
บทที่ 1 ความไมเสมอภาคและความไมเปนธรรมทางสขุภาพ 
 
 ความเปนธรรม (Equity) เปนหนึ่งในเปาหมายทีสํ่าคัญของระบบสุขภาพ ภายใต
กระบวนการปฏิรูประบบสุขภาพ ที่ตองการเนนใหระบบสุขภาพมีประสิทธิภาพ คุณภาพ และเปน
ธรรมสําหรับประชากรทกุกลุม ความเปนธรรมทางสุขภาพ มกัจะไดรับการเนนไปที่ความเปนธรรม
ของบริการทางสุขภาพ และความเปนธรรมทางการเงนิการคลัง มากกวาที่จะเนนไปที่ความเปน
ธรรมของผลลัพธทางสุขภาพ ทั้งนี้เนื่องจากระบบสุขภาพมีความสามารถในการจดัระบบบริการ
สุขภาพ และการเงนิการคลังสุขภาพ ไดงายกวาการจัดการกับผลลัพธทางสุขภาพ ซึง่มักจะเปนผล
มาจากปจจัยหลายอยางทีอ่ยูนอกเหนือบทบาทของระบบบริการสุขภาพ แตอยางไรก็ดี ความเปน
ธรรมของผลลัพธทางสุขภาพนัน้ ไดรับการใหความสําคัญมากขึ้นเรือ่ยๆ ในฐานะที่เปนเปาหมาย
เชิงนโยบายทีสํ่าคัญ ทัง้ในทางสังคมและสาธารณสุข ที่จะนําไปสูการไดรับโอกาสที่เทาเทียมกัน 
ในการมีสถานะสุขภาพที่ดี ของคนในสงัคม (1)

ความเปนธรรมทางสุขภาพมีความสาํคัญเนื่องจากทรัพยากรมีจาํกัด ดังนัน้การกระจาย
ทรัพยากร และการใชทรัพยากรจึงควรมีความเหมาะสม เพื่อที่จะชวยใหประชาชนทกุกลุมสามารถ
ไดรับการบริการอยางเทาเทยีมกนั ตามทีอ่งคการอนามยัไดใหความสาํคัญตอความเทาเทียมและ
เปนธรรม (equity) ใน 2 ลักษณะ ไดแก การไดรับบริการสุขภาพควรขึ้นอยูกับความจาํเปนดาน
สุขภาพ และการจายเงนิควรขึ้นอยูกับความสามารถในการจาย รวมทั้งการใชทรัพยากรตางๆก็ควร
จะเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อใหเกดิประโยชนสูงสุด และควรมีการกระจายที่เปนธรรมและ
ทั่วถงึ องคการอนามัยโลกไดระบุการวัดผลสัมฤทธิ์ของระบบสุขภาพโดยแบงออกเปนระดับ (level) 
และการกระจาย (distribution) ซึ่งแสดงใหถึงการใหน้าํหนักความสาํคัญที่มากขึ้นในประเด็นของ 
ความเปนธรรม (Fairness) ควบคูไปกับ ประเด็นของ ประสิทธิผล (Goodness) ในระบบสุขภาพ(2)  

ความเปนธรรมของบริการสขุภาพและความเปนธรรมของการเงินการคลัง สามารถแบงได 
เปน 2 แนวทาง คือ ความเปนธรรมในแนวราบ (horizontal equity) และความเปนธรรมในแนวดิง่ 
(vertical equity)(3) โดยที่ความเปนธรรมในแนวราบแสดงคือความเทากัน ไดแก บุคคลที่มีความ
จําเปนทางสุขภาพเทากนั ควรไดรับบริการทางสุขภาพที่เทากนั หรือบุคคลที่มีความสามารถในการ
จายเงินเทากนั ควรจายเงนิเขาสูระบบบริการสุขภาพทีเ่ทากัน ในขณะที่ความเปนธรรมในแนวดิ่ง
แสดงถึงความไมเทากัน ไดแก บุคคลที่มคีวามจาํเปนทางสุขภาพไมเทากนั ควรไดรับบริการทาง
สุขภาพที่ไมเทากัน หรือบุคคลที่มีความสามารถทางการเงนิที่มากกวา ควรจายเงนิเขาระบบ
สุขภาพมากกวา เปนตน ความหมายของความเปนธรรมทั้ง 2 แนว สามารถอธิบายไดดวยตารางที่ 
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ตารางที่ 1 ความหมายของความเปนธรรมแนวราบและแนวดิ่ง 
 

ความเปนธรรม 
(equity) 

การใหบริการ 
(delivery) 

การจายเงนิ 
(financial) 

แนวราบ 
(horizontal) 

ผูที่มีความจาํเปนทาง
สุขภาพเทากนั ไดรับบริการ
เทากัน (equal treatment 
for equal need) 

ผูที่มีความสามารถในการ
จายเทากัน จายเงินเทากัน 
(equal payment for equal 
ability to pay) 

แนวดิ่ง 
(vertical) 

ผูที่มีความจาํเปนทาง
สุขภาพไมเทากัน ไดรับ
บริการไมเทากัน (unequal 
treatment for unequal 
need) 

ผูที่มีความสามารถในการ
จายไมเทากัน จายเงินไม
เทากัน (unequal payment 
for unequal ability to pay)  

 
ความเปนธรรมทางการจายเงินนัน้ จะเนนไปที่ความเปนธรรมในแนวดิ่งมากกวา โดยให

หลักการของการจายเงนิที่เปนธรรมวา ควรมีลักษณะเปนอัตรากาวหนา (Progressive payment) 
โดยมีความหมายวา ผูที่มีรายไดมากกวาจะจายเงนิเขาระบบสุขภาพดวยสัดสวนตอรายไดทีสู่ง
กวาผูที่มีรายไดตํ่ากวา ซึง่มกัจะตองอาศยักลไกการจายเงินลวงหนา ไมวาจะเปนระบบภาษี หรือ
การประกนัสุขภาพที่ปรับเบีย้ประกันตามรายได 

มีขอถกเถยีงกบับางประการเกี่ยวกับความหมายของความเสมอภาค (equality) กับความ
เปนธรรม (equity) หากพจิารณาในแงของความเสมอภาค นาจะหมายความถึงความเทากันใน
ประเด็นตางๆของคนในสงัคม เชนการมีรายไดเทากนั การมีโอกาสทีเ่ทากัน แตหากมองในแงของ
ความเปนธรรม ในบางครั้งการที่บุคคลมโีอกาสที่ไมเทากันอาจจะมคีวามเปนธรรมแลวก็ได ทาํให
ความเปนธรรมกินความหมายรวมถึง ความเทากันและไมเทากันระหวางบคุคลที่สอดคลองกับ
หลักการบางอยาง(4) ดังที่ไดกลาวมาแลวในสวนของความเปนธรรมในแนวราบและแนวดิ่ง อยางไร
ก็ดี ความเสมอภาคและความเปนธรรม มีความเกี่ยวของกนัอยางใกลชิด และในบางกรณีก็ใช
ทดแทนกันได ดังตัวอยางของการอธิบายความเปนธรรมทางสุขภาพ ที่ใหไวโดย  Mooney นัก
เศรษฐศาสตรสาธารณสุข ที่นาํเอาคณิตศาสตรของการมีสวนเทากัน (equality) มาเปนเกณฑวัด
ความเปนธรรม ตามความหมาย 7 ขอ(5) ดังนี ้
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1) ความเสมอภาคของรายจายตอหวั (Equality of expenditures per capita) 
2) ความเสมอภาคของปจจัยนําเขาตอหวั (Equality of inputs per capita) 
3) ความเสมอภาคของปจจัยนาํเขาสําหรับความจําเปนที่เทากัน (Equality of inputs for 
equal need) 
4) ความเสมอภาคของการเขาถึงสาํหรับความจาํเปนทีเ่ทากัน (Equality of access for 
equal need) 
5) ความเสมอภาคของการใชบริการสําหรับความจาํเปนที่เทากนั (Equality of utilization 
for equal need) 
6) ความเสมอภาคของความจําเปนตอหนวยสุดทายทีสั่มฤทธิผล (Equality of marginal 
met need) 
7) ความเสมอภาคของสุขภาพ (Equality of health) 

 จากความหมายดังกลาว แสดงวาความเสมอภาค อธบิายความหมายบางสวนของความ
เปนธรรม คือความเปนธรรมในแนวราบ ที่เนนความเทากัน โดยเฉพาะอยางยิง่ในดานบรกิาร
สุขภาพ ทีห่มายความรวมถงึปจจัยนําเขา การเขาถึงบริการ การใชบริการและคาใชจายของบริการ
สุขภาพ ที่แปลวาทุกคนควรไดรับบริการสุขภาพที่เทากัน หากมีความจาํเปนที่เทากนั ซึ่งโดย
หลักการทัว่ไปของความเปนธรรมทางสุขภาพนั้น มกัจะเกี่ยวของกับการตัดสิน หรือการใหคุณคา
ของคนในสงัคม (Social judgment)(6) ที่จะตัดสินวาคนแตละคนในสังคมควรไดรับโอกาสตางๆ
เทาเทียมกนัหรือไมอยางไร ซึ่งมักจะเปนทีย่อมรับโดยทัว่ไปวาบริการสขุภาพ และการจายเงนิเขา
ระบบสุขภาพ ควรจะเปนไปตามหลกัการดังกลาว 
 แตในประเด็นผลลัพธทางสขุภาพนัน้ การตัดสินคุณคาดังกลาวมีความสลับซับซอนมาก
ข้ึน ทัง้นี้เนื่องจากผลลพัธทางสุขภาพนัน้ เปนผลพวงมาจากปจจยัหลายอยาง และปจจัยบางอยาง
ไมสามารถควบคุมได และไมไดเกี่ยวของกับบริการสุขภาพโดยตรง อาทิเชน ความแตกตางทาง
พันธกุรรม สังคมวัฒนธรรม ฯลฯ  การมุงเนนไปทีก่ารมีสุขภาพทีเ่ทากันทัง้หมด จึงอาจเปนไปได
ยาก ดังนั้นจงึมีความพยายามในการอธิบายความแตกตางระหวางความหมายของ ความไมเสมอ
ภาคทางสุขภาพ (Inequality in health) และความไมเปนธรรมทางสขุภาพ (Inequity in health) 
เอาไววา ความไมเปนธรรมทางสุขภาพนั้น หมายถงึ ความแตกตางทางสุขภาพ ที่สามารถ
หลีกเลี่ยงได (Avoidable) และมีความไมยุติธรรม (Unfair) หรือยอมรับไมได (Unacceptable) 
ในขณะที่ความไมเสมอภาคทางสุขภาพนัน้ หมายถงึความแตกตางทางสุขภาพใดๆที่เกิดขึ้น(7) ดัง
แสดงในภาพที่ 1 
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ภาพที ่1 ความไมเสมอภาคและความไมเปนธรรมของสขุภาพ 
 

 Difference in 
health outcomes  

 
 

Unavoidable Poten
avoi 

 
 Acceptable 
 
ที่มา: Whitehead 1992 
 

จากความหมายดังกลาว หมายความวา การที่จะตัด
ใดๆที่เกิดขึ้นนัน้ เปนความไมเปนธรรมดวยหรือไม จะตองพ
สามารถหลีกเลี่ยงได และไมยุติธรรมดวยหรือไม หากสามาร
หมายถงึความไมเปนธรรมทางสุขภาพดวย การใชหลักการดัง
คุณคาของคนในสังคมอยางหลีกเลี่ยงไมได อยางไรก็ดี 
ยอมรับไดวา เปนความไมเปนธรรม ไดแกความแตกตางของสุข
ดี และไมดี หรือความแตกตางของสุขภาพระหวางคนที่อาศัยอ
ปฏิบัติ การทีจ่ะตัดสินคุณคาวาความแตกตางทางสุขภาพใด ส
นั้น อาจจะเกดิปญหาขึ้นได ทัง้นี้เนื่องจากความแตกตางทาง
ตัดสินคุณคาบางอยางแตกตางกนั ดังนัน้ในทางนโยบายสุขภา
มักจะเนนไปทีก่ารวัดความแตกตางของสุขภาพระหวางคนในส
ปจจัยที่เกี่ยวของกับความแตกตางนั้น เพื่อนําไปใชในกา
สุขภาพที่เกิดขึ้นตอไป มากกวาที่เนนไปที่การตัดสนิคุณคา
ธรรมหรือไมเปนธรรม สําหรับวิธีการวัดความไมเสมอภาคของส
นําเสนอในบทตอไป 
  

 
 

 

Health Inequality
tially 
dable 

 

Unac
and

สินวาความไมเสมอ
ิจารณาวาความแตก
ถหลีกเลี่ยงไดและไ
กลาวจึงตองเกี่ยวข
มกีารตัดสินคุณคา
ภาพระหวางคนที่ม
ยูในเมือง และชนบท
ามารถหลีกเลี่ยงได
สังคมวฒันธรรม ค
พ เพื่อหลีกเลี่ยงปญ
งัคมกอน หลงัจา
รแกไขปญหาความ
วาความแตกตางทา
ุขภาพ (Health Ine
Health Inequity
ceptable 
 unfair 

ภาคทางสุขภาพ
ตางดังกลาวนัน้
มยุติธรรม ก็จะ
องกับการตัดสิน
บางอยางที่เปนที่
ฐีานะทางสงัคม
 เปนตน ในทาง
 และไมยุติธรรม
านิยม ที่อาจจะ
หาดังกลาว จงึ
กนั้นจงึศึกษาถึง
ไมเสมอภาคทาง
งสุขภาพนั้นเปน
quality) นัน้ จะ
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บทที่ 2 วิธีการวัดความไมเสมอภาคทางสุขภาพ 
 
 การวัดความไมเสมอภาคทางสุขภาพในประชากรนัน้ สามารถทําไดหลายวิธ ี แตละวิธีจะ
สะทอนถึงระดบัความแตกตางของสุขภาพระหวางประชากรแตละคน หรือแตละกลุม วิธกีารวดั
ความไมเสมอภาคทางสุขภาพ สามารถแบงไดเปน 3 วิธีหลักๆ ไดแก 

1. ความไมเสมอภาคทางสุขภาพระหวางบุคคล 
2. ความไมเสมอภาคทางสุขภาพระหวางกลุมบุคคล 
3. ความไมเสมอภาคทางสุขภาพระหวางพื้นที ่

 
ความไมเสมอภาคทางสุขภาพระหวางบุคคล (Inter-individual health differences) 

การวัดความไมเสมอภาคทางสุขภาพระหวางบุคคลนั้น เปนวธิีทีว่ดัระดับความแตกตาง
ของสุขภาพระหวางบุคคลแตละคนในประชากร หมายความวาจะตองทราบระดับของสุขภาพของ
คนแตละคน แลวนาํระดับของสุขภาพของคนแตละคนนัน้มาคํานวณความแตกตางทัง้หมด
ระหวางคนแตละคน หากวดัสุขภาพโดยใชการตาย จะตองวัดในรูปแบบของความนาจะเปนของ
การตาย (Probability of dying) หรือความนาจะเปนของการอยูรอด (Probability of survival) ซึ่ง
จะเปนตวัเลขที่บงบอกวาคนแตละคนนั้น มีโอกาสที่จะตายหรือจะอยูรอดเปนสัดสวนเทาไร ซึง่จะ
มีคาตั้งแต 0 ถึง 1 วิธกีารวัดคาดงักลาว มักจะตองใชขอมูลจากการสํารวจ ทีม่ีขอมูลเปน
รายบุคคล แลวนําขอมูลดังกลาวมาประมาณคาความนาจะเปนดังกลาว แลวจงึนาํมาคาํนวณ
ความแตกตางระหวางบุคคล วิธกีารคํานวณความแตกตางระหวางบุคคลนั้น มีอยูดวยกนั 2 วิธี 
ไดแก 

1) การวัดผลรวมของความแตกตางของสุขภาพระหวางคนแตละคนกับคาเฉลี่ย (Individual-
Mean differences) และ 

2) การวัดผลรวมของความแตกตางของสุขภาพระหวางคนแตละคนที่จับคูกันแตละคู (Inter-
Individual differences) 
ตัวอยางการวดัความไมเสมอภาคทางสุขภาพดวยวิธกีารนี้ ไดแกดัชนีความไมเสมอภาค

ของการอยูรอดของเด็ก (Inequality Index of Child Survival) ที่วดัโดยองคการอนามยัโลก คาที่
ไดจะสะทอนถงึความไมเสมอภาคของการอยูรอดของเด็กในประเทศตางๆ หากมีคามากจะ
สะทอนวามีความแตกตางของความอยูรอดเด็กระหวางบุคคลมาก และหากนาํคา 1 มาลบคาดัชนี
ความไมเสมอภาคดังกลาว จะไดคาเปนดชันีความเสมอภาค (Equality Index) คาดัชนีดังกลาว
เปนการวัดความแตกตางระหวางคนแตละคนที่จบัคูกันแตละคู (Inter-Individual differences) 
สูตรที่ใชในการคํานวณดัชนคีวามเสมอภาคของการอยูรอดของเด็ก(8) คือ 
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โดยที ่χ หมายถงึระยะเวลาที่อยูรอดของเด็กแตละคน และ x หมายถงึระยะเวลาอยูรอด
เฉลี่ย คาที่เทากับ 1 หมายถงึมีความเสมอภาคสมบูรณ 
 วิธีการดังกลาวมีจุดแข็ง ดังนี ้

1. เปนการวัดความแตกตางของสุขภาพระหวางบุคคล ซึ่งจะเปนการสะทอนความ
แตกตางของสขุภาพที่แทจริงของคนในสังคม เนื่องจากใหความสําคญักับสุขภาพของ
คนทุกคน ระดบัของความแตกตางที่วัดไดจะมากกวาการวัดดวยวิธกีารอื่น 

2.  ใชหลักการในการวัดทีเ่ปนมาตรฐานเดยีวกัน และสะทอนออกมาเปนดัชนีชีว้ัดรวม 
(Composite Index) ซึ่งสามารถใชในการเปรียบเทยีบกับระหวางประเทศ (Inter-
country comparison) และระหวางชวงเวลา (Time trend) ได 

แตวิธีการดังกลาวกม็ีขอจํากดัเชนกนั และเปนทีว่พิากย วิจารณของนกัวิชาการดานความ
เปนธรรมทางสุขภาพอยางมาก ขอจํากัดดังกลาว ประกอบดวย 

1. มีขอจํากัดในดานแหลงขอมูล เนื่องจากตองใชขอมูลเปนรายบุคคล จึงตองใชขอมูลที่
เชื่อมโยงระหวางขอมูลจากสาํมะโนประชากร กับขอมลูที่เปนผลลพัธทางสุขภาพที่
ตองการวัด เปนรายบุคคล หรืออาจจะใชขอมูลจากการสํารวจในการประมาณคา ซึ่ง
มักจะมีความคลาดเคลื่อนสงู และแหลงขอมูลดังกลาวมักจะไมสามารถหาไดงายนกั 
ในประเทศกําลังพัฒนา 

2. การวัดความแตกตางของสุขภาพระหวางบคุคลดังกลาว ไมสามารถสะทอนใหเหน็
แนวทางในการแกไขปญหา เนื่องจากไมไดคํานึงถึงความแตกตางของสขุภาพระหวาง
กลุมคนที่มีลักษณะทางเศรษฐกิจสังคม ที่แตกตางกนั หรือระหวางกลุมคนในพื้นที่
ตางกนั ทําใหมีคุณคานอยตอมุมมองเชงินโยบาย 

 
วิธีการวัดความไมเสมอภาคของสุขภาพระหวางบุคคล อีกวธิีหนึ่งนั้น ไดนําเอา

คุณลักษณะทางเศรษฐกิจของคนแตละคนมารวมไวในดัชนีที่ใชวัดดวย ดัชนีดังกลาวคือ ดัชนกีาร
กระจายของสถานะสุขภาพ ไดแก การเจบ็ปวยและการตาย วธิีการนี ้ เร่ิมจากการนําคนแตละคน 
มาเรียงลําดับตามรายได จากต่ําสุดไปหาสูงสุด แลวนาํสถานะสุขภาพของคนแตละคนมารวมกัน
ต้ังแตคนที่มีรายไดตํ่าสุดไปหาสงูสุด  
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เมื่อเขียนแผนภูมิระหวาง รอยละสะสมของจํานวนคนที่เรียงลาํดับตามรายได กับรอยละ
สะสมของสุขภาพที่ใชวัด เชนรอยละสะสมของการเจบ็ปวย จะไดเสนกราฟดังภาพที่ 2 พื้นที่
ระหวางเสนกราฟที่ได กับเสนทะแยงมมุ จะเปนตัวบงบอกดัชนีการกระจายดังกลาว หากเสนกราฟ
อยูเหนือเสนทะแยงมุม คาดัชนีจะเปนลบ หมายถึงคนจนมีโอกาสเจ็บปวยมากกวาคนรวย ยิง่คา
ดัชนีติดลบมากขึ้นเทาไร จะแสดงวาคนจนมีโอกาสเจ็บปวยมากกวาคนรวยมากขึน้เทานั้น (9)

 
ภาพที ่2 แผนภูมิแสดงเสนการกระจายของดัชนีการกระจายของสถานะสุขภาพ 
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รอยละสะสมของจํานวนคนเรียงตามรายได 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา: Van Doorslaer et al 1993 
 
ความไมเสมอภาคทางสุขภาพระหวางกลุมบุคคล (Inter-social group health differences) 
 วิธีการทีง่ายกวาการวัดความไมเสมอภาคระหวางบุคคล และเปนวิธทีีม่ีความหมายในเชิง
นโยบาย โดยเฉพาะนโยบายทางสังคม ก็คือการวัดความไมเสมอภาคของสุขภาพระหวางกลุม
บุคคล ซึ่งในทีน่ี้มักจะแบงกลุมบุคคลออกเปนกลุมยอยตามคุณลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคม 
วิธีการแบงกลุมคนนัน้สามารถทําไดหลายวิธี ไดแก 

1. การแบงตามลาํดับชั้นทางสังคม (Social classes) ในบางประเทศแบงลาํดับชั้นทางสังคม 
ตามลักษณะอาชีพ ไดแกประทศอังกฤษ ที่แบงลําดบัชั้นทางสงัคม เปน 5 ชัน้ ต้ังแต 
Class I (Professional) ถึง Class V (Unskilled) 

2. การแบงตามลาํดับที่ของรายได (Income quintile or decile) ซึ่งเปนการแบงกลุมคนตาม
รายได โดยการในรายไดมาเรียงลาํดับกนั แลวแบงออกเปนสัดสวนเทากนั เชน quintile 
เปนการแบงเปน 5 ชวงๆละ 20% หรือ decile เปนการแบงเปน 10 ชวงๆละ 10% 
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3. การแบงตามระดับรายได (Absolute income) ซึ่งเปนการแบงตามระดับรายไดจริง เชน
แบงเปนกลุมรายไดนอย (ตํ่ากวาคาๆหนึง่) กลุมรายไดปานกลาง และกลุมรายไดสูง (สูง
กวาคาๆหนึ่ง) 

4. การแบงตามคณุลักษณะทางสังคมอืน่ๆ ไดแกการแบงกลุมตามระดับการศึกษา ตามเพศ 
ตามเชื้อชาติ ฯลฯ 
การวัดความแตกตางของสุขภาพระหวางกลุมบุคคล สามารถกระทําไดโดยการนาํ

คาเฉลี่ยของสขุภาพของกลุมแตละกลุมมาเปรียบเทียบกัน โดยการคาํนวณเปน อัตราสวนระหวาง
อัตรา (Rate ratio) หรือความแตกตางระหวางอัตรา (Rate difference) 
 นอกจากการวดัความแตกตางระหวางกลุมคน โดยใชอัตราสวนหรือความแตกตาง
ระหวางอัตราแลว ยงัสามารถวัดไดในรูปแบบของดัชนชีี้วัดรวม ไดแก ดัชนีความชันของความไม
เสมอภาค (Slope Index of Health Inequality) ซึ่งเปนการคํานวณความชนัของอตัรา เชนการ
เจ็บปวย ที่เปลี่ยนแปลงระหวางกลุมทีม่ฐีานะทางเศรษฐกิจตํ่าสุด ไปยังกลุมที่ฐานะทางเศรษฐกิจ
สูงสุด ความชนัที่สูงจะหมายถึงการมีความไมเสมอภาคทางสุขภาพทีสู่ง(10) ดังภาพที่ 3 
 
ภาพที ่3 แผนภูมิแสดงวิธีการคํานวณดัชนคีวามชนัของความไมเสมอภาค 
 

อัตราการเจ็บปวย  
 
 
 
 
 
 
 

ตํ่าสุด สูงสุด  
สถานะทางเศรษฐกิจสังคม  

ที่มา: Anand et al 2001 
วิธีการวัดความไมเสมอภาคของสุขภาพ ระหวางกลุมคนที่มีระดับเศรษฐกิจสังคมตางกนั 

จะสะทอนไปสูการแกไขปญหาโดยใชนโยบายทางสังคม เชนการลดความยากจน แตก็จะไม
สามารถสะทอนความแตกตางของสุขภาพที่แทจริงของคนในสงัคมได เนื่องจากมกีารจัดกลุมใหมี
จํานวนกลุมนอยลง ทําใหความแตกตางทีไ่ดตํ่ากวาความแตกตางที่แทจริงระหวางบุคคล 
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ความไมเสมอภาคทางสุขภาพระหวางพื้นที่ (Inter-area health differences) 
 วิธีการวัดความไมเสมอภาคของสุขภาพทีน่าจะมีความเหมาะสมมากที่สุด ก็คือความวัด
ความไมเสมอภาคของสุขภาพระหวางพื้นที่ โดยเฉพาะอยางยิง่ระหวางพืน้ที่ขนาดเล็ก (Small 
area) วิธีการดังกลาวเปนวธิีที่ถกูนาํมาใชแทนการวัดความไมเสมอภาคระหวางบุคคล เนื่องจาก
ขอจํากัดดานขอมูล อีกทัง้ยังสามารถสะทอนระดับความแตกตางของสุขภาพระหวางบุคคลไดใน
ระดับหนึง่ เนือ่งจากเปนการใชพื้นที่ขนาดเล็ก ที่คนในพื้นที่ดังกลาวมีลักษณะทางเศรษฐกิจสังคม
ที่คลายคลงึกนั (Homogeneity)(11) นอกจากนี้วธิีการนี้ ยังใหความสําคัญกับความแตกตางของ
ลักษณะของพืน้ที่ หรือสภาพแวดลอม (Context) ที่ไมสามารถกําหนดไดดวยคณุลักษณะทาง
เศรษฐกิจสังคมของบุคคล แตเปนลักษณะเฉพาะของแตละพื้นที ่ ซึ่งอาจจะถกูกาํหนดดวยปจจยั
ตางๆ ทั้งสภาพเศรษฐกิจ  สังคม วัฒนธรรม ส่ิงแวดลอม ภูมิศาสตร ฯลฯ การวดัความแตกตาง
ระหวางพื้นที ่ จะเปนเครื่องสะทอนถงึผลกระทบของสภาพพืน้ที่ทีม่ีตอสุขภาพ (Neighborhood 
effects on health)(12) นอกจากนีย้ังสามารถแสดงความแตกตางของสุขภาพระหวางพืน้ที่ที่มี
สภาพทางเศรษฐกิจสังคม ที่แตกตางกันได โดยการกําหนดดัชนีความขัดสนใหแตละพื้นที ่ (Area 
deprivation index) ซึ่งไดมาจากการผสมผสานดัชนีชี้วดัทางเศรษฐกจิสังคมตางๆเขาดวยกนั เปน
คาดัชนีชี้วัดรวมทางเศรษฐกจิสังคมของพืน้ที(่13)

 การวัดความแตกตางของสุขภาพระหวางพืน้ที่ สามารถทาํไดโดยการดูลักษณะการ
กระจาย (Distribution) ความแตกตางระหวางพืน้ทีท่ี่มีอัตราสูงสุด กับตํ่าสุด (Range) หรือ ความ
แตกตางระหวางพื้นที่ทีม่ีความขัดสนสูงสดุ กับตํ่าสุด ฯลฯ รวมทัง้สามารถนําเสนอในรูปแบบของ
การกระจายทางภูมิศาสตรไดอีกดวย โดยการผสมผสานขอมูลเขากับระบบสารสนเทศทาง
ภูมิศาสตร (Geographical Information System) 
 อยางไรก็ตาม วิธีการนี้กม็ีขอจํากัดเชนกนั ขอจํากัดดังกลาวประกอบดวย(14)

1. ปญหาที่เกิดจากจํานวนประชากรนอย (Small number problem) เนื่องจากบางพื้นที่มี
ขนาดประชากรนอย รวมทัง้จํานวนเหตุการณ เชนการตายก็มนีอยตามไปดวย ทําใหอัตรา
ที่ได มีความแปรปรวนสูง ขาดเสถียรภาพ (Statistical Instability) ปญหานี้สามารถแกได
โดยการรวมพืน้ที่เขาดวยกัน หรือการปรับคาดวยวธิีการทางสถิติ 

2. ปญหาการยายถิ่นของประชากร ทําใหตัวหารมีความไมแนนอน และขาดความชัดเจนวา
สุขภาพที่ปรากฏนั้นเปนผลมาจากพืน้ที่ใดแน ที่ควรจะเปนที่อยูที่แทจริง 

3. ปญหาการกาํหนดขอบเขตและขนาดของพื้นที่ เนื่องจากการแบงพืน้ที่ตามการปกครอง
นั้น อาจจะไมสะทอนอทิธพิลของสภาพพืน้ทีท่ี่แทจริง หากแบงดวยขอบเขตอื่น รวมทั้งการ
เลือกระดับของพืน้ทีท่ี่จะใชเปรียบเทียบ เชนระหวางระดบัจังหวัดกับอําเภอ 
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วิธีการทางสถติิที่ชวยแกไขปญหาความคาบเกี่ยว ระหวางอทิธพิลของคุณลักษณะสวน
บุคคล กับคุณลักษณะของพืน้ที ่ที่มีตอสุขภาพนัน้ ไดแกการใชการวิเคราะหแบบหลายชัน้ (Multi-
level modeling) แตวิธีการดังกลาวยังตองการขอมูลรายบุคคล ที่จะตองใชสําหรับการวิเคราะห
อิทธิพลของคุณลักษณะสวนบุคคลดวย จึงยงัอาจจะเปนปญหาอยูสําหรับพืน้ทีท่ี่ไมขอมูลเปน
รายบคุคล(15)

อยางไรก็ดี การใชการวัดความไมเสมอภาคระหวางพืน้ที่ขนาดเลก็ (Small area health 
differences) ยังเปนวิธทีี่เหมาะสมในการใชประเมินความไมเสมอภาคทางสุขภาพ ทัง้ในแงของ
ความพรอมดานขอมูล รวมไปถึงการมีความหมายตอการกําหนดนโยบายเพื่อลดความไมเสมอ
ภาค เนื่องจากจะบงบอกถึงพืน้ที่ทีม่ีปญหาสุขภาพมาก ควรแกการใหความสาํคัญ รวมทั้งการ
จัดสรรทรัพยากรลงไปแกไขปญหา 

 
 หากเปรียบเทยีบคุณลักษณะของวิธกีารวดัความไมเสมอภาค ทั้ง 3 วิธ ี ไดแก ความไม
เสมอภาคของสุขภาพระหวางบุคคล ระหวางกลุมทางสงัคม และระหวางพื้นที่ขนาดเล็ก ในดาน
ตางๆ อาทิเชน ความตองการขอมูลระดับบุคคล ระดับความแตกตางทางสุขภาพที่สามารถวัดได 
ความเชื่อมโยกับประเด็นทางเศรษฐกิจสังคม และการแสดงความแตกตางระหวางพื้นที่ จะเห็นวา
วิธีการวัดความไมเสมอภาคทางสุขภาพระหวางพื้นที่ขนาดเล็กนัน้ เปนวิธทีี่มีความเหมาะสมที่สุด
เมื่อพิจารณาถึงความสมดลุในประเด็นตางๆดังกลาว 
 
ตารางที่ 2 ความแตกตางของวิธกีารวัดความไมเสมอภาค 
การวัดความไม
เสมอภาค 

ความตองการ
ขอมูลระดับ
บุคคล 

ระดับความ
แตกตางทีว่ัดได 

ความเชื่อมโยง
กับเศรษฐกิจ 

ความแตกตาง
ระหวางพื้นที ่

ระหวางบุคคล ขอมูลระดับ
บุคคล 

ระหวางบุคคล 
(กวางที่สุด) 

+ / -  
(ระดับบุคคล) 

ระหวางประเทศ 

ระหวางกลุมคน
ทางสังคม 

ขอมูลเฉลี่ยของ
กลุมทางสงัคม 

ระหวางกลุมคน 
(แคบที่สุด) 

+ 
(ระดับบุคคล) 

ไมสะทอน 

ระหวางพื้นที่
ขนาดเล็ก 

ขอมูลเฉลี่ยของ
พื้นที ่

ระหวางพื้นที่เล็ก 
(ปานกลาง) 

+ / - 
(ระดับพื้นที่) 

ระหวางพื้นทีท่าง
ภูมิศาสตร 
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บทที่ 3 หลักฐานความไมเสมอภาคทางสขุภาพ 
 

 ประสบการณการวัดความไมเสมอภาคทางสุขภาพในประเทศตางๆ แสดงใหเหน็ถึง การ
ดํารงอยูของความไมเสมอภาคทางสุขภาพ ไมวาจะเปนประเทศทีพ่ัฒนาแลวหรอืเปนประเทศที่
กําลังพัฒนากต็าม ตัวอยางหลักฐานของความไมเสมอภาคทางสุขภาพในประเทศตางๆ มีดังนี ้
 ดัชนีความไมเสมอภาคของการอยูรอดของเด็ก ที่วัดโดยองคการอนามยัโลก ในจํานวน 50
ประเทศกาํลังพัฒนา แสดงใหเหน็วา ระดับความไมเสมอภาคในแตละประเทศมคีวามแตกตางกนั
มาก ต้ังแตมีความไมเสมอภาคนอย (ใกล 0) จนถึงมีความไมเสมอภาคมาก (ใกล 1) โดยที่ประเทศ
ไทยอยูในกลุมประเทศทีม่ีความไมเสมอภาคทางสุขภาพนอย(16) ดังภาพที่ 4 ดัชนีความไมเสมอ
ภาคดังกลาวเปนการประมาณคาความไมเสมอภาคระหวางบุคคล (Inter-individual differences) 
ภาพที ่4 ดัชนคีวามไมเสมอภาคของการอยูรอดของเด็กใน 50 ประเทศ 

 

ประเทศไทย 

ที่มา: Gakidou & King 2002 
ความไมเสมอภาคต่ํา ความไมเสมอภาคสูง 

 ในการเปรียบเทียบระดับความไมเสมอภาคทางสุขภาพของแตละประเทศนัน้ อาจจะทําได
โดยการดูการกระจายของสขุภาพโดยการใชพื้นที่ขนาดเล็ก (Small area) ในรายงานสุขภาพโลกป 
2000 ขององคการอนามยัโลก ไดนาํเสนอลักษณะการกระจายของอายุขัยเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดของ
ประเทศตางๆโดยใชขอมูลจากพืน้ที่ขนาดเล็ก พบวา ประเทศตางๆมีชวงของความแตกตาง
ระหวางการมอีายุขัยเฉลี่ยสงูสุดและต่ําสดุแตกตางกนั อาทเิชนประเทศญี่ปุน มีความแตกตาง
เพียง 6 ป ในขณะที่ประเทศสหรัฐอเมริกา มีความแตกตางถงึ 16 ปแสดงวาประเทศญี่ปุนมีความ
ไมเสมอภาคทางสุขภาพที่คอนขางต่าํ เมื่อเปรียบเทยีบกบัประเทศทีพ่ฒันาแลวอื่นๆ(2) ดังภาพที ่5 

 11



ภาพที ่5 การกระจายของอายุขัยเฉลี่ยเมือ่แรกเกิดของ ญ่ีปุนและสหรฐัอเมริกา 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา: WHO 2000 
 ในประเทศสหรัฐอเมริกา ความแตกตางทางสุขภาพดงักลาวก็ปรากฏใหเห็น
ภายในประเทศเชนเดียวกนั Kindig และคณะ แสดงขอมูลอัตราตายของพืน้ที่ในประเทศทัง้ทีเ่ปน
เมือง และไมใชเมือง พบวาอัตราตายมีความแตกตางกนัตั้งแต 7 ถึง 11 ตอพันประชากร โดยพื้นที่
ที่มีอัตราตายสูงจะอยูพื้นทีภ่าคใตของประเทศ (ดังภาพที่ 6) และความแตกตางดงักลาวมี
ความสัมพันธกับเชื้อชาติ การศึกษา และคาใชจายทางสุขภาพ (Medicare)(17)

 
ภาพที ่6 การกระจายทางภมูิศาสตรของอัตราตายในประเทศสหรัฐอเมริกา 

 
ที่มา: Kindig et al 2002 
 Karpati และคณะแสดงขอมูลในมลรัฐนวิยอรก โดยเปรียบเทียบอัตราตายระหวางมณฑล 
(County) จํานวน 61 แหง พบวาความแตกตางของอตัราตายระหวางมลฑลตางๆ มีคาสูงสุดใน
โรคเอดส รองลงมาคือการฆาตกรรม ในขณะที่อัตราตายจากมะเรง็และโรคหัวใจมีความแตกตาง
ตํ่าที่สุด ทัง้นีก้ารเปรียบเทียบระดับความแตกตางของอัตราตายระหวางมณฑลใชคา พิสัย 
(Range) หารดวยคาเฉลี่ย (Mean)(18)
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 ในประเทศองักฤษ(19) มหีลกัฐานมากมายที่แสดงถงึความไมเสมอภาคทางสุขภาพ
ภายในประเทศ Macintyre สรุปความแตกตางของการตายระหวางพื้นที่ตางๆในประเทศ พบวา
ปจจัยทางภูมศิาสตรมีอิทธพิลตอความแตกตางของการตาย โดยพื้นที่ที่มกีารตายมากจะเปนพืน้ที่
ที่อยูทางภาคเหนือและตะวนัตกของประเทศ เปรียบเทียบพืน้ทีท่างภาคใตและตะวันออก 
นอกจากนีพ้ืน้ที่ที่มีความเปนเมืองมาก (Highly urbanized area) มีอัตราตายสูงกวาพืน้ที่ชนบท 
รวมทัง้พืน้ทีท่ีม่ีสัดสวนของครวัเรือนที่มีความขาดแคลนสูง จะมีอัตราตายสูงกวาพืน้ทีท่ี่มีสัดสวน
ครัวเรือนที่รํ่ารวยสูง 
 Gordon และคณะ สรุปความแตกตางของอัตราตายระหวางชนชัน้ทางสังคม (Social 
classes) ในประเทศอังกฤษ เมื่อเปรียบเทียบระหวางชั้นที ่ 5 (Social classes V) กับชั้นที ่ 1 
(Social classes I) พบวามคีวามแตกตางกันตั้งแต 2.5 เทา (อัตราตายในผูสูงอายุ) จนถึง 5 เทา 
(อัตราตายดวยอุบัติเหตุในเด็ก) ขอมูลดังกลาวแสดงใหเหน็วาฐานะทางสังคมมอิีทธิพลตออัตรา
ตายของบุคคล(20)

 นอกจากนีย้ังมีหลักฐานมากมายที่ยนืยนัอิทธิพลของปจจัยทางเศรษฐกิจของพืน้ที่ วามีผล
ตอสถานะสุขภาพของคนในพืน้ที ่ ปจจัยทางเศรษฐกิจสังคมของพื้นที่มักจะถกูวัดในรูปแบบของ
ดัชนีความขัดสนของพืน้ที่ (Area deprivation index) ซึ่งแตละประเทศมวีิธีการวัดที่แตกตางกัน 
ในประเทศองักฤษ พบความสัมพนัธระหวางระดับความขัดสนในเขตพื้นที่สาธารณสุขระดับอําเภอ 
(District Health Authority) กับอายุขัยเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด พื้นทีท่ี่ขัดสนมากจะมีอายุขัยเฉลี่ยต่าํ 
(คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ เทากบั –0.77 ในชาย และ –0.56 ในหญงิ)(21) เชนเดียวกบัหลักฐานใน
นิวซีแลนด ทีว่ัดความขัดสนของพืน้ที่ขนาดเล็กโดยใชดัชนี NZDep96(22) และในออสเตรเลียที่ใช
ดัชนีสถานะทางเศรษฐกิจสังคมของพืน้ที ่ หรือ SEIFA index ก็พบความสัมพันธดังกลาว
เชนเดียวกนั(23)

 ปจจัยอื่นๆที่มอิีทธิพลตอสถานะสุขภาพของพืน้ที ่จะประกอบดวย ความไมเสมอภาคของ
รายไดของคนในพืน้ที่ (Income inequality) พื้นทีท่ี่มคีวามไมเสมอภาคของรายไดสูงจะมีสถานะ
สุขภาพที่ไมดี Kenedy และคณะพบวาความไมเสมอภาคของรายไดทีว่ัดโดย Robin Hood index 
มีความสมัพนัธกับอัตราตายที่ปรับคาตามโครงสรางอายขุองมลรัฐ (50 states) และของพืน้ที่เขต
นครหลวง (282 Standard Metropolitan Areas)(24) เชนเดียวกนักบัปจจัยทางดานบริการสุขภาพ 
การจายเงนิทางสุขภาพในระดับจังหวัด มีความสมัพนัธกับอายุขัยเฉลี่ยเมื่อแรกเกดิและอัตราตาย
ทารก ในประเทศแคนนาดา และการลดลงของการจายเงนิทางสุขภาพลง 10% จะลดอายุขัยเฉลี่ย
ลง 6 เดือนในชาย และ 4 เดือนในหญิง รวมทั้งเพิ่มอัตราตายทารกขึ้น 0.4%-0.5%(25)  
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จากหลักฐานทั้งหมดแสดงใหเหน็วาความไมเสมอภาคทางสุขภาพยังดาํรงอยู และทวี
ความรุนแรงมากขึ้น โดยความไมเสมอภาคดังกลาว มีความเกี่ยวของกับปจจัยหลายอยาง ทั้งดาน
เศรษฐกิจ สังคม และดานระบบบริการสุขภาพ 
 

บทที่ 4 ตัวชี้วัดดานการตายและการปรับคามาตรฐาน 
 
 มาตรวัดที่สําคัญประการหนึ่ง ที่ใชวัดสถานะสุขภาพของคนในพืน้ที ่ ก็คือมาตรวัดที่
เกี่ยวของกับการตาย ซึง่สามารถวัดไดในหลายลกัษณะ โดยดัชนชีีว้ดัพื้นฐานดานการตาย ไดแก 
อัตราตายอยางหยาบ อัตราทารกตาย อัตรามารดาตาย อัตราตายรายอายุ อัตราตายรายโรค และ
อัตราตายรายอายุรายโรค 
 ปญหาสาํคัญของอัตราตายอยางหยาบ ที่วัดโดยใชจาํนวนตายทัง้หมด หารดวยจํานวน
ประชากรทัง้หมด (ใชจํานวนประชากรกลางป) ก็คือปญหาในเชิงเปรียบเทียบระหวางพื้นทีท่ี่มี
โครงสรางอายขุองประชากรที่แตกตางกัน พืน้ทีท่ี่มีสัดสวนประชากรสูงอายมุาก จะมีจํานวนตาย
มาก (เนื่องจากผูสูงอายุมโีอกาสตายสงู) ทาํใหมีอัตราตายอยางหยาบสูงตามไปดวย การที่จะ
นําเอาอัตราตายอยางหยาบมาเปรียบเทียบกันระหวางพืน้ที่ โดยไมคํานงึถงึความแตกตางทาง
โครงสรางอาย ุจะทาํใหการแปลผลนั้นผิดพลาดได 
  

วิธีการในการแกไขปญหาดังกลาว สามารถกระทาํไดหลายวธิี ไดแก 
1. เปรียบเทยีบโดยใชอัตราตายรายอายุ แทนการใชอัตราตายอยางหยาบ โดยการนาํจํานวน

ตายในแตละชวงอายุ หารดวยจํานวนประชากรในแตละชวงอายุ จะไดอัตราตายรายอาย ุ
การเปรียบเทยีบดวยวิธีนีจ้ะตองเปรียบเทียบกนัในทุกชวงอายุ วาในแตละชวงอายุนัน้ มี
ความแตกตางของอัตราตายระหวางพื้นที่เปนอยางไร  

2. ปรับคาอัตราตายอยางหยาบ ใหเปนอัตราตายมาตรฐานที่ปรับคาตามโครงสรางอายขุอง
ประชากรในพืน้ที่แลว วิธีนีเ้ปนวิธกีารปรับคามาตรฐานตามโครงสรางอายุทางตรง (Direct 
Standardization) ตัวเลขที่ไดจะเปนอัตราตายใหมของแตละพื้นที ่

3. ปรับคาโดยใชคา อัตราสวนการตายมาตรฐาน (Standardized Mortality Ratio หรือ 
SMR) ซึ่งเปนการปรับคาทางออม (Indirect Standardization) คาที่ไดจะเปนอัตราสวนที่
เปรียบเทยีบระหวางอัตราตายอยางหยาบกับอัตราตายที่คาดหวัง (Expected death 
rate) ที่ไดจากโครงสรางอายขุองประชากรในพืน้ที ่
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วิธีการคํานวณอัตราตายมาตรฐานที่ปรับคาตามโครงสรางอายุ และอัตราสวนการตาย
มาตรฐาน สามารถอธิบายไดดังนี ้
 
การคํานวณอัตราตายมาตรฐานที่ปรบัคาตามโครงสรางอายุ (Age-adjusted death rate) 
 การปรับคาอัตราตายตามโครงสรางอายุดวยวธิีนี้ จะตองใชคาอัตราตายรายอายขุองแต
ละพื้นที่ และสัดสวนประชากรรายอายุของประชากรมาตรฐาน (ในทีน่ี้จะใชประชากรของประเทศ) 
วิธีการคํานวณ จะตองนาํอัตราตายรายอายุในแตละชวงอายุของแตละพื้นที่ มาคูณดวยสัดสวน
ประชากรในอายุนัน้ๆของประชากรมาตรฐาน เมื่อทาํการคูณครบทกุชวงอายุแลว นาํผลคูณที่ไดมา
รวมกัน ก็จะเปนอัตราตายที่ปรับคามาตรฐานตามโครงสรางอายุของแตละพืน้ที ่ อัตราตายใหมที่
ไดของแตละพื้นทีน่ั้น สามารถนาํมาเปรียบเทยีบกนัได เนื่องจากไดรับการปรับคาเรียบรอยแลว 
วิธีการคํานวณ สามารถอธบิายไดดังตารางที่ 3  
ตารางที่ 3 วิธกีารคํานวณอตัราตายมาตรฐานที่ปรับคาตามโครงสรางอาย ุ
อายุ อัตราตายรายอายุ 

ของพื้นที่ 
สัดสวนประชากรรายอายุ
ของประชากรมาตรฐาน 

ผลคูณ 

<1 A1 B1 A1*B1 
1-4 A2 B2 A2*B2 
5-9 A3 B3 A3*B3 
10-14 A4 B4 A4*B4 
15-19 A5 B5 A5*B5 
20-24 A6 B6 A6*B6 
25-29 A7 B7 A7*B7 
30-34 A8 B8 A8*B8 
35-39 A9 B9 A9*B9 
40-44 A10 B10 A10*B10 
45-49 A11 B11 A11*B11 
50-54 A12 B12 A12*B12 
55-59 A13 B13 A13*B13 
60-64 A14 B14 A14*B14 
65-69 A15 B15 A15*B15 
70-74 A16 B16 A16*B16 
75+ A17 B17 A17*B17 
รวม   ผลรวมของคอลัมน 

อัตราตายมาตรฐานของพื้นที่ 
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การคํานวณอัตราสวนการตายมาตรฐาน (Standardized Mortality Ratio) 
 การปรับคาอัตราตายตามโครงสรางอายุดวยวธิีนี ้ จะตองใชคาอตัราตายรายอายุของ
ประชากรมาตรฐาน (ใชอัตราตายรายอายุของประเทศ) และสัดสวนประชากรรายอายุของพืน้ที่ 
วิธีการคํานวณ จะตองนําสัดสวนประชากรแตละชวงอายุในแตละพืน้ที ่ มาคูณดวยอัตราตายราย
อายุในอายนุัน้ๆของประชากรมาตรฐาน เมื่อทําการคูณครบทุกชวงอายุแลว นําผลคูณที่ไดมา
รวมกัน ก็จะเปนอัตราตายที่คาดวาควรจะเปนตามโครงสรางอายุของแตละพื้นที ่ (Expected 
death rate) เมื่อนําอัตราตายอยางหยาบของพื้นทีน่ั้น หารดวยอัตราตายที่คาดวาควรจะเปน จะ
ไดอัตราสวนการตายมาตรฐาน (Standardized Mortality Ratio หรือ SMR) คาทีตํ่่ากวา 100% 
แปลวาพืน้ที่นัน้มีอัตราตายต่ํากวาที่ควรจะเปน และคาที่มากกวา 100% แปลวาพื้นที่นัน้มีอัตรา
ตายสูงกวาที่ควรจะเปน วธิีการคํานวณ อธิบายไดดังตารางที่ 4 
ตารางที่ 4 วิธกีารคํานวณอตัราสวนการตายมาตรฐาน (SMR) 
อายุ สัดสวนประชากรรายอายุ

ของพื้นที่ 
อัตราตายรายอายุของ
ประชากรมาตรฐาน 

ผลคูณ 

<1 A1 B1 A1*B1 
1-4 A2 B2 A2*B2 
5-9 A3 B3 A3*B3 
10-14 A4 B4 A4*B4 
15-19 A5 B5 A5*B5 
20-24 A6 B6 A6*B6 
25-29 A7 B7 A7*B7 
30-34 A8 B8 A8*B8 
35-39 A9 B9 A9*B9 
40-44 A10 B10 A10*B10 
45-49 A11 B11 A11*B11 
50-54 A12 B12 A12*B12 
55-59 A13 B13 A13*B13 
60-64 A14 B14 A14*B14 
65-69 A15 B15 A15*B15 
70-74 A16 B16 A16*B16 
75+ A17 B17 A17*B17 
รวม   ผลรวมของคอลัมน 
  
SMR = อัตราตายอยางหยาบ / อัตราตายที่คาดหวัง *100%  อัตราตายที่คาดหวังของพื้นที่ 
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 การใชอัตราตายมาตรฐานทีป่รับคาตามโครงสรางอายุนัน้ จําเปนตองมีคาอัตราตายราย
อายุของแตละพื้นที่ ซึง่หมายความวาจะตองมีจํานวนตายรายอายขุองพื้นทีน่ั้น และจํานวน
ประชากรรายอายุของพื้นทีน่ั้น ในขณะทีก่ารใชอัตราสวนการตายมาตรฐาน (SMR) นั้นตองการ
เพียงจํานวนประชากรรายอายุของพื้นที่นัน้ แตตองการจํานวนตายรายอายุของประเทศ ซึง่
สามารถหาไดงายกวา ดังนัน้การคํานวณ SMR จึงมีความสะดวกกวา เมื่อมีขอจาํกัดของขอมูล
จํานวนตายรายอายุของพืน้ที่ยอยๆ 
 ขอจํากัดอีกประการหนึ่งของการคํานวณอัตราตายมาตรฐาน ก็คือหากใชพืน้ที่ขนาดเล็ก 
จํานวนตายรายอายุในบางพืน้ที่จะมีคานอยมาก หรือเทากบั 0 ทําใหการคํานวณอัตราตายราย
อายุของพื้นทีดั่งกลาวมีคาเทากบั 0 ตามไปดวย ซึ่งจริงๆแลวไมควรจะเปนเชนนั้น การคํานวณ
อัตราตายมาตรฐานจงึอาจมคีวามคลาดเคลื่อนได ดังนั้น การใชอัตราสวนการตายมาตรฐาน จะมี
ความเหมาะสมมากกวา โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อมกีารแยกวิเคราะหเปนรายโรค ทีม่ีจํานวนตายใน
แตละอายุในแตละพื้นทีท่ี่คอนขางต่าํ 
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บทที่ 5 วัตถุประสงคและวธิีการศกึษา 
 
 จากประสบการณตางๆในนานาประเทศ แสดงใหเหน็วาความไมเสมอภาคของสุขภาพนัน้ 
ยังปรากฏใหเห็นอยู ทัง้ในประเทศทีพ่ัฒนาแลวและในประเทศทีก่ําลงัพัฒนา โดยมคีวามเกี่ยวของ
กับปจจัยตางๆ ทัง้ดานเศรษฐกิจสังคม รวมทัง้มีความแตกตางกนัระหวางพื้นทีท่างภูมิศาสตร และ
เกี่ยวของกับปจจัยดานการเขาถึงบริการทางสุขภาพ อยางไรก็ดี การศึกษาในลกัษณะดังกลาวนี้ 
ยังไมมีการดําเนินการอยางเปนระบบในประเทศไทย โดยเฉพาะอยางยิง่การเปรียบเทียบโดยใช
พื้นที่ขนาดเลก็ (small area analysis) รวมทั้งการศึกษาถึงปจจัยที่กาํหนดสถานะสุขภาพของพืน้ที่
เหลานั้น การศึกษานี้จะทาํการศึกษาถงึระดับและลักษณะของความไมเสมอภาคของการตายใน
ประชากรไทย ในป พ.ศ. 2543 
 
วัตถุประสงคของการศึกษา 
 

1. เพื่อศึกษาระดับและลักษณะของความไมเสมอภาคของการตายระหวางพื้นที่ยอยระดับ
อําเภอ 

2. เพื่อศึกษาลักษณะการกระจายทางภูมิศาสตรของการตาย โดยใชอัตราสวนการตาย
มาตรฐาน (SMR) ระหวางอําเภอ ทัง้ในภาพรวมและรายโรค 

 
 
วิธีการศึกษา 
 
 เปนการศึกษาเชิงพรรณนา แบบภาคตัดขวาง (Cross-sectional descriptive study) โดย
ใชขอมูลอัตราตายของประชากรไทย ในป พ.ศ. 2543 ซึ่งจําแนกเปนรายอําเภอ จาํนวนทัง้สิ้น 926 
แหง (รวม 50 เขตของกรุงเทพมหานคร) ในป พ.ศ. 2543 ทัง้นี้ขอมูลตายใชจากฐานขอมูลทะเบียน
ตายของสํานักทะเบยีนราษฎร กระทรวงมหาดไทย และขอมูลประชากรใชจากฐานขอมูลประชากร
จากการสํามะโนประชากรและเคหะป พ.ศ. 2543 ของสํานักงานสถติิแหงชาต ิ เมือ่คํานวณอัตรา
ตายอยางหยาบรายอําเภอแลว จงึนาํมาคํานวณอัตราสวนการตายมาตรฐานตอไป เพื่อปรับคา
ตามโครงสรางอายุของอําเภอ 
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ขั้นตอนในการศกึษาและวิเคราะหขอมูล 
 

1. วิเคราะหความสมบูรณของฐานขอมูลตาย จากทะเบียนการตายป พ.ศ. 2543 โดยการ
วิเคราะหรหัสที่อยูและอายขุองผูตายทีจ่ะใชในการวิเคราะหขอมูล เพื่อใชในการปรับ
ขอมูลในสวนของที่อยู และอายุของผูตาย 

2. วิเคราะหความสมบูรณของฐานขอมูลประชากร จากการสํามะโนประชากรและเคหะป 
พ.ศ. 2543 โดยการวิเคราะหสัดสวนประชากรที่ไมทราบอายุในฐานขอมูล เพื่อใชในการ
ปรับขอมูลอายุของประชากร 

3. เปรียบเทยีบความสอดคลองกนัระหวางจาํนวนประชากรจากสํามะโนประชากรป พ.ศ. 
2543 และจาํนวนประชากรกลางปจากทะเบียนราษฎรป พ.ศ. 2543 เพื่อดูอิทธพิลของ
การยายถิน่ตอการคํานวณอตัราตาย และวิเคราะหลักษณะการขามเขตการตาย 

4. คํานวณอัตราตายอยางหยาบ อัตราตายรายอายุและเพศ ของแตละอําเภอ รวมทัง้
วิเคราะหการกระจายของอัตราตายอยางหยาบรายอาํเภอ ทั้งในเชิงสถิติ และภูมิศาสตร 

5. คํานวณอัตราสวนการตายมาตรฐาน (Standardized Mortality Ratio) รายอําเภอ โดย
การคํานวณอตัราตายที่คาดหวังของแตละอําเภอ (Expected death rate) โดยใชอัตรา
ตายรายอายขุองประเทศ กบัสัดสวนประชากรรายอายขุองแตละอําเภอ 

6. วิเคราะหการกระจายของอัตราสวนการตายมาตรฐานรายอําเภอ ทั้งในเชิงสถิติ และ
ภูมิศาสตร 

7. เลือกโรคที่มีความสาํคัญ ที่จะใชศึกษาเปรียบเทยีบอัตราตายระหวางอาํเภอ โดย
การศึกษาอัตราตายรายอายขุองแตละโรค และการกระจายของอัตราตายรายโรค โดยเปน
โรคที่มีอัตราตายที่สูง และเกี่ยวของกับการจัดระบบบริการสุขภาพ โดยในการศึกษานี ้
ทําการศึกษา 11 โรค ไดแก โรคเอดส วณัโรค มะเร็งตับ มะเรง็ปอด มะเรง็เม็ดเลือดขาว 
เบาหวาน โรคหัวใจขาดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง โรคหลอดลมปอดอุดตันเรื้อรัง ไตวาย 
และอุบัติเหตุจราจร 

8. คํานวณอัตราสวนการตายมาตรฐานรายโรค (Disease-specific SMR) รายอําเภอ และ
วิเคราะหการกระจายของอัตราสวนการตายมาตรฐานรายโรค 

9. วิเคราะหแบบแผนการกระจายทางภูมิศาสตรของอัตราสวนการตายมาตรฐานรายโรค 
10. วิเคราะหความคลาดเคลื่อนของสาเหตุการตาย โดยใชขอมูลที่ไดจากการศึกษาสาเหตุ

การตายใน 16 จังหวัด วามีความถูกตองหรือคลาดเคลื่อนของสาเหตุการตายในทะเบียน
ตายนัน้ มีมากนอยเพียงใด และมีผลตอการวิเคราะหการกระจายมากนอยเพียงใด 

11. อภิปรายและสรุปผล 
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ภาพที ่7 แผนภูมิแสดงขั้นตอนการศึกษา 
 
 
 
 

ฐานขอมูลตาย ฐานขอมูลประชากร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปรับขอมูลที่อยูผูตาย  
เปนรายบุคคล 

รวมขอมูลเปนจํานวนตาย 
รายอําเภอ 

กระจายจาํนวนผูตายที่ไม
ทราบอายุไปยงัอายุตางๆ 
รายอําเภอและเพศ 

กระจายจาํนวนประชากร
ที่ไมทราบอายไุปยังอายุ
ตางๆ รายอําเภอและเพศ 

เปรียบเทยีบจาํนวน
ประชากรกับทะเบียน

วิเคราะหลักษณะการขาม
เขตการตาย 

คํานวณอัตราสวนการ
ตายมาตรฐานรายอําเภอ 

ศึกษาความถกูตองของ
ขอมูลสาเหตุการตาย 

ศึกษาการกระจายทาง
สถิติ และภูมิศาสตร 

คํานวณอัตราสวนการ
ตายมาตรฐานรายโรคราย

อําเภอ 

คํานวณอัตราตายอยาง
หยาบรายอาํเภอ 

รวมขอมูลเปนจํานวน
ประชากร รายอําเภอ 
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บทที่ 6 แหลงขอมลูและการปรับปรุงขอมลู 
 
 ในการคํานวณอัตราตายรายอําเภอในการศึกษานี้ ใชขอมูลตายจากฐานขอมูลทะเบยีน
ตาย ของกระทรวงมหาดไทย (มรณบัตร) โดยใชฐานขอมูลที่ผานการใหรหัสสาเหตุการตายใน
ระบบ ICD-10 แลวโดยสํานักนโยบายและยุทธศาสตร กระทรวงสาธารณสุขป พ.ศ. 2543 ในขณะ
ที่ขอมูลประชากรนัน้ ใชฐานขอมูลจากการสํามะโนประชากรและเคหะป พ.ศ. 2543 จาก
สํานักงานสถติิแหงชาต ิ
 
 เบื้องตนจะวิเคราะหฐานขอมูลตายป พ.ศ. 2543 กอนวาจาํเปนตองมกีารปรับให
เหมาะสมกอนการนาํมาวิเคราะหมากนอยเพียงใด โดยจะวิเคราะหใน 2 ประเด็นหลักคือ ประเด็น
อายุของผูตาย และประเด็นที่อยูของผูตาย ดังนี ้
จํานวนผูตายทั้งหมดในทะเบียนตายป พ.ศ.2543 = 365,741 ราย 
จํานวนที่ไมทราบอาย ุ    = 1,539 ราย  คิดเปน 0.42% 
 ในกรณีอายนุี ้ ไมไดปรับอายุของผูตายที่ไมทราบอายุ เปนรายบุคคล แตจะปรับในสวน
ของจํานวนเปนรายอาํเภอ โดยการกระจายจํานวนผูที่ไมทราบอายุกลับไปยังกลุมอายุตางๆ ตาม
สัดสวนของกลุมอายนุั้นๆ (จํานวนอาํเภอทั้งหมดป พศ.2543 = 926 อําเภอ) 
 
 ในกรณีที่อยูของผูตายนั้น จําแนกที่อยูในฐานขอมูลตายเปน 2 ลักษณะคือ ทีอ่ยูที่ตาย 
และที่อยูของผูตาย ในการบันทกึขอมูลทีอ่ยูที่ตายนัน้ จะมีรหัสอยู 2 อยางคือ รหัสสํานักทะเบียนที่
แจงตาย (4หลัก) และรหัสที่อยูที่ตาย (จงัหวัด อําเภอ ตําบล หมูบาน 8 หลัก) สําหรับการบนัทกึ
ขอมูลที่อยูผูตายนัน้ จะมีรหสัอยู 2 อยางเชนเดียวกนัคอื รหัสสํานักทะเบยีนที่ผูตายอยู (4 หลกั) 
และรหัสที่อยูตามทะเบียนบานของผูตาย (จังหวัด อําเภอ ตําบล หมูบาน 8 หลัก) จากการ
วิเคราะหความครบถวนของรหสัที่อยูดังกลาว สามารถแสดงจํานวนผูตายที่มกีารบันทึกรหัสทีอ่ยู
ขาดหายไปอยางนอย 1 หลัก (ไมครบถวน) ไดดังนี ้
 
จํานวนที่มีรหสัที่อยูที่ตายไมครบถวน  
- รหัสสํานักทะเบียนที่แจงตาย    = 0 ราย  คิดเปน 0% 
- รหัสที่อยูที่ตาย (จงัหวัด อําเภอ ตําบล หมูบาน)  = 58,189 ราย คิดเปน 15.9% 
จํานวนที่มีรหสัที่อยูผูตายไมครบถวน 
- รหัสสํานักทะเบียนที่ผูตายอยู    = 2,340 ราย คิดเปน 0.64% 
- รหัสที่อยูผูตาย (จงัหวัด อําเภอ ตําบล หมูบาน)  = 7,454 ราย คิดเปน 2.03% 
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ขอมูลที่สําคัญที่สุดที่จะนาํมาใชวิเคราะหอัตราตายรายอาํเภอก็คือ รหัสที่อยูผูตาย (8 

หลัก) จากการวิเคราะหมีจาํนวนผูตายทีม่ีการบนัทึกรหัสนี้ขาดหายไปอยางนอย 1 หลักอยู 7,454 
ราย ระเบียนผูตายเหลานี้จะไดรับการปรับรหัสที่อยูผูตายใหมีความครบถวนในสวนของรหัส
จังหวัด อําเภอ ดังนี ้
- หากขาดรหสัตําบล หมูบานใหใช “00” แทนที่ได (เนื่องจากไมจําเปนตองใช) 
- นํารหัสสํานกัทะเบียนที่ผูตายอยูมาแทนที ่หากขาดรหัสจังหวัด อําเภอ 
- นํารหัสสํานกัทะเบียนที่แจงตายมาแทนที ่หากรหัสสํานักทะเบียนที่ผูตายอยู ไมมีหรือไมถูกตอง 
 
ภาพที ่8 วิธีการปรับรหัสที่อยูในฐานขอมลูการตาย 
 

ขอมูลที่อยูผูตาย  
 
 

ขอมูลที่ขาดรหัสจังหวัด 
และ/หรือ อําเภอ 

 7,414 ราย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใชรหัสสํานกัทะเบียนที่
ผูตายอยู 

ใชรหัสสํานกัทะเบียนที่
แจงตาย 

6,241 ราย 1,173 ราย 

หากไมสมบูรณ หากสมบูรณ 

ตรวจสอบรหัสสํานัก
ทะเบยีนที่ผูตายอยู 

ปรับรหัสสํานกัทะเบียนให
เปนรหัสอําเภอ 
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หลังจากปรับขอมูลแลว จะไดฐานขอมูลตายใหมที่มีรหัสที่อยูผูตายครบทุกราย หลังจาก
นั้นทําการปรบัรหัสที่อยูที่เปนรหัสสํานักทะเบยีน ใหเปนรหัสอําเภอ เชน เทศบาลเมืองจะใชรหัส 
“99” แตอยูในอําเภอเมืองทีม่ีรหัส “01” เปนตน 
 
 สําหรับฐานขอมูลประชากรจากสํามะโนประชากรป พ.ศ.2543 จะไมมปีญหาเรื่องรหสัที่
อยู เนื่องจากเปนการสํามะโนจึงทราบที่อยูครบ แตจะมปีญหาเรื่องอายุ จากการสํามะโนมีจํานวน
ประชากรทัง้หมดเทากับ 60,916,441 ราย มีที่ไมทราบอายุจํานวน 149,186 ราย คิดเปน 0.24% 
ซึ่งนับวาไมมากนัก โดยสามารถนาํจํานวนคนที่ไมทราบอายุกระจายกลับไปยังแตละอําเภอตาม
สัดสวนอายุได 
 
 จากการวิเคราะหขอมูลสํามะโนประชากร จะพบวาสัดสวนประชากรในกลุมอาย ุ 5-25 ป 
เพศชายจะมีสัดสวนประชากรมากกวาเพศหญิง ในขณะที่กลุมอายุ 25-40 ปและกลุมอายุมากกวา 
60 ปนัน้ เพศหญิงมีสัดสวนประชากรมากกวาเพศชาย (ดังภาพที ่ 9) และเมื่อจําแนกเปนรายภาค
จะพบวาภาคใตและภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ มีสัดสวนประชากรอายุ 1-15 ปสูงสุด รองลงมาคือ
ภาคกลางและภาคเหนือ ในขณะที่กรุงเทพมาหานครมสัีดสวนประชากรอาย ุ 1-15 ปตํ่าที่สุด แต
ในทางกลบักนักรุงเทพมหานครก็มีสัดสวนประชากรอายุ 20-35 ปสูงที่สุด โดยมีภาคเหนอืที่
สัดสวนประชากรอายุ 20-35 ปตํ่าที่สุด (ดังภาพที ่10) 
 
ภาพที ่9 โครงสรางอายุของประชากร รวม และชาย หญงิ 
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ภาพที ่10 โครงสรางอายุของประชากรในภาคตางๆและกรุงเทพมหานคร 
 

 
 
 เมื่อคํานวณเปนอัตราสวนประชากรในวัยทีต่องพึ่งพิง ซึ่งคาํนวณไดจากการนําสัดสวน
ประชากรอายตํุ่ากวา 15 ป รวมกับสัดสวนประชากรอาย ุ 65 ปข้ึนไป แลวหารดวยสัดสวน
ประชากรอาย ุ 15-65 ป จะพบวา พื้นทีใ่นกรุงเทพ และเขตภาคกลาง จะมีอัตราสวนดังกลาวต่าํ
ที่สุด แสดงวามีภาระพึง่พงิทางอายทุี่นอย อันสืบเนือ่งมาจากการมีสัดสวนประชากรวยัเดก็ที่
คอนขางนอยนั่นเอง ในขณะที่เขตพืน้ทีใ่นภาคใตและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลางมี
อัตราสวนดังกลาวสงูที่สุด ซึง่เปนผลมาจากสัดสวนประชากรในวัยเดก็ที่มีมากที่สุด (ดังภาพที่ 11)  
 
ภาพที ่11 อัตราสวนประชากรในวัยที่ตองพึ่งพิง แตละเขต 
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บทที่ 7 อัตราตายอยางหยาบและอัตราตายรายอาย ุ
 
 อัตราตายอยางหยาบป พ.ศ. 2543 (เมื่อใชจํานวนประชากรจากสํามะโนประชากรป พ.ศ. 
2543) ทั้งประเทศเทากับ 6% เพศชายเทากับ 7.13% เพศหญิงเทากบั 4.91% หากดูลักษณะของ
อัตราตายรายอายุ จะพบวาอัตราตายรายอายุของเพศชาย จะสูงกวาอัตราตายรายอายุของเพศ
หญิงตั้งแตอายุ 20 ปข้ึนไป (ดังภาพที ่ 12) และหากแยกเปนรายภาค จะพบวาภาคเหนือมีอัตรา
ตายรายอายุสูงกวาภาคอื่นในชวงอายุ 25-40 ป (ดังภาพที่ 13) 
 
ภาพที ่12 อัตราตายรายอายุ (Log scale) รวม และ ชาย หญงิ 

 
 
ภาพที ่13 อัตราตายรายอายุ (Log scale) รายภาคและกรุงเทพมหานคร 
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 จากการคํานวณอัตราตายอยางหยาบรายภาคจะพบวา กรุงเทพมหานครมีอัตราตาย
อยางหยาบต่าํที่สุด (4.62 ตอพันประชากร) รองลงมาคือภาคใต (5.16 ตอพันประชากร) ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (5.54 ตอพันประชากร) และภาคกลาง (6.33 ตอพันประชากร) โดย
ภาคเหนือมีอัตราตายอยางหยาบสูงที่สุด (7.8 ตอพันประชากร) โดยทีทุ่กภาค มีอัตราตายของเพศ
ชายที่สูงกวาเพศหญิงประมาณ 2 ตอพันประชากร โดยที่เพศชายของภาคเหนือมีอัตราตายอยาง
หยาบสูงที่สุด (9.11 ตอพันประชากร) และเพศหญงิของกรุงเทพมหานครมีอัตราตายอยางหยาบ
ตํ่าที่สุด (3.64 ตอพันประชากร) หางกนัประมาณ 5.5 ตอพันประชากร (ดังภาพที่ 14) 
 
ภาพที ่14 อัตราตายอยางหยาบ รายภาคและกรุงเทพมหานคร 
 

 
 
 หากวิเคราะหอัตราตายอยางหยาบเปนรายจังหวัด จะพบวาจังหวัดในภาคเหนือตอนบน
จะมีอัตราตายสูงที่สุด รองลงมาคือบางจงัหวัดในภาคกลาง ความแตกตางของอัตราตายระหวาง
เพศชายและเพศหญิงจะคอนขางสงู ในภาคตะวนัออกและภาคเหนือตอนบน (ดังภาพที่ 15) ความ
แตกตางของอตัราตายระหวางจงัหวัด ถกูกําหนดดวยความแตกตางของอัตราตายในบางชวงอายุ 
หากเปรียบเทยีบอัตราตายระหวางจังหวัด โดยดูที่อัตราตายรวมและอัตราตายรายอายุ จะพบวา 
อัตราตายในชวงอายุ 30-34 ป มีอิทธพิลอยางมากตออัตราตายรวมของจังหวัด โดยที่จงัหวัดทีม่ี
อัตราตายรวมสูง มักจะมีอัตราตายในชวงอายุดังกลาวที่สูงมาก (ภาพที ่ 16) ซึ่งอทิธิพลของอัตรา
ตายในชวงอายุดังกลาว มีมากกวาอทิธพิลของอัตราตายในชวงอายุอ่ืน  
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ภาพที ่15 อัตราตายอยางหยาบรายจังหวดั รวม และ ชาย หญิง 
 

 

กทม ตบ ต นล นบ อนบ อนล อ ก ตล 

 
ภาพที ่16 อัตราตายอยางหยาบ และอัตราตายอายุ 30-34 ป รายจงัหวัด  
 

 

กทม ตบ ต นล นบ อนบ อนล อ ก ตล 
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 และหากพิจารณาอัตราตายรายอายุของจังหวัดที่อัตราตายสูงสุดและต่ําสุดแลว จะพบวา
ชวงอายทุี่มีอัตราตายแตกตางกนัมากกคื็อชวงอายุ 25-39 ป ซึ่งมีอัตราตายที่สูงขึน้มาก แลวลดลง
ในชวงอาย ุ40-44 ป แตกตางจากลักษณะอัตราตายรายอายุของกรงุเทพมหานคร ซึง่มีอัตราตายที่
ไมสูงมากในชวงอายุ 25-39 ป (ภาพที ่ 17) แตลักษณะการตายของกรุงเทพมหานครที่เปนเชนนี ้
อาจเปนผลสบืเนื่องมาจากการมีสัดสวนประชากรในวยัดังกลาวที่คอนขางสงู (ขอมูลการสํามะโน
ประชากร) ซึง่จะเกิดจากการยายถิน่เขามาอาศัยในกรุงเทพ ทาํใหตัวหารมีจํานวนมาก อัตราตายที่
ไดจึงต่ํา แตอยางไรก็ดี กรุงเทพมหานครก็มีอัตราตายในวัยกลางคนและสูงอายทุี่สูงกวาจงัหวัดทีม่ี
อัตราตายต่ําสดุ 
 
ภาพที ่17 อัตราตายรายอายุ (Log scale) ของจังหวัดทีม่ีอัตราตายสูงสุด ตํ่าสุด และกรุงเทพฯ 
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บทที่ 8 การกระจายของอัตราตายและอัตราสวนการตายมาตรฐาน 
 

เมื่อพิจารณาการกระจายของอัตราตายอยางหยาบ เปนรายอาํเภอ จะพบวา อัตราตาย
องอําเภ

าพที ่18

 
ข อที่มอัีตราตายสูงสดุคือ  14 ตอพันประชากร อัตราตายของอําเภอที่มีอัตราตายต่ําสุดคอื 
1.8 ตอพันประชากร แตกตางกนัถงึ 12 ตอพันประชากร สําหรับเพศชาย มีอัตราตายสูงสุดเทากับ 
17.3 ตอพันประชากร ตํ่าสดุเทากับ 2.1 ตอพันประชากร แตกตางกนั 15 ตอพันประชากร เพศ
หญิง มีอัตราตายสูงสุดเทากับ 11.7 ตอพันประชากร ตํ่าสุดเทากับ 1.5 ตอพันประชากร แตกตาง
กัน 10 ตอพนัประชากร เมื่อดูแผนภูมิแจกแจงความถี ่ (ฮิสโตแกรม) จะพบวาเพศชายมีคาเฉลี่ย
ของอัตราตายและความกวางของการกระจายมากกวาเพศหญิง ภาพที่ 18 
 
ภ  การแจกแจงความถี่ของอัตราตายรายอําเภอ รวม และ ชาย หญิง 
 

 
 

เมื่อคํานวณคาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ของ
ัตราตา

 
อ ยรายอําเภอ รวมทัง้คํานวณคาสัมประสิทธิ์ของความแปรปรวน (Coefficient of Variation 
หรือ CV) ซึ่งไดจากการนาํสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน มาหารดวยคาเฉลี่ย จะพบวาเพศหญงิมคีา
สัมประสิทธิ์ของความแปรปรวนสูงกวาเพศชาย 
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ตารางที่ 5 คาเฉลี่ย สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน และสัมประสิทธิ์ของความแปรปรวนของอัตราตาย 

ชาย หญิง รวม 
  
 
คาเฉลี่ย 7.04 4.94 5.98 
สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน 2.02 1.57 1.73 
สัมประสิทธิ์ของความแปรปรวน 0.29 0.32 0.29 
 
 คาสัมประสิทธิ์ของความแปรปรวน บงบอกถึงความแตกตางของอัตราตายระหวางอําเภอ 
ื่อเทีย

ส

นัน่

าพที ่19

เม บกับคาเฉลี่ย และหากพิจารณาแยกเปนรายอายุ จะพบวาคาสัมประสิทธิ์ของความแปร 
ปรวน จะลดลงเมื่ออายุเพิม่ข้ึน แตในชวงอายุ 25-34 ป คา ัมประสทิธิ์ของความแปรปรวน กลับมี
คาเพิ่มข้ึน ทั้งนี้เนื่องจากมีความแตกตางของอัตราตายระหวางอําเภอในชวงอายดัุงกลาว ที่
คอนขางสงู เอง และความแตกตางของคาสัมประสทิธิ์ของความแปรปรวนระหวางเพศชายและ
หญิง มีคาลดลงในวยัสูงอายุ (ภาพที่ 19) 
 
ภ  สัมประสิทธิ์ของความแปรปรวนของอัตราตายระหวางอาํเภอ รายอายุ รายเพศ  
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 เมื่อนําอัตราตายรายอายุของประเทศ (เปนอัตราตายรายอายุมาตรฐาน) มาคํานวณกับ
ัดสวนป

ทีสู่งกวา

าพที ่20

ส ระชากรรายอายุของแตละอําเภอ จะไดคาอัตราตายที่คาดหวังของแตละอาํเภอ เมื่อนาํ
อัตราตายอยางหยาบมาหารดวยอัตราตายที่คาดหวัง ก็จะไดอัตราสวนการตายมาตรฐาน 
(Standardized Mortality Ratio) ของแตละอําเภอ คา  100% หมายถงึมีอัตราตายสูงกวา
ที่ควรจะเปน คาที่ตํ่ากวา 100% หมายถงึมีอัตราตายต่ํากวาที่ควรจะเปน จากการคํานวณคา 
SMR ของ 926 อําเภอ พบวามีคาอยูระหวาง 45.94% ถึง 197.09% ภาพที่ 20 แสดงการกระจาย 
ของอัตราสวนการตายมาตรฐานรวม ของ 926 อําเภอ ซึ่งมีคาเฉลีย่ 98.5% และสวนเบีย่งเบน
มาตรฐานเทากับ 22.63% 
 
ภ  การแจกแจงความถี่ของอัตราสวนการตายมาตรฐาน ระหวางอําเภอ 
 

SMRALL
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บทที่ 9 การกระจายทางภูมิศาสตรของอัตราตาย 
 

การกระจายทางภูมิศาสตรของอัตราตายอยางหยาบรายอําเภอ เมื่อคํานวณเทยีบกบัสวน
ี่ยงเบน

าพที ่21

 
เบ มาตรฐาน โดยการนําอัตราตายของอําเภอ ลบดวยคาเฉลี่ยของ 926 อําเภอ แลวหารดวย
สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน คาที่จะเปนคะแนน ที่เรียกวา Z-score คาที่เปนบวกในที่นีจ้ะหมายถึง มี
อัตราตายสูงกวาคาเฉลีย่ จากแผนที่ในภาพที่ 21 แสดงใหเห็นวาอตัราตายอยางหยาบ จะสงูใน
พื้นที่ภาคเหนอืโดยสวนใหญ นอกจากนัน้ยงัมีพืน้ที่ตรงกลางของภาคกลาง และพืน้ที่บางสวนของ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออกและภาคตะวันตก จากภาพแสดงการกระจาย จะเหน็วา
อัตราตายมีความสัมพันธกับพื้นที่ภูมิศาสตรอยางชัดเจน แตเนื่องจากขอมูลดังกลาวนี้เปนอัตรา
ตายอยางหยาบ ซึ่งอาจจะไดรับอิทธิพลจากสัดสวนประชากรสงูอาย ุ ในสวนตอไปจะวิเคราะหโดย
ใช อัตราสวนการตายมาตรฐาน (SMR) ทีม่ีการปรับคาตามโครงสรางอายุแลว 
 
ภ  การกระจายทางภมูิศาสตรของอัตราตายอยางหยาบระหวางอําเภอ 
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เมื่อคํานวณคาอัตราสวนการตายมาตรฐานเปนรายอําเภอ แลวนาํมาแสดงลักษณะการ

กระจาย
อื

าพที ่22

ทางภมูิศาสตรของอัตราสวนการตายมาตรฐานรายอําเภอ จะเหน็วาอัตราสวนการตาย
มาตรฐานจะสงูในภาคเหนือ และบางสวนในภาคตะวนัออกเฉียงเหน  และภาคกลาง แตจากภาพ
ที่ 22 จะมีความแตกตางไปจากภาพที่ 21 ที่แสดงการกระจายของอัตราตายอยางหยาบ โดยทีม่ี
บางอาํเภอในภาคกลางที่มอัีตราตายอยางหยาบสงู แตมีอัตราสวนการตายมาตรฐานที่ไมสูง และ
ในทางกลบักนั บางอําเภอในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ทีม่ีอัตราตายอยางหยาบที่ไมสูง กลบัมี
อัตราสวนการตายมาตรฐานที่สูงขึน้ (สูงกวา 100%) 
 
ภ  การกระจายทางภมูิศาสตรของอัตราสวนการตายมาตรฐานระหวางอาํเภอ 
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เมื่อนําอัตราตายรายอาย ุ มาแสดงการกระจายทางภูมศิาสตร จะพบวาการกระจายของ
อัตราตา

ภาคเหน
ึ่ง

ท ีอ
ต

าพที ่23

ยรายอายุในชวงอายุ 30-34 ปนั้น มีลักษณะการกระจายทางภูมิศาสตร ที่ใกลเคียงกับ
ลักษณะการกระจายทางภูมศิาสตร ของอัตราตายอยางหยาบและของอัตราสวนการตาย
มาตรฐานมาก นั่นคืออําเภอในเขต ือตอนบน มีอัตราตายที่สูงกวาพืน้ที่อ่ืนในประเทศ 
(ภาพที ่ 23) ซ สอดคลองกับขอมูลระดับจังหวัดที่ไดนําเสนอไปกอนหนานี้แลว แสดงอัตราตาย
ในชวงอายุดังกลาว เปนตัวกําหนดความแตกตางของอัตราตายที่เกิดขึ้น ระหวางอําเภอและ
ระหวางจงัหวดั โรค ี่เปนสาเหตุการตายที่สําคัญในชวงอายุดังกลาว จึงม ทิธพิลอยางมากตอ
อัตราการตายที่แ กตางกัน ในภาพรวมของประชากร 
 
ภ  การกระจายทางภมูิศาสตรของอัตราตายอาย ุ30-34 ป ระหวางอําเภอ 
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บทที่ 10 อัตราตายรายโรคและการกระจาย 
 

การวิเคราะหอัตราตายรายโรค จะชวยบอกใหเห็นถึงความแตกตางระหวางโรคตางๆ ที่
าจจะม

ายรายอายุในกลุมโรคเรื้อรัง อาทิเชน เบาหวาน โรคหวัใจขาดเลือด โรค
ลอดเล

าพที ่24

 
อ ีลักษณะการกระจายของการตายที่แตกตางกัน ก็จะแสดงใหเห็นถึงความไมเสมอภาคของ
การตายเปนรายโรคได จากการวเิคราะหอัตราตายรายโรค จํานวน 11 โรคที่สําคัญ พบวาอัตรา
ตายรายอายุของแตละโรคนัน้มีความแตกตางกนั วัณโรคตายมากตัง้แตอายุ 25 ปข้ึนไป แตจะ
เพิ่มข้ึนเมื่ออายุมากขึน้ โรคเอดสตายมากในชวงอาย ุ25-34 ป แลวคอยๆลดลง ในขณะที่อุบัติเหตุ
นั้นมีอัตราตายใกลเคียงกันในทุกชวงอายต้ัุงแตอาย ุ 15 ปข้ึนไป แตสูงสุดในชวงอาย ุ 15-24 ป 
(ภาพที ่ 24) สําหรับกลุมโรคมะเร็งนัน้ มะเร็งตับมีอัตราตายสงูสุดทีอ่าย ุ 55-74 ป มะเร็งปอดมี
อัตราตายสูงสดุที่อาย ุ 65-84 ป แตมะเรง็เม็ดเลือดขาวมีอัตราตายทีไ่มแตกตางกนัในแตละกลุม
อายุ (ภาพที ่25) 
 สําหรบัอัตราต
ห ือดสมอง โรคหลอดลมปอดอุดตันเรื้อรัง และไตวายนั้น มีอัตราตายรายอายุที่คลายคลงึ
กัน คือจะมีอัตราตายสูงในชวงอายุ 60 ปข้ึนไป โดยโรคหัวใจขาดเลอืด โรคหลอดเลือดสมอง และ
โรคหลอดลมปอดอุดตันเรื้อรัง จะตายมากในกลุมอายทุี่สูงมากๆ (75 ปข้ึนไป) (ภาพที ่26) 
 
ภ  อัตราตายรายอายุของวัณโรค โรคเอดส และอุบัติเหตุ 
 

 
หมายเหต ุ

ค HIV = โรคเอดส  Accident = อุบัติเหตุ TB = วัณโร
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ภาพที ่25 อัตราตายรายอายุของมะเรง็ตับ มะเร็งปอด และมะเร็งเม็ดเลือดขาว 
 

 
หมายเหต ุ

็งตับ Calung = มะเร็งปอด Leukemia = มะเร็งเม็ดเลือดขาว 

าพที ่26

Caliver = มะเร
 
ภ  อัตราตายรายอายุของเบาหวาน หัวใจขาดเลอืด หลอดเลือดสมอง หลอดลมปอดอุดตัน
เร้ือรัง และไตวาย 
 

 
หมายเหต ุ

วาน  IHD = โรคหัวใจขาดเลือด CVD = โรคหลอดเลือดสมอง DM = เบาห
COPD = โรคหลอดลมปอดอุดตันเรื้อรัง RF = ภาวะไตวาย 
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เมื่อวิเคราะหความแปรปรวนของแตละโรค โดยใชอัตราตายอยางหยาบและอัตราสวนการ
ตายมาต

าส

ี่อัตราตายสงู มีความแปรปรวน (ความ
ตกตาง

เ ี่ไ

าพที ่ 27

รฐานรายอําเภอ นาํมาวิเคราะหสัมประสทิธิ์ของความแปรปรวน (Coefficient of 
Variation) ซึ่งไดจากการนํ วนเบีย่งเบนมาตรฐาน หารดวยคาเฉลี่ย จะพบวาโรคเอดส รองลงมา
คือมะเร็งตับมคีาสัมประสิทธิ์ของความแปรปรวน สูงที่สุด (แปรปรวนมากที่สุด) ในขณะที่อุบัติเหตุ
มีคาสัมประสทิธิ์ของความแปรปรวนต่ําทีสุ่ด (ภาพที ่27) 
 จากขอมูลความแปรปรวนดังกลาวจะเหน็วาโรคท
แ ของอตัราตายระหวางอําเภอ เมื่อเทียบกับคาเฉลี่ย) ที่แตกตางกนั โรคที่มีอัตราตายสูงเชน 
มะเร็งตับ มีความแปรปรวนที่สูง เชนเดียวกันกับโรดเอดส (ถึงแมวาการลงสาเหตกุารตายวาเกดิ
จากโรคเอดสในทะเบียนตายจะต่ําก็ตาม) ในขณะที่โรคที่มีอัตราตายสูงอยาง โรคหัวใจขาดเลอืด 
โรคหลอดเลือดในสมอง และอุบัติเหตุ กลับมีความแปรปรวนไมสูงมากนกั ทั้งอาจจะเกิดขึ้น
เนื่องจากโรคเหลานี้ มีคา ฉลี่ยของอัตราตายที่สูง แตมีสวนเบีย่งเบนมาตรฐานท มสูงมากนกั เมื่อ
เทียบกับคาเฉลี่ย คือมีความแตกตางระหวางอาํเภอไมมากนัก ทาํใหคาสัมประสิทธิ์ของความ
แปรปรวนมีคาไมมาก ในขณะที่โรคบางโรคที่อัตราตายต่ํา เชน มะเร็งเม็ดเลือดขาว กลับมคีา
สัมประสิทธิ์ของความแปรปรวนที่คอนขางสูง ทัง้นี้อาจเนื่องมาจากการมีคาเฉลีย่ที่ตํ่า แตบาง
อําเภอ มีอัตราตายที่สูง ทาํใหมีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่สูง เมื่อเทียบกับคาเฉลี่ย 
 
ภ  สัมประสิทธิ์ของความแปรปรวนของอัตราตายและอัตราสวนการตายมาตรฐานระหวาง
อําเภอ ใน 11 โรค 
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บทที่ 11 แบบแผนการกระจายทางภูมศิาสตรของอตัราตายรายโรค 
 

เมื่อคํานวณอตัราสวนการตายมาตรฐาน (SMR) ของแตละโรค ในแตละอําเภอแลว จะทํา
หสามา

วณ

าพที ่28

 
ใ รถเปรียบเทียบอัตราตายรายโรค ระหวางอําเภอได เนื่องจากมีการปรับคาตามโครงสราง
อายุแลว และเมื่อนาํอัตราสวนการตายมาตรฐานรายโรคดังกลาว มาแสดงในลักษณะของการ
กระจายทางภมูิศาสตรแลวจะพบวา ในบางโรคการกระจายของอัตราสวนการตายมาตรฐานนัน้ มี
การกระจุกตวัในบางพืน้ที่อยางโดดเดน ในขณะที่บางโรคนั้น กลับมกีารกระจุกตวัที่ไมชัดเจน การ
กระจายทางภมูิศาสตรของอัตราสวนการตายมาตรฐานของทัง้ 11 โรคนั้น แสดงดังภาพที่ 28 - 39 
 การกระจายของการตายดวยโรคเอดส อําเภอทีม่ีการตายมาก (อัตราสวนการตาย
มาตรฐานมากกวา 100%) กระจุกตัวอยูที่บริเ ภาคเหนือตอนบนของประเทศ บริเวณจังหวัด
เชียงใหม เชยีงราย พะเยา แพร ลําปาง ลําพูน และบางอําเภอในภาคตะวันออก ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต (ภาพที ่ 28) ลักษณะการกระจายของโรคเอดสนั้น อาจจะ
แตกตางไปจากความเปนจริงบาง เนื่องจาก การลงสาเหตุการตายในผูที่เสยีชีวิตจากโรคเอดสนัน้ 
มีบางสวนที่ไมไดลงบันทึกวาเสยีชีวิตจากโรคเอดส ประเด็นเรื่องสาเหตุการตายจะอภิปรายในบท
ตอไป 
 
ภ  การกระจายทางภมูิศาสตรของโรคเอดส 
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สําหรับวัณโรคนั้นมีลักษณะกระจาย แตคอนขางจะอยูที่บริเวณภาคกลางตอนลาง บาง
อําเภอในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และภาคใต (ภาพที ่ 29) แสดงใหเห็นวาการตาย
จากวัณโรคนัน้ ไมไดกระจุกตัวอยูที่ภาคใดเปนการเฉพาะ รวมทั้งลกัษณะการกระจายก็ไมได
เปนไปในลักษณะเดียวกนักบัโรคเอดส แสดงวาการตายจากวัณโรคสวนใหญอาจจะไมสัมพนัธกับ
โรคเอดส ซึ่งโดยหลักการของการใหสาเหตุการตายแลว หากผูปวยโรคเอดสเสียชีวิตจากวัณโรค 
จะตองลงสาเหตุการตายวาเกิดจากโรคเอดส เนื่องจากวัณโรคในกรณีนี้เปนผลพวงมาจากโรค
เอดส ดังนัน้ลักษณะการกระจายของวัณโรคที่แตกตางไปจากโรคเอดสนี้ แสดงวาการลงสาเหตุ
การตายที่เปนวัณโรค จํานวนหนึ่ง ไมไดเกิดขึ้นจากโรคเอดส หรืออีกนัยหนึง่การลงสาเหตุการตาย
ผิดพลาด จากโรคเอดสไปเปนวัณโรค ในกรณีที่มีทัง้ 2 โรคนั้น ก็ไมนาจะมากมายนัก 
 
ภาพที ่29 การกระจายทางภมูิศาสตรของวณัโรค 

 
 

สําหรับอุบัติเหตุนั้น การกระจายจะกระจุกตัวอยูบริเวณภาคกลางขึน้ไปจนถงึภาคเหนือ
ตอนลาง และบางจังหวัดในภาคเหนือตอนบน สวนใหญในภาคตะวันออก บางสวนของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (บริเวณจังหวัดนครราชสีมา) และภาคใต (ภาพที่ 30) โดยภาพรวมแลว ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือเปนภาคที่มีการตายจากอุบัติเหตุตํ่ากวาภาคอืน่ พื้นที่ที่มกีารตายจาก
อุบัติเหตุสูง เปนพืน้ทีท่ี่มกีารจราจรคอนขางคับค่ัง และมีถนนสายหลกัพาดผาน 
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 ขอสังเกตอีกประการหนึ่งในกรณีอุบัติเหตุก็คือ เนือ่งจากการตายที่ใชในการคาํนวณ
อัตราสวนการตายมาตรฐานนี้ ใชที่อยูของผูตาย ไมใชสถานที่ตาย ดังนัน้จังหวัดทีม่ีอัตราตายสูง 
จึงเปนอัตราตายของคนในจงัหวัดของตนเอง แสดงวาปญหาอุบัติเหตุในจังหวัดเหลานัน้ทาํใหเกดิ
การตายที่สูงกบัคนในจงัหวดัดวย ไมไดเกดิกับคนที่เดนิทางผานไปมาเทานัน้ 
 
ภาพที ่30 การกระจายทางภมูิศาสตรของอุบัติเหตุขนสง 

 
 
 ในกรณีโรคมะเร็งนัน้ มะเร็งตับและทอน้าํดี มีการกระจายทีก่ระจุกตวัอยางชัดเจนในพืน้ที่
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อัตราสวนการตายมาตรฐานของพืน้ที่เหลานี้ สูงกวา 150% ทั้งสิ้น และ
อัตราสวนการตายที่สูงนัน้เกดิขึ้นในเกือบทกุอําเภอในภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ ยกเวนเพียงบาง
ําเภอในบางจังหวัดเทานัน้ สําหรับภาคอื่นนัน้ มีอัตราสวนการตายที่ตํ่ากวา 50% มีเพยีงบาง

ที่คอนขางสงู (ภาพที่ 31) แสดงวา
มะเร็งตับทีท่าํใหเกิดการตาย สวนใหญเปนมะเรง็ทอน้าํดี ที่สัมพนัธกับอุบัติการณของพยาธิใบไม
ตับที่สูงในภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ สําหรับมะเร็งปอดนั้น อัตราสวนการตายมาตรฐานจะ
สูงในบางอาํเภอในภาคเหนอื ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื และภาคกลาง แตไมมภีาคใดที่มีอัตรา
ตายที่สูงอยางโดดเดน (ภาพที่ 32) 
 

อ
อําเภอในภาคเหนือเทานัน้ทีม่ีอัตราสวนการตายมาตรฐาน
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ภาพที ่31 การกระจายทางภมูิศาสตรของโรคมะเร็งตับและทอน้าํด ี

 
 
ภาพที ่32 การกระจายทางภมูิศาสตรของโรคมะเร็งปอด 
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 สําหรับโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวนั้น การกระจายของการตายเปนไปโดยทั่วไป ไม
เฉพาะเจาะจงที่ภาคใดภาคหนึง่เปนการเฉพาะ ทุกภาคมีอําเภอที่มอัีตราสวนการตายมาตรฐานที่
สูง ในสัดสวนที่ใกลเคียงกนั และไมมีลักษณะที่กระจกุตัวอยางเดนชัด (ภาพที่ 33) แสดงใหเหน็วา
โอกาสในการเกิดโรครวมทัง้โอกาสในการเสียชีวิตนัน้ ไมมีความแตกตางกันระหวางภาคตางๆใน
ประเทศ 
 
ภาพที ่33 การกระจายทางภมูิศาสตรของโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว 

 
 
 สําหรับโรคหลอดลมอุดตันเรื้อรังนั้น อัตราสวนการตายมาตรฐานทีสู่งนัน้ มีลักษณะ
กระจุกตัวอยางชัดเจนที่ภาคเหนือ เกือบทกุอําเภอในภาคเหนือ มีอัตราสวนการตายมาตรฐานที่สูง
กวาภาคอื่นอยางชัดเจน โดยมีอัตราสวนการตายมาตรฐานที่สูงกวา 150% มีเพียงบางอําเภอใน
ภาคกลางและภาคใตเทานั้น ทีม่ีอัตราตายที่สูง (ภาพที่ 34) ลักษณะเชนนีน้าจะสัมพนัธกับ
พฤติกรรมการสูบบุหร่ีในภาคเหนือ แตเปนทีน่าสงัเกตวาการกระจายดังกลาว ไมเหมือนกับการ
กระจายของการตายดวยโรคมะเร็งปอด ทั้งนีอ้าจจะเนื่องมาจากสัดสวนของมะเร็งปอดที่มี
ความสัมพันธกับการสูบบุหร่ี หรืออาจจะเกิดจากปญหาการบันทึกสาเหตุการตายก็เปนได 
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ภ 4าพที ่3  การกระจายทางภมูิศาสตรของโรคหลอดลมปอดอุดตันเรื้อรัง 

 
 
 โรคหัวใจขาดเลือด กระจายอยูที่ภาคกลางตอนลาง ซึ่งหมายถึงพืน้ที่ทีม่ีเศรษฐกิจ
คอนขางดี แตก็มีอําเภอในภาคเหนือจาํนวนประมาณครึ่งหนึ่ง ที่มีอัตราสวนการตายมาตรฐานที่
สูงเชนเดียวกนั (ภาพที่ 35) หากดูเทียบกับการกระจายของการตายดวยโรคหลอดลมปอดอุดตัน
เร้ือรังแลว อาจจะเปนไปไดวาการตายจากโรคหัวใจขาดเลือดในภาคเหนือ อาจจะสัมพันธกับการ
สูบบุหร่ีก็เปนได แตไมชัดเจนเหมือนกรณีโรคหลอดลมปอดอุดตันเรื้อรัง 

โรคหลอดเลือดสมอง มีการกระจายตัวคลายโรคหัวใจขาดเลือดในบริเวณภาคกลาง
อนลาง ยั

าจะยนื

 
ต ที่มีเศรษฐกิจดี แตการกระจายตวัของโรคหลอดเลือดสมองนัน้ ขยายตวัไป งพื้นที่ภาค
กลางตอนบนและภาคเหนือตอนลางดวย (ภาพที่ 36) ซึ่งลักษณะดงักลาวนี้แตกตางไปจากกรณี
โรคหัวใจขาดเลือด ทั้งนี้อาจจะเปนผลมาจากความแตกตางในดานปจจยัเสี่ยงบางประการที่
แตกตางกนั ระหวางโรคทั้งสอง โดยโรคหลอดเลือดสมองอาจจะสมัพันธกับปจจยัอื่น เชน ความ
ดันโลหิตสงู มากกวาโรคหวัใจขาดเลือด แตเปนทีน่าสังเกตวาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีอัตรา
ตายดวยโรคทัง้ 2 ที่ตํ่ากวาภาคอื่น ซึง่น ยนัไดวาภาวะเศรษฐกิจมีผลตออัตราตายดวยโรค
ดังกลาว 
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ภาพที ่35 การกระจายทางภมูิศาสตรของโรคหัวใจขาดเลือด 

 
 
ภ 6าพที ่3  การกระจายทางภู าสตรของโรคหลอดเลือดสมอง มิศ
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 สําหรับโรคเบาหวานนัน้ การกระจายของอัตราสวนการตายมาตรฐาน มลัีกษณะที่
นาสนใจคือ มพีื้นที่บริเวณภาคกลางตอนลางและภาคตะวันออก รอบอาวไทย ที่มีอัตราตายสูง แต
ขณะเดียวกนัพื้นที่ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือก็มีอัตราตายสูงเชนเดยีวกัน (ภาพที่ 37) ทัง้ๆที่ทัง้ 2 
พื้นที่นีม้ีภาวะเศรษฐกิจที่แตกตางกัน อีกทั้งการตายดวยเบาหวานที่สูงในภาคตะวันออกเฉียง 
เหนือ ก็ดูคอนขางจะสวนทางกับอัตราตายที่ตํ่าในโรคหวัใจขาดเลือด และโรคหลอดเลือดสมอง 
แสดงวาภาวะเศรษฐกิจกับโรคเบาหวาน อาจจะไมสัมพันธกันโดยตรง แตนาจะมปีจจัยอื่นเขามา
เกี่ยวของดวย หากมองในแงอุบัติการณและความชกุของเบาหวานที่สูงขึน้ในตะวนัออกเฉียงเหนือ 
ก็พอจะอธิบายไดบางสวน แตก็อาจจะเกีย่วของกับปญหาการเขาถงึบริการของคนในพืน้ที่ดังกลาว
ก็เปนได ทั้งนีเ้นื่องจากการเขาถึงบริการทีไ่มดี ทําใหเกดิภาวะแทรกซอนของโรค และนําไปสูการ
ตายที่สูงในทีสุ่ด อยางไรกดี็ สาเหตทุี่แทจริงของลักษณะการกระจายดังกลาว ควรไดรับการศึกษา
ตอไป 
 
ภาพที ่37 การกระจายทางภมูิศาสตรของโรคเบาหวาน 
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 เชนเดียวกนักบัภาวะไตวาย ที่มีการกระจายที่คลายกับเบาหวาน ในพืน้ที่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ หากอธิบายอยางตรงไปตรงมา กอ็าจจะอธิบายไดวาภาวะไตวายทีท่ําใหเกดิ
การตายที่สูงในภาคตะวนัออกเฉียงเหน น นาจะสมัพันธกับโรคเบาหวาน ทีม่ีการตายที่สูงใน
พื้นที่ดังกลาวดวยเชนกนั แตลักษณะการกระจายของการตายดวยภาวะไตวายนัน้ แตกตางไปจาก
การกระจายของโรคเบาหวาน ตรงทีพ่ื้นทีภ่าคเหนือตอนบน (ประมาณสามในสี่ของภาคเหนือ) ม

ือนั้

ี

 
าพที ่38

การตายดวยภาวะไตวายที่สูงดวย แตพื้นที่ดังกลาวมิไดมีการตายดวยเบาหวานที่สูงแตอยางใด 
แสดงวาภาวะไตวายในภาคเหนือนัน้ ไมสามารถอธิบายไดดวยความสมัพันธกับโรคเบาหวาน แต
อาจจะเกีย่วของกับโรคอื่น โดยเฉพาะอยางยิ่งโรคของไตเอง สาเหตทุี่แทจริงของลักษณะการ
กระจายดงักลาว ก็ควรไดรับการศึกษาดวยเชนกัน  

ภ  การกระจายทางภมูิศาสตรของโรคไตวาย 
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 การฆาตัวตายจะพบสงูมากที่ภาคเหนือตอนบน โดยเฉพาะในบริเวณจังหวัด เชยีงใหม 
ียงราย วนข าคเห

ือจ

 

เช  พะเยา และแพร บางส องจังหวัดนาน และลงมาถึงบริเวณภ นือตอนลาง 
อยางไรก็ดี การตายในบริเวณภาคเหนือตอนบน มีความเปนไปไดอยางมากที่จะสัมพันธกับโรค
เอดส ในพืน้ที ่ซึ่งควรจะไดรับการศึกษาเพิม่เติม เพื่อวางแผนในการปองกนั หากทราบกลุมเสี่ยงที่
ชัดเจน วาเปนกลุมผูปวยเอดสจริง การใหคําปรึกษาอยางเปนมาตรฐาน รวมทั้งการวางระบบดแูล
ผูปวยในชมุชน จะเปนปจจยัสําคัญที่จะชวยการฆาตัวตายในพืน้ที่ดังกลาวได อยางไรก็ดี เปนทีน่า
สังเกตวา ภาคตะวันออกเฉยีงเหน ะมีอัตราตายจากการฆาตัวตายที่ตํ่ากวาภาคอื่น ทั้งๆที่เปน
พื้นที่ทีม่ีรายไดเฉลี่ยที่ตํ่ากวาภาคอื่น แสดงวาปจจัยปญหาทางสังคม นาจะสงอทิธิพลตอการฆา
ตัวตาย มากกวาปญหาดานเศรษฐกิจของครัวเรือน 
 

ภาพที ่39 การกระจายทางภมูิศาสตรของการฆาตัวตาย 
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 จากขอมูลการกระจายทางภมูิศาสตร จะเหน็ าโรคตางๆ มีลักษณะการกระจายที่
แตกตางกั  หากจะสรปุรูปแบบของการกระจายทางภูมิศาสตรดังกลาว อาจจะพอสรุปเปน
ลักษณะหลกัๆ ไดดังนี ้

1. การกระจายทีม่ีลักษณะกระจุกตัวในบางเขตพื้นที่อยางชัดเจน และสามารถอธิบายไดดวย
ความสัมพันธกับปจจัยบางประการในพื้นที่เหลานัน้ หรือเปนไปตามคณุสมบัติทางระบาด
วิทยาของโรค 
โรคที่มีลักษณะการกระจายในลักษณะนี ้ ไดแก โรคมะเร็งตับ ที่กระจกตัวที่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และสัมพนัธกับอุบัติการณของพยาธิใบไมในตับในพื้นที่ดังกลาว 
และโรคหลอดลมปอดอุดตันเรื้อรัง ที่กระจุกต

ว
น

ุ

ัวอยูที่ภาคเหนือ และสัมพันธกับพฤติกรรม
การสูบบุหร่ีในพื้นที่ดังกลาว 

2. การกระจายทีม่ีลักษณะกระจุกตัวในบางเขตพื้นที ่ แตไมสามารถอธิบายไดดวยปจจัยที่
ปจจัยหลายประการ ในลักษณะสหปจจัย 

(Multi-factorial)  
โรคที่มีลักษณะการกระจายในลักษณะนี ้ ไดแก โรคเบาหวาน ทีก่ระจายตวัอยูในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และภาวะไตวาย ที่กระจายตวัอยูในภาคเหนือและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ทัง้นีก้ารกระจายตัวในลักษณะนี ้อาจจะเกีย่วกบัปจจัยทีม่ีผลตอการ
เกิดโรค และปจจัยที่เกี่ยวของกับการตายจากโรค เชนปจจัยดานการเขาถึงบริการ 

3. การกระจายทีม่ีลักษณะกระจุกตัว ไมเปนไปตามลกัษณะการกระจายที่ควรจะเปน ตาม
ขอสันนิษฐานบางประการ 
โรคที่มีลักษณะการกระจายในลักษณะนี้ ไดแก โรคเอดส ซึ่งกระจุกตวัที่ภาคเหนือตอนบน 
แตการกระจุกตัวนัน้ไมชัดเจนมากนกั ทั้งๆที่อุบัติการณของโรคเอดสในพื้นที่ดังกลาวสงู
กวาพืน้ที่อ่ืนอยางชัดเจน และโรคมะเร็งปอด ที่กระจุกตวัไมชัดเจนที่ภาคเหนือ ซึ่งตางจาก
โรคหลอดลมปอดอุดตันเรื้อรัง ที่กระจายอยางชัดเจนในภาคเหนือ ที่เปนเชนนีอ้าจจะ
เกี่ยวของกับหลายสาเหตุ อาทิเชน การลงสาเหตุการตาย ชนิดของโรค ฯลฯ 

4. การกระจายทีม่ีลักษณะกระจายทั่วไป ไมกระจุกตัวที่พืน้ที่ใดพืน้ที่หนึง่โดยเฉพาะ 
โรคที่มีลักษณะการกระจายในลักษณะนี ้ไดแก โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว ที่กระจายทัว่ไปทั้ง
ประเทศ ดวยสัดสวนทีพ่อๆกันในภาคตางๆ จงึไมสัมพนัธก จจัยที่เกี่ยวของกับ
ลักษณะเฉพาะของพืน้ที ่เชนพฤติกรรม เศรษฐกิจ ปจจยัทางกายภาพ ฯลฯ 
ปจจัยทีม่ีอิทธพิลบางสวนตอการวิเคราะหการกระจายในลักษณะนี้ ก็คือ ประเด็นเรื่อง

าเหตุการตาย ที่ใชในการวเิคราะห ซึ่งจะไดอภิปรายในบทตอไป 

เกี่ยวของไดอยางชัดเจน โดยอาจจะเกี่ยวของกับ

บัป

 
ส
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บทที่ 12 บทวิเคราะหความ ูกตองของสาเหตกุ ตาย 
  

จากบทที่แลว แสดงถ

ถ าร

ึงการกระจายทางภูมศิาสตรของอัตราสวนการตายมาตรฐานของโรค
ตาง
แตกตาง
และการ ก็คือประเด็นเรื่องความถูกตองของการลงสาเหตกุารตายในฐานขอมูล
ทะเบยีน าร มีค
ได โดย ละ
จะทาํให
ถึงประเด ยในระบบทะเบยีนตาย สําหรับโรคตางๆนัน้ มีความคลาด
เคล
(Ill-defin
การตาย สาเหตุการตายโดยการซักประวัติ (Verbal Autopsy) ใน 15 จังหวดั 
และกรุง
สัดสวน ี่ไมชัด ูลทะเ
 
(รหัส R ศชายมี
สัดส
ตายดวย 8.43% สัดสวนของการตายดวยสาเหตุการตายที่ไมชัดแจงใน
แตละกล
ภาพที ่4

ๆ จํานวน 11 โรค ซึ่งแสดงใหเหน็วา การกระจายทางภูมิศาสตรของโรคตางๆนัน้มีความ
กนั แตทั้งนี้ประเด็นสําคัญที่อาจจะมีผลกระทบตอการวิเคราะหขอมูล การแสดงผลขอมูล
ตีความขอมูล 
ตาย หรือมรณบัตร ซึ่งประเด็นดงักลาวอาจทาํใหก วิเคราะหขอมูล วามคลาดเคลื่อน
เฉพาะอยางยิง่ หากแต พื้นที่ มีความผิดพลาดในการลงสาเหตุการตายที่แตกตางกัน ก็
ลักษณะการกระจายนัน้ คลาดเคลื่อนไปจากความเปนจริงได ดังนัน้ในบทนี้ จะวิเคราะห
น็ดังกลาว วาสาเหตุการตา

ื่อนมากนอยเพียงใด โดยการวิเคราะหสัดสวนของการลงสาเหตกุารตายที่ไมระบุสาเหตุชัดเจน 
ed causes) และการเปรียบเทยีบสาเหตุการตายในฐานขอมูลทะเบยีนตาย กับสาเหตุ
ที่ไดจากการศึกษา
เทพมหานคร ป พ.ศ. 2540-2542 
ของสาเหตกุารตายท เจนในฐานขอม บยีนตาย 
จากฐานขอมลูทะเบียนตาย ป พ.ศ. 2543 มีจํานวนคนตายที่ระบุสาเหตุการตายไมชดัแจง 
ใน ICD-10) จํานวน 149,564 ราย จาก 365,741 ราย คิดเปน 40.89% โดยที่เพ

วนของการตายดวยสาเหตุที่ไมชดัแจงทัง้สิ้น 35.54% ในขณะที่เพศหญงิมสัีดสวนของการ
สาเหตุที่ไมชัดแจงทั้งสิน้ 4
ุมอายุนัน้ แสดงในภาพที ่40 
0 สัดสวนของสาเหตุการตายไมชดัแจงรายอาย ุรวม และชาย หญิง 
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 จากภาพจ ามแตกตางกันใน
ยที่ในชวงทารก (อายุ 0-1 ป) นั้นมีสัดสวนของสาเหตุการตายไมชดัแจงประมาณ 

40% ซ

ณ 2

ิ

ีความชัดเจนพอสมควร หากพิจารณาในมุมมองของ
าเหตุการตายที่ไม

ัดแจงน

งสัดสวนสาเหตุการตายที่ไมชัดแจง ในภาพที ่ 41 เปนการ
งสาเหตุการตายทีไ่ม

ชัดแจงนัน้ มีลักษณะที่ใกลเคยีงกนัทัง้ประเทศ นัน้คอืมีสัดสวนอยูในชวง 20-60% และไมมี
ลักษณะที่ภาคใดภาคหนึ่งจะมีความโดดเดนขึ้นมาโดยเฉพาะ ทกุภาคมีอําเภอที่มีสัดสวนสาเหตุ
การตายไมชัดแจง ที่มากนอยคละกันไป ไมกระจุกตัวอยูที่ใดทีห่นึง่โดยเฉพาะ ดังนัน้ หากพิจารณา
การกระจายของการตายดวยโรคตางๆ ความแตกตางระหวางพื้นที่ทีเ่กิดขึ้น ไมนาจะไดรับ
ผลกระทบมากนัก จากประเด็นสาเหตุการตายที่ไมชัดแจง นัน่หมายความวา เนื่องจากแตละภาค
มีการลงสาเหตุการที่ไมชัดแจง ที่คลายคลึงกัน ดังนั้นความแตกตางของการตายดวยโรคตางๆ
ระหวางภาคทีไ่ด ก็นาจะมลัีกษณะที่ไมแตกตางไปมากนัก หากมกีารลงสาเหตุการตายที่ชัดแจง
อยางครบถวน 
 
 

ะเหน็วา สัดสวนของสาเหตกุารตายที่ระบุไมชัดแจงนัน้ มคีว
แตละชวงอาย ุโด

ึ่งใกลเคียงกับคาเฉลีย่ แลวสัดสวนดังกลาวก็ลดลงจนถงึอาย ุ 5-9 ป ซึง่มสัีดสวนต่ํากวา 
20% เล็กนอย โดยชวงอายุ 15-19 ป เปนชวงที่มสัีดสวนของสาเหตุการตายที่ระบุไมชัดแจงต่ํา
ที่สุด (ประมาณ 17%) ในชวงอายุระหวาง 20-59 ป มสัีดสวนของสาเหตุการตายทีร่ะบุไมชัดแจง 
คอนขางคงทีคื่อประมา 0% แลวจึงเพิ่มข้ึน ต้ังแตอายุ 60 ปข้ึนไป โดยเพิ่มจาก 30% ในชวง 
60-64 ป เปน 60% ในชวง 70-74 ป 80% ในชวง 85-89 ป จนถึง 90% ในชวง 95 ปข้ึนไป 
 
 ลักษณะดังกลาวนี้แสดงใหเหน็วา ในกลุมผูสูงอายนุัน้ มีปญหาการลงสาเหตุการตายที่ไม
ชัดแจงมากกวากลุมอายุอ่ืน ซึ่งจะเกิดขึน้เนื่องจากการเสียชีวตสวนใหญ เปนการเสียชีวิตที่บาน 
มากกวาที่โรงพยาบาล ดังนั้นการลงสาเหตุการตายจึงเปนสาเหตทุั่วไป โดยเฉพาะชราภาพ ซึง่จะ
เปนสาเหตุการตายหลักในกลุมอายนุี้ แตเนื่องจากสัดสวนของสาเหตุการตายที่ระบุไมชัดแจงใน
กลุมวัยทาํงาน ระหวางอายุ 20-59 ป ที่คอนขางต่ํา คือประมาณ 20% นั้น พอจะแสดงใหเห็นไดวา 
สาเหตุการตายในกลุมอายดัุงกลาวนัน้ ม
สัดสวนของสาเหตุการตายทีไ่มชัดแจง ส่ิงที่ควรคํานึงถงึตอไปคือ สัดสวนของส
ช ัน้ มีความแตกตางกนัระหวางพืน้ที่หรือไม หากมีความแตกตางกนั พืน้ที่ทีม่ีสัดสวนสาเหตุ
การตายที่ไมชดัแจงสูง ก็อาจจะสงใหมีอัตราตายดวยโรคอื่นๆ ตํ่ากวาที่ควรจะเปน เนื่องจากถกูจดั
ในกลุมที่มีสาเหตุไมชัดแจงแทน การกระจายของโรคเหลานัน้ ก็อาจจะผิดไปจากความเปนจริง 
 
 การกระจายทางภูมิศาสตรขอ
แสดงขอมูลของสัดสวนดงักลาวในระดับอําเภอ จากภาพจะเหน็วา สัดสวนขอ
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ภ 1าพที ่4  การกระจายทางภมูิศาสตรของสัดสวนการตายดวยสาเหตุไมชัดแจง 
 

 
 
 อยางไรก็ดี การพิจารณาแตประเด็นสาเหตุการที่ไมชัดแจงแตเพียงอยางเดียว อาจจะไม
ียงพอ

ท

ซึ่ง กล

จ

ะนาํเสนอผลการวิเคราะหสาเหตุการตายที่เปรียบเทียบระหวาง ทะเบียนการตาย 
ับ การศึกษาสาเหตุการตายดวย Verbal Autopsy 

เพ  เนื่องจากการลงสาเหตุการตายที่ไมตรงกับความเปนจริง หรือมีการจัดการตายเขากลุม
สาเหตุการตายที่ผิด (Misclassification) นั้น อาจจะเกิดขึ้นไดในหลายลักษณะ ลักษณะแรกคือ
การจัดเขาไปในกลุมสาเหตกุารตายไมชัดแจง ั้งนี้เนื่องจากไมทราบสาเหตุที่แนชัด หรือผูให
สาเหตุการตายไมมีความรูในการใหสาเหตุการตาย เชน กรณีการตายที่บานของผูสูงอายุ ลักษณะ
ที่ 2 คือการลงสาเหตุการตายที่ไมใชสาเหตุการตายพืน้ฐานที่แทจริง แตเปนผลทีเ่กิดขึ้นตามมา 
อาทิเชน อุบัติเหตุ ทาํใหเกดิปอดบวม ควรลงสาเหตุการตายเปนอุบัติเหตุ แต ับลงเปนปอด
บวมเปนตน ลักษณะที ่3 คือ การใหสาเหตุการตายที่คลุมเครือ เชน Un-specified หรือ Other ซึ่ง
ระบุไมแนชัดวาเปนโรคใด ถึงแม ะทราบวาอยูในกลุมโรคนี้ และลักษณะสุดทายคือ การใหสาเหตุ
การตายที่ผิดไปจากสาเหตทุีแ่ทจริงอยางเดนชัด คือไมสามารถหาความเกี่ยวของสัมพันธกันไดเลย 
ในบทตอไป จ
ก
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เปรียบเทยีบสาเหตกุารตายจากทะเบยีนตายและการศึกษาสาเหตุการตาย 
ในการศึกษาสาเหตุการตายดวยการซักประวัติญาติ หรือ Verbal Autopsy นั้น มี

การศึกษาใน 15 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร โดยใชขอมูลการตายของป พ.ศ. 2540-2542 โดย
การสัมภาษณญาติของผูตายในปดังกลาวทุกรายในจงัหวัดนัน้ๆ แลวใหสาเหตุการตายตาม
หลักการใหสาเหตุการตายโดยเครื่องมือทีผ่านการทดสอบแลว สาเหตุการตายจากการศึกษา ถกู
นํามาตรวจสอบความสอดคลองกันกับสาเหตุการตายในทะเบยีนการตาย 
 การวิเคราะหขอมูลในบทนี้ ไดนําขอมูลที่ไดจากการศึกษา มาวิเคราะหเพิ่มเติมในรูปแบบ
ที่อาจจะแตกตางไปจากทีน่าํเสนอในรายงานผลการศึกษา โดยจะไดวิเคราะหขอมลูใน 3 รูปแบบ 
ไดแก 

1. การวิเคราะหสัดสวนของสาเหตุการตาย ในกรณีตางๆ ดังนี ้
- สาเหตุการตายของการตายทั้งหมดตามทะเบียนตาย 
- สาเหตุการตายของการตายทั้งหมดจากการศึกษาสาเหตุการตาย 
- สาเหตุการตายจากการศึกษาสาเหตุการตายของการตายเฉพาะที่ระบุ

เปนสาเหตุไมชัดแจงในทะเบียนตาย 
2. การวิเคราะหความถกูตองของการใหสาเหตุการตายรายโรค โดยใชคาความไวและ

ความจาํเพาะในการใหสาเหตุการตายในทะเบยีนตาย เมื่อเปรียบเทยีบกับสาเหตกุารตาย
ในการศึกษาสาเหตุการตายโดย Verbal Autopsy 

3. การวิเคราะหสัดสวนของสาเหตุการตายในทะเบียนตาย ในแตละสาเหตุที่ไดจาก Verbal 

เบ

 
จาก Verbal Autopsy 

 

Autopsy 
 
การวิเคราะหสัดสวนของสาเหตกุารตายแตละกลุม 
 สัดสวนของสาเหตุการตายทีไ่ดจากทะ ียนตาย กับสัดสวนของสาเหตุการตายที่ไดจาก 
Verbal Autopsy มีความแตกตางกนั ตารางที่ 6 แสดงใหเหน็วา สัดสวนสาเหตุการตายจาก 
Verbal Autopsy นั้น โรคเอดสเปนสาเหตุการตาย ที่มีสัดสวนสูงมาก (10.11% ของการตาย
ทั้งหมด) เมื่อเทียบกับสัดสวนที่ไดจากทะเบียนตาย ซึง่พบเพียง 2.49% ของการตายทัง้หมด มีสวน
ตางถงึ 7.62% ของการตายทัง้หมด หรือคิดเปน 75% ของการจํานวนตายที่ไดจาก Verbal 
Autopsy เชนเดียวกับโรคหลอดเลือดสมอง ทีม่ีสวนตางถงึ 6.84% หรือคิดเปน 72% ของการ
จํานวนตายที่ไดจาก Verbal Autopsy โรคหลอดลมปอดอุดตันเรื้อรัง ที่มีสวนตางถงึ 3.34% หรือ
คิดเปน 73% ของการจํานวนตายที่ไดจาก Verbal Autopsy และโรคหัวใจขาดเลือด ทีม่ีสวนตาง
ถึง 3.17% หรือคิดเปน 73% ของการจาํนวนตายที่ได
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 เบาหวาน มีสวนตาง 3.02% หรือคิดเปน 61% ของจํานวนตายที่ไดจาก Verbal Autopsy 
ว

วัดที่ศึกษา) ในขณะที่
าก Ve

ตารางท

ในขณะที่ โรคมะเร็งทางเดินอาหาร (รวมตับและทอน้าํดี) มะเร็งปอด และอุบัติเหตุจราจร มีส น
ตางที่คิดเปน 50% ของจาํนวนตายที่ไดจาก Verbal Autopsy แตไตวายกลับมีสวนตางติดลบ
เล็กนอย หมายความวา ในทะเบยีนตายระบวุาสาเหตุการตายมาจากไตวาย ดวยจํานวนที่
มากกวาที่ไดจาก Verbal Autopsy และสัดสวนของสาเหตุการตายไมชัดแจงนัน้แตกตางกันอยาง
ชัดเจน ในทะเบียนตาย มกีารตายทีม่ีสาเหตุไมชัดแจงถงึ 34.69% (ในจังห
จ rbal Autopsy มีเพยีง 12.77% รวมทัง้สัดสวนสาเหตุการตายอื่นๆ ก็ลดลงจาก 42% ใน
ทะเบยีนตาย เปน 29% จาก Verbal Autopsy 
 

ี่ 6 เปรียบเทยีบสัดสวนของสาเหตุการตายจากการศึกษา และจากทะเบียนตาย 
 

 
(A)-(

รอยละของ
 

 

% ของสาเหตุ % ของสาเหตุ ผลตาง 
จากการศึกษา จากทะเบียน  ผลตาง
ดวย Verbal 

Autopsy 
ตาย 

 
  

(A) (B) B) ((A)-(B))/(A) 
โรคเอดส 10.11 2.49 7.62 75.37 
โรคหลอ 6.84 72.38 ดเลือดสมอง 9.45 2.61 
มะเ
และทอน

ร็งทางเดินอาหาร (รวมตบั
้าํดี) 

7.75 3.84 3.91 50.45 

อุบัติเหตุจราจร 5.79 2.89 2.9 50.09 
เบาหวาน 4.95 1.93 3.02 61.01 
หลอดลมปอดอุดตันเรื้อรัง 4.55 1.21 3.34 73.41 
หัวใจขาดเลือด 4.32 1.15 3.17 73.38 
มะเร็งปอด 2.63 1.32 1.31 49.81 
วัณโรค 2.26 1.43 0.83 36.73 
ไตวาย 1.55 1.78 -0.23 -14.84 
สาเหตุไมชัดแจง 12.77 34.69 -21.92 -171.65 
สาเหตุอ่ืนๆ 28.82 42.09 -13.27 -46.04 
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 จากขอมูลดังกลาวแสดงวา แตละโรคมกีารลงสาเหตกุารตายคลาดเคลื่อนที่แตกตางกนั 
หากการลงสาเหตุที่คลาดเคลื่อนนัน้ เกดิจากการลงสาเหตุการตายเปนสาเหตุการตายไมชัดแจง 
ดังนัน้ เมื่อนาํสาเหตุการตายที่แทจริง ในกลุมที่มีสาเหตุไมชัดแจง มากระจายกลับไปยังสาเหตุ
ตางๆทีถู่ก อง สัดสวนของส เหตทุี่ได นาจะใกลเคียงกบัที่ไดจาก Verbal Autopsy

ตารางที่ 7 แสดงสัดสวนสาเหตุการตายที่แทจริง (จาก Verbal Autopsy) ในกลุมที่มี
สาเหตุการไมชัดแจง (ในทะเบียนตาย) ซึ่งจะเห็นวาในกลุมที่มีสาเหตุการไมชัดแจงนัน้ มีถงึ 12% 
ที่แทจริงแลวเปนโรคหลอดเลือดสมอง เปนโรคมะเรง็ทางเดินอาหาร และหลอดลมปอดอุดตัน
เร้ือรัง อยางละ 5% ในขณะที่อุบัติเหตจุราจร

ต า   

มีเพยีง 0.7% แตก็ยังมีสาเหตทุี่ไมชัดแจงเหลืออีก 
1% 3
ตารางที่ 7 สัดสวนของสาเหตุการตายในกลุมสาเหตุไมชัดแจง และหลงัจากกระจายกลับ 

defi
นตาย 

ทะเ าย
หลังกระจาย
ก -

ed ตาม 
rbal 
opsy 

% ตุ
จากการศึกษา
ดวย Verbal 

Autopsy 

% ุ
จา น

ตาย 

 % ของสาเหตุ
จาก Verbal 

Autopsy 
ในกลุม Ill-

ned จาก
ทะเบยี

% ของสาเหตุ
การตายจาก

บยีนต

ลุมIll
defin

Ve
Aut

ของสาเห

 

 ของสาเหต
กทะเบีย

 
 

โรคเอดส 3.67 3.76 10.11 2.49 
โรคหลอดเลือดสมอง   12.86 7.07 9.45 2.61 
มะเร็งทางเดินอาหาร (รวมตบั
และทอน้าํดี) 

5.31 5.68 7.75 3.84 

อุบัติเหตุจราจร 0.73 3.14 5.79 2.89 
เบาหวาน 4.72 3.57 4.95 1.93 
หลอดลมปอดอุดตันเรื้อรัง 5.43 3.09 4.55 1.21 
หัวใจขาดเลือด 3.84 2.48 4.32 1.15 
มะเร็งปอด 1.5 1.84 2.63 1.32 
วัณโรค 2.59 2.33 2.26 1.43 
ไตวาย 1.29 2.23 1.55 1.78 
สาเหตุไมชัดแจง 31.35 10.88 12.77 34.69 
สาเหตุอ่ืนๆ 22.24 49.81 28.82 42.09 
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 เมื่อทําการกระจายกลุมทีม่สีาเหตุไมชัดแจง ไปตามสาเหตุที่แทจริงตาม Verbal Autopsy 
แลว ลงในสาเหตุการตายในทะเบ นตาย จะพบวาสัดสวนของสาเหตุการตายที่ไดหลงัการ
กระจายกลับ ยังคงมีความแตกตางไปจากสัดสวนสาเหตกุารตายที่ไดจาก Verbal Autopsy อาทิ
เชน โรคเอดส หลังกระจาย มีสัดสวน 3.76% ซึ่งมากกวากอนกระจาย (2.49%) แตก็ย

ีย

ังต่าํกวาจาก 
Verbal 

ซึ่ง ห

าสวนใหญการลงสาเหตุคลาดเคลื่อนในโรคหลอดเลือดสมอง เกิดจากการบนัทกึลงในกลุม
นกลุม

ูสูงอาย ุทีม่ีสัดสวนของการลงสา น
 จากขอมูลดังกลาวแสดงว คล ส น 
การลงสาเหตกุารตายไปในกลุมสาเ งเท ปน ปในสา ื่นๆ
อีกดวย การวิเคราะหความไวแล าะข ตุการตายในทะเบียนตาย เมื่อ
เทียบกับสาเหตุการตายใน Verb ว รอยละความถูกตองในการลงสาเหตุ
การตายในแตละกลุมสาเหต ุ
 
การวิเคราะหความไวและความจําเพาะในการให รในทะเบียนตาย 

วามไว (Sensitivity) ห งึ รอยละ ีม่สีาเ ายนัน้ๆ 
การลงสา ายในทะ ายที่ตรงก ในขณะท จําเพาะ 

ขอ ที่มีสาเหต ยเปนอยา  Verbal Autopsy) ที่
เหตุการตายในทะเบียนตายเปนโรคอืน่ดวยเชนเดียวกนั หากแสดงวิธีการวิเคราะห 

 จะไดดัง ตาราง ัวอยางสาเหตุการตายจากเอดส 

Autopsy มาก (10.11%) แสดงวาการลงสาเหตุการตายที่คลาดเคลื่อนในกลุมโรคเอดสนั้น 
ไมไดเกิดจากการลงสาเหตกุารตายลงไปในกลุมสาเหตไุมชัดแจงมากนัก แตนาจะเปนการลง
สาเหตุการตายดวยสาเหตุอ่ืนมากกวา ตางจากโรคหลอดเลือดสมอง ลงัการกระจาย มีสัดสวน
ที่เพิม่ข้ึนจาก 2.61% เปน 7% ซึ่งใกลเคยีงกับที่ไดจาก Verbal Autopsy (9.45%) (ตารางที ่ 7) 
แสดงว
สาเหตุไมชัดแจง ซึ่งนาจะตรงกับกลุมอายุทีเ่สียชวีิตดวยโรคหลอดเลือดสมอง ที่เปนใ
ผ เหตุการตายที่ไม

าความคลาดเ
หตุไมชัดแจ

ชัดแจงที่สูงมาก
ื่อนของการลง
านัน้ แตยังเ
องการลงสาเห
ยบอกถึง

สาเหตุกา

ัน่เอง 
าเหตุการตายนั้
การลงสาเหตุไ

ไมไดเกิดจาก
เหตุอ

ะความจําเพ
al Autopsy จะช

 

 ค มายถ ของผูตายท หตุการต (จาก Verbal 
Autopsy) ที่ไดรับ เหตุการต เบียนต นั ี่ความ
(Specificity) หมายถงึ รอยละ
ไดรับการลงสา

งผูตาย ุการตา งอื่น (จาก

เปนตาราง 2 x 2 ที่ 8 ที่ยกต
ตารางที่ 8 ตาราง 2 x 2 สําหรับก วณความไ ความจาํเพ

สา รตายจาก l Autopsy  
ารคําน ว และ าะ 

 เหตุกา  Verba  
สาเหตุการตายจาก

 
จากโรคเอดส ชจากโรคเอ รวม 

ทะเบยีนตาย
ไมใ ดส 

จากโรคเอดส A B A+B 
ไมใชจากโรคเอดส D C C+D 
รวม A+C B+D Total 
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 ความไว (Sensitivity) คํานวณจาก A / (A+C) แลวคิดเปน % 
 ความจาํเพาะ (Specificity) คํานวณจา D / (B+D) แลวคิดเปน % 
 
 จากขอมูลจริงจากการศึกษาสาเหตุการตาย คาความไว และความจาํเพาะของสาเหตุการ
ตายตางๆ จาํนวน 10 โรค ดังภาพที่ 42 แสดงใหเหน็วา คาความจาํเพาะของสาเหตุการตายตางๆ 
มีคาสูงมาก (เกิน 90%) แสดงวาหากความจริงผูตายไมไดตายจากสาเหต  กจ็ะมีโอกาสนอยที่
ในทะเบียนตายจะระบุวาตายจากสาเหตุนัน้ ด

ก 

ุนัน้ๆ
ั

) 
วต่ําแสดงวา หากความ

ริงผูตา

ร ับ

ุ มีความคลาดเคลื่อนของการลงสาเหตกุารตายที่ตํ่ากวา 

งนั้นคาความจาํเพาะอาจจะไมไดสะทอนความ
คลาดเคลื่อนของสาเหตุการตายมากนกั คาความไวนาจะมีความหมายมากกวา จากขอมูลจะเห็น
วา คาความไวของการลงสาเหตุการตายของโรคตางๆ มีคาคอนขางต่ํา ต้ังแต โรคหัวใจขาดเลอืด 
(19%) หลอดเลือดสมอง (19%) หลอดลมปอดอุดตันเรื้อรัง (20%) โรคเอดส (24% จนถงึ ไตวาย 
(41%) มะเร็งทางเดินอาหาร (42%) และอุบัติเหตุ (47%) โรคที่มีคาความไ
จ ยตายจากสาเหตนุั้นๆ จะมีจาํนวนนอยที่ไดรับการลงสาเหตุวาตายจากสาเหตุเดียวกนั นั่น
คือความสามารถของการลงสาเหตุการตายในทะเบยีนตาย วาสามารถตรวจพบการตายในสาเหตุ
นั้นๆ ได อยละเทาไรของการตายตามสาเหตุนัน้ทัง้หมด หากตีความคราวๆ ก็คือวาสําหร โรค
เร้ือรังตางๆ รวมทัง้โรคเอดส สาเหตกุารตายในทะเบยีนตายจะมีความคลาดเคลื่อนสูง ในขณะที่
โรคมะเร็ง ไตวาย และอุบัติเหต
 
ภาพที ่42 ความไวและความจําเพาะของการลงสาเหตกุารตายในโรคตางๆ 
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 ประเด็นหนึ่งทีอ่าจจะเกีย่วของกับความคลาดเคลื่อนดังกลาว ก็คือ สถานที่ตาย หากการ
ายเกิด กวา การตายที่บาน 
ากทะเบียนตายป พ.ศ. 2543 พบวา การตายเกิดขึ้นทีส่ถานพยาบาลจํานวน 116,113 ราย จาก 

ถา

ี่

ต ขึ้นในสถานพยาบาล การลงสาเหตุการตายนาจะมีความถูกตองมาก
จ
365,741 ราย คิดเปน 31.7% ที่เหลือเปนการตายนอกสถานพยาบาล เมื่อแยกเปนรายโรค ดังภาพ  
43 จะพบวา โรคมะเร็งตับ มีสัดสวนการตายในสถานพยาบาลที่คอนขางต่าํ (22%) แตมีความไว
ของการลงสาเหตุที่คอนขางสูง (42%) แสดงวาถึงแมจะตายที่บานมาก ก็สามารถใหสาเหตุการ
ตายไดคอนขางตรง สําหรับโรคเอดส ตายที่ส นพยาบาลถึง 49% แตความไวยงัคงต่ํา (24%) 
ทั้งนี้อาจเปนปญหาในสวนทีต่ายที่บานดวยโรคเอดส แตลงสาเหตุการตายเปนอยางอื่น หรือแมแต
การตายในสถานพยาบาลเองก็อาจมีความคลาดเคลื่อนดวย เชนเดียวกันกับ โรคหัวใจขาดเลือด 
และหลอดเลือดสมอง ที่สวนใหญตายในสถานพยาบาล แตคาความไวกย็ังต่ํา ซึ่งอาจจะเปน
ปญหาของการลงสาเหตุการตายนอกสถานพยาบาล หรือแมแตการตายในสถานพยาบาล ก็
อาจจะคลาดเคลื่อนเชนเดยีวกัน  
 
ภาพท 43 รอยละของการตายในสถานพยาบาลของโรคตางๆ 

 
 
 จากการวิเคราะหดังกลาวจะเห็นวา แตละโรคมีลักษณะความคลาดเคลื่อนของสาเหตุการ
ตายที่แตกตางกนั การวิเคราะหถงึสัดสวนของสาเหตุการตายที่ลงในทะเบียนตาย ของแตละ
สาเหตุการตายจาก Verbal Autopsy นาจะชวยบงบอกถึงความคลาดเคลื่อนของการลงสาเหตุ
การตายในทะเบียนตายไดดียิ่งขึ้นวา สําหรับโรคแตละโรคนั้น มกีารลงสาเหตุการตายในทะเบยีน
ายเปนอยางไร ต
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ก ราะหสัดสวนของสาเหตกุารตายจากทะเบยีนตาย ในแตละสาเหตุทีแ่ทจริง 
 สาเหตุการตายที่แทจริง ที่ไดจากการศึกษาสาเหตุการตาย (Verbal Autopsy) นั้นจะไดรับ
การลงสาเหตกุารตายในทะเบียนตาย ที่แตกตางกันไปในแตละโรค หากแยกสาเหตุการตาย
ออกเปนแตละโรค แลววิเคราะหสัดสวนสาเหตุการตายที่ระบุในทะเบียนตาย วาระบุเปนสาเหตุ
ใดบาง กจ็ะทราบลกัษณะของความคลาดเคลื่อนของการลงสาเหตุการตายในทะเบยีนตายได 
สาเหตุการตายทัง้ 10 สาเหตุ ไดรับการวิเคราะห ถงึสัดสวนสาเหตกุารตายที่ระบใุนทะเบียนตาย 
โดยนาํเสนอเฉพาะสาเหตุการตาย ที่มีสัดสวนเกิน 1% ดังภาพที่ 44-53 
 

ารวิเค

ภาพที ่44 สัดสวนของสาเหตุการตายในทะเบียนตายในผูที่ตายจากวณัโรค 
Verbal Autopsy    ทะเบียนตาย (Vital registration) 
วัณโรค     สาเหตุไมชัด จง   39.7% 
    

แ
 วัณโรค    26.4% 

    โรคทางเดินหายใจอื่นๆ  10.3% 
 5.8% 

     ปอดบวม   2.1% 
ภาพที ่45

 
โรคหัวใจอื่นๆ  

 สัดสวนของสาเหตุการตายในทะเบียนตายในผูที่ตายจากโรคเอดส 
Verbal Autopsy    ทะเบียนตาย (Vital registration) 
โรคเอดส    โรคเอดส   24.2% 
     สาเหตุไมชัดแจง   12.6% 
     โรคหัวใจอื่นๆ   8.5% 
     โรคทางเดินหายใจอื่นๆ  8.5% 
     วัณโรค    5.5% 
     ภาวะภูมิคุมกนับกพรอง  5.1% 

ปอดบวม   4.2%      
     ติดเชื้อแบคทีเรียอื่นๆ  4.1% 
     ติดเชื้อรา   3% 
     ระบบประสาทอักเสบ  2.7% 
     มะเร็งไมทราบตําแหนง  2.4% 
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ภาพที ่46 สัดสวนของสาเหตุการตายในทะเบียนตายในผูที่ตายจากโรคมะเร็งทางเดินอาหาร 

5.6% 
    โรคทางเดินหายใจอื่นๆ  2.3% 

Verbal Autopsy    ทะเบียนตาย (Vital registration) 
มะเร็งทางเดินอาหาร   มะเร็งทางเดินอาหาร  42.3% 
     สาเหตุไมชัดแจง   23.8% 
     มะเร็งไมทราบตําแหนง  9.7% 
     โรคตับ    5.8% 
     โรคหัวใจอื่นๆ   
 
ภาพที ่47 สัดสวนของสาเหตุการตายในทะเบียนตายในผูที่ตายจากโรคมะเร็งปอด 

.9% 
5% 

Verbal Autopsy    ทะเบียนตาย (Vital registration) 
มะเร็งปอด    มะเร็งปอด   37.6% 
     สาเหตุไมชัดแจง   19.8% 
     มะเร็งไมทราบตําแหนง  11% 
     โรคทางเดินหายใจอื่นๆ  8.8% 
     โรคหัวใจอื่นๆ   5.3% 
     มะเร็งทางเดินอาหาร  1
     วัณโรค    1.
 
ภาพที ่48 สัดสวนของสาเหตุการตายในทะเบียนตายในผูที่ตายจากโรคเบาหวาน 
Verbal Autopsy    ทะเบียนตาย (Vital registration) 
เบาหวาน    สาเหตุไมชัดแจง   33% 
     เบาหวาน   28.7% 
     โรคหัวใจอื่นๆ   13.1% 
     ไตวาย    5% 
     ติดเชื้อแบคทีเรียอื่นๆ  4% 
     โรคทางเดินหายใจอื่นๆ  2.5% 
     โรคหัวใจขาดเลือด  1.3% 
     ปอดบวม   1.1% 
     ความดันโลหติสูง  1% 
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ภาพที ่49 สัดสวนของสาเหตุการตายในทะเบียนตายในผูที่ตายจากโรคหัวใจขาดเลอืด 
Verbal Autopsy    ทะเบียนตาย (Vital registration) 
โรคหัวใจขาดเลือด   โรคหัวใจอื่นๆ   32.3% 
     สาเหตุไมชัดแจง   30.8% 
     โรคหัวใจขาดเลือด  19.1% 
     โรคทางเดินหายใจอื่นๆ  2% 
     ติดเชื้อแบคทีเรียอื่นๆ  1.4% 
     เบาหวาน   1.2% 
 
ภาพที ่50 สัดสวนของสาเหตุการตายในทะเบียนตายในผูที่ตายจากโรคหลอดเลือดสมอง 

    ติดเชื้อแบคทีเรียอื่นๆ  2% 

Verbal Autopsy    ทะเบียนตาย (Vital registration) 
โรคหลอดเลือดสมอง   สาเหตุไมชัดแจง   47.2% 
     โรคหลอดเลือดสมอง  19.9% 
     โรคหัวใจอื่นๆ   9.4% 
     อัมพาต    5.3% 
     ความดันโลหติสูง  3% 
     โรคทางเดินหายใจอื่นๆ  2.2% 
 
     ปอดบวม   1% 
 
ภาพที ่51 สัดสวนของสาเหตุการตายในทะเบียนตายในผูที่ตายจากโรคหลอดลมปอดอุดตันเรื้อรัง 
Verbal Autopsy    ทะเบียนตาย (Vital registration) 
หลอดลมปอดอุดตันเรื้อรัง  สาเหตุไมชัดแจง   41.4% 
     หลอดลมปอดอุดตันเรื้อรัง 21% 
     โรคทางเดินหายใจอื่นๆ  10.4% 
     โรคหัวใจอื่นๆ   9.6% 
     ปอดบวม   3.7% 
     วัณโรค    1.6% 
     ติดเชื้อแบคทีเรียอื่นๆ  1.4% 
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ภาพที ่52 สัดสวนของสาเหตุการตายในทะเบียนตายในผูที่ตายจากโรคไตวาย 
Verbal Autopsy    ทะเบียนตาย (Vital registration) 
ไตวาย     ไตวาย    41.9% 
     สาเหตุไมชัดแจง   28.9% 
     โรคหัวใจอื่นๆ   7.9% 
     โรคไตอื่นๆ   3.4% 
     ติดเชื้อแบคทีเรียอื่นๆ  2.3% 
     โรคทางเดินหายใจอื่นๆ  1.5% 
     เบาหวาน   1.4% 
     โรคตับ    1.4% 
 
ภาพที ่53 สัดสวนของสาเหตุการตายใน เบียนตายในผูที่ตายจากอบัุติเหตุจราจร ทะ

เอดสจาก Verbal 
ตุเปน
ากกวา 

รวม ึ่งนับวาเปน
ทั้งจาก

งู คือ
าร ารตายเปน

ะเร็งที่ไมทราบตําแหนงแนชัดอีก 10% แตก็มีประมาณ 20% ทีม่ีการระบุสาเหตุการตายเปน
าเหตุไมชัดแจง ซึง่นาจะเปนกลุมที่เสียชวีตินอกสถานพยาบาล (ภาพที่ 46-47) 

Verbal Autopsy    ทะเบียนตาย (Vital registration) 
อุบัติเหตุจราจร    อุบัติเหตุจราจร   47.2% 
     อุบัติเหตุอ่ืนๆ   18.1% 
     การบาดเจ็บสาเหตุไมชัดแจง 5.6% 
     สาเหตุไมชัดแจง   4.4% 
     โรคหัวใจอื่นๆ   2.5% 
     โรคหลอดเลือดสมอง  2% 
 
 จากขอมูลความคลาดเคลื่อนของการลงสาเหตุการตาย จะพบวา ในแตละสาเหตนุั้น 
ลักษณะของความคลาดเคลื่อนจะมีความแตกตางกนั ในกลุมผูที่ตายดวยโรค
Autopsy ในทะเบยีนตาย มีการลงสาเหตุการตายเปนโรคเอดสเพียง 24% แตการลงสาเห
สาเหตุไมชัดแจง ก็ไมไดสูงมากนัก (12%) แตจะเปนการลงสาเหตุการตายดวยสาเหตุอ่ืนม
อาทิเชน ภาวะภูมิคุมกันบกพรอง โรคติดเชื้อตางๆ (วัณโรค เชื้อรา ฯลฯ) ทัง้มะเร็ง ซ
ผลมาจากโรคเอดสอีกทีหนึง่ การลงสาเหตุการตายคลาดเคลื่อนในลักษณะนี ้ นาเกดิขึ้นได
การตายในสถานพยาบาล และนอกสถานพยาบาล (ภาพที ่45) 
 สําหรับโรคมะเร็ง การลงสาเหตุการตายในทะเบียนตาย มีความถูกตองคอนขางส
ถูกตอง 42% ในมะเรง็ทางเดินอาหาร และ 37% ในมะเร็งปอด และมีก ลงสาเหตุก
ม
ส
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สําหรับ โรคหวัใจขาดเลือดนั้น มกีารลงสาเหตุการตายเปน โรคหวัใจอ่ืนๆเปนสวนใหญ 
สาเหตุการตายเปน

ตุการ
นักบั

ละโรค
หาของ

การ มีความไม
ัวใจข  หลอดเลือด

 และ 

สําหรับโรคเบาหวานนัน้ ความถกูตองการลงสาเหตกุารตายในทะเบียนตายอยูในระดับ
% เปนกลุมที่

ขณะที่ภาวะไตวาย
ากไต
าเหตุ

าพที่ 52)  
ละการ
ลเคียง 

ขาด พที่ 53) 
 

า ตล
ร

สะทอนขอมูลที่ถกูตองของแตละ
ังหวัดไ

(32%) เชน ภาวะหัวใจลมเหลว ฯลฯ และสาเหตุไมชัดแจง (30%) ในขณะที่ลง
หัวใจขาดเลือดเพียง 20% แสดงวามีปญหาเรื่องความเฉพาะเจาะจงของการวนิจิฉัยสาเห
ตาย ที่มักจะใหสาเหตุการตายแบบคลุมเครือมากกวาทีจ่ะชี้ชัดลงไป (ภาพที ่ 49) เชนเดียวก
โรคหลอดเลือดสมอง ที่ระบสุาเหตุการตายเปน สาเหตุไมชัดแจงมากถึง 47% (ภาพที ่50) แ
หลอดลมปอดอุดตันเรื้อรัง ที่ระบุสาเหตุเปนสาเหตุไมชดัแจงมากถึง 41% (ภาพที่ 51) ปญ
โรคในกลุมนีก้คื็อ มักจะเกดิกับผูสูงอาย ุ ซึ่งมกัจะเสียชีวิตที่บาน ทาํให วนิิจฉัยโรค
ชัดเจนสูง แตถาในทะเบยีนตายระบุสาเหตุการตายที่ชี้ชดัวาเกิดจาก ห าดเลือด
สมอง และหลอดลมปอดอุดตันเรื้อรัง สวนใหญจะเปนการตายในสถานพยาบาล (73% 77%
57% ตามลําดับ ดังภาพที่ 43) 

ปานกลาง (28%) แตก็มีปญหาเรื่องสาเหตุไมชัดแจงที่สูงถึง 33% อีกประมาณ 10
เปนภาวะแทรกซอนของเบาหวาน เชน ไตวาย การติดเชื้อ ฯลฯ (ภาพที่ 48) ใน
เอง กลับมีความถูกตองของการลงสาเหตกุารตายที่สูง (42%) แสดงวาหากการตายนัน้เกิดจ
วาย สาเหตุการในทะเบียนตายกม็กัจะระบุวาเปนไตวายเชนกัน แตกย็ังมกีารลงสาเหตุเปนส
ไมชัดแจงอีก 29% ปญหานีน้าจะเกิดขึ้นในกลุมที่ตายนอกสถานพยาบาลเชนเดียวกัน (ภ

สําหรับอุบัติเหตุจราจรนั้น มคีวามถกูตอง 47% ระบุเปนอุบัติเหตุอ่ืนๆอีก 18% แ
บาดเจ็บที่ไมชดัแจง 5% เปนทีน่าสงัเกตวาแมแตอุบัติเหตุจราจร ทีน่าจะมีความถกูตองใก
100% ยังมีความถูกตองที่ไมถึง 80% (เมื่อรวมความบาดเจ็บทุกประเภทเ วย) (ภา

 จากขอมูลดังกลาว จะเหน็วาความคลาดเคลื่อนที่แตกต งกันของแ ะโรคนั้น อาจจะ
กระทบตอการวิเคราะหการกระจายของอัตราตายรายโ คระหวางอําเภอไดบาง หากความคลาด
เคลื่อนนัน้ไมไดเปนแบบสุม (Non-random misclassification) แตถาความคลาดเคลื่อนนัน้เปน
แบบสุม คือเกิดขึ้นไดดวยโอกาสเทากันระหวางพื้นที่ตางๆ ก็จะทาํใหลักษณะการกระจายของ
อัตราตายรายอําเภอนั้น ไมแตกตางจากที่ไดวิเคราะหไปแลวมากนัก การวิเคราะหวาความ
คลาดเคลื่อนดังกลาวนี้เปนแบบสุมหรือไมนั้น กระทําไดยากเนื่องจากขอมูลสาเหตุการตายจาก 
Verbal Autopsy มีเพยีง 16 จังหวัด ไมไดมีครบทุกจังหวัด จึงไม
จ ดทั้งหมด แตก็อาจจะพอบอกไดวา โรคที่มีความคลาดเคลื่อนนอย เชน มะเร็ง ไตวาย 
อุบัติเหตุ นาจะมีปญหาความคลาดเคลื่อนของการวิเคราะหการกระจาย ทีน่อยกวาโรคที่มีความ
คลาดเคลื่อนสงู เชน โรคเอดส หวัใจขาดเลอืด หลอดเลือดสมอง 
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องตอไปได ซึ่งจะเปนประโยชนตอการลดความไมเสมอภาค
ของการ ีก

บทที่ 15 อภิปรายและบทสรุป 
 

จากภาพรวมของขอมูลทัง้หมดจะเหน็วา การตายในคนไทยมีความแตกตางกนัพอสมควร
ระหวางภูมิภาคตางๆในประเทศ โดยเฉพาะอยางยิง่เมื่อวิเคราะหโดยใชพื้นที่ขนาดเล็ก (small 
area analysis) แลวจะเหน็ไดชัดเจนวา ความนาจะเปนในการตายในภาพรวมทัง้หมด และราย
โรคนั้น มีความแตกตางกนัมาก อําเภอทีม่ีอัตราตายสูงสุด มีอัตราตายสูงกวาอาํเภอที่มีอัตราตาย
ตํ่าที่สุดถงึ 8 เทา แสดงใหเหน็วาความไมเสมอภาคของการตายยังคงมีคาสูงมาก และนอกจากนัน้
หากวิเคราะหลึกลงไปเปนรายโรคแลวจะเห็นวา แตละโรคจะมีลักษณะการกระจายที่แตกตางกนั 
นําไปสูการวิเคราะหสาเหตทุี่เกีย่วข

ตายในคนไทย อยางไรก็ด ารศึกษานี ้ยงัมีประเด็นที่ควรอภิปรายเพิม่เติมดังนี ้
 

1. การวิเคราะหอัตราตายนัน้ อาจจะมีปญหาอนัเนื่องมาจากปญหา การจดทะเบยีนตายที่
ตํ่

ะโน
ระชากรนัน้ เปนที่อยูจริง การนาํมาคาํนวณอัตราตายอาจจะคลาดเคลื่อนได แตก็จะไม

า

ร ม
นาํ

าํ

ากวาที่ควรจะเปนในทะเบยีนตาย จากการเปรียบเทียบจาํนวนตายในทะเบยีนตายกับ
การสํารวจการเปลี่ยนแปลงประชากรในป พ.ศ. 2539 พบวาความครอบคลุมของทะเบยีน
ตายเทากับ 95% แตอยางไรก็ดี อัตราการตกจดยังคอนขางสงูในกลุมเด็กทารก และมี
ความแตกตางกันบางระหวางภาค(26) ในขั้นตอไปอาจจะตองมีการปรับจํานวนตายตาม
ความครอบคลุมของทะเบียนตายเพื่อความถูกตองแมนยํายิง่ขึ้น 

2. ที่อยูผูตายในทะเบยีนตายนั้น ยึดที่อยูตามทะเบียนบาน ในขณะที่ที่อยูในสําม
ป
มากนัก การปรับจํ นวนตายใหเปนจาํนวนตายตามทีอ่ยูจริงนัน้ อาจจะทําไดโดยนําไป
คูณกับอัตราสวนระหวางจาํนวนประชากรจากสํามะโน กับจาํนวนประชากรจากทะเบียน
ราษฎร แตกย็ังเปนการประมาณการอยูดี ในการวิเคราะหคร้ังตอไปอาจจะตองใชขอมูล
ป ะชากรจากทะเบยีนราษฎรที่มีการปรับตัวเลขแลว าใชแทนขอมูลประชากรจากสํามะ
โนประชากร เพื่อ มาเปรียบเทียบกัน 

3. ประเด็นสาเหตุการตาย เปนประเด็นส คญั เพราะเนื่องจากหากการลงสาเหตุการตายที่
ไมชัดเจนนัน้ไมเปนไปอยางสุม (non-random misclassification) ก็จะทําใหการวิเคราะห
การกระจายของการตายในบางโรคนัน้คลาดเคลื่อนได ดังที่ไดวิเคราะหและอภิปรายแลว
ในบทที่ 14 
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4. ปจจัยทีม่ีอิทธพิลตอการตาย เปนประเด็นสําคัญที่ตองมีการวิเคราะหตอไปวาสัมพันธกับ
การตายที่ไมเสมอภาคก หาและลดชองวางของการตาย
ที่ไมเทากนัดังกลาว ประเด็นที่ควรจะศึกษาไดแก ปจจัยทางเศรษฐกิจและสังคม 

ิพ

 ากวิเคราะหปจจัยตางๆทีส่งผลตอสุขภาพ ในลักษณะของความสัมพันธทีเ่ชื่อมโยงกัน
แลว
และทั้งส
ระดับพื้น
ตอ ทรัพ
การเขาถ อ
 

ภาพท 5

ันอยางไร เพื่อนําไปสูการแกไขปญ

การศึกษา การกระจายทรัพยากรสุขภาพ การเขาถงึบริการ เปนตน 
 
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอสถานะสุขภาพ 
 ปจจยัทีม่ีอิทธพิลตอสถานะสุขภาพ จะประกอบดวยปจจัยหลายระดบัดวยกนั ระดับแรก
เปนปจจัยระดับบุคคล ไดแก พฤติกรรมสุขภาพของบคุคล ระดับตอมา เปนปจจัยที่เกี่ยวของกับ
การปฏิสัมพนัธระหวางบุคคล และระหวางบุคคลกับชุมชน หลังจากนัน้จึงเปนอทิธพิลของสภาพที่
อยูอาศัยและการทาํงาน และสุดทายจึงเปนอิทธ ลในภาพกวางจากสภาพแวดลอมทางสังคมและ
เศรษฐกิจ(27)

ห
 จะพบวา สภาพทางเศรษฐกิจสังคมของบุคคล  จะสงผลตอสภาพเศรษฐกจิสังคมของพืน้ที ่

ภาพเศรษฐกิจสังคมของบุคคลและของพืน้ที ่ จะสงผลตอปจจัยเสี่ยงระดับบุคคลและ
ที่ รวมทั้งสงผลตอการเขาถงึบริการทางสุขภาพดวย สภาพเศรษฐกิจสังคมของพื้นที่สงผล
ยากรสุขภาพในพืน้ที ่ ซึง่จะสงผลตอการเขาถึงบริการและคุณภาพบริการ ทัง้ปจจัยเสีย่ง 
งึบริการและคุณภาพบริการ จะสงผลต สถานะสุขภาพของประชาชน (ภาพที ่56)  

ี่ 6 ความสัมพันธเชือ่มโยงระหวางปจจัยที่มีอิทธิพลตอสถานะสุขภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปจจัยเศรษฐกิจสังคม
ระดับบุคคล 

ปจจัยเศรษฐกิจสังคม
ระดับพื้นที่ 

ทรัพยากรสุขภาพแล
ลงทุนดานสุขภา

ะการ
พ 

ปจจัยเสี่ยงระดับบุคคล
และพื้นที่ 

การเขาถึงบริการ คุณภาพบริการ 

สถานะสุขภาพ 
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ดังนัน้การที่จะลดความไมเสมอภาคทางสขุภาพลงไดนัน้ จงึจาํเปนตองมกีารพฒันาทัง้ 
างเศรษฐกิจสังคม การลดปจจัยเสี่ยงตางๆ รวมทั้งการลงทนุดานทรัพยากรสุขภาพ และ
นาใหการเขาถงึบริกา ภาพนัน้ดียิ่งขึ้น องคประกอบ งๆที่เปนปจจัยทีม่ีอิทธพิล จะ
มกนัในการทําใหสถานะสุขภาพของคนในพืน้ทีต่างๆดียิ่งขึน้ โดยเ

สภาพท
การพัฒ รสุข ตา
สงผลรว ฉพาะอยางยิ่งสุขภาพ
องคนในพื้นที่ที่มีสถานะสขุภาพไมดี อันจะเปนผลทําใหชองวางของสุขภาพระหวางคนในพืน้ที่

โรค สงผลใหเกิดความแตกตางของการตายในภาพรวม โดยที่สาเหตสุวนใหญ ทีท่าํ
หเกิดค ทุ

 โดย
การตายในชวงอายุดังกลาว จะสงูมากในพืน้ที ่ 4 จังหวัดภาคเหนอืตอนบน (เชียงราย 

ี ่
ง ซึง่สัมพันธกับการ

นสูงอายุ ซึ่
นาน ืน้ที่สูบบุหร่ีนอย รตายจากถงุลมโปงพองใน
จะลดลงอยางมากในอนาคต 

3. มะเร็งตับและทอน้าํดี ยังเปนสาเหตกุารตายที่สูงมาก ในเกอืบทุกอําเภอในภาค
ือ ซึ่งนาจะเกิดจากพยาธ บัในพืน้ที ่ โดยที่ในระยะหล
ที่ตอเนื่องในการลดพยาธ ับในประชากร และถงึแม

จะเกิดขึ้นในคนวัยกลางคนขึ้นไป ซึ่งมักจะสัมผัสกับพยาธิมานาน แตหากพฤติกรรมการ
บริโภคในพื้นที่ ไมเปลี่ยนแปลง การตายจากโรคดังกลาวในพืน้ที่ ก็คงจะสูงเชนนี้ตอไป ไม
ส้ินสุด ควรจะมีการวิจัยและดําเนนิการเพื่อลดปจจัยสาเหตุของโรคในพืน้ที่ดังกลาวอยาง
ตอเนื่องและจริงจัง 

ข
ตางๆลดลง 
 
ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 ปญหาความแตกตางของการตายระหวางพื้นที่ ยังคงดํารงอยูถงึแมวาภาวะเศรษฐกิจของ
ประเทศจะดีข้ึนก็ตาม โดยทีค่วามแตกตางกันดังกลาว มลัีกษณะของการกระจายทางภูมิศาสตร ที่
ชัดเจนในบาง
ใ วามแตกตางกนัระหวางพืน้ทีน่ัน้ เปนสาเหต ี่สามารถปองกนัได โดยที่สวนหนึ่งเกิดจาก
พฤติกรรมและปญหาทางสงัคม หรือเชิงโครงสรางพื้นฐาน ขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อการลดความ
แตกตางกนัของการตายระหวางพื้นที่ มีดังนี ้

1. การตายในวยัทํางาน ระหวาง 30-34 ป เปนชวงอายทุี่เปนตวักาํหนดความแตกตางของ
การตายระหวางพื้นที่ในภาพรวม หากสามารถลดความแตกตางของอัตราการตายในชวง
อายุดังกลาวได จะสามารถลดความแตกตางของการตายในภาพรวมไดอยางชัดเจน

พะเยา เชียงใหม และแพร) โดยสัมพนัธอยางมากกับโรคเอดส ในพืน้ท
2. สาเหตุการตายที่สูงมากในภาคเหนือ โรคหนึง่ ไดแก โรคถุงลมโปงพอ

สูบบุหร่ีในพืน้ที่ภาค
แลว หากเยาวชนในพ

เหนือ แตการตายดังกลาวเกิดขึ้นกบัค
ลง กา

งมักจะสูบบุหร่ีมา
ภาคเหนือ ก็

ตะวันออกเฉียงเหน
ขาดการดําเนนิการ

ิใบไมในต
ิใบไมในต

ังนัน้ 
การตาย
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4. งเ

ล
ใ

าจจะเกี่ยวของกับโรคทีเ่ปนสาเหตุ ทีแ่ตกตางกนั ควรจะมีการวจิัยเพิ่มเติมวาเกิดจาก
โรคใดในพื้นที ่ ที่มีการตายสูง เพื่อวางแผนการปองกนัและรักษาโรคที่เปนสาเหตุ รวมทัง้

มาะสม 
6. 

เ

เอดสที่สูงในพืน้ที่ภาคเหนือตอนบนเชนกนั หาก

 
ขอเสนอ
 
รายบุคค และขอมูลการตายจากฐานมรณบัตร การพฒันาฐานขอมลู
ทั้ง 2 ัตรา ามา

1. ต  

2. 

การตายจากเบาหวาน สูงพอสมควรในภาคตะวันออกเฉีย หนือตอนบน ซึง่ทาํใหจะเปน
ภาระตอการใหบริการ หากทรัพยากรในภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื เพื่อดูแลผูปวย
เบาหวาน ก็จะยิ่งทําใหคุณภาพบริการแย ง สงผลใหการตายมากขึ้นตามไปดวย ปจจัยที่
สงผลตออุบัติการณในพื้นที ่ยังไมชัดเจนวาเกี่ยวของกบัปจจัย ด จึงควรมีการวิจัยเพิ่มเติม 

5. การตายจากไตวาย เกิดขึ้นสูงในภาคเหนอืตอนบน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 
ซึ่งอ

วางแผนทรพัยากรที่เห
การตายจากอบัุติเหตุจราจร พบสูงในจังหวัดเฉพาะบางจังหวัดอยางชดัเจน ไดแกจังหวัด
นครราชสีมา ชลบุรี ฯลฯ คนในจงัหวัดดังกลาว มีโอกาสเสียชวีิตสูงกวาจงัหวัด ทัง้นี้นาจะ
สัมพันธกับปริมาณการจราจร ผนวกกับชองทางจราจร และการบงัคับใชกฎหมาย หรือ
พฤติกรรมดานจราจรในพื้นที่ การมุงลดการตาย ควรจะเนนพืน้ทีท่ี่ สี่ยงสูงเปนลําดับแรกๆ 

7. การตายจากการฆาตัวตาย จะสูงอยูในพื้นที่ภาคเหนอืตอนบน ซึง่มีความเปนไปไดอยาง
มากวาจะสัมพันธกับการตายดวยโรค
ผูปวยโรคเอดสฆาตัวตาย จะถูกบนัทกึลงในมรณบัตรวาเปนการฆาตัวตาย ซึ่งอาจจะ
สงผลใหอัตราตายจากโรคเอดสตํ่ากวาทีค่วรจะเปนได การศึกษาความสัมพนัธของการฆา
ตัวตายกับโรคเอดสของภาคเหนือตอนบน จะสงผลใหตองมีการพัฒนาระบบใหคําปรึกษา 
และการดูแลผูปวยเอดส รวมทัง้การดูแลสุขภาพจิตของผูปวยเอดส อยางเปนระบบ 
โดยเฉพาะในพื้นที่ทีม่ีการตายที่สูง 

ตอการพัฒนาระบบขอมูล 
ขอมูลหลักที่ใชในการวิเคราะหอัตราการตายในพืน้ที่ขนาดเล็ก ไดแก ขอมูลประชากร 
ล จากการสํามะโนประชากร 

 สวน เพือ่ใหการวเิคราะหอ การตายในพืน้ที่ขนาดเล็กแมนยํ กขึ้น ไดแก 
การเพิม่เลขรหัสประจํา วัประชาชนในฐานขอมูลสํามะโนประชากร เพื่อการเชื่อมโยง
ขอมูลรายบุคคลกับฐานขอมูลการตาย จะทําใหอัตราการตายรายพืน้ที่แมนยําขึ้น โดยยึด
ที่อยูในสาํมะโนประชากรเปนที่อยูที่แทจริง 
การพัฒนาวิธกีารประมาณคาจํานวนประชากรรายพื้นทีข่นาดเล็ก ระหวางปของการสํา
มะโนประชากร เพื่อการคํานวณอัตราการตายเปนรายปที่แมนยําขึ้น 
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3. การพัฒนาฐานขอมูลทะเบยีนประชากรใหไดใกลเคียงกับการสํามะโนประชากร หากมี
การยายทะเบยีนบานที่ ระบบและทันสมัยตลอดเวลา ก็อาจจะไมจําเปนตองใช
ฐานขอมูลการสํามะโนประชากรในการคํานวณ 
การเพิม่เติมขอมูลที่อยูที่แทจริงของผูตาย ในฐานขอมูลมรณบัตร เพือ่ความถกูตองดานที่

เปน

4. 

5. 

กขึ้น รูปแบบในการเพิ่มคุณภาพของสาเหตุการตาย ควร

 
สรุป 

โดยระด
บางพื้นท ัตรา
ระหวาง นั
นั้น แต
สังคม 
ตายลงไ

อยูของผูตาย เพิ่มเติมจากทีอ่ยูตามทะเบียนบาน และที่อยูที่ตาย 
การพัฒนาคุณภาพสาเหตกุารตายในมรณบัตร ซึ่งเปนปญหาใหญและสําคัญมาก การลด
ความคลาดเคลื่อนของสาเหตุการตาย จะชวยใหการเปรยีบเทียบการตายเปนรายโรค 
ระหวางพื้นที ่ มีความแมนยาํมา
จะมีการดําเนนิการอยางตอเนื่อง ทัง้การตายในสถานพยาบาลและนอกสถานพยาบาล 

จากผลการวิเคราะหขอมูลทั้งหมด สรุปไดวาความไมเสมอภาคของการตายยังคงดํารงอยู 
ับของความไมเสมอภาคทางสุขภาพในประเทศไทยนัน้ คงมอียูในระดับทีสู่ง โดยเฉพาะ
ี่ มีอัตราตายทีสู่งกวาพืน้ที่อ่ืนอยางมาก ทั้งนี้ลักษณะของการกระจายของอ ตาย
พื้นทีน่ั้น มีความแตกตางก ในโรคตางๆ และมีสวนสมัพนัธกับพฤตกิรรมสุขภาพในพื้นที่
บางสวนอาจจะที่ไดรับอิทธิพลจากสหปจจยัดวย โดยเฉพาะอยางยิง่ปจจยัทางเศรษฐกจิ 
ส่ิงแวดลอม รวมทัง้ปจจัยดานบริการสุขภาพ และการที่จะลดความไมเสมอภาคของการ
ดนัน้ จํ ขา

แบบบูรณ คม เขากับนโยบายทางสขุภาพ รวมทั้งใชกลไกในการ
ัดสรรทรัพยากรที่เหมาะสม ในการลดชองวางของสถานะสุขภาพที่แตกตางกนัดังกลาวใหลด

 
 
 
 
 
 
 

าเปนตองทาํความเ ใจถงึปจจัยตางๆทีเ่กี่ยวของ และแกไขปญหาตางๆทีเ่กี่ยวของ
าการ โดยประสานนโยบายทางสัง

จ
นอยลง 
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