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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 แพทย์ท่ีห้องฉุกเฉิน ได้ฉีด 
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 หลงัจากทร าบผลลงุสมปองรู้สึก     
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 บอกให้ลุงรอฟังผลชิน้เนือ้ 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 อยู่ในเกณฑ์โรคอ้วน คณุป้าได้รับการรักษาและรับยาอยู่ท่ีคลินิกใกล้บ้าน แต่เน่ืองจาก           
ช่วงหลงัมานีต้้องคอยดแูลคณุลงุ ท าให้การดแูลรักษาตนเองท าได้ไม่สม ่าเสมอเหมือนก่อน ไม่ได้ออกก าลงักาย ไม่ได้ควบคมุเร่ืองอาหาร และป้ายงัเล่าว่าตนมี
ความเครียดเพิ่มขึน้มากหลงัจากท่ีคณุลงุป่วย 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 าคัญคุณลุงมีทัศนคติท่ีเป็นลบอย่างมากต่อคนกลุ่มรักร่วม
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  และพบว่าชาวบ้านโดยเฉพาะผู้ชาย      
สบูบหุร่ี  และดื่มเหล้าในงานศพ กนัจ านวนมาก  
นอกจากนี ้ยงัพบว่าคนส่วนหนึ่งท่ีมาร่วมงานศพเป็นชาวพม่า พอถามป้าสมใจ ป้าจึงบอกว่าเป็นเพ่ือนลูกสาวท่ีท างานอยู่ท่ีโรงงานด้วยกัน บางคนพอทราบว่า      
มี ทีมหมอมาจากโรงพยาบาลจึงเข้ามาปรึกษาเร่ืองเจ็บป่วยด้วยอาการปวดเม่ือยไม่สบายเล็กๆ น้อยๆ ทางทีมแพทย์และพยาบาลจึงน าประเด็นตา่งๆ ท่ีพบใน    
งานศพ  มาพดูคยุกนัตอ่ เร่ืองจะจดัการกบัการจดับริการสขุภาพอยา่งไรให้เหมาะกบัคนในพืน้ท่ีชมุชนนี ้ซึง่มีทัง้คนอ้วน คนตา่งชาต ิและกลุม่ผู้ ป่วยท่ีรักษาอยูเ่ดมิ  
ก่อนกลบัออกจากงานศพ แพทย์ได้แนะน าให้ลกูสาวผู้ ป่วยหาโอกาสไปตรวจคดักรองมะเร็งล าไส้ท่ีโรงพยาบาล โดยได้คยุถึงแนวทางการตรวจคดักรอง เบือ้งต้น           
ท่ีทาง รพ. ใช้อยู่ขณะนีด้้วยวิธีการตรวจอจุจาระ และหากผิดปกติ ก็จะส่งตรวจเพิ่มเติมเพ่ือยืนยนัผลด้วยวิธีอ่ืนต่อไป ได้ยินอย่างนัน้ นางสมจิตรู้สึกกงัวล และ
ปรึกษาแพทย์วา่หากตนจะสอ่งกล้องไปเลย จะได้หรือไม ่แพทย์จงึอธิบายขัน้ตอนการตรวจคดักรองและแนวทางปฏิบตัิโดยละเอียดให้ฟังอีกครัง้ ซึ่งทางนางสมจิต
ก็เข้าใจ 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 ในการพิจารณาจดับริการสขุภาพปฐมภมูิในพืน้ท่ี       
มีประเดน็อะไรบ้าง 
 
 
 

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 ซึ่งทางนางสมจิต          
ก็เข้าใจและรับปากว่าจะไปตรวจคดักรองหลงัจากท่ีเสร็จพิธีงานศพ
ของพอ่ตน 
 

P20 ท่านมีแนวทางอย่างไรในการตดัสินใจเลือกส่งตรวจ
เพ่ือคดักรองและใช้บริการสขุภาพอยา่งสมเหตสุมผล 
  
 

SG20 Health economics  
 
 

 
 
 
 
 
 
 



  

 

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (Objectives of the study) 
1. ความหมายของอาชีวเวชศาสตร์ (Occupational Medicine) และ ความหมายของอาชีวอนามัย 
(Occupational Health) 
2. สิ่งคกุคาม ปัจจยัท่ีท าให้เกิดโรค และธรรมชาตกิารเกิดโรคจากการประกอบอาชีพ 
3. ขัน้ตอนการตรวจสขุภาพทางอาชีวเวชศาสตร์ 
4. การด าเนินงาน และการป้องกนัความเจ็บป่วยท่ีก่อให้เกิดโรคจากการประกอบอาชีพ 
5. แนวทางการวินิจฉยั การสง่เสริมสขุภาพ การรักษา และฟืน้ฟ ูโรคจากการประกอบอาชีพ 
6. โรคจากการประกอบอาชีพ 
5. ร่วมกนัอภิปราย Case Scenario 

 

        ลองให้ค านิยาม ความหมาย และความแตกต่าง กันก่อนนะ 
(มลูนิธิสมัมาอาชีวะ; อาชีวเวชศาสตร์คู่ศาสนา เรียบเรียงโดย นพ.วิวฒัน์ เอกบรูณะวฒัน์ http://www.summacheeva.org/index_article_what_is.htm) 

Occupational Medicine 
…………………………………………………. 
…………………………………………………. 
…………………………………………………. 
…………………………………………………. 
…………………………………………………. 
…………………………………………………. 

Occupational Health 
…………………………………………………. 
…………………………………………………. 
…………………………………………………. 
…………………………………………………. 
…………………………………………………. 
…………………………………………………. 

Occupational Medicine และ Occupational Health แตกต่างกันอย่างไร 

……………………………………………………………………………………………..……..… 
……………………………………………………………………………………………..……...… 
……………………………………………………………………………………….…………… 

Occupational Medicine 
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มารู้จักกับสิ่งคุกคาม (Hazards) 

สิ่งคกุคาม (Hazard) หมายถึง สิ่งใดๆ หรือสภาพการณ์ใดๆ ก็ตาม ท่ีมีความสามารถตอ่ปัญหา
ทางสขุภาพตอ่คนได้ สิ่งคุกคามสุขภาพแบ่งเป็น 6 ประเภท ได้แก่ 

1. สิ่งคกุคามด้านกายภาพ (Physical Hazard) 
2. สิ่งคกุคามด้านเคมี (Chemical Hazard) 
3. สิ่งคกุคามด้านชีวภาพ (Biological Hazard) 
4. สิ่งคกุคามด้านการยศาสตร์ (Ergonomic Hazard) 
5. สิ่งคกุคามด้านจิตวิทยาสงัคม (Psychosocial Hazard) 
6. สิ่งคกุคามด้านความปลอดภยั (safety hazards) 

      เตมิค าในช่องว่างให้ถูกต้อง (มาลองดูนะ)  
(มลูนิธิสมัมาอาชีวะ; อาชีวเวชศาสตร์คูศ่าสนา เรียบเรียงโดย นพ.วิวฒัน์ เอกบรูณะวฒัน์ http://www.summacheeva.org/index_article_hazard.htm) 

 

สิ่งคกุคามด้าน ........................................................................................ 
ตวัอยา่งสิ่งคกุคาม .................................................................................. 

 

สิ่งคกุคามด้าน ........................................................................................ 
ตวัอยา่งสิ่งคกุคาม .................................................................................. 

 

สิ่งคกุคามด้าน ........................................................................................ 
ตวัอยา่งสิ่งคกุคาม .................................................................................. 

 

สิ่งคกุคามด้าน ........................................................................................ 
ตวัอยา่งสิ่งคกุคาม .................................................................................. 

 

สิ่งคกุคามด้าน ........................................................................................ 
ตวัอยา่งสิ่งคกุคาม .................................................................................. 

 

สิ่งคกุคามด้าน ........................................................................................ 
ตวัอยา่งสิ่งคกุคาม .................................................................................. 
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ปัจจัยที่ท าให้เกดิโรคจากการประกอบอาชีพ 
 

 

 
(เอกสารการสอนชดุวิชา พิษวิทยาและอาชีวเวชศาสตร์ มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช หนว่ยท่ี 6 - 10; บทท่ี 7 หลกัการทางอาชีวเวชศาสตร์ หน้า 7-16, 7-17) 

           

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

ธรรมชาตกิารเกดิโรคจากการประกอบอาชีพ 
(มลูนิธิสมัมาอาชีวะ; อาชีวเวชศาสตร์คูศ่าสนา เรียบเรียงโดย นพ.วิวฒัน์ เอกบรูณะวฒัน์ http://www.summacheeva.org/index_article_exposure.htm) 

 

 

Disease 

E _ _ i _ o _ _ e _ _ 

H o _ _ A _ e _ _ 

คนเข้ามาท างาน 
(H o _ _) 

สิ่งคุกคาม (Hazards) 

กายภาพ ชีวภาพ เคมี การยศาสตร์ 
จิตวิทยาสงัคม ความปลอดภยั 

สมัผสัสิ่งคกุคาม 
(E _ _ o _ _ _ e) 

ป่วยจากการท างาน 
(D i _ e a _ e) 

http://www.summacheeva.org/index_article_exposure.htm


 

  

 

 

 

 

 
ขัน้ตอนการตรวจสุขภาพทางอาชีวเวชศาสตร์ 

(มลูนิธิสมัมาอาชีวะ; อาชีวเวชศาสตร์คูศ่าสนา เรียบเรียงโดย นพ.วิวฒัน์ เอกบรูณะวฒัน์ http://www.summacheeva.org/index_article_exposure.htm) 

 

 

แพทย์ประเมินผลจากการตรวจ 

แพทย์ตรวจร่างกาย  
แปลผลเลือด ปัสสาวะ ภาพรังสี และผลตรวจอ่ืนๆ 

ให้ทราบ ให้ซกัถามข้อสงสยั 

ตรวจและรอฟังผล 

แพทย์ออกแบบการตรวจตามความเส่ียง 
แพทย์สัง่การตรวจตามท่ีออกแบบ 

ค้นหาความเส่ียง 

คนท างาน ความเสีย่งจากการท างานได้จากการ
เดินส ารวจโรงงาน 

(walkthrough) หรือจากข้อมลู
ที่โรงงานแจ้งให้แพทย์ทราบ 

 

ความเสีย่งสว่นบคุคล ได้จาก
การซกัประวตัิของแตล่ะคน 

- ทัง้โรงงานป่วยเป็นโรคอะไรมากที่สดุ 

- แผนกใดบ้างที่ป่วยจ านวนมาก 

- แผนกใดบ้างที่ป่วยเหมือนกนัหลายคน 

- เทียบกบัปีที่แล้วผลเป็นอยา่งไร 
- มีสิง่คกุคามใดบ้างที่นา่จะเกิดโรค 

- จะปรับปรุงแก้ไขสาเหตไุด้อยา่งไร 
- จะสง่เสริมสขุภาพด้านใดเป็นพิเศษ 

 

พบวา่เจ็บป่วย 

พบความเสือ่ม 

พบความเสีย่ง 

ปกติด ี

http://www.summacheeva.org/index_article_exposure.htm


การป้องกันระดับ.................... 

การป้องกันระดับ.................... 

การป้องกันระดับ.................... 

 

  ควบคมุสิ่งแวดล้อมในการท างาน 
      เชน่ การเฝ้าระวงัสิ่งแวดล้อม ควบคมุสิ่งคกุคาม 

  การสง่เสริมสขุภาพ ลดพฤติกรรมเส่ียง 
      การตรวจประเมินสขุภาพก่อนเข้าท างาน 

  การตรวจเฝ้าคมุทางชีวภาพ 
 

  การตรวจคดักรองสขุภาพตามความเส่ียง 
      วินิจฉยัแตแ่รกเร่ิมและรีบรักษา 

  ย้ายออกจากสิ่งแวดล้อมท่ีก่อให้เกิดโรค 
      ให้การรักษาท่ีเหมาะสม 

  การฟืน้ฟสูมรรถภาพ 
 

การด าเนินงาน และการป้องกันความเจบ็ป่วยที่ก่อให้เกดิโรคจากการประกอบอาชีพ    

(เอกสารการสอนชดุวิชา พิษวิทยาและอาชีวเวชศาสตร์ มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช หนว่ยท่ี 6 - 10; บทท่ี 7 หลกัการทางอาชีวเวชศาสตร์ หน้า 7-20, 7-21) 

เกิดความพิการ หรือ ตาย 

เจ็บป่วยและปรากฏอาการ 

เจ็บป่วยแตย่งัไมมี่อาการ 

คนท างานสมัผสัสิ่งคกุคาม 

คนท างาน 

สิ่งแวดล้อมในสถานท่ีท างาน 



           
 

แนวทางการวินิจฉัยโรคจากการประกอบอาชีพ 
(เอกสารการสอนชดุวิชา พิษวิทยาและอาชีวเวชศาสตร์ มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช หนว่ยท่ี 6 - 10; บทท่ี 7 หลกัการทางอาชีวเวชศาสตร์ หน้า 7-53 - 7-57) 

การวินิจฉัยโรค 

หมายถึง......................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 

ธรรมชาตขิองการด าเนินโรคจากการประกอบอาชีพ 
1. ......................................................................................... 
2. ......................................................................................... 
3. ......................................................................................... 
4. ......................................................................................... 

หลกัการวินิจฉยัโรค 
1. ......................................................................................... 
2. ......................................................................................... 
3. ......................................................................................... 
4. ......................................................................................... 

 
 

ขัน้ตอนการวินิจฉยัโรคจากการประกอบอาชีพ 
1. ......................................................................................... 
2. ......................................................................................... 
3. ......................................................................................... 
4. ......................................................................................... 
5. ......................................................................................... 
6. ......................................................................................... 

 



แนวทางการตรวจประเมินสุขภาพ 

 
 

                                                
 

                        
 

                                   
 

 
 

     
 

                                               

(ผิดปกต ิ/ ปกต)ิ

ตรวจสขุภาพเพิ่มเตมิ 

จ ากดัการท างานท่ีอาจเป็น 

สาเหตหุรือเพิ่มการเจ็บป่วย 

หยดุสมัผสั/ให้การรักษา  
ฟืน้ฟสูมรรถภาพ 

จ ากดัการท างาน/ย้ายงาน 

สงสยัเป็นโรคจากการท างาน โรคจากการประกอบอาชีพ โรคไมเ่ก่ียวเน่ืองจากการท างาน 

หาข้อมูลประกอบการวินิจฉัย และท าแยกโรค 

มาตรการดูแลสุขภาพและเฝ้าระวังโรค ............... ................ 

การตรวจเพิ่มเตมิเพื่อยืนยันผล 

................ ................ 

การตรวจประเมินสุขภาพครัง้แรก (การตรวจคัดกรอง) 

เกณฑ์การตดัสินใจ 

เกณฑ์การตดัสินใจ 



การส่งเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ 

ลองมาตอบค าถามกนัดนูะ 

 
1. จงอธิบายข้อแตกต่างระหว่างการส่งเสริมสุขภาพในประชาชนทั่วไปกับการส่งเสริมสุขภาพใน
คนท างานในสถานประกอบการ 

 

2. จงบอกประโยชน์ของการสง่เสริมสขุภาพในสถานประกอบการ 

 

 

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

...................................................................................... 

........................................................................ 

........................................................................... 

 

 

 

 
 
 

.................................................................................................................................... 

................................................................................................................................ 

.............................................................................................................................................. 

..............................................................................................................................................

. 

 
 



การรักษาโรคจากการประกอบอาชีพ 

 

 

 

 

 

การรักษาโรคจากการประกอบอาชีพ มีล าดบัดงันี ้

1. การ............................. กรณีท่ีต้องชว่งเหลือผู้ประกอบอาชีพได้ทนัทีก่อนน าสง่สถานพยาบาล 

2. การ............................. เป็นการดแูลผู้ ป่วยให้กลบัสูส่ภาพเดมิ โดยผู้ ท่ีมีความรู้ด้านการแพทย์ 

3. การ................................  ด าเนินการกรณีท่ีป่วยมากขึน้ ซึ่งไม่สามารถช่วยเหลือได้เน่ืองจาก

การขาดความพร้อมในด้านตา่งๆ  

4. การ............................. การสมัผสัสิ่งคกุคามแล้วไมไ่ด้เกิดอาการและอาการแสดง 

 

 

 

 
 

 

การจ าแนกการเกิดโรคจากการประกอบอาชีพ 

1. จ าแนกตามระยะเวลาการเกิดโรค แบบ................... มกัเป็นกรณีของสิ่งคุกคามท่ีเป็นด้าน

กายภาพ หรือด้านเคมี โดยเฉพาะการสมัผสัปริมาณสงูๆ แบบ................... มีระยะเวลาการเกิด

โรคนาน เน่ืองจากการสมัผสัเป็นปริมาณน้อยๆ แตส่มัผสัเป็นระยะเวลานานๆ 

2. จ าแนกตามการเปล่ียนแปลง มีการเปล่ียนแปลงสรีรวิทยาของร่างกายชัว่ขณะ เม่ือได้รับการ

รักษาท่ีถกูต้องสามารถกลบัมาสูป่กตไิด้ เชน่ การท างานในท่ีมี.............................................. 

3. จ าแนกการเกิดพิษในร่างการ 

  - การเกิดพิษ................... จ าเพาะตอ่อวยัวะ เชน่ แคดเมียมมีพิษตอ่ไต 

  - การเกิดพิษ................... เชน่ ยาฆา่แมลง ก๊าชพิษ 

 

 

 
 

 

การรักษาโรคจากการประกอบอาชีพ หมายถึง............................................................................ 

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

.. 

 

 

 
 

 



 

 

แนวทางการฟ้ืนฟูสุขภาพ 

 

 

 

 

 

 

                       

 

การใช้ชีวิตในครอบครัว/สงัคม 

 

สถานประกอบการเดมิ/ใหม ่

ประกอบอาชีพอิสระ 

 

การฟ้ืนฟูด้านสังคม 

การฟ้ืนฟูด้านอาชีพ 

- ............................................. 

- ............................................ 

การฟ้ืนฟูทางการแพทย์ 

หลังการรักษา 

หลักการรักษาโรคจากการประกอบอาชีพเหมือนกับโรคอ่ืนๆ ประกอบด้วย 

1. การรักษาเฉพาะ (S_ _ _ _ _ _ _ treatment) เป็นการรักษาเพ่ือก าจดัสาเหตนุัน้ออกจากร่างกาย 

2. การรักษาแบบประคบัประคอง (S_ _ _ _ _ _ _ _ _ treatment) โรคบางโรคไม่มีการรักษาเฉพาะ

จ าเป็นต้องรักษาโดยให้สรีระของร่างกายปรับสมดลุเข้าตามปกติ 

3. การรักษาตามอาการ (S_ _ _ _ _ _ _ _ treatment) gเป็นการรักษาเพ่ือลดอาการตา่งๆ ของ

ผู้ ป่วยให้ดีขึน้ 

 

 

 

 
 

 

การฟ้ืนฟูด้านจิตใจ 

- ................................... 

- ................................... 

- ................................... 

- ................................... 
 

การฟ้ืนฟูด้านการแพทย์ 

- ................................... 

- ................................... 

- ................................... 

- ................................... 



 

 

 

ประโยชน์ของการฟ้ืนฟูสุขภาพ 

     การฟืน้ฟเูป็นการปรับปรุงสมรรถภาพแก่ผู้พิการหรือผู้ ท่ีสญูเสียสมรรถภาพตามความเหมาะสม

กบัสภาพร่างกายของแตล่ะคน เป็นการบริการท่ีมีความส าคญั คือ 

1. ประโยชน์ตอ่........................................................... ทัง้ร่างกายคือช่วยในการฟืน้ฟู ปรับปรุง

สมรรถภาพท่ีอวยัวะหรือสว่นตา่งๆ ของร่างกาย 

2. ประโยชน์ตอ่........................................................... ครอบครัวใดท่ีมีสมาชิกในครอบครัวท่ีเป็น

ก าลงัหลกัในการหาเลีย้งครอบครัว พิการหรือสูญเสียสมรรถภาพ จะมีความวิตกกงัวล เพิ่มภาระ

ในการเลีย้งด ูขาดรายได้จนุเจือครอบครัว 

3. ประโยชน์ตอ่........................................................... เม่ือผู้พิการหรือสญูเสียสมรรถภาพได้รับ

การฟืน้ฟแูล้ว สามารถช่วยเหลือตนเอง และสามารประกอบอาชีพท่ีเหมาะสมและอยู่ร่วมในสงัคม

ได้ จะไมเ่ป็นภาระแก่สงัคม และเป็นบคุคลท่ีไร้ประโยชน์ 

 

 

 

 
 

 



โรคจากการประกอบอาชีพ 

มาชว่ยกนัโยงเส้นจบัคูข้่อความตอ่ไปนี ้

โรคจากการประกอบอาชีพ  อาการและอาการแสดง  อาชีพท่ีเส่ียง 

โรคจากการประกอบอาชีพท่ีเกิด
จากตะกัว่ 

 - มีอาการแสบจมูก คดัจมูก หายใจล าบาก ไอ เสียง
แหบ เจ็บหน้าอก ปอดอักเสบ เวียนศีรษะ อาการ
รุนแรง เชน่ สบัสน ชกั และหมดสต ิ

 - การถลุงแ ร่  การผลิตอัลลอยด์และ
ทองเหลือง อตุสาหกรรมไม้ และการผลิต
ยาฆา่แมลง 

โรคจากการประกอบอาชีพท่ีเกิด
จากปรอท 

 - อาการปวดท้อง คล่ืนไส้ อาเจียน ท้องเสียรุนแรง ถ่าย
เป็นน า้คล้ายอหิวาตกโรค หรือถ่ายเป็นน า้ปนเลือด 

 - งานในโรงงานท่ีท ากระบวนการ 
Chloralkali การซ่อมบ ารุงอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ การผลิตหลอกไฟฟ้า 

โรคจากการประกอบอาชีพท่ีเกิด
จากสารหน ู

 - ท าให้เกิดอาการเหงือกอักเสบ มือสั่น และมีความ
ผิดปกติทางจิต และระบบประสาทได้ (เรียกว่ากลุ่ม
อาการ erythism) 

 - อาชีพถลุงแร่ตะกั่ว และหมุนเวียนใช้
โลหะเก่า เช่น การผลิตแบตเตอร่ี แก้ว
คริสตลั สีย้อม 

สารเคมีก าจดัแมลง  - มีอาการชามือและเท้าไม่มีแรง ปวดท้อง ซีด อาการ
จ าเพาะ ออ่นเพลีย นอนไมห่ลบัปวดศีรษะ 

 
- ทกุอาชีพมีความเส่ียงหากไมป้่องกนั 

โรคจากการประกอบอาชีพท่ีเกิด
จากสดูดมควนัไฟ 

 - ปวดศีรษะ อ่อนแรง มึนงง คล่ืนไส้ เหง่ืออก ตาพร่า 
แนน่หน้าอก เดนิเซ  

 - ผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ผู้ ท่ีท างาน
ในโรงงานผลิตสารก าจดัแมลง 

โรคจากการประกอบอาชีพท่ีเกิดจากสิ่งคุกคามทางเคมี 

ตวัอยา่ง 
ตวัอยา่ง 



      มาช่วยกันเตมิค าในช่องว่างให้ครบถ้วน 

โรคจากการประกอบอาชีพ อาการและอาการแสดง อาชีพท่ีเส่ียง 

- โรคจากการประกอบอาชีพท่ีเกิดจาก
ความร้อน 

- ความอึดอัดไม่สบาย เม็ดผด การเป็นลมเน่ืองจาก
ความร้อน ตะคริวเน่ืองจากความร้อน การออ่นเพลีย  

- ………………………………………………. 
- ………………………………………………. 

- โรคจากการประกอบอาชีพท่ีเกิดจาก
ความเย็น 

- .........................................................................  
- ......................................................................... 
- ......................................................................... 

- งานอตุสาหกรรมถนอมอาหาร งานกลางแจ้ง
ในภูมิภาคท่ีมีอาการหนาว งานในโรงงานผลิต
น า้แข็งแห้ง 

- โรคจากการประกอบอาชีพท่ีเกิดจาก
เสียง 

- ......................................................................... 
- ......................................................................... 

- งานตัดไม้และโรงเล่ือย อุตสาหกรรมสิ่งทอ 
โรงงานหิน อตุสาหกรรมโลหะ 

- โรคจากการประกอบอาชีพท่ีเกิดจาก
กระแสไฟฟ้า 

- การหมดสติ การไหม้ และเนือ้เย่ือตาย บาดแผลเนือ้
ตายท่ีผิวหนงัท่ีเกิดจากความร้อน ฯลฯ 

- ช่างไฟฟ้า พนักงานควบคุมเคร่ืองจักรท่ีใช้
ไฟฟ้าแรงสงู พนกังานโรงผลิตกระแสไฟฟ้า 

- โรคจากการประกอบอาชีพท่ีเกิดจาก
ความกดอาการสงู 

- ......................................................................... 
- ......................................................................... 

- งานในอุ โมงค์ใ ต้น า้  งานก่อส ร้าง  งาน
ซอ่มแซม งานในเหมืองใต้ดนิ  

- โรคจากการประกอบอาชีพท่ีเกิดจาก
ความกดอาการต ่า 

- ......................................................................... 
- ......................................................................... 

- ………………………………………………. 
- ………………………………………………. 

 

โรคจากการประกอบอาชีพท่ีเกิดจากสิ่งคุกคามทางกายภาพ 

 



มาช่วยกันจับคู่นะ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โรคตับอักเสบ
จากเชือ้ไวรัสซี 

มีระยะฟักตวัประมาณ 
15-100 วนั เฉล่ีย 50 วนั 

โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง 
หรือโรคเอดส์ 

Zidovudine (ZDV) 
Lamivudine (3TC) 

วัณโรค 

Mycobacterium 
tuberculosis 

ไข้หวัดนก 

ไข้สงู หนาวสัน่ ปวดศีรษะ อ่อนเพลีย 
เจ็บคอ ไอแห้งๆ อาจมีตาแดงร่วมด้วย 

โรคเลปโตสไปโรสิส 
หรือไข้ฉ่ีหนู 

ตวัเหลือง ตาเหลือง ไตวาย หรืออาการทาง
สมอง และระบบประสาท และอาจตายได้ 

โรคจากฝุ่นไม้ 

คดัจมกู ไอ จาม หอบ 
เสียงหวีดในขณะหายใจ 

Severe Acute Respiratory 
Syndrome, SARS 

การวินิจฉยัโรคโดย การตรวจเลือด การตดิตอ่ 
โดยการสมัผสัของเหลว เชน่ น า้ลาย น า้มกู  

โรคแอนแทรกซ์ 

การติดตอ่ การสมัผสัทางบาดแผล การหายใจสดูเอา
เชือ้เข้าไป การกินเนือ้ท่ีตดิโรคและปรุงไมส่กุเพียงพอ 

โรคพยาธิปากขอ 

Albendazole, Mebendazole, Pyrantel 
pamoate, Flubendazole  

ตวัอยา่ง 

ตวัอยา่ง 

โรคจากการประกอบอาชีพท่ีเกิดจากสิ่งคุกคามทางชีวภาพ 



เตมิค าในช่องว่างให้ถูกต้อง 

……… 1. มีอาการแสบร้อนในจมกูและคอหอยภายในเวลาเป็นนาทีหลงัจากการสดูดมเข้าไป อาการ
หอบหืดจะเกิดภายใน 24 ชัว่โมง 

……… 2. วินิจฉยัโดยใช้ภาพรังสีปอดซึง่จะพบก้อนทบึแสงกลมขนาดเล็ก (เส้นผ่าศนูย์กลางน้อยกว่า 
10 มิลลิเมตร) 

……… 3. Ultraviolet light, PAHs, Ionizing radiation, Physical injuries 
……… 4. มีอาการหายใจล าบาก ไอ และแน่นน่าอก จะเกิดขึน้ในวนัแรกของการท างานในสปัดาห์ 

(Mill fever) 
……… 5. มีการสมัผัสเรเดียนใช้ในการระบายสีหน้าปักนาฬิกา และในนักเคมีท่ีท างานเก่ียวกับ

เรดอน 
……… 6. การตรวจร่างกายพบว่าซีดมีอาการอ่อนเพลีย ตรวจพบจดุเลือดออกใต้ผิวหนงั หรือพบตบั

ม้ามโต 
……… 7. การตรวจสอบทางผิวหนงัด้วยวิธี Patch testing  
……… 8. ตรวจร่างกายจะพบตบัโต ท้องมาน ตวัเหลือง ไมค่อ่ยพบม้ามโต 
……… 9. มีอาการไอ ไอเป็นเลือด หายใจล าบาก หายใจเสียงหวีดจากการกดของหลอดลม หรือเป็น

ปอดอกัเสบจากการอดุกัน้ของหลอดลม 
……… 10. มีอาการไอแห้งไมมี่เสมหะ ตรวจร่างกายจะพบเสียงแครก (Crack) ท่ีบริเวณฐานปอด 

a. โรคแอสเบสโตสิส (โรคปอดใยหิน) 
b. โรคบสิซิโนสิส  
c. โรคผิวหนงัอกัเสบจากการสมัผสัแบบระคายเคือง 
d. โรคนิวโมโคนิโอสิส และซิลิโคสิส (โรคปอดฝุ่ นหิน) 
e. โรคมะเร็งปอดจากการประกอบอาชีพ 
f. โรคมะเร็งผิวหนงัจากการประกอบอาชีพ 
g. โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวจากการประกอบอาชีพ 

h. โรคมะเร็งตบัจากการประกอบอาชีพ 
i. โรคมะเร็งจมกูจากการประกอบอาชีพ 
j. โรคภมูิไวเกินของหลอดลม 

 

 

โรคจากการประกอบอาชีพท่ีเกิดจากโรคระบบหายใจ โรคผิวหนัง โรคมะเร็ง 



      พจิารณาข้อความ โดยท าเคร่ืองหมาย หรือ  หน้าข้อความ 

................ 1. ความเครียด เป็นสาเหตหุนึง่ท่ีท าให้เกิดอาการปวดคอ 

................ 

 
2. อิริยาบถ ทา่ทางการยกของท่ีถกูต้อง  

................ 3. การจดัสภาพงานให้ผู้ปฏิบัติก้มเงยศีรษะบ่อยๆ เป็นการบริหารกล้ามเนือ้คอ ช่วย
ป้องกนัอาการปวดคอได้ 

................ 4. การใช้ทา่ทางท่ีไมถ่กูต้องในการท างาน  
อาจท าให้กล้ามเนือ้คออกัเสบได้ 

................ 5. การรักษาอิริยาบถขณะยืนหรือเดนิให้อกผายไหลผ่ึง่ 

................ 6. งานนัง่หรือยืน ควรจดัให้มีระดบัความสงูของงานในระดบัข้อไหล่ 

................ 7. โรคนิว้ล็อคหรือนิว้ไกปืน เก่ียวเน่ืองกบัเส้นเอ็นและปลอกหุ้มเส้นเอ็น 
 

................ 8. Carpal Tunnel Syndrome เกิดจากเส้นประสาทมีเดียนถกูบีบรัด  
ท าให้มีอาการปวดชาท่ีปลายมือ 

................ 9. อาการเสียวแปลบ ชา ซีดขาวของนิว้มือ เป็นอาการของโรคความสัน่สะเทือนเฉพาะ
มือและแขน 

................ 10. Emotional Exhaustion เป็นองค์ประกอบท่ีส าคญัของกลุ่มอาการหมดแรงจงูใจใน
การท างาน 

 

โรคจากการประกอบอาชีพท่ีเกิดจากปัญหาทางการยศาสตร์และจิตวิทยาสังคม 

 

 

 

 

 

 



ร่วมกันอภปิราย Case Scenario 

คณุป้าสมใจ อาย ุ50 ปี มาพบแพทย์ด้วยอาการหายใจล าบาก ไอ แนน่หน้าอก แบบปัจจบุนัในวนัแรก
ของการท างานในสปัดาห์ (Mill fever) โดยเป็นสามถึงส่ีชัว่โมงก่อนเร่ิมท างาน อาการจะดีขึน้ในวนั

ท างานตอ่ๆ ไป ชว่งหลงัๆ มีอาการมากขึน้โดยจะเป็นเกือบทกุวนั 

จากการสอบถามคณุป้า พบวา่ประวตัมีิการสมัผสั เส้นใยฝ้าย ป่าน ปอ ในอตุสาหกรรมสิ่งทอ การ
ตรวจสมรรถภาพปอด พบว่า มีการลดลงของคา่ FEV1 (Forced Expiratory Volume in One second) 

แตกตา่งกนัเกิน 10% 

 

 

หากทา่นเป็นแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ ทา่นมีวิธีการวินิจฉยั วางแผนการรักษา และการป้องกนั  
โรคจากการประกอบอาชีพนีอ้ยา่งไรบ้าง 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………. 



ตดิต่อ (Staff contact) 

 
 
 
  

 
 
 
สงสัยอ่านเพิ่มเตมิ (Learning resources) 

  อนามัย (ธีรวิโรจน์) เทศกะทึก, บรรณาธิการ. อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภยั. ฉบบัปรับปรุง. พิมพ์ครัง้ท่ี 3. กรุงเทพฯ: ส านกัพิมพ์
โอเดียนสโตร์; 2551. 

   
  มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช, พิษวิทยาและอาชีวเวชศาสตร์

(Toxicology and Occupational Medicine).ฉบบัปรับปรุงครัง้ท่ี 1. 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

พระราชด ารัส 
สมเดจ็พระมหติลาธิเบศร อดุลยเดชวกิรม พระบรมราชชนก 

 
 

“อาชีพแพทย์นัน้มีเกียรติ 
แพทย์ท่ีดีไมร่ ่ารวย 
แต่ไมอ่ดตาย 

ถ้าใครอยากร ่ารวยก็ควรเป็นอย่างอ่ืนไมใ่ช่แพทย์ 
อาชีพแพทย์ต้องยดึมัน่ 

ในอดุมคติ คือเมตตากรุณา” 
 


