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บทคัดย่อ
ประเทศไทยได้ มีการศึกษาเรื่ องความสมบูรณ์ของการจดทะเบียนตายมาราว
50 ปี แล้ ว ซึ่งเป็ นการศึกษาจากการสารวจ อย่างไรก็ตาม ในปั จจุบนั ยังมีแหล่งข้ อมูล
ขนาดใหญ่อีกแหล่ง คือข้ อมูลการรักษาพยาบาลของผู้มีสิทธิ ในระบบประกันสุขภาพ
ถ้ วนหน้ า ซึ่งรับผิดชอบโดยสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ที่สามารถ
นามาศึกษาได้ ดังนัน้ บทความนี ้ จึงเสนอแนวทางหรื อความเป็ นไปได้ ของการศึกษา
ความสมบูรณ์ของการจดทะเบียนตายจากแหล่งข้ อมูลดังกล่าว
การศึก ษาครั ง้ นี ้ ใช้ ข้ อ มูล การรั ก ษาพยาบาลของผู้มี สิท ธิ ในระบบประกัน
สุขภาพถ้ วนหน้ า ที่มีผลการรักษาว่า “เสียชีวิต” ระหว่าง พ.ศ. 2551-2555 นามาจับคูก่ บั
ข้ อมูลการจดทะเบียนตายจากฐานทะเบียนราษฎรในช่วงเวลาเดียวกัน ความสมบูรณ์
ของการจดทะเบียนตายวัดจากร้ อยละของข้ อมูลที่จบั คูไ่ ด้ ส่วนการตกจดทะเบียนตาย
วัดจากร้ อยละของข้ อมูลที่จับคู่ไม่ได้ ผลการศึกษาพบว่า มีความสมบูรณ์ ของการจด
ทะเบียนตายคิดเป็ นร้ อยละ 94.5 และการตกจดทะเบียนตายเท่ากับร้ อยละ 5.5 ความ
สมบูรณ์ของการจดทะเบียนตายมีต่าที่สดุ ในเด็กอายุต่ากว่า 1 ปี รองลงมาเป็ นกลุ่มอายุ
1-4 ปี อย่างไรก็ตาม ความสมบูรณ์ของการจดทะเบียนตายจากการศึกษานี ้เป็ นความ
สมบูรณ์ของเฉพาะการตายในสถานพยาบาลเท่านัน้
คาสาคัญ: จดทะเบียนตาย ประกันสุขภาพถ้ วนหน้ า การตาย
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ABSTRACT
Studies of the completeness of death registration in Thailand have been
conducted over the past 50 years. All of those studies collected data from surveys.
However, at present, there is a large source of data which can be used for
studying completeness of death registration but has never been used for that
purpose. This source of data is the National Health Security Office (NHSO). Thus,
this article proposes a method of studying the completeness of death registration
using data from the NHSO.
This study used mortality data of patients under the Universal Coverage
(UC) health insurance scheme who received health care in participating health
facilities during 2008-2012. These data were matched with deaths registered
during the same period. The completeness of death registration was measured
as percent of matched deaths, while the under-registration of deaths was
measured as percent of unmatched deaths. It was found that the completeness
and the under-registration of deaths were 94.5% and 5.5%, respectively. The
lowest completeness was found among infant deaths (i.e., below 1 year of age),
while the second lowest completeness was among deaths of children aged 1-4
years. However, it should be noted that these data only include deaths which
occurred inside the participating health facilities of the UC scheme.
KEY WORDS: Death registration, Universal coverage scheme, Death
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บทนา
ภาวะการตายเป็ นดัชนีชี ้วัดที่สาคัญของสถานะสุขภาพของประชากร ซึง่ สามารถ
สะท้ อนระดับการพัฒนาของประเทศฐาน ดัชนีวดั ภาวะการตายมีหลายระดับ นับแต่ดชั นีที่
หยาบที่สุดคืออัตราตายอย่างหยาบ ไปจนถึงดัชนีที่ถือว่าละเอียดที่สุดคืออายุคาดเฉลี่ย
เพราะเป็ นดัชนีที่สร้ างขึ ้นมาโดยขจัดอิทธิพลของโครงสร้ างอายุและเพศของประชากร
ออกแล้ ว ไม่วา่ จะเป็ นดัชนีวดั ภาวะการตายอย่างหยาบที่สดุ หรื อละเอียดที่สดุ ต่างก็ต้องการ
ข้ อมูลพื ้นฐานซึ่งก็คือจานวนการตายที่มีความถูกต้ อง อย่างไรก็ตาม ธรรมชาติของข้ อมูล
การตายที่มีการศึกษาหรื อสารวจพบก็คือ ความไม่ครบถ้ วนของข้ อมูลการตาย หากนา
ข้ อมูลที่ไม่ครบถ้ วนมาคานวณดัชนีชีว้ ัดภาวะการตายต่างๆ ก็จะได้ ค่าดัชนีที่ต่ากว่า จริ ง
ซึง่ อาจชักนาให้ เกิดความเข้ าใจผิดว่าภาวะการตายของประเทศนันๆ
้ ดีแล้ ว
สาหรับประเทศไทย แหล่งข้ อมูลการตายที่สาคัญของประเทศคือทะเบียนราษฎร
ได้ มีการศึกษาเรื่ องความสมบูรณ์ของการจดทะเบียนตายของประเทศไทยมาราว 50 ปี
แล้ ว เป็ นการศึกษาที่ได้ มาจากการสารวจการเปลี่ยนแปลงของประชากร ที่ดาเนินการโดย
สานักงานสถิ ติ แห่ง ชาติ (2510, 2521, 2530, 2534, 2536, 2541, 2550) นอกจากนัน้
ยัง มี นัก วิ ช าการท าการศึก ษาเรื่ อ งเช่น นี ใ้ นพื น้ ที่ เ ฝ้ าระวัง ทางประชากรกาญจนบุ รี
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(Kanchanaburi Demographic Surveillance System: KDSS) (Prasartkul & Vapattanawong,
2006) การศึกษาด้ วยเทคนิควิธีทางประชากรศาสตร์ ทางอ้ อม (Hill et al., 2007) และ
การศึกษาด้ วยวิธี การจับคู่จ ากข้ อมูล 2 แหล่ง (Vapattanawong & Prasartkul, 2011)
ผลการศึกษาเหล่านี ้ ยกเว้ นการศึกษาในพื ้นที่เฝ้าระวังฯ ให้ ภาพของประเทศ การนาผล
การศึกษาไปใช้ กับพื ้นที่ระดับย่อย ก็อาจเกิดคาถามว่ าถูกต้ องมากน้ อยเพียงใด เพราะ
แต่ละพื ้นที่ย่อยมีบริ บทที่ แตกต่างกัน ย่อมกระทบต่อความสมบูรณ์ของการจดทะเบียน
ตายที่แตกต่างกันด้ วยเช่นกัน ด้ วยเหตุนี ้จึงเกิดคาถามว่าเราสามารถศึกษาความสมบูรณ์
ของการจดทะเบียนตายในพื ้นที่ยอ่ ยได้ หรื อไม่ ถ้ าศึกษาได้ จะศึกษาอย่างไร
จากคาถามข้ างต้ น ทาให้ ต้องหันกลับมาพิจารณาใหม่ว่า ยังมีข้อมูลที่เกี่ยวข้ อง
กับเรื่ องการตายอะไรอี กบ้ างที่ยังไม่ไ ด้ มีการนามาศึกษา ซึ่งพบว่า ประเทศไทยยัง มี
แหล่งข้ อมูลขนาดใหญ่อีกแหล่งที่ถูกมองข้ ามไปสาหรับการศึกษาเรื่ องความสมบูรณ์
ของการจดทะเบียนตาย นัน่ คือ แหล่งข้ อมูลการรักษาพยาบาลของผู้มีสิทธิในระบบประกัน
สุขภาพถ้ วนหน้ า (Universal Coverage: UC) หรื อเรี ยกสันๆ
้ ว่า “ยูซี” ซึ่งรับผิดชอบโดย
สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ดังนัน้ บทความนี ้ จึงขอเสนอแนวทาง
หรื อความเป็ นไปได้ ของการศึกษาความสมบูรณ์ของการจดทะเบียนตายจากแหล่งข้ อมูล
ดังกล่าว
แนวคิดของการศึกษาความสมบูรณ์ของการจดทะเบียนตาย
จากข้อมูลการรักษาพยาบาลของผู้มีสิทธิตามสิทธิ หลักประกัน
สุขภาพ
พันธกิจหลักที่สาคัญประการหนึ่งของ สปสช. คือให้ การสนับสนุนให้ มีระบบ
หลักประกันสุขภาพที่ครอบคลุมประชากรทุกคนที่อาศัยอยู่บนผืนแผ่นดินไทย ด้ วยพันธกิจนี ้
จึงก่ อให้ เกิ ดการจัด เก็ บ ข้ อ มูล ด้ า นการรั ก ษาพยาบาลอย่ า งต่อ เนื่ อ งและเป็ นระบบ
กล่าวคือ เมื่อมีผ้ มู ารับการรักษาพยาบาล ข้ อมูลต่างๆ ของการรักษาพยาบาลแต่ละครัง้
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รวมทังข้
้ อมูลส่วนบุคคล ทังการรั
้
กษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน จะถูกเก็บ
รวบรวม บันทึก แล้ วส่งมารวมไว้ ในฐานข้ อมูลเดียวกันที่ สปสช. โดยใช้ รหัสประจาตัว
ประชาชนเป็ นคีย์หลักสาหรับการจาแนกข้ อมูลแต่ละบุคคล
สาหรับข้ อมูลการรักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยใน แต่ละครัง้ ของจาหน่ายได้ มี การ
บันทึกสถานภาพการจ าหน่ายของผู้ป่วยในนัน้ ๆ ไว้ ด้วย ซึ่งมีทงั ้ การจาหน่ายโดยแพทย์
อนุญาต จาหน่ายโดยไม่สมัครใจอยู่ (แพทย์ยงั ไม่อนุญาตแต่ผ้ ปู ่ วยต้ องการกลับบ้ าน)
จาหน่ายเนื่องจากผู้ป่วยหนีกลับ และจาหน่ายเนื่องจากผู้ป่วยเสียชีวิต การจาหน่าย
ผู้ป่วยประเภทหลังสุดนี ้ แพทย์จะเป็ นผู้ลงสาเหตุการตาย และออก “หนังสือรับรองการตาย”
หรื อ “ท.ร.4/1” ให้ ญ าติ ของผู้ตายเพื่ อน าไปจดทะเบี ยนตายกับนายทะเบี ยนท้ องที่ ที่
สานักงานทะเบียนอาเภอ / เทศบาล ที่มีชื่อผู้ตายอยู่ในทะเบียนบ้ าน (พระราชบัญญัติการ
ทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534)
ดังนัน้ ความเป็ นไปได้ ของการศึกษาความสมบูรณ์ ของการจดทะเบียนตาย
จากฐานข้ อ มูล การรั ก ษาพยาบาลของผู้ มี สิ ท ธิ ใ นระบบยูซี คื อ การน าข้ อมูล การ
รักษาพยาบาลของผู้มีสิทธิในระบบยูซีที่มีผลการรักษาพยาบาลว่า “เสียชีวิต” มาจับคู่
กับข้ อมูลการจดทะเบียนตายจากฐานทะเบียนราษฎร
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ฐานข้ อมูล
การรักษาพยาบาลของ
ผู้มีสิทธิในระบบประกัน
สุขภาพถ้ วนหน้ าที่มี
ผลการรักษาว่า “เสียชีวติ ”

ข้ อมูลการจดทะเบียนตาย
จากฐานทะเบียนราษฎร

จับคูไ่ ม่ได้

จับคูไ่ ด้

โดยรหัสประจาตัวประชาชน

จับคูไ่ ด้

จับคูไ่ ม่ได้

รูปที่ 1 แนวคิดของการจับคูข่ ้ อมูลการตายระหว่างฐานข้ อมูลการรักษาพยาบาลของผู้

มีสิทธิในระบบประกันสุขภาพถ้ วนหน้ าและฐานข้ อมูลการตายตามทะเบียนราษฎร
ข้อมูลและวิธีการศึกษา
จากแนวคิดข้ างต้ น ข้ อมูลที่ใช้ ในการศึกษานี ้มาจากแหล่งข้ อมูล 2 แหล่ง คือ
1) ข้ อมูลการรักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยในของผู้มีสิทธิ ในระบบประกันสุขภาพถ้ วนหน้ า
(UC) และมีผลการรักษาว่าเสี ยชีวิตที่เข้ ารั บการรักษาครัง้ สุดท้ ายก่อนเสียชีวิตระหว่าง
พ.ศ. 2551-2555 และ 2) ข้ อมูลการตายตามทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2551-2555
ข้ อมูลทังสองแหล่
้
งนี ้ได้ รับอนุเคราะห์จาก สปสช. ซึง่ ข้ อมูลแต่ละชุดประกอบด้ วย
คีย์หลักที่จาเป็ นสาหรับการเชื่อมต่อข้ อมูลคือ รหัสประจาตัวประชาชน อย่างไรก็ตาม
รหัสนีไ้ ด้ มีการเข้ ารหัสโดย สปสช. แล้ ว เช่น ZDFIVUT9lWVLxq91mG+7BQ== หรื อ
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v+ZoNXCurC793u56TMCtJA== ซึ่งทาให้ ไม่สามารถเข้ าถึงข้ อมูลต่างๆ ที่เป็ นส่วนตัว
หรื อความลับของผู้เสี ยชี วิตได้ นอกเหนื อจากคีย์ หลักแล้ วยัง มี ข้อมูลเพศ วันเดือนปี ที่
เสียชีวิต อายุ และจังหวัดที่เป็ นสถานที่อยูข่ องผู้เสียชีวิต
สาหรับข้ อมูลการตายตามทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2551-2555 ที่ได้ รับจาก สปสช.
เป็ นข้ อมูลเดียวกับฐานข้ อมูลการตายของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ข้ อมูลชุดนี ้
เป็ นข้ อมูลการจดทะเบียนตายที่รวมทุกๆ สิทธิ การประกันสุขภาพ ได้ แก่ สิทธิ ข้าราชการ
ประกันสังคม ยูซี สิทธิการรักษาพยาบาลภาคเอกชน และอื่นๆ แต่สาหรับการศึกษานี ้
เลือกเฉพาะข้ อมูลการตายของผู้มีสิทธิในระบบยูซีเท่านัน้
เมื่อนาข้ อมูลจากฐาน สปสช. มาเชื่อมต่อกับฐานทะเบียนตาย จะมีผลของ
การเชื่อมต่อ 2 แบบคือ จับคูไ่ ด้ และไม่ได้ ที่เกิดจากลักษณะของข้ อมูล 3 ลักษณะด้ วยกัน
คือ พบข้ อมูลทังจากฐาน
้
สปสช. และฐานทะเบียนตาย (= จับคู่ได้ ) พบข้ อมูลจากฐาน
สปสช. แต่ไม่พบในฐานทะเบียนตาย (= จับคูไ่ ม่ได้ ) และพบข้ อมูลจากฐานทะเบียนตาย
แต่ไม่พบในฐาน สปสช. (= จับคู่ไม่ได้ ) (ดูรูปที่ 1 ประกอบ) ดังนัน้ ความสมบูรณ์ของ
การจดทะเบียนตายจึงเท่ากับร้ อยละของข้ อมูลการตายที่สามารถจับคู่ได้ เมื่อเทียบกับ
ข้ อมูลการจากฐาน สปสช.ทังหมด
้
หรื อในอีกด้ านหนึ่ง การตกจดทะเบียนตายเท่ากับ
ร้ อยละของข้ อมูลการตายจากฐาน สปสช.ที่จบั คูไ่ ม่ได้ เมื่อเทียบกับทังหมด
้
ผลการศึกษา
จานวนข้ อมูลการตายที่นามาศึกษา
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ตารางที่ 1 จานวนตายรวมของประเทศและภาค จาแนกตามฐานข้ อมูล พ.ศ. 2551-2555
ประเทศและภาค

ประเทศ
ภาค
กรุงเทพฯ
กลาง
เหนือ
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ใต้

ข้ อมูลการตายจากฐาน สปสช.
ข้ อมูลจากฐานทะเบียนการตาย
พ.ศ.
พ.ศ.
พ.ศ.
พ.ศ.
พ.ศ.
พ.ศ.
พ.ศ.
พ.ศ.
พ.ศ.
พ.ศ.
2551 2552 2553
2554
2555
2551
2552
2553
2554
2555
27,379 96,301 104,002 106,795 111,037 192,349 189,078 204,569 205,893 212,569
2,739
9,200
6,010
6,336
3,093

8,038
3,2673
21,403
23,253
10,929

8,480
35,675
23,627
24,741
11,475

8,348
36,951
23,618
25,901
11,948

8,724
38,553
24,215
26,646
12,810

10,502
47,026
46,260
67,486
21,075

10,857
46,236
45,225
65,541
21,219

11,557
49,952
49,537
70,913
22,610

11,790
50,231
48,705
72,343
22,824

12,301
52,167
50,010
74,136
23,955

ตารางที่ 1 แสดงจ านวนตายที่ นามาศึกษา พบว่า จ านวนตายจากทัง้ สอง
ฐานข้ อมูลมีแนวโน้ มเพิ่มขึ ้นไปในทิศทางเดียวกัน แต่มีข้อสังเกตว่าข้ อมูลการตายจากฐาน
สปสช. พ.ศ. 2551 ต่ามากเมื่ อเที ยบกับปี 2552-2555 หากไม่นับรวมข้ อมูลใน พ.ศ.
2551 แล้ ว แต่ละปี อัตราส่วนจานวนตายจากฐาน สปสช.ต่อจานวนจากฐานทะเบียนตายใน
ภาพรวมคิดเป็ นประมาณ 1:2 เช่นเดียวกันกับภาคใต้ และคิดเป็ นประมาณ 1:1.4 สาหรับ
กรุงเทพฯ และภาคกลาง 1:2.1 สาหรับภาคเหนือ 1:2.8 สาหรับภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ
(ไม่ได้ แสดงตัวเลขไว้ ในตาราง)
ระดับและแบบแผนของความสมบูรณ์ของการจดทะเบียนตายระดับประเทศ
เมื่อนาข้ อมูลการตายจากฐาน สปสช. มาเชื่อมต่อกับฐานทะเบียนตายด้ วย
รหัสประจาตัวประชาชนที่เข้ ารหัสแล้ ว พบว่าข้ อมูลที่สามารถจับคู่ได้ ซึ่งหมายถึงมีการ
จดทะเบียนตายในแต่ละปี ตังแต่
้ พ.ศ. 2551 ถึง พ.ศ. 2555 เท่ากับร้ อยละ 90 93 96 94
และ 96 ตามลาดับ ในขณะที่ข้อมูลที่ไม่สามารถจับคู่ได้ ซึ่งแสดงถึงการตกจดทะเบียน
ตายคิดเป็ นร้ อยละ 10 7 4 6 และ 4 ตามลาดับ และเมื่อรวมทัง้ 5 ปี แล้ ว ความสมบูรณ์ของ
การจดทะเบียนตายคิดเป็ นร้ อยละ 95 หรื ออีกด้ านหนึ่งคือมีการตกจดทะเบียนตายอยู่

การศึกษาความสมบูรณ์ของการจดทะเบียนตายจากฐานข้อมูลการรักษาพยาบาลของ
ผู้มีสิทธิในระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า
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ราวร้ อยละ 5 (ตารางที่ 2) ความสมบูรณ์ของการจดทะเบียนตายเมื่อจาแนกตามเพศของ
ผู้ที่เสียชีวิต พบว่า ร้ อยละของการจดทะเบียนตายในแต่ละปี โดยรวมๆ แล้ วของหญิ งสูง
กว่าของชายเล็กน้ อยแต่ไม่มีนยั สาคัญ (ตารางที่ 3)
ตารางที่ 2 จานวนและร้ อยละของผลการจับคู่ระหว่างข้ อมูลการตายจากฐาน สปสช.

และทะเบียนการตาย
ผล
พ.ศ. 2551
การ
จับคู่ จานวน ร้ อยละ
ได้
24,567 89.7
ไม่ได้ 2,812 10.3
รวม 27,379 100.0

พ.ศ. 2552

พ.ศ. 2553

พ.ศ. 2554

พ.ศ. 2555

จานวน ร้ อยละ จานวน ร้ อยละ จานวน ร้ อยละ จานวน ร้ อยละ
89,891 93.3 99,706 95.9 100,755 94.3 106,234 95.7
6,410 6.7 4,296 4.1 6.040 5.7 4,803 4.3
96,301 100.0 104,002 100.0 106,795 100.0 111,037 100.0

รวม
พ.ศ. 2551-2555
จานวน ร้ อยละ
421,153 94.5
24,361 5.5
445,514 100.0

หมายเหตุ: ร้ อยละของการจับคูไ่ ด้ หมายความถึงความสมบูรณ์ของการจดทะเบียนตาย และ
ร้ อยละของการจับคูไ่ ม่ได้ หมายความถึงการตกจดทะเบียนตาย

ตารางที่ 3 ร้ อยละความสมบูรณ์ของการจดทะเบียนตายรายปี และรวม 5 ปี

จากฐานข้ อมูล สปสช. จาแนกตามเพศ
เพศ

ชาย
หญิง
รวม

พ.ศ.
2551
89.8
89.6
89.7

ร้ อยละความสมบูรณ์ของการจดทะเบียนตาย
พ.ศ.
พ.ศ.
พ.ศ.
พ.ศ.
รวม
2552
2553
2554
2555
พ.ศ. 2551-2555
93.2
95.6
94.3
95.7
94.4
93.6
96.2
94.4
95.7
94.7
93.3
95.9
94.3
95.7
94.5

จากข้ อมูลทังหมด
้
5 ปี นัน้ เมื่อจาแนกการตายไปตามกลุ่มอายุ พบว่า การจด
ทะเบียนตายมีความสมบูรณ์น้อยที่สดุ ในกลุม่ อายุต่ากว่า 1 ปี คิดเป็ นร้ อยละ 87 รองลงมา
เป็ นกลุ่มอายุ 1-4 ปี คิดเป็ นร้ อยละ 92 สาหรับความสมบูรณ์ ของการจดทะเบียนตายใน
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กลุ่มอายุอื่นๆ นัน้ อยู่ในช่วงร้ อยละ 93-95 (ดูรูปที่ 2) นอกจากนันยั
้ งพบแบบแผนความ
สมบูรณ์ ของการจดทะเบียนตายตามกลุ่มอายุเช่นนีไ้ ด้ ทุกปี ในช่วง พ.ศ. 2551-2555
(ดูเพิ่มเติมจากตารางผนวกที่ 1)
100

ร้ อยละ

95

90

ตกจดทะเบียน
จดทะเบียน

85

ต่ากว่า 1 ปี
1-4
5-9
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80-84
85-89
90-94
95-99
100 ปี ขึ ้นไป

80

รูปที่ 2 ร้ อยละความสมบูรณ์ของการจดทะเบียนตายรายอายุ จากฐานข้ อมูล สปสช.

รวม 5 ปี (พ.ศ. 2551-2555)
ความสมบูรณ์ของการจดทะเบียนตายระดับภาค
ในระดับภาคนัน้ พบว่า ความสมบูรณ์ของการจดทะเบียนตายของแต่ละภาค
มีความแตกต่างกันเพียงเล็กน้ อยเท่านัน้ คืออยูใ่ นช่วงร้ อยละ 94-95 อย่างไรก็ตาม ภาคที่มี
ความสมบูรณ์ของการจดทะเบียนตายสูงกว่าภาพรวมของประเทศ คือ ภาคเหนือและ
ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ ในขณะที่กรุ งเทพมหานคร ภาคกลาง และภาคใต้ มีความ
สมบูรณ์ของการจดทะเบียนตายต่ากว่าภาพรวมของประเทศ นอกจากภาคที่ดเู หมือนว่า
จะมีความสมบูรณ์ ของการจดทะเบียนตายต่าที่สุดคือกรุ งเทพมหานคร รองลงมาคือ
ภาคใต้ (ตารางที่ 4)

การศึกษาความสมบูรณ์ของการจดทะเบียนตายจากฐานข้อมูลการรักษาพยาบาลของ
ผู้มีสิทธิในระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า
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ตารางที่ 4 ร้ อยละความสมบูรณ์ของการจดทะเบียนตายรายปี และรวม 5 ปี

จากฐานข้ อมูล สปสช. จาแนกตามภาค
ภาค

กรุ งเทพฯ
กลาง
เหนือ
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ใต้
รวม

พ.ศ.
2551

ร้ อยละความสมบูรณ์ของการจดทะเบียนตาย
พ.ศ.
พ.ศ.
พ.ศ.
พ.ศ.
2552
2553
2554
2555

85.8
88.8
90.7
92.2
88.8
89.7

93.4
93.3
93.5
93.6
92.8
93.3

95.2
95.5
96.5
96.3
95.2
95.9

93.7
93.9
95.0
94.8
93.8
94.3

94.8
95.6
96.2
96.0
94.9
95.7

รวม
พ.ศ.
2551-2555
93.7
94.3
95.1
95.0
93.9
94.5

100.0

90.0

85.0

กรุงเทพฯ

กลาง

เหนือ

ตอ.เฉียงเหนือ

ใต้

80.0
ต่ากว่า 1 ปี
1-4
5-9
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80-84
85-89
90-94
95-99
100 ปี ขึ ้นไป

ร้ อยละ

95.0

รูปที่ 3 ร้ อยละความสมบูรณ์ของการจดทะเบียนตายรายอายุ และภาค

จากฐานข้ อมูล สปสช. รวม 5 ปี (พ.ศ. 2551-2555)
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จากรูปที่ 3 ซึ่งแสดงร้ อยละการจดทะเบียนตายจาแนกตามอายุ เป็ นรายภาค
จะเห็นว่ามีแบบแผนของการจดทะเบียนตายที่คล้ ายคลึงกันกับภาพรวมของประเทศ
(เปรี ยบเทียบกับรูปที่ 2) กล่าวคือ มีความสมบูรณ์ของการจดทะเบียนตายในวัยเด็กโดย
เฉพาะที่อายุต่ากว่า 1 ปี และ 1-4 ปี ต่ากว่าความสมบูรณ์ของการจดทะเบียนตายใน
กลุม่ อายุอื่นๆ
เมื่อเปรี ยบเทียบระหว่างภาค พบว่าในช่วงอายุ 0-14 ปี นัน้ ความสมบูรณ์ของ
การจดทะเบียนตายของภาคเหนือต่ากว่าของภาคอื่นๆ อย่างชัดเจน ในอีกกลุม่ อายุหนึ่ง
ที่มีความแตกต่างค่อนข้ างชัดเจน คืออายุ 95 ปี ขึ ้นไปที่พบว่าความสมบูรณ์ของการจด
ทะเบียนตายของกรุ งเทพฯ ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ และภาคใต้ นนั ้ ค่อนข้ างต่ากว่า
ภาคอื่น
อภิปรายและสรุปผล
บทความนี เ้ สนออี ก แนวทางหนึ่ง ของการศึก ษาความสมบูร ณ์ ของการจด
ทะเบียนตาย โดยศึกษาจากแหล่งข้ อมูลข้ อมูลขนาดใหญ่ที่มีอยู่แล้ วแต่อาจถูกมองข้ ามไป
แหล่งนัน้ ก็คือ ข้ อมูลการรักษาพยาบาลของผู้มีสิทธิ ในระบบประกันสุขภาพถ้ วนหน้ า
(UC) ซึ่งรับผิดชอบโดยสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) สาหรับวิธีการ
ศึกษานัน้ ใช้ วิธีการจับคูก่ บั ข้ อมูลการตายจากอีกแหล่งหนึง่ คือ ทะเบียนการตาย ข้ อมูล
การรั ก ษาพยาบาลของผู้มี สิ ท ธิ ใ นระบบยูซี ที่ มี ผลการรั ก ษาว่า “เสี ย ชี วิ ต ” ทัง้ หมด
ระหว่าง พ.ศ. 2551-2555 ถูกนามาจับคู่กับข้ อมูลจากทะเบียนการตายในช่วงเวลา
เดียวกัน ข้ อมูลที่จบั คูไ่ ด้ แสดงถึงมี การจดทะเบียนตาย ในทางตรงกันข้ าม ข้ อมูลที่จบั คู่
ไม่ได้ นนแสดงถึ
ั้
งการตกจดทะเบียนตาย ผลการศึกษาที่พบ แสดงว่ามีการจดทะเบียนตาย
ของผู้มีสิทธิในระบบยูซี ประมาณร้ อยละ 95 หรื อตกจดทะเบียนตายอยูร่ าวร้ อยละ 5
ความสมบูรณ์ของการจดทะเบียนตายที่พบนี ้ ไม่ได้ สะท้ อนความสมบูร ณ์ของ
การจดทะเบียนตายทังหมด
้
(ในและนอกสถานพยาบาล) หากแต่เป็ นเพียงความสมบูรณ์

การศึกษาความสมบูรณ์ของการจดทะเบียนตายจากฐานข้อมูลการรักษาพยาบาลของ
ผู้มีสิทธิในระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า

17

ของการตายในสถานพยาบาล เนื่องจากข้ อมูลจากฐาน สปสช. ที่นามาใช้ ศกึ ษา เป็ นข้ อมูล
จากผู้ที่เข้ ามารักษาในสถานพยาบาลเท่านัน้ ซึ่งตามข้ อมูลในสถิติสาธารณสุข มีการ
เสี ยชี วิตในสถานพยาบาลประมาณร้ อยละ 40 ของการเสี ยชี วิตทัง้ หมด (กระทรวง
สาธารณสุข, 2555) อย่างไรก็ตาม เนื่องจากจานวนผู้มีสิทธิในระบบยูซี ครอบคลุมถึง
ร้ อยละ 75 ของประชากรทังหมด
้
(สปสช., 2555) จึงอาจเรี ยกได้ ว่าเป็ นความสมบูรณ์
ของการจดทะเบียนตายของผู้ที่เสียชีวิตในสถานพยาบาลทังหมดได้
้
หากพิจารณาฐานข้ อมูล สปสช. ที่นามาศึกษาตังแต่
้ พ.ศ. 2551 ถึง พ.ศ. 2555 นัน้
สามารถสังเกตเห็นว่าข้ อมูลของปี 2551 มีจานวนต่ามากเมื่อเทียบกับอีก 4 ปี ทังนี
้ ้ จาก
การสอบถามบุคลากรที่ปฏิบตั ิงาน ณ ศูนย์ข้อมูลของ สปสช.ทาให้ ทราบว่าในช่วงเวลานัน้
เป็ นช่วงเริ่ มต้ นของการพัฒนาฐานข้ อมูล ทาให้ ยงั ไม่ครอบคลุมข้ อมูลการรักษาพยาบาล
ในสถานพยาบาลทังหมด
้
แต่ภายหลังเมื่อระบบมีความเสถียร ข้ อมูลที่อยู่ในฐาน สปสช.
จึงเพิ่มขึ ้นอย่างชัดเจน ด้ วยความแตกต่างของข้ อมูลปี 2551 เช่นนี ้ จึงอาจทาให้ ผลของ
ความสมบูรณ์ของการจดทะเบียนตายในปี นัน้ ต่ามากผิดปกติเมื่อเปรี ยบเทียบกับปี อื่นๆ
(หรื อในอีกด้ าน คือ การตกจดทะเบียนตายสูงมากผิดปกติเมื่อเทียบกับปี อื่นๆ) ดังนัน้
การน าผลการศึก ษานี ไ้ ปใช้ จึง ต้ อ งให้ ค วามระมัด ระวัง กับ ผลของปี 2551 หรื อ เพื่ อ
หลีกเลี่ยงจากปั ญหาดังกล่าว การนาผลที่ได้ จากการรวมข้ อมูล 5 ปี (รวม พ.ศ. 2551-2555)
ไปใช้ จะเหมาะสมกว่า
เนื่องจากข้ อมูลการตายที่ใช้ ในการศึกษาครัง้ นีม้ ีขนาดใหญ่มาก เฉลี่ยแล้ ว
เกือบแสนรายต่อปี ซึง่ เมื่อเปรี ยบเทียบกับการศึกษาจากการสารวจการเปลี่ยนแปลงของ
ประชากรครัง้ ต่างๆ ที่มีจานวนการตายประมาณ 2-3 พันรายเท่านัน้ จานวนการตาย
จากฐาน สปสช. จึงใหญ่กว่าประมาณ 30 เท่า ดังนัน้ จึงสามารถประมาณความสมบูรณ์
ของการจดทะเบียนตายเป็ นรายกลุ่มอายุย่อยๆ ได้ โดยที่มีความคลาดเคลื่อนค่อนข้ างต่า
ดังจะเห็นได้ จากค่าช่วงความเชื่อมัน่ ที่ร้อยละ 95 (95% confidence interval) ของความ
สมบูรณ์ของการจดทะเบียนตายที่แสดงอยูใ่ นตารางผนวกที่ 1

18

วารสารประชากร ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (มีนาคม 2560)

แม้ ว่าความสมบูรณ์ ของการจดทะเบียนตายจากการศึกษานีค้ ่อนข้ างสูง คือ
ราวร้ อยละ 95 แต่ก็ไม่ได้ หมายความว่าจะเป็ นสิ่งที่ดี เพราะดังได้ กล่าวมาแล้ วว่าข้ อมูลที่
นามาใช้ เป็ นข้ อมูลการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลและมีผลการรักษาว่า “เสียชีวิต”
ญาติของผู้เสียชีวิตย่อมจะได้ รับข้ อมูลหรื อการบอกกล่าวจากบุคลากรในสถานพยาบาล
ให้ นาหนังสือรับรองการตาย (ทร.4/1) ที่ออกโดยสถานพยาบาลนันๆ
้ ไปแจ้ งยังสานัก
ทะเบียนท้ องถิ่น เพื่อขอให้ นายทะเบียนออกใบมรณบัตรให้ ต่อไป แต่ก็ยงั พบว่าไม่ได้ มี
การจดเบียนตายอยู่ราวร้ อยละ 5 ดังนัน้ เพื่อทาให้ ความสมบูรณ์ของการจดทะเบียน
ตายมีมากที่สดุ จึงควรต้ องมีการศึกษาต่อว่าทาไมหรื ออะไรคือสาเหตุที่ยงั ทาให้ มีการตก
จดทะเบียนการตายของผู้ที่เสียชีวิตในสถานพยาบาลอยู่อีก
ผลที่ ไ ด้ จ ากการศึก ษาครั ง้ นี ้ แม้ ว่ า จะแสดงถึ ง ความสมบูร ณ์ ข องการจด
ทะเบียนตายของการเสี ยชี วิตในสถานพยาบาล แต่ก็สามารถนาไปประมาณความ
สมบูรณ์ของการจดทะเบียนตายของผู้ที่เสียชีวิตนอกสถานพยาบาลได้ ดังนี ้ โดยมีข้อ
สมมุตวิ า่ ในระหว่าง พ.ศ. 2551-2555 การตกจดทะเบียนตายในภาพรวมไม่เปลี่ยนแปลงไป
จากการศึกษาของ Vapattanawong & Prasartkul (2011) ที่ใช้ วิธีเทียบคูร่ ะหว่างข้ อมูล
การตายจากการสารวจการเปลี่ ยนแปลงของประชากร พ.ศ. 2548-2549 และข้ อมูล
ทะเบียนการตายของกรมการปกครองในช่วงเวลาเดียวกันและพบว่ามีตกจดทะเบียน
ตายประมาณร้ อยละ 9 นัน้ และสัดส่วนการเสียชีวิตในและนอกสถานพยาบาลคิดเป็ นร้ อยละ
40 และ 60 ตามลาดับ (กระทรวงสาธารณสุข, 2553 หน้ า 64) ดังนัน้ ถ้ าการตายทังหมด
้
เท่ากับ 100 ราย จะเป็ นการตายในสถานพยาบาล 40 ราย และอีก 60 ราย เป็ นการตาย
นอกสถานพยาบาล และจากการตายทังหมด
้
100 รายนันจะมี
้
การตกจดทะเบียนตาย
ทัง้ หมดเท่ากับ 9 ราย โดยที่ การตายในสถานพยาบาลมี การตกจด 2 ราย (มาจาก
5×40

) ที่เหลืออีก 7 รายจึงเป็ นการตกจดของการตายนอกสถานพยาบาล ด้ วยเหตุนี ้
สามารถประมาณได้ ว่าการตกจดทะเบียนตายของการเสี ยชีวิตนอกสถานพยาบาล
100

เท่ากับ

7×100
60

หรื อร้ อยละ 11.7 นัน่ เอง
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โดยสรุป แนวทางการศึกษาความสมบูรณ์ของการจดทะเบียนตายดังที่เสนอใน
บทความนี ้ เป็ นแนวทางที่ ส ามารถศึกษาได้ ง่ ายจากข้ อมูลที่ มีอยู่แล้ วทัง้ สิ น้ ในระบบ
ดังนัน้ เพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงของความสมบูรณ์ของการจดทะเบียนตายของการ
เสียชีวิตในสถานพยาบาลอย่างต่อเนื่อง จึงควรมีทาซ ้าเป็ นประจา เช่น อาจทุก 3 หรื อ 5 ปี
กิตติกรรมประกาศ
ผู้เ ขีย นบทความขอขอบคุณ สานัก งานหลัก ประกัน สุข ภาพแห่ง ชาติที่ ใ ห้
ความอนุเคราะห์ข้อมูลที่นามาใช้ ในการศึกษาครัง้ นี ้ ขอขอบคุณ ภญ.เนตรนภิส สุชนวนิช
ผู้ชว่ ยเลขาธิการสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (ตาแหน่ง ณ เวลาที่ ทาการศึกษา) ที่
ให้ คาปรึกษาเรื่ องของข้ อมูล และขอขอบคุณ คุณปวีณา ศรี เมือง ที่ดาเนินการจัดเตรี ยม
ข้ อมูลให้ อยูใ่ นรูปแบบที่สามารถนามาวิเคราะห์ได้
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ตารางผนวกที่ 1 ร้ อยละความสมบูรณ์ของการจดทะเบียนตายจากฐานข้ อมูล สปสช.

จาแนกรายปี พ.ศ. 2551-2555
อายุ

ต่ากว่า 1 ปี
1-4
5-9
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80-84
85-89
90-94
95-99
100 ปี ขึ ้นไป
รวมทุกอายุ

พ.ศ. 2551

พ.ศ. 2552

80.7 (78.4-83.0)
87.7 (83.1-92.3)
92.3 (87.5-97.1)
87.6 (83.2-91.9)
91.6 (88.9-94.3)
89.9 (87.0-92.9)
88.9 (86.3-91.6)
89.7 (87.8-91.7)
91.0 (89.4-92.6)
91.1 (89.7-92.6)
91.4 (90.1-92.7)
91.1 (89.9-92.4)
91.4 (90.2-92.6)
89.9 (88.7-91.2)
90.7 (89.6-91.7)
89.3 (88.2-90.4)
89.5 (88.4-90.7)
88.2 (86.8-89.6)
89.6 (87.8-91.4)
88.0 (84.9-91.1)
91.0 (85.7-96.3)
85.7 (70.7-100)
89.7 (89.4-90.1)

85.7 (84.5-86.9)
90.3 (87.9-92.6)
92.4 (89.9-94.8)
94.8 (93.1-96.6)
94.1 (92.9-95.4)
92.2 (90.8-93.7)
92.6 (91.5-93.8)
92.9 (92.0-93.8)
93.5 (92.8-94.3)
93.3 (92.6-93.9)
93.6 (93.1-94.2)
93.9 (93.3-94.4)
94.0 (93.5-94.5)
94.2 (93.7-94.7)
94.1 (93.6-94.5)
93.4 (93.0-93.9)
93.5 (93.0-94.0)
93.5 (92.9-94.0)
93.3 (92.5-94.1)
94.5 (93.4-95.6)
93.0 (90.5-95.4)
94.2 (89.7-98.7)
93.3 (93.2-93.5)

ร้ อยละความสมบูรณ์ของการจดทะเบียนตาย
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2554
89.0 (87.9-90.0)
93.8 (92.1-95.5)
94.1 (92.0-96.2)
95.8 (94.2-97.3)
95.1 (94.0-96.3)
94.5 (93.3-95.7)
94.0 (93.0-95.1)
95.6 (94.8-96.3)
95.5 (94.9-96.1)
95.7 (95.2-96.3)
95.7 (95.2-96.2)
96.3 (95.9-96.7)
96.2 (95.8-96.6)
96.6 (96.2-96.9)
96.8 (96.4-97.1)
96.5 (96.2-96.8)
96.4 (96.1-96.8)
96.3 (95.9-96.7)
95.4 (94.8-96.0)
95.5 (94.6-96.5)
95.6 (93.6-97.5)
97.9 (95.1-100)
95.9 (95.7-96.0)

86.5 (85.3-87.6)
92.6 (90.6-94.6)
94.1 (91.8-96.4)
94.7 (92.9-96.5)
93.8 (92.5-95.1)
95.1 (93.9-96.3)
93.1 (91.9-94.3)
93.9 (93.0-94.8)
94.3 (93.6-95.0)
94.2 (93.6-94.8)
94.9 (94.4-95.4)
94.5 (94.1-95.0)
94.4 (93.9-94.8)
94.7 (94.3-95.2)
95.3 (94.9-95.8)
94.6 (94.2-95.0)
94.8 (94.4-95.2)
94.7 (94.3-95.2)
94.4 (93.7-95.0)
94.5 (93.5-95.5)
94.7 (92.8-96.6)
93.4 (88.7-98.1)
94.3 (94.2-94.5)

พ.ศ. 2555
87.8 (86.7-88.9)
91.9 (89.8-94.1)
96.4 (94.7-98.2)
95.7 (94.0-97.4)
95.0 (93.8-96.1)
94.3 (93.0-95.5)
94.3 (93.2-95.4)
95.3 (94.5-96.0)
95.5 (94.9-96.2)
95.7 (95.2-96.2)
96.1 (95.6-96.5)
95.5 (95.1-95.9)
96.1 (95.7-96.5)
96.3 (95.9-96.6)
96.2 (95.8-96.6)
96.4 (96.1-96.8)
96.3 (96.0-96.6)
95.9 (95.5-96.3)
96.2 (95.7-96.7)
95.8 (94.9-96.7)
95.2 (93.5-97.0)
86.3 (79.6-93.0)
95.7 (95.6-95.8)

หมายเหตุ: ตัวเลขในวงเล็บเป็ นค่าช่วงความเชื่อมัน่ ที่ร้อยละ 95 (95% confidence interval)
ของความสมบูรณ์ของการจดทะเบียนตาย

รวม
พ.ศ. 2551-2555
86.7 (86.2-87.3)
91.9 (90.9-92.9)
94.1 (93.0-95.2)
94.6 (93.7-95.5)
94.3 (93.7-94.9)
93.8 (93.1-94.4)
93.2 (92.6-93.7)
94.1 (93.6-94.5)
94.5 (94.2-94.8)
94.5 (94.3-94.8)
94.9 (94.6-95.1)
94.9 (94.6-95.1)
95.0 (94.8-95.2)
95.2 (95.0-95.4)
95.3 (95.1-95.5)
94.9 (94.7-95.1)
95.0 (94.8-95.2)
94.8 (94.6-95.0)
94.6 (94.3-94.9)
94.7 (94.2-95.2)
94.5 (93.5-95.5)
92.5 (90.1-95.0)
94.5 (94.5-94.6)

