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Abstract
Purpose: To test the validity of the Rama – EGAT heart score for 
assessment in patients who have Acute Coronary Syndromes (ACS). 
Design: Case – control study. 
Methods: This study collected data from the patients at a tertiary care 
hospital in Bangkok. The Rama - EGAT heart scores were divided into 3 
sections; public health providers, general population, and general 
population without blood tests. Study participants consisted of two groups: 
163 patients with coronary heart disease as a case group and 314 patients 
without coronary heart disease as a control group. Data collection included 
a physical examination, patient interview, and a review of OPD card. The 
scoring criteria and total scores were calculated based on the Rama – 
EGAT heart score. The higher scores each individual got, the greater 
chance he / she would have ACS. Frequencies, means and standard 
deviations were calculated for demographic variables. ROC curve was used 
to test validity of Rama-EGAT heart score. 
Mainfinding: The risk assessment used by the general population had a 
higher accuracy for screening ACS than that used by public health 
providers and the general population without blood tests. In addition, the 
study found that the risk assessment used by public health providers, when 
modified for females, was most accurate for screening ACS. The areas 
under the ROC curve (AUC) were 0.724, and 0.849 in the Rama – EGAT 
heart score section for public health providers (male and female, 
respectively). The areas under the ROC curve were 0.763, and 0.691 for the 
general population and general population without blood tests, 
respectively. There were three optimal cutoff point values of the Rama – 
EGAT heart score for screening ACS, determined by the three groups of 
users: 2 points in the public health provider group (80% sensitivity and 
50% specificity for males and 90% sensitivity and 59% specificity for 
females), 8 points in the general population group (88% sensitivity, 46% 
specificity), and 9 points in the general population without blood test 
group (83% sensitivity, 50% specificity). The positive predictive value 
(PPV) and the negative predictive values (NPV) of the public health 
providers were 47% and 51%, in males and 82% and 93% in females, 
respectively. The PPV and NPV were 45% and 46% in the general 
population and 88% and 85% in the general population without blood test 
group, respectively. 
Conclusionandrecommendations: The Rama – EGAT heart score can 
be used as an alternative screening test for early detection of ACS in the 
Thai population, especially in women. Therefore, public health workers 
such as nurses can use it for estimating the risk of ACS.  ACS risk 
reduction will then work towards decreasing the probability of disease 
occurrence. 
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บทคดัยอ่ 

วตัถปุระสงค:์ เพือ่ทดสอบความตรงหรอืความถกูตอ้งของแบบ (Validity) ของแบบประเมนิ

ความเสีย่ง Rama – EGAT heart score ในกลุม่ผูป้ว่ยหวัใจขาดเลอืดเฉยีบพลนั (Acute 

Coronary Syndrome : ACS)  

รปูแบบการวจิยั: เปน็การศกึษาแบบ case – control 

วธิดีำเนนิการวจิยั: ลกัษณะกลุม่ตวัอยา่งทีท่ำการศกึษาเปน็ผูป้ว่ยโรคหวัใจขาดเลอืดแบบ

เฉยีบพลนั (Acute Coronary Syndrome: ACS) ทีม่ารบับรกิารตรวจรกัษาในโรงพยาบาล

ระดับตติยภูมิแห่งหนึ่งโดยมารับทำการสวนหลอดเลือดหัวใจโดยการฉีดสารทึบรังส ี

(Coronary angiography) ตามแพทยน์ดัซึง่ผลการตรวจพบวา่มเีสน้เลอืดหวัใจตบีหรอืตนั

จำนวน 163 ราย และผูป้ว่ยทีม่ารบัการตรวจสขุภาพทีห่นว่ยตรวจสขุภาพ โดยไม่ไดร้บัการ

วนิจิฉยัวา่โรคหวัใจขาดเลอืดแบบเฉยีบพลนั จำนวน 374 ราย เครือ่งมอืที่ใช้ในการเกบ็

รวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย แบบบันทึกการตรวจร่างกาย แบบสัมภาษณ ์ แบบบันทึก

สขุภาพ (OPD card) และแบบประเมนิความเสีย่งตอ่การเกดิโรคหลอดเลอืดหวัใจ Rama – 

EGAT heart score สถติทิี่ใช้ในการวเิคราะหค์อืการหาแจกแจงความถี ่ คำนวณรอ้ยละ คา่

เฉลีย่และคา่เบีย่งเบนมาตรฐานเพือ่อธบิายลกัษณะทัว่ไปของกลุม่ศกึษาและหา ROC curves 

เพือ่ทดสอบความตรงหรอืความถกูตอ้งของแบบประเมนิความเสีย่งตอ่การเกดิโรคหลอดเลอืด

หวัใจ Rama – EGAT heart score 

ผลการวจิยั: พบวา่แบบประเมนิทีท่ำโดยบคุลากรทางการแพทยท์ีด่ดัแปลงมาใชก้บัเพศหญงิ

ใหค้า่ความแมน่ยำสงูสดุ โดยมพีืน้ที่ใตก้ราฟ ROC (area under the ROC curve : AUC) 

เทา่กบั 0.724 และ 0.849 ในเพศชายและเพศหญงิตามลำดบั สำหรบัแบบประเมนิทีท่ำดว้ย

ตนเองของประชาชนโดยใช้ร่วมกับผลเลือดและแบบประเมินอย่างง่ายด้วยตนเองของ

ประชาชนโดยไม่ใชผ้ลเลอืด จะมคีา่ AUC เทา่กบั 0.763 และ 0.69 ตามลำดบั จดุตดั

คะแนนที่ใชท้ำนายโรคหวัใจขาดเลอืดแบบเฉยีบพลนั สำหรบัแบบประเมนิทีท่ำโดยบคุลากร

ทางการแพทย ์มเีทา่กบั 2 คะแนน ซึง่จะใหค้า่ความไวและคา่ความจำเพาะ รอ้ยละ 80 และ 

50 ในเพศชาย รอ้ยละ 90 และ 59 ในเพศหญงิ สำหรบัแบบประเมนิทีท่ำดว้ยตนเองของ

ประชาชนโดยใชร้ว่มกบัผลเลอืดมจีดุตดัคะแนนที ่8 คะแนน มคีา่ความไวรอ้ยละ 88 และคา่

ความจำเพาะรอ้ยละ 46 และแบบประเมนิอยา่งงา่ยดว้ยตนเองของประชาชนโดยไม่ใชผ้ล

เลอืดจะมจีดุตดัคะแนนที ่9 คะแนนใหค้า่ความไวรอ้ยละ 83 และคา่ความจำเพาะรอ้ยละ 50 

ค่าความน่าจะเป็นที่จะทำนายโรคได้ถูกต้องถ้าผลการทดสอบเป็นบวกและผลการทดสอบ  

เป็นลบในแบบประเมินที่ทำโดยบุคลากรทางการแพทย์เท่ากับร้อยละ 47 กับร้อยละ 82   

ในเพศชาย และร้อยละ 51 ร้อยละ 93 ในเพศหญิงแบบประเมินที่ทำด้วยตนเองของ

ประชาชนโดยใชร้ว่มกบัผลเลอืด จะมคีา่เทา่กบัรอ้ยละ 45 กบัรอ้ยละ 88 และเทา่กบัรอ้ยละ 

46 กบัรอ้ยละ 85 ในแบบประเมนิอยา่งงา่ยดว้ยตนเองของประชาชนโดยไม่ใชผ้ลเลอืด 

สรปุและขอ้เสนอแนะ: แบบประเมนิความเสีย่งตอ่การเกดิโรคหลอดเลอืดหวัใจ Rama – 

EGAT heart score สามารถนำมาใชก้บัประชากรไทยไดด้ ี โดยเฉพาะในเพศหญงิ และดว้ย

ระบบทางดา้นสขุภาพในปจัจบุนัการดแูลสขุภาพเชงิรกุไดม้บีทบาทเพิม่มากขึน้ พยาบาลหรอื

เจา้หนา้ทีท่างดา้นสาธารณสขุจงึสามารถนำแบบประเมนิดงักลา่ว มาใช้ในการคดักรองกลุม่

ประชากรทีม่คีวามเสีย่งตอ่โรคหวัใจขาดเลอืดแบบเฉยีบพลนั เพือ่ปอ้งกนัการเกดิโรคไดต้อ่ไป 

 

คำสำคญั: Rama – EGAT heart score/ ความเทีย่งตรง/ Acute Coronary Syndrome  
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ความสำคัญของปัญหา
 ในยคุโลกาภวิฒันซ์ึง่เปน็ยคุแหง่ความเจรญิกา้วหนา้
ทางอตุสาหกรรม ทีเ่จรญิรดุหนา้ทางดา้นเทคโนโลย ี ทำให้
ประชากรมีวิถีการดำเนินชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปรวมทั้ง
พฤตกิรรมทางดา้นสขุภาพ ทำใหเ้สีย่งตอ่การเกดิและเสยี
ชีวิตด้วยโรคหัวใจหลอดเลือดหัวใจ (Coronary Heart 
Disease;CHD) เพิม่มากขึน้1 จากสถติกิารตายดว้ยโรคหวัใจ
หลอดเลอืดหวัใจในป ี ค.ศ. 2002 พบวา่เปน็เพศชาย 3.8 
ลา้นคน เพศหญงิ 3.6 ลา้นคน โดยมกีารคาดการณว์า่ใน
อนาคตรอ้ยละ 82 ของการตายดว้ยโรคหวัใจหลอดเลอืด
หวัใจนัน้จะพบได้ในประเทศทีก่ำลงัพฒันา2 และสำหรบัใน
ประเทศไทยนัน้จากรายงานของกระทรวงสาธารณสขุพบวา่
จำนวนการป่วยและจำนวนการตายมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น  
เชน่กนั โดยจำนวนการเจบ็ปว่ยเพิม่ขึน้จาก 22,080 คนในป ี
ค.ศ. 1995 เปน็ 112,352 คนในป ี ค.ศ. 2005 และในป ี 
ดงักลา่วจำนวนการตายไดเ้พิม่จาก 2,784 คน เปน็ 11,627 คน3 

 โรคหลอดเลือดหัวใจเป็นโรคเรื้อรังที่รักษาไม่หาย   
ไมเ่พยีงแตม่ผีลกระทบตอ่สขุภาพเทา่นัน้แตย่งัสง่ผลกระทบ
ต่อภาระทางเศรษฐกิจด้วย การลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิด 
โรคหวัใจหลอดเลอืดหวัใจนัน้ สามารถลดโอกาสของการเกดิ
โรคได ้ จงึมกีารสรา้งแบบประเมนิความเสีย่งตอ่การเกดิโรค
หวัใจหลอดเลอืดหวัใจขึน้ คอื Framingham Heart Score 
ซึง่เปน็แบบประเมนิแรกทีถ่กูสรา้งขึน้4 และถกูนำไปใชก้นั
อยา่งแพรห่ลายทัว่โลก ในประเทศไทยแบบประเมนิความ
เสีย่งตอ่การเกดิโรคหวัใจหลอดเลอืดหวัใจ Rama – EGAT 
heart score ทีถ่กูสรา้งขึน้ โดยสกุจิ แยม้วงษ5์ เพือ่นำมาใช้
ในประชากรไทยเอง โดยแบบประเมนิดงักลา่วถกูสรา้งขึน้
จากขอ้มลูของพนกังาน การไฟฟ้าแห่งประเทศไทย แบบ
ประเมนิดงักลา่วแบง่เปน็ 3 ประเภท คอื แบบประเมนิทีท่ำ
โดยบุคลากรทางการแพทย ์ แบบประเมินที่ประชาชน
ประเมนิดว้ยตนเองโดยใชผ้ลเลอืดและแบบประเมนิอยา่งงา่ย
ทีป่ระชาชนประเมนิดว้ยตนเองโดยไม่ใชผ้ลเลอืด ไดม้กีารนำ
แบบประเมนิของ Framingham Heart Score และ Rama 
- EGAT heart score มาเปรยีบเทยีบกนัโดยทำการศกึษาใน
ประชากร EGAT cohort study ผลปรากฏวา่ Rama - 
EGAT heart score ให้ผลการทำนายที่แม่นยำกว่า 
Framingham Heart Score แตอ่ยา่งไรกต็าม Rama - 
EGAT heart score ยังมีข้อจำกัดอยู่บางประการ เช่น   
ในการศึกษาดังกล่าวจำนวนกลุ่มประชากรเพศหญิงและ

กลุม่ผูส้งูอายมุนีอ้ยเกนิไปทีจ่ะสรา้งแบบประเมนิทีแ่มน่ยำได ้
อกีทัง้มลีกัษณะจำเพาะกลา่วคอื มกีารศกึษาทีด่ ี รายไดท้ีด่ี
และอาศยัในเขตชมุชนเมอืงเปน็สว่นใหญ ่จงึไมส่ามารถเปน็
ตวัแทนทีด่ขีองประชากรไทยได ้ นอกจากนี้ในการศกึษาของ 
Rama - EGAT heart study ยงัมกีารทดสอบความแมน่ยำ
แบบประเมินดังกล่าวในกลุ่มประชากรเดิมจึงย่อมเกิด  
อคตไิด5้ 

 ดงันัน้ผูว้จิยัจงึมคีวามสนใจทีจ่ะทดสอบความตรงหรอื
ความถกูตอ้ง (Validity) ของแบบประเมนิความเสีย่งตอ่การ
เกิดโรคหัวใจขาดเลือด Rama - EGAT heart score   
ในกลุม่ประชากรผูป้ว่ยโรคหวัใจขาดเลอืดเฉยีบพลนั และ
เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพการดูแลสุขภาพเชิงรุกของ  
โรงพยาบาลใหเ้ทยีบเคยีงกับตา่งประเทศได ้ ผูว้จิัยคาดวา่
หากแบบประเมนิความเสีย่ง Rama - EGAT heart score 
มคีวามแมน่ยำในการทำนายตอ่การเกดิโรคหวัใจขาดเลอืด 
เจ้าหน้าที่ทางด้านสาธารณสุขทั้งแพทย์และพยาบาลก็
สามารถนำแบบประเมนิดงักลา่วมาใชค้ดักรองกลุม่ประชากร
ที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจขาดเลือดซึ่งน่าจะเป็น
ประโยชนต์อ่การดแูลสขุภาพเชงิรกุตอ่ไป 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 1. ทดสอบความตรงหรอืความถกูตอ้ง (Validity) โดย
ประเมินจาก ค่าความไว (sensitivity) ค่าความจำเพาะ 
(specificity) และความแมน่ยำ (accuracy) รวมทัง้ทดสอบ
หาค่าพยากรณ์ประกอบด้วย ค่าคาดทำนายของผลบวก 
(positive predictive vale : PPV) และคา่คาดทำนายของ
ผลลบ (negative predictive vale : NPV) ของแบบประเมนิ
ความเสี่ยง Rama - EGAT heart scoreในกลุ่มผู้ป่วย   
โรคหวัใจขาดเลอืดแบบเฉยีบพลนั  
 2. เพื่อเปรียบเทียบความแม่นยำของแบบประเมิน 
Rama– EGAT heart score ทัง้ 3 ประเภท คอืแบบประเมนิ
โดยบคุลากรทางการแพทยช์ายและหญงิ แบบประเมนิทีท่ำ
ด้วยตนเองของประชาชนโดยใช้ร่วมกับผลเลือดและ  
แบบประเมินอย่างง่ายด้วยตนเองของประชาชนโดยไม่ใช ้ 
ผลเลอืด 
 
วิธีดำเนินการวิจัย
 ประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง คอื ผูป้ว่ยทีม่ารบับรกิาร
ตรวจรักษาในโรงพยาบาลตติยภูมิแห่งหนึ่ง ตั้งแต่เดือน
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ตลุาคม 2551 ถงึ มกราคม 2552 มอีายรุะหวา่ง 35 - 79 ป ี
สามารถสื่อสารด้วยภาษาไทยได้และยินยอมเข้าร่วม  
การศึกษากลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย กลุ่มผู้ป่วยที่ได้รับ  
การวนิจิฉยัวา่โรคหวัใจขาดเลอืดแบบเฉยีบพลนั ทีม่ารบัทำ 
การสวนหลอดเลอืดหวัใจโดยการฉดีสารทบึรงัส ี (Coronary 
angiography) ตามแพทย์นัดโดยผลการตรวจพบว่ามี
เสน้เลอืดหวัใจตบีหรอืตนัจำนวน 163 รายและกลุม่ผูป้ว่ย
ทีม่ารบัการตรวจสขุภาพและไม่ไดร้บัการวนิจิฉยัวา่เปน็โรค
หวัใจขาดเลอืดแบบเฉยีบพลนั จำนวน 314 ราย โดยกลุม่
ประชากรดังกล่าวจะต้องไม่มีภาวะมีน้ำในโพรงเยื่อบ ุ 
ช่องท้องไม่มีความผิดปกติเรื่องความทรงจำ ไม่มีอาการ  
ซมึเศรา้วติกกงัวลและใหข้อ้มลูในแบบประเมนิไมค่รบถว้น 
การคำนวณขนาดกลุม่ตวัอยา่งคำนวณไดต้ามสตูรทางสถติิ
ของ Hanley และ McNeil6 ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างที ่ 
เหมาะสมกบัการศกึษานีค้วรมจีำนวนกลุม่ทดลองอยา่งนอ้ย 
100 ราย และ จำนวนกลุม่เปรยีบเทยีบอยา่งนอ้ย 300 ราย 
ผู้วิจัยได้เลือกกลุ่มตัวอย่างของการศึกษาในกลุ่มทดลอง
จำนวน 163 ราย และกลุม่ควบคมุจำนวน 314 ราย ใน  
โรงพยาบาลระดบัตตยิภมูแิหง่นี ้
 เครือ่งมอืที่ใช้ในการวจิยั  
 ประกอบด้วย แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของกลุ่ม
ตัวอย่างจากแฟ้มประวัติผู้ป่วย (OPD card) ซึ่งข้อมูล
ประกอบด้วยจังหวัดที่อาศัยในปัจจุบัน อาชีพ เงินรายได้
สทุธติอ่เดอืน ระดบัการศกึษา และแบบประเมนิความเสีย่ง
ตอ่โรคหลอดเลอืดหวัใจ Rama – EGAT heart score ซึง่
ขอ้มลู ประกอบดว้ย อาย ุเพศ การสบูบหุรี ่การดืม่สรุา ระดบั
ไขมนั (cholesterol) ระดบัไขมนัทีม่ปีระโยชน ์ (HDL) การได้
รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน 
เครือ่งมอืสายวดัรอบเอว เครือ่งวดัความดนัโลหติ (mercuracy 
sphygmomanometer) และหฟูงั (stethoscope)  
การพทิกัษส์ทิธิก์ลุม่ตวัอยา่ง 
 ผู้วิจัยทำหนังสือขออนุมัติการทำโครงการวิจัยเก็บ
รวบรวมข้อมูลและเพื่อพิทักษ์สิทธิกลุ่มตัวอย่างจากคณะ
กรรมการจรยิธรรมการวจิยัในคนหนงัสอืไดร้บัอนมุตัเิลขที ่
Si491/2008 ผู้วิจัยแนะนำตัวกับกลุ่มตัวอย่างโดยแจ้ง
วัตถุประสงค์ของการศึกษาอธิบายวิธีการศึกษารวมถึง
ประโยชน์และผลข้างเคียงในการเข้าร่วมการวิจัยอย่าง
ชัดเจนพร้อมทั้งขอความยินยอมในการทำวิจัย โดยผู้วิจัย
ชี้แจงให้ทราบถึงการพิทักษ์สิทธิ์กลุ่มตัวอย่างโดยกลุ่ม

ตวัอยา่งมสีทิธิท์ีจ่ะตอบรบัหรอืปฏเิสธการเขา้รว่มโครงการ
วิจัยทั้งนี้การตอบรับหรือปฏิเสธไม่มีผลใดๆ ต่อการรักษา
พยาบาล และเมื่อเข้าร่วมการวิจัยแล้วสามารถออกจาก  
การวจิยัไดเ้มือ่ตอ้งการโดยไมจ่ำเปน็ตอ้งชีแ้จงเหตผุลเมือ่ได้
รบัความยนิยอมจากกลุม่ตวัอยา่งแลว้ ผูว้จิยัจงึเริม่ทำการ
ศกึษาในกลุม่ตวัอยา่ง 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างด้วยตนเองเกี่ยวกับ  
ขอ้มลูสว่นตวัและขอ้มลูตวัแปรในแบบประเมนิความเสีย่ง
ตอ่โรคหลอดเลอืดหวัใจ Rama - EGAT heart score ซึง่
ประกอบดว้ย ทีอ่ยูอ่าศยัในปจัจบุนั อาชพี รายได ้ (บาท/ 
เดอืน) ระดบัการศกึษา การสบูบหุรี่ในปจัจบุนั (สบู ไมส่บู
หรอืระยะเวลาทีเ่ลกิสบู) การดืม่สรุาในปจัจบุนั (ดืม่ ไมด่ืม่
หรือระยะเวลาที่เลิกดื่ม) ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรค  
ความดนัโลหติสงูหรอืมกีารรบัประทานยาลดความดนัโลหติ 
ไดร้บัการวนิจิฉยัวา่เปน็โรคเบาหวานหรอืไดร้บัการรกัษาทาง
ยา และประวตัโิรคประจำตวั 2. การตรวจวดัขนาดรอบเอว
และการตรวจวดัระดบัความดนัโลหติ 3. บนัทกึผลทดสอบ
ทางห้องปฏิบัติการ ประกอบด้วย ค่าระดับ Total 
cholesterol และ HDL cholesterol ขอ้มลูดงักลา่วไดม้า
จากแฟ้มประวัติผู้ป่วยก่อนการได้รับการวินิจฉัยว่าเป็น   
โรคไขมันในเลือดผิดปกต ิ หรือเป็นค่าล่าสุดที่บันทึกไว้ใน   
4. คำนวณการใหค้ะแนนความเสีย่งของแตล่ะตวัแปรอา้งองิ
ตาม Rama – EGAT heart score 5. ประมวลผลรวมของ
คะแนนสงูถา้คะแนนรวมอยู่ในระดบัสงูแสดงถงึโอกาสเสีย่ง
ตอ่การเกดิ โรคหวัใจขาดเลอืดเฉยีบพลนัสงู 
 การวิเคราะห์ข้อมูล  
 โดย แจกแจงความถี ่คำนวณรอ้ยละ คา่เฉลีย่และคา่
เบีย่งเบนมาตรฐานเพือ่อธบิายลกัษณะทัว่ไปของกลุม่ศกึษา
และหา ROC curves เพือ่วเิคราะหห์าจดุตดัของคะแนน 
(cut of point) ทดสอบความตรงหรอืความถกูตอ้ง (Validity) 
โดยประเมนิจาก คา่ความไว (sensitivity) คา่ความจำเพาะ 
(specificity) และความแมน่ยำ (accuracy) รวมทัง้ทดสอบ
หาค่าพยากรณ์ประกอบด้วย ค่าคาดทำนายของผลบวก 
(PPV) และ ค่าคาดทำนายของผลลบ (NPV) ของแบบ
ประเมนิ Rama – EGAT heart score ทัง้ 3 ประเภท คอื 
แบบประเมนิโดยบคุลากรทางการแพทย ์ แบบประเมนิดว้ย
ตนเองของประชาชนทัง้แบบใชผ้ลเลอืด และแบบประเมนิ
ด้วยตนเองอย่างง่ายที่ ไม่ ใช้ผลเลือดในกลุ่ม และ  
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เปรยีบเทยีบความแมน่ยำของแบบประเมนิ Rama – EGAT 
heart score ทัง้ 3 แบบประเภท 
 
ผลการวิจัย
 1. ผลการทดสอบความตรงหรอืความถกูตอ้งของแบบ
ประเมินความเสี่ยงโรคหลอดเลือดหัวใจ Rama-EGAT 
heart score พบวา่แบบประเมนิทีท่ำโดยบคุลากรทางการ
แพทยท์ีจ่ดุตดัคะแนนที ่ 2 ซึง่จะใหค้า่ความไวและคา่ความ
จำเพาะ ร้อยละ 80 และ 50 ในเพศชาย และร้อยละ 
90และ 59 ในเพศหญิง สำหรับแบบประเมินที่ทำด้วย
ตนเองของประชาชนโดยใช้ผลเลือดมีจุดตัดคะแนนที ่ 8 
คะแนน มีค่าความไวร้อยละ 88 และค่าความจำเพาะ  
ร้อยละ 46 และแบบประเมินอย่างง่ายด้วยตนเองของ
ประชาชนโดยไม่ใชผ้ลเลอืด จะมจีดุตดัคะแนนที ่9 คะแนน
ใหค้า่ความไวรอ้ยละ 83 และคา่ความจำเพาะรอ้ยละ 50 
ค่าความน่าจะเป็นที่จะทำนายโรคได้ถูกต้องถ้าผลการ
ทดสอบเปน็บวกและผลการทดสอบเปน็ลบในแบบประเมนิ  
ทีท่ำโดยบคุลากรทางการแพทยเ์ทา่กบัรอ้ยละ 47 รอ้ยละ 

82 ในเพศชาย และรอ้ยละ 51 รอ้ยละ 93 ในเพศหญงิ 
แบบประเมนิทีท่ำดว้ยตนเองของประชาชนโดยใชผ้ลเลอืด
จะมคีา่เทา่กบัรอ้ยละ 45 รอ้ยละ 88 และเทา่กบัรอ้ยละ 46   
ร้อยละ 85 ในแบบประเมินอย่างง่ายด้วยตนเองของ
ประชาชนที่ไม่ใชผ้ลเลอืด  
 2. เมื่อเปรียบเทียบความแม่นยำของแบบประเมิน 
Rama – EGAT heart score ทัง้ 3 ประเภท โดยเปรยีบ
เทียบจากค่าพื้นที่ใต้กราฟ ROC (AUC) ของแต่ละแบบ
ประเมนิ พบวา่แบบประเมนิทีท่ำโดยบคุลากรทางการแพทย์
ทีด่ดัแปลงมาใชก้บัเพศหญงิใหค้า่ความแมน่ยำสงูสดุ โดยมี
คา่พืน้ที่ใตก้ราฟ ROC เทา่กบั 0.724 และ 0.849 ในเพศ
ชายและเพศหญงิตามลำดบั สำหรบัแบบประเมนิทีท่ำดว้ย
ตนเองของประชาชนที่ใช้ผลเลือดและแบบประเมินอย่าง
งา่ยดว้ยตนเองของประชาชนที่ไม่ใชผ้ลเลอืดจะมคีา่พืน้ที่ใต้
กราฟ ROC เทา่กบั 0.763 และ 0.69 ตามลำดบัดงัแสดง
ในรูปที ่ 1 อีกทั้งผลการศึกษานี้ยังพบว่าแบบประเมินดัง
กลา่วจะมคีวามแมน่ยำลดลงหากนำมาใชก้บัผูส้งูอาย ุ
 

____ แบบประเมนิทีท่ำโดยบคุลากรทางการแพทย ์
 สำหรบัเพศชาย 
.._.._.._. แบบประเมนิทีท่ำโดยบคุลากรทางการแพทย ์
 สำหรบัเพศหญงิ 
........................ แบบประเมนิดว้ยตนเองสำหรบัประชาชน  
 โดยใชผ้ลเลอืด 
- - - - - -  แบบประเมนิอยา่งงา่ยดว้ยตนเองสำหรบั  
 ประชาชนโดยไม่ใชผ้ลเลอืด 
 

รปูที ่1 เปรยีบเทยีบความแมน่ยำของแบบประเมนิ Rama – EGAT heart score (area underthe ROC curve) 
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การอภิปรายผล
 จากผลการศึกษานี้พบว่าแบบประเมินโดยบุคลากร
ทางการแพทยท์ีด่ดัแปลงมาใชก้บัเพศหญงิใหค้า่พืน้ที่ใตก้ราฟ 
ROC มากทีส่ดุ อาจเนือ่งมาจากการทีเ่พศหญงิได้ใหค้วาม
สำคญัเกีย่วกบัภาวะสขุภาพ มกีารใหข้อ้มลูในแบบประเมนิได้
ถกูตอ้งตามความเปน็จรงิมากกวา่เพศชาย7 และดว้ยเหตผุล
ดงักลา่วประกอบกบัในการศกึษานีม้จีำนวนประชากรเพศ
หญงิมากเมือ่เปรยีบเทยีบกบัการศกึษาใน Rama - EGAT 
heart study จงึมผีลทำใหแ้บบประเมนิทีท่ำดว้ยตนเองของ
ประชาชนมีความแม่นยำสูงกว่าการศึกษาของ Rama - 
EGAT heart study แต่ในทางตรงกนัขา้มแบบประเมนิโดย
บคุลากรทางการแพทยข์องการศกึษานี้ใหค้า่ความแมน่ยำตำ่
กวา่ ทัง้นีอ้าจเปน็เพราะดว้ยขอ้จำกดัของรปูแบบการศกึษา 
กลา่วคอืรปูแบบของการศกึษานีเ้ปน็แบบควบคมุ (case - 
control) ขอ้มลูที่ไดอ้าจมคีวามแมน่ยำและความถกูตอ้งนอ้ย
กวา่ขอ้มลูของการศกึษา Rama - EGAT heart study ทีม่ ี 
รปูแบบการศกึษาเปน็แบบ retrospective cohort8,9 อกีทัง้
การศกึษานีย้งัพบวา่หากนำแบบประเมนิไปใชก้บัผูส้งูอายจุะมี
คา่ความแมน่ยำในการทำนายลดลงอาจเพราะผูส้งูอายมุปีจัจยั
เสี่ยงสูงกว่ากลุ่มผู้ที่มีอายุยังน้อย เช่น ในปัจจัยเรื่องอาย ุ  
การเปน็โรคความดนัโลหติสงู โรคเบาหวาน และโรคไขมนั  
ในเลอืดสงูเปน็ตน้10,11,12 รวมทัง้ผูส้งูอายอุาจมคีวามบกพรอ่ง
ในเรือ่งความทรงจำทำให้ไดข้อ้มลูทีม่คีวามแมน่ยำลดลง 
 
สรุปและข้อเสนอแนะ:
 แบบประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือด
หวัใจ Rama – EGAT heart score สามารถนำมาใชก้บั
ประชากรไทยไดด้ ี โดยเฉพาะในเพศหญงิ และดว้ยระบบ
ทางด้านสุขภาพในปัจจุบันการดูแลสุขภาพเชิงรุกได้มี
บทบาทเพิ่มมากขึ้น พยาบาลหรือเจ้าหน้าที่ทางด้าน
สาธารณสขุจงึสามารถนำแบบประเมนิดงักลา่ว มาใช้ในการ
คดักรองกลุม่ประชากรทีม่คีวามเสีย่งตอ่โรคหวัใจขาดเลอืด
แบบเฉยีบพลนั เพือ่ปอ้งกนัการเกดิโรคไดต้อ่ไป 
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