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(Glossary of Terms)

อภิธานศัพทประกอบดวยคําจํากัดความของคําศัพทและอักษรยอที่ปรากฏในรายการตรวจสอบการพัฒ
นาแนวปฏิบัติ เพื่อชวยในการตีความหมายของ รายการนั้น ๆ
คําศัพททเี่ กี่ยวของในรายการจะไดรบ
ั การจัดกลุมใหเปนหมวดหมูที่อธิบายในแงมม
ุ ที่หลากหลายของก
ารพัฒนาแนวปฏิบต
ั ิ
คําศัพท์ (Term)

คํานิยาม/ความหมาย (Definition)

กลุ่มบุคคล บุคคล และองค์กร ทีม่ ี ส่วนเกี ่ยวข้องในกระบวนการพัฒนาแนวปฏิ บตั ิ (Groups, individuals, and organizations involved in the guideline development process)
กลุม่ ของผู้เชี่ยวชาญด้ านการดูแลสุขภาพและด้ านอื่น ๆ ผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย ผู้ป่วยและผู้ดแู ล เจ้ าหน้ าที่ด้านการวิจยั และเจ้ าหน้ าที่ทางเทคนิค
กลุม่ พัฒนาแนวปฏิบตั ิ (Guideline
development group)

ที่พฒ
ั นาแนวปฏิบตั ิ กลุม่ พัฒนาแนวปฏิบตั ิอาจประกอบด้ วยกลุม่ ย่อยหรื อคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจต่าง ๆ เช่น คณะกรรมการกํากับดูแล
คณะกรรมการแนวปฏิบตั ิ ผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียและที่ปรึกษาของผู้ใช้ บริการ และกลุม่ คณะทํางาน
บุคคลใดบุคคลหนึง่ อาจเป็ นสมาชิกของกลุม่ ย่อยหรื อเป็ นคณะกรรมการได้ มากกว่าหนึง่ กลุม่ (เช่น
นักวิทยาศาสตร์ การแพทย์คลินิกเป็ นสมาชิกของทังคณะทํ
้
างานและคณะกรรมการแนวปฏิบตั ิ) 1,2

คณะกรรมการกํากับดูแล (Oversight

หน่วยงานที่กํากับดูแลกระบวนการพัฒนาแนวปฏิบตั ิซงึ่ มีหน้ าที่ในการจัดลําดับความสําคัญ

committee)

และการคัดเลือกหัวข้ อที่เสนอไว้ ที่มีความเป็ นไปได้ สําหรับการพัฒนาแนวปฏิบตั ิ การสรรหาและแต่งตังสมาชิ
้
กสําหรับคณะกรรมการแนวปฏิบตั ิ
และการอนุมตั ิแนวปฏิบตั ิฉบับสมบูรณ์ อาจจะเรี ยกว่าเป็ นคณะกรรมการอํานวยการ หรื อคณะกรรมการที่ปรึกษาด้ านแนวปฏิบตั ิ 2

คณะกรรมการแนวปฏิบตั ิ (Guideline

ตัดสินใจในหัวข้ อที่จะบรรจุไว้ ในแนวปฏิบตั ิ กําหนดคําถาม
1

panel)
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พัฒนาและให้ ความเห็นชอบต่อข้ อเสนอแนะในแนวปฏิบตั ิโดยใช้ ข้อสรุปจากหลักฐานเชิงประจักษ์ ที่ได้ รับการจัดเตรี ยมไว้ ให้ โดยคณะทํางาน
และให้ การรับรองเอกสารแนวปฏิบตั ิฉบับล่าสุดเพื่อส่งเข้ ารับการอนุมตั ิจากคณะกรรมการกํากับดูแล

สมาชิกของคณะกรรมการแนวปฏิบตั ิมกั จะถูกเรี ยกว่าเป็ น “คณะกรรมการตัดสิน”2
ประธานของคณะกรรมการแนวปฏิบตั ิ บุคคลนี ้เป็ นกลางและมีความเชี่ยวชาญในการประสานงานภายในกลุม่ ของผู้เชี่ยวชาญด้ านการดูแลสุขภาพ
ประธาน (ของคณะกรรมการแนวปฏิบตั ิ)

ผู้ป่วยและผู้ดแู ล เป็ นผู้ที่มีคณ
ุ สมบัติและมีประสบการณ์ในด้ านกลยุทธ์และการอํานวยความสะดวกในกระบวนการกลุม่ ให้ มีประสิทธิภาพสูงสุด

(Chair (of the guideline panel))

ทําให้ มนั่ ใจว่าสมาชิกทุกคนของกลุม่ มีโอกาสเท่าเทียมกันในการมีสว่ นร่วมและการแสดงความคิดเห็นได้ อย่างอิสระโดยปราศจากความรู้ สกึ ของกา
รถูกคุกคาม บุคคลนี ้ไม่จําเป็ นต้ องเป็ นผู้เชี่ยวชาญทางด้ านคลินิกใด ๆ โดยเฉพาะ3,4

ประธานร่วม (ของคณะกรรมการแนวปฏิบตั ิ) ควรได้ รับการแต่งตังเมื
้ ่อกลุม่ คณะกรรมการแนวปฏิบตั ิมีขนาดใหญ่มาก หรื อมีภาระงานที่ซบั ซ้ อนเป็ นพิเศษ
(Co-chair (of the guideline panel))

ประธานร่วมควรมีประสบการณ์ในการเป็ นผู้นํากลุม่ แต่ควรเป็ นตัวแทนของวิชาชีพที่แตกต่างจากประธาน (ทางด้ านคลินิกหรื อด้ านระเบียบวิธี)3,4
กลุม่ บุคคลที่ได้ รับมอบหมายในการเตรี ยมการและในด้ านเทคนิคของการพัฒนาแนวปฏิบตั ิ เช่น
การช่วยเหลือคณะกรรมการแนวปฏิบตั ิในการกําหนดคําถามตามหลักของ PICO ดําเนินการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็ นระบบ

คณะทํางาน (Working group)

การจัดอันดับคุณภาพของหลักฐานเชิงประจักษ์
การจัดเตรี ยมข้ อสรุปหลักฐานเชิงประจักษ์ และเอกสารอ้ างอิงสําหรับการอภิปรายของคณะกรรมการแนวปฏิบตั ิ การเขียนแนวปฏิบตั ิ
และการทบทวนความคิดเห็นจากผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียและการรับข้ อเสนอแนะจากสาธารณะ
มีการทํางานอย่างใกล้ ชิดกับคณะกรรมการแนวปฏิบตั ิเพื่อยืนยันให้ เกิดความสําเร็จตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของแนวปฏิบตั ิ

เลขานุการ (Secretariat)

กลุม่ บุคคลที่ได้ รับมอบหมายให้ สนับสนุนกลุม่ พัฒนาแนวปฏิบตั ิในการเตรี ยมการสําหรับการพัฒนาและการเขียนแนวปฏิบตั ิ
เลขานุการให้ การสนับสนุนทังทางเทคนิ
้
คและการสนับสนุนด้ านการบริหาร (เช่น การจัดตารางการประชุม และการประชุมทางไกล
การจัดส่งเอกสารต่าง ๆ)2
2
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และอาจจะมีความสนใจในเนื ้อหาหรื อผลลัพธ์ของแนวปฏิบตั ิ ซึง่ อาจรวมถึงผู้ให้ บริการด้ านการดูแลสุขภาพ
สมาคมและสถาบันการศึกษาด้ านวิชาชีพ ผู้เชี่ยวชาญโรคหรื อความเจ็บป่ วย สถาบันการวิจยั และผู้กําหนดนโยบาย.1,2
ผู้ใช้ บริการด้ านการดูแลสุขภาพ ได้ แก่ (ก) ผู้ป่วยแต่ละราย (ข) ผู้ดแู ล รวมถึงครอบครัวและเพื่อนของผู้ป่วย (ค) สมาชิกของสาธารณะ
(ทังผู
้ ้ ที่อาจจะเป็ นผู้ป่วย และผู้ให้ ทนุ ด้ านการดูแลสุขภาพผ่านการเสียภาษี การชําระเบี ้ยประกัน หรื อการชําระโดยตรง) (ง)

ผู้ใช้ บริการ (Consumer)

องค์กรอาสาสมัครและชุมชนที่เป็ นตัวแทนผลประโยชน์ของผู้ป่วย ผู้ดแู ล และสาธารณะ (จ)
ผู้ให้ การสนับสนุนช่วยเหลือที่เป็ นตัวแทนผลประโยชน์ของผู้ป่วย ผู้ดแู ล และกลุม่ ผู้ใช้ บริ การอื่น ๆ
ผู้ใช้ บริการ ถูกเรี ยกในภาพรวมว่าเป็ น "ผู้บริโภค" (ปราศจากการบ่งบอกถึงเงื่อนไขของการเป็ นผู้ใช้ บริการทางด้ านสุขภาพ)
และแตกต่างจากผู้ใช้ บริการ ของแนวปฏิบตั ิ อื่น ๆ เช่น กลุม่ วิชาชีพด้ านสุขภาพ คณะกรรมาธิการ และผู้ให้ บริ การ 5

ผู้ดแู ล (Carer)

ให้ การดูแล และ/หรื อ การช่วยเหลือผู้ป่วยโดยไม่ได้ รับค่าตอบแทน (เช่น สมาชิกในครอบครัว เพื่อน)
และมีความรู้ในประเด็นที่สําคัญต่อผู้ป่วยและผู้ดแู ล อาจจะถูกเรี ยกว่าเป็ นผู้ให้ การดูแลได้ ด้วย

ตัวแทน (Advocate)

ผู้ที่พดู ในนามของผู้ป่วยหรื อกลุม่ ผู้ป่วยที่จะช่วยให้ ความปรารถนา/ความต้ องการของผู้ป่วยเป็ นที่รับรู้ 6

องค์กรที่ให้ การสนับสนุน (Sponsoring

องค์กรที่ให้ เงินทุนในการพัฒนาแนวปฏิบตั ิ และจะให้ การรับรองแนวปฏิบตั ิสําหรับการตีพิมพ์และการเผยแพร่

organization)

3
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องค์กรที่ไม่แสวงหาผลกําไรที่มีสมาชิกประกอบด้ วยผู้เชี่ยวชาญด้ านการดูแลสุขภาพที่ทํางานในสาขาเฉพาะหรื อความชํานาญพิเศษ

และองค์กรที่งานมุง่ เน้ นไปที่สาขาเฉพาะหรื อประเด็นในการดูแลสุขภาพ (เช่น วิทยาลัยแพทย์ทรวงอกแห่งอเมริกา สมาคมโรคหัวใจแห่งยุโรป)
สมาคมวิชาชีพ (Professional societies)

สมาคมวิชาชีพมักจะเกี่ยวข้ องกับการพัฒนาแนวปฏิบตั ิสําหรับสมาชิกของสมาคม
และมักจะแสดงจุดยืนเชิงนโยบายต่อประเด็นทางการแพทย์และการส่งเสริมสุขภาพ
อาจถูกเรี ยกว่าเป็ นองค์กรวิชาชีพหรื อสมาคมการแพทย์หรื อสมาคม

องค์กรที่นําแนวปฏิบตั ิไปใช้ (Third party

องค์กรหรื อกลุม่ บุคคลที่ต้องการนําแนวปฏิบตั ิไปใช้ หรื อนําไปปรับก่อนใช้ ซึง่ เป็ นกลุม่ ที่ไม่ได้ มีสว่ นเกี่ยวข้ องโดยตรงในการพัฒนาแนวปฏิบตั ิ

organizations)

ซึง่ อาจรวมถึงหน่วยงานของรัฐหรื อกระทรวงสาธารณสุขที่ไม่มีทรัพยากรเพียงพอในการพัฒนาแนวปฏิบตั ิขึ ้นมาใหม่
หรื อเป็ นกลุม่ ที่ประชากรและบริ บทของการบริการทางสุขภาพมีความคล้ ายคลึงกับที่ได้ กล่าวถึงในแนวปฏิบตั ิที่สร้ างขึ ้น

แนวปฏิ บตั ิ และหัวข้อ(Guidelines and topics)
เอกสารที่มงุ่ เน้ นที่โรคหรื อความเจ็บป่ วย และรวมถึงข้ อเสนอแนะสําหรับการจัดการที่เหมาะสมในผู้ป่วยที่มีโรคหรื อความเจ็บป่ วยนันๆ
้
แนวปฏิบตั ิ (Guideline)

แนวปฏิบตั ิควรอยูบ่ นฐานของหลักฐานเชิงประจักษ์ ที่ดีที่สดุ และควรช่วยเสริ มความรู้และทักษะ ให้ กบั ผู้ให้ บริ การทางสุขภาพ
แนวปฏิบตั ินอกเหนือจากอย่างอื่น สามารถปรับให้ เหมาะกับคลินิก นโยบายสุขภาพ รวมถึงระบบสุขภาพหรื อสถานบริการสาธารณสุข 2
กลุม่ เฉพาะหรื อกลุม่ ของผู้ที่ให้ การดูแลด้ านสุขภาพที่แนวปฏิบตั ิทางคลินิกต้ องการให้ ข้อมูล/ข้ อแนะนําในการปฏิบตั ิงานในสถานบริการสุขภาพ
กลุม่ เป้าหมายจะมีอิทธิพลต่อความกว้ างและความลึกของเนื ้อหาในแนวปฏิบตั ิ7 กลุม่ เป้าหมายหลัก ได้ แก่

กลุม่ เป้าหมาย (Target audience)

ผู้ใช้ งานที่เป็ นจุดมุง่ หมายของแนวปฏิบตั ิ ตัวอย่างเช่น หากแนวปฏิบตั ิใช้ สําหรับการดูแลปฐมภูมิ ดังนัน้
กลุม่ เป้าหมายจะประกอบด้ วยแพทย์และพยาบาลที่ให้ การดูแลปฐมภูมิ กลุม่ เป้าหมายรองอาจรวมถึงกลุม่ อื่นๆ
ที่เนื ้อหาของแนวปฏิบตั ิจะสามารถนําไปประยุกต์ใช้ ได้ เช่น ผู้จดั การการดูแลสุขภาพ ผู้บริหารโรงพยาบาล และผู้กําหนดนโยบาย8
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หัวข้ อแนวปฏิบตั ิที่ระบุโรค ความเจ็บป่ วย หรื อขอบเขตโดยรวมที่แนวปฏิบตั ิครอบคลุมถึง (เช่น โรคปอดอุดกันเรื
้ อ้ รัง)

ผู้พฒ
ั นาแนวปฏิบตั ิต้องพิจารณาลําดับความสําคัญของหัวข้ อแนวปฏิบตั ิที่มีศกั ยภาพสูงสุดในการปรับปรุงการดูแลสุขภาพและผลลัพธ์ด้านสุขภา
พ9
หัวข้ อจะสื่อถึงเนื ้อหาที่แนวปฏิบตั ิจะครอบคลุมถึง ตัวอย่างเช่น การวินิจฉัยความเจ็บป่ วย การรักษาความเจ็บป่ วย หรื ออาจทังสองอย่
้
าง

หัวข้ อภายในแนวปฏิบตั ิ (Topics within

หรื ออาจจะมุง่ เน้ นที่หวั ข้ อของความไม่แน่นอนหรื อความหลากหลายในการปฏิบตั ิ

guidelines)

คณะกรรมการแนวปฏิบตั ิจะต้ องพิจารณาและตัดสินใจในประเด็นต่าง ๆ ที่อาจจะระบุไว้ ในแนวปฏิบตั ิ ซึง่ จะมีความสําคัญต่อกลุม่ เป้าหมาย
อาจถูกเรี ยกว่าเป็ นขอบเขตของแนวปฏิบตั ิ และจะสอดคล้ องกับคําถามตามหลักของ PICO ที่ระบุไว้ ในแนวปฏิบตั ิ.9

กระบวนการและขันตอนการพั
้
ฒนาแนวปฏิบตั ิ (Steps and processes in guideline development)
การจัดลําดับความสําคัญ คือการระบุ การหาความสมดุล และการจัดลําดับความสําคัญของปั ญหาโดยผู้มีสว่ นได้ เสีย
การกําหนดลําดับความสําคัญ (Priority

การจัดลําดับจะยืนยันถึงการใช้ ทรัพยากรและความสนใจที่ได้ ท่มุ เทให้ กบั ประเด็นนันอย่
้ างเต็มที่ (เช่น โรคปอดอุดกันเรื
้ อ้ รัง เบาหวาน

setting)

โรคหัวใจและหลอดเลือด มะเร็ง การป้องกัน) ซึง่ ข้ อเสนอแนะด้ านการดูแลสุขภาพจะก่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุดต่อประชากร
การออกกฎหมายข้ อบังคับ หรื อต่อประเทศ วิธีการจัดลําดับความสําคัญมีความจําเป็ นต่อการนําไปสูแ่ ผนการในอนาคต
เพื่อรับมือกับสถานการณ์ยงุ่ ยากที่เกิดขึ ้นได้ อย่างเต็มศักยภาพ10
เป็ นกระบวนการพิจารณาผลงานทางวิชาการ งานวิจยั หรื อแนวคิดของบุคคลอื่น
การพิจารณาแนวปฏิบตั ิและข้ อเสนอแนะจากผู้ที่มีความสนใจและความเชี่ยวชาญที่คล้ ายคลึงกับผู้ที่พฒ
ั นาแนวปฏิบตั ิ

การทบทวนโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer review)

มีจดุ ประสงค์เพื่อให้ แน่ใจว่าแนวปฏิบตั ินนถู
ั ้ กต้ องและเชื่อถือได้
การพิจารณาโดยผู้ทรงคุณวุฒิอาจทําเป็ นการภายในซึง่ ดําเนินการโดยผู้ร่วมงานในองค์กรเดียวกันแต่ไม่มีสว่ นเกี่ยวข้ องโดยตรงกับการพัฒนาแนว
ปฏิบตั ิ หรื อจากองค์กรภายนอกซึง่ ดําเนินการโดยบุคคลที่เป็ นอิสระอย่างเต็มที่และไม่เกี่ยวข้ องกับการพัฒนาแนวปฏิบตั ิเลย2,6

การเผยแพร่ (Dissemination)

กระบวนการเชิงรุกของการเผยแพร่ข้อมูล เช่น แนวปฏิบตั ิ ไปยังผู้ใช้ ที่เป็ นกลุม่ เป้าหมาย เพื่อให้ แน่ใจถึงผลสูงสุดของการได้ รับข้ อมูล ความเข้ าใจ
5
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และการนําไปใช้ การเผยแพร่ที่อาจนํามาใช้ ได้ มีหลากหลาย วิธีการ เช่น การตีพิมพ์แนวปฏิบตั ิฉบับเต็ม แนวปฏิบตั ิฉบับออนไลน์
แนวปฏิบตั ิเพื่ออ้ างอิงฉบับย่อ แอพพลิเคชัน่ ของแนวปฏิบตั ิทางโทรศัพท์มือถือ
การผสมผสานข้ อเสนอแนะจากแนวปฏิบตั ิเข้ าไปในระบบสนับสนุนการตัดสินใจทางคลินิก แนวปฏิบตั ิฉบับสําหรับผู้บริโภค
สื่อการเรี ยนรู้ที่ให้ รายละเอียดของข้ อเสนอแนะ การประชุมทางวิชาการร่วมกับผู้ใช้ แนวปฏิบตั ิ ฯลฯ
ผลิตผลที่นอกเหนือจากเอกสารแนวปฏิบตั ิหลักที่พฒ
ั นาขึ ้นมักจะถูกเรี ยกว่าเป็ น ผลิตผลอนุพนั ธ์ ของแนวปฏิบตั ิ11

ความเข้ าใจและการบูรณาการข้ อเสนอแนะจากแนวปฏิบตั ิไปสูก่ ารปฏิบตั ิโดยผู้ใช้ ที่เป็ นกลุม่ เป้าหมายสุดท้ าย แผนการนําไปใช้ ควรประกอบด้ วย
การนําไปปฏิบตั ิ (Implementation)

การระบุถงึ อุปสรรคที่อาจเกิดขึ ้น เกณฑ์และตัวชี ้วัดความสําเร็จ ข้ อมูลพื ้นฐานสําหรับตัวชี ้วัด ทรัพยากรที่จําเป็ น
การฝึ กอบรมและการศึกษาทีจําเป็ น การระบุถงึ กลไกหรื อเครื อข่ายที่มีอยูแ่ ล้ ว วิธีการในการติดตามประเมินกระบวนการนําไปปฏิบตั ิ
การรายงานผลและกลไกการให้ ข้อมูลย้ อนกลับ และแผนการปฏิบตั ิตามกิจกรรม และช่วงเวลาในการปฏิบตั ิงานนัน้ ๆ2,11
วิธีการอย่างเป็ นระบบในการใช้ และปรับแนวปฏิบตั ิที่มีอยูท่ ี่ได้ รับการพัฒนาในหน่วยงานหนึง่

การปรับปรุงแนวปฏิบตั ิ (Guideline
Adaptation)

เพื่อนํามาใช้ ในหน่วยงานใหม่ที่มีความแตกต่างของบริบททางวัฒนธรรมและบริ บทในองค์กร
กระบวนการปรับปรุงแนวปฏิบตั ิและข้ อเสนอแนะจากแนวปฏิบตั ิจําเป็ นต้ องแน่ใจว่าแนวปฏิบตั ิที่ได้ รับการปรับปรุงนันตอบคํ
้
าถามด้ านสุขภาพที่สอ
ดคล้ องกับบริบทของการนําไปใช้ และเหมาะสมกับความต้ องการ ลําดับความสําคัญ กฎระเบียบ นโยบาย
และทรัพยากรในหน่วยงานเป้าหมายใหม่ 12

กระบวนการกลุม่ (Group processes)

กระบวนการกลุม่ เป็ นตัวกําหนด วิธีการและ เวลาเมื่อสมาชิกมีปฏิสมั พันธ์กนั ตัวอย่างเช่น
ปฏิสมั พันธ์ของคณะกรรมการแนวปฏิบตั ิในระหว่างการประชุมฉันทามติเพื่อกําหนดข้ อเสนอแนะ3

วิธีการหาฉันทามติ (Consensus methods)

เทคนิคที่ใช้ ในการตัดสินใจเพื่อบรรลุข้อตกลงในประเด็นเฉพาะ ฉันทามติอาจเป็ นทางการหรื อไม่เป็ นทางการ
ตัวอย่างของวิธีการฉันทามติอย่างเป็ นทาง ได้ แก่ เทคนิคเดลไฟ (Delphi technique) และเทคนิคการเสนอจากกลุม่ โดยใช้ กระบวนการกลุม่
6
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องค์ประชุม (Quorum)

จํานวนสมาชิกกลุม่ ที่น้อยที่สดุ ที่ต้องมาเข้ าประชุมเพื่อทําให้ การประชุม การลงคะแนนเสียง หรื อกระบวนการฉันทามติมีความน่าเชื่อถือ 1

หลักไมล์ (Milestones)

ช่วงเวลาที่ขนตอนที
ั้
่สําคัญของการพัฒนาแนวปฏิบตั ิต้องสําเร็จ ตัวอย่างได้ แก่ ช่วงของการทบทวนอย่างเป็ นระบบ
ช่วงเวลาที่ใช้ ในการพัฒนาข้ อเสนอแนะ และช่วงของการตีพิมพ์รายงานแนวปฏิบตั ิ เป็ นต้ น3

ข้ อควรพิจารณาในการพัฒนาแนวปฏิบตั ิ (Considerations in the development of a guideline)
การประกาศผลประโยชน์
(หรื อการเปิ ดเผยผลประโยชน์) (Declaration
of interest (or disclosure of interest))

การประกาศผลประโยชน์เป็ นการเปิ ดเผยถึงผลประโยชน์ทบั ซ้ อนใด ๆ ที่อาจเกิดขึ ้นหรื อที่เกิดขึ ้นจริง ซึง่ รวมถึงผลประโยชน์ทางการเงิน
ผลประโยชน์ทางวิชาชีพ ผลประโยชน์ทางปั ญญา หรื อผลประโยชน์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการทํางานหรื อการประชุมที่อาจมีความเป็ นไปได้
ในการเกิดผลประโยชน์ทบั ซ้ อน การประกาศผลประโยชน์ต้องรวมถึงผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้ องใด ๆ
ของผู้อื่นที่อาจหรื ออาจถูกมองว่ามีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของผู้เชี่ยวชาญอย่างไม่เหมาะสม เช่น สมาชิกในครอบครัว นายจ้ าง
สมาคมวิชาชีพที่ใกล้ ชิด หรื อบุคคลอื่นใดที่ผ้ เู ชียวชาญมี ผลประโยชน์สว่ นบุคคล การเงิน หรื อวิชาชีพ ร่วมด้ วยอย่างเป็ นที่น่าสังเกต2
ความแตกต่างระหว่างผลประโยชน์สว่ นตัวของแต่ละบุคคลและภาระหน้ าที่ด้านวิชาชีพของบุคคลนัน้ ที่ทําให้

ความขัดแย้ งของผลประโยชน์ (Conflict of
interest)

ผู้สงั เกตการณ์อิสระอาจตังคํ
้ าถามว่าการกระทําหรื อการตัดสินใจทางวิชาชีพของบุคคลนันได้
้ รับแรงจูงใจจากผลประโยชน์สว่ นตัว เช่น การเงิน
ความก้ าวหน้ าทางวิชาการ รายได้ ทางคลินิก หรื อสถานภาพในชุมชน
คําจํากัดความนี ้รวมถึงความสัมพันธ์ทางการเงินหรื อทางปั ญญาที่อาจส่งผลกระทบต่อความสามารถขององค์กรหรื อบุคคลในการเข้ าถึงคําถามทา
งวิทยาศาสตร์ ด้วยใจที่เปิ ดกว้ าง13

การสนับสนุนเชิงพาณิชย์ (Commercial

อาจรวมถึงบุคคลหรื อองค์กร ที่ให้ เงินทุนสนับสนุนสําหรับการพัฒนาแนวปฏิบตั ิ ข้ อกังวลเฉพาะเจาะจง

sponsorship)

คือความเป็ นไปได้ ที่ผ้ พู ฒ
ั นาแนวปฏิบตั ิจะรู้สกึ หรื อถูกรับรู้วา่
เป็ นหนี ้บุญคุณหรื อถูกกดดันจากผู้สนับสนุนเชิงพาณิชย์เพื่อทําข้ อเสนอแนะที่อํานวยประโยชน์ให้ กบั ผู้สนับสนุน
7
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การให้ บริการทางคลินิกซึง่ สมาชิกคณะกรรมการได้ รับมาจากสัดส่วนรายได้ การให้ การปรึกษา
การเป็ นสมาชิกในคณะกรรมการอํานวยการที่ได้ รับค่าตอบแทนทุกประเภท14
ควรได้ มีการระบุและพิจารณาก่อนที่จะพัฒนาแนวปฏิบตั ิ
เนื่องจากข้ อเสนอแนะในแนวปฏิบตั ินนเป็
ั ้ นการแนะนําการเปลี่ยนแปลงการปฏิบตั ิในการดูแลสุขภาพ
อุปสรรคในการเปลี่ยนแปลงสามารถเกิดขึ ้นในหลายระดับของระบบการดูแลสุขภาพ ทังนี
้ ้รวมทังอุ
้ ปสรรคเชิงโครงสร้ าง (เช่น การขาดทรัพยากร
อุปสรรคในการเปลี่ยนแปลง (Barriers to

ขาดแรงจูงใจด้ านการเงิน) อุปสรรคด้ านองค์กร (เช่น การผสมผสานทักษะความชํานาญงานที่ไม่เหมาะสม

change)

การขาดสิง่ อํานวยความสะดวกหรื ออุปกรณ์) อุปสรรคด้ านเพื่อนร่วมงาน (เช่น มาตรฐานในหน่วยงานไม่เป็ นไปตามสิง่ ที่ต้องการปฏิบตั ิ)
อุปสรรคด้ านปฏิสมั พันธ์ระหว่างบุคลากรวิชาชีพและผู้ป่วย (เช่น ประเด็นด้ านการสื่อสารและกระบวนการให้ ข้อมูล)
และการแข่งขันด้ านลําดับความสําคัญ มีวิธีการที่หลากหลายในการระบุอปุ สรรคซึง่ แตกต่างกันในแต่ละรูปแบบ
อุปสรรคอาจแตกต่างกันในด้ านการจัดสรรทรัพยากร หน่วยงานที่ตา่ งกัน และในแนวปฏิบตั ิที่แตกต่างกัน11
ความเสมอภาคด้ านสุขภาพ (health equity)
เป็ นการประเมินระดับความสามารถด้ านนโยบายทางสุขภาพว่าสามารถกระจายภาวะสุขภาพดีอย่างเป็ นธรรมเพียงใด

ความเสมอภาค (ด้ านสุขภาพ) (Equity (in
health)

นัน่ คือไม่มีความแตกต่างของภาวะสุขภาพที่เกิดจากการไม่ได้ รับการรักษาที่ควรจะได้ รับ
การเข้ าถึงการดูแลสุขภาพและสภาพแวดล้ อมที่เสริมสร้ างสุขภาพ และการรักษาในหนึง่ หรื อหลายโรคทางสุขภาพในทุกกลุม่ ประชากร
หรื อกลุม่ ประชากรตามการให้ ความหมายทางสังคม เศรษฐกิจ ข้ อมูลประชากร หรื อ ตามภูมิศาสตร์
ความไม่เท่าเทียมด้ านสุขภาพเป็ นผลมาจากช่องว่าง หรื อความต่างในภาวะสุขภาพและการเข้ าถึงบริการทางสุขภาพระหว่างชนชันทางสั
้
งคม
กลุม่ ชาติพนั ธุ์ที่แตกต่างกัน และระหว่างประชากรในพื ้นที่ทางภูมิศาสตร์ ที่แตกต่างกัน
คณะกรรมการแนวปฏิบตั ิต้องพิจารณาว่าข้ อเสนอแนะจะมีผลกระทบต่อความเสมอภาคด้ านสุขภาพหรื อไม่
8
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สิง่ เหล่านี ้ ได้ แก่ ความรู้ของผู้ป่วยและผู้ดแู ล ทัศนคติ ความคาดหวัง คุณค่าและความเชื่อทางคุณธรรมและจริ ยธรรม
เป้าหมายของผู้ป่วยที่มีตอ่ ชีวิตและสุขภาพ ประสบการณ์ในอดีตต่อการจัดกระทํา/การช่วยเหลือและความเจ็บป่ วย ประสบการณ์ทางด้ านอาการ
(เช่น การหายใจติดขัด อาการปวด อาการหายใจลําบาก นํ ้าหนักลด) ความชอบ/ความพึงพอใจ
และการให้ ความสําคัญต่อผลลัพธ์ที่พงึ ประสงค์และไม่พงึ ประสงค์ การรับรู้ผลกระทบของความเจ็บป่ วยหรื อการจัดกระทําต่อคุณภาพชีวิต
คุณค่า ความชอบ/ความพึงพอใจ

ภาวะสุขภาพดีหรื อความพึงพอใจ และปฏิสมั พันธ์ระหว่างผลลัพธ์ของการดําเนินการปฏิบตั ิของการจัดกระทํานัน้ ๆ

และความเป็ นประโยชน์ (Values,

ตัวการจัดกระทําและบริบทอื่นที่ผ้ ปู ่ วยเคยมีประสบการณ์ ความชอบ/ความพึงพอใจต่อรูปแบบอื่นของการกระทํา

preferences and utilities)

และความชอบ/ความพึงพอใจต่อเนื ้อหาและรูปแบบในการสื่อสาร ข้ อมูลและการมีสว่ นร่วมในการตัดสินใจและการดูแล สิง่ นี ้รวมถึง
สิง่ ที่วรรณกรรมทางเศรษฐศาสตร์ ถือว่าเป็ นสาธารณูปโภค ด้ วยตัวของการจัดกระทําเองอาจถือได้ วา่ เป็ นผลที่มาจากข้ อเสนอแนะ (เช่น
ภาระในการรับประทานยาหรื อการได้ รับการผ่าตัด) และระดับของการให้ ความสําคัญหรื อการให้ คณ
ุ ค่ากับประเด็นดังกล่าว
คุณค่าและความชอบ/ความพึงพอใจของผู้ที่จะได้ รับผลกระทบจากข้ อเสนอแนะจึงควรนําเข้ ามาบูรณาการในกระบวนการพัฒนาแนวปฏิบตั ิ5
ความโปร่งใสประกอบด้ วยความชัดเจนด้ านการบันทึกและการนําเสนอรายละเอียดทังหมดของวิ
้
ธีการและกระบวนการที่ใช้ ในการพัฒนาแนวปฏิบั
ติ ได้ แก่การเข้ ามามีสว่ นร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้ อง หลักฐานเชิงประจักษ์ และข้ อมูลที่ทําการการทบทวน

ความโปร่งใส (Transparency)

และการพิจารณาตัดสินในระหว่างขันตอนการตั
้
ดสินใจ โดยเฉพาะในช่วงการกําหนดข้ อเสนอแนะ
ความโปร่งใสจะช่วยให้ บคุ คลอื่นสามารถทําตามและได้ มาซึง่ แนวปฏิบตั ิที่เหมือนกันในกรณีที่มีการดําเนินการของกระบวนการพัฒนาแนวปฏิบตั ิ
ซํ ้า

ความน่าเชื่อถือของแนวปฏิบตั ิ (Credibility

ระดับความน่าเชื่อถือของข้ อสรุปและข้ อเสนอแนะของแนวปฏิบตั ิ ซึง่ สามารถประเมินได้ จากวิธีการและแนวทางที่ใช้ รวมทัง้ ช่วงเวลา

of guidelines)

และความเชื่อมัน่ ต่อทีมบรรณาธิการที่อธิบายไว้ ในเครื่ องมือ AGREE II การรายงานแนวปฏิบตั ิของสถาบันทางการแพทย์ และ
9
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เครื อข่ายแนวปฏิบตั ินานาชาติ ทังนี
้ ้อาจเรี ยกได้ วา่ เป็ นความน่าเชื่อถือ (trustworthiness) หรื อ คุณภาพของแนวปฏิบตั ิ.4,16,17

การทบทวนหลักฐานเชิงประจักษ์ และการพิจารณาข้ อมูลเพิ่มเติม (Evidence review and consideration of additional information)
เอกสารที่วางโครงร่างของแผน หรื อขันตอนว่
้
าจะพัฒนาแนวปฏิบตั ิอย่างไร และระเบียบวิธีที่จะนํามาใช้ เป็ นอย่างไร ยกตัวอย่างเช่น
โครงร่าง (Protocol)

ก่อนการดําเนินการพัฒนาแนวปฏิบตั ิ โครงร่างจะกําหนดว่าคําถามใดที่ต้องการหาคําตอบ ข้ อมูลจะได้ รับการรวบรวมและวิเคราะห์อย่างไร
และกรอบแนวคิดและวิธีการฉันทามติที่จะใช้ ในการกําหนดข้ อเสนอแนะเป็ นอย่างไร
ประชากร/ผู้ป่วย (Population) -การจัดกระทํา (Intervention) -การเปรี ยบเทียบ (Comparison ) -ผลลัพธ์(Outcome) PICO

คําถามตามหลัก PICO
(PICO question)

เป็ นตัวย่อที่ใช้ ในการพัฒนาคําถามการดูแลทางสุขภาพในเรื่ องใดเรื่ องหนึง่ ที่จะต้ องตอบในแนวปฏิบตั ิ คําถามที่สร้ างขึ ้นโดยใช้ กรอบของ PICO
จะเป็ นแนวทางในการกําหนดว่า หลักฐานเชิงประจักษ์ ชนิดใดที่ควรได้ รับการทบทวน
และหลักฐานใดที่ควรถูกดึงข้ อมูลเกี่ยวกับผู้ป่วยและข้ อมูลทางสุขภาพหรื อความเจ็บป่ วยของเขา การจัดกระทําที่สนใจที่ได้ ดําเนินการไปแล้ ว
หรื อที่ควรจะดําเนินการ การเปรี ยบเทียบระหว่างการจัดกระทําและทางเลือกอื่นที่เป็ นไปได้ และผลลัพธ์ที่ปรารถนาหรื อที่ต้องการให้ สําเร็จ2

ประชากร (Population)

กลุม่ ของบุคคลที่มีบางอย่างเหมือนกัน เช่น โรคประจําตัวเหมือนกัน หรื ออาศัยอยูใ่ นพื ้นที่เดียวกัน หรื อมีคณ
ุ ลักษณะเหมือนกัน
ประชากรที่ถกู ระบุในแนวปฏิบตั ิ คือ ประชาชนทุกคนที่สามารถนําข้ อเสนอแนะไปใช้ ได้ (เช่น ผู้ใหญ่ที่เป็ นโรคเบาหวาน) 18

โรคร่วม (Comorbidity)

โรคหรื อความเจ็บป่ วยที่เกิดขึ ้นในผู้ป่วยนอกเหนือจากโรคหลักที่สนใจที่จะนํามาศึกษาหรื อได้ รับการรักษา (เช่น โรคปอดอุดกันเรื
้ อ้ รัง
และโรคเบาหวาน) โรคร่วมอาจมีอิทธิพลต่อลักษณะอาการทางคลินิก และธรรมชาติของโรค อาจถูกเรี ยกว่าเป็ นความเจ็บป่ วยที่ดําเนินร่วมกัน6,19

แผนการทางคลินิก (หรื อ แผนการดูแล)

ลําดับของการปฏิบตั ิ ขันตอน
้
การทดสอบ

(Clinical pathway (or care pathway))

การจัดกระทําและการรักษาที่ควรนํามาใช้ ในการให้ การดูแลเฉพาะแก่ผ้ ทู ี่มีความเจ็บป่ วยทางคลินิกในเรื่ องนัน้ ๆ 6
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ผลกระทบที่การทดสอบ การรักษา นโยบาย โปรแกรมหรื อการจัดกระทําอื่น ๆ มีตอ่ บุคคล กลุม่ หรื อ ประชากร

ผลลัพธ์ (Outcomes)

ผลลัพธ์จากการจัดกระทําเพื่อปรับปรุงสุขภาพของประชาชนอาจรวมถึงการเปลี่ยนแปลงสุขภาพและสุขภาวะที่ดีหรื อภาวะสุขภาพของประชาชน
ในทางคลินิก ผลลัพธ์อาจรวมถึงจํานวนของผู้ป่วยที่หายจากความเจ็บป่ วยหรื อจํานวนของการเข้ ารับการรักษาในโรงพยาบาล
และการดีขึ ้นหรื อแย่ลงของภาวะสุขภาพ ความสามารถในการทําหน้ าที่ อาการ หรื อสถานการณ์ 6
ผลลัพธ์ที่ถกู กําหนดจากการตอบว่า “ใช่” ในคําถามต่อไปนี ้: “ถ้ าบุคคลทราบว่าผลลัพธ์นี ้เป็ นสิง่ ที่เกิดจากการรักษาเท่านัน้

ผลลัพธ์ที่สําคัญต่อผู้ป่วย (Patientimportant outcomes)

ผู้ป่วยจะพิจารณารับการรักษานี ้หรื อไม่ แม้ วา่ การรักษานี ้จะเกี่ยวข้ องกับผลข้ างเคียง ความไม่สะดวก หรื อมีคา่ ใช้ จ่าย”
ผลลัพธ์ดงั กล่าวรวมถึงอัตราการตาย อัตราการเจ็บป่ วย/ความพิการ และผลลัพธ์ที่รายงานโดยผู้ป่วยเอง 20,21

คุณภาพชีวิตที่เกี่ยวข้ องกับสุขภาพ (Health-

สุขภาวะโดยรวมทางด้ านร่างกาย จิตใจ และสังคมของบุคคล ไม่ใช่เพียงแต่การหายจากโรคเท่านัน้

related quality of life)

ซึง่ เป็ นตัวอย่างหนึง่ ของผลลัพธ์ ที่สําคัญต่อผู้ป่วย 1

ผลลัพธ์ที่เป็ นตัวแทน (Surrogate

ผลลัพธ์ที่โดยตัวของมันเองแล้ วไม่ใช่ผลลัพธ์ด้านสุขภาพที่สําคัญ แต่อาจมีความสัมพันธ์กบั ผลลัพธ์ด้านสุขภาพที่สําคัญต่อผู้ป่วย (เช่น

outcomes)

ความหนาแน่นของมวลกระดูก ถือเป็ นผลลัพธ์ที่เป็ นตัวแทนของการหักของกระดูกซึง่ เป็ นผลลัพธ์ ที่สําคัญของผู้ป่วย)
อาจจะถูกเรี ยกว่าเป็ นผลลัพธ์ทดแทนหรื อผลลัพธ์ทางอ้ อมได้ 21
การจัดลําดับความสําคัญของผลลัพธ์ที่พงึ ประสงค์ (เช่น การลดอัตราการตาย การปรับปรุงคุณภาพชีวิตที่เกี่ยวข้ องกับสุขภาพ)

ความสําคัญของผลลัพธ์ (Importance of
outcomes)

และผลลัพธ์ที่ไม่พงึ ประสงค์ (เช่น ผลข้ างเคียง ค่าใช้ จ่าย) ของการจัดกระทํา
ซึง่ ประเด็นคําถามจะช่วยให้ คณะกรรมการแนวปฏิบตั ิได้ ประเมินอิทธิพลของผลลัพธ์
และผลการศึกษา/ค่าประมาณการของอิทธิพลของผลลัพธ์นนในการกํ
ั้
าหนดข้ อเสนอแนะ
ความสําคัญของผลลัพธ์จะแตกต่างกันออกไปหากพิจารณาตามการให้ คณ
ุ ค่าและความชอบที่แตกต่างกันจากมุมมองของผู้ป่วย
แพทย์หรื อผู้กําหนดนโยบาย ในกรอบแนวคิดของ GRADE ผลลัพธ์จะถูกจัดลําดับดังนี ้ วิกฤตต่อการตัดสินใจ สําคัญแต่ไม่วิกฤตต่อการตัดสินใจ
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Guideline Development Checklist – Glossary of Terms

หรื อสําคัญน้ อยสําหรับการตัดสินใจ 21

Version: Dec. 16, 2013

ขนาดของผล (Magnitude of effect)

การวัดความแตกต่างหรื อผลสัมพัทธ์ของการจัดกระทําต่อผลลัพธ์ในกลุม่ ทดลอง เปรี ยบเทียบกับกลุม่ ควบคุม อาจเรี ยกว่าเป็ นค่าขนาดอิทธิพล 6

การทบทวนอย่างเป็ นระบบ (Systematic

การทบทวนอย่างครอบคลุมในวรรณกรรมที่ได้ รับการตีพิมพ์ที่ม่งุ เน้ นไปที่หวั ข้ อการดูแลสุขภาพและตอบคําถามเฉพาะในเรื่ องนัน้ ๆ

review)

การสืบค้ นวรรณกรรมอย่างครอบคลุมจะดําเนินการตามกลยุทธ์การสืบค้ นเพื่อค้ นหาการศึกษาที่ระบุทงหมดโดยการศึ
ั้
กษานันจะได้
้
รับการทบทวน
ได้ รับการประเมินคุณภาพ และผลการศึกษาจะได้ รับการสรุปให้ สอดคล้ องกับคําถามการทบทวน 2

การรวบรวมหลักฐานเชิงประจักษ์
(Evidence retrieval)

ในบริบทของการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็ นระบบ
เป็ นกระบวนการสืบค้ นอย่างเป็ นระบบเพื่อหางานวิจยั ทังหมดที
้
่มีความสอดคล้ องกับคําถามเฉพาะในเรื่ องนัน้ ๆ
และการรวบรวมงานวิจยั นันเพื
้ ่อนํามาทบทวน กระบวนการนี ้จะรวมถึงการรวบรวมหลักฐานเชิงประจักษ์ จากแหล่งข้ อมูลอื่น ๆ
ที่อาจไม่ได้ ตีพิมพ์ด้วย 2

เกณฑ์การคัดเลือก (Selection criteria)

เกณฑ์ที่ใช้ เพื่อตัดสินว่าการศึกษาไหน และประเภทใด
ที่ควรคัดเข้ าหรื อคัดออกในการพิจารณาถึงแหล่งข้ อมูลที่มีความเป็ นไปได้ ในช่วงที่รวบรวมข้ อมูลในระหว่างการพัฒนาแนวปฏิบตั ิ
อาจถูกเรี ยกว่าเป็ น เกณฑ์การคัดเข้ าหรื อเกณฑ์การคัดออกได้ เช่นกัน 6
การแปลผลของหลักฐานเชิงประจักษ์ ซึง่ บางครัง้ มาจากหลักฐานที่มีคณ
ุ ภาพสูง เช่น การทดลองแบบสุม่ และมีกลุม่ ควบคุม หรื อ

ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ (Expert
opinion)

การศึกษาเชิงสังเกตที่ดําเนินการวิจยั อย่างดีเยี่ยม และบางครัง้ มาจากข้ อมูลที่รวบรวมมาอย่างไม่เป็ นระบบ
และได้ รับการสรุปไว้ เป็ นลายลักษณ์อกั ษร ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญมักจะสับสนกับแนวคิดที่วา่ มันคือ
หลักฐานเชิงประจักษ์ ในกรณีที่ไม่มีงานทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็ นระบบ หรื อไม่ได้ สรุปอย่างเป็ นระบบ
จึงมักจะถูกใช้ เป็ นข้ ออ้ างเพื่อจะได้ ไม่ต้องรวบรวมหลักฐานอย่างเป็ นระบบ
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การประเมินทางเศรษฐศาสตร์ (Economic

วิธีการเชิงปริมาณ ที่ใช้ เพื่อประเมินการจัดกระทํา โปรแกรม หรื อ กลยุทธ์ตงแต่
ั ้ หนึง่ ครัง้ ขึ ้นไป ในด้ านการใช้ ทรัพยากร และผลลัพธ์ที่คาดหวัง

evaluation)

การประเมินทางเศรษฐศาสตร์ อาจรวบรวมการศึกษาจากหลายประเภทที่ตา่ งกัน เช่น การวิเคราะห์ต้นทุน-ประสิทธิผล การวิเคราะห์ต้นทุนผลตอบแทน และแบบจําลองทางเศรษฐศาสตร์ 2

คุณภาพของหลักฐานเชิงประจักษ์ (Quality

เป็ นการอธิบายระดับความเชื่อมัน่ หรื อความแน่นอนในผลสุทธิที่เกิดจากการจัดกระทําต่อผลลัพธ์ในประชากรที่ศกึ ษา หรื อ เรี ยกอีกอย่างว่าเป็ น

of evidence)

ความเข้ มแข็งของหลักฐานเชิงประจักษ์ ความเชื่อมัน่ ในผลสุทธิ ความแน่นอนในหลักฐานเชิงประจักษ์ ระดับของหลักฐานเชิงประจักษ์ 22

ตารางหลักฐานเชิงประจักษ์

ตารางสรุปผลการศึกษาหรื อการประมาณค่าผลกระทบ(ผลสุทธิ)จากการศึกษาในแต่ละผลลัพธ์ที่สนใจ และคุณภาพของหลักฐานเชิงประจักษ์ นนั ้

หรื อข้ อมูลหลักฐานเชิงประจักษ์

ๆ ตารางจะแสดงผลสรุปของข้ อมูลที่สําคัญอย่างกระชับแต่จําเป็ นต่อการตัดสินใจและในบริบทของแนวปฏิบตั ิ

หรื อตารางสรุ ปข้ อค้ นพบ (Evidence table

เป็ นการให้ ข้อมูลที่สําคัญที่เป็ นพื ้นฐานของข้ อเสนอแนะโดยสรุป 6,23

or profile or summary of findings table)
ข้ อเสนอแนะและการกําหนดข้ อเสนอแนะ (Recommendations and formulation of recommendations)
กรอบแนวคิดที่ใช้ ในการกําหนดเกณฑ์ที่ทีมพัฒนาแนวปฏิบตั ิใช้ ในการทบทวนหลักฐานเชิงประจักษ์ และวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้ อง
เพื่อให้ ได้ มาซึง่ ข้ อเสนอแนะ การวิเคราะห์อาจมุง่ เน้ นที่ความสมดุลระหว่างผลลัพธ์ที่พงึ ประสงค์และไม่พงึ ประสงค์
กรอบการวิเคราะห์ (Analytic framework)

ซึง่ ได้ รับข้ อมูลมาจากคุณภาพของหลักฐานเชิงประจักษ์ ขนาดของความแตกต่างระหว่างประโยชน์และอันตราย
ความมัน่ ใจหรื อความแปรปรวนในเชิงการให้ คณ
ุ ค่าและความชอบ การใช้ ทรัพยากร ความเสมอภาคและปั จจัยอื่นๆ (เช่น กรอบแนวคิดของ
GRADE/DECIDE Evidence-to-Recommendation) 24

ข้ อเสนอแนะ (Recommendation)

แนวทางการปฏิบตั ิที่เสนอแนะโดยแนวปฏิบตั ิซงึ่ มีพื ้นฐานมาจากคําถามทางคลินิก การรวบรวมหลักฐานเชิงประจักษ์
และการพิจารณาจากข้ อมูลอื่น ๆ ภายใต้ กรอบการวิเคราะห์ ข้ อเสนอแนะในแนวปฏิบตั ิอาจเกี่ยวข้ องกับการจัดกระทําทางคลินิก
กิจกรรมทางสาธารณสุข หรื อนโยบายของรัฐบาล 2
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ข้ อเสนอแนะที่ทีมพัฒนาแนวปฏิบตั ิมีความไม่แน่ใจว่าหากปฏิบตั ิตามข้ อปฏิบตั ิที่เสนอแนะไว้ จะทําให้ เกิดผลลัพธ์ที่พงึ ประสงค์มากกว่าผลลัพธ์ที่ไม่
พึงประสงค์ เงื่อนไขที่เฉพาะเจาะจงอาจต้ องอธิบายกํากับในการใช้ ข้อเสนอแนะนัน้ ๆ อาจเรี ยกอีกอย่างหนึง่ ว่าเป็ น ข้ อเสนอแนะที่ออ่ น (weak
recommendation) ตามกรอบแนวคิดของ GRADE 25
ข้ อเสนอแนะที่เป็ นผลจากกระบวนการแนวปฏิบตั ิเพื่อใช้ ในบริบทของการวิจยั เท่านัน้
ทีมการสร้ างแนวปฏิบตั ิควรพิจารณาการให้ ข้อเสนอแนะเพื่อการทําวิจยั เมื่อพบว่ามีความไม่แน่นอนที่สําคัญเกี่ยวกับผลที่พงึ ประสงค์และไม่พงึ ประ

ข้ อเสนอแนะเพื่อการวิจยั

สงค์ของการจัดกระทํา เมื่อการวิจยั ในอนาคตสามารถลดความไม่แน่นอนนัน้

( Research recommendation)

และเมื่อประโยชน์และความประหยัดที่จะเกิดขึ ้นจากการลดความไม่แน่นอนมีมากกว่าอันตรายที่อาจเกิดขึ ้นจากการไม่ให้ ข้อเสนอแนะในการทําวิจั
ย การกําหนดข้ อเสนอแนะสําหรับการทําวิจยั เพิ่มเติมควรชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากทีสดุ เท่าที่จะทําได้ การระบุประชากร การจัดกระทํา
กลุม่ เปรี ยบเทียบ และผลลัพธ์ (PICO) อย่างชัดเจนจะช่วยทําให้ ข้อเสนอแนะเพื่อการทําวิจยั มีประโยชน์มากขึ ้น 24,26

ความเข้ มแข็งของข้ อเสนอแนะ (Strength of

ความเข้ มแข็งของข้ อเสนอแนะสะท้ อนถึงระดับความมัน่ ใจที่ผ้ พู ฒ
ั นาแนวปฏิบตั ิมีตอ่ การปฏิบตั ิตามข้ อเสนอแนะนันว่
้ าจะก่อให้ เกิดผลลัพธ์

recommendation)

ที่พงึ ประสงค์มากกว่าผลลัพธ์ที่ไม่พงึ ประสงค์ 24,25

การวัดผลการดําเนินการ (Performance

การวัดผลการดําเนินการเป็ นเกณฑ์ที่สามารถวัดได้ เพื่อประเมินคุณภาพการดูแล (เช่น

measures)

แพทย์ที่ปฏิบตั ิตามทางเลือกในการจัดการในเรื่ องใดเรื่ องหนึง่ ) ทางเลือกในการจัดการที่มีความสัมพันธ์กบั ข้ อเสนอแนะที่เข้ มแข็ง (strong
recommendation) ถือว่าเป็ นตัวเลือกที่ดีสําหรับเกณฑ์คณ
ุ ภาพ

ตัวย่อที่ใช้ ในรายการตรวจสอบ (Acronyms used in the checklist)
AGREE II

Appraisal of Guidelines for Research and Evaluation II (AGREE II) เป็ นเครื่ องมือที่ได้ รับการตรวจสอบคุณภาพแล้ ว
ที่พฒ
ั นาขึ ้นโดยความร่วมมือในระดับนานาชาติเพื่อประเมินกระบวนการของการพัฒนาแนวปฏิบตั ิและคุณภาพของรายงาน 16
14
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พัฒนาขึ ้นโดยคณะทํางานในระดับนานาชาติที่ร่วมมือกัน GRADE
เป็ นระบบที่ให้ แนวทางที่โปร่งใสในการจัดลําดับคุณภาพของหลักฐานเชิงประจักษ์ และความเข้ มแข็งของข้ อเสนอแนะ

GRADE

และถูกนําไปใช้ โดยองค์กรนานาชาติเป็ นจํานวนมาก GRADE
ได้ กล่าวถึงประเด็นปั ญหาด้ านระเบียบวิธีและปั ญหาในทางปฏิบตั ิของการทบทวนวรรณกรรม การพัฒนาข้ อเสนอแนะและการเผยแพร่ 27
United States Preventive Services Task Force (USPSTF)
องค์กรรัฐบาลของอเมริกาที่พฒ
ั นาข้ อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริการด้ านการป้องกันทางคลินิก เช่น การคัดกรอง การให้ การปรึกษา

USPSTF

การใช้ ยาเพื่อการป้องกัน องค์กรนี ้ได้ พฒ
ั นากรอบแนวคิดขึ ้นมาเองเพื่อจัดระดับคุณภาพของหลักฐานและการจัดลําดับของข้ อเสนอแนะ 28
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