
 

วันท่ี 7 พฤศจกิายน 2561 
 Preparing the ETD Framework 
 Using the ETD Framework 
 Moving from Evidence to Decision 
 Selected topics: Diagnosis, values 

and preferences, NMA, Prognosis 
 

  การบรรยายเป็นภาษาอังกฤษ 
  ส าหรับการประชุมกลุม่ย่อยมีวิทยากร 
  ประจ ากลุ่มใช้ภาษาไทย 
 
  ผู้เข้ารับการอบรมต้องน าเครื่องคอมพิวเตอร์   
  ส่วนตัวเข้าร่วมประชุมด้วยเพ่ือใช้ในการท า 
  กิจกรรมกลุ่มย่อย 
 

 ค่าสมัคร 
1. คนไทย คนละ 5,000 บาท 
2. นักศึกษา คนละ 3,000 บาท  

            (30 คนแรกเท่าน้ัน) 
3. ชาวต่างชาติ คนละ 250 USD 

 
 
 

การสมัครเข้าร่วมประชุม 
ผู้สนใจสามารถเข้าไปสมัคร
ตาม website ดังนี ้

 

   

 
 

 
คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
 
 

ศูนย์ความรู้เชิงประจักษ์
ในการดูแลทางสุขภาพ
แห่งประเทศไทย: 
ศูนย์ความเป็นเลิศของ 
สถาบันโจแอนนาบริคค์ 
 

การประชุมเชิงปฏิบัติการ 
เร่ือง  การพัฒนาแนวปฏิบัติทาง

คลินิกตามแนวทางของเกรด  
(GRADE guideline 

development workshop)  
 

 

 
ระหว่างวันท่ี 5-7 พฤศจิกายน 2561 

ณ  ห้องเจียงทอง  
โรงแรม The Park Hotel 

จังหวัดเชียงใหม่ 
 

 

ก าหนดการ 

วิธีการจัดประชุม 
 

การประชุมน้ีก าลังอยู่ใน
ระหว่างการขอรับรองคะแนน
การศึกษาต่อเน่ือง (CNEU) 

จากสภาการพยาบาล 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 
 

Email: thailandjbc@gmail.com 

http://www.nurse.cmu.ac.th/jbi/ 



 
 
 
 
 
 
 

 

การประชุมเชิงปฏบิัตกิาร การพฒันาแนว
ปฏิบตัิทางคลนิิกตามแนวทางของเกรด  
(GRADE guideline 
development 
workshop) 
หลักการและเหตุผล      
    การให้การดูแลผู้ป่วย
ควรเลือกใช้การปฏิบัติท่ี
สามารถแก้ปัญหาของผู้ป่วยได้ โดยต้องพิจารณาเลือก
จากหลักฐานเชิงประจักษ์ท่ีดัรับการพิสูจน์แล้ว 
(evidence) มาใช้เป็นพื้นฐาน เนื่องจากความรู้ทาง
คลินิกเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และผลงานวิจัยด้าน
สุขภาพในปัจจุบันนี้มีอยู่เป็นจ านวนมาก การหาข้อสรุป
เพื่อท่ีจะก าหนดวิธีการปฏิบัติท่ีดีท่ีสุดนั้นต้องท าอย่าง
รอบคอบและไม่ล าเอียง โดยใช้วิธีการตามแนวทางของ
เกรดในการพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิก (GRADE 
guideline development) 
      การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกตามแนวทางของ 
GRADE ได้รับการยอมรับจากองค์กรนานาชาติท่ัวโลก
ร่วม กว่า 100 องค์กร ดังนั้นบุคลากรทางสุขภาพท่ัวไป 
จึงควรได้ทราบแนวทางในการสังเคราะห์องค์ความรู้ หรือ
หลักฐานเชิงประจักษ์ (evidence) ท่ีมีอยูแ่ละพัฒนาเป็น
แนวปฏิบัติทางคลินิกเพื่อน ามาใช้ในการดูแลคนไข้เพื่อ
การปฏิบัติท่ีเป็นเลิศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 

วัตถุประสงค ์
เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุม 
 เข้าใจและสามารถเลือกหลักฐานเชิงประจักษ์ในการ 

พัฒนาแนวปฏิบัติได ้
 เข้าใจในกระบวนการพัฒนาแนวปฏิบัติ  
 พัฒนาแนวปฏิบัติโดยใช้กระบวนการของ GRADE 

ในการประเมินคณุภาพของหลักฐาน  
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
อาจารย์ นักศึกษาพยาบาลระดับบัณฑิตศกึษา และบุคลากร

ทางสุขภาพทั่วไปที่จบการศึกษาอย่างน้อยระดับปริญญาโททั้งใน
และต่างประเทศ 

 
วิทยากร 
1. Prof.  Holger Schünemann 
เป็นหน่ึงในผู้ก่อตัง้ GRADE group ที่มีประสบการณ์ในการ

พัฒนาแนวปฏิบตัิทางคลินิก และเป็นทีย่อมรับในระดับสากล 
จากองค์กรและสถาบันชั้นน าระดับโลก  

ปัจจุบัน อาจารย์เป็น Director Cochrane Canada and 
McMaster GRADE Centre และ หัวหน้าภาควิชา Health 
Research Methods, Evidence, and Impact  มหาวิทยาลยั 
McMaster ประเทศแคนนาดา   

2. รศ.ดร. ภัทราภรณ์ ทุ่งปันค า  
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
3. รศ.ดร.วันชัย เลิศวัฒนวิลาศ 
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

วันท่ี 5 พฤศจิกายน 2561 
 Overview of guideline 

development 
 Question development 
 Prioritization of outcomes 
 Question formulation in context, 

Guideline development process 
(GIN-McMaster Guideline 
Development Checklist) 

 Evidence synthesis (systematic 
review and statistical concepts) 

 Evidence synthesis II (risk of bias 
assessment) 
 

วันท่ี 6 พฤศจิกายน 2561 
 Principles of GRADE: Overview   
 GRADE: Risk of bias & Indirectness 
 GRADE: Inconsistency, Imprecision 

and Publication Bias 
 GRADE: Quality of the evidence 
 GRADE: Non-randomized studies 
 GRADEpro – Evidence tables 
 GRADing the quality of evidence 

 

 

Grading of 
Recommendations 
Assessment 
Development and 
Evaluation 

ก าหนดการ 


