
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

District Health System (DHS) 

“ มารู้จักระบบสขุภาพระดับอ าเภอ (รสอ.) กันเถอะ ’’  

      

 

 

 

 
นายแพทย์สมชาย  ศรีสมบัณฑิต 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลตากใบ 

        จังหวัดนราธิวาส



S1นายสมปอง อายุ 65 ปี มาตรวจที่ OPD แล้วหลายครั้งตั้งแต่ 1 เดือนก่อน ด้วยเรื่องท้องผูกบ้าง ท้องเสยีบ้าง บางครั้งก็มีถ่ายเป็นเลือด แพทยใ์ห้การรักษาไปตาม
อาการ แพทย์คนล่าสุดได้ส่งตรวจคดักรองมะเร็งล าไส้ พบผลเป็นบวก จึงนัดส่องกล้องทางทวารหนัก พบก้อนที่ส่วนปลายของ descending colon และได้ท า biopsy 
เอาชิ้นเนื้อไปตรวจ ก่อนออกจากห้องส่องกล้องลุงถามแพทย์ว่า “แล้วอาการถ่ายเป็นมูกเลือดที่ลุงยังมี ต้องท าไงครับหมอ” แพทย์ไม่ได้ใหค้ าชี้แจงใดๆ บอกให้ลุงรอฟัง
ผลชิ้นเนื้ออีก 2 สัปดาห์  
ในช่วง 2 สัปดาห์ระหว่างรอผลชิน้เนื้อ ป้าสมใจภรรยาของลุงสมปอง พาลุงมาตรวจที่ห้องฉุกเฉินด้วยอาการเวียนศีรษะ มึนงงมาก แพทยท์ี่ห้องฉุกเฉินได้ฉีด 
Dimenhydrinate 1 amp IM ให้ยาแกเ้วียนศีรษะกลบับ้านไป และแนะน าให้ลุงมาตรวจตามนัดเดิม  
วันนี้แพทย์นัดมาฟังผลชิ้นเนื้อ ผู้ป่วยมีภรรยาเดินทางมาเป็นเพื่อน มานั่งรอตรวจตั้งแตเ่ช้าจนเยน็ สุดท้ายได้พบแพทย์ในช่วง OPD นอกเวลา แพทย์เพิ่มพูนทกัษะจึง
นัดมาเจอแพทยเ์จ้าของไข้ในวันรุ่งข้ึน เช้านัน้ป้าสมใจรีบกระซิบแพทย์ว่า “หมอ ลุงเปน็มะเร็งรึเปล่า ถ้าใช่ หมออย่าเพิ่งบอกลุงนะ”  
แพทย์แจ้งผลชิ้นเนื้อว่าเป็น มะเร็งล าไส้ใหญ่ ระยะที่สาม และบอกผู้ป่วยถงึแผนการรักษาทั้งการผ่าตดัและการใหย้าเคมีบ าบดั หลังจากทราบผลลุงสมปองรู้สึกตกใจ
มาก และกลัวการรักษาด้วยวิธีที่แพทย์แจ้ง จึงตดัสินใจปฏิเสธการรักษาด้วยวิธีการแพทย์แผนปัจจุบัน ลุงสอบถามแพทยเ์กี่ยวกับวิธีการรักษาอ่ืนๆ เช่น การใช้
สมุนไพร แต่เนื่องจากตัวแพทยเ์องไม่มีข้อมูลความรู้ในเรื่องนี้เลยจึงไม่ได้แนะน าเพิ่มเติมใดๆ หลังจบการสนทนา แพทย์นดัลุงสมปอง มาติดตามอาการอีก 2 สัปดาห ์
แต่ลุงไม่ได้มาตามนัดอีกเลย  

Facts ประเด็นปัญหา Study guide topics 

F1.1 แพทย์ไม่ได้ให้ค าชี้แจงใดๆ บอกให้ลุงรอฟังผลชิ้นเนื้อ ในช่วง 2 
สัปดาห์ระหว่างรอผลชิ้นเนื้อ  
F1.2 ป้าสมใจพาลุงสมปองมาตรวจที่ห้องฉุกเฉินด้วยอาการเวียน
ศีรษะมึนงงมาก 
 
F2 นั่งรอตรวจตั้งแต่เช้าจนถึงเย็น แต่สุดท้ายกลับได้พบแพทย์
เพิ่มพูนทักษะในช่วง OPD นอกเวลา และต้องนัดมาพบแพทย์
เจ้าของไข้ใหม่ในวันถัดไป 

P1.1 ผู้ป่วยยังมีความกังวลเกี่ยวกับอาการของตน และ
ต้องการค าแนะน าที่กระจ่างชัดจากแพทย์ใช่หรือไม่? 
P1.2 การฉีดยาแก้ตามอาการ ช่วยท าให้เข้าใจผู้ป่วยได้ดี
เพียงพอแล้วจรงิหรือ? 
 
P2 เกิดอะไรข้ึนกับระบบบริการสุขภาพ? 
 
 

SG1  Patient centered 
medicine  
 
 
 
SG2  Health service  system 
 
 



 
F3 วันรุ่งข้ึน เช้านั้นป้าสมใจรีบกระซิบแพทย์ว่า “หมอ ลุงเป็นมะเร็งรึ
เปล่า ถ้าใช่ หมออย่าเพิ่งบอกลุงนะ”  
        แพทย์แจ้งผลชิ้นเนื้อว่าเป็น มะเร็งล าไส้ใหญ่ ระยะที่สาม และ
บอกผู้ป่วยถึงแผนการรักษาทั้งการผ่าตัดและการให้ยาเคมีบ าบัด  
 
 
 
 
F4 ผู้ป่วยตัดสินใจปฏิเสธการรักษาด้วยวิธีการแพทย์แผนปัจจุบัน  
 
 
 
 
 
F5 ลุงสอบถามแพทย์เกี่ยวกับวิธีการรักษาอ่ืนๆ เช่น การใช้สมุนไพร
แทนการรักษาแบบแพทย์แผนปัจจุบัน  
 
 
 
 

 
P3.1 แพทย์ควรมีวิธีหรือกระบวนการในการแจ้งข่าวร้าย
ให้แก่ผู้ป่วยและญาติอย่างไร? 
P3.2 เราจะรับมือกับสภาวะอารมณ์ของผู้ป่วยในระหว่าง
การแจ้งข่าวร้ายอย่างไรดี? 
P 3.3 การแสดงความเห็นอกเห็นใจต่อผู้ป่วยเป็นสิ่งที่
แพทย์ที่ดีพึงปฏิบัติใช่หรือไม่?   
 
 
P4.1 ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรหากผู้ป่วยปฏิเสธการ
รักษาที่ท่านได้แนะน าให้ไป 
P4.2 ท่านควรท าอย่างไรหากผู้ป่วยปฏิเสธการรักษาเมื่อ
พิจารณาตามหลักจริยธรรมทางการแพทย์ 
 
 
P5.1 การแพทย์ทางเลือกคืออะไร 
P5.2 แพทย์แผนปัจจุบันสามารถให้การดูแลผู้ป่วยโดย
ผสมผสานการแพทย์แผนปัจจุบันและการแพทย์ทางเลือก
เข้าด้วยกันได้อย่างไร 
 

 
SG3 Breaking Bad News 
and Empathy 
 
 
 
 
 
 
SG4 Refusal of treatment 
 
 
 
 
 
SG5 Complementary and 
Alternative medicine / CAM 
 
 
 
 



 
S2 แพทย์เจ้าของไข้ตัดสินใจชวนทีมสุขภาพออกไปเยีย่มที่บ้าน เนื่องจากลงุขาดนัดไปนานกว่า 3 เดือน 
เมื่อไปถึงบ้าน พบลุงสมปองนั่งอยู่ที่ม้านั่งหน้าบ้านกบัป้าสมใจลุงและป้าดีใจทีเ่ห็นทีมสุขภาพไปเยีย่ม ทีมสังเกตเหน็ว่าลุงดูอ่อนเพลียและซูบลงไปมาก หลังจากที่ทีม
แพทย์ได้พูดคยุถามอาการ ตรวจร่างกาย จึงนัดลุงไปตรวจเพิ่มเตมิต่อที่โรงพยาบาล ซึ่งครั้งนี้ลุงและป้ายนิดีทีจ่ะไปตามแพทย์นัด  
เมื่อตรวจคณุลุงเสร็จเรยีบร้อย แพทย์จึงปลกีเวลามาคยุกบัป้าสมใจในฐานะที่คุณป้ามีบทบาทเป็นผู้ดูแลหลักของคณุลุง  
ป้าสมใจอายุ 61 ปี มีโรคประจ าตัวเป็น DM, HT, และ มีระดับ BMI อยู่ในเกณฑ์โรคอ้วน คุณป้าได้รับการรักษาและรับยาอยู่ที่คลนิิกใกล้บ้าน แต่เนื่องจากช่วงหลงัมา
นี้ต้องคอยดูแลคณุลุง ท าให้การดูแลรกัษาตนเองท าได้ไมส่ม่ าเสมอเหมือนก่อน ไม่ได้ออกก าลังกาย ไม่ได้ควบคุมเรือ่งอาหาร และป้ายังเล่าว่าตนมีความเครียดเพิ่มข้ึน
มากหลังจากที่คณุลุงป่วย ตอนนี้นอนหลับยาก ไม่เหมือนแต่ก่อน  
แพทย์ถามประวัตคิรอบครัวป้าเพิม่เติม ได้ความว่าพ่อของป้าเสียชีวิตด้วยโรคหลอดเลือดหัวใจตั้งแต่อายุ 54 ปี  
เมื่อประเมนิแล้วแพทย์และทีมสรุปกนัว่าป้าสมใจมีภาวะ caregiver burden ร่วมด้วย จึงสอบถามถึงสมาชกิคนอ่ืนๆ ในครอบครัว เผื่อจะมีใครที่สามารถมาช่วยคุณ
ป้าดูแลคุณลุงได้บ้าง  
 
F6 แพทย์เจ้าของไข้ตัดสินใจชวนทีมสุขภาพออกไปเยี่ยมที่บ้าน 
เนื่องจากลุงขาดนัดไปนานกว่า 3 เดือน 
 
 
F7 เมื่อประเมินแล้วแพทย์และทีมสรุปกันว่าป้าสมใจมีภาวะ 
caregiver burden ร่วมด้วย จึงสอบถามถึงสมาชิกคนอ่ืนๆ ใน
ครอบครัว เผื่อจะมีใครที่สามารถมาช่วยคุณป้าดูแลคุณลุงได้บ้าง 
 
 

P6.1 แพทย์ควรตัดสินใจไปเยี่ยมบ้านเมื่อไร 
P6.2 การเยี่ยมบ้านมีความส าคัญอย่างไร 
 
 
P7.1 เราควรมีแนวทางในการประเมินครอบครัวอย่างไร จึง
จะเกิดประโยชน์ในการดูแลผู้ป่วย 
P7.2 บทบาทของสมาชิกครอบครัวในการดูแลผู้ป่วยเป็น
อย่างไร ใครบ้างควรเป็นคนดูแลผู้ป่วย 
 

SG6 Home health care 
 
 
 
SG7 Family assessment 
 
 
 
 



 
F8 ป้าสมใจอายุ 61 ปี ลุงสมปองอายุ 65 ปี 
(note: เพิ่ม fact สถานการณ์ผู้สูงอาย)ุ 
 
 
F9 ป้าสมใจมีโรคประจ าตัวเป็น DM, HT, และ มีระดับ BMI อยู่ใน
เกณฑ์โรคอ้วน 
แต่เนื่องจากช่วงหลังมานี้ต้องคอยดูแลคุณลุง ท าให้การดูแลรักษา
ตนเองท าได้ไม่สม่ าเสมอเหมือนก่อน 
แพทย์ถามประวัติครอบครัวป้าเพิ่มเติม ได้ความว่าพ่อของป้า
เสียชีวิตด้วยโรคหลอดเลือดหัวใจตั้งแต่อายุ 54 ปี  
เมื่อประเมินแล้วแพทย์และทีมสรุปกันว่าป้าสมใจมีภาวะ caregiver 
burden 
 

 
P8 การดูแลผู้ป่วยและครอบครัววัยผู้สูงอายุ ต้องค านึงถึง
เรื่องใดบ้างนะ? 
 
 
P9.1 ในการให้การดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังและครอบครัวควร
ต้องดูประเด็นไหนบ้างนะ? 
P9.2 การดูแลผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูงที่ได้
มาตรฐานตามบริบทของผู้ป่วย มีแนวทางและเป้าหมาย
การดูแลอย่างไร? 
P9.3 แนวทางการประเมินผู้ดูแลมีอะไรบ้าง? 
 
 
 
 

 
SG8 WWF elderly 
 
 
 
SG9 WWF chronic illness 
 

 
S3 ป้าเล่าให้ฟังว่าลูก 2 คนของป้า คงจะมาช่วยแบ่งเบาภาระจากป้าได้ยาก เพราะแต่ละคนก็มีเรื่องของตนเองให้ตอ้งแก้ไข    
ลูกสาวคนโต นางสมจิตอายุ 35 ปี ท างานโรงงานทอผ้า ป่วยด้วยอาการจามน้ ามูกไหล และมีผ่ืนแพ้ คนัตามตัวบอ่ยๆ แต่งงานมีครอบครัว มีลูกสองคน หลานคนโต
เรียนชั้นมัธยมต้น คนเล็กอายุ 5 ขวบ เพิ่งเข้าเรียนชั้นอนบุาล ป้าเล่าว่าสงสารลูกสาวที่มีสามีติดเหล้า และท าร้ายร่างกายภรรยาเป็นประจ า ช่วงหลังลูกเขยเองกต็ก
งาน ลูกสาวจึงต้องท างานหนักอยู่คนเดยีว แม้แต่พาลูกไปรับการฉีดวัคซนีตามนัด ก็ไม่สามารถพาไปได้ ท าใหห้ลานคนเล็กได้รับวัคซีนไม่ครบ และดเูหมือนจะมี
น้ าหนักน้อยด้วย  เด็กเริ่มไม่อยากไปโรงเรียน  มีอาการอาการเอาแต่ใจตัวเอง  



ส่วนลูกชายของป้า ชื่อสมหมาย อายุ 28 ปี ท างานโรงแรม ยังไม่ต่างงาน ป้าเล่าว่า ป้ารู้สึกสงสัย ไม่รู้ว่าลูกป้าคนนีเ้ป็นตุ๊ดเป็นเกย์หรือเปล่า เพราะเขาไม่เคยเล่าให้ป้า
ฟัง อาจจะเนื่องมาจากลกูรู้ว่าลุงสมปองตั้งความหวังไว้ที่เขาเยอะ จะให้เขาเป็นคนดูแลทุกคนในบ้านแทนลุง และทีส่ าคัญคุณลุงมทีัศนคติทีเ่ปน็ลบอย่างมากต่อคน
กลุ่มรักร่วมเพศนี้ ทุกครั้งทีเ่หน็ดาราในทีวีลุงกจ็ะหงุดหงิดและต าหนิดาราเหล่านั้นใหค้นในบ้านฟงั พักหลงัลูกชายจงึไม่ค่อยกลับบ้านเหมือนก่อน และเคยพูดเปรยๆ
กับป้าว่าอยากตั้งใจเรียน และหาโอกาสย้ายไปท างานในตา่งประเทศ เพราะน่าจะได้เงนิดี ท้าทาย และมีอิสระในการใชช้ีวิตมากกว่าอยู่ทีเ่มืองไทย ป้าเองก็ไม่ได้ว่า
อะไรถ้าลูกจะไป แต่ป้าก็ยงัไม่ได้บอกลุงเรื่องนี้   
หลังจากฟงัเรื่องราวต่างๆ ทีมเยี่ยมบ้านได้ใหก้ารดูแลคณุป้า ให้ก าลังใจและนัดคณุป้าไปตรวจรกัษาเรื่องเบาหวานความดันโลหิตสูง พร้อมกบัคุณลุงในวันเดยีวกัน 
เพื่อลดภาระจากการเดินทาง และได้นัดติดตามเยีย่มบ้าน ครอบครัวนี้อีกเปน็ระยะๆ ต่อเนื่อง 
จากนัน้ 6 เดือนต่อมา อาการลุงสมปองแย่ลงมาก ตรวจพบมี liver metastasis ลุงมีอาการปวดมาก ท้องผูก ท้องโตขึ้น ไม่กี่สัปดาห์หลงัจากนั้นลุงก็เสยีชีวิตลงที่บ้าน  
 
F10 นางสมจิตอายุ 35 ปี ท างานโรงงานทอผ้า ป่วยด้วยอาการจาม
น้ ามูกไหล และมีผ่ืนแพ้ คันตามตัวบ่อยๆ 

 
 
 
 
 
F11 นางสมจิต…แต่งงานมีครอบครัว มีลูกสองคน คนโตเรียนชั้น
มัธยมต้น คนเล็กอายุ 5 ขวบ เพิ่งเข้าเรียนชั้นอนุบาล  
ป้าเล่าว่าสงสารลูกสาวที่มีสามีติดเหล้า และท าร้ายร่างกายภรรยา
เป็นประจ า ช่วงหลังลูกเขยเองก็ตกงาน ลูกสาวจึงต้องท างานหนักอยู่
คนเดียว 

P10.1 อาชีพมีผลต่อความเจ็บป่วยอย่างไร? 
P10.2 หลักการของอาชีวเวชศาสตร์/อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย มีอะไรบ้างนะ? 
P10.3 โรคที่เกิดจากการท างาน 
 
 
 
P11.1 จะรู้ได้อย่างไรว่าผู้ป่วยมีปัญหาความรุนแรงใน
ครอบครัว 
P11.2 ท่านจะดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาความรุนแรงใน
ครอบครัวเบื้องต้นอย่างไร 
 

SG10 Occupational 
medicine 
 
 
 
 
 
SG11 WWF couple and 
domestic violence 
 
 
 



F12 แม้แต่พาลูกไปรับการฉีดวัคซีนตามนัด ก็ไม่สามารถพาไปได้ ท า
ให้หลานคนเล็กได้รับวัคซนีไม่ครบ และดูเหมือนจะมีน้ าหนักนอ้ยดว้ย  
เด็ก เริ่มไม่อยากไปโรงเรียน  มีอาการอาการเอาแต่ใจตัวเอง 
 
F13 ป้ารู้สึกสงสัย ไม่รู้ว่าลูกป้าคนนี้เป็นตุ๊ดเป็นเกย์หรือเปล่า เพราะ
เขาไม่เคยเล่าให้ป้าฟัง อาจจะเนื่องมาจากลูกรู้ ว่าลุงสมปองตั้ง
ความหวังไว้ที่เขาเยอะ จะให้เขาเป็นคนดูแลทุกคนในบ้านแทนลุง 
และที่ส าคัญคุณลุงมีทัศนคติที่เป็นลบอย่างมากต่อคนกลุ่มรักร่วม
เพศนี้ … พักหลังลูกชายจึงไม่ค่อยกลับบ้านเหมือนก่อน และเคยพูด
เปรยๆ กับป้าว่าอยากตั้งใจเรียน และหาโอกาสย้ายไปท างานใน
ต่างประเทศ เพราะน่าจะได้เงินดี ท้าทาย และมีอิสระในการใช้ชีวิต
มากกว่าอยู่ที่เมืองไทย ป้าเองก็ไม่ได้ว่าอะไรถ้าลูกจะไป แต่ป้าก็ยัง
ไม่ได้บอกลุงเรื่องนี้   
 
F14 6 เดือนต่อมา อาการลุงสมปองแย่ลงมาก ตรวจพบมี liver 
metastasis ลุงมีอาการปวดมาก ท้องผูก ท้องโตขึ้น ไม่กีส่ัปดาห์หลัง
จากนัน้ลุงกเ็สียชีวิตลงที่บ้าน 
 

P12 ท่านจะมีแนวทางการดูแลครอบครัวที่มีเด็กในด้าน
ใดบ้าง 
 
 
P13 ท่านมีแนวทางการแนะน าในการดูแลครอบครัวที่มี
สมาชิกกลุ่มหลากหลายทางเพศอย่างไรบ้าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
P14.1 เมื่อไรจะหยุดการดูแลในผู้ป่วย End of life  
P14.2 จะท าอย่างไรให้ผู้ป่วย “ตายดี” 
 

SG12 WWF children and 
adolescent 
 
 
SG13 WWF LGBTQ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SG14 Palliative care and 
WWF dying 
 

S4 ทางบ้านไดจ้ัดงานศพให้ที่วัด ทีมแพทย์ตัดสนิใจไปร่วมงานศพคณุลุง และสังเกตเหน็ว่าชาวบ้านส่วนใหญ่ทีม่าร่วมงานมีน้ าหนักเกิน มีภาวะอ้วนกันมากกว่า 30% 
จึงเกิดค าถามข้ึนมาว่าจะท าอย่างไรให้ประชาชนในชุมชนนี้ ลดความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังในอนาคต  และพบว่าชาวบ้านโดยเฉพาะผูช้าย  สูบบหุรี่  และ
ดื่มเหล้าในงานศพ กันจ านวนมาก  



นอกจากนี้ ยังพบว่าคนส่วนหนึ่งทีม่าร่วมงานศพเป็นชาวพม่า พอถามป้าสมใจ ป้าจึงบอกว่าเป็นเพื่อนลกูสาวที่ท างานอยู่ที่โรงงานด้วยกัน บางคนพอทราบว่ามทีีม
หมอมาจากโรงพยาบาลจึงเข้ามาปรึกษาเรื่องเจบ็ป่วยด้วยอาการปวดเมื่อยไม่สบายเล็กๆ น้อยๆ ทางทีมแพทย์และพยาบาลจึงน าประเดน็ต่างๆ ที่พบในงาน 
ศพ มาพูดคุยกนัต่อ เรื่องจะจัดการกับการจัดบรกิารสุขภาพอย่างไรให้เหมาะกับคนในพื้นที่ชุมชนนี้ ซึ่งมทีั้งคนอ้วน คนต่างชาติ และกลุ่มผู้ป่วยที่รักษาอยูเ่ดิม  
ก่อนกลับออกจากงานศพ แพทย์ได้แนะน าให้ลูกสาวผู้ป่วยหาโอกาสไปตรวจคัดกรองมะเร็งล าไส้ที่โรงพยาบาล โดยได้คุยถึงแนวทางการตรวจคัดกรองเบื้องต้นที่ทาง 
รพ. ใช้อยู่ขณะนีด้้วยวิธีการตรวจอุจจาระ และหากผดิปกติ ก็จะส่งตรวจเพิ่มเติมเพื่อยืนยันผลด้วยวิธีอ่ืนต่อไป ได้ยินอย่างนั้น นางสมจิตรู้สึกกังวล และปรึกษาแพทย์
ว่าหากตนจะส่องกล้องไปเลย จะไดห้รือไม่ แพทยจ์ึงอธิบายขั้นตอนการตรวจคัดกรองและแนวทางปฏิบตัิโดยละเอียดให้ฟังอีกครั้ง ซึ่งทางนางสมจิตกเ็ข้าใจและ
รับปากว่าจะไปตรวจคัดกรองหลังจากที่เสร็จพิธีงานศพของพ่อตน 
หลังจากทีมแพทย์ได้ติดตามดูแลครอบครัวนี้อย่างต่อเนื่อง ได้จัดให้มีการพูดคุยกนัระหว่างสมาชกิในครอบครัว เรือ่งราวต่างๆก็เป็นผลไปในทางที่ดีขึ้นเรื่อยๆ ลกูเขย
สามารถเลิกเหล้าได้ และได้งานประจ าท า ท าให้นางสมจติมีเวลามาดูแลคนอ่ืนๆ ในครอบครัวมากขึ้นทั้งลูกๆ และป้าสมใจส่วนลกูชายก็ตัดสนิใจเปิดเผยตัวเองกบัแม่
และพี่สาว และเลือกที่จะท างานในใกล้บ้าน เพื่อนทีจ่ะสามารถดูแลคนอ่ืนๆ ในครอบครัวได้ตามทีพ่่อได้ฝากฝังเอาไว้ 
 
F15 - F17 สังเกตเห็นว่าชาวบ้านส่วนใหญ่ที่มาร่วมงานมีน้ าหนัก
เกิน มีภาวะอ้วนกันมากกว่า 30% จึงเกิดค าถามขึ้นมาว่าจะท า
อย่างไรให้ประชาชนในชมุชนนี้ ลดความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยด้วยโรค
เรื้อรังในอนาคต  และพบว่าชาวบ้านโดยเฉพาะผู้ชาย  สูบบุหรี่  และ
ดื่มเหล้าในงานศพ กันจ านวนมาก  
 
 
F18 พบว่าคนส่วนหนึ่งที่มาร่วมงานศพเป็นชาวพม่า…พอทราบว่ามี
ทีมหมอมาจากโรงพยาบาลจึงเข้ามาปรึกษาเรื่องเจ็บป่วยด้วยอาการ
ปวดเมื่อยไม่สบายเล็กๆ น้อยๆ 

P15.1 ท่านมีวิธีการค้นหาปัญหาสุขภาพในชุมชนได้
อย่างไร 
P15.2 จะท าอย่างไรให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแล
สุขภาพของตนเองและชุมชน 
P16-17 ท่านจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมส่วนบุคคลและชมุชน
อย่างไร 
 
P18 ชาวต่างชาติมีผลต่อระบบบริการสุขภาพอย่างไร 
 
 

SG15 WWF community  
 
 
 
SG16 Behavioral Change 
SG17 Health promotion and 
prevention 
SG18 Cross cultural 
medicine 
 



F19 ทางทีมแพทย์และพยาบาลจึงน าประเด็นต่างๆ ที่พบในงานศพ 
มาพูดคุยกันต่อ เรื่องจะจัดการกับการจัดบริการสุขภาพอย่างไรให้
เหมาะกับคนในพื้นที่ชุมชนนี้ ซึ่งมีทั้งคนอ้วน คนต่างชาติ และกลุ่ม
ผู้ป่วยที่รักษาอยู่เดิม 
 
F20 แพทย์ได้แนะน าให้ลูกสาวผู้ป่วยหาโอกาสไปตรวจคัดกรอง
มะเร็งล าไส้ที่โรงพยาบาล โดยได้คุยถึงแนวทางการตรวจคัดกรอง
เบื้องต้นที่ทาง รพ. ใช้อยู่ขณะนี้ด้วยวิธีการตรวจอุจจาระ และหาก
ผิดปกติ ก็จะส่งตรวจเพิ่มเติมเพื่อยืนยันผลด้วยวิธีอ่ืนต่อไป ได้ยิน
อย่างนั้น นางสมจิตรู้สึกกังวล และปรึกษาแพทย์ว่าหากตนจะส่อง
กล้องไปเลย จะได้หรือไม่ แพทย์จึงอธิบายขั้นตอนการตรวจคัดกรอง
และแนวทางปฏิบัติโดยละเอียดให้ฟังอีกครั้ง ซึ่ งทางนางสมจิตก็
เข้าใจและรับปากว่าจะไปตรวจคัดกรองหลังจากที่เสร็จพิธีงานศพ
ของพ่อตน 
 

P19 ในการพิจารณาจัดบริการสุขภาพปฐมภูมิในพื้นที่ มี
ประเด็นอะไรบ้าง 
 
 
 
P20 ท่านมีแนวทางอย่างไรในการตัดสินใจเลือกส่งตรวจ
เพื่อคัดกรองและใช้บริการสุขภาพอย่างสมเหตุสมผล 
  
 

SG19 Practice management 
In primary care setting 

 
 
 
SG20 Health economics  
 
 

 

 



 

 

DISTRICT HEALTH SYSTEM (DHS) 

“ มารู้จักระบบสุขภาพระดับอ าเภอ (รสอ.) กันเถอะ ” 

 

 

 

 

 

 

 

อะไรคือระบบสขุภาพระดบัอ าเภอ (WHAT ?) 

 การท างานด้านสุขภาพระดับอ าเภอร่วมกันของทุกภาคส่วน ด้วยการบูรณาการทรัพยากร 
ภายใต้บริบทของพื้นที่ผ่านกระบวนการชื่นชมและการจัดการความรู้ ส่งเสริมให้ประชาชนและ
ชุมชนพึ่งตนเองได้ และไม่ทอดทิ้งกันโดยมีเป้าหมายเพื่อสุขภาวะของประชาชน 
 
 
 

 
 
 
 

ระบบสุขภาพระดับอ าเภอคืออะไร 
ท าไมต้องมีระบบสุขภาพระดับอ าเภอ 

(Overview of Topic) 



ท าไมต้องมีระบบสุขภาพระดบัอ าเภอ (WHY ?)   

ระดับอ าเภอเป็นระดับที่เหมาะสมที่สุดในปัจจุบัน เพราะสามารถเชื่อมการด าเนินงาน
สุขภาพ จากนโยบายสู่การปฏิบัติ, ระดับอ าเภอมีความใกล้ชิด กับปัญหา ความต้องการ ความ
จ าเป็นของพื้นที่ มากพอที่ที่จะสามารถก าหนดนโยบายวางแผนการพัฒนาสุขภาพทั้งอ าเภอได้
อย่างเหมาะสม, ระดับอ าเภอสามารถประสานงาน กระจายทรัพยากรต่างๆ ได้ครอบคลุม 
สอดคล้องกับบริบทพื้นที่ และสามารถบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อจัดการสุขภาพได้อย่างเป็นระบบ 
 

 
 

หลักการด าเนินงานเป็นอยา่งไร (How To ? ) 

 การท างานร่วมกันในระดับอ าเภอ (Unity District Health Team) 
 ก า ร มี ส่ ว น ร่ ว ม ข อ ง เ ค รื อ ข่ า ย แ ล ะ ชุ ม ช น  ( Community 

Participation) 
 การท างานจนเกิดคุณค่า ทั้งกับผู้รับบริการ และผู้ให้บริการเอง 

(Appreciation and Quality) 
 การแบ่งปันทรัพยากร และการพัฒนาบุคลากร  (Resource 

Sharing and human Development) 
 การให้บริการสุขภาพตามบริบทที่จ าเป็น (Essential Care) 

 

 
 

วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ (Expected Learning outcomes) 
  1. สามารถอธิบายแนวคิดของระบบสุขภาพระดับอ าเภอได้ 
  2. สามารถอธิบายหลกัการด าเนินงานตามระบบสุขภาพระดับอ าเภอได้ 
  3. สามารถระบุเป้าหมายของระบบสุขภาพระดับอ าเภอได้ 
  4. สามารถประยุกต์แนวคิดของระบบสุขภาพระดับอ าเภอ เพื่อแก้ไขหรือด าเนนิงาน
สุขภาพในชุมชนได ้
 



กรณีศึกษาที่ 1 

  อ าเภอโรคระบาด เป็นอ าเภอหนึ่งที่มีปัญหาในการควบคุมโรค โดยเฉพาะ โรคอุจจาระร่วง, 
โรคอหิวาตกโรค, โรคไข้เลือดออก ใน 5-6 ปีหลังที่ผ่านมาอัตราการระบาดสูงเป็นอันดับต้นๆ ของ
จังหวัดเสมอมา 
  ทางโรงพยาบาลโรคระบาด และสาธารณสุขอ าเภอ ถูกกดดันและสั่งการให้ด าเนินการตาม
โครงการอ าเภอควบคุมโรคเข้มแข็ง จากทางส านักงานสาธารณสุขจังหวัด และทางศูนย์ควบคุมโรค
เขต 
  จึงมีการด าเนินการจัดตั้งคณะกรรมการอ าเภอควบคุมโรคเข้มแข็งขึ้น โดยมีนายอ าเภอเป็น
ประธาน ปรากฏว่า นายอ าเภอเห็นโอกาสที่จะสร้างผลงาน ได้สั่งการให้ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ในอ าเภอ และองค์กรปกครองท้องถิ่นต่างๆ ให้ด าเนินการและ
ร่วมมือตามที่ฝ่ายสาธารณสุขและโรงพยาบาลต้องการ ตลอดจน ลงมาก ากับเองทุกขั้นตอน ตั้งแต่
การประชุม สั่งการ บ่อยครั้งที่ไม่เปิดโอกาสให้ฝ่ายอ่ืนๆ ได้แสดงความคิดเห็น นอกจากนี้ยังสั่ง
ด าเนินการตามที่ตนเองเข้าใจ เช่น สั่งให้ทุก อบต. ต้องพ่นยาก าจัดยุงทุกสัปดาห์ , สั่งการให้
ชาวบ้านทุกบ้านปลูกต้นตะไคร้หอม, สั่งการให้ อสม. ต้องมีการเยี่ยมบ้านสม่ าเสมอ ถ้าพบใครป่วย
หรือมีไข้ ให้รีบน าส่ง
โรงพยาบาลเป็นต้น  
  ผลการด าเนินงานของนายอ าเภอ 
เ ป็ น ที่ พ อ อก พอ ใ จ ข อ ง ท า ง ส า นั ก ง า น
สาธารณสุขจังหวัดอย่างยิ่ง เพราะอ าเภอ
ควบคุมโรคเข้มแข็ง ผู้น าหรือประธานต้องมีบทบาทอย่างมากและเผอิญกับ อัตราการระบาดของ
โรคลดลง โดยเฉพาะไข้เลือดออก เมื่อมีการประเมินจากทางศูนย์ควบคุมโรคเขต นายอ าเภอก็ลง
มาก ากับเอง เป็นผลให้อ าเภอโรคระบาดผ่านเกณฑ์เป็นอ าเภอควบคุมโรคเข้มแข็ง 
  ในปีถัดมานายอ าเภอคนดังกล่าว ได้รับค าส่ังจากทางมหาดไทย ให้ไปปฏิบัติงานยังอ าเภอ
อ่ืน มีนายอ าเภอคนใหม่ย้ายมาปฏิบัติงานแทน แต่คนใหม่ไม่เหมือนคนเดิม ไม่ให้ความส าคัญกับ
โครงการที่ไม่ใช่ของกระทรวงมหาดไทย เมื่อโครงการที่นายอ าเภอคนเก่ามีบทบาทอย่างมาก เช่น  
โครงการอ าเภอควบคุมโรคเข้มแข็ง จึงโดนผลกระทบไปด้วย เป็นเหตุให้ไม่มีใครสนใจ และให้ความ
ร่วมมือในการด าเนินการดังเช่นเดิม การระบาดของโรคต่างๆ ก็กลับมามีอัตราเพิ่มขึ้น และมากขึ้น
ยิ่งกว่าเดิม ยิ่งกว่า เมื่อ 5-6 ปีที่ผ่านมา 



 
 ท่านในฐานะแพทย์ที่ก าลังศึกษาระบบสุขภาพระดับอ าเภอมีความคิดเห็น
ต่อกรณีของอ าเภอโรคระบาดอย่างไร  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 โครงการอ าเภอควบคุมโรคเข้มแข็ง เป็นระบบสุขภาพระดับอ าเภอหรือไม่          
มีความเหมือนและความแตกต่างอย่างไร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กรณีศึกษาที่ 2 

  นพ.สงสาร เป็นแพทย์ประจ าโรงพยาบาลพิกล ได้ออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วยสม่ าเสมอเกือบทุก
สัปดาห์ ตามหมู่บ้านตลอด 2-3 ปีที่ผ่านมา นพ.สงสาร สังเกตพบว่ามีเด็กพิการจ านวนหนึ่ง 
กระจายไปตามหมู่บ้านในอ าเภอ ซึ่งจ านวนมากพอสมควร 
  เด็กพิการเหล่านั้น บ้างก็พิการทางสติปัญญา, บ้างก็เป็นออทิสติก, บ้างก็พิการตาบอด, หู
หนวก และบ้างก็พิการทางร่างกายแขนขา 
  นพ.สงสาร สังเกตพบว่าเด็กพิการเหล่านี้ ไม่ได้รับการศึกษาอยู่กับพ่อแม่ตลอดเวลา ไม่มี
เพื่อนฝูง เพราะเวลาเด็กคนอ่ืนเลิกเรียนกลับมา ไปเล่นด้วยก็มักจะถูกล้อเลียน หลายรายเด็กพิการ
เหล่านี้ช่วยเหลือตนเองไม่ค่อยได้ พ่อแม่กังวลจึงต้องอยู่ด้วยและคอยช่วยเหลือ ท าให้ไม่มีเวลาไป
ท างานอ่ืนหารายได้ ครอบครัวเด็กเหล่านี้ จึงมักมีปัญหาทางด้านเศรษฐกิจด้วย 
  ด้วยความสนใจและเห็นใจ นพ.สงสารและพยายามหาทางช่วยเหลือเด็กเหล่านี้ให้ถูกต้อง
ตามหลักวิชาการ พบว่าทางจังหวัดโดยศูนย์การศึกษาพิเศษ ได้เปิดโรงเรียนและรับเด็กพิการ
เหล่านี้ เข้าศึกษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพ แต่ก็จะมีเฉพาะเด็กในตวัเมืองเทา่นั้น ส่วนเด็กต่างอ าเภอจะ
มีปัญหาในการเดินทางไปกลับและการรับส่ง  เช่นเดียวกับเด็กพิการในอ าเภอพิกล ซึ่งอยู่ห่างจาก
ตัวอ าเภอเมืองกว่า 40 กม 
.   นพ.สงสาร จึงได้เข้าพบปะกับทางผู้อ านวยการศูนย์ศึกษาพิเศษ พบว่าทางศูนย์มี
งบประมาณที่พร้อมจะจ้างครูสอน โดยการอบรมคนในพื้นที่ แต่ติดขัดปัญหาเรื่องสถานที่เปิดเป็น
โรงเรียน พยายามติดต่อ อบต., เทศบาลก็ได้รับการปฏิเสธ 
  นพ.สงสาร จึงได้จัดการประชุมผู้ปกครองเด็กพิการ เพื่อสอบถามดูว่ายินดีจะให้บุตรเข้า
ศึกษาในโรงเรียนพิเศษนั้นหรือไม่ ทุกคนล้วนตอบรับแต่บางรายอาจมีปัญหาในเรื่องการเดินทาง
จากหมู่บ้านบ้าง เรื่องสถานที่จะยินดีอย่างมาก หากสามารถจัดตั้งขึ้นในโรงพยาบาลพิกล เพราะ
เป็นศูนย์กลางของหมู่บ้านต่างๆ และศรัทธาในตัวโรงพยาบาล 
 
 

 



  ในฐานะที่ท่านเป็นแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว และทราบว่าเรื่องคนพิการมี
หลายหน่วยงานรับผิดชอบดูแลอยู่ ในกรณีของนพ.สงสาร และโรงพยาบาลพิกล 
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรบ้าง?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ระบบสุขภาพระดับอ าเภอสามารถเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหานี้หรือไม่ 
อย่างไร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                         กรณีศึกษาที่ 3  

  รพ.สต.สูงวัย ซึ่งอยู่ในต าบลสูงวัย รับผิดชอบดูแลประชากรในต าบลกว่า 7,000 คน มี
ประชากรอายุมากกว่า 60 ปี ถึงร้อยละ 25 มีผู้ป่วยติดบ้านกว่า 300 คน และมีผู้ป่วยติดเตียงอยู่
ทั้งหมด 18 คน กระจายไปในแต่ละหมู่บ้าน 
  นายแพทย์ เยาว์วัย เป็นแพทย์โรงพยาบาลที่ถูกให้มาร่วมรับผิดชอบและเป็นที่ปรึกษา
ประจ า รพ.สต. สูงวัย ได้ออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียงร่วมกับทีมของ รพ.สต. สูงวัย เพื่อให้การดูแล
รักษาถึงบ้าน ตามนโยบายเร่งด่วน ของกระทรวงสาธารณสุข 
  นายแพทย์ เยาว์วัย พบว่า ผู้ป่วยติดเตียงทั้ง 18 ราย มีปัญหาที่แตกต่างกันไป แทบจะไม่
เหมือนกัน บ้างมีปัญหาเรื่องแผลกดทับ, บ้างมีปัญหาเรื่องการขาดแคลนผู้ดูแล ไม่มีลูกหลาน, บ้าง
มีปัญหาเรื่องอุปกรณ์ เช่น เตียง,  เตียงลม บ้างมีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจ ตลอดจนหลายรายมีปัญหา

เรื่อง การรับยาที่จ าเป็นต้องทานสม่ าเสมอ, รถรับส่งที่จะ
ส่งไปโรงพยาบาลเพื่อติดตามอาการ ตามแพทย์นัดหรือ
กรณีเจ็บป่วยกะทันหัน หรือการท ากายภาพบ าบัดที่
โรงพยาบาล 
  นายแพทย์ เยาว์วัย พบว่าปัญหาผู้ป่วยติดเตียง
เหล่านี้หนักหนาสาหัสพอควร และในอนาคต น่าจะมี
ปัญหามากยิ่งขึ้น เพราะมีผู้ป่วยติดบ้านอีกกว่า 300 คนที่
พร้อมจะเป็นผู้ป่วยติดเตียง และคิดว่าเมื่อรวมทั้งอ าเภอ 
คงเกินความสามารถของโรงพยาบาลและ รพ.สต. ที่จะ
ดูแลให้ได้ดีพอสมควร 

  นายแพทย์ เยาว์วัย พบว่าที่ต าบลสูงวัย มีชมรมผู้สูงอายุ ในแต่ละหมู่บ้านเข้มแข็งมาก
ได้รับการประเมินจากทางจังหวัดและผ่านเกณฑ์ชมรมผู้สูงอายุดีเยี่ยมทั้งสิ้นและพบว่า ที่ต าบลสูง
วัย ก็เพิ่งมีนายก อบต. คนใหม่ ได้รับเลือกตั้งเข้ามาใหม่แทนคนเก่า นายก อบต. คนใหม่ดูมีท่าที
กระตือรือร้น ในการท างานเพื่อช่วยเหลือชาวบ้าน เช่น จัดคอนเสิร์ตหาเงินทุนหลายแสนมอบให้
ชมรมผู้สูงอายุในต าบล และชมรมคนพิการในต าบล มักเข้าร่วมงานกับทางชุมชนสม่ าเสมอเวลามี
งานต่างๆ 

 
   



ในฐานะที่ท่านก าลังศึกษาเรื่องระบบสุขภาพระดับอ าเภอ ท่านมีแนวทางที่
จะแนะน าให้นายแพทย์เยาว์วัย จัดการกับเรื่องผู้ป่วยติดเตียง และติดบ้านใน
ต าบลสูงวัยอย่างไร? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

กรณีศึกษาที่ 4  

ในเขตตรวจราชการเขตหนึ่ง ของกระทรวงสาธารณสุข มีอัตรามารดาเสียชีวิตอัน
เนื่องมาจากการคลอดมากกว่าเขตอ่ืนๆ จึงก าหนดมาตรการเพื่อลดอัตราการเสียชีวิตของมารดา
จากการคลอด ด้วยการก าหนดตัวชี้วัด ที่ส าคัญของเขตขึ้น นั้นคือ อัตราซีดของหญิงตั้งครรภ์ที่มา
ฝากครรภ์ ต้องน้อยกว่า ร้อยละ 10  

ทางจังหวัดจ าเป็นต้องรับนโยบายจากเขต มาเป็นตัวชี้วัดที่ส าคัญของจังหวัดชี้เป้าไปที่ทุก
สถานบริการภายในจังหวัด จะต้องมีอัตราการการซีดของหญิงตั้งครรภ์น้อยกว่า ร้อยละ 10 พร้อม
ทั้งก าชับให้ด าเนินการทุกวิถีทาง และรายงานทุกเดือน เพื่อให้บรรลุตัวชี้วัดดังกล่าว 



รพ.สต.สบายๆ ซึ่งมีนายแพทย์ข าขันเป็นที่ปรึกษา พบว่าหญิงตั้งครรภ์ของต าบลที่มาฝาก
ครรภ์ มีอัตราซีดร้อยละ 30 มากกว่าตัวชี้วัดของจังหวัดอย่างมาก จึงร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาร่วมกับ 
นพ.ข าขัน พบว่าเกิดจากพฤติกรรม ของหญิงตั้งครรภ์ และความเชื่อของชาวต าบลสบายๆ 
พฤติกรรมหญิงตั้งครรภ์ ไม่ค่อยยอมทานยาบ ารุงเลือดแม้ว่าจะเปลี่ยนยาบ ารุงเลือดเป็นชนิดยา
นอกบัญชียาหลักแห่งชาติ (แพงกว่ายาในบัญชียาหลักแห่งชาติพอสมควร)  ที่ ไม่ค่อยมี
ภาวะแทรกซ้อน คล่ืนไส้อาเจียนแล้วก็ตาม, ทานอาหารประจ าวันก็ไม่ค่อยถูกสุขลักษณะ เป็นพวก
แป้ง คาร์โบไฮเดรต เป็นส่วนใหญ่ 

ส่วนความเชื่อมีความเชื่อว่า ทานยาบ ารุง หรือทานอาหารบ ารุงขณะตั้งครรภ์จะท าให้เด็ก
ตัวโต ท าให้การคลอดยาก ล าบาก เสี่ยงต่อชีวิต 

จากการปรึกษาจึงร่วมกันด าเนินการจัดประชาคมขึ้น เพื่อสะท้อนปัญหา ซีดในหญิง
ตั้งครรภ์ ให้กับชาวต าบลสบายๆ ทราบเพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 

แต่จากการสะท้อนปัญหาเรื่องซีดในหญิงตั้งครรภ์ ปรากฏว่าชาวต าบลสบายๆ ไม่รู้สึกว่า
จะเป็นปัญหาแต่อย่างไร เพราะที่ผ่านมาทุกคนในต าบลล้วนคลอดที่โรงพยาบาลตลอด ล้วน
ปลอดภัยทั้งแม่และลูก 

ประชาคมชาวต าบลสบายๆ กลับยกปัญหาอัมพาต, อัมพฤต ผู้สูงวัยที่เป็นโรคความดัน
โลหิตสูง เบาหวาน มีปัญหาการขาดรับยา เพราะไม่มีใครพาไปโรงพยาบาลรับยาตามก าหนด 
บางคร้ังไปโรงพยาบาลรอนาน มีปัญหากับลูกหลานที่ต้องมีภาระ บางคนขาดยาเป็นเหตุให้เป็น  
อัมพฤกษ์ อัมพาต และหลายรายต้องเสียชีวิต ทางประชาคมต าบลสบายๆ จึงเห็นว่า การรับยา 
การขาดยา ของผู้ป่วยความดันโลหิตสูง เบาหวาน เป็นปัญหาเร่งด่วนกว่า และอยากให้ทาง รพ.สต.
สบายๆ และนายแพทย์ข าขัน ช่วยแก้ปัญหาแทน ปัญหาเรื่องซีดในหญิงตั้งครรภ์ 

 
 

 ท่านมีความเห็นในเรื่องข้างต้นอย่างไร 
 
 
 
 
 
 
 



ท่านจะช่วยให้ค าแนะน าแก่นายแพทย์ข าขัน ซึ่งก าลังข าไม่ออกอย่างไร  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ในกรณีนี้ ระบบสุขภาพระดับอ าเภอสามารถเป็นแนวทางในการด าเนินการ
งาน ของต าบลสบายๆ ได้หรือไม่ อย่างไร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

“ การที่เรยีนจบหลกัสูตรวิชาชีพแพทย์นั้น 
ไม่ได้หมายความว่านักเรยีนผู้นัน้ได้เรยีนรู้การแพทย์หมดแล้ว 

แต่เป็นการตรงกนัข้าม 
การที่เรียนจบนั้นเปน็แต่เพยีงขั้นหนึ่งของการศกึษาทางการแพทย์ ” 

สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก 


