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Is most research waste?

“Worldwide, over US$100 billion is invested every year 
in supporting biomedical research, which results in an 

estimated 1 million research publications per year - 
Robert Wiblin · February 27, 2013 12:03 am
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Good 
research 
questions 



-Thoranin Kongsuk 
18 February 2015

“Research question คือ ข้อความประโยคคำถาม
ที่ผู้วิจัยต้องการค้นหาคำตอบ”



ประเภทของคำถามการวิจัย
1. Primary research question: 

เป็นคำถามหลักจะมีคำถามเดียว
เป็นคำถามที่สำคัญที่สุด นำไป
พิจารณาเลือก Research design 
และ คำนวณขนาดตัวอย่าง

2. Secondary research questions: 
สามารถมีหลายคำถาม มีความ
สำคัญรองลงมา ผู้วิจัยต้องระลึกว่า 
อาจไม่ได้คำตอบถูกต้องครบถ้วน
เพราะไม่ได้คำนวณขนาดตัวอย่าง
สำหรับคำถามการวิจัยนี้  



FINER criteria 
For a good research question

F : feasible (เป็นไปได้)

I : interesting (น่าสนใจ)

N : novel (ใหม่หรือแตกต่าง)

E : ethical(มีจริยธรรม)

R : relevant (ตรงประเด็น)

Hulley SB, Cummings SR, Branner WS, Grady DG, Newman TB. 
Designing clinical research 4th ed. NewYork. Lippincott. 2013



Feasible

มีกลุ่มตัวอย่างที่สามารถหาได้
อย่างเพียงพอ

มีความเชี่ยวชาญเชิงเทคนิค
เพียงพอ(ทักษะ เครื่องมือ 
ประสบการณ์)

ต้นทุนไม่มากเกิน(เงินและเวลา)

อยู่ในขอบเขตที่บริหารจัดการ
ได้(focus)

หาแหล่งทุนสนับสนุนได้



Interesting

คำถามวิจัยควรน่าสนใจไม่
เพียงแต่ตัวเราเองสนใจ 
บุคคลหรือหน่วยงานที่
สำคัญก็มองว่าน่าสนใจด้วย
เช่น ผู้เชี่ยวชาญภายนอก 
แหล่งทุน หรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 



Novel

ค้นหาสิ่งใหม่หรือแตกต่าง
จากเดิม

ขยายสิ่งที่ค้นพบเดิม

ได้นวตกรรม (ด้านสุขภาพ      
เวชปฏิบัติ โรค หรือระเบียบ
วิธีวิจัย)



Ethical

คำถามวิจัยควรนำไปสู่การ
วิจัยที่ไม่ผิดจริยธรรม ไม่มี
ความเสี่ยงต่อร่างกายที่
ยอมรับไม่ได้หรือ ลุกล้ำสิทธิ
ส่วนตัว



Relevant

ผลการวิจัยมีผลกระทบ
อย่างมีนัยสำคัญต่อ : 
scientific knowledge, 
clinical practice, health 
policy

ตรงประเด็นปัญหาหรือ
โอกาสพัฒนาขององค์กร 
พื้นที่หรือประชาชน

ชี้ทิศทางการวิจัยในอนาคต 



เราจะตั้งคำถาม
วิจัยอย่างไร?

PICO for 
Good research questions



ประเภทของ คำถามในทางเวชปฏิบัติและในการวิจัย

Background question
• ถามเพื่อหาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ

สิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือสภาวะใด
สภาวะหนึ่ง 

• มี 2 องค์ประกอบที่สำคัญ 
1.คำถาม 5W1H + verb 
2.โรค  การประเมิน  การรักษา  
ประเด็นอื่นเกี่ยวกับการดูแล 

• ตัวอย่าง: 
- อะไรเป็นสาเหตุของโรคซึมเศร้า

Foreground  question

•• ถามเพื่อหาความรู้ที่เฉพาะสำหรับตัดสิน
ใจหรือปฏิบัติ 

• มี 4 องค์ประกอบที่สำคัญ ….PICO
1. Patient and/or problem 
2. Intervention(or exposure) 
3. Comparison, if relevant 
4. Clinical Outcome 

including Time if relevant

• ตัวอย่าง: “ผู้ป่วยซึมเศร้า(P) การรักษา
ด้วยยา SSRIs(I) มีผลลดอาการซึมเศร้า 
(O) มากกว่าผู้ป่วยที่ได้ยา TCA หรือ
ไม่(C)ภายในเวลา 1 เดือน(T)”



ตั้งคำถามวิจัยที่ดี ด้วย PICO
คำถาม ผู้ป่วย/ปัญหา(P) Intervention(I) การเปรียบเทียบ(C) ผลลัพธ์(O)

1 ในการพัฒนาระบบ
ดูแลผู้ป่วยโรคซึม
เศร้าในสถาน
บริการปฐมภูมิ

การใช้เครื่องมือคัด
กรองโรคซึมเศร้า

เมื่อเปรียบเทียบกับไม่ใช้
แบบคัดกรอง

จะเพิ่มอัตราการเข้า
ถึงบริการของผู้
ป่วยโรคซึมเศร้าได้
หรือไม่

2 ในผู้ป่วยโรคซึม
เศร้าคนไทย

การรักษาด้วย การ
ระลึกย้อนหลังร่วมกับ
ยาFluoxetine 

การรักษา
ด้วยFluoxetine อย่าง
เดียว

ประสิทธิภาพใน
การหายจากอาการ
ซึมเศร้าแตกต่าง
กันหรือไม่

3 ในเด็กที่มีIQระดับ
คาบเส้น

การได้รับโปรแกรม
ช่วยเหลือ Prasri 
model

เปรียบเทียบกับแนวทาง
การช่วยเหลือของกรม
สุขภาพจิต

สามารถเพิ่ม
ระดับIQ ได้แตก
ต่างกันหรือไม่

4 ในหญิงหลังคลอด การอยู่ไฟตาม
ประเพณี

เทียบกับที่ไม่ได้อยู่ไฟ มีอัตราการป่วย
เป็นโรคซึมเศร้า
ต่างกันหรือไม่



คำถาม ผู้ป่วย/ปัญหา(P) Intervention(I) การเปรียบ
เทียบ(C)

ผลลัพธ์(O)
5 ในผู้ป่วย

โรคจิตเภทเรื้อรัง
การได้ยา 
clozapine 

- ทำให้เกิดภาวะเม็ด
เลือดขาวต่ำใน
อัตราความชุกเท่าไร

6 ผู้ป่วยโรคจิตจาก  
แอมเฟตามีน

รักษาด้วย
ยาrisperidone

เปรียบเทียบกับรักษา
ด้วย
ยาperphenazine

ลดอาการpsychosis 
และป้องกันการกลับ
ซ้ำของอาการ 
psychosis ต่างกัน
หรือไม่

7 ในผู้ป่วยโรคซึม
เศร้าที่มีอาการ
ปานกลาง

จิตบำบัดแบบCBT จิตบำบัดแบบSatir ทำให้อาการซึมเศร้า
หายแตกต่างกันหรือ
ไม่

ตั้งคำถามวิจัยที่ดี ด้วย PICO



ตัวอย่าง..Research questions

ผู้ที่ป่วยโรคซึมเศร้าในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้มีจำนวนเท่าไรที่ประสบ
ความสูญเสียจากเหตุการณ์รุนแรง (P,O) 

ผู้ประสบความสูญเสียจากเหตุการณ์รุนแรงในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้มี
จำนวนเท่าไรที่ป่วยเป็นโรคซึมเศร้า (P,O) 

ผู้ประสบความสูญเสียจากเหตุการณ์รุนแรงในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
ป่วยเป็นโรคซึมเศร้ามากกว่าประชาชนทั่วไปหรือไม่  (P,C,O) 

ผู้ป่วยโรคซึมเศร้าในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นผู้ประสบความสูญเสีย
จากเหตุการณ์รุนแรงมากกว่าประชาชนทั่วไปหรือไม่  (P,C,O)

ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปัจจุบันนี้ ผู้ประสบความสูญเสียจาก
เหตุการณ์เป็นโรคซึมเศร้ามากกว่าประชาชนทั่วไปหรือไม่  (P,C,O)

การศึกษาการเกิดโรคซึมเศร้าใน 3จังหวัดชายแดนใต้



คำถามการวิจัยทางคลินิก 
ที่มุ่งความเป็นExcellence ของหน่วยงานควรมาจากไหน?

ตกจากฟ้า หรือเจ้านายสั่งมา?

นั่งสมาธิ..เข้าฌาน?

ถามครูหรือผู้รู้?

ผู้วิจัยสนใจอยากทำ?

ปัญหาทางคลินิกในงานที่ปฏิบัติ?

ปัญหาผู้ป่วยที่เราดูแลแก้ไขได้ไม่ดีหรือยังไม่สำเร็จ? 

The research 
consume a lot of 

resource 



กำหนด  
research questions 
จากGap analysis  



Gap analysis
จะช่วยหาคำถามการวิจัย...ที่จำเป็น



Actual performance 

Potential performance 

Gap Root cause 
analysis

Research Question 
และแผนวิจัยพัฒนา

เพื่อจัดการ root cause 
และปิดGap 

บ่งชี้
สถานะ
ปัจจุบัน

Gap analysis

กำหนดเป้าหมาย
สถานะในอนาคต
สถานะที่ต้องการ

สถานะที่เป็นมาตรฐาน
Best practice 

วิเคราะห์ระบบ
และข้อมูลปัจจุบัน



ขั้นตอนการกำหนดคำถามการวิจัยเพื่อแก้ไข
ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับประเด็นExcellenc

Gap analysis การ
วิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
ประเด็น Excellent 
หน่วยงานของเรา

• บ่งชี้สถานะปัจจุบัน
• กำหนดสถานะอนาคต

บ่งชี้ Gap พร้อม
วิเคราะห์ Root 
cause ของGap

พิจารณาเลือก Gap ที่
สามารถปิดGapได้ด้วย 
การวิจัย แล้วนำมาตั้ง 
Research questions 
ด้วย PICO

ตรวจสอบ คุณสมบัติ
ของResearch 
questions ที่ดี 
ตามFINER criteria 

เลือก Research 
design ที่ดีที่สุด 
สำหรับแต่ละ 
Research question 

กำหนดมาตรการปิด 
Gap โดยมุ่งจัดการ 
Root cause



ตัวอย่าง การตั้งคำถามวิจัยจาก Gap

สถานะปัจจุบัน สถานะที่ต้องการ Gap
(Y/N)

มาตรการ
เพื่อปิดGAP

Primary research 
question 

มีการนำจิตบำบัดหลาย
รูปแบบมาใช้รักษาผู้
ป่วยโรคซึมเศร้าแต่ยัง

ไม่มีการประเมิน
ประสิทธิผลในคนไทย

มีจิตบำบัดที่มีหลักฐาน
เชิงประจักษ์ที่น่าเชื่อถือ 
ว่ามีประสิทธิผลในการ
บำบัดรักษาผู้ป่วยโรค
ซึมเศร้าสำหรับคนไทย

Y

วิจัยเพื่อวัด
ประสิทธิผล 

CBT ในการ
รักษาโรคซึม

เศร้าในคนไทย

• ผู้ป่วยซึมเศร้าคนไทย(P) 
การรักษาด้วย CBI(I) มีผล
ลดอาการซึมเศร้า (O) 
มากกว่าผู้ป่วยที่รักษาด้วย
วิธีการที่มีอยู่ปัจจุบันหรือ
ไม่(C) ภายในเวลา  3 
เดือน(T)”

โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
Excellence center of depressive disorders 

FINER criteria
1. Feasible 👍
2. Interesting👍
3. Novel👍
4. Ethic👍
5. Relevant👍

พิจารณ
า



สถานะปัจจุบัน สถานะที่
ต้องการ

Gap
(Y/N)

มาตรการ
เพื่อปิดGAP

Primary research 
question 

ยังไม่ทราบ
ปัจจัยเสี่ยงของ
การเกิดโรคจิต
ในผู้ที่เสพติด

ยาบ้า

มีองค์ความรู้
ปัจจัยเสี่ยงที่
ทำให้เกิด

โรคจิตในผู้ที่
เสพติดยาบ้า

Y

วิจัยศึกษาปัจจัย
เสี่ยงของการเกิด
โรคจิตในผู้ที่เสพ

ติดยาบ้า

• ในผู้ที่เสพติดยาบ้า(P) อายุ
ของผู้เสพ,ปริมาณและระยะ
เวลาที่เสพ (E) เป็นปัจจัย
เกี่ยวข้องกับการเกิด
โรคจิต(O)หรือไม่

FINER criteria
1. Feasible 👍
2. Interesting👍
3. Novel👍
4. Ethic👍
5. Relevant👍

พิจารณ
า

ตัวอย่าง การตั้งคำถามวิจัยจาก Gap
โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์

Excellence center of substance use disorders



การเลือก  
Research design 

สำหรับ 
Research question 



Research design จะขึ้นอยู่กับ 
Primary research question 

การวิจัยคือการหาคำตอบให้กับคำถามการวิจัย

เราจะต้องเลือก Research design ที่เหมาะสม
มีBiasน้อยที่สุดและมีลำดับความน่าเชื่อถือ

สูงสุด(เท่าที่สามารถดำเนินการได้) เพื่อให้ได้ผล
การวิจัยที่เป็นค่าจริง สำหรับเป็นคำตอบให้กับ

คำถามการวิจัย 



ประเภทของคำถามการวิจัย 
และรูปแบบการวิจัยที่ให้คำตอบที่ดี

ลักษณะคำถาม ประเภทคำถาม BEST STUDY DESIGN

HOW CAN WE ALLEVIATE 
THE PROBLEM?

INTERVENTION  
OR THERAPY Randomised control trial(RCT)

WHAT IS CAUSE OF THE 
PROBLEM?

AETIOLOGY OR 
RISK FACTORS

Randomised control trial(RCT)

Cohort study


Case-control study

WHAT IS FREQUENCY OF 
THE PROBLEM?

FREQUENCY  
AND RATE

Cohort study

Cross-sectional descriptive study

DOES THIS PERSON HAVE 
THE PROBLEM? DIAGNOSIS

Cross sectional study

(Independent, blind, comparison with 

gold standard test)

WHO WILL GET THE 
PROBLEM?

PROGNOSIS AND 
PREDICTION 

Cohort study

Survival study



ตัวอย่างของคำถามการวิจัย 
และรูปแบบการวิจัยที่ให้คำตอบที่ดี

ลักษณะคำถาม PRIMARY RESEARCH QUESTION BEST STUDY DESIGN

HOW CAN WE ALLEVIATE 
THE PROBLEM?

ในผู้ป่วยโรคซึมเศร้าคนไทย(P) โปรแกรม
การระลึกความหลัง(I) สามารถลดอาการซึม

เศร้า(O)ได้หรือไม่
Randomised control trial(RCT)

WHAT IS CAUSE/
FACTORS OF THE 
PROBLEM?

ในผู้ป่วยโรคจิตเภทคนไทย(P) ที่ได้
ยาCLOZAPINE (E) จะมีโอกาสเกิดเม็ด
เลือดขาวต่ำ(O)มากกว่าได้รับยาต้าน

โรคจิตชนิดอื่น(C)หรือไม่

Randomised control trial(RCT)

Cohort study


Case-control study

WHAT IS FREQUENCY 
OF THE PROBLEM?

ในเด็กหญิงวัยรุ่น(P)มีความชุกของ
การตั้งครรภ์(O)ในอัตราเท่าไร

Cohort study

Cross-sectional descriptive study

DOES THIS PERSON 
HAVE THE PROBLEM?

ในเด็กที่มีปัญหาพัฒนาการล่าช้า(P) 
อนามัย55(TOOL) สามารถบ่งชี้ได้

ดี(O)หรือไม่

Cross sectional study

(Independent, blind, comparison 

with gold standard test)

WHO WILL GET THE 
PROBLEM?

ในผู้ป่วยโรคซึมเศร้าคนไทย(P)มีการ
ดำเนินโรคอย่างไร REMISSION, 

RELAPSE(O)

Cohort study

Survival study



ตัวอย่าง..การเชื่อมโยง การปิดGapกับคำถามวิจัยและresearch design

FINER criteria
1. Feasible 👍
2. Interesting👍
3. Novel👍
4. Ethic👍
5. Relevant👍

สถานะปัจจุบัน สถานะที่ต้องการ Gap
(Y/N)

มาตรการ
เพื่อปิดGAP

Primary research 
question 

Research 
design

มีการนำจิตบำบัด
หลายรูปแบบมาใช้
รักษาผู้ป่วยโรคซึม
เศร้าแต่ยังไม่มีการ
ประเมินประสิทธิผล

ในคนไทย

มีจิตบำบัดที่มีหลัก
ฐานเชิงประจักษ์ที่
น่าเชื่อถือ ว่ามี

ประสิทธิผลในการ
บำบัดรักษาผู้ป่วย

โรคซึมเศร้า
สำหรับคนไทย

Y

วิจัยเพื่อวัด
ประสิทธิผล 
CBT ใน
การรักษา

โรคซึมเศร้า
ในคนไทย

• ผู้ป่วยซึมเศร้าคนไทย(P) 
การรักษาด้วย CBI(I) มี
ผลลดอาการซึมเศร้า 
(O) มากกว่าผู้ป่วยที่
รักษาด้วยวิธีการที่มีอยู่
ปัจจุบันหรือไม่(C) 
ภายในเวลา  3 
เดือน(T)”

Randomized 
control trial

พิจารณ
า



Research
Methodology 

of RCT

สถานะปัจจุบัน สถานะที่ต้องการ Gap
(Y/N)

มาตรการ
เพื่อปิดGAP

Primary research 
question 

Research 
design

มีการนำจิตบำบัด
หลายรูปแบบมาใช้
รักษาผู้ป่วยโรคซึม
เศร้าแต่ยังไม่มีการ
ประเมินประสิทธิผล

ในคนไทย

มีจิตบำบัดที่มีหลัก
ฐานเชิงประจักษ์ที่
น่าเชื่อถือ ว่ามี

ประสิทธิผลในการ
บำบัดรักษาผู้ป่วย

โรคซึมเศร้า
สำหรับคนไทย

Y

วิจัยเพื่อวัด
ประสิทธิผล 
CBT ใน
การรักษา

โรคซึมเศร้า
ในคนไทย

• ผู้ป่วยซึมเศร้าคนไทย(P) 
การรักษาด้วย CBI(I) มี
ผลลดอาการซึมเศร้า 
(O) มากกว่าผู้ป่วยที่
รักษาด้วยวิธีการที่มีอยู่
ปัจจุบันหรือไม่(C) 
ภายในเวลา  3 
เดือน(T)”

Randomized 
control trial

ตัวอย่าง..การเชื่อมโยง การปิดGapกับคำถามวิจัยและresearch design



สถานะ
ปัจจุบัน

สถานะที่
ต้องการ

Gap
(Y/N)

มาตรการ
เพื่อปิดGAP

Primary research 
question 

Research 
design

ยังไม่ทราบ
ปัจจัยเสี่ยง
ของการเกิด
โรคจิตในผู้
ที่เสพติด
ยาบ้า

มีองค์ความรู้
ปัจจัยเสี่ยงที่
ทำให้เกิด

โรคจิตในผู้ที่
เสพติดยาบ้า

Y

วิจัยศึกษา
ปัจจัยเสี่ยงของ
การเกิดโรคจิต
ในผู้ที่เสพติด

ยาบ้า

• ในผู้ที่เสพติดยาบ้า(P) 
อายุของผู้เสพ,ปริมาณ
และระยะเวลาที่เสพ (E) 
เป็นปัจจัยเกี่ยวข้องกับ
การเกิดโรคจิต(O)หรือไม่

Case control

FINER criteria
1. Feasible 👍
2. Interesting👍
3. Novel👍
4. Ethic👍
5. Relevant👍

พิจารณ
า

ตัวอย่าง..การเชื่อมโยง การปิดGapกับคำถามวิจัยและresearch design



สถานะปัจจุบัน สถานะที่
ต้องการ

Gap
(Y/N)

มาตรการ
เพื่อปิดGAP

Primary research 
question 

Research 
design

ยังไม่ทราบปัจจัย
เสี่ยงของการเกิด
โรคจิตในผู้ที่เสพ

ติดยาบ้า

มีองค์ความรู้
ปัจจัยเสี่ยงที่
ทำให้เกิด

โรคจิตในผู้ที่
เสพติดยาบ้า

Y

วิจัยศึกษา
ปัจจัยเสี่ยงของ
การเกิดโรคจิต
ในผู้ที่เสพติด

ยาบ้า

• ในผู้ที่เสพติดยาบ้า(P) 
อายุของผู้เสพ,ปริมาณ
และระยะเวลาที่เสพ (E) 
เป็นปัจจัยเกี่ยวข้องกับ
การเกิดโรคจิต(O)หรือไม่

Case 
control

Research
Methodology 
of case control
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ฝึกปฏิบัติ 
กำหนด research 

questions และเลือก 
research design 



Exercise
 เพื่อหาResearch question และResearch design 

...ในประเด็น excellence 

1. วิเคราะห์ข้อมูล/สถานการณ์ปัจจุบันและhealth care 
system ที่เกี่ยวข้อง

2. บ่งชี้สถานะ/สถานการณ์ปัจจุบัน

3. กำหนดเป้าหมาย สถานะที่ต้องการในอนาคต  หรือ
สถานะที่เป็น best practice (Goal, vision) ใน5ปี
ข้างหน้า

4. บ่งชี้ Gap วิเคราะห์ root causeและกำหนดมาตรการ
ปิดGap

5. พิจารณาเลือกGap ที่การจัดการกับ root cause นั้น. 
ต้องดำเนินการวิจัยเพื่อหาวิธี/แนวทาง/มาตรการ/
เทคโนฯ 

6. สร้างคำถามการวิจัยเพื่อหาคำตอบที่นำไปสู่การปิด 
Gap ในข้อ 5

7. เลือก research design ที่ดีที่สุด เพื่อวิจัยให้เ้คำตอบ 
สำหรับ research question 



ข้อมูลปัจจุบันที่เป็นแนวทางวิเคราะห์
สำหรับหน่วยExcellence โรคจิตเวช หรือปัญหาสุขภาพจิต

1. เรามีวีธีหรือเทคโนฯสำหรับคัดกรอง และบ่งชี้โรคหรือวินิจฉัยดีพอหรือไม่ 

2. เราทราบลักษณะอาการ, clinical featureและการดำเนินโรคดีแล้วหรือไม่ 

3. เราทราบขนาดของปัญหาโรคนี้ดีแล้วหรือไม่ (prevalence, incidence) 

4. เราทราบความรุนแรงและผลกระทบของโรคนี้ดีแล้วหรือไม่(mortality, morbidity, DALY, QoL) 

5. เราทราบการกระจายของโรคนี้ดีแล้วหรือไม่ (time, place, person) 

6. เราทราบสาเหตุและกลไกการเกิดโรคดีแล้วหรือไม่ (individual, community, environment ) 

7. เรามีมาตรการหรือเทคโนโลยีในการควบคุม/แก้ไขดีแล้วหรือไม่(การส่งเสริม การป้องกัน การรักษา 
การฟื้นฟู)

ในสภาพของประเทศไทยปัจจุบัน  
เกี่ยวกับปัญหาหรือโรคจิตเวชที่เป็นประเด็นExcellence ของเรานั้น...



1. เราทราบดีอยู่แล้วหรือไม่ว่าปัญหาสุขภาพจิตหรือโรคจิตเวชหรือสถานการณ์สุขภาพจิต
ใดบ้างที่สามารถแก้ไขได้ด้วย community MH, cultural psychiatry, 
alternative psychiatry, Man made  disaster And brain mind 

2. เราทราบลักษณะของปัญหา โรคหรือสถานการณ์ในข้อ1, ดีแล้วหรือไม่ 

3. เราทราบขนาด การกระจาย ความรุนแรงและผลกระทบของปัญหา โรคหรือสถานการณ์
ในข้อ1 ดีแล้วหรือไม่ (เราทราบสาเหตุและกลไกการเกิดโรคดีแล้วหรือไม่ (individual, 
community, environment ) 

4. ประเด็นexcellenceของเรามีมาตรการหรือเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพดีแล้วหรือไม่  ใน
การบ่งชี้ การส่งเสริม การป้องกัน การรักษา หรือการฟื้นฟู ปัญหา โรคหรือสถานการณ์ใน
ข้อ 1

ในสภาพของประเทศไทยปัจจุบัน  
เกี่ยวกับประเด็นExcellence ของเรานั้น...

ข้อมูลปัจจุบันที่เป็นแนวทางวิเคราะห์
สำหรับหน่วยExcellence ที่ไม่ใช่โรคจิตเวช หรือปัญหาสุขภาพจิต


