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Abstract: 
 Currently, a forest plot is widely used for meta-analysis 
data presentation. The plot provides a visual representation 
of the information from the individual studies that went 
into the meta-analysis at a glance, the amount of variation 
between the results of the studies, as well as an estimate of 
the overall result of all the studies together. A forest plot 
consists of lines, symbols, and statistics, thus correct 
interpretation of the forest plot is essential for researchers 
and nurses. 
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บทคัดย่อ:  
 การนำเสนอผลการวิเคราะห์อภิมานในปัจจุบันมักนิยมนำเสนอ
ฟอเรสทพ์ลอ็ทรว่มดว้ย เนือ่งจากฟอเรสทพ์ลอ็ทเปน็ภาพแสดงขอ้มลูรวบ
ยอดของงานวจิยัแตล่ะเรือ่งทีน่ำมาวเิคราะหอ์ภมิาน รวมทัง้ความแปรผนั
ของผลการวจิยัแตล่ะเรือ่งและคา่ประมาณผลรวมของงานวจิยัทัง้หมดดว้ย 
ฟอเรสทพ์ลอ็ทประกอบดว้ยเสน้ สญัลกัษณ ์และคา่สถติ ิดงันัน้การแปลผล
ฟอเรสทพ์ลอ็ทไดถ้กูตอ้งจงึเปน็สิง่จำเปน็สำหรบันกัวจิยัและพยาบาล 
 
 
 
คำสำคญั: ฟอเรสทพ์ลอ็ท ความไมเ่ปน็เอกพนัธ ์การวเิคราะหอ์ภมิาน 

 ในปัจจุบันวงการพยาบาลให้ความสนใจในเรื่องการ
ปฏิบัติตามหลักฐานเชิงประจักษ ์ (evidence-based 
practice) เป็นอย่างมาก ซึ่งวิธีการที่จะได้หลักฐานเชิง
ประจักษ์ที่ดีและเป็นที่ยอมรับในปัจจุบันคือ การทบทวน
วรรณกรรมอยา่งเปน็ระบบ (systematic reviews) หรอือาจ
เรยีกวา่ การวจิยังานวจิยั โดยนำงานวจิยัตน้ฉบบัทัง้หมด  
ที่ เกี่ยวข้องมาทำการทบทวนด้วยกระบวนการทาง
วทิยาศาสตรเ์ชน่เดยีวกบักระบวนการวจิยั และถา้หากงาน
วิจัยที่นำมาทบทวนมีความคล้ายคลึงกัน และสามารถใช้
กระบวนการทางสถติวิเิคราะหท์ีเ่รยีกวา่ การวเิคราะหอ์ภมิาน 
(meta-analysis) หรืออภิวิเคราะห ์ หรือวิเคราะห์เมต้า 
เปน็ตน้ เมือ่สงัเคราะหส์รปุรวมผลการวจิยัไดแ้ลว้ กย็ิง่เกดิ
ประโยชน์อย่างมากในการช่วยตัดสินใจว่าแผนการรักษา 
หัตถการ หรือกิจกรรมการพยาบาลที่สนใจนั้นม ี “ผล 
(effect)” ตอ่การเกดิผลลพัธท์ีต่อ้งการมากนอ้ยเพยีงใด   
 การนำเสนอผลการวเิคราะหอ์ภมิานในงานวจิยัทาง
คลนิกิสามารถนำเสนอได้ในรปูแบบของการบรรยาย และ
บางครัง้อาจมกีารนำเสนอกราฟรว่มดว้ย ซึง่มกีราฟหลาย
ประเภทขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ว่าต้องการนำเสนออะไร 
ตวัอยา่งกราฟทีน่ยิมใช ้ เชน่ ฟอเรสทพ์ลอ็ท (forest plot) 
เรเดยีลพลอ็ท (radial plot) และ ฟนัเนลพลอ็ท (funnel 
plot) เปน็ตน้ แตอ่ยา่งไรกต็ามการวเิคราะหอ์ภมิานทางดา้น
การแพทยแ์ละพยาบาลจะนยิมนำเสนอดว้ยฟอเรสทพ์ลอ็ท 

เนือ่งจากเพยีงกราฟเดยีวกส็ามารถนำเสนอขอ้มลูทีส่ำคญั
เกี่ยวกับงานวิจัยทั้งหมดที่นำมาวิเคราะห์ได ้ การเขียน
ฟอเรสทพ์ลอ็ทสามารถทำไดง้า่ยโดยใช้โปรแกรมคอมพวิเตอร ์
Cochrane Collaboration’s Review Manager Software 
(RevMan) เนื่องจากฟอเรสท์พล็อทประกอบด้วยเส้น 
สญัลกัษณ ์ และคา่สถติ ิ บทความฉบบันีจ้งึมวีตัถปุระสงค์
เพือ่ใหค้วามรูค้วามเขา้ใจแกพ่ยาบาลในการอา่นและแปลผล
ฟอเรสท์พล็อท ซึ่งจะช่วยให้การปฎิบัติตามหลักฐานเชิง
ประจกัษเ์กดิประโยชนช์ดัเจนขึน้ 
 
ประวัติเกี่ยวกับฟอเรสท์พล็อท
 Lewis และ Clarke1 ไดเ้ลา่ถงึประวตัคิวามเปน็มา
ของฟอเรสทพ์ลอ็ทไวว้า่ ไดถ้กูเริม่ใช้ในป ี ค.ศ. 1970 โดย 
Freiman และคณะ2 ไดแ้สดงผลการศกึษาที่ไดจ้ากงานวจิยั
หลายเรือ่ง แต่ไม่ใชก่ารวเิคราะหอ์ภมิาน ผลการวเิคราะห์
ถกูนำเสนอโดยใชเ้สน้ขวาง ซึง่แตล่ะเสน้แสดงถงึชว่งความ
เชื่อมั่นของค่าที่คำนวณได้จากงานวิจัย และได้ทำ
เครือ่งหมายแสดงคา่ประมาณ (point estimate) ของงาน
วิจัยแต่ละเรื่องด้วย ต่อมาในป ี ค.ศ. 1982 Lewis และ 
Ellis3 ได้นำเสนอผลการวิเคราะห์อภิมานโดยใช้กราฟ
ลักษณะดังกล่าวนี ้ หลังจากนั้นก็มีการใช้กราฟเส้นใน
ลกัษณะเชน่นีเ้ปน็ตน้มา แตอ่ยา่งไรกต็าม เดมิทนีัน้กราฟ
เสน้ดงักลา่วก็ไม่ไดม้ชีือ่เรยีกวา่ ฟอเรสทพ์ลอ็ท แตม่เีรือ่ง
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เล่าไว้ว่า ในการประชุมวิชาการมะเร็งเต้านม ช่วงเดือน
กนัยายน ป ีค.ศ. 1990 Pat Forrest ไดน้ำเสนอกราฟเสน้
ในงานวจิยัของตนเอง และ Richard Peto ไดเ้รยีกกราฟที่
นำเสนอตามชือ่ของ Pat Forrest วา่ Forrest plot ตอ่มากม็ี
ผู้นิยมใช้คำเรียกนี้แต่ได้เปลี่ยนคำสะกดใหม่จาก Forrest 
plot เป็น Forest plot เนื่องจากเห็นว่าน่าจะหมายถึง 
พงไพรแหง่เสน้ หรอื Forest of Lines และคำวา่ Forest 
plot ก็ไดถ้กูใชอ้ยา่งเปน็ทางการเปน็ครัง้แรกในการตพีมิพ์
เผยแพรก่ารวเิคราะหอ์ภมิาน ของ Sindhu4 ในวารสาร
ทางการพยาบาลชือ่ Journal of Advanced Nursing 

ความหมายของเส้นและสัญลักษณ์ที่แสดงใน
ฟอเรสท์พล็อท
 ฟอเรสท์พล็อท เป็นกราฟที่แสดงผลการวิเคราะห ์ 
อภมิานของผลการศกึษาที่ไดจ้ากงานวจิยัแตล่ะเรือ่ง โดย
กราฟทีแ่สดงมเีสน้และจดุในลกัษณะตา่งๆ กนั ซึง่มคีวาม
หมายดงันี ้1,5 

 1. เสน้ขวาง หมายถงึ รอ้ยละ 95 ของชว่งความเชือ่
มัน่ (95% confidence interval, CI) ของ “ผล” ทีส่งัเกตได้
จากการศกึษาหรอืการทดลอง โดยผลทีส่งัเกตไดอ้าจคำนวณ
ในรปูของ odds ratio (OR)  relative risk (RR) หรอืความ
ตา่งของคา่เฉลีย่ระหวา่งกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ (risk 
difference,mean effect, mean difference) 
 2. เสน้ตัง้ หรอื เสน้ “no effect” เปน็เสน้ทีแ่สดงคา่ 
OR = 1 หรอื RR = 1 หรอื คา่เฉลีย่ = 0 ซึง่หมายความวา่
กจิกรรมการทดลอง (intervention หรอื treatment) ไม่ได้
แสดงผลแตกตา่งไปจากกจิกรรมตามปกต ิ (placebo หรอื 
standard care) 
 3. ความยาวของเส้นขวาง ที่ลากผ่านเครื่องหมาย
สีเ่หลีย่มดำทบึ หรอืพดูอกีอยา่งหนึง่กค็อื ความกวา้งของ
ชว่งความเชือ่มัน่ ซึง่มคีวามสมัพนัธก์บักำลงัของการทดสอบ 
(power) ของงานวจิยั ถา้งานวจิยัมกีำลงัของการทดสอบตำ่ 
มกัเนือ่งมาจากมกีลุม่ตวัอยา่งขนาดเลก็ ชว่งความเชือ่มัน่จะ
กวา้ง แตถ่า้เปน็งานวจิยัทีม่กีลุม่ตวัอยา่งมากจะทำใหม้กีำลงั
ของการทดสอบสงู และชว่งความเชือ่มัน่จะแคบลง ถา้หาก
เสน้ขวางนีค้รอ่มเสน้ตัง้หรอืเสน้ “no effect” แสดงวา่งาน
วิจัยนี้ยอมรับสมมุติฐานไร้นัยสำคัญ หรือสมมุติฐานศูนย ์
(null hypothesis) ซึง่หมายความวา่ ไมม่คีวามแตกตา่งใน
ตวัแปรทีศ่กึษาหรอืผลทีส่งัเกตระหวา่งกลุม่ทดลองและกลุม่
ควบคุม แต่ถ้าหากว่าเส้นขวางนี้อยู่ทางซีกใดซีกหนึ่งของ
เสน้ตัง้ แสดงวา่งานวจิยันีป้ฏเิสธสมมตุฐิานศนูย ์

 4. เครือ่งหมายสเีหลีย่มดำทบึ      ซึง่อยูต่รงกึง่กลาง
ของเสน้ขวางหรอืชว่งความเชือ่มัน่ เครือ่งหมายนีแ้สดงคา่ 
“point estimate” ซึง่หมายถงึ คา่ประมาณทีเ่ปน็จดุของคา่
สถติทิีค่ำนวณไดจ้ากกลุม่ตวัอยา่ง (sample statistics) และ
ค่านี้มีเพียงค่าเดียว (single value) ดังนั้น ค่า point 
estimate ทีป่รากฎบนเสน้แสดงชว่งความเชือ่มัน่จงึหมายถงึ 
ค่าประมาณที่ดีที่สุดของผลที่เกิดจากกิจกรรมการทดลอง 
นอกจากนีข้นาดของสีเ่หลีย่มยงัแสดงถงึรอ้ยละถว่งนำ้หนกั
ของงานวจิยัแตล่ะเรือ่งในการวเิคราะหอ์ภมิาน ถา้สีเ่หลีย่มมี
ขนาดใหญ ่ แสดงวา่งานวจิยัเรือ่งนีม้กีลุม่ตวัอยา่งขนาดใหญ่
จงึทำใหม้นีำ้หนกัมากในการวเิคราะหอ์ภมิาน และในทางกลบั
กนั ถา้สีเ่หลีย่มมขีนาดเลก็แสดงวา่งานวจิยันีม้ขีนาดกลุม่
ตวัอยา่งเลก็ทำใหม้นีำ้หนกันอ้ยในการวเิคราะหอ์ภมิาน (ซึง่ใน
บางฟอเรสพลอ็ทจะใหร้ายละเอยีดมากขึน้โดยมชีอ่งสดมภ์
แสดงตวัเลขเปน็รอ้ยละถว่งนำ้หนกั (percentage weight of 
the study in the meta-analysis) กำกบัไวด้ว้ย 
 5. สญัลกัษณร์ปูเพชร (diamond) มลีกัษณะเปน็รปู                     
  แสดงผลรวม (pooled data หรือ combined 
results) ของผลการศกึษาทัง้หมดทีร่วบรวมมา คา่นี้ ไดจ้าก
การวเิคราะหอ์ภมิาน (meta-analysis) ความกวา้งตามแนว
ขวางของรปูเพชร หมายถงึ ชว่งความเชือ่มัน่ของผลรวมที่
วเิคราะห์ได ้ 
 ตวัอยา่งฟลอเรสท ์ พลอ็ท ในรปูที ่ 1 แสดงผลของ
งานวจิยัจำนวน 5 เรือ่ง โดยทีแ่ตล่ะเสน้แทนงานวจิยัแตล่ะ
เรือ่ง ซึง่สามารถแปลผลไดด้งันี ้
 เสน้ที ่1 เปน็งานวจิยัขนาดเลก็ สงัเกตไดจ้ากการมชีว่ง
ของความเชือ่มัน่กวา้ง และเครือ่งหมายสีเ่หลีย่มดำทบึมขีนาด
เลก็ แสดงวา่มขีนาดตวัอยา่งเลก็ทำใหง้านวจิยัเรือ่งนีม้รีอ้ยละ
ถว่งนำ้หนกันอ้ยในการวเิคราะหผ์ลรวม นอกจากนีก้ารครอ่ม
เสน้ no effect สรปุไดว้า่กจิกรรมที่ใหก้บักลุม่ทดลองนัน้เกดิ
ผลที่ไมแ่ตกตา่งไปจากกจิกรรมที่ใหก้บักลุม่ควบคมุ 
 เสน้ที ่2 เปน็งานวจิยัทีม่ขีนาดใหญก่วา่เรือ่งแรก เสน้
แสดงชว่งของความเชือ่มัน่อยูท่างฝัง่ซา้ยของเสน้ no effect 
ซึง่ระบวุา่กจิกรรมการทดลองใหผ้ลดกีวา่กจิกรรมตามปกต ิ
แต่ก็เป็นผลที่มีกำลังของการทดสอบต่ำ (low power) 
เนือ่งจากยงัคงมชีว่งความเชือ่มัน่กวา้ง และรอ้ยละถว่งนำ้
หนกัของงานวจิยัในการวเิคราะหก์น็อ้ยดว้ย 
 เสน้ที ่3 งานวจิยันีม้กีลุม่ตวัอยา่งขนาดใหญข่ึน้ จะเหน็
ไดจ้ากชว่งของความเชือ่มัน่แคบลง และเครือ่งหมายสีเ่หลีย่ม
ดำทึบมีขนาดใหญ่ขึ้น แสดงว่ากลุ่มตัวอย่างมีมากกว่า  
สองเรือ่งแรกทำใหง้านวจิยัเรือ่งนีม้นีำ้หนกัในการวเิคราะห์
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มากกวา่ดว้ย แตอ่ยา่งไรกต็ามชว่งของความเชือ่มัน่ครอ่มเสน้ 
no effect แสดงวา่กจิกรรมที่ใหก้บักลุม่ทดลองนัน้เกดิผลที่ไม่
แตกตา่งไปจากกจิกรรมที่ใหก้บักลุม่ควบคมุ  
 เสน้ที ่ 4 เปน็งานวจิยัขนาดใหญ ่ มชีว่งของความเชือ่
มัน่แคบและมรีอ้ยละถว่งนำ้หนกัในการวเิคราะหม์ากทีส่ดุ
เมือ่เปรยีบเทยีบกบังานวจิยัอืน่ๆ และอยูท่างฝัง่ซา้ยของเสน้ 
no effect ซึง่ระบวุา่ กจิกรรมการทดลองนี้ ไดผ้ลดจีรงิ 
 เสน้ที ่ 5 เปน็งานวจิยัขนาดเลก็มาก มชีว่งของความ
เชื่อมั่นกว้าง มีน้ำหนักในการวิเคราะห์น้อยมาก และไม่
ครอ่มเสน้ no effect แตอ่ยูท่างฝัง่ขวาทีแ่สดงวา่กจิกรรม
การทดลองใหผ้ลดสีูก้จิกรรมตามปกตไิม่ได ้
 แถวที ่ 6 สญัลกัษณร์ปูเพชร      ความกวา้งของ
สญัลกัษณ์ไม่ไดค้รอ่มเสน้ no effect และอยู่ในฝัง่ทีแ่สดง
ว่าการทดลองให้ผลดีกว่า จึงสรุปได้ว่าจากการวิเคราะห ์ 
อภมิานงานวจิยัทัง้ 5 เรือ่ง กจิกรรมการทดลองนี้ ไดผ้ลดี
กวา่เมือ่เปรยีบเทยีบกบักจิกรรมตามปกต ิ
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ความไม่เป็นเอกพันธ์(Heterogeneity)
 ในการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบอาจมีการ
วเิคราะหอ์ภมิานหรอืไมม่กี็ได ้ ถา้หากนกัวจิยัเหน็วา่งานวจิยั
แตล่ะเรือ่งทีน่ำมาทบทวนมลีกัษณะคลา้ยคลงึกนัทีน่า่จะนำมา
รวมกันได้และให้ข้อมูล (เชิงปริมาณ) ที่เพียงพอเกี่ยว  
กบัผล (effect) ของกจิกรรมการทดลองทีศ่กึษาแลว้ นกัวจิยั  
กส็ามารถทีจ่ะนำผลเหลา่นัน้มารวมกนัได้โดยวธิวีเิคราะห ์ 
อภมิาน แตถ่งึอยา่งไรกต็ามงานวจิยัทีเ่ราคดิวา่คลา้ยคลงึกนั 
ในความเปน็จรงิแลว้กอ็าจจะยงัมคีวามแตกตา่งกนัในเรือ่ง

รายละเอียดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเกณฑ์การคัดเข้าหรือ  
คัดออกของงานวิจัย ตัวกิจกรรมการทดลองและกิจกรรม  
ตามปกต ิ (ทั้งในเรื่องของรูปแบบหรือความเข้มข้นของ
กจิกรรม ระยะเวลา และวธิกีาร) ประเภทและวธิกีารประเมนิ
ผลลพัธ ์ เปน็ตน้6 เพือ่ใหผู้อ้า่นมคีวามเขา้ใจในเรือ่งนี ้ จงึ  
ขอยกตัวอย่างการวิเคราะห์อภิมานโดย Devine และ 
Reifschneider7 ซึง่ไดว้เิคราะหป์ระสทิธผิลของการใหค้วามรู้
และการดูแลด้านจิตใจ (psychoeducational care) ใน  
ผูป้ว่ยความดนัโลหติสงู ในการศกึษาครัง้นี ้ นกัวจิยัไดเ้ลอืก
งานวจิยัเชงิทดลองทีท่ดสอบผลของกจิกรรมการพยาบาลทัง้
ในรปูแบบของการใหค้วามรูแ้กผู่ป้ว่ย หรอืการดแูลดา้นจติใจ 
หรือให้ทั้งความรู้และการดูแลด้านจิตใจในผู้ป่วยความดัน
โลหติสงูตอ่สขุภาวะทางกาย สขุภาวะทางจติ การปฏบิตัติาม
แผนการรักษา และความรู้เกี่ยวกับสภาวะของโรคและ
แผนการรกัษา จากการศกึษานี ้ จะเหน็ไดว้า่ผลลพัธท์ีศ่กึษามี
ถงึ 4 ดา้น และเมือ่พจิารณาเพยีงแคต่วัแปรผลลพัธด์า้นสขุ
ภาวะทางกาย กพ็บวา่แตล่ะงานวจิยัทีน่ำมาได้ใหค้วามหมาย
ของตวัแปรนีแ้ละวดัตา่งกนั เชน่ บางงานวจิยัสนใจเฉพาะคา่
ความดนัโลหติ บางงานวจิยัสนใจทัง้คา่ความดนัโลหติและ  
นำ้หนกัตวั ความแตกตา่งทีพ่บนีอ้าจทำใหก้ารทดลองที่ไดจ้าก
แตล่ะงานวจิยัไดผ้ลไมส่มำ่เสมอ (inconsistency of effects) 
ดงันัน้กอ่นทีน่กัวจิยัจะนำผลการวเิคราะหอ์ภมิานไปอา้งองิยงั
กลุม่ประชากร (generalization) นกัวจิยัจำเปน็ตอ้งตรวจสอบ
กอ่นวา่งานวจิยัทีน่ำมาวเิคราะหใ์หผ้ลสมำ่เสมอหรอืไม ่ การ
ตรวจสอบนีเ้รยีกวา่ การทดสอบความไมเ่ปน็เอกพนัธ ์ (test 
for heterogeneity) โดยทีค่วามไมเ่ปน็เอกพนัธส์ามารถแบง่
ออกเปน็สองประเภท ดงันี8้  
 ความไมเ่ปน็เอกพนัธเ์ชงิคลนิกิ (clinical heterogeneity) 
ในทางทฤษฎสีามารถนำผลการทดลองจากงานวจิยัแตล่ะเรือ่ง
มาวิเคราะห์รวมกัน และในที่สุดก็ ได้ตัวเลขที่เรียกว่า   
ค่าอิทธิพล (effect size) แต่ก็มีคำถามสำหรับนักวิจัยว่า 
ตวัเลขทีว่เิคราะห์ไดน้ัน้นำมาใชป้ระโยชน์ไดจ้รงิหรอื ขอ้ที ่ 
นกัวจิยัอาจตอ้งคำนงึถงึคอื งานวจิยัเหลา่นัน้แมมุ้ง่หวงัใน
ผลลพัธท์ีเ่หมอืนกนั แตก่ย็อ่มมคีวามแตกตา่งกนัทัง้ในเรือ่ง
ของลกัษณะกลุม่ตวัอยา่ง วธิกีารเลอืกตวัอยา่ง ความรนุแรง
ของโรคและวิธีดำเนินการในกิจกรรมที่ทดลอง เป็นต้น   
ในการนำงานวจิยัเชงิทดลองมาวเิคราะหอ์ภมิานนัน้ นกัวจิยั
จะตดัสนิวา่มคีวามไมเ่ปน็เอกพนัธเ์ชงิคลนิกิหรอืไมน่ัน้ไม่ได้
เปน็เรือ่งเชงิปรมิาณหรอืตวัเลขทีค่ำนวณได ้ หากแตเ่ปน็เรือ่ง
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เชงิคณุภาพทีน่กัวจิยัตอ้งคำนงึถงึขอ้เหมอืนและขอ้แตกตา่ง
ระหวา่งงานวจิยัทีน่ำมาวเิคราะห ์ ในแงม่มุของการนำมาใช้
ทางคลนิกิ 
 ความไม่เป็นเอกพันธ์เชิงสถิต ิ (statistical 
heterogeneity) ในการทบทวนวรรณกรรมอยา่งเปน็ระบบ 
บ่อยครั้งที่เราพบว่างานวิจัยเชิงทดลองแต่ละเรื่องที่สนใจ
ศกึษาผลลพัธเ์ดยีวกนั เมือ่นำมาวเิคราะหจ์ะไดผ้ลของการ
ทดลองแตกตา่งกนั บางการทดลองใหผ้ลดมีาก แตบ่างการ
ทดลองใหผ้ลดนีอ้ยกวา่เมือ่เปรยีบเทยีบกบักจิกรรมในกลุม่
ควบคมุ และความไมส่มำ่เสมอของผลการทดลองนีส้ามารถ
คำนวณได้โดยวธิทีางสถติ ิ กรณเีชน่นีเ้รยีกวา่ ความไมเ่ปน็
เอกพนัธเ์ชงิสถติ ิซึง่มวีธิทีดสอบโดยเฉพาะ 
 
การทดสอบความไม่เป็นเอกพันธ์
(Testforheterogeneity)ในฟอเรสท์พล็อท
 การทดสอบความไม่เป็นเอกพันธ์ในฟอเรสท์พล็อท 
สามารถทำได้สองวิธีคือ จากการดูลักษณะเส้นและ
สญัลกัษณ์ในฟอเรสทพ์ลอ็ท เรยีกวธินีีว้า่ “eyeball test” 
และจากคา่สถติทิีป่รากฎในฟอเรสทพ์ลอ็ท8 

 จากรปูที ่ 2 เปน็การเปรยีบเทยีบฟอเรสทพ์ลอ็ทของ
การวเิคราะหอ์ภมิานสองเรือ่ง ใน Forest plot A จะพบวา่
ผลของการวิจัยแต่ละเรื่องจะคล้ายกันคือ ค่า point 
estimate หรอืเครือ่งหมายสีเ่หลีย่มทัง้หมดอยูท่างขวาของ

  

Forest plot A Forest plot B

favors treatment     favors control

0.01  0.1 1        10       100

favors treatment     favors control

0.01    0.1        1  10  100

 ค่าสถิติที่ระบุว่างานวิจัยที่นำมาวิเคราะห์อภิมานมี
ความเปน็เอกพนัธห์รอืไม ่ มดีงันี6้ 

 1. ค่า Chi-square (χ2) หรือ Cochran Q test   
เนือ่งจากการทดสอบทางสถติเิพือ่หาความไมเ่ปน็เอกพนัธ์
มกัจะมกีำลงัทดสอบไมส่งูนกั จงึนยิมกำหนดระดบันยัสำคญั
ทางสถติไิวท้ีร่ะดบัสงูกวา่ปกต ินัน่คอื ตอ้งมคีา่ p > 0.1 จงึ
จะถอืวา่มคีวามเปน็เอกพนัธ ์ ในกรณเีชน่นีน้กัวจิยักส็ามารถ
เดินหน้าทำการวิเคราะห์เพื่อรวมผล (effect) ของการ
ทดลองได ้  
 2. คา่ I 2 ซึง่เปน็คา่ทีน่ยิมใชม้ากกวา่ โดยบอกวา่งาน
วจิยัทีน่ำมาศกึษามคีวามแปรผนั (variation) หรอืความไม่
สมำ่เสมอของผลการวจิยัมากนอ้ยเพยีงใด ซึง่ความแปรผนั
นีเ้นือ่งมาจากความไมเ่ปน็เอกพนัธ ์ ไม่ใชเ่พราะโดยบงัเอญิ 
(chance) ค่า I 2 จะแสดงในรูปของร้อยละ ถ้าค่า I 2 
เทา่กบั 0% แสดงวา่มคีวามเปน็เอกพนัธ ์คา่ I 2 ทีม่ากขึน้
แสดงวา่มคีวามไมเ่ปน็เอกพนัธม์ากขึน้ โดยทัว่ไปถา้มคีา่ทีต่ำ่

รปูที ่2 การตรวจสอบความไมเ่ปน็เอกพนัธใ์นฟอเรสทพ์ลอ็ท ดว้ยวธิ ีEyeball Test 

Forest plot A Forest plot B

favors treatment     favors control

0.01  0.1 1        10       100

favors treatment     favors control

0.01    0.1        1  10  100

เสน้ no effect แสดงวา่ งานวจิยัแตล่ะเรือ่งทีน่ำมาศกึษามี
ความเปน็เอกพนัธ ์ ในขณะที ่ Forest plot B แสดงผลของ
การวจิยัแตกตา่งกนั บางงานวจิยัพบวา่กจิกรรมตามปกตใิน
กลุม่ควบคมุใหผ้ลดกีวา่ แตบ่างงานวจิยัพบวา่กจิกรรมการ
ทดลองดกีวา่ โดยจะเหน็วา่เครือ่งหมายสีเ่หลีย่มกระจายอยู่
ทัง้สองขา้งของเสน้ no effect เปน็การบง่บอกวา่งานวจิยั
ทัง้หมดทีน่ำมาวเิคราะห์ไมม่คีวามเปน็เอกพนัธน์ัน่เอง 
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กวา่รอ้ยละ 25 แสดงวา่มคีวามไมเ่ปน็เอกพนัธใ์นระดบัตำ่  
 หากการวเิคราะหพ์บวา่งานวจิยัทีน่ำมาศกึษามคีวาม  
ไมเ่ปน็เอกพนัธ ์ นกัวจิยัสามารถจดัการกรณนีี้ ไดส้องวธิ ี8  
 วิธีแรก นักวิจัยตัดสินใจไม่นำเสนอผลรวมของผล  
การศกึษาทัง้หมดทีน่ำมาวเิคราะห ์ แตค่วรหาเหตผุลวา่ทำไม
งานวิจัยที่นำมาศึกษาจึงไม่เป็นเอกพันธ ์ ซึ่งอาจเกิดจาก
ความแตกตา่งทางคลนิกิ และเกดิจากประเดน็ทางระเบยีบ
วธิวีจิยั เชน่ ปญัหาทีเ่กดิจากการสุม่เขา้กลุม่ (randomization) 
การยุติการทดลองเร็วเกินไป การใช้สูตรคำนวณที่ต่างกัน 
และความอคตใินการพมิพเ์ผยแพรง่านวจิยั (publication 
bias) เป็นต้น ตัวอย่างการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็น
ระบบที่ใชว้ธินีี ้ ผูอ้า่นสามารถศกึษาไดจ้ากงานของ Tramer 
และคณะ9  

 วธิทีีส่อง ถา้นกัวจิยัเชือ่วา่การทดลองเหลา่นัน้กำลงั
วดัในเรือ่งเดยีวกนั หรอืวา่ความแปรผนัทีเ่กดิขึน้ไมส่ามารถ
อธบิายได ้ (unexplained variability) และการรวมผลของ
การทดลองเหล่านั้นนา่จะเปน็ประโยชน ์ ในกรณเีช่นนี้นกั
วิจัยสามารถรวมผลของการทดลองจากแต่ละงานวิจัยได ้
หากยอ้นกลบัไปทีง่านวจิยัของ Devine และReifschneider7 
ทีก่ลา่วไวข้า้งตน้ในหวัขอ้ความไมเ่ปน็เอกพนัธ ์ จะเหน็ไดว้า่
เมือ่วเิคราะหท์างสถติแิลว้พบความไมเ่ปน็เอกพนัธ์ในงาน
วจิยัทีศ่กึษาตวัแปรผลลพัธเ์กีย่วกบัคา่ความดนัโลหติ ซึง่นกั
วิจัยได้ให้เหตุผลถึงความแปรผันที่พบในผลการทดลองว่า 
อาจเนือ่งมาจากมกีจิกรรมการทดลองเพือ่ลดความดนัโลหติ
หลายรปูแบบ ไดแ้ก ่การใหค้วามรูอ้ยา่งเดยีว การใชเ้ทคนคิ
ผอ่นคลาย การตดิตามตรวจสอบพฤตกิรรมและการใชห้ลาย

รปูที ่3 เปรยีบเทยีบฟอเรสทพ์ลอ็ทระหวา่ง Fixed Effects Model และ Random Effects Model 
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วิธีร่วม ถึงกระนั้นนักวิจัยก็ยังคงทำการวิเคราะห์หาค่า
อทิธพิล (effect size) หรอืผลรวมของงานวจิยัทัง้หมด (โดย
นำเสนอในรปูแบบตาราง ไม่ใชฟ่อเรสทพ์ลอ็ท) นอกจาก
ตัวอย่างดังกล่าว ผู้อ่านสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากการ
ทบทวนวรรณกรรมอยา่งเปน็ระบบของ Oliver และคณะ10 
ซึง่ใชว้ธิทีีส่องนี้ในการนำเสนอ 
 ในกรณีที่นักวิจัยพบความไม่เป็นเอกพันธ ์  นักวิจัย
อาจต้องเลือกใช้สูตรสำหรับการคำนวณร้อยละ 95 ของ  
ชว่งความเชือ่มัน่ใหเ้หมาะสมดว้ย ซึง่มสีองวธิ ี คอื fixed 
effects model (วธินีีส้นันษิฐานวา่ ผลของการทดลอง หรอื 
treatment effects ที่ไดจ้ากงานวจิยัตา่งๆ ทีน่ำมาศกึษามี
คา่ไมต่า่งกนัหรอืมคีา่คงที)่ และ random effects model 
(วิธีนี้สันนิษฐานว่า ผลของการทดลองที่ ได้จากงานวิจัย
แตล่ะเรือ่งมคีา่ตา่งกนัแตก่ระจายอยูร่อบๆ คา่เฉลีย่ของผล
ของการทดลอง) โดยทัว่ไปถา้คา่ I 2 นอ้ยกวา่รอ้ยละ 40 ให้
ใชว้ธิ ีfixed effects model ถา้ I 2 อยูร่ะหวา่งรอ้ยละ 40 – 
84 ให้ใชว้ธิ ีrandom effects model แทน แตถ่า้ I 2 มคีา่
ตั้งแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไปแสดงว่ามีความไม่เป็นเอกพันธ ์ 
สูงมาก ผลของการทดลองมีความแตกต่างกันมากจน  
ไม่สามารถนำมารวมกันได้และนักวิจัยไม่ควรนำงานวิจัย
เหลา่นีม้าทำการวเิคราะหอ์ภมิาน11 

 ถ้าหากงานวิจัยที่นำมาวิเคราะห์อภิมานมีความเป็น  
เอกพนัธแ์ลว้ ไมว่า่จะใชว้ธิ ี fixed effects model หรอื 
random effects model คา่รอ้ยละ 95 ของชว่งความเชือ่
มั่นสำหรับผลรวมของผลการศึกษาทั้งหมดจะใกล้เคียงกัน
มาก แตถ่า้มคีวามไมเ่ปน็เอกพนัธ ์ เมือ่ใชว้ธิทีีต่า่งกนัในการ
คำนวณคา่รอ้ยละ 95 ของชว่งความเชือ่มัน่สำหรบัผลรวม
ของการศกึษาทัง้หมด จะพบวา่คา่ overall effect ตา่งกนั 
และสญัลกัษณร์ปูเพชรในกราฟที่ใชว้ธิคีำนวณแบบ random 
effects model จะมคีวามกวา้งมากกวา่เมือ่คำนวณโดยวธิ ี
fixed effects model ดงัแสดงในรปูที ่3 อยา่งไรกต็ามไมว่า่
จะใชว้ธิีใดในการคำนวณ โปรดสงัเกตวา่คา่รอ้ยละ 95 ของ
ชว่งความเชือ่มัน่ของแตล่ะงานวจิยั และคา่สถติทิีท่ดสอบ
ความไมเ่ปน็เอกพนัธย์งัคงมคีา่ไมต่า่งกนั  
 

สรปุ
 ฟอเรสทพ์ลอ็ทเปน็กราฟที่ใชป้ระกอบการนำเสนอผล
การวเิคราะหอ์ภมิาน ขอ้มลูทีส่ำคญัในฟอเรสทพ์ลอ็ท ไดแ้ก ่
จำนวนงานวิจัยที่นำมาศึกษา จำนวนตัวอย่างในงานวิจัย

แตล่ะเรือ่งและในแตล่ะกลุม่ทีศ่กึษา ผลรวมของผลการวจิยั
แต่ละเรื่องซึ่งอาจเป็นค่าความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ย   
คา่ OR หรอืคา่ RR  รวมทัง้คา่รอ้ยละ 95 ของชว่งความ  
เชือ่มัน่ และความไมเ่ปน็เอกพนัธข์องผลการวจิยัซึง่สามารถ
ทดสอบได้โดยการดลูกัษณะของฟอเรสทพ์ลอ็ท หรอืดจูาก
คา่สถติทิีท่ดสอบความไมเ่ปน็เอกพนัธข์องงานวจิยัทัง้หมดที่
นำมาวเิคราะห ์จะเหน็ไดว้า่เพยีงเสน้ สญัลกัษณ ์และขอ้มลู
ทีป่รากฏในฟอเรสทพ์ลอ็ทภาพเดยีวกส็ามารถสรปุรวบยอด
ผลของงานวิจัยทั้งหมดในเรื่องที่นักวิจัยสนใจได ้ การนำ  
เสนอผลการวิเคราะห์อภิมานด้วยฟอเรสท์พล็อทจึงเป็น  
วธิกีารทีน่ยิม ดงันัน้ นกัวจิยัจงึควรมคีวามรูค้วามเขา้ใจใน
การแปลผลขอ้มลูที่ไดจ้ากฟอเรสทพ์ลอ็ทอยา่งถกูตอ้งเพือ่
ประโยชนส์งูสดุในการปฏบิตัติามหลกัฐานเชงิประจกัษ ์ 
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