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อายคุาดเฉล่ียเม่ือแรกเกิดช่วง 60 ทศวรรษท่ีผา่นมา 
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7 Avoiding 40% of the premature deaths in each country, 2010–30: review of national mortality trends to help quantify the UN Sustainable 
Development Goal for health.  Norheim, Ole F et al. , The Lancet , Volume 385 , Issue 9964 , 239 - 252 
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การตายตามสาเหตุ 
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Amenable mortality   Preventable mortality     
วณัโรค  โรคของต่อมไทรอยด์  การติดเชือ้เอชไอวี/เอดส์  ไข้หวดัใหญ่  
โรคติดเชือ้จากแบคทีเรียและโปรโตซวั  โรคเบาหวาน   โรคไวรัสตบัอกัเสบ  โรคปอดบวม  
มะเร็งลําไส้ใหญ่และทวารหนกั   โรคลมชกั  มะเร็งปากและลําคอ   โรคปอดอดุกัน้เรือ้รัง   
มะเร็งผิวหนงัท่ีเก่ียวกบัเซลล์ผลิตเม็ดสีในผิวหนงั  โรคหวัใจรูมาติก  มะเร็งหลอดอาหาร  อบุตัิเหตทางถนน   
มะเร็งผิวหนงัท่ีไม่เก่ียวกบัเซลล์ผลิตเม็ดสีในผิวหนงั โรคหวัใจจากความดนัโลหิต

สงู   
มะเร็งกระเพาะอาหาร   อบุตัิเหตจุากการ

สมัผสัสารพษิ  
มะเร็งเต้านม  โรคหวัใจขาดเลือด  มะเร็งตบั   การพลดัตกหรือล้ม  
มะเร็งมดลกูและส่วนต่างๆของมดลกู โรคหลอดเลือดสมอง  มะเร็งปอด   อบุตัิเหตจุากเพลิงไหม้   
มะเร็งปากมดลกูและมดลกู  ไตอกัเสบและไตพกิาร  ความผิดปกติท่ีเก่ียวข้องกบัการด่ืมสรุา  การจมนํา้ 

มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ  ภาวะทางเดินปัสสาวะอดุตนั  ความผิดปกติจากการได้รับสารเสพติด

หรือยาต้องห้าม  
การฆ่าตวัตายและทํา

ร้ายตวัเอง  
มะเร็งต่อมไทรอยด์  โรคหอบหืด  ภาวะหลอดเลือดแดงเอออร์ตาโป่งพอง  การถกูทําร้าย   
มะเร็งต่อมนํา้เหลืองชนิดฮอดจ์กิน   แผลในกระเพาะอาหาร  ภาวะหลอดเลือดขาและปอดอดุตนั  
มะเร็งเม็ดเลือดขาว   ไส้เล่ือนบริเวณผนงัหน้าท้อง, 

ไส้ติ่งอกัเสบ และโรคน่ิวในถงุ

นํา้ดีหรือถงุนํา้ดีอกัเสบ 
เนือ้งอกท่ีไม่ร้ายแรง  ความพกิารหรือผิดปกติตัง้แต่

กําเนิด  
การตายปริกําเนิดยกเว้นการ

ตายจากการคลอด    
Wells C. Avoidable Mortality in England and Wales. Office for National Statistics [serial online] 2010 ,2012 

การแบ่งกลุ่มโรค 



Premature 
(under age 75) 

65 % 

Amenable 
19.0%  

Age 75 and 
older 
35 % 

Avoidable  
37 % 

Unavoidable 
13 % 

Ill-defined 
16 % 

Mortality  

การตายในประชากรไทย พ.ศ. 2552 

ขนิษฐา กู้ศรีสกลุ และคณะ (2557) 

Preventable 
18.0%  



YLLs: 1999, 2004,2009 

13 Male Female 

YLLs  
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  Unintentional injuries and mental health disorder were the major causes of DALYs lost in men aged 15-29 
  Cancer were the leading cause of DALYs lost in women aged 45-59  

DALYs lost by age, sex and major diseases, 
Thailand, 2009  



สรุป 

• คนไทยมีอายคุาดเฉล่ียสงูขึน้ ๒๓.๓ ปี ในช่วง ๖๐ ปีท่ีผา่นมา 

• การตายจากโรคตดิเชือ้มีแนวโน้มลดลง แตเ่พิ่มสงูขึน้ในช่วงการระบาด
ของเอดส์ ความท้าทายจากโรคอบุตัใิหม/่ซํา้ 

• การตายจากโรคไมต่ดิตอ่มีแนวโน้มเพิ่มขึน้ จากโครงสร้างประชากรท่ีมี
สดัสว่นผู้สงูอายมุากขึน้ 

• ความสําเร็จในอดีต กบัความท้าทายท่ีเปล่ียนไป  

• ทกุคนไมส่ามารถหลีกเล่ียงความตายได้ แตก่ารตายก่อนวยัอนัควร การ
ตายท่ีหลีกเล่ียงได้ การตายท่ีป้องกนัได้ การตายท่ีแก้ไขได้ สามารถลด
ได้ถ้ามีมาตรการท่ีเหมาะสม 
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