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“ R2R สร้างสรรคส์ู่การเปล่ียนแปลง: R2R to Transformation ” 

ศนูยก์ารประชุมอมิแพค็ ฟอรัม่  เมอืงทองธานี 
24 กรกฏาคม 2558 เวลา 9.00-10.30 น. 
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รว่มสรา้งฝันท่ีย่ิงใหญ่ 
มิใช่ท าเฉพาะองคก์รของเรา 

แต่ท าเพ่ือระบบของคนไทยทัง้ประเทศ 
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I (a Junior Doctor) decided to undertake a ‘shift on 

a trolley’ in order to understand one small aspect 

of how it can be for patients when they are waiting 

on an A+E trolley for a prolonged period of time 

เม่ือหมออยากลองเป็นคนไขด้บูา้ง 

เราลองเอง 
ถามพวกเราทีเ่คย 
? Big Data 
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อาจจะตอ้งใช ้Big Data เป็นฐานการวิจยั 
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“ท ำไมขำดนัด?” 

ค าพดูที่เราใช ้

มีผลตอ่ความรูส้ึกของผูป่้วยอยา่งไร 



6 

ค าพดูอะไรที่ช่วยเปลี่ยนแปลงบรรยากาศได ้
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What matters you? 

“Health is an energy to do all I need.” ชีวิตในมหาวิทยาลัยเป็นชีวิตที่
คาดการณ์ได้ยากในการท ากิจกรรมต่างๆ สิ่งที่เขาต้องการในการดูแลปัญหา
สุขภาพของเขาคือ no surprise, predictable, straight answer & advice, 
easy access (ผ่านเทคโนโลยี). 

ค าถามเพือ่รบัรูค้วามตอ้งการเฉพาะราย 
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Encourage Patients to Write 

Their Diaries & Get Use of Them 

จะวิจยัอะไรผ่าน Patient’s Diary 
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จะเกิดอะไรข้ึนเม่ือผูป่้วย 

อ่านเวชระเบียนของตน 

Potential Effects of OpenNotes on Patient Safety 

• Catching errors in the notes.  

• Preventing diagnostic delay 

• Helping patients to understand “how the 

doctor thinks.” 

• Encouraging patients to speak up 
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งานวิจยัอะไรจะช่วยส่งเสริม 

shared decision making 

• หมอจะบอกผู้ป่วยอย่างไร 
• ผูป่้วยจะบอกความต้องการ

ของตนอย่างไร 
• จะร่วมกนัตดัสินใจอย่างไร 
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PROM: Patient Reported Outcome Measures 
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อนาคตเราจะรูค้วามเป็นไปของผูป่้วยไดด้ีข้ึน 
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ลองมาใชมุ้มมองและความรูส้ึกของผูป่้วย 

เพ่ือตัง้ค าถามและสรา้งงานวิจยัในอีกรูปแบบหน่ึง 
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Patient experience: telephone visit 
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• ผูป่้วยมะเรง็ระยะสดุท้ายและครอบครวัมีความรูสึ้ก
อย่างไรต่อการดแูลท่ีได้รบัในแต่ละขัน้ตอน? 

• พวกเขาเผชิญกบัปัญหาและต้องการความช่วยเหลือ
อะไรเม่ือกลบัไปอยู่ท่ีบา้น? 

• เรารบัรู้และตอบสนองความต้องการเหล่านัน้ได้ดี
เพียงใด? 

ความรูอ้ะไรที่จะท าใหเ้ราดูแลผูป่้วย

กลุ่มน้ีไดดี้ข้ึน 
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European Organization for Research and Treatment of Cancer Quality of Life Questionnaire for Cancer patients 

26. Has your physical condition 

or medical treatment interfered 

with your family life?  

27. Has your physical condition 

or medical treatment interfered 

with your social activities?  

21. Did you feel tense?  

22. Did you worry?  

23. Did you feel irritable?  

24. Did you feel depressed?  
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Patient experience: observation, focus group 

Community intervention 

Lesson: change of attitude & value 
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ความรูอ้ะไรที่จะท าใหเ้ราดูแลผูป่้วย

กลุ่มน้ีไดดี้ข้ึน 

• การท าความเข้าใจปมชีวิตของผูป่้วย ? 
• แรงจงูใจท่ีจะด่ืมหรือหยดุด่ืม ? 
• ? 
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Health-related QOL in alcohol use disorder 
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การวิจยัที่เริ่มจากผลลพัธท์ี่ส  าคญัตอ่ผูป่้วย 
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How to write a practical & 

useful research question 
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Listen (ฟัง) 
• ความคาดหวงัของผูป้ว่ย 
• ความพงึพอใจของผูป้ว่ย 
• ประสบการณ์ของผูป้ว่ย 

Love (รัก) 
• Compassion: เหน็ใจ, สมัผสั, ใหค้วามสะดวกสบาย, ตัง้ใจฟงั 
• Respect: สุภาพ, เคารพศกัดิศ์ร,ี รบัรูเ้อกลกัษณ์, รกัษาหน้า, ใหข้อ้มลู 
• Humility: ใชค้วามรูแ้ละประสบการณ์อย่างสุดฝีมอืเพื่อช่วยเหลอืผูป้ว่ย 
• Support: อ านวยความสะดวกในระบบต่างๆ เช่น การนัดหมาย การเตมิยา การเตอืน 

Communicate 
• ใหข้อ้มลูอย่างเพยีงพอก่อนใหผู้ป้ว่ยยนิยอมรบัการรกัษา (informed consent) 
• กระตุน้ใหผู้ป้ว่ยแสดงความเหน็หรอืตัง้ค าถาม (patient speak up) 
• การบอกข่าวรา้ยเมือ่เกดิเหตุไมพ่งึประสงค ์การยอมรบัความผดิพลาด 
• ใหค้วามรูแ้ก่ผูป้ว่ยเฉพาะราย 

Shared Decision Making 
• ใหข้อ้มลูทางเลอืกในการรกัษา ขอ้ด ีขอ้เสยี โดยใชส้ื่อทีเ่หมาะสมช่วย 
• รบัรูค้วามพึงใจ (preference) ของผูป้ว่ย 
• ตดัสนิใจรว่มกนับนพืน้ฐานของความพงึใจและหลกัฐานวชิาการ 

Empowerment 
• รว่มกนัวางแผนและก าหนดเป้าหมายการดแูลตนเองของผูป้ว่ย 
• ใหค้วามรู ้ทกัษะ ความมัน่ใจ เพื่อการดแูลตนเอง 
• มรีะบบสนับสนุน เช่น home monitoring, online nurse, virtual coaching 
• ส่งเสรมิใหผู้ป้ว่ยตติตามความกา้วหน้าของการดแูลดว้ยตนเอง 
• ผูป้ว่ยรว่มเป็นส่วนหน่ึงของทมีดแูลผูป้ว่ย 

ความผูกพนัของผูป่้วย 

What matters you? อะไรท่ีส าคญัมากส าหรบัคณุ 
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จะวิจยัอะไรเพื่อส่งเสริม 

Humanized Healthcare 
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"จิตวิญญาณ หมายถึง  
ธรรมชาติหรือภาวะด้านในของการด ารงอยู่  
ซึ่งเป็นพลังในการขับเคลื่อนชีวิต  
เป็นเครื่องหล่อเลี้ยงและเยียวยาสรรพสิ่ง 
ให้เติบโตงอกงาม 

ไปสู่ภาวะแห่งความสมบูรณ์สูงสุด" 

นพ.โกมาตร จงึเสถยีรทรพัย ์

SHA Principle 
Spiritual responsiveness, human growth, inspiration, reflection & refinement 

จะวิจยัอะไรเพื่อสนบัสนุนการใช ้

มิตดิา้นจติวิญญาณในการท างาน 


