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I t d tiIntroduction

BestPractise จัดทําโดย BMJ Publishing Group 

ป  ส ส ศ ี่ใ     ี่ชเปนแหลงสารสนเทศทีใหขอมูลทางดานการแพทยทีชวย

ประกอบการตัดสินใจในการวินิจฉัย การพยากรณ การรักษา

และการปองกันโรค ซึ่งใหขอมูลในการวินิจฉัยโรคมากกวา 

10 000 โรค และภาพประกอบมากกวา 1 500 ภาพ10,000 โรค และภาพประกอบมากกวา 1,500 ภาพ

นอกจากนั้นยังรวมแหลงขอมูลอื่นๆ ที่สําคัญ ไดแก

● Patient Leaflets เปนขอมูลการปฏิบัติตัวในการดูแล

รักษาโรคเบื้องตนของผปวยรกษาโรคเบองตนของผูปวย



I t d tiIntroduction

● Clinical Evidence เปนแหลงขอมูลหลักฐานเชิงประจักษ 

(evidence based) ที่สําคัญแหลงหนึ่ง ซึ่งนําเสนอเนื้อหาใน(evidence based) ทสาคญแหลงหนง ซงนาเสนอเนอหาใน

รูปแบบของคําถามทางคลินิก แทนการนําเสนอจากหลักฐาน

่ ่การวิจัยที่มีอยูเพียงอยางเดียว โดยการเริ่มคนหาจากคําถาม

ทางคลินิกที่สําคัญ จากนั้นทําการสืบคนหาขอมูลและสรุปเปน

หลักฐานเชิงประจักษที่ดีที่สุดที่มีอยูในขณะนั้น เพื่อใชในการ

ตอบปญหาหรือคําถามทางคลินิกเหลานั้นตอบปญหาหรอคาถามทางคลนกเหลานน

● Drug Information เปนฐานขอมูลยาที่ใหรายละเอียดของ

ี ี่ยา วิธีการใช ขอควรระวัง ผลกระทบทีเกิดจากยา เปนตน



S h M th dSearch Methods

1. Show Conditions1. Show Conditions

2 Sea ch Best P actise2. Search Best Practise

3. Search Clinical Evidence
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Show conditions
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1. คลิกที่ Show condition
2. เลือกกลุมหัวขอของอาการหรือโรค เชน Cardiovascular disorders
3. เลือกอาการหรือชื่อโรคที่ตองการ



Search

การสืบคนดวยคําสําคัญ เปนวิธีที่เหมาะสําหรับความตองการที่จะสืบคนดวย
อาการ (Conditions) การวินิจฉัย (Diagnosis) การรักษา (Treatment) 
ั ชิ ป ั  (E id )  (D D t b ) ืหลักฐานเชงประจักษ (Evidence) ฐานขอมูลยา (Drug Database) หรอ 

แนวทางการปฏิบัติ (Guideline)



Search Results

1

2

1. รายการผลลัพธแยกตามประเภทของขอมูล
2. เลือกรายการที่ตองการ



Results

ขอมลจะประกอบดวย ขอมลสรปอาการของโรค สาเหตการเกิดโรค การพัฒนาขอมูลจะประกอบดวย ขอมูลสรุปอาการของโรค สาเหตุการเกดโรค การพฒนา
ของโรค การวินิจฉัยโรคแบบละเอียดเพื่อนําไปสูขั้นตอนในการรักษา ตลอด
จนถึงคําแนะนําในการปฏบิัติตัว



Integrated with Clinical Evidence



Integrated with Clinical Evidence

รายละเอียดขอมูลจากฐานขอมูล Clinical Evidence



Clinical Evidence

Clinical Evidence เปนแหลงขอมูลหลักฐานเชิงประจักษ (evidence based) 
่ ่ที่สําคัญ เพื่อใชในการตอบปญหาหรือคําถามทางคลินิก
โดยเลือกกลุมหัวขออาการหรือโรคที่ตองการ



Clinical Evidence

เลือกอาการหรือชื่อโรคที่ตองการ



Clinical Evidence

รายละเอียดเนือ้หาประกอบดวยรายละเอยดเนอหาประกอบดวย
1. Interventions เปนเรื่องยอ (summary)ของหัตถการ (interventions) เรียงลําดับ
ตามประสิทธิภาพของหัตถการ (interventions) 
2 Key Points เปนเนือ้หายอเพียง 1 หนาของ review2. Key Points เปนเนอหายอเพยง 1 หนาของ review
3. About this Condition ขอมูลเกี่ยวกับอาการของโรค
4. Updates ขอมูลที่มีการปรับปรุงเพิ่มเติมนับตั้งแตวันที่สืบคนขอมูลของ review ฉบับนี้



Key Icons สัญลักษณ ประสิทธิภาพของหัตถการ(interventions)y ญ ( )

Beneficial
ประสิทธิภาพของหัตถการ(interventions) ได
แสดงใหเหน็จรงิแลววาเปนประโยชน

Likely to be beneficial ประสิทธิภาพของหัตถการ (interventions) มี
แนวโนมที่จะเปนประโยชน

หัตถการ(interventions) นั้นแพทยและผปวย
Trade off between 
benefits and harms

หตถการ(interventions) นนแพทยและผูปวย
ควรจะใหความสําคัญหรือใหน้ําหนักทั้งผลที่
เปนประโยชนและเปนอันตราย ตามความจําเปน
และพฤติการณเฉพาะตัวและพฤตการณเฉพาะตว

Unknown effectiveness

หัตถการ(interventions) นั้น ยังมขีอมูลใน
ปจจุบันไมเพียงพอ หรือขอมูลของคุณภาพยัง
ไ  ี ี่ ส ใ  ็ ึ ป สิ ิUnknown effectiveness ไมเพียงพอทีจะแสดงใหเหน็ถึงประสิทธิภาพ
ของหัตถการไดชัดเจน

Unlikely to be beneficial ประสิทธิภาพของหัตถการ(interventions) มี
่Unlikely to be beneficial แนวโนมที่จะไมเปนประโยชน

Likely to be ineffective 
h f l

หัตถการ(interventions) ไดแสดงใหเห็นจริง
แลววาเปนอันตรายหรือไมมีประสิทธิภาพor harmful แลววาเปนอนตรายหรอไมมประสทธภาพ
เพียงพอ



Patient Leaflets

้Patient Leaflets เปนขอมูลการปฏบิัติตัวในการรักษาโรคเบื้องตนของผูปวย
โดยเลือกอักษรเริ่มตนอาการหรือชื่อโรค และเลือกชื่อโรคที่ตองการ



Patient Leaflets



Drug Information

Drug Information เปนฐานขอมูลยาที่ใหรายละเอียดของยา วิธีการใช ขอ
่ควรระวัง ผลกระทบที่เกิดจากยา เปนตน

โดยเลือกอักษรเริ่มตนของชื่อยา และเลือกชื่อยาที่ตองการ



Drug Information




