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 FACT SHEET No. 6  

การบูรณาการ “เสียงจากผู้ป่วย”เข้าร่วมในการเรียนการสอนและวิจัยด้านความปวด 
 
ความปวดเป็นปรากฎการณ์ท่ีมีหลากมายมิตมิมุมองท่ีแตกตา่งกนัไปในแตล่ะบคุคลและแตล่ะครัง้อาการ ผู้ ป่วยหรือญาตล้ิวนมีประสบการณ์ตรงที่สามารถ
ถ่ายทอดเป็นบทเรียนส าคญัส าหรับวงการวิชาการเพ่ือเข้าใจและเข้าถึงว่าความปวดมีผลตอ่ชีวิตของพวกเขาอย่างไร เป็นท่ีทราบดีว่า การประเมินความปวดให้

เข้าถึงอย่างถ่องแท้นัน้ไม่ใช่เร่ืองง่าย ต้องอาศยัความสามารถในการเข้าอกเข้าใจผู้ป่วยผ่านการรับฟังเร่ืองเลา่ของผู้ ป่วย (2,7)ดงันัน้ผู้ ป่วยและญาตจิงึเป็น
กลัยาณมิตรในการศกึษาวิจยัความปวด ช่วยขยายโลกทศัน์และมีสว่นร่วมในการวางแผนตดัสนิใจรักษาความปวด 

 
“เสียง”แสดงความคดิเหน็ของผู้ป่วยในการเรียนการสอนด้านความปวด 

 

 การรับฟังเร่ืองเลา่จากผู้ ป่วยหรือญาตล้ิวนเป็นโอกาสในการศกึษาเรียนรู้ ก้าวข้ามข้อจ ากดัจากมมุมองทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพไปสูค่วามเข้าใจ
มนษุย์อย่างองค์รวมทัง้ชีวิตอย่างลกึซึง้ขึน้ ใช้ผู้ ป่วยเป็นศนูย์กลางอย่างแท้จริง ทัง้ยงัท าให้ทีมผู้ รักษาเข้าถึงภาพรวมของการให้บริการทาง

สาธารณสขุ(6) สามารถเหน็ท่ีมาท่ีไปและอปุสรรคในการดแูลรักษาผู้ ป่วยอย่างองค์รวม(5) 

 การเขียนบนัทกึสะท้อนความคดิ(reflective writing)ในเหตกุารณ์หนึง่หรือตอ่ผู้ ป่วยรายหนึง่ๆ สามารถพฒันาผู้ เขียนให้เกิดความเข้าอก

เข้าใจ ประสบการณ์ตรงของฝ่ังผู้ ป่วย และรู้ทนัความคดิความรู้สกึของฝ่ังตนเองได้(2) 

 การพฒันาหลกัสตูรและทวนสอบท าให้ผู้ ป่วยมีโอกาสเป็นสว่นร่วม และน าความคดิเหน็เข้าสูก่ารเรียนการสอนในสายวิชาชีพสขุภาพ 

 ผู้ ท่ีมีความปวดสมควรจดัเป็น ผู้ มีสว่นร่วม(stakeholder)ในการออกแบบหลกัสตูร และจดักระบวนการเรียนรู้ เช่น เป็นกรรมการหลกัสตูรหรือ

เป็นผู้ เข้าร่วมในชัว่โมงเรียน เพ่ือน าประสบการณ์ของพวกเขาเหลา่นัน้มาเป็นหนึง่ในการเรียนการสอนด้านความปวด(8) 

 
“เสียง”แสดงความคดิเหน็ของผู้ป่วยร่วมในการวจัิย 

 
ความปวดเป็นประสบการณ์แบบอตัตวิสยั ซึง่เกิดขึน้อย่างเฉพาะบคุคล การศกึษาวจิยัเชิงคณุภาพจึงเป็นหนทางส าคญัท่ีจะรับทราบเร่ืองเลา่จากผู้ ป่วยมาสร้าง
เป็นข้อมลูการเรียนรู้ ซึง่มีข้อมลูดงันี ้
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 การมีสว่นร่วมในการวิจยัของผู้ ป่วยและญาติ หมายถึง การท าวิจยั “ร่วม” กบัผู้ รับบริการ มากกว่า ท าวิจยั”เก่ียวกบั” หรือ “เพ่ือ” 

ผู้ รับบริการ (6) 

o ผู้ ป่วยสามารถร่วมแสดงความคดิเหน็และช่วยเป็นผู้น าในการรวบรวมความคดิเหน็(5) เร่ืองล าดบัความส าคญั (priorities)ของ 

หวัข้อการศกึษาวิจยั ว่าเร่ืองเป็นท่ีต้องการเร่งดว่นกว่า(6) 

o ระดบัของการมีสว่นร่วมของผู้ ป่วยและญาติ มีได้หลายระดบัจากน้อยไปมาก คือ ตัง้แต ่เป็นผู้ให้ข้อมลู  เป็นท่ีปรึกษาใน 

กระบวนการ  ประสานงานร่วมกนั  เข้ามีสว่นร่วมในทีมบริหาร จนถึง เป็นผู้ ชีน้ าตดัสนิทศิทาง(4) 

o การมีสว่นร่วมของผู้ ป่วยและญาต ิท าให้เกิดการศกึษาวิจยัที่ผู้ ป่วยเป็นศนูย์กลาง (patient-oriented research) โดย
ความส าคญัอยู่ท่ี การร่วมมือในเร่ืองการจดัการท่ีโปร่งใส การจดัล าคบัความส าคญั การสร้างงานวิจยั และการน าความรู้ท่ีได้มาใช้
ประโยชน์ 

o หลกัการท่ีส าคญัในการมีสว่นร่วมของผู้ ป่วยและญาตคืิอ การนบัรวมเป็นทีม (inclusiveness)  การเกือ้กลูกนั การให้เกียรติ

ระหว่างกนั (mutual respect)  การสร้างสรรค์ร่วมกนั (co-building) (1) 

o แหลง่ทนุงานวิจยัหลายองค์กรก าหนดให้การมีสว่นร่วมของผู้ ป่วยและญาติ เป็นเกณฑ์หนึง่ในการพิจารณาสนบัสนนุทนุวิจยั 

o ประโยชน์ของการมีสว่นร่วมของผู้ ป่วยและญาต ิได้แก่ เพิ่มโอกาสมีผู้เข้าร่วมวิจยั เพิ่มโอกาสรับทนุสนบัสนนุ ช่วยเหลือในการ 

ออกแบบงานวิจยั ช่วยเหลือในการเลือกผลลพัธ์ของงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ ป่วยอยา่งแท้จริง (3) 

o การมีสว่นร่วมของผู้ ป่วยและญาตจิงึเป็นเร่ืองท่ีได้รับความสนใจมากขึน้ในวงการวิชาการปัจจบุนัเพ่ือเพิ่มคณุประโยชน์ตอ่ทัง้นกัวิจยัและ
ตวัผู้ ป่วยเองรวมทัง้วงการสาธารณสขุ 
 

 การวิจยัเชิงคณุภาพเป็นการสร้างโอกาสได้ยิน “เสียงจากผู้ ป่วย” ผ่านเร่ืองประสบการณ์เร่ืองเลา่สว่นบคุคลของผู้ ป่วยแตล่ะราย 

 
o การวิจยัเชิงคณุภาพ สามารถเก็บข้อมลูได้จาก การสมัภาษณ์ การสงัเกต หรือเอกสารข้อมลู 

o การถามถึงประสบการณ์ของผู้ ป่วยด้วยกระบวนการสมัภาษณ์ ท าให้ได้ข้อมลูท่ีน่าสนใจและให้ความเข้าใจท่ีลกึซึง้ขึน้ได้ 

o ค าถามปลายเปิด เช่น “อยากให้คณุช่วยเลา่ถึง....” หรือ “...มนัเป็นอย่างไร...”ช่วยให้ได้ข้อมลูมากกวา่ค าถามปลายปิด 

o การเลา่เร่ืองนัน้มีอยู่ในทกุวฒันธรรม การใช้เร่ืองเลา่มาเป็นข้อมลูของงานวิจยัเชิงคณุภาพชนิดนีเ้รียกว่า “narrative research” 

o การวิจยัเชิงคณุภาพท่ีตัง้ค าถามเก่ียวกบัประสบการณ์ชีวิตของบคุคล เรียกว่า ปรากฏการณ์วิทยา(Phenomenology) เช่น “การ

ใช้ชีวิตกบัโรคไฟโบรไมอลัเจียเป็นอย่างไรบ้าง ?” 

o การสนทนากลุม่ (Focus group) คือการเก็บข้อมลูผ่านกลุม่ประชากร 6-10 คนท่ีมาร่วมสนทนาแสดงความคดิเหน็ ในหวัข้อใด
หวัข้อหนึง่ เป็นรูปแบบการวิจยัที่ช่วยรวบรวมข้อมลูจากหลากหลายมมุมอง 

o การวิจยัเชิงคณุภาพเป็นจดุเร่ิมต้นท่ีส าคญัเพ่ือสร้างระบบการศกึษาวิจยัด้วยค าถามการวิจยัที่มีผู้ ป่วยเป็นศนูย์กลาง 

 
แหล่งข้อมูล 

 
การศกึษาวิจยัที่ใช้ทศันคตจิากผู้ ป่วยและสงัคมเป็นหลกั https://pacerinnovates.ca/engage/  

 
http://www.jla.nihr.ac.uk/about-the-james-lind-alliance/ องค์กรนีช้่วยในการสืบค้นค าถามวิจยัท่ีส าคญั น าเสนอความแตก 

ตา่งระหว่างการวิจยัจากมมุมองของความต้องการจากแพทย์เป็นหลกักบัการวิจยัแบบท่ีผู้ ป่วยจะใช้เป็นประโยชน์ได้จริง 
 
http://www.invo.org.uk: องค์กรนีเ้ป็นสว่นหนึง่ของ the National Institute for Health Research ท่ีสนบัสนนุการมีสว่นร่วมของ 
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ประชาชนทัว่ไปในการศกึษาวิจยัทางสาธารณสขุและสงัคม 

 
http://www.iap2.org: องค์กรนี ้ให้กรอบแนวทางการวิจยัในเร่ืองบทบาทของประชาชนทัว่ไปตอ่การศกึษาวิจยัทางการแพทย์ 

อย่างที่ประชาชนมีสว่นร่วมในระดบัตา่งๆ  
 
http://www.cfhi-fcass.ca/WhatWeDo/PatientEngagement/ 
PatientEngagementResourceHub.aspx: องค์นีใ้ห้เคร่ืองมือทางการวิจยัแบบ open source เพ่ือใช้ในการศกึษาวิจยัทางการ 
แพทย์อยา่งท่ีประชาชนมีสว่นร่วม 

 
https://www.pcori.org: องค์กรนีส้นบัสนนุเร่ืองทนุวิจยั และตวัอย่างการศกึษาวิจยัทางการแพทย์อยา่งท่ีประชาชนมีสว่นร่วม 
 
https://painconsortium.nih.gov/nih_pain_programs/coepes.html มีตวัอย่างบทสมัภาษณ์คนไข้ 
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ในฐานะของปีแห่งการรณรงค์เพื่อความเป็นเลิศด้านการเรียนการสอนเร่ืองความปวด IASP มีชุดของเอกสารข้อเทจ็จริง (Fact Sheets ) 

ครอบคลุมหัวข้อท่ีเฉพาะเจาะจงเก่ียวกับการเรียนการสอนเร่ืองปวด เอกสารเหล่านีไ้ด้รับการแปลเป็นภาษาต่างๆและสามารถดาวน์โหลดได้ฟรี 
เย่ียมชม www.iasp-pain.org/globalyear ส าหรับข้อมูลเพิ่มเตมิ 

 

เกี่ยวกับสมาคมการศึกษาเร่ืองความปวดนานาชาติ 

(International Association for the Study of Pain® ) 
 
IASP เป็นแหลง่ชัน้น าท่ีมีบคุคลหลายอาชีพเพ่ือเสนองานวิชาการวิทยาศาสตร์ การปฏิบติั และการเรียนการ
สอนด้านความปวด เปิดรับสมาชิกส าหรับทกุอาชีพ ท่ีเก่ียวข้องในการวิจยั การวินิจฉัย หรือการรักษาความ

ปวด  IASP มีสมาชิกมากกวา่ 7,000 คนใน 133 ประเทศ  90 สมาคมแห่งประเทศ และ 20 กลุม่ท่ี
สนใจเร่ืองเฉพาะด้านของความปวด 

 
วางแผนการเข้าร่วมเพ่ือนร่วมอาชีพของท่านในงานประชมุความปวดโลก( 17th World Congress 

on Pain), 12-16 กนัยายน, 2018 บอสตนั รัฐแมสซาชเูซตส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา  

 


