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ภาวะติดเช้ือทางเดินปัสสาวะ (Urinary tract infection) 
ค าจ ากดัความ 

ภาวะติดเช้ือทางเดินปัสสาวะ (urinary tract infection) เป็นภาวะติดเช้ือจาก microorganism ส่วน
ใหญ่เกิดจากเช้ือแบคทีเรียในทางเดินปัสสาวะโดยพบแบคทีเรียในปัสสาวะ 

แนวทางการวนิิจฉัย 

แบ่งตามต าแหน่งการติดเช้ือ 
1. ติดเช้ือทางเดินปัสสาวะส่วนล่าง(Lower urinary tract infection):  

Irritative lower urinary symptom ไดแ้ก่ ปัสสาวะแสบขดั ปัสสาวะบ่อยโดยไม่มีไข ้หนาวสั่น หรือ
อาการปวดหลงัอาการเหล่าน้ีแสดงถึง cystitis, urethritis หรือ prostatitis 

2. ติดเช้ือทางเดินปัสสาวะส่วนบน(Upper urinary tract infection)  
มีไข้ ปวดหลัง ปวดสีข้าง อาการทาง systemic, leukocytosis แสดงถึง acute pyelonephritis intra-
renal abscess หรือ perinephric  abscess 

แบ่งตามความรุนแรงของการติดเช้ือ 
1. Severe:  unstable vital sign 
2. Moderate: ประกอบดว้ย 2 ขอ้จาก 4 ขอ้ ต่อไปน้ี 

1) ไขสู้ง > 39๐ C 
2) Severe flank pain 
3) คล่ืนไส้ อาเจียน หรืออาการทาง systemic 
4) เมด็เลือดขาว > 15,000 เซลล/์ลบ.มม. 

3. Mild: ไม่พบ criteria ส าหรับ moderate และ severe 

แบ่งการติดเช้ือทางเดินปัสสาวะตามสภาวะผู้ป่วย 
1. Uncomplicated UTI เป็นการติดเช้ือท่ีระบบทางเดินปัสสาวะท่ีผูป่้วยไม่มีความผิดปกติทาง

โครงสร้างหรือระบบประสาทท่ีมาควบคุมการท างานของระบบทางเดินปัสสาวะเช้ือท่ีมกัเป็น
สาเหตุ คือเช้ือแกรมลบ bacilli โดยเฉพาะเช้ือ E. coli ซ่ึงพบว่าเป็นสาเหตุของ community-
acquired cystitis ไดม้ากถึงร้อยละ 85 รองลงมาคือ S. Saprophyticus ร้อยละ 5-15 และเช้ืออ่ืนๆ 
อีกร้อยละ 5-10 

2. Complicated UTI เป็นการติดเช้ือท่ีระบบทางเดินปัสสาวะท่ีผู ้ป่ วยมีความผิดปกติทาง
โครงสร้างหรือการท างานของระบบทางเดินปัสสาวะรวมถึงระบบประสาทท่ีควบคุมการ
ท างานระบบทางเดินปัสสาวะดว้ยซ่ึงอาจท าให้การไหลของปัสสาวะหรือการขบัถ่ายปัสสาวะ
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ผดิปกติไดน้อกจากน้ียงัหมายถึงการติดเช้ือระบบทางเดินปัสสาวะในผูป่้วยท่ีมีโรคหรือสภาวะ
อ่ืนๆ เช่นโรคเบาหวาน , sickle cell anemia, polycystic renal disease, immunocompromised 
host, ผูป่้วยท่ีไดรั้บยาบรรเทาปวดผิดวตัถุประสงคผ์ูป่้วยท่ีไดรั้บการใส่สายสวนหรือในผูป่้วยท่ี
อายุมากกว่า 65 ปี หรือเป็นการติดเช้ือแบคทีเรียท่ีรักษายากเช่น Pseudomonasaeruginosa, 
Proteus mirabilis เช้ื อ ท่ี เป็ นส าเห ตุ ส่ วน ให ญ่ คือ เช้ื อแกรมลบ  bacilli และมักพบการ 
ติดเช้ือในโรงพยาบาลเช่น Klebsiella sp., P. aeruginosa, Proteus sp., Enterobacter sp., และ
Enterococcus faecalisอยา่งไรก็ตาม  E. coli ก็ยงัเป็นเช้ือท่ีพบบ่อยท่ีสุด (ร้อยละ 50) นอกจากน้ี
ในกรณีท่ีเป็นผูป่้วยวิกฤตหรือการใส่สายสวนปัสสาวะนานๆอาจพบการติดเช้ือ Candida 
albicans 

 แนวทางการวนิิจฉัยและการรักษาภาวะติดเช้ือทางเดินปัสสาวะ(Urinary Tract infection) 

ขั้นตอนที ่1 ประเมินวา่ผูป่้วยมีติดเช้ือส่วนบน (Upper urinary tract infection) หรือติดเช้ือส่วนล่างของ
ระบบทางเดินปัสสาวะ (Lower urinary tract infection)  

 

 

 

 

 

ขั้นตอนที ่2  

1. Lower urinary tract infection ส่งตรวจปัสสาวะ(UA) ใหจ้  าแนกผูป่้วยออกเป็น  3 กลุ่มดงัน้ี  

1.1 ผู้หญิงไม่ตั้งครรภ์:  

1.1.1 ผู้ป่วยเป็นคร้ังแรก แนะน าใหใ้ชย้ากินกลุ่ม fluoroquinoloneไดแ้ก่ 

Norfloxacin, Ofloxacin หรือ Norfloxacin  

(คุณภาพหลกัฐานระดบั B, ค าแนะน าระดบั 1 A) 

Dose: Norfloxacin 400 mg bid 3 วนั 

  Ofloxacin 200-400 mg bid 3 วนั  

  Ciprofloxacin 250 mg bid 3 วนั 

 

1 

Lower urinary tract infection 

Upper urinary tract infection 
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o นดัติดตามการรักษา 3 วนั หลงัจากเร่ิมรักษา 

o อาการดีข้ึน ตรวจไม่พบ pyuriaไม่ตอ้งใหย้าปฏีชีวนะต่อ 
o อาการไม่ดีข้ึน ตรวจ UA พบ pyuriaหรือ พบ bacteria ในปัสสาวะ ใหส่้งปัสสาวะเพาะเช้ือ และให้

ยาเดิมต่อไปจนกวา่ผลเพาะเช้ือจะออกหลงัจากเพาะเช้ือไดห้ากเช้ือด้ือยาใหเ้ปล่ียนยาตามผลเพาะ
เช้ือจนครบ 7 วนั และนดัมาติดตามอาการและตรวจปัสสาวะซ ้ า หากเช้ือไวต่อยาท่ีใหต้อ้งส่งเพื่อหา
สาเหตุอ่ืนๆ เพิ่มเติม (investigate) ไดแ้ก่ ultrasound, KUB หรือ IVP 
 

1.1.2   ผู้ป่วยที่เคยได้ยาปฏิชีวนะรักษามาก่อนใน 1 เดือน  
แนะน าใหย้ากลุ่ม Fluoroquinoloneได ้Ofloxacin หรือ Ciprofloxacin  
ไม่แนะน าใหใ้ช ้Norfloxacin  
(คุณภาพหลกัฐานระดบั B, ค าแนะน าระดบั 1 B) 

Dose: Ofloxacin 200-400 mg bid 7 วนั  

Ciprofloxacin 250 mg bid 7 วนั 
o นดัติดตามอาการติดตามอาการ 1สัปดาห์ หลงัจากเร่ิมรักษา 
 อาการดีข้ึน ปัสสาวะไม่พบ pyuria หยดุยาปฏิชีวนะได ้
 อาการไม่ดีข้ึน ปัสสาวะพบ pyuria หรือ พบแบคทีเรียในปัสสาวะ ส่งปัสสาวะเพาะเช้ือและ

ใหย้าเดิมและใหย้าเดิมต่อไปจนกวา่ผลเพาะเช้ือจะออกหลงัจากเพาะเช้ือไดห้ากเช้ือด้ือยา
ใหเ้ปล่ียนยาตามผลเพาะเช้ือจนครบ 7 วนั และนดัมาติดตามอาการและตรวจปัสสาวะซ ้ า 
หากเช้ือไวต่อยาท่ีใหต้อ้งส่งเพื่อหาสาเหตุอ่ืนๆ เพิ่มเติม (investigate) ไดแ้ก่ ultrasound, 
KUB หรือ IVP 
 

1.2  ผู้หญิงตั้งครรภ์ 
- ส่งปัสสาวะเพื่อเพาะเช้ือ (urine culture) 
- ปรึกษาแผนกฝากครรภ ์(ANC) 
- ใหย้าปฏิชีวนะชนิดรับประทาน third generation cephalosporin ไดแ้ก่ cefinir, cefixime, cefditoren 

5 วนั (คุณภาพหลกัฐานระดบั A, ค าแนะน าระดบั 1 A) 

*** การใหย้าปฏิชีวนะชนิดเดียวกนัเป็นเวลา 3 วนั ดีกวา่การใหย้า single dose (ค าแนะน า 1A) 
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1.3  เพศชาย, อายุมากกว่า 60 ปี, มีโรคเบาหวาน หรือมีความผิดปกติของทางเดินปัสสาวะ 
- แนะน าใหย้ากลุ่ม Fluoroquinoloneได ้Ofloxacin หรือ Ciprofloxacin  
- ไม่แนะน าใหใ้ช ้Norfloxacin  

(คุณภาพหลกัฐานระดบั B, ค าแนะน าระดบั 1 B) 
Dose: Ofloxacin 200-400 mg bid 7 วนั  
 Ciprofloxacin 250 mg bid 7 วนั 
 

o นดัติดตามอาการ 1สัปดาห์ หลงัจากเร่ิมรักษา 

o อาการดีข้ึน ไม่พบ pyuria หยดุยาปฏิชีวนะได ้

o อาการไม่ดีข้ึน ปัสสาวะพบ pyuriaหรือ พบแบคทีเรียในปัสสาวะ ส่งปัสสาวะเพาะเช้ือและใหย้าเดิม
และใหย้าเดิมต่อไปจนกวา่ผลเพาะเช้ือจะออกหลงัจากเพาะเช้ือไดห้ากเช้ือด้ือยาใหเ้ปล่ียนยาตามผล
เพาะเช้ือจนครบ 7 วนั และนดัมาติดตามอาการและตรวจปัสสาวะซ ้ า หากเช้ือไวต่อยาท่ีใหต้อ้งส่ง
เพื่อหาสาเหตุอ่ืนๆเพิ่มเติม(investigate) ไดแ้ก่ ultrasound, KUB หรือ IVP 
 
2. Upper urinary tract infection 

ใหส่้ง CBC, ตรวจปัสสาวะ (UA), ส่งเพาะเช้ือปัสสาวะ (urine culture) และจ าแนกผูป่้วยตาม
ความรุนแรงออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 

2.1 Mild ใหก้ารรักษาแบบผูป่้วยนอก ใหย้าปฏิชีวนะชนิดกินกลุ่ม Fluoroquinolone 
(คุณภาพหลกัฐานระดบั B, ค าแนะน าระดบั 1 A) 
Dose: Ofloxacin 200-400 mg bid 14 วนั  
 Ciprofloxacin 250 mg bid 14 วนั 

o ประเมินอาการท่ี 72 ชัว่โมงหลงัเร่ิมรักษา 
 อาการดีข้ึน ส่งปัสสาวะและส่งเพาะเช้ือซ ้ ารวมทั้ งปรับยาตามผล urine culture 

หลงัจากนั้นประเมินอาการอีกคร้ังในวนัท่ี 7 ส่งปัสสาวะซ ้ า ดูผล urine culture ถา้
ไม่ข้ึนเช้ือให้ยาต่อจนครบ 14 วนั ถา้ยงัข้ึนเช้ือให้ส่ง ultrasound ถา้ผล ultrasound 
ปกติ ใหเ้ปล่ียนยาตามผล urine culture หากผลผดิปกติใหแ้กไ้ข 

 อาการไม่ดีข้ึนหลงัจาก 72 ชั่วโมง ให้รับไวใ้นโรงพยาบาลเพื่อเปล่ียนเป็นยาฉีด 
หากไม่มีเตียงใหผู้ป่้วยรับยาไปฉีดท่ีใกลบ้า้นได ้ 

Antibiotic: Ceftriaxone หรือ Gentamicin  
o หลงัจากนั้นประเมินอาการท่ี 48-72 ชัว่โมงหลงัจากฉีดยา  

 ถา้อาการดีข้ึนใหเ้ปล่ียนเป็นยาชนิดรับประทาน 14 วนั  
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 หากอาการไม่ดีข้ึนผล urine culture ยงัพบ bacteria (resistant bacteria) ให้
ปรับยาตามผล urine culture และส่ง urine culture ใหม่นัดมาติดตาม
อาการ 3 วนัหลงัจากเร่ิมเปล่ียนยา  

 ในทางกลบักนัอาการไม่ดีข้ึนแต่ตรวจไม่พบแบคทีเรียจากการเพาะเช้ือ
(no resistant bacteria) ให้ส่ง investigate เพิ่มเติมหากผลผิดปกติให้แกไ้ข 
แต่ถา้หากไม่พบความผดิปกติใหส่้งเพาะเช้ือปัสสาวะใหม่และปรับยาตาม
ผลเพาะเช้ือ 

2.2 Moderate ใหย้าปฏิชีวนะแบบฉีด 
Antibiotic: Ceftriaxone 2 mg IV OD 
o หลงัจากนั้นประเมินอาการท่ี 48-72 ชัว่โมงหลงัจากฉีดยา 
 ถา้อาการดีข้ึนให้เปล่ียนเป็นยาชนิดรับประทาน 14 วนั  
 หากอาการไม่ดีข้ึน และผล urine culture ยงัพบ bacteria (resistant bacteria)  

ใหป้รับยาตามผล urine culture และส่ง urine culture ใหม่นดัมาติดตามอาการ 3 วนัหลงัจากเร่ิม
เปล่ียนยา หากตอบสนองกบัยาใหเ้ปล่ียนเป็นยากินจนครบ 14 วนั ไม่ตอบสนองใหส่้ง 
investigate เพิ่มเติม 
 ในทางกลบักนั หากอาการไม่ดีข้ึน แต่ตรวจไม่พบแบคทีเรียจากการเพาะเช้ือ  

(no resistant bacteria) ใหส่้ง investigate เพิ่มเติมหากผลผดิปกติใหแ้กไ้ข  
แต่ถา้หากไม่พบความผดิปกติใหส่้งเพาะเช้ือปัสสาวะใหม่และปรับยาตามผลเพาะเช้ือ 

2.3 Severe 
ใหต้รวจเลือด creatinine และส่ง hemoculture เพิ่มเติม ให้รับไวใ้นโรงพยาบาลใหย้าปฏิชีวนะ 

แบบฉีดและติดตามอาการอยา่งใกลชิ้ด 
 

 การติดเช้ือทางเดินปัสสาวะซ ้า(Recurrent urinary tract infection) 
ค าจ ากดัความ 
การติดเช้ือทางเดินปัสสาวะ 2 คร้ังใน 6 เดือน หรือ 3 คร้ังใน 1 ปี 
**Relapse: อาการและ bacteriuria กลบัเป็นภายใน 10-14 วนัหลงัจากหยดุยาโดยเช้ือเดิมตวัเดิม 
**Reinfection อาการ และ bacteriuria กลบัเป็นภายในหลายสัปดาห์หรือหลายเดือนโดยเช้ือคนละ
ชนิดหรือชนิดเดิม 
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ปัจจัยกระตุ้นในเพศหญิง 
1. เพศสัมพนัธ์ (honeymoon cystitis) 
2. Atrophic urethritis and vaginitis (postmenopausal) 
3. Abnormalities of urinary tracts (indwelling catheter, neuropathic bladder, vesico-uritericreflux 

(VUR), outflow obstruction, anatomical anomalies) 
4. Incomplete bladder emptying (dysfunctional urination) 
5. Contraception - diaphragm, spermicide-coated condoms 
6. History of urinary tract surgery 
7. Immune compromise, e.g. HIV 
8. Diabetes mellitus 

ปัจจัยกระตุ้นในเพศชาย 
1. Abnormalities of urinary tract function 
2. Incomplete bladder emptying (prostatic enlargement, chronic indwelling catheter) 
3. Previous urinary tract surgery 
4. Immunocompromised state 
5. Anal intercourse 

แนวทางการรักษา 

 Recurrent:  Norfloxacin 400 mg BID x 3 days [1A]  
 Relapse: Ofloxacin or Ciprofloxacin  x 7 days [1A] 

แนวทางการป้องกนั 
1. หากการติดเช้ือปัสสาวะซ ้ าไม่สัมพนัธ์กบัการมีเพศสัมพนัธ์: แนะน าให้กินยาปฏิชีวนะรักษา

เม่ือมีอาการไม่จ  าเป็นตอ้งการต่อเน่ืองเพื่อป้องกนั [2A] 
2. การใช ้estrogen ส าหรับทาในผูห้ญิงวยัทองอาจจะช่วยลดการเป็นซ ้ าได ้แต่ยงัไม่มีขนาดท่ีใชท่ี้

แน่นอนและมีการศึกษาไม่มากนกั 
3. หากการติดเช้ือเป็นซ ้ า สัมพนัธ์กบัการมีเพศสัมพนัธ์  

3.1 หากคุมก าเนิดโดยการใช ้diaphragm หรือ spermicide แนะน าใหเ้ปล่ียนวธิิการคุมก าเนิด 
3.2 แนะน าใหปั้สสาวะหลงัมีเพศสัมพนัธ์ 
3.3 แนะน าใหใ้ชส้ารหล่อล่ืนเม่ือมีเพศสัมพนัธ์ 
3.4 แนะน าใหกิ้นยาฆ่าเช้ือหลงัมีเพศสัมพนัธ์ไม่เกิน 2 ชัว่โมง 

4. ผลแคนเบอรร่ีมีการศึกษาวา่ช่วยลดการเป็นซ ้ าของภาวะติดเช้ือทางเดินปัสสาวะได[้IIA] 
5. ไม่แนะน าเร่ืองการ investigate ในผูป่้วยท่ีมี recurrent urinary tract infection[IID] 

http://www.patient.co.uk/search.asp?searchterm=HUMAN%20IMMUNODEFICIENCY%20VIRUS
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ยาปฏิชีวนะ(Antibiotic) 

1. ตามแนวทางการรักษาของประเทศในยุโรปและอเมริกา ก่อนปี 2000 แนะน าให้เลือกตวัยาเป็น 
Trimethoprim-sulfamethoxazole เป็นมาตรฐานตัวแรก ต่อมาในหลายๆประเทศรวมทั้ งใน
ประเทศไทยยา Trimethoprim-sulfamethoxazoleใชไ้ม่ได ้เพราะเช้ือก่อเหตุของ UTI ด้ือต่อยาน้ี
เกิน 30% ดงันั้นในผูป่้วยไทยจึงแนะน าใหใ้ชเ้ป็น Fluoroquinolones 

(คุณภาพหลกัฐานระดบั B, ค าแนะน าระดบั 1 A) 
2. ผลการศึกษาส่วนใหญ่ท่ีใช้ยาทั้งสามคือ Norfloxacin, Ciprofloxacin, Ofloxacin เพื่อรักษาโรค

ติดเช้ือทางเดินปัสสาวะแบบ Uncomplicated UTI ยงัสรุปไม่ได้ว่ามียาตวัใดท่ีมีประสิทธิผล
ดีกว่าตวัอ่ืนอยา่งชดัเจนดงันั้นการรักษาโรคติดเช้ือทางเดินปัสสาวะแบบ Uncomplicated UTI 
สามารถใชย้าไดทุ้กตวัในกลุ่มแต่ควรใชย้าขนาดท่ีแนะน าวา่มีประสิทธิผลท่ีเท่าเทียมกนัในการ
รักษา (Equivalent dosage) ทั้ งน้ีนิยมเลือก Norfloxacin หรือ Ofloxacin เพราะมีราคาถูกกว่า
และการใช ้Ciprofloxacin ควรจะสงวนไวส้ าหรับกรณีท่ีเกิดเช้ือด้ือยา 

3. ส าหรับการศึกษาถึงผลในการรักษาโรคติดเช้ือทางเดินปัสสาวะแบบ Complicated UTI พบวา่
ciprofloxacin และNorfloxacinมีประสิท ธิผลในการก าจัด เช้ือ ท่ี ดีแ ต่  ciprofloxacin จะ มี
ประสิทธิผลในการก าจัด เช้ือPseudomonas aeruginosaท่ีพบได้บ่อยในการติดเช้ือแบบ 
Complicated UTI ดว้ยนอกจากน้ี ciprofloxacin ยงัมีการศึกษาค่อนขา้งมากถึงประสิทธิผลเม่ือ
เปรียบเทียบกบัการรักษาดว้ยยากลุ่มอ่ืนๆท่ีมีขอ้บ่งใช้ใน Complicated UTI ซ่ึงพบวา่ไดผ้ลท่ีดี
และแนะน าให้ใช้ในกรณีท่ีมีการกลับเป็นซ ้ าหรือมีการด้ือต่อยาหลัก (TMP-SMX) ส่วน 
Ofloxacin มีการศึกษาว่าใช้ใน Complicated UTI ได้ผลแต่ยงัไม่มีการศึกษาท่ีมากพอเพื่อจะ
เปรียบเทียบผลกบัยาอ่ืนๆจึงยงัไม่แนะน าให้ใช้ ofloxacin ใน Complicated UTI แบบ empiric 
therapyดังนั้ นการรักษาโรคติดเช้ือทางเดินปัสสาวะแบบ  Complicated UTI แนะน าให้ใช ้
ciprofloxacin แบบ empiric therapy  

4. ยาในกลุ่ม Fluoroquinolones ทั้ง 3 ตวัไดแ้ก่ Norfloxacin, Ofloxacin, Ciprofloxacin ถูกน ามาใช้
มากในการรักษาโรคติดเช้ือทางเดินปัสสาวะโดยยาเหล่าน้ีมีความแตกต่างในดา้นสูตรโครงสร้างรวมถึง
คุณสมบติัทางดา้นเภสัชจลนศาสตร์และเภสัชพลศาสตร์ซ่ึงความแตกต่างน้ีจะส่งผลต่อการออกฤทธ์ิและ
ความครอบคลุมเช้ือท่ีแตกต่างกันเม่ือศึกษาถึงผลการรักษาโรคติดเช้ือทางเดินปัสสาวะแบบ 
Uncomplicated UTI พบว่ายาทั้ง 3 ตวัมีประสิทธิภาพเท่าเทียมกนัขณะท่ีการศึกษาในโรคติด
เช้ือทางเดินปัสสาวะแบบ Complicated UTI พบว่าควรเลือกใช้ยา ciprofloxacin เป็น empiric 
therapy ท่ีมีความสามารถครอบคลุมเช้ือไดก้วา้งกวา่  ทั้งน้ีในการรักษาโรคติดเช้ือทางเดินปัสสาวะไม่วา่
จะเป็นประเภทใดตอ้งค านึงถึงชนิดและขนาดยาท่ีเหมาะสมในแต่ละประเภทรวมถึงใชต้ามความเหมาะสม
ของผูป่้วยแต่ละรายโดยพิจารณาองคป์ระกอบทั้งดา้นราคาและอุบติัการณ์การด้ือยาขณะนั้นดว้ย 
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คุณภาพของหลกัฐาน 
ระดับ A หมายถึงท่ีได้จาก systematic review ของ randomized controlled clinical trials หรือหลกัฐานท่ีได้
จาก randomized controlled trials ท่ีด าเนินการอยา่งเหมาะสม 
ระดับ B หมายถึง หลกัฐานท่ีไดจ้าก systematic review ของ controlled clinical study หรือหลกัฐานท่ีไดจ้าก 
controlled clinical study ( เ ช่ น  non-randomized controlled trial, cohort study, case control study, cross 
sectional study)ท่ีด าเนินการอยา่งเหมาะสม หรือหลกัฐานท่ีไดจ้ากการวิจยัทางคลินิกท่ีใช้รูปแบบการวิจยั
อ่ืน และผลการวิจัยพบประโยชน์ หรือโทษจากการปฏิบัติรักษาท่ีเด่นชัดมากหรือเร่ืองดังกล่าวไม่มี
ผลงานวิจัยประเภท randomized controlled clinical trial แต่ได้น าเอาหลักฐาน ท่ีได้จาก  randomized 
controlled clinical trialในประชากรกลุ่มอ่ืนหรือเร่ืองอ่ืนท่ีคลา้ยคลึงกนัมาใชเ้ป็นหลกัฐานหรือหลกัฐานท่ีได้
จาก systemic review ของ randomized controlled clinical trials หรือ randomized controlled clinical trial ท่ี
ด าเนินการไม่เหมาะสม 
ระดับ C หมายถึง หลักฐานท่ีได้จาก systemic review ของ descriptive study หรือหลักฐานท่ีได้จาก 
descriptive study ซ่ึงหมายถึง รายงานผูป่้วยหน่ึงราย หรือมากกวา่ หรือหลกัฐานท่ีไดจ้าก systematic review
ของ randomized controlled clinical trial หรือ controlled clinical study ท่ีด าเนินการไม่ เหมาะสม หรือ
หลกัฐานท่ีไดจ้าก controlled clinical trial ในประชากรกลุ่มอ่ืนหรือเร่ืองท่ีคลา้ยคลีงกนั 
ระดับ D หมายถึง หลกัฐานท่ีไดจ้ากความเห็น หรือฉนัทามติ (consensus) ของคณะผูเ้ช่ียวชาญ เน่ืองจากไม่มี
หลกัฐานผลงานวิจยัท่ีส าคญัทางคลินิก หรือผลงานวิจยัทางคลินิกท่ีมีอยู่ไม่สอดคล้องหรือเหมาะสมกับ
เหตุการณ์ และสถานภาพของการประกอบวชิาชีพในประเทศไทย หรือมีเพียงหลกัฐานทางหอ้งปฏิบติัการ 

ระดับของค าแนะน า 
 

ระดับของค าแนะน า การแปลผล 

1A ความมัน่ใจของค าแนะน าอยูใ่นระดบัสูง ค าแนะน าดงักล่าวสามารถน าไปใชไ้ดก้บั
ผูป่้วยส่วนมากในแทบทุกสถานการณ์ 

1B ความมัน่ใจของค าแนะน าอยูใ่นระดบัสูง ค าแนะน าดงักล่าวควรจะน าไปใชก้บั
ผูป่้วยส่วนมากได ้

1C ความมัน่ใจของค าแนะน าอยูใ่นระดบัปานกลาง ค าแนะน าดงักล่าวน่าจะน าไปใช้
ไดก้บัผูป่้วยส่วนมากได ้
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