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Chapter 19
เวชศาสตร์ ครอบครัว (Family Medicine)

Practice Management in Primary Care
เมื่อฉันต้ อง ”จัดการบริการ” ในปฐมภูมิ

สุรสิทธิ์ จิตรพิทักษ์ เลิศ
กลุ่มงานเวชกรรมสังคม
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
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Scenario for Family and Community Medicine Study Guide
S1 นายสมปอง อายุ 65 ปี มาตรวจที่ OPD แล้ วหลายครัง้ ตังแต่
้ 1 เดือนก่อน ด้ วยเรื่ องท้ องผูกบ้ าง ท้ องเสียบ้ าง บางครัง้ ก็มีถ่ายเป็ นเลือด แพทย์ให้ การรักษา
ไปตามอาการ แพทย์คนล่าสุดได้ ส่งตรวจคัดกรองมะเร็ งลาไส้ พบผลเป็ นบวก จึงนัดส่องกล้ องทางทวารหนัก พบก้ อนที่ส่วนปลายของ descending colon
และได้ ทา biopsy เอาชิ ้นเนื ้อไปตรวจ ก่อนออกจากห้ องส่องกล้ องลุงถามแพทย์ว่า “แล้ วอาการถ่ายเป็ นมูกเลือดที่ลงุ ยังมี ต้ องทาไงครับหมอ” แพทย์ไม่ได้ ให้
คาชี ้แจงใดๆ บอกให้ ลงุ รอฟั งผลชิ ้นเนื ้ออีก 2 สัปดาห์
ในช่วง 2 สัปดาห์ระหว่างรอผลชิ ้นเนื ้อ ป้าสมใจภรรยาของลุงสมปอง พาลุงมาตรวจที่ห้องฉุกเฉิ นด้ วยอาการเวียนศีรษะ มึนงงมาก แพทย์ที่ห้องฉุกเฉินได้ ฉีด
Dimenhydrinate 1 amp IM ให้ ยาแก้ เวียนศีรษะกลับบ้ านไป และแนะนาให้ ลงุ มาตรวจตามนัดเดิม
วันนี ้แพทย์นดั มาฟั งผลชิ ้นเนื ้อ ผู้ป่วยมีภรรยาเดินทางมาเป็ นเพื่อน มานัง่ รอตรวจตังแต่
้ เช้ าจนเย็น สุดท้ ายได้ พบแพทย์ในช่วง OPD นอกเวลา แพทย์เพิ่มพูนทักษะ
จึงนัดมาเจอแพทย์เจ้ าของไข้ ในวันรุ่งขึ ้น เช้ านันป
้ ้ าสมใจรี บกระซิบแพทย์วา่ “หมอ ลุงเป็ นมะเร็งรึเปล่า ถ้ าใช่ หมออย่าเพิ่งบอกลุงนะ”
แพทย์แจ้ งผลชิ ้นเนื ้อว่าเป็ น มะเร็ งลาไส้ ใหญ่ ระยะที่สาม และบอกผู้ป่วยถึงแผนการรักษาทังการผ่
้
าตัดและการให้ ยาเคมีบาบัด หลังจากทราบผลลุงสมปองรู้สึก
ตกใจมาก และกลัวการรักษาด้ วยวิธีที่แพทย์แจ้ ง จึงตัดสินใจปฏิเสธการรักษาด้ วยวิธีการแพทย์แผนปั จจุบนั ลุงสอบถามแพทย์เกี่ยวกับวิธีก ารรักษาอื่นๆ เช่น
การใช้ สมุนไพร แต่เนื่องจากตัวแพทย์เองไม่มีข้อมูลความรู้ ในเรื่ องนี ้เลยจึงไม่ได้ แนะนาเพิ่มเติมใดๆ หลังจบการสนทนา แพทย์นดั ลุงสมปอง มาติดตามอาการ
อีก 2 สัปดาห์ แต่ลงุ ไม่ได้ มาตามนัดอีกเลย
Facts

ประเด็นปั ญหา

Study guide topics

F1.1 แพทย์ไม่ได้ ให้ คาชีแ้ จงใดๆ บอกให้ ลุงรอฟั งผลชิน้ เนือ้ ในช่วง
2 สัปดาห์ระหว่างรอผลชิ ้นเนื ้อ
F1.2 ป้าสมใจพาลุง สมปองมาตรวจที่ห้องฉุกเฉิ นด้ วยอาการเวียน
ศีรษะมึนงงมาก

P1.1 ผู้ป่ วยยัง มี ค วามกัง วลเกี่ ย วกับ อาการของตน และ SG1 Patient centered
ต้ องการคาแนะนาที่กระจ่างชัดจากแพทย์ใช่หรื อไม่?
medicine
P1.2 การฉี ดยาแก้ ตามอาการ ช่วยทาให้ เข้ าใจผู้ป่วยได้ ดี
เพียงพอแล้ วจริงหรื อ?
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F2 นั่ง รอตรวจตัง้ แต่เ ช้ าจนถึง เย็น แต่สุดท้ ายกลับได้ พบแพทย์ P2 เกิดอะไรขึ ้นกับระบบบริการสุขภาพ?
เพิ่ม พูนทักษะในช่วง OPD นอกเวลา และต้ อ งนัด มาพบแพทย์
เจ้ าของไข้ ใหม่ในวันถัดไป

SG2 Health service
system

F3 วันรุ่งขึ ้น เช้ านันป
้ ้ าสมใจรี บกระซิบแพทย์ว่า “หมอ ลุงเป็ นมะเร็ ง
รึเปล่า ถ้ าใช่ หมออย่าเพิ่งบอกลุงนะ”
แพทย์แจ้ งผลชิน้ เนือ้ ว่าเป็ น มะเร็ งลาไส้ ใหญ่ ระยะที่สาม และบอก
ผู้ป่วยถึงแผนการรักษาทังการผ่
้
าตัดและการให้ ยาเคมีบาบัด

P3.1 แพทย์ ควรมี วิธีหรื อกระบวนการในการแจ้ งข่าวร้ าย SG3 Breaking Bad News
ให้ แก่ผ้ ปู ่ วยและญาติอย่างไร?
and Empathy
P3.2 เราจะรับมือกับสภาวะอารมณ์ ของผู้ป่วยในระหว่าง
การแจ้ งข่าวร้ ายอย่างไรดี?
P 3.3 การแสดงความเห็นอกเห็นใจต่อผู้ป่วยเป็ นสิ่งที่
แพทย์ที่ดีพงึ ปฏิบตั ใิ ช่หรื อไม่?

F4 ผู้ป่วยตัดสินใจปฏิเสธการรักษาด้ วยวิธีการแพทย์แผนปั จจุบนั

P4.1 ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรหากผู้ป่วยปฏิเสธการ SG4 Refusal of treatment
รักษาที่ทา่ นได้ แนะนาให้ ไป
P4.2 ท่านควรทาอย่างไรหากผู้ป่วยปฏิเสธการรักษาเมื่อ
พิจารณาตามหลักจริยธรรมทางการแพทย์

F5 ลุงสอบถามแพทย์เกี่ยวกับวิธีการรักษาอื่นๆ เช่น การใช้ สมุนไพร P5.1 การแพทย์ทางเลือกคืออะไร
SG5 Complementary
แทนการรักษาแบบแพทย์แผนปั จจุบนั
P5.2 แพทย์ แ ผนปั จ จุบัน สามารถให้ ก ารดูแ ลผู้ป่ วยโดย and Alternative medicine
ผสมผสานการแพทย์แผนปั จจุบนั และการแพทย์ทางเลือก / CAM
เข้ าด้ วยกันได้ อย่างไร
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S2 แพทย์เจ้ าของไข้ ตดั สินใจชวนทีมสุขภาพออกไปเยี่ยมที่บ้าน เนื่องจากลุงขาดนัดไปนานกว่า 3 เดือน
เมื่อไปถึงบ้ าน พบลุงสมปองนัง่ อยู่ที่ม้านัง่ หน้ าบ้ านกับป้าสมใจลุงและป้าดีใจที่เห็นทีมสุขภาพไปเยี่ยม ทีมสังเกตเห็นว่าลุงดูอ่อนเพลียและซูบลงไปมาก หลังจาก
ที่ทีมแพทย์ได้ พดู คุยถามอาการ ตรวจร่างกาย จึงนัดลุงไปตรวจเพิ่มเติมต่อที่โรงพยาบาล ซึง่ ครัง้ นี ้ลุงและป้ายินดีที่จะไปตามแพทย์นดั
เมื่อตรวจคุณลุงเสร็จเรี ยบร้ อย แพทย์จงึ ปลีกเวลามาคุยกับป้าสมใจในฐานะที่คณ
ุ ป้ามีบทบาทเป็ นผู้ดแู ลหลักของคุณลุง
ป้าสมใจอายุ 61 ปี มีโรคประจาตัวเป็ น DM, HT, และ มีระดับ BMI อยู่ในเกณฑ์โรคอ้ วน คุณป้าได้ รับการรักษาและรับยาอยู่ที่คลินิกใกล้ บ้าน แต่เนื่องจาก
ช่วงหลังมานี ้ต้ องคอยดูแลคุณลุง ทาให้ การดูแลรักษาตนเองทาได้ ไม่สม่าเสมอเหมือนก่อน ไม่ได้ ออกกาลังกาย ไม่ได้ ควบคุม เรื่ องอาหาร และป้ายังเล่าว่าตนมี
ความเครี ยดเพิ่มขึ ้นมากหลังจากที่คณ
ุ ลุงป่ วย ตอนนี ้นอนหลับยาก ไม่เหมือนแต่ก่อน
แพทย์ถามประวัตคิ รอบครัวป้าเพิ่มเติม ได้ ความว่าพ่อของป้าเสียชีวิตด้ วยโรคหลอดเลือดหัวใจตังแต่
้ อายุ 54 ปี
เมื่อประเมินแล้ วแพทย์และทีมสรุปกันว่าป้าสมใจมีภาวะ caregiver burden ร่วมด้ วย จึงสอบถามถึงสมาชิกคนอื่นๆ ในครอบครัว เผื่อจะมีใครที่สามารถมาช่วย
คุณป้าดูแลคุณลุงได้ บ้าง
F6 แพทย์เ จ้ าของไข้ ตดั สินใจชวนทีมสุขภาพออกไปเยี่ยมที่ บ้าน P6.1 แพทย์ควรตัดสินใจไปเยี่ยมบ้ านเมื่อไร
เนื่องจากลุงขาดนัดไปนานกว่า 3 เดือน
P6.2 การเยี่ยมบ้ านมีความสาคัญอย่างไร

SG6 Home health care

F7 เมื่ อประเมิ น แล้ ว แพทย์ แ ละที ม สรุ ป กัน ว่า ป้ าสมใจมี ภ าวะ P7.1 เราควรมีแนวทางในการประเมินครอบครัวอย่างไร จึง SG7 Family assessment
caregiver burden ร่ วมด้ วย จึงสอบถามถึงสมาชิก คนอื่นๆ ใน จะเกิดประโยชน์ในการดูแลผู้ป่วย
ครอบครัว เผื่อจะมีใครที่สามารถมาช่วยคุณป้าดูแลคุณลุงได้ บ้าง
P7.2 บทบาทของสมาชิกครอบครัวในการดูแลผู้ป่วยเป็ น
อย่างไร ใครบ้ างควรเป็ นคนดูแลผู้ป่วย
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F8 ป้าสมใจอายุ 61 ปี ลุงสมปองอายุ 65 ปี
(note: เพิ่ม fact สถานการณ์ผ้ สู งู อายุ)

P8 การดูแลผู้ป่วยและครอบครัววัยผู้สูงอายุ ต้ องคานึงถึง SG8 WWF elderly
เรื่ องใดบ้ างนะ?

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

P9.1 ในการให้ การดูแลผู้ป่วยโรคเรื อ้ รังและครอบครัวควร SG9 WWF chronic illness
ต้ องดูประเด็นไหนบ้ างนะ?
P9.2 การดูแ ลผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ที่ ไ ด้
มาตรฐานตามบริ บทของผู้ป่วย มี แนวทางและเป้าหมาย
การดูแลอย่างไร?
P9.3 แนวทางการประเมินผู้ดแู ลมีอะไรบ้ าง?
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S3 ป้าเล่าให้ ฟังว่าลูก 2 คนของป้า คงจะมาช่วยแบ่งเบาภาระจากป้าได้ ยาก เพราะแต่ละคนก็มีเรื่ องของตนเองให้ ต้องแก้ ไข
ลูกสาวคนโต นางสมจิตอายุ 35 ปี ทางานโรงงานทอผ้ า ป่ วยด้ วยอาการจามน ้ามูกไหล และมีผื่นแพ้ คันตามตัวบ่อยๆ แต่งงานมีครอบครัว มีลกู สองคน หลานคน
โตเรี ยนชันมั
้ ธยมต้ น คนเล็กอายุ 5 ขวบ เพิ่งเข้ าเรี ยนชันอนุ
้ บาล ป้าเล่าว่าสงสารลูกสาวที่มีส ามีติดเหล้ า และทาร้ ายร่างกายภรรยาเป็ นประจา ช่วงหลังลูกเขยเอง
ก็ตกงาน ลูกสาวจึงต้ องทางานหนักอยู่คนเดียว แม้ แต่พาลูกไปรับการฉีดวัคซีนตามนัด ก็ไม่สามารถพาไปได้ ทาให้ หลานคนเล็กได้ รับวัคซีนไม่ ครบ และดูเหมือน
จะมีน ้าหนักน้ อยด้ วย เด็กเริ่มไม่อยากไปโรงเรี ยน มีอาการอาการเอาแต่ใจตัวเอง
ส่วนลูกชายของป้า ชื่อสมหมาย อายุ 28 ปี ทางานโรงแรม ยังไม่ตา่ งงาน ป้าเล่าว่าป้ารู้สกึ สงสัย ไม่ร้ ูวา่ ลูกป้าคนนี ้เป็ นตุ๊ดเป็ นเกย์หรื อเปล่า เพราะเขาไม่เคยเล่าให้
ป้าฟั ง อาจจะเนื่องมาจากลูกรู้ว่าลุงสมปองตังความหวั
้
งไว้ ที่เขาเยอะ จะให้ เขาเป็ นคนดูแลทุกคนในบ้ านแทนลุง และที่สาคัญคุณลุงมีทศั นคติที่เป็ นลบอย่างมาก
ต่อคนกลุม่ รักร่วมเพศนี ้ ทุกครัง้ ที่เห็นดาราในทีวีลงุ ก็จะหงุดหงิดและตาหนิดาราเหล่านันให้
้ คนในบ้ านฟั ง พักหลังลูกชายจึงไม่คอ่ ยกลับบ้ านเหมือนก่อน และเคย
พูดเปรยๆกับป้าว่าอยากตังใจเรี
้ ยน และหาโอกาสย้ ายไปทางานในต่างประเทศ เพราะน่าจะได้ เงินดี ท้ าทาย และมีอิสระในการใช้ ชีวิตมากกว่าอยู่ที่เมืองไทย
ป้าเองก็ไม่ได้ วา่ อะไรถ้ าลูกจะไป แต่ป้าก็ยงั ไม่ได้ บอกลุงเรื่ องนี ้
หลังจากฟั งเรื่ องราวต่างๆ ทีมเยี่ยมบ้ านได้ ให้ การดูแลคุณป้า ให้ กาลังใจและนัดคุณป้าไปตรวจรักษาเรื่ องเบาหวานความดันโลหิตสูง พร้ อมกับคุณลุงในวัน
เดียวกัน เพื่อลดภาระจากการเดินทาง และได้ นดั ติดตามเยี่ยมบ้ าน ครอบครัวนี ้อีกเป็ นระยะๆ ต่อเนื่อง
จากนัน้ 6 เดือนต่อมา อาการลุงสมปองแย่ลงมาก ตรวจพบมี liver metastasis ลุงมีอาการปวดมาก ท้ องผูก ท้ องโตขึ ้น ไม่กี่สปั ดาห์หลังจากนันลุ
้ งก็เสียชีวิตลง
ที่บ้าน
F10 นางสมจิตอายุ 35 ปี ทางานโรงงานทอผ้ า ป่ วยด้ วยอาการจาม P10.1 อาชีพมีผลต่อความเจ็บป่ วยอย่างไร?
SG10 Occupational
น ้ามูกไหล และมีผื่นแพ้ คันตามตัวบ่อยๆ
P10.2 หลักการของอาชีวเวชศาสตร์ /อาชีวอนามัยและ medicine
ความปลอดภัย มีอะไรบ้ างนะ?
P10.3 โรคที่เกิดจากการทางาน
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F11 นางสมจิต…แต่งงานมีครอบครัว มีลูกสองคน คนโตเรี ยนชัน้
มัธยมต้ น คนเล็กอายุ 5 ขวบ เพิ่งเข้ าเรี ยนชันอนุ
้ บาล
ป้าเล่าว่าสงสารลูกสาวที่มีสามีติดเหล้ า และทาร้ ายร่างกายภรรยาเป็ น
ประจ า ช่ว งหลัง ลูก เขยเองก็ ต กงาน ลูก สาวจึง ต้ อ งท างานหนัก อยู่
คนเดียว

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

F12 แม้ แต่พาลูกไปรับการฉี ดวัคซีนตามนัด ก็ไม่สามารถพาไปได้ P12 ท่านจะมีแนวทางการดูแลครอบครัวที่มีเด็กในด้ าน SG12 WWF children
ทาให้ หลานคนเล็กได้ รับวัคซีน ไม่ครบ และดูเหมือนจะมีนา้ หนักน้ อย ใดบ้ าง
and adolescent
ด้ วย เด็ก เริ่มไม่อยากไปโรงเรี ยน มีอาการอาการเอาแต่ใจตัวเอง
F13 ป้ารู้สกึ สงสัย ไม่ร้ ูวา่ ลูกป้าคนนี ้เป็ นตุ๊ดเป็ นเกย์หรื อเปล่า เพราะเขา P13 ท่านมีแนวทางการแนะนาในการดูแลครอบครัวที่มี SG13 WWF LGBTQ
ไม่เคยเล่าให้ ป้าฟั ง อาจจะเนื่องมาจากลูกรู้ว่าลุงสมปองตังความหวั
้
งไว้ สมาชิกกลุม่ หลากหลายทางเพศอย่างไรบ้ าง
ที่เขาเยอะ จะให้ เขาเป็ นคนดูแลทุกคนในบ้ านแทนลุง และที่สาคัญคุณ
ลุงมีทศั นคติที่เป็ นลบอย่างมากต่อคนกลุ่ม รักร่ วมเพศนี ้ … พักหลังลูก
ชายจึงไม่ค่อยกลับบ้ านเหมือนก่อน และเคยพูดเปรยๆ กับป้าว่าอยาก
ตังใจเรี
้ ยน และหาโอกาสย้ ายไปทางานในต่างประเทศ เพราะน่าจะได้
เงินดี ท้ าทาย และมีอิสระในการใช้ ชีวิตมากกว่าอยู่ที่เมืองไทย ป้าเองก็
ไม่ได้ วา่ อะไรถ้ าลูกจะไป แต่ป้าก็ยงั ไม่ได้ บอกลุงเรื่ องนี ้
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F14 6 เดือนต่อมา อาการลุง สมปองแย่ลงมาก ตรวจพบมี liver P14.1 เมื่อไรจะหยุดการดูแลในผู้ป่วย End of life
metastasis ลุงมีอาการปวดมาก ท้ องผูก ท้ องโตขึ ้น ไม่กี่สปั ดาห์หลัง P14.2 จะทาอย่างไรให้ ผ้ ปู ่ วย “ตายดี”
จากนันลุ
้ งก็เสียชีวิตลงที่บ้าน

SG14 Palliative care and
WWF dying

S4 ทางบ้ านได้ จดั งานศพให้ ที่วดั ทีมแพทย์ตดั สินใจไปร่วมงานศพคุณลุง และสังเกตเห็นว่าชาวบ้ านส่วนใหญ่ที่มาร่วมงานมีน ้าหนักเกิน มีภาวะอ้ วนกันมากกว่า
30% จึงเกิดคาถามขึ ้นมาว่าจะทาอย่างไรให้ ประชาชนในชุมชนนี ้ ลดความเสี่ยงต่อการเจ็บป่ วยด้ วยโรคเรื อ้ รังในอนาคต และพบว่าชาวบ้ านโดยเฉพา ะผู้ชาย
สูบบุหรี่ และดื่มเหล้ าในงานศพ กันจานวนมาก
นอกจากนี ้ ยังพบว่าคนส่วนหนึ่งที่มาร่วมงานศพเป็ นชาวพม่า พอถามป้าสมใจ ป้าจึงบอกว่าเป็ นเพื่อนลูกสาวที่ทางานอยู่ที่โรงงานด้ วยกัน บางคนพอทราบว่า
มี ทีมหมอมาจากโรงพยาบาลจึงเข้ ามาปรึ กษาเรื่ องเจ็บป่ วยด้ วยอาการปวดเมื่อยไม่สบายเล็กๆ น้ อยๆ ทางทีมแพทย์และพยาบาลจึงนาประเด็นต่างๆ ที่พบใน
งานศพ มาพูดคุยกันต่อ เรื่ องจะจัดการกับการจัดบริการสุขภาพอย่างไรให้ เหมาะกับคนในพื ้นที่ชมุ ชนนี ้ ซึง่ มีทงคนอ้
ั ้ วน คนต่างชาติ และกลุม่ ผู้ป่วยที่รักษาอยูเ่ ดิม
ก่อนกลับออกจากงานศพ แพทย์ได้ แนะนาให้ ลกู สาวผู้ป่วยหาโอกาสไปตรวจคัดกรองมะเร็ งลาไส้ ที่โรงพยาบาล โดยได้ คยุ ถึงแน วทางการตรวจคัดกรองเบื ้องต้ น
ที่ทาง รพ. ใช้ อยู่ขณะนี ้ด้ วยวิธีการตรวจอุจจาระ และหากผิดปกติ ก็จะส่งตรวจเพิ่มเติมเพื่อยืนยันผลด้ วยวิธีอื่นต่อไป ได้ ยินอย่างนัน้ นางสมจิตรู้ สึกกังวล และ
ปรึกษาแพทย์วา่ หากตนจะส่องกล้ องไปเลย จะได้ หรื อไม่ แพทย์จงึ อธิบายขันตอนการตรวจคั
้
ดกรองและแนวทางปฏิบตั ิโดยละเอียดให้ ฟังอีกครัง้ ซึ่งทางนางสมจิต
ก็เข้ าใจ และรับปากว่าจะไปตรวจคัดกรองหลังจากที่เสร็จพิธีงานศพของพ่อตน
หลังจากทีมแพทย์ได้ ติดตามดูแลครอบครัวนี ้อย่างต่อเนื่อง ได้ จัดให้ มีการพูดคุยกันระหว่างสมาชิกในครอบครัว เรื่ องราวต่าง ๆก็เป็ นผลไปในทางที่ดีขึ ้นเรื่ อยๆ
ลูกเขยสามารถเลิกเหล้ าได้ และได้ งานประจาทา ทาให้ นางสมจิตมีเวลามาดูแลคนอื่นๆ ในครอบครัวมากขึ ้นทังลู
้ กๆ และป้าสมใจส่วนลูกชายก็ตดั สินใจเปิ ดเผย
ตัวเองกับแม่และพี่สาว และเลือกที่จะทางานในใกล้ บ้าน เพื่อนที่จะสามารถดูแลคนอื่นๆ ในครอบครัวได้ ตามที่พอ่ ได้ ฝากฝั งเอาไว้
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F15 - F17 สังเกตเห็นว่าชาวบ้ านส่วนใหญ่ที่มาร่วมงานมีน ้าหนัก
เกิ น มีภ าวะอ้ วนกันมากกว่า 30% จึง เกิ ดคาถามขึน้ มาว่าจะทา
อย่างไรให้ ประชาชนในชุมชนนี ้ ลดความเสี่ยงต่อการเจ็บป่ วยด้ วย
โรคเรื อ้ รังในอนาคต และพบว่าชาวบ้ านโดยเฉพาะผู้ชาย สูบบุหรี่
และดื่มเหล้ าในงานศพ กันจานวนมาก

P15.1 ท่า นมี วิธี ก ารค้ น หาปั ญหาสุขภาพในชุม ชนได้ SG15 WWF community
อย่างไร
P15.2 จะทาอย่างไรให้ ประชาชนมีส่วนร่ วมในการดูแล
สุขภาพของตนเองและชุมชน
P16-17 ท่านจะปรั บเปลี่ ย นพฤติกรรมส่วนบุคคลและ SG16 Behavioral
ชุมชนอย่างไร
Change
SG17 Health promotion
and prevention

F18 พบว่าคนส่วนหนึ่งที่มาร่วมงานศพเป็ นชาวพม่า …พอทราบว่ามี P18 ชาวต่างชาติมีผลต่อระบบบริการสุขภาพอย่างไร
ทีมหมอมาจากโรงพยาบาลจึงเข้ ามาปรึกษาเรื่ องเจ็บป่ วยด้ วยอาการ
ปวดเมื่อยไม่สบายเล็กๆ น้ อยๆ

SG18 Cross cultural
medicine

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

SG19 Practice
management
In primary care setting
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F20 แพทย์ได้ แนะนาให้ ลูกสาวผู้ป่วยหาโอกาสไปตรวจคัดกรอง P20 ท่านมีแนวทางอย่างไรในการตัดสินใจเลือกส่งตรวจ SG20 Health economics
มะเร็ งลาไส้ ที่โรงพยาบาล โดยได้ คุยถึงแนวทางการตรวจคัดกรอง เพื่อคัดกรองและใช้ บริการสุขภาพอย่างสมเหตุสมผล
เบื ้องต้ นที่ทาง รพ. ใช้ อยู่ขณะนี ้ด้ วยวิธีการตรวจอุจจาระ และหาก
ผิดปกติ ก็จะส่งตรวจเพิ่มเติมเพื่อยื นยันผลด้ วยวิธี อื่นต่อไป ได้ ยิน
อย่างนัน้ นางสมจิตรู้ สึกกังวล และปรึ กษาแพทย์ว่าหากตนจะส่อง
กล้ องไปเลย จะได้ หรื อไม่ แพทย์จึงอธิบายขันตอนการตรวจคั
้
ดกรอง
และแนวทางปฏิ บัติ โ ดยละเอี ย ดให้ ฟั ง อี ก ครั ง้ ซึ่ง ทางนางสมจิ ต
ก็เข้ าใจและรับปากว่าจะไปตรวจคัดกรองหลังจากที่เสร็ จพิธีงานศพ
ของพ่อตน
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A keynote of …

Practice management in

Primary Care

การจัดการเวชปฏิบัตใิ นบริการปฐมภูมิ
ทาไมฉันต้ องเรียน....
การจัดระบบการดูแลให้ ผ้ ปู ่ วยเป็ นศูนย์กลาง การทางานร่วมกันเป็ นทีมเพื่อพัฒนาระบบ
สุขภาพระดับอาเภอและระบบสุขภาพชุมชน จะเกิดขึ ้นได้ จากการที่แพทย์ผ้ นู าทีมสุขภาพมีทกั ษะ
ในการจัดการนอกเหนือจากการทา clinical practice ได้ อย่างโดดเด่นแล้ ว
การจัดการเวชปฏิบตั ใิ นบริ การปฐมภูมิ (Practice Management in Primary Care)
หมายถึง งานที่แพทย์ครอบครัวและทีมงานจาเป็ นต้ องทาในทุกด้ านเพื่อให้ เกิดระบบการบริการ/
การดูแลคนไข้ และ ประชาชนที่ดีหรื อดีกว่าเดิม ซึง่ เป็ นสิ่งที่นอกเหนือจากการเน้ นเฉพาะเรื่ องการ
ดูแลรักษาทางคลินิกหรื อการ ดูแลคนไข้
เรี ยนรู้ อะไร
1. อธิบายความหมายและขอบเขตของการจัดการเวชปฏิบตั ิในบริการปฐมภูมิ
2. แลกเปลี่ยนประสบการณ์ปัญหาการจัดการเวชปฏิบตั ใิ นบริการปฐมภูมิ
3. ระดมสมองเสนอแนวทางแก้ ไขปั ญหาจากกรณีศกึ ษา
สิ่งที่ต้องรู้ มาก่ อน
ไม่จาเป็ นต้ องรู้อะไรมาก่อน ขอแค่อา่ นบันทึกย่อเกี่ยวกับความหมายและขอบเขตจากไฟล์
แนบที่เป็ น pdf “แพทย์ครอบครัวกับการจัดการเวชปฏิบตั ิในบริการปฐมภูมิ” ก่อนเข้ าชันเรี
้ ยน
การจัดประสบการณ์ การเรี ยนรู้
ใช้ เวลาเรี ยนรู้แบบมีสว่ นร่วม 150 นาที
ในช่วง 30 นาทีแรกเป็ นการปูพื ้นแนวคิดพื ้นฐานการจัดการ อีก 90 นาทีเป็ นการอภิปราย
กลุ่มย่อยและแลกเปลี่ยนการเรี ยนรู้ทงชั
ั ้ นเรี
้ ยน ส่วน 30 นาทีสุดท้ ายให้ ทกุ คนมีโอกาสซักถามและ
สะท้ อนการเรี ยนรู้
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ชวนคุย
ถึงตรงนี ้ หาเจอหรื อยังเอ่ย เรื่ องราว “แพทย์ ครอบครัวกับการจัดการเวชปฏิบัตใิ นบริการ
ปฐมภูมิ” อ่านให้ จบก่อนด้ วยตนเอง ถ้ าไม่อ่านเดี๋ยวจะคุยกับเพื่อนไม่สนุก ไม่ร้ ูเรื่ อง….

จดย่อไว้สักหน่อยนะครับ



หากพร้อมแล้ว
กิจกรรมเป็ นการแลกเปลี่ยนความรู้ ซึง่ มีทงหมด
ั้
4 กรณีศกึ ษา
แบ่งกลุม่ ย่อย กลุม่ ละ 4-6 คน พูดคุยกันในกลุม่ แล้ วแลกเปลี่ยนกันกับกลุม่ ใหญ่อีกครัง้ หนึง่
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กรณีศกึ ษาที่ 1
โรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพตาบล (รพ.สต.) A เปิ ดบริ การ 8.00-16.00 น. มีพยาบาล
เวชปฏิ บัติป ระจ า 2 คน แต่ผ ลัดกัน ให้ บ ริ การวัน ละ 1 คน พยาบาล ก.ให้ บ ริ การวัน จันทร์ -พุธ
พยาบาล ข. ให้ บริ การวันพฤหัสบดี -วันศุกร์ ส่วนวันเสาร์ -อาทิตย์ เป็ นการให้ บริ การโดยพยาบาล
วิชาชีพและเจ้ าหน้ าที่สาธารณสุข
ผู้รับบริ การประมาณร้ อยละ 15 ไม่พึงพอใจ ที่เมื่อมาถึงจุดบริ การจุดแรกมักจะถูกต่ อว่า
ในกรณี ไม่นาบัตรประชาชนหรื อบัตรแสดงสิทธิ์ ติดตัวมาด้ วยทัง้ ๆ ที่ ก็เคยมาใช้ บริ การอยู่บ่อยๆ
และในการเช็ คสิ ทธิ์ ก็พ บว่ามี รายชื่ ออยู่ในพื น้ ที่ นี จ้ ริ ง บางครัง้ ก็ จ ะไม่สนใจเงยหน้ า ฟั งเรื่ องราว
เมื่อผู้รับบริการเล่าให้ ฟัง แสดงกิริยาท่าทางประหนึง่ ตนเองเป็ นพยาบาลวิชาชีพ
เมื่อมาถึงจุดคัดกรอง ผู้รับบริ การจานวนหนึ่งบ่นว่าพนักงานหน้ าห้ องตรวจ ชอบสอบถาม
เรื่ องในครอบครัว ผู้รับบริ การรู้ สึกอึดอัด เพราะหากตอบคาถาม ก็กลัวว่าคนอื่นๆ ที่นงั่ รอจะได้ ยิน
เรื่ องของครอบครัวตนเอง หลังจากให้ ข้อมูลเสร็จแล้ วก็ต้องนัง่ รอพยาบาล ข. ตรวจ อีกเป็ นชัว่ โมงถึง
ชัว่ โมงครึ่ง เนื่องจากพยาบาล ข. จะให้ เวลากับผู้รับบริ การประมาณ 10-15 นาทีตอ่ ราย ทาให้ ต้อง
รอนาน ประกอบกับผู้รับบริ การจานวนหนึ่ง ไม่ช อบที่ พยาบาล ก. ดุว่า จึงไม่อยากมาตรวจวัน
จันทร์ -พุธ ขอเปลี่ยนมาเป็ นตรวจกับ พยาบาล ข. แทน ในบางสัปดาห์ พยาบาล ข. ใช้ เวลาในการ
ตรวจถึงบ่ายโมง เพราะนัดคนไข้ ไว้ จานวนมากเกินกว่าที่จะสามารถตรวจด้ วยตนเองคนเดียวได้
ทัน เวลาทัง้ หมด ท าให้ เ พื่ อ นร่ ว มงานกว่ า ครึ่ ง รู้ สึก หงุด หงิ ด ที่ ไ ม่ส ามารถไปเยี่ ย มบ้ า นได้ ต าม
โปรแกรมที่จดั ไว้
ณ จุดจ่ายยา โดยเฉพาะวันที่ พยาบาล ก. ตรวจ หากมีผ้ รู ับบริ การถูก พยาบาล ก. ดุว่าให้
ผู้บริ การโกรธ/น้ อยใจ/ร้ องไห้ เจ้ าหน้ าที่ที่จุดจ่ายยาก็จะพูดว่า “พยาบาล ก. ก็เป็ นอย่างงี แ้ หละ
แกชอบว่าคนไข้ แต่ที่แกพูดไปก็เพราะรักคนไข้ อยากให้ คนไข้ หาย” แต่โดยส่วนใหญ่ คนไข้ ก็จะบอก
ว่า “พยาบาล ก. ไม่ฟังฉันพูดเลย ถ้ าฉันมีเงินฉันก็ไม่ทนมาหาหมอที่นี่หรอก”
หากท่ านเป็ นที่ปรึกษาให้ กับ รพ.สต. A ท่ านจะมีวิธีจัดการปั ญหานีอ้ ย่ างไร
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กรณีศกึ ษาที่ 2
รพ.สต. B เปิ ดให้ บริการ 8.00-16.00 น. มีแพทย์ จ. ประจา 1 คน แต่ให้ บริ การเพียงครึ่งเช้ า
ช่วงบ่ายจะรับปรึกษาทางโทรศัพท์ ช่วงเย็น 16.00-20.00 น. เป็ นการให้ บริ การโดยพยาบาลวิชาชีพ
และเจ้ าหน้ าที่สาธารณสุข บางวันมีแพทย์เอกชน มาเป็ นครัง้ คราว
ทีมงานใน รพ.สต. B รู้สึกว่าระบบบริ การต่างๆ ควรได้ รับการพัฒนา แต่เมื่อนัดแพทย์ จ.
เพื่อพูดคุยปรึกษาหารื อกัน แพทย์ จ. มักจะบ่ายเบี่ยง เนื่องจากว่า ตอนช่วงบ่ายตนเอง ไปรับตรวจ
ที่ รพ.สต. อื่น หรื อบางครัง้ ก็ให้ เหตุผลว่าต้ องไปสอนนักศึกษาแพทย์ที่โรงพยาบาลใหญ่ยิ่ง แพทย์ จ.
จะตรวจคนไข้ แบบเน้ นวินิจฉัยโรค แต่ไม่สนใจความเจ็บป่ วยของคนไข้ ถึงแม้ ว่าพยาบาลคัดกรอง
ประวัติและบันทึกให้ อย่างละเอียด ก็ไม่สนใจอ่าน หลายครัง้ ต่อว่าพยาบาลคัดกรองว่าเขียนอะไร
มา ไม่เห็นจะเกี่ยวกับ diagnosis เนื่องจากรับงานนอก รพ.สต B ด้ วย ทาให้ บางวันต้ องนัดคนไข้
วันละ 30-40 คน แล้ วรี บๆ ตรวจให้ เสร็จเพื่อจะไปทางานที่อื่นต่อ
ที ม งานได้ คิด พัฒ นาระบบการนัด หมายคนไข้ โ ดยใช้ วิ ธี เ หลื่ อ มเวลาโดยใช้ โ ปรแกรม
คอมพิวเตอร์ นัดหมายคนไข้ เ พื่ อให้ คนไข้ ไ ม่ต้องรอนาน นัดคนไข้ เบาหวานเจาะเลื อดแบบหลัง
อาหาร 2 ชัว่ โมง และนัดคิวคนไข้ วนั ละไม่เกิน 20 คน ช่วงบ่ายนัดคนไข้ ความดันโลหิตสูง ไม่เกิน
20 คน ต่อวัน ในวันที่แพทย์ จ.รี บออกไป ประมาณ 11.00 น. พยาบาลเวชปฏิบตั ิซึ่งมีเพียงหนึ่งคน
ใน รพ.สต. จะเป็ นคนตรวจ และแพทย์ จ.ก็เคยเสนอว่าอยากให้ พยาบาลเวชปฏิบตั ิช่วยตรวจอีก
ห้ องหนึง่ แต่ก็มีสมาชิกทีมงานแย้ งว่าคนไข้ จะยอมตรวจกับแพทย์เท่านัน้
แม้ จะดูเหมือนว่าแก้ ปัญหาเรื่ องไม่ต้องรอนานได้ แต่ดเู หมือนว่าแพทย์ จ. จะไม่คอ่ ยพอใจ
กับวิธีการดังกล่าวเพราะคิดว่าตนเองไม่มีส่วนร่ วมในการคิดสร้ างระบบ และก็มีพยาบาล 2 ใน 5
คน ที่ไม่อยากเปลี่ยนแปลงระบบ รู้สกึ อึดอัดมากเมื่อต้ องใช้ คอมพิวเตอร์ ทาให้ ทางานช้ าและเครี ยด
พยาบาล 2 คนนี ้เห็นด้ วยกับแพทย์ จ. แม้ ในอดีต ไม่คอ่ ยพอใจพฤติกรรมของแพทย์ จ.
หากท่ านเป็ นแพทย์ ท่ ปี รึกษาให้ กับ รพ.สต. B ท่ านจะมีวิธีจัดการปั ญหานีอ้ ย่ างไร
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กรณีศกึ ษาที่ 3
เป็ นที่ทราบกันดีว่าโรงพยาบาลชุมชนเป็ นสถานที่รับส่งต่อจาก รพ.สต. C และในการ
ประชุมระดับอาเภอสารขัณฑ์ก็มีข้อสรุ ปตรงกันว่าหากมีระบบส่งต่อที่ดีจะช่วยให้ การดูแลสุขภาพ
ประชาชนบรรลุประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
แต่จากการพูดคุยกับเจ้ าหน้ าที่ที่ปฏิบตั ิงานใน รพ.สต. C ได้ ทราบว่า ครึ่งหนึ่งของคนไข้ ที่
ถูกส่งไปมักจะไปเพราะคนไข้ มาขอให้ เขียนใบส่งต่อตามที่แพทย์โรงพยาบาลชุมชนนัดหมาย เมื่อดู
รายละเอียดก็ เป็ นคนไข้ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ที่ควบคุมได้ ดี และเจ้ าหน้ าที่ก็ร้ ู จักวิ ถีชีวิต
พฤติกรรมสุขภาพของคนไข้ และครอบครัวเป็ นอย่างดี เจ้ าหน้ าที่ 4 ใน 5 คน ต้ องการให้ โรงพยาบาล
ชุมชนส่งคนไข้ กลับมารับบริการที่ รพ.สต.
นอกจากนี อ้ ี ก ครึ่ ง หนึ่ง ของคนไข้ ที่ ต้ อ งส่ง ไปเพราะคนไข้ ต้ อ งการไปตรวจกับ แพทย์ ที่
โรงพยาบาลชุมชน เจ้ าหน้ าที่ ก. บอกว่าตนเอง มีความรู้ความสามารถพอที่จะดูแลคนไข้ เป็ นหวัด
เจ็ บคอ ปวดเมื่อยร่ างกาย หรื อ ไม่มี แรง ได้ ที่ รพ.สต. แต่ เจ้ าหน้ าที่ ข. บอกว่าตนเองไม่มั่นใจ
เพราะเมื่อ 6 เดือนก่อน เคยส่งเด็กชายอายุ 8 ปี เป็ นไข้ สูง อาเจียน 4 วัน ไปที่โรงพยาบาลชุมชน
แพทย์ วินิจ ฉัยเป็ นไข้ เ ลื อดออก และบอกผู้ปกครองว่า ถ้ า รพ.สต. C ส่ง มาช้ ากว่านี ้ จะตายได้
เจ้ าหน้ าที่ ข. ถูกต่อว่าจากผู้ปกครองอย่างรุ นแรง จนถึงตอนนี ้ไม่มนั่ ใจที่จะดูแลคนไข้ หากตรวจ
คนไข้ ก็จะถามคนไข้ หรื อญาติทุกครัง้ ว่าอยากไปตรวจที่โรงพยาบาลหรื อไม่ ถ้ าอยากไปจะเขียน
ใบส่งต่อให้ ทกุ ครัง้
เมื่อส่งผู้ป่วยกลับมารักษาต่อที่บ้าน โรงพยาบาลชุมชนมีใบส่งตัวกลับมา ระบุรายการยา
ที่ได้ รักษาไป และยากินต่อที่บ้าน ไม่ได้ ระบุรายละเอียดการดูแลอื่นๆ ที่ต้องการให้ ดแู ลต่อเนื่อง
ที่เจ้ าหน้ าที่ รพ.สต. ที่ชว่ ยดูแลคนไข้ ตอ่ ได้
หากท่ านเป็ นแพทย์ ท่ ปี รึกษาให้ กับ รพ.สต. C ท่ านจะมีวิธีจัดการปั ญหานีอ้ ย่ างไร
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กรณีศกึ ษาที่ 4
รพ.สต. D มีเงินบารุงคงเหลือประมาณ 400,000-600,000 บาทต่อเดือน ในขณะที่ รพ.สต.
อื่นในอาเภอเดียวกันมี เงิ นบารุ ง คงเหลื อมากกว่า 1 ล้ านบาทต่อเดือน ผู้บัง คับบัญชาได้ กาชับ
เจ้ าหน้ าที่ใน รพ.สต. D ให้ ชว่ ยกันเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย ทีมงาน รพ.สต. D เห็นช่องทางเพิ่มรายได้
จากการทางานส่งเสริ มสุขภาพประชาชน เนื่องจากใช้ การคีย์ข้อมูลเพื่อให้ ได้ ค่าตอบแทนชดเชย
กลับคืนมา
ที ม งาน รพ.สต. D ได้ ทบทวนรายการข้ อมูล ที่ คีย์แล้ วได้ เงิ นเป็ นหลัก แต่ละเลยการ
เยี่ยมบ้ าน การเยี่ยมชุมชน ที่เคยทามาต่อเนื่องและเป็ นจุดแข็ง เป็ นที่ชื่นชมของประชาชนในอดีต
นอกจากนี ้ พยาบาลวิชาชีพที่ทางานอยู่ด้วยมาทางานเกือบ 9:30 น. ทุกวันด้ วยเหตุผลว่าลูกเรี ยน
อนุบ าล ตื่ น สาย ต้ อ งเสี ย เวลาไปส่ง ลูก ก่ อ นมาท างาน ท าให้ ใ นการบริ ก ารต้ อ งให้ เ จ้ า หน้ า ที่
สาธารณสุข มาช่ว ยทางานบริ ก ารจนถึ ง 10:30 น.เกื อบทุก วัน ส่ง ผลให้ เจ้ า หน้ า ที่ สาธารณสุข
คนดังกล่าวทารายงานประจาเดือนส่ง สสอ./สสจ. ไม่ทนั กลัวถูกตาหนิจากผู้บงั คับบัญชา จึงได้ คีย์
ข้ อ มูล แบบบัน ทึก การเฝ้ าระวัง พฤติกรรมเสี่ ย งต่อโรคหลอดเลื อดหัว ใจและหลอดเลื อดสมอง
โดยที่ไม่ได้ มีการตรวจคัดกรองจริ ง และ ผอ.รพ.สต. ไม่ได้ มีการตรวจสอบการทางานของเจ้ าหน้ าที่
ในหน่วยงาน จึงไม่ทราบเรื่ องที่เกิดขึ ้นภายในดังกล่าว
เมื่อมีการประชุมที่โรงพยาบาลชุมชน พยาบาลทางานใน IPD คนหนึ่งซึ่งมีภูมิลาเนาอยู่ใน
พื ้นที่ รพสต.D ได้ ตอ่ ว่า ผอ.รพ.สต. D ว่ามีการใช้ ข้อมูลของตนเองในการส่งข้ อมูลตรวจคัดกรอง
ไม่ ไ ด้ ต รวจสุข ภาพจริ ง แล้ ว ยกเมฆส่ ง ไปได้ อ ย่า งไร ที่ ร้ ู ก็ เ พราะว่ า ตนเองใช้ สิ ท ธิ์ ข้ า ราชการ
ที่โรงพยาบาลชุมชนรับการตรวจคัดกรอง เจ้ าหน้ าที่โรงพยาบาลชุมชนจะคีย์ข้อมูลส่ง สปสช. แต่คีย์
ไม่ได้ เพราะมี รพ.สต. D ส่งข้ อมูลไปก่อนแล้ ว
หากท่ านเป็ นแพทย์ ท่ ปี รึกษาให้ กับ รพ.สต. D ท่ านจะมีวิธีจัดการปั ญหานีอ้ ย่ างไร
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อ่ านครบทุกกรณีศึกษาหรื อยัง
ลองฝึ กสมอง ลองความคิด ตอบด้ วยตัวเองนะ ก่ อนไปเข้ ากลุ่มคุยแลกเปลี่ยนกับเพื่อน
แหล่ งการเรี ยนรู้
สุรเกียรติ อาชานานุภาพ. การพัฒนาระบบสุขภาพระดับอาเภอ (DHS) : ความเหมือนที่
แตกต่าง.--กรุงเทพฯ : สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ, 2557.
https://drive.google.com/file/d/0B_FaKEYFc0WYVnFIblZQUnJrNXM/view?pli=1
วิธีการประเมิน
การมีสว่ นร่วมในชันเรี
้ ยน และ การเขียนสะท้ อนความรู้สึก
การติดต่ อกับอาจารย์
drsurasit@cpird.in.th หรื อ drsurasit@hotmail.com
เอกสารอ้ างอิง
- Body of Knowledge for Medical Practice Management
http://www.mgma.com/Libraries/Assets/Education%20and%20Certification/C
ertification/Body%20of%20Knowledge/Download-the-Body-of-Knowledge2nd-Edition-Brochure.pdf?ext=.pdf
- Developing and Running a Primary Care Practice Facilitation Program: A How-to Guide
http://www.pcmh.ahrq.gov/sites/default/files/attachments/Developing_and_R
unning_a_Primary_Care_Practice_Facilitation_Program.pdf

คาฝากทิง้ ท้ ายจากใจอาจารย์
การจัดการเวชปฏิบัตทิ ่ ดี ี ไม่ ได้ เกิดมาจากพรสวรรค์
แต่ ท่านสามารถพัฒนาได้ จากการฝึ กอบรมและการเรี ยนรู้ ในการปฏิบัตงิ านจริ ง

