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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 ก่อนออกจากห้องส่องกล้องลุงถามแพทย์ว่า “แล้วอาการถ่ายเป็นมกูเลือดท่ีลงุยงัมี 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 แตเ่น่ืองจากตวัแพทย์เองไม่มีข้อมูลความรู้ในเร่ืองนีเ้ลยจึงไม่ได้แนะน าเพิ่มเติมใดๆ หลงัจบการสนทนา แพทย์นดัลงุสมปอง 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  
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F2 นั่งรอตรวจตัง้แต่เช้าจนถึงเย็น แต่สุดท้ายกลับได้พบแพทย์
เพิ่มพูนทักษะในช่วง OPD นอกเวลา และต้องนัดมาพบแพทย์
เจ้าของไข้ใหมใ่นวนัถดัไป 
 

F3 วนัรุ่งขึน้ เช้านัน้ป้าสมใจรีบกระซิบแพทย์ว่า “หมอ ลงุเป็นมะเร็ง  
รึเปลา่ ถ้าใช ่หมออยา่เพิ่งบอกลงุนะ”  
แพทย์แจ้งผลชิน้เนือ้ว่าเป็น มะเร็งล าไส้ใหญ่ ระยะท่ีสาม และบอก
ผู้ 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 
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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 
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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 
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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 แม้แตพ่าลกูไปรับการฉีดวคัซีนตามนดั ก็ไม่สามารถพาไปได้ ท าให้หลานคนเล็กได้รับวคัซีนไม่ ครบ และดเูหมือน   
จะมีน า้หนกัน้อยด้วย  เดก็เร่ิมไมอ่ยากไปโรงเรียน  มีอาการอาการเอาแตใ่จตวัเอง  
สว่นลกูชายของป้า ช่ือสมหมาย อาย ุ28 ปี ท างานโรงแรม ยงัไมต่า่งงาน ป้าเลา่วา่ป้ารู้สกึสงสยั ไมรู้่วา่ลกูป้าคนนีเ้ป็นตุ๊ดเป็นเกย์หรือเปล่า เพราะเขาไม่เคยเล่าให้    
ป้าฟัง อาจจะเน่ืองมาจากลกูรู้ว่าลงุสมปองตัง้ความหวงัไว้ท่ีเขาเยอะ จะให้เขาเป็นคนดแูลทกุคนในบ้านแทนลงุ และท่ีส าคญัคณุลงุมีทศันคติท่ีเป็นลบอย่างมาก      
ตอ่คนกลุม่รักร่วมเพศนี ้ทกุครัง้ท่ีเห็นดาราในทีวีลงุก็จะหงุดหงิดและต าหนิดาราเหล่านัน้ให้คนในบ้านฟัง พกัหลงัลกูชายจึงไม่คอ่ยกลบับ้านเหมือนก่อน และเคย
พูดเปรยๆกับป้าว่าอยากตัง้ใจเรียน และหาโอกาสย้ายไปท างานในต่างประเทศ เพราะน่าจะได้เงินดี ท้าทาย และมีอิสระในการใช้ชีวิตมากกว่าอยู่ท่ีเมืองไทย        
ป้าเองก็ไมไ่ด้วา่อะไรถ้าลกูจะไป แตป้่าก็ยงัไมไ่ด้บอกลงุเร่ืองนี ้  
หลังจากฟังเร่ืองราวต่างๆ ทีมเย่ียมบ้านได้ให้การดูแลคุณป้า ให้ก าลังใจและนัดคณุป้าไปตรวจรักษาเร่ืองเบาหวานความดนัโลหิตสูง พร้อมกับคุณลุงในวัน
เดียวกนั เพ่ือลดภาระจากการเดนิทาง และได้นดัตดิตามเย่ียมบ้าน ครอบครัวนีอี้กเป็นระยะๆ ตอ่เน่ือง 
จากนัน้ 6 เดือนตอ่มา อาการลงุสมปองแย่ลงมาก ตรวจพบมี liver metastasis ลงุมีอาการปวดมาก ท้องผกู ท้องโตขึน้ ไม่ก่ีสปัดาห์หลงัจากนัน้ลงุก็เสียชีวิตลง     
ท่ีบ้าน  
F10 นางสมจิตอายุ 35 ปี ท างานโรงงานทอผ้า ป่วยด้วยอาการจาม
น า้มกูไหล และมีผ่ืนแพ้ คนัตามตวับอ่ยๆ 
 
 
 

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

SG10 Occupational 
medicine 
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F11 นางสมจิต…แต่งงานมีครอบครัว มีลูกสองคน คนโตเรียนชัน้
มธัยมต้น คนเล็กอาย ุ5 ขวบ เพิ่งเข้าเรียนชัน้อนบุาล  
ป้าเลา่วา่สงสารลกูสาวท่ีมีสามีติดเหล้า และท าร้ายร่างกายภรรยาเป็น
ประจ า ช่วงหลังลูกเขยเองก็ตกงาน ลูกสาวจึงต้องท างานหนักอยู่        
คนเดียว 
 
F12 แม้แต่พาลูกไปรับการฉีดวัคซีนตามนัด ก็ไม่สามารถพาไปได้       
ท าให้หลานคนเล็กได้รับวคัซีนไม่ครบ และดูเหมือนจะมีน า้หนักน้อย
ด้วย  เดก็ เร่ิมไมอ่ยากไปโรงเรียน  มีอาการอาการเอาแตใ่จตวัเอง 
 
F13 ป้ารู้สกึสงสยั ไมรู้่วา่ลกูป้าคนนีเ้ป็นตุ๊ดเป็นเกย์หรือเปล่า เพราะเขา
ไมเ่คยเลา่ให้ป้าฟัง อาจจะเน่ืองมาจากลกูรู้ว่าลงุสมปองตัง้ความหวงัไว้
ท่ีเขาเยอะ จะให้เขาเป็นคนดแูลทกุคนในบ้านแทนลงุ และท่ีส าคญัคณุ
ลุงมีทศันคติท่ีเป็นลบอย่างมากต่อคนกลุ่มรักร่วมเพศนี ้… พักหลงัลูก
ชายจึงไม่ค่อยกลบับ้านเหมือนก่อน และเคยพูดเปรยๆ กับป้าว่าอยาก
ตัง้ใจเรียน และหาโอกาสย้ายไปท างานในต่างประเทศ เพราะน่าจะได้
เงินดี ท้าทาย และมีอิสระในการใช้ชีวิตมากกว่าอยู่ท่ีเมืองไทย ป้าเองก็
ไมไ่ด้วา่อะไรถ้าลกูจะไป แตป้่าก็ยงัไมไ่ด้บอกลงุเร่ืองนี ้  

P11.1 จะรู้ได้อย่างไรว่าผู้ ป่วยมีปัญหาความรุนแรงใน
ครอบครัว 
P11.2 ท่านจะดูแลผู้ ป่วยท่ีมีปัญหาความรุนแรงใน
ครอบครัวเบือ้งต้นอยา่งไร 
 
 
P12 ท่านจะมีแนวทางการดแูลครอบครัวท่ีมีเด็กในด้าน
ใดบ้าง 
 

 
P13 ท่านมีแนวทางการแนะน าในการดแูลครอบครัวท่ีมี
สมาชิกกลุม่หลากหลายทางเพศอยา่งไรบ้าง 
 
 
 
 
 
 

SG11  WWF couple and 
domestic violence 
 
 
 

 
SG12  WWF children 
and adolescent 
 
 
SG13 WWF LGBTQ  
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F14 6 เดือนต่อมา อาการลุงสมปองแย่ลงมาก ตรวจพบมี liver 
metastasis ลุงมีอาการปวดมาก 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 มีภาวะอ้วนกนัมากกว่า 
30% จึงเกิดค าถามขึน้มาว่าจะท าอย่างไรให้ประชาชนในชมุชนนี ้ลดความเส่ียงต่อการเจ็บป่วยด้วยโรคเรือ้รังในอนาคต  และพบว่าชาวบ้านโดยเฉพา ะผู้ชาย      
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 โดยได้คยุถึงแน วทางการตรวจคดักรองเบือ้งต้น           
ท่ีทาง รพ. ใช้อยู่ขณะนีด้้วยวิธีการตรวจอจุจาระ และหากผิดปกติ ก็จะส่งตรวจเพิ่มเติมเพ่ือยืนยนัผลด้วยวิธีอ่ืนต่อไป ได้ยินอย่างนัน้ นางสมจิตรู้สึกกงัวล และ
ปรึกษาแพทย์วา่หากตนจะสอ่งกล้องไปเลย จะได้หรือไม ่แพทย์จงึอธิบายขัน้ตอนการตรวจคดักรองและแนวทางปฏิบตัิโดยละเอียดให้ฟังอีกครัง้ ซึ่งทางนางสมจิต
ก็เข้าใจ และรับปากวา่จะไปตรวจคดักรองหลงัจากท่ีเสร็จพิธีงานศพของพอ่ตน 
หลงัจากทีมแพทย์ได้ติดตามดูแลครอบครัวนีอ้ย่างต่อเน่ือง ได้จัดให้มีการพูดคยุกันระหว่างสมาชิกในครอบครัว เร่ืองราวต่าง ๆก็เป็นผลไปในทางท่ีดีขึน้เร่ือยๆ 
ลกูเขยสามารถเลิกเหล้าได้ และได้งานประจ าท า ท าให้นางสมจิตมีเวลามาดแูลคนอ่ืนๆ ในครอบครัวมากขึน้ทัง้ลกูๆ และป้าสมใจส่วนลูกชายก็ตดัสินใจเปิดเผย
ตวัเองกบัแมแ่ละพี่สาว และเลือกท่ีจะท างานในใกล้บ้าน เพ่ือนท่ีจะสามารถดแูลคนอ่ืนๆ ในครอบครัวได้ตามท่ีพอ่ได้ฝากฝังเอาไว้ 
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F15 - F17 สงัเกตเห็นว่าชาวบ้านส่วนใหญ่ท่ีมาร่วมงานมีน า้หนกั
เกิน มีภาวะอ้วนกันมากกว่า 30% จึงเกิดค าถามขึน้มาว่าจะท า
อย่างไรให้ประชาชนในชุมชนนี ้ลดความเส่ียงต่อการเจ็บป่วยด้วย
โรคเรือ้รังในอนาคต  และพบว่าชาวบ้านโดยเฉพาะผู้ชาย  สูบบุหร่ี  
และดื่มเหล้าในงานศพ กนัจ านวนมาก  
 
 
 
 
 
F18 พบวา่คนสว่นหนึ่งท่ีมาร่วมงานศพเป็นชาวพม่า…พอทราบว่ามี
ทีมหมอมาจากโรงพยาบาลจงึเข้ามาปรึกษาเร่ืองเจ็บป่วยด้วยอาการ
ปวดเม่ือยไมส่บายเล็กๆ น้อยๆ 
 
F19 ทางทีมแพทย์และพยาบาลจึงน าประเด็นตา่งๆ ท่ีพบในงานศพ 
มาพูดคยุกันต่อ เร่ืองจะจัดการกับการจัดบริการสุขภาพอย่างไรให้
เหมาะกับคนในพืน้ท่ีชุมชนนี ้ซึ่งมีทัง้คนอ้วน คนต่างชาติ และกลุ่ม
ผู้ ป่วยท่ีรักษาอยูเ่ดมิ 

P15.1 ท่านมีวิธีการค้นหาปัญหาสุขภาพในชุมชนได้
อยา่งไร 
P15.2 จะท าอย่างไรให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแล
สขุภาพของตนเองและชมุชน 
 
P16-17 ท่านจะปรับเปล่ียนพฤติกรรมส่วนบุคคลและ
ชมุชนอยา่งไร 
 
 
 
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 
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F20 แพทย์ได้แนะน าให้ลูกสาวผู้ ป่วยหาโอกาสไปตรวจคดักรอง
มะเร็งล าไส้ท่ีโรงพยาบาล โดยได้คุยถึงแนวทางการตรวจคดักรอง
เบือ้งต้นท่ีทาง รพ. ใช้อยู่ขณะนีด้้วยวิธีการตรวจอจุจาระ และหาก
ผิดปกติ ก็จะส่งตรวจเพิ่มเติมเพ่ือยืนยันผลด้วยวิธีอ่ืนต่อไป ได้ยิน
อย่างนัน้ นางสมจิตรู้สึกกังวล และปรึกษาแพทย์ว่าหากตนจะส่อง
กล้องไปเลย จะได้หรือไม่ แพทย์จึงอธิบายขัน้ตอนการตรวจคดักรอง
และแนวทางปฏิบัติโดยละเอียดให้ฟังอีกครัง้ ซึ่งทางนางสมจิต          
ก็เข้าใจและรับปากว่าจะไปตรวจคดักรองหลงัจากท่ีเสร็จพิธีงานศพ
ของพอ่ตน 
 

P20 ท่านมีแนวทางอย่างไรในการตดัสินใจเลือกส่งตรวจ
เพ่ือคดักรองและใช้บริการสขุภาพอยา่งสมเหตสุมผล 
  
 

SG20 Health economics  
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A keynote of … 

  Practice management in  
 

การจดัการเวชปฏบิัตใินบริการปฐมภมู ิ
 
 

ท าไมฉันต้องเรียน.... 
 การจดัระบบการดแูลให้ผู้ ป่วยเป็นศนูย์กลาง การท างานร่วมกนัเป็นทีมเพ่ือพฒันาระบบ
สขุภาพระดบัอ าเภอและระบบสขุภาพชมุชน จะเกิดขึน้ได้จากการท่ีแพทย์ผู้น าทีมสขุภาพมีทกัษะ
ในการจดัการนอกเหนือจากการท า clinical practice ได้อยา่งโดดเดน่แล้ว  

การจดัการเวชปฏิบตัใินบริการปฐมภมูิ (Practice Management in Primary Care) 
หมายถึง งานท่ีแพทย์ครอบครัวและทีมงานจ าเป็นต้องท าในทกุด้านเพ่ือให้เกิดระบบการบริการ/
การดแูลคนไข้และ ประชาชนท่ีดีหรือดีกวา่เดมิ ซึง่เป็นสิ่งท่ีนอกเหนือจากการเน้นเฉพาะเร่ืองการ
ดแูลรักษาทางคลินิกหรือการ ดแูลคนไข้  
 
เรียนรู้อะไร 

1. อธิบายความหมายและขอบเขตของการจดัการเวชปฏิบตัิในบริการปฐมภมูิ 
2. แลกเปล่ียนประสบการณ์ปัญหาการจดัการเวชปฏิบตัใินบริการปฐมภมูิ 
3. ระดมสมองเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาจากกรณีศกึษา 

 
ส่ิงท่ีต้องรู้มาก่อน 
 ไมจ่ าเป็นต้องรู้อะไรมาก่อน ขอแคอ่า่นบนัทึกยอ่เก่ียวกบัความหมายและขอบเขตจากไฟล์
แนบท่ีเป็น pdf “แพทย์ครอบครัวกบัการจดัการเวชปฏิบตัิในบริการปฐมภมูิ” ก่อนเข้าชัน้เรียน 
 
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
 ใช้เวลาเรียนรู้แบบมีสว่นร่วม 150 นาที 
 ในช่วง 30 นาทีแรกเป็นการปพืูน้แนวคิดพืน้ฐานการจดัการ อีก 90 นาทีเป็นการอภิปราย
กลุ่มย่อยและแลกเปล่ียนการเรียนรู้ทัง้ชัน้เรียน ส่วน 30 นาทีสุดท้ายให้ทกุคนมีโอกาสซกัถามและ
สะท้อนการเรียนรู้ 

Primary Care 
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ถึงตรงนี ้หาเจอหรือยงัเอ่ย เร่ืองราว “แพทย์ครอบครัวกับการจัดการเวชปฏิบัตใินบริการ
ปฐมภูมิ” อา่นให้จบก่อนด้วยตนเอง ถ้าไมอ่่านเด๋ียวจะคยุกบัเพ่ือนไมส่นกุ ไมรู้่เร่ือง…. 

 

ชวนคุย 

 
 

จดย่อไว้สักหน่อยนะครับ 

 

 กิจกรรมเป็นการแลกเปล่ียนความรู้ ซึง่มีทัง้หมด 4 กรณีศกึษา  
แบง่กลุม่ยอ่ย กลุม่ละ 4-6 คน พดูคยุกนัในกลุม่ แล้วแลกเปล่ียนกนักบักลุม่ใหญ่อีกครัง้หนึง่  

 

หากพร้อมแล้ว  
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โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.) A เปิดบริการ 8.00-16.00 น. มีพยาบาล       

เวชปฏิบัติประจ า 2 คน แต่ผลัดกันให้บริการวันละ 1 คน พยาบาล ก.ให้บริการวันจันทร์-พุธ 
พยาบาล ข. ให้บริการวนัพฤหสับดี-วนัศุกร์ ส่วนวนัเสาร์-อาทิตย์ เป็นการให้บริการโดยพยาบาล
วิชาชีพและเจ้าหน้าท่ีสาธารณสขุ 
 ผู้ รับบริการประมาณร้อยละ 15 ไม่พึงพอใจ ท่ีเม่ือมาถึงจุดบริการจุดแรกมกัจะถูกต่อว่า   
ในกรณีไม่น าบตัรประชาชนหรือบตัรแสดงสิทธ์ิ ติดตวัมาด้วยทัง้ๆ ท่ีก็เคยมาใช้บริการอยู่บ่อยๆ     
และในการเช็คสิทธ์ิก็พบว่ามีรายช่ืออยู่ในพืน้ท่ีนีจ้ริง บางครัง้ก็จะไม่สนใจเงยหน้าฟังเร่ืองราว       
เม่ือผู้ รับบริการเลา่ให้ฟัง แสดงกิริยาทา่ทางประหนึง่ตนเองเป็นพยาบาลวิชาชีพ 
 เม่ือมาถึงจดุคดักรอง ผู้ รับบริการจ านวนหนึ่งบน่ว่าพนกังานหน้าห้องตรวจ ชอบสอบถาม
เร่ืองในครอบครัว ผู้ รับบริการรู้สึกอึดอดั เพราะหากตอบค าถาม ก็กลวัว่าคนอ่ืนๆ ท่ีนัง่รอจะได้ยิน
เร่ืองของครอบครัวตนเอง หลงัจากให้ข้อมลูเสร็จแล้วก็ต้องนัง่รอพยาบาล ข. ตรวจ อีกเป็นชัว่โมงถึง
ชัว่โมงคร่ึง เน่ืองจากพยาบาล ข. จะให้เวลากบัผู้ รับบริการประมาณ 10-15 นาทีตอ่ราย ท าให้ต้อง
รอนาน ประกอบกับผู้ รับบริการจ านวนหนึ่งไม่ชอบท่ี พยาบาล ก. ดุว่า จึงไม่อยากมาตรวจวัน
จนัทร์-พุธ ขอเปล่ียนมาเป็นตรวจกบั พยาบาล ข. แทน ในบางสปัดาห์ พยาบาล ข. ใช้เวลาในการ
ตรวจถึงบ่ายโมง เพราะนดัคนไข้ไว้จ านวนมากเกินกว่าท่ีจะสามารถตรวจด้วยตนเองคนเดียวได้
ทันเวลาทัง้หมด ท าให้เพ่ือนร่วมงานกว่าคร่ึงรู้สึกหงุดหงิดท่ีไม่สามารถไปเย่ียมบ้านได้ตาม
โปรแกรมท่ีจดัไว้ 
 ณ จดุจา่ยยา โดยเฉพาะวนัท่ี พยาบาล ก. ตรวจ หากมีผู้ รับบริการถกู พยาบาล ก. ดวุ่าให้
ผู้บริการโกรธ/น้อยใจ/ร้องไห้ เจ้าหน้าท่ีท่ีจุดจ่ายยาก็จะพูดว่า “พยาบาล ก. ก็เป็นอย่างงีแ้หละ       
แกชอบวา่คนไข้ แตท่ี่แกพดูไปก็เพราะรักคนไข้ อยากให้คนไข้หาย” แตโ่ดยส่วนใหญ่ คนไข้ก็จะบอก
วา่ “พยาบาล ก. ไมฟั่งฉนัพดูเลย ถ้าฉนัมีเงินฉนัก็ไมท่นมาหาหมอท่ีน่ีหรอก” 
 หากท่านเป็นที่ปรึกษาให้กับ รพ.สต. A ท่านจะมีวิธีจัดการปัญหานีอ้ย่างไร 
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รพ.สต. B เปิดให้บริการ 8.00-16.00 น. มีแพทย์ จ. ประจ า 1 คน แตใ่ห้บริการเพียงคร่ึงเช้า 

ชว่งบา่ยจะรับปรึกษาทางโทรศพัท์ ชว่งเย็น 16.00-20.00 น. เป็นการให้บริการโดยพยาบาลวิชาชีพ
และเจ้าหน้าท่ีสาธารณสขุ บางวนัมีแพทย์เอกชน มาเป็นครัง้คราว 
 ทีมงานใน รพ.สต. B รู้สึกว่าระบบบริการตา่งๆ ควรได้รับการพฒันา แตเ่ม่ือนดัแพทย์ จ. 
เพ่ือพดูคยุปรึกษาหารือกนั แพทย์ จ. มกัจะบา่ยเบี่ยง เน่ืองจากว่า ตอนช่วงบา่ยตนเอง ไปรับตรวจ
ท่ี รพ.สต. อ่ืน หรือบางครัง้ก็ให้เหตผุลวา่ต้องไปสอนนักศกึษาแพทย์ท่ีโรงพยาบาลใหญ่ยิ่ง แพทย์  จ. 
จะตรวจคนไข้แบบเน้นวินิจฉัยโรค แต่ไม่สนใจความเจ็บป่วยของคนไข้ ถึงแม้ว่าพยาบาลคดักรอง
ประวตัิและบนัทึกให้อย่างละเอียด ก็ไม่สนใจอ่าน หลายครัง้ต่อว่าพยาบาลคดักรองว่าเขียนอะไร
มา ไม่เห็นจะเก่ียวกบั diagnosis เน่ืองจากรับงานนอก รพ.สต B ด้วย ท าให้บางวนัต้องนดัคนไข้   
วนัละ 30-40 คน แล้วรีบๆ ตรวจให้เสร็จเพื่อจะไปท างานท่ีอ่ืนตอ่  
 ทีมงานได้คิดพัฒนาระบบการนัดหมายคนไข้โดยใช้วิธีเหล่ือมเวลาโดยใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์นัดหมายคนไข้เพ่ือให้คนไข้ไม่ต้องรอนาน นัดคนไข้เบาหวานเจาะเลือดแบบหลัง
อาหาร 2 ชัว่โมง และนดัคิวคนไข้วนัละไม่เกิน 20 คน ช่วงบ่ายนดัคนไข้ความดนัโลหิตสูง ไม่เกิน    
20 คน ตอ่วนั ในวนัท่ีแพทย์ จ.รีบออกไป ประมาณ 11.00 น. พยาบาลเวชปฏิบตัิซึ่งมีเพียงหนึ่งคน
ใน รพ.สต. จะเป็นคนตรวจ และแพทย์ จ.ก็เคยเสนอว่าอยากให้พยาบาลเวชปฏิบตัิช่วยตรวจอีก
ห้องหนึง่ แตก็่มีสมาชิกทีมงานแย้งวา่คนไข้จะยอมตรวจกบัแพทย์เทา่นัน้  
 แม้จะดเูหมือนว่าแก้ปัญหาเร่ืองไม่ต้องรอนานได้ แตด่เูหมือนว่าแพทย์ จ. จะไม่คอ่ยพอใจ
กบัวิธีการดงักล่าวเพราะคิดว่าตนเองไม่มีส่วนร่วมในการคิดสร้างระบบ และก็มีพยาบาล 2 ใน 5 
คน ท่ีไมอ่ยากเปล่ียนแปลงระบบ รู้สกึอดึอดัมากเม่ือต้องใช้คอมพิวเตอร์ ท าให้ท างานช้าและเครียด 
พยาบาล 2 คนนีเ้ห็นด้วยกบัแพทย์ จ. แม้ในอดีต ไมค่อ่ยพอใจพฤตกิรรมของแพทย์ จ. 
 หากท่านเป็นแพทย์ที่ปรึกษาให้กับ รพ.สต. B ท่านจะมีวิธีจัดการปัญหานีอ้ย่างไร 
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เป็นท่ีทราบกันดีว่าโรงพยาบาลชุมชนเป็นสถานท่ีรับส่งต่อจาก รพ.สต. C และในการ

ประชุมระดบัอ าเภอสารขณัฑ์ก็มีข้อสรุปตรงกนัว่าหากมีระบบส่งต่อท่ีดีจะช่วยให้การดแูลสุขภาพ
ประชาชนบรรลปุระสิทธิผลและประสิทธิภาพ  
 แตจ่ากการพดูคยุกบัเจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบตัิงานใน รพ.สต. C ได้ทราบว่า คร่ึงหนึ่งของคนไข้ท่ี
ถกูสง่ไปมกัจะไปเพราะคนไข้มาขอให้เขียนใบส่งตอ่ตามท่ีแพทย์โรงพยาบาลชมุชนนดัหมาย เม่ือดู
รายละเอียดก็เป็นคนไข้เบาหวาน ความดนัโลหิตสูง ท่ีควบคุมได้ดี และเจ้าหน้าท่ีก็รู้จักวิ ถีชีวิต 
พฤตกิรรมสขุภาพของคนไข้และครอบครัวเป็นอยา่งดี เจ้าหน้าท่ี 4 ใน 5 คน ต้องการให้โรงพยาบาล
ชมุชนสง่คนไข้กลบัมารับบริการท่ี รพ.สต. 
 นอกจากนีอี้กคร่ึงหนึ่งของคนไข้ท่ีต้องส่งไปเพราะคนไข้ต้องการไปตรวจกับแพทย์ท่ี
โรงพยาบาลชุมชน เจ้าหน้าท่ี ก. บอกว่าตนเอง มีความรู้ความสามารถพอท่ีจะดแูลคนไข้เป็นหวดั 
เจ็บคอ ปวดเม่ือยร่างกาย หรือ ไม่มีแรง ได้ท่ี รพ.สต. แต่ เจ้าหน้าท่ี ข. บอกว่าตนเองไม่มั่นใจ 
เพราะเม่ือ 6 เดือนก่อน เคยส่งเด็กชายอายุ 8 ปี เป็นไข้สูง อาเจียน 4 วนั ไปท่ีโรงพยาบาลชุมชน 
แพทย์วินิจฉัยเป็นไข้เลือดออก และบอกผู้ ปกครองว่า ถ้า รพ.สต. C ส่งมาช้ากว่านี ้จะตายได้ 
เจ้าหน้าท่ี ข. ถูกต่อว่าจากผู้ปกครองอย่างรุนแรง จนถึงตอนนีไ้ม่มัน่ใจท่ีจะดูแลคนไข้ หากตรวจ
คนไข้ก็จะถามคนไข้หรือญาติทุกครัง้ว่าอยากไปตรวจท่ีโรงพยาบาลหรือไม่ ถ้าอยากไปจะเขียน     
ใบสง่ตอ่ให้ทกุครัง้ 
 เม่ือส่งผู้ ป่วยกลบัมารักษาต่อท่ีบ้าน โรงพยาบาลชมุชนมีใบส่งตวักลบัมา ระบรุายการยา      
ท่ีได้รักษาไป และยากินต่อท่ีบ้าน ไม่ได้ระบุรายละเอียดการดแูลอ่ืนๆ ท่ีต้องการให้ดแูลต่อเน่ือง           
ท่ีเจ้าหน้าท่ี รพ.สต. ท่ีชว่ยดแูลคนไข้ตอ่ได้ 
 หากท่านเป็นแพทย์ที่ปรึกษาให้กับ รพ.สต. C ท่านจะมีวิธีจัดการปัญหานีอ้ย่างไร 
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รพ.สต. D มีเงินบ ารุงคงเหลือประมาณ 400,000-600,000 บาทตอ่เดือน ในขณะท่ี รพ.สต.

อ่ืนในอ าเภอเดียวกันมีเงินบ ารุงคงเหลือมากกว่า 1 ล้านบาทต่อเดือน ผู้ บังคับบญัชาได้ก าชับ
เจ้าหน้าท่ีใน รพ.สต. D ให้ชว่ยกนัเพิ่มรายได้ ลดรายจา่ย ทีมงาน รพ.สต. D เห็นช่องทางเพิ่มรายได้
จากการท างานส่งเสริมสุขภาพประชาชน เน่ืองจากใช้การคีย์ข้อมูลเพ่ือให้ได้ค่าตอบแทนชดเชย
กลบัคืนมา  
 ทีมงาน รพ.สต. D ได้ทบทวนรายการข้อมูลท่ีคีย์แล้วได้เงินเป็นหลัก แต่ละเลยการ        
เย่ียมบ้าน การเย่ียมชุมชน ท่ีเคยท ามาต่อเน่ืองและเป็นจดุแข็ง เป็นท่ีช่ืนชมของประชาชนในอดีต 
นอกจากนี ้พยาบาลวิชาชีพท่ีท างานอยู่ด้วยมาท างานเกือบ 9:30 น. ทกุวนัด้วยเหตผุลว่าลูกเรียน
อนุบาล ต่ืนสาย ต้องเสียเวลาไปส่งลูกก่อนมาท างาน ท าให้ในการบริการต้องให้เจ้าหน้าท่ี
สาธารณสุขมาช่วยท างานบริการจนถึง 10:30 น.เกือบทุกวัน ส่งผลให้เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข        
คนดงักลา่วท ารายงานประจ าเดือนสง่ สสอ./สสจ. ไม่ทนั กลวัถกูต าหนิจากผู้บงัคบับญัชา จึงได้คีย์
ข้อมูลแบบบันทึกการเฝ้าระวังพฤติกรรมเส่ียงต่อโรคหลอดเลือดหัวใจและหลอดเลือดสมอง           
โดยท่ีไมไ่ด้มีการตรวจคดักรองจริง และ ผอ.รพ.สต. ไม่ได้มีการตรวจสอบการท างานของเจ้าหน้าท่ี
ในหนว่ยงาน จงึไมท่ราบเร่ืองท่ีเกิดขึน้ภายในดงักลา่ว  
 เม่ือมีการประชมุท่ีโรงพยาบาลชมุชน พยาบาลท างานใน IPD คนหนึ่งซึ่งมีภูมิล าเนาอยู่ใน
พืน้ท่ี รพสต.D ได้ตอ่ว่า ผอ.รพ.สต. D ว่ามีการใช้ข้อมลูของตนเองในการส่งข้อมลูตรวจคดักรอง 
ไม่ได้ตรวจสุขภาพจริง แล้วยกเมฆส่งไปได้อย่างไร ท่ี รู้ก็เพราะว่าตนเองใช้สิทธ์ิข้าราชการ                
ท่ีโรงพยาบาลชมุชนรับการตรวจคดักรอง เจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาลชมุชนจะคีย์ข้อมลูส่ง สปสช. แตคี่ย์
ไมไ่ด้ เพราะมี รพ.สต. D สง่ข้อมลูไปก่อนแล้ว 
 หากท่านเป็นแพทย์ที่ปรึกษาให้กับ รพ.สต. D ท่านจะมีวิธีจัดการปัญหานีอ้ย่างไร  
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แหล่งการเรียนรู้ 

สรุเกียรติ อาชานานภุาพ. การพฒันาระบบสขุภาพระดบัอ าเภอ (DHS) : ความเหมือนท่ี
แตกตา่ง.--กรุงเทพฯ : ส านกังานหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาติ, 2557. 

https://drive.google.com/file/d/0B_FaKEYFc0WYVnFIblZQUnJrNXM/view?pli=1 
  
วิธีการประเมิน 
 การมีสว่นร่วมในชัน้เรียน และ การเขียนสะท้อนความรู้สึก 
 
การตดิต่อกับอาจารย์ 
 drsurasit@cpird.in.th หรือ drsurasit@hotmail.com 
 
เอกสารอ้างอิง 

- 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-Knowledge-
2nd-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 

 
 
 

การจัดการเวชปฏิบัตทิี่ดี ไม่ได้เกิดมาจากพรสวรรค์  
แต่ท่านสามารถพัฒนาได้จากการฝึกอบรมและการเรียนรู้ในการปฏิบัตงิานจริง 

 

ลองฝึกสมอง ลองความคิด ตอบด้วยตัวเองนะ ก่อนไปเข้ากลุ่มคุยแลกเปล่ียนกับเพื่อน 
 

อ่านครบทุกกรณีศึกษาหรือยัง 

 

ค าฝากทิง้ท้ายจากใจอาจารย์ 

mailto:drsurasit@cpird.in.th%20หรือ
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