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บทสรุปผูบริหาร

อายุเฉลี่ยที่เสียชีวติ และการเสียชีวติ ของคนไรบา นในกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานครเปนเมืองหลวงของประเทศไทย ไมเพียงแตการเปนศูนยกลางทางเศรษฐกิจ
สังคมและวัฒนธรรม ดังนั้นกรุงเทพฯ จึงเปนเมืองที่ดูดดึงประชากรจากหลากหลายสถานที่เขามาสูเมือง
หลวงแหงนี้ การเขามาสูเมืองหลวงของประชากรตางถิ่นยอมนํามาซึ่งผลกระทบตอพื้นที่ปลายทาง ดัง
เห็นไดจากปญหาทางดานสิ่งแวดลอมตางๆ เชน มลพิษทางอากาศ มลพิษทางน้ํา ปญหาขยะมูลฝอย
เป น ต น (Macionis, John J. and Parrillo, Vincent N., 2010) ไม เ พี ย งเท า นี้ ประชากรในเขต
กรุงเทพมหานครเองและประชากรที่เขามาทํากิจกรรมตางๆ ในกรุงเทพยอมหลีกเลี่ยงมิไดที่จะไดรับ
ผลกระทบเชนเดียวกัน ผลพวงหนึ่งที่ตามมาจากการเปนสังคมเมือง นั่นคือ “คนไรบาน”
แทที่จริงแลว “บาน” เปนปจจัยสําคัญในการดํารงชีวิต การมีชีวิตไรบานยอมทําใหชีวิตไม
สามารถดํารงอยูไดอยางปกติ มีความสงบสุขและปลอดภัย ดังนั้นการทราบขอมูลเกี่ยวกับคนไรบานใน
เขตกรุงเทพมหานคร จึงนับเปนกาวแรกที่สําคัญในการศึกษาคนชายขอบ กลุมประชากรเปราะบางที่มี
ลักษณะพิเศษกลุมนี้ แมวาการศึกษาถึงสาเหตุการกลายมาเปนคนไรบานเปนสิ่งที่สําคัญในประเด็นของ
การหาแนวทางการแกไข และสามารถชวยทําใหเขาใจคนไรบานมากขึ้น ทวาการศึกษาเกี่ยวกับคนในไร
บานในทุกดานและทุกมิติ เช น การประเมิ นจํานวนประชากรไร บานและทราบถึงสถานการณการ
เสียชีวิตของประชากรกลุมนี้จะใหภาพที่สมบูรณและครบถวน นําไปสูการแกไขปญหาและจัดทําเปน
นโยบายที่ตรงจุดและตรงประเด็นที่สุดในอนาคต
เมื่อเปนเชนนี้แลวการไดศึกษาและจัดทําขอมูลดานอายุเฉลี่ยที่เสียชีวิต หรือขอมูลการเสียชีวิต
ในกลุมประชากรเฉพาะ อาทิเชน คนไรบาน ซึ่งเปนกลุมประชากรชายขอบและเปนกลุมประชากรที่
เฉพาะยอมเปนสิ่งที่ทาทายตอภาครัฐและเอกชน เพราะนอกจากจะเปนสิ่งที่ทาทายเนื่องจากมิไดมีการ
ดําเนินการจัดทําอยางเปนระบบเทาใดนัก และยังไมมีขอมูลที่เปนวิชาการในประเทศ ทั้งนี้สืบเนื่องจาก
ขอจํากัดดานขอมูล ระบบในการจัดเก็บขอมูลและประชากรคนไรบานที่จัดเปนประชากรแฝง และยาก
ตอการเขาถึง เปนตน อยางไรก็ตามการศึกษาครั้งนี้สามารถพิสูจนใหเห็นถึงระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชากรโดยเฉพาะคนไรบานไดเปนอยางดีแลว ขอมูลดังกลาวสามารถนําไปกําหนดแผนการเขาถึงกลุม
คนไรบาน จัดทําเปนโครงการใหบริการดูแลสุขภาพเฉพาะกลุม เพื่อปรับลดพฤติกรรมเสี่ยงตอโรคเรื้อรัง
และพฤติกรรมทําลายสุขภาพของประชากรกลุมนี้ ซึ่งนําไปสูการมีชีวิตที่ดีขึ้นของคนไรบาน ลดความ
เหลื่อมล้ําดานสุขภาพระหวางประชากรกลุมตางๆ

วัตถุประสงคการศึกษา

1. เพื่อศึกษาอายุเฉลี่ยที่เสียชีวิตของคนไรบานในกรุงเทพมหานคร
2. เพือ่ ศึกษาสาเหตุ ลักษณะและแบบแผนการเสียชีวิตของคนไรบานในกรุงเทพมหานคร

ฉ

วิธีการศึกษาและผลที่ไดรับจากการศึกษา

การศึ ก ษาวิ จั ย ครั้ ง นี้ ป ระยุ ก ต ใ ช ร ะเบี ย บวิ ธี วิ จั ย แบบผสมผสานทั้ ง การวิ จั ย เชิ ง ปริ ม าณ
(Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพื่อนําไปสูการบูรณา
การตอบโจทยการศึกษาทั้งในเชิงกวางและเชิงลึก อีกทั้งเปนการกลั่นกรองขอมูลในการศึกษาครั้งนี้ดวย
โดยอาศัยการเก็บรวบรวมขอมูลทั้งในระดับปฐมภูมิและระดับทุติยภูมิจากหนวยงานตางๆ 14 หนวยงาน
รวมถึงไดดําเนินการสัมภาษณระดับลึก สัมภาษณเปนกลุมกับเจาหนาที่ ผูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิและ
ผูเกี่ยวของทุกฝาย ในแบบทางการและกึ่งทางการ เพื่อใหไดขอมูลที่ถูกตอง ชัดเจน ครอบคลุมและเปน
ประโยชนกับการศึกษาในครั้งนี้
ผลการศึกษาครั้งนี้นําเสนอเปน 4 สวนดวยกัน คือ 1) การเสียชีวิตของคนไรบาน: ความยืนยาว
ของชีวิต 2) อายุเฉลี่ยที่เสียชีวิตของคนไรบาน 3) คนไรบานในความดูแลของหนวยงานภาครัฐ: มิติดาน
อายุ และ 4) สาเหตุการเสียชีวิตของคนไรบาน
การเสียชีวิตของคนไรบาน: ความยืนยาวของชีวิต
หนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของกับคนไรบาน อันไดแก 1. สถานคุมครองคนไรที่พึ่งชายธัญบุรี 2.
สถานคุมครองคนไรที่พึ่งหญิงธัญบุรี 3. สถานคุมครองและพัฒนาคนพิการบานกึ่งวิถี (ชาย) 4. สถาน
คุมครองและพัฒนาคนพิการบานกึ่งวิถี (หญิง)) และหนวยงานภาคประชาสังคม/ องคกรพัฒนาเอกชน
ไดแก มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่อยูอาศัย (มพศ.) ซึ่งผูศึกษาไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลมานั้น พบวา มี
การบันทึกขอมูลพื้นฐานของผูเขารับบริการ และการเสียชีวิตของผูเขารับการบริการ แตทวาจํานวนปที่
บันทึกขอมูลยังไมยาวนานมากพอที่จะคํานวณอายุคาดเฉลี่ยหรืออายุขัยเฉลี่ยของกลุมคนไรบานที่สนใจ
ได อีกทั้งมีปญหาที่ไมสามารถเชื่อมโยงจากขอมูลพื้นฐานกับขอมูลการเสียชีวิตของผูเขารับบริการได ทํา
ใหในปจจุบันสามารถคํานวณไดเพียงอายุเฉลี่ยที่เสียชีวิตของคนไรบานในแตละปเทานั้น
อายุเฉลี่ยที่เสียชีวิตของคนไรบาน
คนไรบานที่เสียชีวิตในแตละหนวยงานมีอายุประมาณ 60 ป ในชวงอายุ 50-65 ป มีจํานวนคน
ที่เสียชีวิตคอนขางมาก โดยเปรียบเทียบกับกลุมอายุอื่นๆ ทั้งนี้เพศหญิงมีอายุเฉลี่ยที่เสียชีวิตสูงกวาเพศ
ชายเล็กนอย (อายุประมาณ 60 ป เปรียบเทียบกับอายุประมาณ 58 ป ตามลําดับ) ดังนั้นอายุเฉลี่ยที่
เสียชีวิตของตัวอยางจึงต่ํากวาอายุคาดเฉลี่ยของประชากรไทยในปจจุบันคอนขางมาก (เพศหญิง อายุ
ประมาณ 82 ป เปรียบเทียบกับ เพศชาย อายุประมาณ 77 ป ตามลําดับ)
ขณะที่ อายุ ที่เสียชี วิตของคนไรบานในพื้ นที่สาธารณะ อาศั ยการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญและ
ผูทรงคุณวุฒิที่มีความคุนเคยกับประเด็นคนไรบาน และผูเชี่ยวชาญที่ทํางานใหบริการรับสงคนในพื้นที่
สาธารณะไปยังโรงพยาบาล ไดใหคําตอบที่คอนขางเปนไปในทิศทางเดียวกับการเสียชีวิตของผูเขารับ
บริการในหนวยงาน กลาวคือ สวนใหญคนในพื้นที่สาธารณะเสียชีวิตที่อายุประมาณ 40-50 ป และพบ
เจอผูสูงอายุเสียชีวิตในพื้นที่สาธารณะจํานวนไมมากนัก

ช

คนไรบานในความดูแลของหนวยงานภาครัฐ: มิติดานอายุ
โดยเฉลี่ยผูที่เขารับบริการในสถานสงเคราะหมีอายุประมาณ 51 ป และเสียชีวิตในชวงอายุกอน
65 ป ดังนั้นความแตกตางของคาเฉลี่ยอายุท่ีเสียชีวิตกับคาเฉลี่ยของอายุผูเขารับริการประมาณ 10 ป
อาจกลาวไดวา โดยเฉลี่ยแลวสถานคุมครองฯ หนวยงานภาครัฐตองจัดสวัสดิการใหกับคนไรบานที่เขา
รับบริการในสถานคุมครองฯ หนวยงานภาครัฐโดยเฉลี่ยประมาณ 10 ป กอนที่คนไรบานจะเสียชีวิต
สาเหตุการเสียชีวิตของคนไรบาน
สรุปแลวคนไรบานที่ใชชีวิตในพื้นที่สาธารณะทั้งผูปวยทางกายและผูปวยทางจิต สวนใหญ
เสียชีวิตดวยอุบัติเหตุ โรคติดเชื้อและเสียชีวิตดวยเหตุจากการติดสุราเรื้อรังเปนหลัก มีเพียงบางรายที่
เสียชีวิตดวยโรคไมติดตอที่อาจจะเปนโรคประจําตัวมาตั้งแตกอนเปนคนไรบาน นอกจากนี้ สาเหตุการ
เสียชีวิตของคนไรบานกลุมนี้ ยังขึ้นอยูกับสภาพภูมิอากาศและสภาพแวดลอมที่อาศัยหลับนอนเปน
สําคัญดวย เชน ในฤดูรอน พบวา คนไรบานเสียชีวิตดวยการเปนโรคลมแดด (Heat Stroke) เปนตน
สําหรับขอมูลสาเหตุการเสียชีวิตของคนไรบานในหนวยงานภาครัฐ พบวา โดยรวมแลวมีการ
เสียชีวิตเกิดขึ้น 225 ราย เปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย (128 ราย เปรียบเทียบกับ 97 ราย) สวนใหญ
เสียชีวิตดวยโรคติดเชื้อในกระแสเลือด, สันนิษฐานติดเชื้อในกระแสเลือด สูงถึง 71 ราย (คิดเปนรอยละ
31.5) รองลงมาคนไรบานเสียชีวิตดวยโรคเกี่ยวกับระบบไหลเวียนโลหิตและระบบหายใจลมเหลว, หัวใจ
ลมเหลวเฉียบพลัน, กลามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน, หัวใจและปอดลมเหลวเฉียบพลัน จํานวน 55
ราย (คิดเปนรอยละ 24.4) ขณะที่คนไรบานเสียชีวิตดวยโรคชราภาพและมีการสันนิษฐานวาชราภาพ
เปนอันดับที่สาม จํานวน 39 ราย (คิดเปนรอยละ 17.3)
จากการศึกษา สาเหตุการเสียชีวิตของคนไรบานในครั้งนี้ พบวา คนไรบานมีการเสียชีวิตดวย
โรคที่คลายคลึงกับประชากรสวนใหญในสังคม ทวาแนวโนมของสาเหตุการเสียชีวิตของคนไรบานสวน
ใหญนั้น ยังคงมีสาเหตุที่มาจากโรคติดเชื้อ เชน กลุมโรคติดเชื้อในกระแสเลือด กลุมปอดโรคติดเชื้อ
แตกตางจากแนวโนมของประชากรโดยทั่วไปที่พบวา เสียชีวิตดวยโรคมะเร็งและโรคหัวใจ

ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย

ในสวนของการจัดเก็บขอมูลการเสียชีวิตของคนไรบานยังไมมีระบบและเปนมาตรฐานเดียวกัน
ทั้งนี้ขอมูลของหลายหนวยงานยังไมเปนเอกภาพ ดังนั้นเพื่อใหเกิดการพัฒนาระบบฐานขอมูลดานคนไร
บานที่มีประสิทธิภาพ ควรมีนโยบายและแผนปฏิบัติการจัดตั้งศูนยขอมูลคนไรบานกลาง ซึ่งอาจขึ้นกับ
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย โดยใหมีการจัดทําฐานขอมูลการตายของคนไรบาน
เปนองคประกอบหนึ่งที่สําคัญ เพื่อประโยชนในการวางแผนดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไรบาน
ตลอดจนแผนงานทางดานการสงเสริมสุขภาพ การปองกัน และการรักษาพยาบาลที่มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้
เพื่อลดคาใชจายที่ไมจําเปนจากการปลอยใหคนไรบานไมมีสุขภาวะที่ดี เจ็บปวยเรื้อรัง และกลายเปน
ผูปวยติดเตียงในระยะยาว
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โดยเฉลี่ยแลวสถานคุมครองฯ หนวยงานภาครัฐตองจัดสวัสดิการใหกับคนไรบานที่เขารับบริการ
ในสถานคุมครองฯ หนวยงานภาครัฐโดยเฉลี่ยประมาณ 10 ปกอนที่คนไรบานจะเสียชีวิต เมื่อเปนเชนนี้
แลว ยอมมีประเด็นที่นาสนใจ ดังนี้คือ 1) ความเพียงพอของจํานวนเจาหนาที่ และงบประมาณในการ
จัดบริการใหกับผูเขารับบริการ ซึ่งหนวยงานภาครัฐจําเปนตองเพิ่มปริมาณ กําลังคนรวมไปถึงการ
คาดการณงบประมาณในอนาคตเพื่อใชในการดูแลคนไรบาน และ 2) ทักษะความรูความสามารถของ
เจาหนาที่ในการดูแลผูเขารับบริการที่มีแนวโนมเปนผูสูงอายุ และมีโรคอันเกี่ยวเนื่องกับการสูงอายุ ใน
ประเด็นนี้ถือเปนสิ่งที่มิอาจมองขามได โดยเฉพาะการใหความรูในทุกมิติรวมถึงการปองกันตนเองในกลุม
เจาหนาที่และประชากรที่ทํางานในดานคนไรบานและกลุมประชากรเปราะบางอื่นๆ ดวย
สาเหตุรวมประการสําคัญที่อาจสงผลตอการเสียชีวิตของคนไรบานทั้งกลุมที่อาศัยอยูในพื้นที่
สาธารณะและในหนวยงานภาครัฐและองคกรพัฒนาเอกชน คือ การไดรับการสงเสริมสุขภาวะทั้งดาน
รางกายและจิตใจ อันเปนเครื่องมือสําคัญในการปองกันโรค หรือลดความรุนแรงของโรคตางๆ อันเปน
สาเหตุของการตายไดอยางมีประสิทธิภาพ กลุมคนไรบาน โดยเฉพาะในพื้นที่สาธารณะยังคงมีขอจํากัด
ในการเขาถึงการรักษาสุขอนามัยที่ดี การไดรับอาหารที่สะอาดและมีประโยชน รวมถึงการไดรับการ
รักษาอยางเหมาะสมเมื่อเริ่มเกิดการเจ็บปวย
จากการศึกษาครั้งนี้ซึ่งเปนการรวบรวมขอมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิเกี่ยวกับคนไรบาน ซึ่งพบวา
ขอมูลเหลานี้มีการนําไปใชในการศึกษาวิจัยและวิเคราะหที่นอยมาก ทั้งนี้ขอมูลตางๆ (แตผูศึกษามิไดรับ
อนุญาตใหเขาถึง ไดแก ที่อยู รายชื่อ เปนตน) อยางไรก็ตามขอมูลที่คนพบมีประโยชนในการสรางความ
เขาใจเกี่ยวกับคนไรบานในหลากหลายดาน ทั้งนี้หากมีการศึกษาในอนาคตจึงควรมีการติดตามหรือ
จัดทําระบบลงทะเบียนและติดตามคนไรบานจากชื่อและที่อยูตอไปภายหลังจากที่คนไรบานกลับเขาสู
ระบบแลว หรือศึกษาติดตามครอบครัวของคนไรบานเหลานี้ เปนตน
ในดานการการประเมินตนทุนนั้น ควรทําการขึ้นทะเบียนคนไรบาน เพื่อหาประชากรเปดเสี่ยง
และอัตราตายรายกลุมอายุ นอกจากนี้แลวควรเก็บขอมูลระยะเวลาที่เขารับบริการ (อายุ x ป ถึง x+n
ป) เพื่อประเมินตนทุนตอคน

ขอเสนอในเชิงระเบียบวิธี

วิธีการศึกษาอายุคาดเฉลี่ยและการเสียชีวิตของประชากรคนไรบานที่ถูกตองตามหลักวิชาการ
และเปนขอมูลที่สามารถพิสูจนและยืนยันไดอยางแทจริงนั้น คือ การคํานวณอายุคาดเฉลี่ยตามรุนป ซึ่ง
เปนเทคนิคการวิเคราะหทางตรงที่อาศัยการติดตามคนไรบานทุกคนไปจนกระทั่งคนไรบานเสียชีวิต และ
เมื่อกลุมคนไรบานที่ติดตามเสียชีวิตหมดทุกคนแลว จะไดคาเฉลี่ยของอายุที่เสียชีวิตของคนไรบานทุกคน
ที่เฝาติดตาม ซึ่งเปนวิธีท่ีมีความเหมาะสมกับกลุมประชากรที่สนใจที่มีขนาดเล็ก เนื่องจากตองติดตาม
ขอมูลการเสียชีวิตของประชากรที่สนใจทุกคนอยางตอเนื่องและยาวนาน
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การวางแผนจัดเก็บขอมูลและการใชประโยชนจากขอมูลการตายคนไรบานมีความสําคัญตอการ
ริเริ่มจัดทําฐานขอมูลคนไรบานอยางเปนระบบ เพื่อใหสามารถวิเคราะหขอมูลเชิงลึกสําหรับการกําหนด
นโยบายและวางแผนการดําเนินงานดานคนไรบานตอไป

บทที่ 1
บทนํา
ที่มาและความสําคัญของปญหา
ปจจัยสี่ในการดํารงชีวิตของมนุษยโดยทั่วไปนั้น ไดแก อาหาร ยารักษาโรค เครื่องนุงหมและที่
อยูอาศัย ทั้งนี้หากมนุษยขาดซึ่งปจจัยใดปจจัยหนึ่งยอมมีผลกระทบตอความสมดุลในชีวิต อาทิ การขาด
แคลนอาหารในการบริโภคยอมกอใหเกิดภาวะขาดสารอาหาร เกิดการเจ็บปวยเปนโรคไดงายและอาจ
ตองเสียชีวิตในทายที่สุด ขณะที่มนุษยอาศัยอยูในสภาพภูมิอากาศหนาวเย็น หากไมมีเครื่องนุมหมให
รางกายอบอุนยอมทําใหเกิดความยากลําบากในการดํารงชีวิต เปนตน
สําหรับผูที่ไมมีที่อยูอาศัยหรือคนไรบาน คือ บุคคลซึ่งไมมีแหลงพํานักพักพิงอยางถาวร ตองเร
รอนอยูตามพื้นที่สาธารณะตางๆ ดังปรากฏใหเห็นในเขตสังคมเมืองหรือเมืองใหญๆ ไมเวนแมแตใน
กรุงเทพมหานคร คนไรบานเหลานี้จัดเปนบุคคลที่ตองดํารงชีพอยางไมปกติ ซึ่งกอใหเกิดปญหาทั้งตอ
ตนเอง ชุมชนและสังคม เปนที่ทราบกันดีวากรุงเทพมหานครเปนเมืองหลวงของประเทศไทย ไมเพียงแต
จะเปนศูนยกลางทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ดังนั้น กรุงเทพฯ จึงเปนเมืองที่ดูดดึงประชากรจาก
หลากหลายสถานที่เขามาสูเมืองหลวงแหงนี้ การเขามาสูเมืองหลวงของประชากรตางถิ่นยอมนํามาซึ่ง
ผลกระทบตอพื้นที่ปลายทาง ดังเห็นไดจากปญหาทางดานสิ่งแวดลอมตางๆ เชน มลพิษทางอากาศ
มลพิษทางน้ํา ปญหาขยะมูลฝอย เปนตน (Macionis, John J. and Parrillo, Vincent N., 2010) ไม
เพียงเทานี้ ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครเองและประชากรที่เขามาทํากิจกรรมตางๆ ในกรุงเทพฯ
ยอมหลีกเลี่ยงมิไดที่จะไดรับผลกระทบเชนเดียวกัน ผลพวงหนึ่งที่ตามมาจากการเปนสังคมเมืองนั่นคือ
ปญหา “คนไรบาน” กลุมประชากรชายขอบที่หลุดจากตาขายความคุมครองทางสังคม และระบบ
สวัสดิการของภาครัฐ
การทราบข อ มู ล เกี่ ย วกั บ คนไร บ า นในเขตกรุ ง เทพมหานคร จึ ง ถื อ เป น ก า วแรกที่ สํ า คั ญ ใน
การศึกษาคนชายขอบที่มีลักษณะพิเศษกลุมนี้ แมวาการศึกษาถึงสาเหตุการกลายมาเปนคนไรบานเปน
สิ่งที่สําคัญในประเด็นของการหาแนวทางการแกไขและชวยทําใหเขาใจคนไรบานมากขึ้น ทวาการศึกษา
เกี่ยวกับคนในไร บานในทุ กด านและทุ กมิติ เชน การประเมิ นจํานวนประชากรไรบานและทราบถึง
ภาวการณตายของประชากรกลุมนี้จะใหภาพที่สมบูรณและครบถวน นําไปสูการแกไขปญหาและจัดทํา
เปนนโยบายที่ตรงจุดและตรงประเด็นที่สุดในอนาคต
อนึ่ง “การมีชีวิตที่ยืนยาวของมนุษยสามารถบงบอกถึงสิ่งใด” หากมนุษยมีชีวิตที่ยืนยาวขึ้น
ยอมแสดงใหเห็นถึงความกาวหนาทางดานการแพทยการสาธารณสุขและยารักษาโรค การมีเทคโนโลยีที่
ทันสมัยและการเขาถึงระบบการรักษาพยาบาลไดโดยสะดวก ไมเพียงเทานี้ผูที่อายุยืนสามารถสะทอนถึง
การปฏิ บั ติ ต นในด า นพฤติ ก รรมสุ ข ภาพที่ ดี ไม ว า จะเป น ด า นการดู แ ลสุ ข ภาวะอนามั ย ของตนเอง
ตลอดจนความรูในดานการออกกําลังกาย การพักผอนและการรับประทานอาหารที่ดีมีประโยชน การอยู
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อาศัยในสถานที่และสิ่งแวดลอมอันสงเสริมสุขภาพกายและจิตใจ รวมไปถึงการมีนัยยะแสดงใหเห็นถึง
การมีคุณภาพชีวิตและคุณภาพสังคมของประชากรที่ดีขึ้นในสังคมนั้นๆ
ในประเทศที่พัฒนาแลว เชน ญี่ปุน สวิตเซอรแลนด สวีเดน นอรเวย อิตาลี สิงคโปร เกาหลีใต
เปนตน ลวนแลวแตเปนกลุมประเทศที่มีผูคนมีชีวิตที่ยืนยาว ขณะที่ประเทศที่พัฒนานอยๆ หรือกําลัง
พัฒนา กลับมีความยืนยาวของชีวิตนอยหรือผูคนจะเสียชีวิตเร็วนั่นเองโดยพบวาหลายประเทศในแถบ
แอฟริกา ประชากรมีอายุสั้นซึ่งประชากรจะเสียชีวิตกอนอายุ 55 ป (United Nations, 2016) ทั้งนี้การ
วัดความยืนยาวของชีวิตมนุษยวาจะอยูบนโลกใบนี้ไดนานแคไหนนั้น โดยทั่วไปแลวพิจารณาจากดัชนี
หนึ่งที่เรียกวา “อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด” (Life Expectancy at Birth) หรือเรียกงายๆ วา “อายุคาด
เฉลี่ย” ซึ่งเปนดัชนีที่ทําใหทราบวาประชากรที่เกิดมาในพื้นที่หรือสังคมนั้นๆ จะเสียชีวิตลงเมื่ออายุ
เทาใด ทั้งนี้ การจะทราบอายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดของคนในแตละสังคมจึงจําเปนตองอาศัยการคํานวณ
จากจํานวนประชากรและจํานวนการตายในพื้นที่นั้นๆ เปนสําคัญ
นอกจากความเกี่ยวของสัมพันธกันของอายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดและการตายของประชากร
แลว การศึกษาองคความรูที่เกี่ยวกับภาวการณตายไมวาจะเปนจํานวนการตายของประชากร อัตราตาย
ของประชากร สาเหตุการตายรวมถึงแบบแผนการตายของประชากร สามารถทําใหทราบถึงขอมูลที่
ละเอียดลึกซึ่งเกี่ยวกับการตายโดยเฉพาะมีประโยชนในการวางแผนปองกันสาเหตุการตายนั้นๆ ไดอยาง
มีประสิทธิภาพ รวมไปถึงการวิจัยทางการแพทยและระบาดวิทยา อีกทั้งสามารถนําไปปรับใชในการ
รณรงคพฤติกรรมสุขภาพตางๆ ที่ตรงกับเปาหมายและมีความชัดเจนมากขึ้น
โดยทั่ ว ไปประชากรที่ มี พ ฤติ ก รรมสุ ขภาพที่ ดีมี ความสัม พั นธ กั บอายุค าดเฉลี่ย เมื่ อแรกเกิด
กลาวคือ ยิ่งประชากรมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดียอมสงผลใหมีอายุที่ยืนยาวขึ้น ทั้งนี้ในกรณีของคนไรบานก็
เชนเดียวกัน ทวาความนาสนใจของการศึกษาอายุเฉลี่ยและการตายของคนไรบานนั้นมีความสัมพันธกับ
การพฤติกรรมสุขภาพ ทั้งนี้คนไรบานมีแนวโนมที่จะเสียชีวิตเร็วกวา หรือมีอายุเฉลี่ยที่ตาย (average
age of death) นอยกวาประชากรทั่วไป ดังเชนผลการศึกษาของ Sheffield University (Thomas,
Bethan, 2012) (2011) ระบุวา จากการวิเคราะหขอมูลการตายของคนไรบานคนไรบานในสหราช
อาณาจักรระหวางป ค.ศ. 2001-2009 พบวา คนกลุมนี้มีอายุคาดเฉลี่ยสั้นกวาประชากรทั่วไปถึง 30 ป
โดยอายุเฉลี่ยที่ตายของคนไรบานสวนใหญจะอยูที่อายุ 47 ป สําหรับผูชาย และอายุ 43 ป สําหรับ
ผูหญิง ซึ่งนอยกวาอายุเฉลี่ยที่ตายของประชากร คือ 77 ป สาเหตุสําคัญของการเสียชีวิตของคนไรบาน
สวนใหญ คือยาเสพติดและเครื่องดื่มแอลกอฮอล
หลั ก ฐานเชิ งประจั ก ษอีก ประการในสหรัฐ อเมริกา (Keyes, Scott, 2014) ยิ่ งพบประเด็นที่
นาสนใจวา อัตราตายของคนไรบานเกี่ยวของกับระยะเวลาที่กลายมาเปนคนไรบาน โดยมีประชากรคน
ไรบานกวาแสนคนที่อาศัยในพื้นที่สาธารณะตามทองถิ่นถนนเพิ่มมากขึ้น และคนไรบานเหลานี้จะมี
แนวโนมที่จะมีอัตราการตายสูงขึ้นในทศวรรษหนา เนื่องจากสวนใหญเปนผูสูงอายุแลว คนไรบานกลุม
ใหญที่สุดของสหรัฐอเมริกาคือ กลุมที่ออกจากบานในชวงทศวรรษที่ 1980 นักวิจัยจาก University of
Pennsylvania ที่ศึกษาขอมูลคนไรบานในซานฟรานซิสโกพบวา คนไรบานมีอายุมัธยฐานอยูที่ 53 ป
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ทั้งนี้ การมีคนไรบานเปนผูสูงอายุ สามารถพิจารณาได 2 ทาง กลาวคือ (1) คนไรบานมีอายุยืนยาวขึ้น
หรือ (2) หากพิจารณารวมกับอายุแรกเริ่มที่เขามาเปนคนไรบาน หากออกมาเมื่ออายุมากแลว ก็เทากับ
ปญหาการเปนคนไรบานไดเคลื่อนเขาสูกลุมผูสูงอายุ หรือวัยแรงงานตอนปลายมากกวาวัยรุนและวัย
แรงงานตอนตน ดังนั้น ปญหาสําคัญของคนไรบานคือ มีคนไรบานสูงอายุมากขึ้นในพื้นที่สาธารณะ และ
ไมสามารถเขาถึงบริการสาธารณะของรัฐได
จากการพิ จ ารณาข อ มู ล เกี่ย วกับ คนไรบ า นประเทศที่ พัฒ นาแลว (CRISIS, 2016; National
Alliance to End Homelessness, 2016; the U. S. Department of Housing and Urban
Development, 2016; Mahito Hayashi, 2013) พบวา มีขอมูลสถิติตัวเลขที่เกี่ยวกับคนไรบาน การ
ประมาณการณคนไรบานในแตละพื้นที่และขอมูลเกี่ยวกับการตาย เปนตน แตทวายังคงมีความจํากัดใน
ดานขอมูลเนื่องจากผูที่คนไรบานเปนบุคคลที่เขาถึงไดยาก อยางไรก็ดีขอมูลตางๆ เหลานี้ยอมเปน
หลักฐานเบื้องตนในการเขาถึงหรือนําไปสูมาตรการในการชวยเหลือในทุกๆ ดาน เพื่อใหคนไรบานได
ชวยเหลือตนเองและอยูรวมในสังคมปจจุบันได
เมื่อเปนเชนนี้แลว การไดศึกษาและจัดทําขอมูลดานอายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดหรือขอมูลการ
ตายในกลุมประชากรเฉพาะ อาทิ คนไรบาน ซึ่งเปนกลุมประชากรชายขอบและเปนกลุมประชากรที่
เฉพาะยอมเปนสิ่งที่ทาทายตอภาครัฐ องคกรพัฒนาเอกชนที่ทํางานเกี่ยวของ รวมถึงภาคประชาสังคม
เพราะมีขอจํากัดหลายประการในการเขาถึงขอมูลของคนกลุมนี้ เนื่องจากการดําเนินการจัดเก็บขอมูลยัง
ไมปนระบบเทาใดนัก อีกทั้งยังไมมีการศึกษาวิจัยหรือมีรายงานในเชิงวิชาการที่สามารถใชเพื่ออางอิงได
ดวยขอจํากัดดานขอมูล และระบบในการจัดเก็บขอมูลและประชากรคนไรบานที่เปนประชากรแฝงและ
ยากตอการเขาถึงนี้ สงผลใหทางทีมวิจัยเห็นความสําคัญของการศึกษาเพื่อวิเคราะหหาอายุคาดเฉลี่ยที่
ใกลเคียงกับความเปนจริงมากที่สุดของคนไรบานทั้งกลุมที่อาศัยอยูในพื้นที่สาธารณะ และในศูนยพักคน
ไรบาน เนื่องจากการศึกษาครั้งนี้จะสามารถพิสูจนใหเห็นถึงระดับคุณภาพชีวิตของประชากรโดยเฉพาะ
คนไรบานได ขอมูลดังกลาวสามารถนําไปกําหนดแผนการเขาถึงกลุมคนไรบาน จัดทําเปนโครงการ
ใหบริการดูแลสุขภาพเฉพาะกลุม เพื่อปรับลดพฤติกรรมเสี่ยงตอโรคเรื้อรังและพฤติกรรมทําลายสุขภาพ
ของประชากรกลุมนี้ ซึ่งนําไปสูการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของคนไรบาน และลดความเหลื่อมล้ําดาน
สุขภาพระหวางประชากรกลุมตางๆ (Thomas, Bethan, 2012) ไมเพียงเทานี้การทราบถึงขอมูลเชิงลึก
จากกลุมคนทํางานและกลุมคนไรบานที่แทจริง ยอมสะทอนถึงความเปนจริงที่เกิดขึ้นในชุมชนและสังคม
ซึ่งเปนสิ่งสําคัญและจําเปนอยางเรงดวนเพื่อใหคนในสังคมไดมีความเขาใจและตระหนักถึงบทบาท
หนาที่ของตนเองที่มีตอกลุมคนไรบานเหลานี้
วัตถุประสงคการศึกษา
1. เพื่อศึกษาอายุคาดเฉลี่ยของคนไรบานในกรุงเทพมหานคร
2. เพื่อศึกษาสาเหตุ ลักษณะและแบบแผนการตายของคนไรบานในกรุงเทพมหานคร
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ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. ทราบถึงอายุเฉลี่ยที่ตาย สถานการณเกี่ยวกับคนไรบานเขตกรุงเทพมหานคร ทั้งในดาน
สาเหตุ ลักษณะและแบบแผนการตายของคนไรบาน
2. ทราบถึงความยืนยาวของชีวิตคนไรบาน

บทที่ 2
วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
การศึกษาครั้งนี้ดําเนินการศึกษารวบรวมองคความรู และทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของโดย
สามารถจัดเปนหัวขอใหญๆ ได 4 หัวขอ ดังนี้
1. องคความรูทางประชากรศาสตร
2. การฉายภาพประชากร (population projection) ในกลุมประชากรเฉพาะ
3. สาเหตุของการกลายมาเปนคนไรบาน และแบบแผนการดําเนินชีวิตของคนไรบาน
4. งานวิจัยที่เกี่ยวของ

องคความรูทางประชากรศาสตร

ในส ว นของการรวบรวมองค ค วามรู ท างประชากรศาสตร ข องการศึ ก ษานี้ ได พิ จ ารณาใน
รายละเอียดที่เกี่ยวของในประเด็นตางๆ อันไดแก ความหมายของประชากรศาสตร แหลงขอมูลทาง
ประชากรศาสตร มาตรวัดทางประชากรศาสตร รวมทั้งระเบียบวิธีทางประชากรศาสตร โดยเนนใน
ประเด็นที่เกี่ยวของกับการตายหรือการเสียชีวิต และภาวะการเสียชีวิตของประชากร เพื่อใหบรรลุ
วั ต ถุ ป ระสงค ข องการศึ ก ษาวิ จั ย ในส ว นนี้ จึ ง เริ่ ม ด ว ยการอธิ บ ายถึ ง ความหมายเบื้ อ งต น ของ
ประชากรศาสตร และเครื่องมือตางๆ ที่ใช
1. ความหมายของประชากรศาสตร
ประชากรศาสตร (demography) หมายถึง การศึกษาเกี่ยวกับสถานะของประชากรในเรื่อง
ขนาด โครงสราง และการกระจายตัวตามพื้นที่ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงสถานะของประชากร และ
สวนประกอบของการเปลี่ยนแปลงสถานะของประชากร อันไดแก การเกิด การตาย และการยายถิ่น
(เพ็ญพร ธีระสวัสดิ์, 2539)
สถานะของประชากรนั้นครอบคลุมประเด็น ดานขนาดหรือจํานวน โครงสราง และการกระจาย
ตัวตามพื้นที่ของเขตพื้นที่แหงหนึ่ง ณ เวลาหนึ่ง เปนการแสดงภาพนิ่งของประชากรนั้น โดยที่สถานะ
ทางประชากรเปลี่ยนแปลงได (เพ็ญพร ธีระสวัสดิ์, 2539) เชน มีประชากรเพิ่มขึ้นหรือลดลงในแตละ
ชวงเวลาของพื้นที่หนึ่ง อันเปนผลมาจากสวนประกอบของการเปลี่ยนแปลงทางประชากร คือ การเกิด
การตาย และการยายถิ่น (เขาและออก) ในชวงเวลานั้นของพื้นที่นั้น นอกจากนี้ ปรากฏการณทาง
ประชากรทั้งขนาด องคประกอบ การกระจายตัวตามพื้นที่ การเกิด การตาย และการยายถิ่น ยังมี
ปฏิสัมพันธกับปจจัยดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมของพื้นที่หรือประชากรนั้นดวย
ความหมายของปรากฏการณทางประชากรที่กลาวถึง โดยสรุปมีดังตอไปนี้
1.1 ขนาดของประชากร (population size) คือ จํานวนคนทั้งสิ้นที่อาศัยอยูในเขตพื้นที่ที่
ศึ ก ษา ณ เวลาหนึ่ ง เช น จํ า นวนคนไร บ า นในช ว งเวลาตั้ ง แต 22.00 น. ของวั น ที่ 4
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กันยายน พ.ศ. 2558 ถึง 04.00 น. ของวันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2558 ที่อาศัยอยูในพื้นที่
สาธารณะ และศูนยพักพิงของรัฐและเอกชน มี รวมทั้งสิ้น 1,307 คน (อนรรฆ พิทักษ
ธานินท และคณะ, 2559)
1.2 องคประกอบของประชากร (population composition) หรือโครงสรางของประชากร
คื อ คุ ณ ลั ก ษณะของประชากรด า นต า งๆ ได แ ก อายุ เพศ เชื้ อ ชาติ สถานภาพสมรส
สถานภาพการทํางาน ศาสนา การศึกษา ภาษา เปนตน
ทั้งนี้โครงสรางที่สําคัญและเปนพื้นฐานที่สุด คือ โครงสรางดานเพศและโครงสรางดานอายุ การ
นําเสนอขอมูลเกี่ยวกับเพศและอายุพรอมๆ กัน สามารถแสดงในรูปของโครงสรางทางอายุและเพศ
(age-sex structure) หรือ โครงสรางทางประชากร (population structure) หรือพีระมิดประชากร
(population pyramid)
1.3 การกระจายตั ว ของประชากรตามพื้ น ที่ (special distribution) คื อ การที่ ป ระชากร
กระจายกันอยูอาศัยตามพื้นที่ทางภูมิศาสตรซึ่งอาจกําหนดขอบเขตเปนหนวยพื้นที่บริหาร
หรือการปกครอง หรือตามสภาพทางภูมิศาสตร เชน ทวีป และภูมิภาคตางๆ ของโลก หรือ
เปนเขตเมือง-ชนบท ซึ่งประชากรของเขตพื้นที่ที่ศึกษาหนึ่งมักกระจายตัวตามพื้นที่ไม
เทากัน
การเปลี่ยนแปลงการกระจายตัวตามพื้นที่ของประชากรของเขตพื้นที่แหงใดแหงหนึ่ง เกิดจาก
การที่ขนาดของประชากรของเขตพื้นที่ระดับยอยเปลี่ยนแปลงในอัตราที่ไมเทากัน เนื่องจากอัตราการ
เกิด อัตราการตาย และอัตราการยายถิ่น มักจะแตกตางกันไปตามเขตพื้นที่ระดับยอย
1.4 การเกิ ด หรื อ ภาวะเจริ ญ พั น ธุ (fertility) หมายถึ ง จํ า นวนบุ ต รเกิ ด รอด (live births)
ทั้ ง หมดที่ ส ตรี ค นหนึ่ ง ให กํ า เนิ ด ตลอดวั ย เจริ ญ พั น ธุ (child-bearing ages หรื อ
reproductive ages) ในอาณาเขตและชวงเวลาที่สนใจศึกษา ซึ่งเปนพฤติกรรมการมีบุตร
ที่เกิดขึ้นจริงและมีความสัมพันธกับสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
1.5 การเสียชีวิต การตาย หรือภาวะมฤตภาพ (mortality) คือ ความถี่ของเหตุการณการตาย
ที่เกิดขึ้นในอาณาเขต และชวงเวลาที่สนใจศึกษา การตายเปนเหตุการณชีพที่ตองเกิดกับ
ทุกคน ภาวการณตายเกี่ยวของกับสาขาวิชา เชน การแพทยและสาธารณสุข เศรษฐศาสตร
และสังคมวิทยา เปนตัวชี้วัดถึงสถานการณทางสาธารณสุขของประเทศ ระดับการพัฒนา
สังคมและเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิตของประชากร สาเหตุของการตายเปนเรื่องสําคัญอีกเรื่อง
ในการศึกษาภาวะการตาย โดยมีความแตกตางกันอยางมากในแตละประเทศ ประชากรใน
ประเทศดอยพัฒนามักจะตายดวยโรคติดเชื้อ เชน โรคระบาดตางๆ ฝดาษ ไขจับสั่น ขณะที่
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ประชากรในประเทศพั ฒนาแล วจะตายดวยโรคที่เกิดจากการเสื่ อมสภาพของอวั ย วะ
ภายในรางกาย เชน มะเร็ง และโรคเรื้อรังตางๆ เชน โรคหัวใจ (ราชบัณฑิตยสถาน, 2557)
ไมเพียงเทานี้ในทางประชากรศาสตร ไดสนใจภาวะการเจ็บปวย (morbidity) ในฐานะที่เปน
สาเหตุของการตาย (causes of death) ขอมูลภาวะการเจ็บปวยจําแนกตามบัญชีจําแนกโรคสากล
(international classification of diseases) เมื่อนําประเภทของความเจ็บปวยมาจําแนกตามตัวแปร
สําคัญ เชน เพศ อายุ หรือเขตที่อยูอาศัย หรือสภานภาพทางเศรษฐกิจสังคมของผูเจ็บปวยแลว จะทําให
เห็นถึงตัวกําหนดของความเจ็บปวยแตละประเภทได (ราชบัณฑิตยสถาน, 2557)
1.6 ภาวะการยายถิ่น (migration) คือ ความถี่ของการเคลื่อนยายของประชากรขามเขตพื้นที่
หนึ่งไปอยูอีกพื้นที่หนึ่งเปนเวลานาน จนทําใหประชากรของพื้นที่ที่จากมาและพื้นที่ที่เขา
ไปอยูใหมเปลี่ยนไป (ปราโมทย ประสาทกุล, 2543)
2. แหลงขอมูลทางประชากรศาสตร (เพ็ญพร ธีระสวัสดิ์, 2539)
การศึกษาปรากฏการณทางประชากรอยางใดอยางหนึ่งในเขตพื้นที่หนึ่ง ณ เวลาหนึ่งที่สนใจ
ตองมีขอมูลเพื่อแสดงใหเห็นสถานการณและอธิบายขอเท็จจริงที่เกิดขึ้น แหลงขอมูลทางประชากรหลักๆ
ไดแก
2.1 สํามะโนประชากร (population census) เปนการเก็บรวบรวมขอมูลที่แสดงลักษณะทาง
ประชากร เศรษฐกิจ และสังคม ของประชากรทุกคนภายในประเทศ โดยการแจงนับ
ประชากรทั้งหมดในพื้นที่ ณ ชวงเวลาใดเวลาหนึ่งเปนรายบุคคลพรอมๆ กัน ณ เวลาที่
กําหนด เชน ณ เวลา 0.00 นาฬิกาของวันสํามะโน ซึ่งโดยทั่วไปจะทําทุกๆ 5 ป หรือ 10 ป
วั ต ถุ ป ระสงค ข องสํ า มะโนประชากร คื อ เพื่ อ ให มี ข อ มู ล และตั ว เลขที่ สํ า คั ญ เกี่ ย วกั บ
ประชากร ไดแก จํานวนคนและลักษณะดานตางๆ ของสมาชิกทุกคน ไดแก เพศ อายุ
สถานภาพสมรส เปนตน ขอมูลเหลานี้จะเปนประโยชนในการศึกษาสถานะทางประชากร
ณ เวลาหนึ่ง และการศึกษาการเปลี่ยนแปลงสถานะดานตางๆ ของประชากร นําไปสู
ประโยชนในการบริหารงานของหนวยงานตางๆ ของรัฐ เชน ประโยชนในการจัดเก็บภาษี
และประโยชนทางการทหาร และการวางแผนพัฒนาประเทศดานตางๆ อีกดวย
2.2 ทะเบี ย นชี พ (vital registration) เป น ผลพลอยได จ ากการทะเบี ย นราษฎร (civil
registration) ที่มีรัฐเปนผูดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล เหตุการณที่เก็บรวบรวมโดยระบบ
ทะเบียนราษฎรมีสวนหนึ่งเปนเหตุการณชีพ (vital event) อันเปนเหตุการณสําคัญในชีวิต
เชน การเกิด การตาย การสมรส และการหยา ซึ่งเปนแหลงขอมูลที่สําคัญในการศึกษาการ
เปลี่ยนแปลงสถานะดานตางๆ ของประชากร
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2.3 การสํารวจตัวอยาง (sample survey) เปนการสํารวจเพื่อเก็บขอมูลที่มีวัตถุประสงคเปน
การเฉพาะ ซึ่งมีความแตกตางจากการทําสํามะโนประชากร และการจดทะเบียนราษฎร
คือ ไมไดทําการสํารวจแจงนับหรือจดทะเบียน “ประชากรทุกคน” แตจะเลือกเก็บขอมูล
เฉพาะ “ตัวอยาง” ที่ถูกเลือกมาเปน “ตัวแทน” ของประชากรทั้งกลุมที่ตองการศึกษา มี
ขอดีคือ ประหยัดดานงบประมาณและบุคลากร และสามารถครอบคลุมเนื้อหาที่ตองการ
ศึกษาไดละเอียด และตรงกับความตองการของผูศึกษา รวมทั้งควบคุมคุณภาพของการ
เก็บรวบรวมขอมูล แตทวามีปญหาที่ความเปนตัวอยางที่ดีของประชากรที่สนใจศึกษา การ
สํ ารวจตั วอย างให ประโยชนใ นการศึกษาขอเท็จจริงทางประชากร และความสัม พันธ
ระหว า งปรากฏการณ ท างประชากรด ว ยกั น เอง และความสั ม พั น ธ ร ะหว า งทาง
ปรากฏการณทางประชากรกับปรากฏการณนอกระบบประชากร เชน เศรษฐกิจ สังคม
นอกจากนี้ ขอมูลจากการสํารวจตัวอยาง ยังใชในการตรวจสอบคุณภาพของขอมูลของสํา
มะโนประชากรและทะเบียนชีพ และทําใหเพิ่มเติมขอมูลจากแหลงอื่นๆ ใหสมบูรณขึ้น
2.4 แหลงอื่นๆ รวมถึงขอมูลจากทะเบียนของหนวยงานตางๆ ของรัฐที่เก็บรวบรวมขึ้นมาเพื่อ
ประโยชน ใ นการดํ า เนิ น งาน เช น กระทรวงพั ฒ นาสั ง คมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงแรงงาน กระทรวงสาธารณสุข เปนตน ขอมูลประชากรที่
สําคัญ ไดแก สํามะโนและการสํารวจตางๆ ของสํานักงานสถิติแหงชาติ ซึ่งดําเนินการอยาง
ตอเนื่อง (บุญเลิศ เลียวประไพ, 2539) นอกจากนี้ยังมีรายงานการสํารวจและเอกสาร
ตางประเทศ เชน Demographic Yearbook
3. มาตรวัดทางประชากรศาสตร
การวัดในประเด็นที่ศึกษาดานการเสียชีวิตและภาวการณตาย ซึ่งเกี่ยวของโดยตรงกับการ
ศึกษาวิจัยครั้งนี้วามีมากนอยเพียงใด และมีแบบแผนเปนอยางไร ทําไดโดยตัวชี้วัดหรือมาตรวัดทาง
ประชากรศาสตรตางๆ ไดแก
3.1 อัตราการตายอยางหยาบ (crude death rate หรือ CDR) แสดงความถี่เฉลี่ยของการตาย
ของประชากร ณ พื้นที่ที่ศึกษาในชวงเวลาหนึ่ง เชน จํานวนคนตายในปหนึ่งตอประชากร
1,000 คน เมื่ อกลางป นั้น เปนดัชนีชี้วัดการตายของประชากรอย างครา วๆ แตเปน ที่
ยอมรั บ กั น ทั่ ว ไป อั ต ราการตายอย า งหยาบของประชากรโดยทั่ ว ไปถู ก กระทบด ว ย
โครงสรางอายุและเพศ เพราะคํานวณดวยอัตราสวนระหวางจํานวนคนตายตอประชากร
ทั้งหมด โดยไมไดนําเอากลุมอายุหรือเพศ ที่เปนตัวแปรสําคัญมาพิจารณาดวย
3.2 อัตราการตายที่ปรับองคประกอบอายุ (age-adjusted death rate) เปนอัตราการตายที่
ปรับความแตกตางขององคประกอบอายุของประชากรตางกลุมในเวลาเดียวกัน หรือของ
ประชากรกลุ ม เดี ย วกั น ในเวลาต า งกั น การปรั บ นี้ เ รี ย กว า การทํ า ให เ ป น มาตรฐาน
(standardization) อัตราที่ปรับนี้ในตัวของมันเองไมมีความหมาย จะมีความหมายตอเมื่อ
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นําไปเปรียบเทียบ ไดแก เปรียบเทียบระหวางพื้นที่ เชน อําเภอ ประเทศ และเปรียบเทียบ
ระหวางปในพื้นที่เดียวกัน การปรับความแตกตางขององคประกอบอายุ มีวิธีการปรับที่ใช
กันทั่วไปคือ
3.2.1 วิธีตรงในการทําใหเปนมาตรฐาน (direct standardization) เปนวิธีที่ใชกัน
มาก โดยการเลือกประชากรมาตรฐานมาเปนฐานในการคํานวณหาอัตรา
ตายที่ปรับองคประกอบอายุ ถาอัตราที่ปรับแลวทุกตัวใชประชากรมาตรฐาน
เดียวกัน อัตราเหลานี้ก็สามารถนํามาเปรียบเทียบระหวางกันได
3.2.2 วิธีออมในการทําใหเปนมาตรฐาน (indirect standardization) เปนวิธีที่ใช
หากไมมีอัตราการตายจําเพาะอายุ มีขอมูลเฉพาะอัตราการตายหยาบ และมี
จํานวนประชากรจําแนกตามหมวดอายุ
ทั้งนี้ความแตกตางของอัตราที่ปรับองคประกอบอายุโดยวิธีตรงและวิธีออม คือ วิธีตรงสามารถ
ใชเปรียบเทียบกับประชากรมาตรฐานและเปรียบเทียบระหวางกันในแตละปได แตการปรับวิธีออม
อัตราที่ปรับแลวแตละตัวไมวาจะเปนของปหรือพื้นที่ ใชเปรียบเทียบกับประชากรมาตรฐานเทานั้น ไม
สามารถเปรียบเทียบระหวางกันได (บุญเลิศ เลียวประไพ, 2539)
3.3 อัตราการตายเฉพาะอายุ (age-specific death rates หรือ ASDRs) เปนมาตรวัดระดับ
การตายตามลักษณะดานอายุของประชากรของพื้นที่แหงหนึ่งในรอบปหนึ่ง โดยแสดงเปน
อัตราสวนระหวางจํานวนการตายของประชากรในกลุมอายุหนึ่งในรอบปหนึ่งตอประชากร
กลุมอายุนั้น ณ กลางปนั้น แสดงถึงแบบแผนการตายของประชากรที่ศึกษา โดยทั่วไป อายุ
เปนตัวกําหนดการตายที่สําคัญที่สุด ประชากรที่พนวัยทารกและมีอายุที่เกิน 5 ปไปแลว
เชน ประชากรอายุ 10-14 ป หรือ 15-19 ป มีอัตรารายที่ต่ํามาก ขณะที่ประชากรอายุ
มากๆ เชน 80 หรือ 85 ปขึ้นไปมีอัตราตายสูงสุด ทั้งนี้แตละประเทศมีแบบแผนการตาย
เมื่ออายุตางๆ แตกตางกันไป ประเทศกําลังพัฒนามีอัตราการตายของประชากรวัยทารก
และเด็กที่สูงมาก ประเทศไทยมีอัตราตายของผูชายในวัยแรงงาน อายุ 20-24 ปสูงมาก
เนื่องจากอุบัติเหตุและเอดส ในประเทศที่พัฒนาแลว อัตราตายจะสูงมากๆ เมื่ออายุสูง
มากๆ
3.4 อัตราสวนและอัตราตายตามสาเหตุการตาย
อัตราสวนการตายเฉพาะสาเหตุ (cause specific death ratio) คือ อัตราสวนรอยการ
ตายตามสาเหตุ การตายจากสาเหตุการตายหนึ่งหรือกลุมสาเหตุการตาย ตอจํานวนคน
ตายจากทุกสาเหตุรวมกัน
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อัตราเฉพาะสาเหตุการตาย (cause specific death rate) คือ จํานวนคนตายตามสาเหตุ
การตายจากสาเหตุการตายหรือกลุมสาเหตุการตายในระยะเวลาปหนึ่งตอประชากรกลาง
ป 100,000 คน
สาเหตุการตายมักอิงตามบัญชีจําแนกโรคสากลที่มีการแกไขปรับปรุงกันอยูเรื่อยๆ หากใน
ประเทศ เชน ระดับจังหวัด หรือทุกประเทศมีความถูกตองของสถิติการตายตามสาเหตุการ
ตายใกลเคียงกัน การเปรียบเทียบสาเหตุการตายก็จะทําไดดี (บุญเลิศ เลียวประไพ, 2539)
3.5 ความคาดหมายการคงชี พ (life expectancy) เป น มาตรวั ด ภาวะการตายที่ คํ า นึ ง ถึ ง
ผลกระทบของโครงสรางทางอายุของประชากร โดยนําเสนอเพียงคาเดียว เปนดัชนีที่แสดง
ถึงความยืนยาวของชีวิต (longevity) ซึ่งไดรับการยอมรับกันทั่วไป คํานวณจากตารางชีพ
(life table) ความคาดหมายการคงชีพ หรืออายุคาดเฉลี่ย คือจํานวนปโดยเฉลี่ยที่คาดวา
บุคคลที่รอดอยูถึงอายุใดๆ จะมีชีวิตรอดตอไปอีกกี่ป ภายใตแบบแผนภาวะการตายที่
กําหนด (ราชบัณฑิตยสถาน, 2557)
3.6 ตารางชีพและอายุคาดเฉลี่ยของประชากร
ตารางชี พ (life table) เป นแบบจํ าลองทางคณิ ตศาสตร แสดงถึ งสภาวะการตายของ
ประชากรกลุมหนึ่งในชวงเวลาหนึ่ง หากประชากรกลุมนั้นมีอัตราการตายจําเพาะอายุ
ตลอดชวงชีวิตตามแบบแผนที่กําหนด มีประโยชนดานการประกันชีวิต ภาวะการสมรส
การยายถิ่น ภาวะการทํางานดวย และการประเมินผลทางสุขภาพ
การคํานวณจากการกําหนดขอสมมุติฐานวา
1) กําหนดอัตราการตายจําแนกตามอายุ และจําแนกตามเพศ จากการดูแบบแผนการตาย
ตามหมวดอายุในพื้นที่ที่ศึกษา ณ เวลาหนึ่ง
2) กําหนดประชากรสมมุติขึ้นกลุมหนึ่ง และประชากรนี้มีโอกาสเสีย่ งในการตายตลอดชวง
ชีวิตตามแบบแผนของอัตราการตายตามหมวดอายุที่กําหนด
3) สมมุติใหประชากรในตารางชีพเปนประชากรปด คือไมมีการยายถิ่น
ผลลัพธที่สําคัญคือ ความคาดหมายการคงชีพเมื่อแรกเกิด (life expectancy at birth)
โดยทั่ ว ไปจะแยกคํ า นวณตารางชี พ ของประชากรเพศชาย และประชากรเพศหญิ ง
เนื่องจากมีแบบแผนการตายที่ตางกัน
ในส ว นของการคํ า นวณ ตารางชี พ เป น ตารางแสดงความสั ม พั น ธ ร ะหว า ง “ฟ ง ก ชั่ น ”
(function) ตางๆ ที่วางอยูในแนวตั้งตอๆ กัน เปน “คอลัมน” หรือ “สดมภ” แตละสดมภ
จะมีหนาที่เปนการเฉพาะและ “อายุ” ที่วางอยูตามแนวนอน ที่เริ่มตั้งแตเกิด แลวเพิ่ม
สูงขึ้นไปเรื่อยๆ จนถึงอายุสุดทาย โดยที่อายุเปนหัวใจสําคัญของตารางชีพ จะใชอักษร x
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แสดงอายุ โดยเขียนกํากับหอยทายสัญลักษณของ “ฟงกชั่น” ตางๆไว ถาเขียนวา อายุ x
หมายถึ งอายุ ครบ x ป พอดี หรือมีอายุครบรอบวัน เกิ ด x ป อายุ x+n หมายถึง มี อ ายุ
เพิ่มขึ้นจาก x ไปอีก n ป n คือจํานวนป ดังตัวอยางตารางชีพแบบยอประชากรชายของ
ประเทศไทย พ.ศ. 2538-2539 (ปราโมทย ประสาทกุล และปทมา วาพัฒนวงศ, 2554)
ตาราง 1 ตัวอยางตารางชีพแบบยอประชากรชายของประเทศไทย ป พ.ศ. 2538-2539
อายุ x
lx
dx
Tx
nqx
nLx
ต่ํากวา 1 ป 0.02940 100,000
2,940
97,433 6,996,705
1-4
0.00623
97,060
605
386,767 6,899,272
5-9
0.00542
96,455
523
480,969 6,512,505
10 - 14
0.00497
95,932
477
478,469 6,031,537
15 - 19
0.00912
95,455
871
475,100 5,553,067
20 - 24
0.01187
94,585
1,122
470,117 5,077,967
25 - 29
0.01411
93,462
1,319
464,013 4,607,850
30 - 34
0.01628
92,143
1,500
456,966 4,143,836
35 - 39
0.01739
90,643
1,576
449,277 3,686,870
40 - 44
0.02104
89,067
1,874
440,653 3,237,593
45 - 49
0.02739
87,194
2,389
429,996 2,796,940
50 - 54
0.03657
84,805
3,101
416,272 2,366,944
55 - 59
0.06210
81,704
5,074
395,835 1,950,672
60 - 64
0.09436
76,630
7,231
365,073 1,554,837
65 - 69
0.12183
69,399
8,455
325,859 1,189,764
70 - 74
0.18767
60,945
11,437
276,129 863,905
75 - 79
0.30062
49,507
14,883
210,330 587,775
80 ปขึ้นไป 1.00000
34,625
34,625
377,446 377,446

ex
69.97
71.08
67.52
62.87
58.17
53.69
49.30
44.97
40.67
36.35
32.08
27.91
23.87
20.29
17.14
14.18
11.87
10.90

ฟงกชั่นตางๆ แทนความหมายดังนี้
q x หรือ n q x
คือ “อัตรามรณะ” ซึ่งเปนความนาจะเปน (probability) ของการ
ตายระหวางอายุ x ถึง x+n ป ในการเริ่มสรางตารางชีพ จะเริ่มจากการแปลงอัตราการ
ตายเฉพาะกลุมอายุใหเปนความนาจะเปนของการตาย
l x คือ จํานวนคนที่มีชีวิตอยูเมื่ออายุ x ป โดยสมมุติวาประชากรเกิดมาพรอมกัน 100,000
ราย หรือที่เรียกวา “ราดิกซ” l 0 หรือจํานวนคนที่มีชีวิตอยูเมื่ออายุ 0 ป เมื่อมีอายุสูงขึ้น
จํานวนคน 100,000 คนนี้ก็จะลดลงไปเรื่อยๆ ตามความนาจะเปนของการตายในแตละ
ชวงอายุ

12

d x หรือ n d x
คือ จํานวนคนตายในชวงอายุ x ถึง x+n ป สามารถหาจํานวนคน
ตายไดดวยการเอา q x คูณจํานวนคนที่มีชีวิตอยูเมื่ออายุ x ป (หรือ l x )
L x หรือ n L x
คือ จํานวนปคนที่มีชีวิตอยูระหวางอายุ x ถึง x+n ป ฟงกชั่นนี้เปน
การเปลี่ยนหนวย “จํานวนคน” ที่มีชีวิตอยูในแตละกลุมอายุ (l x ) ใหเปนหนวยเวลาคือ
“จํานวนปคน” ที่มีชีวิตอยู
T x คือ จํานวนปคนทั้งหมดที่จะมีชีวิตอยูตอไปหลังจากอายุ x ป เปนการรวมจํานวนปคน
ที่มีชีวิตอยูของทุกๆกลุมอายุ ตั้งแตอายุ x ขึ้นไปจนกระทั่งทุกคนตายหมด
e x คือ อายุคาดเฉลี่ยเมื่ออายุ x ป หรือจํานวนปเฉลี่ยที่คนจะมีชีวิตอยูตอไปหลังจากอายุ
x ป (life expectancy at age x) ฟงกชั่นนี้มักจะกลาวถึง “อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด”
(life expectancy at birth) หรือ e 0
นอกจากฟงกชั่นหลักขางบนนี้แลว อาจมีการแสดงฟงกชั่นอื่นๆ นอกเหนือจากนี้ เชน P x
หรือ n P x a x หรือ n a x S x หรือ n S x
P x หรือ n P x คือ ความนาจะเปนของการอยูรอดชีพระหวางอายุ x ถึง x+n ป คนแตละ
คนจะมีความนาจะเปนของการตายกับการอยูรอดรวมกันแลวยอมเทากับ 1.0 ดังนั้น เมื่อ
ลบความนาจะเปนของการตาย (q x ) ออกจาก 1.0 สวนที่เหลือยอมเปนความนาจะเปน
ของการอยูรอดชีพ (P x )
a x หรือ n a x
คือ “seperation factors” เปนจํานวนปเฉลี่ยที่คนที่ตายในแตละ
ชวงอายุมีชีวิตอยู โดยปกติจะมีคาครึ่งหนึ่งของชวงอายุนั้นๆ เชน ถาเปนชวงอายุหนึ่งปก็
จะมีคา 0.5 ป หรือ ชวงอายุ 5 ป ก็จะมีคา 2.5 ป
S x หรือ n S x คือ “อัตราสวนรอดชีพ” (survival ratio) เปนอัตราสวนระหวางจํานวนป
คนที่มีชีวิตอยูที่อายุ x+n กับจํานวนปคนที่มีชีวิตอยูที่อายุ x บางครั้งอาจใชสัญลักษณ P x
หรือ n P x ในความหมายของอัตราสวนรอดชีพเชนกัน เรามักเรียกอัตราสวนรอดชีพนี้วา
เปน “อัตรารอดชีพ” (survival rate)
อายุคาดเฉลี่ยของคนไรบานในกรุงเทพมหานครเปนมาตรวัดที่การศึกษานี้ตองการ การไดมาซึ่ง
ตั ว เลขนี้ ต อ งอาศั ย ข อ มู ล อั ต ราการตายจํ า เพาะอายุ ต ลอดช ว งชี วิ ต หรื อ แบบแผนการเสีย ชี วิ ตของ
ประชากรคนไรบานเปนชุดตัวเลขเริ่มตน การหาขอมูลเรื่องนี้ที่มีความถูกตองและเชื่อถือได เพื่อนํามา
คํานวณฟงกชั่นตางๆ ในตารางชีพนับวาเปนสิ่งทาทาย
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การฉายภาพประชากร (Population Projection) ในกลุมประชากรเฉพาะ

จํ า นวนประชากรของพื้ น ที่ ห นึ่ ง ในป ใ ดป ห นึ่ ง เป น ฐานในการคํ า นวณมาตรวั ด ทาง
ประชากรศาสตร เชน อัตราเกิด อัตราตาย และอัตราการยายถิ่น หรือมาตรวัดทางสังคม เชน อัตราการ
เขาเรียนของเด็กในวัยตางๆ อัตราการมีงานทําและอัตราการวางงาน รวมทั้งยังใชประโยชนในการ
กําหนดนโยบาย วางแผนงานของประเทศ ไมวาจะเปนองคกรของรัฐและเอกชน จึงเปนเรื่องสําคัญใน
การคาดประมาณและฉายภาพประชากร
46

การคาดประมาณประชากร แบงออกเปน 3 ประเภท (บุญเลิศ เลียวประไพ, 2539) คือ (1)
การคาดประมาณในชวงระหวางปสํามะโน (intercensal estimates) เปนการหาคาของจํานวนหรือ
องคประกอบของประชากรปใดปหนึ่งในอดีตระหวางการทําสํามะโนประชากร 2 ครั้ง (2) การคาด
ประมาณในชวงสั้นๆ หลังปสํามะโน (immediate post-censal estimates) ครั้งสุดทาย และ (3) การ
คาดฉายภาพประชากรหรื อ การคาดประมาณประชากรในอนาคต (population projections or
future estimates) ซึ่งเปนการหาคาของจํานวนหรือองคประกอบของประชากรในอนาคตทั้งในระยะ
สั้น ระยะปานกลาง และระยะยาว
46

46

46

46

46

นักประชากรศาสตรมักใชการคาดประมาณประชากร ในความหมายถึงการคาดประมาณในชวง
ระหวางปสํามะโน และการคาดประมาณในชวงสั้นๆ หลังปสํามะโน เพราะผลของคาที่คาดประมาณได
อาจใกลเคียงกับคาจริงคอนขางมาก และใชคําวาการฉายภาพประชากรกับการคาดประมาณแนวโนม
ประชากรในอนาคต อยางไรก็ตาม ปจจัยสําคัญที่มีผลตอคุณภาพของการคาดประมาณและฉายภาพ
ประชากรก็คือ คุณภาพของขอสมมุติตางๆ ความถูกตองความเชื่อถือไดของขอมูลมูลฐานที่นํามาใชใน
การคํานวณ และความสมเหตุสมผลของเทคนิค
วิธีการคาดประมาณประชากรและการฉายภาพประชากร มี 2 วิธีใหญๆ คือ วิธีทางคณิตศาสตร
(mathematical methods) และวิธีการคาดประมาณสวนตางๆ ของการเปลี่ยนแปลง (component
methods) ซึ่งประกอบดวย การเกิด การตาย การยายถิ่นเขาและยายถิ่นออก นั่นเอง
46

46

ในการศึกษานี้สนใจการฉายภาพประชากร เพื่อที่จะไดจํานวนประชากรและองคประกอบทาง
ประชากรของประชากรคนไรบาน นําไปสูการคํานวณมาตรวัดอื่นๆ ที่ใชในการทําความเขาใจภาวะการ
ตายของคนไรบาน
46

ศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคมไดใหนิยามการฉายภาพประชากรวาหมายถึง การ
คาดประมาณจํานวนประชากรนอกชวงเวลาที่มีขอมูลอยู ปรกติเปนการคาดประมาณประชากรใน
อนาคตซึ่งยังไมมีขอมูล แตอาจคาดประมาณประชากรยอนหลังไปในอดีตก็ได (สถาบันวิจัยประชากร
และสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2560) ขณะที่บุญเลิศ เลียวประไพ (2539) กลาววา การฉายภาพประชา
กรหรือการประมาณประชากรในอนาคตที่พิจารณาในที่นี้เปนวิธีการประมาณประชากรแตละกลุมอายุ
และเพศโดยอาศัยขอสมมติเกี่ยวกับแนวโนมของสวนตางๆ ของการเปลี่ยนแปลง (cohort component
methods)
46

46
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การฉายภาพประชากรโดยวิธีนี้ เปนการคํานวณจํานวนประชากรในอนาคตแตละเพศจําแนก
ตามอายุ โดยเริ่มดวยประชากรในปฐานจําแนกตามอายุและเพศแลวนําอัตราเกิด อัตราตายเฉพาะอายุ
และเพศมาคํานวณกับประชากรที่ใชเปนฐานและในปตอๆ ไป การกําหนดขอสมมุติตางๆ เกี่ยวกับ
แนวโนมการเกิด การตาย และการยายถิ่นที่คาดวาจะเกิดขึ้นในอนาคต เปนปจจัยที่สําคัญที่สุดในการ
ฉายภาพประชากร จึงตองอาศัยการพิจารณาตัดสินใจจากการวิเคราะหแนวโนมและปจจัยตางๆ ที่
เกี่ยวของ ดังนั้น จึงอาจกลาวไดวา การฉายภาพประชากรในกลุมประชากรเฉพาะ เชน คนไรบาน
แรงงานยายถิ่นขามชาติ LGBT นั้น นับเปนเรื่องที่ดําเนินการไดยาก หากไมมีขอสมมุติที่มีความเปนไปได
ในเรื่องแนวโนมการเกิด การตาย และการยายถิ่น รวมทั้งการมีขอมูลประชากรในปฐาน
ขอมูลและสถิติเกี่ยวกับการตายของคนไรบานมีอยูอยางจํากัด และมีปญหาดานความนาเชื่อถือ
ของขอมูลทั้งในดานความแมนยําและการไดมาซึ่งขอมูล แมในตางประเทศที่มีการลงทะเบียนและสํารวจ
ขอมูลคนไรบานอยางเปนระบบอยางในสหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร และเนเธอรแลนด แต
ก็พบวาการคาดประมาณอายุเฉลี่ยที่ตาย รวมถึงการเก็บขอมูลแบบแผนการตายของคนไรบาน ทําได
คอนขางจํากัด สงผลใหมีการพัฒนาเชิงระเบียบวิธีในการศึกษาและวิเคราะหออกมาพอสมควรในชวง
ค.ศ. 2000 เปนตนมา
ทั้งนี้ ขอมูลจํานวนประชากรคนไรบานไทยเทาทีมีอยู ไดแก ขอมูลของมูลนิธิพัฒนาที่อยูอาศัย
ที่ ร ะบุ ว า ในช ว งป พ.ศ. 2543-2553 จํ า นวนคนไร บ า นได เ พิ่ ม ขึ้ น จาก 603 คนเป น 1,092 คน
(Viwatpanich, 2015)
ขณะที่การศึกษาการสํารวจสถานการณคนไรบานและการสรางการมีสวนรวมของภาคีเครือขาย
อยางเปนระบบในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (อนรรฆ พิทักษธานิน 2559) สามารถนับจํานวนคนไรบานนับ
ได 1,307 คน หากพิจารณาองคประกอบทางประชากรดานอายุ ชวงอายุสูงสุดคือ 40-59 ป (รอยละ
49) รองลงมาคือ 19-39 ป (รอยละ 27) และอายุ 60 ปขึ้นไป (รอยละ 20) และยังชี้วา คนไรบานสูงอายุ
มีแนวโนมเพิ่มมากขึ้นในอีก 10 ปขางหนา
ไมเพียงเทานี้ จากการเปดเผยขอมูลของมูลนิธิกระจกเงา พบวา ประมาณรอยละ 30 ของคนไร
บานในกรุงเทพมหานครเปนผูสูงวัย (Viwatpanich, 2015)

สาเหตุของการกลายมาเปนคนไรบาน และแบบแผนการดําเนินชีวิตของคนไรบาน

สาเหตุสําคัญที่ทําหลายประเทศหันมาสนใจเรื่องการตายของคนไรบาน เนื่องดวยจํานวนของ
ประชากรเฉพาะกลุมนี้มีเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในเขตเมือง ประกอบกับการใหความสําคัญประเด็น
นโยบายการลดความเหลื่อมล้ําดานสุขภาพระหวางประชากรกลุมตางๆ (Thomas, Bethan, 2012) คน
ไรบานเปนกลุมประชากรเปราะบาง (vulnerable group) และมีความเสี่ยงตอการเสียชีวิตในวัยที่อายุ
ยังนอยกวาประชากรทั่วไป ดังนั้น ความเหลื่อมล้ําและความยากจน จึงไมใชสาเหตุสําคัญเพียงสาเหตุ
เดียวที่สงผลตอการเสียชีวิตกอนวัยอันควร (premature deaths) ของประชากรกลุมเปราะบาง ในกรณี
ของคนไรบาน พวกเขาตองประสบกับความยากลําบากในการใชชีวิตตามทองถนน และความเครียดจาก
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การเปนคนไรบาน ดังนั้น ปญหาสุขภาพอันนําไปสูการเสียชีวิตกอนวัยอันควรของคนกลุมนี้จึงเปน
ประเด็นที่ผูกําหนดนโยบายในหลายประเทศใหความสําคัญ
เมื่อบานเปนปจจัยสําคัญในการดํารงชีวิต การมีชีวิตไรบานยอมทําใหชีวิตไมสามารถดํารงอยูได
อยางปกติ มีความสงบสุขและปลอดภัย จริงๆ แลว คนไรบานเองก็ยอมรับวา ถนนเปนสถานที่อันตราย
หรื อ อั น ตรายมาก (LaGory, Fitzpatrick and Ritchey, 2001) จึ ง กล า วได ว า คนไร บ า นเป น กลุ ม
ประชากรเปราะบาง (vulnerable group) ที่มีความเสี่ยงตอการเสียชีวิตสูงกวาประชากรทั่วไป และ
เสียชีวิตในวัยที่อายุยังนอยกวาประชากรทั่วไปดวย แตทําไมคนที่เคยมีบานหรืออยูบานจึงตองกลายเปน
คนไรบาน และคนเหลานั้นมีการใชชีวิตกันอยางไร เปนเนื้อหาที่จะกลาวถึงในสวนนี้
สําหรับประเทศไทย การศึกษาปรากฏการณไรบานของประชากรสูงวัยไทยในกรุงเทพมหานคร
ของ Viwatpanich (2015) ได เ สนอภาพของผู สู ง อายุ ไ ร บ า นในการศึ ก ษานี้ ว า สามารถแบ ง ตาม
ระยะเวลาการใชชีวิตไรบานไดเปน 2 ลักษณะ กลาวคือ แบบชั่วคราว (เปนการยายถิ่นตามฤดูกาล การ
เคลื่อนยายระยะสั้น) และแบบถาวร (โดยสมัครใจในการใชชีวิตไรบานจนวาระสุดทาย)
สาเหตุของการกลายเปนคนไรบานจึงมีความแตกตางกัน สําหรับกลุมชั่วคราว สาเหตุหลัก
เกี่ยวของกับเหตุผลทางเศรษฐกิจ หารายไดเสริมระหวางรอฤดูกาลเพาะปลูก สวนกลุมถาวรนั้น มีสาเหตุ
ตามลําดับดังนี้
1) ภาวะสุขภาพที่เสื่อมถอยและทุพพลภาพยามสูงวัย ทําใหหางานหรือทํางานไมได การใชชีวิต
บนทองถนน เก็บขยะขายชวยใหยังรอดชีวิตอยูได
2) รายได น อ ยทํ า ให ต อ งย า ยมาทํ า งานในเมื อ งสมั ย ยั ง หนุ ม สาว ทํ า ให ค รอบครั ว แตกแยก
ความสัมพันธกับลูกหลานไมดี จึงตัดสินใจใชชีวิตดวยตัวเองบนทองถนน
3) ความสั ม พั นธ ใ นครอบครั วไม ดี หลายคนเปนคนไร บา นตั้ งแต วัยรุ น หรือผูใ หญตอนต น
เนื่องจากเติบโตในครอบครัวแตกแยก สูญเสียบิดามารดา ไมมีความผูกพันกับครอบครัว หรือความ
ลมเหลวของการสมรส
4) ปญหาการจัดการกับอารมณ เชน ความรูสึกไรคา หรือความอดทนมีนอย รูสึกวาตัวเองเปน
เหยื่อและผิดหวังกับครอบครัว ทําใหทิ้งบานทิ้งครอบครัว
5) คานิยมของไทย ในการไมรบกวนคนอื่น เกรงใจ และคิดวาเปนกรรมของตนเอง จึงไมขอ
ความชวยเหลือจากญาติมิตร เมื่อลําบาก
6) ไมมีความสงบในครอบครัวขยาย เพราะปญหาและความขัดแยงในครอบครัว ที่ประกอบไป
ดวยลูก หลาน สมาชิกใหมของครอบครัว
7) สูญเสียบานเรือนเนื่องจากภาระหนี้สินของลูกหลาน
8) การหนีคดี
9) ความรุนแรงในครอบครัว ทั้งทางกาย วาจา และใจ
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ขณะที่การศึกษาคนไรบานในเมืองมะนิลา ประเทศฟลิปปนสของ Visetpricha (2015) ไดชี้ถึง
สาเหตุสําคัญที่คลายคลึงกัน กลาวคือ การไมมีงานทํา ปญหาครอบครัว และการขาดโอกาสเขาถึงที่อยู
อาศัยราคาถูกในที่ดินสาธารณะที่ถูกบุกรุก (squatter areas)
Lawrence and Adenlyl (2014) กลาววา ในประเทศกําลังพัฒนา ความเปนเมืองเพิ่มขึ้นอยาง
รวดเร็ว ปญหาการไมสามารถมีบานอยูอาศัยไดจึงเกิดขึ้นและดํารงอยู โดยเฉพาะกับกลุมผูมีฐานะ
เศรษฐกิจระดับลาง ซึ่งนับวาสอดคลองกับการศึกษาติดตามประชากรไรบานระยะยาวในประเทศอังกฤษ
ที่พบวา สาเหตุที่ผลักดันไปสูการเพิ่มขึ้นของคนไรบานนั้นอยูในระดับมหภาค ไดแก กฎหมายดานที่อยู
อาศัย ทําใหไมสามารถเปนเจาของบานราคาถูกได และการปฏิรูปสวัสดิการสังคมที่กลับทําใหยากตอ
การไดรับความชวยเหลือ (Fitzpatrick and others, 2016)
เมื่อไดกลายเปนคนไรบานแลว การดําเนินชีวิตใหอยูรอดบนทองถนนของผูสูงอายุในการศึกษา
ของ Viwatpanich แบงเปน 6 ดาน ไดแก ที่อยูอาศัย การทําอาหาร การอาบน้ํา การใชสุขา การทํา
ความสะอาดเสื้อผา และการพักผอน
1) ที่อยูอาศัย ผูสูงอายุไรบานใชพื้นที่สาธารณะเปนที่หลับนอนหลัก เชน ปายรถเมล ใตสะพาน
มีบางที่เชาหองหรือกระทอมเล็กๆ อยู และวัดเปนที่พักแหงหนึ่ง
2) การทําอาหาร มีเพียง 1 ใน 4 ที่มีการเตรียมอาหารอยางงายๆ อาหารมักไดจากการบริจาค
เชน จากพอคาแมคา จากวัด
3) การอาบน้ํา มักใชที่อาบน้ําในหองสุขาสาธารณะของกรุงเทพมหานคร นอกจากนี้มีบางคน
ยอมเสียเงินเพื่ออาบน้ํา และบางคนก็อาบในแมน้ําลําคลอง
4) การใชสุขา มักยอมเสียเงินเพื่อใชหองสุขาในรานอาหารหรือของสวนบุคคล มีบางรายปฏิบัติ
กิจในแมน้ําลําคลอง
5) การทําความสะอาดเสื้อผา มักทําไปพรอมกับการอาบน้ํา บางรายซักผาในแมน้ําลําคลอง
6) การพักผอน ประมาณครึ่งหนึ่งบอกวา มีวิธีพักผอนดวยการนั่งเลนมองชีวิตคนอื่นๆ ที่ผานไป
มา รองลงมาคือ การดูโทรทัศน การแสดงตามที่ตางๆ ที่เหลือใชการเดิน การคุยกับเพื่อน การเลี้ยงสัตว
ฟงเพลง
สวนคนไรบานในเมืองมะนิลาเอาตัวรอดทั้งทางวัตถุและทางใจดวยการกินอาหารที่รับแจกจาก
ศูนยชวยเหลือตางๆ รับจางทํางานเล็กๆ นอยๆ พยายามอธิบายตนเองถึงการเปนคนไรบาน และคิดถึง
ชีวิตตนเองในทางบวก (Visetpricha, 2015)
ปญหาหลักในชีวิตประจําวันของผูสูงอายุไรบานในการศึกษาของ Viwatpanich ประกอบดวย
ขาดแคลนเงิน ถูกเทศกิจตรวจจับ ไมไดรับบริการทางสังคมและสุขภาพ ถูกคุกคามจากกลุมวัยรุน ถูก
คุกคามทางเพศ ลักขโมย การแบงกลุมและผลประโยชนในกลุมคนไรบานเอง
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สอดคลองกับการศึกษาเกี่ยวกับผูยายถิ่นโดยถูกบังคับ (population displacement) ซึ่งศึกษา
ทั้งในชุมชนแออัด และคนไรบาน พบวาประชากรกลุมนี้มีปญหาคือ การไมมีหลักฐานเอกสารแสดงวา
เปนคนไทย ไมมีที่ดินของตนเอง ชีวิตไมปลอดภัย ไมมีงานทํา มีรายไดไมเพียงพอ ไมสามารถเขาถึง
บริการทางสังคมและการศึกษาขั้นพื้นฐาน (Methavasaraphak, 2015)
ผลการศึกษาที่กลาวมาแสดงใหเห็นวา คนไรบานเปนประชากรเปราะบาง มีวิถีชีวิตที่ทําใหมี
โอกาสเสี่ ย งต อ การเจ็ บ ป ว ยและการเสี ย ชี วิ ต สู ง กว า ประชากรทั่ ว ไป พวกเขาต อ งประสบกั บ ความ
ยากลําบากในการใช ชีวิตตามท องถนน ดังนั้น ปญ หาสุขภาพทั้งทางกายและทางใจอันนํ าไปสูการ
เสียชีวิตกอนวัยอันควร และความอยูดีมีสุขของคนกลุมนี้จึงเปนประเด็นที่ผูกําหนดนโยบายในหลาย
ประเทศใหความสําคัญ ในสวนตอไปจะไดนําเสนองานวิจัยตางๆ ที่ศึกษาเรื่องภาวะสุขภาพ ภาวะการ
เจ็บปวย และภาวะการตายของคนไรบานในประเทศไทยและในตางประเทศ

งานวิจัยที่เกี่ยวของ

ขอมู ล และสถิ ติเกี่ ยวกั บการเสียชีวิตของคนไรบานมีอยูอย างจํ ากั ด และมี ปญหาด านความ
นาเชื่อถือของขอมูลทั้งในดานความแมนยําและการไดมาซึ่งขอมูล แมในตางประเทศที่มีการลงทะเบียน
และสํารวจขอมูลคนไรบานอยางเปนระบบอยางในสหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร และ
เนเธอรแลนด สาเหตุสําคัญที่ทําใหหลายประเทศหันมาสนใจเรื่องการตายของคนไรบาน เนื่องดวย
จํานวนของประชากรเฉพาะกลุมนี้มีเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในเขตเมือง ประกอบกับการใหความสําคัญ
กับนโยบายการลดความเหลื่อมล้ําดานสุขภาพระหวางประชากรกลุมตางๆ (Thomas, 2012) แตก็
พบวาการไดมาซึ่งขอมูลภาวะการตาย ทั้งอัตราการตาย อายุเฉลี่ยที่เสียชีวิตหรือตาย อายุคาดหมาย
เฉลี่ย สาเหตุการตายรวมถึงการเก็บขอมูลแบบแผนการตายของคนไรบานนั้นดําเนินการไดคอนขาง
จํากัด
ในการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับภาวะการเสียชีวิตของคนไรบาน พบวา มี
จํ า นวนไม ม ากนั ก และงานวิ จั ย ต า งๆ ใช ม าตรวั ด ภาวะการเสี ย ชี วิ ต และระเบี ย บวิ ธี ที่ แ ตกต า งกั น
นอกจากนี้ การศึกษาที่คลายคลึงกันในประชากรกลุมเฉพาะอื่นๆ พบวามีนอยหรือเขาถึงไดยาก หรือไม
มีการเผยแพร ผลการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวของในพื้นที่ตางๆ ตอไปนี้จึงนําเสนอโดยยอแตละงานวิจัย
เพื่อเปนประโยชนในการเรียนรูและนําไปใชตอไป
งานวิจัยที่เกี่ยวของในประเทศ
การสํารวจผูสูงอายุไรบานในกรุงเทพมหานคร โดย กัณฑวีร วิวัฒนพาณิชย (Viwatpanich,
2015) ศึกษาปรากฏการณไรบานของประชากรสูงวัยไทยในกรุงเทพมหานคร ตามที่ไดเสนอขอมูล
บางสวนแลว การสํารวจนี้ใชวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ (สัมภาษณดวยแบบสอบถามและการตรวจคัดกรอง
สุขภาพ) และเชิงคุณภาพ (การสัมภาษณเชิงลึก) กลุมตัวอยางที่ศึกษาคือ คนไรบานอายุตั้งแต 60 ปขึ้น
ไป ที่ใชชีวิตทั้งเวลากลางวันและกลางคืนบนถนน สวนสาธารณะ ที่วาง หรือที่อื่นๆ ที่ปกติไมใชในการอยู
อาศัย การเลือกตัวอยางจํานวน 60 ราย ใชวิธีการเลือกตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง โดยมีเกณฑที่กําหนด
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3 ขอ ตามขอเสนอแนะขององคการอนามัยโลก ไดแก 1) อายุ 60 ปขึ้นไป 2) มีประสบการณใชชีวิตบน
ทองถนน 2-5 ป และ 3) สามารถใหสัมภาษณและเต็มใจเขารวมในการวิจัย การเก็บขอมูลดําเนินการใน
ป พ.ศ. 2556 ในพื้นที่ตางๆ 11 แหง ไดแก สนามหลวง สวนสาธารณะสันติชัยปราการ คลองหลอด
ถนนราชดําเนิน สถานีรถไฟกรุงเทพ สวนลุมพินี สวนจตุจักร ตลาด อ.ต.ก. สถานีขนสงจตุจักร สถานี
ขนสงสายใต และอนุสาวรียชัยสมรภูมิ
ผลการศึกษาดานสภาวะสุขภาพ พบวา ผูสูงอายุไรบานทุกคนในการศึกษา มีปญหาสุขภาพ
รอยละ 63 มีปญหาทางกายภาพตั้งแตกอนเปนคนไรบาน ที่พบมากที่สุดคือ การไดยินและแผลใน
กระเพาะอาหาร สิ่งที่นาสนใจคือ แบบแผนการเจ็บปวยไดเปลี่ยนมาเปนโรคและกลุมอาการของระบบ
กลามเนื้อและกระดูก อุบัติเหตุ และการติดเชื้อทางผิวหนัง กลุมตัวอยางเกือบครึ่งหนึ่งบอกวาสุขภาพ
ตัวเองพอใช ขณะที่รอยละ 37 บอกวาไมดี และอีกรอยละ 17 บอกวาแข็งแรง เมื่อใชแบบทดสอบสภาพ
สมองเบื้องตน ฉบับภาษาไทย พบวา รอยละ 75 มีสมรรถนะทางสมองปกติ ที่เหลือมีสัญญาณของความ
บกพรองทางสมรรถนะทางสมอง ทั้งนี้ผูสูงอายุมากกวารอยละ 95 สามารถประกอบกิจวัตรประจําวันขั้น
พื้ น ฐานและขั้ น สู ง ได อ ย า งอิ ส ระ (activity of daily living/instrumental activity of daily living)
ยกเวนดานการอานและการใชรถโดยสารสาธารณะที่มีสัดสว นของผูสูง อายุจํา นวนหนึ่งที่มีปญ หา
(รอยละ 37 และรอยละ 8) ในดานสุขภาวะทางจิต ศึกษาโดยการใชแบบวัดความเครียดสวนปรุง แบบ
ประเมินภาวะซึมเศรา และแบบประเมินภาวะความสุข พบวา สามในสี่มีอาการซึมเศรา และรอยละ 5
อยูในภาวะเครียดอยางรุนแรง อยางไรก็ตาม ดานความสุข พบวารอยละ 70 มีคะแนนความสุขสูง ซึ่ง
นับวาสูงกวาประชากรทั่วไป
การศึกษาการสํารวจสถานการณคนไรบานและการสรางการมีสวนรวมของภาคีเครือขายอยาง
เปนระบบในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งไดนําเสนอขอมูลที่พบไปบางแลวเชนกัน เอกสารประกอบการ
เสวนาวิชาการ คนไรบาน: จุดเริ่มตนการสํารวจและตอยอดสุขภาพคนไรบาน (อนรรฆ พิทักษธานิน
2559) ไดนําเสนอเกี่ยวกับการสํารวจนี้วา คนไรบานเปนกลุมประชากรเขาถึงยาก (hard-to-reach
population) ทั้งในแงการเก็บขอมูลและการแกไขปญหาเพื่อใหไดสิทธิและสวัสดิการสังคม จึงไดพัฒนา
วิธีการแจงนับคนไรบานในคืนเดียว เปนการปองกันปญหาการนับซ้ํา และสามารถกําหนดนิยามคนไร
บานใหครอบคลุมทั้งในทางวิชาการและทางวัฒนธรรม รวมทั้งสอดคลองกับบริบทคนไรบานในสังคมไทย
โดยเนนการมีสวนรวมของทุกภาคสวนที่เกี่ยวของกับคนไรบาน นับตั้งแตการออกแบบกรอบขอมูลใน
การแจงนับที่มีความจําเปนและสําคัญกับการขับเคลื่อนประเด็นคนไรบาน ไดแก จํานวน ตําแหนงที่พบ
สถานที่หลับนอนหรืออยูอาศัย ลักษณะการอยูอาศัยหรือหลับนอน ลักษณะคนไรบานที่พบ เพศ ชวง
อายุ ความพิการ อาการทางจิต การติดสุรา บาดแผล ลักษณะทางกายภาพ
การแจงนับดําเนินการในพื้นที่กรุงเทพมหานครและพื้นที่เกี่ยวเนื่อง เชน ทาน้ํานนท ตลาดและ
สถานี ร ถไฟรั ง สิ ต นอกจากนั บ จํ า นวนแล ว ยั ง เก็ บ ข อ มู ล เบื้ อ งต น ทางประชากรที่ อ าศั ย อยู ใ นพื้ น ที่
สาธารณะ (unsheltered) และในศูนยพักคนไรบานที่รัฐหรือเอกชนจัดให (sheltered) 3 แหง โดยนับ
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ภายในคืนเดียวตามระยะเวลาที่กําหนด คือ ตั้งแต 22.00 น. ของวันที่ 4 กันยายน ถึง 04.00 น. ของ
วันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2558
ผลการสํารวจพบวา มีคนไรบานนับได 1,307 คน แบงเปนเพศชาย 1,087 คน (รอยละ 83)
เพศหญิง 202 คน (รอยละ 15) เพศทางเลือก 13 คน และไมสามารถระบุเพศ 5 คน นอกจากนี้แลวคน
ไรบานที่พักในศูนยพักชั่วคราวมีจํานวน 129 คน (รอยละ 10) และอาศัยในพื้นที่สาธารณะ 1,178 คน
(รอยละ 90) ทั้งนี้ในศูนยพักคนไรบาน พบวา มีสัดสวนคนไรบานเพศหญิง (รอยละ 32) สูงกวาในพื้นที่
สาธารณะ (รอยละ 14) สําหรับชวงอายุ สูงสุดคือ 40-59 ป (รอยละ 49) รองลงมาคือ 19-39 ป (รอยละ
27) และอายุ 60 ปขึ้นไป (รอยละ 20)
ในดานสุขภาพ พบวา ประมาณรอยละ 4 มีความพิการที่เห็นไดชัด โดยที่ในศูนยพักคนไรบานมี
สัดสวนคนพิการสูงกวาพื้นที่สาธารณะถึง 7 เทา สวนเรื่องการติดสุรา คนไรบานที่ติดสุราอยางเห็นไดชัด
มีรอยละ 12 โดยกลุมอายุ 19-39 ป มีสัดสวนสูงสุด (รอยละ 17) รองลงมาคือ วัยสูงอายุ (รอยละ 11)
และอายุ 40-59 ป (รอยละ 10) ดานปญหาสุขภาพจิต พบวา มีสัดสวนผูมีปญหาที่เห็นไดชัดอยูรอยละ
10 และมีสัดสวนใกลเคียงกันระหวางคนไรบานในศูนยพักชั่วคราว กับในพื้นที่สาธารณะ
คณะผูวิจัยไดเสนอขอสังเกตเบื้องตนวา ศูนยพักชั่วคราวคนไรบานมีความสําคัญในการดูแลกลุม
เปราะบางและผูมีปญหาทางสุขภาพ อีกทั้งคนไรบานสูงอายุมีแนวโนมเพิ่มมากขึ้นในอีก 10 ปขางหนา
อยางไรก็ตาม คณะผูวิจัยไมไดนําเสนอขอจํากัดของการสํารวจที่อาจมีผลตอการแจงนับและผลของการ
แจงนับ ที่จะนําไปสูขอจํากัดของการนําขอมูลไปใชตอไปในอนาคต
งานวิจัยที่เกี่ยวของในตางประเทศ
ผลจากการทบทวนงานวิจัยอื่นที่เกี่ยวของพบวา งานของ O’Connell (2005) เปนงานในยุค
แรกที่รวบรวมผลการศึกษาเกี่ยวกับการตายของคนไรบาน จากงานของ O’Connell สรุปวา คนไรบาน
มีความเสี่ยงที่จะเสียชีวิตกอนวัยอันควรมากกวาประชากรทั่วไปถึงประมาณ 3-4 เทา โดยเฉพาะในกลุม
คนไรบานที่มีอายุระหวาง 18-54 ป และถึงแมอายุคาดเฉลี่ยของผูหญิงโดยทั่วไปจะสูงกวาผูชาย แต
สําหรับในกรณีของกลุมคนไรบานกลับพบวา ผูหญิงและผูชายตางมีความเสี่ยงในการเสียชีวิตกอนวัยอัน
ควรใกลเคียงกัน โดยคนไรบานเพศหญิงมีความเสี่ยงที่จะเสียชีวิตกอนวัยอันควรมากกวาผูหญิงวัยรุน
ทั่วไป 4-31 เทา และอายุคาดเฉลี่ย (average life expectancy) ของคนไรบานอยูประมาณ 42-52 ป
เมื่อเปรียบเทียบกับประชากรทั่วไปที่มีอายุคาดเฉลี่ยประมาณ 78 ป
นอกจากนี้ ผลจากการสํารวจของบางประเทศที่ใหความสําคัญกับประเด็นการเสียชีวิตของคนไร
บาน ซึ่งเชื่อมโยงกับระบบสาธารณสุขและการจัดสวัสดิการอื่นๆ ของรัฐใหกับคนกลุมนี้ ยังชวยยืนยันผล
การศึกษาของ O’Connell (2005) วาคนไรบานมีแนวโนมที่จะเสียชีวิตเร็วกวา หรือมีอายุเฉลี่ยที่ตาย
(average age of death) น อยกว าประชากรทั่วไป ดังเชนผลการศึกษาของ Sheffield University
(Thomas, Bethan, 2012) (2011) ระบุวา จากการวิเคราะหขอมูลการตายของคนไรบานในสหราช
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อาณาจั ก ร ระหว า งป ค.ศ. 2001 ถึ ง ป ค.ศ. 2009 พบว า คนกลุ ม นี้ มี อ ายุ เ ฉลี่ ย ที่ เ สี ย ชี วิ ต สั้ น กว า
ประชากรทั่วไปถึง 30 ป โดยอายุเฉลี่ยที่เสียชีวิตของคนไรบานสวนใหญจะอยูที่อายุ 47 ป สําหรับเพศ
ชาย และอายุ 43 ป สําหรับเพศหญิง ซึ่งนอยกวาอายุเฉลี่ยที่เสียชีวิตของประชากร คือ 77 ป สําหรับ
เพศชายและ 80 ป สําหรับประชากรเพศหญิง
สาเหตุสําคัญของการเสียชีวิตของคนไรบานสวนใหญ คือ ยาเสพติดและเครื่องดื่มแอลกอฮอล
ผลการวิเคราะหนี้พบวา คนไรบานเสียชีวิตดวยการเสพยาเสพติดหรือโรคที่เกี่ยวของกับการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลประมาณ 1 ใน 3 ของคนไรบานทั้งหมด โดยมีโอกาสที่จะเสียชีวิตจากโรคที่เกี่ยวของกับการ
ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลประมาณ 7-9 เทา และโอกาสที่จะเสียชีวิตจากการเสพยาเสพติดประมาณ 20
เทาของประชากรทั่วไป
อยางไรก็ตาม การศึกษาในสหรัฐอเมริกา (Keyes, Scott, 2014) กลับพบวา มีคนไรบานกวา
แสนคนที่อาศัยในพื้นที่สาธารณะ โดยเฉพาะตามทองถิ่นถนนเพิ่มมากขึ้น และประชากรกลุมนี้จะมีอัตรา
การเสียชีวิตสูงขึ้นในทศวรรษหนา เนื่องจากสวนใหญเปนผูสูงอายุแลว คนไรบานกลุมใหญที่สุดของ
สหรัฐอเมริกาคือ กลุมที่ออกจากบานในชวงทศวรรษที่ 1980 นักวิจัยจาก University of Pennsylvania
ที่ศึกษาขอมูลคนไรบานในซานฟรานซิสโก พบวา คนไรบานมีอายุมัธยฐานอยูที่ 53 ทั้งนี้ การมีคนไรบาน
เปนผูสูงอายุ สามารถพิจารณาได 2 ทาง คนไรบานมีอายุยืนยาวขึ้น หรือหากพิจารณารวมกับอายุ
แรกเริ่มที่เขามาเปนคนไรบาน หากออกมาเมื่ออายุมากแลว ก็เทากับปญหาการเปนคนไรบานไดเคลื่อน
เขาสูกลุมผูสูงอายุ หรือวัยแรงงานตอนปลายมากกวา วัยรุนและวัยแรงงานตอนตน ดังนั้น ปญหาสําคัญ
ของคนไรบานคือ มีคนไรบานสูงอายุมากขึ้นตามทองถนน และไมสามารถเขาถึงบริการสาธารณะของรัฐ
ได
การศึกษาภาวะการเสียชีวิตของคนไรบานที่อาศัยในศูนยพักในเมืองนิวยอรก โดย Barrow and
others (1999) โดยใช ข อ มู ล จากการสํ า รวจตั ว อย า งของคนไร บ า นที่ อ าศั ย ในศู น ย พั ก ในป 1987
เชื่อมโยงกับขอมูลการเสียชีวิตของประเทศระหวางป ค.ศ. 1987 ถึง ป ค.ศ. 1994 มาตรวัดที่ใชคือ
อั ต ราตายปรั บ ฐาน เปรี ย บเที ย บการเสีย ชี วิ ต ของคนไรบ า นที่ อ าศัย ในศูน ยพั ก กั บการเสีย ชี วิ ต ของ
ประชากรสหรัฐอเมริกา และประชากรทั่วไปในเมืองนิวยอรก
ผลการศึกษา พบวา อัตราการเสียชีวิตปรับฐานอายุของคนไรบานชายหญิงสูงกวาประชากร
สหรัฐอเมริกาอยู 4 เทา และสูงกวาประชากรทั่วไปในเมืองนิวยอรก 2-3 เทา ในกลุมของคนไรบานชาย
การเคยใชยาเสพติดโดยการฉีด การเคยถูกจําคุก และการเปนคนไรบานมานาน มีผลตอความเสี่ยงตอ
การเสียชีวิตในทางบวก
งานชิ้นแรกในประเทศอังกฤษที่วิเคราะหภาวะการเสียชีวิตของคนไรบานในระดับประเทศ และ
ศึกษาถึงความแตกตางระหวางการเสียชีวิตของคนไรบานกับประชากรทั่วไป โดย Thomas (2012) ใช
ขอมูลการจดทะเบียนการเสียชีวิต ในระหวางป ค.ศ. 2001 ถึง ป ค.ศ. 2009 ซึ่งพบวา เปนการเสียชีวิต
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ของคนไรบานอยู 1,731 ราย แบงเปนชาย รอยละ 90 และที่เหลือเปนหญิง ขณะที่การเสียชีวิตของ
ประชากรวัยผูใหญทั่วไปพบวา เปนชาย รอยละ 48 และเปนหญิง รอยละ 52
หากพิจารณาที่ความเสี่ยงในการเสียชีวิตของคนไรบานเปรียบเทียบกับประชากรทั่วไป ดวย
มาตรวัดอัตราการตายที่ปรับองคประกอบอายุและเพศโดยวิธีออม พบวา คนไรบานกลุมอายุ 16-24 ป
มีโอกาสเสียชีวิตเปน 2 เทาของประชากรทั่วไปในกลุมอายุเดียวกัน กลุมอายุ 25-34 ป มีโอกาสเสียชีวิต
เปน 4-5 เทา กลุมอายุ 35-44 ป มีโอกาสเสียชีวิตเปน 5-6 เทา กลุมอายุ 45-54 ป มีโอกาสเสียชีวิต 34 เทา และกลุมอายุ 55-64 มีโอกาสเสียชีวิต 1.5-3 เทา
การติดยาเสพติดและแอลกอฮอลเปนสาเหตุหลักของการเสียชีวิต กลาวคือ มากกวาหนึ่งในสาม
ของการเสียชีวิตทั้งหมด คนไรบานมีโอกาสเสียชีวิตจากการเจ็บปวยที่เกี่ยวของกับแอลกอฮอลถึง 7-9
เทา และการติดยาถึง 20 เทา คนไรบานเพศหญิงและเพศชายมีอัตราสวนการเสียชีวิตจากแอลกอฮอล
ใกลเคียงกัน ในขณะที่ สาเหตุจากยาเสพติด เพศชายมีอัตราสวนสูงกวาถึง 17 เทาจากการติดยา เพศ
หญิงมีอัตราสวน 13 เทา เมื่อเทียบกับประชากรทั่วไป เพศชายมีแนวโนมเสียชีวิตจากปญหาทางหัวใจ
มากกวาเพศหญิง
การศึกษาภาวะการเสียชีวิตของคนไรบานชายที่อาศัยในศูนยพักในเมืองโทรอนโทของ Hwang
(2000) มีวัตถุประสงคเพื่อ เปรียบเทียบอัตราการตายของคนไรบานชายที่อาศัยในศูนยพักกับประชากร
ทั่วไป และเพื่อทราบวาอัตราการตายมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญหรือไม เมื่อเปรียบเทียบคนไรบาน
ที่อาศัยในศูนยพักในเมืองโทรอนโท แคนาดา กับเมืองตางๆ ในสหรัฐอเมริกา โดยการศึกษาแบบโค
ฮอรท ระหวางป ค.ศ. 1995 และ 1997 จํานวนปเฉลี่ยที่ติดตามเทากับ 2.6 ป คนไรบาน 8,933 คน ใน
การศึกษานี้ มีอายุ 18 ปขึ้นไป ใชบริการศูนยพักในเมืองโทรอนโทในป 1995 มาตรวัดที่ใชคือ ความเสี่ยง
สัมพัทธในการเสียชีวิตหรืออัตราสวนระหวางอัตราการตาย (mortality rate ratios) ที่เปรียบเทียบ
อัตราการตายเฉพาะอายุระหวางกลุมตางๆ ที่ศึกษา
ผลการศึกษา แสดงวา คนไรบานชายในศูนยพักในเมืองโทรอนโท มีโอกาสเสียชีวิตสูงกวา
ประชากรชายทั่วไปในเมืองโทรอนโท ความเสี่ยงสัมพัทธในการตายของกลุมอายุ 18-24 ป เทากับ 8.3
(ชวงความเชื่อมั่น (95%CI) = 4.4-15.6) กลุมอายุ 25-44 ป เทากับ 3.7 (95%CI = 3.0-4.6) และกลุม
อายุ 45-64 ป เทากับ 2.3 (95%CI = 1.8-3.0) นอกจากนี้ ในเกือบทุกกรณี ความเสี่ยงในการเสียชีวิต
คนไรบานชายในศูนยพักในเมืองโทรอนโทต่ํากวาคนไรบานชายในศูนยพักในเมืองตางๆ ในสหรัฐอเมริกา
อยางมีนัยสําคัญ ไดแก ความเสี่ยงสัมพัทธในการตายของคนไรบานชายในศูนยพักในเมืองโทรอนโทกลุม
อายุ 25-44 ป เทากับ 0.52 (95%CI = 0.41-0.65) เมื่อเทียบกับคนไรบานในเมืองบอสตัน และเทากับ
0.61 (95%CI = 0.44-0.85) เมื่อเทียบกับคนไรบานในเมืองนิวยอรก และสําหรับกลุมอายุ 35-54 ป
เทากับ 0.42 (95%CI = 0.27-0.66 ) เมื่อเทียบกับคนไรบานในเมืองฟลาเดลเฟย
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งานศึกษาตอมาของ Cheung and Hwang (2004) เปนการศึกษาความเสี่ยงตอการเสียชีวิต
ของคนไรบานหญิงที่อาศัยในศูนยพักในเมืองโทรอนโท โดยศึกษาโคฮอรทคนไรบานหญิง 1,981 คน ที่
ใชบริการศูนยพักในเมืองโทรอนโทในป 1995 โดยไมมีบุตรที่ตองดูแลอยูดวย จํานวนปเฉลี่ยติดตาม
เทากับ 2.6 ป มีวัตถุประสงคคลายคลึงกับการศึกษาขางตน
ผลการศึกษาโดยยอ แสดงวา อัตราการตายของคนไรบานหญิงอายุ 18-44 ป ในศูนยพักใน
เมืองโทรอนโท เทากับ 515 ตอประชากร 100,000 คนป และเทากับ 438 ในกลุมอายุ 45-64 ป คนไร
บานหญิงอายุ 18-44 ป ในศูนยพักในเมืองโทรอนโทมีโอกาสเสียชีวิตสูงกวาประชากรทั่วไปในเมืองโท
รอนโทถึง 10 เทา เปรียบเทียบกับการศึกษาอื่นๆ ในเมืองอื่นๆ ไดแก เมืองมอนทรีอัล โคเปนฮาเกน
บอสตัน นิวยอรก ฟลาเดลเฟย และไบรทตัน ความเสี่ยงในการเสียชีวิตของคนไรบานหญิงนั้นสูงกวา
ประชากรทั่วไปเพศหญิงอยู 4.6 ถึง 31.2 เทาในกลุมอายุนอย เมื่อเปรียบเทียบระหวางเพศ พบวา หก
ในเจ็ดเมืองที่ศึกษา อัตราตายระหวางเพศหญิงและเพศชายของกลุมอายุนอยไมแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญ แต ในสี่เมืองกลับพบวา อัตราตายในกลุมอายุสูงกวาของเพศหญิงต่ํากวาเพศชายอยางมี
นัยสําคัญ
ในเวลาตอมา Hwang and others (2009) ไดศึกษาภาวะการเสียชีวิตของผูอาศัยในศูนยพัก
คนไร บ า นหรื อ ห อ งเช า และโรงแรม (marginally housed people living in shelters, rooming
houses, and hotels) ในประเทศแคนาดา ซึ่งเปนการศึกษาติดตามระยะยาว 11 ป ระดับประเทศ โดย
มุงที่อัตราการตายเฉพาะอายุและเพศ สาเหตุการตาย และความนาจะเปนของการรอดชีวิตไปจนถึงอายุ
ตางๆ รวมทั้งศึกษาภาวะการเสียชีวิตสวนเกิน (excess mortality) ที่สัมพันธกับความเปนคนไรบาน
และการอยูอาศัยแบบชายขอบ นอกเหนือไปจากที่สัมพันธกับการมีรายไดนอยเพียงอยางเดียว
คณะผูวิจัยใชขอมูลสํามะโนระยะยาวที่ติดตามภาวะการเสียชีวิตของกลุมตัวอยางรอยละ 15
ของประชากรแคนาดา ประชากรเขาขายคือ ผูที่มีอายุ 25 ปขึ้นไปและอาศัยอยูในแคนาดาในวันสํามะโน
(4 มิถุนายน 1991) ตองไมใชบุคคลที่พํานักอยูระยะยาวในสถาบัน (เชน สถานพยาบาลทางจิต) รวมทั้ง
ถูกเลือกใหเปนผูตอบแบบสอบถามชุดยาวของสํามะโน ทั้งนี้ มีประชากรเขาขายทั้งหมด 3.6 ลานคน สํา
มะโนป 1991 นั้น ไมมีการแจงนับคนไรบานที่อาศัยอยูตามพื้นที่สาธารณะ ในการใหไดมาซึ่งชื่อ เพื่อ
เชื่อมไปสูขอมูลเกี่ยวกับการตาย ขอมูลสํามะโนไดเชื่อมกับขอมูลภาษีระหวางป 1990-1991 โดยการ
จั บ คู ด ว ยข อ มู ล วั น เกิ ด และรหั ส ไปรษณี ย ข องบุ ค คลและคู ส มรสตามกฎหมายหรื อ ที่ ไ ม ถู ก ต อ งตาม
กฎหมาย ขอมูลการเสียชีวิตของประชากรกลุมนี้ไดจากขอมูลการเสียชีวิตของแคนาดา ซึ่งสามารถหา
ขอมูลไดประมาณรอยละ 97
ขอมู ล ของสมาชิกในประชากรรุนที่ศึกษานี้ ประกอบไปด วย ข อมู ล จํานวนคน วั นของการ
ติดตามนับตั้งแตวันสํามะโนจนถึงวันที่เสียชีวิตหรือวันสุดทายของการศึกษา ขอมูลคนปที่เสี่ยง อัตราการ
ตายเฉพาะอายุ เพศ รายได ประเภทของที่อยูอาศัย ตามกลุมอายุ 5 ป ในการคํานวณอัตราการตายราย
อายุปรับฐาน อัตราสวนของอัตราการตายและความแตกตางของอัตราถูกนํามาใชในการเปรียบเทียบ
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อัตราการตายรายอายุปรับฐานของผูที่อาศัยในศูนยพักพิง บานเชา และโรงแรม กับผูที่มีรายไดนอยสุด
ผูที่มีรายไดสูงสุด และกับทั้งรุน นอกจากนี้ผูวิจัยใชวิธีคํานวณทางประกันภัยในการคํานวณตารางชีพ
แยกเพศ แยกกลุมรายได และประเภทที่พักอาศัยหลังจากเปลี่ยนแปลงอายุจากอายุเมื่อเริ่มศึกษาไปที่
อายุเมื่อเริ่มตนปที่ติดตาม
ผลการศึกษา พบวา สามารถหาขอมูลรายชื่อของผูที่อาศัยอยูในศูนยพักพิง บานเชาและโรงแรม
ได รอยละ 36 สงผลใหมีสมาชิก 15,100 คน ในกลุมที่ติดตามการตาย ซึ่งมี 3,280 คนเสียชีวิตเมื่อสิ้นสุด
การศึกษา โดยมีจํานวนคนปเทากับ 141,660 ที่เสี่ยง ดานคุณลักษณะทางประชากรและสังคม เศรษฐกิจ
ของกลุมที่ศึกษา พบวา คลายคลึงกับผูตอบสํามะโนที่อาศัยในที่อยูแบบเดียวกัน ถาเปรียบเทียบกลุมที่
ศึกษากับทั้งรุน เพศชายมักอยูในกลุมอายุกลางคน (45-64 ป) ขณะที่เพศหญิงมักเปนผูสูงวัย (65 ปขึ้น
ไป) ถาไมคํานึงถึงเพศ กลุมที่อาศัยในศูนยพักพิง บานเชาและโรงแรม มักไมแตงงานและไมจบชั้น
มัธยมศึกษา หรือไมไดเกิดนอกแคนาดา นอกจากนี้สวนใหญมีฐานะยากจน
อัตราส วนระหว า งอั ตราการตายปรั บฐานอายุ ข องกลุ ม ที่ อ าศัยในศู น ยพั กพิ ง บ านเช า และ
โรงแรม เปรียบเทียบกับกลุมที่มีฐานะดีที่สุดนั้นมีคาสูงสุด โดยมีคามากกวา 5 ในกลุมอายุ 25-34 ปและ
มากกวา 4 ที่กลุมอายุ 35-44 ป แมแตการเปรียบเทียบกับกลุมยากจนที่สุด ก็ยังพบวา มีคา 2 หรือ
มากกวาในกลุมอายุเหลานั้น แตที่กลุมอายุ 75 หรือมากกวา คาจะเขาใกล 1
สําหรับคาความนาจะเปนที่จะมีชีวิตรอดไปจนถึงอายุ 75 ป ที่ไดจากตารางชีพ ทั้งชายและหญิง
ที่อาศัยในศูนยพักพิง บานเชาและโรงแรมมีความนาจะเปนต่ําสุด (รอยละ 32.1, ชวงความเชื่อมั่น CI)
รอยละ 30.2 ถึง 33.9 และ รอยละ 59.6, ชวงความเชื่อมั่น รอยละ 56.0 ถึง 63.1 ตามลําดับ) ซึ่งต่ํากวา
ความนาจะเปนของกลุมที่มีรายไดนอยสุด (รอยละ 50.6, ชวงความเชื่อมั่น รอยละ 50.1 ถึง 51.1 และ
รอยละ 71.5, ชวงความเชื่อมั่น รอยละ 71.0 ถึง 71.9 ตามลําดับ รวมทั้งต่ํากวาความนาจะเปนของกลุม
ที่มีรายไดสูงสุด (รอยละ 72.4, ชวงความเชื่อมั่น รอยละ 72.0 ถึง 72.8 และ รอยละ 83.8, ชวงความ
เชื่อมั่น รอยละ 83.4 ถึง 84.4 ตามลําดับ สําหรับอายุคาดเฉลี่ยเมื่ออายุ 25 ป ทั้งสองเพศ พบวา กลุมที่
อาศัยในศูนยพักพิง บานเชาและโรงแรมต่ํากวากลุมที่รวยที่สุด ทั้งกลุมที่ศึกษาและกลุมที่มีรายไดนอย
ที่สุด
ขอมูลสาเหตุการเสียชีวิต โดยอัตราสวนของอัตราการตาย (rate ratio) พบวา เมื่อเปรียบเทียบ
กับทั้งกลุมรุน กลุมที่อาศัยในศูนยพักพิง บานเชาและโรงแรม ไมวาจะเปนชายหรือหญิง คาสูงกวา
สําหรับความผิดปกติทางจิต (4.8 และ 3.8 สําหรับชายและหญิง ตามลําดับ) ปญหาในตับ (3.7 และ
5.6) และสาเหตุภายนอก (3.3 และ 3.7) สําหรับสาเหตุการตายภายนอก อัตราสวนในเพศชายสูงกวา
อยางเห็นไดชัด สําหรับฆาตกรรม (11.3) และยาพิษ (10.3) ขณะที่เพศหญิงมีอัตราสวนสูงสุดสําหรับการ
ฆาตัวตาย (5.6) และอื่นๆ (4.2) นอกจากนี้สําหรับเพศชายอัตราสวนสูง ในกลุมโรคเลือดหรืออวัยวะที่
เกี่ยวกับเลือด (4.6) ทั้งนี้ทั้งสองเพศ มีอัตราสวนสูงในกลุมโรคเกี่ยวการใชยา (11.5 และ 9.2 ตามลําดับ)
และการใชแอลกอฮอล (6.4 และ 8.2 ตามลําดับ) ความแตกตางของอัตราตอ 100,000 คน ที่เห็นชัด

24

ที่สุดคือ โรคเกี่ยวกับการสูบบุหรี่ (281 และ 88 ตามลําดับ) โรคหัวใจ (182 และ 105) โรคทางเดิน
หายใจ (176 และ 61) และการตายที่เกี่ยวกับกิจกรรมทางการแพทย (113 และ 55)
ผูวิจัยไดสรุปวา คนไรบานและผูที่อาศัยในศูนยพักพิง บานเชาและโรงแรม มีอัตราการตายสูง
กวาผูที่มีรายไดต่ําสุดอยางเห็นไดชัดเจน และงานศึกษาที่ผานมากอนหนานี้ ใหผลการศึกษาเฉพาะความ
เสี่ยงสัมพัทธจําเพาะอายุหรืออัตราสวนของการตายปรับฐานของคนไรบานในเมืองใดเมืองหนึ่งเทานั้น
การศึกษาที่ใหอายุคาดเฉลี่ยของผูอาศัยที่พักชายขอบศึกษากลุมตัวอยางกลุมเล็กกวามาก ผลการศึกษา
นี้ยังชี้วา การลดการตายของกลุมที่ศึกษาสามารถทําได โดยนวัตกรรมที่สนับสนุนโครงการดานที่อยู
อาศัยสําหรับผูติดยาเสพติดและมีความเจ็บปวยทางจิตจะสามารถลดการตายสวนเกินได รวมทั้งการ
สงเสริมโครงการรักษาการติดยาและลดการสูบบุหรี่จะสามารถมีบทบาทสําคัญในการลดความเหลื่อล้ํา
ของภาวะการเสียชีวิต
การวิจัยนี้มีขอจํากัดหลายขอ ซึ่งอาจกอผลใหลดอัตราการเสียชีวิตสวนเกิน ไดแก 1) คนที่
สามารถแจงนับในสํามะโนและเชื่อมโยงขอมูลภาษีเทานั้นอยูในการวิจัยนี้ 2) การศึกษาไมไดครอบคลุม
คนไรบานที่นอนตามถนน 3) บานแบงเชาขนาดเล็กที่ไมมีการลงทะเบียนอาจถูกจัดกลุมผิดระหวางสํามะ
โนวาเปนบานสวนบุคคล 4) ผูที่อาศัยอยูตามโรงแรมในที่นี้อาจมีกลุมหนึ่งที่เปนผูมีฐานะดีที่พอใจอาศัย
อยูตามโรงแรมที่เปดโอกาสใหอยูระยะยาว 5) ฐานะทางสังคมเศรษฐกิจและการอยูอาศัยของกลุมที่
ศึกษาประเมินเฉพาะชวงตนของการศึกษา และสุดทาย 6) การจําแนกผูมีรายไดต่ําสุดนั้นกําหนดจากทุก
คนในกลุมที่ศึกษา
การศึกษาของ Neilson and others (2011) เสนอผลการศึกษาความชุกของโรคทางจิตเวช
(psychiatric disorders) และการเสียชีวิตในศูนยพักคนไรบานในประเทศเดนมารก โดยอาศัยขอมูลคน
ไรบานอายุ 16 ปขึ้นไป ที่ลงทะเบียนคนไรบานของประเทศเดนมารกตั้งแต 1 มกราคม ป ค.ศ.1999 ถึง
31 ธันวาคม 2009 มาตรวัดที่คํานวณไดแก สัดสวนของการเกิดโรคทางจิตเวชโดยรวม อัตราตายปรับ
ฐานจําแนกตามสาเหตุ และอายุคาดเฉลี่ย และใช hazard ratios ในการประเมินปจจัยกําหนดการ
เสียชีวิต
ผลการศึกษาพบวา มีคนไรบานในการศึกษานี้ 32,711 คน แบงเปนชาย 23,040 คนและหญิง
9671 คน รอยละ 62.4 ของเพศชายและรอยละ 58.2 ของเพศหญิงเปนโรคทางจิตเวช และรอยละ 49.0
ของเพศชายและรอยละ 36.9 ของเพศหญิงมีการใชสารเสพติด ระหวางชวงเวลาที่ศึกษา มีคนไรบาน
เพศชายรอยละ 16.7 และเพศหญิงรอยละ 9.8 เสียชีวิต อัตราตายปรับฐานของเพศชายเทากับ 5.6
(95%CI = 5.4-5.8) และเพศหญิงเทากับ 6.7 (6.2-7.1) โดยที่สาเหตุภายนอก เชน การฆาตัวตายและ
อุบัติเหตุเปนสาเหตุการเสียชีวิต รอยละ 27.9 ของการตายทั้งหมดที่มีขอมูลอยู สวนอายุคาดเฉลี่ยที่อายุ
15-24 ป ของคนไรบานนั้นต่ํากวาประชากรทั่วไปอยู 21.6 ป (95%CI = 21.2-22.1) สําหรับเพศชาย
และ 17.4 ป (16.4-18.5) สําหรับเพศหญิง นอกจากนี้ ผูที่เปนโรคทางจิตเวชและใชสารเสพติดมีความ
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เสี่ยงในการเสียชีวิตสูงสุด เมื่อเทียบกับผูที่ไมมีโรค (adjust HR = 1.4, 95%CI = 1.3-1.5 สําหรับเพศ
ชาย และ 1.7, CI = 1.4-2.1 สําหรับเพศหญิง
Nusselder and others (2013) ไดศึกษาภาวะการเสียชีวิตและอายุคาดเฉลี่ยของประชากรไร
บานชายหญิงในเมืองรอตเตอรดัม ประเทศเนเธอรแลนด โดยมุงที่แบบแผนการเสียชีวิตตามกลุมอายุ
ตามเพศและตามประเภทของบริการที่ใชของโคฮอรทกลุมคนไรบานอายุ 20 ปขึ้นไป เมื่อป 2001 ใน
เมืองรอตเตอรดัม ประเทศเนเธอรแลนด รวมทั้งศึกษาภาวะการเสียชีวิตสวนเกินเมื่อเปรียบเทียบกับ
ภาวะการเสียชีวิตของประชากรทั่วไประหวางป 2001-2010 ของเมืองนั้น
กลุมคนไรบานที่ศึกษาระยะยาวมาจากคนไรบานที่ใชบริการในหนวยงานที่ดูแลคนไรบาน ใน
เมืองรอตเตอรดัม คณะวิจัยไดรายชื่อ วันเกิด และเพศของผูใชบริการ ในป 2001 ที่เคยมีการนับคนไร
บานมากอนในป 2001 หนวยงานที่ไดรับเงินสนับสนุนจากภาครัฐและโบสถที่ใหบริการกับคนไรบานถูก
นับดวย องคกรเหลานี้ใหความชวยเหลือคนไรบานในดานตางๆ ทั้งดานอาหาร ที่นอน และการดูแลยาม
เจ็บปวย รายชื่อทั้งหมดที่ได ซึ่งตรวจสอบรายชื่อซ้ําแลวไดจํานวนทั้งหมด 3,398 ราย ขณะที่การศึกษา
ในป 2001 ไดจํานวน 4,607 ราย ความแตกตางนี้นาจะเกิดจากรายชื่อซ้ําในการศึกษาป 2001 และรวม
คนชาติอื่น หรือคนอยูอยางผิดกฎหมายที่ใชบริการของหนวยงานตางๆ ผูวิจัยไดระมัดระวังวาขอมูลที่ได
จากการจับคูกับขอมูลการทะเบียนนั้น ไมมีคนที่เสียชีวิตไปแลว หลังจากที่ตัดคนที่เสียชีวิต คนที่อายุ
นอยกวา 20 ป เพื่อการเปรียบเทียบกับขอมูลกลุมอายุ 5 ป เชน 20-24 ป รวมทั้งจากการที่มีความเสี่ยง
ในการเสียชีวิตนอย ในที่สุด มีจํานวนผูที่ถูกศึกษาเทากับ 2,096 ราย
ผลการศึกษา พบวา มีคนไรบานเสียชีวิตในระหวางป 2001-2010 อยู 265 คน อัตราการตาย
และอายุคาดเฉลี่ยของคนไรบานหญิงชายที่อายุ 30 ป ไมพบความแตกตางกัน เมื่อเปรียบเทียบกับ
ประชากรทั่วไปในเมืองเดียวกัน อัตราการตายของคนไรบานสูงกวาถึง 3.5 เทา ภาวะการเสียชีวิต
สวนเกินมีคาสูงกวาในเพศหญิง คือเทากับ 5.56 (95%CI = 3.95-7.82) เพศชายเทากับ 3.31 (CI =
2.91-3.77) และลดลงเมื่ออายุสูงขึ้น กลาวคือ กลุมอายุ 20-44 ป มีคาเทากับ 7.67 (CI = 6.87-8.56)
และกลุมอายุ 60 ปขึ้นไป เทากับ 1.63 (CI = 1.41-1.88) สวนอายุคาดเฉลี่ยเมื่ออายุ 30 ปของคนไร
บานเพศชายต่ํากวาของประชากรทั่วไปเพศชายอยู 11 ป (CI = 9.1-12.9) และของเพศหญิงต่ํากวา
15.9 ป (CI = 10.3-21.5)
โดยสรุ ป การศึ ก ษาภาวะการเสี ย ชี วิ ต ของคนไร บ า นที่ วิ เ คราะห ด ว ยมาตรวั ด ทาง
ประชากรศาสตรในประเทศไทยยังไมมีเคยมีการศึกษามากอน แตในตางประเทศ มีการศึกษากันทั้งใน
ยุโรปและอเมริกาเหนือ โดยมีขอนาสังเกตวา การที่ผูวิจัยในประเทศเหลานั้นสามารถศึกษาภาวะการ
เสียชีวิตดวยมาตรวัดตางๆ ทางประชากรศาสตรได เชน อัตราการตาย สาเหตุการเสียชีวิตและอายุคาด
เฉลี่ย เปนผลมาจากการมีแหลงขอมูลที่เก็บขอมูลคนไรบาน โดยเฉพาะการศึกษาติดตามระยะยาว เชน
ข อ มู ล จากการจดทะเบี ย นการตายของรั ฐ การจดทะเบี ย นของศู น ย พั ก สํ า หรั บ คนไร บ า น รวมทั้ ง
ความสามารถเชื่ อ มโยงข อ มู ล จากแหล ง ต า งๆ เช น ในงานของ Nusselder and others (2013)
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นอกจากนี้ งานวิจัยตางๆ ยังมีความแตกตางกันในเรื่องนิยามคนไรบาน ประชากรเฉพาะที่ศึกษา พื้นที่ที่
ศึกษา และการเขาถึงกลุมตัวอยาง จึงอาจมีผลตอคาที่คํานวณได และอาจมีผลในการเปรียบเทียบ
นอกจากนี้
งานวิจัยในตางประเทศยังไดสนใจศึกษาอายุคาดเฉลี่ยเมื่ออายุที่คาดวาจะกลายเปนคนไรบาน
เชน อายุ 30 ป รวมทั้งคาของมาตรวัดภาวะการเสียชีวิตของคนไรบานเพียงกลุมเดียว จะไมสามารถให
ภาพที่ชัดเจนของความรุนแรงของความเหลื่อมล้ําทั้งทางสังคมเศรษฐกิจและสุขภาพได หากไมมีการ
เปรียบเทียบกับประชากรทั่วไป หรือกลุมประชากรอื่นๆ สุดทาย ผลการศึกษาตางๆ ไดชี้วา การลดการ
เสียชีวิตของคนไรบานและลดการเสียชีวิตตายสวนเกินซึ่งสะทอนความเหลื่อมล้ําของภาวะการเสียชีวิต
สามารถทําไดดวยโครงการลดการติดยาเสพติด ลดการเปนโรคทางจิต และที่สําคัญคือ โครงการดานที่
อยูอาศัยที่เปลี่ยนคนไรบานใหเปนคนมีบานหรืออยูบาน

บทที่ 3
ระเบียบวิธีการศึกษา
การศึ ก ษาวิ จั ย ครั้ ง นี้ ป ระยุ ก ต ใ ช ร ะเบี ย บวิ ธี วิ จั ย แบบผสมผสานทั้ ง การวิ จั ย เชิ ง ปริ ม าณ
(Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เนื่องจากการศึกษาใน
เชิงปริมาณสวนเดียว โดยการคํานวณทางสถิตินั้นอาจครอบคลุม และตอบวัตถุประสงคในการศึกษาวิจัย
เพียงพอแล ว แต ท ว าการศึ ก ษาในเชิ งคุ ณภาพนั้น ซึ่งเปนการสอบถามจากกลุม ผูท รงคุณวุฒิที่เปน
ผูเชี่ยวชาญดานคนไรบาน และผูทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญทางดานสุข ภาพและการเสียชีวิต การตาย
รวมถึงเคยทํางานกับคนไรบานโดยตรง สามารถนําไปสูการบูรณาการตอบโจทยการศึกษาทั้งในเชิงกวาง
และเชิงลึก อีกทั้งเปนการกลั่นกรองขอมูลในเชิงปริมาณที่ศึกษาจากการคํานวณทางสถิติดวย
สําหรับวิธีการดําเนินการศึกษาและเก็บรวบรวมขอมูลในครั้งนี้ มีขั้นตอนและการดําเนินการ
ตามหัวขอในแตละประเด็นดังนี้ คือ 1. การประเมินสถานการณและขอมูลคนไรบานในกรุงเทพมหานคร
2. การศึกษาอายุเฉลี่ยที่เสียชีวิตของคนไรบานในกรุงเทพมหานคร 3. การศึกษาสาเหตุ ลักษณะและ
แบบแผนการเสียชีวิตของคนไรบานในกรุงเทพมหานคร

การประเมินสถานการณและขอมูลคนไรบานในกรุงเทพมหานคร

การศึกษาในสวนแรกนี้ ผูศึกษาพยายามนําเสนอขอมูลจํานวนประชากรคนไรบานทั้งหมด โดย
อาศัยขอมูลจากสํารวจเอกสารตางๆ และสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวของ ดังมีรายละเอียดดังนี้
1. การวิเคราะหสถานการณและขอมูลทางประชากรของคนไรบานในกรุงเทพมหานคร อัน
ไดแก ขอมูลจํานวนคนไรบาน ขอมูลและคุณลักษณะทางประชากรของคนไรบาน อันไดแก เพศ อายุ
สถานภาพ การเจ็บปวย เปนตน ทั้งนี้อาศัยขอมูลจากหนวยงานภาครัฐ และองคกรตางๆ (ภาคประชา
สังคม/ องคกรพัฒนาเอกชน) ที่ทํางานเกี่ยวของกับคนไรบาน ซึ่งจะไดขอมูลตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน ทั้งนี้
รายละเอียดของหนวยงานในการเก็บรวบรวมขอมูล มีจํานวนทั้งสิ้น 8 หนวยงาน ดังนี้
1.1 ศูนยคุมครองคนไรที่พึ่งกรุงเทพมหานคร (บานมิตรไมตรี) กรมพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย
1.2 สถานคุมครองคนไรที่พึ่งชายธัญบุรี กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวง
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
1.3 สถานคุมครองคนไรที่พึ่งหญิงธัญบุรี กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวง
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
1.4 สถานคุมครองและพัฒนาคนพิการบานกึ่งวิถี (ชาย) กรมสงเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
1.5 สถานคุมครองและพัฒนาคนพิการบานกึ่งวิถี (หญิง) กรมสงเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
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1.6 บานอิ่มใจ สํานักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร
1.7 มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่อยูอาศัย (มพศ.)
1.8 มูลนิธกิ ระจกเงา
2. การศึ ก ษานี้ อาศั ย ข อ มู ล เชิ ง ปริ ม าณจากการวิ จั ย เชิ ง สํ า รวจ (Survey research) ที่ ไ ด
ดําเนินการแลว ซึ่งเปนขอมูลทุติยภูมิจากโครงการ “การสํารวจสถานการณคนไรบานและการสรางการมี
สวนรวมของภาคีเครือขายอยางเปนระบบในพื้นที่กรุงเทพมหานคร” (อนรรฆ พิทักษธานินท และคณะ,
2559) เปนฐานในการวิเคราะหขอมูลคนไรบาน
3. สัมภาษณเจาะลึก และสัมภาษณเปนกลุม จากผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิในแขนงตางๆ
อาทิ แพทยศาสตร พยาบาลศาสตร สังคมศาสตร สังคมสงเคราะห ตํารวจ เปนตน ที่เกี่ยวของและ
ทํางานดานคนไรบาน จากหนวยงานตางๆ จํานวน 12 หนวยงาน คือ
1.1 ศูนยคุมครองคนไรที่พึ่งกรุงเทพมหานคร (บานมิตรไมตรี) กรมพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย
1.2 สถานคุมครองคนไรที่พึ่งชายธัญบุรี กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวง
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
1.3 สถานคุมครองคนไรที่พึ่งหญิงธัญบุรี กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวง
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
1.4 สถานคุมครองและพัฒนาคนพิการบานกึ่งวิถี (ชาย) กรมสงเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
1.5 สถานคุมครองและพัฒนาคนพิการบานกึ่งวิถี (หญิง) กรมสงเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
1.6 สํานักบริหารการทะเบียน (ฝายทะเบียนบานกลาง) กรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย
1.7 ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศกลาง (ตํารวจ) สํานักงานตํารวจแหงชาติ
1.8 กลุมขอมูลขาวสารสุขภาพ กองยุทธศาสตรและแผน สํานักงานปลัดระทรวง
สาธารณสุข
1.9 บานอิ่มใจ สํานักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร
1.10 มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่อยูอาศัย (มพศ.)
1.11 มูลนิธิกระจกเงา
1.12 หนวยกูชีพวชิรพยาบาล (อาสาสมัคร)
ดังนั้นขอมูลที่ไดในสวนนี้จะเปนลักษณะ 3 สวนประสานกัน คือ 1. จากการรวบรวมขอมูล
หลักฐานเอกสารตางๆ ของหนวยงาน 2. จากสํารวจคนไรบานครั้งลาสุด 3. จากการสัมภาษณระดับลึก
และการสัมภาษณเปนกลุม ซึ่งทําใหไดความคิดเห็นจากผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิ
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ภาพ 1 กระบวนการสําหรับการวิเคราะหจํานวนประชากรแฝง

ที่มา: Guidelines on Estimating the Size of Populations Most at Risk to HIV, United
Nation and WHO. 2010
สําหรับกระบวนการในการวิเคราะหขอมูลเชิงประจักษของคนไรบานทั้ง 3 สวนนั้น อาศัย
หลักการที่ประยุกตจากการวิเคราะหประชากรแฝงขององคการสหประชาชาติและองคการอนามัยโลกที่
ไดทําการคาดประมาณประชากรที่ติดเชื้อเอชไอวี (ดังภาพ 1) เพื่อนํามาเปนกรอบในการวิเคราะหขอมูล
ตอไป

การศึกษาอายุเฉลี่ยที่เสียชีวิตของคนไรบานในกรุงเทพมหานคร

กระบวนการศึกษาเพื่อแสวงหาอายุเฉลี่ยที่เสียชีวิตของคนไรบานในกรุงเทพมหานครครั้งนี้
อาศัยการจัดทําขอมูลทุติยภูมิที่รวบรวมจากหนวยงานของภาครัฐ จํานวน 5 หนวยงาน คือ
1.1 สถานคุมครองคนไรที่พึ่งชายธัญบุรี กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวง
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
1.2 สถานคุมครองคนไรที่พึ่งหญิงธัญบุรี กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวง
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
1.3 สถานคุมครองและพัฒนาคนพิการบานกึ่งวิถี (ชาย) กรมสงเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
1.4 สถานคุมครองและพัฒนาคนพิการบานกึ่งวิถี (หญิง) กรมสงเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
1.5 มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่อยูอาศัย (มพศ.)
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อย า งไรก็ ดี ในการศึ ก ษาครั้ ง นี้ ไ ด มี ก ารเก็ บ รวบรวมข อ มู ล จากศู น ย คุ ม ครองคนไร ที่ พึ่ ง
กรุงเทพมหานคร (บานมิตรไมตรี) กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความ
มั่ น คงของมนุ ษ ย และบ า นอิ่ ม ใจ สํ า นั ก พั ฒ นาสั ง คม กรุ ง เทพมหานคร แต ท ว า มิ ไ ด นํา มาใช ใ นการ
วิเคราะหขอมูลในสวนนี้ เนื่องจากหนวยงานแรกเปนหนวยงานที่ทําหนาที่สงตอคนไรบานไปยังสถาน
คุมครองฯ หรือหนวยงานอื่นตอไป ขณะที่อีกหนวยงานหนึ่งนั้นเปนหนวยงานที่ใหคนไรบานเขาพักพิง
ชั่วคราว (ครั้งละ 1 คืนเทานั้น)

การศึ ก ษาสาเหตุ ลั ก ษณะและแบบแผนการเสี ย ชี วิ ต ของคนไร บ า นใน
กรุงเทพมหานคร

การประมาณสถานการณการเสียชีวิตของประชากรคนไรบานในกรุงเทพมหานคร โดยพิจารณา
จากสาเหตุการเสียชีวิตและแบบแผนการเสียชีวิตของคนไรบานนั้น ยังคงอาศัยขอมูลจากเอกสารตางๆ
ตามหนวยงานองคกร ขอมูลจากใบมรณบัตร รวมถึงอาศัยความคิดเห็นจากผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิ
ในแขนงตางๆ ที่เกี่ยวของกับคนไรบาน และดานสุขภาพของประชากรกลุมพิเศษตางๆ
ผูศึกษาไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลทั้งในระดับปฐมภูมิและระดับทุติยภูมิจากหนวยงานตางๆ
รวมถึงไดดําเนินการสัมภาษณระดับลึก สัมภาษณเปนกลุมกับเจาหนาที่ ผูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิและ
ผูเกี่ยวของทุกฝาย ในแบบทางการและกึ่งทางการ เพื่อใหไดขอมูลที่ถูกตอง ชัดเจน ครอบคลุมและเปน
ประโยชนกับการศึกษาในครั้งนี้ โดยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลจากหนวยงานทั้งสิ้น 14 หนวยงาน
ดังนี้คือ
1.1 ศูนยคุมครองคนไรที่พึ่งกรุงเทพมหานคร (บานมิตรไมตรี) กรมพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย
1.2 สถานคุมครองคนไรที่พึ่งชายธัญบุรี กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวง
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
1.3 สถานคุมครองคนไรที่พึ่งหญิงธัญบุรี กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวง
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
1.4 สถานคุมครองและพัฒนาคนพิการบานกึ่งวิถี (ชาย) กรมสงเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
1.5 สถานคุมครองและพัฒนาคนพิการบานกึ่งวิถี (หญิง) กรมสงเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
1.6 สถาบันนิติวิทยาศาสตร โรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ สํานักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
1.7 สํานักบริหารการทะเบียน (ฝายทะเบียนบานกลาง) กรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย
1.8 ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศกลาง (ตํารวจ) สํานักงานตํารวจแหงชาติ
1.9 ฝายสวัสดิการสังคม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ สภากาชาดไทย
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1.10 กลุมขอมูลขาวสารสุขภาพ กองยุทธศาสตรและแผน สํานักงานปลัดระทรวง
สาธารณสุข
1.11 บานอิ่มใจ สํานักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร
1.12 มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่อยูอาศัย (มพศ.)
1.13 มูลนิธิกระจกเงา
1.14 หนวยกูชีพวชิรพยาบาล (อาสาสมัคร)
สําหรับสาเหตุการเสียชีวิตหรือการตายของคนไรบานนั้น จําแนกตามมาตรฐานทางการแพทย
โดยใชรูปแบบของกระทรวงสาธารณสุข (สํานักนโยบายและยุทธศาสตร, 2558 และสํานักงานสถิติ
แหงชาติ, 2556) โดยแบงเปน
1. โรคหัวใจ (I05-I09,I20-I25,I26-I28,I30-I52)
2. อุบัติเหตุ และการเปนพิษ (V01-V99,W00-W99,X00-X59,Y10-Y89)
3. มะเร็งทุกชนิด (C00-D48)
4. ความดันเลือดสูง และโรคหลอดเลือดในสมอง (I10-I15,I60-I69)
5. การบาดเจ็บจากการฆาตัวตาย ถูกฆาตาย และอื่น ๆ (X60-X84,X85-Y09)
6. โรคเกี่ยวกับตับ และตับออน (K70-K87)
7. ปอดอักเสบและโรคอื่น ๆ ของปอด (J12-J18,J80-J94)
8. ไตอักเสบ กลุมอาการของไตพิการ และไตพิการ (N00-N29)
9. วัณโรคทุกชนิด (A15-A19)
10. โรคภูมิคุมกันบกพรองเนื่องจากไวรัส (B20-B24)
11. อื่นๆ
ในการศึกษาครั้งนี้เกี่ยวกับแบบแผนการเสียชีวิตนั้นกําหนดตามดานประชากรศาสตร กลาวคือ
ศึกษาจํานวนการตายจําแนกตามอายุและเพศของคนไรบาน

ขอบเขตการศึกษา

งานศึ ก ษาอายุ เ ฉลี่ ย ที่ เ สี ย ชี วิ ต และการเสี ย ชี วิ ต ของคนไร บ า นครั้ ง นี้ ศึ ก ษาในเขตพื้ น ที่
กรุงเทพมหานคร เนื่องจากมีความเปนเมืองสูง มีความเจริญทางดานเศรษฐกิจ สังคมและดานอื่นๆ ของ
ประเทศ โดยเฉพาะอยางเปนเมืองหลวงของประเทศ ไมเพียงเทานี้ในการจัดทําขอมูลเพื่อศึกษาดังกลาว
อาศัยการสัมภาษณระดับลึกและสัมภาษณเปนกลุมจากเจาหนาที่ ผูทรงคุณวุฒิที่มีความรูและความ
เขาใจกับกลุมคนไรบาน อันจะเปนกลุมตัวอยางและการศึกษานํารองที่สามารถนําผลการศึกษาไปจัดทํา
ขอเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อการจัดสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไรบานทั่วประเทศไดอยาง
มีประสิทธิภาพตอไป
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สําหรั บการเก็ บข อมู ล อาศั ยการเก็บขอมูล จากหนวยงานที่เกี่ย วขอ งกับคนไรบานและการ
เสียชีวิต โดยขอมูลที่ไดเปนขอมูลทุติยภูมิที่นํามาใชในการคํานวณดานการเสียชีวิตและการตายของคน
ไรบาน
ประชากรตั วอย างที่ เก็ บขอมู ล จากการสัม ภาษณคือ ผูท รงคุณวุฒิท างดานคนไรบานโดยมี
ประสบการณ ก ารทํ า งานเกี่ ย วข อ งกั บ คนไร บ า น รวมถึ ง มี ค วามเข า ใจคนไร บ า นเป น อย า งดี และ
ผูทรงคุณวุฒิทางดานสุขภาพและการตายของคนไรบาน จากทั้งหนวยงานของภาครัฐ เอกชนและองคกร
อิสระ

ขอจํากัดในการศึกษา

การศึกษาครั้งนี้จัดเก็บขอมูลทุติยภูมิจากเอกสารและแหลงขอมูลที่เกี่ยวของกับการเสียชีวิตของ
คนไรบาน รวมถึงอาศัยการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวของเพื่อประเมินและคาดประมาณขอมูลตางๆ
ของประชากรไรบาน ดังนั้นจึงมีขอจํากัด ดังนี้คือ
1. ประชากรคนไรบานเปนกลุมประชากรที่มีลักษณะพิเศษและเฉพาะ โดยเปนทั้งประชากร
แฝงและยากตอการเขาถึง ดังนั้นขอมูลที่จัดเก็บนั้นอาจไมครอบคลุมและครบถวน รวมไป
ถึงอาจไมสามารถจัดทําเปนแนวโนมตั้งแตในอดีตเปนตนมาได
2. ขอมูลที่ไดเมื่อไมครบถวนสมบูรณ อาจมีความจําเปนตองใชวิธีการคาดการณ ดังนั้นการ
นําไปใชหรืออางอิงอาจจําเปนตองมีการระบุใหชัดเจน

นิยามศัพทสําคัญ

อายุเฉลีย่ ที่เสียชีวิต
การเสียชีวิต

หมายถึง
หมายถึง

สาเหตุการเสียชีวิต

หมายถึง

แบบแผนการเสียชีวิต

หมายถึง

คนไรบาน

หมายถึง

จํานวนปโดยเฉลี่ยที่เสียชีวิต
สถานการณภาวการณตายของคนไรบานใน
กรุงเทพมหานคร
เหตุตนกําเนิด ที่ทําใหเกิดการบาดเจ็บ หรือการ
เจ็บปวย อันทําใหเกิดโรคแทรกซอนตางๆ
จนนําไปสูการตายนั้นคือ อะไร ในการศึกษาครั้งนี้
ศึกษาตามมาตรฐานทางการแพทย กระทรวง
สาธารณสุข
จํานวนการเสียชีวิตจําแนกตามเพศและอายุของ
ประชากร
คนที่มิไดอาศัยอยูในบาน แตอาศัยอยูในพื้นที่
สาธารณะ หรือในสถานสงเคราะหของภาครัฐหรือ
หนวยงานอื่นๆ เปนประจํา

บทที่ 4
ผลการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้นําเสนอผลการศึกษาเปน 4 สวนดวยกัน คือ 1) การเสียชีวิตของคนไรบาน: ความ
ยืนยาวของชีวิต 2) อายุเฉลี่ยที่เสียชีวิตของคนไรบาน 3) คนไรบานในความดูแลของหนวยงานภาครัฐ: มิติ
ดานอายุ และ 4) สาเหตุการเสียชีวิตของคนไรบาน

การเสียชีวิตของคนไรบาน: ความยืนยาวของชีวิต

ในปจจุบัน ความยืนยาวของชีวิต (Longevity) เปนแนวคิดสําคัญที่ไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง
เพื่อใชเปนตัวชี้วัดความแตกตางหรือความไมเทาเทียมดานสุขภาพของประชากรระหวางเขตพื้นที่ เชน
ประเทศ ภูมิภาคจังหวัด เปนตน หรือระหวางชวงเวลา หรือระหวางประชากรกลุมยอย เชน ประชากรเพศ
ชายเปรียบเทียบกับประชากรเพศหญิง เปนตน โดยในปจจุบันมีมาตรวัดความยืนยาวของอายุที่ไดรับความ
นิยม และใชสลับกันไปมาอยู 2 มาตรวัด คือ 1) อายุคาดเฉลี่ยของประชากร (Life expectancy) และ 2)
อายุขัยของประชากร (Lifespan) (ตาราง 2)
โดยหลักการแลว อายุคาดเฉลี่ยเปนจํานวนปโดยเฉลี่ยที่ประชากรคาดวาจะมีชีวิตอยูตอไปหลังจาก
อายุ x ป ทั้งนี้การคํานวณอายุคาดเฉลี่ย เปนสวนกลับของการพิจารณาแบบแผนการเสียชีวิตของประชากร
ในรุนใดรุนหนึ่ง (Cohort) ซึ่งมีอัตราการตายที่แตกตางกันไป ในชวงตั้งแตเมื่อเกิดหรือใหกําเนิด การตาย
ในชวงวัยเด็ก การตายในชวงวัยรุน จวบจนถึงการตายในชวงที่เปนประชากรสูงวัย
ในปจจุบันเปนที่ทราบกันดีวา อายุคาดเฉลี่ยมีความแตกตางหลากหลาย ไมวาจะพิจารณาจากเพศ
เชื้อชาติ ระดับของมลพิษ ระดับการศึกษาสูงสุด ระดับรายได หรือการเขาถึงบริการดานสุขภาพ รวมทั้ง
ปจจัยที่เกี่ยวเนื่องกับวิถีการดําเนินชีวิตของประชากร เชน การออกกําลังกาย การดื่มสุรา การสูบบุหรี่ หรือ
พฤติกรรมการรับประทานอาหาร เปนตน ดังนั้นอายุคาดเฉลี่ยจึงเปนดัชนีที่มีแตกตางหลากหลายคอนขางสูง
ระหวางบุคคล อยางไรก็ตามอายุคาดเฉลี่ยยังคงเปนดัชนีที่มีความจําเปนในการเปรียบเทียบแนวโนมความ
แตกตางระหวางเขตภูมิภาค อีกทั้งยังคงมีความจําเปนตองคํานวณหาอายุคาดเฉลี่ยของประชากรอยาง
ตอเนื่อง ซึ่งในปจจุบันมีแนวโนมการใชอายุคาดเฉลี่ยในการพิจารณาความแตกตางของความยืนยาวของชีวิต
ประชากรโดยเปรียบเทียบ เชน ประเทศ A มีอายุคาดเฉลี่ยสูงกวาประเทศ B ประมาณรอยละ 20 เปนตน
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ตาราง 2
รายการ

เปรียบเทียบวิธีการคาดประมาณความยืนยาวของชีวิตระหวางอายุคาดเฉลี่ยของประชากรและอายุขัยของประชากร
อายุคาดเฉลี่ยของประชากร
อายุขัยของประชากร

ความหมายโดยนิยาม

จํานวนปโดยเฉลี่ยที่คาดวาจะมีชีวิตอยูตอไปหลังจากอายุ x
ป
แนวคิดในการคํานวณ Synthetic cohort rate
วิธีการคํานวณ
กรณีมีขอมูลแบบแผนการตาย ใชเทคนิคตารางชีพ
กรณี ไ ม มี ข อ มู ล แบบแผนการตาย ใช เ ทคนิ ค Model life
table
ค ว า ม ต อ ง ก า ร ด า น จํานวนคนตายในแตละกลุมอายุ
ขอมูล
ประชากรเปดเสี่ยงที่จะเสียชีวิต หรือประชากรกลางป
ปญหาทางเทคนิค
ขาดขอมูลที่นาเชื่อถือเกี่ยวกับอัตราตายรายกลุมอายุของคน
ไรบาน เนื่องจากไมทราบขอมูลจํานวนประชากรคนไรบานที่
เปดเสี่ยงที่จะเสียชีวิต ทําใหไมสามารถคํานวณอัตรารอดชีพ
รายกลุมอายุ และอายุคาดเฉลี่ยได
ความเปนไปได

อายุโดยเฉลี่ยที่ประชากรเสียชีวิต
Cohort rate
Period rate
อายุโดยเฉลี่ยที่เสียชีวิตของประชากรรุนปเกิดที่ อายุโดยเฉลี่ยที่เสียชีวิตของประชากรที่สนใจ
สนใจ

จํานวนของรุนปเกิดของประชากรที่สนใจ
อายุที่เสียชีวิตของประชากรที่สนใจทุกคน
ไมทราบขอมูลจํานวนประชากรคนไรบานที่เปด
เสี่ยงที่จะเสียชีวิตได ทําใหไมสามารถติดตามอายุที่
เสียชีวิตของคนไรบานแตละคนที่เปนประชากรที่
สนใจศึกษา ดังนั้นจึงไมสามารถหาอายุโดยเฉลี่ยที่
เสียชีวิตของประชากรรุนปเกิดที่สนใจได
สําหรับเทคนิคตารางชีพ ในบางหนวยงานมีขอมูลการตาย ไมสามารถทําได
และผูเขารับบริการในแตละป แตดวยขนาดของตัวอยางไม
มากนักทําใหมีประเด็นเกี่ยวกับความนาเชื่อถือของอัตราการ
ตายเฉพาะกลุ ม อายุ ข องคนไร บ า น ส ว นการใช เ ทคนิ ค
Model life table ไม ส ามารถเลื อ กแบบแผนการตายที่
เหมาะสมกับคนไรบานได

ที่มา: ผูวิจัย, 2560

อายุที่เสียชีวิตของประชากรที่สนใจ
เป น การคํ า นวณอายุ โ ดยเฉลี่ ย ที่ เ สี ย ชี วิ ต ของ
ประชากรที่สนใจ แตประกอบดวยคนในหลายรุน
ป เ กิ ด ทํ า ให ไ ม ส ามารถพิ จ ารณาแนวโน ม การ
เปลี่ยนแปลงระหวางรุนปเกิดของประชากรได
สามารถวิเคราะหเปรียบเทียบกับประชากรไทยได
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สําหรับอายุขัยของประชากร มีลักษณะเปนการพิจารณาตามรุนปเกิดของประชากรไปจนถึงอายุท่ี
เสี ย ชี วิ ต และมั ก พบว า มี แ นวโน ม ค า ที่ แ ตกต างไปจากอายุค าดเฉลี่ย ของประชากร เนื่ อ งจากการคาด
ประมาณอายุคาดเฉลี่ยของประชากรอยูภายใตขอตกลงเบื้องตนเพียงจํานวนหนึ่ง ทวาในชีวิตจริงความยืน
ยาวของชีวิตประชากรบางสวนขึ้นอยูกับปจจัยภายนอก เชน ภัยพิบัติทางธรรมชาติ การแพรระบาดซ้ําของ
โรคติดตอบางชนิด เปนตน อีกทั้งบางสวนขึ้นอยูกับอุบัติเหตุ ดวง หรือความโชคดี เชน อุบัติเหตุจากการ
เดินทาง เปนตน
ลักษณะรวมประการสําคัญในการคํานวณ คือ เปนการคํานวณตามแนวคิดรุนป ที่ตองการขอมูลที่
ตอเนื่องยาวนาน แตในปจจุบันการคาดประมาณอายุคาดเฉลี่ยของประชากรสามารถคํานวณไดจากตาราง
ชีพ (Life table) ซึ่งเปนแนวคิดแบบรุนปสมมติที่เปลี่ยนจากขอมูลแบบแผนการตายเฉพาะกลุมอายุของ
ประชากรในหลายรุนปเกิด ใหกลายเปนแบบแผนการตายของประชากรรุนปเกิดที่สนใจ โดยมีขอสมมติที่
สําคัญวา ประชากรในรุนปเกิดที่สนใจ มีแบบแผนการตายไมแตกตางไปจากแบบแผนการตายของประชากร
ที่ใชเปนฐานในการคํานวณ เห็นไดวา “แบบแผนการตาย” เปนคําสําคัญของการคาดประมาณอายุคาดเฉลี่ย
ของประชากร ซึ่งการสรางแบบแผนการตายตองไดมาจากขอมูลที่มีความนาเชื่อถือ และมักสรางแบบ
แผนการตายของประชากรจากขอมูลระดับประเทศ เพื่อใหแนใจและมั่นใจไดวา เปนแบบแผนการตาย หรือ
อัตราการตายเฉพาะกลุมอายุของประชากรที่สนใจ
ความถูกตองของอัตราการตายเฉพาะกลุมอายุ มีความสําคัญมากเปนอยางยิ่ง เนื่องดวยหลักการ
ของการคาดประมาณอายุคาดเฉลี่ยของประชากร เริ่มตนจากการแปลง อัตราตายรายกลุมอายุ  ความ
นาจะเปนที่ประชากรจะเสียชีวิตระหวางชวงอายุ x ป ถึงอายุ x+n ป  อัตรารอดชีพ (Surviving rate)
 อายุคาดเฉลี่ย โดยตัวเศษในการคํานวณอัตราตายรายกลุมอายุ คือ จํานวนคนตายในชวงอายุ x ป ถึง
อายุ x+n ป มักมีปญหาเกี่ยวกับการรายงานต่ํากวาความเปนจริง ในขณะที่ตัวสวนในการคํานวณอัตราการ
ตายเฉพาะกลุมอายุ คือ จํานวนคนที่เปดเสี่ยงที่ จะเสียชีวิต ซึ่งมักมีปญหาเกี่ยวกับการเคลื่อนยา ยของ
ประชากรระหวางป ดวยเหตุนี้เองจึงทําใหอัตราการตายเฉพาะกลุมอายุ ที่ใชประชากรตนปเปนฐานในการ
คํานวณ มีคาแตกตางไปจากการใชประชากรปลายปเปนฐานในการคํานวณ และในปจจุบันไดมีการเลือกใช
ประชากรกลางปเปนฐานในการคํานวณอัตราการตายเฉพาะกลุมอายุ เพื่อลดปญหาความเบเอียงไปจาก
ความเปนจริงของจํานวนประชากรที่เปดเสี่ยงที่จะเสียชีวิต
สําหรับกรณีการคาดประมาณอายุคาดเฉลี่ยของคนไรบานดวยเทคนิคตารางชีพ มีประเด็นที่ตอง
พิจารณาอยูหลายประการ โดยประเด็นเกี่ยวกับการคุมรวม หรือประเด็นเกี่ยวกับนิยามของความไรบานและ
การเปนคนไรบาน ทําใหมีปญหาในทางเทคนิค ในการคํานวณอัตราการตายเฉพาะกลุมอายุของคนไรบาน
ซึ่ ง ป จ จุ บั น ข อ มู ล เกี่ ย วกั บ การตายของคนไร บ า นที่ ส ามารถเข า ถึ ง ได ล ว นมาจากการบั น ทึ ก ข อ มู ล โดย
หนวยงานภาครัฐ (1. สถานคุมครองคนไรที่พึ่งชายธัญบุรี 2. สถานคุมครองคนไรที่พึ่งหญิงธัญบุรี 3. สถาน

40

คุมครองและพัฒนาคนพิการบานกึ่งวิถี (ชาย) 4. สถานคุมครองและพัฒนาคนพิการบานกึ่งวิถี (หญิง)) และ
ภาคประชาสังคม/ องคกรพัฒนาเอกชน (มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่อยูอาศัย (มพศ.)) ที่มีวัตถุประสงคหลักเพียง
การรายงานจํานวนผูเขารับบริการ และจํานวนผูที่จําหนายออก ซึ่งยังคงขาดขอมูลของคนไรบานที่ใชชีวิตอยู
ในพื้นที่สาธารณะอันเปนกลุมคนไรบานสวนใหญในกรุงเทพมหานคร
ประเด็นเกี่ยวกับคาบเวลาในการบันทึกขอมูลของแตละหนวยงานนั้น พบวา จํานวนคนไรบานที่
เสียชีวิตในแตละกลุมอายุ (ตัวเศษในการคํานวณอัตราการตายเฉพาะกลุมอายุ) มักรายงานเปนรายป สวน
จํานวนประชากรเปดเสี่ยงที่จะเสียชีวิต (ตัวสวนในการคํานวณอัตราการตายเฉพาะกลุมอายุ) สวนใหญ
บันทึกการเขารับบริการแบบสะสมหลายปตอเนื่อง และมีการยายขอมูลของคนที่เสียชีวิตหรือยายออกจาก
หนวยงานไปเก็บไวโดยเฉพาะ เห็นไดวา เปนวิธีการบันทึกขอมูลที่ใหความสะดวกในการรายงานยอดคงเหลือ
ในแตละหนวยงาน ณ จุดเวลาที่สนใจ ประกอบกับนโยบายปองกันความลับเกี่ยวกับขอมูลของผูใชบริการใน
แตละหนวยงาน ทําใหจําเปนตองจํากัดการเขาถึงขอมูลบางสวน เมื่อเปนเชนนี้จึงทําใหไมสามารถติดตาม
ขอมูลของผูเขารับบริการในระดับบุคคล โดยนับจากวันที่เขารับบริการจนถึงวันเสียชีวิตได
ประเด็นเกี่ยวกับความนาเชื่อถือของอัตราการตายเฉพาะกลุมอายุ ( n M x ) หรือแบบแผนการตายของ
คนไรบาน พบวา คนไรบานในกรุงเทพมหานคร เปนประชากรกลุมยอยที่มีจํานวนไมมากนัก และเปน
ประชากรที่มีลักษณะเฉพาะในเชิงพฤติกรรมสุขภาพและวิถีชีวิต อีกทั้งสถานะทางสุขภาพของคนไรบานมี
แนวโนมไดรับอิทธิพลมาจากสภาพแวดลอมทางกายภาพในบริเวณที่อยูอาศัย หรือบริเวณที่ทํามาหากิน ซึ่ง
อาจทําให “การตายของคนไรบาน อาจไมมีแบบแผนที่แนนอน” เหมือนกับประชากรโดยทั่วไปที่ใชในการ
คาดประมาณอายุคาดเฉลี่ยดวยเทคนิคตารางชีพ
ทั้งนี้ในสวนที่เกี่ยวของกับสมมติฐานการมีชีวิตในชวงอายุ x ป ถึง x+n ป ของคนไรบาน ( n a x ) อาจ
มีความแตกตางไปจากประชากรโดยทั่วไปที่กําหนดใหจํานวนปที่มีชีวิตในชวงอายุ x ป ถึง x+n ป ของ
ประชากรที่ เ สี ย ชี วิ ต มี ค า ประมาณครึ่ ง หนึ่ ง ของช ว งเวลาที่ ส นใจ โดยในกรณี ข องคนไร บ า นยั ง ไม มี ก าร
ศึกษาวิจัยเชิงประจักษแตอยางใด อยางไรก็ดี นอกจากนี้แลวจากการศึกษา พบวา มีขอสังเกตเกี่ยวกับการ
ตายของคนไรบานที่อาจมีความเกี่ยวของกับฤดูกาลไดดวยเชนกัน
ประเด็นเกี่ยวกับอายุสูงสุดของคนไรบาน นับไดวาเปนประเด็นสําคัญในการคํานวณตารางชีพ โดย
ในปจจุบันการคาดประมาณอายุคาดเฉลี่ยของประชากรทั่วไปไดกําหนดใหประชากรมีอายุยืนยาวขึ้นจากเดิม
ที่กําหนดใหประชากรในรุนปเกิดที่สนใจทุกคนตองเสียชีวิตไมเกินอายุ 80 ป และตอมาไดขยายเพิ่มขึ้นไป
เปน 100 ป อันเปนการเปลี่ยนแปลงบนฐานของการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับอัตราการตายเฉพาะกลุมอายุของ
ประชากรอยางตอเนื่อง ซึ่งยังคงเปนคําถามสําคัญของประชากรคนไรบาน
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สําหรับเทคนิควิธีการทําความเขาใจเกี่ยวกับความยืนยาวของชีวิตคนไรบานที่นาสนใจอีก 2 วิธีการ
คือ วิธีการคาดประมาณอายุคาดเฉลี่ยจาก Model life table เปนวิธีการคาดประมาณทางออมในกรณีที่ไม
ทราบแบบแผนการตายของประชากร โดยวิธีการนี้ไดพัฒนามาจาก การสังเคราะหแบบแผนการตายของ
ประชากรโลก และจํ าแนกออกเปนภูมิ ภาคตามความเหมื อ นและความตา งของแบบแผนการตายของ
ประชากร ซึ่งวิธีการคาดประมาณประชากรที่สนใจทําไดโดยเลือกภูมิภาคที่มีแบบแผนการตายที่คลายคลึง
กับประชากรที่สนใจ หลังจากนั้นจึงเลือกอายุคาดเฉลี่ยใหเหมาะสม และในที่สุดยอมจะไดแบบแผนการตาย
ที่เหมาะสมกับประชากรที่กําลังศึกษา อีกทั้งสามารถสรางตารางชีพของประชากรที่สนใจได สวนในกรณีที่
ตองการคาดประมาณอายุคาดเฉลี่ยของประชากรที่สนใจนั้น ทําไดโดยเพียงเลือก Model life table จาก
ภูมิภาคที่มีแบบแผนการตายหรืออัตราการตายเฉพาะกลุมอายุที่ไมแตกตางจากประชากรที่สนใจ และอายุ
คาดเฉลี่ยจะปรากฏอยูในทายตารางชีพที่ถูกเลือก
อยางไรก็ตาม การเลือกแบบแผนการตายของ Model life table ยังจําเปนที่จะตองทราบระดับ
การตายในชวงวัยเด็ก กับระดับการตายในชวงวัยผูใหญ เชน แบบแผนที่ 1 การตายในวัยเด็กและวัยผูใหญ
อยูในระดับต่ํามาก แบบแผนที่ 2 การตายในวัยเด็กอยูในระดับต่ํา แตในวัยผูใหญอยูในระดับสูง เปนตน ทวา
ขอมูลเกี่ยวกับการตายของคนไรบานในแตละชวงอายุมีอยูนอยมากโดยเฉพาะคนไรบานที่ใชชีวิตในพื้นที่
สาธารณะ ประกอบกับคนไรบานมีลักษณะจําเพาะในเชิงพฤติกรรมสุขภาพและวิถีชีวิตที่แตกตางจากไปจาก
ประชากรทั่วไป จึงทําใหการเลือกใชเลือกแบบแผนการตายจาก Model life table นั้น อาจไมใชวิธีการที่
เหมาะสม ในขณะเดียวกันขอมูลการเสียชีวิตของคนไรบานในหนวยงานภาครัฐ (1. สถานคุมครองคนไรที่พึ่ง
ชายธัญบุรี 2. สถานคุมครองคนไรที่พึ่งหญิงธัญบุรี 3. สถานคุมครองและพัฒนาคนพิการบานกึ่งวิถี (ชาย) 4.
สถานคุมครองและพัฒนาคนพิการบานกึ่งวิถี (หญิง)) และภาคประชาสังคม/ องคกรพัฒนาเอกชน (มูลนิธิ
เพื่อการพัฒนาที่อยูอาศัย (มพศ.)) เปนเพียงการบันทึกขอมูลเกี่ยวการเสียชีวิตของประชากรในชวงทายของ
ชีวิต เนื่องจากผูที่เขารับบริการมีแนวโนมมีอายุเยอะพอสมควร ทําใหในปจจุบันยังไมมีขอมูลแบบแผนการ
เสียชีวิตของคนไรบานที่มีความนาเชื่อถือได
ขณะที่ วิธีก ารทํ าความเข าใจเกี่ ยวกับความยืนยาวของชีวิตคนไรบานที่นาสนใจอีกวิธี คือ การ
คํานวณอายุคาดเฉลี่ยตามรุนป ซึ่งเปนเทคนิคการวิเคราะหทางตรงที่ติดตามคนไรบานทุกคนไปจนกระทั่งคน
ไรบานเสียชีวิต และเมื่อกลุมคนไรบานที่ติดตามเสียชีวิตหมดทุกคนแลว คาเฉลี่ยของอายุที่เสียชีวิตของคนไร
บานทุกคนที่เฝาติดตามจะเทากับอายุคาดเฉลี่ยของคนไรบานในกลุมที่เฝาติดตาม โดยกลุมประชากรที่สนใจ
เฝาติดตามอาจเปนกลุมคนที่มีรุนปเกิดเดียวกัน หรือกลุมคนที่ออกมาเปนคนไรบานในปเดียวกัน หรือกลุม
คนที่มาลงทะเบียนเปนคนไรบานในชวงปเดียวกัน หรือกลุมคนที่เขามารับบริการในสถานปเดียวกัน เมื่อเปน
เชนนี้แลวจะเห็นไดวา วิธีการดังกลาว เปนวิธีที่มีความเหมาะสมกับกลุมประชากรที่สนใจที่มีขนาดเล็ก
เนื่องจากตองติดตามขอมูลการเสียชีวิตของประชากรที่สนใจทุกคนอยางตอเนื่องและยาวนาน
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ในปจจุบัน หนวยงานภาครัฐ (1. สถานคุมครองคนไรที่พึ่งชายธัญบุรี 2. สถานคุมครองคนไรที่พึ่ง
หญิงธัญบุรี 3. สถานคุมครองและพัฒนาคนพิการบานกึ่งวิถี (ชาย) 4. สถานคุมครองและพัฒนาคนพิการ
บานกึ่งวิถี (หญิง)) และภาคประชาสังคม/ องคกรพัฒนาเอกชน (มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่อยูอาศัย (มพศ.)) ได
บันทึกขอมูลพื้นฐานของผูเขารับบริการ และการเสียชีวิตของผูเขารับการบริการ แตทวาจํานวนปที่บันทึก
ขอมูลยังไมยาวนานมากพอที่จะคํานวณอายุคาดเฉลี่ยหรืออายุขัยเฉลี่ยของกลุมคนไรบานที่สนใจได อีกทั้งมี
ปญหาที่ไมสามารถเชื่อมโยงจากขอมูลพื้นฐานกับขอมูลการเสียชีวิตของผูเขารับบริการได ทําใหในปจจุบัน
สามารถคํานวณไดเพียงอายุเฉลี่ยที่เสียชีวิตของคนไรบานในแตละปเทานั้น

อายุเฉลี่ยที่เสียชีวิตของคนไรบาน

ดวยขอจํากัดของขอมูลเกี่ยวกับการเสียชีวิตของคนไรบาน ที่สามารถเขาถึงขอมูลไดเฉพาะผูที่เขา
รับบริการในหนวยงานภาครัฐ (1. สถานคุมครองคนไรที่พึ่งชายธัญบุรี 2. สถานคุมครองคนไรที่พึ่งหญิงธัญบุรี
3. สถานคุมครองและพัฒนาคนพิการบานกึ่งวิถี (ชาย) 4. สถานคุมครองและพัฒนาคนพิการบานกึ่งวิถี
(หญิง)) และภาคประชาสังคม/ องคกรพัฒนาเอกชน (มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่อยูอาศัย (มพศ.)) ทั้งนี้มีผูเขา
รับบริการบางสวนกลับไปใชชีวิตที่บาน มีบางสวนสงตอไปยังสถานอื่น รวมไปถึงมีคนไรบานบางสวนเสียชีวิต
ในสถานสงเคราะหหรือโรงพยาบาล ซึ่งขอมูลการเสียชีวิตหรือการตายของผูเขารับบริการในหนวยงาน
ภาครัฐ (1. สถานคุมครองคนไรที่พึ่งชายธัญบุรี 2. สถานคุมครองคนไรที่พึ่งหญิงธัญบุรี 3. สถานคุมครองและ
พัฒนาคนพิการบานกึ่งวิถี (ชาย) 4. สถานคุมครองและพัฒนาคนพิการบานกึ่งวิถี (หญิง)) และภาคประชา
สังคม/ องคกรพัฒนาเอกชน (มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่อยูอาศัย (มพศ.)) ไมไดถูกบันทึกอยางเปนระบบที่งาย
ตอการวิเคราะหแบบรุนปเกิดหรือรุนปที่เขารับบริการ แตเปนการบันทึกการเสียชีวิตในแตละปแยกออกจาก
ขอมูลผูเขารับบริการ เพื่อใหงายตอการรายงานขอมูลจํานวนคนที่เสียชีวิตในแตละป
จากการศึกษาครั้งนี้ พบวาขอมูลจํานวนคนที่เสียชีวิต จําแนกตามหนวยงานภาครัฐ (1. สถาน
คุมครองคนไรที่พึ่งชายธัญบุรี 2. สถานคุมครองคนไรที่พึ่งหญิงธัญบุรี 3. สถานคุมครองและพัฒนาคนพิการ
บานกึ่งวิถี (ชาย) 4. สถานคุมครองและพัฒนาคนพิการบานกึ่งวิถี (หญิง)) และภาคประชาสังคม/ องคกร
พัฒนาเอกชน (มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่อยูอาศัย (มพศ.)) ดังแสดงตาราง 3 นั้น มีจํานวนคนที่เสียชีวิตในสถาน
คุมครองและพัฒนาคนพิการบานกึ่งวิถีและมูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่อยูอาศัย คอนขางนอยโดยเปรียบเทียบกับ
สถานคุมครองคนไรที่พึ่งชายธัญบุรีและสถานคุมครองคนไรที่พึ่งหญิงธัญบุรี ทําใหการเปรียบเทียบเทียบการ
กระจายตั ว ของอายุ ที่ เ สี ย ชี วิ ต ระหว า งหน ว ยงานอาจไม เ หมาะสมนั ก ซึ่ ง ผู ศึ ก ษาจึ ง ได เ ลื อ กนํ า เสนอ
เปรียบเทียบความแตกตางระหวางเพศ โดยแบงเปนเพศชายและเพศหญิง
เปนที่ประจักษชัดแลววา เมื่อพิจารณาอายุเฉลี่ยที่เสียชีวิตของคนไรบาน (ตาราง 3) โดยเฉลี่ยแลว ผู
ที่เสียชีวิตในแตละหนวยงานมีอายุประมาณ 60 ป โดยเพศหญิงมีอายุเฉลี่ยที่เสียชีวิตสูงกวาเพศชายเล็กนอย
(อายุประมาณ 60 ป เปรียบเทียบกับอายุประมาณ 58 ป ตามลําดับ) ดังนั้นอายุเฉลี่ยที่เสียชีวิตของตัวอยาง
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จึ ง ต่ํ า กว า อายุ ค าดเฉลี่ ย ของประชากรไทยในป จ จุ บั น ค อ นข า งมาก (เพศหญิ ง อายุ ป ระมาณ 82 ป
เปรียบเทียบกับ เพศชาย อายุประมาณ 77 ป ตามลําดับ) อยางไรก็ดีความแตกตางของอายุที่เสียชีวิต
ระหวางเพศมีความแตกตางกันเล็กนอย ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยความแตกตางของอายุที่เสียชีวิต จําแนก
ตามหนวยงานภาครัฐ พบวา อายุที่เสียชีวิตของตัวอยางไมแตกตางกันมากนักระหวางหนวยงาน ไมวาจะเปน
1. สถานคุมครองคนไรที่พึ่งชายธัญบุรี 2. สถานคุมครองคนไรที่พึ่งหญิงธัญบุรี 3. สถานคุมครองและพัฒนา
คนพิการบานกึ่งวิถี (ชาย) 4. สถานคุมครองและพัฒนาคนพิการบานกึ่งวิถี (หญิง)
ตาราง 3 อายุเฉลี่ยที่เสียชีวิต จําแนกตามป และหนวยงาน
หนวยงาน

สถานคุมครองคนไร
ที่พึ่งชายธัญบุรี

สถานคุมครองคนไร
ที่พึ่งหญิงธัญบุรี

สถานคุ ม ครองและ
พัฒนาคนพิการบาน
กึ่งวิถี (ชาย)

จํานวน คาเฉลี่ย
ป พ.ศ.
(คน)
(ป)

คามัธย
ฐาน

2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560
รวม
2555
2556
2557
2558
2559
2560
รวม
2559
2560
รวม
2557

51.00
56.00
60.00
55.50
60.00
58.00
60.00
62.00
58.00
72.00
63.50
55.00
63.00
64.00
64.50
62.50
59.00
62.00
60.00
57.50

21
76
55
60
75
104
145
24
560
8
18
38
67
58
16
206
17
8
25
22

50.05
57.51
58.29
55.77
58.68
59.3
59.33
62.37
58.29
65.33
63.89
55.95
63.18
63.34
62.13
61.97
57.12
61.00
58.36
52.73

คาสวน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน
14.627
14.077
14.955
12.958
11.796
12.538
12.526
13.912
13.186
18.675
12.257
12.307
13.448
12.515
14.655
13.396
9.306
6.094
8.485
15.319

คา
ต่ําสุด

คา
สูงสุด

24
30
29
24
34
29
27
34
24
25
37
28
34
32
29
25
34
51
34
22

88
92
85
85
93
102
90
87
102
88
89
80
91
94
84
94
68
69
69
73
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หนวยงาน
สถานคุ ม ครองและ
พัฒนาคนพิการบาน
กึ่งวิถี (หญิง)

32
44
98

59.09
58.07
57.2

61.50
60.50
60.00

คาสวน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน
15.646
12.619
14.342

11

58.36

62.00

16.693

31

82

11
21
76
64
78
135
203
275
48
900

58.36
50.05
57.51
59.28
57.64
56.94
60.55
59.80
62.06
59.02

62.00
51.00
56.00
61.00
56.50
58.00
61.00
60.00
63.50
60.00

16.693
14.627
14.077
15.559
13.179
12.662
13.426
12.611
13.001
13.377

31
24
30
25
24
22
20
27
29
24

82
88
92
88
89
93
102
94
87
102

จํานวน คาเฉลี่ย
ป พ.ศ.
(คน)
(ป)

คามัธย
ฐาน

2558
2559
รวม

มูลนิธิเพื่อการพัฒนา ไมทราบ
ที่อยูอาศัย
รวม
2553
2554
2555
2556
รวม
2557
2558
2559
2560
รวม

คา
ต่ําสุด

คา
สูงสุด

20
27
20

81
81
81
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ภาพ 2 การกระจายของจํานวนคนไรบานที่เสียชีวิตในหนวยงานที่เกี่ยวของกับคนไรบาน จําแนกตามเพศ
40
35
30

ชาย
หญิง

25
20
15
10
5
0

20 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 87 89 91 93 102

ผลการวิ เ คราะห ใ นภาพ 2 ได แ สดงให เ ห็ น ว า ในช ว งอายุ 50-65 ป มี จํ า นวนคนที่ เ สี ย ชี วิ ต
คอนขางมาก โดยเปรียบเทียบกับกลุมอายุอื่นๆ และไมมีความแตกตางมากนักระหวางเพศชายและเพศหญิง
ประเด็นที่นาสนใจ คือ จํานวนคนที่เสียชีวิตในชวงอายุ 70 ปขึ้นไป มีจํานวนเพียงเล็กนอย อาจ
เปนไปไดวา มีประชากรอายุ 70 ปขึ้นไป จํานวนไมมากนัก ที่เขามารับบริการในหนวยงาน ซึ่งเปนลักษณะ
จําเพาะของประชากรที่จะไดรับการสงตอไปยังหนวยงานอื่น ทําใหอายุที่เสียชีวิตของประชากรที่เขารับ
บริการในสถานต่ํากวาอายุคาดเฉลี่ยของประชากรไทยอยางเห็นไดชัด (ดังภาพ 2)
สําหรับอายุที่เสียชีวิตของคนไรบานในพื้นที่สาธารณะ จากการศึกษาครั้งนี้อาศัยการสัมภาษณ
ผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิที่มีความคุนเคยกับประเด็นคนไรบาน และผูเชี่ยวชาญที่ทํางานใหบริการรับสง
คนในพื้นที่สาธารณะไปยังโรงพยาบาล ไดใหคําตอบที่คอนขางเปนไปในทิศทางเดียวกับการเสียชีวิตของผู
เขารับบริการในหนวยงาน กลาวคือ สวนใหญคนในพื้นที่สาธารณะเสียชีวิตที่อายุประมาณ 40-50 ป และพบ
เจอผูสูงอายุเสียชีวิตในพื้นที่สาธารณะจํานวนไมมากนัก
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คนไรบานในความดูแลของหนวยงานภาครัฐ: มิติดานอายุ

งานศึกษาและวิจัยที่ผานมาเกี่ยวกับคนไรบาน แสดงใหเห็นวา การไรบานเปนภาวะหนึ่งของชวง
ชีวิตประชากร กลาวคือ โดยเฉลี่ยประชากรออกมาใชชีวิตนอกบานในชวงอายุ 40 ป ขึ้นไป และมีบางสวน
เขารับบริการในสถานสงเคราะหคนไรที่พึ่ง ทําใหในการประเมินตนทุนหรือคาใชจายที่รัฐตองรับผิดชอบใน
การจัดสวัสดิการมีความเกี่ยวเนื่องโดยตรงกับอายุของผูเขารับบริการ

เมื่อพิจารณาอายุของคนไรบานที่เขารับบริการในหนวยงานภาครัฐ (1. สถานคุมครองคนไรที่พึ่ง
ชายธัญบุรี 2. สถานคุมครองคนไรที่พึ่งหญิงธัญบุรี 3. สถานคุมครองและพัฒนาคนพิการบานกึ่งวิถี (ชาย) 4.
สถานคุมครองและพัฒนาคนพิการบานกึ่งวิถี (หญิง)) ป พ.ศ. 2560 (เฉพาะผูที่ยังคงมีชีวิตอยู) พบวา โดย
เฉลี่ยผูที่เขารับบริการในสถานสงเคราะหมีอายุประมาณ 51 ป ทั้งนี้เพศหญิงที่เขารับบริการในหนวยงานมี
อายุเฉลี่ยสูงกวาเพศชายเล็กนอย ในขณะที่อายุเฉลี่ยของผูเขารับบริการในสถานคุมครองคนไรที่พึ่งชาย
ธัญบุรีและสถานคุมครองคนไรที่พึ่งหญิงธัญบุรี สูงกวาเล็กนอยโดยเปรียบเทียบกับผูเขารับบริการในสถาน
คุมครองและพัฒนาคนพิการบานกึ่งวิถี (ชาย) และสถานคุมครองและพัฒนาคนพิการบานกึ่งวิถี (หญิง)
(ตาราง 4)
จากการศึ ก ษานี้ พบประเด็นที่ นาสนใจ กลาวคือ มีเพียง 1 ใน 5 ของผูเขารับบริการในสถาน
คุมครองฯ หนวยงานภาครัฐ ที่มีอายุนอยกวา 40 ป และมีเพียงรอยละ 15 ของผูเขารับบริการในสถาน
คุมครองฯ หนวยงานภาครัฐ มีอายุมากวา 65 ป เมื่อเปนเชนนี้จะเห็นไดวา มีความสอดคลองตองกันของ
ผลการวิจัยเกี่ยวกับอายุเฉลี่ยที่เสียชีวิตของผูที่เขารับบริการในสถานคุมครองฯ หนวยงานภาครัฐ กับอายุ
ของคนไรบานที่เขารับบริการในสถานคุมครองฯ หนวยงานภาครัฐ กลาวคือ เปนไปไดวาคนไรบานที่เขารับ
บริการในสถานคุมครองฯ หนวยงานภาครัฐสวนใหญ เขามารับบริการในสถานคุมครองฯ หนวยงานภาครัฐ
เพียงชวงระยะเวลาหนึ่ง และเสียชีวิตในชวงอายุกอน 65 ป ทําใหมีสัดสวนของผูที่เขารับบริการในสถาน
คุมครองฯ หนวยงานภาครัฐที่มีอายุมากกวา 65 ป มีไมมากนัก โดยความแตกตางของคาเฉลี่ยอายุที่เสียชีวิต
กั บ ค า เฉลี่ ย ของอายุ ผู เ ข า รั บ ริ ก ารประมาณ 10 ป หรื อ อาจกล า วได ว า โดยเฉลี่ ย แล วสถานคุ ม ครองฯ
หนวยงานภาครัฐตองจัดสวัสดิการใหกับคนไรบานที่เขารับบริการในสถานคุมครองฯ หนวยงานภาครัฐโดย
เฉลี่ยประมาณ 10 ปกอนที่คนไรบานจะเสียชีวิต
ข อ มู ล ข า งต น สอดคล อ งกั บ ข อ มู ล ของสถานคุ ม ครองคนไร ที่ พึ่ ง หญิ ง ธั ญ บุ รี (ตาราง 5) โดยใน
การศึก ษาครั้ งนี้ พบวา ในแตละป (ป พ.ศ. 2555 ถึงป พ.ศ. 2559) อายุเฉลี่ยของผูรับบริการในสถาน
คุมครองคนไรที่พึ่งหญิงธัญบุรีมีอายุแรกเขาเมื่อรับบริการประมาณ 51 ป ทั้งนี้ผูรับบริการแหงนี้เสียชีวิตที่
อายุประมาณ 62 ป ดังนั้นระยะเวลาที่รับบริการของกลุมคนไรบานในสถานคุมครองคนไรที่พ่ึงหญิงธัญบุรี
แหงนี้มีประมาณ 11 ป (ภาพ 3) และเมื่อพิจารณาจากภาพ 4 อายุแรกเขาและอายุที่เสียชีวิตของคนไรบาน
ในสถานคุมครองคนไรที่พึ่งหญิงธัญบุรี ป พ.ศ. 2555 ถึง ป พ.ศ. 2559 พบวามีแนวโนมที่ใกลเคียงกันในแต
ละป
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เมื่อพิจารณาจํานวนคนที่เขารับบริการ รวมกับระยะเวลาที่รัฐตองตองจัดสวัสดิการใหกับผูเขารับ
บริการกอนที่จะเสียชีวิต ยอมมีประเด็นที่นาสนใจ ดังนี้คือ 1) ความเพียงพอของจํานวนเจาหนาที่ และ
งบประมาณในการจัดบริการใหกับผูเขารับบริการ และ 2) ทักษะความรูความสามารถของเจาหนาที่ในการ
ดูแลผูเขารับบริการที่มีแนวโนมเปนผูสูงอายุ และมีโรคอันเกี่ยวเนื่องกับการสูงอายุ เปนตน
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ตาราง 4 การกระจายตัวตามกลุมอายุของผูเขารับบริการในสถานคุม ครองฯ หนวยงานภาครัฐ จําแนกตามเพศ และหนวยงานภาครัฐฯ
กลุมอายุ
อายุ
เพศและหนวยงานภาครัฐฯ
25-29 ป 30-34 ป 35-39 ป 40-44 ป 45-49 ป 50-54 ป 55-59 ป 60-64 ป 65-69 ป 70 ปขึ้นไป เฉลี่ย
เพศ
ชาย
2.37
6.59
9.93
14.59 12.57 16.96 13.36 10.37
5.80
5.36
49.67
หญิง
4.13
5.38
7.40
10.28 11.72 13.64 13.64 12.87
8.84
10.28
52.39
หนวยงานภาครัฐฯ
สถานคุมครองคนไรที่พึ่งชาย
1.70
6.04
8.82
12.85 12.85 17.03 13.62 11.92
6.81
6.50
50.98
สถานคุมครองคนไรที่พึ่งหญิง
2.30
3.35
6.28
8.37
11.30 12.13 11.30 14.23 11.92
17.57
56.10
บานกึ่งวิถี (ชาย)
3.25
7.32
11.38 16.87 12.20 16.87 13.01
8.33
4.47
3.86
47.94
บานกึ่งวิถี (หญิง)
5.68
7.10
8.35
11.90 12.08 14.92 15.63 11.72
6.22
4.09
49.25
รวม
3.21
6.01
8.72 12.53 12.16 15.37 13.49 11.56
7.25
7.71
50.97
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ตาราง 5 อายุแรกเขาเมื่อรับบริการ อายุที่เสียชีวิตและระยะเวลาที่รับบริการของกลุมคนไรบานใน
สถานคุมครองคนไรที่พึ่งหญิงธัญบุรี ป พ.ศ. 2555-2559
ป พ.ศ.
อายุแรกเขา
อายุที่เสียชีวิต
ระยะเวลา
2555
55.1
66.3
11.1
2556
50.8
61.0
10.2
2557
40.6
53.3
12.8
2558
51.7
65.2
13.4
2559
50.5
60.0
9.5
รวม
51.1
62.6
11.5
ภาพ 3 ระยะเวลาเฉลี่ยของคนไรบานในสถานคุมครองคนไรที่พึ่งหญิงธัญบุรี ป พ.ศ. 2555-2559
ระยะเวลาเฉลี่ยของคนไรบานใน
สถานคุมครองคนไรทพี่ ึ่งหญิงธัญบุรี ป พ.ศ. 2555-2559
14.0
12.0
10.0
8.0
6.0
4.0
2.0
0.0

2555

2556

2557

2558

2559
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ภาพ 4 อายุแรกเขาและอายุที่เสียชีวิตของคนไรบานในสถานคุมครองคนไรที่พึ่งหญิงธัญบุรี
ป พ.ศ. 2555-2559
อายุแรกเขาและอายุที่เสียชีวิตของคนไรบา นใน
สถานคุมครองคนไรทพี่ ึ่งหญิงธัญบุรี ป พ.ศ. 2555-2559
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อายุที่เสียชีวิต

สาเหตุการเสียชีวิตของคนไรบาน

ในอดีตประชากรไทยโดยทั่วไปมีอายุไมยืนยาวนัก ประมาณวาเฉลี่ยแลวมีอายุคาดเฉลี่ยไมเกิน 50
ป ทั้งนี้เพราะในชวงเวลาดังกลาวประชากรไทยประสบกับการเจ็บปวยและการเสียชีวิตดวยโรคติดเชื้อที่
รายแรงเปนจํานวนมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งการเสียชีวิตของเด็กที่มีอายุต่ํากวา 5 ป ทั้งนี้สืบเนื่องมาจากวัย
เด็กเปนกลุมประชากรที่มีภูมิคุมกันนอย แมในชวงเวลา ณ ขณะนั้น จะมีการเกิดมากก็ตาม ขณะเดียวกันก็
พบวา มีการเสียชีวิตมากเชนกัน ในชวงป พ.ศ. 2480 ไดมีการประมาณคาอายุคาดเฉลี่ยของประชากรไทย
ซึ่งพบวา เพศชายนาจะมีอายุคาดเฉลี่ยประมาณ 39 ป และเพศหญิงนาจะมีอายุคาดเฉลี่ยประมาณ 41 ป
(Rungpitarangsi, 1966)
ตอมาในชวง ป พ.ศ. 2490 ประชากรไทยมีอายุคาดเฉลี่ยประมาณ 44 ป ซึ่งการคาดประมาณนี้
ใกลเคียงกับผลการคาดประมาณของสํานักงานคณะกรรมการมหาวิทยาลัยมหิดลรวมกับทางกระทรวง
สาธารณสุข ในชวงป พ.ศ. 2501 ถึงป พ.ศ. 2504 มีการคาดประมาณจากหลายแหลงที่ใหคาอายุคาดเฉลี่ย
ของประชากรไทยใกลเคียงกัน แมจะใชฐานขอมูลที่แตกตางกัน กลาวคือ เพศชายมีอายุคาดเฉลี่ย ประมาณ
51-54 ป ขณะที่เพศหญิงมีอายุคาดเฉลี่ยที่สูงกวาเพศชาย คือประมาณ 55-59 ป (United Nations, 1966;
Rungpitarangsi, 1974; Institute for Population and Social Research, Mahidol University and
Ministry of Public Health, 1985) ในปจจุบันนี้ ป พ.ศ. 2559 พบวา ประชากรไทยมีอายุคาดเฉลี่ยที่เพิ่ม
สูงขึ้นจากในอดีตมาก โดยเพศชายมีอายุคาดเฉลี่ย 72 ป และเพศหญิงมีอายุคาดเฉลี่ย 79 ป (Population
Reference Bureau, 2016) ขณะที่ ป ระชากรในกรุ ง เทพมหานครเพศชายมี อ ายุ ค าดเฉลี่ ย 77 ป และ
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ประชากรในกรุงเทพมหานครเพศหญิงมีอายุคาดเฉลี่ย 82 ป (สํานักคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ, 2560)
กอนป พ.ศ. 2490 ประชากรไทยเจ็บปวยและเสียชีวิตดวยโรคติดเชื้อที่อันตรายเปนจํานวนมาก
เชน ปวยและเสียชีวิตดวยอหิวาตกโรค (Cholera) ไขทรพิษ (Smallpox) ไขกาฬหลังแอน (Meningococcal
Meningitis) และกาฬโรค (Plaque) แตหลังจาก ป พ.ศ. 2498 เปนตนมา ไมมีการเจ็บปวยและเสียชีวิตดวย
กาฬโรคในประเทศไทยอีก และหลังจาก ป พ.ศ. 2505 เปนตนมา ก็ไมมีการเจ็บปวยและเสียดวยไขทรพิษ
อีกเชนกัน สวนการเสียชีวิตดวยอหิวาตกโรคแมวายังคงไมหมดสิ้นไปจากปจจุบัน แตก็ลดลงอยางมาก สวน
ไขกาฬหลังแอนยังคงมีอยูประปราย หรือเกือบจะไมปรากฏขึ้นเลยในประเทศไทยบางป
สําหรับโรคติดตอเชื้ออื่นๆ ที่เคยเปนสาเหตุการเจ็บปวยและเสียชีวิตในอันดับตนๆ ของประชากร
ไทย เชน มาเลเรีย (Malaria) วัณโรคระบบหายใจ (Tuboculosis of Respiratory System) โรคทองรวง
(Diarrhea) โรคแทรกซ อ นในระหว า งตั้ ง ครรภ แ ละคลอด (Diseases of Pregnancy, Childbirth
Puerperium) ภาวะขาดวิ ต ามิ น และความบกพร อ งทางโภชนาการ (Avitaminoses and Other
Nutritional Deficiency) ก็ไดลดลงอยางมากเชนกัน ในชวงหลัง ป พ.ศ. 2510 เปนตนมา แตในชวงสามสิบ
หลังปหลังมานี้ พบวา มีแนวโนมประชากรไทยเจ็บปวยและเสียชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป จากการเสียชีวิตดวย
โรคติดเชื้อในสาเหตุนําอันดับตนๆ ในอดีต มาเปนการเจ็บปวยและเสียชีวิตดวยโรคไมติดเชื้อหรือโรคที่เกิด
จากการพัฒนามากขึ้น
ปจจุบันนี้กระทรวงสาธารณสุขเปนหนวยงานที่รับผิดชอบในการจัดทําขอมูลการเสียชีวิตหรือการ
ตาย โดยใชขอมูลการเสียชีวิต/ สถิติชีพ (vital statistics) จากกระทรวงมหาไทย ซึ่งครอบคลุมรอยละ 90
ของประชากร ทั้งนี้กระทรวงสาธารณสุขไดรวบรวมขอมูลเพื่อใหหนวยงานอื่นๆ ไดนําขอมูลไปใชประโยชน
ตอและในปจจุบันยังไมมีการใชขอมูลระดับสากล แตมีการทํางานเปนทีมรวมกับสํานักงานพัฒนานโยบาย
สุขภาพระหวางประเทศ (International Health Policy Program: IHPP)
เมื่อทราบขอมูลการเสียชีวิตทําใหสามารถทราบถึงขอมูลสาเหตุการเสียชีวิตดวยเชนกัน แตอยางไร
ก็ตาม พบวา ขอมูลที่ระบุถึงสาเหตุการเสียชีวิตของประชากรไทยสวนใหญยังไมมีคุณภาพ ทั้งนี้การเสียชีวิต
ในปจจุบันอาจแบงไดเปน 2 กรณีดวยกัน คือ 1. การเสียชีวิตนอกสถานพยาบาล และ 2. การเสียชีวิตใน
สถานพยาบาล อยางไรก็ตามเมื่อมีการเสียชีวิตนอกสถานพยาบาล ประมาณรอยละ 50-60 นายทะเบียนจะ
ไดรับแจงขอมูลการเสียชีวิตจากญาติ ทําใหไมทราบสาเหตุการเสียชีวิตที่แทจริง หรือนายทะเบียนไมมีความรู
จริง ซึ่งอาจทําใหไมสามารถระบุสาเหตุการเสียชีวิตไดตรงกับความจริง หรือระบุวาไมทราบสาเหตุการตาย
เปนตน
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หากมีการเสียชีวิตในโรงพยาบาลจะมีแพทยระบุสาเหตุการเสียชีวิต ทวาก็ยังเปนขอมูลที่ไมถูกตอง
หรือสมบูรณเทาใดนัก สืบเนื่องมาจากแพทยอาจมีความรูไมเพียงพอ หรือไมทราบขอมูลการระบุสาเหตุการ
เสียชีวิต โดยระบุไมตรงกับโรคที่เปนมาตรฐานโรคที่กระทรวงระบุจริง สําหรับการระบุสาเหตุการเสียชีวิต
ดวยการระบุโรคนั้น กระทรวงสาธารณาสุขจะแปลงขอมูลโรคที่เปนสาเหตุการตายใหเขากับรหัสโรคที่เปน
มาตรฐานสากล
แบบแผนการเสียชีวิตและสาเหตุการเสียชีวิตของกลุมประชากรคนไรบาน มีลักษณะเฉพาะแตกตาง
จากกลุมประชากรทั่วไป เนื่องจากมีวิถีการดําเนินชีวิตที่มีความเสี่ยงมากกวา โดยเฉพาะกลุมที่อาศัยอยูใน
พื้นที่ส าธารณะ สาเหตุ การเสียชี วิ ตของคนไร บา นมีลักษณะที่แ ตกต า งกั นระหวา งกลุม ที่อ าศั ยในพื้ น ที่
สาธารณะ และกลุมที่อาศัยในศูนยพักคนไรบานทั้งหนวยงานของภาครัฐ และองคกรพัฒนาเอกชน
อนึ่งการเก็บขอมูลเพื่อระบุสาเหตุการเสียชีวิตของคนไรบานทั้ง 2 กลุม ยังไมมีการจัดระบบที่เปน
มาตรฐานเดียวกัน ในขณะที่ มีการเก็บสาเหตุการเสียชีวิตแคเพียงบางหนวยงานเทานั้น และประการสําคัญ
คือ การตรวจสอบสาเหตุการเสียชีวิตไมไดมีการผาชันสูตรศพทุกราย 1 ทําใหมีการระบุสาเหตุการเสียชีวิต
โดยใช คํ า ว า “สั น นิ ษ ฐานว า …” ในหลายราย ทั้ ง นี้ ความสมบู ร ณ ข องข อ มู ล การตายของคนไร บ า นมี
ความสําคัญอยางยิ่งกับการประเมินสถานะสุขภาวะของคนไรบานในบริบทชีวิตความเปนอยูที่แตกตางกัน
รวมถึงภาระโรค และภาระคาใชจายที่คนไรบานในหนวยงานของภาครัฐและองคกรพัฒนาเอกชนตองแบก
รับไว หากมีการจัดเก็บขอมูลอยางเปนระบบ จะเปนฐานขอมูลสําคัญสําหรับการวางนโยบายการสงเสริม
สุขภาพและปองกันการเจ็บปวย ตลอดจนวางแผนการรักษาและฟนฟูผูปวยไรบานอยางมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น
สําหรับสาเหตุการเสียชีวิตของคนไรบานที่อาศัยอยูในพื้นที่สาธารณะ เนื่องจากยังไมมีการจัดเก็บ
ขอมูลอยางเปนระบบ และไมมีหนวยงานเจาภาพรับผิดชอบที่ชัดเจน ดังนั้น ผลการศึกษาในสวนนี้จึงอาศัย
ความเห็นจากผูเชี่ยวชาญที่ทํางานชวยเหลือคนไรบานในพื้นที่สาธารณะเปนหลัก โดยผลจากการสัมภาษณ
เชิงลึกกับเจาหนาที่จากหนวยงานตางๆ ใหความเห็นในทิศทางเดียวกันวา สาเหตุการเสียชีวิตของคนไรบาน
กลุมนี้ ตองแยกออกเปนคนไรบานที่เสียชีวิตดวยการเจ็บปวยทางกาย โดยไมมีอาการทางจิตมากอน และ
กลุมผูปวยทางจิต ซึ่งเปนที่รับรูวาเปนกลุมคนไรบานหลักที่ใชชีวิตอยูในพื้นที่สาธารณะ และนาจะมีความ
เสี่ยงตอการเจ็บปวยตางๆ มากกวาคนไรบานที่ไมปวยทางจิต (ตาราง 6)
1 เนื่องดวยผูเสียชีวิตบางรายไมมีหลักฐานระบุตัวตน

เชน ไมมีบัตรประชาชน ไมสามารถตรวจสอบประวัติการเจ็บปวยได
เปนตน ดังนั้น แพทยจึงตัดสินใจไมผาชันสูตรเพื่อปองกันการแพรกระจายของเชื้อโรค ในกรณีที่ไมทราบสาเหตุการตายที่แน
ชัด และใชวิธีการสังเกตจากลักษณะภายนอกของผูตาย รวมถึงรายละเอียดของสภาพศพที่พบเจอในครั้งแรกจากผูนําสง
(สัมภาษณเจาหนาที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร โรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ)
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ตาราง 6 สาเหตุการเสียชีวิตของคนไรบานในพื้นที่สาธารณะ
ประเภทการเจ็บปวย
สาเหตุการเสียชีวิต
ผูปวยทางกาย
อุบัติเหตุ, วัณโรค, โรคฉวยโอกาสจากการติดเชื้อ HIV/AIDS,
โรคตับ, โรคติดสุราเรื้อรัง, โรคประจําตัวอื่นๆ ที่ไมใชโรคติดตอ
เชน โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ เปนตน
โรคเรื้อน*, โรคเทาชาง* (* การเจ็บปวย)
ผูปวยทางจิต
อุบัติเหตุ, วัณโรค, โรคประจําตัวอื่นๆ ที่ไมใ ชโรคติดตอ เชน
โรคหัวใจ เปนตน
ที่มา: สัมภาษณเจาหนาที่โครงการผูปวยขางถนน มูลนิธิกระจกเงา, เจาหนาที่มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่อยู
อาศัย (มพศ.), เจาหนาที่อาสาสมัครหนวยกูชีพวชิรพยาบาล (ดูแลพื้นที่เขตพระนครและปอมปราบศัตรูพาย)
อยางไรก็ตาม คณะผูศึกษาไมสามารถวิเคราะหชี้ชัดไดวา คนไรบานในพื้นที่สาธารณะเสียชีวิตดวย
สาเหตุใดมากที่สุด หากแตการใหขอมูลของผูเชี่ยวชาญที่ปฏิบัติงานอยูในพื้นที่ไดทําใหเห็นถึงความแตกตาง
ของสาเหตุการเสียชีวิตของคนไรบานในพื้นที่สาธารณะ และในหนวยงานของภาครัฐและองคกรพัฒนา
เอกชนอยางมีนัยสําคัญ โดยคนไรบานที่ใชชีวิตในพื้นที่สาธารณะทั้งผูปวยทางกายและผูปวยทางจิต สวน
ใหญเสียชีวิตดวยอุบัติเหตุ โรคติดเชื้อและเสียชีวิตดวยเหตุจากการติดสุราเรื้อรังเปนหลัก มีเพียงบางรายที่
เสียชีวิตดวยโรคไมติดตอที่อาจจะเปนโรคประจําตัวมาตั้งแตกอนเปนคนไรบาน นอกจากนี้ สาเหตุการ
เสียชีวิตของคนไรบานกลุมนี้ ยังขึ้นอยูกับสภาพภูมิอากาศและสภาพแวดลอมที่อาศัยหลับนอนเปนสําคัญ
ดวย เชน ในฤดูรอน พบวา คนไรบานเสียชีวิตดวยการเปนโรคลมแดด (Heat Stroke) เปนตน
ขอมูลการเสียชีวิตของคนไรบานที่เสียชีวิตในหนวยงานภาครัฐ หรือศูนยพัก หรือสถานคุมครอง
(Shelter) แม จ ะมี ก ารจั ด เก็ บ สถิติ และสาเหตุ ก ารเสีย ชี วิ ต ไว บ าง แต ยั ง ไม ส มบู ร ณเ พี ยงพอที่ จ ะนํามา
วิเคราะหสาเหตุการเสียชีวิตของคนไรบานในหนวยงานภาครัฐ หรือศูนยพักและสถานสงเคราะหอยางเปน
ระบบ
จากการรวบรวมขอมูลในหนวยงานของภาครัฐและองคกรพัฒนาเอกชน ทําใหทราบถึงลักษณะการ
เสียชีวิตของคนไรบานที่แตกตางไปจากกลุมที่อาศัยอยูในพื้นที่สาธารณะ ทั้งนี้ ขอมูลจากศูนยพักคนไรบานที่
อยูในความดูแลของมูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่อยูอาศัย (มพศ.) พบวา จากจํานวนคนไรบานในศูนยที่เสียชีวิตไป
ในชวง ป พ.ศ. 2545 ถึงป พ.ศ. 2559 จํานวน 11 ราย สวนใหญเสียชีวิตดวยสาเหตุติดเชื้อในกระแสเลือด
และชราภาพใกลเคียงกัน นอกจากนั้น ก็มีโรคมะเร็ง และอุบัติเหตุ เจาหนาที่ มพศ. ใหความเห็นวาสาเหตุ
การเสียชีวิตของคนไรบานในศูนยพักฯ ระยะหลังนี้ จะใกลเคียงกับกลุมประชากรทั่วไป คือ เปนโรคไมติดตอ
หรือโรคที่เกิดจากพฤติกรรมตัวเองเปนหลัก หากแตการดูแลรักษาอาจจะไมมีความตอเนื่อง หรือบางรายไม
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มีบัตรประชาชน (ทําหาย/ ไมเคยทําบัตรประชาชน) ทําใหมีปญหาในการเขาถึงสิทธิรักษาพยาบาล สงผลให
ไมไดรับการรักษาอยางเหมาะสม
สําหรับขอมูลสาเหตุการเสียชีวิตของคนไรบานในหนวยงานภาครัฐ อันไดแก 1. สถานคุมครองคนไร
ที่พึ่งชายธัญบุรี 2. สถานคุมครองคนไรที่พึ่งหญิงธัญบุรี 3. สถานคุมครองและพัฒนาคนพิการบานกึ่งวิถี
(ชาย) 4. สถานคุมครองและพัฒนาคนพิการบานกึ่งวิถี (หญิง) พบวา โดยรวมแลวมีการเสียชีวิตเกิดขึ้น 225
ราย เปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย (128 ราย เปรียบเทียบกับ 97 ราย) สวนใหญเสียชีวิตดวยโรคติดเชื้อใน
กระแสเลือด, สันนิษฐานติดเชื้อในกระแสเลือด สูงถึง 71 ราย (คิดเปนรอยละ 31.5) รองลงมาคนไรบาน
เสียชีวิตดวยโรคเกี่ยวกับระบบไหลเวียนโลหิตและระบบหายใจลมเหลว, หัวใจลมเหลวเฉียบพลัน, กลามเนื้อ
หัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน, หัวใจและปอดลมเหลวเฉียบพลัน จํานวน 55 ราย (คิดเปนรอยละ 24.4) ขณะที่
คนไรบานเสียชีวิตดวยโรคชราภาพและมีการสันนิษฐานวาชราภาพเปนอันดับที่สาม จํานวน 39 ราย (คิด
เปนรอยละ 17.3) ไมเพียงเทานี้จากขอมูลในตาราง 7 แสดงใหเห็นวาสวนใหญแลวเกือบครึ่งหนึ่งของคนไร
บานเสียชีวิตดวยโรคที่เกี่ยวของกับการติดเชื้อ อาทิเชน ติดเชื้อในกระแสเลือดฯ ปอดติดเชื้อ วัณโรคปอด ติด
เชื้อจากการสําลัก (จํานวน 110 ราย จาก 225 ราย)
ตาราง 7 สาเหตุการเสียชีวิตของคนไรบานในหนวยงานภาครัฐ จําแนกตามเพศ
สาเหตุการเสียชีวิต
ชาย
หญิง
ชราภาพ, สันนิษฐานชราภาพ
11
28
ระบบไหลเวียนโลหิตและระบบหายใจลมเหลว, หัวใจ
21
34
ล ม เหลวเฉี ย บพลั น , กล า มเนื้ อ หั ว ใจขาดเลื อ ด
เฉียบพลัน, หัวใจและปอดลมเหลวเฉียบพลัน
ติดเชื้อในกระแสเลือด, สั นนิษ ฐานติ ดเชื้ อในกระแส
34
37
เลือด
ปอดติดเชื้อ, ติดเชื้อในชองทองรวมกับปอดติดเชื้อ, ติด
15
15
เชื้อทางเดินหายใจ
วัณโรคปอด
2
2
น้ําทวมปอด, มีน้ําในเยื่อหุมปอดจํานวนมาก
3
ติดเชื้อจากการสําลัก, ทางเดินอาหารอุดตันจากการ
สําลัก, ขาดอากาศหายใจจากการสําลัก
5
โรคชัก
2
เยื่อหุมสมองอักเสบ, น้ําครั่งในโพรงสมอง, เลือดออก
ในสมอง
7
2

รวม
39
55
71
30
4
3
5
2
9
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สาเหตุการเสียชีวิต
โรคอื่นๆ เชน โรคตับ โรคหลอดเลือดแดงเลี้ยงหัวใจ
ตีบเกลือแรในรางกายผิดปกติ ติดเชื้อทางสายลางไต
มะเร็งลําไส
รวม

ชาย

หญิง

รวม

7
97

128

7
225

เมื่อพิจารณาขอมูลโดยการจําแนกออกเปน 2 สวน คือ หนวยงานภาครัฐที่ดูแลคนไรบานเพศหญิง
ไดแก สถานคุมครองคนไรที่พึ่งหญิงธัญบุรี และสถานคุมครองและพัฒนาคนพิการบานกึ่งวิถี (หญิง) สวน
หนวยงานภาครัฐที่ดูแลคนไรบานเพศชาย ไดแก สถานคุมครองคนไรที่พึ่งชายธัญบุรี และสถานคุมครองและ
พัฒนาคนพิการบานกึ่งวิถี (ชาย) ทั้งนี้ การเก็บขอมูลการเสียชีวิตของทั้ง 4 หนวยงาน มีความแตกตางกันทั้ง
เชิงรูปแบบ และความครบถวนของขอมูลสาเหตุการเสียชีวิต โดยหนวยงานภาครัฐที่ดูแลคนไรบานผูหญิงมี
การจัดเก็บขอมูลสาเหตุการเสียชีวิตที่คอนขางครบถวนทั้ง 2 แหง ซึ่งหากพิจารณาขอมูลยอนหลังประมาณ
3 ป (ป พ.ศ. 2557 ถึงป พ.ศ. 2559) จะพบวา คนไรบานในหนวยงานภาครัฐทั้ง 2 แหงนั้น มีสาเหตุการ
เสียชีวิตที่คลายคลึงกันคือ มีภาวะพิษเหตุติดเชื้อ (Sepsis) ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด (Septicemia) เปน
หลัก อีกสาเหตุสําคัญ คือ ภาวะหายใจลมเหลว (Respiratory failure) ซึ่งอาจเกี่ยวเนื่องมาจากการติดเชื้อ
ในกระแสเลือด หรือปอดติดเชื้อ รองลงมา คือ สาเหตุดานความชราภาพ หรือสันนิษฐานวาชราภาพ สาเหตุ
การตายอื่น ที่พบในกลุมคนไรบานผูหญิง เชน มะเร็งเตานมระยะแพรกระจาย เปนตน
จากขอมูลในตาราง 8 สาเหตุการเสียชีวิตของคนไรบานผูหญิงในสถานคุมครองคนไรที่พึ่งหญิง
ธัญบุรี และสถานคุมครองและพัฒนาคนพิการบานกึ่งวิถี (หญิง) ป พ.ศ. 2557-2559 พบวาในชวงระยะเวลา
3 ป จากขอมูล มีจํานวนคนไรบานหญิงเสียชีวิตทั้งสิ้น 128 ราย ในจํานวนนี้เปนคนไรบานในสถานคุมครอง
คนไรที่พึ่งหญิงธัญบุรี 37 ราย ขณะที่เปนคนไรบานในสถานคุมครองและพัฒนาคนพิการบานกึ่งวิถี (หญิง)
ถึง 91 ราย คิดเปนเกือบ 3 เทาของหนวยงานแรก
เมื่อพิจารณาจากขอมูลคนไรบานเพศหญิงจากทั้ง 2 หนวยงาน พบวา คนไรบานผูหญิงในสถาน
คุมครองคนไรที่พึ่งหญิงธัญบุรีมีการเสียชีวิตดวยกลุมโรคติดเชื้อในกระแสเลือด, สันนิษฐานติดเชื้อในกระแส
เลือด (จํานวน 15 ราย) กลุมโรคระบบไหลเวียนโลหิตและระบบหายใจลมเหลว, หัวใจลมเหลวเฉียบพลัน,
กลามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน, หัวใจและปอดลมเหลวเฉียบพลัน (จํานวน 13 ราย) กลุมโรคชราภาพ,
สันนิษฐานชราภาพ (จํานวน 6 ราย) และกลุมโรคปอดติดเชื้อ, ติดเชื้อในชองทองรวมกับปอดติดเชื้อ, ติดเชื้อ
ทางเดินหายใจ (จํานวน 3 ราย) ตามลําดับ ทั้งนี้จากขอมูลดังกลาว พบวาคนไรบานหญิงกลุมนี้สวนใหญ
เสียชีวิตดวยโรคที่เปนลักษณะของการติดเชื้อ
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ขณะที่สถานคุมครองและพัฒนาคนพิการบานกึ่งวิถี (หญิง) พบวา คนไรบานเสียชีวิตดวยกลุมโรคที่
มีจํานวนใกลเคียงกัน คือ กลุมโรคติดเชื้อในกระแสเลือด, สันนิษฐานติดเชื้อในกระแสเลือด (จํานวน 22 ราย)
กลุมโรคระบบไหลเวียนโลหิตและระบบหายใจลมเหลว, หัวใจลมเหลวเฉียบพลัน, กลามเนื้อหัวใจขาดเลือด
เฉียบพลัน, หัวใจและปอดลมเหลวเฉียบพลัน (จํานวน 21 ราย) กลุมโรคชราภาพ, สันนิษฐานชราภาพ
(จํานวน 22 ราย) และกลุมโรคปอดติดเชื้อ, ติดเชื้อในชองทองรวมกับปอดติดเชื้อ, ติดเชื้อทางเดินหายใจ
(จํานวน 12 ราย) นอกจากนี้แลวคนไรบานหญิงกลุมนี้มีการเยชีวิตดวยโรคอื่นนอกเหนือจากที่เกิดขึ้นกับกลุม
คนไรบานหญิงในสถานคุมครองคนไรที่พึ่งหญิงธัญบุรีดวย นั่นคือ การติดเชื้อจากการสําลัก, ทางเดินอาหาร
อุดตันจากการสําลัก, ขาดอากาศหายใจจากการสําลัก (จํานวน 5 ราย) น้ําทวมปอด, มีน้ําในเยื่อหุมปอด
จํานวนมาก (จํานวน 3 ราย) และวัณโรคปอด (จํานวน 2ราย) โรคชัก (จํานวน 2 ราย) กลุมโรคเยื่อหุมสมอง
อักเสบ, น้ําครั่งในโพรงสมอง, เลือดออกในสมอง (จํานวน 2 ราย) (ตาราง 8)
เมื่อเปนเชนนี้แลวจึงจําเปนตองมีการเฝาระวัง เนื่องจากมีแนวโนมที่จะเกิดมากขึ้น โดยเฉพาะใน
กลุมผูปวยทางจิต และผูสูงอายุ คือ ทางเดินหายใจอุดตันจากการสําลัก เชน จากการสําลักอาหาร เปนตน
นอกจากนี้ ในกลุมผูสูงอายุที่ปวยติดเตียง มีแนวโนมที่จะตายจากการเปนแผลติดเชื้อที่เกิดจากการนอนติด
เตียงเปนเวลานาน การติดเชื้อในทออาหาร ทอหายใจและทอลําเลียงและขับถายของเสียตางๆ ซึ่งทางสถาน
คุมครองเองไมมีทรัพยากรทั้งดานบุคลากร อุปกรณทางการแพทย และทุนทรัพยที่จะดูแลผูปวยสูงอายุ
เหลานี้ไดอยางเพียงพอ และไดมาตรฐานเชนเดียวกับโรงพยาบาล
สําหรับขอมูลสาเหตุการเสียชีวิตของกลุมคนไรบานเพศชาย ยังมีการจัดเก็บที่ไมครบถวนสมบูรณ
แตก็สามารถสะทอนลักษณะเฉพาะของสาเหตุการเสียชีวิตในคนไรบานกลุมนี้ไดเชนเดียวกัน โดยทั้งในสถาน
คุมครองคนไรที่พึ่งชายธัญบุรี และสถานคุมครองและพัฒนาคนพิการบานกึ่งวิถี (ชาย) ตางพบวา มีสาเหตุ
การเสียชีวิตที่ใกลเคียงกับกลุมคนไรบานผูหญิง คือ จากขอมูลในตาราง 9 พบวา เกือบครึ่งหนึ่งของคนไร
บานชายเสียชีวิตดวยภาวะการติดเชื้อในกระแสเลือด (จํานวน 34 ราย) และปอดติดเชื้อเปนหลัก (จํานวน
15 ราย) รองลงมา คือ ระบบหายใจและไหลเวียนโลหิตลมเหลว (จํานวน 21 ราย)
ประการสําคัญคือ ไมไดเกิดเฉพาะในกลุมผูสูงอายุ หากแตปรากฏทั้งในกลุมที่เสียชีวิตเมื่ออายุ 30
กวาปเชนกัน นอกจากนี้ ยังพบโรคที่เกี่ยวของกับตับดวย เปนที่นาสังเกตวา เมื่อเปรียบเทียบสัดสวนของการ
ระบุวาเสียชีวิตดวยสาเหตุชราภาพ กลุมคนไรบานผูชายเสียชีวิตดวยสาเหตุนี้นอยกวากลุมคนไรบานผูหญิง
มากอยางเห็นไดชัด (ตาราง 9)
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ตาราง 8

สาเหตุการเสียชีวิตของคนไรบานผูหญิงในสถานคุมครองคนไรที่พึ่งหญิงธัญบุรี และสถาน
คุมครองและพัฒนาคนพิการบานกึ่งวิถี (หญิง) ป พ.ศ. 2557-2559
สถานคุมครองคน สถานคุมครองและพัฒนา
สาเหตุการเสียชีวิต*
รวม
ไรที่พึ่งหญิงธัญบุรี คนพิการบานกึ่งวิถี (หญิง)
ชราภาพ, สันนิษฐานชราภาพ
6
22
28
ระบบไหลเวียนโลหิตและระบบหายใจ
13
21
34
ล ม เหลว, หั ว ใจล ม เหลวเฉี ย บพลั น ,
กล า มเนื้ อ หั ว ใจขาดเลื อ ดเฉี ย บพลั น,
หัวใจและปอดลมเหลวเฉียบพลัน
ติดเชื้อในกระแสเลือด, สันนิษฐานติด
15
22
37
เชื้อในกระแสเลือด
ปอดติดเชื้อ, ติดเชื้อในชองทองรวมกับ
3
12
15
ปอดติดเชื้อ, ติดเชื้อทางเดินหายใจ
วัณโรคปอด
2
2
น้ํ า ท ว มปอด, มี น้ํ า ในเยื่ อ หุ ม ปอด
3
3
จํานวนมาก
ติดเชื้อจากการสําลัก, ทางเดินอาหาร
5
5
อุ ด ตั น จากการสํ า ลั ก , ขาดอากาศ
หายใจจากการสําลัก
โรคชัก
2
2
เยื่ อ หุ ม สมองอั ก เสบ, น้ํ า ครั่ ง ในโพรง
2
2
สมอง, เลือดออกในสมอง
รวม
37
91
128
หมายเหตุ: ระบุสาเหตุการเสียชีวิตโดยโรงพยาบาลที่ทางสถานคุมครองสงตอไปทําการรักษากอนเสียชีวิต
หรือเสียชีวิตที่สถานคุมครองและสงไปโรงพยาบาลเพื่อชันสูตรศพและลงสาเหตุการเสียชีวิต โรงพยาบาลที่
ถู ก ส ง ต อ ไปมากที่ สุ ด จากสถานคุ ม ครองทั้ ง 2 แห ง นี้ ได แ ก โรงพยาบาลธั ญ บุ รี โรงพยาบาลปทุ ม ธานี
โรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ
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ตาราง 9

สาเหตุการเสียชีวิตของคนไรบานชายในสถานคุมครองคนไรที่พึ่งชายธัญบุรี และสถานคุมครอง
และพัฒนาคนพิการบานกึ่งวิถี (ชาย) ป พ.ศ. 2557-2559
สถานคุมครองและ
สถานคุมครองคนไร
สาเหตุการเสียชีวิต
พัฒนาคนพิการบาน
รวม
ที่พึ่งชายธัญบุรี
กึ่งวิถี (ชาย)*
ชราภาพ
11
11
ระบบหายใจและไหลเวียนโลหิตลมเหลว
16
5
21
ติดเชื้อในกระแสเลือด
30
4
34
ปอดติดเชื้อ, ปอดอักเสบรุนแรง
6
9
15
วัณโรคปอด
1
1
2
เลื อ ดออกในสมอง, ภาวะสมองบวม
4
3
7
อยางรุนแรง, เนื้องอกในสมอง
โรคอื่ น ๆ เช น โรคตั บ โรคหลอดเลื อ ด
6
1
7
แดงเลี้ ย งหั ว ใจตี บ เกลื อ แร ใ นร า งกาย
ผิ ด ปกติ ติ ด เชื้ อ ทางสายล า งไต มะเร็ ง
ลําไส
รวม
74
23
97
หมายเหตุ: เนื่องจากทางสถานคุมครองและพัฒนาคนพิการบานกึ่งวิถี (ชาย) กําลังพัฒนาระบบฐานขอมูล
ใหม จึงสามารถใหขอมูลสาเหตุการเสียชีวิตอยางเปนระบบไดเฉพาะป พ.ศ. 2559 เทานั้น
จากการพิจารณาสาเหตุการเสียชีวิตรายอายุ ไมพบแบบแผนหรือลักษณะเฉพาะของสาเหตุการ
เสียชีวิตที่เกิดขึ้นกับเฉพาะบางกลุมอายุ ทั้งนี้ เนื่องจากการระบุสาเหตุการเสียชีวิตในระบบการจัดเก็บขอมูล
ยังไมมีการลงรายละเอียดที่ชัดเจนถึงสาเหตุการเสียชีวิตของคนไรบานในแตละราย โดยเปนเพียงการระบุ
กลุมโรค หรือสาเหตุสุดทายของการเสียชีวิตที่คลายคลึงกัน เชน ระบบไหลเวียนโลหิตและหัวใจลมเหลว
เปนตน นอกจากนี้ ในบางหนวยงานยังไมมีการเชื่อมโยงขอมูลการเปนโรคประจําตัว หรือลักษณะการ
เจ็บปวยอื่นๆ กอนที่จะเสียชีวิตของกลุมคนไรบาน หรือผูรับบริการอื่นๆ ทําใหการสันนิษฐานสาเหตุการ
เสียชีวิตอาจมีความคลาดเคลื่อน และการนําขอมูลมาใชเพื่อวางแผนปองกัน รักษาและฟนฟูกลุมคนไรบานที่
อยูในหนวยงานภาครัฐหรือสถานคุมครองยอมไมสามารถทําไดอยางมีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ สาเหตุรวมประการสําคัญที่อาจสงผลตอการเสียชีวิตของคนไรบานทั้งกลุมที่อาศัยอยูใน
พื้นที่สาธารณะและในหนวยงานภาครัฐและองคกรพัฒนาเอกชน คือ การไดรับการสงเสริมสุขภาวะทั้งดาน
รางกายและจิตใจ อันเปนเครื่องมือสําคัญในการปองกันโรค หรือลดความรุนแรงของโรคตางๆ อันเปนสาเหตุ
ของการตายไดอยางมีประสิทธิภาพ กลุมคนไรบาน โดยเฉพาะในพื้นที่สาธารณะยังคงมีขอจํากัดในการเขาถึง
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การรักษาสุขอนามัยที่ดี การไดรับอาหารที่สะอาดและมีประโยชน รวมถึงการไดรับการรักษาอยางเหมาะสม
เมื่อเริ่มเกิดการเจ็บปวย
ในขณะที่กลุมคนไรบานที่อยูในหนวยงานภาครัฐและองคกรพัฒนาเอกชน ซึ่งทําหนาที่เปนศูนยพัก/
สถานคุมครอง แมจะไดรับการดูแลดานสุขอนามัย ที่พักอาศัย และอาหารที่ดีในระดับหนึ่ง หากแตดวย
บทบาทของหนวยงานดังกลาวที่มีอยู ไมไดมุงเนนการรักษาพยาบาลเปนหลัก (ทั้งทางรางกายและจิตใจ)
ดังนั้น จึงไมมีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะดานที่จะมาชวยดูแลกลุมคนไรบานซึ่งสวนใหญมีภาวะการ
เจ็บปวยซับซอนทั้งทางรางกายและจิตใจ สงผลใหคนไรบานบางรายเจ็บปวยเรื้อรัง ตองรับการรักษาและ
รับประทานยาอยางตอเนื่อง ไมสามารถเขาสูชองทางการฟนฟูสมรรถภาพ และพัฒนาศักยภาพเพื่อออกไป
ใชชีวิตไดอยางปกติในสังคม

บทที่ 5
สรุปผลการศึกษาและขอเสนอแนะ
ในสวนสรุปและขอเสนอแนะของการศึกษาครั้งนี้ ไดนําเสนอไว 3 สวน คือ สรุปผลการศึกษา
ขอเสนอแนะเชิงนโยบายและขอเสนอแนะเชิงระเบียบวิธี

สรุปผลการศึกษา

การศึกษาครั้งนี้ มุงเนนศึกษาอายุเฉลี่ยที่เสียชีวิตของคนไรบานในกรุงเทพมหานคร และเพื่อ
ศึกษาสาเหตุ ลักษณะและแบบแผนการเสียชีวิตของคนไรบานในกรุงเทพมหานคร โดยขอมูลที่คนพบ
สามารถนําไปกําหนดแผนการเขาถึงกลุมคนไรบาน จัดทําเปนโครงการใหบริการดูแลสุขภาพเฉพาะกลุม
เพื่อปรับลดพฤติกรรมเสี่ยงตอโรคเรื้อรังและพฤติกรรมทําลายสุขภาพของประชากรกลุมนี้ ซึ่งนําไปสูการ
มีชีวิตที่ดีขึ้นของคนไรบาน ลดความเหลื่อมล้ําดานสุขภาพระหวางประชากรกลุมตางๆ

การศึ ก ษาวิ จั ย ครั้ ง นี้ ป ระยุ ก ต ใ ช ร ะเบี ย บวิ ธี วิ จั ย แบบผสมผสานทั้ ง การวิ จั ย เชิ ง ปริ ม าณ
(Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพื่อนําไปสูการบูรณา
การตอบโจทยการศึกษาทั้งในเชิงกวางและเชิงลึก อีกทั้งเปนการกลั่นกรองขอมูลในการศึกษาครั้งนี้ดวย
โดยมีวิธีการดําเนินการศึกษาและเก็บรวบรวมขอมูล ในรายประเด็นดังนี้ คือ 1. การประเมินสถานการณ
และข อ มู ล คนไร บ า นในกรุ ง เทพมหานคร 2. การศึ ก ษาอายุ เ ฉลี่ ย ที่ เ สี ย ชี วิ ต ของคนไร บ า นใน
กรุ ง เทพมหานคร 3. การศึ ก ษาสาเหตุ ลั ก ษณะและแบบแผนการเสี ย ชี วิ ต ของคนไร บ า นใน
กรุงเทพมหานคร
การวิเคราะหประเมินสถานการณและขอมูลทางประชากรของคนไรบานในกรุงเทพมหานคร
อันไดแก ขอมูลจํานวนคนไรบาน ขอมูลและคุณลักษณะทางประชากรของคนไรบาน อันไดแก เพศ อายุ
สถานภาพ การเจ็บปวย เปนตน ทั้งนี้อาศัยขอมูลจากหนวยงานภาครัฐ และองคกรตางๆ (ภาคประชา
สังคม/ องคกรพัฒนาเอกชน) ที่ทํางานเกี่ยวของกับคนไรบาน ซึ่งจะไดขอมูลตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน ทั้งนี้
รายละเอียดของหนวยงานในการเก็บรวบรวมขอมูล มีจํานวนทั้งสิ้น 8 หนวยงาน ดังนี้คือ
1.1 ศูนยคุมครองคนไรที่พึ่งกรุงเทพมหานคร (บานมิตรไมตรี) กรมพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย
1.2 สถานคุมครองคนไรที่พึ่งชายธัญบุรี กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวง
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
1.3 สถานคุมครองคนไรที่พึ่งหญิงธัญบุรี กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวง
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
1.4 สถานคุมครองและพัฒนาคนพิการบานกึ่งวิถี (ชาย) กรมสงเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
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1.5 สถานคุมครองและพัฒนาคนพิการบานกึ่งวิถี (หญิง) กรมสงเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
1.6 บานอิ่มใจ สํานักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร
1.7 มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่อยูอาศัย (มพศ.)
1.8 มูลนิธิกระจกเงา
นอกจากการเก็บขอมูลปฐมภูมิขางตนแลว การศึกษาครั้งนี้ไดอาศัยการสัมภาษณเจาะลึก
และการสัมภาษณเปนกลุม จากผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิในแขนงตางๆ อาทิ แพทยศาสตร พยาบาล
ศาสตร สังคมศาสตร สั งคมสงเคราะห ตํารวจ เปนตน ที่ เกี่ ยวข องและทํ างานดานคนไรบาน จาก
หนวยงานตางๆ จํานวน 12 หนวยงาน คือ
1.1 ศูนยคุมครองคนไรที่พึ่งกรุงเทพมหานคร (บานมิตรไมตรี) กรมพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย
1.2 สถานคุมครองคนไรที่พึ่งชายธัญบุรี กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวง
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
1.3 สถานคุมครองคนไรที่พึ่งหญิงธัญบุรี กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวง
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
1.4 สถานคุมครองและพัฒนาคนพิการบานกึ่งวิถี (ชาย) กรมสงเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
1.5 สถานคุมครองและพัฒนาคนพิการบานกึ่งวิถี (หญิง) กรมสงเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
1.6 สํานักบริหารการทะเบียน (ฝายทะเบียนบานกลาง) กรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย
1.7 ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศกลาง (ตํารวจ) สํานักงานตํารวจแหงชาติ
1.8 กลุมขอมูลขาวสารสุขภาพ กองยุทธศาสตรและแผน สํานักงานปลัดระทรวง
สาธารณสุข
1.9 บานอิ่มใจ สํานักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร
1.10 มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่อยูอาศัย (มพศ.)
1.11 มูลนิธิกระจกเงา
1.12 หนวยกูชีพวชิรพยาบาล (อาสาสมัคร)
กระบวนการศึกษาเพื่อแสวงหาอายุเฉลี่ยที่เสียชีวิตของคนไรบานในกรุงเทพมหานครครั้งนี้
อาศัยการจัดทําขอมูลทุติยภูมิที่รวบรวมจากหนวยงานของภาครัฐ จํานวน 5 หนวยงาน คือ
1.1 สถานคุมครองคนไรที่พึ่งชายธัญบุรี กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวง
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
1.2 สถานคุมครองคนไรที่พึ่งหญิงธัญบุรี กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวง
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
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1.3 สถานคุมครองและพัฒนาคนพิการบานกึ่งวิถี (ชาย) กรมสงเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
1.4 สถานคุมครองและพัฒนาคนพิการบานกึ่งวิถี (หญิง) กรมสงเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
1.5 มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่อยูอาศัย (มพศ.)
อย า งไรก็ ดี ในการศึ ก ษาครั้ ง นี้ ไ ด มี ก ารเก็ บ รวบรวมข อ มู ล จากศู น ย คุ ม ครองคนไร ที่ พึ่ ง
กรุงเทพมหานคร (บานมิตรไมตรี) กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความ
มั่ น คงของมนุ ษ ย และบ า นอิ่ ม ใจ สํ า นั ก พั ฒ นาสั ง คม กรุ ง เทพมหานคร แต ท ว า มิ ไ ด นํา มาใช ใ นการ
วิเคราะหขอมูลในสวนนี้ เนื่องจากหนวยงานแรกเปนหนวยงานที่ทําหนาที่สงตอคนไรบานไปยังสถาน
คุมครองฯ หรือหนวยงานอื่นตอไป ขณะที่อีกหนวยงานหนึ่งนั้นเปนหนวยงานที่ใหคนไรบานเขาพักพิง
ชั่วคราว (ครั้งละ 1 คืนเทานั้น)
การคาดประมาณสถานการณการเสียชีวิตของประชากรคนไรบานในกรุงเทพมหานคร โดย
พิจารณาจากสาเหตุการเสียชีวิตและแบบแผนการเสียชีวิตของคนไรบานนั้น ยังคงอาศัยขอมูลจาก
เอกสารตางๆ ตามหนวยงานองคกร ขอมูลจากใบมรณบัตร รวมถึงอาศัยความคิดเห็นจากผูเชี่ยวชาญ
และผูทรงคุณวุฒิในแขนงตางๆ ที่เกี่ยวของกับคนไรบาน และดานสุขภาพของประชากรกลุมพิเศษตางๆ
ผูศึกษาไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลทั้งในระดับปฐมภูมิและระดับทุติยภูมิจากหนวยงานตางๆ
รวมถึงไดดําเนินการสัมภาษณระดับลึก สัมภาษณเปนกลุมกับเจาหนาที่ ผูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิและ
ผูเกี่ยวของทุกฝาย ในแบบทางการและกึ่งทางการ เพื่อใหไดขอมูลที่ถูกตอง ชัดเจน ครอบคลุมและเปน
ประโยชนกับการศึกษาในครั้งนี้ โดยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลจากหนวยงานทั้งสิ้น 14 หนวยงาน
ดังนี้คือ
1.1 ศูนยคุมครองคนไรที่พึ่งกรุงเทพมหานคร (บานมิตรไมตรี) กรมพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย
1.2 สถานคุมครองคนไรที่พึ่งชายธัญบุรี กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวง
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
1.3 สถานคุมครองคนไรที่พึ่งหญิงธัญบุรี กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวง
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
1.4 สถานคุมครองและพัฒนาคนพิการบานกึ่งวิถี (ชาย) กรมสงเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
1.5 สถานคุมครองและพัฒนาคนพิการบานกึ่งวิถี (หญิง) กรมสงเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
1.6 สถาบันนิติวิทยาศาสตร โรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ สํานักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
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1.7 สํานักบริหารการทะเบียน (ฝายทะเบียนบานกลาง) กรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย
1.8 ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศกลาง (ตํารวจ) สํานักงานตํารวจแหงชาติ
1.9 ฝายสวัสดิการสังคม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ สภากาชาดไทย
1.10 กลุมขอมูลขาวสารสุขภาพ กองยุทธศาสตรและแผน สํานักงานปลัดระทรวง
สาธารณสุข
1.11 บานอิ่มใจ สํานักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร
1.12 มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่อยูอาศัย (มพศ.)
1.13 มูลนิธิกระจกเงา
1.14 หนวยกูชีพวชิรพยาบาล (อาสาสมัคร)
อย างไรก็ดี การศึ ก ษาครั้ งนี้ จัดเก็บขอมูล เชิงประจักษทั้งในระดับปฐมภูมิแ ละทุติยภูมิจาก
เอกสารและแหล งข อมู ล ที่ เกี่ ยวข องกั บคนไรบานและการเสียชีวิต รวมถึงสัม ภาษณผูท รงคุณวุฒิที่
เกี่ยวของเพื่อประเมินและคาดประมาณขอมูลตางๆ ของประชากรไรบาน ดังนั้นจึงมีขอจํากัด ดังนี้
1. เปนที่ทราบกันดีวา ประชากรคนไรบานเปนกลุมประชากรที่มีลักษณะพิเศษและเฉพาะ
โดยเปนทั้งประชากรแฝงและยากตอการเขาถึง ดังนั้นขอมูลที่จัดเก็บนั้นอาจไมครอบคลุม
และครบถวน รวมไปถึงอาจไมสามารถจัดทําเปนแนวโนมตั้งแตในอดีตเปนตนมาได
2. ขอมูลที่ไดเมื่อไมครบถวนสมบูรณอาจมีความจําเปนตองใชวิธีการคาดประมาณ ดังนั้นการ
นําไปใชหรืออางอิงอาจจําเปนตองมีการระบุใหชัดเจน
ผลการศึกษาครั้งนี้นําเสนอเปน 4 สวนดวยกัน คือ 1) การเสียชีวิตของคนไรบาน: ความยืนยาว
ของชีวิต 2) อายุเฉลี่ยที่เสียชีวิตของคนไรบาน 3) คนไรบานในความดูแลของหนวยงานภาครัฐ: มิติดาน
อายุ และ 4) สาเหตุการเสียชีวิตของคนไรบาน
การเสียชีวิตของคนไรบาน: ความยืนยาวของชีวิต
หนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของกับคนไรบาน อันไดแก 1. สถานคุมครองคนไรที่พึ่งชายธัญบุรี 2.
สถานคุมครองคนไรที่พึ่งหญิงธัญบุรี 3. สถานคุมครองและพัฒนาคนพิการบานกึ่งวิถี (ชาย) 4. สถาน
คุมครองและพัฒนาคนพิการบานกึ่งวิถี (หญิง)) และหนวยงานภาคประชาสังคม/ องคกรพัฒนาเอกชน
ไดแก มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่อยูอาศัย (มพศ.) ซึ่งผูศึกษาไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลมานั้น พบวา มี
การบันทึกขอมูลพื้นฐานของผูเขารับบริการ และการเสียชีวิตของผูเขารับการบริการ แตทวาจํานวนปที่
บันทึกขอมูลยังไมยาวนานมากพอที่จะคํานวณอายุคาดเฉลี่ยหรืออายุขัยเฉลี่ยของกลุมคนไรบานที่สนใจ
ได อีกทั้งมีปญหาที่ไมสามารถเชื่อมโยงจากขอมูลพื้นฐานกับขอมูลการเสียชีวิตของผูเขารับบริการได ทํา
ใหในปจจุบันสามารถคํานวณไดเพียงอายุเฉลี่ยที่เสียชีวิตของคนไรบานในแตละปเทานั้น
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อยางไรก็ดีจากผลการศึกษาครั้งนี้ พบวา วิธีการทําความเขาใจเกี่ยวกับความยืนยาวของชีวิตคน
ไรบานที่นาสนใจ มีวิธีการศึกษา คือ การคํานวณอายุคาดเฉลี่ยตามรุนป ซึ่งเปนเทคนิคการวิเคราะหทาง
ตรงที่ติดตามคนไรบานทุกคนไปจนกระทั่งตนไรบานเสียชีวิต และเมื่อกลุมคนไรบานที่ติดตามเสียชีวิต
หมดทุกคนแลว คาเฉลี่ยของอายุที่เสียชีวิตของคนไรบานทุกคนที่เฝาติดตามจะเทากับอายุคาดเฉลี่ยของ
คนไรบานในกลุมที่เฝาติดตาม โดยกลุมประชากรที่สนใจเฝาติดตามอาจเปนกลุมคนที่มีรุนปเกิดเดียวกัน
หรือกลุมคนที่ออกมาเปนคนไรบานในปเดียวกัน หรือกลุมคนที่มาลงทะเบียนเปนคนไรบานในชวงป
เดียวกัน หรือกลุมคนที่เขามารับบริการในสถานปเดียวกัน เมื่อเปนเชนนี้แลวจะเห็นไดวา วิธีการนี้จึงเปน
วิธีที่มีความเหมาะสมกับกลุมประชากรที่สนใจที่มีขนาดเล็ก เนื่องจากตองติดตามขอมูลการเสียชีวิตของ
ประชากรที่สนใจทุกคนอยางตอเนื่องและยาวนาน
อายุเฉลี่ยที่เสียชีวิตของคนไรบาน
จากการศึกษาครั้งนี้ พบวาขอมูลจํานวนคนที่เสียชีวิต จําแนกตามหนวยงานภาครัฐ (1. สถาน
คุมครองคนไรที่พึ่งชายธัญบุรี 2. สถานคุมครองคนไรที่พึ่งหญิงธัญบุรี 3. สถานคุมครองและพัฒนาคน
พิการบานกึ่งวิถี (ชาย) 4. สถานคุมครองและพัฒนาคนพิการบานกึ่งวิถี (หญิง)) และภาคประชาสังคม/
องคกรพัฒนาเอกชน (มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่อยูอาศัย (มพศ.)) มีจํานวนคนที่เสียชีวิตในสถานคุมครอง
และพัฒนาคนพิการบานกึ่งวิถีและมูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่อยูอาศัย คอนขางนอยโดยเปรียบเทียบกับ
สถานคุมครองคนไรที่พึ่งชายธัญบุรีและสถานคุมครองคนไรที่พึ่งหญิงธัญบุรี ทําใหการเปรียบเทียบเทียบ
การกระจายตัวของอายุที่เสียชีวิตระหวางหนวยงานอาจไมเหมาะสมนัก ซึ่งผูศึกษาจึงไดเลือกนําเสนอ
เปรียบเทียบความแตกตางระหวางเพศ โดยแบงเปนเพศชายและเพศหญิง
โดยเฉลี่ยแลว คนไรบานที่เสียชีวิตในแตละหนวยงานมีอายุประมาณ 60 ป ในชวงอายุ 50-65
ป มีจํานวนคนที่เสียชีวิตคอนขางมาก โดยเปรียบเทียบกับกลุมอายุอื่นๆ ทั้งนี้เพศหญิงมีอายุเฉลี่ยที่
เสียชีวิตสูงกวาเพศชายเล็กนอย (อายุประมาณ 60 ป เปรียบเทียบกับอายุประมาณ 58 ป ตามลําดับ)
ดังนั้นอายุเฉลี่ยที่เสียชีวิตของตัวอยางจึงต่ํากวาอายุคาดเฉลี่ยของประชากรไทยในปจจุบันคอนขางมาก
(เพศหญิง อายุประมาณ 82 ป เปรียบเทียบกับ เพศชาย อายุประมาณ 77 ป ตามลําดับ) อยางไรก็ดี
ความแตกตางของอายุที่เสียชีวิตระหวางเพศมีความแตกตางกันเล็กนอย
ประเด็นที่นาสนใจ คือ จํานวนคนที่เสียชีวิตในชวงอายุ 70 ปขึ้นไป มีจํานวนเพียงเล็กนอย ทั้งนี้
อาจเปนไปไดวา มีประชากรอายุ 70 ปขึ้นไป จํานวนไมมากนัก ที่เขามารับบริการในหนวยงาน ซึ่งเปน
ลักษณะจําเพาะของประชากรที่จะไดรับการสงตอไปยังหนวยงานอื่น ทําใหอายุที่เสียชีวิตของประชากร
ที่เขารับบริการในสถานต่ํากวาอายุคาดเฉลี่ยของประชากรไทยอยางเห็นไดชัด
สําหรับอายุที่เสียชีวิตของคนไรบานในพื้นที่สาธารณะ จากการศึกษาครั้งนี้ อาศัยการสัมภาษณ
ผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิที่มีความคุนเคยกับประเด็นคนไรบาน และผูเชี่ยวชาญที่ทํางานใหบริการ
รับสงคนในพื้นที่สาธารณะไปยังโรงพยาบาล ไดใหคําตอบที่คอนขางเปนไปในทิศทางเดียวกั บการ
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เสียชีวิตของผูเขารับบริการในหนวยงาน กลาวคือ สวนใหญคนในพื้นที่สาธารณะเสียชีวิตที่อายุประมาณ
40-50 ป และพบเจอผูสูงอายุเสียชีวิตในพื้นที่สาธารณะจํานวนไมมากนัก
คนไรบานในความดูแลของหนวยงานภาครัฐ: มิติดานอายุ
เมื่อพิจารณาอายุของคนไรบานที่เขารับบริการในหนวยงานภาครัฐ (1. สถานคุมครองคนไรที่พึ่ง
ชายธัญบุรี 2. สถานคุมครองคนไรที่พึ่งหญิงธัญบุรี 3. สถานคุมครองและพัฒนาคนพิการบานกึ่งวิถี
(ชาย) 4. สถานคุมครองและพัฒนาคนพิการบานกึ่งวิถี (หญิง)) ป พ.ศ. 2560 (เฉพาะผูที่ยังคงมีชีวิตอยู)
พบวา โดยเฉลี่ยผูที่เขารับบริการในสถานสงเคราะหมีอายุประมาณ 51 ป ทั้งนี้เพศหญิงที่เขารับบริการ
ในหนวยงานมีอายุเฉลี่ยสูงกวาเพศชายเล็กนอย ในขณะที่อายุเฉลี่ยของผูเขารับบริการในสถานคุมครอง
คนไรที่พึ่งชายธัญบุรีและสถานคุมครองคนไรที่พึ่งหญิงธัญบุรี สูงกวาเล็กนอยโดยเปรียบเทียบกับผูเขารับ
บริการในสถานคุมครองและพัฒนาคนพิการบานกึ่งวิถี (ชาย) และสถานคุมครองและพัฒนาคนพิการ
บานกึ่งวิถี (หญิง)
มีเพียง 1 ใน 5 ของผูเขารับบริการในสถานคุมครองฯ หนวยงานภาครัฐ ที่มีอายุนอยกวา 40 ป
และมีเพียงรอยละ 15 ของผูเขารับบริการในสถานคุมครองฯ หนวยงานภาครัฐ มีอายุมากวา 65 ป
ดังนั้นจึงเปนไปไดวาคนไรบานที่เขารับบริการในสถานคุมครองฯ หนวยงานภาครัฐสวนใหญ เขามารับ
บริการในสถานคุมครองฯ หนวยงานภาครัฐเพียงชวงระยะเวลาหนึ่ง และเสียชีวิตในชวงอายุกอน 65 ป
ทําใหมีสัดสวนของผูที่เขารับบริการในสถานคุมครองฯ หนวยงานภาครัฐที่มีอายุมากกวา 65 ป มีไมมาก
นัก โดยความแตกตางของคาเฉลี่ยอายุที่เสียชีวิตกับคาเฉลี่ยของอายุผูเขารับริการประมาณ 10 ป หรือ
อาจกลาวไดวา โดยเฉลี่ยแลวสถานคุมครองฯ หนวยงานภาครัฐตองจัดสวัสดิการใหกับคนไรบานที่เขารับ
บริการในสถานคุมครองฯ หนวยงานภาครัฐโดยเฉลี่ยประมาณ 10 ปกอนที่คนไรบานจะเสียชีวิต
ขอมูลขางตนสอดคลองกับขอมูลของสถานคุมครองคนไรที่พึ่งหญิงธัญบุรี โดยในการศึกษาครั้งนี้
พบวา ในแตละป (ป พ.ศ. 2555 ถึงป พ.ศ. 2559) อายุเฉลี่ยของผูรับบริการในสถานคุมครองคนไรที่พึ่ง
หญิงธัญบุรมี ีอายุแรกเขาเมื่อรับบริการประมาณ 51 ป ทั้งนี้ผูรับบริการแหงนี้เสียชีวิตที่อายุประมาณ 62
ป ดังนั้นระยะเวลาที่รับบริการของกลุมคนไรบานในสถานคุมครองคนไรที่พึ่งหญิงธัญบุรีแหงนี้มีประมาณ
11 ป
สาเหตุการเสียชีวิตของคนไรบาน
แบบแผนการเสียชีวิตและสาเหตุการเสียชีวิตของกลุมประชากรคนไรบาน มีลักษณะเฉพาะ
แตกตางจากกลุมประชากรทั่วไป เนื่องจากมีวิถีการดําเนินชีวิตที่มีความเสี่ยงมากกวา โดยเฉพาะกลุมที่
อาศัยอยูในพื้นที่สาธารณะ สาเหตุการเสียชีวิตของคนไรบานมีลักษณะที่แตกตางกันระหวางกลุมที่อาศัย
ในพื้นที่สาธารณะ และกลุมที่อาศัยในศูนยพักคนไรบานทั้งหนวยงานของภาครัฐ และองคกรพัฒนา
เอกชน
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สําหรับสาเหตุการเสียชีวิตของคนไรบานที่อาศัยอยูในพื้นที่สาธารณะ เนื่องจากยังไมมีการ
จัดเก็บขอมูลอยางเปนระบบ และไมมีหนวยงานเจาภาพรับผิดชอบที่ชัดเจน ดังนั้น ผลการศึกษาในสวน
นี้จึงอาศัยความเห็นจากผูเชี่ยวชาญที่ทํางานชวยเหลือคนไรบานในพื้นที่สาธารณะเปนหลัก โดยผลจาก
การสัมภาษณเชิงลึกกับเจาหนาที่จากหนวยงานตางๆ ใหความเห็นในทิศทางเดียวกันวา สาเหตุการ
เสียชีวิตของคนไรบานกลุมนี้ ตองแยกออกเปนคนไรบานที่เสียชีวิตดวยการเจ็บปวยทางกาย โดยไมมี
อาการทางจิตมากอน และกลุมผูปวยทางจิต ซึ่งเปนที่รับรูวาเปนกลุมคนไรบานหลักที่ใชชีวิตอยูในพื้นที่
สาธารณะ และนาจะมีความเสี่ยงตอการเจ็บปวยตางๆ มากกวาคนไรบานที่ไมปวยทางจิต
คนไรบานที่เสียชีวิตดวยการเจ็บปวยทางกาย โดยไมมีอาการทางจิตมากอน สวนใหญเสียชีวิต
ดวยอุบัติเหตุ วัณโรค โรคฉวยโอกาสจากการติดเชื้อ HIV/AIDS โรคตับ โรคติดสุราเรื้อรัง โรคประจําตัว
อื่นๆ ที่ไมใชโรคติดตอ เชน โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ เปนตน ทั้งนี้ในขณะที่เก็บขอมูล
พบวา คนไรบานกลุมนี้เจ็บปวยดวยโรคเรื้อนและโรคเทาชางดวย
ขณะที่คนไรบานที่เปนกลุมผูปวยทางจิต เสียชีวิตดวยโรคที่ไมแตกตางจากกลุมแรกเทาใดนัก
นั่นคือ อุบัติเหตุ วัณโรค โรคประจําตัวอื่นๆ ที่ไมใชโรคติดตอ เชน โรคหัวใจ เปนตน
โดยสรุปแลวคนไรบานที่ใชชีวิตในพื้นที่สาธารณะทั้งผูปวยทางกายและผูปวยทางจิต สวนใหญ
เสียชีวิตดวยอุบัติเหตุ โรคติดเชื้อและเสียชีวิตดวยเหตุจากการติดสุราเรื้อรังเปนหลัก มีเพียงบางรายที่
เสียชีวิตดวยโรคไมติดตอที่อาจจะเปนโรคประจําตัวมาตั้งแตกอนเปนคนไรบาน นอกจากนี้ สาเหตุการ
เสียชีวิตของคนไรบานกลุมนี้ ยังขึ้นอยูกับสภาพภูมิอากาศและสภาพแวดลอมที่อาศัยหลับนอนเปน
สําคัญดวย เชน ในฤดูรอน พบวา คนไรบานเสียชีวิตดวยการเปนโรคลมแดด (Heat Stroke) เปนตน
จากการรวบรวมขอมูลในหนวยงานของภาครัฐและองคกรพัฒนาเอกชน ทําใหทราบถึงลักษณะ
การเสียชีวิตของคนไรบานที่แตกตางไปจากกลุมที่อาศัยอยูในพื้นที่สาธารณะ ทั้งนี้ ขอมูลจากศูนยพักคน
ไรบานที่อยูในความดูแลของมูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่อยูอาศัย (มพศ.) พบวา จากจํานวนคนไรบานในศูนย
ที่เสียชีวิตไปในชวง ป พ.ศ. 2545 ถึง ป พ.ศ. 2559 จํานวน 11 ราย สวนใหญเสียชีวิตดวยสาเหตุติดเชื้อ
ในกระแสเลือดและชราภาพใกลเคียงกัน นอกจากนั้น ก็มีโรคมะเร็ง และอุบัติเหตุ เจาหนาที่ มพศ. ให
ความเห็นวาสาเหตุการเสียชีวิตของคนไรบานในศูนยพักฯ ระยะหลังนี้ จะใกลเคียงกับกลุมประชากร
ทั่วไป คือ เปนโรคไมติดตอหรือโรคที่เกิดจากพฤติกรรมตัวเองเปนหลัก หากแตการดูแลรักษาอาจจะไมมี
ความตอเนื่อง หรือบางรายไมมีบัตรประชาชน (ทําหาย/ ไมเคยทําบัตรประชาชน) ทําใหมีปญหาในการ
เขาถึงสิทธิรักษาพยาบาล สงผลใหไมไดรับการรักษาอยางเหมาะสม
สําหรับขอมูลสาเหตุการเสียชีวิตของคนไรบานในหนวยงานภาครัฐ อันไดแก 1. สถานคุมครอง
คนไรที่พึ่งชายธัญบุรี 2. สถานคุมครองคนไรที่พึ่งหญิงธัญบุรี 3. สถานคุมครองและพัฒนาคนพิการบาน
กึ่งวิถี (ชาย) 4. สถานคุมครองและพัฒนาคนพิการบานกึ่งวิถี (หญิง) พบวา โดยรวมแลวมีการเสียชีวิต
เกิดขึ้น 225 ราย เปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย (128 ราย เปรียบเทียบกับ 97 ราย) สวนใหญเสียชีวิต
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ดวยโรคติดเชื้อในกระแสเลือด, สันนิษฐานติดเชื้อในกระแสเลือด สูงถึง 71 ราย (คิดเปนรอยละ 31.5)
รองลงมาคนไรบานเสียชีวิตดวยโรคเกี่ยวกับระบบไหลเวียนโลหิตและระบบหายใจลมเหลว, หัวใจ
ลมเหลวเฉียบพลัน, กลามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน, หัวใจและปอดลมเหลวเฉียบพลัน จํานวน 55
ราย (คิดเปนรอยละ 24.4) ขณะที่คนไรบานเสียชีวิตดวยโรคชราภาพและมีการสันนิษฐานวาชราภาพ
เปนอันดับที่สาม จํานวน 39 ราย (คิดเปนรอยละ 17.3)
เมื่อพิจารณาขอมูลโดยการจําแนกออกเปน 2 สวน คือ หนวยงานภาครัฐที่ดูแลคนไรบานเพศ
หญิง ไดแก สถานคุมครองคนไรที่พึ่งหญิงธัญบุรี และสถานคุมครองและพัฒนาคนพิการบานกึ่งวิถี
(หญิง) สวนหนวยงานภาครัฐที่ดูแลคนไรบานเพศชาย ไดแก สถานคุมครองคนไรที่พึ่งชายธัญบุรี และ
สถานคุมครองและพัฒนาคนพิการบานกึ่งวิถี (ชาย) ทั้งนี้ การเก็บขอมูลการเสียชีวิตของทั้ง 4 หนวยงาน
มีความแตกตางกันทั้งเชิงรูปแบบ และความครบถวนของขอมูลสาเหตุการเสียชีวิต โดยหนวยงานภาครัฐ
ที่ดูแลคนไรบานผูหญิงมีการจัดเก็บขอมูลสาเหตุการเสียชีวิตที่คอนขางครบถวนทั้ง 2 แหง ซึ่งหาก
พิจารณาขอมูลยอนหลังประมาณ 3 ป (ป พ.ศ. 2557 ถึงป พ.ศ. 2559) จะพบวา คนไรบานในหนวยงาน
ภาครัฐทั้ง 2 แหงนั้น มีสาเหตุการเสียชีวิตที่คลายคลึงกันคือ มีภาวะพิษเหตุติดเชื้อ (Sepsis) ภาวะติด
เชื้อในกระแสเลือด (Septicemia) เปนหลัก อีกสาเหตุสําคัญ คือ ภาวะหายใจลมเหลว (Respiratory
failure) ซึ่งอาจเกี่ยวเนื่องมาจากการติดเชื้อในกระแสเลือด หรือปอดติดเชื้อ รองลงมา คือ สาเหตุดาน
ความชราภาพ หรือสันนิษฐานวาชราภาพ สาเหตุการตายอื่น ที่พบในกลุมคนไรบานผูหญิง เชน มะเร็ง
เตานมระยะแพรกระจาย เปนตน
สําหรั บข อมู ลสาเหตุ ก ารเสียชี วิตของกลุม คนไรบานเพศชาย ยังมีการจัดเก็บที่ไมครบถวน
สมบูรณ แตก็สามารถสะทอนลักษณะเฉพาะของสาเหตุการเสียชีวิตในคนไรบานกลุมนี้ไดเชนเดียวกัน
โดยทั้งในสถานคุมครองคนไรที่พึ่งชายธัญบุรี และสถานคุมครองและพัฒนาคนพิการบานกึ่งวิถี (ชาย)
ตางพบวา มีสาเหตุการเสียชีวิตที่ใกลเคียงกับกลุมคนไรบานผูหญิง คือ จากขอมูลในตาราง 9 พบวา
เกือบครึ่งหนึ่งของคนไรบานชายเสียชีวิตดวยภาวะการติดเชื้อในกระแสเลือด (จํานวน 34 ราย) และ
ปอดติดเชื้อเปนหลัก (จํานวน 15 ราย) รองลงมา คือ ระบบหายใจและไหลเวียนโลหิตลมเหลว (จํานวน
21 ราย)
ประการสําคัญคือ ไมไดเกิดเฉพาะในกลุมผูสูงอายุ หากแตปรากฏทั้งในกลุมที่เสียชีวิตเมื่ออายุ
30 กวาปเชนกัน นอกจากนี้ ยังพบโรคที่เกี่ยวของกับตับดวย เปนที่นาสังเกตวา เมื่อเปรียบเทียบสัดสวน
ของการระบุวาเสียชีวิตดวยสาเหตุชราภาพ กลุมคนไรบา นผูชายเสียชีวิตดวยสาเหตุนี้นอยกวากลุมคนไร
บานผูหญิงมากอยางเห็นไดชัด
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ตาราง 10 สรุปสาเหตุการเสียชีวิตของคนไรบานในพื้นที่สาธารณะเปรียบเทียบกับคนไรบานใน
หนวยงานฯ
สาเหตุการเสียชีวิต
คนไรบานในพื้นที่สาธารณะ คนไรบานในหนวยงานฯ
โรคหัวใจ


อุบัติเหตุ

มะเร็งทุกชนิด

ความดันเลือดสูง


การบาดเจ็บจากการฆาตัวตาย
โรคเกี่ยวกับตับ

ปอดอักเสบ

ไตอักเสบ
วัณโรคทุกชนิด


โรคภูมิคุมกันบกพรองเนื่องจากไวรัส

อื่นๆ


- โรคติดสุราเรื้อรัง

- โรคเบาหวาน

- ชราภาพ

- ติดเชื้อในกระแสเลือด

- ติดเชื้อจากการสําลัก

- โรคชัก

- เยื่อหุมสมองอักเสบ

- โรคตับ

- ระบบหายใจ
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ตาราง 11 จํานวนการเสียชีวิต จําแนกตามสาเหตุการเสียชีวิตทั่วราชอาณาจักร พ.ศ. 2550-2557
สาเหตุการเสียชีวิต

ป พ.ศ.

2550
2551
2552
2553
รวม
393,254 397,327 393,916 411,331
โรคหัวใจ
18,452
18,820
18,375
18,399
อุบัติเหตุ
35,661
34,851
35,304
32,861
มะเร็งทุกชนิด
53,434
55,403
56,058
58,076
ความดันเลือดสูง
15,286
15,596
15,648
20,018
การบาดเจ็บจากการฆาตัวตาย
7,223
6,935
6,642
7,062
โรคเกี่ยวกับตับ
8,761
8,738
8,562
8,788
ปอดอักเสบ
14,179
14,542
14,542
16,369
ไตอักเสบ
13,538
14,235
13,191
13,763
วัณโรคทุกชนิด
4,859
4,821
4,568
4,467
โรคภูมิคุมกันบกพรองเนื่องจากไวรัส
5,522
4,683
4,046
3,638
อื่นๆ
216,339 218,703 216,980 227,890
ที่มา: สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข อางในสํานักงานสถิติแหงชาติ, 2560

2554
414,670
20,130
33,868
61,082
22,947
6,814
9,009
16,884
14,753
4,784
3,758
220,641

2555
415,141
21,194
33,170
63,272
24,052
6,960
9,409
16,772
14,697
5,354
4,034
216,227

2556
426,065
24,597
32,427
67,694
28,408
6,984
10,747
21,676
15,162
5,496
5,683
207,191

2557
435,624
24,995
31,847
70,075
32,229
6,604
11,264
26,103
17,171
5,936
5,705
203,695
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โดยสรุปแลวจากการศึกษา สาเหตุการเสียชีวิตของคนไรบานในครั้งนี้ พบวา คนไรบานมีการ
เสียชีวิตดวยโรคที่คลายคลึงกับประชากรสวนใหญในสังคม ทวาแนวโนมของสาเหตุการเสียชีวิตของคน
ไรบานสวนใหญนั้น ยังคงมีสาเหตุที่มาจากโรคติดเชื้อ เชน กลุมโรคติดเชื้อในกระแสเลือด กลุมปอดโรค
ติดเชื้อ แตกตางจากแนวโนมของประชากรโดยทั่วไปที่พบวา เสียชีวิตดวยโรคมะเร็งและโรคหัวใจ
(ตาราง 11)

ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย

จากการศึกษาในครั้งนี้ พบวายังไมมีการจัดเก็บขอมูลการเสียชีวิตของคนไรบานอยางเปนระบบ
และเปนมาตรฐานเดียวกัน ทั้งนี้ ขอมูลของหลายหนวยงานยังไมเปนเอกภาพ ทั้งนี้อาจสืบเนื่องมาจาก
ขอมูลตางๆ มิไดถูกดําเนินการหรือจัดทําขึ้นเพื่อรองรับการจัดทําขอมูลหรือวิเคราะหเพื่อใชวางแผนการ
รองรับในอนาคต หรือใชในการศึกษาวิจัยดานนี้โดยเฉพาะ ดังนั้น เพื่อใหเกิดการพัฒนาระบบฐานขอมูล
ดานคนไรบานที่มีประสิทธิภาพ ควรมีนโยบายและแผนปฏิบัติการจัดตั้งศูนยขอมูลคนไรบานกลาง ซึ่ง
อาจขึ้นกับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย โดยใหมีการจัดทําฐานขอมูลการตายของคน
ไรบานเปนองคประกอบหนึ่งที่สําคัญ เพื่อประโยชนในการวางแผนดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไร
บาน ตลอดจนแผนงานทางดานการสงเสริมสุขภาพ การปองกัน และการรักษาพยาบาลที่มีประสิทธิภาพ
ทั้งนี้ เพื่อลดค าใช จ ายที่ ไม จําเป นจากการปลอยใหคนไรบานไมมีสุขภาวะที่ดี เจ็บปวยเรื้อรัง และ
กลายเปนผูปวยติดเตียงในระยะยาว นอกจากนี้ ฐานขอมูลดานคนไรบานทางดานอายุเฉลี่ยที่เสียชีวิต
จะชวยใหเห็นภาพวาคนไรบานหนึ่งคนจะมีอายุยืนยาวกี่ป และนํามาวางแผนเพื่อจัดสรรงบประมาณการ
ดูแลคนกลุมนี้ไดอยางสอดรับกับสถานการณที่เปนจริงในปจจุบัน
โดยเฉลี่ยแลวสถานคุมครองฯ หนวยงานภาครัฐตองจัดสวัสดิการใหกับคนไรบานที่เขารับบริการ
ในสถานคุมครองฯ หนวยงานภาครัฐโดยเฉลี่ยประมาณ 10 ปกอนที่คนไรบานจะเสียชีวิต เมื่อเปนเชนนี้
แลว ยอมมีประเด็นที่นาสนใจ ดังนี้คือ 1) ความเพียงพอของจํานวนเจาหนาที่ และงบประมาณในการ
จัดบริการใหกับผูเขารับบริการ ซึ่งหนวยงานภาครัฐจําเปนตองเพิ่มปริมาณ กําลังคนรวมไปถึงการ
คาดการณงบประมาณในอนาคตเพื่อใชในการดูแลคนไรบาน และ 2) ทักษะความรูความสามารถของ
เจาหนาที่ในการดูแลผูเขารับบริการที่มีแนวโนมเปนผูสูงอายุ และมีโรคอันเกี่ยวเนื่องกับการสูงอายุ ใน
ประเด็นนี้ถือเปนสิ่งที่มิอาจมองขามได โดยเฉพาะการใหความรูในทุกมิติรวมถึงการปองกันตนเองในกลุม
เจาหนาที่และประชากรที่ทํางานในดานคนไรบานและกลุมประชากรเปราะบางอื่นๆ ดวย
สาเหตุรวมประการสําคัญที่อาจสงผลตอการเสียชีวิตของคนไรบานทั้งกลุมที่อาศัยอยูในพื้นที่
สาธารณะและในหนวยงานภาครัฐและองคกรพัฒนาเอกชน คือ การไดรับการสงเสริมสุขภาวะทั้งดาน
รางกายและจิตใจ อันเปนเครื่องมือสําคัญในการปองกันโรค หรือลดความรุนแรงของโรคตางๆ อันเปน
สาเหตุของการตายไดอยางมีประสิทธิภาพ กลุมคนไรบาน โดยเฉพาะในพื้นที่สาธารณะยังคงมีขอจํากัด
ในการเขาถึงการรักษาสุขอนามัยที่ดี การไดรับอาหารที่สะอาดและมีประโยชน รวมถึงการไดรับการ
รักษาอยางเหมาะสมเมื่อเริ่มเกิดการเจ็บปวย
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ในขณะที่กลุมคนไรบานที่อยูในหนวยงานภาครัฐและองคกรพัฒนาเอกชน ซึ่งทําหนาที่เปนศูนย
พัก/สถานคุมครอง แมจะไดรับการดูแลดานสุขอนามัย ที่พักอาศัย และอาหารที่ดีในระดับหนึ่ง หากแต
ดวยบทบาทของหนวยงานดังกลาวที่มีอยู ไมไดมุงเนนการรักษาพยาบาลเปนหลัก (ทั้งทางรางกายและ
จิตใจ) ดังนั้น จึงไมมีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะดานที่จะมาชวยดูแลกลุมคนไรบานซึ่งสวนใหญมี
ภาวะการเจ็บปวยซับซอนทั้งทางรางกายและจิตใจ สงผลใหคนไรบานบางรายเจ็บปวยเรื้อรัง ตองรับการ
รัก ษาและรั บประทานยาอย า งต อ เนื่ อ ง ไมส ามารถเขาสูชองทางการฟ นฟูส มรรถภาพ และพัฒนา
ศักยภาพเพื่อออกไปใชชีวิตไดอยางปกติในสังคม
จากการศึกษาครั้งนี้ซึ่งเปนการรวบรวมขอมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิเกี่ยวกับคนไรบาน ซึ่งพบวา
ขอมูลเหลานี้มีการนําไปใชในการศึกษาวิจัยและวิเคราะหที่นอยมาก ทั้งนี้ขอมูลตางๆ (แตผูศึกษามิไดรับ
อนุญาตใหเขาถึง ไดแก ที่อยู รายชื่อ เปนตน) อยางไรก็ตามขอมูลที่คนพบมีประโยชนในการสรางความ
เขาใจเกี่ยวกับคนไรบานในหลากหลายดาน ทั้งนี้หากมีการศึกษาในอนาคตจึงควรมีการติดตามหรือ
จัดทําระบบลงทะเบียนและติดตามคนไรบานจากชื่อและที่อยูตอไปภายหลังจากที่คนไรบานกลับเขาสู
ระบบแลว หรือศึกษาติดตามครอบครัวของคนไรบานเหลานี้ เปนตน
ในดานการการประเมินตนทุนนั้น ควรทําการขึ้นทะเบียนคนไรบาน เพื่อหาประชากรเปดเสี่ยง
และอัตราตายรายกลุมอายุ นอกจากนี้แลวควรเก็บขอมูลระยะเวลาที่เขารับบริการ (อายุ x ป ถึง x+n
ป) เพื่อประเมินตนทุนตอคน

ขอเสนอแนะเชิงระเบียบวิธี

วิธีการศึกษาอายุคาดเฉลี่ยและการเสียชีวิตของประชากรคนไรบานที่ถูกตองตามหลักวิชาการ
และเปนขอมูลที่สามารถพิสูจนและยืนยันไดอยางแทจริงนั้น คือ การคํานวณอายุคาดเฉลี่ยตามรุนป ซึ่ง
เปนเทคนิคการวิเคราะหทางตรงที่อาศัยการติดตามคนไรบานทุกคนไปจนกระทั่งคนไรบานเสียชีวิต และ
เมื่อกลุมคนไรบานที่ติดตามเสียชีวิตหมดทุกคนแลว จะไดคาเฉลี่ยของอายุที่เสียชีวิตของคนไรบานทุกคน
ที่เฝาติดตาม ซึ่งคานี้เองจะเทากับอายุคาดเฉลี่ยของคนไรบานในกลุมที่เฝาติดตาม โดยกลุมประชากรที่
สนใจเฝาติดตามอาจเปนกลุมคนที่มีรุนปเกิดเดียวกัน หรือกลุมคนที่ออกมาเปนคนไรบานในปเดียวกัน
หรือกลุมคนที่มาลงทะเบียนเปนคนไรบานในชวงปเดียวกัน หรือกลุมคนที่เขามารับบริการในสถานป
เดียวกัน เมื่อเปนเชนนี้แลวจะเห็นไดวา วิธีการดังกลาว เปนวิธีที่มีความเหมาะสมกับกลุมประชากรที่
สนใจที่มีขนาดเล็ก เนื่องจากตองติดตามขอมูลการเสียชีวิตของประชากรที่สนใจทุกคนอยางตอเนื่องและ
ยาวนาน
ดังนั้นหากมีการศึกษาคนไรบานหรือประชากรกลุมขนาดเล็ก จึงควรศึกษาในระยะยาวเพื่อทํา
ความเขาใจและศึกษากลุมคนไรบานอยางเปนระบบ เพื่อใหไดขอมูลที่ถูกตองและเหมาะสมที่สุด
การวางแผนจัดเก็บขอมูลและการใชประโยชนจากขอมูลการตายคนไรบานมีความสําคัญตอการ
ริเริ่มจัดทําฐานขอมูลคนไรบานอยางเปนระบบ เพื่อใหสามารถวิเคราะหขอมูลเชิงลึกสําหรับการกําหนด
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นโยบายและวางแผนการดําเนินงานดานคนไรบานตอไป รูปแบบของระบบฐานขอมูลการตายคนไรบาน
ควรมีการจัดเก็บขอมูลที่ครอบคลุมประเด็นดังตอไปนี้
แผนผังการจัดเก็บขอมูลการตายคนไรบานและหนวยงานที่เกี่ยวของ
หนวยงานรวมจัดทํา
ฐานขอมูล

หนวยงานรวมจัดทํา
ฐานขอมูล

เจาหนาที่ ศูนยพัก/สถาน
คุมครอง, เจาหนาที่
อาสาสมัครกูชีพ, เจาหนาที่
ฝายสวัสดิการสังคม/นิติ
วิทยาศาสตรของ
โรงพยาบาล

ตํารวจ, เจาหนาที่ พม.,
เจาหนาที่อาสาสมัครกูชีพ,
เจาหนาที่ฝายสวัสดิการ
สังคม/นิติวิทยาศาสตรของ
โรงพยาบาล, เจาหนาที่
องคกรพัฒนาเอกชน
(กระจกเงา, มพศ.),
ประชาชนทั่วไป

ฐานขอมูลการตายคนไรบาน
ในพื้นที่สาธารณะ
องคประกอบของขอมูล

- ขอมูลสวนบุคคล: ชื่อ-นามสกุล, เลขประจําตัว
ประชาชน/เลขประจําตัวจากบัตรอื่นๆ ที่มีอยู เชน
บัตรคนพิการ บัตรผูสูงอายุ
- ขอมูลดานเพศและอายุ: อายุที่เริ่มเปนคนไรบาน
(ถาเก็บได) อายุที่ตาย
- ขอมูลดานการตาย: ลักษณะศพที่พบ บาดแผล
สาเหตุการตายจากพยานเห็นเหตุการณ สาเหตุการ
ตายจากการวินิจฉัยของแพทย สถานที่ตาย และที่
สงตอไปชันสูตรศพ
- ขอมูลประชากรเปดเสี่ยง: ทะเบียน/สถิติคนไร
บานทั้งหมด

เชื่อมโยงฐานขอมูลเพื่อ
ปองกันการซ้าํ ซอน

ฐานขอมูลการตายคนไรบาน
ในศูนยพัก/สถานคุมครอง
องคประกอบของขอมูล

- ขอมูลสวนบุคคล: ชื่อ-นามสกุล, เลขประจําตัว
ประชาชน/เลขประจําตัวจากบัตรอื่นๆ ที่มีอยู เชน
บัตรคนพิการ บัตรผูสูงอายุ
- ขอมูลดานเพศและอายุ: อายุที่เริ่มเปนคนไรบาน
(ถาเก็บได) อายุที่เริ่มมาเขารับบริการ อายุที่ตาย
- ขอมูลดานสุขภาพและการอยูอาศัยในศูนยพัก/
สถานคุมครอง: โรคประจําตัวกอนและหลังเขารับ
บริการ ความพิการ พฤติกรรมที่เกี่ยวของกับ
สุขภาพ เชน เคยสูบบุหรี่ ติดสุรา
- ขอมูลดานสาเหตุการตาย: ลักษณะศพที่พบ
บาดแผล สาเหตุการตายจากพยานเห็นเหตุการณ
สาเหตุการตายจากการวินิจฉัยของแพทย สถานที่
ตาย และที่สงตอไปชันสูตรศพ
- ขอมูลประชากรเปดเสี่ยง: ทะเบียน/สถิติคนไร
บานทั้งหมด
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ภาคผนวก

รายชื่อหนวยงานที่ใหสัมภาษณและเปนแหลงขอมูลในการศึกษา
ที่
หนวยงาน
หนวยงานภาครัฐ
1. ศูนยคุมครองคนไรที่พึ่งกรุงเทพมหานคร
(บานมิตรไมตรี)
2. สถานคุมครองคนไรที่พึ่งชายธัญบุรี
3.

สถานคุมครองคนไรที่พึ่งหญิงธัญบุรี

4.

สถานคุมครองและพัฒนาคนพิการบานกึ่งวิถี
(ชาย)
5. สถานคุมครองและพัฒนาคนพิการบานกึ่งวิถี
(หญิง)
6. สถาบันนิติวิทยาศาสตร โรงพยาบาล
ธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ
7. สํานักบริหารการทะเบียน (ฝายทะเบียนบาน
กลาง)
8. ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศกลาง (ตํารวจ)
9. ฝายสวัสดิการสังคม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ
10. กลุมขอมูลขาวสารสุขภาพ กองยุทธศาสตร
และแผน
11. บานอิ่มใจ
ภาคประชาสังคม/ องคกรพัฒนาเอกชน
12. มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่อยูอาศัย (มพศ.)
13. มูลนิธิกระจกเงา
14. หนวยกูชีพวชิรพยาบาล (อาสาสมัคร)
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