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รองศาสตราจารย์ ดร. ปิ ยะนุช ชูโต (Piyanut Xuto)
รองศาสตราจารย์ ดร. จุฑามาศ โชติบาง(Jutamas Chotibang)
รองศาสตราจารย์ ดร. วณิชา พึง่ ชมภู (Wanicha Pungchompoo)
* ศูนย์ความรู ้เชิงประจักษ์ในการดูแลสุ ขภาพแห่งประเทศไทย (The Thailand Centre for Evidence-based Health Care)
กดลิงค์ที่หวั ข้ อในรายการหัวข้ อการพัฒนาแนวปฏิบตั ิข้างล่าง หรื อที่ได้ กําหนดไว้ ใน Bookmark เพื่อดูหวั ข้ อเฉพาะที่ต้องการ
การกดลิงค์ในหัวข้ อในรายการตรวจสอบจะนําท่านกลับมายังหัวข้ อการพัฒนาแนวปฏิบตั ิที่อยู่ในหน้ านี ้ กล่องเช็ครายการมีไว้ ให้ ทกุ รายการเพื่อให้ เช็คว่าแต่ละขันตอนได้
้
ทําหรื อยัง และมีช่องว่างให้ เติมข้ อความในช่อง
หมายเหตุเพื่อสามารถติดตามความก้ าวหน้ าของกระบวนการพัฒนาแนวปฏิบตั ิได้
สําหรับคํานิยาม ของหัวข้ อการพัฒนาแนวปฏิบตั ิ คําจํากัดความของคําศัพท์และอักษรย่อที่ปรากฏในรายการตรวจสอบการพัฒนาแนวปฏิบตั ิ สามารถดาวน์โหลดได้ จากอภิธานศัพท์ (glossary).

หัวข้ อการพัฒนาแนวปฏิบัติ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

องค์กร งบประมาณ การวางแผน และการอบรม (Organization, Budget, Planning and Training)
การจัดลําดับความสําคัญ (Priority Setting)
สมาชิกกลุม่ แนวปฏิบตั ิ (Guideline Group Membership)
กําหนดแนวปฏิบตั ิของกระบวนการกลุม่ (Establishing Guideline Group Processes)
ระบุกลุม่ ประชากรเป้าหมาย และการเลือกหัวข้ อ (Identifying Target Audience and Topic Selection)
การมีสว่ นร่วมของผู้ใช้ บริ การและผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย (Consumer and Stakeholder Involvement)
การพิจารณา ความขัดแย้ งของผลประโยชน์ (Conflict of Interest Considerations)
การสร้ างคําถามตามกรอบ PICO ((PICO) Question Generation)
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9. การพิจารณา ความสําคัญของผลลัพธ์ และการจัดกระทํา คุณค่า ความชอบ และความเป็ นประโยชน์ (Considering Importance of Outcomes and Interventions, Values, Preferences and
Utilities
10. กําหนดหลักฐานเชิงประจักษ์ ที่จะนํามาใช้ และการสืบค้ น (Deciding what Evidence to Include and Searching for Evidence)
11. การสรุปหลักฐานเชิงประจักษ์ และการพิจารณาข้ อมูลอื่นที่สําคัญ (Summarizing Evidence and Considering Additional Information)
12. การตัดสินคุณภาพ ความเข้ มแข็งหรื อความเชื่อมัน่ ของหลักฐานเชิงประจักษ์ (Judging Quality, Strength or Certainty of a Body of Evidence)
13. การพัฒนาข้ อเสนอแนะ และการตัดสินความเข้ มแข็ง ของข้ อเสนอแนะ (Developing Recommendations and Determining their Strength)
14. การใช้ คําในการเขียนข้ อเสนอแนะ และการพิจารณาถึงการนําไปใช้ ความเป็ นไปได้ และความเสมอภาค
(Wording of Recommendations and of Considerations of Implementation, Feasibility and Equity)
15. การเขียนรายงานแนวปฏิบตั ิ และการตรวจสอบจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Reporting and Peer Review)
16. การเผยแพร่ และการนําไปใช้ (Dissemination and Implementation)
17. การประเมินผล และการใช้ (Evaluation and Use)
18. การปรับปรุงให้ ทนั สมัย (Updating)
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ขันตอนการพั
้
ฒนาแนวปฏิบตั ิ

แหล่งข้ อมูล

หมายเหตุ

1. องค์ กร งบประมาณ การวางแผน และการอบรม (Organization, Budget, Planning and Training)
1. จัดตังกลุ
้ ่มพัฒนาแนวปฏิบตั ิ และกําหนด บทบาท กิจกรรม และ ความสัมพันธ์ ระหว่างกลุม่ (เช่น
คณะกรรมการอํานวยการ/มีหน้ าที่ในการเลือกหัวข้ อแนวปฏิบตั ิและสมาชิกกลุม่
คณะทํางานต้ องประกอบไปด้ วย ผู้เชี่ยวชาญในการสังเคราะห์หลักฐานเชิงประจักษ์
เลขานุการในการสนับสนุนการบริ หารจัดการ
คณะพัฒนาแนวปฏิบตั ิมีบทบาทในการพัฒนาข้ อเสนอแนะ และผู้มีส่วนได้ สว่ นเสีย
และผู้ใช้ บริ การสําหรับปรึกษา (ดูหวั ข้ อ 3, 4, & 6)

1-16

2.ประเมินค่าใช้ จ่ายที่จะเกิดขึ ้นและ ความเป็ นไปได้ ของคณะกรรมพัฒนาแนวปฏิบตั ิ (เช่น
ทรัพยากรที่เอื ้อต่อความสําเร็จของการทําโครงการ ความมุ่งมัน่ ของคณะกรรมการแนวปฏิบตั ิ
และบุคลากร เป็ นต้ น)

2-8,11,15-22

3. ขอความเห็นชอบ/อนุมตั ิ จากองค์กรในการดําเนินโครงการการพัฒนาแนวปฏิบตั ิ

4-7,10,11,13,
16,18,20,21,23

4. จัดสรรงบประมาณสําหรับการพัฒนาแนวปฏิบตั ิ ร่ างประมาณการค่าใช้ จ่ายในแต่ละขันตอน
้
(เช่น
ค่าตอบแทนสําหรับคณะทํางาน และบุคลากร
ค่าใช้ จ่ายสําหรับองค์กรหรื อกลุม่ บุคคลในการทํากิจกรรมที่ต้องใช้ ทรัพยากรภายนอกองค์กร
ค่าเดินทาง ค่าเผยแพร่ และตีพิมพ์ เป็ นต้ น)

7,16,17,20,24,25

5.
ประเมินว่าต้ องจ่ายค่าตอบแทนให้ กบั คณะกรรมการพัฒนาแนวปฏิบตั ิหรื อเป็ นการทํางานแบบอาสาส
มัครโดยไม่มีคา่ ตอบแทน

3,10,19,24

6. หาทุนสนับสนุนเพื่อการพัฒนาแนวปฏิบตั ิ โดยคํานึงถึงความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ด้วย (ดูหวั ข้ อที่
7)

3,4,6,7,9,16,21,
26,27
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7. ร่าง และขอรับการสนับสนุนด้ านการบริ หารจัดการสําหรับการพัฒนาแนวปฏิบตั ิ (เช่น
การหาเลขานุการสําหรับคณะทํางานเพื่อช่วยในการประสานงาน
และการรวบรวมการประกาศผลประโยชน์จากคณะกรรมการ การจัดประชุมกลุม่ เป็ นต้ น)

2-9,16,20,22

8. วางแผนและเตรี ยมพร้ อมสําหรับ การอบรมหรื อการให้ การสนับสนุน
ที่จําเป็ นสําหรับผู้ที่เกี่ยวข้ องกับการพัฒนาแนวปฏิบตั ิ (เช่น
ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ด้านการศึกษา หรื อการอบรมสําหรับคณะกรรมการพัฒนาแนวปฏิบตั ิ
การสอนสําหรับผู้ป่วยที่เข้ ามามีสว่ นร่ วมในการพัฒนาแนวปฏิบตั ิ เป็ นต้ น) (ดูหวั ข้ อ 4 & 6)

1,2,5-7,14,15,
23,24,28-30

9. กําหนดวันสําเร็จ และหลักไมล์ในการทําแต่ละขันตอนในการพั
้
ฒนาแนวปฏิบตั ิ

2,4-10,13,16-18,
20-22
4-7,20,21,
23,24,31,32

10. พิจารณาว่าจะมีข้อกฎหมายอะไรที่เกี่ยวข้ องหรื อไม่ ในการพัฒนาแนวปฏิบตั ิ (เช่น
นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนสําหรับยากําพร้ า (ยาที่ใช้ ในโรคที่พบได้ น้อย))
11. เตรี ยมโครงร่างการพัฒนาแนวปฏิบตั ิตงแต่
ั ้ ต้นจนจบ เพื่อเป็ นแนวทางให้ กบั คณะกรรมการ
และคณะทํางานในการทําตามขันตอนที
้
่ได้ ระบุไว้ ได้ แก่ เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของแนวปฏิบตั ิ
ช่วงเวลาของการพัฒนา การมอบหมายงาน ขันตอนที
้
่ต้องมีการบันทึกข้ อมูลการตัดสินใจ
และระเบียบวิธีในแต่ละขันตอน
้
(ได้ แก่ ขันตอนที
้
่กล่าวถึงในรายการตรวจสอบนี ้ ยกตัวอย่างเช่น
วิธีการแต่งตังกลุ
้ ม่ พัฒนาแนวปฏิบตั ิ การเลือกหัวข้ อเนื ้อหาในแนวปฏิบตั ิ วิธีการหาฉันทามติ
วิธีการขอคําปรึกษา การค้ นหาและการเลือกหลักฐานเชิงประจักษ์ และ อื่นๆ เป็ นต้ น)
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3,5,7-11,13-16,
20,23,27,28,
33-35

2. การจัดลําดับความสําคัญ (Priority Setting)
1. ระบุขนตอนหรื
ั้
อ กระบวนการในการจัดลําดับความสําคัญของหัวข้ อแนวปฏิบตั ิ
ตลอดจนผู้รับผิดชอบในการดูแลกระบวนการการจัดลําดับ (เช่น
ลําดับความสําคัญตามที่คณะกรรมการอํานวยการที่เกี่ยวข้ องกับการให้ ทนุ สนับสนุนระบุไว้
ลําดับความสําคัญตามกระทรวงสาธารณสุข หรื อ กลุ่มคนในวิชาชีพต่าง ๆ

4-14,16,17,
19,20,25,36,37

2. ในการจัดลําดับความสําคัญ ต้ องกระทําอย่างเป็ นระบบและโปร่งใส
โดยต้ องระบุเกณฑ์ที่จําเพาะในการเลือกหัวข้ อแนวปฏิบตั ิ (เช่น เป็ นโรคที่มีความชุกสูง
และเป็ นภาระโรค เป็ นการหลีกเลี่ยงการตาย หรื อความพิการ ค่าใช้ จ่ายสูง เป็ นโรคที่กําลังระบาด หรื อ
เป็ นแนวทางการดูแลเร่งด่วน การปฏิบตั ิที่หลากหลาย
การเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ วของหลักฐานเชิงประจักษ์ และอื่น ๆ เป็ นต้ น)

3-6,8-14,16,
17,19,20,25,
36,37
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3.
การมีส่วนร่ วมของผู้ที่มีส่วนได้ ส่วนเสียในขันตอนการจั
้
ดลําดับความสําคัญและการเลือกหัวข้ อแนวปฏิ
บัติ (เช่น แพทย์ พยาบาล องค์กรวิชาชีพ ผู้กําหนดนโยบาย ผู้จ่ายค่ารักษา หรื อ สาธารณะชน
(ดูหวั ข้ อที่ 6)

1,5-8,10,1217,20,36

4.
พิจารณาและระบุถงึ วิธีการในการพิจารณาข้ อคิดเห็นที่หลากหลายต่อความสําคัญและทรัพยากรที่จําเ
ป็ นในการนําข้ อเสนอแนะของแนวปฏิบตั ิไปใช้ (เช่น ผู้ป่วย ผู้จ่ายค่ารักษา แพทย์/พยาบาล
โปรแกรมหรื อโครงการสาธารณสุขต่าง ๆ) (ดูหวั ข้ อ 11)

3,5,8,10,12,17,
19-21,27,32,
35,38

5. ค้ นหาว่ามีแนวปฏิบตั ิในหัวข้ อที่กําลังจะพัฒนาหรื อยัง พร้ อมทังประเมิ
้
นคุณภาพของแนวปฏิบตั ินนั ้
(เช่น ใช้ เครื่ องมือประเมิน AGREE II) พิจารณาถึงความเป็ นไปได้ ในการปรับแนวปฏิบตั ิที่มีอยู่มาใช้
หรื อต้ องมีการพัฒนาขึ ้นใหม่ (ดูหวั ข้ อ 10)

3-14,16,17,
19,20,38,39

6. อภิปรายถึงความจําเป็ นหรื อโอกาส
ที่ต้องประสานกับองค์กรอื่นที่พฒ
ั นาแนวปฏิบตั ิไม่วา่ จะเป็ นการทํางานประสานกันในส่วนของการพัฒ
นาแนวปฏิบตั ิ หรื อ บางส่วนของแนวปฏิบตั ิ

7,8,13,16,20,24,25
,40

7. ลองพิจารณาถึงการนําแนวปฏิบตั ิทางคลินิกที่จะพัฒนาขึ ้นนี ้ในกรณีหากนําไปใช้ และ
อุปสรรคในการเปลี่ยนแปลง (เช่น แนวปฏิบตั ิทางคลินิกนี ้จะปรับปรุงผลลัพธ์ให้ ดีขึ ้นอย่างไร
ข้ อเสนอแนะที่ให้ มีความเป็ นไปได้ ในการปฏิบตั ิหรื อไม่ ทรัพยากรพร้ อมหรื อไม่ เป็ นต้ น

3-9,11,13-15,17,
19-21,24,27,
32,35,41

8. เลือกหรื อ หาวิธีการที่จะได้ มาซึง่ ฉันทามติ ในการจัดลําดับความสําคัญ และการเลือกหัวข้ อ (เช่น
การโหวต การหาข้ อสรุปโดยการใช้ วิธีการเดลไฟ เป็ นต้ น) (ดูหวั ข้ อ 4)
9. บันทึกกระบวนการการจัดลําดับความสําคัญ และการเลือกหัวข้ อเพื่อยืนยันความโปร่งใส

4-6,13,17,20,36
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4-6,11,13,
17,20,36

3. สมาชิกกลุ่มแนวปฏิบัติ (Guideline Group Membership)
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1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

กลุม่ พัฒนาแนวปฏิบตั ิต้องมาจากตัวแทน สหวิชาชีพ ได้ แก่
สมาชิกที่มาจากกลุ่มประชากรเป้าหมาย กลุม่ ผู้ป่วยและผู้ดแู ล แพทย์/พยาบาล
ผู้เชี่ยวชาญด้ านเนื ้อหา ผู้เชี่ยวชาญด้ านระเบียบวิธี
และผู้เชี่ยวชาญด้ านเศรษฐศาสตร์ สาธารณสุข เพื่อจะได้ ทําบทบาทที่จําเป็ นได้ สําเร็จ (เช่น
คณะทํางาน คณะกรรมการแนวปฏิบตั ิ) (ดูหวั ข้ อ 6)
กําหนดวิธีการ สําหรับการรับสมัครสมาชิกกลุม่ พัฒนาแนวปฏิบตั ิ (เช่น
การติดป้ายประชาสัมพันธ์เชิญชวน การนัดสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกจากผู้ที่สนใจ เป็ นต้ น)
คณะกรรมการพัฒนาแนวปฏิบตั ิต้องประกอบไปด้ วย
ผู้เชี่ยวชาญและตัวแทนที่เหมาะสมและเพียงพอกับหัวข้ อ (เช่น ผู้เชี่ยวชาญ และ
แพทย์เวชปฏิบตั ิทวั่ ไปที่ทํางานกับประชากรเป้าหมาย สัดส่วนระหว่างเพศ
และพื ้นที่ภมู ิภาคของสมาชิกคณะกรรมการแนวปฏิบตั ิ)
ซึง่ อาจจะต้ องมีการพิจารณาซํ ้าในการเพิ่มจํานวนสมาชิก เมื่อกลุ่มเป้าหมาย
และหัวข้ อในแนวปฏิบตั ิมีการปรับแก้ ) (ดูหวั ข้ อ 5)
พิจารณาขนาดจํานวนสมาชิกที่มีได้ มากที่สดุ สําหรับกลุม่ พัฒนาแนวปฏิบตั ิ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการพัฒนาแนวปฏิบตั ิ (เช่น
หากกลุ่มมีจํานวนสมาชิกน้ อยเกินไปอาจทําให้ ขาดประสบการณ์ ที่จําเป็ น
ความเชี่ยวชาญด้ านเนื ้อหา และความครอบคลุมของตัวแทน
แต่หากมีจํานวนมากเกินไปก็อาจส่งผลถึง
ความเป็ นปึ กแผ่นและประสิทธิภาพของปฏิสมั พันธ์ที่เกิดขึ ้นในกลุม่ )
ร่างบทบาทและงานที่ต้องรับผิดชอบสําหรับสมาชิกกลุ่มพัฒนาแนวปฏิบตั ิ (เช่น ทีมเขียน
ทีมการบันทึกรายงานการประชุม และขันตอนการตั
้
ดสินใจที่เกิดขึ ้น
การให้ การปรึกษาด้ านระเบียบวิธี
การทําการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็ นระบบและการรวบรวมหลักฐานเชิงประจักษ์ อื่น ๆ
การให้ ข้อคิดเห็นฝ่ ายผู้ป่วย การให้ ข้อคิดเห็นฝ่ ายผู้ดแู ลทางคลินิก เป็ นต้ น)
เลือกประธานกลุ่ม หรื อหัวหน้ า ที่มีประสบการณ์ในการนํากลุ่มหรื อเอื ้ออํานวยกลุ่ม
สามารถรักษาบรรยากาศที่สร้ างสรรค์ จับประเด็นความขัดแย้ งและจัดการกับความขัดแย้ งได้
มีความเป็ นกลางและมีความเป็ นเหตุเป็ นผล มีความเชี่ยวชาญด้ านเนื ้อหาและระเบียบวิธี
บันทึกถึงขันตอน
้
หรื อกระบวนการการเลือกสมาชิกลุ่ม และบทบาท เพื่อยืนยันความโปร่งใส

1,3-7,9-11,
13-16,19-25,27,
37,39,42,43

Version: June 2, 2014

1,2,5,6,9-11,13,
16,20,24,25,43
1-8,10,13-16,20,
24,25,27,37,
39,43

1,2,4-7,9,13-16,
20,23,24,37,43

1,2,4-10,13-16,
20,22,24,37,
39,43

1,2,4-9,13-16,20,
23-25,37,39,43
1,2,5-8,13,16,
20,21,23,27,43
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4. กําหนดแนวปฏิบัตขิ องกระบวนการกลุ่ม (Establishing Guideline Group Processes )
1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.

9.

กําหนด วิธีการและความถี่ในการสื่อสารระหว่างสมาชิกของกลุม่ พัฒนาแนวปฏิบตั ิ และกลุ่มอื่น
ๆ
ผู้ที่รับผิดชอบในการเชิญประชุมและให้ การพิจารณาในกรณีที่จะปรับเปลี่ยนตามที่ได้ กําหนดไว้
กําหนดความคาดหวัง และ การตระหนักถึงกระบวนการกลุม่ ที่จะเกิดขึ ้นในช่วง การแนะนําตัว
ช่วงอบรม และการสนับสนุนสําหรับสมาชิกกลุ่มพัฒนาแนวปฏิบตั ิ (เช่น
การตังค่
้ าเงื่อนไขที่ถกู ต้ องตามหลักการในการอภิปรายกลุ่ม และการตัดสินใจ)
ในการอบรมกลุ่มพัฒนาแนวปฏิบตั ิ
ต้ องเน้ นยํ ้าให้ สมาชิกเข้ าใจถึงกระบวนการและวิธีการของการพัฒนาแนวปฏิบตั ิที่สมาชิกต้ องดํา
เนินตามขันตอนที
้
่กําหนด (เช่นวิธีการได้ มาซึง่ ฉันทามติที่อาจต้ องใช้ การออกเสียง (โหวต)
แบบเปิ ดเผยและไม่ปิดเผย การประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ การอภิปรายกลุม่
และการมีส่วนร่ วมในการให้ ข้อเสนอแนะ)
จัดเงื่อนไขที่เหมาะสมที่สดุ ที่เอื ้อต่อสมาชิกกลุม่ ในโอกาสของการให้ ข้อเสนอแนะอย่างเท่าเทียมเ
สมอภาคกัน และการที่ ข้ อคิดเห็น และข้ อโต้ แย้ ง ได้ รับการพิจารณาอย่างเหมาะสม (เช่น
ในระหว่างการอภิปรายกลุ่ม การตัดสินใจ และในช่วงของการพัฒนาข้ อเสนอแนะ)
กําหนดวิธีการในการจัดการกับความขัดแย้ งหรื อการพิพาทระหว่างสมาชิกในกลุ่มและการที่กระ
บวนการกลุม่ ไม่สามารถดําเนินการต่อได้
ให้ โอกาสในการอภิปราย
และการให้ ข้อมูลย้ อนกลับเกี่ยวกับกระบวนการกลุม่ ที่เกิดขึ ้นตลอดช่วงของการพัฒนาแนวปฏิบั
ติ
กําหนดวิธีการ และเวลา
ในการแจกจ่ายเอกสารและการจัดเก็บเอกสารที่ใช้ และที่ได้ พฒ
ั นาไปแล้ วในการพัฒนาแนวปฏิบั
ติ
กําหนดองค์ประชุม (เช่น อย่างน้ อยร้ อยละ 75
ของสมาชิกต้ องเข้ าร่ วมประชุมในการพัฒนาข้ อเสนอแนะ)
แต่คาดหวังว่าสมาชิกทุกคนเข้ าร่ วมประชุมทุกครัง้ ได้ มากที่สดุ เท่าที่เป็ นไปได้
กําหนดเวลาและสถานที่ประชุม (เป็ นแบบทางไกลหรื อ ประชุมด้ วยตนเอง)
พร้ อมทังระบุ
้ ขอบเขต และวาระการประชุมในแต่ละครัง้ ล่วงหน้ า

1,2,4-6,8,9,
13,15,16,20,
24,43
1,2,4,6-9,14,
16,19,23,24,
37,44
1,2,4,6-9,14,15,
19,24,33,44

1,2,6-9,13,16,
19,23,24,33,
37,44
2,7-9,13,15,16,
19,33,44
E*, 6

2,5,8,9,14-16

4,5,8,13,20

1,2,4,5,7,9,
13-16,19,20,43
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10. บันทึกรายงานการประชุมทุกครัง้ และระบุวา่ จะเผยแพร่สสู่ าธารณะ
หรื อสามารถเข้ าถึงได้ ในระดับนานาชาติหรื อไม่ (เช่นรายชื่อผู้เข้ าร่วมประชุม วาระการประชุม
ผลการพิจารณา และขันตอนที
้
่จะดําเนินการต่อไป)

2,4,5,8,15,43

Version: June 2, 2014

5. ระบุกลุ่มประชากรเป้าหมาย และการเลือกหัวข้ อ (Identifying Target Audience and Topic Selection)
1.

2.

3.

4.
5.

6.

ระบุ นิยาม และ/หรื อ ทบทวนกลุ่มเป้าหมายปฐมภูมิ (เช่น แพทย์ปฐมภูมิ ผู้จดั การเรื่ องการดูแล)
และกลุม่ เป้าหมายทุติยภูมิ (เช่น ผู้บริ หารโรงพยาบาล) สําหรับแนวปฏิบตั ิ
และตัดสินจํานวนกลุ่มเป้าหมายที่สามารถระบุได้ ในแนวปฏิบตั ิ
ปรึกษาผู้มีส่วนได้ สว่ นเสียที่เกี่ยวข้ อง เกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้ ระบุไว้
เพื่อยืนยันถึงความเหมาะสมของกลุม่ เป้าหมายต่อหัวข้ อแนวปฏิบตั ินนั ้
และเพื่อไม่ให้ กลุม่ เป้าหมายใดถูกละเลย (ดูหวั ข้ อที่ 6)
สร้ างวิธีการและเกณฑ์ในการกําหนดและจัดลําดับความสําคัญของหัวข้ อที่มีความเป็ นไปได้ ในแ
นวปฏิบตั ิ (เช่น เมื่อหลักฐานเชิงประจักษ์ มีความสับสนหรื อขัดแย้ งกันเอง
เมื่อการปฏิบตั ิปัจจุบนั ไม่น่าเชื่อถือหรื อไม่เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน
เมื่อมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการคัดกรอง การวินิจฉัย และการรักษา เป็ นต้ น)
ปรึกษาผู้มีส่วนได้ สว่ นเสียที่เกี่ยวข้ องเพื่อยืนยันว่าหัวข้ อที่กําหนดในแนวปฏิบตั ิสามารถตอบสน
องความต้ องการของกลุม่ เป้าหมายได้ (ดูหวั ข้ อที่ 6)
เลือก หรื อ
ระบุวิธีการที่ใช้ ในการได้ มาซึง่ ข้ อสรุปหรื อความเห็นพ้ องต้ องกันต่อหัวข้ อที่ระบุในแนวปฏิบตั ิ
(เช่นใช้ วิธีการเดลฟาย การเสนอโดยตรงจากสมาชิกโดยใช้ กระบวนการกลุม่ (NGT)
บันทึกขันตอนการกํ
้
าหนดกลุ่มประชากรเป้าหมาย
และการเลือกหัวข้ อแนวปฏิบตั ิเพื่อยืนยันถึงความโปร่ งใส

4,5,7,8,11,14-16,
19,20,23,27,35,
37,39,42,45
4,14-16,42

3-10,12-16,19,
20,24,36,39,
45,46
4-6,12-16,20,24,
36,47
5,9,16,20,36

13-16,20,27,
35,36,42,45

6. การมีส่วนร่ วมของผู้ใช้ บริการและผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย (Consumer and Stakeholder Involvement)
1.

2.

กําหนดผู้มีสว่ นได้ ส่วนเสียที่เหมาะสมเพื่อเข้ ามามีสว่ นร่ วมและให้ การปรึกษาในการพัฒนาแนว
ปฏิบตั ิเพื่อจะได้ รับข้ อคิดเห็นอย่างครอบคลุมในผู้ที่ได้ รับผลกระทบจากการใช้ แนวปฏิบตั ิ (เช่น
กลุม่ วิชาชีพต่างๆ ผู้จดั การทางสุขภาพ กลุ่มผู้กําหนดนโยบาย ตัวแทนฝ่ ายอุตสาหกรรม)
ระบุผ้ ใู ช้ บริ การที่เหมาะสมเพื่อเข้ ามามีสว่ นร่วม และให้ การปรึกษาในการพัฒนาแนวปฏิบตั ิ
(เช่น ผู้ป่วย ผู้ดแู ลที่ไม่ได้ รับค่าจ้ างในการดูแลคนไข้ บุคคลทัว่ ไปที่มีโอกาสเป็ นผู้ป่วย
และเป็ นผู้สนับสนุนกองทุนการดูแลทางสุขภาพผ่านการจ่ายภาษี
องค์กรชุมชนที่เป็ นตัวแทนผู้รักษาผลประโยชน์ของผู้ป่วย
และกลุม่ สนับสนุนช่วยเหลือในนามผู้รักษาผลประโยชน์ของผู้ป่วย และผู้ดแู ล)

1,3,6,9,11,13-16,
19-21,23,24,
27,29,30,32,39
1,6,7,9,11,14-16,
21,23,24,27,29,
30,37,39,47
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3.

4.

5.

6.

7.

สร้ างวิธีการเพื่อให้ ผู้ใช้ บริ การ และผู้มีสว่ นได้ ส่วนเสียเข้ ามามีสว่ นร่วม
และการลงทะเบียนผู้มีสว่ นได้ ส่วนเสียไว้ ในแนวปฏิบตั ิ (เช่น การลงทะเบียนให้ ผ้ ใู ช้ บริ การ
และสมาชิกของผู้มีส่วนได้ สว่ นเสียให้ มีสว่ นร่วมโดยตรงในคณะกรรมการแนวปฏิบตั ิ
การประกาศรับผู้ใช้ บริ การ
และผู้มีส่วนได้ สว่ นเสียให้ มีส่วนร่ วมในช่วงประชุมหรื อเมื่อมีการอบรมเชิงปฏิบตั ิการเป็ นครัง้ ๆไป
การใช้ สื่ออิเลคโทรนิคในการเผยแพร่เอกสารและรับฟั งข้ อมูลย้ อนกลับ
การระบุระยะเวลาในการพิจารณาเอกสารและการให้ ข้อมูลย้ อนกลับ)
ให้ ข้อมูล (เช่น การอบรม กิจกรรมการนําเข้ าสูโ่ ครงการ) สําหรับผู้ใช้ บริ การ
และผู้มีส่วนได้ สว่ นเสียที่เข้ ามามีสว่ นร่ วมโดยตรงในคณะกรรมการแนวปฏิบตั ิ
เพื่อเป็ นการทําความชัดเจนเรื่ องบทบาท และเพิ่มการมีส่วนร่วมให้ มากที่สดุ (เช่น
การประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ อย่างเป็ นรูปธรรม
การหลีกเลี่ยงการให้ ข้อเสนอแนะบนพื ้นฐานของความสนใจหรื อผลประโยชน์ส่วนตัว)
กําหนดบทบาท กิจกรรม และระยะเวลาในรับการปรึกษาจาก ผู้ใช้ บริ การ
และผู้มีส่วนได้ สว่ นเสียที่ไม่ได้ เข้ ามามีส่วนร่วมโดยตรงในคณะกรรมการแนวปฏิบตั ิ (เช่น
ขันตอนที
้
่สําคัญในช่วงที่พฒ
ั นาแนวปฏิบตั ิ ได้ แก่
การให้ โอกาสในการแสดงความคิดเห็นในขันการจั
้
ดลําดับความสําคัญของปั ญหา
การเลือกหัวข้ อสําหรับแนวปฏิบตั ิ การระบุกลุม่ ประชากรเป้าหมาย
การระบุผลลัพธ์ที่สําคัญต่อผู้ป่วย การระบุหลักฐานเชิงประจักษ์ อื่น ๆ
การชี ้ประเด็นผลกระทบที่คณะกรรมการ ฯ ไม่ได้ คํานึงถึง
การพิจารณาร่ างแนวปฏิบตั ิฉบับสุดท้ าย เป็ นต้ น)
พัฒนา หรื อ นําแบบฟอร์ มที่เป็ นมาตรฐานมาใช้ เป็ นแนวทางสําหรับ
ผู้ใช้ บริ การและผู้มีส่วนได้ สว่ นเสียได้ แสดงความคิดเห็น ในช่วงที่ขอคําปรึกษา
โดยมีข้อแนะนําที่ชดั เจน หรื อ
มีหลักสูตรอบรมเพื่อยืนยันประสิทธิภาพของข้ อเสนอแนะที่จะได้ มา
ให้ ระยะเวลาที่พอเหมาะ สําหรับผู้ใช้ บริ การและผู้มีสว่ นได้ ส่วนเสียในการให้ ข้อเสนอแนะ
หรื อให้ การปรึกษา

1,5,6,9,11,13-16,
19-21,23,24,
29,30,32,37,
39,43,47

Version: June 2, 2014

1,6,15,23,24,29,32
,37,47

1,6,11,14-16,19,
21,24,29,32,37,
39,48

5,6,13,15,32

13,15,29,32
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Guideline Development Checklist
8.

9.

กําหนดนโยบายและกระบวนการสําหรับการรับมือกับข้ อเสนอแนะ และความเห็นต่างของลูกค้ า
และผู้มีส่วนได้ สว่ นเสีย (เช่น
การยืนยันว่าความเห็นที่หลากหลายจะได้ รับการพิจารณาในการตัดสินใจ
การให้ เหตุผลการตัดสินใจในแต่ละขันตอนเพื
้
่อแสดงถึงความโปร่งใส
การใช้ กระบวนการอุทธรณ์สําหรับผู้มีสว่ นได้ ส่วนเสีย
การตีพิมพ์ความคิดเห็นที่ได้ จากที่ปรึกษาและคําตอบจากคณะกรรมการแนวปฏิบตั ิ)
บันทึกการลงทะเบียนและการเลือกผู้ใช้ บริ การ และผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย
ในการเข้ ามาเป็ นคณะกรรมการแนวปฏิบตั ิ และการมีสว่ นร่ วม และการให้ การปรึกษา
ของผู้ใช้ บริ การ และผู้มีส่วนได้ สว่ นเสียรายอื่นทังหมด
้
เพื่อยืนยันความชัดเจนและความโปร่งใส

5-7,13,29,32,48

Version: June 2, 2014

1,5,13,15,16,21,27
,29,32

7. การพิจารณา ความขัดแย้ งของผลประโยชน์ (Conflict of Interest (COI) Considerations)
1.

2.

3.

4.

กําหนดนโยบายในการประกาศผลประโยชน์ของผู้มีส่วนร่วมรายบุคคลตังแต่
้ เริ่ มแรกก่อนร่วมโค
รงการ รวมถึง ผู้ที่มีศกั ยภาพในการเป็ นคณะกรรมการแนวปฏิบตั ิก่อนที่จะเข้ ามามีสว่ นร่วม
(เช่น ผลประโยชน์ใดควรประกาศ ด้ านการเงิน ด้ านสติปัญญา ด้ านการศึกษา และด้ านคลินิก
การแข่งขันระหว่างสังคมวิชาชีพ)
กําหนดนโยบายเรื่ องการตัดสินเรื่ องความขัดแย้ งของผลประโยชน์
ตลอดจนวิธีการในการรวบรวมข้ อมูล
และปรับการประกาศความขัดแย้ งของผลประโยชน์ให้ เป็ นปั จจุบนั (เช่น
รายได้ เท่าไรที่ต้องทําการเปิ ดเผย ระยะเวลาในการประกาศครอบคลุมนานเท่าไร
ใครจะเป็ นผู้ตดั สินว่าเกิดความขัดแย้ งในผลประโยชน์)
ให้ ข้อแนะนําที่ชดั เจนและให้ การอบรมสําหรับผู้ที่มีศกั ยภาพในการเป็ นสมาชิกคณะกรรมการแน
วปฏิบตั ิในเรื่ องเกี่ยวกับการประกาศความขัดแย้ งของผลประโยชน์ รวมทัง้
รายชื่อผู้ที่จะต้ องทําการประกาศความขัดแย้ งของผลประโยชน์
และลักษณะของผลประโยชน์ที่ต้องประกาศพร้ อมยกตัวอย่างประกอบ
กําหนดนโยบายสําหรับการจัดการเรื่ องความขัดแย้ งของผลประโยชน์ (เช่น
บุคคลที่มีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ไม่จําเป็ นต้ องออกจากการพัฒนาแนวปฏิบตั ิ
แต่ต้องงดการออกเสียงในช่วงของการพัฒนาข้ อเสนอแนะที่เกี่ยวข้ องกับผลประโยชน์ที่ขดั แย้ งนั ้
น ประธานต้ องไม่มีความขัดแย้ งของผลประโยชน์
การเตรี ยมข้ อมูลสรุปหลักฐานเชิงประจักษ์ ต้องมาจากกลุม่ นักระเบียบวิธี
ที่ไม่มีความขัดแย้ งของผลประโยชน์)

4-7,9,11,13-16,
18,20,21,23-26,
37,39,43,45,
49,50
4-7,9,11,13-16,
18,20,21,23-26,
37,43,45,49,50

4-7,9,13-16,18,
20,24,26,37,
45,49,50
4-7,9,11,13-16,
18,20,21,23-26,
37,43,45,49,50
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Guideline Development Checklist
5.

6.

7.

กําหนด
นโยบายการจัดการความขัดแย้ งของผลประโยชน์ด้านงบประมาณสนับสนุนต่อกิจกรรมการพัฒ
นาแนวปฏิบตั ิ (เช่น การช่วยเหลือเพื่อกองทุนสาธารณะ การไม่รับทุนอุดหนุนเชิงพาณิชย์
การรับทุนอุดหนุนเชิงพาณิชย์จากองค์กร/นิติบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้ องกับหัวข้ อแนวปฏิบตั ิ
การรับการสนับสนุนเชิงพาณิชย์ตอ่ กิจกรรมทางอ้ อมเช่น การแปล
การไม่รับแหล่งสนับสนุนเพียงแหล่งเดียว)
เปิ ดเผยและตีพิมพ์แหล่งทุน และอธิบายบทบาทของผู้ให้ ทนุ อุดหนุน
และการสนับสนุนที่ให้ ในการพัฒนาแนวปฏิบตั ิ
เปิ ดเผยอย่างชัดเจน
ตีพิมพ์และอธิบายความขัดแย้ งของผลประโยชน์ของสมาชิกกลุม่ พัฒนาแนวปฏิบตั ิ
โดยเฉพาะหากความขัดแย้ งนันมี
้ ผลจําเพาะต่อข้ อเสนอแนะ

7,16,21,26,27,
30,49

Version: June 2, 2014

3,4,7,9,16,21,23,2
4,26,27,30,35,
39,51
3-7,9,11,14-16,
20,21,23,24,26,
27,35,37,43,50,
51

8. การสร้ างคําถามตามกรอบ PICO ((PICO) Question Generation))
1.

2.

กําหนดวิธีการในการสร้ างคําถามสําหรับแนวปฏิบตั ิ การลําดับความสําคัญของคําถาม
และการเลือกและจัดระดับผลลัพธ์

การสร้ างและบันทึกคําถามสําคัญ (เช่นทางคลินิก ทางสุขภาพ ทางนโยบาย ต้ นทุนประสิทธิผล)
เพื่อนําไปตอบในแนวปฏิบตั ิโดยใช้ แบบฟอร์ มมาตรฐาน (เช่น PICO)
และกําหนดเกณฑ์การจัดลําดับความสําคัญของคําถาม หากไม่สามารถตอบคําถามได้ ทงหมด
ั้
(เช่น สํารวจจากสมาชิกคณะกรรมการแนวปฏิบตั ิ จากผู้มีสว่ นส่วนเสีย)
3. อธิบายอย่างชัดเจนเกี่ยวกับประชากรเป้าหมายที่จะนําแนวปฏิบตั ิไปใช้
คํานึงถึงลักษณะเฉพาะของประชากร เช่น ความชุกของการเป็ นโรคร่ วมของประชากร
ลักษณะทางภูมิศาสตร์ และประเด็นความเสมอภาค (เช่น
เหตุผลที่สามารถอธิบายได้ ถงึ ความแตกต่างของผลลัพธ์ที่เกิดขึ ้นระหว่างกลุม่ ที่ได้ เปรี ยบและกลุ่
มที่เสียเปรี ยบ)
4. พิจารณาว่าต้ องได้ รับการรับรองด้ าน กฎหมายก่อนหรื อไม่ ในการพิจารณาการจัดกระทํา (เช่น
ในแนวปฏิบตั ิระดับนานาชาติอาจไม่ต้องขอการรับรอง
เนื่องจากการได้ รับการรับรองด้ านกฎหมายไม่ได้ ระบุสําหรับทุกประเทศกลุม่ เป้าหมาย)

3-7,9,11-16,19,
20,23,24,30,34,
39,43,45,46,52
3-7,9-16,19,20,
23,24,27,30,34,
39,43,45,46,52
4-9,11,12,14-16,
19,20,23,24,27,
31,35,39,41,43,
53,54
4,5,7,8,14,21,24,3
1,32
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Guideline Development Checklist
5.

6.

7.

8.

9.

อธิบายอย่างชัดเจนในตัวจัดกระทํา และตัวเปรี ยบเทียบที่ต้องพิจารณาในแนวปฏิบตั ิ
โดยพัฒนากรอบแนวคิดวิเคราะห์เพื่อแสดงให้ เห็นความสัมพันธ์ระหว่างการจัดกระทําและผลลั
พธ์ที่เกิดขึ ้น และระบุวา่ ต้ องเพิ่มเติมการเปรี ยบเทียบ(ของการรักษา)หรื อไม่
ระบุผลลัพธ์ที่สําคัญ (เช่น ผลลัพธ์ที่เกิดจากแนวทางคลินิก ความพิการ คุณภาพชีวิต การตาย)
ได้ แก่ ผลลัพธ์ที่พงึ ประสงค์ (เช่น ประโยชน์ การลดภาระ และการประหยัดค่าใช้ จ่าย)
และไม่พงึ ประสงค์ (เช่น อันตรายที่เกิดขึ ้น ภาระ ค่าใช้ จ่าย
และการลดความเป็ นอิสระของผู้ป่วย) อย่ามองข้ ามผลลัพธ์ที่สําคัญ
ที่ขาดหลักฐานเชิงประจักษ์ สนับสนุน
พิจารณาถึงแหล่งที่ตงั ้ (เช่น ประเทศ โรงพยาบาล) หรื อ
อาจรวมเข้ าไปในช่วงที่พิจารณาถึงกลุ่มประชากร
(นัน่ คือประชากรที่ได้ รับการดูแลจากโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ)
เลือกผลลัพธ์สําคัญที่มีตอ่ ผู้ป่วยมากกว่าผลลัพธ์ตวั แทนและ ผลลัพธ์ทางอ้ อม
พิจารณาถึงผลลัพธ์ตวั แทนที่เหมาะสมตามเหตุและผลหากผลลัพธ์สําคัญที่มีตอ่ ผู้ป่วยมีข้อมูลไ
ม่เพียงพอ
จัดลําดับความสําคัญของผลลัพธ์ คํานึงถึงคุณค่า และความชอบของประชากรเป้าหมาย

10. กําหนดหรื อพัฒนากระบวนการในการตัดสินล่วงหน้ าต่อขนาดของผลกระทบ/ขนาดอิทธิพล
ของผลลัพธ์ที่สําคัญต่อประชากรเป้าหมายแต่ละตัว
11. เน้ นการมีส่วนร่วมของสมาชิกกลุม่ พัฒนาแนวปฏิบตั ิ และการปรึกษาจากผู้ใช้ บริ การ
และผู้มีส่วนได้ สว่ นเสียเพื่อยืนยันถึงความครอบคลุมของการเป็ นตัวแทนของประชากรเป้าหมาย
ในการสร้ างคําถาม และการเลือกและจัดระดับผลลัพธ์ที่สําคัญ
12. บันทึกวิธีการได้ มาซึง่ คําถาม และการจัดลําดับความสําคัญ การเลือก และจัดระดับผลลัพธ์
และการปรึกษาผู้ใช้ บริ การและผู้มีส่วนได้ สว่ นเสีย เพื่อแสดงความโปร่งใส
13. ตรวจสอบว่าโครงร่ างแนวปฏิบตั ิประกอบไปด้ วยประชากรเป้าหมาย เงื่อนไข
(โรค/ความเจ็บป่ วย) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และคําถามสําคัญ
เพื่อช่วยชี ้นําไปยังหลักฐานเชิงประจักษ์ ที่ต้องทบทวน

4-9,11-16,19-21,
23,24,34,35,43,
46,55
4-9,11-16,19-21,
23,24,27,34,39,
43,46,52

Version: June 2, 2014

4-7,19,20,
24,34,45,52
4-6,14,16,
19,20,24,34,39,
43,46,52
4,5,7,11-16,20,
24,34,43,52
34,43
1,4,5,7,14,20,24,3
2,52
4,5,7,13,34,45
5,11,13,15,23,
27,34,35,43,45

9. การพิจารณา ความสําคัญของผลลัพธ์ และการจัดกระทํา คุณค่ า ความชอบ และความเป็ นประโยชน์ (Considering Importance of Outcomes and Interventions,
Values, Preferences and Utilities)
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1.

2.

3.

4.
5.

ตัดสินว่าข้ อมูลเกี่ยวกับ การจัดกระทํา และผลลัพธ์ที่สําคัญ คุณค่า ความชอบ
หรื อความเป็ นประโยชน์ของผู้ใช้ บริ การและผู้มีสว่ นได้ ส่วนเสีย (เช่น ผู้ป่วย และกลุ่มเป้าหมาย)
ที่จะนํามาใช้ ในการวางแผนและตัดสินใจในช่วงของการพัฒนาแนวปฏิบตั ินนจะได้
ั้
มาโดยทางต
รงหรื อทางอ้ อม (เช่น จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้ อง หรื อ จากการปรึกษาผู้ใช้ บริ การ)
สร้ างวิธีการสําหรับการปรึกษากับผู้ใช้ บริ การ
และผู้มีส่วนได้ สว่ นเสียเพื่อรวบรวมข้ อมูลเกี่ยวกับผลลัพธ์ที่สําคัญและ การจัดกระทํา คุณค่า
ความชอบ หรื อความเป็ นประโยชน์ (เช่น
การมีส่วนร่ วมของผู้มีสว่ นได้ ส่วนเสียในคณะกรรมการแนวปฏิบตั ิ
การสํารวจหรื อสัมภาษณ์รายกลุ่มกับตัวแทนผู้ใช้ บริ การที่กว้ างออกไป)
ตัดสินใจว่าต้ องใช้ วิธีการประเมินความเชื่อมัน่ ในข้ อมูลที่รวบรวมได้ เกี่ยวกับ
ระดับของความสําคัญ คุณค่า ความชอบ และความเป็ นประโยชน์ (ได้ แก่
คุณภาพของหลักฐานเชิงประจักษ์ ที่ได้ )
กําหนดหากจะใช้ รูปแบบหรื อวิธีการผสมผสานผลลัพธ์ที่สําคัญและการจัดกระทํา คุณค่า
ความชอบ หรื อความเป็ นประโยชน์ พร้ อมทังวางแผนว่
้
าจะทําอย่างไร

กําหนดว่าจะรวบรวมความคิดเห็นจากใครเมื่อพิจารณาถึงผลลัพธ์ที่สําคัญและการจัดกระทํา
คุณค่า ความชอบ หรื อความเป็ นประโยชน์ ในขันตอนของการพั
้
ฒนาข้ อเสนอแนะ (เช่น ผู้ป่วย
สาธารณะ สังคม ผู้ปฎิบตั ิ)
6. พิจารณา และบันทึก วิธีการที่จะใช้ ในการจัดการกับข้ อขัดแย้ งที่เกิดขึ ้นเมื่อพิจารณา
ผลลัพธ์ที่สําคัญและการจัดกระทํา คุณค่า ความชอบ หรื อความเป็ นประโยชน์ (เช่น
ระหว่างผู้ป่วยกับผู้ดแู ล ผู้ป่วยกับสาธารณะ)
7. บันทึกวิธีการในการรวบรวมข้ อมูลเกี่ยวกับ ผลลัพธ์ที่สําคัญและการจัดกระทํา คุณค่า
ความชอบ หรื อความเป็ นประโยชน์ เพื่อยืนยันถึงความชัดเจนและความโปร่ งใส
8. บันทึกหากต้ องพิจารณาด้ านจริ ยธรรม เช่น
ข้ อเสนอแนะนันควรมี
้
การพิจารณาเป็ นพิเศษในกลุม่ ผู้ป่วยจําเพาะ หรื อ
ที่มีเงื่อนไขจําเพาะหรื อไม่ (เช่น กลุม่ ผู้สงู อายุ โรคที่พบน้ อย
หรื อกลุม่ ที่ได้ รับผลกระทบจากความไม่เท่าเทียมกันด้ านสุขภาพ)
9. กําหนดวิธีการในการพิจารณาด้ านจริ ยธรรมและคุณธรรมในการทําข้ อเสนอแนะทางสุขภาพ
(เช่นการคํานึงถึงหลักศาสนา สังคม หรื อ ความเชื่อทางวัฒนธรรม)

1,4,6,7,9,11,13,
15,16,20,21,23,
24,27,37,43,47,
48
6,15,16,24,37,
47,48
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E, 48

E, 46,48
4,20,37,47,48

15,20,43,47,48

1,6,11,15,27,43,47
,48
47

56
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10. กําหนดหลักฐานเชิงประจักษ์ ท่ จี ะนํามาใช้ และการสืบค้ น (Deciding what Evidence to Include and Searching for Evidence)
1.

2.

3.

4.

5.

6.

ดําเนินการตามขันตอนในการทบทวนวรรณกรรมอย่
้
างเป็ นระบบ
(ไม่วา่ จะเป็ นการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็ นระบบอย่างสมบูรณ์ หรื อ แบบเร่งด่วน
ขึ ้นอยู่กบั หัวข้ อ และ กรอบแนวคิดของแต่ละองค์กร) หรื อให้ เหตุผลประกอบหากไม่ได้ ทํา
พัฒนาโครงร่ างเพื่อระบุแหล่งสืบค้ น การเลือก และการสังเคราะห์หลักฐานเชิงประจักษ์ (เช่น
สืบค้ นจากงานการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็ นระบบที่มีอยู่แล้ ว
ดําเนินการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็ นระบบโดยเริ่ มต้ นใหม่
หรื อการสืบค้ นวรรณกรรมที่ตีพิมพ์ในฐานข้ อมูลที่ไม่ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Grey
Literature)) จากนัน้ พิจารณาถึงชนิดของหลักฐานเชิงประจักษ์
ที่จะใช้ ในการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็ นระบบ (เช่น ฐานข้ อมูลในการสืบค้ น
ประเภทของงานวิจยั เกณฑ์ในการคัดเข้ าและคัดออก
การสืบค้ นหางานวิจยั ที่จําเพาะเกี่ยวกับผลตรงข้ าม (ที่เป็ นโทษ)
หรื อตัดสินใจที่จะใช้ ข้อมูลที่กล่าวถึงผลตรงข้ าม (ที่เป็ นโทษ)
ที่เกิดขึ ้นจากงานวิจยั ที่ศกึ ษาเกี่ยวกับผลลัพธ์ที่เป็ นประโยชน์)
กําหนดผู้รับผิดชอบในการกําหนดกลยุทธ์ ในการสืบค้ น และดําเนินการสืบค้ น
ตลอดจนคัดเลือกหลักฐานเชิงประจักษ์ (เช่น คณะทํางานในคณะกรรมการพัฒนาแนวปฏิบตั ิ
หน่วยงานจากองค์กรภายนอก สร้ างสัมพันธภาพระหว่างคณะกรรมการพัฒนาแนวปฏิบตั ิ
กับหน่วยงานภายนอก เพื่อดําเนินการพัฒนาแนวปฏิบตั ิร่วมกัน)
ประเมินคุณภาพของงานทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็ นระบบที่มีอยู่แล้ ว ที่จะนํามาใช้
โดยใช้ เครื่ องมือประเมินความเที่ยงสําหรับการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็ นระบบ (เช่น
AMSTAR) เพื่อยืนยันคุณภาพและความเหมาะสมสําหรับนํามาใช้ ในแนวปฏิบตั ิ
ในกรณีที่ได้ มีการทบทวนวรรณกรรมที่ทนั สมัยแล้ ว หรื อ ต้ องมีการปรับให้ ทนั สมัย
ให้ มีการกําหนดว่า จะมีการนําหลักฐานเชิงประจักษ์ ใหม่เข้ ามาปรับอย่างไร
รวมทังวิ
้ ธีการติดต่อผู้ทบทวนวรรณกรรมเจ้ าของเดิมเพื่อหาแนวทางความเป็ นไปได้ ในการทํางา
น ร่ วมกัน ในการปรับให้ ทนั สมัยต่อไป
ในกรณีที่ ต้ องมีการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็ นระบบขึ ้นมาใหม่ ให้ มีการดําเนินการประเมิน
ว่า มี ทรัพยากรที่เอื ้อในการดําเนินการหรื อไม่ (เช่น เวลาและงบประมาณ)
หากว่าต้ องดําเนินการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็ นระบบ เต็มรูปแบบ
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3-16,19-25,27,
39,43,46,57,58
3-16,19-25,27,
34,35,39,43,46,
57

2,4-11,13,
15,24,43,57

4-7,9-12,14-16,
20,24,39,43,46,
57,58
3,7,20,58

7,14,20,57
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7.

ในกรณีที่ มีทรัพยากรจํากัด ให้ มีการพิจารณาใช้ วิธีการแบบรวบรัด
และจะต้ องมีการระบุอย่างชัดเจน ในขันตอนดํ
้
าเนินการ ถึง ข้ อจํากัดที่สําคัญ
ความไม่แน่นอนที่เป็ นผลจากการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็ นระบบและควรมีการระบุถงึ ความ
จําเป็ นและความเร่ งด่วนที่จะต้ องดําเนินการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็ นระบบที่เต็มรูปแบบต่
อไป
กําหนดวิธีการในการ ค้ นหาหลักฐานเชิงประจักษ์ เพิ่มเติมหรื อแหล่งข้ อมูลที่ไม่ได้ มีการตีพิมพ์
(เช่น ข้ อเสนอแนะจาก สมาชิกของคณะกรรมการแนวปฏิบตั ิ หรื อ
การขอคําปรึกษาจากผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย)

8.

9.

กําหนดนโยบาย ในการจัดการกับข้ อมูลที่ได้ รับจากผู้เชี่ยวชาญ (เช่น ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
เนื่องจากไม่ได้ เป็ นหลักฐานเชิงประจักษ์ โดยตรง จึงควรระบุ และ
นํามาสนับสนุนกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ ที่เกี่ยวกับประสบการณ์หรื อ
จากการสังเกตที่เป็ นไปทํานองเดียวกับความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
และหากเป็ นไปได้ ควรทําอย่างเป็ นระบบและมีความโปร่ งใส เช่น อาจระบุในกรอบแนวคิด
เป็ นต้ น)
10. บันทึกและตีพิมพ์ วิธีการสืบค้ นและการเลือกหลักฐานเชิงประจักษ์
การพิจารณาคุณสมบัติในการคัดเข้ า ระดับของหลักฐานเชิงประจักษ์ ที่คดั เข้ า
และกลยุทธ์ที่ใช้ ในการสืบค้ นข้ อมูล เพื่อที่จะแสดงให้ เห็นถึงความชัดเจนและความโปร่งใส

7,8,20,57

Version: June 2, 2014

5,8,11,13,16,19,34
,57
8,10,11,16,24,55

3-5,8,11,13,
14,16,19-21,
23,27,35,58

11. การสรุ ปหลักฐานเชิงประจักษ์ และการพิจารณาข้ อมูลอื่นที่สาํ คัญ (Summarizing Evidence and Considering Additional Information)
1.

2.

สรุปหลักฐานเชิงประจักษ์ ที่ดีที่สดุ ที่มีอยู่ของผลลัพธ์แต่ละตัว ให้ กระชับ ชัดเจน (เช่น
การนําเสนอในรูปแบบของตาราง หรื อการสรุปเป็ นข้ อมูลเฉพาะตัว) ได้ แก่
ความแม่นยําในการวินิจฉัย ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้ รับ อันตรายที่เกิดขึ ้น
ทรัพยากรหรื อค่าใช้ จ่าย คุณภาพของหลักฐาน
พร้ อมทังสรุ
้ ปค่าประสิทธิผลหรื อค่าขนาดอิทธิพลของตัวแปรต้ นในผลลัพธ์แต่ละตัว
สรุป ข้ อมูลที่จําเป็ นที่ต้องการเพิ่มเติมสําหรับการกําหนดข้ อเสนอแนะในแนวปฏิบตั ิ (เช่น
ข้ อสรุปเชิงพรรณนาจากงานวิจยั เชิงคุณภาพ หรื อตารางหลักฐานเชิงประจักษ์ ) ได้ แก่
คุณค่า หรื อความชอบ ปั จจัยที่อาจจะมีผลต่อผลลัพธ์ที่คาดหวัง ความจําเป็ น (ความชุก
ความเสี่ยงเบื ้องต้ น หรื อ สถานะ) ผลกระทบต่อ ความเท่าเทียมกัน ความเป็ นไปได้
และความพร้ อมของทรัพยากร

4-8,10-16,19-21,
24,27,35,39,43,
46,57,58

3-7,10,11,13-15,
20,23,24,27,31,
43,45-47,54,
57,59-61
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3.

กําหนดวิธีการในการที่จะได้ มาซึง่ ข้ อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรที่ใช้ ค่าใช้ จ่าย (เช่น
การสืบค้ นถึงผลลัพธ์ในเชิงเศรษฐศาสตร์ การพัฒนารูปแบบในเชิงเศรษฐศาสตร์
หรื อการวิเคราะห์ต้นทุนประสิทธิผล)

4,5,7,11,13-15,
19-21,23,24,27,
43,46,59,61

4.

ค้ นหาข้ อมูลเกี่ยวกับ ค่าใช้ จ่าย ทรัพยากรที่ใช้ หรื อหากเป็ นไปได้ ต้ นทุนประสิทธิผล
และอธิบาย ลักษณะธรรมชาติของค่าใช้ จ่าย (ผู้ป่วย ชุมชน สังคม) (เช่น
ความเป็ นไปได้ ในการจ่าย การประมาณการทรัพยากรที่ต้องใช้
และค่าใช้ จ่ายที่เพิ่มขึ ้นเปรี ยบเทียบกับประโยชน์และโทษที่ได้ จากการกระทํานันๆ)
้
บันทึกวิธีการที่ใช้ สําหรับการนําข้ อมูลเพิ่มเติมอื่นๆมารวมกับการสังเคราะห์หลักฐานเชิงปร
ะจักษ์ เพื่อยืนยันความโปร่งใส (เช่น ข้ อสรุ ปที่เป็ นทางการเกี่ยวกับความชอบของผู้ป่วย
ข้ อสรุปเกี่ยวกับความเท่าเทียมกัน การวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์ ที่ทําอย่างเป็ นทางการ
และการใช้ ข้อมูลที่ได้ จากการแยกส่วนวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพ)
จัดอบรมเกี่ยวกับ การใช้ ตารางหลักฐานเชิงประจักษ์ และเปิ ดโอกาสในการซักถาม
อภิปราย เพื่อยืนยันว่าสมาชิกแต่ละคน ของคณะกรรมการแนวปฎิบตั ิ
มีความคุ้นเคยกับตาราง และมีการใช้ ข้อมูลในตารางได้ อย่างเหมาะสม
นอกเหนือจากตารางสรุปหลักฐานเชิงประจักษ์ ให้ เตรี ยมข้ อมูลเกี่ยวกับ
ผลการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็ นระบบฉบับสมบูรณ์
และงานวิจยั ที่นําเข้ ามาใช้ ในการทบทวนวรรณกรรม
และหลักฐานเชิงประจักษ์ จากแหล่งอื่น สําหรับ
คณะกรรมการแนวปฏิบตั ิเพื่อใช้ ในการพิจารณา (เช่น อาจมีการพัฒนาเวปไซด์ และหรื อ
เตรี ยมข้ อมูลให้ พร้ อมเมื่อมีการประชุม และ ติดต่อสื่อสารผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์)

4,5,7,11,13-15,
19-21,23,24,27,
43,46,59,61

5.

6.

7.

Version: June 2, 2014

4,5,7,10,11,
13-15,19-21,
24,31,35,43,46,
47,57,61
2,15,28

15,57

12. การประเมินคุณภาพ ความเข้ มแข็งหรื อความเชื่อมั่นของหลักฐานเชิงประจักษ์ (Judging Quality, Strength or Certainty of a Body of Evidence)
1.
2.
3.

เลือก กรอบแนวคิด ที่จะใช้ เป็ นเกณฑ์ในการพิจารณา คุณภาพของหลักฐาน เชิงประจักษ์ (เช่น
GRADE, USPSTF) หลีกเลี่ยงการดัดแปลง เครื่ องมือดังกล่าว
กําหนดผู้ที่รับผิดชอบในการ ประเมินคุณภาพของหลักฐานเชิงประจักษ์ (เช่น
ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้ านระเบียบวิธี ที่ไม่มีความขัดแย้ งที่เป็ นสมาชิกในคณะทํางาน)
ประเมินคุณภาพของหลักฐานเชิงประจักษ์ ของผลลัพธ์ที่สําคัญรายตัว

4-16,19-25,
43,46,58,62
4,6,10,14-16,63
4,5,7,11-16,43,
46,58,62
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4.

ประเมินคุณภาพของหลักฐานเชิงประจักษ์ ในภาพรวม (เช่น
คุณภาพของหลักฐานเชิงประจักษ์ ในระดับตํ่าสุดในผลลัพธ์ที่ถกู จัดลําดับว่าสําคัญหรื อวิกฤติที่สุ
ด หรื อ คุณภาพของหลักฐานเชิงประจักษ์ ในระดับสูงสุดเมื่อผลลัพธ์ ทุกตัว
เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน)
5. รายงานคุณภาพของหลักฐานเชิงประจักษ์ ที่ประเมิน ในแต่ละผลลัพธ์ และ
หลักฐานที่สนับสนุน
6.

บันทึก วิธีการ หรื อเหตุผลในการตัดสิน สําหรับการประเมินคุณภาพของหลักฐานเชิงประจักษ์
เพื่อยืนยัน ความโปร่ งใสและ ความชัดเจน

4,5,7-9,11-16,
19-21,43,46,
58,62

Version: June 2, 2014

4,7,8,12,14,15,
20,21,23,46,51,
63
4,5,7,8,11,13-16,
19-21,23,43,
58,62

13. การพัฒนาข้ อเสนอแนะ และระบุความเข้ มแข็งของข้ อเสนอแนะ (Developing Recommendations and Determining their Strength)
1.

นํา กรอบแนวคิด ที่ระบุถงึ ปั จจัย ที่ต้องนํามาพิจารณา ก่อนที่จะกําหนด ข้ อ
เสนอแนะในการปฏิบตั ิ

2.

วางแผนและ แลกเปลี่ยน ข้ อมูล เกี่ยวกับ รายละเอียดของการประชุม เพื่อหาข้ อสรุ ป
ในการกําหนด ข้ อเสนอแนะในการปฏิบตั ิ กับผู้ที่เกี่ยวข้ อง ประกอบด้ วย
การแจกเอกสารล่วงหน้ า ก่อนการประชุม (เช่น ข้ อสรุปของหลักฐานเชิงประจักษ์
ตารางจากหลักฐานเชิงประจักษ์ สูข่ ้ อเสนอแนะในการปฏิบตั ิ) กําหนด วาระการประชุม
และกําหนด วิธีการที่จะได้ มาซึง่ ความเห็นชอบของกลุ่ม (เช่น การใช้ เทคนิคเดลฟาย
เทคนิคการเสนอข้ อสรุปโดยใช้ กระบวนการกลุม่ )
ทบทวน ปั จจัยในกรอบแนวคิด ที่อาจจะมีผลต่อ ข้ อเสนอแนะ ได้ แก่ ทิศทาง หรื อความเข้ มแข็ง
(เช่น ประเภทของหลักฐานเชิงประจักษ์ และข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องในการนํามาวิเคราะห์
ความสมดุลระหว่าง ผลลัพธ์
ที่ต้องการและผลลัพธ์ที่ไม่พงึ ประสงค์ที่เป็ นผลลัพธ์จากคุณภาพของหลักฐานเชิงประจักษ์
ค่าความแตกต่างระหว่าง ประโยชน์ที่ได้ รับกับอันตรายที่เกิดขึ ้น หรื อ ข้ อมูลเกี่ยวกับ
ระดับความเชื่อมัน่
หรื อความแปรปรวนที่อาจเกิดขึ ้นหากพิจารณาถึงคุณค่าและความชอบหรื อความเข้ าได้ กบั ผู้ใช้
ทรัพยากรที่ต้องใช้ ความเสมอภาค และ ปั จจัยอื่น)

3.

3,5-16,19-21,
24,27,35,39,43,
46,62,64
7,9,10,16,19,43

3-8,11,12,14-16,
19,20,23,24,27,
35,39,43,46,54,
62,64
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4.

หากเป็ นไปได้
ควรจะมีการกําหนดวิธีการในการพัฒนาข้ อเสนะแนะในกรณีที่มีหลักฐานเชิงประจักษ์ ไม่เพียงพ
อ หรื อ มีคณ
ุ ภาพตํ่า (เช่น ข้ อเสนอแนะที่มีเงื่อนไขหรื อข้ อบ่งชี ้เพื่อใช้ ในการตัดสินใจอย่าง
โปร่งใส และไม่ควรมีการกําหนดข้ อเสนอแนะ หากคณะ กรรมการแนวปฏิบตั ิ มีความรู้ สกึ ว่า
มีความเสี่ยงที่ ข้ อเสนอแนะดังกล่าวอาจจะไม่ถกู ต้ อง หรื อ อาจแนะนําให้ ปฏิบตั ิ
เมื่อมีผลการวิจยั รองรับเพิ่มเติมอย่างชัดเจนมากขึ ้น)
5. ให้ ข้อมูล เกี่ยวกับ ข้ อแนะนําในการศึกษาวิจยั เพิ่มเติม และตําแหน่งของข้ อมูล (เช่น
ระบุไว้ ที่ภาคผนวกของแนวปฏิบตั ิ เกี่ยวกับ คําถามการวิจยั ที่เฉพาะเจาะจง
ผลลัพธ์ที่สําคัญต่อผู้ป่วยที่ต้องประเมินและ ข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องสําหรับความจําเป็ นของงานวิจยั
เพื่อลดความไม่มนั่ ใจ ในประโยชน์ และหรื อผลลัพธ์ที่ไม่พงึ ประสงค์ของการจัดกระทํา)
6. พัฒนาข้ อเสนอแนะในการปฏิบตั ิ และสรุป เหตุผล ที่นํามาซึง่ ข้ อเสนอแนะแต่ละข้ อ (เช่น
ในรูปแบบของการพรรณนา หรื อในรูปแบบของตาราง) รวมทังข้
้ อมูลที่เป็ นรายละเอียดเกี่ยวกับ
การพิจารณาตัดสินจากคณะทํางาน และความเชื่อมโยงระหว่าง
ข้ อเสนอแนะกับหลักฐานเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนข้ อเสนอแนะดังกล่าว
7. เลือกวิธีการจัด ระดับความเข้ มแข็งของข้ อเสนอแนะในการปฏิบตั ิ
เพื่อให้ กลุ่มเป้าหมายที่จะนําข้ อปฏิบตั ิไปใช้ รับรู้ถงึ ความเชื่อมัน่ ของกลุม่ ผู้พฒ
ั นาหากทําตามแน
วปฏิบตั ิดงั กล่าว
8. เลือกวิธีการที่จะ หาข้ อสรุป ในการ จัดระดับความเข้ มแข็งของข้ อเสนอะนะ (เช่น ใช้ วิธี เดลฟาย
หรื อ เทคนิคการเสนอข้ อสรุปโดยใช้ กระบวนการกลุม่ หรื อ วิธีการโหวต)
9. ให้ ข้อแนะนําในการตัดสินว่า ข้ อเสนอแนะนันเหมาะสมในการเป็
้
น เกณฑ์ในการวัดพฤติกรรม
หรื อ เกณฑ์คณ
ุ ภาพหรื อไม่ (เช่น
แนวทางการจัดการที่เป็ นข้ อเสนอแนะที่เข้ มแข็งจากหลักฐานเชิงประจักษ์ ที่มีคณ
ุ ภาพในระดับสู
งหรื อปานกลางถือว่าเป็ นตัวเลือกที่ดีในการใช้ เป็ นเกณฑ์วดั คุณภาพ แต่
หากเป็ นข้ อเสนอแนะที่ยงั ไม่มีนํ ้าหนักพอ (อ่อน)
การพูดคุยให้ คําปรึกษากับผู้ป่วยในกลยุทธ์การจัดการ
และการบันทึกกิจกรรมดังกล่าวอาจใช้ เป็ นเกณฑ์บ่งชี ้คุณภาพแทน)
10. บันทึกผลสรุปของการพิจารณา
ในการกําหนดข้ อเสนอแนะและการระบุถงึ ระดับความเข้ มแข็งของข้ อเสนอแนะนัน้ ๆ
เพื่อแสดงให้ เห็นถึงความโปร่ งใสและความชัดเจน

4,5,7,11,13-15,
20,46,64

Version: June 2, 2014

5-7,14,15,
46,64,65

4-7,11-13,15,
16,20,21,24,27,
35,39,46,51,63,
64
4,6-9,12-16,
19-24,43,46,
62,64
2,4,6,7,15,16,
20,43
4,9,13,16,24,41,64

3,4,6-8,11-13,
16,19-21,23,24,
27,35,43,51,64
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14. การใช้ คาํ ในการเขียนข้ อเสนอแนะ และการพิจารณาถึงการนําไปใช้ ความเป็ นไปได้ และความเสมอภาค (Wording of Recommendations and of Considerations of
Implementation, Feasibility and Equity)
1.

2.

3.

4.
5.

6.
7.
8.

พิจารณาใช้ คําที่เป็ นมาตรฐานในการพัฒนาข้ อเสนอแนะ เพื่อความชัดเจน
และความสมํ่าเสมอในการใช้ ตลอดทัง้ ชุดของแนวปฏิบตั ิ โดยหลีกเลี่ยง การใช้ คําที่
ไม่ชดั เจนและไม่จําเพาะ
เขียนข้ อเสนอแนะในรูปแบบที่สามารถนําไปปฏิบตั ิได้ เลย พร้ อมข้ อมูลที่เพียงพอ
โดยผู้ใช้ ไม่จําเป็ นต้ อง ไปค้ นข้ อมูลประกอบเพื่อทําความเข้ าใจเพิ่มเติมอีก
กําหนดทิศทางที่ชดั เจน หรื อ
ช่วยตีความเพื่ออธิบายการประยุกต์ใช้ ระดับความเข้ มแข็งของข้ อเสนอแนะสําหรับ
บุคลากรในทีมสุขภาพ (แพทย์ พยาบาล) ผู้ป่วย ผู้ที่กําหนดนโยบาย
หรื อกลุม่ เป้าหมายที่เกี่ยวข้ อง
กําหนดหรื อระบุกลุ่มเป้าหมายให้ ชดั เจนว่าข้ อเสนอแนะนันสํ
้ าหรับกลุ่มใด
การจัดกระทําที่เสนอแนะ ตลอดจนวิธีการอื่นหรื อทางเลือกอื่น
ระบุ หรื อทําเครื่ องหมายหมายเหตุให้ เห็นชัดเจน เพื่อที่จะอธิบายถึง บริ บท
ความเป็ นไปได้ และการนําข้ อเสนอแนะไปประยุกต์ใช้
และเน้ นข้ อพิจารณาที่สําคัญก่อนนําข้ อเสนอแนะไปใช้ เช่น ความเสมอภาค
และสถานการณ์จําเพาะ หากนําข้ อเสนอแนะไปใช้ (เช่น ลักษณะ อย่างไรบ้ าง
ที่ควรจะนําข้ อเสนอแนะไปใช้ ในกลุ่มเป้าหมายจําเพาะ การจัดกระทําหรื อการรักษาที่จําเพาะ
หรื อคุณค่าหรื อความชอบจําเพาะ หรื อใช้ เมื่อมีทรัพยากรที่กําหนดเพียงพอ และอื่น ๆ เป็ นต้ น)
รายงาน/นําเสนอคุณภาพของหลักฐานเชิงประจักษ์
และระดับความเข้ มแข็งของข้ อเสนอแนะต่อท้ ายข้ อแสนะแนะแต่ละข้ อ
กําหนดวิธีการที่จะนํามาใช้ ในการ หาข้ อสรุปร่วมกันของการใช้ คําในประโยคของข้ อเสนอแนะ
(เช่น ทบทวนและให้ ความเห็นชอบ หรื อการหาข้ อสรุปอย่างเป็ นทางการ)
เขียนข้ อเสนอแนะ ที่ สามารถเข้ าใจง่าย และเห็นชัด (เช่น
ไม่ควรที่จะเขียนข้ อเสนอแนะภายในย่อหน้ าที่ยาวเกินไป หรื อ
สรุปข้ อเสนอแนะไว้ ด้วยกันในส่วนของบทสรุป)

4,5,7-9,13,14,
16,19-21,23,
24,27,43,46,64
4,5,7-9,14,16,
20,21,23,24,27,
35,46,51,63
4,8,9,13,14,16,
19,20,35,46,64

4,5,8,9,13,16,20,3
5,46,63,64
3-5,8,9,13,16,
20,24,31,35,43,
46,48,54,60,64

6-9,13,16,19-21,
24,35,46,51
4,7,9,16,21,
43,64
5,9,14-16,24,27,
46,63

15. การเขียนรายงานแนวปฏิบัติ และการตรวจสอบจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Reporting and Peer Review)
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Guideline Development Checklist
1.

พัฒนาหรื อใช้ รูปแบบที่เป็ นมาตรฐาน ในการเขียนรายงาน แนวปฏิบตั ิ อันประกอบด้ วย
โครงสร้ าง หัวข้ อ และเนื ้อหา

2.

พิจารณา รูปแบบ ในการ เตรี ยมผลผลิตของแนวปฏิบตั ิ (เช่น แนวปฏิบตั ิฉบับเต็ม
แนวปฏิบตั ิฉบับเต็มพร้ อมกับแนบรายงานที่เป็ นข้ อมูลการพัฒนา
แนวปฏิบตั ิฉบับย่อสําหรับผู้ปฏิบตั ิหรื อผู้กําหนดนโยบาย
แนวปฏิบตั ิฉบับผู้ใช้ บริ การสําหรับผู้ป่วย)
ทังนี
้ ้ให้ เป็ นไปตามแผนของการเผยแพร่ แนวปฏิบตั ิ (ดูหวั ข้ อ 16)
กําหนด ผู้ที่รับผิดชอบ ในการเขียนผลผลิตของแนวปฏิบตั ิ (เช่น คณะอนุกรรมการ
ในกลุ่มแนวปฏิบตั ิ) และกําหนดความเป็ นเจ้ าของงานหรื อผู้นิพนธ์ (เป็ นของคนใดคนหนึ่ง
เป็ นขององค์กรหรื อเป็ นของคณะทํางาน) (ดูหวั ข้ อ 1)

3.

5-7,9-11,14-16,
18,20-22,25,35,
39,43,51,63
3-12,14-16,
20-22,24,25,41,
51,63
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3-5,7,8,11,
13-16,20,43,63

4.

ดําเนินการให้ มีการพิจารณาร่ างแนวปฏิบตั ิจากสมาชิกทุกคนในกลุ่มพัฒนาแนวปฏิบตั ิ
โดย ให้ เวลาและโอกาสอย่างเหมาะสมในการให้ ข้อมูลย้ อนกลับ การเกลาภาษา
และการแก้ ไข

5-8,13,16,43,
63,65

5.

ขอรับความเห็นชอบจากสมาชิกทุกคนของคณะทํางานในการพัฒนาแนวปฏิบตั ิ
ต่อแนวปฏิบตั ิ ฉบับล่าสุด

1,5,7-9,11,12,
16,21,24,43

6.

แต่งตังผู
้ ้ ทรงคุณวุฒิระดับองค์กร (ภายในองค์กร) ในการตรวจสอบแนวปฏิบตั ิ
ที่ได้ พฒ
ั นาขึ ้น

5-13,15,16,
20,25,41,43,
63,65
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7.

กําหนดวิธีการ ที่จะให้ มีการตรวจสอบแนวปฏิบตั ิฉบับล่าสุดจาก ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
เพื่อตรวจสอบความถูกต้ อง ของเนื ้อหา ความเป็ นไปได้ ในการปฏิบตั ิ ความชัดเจน
รูปแบบของแนวปฏิบตั ิ และ ประโยชน์ของแนวปฏิบตั ิ ตลอดจนรับฟั ง ข้ อเสนอแนะที่สําคัญ
ในมุมมองอื่นที่นอกเหนือจากกลุ่มผู้พฒ
ั นาแนวปฏิบตั ิ (เช่น
จากผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้ รับเชิญมาวิพากษ์
การจัดประชาพิจารณ์ในฉบับที่ได้ ทําการปรับจากข้ อเสนอแนะของสมาชิกในกลุ่มพัฒนาแ
นวปฏิบตั ิครบทุกคนแล้ ว การส่งเข้ ารับการตีพิมพ์ในวารสาร ที่มีผ้ ทู รงคุณวุฒิพิจารณา
(peer-reviewed journal))

3,5-11,13-16,2025,27,28,39,41,
43,63,65

8.

บันทึก กระบวนการการตรวจสอบ แนวปฏิบตั ิ ทังจาก
้
ผู้ทรงคุณวุฒิภายในและภายนอก
หากเป็ นไปได้ เผยแพร่/ตีพิมพ์ข้อคิดเห็นที่ได้ รับและการตอบกลับจากคณะทํางาน
ที่พฒ
ั นาแนวปฏิบตั ิ

5-10,13,16,
21,23,25,35,
41,63,65
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16. การเผยแพร่ แนวปฏิบัตแิ ละการนําแนวปฏิบัตไิ ปใช้ (Dissemination and Implementation)
1.

2.

มีการเตรี ยมการ ในการวางแผนการเผยแพร่แนวปฏิบตั ิเชิงรุ ก โดยใช้ วิธีการหลากหลาย
เพื่อที่จะเพิ่มการนําแนวปฏิบตั ิไปใช้ โดยคํานึงถึงประโยชน์การนําไปใช้ และ ลิขสิทธิ์ (เช่น
นําแนวปฏิบตั ิเผยแพร่ทางระบบออนไลน์ มีการสร้ างความสัมพันธ์อย่างเป็ นทางการ กับ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ในการที่เผยแพร่แนวปฏิบตั ิและการนําแนวปฏิบตั ิไปใช้ เพื่อเพิ่มการยอมรับ
จัดประชุมแถลงข่าวกับผู้สื่อข่าว ใช้ กลยุทธ์ทางสังคมออนไลน์ การเผยแพร่
ข้ อมูลผ่านทางการประชุมวิชาการ ของหน่วยงาน ของวิชาชีพที่เกี่ยวข้ อง
ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่กลุ่มเป้าหมายอ่าน)
แนะนําวิธีการใช้ หรื อวิธีการปรับแนวปฏิบตั ิไปใช้ หรื อนําอนุพนั ธ์บางส่วน
ไปใช้ ในการปฏิบตั ิ (เช่น การพัฒนาแอพพลิเคชัน่ ในมือถือ
การผสมผสานไปกับระบบที่ใช้ ในการประกอบการตัดสินทางคลินิก
การปรับแนวปฏิบตั ิให้ เป็ นเสมือนแหล่งการศึกษา/แหล่งข้ อมูล
สําหรับกลุ่มประชากรเป้าหมาย โดยใช้ เป็ นสื่อสําหรับการสอนนอกสถานที่)

3-5,7,9-12,
14-16,19-22,24,
39,41,43,66,67

4-8,11,12,15,
16,20,21,24,25,
27,35,41,43,
60,63
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3.

4.

กําหนดข้ อพิจารณา หากว่าต้ องมีการประยุกต์ใช้ แนวปฏิบตั ิ
โดยต้ องระบุข้อแนะนําที่จําเพาะและชัดเจน
ว่าจะมีการประยุกต์ใช้ แนวปฏิบตั ิได้ อย่างไรในบริ บทอื่นเพื่อผู้ใช้ ที่ต้องการนําไปใช้ ในบริ บท
อื่นสามารถทําได้ อย่างเป็ นระบบและโปร่งใส (เช่น การปรับ แนวปฏิบตั ิให้ เหมาะสม
กับแหล่งทรัพยากรและความเสี่ยงพื ้นฐานของหน่วยงาน
การนําไปใช้ ที่แตกต่างออกไปจากข้ อคิดเห็น
หรื อการตัดสินใจของคณะกรรมการแนวปฏิบตั ิ)
กําหนดเป็ นระเบียบและข้ อบังคับ หากต้ องมีการแปลแนวปฏิบตั ิเป็ นภาษาอื่น (เช่น
ให้ บคุ คลหรื อองค์กรที่สาม สามารถแปลได้
ตามด้ วยการให้ ความเห็นชอบจากคณะกรรมการแนวปฏิบตั ิ และ
ต้ องมีสมาชิกที่รับผิดชอบในเรื่ องการแปลแนวปฏิบตั ิ ในคณะทํางานแนวปฏิบตั ิ เป็ นต้ น)

7,15,16,19,21,
27,38,60
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7,16,25,38

17. การประเมินผลและการ ใช้ แนวปฏิบัติ (Evaluation and Use)
1.

2.

3.

4.

5.

การประเมินภายใน (ได้ แก่ การทํารายงานการประเมินตัวเอง)
ในกระบวนการพัฒนาแนวปฏิบตั ิ รวมถึง
การประชุมกลุ่มคณะกรรมการแนวปฏิบตั ิเพื่อพัฒนาข้ อเสนอแนะ
โดยการถามข้ อมูลย้ อนกลับจากสมาชิกกลุม่
พิจารณาและกําหนด การศึกษานําร่อง ในการทดลองใช้ แนวปฏิบตั ิ กับกลุม่ เป้าหมาย (เช่น
ทดลองใช้ กบั กลุม่ ประชากรเป้าหมาย
และผู้ที่เกี่ยวข้ องที่มีสว่ นร่วมในคณะกรรมการพัฒนาแนวปฏิบตั ิ)
กําหนดเกณฑ์ และกําหนดเครื่ องมือ สําหรับกลุม่ เป้าหมาย
ที่จะนําไปใช้ ในการตรวจสอบและติดตาม การนําแนวปฏิบตั ิไปใช้ (เช่น กําหนดผลลัพธ์
ที่ควรจะมีการเปลี่ยนแปลงภายหลังจากการนําแนวปฏิบตั ิไปใช้
และข้ อแนะนําในวิธีการประเมิน หรื อวิธีการวัดผลลัพธ์นนั ้ เป็ นต้ น)
ให้ การสนับสนุน ตลอดจน มีเครื่ องมือ สําหรับการติดตามประเมินผลถึงผลลัพธ์ที่เกิดขึ ้น
จากการนําแนวปฏิบตั ิไปใช้ (เช่น การใช้ ระเบียบวิธีวิจยั แบบสุ่ม
การใช้ การประเมินผลลัพธ์แบบวัดก่อนหลังอย่างรัดกุม
เนื่องจากความไม่มนั่ ใจในผลลัพธ์หลังจากนําไปใช้ )
พิจารณาความเป็ นไปได้ ในการมีส่วนร่วมของผู้พฒ
ั นาแนวปฏิบตั ิ
ในการประเมินผลผลลัพธ์เมื่อมีการนําแนวปฏิบตั ิไปใช้ (เช่น
ร่วมกับหน่วยงานที่นําแนวปฏิบตั ิไปใช้ เพื่อวางแผนศึกษาถึงผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ ้น)

E, 65

6,15,16,19,27,
35,65
3-7,9,11,12,
14-16,19,21,24,
27,35,38,41,65
4,5,7,11,15,19,
21,65,66

5,7,15,16,24,25,65
,66
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6.

วางแผนในการรวบรวมข้ อมูลการประเมินผลและการให้ ข้อมูลย้ อนกลับจากผู้ใช้
เพื่อหาแนวทางในการปรับปรุงวิธีการนําข้ อเสนแนะไปใช้ ที่มีความเป็ นไปได้ จากมุมมองของ
ผู้ใช้ เอง ในแนวปฏิบตั ิฉบับต่อไป

4-6,11,16,
19,24,38,65
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18. การปรั บปรุ งแนวปฏิบัตใิ ห้ ทันสมัย (Updating)
1.

2.

3.

4.

5.

6.

กําหนดนโยบาย วิธีการ ช่วงเวลา ที่จะต้ องมีการติดตาม และประเมิน
ว่าแนวปฏิบตั ิควรจะมีการปรับให้ ทนั สมัย เมื่อใด (เช่น มีการ
ทําการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็ นระบบให้ ทนั สมัยทุก ๆ 3 ปี
เพื่อตรวจสอบว่ามีหลักฐานเชิงประจักษ์ ใหม่เพิ่มขึ ้นหรื อไม่)
กําหนดให้ มีผ้ ทู ี่รับผิดชอบในการติดตามตรวจสอบอย่างสมํ่าเสมอหรื อเป็ นงานประจําว่ามี
วรรณกรรมใหม่ที่เกี่ยวข้ องเกิดขึ ้นหรื อไม่ และมีหลักฐานเชิงประจักษ์ ที่สําคัญหรื อไม่ (เช่น
อาจเชิญผู้เชี่ยวชาญเข้ ามามีสว่ นร่ วมในกลุม่ พัฒนาแนวปฏิบตั ิ เป็ นระยะระยะ
เพื่อประเมินแนวปฏิบตั ิเป็ นต้ น)
กําหนด เงื่อนไขว่าเมื่อไหร่ ควรปรับปรุงแนวปฏิบตั ิ เพียงเล็กน้ อย
หรื อเมื่อไหร่ ต้องมีการปรับปรุงใหม่ทงหมด
ั้
(เช่น
เมื่อข้ อเสนอแนะบางข้ อต้ องการการปรับให้ ทนั สมัย หรื อ
เมื่อข้ อเสนอแนะตลอดทังเล่
้ มล้ าสมัยทําให้ แนวปฏิบตั ิทงชุ
ั ้ ดไม่น่าเชื่อถือ
หรื อเมื่อการรักษาแบบใหม่ที่เกิดขึ ้นจําเป็ นสําหรับข้ อเสนอแนะ เป็ นต้ น)
กําหนด สมาชิกคณะแนวปฏิบตั ิ และการมีสว่ นร่ วม
หลังจากการพัฒนาแนวปฏิบตั ิเสร็จแล้ ว (เช่น มีการหมุนเวียนสมาชิกของคณะทํางานทุก
1-2 ปี เลือกคณะทํางานใหม่เมื่อมีการปรับปรุงแนวปฏิบตั ิให้ ทนั สมัย
การคงไว้ ซงึ่ การมีสว่ นร่วมจากประธานคณะกรรมการพัฒนาแนวปฏิบตั ิเดิม เป็ นต้ น)
มีการกําหนดงบประมาณและแผนดําเนินการ ในการปรับปรุงแนวปฏิบตั ิให้ ทนั สมัย
ในอนาคต (เช่น การกําหนดงบประมาณดําเนินการอย่างต่อเนื่อง
การคงไว้ ซงึ่ คณะกรรมการอํานวยการเพื่อกํากับกระบวนการปรับปรุงแนวปฏิบตั ิให้ ทนั สมัย
)
มีการบันทึกถึงแผนและวิธีการ ที่จะนํามาใช้ ในการปรับปรุงแนวปฏิบตั ิให้ ทนั สมัย
เพื่อจะได้ เป็ นแนวทางสําหรับคณะทํางานในการดําเนินงานต่อไป

3-9,11,12,
14-16,19-25,27,
35,38,41,43,
65,68
3,5-9,14-16,20,
24,38,43,65

3-7,9,11,15,
16,20,22-24,
41,65,68

5,9,13,20,25,38,65

15,16,65

3,15,16,27,35,68

* หัวข้ อที่ได้ จากการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ
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