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สํานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข
บทคัดย่อ องค์การอนามัยโลกตั�งเป้ าลดการเสียชี วิตก่อนวัยอันควรในกลุ่ มโรคไม่ติดต่อ � กลุ่ มโรค คือ โรคหัวใจและ
หลอดเลือด โรคมะเร็ง โรคเบาหวาน และโรคที�เกี�ยวกับระบบทางเดินหายใจเรื�อรัง ลดลงให้ ได้ ร้อยละ �� ใน ค.ศ.
���� ตัวชี�วัดการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร นิยมศึกษาจํานวนปี ของชีวิตที�มีศักยภาพต้ องสูญเสียไปด้ วยการตายจาก
โรคหรือการบาดเจ็บ (PYLL) จํานวนปี ที�สญ
ู เสียชีวิตก่อนอายุคาดเฉลี�ยด้ วยการตายจากโรคหรือการบาดเจ็บ (YLL)
และความน่ าจะเป็ นของการเสียชี วิ ต (probability of dying) การเสียชี วิ ตก่ อนวั ยอันควรเป็ นที� ยอมรั บว่ าเป็ น
ตัวชี�วัดที�ดที างสุขภาพของประชากร เนื�องจากให้ ความสําคัญกับการเสียชีวิตในช่วงต้ นของชีวิต ความรู้ความเข้ าใจถึง
สาเหตุของการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรถือเป็ นสิ�งที�สาํ คัญมากในการนําไปใช้ จัดลําดับความสําคัญหรือวางแผนแก้ ไข
ปัญหาทางสุขภาพ การศึกษานี�มจี ุดประสงค์เพื�อทบทวนแนวคิด สถานการณ์แนวโน้ มการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรของ
การศึกษาต่างๆ ทัว� โลก เพื�อเป็ นแนวทางในการศึกษาการเสียชีวติ ก่อนวัยอันควรในประเทศไทย ผลจากการศึกษาต่างๆ
พบว่าสถานการณ์การเสียชีวิตก่อนวัยอันควรเกือบทุกประเทศทั�วโลกมีแนวโน้ มลดลงจากในอดีตมากโดยเฉพาะใน
กลุ่มประเทศที�พัฒนาแล้ ว
คําสําคัญ: การเสียชีวิตก่อนวัยอันควร, จํานวนปี ของชีวิตทีม� ศี กั ยภาพต้องสูญเสียไปด้วยการตายจากโรคหรือการบาดเจ็บ,
จํ านวนปี ที�สูญเสียชีวิตก่อนอายุคาดเฉลีย� ด้วยการตายจากโรคหรือการบาดเจ็ บ, ความน่าจะเป็ นของการตาย

บทนํา

องค์การอนามัยโลกตั� งเป้ าลดการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร (premature mortality) ในโรคไม่ติดต่อ � กลุ่มโรค ประกอบด้ วย กลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือด กลุ่ม
โรคมะเร็ง โรคเบาหวาน และกลุ่มโรคที�เกี�ยวกับระบบ
ทางเดินหายใจเรื�อรัง ลดลงร้ อยละ �� ใน ค.ศ. ����
(เริ� มตั� งแต่ ค.ศ. ����) ซึ� งตามรายงานขององค์การ
อนามัยโลก ค.ศ. ���� รายงานว่าประชากรทัว� โลกมีการ
เสียชีวิตจากกลุ่มโรคไม่ติดต่อมากกว่า �� ล้านคน โดยใน
จํานวนนี�มากกว่า �� ล้ านคนเป็ นการเสียชีวิตในกลุ่มอายุ
��-�� ปี ซึ�งถือเป็ นกลุ่มที�เสียชีวิตก่อนวัยอันควร โดย

ส่วนใหญ่ของการเสียชีวิตอยู่ในกลุ่มประเทศที�มรี ายได้ ต�าํ
ถึงปานกลาง ส่งผลให้ กลุ่ มประเทศเหล่ านี� ต้ องสูญเสีย
มูลค่าทางเศรษฐกิจสูงถึง � ล้ านล้ านเหรียญสหรัฐ และ
คาดว่าอีก �� ปี ข้ างหน้ า ประชาชนนับล้ านคนจะเจอกับ
ปั ญหาความยากจน ซึ� งสาเหตุหนึ� งก็เป็ นผลมาจากการ
เสียชีวิตก่อนวัยอันควร จึงเป็ นหนึ� งเหตุผลที�องค์การอนามัยโลกให้ ความสํา คัญโดยการตั� งเป้ าหมายเพื� อลด
การสูญเสียดังกล่าวให้ ได้ ภายใน �� ปี ข้ างหน้ า
หลายประเทศให้ ความสําคัญกับการศึกษาเรื� องการ
เสียชี วิ ตก่อนวั ยอันควรมากขึ� น เนื� องจากความรู้ ความ
เข้ าใจถึงสาเหตุของเรื� องนี�เป็ นสิ�งสําคัญมากในการนําไป

Premature Mortality

ใช้ จั ดลํา ดั บ ความสํา คั ญหรื อ วางแผนแก้ ไขปั ญหาทาง
สุขภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ� งการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร
เป็ นตัวชี�วัดที�ดีสาํ หรับเฝ้ าระวังหรือหาทางป้ องกันสาเหตุ
ทีอ� าจเป็ นผลต่อการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร(1) ตัวอย่างเช่น
เทคโนโลยีทางการแพทย์ข�นั สูงถือเป็ นปัจจัยสําคัญในการ
ลดการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรในวัยทารก และการเสียชีวติ
จากโรคหัวใจ(2) อีกทั�งเป็ นที�ยอมรับว่า การเสียชีวิตก่อน
วัยอันควรเป็ นตัวชี�วัดทีด� ที างสุขภาพของประชากร เพราะ
ให้ ความสํา คั ญ กั บ การเสี ยชี วิ ต ในช่ ว งต้ นของชี วิ ต อี ก
ด้ วย(3-6)
การศึกษานี� มีจุดประสงค์เพื� อศึกษาทบทวนแนวคิด
สถานการณ์แนวโน้ มการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรของการ
ศึกษาต่ างๆ ทั� วโลกเพื� อเป็ นแนวทางในการศึ กษาการ
เสี ยชี วิ ตก่ อนวั ยอั นควรในประเทศไทย ซึ� งเชื� อว่ า ถ้ า
สามารถหาทางป้ องกันหรื อแก้ ปั ญหา การเสียชีวิตก่อน
วัยอันควรได้ กจ็ ะเป็ นประโยชน์อย่างมากต่อประเทศ

ความเป็ นมาของการศึกษาการเสียชีวติ ก่อนวัยอันควร

การวิ เคราะห์ อัตราตายอย่ างหยาบ (crude death
rates) และอัตราตายปรับฐานอายุ (age-adjusted death
rates) เป็ นวิธีการมาตรฐานในการวัดค่าการตายสําหรับ
การบอกขอบเขตปั ญหาทางสุขภาพเพื� อจั ดลําดับความ
สําคัญหรือสถานการณ์ของปัญหา ทัง� นี� แม้วา่ การวัดอัตราตายเป็ นตั วชี� วั ด หนึ� งที� สาํ คั ญในการวั ดสถานะสุ ขภาพ
แต่อาจยังไม่เพียงพอ เนื�องจากส่วนใหญ่การเสียชีวิตมัก
เกิดในช่วงสูงอายุ การหาอัตราตายอย่างหยาบและอัตราตายปรั บฐานอายุ จึ งถู กให้ นา�ํ หนั กด้ วยการตายในช่ วง
สูงอายุ ทําให้ ไม่สามารถทราบปัญหาการตายในช่วงอายุ
น้ อยได้ ดังนั�น จึงมีการหาแนวทางเพื�อสะท้อนความสําคัญ
ของการตายในกลุ่มอายุน้อย ซึ� งถือเป็ นกลุ่มที�ตายก่อน
วัยอันควรนั�นเอง การวัดการตายก่อนวัยอันควรทําให้ เห็น
แนวโน้ มหรือสถานการณ์ของการเสียชีวิตโดยให้ นาํ� หนัก
กับกลุ่มอายุน้อยๆ มากกว่ากลุ่มสูงอายุ

770

การศึกษาการตายก่อนวัยอันควรเริ� มจากการพัฒนา
เครื�องมือทีใ� ช้ ในการวัดค่าการเสียชีวติ จากวัณโรค (tuberculosis) โดยใช้ จาํ นวนปี ของชีวิตที�มีศักยภาพต้ องสูญเสียไป (potential year of lift lost; PYLL) จากการ
ลบอายุท�เี สียชีวิตกับอายุคาดเฉลี�ยแรกเกิด (life expectancy at birth) ของผู้ท�เี สียชีวิตช่วง ค.ศ. ���� จากโรคหัวใจ มะเร็ง และวัณโรค(7) ต่อมามีการใช้ อายุคาดเฉลี�ย
ก่อนเสียชีวิตเป็ นตัวถ่วงนํา� หนักในการคํานวณหาค่าการ
เสียชีวิตก่อนวัยอันควร โดยใช้ ตารางชีพมาคํานวณ(8) จาก
นั� น มีการพั ฒนาการคํานวณตารางชี พโดยคิดกรณีท�ี มี
สาเหตุการเสียชีวิตยกเว้ นในกลุ่ มผู้สูงอายุ(9) และเริ� มมี
การใช้ อตั ราการตายปรับฐาน (age-adjusted death rates)
คํานวณจํานวนปี ทีส� ญ
ู เสียไปโดยทําให้ เป็ นการตายมาตรฐาน(10) มีการศึกษาเปรียบเทียบแนวโน้ มเชิงเวลาของการ
เสียชี วิ ตก่ อนวั ยอันควรของประชากรจากหลายๆ การ
ศึกษาที�มีวิธกี ารศึกษาที�คล้ ายกัน(11) มีหลายๆ การศึกษา
ใช้ ตัวชี� วัดการเสียชีวิตก่อนวั ยอันควรเป็ นส่วนหนึ� งของ
กลไกในการจั ด ลํา ดั บ ความสํา คั ญ ของปั ญ หาทางสุ ข ภาพ(12-14) ในประเทศสหรัฐอเมริกา มีการนําเสนอรายงาน Morbidity and Mortality Weekly Report (MMWR)
ซึ� งเป็ นรายงานประจําเดือนในการจัดลําดับสาเหตุหลัก
ของการเสียชี วิ ตก่ อนวั ยอันควร(15) ทั� งนี� ค.ศ. ����
Perloff ได้ พัฒนาแนวคิดของ standardized rates ของ
PYLL เพื� อปรับโครงสร้ างความแตกต่างของประชากร
ในส่วนของเพศ สัญชาติ เพื�อศึกษารูปแบบของการเสีย
ชี วิ ตก่ อนวั ยอั นควร(16) นอกจากนี� Perloff ยั งใช้ การ
เสียชีวิตก่อนวัยอันควรเป็ นตัวชี�วัดในการจัดลําดับความ
สํา คั ญ ของปั ญ หาทางสุ ข ภาพอี กด้ วย ซึ� งหลั งจากนั� น
เป็ นต้ นมาได้ เริ� มมีการนําเอาการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร
มาใช้ เป็ นตัวชี� วัดในการจัดลําดับความสํา คัญปัญหาทาง
สุ ข ภาพมากขึ� น ส่ ว นใหญ่ จะเป็ นการศึ ก ษาในระดั บ
ประเทศ ซึ� งมี การศึ ก ษาในภาพรวมของประเทศหรื อ
ศึกษาเฉพาะโรค กลุ่มโรคต่างๆ ที�เป็ นปัญหาสําคัญหรือ
เป็ นที�สนใจของการศึกษานั�นๆ
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นิยามของการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร

การเสียชีวิตในวัยสูงอายุท�ีเป็ นไปตามธรรมชาติอัน
เนื� องมาจากสภาพร่างกายที�ร่วงโรยไปตามวัยนั� นอาจจะ
ถือว่ าเป็ นการเสียชีวิตที�ไม่อาจหลีกเลี� ยงได้ แต่สาํ หรั บ
การเสียชีวิตในช่วงวัยเด็กหรือวัยทํางานซึ�งเป็ นวัยที�ยังไม่
ควรเสี ยชี วิ ต ถื อว่ าเป็ นการเสี ยชี วิ ตก่ อนวั ยอั นควร(17)
ซึ�งสาเหตุการเสียชีวิตอันไม่สมควร ได้ แก่ อุบัติเหตุต่างๆ
ทั�งที�เกิดจากเจตนาและไม่เจตนา การเสียชีวิตเนื�องจาก
ขาดการสุ ขาภิบาลที�ดี การเสียชี วิ ตด้ วยโรคติดต่ อหรื อ
โรคระบาดต่ า งๆ และการเสียชี วิ ตจากโรคไม่ ติ ดต่ อที�
สามารถป้ องกันได้
การเสียชีวิตก่อนวัยอันควรนั�นอาจมีนิยามได้ หลากหลาย แล้ วแต่ว่าการศึกษานั�นสนใจรายละเอียดในเรื�องใด
ซึ� งอาจจะพิ จารณาจากเงื� อนไขของอายุ ขณะที� เสียชี วิ ต
หรื อเงื�อนไขของสาเหตุการเสียชีวิต หรืออาจจะใช้ ท�ัง �
เงื� อนไข ทั� งนี� ขึ� นอยู่ กับบริ บ ทและความสนใจของการ
ศึ กษานั� นๆ ตั วอย่ างการตั� งเกณฑ์การเสียชี วิ ตก่ อนวั ย
อันควรของการศึกษาต่ างๆ เช่ น Gawryszewski และ
Monteiro ศึกษาการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรอันเนื� องมา
จากโรคหัวใจและหลอดเลือดทีเ� สียชีวติ ช่วงอายุ ��-�� ปี
ของประชากรประเทศสหรัฐอเมริกา ช่วง ค.ศ. ����2009(18) Kontis และ Mathers ศึกษาการเสียชีวิตก่อน
วัยอันควรของประชากรทั�วโลกช่วงอายุ ��-�� ปี จาก
โรคไม่ติดต่อ � โรค ประกอบด้ วย โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคเกี�ยวกับการหายใจเรื�อรัง โรคมะเร็ง และโรค
เบาหวาน(19) Pham และ Fujino ศึกษาการเสียชีวิตก่อน
วั ยอั น ควรจากโรคหลอดเลื อดสมอง ทุ กช่ ว งอายุ ข อง
ประชากรประเทศญี�ปุ่น ช่วง ค.ศ. ����-����(20) และ
Mansfield และ Wilson ศึ กษาการเสี ยชี วิ ต ก่ อนวั ยอั นควรของประชากรประเทศสหรั ฐ อเมริ กาที� เสียชี วิ ต
ก่อนอายุ �� ปี ช่วง ค.ศ. ����-����(4) เป็ นต้ น

ตัวชี� วัดการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร

เป็ นที�ยอมรับว่าการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรเป็ นตัวชี�วดั ทีด� ที างสุขภาพของประชากร เนื�องจากให้ ความสําคัญ
วารสารวิชาการสาธารณสุข ���� ปี ที � �� ฉบับที � �

กับการเสียชีวิตในช่วงต้ นของชีวิต ซึ� งการเสียชี วิตก่อน
วัยอันควรเป็ นตัวชี�วดั ทีส� าํ คัญสําหรับแนวทางของนโยบาย
ทางสุขภาพ ตามรายงาน “US General Accounting Office” ของประเทศสหรั ฐอเมริ กา ค.ศ. ���� ระบุ ว่ า
การเสียชีวิตก่อนวัยอันควรเป็ นตัวชี�วัดที�ดีในการสะท้อน
สถานะทางสุขภาพที�แตกต่างกันของประชากรในแต่ ละ
รัฐ(21) อีกทั�งการศึกษาเกี�ยวกับสาเหตุหรือแนวโน้ มของ
การเสียชีวิตก่อนวัยอันควรถือเป็ นอีกเรื� องสําคัญในการ
ใช้ จั ดอั บ ดั บ หรื อวางแผนการดู แลสุ ขภาพหรื อการวั ด
ประสิทธิภาพการทํางาน(22)
อย่างไรก็ตาม ไม่มีตัวชี� วัดใดที�ดีท�ีสุดในการวัดการ
เสียชีวิตก่อนวัยอันควร จึงมีการศึกษาตัวชี�วัดหลายๆ ตัว
เพื� อสะท้ อนแนวโน้ มการเสียชี วิ ตก่ อนวั ยอันควร โดย
ส่ ว นใหญ่ จ ะให้ ความสํา คั ญ กั บ กลุ่ มที� เ สี ยชี วิ ต ในช่ ว ง
อายุ น้อยๆ ด้ วยการถ่วงนํา� หนักซึ� งจะให้ ค่าการสูญเสีย
มากกว่าในกลุ่มผู้สงู อายุ(23) ทั�งนี� ค.ศ. ���� Vila และ
คณะ ได้ ศึ กษารวบรวมและสรุ ปวิ ธี การต่ างๆ ในการ
ประมาณค่าอัตราตาย(24) ประกอบด้ วย อัตราการตาย
อย่ า งหยาบ อั ต ราการตายเฉพาะอายุ อั ต ราการตาย
ปรับฐาน PYLL จากโรคหรือการบาดเจ็บ อายุคาดเฉลี�ย
เป็ นต้ น การจะนําวิธีใดมาใช้ กข็ � ึนอยู่กับข้ อมูลและความ
เหมาะสมของการศึกษานั�นๆ
ตัวชี� วั ดการเสียชี วิ ตก่อนวั ยอันควรล้ วนเป็ นการวัด
จากจํา นวนประชากรที� เสี ยชี วิ ต ยกเว้ นอายุ คาดเฉลี� ย
ซึ�งเป็ นตัวชี�วัดที�มกี ารวัดตรงข้ ามกับตัวชี�วัดอื�นๆ โดยอายุ
คาดเฉลี�ยเป็ นการวัดความยืนยาวโดยเฉลี�ยของการมีชีวิต
อยูข่ องประชากร ทัง� นี� การเปลี�ยนแปลงของอายุคาดเฉลี�ย
ขึ�นอยูก่ บั อายุและเวลา ซึ�งเป็ นแนวคิดของ PYLL(3) นอกจากนี� การศึกษาของ Norheim ใช้ ค่าความเสี�ยงของการ
เสียชีวิต (risk of dying) เป็ นตัวชี�วัดการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรของประชากร(25) ซึ�งหมายถึงความน่าจะเป็ นหรือ
ความเสี�ยงที�คนคนหนึ� งจะมีโอกาสอยู่รอดตั�งแต่เกิดจน
เสียชีวิต เช่นเดียวกับการศึกษาของ Kontis ที�ใช้ ความน่าจะเป็ นของการเสียชีวิต (probability of dying) เป็ น
ตัวชี� วัดของการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรเช่นกัน(19) ทั�งนี�
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ยังมี จาํ นวนปี ที�สูญเสียชีวิ ตก่ อนอายุ คาดเฉลี� ยด้ วยการ
ตายจากโรคหรือการบาดเจ็บ (year of life lost; YLL)
ซึ�งมีแนวคิดเหมือนกับ PYLL แต่แตกต่างกัน คือ YLL
คิ ด เที ยบกั บ อายุ คาดเฉลี� ยของแต่ ละช่ ว งอายุ ท�ี มี การ
เสียชีวิต ซึ�ง PYLL คิดจากการนําค่าอายุท�มี ีศกั ยภาพชีวิต
สูงสุดลบด้ วยอายุท�เี สียชีวิต ตามรายละเอียดดังนี�
�) จํ านวนปี ของชีวิตที�มีศกั ยภาพต้องสูญเสียไป
ด้วยการตายจากโรคหรือการบาดเจ็ บ (potential year
of lift lost; PYLL)
PYLL เป็ นตัวชี�วัดหนึ�งที�นิยมใช้ วัดการเสียชีวิตก่อน
วัยอันควร โดย PYLL คิดจากการนําค่าอายุท�มี ีศักยภาพ
ชีวิตสูงสุดลบด้ วยอายุท�เี สียชีวิต ซึ�งจากแนวคิดนี� หากเกิด
การเสียชีวิตในช่วงอายุน้อยๆ จะทําให้ ค่า PYLL มีค่าสูง
กว่าการเสียชีวติ ในช่วงอายุทม�ี ากกว่า(23) ค.ศ. ���� Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ของ
สหรั ฐส่งเสริ มและให้ ความสํา คัญในการลดการเสียชีวิต
จากกรณีทไ�ี ม่ควรเกิดขึ�นโดยใช้ PYLL เป็ นตัวชี�วดั (15) ทัง� นี�
จากรายงานสุขภาพของ United Health Foundation State
Health Rankings ค.ศ. ���� ยังใช้ PYLL เป็ นตัวชี�วัด
ในการประเมิ น สถานะสุ ข ภาพของประชากรประเทศ
สหรั ฐ อเมริ ก า(26) การจั ด ลํา ดั บสุ ข ภาพประชากรของ
มูลนิธิ Robert Wood Johnson(27) มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน
(Wisconsin) รั ฐวิ สคอนซิน ประเทศสหรั ฐอเมริ กาใช้
PYLL เป็ นตั วชี� วั ดการเสียชี วิ ตก่ อนวั ยอันควร(28) ใน
ปัจจุบนั มีการศึกษามากมายทีใ� ช้ PYLL เป็ นตัวชี�วดั สถานะ
สุขภาพในเรื�องการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร
PYLL มักใช้ อายุท�ี �� ปี เป็ นอายุท�มี ีศักยภาพชีวิต
สูงสุด(29) แต่ในหลายๆ การศึกษาก็ใช้ ท�อี ายุ �� ปี (25,30)
หรื ออายุ ท�ี มี ศั กยภาพชี วิ ตสูงสุดที� �� ปี (4,31,32) ทั� งนี�
อาจกํา หนดอายุ มี ศักยภาพชีวิ ตสูงสุดเป็ นช่ วงอายุอ�ื นๆ

ก็ได้ ข� ึ นอยู่ กั บความเหมาะสมและบริ บทของการศึ กษา
นั�นๆ สมการคํานวณ PYLL กรณีใช้ อายุมีศักยภาพชีวิต
สูงสุดเป็ น �� ปี ตามสมการของการศึกษา Dranger(3)
(สมการที� �)
อย่างไรก็ตาม นักวิจัยด้ านสุขภาพหรือด้ านนโยบาย
สุขภาพจํา นวนไม่ น้อยที� ยังไม่ เข้ าใจในเรื� องการตีความ
PYLL ตั วอย่ า งเช่ น จากกรณี ข องสํา นั กระบาดในรั ฐ
ฟลอริ ดา ประเทศสหรั ฐอเมริ กา ได้ ทาํ การตรวจสอบ
หน่วยงานย่อยทีอ� ยู่ภายใต้ การดูแล เจอปัญหาคือ หน่วยงานต่างๆ เหล่านั�นยังไม่เข้ าใจในเรื�อง PYLL(33)
�. จํานวนปี ที�สูญเสียชีวิตก่อนอายุคาดเฉลี�ยด้วย
การตายจากโรคหรือการบาดเจ็ บ (year of life lost;
YLL)
YLL เป็ นองค์ ประกอบหนึ� งของตั วชี� วั ด ภาระโรค
ด้ านการเสียชีวิต ซึ�งมีแนวคิดเช่นเดียวกับ PYLL คือ เป็ น
การวัดที�อยู่บนพื�นฐานของเวลาของชีวิตที�หายไปจากการ
ตายก่อนเวลาอันสมควร โดยเทียบกับอายุ คาดเฉลี� ยที�
บุคคลๆ หนึ�งจะสามารถมีชีวิตอยู่ได้ ทั�งนี� จากหลักการ
ที�ว่า การเสียชีวิตที�อายุต่างกันย่อมบ่งบอกถึงระดับการ
สูญเสียที�ต่างกัน โดยระดับการสูญเสียที�ว่านี� สามารถวัด
เป็ นจํา นวนปี ชีวิต (life years) ที�สูญเสียไป ณ อายุท�ี
ต่ า งกั น(34) ทั� งนี� YLL ใช้ เป็ นตั ว ชี� วั ด เพื� อระบุ แ ละ
จัดลําดับความสําคัญของการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร ซึ� ง
เป็ นการพัฒนาจากการศึกษาของ Global Burden of Disease (35) นํา ไปใช้ ในระดั บ ภู มิ ภ าค (36,37) ใช้ ออกแบบ
โปรแกรมป้ องกันปัญหาทางสุขภาพ(38,39) อย่างไรก็ตาม
YLL ไม่ได้ เป็ นที�ยอมรับมากนักในการหาค่าการเสียชีวิต
ระดับพื�นที� ทั�งนี�ในระดับพื�นที� PYLL เป็ นที�นิยมใช้ กัน
อย่ างแพร่ หลายมากกว่ า(40) สมการการคํา นวณ YLL
เป็ นตามสมการที� (�)

สมการที� �
สมการที� �
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�. ความเสี�ยงของการเสียชีวิต (risk of dying)
หรือ ความน่าจะเป็ นของการเสียชีวิต (probability of
dying)
ความเสี�ยงของการเสียชีวิต คือ ความน่าจะเป็ นที�คน
คนหนึ�งสามารถมีชีวิตอยู่ได้ ต�ังแต่เกิดจนตายโดยคิดจาก
การประมาณอัตราการเสียชีวิตด้ วยการหาค่าเฉลี�ยความ
เสี�ยงเฉพาะอายุ (age-specific risk)(25) เช่นเดียวกับการ
ศึกษาของ Kontis ที�หาความน่าจะเป็ นของการเสียชีวิต
ก่อนวัยอันควรจากอัตราการเสียชีวิตเฉพาะอายุ (agespecific death rate) เช่นกัน(19)
�� =

�� ∗ ��
1 + (1 − �� ) ∗ �� ∗ ��

โดยที� qx คือ ความน่าจะเป็ นของการเสียชีวิต
nx คือ อันตรภาคชั�นแต่ละช่วงอายุ
Mx คือ อัตราตายรายอายุและเพศ
ax คือ สัดส่วนของช่วงเวลาที�มีชีวิตอยู่ของ
ผู้ท�เี สียชีวิตในแต่ละช่วงอายุ

ประโยชน์ของตัวชี� วัดการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร

การเสียชีวิตก่อนวัยอันควรเป็ นตัวชี�วัดที�ดีในการวัด
สถานะทางสุ ข ภาพและเป็ นหนึ� งในตั ว ชี� วั ด ที� หลายๆ
ประเทศสนใจศึ กษาเพื� อดู แนวโน้ มสถานะสุขภาพของ
ประชากรหรื อเพื� อเปรี ยบเที ย บกั บ สถานะสุ ข ภาพกั บ
ประเทศอื�นๆ โดยเฉพาะช่วงหลัง ค.ศ. ���� ทีอ� งค์การอนามัยโลกตั�งเป้ าในการลดการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร
ของกลุ่มโรคไม่ติดต่อ � โรค ให้ ได้ ร้อยละ �� จึงมีการ
ศึกษาการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรเกิดขึ�นมากมายทัง� ระดับ
ประเทศและระดับโลก
�. สถานการณ์ของการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรจาก
ทัว� โลก
การศึกษาสถานการณ์หรือแนวโน้ มของการเสียชีวิต
ก่อนวัยอันควรถือว่าเป็ นสิง� ทีส� าํ คัญมาก เพราะทําให้ทราบ
ถึงสถานการณ์และปัญหาจริงๆ เพื�อเป็ นประโยชน์ในการ
หาแนวทางแก้ปัญหาหรือป้ องกันปัจจัยเสี�ยงต่างๆ ที�อาจ
วารสารวิชาการสาธารณสุข ���� ปี ที � �� ฉบับที � �

เป็ นผลนํามาสูก่ ารเสียชีวติ ก่อนวัยอันควร โดย ค.ศ. ����
Norheim(25) และคณะศึกษาการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร
ของประเทศต่างๆ �� ประเทศทั�วโลก กรณีท�มี ีการเสียชีวิตก่อนอายุ �� ปี โดยใช้ ตวั ชี�วัดเป็ นความเสี�ยงของการ
เสียชีวิต (risk of dying) เพื�อดูแนวโน้ มของการเสียชีวิต
ก่อนวัยอันควรช่วง ค.ศ. ����-���� ซึ�งแบ่งการเสียชีวติ
ก่อนวัยอันควรตามรายได้ของประเทศต่างๆ � กลุม่ ได้แก่
กลุม่ ประเทศรายได้ต�าํ กลุม่ รายได้ระดับปานกลางกลุม่ ล่าง
กลุ่ มรายได้ ระดับปานกลางกลุ่ มบน และกลุ่ มรายได้ สูง
และแบ่งตามอายุท�เี สียชีวิตเป็ น � กลุ่มอายุ ได้ แก่ �-�
ปี �-�� ปี �-�� ปี และ ��-�� ปี พบว่า ตั�งแต่ ค.ศ.
����-���� ความเสี�ยงของการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร
แตกต่างไปตามกลุ่มรายได้และกลุ่มอายุ โดยกลุม่ ประเทศ
ที�มีรายได้ ต�าํ มีความเสี�ยงของการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร
สูงสุด รองลงมาคือ กลุ่มประเทศที�มีรายได้ ระดับปานกลางกลุ่มล่าง กลุ่มรายได้ ระดับปานกลางกลุ่มบน และ
กลุ่มรายได้ สูงตามลําดับ และเมื�อพิจารณาตามกลุ่มอายุ
พบว่า กลุ่มอายุ ��-�� ปี มีความเสี�ยงของการเสียชีวิต
สูงกว่ากลุ่มอายุอ�นื ๆ อย่างชัดเจน รองลงมา คือ กลุ่มอายุ
�-�� ปี �-�� ปี และ �-� ปี ตามลําดับ ทั�งนี� ทุกกลุ่ม
อายุมีแนวโน้ มของความเสี�ยงของการตายก่อนวัยอันควร
ลดลงในทุกปี
นอกจากนี�การศึกษาของ Norheim ยังพบว่าการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรของประชากรช่วงอายุ �-�� ปี ทัง� ��
ประเทศ มีแนวโน้ มลดลงอย่างมาก โดย ค.ศ. ���� ความ
เสีย� งของการเสียชีวติ ก่อนวัยอันควรโดยเฉลีย� อยูท่ ป�ี ระมาณ
ร้ อยละ ��-�� ส่วน ค.ศ. ���� เหลือที�ประมาณร้ อยละ
��-�� ยกเว้ นประเทศแถบแอฟริ กา ได้ แก่ ประเทศ
แอฟริกาใต้ ไนจีเรีย คองโก และเอธิโอเปี ย ซึ� งมีอัตรา
การเสียชีวิตก่อนวัยอันควรค่อนข้ างสูงกว่าประเทศอื�นๆ
มาก (ประมาณร้ อยละ ��) ซึ�งกลุ่มประเทศที�มีการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรตํ�าที�สดุ คือกลุ่มประเทศที�พัฒนาแล้ ว
เช่น ประเทศญี�ปุ่น อิตาลี ฝรั�งเศส เยอรมัน เป็ นต้ น โดยมี
การเสียชีวติ ก่อนวัยอันควรอยูท่ ป�ี ระมาณร้ อยละ �� (ค.ศ.
����) สําหรับประเทศไทยถือว่ามีการเสียชีวิตก่อนวัย
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อันควรอยู่ในกลุ่มกลางๆ ซึ�ง ค.ศ. ���� การเสียชีวิต
ก่อนวัยอันควรของประเทศไทยอยู่ท�ปี ระมาณร้ อยละ ��
และใน ค.ศ. ���� ลดลงเหลื อประมาณร้ อยละ ��
ซึ�งประเทศที�มีอัตราการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรใกล้ เคียง
กับประเทศไทย คือ ประเทศอินโดนีเซีย บราซิล เวียดนาม
อิหร่ าน เป็ นต้ น
ค.ศ. ���� Richard Peto ศึกษาเปรียบเทียบความ
เสี�ยงของการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรของประชากรทัว� โลก
ระหว่าง ค.ศ. ���� กับ ค.ศ. ����(17) โดยช่วงอายุท�ตี �าํ
กว่า � ปี ค.ศ. ���� มีการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรอยู่
ประมาณร้ อยละ �� และลดลงเหลือร้ อยละ � ใน ค.ศ.
���� ซึ�งทาง Richard Peto คาดการณ์ไว้ ว่าควรจะลดลง
เหลือร้ อยละ � ใน ค.ศ. ���� ส่วนช่วงอายุท�ตี �าํ กว่า ��
ปี การเสียชีวติ ก่อนวัยอันควรใน ค.ศ. ���� มีค่าประมาณ
ร้ อยละ �� ซึ�งลดลงจาก ค.ศ. ���� ที�มีค่าอยู่ท�ปี ระมาณ
ร้ อยละ �� ทั�งนี� การเสียชี วิตก่อนวัยอันควรของแต่ละ
ประเทศก็มีค่าแตกต่างกันไป โดยสาเหตุหลักๆ ที�ทาํ ให้
ค่ าแตกต่ างกั น คื อ สาเหตุการตายในกลุ่ มแม่และเด็ก
โรคติดต่อ ทุพโภชนาการ และอุบัติเหตุร้ายแรง ส่วนการ
เสียชีวิตก่อนวัยอันควรในกลุ่มโรคไม่ติดต่อ ได้ แก่ โรคมะเร็ง โรคหลอดเลือดสมอง โรคหัวใจ และโรคถุงลมโป่ งพอง ซึ�งเป็ น � โรคหลักในกลุ่ม ��-�� ปี
องค์การเพื�อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา
(Organisation for Economic Co-operation and Development - OECD) เป็ นองค์กรระหว่างประเทศของ
กลุ่ มประเทศที�พั ฒนาแล้ ว �� ประเทศ ได้ ศึกษาการ
เสียชีวิตก่อนวัยอันควรใน ค.ศ. ����(2) โดยวัดจากค่า
PYLL ของประชากรที�เสียชีวิ ตก่อนอายุ �� ปี ซึ� งค่า
PYLL จะได้ รั บ อิ ท ธิ พ ลมากหากเกิ ด การเสี ยชี วิ ต ใน
วัยทารก (infant mortality) หรือการเสียชีวิตในกลุ่มเด็ก
และวัยรุ่น โดยช่วงเวลา �� ปี (เปรียบเทียบ ค.ศ. ����
กับ ค.ศ. ����) ค่า PYLL ลดลงอย่างมากในทุกประเทศ
สอดคล้ องกับการศึกษาของ Norheim(25) และ Richard
Peto(17)
�. สถานการณ์ของการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรของ
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กลุ่มโรคไม่ติดต่อ � กลุ่ม
จากการประชุมสมัชชาอนามัยโลกเมื�อเดือนพฤษภาคม ค.ศ. ���� วางเป้ าหมายในการลดการเสียชีวิตก่อน
วัยอันควร ในกลุ่มโรคไม่ติดต่อ � กลุ่มโรค ประกอบด้ วย
กลุ่ มโรคหัวใจและหลอดเลือด โรคเกี� ยวกับการหายใจ
เรื�อรัง โรคมะเร็ง และเบาหวาน ให้ ลดลงร้ อยละ �� ภาย
ใน ค.ศ. ���� (เริ�มตั�งแต่ ค.ศ. ����) จึงมีหลายการ
ศึกษาที�ศึกษาเรื�องดังกล่าว โดย ค.ศ. ���� Kontis และ
Mathers ศึ ก ษาความน่ า จะเป็ นของการเสี ย ชี วิ ต ของ
ประชากรทัว� โลกช่วงอายุ ��-�� ปี จากทั�ง � กลุ่มโรค(19)
โดย Kontis ได้ ศึกษา � ปัจจัยเสี�ยงที�อาจส่งผลต่อการ
เสี ยชี วิ ต ก่ อนวั ยอั นควร ได้ แก่ การสู บ บุ ห รี� การดื� ม
เครื�องดื�มแอลกอฮอล์ การบริโภคเกลือ ภาวะอ้วน ความดันโลหิตสูง และนํา� ตาลในเลือดสูง พบว่าแนวโน้ มของ
ความน่ าจะเป็ นของการเสียชี วิ ตก่ อนวั ยอั นควรในเพศ
ชายกรณีท�ไี ม่มีมาตรการใดๆ ในการป้ องกันปัจจัยเสี�ยง
เข้ าร่วมด้วย ความน่าจะเป็ นของการเสียชีวิตลดลงร้ อยละ
�� ช่ วง ค.ศ. ���� ถึง ���� (ร้ อยละ �� ในเพศ
หญิง)(41,42) แต่ หากมีมาตรการลดการเสียชีวิ ตก่อนวัย
อันควรจากปัจจัยเสี�ยงทัง� � เข้าร่วมด้วย จะทําให้ แนวโน้ ม
ของการเสี ยชี วิ ต ก่ อ นวั ยอั นควรลดลงร้ อยละ �� ใน
เพศชาย (ร้ อยละ �� ในเพศหญิง) ซึ�งมาตรการต่างๆ
ในการลดปัจจัยเสี�ยงนั�นสามารถป้ องกันการเสียชีวิตก่อน
วัยอันควรได้ ถึง �� ล้ านคน
�. สถานการณ์ของการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรของ
ประเทศไทย
แผนยุ ทธศาสตร์ การพั ฒนาดัชนี ประเมิ นภาระโรค
และสุขภาพประชากรไทยได้ ศึกษาการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรของประชากรไทย พ.ศ. ����, ���� และ ����
โดยใช้ YLL เป็ นตัวชี�วัดการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร(34)
เมื�อจําแนกตามสาเหตุการเสียชีวติ หลัก พบว่า พ.ศ. ����
กลุ่มโรคติดเชื�อมีสดั ส่วนการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรสูงสุด
ทั�งในเพศชายและหญิง (ร้ อยละ �� และ �� ในเพศชาย
และหญิงจากการเสียชีวิตทั�งหมด) ซึ� งส่วนใหญ่ในกลุ่ม
โรคติดเชื�อจะเป็ นการเสียชีวิตจากโรคเอดส์ และใน พ.ศ.
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���� สาเหตุการเสียชีวิตหลักต่างไปจาก พ.ศ. ����
โดยการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรลําดับแรกในเพศชาย คือ
การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ (ร้ อยละ��) เพศหญิง คือการ
เสียชีวิตจากโรคมะเร็งและกลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือด
(ร้ อยละ��) สําหรับการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรจากกลุ่ม
โรคติดเชื� อมีสัดส่วนการเสียชีวิตลดลงจาก ค.ศ ����
ค่ อนข้ างมาก (ร้ อยละ �� ในเพศชายและร้ อยละ �
ในเพศหญิง)

วิจารณ์

การเสียชีวิตก่อนวัยอันควรอาจมีนิยามได้ หลากหลาย
แล้ วแต่ว่าการศึกษานั�นสนใจรายละเอียดในเรื�องใด โดย
อาจจะพิจารณาจากเงื�อนไขของอายุขณะทีเ� สียชีวิต สาเหตุ
ของการเสียชีวิต หรืออาจจะใช้ ท�งั เงื�อนไขอายุและสาเหตุ
จากการเสียชีวิต ทัง� นี� ขึ�นอยูก่ บั บริบทและความสนใจของ
การศึกษานั�นๆ สําหรับเกณฑ์อายุทใ�ี ช้ วดั การเสียชีวิตก่อน
วัยอันควรอาจจะใช้ ท�ชี ่วงอายุท�แี ตกต่างกันไป ส่วนใหญ่
ช่วงอายุท�นี ิยมศึกษา เช่น อายุน้อยกว่า �� ปี น้ อยกว่า
�� ปี น้ อยกว่า �� ปี หรือกําหนดเป็ นช่วงอายุ ��-��
ปี เป็ นต้ น เนื�องจากช่วงอายุท�กี ล่าวมาถือว่าเป็ นช่วงอายุ
ที�มีศักยภาพสูงสุดของชีวิต ทั�งนี� การที�จะใช้ เกณฑ์อายุ
เท่าไรนั� น ขึ� นอยู่ กับความเหมาะสมหรื อบริ บทของการ
ศึกษาด้ วยเช่นกัน
สําหรับสาเหตุการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรนิยมศึกษา
จากกลุ่ มที�เสียชีวิตจากสาเหตุท�ีไม่สมควรเสียชีวิต เช่ น
อุบั ติเหตุต่ างๆ ทั�งที�เกิดจากเจตนาและไม่เจตนา การ
เสี ยชี วิ ต เนื� องจากขาดการสุ ขาภิ บ าลที� ดี การเสี ยชี วิ ต
ด้ วยโรคติ ดต่ อหรื อโรคระบาดต่ างๆ การเสียชี วิ ตจาก
โรคไม่ ติดต่ อที�สามารถป้ องกันได้ เป็ นต้ น ที�สาํ คัญคือ
การเสียชีวิตก่อนวัยอันควรอันเนื�องจากกลุ่มโรคไม่ตดิ ต่อ
� โรค ได้ แก่ กลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือด โรคเกี�ยวกับ
การหายใจเรื�อรัง โรคมะเร็ง และเบาหวาน ส่วนใหญ่จาก
หลายๆ การศึกษามักนิยามการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร
จากเกณฑ์อายุ มากกว่ าที�จะนิยามด้ วยสาเหตุท�ี เสี ยชี วิ ต
ซึ�งถือว่ามีความสําคัญมาก เนื�องจากสามารถนําไปสูแ่ นววารสารวิชาการสาธารณสุข ���� ปี ที � �� ฉบับที � �

ทางแก้ ปัญหาหรือวิธกี ารป้ องกันต่อไปได้ ทั�งนี�การเสียชีวิตที�หลีกเลี�ยงได้ พิจารณาสาเหตุการเสียชีวิตร่วมด้ วย
เป็ นหนึ� งในตั ว ชี� วั ดที� ถู ก นํา มาใช้ สํา หรั บ การประเมิ น
คุ ณภาพบริ การสุขภาพหรื อการพั ฒนานโยบายสุขภาพ
ของประเทศ อย่างไรก็ตามการกํา หนดสาเหตุการเสียชี วิ ตยังมีข้ อถกเถียงอยู่ มาก สํา หรั บประเทศไทยมี การ
ศึกษาการเสียชีวิตที�หลีกเลี�ยงได้ของประเทศไทยใน พ.ศ.
���� แล้ วแต่เกณฑ์การศึกษายังเป็ นเกณฑ์การเสียชีวิต
ของต่างประเทศ ซึ�งอาจยังไม่เหมาะกับบริบทของประเทศไทย(43) จึงควรมีการศึกษาเพื� อพิ จารณาสาเหตุการ
เสียชีวิตในบริบทที�เหมาะสมของประเทศไทยต่อไป
ตั ว ชี� วั ด การเสี ยชี วิ ตก่ อนวั ยอั นควรมี หลายตั ว ซึ� ง
จากหลายๆ การศึ กษามักนิยมวั ดการเสียชี วิ ตก่ อนวั ย
อันควรจาก PYLL, YLL และความน่าจะเป็ นหรือความ
เสี�ยงในการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร เป็ นต้ น ซึ� งตัวชี� วัด
แต่ละตัวมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไป โดยที� PYLL และ
YLL มีแนวคิดคล้ ายคลึงกัน คือเป็ นการวัดที�อยู่บนพื�นฐานของเวลาของชีวิตที�หายไปจากการตายก่อนเวลาอัน
สมควร แต่ตา่ งกันตรงที� PYLL เทียบจากอายุทม�ี ศี กั ยภาพ
ชีวิตสูงสุด ซึ�งเป็ นค่าที�ผ้ วู ิจัยกําหนดเองตามความเหมาะสม ส่วน YLL เทียบกับอายุคาดเฉลี�ยของบุคคลในแต่ละ
ช่วงอายุซ�ึงได้ มาจากตารางชีพ ส่วนความน่าจะเป็ นของ
การเสียชีวิตได้ จากการประมาณโอกาสการเสียชีวิตเฉพาะ
อายุ ซึ� งมีข้ อดีคือมีการปรั บโครงสร้ างอายุจึ งไม่ข� ึ นกับ
โครงสร้ างอายุของแต่ละกลุ่มประชากรทีศ� กึ ษา จึงสามารถ
เปรียบเทียบกันได้ ทัง� นี�การเลือกใช้ ตวั ชี�วดั ตัวใดขึ�นอยูก่ บั
วัตถุประสงค์ของแต่ละการศึกษา โดยเฉพาะความสมบูรณ์
ของข้ อมูลที�มีของการศึกษานั�นๆ
ผลจากการศึกษาต่างๆ ชี�ให้ เห็นว่าการเสียชีวิตก่อน
วั ยอันควรเกือบทุ กประเทศในโลก ปั จจุ บั นมีแนวโน้ ม
ลดลงจากในอดี ต มาก โดยเฉพาะในกลุ่ มประเทศที�
พัฒนาแล้ ว ซึ�งมีอัตราการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรตํ�ากว่า
กลุ่มประเทศอื�นๆ อย่างเห็นได้ ชัด ส่วนกลุ่มประเทศที�ยัง
ด้ อยการพัฒนา การเสียชีวิตก่อนวัยอันควรแม้จะมีแนวโน้ มลดลง แต่กย็ ังถือว่ามีค่าสูงอยู่ โดยเฉพาะในกลุ่มช่วง
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อายุ �-� ปี ปัจจุบันหลายๆ ประเทศสนใจศึกษาปัจจัยเสี�ยงที�อาจสัมพั นธ์กับการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร โดยเฉพาะการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรในกลุ่มโรคไม่ติดต่อ ซึ�ง
ถือว่าเป็ นกลุ่มโรคที�เราสามารถหาทางป้ องกันได้
สําหรั บประเทศไทยเมื�อเทียบกับประเทศอื�นๆ การ
เสียชีวิตก่อนวัยอันควรจัดอยู่ในกลุ่มระดับปานกลาง(25)
หากพิจารณาจากสาเหตุของการเสียชีวิตเมื�อ �� ปี ที�แล้ ว
ส่วนใหญ่ การเสียชีวิตก่อนวัยอันควรของประเทศไทยจะ
เป็ นกลุ่มโรคติดเชื�อ โดยเฉพาะการเสียชีวิตจากโรคเอดส์
ทั�งเพศหญิงและเพศชาย แต่ใน พ.ศ. ���� สาเหตุการ
เสียชีวิตก่อนวัยอันควรของประเทศไทยอันดับแรกๆ คือ
อุบัติเหตุ และกลุ่มโรคไม่ติดต่อ(34)
การเสียชีวติ ก่อนวัยอันควรสามารถนําไปสูก่ ารกําหนด
เป้ าหมายเพื�อลดการตายดังกล่าว ซึ�งอาจมีความสัมพันธ์
กับคุณภาพการบริหารจัดการและการเข้ าถึงการบริ การ
และการควบคุมป้ องกันปัจจัยเสี�ยงทางสุขภาพ การจัดทํา
ตัวชี�วัดนี�จึงมีความสําคัญต่อการจัดการระบบสุขภาพ ซึ�ง
จะต้ องมีการประเมินติดตามเพื� อค้ นหาสาเหตุและปัจจัย
ทีเ� กี�ยวข้ อง ตลอดจนปรับปรุงนโยบายและการดําเนินการ
เพื�อให้ บรรลุเป้ าหมายต่อไป
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Abstract: Premature Mortality
Khanitta Kusreesakul, M.S., Nuttapat Makka, M.B.A., Kanitta Bundhamcharoen, D.D.S., M.A., Ph.D.
International Health Policy Program, Ministry of Public Health
Journal of Health Science 2016;25:769-78.
By 2025, the World Health Organization (WHO) aims to achieve a 25% reduction in premature
mortality from 4 non-communicable diseases (NCDs): cardiovascular diseases, cancers, diabetes, and
chronic respiratory disease. The commonly used indicators for premature mortality including the potential
year of life lost (PYLL), year of life lost (YLL), and probability of dying. Premature mortality is acceptable as a good summary measure of population health as it gives greater weight to the death at early stage
of life. Knowledge and understanding of the cause of premature mortality is essential for priority setting or
health service planning. The objective of this study was to review the concept, current situation and trend
of premature mortality globally, in order to understand and guide the premature mortality study in Thailand. The results of this study showed the dramatically decreasing premature mortality trend in many
countries, especially in the developed ones.
Key words: premature mortality, potential year of lift lost ( PYLL), year of life lost (YLL), probability of dying
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