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ประเด็นการน าเสนอ แบ่งออกเป็น 2  ส่วน  ดังนี้ 
 ส่วนที่ 1  ขั้นตอนในการท า Systematic review และ ปัญหาและอุปสรรค  

และการแก้ไข 
     ส่วนที่ 2  ประเด็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

 

ส่วนที่ 1  ขั้นตอนในการท า Systematic review 
  ผศ.ดร.สังวรณ์  งัดกระโทก  อาจารย์ประจ าสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มสธ. ที่มปีระสบการณ์

โดยตรงทั้งด้านการสอนและการท าวิจัยประเภท Systematic review ไดก้ล่าวถึงประโยชน์ของการท าวิจัย
แบบ Systematic review  และอธิบายขั้นตอนในการท า Systematic review รวมทั้งปัญหาอุปสรรคและ
การแก้ไขปัญหา ในแต่ละขั้นตอน สรุปได้ ดังนี้ 
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  การทบทวนอย่างเป็นระบบเป็นวิธีการที่มีประโยชน์ โดยเฉพาะในด้านสุขภาพ กล่าวคือ เป็นวิธีการ
ที่ผู้มีความรู้ทางระเบียบวิธี (Methodologist) มาช่วยรวบรวมความรู้ข้อมูลหลักฐานเฉพาะเรื่องด้วยวิธีการ
ที่น่าเชื่อถือและสะดวกต่อการใช้ประโยชน์ เพ่ือมาช่วยในการตัดสินใจทางคลินิกหรือการท าวิจัย โดยอาศัย
ฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ทางสุขภาพ (Evidence-based medicine) ที่น่าเชื่อถือ การทบทวนอย่างเป็นระบบ
นี้ยังช่วยในการตัดสินใจเชิงนโยบาย (Policy maker) การประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพ (Healthcare 
technology assessment) หรือช่วยในการจัดท าแนวทางเวชปฏิบัติ  (Clinical practice guidelines) 
ตลอดจนถึง การท าวิจัยเรื่องใหม่ๆ เพราะองค์กร ผู้ให้ทุนการวิจัยมีแนวโน้มที่จะสนับสนุนโครงการที่
สอดคล้องกับผลลัพธ์ของการทบทวนอย่างเป็นระบบที่เกี่ยวข้องเพ่ือเป็นการใช้ทรัพยากรวิจัยที่มีอย่างจ ากัด 
ให้ได้ประโยชน์สูงสุด  
    การทบทวนอย่างเป็นระบบ (Systematic reviews) จะมีการวางรูปแบบและวิธีการทบทวน โดยมี
วัตถุประสงค์ที่จะตอบปัญหาสิ่งที่ต้องการศึกษาค้นคว้า ประกอบไปด้วย 5 ขั้นตอน  ดังนี้  
     ขั้นตอนที่ 1 การก าหนดปัญหา (Problem formulation) : เป็นขั้นตอนที่มี
วัตถุประสงค์เพ่ือก าหนดขอบเขตในการท างานให้ชัดเจน เหมาะสม ค าถามที่ดีจะน ามาซึ่งการหาค าตอบที่
เหมาะสมได้ การก าหนดค าถาม ในเชิงการปฏิบัติเป็นการเริ่มต้นที่จ าเป็นในการทบทวนอย่างเป็นระบบ 
โดยมีราย ละเอียดของการก าหนดปัญหา ได้แก่ ลักษณะของค าถาม/ปัญหา องค์ประกอบของค าถามและ
ผู้ใช้ผลของการทบทวน ดังนี้  

1. ลักษณะของคำถาม/ปัญหา ที่จะมาท าการทบทวนอย่างเป็นระบบนั้นอาจมี 
หลากหลาย ลักษณะแล้วแต่มุมมอง ดังตัวอย่าง  (Davidoff et al., 1995)  

      ผลของการใส่วิธีการศึกษาลงไปเป็นอย่างไร (Interventions) เช่น การใส่ 
โปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วเป็นอย่างไร  

      ในสภาวะหนึ่งๆ มีอัตราการเกิดขึ้นหรือความถ่ีของอุบัติการณ์มาก น้อยเพียงใด  
(Prevalence/ incidence) เช่น มีสถิติการฆ่าตัวตาย มากน้อยเพียงใดในกลุ่มวัยรุ่น  

       ตวัแปรหนึ่งๆ จะเป็นปัจจัยเสี่ยงหรือสาเหตุของการสถานการณ์ใดๆ ได้หรือไม่  
              การพยากรณ์ของการใส่วิธีการศึกษาจะเป็นอย่างไร (Prediction and prognosis)  

       ค่าใช้จ่ายเป็นอย่างไร  
การตอบค าถามในแต่ละลักษณะต้องมีการออกแบบระเบียบวิธีในการหาค าตอบที่แตกต่างกัน ซึ่งวิธีการ
ทบทวนอย่างเป็นระบบก็จะมีวิธีการคัดกรองข้อมูล ที่แตกต่างกันตามไปด้วย อาจมีการรวบรวมข้อมูล
หลักฐานจากแหล่งข้อมูล ปฐมภูมิ (Primary research) ที่ตั้งค าถามมาเหมือนๆ กันแล้วสังเคราะห์ข้อมูล
ขึ้นมาใหม่ ระเบียบวิธีของข้อมูลหลักฐานแต่ละชิ้นที่น ามาก็ต้องมีระเบียบวิธีที่สอดคล้องกับลักษณะของ
ค าถามด้วย และการประเมินคุณภาพเพ่ือการทบทวนมีจุดเน้นเปลี่ยนแปลงไปตามค าถาม 
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2. องค์ประกอบของคำถาม  โดยทั่วไปจะประกอบด้วย 3 ส่วน คือ ตัวแปรหรือปัจจัยที่ 
จะศึกษา ประชากร และผลลัพธ์ ดังนี้ (Clarke, 2001) 

2.1 ตัวแปรหรือปัจจัยที่จะศึกษา (Study factor) เช่น โปรแกรมท่ีใช้ใน  
การศึกษา (intervention) การทดสอบข้อวินิจฉัย ต้องระบุให้เฉพาะเจาะจงว่าจะศึกษาอะไร อาจจะมีกลุ่ม
เปรียบเทียบด้วยก็ได้ ซึ่งอาจเป็นยาหลอก (Placebo) หรือมีการใส่โปรแกรมเปรียบเที ยบ  

2.2 ประชากร (Population) หมายถึง กลุ่มคนที่เป็นปัญหาในเรื่องที่ก าลังตั้งค าถาม  
เช่น ในกลุ่มผู้ป่วยหรือในกลุ่มคนปกติ การคิดค าถามนี้อาจคิดเป็นสองขั้นตอน ขั้นที่หนึ่งเกี่ยวกับโรคหรือ

สภาวะที่สนใจอยู่ ขั้นที่สองเกี่ยวกับลักษณะหรือสภาพแวดล้อม อาจต้องคิดถึงตัวแปรที่อาจท าให้เกิดอคติ

ได้แก่ เพศ อายุ เชื้อชาติ หรือสภาพแวดล้อม เช่น ในชุมชน ในโรงพยาบาล เป็นต้น  

2.3 ผลลัพธ์ (Outcomes) ต้องเป็นผลลัพธ์ที่เฉพาะเจาะจงและส าคัญ ไม่ควรสนใจ 
ผลลัพธ์เล็กๆ น้อยๆ ควรค านึงถึงการน าไปใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจด้วย  

3. ผู้ใช้ผลการทบทวน   โดยค านึงถึงผลที่เกิดขึ้นว่าจะน าไปใช้อะไร โดยใช้มุมมองของผู้ 
ที่จะน าผลการทบทวนไปใช้ประโยชน์ต่อไป จะท าให้การก าหนดค าถามชัดเจนยิ่งขึ้น 
 

ขั้นตอนที่ 2 การรวบรวมข้อมูล (Data collection) : มีจุดประสงค์เพ่ือสืบค้นหาข้อมูล ที่ 
ครบถ้วนและดีที่สุดเท่าที่มีอยู่ในปัจจุบัน เพ่ือตอบค าถามในประเด็นที่ก าหนดไว้ในขั้นตอนที่ 1 ข้อมูล
ดังกล่าวอาจจะมีการลงพิมพ์ในวารสาร วิชาการหรือไม่ได้ลงพิมพ์ก็ได้ แต่มีคุณภาพเหมาะสมที่จะรวบรวม
มาใช้เป็นข้อมูลพื้นฐาน ซึ่งการรวบรวมข้อมูลให้ได้ครบถ้วนตามหลักการไม่ใช่เรื่องง่าย ข้อมูลในปัจจุบันมี
การขยายตัวขึ้นอย่างมากมาย ทั้งในวารสารวิชาการท่ีเกี่ยวข้อง และในวารสารที่เผยแพร่เฉพาะกลุ่ม (Grey 
literature) โดยเฉพาะในเครือข่ายไร้สาย (Internet) ซึ่งไม่มีการจัดท าดรรชนีสืบค้น นอกจากนั้นแล้วอาจ 
พบปัญหาอ่ืนๆตามมา เช่น เมื่อสืบค้นพบแล้ว แต่ไม่สามารถได้ข้อมูลจริง เช่น ไม่มีรายงานฉบับสมบูรณ์ 
(Full text) หรือติดตามต่อไม่ได้ สามารถสรุปขั้นตอน การรวบรวมข้อมูล ดังต่อไปนี้  

1.ก าหนดแหล่งข้อมูลในการสืบค้น ได้แก่ 
1.1 สืบค้นรายงานการทบทวนอย่างเป็นระบบที่มีผู้ท าไว้แล้ว : เป็นการสืบค้น 

เพ่ือจะให้ทราบว่าหัวข้อเรื่อง หรือประเด็นค าถามที่ชัดเจนจากข้ันตอนที่หนึ่งนั้นมี ผู้จัดท าไว้แล้วหรือไม่ หาก
ประเด็นค าถามตรงกันทั้งหมด และประเมินว่ามีความน่าเชื่อถือได้ ก็ไม่มีความจ าเป็นต้องท าซ้ าหากไม่ตรง 
ทั้งหมดหรือมีความใกล้เคียงสามารถน ามาเป็นข้อมูลได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสืบค้นข้อมูลหลักฐานเหล่านี้ 
จะประหยัดเวลาและทรัพยากรมาก  

1.2 การสืบค้นข้อมูลในวารสาร (Searching the literature) :  
การสืบค้นข้อมูลที่มีการลงพิมพ์ในวารสารมีความสะดวกอย่างยิ่ง เช่น วารสารทางการแพทย์ เนื่องจากมี 

การรวบรวมจัดท าเป็นฐานข้อมูลที่รู้จักกันเป็นอย่างดี เช่น เมดไลน์ (MEDLINE)  ผับเมด(PubMed) เป็นต้น 
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1.3 วารสารเฉพาะกลุ่ม (Grey literature) ข้อมูลบางอย่างที่มีประโยชน์แต่ไม่ 

สามารถสืบค้นได้จากฐานข้อมูลตามปกติ อาจจะอยู่ในลักษณะเอกสารเย็บเล่ม (Monograph) เอกสาร 
ประกอบการประชุม (Conference proceeding) แนวทางปฏิบัติ เอกสารการประชุมคณะกรรมการ เป็น
ต้น เอกสารเหล่านี้บางครั้งมีคุณภาพดีแต่ไม่ได้รับการตีพิมพ์ ในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลที่ใช้ในการสืบค้น
ทั่วไป ซึ่งพบว่าการศึกษาที่ได้ ผลบวก คือมีผลแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ จะได้รับการตีพิมพ์มากกว่า
การศึกษา ที่ได้ผลลบ คือไม่มีผลแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ  หรือในบางกรณผีู้ให้ทุนการศึกษาวิจัยจะอนุญาต
ให้มีการตีพิมพ์เฉพาะที่จะให้ผลดีต่อผู้ให้ทุน ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเรียกว่าความล าเอียงของการตีพิมพ์ 
(Publication bias) จึงมีกลุ่มบุคคลบางกลุ่มพยายามท่ีจะจัดท าฐานข้อมูลวารสาร เฉพาะกลุ่มให้สืบค้นกัน
ได้ เช่น SIGLE (System for information on Grey Literature in Europe)   

1.4 การสืบค้นจากฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (electronic database) 
1.5 การสืบค้นจากอินเตอร์เน็ต (internet database) โดยสืบค้นผ่านเครื่องมือ 

สืบค้น (Search engine) ที่มีบริการทางอินเตอร์เน็ตมากมาย เช่น http://www.google.com, 
http://www.webmedlit.com/, http:// www.medmatrix.org/index.asp, 
http://www.tripdatabase.com  

1.6 สืบค้นจากรายการเอกสารอ้างอิง (reference lists) เป็นวิธีที่จะได้หลักฐาน 
งานวิจัยที่ตรงประเด็น โดยเริ่มต้นการสืบค้นจากรายการเอกสารอ้างอิงของเอกสาร เป็นวิธีที่ดีที่จะได้ข้อมูล
ที่ตรงกับเรื่องนั้นๆ เมื่อได้เอกสารตั้งต้น โดยเฉพาะเรื่องที่เป็นลักษณะการ ทบทวนบทความวิชาการ 
(Review articles) จะช่วยเพิ่มเติมข้อมูลให้ครบถ้วน 

1.7 การติดต่อโดยตรงกับนักวิจัย (personal communication) เหมาะส าหรับ 
การสืบค้นงานวิจัยที่ไม่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่  ในปัจจุบันรายชื่อผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้วิจัยในวารสาร 
ต่างๆ มักจะมีที่อยู่อิเลคทรอนิคส์ (E-mail address) อยู่ด้วย ซึ่งอาจติดต่อเพ่ือขอรายละเอียดหรือข้อมูล
เพ่ิมเติมได้  

2. ก าหนดรายการค าส าคัญในการสืบค้น 
3. การสืบค้นข้อมูลหรือรายงานการวิจัยจากแหล่งและค าส าคัญท่ีก าหนดไว้ 
4. การคัดเลือกงานวิจัย โดยใช้เครื่องมือในการคัดเลือกตามเกณฑ์ โดยมีผู้ทบทวนและ 

คัดเลือกงานวิจัยควรมีมากกว่า 1 คน ที่เป็นอิสระต่อกัน หากได้ผลไม่ตรงกันอาจต้องหาข้อตกลง 
ร่วมกัน 

ขั้นตอนที่ 3 การประเมินคุณภาพ (assessing the studies) : เป็นการตรวจสอบงานวิจัยว่า มี
ความน่าเชื่อถือตามเกณฑ์การประเมินคุณค่าอย่างมีวิจารณญาณ (critical appraisal) แล้วคัดแยกงานวิจัย 
เพ่ือให้ได้กลุ่มตัวอย่างออกจากกลุ่มประชากร และได้กลุ่มตัวอย่างสุทธิที่พร้อมจะน าไปสังเคราะห์ 
ข้อมูล (data synthesis) ต่อไป 
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5 
 

ขั้นตอนที่ 4 การสังเคราะห์ผล (data synthesis) : อาจท าได้ 2 วิธ ีคือ  
1. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ (quantitative meta-analysis or statistical pooling)  

เป็นการสังเคราะห์โดยใช้วิธีการทางสถิติเพ่ือแสดงความสัมพันธ์ของรายงานที่มีข้อมูลที่มีความคล้ายคลึงกัน 

(homogenous studies) หรือมีความแตกต่างกัน (heterogeneity)  

2. การสังเคราะห์แบบ nonmeta-analysis คือการสังเคราะห์ข้อมูลที่มักจะท าเป็น 
ตารางแสดงผลสรุปของแต่ละข้อมูล ในหัวข้อต่างๆ เช่น ระเบียบวิธีการศึกษาปีที่ศึกษา จ านวนตัวอย่าง ผล

การศึกษา และอ่ืนๆ เปรียบเทียบในรูปแบบที่ง่าย และชัดเจน หรืออาจมีการใช้การสังเคราะห์โดยใช้ข้อมูล

หลักฐานทางวิทยาศาสตร์มาร่วมด้วย ซึ่งลักษณะเป็นเชิงคุณภาพ (qualitative analysis or best 

evidence synthesis) มักใช้ในการตอบปัญหาทางคลินิกที่ลักษณะของข้อมูลมีความแตกต่างกันมาก จนไม่

สามารถน าผลการรักษามารวมเพ่ือพิจารณาด้วยสถิติ จึงจ าเป็นต้องให้เกณฑ์ก าหนดคุณภาพของงานวิจัย  

 ขั้นตอนที่ 5 การแปลผล (interpretation of results) : คือการน าบริบทของผลที่ได้ ไป
ทบทวนทั้งหมดว่า สามารถตอบค าถามงานวิจัยได้หรือไม่ และความถูกต้องเที่ยงตรง (validity) ของการ
ทบทวนเป็นอย่างไร ความน่าเชื่อถือมากน้อยเพียงใด ตลอดจนให้ข้อสรุป และข้อเสนอแนะ เพ่ือให้ 
ผู้อ่านงานการทบทวนอย่างเป็นระบบได้ตัดสินใจน าไปปฏิบัติได้ 
 

ส่วนที่ 3 ประเด็นแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์เรียนรู้เรื่อง ขั้นตอน/กระบวนการการท า systematic review 

ปัญหาและอุปสรรค ผู้ร่วมกิจกรรมซึ่งมีประสบการณ์ในการท าวิจัยประเภทนี้ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้  ดังนี้ 
อาจารย์ สุมัจฉรา มานะชีวกุล : เล่าถึงปัญหาอุปสรรคที่พบในการท าวิจัย มี 2 ประเด็น 

คือ 1) การสืบค้นงานวิจัย บางเรื่องไม่อยู่ในฐานข้อมูลที่มสธ.บอกรับ แก้ปัญหาโดย ขอยืมรหัสของคนอ่ืนมา

ใช้ในการ download  2) การสืบค้นงานวิจัย จะได้งานวิจัยจ านวนมาก ดังนั้นต้องก าหนดประเด็นการ

สืบค้น ขอบเขต ให้ชัดเจนอย่างละเอียด และสอดคล้องกับ PICO ที่ก าหนด  

           ผศ.ดร.สังวรณ์  งัดกระโทก เล่าถึงปัญหาที่พบในการสืบค้น คือ ความครบถ้วนทั้งด้านบวก 
ด้านลบของข้อมูล และการปราศจากอคติของผู้วิจัย  แก้ไขโดยยึดหลักการสืบค้น คือ เน้นการสืบค้นให้ได้สิ่ง
ที่ต้องการให้มากท่ีสุด มีการตกหล่นของข้อมูลน้อยที่สุด และเน้นการสืบค้นที่ได้เฉพาะสิ่งที่ต้องการ แยกสิ่ง
ที่ไม่ต้องการออกไป  

 
 
 
 
 



6 
 

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ร่วมกิจกรรม 

การแลกเปลี่ยนประสบการณ์เรียนรู้เรื่องแนวปฏิบัติที่ดใีนการท า systematic review ผู้รว่ม
กิจกรรมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นต่างๆ ที่เป็นปัญหา อย่างกะตือรือร้น และสร้างสรรค์ บรรยากาศ
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้จึงเป็นไปอย่างอบอุ่น ผู้ร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ย 4.82 (SD 0.40) สามารถน าความรู้และประสบการณ์ไปใช้
ประโยชน์ได้ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.73 (SD 0.47) 
 

------------------------------- 
 

เอกสารอ้างอิง (ค้นคว้าเพ่ิมเติม) 
 

อัมพร จงเสรีจิตต์ และ นิคม มูลเมือง. (2556). การทบทวนอย่างเป็นระบบ. วารสารศิลปะศาสตร์  
มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 1(1), มค.-มิย., 87-105. 

Clarke M, Oxman AD. (2001). Cochrane Reviews Handbook. Oxford: Update Software, The  
Cochrane Library, Issue 4. 

Davidoff F, Haynes B, Sackett D, Smith R. Evidence based medicine. (1995).  BMJ, 310  
6987), 1085-6.  


