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Scenario for Family and Community Medicine Study Guide 

S1 นายสมปอง อายุ 65 ปี มาตรวจท่ี OPD แล้วหลายครัง้ตัง้แต่ 1 เดือนก่อน ด้วยเร่ืองท้องผูกบ้าง ท้องเสียบ้าง บางครัง้ก็มีถ่ายเป็นเลือด แพทย์ให้การรักษา          
ไปตามอาการ แพทย์คนล่าสุดได้ส่งตรวจคัดกรองมะเร็งล าไส้ พบผลเป็นบวก จึงนัดส่องกล้องทางทวารหนกั พบก้อนท่ีสว่นปลายของ descending colon          
และได้ท า biopsy เอาชิน้เนือ้ไปตรวจ ก่อนออกจากห้องสอ่งกล้องลงุถามแพทย์ว่า “แล้วอาการถ่ายเป็นมูกเลือดท่ีลงุยงัมี ต้องท าไงครับหมอ” แพทย์ไม่ได้ให้        
ค าชีแ้จงใดๆ บอกให้ลงุรอฟังผลชิน้เนือ้อีก 2 สปัดาห์  
ในช่วง 2 สปัดาห์ระหว่างรอผลชิน้เนือ้ ป้าสมใจภรรยาของลงุสมปอง พาลงุมาตรวจท่ีห้องฉุกเฉินด้วยอาการเวียนศีรษะ มึนงงมาก แพทย์ท่ีห้องฉุกเฉินได้ฉีด 
Dimenhydrinate 1 amp IM ให้ยาแก้เวียนศีรษะกลบับ้านไป และแนะน าให้ลงุมาตรวจตามนดัเดิม  
วนันีแ้พทย์นดัมาฟังผลชิน้เนือ้ ผู้ ป่วยมีภรรยาเดินทางมาเป็นเพื่อน มานัง่รอตรวจตัง้แตเ่ช้าจนเย็น สดุท้ายได้พบแพทย์ในช่วง OPD นอกเวลา แพทย์เพิ่มพูนทกัษะ     
จึงนดัมาเจอแพทย์เจ้าของไข้ในวนัรุ่งขึน้ เช้านัน้ป้าสมใจรีบกระซิบแพทย์วา่ “หมอ ลงุเป็นมะเร็งรึเปลา่ ถ้าใช่ หมออยา่เพิ่งบอกลงุนะ”  
แพทย์แจ้งผลชิน้เนือ้วา่เป็น มะเร็งล าไส้ใหญ่ ระยะท่ีสาม และบอกผู้ ป่วยถึงแผนการรักษาทัง้การผ่าตดัและการให้ยาเคมีบ าบดั หลงัจากทราบผลลงุสมปองรู้สกึ     
ตกใจมาก และกลวัการรักษาด้วยวิธีท่ีแพทย์แจ้ง จึงตดัสินใจปฏิเสธการรักษาด้วยวิธีการแพทย์แผนปัจจุบนั ลงุสอบถามแพทย์เก่ียวกับวิธีก ารรักษาอ่ืนๆ เช่น    
การใช้สมุนไพร แต่เน่ืองจากตวัแพทย์เองไม่มีข้อมูลความรู้ในเร่ืองนีเ้ลยจึงไม่ได้แนะน าเพิ่มเติมใดๆ หลงัจบการสนทนา แพทย์นดัลงุสมปอง มาติดตามอาการ     
อีก 2 สปัดาห์ แตล่งุไม่ได้มาตามนดัอีกเลย  

Facts ประเด็นปัญหา Study guide topics 

F1.1 แพทย์ไม่ได้ให้ค าชีแ้จงใดๆ บอกให้ลงุรอฟังผลชิน้เนือ้ ในช่วง     
2 สปัดาห์ระหวา่งรอผลชิน้เนือ้  
F1.2 ป้าสมใจพาลุงสมปองมาตรวจท่ีห้องฉุกเฉินด้วยอาการเวียน
ศีรษะมึนงงมาก 

P1.1 ผู้ ป่วยยังมีความกังวลเก่ียวกับอาการของตน และ
ต้องการค าแนะน าที่กระจ่างชดัจากแพทย์ใช่หรือไม่? 
P1.2 การฉีดยาแก้ตามอาการ ช่วยท าให้เข้าใจผู้ ป่วยได้ดี
เพียงพอแล้วจริงหรือ? 

SG1  Patient centered 
medicine  
 
 



F2 นั่งรอตรวจตัง้แต่เช้าจนถึงเย็น แต่สุดท้ายกลับได้พบแพทย์
เพิ่มพูนทักษะในช่วง OPD นอกเวลา และต้องนัดมาพบแพทย์
เจ้าของไข้ใหม่ในวนัถดัไป 
 

F3 วนัรุ่งขึน้ เช้านัน้ป้าสมใจรีบกระซิบแพทย์ว่า “หมอ ลงุเป็นมะเร็ง  
รึเปลา่ ถ้าใช่ หมออยา่เพิ่งบอกลงุนะ”  
        แพทย์แจ้งผลชิน้เนือ้ว่าเป็น มะเร็งล าไส้ใหญ่ ระยะท่ีสาม และ
บอกผู้ ป่วยถึงแผนการรักษาทัง้การผา่ตดัและการให้ยาเคมีบ าบดั  
 
 
 

F4 ผู้ ป่วยตดัสนิใจปฏิเสธการรักษาด้วยวิธีการแพทย์แผนปัจจุบนั  
 
 
 
 

F5 ลงุสอบถามแพทย์เก่ียวกับวิธีการรักษาอ่ืนๆ เช่น การใช้สมุนไพร
แทนการรักษาแบบแพทย์แผนปัจจุบนั  
 
 

P2 เกิดอะไรขึน้กบัระบบบริการสขุภาพ? 
 
 
 

P3.1 แพทย์ควรมีวิธีหรือกระบวนการในการแจ้งข่าวร้าย
ให้แก่ผู้ ป่วยและญาติอยา่งไร? 
P3.2 เราจะรับมือกับสภาวะอารมณ์ของผู้ ป่วยในระหว่าง
การแจ้งขา่วร้ายอยา่งไรดี? 
P 3.3 การแสดงความเห็นอกเห็นใจต่อผู้ ป่วยเป็นสิ่งท่ี
แพทย์ท่ีดีพงึปฏิบติัใช่หรือไม่?   
 

P4.1 ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรหากผู้ ป่วยปฏิเสธการ
รักษาท่ีทา่นได้แนะน าให้ไป 
P4.2 ท่านควรท าอย่างไรหากผู้ ป่วยปฏิเสธการรักษาเม่ือ
พิจารณาตามหลกัจริยธรรมทางการแพทย์ 
 

P5.1 การแพทย์ทางเลอืกคืออะไร 
P5.2 แพทย์แผนปัจจุบันสามารถให้การดูแลผู้ ป่วยโดย
ผสมผสานการแพทย์แผนปัจจุบนัและการแพทย์ทางเลือก
เข้าด้วยกนัได้อยา่งไร 
 

SG2  Health service  
system 
 
 

SG3 Breaking Bad News 
and Empathy 
 
 
 
 
 

SG4 Refusal of treatment 
 
 
 
 

SG5 Complementary 
and Alternative medicine 
/ CAM 
 



S2 แพทย์เจ้าของไข้ตดัสนิใจชวนทีมสขุภาพออกไปเยี่ยมท่ีบ้าน เน่ืองจากลงุขาดนดัไปนานกวา่ 3 เดือน 

เม่ือไปถึงบ้าน พบลงุสมปองนัง่อยูท่ี่ม้านัง่หน้าบ้านกบัป้าสมใจลงุและป้าดีใจท่ีเห็นทีมสขุภาพไปเยี่ยม ทีมสงัเกตเห็นว่าลงุดูอ่อนเพลียและซูบลงไปมาก หลงัจาก          

ท่ีทีมแพทย์ได้พดูคยุถามอาการ ตรวจร่างกาย จึงนดัลงุไปตรวจเพิ่มเติมตอ่ท่ีโรงพยาบาล ซึง่ครัง้นีล้งุและป้ายินดีท่ีจะไปตามแพทย์นดั  

เม่ือตรวจคณุลงุเสร็จเรียบร้อย แพทย์จึงปลกีเวลามาคยุกบัป้าสมใจในฐานะที่คณุป้ามีบทบาทเป็นผู้ดแูลหลกัของคณุลงุ  

ป้าสมใจอายุ 61 ปี มีโรคประจ าตวัเป็น DM, HT, และ มีระดบั BMI อยู่ในเกณฑ์โรคอ้วน คุณป้าได้รับการรักษาและรับยาอยู่ท่ีคลินิกใกล้บ้าน แต่เน่ืองจาก           

ช่วงหลงัมานีต้้องคอยดแูลคุณลงุ ท าให้การดูแลรักษาตนเองท าได้ไม่สม ่าเสมอเหมือนก่อน ไม่ได้ออกก าลงักาย ไม่ได้ควบคุมเร่ืองอาหาร และป้ายงัเลา่ว่าตนมี

ความเครียดเพิ่มขึน้มากหลงัจากท่ีคณุลงุป่วย ตอนนีน้อนหลบัยาก ไม่เหมือนแตก่่อน  

แพทย์ถามประวติัครอบครัวป้าเพิ่มเติม ได้ความวา่พอ่ของป้าเสยีชีวิตด้วยโรคหลอดเลอืดหวัใจตัง้แตอ่าย ุ54 ปี  

เม่ือประเมินแล้วแพทย์และทีมสรุปกนัวา่ป้าสมใจมีภาวะ caregiver burden ร่วมด้วย จึงสอบถามถึงสมาชิกคนอ่ืนๆ ในครอบครัว เผ่ือจะมีใครท่ีสามารถมาช่วย     

คณุป้าดแูลคณุลงุได้บ้าง  

F6 แพทย์เจ้าของไข้ตัดสินใจชวนทีมสุขภาพออกไปเยี่ยมท่ีบ้าน 
เน่ืองจากลงุขาดนดัไปนานกวา่ 3 เดือน 
 
F7 เม่ือประเมินแล้วแพทย์และทีมสรุปกันว่าป้าสมใจมีภาวะ 
caregiver burden ร่วมด้วย จึงสอบถามถึงสมาชิกคนอ่ืนๆ ใน
ครอบครัว เผ่ือจะมีใครท่ีสามารถมาช่วยคณุป้าดแูลคณุลงุได้บ้าง 
 
 

P6.1 แพทย์ควรตดัสนิใจไปเยี่ยมบ้านเม่ือไร 
P6.2 การเยี่ยมบ้านมีความส าคญัอยา่งไร 
 
P7.1 เราควรมีแนวทางในการประเมินครอบครัวอยา่งไร จึง
จะเกิดประโยชน์ในการดแูลผู้ ป่วย 
P7.2 บทบาทของสมาชิกครอบครัวในการดูแลผู้ ป่วยเป็น
อยา่งไร ใครบ้างควรเป็นคนดแูลผู้ ป่วย 

SG6 Home health care 
 
 
SG7 Family assessment 
 
 
 



F8 ป้าสมใจอาย ุ61 ปี ลงุสมปองอาย ุ65 ปี 
(note: เพิ่ม fact สถานการณ์ผู้สงูอาย)ุ 
 
F9 ป้าสมใจมีโรคประจ าตวัเป็น DM, HT, และ มีระดบั BMI อยู่ใน
เกณฑ์โรคอ้วน 
แต่เน่ืองจากช่วงหลงัมานีต้้องคอยดูแลคุณลุง ท าให้การดูแลรักษา
ตนเองท าได้ไม่สม ่าเสมอเหมือนก่อน 
แพทย์ถามประวัติครอบครัวป้าเพิ่มเติม ได้ความว่าพ่อของป้า
เสยีชีวิตด้วยโรคหลอดเลอืดหวัใจตัง้แตอ่าย ุ54 ปี  
เม่ือประเมินแล้วแพทย์และทีมสรุปกันว่าป้าสมใจมีภาวะ caregiver 
burden 
 
 
 
 
 
 
 
 

P8 การดูแลผู้ ป่วยและครอบครัววัยผู้สงูอายุ ต้องค านึงถึง
เร่ืองใดบ้างนะ? 
 
P9.1 ในการให้การดูแลผู้ ป่วยโรคเรือ้รังและครอบครัวควร
ต้องดปูระเด็นไหนบ้างนะ? 
P9.2 การดูแลผู้ ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูงท่ีได้
มาตรฐานตามบริบทของผู้ ป่วย มีแนวทางและเป้าหมาย
การดแูลอยา่งไร? 
P9.3 แนวทางการประเมินผู้ดแูลมีอะไรบ้าง? 
 
 
 
 
 
 

SG8 WWF elderly 
 
 
SG9 WWF chronic illness 
 



S3 ป้าเลา่ให้ฟังวา่ลกู 2 คนของป้า คงจะมาช่วยแบง่เบาภาระจากป้าได้ยาก เพราะแตล่ะคนก็มีเร่ืองของตนเองให้ต้องแก้ไข    
ลกูสาวคนโต นางสมจิตอาย ุ35 ปี ท างานโรงงานทอผ้า ป่วยด้วยอาการจามน า้มกูไหล และมีผ่ืนแพ้ คนัตามตวับ่อยๆ แต่งงานมีครอบครัว มีลกูสองคน หลานคน
โตเรียนชัน้มธัยมต้น คนเลก็อาย ุ5 ขวบ เพิ่งเข้าเรียนชัน้อนบุาล ป้าเลา่วา่สงสารลกูสาวท่ีมีสามีติดเหล้า และท าร้ายร่างกายภรรยาเป็นประจ า ช่วงหลงัลกูเขยเอง            
ก็ตกงาน ลกูสาวจึงต้องท างานหนกัอยูค่นเดียว แม้แตพ่าลกูไปรับการฉีดวคัซีนตามนดั ก็ไม่สามารถพาไปได้ ท าให้หลานคนเล็กได้รับวคัซีนไม่ ครบ และดูเหมือน   
จะมีน า้หนกัน้อยด้วย  เด็กเร่ิมไม่อยากไปโรงเรียน  มีอาการอาการเอาแตใ่จตวัเอง  
สว่นลกูชายของป้า ช่ือสมหมาย อาย ุ28 ปี ท างานโรงแรม ยงัไม่ตา่งงาน ป้าเลา่วา่ ป้ารู้สกึสงสยั ไม่รู้วา่ลกูป้าคนนีเ้ป็นตุ๊ดเป็นเกย์หรือเปลา่ เพราะเขาไม่เคยเลา่ให้    
ป้าฟัง อาจจะเน่ืองมาจากลกูรู้วา่ลงุสมปองตัง้ความหวงัไว้ท่ีเขาเยอะ จะให้เขาเป็นคนดูแลทุกคนในบ้านแทนลงุ และท่ีส าคญัคุณลงุมีทศันคติท่ีเป็นลบอย่างมาก      
ตอ่คนกลุม่รักร่วมเพศนี ้ทกุครัง้ท่ีเห็นดาราในทีวีลงุก็จะหงดุหงิดและต าหนิดาราเหลา่นัน้ให้คนในบ้านฟัง พกัหลงัลกูชายจึงไม่ค่อยกลบับ้านเหมือนก่อน และเคย
พูดเปรยๆกับป้าว่าอยากตัง้ใจเรียน และหาโอกาสย้ายไปท างานในต่างประเทศ เพราะน่าจะได้เงินดี ท้าทาย และมีอิสระในการใช้ชีวิตมากกว่าอยู่ท่ีเมืองไทย        
ป้าเองก็ไม่ได้วา่อะไรถ้าลกูจะไป แตป้่าก็ยงัไม่ได้บอกลงุเร่ืองนี ้  
หลงัจากฟังเร่ืองราวต่างๆ ทีมเยี่ยมบ้านได้ให้การดูแลคุณป้า ให้ก าลงัใจและนดัคุณป้าไปตรวจรักษาเร่ืองเบาหวานความดนัโลหิตสงู พร้อมกับคุณลุงในวัน
เดียวกนั เพื่อลดภาระจากการเดินทาง และได้นดัติดตามเยี่ยมบ้าน ครอบครัวนีอี้กเป็นระยะๆ ตอ่เน่ือง 
จากนัน้ 6 เดือนตอ่มา อาการลงุสมปองแย่ลงมาก ตรวจพบมี liver metastasis ลงุมีอาการปวดมาก ท้องผูก ท้องโตขึน้ ไม่ก่ีสปัดาห์หลงัจากนัน้ลงุก็เสียชีวิตลง     
ท่ีบ้าน  
F10 นางสมจิตอายุ 35 ปี ท างานโรงงานทอผ้า ป่วยด้วยอาการจาม
น า้มกูไหล และมีผ่ืนแพ้ คนัตามตวับอ่ยๆ 
 
 
 
 

P10.1 อาชีพมีผลตอ่ความเจ็บป่วยอยา่งไร? 
P10.2 หลกัการของอาชีวเวชศาสตร์/อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภยั มีอะไรบ้างนะ? 
P10.3 โรคท่ีเกิดจากการท างาน 
 

SG10 Occupational 
medicine 
 
 
 



F11 นางสมจิต…แต่งงานมีครอบครัว มีลูกสองคน คนโตเรียนชัน้
มธัยมต้น คนเลก็อาย ุ5 ขวบ เพิ่งเข้าเรียนชัน้อนบุาล  
ป้าเลา่วา่สงสารลกูสาวท่ีมีสามีติดเหล้า และท าร้ายร่างกายภรรยาเป็น
ประจ า ช่วงหลังลูกเขยเองก็ตกงาน ลูกสาวจึงต้องท างานหนักอยู่        
คนเดียว 
 
F12 แม้แต่พาลูกไปรับการฉีดวัคซีนตามนัด ก็ไม่สามารถพาไปได้       
ท าให้หลานคนเล็กได้รับวัคซีนไม่ครบ และดูเหมือนจะมีน า้หนกัน้อย
ด้วย  เด็ก เร่ิมไม่อยากไปโรงเรียน  มีอาการอาการเอาแตใ่จตวัเอง 
 
F13 ป้ารู้สกึสงสยั ไม่รู้วา่ลกูป้าคนนีเ้ป็นตุ๊ดเป็นเกย์หรือเปลา่ เพราะเขา
ไม่เคยเลา่ให้ป้าฟัง อาจจะเน่ืองมาจากลกูรู้วา่ลงุสมปองตัง้ความหวงัไว้
ท่ีเขาเยอะ จะให้เขาเป็นคนดูแลทุกคนในบ้านแทนลงุ และท่ีส าคญัคุณ
ลงุมีทศันคติท่ีเป็นลบอย่างมากต่อคนกลุม่รักร่วมเพศนี ้… พกัหลงัลูก
ชายจึงไม่คอ่ยกลบับ้านเหมือนก่อน และเคยพูดเปรยๆ กับป้าว่าอยาก
ตัง้ใจเรียน และหาโอกาสย้ายไปท างานในต่างประเทศ เพราะน่าจะได้
เงินดี ท้าทาย และมีอิสระในการใช้ชีวิตมากกว่าอยู่ท่ีเมืองไทย ป้าเองก็
ไม่ได้วา่อะไรถ้าลกูจะไป แตป้่าก็ยงัไม่ได้บอกลงุเร่ืองนี ้  
 

P11.1 จะรู้ได้อย่างไรว่าผู้ ป่วยมีปัญหาความรุนแรงใน
ครอบครัว 
P11.2 ท่านจะดูแลผู้ ป่วยท่ีมีปัญหาความรุนแรงใน
ครอบครัวเบือ้งต้นอยา่งไร 
 
 

P12 ท่านจะมีแนวทางการดูแลครอบครัวท่ีมีเด็กในด้าน
ใดบ้าง 
 

 
P13 ท่านมีแนวทางการแนะน าในการดูแลครอบครัวท่ีมี
สมาชิกกลุม่หลากหลายทางเพศอยา่งไรบ้าง 
 
 
 
 
 
 
 

SG11  WWF couple and 
domestic violence 
 
 
 

 
SG12  WWF children 
and adolescent 
 
 
SG13 WWF LGBTQ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



F14 6 เดือนต่อมา อาการลุงสมปองแย่ลงมาก ตรวจพบมี liver 
metastasis ลงุมีอาการปวดมาก ท้องผูก ท้องโตขึน้ ไม่ก่ีสปัดาห์หลงั
จากนัน้ลงุก็เสยีชีวิตลงท่ีบ้าน 

P14.1 เม่ือไรจะหยดุการดแูลในผู้ ป่วย End of life  
P14.2 จะท าอยา่งไรให้ผู้ ป่วย “ตายดี” 
 

SG14 Palliative care and 
WWF dying 
 

S4 ทางบ้านได้จดังานศพให้ท่ีวดั ทีมแพทย์ตดัสนิใจไปร่วมงานศพคณุลงุ และสงัเกตเห็นว่าชาวบ้านสว่นใหญ่ท่ีมาร่วมงานมีน า้หนกัเกิน มีภาวะอ้วนกันมากกว่า 
30% จึงเกิดค าถามขึน้มาว่าจะท าอย่างไรให้ประชาชนในชุมชนนี ้ลดความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยด้วยโรคเรือ้รังในอนาคต  และพบว่าชาวบ้านโดยเฉพา ะผู้ชาย      
สบูบุหร่ี  และด่ืมเหล้าในงานศพ กนัจ านวนมาก  
นอกจากนี ้ยงัพบว่าคนสว่นหนึ่งท่ีมาร่วมงานศพเป็นชาวพม่า พอถามป้าสมใจ ป้าจึงบอกว่าเป็นเพื่อนลกูสาวท่ีท างานอยู่ท่ีโรงงานด้วยกัน บางคนพอทราบว่า      
มี ทีมหมอมาจากโรงพยาบาลจึงเข้ามาปรึกษาเร่ืองเจ็บป่วยด้วยอาการปวดเม่ือยไม่สบายเล็กๆ น้อยๆ ทางทีมแพทย์และพยาบาลจึงน าประเด็นต่างๆ ท่ีพบใน    
งานศพ  มาพดูคยุกนัตอ่ เร่ืองจะจดัการกบัการจดับริการสขุภาพอยา่งไรให้เหมาะกบัคนในพืน้ท่ีชุมชนนี ้ซึง่มีทัง้คนอ้วน คนตา่งชาติ และกลุม่ผู้ ป่วยท่ีรักษาอยูเ่ดิม  
ก่อนกลบัออกจากงานศพ แพทย์ได้แนะน าให้ลกูสาวผู้ ป่วยหาโอกาสไปตรวจคดักรองมะเร็งล าไส้ท่ีโรงพยาบาล โดยได้คุยถึงแนวทางการตรวจคดักรองเบือ้งต้น           
ท่ีทาง รพ. ใช้อยู่ขณะนีด้้วยวิธีการตรวจอุจจาระ และหากผิดปกติ ก็จะสง่ตรวจเพิ่มเติมเพื่อยืนยนัผลด้วยวิธีอ่ืนต่อไป ได้ยินอย่างนัน้ นางสมจิตรู้สกึกังวล และ
ปรึกษาแพทย์วา่หากตนจะสอ่งกล้องไปเลย จะได้หรือไม่ แพทย์จึงอธิบายขัน้ตอนการตรวจคดักรองและแนวทางปฏิบติัโดยละเอียดให้ฟังอีกครัง้ ซึ่งทางนางสมจิต
ก็เข้าใจ และรับปากวา่จะไปตรวจคดักรองหลงัจากท่ีเสร็จพิธีงานศพของพอ่ตน 
หลงัจากทีมแพทย์ได้ติดตามดูแลครอบครัวนีอ้ย่างต่อเน่ือง ได้จัดให้มีการพูดคุยกันระหว่างสมาชิกในครอบครัว เร่ืองราวต่าง ๆก็เป็นผลไปในทางท่ีดีขึน้เร่ือยๆ 
ลกูเขยสามารถเลกิเหล้าได้ และได้งานประจ าท า ท าให้นางสมจิตมีเวลามาดูแลคนอ่ืนๆ ในครอบครัวมากขึน้ทัง้ลกูๆ และป้าสมใจสว่นลกูชายก็ตดัสินใจเปิดเผย
ตวัเองกบัแม่และพี่สาว และเลอืกท่ีจะท างานในใกล้บ้าน เพื่อนท่ีจะสามารถดแูลคนอ่ืนๆ ในครอบครัวได้ตามท่ีพอ่ได้ฝากฝังเอาไว้ 
 



 

F15 - F17 สงัเกตเห็นว่าชาวบ้านสว่นใหญ่ท่ีมาร่วมงานมีน า้หนกั
เกิน มีภาวะอ้วนกันมากกว่า 30% จึงเกิดค าถามขึน้มาว่าจะท า
อยา่งไรให้ประชาชนในชุมชนนี ้ลดความเสีย่งตอ่การเจ็บป่วยด้วยโรค
เรือ้รังในอนาคต  และพบวา่ชาวบ้านโดยเฉพาะผู้ชาย  สบูบุหร่ี  และ
ด่ืมเหล้าในงานศพ กนัจ านวนมาก  
 
 
 
 
 
F18 พบวา่คนสว่นหนึง่ท่ีมาร่วมงานศพเป็นชาวพม่า…พอทราบว่ามี
ทีมหมอมาจากโรงพยาบาลจึงเข้ามาปรึกษาเร่ืองเจ็บป่วยด้วยอาการ
ปวดเม่ือยไม่สบายเลก็ๆ น้อยๆ 
 
F19 ทางทีมแพทย์และพยาบาลจึงน าประเด็นต่างๆ ท่ีพบในงานศพ 
มาพูดคุยกันต่อ เร่ืองจะจัดการกับการจัดบริการสุขภาพอย่างไรให้
เหมาะกับคนในพืน้ท่ีชุมชนนี ้ซึ่งมีทัง้คนอ้วน คนต่างชาติ และกลุ่ม
ผู้ ป่วยท่ีรักษาอยูเ่ดิม 
 

P15.1 ท่านมีวิ ธีการค้นหาปัญหาสุขภาพในชุมชนได้
อยา่งไร 
P15.2 จะท าอย่างไรให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแล
สขุภาพของตนเองและชุมชน 
 
P16-17 ทา่นจะปรับเปลีย่นพฤติกรรมสว่นบุคคลและชุมชน
อยา่งไร 
 
 
 
P18 ชาวตา่งชาติมีผลตอ่ระบบบริการสขุภาพอยา่งไร 
 
 
 
P19 ในการพิจารณาจดับริการสขุภาพปฐมภมิูในพืน้ท่ี       
มีประเด็นอะไรบ้าง 
 
 
 

SG15 WWF community  
 
 
 
 
SG16 Behavioral 
Change 
SG17 Health promotion 
and prevention 
 
SG18 Cross cultural 
medicine 
 
 
SG19 Practice 
management 
In primary care setting 
 
 



F20 แพทย์ได้แนะน าให้ลูกสาวผู้ ป่วยหาโอกาสไปตรวจคัดกรอง
มะเร็งล าไส้ท่ีโรงพยาบาล โดยได้คุยถึงแนวทางการตรวจคัดกรอง
เบือ้งต้นท่ีทาง รพ. ใช้อยู่ขณะนีด้้วยวิธีการตรวจอุจจาระ และหาก
ผิดปกติ ก็จะส่งตรวจเพิ่มเติมเพื่อยืนยันผลด้วยวิธีอ่ืนต่อไป ได้ยิน
อย่างนัน้ นางสมจิตรู้สึกกังวล และปรึกษาแพทย์ว่าหากตนจะส่อง
กล้องไปเลย จะได้หรือไม่ แพทย์จึงอธิบายขัน้ตอนการตรวจคดักรอง
และแนวทางปฏิบัติโดยละเอียดให้ฟังอีกครัง้ ซึ่งทางนางสมจิต          
ก็เข้าใจและรับปากว่าจะไปตรวจคดักรองหลงัจากท่ีเสร็จพิธีงานศพ
ของพอ่ตน 
 

P20 ท่านมีแนวทางอย่างไรในการตดัสินใจเลือกสง่ตรวจ
เพื่อคดักรองและใช้บริการสขุภาพอยา่งสมเหตุสมผล 
  
 

SG20 Health economics  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Complementary & Alternative Medicine                             

 Come to CAM for Comfort care 
การแพทย์ทางเลือก ทางเลือกใหม่ ใส่ใจสุขภาพ 

 

ส าหรับนกัศกึษาแพทย์ชัน้ปีท่ี 4 รายวิชาเวชศาสตร์ชุมชนและเวชศาสตร์ครอบครัว 3 

 

Overview of topic การแพทย์ทางเลือก ส าคัญอย่างไร 

การแพทย์ทางเลือก เม่ือเทียบกับการแพทย์ทางหลกั มักถูกเข้าใจว่าเป็นแค่อีกทางเลือกหนึ่ง

เม่ือรักษาด้วยการแพทย์ทางหลักไม่ได้ผล แต่ความเป็นจริงแล้ว การแพทย์ทางเลือกถือเป็นการ

รักษาพยาบาลอีกรูปแบบหนึง่ ท่ีแตกตา่งไปจากการแพทย์แผนปัจจุบนั เป็นศาสตร์เพื่อการวินิจฉยั การ

รักษาและป้องกันโรคท่ีสามารถน าไปใช้เสริม ใช้ร่วมหรือใช้ทดแทนการแพทย์แผนปัจจุบนัได้ ถือเป็น

แนวทางหนึ่งในการดูแลสุขภาพเพื่อให้เกิดสุขภาพดี ห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บได้ เช่นเดียวกับ

การแพทย์ทางหลกั 

  

Expected learning outcome เรียนรู้ส่ิงใหม่ เข้าใจแพทย์ทางเลือก  
หลงัจากเสร็จสิน้การเรียนรู้ในบทเรียนนี ้นกัศกึษาแพทย์สามารถ 

1.     อธิบายความหมายของการแพทย์ทางเลอืกได้ 

2.     เข้าใจหลกัการการแพทย์ทางเลอืกสาขาตา่งๆ ได้ 

3.     รู้แนวทางในการเลอืกใช้การแพทย์ทางเลอืกได้อยา่งเหมาะสม 

4.     เข้าใจบทบาทของแพทย์ในการเลอืกใช้การแพทย์ทางเลอืกได้ 

 



Learning strategies เส้นทางหลัก สู่แพทย์ทางเลือก 
1. ศกึษาต ารา มาเรียนร่วมกนั 

ก่อนเรียน   : ศกึษา Study guide และเตรียมน าเสนอการเรียนรู้การแพทย์ทางเลอืกสาขาตา่งๆ 

ลว่งหน้า (group assignment)  

ในห้องเรียน: เรียนเป็นกลุม่ Small group discussion โดยทกุกลุม่น าเสนอการเรียนรู้และร่วม 

อภิปรายโจทย์ผู้ ป่วย      

2. Reference ส าคญั ขอเน้นๆ  อาจารย์ขอแนะน าต าราไว้ 2 เลม่ ดงันี ้

- Mary P. Guerrera. Complementary and Alternative Medicine: A New 

Dimension of Integrative Care. Textbook of Family Medicine. 7th ed. 223-242 

- เอกสารประกอบการเรียน Complementary and Alternative medicine 

นกัศกึษาติดตอ่ขอรับได้ท่ี คณุอภิญญา นกัวชิาการศนูย์แพทยศาสตรศกึษาชัน้คลนิิก โรงพยาบาล

ศรีสะเกษ ท่ีส านกังานชัน้ 3 อาคารศนูย์แพทย์ ฯ 

 

    Learning issues ค าถามสัน้ๆ พากันเรียนรู้ 

Study guide นี ้จะใช้แนวค าถามเพียง 4 ข้อน าการเรียนรู้ ให้นกัศึกษาแต่ละ

กลุม่ศกึษาการแพทย์ทางเลอืกสาขาตา่งๆ ตามท่ีอาจารย์ได้แบง่ให้ เพื่อน าไปสู่

การเรียนรู้แบบกิจกรรมกลุ่มได้ ซึ่งนกัศึกษาสามารถหาความรู้ได้จากต าราท่ี

อาจารย์ได้กลา่วถึงแล้วในหวัข้อ  

 

ค าถามสัน้ๆ พากันเรียนรู้เส้นทางหลัก สู่แพทย์ทางเลือก 

1. ความหมายและค านิยาม 
2. วิธีการรักษา 

3. ข้อบง่ชีใ้นการรักษา 

4. ข้อห้ามในการรักษา 



เนือ้หาการเรียนรู้การแพทย์ทางเลือก สาขาตา่งๆ ดงันี ้ 

 Traditional Chinese Medicine 

 Thai traditional Medicine 

 Chelation Therapy 

 Homeopathy 

 Cell therapy 

 Meditation 

 Macrobiotic ชีวจิต 

 โยคะ ช่ีกง และไท้เก็ก 

 วารีบ าบดั และ Music therapy 

 

Small group learning รวมกันเราอยู่  การเรียนเป็นกลุ่ม  
หลงัได้รับ study guide จะเรียนแบบ Small group learning 1 ครัง้ ตามตารางเรียน กิจกรรมที่เราจะ

ท าในห้องเรียนคือ 

o นกัศกึษาแตล่ะกลุม่น าเสนอ Learning issues ทัง้หมด 

o นกัศกึษาแพทย์ซกัถามปัญหาข้อข้องใจ 

o Case-based discussion มีกรณีศกึษาให้ โดยนกัศกึษาแพทย์ร่วมอภิปรายตาม กลุม่  

o นกัศกึษาแพทย์ซกัถามปัญหาข้อข้องใจ 

 

Other learning resources อยากรู้เพิ่มเติม เสริมได้ที่น่ี 
1.     http://www.thaicam.go.th 
 

2.    http://www.dtam.moph.go.th  

http://www.thaiichr.org/upload/forum/PCFM05.pdf
http://www.thaiichr.org/upload/forum/PCFM05.pdf
http://www.dtam.moph.go.th/


Assessment information งานประเมินผลตามมา 

นกัศกึษาแพทย์จะถกูประเมินทัง้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติัโดย 

1.     จากการสงัเกตโดยตรง (direct observation) จากอาจารย์ในระหวา่งการน าเสนอ  

Learning issues และ case-based discussion (small group learning) 

2.     การสอบ MCQ 5ข้อ เม่ือสิน้สดุรายวิชาเวชศาสตร์ชุมชนและเวชศาสตร์ครอบครัว 3 

 

Staff contacts อยากปรึกษามาได้  
 หากนกัศกึษาแพทย์มีค าถามหรือข้อสงสยัเก่ียวกบัการเรียนสามารถปรึกษาซกัถามโดยตรงกับ

อาจารย์วชิรญา ศรีอาริยภกัดี ได้เม่ือพบกันในโรงพยาบาลเลยนะคะ หรือนดัพบอาจารย์ผ่านทางคุณ

อภิญญา  นักวิชาการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชัน้คลินิกโรงพยาบาลศรีสะเกษ  และคุยกันผ่านทาง 

Line group: นศพ.ปี4 2558 
 

      

Personal comments ส่ิงเล็กๆ ที่ขอเน้นๆ 
 

 ABCDE Tips  เทคนิคส าคญัในการดแูลผู้ ป่วยด้วยการแพทย์ทางเลอืก 

Ask; don’t tell   ไถ่ถาม 

Be willing to listen & learn  ตามฟัง  

Communicate & collaborate ส่ือสาร ร่วมใจ 

Diagnose ให้วินิจฉัย 

Explain & explore options & preferences    ใส่ใจทางเลือก  

 การฝังเข็มในผู้ ป่วยโรคข้อเขา่เสือ่ม เป็นการรักษาท่ีมีความปลอดภยัและ 

 ได้ผลดี สามารถใช้ร่วมกบัการรักษาอ่ืนๆ  



     

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


