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                                [  ] ป้องกันและควบคุมโรค [  ] อ่ืน ๆ 
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                                [  ] ผลอันดับรางวัลที่ได้รับระดับจังหวัด 
                                     [  ] ชนะเลิศ  [  ] รองฯ 1  [  ] รองฯ 2 [  ] ชมเชย 
ชื่อเรื่อง การใช้ประโยชน์ตารางชีพ (Life Expectable) วิเคราะห์ทางประชากรของจังหวัดพัทลุง 
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บทคัดย่อ  
               การใช้ประโยชน์ตารางชีพ (Life Expectable) วิเคราะห์ทางประชากรของจังหวัดพัทลุง เพ่ือทบทวนแนวโน้ม
การเสียชีวิตของประชากรจังหวัดพัทลุง วิเคราะห์ทางประชากร ได้แก่ อัตราการตายอย่างหยาบ โอกาสรอดชีพจากอายุ X 
ไปถึงอายุ Y และอัตราส่วนรอดชีพ (Survival ratios) ข้อมูลวิเคราะห์ ฐานข้อมูลประชากรใช้จ านวนประชากรกลางปี  
2550-2563 กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย และข้อมูลการสาเหตุการตาย จากมรณะบัตร ฐานข้อมูล (Original 
data) ของกองยุทธศาสตร์และแผนงาน รูปแบบไฟล์ excel ปี 2550-2563 น ามาวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ส าเร็จรูป และสร้างตารางชีพ 
               ผลการศึกษาอัตราตายตามเพศของประชากรจังหวัดพัทลุง พบว่าตลอดระยะเวลา 14 ปีที่ผ่านมาอัตราตาย
ค่อย ๆเพ่ิมขึ้นจากปี 2550 มาเป็นล าดับโดยตลอด เพศชายอัตราตายสูงขึ้น 1.26 เท่า เพศหญิงสูงขึ้น 1.37 เท่า ขณะที่
อัตราตายเพศชายต่อเพศหญิงมีค่าลดลงเล็กน้อยจากปี 2550 และปี 2562 เท่ากับ 1: 1.42 และ 1: 1.30 ตามล าดับ ซึ่งทั้ง
สองปีมีสัดส่วนการตายตามช่วงกลุ่มอายุลดลงทุกช่วงอายุ โดยเฉพาะในช่วงอายุ 15-39 ปี ลดลงถึง 2 เท่า ยกเว้นการตาย
ช่วงกลุ่มอายุ 80 ปีขึ้นไป ปี 2562 สัดส่วนเพิ่มขึ้นจากปี 2550 ถึง 1.3 เท่า  
               การสาเหตุการตายที่ไม่ชัดเจน (ill-defined) แนวโน้มลดลงอย่างชัดเจน ปี 2550 ภาพรวม ร้อยละ 46.47 
ลดลงเหลือร้อยละ 17.00 ในปี 2563 ลดลงถึง 2.7 เท่า การตายนอกสถานบริการ ลดลง 4 เท่า ทบทวนวรรณกรรม
กระทรวงสาธารณสุขมีการพัฒนาคุณภาพข้อมูลการตายเริ่มปี 2541 ครอบคลุมทั่วประเทศ ตั้งแต่ปี 2558 ขณะที่การตาย
ไม่ชัดเจนในสถานบริการกลับไม่คงที่ขึ้น ๆลงๆ ไม่มีความแตกต่างกันที่ชัดเจน  ส่วนสาเหตุการตายที่เป็นขยะ (Garbage 
codes) ที่ไม่สามารถน าข้อมูลมาใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ พบในภาพรวม นอกโรงพยาบาล ในโรงพยาบาลปี 
2550 เท่ากับ 48.02% 65.84% และ 15.94% เป็น 20.32% 22.59% และ 16.94% ในปี พ.ศ.2563 ตามล าดับ แนวโน้ม
ลดลงทั้งภาพรวม และนอกโรงพยาบาล แต่ในโรงพยาบาลกลับคงท่ี ขณะทีบ่างปีกลับเพิ่มขึ้น  
               การคาดประมาณอายุขัยเฉลี่ยของประชากรจังหวัดพัทลุงปี 2550-2563 มีแนวโน้มดีขึ้นเล็กน้อย พิจารณา
จากอายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด พบว่า อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดเพ่ิมขึ้นเล็กน้อย จาก 78.80 ปี ในปี 2550 เป็น 81.78 ปี 
ในปี 2563 แต่ยังต่ ากว่าเป้าหมายที่จะบรรลุอีก 20 ปีข้างหน้า ในปี 2578 ก าหนดอายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดไม่น้อยกว่า 
85 ปี เนื่องจากรายงานของส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติคาดว่าอายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดชาย 
เป็น 74.7 ปี หญิง เป็น 81.3 ปี ในปี พ.ศ.2578 และรายงานของส านักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ ใน 
พ.ศ.2560 พบว่าทุก 5 ปี อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดเพ่ิมประมาณ 1 ปี (ของจังหวัดพัทลุงเพ่ิม 0.74 -0.84 ในทุก ๆ 5 ปี) 
ถ้าอัตราตายรายอายุอย่างที่เป็นอยู่ในปี 2562 ที่น ามาใช้สร้างตารางชีพไม่เปลี่ยนแปลงไม่ถูกกระทบจากโรคอุบัติใหม่คาด
ว่าอายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดของจังหวัดพัทลุง เป็น 82.60 ในปี 2578 
               คุณภาพข้อมูลการตายของจังหวัดพัทลุงแม้จะดีขึ้นอย่างต่อเนื่องในระยะเวลา 14 ปีที่ผ่านมา(2550-2563) 
แต่คุณภาพยังด้อยกว่าระดับประเทศและหลายประเทศ ข้อมูลสาเหตุการตายเป็นหัวใจส าคัญในการก าหนดนโยบายและ
จัดล าดับปัญหาสาธารณสุขเพ่ือการควบคุมป้องกันโรคที่มีประสิทธิภาพ การสะท้อนข้อมูลสาเหตุการตายที่เกิดขึ้นใน
โรงพยาบาลและการติดตามเพ่ือพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ข้อเสนอแนะให้ใช้สาเหตุการตายจากหนังสือรับรองการตาย 
น า VA มาประยุกต์ใช้กับการตายที่บ้านอย่างต่อเนื่อง  



1. ช่ือเรื่อง การใช้ประโยชน์ตารางชีพ (Life Expectable) วิเคราะห์ทางประชากรของจังหวัดพัทลุง 
2. ผู้จัดท าผลงาน นางสาวภคณัฏฐ์ ทองขาว นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ และคณะ 
3. บทน า 
               แผนพัฒนาระบบสุขภาพจังหวัดพัทลุง ปี 2564 เป้าหมายหลัก คือ ลดอัตราป่วย ลดอัตราตาย ลดความแออัด 
และลดระยะเวลารอคอย โดยมีเกณฑ์การวัดตามตัวชี้วัดที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนดไว้ในแต่ละสาขา การพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ (Service Plan) เป็นนโยบายด้านสาธารณสุข 10 ประเด็นเพ่ือสู่เป้าหมายประชาชนทุกคนมีสุขภาพดี 
ได้แก่ 1)การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว 2)ลดการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการจราจร 3)การพัฒนาระบบบริการ
สุขภาพ 4)โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 5)บริหารจัดการทรัพยากรบุคคล การเงิน พัสดุโปร่งใส 6)ระบบส่งเสริมสุขภาพอนามัย
สิ่งแวดล้อม ระบบป้องกันควบคุมโรค ระบบคุ้มครองผู้บริโภค ระบบดูแลภาวะฉุกเฉิน 7)ก าจัดโรคพยาธิใบไม้ตับเพ่ือลด
มะเร็งท่อน้ าดี 8)การพัฒนากฎหมายสาธารณสุข 9)การพัฒนาการผลิตยา/ วัคซีน 10)การเร่งออกในอนุญาตของส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา(อย.) โดยมีการตรวจราชการเป็นกลไกส าคัญในการควบคุม  ตรวจสอบ ก ากับดูแลการ
ด าเนินงาน การควบคุมก ากับงานอาศัยคณะกรรมการแต่ละสาขาพัฒนาจากเดิมเมื่อเริ่มต้นปี 2555 จ านวน 13 สาขา ตาม
มีการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจนปัจจุบันขยายครอบคลุม 24 สาขา ในการขับเคลื่อนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
               ประเด็นปัญหาส าคัญในพ้ืนที่และจุดเน้น (Health Needs Assessment: NHA) ได้แก่ (1) ปัญหาสุขภาพ 
ได้แก่ โรคหัวใจและหลอดเลือดสมอง โรคมะเร็ง อุบัติเหตุ โรคหอบหืด โรคเบาหวาน และปัจจัยที่ส าคัญต่อปัญหาสุขภาพ
ของพ้ืนที่ เช่น โรคอ้วน การสูบบุหรี่ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ความดันโลหิตสูง (2) เน้นการสร้างเสริมสุขภาพของพ้ืนที่ตาม
แนวคิด Life Course ได้แก่ กลุ่มหญิงตั้งครรภ์ (รวมถึงก่อนตั้งครรภ์) และกลุ่มเด็กอายุ 0-5 ปี มหัศจรรย์พันวันแรก 
พัฒนาการเด็ก โภชนาการเด็กและสุขภาพช่องปาก (3) จุดเน้นตามยุทธศาสตร์ของเขต 5 กลุ่มโรค ได้แก่ 1) ไข้เลือดออก/ 
โรควัณโรค 2) กลุ่มโรคไม่ติดต่อ 3) อุบัติเหตุทางถนน (4) กลุ่มภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน 5) มารดาตาย 
หรือยุทธศาสตร์ของจังหวัด 4) เพ่ือเพ่ิมความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ในกลุ่มสิทธิ 
Non UC ข้าราชการ ประกันสังคม และกลุ่มเปราะบาง 
               สถานะสุขภาพของประชากรจะเป็นดัชนีสะท้อนการพัฒนางานด้านการแพทย์และสาธารณสุข มีบ่อยครั้งที่
หน่วยงานหรือผู้ที่สนใจศึกษาวิจัยข้อมูลด้านสุขภาพของจังหวัดพัทลุงมาติดต่อสอบถามข้อมูลที่จ าเป็นเพ่ือการศึกษาวิจัย
ในพ้ืนที่ อีกท้ังยังไม่เคยมีการจัดท าข้อมูลตัวชี้วัดสถานะสุขภาพของประชากรอย่างคร่าวๆที่เรียกว่า อายุคาดเฉลี่ยย้อนหลัง
ระดับจังหวัดมาก่อนหน้านี้ 
               อายุขัยเฉลี่ย (Life Expectancy: LE) ของประชากรจะเปลี่ยนแปลงไปตามอัตราการตายจะเป็นดัชนีบ่งชี้การ
มีอายุยืนยาวของประชากรเข้าสู่สังคมสูงวัย เป็นการหาอายุขัยเฉลี่ยของประชากรที่อยู่อย่างเป็นปรกติสุขโดยไม่มีความ
พิการมารบกวน สะท้อนให้เห็นสถานะสุขภาพของประชากรที่สมบูรณ์ขึ้น ผ่านระบบการดูแลและส่งเสริมสุขภาพอย่าง
เหมาะสม ผู้รวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลมีเจตนาจะเสนอข้อมูลภายใต้ระบบข้อมูลที่มีระบบรายงานรองรับอยู่ ณ ช่วงเวลานั้น 
ๆ เพ่ือทบทวนแนวคิดสถานการณ์แนวโน้มการเสียชีวิตของประชากรจังหวัดพัทลุง และการใช้ประโยชน์ ตารางชีพ (Life 
Expectable) ในการวิเคราะห์ทางประชากรของจังหวัดพัทลุง ได้แก่ อัตราการตายอย่างหยาบ โอกาสรอดชีพจากอายุ X 
ไปถึงอายุ Y และอัตราส่วนรอดชีพ (Survival ratios) ทั้งนี้ทีมผู้ศึกษาปฏิบัติงานในกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข



เล็งเห็นความส าคัญของข้อมูลสาเหตุการตายเป็นหัวใจส าคัญในการก าหนดนโยบายและจัดล าดับปัญหาสาธารณสุขเพ่ือ
การควบคุมป้องกันโรคที่มีประสิทธิภาพ ใช้ประกอบการประเมินประเด็นปัญหาส าคัญในพื้นที่และจุดเน้น (Health Needs 
Assessment: NHA) 4 ประเด็นหลักข้างต้น และเป็นการฝากส่งต่อความรู้ไปยังผู้สนใจสามารถพัฒนาต่อยอดดัชนีการวัด
อายุคาดเฉลี่ยที่ปราศจากภาวะพิการ อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดี  (HALE) หรือดัชนีอ่ืน ๆ ส าหรับน าไปใช้จัดล าดับ
ความส าคัญของปัญหาหรือวางแผนแก้ไขปัญหาสุขภาพระยะยาว วางแผนพัฒนางานด้านสาธารณสุขระยะ 5 ปี รองรับ
สังคมผู้สูงวัยอย่างสมบูรณ์ของจังหวัดพัทลุง ให้สอดคล้องตรงประเด็นปัญหากับสภาพความเป็นจริง การเตรียมอุปกรณ์ 
รองรับการเข้าถึงบริการสาธารณสุขผู้สูงวัยได้อย่างเหมาะสมได้มากข้ึนในอนาคต  
4. วัตถุประสงค์  
    4.1 ศึกษาคุณภาพข้อมูลสาเหตุการตายของจังหวัดพัทลุง ปี 2550-2563 
    4.2 ศึกษาอายุขัยเฉลี่ย (Life Expectancy: LE) ของประชากรจังหวัดพัทลุง 
5.นิยามศัพท์ 
   5.1 Ill-defined causes in cause of death registration (%) คือร้อยละของการตายที่สาเหตุไม่ชัดเจนเมื่อเทียบกับ
จ านวนคนที่ลงทะเบียนตายทั้งหมด(3) = (จ านวนคนตายด้วยรหัส ICD-10 รหัส R00-R94, R96-R99, Y10-Y34, 
Y87.2,C76, C80, C97, I47.2, I49.0, I46, I50, I51.4, I51.5, I51.6, I51.9, I70.9 ทั้งหมด)/(จ านวนคนตายด้วยสาเหตุ
ต่าง ๆ ที่ลงทะเบียนทั้งหมด) x100 
Symptoms, signs and ill-defined conditions: R00-R94, R96-R99 
- Injuries undetermined whether intentional or unintentional: Y10-Y34, Y87.2 
- Ill-defined cancers: C76, C80, C97 
- Ill-defined cardiovascular diseases: I47.2, I49.0, I46, I50, I51.4, I51.5, I51.6, I51.9, I70.9 
  5.2  Garbage codes หมายถึง รหัสสาเหตุการตายที่เป็นขยะ ยังไม่สามารถน าข้อมูลมาใช้ประโยชน์ได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพ ประกอบด้วยกลุ่ม ICD-10 ดังนี้ 
- กลุ่ม ill-defined, Streptococcal and other septicemia: A40-A41, Disseminated intravascular coagulation 
(defribination syndrome): D65, Volume depletion: E86, Essential (primary) hypertension: I10, Pulmonary 
embolism without mention of acute cor pulmonale: I269, Other and unspecified disorders of circulatory 
system: I99, Pulmonary edema: J81, Respiratory failure, not elsewhere classified: J96, 
Hepatic failure, not elsewhere classified: K72, Acute renal failure: N17, Chronic renal failure: N18, 
Unspecified renal failure: N19 
ร้อยละของการตายสาเหตุการตายที่เป็นขยะ = (จ านวนคนตายด้วยรหัสสาเหตุการตายที่เป็นขยะทั้งหมด)/ 
                                                          (จ านวนคนตายด้วยสาเหตุต่าง ๆ ที่ลงทะเบียนทั้งหมด) x100 
หมายเหตุ: รหัสสาเหตุการตายที่เป็นขยะ(Garbage codes) ยังไม่สามารถน าข้อมูลมาใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 



  5.3 ตารางชีพ (Life Tables) คือตารางสถิติซึ่งแสดงโอกาสที่จะรอดและมีชีวิตอยู่ของประชากรกลุ่มหนึ่งโดยใช้อัตราตาย
รายอายุ เช่น อายุ 0, 1-4, 5-9, 10-14 ...เป็นฐานในการค านวณ 
ดัชนีส าคัญท่ีแสดงในตารางชีพ ได้แก่ อายุคาดเฉลี่ย อัตรารอดชีพ จ านวนปีคน    
ตารางชีพสร้างข้ึนจากจ านวนแจ้งเกิดและแจ้งตายจากการขึ้นทะเบียน และการคาดประมาณจ านวนประชากร 
  5.4 อายุคาดเฉลี่ย (Life Expectancy) คือ จ านวนปีโดยเฉลี่ยซึ่งค านวณได้จากตารางชีพ ที่ประมาณว่าบุคคลหนึ่งจะมี
ชีวิตอยู่ต่อไป ถ้าอัตราตายรายอายุอย่างที่เป็นอยู่ในปีที่น ามาใช้สร้างตารางชีพไม่เปลี่ยนแปลง   
อายุคาดเฉลี่ยสามารถค านวณได้ส าหรับอายุต่าง ๆ เช่น อายุเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด (Life Expectancy at birth)  หมายถึง 
จ านวนปีที่คาดว่า คนจะมีชีวิตอยู่ต่อไป นับตั้งแต่ปีที่เกิด อายุเฉลี่ยเมื่ออายุ 20 ปี อายุเฉลี่ยเมื่อ 60 ปี 
6. แนวคิดทฤษฎีที่ใช้/ การทบทวนวรรณกรรม 
กรอบแนวคิดมาตรฐานการพัฒนาเครือข่ายบริการสุขภาพ มาตรฐานระบบเครือข่ายบริการสุขภาพ (Healthcare 
Network Accreditation: HNA) มาใช้ให้ครบถ้วน ดังนี้ 
   การบริหารจัดการระบบเครือข่ายบริการสุขภาพที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Network effective and 
efficiency) 
   การบริหารจัดการระบบเครือข่ายบริการสุขภาพที่ลดรอยต่อของการบริการ (Seamless) ส่งผลให้เป็นระบบเดียวกัน
โดยมีเป้าหมายร่วม 
   มุ่งเน้นการพัฒนาระบบเครือข่ายบริการสุขภาพเพ่ือความปลอดภัยของผู้ป่วย (Patient safety) 
   การบริหารจัดการค านึงถึงผลลัพธ์คุณภาพบริการทางคลินิก (Clinical outcome) ในภาพรวมของเครือข่าย 
(Population based) 
ในการศึกษาครั้งนี้เน้นการบริหารจัดการค านึงถึงผลลัพธ์คุณภาพบริการทางคลินิก (Clinical outcome) ในภาพรวมของ
เครือข่าย (Population based) 
ตารางชีพ (Life table) ตารางแสดงข้อมูลตัวเลขเกี่ยวกับการตาย และการมีชีวิตอยู่รอดที่อายุใดๆของประชากร ซึ่งมัก
ก าหนดไว้ที่ 100,000 คน 
ตารางชีพ มีอยู่หลายแบบ ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์การใช้งาน ในที่นี้จะกล่าวถึง 2 แบบ คือ ตารางชีพแบบสมบูรณ์ 
(Complete life table) และตารางชีพแบบย่อ (Abridged life table) 
หลักส าคัญของตารางชีพ 
-หลักการของตารางชีพมุ่งหมายในการติดตามเด็กแรกเกิดในแต่ละรุ่นไปจนกระทั่งตลอดชีวิตของแต่ละคน ซึ่งกลุ่มเหล่านี้
จะถูกใช้ในการค านวณอัตราการตายเฉพาะกลุ่มอายุ 
-เมื่ออายุเพิ่มข้ึน จ านวนผู้ถูกติดตามที่เสียชีวิตจะมีมากขึ้นเมื่ออัตราภาวการณ์ตายมีค่าสูง 
ตารางชีพสมบูรณ์ 
-เป็นตารางแสดงข้อมูลตัวเลขเกี่ยวกับการตายตามอายุรายปีตั้งแต่เกิดไปจนถึงอายุท้ายสุดที่มีข้อมูล 
-โดยทั่วไป ในการสร้างตารางชีพมักจะแยกระหว่างเพศชายและหญิงเนื่องจากการตายในประชากรชายแต่ละช่วงอายุมี
ความแตกต่างจากประชากรหญิง 



การใช้ตารางชีพในการวิเคราะห์ประชากร 
     1.สามารถเปรียบเทียบอายุขัยเฉลี่ยของประชาชนในแต่ละพ้ืนที่ 
     2.ค านวณอัตราการตายอย่างหยาบ 
     3.ค านวณโอกาสรอดชีพจากอายุ X ไปถึงอายุ Y 
     4.ค านวณอัตราส่วนรอดชีพ (Survival ratios) 
7. วิธีการศึกษา 
    7.1 การเตรียมข้อมูลวิเคราะห์ ฐานข้อมูลประชากรใช้จ านวนประชากรกลางปี (mid-years population) พ.ศ. 2550- 2562 
จ าแนกรายอายุและเพศ ผู้ศึกษาใช้ข้อมูลจากส านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย  
ที่รวบรวมและวิเคราะห์โดยกลุ่มภารกิจด้านข้อมูลข่าวสารสุขภาพ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน (กยผ) ยกเว้นปี 2563 
    7.2 ตรวจสอบคุณภาพข้อมูลการตายของจังหวัดพัทลุง ปี 2550-2563 ตามนิยามศัพท์การตายที่สาเหตุไม่ชัดเจน และสาเหตุ
การตายที่เป็นขยะ 
    7.3 ข้อมูลการตายตามมรณะบัตร ฐานข้อมูล (Original data) ของกองยุทธศาสตร์และแผนงาน (กยผ) ส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข รูปแบบไฟล์ excel น ามาวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป แจกแจงความถี่ร้อยละ 
    7.4 สร้างตารางชีพ 
    7.5 ระยะเวลาศึกษา  4 เดือน (มกราคม-เมษายน 2564) 

8. ผลการศึกษา 
   8.1 อัตราตายรายเพศและอายุ 
               อัตราตายตามเพศของประชากรจังหวัดพัทลุงในปี 2550-2563 พบว่าตลอดระยะเวลา 14 ปีที่ผ่านมา พบว่าอัตรา
ตายค่อย ๆเพ่ิมขึ้นจากปี 2550 มาเป็นล าดับโดยตลอด เพศชายอัตราตายสูงขึ้น 1.26 เท่า เพศหญิงสูงขึ้น 1.37 เท่า ขณะที่
อัตราตายเพศชายต่อเพศหญิงมีค่าลดลงเล็กน้อยจากปี 2550 และปี 2562 เท่ากับ 1: 1.42 และ 1: 1.30 ตามล าดับ ซึ่งทั้งสองปี
มีสัดส่วนการตายตามช่วงกลุ่มอายุลดลงทุกช่วงอายุ โดยเฉพาะในช่วงอายุ 15-39 ปี ลดลงถึง 2 เท่า ยกเว้นการตายช่วงกลุ่ม
อายุ 80 ปีขึ้นไป ปี 2562 สัดส่วนเพ่ิมขึ้นจากปี 2550 ถึง 1.3 เท่า ดังผนวก-1 และผนวก-2 ส่วนการตายของเด็กต่ ากว่า1 ปี และ
เด็ก 1-4 ปี ของจังหวัดพัทลุง แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงไม่คงที่ข้ึนๆ ลง ๆ ดังผนวก-3 
   8.2 การสาเหตุการตายท่ีไม่ชัดเจน (Ill-defined causes of death) จังหวัดพัทลุง ปี 2550-2563 
         การสาเหตุการตายที่ไม่ชัดเจน ของจังหวัดพัทลุงปี 2550-2563 แนวโน้มลดลงอย่างชัดเจน ปี 2550 ในภาพรวม 
นอกโรงพยาบาล ในโรงพยาบาลเท่ากับ 46.47% 64.89% และ 13.32% เป็น 17.00% 17.85% และ 15.73% ในปี พ.ศ.
2563 ตามล าดับ ภาพรวมลดลง 2.7 เท่า โดยเฉพาะการตายนอกสถานบริการ ลดลง 4 เท่า ขณะที่การตายไม่ชัดเจนใน
สถานบริการกลับไม่คงท่ีขึ้น ๆลงๆ ไม่มีความแตกต่างที่ชัดเจน ดังผนวก-3 และผนวก-4 
   8.3 สาเหตุการตายท่ีเป็นขยะ (Garbage codes) จังหวัดพัทลุง ปี 2550-2563 
         รหัสสาเหตุการตายที่เป็นขยะ ยังไม่สามารถน าข้อมูลมาใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ พบว่าปี 2550 ใน
ภาพรวม นอกโรงพยาบาล ในโรงพยาบาลเท่ากับ 48.02% 65.84% และ 15.94% เป็น 20.32% 22.59% และ 16.94% 



ในปี พ.ศ.2563 ตามล าดับ แนวโน้มลดลงทั้งภาพรวม และนอกโรงพยาบาล แต่ในโรงพยาบาลกลับคงท่ี บางปีกลับเพ่ิมข้ึน
ดังผนวก-5  
   8.4 อายุคาดเฉลี่ยของประชากรจังหวัดพัทลุง ปี 2550-2563        
         การคาดประมาณอายุขัยเฉลี่ยของประชากรจังหวัดพัทลุงปี 2550-2563 มีแนวโน้มดีขึ้นเล็กน้อย พิจารณาจากอายุ
คาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด พบว่า อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดเพ่ิมขึ้นเล็กน้อย จาก 78.80 ปี ในปี 2550 เป็น 8 1.78 ปี ในปี 
2563 ดังตาราง 1 

       ตาราง 1 อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด (Life expectancy: e0) ของประชากรจังหวัดพัทลุง ปี 2550-2563 
 

ปี ชาย หญิง รวม 
2550 74.44 83.17 78.80 
2551 74.38 82.02 78.20 
2552 74.72 83.12 78.92 
2553 73.66 82.73 78.15 
2554 75.27 84.78 80.01 
2555 74.91 84.43 79.64 
2556 75.06 86.24 80.47 
2557 76.46 84.47 80.50 
2558 75.94 85.77 80.81 
2559 76.13 85.29 80.70 
2560 75.94 84.84 80.38 
2561 76.34 84.65 80.50 
2562 
2563 

76.01 
76.69 

84.64 
87.00 

80.32 
81.78 

 

9. การอภิปรายและสรุปผลการศึกษา 
               ข้อมูลการตายเป็นดัชนีชี้วัดที่ส าคัญในการวิเคราะห์ปัญหาโรคที่ท าให้ประชากรเสียชีวิต อัตราตายตามเพศ
ของประชากรจังหวัดพัทลุงในปี 2550-2563 พบว่าตลอดระยะเวลา 14 ปีที่ผ่านมาอัตราตายค่อย ๆเพ่ิมขึ้นจากปี 2550 
มาเป็นล าดับโดยตลอด ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นข้อมูลจากระบบรายงาน (Original data) ที่ยังมีข้อมูลสาเหตุการ 
ตายกลุ่ม ill-defined ยังไม่มีการปรับสาเหตุการตาย 
               การสาเหตุการตายที่ไม่ชัดเจน (ill-defined) ของจังหวัดพัทลุงปี 2550-2563 แนวโน้มลดลงอย่างชัดเจน ปี 
2550 ภาพรวม ร้อยละ 46.47 ลดลงเหลือร้อยละ 17.00 ในปี 2563 ลดลงถึง 2.7 เท่า โดยเฉพาะการตายนอกสถาน
บริการ ลดลง 4 เท่า จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่ากระทรวงสาธารณสุขมีการพัฒนาคุณภาพข้อมูลการตายตั้งแต่ปี 
2541 ครอบคลุมทั่วประเทศ ปี 2558 ขณะที่การตายไม่ชัดเจนในสถานบริการกลับไม่คงท่ีขึ้น ๆลงๆ ไม่มีความแตกต่างกัน



ที่ชัดเจน  เช่นเดียวกับการสาเหตุการตายที่ไม่ชัดเจน ของระดับประเทศจากรายงานการศึกษาคุณภาพข้อมูลการตายของ
ประเทศ พบว่าร้อยละการตายที่สาเหตุไม่ชัดเจนของประเทศไทยจะลดลงจาก พ.ศ.2541 ในภาพรวม นอกโรงพยาบาล 
ในโรงพยาบาลเท่ากับ 52% 59% และ 23% เป็น 27% 41% และ 11% ในปี พ.ศ.2561 ตามล าดับ แต่ยังสูงกว่าหลาย
ประเทศ  คุณภาพข้อมูลการตายยังด้อยกว่า (8) เช่น ร้อยละสาเหตุการตายที่ไม่ชัดเจนของประเทศสิงคโปร์ 2% เกาหลีใต้ 
13% ญี่ปุ่น 16%  และสวิตเซอร์แลนด์ 10% 
               สาเหตุการตายที่เป็นขยะ (Garbage codes) จังหวัดพัทลุง ปี 2550-2563 รหัสสาเหตุการตายที่เป็นขยะ ยัง
ไม่สามารถน าข้อมูลมาใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ พบว่าปี 2550 ในภาพรวม นอกโรงพยาบาล ในโรงพยาบาล
เท่ากับ 48.02% 65.84% และ 15.94% เป็น 20.32% 22.59% และ 16.94% ในปี พ.ศ.2563 ตามล าดับ แนวโน้มลดลง
ทั้งภาพรวม และนอกโรงพยาบาล แต่ในโรงพยาบาลกลับคงท่ี บางปีกลับเพิ่มขึ้น  
               คุณภาพข้อมูลการตายของจังหวัดพัทลุงแม้จะดีขึ้นอย่างต่อเนื่องในระยะเวลา 14 ปีที่ผ่านมา(2550-2563) 
แต่คุณภาพยังด้อยกว่าหลายประเทศ (8) นอกจากนี้การศึกษาระดับประเทศพบว่าการศึกษาสาเหตุการตาย การพัฒนา
ระบบการให้สาเหตุการตายโดยแพทย์และการพัฒนาคู่มือน่าจะส่งผลให้ร้อยละของการตายที่สาเหตุไม่ชัดเจนของประเทศ
ไทย พ.ศ.2541-พ.ศ.2546 ลดลงอย่างชัดเจน (1) ผลการทบทวนวรรณกรรมในประเด็นข้อเสนอแนะสอดคล้องกับความ
คิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติในแง่การบูรณาการร่วมกับเครือข่ายในการวางระบบทะเบียนการตายของ
ประเทศและการจัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพข้อมูลสาเหตุการตาย ผลการทบทวนวรรณกรรมมี
ข้อเสนอแนะให้กระทรวงสาธารณสุขควรใช้สาเหตุการตายจากหนังสือรับรองการตาย น า VA มาประยุกต์ใช้กับการตายที่
บ้าน (1) 
              การคาดประมาณอายุขัยเฉลี่ยของประชากรจังหวัดพัทลุงปี 2550-2563 มีแนวโน้มดีขึ้นเล็กน้อย พิจารณาจาก
อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด พบว่า อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดเพ่ิมข้ึนเล็กน้อย จาก 78.80 ปี ในปี 2550 เป็น 81.78 ปี ในปี 
2563 แต่ยังต่ ากว่าเป้าหมายที่จะบรรลุอีก 20 ปีข้างหน้า ในปี 2578 ก าหนดอายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดไม่น้อยกว่า 85 ปี 
เนื่องจากรายงานของส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติคาดว่าอายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดชาย เป็น 
74.7 ปี หญิง เป็น 81.3 ปี ในปี พ.ศ.2578 และรายงานของส านักงานพัฒนานโยบายสุ ขภาพระหว่างประเทศ ใน พ.ศ.
2560 พบว่าทุก 5 ปี อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดเพ่ิมประมาณ 1 ปี (ของจังหวัดพัทลุงเพ่ิม 0.74 -0.84 ในทุก ๆ 5 ปี) ถ้า
อัตราตายรายอายุอย่างที่เป็นอยู่ในปี 2563 ที่น ามาใช้สร้างตารางชีพไม่เปลี่ยนแปลงไม่ถูกกระทบจากโรคอุบัติใหม่คาดว่า
อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดของจังหวัดพัทลุง เป็น 82.60 ในปี 2578 

10. ข้อเสนอแนะเพื่อการศึกษาต่อไป 
   10.1 ข้อมูลสาเหตุการตายเป็นหัวใจส าคัญในการก าหนดนโยบายและจัดล าดับปัญหาสาธารณสุขเพ่ือการควบคุม
ป้องกันโรคที่มีประสิทธิภาพ ควรใช้สาเหตุการตายจากหนังสือรับรองการตาย น า VA มาประยุกต์ใช้กับการตายที่บ้าน 
ศึกษาการตายเฉพาะโรค สาเหตุการตายมี ill-define ค่อนข้างสูง การศึกษาครั้งต่อไป หากปรับสาเหตุการตาย ด้วยวิธี 
Verbal autopsy (VA) ผลการศึกษาอาจมีการเปลี่ยนแปลง 
   10.2 อัตราตายอย่างหยาบ และอัตราตายปรับฐาน เป็นวิธีการมาตรฐานในการวัดค่าการตาย เพ่ือจัดล าดับความส าคัญ
หรือสถานการณ์ของปัญหา แต่เป็นวิธีการที่ถูกให้น้ าหนักด้วยการตายในช่วงสูงอายุ ท าให้ไม่สามารถทราบปัญหาการตาย



ในช่วงอายุน้อยได้ ซึ่งถือเป็นกลุ่มที่ตายก่อนวันอันควร ดังนั้นจึงเห็นควรศึกษาการหาแนวทางเพ่ือสะท้อนความส าคัญของ
การตายในกลุ่มอายุน้อย 
   10.3 ใช้ประโยชน์จากตารางชีพศึกษาอายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดที่มีสุขภาวะ (Health Adjusted Life Expectancy at 
birth: HALE) จ านวนปีโดยเฉลี่ยที่คาดว่าคนจะมีชีวิตอยู่ต่อไปอย่างมีสุขภาวะ นับตั้งแต่ปีที่เกิด โดยใช้การปรับฐานข้อมูล 
   10.4 แบบแผนการตายของประชากรจังหวัดพัทลุงได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การตายโรคโควิด-19หรือไม่อย่างไร 
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