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(Evidence-based medicine on Diagnostic study) 
 

                   พญ. อติพร  อิงคสาธิต 
  “เคร่ืองมือในการตรวจวินิจฉัย” หรือ “Diagnostic tools” หมายถึงส่ิงซ่ึงชวยในการวินิจฉัยโรค
หรือภาวะผิดปกติตางๆ ของรางกาย ซ่ึงอาจเปนการตรวจทางหองปฏิบัติการ ขอมูลทางคลินิกท่ีไดจากการ
ซักประวัติ ตรวจรางกายผูปวย หรือแมแตภาพถายทางรังสีตางๆ ก็ไดท้ังส้ิน  แพทยสามารถนําเคร่ืองมือใน
การตรวจวินิจฉัยมาใชในทางเวชปฏิบัติไดหลายประการ ตัวอยางเชนการนําผล renal artery ultrasound มา
ใชในผูปวย chronic kidney disease เพื่อชวยในการวินิจฉยัภาวะหลอดเลือดไตตีบ (Renal artery stenosis) 
และยังสามารถนําผลมาชวยบอกความรุนแรงของหลอดเลือดตีบ พยากรณในการเกดิหลอดเลือดไตตีบ บอก
การตอบสนองตอการรักษาดวยการขยายหลอดเลือดดวยบอลลูน ใชในการคัดกรองผูท่ีมีภาวะเส่ียง และใช
ในการติดตามหลังการรักษาวามีเหลอดเลือดตีบอีกหรือไม[1] 
 ในเอกสารนี้เนนการประเมินงานวจิัยเกี่ยวกับการทดสอบเคร่ืองมือในการตรวจวินิจฉัย ซ่ึงมีหลักใน
การพิจารณาดงันี้ 

1.  พิจารณาระเบียบวิธีวิจยัวานาเช่ือถือหรือไม 
2.  พิจารณาผลของงานวิจัยวามีผลมากนอยเพยีงใด 
3.  พิจารณาความเปนไปไดและประโยชนจากการนําไปใชในการวินจิฉัยผูปวยกรณศึีกษาจริง 

 
1.  การพิจารณาระเบียบวิธีวิจัยวานาเชื่อถือหรือไม[2] 

การประเมินความนาเช่ือถือของงานวิจยัเกีย่วกับการตรวจวินจิฉัยมีขอท่ีควรคํานึงถึงในการพจิารณา
ดังตอไปนี ้

1.1.  การศึกษาน้ันเลือกกลุมตัวอยางท่ีนํามาทดสอบเหมาะสมหรือไม  
การตรวจวินิจฉัยควรใชเม่ือผลการวินิจฉัยท่ีไดมีผลตอการรักษาตอไป ถากลุมตัวอยางท่ีทดสอบมี

โอกาสเปนโรคนอยมาก (Below A) สามารถตัดโรคนั้นออกไปโดยไมตองทําการตรวจดวยเคร่ืองมือ
ทดสอบ หรือถากลุมตัวอยางท่ีทดสอบมีโอกาสเปนโรคคอนขางแนนอนอยูแลว (Above B) ก็ไมจาํเปนตอง
ทําการตรวจดวยเคร่ืองมือทดสอบเชนกันและควรจะดําเนินการรักษา  แพทยควรตรวจผูท่ีมีความผิดปกติอ่ืน
ท่ีมีอาการคลายคลึงกันกนั ( A and B) และมีความจําเปนตองวินิจฉัยแยกโรคจากกันในทางคลินิกเพือ่ชวย
แยกแยะผูปวยโรคนั้นๆ จากผูท่ีมีความผิดปกติอ่ืนจึงจะไดรับประโยชนจากเคร่ืองมือทดสอบนั้น ดังรูปท่ี 1 
 
 
 



รูปท่ี 1 Test and treatment thresholds in the diagnosis process[3] 
 

 
 
ตัวอยางเชน การศึกษาผลของการตรวจวินจิฉัยโดยตรวจ Renal artery ดวยเคร่ือง Doppler 

ultrasonography ในผูปวยเบาหวานท่ีมีภาวะไตวายเร้ือรังพบภาวะหลอดเลือดไตตีบ (Renal artery stenosis)
ไดบอย ผลของงานวิจยันี้ทําใหมีความหวังวาการตรวจ Doppler ultrasonography นาจะมีประโยชนในการ
วินิจฉัยโรคเหลอดเลือดไตตีบ แตเม่ือมีการศึกษาซํ้าโดยใชกลุมตัวอยางท่ีใกลเคียงกับผูปวยท่ีนําการตรวจนี้
ไปใชจริงทางคลินิก ไดแกผูปวยเบาหวานทั่วไปที่ยังไมมีภาวะแทรกซอน กลับพบวาประสิทธิภาพของการ
ตรวจนี้ลดลงมาก ท้ังนี้เปนอิทธิพลของการเลือกใชกลุมตัวอยางท่ีมีผลตอการแปลผลการตรวจวนิิจฉัย 

 
1.2  มีการเปรียบเทียบผลของการตรวจวินิจฉัยโดยเคร่ืองมือท่ีตองการทดสอบกับผลของการตรวจ

วินิจฉัยดวยเคร่ืองมือมาตรฐานโดยการปกปดผลวินิจฉัย (Blinding) หรือไม 
  1.2.1 แพทยจะตองคนควา ทบทวนใหทราบวาการตรวจวินิจฉัยใดที่ถือเปนการตรวจ
วินิจฉัยมาตรฐานท่ีเหมาะสมตองสามารถใหการวนิิจฉัยไดถูกตองตามความเปนจริงมากท่ีสุดท่ีเปนท่ียอมรับ
การในระดับสากลทั่วโลก “Gold Standard” โดยใชการตรวจท่ีดีท่ีสุดเทาท่ีเปนไปไดและไดรับการยอมรับ
จากกลุมผูเช่ียวชาญในสาขาวิชาท่ีเกีย่วของเปน Gold Standard  ตัวอยางของการตรวจท่ีสามารถถือเปน Gold 
Standard ไดแก  

- การตรวจช้ินเนื้อทางพยาธิวิทยาเปน Gold Standard สําหรับการวินจิฉัยมะเร็ง 
- การเพาะเช้ือเปน Gold Standard สําหรับการวินิจฉัยโรคติดเช้ือ 
- การฉีดสารทึบเขาหลอดเลือดเปน Gold Standard สําหรับการวินิจฉัยโรคหลอดเลือดไตตีบ 

 ดังนั้นผูอานจะตองพิจารณาและตัดสินใจวาการตรวจท่ีใชเปนเกณฑอางอิงในงานวจิัยนัน้สามารถ
ยอมรับเปนมาตรฐานท่ีเหมาะสมไดหรือไม หากยอมรับไมไดผลของงานวิจยันัน้ยอมมีความนาเช่ือถือ
นอยลง 
  1.2.2 พิจารณาวาเคร่ืองมือท่ีตองการศึกษาตองไมเปนหวัขอหนึ่งหรือสวนหนึ่งในการ
วินิจฉัยมาตรฐาน เชน ถาผูวจิัยสนใจการตรวจ Antinuclear antibody (ANA) วามีความไวเพียงใดในการ
วินิจฉัยโรค SLE โดยใชเกณฑในการวินจิฉัยของ American Rheumatism Association ท่ีกําหนด 4 ใน 11 ขอ 
ซ่ึงรวมขอการตรวจพบ ANA อยูในเกณฑนี้ดวย จะทําใหการประเมินความไวของการตรวจ ANAมีคาสูง
กวาความเปนจริง 



1.2.3 พิจารณาการแปลผลการตรวจของแตละวิธีโดยตองไมทราบผลการตรวจของอีกวิธี
หนึ่ง ท้ังนี้เพื่อลดอคติในการวัด เพราะถาไมมีการปกปดการวินจิฉัยผูอานผลยอมมีแนวโนมท่ีจะ
แปลผลการตรวจใกลเคียงกบัการตรวจดวยวิธีอางอิง ซ่ึงจะนําไปสูการสรุปผลท่ีไมถูกตองใน
ภายหลัง ดังนัน้ผูแปลผลทั้งการตรวจท่ีตองการศึกษาและการตรวจวนิจิฉัยมาตรฐานจะตองอิสระ
ซ่ึงกันและกันดังรูปท่ี 2 

 
รูปท่ี 2 Blinding, independent reading 

 
1.3  ผลการตรวจโดยเคร่ืองมือท่ีตองการทดสอบมีอิทธิพลตอการตดัสินใจในการเลือกสงผูปวย

ตรวจดวยวิธี  
มาตรฐานท่ีใชอางอิงในงานวิจัยนั้นหรือไม 

คําถามขอนี้ตองการคนหาสถานการณท่ีเรียกวา “Verification bias” หรือ “work – up bias” ซ่ึง
เกิดข้ึนเม่ือผลของการตรวจที่ตองการศึกษาวิจยัมีผลตอการเลือกสงผูปวยตรวจดวยวธีิท่ีใชเปนมาตรฐาน 
ตัวอยางเชนผูปวยท่ีสงสัยวาจะเปนโรคหลอดเลือดไตตีบ ท่ีมีผลการตรวจ Doppler ultrasonography ให
ผลบวก ยอมมีโอกาสถูกสงตรวจ Renal artery angiography ซ่ึงเปนการตรวจมาตรฐานมากกวาผูปวยท่ีมี
อาการคลายคลึงกันแตผลการตรวจ exercise test ใหผลเปนลบ ท้ังนี้เนื่องจากการตรวจ Renal artery 
angiography แมจะเปนการตรวจมาตรฐานแตเปนการตรวจท่ีมีความยุงยาก และมีความเส่ียงในการเกิด
ภาวะแทรกซอนจากการตรวจได ดังนั้นในทางปฏิบัติแพทยผูดูแลรักษาผูปวยยอมรูสึกลังเลที่จะสงผูปวยท่ีมี
โอกาสเปนโรคหลอดเลือดไตตีบตํ่าไปทําการตรวจ Renal artery angiographyตอ  จึงสงผลใหผลการ
ทดสอบประสิทธิภาพของการตรวจวนิิจฉัยนั้นบิดเบือนไปไดมาก ดังแสดงแผนภูมิในรูปท่ี 3  
 
 
 
 

Test Gold standard 

Interpreter 1 Interpreter 2 Unawareness



รูปท่ี 3  Verification bias or work-up bias 
 

 
 
ดังนั้นในกรณท่ีีผูวิจัยไมสามารถใหผูเขารวมวิจยัมีโอกาสโดยเทาเทียมกนัท่ีจะไดรับการตรวจโดย

วิธีท่ีเปนมาตรฐานจนถึงท่ีสุดใหไดทุกคนเน่ืองจากขอจํากัดจากความยุงยากและความเส่ียงของการตรวจ
มาตรฐาน  ผูวจิัยควรแสดงใหเห็นมาตรการอ่ืนใดท่ีจะคนหาวนิิจฉัยโรคซ่ึงอาจเปนการติดตามกลุมตัวอยาง
ท่ีไมไดรับการตรวจโดยวิธีท่ีเปนมาตรฐานดวยระยะเวลาท่ีเพียงพอในการที่จะวนิิจฉัยโรคโรคนั้นไดเปน
การชวยทดแทนในการคนหาโรคท่ีตองการวินิจฉัยใหถึงท่ีสุดจึงจะเปนการศึกษาท่ีดนีาเช่ือถือได 
 
2. การพิจารณาผลของงานวิจัยวามีผลมากนอยเพียงใด[4] 
 กอนท่ีจะพิจารณาผลการศึกษาผูอานตองถามตัวเองทุกคร้ังวาใหน้ําหนกัความเช่ือถือในระเบียบ
วิธีการวิจยัตามหลักพิจารณาเบ้ืองตนเทาไร หากมากกวารอยละ 60 ผูอานจึงคอยทําการพิจารณาผลของ
งานวิจยัตอ แตหากนอยกวานั้นอาจจะตองช่ังใจวาสมควรอานตอหรือไมเนื่องจากงานวิจยัท่ีมีปญหาในดาน
ความนาเช่ือถือภายในการศกึษานัน้ (Internal validity) ยอมไมสามารถนําไปประยุกตในเวชปฏิบัติได 
 ผลการศึกษาเกี่ยวกับการตรวจวินิจฉัยสามารถจัดวางตวัเลขเขาในตาราง 2 x 2 ดังรูปท่ี 4 ได ท้ังนี้
เพื่อใชในการคํานวณหา คาความไว(Sensitivity) ความจาํเพาะ(Specificity) ความถูกตอง(Accuracy), 
Predictive values และ Likelihood Ratios 
 
รูปท่ี 4   Simple properties 
 

  การวินจิฉัยจากการตรวจมาตรฐาน 
Gold standard  

  เปนโรค ไมเปน 
ผลของการตรวจท่ี
ตองการทดสอบ 
Diagnostic test 

ผลบวก a 
True positive 

b 
False positive 

ผลลบ c 
False negative 

d 
True negative 

  Test 

Positive 

Negative 

Gold standard 



จากตาราง 2 x 2 จะสามารถคํานวณคาตางๆ ไดจากสูตรตอไปนี ้
 Sensitivity    = a / a + c 
 Specificity    =  d / b + d 
 Accuracy    =   [a + d] / [a + b + c + d] 
 Positive Predictive value   =  a / a + b 
 Negative Predictive value  =  d / c + d 
 Likelihood Ratios for positive test  =  [a / a + c] / [b / b + d] 
 Likelihood Ratios for negative test =  [c / a + c] / [d / b + d] 

Prevalence or Pre-test probability  =  [a + c] / [a + b + c + d] 
Pre-test odds    = Pre-test probability/(1-pre-test probability) 
Post-test odds    =  Pre-test odds X Likelihood ratio 

 Post-test probability   = Post-test odds/(post-test odds + 1) 
Diagnostic odds ratio   = LR+/LR- 

 
การแปลผลคา Sensitivity and Specificity  

คาSensitivity หรือ “true positive rate” ของการตรวจคือสัดสวนของผูปวยท่ีใหผลการทดสอบเปน
บวกตอผูปวยท้ังหมด ในทางปฏิบัติควรเลือกใชการตรวจท่ีมีคา Sensitivity สูงๆ ในการตรวจคัดกรองผูปวย
สําหรับโรคท่ีมีความรุนแรงมากแตสามารถรักษาได ซ่ึงหากผูปวยไมไดรับการวินจิฉัยท้ังท่ีเปนโรคจะทําให
ผูปวยเสียประโยชนมาก นอกจากนี้ยงัเหมาะจะใชเปนการตรวจเบ้ืองตนเพื่อลดจํานวนผูปวยท่ีจะตองทําการ
ตรวจท่ีจําเพาะข้ึนเพื่อการวนิจิฉัยตอไป ผลการตรวจดวยวิธีการที่มีคาSensitivity สูงจะมีความหมายมากใน
กรณีท่ีผลการทดสอบเปนลบเนื่องจากหมายความวาผูปวยรายนั้นมีโอกาสปวยดวยโรคท่ีวินิจฉัยดวยการ
ตรวจนัน้นอยมาก  “SNOUT” 
 เคร่ืองมือในการตรวจวนิิจฉัยท่ีมีคาSpecificity หรือ “true negative rate” สูง หมายความวาผูปวยท่ี
ใหผลการตรวจเปนบวกมีโอกาสท่ีจะเปนโรคจริงสูง ดงันั้นจึงมีประโยชนในการยนืยันการวินิจฉัยในกรณีท่ี
มีขอมูลจากการตรวจอ่ืนช้ีแนะมาบางแลววาผูปวยนาจะปวยดวยโรคนั้น การตรวจท่ีมีคุณสมบัตินีมี้
ประโยชนในกรณีท่ีผลบวกลวงจะกอใหเกิดผลเสียแกผูปวยอยางมากท้ังดาน จิตใจ และการรักษาเส่ียงตอ
อันตราย เชนกรณีของโรคมะเร็ง หรือทางดานคาใชจายในการรักษา เปนตน ดังนั้นการตรวจท่ีมีSpecificity 
สูงจึงมีประโยชนมากในกรณีท่ีผลการทดสอบเปนบวก “SPIN” 

โดยท่ัวไปเรามักจะคาดหวังใหวิธีการตรวจวินจิฉัยท่ีพัฒนาข้ึนมีท้ัง Sensitivity และ Specificity สูง
สุดแตมักเปนไปไมได เม่ือเพิ่ม Sensitivity ใหสูงข้ึน การตรวจน้ันมักมี Specificity ลดลง ในทางตรงกันขาม
การตรวจท่ีมี Specificity สูงข้ึนมักมี Sensitivity ตํ่า  ตัวอยางเชน  การศึกษาการวัด pro-brain natriuretic 
peptide (N-BNP) เพื่อวนิิจฉัยภาวะ  Systemic Inflammatory Response Syndrome (SIRS) โดย Kerbaul และ



คณะน้ัน ถาเลือกจุดตัดท่ีคาตํ่าดังรูป 5 A จะมีสัดสวนของผูปวยท่ีใหผลการทดสอบเปนบวกท้ังท่ีไมมีภาวะนี ้
(False positive) มากทําใหเคร่ืองมือในการตรวจวนิิจฉัยนี้มี high sensitivity แต low specificity   
 
รูปท่ี 5  Test results for two patient populations with different cut off value [5] 

 
 
แตถาเลือกจุดตัดท่ีมีคาสูงข้ึนรูป 5 B จะพบสัดสวนของผูปวยท่ีใหผลการทดสอบเปนลบท้ังท่ีเปน

ภาวะนี ้(False negative) มากทําใหเคร่ืองมือในการตรวจวินิจฉัยนี้มี low sensitivity แต high specificity 
ดังนั้นตําแหนงจุดตัด (cut – off point) ท่ีเหมาะสม ในการใชแยกแยะระหวางภาวะปกติกับความผิดปกติใน
กรณีท่ีการตรวจใหผลเปนขอมูลตอเนื่อง (continuous data) ข้ึนอยูกบัความเหมาะสมวาตองการใหการตรวจ
นั้นมีความไวสูงหรือมีความจําเพาะสูง 
 
Receiver Operating Characteristic (ROC) Curves  

วิธีการที่สามารถนํามาใชเพือ่เลือกจุดตัดท่ีเหมาะสมได คือการสราง Receiver Operator 
Characteristic (ROC) curve คือสรางกราฟความสัมพันธระหวาง true positive rate (Sensitivity) กับ false 
positive rate (1–Specificity) โดยการแปรคาจุดตัด (cut – off point) ท่ีใชตางๆ กัน ดงัท่ีเห็นในรูปท่ี 6 
 
 
 
 
  



รูปท่ี 6 Receiver Operating Characteristic (ROC) Curve[6] 
 

 
 
เคร่ืองมือในการตรวจวนิิจฉัยควรมีSensitivity สูง และมีSpecificity สูง ซ่ึงประการหลังจะทําใหมี 

false positive rate ตํ่า สงผลให ROC curve เขาชิดมุมซายบนมากท่ีสุด นอกจากนี้การสราง ROC curve ยัง
ชวยในการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการตรวจวินิจฉัยไดดวยโดยเปรียบเทียบพืน้ท่ีใตเสนโคงของการ
ตรวจแตละชนิด พื้นท่ีใตโคงท่ีมากกวาแสดงถึงประสิทธิภาพท่ีสูงกวา 
 
การแปลผลคา Predictive values 
 Positive predictive value (PPV) มีความหมายถึงความนาจะเปนท่ีผูปวยจะเปนโรคนัน้จริงเม่ือการ
ตรวจใหผลบวก การตรวจท่ีมีความจําเพาะสูงมักจะมีคา PPV สูง 
 Negative predictive value (NPV) หมายถึงความนาจะเปนท่ีผูปวยไมไดเปนโรคนั้นเม่ือการตรวจ
ใหผลเปนลบ การตรวจท่ีมีความไวสูงมักจะมีคา NPV สูง 
 ในขณะท่ีคาSensitivity และSpecificity ของการตรวจใดๆ มีคาคงท่ี คา predictive value กลับข้ึนอยู
กับความชุกของโรคนั้นในประชากรท่ีมีการนําการตรวจวินิจฉัยนั้นๆ ไปใชดวย ดงันั้นแมวาในงานวิจยัสวน
ใหญมักคํานวณคา predictive value ไวใหดวยผูอานพึงระลึกไววาคาเหลานั้นมักนําไปใชในเวชปฏิบัติไมได
เนื่องจากความชุกของโรคนั้นในประชากรท่ัวไปมักมีความแตกตางจากกลุมประชากรท่ีนํามาใชเปนกลุม
ตัวอยางในงานวิจยั และนอกจากนั้นความชุกของโรคยังอาจผันแปรตามกลุมอายุ เพศ ถ่ินท่ีอยู และปจจยั
อ่ืนๆ [7] 
 
 
 
 



การแปลผลคา Likelihood Ratios 
 Likelihood ratios เปนวิธีการแสดงประสิทธิภาพของการตรวจวนิิจฉัยอีกวิธีหนึ่งนอกเหนือจากคา
ความไว ความจําเพาะ และคา predictive value โดยมีความหมายถึงอัตราสวนของความนาจะเปนของผลการ
ตรวจในผูท่ีเปนโรคเปรียบเทียบกับผูท่ีไมเปนโรค  

เหตุผลท่ีทําให Likelihood ratios มีความนาสนใจและควรสนับสนุนใหเปนท่ีรูจักเนื่องจาก  
1.  สามารถใชกับการตรวจวินจิฉัยท่ีมีรายงานผลมากกวา 2 กลุมไดแก ระดับความนาจะเปน

โรคเสนเลือดข้ัวปอดอุดตัน และการตรวจวินิจฉัยท่ีรายงานผลเปนตัวเลขตอเนื่อง เชน ระดับ Prostate-
specific antigen (PSA) หรือ ระดับความดนัโลหิตได 

2.  คา Likelihood ratios มีความแปรตามความชุกของโรคในกลุมตัวอยางนอยกวาคา 
Predictive values  

3.  สามารถนําไปใชในการตัดสินใจวางแผนการรักษาได เนื่องจากบงบอกโอกาสในการ
วินิจฉัย (Post-test odds) ได  

 คา Prevalence อาจเรียกอีกอยางหนึ่งวา Pretest probability คานี้สามารถนํามาแปลงเปนคา Pretest 
odds ได และจากนั้นก็สามารถนําไปหาคา Posttest odds ไดโดยอาศัยสูตรขางตน 
 หลังจากนัน้กส็ามารถนําเอาคาท่ีไดมาแปลงเปน Posttest probability เพื่อบอกความนาจะเปนท่ี
ผูปวยรายนั้นจะเปนโรคท่ีทําการตรวจวินิจฉัยได 
 ผูอานตองทําการคนหาหรือคํานวณท้ัง Likelihood ratios ในกรณีท่ีผลของการตรวจท่ีทําการศึกษา
เปนบวก (LR for positive test) และ Likelihood ratios ในกรณีท่ีผลของการตรวจท่ีทําการศึกษาเปนลบ (LR 
for negative test) เพื่อนํามาใชในการแปลผลการวิจัยตอไป 
 
การแปลและการใช Fagan nomogram 

จะเห็นไดวาการคํานวณหาคา posttest probability ตามวธีิท่ีแสดงไวขางบนเปนเร่ืองคอนขางยุงยาก 
จึงการจัดสราง “likelihood ratio nomogram” หรือ “Fagan nomogram” เพื่อทําใหการใชงานงายมากขึ้น  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รูปท่ี 7 Fagan nomogram[8] 
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การใชงานnomogramนี้ทําไดโดยการใชไมบรรทัดทาบลงไปท่ีตัวเลขของPretest probability ท่ีตองการโดย
ใหพาดผาน Likelihood Ratioของการตรวจวินจิฉัยท่ีใชดวยปลายอีกดานหนึ่งของไมบรรทัดจะพาดผานคา
Posttest probability ใหอานคาไดพอด ี 

LR for positive test ท่ีมีคามากกวา 10 หรือตํ่ากวา 0.1 ของ LR for negative test มักทําใหเกิดการ
เปล่ียนแปลงของคา posttest probability ไปจากคา pretest probability เปนอยางมาก ถาคานี้อยูระหวาง 5 - 
10 หรือ 0.1 - 0.2 จะทําใหเกดิการเปล่ียนแปลงปานกลาง ในขณะท่ีถาอยูระหวาง 2 - 5 หรือ 0.5 - 0.2 การ
เปล่ียนแปลงจะเกดิข้ึนเพยีงเล็กนอย  
 การตรวจท่ีใหคา LR for positive test ระหวาง 1 - 2 หรือ 0.5 - 1 สําหรับ LR for negative test มักไม
คอยมีประโยชนในการวินจิฉัยท้ังนี้เนื่องจากทําใหคา Posttest probability แทบไมแตกตางจากคา Pretest 
probability 
 โดยท่ัวไปแพทยมักตองอาศัยประสบการณท่ีมีในการคาดเดา Pretest probability ในผูปวยแตละราย
โดยต้ังอยูบนขอมูลเกี่ยวกับ เพศ อายุ อาการและการตรวจพบจากการตรวจรางกาย และขอมูลอ่ืนๆ ท่ีเปน
ความรูพื้นฐานเดิม ท้ังนีเ้นือ่งจากการเก็บขอมูลจริงจากฐานประชากรขนาดใหญมีอยูนอย มีเพียงบางโรค
เชนโรคหลอดเลือดหัวใจท่ีมีการศึกษาจากฐานขอมูลขนาดใหญในระดับชาติของสหรัฐอเมริกาใหอางอิงได 
อยางไรก็ดกีารนําเอาขอมูลนั้นมาใชจะตองคํานึงถึงวาความแตกตางทางดานเช้ือชาติและวิถีชีวิตจะมีผลทํา
ใหคาเหลานั้นมีความแตกตางกันหรือไม อยางไรดวย ชวงเช่ือม่ัน (Confidence interval) การแสดงผลของ
การตรวจวินิจฉัยก็เปนเชนเดียวกับการแสดงผลในงานวจิัยชนดิอ่ืนๆ คาท่ีไดคือคาโดยการประมาณการจาก



การศึกษาในผูปวยเพียงจาํนวนหนึ่ง ดังนัน้ยอมมีความแปรปรวนของคาตางๆ เกิดข้ึนได ยิ่งขนาดของกลุม
ตัวอยางท่ีใชมีขนาดเล็กเทาใดอิทธิพลของความแปรปรวนนี้ตอผลที่ไดยิ่งมาก ดังนั้นการแสดงคาชวงเช่ือม่ัน 
95% (95% confidence intervals) ไวในการแสดงผลดวยจะชวยใหผูอานทราบขอบเขตของผลการศึกษาได
มากข้ึนวามีความแมนยํามากนอยเพยีงใด  
 
3. การพิจารณาความเปนไปไดและประโยชนจากการนําไปใชในการวนิิจฉัยผูปวยกรณีศึกษาจริง 
 ส่ิงท่ีแพทยควรคํานึงถึงเม่ือตองตัดสินใจสงผูปวยตรวจนอกเหนือจากประสิทธิภาพในการ
วินิจฉัยโรคของเคร่ืองมือในการตรวจวินิจฉัยนั้นมีดงัตอไปนี ้

3.1  การตรวจนั้นมีการรายงานวิธีการตรวจวินิจฉัยโดยละเอียดจนสามารถทําการตรวจน้ีไดใน
สถาบันของผูอานและมีความเปนไปไดท่ีจะการแปลผลการตรวจแมนยาํหรือไม 
 พิจารณาการใหรายละเอียดของการตรวจเคร่ืองมือนั้นในระเบียบวิธีวจิัย โดยควรมีรายละเอียด
ครอบคลุมส่ิงท่ีมีความสําคัญท้ังหมด ท้ังการเตรียมผูปวยท่ีถูกตอง เทคนิควิธีการตรวจ ชนดิของน้าํยาเคมีท่ี
ใช ช่ือรุนของเคร่ืองมือ การวิเคราะหและแปลผลการตรวจ  เพียงพอท่ีผูอานจะสามารถนําการตรวจนั้นไป
ใชไดจริงในเวชปฏิบัติของตัวเองได ในบางกรณีท่ีมีปญหาทางดานเทคนิคในการตรวจมากจนทําใหการทํา
การตรวจวินิจฉัยนั้นซํ้าใหเหมือนเดิมไดยาก เชน ความแปรปรวนของนํ้ายาหรืออุปกรณท่ีใชในการตรวจ 
หรือการตรวจนั้นตองมีการแปลผลโดยบุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญมากแตสถาบันของผูอานไมมีผูท่ีมีความ
ชํานาญในเร่ืองนั้น แพทยผูทําการรักษาผูปวยนาจะตัดสินใจเลือกการตรวจวนิิจฉัยอ่ืนมาใชแทน 

3.2  ผลของการศึกษาเก่ียวกับการตรวจวินจิฉัยนั้นสามารถใชไดกับผูปวยในเวชปฏิบัติของผูอานได
หรือไม 
 ผูอานควรพิจารณาไดโดยเปรียบเทียบลักษณะของผูปวยของผูอานวาคลายคลึงกับกลุมตัวอยางของ
การศึกษานัน้หรือไมโดยดูจาก Inclusion และ exclusion criteria ในการคัดเลือกอาสาสมัครท่ีรายงานใน
ระเบียบวิธีวิจยั หรือ พิจารณาจากตารางแสดงขอมูลพื้นฐานของกลุมตัวอยางท่ีรายงานในสวนของ
ผลการวิจัย ในกรณีท่ีผูปวยของผูอานมีความแตกตางจากกลุมตัวอยางมากตรวจนั้นยอมทําใหการนํามา
ประยุกตใชผลการตรวจทําไดลําบากข้ึน  

3.3  ผลของการตรวจท่ีไดจะเปล่ียนแปลงแนวทางการรักษาผูปวยในเวชปฏบัิติของผูอานหรือไม 
 ดังท่ีกลาวมาเบื้องตนวาการตรวจวนิิจฉัยใดๆ ก็ตามจะมปีระโยชนในการวินจิฉัยผูปวยก็ตอเม่ือ
ความนาจะเปนท่ีผูปวยจะเปนโรคนั้นๆ อยูในระดบักลางๆ  เทานั้น ซ่ึงแพทยควรต้ัง Treatment threshold วา
ความนาจะเปนของโรคเปนเทาใดท่ีจะเร่ิมใหการรักษา เชน ในการรักษาโรคหลอดเลือดไตตีบต้ัง Treatment 
threshold ของการรักษาไวถาหากความนาจะเปนของโรคอยูท่ี 0.9 แพทยจะทําการขยายเสนเลือด ถาการ
ตรวจดวย Doppler ultrasonography ใหคา LR for positive test เทากับ 5 หากแพทยนาํไปใชกับผูท่ีมีโอกาส
ท่ีจะเปนโรคกอนการทําการตรวจดวย Doppler ultrasonography ทําใหเพิ่ม Pre-test probability จาก 0.5 เปน 



0.83 (ดู Fagan nomogram รูป 7 ประกอบ) ทําใหการตรวจวินจิฉัยดวย Doppler ultrasonography ไม
เปล่ียนแปลงแนวทางการรักษาในผูปวยรายนี ้

3.4  พิจารณาประโยชนท่ีผูปวยจะไดรับจากผลการตรวจนั้นกับผลเสียท่ีเกิดขึ้น 
 เปรียบเทียบผลเปนประโยชนของการตรวจท่ีไดขอมูลเพิม่เติมและนําไปสูการเปล่ียนแปลงการ
รักษากับราคา ความคุมคา และอันตรายท่ีอาจเกิดจากการตรวจท้ังจากเคร่ืองมือท่ีสนใจหรือจากการวินิจฉัย
มาตรฐาน 
และพิจารณาวาโรคหรือภาวะน้ันมีวิธีการรักษาท่ีมีประสิทธิภาพ ในบางภาวะท่ีไมมีการรักษาท่ีมี
ประสิทธิภาพในขณะนัน้การสงตรวจ เพียงเพ่ือตองการทราบผลเปนส่ิงท่ีไมจําเปนและไมมีประโยชนตอ
ผูปวย 
  
สรุป  ในสถานการณท่ีแพทยตองใหการรักษาดวยความรอบคอบเพื่อประโยชนสูงสุดแกคนไข และเปน
สถานการณท่ีความรู หลักฐานทางการแพทยมีจํานวนมากข้ึนแบบกาวกระโดด แพทยตองมีหลักในการการ
พิจารณา วิเคราะหความนาเช่ือถือและนําผลการศึกษามาใชอยางม่ันใจและสามารถบอกเหตุผลท่ีเลือกใชการ
ตรวจวนิิจฉัยท่ีเลือกตรวจในคนไขไดอยางมีหลักการและเหมาะสม  
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Critical appraisal form: Diagnostic study 
Citation: ………………………………………………………………………………………………..  
 

Guide Comments 

I Are the results valid? 

1. Did the clinicians face diagnostic 

uncertainty? 

 

2. Was there blind comparison with an 

independent goal standard? 

 

3. Did the results of the test being 

evaluated influence the decision to 

perform the gold standard? 

 
 

What is your overall evaluation of the paper on a scale of 0 to 10? 
II What are the results? 

1. What likelihood ratios are associated 

with the range of possible test 

results? 

 

 
Guide Comments 

III How can I apply the results to my patient care? 

1. Will the reproducibility of the test 

result and its interpretation be 

satisfactory in my setting? 

 

2. Are the results applicable to my 

patient? 

 

3. Will the results change my 

management? 

 

4.  Will patients be better off a result of 

this test? 

 



 


