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What is a guideline?

• คำแนะนำที่ช่วยผู้ให้บริการ ผู้ใช้บริการ และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ   
ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการดูแลด้านสุขภาพ


• อาจจะเป็นคำแนะนำที่เกี่ยวข้องกับการรักษาทางคลินิก กิจกรรม
สาธารณสุข หรือนโยบายด้านสุขภาพของรัฐบาล


WHO 2003, 2007 
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What healthcare workers want?

• ไม่เป็นหนังสือเรียน หรือตำรา หรือ Cookbook
• รู้เลยว่า พัฒนามาจากหลักฐานทางวิชาการ
• ไม่จำเป็นต้องเป็นทั้งหมดของหลักฐานวิชาการ
• ง่าย ใช้สะดวก
• คำแนะนำต้องชัดเจน
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Working with evidence

• ข้อแนะนำที่สำคัญในการพัฒนา CPG
• ค้นหาและดึงเอาหลักฐานวิชาการที่มีทั้งหมดเท่าที่จะหาได้ 
• Systematic Reviews หลักฐานวิชาการที่เกี่ยวข้อง 
• ประเมินคุณภาพของหลักฐานทางวิชาการ  
• จัดระดับของหลักฐานทางวิชาการ (อย่างเป็นระบบและโปร่งใส)
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Which approach?

Evidence   Recommendation    
• B   Class I              
• A    1         
• IV   C       

Organization 
• AHA 
• ACCP 
• SIGN

ข้อแนะนำสำหรับการใช้ anticoagulation 
ชนิดรับประทาน ในผู้ป่วยที่มีภาวะ AF และ 
Rheumatic valve disease

มีความหลากหลายในการจัด
ระดับ (Grading) ทั้งของ 
หลักฐานวิชาการและคำ

แนะนำ
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What to do?
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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: เพื่อพัฒนาระบบที่
ไวและโปร่งใส สำหรับจัด
ระดับคุณภาพหลักฐาน
ทางวิชาการและความเข้ม
แข็งของข้อแนะนำทางเวช
ปฏิบัติ 

- Since 2000 
- 200 Guideline 

developers, 
methodologists & 
clinicians from around 
the world
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GRADE Uptake

• World Health Organization 
• Allergic Rhinitis in Asthma Guidelines (ARIA)  
• American Thoracic Society   
• American College of Physicians 
• European Respiratory Society    
• European Society of Thoracic Surgeons 
• British Medical Journal 
• Infectious Disease Society of America           
• American College of Chest Physicians  
• UpToDate®      
• National Institutes  of Health and Clinical Excellence (NICE) 
• Scottish Intercollegiate Guideline Network (SIGN) 
• Cochrane Collaboration  
• Infectious Disease Society of America 
• Clinical Evidence  
• Agency for Health Care Research and Quality (AHRQ) 
• Partner of GIN 
• Over 60 (major) organizations
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http://www.sign.ac.uk/
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1. จัดลำดับปัญหาทางคลินิกและกำหนดขอบเขต 
2. กำหนดกรอบคำถามที่เชื่อมโยงกับปัญหาทางคลินิกและพิจารณาจำแนก

ผลลัพธ์(outcome)ที่สำคัญเบื้องต้น 
3. ค้นหาและเลือกหลักฐานทางวิชาการ 
4. ทบทวนประเมินความสำคัญของผลลัพธ์ต่างๆที่พบในหลักฐานทางวิชาการ 
5. ประเมินและจัดระดับคุณภาพของหลักฐานทางวิชาการ ในแต่ละผลลัพธ์ ตาม 

evidence profile และsummary of finding 
6. ตัดสินใจให้ระดับคุณภาพของหลักฐานวิชาการในภาพรวม(ของคำถามPICO) 
7. จัดทำคำแนะนำเพื่อแก้ไขปัญหาคลินิกโดยมีทิศทางตามหลักฐานวิชาการและ

กำหนดความเข้มแข็งของคำแนะนำ
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ขั้นตอนของการจัดทำร่าง CPG ตามแนวทาง GRADE



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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Prioritizing the clinical problems 
and scoping
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Scoping – What’s problems?

• Knowledge gap? 
• Is a guideline the right approach? 

• Diagnosis? 
• Too many cases? Too few? Variation? 

• Treatment? 
• Under? Over? Variation? Something new? 

• Screening? 
• Quality of care? Integration of care? 
• Other?
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What evidence do you have?

• Utilization data? เช่น ข้อมูลหรือการวิจัยการเข้าถึงบริการ 
• Costs? 
• Health outcomes? 
• Complaints? 
• Requests? 
• Other?
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Criteria for topic and scope

1. ตรงกับปัญหาที่เกิดขึ้นบ่อย และการจัดทำCPGจะทำให้ปัญหา
ด้านสุขภาพดีขึ้นและต้นทุนลดลง 

2. ควรเลือกประเด็นที่สำคัญที่สุด 
3. เป็นประเด็นที่ยังไม่ชัดเจนหรือมีความแตกต่างกันในเรื่องการดูแล 
4. เป็นTopicที่จำเป็นต้องนำความรู้/หลักฐานทางวิทยาศาสตร์และ

ประสบการณ์ของผู้เชี่ยวชาญหรือการค้นพบใหม่ๆที่เกิดขึ้นมารวม
กัน
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Criteria for topic and scope 

5. มีหลักฐานทางวิชาการที่เพียงพอ  
6. มีโอกาสที่จะบรรลุความเห็นร่วมในการจัดทำคำแนะนำสุดท้าย 
7. มีความเป็นไปได้ที่จะจัดทำเป็นCPGที่เหมาะสมและสามารถนำไปใช้ได้
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The scope

• ผู้ใช้เป็นใคร
• จะใช้กับใคร
• ครอบคลุมอะไรบ้าง
• พัฒนาจากคำถามหลัก (<20…..) 
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1.สมาชิกต้องมีความรู้เฉพาะเรื่องนั้นๆ
2.มีความสมดุลของคณะและ มีการเลือกหัวหน้าที่เหมาะสม
3.สมาชิกควรมีผู้ที่มีทักษะเชิงเทคนิค เช่น searching evidence, 

critical appraisal, systematic reviewing,
4.หากไม่มี SR ต้องขอรับการปรึกษาจากที่ปรึกษา (ทีมที่ปรึกษา?)
5.ผู้เชี่ยวชาญ เช่น แพทย์ที่เชียวชาญเรื่องนี้  นักระบาดวิทยา นัก

เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข 
6.ผู้ได้รับผลกระทบ เช่น ผู้ใช้ ตัวแทนผู้ป่วย? 

องค์ประกอบของคณะทำงาน
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Expertise needed in the group

• เนื้อหาทางการแพทย์
• health care professionals 

• คุณค่าและความชอบ
• patients / carers / community 

• สนับสนุนเชิงเทคนิค
• technical‘ professionals, e.g. 

epidemiologists, health economists, 
administrative support
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กำหนดประเด็น
ปัญหาและขอบเขต 
จากกระบวนงาน 
1. การคัดกรอง 

ควรมีหรือไม่ ใช้
เครื่องมืออะไร 

2. วิธีการให้
สุขภาพจิตศึกษา
แก่ญาติและผู้
ป่วย 

3. การรักษาที่มี
ประสิทธิภาพ
สำหรับผู้ป่วย
ทั่วไป 

4. การรักษาสำหรับ
ผู้ป่วยที่ดื้อต่อ
การรักษา 

5. การประเมินผล
การรักษาที่มี
ประสิทธิภาพ 

6. การป้องกัน 
การกลับซ้ำ



Framing the questions  
and Classifying outcomes

2.
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ตั้งคำถามในแต่ละประเด็นปัญหา
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ประเด็นปัญหา 
การคัดกรอง 
Q1. ควรคัดกรอง
ค้นหาผู้ป่วยในชุมชน
หรือไม่ 
Q2. วิธีการคัด
กรองA....มี
ประสิทธิภาพ ดีกว่า
การคัดกรองBหรือไม่
ในชุมชน 
(ประสิทธิภาพ: sens/
spec/ข้อจำกัด/ผล
ข้างเคียง/ต้นทุน) 

ประเด็นปัญหา 
สุขภาพจิตศึกษา 
Q1. วิธีสุขภาพจิต
ศึกษาที่ได้ผลดีมีอะไร
บ้าง 
Q2. วิธีการสุขภาพจิต
ศึกษาA....มี
ประสิทธิภาพ ดีกว่า
การสุขศึกษาBหรือไม่
ในรพ.จิตเวช 
(ประสิทธิภาพ: 
ผลลัพธ์KAP/ข้อ
จำกัด/ผลข้างเคียง/
ต้นทุน) 

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

ประเด็นปัญหา 
การรักษาผู้ป่วยดื้อต่อ
การรักษา 
Q1. วิธีการA....มี
ประสิทธิภาพ ดีกว่า
วิธีBหรือไม่ 
(ประสิทธิภาพ: 
remission/ข้อจำกัด/
ผลข้างเคียง/ต้นทุน) 



• ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์
• ลดการตาย, ลดเวลานอนในโรงพยาบาล,    
ลดระยะเวลาการป่วย, ลดต้นทุนค่าใช้จ่าย

• ผลลัพธ์ที่ไม่พึงประสงค์
• อาการไม่พึงประสงค์, การดื้อยาหรือการรักษา, 
ต้นทุนการรักษา

Choosing outcomes ในการรักษา
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Choosing outcomes

• ทุกการตัดสินใจในทางคลินิกจะเกิดทั้งผลที่พึงประสงค์
และไม่พึงประสงค์ ...
.....ดังนั้น การจัดทำคำแนะนำใน CPG จะต้องมีการ
พิจารณาจากผลที่พึงประสงค์และไม่พึงประสงค์

• ผลลัพธ์ควรเป็นผลลัพธ์ที่สำคัญสำหรับผู้ป่วย
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Relative importance of outcomes

• ผู้มีอำนาจตัดสินใจ (และผู้เขียน CPG) ต้อง
พิจารณาความสำคัญของผลลัพธ์ เพื่อให้เกิด
สมดุลของผลลัพธ์ในการจัดทำคำแนะนำ

• ความสำคัญของผลลัพธ์จะแตกต่างในแต่ละ
กลุ่มประชากร

• ผู้ป่วยต่างกลุ่มกันแม้ในประชากรเดียวกันก็ให้
ความสำคัญกับผลลัพธ์ต่างกัน
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• เกิดจะอะไรขึ้น?  
ถ้าสิ่งที่สำคัญไม่ได้วัด... 

• เกิดจะอะไรขึ้น?   
ถ้าสิ่งที่วัด...ไม่ได้เป็นสิ่งที่สำคัญ 

• จะทำให้แน่ใจอย่างไร?  
ว่า เราทำครอบคลุมผลลัพธ์ที่สำคัญทั้งหมดหรือไม่

Choosing outcomes

ประเด็นที่
ต้องพิจารณา
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ขั้นตอนในการ
พิจารณาจำแนก
และจัดลำดับ
ความสำคัญ
ของผลลัพธ์ทาง
คลินิก (ที่เกิด
จากinterven
tion)



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 outcomes according to their importance to assess 
the effect of ยาขับ phosphate ในผู้ป่วยไตวาย และ hyperphosphatemia

Flatulence  2          

Importance  
of endpoints

Critical  
for decision making

Important,  
but not critical for  
decision making


Of low 
importance

5

Pain due to soft tissue  6  
calcification / function

Fractures  7

Myocardial infarction  8

Mortality  9

3

4

1

ตัวอย่างการจำแนก 
outcome
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Framing the questions

Holger
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Guidelines and questions

• CPG เป็นแนวทางที่จะตอบคำถาม เกี่ยวกับ ทางเวชปฏิบัติ 
การสื่อสาร การช่วยเหลือด้านนโยบายและองค์กร โดยมี
ความหวังว่า จะทำให้การดูแลด้านสุขภาพและนโยบาย
สุขภาพดีขึ้น

• จึงควรกำหนดโครงสร้างของ CPG ในรูปของคำถามที่
สามารถตอบได้ (Answerable question)

WHO Guideline Handbook, 2008
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Types of questions

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

  action of cognitive behavioral therapy? 

Foreground Questions 
Efficacy:  In patients with Major depressive disorder,       

does CBT improve remission ?

ตัวอย่างกรณี depression
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Framing a foreground question

Population:       

Intervention:   

Comparison:   

Outcomes: 

Time        

PICO-T
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Case scenario
• เด็กหญิงอายุ 13 ปี อยู่ในชนบท มีอาการไข้หวัดและกลายเป็นโรค

ระบบทางเดินหายใจอย่างรุนแรง 2 วันผ่านมา  ต้องใส่ท่อช่วยหายใจ มี
ประวัติว่า เธออาศัยอยู่กับพ่อแม่และพี่น้องสามคน ในเวลากลางคืนจะ
เลี้ยงไก่ในบ้าน และมีไก่หลายตัวตายอย่างกะทันหันไม่กี่วันก่อนเธอจะ
ป่วย

• การรักษาที่ได้รับ คือ antivirals, such as neuraminidase 
inhibitors oseltamivir and zanamivir
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Framing a foreground question

Population:  Avian Flu/influenza A (H5N1) patients         

Intervention:  Oseltamivir (or Zanamivir)       

Comparison:  No pharmacological intervention      

Outcomes:  Mortality, hospitalizations,            
resource use, adverse outcomes,  antimicrobial 
resistance 

Schunemann, Hill et al., The Lancet ID, 2007
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Case scenario 

หญิงอายุ 30ปี ตั้งครรภ์ 10อาทิตย์ มีอารมณ์เศร้า 
หดหู่ เบื่อ ไม่อยากทำอะไร มาตลอด1เดือน กังวล
ลูกในครรภ์จะไม่ปกติ นอนไม่หลับ ไม่มีสมาธิ เบื่อ
อาหาร 

Intervention: Fluoxetine 
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Framing a foreground question

Population:  ผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่ตั้งครรภ์         

Intervention:  Fluoxetine       

Comparison:  No pharmacological intervention      

Outcomes:  remission, congenital anomaly, nausea,         
anorexia, 
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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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本作品采用知识共享署名-非商业性使用 2.5 中国大陆许可协议进行许可。 

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。对本作品的使用不得超越本许可授权的范围。 
如您行使本许可授予的使用本作品的权利，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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Reassess the relative  
Important outcomes

!42

4.



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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5.



www.nordridesign.com

LOGO

ประเด็นสำคัญ
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1.Assessment of the 
quality of each outcome 

2.Evidence profile 
3.Summary of finding



GRADE: Quality of evidence

คุณภาพหลักฐานวิชาการ  
4 ระดับ  
⊕⊕⊕⊕  (High)

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

พิจารณาตาม 
• คุณภาพตามระเบียบวิธีวิจัย  
• โอกาสการเกิด  bias
• ตามผลลัพธ์ที่ต้องการและ

ผลลัพธ์ไม่พึงประสงค์

*www.GradeWorking-Group.org!46



ขั้นตอนจัดระดับคุณภาพของหลักฐานวิชาการ

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

2. Critical appraisal ว่า มีปัจจัยลดระดับคุณภาพหรือไม่... ถ้ามี ให้
ปรับลดระดับ

3. Critical appraisal ว่า มีปัจจัยเพิ่มระดับคุณภาพหรือไม่... ถ้ามี 
ให้ปรับเพิ่มระดับ

ให้ดูตามผังการไหล

!47



ผังการไหลการจัดระดับคุณภาพ 
ของหลักฐานวิชาการ

Grade of quality of 
evidence 

• High 
• Moderate 
• Low 
• Very low

!48



ปัจจัยที่ลดระดับคุณภาพหลักฐานวิชาการ

1. มีข้อจำกัดหรือมีอคติในระเบียบวิจัยและการดำเนินการ 
(Limitation or Risk of bias) 

2. ไม่สอดคล้องกัน inconsistency (หรือ 
heterogeneity) 

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

confidence interval) 
5. อคติในการตีพิมพ์ (Publication bias)

!49



ปัจจัยที่เพิ่มระดับคุณภาพ

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

!50



!51

การจัดระดับคุณภาพของหลักฐานวิชาการ ตามแนวทางของGRADE



Study type Quality of evidence
RCTs with no limitation, consistency, 
precise, and directly applicable without 
evidence of report bias

High

RCTs with important limitation Moderate
Downgraded from high

RCTs with very serious limitation Low
Downgraded two level 

from high 

RCTs with very serious limitation and 
inconsistency result

Very low
Downgraded three level 

from high 

การจัดระดับคุณภาพหลักฐานวิชาการ สำหรับ RCTs
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Study type Quality of evidence
Observational studies with no threats to 
validity yielding very large effect

High
Upgraded two level from 

low 
Observational studies with no threats to 
validity and evidence of dose response 
gradient

Moderate
upgraded from low

Observational studies with no threats to 
validity

Low 

Observational studies with uncertainty Very low 

Unsystematic Observation(Case series or 
case report) 

Very low 

!53

การจัดระดับคุณภาพหลักฐานวิชาการ สำหรับ 
observational study



本作品采用知识共享署名-非商业性使用 2.5 中国大陆许可协议进行许可。 

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。对本作品的使用不得超越本许可授权的范围。 
如您行使本许可授予的使用本作品的权利，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，许可人授予您本许可所包括的权利。 

查看全部…

Critical Appraisal Tool

• Work sheet
• CAT maker
• GATE 
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Limitation in RCTs
• ไม่จัดเข้ากลุ่มโดยวิธีการสุ่มหรือวิธีการไม่ดีพอ..มีโอกาสที่จะรู้ว่าใครอยู่กลุ่มไหน

• Not intention to treat

• การปกปิดไม่เพียงพอ (inadequate blinding)

• Loss of follow up

• Early stopping (for benefit) หยุดการติดตามcaseก่อนกำหนด

• การเลือกรายงานเฉพาะผลลัพธ์ที่ต้องการ

1. Limitation and Risk of Bias

!55



1. Limitation and risk of Bias
ข้อจำกัดหรืออคติในการวิจัย
observation study

Explanations

การจัดทำและใช้เกณฑ์คัดเลือกมีbias 
(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 / หรือการปรับค่าใน
การวิเคราะห์ทางสถิติ

การติดตาม case ไม่สมบูรณ์หรือมีน้อยเกินไป/ไม่เพียงพอ
!56



2. Inconsistency of results (Heterogeneity)

• ถ้าผลการวิจัยไม่สอดคล้องกันหรือไม่คงเส้นคงวา ... ให้หา
คำอธิบาย
• จาก PICO (patients, intervention, 

comparator, outcome) 
• ถ้าไม่สามารถอธิบายความไม่สอดคล้องกันได้ หลักฐานทาง

วิชาการนั้น... Low quality

!57



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. !61



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 
• พิจารณาความแตกต่างของหลักฐานวิชาการกับการปฏิบัติในเรื่องต่อไป

นี้ 
• กลุ่มประชากร หรือ ผู้ป่วย ได้แก่ กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยต่างจากผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายของเรา
• Intervention ไ้แก่ intervention ที่ใช้ในการวิจัยมีส่วนต่างจากที่ใช้ปฏิบัติจริงของเรา
• ความเหมาะสมของตัวเปรียบเทียบ (comparator)  
• ผลลัพธ์  ได้แก่ ผลลัพธ์ในการวิจัยไม่ตรงกับ critical/important outcomeที่ผู้ป่วย
ต้องการ เช่น ผู้ป่วยdementia. ต้องการผลลัพธ์ function,behavior, caregiver 
burden แต่ผลลัพธ์ในงานวิจัยเป็น cognitive function
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4. Publication Bias

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

อคติจากการตีพิมพ์
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Egger M, Cochrane  
Colloquium Lyon 2001
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Symmetrical: 
No publication bias
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Egger M, Cochrane 
Colloquium Lyon 2001
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Asymmetrical: 
Publication bias?

0.4
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5. Imprecision(ความไม่แม่นยำ)

• ขนาดของกลุ่มตัวอย่างเล็ก. (Sample size)
• จำนวนการเกิดเหตุการณ์น้อย

• ช่วงค่าความเชื่อมั่นกว้าง(95%CI)
• แสดงว่าผลไม่แน่นอน 
 
 

!67



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) 
 

!68

ขนาดกลุ่มตัวอย่าง
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ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง

0.5



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%. 
 

!70

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 (RRR 80% 
หรือRR 5) 

• เกณฑ์คือ 
• ทุกคนใช้แล้วไม่ดี
• 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

!78

Antibiotics for otitis 
media in children 



GRADE evidence profile
Antibiotics for otitis 

media in children 

หลักฐานวิชาการสมบูรณ์ถูกต้องหรือไม่?Quality assessment 

!79



GRADE summary of finding
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Antibiotics for otitis 
media in children 



GRADE evidence profile and SoF
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หลักฐานวิชาการนี้มีความสำคัญหรือไม่?



Assess the overall  
quality of evidence  

(One PICO)

!82

6.



Overall quality of a body of evidence

• คุณภาพของหลักฐานสะท้อนให้เห็นถึงขอบเขตของความ
เชื่อมั่นของเราที่ประมาณการจากผลที่มีเพียงพอในการ
สนับสนุนโดยเฉพาะอย่างยิ่งการตัดสินใจหรือคำแนะนำ

• นักพัฒนาCPGจะต้องระบุและกำหนดความสำคัญของผล
ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

• คุณภาพโดยรวมของหลักฐานอยู่บนพื้นฐานของคุณภาพที่
ต่ำสุดของผลลัพธ์ที่สำคัญทั้งหมด
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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 (important)

Myo. Infarct. (critical)

High ⊕⊕⊕⊕

Low ⊕⊕!! 
Due to imprecision and 

risk of bias

Moderate ⊕⊕⊕! 
Due to imprecision

High ⊕⊕⊕⊕

Overall Quality of Evidence: Moderate ⊕⊕⊕! 
based on critical outcomes

Mortality (critical)

!84



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
Threshold of  

acceptable harm for strong 
recommendation based on sure 
benefit in mortality and stroke High ⊕⊕⊕⊕

High ⊕⊕⊕⊕

Moderate ⊕⊕⊕! 
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 ⊕⊕⊕! 
due to risk of bias

High ⊕⊕⊕⊕

High ⊕⊕⊕⊕

Moderate ⊕⊕⊕!

Threshold of  
acceptable harm for strong 

recommendation based on sure 
benefit in mortality and stroke

Overall Quality of Evidence:
!86



Interpretation of grades of evidence

• ⊕⊕⊕⊕/A/High: การวิจัยนี้มีน้อยมากที่จะเปลี่ยนความเชื่อมั่นในการ
ประมาณการผล

• ⊕⊕⊕/B/Moderate: การวิจัยนี้มีแนวโน้มมีผลกระทบต่อความเชื่อมั่นใน
การประมาณการผล และอาจเปลี่ยนประมาณการ 

• ⊕⊕/C/Low: การวิจัยนี้เป็นไปได้มากที่จะมีผลกระทบสำคัญต่อความเชื่อ
มั่นในการประมาณการผล และมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนประมาณการ

• ⊕/D/Very low: มีความมั่นใจน้อยมากในการประมาณการผล 

!87



Formulate Recommendation 


 Decide on  
direction and the strength

!88

7.



Direction of recommendation

!89

For or against 
สนับสนุน หรือ คัดค้าน



Strength of recommendation

“ความเข้มแข็งของคำแนะนำ ทำให้เรามั่นใจว่า ผลที่
พึงประสงค์จากดำเนินการตามแนวปฏิบัตินี้มีมากกว่า
ผลที่ไม่พึงประสงค์”

Strong or weak

!90



GRADE: recommendation

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

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

*www.GradeWorking-Group.org!91



ความหมายของ strong recommendation

• ผู้ป่วย: ผู้คนเกือบทั้งหมดในสถานการณ์เช่นนี้ จำเป็นต้องปฏิบัติ
ตามคำแนะนำนี้ และมีเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่ไม่จำเป็น

• แพทย์: ผู้ป่วยเกือบทั้งหมดควรจะได้รับการปฏิบัติ/ตามคำแนะนำนี้
• ผู้กำหนดนโยบาย: คำแนะนำนี้สามารถนำไปเป็นนโยบายได้ใน

สถานการณ์เกือบทั้งหมด  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ความหมายของ conditional(weak) recommendation

• ผู้ป่วย: คนส่วนใหญ่ในสถานการณ์เช่นนี้ จำเป็นต้องปฏิบัติตามคำ
แนะนำนี้ แต่หลายคนไม่...

• แพทย์: ต้องเตรียมการมากขึ้นเพื่อช่วยผู้ป่วยตัดสินใจ(ตามค่านิยม/
ความชอบ) และต้องการการตัดสินใจร่วมกัน

• ผู้กำหนดนโยบาย: มีความจำเป็นที่ต้องถกเถียง/อภิปรายกันอย่าง
มากในประเด็นนี้และต้องการการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียในการ
ตัดสินใจ
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Determinants of the strength of recommendation

ปัจจัยที่สามารถสร้างความเข้มแข็งของคำแนะนำ
1.คุณภาพของหลักฐาน

หลักฐานคุณภาพสูง(high) จะทำให้คำแนะนำที่เข้มแข็ง

2.ความสมดุลระหว่างผลที่พึง
ประสงค์และไม่พึงประสงค์

ความแตกต่างระหว่างผลที่พึงประสงค์และไม่พึงประสงค์มีมากเท่าไร ก็จะ
รับประกันว่าคำแนะนำจะ Strong มากขึ้นและถ้าประโยชน์โดยรวม
น้อยหรือไม่แน่ใจในประโยชน์ที่จะได้รับ คำแนะนำก็จะ weak

3.คุณค่าและความชอบ ความแปรปรวนหรือความไม่แน่นอนในค่านิยมและความชอบมีมากเท่าไร 
โอกาสคำแนะนำจะอ่อนแอ(weak)ก็มีมากขึ้น

4.ต้นทุนค่าใช้จ่าย (การ
จัดสรรทรัพยากร)

การรักษาหรือการช่วยเหลือที่มีต้นทุนสูง คำแนะนำก็จะไม่เข้ม
แข็ง(strong)
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LOGO

How to improve transparency in going  
from evidence to recommendations
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Evidence
Graded 
Recommend
ation (IA, IB, 
etc….

Strong or weak 
recommendation

Quality 
assessment 

criteria

Ratings of 
outcomes

-Quality of 
evidence: 

 -estimates  of 
benefits & harms  

-risk of bias, 
directness, …  

-Risk-benefit 
ratio, 

-cost,  

-access 

-feasibility

Evidence

Quality 
assessment 

crieria

GRADE’s framework/expliciteness
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Categories of recommendations

• Strong recommendation : คณะทำงาน
มีความเชื่อมั่นว่า ผลที่พึงประสงค์จากการปฏิบัติ
ตามคำแนะนำ มีมากกว่าผลที่ไม่พึงประสงค์

• Weak recommendation: คณะทำงาน
สรุปว่า  ผลที่พึงประสงค์จากการปฏิบัติตามคำ
แนะนำอาจจะมีมากกว่าผลที่ไม่พึงประสงค์....แต่
ไม่มั่นใจ

แม้ว่าระดับของความเชื่อมั่นเป็นความต่อเนื่อง  แต่แนะนำให้
ใช้ 2 ประเภท: strong and weak 

GRADE Working Group

Recommend 


Suggest
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Implications / translations of strong and weak

คำแนะนำระดับเข้มแข็ง
• Just do it 
• เป็นข้อเสนอที่ดี บุคคลต้องการรับการรักษานี้และมีสัดส่วน

เพียงเล็กน้อยที่ไม่ต้องการ 
• คนส่วนใหญ่ควรได้รับการรักษานี้ 
• การรักษาตาม CPG สามารถใช้เป็นเกณฑ์คุณภาพหรือ 

performance indicator

GRADE Working Group
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Implications / translations of strong and weak

Weak recommendation
• ควรตรวจสอบหลักฐานตัวเอง
• ส่วนใหญ่บุคคลต้องการการักษานี้ แต่ก็มีจำนวนมากไม่
• ส่วนมากแต่ไม่ใช่ทั้งหมดควรได้รับการรักษานี้ 

• Interventionนี้ไม่ควรเป็นตัวเลือกสำหรับเป็นเกณฑ์คุณภาพหรือตัว
บ่งชี้ประสิทธิภาพ 
 

GRADE Working Group
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Systematic review

Guideline development

P 
I 
C 
O

Outcome
Outcome
Outcome
Outcome

Formulate  question

Rate  im
portance

Critical

Important
Critical

Not important

Create  
evidence profile 

with GRADEpro

Summary of findings 
& estimate of effect 
for each outcome

Grade  
overall  quality  of  evidence  
across outcomes based on 

lowest quality  
of critical outcomes

Pane
l

Randomization 
increases initial 

quality
1. Risk of bias 
2. Inconsistency 
3. Indirectness 
4. Imprecision 
5. Publication 

bias

G
ra

de
  d

ow
n

G
ra

de
  u

p 1. Large effect 
2. Dose  

response 
3. Confounders

Rate quality of 

evidence for 

each outcome

Select  outcomes

Very low
Low
Moderate
High

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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