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บทน�ำ
ตามพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ.2534 ของประเทศไทย (ราชกิจจา
นุเบกษา เล่ม 108 ตอนที่ 203) ได้ก�ำหนดให้เมื่อมีการตาย ผู้ที่พบเห็นผู้เสียชีวิตจะต้อง
แจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบภายใน 24 ชั่วโมงนับแต่เสียชีวิตหรือพบเห็นศพ ข้อมูลเหล่านี้
มีกระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานรับผิดชอบรวบรวมและรายงานเป็นประจ�ำทุกปี ตั้งแต่
พ.ศ.2480 เป็นต้นมา ซึ่งในอดีต ขั้นตอนการท�ำงานเพื่อรวบรวมและประมวลเป็นการท�ำ
ด้วยมือ ข้อมูลมักอยู่ในรูปของการแจกแจงความถี่และถูกรายงานตามล�ำดับขั้นขึ้นมาจาก
ส�ำนักทะเบียนท้องที่จนถึงส่วนกลาง วิธีการเช่นนี้เป็นข้อจ�ำกัดที่ท�ำให้ไม่สามารถน�ำข้อมูล
มาวิเคราะห์ในระดับบุคคลให้ละเอียดยิ่งขึ้นได้ รายงานข้อมูลการตายในอดีตจึงมีเพียง
จ�ำนวนตายจ�ำแนกตามเพศและรายจังหวัดเท่านั้น
นับตั้งแต่ส�ำนักบริหารการทะเบียนได้มีโครงการจัดท�ำเลขประจ�ำตัวประชาชน
เมื่อ พ.ศ.2526 ที่ก�ำหนดเลขประจ�ำตัว 13 หลักให้กับคนไทยทุกคน และได้มีการเก็บ
บันทึกเป็นฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรไว้ในคอมพิวเตอร์ของส�ำนักฯ ตั้งแต่ พ.ศ.2531 นั้น
ท�ำให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารจากฐานทะเบียนราษฎรได้ละเอียดมากขึ้น ดังจะเห็นได้
จากข้อมูลหลายประเภทที่เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ “การให้บริการข้อมูลและสถิติประชากร”
ของกรมการปกครอง (www.dopa.go.th) อย่างไรก็ตาม ยังมีรายละเอียดของข้อมูล
อีกมากที่มีการบันทึกไว้เป็นฐานข้อมูลแต่ไม่ได้มีการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ ไม่ว่าจะเป็น
ข้อมูลการเกิดหรือการตาย
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สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ส�ำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข
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ส�ำหรับข้อมูลการตายในฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรนั้นบันทึกจากข้อมูลในมรณบัตร
ซึ่งข้อมูลของผู้ตายได้แก่ เพศ อายุ วัน เดือน ปีที่ตาย รวมทั้งสาเหตุการตาย ได้ถูกน�ำ
มาวิเคราะห์และเสนอเป็นรายงานที่พบเห็นเป็นปกติจาก “สถิติสาธารณสุข” แต่การ
วิเคราะห์และเผยแพร่ขอ้ มูลการตายตามรายละเอียดอืน่ ทีม่ อี ยูใ่ นมรณบัตรมีการด�ำเนินการ
ไม่มากนัก ดังนั้น เพื่อเป็นการท�ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดจากฐานข้อมูลการตาย บทความ
นี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการตายของประชากรไทยเมื่อจ�ำแนกตามสถานที่เสียชีวิต
เปรียบเทียบกับสถานที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน
กระบวนการแจ้งตายและการจดทะเบียนตายในระบบการทะเบียนราษฎร
ตามพระราชบัญญัติทะเบียนราษฎร เมื่อมีการตายเกิดขึ้น เจ้าบ้านหรือผู้พบศพ
ต้องแจ้งต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งแห่งท้องที่ที่มีคนตายภายใน 24 ชั่วโมงนับจากเวลาตาย
หรือพบศพ ซึ่งสามารถจ�ำแนกการตายได้เป็น 3 ประเภท คือ 1) การตายในสถาน
พยาบาล 2) การตายด้วยสาเหตุธรรมชาติทบี่ า้ น และ 3) การตายด้วยสาเหตุผดิ ธรรมชาติ
การตายทั้ง 3 ประเภทนี้มีเส้นทางก่อนที่จะมาถึงการจดทะเบียนตายที่แตกต่างกันออกไป
1) การตายในสถานพยาบาล แพทย์จะเป็นผูล้ งสาเหตุการตาย และออก “หนังสือ
รับรองการตาย” หรือ “ท.ร.4/1” ให้ญาติของผู้ตายเพื่อน�ำไปจดทะเบียนกับ
นายทะเบียนท้องที่ที่ส�ำนักงานทะเบียนอ�ำเภอ / เทศบาล ที่มีชื่อผู้ตายอยู่ใน
ทะเบียนบ้าน ซึ่งจะออก “ใบมรณบัตร” ให้ญาติผู้ตายต่อไป
2) การตายด้วยสาเหตุธรรมชาติที่บ้าน ซึ่งได้แก่การตายเนื่องมาจากการป่วยไข้
หรือมีสาเหตุภายในร่างกาย ญาติของผู้ตายจะไปแจ้งผู้ช่วยนายทะเบียนท้องที่
ทีอ่ ยูใ่ กล้บา้ น เช่น ผูใ้ หญ่บา้ น หรือก�ำนัน ผูช้ ว่ ยนายทะเบียนจะเป็นผูล้ งสาเหตุ
การตายใน “ใบรับแจ้งการตาย” หรือ “ท.ร.4 (ตอนหน้า)” และผู้ช่วยนาย
ทะเบียนจะออก “ท.ร.4 (ตอนหน้า) ท่อนล่าง” ซึง่ เป็นส�ำเนาให้ญาติของผูต้ าย
เพือ่ น�ำไปจดทะเบียนกับนายทะเบียนท้องทีท่ สี่ ำ� นักงานทะเบียนอ�ำเภอ/เทศบาล
ที่มีชื่อผู้ตายอยู่ในทะเบียนบ้าน ซึ่งจะออก “ใบมรณบัตร” ให้ญาติผู้ตายต่อไป
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3) การตายด้วยสาเหตุผิดธรรมชาติ การตายด้วยสาเหตุผิดธรรมชาติ ได้แก่
การถูกฆ่าตาย ฆ่าตัวตาย อุบตั เิ หตุ ถูกสัตว์ทำ� ร้าย หรือตายเพราะภัยธรรมชาติ
ในกรณีเช่นนี้บุคคลที่ไปกับผู้ตาย หรือผู้พบผู้ตาย จะต้องแจ้งนายทะเบียน
ผูร้ บั แจ้งแห่งท้องที่ หรือพนักงานฝ่ายปกครอง หรือต�ำรวจซึง่ ต้องไปพร้อมแพทย์
ท� ำ การชั น สู ต รพลิ ก ศพหาสาเหตุ ก ารตายแล้ ว เขี ย นลงใบบั น ทึ ก ประจ�ำ วั น
ญาติของผู้ตายจะน�ำใบบันทึกประจ�ำวัน/หนังสือราชการไปจดทะเบียนกับ
นายทะเบียนท้องที่ที่ส�ำนักงานทะเบียนอ�ำเภอ/เทศบาล ที่มีชื่อผู้ตายอยู่ใน
ทะเบียนบ้าน ซึ่งจะออก “ใบมรณบัตร” ให้ญาติผู้ตายต่อไป
เมื่อเกิดการตายขึ้น ไม่ว่าจะตายในบ้านหรือนอกบ้าน ไม่ว่าจะตายโดยสาเหตุ
ธรรมชาติหรือผิดธรรมชาติ ญาติผู้ตายหรือผู้พบศพจะต้องแจ้งการตายนั้น เพื่อขอ
รับหนังสือรับรองการตาย หรือใบรับแจ้งการตาย หรือใบบันทึกประจ�ำวันก่อน แล้วจึง
ด�ำเนินการในขั้นตอนต่อมา คือ น�ำหนังสือรับรองการตาย หรือใบรับแจ้งการตาย หรือ
ใบบันทึกประจ�ำวัน ไปจดทะเบียนการตายกับนายทะเบียนที่อ�ำเภอหรือเทศบาลที่มีชื่อ
ผู้ตายอยู่ในทะเบียนบ้าน เมื่อไปจดทะเบียนในขั้นที่สองนี้แล้ว ญาติผู้ตายจะได้รับ
“ใบมรณบัตร” พร้อมกันนี้ชื่อของผู้ตายก็จะถูกจ�ำหน่ายออกจากทะเบียนบ้าน และข้อมูล
การตายนั้นจะถูกป้อนเข้าสู่ระบบการทะเบียนราษฎรของประเทศ
รายละเอียดในใบมรณบัตร
ใบมรณบัตรแต่ละใบนัน้ มีรายการข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องกับผูต้ ายทัง้ สิน้ 8 รายการ คือ
1) ข้อมูลผู้ตาย 2) รายการตาย 3) สถานที่ตาย 4) มารดาบิดาของผู้ตาย 5) ผู้แจ้ง
การตาย 6) การจัดการศพ 7) ใบรับแจ้งการตาย (หรือหนังสือรับรองการตาย) และ
8) วันที่รับแจ้งการตาย
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ข้อมูลสีร่ ายการแรก เป็นข้อมูลของผูต้ ายหรือเกีย่ วข้องโดยตรงกับผูต้ าย ประกอบด้วย
ชื่อ-สกุล เลขประจ�ำตัวประชาชน เพศ อายุ สัญชาติ อาชีพ สถานภาพสมรส และที่อยู่
ของผู้ตาย ส�ำหรับข้อมูลรายการตาย มีข้อมูลที่แสดงวัน-เวลาที่ตาย ผู้ท�ำการรักษา
ก่อนตาย เลขที่ของหนังสือรับรองการตาย รวมทั้งสาเหตุการตาย ส่วนข้อมูลสถานที่ตาย
นั้น ประกอบด้วยชื่อสถานที่และที่อยู่ของสถานที่ตาย ระยะเวลาที่พ�ำนักอยู่ในสถานที่นั้น
จนกระทัง่ เสียชีวติ ข้อมูลรายการทีส่ เี่ ป็นข้อมูลของบิดาและมารดาของผูต้ าย ประกอบด้วย
ชื่อ-สกุล และเลขประจ�ำตัวประชาชนของบิดาและมารดาของผู้ตาย
ส�ำหรับข้อมูลใน 4 รายการหลัง เป็นรายละเอียดของผู้แจ้งการตาย (ชื่อ-สกุล
เลขประจ�ำตัวประชาชน ที่อยู่ และความสัมพันธ์กับผู้ตาย) วิธีการจัดการศพ (ฝัง เผา
หรืออื่นๆ) ใบรับแจ้งการตาย (หรือหนังสือรับรองการตาย) รวมไปถึง วันที่รับแจ้ง
การตาย (ดูรูป 1)
การเสียชีวิตนอกภูมิล�ำเนา
การศึกษานี้ ให้คำ� จ�ำกัดความ “การเสียชีวติ นอกภูมลิ �ำเนา” ว่าเป็นการไปเสียชีวติ
ในจังหวัดอื่นที่ไม่ใช่จังหวัดที่เป็นที่อยู่ของผู้ตาย ตามค�ำจ�ำกัดความนี้ เมื่อน�ำข้อมูลจาก
มรณบัตรรายการแรก (ทีอ่ ยูต่ ามทะเบียนบ้าน) และรายการทีส่ าม (ทีอ่ ยูต่ ามสถานทีต่ าย)
มาเปรียบเทียบกัน ก็จะเห็นภาพของผู้เสียชีวิตนอกภูมิล�ำเนา (จังหวัดที่เสียชีวิตแตกต่าง
จากจังหวัดที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน) ข้อมูลการตายที่น�ำมาวิเคราะห์เป็นข้อมูล พ.ศ.2539
ถึง พ.ศ.2550 และ พ.ศ.2552 ที่ได้รับจากส�ำนักนโยบายและสาธารณสุข กระทรวง
สาธารณสุข ส�ำหรับข้อมูลการตาย พ.ศ.2551 ที่ไม่น�ำมาวิเคราะห์เนื่องจากข้อมูลที่ได้รับ
ชุดนี้มีเพียงการตายตามสถานที่เสียชีวิตเท่านั้น จึงไม่สามารถน�ำมาเปรียบเทียบกับที่อยู่
ของผู้ตาย นอกจากนั้นข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ เช่น ไม่รายงานอายุเมื่อตาย ไม่มีที่อยู่ของ
ผู้ตาย หรือไม่ทราบสถานที่ตาย จะถูกตัดออกจากการวิเคราะห์
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รูป 1 ตัวอย่างของใบมรณบัตร (ท.ร. 4 ตอน 1)
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จ�ำนวนผู้ที่เสียชีวิตนอกภูมิล�ำเนา
จากข้อมูลการตาย พ.ศ.2539-2552 พบว่า ในปีแรกของข้อมูลที่น�ำมาวิเคราะห์
จ�ำนวนผู้ที่ไปเสียชีวิตนอกภูมิล�ำเนานั้น มีเพียง 11,308 ราย หรือคิดเป็นประมาณ
ร้อยละ 3 ของการตายทั้งหมดเท่านั้น จ�ำนวนผู้ที่ไปเสียชีวิตนอกภูมิล�ำเนาได้เพิ่มขึ้นเป็น
ประมาณ 2 เท่าใน พ.ศ.2540 และเป็น 3 เท่าใน พ.ศ.2541 เมือ่ เทียบกับเมือ่ พ.ศ.2539
หรือคิดเป็นร้อยละ 7 และ 9 ตามล�ำดับ จ�ำนวนผู้ไปเสียชีวิตนอกภูมิล�ำเนาได้เพิ่มขึ้น
ทุกปีจนถึง พ.ศ.2547 ซึ่งเป็นปีที่มีผู้เสียชีวิตนอกภูมิล�ำเนาสูงสุด หลังจากนั้นจ�ำนวน
ผู้ไปเสียชีวิตนอกภูมิล�ำเนาได้ลดลง แม้ว่าจ�ำนวนผู้เสียชีวิตนอกภูมิล�ำเนาจะเพิ่มขึ้น
แต่เมือ่ เปรียบเทียบกับการตายทัง้ หมดแล้ว ร้อยละการไปเสียชีวติ นอกภูมลิ ำ� เนาของคนไทย
ก็ผันแปรอยู่ในช่วงร้อยละ 11-13 (ตาราง 1)
ตาราง 1 จ�ำนวนและร้อยละของการไปเสียชีวิตนอกภูมิล�ำเนา พ.ศ.2539-2552
พ.ศ.
2539
2540
2541
2542
2543
2544
2545
2546
2547
2548
2549
2550
2552

การไปเสียชีวิตนอกภูมิล�ำเนา
จ�ำนวน
ร้อยละ
11,308
2.9
24,676
7.1
33,725
9.4
45,668
11.6
49,572
11.8
47,268
12.5
57,612
12.0
60,774
12.1
72,581
12.5
50,584
12.4
50,644
12.6
48,991
12.4
43,941
11.1

การเสียชีวิตนอกภูมิล�ำเนาของคนไทย : ศึกษาจากมรณบัตร พ.ศ.2539-2552

ผู้ที่ไปเสียชีวิตนอกภูมิล�ำเนาในแต่ละปีนั้นเป็นชายมากกว่าหญิง เมื่อใช้อัตราส่วน
เพศเป็ น ดั ชนีเพื่อเปรียบเทียบจ�ำ นวนตายระหว่ า งเพศ พบว่ า จ� ำนวนผู้ ที่ เ สี ยชี วิ ต
นอกภูมิล�ำเนาเป็นชายมากกว่าหญิงเกือบ 2 เท่าทุกปี
แต่เมื่อจ�ำแนกไปตามกลุ่มอายุ คือ 0-14 15-24 25-49 50-74 และ 75 ปีขึ้นไป
แล้ว ยังคงพบว่าผูช้ ายเสียชีวติ นอกภูมลิ ำ� เนามากกว่าผูห้ ญิงทุกกลุม่ อายุ ยกเว้นเฉพาะกลุม่
อายุ 75 ปีขึ้นไปเท่านั้นที่มีผู้หญิงเสียชีวิตมากกว่าชาย ในกลุ่มอายุ 0-14 และ 50-74 ปี
นั้นผู้ชายเสียชีวิตสูงกว่าผู้หญิงประมาณ 1.5 เท่า ในขณะที่มีผู้ชายอายุ 25-49 ปี
เสียชีวิตนอกภูมิล�ำเนามากกว่าผู้หญิงในอายุเดียวกันประมาณ 3 เท่า และผู้ชายอายุ
15-24 ปี เสียชีวิตนอกภูมิล�ำเนามากกว่าผู้หญิงวัยเดียวกันประมาณ 3 เท่าตัวในช่วง
พ.ศ.2539-2545 และเพิ่มสูงขึ้นถึง 4 เท่าตัวหลังจากนั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง
พ.ศ.2546-2549 จ�ำนวนผู้เสียชีวิตนอกภูมิล�ำเนาที่เป็นชายสูงกว่าหญิงอย่างเด่นชัดใน
กลุ่มอายุนี้ (รูป 2)

รูป 2 อัตราส่วนเพศเมื่อเสียชีวิตนอกภูมิล�ำเนา จ�ำแนกตามกลุ่มอายุ พ.ศ.2539-2552
หมายเหตุ: อัตราส่วนเพศ หมายถึงจ�ำนวนผู้เสียชีวิตนอกภูมิล�ำเนาชายต่อหญิง 100 ราย
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แนวโน้มการเสียชีวิตนอกภูมิล�ำเนาจ�ำแนกตามภาค
เมื่อจ�ำแนกตามภาค พบว่า ร้อยละการเสียชีวิตนอกภูมิล�ำเนาของคนไทยใน
เกือบทุกภาคมีแนวโน้มทีค่ ล้ายคลึงกับแนวโน้มระดับประเทศ ยกเว้นของกรุงเทพฯ เท่านัน้
กล่าวคือ เพิ่มสูงขึ้นอย่างชัดเจนระหว่าง พ.ศ.2539-2541 แต่หลังจากนั้นจะค่อนข้างคงที่
ร้อยละการเสียชีวิตนอกภูมิล�ำเนาของคนกรุงเทพฯ นั้นสูงสุดคิดเป็นร้อยละ 12-14
เมื่อเปรียบเทียบกับภาคอื่นๆ รองลงมาเป็นของภาคกลาง ราวร้อยละ 8-10 ส�ำหรับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือมีผู้ที่เสียชีวิตนอกภูมิล�ำเนาคิดเป็นร้อยละที่พอๆ กัน
คือ ราวร้อยละ 5-7 ส่วนภาคใต้มีผู้ที่เสียชีวิตนอกภูมิล�ำเนาคิดเป็นร้อยละต�่ำที่สุด คือ
ราวร้อยละ 3 เท่านั้น (รูป 3)

รูป 3 ร้อยละการเสียชีวิตนอกภูมิล�ำเนา จ�ำแนกตามภาค พ.ศ.2539-2552

การเสียชีวิตนอกภูมิล�ำเนาของคนไทย : ศึกษาจากมรณบัตร พ.ศ.2539-2552

แบบแผนการเสียชีวิตนอกภูมิล�ำเนาจ�ำแนกตามเพศและอายุ
เมื่อพิจารณาตามกลุ่มอายุ พบว่า ร้อยละของการเสียชีวิตนอกภูมิล�ำเนาตามกลุ่ม
อายุของทั้งชายและหญิง มีลักษณะคล้ายรูปตัวยูคว�่ำ  (invert u-shaped) หรือตัววีคว�่ำ 
(invert v-shaped) กล่าวคือ การเสียชีวิตนอกภูมิล�ำเนาของกลุ่มอายุต�่ำกว่า 15 คิดเป็น
ร้อยละ 15-20 และจะเพิ่มสูงอย่างรวดเร็วในกลุ่มอายุ 15-24 ปี เป็นร้อยละ 25-30
ซึ่งเป็นร้อยละที่สูงสุด หลังจากกลุ่มอายุนี้ ร้อยละการเสียชีวิตนอกภูมิล�ำเนาลดลงตาม
ล�ำดับ ร้อยละการเสียชีวิตนอกภูมิล�ำเนาต�่ำสุดพบได้ในกลุ่มอายุ 75 ปีขึ้นไป ซึ่งมีเพียง
ประมาณร้อยละ 5 เท่านั้น

รูป 4 ร้อยละการเสียชีวิตนอกภูมิล�ำเนา จ�ำแนกกลุ่มอายุและเพศ พ.ศ.2539-2552

เมื่อเปรียบเทียบระหว่างชายและหญิง พบว่า ร้อยละการเสียชีวิตนอกภูมิล�ำเนา
ตามกลุม่ อายุของชายนัน้ สูงกว่าของหญิงเล็กน้อยในแต่ละกลุม่ อายุ นอกจากนัน้ แบบแผน
การเสียชีวิตนอกภูมลิ �ำเนาเช่นนีพ้ บได้ทกุ ปีจากข้อมูลการตายทีน่ �ำมาศึกษา อย่างไรก็ตาม
พบว่าร้อยละการเสียชีวิตนอกภูมิล�ำเนาของทั้งชายและหญิงเมื่อจ�ำแนกตามกลุ่มอายุนั้น
ต�่ำมากใน พ.ศ.2539 คือเพียงประมาณร้อยละ 2-5 เท่านั้น (รูป 4)
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การเปลี่ยนแปลงร้อยละการเสียชีวิตนอกภูมิล�ำเนา
จากแนวโน้มการเสียชีวิตนอกภูมิล�ำเนาที่แสดงไว้ในรูปที่ 3 นั้น อาจไม่สามารถ
แสดงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนนัก เนื่องจากมีความผันแปรไม่มาก การศึกษานี้
จึงได้แบ่งช่วงระยะเวลาของการเสียชีวิตออกเป็น 2 ช่วง คือ พ.ศ.2540-2545 และ พ.ศ.
2546-2552 พร้อมทั้งแสดงร้อยละของการเสียชีวิตนอกภูมิล�ำเนาด้วยค่าเฉลี่ย โดยที่ตัด
การเสียชีวิตใน พ.ศ.2539 ออก เนื่องจากในปีนั้นให้ข้อมูลที่ต�่ำมากผิดปกติ
จากตาราง 2 พบว่าโดยเฉลี่ยแล้ว การเสียชีวิตนอกภูมิล�ำเนาของคนไทยในช่วง
พ.ศ.2540-2545 และ พ.ศ.2546-2552 คิดเป็นร้อยละ 10.7 และ 12.2 ตามล�ำดับ
เมือ่ จ�ำแนกตามภาค พบว่าร้อยละการเสียชีวิตนอกภูมลิ �ำเนาของแต่ละภาคใน พ.ศ.25462552 เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับช่วง พ.ศ.2540-2545 ยกเว้นเพียงกรุงเทพฯ และ
ภาคกลางเท่านั้นที่ร้อยละการเสียชีวิตนอกภูมิล�ำเนาในช่วงหลังต�่ำกว่าช่วงแรก ทั้งสอง
ช่วงเวลา กรุงเทพฯ มีการเสียชีวิตนอกภูมิล�ำเนาสูงสุด ในขณะที่ภาคใต้มีการเสียชีวิต
นอกภูมิล�ำเนาต�่ำสุด
เมื่ อ พิ จ ารณาตามเพศและอายุ การเสี ย ชี วิ ต นอกภู มิ ล� ำ เนาในช่ ว งเวลาหลั ง
(พ.ศ.2546-2552) เกิดขึ้นมากกว่าในช่วงเวลาแรก (พ.ศ.2540-2545) ในทุกกลุ่มอายุของ
ผู้ที่เสียชีวิต ทั้งชายและหญิง นอกจากนั้น พบว่า กลุ่มอายุ 15-24 ปี เป็นกลุ่มที่มี
การเสียชีวติ นอกภูมลิ ำ� เนาสูงสุด ในขณะทีก่ ลุม่ อายุ 75 ปีขนึ้ ไปมีการเสียชีวติ นอกภูมลิ ำ� เนา
ต�่ำสุด ทั้งชายและหญิง และทั้งสองช่วงเวลา

การเสียชีวิตนอกภูมิล�ำเนาของคนไทย : ศึกษาจากมรณบัตร พ.ศ.2539-2552

ตาราง 2 ค่าเฉลี่ยของร้อยละการเสียชีวิตนอกภูมิล�ำเนาของประเทศ ภาค เพศและอายุ
ระหว่าง พ.ศ.2540-2545 และ 2546-2552
พื้นที่/เพศและอายุ

ร้อยละการเสียชีวิตนอกภูมิล�ำเนา
พ.ศ.2540-2545
พ.ศ.2546-2552

พื้นที่
ทั้งประเทศ
ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคกลาง
ภาคใต้
กรุงเทพมหานคร

10.7
4.8
5.2
9.3
2.6
14.1

12.2
6.0
6.7
8.7
2.6
13.2

0-14
15-24
25-49
50-74
75 ปีขึ้นไป

13.9
25.4
18.8
10.3
6.6

18.3
30.9
23.8
12.4
6.1

0-14
15-24
25-49
50-74
75 ปีขึ้นไป

13.3
22.8
16.3
9.2
6.5

18.7
29.6
20.4
10.9
7.9

เพศและอายุ
ชาย

หญิง
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สาเหตุการตายของผู้ที่เสียชีวิตนอกภูมิล�ำเนา
ในที่นี้ได้จ�ำแนกสาเหตุการตายเป็น 3 กลุ่มสาเหตุหลัก คือ โรคติดเชื้อ (ซึ่งรวม
การตายมารดาและทารก) โรคไม่ติดเชื้อ และสาเหตุภายนอก เมื่อตัดสาเหตุการตาย
ที่ไม่ชัดแจ้ง (il -defined cause) ออกจากการวิเคราะห์ พบว่า เด็กอายุต�่ำกว่า 15 ปี
ที่เสียชีวิตนอกภูมิล�ำเนาทั้งชายและหญิง ตายด้วยโรคติดเชื้อ โรคไม่ติดเชื้อ และสาเหตุ
ภายนอกพอๆ กัน ในขณะทีก่ ารตายจากสาเหตุภายนอกเป็นสาเหตุสำ� คัญของการเสียชีวติ
นอกภูมลิ ำ� เนาในกลุม่ อายุ 15-24 ปี ทัง้ ชายและหญิง โดยเฉพาะอย่างยิง่ กว่าร้อยละ 60
ของผู้ชายกลุ่มอายุนี้เสียชีวิตจากสาเหตุภายนอก ส�ำหรับกลุ่มอายุ 25-49 ปีนั้น การตาย
จากสาเหตุภายนอกยังเป็นสาเหตุสำ� คัญของการเสียชีวติ นอกภูมลิ ำ� เนาของผูช้ าย แต่สำ� หรับ
ผูห้ ญิง การตายด้วยโรคไม่ตดิ เชือ้ มีความส�ำคัญมากกว่า และส�ำหรับกลุม่ อายุ 50 ปีขนึ้ ไป
อาจกล่าวได้ว่ามากกว่าร้อยละ 70 ของผู้ที่เสียชีวิตนอกภูมิล�ำเนากลุ่มนี้ เสียชีวิตจาก
โรคไม่ติดเชื้อ (รูป 5)
10 ล�ำดับจังหวัดที่มีการเสียชีวิตนอกภูมิล�ำเนาสูงสุดและต�่ำสุด
เมื่อจ�ำแนกตามจังหวัดที่เป็นภูมิล�ำเนา พบว่าในช่วง พ.ศ.2540-2545 นั้น จังหวัด
ทีม่ ผี ไู้ ปเสียชีวติ นอกภูมลิ ำ� เนาสูงสุด 10 ล�ำดับแรก คือ นนทบุรี สมุทรปราการ ปทุมธานี
ระนอง สมุทรสงคราม นครนายก สระแก้ว ฉะเชิงเทรา สมุทรสาคร และพระนครศรีอยุธยา
ซึ่ง 9 ใน 10 เป็นจังหวัดในภาคกลางทั้งสิ้น ส�ำหรับ 10 ล�ำดับจังหวัดแรกที่มีการไป
เสี ย ชี วิ ต นอกภู มิ ล�ำ เนาสู ง สุ ด ในช่ ว ง พ.ศ.2546-2552 ได้ แ ก่ นนทบุ รี ปทุ ม ธานี
สมุทรปราการ สระแก้ว ระนอง ตราด ก�ำแพงเพชร สมุทรสงคราม นครนายก และพังงา
ตามล�ำดับ จะเห็นว่าส่วนใหญ่ของจังหวัดเหล่านีเ้ ป็นจังหวัดเดียวกับจังหวัดทีม่ กี ารเสียชีวติ
นอกภูมิล�ำเนาสูงสุดในช่วง พ.ศ.2540-2545 นั่นเอง
ส�ำหรับ 10 ล�ำดับจังหวัดที่มีไปการเสียชีวิตนอกภูมิล�ำเนาต�่ำสุดทั้ง 2 ช่วงเวลา
เกือบทัง้ หมดก็ยงั คงเป็นจังหวัดเดิม จังหวัดทีม่ ผี ทู้ ไี่ ปเสียชีวติ นอกภูมลิ ำ� เนาต�ำ่ สุด 10 ล�ำดับ
เหล่านี้ เป็นจังหวัดที่อยู่ในภาคเหนือ ภาคใต้ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เท่านั้น
(ตาราง 3)

การเสียชีวิตนอกภูมิล�ำเนาของคนไทย : ศึกษาจากมรณบัตร พ.ศ.2539-2552

รูป 5 ร้อยละการไปเสียชีวิตนอกภูมิล�ำเนาจ�ำแนกกลุ่มสาเหตุการตาย เพศและอายุ พ.ศ.2539-2552
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ตาราง 3 จังหวัดที่มีการไปเสียชีวิตนอกภูมิล�ำเนาสูงสุดและต�่ำสุด 10 ล�ำดับ พ.ศ.25402545 และ พ.ศ.2546-2552
การเสียชีวิตนอกภูมิล�ำเนา พ.ศ.2540-2545
ล�ำดับ/จังหวัด
ร้อยละ
10 ล�ำดับสูงสุด
1. นนทบุรี
31.1
2. สมุทรปราการ
30.0
3. ปทุมธานี
28.7
4. ระนอง
19.9
5. สมุทรสงคราม
19.1
6. นครนายก
19.0
7. สระแก้ว
18.9
8. ฉะเชิงเทรา
18.3
9. สมุทรสาคร
17.6
10. พระนครศรีอยุธยา
17.5
10 ล�ำดับต�่ำสุด
1. เชียงใหม่
3.3
2. เชียงราย
5.0
3. ล�ำปาง
5.2
4. สงขลา
5.3
5. นราธิวาส
5.3
6. น่าน
5.5
7. แพร่
5.8
8. อุบลราชธานี
6.0
9. ขอนแก่น
6.3
10. สุราษฎร์ธานี
6.4
หมายเหตุ: ไม่น�ำการตายของ พ.ศ.2539 มาวิเคราะห์

การเสียชีวิตนอกภูมิล�ำเนา พ.ศ.2546-2552
ล�ำดับ/จังหวัด
ร้อยละ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

นนทบุรี
ปทุมธานี
สมุทรปราการ
สระแก้ว
ระนอง
ตราด
ก�ำแพงเพชร
สมุทรสงคราม
นครนายก
พังงา

30.7
27.9
27.5
23.3
21.1
21.0
20.3
19.8
18.8
18.2

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

เชียงใหม่
นราธิวาส
สงขลา
ล�ำปาง
ตรัง
น่าน
เชียงราย
ขอนแก่น
อุบลราชธานี
แพร่

3.8
5.5
5.6
6.3
6.7
6.8
6.8
7.3
7.3
7.4

การเสียชีวิตนอกภูมิล�ำเนาของคนไทย : ศึกษาจากมรณบัตร พ.ศ.2539-2552

อภิปรายและสรุปผล
การศึกษานี้ เป็นการน�ำข้อมูลทีบ่ นั ทึกจากมรณบัตรมาศึกษาเชิงพรรณนาถึงลักษณะ
ของการเสียชีวิตนอกภูมิล�ำเนาของคนไทยในช่วง พ.ศ.2539 ถึง พ.ศ.2552 ในที่นี้ให้
ค�ำจ�ำกัดความว่า หมายถึงการเสียชีวติ ในจังหวัดทีไ่ ม่ใช่จงั หวัดทีผ่ ตู้ ายมีชอื่ อยูต่ ามทะเบียน
บ้าน ซึง่ กล่าวได้วา่ เป็นการศึกษาแรกทีน่ ำ� ข้อมูลจากมรณบัตรมาศึกษาเกีย่ วกับการเสียชีวติ
นอกภูมลิ ำ� เนา ผลการศึกษาพบว่า คนไทยเสียชีวติ นอกภูมลิ ำ� เนา ประมาณร้อยละ 11-13
ร้อยละของการเสียชีวติ นอกภูมลิ ำ� เนามีความผันแปรกันบ้างในแต่ละจังหวัด จังหวัดนนทบุรี
ปทุมธานี และสมุทรปราการ เป็นจังหวัดทีม่ กี ารเสียชีวติ นอกภูมลิ ำ� เนาสูงมากถึงประมาณ
ร้อยละ 30 ของการตายในจังหวัดนัน้ ๆ ส่วนจังหวัดทีม่ กี ารเสียชีวติ นอกภูมลิ ำ� เนาต�ำ่ ทีส่ ดุ
คือ เชียงใหม่ ซึ่งมีเพียงร้อยละ 3-4 ของการเสียชีวิตทั้งหมดในจังหวัดนั้น
การเสียชีวิตนอกภูมิล�ำเนานั้นมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นในช่วงเวลา 14 ปีที่ท�ำการศึกษา
(พ.ศ.2539-2552) ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นอย่างช้าๆ ยกเว้นในช่วงปีแรกๆ ของข้อมูลที่น�ำมา
ศึกษา ซึง่ อาจเนือ่ งมาจาก ช่วงเวลานัน้ เป็นช่วงเวลาของการเปลีย่ นระบบการไหลเวียนของ
ข้อมูล ซึง่ เดิมข้อมูลการตายจากทะเบียนราษฎรต้องประมวลผลด้วยมือ และการไหลเวียน
ของข้อมูลจากส�ำนักทะเบียนไปยังส�ำนักบริหารการทะเบียน กระทรวงมหาดไทยและ
กระทรวงสาธารณสุข ยังแยกจากกันในลักษณะของข้อมูล 2 ชุด แต่นับตั้งแต่ พ.ศ.2539
เป็นต้นมา ข้อมูลการตายจากส�ำนักทะเบียนมีการส่งผ่านทางระบบออนไลน์มายังส�ำนัก
บริหารการทะเบียนเพียงชุดเดียว และส�ำนักบริหารการทะเบียนได้สง่ ข้อมูลชุดเดียวกันนัน้
มายังกระทรวงสาธารณสุขอีกต่อหนึ่ง ในระยะแรกๆ ของการเปลี่ยนระบบจึงอาจท�ำให้
ข้อมูลเกิดความคลาดเคลื่อนได้มาก
แบบแผนของการเสียชีวติ นอกภูมลิ ำ� เนาเมือ่ จ�ำแนกตามกลุม่ อายุมลี กั ษณะรูปตัววีคว�ำ 
่
คือ เกิดขึ้นน้อยในกลุ่มอายุที่ต�่ำกว่า 15 ปี แต่จะเพิ่มขึ้นสูงมากอย่างรวดเร็วในกลุ่มอายุ
15-24 ปี ซึ่งเป็นกลุ่มอายุที่มีการตายนอกภูมิล�ำเนาเกิดขึ้นสูงสุด ต่อจากนั้นก็ลดลง
อย่างต่อเนื่องจนถึงอายุ 75 ปีขึ้นไปที่การเสียชีวิตนอกภูมิล�ำเนาต�่ำสุด ส�ำหรับจ�ำนวน
การเสียชีวิตนอกภูมิล�ำเนานั้น มีผู้ชายเสียชีวิตมากกว่าหญิงในทุกกลุ่มอายุ ยกเว้นกลุ่ม
ผู้สูงอายุ 75 ปีขึ้นไปที่ผู้หญิงเสียชีวิตนอกภูมิล�ำเนามากกว่าชาย
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สาเหตุการตายที่ส�ำคัญของผู้ที่เสียชีวิตนอกภูมิล�ำเนานั้น มีความแตกต่างกันใน
แต่ละกลุ่มอายุ ในกลุ่มอายุต�่ำกว่า 15 ปี สาเหตุการตายจากโรคติดเชื้อ โรคไม่ติดเชื้อ
และสาเหตุภายนอกนั้นพอๆ กัน สาเหตุการตายที่ส�ำคัญส�ำหรับกลุ่มอายุ 15-24 ปี คือ
สาเหตุภายนอก ส่วนกลุ่มอายุที่เหลือ สาเหตุจากโรคไม่ติดเชื้อเป็นสาเหตุส�ำคัญของ
การเสียชีวิตนอกภูมิล�ำเนามากกว่าสาเหตุอื่น
ผลการศึกษานี้ ชี้ให้เห็นว่า การเสียชีวิตนอกภูมิล�ำเนาที่สามารถป้องกันไม่ให้เกิด
ขึ้นได้น่าจะเป็นของกลุ่มอายุ 15-24 ปี เพราะสาเหตุการตายส่วนใหญ่คือจากสาเหตุ
ภายนอก ซึ่งได้แก่อุบัติเหตุและพลวเหตุ ดังนั้นมาตรการต่างๆ เพื่อป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุ ควรด�ำเนินต่ออย่างเข้มข้น โดยเฉพาะกับกลุ่มอายุ 15-24 ปีนี้
กิตติกรรมประกาศ
ข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์ครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากส�ำนักนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข ผู้ศึกษาขอขอบคุณมา ณ ที่นี้
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