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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้ เปนการศึกษาขอมูลการตายของประชากรในจังหวัดสระแกว จากการสอบสวนสาเหตุ
การตายโดยการสัมภาษณ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความสอดคลองในการวินิจฉัยสาเหตุการตายจากแบบ สอบ
สวนสาเหตุการตายโดยการสัมภาษณของเจาหนาที่สาธารณสุขเปรียบเทียบกับแพทย และศึกษาตัวแปรที่มีความ
สัมพันธกับสาเหตุการตายของประชากรในจังหวัดสระแกว เก็บขอมูลผูที่มีภูมิลําเนาอยูในจังหวัดสระแกว ซึ่งตาย
ระหวางวันที่ 1 กรกฎาคม 2541 – 30 มิถุนายน 2542 จํานวน 2,845 ราย ดวยการสัมภาษณญาติผูใกลชิด ถึง
ประวัติกอนตาย และใชแบบสอบสวนสาเหตุการตายโดยการสัมภาษณ (Verbal Autopsy) ที่สรางขึ้นโดยคณะ ผู
เชี่ยวชาญจากกระทรวงสาธารณสุข แลวจึงใหแพทยอยางนอย 2 คนขึ้นไปวินิจฉัยสาเหตุการตาย ซึ่งถือวาเปนมาตร
ฐาน (Gold Standard)
เมื่อวิเคราะหความสอดคลองในการวินิจฉัยสาเหตุการตายระหวางเจาหนาที่สาธารณสุขกับแพทย
ในเรื่องของความไวและความจําเพาะ พบวามีคาคอนขางสูงทั้งคูในกลุมโรคติดเชื้อและปรสิต กลุมโรคเนื้องอก
และมะเร็ง กลุมโรคระบบไหลเวียนโลหิต และกลุมที่มีการตายมาจากสาเหตุภายนอก แสดงใหเห็นวาวิธีการ สอบ
สวนสาเหตุการตายโดยการสัมภาษณของเจาหนาที่สาธารณสุข เมื่อนําไปใชสอบสวนสาเหตุการตายของประชากร
ในจังหวัดสระแกว และใชการวินิจฉัยของแพทยเปนมาตรฐาน เจาหนาที่สาธารณสุขสามารถวินิจฉัยแยกผูที่เปน
โรคและผูที่ไมเปนโรคไดถูกตอง และสามารถนําวิธีการนี้ไปสอบสวนสาเหตุการตายในพื้นที่ที่ขาดแคลนแพทย
หรือกรณีที่มีการตายนอกสถานพยาบาลได
เมื่อวิเคราะหตัวแปรที่มีความสัมพันธกับสาเหตุการตายของประชากรในจังหวัดสระแกว พบวา เพศ
มีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 กับสาเหตุการตายจากการติดเชื้อเอชไอวี และสาเหตุการตาย
ไมชัดแจง และมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 กับสาเหตุการตายจากโรคมะเร็งตับ โรค
หลอดเลือดสมอง อุบัติเหตุจราจร และโรคเบาหวาน อายุ มีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
กับสาเหตุการตายจากโรคมะเร็งตับ และมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 กับสาเหตุ การตาย
จากการติดเชื้อเอชไอวี โรคหลอดเลือดสมอง อุบัติเหตุจราจร สาเหตุไมชัดแจง โรคระบบทางเดินหายใจสวนลาง
และโรคระบบประสาท และสถานที่อยูอาศัยมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 กับสาเหตุการ
ตายไมชัดแจง
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ABSTRACT
This research was to study the mortality data in Sakaeo province by
verbal autopsy. The purposes of this study were to study agreement on cause of death
diagnosis between the public health officers and the doctors. The second purpose of
this study was to find the variables which relate to the cause of death in Sakaeo
population. Data was collected regarding 2,845 deceased people who had been
domiciled in Sakaeo province and died between 1st July 1998 and 30th June 1999. A
verbal autopsy was conducted by qualified members from the Ministry of Public
Health by interviewing the relatives of the deceased. Following this, two doctors
checked the diagnosis for cause of death as a further certification.
When analyzing the sensitivity and specificity of the verbal autopsy, it was
found that there were relatively high scores in the infectious and parasitic disease
groups, cancer disease groups, blood circulatory disease groups and the external
causes of death. The method of verbal autopsy and the standard of the doctors’
diagnosis correctly distinguished between ill people and non-ill people. It showed that
this research methodology was a very good standard and high in reliability. It could be
used in other areas also where there is a lack of doctors and a large number of deaths
occurring outside hospital.
When analyzing the variables that related to the causes of death in the
population of Sakaeo province, it was found that sex had a correlation with HIV
infection and the undefined causes of death at a statistically significant level of 0.05. It
was correlated with liver cancer, cerebrovascular disease, traffic accident and diabetes
mellitus at a statistically significant level of 0.01. Age was correlated with liver cancer
at a statistically significant level of 0.05 and was correlated with HIV infection,
cerebrovascular disease, traffic accident, undefined cause, chronic lower respiratory
disease and disease of the nervous system at a statistically significant level of 0.01.
The type of habitation was correlated with the undefined causes of death at a
statistically significant level of 0.05.
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