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ABSTRACT
BACKGROUND
Many score such as Alvarado score and RIPASA score have been invented for the early diagnosis of acute
appendicitis.
METHODS
This is a cross-sectional diagnostic study in people with preliminary diagnosis of acute appendicitis at Khon
Kaen Hospital during 2010. The item for both Alvarado and RIPASA score was collected on the admission
and calculated for the accuracy comparing with operative findings
RESULTS
There were 110 participants with the definite diagnosis of acute appendicitis 41 people, its complications 53
people and other disease 16 people. Alvarado score had higher accuracy for diagnosis of acute
appendicitis and its complication than RIPASA and Modified RIPASA score with the best cut off point equal
to eight for diagnosisof acute appendicitis (sensitivity 62.2%, specificity 66.7, positive likelihood ratio 1.38) and
nine for diagnosis of its complication (sensitivity 45.1%, specificity 80%, positive likelihood ratio 2.25).
Moreover, it found that being male, with guarding, raised in temperature, WBC count and neutrophil count
were associated with complications of acute appendicitis
CONCLUSION
Alvarado score had higher accuracy compared with RIPASA and Modified RIPASA score
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ความถูกตองของ RIPASA และ Modified RIPASA score
เปรียบเทียบกับ Alvarado score ในการวินิจฉัยผูปวยที่สงสัยวาเปน
โรคไสติ่งอักเสบเฉียบพลันและภาวะแทรกซอนจากโรคไสติ่งอักเสบ
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บทคัดยอ
บทนำ
ปจจุบันมีการคิดวิธีการที่จะชวยในการวินิจฉัยโรคไสติ่งอักเสบเฉียบพลันและภาวะแทรกซอนจากโรคไสติ่งอักเสบเฉียบพลัน
การศึกษานี้มีจุดประสงคเพื่อทราบผลการใช RIPASA score และ Modified RIPASA score เปรียบเทียบกับการใช Alvarado
score ในแงของความถูกตองในการวินิจฉัยโรคไสติ่งอักเสบเฉียบพลันและภาวะแทรกซอนจากโรคไสติ่งอักเสบเฉียบพลัน

วิธีการศึกษา
การศึกษาเปนแบบ cross-sectional diagnostic study โดยการเก็บรวบรวมขอมูลผูปวยที่ไดรับการวินิจฉัยวาเปนโรคไสติ่ง
อักเสบเฉียบพลันและภาวะแทรกซอนจากโรคไสติ่งอักเสบเฉียบพลัน ที่โรงพยาบาลขอนแกน ตั้งแตวันที่ 2 ตุลาคม 2553
จนถึงวันที่ 20 ตุลาคม 2553 แลวนำมาคำนวณคะแนนตามเกณฑของ Alvarado score, RIPASA score และ Modified
RIPASA score จากนั้นนำคะแนนมาประเมินความถูกตองโดยใชโปรแกรมทางสถิติ

ผลการศึกษา
จากผูปวยรวมทั้งสิ้น 110 คน และมีผลการวินิจฉัยสุดทายเปน primary outcome ไดแก โรคไสติ่งอักเสบเฉียบพลัน 41 คน,
ภาวะแทรกซอนจากโรคไสติ่งอักเสบเฉียบพลัน 53 คน และโรคอื่นๆ ที่ไสติ่งปกติ 16 คน พบวาการใช Alvarado score มี
ความถูกตองในการวินิจฉัยทั้งผูปวยไสติ่งอักเสบเฉียบพลันและผูปวยที่มีภาวะแทรกซอนจากโรคไสติ่งอักเสบเฉียบพลันไดดีที่สุด
เมื่อเทียบกับ RIPASA และ Modified RIPASA score โดยคะแนนที่ดีที่สุดเทากับ 8 ในการวินิจฉัยผูปวยไสติ่งอักเสบเฉียบพลัน
(sensitivity 62.2%, specificity 66.7%, positive likelihood ratio 1.38) และคะแนนที่ดีที่สุดเทากับ 9 ในการวินิจฉัยภาวะ
แทรกซอนจากโรคไสติ่งอักเสบเฉียบพลัน (sensitivity 45.1%, specificity 80%, positive likelihood ratio 2.25) แตพบวา
RIPASA และ Modified RIPASA score มี specificity ที่สูงกวา Alvarado score ที่คะแนนที่มี positive likelihood ratio
มากที่สุด (specificity 90-96%) นอกจากนี้ จากผลการศึกษาพบวาตัวแปรสำคัญคือ เพศชาย, guarding, raised in
temperature, WBC count และ Neutrophils count มีความสัมพันธกับการเกิดภาวะแทรกซอนจากโรคไสติ่งอักเสบ
เฉียบพลัน ดังนั้นหากผูปวยมีตัวแปรดังกลาวควรมีการรักษาเพื่อปองกันการเกิดภาวะแทรกซอนจากโรคไสติ่งอักเสบเฉียบพลัน
เชน การใหยาปฏิชีวนะรวมกับการผาตัด เปนตน

สรุป
การใช Alvarado score มีความถูกตองในการวินิจฉัยผูปวยโรคไสติ่งอักเสบเฉียงพลันไดดีที่สุดเมื่อเทียบกับ RIPASA และ
Modified RIPASA score
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โ

รคไสติ่งอักเสบเฉียบพลันเปนโรคทางศัลยกรรมที่พบ
ได บ อ ยในห อ งฉุ ก เฉิ น 1 ซึ่ ง เป น โรคที่ ต อ งได รั บ การ
ผาตัดอยางเรงดวน การวินิจฉัยโรคนี้อยางถูกตองจึงเปนสิ่ง
จำเปน แตการวินิจฉัยสวนมากมักเปนการวินิจฉัยจากอาการ
และอาการแสดงของ ผูปวย ซึ่งทำใหเกิดความผิดพลาดใน
การวินิจฉัยไดสูง เปนผลใหมีความรุนแรงของโรคมากขึ้น
และอาจเกิดภาวะแทรกซอนตามมาไดหากไมไดรับการรักษา
อยางทันทวงที2 รวมถึงหากมีการวินิจฉัยที่ลาชาก็อาจทำให
ผูปวยเกิดภาวะแทรกซอนอื่นๆ ทั้งกอนและหลังผาตัดได3
เนื่องจากผูปวยมักมีอาการและอาการแสดงที่คลายคลึงกับ
โรคอื่นๆ หลายโรค เชน acute gastroenteritis, pelvic
inflammatory disease, acute diverticulitis เปนตน4 ซึ่ง
บางโรคไมจำเปนตองไดรับการผาตัด แตเนื่องจากโรคไสติ่ง
อักเสบเฉียบพลัน อาจไมมีอาการหรืออาการแสดง รวมทั้งยัง
ไมมีเครื่องมือในการวินิจฉัยอยางใดอยางหนึ่งเพื่อจะยืนยัน
โรคนี้ได อยางแนชัดในผูปวยทุกราย ดังนั้น ในป 1986 จึงมี
การคิดวิธีการที่ชวยในการวินิจฉัยโดยใชการซักประวัติ การ
ตรวจรางกาย และผลทางหองปฏิบัติการเปนการประเมิน
คะแนนที่เรียกวา alvarado score5 พบวามี sensitivity และ
specificity คือ 53% และ 88% ตามลำดับ แตเนื่องจากยัง
มีการประเมินที่ผิดพลาดสูงถึง 20-44 % จึงไดมีการปรับ
เปลี่ยนวิธีการประเมิน เพื่อลดการผาตัดไสติ่งในกรณีที่ไมได
เปนโรคไสติ่งอักเสบ (negative appendectomy) โดยที่ไม
เพิ่มภาวะแทรกซอนหรืออัตราการเสียชีวิตใหมากขึ้น เรียกวา
Modified Alvarado score6 ซึ่งพบวามีความถูกตองมาก
กวาแบบเดิมคือ มี sensitivity และ specificity เทากับ
75 % และ 80 % อยางไรก็ตาม การศึกษาตอมาชี้ใหเห็น
วา ในผูปวยที่มีเชื้อชาติตางกัน และลักษณะของอาหารการ
กินตางกัน มี Sensitivity และ specificity ที่นอยลง7,8
นอกจากนี้ยังไดมีผูศึกษาเกี่ยวกับการใช Alvarado score
และ Modified Alvarado score ในผูปวยที่มีเชื้อชาติเอเชีย
ถึงในแงของความถูกตองแมนยำในการประเมินผูปวยที่สงสัย
วาเปนโรคไสติ่งอักเสบเฉียบพลัน พบวา Alvarado และ
Modified Alvarado score มีความถูกตองในผูปวยที่มีเชื้อ
ชาติเอเชียนอยกวาผูปวยในยุโรปหรืออเมริกา จึงไดมีการ
คิดคนวิธีการประเมินสำหรับใชในผูปวยชาวเอเชียขึ้น เรียก
วา RIPASA score9 ซึ่งไดมีการปรับเปลี่ยนตัววัดใหเหมาะสม
มากยิ่งขึ้น พบวา sensitivity และ specificity คือ 97.5%
และ 81.8% รวมถึงพบวาสามารถลดอัตราการวินิจฉัยผิด
พลาดไดมากถึง 13.5%10 แตเนื่องจาก RIPASA Score นั้น
เปนการใชอาการและอาการแสดงของผูปวยเปนตัววัด จึง
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จำเป น ต อ งมี ก ารศึ ก ษาเพื่ อ ยื น ยั น ความน า เชื่ อ ถื อ ในกลุ ม
ตัวอยางที่แตกตางกันออกไป ซึ่งการศึกษาที่ผานมา9 มีเพียง
กลุมผูปวยเพียงกลุมเดียว รวมกับยังไมมีการศึกษาเปรียบ
เที ย บอย า งชั ด เจนในผู ป ว ยคนเดี ย วกั น นั้ น ว า การใช
Alvarado score เทียบกับ RIPASA score วิธีการประเมิน
แบบใดมีความถูกตองแมนยำในการวินิจฉัยโรคไสติ่งอักเสบ
เฉี ย บพลั น มากกว า กั น ในผู ป ว ยชาวเอเชี ย ฉะนั้ น ผู วิ จั ย จึ ง
ต อ งการศึ ก ษาว า ในผู ป ว ยคนเดี ย วกั น การใช Alvarado
score และ RIPASA score ในการวินิจฉัยโรคไสติ่งอักเสบ
เฉียบพลันนั้นมีความถูกตองแตกตางกันหรือไม

วิธีการศึกษา
รูปแบบการศึกษา
เปนการศึกษาแบบ cross-sectional diagnostic study
โดยศึกษาในชวงตั้งแตวันที่ 2 ตุลาคม 2553 จนถึงวันที่ 20
ตุลาคม 2553

ผูเขารวมการศึกษา
ไดทำการศึกษาในกลุมผูปวยอายุตั้งแต 15 ปขึ้นไปที่ไดรับ
การตรวจวิ นิ จ ฉั ย โดยศั ล ยแพทย หรื อ ได รั บ การส ง ตั ว มา
ทำการรั ก ษาต อ ที่ แ ผนกศั ล ยกรรมโรงพยาบาลขอนแก น
โดยที่ ทั้ ง หมดได รั บ การวิ นิ จ ฉั ย ในขั้ น ต น (provisional
diagnosis) ว า เป น โรคไส ติ่ ง อั ก เสบเฉี ย บพลั น และภาวะ
แทรกซอนจากโรคไสติ่งอักเสบเฉียบพลัน ไดแก ruptured
appendicitis, acute suppurative appendicitis และ
gangrene appendicitis โดยทั้งหมดไมคำนึงถึงผลการ
วินิจฉัยขั้นสุดทาย (definite diagnosis) และวิธีการรักษา
สุดทายกอนจำหนายจากโรงพยาบาล และไมทำการศึกษา
ในผูปวยที่ไดรับการวินิจฉัยโรคไสติ่งอักเสบเฉียบพลันที่ตั้ง
ครรภอยู และผูปวยที่มีการวางแผนจะทำการผาตัดอื่น ๆ ที่
ในการผาตัดนั้นมีการผาตัดไสติ่งเปนการผาตัดเสริม หลัง
จากที่ แ พทย ห รื อ นั ก ศึ ก ษาแพทย (โดยการควบคุ ม ของ
อาจารย แ พทย ) ที่ ป ฏิ บั ติ ง านในกลุ ม งานศั ล ยกรรม
โรงพยาบาลขอนแกนไดซักประวัติ ตรวจรางกาย และบันทึก
ลงในแฟมประวัติของผูปวยเรียบรอยแลว จะรับผูปวยที่ไดรับ
การวิ นิ จ ฉั ย เบื้ อ งต น ว า เป น โรคไส ติ่ ง อั ก เสบเฉี ย บพลั น และ
ภาวะแทรกซอนจากโรคไสติ่งอักเสบเฉียบพลันเขารักษาใน
หอผูปวยแผนกศัลยกรรมเพื่อรอเขารับการผาตัดตอไป
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เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล
ผูปวยที่ไดรับการคัดเลือกเขารวมการศึกษา จะไดรับการขอ
อนุญาตเก็บขอมูลตามแบบบันทึกที่ผูวิจัยไดจัดทำขึ้น โดย
การใชขอมูลเบื้องตนจากแฟมประวัติของผูปวยเปนหลัก และ
อธิบายเกี่ยวกับวัตถุประสงคของการศึกษา จากนั้นผูปวยลง
ลายมือชื่อในใบยินยอมเขารวมการศึกษา หากขาดขอมูลใด
จะพิจารณาทำอยูสองกรณีคือ หากผูปวยยังไมไดเขารับการ
ผาตัด จะซักประวัติและตรวจรางกายในขอที่ขอมูลขาดไป
หรือหากผูปวยไดรับการผาตัดแลวถือเปนขอมูลที่ขาดหายไป
(missing data) ทั้งนี้ หลังจากที่ไดขอมูลประวัติและการ
ตรวจรางกายครบแลวตามแบบบันทึก จะมีการตรวจสอบอีก
ครั้งหนึ่งโดยการสอบถามผูปวยเพื่อยืนยันความถูกตอง แบบ
บันทึกประกอบดวยขอมูลทั่วไปของผูปวย ลักษณะอาการ
และอาการแสดง รวมถึงผลการผาตัดของผูปวยและเวลา
ที่ทำการบันทึกตอนที่เขารับการรักษาและกอนผาตัด รวมทั้ง
สิ้น 14 ตัวแปร ไดแก อายุ เพศ เชื้อชาติ ระยะเวลาของ
การปวดทอง การปวดทองนอยดานขวา การยายตำแหนง
ของการปวด การเบื่ออาหาร การคลื่นไส/อาเจียน การตรวจ
รางกายพบหนาทองแข็งเกร็งจากความเจ็บปวด การกดหนา
ทองดานซายแลวดานขวาเจ็บ การเจ็บหนาทองภายหลังการ
ปลอยมือ การเพิ่มของจำนวนเม็ดเลือดขาว อุณหภูมิกายที่
วัดทางรักแรสูงขึ้น และผลตรวจปสสาวะ

การรวบรวมและการวิเคราะหขอมูล
จากขอมูลผูปวยเบื้องตน การซักประวัติ การตรวจรางกาย
และผลทางหองปฏิบัติการ ไดถูกนำมาคำนวณตามระบบ
Alvarado’s score และ RIPASA score และเนื่องจากมี
ขอมูลขาดหาย (missing data) ในสวนของ Rovsing’s sign
และ urine analysis จึงไดประยุกต Modified RIPASA
score ขึ้ น มาโดยการตั ด คะแนนส ว นที่ เ ป น การประเมิ น
Rovsing’s sign และ urine Analysis ออก โดยแบงเปน
Modified RIPASA 3 กลุมดังนี้ 1 คือกลุมผูปวยที่ไมนำ
ตัวแปร Rovsing’s sign มาคำนวณ, Modified RIPASA 2
คือ กลุมผูปวยที่ไมนำตัวแปร urine analysis มาคำนวณ
และ Modified RIPASA 3 คือ กลุมผูปวยที่ไมนำตัวแปรทั้ง
สองมาคำนวณ จากนั้ น นำข อ มู ล มาคำนวณคะแนนตาม
ระบบ Alvarado’s score, RIPASA score และ Modified
RIPASA 1 2 และ 3 แลวนำมาประเมินความถูกตองในการ
วิ นิ จ ฉั ย ขั้ น สุ ด ท า ย (definite diagnosis) เป น โรคไส ติ่ ง
อักเสบเฉียบพลันและภาวะแทรกซอนจากโรคไสติ่งอักเสบ
เฉี ย บพลั น ได แ ก ruptured appendicitis, acute
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suppurative appendicitis และ Gangrene appendicitis
ถือเปน outcome และแบง outcome ออกเปน 3 กลุม
คือ กลุมที่ไดรับการวินิจฉัยเปนไสติ่งอักเสบเฉียบพลัน, กลุม
ที่ไดรับการวินิจฉัยวาเปนภาวะแทรกซอนจากโรคไสติ่งอักเสบ
เฉียบพลัน และกลุมโรคอื่นๆ ที่ไมใชโรคไสติ่งอักเสบ โดยผล
การวินิจฉัยขั้นสุดทายของทั้ง 3 กลุมเปนผลภายหลังการ
รักษาเสร็จสิ้นแลว และนำขอมูลของตัวแปรทั้ง 14 ตัวแปร
มาวิเคราะหขอมูลวา ตัวแปรใดบางมีผลตอการเกิดภาวะ
แทรกซอนจากโรคไสติ่งอักเสบเฉียบพลันเปน secondary
outcome

การวิเคราะหขอมูลทางสถิติ
ขอมูลที่ไดจะถูกนำมาคำนวณโดยใชโปรแกรมคำนวณทาง
สถิ ติ SPSS version 15 เพื่ อ เปรี ย บเที ย บ Primary
outcome คือ ความถูกตองในการวินิจฉัยโรคไสติ่งอักเสบ
เฉียบพลันของ Alvarado score, RIPASA score และ
Modified RIPASA score 1 2 และ 3 โดยใช (receiver
operationg characteristic (ROC) curve) เพื่อหาคา
ความถูกตองและเพื่อคำนวณหา sensitivity, specificity
และ positive likelihood ratio ของแตละ score แลวนำ
คาที่ดีที่สุดจาก คา positive likelihood ratio มาเปรียบ
เทียบกัน นอกจากนี้ไดใช descriptive statistics ในการหา
univariate analysis เพื่อหาปจจัยที่มีผลตอการเกิดภาวะ
แทรกซอนจากโรคไสติ่งอักเสบเฉียบพลัน โดยกำหนดคา
P-value นอยกวา 0.05 ถือวามี statistical significance

ผลการศึกษา
ในชวงตั้งแตวันที่ 2 ตุลาคม 2553 จนถึงวันที่ 20 ตุลาคม
2553 มี ผู ป ว ยที่ เ ข า รั บ การรั ก ษาที่ แ ผนกอุ บั ติ เ หตุ - ฉุ ก เฉิ น
โรงพยาบาลขอนแกนดวยอาการปวดทองนอยดานขวา และ
ไดรับการวินิจฉัยเบื้องตนวาเปนโรคไสติ่งอักเสบและผูปวย
เหลานี้ไดถูกสงตอใหศัลยแพทยดูแลรักษาตอ ซึ่งศัลยแพทย
ได ซั ก ประวั ติ แ ละตรวจร า งกายยื น ยั น การวิ นิ จ ฉั ย เบื้ อ งต น
จากนั้นผูศึกษาไดติดตามเก็บขอมูลผูปวยทุกคนที่มีคุณสมบัติ
ตามเกณฑการคัดเลือกเขารวมการศึกษา จนกระทั่งไดผูปวย
จำนวนทั้งสิ้น 110 คน ซึ่งไดรับการวินิจฉัยเบื้องตนวาเปน
ผูปวยโรคไสติ่งอักเสบเฉียบพลัน (acute appendicitis)
จำนวน 95 คน และผูปวยที่มีภาวะแทรกซอนจากไสติ่ง
อักเสบเฉียบพลัน (complicated appendicitis) จำนวน
15 คน โดยในจำนวนนี้ไดรับการผาตัดรักษาทั้งสิ้น 97 คน
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ซึ่งผลภายหลังการผาตัดรักษา (post operative findings)
ไดแก เปนโรคไสติ่งอักเสบเฉียบพลัน 41 คน และมีภาวะ
แทรกซ อ นจากโรคไส ติ่ ง อั ก เสบ 51 คน ได แ ก rupture
appendicitis (29 คน) suppurative appendicitis
(15 คน) และ gangrene appendicitis (7 คน) สวน
ผูปวยที่มีอาการเหมือนไสติ่งอักเสบแตภายหลังการผาตัด
รักษาพบวาไสติ่งปกติแตมีพยาธิสภาพอื่น ๆ 5 คน ไดแก
โรคลำไสอักเสบเฉียบพลัน (acute enteritis) 2 คน, โรค
ถุงน้ำดีอักเสบเฉียบพลัน (acute cholecystitis) 1 คน,
ภาวะฝในชองทอง (intra-abdominal abscess) 1 คน และ

โรคถุงน้ำรังไขบิดหมุนดานขวา (right twisted ovarian
cyst) 1 คน และไมไดรับการผาตัดรักษาทั้งหมด 13 คน
เนื่ อ งจากผู ป ว ยมี อ าการดี ขึ้ น หลั ง เข า พั ก รั ก ษาที่ ห อผู ป ว ย
แพทยจึงใหการรักษาดวยการสังเกตอาการปวดทองและยา
แก ป วดบรรเทาอาการปวดก อ นจำหน า ยจากโรงพยาบาล
และในจำนวนนี้มี 2 คนที่ไดรับการวินิจฉัยเปนฝจากไสติ่ง
อักเสบ (appendiceal abscess) โดยไดรับยาปฏิชีวนะและ
นั ด มาผ า ตั ด ในภายหลั ง ซึ่ ง ข อ มู ล ทั้ ง หมดแสดงไว ใ น
รูปภาพ 1.

Study group of patient (N = 110)

Diagnosis before surgery by Surgical physicians

Acute appendicitis
(N = 95)

Complicated appendicitis
(N = 15)

Scoring by Alvarado’s, RIPASA,
Modified RIPASA score1, 2, 3
Operative finding
( n= 82)

Non operative
( n= 13)

Other
(N = 11)
Acute
appendicitis
(N = 39)

Complicated
appendicitis
(N = 39)

Operative finding
(N = 15)

Appendiceal
abscess
(N = 2)

Normal
appendicitis
(N = 4)

Acute
appendicitis
(N = 2)

Complicated
appendicitis
(N = 12)

Normal
appendicitis
(N = 1)

รูปภาพ 1. Design of the Study
จากขอมูลพื้นฐานของผูปวย (ตาราง 1) ทั้งสิ้น
110 คน มีผูปวย 1 คนไมสามารถตรวจรางกายไดเนื่องจาก
ไดรับยากลุม Benzodiazepine เพื่อระงับอาการสับสน และ
จากผลการศึกษาพบวามีผูปวยที่ไดรับการวินิจฉัยกอนการ
ผาตัดวาเปนไสติ่งอักเสบเฉียบพลัน แตผลการวินิจฉัยหลัง
การผ า ตั ด พบว า เป น ภาวะแทรกซ อ นจากโรคไส ติ่ ง อั ก เสบ

เฉียบพลัน (รูปภาพ 1) ผูศึกษาจึงไดทำการศึกษาหาความ
สัมพันธของระยะเวลาตั้งแตเขาพักในหอผูปวยจนถึงเวลา
ผาตัดระหวางกลุมผูปวยที่มี Primary outcome เปนไสติ่ง
อักเสบเฉียบพลันและภาวะแทรกซอน พบวาไมมีความแตก
ตางอยางมีนัยสำคัญทางสถิติของระยะเวลาที่ศึกษาระหวาง
กลุมผูปวยทั้งสองกลุมนั้น (P-value = 0.52)
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ตาราง 1. Participants’ Characteristics and Their Operative Findings.
Characteristics

Results

Age—(yr)

39.6±20.1

Male sex—no. (%)

52 (47.3)

Thai nationality—no. (%)

110 (100)

rignt lowor quadrant pain—no. (%)

110 (100)

Duration of abdominal pain before admit (hr)
Median
Interquartile range
Time from diagnosis to surgery—(hr)

24
10-43
11±7.5

Migration of pain to right iliac fossa—no.(%)

80 (72.7)

Anorexia—no. (%)

51 (46.4)

Nausea and vomitting—no. (%)

59 (53.6)

Guarding—no. (%)

58 (52.7)

Positive Rovsing’s sign—no. (%)

47 (42.7)

Tender at right lower quadrant

109 (99.1)

Rebound tenderness—no. (%)

96 (86.4)

Body temperature—(C)

37.7±0.9

Leukocytosis—no. (%)

92 (83.6)

White blood coont—(1000 cell/mm3)

14.5±5.0

Polymorphonuclear leukocytes count—(%)
Median
Interquartile range

82
77-88

Polymorphonuclear leukocytes count > 75 %—no. (%)

89 (80.9)

Normal urine analysis—no. (%)

74 (67.3)

เมื่อเปรียบเทียบความถูกตองของการใช Alvarado score,
RIPASA score, Modified RIPASA score 1, 2 และ 3 ใน
การวินิจฉัยโรคไสติ่งอักเสบทั้งกลุมเฉียบพลันและกลุมที่มี
ภาวะแทรกซอน จากโรคไสติ่งอักเสบเฉียบพลัน จากผูปวย
ทั้งสิ้น 110 คน มีผูปวย 105 คน ที่มีขอมูลครบถวนและ
สามารถคำนวณ Alvarado scoreได และมีผูปวย 59 คน
ที่มีขอมูลครบถวนและสามารถคำนวณ RIPASA score ได
สำหรั บ ข อ มู ล ผู ป ว ยที่ ไ ม ส ามารถนำมาคำนวณ RIPASA
score ไดเนื่องจากขอมูลไมครบในสวนของ Rovsing’s sign
และ urine analysis จึงไดคิด Modified RIPASA score 1,

2 และ 3 ขึ้นมาโดยการตัดคะแนนสวนที่เปนการประเมิน
Rovsing’s sign และ urine Analysis ออก จากนั้นแบง
primary outcome ออกเปน 2 กลุม คือ กลุมที่ไดรับการ
วินิจฉัยเปนโรคไสติ่งอักเสบเฉียบพลัน และกลุมที่ไดรับการ
วินิจฉัยภาวะแทรกซอนจากโรคไสติ่งอักเสบเฉียบพลัน โดย
ผลทั้ง 2 กลุมเปนผลภายหลังการผาตัด และนำมาวิเคราะห
ข อ มู ล โดยใช ROC curve ผลการศึ ก ษาพบว า การใช
Alvarado score มีความถูกตองในการวินิจฉัยมากกวาการ
ใช RIPASA score และ Modified RIPASA score 1, 2
และ 3 อยางมีนัยสำคัญทางสถิติในกลุมผูปวยทั้ง 2 กลุม
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และไดหาคะแนนที่ดีที่สุดจาก Positive likelihood ratio
และไดคำนวณหา sensitivity specificity และ positive
likelihood ratio ตาม ตาราง 2. และตาราง 3. โดยคะแนน
ที่ดีที่สุด ในการวินิจฉัยผูปวยไสติ่งอักเสบเฉียบพลันที่ใชของ
Alvarado score เทากับ 8 (sensitivity 62.2%, specificity
66.7%, positive likelihood ratio 1.38) ในการวินิจฉัยภาวะ
แทรกซอนจากโรคไสติ่งอักเสบเฉียบพลัน และคะแนนที่ดี
ที่สุดที่ใชของ Alvarado score เทากับ 9 (sensitivity
45.1%, specificity 80%, positive likelihood ratio 2.25)
จากผลการศึกษาพบวา การใช Alvarado score

ในการวิ นิ จ ฉั ย primary outcome ในกลุ ม ที่ ไ ด รั บ การ
วิ นิ จ ฉั ย เป น ไส ติ่ ง อั ก เสบเฉี ย บพลั น และกลุ ม ที่ ไ ด รั บ การ
วินิจฉัยมีภาวะแทรกซอนจากโรคไสติ่งอักเสบเฉียบพลัน ใน
ผูปวยที่เปนเพศชายมีความถูกตองมากกวาเพศหญิง สวนใน
เพศหญิง พบวาการใช RIPASA score และ Modified
RIPASA score 1 2 และ 3 มีความถูกตองในการใชวินิจฉัย
primary outcome ในกลุมที่ไดรับการวินิจฉัยเปนโรคไสติ่ง
อั ก เสบเฉี ย บพลั น และกลุ ม ที่ ไ ด รั บ การวิ นิ จ ฉั ย มี ภ าวะ
แทรกซอนจากโรคไสติ่งอักเสบเฉียบพลันมีความถูกตองมาก
กวาเพศชาย

ตาราง 2. Optimal Score for Diagnosis Acute Appendicitis
Score

Sensitivity (%)

Specificity (%)

Positive
likelihood ratio

Alvarado

8

62.2

66.7

1.86

RIPASA

12.5

41.7

90.8

4.58

Modified RIPASA 1

11

30.9

91.7

3.72

Modified RIPASA 2

11.5

36.5

91.7

4.39

Modified RIPASA 3

10

31.1

93.3

2.65

Sensitivity (%)

Specificity (%)

Positive

ตาราง 3. Optimal Score for Diagnosis Complicated Appendicitis
Score

likelihood ratio
Alvarado

9

45.1

80

2.25

RIPASA

13

40.6

90.9

4.46

Modified RIPASA 1

11

39.5

91.7

4.73

Modified RIPASA 2

11.5

42.5

91.7

5.1

Modified RIPASA 3

10

39.2

93.3

5.88

เมื่อเปรียบเทียบความถูกตองของการใช Alvarado score,
RIPASA score, Modified RIPASA score 1, 2 และ 3 ใน
การวินิจฉัยโรคอื่นที่ไมใชโรคไสติ่งอักเสบ จากการศึกษาครั้ง
นี้ ไดนำ Alvarado score, RIPASA score และ Modified
RIPASA 1 2 และ 3 มาคำนวณคะแนนในกลุมผูปวยที่มี
primary outcome ในกลุมที่ 3 คือ กลุมโรคอื่นๆ ที่ไมใช
โรคไสติ่งอักเสบดวยและนำคะแนนมาประเมินหาคาความถูก
ตองในการวินิจฉัยโดยใช ROC curve ผลการศึกษาพบวา

ค า ความถู ก ต อ งในการวิ นิ จ ฉั ย โรคอื่ น ๆ ที่ ไ ม ใ ช โ รคไส ติ่ ง
อั ก เสบ มี ค า ต่ ำ กว า diagnosis reference line ทั้ ง
Alvarado score, RIPASA score และ Modified RIPASA
1, 2 และ 3 ดังแสดงไวใน รูปภาพ 2 c.
ในผลการศึ ก ษานี้ หลั ง จากใช descriptive
statistics เพื่อวิเคราะหหาวาตัวแปรใดมีผลตอการเกิดภาวะ
แทรกซอนจากโรคไสติ่งอักเสบเฉียบพลัน พบวา เพศชาย,
guarding, raised in temperature, WBC count และ
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neutrophils count มีความแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญ
ทางสถิ ติ (P-value ≤ 0.05) ระหว า งกลุ ม ผู ป ว ยที่ ไ ด รั บ
การวินิจฉัยเปนโรคไสติ่งอักเสบเฉียบพลัน และกลุมภาวะ
แทรกซอนจากโรคไสติ่งอักเสบเฉียบพลัน เชน ไสติ่งแตก,
ฝที่บริเวณไสติ่ง เปนตน โดยพบวาเพศชาย, guarding,
raised in temperature (>38 ํc), white blood cell
(WBC) (>15,500 cell/mm3) และ Neutrophils count (>
80.9%) มีความสัมพันธกับการเกิดภาวะแทรกซอนจากโรค
ไสติ่งอักเสบเฉียบพลัน ดังแสดงในตาราง 4.

a

b

c
รู ป ภาพ 2. Receiver operating characteristic curve for
diagnosis of acute appendicitis (a), complicated
appendicitis (b) and diagnosis other diseases (c)

วิจารณและสรุปผล
จากผลการศึกษาในครั้งนี้พบวา การใช Alvarado score มี
ความถูกตองในการวินิจฉัย ผูปวยที่มีอาการและอาการแสดง
สงสัยเปนไสติ่งอักเสบทั้งในผูปวยกลุมไสติ่งอักเสบเฉียบพลัน
และผูปวยกลุมภาวะแทรกซอนจากไสติ่งอักเสบเฉียบพลัน
มากกวาการใช RIPASA score และ Modified RIPASA
score 1, 2 และ 3 โดยคาความถูกตอง ในการวินิจฉัยผูปวย
ไสติ่งอักเสบเฉียบพลัน พิจารณาจาก ROC curve และ
คาคะแนนที่ดีที่สุดเทากับ 8 (Sensitivity 62.2%, Specificity
66.7%, Positive likelihood ratio 1.38) สำหรับผูปวยที่
วินิจฉัยไดแลววาเปนโรคไสติ่งอักเสบเฉียบพลันแตยังไมแนใจ
ว า เกิ ด ภาวะแทรกซ อ นแล ว หรื อ ไม ให ป ระเมิ น โดยการใช
Alvarado score ที่ มี ค ะแนนที่ ดี ที่ สุ ด เท า กั บ 9
(Sensitivity 45.1%, Specificity 80%, Positive likelihood
ratio 2.25) แตจากผลการศึกษาหากพิจารณา RIPASA
score และ Modified RIPASA score 1, 2 และ 3 จะพบ
วา มี specificity และ positive likelihood ratio สูงกวา
Alvarado score แต sensitivity ต่ำกวา Alvarado score
ดังนั้นการประเมินดวย RIPASA score และ Modified
RIPASA score 1, 2 และ 3 จึงสามารถใชเพื่อยืนยันการ
วินิจฉัยทั้งในผูปวยกลุมไสติ่งอักเสบเฉียบพลันและผูปวยกลุม
ภาวะแทรกซอนจากไสติ่งอักเสบเฉียบพลัน และจาก ROC
curve จะพบวา RIPASA score มี accuracy ดีที่สุดเมื่อ
เทียบกับ Modified RIPASA score 1, 2 และ 3 และ
Modified RIPASA 1 มี accuracy ต่ำที่สุด ดังนั้นผูปวยที่
สงสั ย ว า เป น ไส ติ่ ง อั ก เสบแต ยั ง วิ นิ จ ฉั ย ไม ไ ด ค วรตรวจ
Rovsing’s sign ทุ ก ราย แต อ ย า งไรก็ ต ามควรส ง ตรวจ
ปสสาวะดวย เพื่อใหไดความแมนยำ และประเมินไดถูกตอง
มากที่สุด จากผลการศึกษาพบวา การใช Alvarado score
มีความถูกตองในการวินิจฉัยผูปวยเพศชายมากกวาและการ
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ตาราง 4. Univariate Analysis of Patient with Acute Appendicitis and Complication
Acute appendicitis

Complication

P-value

37±20

44±20

0.118

Male sex—no. (%)

15 (28.8)

32 (61.5)

0.028

Rignt lower quadrant pain—no. (%)

41 (37.3)

53 (48.2)

1

Age—(yr)

Duration of abdominal pain before admit (hr)
Median

0.221
24

24

7.5-48

15-44.5

Migration of pain to right iliac fossa—no. (%)

33 (41.3)

38 (47.5)

0.326

Anorexia—no. (%)

16 (31.4)

26 (51.0)

0.348

Nausea/vomiting—no. (%)

21 (35.6)

35 (59.3)

0.147

Guarding—no. (%)

16 (27.6)

37 (63.8)

0.003

Positive Rovsing’s sign—no. (%)

14 (29.8)

28 (59.1)

0.374

Rebound tenderness—no. (%)

35 (36.8)

48 (50.5)

0.437

Tender at right lower quadrant—no. (%)

41 (37.6)

53 (48.6)

1.000

White blood cell count—(1,000 cell/mm3)

12.9±5

15.9±4

0.003

Leukocytosis—no. (%)

31 (39.7)

40 (51.3)

0.225

Temperature— (•C)

37.3±0.6

38±1

<0.001

Fever—no. (%)

24 (58.5)

13 (31.7)

0.015

Interquartile range

Neutrophil —(1,000 cell/mm3)
Median

<0.001
78

86.3

Interquartile range

63-87.5

80.9-89.3

Normal urine analysis—no. (%)

28 (37.8)

36 (48.6)

ใช RIPASA score และ Modified RIPASA score มีความ
ถูกตองในการใชวินิจฉัยผูปวยเพศหญิงมากกวาเพศชาย ดัง
นั้นหากเปนผูปวยเพศชายแนะนำใหประเมินดวย Alvarado
score โดยไมจำเปนตองใช RIPASA score หรือ Modified
RIPASA score เพื่อชวยยืนยันการวินิจฉัย แตในผูปวยเพศ
หญิง ควรใช RIPASA score หรือ Modified RIPASA
score เพื่อชวยยืนยันการวินิจฉัยไสติ่งอักเสบเฉียบพลันเสมอ
และจากการศึกษาเมื่อนำ Alvarado score, RIPASA และ
Modified RIPASA มาใชในการวินิจฉัยโรคอื่นมีความถูกตอง
นอย ดังนั้น เกณฑการประเมินดังกลาวมีความจำเพาะใน
การวินิจฉัยกับโรคไสติ่งอักเสบเฉียบพลันมากที่สุด ถึงแม
ระยะเวลาที่ประเมินคะแนนกับเวลาเริ่มการผาตัดจนไดผล
ของ primary outcome โดยเฉลี่ ย ในกลุ ม ตั ว อย า งนี้
ประมาณ 11±7.5 ชั่วโมง จากตาราง 1. แตจากการหาความ

0.506

สัมพันธของระยะเวลาตั้งแตเขาพักในหอพักผูปวยจนถึงเวลา
ผาตัดระหวางกลุมผูปวยที่มี Primary outcome เปนกลุม
ผู ป ว ยที่ ไ ด รั บ การวิ นิ จ ฉั ย ขั้ น สุ ด ท า ยเป น ไส ติ่ ง อั ก เสบ
เฉียบพลันและภาวะแทรกซอนจากไสติ่งอักเสบเฉียบพลัน
พบวาไมมีความแตกตางอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ (P-value
=0.52) ดังนั้นคาคะแนนที่สามารถประเมินไดจาก Alvarado
score, RIPASA score, Modified RIPASA score 1, 2
และ 3 กอนการผาตัด จึงสามารถนำคาคะแนนมาประเมิน
ความถูกตองกับ primary outcome ได แตทั้งนี้ตองมีการ
ควบคุมตัวแปรอื่นๆ ที่สามารถเปนตัวแปรกวนไดใหเหมือน
กันในผูปวยทุกกลุมดวย
จากการศึกษากอนหนานี้พบวา RIPASA score
สามารถใชในกลุมผูปวยที่เปนเอเชียตะวันออกเฉียงใตไดดี
ซึ่งแตกตางจากการศึกษาในครั้งนี้ที่พบวา Alvarado score
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มีความถูกตองในการวินิจฉัยโรคไสติ่งอักเสบไดดีกวา9 และ
จากการศึกษาเรื่องของคาคะแนนของ Alvarado ที่ดีที่สุด
คือที่คาคะแนนเทากับ 6 ซึ่งมี sensitivity และ specificity
คือ 53% และ 88%6 ตามลำดับ พบวาไมสอดคลองกับการ
ศึกษาในครั้งนี้ที่ได Alvarado score คือ 8 sensitivity
62.2%, specificity 66.7% และ positive likelihood ratio
1.38 และจากการศึกษาที่พบวาในการใช Alvarado score
ในการวินิจฉัยไสติ่งอักเสบเฉียบพลันของเพศชายและเด็กมี
ความถูกตองไดดีกวาเพศหญิงซึ่งสอดคลองกับการศึกษาใน
ครั้งนี้6 นอกจากนี้ จากการศึกษาครั้งนี้ยังพบวามีตัวแปร
ตางๆ ไดแก เพศชาย, raised in temperature (>38 ํc)
WBC count (> 15,500 cell/mm3) และ neutrophils
count (>80.9%) มีความสัมพันธกับการเกิดภาวะแทรกซอน
จากโรคไสติ่งอักเสบซึ่งสอดคลองกับการศึกษาที่ผานมา แต
จากการศึกษาที่ผานมาพบวา anorexia มีผลตอการเกิด
ภาวะแทรกซอนจากโรคไสติ่งอักเสบดวย10
การศึ ก ษาในครั้ ง นี้ มี ข อ จำกั ด ในเรื่ อ งของขนาด
ตัวอยางที่มีจำนวนเพียง 110 คน และผลจากการวิเคราะห
ขอมูลทางสถิติโดยใช ROC curve พบวา การบันทึกขอมูล
ไมครบถวนในสวนของ Rovsing’s sign และผลการสงตรวจ
ปสสาวะมีผลตอผลลัพธของการศึกษา ดังนั้นการศึกษาเพิ่ม
เติมตอไปควรมีขอมูลครบทุกปจจัย เพื่อใหไดผลการศึกษาที่
ชัดเจน เนื่องจากการศึกษาครั้งนี้เปนการดูความถูกตองของ
การใชคะแนนตางๆ เพื่อประเมินโรคไสติ่งอักเสบเฉียบพลัน
และภาวะแทรกซอนจากไสติ่งอักเสบเฉียบพลัน แตไมมีการ
ประเมินแยกเฉพาะโรคไสติ่งแตกทะลุซึ่งเปนภาวะที่ยากแก
การรั ก ษาและมี ค า ใช จ า ยในการรั ก ษามากกว า กรณี ที่ ยั ง
ไมแตก ดังนั้น จึงควรมีการศึกษาเพิ่มเติมวามีปจจัยใดบางที่

49

มี ค วามสั ม พั น ธ กั บ โรคไส ติ่ ง แตกทะลุ และเนื่ อ งจาก
Modified RIPASA score 1, 2 และ 3 เปน score ที่ได
ประยุกตขึ้นมาใหมเพื่อการศึกษาครั้งนี้โดยเฉพาะ และยัง
ไมมีการศึกษาที่เพียงพอสำหรับระบบคะแนนนี้ จึงอาจเปน
ผลใหมีคาความถูกตองนอย จึงควรมีการศึกษาเพิ่มเติมใน
การใชระบบคะแนนนี้ เนื่องจากอาจมีผลตอการสง urine
analysis ของผูปวยตอ
โดยสรุ ป แล ว จากการศึ ก ษาการใช Alvarado
score มี ค วามถู ก ต อ งในการวิ นิ จ ฉั ย ผู ป ว ยไส ติ่ ง อั ก เสบ
เฉียบพลันที่คาคะแนน คือ 8 และสามารถใช Modified
RIPASA score 2 เปนการตรวจยืนยัน โดยควรมีการตรวจ
Rovsing’s sing ดวยซึ่งเปนการตรวจที่ทำไดงายและไมเสีย
เวลา หาก Modified RIPASA score 2 มีคาคะแนนที่ 11.5
แสดงว า ผู ป ว ยมี ภ าวะไส ติ่ ง อั ก เสบจริ ง และที่ ค ะแนน
Alvarado score ดีที่สุดเทากับ 9 ในการวินิจฉัยภาวะ
แทรกซอนจากโรคไสติ่งอักเสบเฉียบพลัน ควรใหยาปฏิชีวนะ
และรี บ ทำการผ า ตั ด เพื่ อ ลด morbidity และ mortality
ตอไป และพบวาผูปวยมีตัวแปรที่สำคัญคือ เปนเพศชาย,
guarding, raised in temperature (>38 ํc), WBC count
(>15,500 cell/mm 3 ) และ neutrophils count
(>80.9%) ควรให ก ารรั ก ษาเพื่ อ ป อ งกั น การเกิ ด ภาวะ
แทรกซอน เชน ใหยาปฏิชีวนะรวมกับการผาตัด เปนตน
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