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Scenario for Family and Community Medicine Study Guide 

S1 นายสมปอง อาย ุ65 ปี มาตรวจท่ี OPD แล้วหลายครัง้ตัง้แต ่1 เดือนก่อน ด้วยเร่ืองท้องผกูบ้าง ท้องเสียบ้าง บางครัง้ก็มีถ่ายเป็นเลือด แพทย์ให้การรักษา          
ไปตามอาการ แพทย์คนล่าสุดได้ส่งตรวจคดักรองมะเร็งล าไส้ พบผลเป็นบวก จึงนัดส่องกล้องทางทวารหนัก พบก้อนท่ีส่วนปลายของ descending colon          
และได้ท า biopsy เอาชิน้เนือ้ไปตรวจ ก่อนออกจากห้องส่องกล้องลงุถามแพทย์ว่า “แล้วอาการถ่ายเป็นมูกเลือดท่ีลุงยงัมี ต้องท าไงครับหมอ” แพทย์ไม่ได้ให้        
ค าชีแ้จงใดๆ บอกให้ลงุรอฟังผลชิน้เนือ้อีก 2 สปัดาห์  
ในช่วง 2 สปัดาห์ระหว่างรอผลชิน้เนือ้ ป้าสมใจภรรยาของลุงสมปอง พาลุงมาตรวจท่ีห้องฉุกเฉินด้วยอาการเวียนศีรษะ มึนงงมาก แพทย์ท่ีห้องฉุกเฉินได้ฉีด 
Dimenhydrinate 1 amp IM ให้ยาแก้เวียนศีรษะกลบับ้านไป และแนะน าให้ลงุมาตรวจตามนดัเดมิ  
วนันีแ้พทย์นดัมาฟังผลชิน้เนือ้ ผู้ ป่วยมีภรรยาเดนิทางมาเป็นเพ่ือน มานัง่รอตรวจตัง้แตเ่ช้าจนเย็น สดุท้ายได้พบแพทย์ในช่วง OPD นอกเวลา แพทย์เพิ่มพนูทกัษะ     
จงึนดัมาเจอแพทย์เจ้าของไข้ในวนัรุ่งขึน้ เช้านัน้ป้าสมใจรีบกระซิบแพทย์วา่ “หมอ ลงุเป็นมะเร็งรึเปลา่ ถ้าใช ่หมออยา่เพิ่งบอกลงุนะ”  
แพทย์แจ้งผลชิน้เนือ้ว่าเป็น มะเร็งล าไส้ใหญ่ ระยะท่ีสาม และบอกผู้ ป่วยถึงแผนการรักษาทัง้การผ่าตดัและการให้ยาเคมีบ าบดั หลงัจากทราบผลลงุสมปองรู้สึก     
ตกใจมาก และกลวัการรักษาด้วยวิธีท่ีแพทย์แจ้ง จึงตดัสินใจปฏิเสธการรักษาด้วยวิธีการแพทย์แผนปัจจุบนั ลุงสอบถามแพทย์เก่ียวกับวิธีก ารรักษาอ่ืนๆ เช่น    
การใช้สมุนไพร แต่เน่ืองจากตวัแพทย์เองไม่มีข้อมูลความรู้ในเร่ืองนีเ้ลยจึงไม่ได้แนะน าเพิ่มเติมใดๆ หลงัจบการสนทนา แพทย์นดัลุงสมปอง มาติดตามอาการ     
อีก 2 สปัดาห์ แตล่งุไมไ่ด้มาตามนดัอีกเลย  

Facts ประเดน็ปัญหา Study guide topics 

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

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

SG1  Patient centered 
medicine  
 
 
 



F2 นั่งรอตรวจตัง้แต่เช้าจนถึงเย็น แต่สุดท้ายกลับได้พบแพทย์
เพิ่มพูนทักษะในช่วง OPD นอกเวลา และต้องนัดมาพบแพทย์
เจ้าของไข้ใหมใ่นวนัถดัไป 
 

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

F4 ผู้ ป่วยตดัสินใจปฏิเสธการรักษาด้วยวิธีการแพทย์แผนปัจจบุนั  
 
 
 
 

F5 ลุงสอบถามแพทย์เก่ียวกับวิธีการรักษาอ่ืนๆ เช่น การใช้สมุนไพร
แทนการรักษาแบบแพทย์แผนปัจจบุนั  
 
 

P2 เกิดอะไรขึน้กบัระบบบริการสขุภาพ? 
 
 
 

P3.1 แพทย์ควรมีวิธีหรือกระบวนการในการแจ้งข่าวร้าย
ให้แก่ผู้ ป่วยและญาตอิยา่งไร? 
P3.2 เราจะรับมือกับสภาวะอารมณ์ของผู้ ป่วยในระหว่าง
การแจ้งขา่วร้ายอยา่งไรดี? 
P 3.3 การแสดงความเห็นอกเห็นใจต่อผู้ ป่วยเป็นสิ่งท่ี
แพทย์ท่ีดีพงึปฏิบตัใิชห่รือไม่?   
 

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

P5.1 การแพทย์ทางเลือกคืออะไร 
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 แพทย์เจ้าของไข้ตดัสินใจชวนทีมสขุภาพออกไปเย่ียมท่ีบ้าน เน่ืองจากลงุขาดนดัไปนานกวา่ 3 เดือน 
เม่ือไปถึงบ้าน พบลงุสมปองนัง่อยู่ท่ีม้านัง่หน้าบ้านกบัป้าสมใจลงุและป้าดีใจท่ีเห็นทีมสขุภาพไปเย่ียม ทีมสงัเกตเห็นว่าลงุดอู่อนเพลียและซูบลงไปมาก หลงัจาก          
ท่ีทีมแพทย์ได้พดูคยุถามอาการ ตรวจร่างกาย จงึนดัลงุไปตรวจเพิ่มเตมิตอ่ท่ีโรงพยาบาล ซึง่ครัง้นีล้งุและป้ายินดีท่ีจะไปตามแพทย์นดั  
เม่ือตรวจคณุลงุเสร็จเรียบร้อย แพทย์จงึปลีกเวลามาคยุกบัป้าสมใจในฐานะท่ีคณุป้ามีบทบาทเป็นผู้ดแูลหลกัของคณุลงุ  
ป้าสมใจอาย ุ61 ปี มีโรคประจ าตวัเป็น DM, HT, และ มีระดบั BMI อยูใ่นเกณฑ์โรคอ้วน คณุป้าได้รับการรักษาและรับยาอยู่ท่ีคลินิกใกล้บ้าน แตเ่น่ืองจากช่วงหลงั     
มานีต้้องคอยดแูลคณุลงุ ท าให้การดแูลรักษาตนเองท าได้ไมส่ม ่าเสมอเหมือนก่อน ไมไ่ด้ออกก าลงักาย ไม่ได้ควบคมุเร่ืองอาหาร และป้ายงัเล่าว่าตนมีความเครียด
เพิ่มขึน้มากหลงัจากท่ีคณุลงุป่วย ตอนนีน้อนหลบัยาก ไมเ่หมือนแตก่่อน  
แพทย์ถามประวตัคิรอบครัวป้าเพิ่มเตมิ ได้ความวา่พอ่ของป้าเสียชีวิตด้วยโรคหลอดเลือดหวัใจตัง้แตอ่าย ุ54 ปี  
เม่ือประเมินแล้วแพทย์และทีมสรุปกนัว่าป้าสมใจมีภาวะ caregiver burden ร่วมด้วย จึงสอบถามถึงสมาชิกคนอ่ืนๆ ในครอบครัว เผ่ือจะมีใครท่ีสามารถมาช่วย     
คณุป้าดแูลคณุลงุได้บ้าง  
 
F6 แพทย์เจ้าของไข้ตดัสินใจชวนทีมสุขภาพออกไปเย่ียมท่ีบ้าน 
เน่ืองจากลงุขาดนดัไปนานกวา่ 3 เดือน 
 
F7 เม่ือประเมินแล้วแพทย์และทีมสรุปกันว่าป้าสมใจมีภาวะ 
caregiver burden ร่วมด้วย จึงสอบถามถึงสมาชิกคนอ่ืนๆ ใน
ครอบครัว เผ่ือจะมีใครท่ีสามารถมาชว่ยคณุป้าดแูลคณุลงุได้บ้าง 
 
 

P6.1 แพทย์ควรตดัสินใจไปเย่ียมบ้านเม่ือไร 
P6.2 การเย่ียมบ้านมีความส าคญัอยา่งไร 
 
P7.1 เราควรมีแนวทางในการประเมินครอบครัวอย่างไร จึง
จะเกิดประโยชน์ในการดแูลผู้ ป่วย 
P7.2 บทบาทของสมาชิกครอบครัวในการดแูลผู้ 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 
แต่เน่ืองจากช่วงหลังมานีต้้องคอยดูแลคุณลุง ท าให้การดูแลรักษา
ตนเองท าได้ไมส่ม ่าเสมอเหมือนก่อน 
แพทย์ถามประวัติครอบครัวป้าเพิ่มเติม ได้ความว่าพ่อของป้า
เสียชีวิตด้วยโรคหลอดเลือดหวัใจตัง้แตอ่าย ุ54 ปี  
เม่ือประเมินแล้วแพทย์และทีมสรุปกันว่าป้าสมใจมีภาวะ caregiver 
burden 
 
 
 
 
 
 
 
 

P8 การดแูลผู้ ป่วยและครอบครัววยัผู้สูงอายุ ต้องค านึงถึง
เร่ืองใดบ้างนะ? 
 
P9.1 ในการให้การดแูลผู้ ป่วยโรคเรือ้รังและครอบครัวควร
ต้องดปูระเดน็ไหนบ้างนะ? 
P9.2 การดูแลผู้ ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูงท่ีได้
มาตรฐานตามบริบทของผู้ ป่วย มีแนวทางและเป้าหมาย
การดแูลอยา่งไร? 
P9.3 แนวทางการประเมินผู้ดแูลมีอะไรบ้าง? 
 
 
 
 
 
 

SG8 WWF elderly 
 
 
SG9 WWF chronic illness 
 



S3 ป้าเลา่ให้ฟังวา่ลกู 2 คนของป้า คงจะมาชว่ยแบง่เบาภาระจากป้าได้ยาก เพราะแตล่ะคนก็มีเร่ืองของตนเองให้ต้องแก้ไข    
ลกูสาวคนโต นางสมจิตอาย ุ35 ปี ท างานโรงงานทอผ้า ป่วยด้วยอาการจามน า้มกูไหล และมีผ่ืนแพ้ คนัตามตวับอ่ยๆ แตง่งานมีครอบครัว มีลกูสองคน หลานคน
โตเรียนชัน้มธัยมต้น คนเล็กอาย ุ5 ขวบ เพิ่งเข้าเรียนชัน้อนบุาล ป้าเล่าว่าสงสารลกูสาวท่ีมีสามีติดเหล้า และท าร้ายร่างกายภรรยาเป็นประจ า ช่วงหลงัลกูเขยเอง            
ก็ตกงาน ลกูสาวจึงต้องท างานหนกัอยู่คนเดียว แม้แต่พาลกูไปรับการฉีดวคัซีนตามนดั ก็ไม่สามารถพาไปได้ ท าให้หลานคนเล็กได้รับวคัซีนไม่ ครบ และดเูหมือน   
จะมีน า้หนกัน้อยด้วย  เดก็เร่ิมไมอ่ยากไปโรงเรียน  มีอาการอาการเอาแตใ่จตวัเอง  
สว่นลกูชายของป้า ช่ือสมหมาย อาย ุ28 ปี ท างานโรงแรม ยงัไมต่า่งงาน ป้าเลา่วา่ ป้ารู้สกึสงสยั ไมรู้่วา่ลกูป้าคนนีเ้ป็นตุ๊ดเป็นเกย์หรือเปล่า เพราะเขาไม่เคยเล่าให้    
ป้าฟัง อาจจะเน่ืองมาจากลกูรู้ว่าลงุสมปองตัง้ความหวงัไว้ท่ีเขาเยอะ จะให้เขาเป็นคนดแูลทกุคนในบ้านแทนลงุ และท่ีส าคญัคณุลงุมีทศันคติท่ีเป็นลบอย่างมาก      
ตอ่คนกลุม่รักร่วมเพศนี ้ทกุครัง้ท่ีเห็นดาราในทีวีลงุก็จะหงุดหงิดและต าหนิดาราเหล่านัน้ให้คนในบ้านฟัง พกัหลงัลกูชายจึงไม่คอ่ยกลบับ้านเหมือนก่อน และเคย
พูดเปรยๆกับป้าว่าอยากตัง้ใจเรียน และหาโอกาสย้ายไปท างานในต่างประเทศ เพราะน่าจะได้เงินดี ท้าทาย และมีอิสระในการใช้ชีวิตมากกว่าอยู่ท่ีเมืองไทย        
ป้าเองก็ไมไ่ด้วา่อะไรถ้าลกูจะไป แตป้่าก็ยงัไมไ่ด้บอกลงุเร่ืองนี ้  
หลังจากฟังเร่ืองราวต่างๆ ทีมเย่ียมบ้านได้ให้การดูแลคุณป้า ให้ก าลังใจและนัดคุณป้าไปตรวจรักษาเร่ืองเบาหวานความดนัโลหิตสูง พร้อมกับคุณลุงในวัน
เดียวกนั เพ่ือลดภาระจากการเดนิทาง และได้นดัตดิตามเย่ียมบ้าน ครอบครัวนีอี้กเป็นระยะๆ ตอ่เน่ือง 
จากนัน้ 6 เดือนตอ่มา อาการลงุสมปองแย่ลงมาก ตรวจพบมี liver metastasis ลงุมีอาการปวดมาก ท้องผกู ท้องโตขึน้ ไม่ก่ีสปัดาห์หลงัจากนัน้ลงุก็เสียชีวิตลง      
ท่ีบ้าน  
 
F10 นางสมจิตอาย ุ35 ปี ท างานโรงงานทอผ้า ป่วยด้วยอาการจาม
น า้มกูไหล และมีผ่ืนแพ้ คนัตามตวับอ่ยๆ 
 
 
 

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

SG10 Occupational 
medicine 
 
 



F11 นางสมจิต…แต่งงานมีครอบครัว มีลูกสองคน คนโตเรียนชัน้
มธัยมต้น คนเล็กอาย ุ5 ขวบ เพิ่งเข้าเรียนชัน้อนบุาล  
ป้าเล่าว่าสงสารลูกสาวท่ีมีสามีติดเหล้า และท าร้ายร่างกายภรรยา
เป็นประจ า ชว่งหลงัลกูเขยเองก็ตกงาน ลกูสาวจึงต้องท างานหนกัอยู่
คนเดียว 
 
F12 แม้แตพ่าลกูไปรับการฉีดวคัซีนตามนดั ก็ไม่สามารถพาไปได้ ท า
ให้หลานคนเล็กได้รับวคัซีนไมค่รบ และดเูหมือนจะมีน า้หนกัน้อยด้วย  
เดก็ เร่ิมไมอ่ยากไปโรงเรียน  มีอาการอาการเอาแตใ่จตวัเอง 
 
F13 ป้ารู้สึกสงสยั ไม่รู้ว่าลกูป้าคนนีเ้ป็นตุ๊ดเป็นเกย์หรือเปล่า เพราะ
เขาไม่เคยเล่าให้ป้าฟัง อาจจะเน่ืองมาจากลูกรู้ว่าลุงสมปองตัง้
ความหวังไว้ท่ีเขาเยอะ จะให้เขาเป็นคนดูแลทุกคนในบ้านแทนลุง 
และท่ีส าคัญคุณลุงมีทัศนคติท่ีเป็นลบอย่างมากต่อคนกลุ่ม รักร่วม
เพศนี ้… พกัหลงัลูกชายจึงไม่ค่อยกลบับ้านเหมือนก่อน และเคยพูด
เปรยๆ กับป้าว่าอยากตัง้ใจเรียน และหาโอกาสย้ายไปท างานใน
ต่างประเทศ เพราะน่าจะได้เงินดี ท้าทาย และมีอิสระในการใช้ชีวิต
มากกว่าอยู่ท่ีเมืองไทย ป้าเองก็ไม่ได้ว่าอะไรถ้าลูกจะไป แต่ป้าก็ยัง
ไมไ่ด้บอกลงุเร่ืองนี ้  

P11.1 จะรู้ได้อย่างไรว่าผู้ ป่วยมีปัญหาความรุนแรงใน
ครอบครัว 
P11.2 ท่านจะดูแลผู้ ป่วยท่ีมีปัญหาความรุนแรงใน
ครอบครัวเบือ้งต้นอยา่งไร 
 
 
P12 ท่านจะมีแนวทางการดแูลครอบครัวท่ีมีเด็กในด้าน
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 ท้องผกู ท้องโตขึน้ ไม่ก่ีสปัดาห์หลงั
จากนัน้ลงุก็เสียชีวิตลงท่ีบ้าน 
 

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

SG14 Palliative care and 
WWF dying 
 

S4 ทางบ้านได้จดังานศพให้ท่ีวดั ทีมแพทย์ตดัสินใจไปร่วมงานศพคณุลงุ และสงัเกตเห็นว่าชาวบ้านส่วนใหญ่ท่ีมาร่วมงานมีน า้หนกัเกิน มีภาวะ อ้วนกนัมากกว่า 
30% จึงเกิดค าถามขึน้มาว่าจะท าอย่างไรให้ประชาชนในชมุชนนี ้ลดความเส่ียงต่อการเจ็บป่วยด้วยโรคเรือ้รังในอนาคต  และพบว่าชาวบ้านโดยเฉพา ะผู้ชาย       
สบูบหุร่ี  และดื่มเหล้าในงานศพ กนัจ านวนมาก  
นอกจากนี ้ยงัพบว่าคนส่วนหนึ่งท่ีมาร่วมงานศพเป็นชาวพม่า พอถามป้าสมใจ ป้าจึงบอกว่าเป็นเพ่ือนลกูสาวท่ีท างานอยู่ท่ีโรงงานด้วยกนั บางคนพอทราบว่ามี       
ทีมหมอมาจากโรงพยาบาลจึงเข้ามาปรึกษาเร่ืองเจ็บป่วยด้วยอาการปวดเม่ือยไม่สบายเล็กๆ น้อยๆ ทางทีมแพทย์และพยาบาลจึงน าประเด็นต่างๆ ท่ีพบใน      
งานศพมาพดูคยุกนัตอ่ เร่ืองจะจดัการกบัการจดับริการสขุภาพอยา่งไรให้เหมาะกบัคนในพืน้ท่ีชมุชนนี ้ซึง่มีทัง้คนอ้วน คนตา่งชาต ิและกลุม่ผู้ ป่วยท่ีรักษาอยูเ่ดมิ  
ก่อนกลบัออกจากงานศพ แพทย์ได้แนะน าให้ลกูสาวผู้ ป่วยหาโอกาสไปตรวจคดักรองมะเร็งล าไส้ท่ีโรงพยาบาล โดยได้คยุถึงแนวทางการตรวจคดักรอง เบือ้งต้น           
ท่ีทาง รพ. ใช้อยู่ขณะนีด้้วยวิธีการตรวจอจุจาระ และหากผิดปกติ ก็จะส่งตรวจเพิ่มเติมเพ่ือยืนยนัผลด้วยวิธีอ่ืนต่อไป ได้ยินอย่างนัน้ นางสมจิตรู้สึกกงัวล และ
ปรึกษาแพทย์ว่าหากตนจะส่องกล้องไปเลย จะได้หรือไม่ แพทย์จึงอธิบายขัน้ตอนการตรวจคัดกรองและแนวทางปฏิบัติ โดยละเอียดให้ฟังอีกครัง้ ซึ่งทาง            
นางสมจิตก็เข้าใจ และรับปากวา่จะไปตรวจคดักรองหลงัจากท่ีเสร็จพิธีงานศพของพอ่ตน 
หลงัจากทีมแพทย์ได้ติดตามดูแลครอบครัวนีอ้ย่างต่อเน่ือง ได้จัดให้มีการพูดคยุกันระหว่างสมาชิกในครอบครัว เร่ืองราวต่างๆก็เป็นผลไป ในทางท่ีดีขึน้เร่ือยๆ 
ลกูเขยสามารถเลิกเหล้าได้ และได้งานประจ าท า ท าให้นางสมจิตมีเวลามาดแูลคนอ่ืนๆ ในครอบครัวมากขึน้ทัง้ลกูๆ และป้าสมใจส่วนลูกชายก็ตดัสินใจเปิดเผย
ตวัเองกบัแมแ่ละพี่สาว และเลือกท่ีจะท างานในใกล้บ้าน เพ่ือนท่ีจะสามารถดแูลคนอ่ืนๆ ในครอบครัวได้ตามท่ีพอ่ได้ฝากฝังเอาไว้ 
 
 



F15 - F17 สงัเกตเห็นว่าชาวบ้านส่วนใหญ่ท่ีมาร่วมงานมีน า้หนกั
เกิน มีภาวะอ้วนกันมากกว่า 30% จึงเกิดค าถามขึน้มาว่าจะท า
อยา่งไรให้ประชาชนในชมุชนนี ้ลดความเส่ียงตอ่การเจ็บป่วยด้วยโรค
เรือ้รังในอนาคต  และพบว่าชาวบ้านโดยเฉพาะผู้ชาย  สบูบหุร่ี  และ
ด่ืมเหล้าในงานศพ กนัจ านวนมาก  
 
 
 
 
 
F18 พบว่าคนส่วนหนึ่งท่ีมาร่วมงานศพเป็นชาวพม่า…พอทราบว่ามี
ทีมหมอมาจากโรงพยาบาลจึงเข้ามาปรึกษาเร่ืองเจ็บป่วยด้วยอาการ
ปวดเม่ือยไมส่บายเล็กๆ น้อยๆ 
 
F19 ทางทีมแพทย์และพยาบาลจึงน าประเด็นตา่งๆ ท่ีพบในงานศพ 
มาพูดคุยกันต่อ เร่ืองจะจัดการกับการจดับริการสุขภาพอย่างไรให้
เหมาะกับคนในพืน้ท่ีชุมชนนี ้ซึ่งมีทัง้คนอ้วน คนต่างชาติ และกลุ่ม
ผู้ ป่วยท่ีรักษาอยูเ่ดมิ 
 

P15.1 ท่านมีวิธีการค้นหาปัญหาสุขภาพในชุมชนได้
อยา่งไร 
P15.2 จะท าอย่างไรให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแล
สขุภาพของตนเองและชมุชน 
 
P16-17 ทา่นจะปรับเปล่ียนพฤตกิรรมส่วนบคุคลและชมุชน
อยา่งไร 
 
 
 
P18 ชาวตา่งชาตมีิผลตอ่ระบบบริการสขุภาพอยา่งไร 
 
 
 
P19 ในการพิจารณาจดับริการสุขภาพปฐมภูมิในพืน้ท่ี มี
ประเดน็อะไรบ้าง 
 
 
 

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 ป่วยหาโอกาสไปตรวจคดักรอง
มะเร็งล าไส้ท่ีโรงพยาบาล โดยได้คุยถึงแนวทางการตรวจคดักรอง
เบือ้งต้นท่ีทาง รพ. ใช้อยู่ขณะนีด้้วยวิธีการตรวจอุจจาระ และหาก
ผิดปกติ ก็จะส่งตรวจเพิ่มเติมเพ่ือยืนยันผลด้วยวิธีอ่ืนต่อไป ได้ยิน
อย่างนัน้ นางสมจิตรู้สึกกังวล และปรึกษาแพทย์ว่าหากตนจะส่อง
กล้องไปเลย จะได้หรือไม่ แพทย์จึงอธิบายขัน้ตอนการตรวจคดักรอง
และแนวทางปฏิบัติโดยละเอียดให้ฟังอีกครัง้ ซึ่งทางนางสมจิตก็
เข้าใจและรับปากว่าจะไปตรวจคดักรองหลังจากท่ีเสร็จพิธีงานศพ
ของพอ่ตน 
 

P20 ท่านมีแนวทางอย่างไรในการตดัสินใจเลือกส่งตรวจ
เพ่ือคดักรองและใช้บริการสขุภาพอยา่งสมเหตสุมผล 
  
 

SG20 Health economics  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข 
Health Economics 

 
 

เกร่ินน า (Introduction) 
 

ระบบการแพทย์และสาธารณสุขในประเทศไทยได้เปล่ียนแปลงไปอย่างมากตลอดช่วงหลาย
ทศวรรษท่ีผ่านมา ทัง้ในเร่ืองความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทางการแพทย์ ตลอดจนถึงระบบบริการ
สขุภาพท่ีสลบัซบัซ้อนมากยิ่งขึน้ พร้อมกนันี ้ความต้องการบริการสขุภาพในสงัคมก็มีมากขึน้เร่ือยๆ จน
เกิดความขาดแคลนของทรัพยากรท่ีน ามาใช้เพ่ือผลิตบริการสขุภาพ ทัง้ด้านสถานท่ี ยาและเวชภณัฑ์ 
บคุลากรทางการแพทย์ รวมถึงงบประมาณในการด าเนินการของสถานพยาบาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
สถานพยาบาลของภาครัฐ ทักษะในการบริการจัดการทรัพยากรสุขภาพให้เข้ากับบริบท เพ่ือผลิต
บริการสุขภาพตอบสนองต่อความต้องการของผู้มารับบริการจึงเป็นสิ่งส าคญัในการท างานส าหรับ
แพทย์ ผู้ซึ่งเป็นผู้ มีบทบาทหลกัในการตดัสินใจในการใช้ทรัพยากรทางคลินิกทัง้
การตรวจเพิ่มเตมิเพ่ือวินิจฉยัและการให้การรักษา วิชาเศรษฐศาสตร์สาธารณสขุ
เป็นเคร่ืองมือหนึ่งท่ีช่วยในการตดัสินใจใช้ในการเลือกใช้ทรัพยากรท่ีมีจ ากดักับ
ทางเลือกตา่งๆ ท่ีมีเพ่ือให้เกิดประโยชน์สงูสดุ 

 

สิ่งที่นักศกึษาแพทย์ควรจะทราบหลังจากเรียนเสร็จแล้ว  
(Learning outcome) 

 

1. ความหมายของเศรษฐศาสตร์และเศรษฐศาสตร์สาธารณสขุ 
2. ขัน้ตอนในการประเมินผลทางสขุภาพ 
3. ลกัษณะของสินค้าและบริการสขุภาพท่ีแตกตา่งจากสินค้าทัว่ไป 



4. ความหมายและแนวคดิของประสิทธิภาพ 
5. แนวคิดในการประเมินความคุ้ มค่าทางเศรษฐศาสตร์

ส าหรับทางเลือกสขุภาพ และมมุมองท่ีเก่ียวข้อง  
6. วิธีการประเมินต้นทุนและผลลัพธ์ทางสุขภาพใน

การประเมินความคุ้มคา่ทางเศรษฐศาสตร์ 
7. เป้าหมายของระบบประกนัสขุภาพ 
8. ความหมายและองค์ประกอบของการประกัน

สขุภาพ และการประกนัสขุภาพของภาครัฐในไทย 
9. อุปสงค์และอุปทานของบริการสุขภาพในระบบ
สขุภาพของไทย 
 

รูปแบบการเรียนรู้ของนักศึกษา (Learning strategies) 
  

การเรียนการสอนในวิชาเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขนี ้จะเป็นลกัษณะศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง 
(self-directed learning) โดย study guide นีจ้ะเป็นเข็มทิศชีท้างให้นักศึกษาแพทย์เดินไปในทิศ
ทางการเรียนรู้ตามกระบวนการ โดยอาจารย์มีหน้าท่ีเป็นวิทยากรกระบวนการ (facilitator) คอย

ช่วยเหลือสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ของนักศึกษาแพทย์ ส าหรับขัน้ตอนการ
เรียนรู้มีดงันี ้

 ให้นกัศึกษาแพทย์ตอบค าถามใน Learning issue ซึ่งสามารถหาค าตอบได้
จากหนังสือท่ีแนะน าและสามารถหาค าตอบเพิ่มเติมได้จากงานตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการท่ีเก่ียวข้องทัง้ภาษาไทยและองักฤษ โดยให้เวลา 2 สปัดาห์
ในการค้นหาค าตอบ 

 เม่ือครบ 2 สปัดาห์หลงัจากท่ีนกัศึกษาแพทย์ได้รับ Learning issue จะเป็นคาบเรียน ซึ่งใช้
กระบวนการเรียนเป็นกลุม่ (small group learning) ดงันี ้
o ให้นกัศกึษาแพทย์สอบถามอาจารย์ประจ ากลุม่กรณีมีข้อสงสยัเก่ียวกบัเนือ้หาวิชา 



o ให้นกัศึกษาแพทย์แบ่งเป็นกลุ่มเพ่ือตอบค าถามและอภิปราย ในกรณีศึกษา (Case 
study) โดยประยุกต์ใช้หลกัการทางเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขให้เข้ากับบริบทของ
กรณีศกึษา 

o ให้นกัศกึษาค้นคว้าข้อมลูเก่ียวกบักรณีศกึษาเพิ่มเตมิจากแหล่งข้อมลูท่ีจดัเตรียมไว้ให้ 
และสามารถค้นคว้าจากแหลง่อ่ืนๆ เพิ่มเตมิเพ่ือใช้ประกอบการตอบกรณีศกึษาด้วย 
 

หัวข้อการเรียนรู้ (Learning issues) 
 

Study guide นี ้จะใช้ค าถามเป็นตวัชีน้ าการเรียนรู้ของนกัศกึษาแพทย์ ค าตอบของค าถามจะเป็น
ประเด็นส าคัญท่ีควรรู้เก่ียวกับเร่ืองเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข เม่ือนักศึกษาแพทย์ตอบค าถามได้

หมดแล้วก็จะมีความรู้ท่ีจะท ากิจกรรมกลุ่มได้ ส าหรับค าตอบนัน้ นกัศึกษาแพทย์
สามารถค้นคว้าได้จากหนงัสืออ้างอิงหลกั คือ 

 วิน เตชะเคหะกิจ.หลกัเศรษฐศาสตร์สาธารณสขุเบือ้งต้น.;2558 

 

เศรษฐศาสตร์กับการแพทย์และสาธารณสุข 
 

1. ค าจ ากดัความของสขุภาพ 
1.1. จาก WHO:..………………………………………………………………………………....... 
1.2. ในทางเศรษฐศาสตร์: ……………………...…………………………………………………... 

2. เศรษฐศาสตร์คืออะไร 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 

3. การประเมินผลของบริการทางสขุภาพ 5 ขัน้ตอน มีอะไรบ้างตามล าดบัและอธิบายความหมายของ
แตล่ะขัน้ตอน 



 
 

4. ทรัพยากรในการผลิตบริการสขุภาพขาดแคลนเกิดจากปัจจยัอะไร................................................ 
5. ปัจจยัท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการเปล่ียนแปลงของอปุสงคต์อ่บริการสขุภาพมีอะไรบ้าง 

5.1. ........................................................................................................................................
...................................................................................................................................... 

5.2. ........................................................................................................................................
...................................................................................................................................... 

5.3. ........................................................................................................................................
...................................................................................................................................... 

6. Moral hazard หมายถึงอะไร มีสาเหตจุากอะไร
...............................................................................................................................................
.................................................................................................................... 

7. การพิจารณาทางเลือกเพ่ือเปรียบเทียบในการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์  ควรค านึงถึงสิ่ง
ใดบ้าง…………………………………………………………………………………. 
.......................................................................................................................... 

8. คา่เสียโอกาส (Opportunity cost) คืออะไร
.......................................................................................................................... 
 

 



ลักษณะของบริการสุขภาพ 
 

1. เหตุใดภาครัฐจึงจ าเป็นต้องมีบทบาทในตลาดบริการสุขภาพ และบทบาทเหล่านัน้มีอะไรบ้าง
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 

2. ความไมแ่นน่อนของการบริการสขุภาพ ทัง้ในสว่นของอปุสงค์และอปุทานมีสาเหตจุากอะไรบ้าง 
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 

3. ความไม่สมมาตรระหว่างข้อมูลท่ีจ าเป็นในการตดัสินใจเลือกใช้บริการสขุภาพระหว่างผู้ ป่วยและ
แพทย์ หมายถึงอะไร อาจก่อให้เกิดปัญหาใดบ้าง และแนวทางในการแก้ปัญหาการมีข้อมูลไม่
สมมาตรมีอะไรบ้าง 
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 

4. ผลกระทบภายนอกกรณีผู้ รับบริการสุขภาพมิได้เป็นผู้ รับผลกระทบทัง้หมดจากบริการสุขภาพ 
หมายถึงอะไร มีก่ีประเภทพร้อมยกตวัอย่าง และภาครัฐควรมีบทบาทอย่างไรในการจัดการต่อ
ผลกระทบภายนอก 
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 

5. เหตใุดความเสมอภาคจงึเป็นประเดน็ส าคญัของการจดัหาบริการสขุภาพ 
...............................................................................................................................................  

6. ประสิทธิภาพคืออะไร มีก่ีประเภท อะไรบ้าง พร้อมอธิบายพอสงัเขป 
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 



การประเมนิความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ 
 

1. ข้อมลูส าคญัท่ีใช้ในการพิจารณาประเภทของการประเมินความคุ้มคา่ทางเศรษฐศาสตร์ มี  2 ส่วน 
ได้แก่อะไรบ้าง 

 
 

2. ประเภทของต้นทนุท่ีใช้ในการวิเคราะห์ความคุ้มคา่ทางเศรษฐศาสตร์มีอะไรบ้าง 
2.1. ....................................................................................................................................... 
2.2. ....................................................................................................................................... 
2.3. ....................................................................................................................................... 

3. มมุมองท่ีใช้ในการศกึษา มีความส าคญัอยา่งไรตอ่การวิเคราะห์ต้นทนุ  
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
มมุมองท่ีใช้บอ่ยในการวิเคราะห์ต้นทนุมีอะไรบ้าง   

 

 
 



4. วิธีการประเมินความคุ้ มค่าทางเศรษฐศาสตร์มีอะไรบ้าง แต่ละวิธีใช้แนวคิดในการประเมิน
ประสิทธิผลของทางเลือกสขุภาพและการเปรียบเทียบความคุ้มคา่อย่างไร และปัญหาท่ีพบในการ
วิเคราะห์ความคุ้มคา่ด้วยวิธีการดงักลา่วมีอะไรบ้าง 

วิธีประเมิน 
ความคุ้มค่า 

ผลลัพธ์ทาง
สุขภาพ 

การวัดความคุ้มค่า ปัญหา 

  
 
 
       

 
 
 
        

 
 
 
        

 
 
 
        

 

ระบบประกันสุขภาพของประเทศไทย 
 

1. เป้าหมายของระบบบริการสาธารณสขุมีอะไรบ้าง 
 

 



2. การประกนัสขุภาพคืออะไร และมีประโยชน์อยา่งไร 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 

3. การคลงัสขุภาพคืออะไร 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
สว่นประกอบส าคญัของการคลงัสขุภาพมีอะไรบ้าง 
 

 
 

4. โครงสร้างต้นทุนของการจ่ายเงินท่ีใช้ในระบบประกันสุขภาพของภาครัฐมี 3 รูปแบบหลกั ได้แก่
อะไรบ้าง แตล่ะวิธีมีหลกัการอยา่งไร และมีข้อดีข้อเสียอะไรบ้าง 

โครงสร้างต้นทุน 
ของการจ่ายเงนิ 

วิธีการจ่ายเงนิ ข้อด ี ข้อเสีย 

  
 
 
       

 
 
 
        

 
 
 
        

 
 
 
 



5. ระบบประกนัสขุภาพถ้วนหน้าประกอบด้วยหนว่ยงานประกนัหลกัของภาครัฐ 3 ส่วนได้แก่อะไรบ้าง 
ใครคือผู้ มีสิทธิของแตล่ะกองทนุประกนัสขุภาพ 
5.1. ....................................................................................................................................... 
5.2. ....................................................................................................................................... 
5.3. ....................................................................................................................................... 

6. คา่ใช้จ่ายสุขภาพต่อหวัประชากรระหว่างกองทุนนัน้มีความแตกต่างกันมาก ความแตกตา่งนีเ้กิด
จากปัจจยัใดบ้าง ความแตกตา่งนีส้ง่ผลตอ่การได้รับบริการสขุภาพของประชาชนหรือไม ่อยา่งไร? 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
 

การเรียนเป็นกลุ่ม (Small group learning) 
 
 หลงัได้รับ Study guide ประมาณ 2 สปัดาห์ จะมีชัว่โมงเรียนแบบ Small group learning 
ทัง้หมด 2 ครัง้ โดยกิจกรรมท่ีจะท าในห้องเรียนคือ 
ครัง้ท่ี 1 

 มีการทดสอบแบบข้อเขียนจากเนือ้หาในหนงัสืออ้างอิงหลกั 

 อาจารย์สรุปเนือ้หาของวิชา และเฉลย Learning issues ทัง้หมด โดยนกัศกึษาแตล่ะคนจะ
เวียนกนัเฉลย 

 นกัศกึษาแพทย์ซกัถามปัญหาข้อข้องใจ 
ครัง้ท่ี 2 

 Case-based discussion มีกรณีศกึษาให้ 5 กรณี โดยให้ 
o นกัศกึษาแพทย์แตล่ะคนอา่นท าความเข้าใจและตอบค าถามกรณีศกึษาทัง้หมดก่อน

ถึงชัว่โมงเรียน 
o ในชัน้เรียน ให้นกัศึกษาแพทย์จบักลุ่มกันกลุ่มละ 2-3 คน เพ่ืออภิปรายแลกเปล่ียน

ค าตอบของตนเองกบัเพ่ือนในกลุ่ม เม่ือท าเสร็จแล้วให้แตล่ะกลุ่มหาอีกกลุ่มหนึ่งเพ่ือ



อภิปรายแลกเปล่ียนค าตอบกันระหว่างกลุ่ม และท าอย่างนีไ้ปเร่ือยๆ จนมีการ
อภิปรายแลกเปล่ียนค าตอบระหวา่งทกุกลุม่ทัง้หมด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

o จากนัน้ ให้ตวัแทนนกัเรียนน าเสนอค าตอบท่ีสรุปได้จากการท ากลุ่มย่อยทัง้หมดต่อ
อาจารย์ประจ ากลุม่ และให้อาจารย์สรุปประเดน็และตอบค าถามนกัศกึษาแพทย์ 

 

แหล่งความรู้อ่ืนๆ  (Other learning resources) 
 

 หนงัสือ “สรุจิต สนุทรธรรม, ระบบหลกัประกนัสขุภาพไทย. 2012, 
ส านกังานหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาติ” 

 หนงัสือ “อษุา ฉายเกล็ดแก้ว, ยศ ตีระวฒันานนท์, คูมื่อการประเมิน
เทคโนโลยีด้านสุขภาพส าหรับประเทศไทย ฉบบัท่ี 2 พ.ศ. 2556. 
2014” 

 

การประเมนิ (Assessment details) 
 

นกัศกึษาแพทย์จะถกูประเมินทัง้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตัโิดย 

 จากการสงัเกตโดยตรง (direct observation) จากอาจารย์         ใน
ระหวา่งการท ากิจกรรมแบบ case-based discussion 

 การสอบเม่ือเสร็จสิน้การปฏิบตังิานท่ีกลุม่งานเวชกรรมสงัคม 

1 

1 

2 

1 

1 

2 

4 

1 

1 

2 

1 

1 

2 

4 



กรณีศึกษาที่ 1 
 

โรงพยาบาลจงัหวดัแห่งหนึ่งซึ่งมีปริมาณทัง้ผู้ ป่วยนอกและ
ผู้ ป่วยในท่ีต้องใช้ออกซิเจนจ านวนมากก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายในการซือ้
ออกซิเจนเหลวท่ีสงูทกุเดือน ทางคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลจึง

มี แนวคิดท่ีจะเปล่ียนมาใช้ระบบเคร่ืองผลิตออกซิเจนด้วยไฟฟ้าเพ่ือจ่าย
ออกซิเจนให้ผู้ ป่วยทัง้โรงพยาบาลแทนการซือ้ถังออกซิเจนเหลว แนวคิดนีไ้ด้น าไปสู่ความคิดเห็นท่ี
หลากหลายจากทางผู้ เก่ียวข้องในเร่ืองนี ้เช่น “ปริมาณออกซิเจนท่ีสามารถผลิตได้จะเพียงพอกบัการ
ความต้องการใช้งานของผู้ ป่วยทัง้หมดหรือไม่” “ราคาของเคร่ืองจะแพงคุ้มกบัประสิทธิภาพหรือไม่เม่ือ
เทียบกับระบบเดิมท่ีมีอยู่” “โรงพยาบาลมีหอผู้ ป่วยท่ีอยู่บนตึกสูง แรงดันออกซิเจนจากเคร่ืองผลิต
ออกซิเจนด้วยไฟฟ้าจะมากพอท่ีจะส่งก๊าซให้ขึน้ไปถึงหอผู้ ป่วยชัน้บนหรือไม่ ” “การใช้เคร่ืองผลิต
ออกซิเจนด้วยไฟฟ้านีจ้ะมีผลให้ปลอ่ยสารพิษออกมาเป็นมลภาวะในโรงพยาบาลหรือไม่” “โรงพยาบาล
มีปัญหาเร่ืองไฟดับจากก าลังไฟฟ้าตกอยู่เป็นพักๆ จะกระทบการท างานของเคร่ืองผลิตออกซิเจน
หรือไม่” “การติดตัง้เคร่ืองผลิตออกซิเจนเพ่ือเป็นระบบเสริมในการจ่ายออกซิเจนให้กบัคนไข้ ช่วยกับ
การใช้ออกซิเจนจากถงัออกซิเจนเหลว จะชว่ยเสริมประสิทธิภาพในการท างานมากกวา่ไหม” 
 หากผู้ บริหารของทางโรงพยาบาลมาสอบถามถึงความเห็นของท่านเก่ียวกับมุมมองทาง
เศรษฐศาสตร์ในเร่ืองนี ้ทา่นจะมีแนวทางในการให้ค าแนะน าในเร่ืองขัน้ตอนกระบวนการพิจารณา และ
ข้อมูลท่ีจ าเป็นต้องใช้ในการประเมินเร่ืองการใช้เคร่ืองผลิตออกซิเจนด้วยไฟฟ้า เพ่ือให้การประเมิน
เป็นไปอยา่งสมเหตสุมผลอยา่งไร? 
  

กรณีศึกษาที่ 2 
 
จากในกรณีท่ีเร่ิมมีการใช้ระบบการจ่ายค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (Pay for 

Performance, P4P) กบัข้าราชการ พนกังานและลกูจ้างของกระทรวงสาธารณสขุ ตัง้แตปี่ พ.ศ. 2556 
เป็นต้นมา ซึง่การใช้ P4P นัน้รวมถึงกลุม่แพทย์ท่ีท าหน้าท่ีรักษาผู้ ป่วยในโรงพยาบาลของภาครัฐด้วย  



 ให้นกัศกึษาอ่านรายละเอียดของระบบการจ่ายคา่ตอบแทนแบบ P4P และลองวิเคราะห์ดวู่า
ระบบ P4P ใช้วิธีการวดัผลการปฏิบตัิงาน (outputs) และวิธีการคิดโครงสร้างต้นทนุแบบใด ผลกระทบ
ท่ีเกิดขึน้ทัง้ข้อดีและข้อเสียของระบบการจา่ยคา่ตอบแทนด้วยวิธีการนีเ้ม่ือน ามาใช้กบับคุลากรแพทย์มี
อะไรบ้าง และท่านคิดว่าการใช้ระบบการจ่ายคา่ตอบแทนดงักล่าวกบับคุลากรแพทย์จะส่งผลอย่างไร
ตอ่ระดบัรายได้ของแพทย์และบริการสขุภาพท่ีเกิดขึน้ (ปริมาณงาน ลกัษณะงาน) 
 
แหล่งข้อมูลเพิ่มเตมิ 
 เอกสารประกอบท่ี 2.1, 2.2 
 คู่มือการจ่ายค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (Pay for Performance: P4P) โดย
คณะท างานจดัท าคูมื่อการจา่ยคา่ตอบแทนตามผลการปฏิบตังิาน 
 

กรณีศึกษาที่ 3 
 

กา รผ่ า ตัดส่ อ ง ก ล้ อ ง โดย ใ ช้ หุ่ น ยน ต์ช่ ว ย 
(robotically assisted laparoscopic surgery) เป็น
เทคโนโลยีท่ีมีการน ามาใช้เป็นทางเลือกในการผ่าตดัส่อง
กล้อง (minimally invasive surgery) โดยเม่ือเทียบกับ
การผ่าตัดส่องกล้องแบบปกติ  (conventional 
laparoscopic surgery) แล้วการผ่าตดัส่องกล้องโดยใช้
หุ่นยนต์สามารถเพิ่มทัง้ความแม่นย าและขอบเขตของ
ระยะในการผ่าตดัได้ดีกว่า รวมทัง้ยงัใช้ระยะเวลาท่ีใช้ใน

การฝึกฝนแพทย์ให้มีความช านาญในการผ่าตดัน้อยกว่าการผ่าตดัส่องกล้องแบบปกติอีกด้วย แต่อุป
สรรค์ในน าเทคโนโลยีการผา่ตดัสอ่งกล้องโดยใช้หุน่ยนต์ชว่ยท่ีส าคญัคือต้นทนุคา่เคร่ืองมือและอปุกรณ์
ท่ีมีราคาสงูมาก  
 ทีมแพทย์นรีเวชของโรงพยาบาลแห่งหนึ่งมีความสนใจท่ีจะน าเอาการผ่าตดัส่องกล้องโดยใช้
หุ่นยนต์ช่วยมาใช้ในการผ่าตดัมดลูก (hysterectomy) ในผู้ ป่วยท่ีมีข้อบ่งชีไ้ม่ใช่เนือ้ร้าย (benign 
indications) แต่ยงัมีความกังวลในเร่ืองความคุ้มคา่ของการน าเทคโนโลยีนีม้าใช้ โดยในปัจจุบนัการ
ผ่าตัดมดลูกของทีมแพทย์นรีเวชในโรงพยาบาลแห่งนี ก้ระท าโดยใช้การส่องกล้องแบบปกติ              



โดยไมมี่หุน่ยนต์ชว่ย และในโรงพยาบาลยงัไมมี่หุน่ยนต์และเคร่ืองมือท่ีใช้ในการผ่าตดัส่องกล้องโดยใช้
หุ่นช่วย แต่มีแนวโน้มจากทางคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลว่าอาจจะมีการพิจารณาซือ้หุ่นยนต์
ชว่ยผา่ตดัสอ่งกล้องมาไว้ท่ีโรงพยาบาล เพ่ือให้แพทย์ผา่ตดัใช้ในการท าหตัถการท่ีมีความจ าเป็น 
 หากท่านเป็นผู้ มีหน้าท่ีให้ข้อมูลด้านการประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์กับทางทีม
แพทย์นรีเวชของโรงพยาบาลแห่งนี ้ท่านจะมีแนวทางในการแนะน าหลกัการของการประเมินความ
คุ้มคา่ของการน าเอาหุน่ยนต์ชว่ยผ่าตดัส่องกล้องมาใช้ช่วยในการผ่าตดัมดลกูในผู้ ป่วยท่ีมีข้อบง่ชีไ้ม่ใช่
เนือ้ร้ายอย่างไร (ข้อมลูท่ีจ าเป็นต้องใช้ในการพิจารณา ประเภทของวิธีการ
ประเมินความคุ้มค่าท่ีสามารถน ามาประยุกต์ใช้ได้ ข้อดีและข้อเสียของแต่
ละวิธีการประเมินความคุ้มคา่ในบริบทท่ีสนใจ) 
 

แหล่งข้อมูลเพิ่มเตมิ 
 เอกสารประกอบท่ี 3.1, 3.2 
 

กรณีศึกษาที่ 4 
 

ผู้ ป่วยชายคนหนึง่ อาย ุ61 ปี มาพบท่านซึ่งเป็นแพทย์อยู่ท่ีโรงพยาบาลประจ าจงัหวดัแห่งหนึ่ง 
ด้วยสาเหตตุ้องการตรวจสุขภาพประจ าปี เน่ืองจากการตรวจอย่างตอ่เน่ืองมาตลอดหลายสิบปีตัง้แต่
เป็นข้าราชการอยู่จนเกษียณอายุ นอกจากนี ้ผู้ ป่วยต้องการยังต้องการขอตรวจ Prostate-specific 
antigen (PSA) เพ่ือคดักรองมะเร็งต่อมลูกหมากอีกด้วย เน่ืองจากพ่ีชายแท้ๆ พึ่งเสียชีวิตไปเม่ือ 6 
เดือนก่อนด้วยโรคนี ้อนึง่ ผู้ ป่วยได้สอบถามแพทย์ว่าการมารับบริการท่ีโรงพยาบาลนีต้้องเสียคา่ใช้จ่าย
หรือไมอ่ยา่งไร เน่ืองจากตนเองมีสิทธิเบกิข้าราชการซึง่ก่อนหน้านีรั้กษาอยูท่ี่โรงพยาบาลอ่ืน และไม่เคย
เสียเงินวันนีจ้ึงไม่ได้เตรียมเงินมาด้วย ตอนนีพ้อเกษียณอายุราชการจึงย้ายมาอยู่บ้านลูกท่ีจงัหวดันี ้
และพึง่เคยมาโรงพยาบาลนีเ้ป็นครัง้แรก 

 ทา่นจะมีแนวทางการในการให้ค าแนะน าและดแูลรักษาผู้ ป่วยรายนีอ้ยา่งไร 
แหล่งข้อมูลเพิ่มเตมิ 

เอกสารประกอบท่ี 4.1, 4.2, 4.3 
นักศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมเร่ืองแนวทางการตรวจคัดกรอง

มะเร็งตอ่มลกูหมาก 



กรณีศึกษาที่ 5 
 

ผู้ ป่วยหญิงอาย ุ75 ปี เดินทางจากบ้านซึ่งอยู่ต่างอ าเภอ พร้อมกบัหลานชายอายุ 20 ปีท่ีวนันี ้
ลางานเพื่อพาผู้ ป่วยมาท่ีโรงพยาบาลชมุชนท่ีท่านเป็นแพทย์ประจ าอยู่ เพ่ือมารักษาโรคความดนัโลหิต
สงูตามท่ีแพทย์นดั ซึ่งตามประวตัิในเวชระเบียนของผู้ ป่วยรายนี ้สามารถคมุความดนัโลหิตได้ดีมาโดย
ตลอดและมาตามนดัอยา่งสม ่าเสมอทกุเดือน ยาท่ีได้รับจากโรงพยาบาลมีดงันี ้
  Losartan (100 mg)   1/2เม็ด กินหลงัอาหารเช้า-เย็น 
  Hydrochlorothiazide (25 mg) 1 เม็ด กินหลงัอาหารเช้า 
  Amlodipine (5 mg)   1 เม็ด กินหลงัอาหารเช้า-เย็น 
 จากการสอบถามผู้ ป่วยทราบว่า ผู้ ป่วยต้องเป็นผู้ จ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลเองทุกครัง้ท่ีมา
โรงพยาบาล เน่ืองจากผู้ ป่วยรายนีใ้ช้สิทธิประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง) ซึ่งลงทะเบียนไว้ท่ี
โรงพยาบาลในเขตอ าเภอท่ีทะเบียนบ้านของตนมีช่ืออยู่ แต่มาใช้บริการของโรงพยาบาลชุมชนในอีก
อ าเภอ แพทย์จงึซกัประวตัเิพิ่มเตมิ 
 
แพทย์:  ท าไมคนไข้ถึงไมไ่ปรับบริการท่ีโรงพยาบาลท่ีใช้สิทธิบตัรทองได้ล่ะคะ ถ้าไปท่ีนัน่จะไม่ต้องเสีย

คา่ยาด้วย  
ผู้ ป่วย:  ไปโรงพยาบาลท่ีลงทะเบียนไว้มนัล าบาก โรงพยาบาลนัน้ห่างจากบ้านตัง้เกือบ 30 กิโลเมตร 

ต้องเสียคา่รถไปคนละ 200 บาท ยายต้องให้หลานพามาด้วยรวมกนัสองคนเสีย 400 บาท มา
ท่ีน่ีห่างจากบ้านไม่ถึง 10 กิโลเมตร มีรถประจ าทางวิ่งผ่านด้วย เสียคา่รถคน
ละ 20 บาทเอง แต่ทะเบียนบ้านท่ีอยู่เป็นตรงรอยตอ่อ าเภอ ดนัไปติดกับเขต
อ าเภอโน้นเข้าพอดี 

แพทย์:  งัน้หมอสัง่ยาให้คนไข้ทีละสองเดือนเลยดีไหมคะ เพราะอาการควบคมุได้ดี จะได้ไม่ต้องเสียคา่
รถมาโรงพยาบาลบอ่ย 

ผู้ ป่วย:  ยายไม่ค่อยมีเงินน่ะ หลานให้เงินมาคา่รักษาตวัเดือนละ 300 บาทเอง ให้ยามาเยอะเด๋ียวเงิน
ไมพ่อ  

แพทย์:  แล้วแถวบ้านคนไข้มี รพ.สต. ในเขตไหมคะ เพราะยาความดนัท่ีกินอยู่ตอนนีท่ี้ รพ.สต. น่าจะ
พอมีอยู ่สามารถไปรักษาใกล้บ้านได้ นา่จะไมเ่สียเงินคา่ยาด้วย 



ผู้ ป่วย:  มีอยูแ่หง่หนึ่ง ห่างบ้านไปสกั 2 กิโลเมตรได้ เวลาปวดหวัก็ไปขอยาแก้ปวดท่ี
นัน่อยู่ แตน่ี่มารักษาโรคความดนั อยากให้หมอเป็นคนช่วยตรวจให้มากกว่า
จะได้ตรวจละเอียดหน่อย เผ่ือจะได้ดยูาหรือสัง่เจาะเลือดอะไรด้วย ว่าแต่ขอ
ถามอะไรคณุหมอสกัหน่อยนะ ว่าถ้ายายใช้บตัรทองรักษาอย่างนีแ้ล้วจะได้รับ การ
รักษาเท่ากบัตอนจ่ายเงินเองหรือคนท่ีใช้สิทธิการรักษาอ่ืนไหม เพราะเห็นบาง ค น
เขาบอกวา่ได้ยาไมเ่หมือนกนั? 

  
ทา่นในฐานะแพทย์ผู้ให้การรักษา จะมีแนวทางในการแนะน าและให้การดแูลรักษาผู้ ป่วยรายนี ้

อยา่งไร 
 
แหล่งข้อมูลเพิ่มเตมิ 
 เอกสารประกอบท่ี 5 
 แนวทางการรักษาโรคความดนัโลหิตสูงในเวชปฏิบตัิทั่วไป พ.ศ. 2555 โดยสมาคมความดนั
โลหิตสงูแหง่ประเทศไทย 
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ภาคผนวก : กรณีศึกษาที่ 2 
เอกสารประกอบที่ 2.1 

 
“ไขปมขัดแย้ง P4P ระหว่างหมอกับหมอ” 

ท่ีมา เดลินิวส์ออนไลน์ วนัจนัทร์ 15 เมษายน 2556 

ตัง้แต่เดือนมีนาคมเห็นจะได้ แพทย์ชนบทออกมาเคล่ือนไหว คดัค้านการปรับแนวทางจ่าย
คา่ตอบแทนแบบใหม่ให้แพทย์และบคุลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลสงักดักระทรวงสาธารณสขุ 
ถึงขัน้ลัน่วาจาจะไล ่'นพ.ประดิษฐ สินธวณรงค์' ให้พ้นเก้าอีรั้ฐมนตรีเจ้ากระทรวง! หรือไม่เช่นนัน้ก็ต้อง
มีการทบทวนเร่ืองท่ีพวกเขาคดัค้านเสียใหม ่

จากข่าวคราวความขดัแย้งทางความคิดระหว่างหมอกบัหมอ ประชาชนคนธรรมดาอย่างเราๆ 
อาจยงัไมเ่ข้าใจวา่ ปมเหตแุหง่ความขดัแย้ง ซึง่ก็คือ แนวทางการจา่ยคา่ตอบแทนแบบใหม ่เป็นเชน่ไร? 

การจ่ายค่าตอบแทนแบบใหม่ท่ีก่อให้เกิดการคดัค้าน คือ การจ่ายค่าตอบแทนตามภาระงาน 
หรือ 'Pay for Performance' หรือ 'P4P' บ้างเรียก 'พีฟอร์พี' โดยอธิบายอย่างกระชบัได้ว่า รูปแบบนีจ้ะ
ตีผลงานการรักษาผู้ ป่วยออกมาเป็นคะแนน แล้วแปลงเป็นคา่ตอบแทน ใครท างานได้มากกว่า ดีกว่า 
และยากกวา่ ก็จะยิ่งได้รับคา่ตอบแทนมากขึน้ตามปริมาณและคณุภาพงานท่ีท าได้  

หากแตด้่านแพทย์ชนบท น าโดย ‘นพ.เกรียงศกัดิ์ วชัรนกุลูเกียรติ’ ประธานชมรมแพทย์ชนบท 
และเครือข่ายแพทย์ในภูมิภาค ออกมาค้าน พร้อมชีว้่า การรักษาไม่สามารถสะท้อนผลงานหรือ      
คะแนนได้ 

นพ.เกรียงศกัดิ์ เคยให้สมัภาษณ์ไว้ว่า “เรามองว่าการเปล่ียนแปลงระบบการจ่ายคา่ตอบแทน 
เป็นแบบ P4P มาแทนระบบการจ่ายเบีย้เลีย้งแบบเหมาจ่าย เป็นนโยบายท่ีไม่เหมาะสมกบัวฒันธรรม
การจัดบริการในโรงพยาบาลชุมชน(รพช.) เน่ืองจากโรงพยาบาลรัฐไม่มุ่งท่ีจะแสวงหาผลก าไรจาก
ประชาชน ไมเ่หมือนโรงพยาบาลเอกชนท่ีต้องการแสวงหาผลก าไร ท ามาก ได้มาก ผลิตมาก ได้มาก” 

 



ขณะท่ีทาง สธ. ก็ชีแ้จงผ่านทุกช่องทางการส่ือสารขององค์กร อย่างเช่นการเผยแพร่ไฟล์ภาพ
ข้อเท็จจริงบนแฟนเพจเฟซบคุส านกัสารนิเทศ กระทรวงสาธารณสขุ ใจความว่า P4P เป็นกลไกส าคญั    
ท่ีจะรักษาบุคลากรทางการแพทย์ให้อยู่กับระบบสาธารณสุขของรัฐ โดยต้องการให้รายได้นัน้สูงและ
มัน่คงพอสมควร ในทางปฏิบตัคิา่ตอบแทนนีแ้บง่เป็น 2 สว่น 

ส่วนแรก คือ คา่เบีย้เลีย้งเหมาจ่าย ซึ่งจ่ายเป็นจ านวนคงท่ีและเป็นประจ าทกุเดือน ส่วนท่ีสอง 
คือ คา่ตอบแทนจา่ยตามภาระงานหรือผลปฏิบตังิาน (P4P) 

นอกจากนี ้ทา่นรัฐมนตรีสธ. ก็ยงัเปิดเผยเร่ืองการจา่ยคา่ตอบแทนเบีย้เลีย้งเหมาจ่ายตามพืน้ท่ี 
โดยในรพช.ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ ในพืน้ท่ีปกต ิและรพช.ในเขตเมือง จะปรับลดลงบางส่วน เพ่ือน าไป
จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามผลการปฏิบตัิงาน ซึ่งรายละเอียดนีเ้ป็น 1 ใน 6 ข้อท่ีเสนอต่อครม.และได้รับ
มตเิห็นชอบ 

จากเหตผุลท่ีวา่ การรักษาไมส่ามารถสะท้อนผลงานหรือคะแนนได้ บวกกบั การไปปรับลดเบีย้
เลีย้งเหมาจ่ายบางส่วนของแพทย์และบคุลากรทางการแพทย์ในรพช.ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ ในพืน้ท่ี
ปกต ิและรพช.ในเขตเมือง จงึสง่ให้เหล่าแพทย์ชนบทขุ่นเคืองไม่ใช่น้อย และว่ากนัว่า P4P ท าให้แพทย์
ชนบทลาออกไปอยูภ่าคเอกชนมากขึน้ เพราะขาดแรงจงูใจการท างาน  

อยา่งไรก็ตาม การคดัค้านของแพทย์ชนบทก็ยงัไมมี่ทีทา่ว่าจะยตุ ิเชน่เดียวกบัทาง สธ. ก็ยงัไมมี่ว่ีแวว

จะทบทวนเร่ืองดงักลา่วตามข้อเรียกร้อง สว่นตวัเราในฐานะประชาชนคนตาด าๆ หวงัวา่ข้อขดัแย้งจะ

ไมบ่านปลายกระทบการรัก 

 

 

 

 

 

 

 



ภาคผนวก : กรณีศึกษาที่ 2 
เอกสารประกอบที่ 2.2 

 
7 ค าถามที่คนใน รพ.สงสัยมากที่สุดเกี่ยวกับ P4P 

 
Q: P4P คืออะไร 
A:  P4P ยอ่มาจากค าว่า Pay for performance หรือการจ่ายคา่ตอบแทนตามผลการปฏิบตัิงาน 
ใครท ามากได้มาก ใครท าน้อยได้น้อย โดยงานควรมีคณุภาพพอๆกนั 
 
Q: จ่าย P4P แล้วเงนิเดือนยังคงได้อยู่หรือไม่ 
A:  การจ่ายเงินตาม P4P เป็นเงินส่วนใหม่ของคา่ตอบแทน ส่วนเงินเดือนและเงินเพิ่มพิเศษ
ตา่งๆ ท่ีเราเคยได้ยงัคงเหมือนเดิม ยกเว้นเงินคา่ตอบแทนฉบบั 7 เดิมจะถูกงดไป ซึ่งเงินฉบบั 7 
นี ้มีเจ้าหน้าท่ีเพียงประมาณคร่ึงหนึง่ของ รพ. เคยได้รับแตท่ี่ถกูงดเพราะผิดระเบียบการเบิกจ่าย
ของกรมบญัชีกลาง (ท่ีเป็นแหลง่จา่ยเงินตา่งๆ ให้กบัเรา)  
 
Q: หลักการจ่าย P4P คืออะไร 
A: หลักการท่ีใครท างานมากเกินแต้มประกันขัน้ต ่าได้เงินค่าตอบแทน ยิ่งท ามากยิ่งได้มาก 
ท างานน้อยกวา่แต้มประกนัขัน้ต ่าไมไ่ด้เงินในสว่นนี ้แตง่านต้องมีคณุภาพนะ 
 
Q: เอาล่ะอยากรู้แล้วว่าท าอย่างไร จึงจะได้เงนิ P4P 
A:  ข้ันท่ี 1 เจ้าหน้าท่ีจ าเป็นต้องรู้แต้มประกนัข้ันต ่าของตนเองก่อนจะได้รู้ว่า  ถ้าท าเกิน
แตม้ประกนัข้ันต า่ก็จะได้เงนิ 
ข้ันท่ี 2 เก็บจ านวนงานท่ีตนเองท าตามกิจกรรมต่างๆ ในแต่ละวันเฉพาะงานท่ี ท าใน
เวลาราชการหรืองานท่ีท านอกเวลาท่ีไม่ได้เบิกค่าตอบแทนใดๆ 
ข้ันท่ี 3 ส่งจ านวนงานท่ีเก็บได้ต่อเดือนให้หัวหน้างานเพ่ือน าไปตรวจสอบ ถ้าท างานเกิน
แต้มประกันข้ันต ่าก็ท าเร่ืองเบิกเงิน P4P ถ้าในเดือนน้ันงานไม่เกินแต้มประกันขั้นต ่ำ           
ก็ไม่ได้เงนิค่า P4P แต่เงนิส่วนอ่ืนท่ีเคยได้ยังคงเหมือนเดมิ 
 

1 

2 

3 

4 



 
Q: ค่าแต้มประกันข้ันต า่ของฉัน คือเท่าไหร่ 
A: แต้มประกันขัน้ต ่าคิดจากวุฒิการศึกษาของต าแหน่งท่ีท่านถูกบรรจุเข้าท างานใน  รพ.             
ดงัตาราง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Q: เก็บค่างานอย่างไร 
A:  การเก็บค่างานต้องปรึกษาหวัหน้าจะได้เก็บในลกัษณะเดียวกันกับเพ่ือนถ้าท างานแบบ 
เดียวกนั แตห่ลกัๆ คือ วนันีท้ างานอะไรบ้าง ก่ีครัง้ก็จดไว้ประชมุอะไรบ้างก่ีชัว่โมงก็จดไว้ แล้วพอ
ครบหนึ่งเดือนก็สรุปส่งว่าท างานอะไรไปก่ีครัง้ การเก็บคา่งานในบาง รพ. ในบางงานก็ไม่ต้อง
เก็บมือเพราะทาง รพ. สามารถดงึข้อมลูบางสว่นจากคอมพิวเตอร์ได้ 

 
Q: เร่ิมเก็บค่างาน P4P เม่ือใด 
A: เร่ิม 1 เมษายน 2556 เก็บคา่งาน แตก่ารเบิกจ่ายอาจไม่ได้จ่ายได้ทนัทีเม่ือครบเดือน เพราะ
ต้องมีการปรับคา่งานออกมาเป็นแต้มท่ีเหมาะสมซึง่ต้องใช้เวลาในการปรับสกัพกั  

 
จัดท าโดย   

ชมรม รพศ./รพท. 
 
 
 

วฒุิบรรจ/ุ ต าแหนง่ แต้มประกนัขัน้ต ่า/ 7 ชม. แต้มประกนัขัน้ต ่า/ เดือน 
แพทย์/ ทนัตแพทย์ 110 2,200 
เภสชักร 72 1,440 
พยาบาล/ ปริญญาตรี 60 1,200 
ปวส./ ปวท. 48 960 
ปวช. 36 720 
ม.6หรือต ่ากวา่ 30 600 
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6 
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ภาคผนวก : กรณีศึกษาที่ 3 
เอกสารประกอบที่ 3.1 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ภาคผนวก : กรณีศึกษาที่ 3 
เอกสารประกอบที่ 3.2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ภาคผนวก : กรณีศึกษาที่ 4 
เอกสารประกอบที่ 4.1 

 

'ไฮแทป' ชงโปรแกรมตรวจสุขภาพใหม่ 

 ท่ีมา: หนงัสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ วนัท่ี 1 กมุภาพนัธ์ 2556 

"ไฮแทป"เตรียมเสนอแผนการตรวจสขุภาพส าหรับคนไทยใหม่ หลงัผลการวิจยัพบโปรแกรมท่ี
ใช้อยู ่บางโรคไมมี่ความจ าเป็น ซึง่สง่ผลกระทบกบัสขุภาพ 

ดร.นพ.ยศ ตีระวัฒนานนท์ ประธานโครงการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพ (HITAP) 
เปิดเผยถึงผลวิจยัเร่ืองโครงการคดักรองทางสุขภาพระดบัประชากรในประเทศไทย พบว่ามีประเด็นท่ี
นา่สนใจคือ โปรแกรมตรวจสขุภาพของคนไทยท่ีใช้อยู่ในปัจจบุนัไม่มีหลกัฐานทางวิชาการมาสนบัสนนุ 
ทัง้บางประเภทกลับท าให้เสียค่าใช้จ่ายโดยไม่จ าเป็น และได้รับอันตรายจากผลข้างเคียงจนถึงขัน้
เสียชีวิต เช่น การ x-ray ปอด หากท าไปโดยไม่มีจุดมุ่งหมายอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพและท าให้
เสียชีวิตในท่ีสุด พบว่าการได้รับรังสีจะก่อให้เกิดการเสียชีวิตแต่ไม่สามารถบอกได้ว่าเป็นเปอร์เซ็นต์
เทา่ไหร่ 

นอกจากนีก้ารตรวจคดักรองมะเร็งตอ่มลกูหมากก็ถือว่าไม่มีความจ าเป็นเช่นกนั เพราะแท้จริง
แล้วมะเร็งต่อมลูกหมากมี 2 ประเภท ประเภทแรกเป็นมิตร ไม่ได้ท าอนัตรายต่อร่างกาย ซึ่งคนไทย
เป็นอยู่ประมาณ 60 % และประเภทท่ีสองมีอาการรุนแรงสมควรได้รับการรักษา แตเ่ม่ือมีการตรวจคดั
กรอง ไมว่า่จะพบชนิดใดชนิดหนึ่งก็ต้องรักษา โดยขัน้ตอนการตรวจรักษาท าให้เกิดผลข้างเคียง เพราะ
ต้องฉายแสง เคมีบ าบดั ฝังแร่ ท าให้อวยัวะบริเวณดงักล่าวไหม้ บางรายถึงขัน้เสียชีวิต ในขณะท่ีหลาย
ประเทศได้ยกเลิกการตรวจคดักรองไปแล้ว อยา่งเชน่ ประเทศองักฤษและสหรัฐอเมริกา 

ดร.นพ.ยศ กลา่วตอ่ไปวา่ ขณะเดียวกนัผลการศกึษายงัพบกลุ่มโรคท่ีส่งเสริมให้มีการตรวจคดั
กรอง 12 ชนิด คือ โรคหวัใจขาดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง เบาหวาน ไต โรคมะเร็ง โรคเอดส์ วณัโรค 
โรคหอบหืด โลหิตจาง ธาลสัซีเมีย ภาวะทพุโภชนาการ โรคพิษสรุาเรือ้รังและอบุตัิเหตจุราจร อย่างเช่น
โรคมะเร็งตบัท่ีเกิดจากเชือ้ไววสัตบัอกัเสบ บี ควรส่งเสริมให้มีการตรวจทกุคน เพราะคนท่ีมีอาย ุ40 ปี
ขึน้ไปอย่างน้อย 1 ครัง้ในชีวิต ทัง้นีใ้นวันท่ี 4 มี.ค.นี ้ทางไฮแทปจะจัดประชุมใหญ่เพ่ือน าเสนอ
ผลงานวิจยัดงักลา่วท่ีเมืองทองธานี ก็จะน าเสนอแผนคดักรองโรคท่ีเหมาะสมเข้าไปด้วย 



ส าหรับไวรัสตบัอกัเสบ บี จะติดตอ่กนัทางน า้คดัหลัง่ ท าไมผลการศกึษาถึงไม่แนะน าให้ตรวจ
คดักรองในกลุ่มวยัเจริญพนัธุ์ ดร.นพ.ยศ กล่าวว่า เน่ืองจากไวรัสตบัอกัเสบ บี ถ้าได้รับตัง้แต่เด็ก จะ
สง่ผลให้เกิดโรคมะเร็งตบั ในช่วงประมาณ อาย ุ40 ปีขึน้ไป จึงแนะน าคนช่วงนีใ้ห้ไปตรวจ ถ้าเจอจะได้
ท าการรักษาทนั แต่กบักลุ่มคนวยัเจริญพนัธุ์นัน้จะมีการเปิดให้ค าแนะน าเพ่ือวางแผนครอบครัว และ
สง่เสริมให้ตรวจโรคตดิตอ่ก่อนอยูแ่ล้ว 

"เราจะเสนอชุดสิทธิประโยชน์ในการตรวจร่างกายใหม่ส าหรับข้าราชการต่อกรมบญัชีกลาง 
หลงัจากพบว่าชดุสิทธิประโยชน์ท่ีทางกรมบญัชีกลางให้สิทธิแก่ข้าราชการมากกว่า 30 - 40 ปีนัน้ไม่
สามารถบอกได้วา่สามารถป้องกนัโรคอะไรบ้าง รวมถึงประชาชนทัว่ไปด้วย" 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ภาคผนวก : กรณีศึกษาที่ 4 
เอกสารประกอบที่ 4.2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ภาคผนวก : กรณีศึกษาที่ 4 
เอกสารประกอบที่ 4.3 
 

รายการแนบท้าย: ค่าตรวจสุขภาพประจ าปี 

การตรวจสุขภาพประจ าปี ให้พบแพทย์เพ่ือให้ค าปรึกษาก่อนทุกครัง้ และให้เบิกจ่าย             
คา่ตรวจสขุภาพประจ าปี ดงันี ้
1. การตรวจส าหรับผู้ มีอายไุมเ่กิน 35 ปี บริบรูณ์ 

รายการ ราคา 
1.1 Chest X-ray  
 - Film Chest (รหสั 41001)  170 
 - Mass Chest (รหสั 41301)  50 
1.2 Urine Examination - Urine Analysis (รหสั 31001)  50 
1.3 Stool Examination - Routine direct smear (รหสั 31201) ร่วมกบั Occult blood 
(รหสั 31203) 

70 

1.4 Complete Blood Count: CBC แบบ Automation (รหสั 30101)  90 
1.5 ตรวจมะเร็งปากมดลกู  
 - ตรวจภายใน (รหสั 55620)  100 

 - Pap Smear (รหสั 38302)  50 
 

2. การตรวจส าหรับผู้ มีอายมุากกวา่ 35 ปีบริบรูณ์ขึน้ไป 
รายการ ราคา 

2.1 รายการการตรวจส าหรับผู้ ท่ีมีอายไุมเ่กิน 35 ปีบริบรูณ์ รายการท่ี 1.1-1.5  ตามอตัรา 
ท่ีก าหนด 

2.2 Blood Chemistry  

 - Glucose (รหสั 32203)  40 

 - Cholesteral (รหสั 32501)  60 

 - Triglyceride (รหสั 32502)  60 

 - Blood Urea Nitrogen: BUN (รหสั 32201)  50 

 - Creatinine (รหสั 32202)  50 

 - SGOT (AST) (รหสั 32310)  50 

 - SGPT (ALT) (รหสั 32311)  50 
 - Alkaline Phosphatase (รหสั 32309)  50 
 - Uric Acid (รหสั 32205)  60 



ภาคผนวก : กรณีศึกษาที่ 5 
 

ราคายาของทางโรงพยาบาล 

ช่ือยา รูปแบบ ความแรง 
ราคาต่อเม็ด  

(บาท) 
Hydrochlorothiazide tab 25 mg 0.5 
Losartan tab 50 mg 1.75 
Losartan tab 100 mg 5.5 
Losartan + Hydrochlorothiazide tab 100 mg + 25 mg 26.5 
Amlodipine besilate tab 5 mg 1.5 
Amlodipine besilate tab 10 mg 2.5 
 

 


