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วิธีการตรวจวินิจฉัย
วารุณี เทศะกรณ์ และ วิภา ธนาชาติเวทย์

แพทย์มีภาระหลักที่สำาคัญในการตรวจ 

วินิจฉัยโรคและให้การรักษาผู้ป่วย ดังน้ัน 

เพื่อที่จะให้ได้การวินิจฉัยโรคท่ีถูกต้องและ 

แม่นยำานั้น แพทย์จำาเป็นต้องอาศัยข้อมูล 

ทางคลินิกที่สำาคัญคือ ประวัติและการตรวจ 

ร่างกายของผู้ป่วยในการวินิจฉัยแยกโรค  

แต่ในบางคร้ังขอ้มูลทีมี่อยูอ่าจจะไม่เพยีงพอที ่

จะให้การวินิจฉัยโรคหรือให้การรักษาผู้ป่วยได้  

ผู้ป่วยเหล่านี้จึงควรได้รับการตรวจวินิจฉัย 

เพิ่มเติม ซึ่งหมายถึง วิธีการทดสอบทางห้อง 

ปฏิบัติการต่างๆ ที่ประกอบด้วย การทดสอบ 

โดยใช้สิ่งส่งตรวจต่างๆ เช่น เลือด อุจจาระ 

ปัสสาวะ หรือเนื้อเยื่อ รวมทั้งภาพถ่ายทาง 

รังสี เป็นต้น

1. ประโยชน ์คณุคา่และความเสีย่งของ 

วิธีการตรวจวินิจฉัย (Benefits, costs and 

risks)[1-3]

เมื่อแพทย์สามารถเลือกใช้วิธีการตรวจ 

วินิจฉัยที่เหมาะสม วิธีการตรวจวินิจฉัยนี้ 

จะมีส่วนช่วยแพทย์ในการวินิจฉัยโรคอย่างมาก  

ซึ่งสามารถนำามาประยุกต์ใช้ดังนี้

บทที ่16
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1.1  ชว่ยในการตรวจคัดกรอง (screen-

ing) นั่นคือช่วยค้นหาการเป็นโรคในผู้ป่วยที่ 

ไม่มีอาการ และช่วยชันสูตรปัจจัยเสี่ยงต่างๆ  

ท่ีทำาให้เกิดโรค ซึ่งอาจมีส่วนช่วยในการ 

ป้องกันการเกิดโรค และค้นหาสาเหตุของ 

โรคที่พบได้น้อยหรือโรคท่ีเกิดใหม่ได้อย่าง 

รวดเร็ว ทำาให้อัตราการเป็นโรค (morbidity)  

และอัตราตาย (mortality) ของผู้ป่วยลดลง  

เนื่องจากแพทย์สามารถให้การรักษาผู้ป่วย 

ได้รวดเร็วข้ึน การใช้วิธีการตรวจคัดกรอง 

ที่เหมาะสมมีเกณฑ์มาตรฐาน (ดูตารางที่ 1)

1.2  ช่วยในการวนิจิฉยัโรค (diagnosis) 

นั่นคือ ช่วยในการชันสูตรว่าผู้ป่วยที่มีอาการ 

นั้นเป็นโรคหรือไม่ วิธีการทดสอบบางวิธี 

มีส่วนช่วยในการวินิจฉัยโรคในระยะแรกที่ 

ผู้ป่วยมีอาการ บางวิธีมีส่วนช่วยในการ 

วินิจฉัยแยกโรคต่างๆ บางวิธีมีส่วนช่วยใน 

การแยกระยะต่างๆ ของโรค

1.3  ช่วยในการบริหารจัดการผู้ป่วย  

(patient management) วิธีการทดสอบ 

ต่างๆ มีส่วนช่วยดังนี้

  (1) เพื่อประเมินความรุนแรงของ 

โรค

  (2) เพื่อใช้ในการพยากรณ์โรค

  (3) เพื่อประเมินสภาวะของโรค  

เช่น ผู้ ป่วยเป็นโรคอยู่ ในสภาวะที่ มีการ 

ลุกลาม หรือไม่มีการเปลี่ยนแปลง หรือดีขึ้น

  (4) เพื่อตรวจสอบการกลับเป็นซ้ำา 

ของโรคเดิม

 (5) เพื่อช่วยในการเลือกใช้ยาและ 

ปรับขนาดของยาในการรักษาผู้ป่วย

 (6) เพื่อเลือกวิธีการรักษาและปรับ 

เปลี่ยนวิธีการรักษา

ข้อเสียของวิธีการตรวจวินิจฉัย มีดังนี้

1. วิธีตรวจวินิจฉัยบางวิธีมีราคาแพง  

เช่น การตรวจด้วยวิธีการสร้างภาพด้วย 

เรโซแนนซ์แม่เหล็ก (Magnetic Reso- 

nance Imaging หรือ MRI) เป็นต้น

2. วธิตีรวจวนิจิฉยับางวธิกีม็คีวามเสีย่ง 

ที่อาจจะเป็นอันตรายต่อผู้ป่วย เช่น การ 

ตรวจด้วยวิธีคอมพิวเตอร์ไรซ์ โทโมกราฟฟี่ 

(Computerized Tomography หรือ CT  

scan) ซึ่งมีความจำาเป็นต้องฉีดสารทึบรังสี 

เข้าทางหลอดเลือดดำาของผู้ป่วย โดยที่ผู้ป่วย 

เหล่านี้จะมีความเสี่ยงต่อการเกิดแอนา- 

ฟิแล็กซิส (anaphylaxis) ประมาณ 1 ใน  

30,000 ราย เป็นต้น

3. วิธีตรวจวินิจฉัยบางวิธีอาจทำาให้ 

ผู้ป่วยรู้สึกไม่สบาย เจ็บปวดและทำาให้ผู้ป่วย 

ไม่ให้ความร่วมมือในการตรวจ ซึ่งเป็นผล 

ทำาให้ไม่สามารถทำาการตรวจวินิจฉัยได้สมบูรณ์  

เช่น การทำาซิคมอยล์โดสโคปี (sigmoi- 

doscopy) หรือ การสวนแบเรียม (barium  

enema) เป็นต้น

4. วิธีการตรวจวินิจฉัยบางวิธีอาจจะ 

ต้องทำาการทดสอบซ้ำาเพื่อพิสูจน์ว่าผลที่ได้นั้น 

ถูกต้องจริง หรือเพื่อใช้ในการติดตามผลการ 

รักษาผู้ป่วย เช่น ผู้ป่วยที่ตรวจพบว่ามีเลือด 
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ปนในอุจจาระ (fecal occult blood positive)  

ซ่ึงผลบวกท่ีได้นี้อาจเกิดจากยาหรืออาหาร 

บางชนิดได้  ดังนั้นจึงอาจจะต้องทำาการ 

ตรวจซ้ำ าหลังจากที่ผู้ป่วยได้หยุดยาหรือ 

อาหารที่สงสัย ซึ่งอาจทำาให้ผู้ป่วยต้องเสีย 

ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นและมีความเสี่ยงต่อภาวะ 

แทรกซ้อนที่อาจจะเกิดขึ้นจากการตรวจ 

วินิจฉัยเพิ่มเติม เช่น ซิคมอยด์โดสโคปี หรือ 

คอร์นอสสโคปี (colonoscopy) เป็นต้น

5. วิธีตรวจวินิจฉัยบางวิธีอาจให้ผลบวก 

ปลอม (false positive) ดังนั้นก่อนที่แพทย์ 

จะสั่งการให้ผู้ป่วยทำาการตรวจวินิจฉัยด้วย 

วิธีใดก็ตาม ควรจะพิจารณาคุณสมบัติเฉพาะ 

ของวิธีการตรวจวินิจฉัยนั้นๆ ด้วย

2. การเตรียมการสำาหรับวิธีการตรวจ 
วินิจฉัย (Preparation for diagnostic  
test)

ปัจจัยที่มีผลต่อผู้ป่วยและสิ่งส่งตรวจ 
ที่ได้จากผู้ป่วยมีความสำาคัญต่อการตรวจ 
วินิจฉัย มีรายละเอียดดังนี้

2.1 การเตรียมผู้ป่วย

การเตรยีมผู้ปว่ยมคีวามสำาคญัอยา่งมาก 
ต่อวิธีการตรวจวินิจฉัยบางวิธี เช่น ให้ผู้ป่วย 
งดอาหารเพื่อตรวจหาระดับน้ำาตาลในเลือด 
และระดับไขมันในเลือด การตรวจหาระดับ 
ฮอร์โมนต่อมไร้ท่อเรนิน (renin) และแอล- 
โดสเตอโรน (aldosterone) ต้องควบคุม 
ระดับโซเดียม (sodium) ในผู้ป่วย หรือการ 

ตารางที่ 1 เกณฑ์มาตรฐานเพื่อใช้สำาหรับวิธีการตรวจคัดกรอง

ลักษณะของตัวแปร เกณฑ์

ประชากร  1) มีความชุกของโรคสูงเพียงพอ
 2) มีวิธีการตรวจวิธีอื่นๆที่สามารถกระทำาได้และสามารถรักษาโรคได้

โรค  1) มีอัตราการเป็นโรคและอัตราการตายค่อนข้างสูง
 2) มีวิธีการรักษาโรคที่มีประสิทธิภาพ
 3) สามารถตรวจหาสาเหตุของโรคได้ก่อนที่ผู้ป่วยจะมีอาการ
 4) ให้ผลการรักษาที่ดี หากผู้ป่วยได้รับการรักษาอย่างรวดเร็ว

วิธีการทดสอบ  1) มีความไวและความจำาเพาะสูง
 2) มีราคาต่ำาและความเสี่ยงต่ำา
 3) มีวิธีการอื่นที่ตรวจเพื่อยืนยันและสามารถกระทำาได้ง่าย
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ตรวจหาครีเอตินไคเนส (creatinine kinase)  

จะต้องหลีกเลี่ยงมิให้ผู้ป่วยออกกำาลังกาย 

มากเกินไป เป็นต้น

2.2 การเก็บสิ่งส่งตรวจ

การเก็บสิ่งส่งตรวจ จะต้องมีความ 

ระมัดระวังในการติดฉลากช่ือผู้ป่วย หมายเลข 

เวชระเบียน ให้ถูกต้อง วันและเวลาที่เก็บ 

สิง่สง่ตรวจอาจมคีวามสำาคัญสำาหรบัการตรวจ 

บางวิธี ได้แก่ การตรวจหาระดับอะมิไน 

โกลโคไซด์ (aminoglycoside) จะไม่สามารถ 

แปลผลได้หากไม่ทราบว่าสิ่งส่งตรวจน้ัน 

เก็บก่อน (ระดับต่ำาสุด) หรือหลัง (ระดับ 

สูงสุด) การให้ยา ฯลฯ บางครั้งการเจาะเลือด 

ระหว่างการให้ยาจะไม่สามารถแปลผลได้  

เช่น การวัดระดับดิจ๊อกซิน (digoxin)  

ในเลือดภายใน 6 ชั่วโมงหลังจากที่ผู้ป่วย 

รับประทานยา เป็นต้นการตรวจหาระดับสาร 

บางชนิด ได้แก่ คอร์ติซอล (cortisol) จะมี 

ค่าแตกต่างกันขึ้นอยู่กับช่วงเวลาที่เจาะเลือด  

ดังนั้น  ควรจะระบุ เวลาที่ เจาะเลือดติด 

บนฉลากสิ่งส่งตรวจด้วย

การเก็บสิ่ งส่งตรวจควรระวังไม่ให้  

มี เ ชื้ อปน เปื้ อน  การ เจ าะ เลื อดไ ม่ควร 

รัดแขนผู้ป่วยนาน เนื่องจากจะทำาให้ความ 

เข้มข้นของเลือดสูงขึ้น เป็นผลให้ระดับ 

แคลเซียม (calcium) ในเลือดสูงขึ้นด้วย  

การเจาะเลือดจะต้องมีความระมัดระวังไม่ให้ 

เม็ดเลือดแดงแตก เน่ืองจากจะทำาให้ระดับ  

แลคเตท ดีไฮโดรจีเนส (lactate dehydro- 

genase) และโปตัสเซียม (potassium) ใน 

ซีรั่มสูงกว่าปกติ นอกจากนี้การตรวจหาค่า  

ก๊าซในเลือด (blood gas) และระดับน้ำาตาล 

ใน เลื อดควรระมัดระวั ง ในการ เก็บสิ่ ง 

ส่งตรวจ และควรส่งสิ่งส่งตรวจไปยังห้อง 

ปฏิบัติการอย่างรวดเร็วและถูกต้อง

3. คุณสมบัติเฉพาะของวิธีการตรวจ 

วินิจฉัย (Test characteristics)

วิธีการตรวจวินิจฉัยที่ดีและมีประโยชน์  

ควรมีคุณสมบัติดังนี้

(1) มีรายละเอียดอธิบายวิธีการทดสอบ 

อย่างชัดเจน เพื่อให้ทำาการทดสอบซ้ำาได้อย่าง 

ถูกต้องและเชื่อถือได้

(2) สามารถหาความถูกต้อง (validity  

หรือ accuracy) และความแม่นยำา (relia- 

bility หรือ precision) ของวิธีการทดสอบได้

(3) มีค่าอ้างอิง (reference range) ที่ 

เหมาะสม

(4) มีความไวและความจำาเพาะของ 

วิธีการทดสอบที่เชื่อถือได้ โดยเปรียบเทียบ 

กับวิธีมาตรฐานซึ่ ง เป็นที่ยอมรับ (gold  

standard) ในการประเมินผลการทดสอบนั้น 

จะต้องใช้ผู้ป่วยที่เป็นโรคต่างๆ ที่หลากหลาย  

ประกอบด้วย ผู้ป่วยที่ เป็นโรคต่างๆ ที่มี 

ลักษณะอาการคล้ายคลึงกัน ผู้ป่วยที่มีระยะ 

ความรุนแรงของโรคต่างกันตั้งแต่ระยะที่ 

มีความรุนแรงน้อย (mild) จนถึงระยะที่ 

มีความรุนแรงมาก (severe) ผู้ป่วยที่เคยและ 

ไม่เคยได้รับการรักษา วิธีการคัดเลือกผู้ป่วย 
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จะต้องอธิบายให้ชัดเจนเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ 

มุ่งไปถึงประชากรที่สนใจ

(5) กรณีที่การตรวจวินิจฉัยมีวิธีการ 

ทดสอบหลายวิธี วิธีการทดสอบแต่ละวิธีจะมี 

อิสระต่อกัน

ตัววัดมาตรฐาน (Gold standard) 
หมายถึง ค่าอ้างอิงมาตรฐานหรือวิธีการ 

ทดสอบซึ่งเป็นที่ยอมรับ ซึ่งมีค่าใกล้เคียงกับ 

ความเป็นจริงมากที่สุด[2] ในการวินิจฉัยโรค 

นั้นๆ วิธีการทดสอบซึ่งเป็นที่ยอมรับบางวิธี 

ให้ผลการทดสอบค่อนข้างแน่นอน (definite)  

บางวิธีทำาได้ง่ายและมีราคาถูก ได้แก่ การ 

เพาะเชื้อเพื่อหาสาเหตุของโรค ฯลฯ บางวิธี 

มีความเสี่ยงค่อนข้างสูง (invasive) ได้แก่  

การสวนหัวใจ การตัดเอาชิ้นเน้ือไปตรวจ  

(tissue biopsy) ฯลฯ ในกรณีที่วิธีทดสอบ 

ที่ใช้เป็นตัววัดมาตรฐานน้ัน มีความเส่ียงสูง 

และมีราคาแพงมักจะต้องหาวิธีการอื่นที่ 

สามารถทำาได้ง่ายและมีราคาถูกมาใช้ทดแทน  

แต่จะต้องมีความถูกต้องเมื่อเปรียบเทียบกับ 

ตัววัดมาตรฐาน เช่น การวัดคลื่นหัวใจและ 

การวัดระดับเอนไซม์ในเลือดแทนการสวนหัวใจ  

เพื่อใช้ในการวินิจฉัยโรคกล้ามเน้ือหัวใจตาย 

เฉียบพลัน เป็นต้น 

ความถูกต้อง (Validity หรือ Accu- 
racy)

ความถูกต้องสำาหรับวิธีการทดสอบทาง 

ห้องปฏิบัติการ หมายถึง ความสามารถของ 

วิธีทดสอบที่แยกระหว่างผู้ที่ป่วยเป็นโรค 
และผู้ไม่ป่วยเป็นโรคนั้นๆ ได้ หรือ หมายถึง  
ผลของวิธีการทดสอบมีค่าใกล้เคียงกับความ 
เป็นจริงมากท่ีสุด (ดูรูปท่ี 1A) วิธีการทดสอบ 
ที่ให้ผลไม่ถูกต้อง (inaccurate) หมายถึง  
ผลของวิธีการทดสอบนั้นๆ ต่างจากความ 
เป็นจริง ถึงแม้ว่าจะทำาซ้ำากันหลายครั้งแล้ว 
ยังได้ผลใกล้เคียงกัน (reproducible) ก็ตาม  
(ดูรูปที่ 1B)

สำาหรบัวธิกีารทดสอบทางหอ้งปฏบิตักิาร 
ทางคลินิกนั้น ควรมีการปรับ (calibrate)  
เครื่องมือโดยใช้ตัววัดอ้างอิง (reference  
material) หรือใช้ระบบควบคุมคุณภาพ 
ภายนอก (external quality control) เพื่อ 
ให้วิธีการทดสอบนั้นๆ มีความถูกต้องเพิ่มขึ้น

ความแม่นยำา (Reliability หรือ 
Precision หรือ Repeatability)

ความแม่นยำาของวิธีการทดสอบ หมายถึง  
ผลของวิธีการทดสอบที่ได้ค่าใกล้เคียงกัน 
(reproducibility) เมือ่ทำาการทดสอบตวัอยา่ง 
เดียวกันซ้ำาหลายครั้ง (repeatable) จาก 
ผู้ที่ทำาการทดสอบหลายคน ใช้เครื่องมือ 
หลายเครื่อง โดยทำาการทดสอบต่างเวลา 
และต่างสถานที่กัน (ดูรูปที่ 1A และ 1B)  
ในการวัดค่าใดค่าหนึ่งจากสิ่งส่งตรวจจาก 
ผู้ป่วยรายเดียวกัน 

ส ่ ว น วิ ธี ก า ร ท ด ส อ บ ที่ ไ ม ่ แ ม ่ น ยำ า  
(imprecise) หมายถึง วิธีการทดสอบที่ 
ให้ผลการทดสอบต่างกันเมื่อทำาการทดสอบ 
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รูปที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่างความถูกต้องและความแม่นยำา (A) มีความถูกต้องสูงและมีความ 

แม่นยำาสูง  (B) มีความถูกต้องตำ่าแต่มีความแม่นยำาสูง  (C) มีความถูกต้องสูงแต่มีความ 

แม่นยำาตำ่า  (D) มีความถูกต้องตำ่าและมีความแม่นยำาตำ่า เส้นประแสดงถึงค่าจริง[4]

ตัวอย่างเดียวกันซำ้าหลายครั้ง (ดูรูปท่ี 1C  

และ 1D)  

ความสมัพนัธ์ระหว่างความแม่นยำา 
และความถูกต้อง 

จากรูปที่ 1 จะเห็นได้ว่า

A แสดงถึง ค่าที่วัดโดยเฉลี่ยมีความ 

ถูกต้องและแม่นยำา

C แสดงถึง ค่าท่ีวัดโดยเฉลี่ยมีความ 

ถูกต้องแต่ไม่แม่นยำาเน่ืองจากค่าที่วัดมีการ 

กระจายห่างจากค่าจริง 

ในทางตรงกันข้าม B แสดงถึง ค่าที่วัด 

มีความแม่นยำาสูงแต่ไม่ถูกต้อง เนื่องจาก 

ค่าที่วัดห่างจากค่าจริง

ส่วน D แสดงถึง ค่าที่วัดมีความแม่นยำา 

ตำ่าและมีความถูกต้องตำ่า

ดังนั้นความแม่นยำาและความถูกต้อง 

จะไม่มีอิสระต่อกันอย่างแท้จริง โดยทั่วไป 

ถ้าค่าที่วัดไม่มีความแม่นยำาจะไม่มีความ 

ถูกต้อง แต่ถ้าค่าที่วัดมีความถูกต้องจะต้อง 

มีความแม่นยำา
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สำาหรบัวธิกีารทดสอบทางหอ้งปฏบิตักิาร 

ทางคลินิก ความแม่นยำาของวิธีทดสอบ 

มักใช้ตัวควบคุม (control) ท่ีสามารถแยก 

ได้ว่าผลการทดสอบที่ได้นั้น เกิดจากความ 

แปรปรวนของสภาวะในตวัผูป้ว่ยเองทีเ่รยีกวา่  

intra-subject variation หรือ เกิดจากผู้ที่ 

อา่นผลคนเดยีวกนัอา่นผลซ้ำาแตไ่ดผ้ลตา่งกนั 

ที่เรียกว่า intra-observer variation หรือ 

เกิดจากผู้ท่ีอ่านผลต่างคนอ่านผลได้ต่างกัน 

ที่เรียกว่า inter-observer variation หรือ  

เกิดจากความแปรปรวนของวิธีการทดสอบ  

เช่น เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการหน่ึงนำาตัวอย่าง 

เลือดมาตรวจนับแยกชนิดของเม็ดเลือดขาว 

เพียง 100 เซลล์ หลังจากน้ันเม่ือนำาตัวอย่าง 

เลือดเดียวกันนี้มาให้เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ 

อีกรายหนึ่ง ช่วยนับแยกชนิดเม็ดเลือดขาว 

ด้วยวิธีการเดียวกัน แต่ผลท่ีได้จากการนับแยก 

ชนิดของเม็ดเลือดขาวท่ีได้น้ันจะแตกต่างกัน  

เนื่องจากวิธีการนับเม็ดเลือดนั้นขึ้นกับความ 

ชำ านาญและวิจารณญาณของแต่ละคน  

(subjective) ในทำานองเดียวกันหากนำา 

ตัวอย่างเลือดนี้มานับแยกชนิดของเม็ดเลือด 

ขาวด้วยการนับจำานวนเม็ดเลือดขาวเพิ่มข้ึน 

หรือการใช้เครื่องนับแยกชนิดเม็ดเลือดขาว 

อัตโนมัติ ที่สามารถนับจำานวนเม็ดเลือดขาว 

ได้มากถึง 10,000 เซลล์ จะให้ผลการนับ 

แยกชนิดเม็ดเลือดขาวได้แม่นยำามากขึ้น  

เนื่องจากเครื่องมือจะวัดแยกตามลักษณะ 

เฉพาะของเม็ดเลือดขาวแต่ละชนิด (objec-

tive)

ขอบเขตค่าอ้างอิง (Reference 
range)

โดยท่ัวไป การแปลผลการทดสอบตัวอย่าง 

เลือดของผู้ป่วย มักจะต้องเปรียบเทียบกับ 

ขอบเขตคา่อา้งองิทีไ่ดจ้ากหอ้งปฏบิตักิารนัน้ๆ 

โดยหอ้งปฏบิตักิารแตล่ะแหง่มกัจะหาขอบเขต 

ค่าอ้างอิงเอง ซึ่งทำาโดยการนำาตัวอย่างเลือด 

ของประชากรที่เป็นคนปกติมาทำาการทดสอบ  

โดยทั่วไปค่าปกติจะหมายถึงค่าที่อยู่ระหว่าง 

ค่าเฉลี่ยบวก/ลบสองเท่าของค่าเบี่ยงเบน 

มาตรฐาน (mean+2SD) ซึ่งจะได้ประมาณ  

ร้อยละ 95 ของค่าที่ ได้จากการทดสอบ 

ท้ังหมด ส่วนท่ีเหลืออีกร้อยละ 5 จะถือว่า 

เป็นผลบวก หรือผลผิดปกติ (abnormal)  

(ดู รูปที่  2 )  ดั งนั้นในกรณีที่ ใช้ขอบเขต 

ค่าอ้างอิงจากตำาราหรือวารสารทางการแพทย์  

ควรจะพิจารณาถึงความเหมาะสมที่จะใช้ 

ขอบเขตค่าอ้างอิงนี้ในการประเมินผลการ 

ทดสอบจากตัวอย่างของผู้ป่วยด้วย ซึ่ง 

อาจจะขึ้นอยู่กับ อายุ เพศ น้ำาหนักอาหารที่ 

ผู้ป่วยรับประทาน ช่วงเวลาที่ เจาะเลือด  

ตัวอย่างเช่น ขอบเขตค่าอ้างอิงของค่าความ 

เข้มข้นสีเม็ดเลือดแดงของผู้ป่วยจะขึ้นอยู่กับ 

อายุและเพศ เป็นต้น

ปัจจัยรบกวน (Interfering fac-
tors)

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลง 

ของผลการทดสอบมีทั้งปัจจัยภายนอกและ 

ปัจจัยภายใน ปัจจัยภายนอก ได้แก่ การที่ 
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ผู้ป่วยรับประทานยาบางชนิด ฯลฯ ส่วนปัจจัย 

ภายใน ได้แก่ ความผิดปกติท่ีเกิดขึ้นภายใน 

ร่างกายของผู้ป่วย ฯลฯ ปัจจัยต่างๆ เหล่านี้ 

เรียกว่า ปัจจัยรบกวน ปัจจัยรบกวนภายนอก 

มีอิทธิพลต่อผลของการทดสอบ ซึ่งเกิดได้ 

ทั้งในร่างกายผู้ป่วย (in vivo) และในหลอด 

ทดลอง (in vitro) 

สำาหรับปัจจัยรบกวนที่เกิดในร่างกาย 

ผู้ป่วย ได้แก่ การดื่มเครื่องดื่มประเภทที่ 

มีแอลกอฮอล์เป็นผลให้ระดับค่าเอนไซน์ตับ  

(aspartate aminotransferase หรือ AST)  

สูงขึ้น หรือการรับประทานยาขับปัสสาวะ 

จะทำาให้ระดับโซเดียมและโปตัสเซียมมีการ 

เปลี่ยนแปลง ฯลฯ

สำาหรับปัจจัยรบกวนที่เกิดขึ้นในหลอด 

ทดลอง ได้แก่ การวัดระดับค่าของไต (crea- 

tinine) ในซีรั่มนั้นสารเซฟาโลสปอรินส์  

(cephalosporins) อาจทำาให้ระดับค่าของไต  

เพ่ิมสูงข้ึนกว่าความเป็นจริง ฯลฯ

รูปที่ 2 ขอบเขตค่าอ้างอิง (reference range) แสดงผลการทดสอบในประชากรปกติ 

มีค่าอยู่ระหว่าง สองเท่าของค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation หรือ SD) จาก 

ค่าเฉลี่ย (mean) นั่นคือมีค่าระหว่าง -2 SD และ +2SD ดังตัวอย่างผลของการทดสอบมีการ 

กระจายของข้อมูลแบบปกติ (normal distribution) แต่ส่วนใหญ่การวัดหาปริมาณชีววัตถุ  

(biologic substance) มักจะมีการกระจายของข้อมูลแบบเบ้ (skew distribution)[5]
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ส่วนปัจจัยรบกวนภายในเป็นผลมาจาก 

สภาวะผิดปกติที่ เกิดขึ้นในร่างกายผู ้ป ่วย  

ซึ่งรบกวนผลการทดสอบ ตัวอย่างเช่น เมื่อ 

เจาะเลือดผู้ป่วยที่มีระดับไขมันในเลือดสูง 

จะพบว่ามีไขมันในซีรั่มซ่ึงมองเห็นได้ด้วย 

ตาเปล่า หากนำาซีรั่มนี้มาวัดระดับโซเดียม  

ซึ่งมีขั้นตอนที่ต้องเจือจางซีรั่มก่อนที่จะทำา 

การทดสอบ พบว่าระดับโซเดียม ที่วัดได  ้

จะตำ่ากว่าความเป็นจริง

ปัจจัยรบกวนต่างๆ ที่กล่าวมาน้ี แพทย์ 

จะต้องมีความระมัดระวังในการแปลผล  

หากได้ผลการทดสอบที่ผิดปกติ ควรหา 

เหตุผลท่ีจะอธิบายนอกเหนือจากการเป็นโรค  

ซึ่งรวมถึงความผิดพลาดที่อาจเกิดจากการ 

ทดสอบด้วย

ความไวและความจำาเพาะ (Sensi- 
tivity and specificity)

ดังท่ีกล่าวมาแล้วว่าความถูกต้อง (valid-

ity) ของวิธีตรวจวินิจฉัย หมายถึง ความ 

สามารถของวิธีการทดสอบที่แยกระหว่างผู้ที่ 

ป่วยเป็นโรคและผู้ที่ไม่ป่วยเป็นโรคนั้นๆ  

จะประกอบด้วยคุณลักษณะที่สำาคัญ 2 ส่วน 

นั่นคือ ความไว (sensitivity) และความ 

จำาเพาะ (specificity) คุณลักษณะทั้ ง  

2 ส่วนนี้เป็นตัวบ่งชี้ถึงคุณภาพของวิธีการ 

ตรวจวินิจฉัยโรคนั้นๆ

ความไว เป็นคุณลักษณะของวิธีการ 

ตรวจวินิจฉัยที่แสดงถึงสัดส่วนของผลการ 

ทดสอบที่ให้ผลบวกในผู้ที่ป่วยเป็นโรค[6-9]  

ถ้าผู้ที่ป่วยเป็นโรคทำาการทดสอบให้ผลบวก 

ทั้งหมด นั่นคือ ไม่มีผู้ป่วยรายใดเลยที่ให้ 

ผลการทดสอบเป็นลบ วิธีการทดสอบนี้  

จะมีความไวสูงถึงร้อยละ 100 วิธีการทดสอบ 

ที่มีความไวสูง มีประโยชน์ที่ใช้ช่วยในการ 

วินิจฉัยแยกโรค (exclude หรือ rule out  

เรียกสั้นๆ ว่า SnOut) ซึ่งจะให้ผลการ 

ทดสอบที่เป็นผลลบปลอม (false negative)  

น้อยมาก ตัวอย่างเช่น การวินิจฉัยแยกโรค 

เอดส์ แพทย์ควรจะเลือกใช้วิธีการทดสอบท่ี 

มีความไวสูง ได้แก่ การวัดระดับแอนติบอดี 

ต่อเชื้อไวรัสโรคเอดส์ (HIV antibody)  

เป็นต้น

ความจำ า เพาะเป็นคุณลักษณะของ 

วิธีการตรวจวินิจฉัยที่แสดงถึงสัดส่วนของ 

ผลการทดสอบที่ ให้ผลลบในผู้ที่ ไม่ป่วย 

เป็นโรคนั้นๆ (หรือคนปกติ)[6-9] ถ้าหากผู้ที่ 

ไม่ป่วยเป็นโรคนั้นๆ ทุกรายให้ผลการ 

ทดสอบเป็นลบ นั่นคือ ไม่มีผู้ที่ไม่ป่วยเป็น 

โรครายใดเลย (หรือคนปกติ) ที่ให้ผลการ 

ทดสอบเป็นบวก วิธีการทดสอบนั้นจะมีความ 

จำาเพาะสูงถึงร้อยละ 100 วิธีการทดสอบ 

ที่มีความจำาเพาะสูง มีประโยชน์ในการยืนยัน 

การเป็นโรค (confirm หรือ rule in เรียก 

สั้นๆ ว่า SpIn) ซึ่งจะให้ผลการทดสอบที่เป็น 

ผลบวกปลอม (false positive) น้อยมาก  

ตัวอย่างเช่น ในการวินิจฉัยโรคเก๊าท์ (gouty  

arthritis) แพทย์ควรจะเลือกวิธีการทดสอบท่ี 
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มีความจำาเพาะสูง ได้แก่ การตรวจน้ำาจาก 
ไขข้อด้วยกล้องจุลทรรศน์ ไม่พบผลึกรูปเข็ม 
ในเม็ดเลือดขาว ฯลฯ

การหาความไวและความจำาเพาะของ 
วิธีตรวจวินิจฉัยวิธีใดวิธีหน่ึงน้ัน จะต้อง 
เปรียบเทียบกับตัววัดมาตรฐาน (gold stan- 
dard) ซ่ึงเป็นตัวบ่งชี้ถึงสภาวะการเป็น 
โรคที่แท้จริงของผู้ป่วย ตัวอย่างเช่น การหา 
ความไวและความจำาเพาะของวิธีตรวจวินิจฉัย 
การอุดตันของเส้นเลือดที่ ไปเลี้ยงปอด  
(pulmonary emblism) ด้วยวิธีแวนเทอเลชัน่/ 
เพอร์ฟิวชั่นสแกน (ventilation/perfusion  
scan) โดยเปรียบเทียบกับตัววัดมาตรฐาน  
นั่นคือ วิธีถ่ายภาพเส้นเลือดท่ีไปเล้ียงปอด  
(pulmonary arteriography) เป็นต้น  
อย่างไรก็ตามมีโรคบางโรคที่ ไ ม่ มีตัววัด 
มาตรฐาน หรือบางโรคอาจจะมีตั ววัด 
มาตรฐานแต่ทำาการทดสอบได้ยาก หรือ 
วิธีวัดมาตรฐานน้ันๆ มีราคาแพง ทำาให้  
การประมาณค่าความไวและความจำาเพาะของ 

การตรวจวินิจฉัยนั้นๆ เป็นไปได้ยาก

การหาความสัมพันธ์ระหว่างความไว 
และความจำาเพาะ

การหาความสัมพันธ์ระหว่างความไว 

และความจำาเพาะของวิธีตรวจวินิจฉัย สามารถ 

กระทำาได้ 2 วิธี ดังนี้

1. การหาจุดตัด (Cut-off point)

จุดตัด หมายถึง จุดที่แยกระหว่างค่า 

ปกติ (normal) และค่าที่ผิดปกติ (abnormal)  

[1] วิธีตรวจวินิจฉัยท่ีดีท่ีสุด จะมีจุดตัดซ่ึง 

สามารถแยกผลการทดสอบได้อย่างชัดเจน 

ระหวา่งผูท้ีป่ว่ยเปน็โรคและผูท้ีไ่มป่ว่ยเปน็โรค 

โดยไม่มีความซ้ำาซ้อน แต่วิธีตรวจวินิจฉัย 

ส่วนใหญ่มักจะให้ผลการทดสอบที่ซ้ำาซ้อน 

ระหว่างผู้ที่ป่วยเป็นโรคและผู้ที่ไม่ป่วยเป็น 

โรค

ความไวและความจำาเพาะของวิธีตรวจ 

วินิจฉัย ขึ้นอยู่กับขอบเขตค่าอ้างอิง (refer-

ence range) นั่นคือ ค่าใดที่อยู่เหนือจุดตัด  

จะแปลผลเป็นค่าท่ีผิดปกติ (ดูรูปท่ี 3) ถ้าเปล่ียน 

จุดตัด จะทำาให้ความไวและความจำาเพาะของ 

วิธีตรวจวินิจฉัยเปลี่ยนไปด้วย ในกรณีที่ 

ความไวของวิธีทดสอบมีค่าสูงขึ้น จะทำาให้ 

ความจำาเพาะของวิธีการทดสอบมีค่าลด 

ต่ำาลง ในทำานองเดียวกันถ้าความไวของวิธีการ 

ทดสอบมีค่าลดต่ำาลง จะทำาให้ความจำาเพาะ 

มีค่าเพิ่มสูงขึ้น ตัวอย่างเช่น การหาความ 

สมัพนัธร์ะหวา่งความไวและความจำาเพาะของ 

การวัดระดับพรอสเทต สเปซิฟิค แอนติเจน  

(Prostate Specific Antigen หรือ PSA)  

ในการตรวจคัดกรองมะเร็งต่อมลูกหมาก  

(prostate cancer) ในผู้ป่วยเพศชายอายุ 

ตั้งแต่ 70 ปีขึ้นไป ถ้าใช้จุดตัดที่มีค่า PSA  

ระดับต่ำ า เกินไป นั่นคือที่  3 นาโนกรัม/ 

มิลลิลิตร จะทำาให้การทดสอบมีความไวสูง 

ถึงร้อยละ 100 แต่มีความจำาเพาะเพียง 

ร้อยละ 60 ถ้าใช้จุดตัดนี้จะทำาให้ผู้ที่ไม่ได้ 

เป็นมะเร็งต่อมลูกหมากจำานวนมากที่ให้ 

ผลการทดสอบเป็นบวก ซึ่งจะต้องทำาการ 
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ทดสอบต่อด้วยวิธีตรวจวินิจฉัยวิธีอื่น ในทาง 

ตรงกันข้าม ถ้าใช้จุดตัดที่มีค่า PSA ระดับ 

สูงเกินไป เช่นใช้จุดตัดค่า PSA ที่  5.5  

นาโนกรัม/มิลลิลิตร จะได้ค่าความไวร้อยละ  

95 และความจำาเพาะร้อยละ 78 ซึ่งทำาให้ 

ประมาณร้อยละ 5 ของผู้ป่วยที่เป็นมะเร็ง 

ต่อมลูกหมากมีผลการทดสอบเป็นลบ ดังนั้น 

จะเห็นได้ว่าทั้งความไวและความจำาเพาะ 

มีความสัมพันธ์กัน แต่ก็ไม่สามารถทำาให้ 

ความไวและความจำาเพาะมีค่าสูงขึ้นเท่าๆ  

กันได้

นอกจากนี้ค่าความไวและความจำาเพาะ 

ยงัขึน้อยูก่บัประชากรทีน่ำามาใชใ้นการทดสอบ 

ด้วย ตัวอย่างเช่น การหาค่าความไวและ 

ความจำาเพาะของวิธีตรวจวินิจฉัย มักจะทำา 

การทดสอบในผู้ที่ป่วยเป็นโรคระยะรุนแรง 

รูปที่ 3 การกระจายของข้อมูลผลการทดสอบในกลุ่มคนปกติและกลุ่มผู้ป่วย ตามทฤษฎีจะมี 

การกระจายข้อมูลแบบปกติ ตำาแหน่งของจุดตัด ระหว่างผลการทดสอบที่ให้ค่าปกติ หรือ 

ผลลบ (negative) และผลการทดสอบที่ให้ค่าผิดปกติ หรือผลบวก (positive) นั้น  

จะนำาไปหาค่าความไว และความจำาเพาะของวิธีทดสอบได้ ถ้าเลือกจุด (A) เป็นจุดตัด  

วิธีการทดสอบจะมีความไวสูงถึงร้อยละ 100 แต่มีความจำาเพาะตำ่า ถ้าเลือกจุด (C) เป็นจุดตัด  

วิธีการทดสอบจะมีความจำาเพาะสูงถึงร้อยละ 100 แต่มีความไวตำ่า สำาหรับวิธีการทดสอบ 

ส่วนใหญ่ มักจะเลือกจุดตัดที่จุด (B) จุดตัดนี้ได้มาจากค่าสูงสุดของขอบเขตค่าอ้างอิง ซ่ึง 

มีค่าเท่ากับ ค่าเฉลี่ย+2 เท่าของค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (mean+2 SD) บางครั้งอาจจะ 

ต้องมีการเปลี่ยนจุดตัดเพื่อให้ความไวหรือความจำาเพาะของวิธีการทดสอบเพิ่มสูงขึ้น[5]
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เปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุมซึ่งมักจะเป็น 

คนปรกติและอายุน้อย ดังนั้นกลุ่มผู้ป่วยที่ 

นำามาทดสอบนั้นส่วนใหญ่จะให้ผลบวกจริง  

เนื่องจากผู้ป่วยที่นำามาทำาการทดสอบเป็นโรค 

ในระยะที่รุนแรง ส่วนกลุ่มควบคุมส่วนใหญ่ 

จะให้ผลลบจริง เนื่องจากเป็นคนปกติ ทำาให้ 

ความไวและความจำาเพาะของวิธีตรวจวินิจฉัย 

สูงกว่าความเป็นจริง ดังนั้นแพทย์ควรจะมี 

ความระมัดระวังในการสรุปผลการทดสอบ  

เนือ่งจากมอีคติจากการเจาะจงคัดเลอืกเฉพาะ 

ผู้ ท่ีป่วยเป็นโรคระยะใดระยะหนึ่งเท่านั้น  

(spectrum bias) มาทำาการทดสอบ

2. การสร้างกราฟเส้นโค้ง Receiver  

Operator Characteristic หรือ ROC curve

เป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะหาความสัมพันธ์ 

ระหวา่งความไวและความจำาเพาะของวิธีตรวจ 

วินิจฉัย โดยการสร้างกราฟเส้นโค้งที่เรียก 

ว่า Receiver Operator Characteristic  

หรือ ROC curve[10] ดังตัวอย่าง การวัด 

ระดับ PSA สามารถแสดงเป็นกราฟเส้นโค้ง  

ROC (ดูรูปที่ 4) โดยการสร้างกราฟเส้นจาก 

ความสมัพนัธร์ะหว่างอัตราผลบวกจรงิ (true- 

positive rate) น่ันคือค่าความไว (sensitivity)  

บนแกนตั้ง (vertical axis) หรือแกน y และ 

อัตราผลบวกปลอม (false-positive rate)  

นั่นคือค่า 1-ความจำาเพาะ บนแกนนอน  

(horizontal axis) หรือแกน x โดยใช้ 

ค่าจุดตัดหลายค่า ค่าที่อยู่บนแกนตั้งและ 

แกนนอนแสดงเป็นค่าความน่าจะเป็น (pro- 

bability) ซึ่งมีค่าอยู่ระหว่าง 0 ถึง 1 หรือ 

อาจใช้หน่วยเป็นร้อยละ 0 ถึงร้อยละ 100  

กราฟ ROC นี้ เป็นกราฟที่แสดงความ 

สัมพันธ์ระหว่างความไวและความจำาเพาะ 

ของวิธีทดสอบ ซึ่งใช้ช่วยในการตัดสินใจว่า 

จุดใดเป็นจุดตัดที่ดีที่สุด โดยทั่วไปจุดตัด 

ที่ดีที่สุดอยู่บนซ้ายสุดของเส้นโค้ง ROC หรือ 

ที่เรียกว่าไหล่ (shoulder) ของเส้นโค้ง ROC  

(ดูรูปที่ 4)

นอกจากนี้ยังสามารถเปรียบเทียบ 

คุณสมบัติของวิธีการทดสอบสองวิธี โดยการ 

สร้างกราฟเส้นโค้ง ROC (ROC curve) ซึ่ง 

แสดงให้เห็นว่าวิธีการทดสอบวิธีใดดีกว่า  

วิธีการทดสอบที่ดีที่สุดจะแสดงเป็นกราฟ 

เส้นโค้ง ROC ท่ีอยู่บนซ้ายสุดเม่ือเปรียบเทียบ 

กับกราฟเส้นโค้ง ROC ของวิธีการทดสอบ 

ที่ด้อยกว่า ดังตัวอย่าง (ดูรูปที่ 5) แสดงกราฟ 

เส้นโค้ง ROC ของวิธีทดสอบหา PSA และ 

วิธีทดสอบหาฟรอสเตติค แอคซิค ฟอสฟาเตส  

(Prostatic acid phosphatase หรือ PAP)  

เพื่อวินิจฉัยมะเร็งต่อมลูกหมาก จะเห็นได้ว่า 

วิธีทดสอบหา PSA เป็นวิธีที่ดีที่สุด เนื่องจาก 

มีความไวและความจำาเพาะสูงกว่าวิธีทดสอบ 

หา PAP แม้จะเปลี่ยนจุดตัดหลายจุดก็ตาม 
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รูปที่ 5 กราฟเส้นโค้ง Receiver operator Characteristic หรือ ROC curve สำาหรับวิธี 

การทดสอบหา Prostate-Specific Antigen หรอื PSA และวธิกีารทดสอบหา Prostatic Acid  

Phosphatase หรือ PAP ในการวินิจฉัยโรคมะเร็งต่อมลูกหมาก เมื่อพิจารณาที่จุดตัด (cutoff  

point) ทุกๆ จุด วิธี PSA เป็นวิธีที่มีทั้งความไวและความจำาเพาะสูงกว่า จากคุณลักษณะ 

เฉพาะของวิธีการทดสอบน้ีจะเห็นได้ว่าวิธี PSA เป็นวิธีทดสอบที่ดีกว่าวิธี PAP[5]

รูปท่ี 4  แสดงกราฟเส้นโค้ง Receiver operator Characteristic หรือ ROC ความถูกต้องของ 

การวดัระดบั Prostate-Specific Antigen หรอื PSA ในการตรวจคดักรองมะเรง็ตอ่มลกูหมาก 

ทีจุดตัดแต่ละจุด ซึ่งแยกระหว่างค่าปกติ (normal) และค่าผิดปกติ (abnormal)[4]
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4. ประโยชน์ของวิธีการทดสอบใน 
การวินิจฉัยโรค (Diagnosis) และ 
การบริหารจัดการผู้ป่วย (Manage- 
ment)

คุณประโยชน์ของวิธีการทดสอบเพื่อ 

นำามาใช้ในทางคลินิกนั้น ไม่เพียงแต่ขึ้น 

อยู่กับความไวและความจำาเพาะของวิธีการ 

ทดสอบเท่านั้น แต่ขึ้นอยู่กับความน่าจะเป็น 

ที่พบว่าผู้ป่วยเป็นโรคก่อนท่ีจะทราบผล 

การทดสอบด้วย ที่เรียกว่า ความน่าจะเป็น 

ก่อนทราบผลการทดสอบ (pre-test prob- 

ability) หรือท่ีเรียกว่าความชุก (prevalence)  

ซึ่งจะต้องมีการประมาณค่าความชุก หรือ 

ความน่าจะเป็นของการเป็นโรคก่อนทราบ 

ผลการทดสอบ จากตำารา หรือวารสารทาง 

การแพทย์ (medical literature) หรือ 

จากฐานข้อมูลทางการแพทย์ (local clinical  

database) หรือจากวิจารณญาณของแพทย์  

(medical judgment) 

หลังจากที่ทราบผลการทดสอบ ความ 

น่าจะเป็นที่พบผู้ที่ป่วยเป็นโรคจะเปลี่ยนไป  

เรียกว่า ความน่าจะเป็นหลังทราบผลการ 

ทดสอบ (post-test probability) หรือ 

อาจกล่าวได้ว่า ถ้าผลการทดสอบให้ผลบวก 

มีโอกาสท่ีจะวินิจฉัยผู้ท่ีป่วยเป็นโรคได้ถูกต้อง 

มากน้อยเพียงใด ที่เรียกว่า ค่าทำานายโรค 

เมื่อผลการทดสอบเป็นบวก (positive  

predictive value) นั่นคือเปอร์เซ็นต์ของ 

ผูท้ีใ่หผ้ลการทดสอบเปน็บวกซึง่เปน็โรคจรงิๆ  

ในทางตรงกนัขา้ม ถา้ผลการทดสอบใหผ้ลลบ  

มีโอกาสที่จะวินิจฉัยผู้ที่ไม่ป่วยเป็นโรค (คน 

ปกติ) ได้ถูกต้องมากน้อยเพียงใด เรียกว่า  

ค่าทำานายโรคเมื่อผลการทดสอบเป็นลบ  

(negative predictive value) นั่นคือ 

เปอร์เซ็นต์ของผู้ที่ให้ผลการทดสอบเป็นลบ 

ซึ่งไม่เป็นโรค 

การหาค่าความไว ความจำาเพาะ และ 

ความน่าจะเป็นหลังทราบผลการทดสอบ[11]  

หรือท่ีเรียกว่า ค่าทำานายโรคเม่ือผลการทดสอบ 

เป็นบวก สามารถคำานวณได้จากผลการทดสอบ 

ในผู้ที่ป่วยเป็นโรคและผู้ที่ไม่ป่วยเป็นโรค  

การที่จะพิจารณาว่าผู้นั้นป่วยเป็นโรคหรือ 

ไม่เป็นโรค จะต้องใช้ตัววัดมาตรฐาน (gold  

standard) ในการตัดสิน ซึ่งให้ผลถูกต้อง 

ใ ก ล้ เ คี ย ง กั บ ค ว า ม เ ป็ น จ ริ ง ม า ก ที่ สุ ด  

หลังจากนั้นสร้างตาราง 2x2 (2x2 table)  

เพื่อแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผู้ที่ป่วย 

เป็นโรคหรือไม่ป่วยเป็นโรค และผลการ 

ทดสอบที่ให้ผลบวกหรือผลลบ (ดูตาราง 

ที่ 2)
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ตารางที่ 2 ตาราง 2x2 แสดงการคำานวณหาความไว (sensitivity) และความจำาเพาะ  

(specificity) ของวิธีทดสอบ (a, TP, true positive; b, FP, false positive; c, FN, false  

negative; d, TN, true negative)[12] 

โรค (disease)

เป็น (present) ไม่เป็น (absent) รวม (Total)

ผลการทดสอบ
(test)

ผลบวก
(positive)

ผลบวกจริง
(TP)        a

ผลบวกปลอม
  b      (FP)

a+b

ผลลบ
(negative)

ผลลบปลอม     c
(FN)

d     ผลลบจริง
(TN)

c+d

รวม
(Total)

a+c b+d a+b+c+d

แนวตั้ง (column) ของตาราง จะแยกเป็นสองช่อง นั่นคือ กลุ่มคนที่เป็นโรค และ 

กลุ่มคนท่ีไม่เป็นโรคที่วินิจฉัยยืนยันจากการตรวจด้วยวิธีมาตรฐาน ส่วนแนวนอน (row) นั้น 

แยกเป็นสองช่องเช่นเดียวกัน นั่นคือผลการทดสอบให้ผลบวก (positive) หรือผิดปกติ  

(abnormal) และผลลบ (negative) หรือปกติ (normal) ดังนั้นจะได้ช่องในตารางทั้งหมด  

4 ช่อง ประกอบด้วย 

ช่อง a หมายถึงกลุ่มผู้ที่ป่วยเป็นโรค และผลการทดสอบให้ผลบวกหรือที่เรียกว่า  

  กลุ่มที่ให้ผลบวกจริง (true positive, TP)

ช่อง b หมายถึง กลุ่มผู้ที่ไม่ป่วยเป็นโรค แต่ผลการทดสอบให้ผลบวก หรือที่เรียกว่า  

  กลุ่มที่ให้ผลบวกปลอม (false positive, FP)

ช่อง c  หมายถึง กลุ่มผู้ที่ป่วยเป็นโรค แต่ผลการทดสอบให้ผลลบ หรือที่เรียกว่า  

  กลุ่มที่ให้ผลลบปลอม (false negative, FN)

ช่อง d  หมายถึง กลุ่มผู้ที่ไม่ป่วยเป็นโรค และผลการทดสอบให้ผลลบ หรือที่เรียกว่า  

  กลุ่มที่ให้ผลลบจริง (true negative, TN)
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จะได้ผลรวมทั้งในแนวนอนและแนวตั้งดังนี้

a+b หมายถึง กลุ่มที่ให้ผลการทดสอบเป็นบวกทั้งหมด รวมผู้ที่ป่วยเป็นโรคและ 
  ไม่ป่วยเป็นโรค

c+d หมายถึง กลุ่มที่ให้ผลการทดสอบเป็นลบทั้งหมด รวมผู้ที่ป่วยเป็นโรคและ 
  ไม่ป่วยเป็นโรค

a+c  หมายถึง กลุ่มผู้ที่ป่วยเป็นโรค ซึ่งรวมถึงผลการทดสอบที่ให้ทั้งผลบวกและ 
  ผลลบ

b+d หมายถึง กลุ่มผู้ที่ไม่ป่วยเป็นโรค หรือคนปกติ ซึ่งรวมถึงผลการทดสอบที่ให้ 
  ทั้งผลบวกและผลลบ

a+b+c+d หมายถึง จำานวนผู้ป่วยทั้งหมด (ทั้งที่ป่วยเป็นโรคและไม่ป่วยเป็นโรค)  
  ที่ทำาการทดสอบ หรือขนาดตัวอย่าง (n)

การคำานวณ[12]

ความน่าจะเป็นก่อนทราบผลการทดสอบ (pre-test probability) หรือความชุก

  จำานวนผู้ที่ป่วยเป็นโรค
 =   
  จำานวนผู้ป่วยทั้งหมดทั้งที่ป่วยเป็นโรค และไม่ป่วยเป็นโรค

 a + c=      a+b+c+d

 a + c
=  
 n

   จำานวนผู้ที่ป่วยเป็นโรคและให้ผลการทดสอบเป็นบวก
ความไว =
  จำานวนผู้ที่ป่วยเป็นโรค

  TP   
 =     
  TP+FN
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  a
 =        
  a+c

           จำานวนผู้ที่ไม่ป่วยเป็นโรคและให้ผลการทดสอบเป็นลบ
ความจำาเพาะ =
  จำานวนผู้ที่ไม่ป่วยเป็นโรค

  TN
 =       
  FP+TN

  d
 =        
  b+d

ค่าทำานายโรคเม่ือผลการทดสอบเป็นบวก (positive predictive value) หรือความ 

น่าจะเป็นหลังทราบผลการทดสอบเป็นบวก (post-test probability after positive test) 

[3,8,11,13]

 = ความน่าจะเป็นของการเป็นโรคถ้าผลการทดสอบเป็นบวก

  TP
 =   
  TP+FP

  a
 =       
    a+b

ถ้าหากทราบค่า ความไว ความจำาเพาะ และประมาณค่าความน่าจะเป็นก่อนทราบผล 

การทดสอบได้ (estimated pre-test probability) นั่นคือทราบค่าความชุกของโรค (disease  

prevalence) สามารถคำานวณหาความน่าจะเป็นหลังทราบผลการทดสอบ จากสูตรดังต่อไปนี้ 

[11]
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ความน่าจะเป็นหลังทราบผลการทดสอบเป็นบวก (post-test probability after positive 

test) 

 (Sensitivity) (Pre-test probability)
=                
 (Sensitivity) (Pre-test probability) + (1 - Specificity) (1 - Pre-test Probability)

ความน่าจะเป็นของการเป็นโรคก่อน 
ทราบผลการทดสอบหรือความชุก มีอิทธิพล 
ต่อความน่าจะเป็นของการเป็นโรคหลังทราบ 
ผลการทดสอบ หรือค่าทำานายโรคเม่ือผล 
การทดสอบเป็นบวก (ดูรูปท่ี 6) เม่ือทำาการ 
ทดสอบด้วยวิธีทดสอบที่มีความไวร้อยละ  
90 และมีความจำาเพาะร้อยละ 90 ความ 
น่าจะเป ็นของการเป ็นโรคหลังทราบผล 
การทดสอบ มีค ่าได้ตั้งแต่ร ้อยละ 1 ถึง 
ร้อยละ 99 ขึ้นอยู ่กับความน่าจะเป็นของ 
การเป ็นโรคก ่อนทราบผลการทดสอบ  
ถ้าความน่าจะเป็นของการเป็นโรคก่อนทราบ 
ผลการทดสอบมีค่าตำ่าลง กรณีน้ีหากผู้ป่วย 
รายใดทำาการทดสอบให้ผลบวก อาจมีโอกาส 
ที่จะเป็นผลบวกปลอม มากกว่าท่ีผู ้ป ่วย 
จะเป็นโรคจริง ดังตัวอย่าง

สมมติว่าแพทย์ต้องการที่จะคำานวณ 
หาความน่าจะเป็นของการเป็นโรคมะเร็ง 
ต่อมลูกหมากหลังทราบผลการทดสอบ ด้วย 
วิธี PSA จากข้อมูลท่ีแสดงในรูปท่ี 5 ถ้าใช้ 
จุดตัดท่ี 4 ไมโครกรัม/ลิตร วิธีทดสอบจะมี 
ความไวร้อยละ 90 และความจำาเพาะร้อยละ   
60 สำาหรับชายปกติอายุ 50 ปี มีโอกาส 
ที่จะเป็นมะเ ร็งต่อมลูกหมากด้วยความ 
น่าจะเป็นก่อนทราบผลการทดสอบ เท่ากับ 

ความชุกของการเป็นมะเร็งต่อมลูกหมาก 
ในกลุ่มคนอายุนี้ซึ่งมีค่าเท่ากับร้อยละ 10  
และความน่าจะเป็นหลังทราบผลการทดสอบ  
มีค่าเท่ากับร้อยละ 20 นั่นคือ ถึงแม้ว่า 
ผลการทดสอบจะให้ผลบวกก็ตาม แต่จะมี 
โอกาสท่ีพบว่าผู้ป่วยไม่เป็นมะเร็งต่อมลูกหมาก 
สูงถึงร้อยละ 80 (ดูรูปที่  7A) ถ้าแพทย์ 
ตรวจพบก้อนในต่อมลูกหมาก ความน่าจะ 
เป็นของการเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากก่อน 
ทราบผลการทดสอบ จะสูงขึ้นเป็นร้อยละ  
50 และความน่าจะเป็นของการเป็นมะเร็ง 
ต่อมลูกหมากหลังทราบผลการทดสอบด้วย 
วิธี PSA จะสูงขึ้นเป็นร้อยละ 69 (ดูรูปที่ 7B)  
ถ้าหากแพทย์ตรวจพบก้อนในต่อมลูกหมาก 
ร่วมกับการท่ีผู้ป่วยมีอาการปวดกระดูก  
และเอ็กซเรย์กระดกูสนัหลงัพบออสตเีออลตีกิ  
ลีชั่น (osteolytic lesion) ความน่าจะเป็นของ 
การเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากก่อนทราบผลการ 
ทดสอบจะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 98 และความ 
นา่จะเปน็ของการเปน็มะเรง็ตอ่มลกูหมากหลงั 
ทราบผลการทดสอบด้วยวิธี PSA จะเพิ่มขึ้น 
เป็นร้อยละ 99 (ดูรูปท่ี 7C) จากตัวอย่างข้างต้น 
แสดงให้เห็นว่า ความน่าจะเป็นก่อนทราบผล 
การทดสอบ มีอิทธิพลอย่างมากต่อความ 
น่าจะเป็นหลังทราบผลการทดสอบ
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รูปที่ 6 แสดงค่าทำานายโรคเมื่อผลการทดสอบเป็นบวก ซึ่งเปลี่ยนตามค่าความไว ความ 

จำาเพาะ และความชุกของโรค[4]

รูปที่ 7 อิทธิพลของความน่าจะเป็นของการเป็นโรคก่อนทราบผลการทดสอบ ความไวและ 

ความจำาเพาะของวิธีการทดสอบท่ีมีต่อความน่าจะเป็นของการเป็นโรคหลังทราบผลการทดสอบ[5]
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5. อัตราส่วนของการทดสอบในผู้ที่ 
ป่วยเป็นโรคต่อผู้ที่ไม่ป่วยเป็นโรค  
(Odds-Likelihood Ratios)

การคำานวณหาความน่าจะเป็นของการ 

เป็นโรคหลังทราบผลการทดสอบอีกวิธีหน่ึง  

สามารถกระทำาได้โดยใช้สัดส่วนของผลการ 

ทดสอบในผู้ท่ีป่วยเป็นโรคต่อผู้ที่ไม่ป่วยเป็น 

โรค วิธีการนี้เป็นวิธีการที่แพทย์สามารถนำาไป 

ใช้ได้ง่าย ซึ่งได้รวมทั้งความไวและความ 

จำาเพาะของวิธีทดสอบเข้าด้วยกัน เรียกว่า  

อัตราส่วนความน่าจะเป็น (Likelihood Ratio  

หรือ LR)[14,15]  

likelihood ratio หมายถึง โอกาสที่จะ 

ให้ผลการทดสอบนั้นๆ ในผู้ที่ป่วยเป็นโรค 

เปรียบเทียบกับโอกาสที่จะให้ผลการทดสอบ 

เดียวกันนั้นในผู้ที่ไม่ป่วยเป็นโรค[13,14] ซึ่ง 

มีสูตรในการคำานวณดังนี้ 

  ความน่าจะเป็นของผลการทดสอบนั้นในผู้ที่ป่วยเป็นโรค 
LR   =
  ความน่าจะเป็นของผลการทดสอบนั้นในผู้ที่ไม่ป่วยเป็นโรค

   

  Probability of that result in diseased persons
 = 
  Probability of that result in non-diseased persons

 

ถ้าวิธีการทดสอบใดที่ให้ผลการทดสอบเพียง 2 แบบ นั่นคือ ผลบวกและผลลบ วิธีการ 

ทดสอบนั้นจะมี LR 2 แบบเช่นกัน ซึ่งประกอบด้วย LR สำาหรับผลบวกเรียกว่า Positive  

Likelihood Ratio หรือ LR+ และ LR สำาหรับผลลบ เรียกว่า Negative Likelihood  

Ratio หรือ LR-

Positive Likelihood ratio หรือ LR+ หมายถึง อัตรา (odds) ที่ผลการทดสอบให้ผลบวก 

ในผู้ที่ป่วยเป็นโรคเปรียบเทียบกับผลการทดสอบให้ผลบวกในผู้ที่ไม่ป่วยเป็นโรค นั่นคือ ความ 

น่าจะเป็นของผลการทดสอบให้ผลบวกในผู้ที่ป่วยเป็นโรคหารด้วยความน่าจะเป็นของ 

ผลการทดสอบที่ให้ผลบวกในผู้ที่ไม่ป่วยเป็นโรค[15]

  ความน่าจะเป็นของผลการทดสอบเป็นบวกในผู้ที่ป่วยเป็นโรค
LR+ = 
  ความน่าจะเป็นของผลการทดสอบเป็นบวกในผู้ที่ไม่ป่วยเป็นโรค

  Probability that test is positive in diseased persons 
 =
  Probability that test is positive in non-diseased persons
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          ความไว                    sensitivity
 =  หรือ =
     1 - ความจำาเพาะ   1- specificity

 

 = [TP / (TP + FN)] / [FP / (FP + TN)]  

Negative Likelihood Ratio หรอื LR- หมายถงึ อตัราทีผ่ลการทดสอบใหผ้ลลบในผูท้ีป่ว่ย 

เป็นโรคเปรียบเทียบกับผลการทดสอบให้ผลลบในผู้ที่ไม่ป่วยเป็นโรค นั่นคือ ความน่าจะเป็น 

ของผลการทดสอบท่ีให้ผลลบในผูท่ี้ป่วยเป็นโรคหารดว้ยความนา่จะเปน็ของผลการทดสอบทีใ่ห ้

ผลลบในผู้ที่ไม่ป่วยเป็นโรค[15]

  ความน่าจะเป็นของผลการทดสอบเป็นลบในผู้ที่ป่วยเป็นโรค
LR-   = 
  ความน่าจะเป็นของผลการทดสอบเป็นลบในผู้ที่ไม่ป่วยเป็นโรค
   

   
  Probability that test is negative in diseased persons
 =       
  Probability that test is negative in non-diseased persons

  1 - ความไว   1 - sensitivity
 =  หรือ =
  ความจำาเพาะ   specificity

 =  [FN / (TP + FN)] / [TN / (FP + TN)]

การคำานวณหา LR นี้สามารถหาได้จาก 

ตำาราวิชาการ วารสารวิชาการ และโปรแกรม 

คอมพิวเตอร์ (ตัวอย่างการหาค่า LR ดูตาราง 

ท่ี 3) การใช้ LR จะช่วยให้แพทย์ทราบถึง 

ประโยชน์ของวิธีทดสอบในการวินิจฉัยโรค 

นั้นๆ ได้รวดเร็วขึ้น นอกจากนี้การหาความ 

นา่จะเป็นหลงัทราบผลการทดสอบ (post-test  

probability) จากความน่าจะเป็นก่อนทราบ 

ผลการทดสอบ (pretest probability)  

และ LR นั้น สามารถคำานวณได้อย่างง่าย 

โดยใช้โมโนแกรม (nomogram) (ดูรูปที่ 8)  

ถ้าทราบค่าความน่าจะเป็นก่อนทราบผล 

การทดสอบและทราบค่า LR แพทย์สามารถ 

ลากเส้นตรงเชื่อมระหว่างจุด 2 จุดนี้ไปตัด 

กับเส้นแสดงค่าความน่าจะเป็นหลังทราบผล

การทดสอบ
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ตารางที่ 3 ค่า likelihood ratios สำาหรับตัวอย่างของวิธีการตรวจวินิจฉัยโรคต่างๆ[5] 

วิธีการทดสอบ โรค LR+ LR-

Carcinoembryonic
Antigen

Dukes A colon Cancer 1.6 0.87

Creatine kinase MB Myocardial Infarction 32 0.05

Free thyroxine index Hyperthyroidism 6.8 0.06

Ferritin Iron deficiency Anemia 85 0.15

Antinuclear antibody SLE 4.5 0.13

 

รูปที่ 8 โมโนแกรมสำาหรับหาค่า posttest probability จาก pretest probability และ  

LR ค่า posttest probability หาได้โดยลากเส้นตรงระหว่าง pretest probability และ LR  

ของการทดสอบวิธีใดวิธีหนึ่ง เส้นที่ลากนี้จะตัดกับเส้น posttest probability[16]
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การหาค่าความน่าจะเป็นหลังทราบผล 

การทดสอบ เม่ือทราบค่า LR [14] สามารถ 

คำานวณได้จากสูตรดังนี้คือ 

Pre-test odds

x Likelihood ratio  =   Post-test odds

การใ ช้สูตร น้ีจะต้อง เปลี่ ยนความ 

น่าจะเป็น (probability) ให้เป็นอัตราก่อน 

อั ต ร า ข อ ง ก า ร เ ป็ น โ ร ค  ห ม า ย ถึ ง  

โอกาสที่เป็นโรคหารด้วยโอกาสที่ไม่เป็นโรค  

ดังตัวอย่าง ถ้าความน่าจะเป็นของการเป็นโรค 

มีค่าเท่ากับ 0.75 น่ันคือ อัตรามีค่าเท่ากับ  

3:1

การประมาณค่าเพื่อดูประโยชน์ของ 

วิธีทดสอบในการวินิจฉัยโรคนั้น เริ่มต้น 

แพทย์จะต้องประมาณค่าอัตราก่อนการ 

ทดสอบ (pre-test odds) ของการเป็นโรค 

จากข้อมูลที่มีอยู่แล้ว หลังจากน้ันจึงนำาอัตรา 

ก่อนการทดสอบนี้คูณด้วย LR+ หรือ LR-  

จะได้ค่าอัตราหลังการทดสอบ (post-test  

odds) หมายถึง อัตราซึ่งผู้ป่วยเป็นโรค 

ถ้ าผลการทดสอบเป็นบวกหรือ เป็นลบ  

หลังจากนั้นเปลี่ยนอัตราเป็นความน่าจะเป็น  

จะได้ค่าความน่าจะเป็นหลังทราบผลการ 

ทดสอบ[17] ดังตัวอย่าง 

ถ้าแพทย์เชื่อว่าผู้ป่วยมีโอกาสที่จะเป็น 

โรคกล้ามเนื้อหัวใจตาย (myocardial  

infarction) ร้อยละ 60 น่ันคือ อัตราก่อน 

การทดสอบ มีค่าเท่ากับ 3:2 และผลการ 

ทดสอบหาครีเอตินไคเนส เอ็มบี (Crea- 

tinine Kinase MB หรือ CKMB) ให้ผลบวก  

มี LR+ = 32 นั่นคือ อัตราหลังการทดสอบ  

ของการเป็นโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายมีค่า 

เท่ากับ 

Post-test odds = Pre-test odds 

  x Likelihood ratio

 = [3/2] x 32 

 = [96/2] หรือ 48:1 odds

 =   [48/1] / [1+ (48/1)]

 =  [48] / [1+48]

 =  98% probability

ถ้าผลการทดสอบหา CKMB เป็นลบ  

และ LR- = 0.05 นั่นคือ อัตราหลังการ 

ทดสอบของการเป็นโรคกล้ามเนื้อหัวใจตาย  

มีค่าเท่ากับ 

Post-test odds =  [3/2] x 0.05

 = [0.15 / 2] odds

 = [0.15 / 2] / [1+ (0.15 / 2)]

 = [0.15] / [2+ 0.15]

 = 7% probability
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วิธีการทดสอบเป็นลำาดับ (Sequen- 
tial testing) 

ท่ีได้กล่าวมาข้างต้นน้ัน เป็นการทดสอบ 

ที่ใช้วิธีทดสอบเพียงวิธีเดียว เพื่อหาความ 

น่าจะเป็นของการเป็นโรค แต่ตามสภาพ 

ความเป็นจริงของการวินิจฉัยโรคนั้น แพทย์ 

จะใช้ข้อมูลทางคลินิกเป็นลำาดับเพื่อวินิจฉัย 

โรคนั้นๆ ดังตัวอย่าง 

ถ้าแพทย์สั่งการให้ทำาการทดสอบด้วย 

วิ ธีทดสอบต่ า งๆ  3  วิ ธีตามลำ า ดับ เพื่ อ 

วินิจฉัยโรค เมื่อทราบสัดส่วนของโอกาสที่ 

จะเป็นโรคต่อโอกาสที่ไม่เป็นโรคก่อนทำาการ 

ทดสอบ และทราบสัดส่วนผลการทดสอบ 

แต่ละวิธีในผู้ที่ป่วยเป็นโรคต่อผู้ที่ไม่ป่วย 

เป็นโรค (likelihood ratio) สามารถหา 

สัดส่วนของโอกาสที่จะเป็นโรคต่อโอกาสที่ 

ไม่เป็นโรคหลังการทดสอบด้วยวิธีทดสอบ  

3 วิธีได้ (ดังรูปที่ 9) ตามสูตรดังนี้[5,18]

Pre-test odds   

x LR
1
 x LR

2
 x LR

3
   =  Post-test odds

รูปที่ 9 ประโยชน์ของการใช้ likelihood ratio ในการทดสอบด้วยวิธีทดสอบ 3 วิธีตามลำาดับ  

โดยทำาการทดสอบด้วยวิธีทดสอบวิธีแรกให้เสร็จสิ้นก่อน เพื่อให้ได้ค่า posttest odds ซ่ึง 

ค่า posttest odds ของวิธีทดสอบวิธีแรกนี้จะเป็นค่า pretest odds ของวิธีทดสอบในลำาดับ 

ถัดไป ทำาซำ้าเช่นนี้ไปเรื่อยๆ จนครบทั้ง 3 วิธี[4]
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การใช้สูตรน้ี มีข้อควรระวังคือ วิธี  

ทดสอบแต่ละวิธีจะต้องมีอิสระต่อกัน (con- 

ditionally independent) ตัวอย่างเช่น  

การหาระดับเอนไซม์แอสเพอเทจ แอนมิโน- 

แทรนเฟอร์เรส (Aspartate Amino- 

Transferase หรือ AST) และเอนไซม์- 

อะลานีน แอนมิโนแทรนเฟอร์เรส (Alanine  

Amino Transferase หรือ ALT) เพื่อดูการ 

ทำาลายของเซลล์ตับ เอนไซม์ทั้งสองชนิดนี้ 

ถูกปล่อยออกมาจากเซลล์ตับด้วยขบวนการ 

เดียวกันนั่นคือ การวัดระดับเอนไซม์ทั้งสอง 

ชนิดนี้จะไม่เป็นอิสระต่อกัน (not conditio- 

nally independent) ดังนั้นถ้าทำาการ 

ทดสอบด้วยวิธีการทดสอบต่างๆ เป็นลำาดับ  

หากวิธีการทดสอบเหล่าน้ันไม่ เป็นอิสระ 

ต่อกัน ผลลัพธ์ที่ได้จะทำาให้ความน่าจะเป็น 

ของการเปน็โรคหลงัทราบผลการทดสอบมีค่า 

สูงกว่าความเป็นจริง (overestimation) 

สรุป แพทย์ควรทราบวิธีการประเมินผล 

ของการทดสอบด้วยวิธีต่างๆ ของแต่ละโรค 

อย่างถูกต้อง จึงจะสามารถใช้เป็นแนวทางใน 

การวินิจฉัยโรคและวางแผนการรักษาผู้ป่วย 

ได้อย่างถูกต้องและแม่นยำา
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