เอกสารประกอบการสอน
หลักการพิจารณานํางานวิจัยเกี่ยวกับการตรวจวินิจฉัยมาประยุกตในเวชปฏิบัติ
(Evidence-based medicine on Diagnostic study)
พญ. อติพร อิงคสาธิต
“เครื่องมือในการตรวจวินิจฉัย” หรือ “Diagnostic tools” หมายถึงสิ่งซึ่งชวยในการวินิจฉัยโรค
หรือภาวะผิดปกติตางๆ ของรางกาย ซึ่งอาจเปนการตรวจทางหองปฏิบัติการ ขอมูลทางคลินิกที่ไดจากการ
ซักประวัติ ตรวจรางกายผูปวย หรือแมแตภาพถายทางรังสีตางๆ ก็ไดทั้งสิ้น แพทยสามารถนําเครื่องมือใน
การตรวจวินิจฉัยมาใชในทางเวชปฏิบัติไดหลายประการ ตัวอยางเชนการนําผล renal artery ultrasound มา
ใชในผูปว ย chronic kidney disease เพื่อชวยในการวินิจฉัยภาวะหลอดเลือดไตตีบ (Renal artery stenosis)
และยังสามารถนําผลมาชวยบอกความรุนแรงของหลอดเลือดตีบ พยากรณในการเกิดหลอดเลือดไตตีบ บอก
การตอบสนองตอการรักษาดวยการขยายหลอดเลือดดวยบอลลูน ใชในการคัดกรองผูที่มีภาวะเสี่ยง และใช
ในการติดตามหลังการรักษาวามีเหลอดเลือดตีบอีกหรือไม[1]
ในเอกสารนี้เนนการประเมินงานวิจัยเกี่ยวกับการทดสอบเครื่องมือในการตรวจวินิจฉัย ซึ่งมีหลักใน
การพิจารณาดังนี้
1. พิจารณาระเบียบวิธวี ิจยั วานาเชื่อถือหรือไม
2. พิจารณาผลของงานวิจัยวามีผลมากนอยเพียงใด
3. พิจารณาความเปนไปไดและประโยชนจากการนําไปใชในการวินจิ ฉัยผูปวยกรณีศึกษาจริง
1. การพิจารณาระเบียบวิธีวิจัยวานาเชื่อถือหรือไม[2]
การประเมินความนาเชื่อถือของงานวิจยั เกีย่ วกับการตรวจวินจิ ฉัยมีขอที่ควรคํานึงถึงในการพิจารณา
ดังตอไปนี้
1.1. การศึกษานั้นเลือกกลุมตัวอยางที่นํามาทดสอบเหมาะสมหรือไม
การตรวจวินิจฉัยควรใชเมื่อผลการวินิจฉัยที่ไดมีผลตอการรักษาตอไป ถากลุมตัวอยางที่ทดสอบมี
โอกาสเปนโรคนอยมาก (Below A) สามารถตัดโรคนั้นออกไปโดยไมตอ งทําการตรวจดวยเครื่องมือ
ทดสอบ หรือถากลุมตัวอยางที่ทดสอบมีโอกาสเปนโรคคอนขางแนนอนอยูแลว (Above B) ก็ไมจาํ เปนตอง
ทําการตรวจดวยเครื่องมือทดสอบเชนกันและควรจะดําเนินการรักษา แพทยควรตรวจผูที่มีความผิดปกติอื่น
ที่มีอาการคลายคลึงกันกัน ( A and B) และมีความจําเปนตองวินิจฉัยแยกโรคจากกันในทางคลินิกเพือ่ ชวย
แยกแยะผูปวยโรคนั้นๆ จากผูที่มีความผิดปกติอื่นจึงจะไดรับประโยชนจากเครื่องมือทดสอบนั้น ดังรูปที่ 1

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

ตัวอยางเชน การศึกษาผลของการตรวจวินจิ ฉัยโดยตรวจ Renal artery ดวยเครื่อง Doppler
ultrasonography ในผูปวยเบาหวานทีม่ ีภาวะไตวายเรื้อรังพบภาวะหลอดเลือดไตตีบ (Renal artery stenosis)
ไดบอย ผลของงานวิจยั นี้ทําใหมีความหวังวาการตรวจ Doppler ultrasonography นาจะมีประโยชนในการ
วินิจฉัยโรคเหลอดเลือดไตตีบ แตเมื่อมีการศึกษาซ้ําโดยใชกลุมตัวอยางที่ใกลเคียงกับผูปวยที่นําการตรวจนี้
ไปใชจริงทางคลินิก ไดแกผปู วยเบาหวานทั่วไปที่ยังไมมีภาวะแทรกซอน กลับพบวาประสิทธิภาพของการ
ตรวจนี้ลดลงมาก ทั้งนี้เปนอิทธิพลของการเลือกใชกลุมตัวอยางที่มีผลตอการแปลผลการตรวจวินิจฉัย
1.2 มีการเปรียบเทียบผลของการตรวจวินิจฉัยโดยเครื่องมือที่ตองการทดสอบกับผลของการตรวจ
วินิจฉัยดวยเครื่องมือมาตรฐานโดยการปกปดผลวินิจฉัย (Blinding) หรือไม
1.2.1 แพทยจะตองคนควา ทบทวนใหทราบวาการตรวจวินิจฉัยใดที่ถือเปนการตรวจ
วินิจฉัยมาตรฐานที่เหมาะสมตองสามารถใหการวินิจฉัยไดถูกตองตามความเปนจริงมากที่สุดที่เปนที่ยอมรับ
การในระดับสากลทั่วโลก “Gold Standard” โดยใชการตรวจที่ดีที่สุดเทาที่เปนไปไดและไดรับการยอมรับ
จากกลุมผูเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เกีย่ วของเปน Gold Standard ตัวอยางของการตรวจที่สามารถถือเปน Gold
Standard ไดแก
- การตรวจชิน้ เนื้อทางพยาธิวิทยาเปน Gold Standard สําหรับการวินจิ ฉัยมะเร็ง
- การเพาะเชื้อเปน Gold Standard สําหรับการวินิจฉัยโรคติดเชื้อ
- การฉีดสารทึบเขาหลอดเลือดเปน Gold Standard สําหรับการวินิจฉัยโรคหลอดเลือดไตตีบ
ดังนั้นผูอานจะตองพิจารณาและตัดสินใจวาการตรวจทีใ่ ชเปนเกณฑอางอิงในงานวิจัยนัน้ สามารถ
ยอมรับเปนมาตรฐานที่เหมาะสมไดหรือไม หากยอมรับไมไดผลของงานวิจยั นัน้ ยอมมีความนาเชือ่ ถือ
นอยลง
1.2.2 พิจารณาวาเครื่องมือที่ตองการศึกษาตองไมเปนหัวขอหนึ่งหรือสวนหนึ่งในการ
วินิจฉัยมาตรฐาน เชน ถาผูวจิ ัยสนใจการตรวจ Antinuclear antibody (ANA) วามีความไวเพียงใดในการ
วินิจฉัยโรค SLE โดยใชเกณฑในการวินจิ ฉัยของ American Rheumatism Association ที่กําหนด 4 ใน 11 ขอ
ซึ่งรวมขอการตรวจพบ ANA อยูในเกณฑนี้ดวย จะทําใหการประเมินความไวของการตรวจ ANAมีคาสูง
กวาความเปนจริง

1.2.3 พิจารณาการแปลผลการตรวจของแตละวิธีโดยตองไมทราบผลการตรวจของอีกวิธี
หนึ่ง ทั้งนี้เพื่อลดอคติในการวัด เพราะถาไมมีการปกปดการวินจิ ฉัยผูอา นผลยอมมีแนวโนมที่จะ
แปลผลการตรวจใกลเคียงกับการตรวจดวยวิธีอางอิง ซึ่งจะนําไปสูการสรุปผลที่ไมถูกตองใน
ภายหลัง ดังนัน้ ผูแปลผลทั้งการตรวจที่ตองการศึกษาและการตรวจวินจิ ฉัยมาตรฐานจะตองอิสระ
ซึ่งกันและกันดังรูปที่ 2
รูปที่ 2 Blinding, independent reading
Test

Interpreter 1

Gold standard

Unawareness

Interpreter 2

1.3 ผลการตรวจโดยเครื่องมือที่ตองการทดสอบมีอิทธิพลตอการตัดสินใจในการเลือกสงผูป วย
ตรวจดวยวิธี
มาตรฐานที่ใชอางอิงในงานวิจัยนั้นหรือไม
คําถามขอนี้ตองการคนหาสถานการณที่เรียกวา “Verification bias” หรือ “work – up bias” ซึ่ง
เกิดขึ้นเมื่อผลของการตรวจที่ตองการศึกษาวิจยั มีผลตอการเลือกสงผูปวยตรวจดวยวิธีที่ใชเปนมาตรฐาน
ตัวอยางเชนผูปวยที่สงสัยวาจะเปนโรคหลอดเลือดไตตีบ ที่มีผลการตรวจ Doppler ultrasonography ให
ผลบวก ยอมมีโอกาสถูกสงตรวจ Renal artery angiography ซึ่งเปนการตรวจมาตรฐานมากกวาผูปวยที่มี
อาการคลายคลึงกันแตผลการตรวจ exercise test ใหผลเปนลบ ทั้งนี้เนื่องจากการตรวจ Renal artery
angiography แมจะเปนการตรวจมาตรฐานแตเปนการตรวจที่มีความยุง ยาก และมีความเสี่ยงในการเกิด
ภาวะแทรกซอนจากการตรวจได ดังนั้นในทางปฏิบัติแพทยผูดูแลรักษาผูปวยยอมรูสกึ ลังเลที่จะสงผูปวยที่มี
โอกาสเปนโรคหลอดเลือดไตตีบต่ําไปทําการตรวจ Renal artery angiographyตอ จึงสงผลใหผลการ
ทดสอบประสิทธิภาพของการตรวจวินิจฉัยนั้นบิดเบือนไปไดมาก ดังแสดงแผนภูมใิ นรูปที่ 3

รูปที่ 3 Verification bias or work-up bias

Gold standard
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Test
Negative
ดังนั้นในกรณีที่ผูวิจัยไมสามารถใหผูเขารวมวิจยั มีโอกาสโดยเทาเทียมกันที่จะไดรับการตรวจโดย
วิธีที่เปนมาตรฐานจนถึงที่สดุ ใหไดทุกคนเนื่องจากขอจํากัดจากความยุง ยากและความเสี่ยงของการตรวจ
มาตรฐาน ผูวจิ ัยควรแสดงใหเห็นมาตรการอื่นใดที่จะคนหาวินิจฉัยโรคซึ่งอาจเปนการติดตามกลุมตัวอยาง
ที่ไมไดรับการตรวจโดยวิธีทเี่ ปนมาตรฐานดวยระยะเวลาที่เพียงพอในการที่จะวินิจฉัยโรคโรคนั้นไดเปน
การชวยทดแทนในการคนหาโรคที่ตอ งการวินิจฉัยใหถึงที่สุดจึงจะเปนการศึกษาที่ดนี าเชื่อถือได
2. การพิจารณาผลของงานวิจัยวามีผลมากนอยเพียงใด[4]
กอนที่จะพิจารณาผลการศึกษาผูอานตองถามตัวเองทุกครั้งวาใหน้ําหนักความเชื่อถือในระเบียบ
วิธีการวิจยั ตามหลักพิจารณาเบื้องตนเทาไร หากมากกวารอยละ 60 ผูอานจึงคอยทําการพิจารณาผลของ
งานวิจยั ตอ แตหากนอยกวานั้นอาจจะตองชั่งใจวาสมควรอานตอหรือไมเนื่องจากงานวิจยั ที่มีปญ
 หาในดาน
ความนาเชื่อถือภายในการศึกษานัน้ (Internal validity) ยอมไมสามารถนําไปประยุกตในเวชปฏิบัติได
ผลการศึกษาเกี่ยวกับการตรวจวินิจฉัยสามารถจัดวางตัวเลขเขาในตาราง 2 x 2 ดังรูปที่ 4 ได ทั้งนี้
เพื่อใชในการคํานวณหา คาความไว(Sensitivity) ความจําเพาะ(Specificity) ความถูกตอง(Accuracy),
Predictive values และ Likelihood Ratios
รูปที่ 4 Simple properties

ผลของการตรวจที่
ตองการทดสอบ
Diagnostic test

ผลบวก
ผลลบ

การวินจิ ฉัยจากการตรวจมาตรฐาน
Gold standard
เปนโรค
ไมเปน
a
b
True positive
False positive
c
d
False negative
True negative

จากตาราง 2 x 2 จะสามารถคํานวณคาตางๆ ไดจากสูตรตอไปนี้
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+/LRการแปลผลคา Sensitivity and Specificity
คาSensitivity หรือ “true positive rate” ของการตรวจคือสัดสวนของผูปวยทีใ่ หผลการทดสอบเปน
บวกตอผูปวยทั้งหมด ในทางปฏิบัติควรเลือกใชการตรวจที่มีคา Sensitivity สูงๆ ในการตรวจคัดกรองผูปวย
สําหรับโรคที่มีความรุนแรงมากแตสามารถรักษาได ซึ่งหากผูปวยไมไดรับการวินจิ ฉัยทั้งที่เปนโรคจะทําให
ผูปวยเสียประโยชนมาก นอกจากนี้ยงั เหมาะจะใชเปนการตรวจเบื้องตนเพื่อลดจํานวนผูปวยทีจ่ ะตองทําการ
ตรวจที่จําเพาะขึ้นเพื่อการวินจิ ฉัยตอไป ผลการตรวจดวยวิธีการที่มีคาSensitivity สูงจะมีความหมายมากใน
กรณีที่ผลการทดสอบเปนลบเนื่องจากหมายความวาผูปวยรายนั้นมีโอกาสปวยดวยโรคที่วินิจฉัยดวยการ
ตรวจนัน้ นอยมาก “SNOUT”
เครื่องมือในการตรวจวินิจฉัยที่มีคาSpecificity หรือ “true negative rate” สูง หมายความวาผูปว ยที่
ใหผลการตรวจเปนบวกมีโอกาสที่จะเปนโรคจริงสูง ดังนั้นจึงมีประโยชนในการยืนยันการวินิจฉัยในกรณีที่
มีขอมูลจากการตรวจอื่นชี้แนะมาบางแลววาผูปวยนาจะปวยดวยโรคนั้น การตรวจทีม่ ีคุณสมบัตินมี้ ี
ประโยชนในกรณีที่ผลบวกลวงจะกอใหเกิดผลเสียแกผปู วยอยางมากทั้งดาน จิตใจ และการรักษาเสี่ยงตอ
อันตราย เชนกรณีของโรคมะเร็ง หรือทางดานคาใชจายในการรักษา เปนตน ดังนั้นการตรวจที่มSี pecificity
สูงจึงมีประโยชนมากในกรณีที่ผลการทดสอบเปนบวก “SPIN”
โดยทั่วไปเรามักจะคาดหวังใหวิธกี ารตรวจวินจิ ฉัยที่พัฒนาขึ้นมีทั้ง Sensitivity และ Specificity สูง
สุดแตมักเปนไปไมได เมื่อเพิ่ม Sensitivity ใหสูงขึ้น การตรวจนั้นมักมี Specificity ลดลง ในทางตรงกันขาม
การตรวจที่มี Specificity สูงขึ้นมักมี Sensitivity ต่ํา ตัวอยางเชน การศึกษาการวัด pro-brain natriuretic
peptide (N-BNP) เพื่อวินิจฉัยภาวะ Systemic Inflammatory Response Syndrome (SIRS) โดย Kerbaul และ

คณะนัน้ ถาเลือกจุดตัดที่คาต่ําดังรูป 5 A จะมีสัดสวนของผูปวยที่ใหผลการทดสอบเปนบวกทั้งที่ไมมีภาวะนี้
(False positive) มากทําใหเครื่องมือในการตรวจวินิจฉัยนี้มี high sensitivity แต low specificity
รูปที่ 5 Test results for two patient populations with different cut off value [5]

แตถาเลือกจุดตัดที่มีคาสูงขึ้นรูป 5 B จะพบสัดสวนของผูปวยที่ใหผลการทดสอบเปนลบทั้งที่เปน
ภาวะนี้ (False negative) มากทําใหเครื่องมือในการตรวจวินิจฉัยนี้มี low sensitivity แต high specificity
ดังนั้นตําแหนงจุดตัด (cut – off point) ที่เหมาะสม ในการใชแยกแยะระหวางภาวะปกติกับความผิดปกติใน
กรณีที่การตรวจใหผลเปนขอมูลตอเนื่อง (continuous data) ขึ้นอยูกบั ความเหมาะสมวาตองการใหการตรวจ
นั้นมีความไวสูงหรือมีความจําเพาะสูง
Receiver Operating Characteristic (ROC) Curves
วิธีการที่สามารถนํามาใชเพือ่ เลือกจุดตัดทีเ่ หมาะสมได คือการสราง Receiver Operator
Characteristic (ROC) curve คือสรางกราฟความสัมพันธระหวาง true positive rate (Sensitivity) กับ false
positive rate (1–Specificity) โดยการแปรคาจุดตัด (cut – off point) ที่ใชตางๆ กัน ดังที่เห็นในรูปที่ 6

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

เครื่องมือในการตรวจวินิจฉัยควรมีSensitivity สูง และมีSpecificity สูง ซึ่งประการหลังจะทําใหมี
false positive rate ต่ํา สงผลให ROC curve เขาชิดมุมซายบนมากที่สุด นอกจากนี้การสราง ROC curve ยัง
ชวยในการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการตรวจวินิจฉัยไดดว ยโดยเปรียบเทียบพืน้ ที่ใตเสนโคงของการ
ตรวจแตละชนิด พื้นทีใ่ ตโคงที่มากกวาแสดงถึงประสิทธิภาพที่สูงกวา
การแปลผลคา Predictive values
Positive predictive value (PPV) มีความหมายถึงความนาจะเปนที่ผูปวยจะเปนโรคนัน้ จริงเมื่อการ
ตรวจใหผลบวก การตรวจทีม่ ีความจําเพาะสูงมักจะมีคา PPV สูง
Negative predictive value (NPV) หมายถึงความนาจะเปนที่ผูปวยไมไดเปนโรคนั้นเมื่อการตรวจ
ใหผลเปนลบ การตรวจที่มีความไวสูงมักจะมีคา NPV สูง
ในขณะที่คาSensitivity และSpecificity ของการตรวจใดๆ มีคาคงที่ คา predictive value กลับขึ้นอยู
กับความชุกของโรคนั้นในประชากรที่มกี ารนําการตรวจวินิจฉัยนั้นๆ ไปใชดวย ดังนั้นแมวาในงานวิจยั สวน
ใหญมักคํานวณคา predictive value ไวใหดวยผูอานพึงระลึกไววาคาเหลานั้นมักนําไปใชในเวชปฏิบัติไมได
เนื่องจากความชุกของโรคนั้นในประชากรทั่วไปมักมีความแตกตางจากกลุมประชากรที่นํามาใชเปนกลุม
ตัวอยางในงานวิจยั และนอกจากนั้นความชุกของโรคยังอาจผันแปรตามกลุมอายุ เพศ ถิ่นที่อยู และปจจัย
อื่นๆ [7]

การแปลผลคา Likelihood Ratios
Likelihood ratios เปนวิธีการแสดงประสิทธิภาพของการตรวจวินิจฉัยอีกวิธีหนึ่งนอกเหนือจากคา
ความไว ความจําเพาะ และคา predictive value โดยมีความหมายถึงอัตราสวนของความนาจะเปนของผลการ
ตรวจในผูที่เปนโรคเปรียบเทียบกับผูที่ไมเปนโรค
เหตุผลที่ทําให Likelihood ratios มีความนาสนใจและควรสนับสนุนใหเปนที่รูจักเนื่องจาก
1. สามารถใชกับการตรวจวินจิ ฉัยที่มีรายงานผลมากกวา 2 กลุมไดแก ระดับความนาจะเปน
โรคเสนเลือดขั้วปอดอุดตัน และการตรวจวินิจฉัยที่รายงานผลเปนตัวเลขตอเนื่อง เชน ระดับ Prostatespecific antigen (PSA) หรือ ระดับความดันโลหิตได
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
หลังจากนัน้ ก็สามารถนําเอาคาที่ไดมาแปลงเปน Posttest probability เพื่อบอกความนาจะเปนที่
ผูปวยรายนั้นจะเปนโรคที่ทําการตรวจวินิจฉัยได
ผูอานตองทําการคนหาหรือคํานวณทั้ง Likelihood ratios ในกรณีที่ผลของการตรวจที่ทาํ การศึกษา
เปนบวก (LR for positive test) และ Likelihood ratios ในกรณีที่ผลของการตรวจที่ทาํ การศึกษาเปนลบ (LR
for negative test) เพื่อนํามาใชในการแปลผลการวิจัยตอไป
การแปลและการใช Fagan nomogram
จะเห็นไดวาการคํานวณหาคา posttest probability ตามวิธีที่แสดงไวขางบนเปนเรื่องคอนขางยุงยาก
จึงการจัดสราง “likelihood ratio nomogram” หรือ “Fagan nomogram” เพื่อทําใหการใชงานงายมากขึ้น

รูปที่ 7 Fagan nomogram[8]
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การใชงานnomogramนี้ทําไดโดยการใชไมบรรทัดทาบลงไปที่ตัวเลขของPretest probability ที่ตองการโดย
ใหพาดผาน Likelihood Ratioของการตรวจวินจิ ฉัยที่ใชดวยปลายอีกดานหนึ่งของไมบรรทัดจะพาดผานคา
Posttest probability ใหอานคาไดพอดี
LR for positive test ที่มีคามากกวา 10 หรือต่ํากวา 0.1 ของ LR for negative test มักทําใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงของคา posttest probability ไปจากคา pretest probability เปนอยางมาก ถาคานี้อยูระหวาง 5 10 หรือ 0.1 - 0.2 จะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงปานกลาง ในขณะที่ถาอยูระหวาง 2 - 5 หรือ 0.5 - 0.2 การ
เปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นเพียงเล็กนอย
การตรวจทีใ่ หคา LR for positive test ระหวาง 1 - 2 หรือ 0.5 - 1 สําหรับ LR for negative test มักไม
คอยมีประโยชนในการวินจิ ฉัยทั้งนี้เนื่องจากทําใหคา Posttest probability แทบไมแตกตางจากคา Pretest
probability
โดยทั่วไปแพทยมักตองอาศัยประสบการณที่มีในการคาดเดา Pretest probability ในผูปวยแตละราย
โดยตั้งอยูบนขอมูลเกี่ยวกับ เพศ อายุ อาการและการตรวจพบจากการตรวจรางกาย และขอมูลอื่นๆ ที่เปน
ความรูพื้นฐานเดิม ทั้งนีเ้ นือ่ งจากการเก็บขอมูลจริงจากฐานประชากรขนาดใหญมีอยูนอย มีเพียงบางโรค
เชนโรคหลอดเลือดหัวใจที่มกี ารศึกษาจากฐานขอมูลขนาดใหญในระดับชาติของสหรัฐอเมริกาใหอางอิงได
อยางไรก็ดกี ารนําเอาขอมูลนั้นมาใชจะตองคํานึงถึงวาความแตกตางทางดานเชื้อชาติและวิถีชวี ิตจะมีผลทํา
ใหคาเหลานั้นมีความแตกตางกันหรือไม อยางไรดวย ชวงเชื่อมั่น (Confidence interval) การแสดงผลของ
การตรวจวินิจฉัยก็เปนเชนเดียวกับการแสดงผลในงานวิจัยชนิดอื่นๆ คาที่ไดคือคาโดยการประมาณการจาก

การศึกษาในผูป วยเพียงจํานวนหนึ่ง ดังนัน้ ยอมมีความแปรปรวนของคาตางๆ เกิดขึ้นได ยิ่งขนาดของกลุม
ตัวอยางทีใ่ ชมขี นาดเล็กเทาใดอิทธิพลของความแปรปรวนนี้ตอผลที่ไดยิ่งมาก ดังนั้นการแสดงคาชวงเชื่อมั่น
95% (95% confidence intervals) ไวในการแสดงผลดวยจะชวยใหผูอานทราบขอบเขตของผลการศึกษาได
มากขึ้นวามีความแมนยํามากนอยเพียงใด
3. การพิจารณาความเปนไปไดและประโยชนจากการนําไปใชในการวินิจฉัยผูป วยกรณีศึกษาจริง
สิ่งที่แพทยควรคํานึงถึงเมื่อตองตัดสินใจสงผูปวยตรวจนอกเหนือจากประสิทธิภาพในการ
วินิจฉัยโรคของเครื่องมือในการตรวจวินิจฉัยนั้นมีดงั ตอไปนี้
3.1 การตรวจนั้นมีการรายงานวิธีการตรวจวินิจฉัยโดยละเอียดจนสามารถทําการตรวจนี้ไดใน
สถาบันของผูอ านและมีความเปนไปไดที่จะการแปลผลการตรวจแมนยําหรือไม
พิจารณาการใหรายละเอียดของการตรวจเครื่องมือนั้นในระเบียบวิธีวจิ ัย โดยควรมีรายละเอียด
ครอบคลุมสิ่งที่มีความสําคัญทั้งหมด ทั้งการเตรียมผูปว ยที่ถูกตอง เทคนิควิธีการตรวจ ชนิดของน้าํ ยาเคมีที่
ใช ชื่อรุนของเครื่องมือ การวิเคราะหและแปลผลการตรวจ เพียงพอที่ผูอานจะสามารถนําการตรวจนั้นไป
ใชไดจริงในเวชปฏิบัติของตัวเองได ในบางกรณีที่มีปญหาทางดานเทคนิคในการตรวจมากจนทําใหการทํา
การตรวจวินิจฉัยนั้นซ้ําใหเหมือนเดิมไดยาก เชน ความแปรปรวนของน้ํายาหรืออุปกรณที่ใชในการตรวจ
หรือการตรวจนั้นตองมีการแปลผลโดยบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญมากแตสถาบันของผูอานไมมีผูที่มีความ
ชํานาญในเรื่องนั้น แพทยผทู ําการรักษาผูป วยนาจะตัดสินใจเลือกการตรวจวินิจฉัยอื่นมาใชแทน
3.2 ผลของการศึกษาเกี่ยวกับการตรวจวินจิ ฉัยนั้นสามารถใชไดกับผูปว ยในเวชปฏิบตั ิของผูอานได
หรือไม
ผูอานควรพิจารณาไดโดยเปรียบเทียบลักษณะของผูปวยของผูอานวาคลายคลึงกับกลุมตัวอยางของ
การศึกษานัน้ หรือไมโดยดูจาก Inclusion และ exclusion criteria ในการคัดเลือกอาสาสมัครที่รายงานใน
ระเบียบวิธีวิจยั หรือ พิจารณาจากตารางแสดงขอมูลพื้นฐานของกลุม ตัวอยางที่รายงานในสวนของ
ผลการวิจัย ในกรณีที่ผูปว ยของผูอานมีความแตกตางจากกลุมตัวอยางมากตรวจนั้นยอมทําใหการนํามา
ประยุกตใชผลการตรวจทําไดลําบากขึ้น
3.3 ผลของการตรวจที่ไดจะเปลี่ยนแปลงแนวทางการรักษาผูป วยในเวชปฏิบัติของผูอ านหรือไม
ดังที่กลาวมาเบื้องตนวาการตรวจวินิจฉัยใดๆ ก็ตามจะมีประโยชนในการวินจิ ฉัยผูปว ยก็ตอเมื่อ
ความนาจะเปนที่ผูปวยจะเปนโรคนั้นๆ อยูใ นระดับกลางๆ เทานั้น ซึ่งแพทยควรตั้ง Treatment threshold วา
ความนาจะเปนของโรคเปนเทาใดที่จะเริ่มใหการรักษา เชน ในการรักษาโรคหลอดเลือดไตตีบตั้ง Treatment
threshold ของการรักษาไวถาหากความนาจะเปนของโรคอยูที่ 0.9 แพทยจะทําการขยายเสนเลือด ถาการ
ตรวจดวย Doppler ultrasonography ใหคา LR for positive test เทากับ 5 หากแพทยนาํ ไปใชกับผูทมี่ ีโอกาส
ที่จะเปนโรคกอนการทําการตรวจดวย Doppler ultrasonography ทําใหเพิ่ม Pre-test probability จาก 0.5 เปน

0.83 (ดู Fagan nomogram รูป 7 ประกอบ) ทําใหการตรวจวินจิ ฉัยดวย Doppler ultrasonography ไม
เปลี่ยนแปลงแนวทางการรักษาในผูปว ยรายนี้
3.4 พิจารณาประโยชนทผี่ ปู วยจะไดรับจากผลการตรวจนั้นกับผลเสียที่เกิดขึ้น
เปรียบเทียบผลเปนประโยชนของการตรวจที่ไดขอมูลเพิม่ เติมและนําไปสูการเปลี่ยนแปลงการ
รักษากับราคา ความคุมคา และอันตรายที่อาจเกิดจากการตรวจทั้งจากเครื่องมือที่สนใจหรือจากการวินิจฉัย
มาตรฐาน
และพิจารณาวาโรคหรือภาวะนั้นมีวิธีการรักษาที่มีประสิทธิภาพ ในบางภาวะที่ไมมกี ารรักษาที่มี
ประสิทธิภาพในขณะนัน้ การสงตรวจ เพียงเพื่อตองการทราบผลเปนสิ่งที่ไมจําเปนและไมมีประโยชนตอ
ผูปวย
สรุป ในสถานการณทแี่ พทยตองใหการรักษาดวยความรอบคอบเพื่อประโยชนสูงสุดแกคนไข และเปน
สถานการณทคี่ วามรู หลักฐานทางการแพทยมีจํานวนมากขึ้นแบบกาวกระโดด แพทยตองมีหลักในการการ
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Critical appraisal form: Diagnostic study
Citation: ………………………………………………………………………………………………..
Guide
I

Are the results valid?

1.

Did the clinicians face diagnostic

Comments

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?

II

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

1.

What likelihood ratios are associated
with the range of possible test
results?
Guide

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?

Comments

