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Scenario for Family and Community Medicine Study Guide
S1 นายสมปอง อายุ 65 ปี มาตรวจที่ OPD แล้ วหลายครัง้ ตังแต่
้ 1 เดือนก่อน ด้ วยเรื่ องท้ องผูกบ้ าง ท้ องเสียบ้ าง บางครัง้ ก็มีถ่ายเป็ นเลือด แพทย์ให้ การรักษา
ไปตามอาการ แพทย์ คนล่าสุดได้ ส่งตรวจคัดกรองมะเร็ งลาไส้ พบผลเป็ นบวก จึงนัดส่อ งกล้ อ งทางทวารหนัก พบก้ อนที่สว่ นปลายของ descending colon
และได้ ทา biopsy เอาชิน้ เนื ้อไปตรวจ ก่อนออกจากห้ องส่องกล้ องลุงถามแพทย์ว่า “แล้ วอาการถ่ายเป็ นมูกเลือดที่ลงุ ยังมี ต้ องทาไงครับหมอ” แพทย์ไม่ได้ ให้
คาชี ้แจงใดๆ บอกให้ ลงุ รอฟั งผลชิ ้นเนื ้ออีก 2 สัปดาห์
ในช่วง 2 สัปดาห์ระหว่างรอผลชิ น้ เนื ้อ ป้าสมใจภรรยาของลุงสมปอง พาลุงมาตรวจที่ห้องฉุกเฉิ นด้ วยอาการเวียนศีรษะ มึนงงมาก แพทย์ที่ห้อ งฉุกเฉิ นได้ ฉีด
Dimenhydrinate 1 amp IM ให้ ยาแก้ เวียนศีรษะกลับบ้ านไป และแนะนาให้ ลงุ มาตรวจตามนัดเดิม
วันนี ้แพทย์นดั มาฟั งผลชิ ้นเนื ้อ ผู้ป่วยมีภรรยาเดินทางมาเป็ นเพื่อน มานัง่ รอตรวจตังแต่
้ เช้ าจนเย็น สุดท้ ายได้ พบแพทย์ในช่วง OPD นอกเวลา แพทย์เพิ่มพูนทักษะ
จึงนัดมาเจอแพทย์เจ้ าของไข้ ในวันรุ่งขึ ้น เช้ านันป
้ ้ าสมใจรี บกระซิบแพทย์วา่ “หมอ ลุงเป็ นมะเร็ งรึเปล่า ถ้ าใช่ หมออย่าเพิ่งบอกลุงนะ”
แพทย์แจ้ งผลชิ ้นเนื ้อว่าเป็ น มะเร็ งลาไส้ ใหญ่ ระยะที่สาม และบอกผู้ป่วยถึงแผนการรักษาทังการผ่
้
าตัดและการให้ ยาเคมีบาบัด หลังจากทราบผลลุงสมปองรู้ สกึ
ตกใจมาก และกลัวการรักษาด้ วยวิธีที่แพทย์ แจ้ ง จึงตัดสินใจปฏิเสธการรักษาด้ วยวิธีการแพทย์ แผนปั จจุบนั ลุงสอบถามแพทย์เกี่ยวกับวิธีก ารรักษาอื่นๆ เช่น
การใช้ สมุนไพร แต่เนื่องจากตัวแพทย์เองไม่มีข้อมูลความรู้ ในเรื่ องนี ้เลยจึงไม่ได้ แนะนาเพิ่มเติมใดๆ หลังจบการสนทนา แพทย์นดั ลุงสมปอง มาติดตามอาการ
อีก 2 สัปดาห์ แต่ลงุ ไม่ได้ มาตามนัดอีกเลย
Facts

ประเด็นปั ญหา

Study guide topics

F1.1 แพทย์ไม่ได้ ให้ คาชีแ้ จงใดๆ บอกให้ ลงุ รอฟั งผลชิ น้ เนื ้อ ในช่วง
2 สัปดาห์ระหว่างรอผลชิ ้นเนื ้อ
F1.2 ป้าสมใจพาลุงสมปองมาตรวจที่ห้องฉุกเฉิ นด้ วยอาการเวียน
ศีรษะมึนงงมาก

P1.1 ผู้ป่วยยัง มี ความกัง วลเกี่ ย วกับ อาการของตน และ SG1 Patient centered
ต้ องการคาแนะนาที่กระจ่างชัดจากแพทย์ใช่หรื อไม่?
medicine
P1.2 การฉีดยาแก้ ตามอาการ ช่วยทาให้ เข้ าใจผู้ป่วยได้ ดี
เพียงพอแล้ วจริ งหรื อ?

F2 นั่ง รอตรวจตัง้ แต่เช้ า จนถึ งเย็ น แต่สุด ท้ า ยกลับ ได้ พ บแพทย์ P2 เกิดอะไรขึ ้นกับระบบบริ การสุขภาพ?
เพิ่ ม พูน ทัก ษะในช่ ว ง OPD นอกเวลา และต้ อ งนัด มาพบแพทย์
เจ้ าของไข้ ใหม่ในวันถัดไป

SG2 Health service
system

F3 วันรุ่งขึ ้น เช้ านันป
้ ้ าสมใจรี บกระซิบแพทย์ว่า “หมอ ลุงเป็ นมะเร็ ง
รึเปล่า ถ้ าใช่ หมออย่าเพิ่งบอกลุงนะ”
แพทย์แจ้ งผลชิน้ เนื ้อว่าเป็ น มะเร็ งลาไส้ ใหญ่ ระยะที่สาม และ
บอกผู้ป่วยถึงแผนการรักษาทังการผ่
้
าตัดและการให้ ยาเคมีบาบัด

P3.1 แพทย์ ควรมี วิธีหรื อ กระบวนการในการแจ้ งข่าวร้ าย SG3 Breaking Bad News
ให้ แก่ผ้ ปู ่ วยและญาติอย่างไร?
and Empathy
P3.2 เราจะรั บมื อกับสภาวะอารมณ์ ของผู้ป่วยในระหว่าง
การแจ้ งข่าวร้ ายอย่างไรดี?
P 3.3 การแสดงความเห็นอกเห็นใจต่อ ผู้ป่วยเป็ นสิ่งที่
แพทย์ที่ดีพงึ ปฏิบตั ิใช่หรื อไม่?

F4 ผู้ป่วยตัดสินใจปฏิเสธการรักษาด้ วยวิธีการแพทย์แผนปั จจุบนั

P4.1 ท่า นมี ความคิดเห็นอย่างไรหากผู้ป่วยปฏิเสธการ SG4 Refusal of treatment
รักษาที่ทา่ นได้ แนะนาให้ ไป
P4.2 ท่านควรทาอย่างไรหากผู้ป่วยปฏิเสธการรักษาเมื่ อ
พิจารณาตามหลักจริ ยธรรมทางการแพทย์

F5 ลุงสอบถามแพทย์เกี่ยวกับวิธีการรักษาอื่นๆ เช่น การใช้ สมุนไพร P5.1 การแพทย์ทางเลือกคืออะไร
SG5 Complementary
แทนการรักษาแบบแพทย์แผนปั จจุบนั
P5.2 แพทย์ แ ผนปั จจุ บัน สามารถให้ ก ารดู แ ลผู้ ป่ วยโดย and Alternative medicine
ผสมผสานการแพทย์แผนปั จจุบนั และการแพทย์ ทางเลือ ก / CAM
เข้ าด้ วยกันได้ อย่างไร

S2 แพทย์เจ้ าของไข้ ตดั สินใจชวนทีมสุขภาพออกไปเยี่ยมที่บ้าน เนื่องจากลุงขาดนัดไปนานกว่า 3 เดือน
เมื่อไปถึงบ้ าน พบลุงสมปองนัง่ อยูท่ ี่ม้านัง่ หน้ าบ้ านกับป้าสมใจลุงและป้าดีใจที่เห็นทีมสุขภาพไปเยี่ยม ทีมสังเกตเห็นว่าลุงดูอ่อนเพลียและซูบลงไปมาก หลังจาก
ที่ทีมแพทย์ได้ พดู คุยถามอาการ ตรวจร่างกาย จึงนัดลุงไปตรวจเพิ่มเติมต่อที่โรงพยาบาล ซึง่ ครัง้ นี ้ลุงและป้ายินดีที่จะไปตามแพทย์นดั
เมื่อตรวจคุณลุงเสร็ จเรี ยบร้ อย แพทย์จึงปลีกเวลามาคุยกับป้าสมใจในฐานะที่คณ
ุ ป้ามีบทบาทเป็ นผู้ดแู ลหลักของคุณลุง
ป้าสมใจอายุ 61 ปี มี โรคประจาตัวเป็ น DM, HT, และ มีระดับ BMI อยู่ในเกณฑ์โรคอ้ วน คุณป้าได้ รับการรักษาและรับยาอยู่ที่คลินิกใกล้ บ้าน แต่เนื่องจาก
ช่วงหลังมานี ้ต้ องคอยดูแลคุณลุง ทาให้ การดูแลรักษาตนเองทาได้ ไม่สม่าเสมอเหมือนก่อน ไม่ได้ ออกกาลังกาย ไม่ได้ ควบคุม เรื่ องอาหาร และป้ายังเล่าว่าตนมี
ความเครี ยดเพิ่มขึ ้นมากหลังจากที่คณ
ุ ลุงป่ วย ตอนนี ้นอนหลับยาก ไม่เหมือนแต่ก่อน
แพทย์ถามประวัติครอบครัวป้าเพิ่มเติม ได้ ความว่าพ่อของป้าเสียชีวิตด้ วยโรคหลอดเลือดหัวใจตังแต่
้ อายุ 54 ปี
เมื่อประเมินแล้ วแพทย์และทีมสรุปกันว่าป้าสมใจมีภาวะ caregiver burden ร่วมด้ วย จึงสอบถามถึงสมาชิก คนอื่นๆ ในครอบครัว เผื่อจะมีใครที่สามารถมาช่วย
คุณป้าดูแลคุณลุงได้ บ้าง
F6 แพทย์ เจ้ า ของไข้ ตัดสิน ใจชวนทีมสุขภาพออกไปเยี่ย มที่บ้า น P6.1 แพทย์ควรตัดสินใจไปเยี่ยมบ้ านเมื่อไร
เนื่องจากลุงขาดนัดไปนานกว่า 3 เดือน
P6.2 การเยี่ยมบ้ านมีความสาคัญอย่างไร

SG6 Home health care

F7 เมื่ อ ประเมิ น แล้ ว แพทย์ แ ละที ม สรุ ป กัน ว่า ป้ าสมใจมี ภ าวะ P7.1 เราควรมีแนวทางในการประเมินครอบครัวอย่างไร จึง SG7 Family assessment
caregiver burden ร่ วมด้ ว ย จึง สอบถามถึ งสมาชิ ก คนอื่ น ๆ ใน จะเกิดประโยชน์ในการดูแลผู้ป่วย
ครอบครัว เผื่อจะมีใครที่สามารถมาช่วยคุณป้าดูแลคุณลุงได้ บ้าง
P7.2 บทบาทของสมาชิ กครอบครั วในการดูแลผู้ป่วยเป็ น
อย่างไร ใครบ้ างควรเป็ นคนดูแลผู้ป่วย

F8 ป้าสมใจอายุ 61 ปี ลุงสมปองอายุ 65 ปี
(note: เพิ่ม fact สถานการณ์ผ้ สู งู อายุ)

P8 การดูแลผู้ป่วยและครอบครัววัยผู้สงู อายุ ต้ องคานึงถึง SG8 WWF elderly
เรื่ องใดบ้ างนะ?

F9 ป้าสมใจมีโรคประจาตัวเป็ น DM, HT, และ มีระดับ BMI อยู่ใน
เกณฑ์โรคอ้ วน
แต่เนื่อ งจากช่วงหลังมานี ต้ ้ องคอยดูแลคุณลุง ทาให้ การดูแลรักษา
ตนเองทาได้ ไม่สม่าเสมอเหมือนก่อน
แพทย์ ถ ามประวัติ ค รอบครั ว ป้ าเพิ่ ม เติ ม ได้ ค วามว่ า พ่ อ ของป้ า
เสียชีวิตด้ วยโรคหลอดเลือดหัวใจตังแต่
้ อายุ 54 ปี
เมื่อประเมินแล้ วแพทย์และทีมสรุ ปกันว่าป้าสมใจมีภาวะ caregiver
burden

P9.1 ในการให้ การดูแลผู้ป่วยโรคเรื อ้ รังและครอบครัวควร SG9 WWF chronic illness
ต้ องดูประเด็นไหนบ้ างนะ?
P9.2 การดูแ ลผู้ป่ วยเบาหวาน ความดัน โลหิ ต สูง ที่ ไ ด้
มาตรฐานตามบริ บทของผู้ป่วย มี แนวทางและเป้าหมาย
การดูแลอย่างไร?
P9.3 แนวทางการประเมินผู้ดแู ลมีอะไรบ้ าง?

S3 ป้าเล่าให้ ฟังว่าลูก 2 คนของป้า คงจะมาช่วยแบ่งเบาภาระจากป้าได้ ยาก เพราะแต่ละคนก็มี เรื่ องของตนเองให้ ต้องแก้ ไข
ลูกสาวคนโต นางสมจิตอายุ 35 ปี ทางานโรงงานทอผ้ า ป่ วยด้ วยอาการจามน ้ามูกไหล และมีผื่นแพ้ คันตามตัวบ่อยๆ แต่งงานมีครอบครัว มีลกู สองคน หลานคน
โตเรี ยนชันมั
้ ธยมต้ น คนเล็กอายุ 5 ขวบ เพิ่งเข้ าเรี ยนชันอนุ
้ บาล ป้าเล่าว่าสงสารลูกสาวที่มีสามีติดเหล้ า และทาร้ ายร่ างกายภรรยาเป็ นประจา ช่วงหลังลูกเขยเอง
ก็ตกงาน ลูกสาวจึงต้ องทางานหนักอยูค่ นเดียว แม้ แต่พาลูกไปรับการฉีดวัคซีนตามนัด ก็ไม่สามารถพาไปได้ ทาให้ หลานคนเล็กได้ รับวัคซีนไม่ ครบ และดูเหมือน
จะมีน ้าหนักน้ อยด้ วย เด็กเริ่ มไม่อยากไปโรงเรี ยน มีอาการอาการเอาแต่ใจตัวเอง
ส่วนลูกชายของป้า ชื่อสมหมาย อายุ 28 ปี ทางานโรงแรม ยังไม่ตา่ งงาน ป้าเล่าว่า ป้ารู้สกึ สงสัย ไม่ร้ ูวา่ ลูกป้าคนนี ้เป็ นตุ๊ดเป็ นเกย์หรื อเปล่า เพราะเขาไม่เคยเล่าให้
ป้าฟั ง อาจจะเนื่องมาจากลูกรู้วา่ ลุงสมปองตังความหวั
้
งไว้ ที่เขาเยอะ จะให้ เขาเป็ นคนดูแลทุกคนในบ้ านแทนลุง และที่สาคัญคุณลุงมีทศั นคติที่เป็ นลบอย่างมาก
ต่อคนกลุม่ รักร่วมเพศนี ้ ทุกครัง้ ที่เห็นดาราในทีวีลงุ ก็จะหงุดหงิดและตาหนิดาราเหล่านันให้
้ คนในบ้ านฟั ง พักหลังลูกชายจึงไม่ค่อยกลับบ้ านเหมือนก่อน และเคย
พูดเปรยๆกับป้าว่าอยากตังใจเรี
้ ยน และหาโอกาสย้ ายไปทางานในต่างประเทศ เพราะน่าจะได้ เงินดี ท้ าทาย และมี อิสระในการใช้ ชีวิตมากกว่าอยู่ที่เมื องไทย
ป้าเองก็ไม่ได้ วา่ อะไรถ้ าลูกจะไป แต่ป้าก็ยงั ไม่ได้ บอกลุงเรื่ องนี ้
หลังจากฟั งเรื่ องราวต่างๆ ทีมเยี่ยมบ้ านได้ ให้ การดูแลคุณป้า ให้ กาลังใจและนัดคุณป้าไปตรวจรั กษาเรื่ องเบาหวานความดันโลหิตสูง พร้ อมกับคุณลุงในวัน
เดียวกัน เพื่อลดภาระจากการเดินทาง และได้ นดั ติดตามเยี่ยมบ้ าน ครอบครัวนี ้อีกเป็ นระยะๆ ต่อเนื่อง
จากนัน้ 6 เดือนต่อมา อาการลุงสมปองแย่ลงมาก ตรวจพบมี liver metastasis ลุงมีอาการปวดมาก ท้ องผูก ท้ องโตขึ ้น ไม่กี่สปั ดาห์หลังจากนันลุ
้ งก็เสียชีวิตลง
ที่บ้าน
F10 นางสมจิตอายุ 35 ปี ทางานโรงงานทอผ้ า ป่ วยด้ วยอาการจาม P10.1 อาชีพมีผลต่อความเจ็บป่ วยอย่างไร?
SG10 Occupational
น ้ามูกไหล และมีผื่นแพ้ คันตามตัวบ่อยๆ
P10.2 หลักการของอาชีวเวชศาสตร์ /อาชีวอนามัยและ medicine
ความปลอดภัย มีอะไรบ้ างนะ?
P10.3 โรคที่เกิดจากการทางาน

F11 นางสมจิ ต…แต่งงานมี ค รอบครั ว มี ลูกสองคน คนโตเรี ยนชัน้
มัธยมต้ น คนเล็กอายุ 5 ขวบ เพิ่งเข้ าเรี ยนชันอนุ
้ บาล
ป้าเล่าว่าสงสารลูกสาวที่มีสามีติดเหล้ า และทาร้ ายร่ างกายภรรยาเป็ น
ประจ า ช่ ว งหลัง ลูก เขยเองก็ ต กงาน ลูก สาวจึ ง ต้ อ งท างานหนัก อยู่
คนเดียว

P11.1 จะรู้ ได้ อย่างไรว่าผู้ป่วยมีปัญหาความรุ นแรงใน SG11 WWF couple and
ครอบครัว
domestic violence
P11.2 ท่ า นจะดูแ ลผู้ ป่ วยที่ มี ปั ญ หาความรุ น แรงใน
ครอบครัวเบื ้องต้ นอย่างไร

F12 แม้ แต่พาลูกไปรั บการฉี ดวัคซีนตามนัด ก็ ไม่สามารถพาไปได้ P12 ท่านจะมีแนวทางการดูแลครอบครัวที่มีเด็กในด้ าน SG12 WWF children
ทาให้ หลานคนเล็กได้ รับวัคซีน ไม่ครบ และดูเหมื อ นจะมี น ้าหนักน้ อ ย ใดบ้ าง
and adolescent
ด้ วย เด็ก เริ่ มไม่อยากไปโรงเรี ยน มีอาการอาการเอาแต่ใจตัวเอง
F13 ป้ารู้สกึ สงสัย ไม่ร้ ูวา่ ลูกป้าคนนี ้เป็ นตุ๊ดเป็ นเกย์หรื อเปล่า เพราะเขา P13 ท่านมีแนวทางการแนะนาในการดูแลครอบครัวที่มี SG13 WWF LGBTQ
ไม่เคยเล่าให้ ป้าฟั ง อาจจะเนื่องมาจากลูกรู้วา่ ลุงสมปองตังความหวั
้
งไว้ สมาชิกกลุม่ หลากหลายทางเพศอย่างไรบ้ าง
ที่เขาเยอะ จะให้ เขาเป็ นคนดูแลทุกคนในบ้ านแทนลุง และที่สาคัญคุณ
ลุงมีทศั นคติที่เป็ นลบอย่างมากต่อคนกลุม่ รักร่ วมเพศนี ้ … พักหลังลูก
ชายจึงไม่คอ่ ยกลับบ้ านเหมือนก่อน และเคยพูดเปรยๆ กับป้าว่าอยาก
ตังใจเรี
้ ยน และหาโอกาสย้ ายไปทางานในต่างประเทศ เพราะน่าจะได้
เงินดี ท้ าทาย และมีอิสระในการใช้ ชีวิตมากกว่าอยู่ที่เมืองไทย ป้าเองก็
ไม่ได้ วา่ อะไรถ้ าลูกจะไป แต่ป้าก็ยงั ไม่ได้ บอกลุงเรื่ องนี ้

F14 6 เดือ นต่อมา อาการลุง สมปองแย่ล งมาก ตรวจพบมี liver P14.1 เมื่อไรจะหยุดการดูแลในผู้ป่วย End of life
metastasis ลุงมีอาการปวดมาก ท้ องผูก ท้ องโตขึ ้น ไม่กี่สปั ดาห์หลัง P14.2 จะทาอย่างไรให้ ผ้ ปู ่ วย “ตายดี”
จากนันลุ
้ งก็เสียชีวิตลงที่บ้าน

SG14 Palliative care and
WWF dying

S4 ทางบ้ านได้ จดั งานศพให้ ที่วดั ทีมแพทย์ตดั สินใจไปร่วมงานศพคุณลุง และสังเกตเห็นว่าชาวบ้ านส่วนใหญ่ที่มาร่ วมงานมีน ้าหนักเกิน มีภาวะอ้ วนกันมากกว่า
30% จึงเกิดคาถามขึ ้นมาว่าจะทาอย่างไรให้ ประชาชนในชุมชนนี ้ ลดความเสี่ยงต่อการเจ็บป่ วยด้ วยโรคเรื อ้ รังในอนาคต และพบว่าชาวบ้ านโดยเฉพา ะผู้ชาย
สูบบุหรี่ และดื่มเหล้ าในงานศพ กันจานวนมาก
นอกจากนี ้ ยังพบว่าคนส่วนหนึ่งที่มาร่ วมงานศพเป็ นชาวพม่า พอถามป้าสมใจ ป้าจึงบอกว่าเป็ นเพื่อนลูกสาวที่ทางานอยู่ที่โรงงานด้ วยกัน บางคนพอทราบว่า
มี ทีมหมอมาจากโรงพยาบาลจึงเข้ ามาปรึ กษาเรื่ องเจ็บป่ วยด้ วยอาการปวดเมื่อยไม่สบายเล็กๆ น้ อยๆ ทางทีมแพทย์ และพยาบาลจึงนาประเด็นต่างๆ ที่พบใน
งานศพ มาพูดคุยกันต่อ เรื่ องจะจัดการกับการจัดบริ การสุขภาพอย่างไรให้ เหมาะกับคนในพื ้นที่ชุมชนนี ้ ซึง่ มีทงคนอ้
ั ้ วน คนต่างชาติ และกลุม่ ผู้ป่วยที่รักษาอยูเ่ ดิม
ก่อนกลับออกจากงานศพ แพทย์ได้ แนะนาให้ ลกู สาวผู้ป่วยหาโอกาสไปตรวจคัดกรองมะเร็ งลาไส้ ที่โรงพยาบาล โดยได้ คุยถึงแนวทางการตรวจคัดกรองเบื ้องต้ น
ที่ทาง รพ. ใช้ อยู่ขณะนี ้ด้ วยวิธีการตรวจอุจจาระ และหากผิดปกติ ก็จะส่งตรวจเพิ่มเติมเพื่อยืนยันผลด้ วยวิธีอื่นต่อไป ได้ ยินอย่างนัน้ นางสมจิตรู้ สกึ กังวล และ
ปรึกษาแพทย์วา่ หากตนจะส่องกล้ องไปเลย จะได้ หรื อไม่ แพทย์จึงอธิบายขันตอนการตรวจคั
้
ดกรองและแนวทางปฏิบตั ิโดยละเอียดให้ ฟังอีกครัง้ ซึ่งทางนางสมจิต
ก็เข้ าใจ และรับปากว่าจะไปตรวจคัดกรองหลังจากที่เสร็ จพิธีงานศพของพ่อตน
หลังจากทีมแพทย์ได้ ติดตามดูแลครอบครัวนี ้อย่างต่อ เนื่อง ได้ จัดให้ มีการพูดคุยกันระหว่างสมาชิกในครอบครัว เรื่ องราวต่าง ๆก็เป็ นผลไปในทางที่ดีขึ ้นเรื่ อยๆ
ลูกเขยสามารถเลิกเหล้ าได้ และได้ งานประจาทา ทาให้ นางสมจิตมีเวลามาดูแลคนอื่นๆ ในครอบครัวมากขึ ้นทังลู
้ กๆ และป้าสมใจส่วนลูกชายก็ตดั สินใจเปิ ดเผย
ตัวเองกับแม่และพี่สาว และเลือกที่จะทางานในใกล้ บ้าน เพื่อนที่จะสามารถดูแลคนอื่นๆ ในครอบครัวได้ ตามที่พอ่ ได้ ฝากฝั งเอาไว้

F15 - F17 สังเกตเห็นว่าชาวบ้ านส่วนใหญ่ที่มาร่ วมงานมีน ้าหนัก
เกิ น มี ภาวะอ้ วนกัน มากกว่า 30% จึ งเกิ ดค าถามขึ ้นมาว่าจะท า
อย่างไรให้ ประชาชนในชุมชนนี ้ ลดความเสีย่ งต่อการเจ็บป่ วยด้ วยโรค
เรื อ้ รังในอนาคต และพบว่าชาวบ้ านโดยเฉพาะผู้ชาย สูบบุหรี่ และ
ดื่มเหล้ าในงานศพ กันจานวนมาก

P15.1 ท่ า นมี วิ ธี ก ารค้ น หาปั ญ หาสุข ภาพในชุ ม ชนได้ SG15 WWF community
อย่างไร
P15.2 จะทาอย่างไรให้ ประชาชนมี ส่วนร่ วมในการดูแ ล
สุขภาพของตนเองและชุมชน
P16-17 ท่านจะปรับเปลีย่ นพฤติกรรมส่วนบุคคลและชุมชน SG16 Behavioral
อย่างไร
Change
SG17 Health promotion
and prevention

F18 พบว่าคนส่วนหนึง่ ที่มาร่วมงานศพเป็ นชาวพม่า …พอทราบว่ามี P18 ชาวต่างชาติมีผลต่อระบบบริ การสุขภาพอย่างไร
ทีมหมอมาจากโรงพยาบาลจึงเข้ ามาปรึกษาเรื่ องเจ็บป่ วยด้ วยอาการ
ปวดเมื่อยไม่สบายเล็กๆ น้ อยๆ

SG18 Cross cultural
medicine

F19 ทางทีมแพทย์และพยาบาลจึงนาประเด็นต่างๆ ที่พบในงานศพ P19 ในการพิจารณาจัดบริ การสุขภาพปฐมภูมิในพื ้นที่
มาพูดคุยกันต่อ เรื่ องจะจัดการกับการจัดบริ การสุขภาพอย่างไรให้ มีประเด็นอะไรบ้ าง
เหมาะกับคนในพืน้ ที่ชุมชนนี ้ ซึ่งมีทงั ้ คนอ้ วน คนต่างชาติ และกลุ่ม
ผู้ป่วยที่รักษาอยูเ่ ดิม

SG19 Practice
management
In primary care setting

F20 แพทย์ ได้ แนะนาให้ ลูกสาวผู้ป่วยหาโอกาสไปตรวจคัดกรอง P20 ท่านมีแนวทางอย่างไรในการตัดสินใจเลือ กส่งตรวจ SG20 Health economics
มะเร็ งลาไส้ ที่โรงพยาบาล โดยได้ คุยถึงแนวทางการตรวจคัดกรอง เพื่อคัดกรองและใช้ บริ การสุขภาพอย่างสมเหตุสมผล
เบื ้องต้ นที่ทาง รพ. ใช้ อยู่ขณะนีด้ ้ วยวิธีการตรวจอุจจาระ และหาก
ผิดปกติ ก็ จะส่งตรวจเพิ่มเติมเพื่อยืนยันผลด้ วยวิธีอื่นต่อ ไป ได้ ยิน
อย่างนัน้ นางสมจิตรู้ สึกกังวล และปรึ กษาแพทย์ ว่าหากตนจะส่อ ง
กล้ องไปเลย จะได้ หรื อไม่ แพทย์จึงอธิ บายขันตอนการตรวจคั
้
ดกรอง
และแนวทางปฏิ บัติ โ ดยละเอี ย ดให้ ฟั ง อี ก ครั ง้ ซึ่ ง ทางนางสมจิ ต
ก็เข้ าใจและรับปากว่าจะไปตรวจคัดกรองหลังจากที่เสร็ จพิธีงานศพ
ของพ่อตน

Complementary & Alternative Medicine
Come to CAM for Comfort care
การแพทย์ ทางเลือก ทางเลือกใหม่ ใส่ ใจสุขภาพ
สาหรับนักศึกษาแพทย์ชนปี
ั ้ ที่ 4 รายวิชาเวชศาสตร์ ชุมชนและเวชศาสตร์ ครอบครัว 3

Overview of topic การแพทย์ ทางเลือก สาคัญอย่ างไร
การแพทย์ทางเลือก เมื่อเทียบกับการแพทย์ทางหลัก มักถูกเข้ าใจว่าเป็ นแค่อีกทางเลือกหนึ่ง
เมื่ อ รั ก ษาด้ วยการแพทย์ ท างหลักไม่ ได้ ผล แต่ค วามเป็ นจริ งแล้ ว การแพทย์ ทางเลือ กถื อ เป็ นการ
รักษาพยาบาลอีกรูปแบบหนึง่ ที่แตกต่างไปจากการแพทย์แผนปั จจุบนั เป็ นศาสตร์ เพื่อการวินิจฉัย การ
รักษาและป้องกันโรคที่ สามารถนาไปใช้ เสริ ม ใช้ ร่วมหรื อใช้ ทดแทนการแพทย์แผนปั จจุบนั ได้ ถือเป็ น
แนวทางหนึ่ง ในการดู แ ลสุข ภาพเพื่ อ ให้ เ กิ ด สุข ภาพดี ห่ า งไกลจากโรคภัย ไข้ เ จ็ บ ได้ เช่ น เดี ย วกั บ
การแพทย์ทางหลัก

Expected learning outcome เรียนรู้ ส่ งิ ใหม่ เข้ าใจแพทย์ ทางเลือก
หลังจากเสร็ จสิ ้นการเรี ยนรู้ ในบทเรี ยนนี ้ นักศึกษาแพทย์สามารถ
1. อธิบายความหมายของการแพทย์ทางเลือกได้
2. เข้ าใจหลักการการแพทย์ทางเลือกสาขาต่างๆ ได้
3. รู้แนวทางในการเลือกใช้ การแพทย์ทางเลือกได้ อย่างเหมาะสม
4. เข้ าใจบทบาทของแพทย์ในการเลือกใช้ การแพทย์ทางเลือกได้

Learning strategies เส้ นทางหลัก สู่แพทย์ ทางเลือก
1. ศึกษาตารา มาเรี ยนร่วมกัน
ก่อนเรี ยน : ศึกษา Study guide และเตรี ยมนาเสนอการเรี ยนรู้การแพทย์ทางเลือกสาขาต่างๆ
ล่วงหน้ า (group assignment)
ในห้ องเรี ยน: เรี ยนเป็ นกลุม่ Small group discussion โดยทุกกลุม่ นาเสนอการเรี ยนรู้และร่วม
อภิปรายโจทย์ผ้ ปู ่ วย
2. Reference สาคัญ ขอเน้ นๆ อาจารย์ขอแนะนาตาราไว้ 2 เล่ม ดังนี ้
- Mary P. Guerrera. Complementary and Alternative Medicine: A New
Dimension of Integrative Care. Textbook of Family Medicine. 7th ed. 223-242
- เอกสารประกอบการเรี ยน Complementary and Alternative medicine
นักศึกษาติดต่อขอรับได้ ที่ คุณอภิญญา นักวิชาการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชันคลิ
้ นิก โรงพยาบาล
ศรี สะเกษ ที่สานักงานชัน้ 3 อาคารศูนย์แพทย์ ฯ

Learning issues คาถามสัน้ ๆ พากันเรียนรู้
Study guide นี ้ จะใช้ แนวคาถามเพียง 4 ข้ อนาการเรี ยนรู้ ให้ นกั ศึกษาแต่ละ
กลุม่ ศึกษาการแพทย์ทางเลือกสาขาต่างๆ ตามที่อาจารย์ได้ แบ่งให้ เพื่อนาไปสู่
การเรี ยนรู้ แบบกิ จกรรมกลุ่มได้ ซึ่งนักศึ กษาสามารถหาความรู้ ได้ จากตาราที่
อาจารย์ได้ กล่าวถึงแล้ วในหัวข้ อ
คาถามสัน้ ๆ พากันเรียนรู้เส้ นทางหลัก สู่แพทย์ ทางเลือก
1. ความหมายและคานิยาม
2. วิธีการรักษา
3. ข้ อบ่งชี ้ในการรักษา
4. ข้ อห้ ามในการรักษา

เนือ้ หาการเรียนรู้การแพทย์ ทางเลือก สาขาต่างๆ ดังนี ้
 Traditional Chinese Medicine
 Thai traditional Medicine
 Chelation Therapy
 Homeopathy
 Cell therapy
 Meditation
 Macrobiotic ชีวจิต
 โยคะ ชี่กง และไท้ เก็ก
 วารี บาบัด และ Music therapy

Small group learning รวมกันเราอยู่ การเรียนเป็ นกลุ่ม
หลังได้ รับ study guide จะเรี ยนแบบ Small group learning 1 ครัง้ ตามตารางเรี ยน กิจกรรมที่เราจะ
ทาในห้ องเรี ยนคือ
o นักศึกษาแต่ละกลุม่ นาเสนอ Learning issues ทังหมด
้
o นักศึกษาแพทย์ซกั ถามปั ญหาข้ อข้ องใจ
o Case-based discussion มีกรณีศกึ ษาให้ โดยนักศึกษาแพทย์ร่วมอภิปรายตาม กลุม่
o นักศึกษาแพทย์ซกั ถามปั ญหาข้ อข้ องใจ

Other learning resources อยากรู้ เพิ่มเติม เสริมได้ ท่ นี ่ ี
1. http://www.thaicam.go.th
2. http://www.dtam.moph.go.th

Assessment information งานประเมินผลตามมา
นักศึกษาแพทย์จะถูกประเมินทังภาคทฤษฎี
้
และภาคปฏิบตั ิโดย
1. จากการสังเกตโดยตรง (direct observation) จากอาจารย์ในระหว่างการนาเสนอ
Learning issues และ case-based discussion (small group learning)
2. การสอบ MCQ 5ข้ อ เมื่อสิ ้นสุดรายวิชาเวชศาสตร์ ชุมชนและเวชศาสตร์ ครอบครัว 3

Staff contacts อยากปรึกษามาได้
หากนักศึกษาแพทย์มีคาถามหรื อข้ อสงสัยเกี่ยวกับการเรี ยนสามารถปรึกษาซักถามโดยตรงกับ
อาจารย์วชิรญา ศรี อาริ ยภักดี ได้ เมื่อพบกันในโรงพยาบาลเลยนะคะ หรื อนัดพบอาจารย์ผ่านทางคุณ
อภิญญา นักวิชาการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชัน้ คลินิก โรงพยาบาลศรี สะเกษ และคุยกันผ่านทาง
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Personal comments สิ่งเล็กๆ ที่ขอเน้ นๆ
ABCDE Tips เทคนิคสาคัญในการดูแลผู้ป่วยด้ วยการแพทย์ทางเลือก
Ask; don’t tell ไถ่ ถาม
Be willing to listen & learn ตามฟั ง
Communicate & collaborate สื่อสาร ร่ วมใจ
Diagnose ให้ วินิจฉัย
Explain & explore options & preferences ใส่ ใจทางเลือก
การฝั งเข็มในผู้ป่วยโรคข้ อเข่าเสือ่ ม เป็ นการรักษาที่มีความปลอดภัยและ
ได้ ผลดี สามารถใช้ ร่วมกับการรักษาอื่นๆ

