
 
 

สรุปผลการประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงสาธารณสุข (BMW) ครั้งที่ 5/2565 
วันพุธที่ 30 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 – 10.00 น. 

ณ ห้องประชุมการบูร ชั้น 3 อาคาร 1 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
วาระที่ ๑ ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ ข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะ 
ขอบพระคุณอย่างสูงในการจัดประชุมเยี ่ยมชมกรมที่ผ่านมา ซึ ่งวันนี้เป็นการประชุมผู้บริหาร
ระดับสูงกระทรวงสาธารณสุข (BMW) ครั้งท่ี 5/2565 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

วาระที่ 3 เร่ืองเพ่ือทราบ / ติดตามความก้าวหน้า  
3.1 สรุปผลการตรวจเยี่ยมเพ่ือบูรณาการขับเคลื่อนนโยบายระหว่าง สป. และกรม (BMW สัญจร)  
สรุปผลการตรวจเยี่ยมเพื่อบูรณาการฯ ระหว่าง สป. และกรม (BMW สัญจร) ซึ่งแต่ละกรมมีการบรูณาการ
ตามนโยบายที่สำคัญ ดังนี้ 1) กรมแพทย์แผนไทยฯ (1) พัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศด้านการแพทย์แผน
ไทยแบบบูรณาการ (2) จัดตั้งศูนย์บริการและวิชาการฯ ให้ครอบคลุม 12 เขต  (3) ส่งเสริมบริการฯ  
ในหน่วยบริการปฐมภูมิ และ (4) เตรียมพร้อมดำเนินงานแพทย์แผนไทยร่วมกับ อบจ. (ตามภารกิจ     
ถ่ายโอน รพ.สต.) 2) กรมวิทย์ฯ (1) พัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการเพื่อตรวจวิเคราะห์คุณภาพกัญชา
และสมุนไพร (2) วางแผนเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร (ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน) อย่างต่อเนื่อง 
(3) ส่งเสริมพัฒนาและศึกษาวิจัยการแพทย์ชั้นสูง (4) บรูณการโครงการ ที่เกี่ยวข้องกับ COVID-19 
ให้ อสม.เข้ามามีส่วนรวม 3) กรมการแพทย์ (1) ใช้ Platform เช่ือมโยงข้อมูลถึงระดับ กสธ. (2) การนำ 
Health Promotion ไปใช้ใน Tertiary care (3) ร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อสนับสนุน Medical Hub   
(4) การบูรณาการการดูแล ผสอ. ร่วมกับ สบส. ก.อนามัย และ ก.สจ. เพื่อพัฒนา Model ต้นแบบ แล้วนำไป 
Implement ในหน่วยบริการของ สป.สธ. (5) พัฒนาต่อยอดมะเร็งรักษาทุกที่ทุกชนิด 4) กรม สบส. 
มี 5 โครงการ (1) พัฒนามาตรฐานสถานประกอบการ ผสอ. เชิงกระบวนการในการดูแล ฟื้นฟูสุขภาพกาย
และจิต (2) กำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการพัฒนา อสม. ให้ชัดเจน (3) การเตรียมการออกแบบ
อาคารอัจฉริยะทางการแพทย์ รองรับเทคโนโลยีสมัยใหม่ (4) พัฒนาการออกแบบก่อสร้างอาคารให้
ทันสมัย (5) กำหนดมาตรฐานการส่งเสริมธุรกิจบริการสุขภาพให้ชัดเจนและเป็นแนวทางปฏิบัติได้ 
5) กรม คร. (1) พัฒนาระบบการติดตามและแจ้งเตือนสถานการณ์โรคและภัยสุขภาพ (2) พัฒนาด้าน
วิชาการ ในเผยแพร่ความรู้ให้ยั่งยืน (3) วางแผนพัฒนาสถาบันบำราศนราดูร ให้เป็นศูนย์อุบัติภัยใหม่ 
6) กรม สจ. (1) บรูณาการ ขอ งปม.ร่วมกับ สงป. สำหรับดูแลผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติด ในรพศ./
รพท. (2) เร่งรัดจังหวัดที่ยังขาด Ward จิตเวช ให้มีแนวทางการเปิดที่ชัดเจน (3) พัฒนายกระดับ
ความรอบรู้เรื ่องสุขภาพจิตในชุมชน และการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่บ้านหรือชุมชน (4) พัฒนาแบบ
ประเมินเชิงรุกกับผู้ที่หายป่วยจากโควิด-19 (5) ส่งเสริมพัฒนาการเด็กด้าน EQ,IQ และการปลูกฝัง
ทัศนคติให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม (6) บูรณาการ งปม. ของกรม และดำเนินการในพื้นที่ในการดูกลุ่ม 
ผสอ. และประสาน ผตร.รับทราบตั้งแต่เริ่มดำเนินการ 7) กรมอนามัย (1) การสร้างความเข้มแข็งของ 
Nursing Home เพื่อรับรองสังคม ผสอ. (2) การร่วมมือกับ สปสช. เพื่อจูงใจให้แม่ฝากครรภ์ในช่วง
ก่อน 12 สัปดาห์ (3) พัฒนาการประเมินการลดอัตรามารดาเสียชีวิต อัตราตายทารกแรกเกิด  
ลดความพิการ (4) แนะนำปริมาณการใช้ใบกัญชาในการประกอบอาหาร และคำแนะนำผลข้างเคียง
จากการรับประทานอาหารที ่มีส่วนประกอบของกัญชา (5) ส่งเสริมการควบคุมการโฆษณา
สรรพคุณสมุนไพรในร้านอาหาร 8) อย. (1) บูรณาการหน้าที่ อย. ทั้งด้านควบคุมป้องกันฐานะ 
ผู้ตรวจสอบและส่งเสริมสนับสนุนผู้ประกอบการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความร่วมมือให้
เกิดผลลัพธ์ท่ีดี (2) พัฒนานโยบายเกี่ยวกับสมุนไพรเพื่อให้กรมการแพทย์แผนไทยฯ มีส่วนร่วมมากขึ้น 
(3) พัฒนาระบบกำหนดราคากลางยาให้เหมาะสม โดยมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สป.
บูรณาการร่วมกับ กรม ในการขับเคลื่อนแผนงานตามที่เสนอ และขอให้กรม ติดตาม และนำเสนอ
ความก้าวหน้าในการประชุม BMW ในวาระถัดๆ ไป  

มติที่ประชุม รับทราบ  

3.2 การถ่ายโอนภารกิจ รพ.สต. สู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
จังหวัดที ่ผ ่านเกณฑ์การประเมิน และ อบจ.เสนอรับถ่ายโอน (ข้อมูล ณ 21 ธ.ค. 64) มติ
คณะอนุกรรมการบริหารภารกิจถ่ายโอนด้าน สธ.ให้แก่ อปท. โดย รพ.สต.สังกัด กสธ. 9,775 แห่ง  
มี อปท.ที่ประสงค์ขอรับถ่ายโอนและผ่านการประเมิน 49 แห่ง รพ.สต.ที่ประสงค์ขอถ่ายโอน 
3,384 แห่ง (ร้อยละ 34.44) และบุคลากรประสงค์ถ่ายโอน 21,997 ราย การถ่ายโอนภารกิจ 

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
1) การถ่ายโอนภารกิจ มีกรณีศึกษาขั้นตอนดำเนินงาน 
และข้อกฎหมายที่เกี ่ยวข้อง เนื ่องจากภารกิจของ 
กสธ.เป็นภารกิจเฉพาะตาม พ.ร.บ.ปรับปรุง กระทรวง 



สอน./รพ.สต. ต้องขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการปฐมภูมิ ตามประกาศ คกก.ระบบสุขภาพปฐมภูมฯิ 
พ.ศ.2563 (ม.30) โดยหน่วยบริการที่ขึ้นทะเบียน ต้องมีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว จัดบริการ
สุขภาพปฐมภูมิ มีระบบข้อมูลบริการ และมีการควบคุมคุณภาพและมาตรฐาน การประชุม
ปรึกษาหารือของสมาชิกวุฒิสภา กรณีขอให้ทบทวนการถ่ายโอน รพ.สต.ไปยัง อปท. ครม. มีมติ เมื่อ 15 
มี.ค. 65 เห็นชอบรายละเอียด งปม.ปี 66 ตามที่ สงป. เสนอ โดยจัดสรรเงินอุดหนุนที่รัฐจัดสรร
ให้แก่ อปท. เป็นเงิน 307.11 ลบ. เพื่อสนับสนุนการดำเนินการถ่ายโอน รพ.สต. ให้แก่ อบจ. 
512 แห่ง จากทั้งหมด 3,222 แห่ง และ รพ.สต. ที่ได้รับการจัดสรร งปม.ประกอบด้วย 1) งบบุคลากร 
ของ กสธ.ที ่ถ่ายโอนไปยัง อบจ. 2) งบดำเนินงานตามขนาด รพ.สต. (เล็ก 450,000 บ.  กลาง 
600,000 บ. และใหญ่ 1,000,000 บ.) ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารภารกิจถ่ายโอนด้าน สธ.
ให้แก ่อปท. ครั้งที่ 1/65 (นายเลอพงษ์ ลิ้มรัตน์ เป็นประธาน) เมื่อ 18 มี.ค.65 ที่ประชุมมีมติ 1) ถ่ายโอน 
รพ.สต. ให้ อบจ. ที่ขอรับ 48 จ. (อบจ.สกลนคร ไม่จัดทำคำขอ งปม.) 2) ให้ อบจ. แปรบัญญัติเพิ่มเติม 
งปม.ปี 66 ในหมวดงบดำเนินการให้ รพ.สต. ทุกแห่ง ตามขนาดและเงินเดือนบุลากรที่สมัครใจ 
ถ่ายโอน ดังนั้น ในกรณีการถ่ายโอนภารกิจ รพ.สต. สู่ อปท. เพื่อให้ ปชช. ได้รับบริการที่ดีขึ้น  
ต้องพิจารณาดำเนินการ (1) ขึ ้นทะเบียนหน่วยบริการปฐมภูมิ (2) มีระบบบริการที่มีคุณภาพ 
มาตรฐาน (3) มีระบบข้อมูลที่เช่ือมโยงระบบบริการ และ (4) มีระบบส่งต่อผู้ป่วย 
 
 

ทบวง กรมฯ ทั้งนี้ การกระจายอำนาจและการถ่ายโอน
ภารกิจเป็นคนละเรื่องกัน ต้องหารือในหลักการก่อน 
ซึ่งหากต้องถ่ายโอนภารกิจ อปท. ต้องมีความพรอ้ม
ทุกมิติ 
2) กสธ. มี คกก.ประเมินความพร้อมในการถ่ายโอน ฯ 
(ปลัด สธ. เป็นประธาน ผช.ปลัดฯ (นพ.ภูวเดช) เป็นเลขาฯ) 
และมีคณะอนุกรรมการพิจารณา 4 ด้าน (การบริหารจัดการ 
การให้บริการ การถ่ายโอนทรัพย์สิน และสื่อสาร ปชส.) 
โดยมีรองปลัดฯ ทั้ง 4 ท่านเป็นประธาน ขอให้ สสป. 
กำกับดูแลกรณีที่มีการประสานโดยตรงระหว่าง อบจ. 
กับ รพ.สต. ซึ่ง สสจ./สสอ. ไม่รับทราบ โดยใหน้ำเสนอต่อ
คณะอนุกรรมการพิจารณาฯ ทั้ง 4 ด้านก่อน ดำเนินการ
ต่อไป เนื่องจาก สงป.พิจารณาว่าหากโอน รพ.สต. ไป อปท. 
แล้วจัดบริการไม่ได้ จะไม่จัดสรร งปม. ให้ และขอให้ 
สสป. เป็นฝ ่ายเลขาฯ รายงานความก ้าวหน้าการ
ดำเนินงานก่อน นำเสนอต่อ คณะอนุกรรมการบริหาร
ภารกิจถ่ายโอนด้านสาธารณสุขให้แก่ อปท. 
3) ขอให้ทบทวนเรื่องประโยชน์ที่ปชช.จะได้รับ รวมถึง
บุคลากรที่ถ่ายโอนว่าจะได้รับการอบรมพัฒนา สิทธิ
ประโยชน์และความก้าวหน้าในการทำงานเป็นอย่างไร 
รวมถึงความเชื ่อมโยงกับ กสธ. ในกรณีเร่งด่วน เช่น  
โรคระบาด อุบัติภัยร้ายแรง กสธ.สามารถมอบนโยบาย 
ในภาวะฉุกเฉินด้าน สธ. ได้หรือไม่ อย่างไร 
4) ควรปรับแนวทางการรายงานตัวชี้วัดของ กสธ. จาก 
รพ.สต. มีจำนวนมาก ปรับเป็นวิธีการได้มาซึ่งข้อมูลจาก
ส่วนกลางและระดับจังหวัดให้มากขึ้นได้หรือไม่ รวมถึง
การวิเคราะห์ว่ามีการใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่จัดเก็บ      
มากน้อยเพียงใด 
มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมาย ดังนี้ 
1) มอบ สสป. กำกับดูแลกรณีที่มีการประสานโดยตรง
ระหว่าง อบจ. กับ รพ.สต. ซึ่ง สสจ./สสอ.ไม่รับทราบ โดย 
ให้นำเสนอต่อคณะอนุกรรมการพิจารณาฯ ทั้ง 4 ด้าน 
ก่อนดำเนินการต่อไป 
2) มอบ สสป. เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินงาน และ
ประสานหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องร่วมดำเนินการ โดยใช้
กลไกของ คกก./คณะอนุกรรมการ  
3)  มอบ สสป. รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
ก่อนนำเสนอต่อคณะอนุกรรมการบริหารภารกิจถ่ายโอน
ด้านสาธารณสุขให้แก่ อปท. 
4) มอบรองปลัดฯ (นพ.ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์) พิจารณา
ดำเนินการจัดการระบบตัวช้ีวัด กสธ. 

3.3 ความก้าวหน้าการดำเนินงานปฏิรูปเขตสุขภาพ  
เป้าหมายเพื่อมีเขตสุขภาพที่มีการบริหารจัดการแบบบูรณาการ ตามกรอบการนำเสนอ Sandbox 5 มิติ 
ให้ได้การบริหารจัดการระดับเขตที ่ทำให้เกิดบริการที ่พึงประสงค์ 5 ด้าน ขณะนี้แผนการ
ดำเนินงานอยู่ใน PHASE 2 คือการทดลองดำเนินการ Sandbox ในพื้นที่นำร่อง ถึงเดือน มิ.ย. 65 
กลไกการขับเคลื่อนประกอบด้วย คกก.การปฏิรูปประเทศ คณะอนุกรรมการ คปสธ. และ คทง.เขตสุขภาพ 
(คณะที่ ๕) มี นพ.โสภณ เมฆธน เป็นประธาน กตร. และ กยผ. เป็นเลขาร่วม และมี คกก.ติดตามและ
ประเมินผล โดย นพ.มล.สมชาย จักรพันธุ์ เป็นประธาน Timeline ปี 65 ในเดือน ก.พ. ลงพื้นที่
ติดตามประเมินผลเขตนำร่องทั้ง 4 เขต เดือน เม.ย. จะมีการ Workshop เพื่อจัดทำข้อเสนอการ

ข้อเสนอแนะเพิ ่มเติม การปรับสนง.เขตสุขภาพ   
ให้เป็นนิติบุคคลเพื่อการบริหารจัดการแบบเบ็ดเสร็จ 
ต้องพิจารณาว่าจะเป็นนิติบุคคลรูปแบบใด ที่ปชช.
จะได้รับประโยชน์ เจ้าหน้าที่มีความคล่องตัวในการ
บริหารจัดการ ได้รับประโยชน์ร่วมกัน และมีการ
เชื่อมโยงการทำงานทั้งส่วนกลางส่วนภูมิภาค   
 



พัฒนาเขตสุขภาพ โดย คกก.ติดตามประเมินผลและผู้บริหารเขต 12 โดยใน Big Rock 5 ประกอบด้วย      
๓ เป้าหมายย่อย และมี 3 Milestone : MS ซึ่ง MS1 มีการดำเนินงานการอภิบาลระบบและกำลังคน มี
ระเบียบ กสธ. และคำสั่งการจัดตั้งองค์ประกอบของเขตเรียบร้อยแล้ว และการทำให้เขตสามารถใช้เงิน
บำรุงได้ การบริหารจัดการงบ UC ยังติดประเด็นเรื่องหน่วยเบิกจ่ายที่ต้องหารือกับกรมบัญชีกลาง MS2 
ระบบระเบียนสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ส่วนบุคคลทั้ง 4 ระบบ อยู่ระหว่างการดำเนินงาน MS3 เป็นผลลัพธ์ท่ีเกิด
ขึ้นกับ ปชช. และผู้สูงอายุ รวมถึงประเด็นที่เป็นปัญหาของพื้นที่ เช่น เขต 1 เน้นเรื่อง COPD เขต 4 เน้น
ดูแลหญิงตั้งครรภ์ เขต 9 เน้นแม่และเด็ก กลุ่มวัยทำงาน และ Pre-Aging เขต 12 เน้นเรื่อง Asthma 
และ COPD สรุปผลการติดตามประเมินผล 4 เขตนำร่องพบ Success Highlight ดังนี้ เขต 1 เการจัดตั้ง
กองทุนยา การหมุนเวียนแพทย์เฉพาะทาง Telemedicine เขต 4 ผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยี
สุขภาพ และ Intermediate Care เขต 9 เรื่อง 30 บาทรักษาทุกที่ด้วยระบบ R9 Referral Hub 
คลินิก NCD คุณภาพ One-Stop Service เขต 12 การเช่ือมโยงระบบข้อมูลสุขภาพแบบ Real Time 
เร่งรัดการฉีดวัคซีน Covid-19 สรุปประเด็นปัญหา/อุปสรรคจากการติดตามประเมินผล ดังนี้     
๑) ด้านภาวะผู้นำและการอภิบาลระบบ พบว่า สนง.เขตไม่มีอำนาจการบริหารจัดการทำให้       
ขาดความคล่องตัว คกก. เสนอให้กำหนดให้เป็นนิติบุคคล มีโครงสร้างชัดเจน และกำหนดแนวคิด
การจัดทำ Provincial Health ๒) ด้านกำลังคนสุขภาพ พบว่า โครงสร้างอัตรากำลังไม่ชัดเจน จนท.
เป็น ขรก.บรรจุใหม่ อาจยังไม่มีประสบการณ ์คกก. เสนอให้กำหนดโครงสร้างผ่าน พ.ร.บ. กำหนดให้
มี Career path ให้ชัดเจน ๓) ด้านการเงินการคลังสุขภาพ พบว่า งปม.ไม่เพียงพอ สนง.เขตไม่เป็น
หน่วยเบิกจ่าย คกก. เสนอให้ปรับปรุงให้เป็นหน่วยเบิกจ่าย  ๔) ด้านข้อมูลและสารสนเทศด้าน
สุขภาพ พบว่า การพัฒนาเทคโนโลยีจากส่วนกลางยังไม่รองรับ คกก.  เสนอให้ ศทส.พัฒนา 
Infrastructure cloud และระบบความปลอดภัยข้อมูลรองรับ ๕) ด้านผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีสุขภาพ 
พบว่า การกระจายทรัพยากรยังไม่ทั่วถึงและครอบคลุม คกก.เสนอให้ส่งเสริมพัฒนาระบบ นวัตกรรม 
และเทคโนโลยีสุขภาพ และระบบการจัดการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ส่งเสริมการใช้ทรัพยากร
ร่วมกันในเขต กรอบแนวคิดในการจัดกลไกการติดตามและประเมินผล การประเมิน 4 เขตนำร่อง 
และวิจัยใน 4 เขตนำร่อง ร่วมกับ 8 เขต โดยวัดความสำเร็จของการปฏิบัติงาน และตามเป้าหมาย 
ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของ Big Rock 5 ซึ่งมีการติดตามและประเมินผลโดยใช้ OKR  
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3.4 ความก้าวหน้าการจัดต้ังกองสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ  
จากนโยบายการจัดตั้งกอง สสป. และคลินิกหมอครอบครัว เพื่อเตรียมรองรับ พ.ร.บ. ระบบสุขภาพปฐมภูมิ 
ในป ี64 ได้มีการจัดคำช้ีแจงประกอบคำขอจัดตั้งส่วนราชการ สป.สธ. (กองระบบสุขภาพปฐมภูมิ) 
โดยป ี62 - 63 ได้มีการปรับแก้ไขร่างคำช้ีแจงตามข้อเสนอแนะของ ส.กพร. และ ก.พ. ปี 64 ส่งเล่ม
คำชี้แจงประกอบคำขอจัดตั้งส่วนราชการของ สป.สธ.ให้ ส.กพร.ดำเนินการต่อไป และในป ี65 ได้
มีการประชุม อ.ก.พ.ร. ครั้งที่ 2/65 ผ่าน ZOOM โดยมีรองปลัดฯ นพ.ณรงค์ สายวงศ์ ร่วมกับ สสป. 
และ กพร.สป.สธ. จากนั้น ส.กพร. แจ้งมติและข้อสังเกตของ อ.ก.พ.ร. และมีมติให้ สป.สธ.จัดทำ
แผนการขับเคลื่อนระบบสุขภาพในภาพรวมของประเทศ (Roadmap) ที่มีทิศทางหรือเป้าหมาย
ความสำเร็จสอดคล้องตามแผนปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข และแสดงให้เห็นความเชื่อมโยงการ
ปฏิรูปเขตสุขภาพกับการปฏิรูประบบสุขภาพปฐมภูมิ (Primary Care) ให้ชัดเจนเป็นรูปธรรม โดย
ผ่าน คกก.ปฏิรูปประเทศ เพื่อพิจารณาเห็นชอบแผนการขับเคลื่อนระบบสุขภาพดังกล่าว โดยมอบหมาย 
ให้ฝ่ายเลขานุการฯ (ส.กพร.) ศึกษาและวิเคราะหข์้อมูลที่เกี่ยวข้องตามประเด็นข้อสังเกตหรอืข้อเสนอแนะ 
ของ อ.ก.พ.ร. ข้างต้นเพิ่มเติมคู่ขนานไปพร้อมกันด้วยซึ่งจากการประชุมหารือแนวทางการ
ดำเนินการตามมติของ อ.ก.พ.ร. เรื่องการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ สป.สธ. (กอง สสป.) 
เมื่อ 29 มี.ค. 65 ที่ประชุมมีมติมอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ดังนี้ 1) กยผ. สสป. และ 
กพร.จัดทำ Roadmap 2) ปยป.เสนอ คกก.ปฏิรูปฯ เห็นชอบ 3) กพร. เสนอ ส.กพร. โดยให้
ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือน เม.ย. 65  
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วาระที่ 4 เร่ืองเพ่ือพิจารณา  
4.1 การพัฒนาระบบข้อมูลการตายในสถานพยาบาลของประเทศไทย  
การพัฒนากระบวนการควบคุมคุณภาพ การออกหนังสือรับรองการตายในสถานพยาบาล มี
วัตถุประสงค์ 1) พัฒนากลยุทธ์และแนวทางในการดำเนินงาน การตรวจสอบคุณภาพการออกหนังสือ
รับรองในสถานพยาบาล 2) พัฒนาเครื ่องมือ คู ่มือและกระบวนการตรวจสอบคุณภาพ การออก
หนังสือรับรองอิเล็กทรอนิกส์ โดยระบบ eMDC เมื่อมีผู้เสียชีวิตใน รพ. แพทย์ที่ลงทะเบียนสามารถ
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ออกหนังสือรับรองผ่าน Web App. ใส่ข้อมูลการเสียชีวิตแล้ว ข้อมูลจะส่งมาที่ กสธ.และสำนัก
ทะเบียนท้องที่ และส่งไปที่สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ซึ่งฐานข้อมูลทั้งหมดอยู่ที่ กสธ. 
ทำให้สามารถออกรายงานสถิติสาธารณสุขประจำปี และบริการข้อมูลหน่วยงานภายในและภายนอก กสธ. 
ตามที่ต้องการได้ ส่วนระบบตรวจสอบคุณภาพสาเหตุการตาย สำหรับแพทย์ Auditor กรณีข้อมูล
ผู้เสียชีวิตใน รพ.ที่ถูกบันทึกในระบบ หรือแพทย์ Auditor ตรวจสอบประวัติการรักษาในฐานของ รพ.
แล้วไม่พบประวัติ สามารถสืบค้นได้จาก Web App. ภายในระบบ HDC จังหวัด หากยังไม่พบประวตัิ 
สามารถสืบค้นได้จากระบบ HDC ส่วนกลางได้ ซึ ่งจาก 5 จังหวัดนำร่อง (จันทบุรี อุบลราชธานี
เชียงราย นครสวรรค ์และสงขลา) มีจำนวนหนังสอืรับรองการตาย 10,166 คน จำนวนการ Audit สำเรจ็ 
5,881 ครั้ง ผลการวิเคราะห์การ Audit ของแพทย์ผู้ใช้งาน พบว่า ข้อมูลไม่ถูกต้องบางส่วน คิดเป็น
ร้อยละ 47.95 แผนการดำเนินงาน 1) ปี 65 ขยายการดำเนินงานในเขต 12 และ 2) ปชส. ระบบ eMDC 
เพื่อรับสมัคร รพ.ที่สนใจ เข้าร่วมใช้งาน (ทั่วประเทศ รวม กทม.) การปรับแบบฟอร์มหนังสือรับรอง
การตาย (ท.ร.4/1) ปัญหาการลงสาเหตุการเสียชีวิต 1) ได้รับข้อมูลตั้งแต่ต้นทาง (รพ.) ไม่ครบถ้วน/
ไม่ละเอียด 2) สาเหตุการตาย กรณี external cause ขาดหายไป เช่น การระบุว่าบาดเจ็บที่ศีรษะ 
ขาดอากาศหายใจ 3) การระบุข้อมูลการตายของแม่และเด็กละเอียดไม่มากพอ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1) ใช้หนังสือรับรองที่เป็นมาตรฐานสากล 2) เพิ่มความแม่นยำของสาเหตุการตาย เนื่องจากมีการ
พิจารณาลำดับของโรคหรือภาวะต่างๆ 3) สามารถตรวจสอบคุณภาพข้อมูลกับหน่วยงานอื่นๆ ได้ เช่น 
ข้อมูลการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจร (กรม คร.) ข้อมูลการฆ่าตัวตาย/ทำร้ายตนเอง (กรม สจ.) ข้อมูล
การเสียชีวิตของมารดาและทารก (กรมอนามัย) แผนการดำเนินงาน 1) แต่งตั้ง คกก.พัฒนาระบบ
ข้อมูลการตายประเทศไทย 2) ประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อพิจารณารายละเอียดการปรับแบบฟอร์ม 
เพื่อเสนอสำนักกฎหมายของสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ต่อไป บทเรียนออนไลน์การ
รับรองสาเหตุการตายสำหรับแพทย์ ชั่วโมงการเรียนรู้ 3 ชม. สำหรับบัณฑิตแพทย์ แพทย์เพิ่มพูนทักษะ 
และแพทย์ที ่สนใจอยากพัฒนาองค์ความรู้ และทักษะด้านการบันทึกหนังสือรับรองให้ถูกต้อง        
การดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อน 1) ประสาน สบพช. หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดให้แพทย์ใชทุ้น 
ผ่านการอบรมบทเรียนออนไลน์การรับรองสาเหตุการตาย สำหรับแพทย์ในช่วงเพิ่มพูนทักษะ 2) หารือ 
กับแพทยสภาหรือเครือข่ายวิชาการ เพื่อผลักดันให้บทเรียนออนไลน์การรับรองสาเหตุการตายเป็น
ส่วนหนึ่งของหลักสูตร (extern/undergrade) ข้อเสนอเพื่อพิจารณา 1) แต่งตั้ง คกก.พัฒนาระบบ
ข้อมูลการตายประเทศไทย 2) สบพช. กำหนดให้แพทย์ใช้ทุน ผ่านการอบรมออนไลน์ช่วงเป็นแพทย์
เพิ่มพูนทักษะ 
 

 


