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  “คนไข้ดือ้ จงั เบื่อจงั แนะน าอะไรก็ไม่ท าตาม”   หลายๆครัง้ค าบ่น เหลา่นีอ้อกจากความรู้สกึของ

เรา   เม่ือเราตรวจผู้ ป่วย  ถ้าเรามองย้อนกลบัในอีกมมุหนึง่วา่ เราก าลงัมองแต่ตวัโรคของผู้ ป่วยหรือ

เปลา่  เราลืมใส่ใจกลบัประเด็นอ่ืน ๆ รอบตวัผู้ ป่วยหรือไม ่  เราสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัผู้ป่วย

หรือไม่   วธีิดัง้เดิมที่เราใช้ในการสบืค้น และรักษาผู้ ป่วย ได้ผลกบัการรักษาของผู้ ป่วยดีแล้วจริงหรือ  

เราลองมาดวูธีิใหมท่ี่ยึดผู้ ป่วยเป็นศนูย์กลาง ในการสืบค้นโรคและรักษากนัดไูหม ซึง่อาจเป็น

ค าตอบหนึง่ของการดแูลผู้ป่วยก็เป็นได้ 

 

อาจารย์ เสนอวิธีที่ง่ายลองฝึกดนูะ 

                                                                                                                                                                                           

 

                                                                                                     

1. นิสติแพทย์ทราบข้อบ่งชี ้และ ประโยชน์ท่ีได้จากการดแูลผู้ป่วย แบบ patient – 

centered medicine 

2. สามารถให้การดแูลผู้ ป่วยตามหลกัการของ  patient-centered medicine ได้ 

3. นิสติแพทย์ มีทศันะคติที่ดีในการดแูลผู้ ป่วย แบบ patient-centered medicine ได้

  ก้าวแรกสู่ Patient-Centered Medicine(Overview topic) 

เรามาตัง้เป้าหมายการเรียน

ร่วมกนั (Expected learning 

outcomes) 



 

                                                                                                   

   

 

 

 

 

 

ทฤษฎี   ก่อนเรียน                 : ศกึษา study guide และ เติมค าตอบลว่งหน้า 

             ในชัน้เรียน (2 ชม.)  : ร่วมอภปิราย case scenario   1-2 case (VDO,นสพ.ร่วม

แสดงโดยมีบท)  โดยอาศยัหลกัการของ  patient-centered medicine 

ปฏิบตัิ        น าทกัษะของ Patient-centered medicine ไปใช้ในการดแูลผู้ ป่วยที่ได้รับ

มอบหมาย 

   รพสต. 2 case ,  OPD FM  2 case  ,  เยี่ยมบ้าน 2 case , VDO 1 case (ปี 5, ปี 6) 

 เขียนรายงาน      ผู้ ป่วยท่ีดแูลแบบ patient-centered medicine ท่ีประทบัใจ  1  case  

พร้อม อภิปราย 2 ประเด็น ได้แก่ ประโยชน์ท่ีได้จากการดแูล แบบนี ้และเปรียบเทียบการ

ดแูลแบบ doctor-centered medicine  กบั  patient-centered medicine 

ควรทราบอะไรก่อนเรียน (Prerequisites)                                      

แผนที่เดนิทางสู่   patient – centered 

medicine : Learning strategies 

อย่าลืมทบทวน บทเรียนเร่ือง Principle of  family medicine            

มากันก่อนนะ 



 

 

Study guide  จะใช้ค าถามเป็นตวัชีน้ าการเรียนรู้ของนกัศกึษาน าไปสูก่ารท ากิจกรรมกลุ่มและ

สามารถฝึกตรวจดแูลผู้ ป่วยตามหลกัของ patient-centered medicine                                                                                                                                    

1.หนงัสือคู่มือหมอครอบครัวฉบบัสมบรูณ์ (พญ. สายพิณ หตัถีรัตน์ และคณะ) หน้า 22- 33                                                                                                                                    

2. เวชศาสตร์ครอบครัว แนวคิดและประการณ์ในบริบทไทย  : เวชศาสตร์ครอบครัวการการแพทย์

วิธีพทุธ  หน้า 330-338                                                                                                                                            

3. Stewart M et al. Patient-Centered Medicine Transforming the clinical method. Page 1-

113                                                                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แหล่งความรู้ (Learning resource) 



          เร่ิมต้นกันเลยนะ  ช่วยกันตอบค าถามหน่อย                                  
1. Patient-Centered  Medicine คือ อะไร 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

2. แนวทางการดแูลผู้ ป่วยตามวธีิการของ Patient-Centered  Medicine มีก่ี

องค์ประกอบ ประกอบด้วยอะไรบ้าง  ให้อธิบายแต่ละองค์ประกอบ 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………. 

ข้อคดิเห็น[A1]: ปรับแต่งกรอบให้
เหมือนกนั 

ข้อคดิเห็น[A2]: เราจะดูแลลุงสมปอง..... 



3. กรณีลงุสมปอง ความแตกตา่งในเป็นอย่างไร ระหว่าง  Patient-Centered  Medicine 

และ Doctor-Centered Medicine เป็นอย่างไร                                                    

         
                                                                       

patient-centered medicine doctor-centered medicine 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

 



4.  ประโยชน์ท่ีได้จากการดแูลผู้ ป่วยแบบ 

 Patient-Centered  Medicine 

…………………………………………………………………………………………                        

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………….. 
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…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………........................ 



5. ลองคิดนะวา่เราจะใช้วิธีการดแูลผู้ป่วยโดย 

Patient-Centered Medicine ในผู้ ป่วยรายใดบ้าง   

ลองแสดงตวัอย่าง 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

 

TIP 

Chief compliant   is not Chief concern 



 

1.รายงาน case ผู้ ป่วยท่ีดแูลโดยใช้ผู้ ป่วยเป็นศนูย์กลางท่ีประทบัใจ 1 ราย                                                         

2. คะแนน   group  discussion                                                                                                                                

3. ข้อเขียน  ( MCQ, MEQ, Essay)                                                                                                                                     

4. VDO assessment (ปี 5, ปี 6)  

 

 

 

เบอร์โทรศพัท์/ Email/ line   ศนูย์แพทย์  เลขารายวชิา  เบอร์อาจารย์ผู้สอน 

 

 

         อยากให้นกัศกึษาลองน าวิธีการดแูลผู้ ป่วยโดยยดึผู้ ป่วยเป็นศนูย์กลาง ซึง่สามารถใช้ได้ทกุท่ี

ทกุเวลา จะช่วยให้เข้าใจผู้ ป่วยและท าให้สมัพนัธภาพ ระหวา่งแพทย์และผู้ ป่วยดีขึน้  ผู้ ป่วยพงึ

พอใจดีขึน้ น าไปสู่การฟ้องร้องลดลง เราก็จะมีความสขุขึน้ โดยวิธีการดแูลแบบนีไ้มจ่ าเป็นต้องท า

ให้ครบทกุ  6 องค์ประกอบในครัง้เดียว  แต่สิง่ท่ีส าคญัท่ีสดุคือ การสร้าง doctor-patient 

relationship  ทกุครัง้ท่ีมาพบแพทย์  รวมทัง้ท าความเข้าใจกับ illness ของผู้ ป่วยเพ่ือจะได้

ตอบสนองผู้ ป่วยได้ตรงประเด็น                                       

 

การประเมินผล(Assessment information) 

ข้อแนะน า(Personal comments) 

 ยินดีรับค าปรึกษา(Staff contact)        



                                                                            

                                                        
 

1. สายพิณ หตัถีรัตน์ และคณะ   คู่มือหมอครอบครัว เคร่ืองมือใน
การดแูล ผู้ ป่วยและครอบครัวอย่างง่าย   พิมพ์ครัง้ท่ี  2  กรุงเทพมหานคร  ส านกัพิมพ์หมอ
ชาวบ้าน  2549 หน้า 22-33  

2. Moira Stewart , Judith Belle Brown , W. Wayne Weston  ,Patient-Centered 
Medicine Transforming the clinical method.  Thoudsand Oaks  London : sage  
,1995 : 1-111  

3. อรวรรณ  ตะเวทิพงศ์  เวชศาสตร์ครอบครัวการการแพทย์วิธีพทุธ  เวชศาสตร์ครอบครัว 
แนวคิดและประการณ์ในบริบทไทย พิมพ์ครัง้ท่ี  1  กรุงเทพมหานคร: สหมิตรพริน้ติง้แอนด์
พบัลิชชิ่ง  2553 หน้า 330-338 

 

 

Common ground: หาหนทางร่วมกนั 

          

  

 

 ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตัว   เป็นท่ีสอง    

ประโยชน์ของเพ่ือนมนุษย์      เป็นกิจท่ีหน่ึง 

           ลาภทรัพย์และเกียรติยศ    จะตกมาแก่ท่านเอง   

ถ้าท่านทรงธรรมะแห่งอาชีพ    ไว้ให้บริสุทธ์ิ 

อธิบายศัพท์ให้ง่ายขึน้ (Glossary) 

Reference to text and journal 


