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ความหมายของแนวปฏิบัติทางคลนิิก 

•  แนวปฏิบัติทางคลนิิก (Clinical Practice 

Guidelines: CPGs) หมายถงึ ข้อความที่เป็น
ข้อเสนอแนะถงึวธีิการปฏิบัติที่ช่วยในการ
ตดัสินใจเกีย่วกบัการดูแล 



Clinical Practice Guidelines 
(CPGs) 

•  ประสิทธิภาพการใช้ CPGs จะได้ประโยชน์สูงสุดเม่ือผู้
ปฏิบัตมิีความรู้และความเช่ียวชาญในการดูแลผู้ป่วย
กลุ่มเป้าหมาย สามารถพจิารณา ประเมินความ
เหมาะสม และตัดสินใจเลือกข้อเสนอแนะมาปฏิบัติการ
ดูแลได้อย่างเหมาะสม 

 

 



ส่ิงท่ีพวกเรายงัไม่มัน่ใจ 



วธีิการสืบคน้อยา่งเป็นระบบ 

วิธีการประเมิน evidence 

วิธีการสะกดั recommendation 



ขั้นตอนการสืบค้นหลกัฐานเชิงประจักษ์ 

1. ก าหนดเกณฑ์คดัเลือก (inclusion criteria) 

2. ก าหนดค าส าคญัส าหรับการสืบค้น 

3. ก าหนดแหล่งสืบค้น 

4. ก าหนดวธีิสืบค้น 

5. ลงมือสืบค้นและรวบรวมหลกัฐาน 

6. บันทึกผลการสืบค้น 



ค าส าคญัส าหรับการสืบค้น (keywords) 

ต้องครอบคลุม 3 ประการ   

  กลุ่มผู้ป่วยเป้าหมาย (population) 

  วธีิการปฏิบัติ (intervention) 

  ผลลพัธ์ (outcome)  

  ชนิดของการวจิัย (types of studies) 



 แหล่งสืบค้น (Sources of evidence) 

 1)  ฐานข้อมูลอเิลก็ทรอนิกส์ (electronic databases) 
 CINAHL 
 PsycINFO 
 Current Contents 
 Cochrane Library 
 MEDLINE 
 Science Citation Index 
 DARE 
 Blackwell Synergy 
 Dissertation abstracts 
 Proquest 



แหล่งสืบค้น (Sources of evidence) 

 2)  The World Wide Web – www. 

 3)   ห้องสมุด (Library)   

 วารสารการวจิัย 

 เอกสารวชิาการ 

 รายงานสรุปการประชุมวชิาการ 



วธีิการประเมิน 
• ใชเ้คร่ืองมือประเมิน evidence แต่ละชนิด 

1. Primary research-ใชเ้คร่ืองมือประเมิน
ตามชนิดของการวจิยั 

2. Systematic Review (SR)-ใช ้
prisma guideline 

3. CPG- use AGREE 



ประเมินเสร็จ จัด level ของ  evidence 



• Level 1.a – Systematic review of Randomized Controlled Trials (RCTs) 
• Level 1.b – Systematic review of RCTs and other study designs 
• Level 1.c – RCT 
• Level 1.d – Pseudo-RCTs 

• Level 2.a – Systematic review of quasi-experimental studies 
• Level 2.b – Systematic review of quasi-experimental and other lower study designs 
• Level 2.c – Quasi-experimental prospectively controlled study 
• Level 2.d – Pre-test - post-test or historic/ retrospective control group study 

• Level 3.a – Systematic review of comparable cohort studies 
• Level 3.b – Systematic review of comparable cohort and other lower study designs 
• Level 3.c – Cohort study with control group 
• Level 3.d – Case-controlled study 
• Level 3.e – Observational study without a control group 

• Level 4.a – Systematic review of descriptive studies 
• Level 4.b – Cross-sectional study 
• Level 4.c – Case series 
• Level 4.d – Case report 

• Level 5.a – Systematic review of expert opinion 
• Level 5.b – Expert consensus 
• Level 5.c – Bench research/ single expert opinion 

Levels of Evidence for Effectiveness 



ประเมิน ความเป็นไปไดใ้นการน าไปใช/้ 
 recommendation 



JBI Grade of Recommendation 
Grade A A ‘strong’ recommendation for a certain health management 

strategy where it is clear that desirable benefits outweigh 
undesirable benefits of the strategy; where there is evidence of 
sufficient quality supporting its use; where there is a benefit or 
no impact on resource use, and values, preferences and the 
patient experience have been taken into account. 

Grade B A ‘weak’ recommendation for a certain health management strategy 
where desirable benefits appear to outweigh undesirable benefits of the 
strategy, although this is not as clear; where there is evidence 
supporting its use, although this may not be of high quality; where 
there is a benefit, no impact or minimal impact on resource use and 
values, preferences and the patient experience may or may not have 
been taken into account. 



ตวัอยา่ง recommendation 

การให้ความรู้และการจัดการเกีย่วกบัการรักษาด้วยยา  

1  ให้ค าแนะน าและความรู้เกีย่วกบัการรักษาด้วยยาและ
ประโยชน์ ของ การรักษา (level 1A)  

2  ใช้โปรแกรมการสอนด้านสุขภาพจติแก่ผู้ป่วยแบบ
เป็นกลุ่มระยะส้ัน (level 1A)  



Thank You for 
Your Attentions!! 

Questions or 

Comments 

are 
Welcome! 


