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What is a Clinical practice guideline ?

• คำแนะนำที่ช่วยในการตัดสินใจ
เกี่ยวกับการดูแลด้านสุขภาพ 
สำหรับผู้ให้บริการ ผู้ใช้บริการ 
และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ  

• อาจจะเป็นคำแนะนำที่เกี่ยวข้อง
กับการรักษาทางคลินิก กิจกรรม
สาธารณสุข หรือนโยบายด้าน
สุขภาพของรัฐบาล

WHO 2003, 2007 



GRADE  
Working Group

Grades of Recommendation Assessment, 

Development and Evaluation 

CMAJ 2003, BMJ 2004, BMC 2004, BMC 2005, AJRCCM 2006, Chest 2006, BMJ 2008

Aim: เพื่อพัฒนา
ระบบที่ไวและโปร่งใส 
สำหรับจัดระดับ
คุณภาพหลักฐานทาง
วิชาการและความเข้ม
แข็งของข้อแนะนำ
ทางเวชปฏิบัติ 

- Since 2000 
- 200 Guideline 

developers, 
methodologists & 
clinicians from around 
the world
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Systematic review

Guideline development
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Formulate  recommendations: 
• For or against (direction) 
• Strong or conditional/weak (strength) 

By considering: 
• Quality of evidence 
• Balance benefits/harms 
• Values and preferences 

Revise if necessary by considering: 
• Resource use (cost)

• “We recommend using…” 
• “We suggest using…” 
• “We recommend against using…” 
• “We suggest against using…”

Outcomes 

across studies
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ตัวอย่าง CPG 

CPG of GERD



7



ขั้นตอนการจัดทำร่าง CPG เมื่อกำหนดโรคหรือปัญหาทางคลินิกและขอบเขตแล้ว 
(ปรับปรุงจากแนวทางของ GRADE Working group)

จัดลำดับความ
สำคัญของ
ปัญหาทาง
คลินิกนั้นๆเพื่อ
กำหนดtopic

กำหนด questions 
( background 
และforeground 
PICO)และ 
outcomes สำหรับ
แต่ละTopic 

Searching 
evidence 
สำหรับแต่ละ 
Background 
Question 
และPICO 

ทบทวน 
Outcome 
แต่ละPICO 
(หลังจากได้ 
Evidence)

ประเมินคุณภาพ
และวิเคราะห์ผลที่
ได้จาก Evidence 
โดยใช้ตาราง 
Evidence  profile   

พิจารณาตัดสิน 
ระดับคุณภาพ 
Evidence ในภาพ
รวมของแต่ละ 
PICO (รวมทุก 
Outcomes ของ 
PICO 

จัดทำ 
Recommenda
tions พร้อม
พิจารณา
ระดับStrong or 
weak 



ทักษะที่ต้องการของคณะทำงานพัฒนา CPG

1. อ่านงานวิจัยภาษาอังกฤษ
คล่อง เร็ว รู้เรื่อง 

2. มีความรู้เรื่อง clinical 
research  

3. มีความรู้เรื่อง EBM มีทักษะ 
critical appraisal medical 
literature  



Prioritizing the clinical problems 
and scoping
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การกำหนดขอบเขต (scope)
ผู้ใช้เป็นใคร 
ใช้กับใคร 
ใช้ใน setting 
ระดับใด 
ควรพัฒนาจาก
คำถามหลัก <20



Criteria for topic and scope

1. ตรงกับปัญหาที่เกิดขึ้นบ่อย และการจัดทำCPGจะทำให้ปัญหาด้าน
สุขภาพดีขึ้นและต้นทุนลดลง

2. ควรเลือกประเด็นที่สำคัญที่สุด
3. เป็นประเด็นที่ยังไม่ชัดเจนหรือมีความแตกต่างกันในเรื่องการดูแล
4. เป็นTopicที่จำเป็นต้องนำความรู้/หลักฐานทางวิทยาศาสตร์และ

ประสบการณ์ของผู้เชี่ยวชาญหรือการค้นพบใหม่ๆที่เกิดขึ้นมารวมกัน
5. มีหลักฐานทางวิชาการที่เพียงพอ  
6. มีโอกาสที่จะบรรลุความเห็นร่วมในการจัดทำคำแนะนำสุดท้าย 
7. มีความเป็นไปได้ที่จะจัดทำเป็นCPGที่เหมาะสมและสามารถนำไป
ใช้ได้



Framing the questions  
and Classifying outcomes

2.
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Guideline and questions

• CPG เป็นแนวทางที่จะตอบคำถาม 
เกี่ยวกับเวชปฏิบัติ การสื่อสาร การ
ช่วยเหลือด้านนโยบายและองค์กร 
โดยมีความหวังว่า จะทำให้การดูแล
ด้านสุขภาพและนโยบายสุขภาพดีขึ้น

• จึงควรกำหนดโครงสร้างของ CPG 
ในรูปของคำถามที่สามารถตอบได้ 
(Answerable question)



Types of questions

Background Questions 
Definition: What is Depression? 
Mechanism:  What is the mechanism of    

  action of cognitive behavioral therapy? 

Foreground Questions (PICO) 
Efficacy: In patients with Major depressive disorder,(P)       

does CBT (I) improve remission(O) ?

ตัวอย่างกรณี depression
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Case scenario 

หญิงอายุ 30ปี ตั้งครรภ์ 10อาทิตย์ มีอารมณ์เศร้า หดหู่ 
เบื่อ ไม่อยากทำอะไร มาตลอด1เดือน กังวลลูกในครรภ์
จะไม่ปกติ นอนไม่หลับ ไม่มีสมาธิ เบื่ออาหาร 
Intervention: Fluoxetine 
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Population: ผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่ตั้งครรภ์  

Intervention: Fluoxetine  

Comparison: Non pharmacological 

Outcomes: remission, congenital 
anomaly, nausea, anorexia, 

Framing a foreground question



คำถาม สำหรับCPG หาได้จาก...

1. กระบวนการดูแลผู้ป่วยทั้ง 6 
กระบวนการ ของ HA 

2. กระบวนงานในระบบดูแลผู้
ป่วยเฉพาะโรค
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2.การประเมินและ
วินิจฉัย

4.การดูแลรักษา 5.การให้ข้อมูล
เสริมพลัง

Clinical problem ไม่มีการประเมินความ
รุนแรงที่เชื่อมโยงกับการ
รักษา

ขาดหลักฐานทางวิชาการ
สนับสนุนการป้องกันการกลับซ้ำ

Question 
Background

เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ
ในการประเมินความ
รุนแรงมีอะไรบ้าง

1.ยาอะไรบ้างที่สามารถป้องกัน
การกลับซ้ำPTSDได้ 
2.การช่วยเหลือทางจิตใจอะไร
บ้างที่ได้ผลกับPTSD

Question 
Foreground 

ในPTSD เครื่องมือAดี
กว่าBหรือไม่

ในPTSD (P)ยาfluoxetine 
(I)ป้องกันการกลับซ้ำ(o)ได้ดี
กว่า placebo(c) หรือไม่

Outcome Relapse prevention , 
adverse event

Evidence 

ตัวอย่างคำถาม PTSD ในแต่ละกระบวนการดูแลผู้ป่วย 
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กำหนดประเด็น
ปัญหาและขอบเขต 
จากกระบวนงาน 
1. การคัดกรอง ควร

มีหรือไม่ ใช้
เครื่องมืออะไร 

2. วิธีการให้สุขภาพ
จิตศึกษาแก่ญาติ
และผู้ป่วย 

3. การรักษาที่มี
ประสิทธิภาพ
สำหรับผู้ป่วย
ทั่วไป 

4. การรักษาสำหรับ
ผู้ป่วยที่ดื้อต่อการ
รักษา 

5. การประเมินผล
การรักษาที่มี
ประสิทธิภาพ 

6. การป้องกัน  
การกลับซ้ำ



ตั้งคำถามในแต่ละประเด็นปัญหา
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ประเด็นปัญหา 
การคัดกรอง 

Q1. ควรคัดกรองค้นหา
ผู้ป่วยในชุมชนหรือไม่ 
Q2. วิธีการคัด
กรองA....มี
ประสิทธิภาพ ดีกว่าการ
คัดกรองBหรือไม่ใน
ชุมชน 
(ประสิทธิภาพ: sens/
spec/ข้อจำกัด/ผลข้าง
เคียง/ต้นทุน) 

ประเด็นปัญหา 
สุขภาพจิตศึกษา 

Q1. วิธีสุขภาพจิต
ศึกษาที่ได้ผลดีมีอะไร
บ้าง 
Q2. วิธีการสุขภาพจิต
ศึกษาA....มี
ประสิทธิภาพ ดีกว่าการ
สุขศึกษาBหรือไม่ใน
รพ.จิตเวช 
(ประสิทธิภาพ: 
ผลลัพธ์KAP/ข้อจำกัด/
ผลข้างเคียง/ต้นทุน) 

ประเด็นปัญหา 
การรักษาผู้ป่วยจิต
เภททั่วไป 

Q1. การรักษาที่ได้ผล
มีอะไรบ้าง 
Q2. วิธีการA....มี
ประสิทธิภาพ ดีกว่า
วิธีBหรือไม่ 
(ประสิทธิภาพ: 
remission/ข้อจำกัด/
ผลข้างเคียง/ต้นทุน) 

ประเด็นปัญหา 
การรักษาผู้ป่วยดื้อต่อ
การรักษา 

Q1. วิธีการA....มี
ประสิทธิภาพ ดีกว่า
วิธีBหรือไม่ ในการ
รักษาผู้ป่วยที่ดื้อต่อยา 
(ประสิทธิภาพ: 
remission/ข้อจำกัด/
ผลข้างเคียง/ต้นทุน) 





ตัวอย่างคำถาม ในCPG 
ที่ได้รับการตีพิมพ์





ตัวอย่างคำถาม ในCPG 
ที่ได้รับการตีพิมพ์



• ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์
• ลดการตาย, ลดเวลานอนในโรงพยาบาล,    ลดระยะเวลาการป่วย, 
ลดต้นทุนค่าใช้จ่าย

• ผลลัพธ์ที่ไม่พึงประสงค์
• อาการไม่พึงประสงค์, การดื้อยาหรือการรักษา, ต้นทุนการรักษา

การเลือก outcomes
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• ทุกการตัดสินใจในทางคลินิกจะเกิดทั้งผลที่พึงประสงค์และไม่พึงประสงค์ ...
.....ดังนั้น การจัดทำคำแนะนำใน CPG จะต้องมีการพิจารณาจากผลที่พึง
ประสงค์และไม่พึงประสงค์

• ผลลัพธ์ควรเป็นผลลัพธ์ที่สำคัญสำหรับผู้ป่วย



Relative importance of outcomes

• ผู้มีอำนาจตัดสินใจ (และผู้เขียน CPG) ต้อง
พิจารณาความสำคัญของผลลัพธ์ เพื่อให้เกิด
สมดุลของผลลัพธ์ในการจัดทำคำแนะนำ 

• ความสำคัญของผลลัพธ์จะแตกต่างในแต่ละ
กลุ่มประชากร 

• ผู้ป่วยต่างกลุ่มกันแม้ในประชากรเดียวกันก็
ให้ความสำคัญกับผลลัพธ์ต่างกัน
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Hierarchy of outcomes according to their importance to assess the 
effect of Fluoxetine in pregnancy

Nausia, anorexia        2          

Importance  
of endpoints

Critical  
for decision making

Important,  
but not critical for  
decision making

Of low 
importance

5

6

Congenital anomaly   7

  8

  9

3

4

1

ตัวอย่างการจำแนก 
outcome
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Hierarchy of evidence based on quality

STUDY DESIGN 
• Randomized Controlled Trials 
• Cohort Studies and Case 

Control Studies 
• Case Reports and Case Series, 

Non-systematic observations 
• Expert Opinion

BIAS
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Searching and selecting 
 the evidence 
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本作品采⽤用知识共享署名-⾮非商业性使⽤用 2.5 中国⼤大陆许可协议进⾏行许可。 

专业交流 模板超市 设计服务

NordriDesign中国专业PowerPoint媒体设计与开发

本作品的提供是以适⽤用知识共享组织的公共许可（ 简称“CCPL” 或 “许可”） 条款为前提的。本作品受著作权法以及
其他相关法律的保护。对本作品的使⽤用不得超越本许可授权的范围。 
如您⾏行使本许可授予的使⽤用本作品的权利，就表明您接受并同意遵守本许可的条款。在您接受这些条款和规定的前
提下，许可⼈人授予您本许可所包括的权利。 

查看全部…

The ‘6S’ hierarchy of organization of pre-
appraises evidence
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http://www.nordridesign.com/
http://www.nordridesign.com/
http://www.nordridesign.com/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.5/cn/legalcode
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http://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.5/cn/legalcode


Reassess the relative  
Important outcomes
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Relative importance of outcomes

• หลังจากค้นหาและเลือกได้หลักฐานทาง
วิชาการที่เกี่ยวข้องแล้ว ควรพิจารณาทบทวน
การจัดลำดับความสำคัญของผลลัพธ์อีก
ครั้ง..อิงตามหลักฐานวิชาการที่ได้มา 

• ผู้มีอำนาจตัดสินใจ (และผู้เขียน CPG) ต้อง
พิจารณาความสำคัญของผลลัพธ์ เพื่อให้เกิด
สมดุลของผลลัพธ์ในการจัดทำคำแนะนำ
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Assessment of the quality of 
evidence for each outcome  

And summary of finding
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ประเด็นสำคัญในขั้นตอนนี้
1. ปรเมินเพื่อจัดระดับคุณภาพของ

งานวิจัยที่เป็นหลักฐานวิชาการ
สนับสนุนแต่ละOutcome 

2. จัดทำรายการหลักฐานงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องแต่ละoutcome 
(evidence profile) 

3. จัดทำสรุปสิ่งที่ค้นพบ 
(summary of finding) 



GRADE: Quality of evidence

คุณภาพหลักฐานวิชาการ  
4 ระดับ  
⊕⊕⊕⊕  (High)

⊕⊕⊕     (Moderate)  
⊕⊕        (Low)  
⊕          (Very low)

พิจารณาตาม 
1. คุณภาพตามระเบียบวิธีวิจัย  
2. โอกาสการเกิด  bias 
3. ผลลัพธ์ที่ต้องการและ

ผลลัพธ์ไม่พึงประสงค์

*www.GradeWorking-Group.org36



แนวทางจัดระดับคุณภาพของหลักฐานวิชาการ

1. RCTs กำหนดให้เป็น ระดับ High⊕⊕⊕⊕  
และobservational studies กำหนดให้ ระดับ Low ⊕⊕

2. Critical appraisal ว่า มีปัจจัยลดระดับคุณภาพหรือไม่... 
ถ้ามี ให้ปรับลดระดับ

3. Critical appraisal ว่า มีปัจจัยเพิ่มระดับคุณภาพหรือไม่... 
ถ้ามี ให้ปรับเพิ่มระดับ
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ปัจจัยที่ลดระดับคุณภาพหลักฐานวิชาการ

1. มีข้อจำกัดหรือมีอคติในระเบียบวิจัยและการดำเนิน
การวิจัย (Limitation or Risk of bias) 

2. ไม่สอดคล้องกัน หรือขัดแย้งกัน 
( inconsistencyหรือ heterogeneity) 

3. ไม่ตรง (indirectness): PICO and applicability 
4. ไม่แม่นยำ (imprecision)  :ขนาดตัวอย่างน้อยหรือ 

confidence interval กว้าง 
5. อคติในการตีพิมพ์ (Publication bias)
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ปัจจัยที่เพิ่มระดับคุณภาพ

1. large magnitude of effect  
2. ลดตัวกวน เพื่อลดผลกระทบที่เกิดขึ้น...ได้ดี 
3. dose-response gradient

39



summary of the GRADE approach to 
grading the quality of evidence for each 
outcome
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การจัดระดับคุณภาพของหลักฐานวิชาการ ตามแนวทางของGRADE



Limitation in RCTs
• ไม่จัดเข้ากลุ่มโดยวิธีการสุ่มหรือวิธีการจัดเข้ากลุ่มไม่ดีพอ..มีโอกาสที่จะรู้ว่าใครอยู่กลุ่มไหน

• Not intention to treat
• การปกปิดไม่เพียงพอ (inadequate blinding) ทำให้รู้ว่าใครได้Intervention อะไร

• Loss of follow up

• Early stopping (for benefit) หยุดการติดตามcaseก่อนกำหนด

• การเลือกรายงานเฉพาะผลลัพธ์ที่ต้องการ

1. Limitation and Risk of Bias
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1. Limitation and risk of Bias

ข้อจำกัดหรืออคติในการวิจัย
observation study

Explanations

การจัดทำและใช้เกณฑ์คัดเลือก
มีbias (selection bias)

•Under and over matching Case-control study
• เลือกกลุ่มสัมผัสปัจจัยเสี่ยงกับกลุ่มควบคุม..จากกลุ่ม
ประชากรที่แตกต่างกัน

มีBiasในการวัดการสัมผัสปัจจัย
เสี่ยงและผลลัพธ์การวิจัย 
(measurement bias

•มีความแตกต่างในการวัด exposure (หรือ มีrecall 
bias ใน case control)

•มีความแตกต่างในการเฝ้าระวังติดตาม ผลลัพธ์ในกลุ่ม 
exposure และ unexposed (cohort study)

การควบคุมตัวกวนล้มเหลว 
(confounding bias)

•ไม่สามารถวัดปัจจัยทำนายโรคที่รู้ทั้งหมด
•ไม่สามารถจับคู่ปัจจัยทำนายโรคและ / หรือการปรับค่า
ในการวิเคราะห์ทางสถิติ

การติดตาม case ไม่สมบูรณ์หรือ Caseที่สมบูรณ์มีน้อยเกินไป/ไม่เพียงพอ
43



2. Inconsistency of results (Heterogeneity)

• ใน outcomeหนึ่ง อาจมีหลายหลักฐานการวิจัย...หากผลของ
การวิจัยไม่เป็นไปในทางเดียวกัน ถือว่ามี inconsistency 

• ถ้าผลการวิจัยไม่สอดคล้องกันหรือมีความขัดแย้ง ... ให้หาคำ
อธิบาย
• จาก PICO (patients, intervention, comparator, 

outcome) 
• ถ้าไม่สามารถอธิบายความไม่สอดคล้องกันได้ หลักฐานทาง
วิชาการนั้น... Low quality
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Inconsistency (ความไม่คงเส้นคงวาของผลลัพธ์)

• I2  ของ heterogeneity. ยิ่งมาก แสดงถึง inconsistency 

• P-value. ของ heterogeneity <0.05 
• Overlap in CI 
• Difference in point estimates
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Reminders for immunization uptake
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Reminders for immunization uptake
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Non-steroidal drug use and risk of pancreatic cancer

Capurso G, Schünemann HJ, Terrenato I, Moretti A, Koch M, Muti P, Capurso L, Delle Fave G.  
Meta-analysis: the use of non-steroidal anti-inflammatory drugs and pancreatic cancer risk for different exposure categories. 

Aliment Pharmacol Ther. 2007 Oct 15;26(8):1089-99. 48



3. Indirectness of Evidence  
Directness=generalizability, transferability, applicability

• InDirectness มี 2ประเภท. 1). Comparison. 2. PICO 
• 1). Indirectness ในการเปรียบเทียบ

• สนใจเปรียบเทียบ ยา  A กับยา B 
• แต่มีการจับคู่ทดลองวิจัย  A จับคู่ C , B จับคู่ C 
• จะไม่สามารถบอกได้ว่าตัวไหนดีกว่า...ต้องจับคู่ 
   เปรียบเทียบกันโดยตรง
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3. InDirectness of Evidence  
(Directness=generalizability, transferability, applicability

• 2). Indirectness ใน PICO 

• พิจารณาความแตกต่างของหลักฐานวิชาการกับการปฏิบัติใน
เรื่องต่อไปนี้ 

• กลุ่มประชากร หรือ ผู้ป่วย ได้แก่ กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยต่างจากผู้ป่วยกลุ่มเป้า
หมายของเรา

• Intervention ได้แก่ intervention ที่ใช้ในการวิจัยมีส่วนต่างจากที่ใช้ปฏิบัติจริง
ของเรา

• ความเหมาะสมของตัวเปรียบเทียบ (comparator)  
• ผลลัพธ์  ได้แก่ ผลลัพธ์ในการวิจัยไม่ตรงกับ critical/important outcomeที่ผู้ป่วย
ต้องการ เช่น ผู้ป่วยdementia. ต้องการผลลัพธ์ function,behavior, caregiver 
burden แต่ผลลัพธ์ในงานวิจัยเป็น cognitive function 50



4. Publication Bias

• ควรตั้งข้อสงสัยเสมอว่าอาจมี Publication Bias ถ้า
• การศึกษาขนาดเล็ก และได้ผล“positive” 
• ตีพิมพ์เพื่อ profit interest 
• วิธีการประเมินหลากหลาย,ไม่สมบูรณ์ แต่เห็น
ปัญหาชัดเจน 

อคติจากการตีพิมพ์
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5. Imprecision(ความไม่แม่นยำ)

• ขนาดของกลุ่มตัวอย่างเล็ก. (Sample size)
• จำนวนการเกิดเหตุการณ์น้อย

• ช่วงค่าความเชื่อมั่นกว้าง(95%CI)
• แสดงว่าผลไม่แน่นอน 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5. Imprecision(ความไม่แม่นยำ)

• total (cumulative) sample size is lower than the 
calculated optimal information size (OIS) and/or total 
number of events is ...

• less than 300  for dichotomous outcome
• less than 400 for continuous outcome 

• (based on: Mueller et al. Ann Intern Med. 2007;146:878-881) 
 

53

ขนาดกลุ่มตัวอย่าง



5. Imprecision(ความไม่แม่นยำ)

•  95% confidence interval (or alternative estimate of 
precision) around the pooled or best estimate of 
effect includes both 1) no effect and 2) appreciable 
benefit or appreciable harm.

• GRADE suggests that the threshold for "appreciable benefit" 
or "appreciable harm" that should be considered for 
downgrading is a relative risk reduction (RRR) or relative risk 
increase (RRI) greater than 25%. 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95%CI
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Example: Immunization in children
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Example: Immunization in children
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ปัจจัยที่ยกระดับคุณภาพของหลักฐาน

1.ผลวิจัยแสดงความแตกต่างขนาดใหญ่ (RRR 50%หรือRR 2)
• ถ้ามีขนาดใหญ่มากให้ปรับเพิ่มขึ้นถึง 2 ระดับ (เช่น RRR 

80% หรือRR 5) 
• เกณฑ์คือ 

• ทุกคนใช้แล้วไม่ดี หรือ
• เกือบทุกคนใช้แล้วดี 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BMJ 2003

BMJ, 2003

Relative risk reduction: 
> 99.9 % (1/100,000) 

U.S. Parachute 
Association 
reported 821 injuries 
and 18 deaths out of 
2.2 million jumps in 
2007 

Parachute use to prevent death and 
major trauma related to gravitation 
challenge: Systematic review of 
randomized controlled trials 

Gordon C.S. Smith, Jil P. pell
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Reminders for immunization uptake
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ปัจจัยที่ยกระดับคุณภาพของหลักฐาน

2. Dose response relation 
• ในเด็กโรคเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาว 

risk for CNS malignancies 15 years after 
cranial irradiation 
• no radiation: 1% (95% CI 0% to 2.1%)  
• 12 Gy:         1.6% (95% CI 0% to 3.4%)  
• 18 Gy:         3.3% (95% CI 0.9% to 5.6%)
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GRADE evidence profile
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Antibiotics for otitis 
media in children 



GRADE evidence profile
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Clozapine  for suicidality 
in schizophrenia

Should clozapine reduce suicidality in schizophrenia?

Reduce suicidal behavior

Agranulocytosis 

Clozapin No 



Assess the overall  
quality of evidence  

(One PICO)
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6.



Overall quality of a body of evidence

• คุณภาพของหลักฐานสะท้อนให้เห็นถึงขอบเขตของความ
เชื่อมั่นของเราที่ประมาณการจากผลที่มีเพียงพอในการ
สนับสนุนโดยเฉพาะอย่างยิ่งการตัดสินใจหรือคำแนะนำ

• นักพัฒนาCPGจะต้องระบุและกำหนดความสำคัญของ
ผลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

• คุณภาพโดยรวมของหลักฐานอยู่บนพื้นฐานของคุณภาพ
ที่ต่ำสุดของผลลัพธ์ที่สำคัญ(critical outcome)ทั้งหมด

65



Meta-analyses of several critical and important outcomes (one PICO)

Better   Relative Risk  Worse

0.5 0.75 1 1.25 1.5

SAE (critical)

Nausea (low important)

Myo. Infarct. (critical)

High ⊕⊕⊕⊕

Low ⊕⊕���������	
�������������������� !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~��������������������������������� ¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ���������	
�������������������� !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~��������������������������������� ¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ 
Due to imprecision and 

risk of bias

Moderate ⊕⊕⊕���������	
�������������������� !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~��������������������������������� ¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ 
Due to imprecision

High ⊕⊕⊕⊕

Overall Quality of Evidence: Moderate ⊕⊕⊕���������	
�������������������� !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~��������������������������������� ¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ 
based on critical outcomes

Mortality (critical)
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Meta-analyses of several critical outcomes (one PICO)

Better   Relative Risk  Worse

0.5 0.75 1 1.25 1.5

SAE (critical)

Stroke (critical)

Dis. Specific QoL

Mortality (critical)

Threshold of  
acceptable harm for strong 

recommendation based on sure 
benefit in mortality and stroke High ⊕⊕⊕⊕

High ⊕⊕⊕⊕

Moderate ⊕⊕⊕���������	
�������������������� !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~��������������������������������� ¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ 
Due to imprecision

High ⊕⊕⊕⊕

Overall Quality of Evidence: High ⊕⊕⊕⊕
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Meta-analyses of several critical outcomes (one PICO)

Better   Relative Risk  Worse

0.5 0.75 1 1.25 1.5

SAE

Stroke

Dis. Specific QoL

Mortality High ⊕⊕⊕⊕

Moderate ⊕⊕⊕���������	
�������������������� !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~��������������������������������� ¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ 
due to risk of bias

High ⊕⊕⊕⊕

High ⊕⊕⊕⊕

Moderate ⊕⊕⊕���������	
�������������������� !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~��������������������������������� ¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ

Threshold of  
acceptable harm for strong 

recommendation based on sure 
benefit in mortality and stroke

Overall Quality of Evidence:
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Formulate Recommendation 

 Decide on  
direction and the strength
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7.



Direction of recommendation

70

For or against 
สนับสนุน หรือ คัดค้าน



Strength of recommendation

“ความเข้มแข็งของคำแนะนำ ทำให้เรามั่นใจว่า 
ผลที่พึงประสงค์จากดำเนินการตามแนวปฏิบัตินี้มี
มากกว่าผลที่ไม่พึงประสงค์”

Strong or weak
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GRADE: recommendation

คำแนะนำ (recommendation) 2 ระดับ
• Strong 
• Weak  (or conditional), 

ขึ้นกับ 
1. สมดุลของประโยชน์ และโทษ 
2. ค่านิยม ความชอบ 
3. ต้นทุนการใช้ทรัพยากร 
4. คุณภาพของหลักฐาน

*www.GradeWorking-Group.org72



Fig. 2

Source: Journal of Clinical Epidemiology 2013; 66:719-725 (DOI:10.1016/j.jclinepi.2012.03.013 )

Copyright © 2013  Terms and Conditions



Fig. 1

Source: Journal of Clinical Epidemiology 2013; 66:719-725 (DOI:10.1016/j.jclinepi.2012.03.013 )

Copyright © 2013  Terms and Conditions



ความหมายของ strong recommendation

• ผู้ป่วย: ผู้ป่วยเกือบทั้งหมดในสถานการณ์เช่นนี้ จำเป็น
ต้องปฏิบัติตามคำแนะนำนี้ และมีเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่
ไม่จำเป็น

• แพทย์: ผู้ป่วยเกือบทั้งหมดควรจะได้รับการปฏิบัติ/ตามคำ
แนะนำนี้

• ผู้กำหนดนโยบาย: คำแนะนำนี้สามารถนำไปเป็น
นโยบายได้ในสถานการณ์เกือบทั้งหมด  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ความหมายของ conditional(weak) recommendation

• ผู้ป่วย: คนส่วนใหญ่ในสถานการณ์เช่นนี้ จำเป็นต้องปฏิบัติ
ตามคำแนะนำนี้ แต่หลายคนไม่...

• แพทย์: ต้องเตรียมการมากขึ้นเพื่อช่วยผู้ป่วยตัดสินใจ(ตาม
ค่านิยม/ความชอบ) และต้องการการตัดสินใจร่วมกัน

• ผู้กำหนดนโยบาย: มีความจำเป็นที่ต้องถกเถียง/อภิปราย
กันอย่างมากในประเด็นนี้และต้องการการมีส่วนร่วมของผู้มี
ส่วนได้เสียในการตัดสินใจ
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Determinants of the strength of recommendation

ปัจจัยที่สามารถสร้างความเข้มแข็งของคำแนะนำ
1.คุณภาพของหลักฐาน หลักฐานคุณภาพสูง(high) จะทำให้คำแนะนำที่เข้มแข็ง

2.ความสมดุลระหว่างผล
ที่พึงประสงค์และไม่พึง
ประสงค์

ความแตกต่างระหว่างผลที่พึงประสงค์และไม่พึงประสงค์มี
มากเท่าไร ก็จะรับประกันว่าคำแนะนำจะ Strong มากขึ้นและ
ถ้าประโยชน์โดยรวมน้อยหรือไม่แน่ใจในประโยชน์ที่จะได้รับ 
คำแนะนำก็จะ weak

3.คุณค่าและความชอบ ความแปรปรวนหรือความไม่แน่นอนในค่านิยมและความชอบ
มีมากเท่าไร โอกาสคำแนะนำจะอ่อนแอ(weak)ก็มีมากขึ้น

4.ต้นทุนค่าใช้จ่าย (การ
จัดสรรทรัพยากร)

การรักษาหรือการช่วยเหลือที่มีต้นทุนสูง คำแนะนำก็จะไม่เข้ม
แข็ง(strong)
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Categories of recommendations

• Strong recommendation : คณะทำงานมี
ความเชื่อมั่นว่า ผลที่พึงประสงค์จากการปฏิบัติ
ตามคำแนะนำ มีมากกว่าผลที่ไม่พึงประสงค์

• Weak recommendation: คณะทำงานสรุป
ว่า  ผลที่พึงประสงค์จากการปฏิบัติตามคำ
แนะนำอาจจะมีมากกว่าผลที่ไม่พึง
ประสงค์....แต่ไม่มั่นใจ

แม้ว่าระดับของความเชื่อมั่นเป็นความต่อเนื่อง  แต่
แนะนำให้ใช้ 2 ประเภท: strong and weak 

GRADE Working Group

Recommend 

Suggest
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สรุปการขั้นตอนเลือก Recommendation
1. ในเวชปฏิบัติปัจจุบันที่เป็นสากล มีIntervention ในปัญหานี้กี่

วิธี กี่รูปแบบ. หรือ ยากี่กลุ่ม/ประเภท และแต่ละประเภทมีกี่ตัวยา 

2. เปรียบเทียบ Intervention กลุ่มใดได้ผลดีที่สุด ปลอดภัยที่สุด 
cost-effectiveที่สุด และสอดคล้องกับค่านิยมของผู้ป่วย 

3. กรณีที่เป็นยา เมื่อเราทราบว่ายากลุ่มไหนดี ต้องเปรียบเทียบว่า
ยาตัวไหนมีประโยชน์เทียบกับโทษหรือผลข้างเคียงมากกว่าตัว
อื่นๆ



เนื้อหาใน. สรุป evidence ควรมรดังนี้
1. ในเวชปฏิบัติปัจจุบันที่เป็นสากล มีIntervention ในปัญหานี้กี่

วิธี กี่รูปแบบ. หรือ ยากี่กลุ่ม/ประเภท และแต่ละประเภทมีกี่ตัวยา 

2. เปรียบเทียบ Intervention กลุ่มใดได้ผลดีที่สุด ปลอดภัยที่สุด 
cost-effectiveที่สุด และสอดคล้องกับค่านิยมของผู้ป่วย 

3. กรณีที่เป็นยา เมื่อเราทราบว่ายากลุ่มไหนดี ต้องเปรียบเทียบว่า
ยาตัวไหนมีประโยชน์เทียบกับโทษหรือผลข้างเคียงมากกว่าตัว
อื่นๆ
อาจเพิ่ม 
- องค์ความรู้พื้นฐานของโรคที่เกี่ยวกับTopic 
- ข้อจำกัดของการรักษาในประเทศไทย



Topic เรื่อง. ..............

สรุปEvidence. 
หลักฐานทางวิชาการที่เราค้นหามาได้  และ 
critical appraisalแล้ว

Recommendation
..............

Part 
1.

Part 
2.



Topic เรื่อง.................
สรุปEvidence. 

1. ในเวชปฏิบัติปัจจุบันที่เป็นสากล มีIntervention ที่แก้ไขปัญหานี้กี่วิธี กี่รูปแบบ. หรือ มียาที่รักษากี่
กลุ่ม/ประเภท และแต่ละกลุ่ม/ประเภทมีกี่ตัวยา 

2. Intervention ดังกล่าวมีอะไรบ้างที่ได้ผล (จากหลักฐานการวิจัยพบว่า ดีกว่าplacebo, treatment 
as usual, waitlist, หรือ no treatment) และให้เรียงลำดับที่มีประสิทธิผลมากไปน้อย 

3. เปรียบเทียบ Intervention ว่ากลุ่มใดได้ผลดีที่สุด ปลอดภัยที่สุด cost-effectiveที่สุด และ
สอดคล้องกับค่านิยมของผู้ป่วย 

4. กรณีที่เป็นยา เมื่อเราทราบว่ายากลุ่มไหนดี ต้องเปรียบเทียบว่ายาตัวไหนมีประโยชน์เทียบกับโทษ
หรือผลข้างเคียงมากกว่าตัวอื่นๆ

Recommendที่1 
..............

อาจเพิ่ม 
- องค์ความรู้พื้นฐานของโรค
ที่เกี่ยวกับTopic 

- ข้อจำกัดของการรักษาใน
ประเทศไทย



Topic เรื่อง. การฟื้นฟู  stabiliz 
schiz ด้วยยา
สรุปEvidence. ยาที่ทำให้ ผู้ป่วยschiz ระยะstabilization เข้าสู่
ภาวะremission
1. Risperdone. RR. 1.62+_0.2 (1.42-1.82)
2. Quatipine RR 1.45 +_0.2 (1.25-1.65)
3. Clozapine.    RR 1.32 +_0.3 (1.02-1.62)
4. Haloperidone.   RR. 1.20 +_0.2.  (1.00-1.40) 

Recommendที่1 
..............



Topic เรื่อง. 
รักษาPTSDด้วยpsychosocial
สรุปEvidence.
1. CBT.       RR. 1.62+_2
2. Self help RR 1.45 +_2
3. EMDR.    RR 1.32
4. PE.         RR. 1.20 

Recommendที่1 
..............


