Update October 3, 2016

หลักการจัดทาแนวทางเวชปฏิบัติ (CPG) ของ รวกท. พ.ศ. 2559
(ดัดแปลงและคัดย่อจากแนวทางพัฒนาแนวเวชปฏิ บัติ: Guide to Develop Clinical Practice Guidelines พ.ศ. 2558 ของแพทยสภา)

หลักการทัว่ ไปในการจัดทา CPG ควรประกอบด้ วย
1. ควรมีจุดมุ่งหมายหลักที่ชดั เจน คือ มีผลทาให้ประสิ ทธิ ภาพและผลของการรักษาที่ดีข้ ึน หรื อมีผลให้สุขภาพ
ของผูป้ ่ วยดีข้ ึน เช่น การลดอัตราการเสี ยชีวติ การเพิ่มคุณภาพชีวติ การลดการรับไว้รักษาในโรงพยาบาล การ
ป้ องกันโรค การลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จาเป็ น
2. ควรเป็ นการทบทวนข้อมูลทางการแพทย์ที่ทนั สมัยอย่างเป็ นระบบครบถ้วน โดยผูเ้ ชี่ยวชาญและผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้ได้คาแนะนา (recommendation) ที่เหมาะสม
3. คาแนะนาที่ให้ ควรเป็ นข้อความที่เข้าใจง่าย อ้างอิงหลักฐานทางการแพทย์ที่ดี (evidence based) ร่ วมกับการ
พิจารณาถึงผลเสี ยของการรักษา ความยืดหยุน่ ในการให้คาแนะนาในสถานบริ การสาธารณสุ ขในระดับต่างๆ
ตลอดจนพิจารณาถึงความคุม้ ค่าของค่าใช้จ่ายของการรักษาหากปฏิบตั ิตาม CPG
4. ควรมีแนวทางการประเมิน CPG และช่วงเวลาที่ประเมิน CPG หลังจากเริ่ มใช้ CPG ที่ทาขึ้น
5. CPG ที่จดั ทาขึ้นควรเป็ นแนวทางที่มีความทันสมัยอยูเ่ สมอ จึงควรมีการทบทวน ปรับปรุ งในช่วงระยะเวลาที่
เหมาะสม เช่น ประมาณ 3-5 ปี หรื อเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลทางการแพทย์ที่สาคัญ
แนวทางการเลือก โรคหรือภาวะทีค่ วรจัดทาเป็ น CPG
1. เป็ นภาวะหรื อโรคที่มีความสาคัญต่อประชากรจานวนมาก โดยเฉพาะที่มีอตั ราการเสี ยชีวติ ที่สูง และ/หรื อ มี
อัตราการเจ็บป่ วยที่พบได้บ่อย (burden of disease)
2. มีแนวโน้มในอนาคตที่จะสาเร็ จได้ดว้ ยดี และก่อประโยชน์ต่อผูป้ ่ วยหรื อต่อระบบสาธารณสุ ข โดยพิจารณา
ได้จาก
2.1 เป็ นภาวะหรื อโรคที่เมื่อมีการจัดทาและนา CPG ไปใช้แล้ว จะมีโอกาสที่จะทาให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงทั้งระบบและปรับปรุ งการรักษาพยาบาลไปในทิศทางที่ดีข้ ึน โดยพิจารณาจากการ
รักษาที่ควรทานั้น มีช่องว่างหรื อแตกต่างอย่างชัดเจนจากสิ่ งที่ปฏิบตั ิอยูจ่ ริ งในปัจจุบนั
2.2 มีขอ้ มูลหรื อหลักฐานทางการแพทย์ ที่แสดงให้เห็นว่าการดูแลรักษาที่แตกต่างไปจากเดิม จะมีผลดี
ต่อผูป้ ่ วยในแง่มุมต่างๆ เช่น การลดอัตราการเจ็บป่ วย หรื อลดอัตราการเสี ยชีวติ อย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติ
2.3 การทาตามคาแนะนานั้น ไม่ควรเป็ นสิ่ งที่ทาได้ยาก หรื อมีค่าใช้จ่ายแพงมาก จนไม่สามารถทาได้จริ ง
2.4 มีทางเลือกการรักษาที่หลากหลาย สิ่ งที่แพทย์ปฏิบตั ิอยูม่ ีความแตกต่างกัน
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2.5 ยังไม่มีการจัดทาเป็ น CPG มาก่อน ในกรณี ที่เคยมีการจัดทาขึ้นแล้ว ควรพิจารณาทาการปรับปรุ ง
ฉบับเดิมให้เป็ น CPG ที่เป็ นแบบมาตรฐาน ถูกต้อง และทันสมัย
2.6 CPG ที่ทาขึ้นควรเป็ นที่ยอมรับของผูท้ ี่เกี่ยวข้องทุกฝ่ าย
2.7 เมื่อนาไปใช้ปฏิบตั ิแล้วสามารถตรวจสอบวัดผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้
ผู้ร่วมพัฒนา CPG
ควรประกอบด้วย ผูเ้ ชี่ยวชาญทุกๆ อนุสาขาที่เกี่ยวข้องกับการดูแลเด็กที่มีภาวะหรื อโรคนั้น มีตวั แทนจาก
โรงพยาบาลทุกๆ ระดับ ตั้งแต่โรงเรี ยนแพทย์ โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทัว่ ไป โรงพยาบาลชุมชน
โรงพยาบาลเอกชน โดยประธานการจัดทาควรเป็ นตัวแทนจากอนุสาขาที่เป็ นผูร้ ับผิดชอบหลักในการทา CPG นั้นๆ
การทบทวนงานวิจัยและคุณภาพหลักฐาน
ทีมผูพ้ ฒั นา CPG ควรดาเนินการทบทวนเอกสารและรายงานการวิจยั เพื่อนามาประกอบการทา CPG
โดยพิจารณาคุณภาพหลักฐานตามเกณฑ์ดงั นี้
คุณภาพหลักฐาน (quality of evidence)
ระดับ A หมายถึง หลักฐานที่ได้จาก
A1 การทบทวนแบบมีระบบ (systematic review) หรื อการวิเคราะห์แปรฐาน (meta-analysis) ของ
การศึกษาแบบกลุ่มสุ่ มตัวอย่าง-ควบคุม (randomize-controlled clinical trials) หรื อ
A2 การศึกษาแบบกลุ่มสุ่ มตัวอย่าง-ควบคุมที่มีคุณภาพดีเยีย่ ม อย่างน้อย 1 ฉบับ (a well-designed,
randomize-controlled, clinical trial)
ระดับ B หมายถึง หลักฐานที่ได้จาก
B1 การทบทวนแบบมีระบบของการศึกษาควบคุม แต่ไม่ได้สุ่มตัวอย่าง (systematic review of nonrandomized, controlled, clinical trials) หรื อ
B2 การศึกษาควบคุม แต่ไม่สุ่มตัวอย่าง ที่มีคุณภาพดีเยีย่ ม (well-designed, non-randomized, controlled
clinical trial) หรื อ
B3 หลักฐานจากรายงานการศึกษาตามแผนติดตามเหตุไปหาผล (cohort) หรื อการศึกษาวิเคราะห์
ควบคุมกรณี ยอ้ นหลัง (case control analytic studies) ที่ได้รับการออกแบบวิจยั เป็ นอย่างดี มาจาก
สถาบัน หรื อกลุ่มวิจยั มากกว่าหนึ่งแห่ง/กลุ่ม หรื อ
B4 หลักฐานจากพหุกาลานุกรม (multiple time series) ซึ่ งมีหรื อไม่มีมาตรการดาเนินการ หรื อ
หลักฐานที่ได้จากการวิจยั ทางคลินิกรู ปแบบอื่น หรื อทดลองแบบไม่มีการควบคุม ซึ่ งมีผลประจักษ์
ถึงประโยชน์หรื อโทษจากการปฏิบตั ิมาตรการที่เด่นชัดมาก เช่น ผลของการนายาเพ็นนิซิลินมาใช้
ในราว พ.ศ. 2480 จะได้รับการจัดอยูใ่ นหลักฐานประเภทนี้
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ประเภท C หมายถึง หลักฐานที่ได้จาก
C1 การศึกษาพรรณนา (descriptive studies) หรื อ
C2 การศึกษาควบคุมที่มีคุณภาพพอใช้ (fair-designed, controlled clinical trial)
ประเภท D หมายถึง หลักฐานที่ได้จาก
D1 รายงานของคณะกรรมการผูเ้ ชี่ยวชาญ ประกอบกับความเห็นพ้องหรื อฉันทามติ (consensus) ของ
คณะผูเ้ ชี่ยวชาญ บนพื้นฐานประสบการณ์ทางคลินิก หรื อ
D2 รายงานอนุกรมผูป้ ่ วยจากการศึกษาในประชากรต่างกลุ่ม และคณะผูศ้ ึกษาต่างคณะ อย่างน้อย 2 ฉบับ
การให้ นา้ หนักคาแนะนา (strength of recommendation)
กาหนดขึ้นโดยคานึงถึงประสิ ทธิ ผล (effectiveness) ที่เป็ นเป้ าหมายสุ ดท้ายของเวชบริ การ ได้แก่ การมี
ชีวติ ที่ยนื ยาว (prolonged life) การลดการเจ็บป่ วย (decreased morbidity) และการสร้างเสริ มคุณภาพชีวิต
(improved quality of life) รวมทั้งคุณภาพชีวติ โดยรวมของผูด้ ูแลผูป้ ่ วยด้วย การกาหนดน้ าหนักคาแนะนา ตั้งอยู่
บนพื้นฐานของการทบทวนหลักฐานเท่าที่คน้ คว้ามาได้ในปั จจุบนั ประกอบกับฉันทามติ (systematic review
and consensus of peer reviewers)
นา้ หนัก ++
หมายถึง “แนะนาอย่างยิง่ ” (strongly recommend)
คือ ความมัน่ ใจของคาแนะนาให้ทาอยูใ่ นระดับสู ง เพราะมาตรการดังกล่าวมีประโยชน์อย่างยิง่
ต่อผูป้ ่ วยและคุม้ ค่า (cost effective) (ควรทา)
นา้ หนัก +
หมายถึง “แนะนา” (recommend)
คือ ความมัน่ ใจของคาแนะนาให้ทาอยูใ่ นระดับปานกลาง เนื่องจากมาตรการดังกล่าวอาจมี
ประโยชน์ต่อผูป้ ่ วยและอาจคุม้ ค่าในภาวะจาเพาะ (อาจไม่ทาก็ได้ข้ ึนอยูก่ บั สถานการณ์และ
ความเหมาะสม: น่าทา)
นา้ หนัก +/หมายถึง “ไม่แนะนาและไม่คดั ค้าน” (neither recommend nor against)
คือ ความมัน่ ใจยังก้ ากึ่งในการให้คาแนะนา เนื่ องจากมาตรการดังกล่าวยังมีหลักฐานไม่เพียงพอ
ในการสนับสนุนหรื อคัดค้านว่า อาจมีหรื ออาจไม่มีประโยชน์ต่อผูป้ ่ วย และอาจไม่คุม้ ค่า แต่ไม่
ก่อให้เกิดอันตรายต่อผูป้ ่ วยเพิ่มขึ้น ดังนั้นการตัดสิ นใจกระทา ขึ้นอยูก่ บั ปั จจัยอื่นๆ (อาจทา
หรื ออาจไม่ทาก็ได้)
นา้ หนัก หมายถึง “ไม่แนะนา” (not recommend)
คือ ความมัน่ ใจของคาแนะนา ไม่ให้ทาอยูใ่ น ระดับปานกลาง เนื่องจากมาตรการดังกล่าวไม่มี
ประโยชน์ต่อผูป้ ่ วยและไม่คุม้ ค่า หากไม่จาเป็ น (อาจทาก็ได้กรณี มีความจาเป็ น แต่โดยทัว่ ไป
“ไม่น่าทา”)
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นา้ หนัก - -

หมายถึง “ไม่แนะนาอย่างยิง่ /คัดค้าน” (strongly not recommend / against)
คือ ความมัน่ ใจของคาแนะนาไม่ให้ทาอยูใ่ นระดับสู ง เพราะมาตรการดังกล่าวอาจเกิดโทษ
หรื อก่อให้เกิดอันตรายต่อผูป้ ่ วย (ไม่ควรทา)

น้ าหนักคาแนะนาและประเภทคุณภาพหลักฐานไม่ได้มีความสัมพันธ์กนั อย่างชัดเจนนัก เช่น คุณภาพ
หลักฐานประเภท A ไม่จาเป็ นต้องได้รับน้ าหนักคาแนะนา “++” หรื อน้ าหนักคาแนะนา “++” ไม่จาเป็ นต้องมี
คุณภาพหลักฐานประเภท A สนับสนุนเสมอไป ตัวอย่างเช่น อาจมีหลักฐานที่มีคุณภาพดี แต่หลักฐานดังกล่าว
ยังไม่สามารถพิสูจน์ได้วา่ มาตรการดังกล่าวนั้นมีประสิ ทธิ ผล (เช่น การตรวจภาพถ่ายรังสี เต้านม โดยเฉพาะใน
ผูห้ ญิงทัว่ ไปที่อายุต่ากว่า 50 ปี ให้น้ าหนักคาแนะนา “+/-”) ในทางตรงกันข้าม การตรวจ คัดกรองโรคมะเร็ ง
ปากมดลูกด้วยการตรวจ Papanicolaou ซึ่งมีคุณภาพหลักฐานประเภท B ให้น้ าหนัก คาแนะนา “++”
การคานึงถึงค่าใช้จ่ายในการดาเนินการ ควรนามาประกอบการพิจารณากาหนดน้ าหนัก คาแนะนา เป็ น
ลาดับสุ ดท้าย หากมาตรการใดที่มีหลักฐานแน่ชดั ถึงประสิ ทธิ ผลเป้ าหมายสุ ดท้ายแล้ว แม้การดาเนิ นมาตรการ
ดังกล่าวไม่สามารถทาได้ในสถานพยาบาลระดับต้นๆ หรื อมีค่าใช้จ่ายสู ง ก็ยงั อาจให้ คาแนะนา “++” หรื อ “+”
ได้ ซึ่งหมายความว่า หากสถานพยาบาลแห่งนั้นทาไม่ได้ ก็ควรดาเนินการจัดส่ งผูป้ ่ วยต่อไปยังสถานพยาบาลที่มี
ขีดความสามารถ
ในมาตรการบริ การสุ ขภาพหลายอย่างที่กระทากันอยูใ่ นปั จจุบนั อาจยังมีหลักฐานไม่เพียงพอในการ
พิสูจน์วา่ การดาเนินมาตรการดังกล่าวนั้นเป็ นประจา จะส่ งผลให้มีผลลัพธ์ทางเวชกรรมดีข้ ึน (น้ าหนัก คาแนะนา
“+/-”) สภาพการณ์หลายประการดังต่อไปนี้จึงเป็ นผลให้ได้รับการจัดน้ าหนักคาแนะนา “+/-” ได้แก่
1. รายงานการศึกษาที่มีอยูใ่ นปั จจุบนั หรื อที่คน้ คว้ามาได้น้ นั ไม่เพียงพอในการพิสูจน์ทราบถึง
ประสิ ทธิ ผล เช่น มีกาลังของสถิติไม่เพียงพอ ไม่สามารถเป็ นตัวแทนของประชากรเป้ าหมาย ขาด
ผลลัพธ์ที่มีนยั สาคัญทางคลินิก หรื อการวิจยั ที่ออกแบบไม่เหมาะสมอื่นๆ
2. รายงานการศึกษาที่มีคุณภาพดีหลายฉบับมีผลที่ขดั แย้งกัน
3. รายงานการศึกษามีหลักฐานว่ามีประโยชน์ แต่ก็มีความเสี่ ยงต่อการเกิดภยันตรายสาคัญ
4. ไม่มีรายงานการศึกษาถึงประสิ ทธิ ผลอย่างชัดเจน
5. การศึกษาที่มีคุณภาพดีในต่างประเทศบางเรื่ อง ที่ไม่สามารถนามาประยุกต์ใช้ในบริ บทของประเทศ
ไทยในปัจจุบนั ได้ เนื่องจากสภาพปั ญหาและสถานการณ์ที่แตกต่างกัน
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Update October 3, 2016

ลาดับขั้นตอนของการเขียน CPG
Logo รวกท., อนุสาขาหลัก, อนุสาขาร่ วม
ชื่อเรื่ อง แนวทางการดูแลรักษา (ระบุโรค ภาวะ หรื อ กลุ่มอาการ)
คานา
สารบัญ
รายชื่อคณะผูจ้ ดั ทา (บรรณาธิ การ ผูป้ ระพันธ์แต่ละบท)
กระบวนการจัดทา
การให้น้ าหนักของหลักฐาน และน้ าหนักของคาแนะนา
นิยาม (definitions of key terms)
คาย่อ คาเต็ม ความหมาย (abbreviations and acronyms)
เนื้อหาประกอบด้วย
- การวินิจฉัยโรค
- การประเมินความรุ นแรง
- การส่ งตรวจเพิม่ เติม
- การรักษา
- การดูแลภาวะแทรกซ้อน
- การส่ งต่อผูเ้ ชี่ยวชาญ
- คาแนะนาในการปฏิบตั ิตวั และ การป้ องกันโรค
- คาถามทางการแพทย์และคาตอบที่อธิบายเหตุผลในการให้คาแนะนา
- สรุ ปแนวทางการวินิจฉัย การดูแลรักษา และการส่ งต่อเป็ นแผนภูมิ
- เอกสารอ้างอิง (ตาม Vancouver)
- ภาคผนวก
- รายนามผูร้ ่ วมให้ประชาพิจารณ์ ข้อคิดเห็น และคาแนะนาต่างๆ
- กิตติกรรมประกาศ (ถ้ามี)
หากมีข้อสงสั ยประการใด โปรดสอบถามได้ ที่
ศ.พญ.อรุ ณวรรณ พฤทธิพนั ธุ์
โทร. 02-201-2447
รศ.นพ.วิฐารณ
บุญสิ ทธิ
โทร. 02-419-5830
รศ.พญ.ดาริ นทร์ ซอโสตถิกุล
โทร. 02-256-4949
ผศ.โสมรัชช์
วิไลยุค
โทร. 02-201-0446
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Update October 3, 2016

ขัน้ ตอนการจัดทาแนวทางเวชปฏิบัติ (CPG) ราชวิทยาลัยกุมารเวชศาสตร์ (รวกท.)
รวกท. หรื อ อนุสาขาเสนอหัวข้ อ ภาวะหรื อโรค ที่จะจัดทาเป็ น CPG
ที่ประชุม รวกท.พิจารณาคัดเลือกเรื่ องที่เหมาะสม
อนุสาขาหลัก และอนุสาขาร่วม จัดทา CPG
จัดทาประชาพิจารณ์
โดยส่ง file ให้ กมุ ารแพทย์ใน รร.แพทย์, รพ.ศูนย์, รพ.จังหวัด, รพ.ชุมชน, รพ.เอกชน หรื อคลินิก
เพื่อทบทวนและวิจารณ์
อนุสาขาหลัก ปรับปรุง CPG จากข้ อมูลที่ได้ จากประชาพิจารณ์
อนุสาขาหลัก นาเสนอในที่ประชุมวิชาการประจาปี ของ รวกท.
อนุสาขาหลัก ปรับปรุง CPG จากข้ อมูลที่ได้ จากที่ประชุม
อนุสาขาหลัก ส่ง CPG ให้ รวกท.
รวกท. แก้ ไขปรับปรุงเพื่อให้ เป็ น format เดียวกัน
นา CPG เผยแพร่ใน website รวกท. และตีพิมพ์ในวารสารกุมารเวชศาสตร์ เล่ม supplement
รวกท. รับฟั งข้ อเสนอแนะต่างๆ ผ่านทาง website, facebook, email
เพื่อใช้ เป็ นข้ อมูลในการ revise ครัง้ ต่อไป
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