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ผลการวิจัยถูกต้ องสมบูรณ์ หรือไม่ ?
ประเด็นประเมิน

yes

No

Can’t
tell

หมายเหตุ

Can’t
tell

หมายเหตุ

1.มีการเปรียบเทียบกับเครื่องมือมาตรฐานอ้างอิง แบบ blind และ
เป็ นอิสระต่ อกันหรือไม่
a) เครื่ องมือมาตรฐานที่ใช้เปรี ยบเทียบนั้น เป็ นที่ยอมรับ
หรื อไม่
b) เครื่ องมือมาตรฐานที่ใช้เปรี ยบเทียบและเครื่ องมือที่พฒั นา
นั้นได้ใช้กบั ทุกตัวอย่างวิจยั หรื อไม่
2. กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยมีระยะการเจ็บป่ วยทีเ่ หมาะสมกับกลุ่ม
ผู้ป่วยเป้ าหมายทีจ่ ะนําเครื่องมือวินิจฉัยทีพ่ ฒ
ั นานี้ ไปใช้ หรือไม่
3. เครื่องมือมาตรฐานที่นํามาเปรียบเทียบนั้นได้ ใช้ โดยไม่ สนใจผล
ของเครื่องมือวินิจฉัยทีพ่ ฒ
ั นาหรือไม่ (ผลของเครื่องมือทีพ่ ฒ
ั นา
ใหม่ ไม่ มีอทิ ธิพลต่ อการตัดสิ นใจใช้ เครื่องมือมาตรฐานในขณะทํา
วิจัยทดสอบนั้น)
4. ได้ บอกรายละเอียดวิธีการใช้ เครื่องมืออย่างเพียงพอจนสามารถ
นําไปใช้ ได้ หรือไม่ (เช่ น การเตรียมผู้ป่วย การใช้ เครื่องมือ การ
วิเคราะห์ และแปรผล)

ผลการวิจัยทีถ่ ูกต้ องสมบูรณ์ น้ันมีความสํ าคัญหรือไม่ ?
(เครื่ องมือที่พฒั นานั้นมีความแม่นยําในการแยกผูท้ ี่เป็ นโรคและผูไ้ ม่เป็ นโรคหรื อไม่)
ประเด็นประเมิน
1. ได้ แสดงผล Likelihood ratiosหรือ ข้ อมูลทีจ่ ําเป็ นสํ าหรับการ
คํานวณไว้ หรือไม่ ?
• ค่า LR เป็ นเท่าไร

yes

No

ตารางใช้ คาํ นวณค่ าต่ างๆ ของเครื่องมือ
Target disorder
Present
Diagnostic
test result

Totals

Absent

Positive

a

b

a+b

Negative

c

d

c+d

b+d

a+b+c+d

Totals a+c

Sensitivity = a/(a+c) = ……%
Specificity = d/(b+d) = ……%
Likelihood ratio for a positive test result = LR+ = sens/(1-spec) = …..
Likelihood ratio for a negative test result = LR - = (1-sens)/spec = ……
Positive Predictive Value = a/(a+b) = ……%
Negative Predictive Value = d/(c+d) = ……%
Pre-test probability (prevalence) = (a+c)/(a+b+c+d) = ……%
Pre-test odds = prevalence/(1-prevalence) = ……
Post-test odds = pre-test odds × LR = ……
Post-test probability = post-test odds/(post-test odds +1) = ……

สามารถนําผลการวิจัยทีถ่ ูกต้ องสมบูรณ์ และมีความสํ าคัญนี้ มาใช้ กบั ผู้ป่วยของเราได้ หรือไม่ ?
ประเด็นประเมิน

yes

No

Can’t
tell

หมายเหตุ

1. เครื่องมือวินิจฉัยทีพ่ ฒ
ั นานีห้ าได้ ง่าย ไม่ แพงมาก แม่ นยํา และ
เทีย่ งตรง ในบริบทการทํางานของเราหรือไม่
2. เครื่องมือนีส้ ามารถนํามาใช้ กบั ผู้ป่วยของเราได้ หรือไม่
- การกระจายความรุ นแรงของโรคในกลุ่มตัวอย่างการวิจยั คล้ายคลึงกับ
กลุ่มผูป้ ่ วยของเราหรื อไม่
3. ผลของเครื่องมือจะเปลีย่ นการดูแลรักษาผู้ป่วยของเราหรือไม่
- Test-teatment thresholds เป็ นอย่างไร
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- LR+ สูงหรื อตํ่า
(LR+ หมายถึง จะพบผลบวกเป็ นกี่เท่า ในกลุ่มที่ป่วยเทียบกับกลุ่มที่ไม่ป่วย)

4. ผู้ป่วยจะได้ รับประโยชน์ จากการใช้ เครื่องมือนีห้ รือไม่
- โรคดังกล่าวจะเป็ นอันตรายหรื อไม่หากไม่ได้รับการวินิจฉัย
- ความเสี่ ยงหรื ออันตรายจากเครื่ องมือพอจะยอมรับได้หรื อไม่
- หากได้รับการวินิจฉัยจากเครื่ องมือแล้ว มีการรักษาหรื อการดูแลที่มี
ประสิ ทธิภาพพร้อมจะให้ผปู้ ่ วยหรื อไม่
- ผลจากการใช้เครื่ องมือจะเปลี่ยนแปลงการดูแลรักษาที่เป็ นประโยชน์
กบั ผูป้ ่ วยของเราหรื อไม่
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