
การจัดการความไม่รู้ เรื่อง… 

กว่าจะเป็นคําถามวิจัยสุดท้าย 

นพ.กุลธร เทพมงคล -

หนวยพัฒนางานประจำสูงานวิจัย-

สาขาวิชารังสีรักษา คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล-
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เป้าหมายการบรรยาย 

คําถามวิจัย
เบื้องต้น	   พิสูจน์ด้วยอะไร	  ?	   คําถามวิจัย

สุดท้าย	  
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พิสูจน์ด้วยคําอธิบายในบทนํา 
• เขียนอธิบายบทนําการวิจัยได้ 

• สั้น เข้าใจง่าย ดึงดูด และมีเหตุผล 
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หัวข้อการอภิปราย 
• ความสําคัญและหน้าที่บทนําการวิจัย  

• ส่วนประกอบและคุณสมบัติของบทนําการวิจัย  

• เขียนบทนําการวิจัยในบทนําที่เขียนยากที่สุดในโลก 
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Think, think and say something 

5	  



ชวนคิดผ่านคําถาม  
คุยกับเพื่อนข้าง ๆ แล้วตอบคําถาม 



ขอบเขตการอภิปราย 
• ความสําคัญและหน้าที่บทนําการวิจัย  

• ส่วนประกอบและคุณสมบัติของบทนําการวิจัย  

• เขียนบทนําการวิจัยในบทนําที่เขียนยากที่สุดในโลก 
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อธิบายคําถามวิจัยอย่างไร 
ให้คนเห็นความสําคัญและสนับสนุน 

• คําตอบจากผู้ฟัง 
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ทําไม Douglas ชนะ  Tyson ? 
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ทําไมจึงชนะ 
• Buster Douglas, he had a decision to make, when his 
mother died he can die with his mother, or he made a 
decision, I can wake up and I can live for mom 

• And he knocked Mike Tyson out. 
• Simply because his ‘Why was greater than that punch.’ 
• His ‘Why’ was greater than defeat. 
• His ‘Why’ was greater than his trial and his tribulation. 
• And I’m telling you, if you don’t know what your ‘Why’ is, 
and your ‘Why’ isn’t strong, you’re gonna get knocked out 
every single day. 
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Introduction = explain “WHY?” 

Why	  ?	  

Feasible?	   Reliable	  
Outcome	  ?	  

Strong	  design	  ?	  



ขอบเขตการอภิปราย 
• ความสําคัญและหน้าที่บทนําการวิจัย  

• ส่วนประกอบและคุณสมบัติของบทนําการวิจัย  

• เขียนบทนําการวิจัยในบทนําที่เขียนยากที่สุดในโลก 
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บทนําการวิจัย 
• ส่วนประกอบ 

13	  

• คุณสมบัติที่ด ี



การขายในลิฟท์ในสองนาที 
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The Elevator Pitch  
พูดอย่างไรในลิฟท ์2 นาที 
• To capture audience attention  
• 2 Elements  

• PROBLEM ปัญหา 
• PROPOSED SOLUTION แนวทางที่เสนอ 

• 4 Keys 
• Short สั้น ตรงประเด็น 
• Easy to understand เข้าใจง่าย 
• Convincing ดึงดูดความสนใจ 
• Irrefutable มีเหตุผล ปฏิเสธยาก 
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ขอบเขตการอภิปราย 
• ความสําคัญและหน้าที่บทนําการวิจัย  

• ส่วนประกอบและคุณสมบัติของบทนําการวิจัย  

• เขียนบทนําการวิจัยในบทนําที่เขียนยากที่สุดในโลก 
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จะอธิบายอย่างไร 
ให้คนเห็นความสําคัญและสนับสนุน 

อัตราการตายในหอผู้ป่วยวิกฤต
เป็นอย่างไร?	



จะอธิบายอย่างไร 
ให้คนเห็นความสําคัญและสนับสนุน 

ผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือด 	
ทําอย่างไรจึงจะหาย	  



จะอธิบายอย่างไร 
ให้คนเห็นความสําคัญและสนับสนุน 

การสวดมนต์อ้อนวอน	
ช่วยผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดหรือไม่	  



จะอธิบายอย่างไร 
ให้คนเห็นความสําคัญและสนับสนุน 

การสวดมนต์อ้อนวอนย้อนหลัง	
ช่วยผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดหรือไม่	  



จะอธิบายอย่างไร 
ให้คนเห็นความสําคัญและสนับสนุน 

การสวดมนต์อ้อนวอนย้อนหลังเปรียบเทียบกับการไม่สวด
มนต	์

ส่งผลให้ผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือด	
ตายน้อยลงหรือไม่	  



ถ้าอธิบายไม่ได้  
แสดงว่าคําถามวิจัยยังไม่ดีพอ 
• F  : feasible (เป็นไปได ้) 
• I  : interesting (น่าสนใจ) 
• N : novel (ใหม่หรือแตกต่าง) 
• E : ethical (มีจริยธรรม) 
• R : relevant (ตรงประเด็น) 
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Hulley	  SB,	  Cummings	  SR,	  Branner	  WS,	  Grady	  DG,	  Newman	  TB.	  	  
Designing	  clinical	  research	  4th	  ed.	  NewYork.	  LippincoQ.	  2013	  
	  



ถ้าอธิบายไม่ได้  
แสดงว่าคําถามวิจัยยังไม่ชัดเจน 
• P  :  Population (กลุ่มผู้ป่วย) 
• I   :  Intervention (การรักษาใหม่)  
• C  :  Comparison (การรักษาเดิม)  
• O  :  Outcome (ผลลัพธ์การรักษา)  
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BMJ 2001 (Impact Factor in 2016 is 19.97) 



ต่อไปเป็น basic writing  
อยากให้ลองทําเอง 
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บทนําการวิจัยจากผู้ฟัง 
สั้น เข้าใจง่าย ดึงดูด มีเหตุผล 
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การสวดมนต์อ้อนวอนย้อนหลังเปรียบเทียบกับการไม่
สวดมนต์	

ส่งผลให้ผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือด	
ตายน้อยลงหรือไม่	  



การเขียนบทนําเบื้องต้น 

General problem 
 

Specific problem 
 

Hypothesis 
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กลับมาที่คําถามวิจัย เขียนบทนําได้หรือยัง 

ผู้ป่วยติดเชื้อใน	
กระแสเลือด	  

ผู้ที่ไม่รู้จัก	
สวดอ้อนวอนย้อน

หลัง	  

ผู้ที่ไม่รู้จัก	
ไม่สวดอ้อนวอนใด 

ๆ	  



ต่อไปเป็น advanced writing  
อยากให้ลองวิจารณ ์
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การเขียนบทนํา 
 

General problem 
 

Specific problem  
 

Hypothesis 
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เขียนเบื้องต้นแล้ว 
เป็นคําถามวิจัยสุดท้าย ? เพราะอะไร ? 

การติดเชื้อในกระแสเลือด เป็นภาวะที่ตรวจพบเชื้อ
แบคทีเรียในกระแสเลือด พบได้บ่อยเป็นอันดับที ่1 ในหอผู้
ป่วย 100 ปี ตะวันออก	  
การรักษาภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด ปัจจุบันของหอผู้ป่วย	  100	  ปีตะวันออก	
ได้ผลการรักษาไม่ดีนัก โดยมีอัตราการตายถึง  20	  %  ซึ่งต่ํากว่าเป้าหมายหลัก	  (KPI)ที่ตั้งไว้	  

เนื่องจากผู้วิจัยมีความสนใจด้านจิตวิญญาณ และมีการเก็บฐานข้อมูลผู้ป่วยภาวะโรคนี้ 	  
จึงต้องการทราบว่าการสวดมนต์อ้อนวอนย้อนหลังจะมีประโยชน์หรือไม่	  

GENERAL	  PROBLEM	  	  

SPECIFIC	  PROBLEM	  	  

HYPOTHESIS	  



การเขียนบทนํา 
เพิ่มทบทวนวรรณกรรม 

General status + review 
 

Specific problem + review 
 

Hypothesis 
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การติดเชื้อในกระแสเลือด เป็นภาวะที่ตรวจพบเชื้อแบคทีเรียใน
กระแสเลือด พบได้บ่อยเป็นอันดับที ่1 ในหอผู้ป่วย 100 ปี ตะวัน
ออก และมีความรุนแรงถึงชีวิต พบอุบัติการณ์มากขึ้นเรื่อย ๆ ใน 
5	  ปีที่ผ่านมา โดยพบอุบัติการณ์เพิ่มจาก 1/1000	  เป็น 1/500	  โดย
ในโรงพยาบาลศิริราช ปัจจุบันพบอัตราการตายถึง 1/5	  
	  

GENERAL	  STATUS	  	  

การรักษาภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด ปัจจุบันของหอผู้ป่วย	  100	  
ปีตะวันออก	
ได้ผลการรักษาไม่ดีนัก โดยมีอัตราการตายถึง  20	  %  ซึ่งต่ํากว่า
เป้าหมายหลัก	  (KPI)ที่ตั้งไว้	  	  
สืบเนื่องจากปัญหาอัตราการตายสูงในภาวะดังกล่าว ได้มีความ
พยายามหลายวิธีได้แก่ 	  
การค้นพบภาวะนี้ตั้งแต่เริ่มแรก มีการให้ยาปฏิชีวนะ รวมถึงการ
ให้ยากระตุ้นระบบไหลเวียนโลหิตเมื่อมีข้อบ่งชี้ อย่างไรก็ตามลด
อัตราการตายได้เหลือเพียง 18% เท่านั้น	  
การสวดมนต์อ้อนวอนเป็น วิธีการรักษาอีกวิธี ที่มีข้อดีคือไม่ต้องมี
ค่าใช้จ่าย	  

SPECIFIC	  PROBLEM	  	  
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เนื่องจากผู้วิจัยมีความสนใจด้านจิตวิญญาณ และมีการเก็บฐานข้อมูลผู้ป่วยภาวะโรคนี้ 	  
จึงต้องการทราบว่าการสวดมนต์อ้อนวอนย้อนหลังจะมีประโยชน์หรือไม่	  

HYPOTHESIS	  

เขียนแค่นี ้เป็นคําถามวิจัย
สุดท้ายได้ ? เพราะอะไร ? 



การเขียนบทนํา 
เพิ่มทบทวนวรรณกรรมเฉพาะ 

General status + review 
 

Specific problem + review+ specific review 
 

Hypothesis 
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การติดเชื้อในกระแสเลือด เป็นภาวะที่ตรวจพบเชื้อแบคทีเรียใน
กระแสเลือด พบได้บ่อยเป็นอันดับที ่1 ในหอผู้ป่วย 100 ปี ตะวัน
ออก และมีความรุนแรงถึงชีวิต พบอุบัติการณ์มากขึ้นเรื่อย ๆ ใน 
5	  ปีที่ผ่านมา โดยพบอุบัติการณ์เพิ่มจาก 1/1000	  เป็น 1/500	  โดย
ในโรงพยาบาลศิริราช ปัจจุบันพบอัตราการตายถึง 1/5	  
	  

GENERAL	  STATUS	  	  

การรักษาภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด ปัจจุบันของหอผู้ป่วย	  100	  
ปีตะวันออก	
ได้ผลการรักษาไม่ดีนัก โดยมีอัตราการตายถึง  20	  %  ซึ่งต่ํากว่า
เป้าหมายหลัก	  (KPI)ที่ตั้งไว้	  	  
สืบเนื่องจากปัญหาอัตราการตายสูงในภาวะดังกล่าว ได้มีความ
พยายามหลายวิธีได้แก่ 	  
การค้นพบภาวะนี้ตั้งแต่เริ่มแรก มีการให้ยาปฏิชีวนะ รวมถึงการ
ให้ยากระตุ้นระบบไหลเวียนโลหิตเมื่อมีข้อบ่งชี้ อย่างไรก็ตามลด
อัตราการตายได้เหลือเพียง 18% เท่านั้น	  

SPECIFIC	  PROBLEM	  	  
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เนื่องจากผู้วิจัยมีความสนใจด้านจิตวิญญาณ และมีการเก็บฐานข้อมูลผู้ป่วยภาวะโรคนี้ 	  
จึงต้องการทราบว่าการสวดมนต์อ้อนวอนย้อนหลังจะมีประโยชน์หรือไม่	  

HYPOTHESIS	  

การสวดมนต์อ้อนวอนเป็น วิธีการรักษาอีกวิธี ที่มีข้อดีคือไม่ต้องมีค่าใช้จ่าย	  
จิตต ิ2543	  ศึกษาการสวดมนต์พบว่าสัมพันธ์กับการปฏิบัติตามการรักษา     	  	  	  	  	  	  	  
กาญจนา 2544	  ศึกษาพบว่าการสวดมนต์ มีผลต่อความสงบด้านจิตใจ	  
สมชาย 2556	  ศึกษาพบว่าการสวดอ้อนวอน ถึงแม้คนไข้ไม่รับรู้ แต่อาจมีปัจจัยส่งผล	
ทางอ้อมต่อผลการรักษาได้	  

SPECIFIC	  PROBLEM	  (CONT.)	  

เขียนแค่นี ้คําถามวิจัย
สุดท้าย? 



Pitfall of literature review  

• 1.No literature review 
• 2.Literature review too broad 
• 3.Even specific literature review but not 
answer specific question (summarize 
known and unknown with proposed 
specific mechanism & early evidence)  
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การเขียนบทนํา 
เพิ่มทบทวนวรรณกรรมเฉพาะ
และตอบคําถามที่คาดการณ์ 

General status + review 
 

Specific problem + review + specific review 
+ answer specific expected questions 

 
Hypothesis 
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การติดเชื้อในกระแสเลือด เป็นภาวะที่ตรวจพบเชื้อแบคทีเรียใน
กระแสเลือด พบได้บ่อยเป็นอันดับที ่1 ในหอผู้ป่วย 100 ปี ตะวัน
ออก และมีความรุนแรงถึงชีวิต พบอุบัติการณ์มากขึ้นเรื่อย ๆ ใน 
5	  ปีที่ผ่านมา โดยพบอุบัติการณ์เพิ่มจาก 1/1000	  เป็น 1/500	  โดย
ในโรงพยาบาลศิริราช ปัจจุบันพบอัตราการตายถึง 1/5	  
	  

GENERAL	  STATUS	  	  

การรักษาภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด ปัจจุบันของหอผู้ป่วย	  100	  
ปีตะวันออก	
ได้ผลการรักษาไม่ดีนัก โดยมีอัตราการตายถึง  20	  %  ซึ่งต่ํากว่า
เป้าหมายหลัก	  (KPI)ที่ตั้งไว้	  	  
สืบเนื่องจากปัญหาอัตราการตายสูงในภาวะดังกล่าว ได้มีความ
พยายามหลายวิธีได้แก่ 	  
การค้นพบภาวะนี้ตั้งแต่เริ่มแรก มีการให้ยาปฏิชีวนะ รวมถึงการ
ให้ยากระตุ้นระบบไหลเวียนโลหิตเมื่อมีข้อบ่งชี้ อย่างไรก็ตามลด
อัตราการตายได้เหลือเพียง 18% เท่านั้น	  

SPECIFIC	  PROBLEM	  	  
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การสวดมนต์อ้อนวอนเป็น วิธีการรักษาอีกวิธี ที่มีข้อดีคือไม่
ต้องมีค่าใช้จ่าย	  
จิตต ิ2543	  ศึกษาการสวดมนต์พบว่าสัมพันธ์กับการปฏิบัติตามการ
รักษา     	  	  	  	  	  	  	  
กาญจนา 2544	  ศึกษาพบว่าการสวดมนต์ มีผลต่อความสงบด้านจิตใจ	  
สมชาย 2556	  ศึกษาพบว่าการสวดอ้อนวอน ถึงแม้คนไข้ไม่รับรู้ แต่อาจ
มีปัจจัยส่งผล	
ทางอ้อมต่อผลการรักษาได้	  
มีหลายปัจจัยที่อาจอธิบายกลไกเรื่องการสวดมนต์ได้เช่น อาจ
มีการปฏิบัติตามการรักษามากขึ้น (จิตต ิ2543)	  และมีความ
สงบของจิตใจมากขึ้น (กาญจนา	  2544)	  หรือแม้กระทั่งอาจมี
กลไกที่ยังไม่อาจทราบ แต่น่าจะส่งผลทางอ้อมกับผลการรักษา
ได	้  (สมชาย	  2556)	  
อย่างไรก็ตามทั้งหมดนี้เป็นเหตุทางวิทยาศาสตร์ที่อาจเป็น
กลไกอธิบายเรื่องผลของการสวดมนต์ไปข้างหน้าได้เท่านั้น แต่
สําหรับการสวดมนต์ย้อนหลังนั้น ยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่มาก	

SPECIFIC	  PROBLEM	  (CONT.)	  
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ไม่มีกลไกทางวิทยาศาสตร์ที่ทราบในปัจจุบันสําหรับ
การสวดมนต์อ้อนวอนย้อนหลัง อย่างไรก็ตามในอดีต 
การค้นพบความรู้ว่า มะนาวสามารถรักษาโรคลักปิด
ลักเปิดได้ (James	  Lind	  1747)หรือแม้กระทั่งการค้นพบว่า
อหิวาตกโรคเกิดจากการติดต่อสัมผัสโรค (John	  Snow	  
1849) น่าจะเกิดจากเชื้อโรค ทั้งสองภาวะนี้ในขณะนั้น
เองก็ยังไม่สามารถอธิบายกลไกได้ แต่ได้ทราบกลไก
ยืนยันจริง ๆในอีกสิบหรือร้อยปีถัดมา และดังนั้นการที่
ยังไม่สามารถอธิบายกลไกได้หรือยังไม่สามารถเชื่อม
โยงได้ในปัจจุบัน ไม่ได้แปลว่าการศึกษานี้ไม่เป็น
วิทยาศาสตร์	  
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ถึงแม้จะไม่ทราบกลไกที่แน่ชัด แต่มีการศึกษาระยะที่สาม
แบบสุ่ม (Randomized	  controlled	  trial)	  ทดสอบการสวดมนต์
อ้อนวอนสําหรับผู้ป่วยใน coronary	  care	  unit	  และผู้ป่วยที่มี
บุตรยาก และมีประโยชน์จริง และล่าสุดการทบทวน
วรรณกรรมอย่างเป็นระบบ (systema_c	  review)	  พบว่า 
ประมาณ 57%	  (13/23)	  ของการศึกษาพบว่ามีประโยชน์ อีก
ประการหนึ่งถึงแม้ว่าจะดูว่าขัดกับความรู้สึกแต่เราไม่
สามารถคิดล่วงหน้าเสมอว่า “_me	  is	  linear” หรือ “God	  is	  
limited	  by	  _me	  linear” 	
และดังนั้นด้วยกลไก และหลักฐานดังกล่าวจึงพอเชื่อได้ว่า
น่าจะทําการศึกษาลักษณะนี้กับอีกกลุ่มผู้ป่วยได้ 	เนื่องจากผู้วิจัยมีความสนใจด้านจิตวิญญาณ และมีการเก็บฐานข้อมูลผู้ป่วยภาวะโรคนี้ 	  
จึงต้องการทราบว่าการสวดมนต์อ้อนวอนย้อนหลังจะมีประโยชน์หรือไม่	  

HYPOTHESIS	  
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คําถามวิจัยสุดท้ายหรือ
ยัง ? 



Pitfall  

• 1.No literature review 
• 2.Literature review too broad 
• 3.Even specific literature review but not 
answer specific question (summarize 
known and unknown with proposed 
specific mechanism & early evidence) 

• 4.No understandable and clear impact   
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การเขียนบทนํา 
เพิ่มทบทวนวรรณกรรมเฉพาะและ

ตอบคําถามที่คาดการณ์ 
เน้นประโยชน์ให้ชัดเจน 

General status + review 
 

Specific problem + review + specific review 
+ answer specific expected questions 

 
Hypothesis + impact  
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การติดเชื้อในกระแสเลือด เป็นภาวะที่ตรวจพบเชื้อแบคทีเรียใน
กระแสเลือด พบได้บ่อยเป็นอันดับที ่1 ในหอผู้ป่วย 100 ปี ตะวัน
ออก และมีความรุนแรงถึงชีวิต พบอุบัติการณ์มากขึ้นเรื่อย ๆ ใน 
5	  ปีที่ผ่านมา โดยพบอุบัติการณ์เพิ่มจาก 1/1000	  เป็น 1/500	  โดย
ในโรงพยาบาลศิริราช ปัจจุบันพบอัตราการตายถึง 1/5	  
	  

GENERAL	  STATUS	  	  

การรักษาภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด ปัจจุบันของหอผู้ป่วย	  100	  
ปีตะวันออก	
ได้ผลการรักษาไม่ดีนัก โดยมีอัตราการตายถึง  20	  %  ซึ่งต่ํากว่า
เป้าหมายหลัก	  (KPI)ที่ตั้งไว้	  	  
สืบเนื่องจากปัญหาอัตราการตายสูงในภาวะดังกล่าว ได้มีความ
พยายามหลายวิธีได้แก่ 	  
การค้นพบภาวะนี้ตั้งแต่เริ่มแรก มีการให้ยาปฏิชีวนะ รวมถึงการ
ให้ยากระตุ้นระบบไหลเวียนโลหิตเมื่อมีข้อบ่งชี้ อย่างไรก็ตามลด
อัตราการตายได้เหลือเพียง 18% เท่านั้น	  

SPECIFIC	  PROBLEM	  	  
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การสวดมนต์อ้อนวอนเป็น วิธีการรักษาอีกวิธี ที่มีข้อดีคือไม่
ต้องมีค่าใช้จ่าย	  
จิตต ิ2543	  ศึกษาการสวดมนต์พบว่าสัมพันธ์กับการปฏิบัติตามการ
รักษา     	  	  	  	  	  	  	  
กาญจนา 2544	  ศึกษาพบว่าการสวดมนต์ มีผลต่อความสงบด้านจิตใจ	  
สมชาย 2556	  ศึกษาพบว่าการสวดอ้อนวอน ถึงแม้คนไข้ไม่รับรู้ แต่อาจ
มีปัจจัยส่งผล	
ทางอ้อมต่อผลการรักษาได้	  
มีหลายปัจจัยที่อาจอธิบายกลไกเรื่องการสวดมนต์ได้เช่น อาจ
มีการปฏิบัติตามการรักษามากขึ้น (จิตต ิ2543)	  และมีความ
สงบของจิตใจมากขึ้น (กาญจนา	  2544)	  หรือแม้กระทั่งอาจมี
กลไกที่ยังไม่อาจทราบ แต่น่าจะส่งผลทางอ้อมกับผลการรักษา
ได	้  (สมชาย	  2556)	  
อย่างไรก็ตามทั้งหมดนี้เป็นเหตุทางวิทยาศาสตร์ที่อาจเป็น
กลไกอธิบายเรื่องผลของการสวดมนต์ไปข้างหน้าได้เท่านั้น แต่
สําหรับการสวดมนต์ย้อนหลังนั้น ยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่มาก	

SPECIFIC	  PROBLEM	  (CONT.)	  
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ไม่มีกลไกทางวิทยาศาสตร์ที่ทราบในปัจจุบันสําหรับ
การสวดมนต์อ้อนวอนย้อนหลัง อย่างไรก็ตามในอดีต 
การค้นพบความรู้ว่า มะนาวสามารถรักษาโรคลักปิด
ลักเปิดได้ (James	  Lind	  1747)หรือแม้กระทั่งการค้นพบว่า
อหิวาตกโรคเกิดจากการติดต่อสัมผัสโรค (John	  Snow	  
1849) น่าจะเกิดจากเชื้อโรค ทั้งสองภาวะนี้ในขณะนั้น
เองก็ยังไม่สามารถอธิบายกลไกได้ แต่ได้ทราบกลไก
ยืนยันจริง ๆในอีกสิบหรือร้อยปีถัดมา และดังนั้นการที่
ยังไม่สามารถอธิบายกลไกได้หรือยังไม่สามารถเชื่อม
โยงได้ในปัจจุบัน ไม่ได้แปลว่าการศึกษานี้ไม่เป็น
วิทยาศาสตร์	  
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ถึงแม้จะไม่ทราบกลไกที่แน่ชัด แต่มีการศึกษาระยะที่สาม
แบบสุ่ม (Randomized	  controlled	  trial)	  ทดสอบการสวดมนต์
อ้อนวอนสําหรับผู้ป่วยใน coronary	  care	  unit	  และผู้ป่วยที่มี
บุตรยาก และมีประโยชน์จริง และล่าสุดการทบทวน
วรรณกรรมอย่างเป็นระบบ (systema_c	  review)	  พบว่า 
ประมาณ 57%	  (13/23)	  ของการศึกษาพบว่ามีประโยชน์ อีก
ประการหนึ่งถึงแม้ว่าจะดูว่าขัดกับความรู้สึกแต่เราไม่
สามารถคิดล่วงหน้าเสมอว่า “_me	  is	  linear” หรือ “God	  is	  
limited	  by	  _me	  linear” 	
และดังนั้นด้วยกลไก และหลักฐานดังกล่าวจึงพอเชื่อได้ว่า
น่าจะทําการศึกษาลักษณะนี้กับอีกกลุ่มผู้ป่วยได้ 	
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จุดประสงค์ของการศึกษานี้ทําเพื่อการทดสอบการสวดมนต์
อ้อนวอนนี้ในกลุ่มผู้ป่วยหนักที่มีการติดเชื้อในกระแสเลือด 
โดยมีสมมติฐานว่าการสวดมนต์อ้อนวอนย้อนหลังจะทําให้
ลดอัตราการตายได้ นอกจากนี้ผู้วิจัยคาดหวังว่าการศึกษานี้
จะก่อให้เกิดประโยชน์โดยเป็นการรักษาเสริมที่ไม่ได้ใช้ค่า
ใช้จ่ายเพิ่มเติม และนอกเหนือจากลดอัตราการตายแล้ว 
อาจช่วยลดระยะเวลาการนอนโรงพยาบาล และลดระยะ
เวลาการมีไข้ได้	  

เนื่องจากผู้วิจัยมีความสนใจด้านจิตวิญญาณ และมีการเก็บฐานข้อมูลผู้ป่วยภาวะโรคนี้ 	  
จึงต้องการทราบว่าการสวดมนต์อ้อนวอนย้อนหลังจะมีประโยชน์หรือไม่	  

HYPOTHESIS 	  +	  IMPACT	  

เขียนแค่นี ้คําถามวิจัย
สุดท้ายหรือยัง ? 



Pitfall  
• 1.No literature review 
• 2.Literature review too broad 
• 3.Even specific literature review but not answer specific 
question (summarize known and unknown with 
proposed specific mechanism & early evidence) 

• 4.No understandable and clear impact 
• 5. Broaden usefulness and attract audience & editors  
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การเขียนบทนํา 
เพิ่มทบทวนวรรณกรรมเฉพาะและตอบ

คําถามที่คาดการณ์ 
เน้นประโยชน์ให้ชัดเจน 

หาจุดขายการเปลี่ยนแปลงแนวคิด 

General status + review 
 

Specific problem + review + specific review 
+ answer specific expected questions + choice of 

comparator 
 

Hypothesis + impact + change thinking 
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การติดเชื้อในกระแสเลือด เป็นภาวะที่ตรวจพบเชื้อแบคทีเรียใน
กระแสเลือด พบได้บ่อยเป็นอันดับที่ 1 ในหอผู้ป่วย 100 ปี ตะวัน
ออก และ เป็นภาวะวิกฤตทางอายุรศาสตร์ที่มีความสําคัญอย่าง
ยิ่งเนื่องจากมีความรุนแรงถึงชีวิต พบอุบัติการณ์มากขึ้นเรื่อย ๆ 
ใน 5	  ปีที่ผ่านมา โดยพบอุบัติการณ์เพิ่มจาก 1/1000	  เป็น 1/500	  
ถึงแม้ว่าจะมีการประชุมผู้เชี่ยวชาญระดับโลก และมีแนวทาง
ปฏิบัติทางคลินิกใหม่เมื่อ	  3	  ปีที่แล้ว ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงทั้ง
การวินิจฉัยที่เริ่มต้น  การใช้ยา ตลอดจนการติดตามภาวะการ
ไหลเวียนโลหิตและการปรับยาอย่างละเอียดตามหลักฐานการ
แพทย์ ทั้งนี้แม้ในในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยที่มีบุคลากรที่มี
ความเชี่ยวชาญ และมีอุปกรณ์ช่วยเหลือชีวิตที่พร้อมสมบูรณ์ 
โรงพยาบาลศิริราช ซึ่งเหมือนกันโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยใน
ประเทศกําลังพัฒนาทั่วไป ปัจจุบันยังพบอัตราการตายถึง 1/5	  
	  

GENERAL	  STATUS	  	  
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การรักษาภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด ปัจจุบันในประเทศกําลัง
พัฒนาของหอผู้ป่วย	  100	  ปีตะวันออก  ได้ผลการรักษาไม่ดีนัก 
สําหรับโรงพยาบาลศิริราช ซึ่งถือเป็นโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยที่
มีการรักษามากอันดับต้น ๆ ของประเทศไทย และเทียบเคียงได้
กับประเทศกําลังพัฒนาอื่น ๆ ยังมีอัตราการตายถึง  20	  %  ซึ่งต่ํ
กว่าทั้งโรงพยาบาลในประเทศที่พัฒนาแล้ว อย่างมากเป้าหมาย
หลัก	  (KPI)ที่ตั้งไว้	  	  
สืบเนื่องจากปัญหาอัตราการตายสูงในภาวะดังกล่าว ได้มีความ
พยายามหลายวิธีได้แก่ 	  
การค้นพบภาวะนี้ตั้งแต่เริ่มแรก มีการให้ยาปฏิชีวนะ รวมถึงการ
ให้ยากระตุ้นระบบไหลเวียนโลหิตเมื่อมีข้อบ่งชี้ อย่างไรก็ตามลด
อัตราการตายได้เหลือเพียง 18% เท่านั้น	  

SPECIFIC	  PROBLEM	  	  
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การสวดมนต์อ้อนวอนเป็น วิธีการรักษาอีกวิธี ที่มีข้อดีคือไม่
ต้องมีค่าใช้จ่าย	  
เป็นที่เข้าใจกันผิดมาตลอดว่า การสวดมนต์ไม่น่ามีผลทาง
วิทยาศาสตร์ อย่างไรก็ตาม มีการศึกษาว่าความสงบทางจิตใจ
อาจมีผลที่สื่อถึงด้านร่างกายได้	  	  
	
ปัจจัยที่อาจอธิบายกลไกเรื่องการสวดมนต์ได้เช่น อาจมีการ
ปฏิบัติตามการรักษามากขึ้น	  	  	  (จิตต ิ2543)	  และมีความสงบของ
จิตใจมากขึ้น (กาญจนา	  2544)	  หรือแม้กระทั่งอาจมีกลไกที่ยัง
ไม่อาจทราบ แต่น่าจะส่งผลทางอ้อมกับผลการรักษาได้	  
(สมชาย	  2556)	  
	  
อย่างไรก็ตามทั้งหมดนี้เป็นเหตุทางวิทยาศาสตร์ที่อาจเป็น
กลไกอธิบายเรื่องผลของการสวดมนต์ไปข้างหน้าได้เท่านั้น แต่
สําหรับการสวดมนต์ย้อนหลังนั้น ยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่มาก	

SPECIFIC	  PROBLEM	  (CONT.)	  
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ไม่มีกลไกทางวิทยาศาสตร์ที่ทราบในปัจจุบันสําหรับ
การสวดมนต์อ้อนวอนย้อนหลัง อย่างไรก็ตามในอดีต 
การค้นพบความรู้ว่า มะนาวสามารถรักษาโรคลักปิด
ลักเปิดได้ (James	  Lind	  1747)หรือแม้กระทั่งการค้นพบว่า
อหิวาตกโรคเกิดจากการติดต่อสัมผัสโรค (John	  Snow	  
1849) น่าจะเกิดจากเชื้อโรค ทั้งสองภาวะนี้ในขณะนั้น
เองก็ยังไม่สามารถอธิบายกลไกได้ แต่ได้ทราบกลไก
ยืนยันจริง ๆในอีกสิบหรือร้อยปีถัดมา และดังนั้นการที่
ยังไม่สามารถอธิบายกลไกได้หรือยังไม่สามารถเชื่อม
โยงได้ในปัจจุบัน ไม่ได้แปลว่าการศึกษานี้ไม่เป็น
วิทยาศาสตร์	  
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ถึงแม้จะไม่ทราบกลไกที่แน่ชัด แต่มีการศึกษาระยะที่สาม
แบบสุ่ม (Randomized	  controlled	  trial)	  ทดสอบการสวดมนต์
อ้อนวอนสําหรับผู้ป่วยใน coronary	  care	  unit	  และผู้ป่วยที่มี
บุตรยาก และมีประโยชน์จริง และล่าสุดการทบทวน
วรรณกรรมอย่างเป็นระบบ (systema_c	  review)	  พบว่า 
ประมาณ 57%	  (13/23)	  ของการศึกษาพบว่ามีประโยชน์ อีก
ประการหนึ่งถึงแม้ว่าจะดูว่าขัดกับความรู้สึกแต่เราไม่
สามารถคิดล่วงหน้าเสมอว่า “_me	  is	  linear” หรือ “God	  is	  
limited	  by	  _me	  linear” 	
และดังนั้นด้วยกลไก และหลักฐานดังกล่าวจึงพอเชื่อได้ว่า
น่าจะทําการศึกษาลักษณะนี้กับอีกกลุ่มผู้ป่วยได้ 	
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การศึกษาเรื่องการสวดมนต์ย้อนหลังที่ผ่านมา ส่วนใหญ่
เป็นการศึกษาย้อนหลัง ไม่มีกลุ่มเปรียบเทียบ และเป็นการ
ศึกษาในผู้ป่วยกลุ่มเล็ก ๆ ไม่เกิน 20 รายทั้งสิ้น ดังนั้นการ
ศึกษานี้จะเป็นการศึกษาที่ทําการทดลองโดยสุ่มระยะที่สาม
เป็นการศึกษาแรก และมีการควบคุมการสวดมนต์ให้เป็น
แบบแผนเดียวกัน คือเป็นการสวดทุกวัน พร้อมกับรูปผู้ป่วย 
และมีชื่อเต็มอยู่ที่รูป พร้อมกับมีคัดเลือก และวัดระดับความ
เชื่อของผู้สวดมนต์อ้อนวอน จึงคาดว่าจะเป็นการศึกษาที่
สามารถสรุปหาคําตอบและตัดสินสําหรับคําถามที่ถกเถียง
กันได้อย่างแท้จริง	
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จุดประสงค์ของการศึกษานี้ทําเพื่อการทดสอบการสวดมนต์
อ้อนวอนนี้ในกลุ่มผู้ป่วยหนักที่มีการติดเชื้อในกระแสเลือด 
โดยมีสมมติฐานว่าการสวดมนต์อ้อนวอนย้อนหลังจะทําให้
ลดอัตราการตายได้ นอกจากนี้ผู้วิจัยคาดหวังว่าการศึกษานี้
จะก่อให้เกิดประโยชน์โดยเป็นการรักษาเสริมที่ไม่ได้ใช้ค่า
ใช้จ่ายเพิ่มเติม และนอกเหนือจากลดอัตราการตายแล้ว 
อาจช่วยลดระยะเวลาการนอนโรงพยาบาล และลดระยะ
เวลาการมีไข้ได้ นอกจากนี้ผู้วิจัยคาดหวังว่าการศึกษานี้จะ
ก่อให้เกิดประโยชน์โดยเป็นการรักษาเสริมที่ไม่ได้ใช้ค่าใช้
จ่ายเพิ่มเติมและโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาจเป็นจุดเริ่มความ
สนใจการค้นหาความจริงของกลไกการรักษาแบบนี้สําหรับ
โรคอื่น ๆ ในอนาคตอีกด้วย	  

เนื่องจากผู้วิจัยมีความสนใจด้านจิตวิญญาณ และมีการเก็บฐานข้อมูลผู้ป่วยภาวะโรคนี้ 	  
จึงต้องการทราบว่าการสวดมนต์อ้อนวอนย้อนหลังจะมีประโยชน์หรือไม่	  

HYPOTHESIS 	  +	  IMPACT	  



อนุมัติให้ทําหรือยัง ? 
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Checklist กว่าจะถึงคําถามวิจัยสุดท้าย 

• คําถามวิจัยดีพอหรือไม่ (FINER) 
• คําถามวิจัยชัดหรือยัง 
• อธิบายความสําคัญของคําถามวิจัยได้หรือไม่ 
• อธิบายข้อสงสัยต่าง ๆ ว่าทําไปทําไมได้หรือไม ่
• อธิบายว่าทําไม่ซ้ําการวิจัยเดิมอย่างไร ได้หรือไม ่
• อธิบายผลกระทบจากการทําวิจัยได้หรือไม่ 
• อธิบายแนวคิดทฤษฎีที่อาจจะเปลี่ยนไปจากผลการทํา
วิจัยได้หรือไม ่
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คําถามที่สําคัญที่สุดเพื่อจะทราบว่า
เป็นคําถามวิจัยสุดท้ายหรือยัง ? คือ 

65	  



สรุปเป็นคําเดียว  
“WHY?” ทําไมต้องทําวิจัยนี ้
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“WHY” is  
More Important Than How or What 


