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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. 

Key words:  Rama – EGAT heart score, validity, Acute Coronary 
Syndrome  
 

Pattanaporn Supina, Kitiphong Harncharoen, Sukhontha Siri,  
Adisak Maneesia  

J Nurs Sci_S1.indd   77 11/21/09   11:30:19 AM



J Nurs Sci   Vol.27  No.2  S1  May-Aug  2009 

Journal of Nursing Science (Supplement)	7�

 

การทดสอบความแม่นยำของแบบประเมินความเสี่ยงโรคหลอดเลือด
หัวใจRama–EGATHeartScoreในผู้ป่วย
AcuteCoronarySyndromeโรงพยาบาลศิริราช*
พัฒนาพรสุปินะกิติพงษ์หาญเจริญสุคนธาศิริอดิศักดิ์มณีไสย
Corresponding author: 

พฒันาพร สปุนิะ   

E-mail: joy_please@hotmail.com 

 

พฒันาพร สปุนิะ  RN	MSc	
พยาบาลวชิาชพี โรงพยาบาลศริริาช 

 

กติพิงษ ์หาญเจรญิ PhD  

อาจารยป์ระจำภาควชิาระบาดวทิยา   

คณะสาธารณสขุศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล 

 

สคุนธา ศริ ิPhD  

อาจารยป์ระจำภาควชิาระบาดวทิยา   

คณะสาธารณสขุศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล 

 

อดศิกัดิ ์มณีไสย MD	Dip  

อาจารยป์ระจำภาควชิาอายรุศาสตร ์ 

คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล  

มหาวทิยาลยัมหดิล 

 

*วทิยานพินธว์ทิยาศาสตรมหาบณัฑติ 

(สาธารณสขุศาสตร)์ บณัฑติวทิยาลยั  

มหาวทิยาลยัมหดิล  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J Nurs Sci S1 2009;27(2):  77 - 82 

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 
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