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I. บทนำา
I. ภาพรวม
i) วัตถุประสงค์ของเครื่องมือ AGREE II
แนวทางปฏิบัติ (“แนวทางปฏิบัติ”) เป็นเอกสารที่ได้รับการพัฒนาขึ้นอย่างเป็นระบบเพื่อช่วย
การตัดสินใจของแพทย์และผู้ป่วยเกี่ยวกับการรักษาที่เหมาะสมในสถานการณ์เฉพาะ (1) นอกจากนี้ แนวทาง
ปฏิบัติยังมีบทบาทสำาคัญในการจัดทำานโยบายด้านสุขภาพ (2, 3) และได้รับการพัฒนาเพื่อให้ครอบคลุมหัวข้อ
ต่างๆที่เกี่ยวเนื่องต่อการดูแลสุขภาพ (เช่น การส่งเสริมสุขภาพ การตรวจคัดกรอง การวินิจฉัยโรค)
ผลประโยชน์ที่สำาคัญของแนวทางปฏิบัตินั้นขึ้นอยู่กับคุณภาพของแนวทางปฏิบัติ ดังนั้น วิธีการและ
กลยุทธ์ที่เข้มงวดในกระบวนการจัดทำาแนวทางปฏิบัติ จึงเป็นสิ่งสำาคัญต่อความสำาเร็จของการนำาข้อแนะนำาไปใช้งาน
(4-6) คุณภาพของแนวทางปฏิบัตินั้นอาจมีความหลากหลายเป็นอย่างมาก และมีแนวทางปฏิบัติบางส่วนที่มี
คุณภาพตำ่ากว่ามาตรฐาน (7-9)
เครื่องมือการประเมินคุณภาพแนวทางปฏิบัติสำาหรับการวิจัยและการประเมินผล (AGREE) (10)
ได้ รั บ การพั ฒ นาขึ้ น มาเพื่ อ แก้ ไขปั ญ หาประเด็ น ความหลากหลายของคุ ณ ภาพของแนวทางปฏิ บั ติ ทั้ ง นี้
จากวัตถุประสงค์ดังกล่าว เครื่องมือ AGREE จึงเป็นเครื่องมือที่ประเมินความเข้มงวดและโปร่งใสของวิธีการที่ใช้
จัดทำาแนวทางปฏิบัติ เครื่องมือ AGREE ฉบับเดิมได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้น เป็นผลให้เกิดเครื่องมือ AGREE II
และคู่มือการใช้งานฉบับใหม่ (11)
วัตถุประสงค์ของ AGREE II คือการเป็นกรอบดำาเนินการสำาหรับ:
1. ประเมินคุณภาพของแนวทางปฏิบัติ
2. เป็นกลยุทธ์วิธีการเพื่อการจัดทำาแนวทางปฏิบัติ และ
3. แจ้งข้อมูลที่ควรรายงานและวิธีการรายงานในแนวทางปฏิบัติ
AGREE II ถูกนำามาแทนทีเ่ ครือ่ งมือฉบับเดิมโดยเป็นเครือ่ งมือทีน่ ยิ มใช้งานมากกว่า และสามารถใช้เป็น
ส่วนหนึ่งของการควบคุมคุณภาพในภาพรวม ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการปรับปรุงการดูแลสุขภาพให้ดียิ่งขึ้น
ii) ประวัติของโครงการ AGREE
เครื่องมือ AGREE ฉบับเดิมได้รับการเผยแพร่ใน พ.ศ. 2546 โดยความร่วมมือของ AGREE ซึ่งเป็นกลุ่ม
ผู้จัดทำาแนวทางปฏิบัติสากลและนักวิจัย (10) วัตถุประสงค์ของความร่วมมือคือการพัฒนาเครื่องมือเพื่อประเมิน
คุณภาพของแนวทางปฏิบัติ กลุ่มความร่วมมือ AGREE ได้กำาหนดความหมายของคุณภาพของแนวทางปฏิบัติ
ว่าเป็น ความเชื่อมั่นว่าได้แก้ไขโอกาสที่จะเกิดอคติ ในการจัดทำาแนวทางปฏิบัติอย่างเหมาะสม และข้อแนะนำา
มีความถูกต้องทั้งภายในและภายนอก และมีความเป็นไปได้สำาหรับการนำาไปใช้ (10) การประเมินประกอบไป
ด้วยการตัดสินเกีย่ วกับวิธกี ารทีใ่ ช้เพือ่ การจัดทำาแนวทางปฏิบตั ิ ส่วนประกอบของข้อแนะนำาสุดท้าย และปัจจัยที่
เชื่อมโยงกับการดำาเนินการ ผลลัพธ์ของความพยายามของความร่วมมือทำาให้เกิดเครื่องมือ AGREE ฉบับเดิม
โดยเครื่องมือประกอบด้วย 23 หัวข้อ ภายใต้หมวดด้านคุณภาพ 6 หมวด เครื่องมือ AGREE ได้รับการแปลหลาย
ภาษาและได้รับการอ้างอิงในผลงานตีพิมพ์มากกว่า 100 บทความ และได้รับการรับรองโดยองค์กรดูแลสุขภาพ
หลายแห่ง ทัง้ นี้ สามารถดูรายละเอียดเพิม่ เติมเกีย่ วกับเครือ่ งมือฉบับเดิมและผลงานตีพมิ พ์ทเี่ กีย่ วข้องได้ทเี่ ว็บไซต์
AGREE Research Trust (http://www.agreetrust.org/) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่บริหารจัดการผลประโยชน์ของ
เครื่องมือ AGREE
เครื่องมือ การประเมินคุณภาพแนวทางปฏิบัติสา�ำหรับการวิจัยและการประเมินผล
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เช่นเดียวกับเครื่องมือการประเมินใหม่อื่นๆ ที่จำาเป็นต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับ
คุณสมบัตใิ นการวัดของเครือ่ งมือ และทำาให้มนั่ ใจได้วา่ เครือ่ งมือสามารถนำาไปใช้ได้ มีความเป็นไปได้ในการใช้งาน
สำาหรับกลุม่ ผูใ้ ช้เป้าหมาย จึงทำาให้สมาชิกหลายคนของทีมงานดัง้ เดิมได้จดั ตัง้ AGREE Next Steps Consortium
(“สมาคม”) วัตถุประสงค์ของสมาคมคือการปรับปรุงคุณสมบัตใิ นการวัดของเครือ่ งมือต่อไป รวมถึงความน่าเชือ่ ถือ
และความถูกต้องของเครื่องมือ เพื่อปรับปรุงหัวข้อต่างๆของเครื่องมือให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการ
ของผู้ใช้งาน และเพื่อปรับปรุงเอกสารสนับสนุน (เช่น คู่มือการอบรมฉบับเดิมและแนวทางสำาหรับผู้ใช้งาน)
เพื่อสนับสนุนให้ผู้ใช้งานสามารถนำาเครื่องมือไปใช้ได้อย่างมั่นใจ
ผลลัพธ์ของความพยายามนี้ทำาให้เกิด เครื่องมือ AGREE II ซึ่งประกอบด้วยคู่มือการใช้งานฉบับใหม่
และหัวข้อของเครื่องมือ จำานวน 23 ข้อ แบ่งตามหมวดหมู่เดิมรวม 6 หมวด ดังอธิบายไว้ด้านล่าง ทั้งนี้ คู่มือการ
ใช้งานได้รบั การแก้ไขจากคูม่ อื การอบรมและแนวทางสำาหรับผูใ้ ช้งานฉบับเดิมเป็นอย่างมาก และมีขอ้ มูลทีช่ ดั เจน
ของหัวข้อทั้ง 23 ข้อ ดังตารางที่ 1 แสดงการเปรียบเทียบหัวข้อของ AGREE ฉบับเดิมและ AGREE II
ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบหัวข้อของ AGREE ฉบับเดิมและ AGREE II
หัวข้อของ AGREE ฉบับเดิม

หัวข้อของ AGREE II

หมวดที่ 1 ขอบเขตและวัตถุประสงค์
1. มีการอธิบายวัตถุประสงค์ในภาพรวมของแนวทางเวชปฏิบัติไว้ ไม่เปลี่ยนแปลง
อย่างชัดเจน
2. มีการอธิบายคำาถามด้านคลินิกไว้อย่างชัดเจนในแนวทางปฏิบัติ

มีการอธิบายคำาถามด้านสุขภาพไว้อย่างชัดเจนในแนวทางปฏิบัติ

3. มีการอธิบายอย่างชัดเจนว่าแนวทางปฏิบัตินี้ให้นำาไปใช้กับผู้ป่วย มีการอธิบายอย่างชัดเจนว่าแนวทางปฏิบัตินี้ทำาขึ้นเพื่อใช้กับประชากร
ประเภทใด
กลุม่ ใด (ผู้ป่วย ประชาชน เป็นต้น)
หมวดที่ 2 การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
4. กลุม่ ผูจ้ ดั ทำาแนวทางปฏิบตั ปิ ระกอบไปด้วยบุคลากรจากกลุม่ วิชาชีพ ไม่เปลี่ยนแปลง
ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
5. มีการพิจารณาทัศนะและความต้องการของผู้ป่วย

มีการพิจารณาทัศนะและความต้องการของประชากรเป้าหมาย (ผู้ป่วย
ประชาชน เป็นต้น)

6. มีการกำาหนดผู้ใช้งานเป้าหมายของแนวทางปฏิบัติไว้อย่างชัดเจน

ไม่เปลี่ยนแปลง

7. มีการทดลองนำาแนวทางปฏิบัติไปใช้งานกับกลุ่มผู้ใช้งาน

ลบหัวข้อ รวมเข้าไว้กับรายละเอียดแนวทางของผู้ใช้งานหัวข้อ 19

หมวดที่ 3 ความเข้มงวดของขั้นตอนการจัดทำา
8. มีการใช้วิธีการสืบค้นหลักฐานอย่างเป็นระบบ

ไม่เปลี่ยนแปลงหัวข้อ ปรับเป็นข้อ 7

9. มีการอธิบายเกณฑ์สำาหรับการเลือกหลักฐานไว้อย่างชัดเจน

ไม่เปลี่ยนแปลงหัวข้อ ปรับเป็นข้อ 8
หัวข้อใหม่ข้อ 9 มีการอธิบายจุดแข็งและข้อจำากัดของหลักฐานไว้อย่าง
ชัดเจน

10. มีการอธิบายวิธีการจัดทำาข้อแนะนำาไว้อย่างชัดเจน

ไม่เปลี่ยนแปลง

11. มีการพิจารณาถึงผลประโยชน์ต่อสุขภาพ ผลข้างเคียง และความ ไม่เปลี่ยนแปลง
เสี่ยงในการจัดทำาข้อแนะนำา
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หัวข้อของ AGREE ฉบับเดิม

หัวข้อของ AGREE II

12. มี ก ารเชื่ อ มโยงอย่ า งชั ด เจนระหว่ า งข้ อ แนะน� ำ และหลั ก ฐาน ไม่เปลี่ยนแปลง
สนับสนุน
13. มีการทบทวนแนวทางปฏิบัติโดยผู้เชี่ยวชาญภายนอกก่อนการ ไม่เปลี่ยนแปลง
จัดพิมพ์เผยแพร่
14. มีการกำ�หนดระเบียบปฏิบัติในการปรับแนวทางปฏิบัติให้เป็น ไม่เปลี่ยนแปลง
ปัจจุบัน
หมวดที่ 4 ความชัดเจนในการนำ�เสนอ
15. ข้อแนะนำ�มีความเฉพาะเจาะจงและไม่กำ�กวม

ไม่เปลี่ยนแปลง

16. มีการนำ�เสนอทางเลือกต่างๆ ในการจัดการสภาวะไว้อย่างชัดเจน มีการน�ำเสนอทางเลือกต่างๆในการจัดการสภาวะหรือประเด็นสุขภาพไว้
อย่างชัดเจน
17. สามารถระบุข้อแนะนำ�หลักได้โดยง่าย

ไม่เปลี่ยนแปลง

หมวดที่ 5 การนำ�ไปใช้
18. มีเครื่องมือสนับสนุนแนวทางปฏิบัติเพื่อนำ�ไปใช้งาน

แนวทางปฏิบัติมีรายละเอียดคำ�แนะนำ� และ/หรือเครื่องมือในการนำ�ข้อ
แนะนำ�ไปปฏิบัติ
และการเปลี่ยนแปลงหมวด (จากความชัดเจนในการนำ�เสนอ) และ
ปรับเป็นข้อ 19

19. มีการอภิปรายอุปสรรคในองค์กรทีอ่ าจเกิดขึน้ ในการนำ�ข้อแนะนำ� แนวทางปฏิบตั มิ กี ารอธิบายถึงปัจจัยเอือ้ และอุปสรรคต่อการนำ�ข้อแนะนำ�
ไปปฏิบัติ
ไปปรับใช้
และเปลี่ยนแปลงลำ�ดับ เปลี่ยนเป็นข้อ 18
20. มีการพิจารณาต้นทุนที่เกี่ยวข้องจากการนำ�ข้อแนะนำ�ไปปฏิบัติ

มีการพิจารณาทรัพยากรที่เกี่ยวข้องเมื่อมีการนำ�ข้อแนะนำ�ไปปฏิบัติ

21. แนวทางปฏิบตั นิ ำ�เสนอเกณฑ์หลักสำ�หรับการทบทวนเพือ่ กระบวนการ มีเกณฑ์สำ�หรับการกำ�กับ และ/หรือตรวจสอบในแนวทางเวชปฏิบัติ
กำ�กับ และ/หรือตรวจสอบ
หมวดที่ 6. ความเป็นอิสระของบรรณาธิการ
22. บรรณาธิการของแนวทางปฏิบตั มิ อี สิ ระจากหน่วยงานสนับสนุนเงินทุน ทัศนะของหน่วยงานสนับสนุนเงินทุนไม่มีอิทธิพลต่อเนื้อหาของแนวทาง
ปฏิบัติ
23. มีการบันทึกผลประโยชน์ทบั ซ้อนของสมาชิกทีจ่ ดั ทำ�แนวทางปฏิบตั ิ มีการบันทึกและแสดงการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของสมาชิกกลุ่มผู้จัดทำ�
แนวทางปฏิบัติ
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II. การนำา AGREE II ไปใช้งาน
i) สามารถใช้ AGREE II เพื่อวัดคุณภาพของแนวทางปฏิบัติใดได้บ้าง?
เช่นเดียวกับเครื่องมือฉบับเดิม เครื่องมือ AGREE II ได้รับการออกแบบมาเพื่อประเมินแนวทางปฏิบัติ
ที่จัดทำาขึ้นโดยกลุ่มระดับพื้นที่ ภูมิภาค ภายในประเทศ หรือระหว่างประเทศ หรือองค์กรร่วมของรัฐบาล รวมทั้ง
แนวทางปฏิบัติฉบับเดิมและฉบับที่มีการปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
เครื่องมือ AGREE II เป็นเครื่องมือทั่วไป และสามารถนำาไปใช้ประเมินแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ
โรคต่างๆครอบคลุมทุกขั้นตอนของการดูแลสุขภาพ รวมถึงการส่งเสริมสุขภาพ สาธารณสุข การตรวจคัดกรอง
การวินจิ ฉัยโรค การรักษาและการป้องกัน เครือ่ งมือ AGREE II เหมาะทีจ่ ะใช้กบั แนวทางปฏิบตั ิ ทัง้ ทีเ่ ป็นเอกสารหรือ
ไฟล์อเิ ล็กทรอนิกส์ ทัง้ นี้ ในระยะนีเ้ ครือ่ งมือ AGREE II ยังไม่ได้รบั การออกแบบเพือ่ ใช้ประเมินคุณภาพของเอกสาร
แนวทางปฏิบัติที่ใช้เพื่อแก้ไขปัญหาขององค์กรการดูแลสุขภาพ อีกทั้งบทบาทของ AGREE II ในการประเมิน
เทคโนโลยีสุขภาพยังไม่ได้รับการประเมินอย่างเป็นทางการ
ii) บุคคลใดที่สามารถใช้งาน AGREE II ได้?
เครื่องมือ AGREE II มีเจตนาให้นำาไปใช้งานโดยกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อไปนี้
 โดย ผู้ให้บริการดูแลสุขภาพ ที่ต้องการทำาการประเมินแนวทางปฏิบัติของตนเองก่อนนำาแนว
ข้อแนะนำาไปปฏิบัติ
 โดย ผู้จัดทำาแนวทางปฏิบัติ เพื่อปฏิบัติตามโครงสร้างและวิธีการพัฒนาที่เข้มงวด มีการทำาการ
ประเมินภายในเพื่อให้แน่ใจว่าแนวทางปฏิบัติของตนมีความเหมาะสม หรือเพื่อประเมินแนวทาง
ปฏิบัติของกลุ่มอื่นๆ เพื่อพิจารณาความเป็นไปได้ในการปรับใช้ในแนวทางปฏิบัติของตน
 โดย ผู้จัดทำานโยบาย เพื่อช่วยในการตัดสินใจว่าจะแนะนำาแนวทางปฏิบัติฉบับใดสำาหรับการ
นำาไปปฏิบัติ หรือแจ้งเพื่อการตัดสินใจด้านนโยบาย และ
 โดย ผู้ให้การศึกษา เพื่อช่วยยกระดับทักษะการประเมินหลักฐานทางการแพทย์ที่สำาคัญ (critical
appraisal skills) สำาหรับกลุ่มบุคลากรทางสุขภาพ และเพื่อใช้ในการสอนสมรรถนะหลักในการ
จัดทำาและรายงานแนวทางปฏิบัติ
III. แหล่งข้อมูลหลักและการอ้างอิง
i) AGREE Research Trust
AGREE Research Trust (ART) เป็นหน่วยงานอิสระที่ได้รับการก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2547 จากบทสรุปกิจกรรม
ความร่วมมือของ AGREE ฉบับเดิม โดย ART ให้การรับรอง AGREE II และบริหารจัดการผลประโยชน์ของโครงการ
AGREE สนับสนุนวาระการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนา และทำาหน้าที่เป็นผู้ถือลิขสิทธิ์
เว็บไซต์ของ The AGREE Research Trust http://www.agreetrust.org มีการบริการดังต่อไปนี้
 ดาวน์โหลด AGREE II ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
 เชื่อมโยงไปยังเครื่องมืออบรมออนไลน์ของ AGREE II
 บัญชีรายชื่อเอกสารอ้างอิงที่อ้างอิงเครื่องมือ AGREE II และ AGREE ฉบับเดิม
 ดาวน์โหลดเครื่องมือ AGREE ฉบับเดิมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
 ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ AGREE, AGREE Next Steps Consortium, และกลุ่มความร่วมมือของ
AGREE ฉบับเดิม
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ii) วิธีการอ้างอิง AGREE II
AGREE Next Steps Consortium (2009). The AGREE II Instrumemt [Electronic version].
Retrieved <Month, Day, Year>, from http://www.agreetrust.org .
iii) เครื่องมือการอบรมออนไลน์ของ AGREE II
สามารถเข้าดูเครื่องมือการอบรมออนไลน์ของ AGREE II ได้ที่ http://www.agreetrust.org
iv) การอ้างอิงเกี่ยวกับ AGREE II
AGREE II: Advancing guideline development, reporting and evaluation in healthcare.
Parallel publications in progress
v) การอ้างอิงเบื้องต้นของเครื่องมือ AGREE ฉบับเดิม
AGREE Collaboration. Development and validation of an international appraisal
instrument for assessing the quality of clinical practice guidelines: the AGREE project. Qual Saf
Health Care. 2003 Feb;12(1):18-23.
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II. คู่มือการใช้งาน: คำาแนะนำาการใช้งาน AGREE II
คูม่ อื การใช้งานฉบับนีไ้ ด้รบั การออกแบบเฉพาะเพือ่ เป็นแนวทางสำาหรับผูป้ ระเมินเมือ่ ใช้เครือ่ งมือ ทัง้ นี้
ขอแนะนำาให้อ่านคำาแนะนำาต่อไปนี้ก่อนนำาเครื่องมือไปใช้

I. การเตรียมการเพื่อใช้งาน AGREE II
i) เอกสารที่แนบมากับแนวทางปฏิบัติ
ก่อนนำา AGREE II ไปใช้งาน ผูใ้ ช้งานควรอ่านเอกสารแนวทางปฏิบตั ทิ งั้ หมดอย่างระมัดระวัง นอกเหนือ
จากเอกสารของ แนวทางปฏิบัติแล้ว ผู้ใช้งานควรพยายามระบุข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับกระบวนการจัดทำาแนวทาง
ปฏิบัติก่อนประเมินผล โดยข้อมูลนี้อาจอยู่ในเอกสารเดียวกันในลักษณะของข้อแนะนำาของแนวทางปฏิบัติหรือ
อาจสรุปอยู่ในเอกสารวิชาการ คู่มือวิธีการหรือข้อความนโยบายของผู้จัดทำาแนวทางปฏิบัติที่แยกต่างหาก โดย
อาจมีการตีพมิ พ์เอกสารสนับสนุนเหล่านีห้ รือเผยแพร่ในเว็บไซต์ ในขณะทีผ่ เู้ ขียนแนวทางปฏิบตั มิ คี วามรับผิดชอบ
ในการให้คำาแนะนำาผู้อ่านในเรื่องข้อมูลและแหล่งการสืบค้นเอกสารวิชาการและเอกสารสนับสนุนดังกล่าว แต่
ผู้ใช้งาน AGREE II ควรใช้ความพยายามในการระบุและรวบรวมเอกสารดังกล่าวไว้เป็นส่วนหนึ่งของเอกสาร
เพื่อการประเมิน
ii) จำานวนผู้ประเมิน
ขอแนะนำาให้มีผู้ประเมินแนวทางปฏิบัติแต่ละฉบับอย่างน้อย 2 คน โดยควรให้มี 4 คนเพื่อเพิ่ม
ความน่าเชื่อถือของการประเมินผล ทั้งนี้ มีการดำาเนินการทดสอบความน่าเชื่อถือของเครื่องมืออยู่ในขณะนี้

II. โครงสร้างและองค์ประกอบของ AGREE II
เครื่องมือ AGREE II ประกอบด้วยหัวข้อหลัก 23 หัวข้อ ซึ่งจัดเป็นหมวดหมู่ได้ทั้งสิ้น 6 หมวด ตามด้วย
หัวข้อการให้คะแนนภาพรวม 2 ข้อ (“การประเมินแนวทางปฏิบตั ใิ นภาพรวม”) แต่ละหมวดครอบคลุมมิตเิ ฉพาะ
ของคุณภาพของแนวทางปฏิบัติ
หมวดที่ 1 ขอบเขตและวั ต ถุ ป ระสงค์ พิ จ ารณาวั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นภาพรวมของแนวทางปฏิ บั ติ
คำาถามด้านสุขภาพที่จำาเพาะ และประชากรเป้าหมาย (หัวข้อที่ 1-3)
หมวดที่ 2 การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มุ่งเน้นที่ขอบเขตของการจัดทำาแนวทางปฏิบัติ
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และแสดงถึงมุมมองของผู้ใช้งานเป้าหมาย (หัวข้อที่ 4-6)
หมวดที่ 3 ความเข้มงวดของการขั้นตอนการจัดทำา เกี่ยวข้องกับกระบวนการที่ใช้เพื่อรวบรวมและ
วิเคราะห์หลักฐาน วิธีการจัดทำาข้อแนะนำา และวิธีการปรับคำาแนะนำาให้เป็นปัจจุบัน (หัวข้อที่ 7-14)
หมวดที่ 4 ความชัดเจนในการนำาเสนอ เกี่ยวกับภาษา โครงสร้าง และรูปแบบของแนวทางปฏิบัติ
(หัวข้อที่ 15-17)
หมวดที่ 5 การนำาไปใช้ เกีย่ วกับอุปสรรคและปัจจัยเอือ้ ทีช่ ว่ ยในการนำาไปใช้ กลยุทธ์ทชี่ ว่ ยเสริมการนำา
ไปใช้เพิ่มมากขึ้น และแหล่งทรัพยากรในการนำาแนวทางปฏิบัติไปใช้งาน (หัวข้อที่ 18-21)
หมวดที่ 6 ความเป็นอิสระของบรรณาธิการ เกี่ยวกับการจัดทำาข้อแนะนำาที่ต้องไม่มีอคติจาก
ผลประโยชน์ทับซ้อน (หัวข้อที่ 22-23)
การประเมินแนวทางปฏิบตั ใิ นภาพรวม ประกอบด้วยการให้คะแนนคุณภาพในภาพรวมของแนวทางปฏิบตั ิ
และการแนะนำาว่าสมควรนำาแนวทางปฏิบัติไปใช้งานหรือไม่
7
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III. การให้คะแนนและส่วนของคู่มือการใช้งาน
หัวข้อ AGREE II ทั้ง 23 ข้อและการประเมินคะแนนภาพรวมอีก 2 ข้อ ใช้ระบบการให้คะแนน 7 ระดับ
(1–ไม่เห็นด้วยเป็นอย่างมาก ถึง 7–เห็นด้วยเป็นอย่างมาก) คู่มือผู้ใช้งานมีแนวทางวิธีให้คะแนนแต่ละข้อตาม
ระบบคะแนน และมีสว่ นเพิม่ เติมเพือ่ ช่วยการประเมินของผูใ้ ช้งานอีก 3 ส่วน ได้แก่ คำาอธิบาย จุดทีต่ อ้ งตรวจสอบ
และวิธีการให้คะแนน
i) การให้คะแนน
การให้คะแนนหัวข้อของ AGREE II ทั้งหมดใช้ระบบคะแนน 7 ระดับ ดังนี้:
1

ไม่เห็นด้วยเป็นอย่างมาก

2

3

4

5

6

7

เห็นด้วยเป็นอย่างมาก

คะแนนระดับ 1 (ไม่เห็นด้วยเป็นอย่างมาก) ควรให้คะแนนระดับ 1 เมื่อไม่มีข้อมูลที่ตรงกับหัวข้อของ
AGREE II หรือรายงานไว้ไม่ดี
คะแนนระดับ 7 (เห็นด้วยเป็นอย่างมาก) ควรให้คะแนนระดับ 7 หากการรายงานมีคุณภาพดีมาก
ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และข้อพิจารณาที่ระบุไว้ในคู่มือการใช้งาน
คะแนนระดับ 2 ถึง 6 การให้คะแนนระหว่าง 2-6 เมื่อรายงานของหัวข้อต่างๆ ของ AGREE II
ไม่เป็นไปตามเกณฑ์หรือข้อพิจารณาทั้งหมด การให้คะแนนขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของคุณภาพของรายงาน
โดยจะได้คะแนนเพิ่มขึ้น เมื่อเป็นไปตามเกณฑ์และข้อพิจารณาเพิ่มเติม โดยในส่วน “วิธีให้คะแนน” ของแต่ละข้อ
จะมีรายละเอียดเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินและข้อพิจารณาเฉพาะของแต่ละหัวข้อ
ii) คำาอธิบาย
ส่วนนี้กำาหนดแนวคิดที่เป็นพื้นฐานของหัวข้ออย่างกว้างๆ พร้อมด้วยตัวอย่างประกอบ
iii) จุดที่ต้องตรวจสอบ
ส่วนนี้ ช่วยนำาผู้ประเมินไปยังจุดที่มักพบข้อมูลในแนวทางปฏิบัติ รวมไปถึงคำาทั่วไปที่ใช้บ่งบอกชื่อ
หัวเรื่องหรือชื่อบทต่างๆของแนวทางปฏิบัติ ทั้งนี้ ส่วนนี้เป็นส่วนเสนอแนะเท่านั้น ผู้ประเมินมีความรับผิดชอบ
ในการศึกษาแนวทางปฏิบัติและเอกสารแนบทั้งหมด เพื่อให้แน่ใจว่าการประเมินมีความยุติธรรม
iv) วิธีการให้คะแนน
ส่วนนี้มีรายละเอียดเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินและการพิจารณาเฉพาะของแต่ละหัวข้อ
 เกณฑ์ (criteria) ระบุองค์ประกอบที่ชัดเจนซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงคำานิยามการดำาเนินการของแต่ละ
หัวข้อ ยิ่งเป็นไปตามเกณฑ์มากเท่าใด แต่ละข้อของแนวทางปฏิบัติก็จะได้รับคะแนนมากขึ้น
 ข้ อ พิ จ ารณา (consideration) มี จุ ด มุ่ ง หมายเพื่ อ ช่ ว ยให้ ข้ อ มู ล ในการประเมิ น เช่ น เดี ย วกั บ
การประเมินทั่วไป
ผูป้ ระเมินต้องใช้ดลุ พินจิ ในการตัดสินใจ ยิง่ แนวทางปฏิบตั แิ ต่ละหัวข้อมีความสอดคล้องกับข้อพิจารณา
ก็จะได้รับคะแนนมากขึ้น
หมายเหตุ การให้คะแนนแนวทางปฏิบัตินั้นต้องอาศัยดุลพินิจ หลักเกณฑ์และข้อพิจารณาเป็นเพียง
แนวทางแนะนำา ไม่สามารถใช้ทดแทนการใช้ดุลพินิจ ดังนั้น ในแต่ละหัวข้อของ AGREE II จึงไม่มีการระบุ
รายละเอียดการให้คะแนน ในระบบ 7 คะแนนไว้อย่างชัดเจน
า
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v) ข้อควรพิจาณาอื่นๆ เมื่อนำา AGREE II ไปใช้งาน
ในบางครั้ง ภายใต้การทบทวนอาจไม่สามารถนำาหัวข้อของ AGREE II บางข้อไปปฏิบัติได้ ยกตัวอย่าง
เช่น แนวทางปฏิบัติที่มีขอบเขตที่แคบ อาจไม่มีทางเลือกสำาหรับการบริหารจัดการสถานการณ์ (ดูหัวข้อที่ 16)
AGREE II ไม่มีหัวข้อ “ไม่เกี่ยวข้อง” ในระดับการให้คะแนน อย่างไรก็ตามกลยุทธ์ที่แตกต่างกันในการจัดการ
สถานการณ์ดังกล่าว เช่น ให้ผู้ประเมินข้ามหัวข้อดังกล่าวในกระบวนการประเมิน หรือให้คะแนนหัวข้อนี้เท่ากับ
1 (ไม่มีข้อมูล) และอธิบายเกี่ยวกับคะแนน ทั้งนี้ ไม่ว่าใช้กลยุทธ์ใดก็ตาม ควรมีการตัดสินใจล่วงหน้า อธิบาย
การกระทำาอย่างชัดเจน และหากข้ามหัวข้อ ให้แก้ไขการคำานวณคะแนนของแต่ละหมวดอย่างเหมาะสม
แต่โดยหลักการไม่แนะนำาให้หัวตัดข้อดังกล่าวออกไปจากกระบวนการประเมิน

IV. การให้คะแนน AGREE II
คะแนนคุณภาพคำานวณจากแต่ละรายหมวดจาก 6 หมวดของ AGREE II คะแนนของทั้ง 6 หมวด
เป็นอิสระต่อกัน และไม่ควรนำามาคำานวณรวมเข้าเป็นคะแนนคุณภาพเดียว
i) การคำานวณคะแนนรายหมวด
คะแนนของหมวดคำานวณได้จากการรวมคะแนนทั้งหมดของแต่ละหัวข้อในหมวดนั้น และจัดลำาดับ
คะแนนรวมเป็นร้อยละของคะแนนสูงสุดที่เป็นไปได้ของหมวดดังกล่าว
ตัวอย่าง
ถ้าผู้ประเมิน 4 คน ให้คะแนน หมวดที่ 1 (ขอบเขตและวัตถุประสงค์) ดังนี้
หัวข้อที่ 1

หัวข้อที่ 2

หัวข้อที่ 3

รวม

ผูป้ ระเมิน 1

5

6

6

17

ผูป้ ระเมิน 2

6

6

7

19

ผูป้ ระเมิน 3

2

4

3

9

ผูป้ ระเมิน 4

3

3

2

8

รวม

16

19

18

53

คะแนนสูงสุดที่จะเป็นไปได้ = 7 (เห็นด้วยอย่างมาก) x 3 (หัวข้อ) x 4 (ผู้ประเมิน) = 84
คะแนนตำ่าสุดที่จะเป็นไปได้ = 1 (ไม่เห็นด้วยอย่างมาก) x 3 (หัวข้อ) x 4 (ผู้ประเมิน) = 12
ระดับคะแนนของหมวด คือ
คะแนนที่ได้ – คะแนนตำ่าสุดที่เป็นไปได้
คะแนนสูงสุดที่เป็นไปได้ – คะแนนตำ่าสุดที่เป็นไปได้
53 – 12
41
84 – 12 X 100 = 72 X 100 = 0.5694 x 100 = 57 %
ถ้าไม่ได้รวมบางหัวข้อ ให้ทำาการแก้ไขการคำานวณคะแนนสูงสุดและต่ำสุดที่เป็นไปได้อย่างเหมาะสม
เครื่องมือ การประเมินคุณภาพแนวทางปฏิบัติส�าหรับการวิจัยและการประเมินผล
เครื่องมือ การประเมินคุณภาพแนวทางปฏิบัติส�ำหรับการวิจัยและการประเมินผล
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ii) การแปลความหมายคะแนนของแต่ละหมวด
ถึงแม้วา่ คะแนนของแต่ละหมวดจะมีประโยชน์เพือ่ การเปรียบเทียบแนวทางปฏิบตั ิ และจะให้ขอ้ มูลได้
ว่าควรแนะนำาให้ใช้งานแนวทางปฏิบตั หิ รือไม่ ทัง้ นี้ สมาคมไม่ได้กาำ หนดคะแนนตำา่ สุดของแต่ละหมวด หรือรูปแบบ
คะแนนของแต่ละหมวดเพื่อแยกความแตกต่างระหว่างแนวทางปฏิบัติที่มีคุณภาพสูงและตำ่า ผู้ใช้งานควรทำาการ
ตัดสินใจดังกล่าว และคำานึงถึงบริบทที่ AGREE II ถูกนำามาใช้งานเป็นหลัก

V. การประเมินในภาพรวม
หลังจากประเมินทั้ง 23 หัวข้อเสร็จสิ้น ผู้ใช้งาน AGREE II จะทำาการประเมินภาพรวมของแนวทาง
ปฏิบตั ิ 2 ข้อ ในการประเมินภาพรวมนีผ้ ใู้ ช้งานต้องทำาการตัดสินใจคุณภาพของแนวทางปฏิบตั โิ ดยคำานึงถึงเกณฑ์
ที่ใช้พิจารณาในกระบวนการประเมิน นอกจากนี้ ผู้ใช้งานจะได้รับการสอบถามว่าจะแนะนำาให้นำาแนวทางปฏิบัติ
ไปใช้งานหรือไม่
ในหน้าถัดไปของแต่ละหมวด จะแนะแนวการให้คะแนนแต่ละหัวข้อของ 23 หัวข้อของ AGREE II
เมือ่ ประเมินแนวทางปฏิบตั ิ หัวข้อแต่ละหัวข้อประกอบด้วยรายละเอียด คำาแนะนำาในการสืบค้นข้อมูลของหัวข้อ
และแนวทางวิธีให้คะแนน

เครื่องมือ การประเมินคุณภาพแนวทางปฏิบัติส�ำหรับการวิจัยและการประเมินผล
า
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หมวด 1 ขอบเขตและวัตถุประสงค์

1. มีการอธิบายวัตถุประสงค์ในภาพรวมของแนวทางปฏิบัติไว้อย่างชัดเจน
2. มีการอธิบายคำาถามด้านสุขภาพไว้อย่างชัดเจนในแนวทางปฏิบัติ
3. มีการอธิบายอย่างชัดเจนว่าแนวทางปฏิบตั นิ ที้ าำ ขึน้ เพือ่ ใช้กบั ประชากรกลุม่ ใด (ผูป้ ว่ ย ประชาชน เป็นต้น)

เครื
เครื่อ่องมื
งมืออ การประเมิ
การประเมินนคุคุณณภาพแนวทางปฏิ
ภาพแนวทางปฏิบบัตัติสิส�า�ำหรั
หรับบการวิ
การวิจจัยัยและการประเมิ
และการประเมินนผล
ผล
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ขอบเขตและวัตถุประสงค์
1. มีการอธิบายวัตถุประสงค์ในภาพรวมของแนวทางปฏิบัติไว้อย่างชัดเจน
1

ไม่เห็นด้วยเป็นอย่างมาก

2

3

4

5

6

7

เห็นด้วยเป็นอย่างมาก

ข้อเสนอแนะ

คำาอธิบาย
หัวข้อนี้เกี่ยวกับผลกระทบทางด้านสุขภาพที่อาจเกิดขึ้น ต่อสังคมและผู้ป่วยหรือบุคคลจากแนวทาง
ปฏิบัติ ควรมีการอธิบายวัตถุประสงค์ในภาพรวมของแนวทางปฏิบัติอย่างละเอียด และการคาดการณ์ประโยชน์
ต่อสุขภาพจากแนวทางปฏิบัติ ควรมีความจำาเป็นเจาะจงต่อปัญหาด้านการรักษาโรคหรือหัวข้อด้านสุขภาพ
ตัวอย่างเช่น ข้อความเฉพาะดังนี้
 ป้องกันภาวะแทรกซ้อน (ระยะยาว) ในผู้ป่วยโรคเบาหวาน
 ลดความเสี่ยงของเหตุการณ์เกี่ยวกับหลอดเลือดที่จะเกิดขึ้นตามมาในผู้ป่วยที่เคยมีภาวะกล้ามเนื้อ
หัวใจขาดเลือด
 เป็นกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในการตรวจคัดกรองลำาไส้ใหญ่และทวารหนักของประชาชน
 เป็นแนวทางที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดสำาหรับการรักษาและจัดการผู้ป่วยโรคเบาหวาน

จุดที่ต้องตรวจสอบ
ตรวจสอบที่ส่วนเริ่มต้นย่อหน้า/บท เพื่อหารายละเอียดขอบเขตและวัตถุประสงค์ของแนวทางปฏิบัติ
ในบางกรณี หลักการหรือความต้องการของแนวทางปฏิบัติมีอธิบายไว้ในเอกสารที่แยกออกจากแนวทางปฏิบัติ
เช่น โครงการจัดทำาแนวทางปฏิบัติ ตัวอย่างชื่อของหัวเรื่องหรือบทที่มักจะพบข้อมูลที่ต้องการในแนวทางปฏิบัติ
ได้แก่ บทนำา ขอบเขต วัตถุประสงค์ หลักการ ความเป็นมาและวัตถุประสงค์

วิธีการให้คะแนน
เนื้อหาของหัวข้อนี้ประกอบด้วยเกณฑ์ต่อไปนี้
 เจตนาต่อสุขภาพ (เช่น ป้องกันโรค ตรวจคัดกรอง วินิจฉัยโรค รักษาโรค เป็นต้น)
 ผลประโยชน์หรือผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
 กลุ่มเป้าหมาย (เช่น ผู้ป่วย สังคม)
ข้อพิจารณาเพิ่มเติม
 หัวข้อนี้มีการเรียบเรียงอย่างดีให้เข้าใจง่ายหรือไม่? รายละเอียดชัดเจนและกระชับหรือไม่?
 สามารถหารายละเอียดของหัวข้อนี้ในแนวทางปฏิบัติได้ง่ายหรือไม่?

เครื่องมือ การประเมินคุณภาพแนวทางปฏิบัติสา�ำหรับการวิจัยและการประเมินผล

12

(Appraisal of Guideline for Research & Evaluation II; AGREE II)

ขอบเขตและวัตถุประสงค์
2. มีการอธิบายคำาถามด้านสุขภาพไว้อย่างชัดเจนในแนวทางปฏิบัติ
1

ไม่เห็นด้วยเป็นอย่างมาก

2

3

4

5

6

7

เห็นด้วยเป็นอย่างมาก

ข้อเสนอแนะ

คำาอธิบาย
ควรมีการอธิบายรายละเอียดของคำาถามด้านสุขภาพในแนวทางปฏิบัติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อแนะนำา
หลัก (ดูหัวข้อที่ 17) โดยไม่จำาเป็นต้องเป็นประโยคคำาถาม ตัวอย่างคำาถามตามหัวข้อที่ 1 ได้แก่
 ควรตรวจ HbA1c ในผู้ป่วยโรคเบาหวานจำานวนกี่ครั้งต่อปี?
 ปริมาณการให้ยาแอสไพรินในแต่ละวันสำาหรับผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคกล้ามเนื้อหัวใจ
ขาดเลือดอย่างฉับพลันเท่ากับเท่าใด?
 การตรวจคัดกรองลำาไส้ใหญ่และทวารหนักด้วยการตรวจหาเลือดในอุจจาระสามารถลดอัตราตาย
จากโรคมะเร็งลำาไส้ใหญ่และทวารหนักได้หรือไม่?
 การติ ด ตามด้ ว ยตนเองมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการควบคุ ม ระดั บ กลู โ คสในเลื อ ดในผู้ ป่ ว ยเบาหวาน
ชนิดที่ 2 หรือไม่?

จุดที่ต้องตรวจสอบ
ตรวจสอบที่ส่วนเริ่มต้นของย่อหน้า/บท เพื่อหารายละเอียดขอบเขตและวัตถุประสงค์ของแนวทาง
ปฏิบัติ ในบางกรณี ประเด็นคำาถามเหล่านี้ อาจอธิบายไว้ในเอกสารอื่นซึ่งแยกออกจากแนวทางปฏิบัติ เช่น
ข้อกำาหนดเฉพาะของการสืบค้น ตัวอย่างชือ่ หัวเรือ่ งหรือชือ่ บทในแนวทางปฏิบตั ทิ มี่ กั จะพบข้อมูลนี้ ได้แก่ คำาถาม
ขอบเขต วัตถุประสงค์ หลักการ และความเป็นมา

วิธีการให้คะแนน
เนื้อหาของหัวข้อนี้ประกอบด้วยเกณฑ์ต่อไปนี้
 กลุ่มประชากรเป้าหมาย
 การรักษาหรือปัจจัยสัมผัส
 การเปรียบเทียบ (หากเหมาะสม)
 ผลลัพธ์
 สถานภาพหรือบริบทในการดูแลสุขภาพ
ข้อพิจารณาเพิ่มเติม
 หัวข้อนี้มีการเรียบเรียงอย่างดีให้เข้าใจง่ายหรือไม่? รายละเอียดชัดเจนและกระชับหรือไม่?
 สามารถหารายละเอียดของหัวข้อนี้ในแนวทางปฏิบัติได้ง่ายหรือไม่?
 แนวทางปฏิบัติมีข้อมูลเพียงพอในการตอบคำาถามให้กับบุคคลใดๆ/เพื่อเริ่มจัดทำาแนวทางปฏิบัติ
ในหัวข้อนี้หรือเพื่อทำาความเข้าใจกับผู้ป่วย/ประชากร และบริบทหรือไม่?
13
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เครื
เครื่อ่องมื
งมืออ การประเมิ
การประเมินนคุคุณณภาพแนวทางปฏิ
ภาพแนวทางปฏิบบัตัติสิส�า�ำหรั
หรับบการวิ
การวิจจัยัยและการประเมิ
และการประเมินนผล
ผล

(Appraisal
(Appraisal of
of Guideline
Guideline for
for Research
Research && Evaluation
Evaluation II;II; AGREE
AGREE II)II)

ขอบเขตและวัตถุประสงค์
3. มีการอธิบายอย่างชัดเจนว่าแนวทางปฏิบัตินี้ทำาขึ้นเพื่อใช้กับประชากรกลุ่มใด (ผู้ป่วย ประชาชน เป็นต้น)
1

ไม่เห็นด้วยเป็นอย่างมาก

2

3

4

5

6

7

เห็นด้วยเป็นอย่างมาก

ข้อเสนอแนะ

คำาอธิบาย
มีคำาอธิบายกลุ่มประชากร (เช่น ผู้ป่วย ประชาชน เป็นต้น) ในแนวทางปฏิบัติอย่างละเอียด โดยอาจมี
ข้อมูลช่วงอายุ เพศ รายละเอียดโรค และโรคร่วม เช่น
 แนวทางปฏิ บั ติ ก ารจั ด การโรคเบาหวานเฉพาะสำ า หรั บ ผู้ ป่ ว ยโรคเบาหวานที่ ไ ม่ ต้ อ งฉี ด อิ น ซู ลิ น
และไม่รวมผู้ป่วยที่มีโรคหัวใจและหลอดเลือดเป็นโรคร่วม
 แนวทางปฏิบัติการจัดการผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเฉพาะผู้ป่วยที่เป็นโรคซึมเศร้ามากตามเกณฑ์ DSM-IV
และไม่รวมผู้ป่วยที่มีอาการทางจิตและผู้ป่วยเด็ก
 แนวทางปฏิบัติการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งเต้านมเฉพาะในผู้ป่วยเพศหญิง อายุระหว่าง 50-70 ปี
ซึ่งไม่มีประวัติการเป็นโรคมะเร็ง และครอบครัวไม่มีประวัติเป็นโรคมะเร็งเต้านม

จุดที่ต้องตรวจสอบ
ตรวจสอบที่ ส่ ว นเริ่ ม ต้ น ย่ อ หน้ า /บท เพื่ อ หารายละเอี ย ดประชากรเป้ า หมายในแนวทางปฏิ บั ติ
รวมถึงการคัดประชากรบางกลุ่ม (เช่น เด็ก) ออกด้วย ตัวอย่างชื่อหัวเรื่องหรือชื่อบทในแนวทางปฏิบัติ
ที่มักจะพบข้อมูลนี้ ได้แก่ ประชากรผู้ป่วย ประชากรเป้าหมาย ผู้ป่วยที่เกี่ยวข้อง ขอบเขตและวัตถุประสงค์

วิธีการให้คะแนน
เนื้อหาของหัวข้อนี้ประกอบด้วยเกณฑ์ต่อไปนี้
 ประชากรเป้าหมาย เพศ และอายุ
 สภาพของโรค (หากเกี่ยวข้อง)
 ความรุนแรง/ระยะของโรค (หากเกี่ยวข้อง)
 โรคร่วม (หากเกี่ยวข้อง)
 ประชากรที่คัดออก (หากเกี่ยวข้อง)
ข้อพิจารณาเพิ่มเติม
 หัวข้อนี้มีการเรียบเรียงอย่างดีให้เข้าใจง่ายหรือไม่? รายละเอียดชัดเจนและกระชับหรือไม่?
 สามารถหารายละเอียดของหัวข้อนี้ในแนวทางปฏิบัติได้ง่ายหรือไม่?
 ข้อมูลประชากรมีความเฉพาะเพียงพอหรือไม่ เพื่อให้ข้อแนะนำาในเวชปฏิบัติถูกนำาไปใช้กับบุคคล
ที่ถูกต้องและตรงตามเกณฑ์ที่ระบุไว้?
เครื่องมือ การประเมินคุณภาพแนวทางปฏิบัติส�ำหรับการวิจัยและการประเมินผล
า
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หมวด 2 การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
4. กลุ่มผู้จัดทำาแนวทางปฏิบัติประกอบไปด้วยบุคลากรจากกลุ่มวิชาชีพที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
5. มีการพิจารณาทัศนะและความต้องการของประชากรเป้าหมาย (ผู้ป่วย ประชาชน เป็นต้น)
6. มีการกำาหนดผู้ใช้งานเป้าหมายของแนวทางปฏิบัติไว้อย่างชัดเจน

เครื่องมือ การประเมินคุณภาพแนวทางปฏิบัติสา�ำหรับการวิจัยและการประเมินผล
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การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
4. กลุ่มผู้จัดทำาแนวทางปฏิบัติประกอบไปด้วยบุคลากรจากกลุ่มวิชาชีพที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
1

ไม่เห็นด้วยเป็นอย่างมาก

2

3

4

5

6

7

เห็นด้วยเป็นอย่างมาก

ข้อเสนอแนะ

คำาอธิบาย
หัวข้อนี้อ้างอิงถึงวิชาชีพที่มีส่วนเกี่ยวข้องในขั้นตอนต่าง ๆ ของกระบวนการจัดทำาแนวทางปฏิบัติ
ซึ่งอาจมีสมาชิกของกลุ่มกำาหนดทิศทาง ทีมวิจัยที่เกี่ยวข้องในการเลือกและทบทวน/ให้คะแนนหลักฐาน
และบุคคลที่มีส่วนร่วมในการจัดทำาข้อแนะนำาสุดท้าย หัวข้อนี้ไม่รวมบุคคลภายนอกที่ได้ทบทวนแนวทางปฏิบัติ
(ดูหวั ข้อที่ 13) และไม่รวมตัวแทนของกลุม่ ประชากรเป้าหมาย (ดูหวั ข้อที่ 5) โดยควรมีขอ้ มูลเกีย่ วกับองค์ประกอบ
สาขา และผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องของกลุ่มผู้จัดทำาแนวทางปฏิบัติ

จุดที่ต้องตรวจสอบ
ตรวจสอบที่ส่วนเริ่มต้นย่อหน้า/บท กิตติกรรมประกาศ หรือภาคผนวก เพื่อหารายละเอียดของ
กลุม่ ผูจ้ ดั ทำาแนวทางปฏิบตั ิ ตัวอย่างชือ่ หัวเรือ่ งหรือชือ่ บทในแนวทางปฏิบตั ทิ มี่ กั จะพบข้อมูลนี้ ได้แก่ วิธกี าร ราย
ชื่อคณะผู้จัดทำาแนวทางปฏิบัติ กิตติกรรมประกาศ และภาคผนวก

วิธีการให้คะแนน
เนื้อหาของหัวข้อนี้ประกอบด้วยเกณฑ์ต่อไปนี้
 มีข้อมูลเกี่ยวกับสมาชิกแต่ละคนของกลุ่มผู้จัดทำาแนวทางปฏิบัติ: ดังต่อไปนี้
� ชื่อ
� สาขา/องค์ประกอบของผูเ้ ชีย่ วชาญ (เช่น แพทย์ศลั ยกรรมประสาท ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านระเบียบวิธวี จิ ยั )
� สถาบัน (เช่น โรงพยาบาล.....)
� ที่ตั้งทางภูมิประเทศ (เช่น อำาเภอ..... จังหวัด.....)
� รายละเอียดบทบาทของสมาชิกในกลุ่มผู้จัดทำาแนวทางปฏิบัติ
ข้อพิจารณาเพิ่มเติม
 หัวข้อนี้มีการเรียบเรียงอย่างดีให้เข้าใจง่ายหรือไม่? รายละเอียดชัดเจนและกระชับหรือไม่?
 สามารถหารายละเอียดหัวข้อนี้ในแนวทางปฏิบัติได้ง่ายหรือไม่?
 สมาชิกเหมาะสมกับหัวข้อและขอบเขตหรือไม่? ผู้ที่อาจเป็นสมาชิกได้ ได้แก่ แพทย์ที่เกี่ยวข้อง
ผู้เชี่ยวชาญเนื้อหา นักวิจัย ผู้กำาหนดนโยบาย ผู้บริหารจัดการคลินิก และผู้ให้ทุน
 มีผู้เชี่ยวชาญด้านระเบียบวิธีวิจัยรวมอยู่ในกลุ่มผู้จัดทำาหรือไม่ (เช่น ผู้เชี่ยวชาญด้านการทบทวน
อย่างเป็นระบบ นักระบาดวิทยา นักสถิติ ผู้เชี่ยวชาญด้านบรรณารักษศาสตร์ เป็นต้น)?
16
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การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
5. มีการพิจารณาทัศนะและความต้องการของประชากรเป้าหมาย (ผู้ป่วย ประชาชน เป็นต้น)
1

ไม่เห็นด้วยเป็นอย่างมาก

2

3

4

5

6

7

เห็นด้วยเป็นอย่างมาก

ข้อเสนอแนะ

คำาอธิบาย
ประสบการณ์และความคาดหวังของประชากรเป้าหมายเกีย่ วกับการดูแลสุขภาพ ควรนำามาใช้เป็นข้อมูล
ในการจัดทำาแนวทางปฏิบตั ิ ทัง้ นี้ มีหลายวิธกี ารทีจ่ ะทำาให้แน่ใจว่า มีการนำาข้อมูลดังกล่าวจากผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย
มาใช้ในระยะต่างๆของการจัดทำาแนวทางปฏิบัติ ตัวอย่างเช่น การปรึกษาอย่างเป็นทางการกับผู้ป่วย/ประชาชน
เพือ่ ระบุหวั ข้อทีม่ คี วามสำาคัญ การมีสว่ นร่วมของผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียในกลุม่ ผูจ้ ดั ทำาแนวทางปฏิบตั ิ หรือการทบทวน
เอกสารฉบับร่างโดยผูต้ รวจทานภายนอกซึง่ เป็นผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย นอกจากนี้ ข้อมูลอาจได้จากการสัมภาษณ์ผมู้ ี
ส่วนได้ส่วนเสียเหล่านี้ หรือจากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับการให้คุณค่า ความชอบหรือประสบการณ์ของ
ผู้ป่วย/ประชาชน โดยควรมีหลักฐานว่าได้ดำาเนินการบางกระบวนการ และได้พิจารณามุมมองของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ดังกล่าว

จุดที่ต้องตรวจสอบ
ตรวจสอบที่ส่วนย่อหน้าเกี่ยวกับกระบวนการจัดทำาแนวทางปฏิบัติ ตัวอย่างชื่อหัวเรื่องหรือชื่อบท
ในแนวทางปฏิบัติที่มักจะพบข้อมูลนี้ ได้แก่ ขอบเขต วิธีการ รายชื่อคณะผู้จัดทำาแนวทางปฏิบัติ การทบทวน
จากภายนอก และมุมมองของประชากรเป้าหมาย

วิธีการให้คะแนน
เนื้อหาของหัวข้อนี้ประกอบด้วยเกณฑ์ต่อไปนี้
 ข้อความของประเภทกลยุทธ์ที่ใช้เพื่อได้รับข้อมูลมุมมองของผู้ป่วย/ประชาชน และความต้องการ
(เช่น การมีส่วนร่วมในกลุ่มผู้จัดทำาแนวทางปฏิบัติ การทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับความพอใจและ
ความต้องการ)
 วิธีการพิจารณาความต้องการและทัศนะ (เช่น หลักฐานจากวรรณกรรม การสำารวจ กลุ่มที่มุ่งเน้น
เป็นพิเศษ)
 ผลลัพธ์/ข้อมูลที่รวบรวมจากข้อมูลผู้ป่วย/สาธารณะ
 อธิบายรายละเอียดว่าข้อมูลทีร
่ วบรวมได้ถกู นำามาใช้ในกระบวนการจัดทำาแนวทางปฏิบตั ิ และ/หรือ
การจัดทำาข้อแนะนำาอย่างไร
ข้อพิจารณาเพิ่มเติม
 หัวข้อนี้มีการเรียบเรียงอย่างดีให้เข้าใจง่ายหรือไม่? รายละเอียดชัดเจนและกระชับหรือไม่?
 สามารถหารายละเอียดหัวข้อนี้ในแนวทางปฏิบัติได้ง่ายหรือไม่?
เครื่องมือ การประเมินคุณภาพแนวทางปฏิบัติส�าำหรับการวิจัยและการประเมินผล
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การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
6. มีการกำาหนดผู้ใช้งานเป้าหมายของแนวทางปฏิบัติไว้อย่างชัดเจน
1

ไม่เห็นด้วยเป็นอย่างมาก

2

3

4

5

6

7

เห็นด้วยเป็นอย่างมาก

ข้อเสนอแนะ

คำาอธิบาย
ควรกำาหนดผู้ใช้งานเป้าหมายอย่างชัดเจนไว้ในแนวทางปฏิบัติ เพื่อให้ผู้อ่านสามารถระบุได้ว่าแนวทาง
ปฏิบัติมีความเหมาะสมกับตนหรือไม่ ยกตัวอย่างเช่น ผู้ใช้งานเป้าหมายของแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการปวดหลัง
ช่วงล่างอาจประกอบด้วย แพทย์เวชปฏิบตั ทิ วั่ ไป ศัลยแพทย์ระบบประสาท ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ อายุรแพทย์
โรคข้อและรูมาติสซั่ม และแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู

จุดที่ต้องตรวจสอบ
ตรวจสอบที่ส่วนเริ่มต้นย่อหน้า/บทเกี่ยวกับรายละเอียดของผู้ใช้งานเป้าหมายของแนวทางปฏิบัติ
ตัวอย่างชือ่ หัวเรือ่ งหรือชือ่ บทในแนวทางปฏิบตั ทิ มี่ กั จะพบข้อมูลนี้ ได้แก่ ผูใ้ ช้งานเป้าหมาย และผูท้ เี่ จตนาให้ใช้งาน

วิธีการให้คะแนน
เนื้อหาของหัวข้อนี้ประกอบด้วยเกณฑ์ต่อไปนี้
 มีรายละเอียดผู้ใช้งานเป้าหมายของแนวทางปฏิบัติ (เช่น ผู้เชี่ยวชาญ, แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว,
ผู้ป่วย, หัวหน้าคลินิกหรือผู้บริหารสถาบัน/ผู้บริหาร)
 รายละเอียดวิธก
ี ารใช้งานแนวทางปฏิบตั โิ ดยผูใ้ ช้งานเป้าหมาย (เช่น เพือ่ แจ้งการตัดสินใจการรักษา
เพื่อแจ้งนโยบาย เพื่อแจ้งมาตรฐานการดูแล)
ข้อพิจารณาเพิ่มเติม
 หัวข้อนี้มีการเรียบเรียงอย่างดีให้เข้าใจง่ายหรือไม่? รายละเอียดชัดเจนและกระชับหรือไม่?
 สามารถหารายละเอียดหัวข้อนี้ในแนวทางปฏิบัติได้ง่ายหรือไม่?
 ผู้ใช้งานเป้าหมายมีความเหมาะสมกับขอบเขตของแนวทางปฏิบัติหรือไม่?

เครื่องมือ การประเมินคุณภาพแนวทางปฏิบัติส�ำหรับการวิจัยและการประเมินผล
า
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หมวด 3 ความเข้มงวดของขั้นตอนการจัดทำา
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

มีการใช้วิธีการสืบค้นหลักฐานอย่างเป็นระบบ
มีการอธิบายเกณฑ์สำาหรับการเลือกหลักฐานไว้อย่างชัดเจน
มีการอธิบายจุดแข็งและข้อจำากัดของหลักฐานไว้อย่างชัดเจน
มีการอธิบายวิธีการจัดทำาข้อแนะนำาไว้อย่างชัดเจน
มีการพิจารณาถึงผลประโยชน์ต่อสุขภาพ ผลข้างเคียง และความเสี่ยงในการจัดทำาข้อแนะนำา
มีการเชื่อมโยงอย่างชัดเจนระหว่างข้อแนะนำาและหลักฐานสนับสนุน
มีการทบทวนแนวทางปฏิบัติโดยผู้เชี่ยวชาญภายนอกก่อนการจัดพิมพ์เผยแพร่
มีการกำาหนดระเบียบปฏิบัติในการปรับแนวทางปฏิบัติให้เป็นปัจจุบัน

เครื่องมือ การประเมินคุณภาพแนวทางปฏิบัติส�าำหรับการวิจัยและการประเมินผล
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ความเข้มงวดของขั้นตอนการจัดทำา
7. มีการใช้วิธีการสืบค้นหลักฐานอย่างเป็นระบบ
1

ไม่เห็นด้วยเป็นอย่างมาก

2

3

4

5

6

7

เห็นด้วยเป็นอย่างมาก

ข้อเสนอแนะ

คำาอธิบาย
ควรมีรายละเอียดของกลยุทธ์ที่ใช้เพื่อสืบค้นหลักฐาน รวมถึงคำาศัพท์ที่ใช้ แหล่งการขอคำาปรึกษา และ
วันที่ที่ได้บทความมา ทั้งนี้ แหล่งข้อมูลอาจประกอบด้วยฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (เช่น MEDLINE, EMBASE,
CINAHL) ฐานข้อมูลของการทบทวนอย่างเป็นระบบ (เช่น Cochrane Library, DARE) การสืบค้นวารสารด้วย
ตนเอง การทบทวนเอกสารงานประชุม และแนวทางปฏิบัติอื่น (เช่น the US National Guideline Clearinghouse, the German Guidelines Clearinghouse) ทั้งนี้ กลยุทธ์ในการสืบค้นควรมีความครอบคลุมมากที่สุด
เท่าที่จะสามารถทำาได้ และปราศจากสิ่งที่อาจทำาให้เกิดอคติ ตลอดจนมีรายละเอียดเพียงพอที่จะสามารถทำาซำ้าได้

จุดที่ต้องตรวจสอบ
ตรวจสอบทีส่ ว่ นย่อหน้า/บททีอ่ ธิบายกระบวนการจัดทำาแนวทางปฏิบตั ิ ในบางกรณี ได้อธิบายกลยุทธ์
ในการค้นคว้าไว้ในเอกสารแยกต่างหากหรือในภาคผนวกของแนวทางปฏิบัติ ตัวอย่างชื่อหัวเรื่องหรือชื่อบทใน
แนวทางปฏิบัติที่มักจะพบข้อมูลนี้ ได้แก่ วิธีการ กลยุทธ์ในการสืบค้นวรรณกรรม และภาคผนวก

วิธีการให้คะแนน
เนื้อหาของหัวข้อนี้ประกอบด้วยเกณฑ์ต่อไปนี้
 ชื่อฐานข้อมูลอิเล็คทรอนิกส์หรือแหล่งของหลักฐานที่ทำาการสืบค้น (เช่น MEDLINE, EMBASE,
PsychINFO, CINAHL)
 ระยะเวลาที่ทำาการสืบค้น (เช่น วันที่ 1 มกราคม 2547 - 31 มีนาคม 2551)
 คำาที่ใช้ค้นหา (เช่น ข้อความ คำาดัชนี หัวข้อย่อย)
 มีกลยุทธ์การสืบค้นทั้งหมด (เช่น อาจอยู่ที่ภาคผนวก)
ข้อพิจารณาเพิ่มเติม
 หัวข้อนี้มีการเรียบเรียงอย่างดีให้เข้าใจง่ายหรือไม่? รายละเอียดชัดเจนและกระชับหรือไม่?
 สามารถหารายละเอียดหัวข้อนี้ในแนวทางปฏิบัติได้ง่ายหรือไม่?
 การสืบค้นมีความเกีย
่ วข้องและมีความเหมาะสมในการตอบคำาถามสุขภาพหรือไม่ (เช่น ใช้ฐานข้อมูล
ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด และใช้คำาสืบค้นที่เหมาะสม)?
 มีข้อมูลเพียงพอเพื่อทำาให้สามารถสืบค้นซำ้าได้หรือไม่?
เครื่องมือ การประเมินคุณภาพแนวทางปฏิบัติสา�ำหรับการวิจัยและการประเมินผล
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ความเข้มงวดของขั้นตอนการจัดทำา
8. มีการอธิบายเกณฑ์สำาหรับการเลือกหลักฐานไว้อย่างชัดเจน
1

ไม่เห็นด้วยเป็นอย่างมาก

2

3

4

5

6

7

เห็นด้วยเป็นอย่างมาก

ข้อเสนอแนะ

คำาอธิบาย
มีการระบุเกณฑ์ในการคัดเข้า/คัดออกหลักฐานที่ได้จากการสืบค้น โดยเกณฑ์เหล่านี้ควรอธิบาย
และให้เหตุผลในการคัดเข้าหรือคัดออกกหลักฐานไว้อย่างชัดเจน ยกตัวอย่างเช่น ผู้จัดทำาแนวทางปฏิบัติอาจตัดสินใจ
คัดเอาเฉพาะหลักฐานจากการวิจัยแบบ randomized clinical trials เท่านั้น และคัดออกบทความที่ไม่ได้จัดทำา
เป็นภาษาอังกฤษ

จุดที่ต้องตรวจสอบ
ตรวจสอบที่ส่วนย่อหน้า/บทที่อธิบายกระบวนการจัดทำาแนวทางปฏิบัติ ในบางกรณี ได้อธิบายเกณฑ์
การคัดเข้าและคัดออก ในการคัดเลือกหลักฐานไว้ในเอกสารแยกต่างหาก หรือในภาคผนวกของแนวทางปฏิบัติ
ตัวอย่างชื่อหัวเรื่องหรือชื่อบทในแนวทางปฏิบัติที่มักจะพบข้อมูลนี้ ได้แก่ วิธีการ การสืบค้นวรรณกรรม เกณฑ์
การคัดเข้า/คัดออก และภาคผนวก

วิธีการให้คะแนน
เนื้อหาของหัวข้อนี้ประกอบด้วยเกณฑ์ต่อไปนี้
 รายละเอียดของเกณฑ์การคัดเข้าหลักฐาน ได้แก่
� ลักษณะของประชากรเป้าหมาย (ผู้ป่วย ประชาชน เป็นต้น)
� รูปแบบแบบการศึกษา
� การเปรียบเทียบ (หากเกี่ยวข้อง)
� ผลการศึกษา
� ภาษา (หากเกี่ยวข้อง)
� บริบท (หากเกี่ยวข้อง)
 รายละเอียดของเกณฑ์การคัดออก (หากเกีย
่ วข้อง เช่น หากระบุวา่ ภาษาฝรัง่ เศสเท่านัน้ ไว้ในเกณฑ์
การคัดเข้า ก็ไม่จำาเป็นต้องระบุว่า ไม่ใช่ภาษาผรั่งเศส ในเกณฑ์คัดออก)
ข้อพิจารณาเพิ่มเติม
 หัวข้อนี้มีการเรียบเรียงอย่างดีให้เข้าใจง่ายหรือไม่? รายละเอียดชัดเจนและกระชับหรือไม่?
 สามารถหารายละเอียดหัวข้อนี้ในแนวทางปฏิบัติได้ง่ายหรือไม่?
 ได้ให้เหตุผลสำาหรับเกณฑ์การคัดเข้า/คัดออกไว้หรือไม่?
 เกณฑ์การคัดเข้า/คัดออกเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับคำาถามด้านสุขภาพหรือไม่?
 มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องบางเรื่องอาจไม่ได้รับการพิจารณาหรือไม่?
เครื่องมือ การประเมินคุณภาพแนวทางปฏิบัติส�าำหรับการวิจัยและการประเมินผล
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ความเข้มงวดของขั้นตอนการจัดทำา
9. มีการอธิบายจุดแข็งและข้อจำากัดของหลักฐานไว้อย่างชัดเจน
1

ไม่เห็นด้วยเป็นอย่างมาก

2

3

4

5

6

7

เห็นด้วยเป็นอย่างมาก

ข้อเสนอแนะ

คำาอธิบาย
มีข้อความที่เน้นจุดแข็งและข้อจำากัดของหลักฐาน โดยควรมีรายละเอียดที่ชัดเจน ในเรื่องการใช้
เครื่องมือ/วิธีการทั้งที่ไม่เป็นทางการและเป็นทางการ เพื่อประเมินและอธิบายความเสี่ยงต่ออคติในการศึกษา
แต่ละงาน และ/หรือผลลัพธ์เฉพาะ และ/หรือข้อคิดเห็นที่ชัดเจนของหลักฐานที่รวบรวมมาจากการศึกษาต่างๆ
โดยอาจนำาเสนอได้หลายวิธี เช่น ใช้ตารางเสนอแนะหมวดด้านคุณภาพทีแ่ ตกต่างกัน การใช้เครือ่ งมือหรือกลยุทธ์
มาตรฐาน (เช่น ระบบคะแนน Jadad, วิธีการ GRADE) หรืออธิบายรายละเอียดไว้ในเนื้อหา

จุดที่ต้องตรวจสอบ
ตรวจสอบย่อหน้า/บททีอ่ ธิบายกระบวนการจัดทำาแนวทางปฏิบตั ิ เพือ่ หาข้อมูลว่ามีการอธิบายคุณภาพ
ของการศึกษาเชิงวิธีการอย่างไร (เช่น ความเสี่ยงต่ออคติ) โดยมักจะใช้ตารางหลักฐานเพื่อสรุปคุณลักษณะ
ด้านคุณภาพ แนวทางปฏิบัติบางฉบับมีการแยกส่วนของการพรรณนาหลักฐานและการตีความหลักฐานไว้
อย่างชัดเจน เช่น ส่วนของผลการศึกษา และส่วนของการอภิปรายผล ตามลำาดับ

วิธีการให้คะแนน
เนื้อหาของหัวข้อนี้ประกอบด้วยเกณฑ์ต่อไปนี้
 อธิบายวิธีการประเมินหลักฐานเพื่อค้นหาอคติ และวิธีการตีความหลักฐานของสมาชิกกลุ่มจัดทำา
แนวทางปฏิบัติ
 องค์ประกอบที่ใช้เป็นกรอบในการอธิบายหลักฐาน ประกอบด้วย
� การออกแบบการศึกษา รวมอยู่ในส่วนของหลักฐาน
� ข้อจำากัดของวิธกี ารศึกษา (เช่น sampling, blinding, allocation concealment, analytical
methods)
� การพิจารณาผลลัพธ์ปฐมภูมิ/ทุติยภูมิที่เหมาะสม/เกี่ยวข้อง
� ความสอดคล้องของผลลัพธ์จากการศึกษาต่างๆ
� ทิศทางของผลจากการศึกษาต่างๆ
� ขนาดของผลประโยชน์กับขนาดของโทษ
� การนำาไปใช้ในบริบทของการปฏิบัติ
ข้อพิจารณาเพิ่มเติม
 หัวข้อนี้มีการเรียบเรียงอย่างดีให้เข้าใจง่ายหรือไม่? รายละเอียดชัดเจนและกระชับหรือไม่?
 สามารถหารายละเอียดหัวข้อนี้ในแนวทางปฏิบัติได้ง่ายหรือไม่?
 รายละเอียดมีความเหมาะสม เป็นกลาง และปราศจากอคติหรือไม่? รายละเอียดครบถ้วนหรือไม่?
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เครื่องมือ การประเมินคุณภาพแนวทางปฏิบัติส�ำาหรับการวิจัยและการประเมินผล

(Appraisal of Guideline for Research & Evaluation II; AGREE II)

ความเข้มงวดของขั้นตอนการจัดทำา
10. มีการอธิบายวิธีการจัดทำาข้อแนะนำาไว้อย่างชัดเจน
1

ไม่เห็นด้วยเป็นอย่างมาก

2

3

4

5

6

7

เห็นด้วยเป็นอย่างมาก

ข้อเสนอแนะ

คำาอธิบาย
มีรายละเอียดวิธกี ารทีใ่ ช้เพือ่ จัดทำาข้อแนะนำา และการบรรลุขอ้ สรุปสุดท้าย เช่น วิธกี ารอาจรวมถึงระบบ
การลงคะแนน เทคนิคการหาฉันทามติอย่างไม่เป็นทางการและเป็นทางการ (เช่น เทคนิค Delphi, Glaser) ระบุ
ข้อขัดแย้งตลอดจนวิธีการแก้ไขข้อขัดแย้งดังกล่าว

จุดที่ต้องตรวจสอบ
ตรวจสอบส่วนย่อหน้า/บทที่อธิบายกระบวนการจัดทำาแนวทางปฏิบัติ ในบางกรณี อาจมีการอธิบาย
วิธีการที่ใช้เพื่อจัดทำาข้อแนะนำาไว้ในเอกสารแยกหรือภาคผนวก ตัวอย่างชื่อหัวเรื่องหรือชื่อบทในแนวทางปฏิบัติ
ที่มักจะพบข้อมูลนี้ ได้แก่ วิธีการ และกระบวนการการจัดทำาแนวทางปฏิบัติ

วิธีการให้คะแนน
เนื้อหาของหัวข้อนี้ประกอบด้วยเกณฑ์ต่อไปนี้
 รายละเอียดของกระบวนการจัดทำาข้อแนะนำา (เช่น ขั้นตอนที่ใช้ในเทคนิค modified Delphi
วิธีการลงคะแนน)
 ผลลัพธ์จากกระบวนการจัดทำาข้อแนะนำา (เช่น ผลของฉันทามติทบ
ี่ รรลุโดยการใช้เทคนิค modified
Delphi ผลลัพธ์ของการลงคะแนน)
 รายละเอียดว่ากระบวนการนั้นส่งผลต่อข้อแนะนำาอย่างไร (เช่น ผลลัพธ์ของเทคนิค Delphi ส่งผล
ต่อข้อแนะนำาสุดท้าย ความสอดคล้องของข้อแนะนำาและการลงคะแนนลำาดับสุดท้าย)
ข้อพิจารณาเพิ่มเติม
 หัวข้อนี้มีการเรียบเรียงอย่างดีให้เข้าใจง่ายหรือไม่? รายละเอียดชัดเจนและกระชับหรือไม่?
 สามารถหารายละเอียดหัวข้อนี้ในแนวทางปฏิบัติได้ง่ายหรือไม่?
 ได้ใช้กระบวนการอย่างเป็นทางการเพื่อให้ได้ข้อแนะนำาหรือไม่?
 วิธีการต่างๆ เหมาะสมหรือไม่?

เครื่องมือ การประเมินคุณภาพแนวทางปฏิบัติส�ำหรับการวิจัยและการประเมินผล
เครื่องมือ การประเมินคุณภาพแนวทางปฏิบัติส�าหรับการวิจัยและการประเมินผล

23
23

(Appraisal of Guideline for Research & Evaluation II; AGREE II)
(Appraisal of Guideline for Research & Evaluation II; AGREE II)

ความเข้มงวดของขั้นตอนการจัดทำา
11. มีการพิจารณาถึงผลประโยชน์ต่อสุขภาพ ผลข้างเคียง และความเสี่ยงในการจัดทำาข้อแนะนำา
1

ไม่เห็นด้วยเป็นอย่างมาก

2

3

4

5

6

7

เห็นด้วยเป็นอย่างมาก

ข้อเสนอแนะ

คำาอธิบาย
ในการจัดทำาข้อแนะนำาของแนวทางปฏิบัติ ควรพิจารณาผลประโยชน์ต่อสุขภาพ ผลข้างเคียง และ
ความเสี่ยง เช่น แนวทางปฏิบัติการจัดการโรคมะเร็งเต้านม อาจมีการอภิปรายผลกระทบทั้งหมดต่อผลลัพธ์
สุดท้ายด้านต่างๆ ซึง่ อาจรวมอัตราการมีชวี ติ รอด คุณภาพชีวติ ผลกระทบทีไ่ ม่พงึ ประสงค์ และการจัดการอาการ
หรือการอภิปรายการเปรียบเทียบทางเลือกวิธีการรักษา โดยควรมีหลักฐานว่าได้คำานึงถึงประเด็นเหล่านี้

จุดที่ต้องตรวจสอบ
ตรวจสอบส่วนย่อหน้า/บททีอ่ ธิบายกระบวนการจัดทำาแนวทางปฏิบัติ เพือ่ ดูรายละเอียดของหลักฐาน
การตีความหลักฐาน และการแปลความหมาย เพือ่ นำาข้อแนะนำาไปใช้งาน ตัวอย่างชือ่ หัวเรือ่ งหรือชือ่ บทในแนวทาง
ปฏิบัติที่มักจะพบข้อมูลนี้ ได้แก่ วิธีการ การตีความหมาย การอภิปราย และข้อแนะนำา

วิธีการให้คะแนน
เนื้อหาของหัวข้อนี้ประกอบด้วยเกณฑ์ต่อไปนี้
 ข้อมูลสนับสนุนและรายงานเรื่องผลประโยชน์ต่อสุขภาพ
 ข้อมูลสนับสนุนและรายงานเรื่องโทษ/ผลข้างเคียง/ความเสี่ยง
 มีการรายงานสมดุล/สิ่งที่ต้องแลกเปลี่ยนระหว่างผลประโยชน์กับโทษ/ผลข้างเคียง/ความเสี่ยง
 ข้อแนะนำาสะท้อนให้เห็นถึงการพิจารณาทั้งผลประโยชน์และโทษ/ผลข้างเคียง/ความเสี่ยง
ข้อพิจารณาเพิ่มเติม
 หัวข้อนี้มีการเรียบเรียงอย่างดีให้เข้าใจง่ายหรือไม่? รายละเอียดชัดเจนและกระชับหรือไม่?
 สามารถหารายละเอียดหัวข้อนี้ในแนวทางปฏิบัติได้ง่ายหรือไม่?
 การอภิปรายบูรณาการอยู่ในส่วนหนึ่งของกระบวนการจัดทำาแนวทางปฏิบัติหรือไม่? (เช่น เกิดขึ้น
ระหว่างการจัดทำาข้อแนะนำา แทนที่จะดำาเนินการหลังจากจัดทำาข้อแนะนำาเสร็จแล้ว)
 กลุ่มผู้จัดทำาแนวทางปฏิบัติได้พิจารณาผลประโยชน์และอันตรายอย่างเท่าเทียมกันหรือไม่?

เครื่องมือ การประเมินคุณภาพแนวทางปฏิบัติส�ำาหรับการวิจัยและการประเมินผล
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ความเข้มงวดของขั้นตอนการจัดทำา
12. มีการเชื่อมโยงอย่างชัดเจนระหว่างข้อแนะนำาและหลักฐานสนับสนุน
1

ไม่เห็นด้วยเป็นอย่างมาก

2

3

4

5

6

7

เห็นด้วยเป็นอย่างมาก

ข้อเสนอแนะ

คำาอธิบาย
การเชือ่ มโยงทีช่ ดั เจนระหว่างข้อแนะนำาและหลักฐานสนับสนุนข้อแนะนำา ควรระบุไว้ในแนวทางปฏิบตั ิ
โดยผู้ใช้งานแนวทางปฏิบัติควรจะสามารถระบุองค์ประกอบของหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับข้อแนะนำาแต่ละข้อได้

จุดที่ต้องตรวจสอบ
ค้นหาและตรวจสอบข้อแนะนำาในแนวทางปฏิบตั ิ และคำาอธิบายหลักฐานทีส่ นับสนุนข้อแนะนำาดังกล่าว
ตัวอย่างของชื่อหัวเรื่องหรือชื่อบทในแนวทางปฏิบัติที่มักจะพบข้อมูลนี้ ได้แก่ ข้อแนะนำา และหลักฐานสำาคัญ

วิธีการให้คะแนน
เนื้อหาของหัวข้อนี้ประกอบด้วยเกณฑ์ต่อไปนี้
 ในแนวทางปฏิบัติ มีการอธิบายว่ากลุ่มผู้จัดทำาแนวทางปฏิบัติได้เชื่อมโยงและใช้หลักฐานเพื่อใช้
ในการจัดทำาข้อแนะนำาอย่างไร
 ข้อแนะนำาแต่ละข้อเชือ
่ มโยงกับรายละเอียด/ย่อหน้าของหลักฐานสำาคัญ และ/หรือรายการเอกสาร
อ้างอิง
 ข้อแนะนำาเชื่อมโยงกับการสรุปหลักฐาน และตารางแสดงหลักฐานในแนวทางปฏิบัติส่วนของ
ผลการศึกษา
ข้อพิจารณาเพิ่มเติม
 หลักฐานและข้อแนะนำามีความสอดคล้องกันหรือไม่?
 สามารถค้ น หาความเชื่ อ มโยงระหว่ า งข้ อ แนะนำ า และหลั ก ฐานสนั บ สนุ น ในแนวทางปฏิ บั ติ ไ ด้
อย่างง่ายหรือไม่?
 เมือ
่ มีหลักฐานไม่เพียงพอ หรือข้อแนะนำามาจากฉันทามติตามความคิดเห็นของกลุม่ ผูจ้ ดั ทำาแนวทาง
ปฏิบัติเป็นหลัก แทนที่จะมาจากหลักฐาน ได้มีการกล่าวถึงหรืออธิบายรายละเอียดในส่วนนี้ไว้
อย่างชัดเจนหรือไม่?

เครื่องมือ การประเมินคุณภาพแนวทางปฏิบัติส�ำาหรับการวิจัยและการประเมินผล
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ความเข้มงวดของขั้นตอนการจัดทำา
13. มีการทบทวนแนวทางปฏิบัติโดยผู้เชี่ยวชาญภายนอกก่อนการจัดพิมพ์เผยแพร่
1

ไม่เห็นด้วยเป็นอย่างมาก

2

3

4

5

6

7

เห็นด้วยเป็นอย่างมาก

ข้อเสนอแนะ

คำาอธิบาย
แนวทางปฏิบัติควรได้รับการทบทวนภายนอกก่อนการจัดพิมพ์เผยแพร่ โดยผู้ทบทวนควรเป็นผู้ที่ไม่
เคยเกี่ยวข้องกับกลุ่มผู้จัดทำาแนวทางปฏิบัติ ผู้ทบทวนควรประกอบไปด้วยผู้เชี่ยวชาญทางคลินิกและผู้เชี่ยวชาญ
ด้านระเบียบวิธีวิจัย นอกจากนี้ อาจมีผู้แทนของประชากรเป้าหมาย (ผู้ป่วย ประชาชน) รวมอยู่ด้วย ควรมีราย
ละเอียดวิธีการที่ใช้ในการทบทวนภายนอก รวมทั้งรายชื่อของผู้ทบทวนและสถาบันต้นสังกัด

จุดที่ต้องตรวจสอบ
ตรวจสอบที่ส่วนย่อหน้า/บทที่อธิบายกระบวนการจัดทำาแนวทางปฏิบัติ และส่วนกิตติกรรมประกาศ
ตัวอย่างชื่อหัวเรื่องหรือชื่อบทในแนวทางปฏิบัติที่มักจะพบข้อมูลนี้ ได้แก่ วิธีการ ผลการศึกษา การตีความ และ
กิตติกรรมประกาศ

วิธีการให้คะแนน
เนื้อหาของหัวข้อนี้ประกอบด้วยเกณฑ์ต่อไปนี้
 วัตถุประสงค์และเจตนาของการทบทวนภายนอก (เช่น เพือ
่ ปรับปรุงคุณภาพ รวบรวมข้อมูลป้อนกลับ
สำาหรับร่างข้อแนะนำา การประเมินการนำาไปใช้และความเป็นไปได้เชิงปฏิบตั ิ การเผยแพร่หลักฐาน)
 วิธีการที่ใช้เพื่อการทบทวนภายนอก (เช่น การให้คะแนน คำาถามปลายเปิด)
 รายละเอียดของผู้ทบทวนภายนอก (เช่น จำานวน แขนงความเชี่ยวชาญ สถาบันต้นสังกัด)
 ผลลัพธ์/ข้อมูลที่รวบรวมจากการทบทวนภายนอก (เช่น สรุปสิ่งที่ค้นพบหลัก)
 อธิบายรายละเอียดของการใช้งานข้อมูลที่รวบรวมได้ ในกระบวนการจัดทำาแนวทางปฏิบัติ และ/
หรือการจัดทำาข้อแนะนำา (เช่น คณะทำางานแนวทางปฏิบัติ ได้พิจารณาผลลัพธ์จากการทบทวน
ในการจัดทำาข้อแนะนำาสุดท้าย)
ข้อพิจารณาเพิ่มเติม
 หัวข้อนี้มีการเรียบเรียงอย่างดีให้เข้าใจง่ายหรือไม่? รายละเอียดชัดเจนและกระชับหรือไม่?
 สามารถหารายละเอียดหัวข้อนี้ในแนวทางปฏิบัติได้ง่ายหรือไม่?
 ผูท
้ บทวนภายนอกเกีย่ วข้องและเหมาะสมสำาหรับขอบเขตของแนวทางปฏิบตั หิ รือไม่? ได้ให้เหตุผล
ในการเลือกผู้ทบทวนหรือไม่?
 กลุ่มผู้จัดทำาแนวทางปฏิบัติใช้ข้อมูลจากการทบทวนภายนอกอย่างไร?
26
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ความเข้มงวดของขั้นตอนการจัดทำา
14. มีการกำาหนดระเบียบปฏิบัติในการปรับแนวทางปฏิบัติให้เป็นปัจจุบัน
1

ไม่เห็นด้วยเป็นอย่างมาก

2

3

4

5

6

7

เห็นด้วยเป็นอย่างมาก

ข้อเสนอแนะ

คำาอธิบาย
แนวทางปฏิบัติจำาเป็นต้องสะท้อนภาพการวิจัยที่เป็นปัจจุบัน มีข้อความอย่างชัดเจนเกี่ยวกับระเบียบ
ปฏิบัติในการปรับแนวทางปฏิบัติให้เป็นปัจจุบัน เช่น กำาหนดระยะเวลา หรือกำาหนดคณะทำางานที่จะทำาการ
ทบทวนวรรณกรรมล่าสุดเป็นประจำา และทำาการแก้ไขตามความจำาเป็น

จุดที่ต้องตรวจสอบ
ตรวจสอบที่ส่วนของบทนำา ย่อหน้าที่อธิบายกระบวนการจัดทำาแนวทางปฏิบัติ และย่อหน้าสุดท้าย
ตัวอย่างชื่อหัวเรื่องหรือชื่อบทในแนวทางปฏิบัติที่มักจะพบข้อมูลนี้ ได้แก่ วิธีการ การปรับแนวทางปฏิบัติให้เป็น
ปัจจุบัน และวันที่ของแนวทางปฏิบัติ

วิธีการให้คะแนน
เนื้อหาของหัวข้อนี้ประกอบด้วยเกณฑ์ต่อไปนี้
 ข้อความที่ระบุว่าจะมีการปรับแนวทางปฏิบัติให้เป็นปัจจุบัน
 ระบุช่วงเวลาหรือเกณฑ์ที่ชัดเจนในการแนะแนวการตัดสินใจ เมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมสำาหรับการ
ปรับข้อมูลล่าสุด
 มีรายละเอียดวิธีการการปรับข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
ข้อพิจารณาเพิ่มเติม
 หัวข้อนี้มีการเรียบเรียงอย่างดีให้เข้าใจง่ายหรือไม่? รายละเอียดชัดเจนและกระชับหรือไม่?
 สามารถหารายละเอียดหัวข้อนี้ในแนวทางปฏิบัติได้ง่ายหรือไม่?
 มีข้อมูลเพียงพอที่ทำาให้ทราบว่า เมื่อใดที่เหมาะสมต่อการปรับข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน หรือเกณฑ์ใด
ที่จะใช้ในการปรับข้อมูลล่าสุด?
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หมวด 4 ความชัดเจนในการนำาเสนอ
15. ข้อแนะนำามีความเฉพาะเจาะจงและไม่กำากวม
16. มีการนำาเสนอทางเลือกต่างๆในการจัดการสภาวะหรือประเด็นสุขภาพไว้อย่างชัดเจน
17. สามารถระบุข้อแนะนำาหลักได้โดยง่าย
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ความชัดเจนของการนำาเสนอ
15. ข้อแนะนำามีความเฉพาะเจาะจงและไม่กำากวม
1

ไม่เห็นด้วยเป็นอย่างมาก

2

3

4

5

6

7

เห็นด้วยเป็นอย่างมาก

ข้อเสนอแนะ

คำาอธิบาย
ข้อแนะนำาควรมีการอธิบายทีเ่ ป็นรูปธรรมและถูกต้อง ว่าทางเลือกไหนทีม่ คี วามเหมาะสมกับสถานการณ์ใด
และต่อกลุ่มประชากรใด จากหลักฐานที่มี
 ตัวอย่างข้อแนะนำาที่มีความจำาเพาะ เช่น ควรจ่ายยาปฏิชีวนะให้กับเด็กที่มีอายุตั้งแต่ 2 ปี ขึ้นไป
ที่ได้รับการวินิจฉัยด้วยโรคหูชั้นกลางอักเสบเฉียบพลัน ถ้าผู้ป่วยมีอาการปวดนานกว่า 3 วัน
หรือปวดเพิ่มขึ้นหลังจากไปพบแพทย์ แม้ว่าจะได้รับยาแก้ปวดอย่างเพียงพอแล้วก็ตาม ในกรณีเหล่านี้
ควรให้ยาอะม็อกซีซิลลินเป็นเวลา 7 วัน (พร้อมตารางปริมาณการให้ยา)
 ตัวอย่างข้อแนะนำาทีค
่ ลุมเครือ เช่น ควรให้ยาปฏิชวี นะในผูป้ ว่ ยทีม่ กี ารดำาเนินโรคผิดปกติหรือมีภาวะ
แทรกซ้อน
หมายเหตุ: ในบางกรณี หลักฐานทีม่ อี าจจะไม่ชชี้ ดั พอ และอาจมีความไม่แน่นอนเกีย่ วกับทางเลือกทีด่ ที สี่ ดุ ในการ
ดูแลรักษา ในกรณีเช่นนี้ ควรระบุความไม่แน่นอนไว้ในแนวทางปฏิบัติ

จุดที่ต้องตรวจสอบ
ค้นหาและตรวจสอบข้อแนะนำาในแนวทางปฏิบตั ิ ตัวอย่างชือ่ หัวเรือ่ งหรือบทในแนวทางปฏิบตั ทิ มี่ กั จะ
พบข้อมูลนี้ ได้แก่ ข้อแนะนำา และบทสรุปผู้บริหาร

วิธีการให้คะแนน
เนื้อหาของหัวข้อนี้ประกอบด้วยเกณฑ์ต่อไปนี้
 ข้อความของข้อพึงปฏิบัติ
 การระบุเจตนาหรือวัตถุประสงค์ของข้อพึงปฏิบัติ (เช่น เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิต ลดผลข้างเคียง)
 ระบุประชากรที่เกี่ยวข้อง (เช่น ผู้ป่วย ประชาชน)
 ข้อความเตือนหรือข้อความกำาหนดคุณลักษณะ หากเข้าประเด็น (เช่น ผูป
้ ว่ ยหรือสภาวะทีข่ อ้ แนะนำา
นี้ไม่อาจนำาไปใช้ได้)
ข้อพิจารณาเพิ่มเติม
 ในกรณีที่มีข้อแนะนำาหลายข้อ (เช่น แนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ) มีความชัดเจนหรือ
ไม่ว่าคำาแนะนำาแต่ละข้อนั้น ควรนำาไปใช้กับใคร
 หากมี ค วามไม่ แ น่ น อนในการตี ค วามหมายและอภิ ป รายหลั ก ฐาน มี ก ารสะท้ อ นให้ เ ห็ น ความ
ไม่แน่นอนนั้นไว้ในคำาแนะนำา และได้อธิบายไว้อย่างชัดเจนหรือไม?
เครื่องมือ การประเมินคุณภาพแนวทางปฏิบัติส�าำหรับการวิจัยและการประเมินผล
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ความชัดเจนของการนำาเสนอ
16. มีการนำาเสนอทางเลือกต่างๆในการจัดการสภาวะหรือประเด็นสุขภาพไว้อย่างชัดเจน
1

ไม่เห็นด้วยเป็นอย่างมาก

2

3

4

5

6

7

เห็นด้วยเป็นอย่างมาก

ข้อเสนอแนะ

คำาอธิบาย
แนวทางปฏิบตั ทิ มี่ เี ป้าหมายเพือ่ การจัดการโรค ควรพิจารณาทางเลือกทีเ่ ป็นไปได้ในการตรวจคัดกรอง
การป้องกันโรค การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคตามสภาพที่ตรวจพบ โดยควรแสดงทางเลือกที่เป็นไปได้เหล่า
นี้ไว้อย่างชัดเจนในแนวทางปฏิบัติ เช่น ข้อแนะนำาการจัดการโรคซึมเศร้า อาจประกอบไปด้วยทางเลือกในการ
รักษา ดังนี้
ก. รักษาด้วย TCA
ข. รักษาด้วย SSRI
ค. การบำาบัดทางจิตวิทยา
ง. การผนวกการรักษาด้วยยาและจิตบำาบัด

จุดที่ต้องตรวจสอบ
ตรวจสอบข้อแนะนำาและหลักฐานที่ใช้สนับสนุน ตัวอย่างชื่อเรื่องหรือชื่อบทในแนวทางปฏิบัติที่มักจะ
พบข้อมูลนี้ ได้แก่ บทสรุปผู้บริหาร ข้อแนะนำา การอภิปราย การรักษา และทางเลือกในการรักษา

วิธีการให้คะแนน
เนื้อหาของหัวข้อนี้ประกอบด้วยเกณฑ์ต่อไปนี้
 รายละเอียดของทางเลือก
 รายละเอียดของประชากรหรือสภาวการณ์ทางคลินิกที่เหมาะสมที่สุดสำาหรับแต่ละทางเลือก
ข้อพิจารณาเพิ่มเติม
 หัวข้อนี้มีการเรียบเรียงอย่างดีให้เข้าใจง่ายหรือไม่? รายละเอียดชัดเจนและกระชับหรือไม่?
 สามารถหารายละเอียดหัวข้อนี้ในแนวทางปฏิบัติได้ง่ายหรือไม่?
 สิ่งที่เกี่ยวข้องกับแนวทางปฏิบัตินั้นมีขอบเขตกว้างหรือแคบ? หัวข้อนี้อาจเหมาะที่จะใช้พิจารณา
แนวทางปฏิบัติที่มีขอบเขตกว้างมากกว่า (เช่น ครอบคลุมการจัดการสภาวะหรือประเด็นสุขภาพ
มากกว่าจะมุ่งเน้นมาตรการการรักษาสำาหรับสภาวะ/ประเด็นจำาเพาะ)

เครื่องมือ การประเมินคุณภาพแนวทางปฏิบัติสา�ำหรับการวิจัยและการประเมินผล
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ความชัดเจนของการนำาเสนอ
17. สามารถระบุข้อแนะนำาหลักได้โดยง่าย
1

ไม่เห็นด้วยเป็นอย่างมาก

2

3

4

5

6

7

เห็นด้วยเป็นอย่างมาก

ข้อเสนอแนะ

คำาอธิบาย
ผูใ้ ช้งานควรสามารถหาข้อแนะนำาทีเ่ กีย่ วข้องได้โดยง่าย โดยข้อแนะนำาเหล่านี้ สามารถตอบคำาถามหลัก
ในแนวทางปฏิบตั ไิ ด้ และสามารถนำาเสนอด้วยวิธที หี่ ลากหลาย เช่น สรุปไว้ในกรอบข้อความ พิมพ์ตวั หนา ขีดเส้น
ใต้ หรือนำาเสนอเป็นแผนผังหรือขั้นตอน

จุดที่ต้องตรวจสอบ
ตัวอย่างชื่อหัวเรื่องหรือชื่อบทในแนวทางปฏิบัติที่มักจะพบข้อมูลนี้ ได้แก่ บทสรุปผู้บริหาร ข้อสรุป
และข้อแนะนำา โดยแนวทางปฏิบัติบางฉบับได้แยกสรุปข้อแนะนำาหลักไว้ต่างหาก เช่น แนวปฏิบัติอ้างอิงเร่งด่วน
(quick reference guide)

วิธีการให้คะแนน
เนื้อหาของหัวข้อนี้ประกอบด้วยเกณฑ์ต่อไปนี้
 สรุปรายละเอียดของข้อแนะนำาไว้ในกรอบข้อความ พิมพ์ตว
ั หนา ขีดเส้นใต้ หรือนำาเสนอเป็นแผนผัง
หรือขั้นตอน
 รวบรวมกลุ่มข้อแนะนำาเฉพาะไว้ในส่วนเดียว
ข้อพิจารณาเพิ่มเติม
 หัวข้อนี้มีการเรียบเรียงอย่างดีให้เข้าใจง่ายหรือไม่? รายละเอียดชัดเจนและกระชับหรือไม่?
 สามารถหารายละเอียดหัวข้อนี้ในแนวทางปฏิบัติได้ง่ายหรือไม่?
 มีการเลือกข้อแนะนำาหลักอย่างเหมาะสมหรือไม่ และข้อแนะนำาดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงข้อมูล
สำาคัญของแนวทางปฏิบัติหรือไม่?
 มีการรวบรวมข้อแนะนำาเฉพาะไว้ในส่วนที่อยู่ใกล้กับบทสรุปของหลักฐานสำาคัญหรือไม่?

เครื่องมือ การประเมินคุณภาพแนวทางปฏิบัติส�ำาหรับการวิจัยและการประเมินผล
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หมวด 5 การนำาไปใช้
18.
19.
20.
21.

แนวทางปฏิบัติมีการอธิบายถึงปัจจัยเอื้อและอุปสรรคต่อการนำาข้อแนะนำาไปปรับใช้
แนวทางปฏิบัติมีรายละเอียดคำาแนะนำา และ/หรือเครื่องมือในการนำาข้อแนะนำาไปปฏิบัติ
มีการพิจารณาทรัพยากรที่เกี่ยวข้องเมื่อมีการนำาข้อแนะนำาไปปฏิบัติ
มีเกณฑ์สำาหรับการกำากับ และ/หรือตรวจสอบในแนวทางปฏิบัติ

เครื่องมือ การประเมินคุณภาพแนวทางปฏิบัติส�ำาหรับการวิจัยและการประเมินผล
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การนำาไปใช้
18. แนวทางปฏิบัติมีการอธิบายถึงปัจจัยเอื้อและอุปสรรคต่อการนำาข้อแนะนำาไปปรับใช้
1

ไม่เห็นด้วยเป็นอย่างมาก

2

3

4

5

6

7

เห็นด้วยเป็นอย่างมาก

ข้อเสนอแนะ

คำาอธิบาย
อาจมีปัจจัยเอื้อหรืออุปสรรคที่จะส่งผลต่อการนำาข้อแนะนำาของแนวทางปฏิบัติไปปรับใช้ เช่น
i. แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมองอาจแนะนำาว่า การรักษาควรประสานงานผ่าน
หน่ ว ยโรคหลอดเลื อ ดสมอง และ การบริ ก ารรั ก ษาโรคหลอดเลื อ ดสมอง ทั้ ง นี้ อาจมี ก ลไก
การสนับสนุนเงินพิเศษในภูมิภาค เพื่อให้สามารถจัดตั้งหน่วยโรคหลอดเลือดสมองได้
ii. แนวทางปฏิบตั ใิ นการดูแลผูป้ ว่ ยโรคเบาหวานระดับปฐมภูมิ อาจกำาหนดให้ผปู้ ว่ ยมาพบและติดตาม
การรักษาทีค่ ลินกิ โรคเบาหวาน อย่างไรก็ตาม แพทย์ในภูมภิ าคอาจมีจาำ นวนไม่เพียงพอทีจ่ ะสามารถ
จัดตั้งคลินิกดังกล่าวได้

จุดที่ต้องตรวจสอบ
ตรวจสอบย่อหน้า/บทที่ว่าด้วยการเผยแพร่/การนำาไปใช้ ของแนวทางปฏิบัติ หรือหากมี ให้ตรวจสอบ
เอกสารเพิ่มเติมที่มีแผนหรือกลยุทธ์เฉพาะสำาหรับการนำาแนวทางปฏิบัติไปใช้งาน ตัวอย่างชื่อหัวเรื่องหรือชื่อบท
ในแนวทางปฏิบตั ทิ มี่ กั จะพบข้อมูลนี้ ได้แก่ อุปสรรค การใช้งานแนวทางปฏิบตั ิ และตัวชีว้ ดั คุณภาพวิธกี ารให้คะแนน
เนื้อหาของหัวข้อนี้ประกอบด้วยเกณฑ์ต่อไปนี้
 การระบุชนิดของปัจจัยเอื้อและอุปสรรคที่ได้นำามาพิจารณา
 วิธก
ี ารสืบค้นข้อมูลเกีย่ วกับปัจจัยเอือ้ และอุปสรรคในการนำาข้อแนะนำาไปใช้ (เช่น ข้อมูลสะท้อนกลับ
จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก การทดสอบนำาร่องของแนวทางปฏิบัติก่อนการนำาไปใช้เป็นการทั่วไป)
 ข้อมูล/รายละเอียดของชนิดของปัจจัยเอื้อและอุปสรรคที่ได้จากการสอบถาม (เช่น แพทย์มีทักษะ
ในการให้คำาแนะนำาการดูแลสุขภาพ ไม่มีอุปกรณ์เพียงพอที่สามารถทำาให้ประชากรที่ควรตรวจได้
รับการตรวจแมมโมแกรม)
 รายละเอียดว่าข้อมูลเหล่านีม
้ อี ทิ ธพลต่อกระบวนการจัดทำาแนวทางปฏิบตั ิ และ/หรือ การจัดทำาข้อแนะนำา
ข้อพิจารณาเพิ่มเติม
 หัวข้อนี้มีการเรียบเรียงอย่างดีให้เข้าใจง่ายหรือไม่? รายละเอียดชัดเจนและกระชับหรือไม่?
 สามารถหารายละเอียดหัวข้อนี้ในแนวทางปฏิบัติได้ง่ายหรือไม่?
 แนวทางปฏิบัติได้แนะนำากลยุทธ์เฉพาะในการเอาชนะอุปสรรคนี้หรือไม่?
เครื่องมือ การประเมินคุณภาพแนวทางปฏิบัติส�าำหรับการวิจัยและการประเมินผล
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การนำาไปใช้
19. แนวทางปฏิบัติมีรายละเอียดคำาแนะนำา และ/หรือเครื่องมือในการนำาข้อแนะนำาไปปฏิบัติ
1

ไม่เห็นด้วยเป็นอย่างมาก

2

3

4

5

6

7

เห็นด้วยเป็นอย่างมาก

ข้อเสนอแนะ

คำาอธิบาย
แนวทางปฏิบัติที่ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น จำาเป็นต้องมีการเผยแพร่และนำาไปใช้งานพร้อม
กับเอกสารเพิ่มเติม เช่น เอกสารสรุปย่อ แนวปฏิบัติอ้างอิงเร่งด่วน เครื่องมือการให้การศึกษา ผลลัพธ์จาก
การทดสอบนำาร่อง แผ่นพับสำาหรับผู้ป่วย หรือการสนับสนุนด้วยคอมพิวเตอร์ โดยควรแนบเอกสารเพิ่มเติมไป
พร้อมกับแนวทางปฏิบัติ

จุดที่ต้องตรวจสอบ
ตรวจสอบย่อหน้าที่ว่าด้วยการเผยแพร่/ใช้งานแนวทางปฏิบัติ และถ้ามี ให้ตรวจสอบเอกสารเพิ่มเติม
ที่ถูกจัดทำาเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่และการใช้งานแนวทางปฏิบัติ ตัวอย่างชื่อหัวเรื่องหรือชื่อบทในแนวทาง
ปฏิบัติที่มักจะพบข้อมูลนี้ ได้แก่ เครื่องมือ แหล่งทรัพยากร การนำาไปใช้ และภาคผนวก

วิธีการให้คะแนน
เนื้อหาของหัวข้อนี้ประกอบด้วยเกณฑ์ต่อไปนี้
 มีหัวข้อของการนำาไปใช้ในแนวทางปฏิบัติ
 เครื่องมือและแหล่งข้อมูลทรัพยากรต่างๆที่สนับสนุนการนำาไปใช้
� เอกสารสรุปย่อแนวทางปฏิบัติ
� มีจุดเชื่อมโยงไปยัง check lists แผนภูมิขั้นตอนต่างๆ
� มีจุดเชื่อมโยงไปยังคู่มือวิธีการปฏิบัติ
� วิธีแก้ปัญหาที่สัมพันธ์กับการวิเคราะห์อุปสรรค (ดูหัวข้อที่ 18)
� เครื่องมือที่เน้นปัจจัยเอื้อของแนวทางปฏิบัติ (ดูหัวข้อที่ 18)
� ผลลัพธ์ของการทดสอบนำาร่อง และบทเรียนที่ได้รับ
 วิธีการที่ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงเครื่องมือและแหล่งทรัพยากร
ข้อพิจารณาเพิ่มเติม
 หัวข้อนี้มีการเรียบเรียงอย่างดีให้เข้าใจง่ายหรือไม่? รายละเอียดชัดเจนและกระชับหรือไม่?
 สามารถหารายละเอียดหัวข้อนี้ในแนวทางปฏิบัติได้ง่ายหรือไม่?
 มีข้อมูลเกี่ยวกับการจัดทำาเครื่องมือการนำาไปใช้และกระบวนการตรวจสอบเครื่องมือหรือไม่?
เครื่องมือ การประเมินคุณภาพแนวทางปฏิบัติส�ำาหรับการวิจัยและการประเมินผล
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การนำาไปใช้
20. มีการพิจารณาทรัพยากรที่เกี่ยวข้องเมื่อมีการนำาข้อแนะนำาไปปฏิบัติ
1

ไม่เห็นด้วยเป็นอย่างมาก

2

3

4

5

6

7

เห็นด้วยเป็นอย่างมาก

ข้อเสนอแนะ

คำาอธิบาย
ข้อแนะนำาอาจจำาเป็นต้องมีทรัพยากรเพิ่มเติมเพื่อนำาไปใช้งาน เช่น อาจจำาเป็นต้องเพิ่มเจ้าหน้าที่
ผู้เชี่ยวชาญ เครื่องมืออุปกรณ์ใหม่ และการรักษาด้วยยาที่มีราคาแพง ซึ่งอาจเพิ่มต้นทุนสำาหรับงบประมาณการ
ดูแลสุขภาพ ทั้งนี้ ควรมีการอภิปรายในแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับผลกระทบในเรื่องทรัพยากรจากข้อแนะนำา

จุดที่ต้องตรวจสอบ
ตรวจสอบย่อหน้าเกีย่ วกับการเผยแพร่/ใช้งานแนวทางปฏิบตั ิ หรือหากมี ให้ตรวจสอบเอกสารเพิม่ เติม
เกีย่ วกับแผนหรือกลยุทธ์เฉพาะในการนำาแนวทางปฏิบตั ไิ ปใช้งาน แนวทางปฏิบตั บิ างอย่าง นำาเสนอเรือ่ งต้นทุนไว้
ในย่อหน้าที่อภิปรายเกี่ยวกับหลักฐานหรือการตัดสินใจ อยู่ที่ส่วนหลังต่อจากข้อแนะนำา ตัวอย่างชื่อหัวเรื่องหรือ
ชื่อบทในแนวทางปฏิบัติที่มักจะพบข้อมูลนี้ ได้แก่ วิธีการ ต้นทุนต่ออรรถประโยชน์ ต้นทุนต่อประสิทธิผล ต้นทุน
ในการจัดหา และการใช้งบประมาณ

วิธีการให้คะแนน
เนื้อหาของหัวข้อนี้ประกอบด้วยเกณฑ์ต่อไปนี้
 ระบุชนิดของข้อมูลด้านต้นทุนที่ได้นำามาพิจารณา (เช่น การประเมินทางเศรษฐศาสตร์ ต้นทุน
ในการจัดหายา)
 วิธีการสืบค้นข้อมูลด้านต้นทุน (เช่น นักเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มผู้จัดทำา
แนวทางปฏิบัติ ใช้วิธีการประเมินเทคโนโลยีทางสุขภาพสำาหรับยาบางชนิด เป็นต้น)
 ข้อมูล/รายละเอียดของข้อมูลต้นทุนที่ได้รับจากการสอบถาม (เช่น ต้นทุนในการจัดหายาจำาเพาะ
ต่อการรักษาพยาบาลทั้งหมด)
 รายละเอียดวิธีการใช้ข้อมูลที่รวบรวมได้ ในกระบวนการจัดทำาแนวทางปฏิบัติ และ/หรือการจัดทำา
ข้อแนะนำา
ข้อพิจารณาเพิ่มเติม
 หัวข้อนี้มีการเรียบเรียงอย่างดีให้เข้าใจง่ายหรือไม่? รายละเอียดชัดเจนและกระชับหรือไม่?
 สามารถหารายละเอียดหัวข้อนี้ในแนวทางปฏิบัติได้ง่ายหรือไม่?
 ผู้เชี่ยวชาญที่เหมาะสมมีส่วนร่วมในการสืบค้นและวิเคราะห์ข้อมูลด้านต้นทุนหรือไม่?
เครื่องมือ การประเมินคุณภาพแนวทางปฏิบัติสา�ำหรับการวิจัยและการประเมินผล
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การนำาไปใช้
21. มีเกณฑ์สำาหรับการกำากับ และ/หรือตรวจสอบในแนวทางปฏิบัติ
1

ไม่เห็นด้วยเป็นอย่างมาก

2

3

4

5

6

7

เห็นด้วยเป็นอย่างมาก

ข้อเสนอแนะ

คำาอธิบาย
การวัดการประยุกต์ใช้ขอ้ แนะนำาทัง้ หลายของแนวทางปฏิบตั จิ ะเอือ้ อำานวยต่อการใช้งานอย่างต่อเนือ่ ง
โดยจำาเป็นต้องมีการกำาหนดเกณฑ์อย่างชัดเจน ซึง่ เกณฑ์ดงั กล่าวได้มาจากข้อแนะนำาหลักของแนวทางปฏิบตั ิ ทัง้ นี้
เกณฑ์อาจประกอบด้วยการวัดกระบวนการ การวัดพฤติกรรม การวัดผลลัพธ์ทางคลินกิ หรือทางสุขภาพ ตัวอย่าง
เกณฑ์การกำากับและตรวจสอบ ได้แก่
 ค่า HbA1c ควรตำ่ากว่า 8.0%
 ระดับความดันโลหิตช่วงหัวใจคลายตัว (diastolic blood pressure) ควรตำ่ากว่า 95 มม.ปรอท
 ร้อยละ 80 ของประชากรที่มีอายุ 50 ปี ควรได้รับการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งลำาไส้และลำาไส้ใหญ่
ด้วยการตรวจหาเลือดในอุจจาระ
 หากมีอาการภาวะหูชั้นกลางอักเสบเฉียบพลันนานมากกว่า 3 วัน ควรให้ยาอะม็อกซีซิลลิน

จุดที่ต้องตรวจสอบ
ตรวจสอบย่อหน้า/บทเกีย่ วกับการตรวจสอบหรือกำากับการใช้แนวทางปฏิบตั ิ หรือหากมี ให้ตรวจสอบ
เอกสารเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับแผนหรือกลยุทธ์เฉพาะในการประเมินแนวทางปฏิบัติ ตัวอย่างชื่อหัวเรื่องหรือ
ชื่อบทในแนวทางปฏิบัติที่มักจะพบข้อมูลนี้ ได้แก่ ข้อแนะนำา ตัวชี้วัดคุณภาพ และเกณฑ์การตรวจสอบ

วิธีการให้คะแนน
เนื้อหาของหัวข้อนี้ประกอบด้วยเกณฑ์ต่อไปนี้
 ระบุเกณฑ์เพื่อประเมินการใช้งานแนวทางปฏิบัติ หรือการปฏิบัติตามข้อแนะนำา
 เกณฑ์การประเมินผลกระทบของการนำาข้อแนะนำาไปใช้
 คำาแนะนำาในเรื่องของความถี่และช่วงสำาหรับการวัด
 ระบุรายละเอียดหรือคำานิยามเชิงปฏิบัติการว่าจะวัดเกณฑ์ได้อย่างไร
ข้อพิจารณาเพิ่มเติม
 หัวข้อนี้มีการเรียบเรียงอย่างดีให้เข้าใจง่ายหรือไม่? รายละเอียดชัดเจนและกระชับหรือไม่?
 สามารถหารายละเอียดหัวข้อนี้ในแนวทางปฏิบัติได้ง่ายหรือไม่?
 หัวข้อของเกณฑ์ที่กำาหนดไว้ มีการวัดกระบวนการ การวัดพฤติกรรม และผลลัพธ์ทางคลินิกหรือ
ผลลัพธ์ทางสุขภาพหรือไม่?
36
เครื่องมือ การประเมินคุณภาพแนวทางปฏิบัติสา�ำหรับการวิจัยและการประเมินผล
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หมวด 6 ความเป็นอิสระของบรรณาธิการ
22. ทัศนะของหน่วยงานสนับสนุนเงินทุนไม่มีอิทธิพลต่อเนื้อหาของแนวทางปฏิบัติ
23. มีการบันทึกและแสดงการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของสมาชิกกลุ่มผู้จัดทำาแนวทางปฏิบัติ

เครื่องมือ การประเมินคุณภาพแนวทางปฏิบัติส�าำหรับการวิจัยและการประเมินผล
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ความเป็นอิสระของบรรณาธิการ
22. ทัศนะของหน่วยงานสนับสนุนเงินทุนไม่มีอิทธิพลต่อเนื้อหาของแนวทางปฏิบัติ
1

ไม่เห็นด้วยเป็นอย่างมาก

2

3

4

5

6

7

เห็นด้วยเป็นอย่างมาก

ข้อเสนอแนะ

คำาอธิบาย
แนวทางปฏิบัติหลายฉบับได้รับการพัฒนาขึ้นด้วยแหล่งเงินทุนภายนอก (เช่น รัฐบาล สมาคมวิชาชีพ
องค์การเพื่อการกุศล บริษัทผลิตยา) ความช่วยเหลืออาจอยู่ในรูปแบบของเงินทุนในการจัดทำาแนวทางปฏิบัติจน
สมบูรณ์ หรือเพียงส่วนหนึง่ ของการจัดทำา (เช่น การจัดพิมพ์แนวทางปฏิบตั )ิ ควรมีขอ้ ความทีช่ ดั เจนว่าทัศนะหรือ
ความสนใจของของหน่วยงานสนับสนุนเงินทุนไม่ได้มีอิทธิพลต่อข้อแนะนำาที่เสร็จสมบูรณ์

จุดที่ต้องตรวจสอบ
ตรวจสอบย่อหน้า/บทของกระบวนการจัดทำาแนวทางปฏิบัติหรือส่วนกิตติกรรมประกาศ ตัวอย่าง
ชือ่ หัวเรือ่ งหรือชือ่ บทในแนวทางปฏิบตั ทิ มี่ กั จะพบข้อมูลนี้ ได้แก่ ข้อจำากัดความรับผิดชอบ และแหล่งเงินสนับสนุน

วิธีการให้คะแนน
เนื้อหาของหัวข้อนี้ประกอบด้วยเกณฑ์ต่อไปนี้
 ชื่อหน่วยงานสนับสนุนเงินทุนหรือแหล่งเงินทุน (หรือข้อความที่ชัดเจนว่าไม่มีเงินทุนสนับสนุน)
 ข้อความว่าหน่วยงานสนับสนุนเงินทุนไม่ได้มีอิทธิพลต่อเนื้อหาของแนวทางปฏิบัติ
ข้อพิจารณาเพิ่มเติม
 หัวข้อนี้มีการเรียบเรียงอย่างดีให้เข้าใจง่ายหรือไม่? รายละเอียดชัดเจนและกระชับหรือไม่?
 สามารถหารายละเอียดหัวข้อนี้ในแนวทางปฏิบัติได้ง่ายหรือไม่?
 กลุ่มผู้จัดทำาแนวทางปฏิบัติจัดการกับอิทธิพลของหน่วยงานสนับสนุนเงินทุนอย่างไร?

เครื่องมือ การประเมินคุณภาพแนวทางปฏิบัติส�ำหรับการวิจัยและการประเมินผล
า
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ความเป็นอิสระของบรรณาธิการ
23. มีการบันทึกและแสดงการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของสมาชิกกลุ่มผู้จัดทำาแนวทางปฏิบัติ
1

ไม่เห็นด้วยเป็นอย่างมาก

2

3

4

5

6

7

เห็นด้วยเป็นอย่างมาก

ข้อเสนอแนะ

คำาอธิบาย
ผลประโยชน์ทับซ้อนระหว่างสมาชิกของกลุ่มผู้จัดทำาอาจเกิดขึ้นได้ในบางสถานการณ์ เช่น อาจมี
สมาชิกชองกลุม่ ผูจ้ ดั ทำาแนวทางปฏิบตั ทิ ที่ าำ วิจยั ในหัวข้อทีค่ รอบคลุมอยูใ่ นแนวทางปฏิบตั ิ ได้รบั เงินทุนสนับสนุน
จากบริษัทผลิตยา ทั้งนี้ ควรมีข้อความที่ชัดเจนว่าสมาชิกของกลุ่มผู้จัดทำาทั้งหมดได้แจ้งถึงการมีผลประโยชน์
ทับซ้อนใดๆ

จุดที่ต้องตรวจสอบ
ตรวจสอบย่อหน้า/บทที่อธิบายถึงกลุ่มผู้จัดทำาแนวทางปฏิบัติหรือส่วนกิตติกรรมประกาศ ตัวอย่างชื่อ
หัวเรื่องหรือชื่อบทในแนวทางปฏิบัติที่มักจะพบข้อมูลนี้ ได้แก่ วิธีการ ผลประโยชน์ทับซ้อน กลุ่มผู้จัดทำาแนวทาง
ปฏิบัติ และภาคผนวก

วิธีการให้คะแนน
เนื้อหาของหัวข้อนี้ประกอบด้วยเกณฑ์ต่อไปนี้
 รายละเอียดชนิดของผลประโยชน์ทับซ้อนที่ได้รับการพิจารณา
 วิธีการที่ค้นหาผลประโยชน์ทับซ้อนที่อาจเกิดขึ้น
 รายละเอียดของผลประโยชน์ทับซ้อน
 รายละเอียดที่แสดงว่าผลประโยชน์ทับซ้อนจะส่งผลต่อกระบวนการการจัดทำาแนวทางปฏิบัติและ
ข้อแนะนำาได้อย่างไร
ข้อพิจารณาเพิ่มเติม
 หัวข้อนี้มีการเรียบเรียงอย่างดีให้เข้าใจง่ายหรือไม่? รายละเอียดชัดเจนและกระชับหรือไม่?
 สามารถหารายละเอียดหัวข้อนี้ในแนวทางปฏิบัติได้ง่ายหรือไม่?
 มีการใช้มาตรการอะไรในการลดผลกระทบจากผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดทำาแนวทางปฏิบัติ
หรือข้อแนะนำา?

เครื่องมือ การประเมินคุณภาพแนวทางปฏิบัติสา�ำหรับการวิจัยและการประเมินผล
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การประเมินแนวทางปฏิบัติในภาพรวม
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การประเมินแนวทางปฏิบัติในภาพรวม
ในคำาถามแต่ละข้อ กรุณาเลือกคำาตอบที่อธิบายลักษณะของแนวทางปฏิบัติที่ประเมินได้ดีที่สุด
1. การให้คะแนนภาพรวมด้านคุณภาพของแนวทางปฏิบัตินี้
1

คุณภาพตำา่ สุดเท่าทีเ่ ป็นไปได้

2

3

4

5

6

7

คุณภาพสูงสุดเท่าทีเ่ ป็นไปได้

2. ฉันขอแนะนำาให้ใช้แนวทางปฏิบัตินี้
ใช่
ใช่ โดยมีการแก้ไข
ไม่

หมายเหตุ

คำาอธิบาย
ในการประเมินภาพรวม ผูใ้ ช้งานเครือ่ งมือ AGREE II ต้องใช้ดลุ พินจิ เพือ่ ให้คะแนนคุณภาพของแนวทางปฏิบตั ิ
โดยให้คำานึงถึงหัวข้อต่างๆที่ได้พิจารณาแล้วในกระบวนการประเมิน

เครื่องมือ การประเมินคุณภาพแนวทางปฏิบัติส�ำาหรับการวิจัยและการประเมินผล
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เครื่องมือ AGREE II

เครื่องมือ การประเมินคุณภาพแนวทางปฏิบัติส�ำาหรับการวิจัยและการประเมินผล
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หมวด 1 ขอบเขตและวัตถุประสงค์
1. มีการอธิบายวัตถุประสงค์ในภาพรวมของแนวทางปฏิบัติไว้อย่างชัดเจน
1

ไม่เห็นด้วยอย่างมาก

2

3

4

5

6

7

เห็นด้วยอย่างมาก

ข้อเสนอแนะ

2. มีการอธิบายคำาถามด้านสุขภาพไว้อย่างชัดเจนในแนวทางปฏิบัติ
1

ไม่เห็นด้วยอย่างมาก

2

3

4

5

6

7

เห็นด้วยอย่างมาก

ข้อเสนอแนะ

3. มีการอธิบายอย่างชัดเจนว่าแนวทางปฏิบัตินี้ทำาขึ้นเพื่อใช้กับประชากรกลุ่มใด (ผู้ป่วย ประชาชน เป็นต้น)
1

ไม่เห็นด้วยอย่างมาก

2

3

4

5

6

7

เห็นด้วยอย่างมาก

ข้อเสนอแนะ

เครื่องมือ การประเมินคุณภาพแนวทางปฏิบัติสา�ำหรับการวิจัยและการประเมินผล
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หมวด 2 การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
4. กลุ่มผู้จัดทำาแนวทางปฏิบัติประกอบไปด้วยบุคลากรจากกลุ่มวิชาชีพที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
1

ไม่เห็นด้วยอย่างมาก

2

3

4

5

6

7

เห็นด้วยอย่างมาก

ข้อเสนอแนะ

5. มีการพิจารณาทัศนะและความต้องการของประชากรเป้าหมาย (ผู้ป่วย ประชาชน เป็นต้น)
1

ไม่เห็นด้วยอย่างมาก

2

3

4

5

6

7

เห็นด้วยอย่างมาก

ข้อเสนอแนะ

6. มีการกำาหนดผู้ใช้งานเป้าหมายของแนวทางปฏิบัติไว้อย่างชัดเจน
1

ไม่เห็นด้วยอย่างมาก

2

3

4

5

6

7

เห็นด้วยอย่างมาก

ข้อเสนอแนะ

เครื่องมือ การประเมินคุณภาพแนวทางปฏิบัติส�าำหรับการวิจัยและการประเมินผล
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หมวด 3 ความเข้มงวดของขั้นตอนการจัดทำา
7. มีการใช้วิธีการสืบค้นหลักฐานอย่างเป็นระบบ
1

ไม่เห็นด้วยอย่างมาก

2

3

4

5

6

5

6

5

6

7

เห็นด้วยอย่างมาก

ข้อเสนอแนะ

8. มีการอธิบายเกณฑ์สำาหรับการเลือกหลักฐานไว้อย่างชัดเจน
1

ไม่เห็นด้วยอย่างมาก

2

3

4

7

เห็นด้วยอย่างมาก

ข้อเสนอแนะ

9. มีการอธิบายจุดแข็งและข้อจำากัดของหลักฐานไว้อย่างชัดเจน
1

ไม่เห็นด้วยอย่างมาก

2

3

4

7

เห็นด้วยอย่างมาก

ข้อเสนอแนะ

เครื่องมือ การประเมินคุณภาพแนวทางปฏิบัตาิส�ำหรับการวิจัยและการประเมินผล
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หมวด 3 ความเข้มงวดของขัน้ ตอนการจัดทำา (ต่อ)
10. มีการอธิบายวิธีการจัดทำาข้อแนะนำาไว้อย่างชัดเจน
1

ไม่เห็นด้วยเป็นอย่างมาก

2

3

4

5

6

7

เห็นด้วยเป็นอย่างมากมาก

ข้อเสนอแนะ

11. มีการพิจารณาถึงผลประโยชน์ต่อสุขภาพ ผลข้างเคียง และความเสี่ยงในการจัดทำาข้อแนะนำา
1

ไม่เห็นด้วยเป็นอย่างมาก

2

3

4

5

7

6

เห็นด้วยเป็นอย่างมากมาก

ข้อเสนอแนะ

12. มีการเชื่อมโยงอย่างชัดเจนระหว่างข้อแนะนำาและหลักฐานสนับสนุน
1

ไม่เห็นด้วยเป็นอย่างมาก

2

3

4

5

6

7

เห็นด้วยเป็นอย่างมาก

ข้อเสนอแนะ

เครื่องมือ การประเมินคุณภาพแนวทางปฏิบัติสา�ำหรับการวิจัยและการประเมินผล
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หมวด 3 ความเข้มงวดของขัน้ ตอนการจัดทำา (ต่อ)
13. มีการทบทวนแนวทางปฏิบัติโดยผู้เชี่ยวชาญภายนอกก่อนการจัดพิมพ์เผยแพร่
1

ไม่เห็นด้วยเป็นอย่างมาก

2

3

4

5

6

7

เห็นด้วยเป็นอย่างมากมาก

ข้อเสนอแนะ

14. มีการกำาหนดระเบียบปฏิบัติในการปรับแนวทางปฏิบัติให้เป็นปัจจุบัน
1

ไม่เห็นด้วยเป็นอย่างมาก

2

3

4

5

6

7

เห็นด้วยเป็นอย่างมากมาก

ข้อเสนอแนะ

เครื่องมือ การประเมินคุณภาพแนวทางปฏิบัติส�ำาหรับการวิจัยและการประเมินผล

66

(Appraisal of Guideline for Research & Evaluation II; AGREE II)

หมวด 4 ความชัดเจนในการนำาเสนอ
15. ข้อแนะนำามีความเฉพาะเจาะจงและไม่กำากวม
1

ไม่เห็นด้วยเป็นอย่างมาก

2

3

4

5

6

7

เห็นด้วยเป็นอย่างมาก

ข้อเสนอแนะ

16. มีการนำาเสนอทางเลือกต่างๆ ในการจัดการสภาวะหรือประเด็นสุขภาพไว้อย่างชัดเจน
1

ไม่เห็นด้วยเป็นอย่างมาก

2

3

4

5

6

3

4

5

6

7

เห็นด้วยเป็นอย่างมาก

ข้อเสนอแนะ

17. สามารถระบุข้อแนะนำาหลักได้โดยง่าย
1

ไม่เห็นด้วยเป็นอย่างมาก

2

7

เห็นด้วยเป็นอย่างมาก

ข้อเสนอแนะ

เครื่องมือ การประเมินคุณภาพแนวทางปฏิบัติส�าำหรับการวิจัยและการประเมินผล
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หมวด 5 การนำาไปใช้
18. แนวทางปฏิบัติมีการอธิบายถึงปัจจัยเอื้อและอุปสรรคต่อการนำาข้อแนะนำาไปปรับใช้
1

ไม่เห็นด้วยเป็นอย่างมาก

2

3

4

5

6

7

เห็นด้วยเป็นอย่างมาก

ข้อเสนอแนะ

19. แนวทางปฏิบัติมีรายละเอียดคำาแนะนำา และ/หรือเครื่องมือในการนำาข้อแนะนำาไปปฏิบัติ
1

ไม่เห็นด้วยเป็นอย่างมาก

2

3

4

5

6

7

เห็นด้วยเป็นอย่างมาก

ข้อเสนอแนะ

20. มีการพิจารณาทรัพยากรที่เกี่ยวข้องเมื่อมีการนำาข้อแนะนำาไปปฏิบัติ
1

ไม่เห็นด้วยเป็นอย่างมาก

2

3

4

5

6

7

เห็นด้วยเป็นอย่างมาก

ข้อเสนอแนะ

เครื่องมือ การประเมินคุณภาพแนวทางปฏิบัติสา�ำหรับการวิจัยและการประเมินผล
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หมวด 5 การนำาไปใช้ (ต่อ)
21. มีเกณฑ์สำาหรับการกำากับ และ/หรือตรวจสอบในแนวทางปฏิบัติ
1

ไม่เห็นด้วยเป็นอย่างมาก

2

3

4

5

6

7

เห็นด้วยเป็นอย่างมาก

ข้อเสนอแนะ

เครื
เครื่อ่องมืงมืออ การประเมิ
การประเมินนคุคุณณภาพแนวทางปฏิ
ภาพแนวทางปฏิบบัตัติสิส�า�ำหรัหรับบการวิ
การวิจจัยัยและการประเมิ
และการประเมินนผล
ผล
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หมวด 6 ความเป็นอิสระของบรรณาธิการ
22. ทัศนะของหน่วยงานสนับสนุนเงินทุนไม่มีอิทธิพลต่อเนื้อหาของแนวทางปฏิบัติ
1

ไม่เห็นด้วยเป็นอย่างมาก

2

3

4

5

6

7

เห็นด้วยเป็นอย่างมาก

ข้อเสนอแนะ

23. มีการบันทึกและแสดงการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของสมาชิกกลุ่มผู้จัดทำาแนวทางปฏิบัติ
1

ไม่เห็นด้วยเป็นอย่างมาก

2

3

4

5

6

7

เห็นด้วยเป็นอย่างมาก

ข้อเสนอแนะ

เครื่องมือ การประเมินคุณภาพแนวทางปฏิบัติส�ำาหรับการวิจัยและการประเมินผล
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การประเมินแนวทางปฏิบัติในภาพรวม
ในคำถามแต่ละข้อ กรุณาเลือกคำาตอบที่อธิบายลักษณะของแนวทางปฏิบัติที่ประเมินได้ดีที่สุด
1. ให้คะแนนภาพรวมของคุณภาพของแนวทางปฏิบัตินี้
1

คุณภาพตำา่ สุดเท่าทีเ่ ป็นไปได้

2

3

4

5

6

7

คุณภาพสูงสุดเท่าทีเ่ ป็นไปได้

2. ฉันจะแนะนำาให้ใช้แนวทางปฏิบัตินี้
ใช่
ใช่ โดยมีการแก้ไข
ไม่ใช่

หมายเหตุ

เครื่องมือ การประเมินคุณภาพแนวทางปฏิบัติส�าำหรับการวิจัยและการประเมินผล
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สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์
กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
www.dms.moph.go.th/imrta
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