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สูตรที่ใชในการคํานวณ 

 

อัตราเกิด 
ในเมื่อ  อัตราเกิด (Birth rate) หรือ อัตราเกิดอยางหยาบ 

(Crude birth rate) คือ  จํานวนคนเกิดในแตละปตอ
ประชากรในวันกลางป 1,000 คน เขียนเปนสูตรได
ดังนี้ CBR =  อัตราเกิด 

  B =  จํานวนคนเกิดในหนึ่งป 
   Pmidyear =  จํานวนประชากร ณ วันกลางป (1 กรกฎาคม) 

อัตราเจริญพันธุรายอายุ 
ในเมื่อ 
 
 

อัตราเจริญพันธุรายอายุ (Age-specific fertility rate) 
คือ จํานวนคนเกิดในแตละปที่เกิดแกสตรี 1,000 คน 
ในกลุมอายุหนึ่งในวันกลางป  เขียนเปนสูตรไดดังนี้ 

ASFRi =   อัตราเจริญพันธุรายอายุในกลุมอายุหนึ่ง 
   Bi =   จํานวนคนเกิดจากสตรีในกลุมอายุหนึ่ง 
   Pf

i =   จํานวนสตรีวัยเจริญพันธุ (อายุ 15-49 ป)  
  ในกลุมอายุหนึ่ง ณ วันกลางป 

 

อัตราเจริญพันธุรวม 
ในเมื่อ 
 
 
 

อัตราเจริญพันธุรวม (Total fertility rate) คือ จํานวน
บุตรโดยเฉลี่ยที่สตรีวัยเจริญพันธุคนหนึ่ง หรือ 1,000 
คน จะมีไดตลอดวัยเจริญพันธุ ถาสตรีคนนั้นมีแบบ
แผนการเจริญพันธุเหมือนกับอัตราเจริญพันธุรายอายุ
ที่นํามารวม  เขียนเปนสูตรไดดงันี้ TFR =   อัตราเจริญพันธุรวม 
 ASFRi   =   อัตราเจริญพันธุรายอายุ 
 

อัตราตาย 
ในเมื่อ  อัตราตาย (Death rate) หรือ อัตราตายอยางหยาบ

(Crude death rate) คือ จํานวนคนตายในแตละปตอ
ประชากรในวันกลางป 1,000 เขียนเปนสูตรไดดังนี้  

 
 
CDR =   อัตราตาย 

 D =   จํานวนคนตายในหนึ่งป 
 Pmidyear   =   จํานวนประชากร ณ วันกลางป (1 กรกฎาคม) 
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อัตราตายรายอายุ 
ในเมื่อ  อัตราตายรายอายุ (Age-specific death rate) คือ 

จํานวนคนตายแตละกลุมอายุตอประชากรในวันกลาง
ปในกลุมอายุนั้น 1,000 คน เขียนเปนสูตรไดดังนี้ 

ASDRi =  อัตราตายรายอายุ 
 Di =  จํานวนคนตายในกลุมอายุหนึ่ง ๆ 
 Pi =  จํานวนประชากรวันกลางปในกลุมอายุหนึ่งๆ 
 

อัตราตายมารดา 
ในเมื่อ  

 
 
MMR =   อัตรามารดาตาย 

อัตราตายมารดา (Matenal mortality rate) คือ จํานวน
การตายของมารดาที่ตายเนื่องมาจากการตั้งครรภ การ
คลอด และระยะอยูไฟ (6 สัปดาหหลังคลอด) ในเวลา
หนึ่งปตอจํานวนการเกิดมีชีพ 1,000 คนในชวงเวลา
นั้น  เขียนเปนสูตรไดดังนี้ Dp  =   จํานวนมารดาตายดวยสาเหตุที่เกี่ยวของกับ

       การคลอด 
 B =    จํานวนเด็กเกิดมีชีพ 
 

อัตราตายทารก 
ในเมื่อ  อัตราตายทารก (Infant mortality rate) คือ จํานวนการ

ตายของทารก (อายุตํ่ากวา 1 ป) ตอจํานวนการเกิดมี
ชีพ 1,000 คนในปหนึ่ง  เขียนเปนสูตรไดดังนี้ 

IMR =  อัตราตายทารก 
 D0 =  จํานวนทารกอายุตํ่ากวา 1 ปตายในปหนึ่ง 
 B =  จํานวนเด็กเกิดมีชีพ 
 

อัตราเพิ่มธรรมชาติ 
ในเมื่อ  อัตราเพิ่มธรรมชาติ (Natural growth rate) คือ อัตรา

เพิ่มประชากรตามธรรมชาติที่เกิดจากการเกิดและการ
ตายคิดเปนรอยละ เขียนเปนสูตรไดดังนี้ 

NI =  อัตราเพิ่มธรรมชาติ 
 CBR =  อัตราเกิด 
 CDR =  อัตราตาย 
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