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Scenario A for CPIRD Study Guide 

S1นายสมปอง อาย ุ65 ปี มาตรวจท่ี OPD แล้วหลายครัง้ตัง้แต ่1 เดือนก่อน ด้วยเร่ืองท้องผกูบ้าง ท้องเสียบ้าง บางครัง้ก็มีถ่ายเป็นเลือด แพทย์ให้การรักษาไปตาม
อาการ แพทย์คนลา่สดุได้สง่ตรวจคดักรองมะเร็งล าไส้ พบผลเป็นบวก จงึนดัส่องกล้องทางทวารหนกั พบก้อนท่ีส่วนปลายของ descending colon และได้ท า biopsy 
เอาชิน้เนือ้ไปตรวจ ก่อนออกจากห้องส่องกล้องลงุถามแพทย์วา่ “แล้วอาการถ่ายเป็นมกูเลือดท่ีลงุยงัมี ต้องท าไงครับหมอ” แพทย์ไมไ่ด้ให้ค าชีแ้จงใดๆ บอกให้ลงุรอฟัง
ผลชิน้เนือ้อีก 2 สปัดาห์  
ในชว่ง 2 สปัดาห์ระหวา่งรอผลชิน้เนือ้ ปา้สมใจภรรยาของลงุสมปอง พาลงุมาตรวจท่ีห้องฉกุเฉินด้วยอาการเวียนศีรษะ มนึงงมาก แพทย์ท่ีห้องฉกุเฉินได้ฉีด 
Dimenhydrinate 1 amp IM ให้ยาแก้เวียนศีรษะกลบับ้านไป และแนะน าให้ลงุมาตรวจตามนดัเดมิ  
วนันีแ้พทย์นดัมาฟังผลชิน้เนือ้ ผู้ ป่วยมีภรรยาเดนิทางมาเป็นเพ่ือน มานัง่รอตรวจตัง้แตเ่ช้าจนเย็น สดุท้ายได้พบแพทย์ในชว่ง OPD นอกเวลา แพทย์เพิ่มพนูทกัษะจงึ
นดัมาเจอแพทย์เจ้าของไข้ในวนัรุ่งขึน้ เช้านัน้ปา้สมใจรีบกระซิบแพทย์วา่ “หมอ ลงุเป็นมะเร็งรึเปลา่ ถ้าใช่ หมออยา่เพิ่งบอกลงุนะ”  
แพทย์แจ้งผลชิน้เนือ้ว่าเป็น มะเร็งล าไส้ใหญ่ ระยะท่ีสาม และบอกผู้ ป่วยถึงแผนการรักษาทัง้การผา่ตดัและการให้ยาเคมีบ าบดั หลงัจากทราบผลลงุสมปองรู้สกึตกใจ
มาก และกลวัการรักษาด้วยวิธีท่ีแพทย์แจ้ง จงึตดัสินใจปฏิเสธการรักษาด้วยวิธีการแพทย์แผนปัจจบุนั ลงุสอบถามแพทย์เก่ียวกบัวิธีการรักษาอ่ืนๆ เชน่ การใช้สมนุไพร 
แตเ่น่ืองจากตวัแพทย์เองไม่มีข้อมลูความรู้ในเร่ืองนีเ้ลยจึงไมไ่ด้แนะน าเพิ่มเตมิใดๆ หลงัจบการสนทนา แพทย์นดัลงุสมปอง มาตดิตามอาการอีก 2 สปัดาห์ แตล่งุไมไ่ด้
มาตามนดัอีกเลย  

Facts ประเดน็ปัญหา Study guide topics 

F1.1แพทย์ไมไ่ด้ให้ค าชีแ้จงใดๆ บอกให้ลงุรอฟังผลชิน้เนือ้ ในชว่ง 2 
สปัดาห์ระหวา่งรอผลชิน้เนือ้  
F1.2ปา้สมใจพาลงุสมปองมาตรวจท่ีห้องฉกุเฉินด้วยอาการเวียน
ศีรษะมนึงงมาก 
 

P1.1ผู้ ป่วยยงัมีความกงัวลเก่ียวกบัอาการของตน และ
ต้องการค าแนะน าท่ีกระจา่งชดัจากแพทย์ใชห่รือไม่? 
P1.2การฉีดยาแก้ตามอาการ ชว่ยท าให้เข้าใจผู้ ป่วยได้ดี
เพียงพอแล้วจริงหรือ? 
 
P2เกิดอะไรขึน้กบัระบบบริการสขุภาพ? 
 

SG1  Patient centered 
medicine  
 
 
 
SG2  Health service  system 
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F2 นัง่รอตรวจตัง้แตเ่ช้าจนถึงเย็น แตส่ดุท้ายกลบัได้พบแพทย์เพิ่มพนู
ทกัษะในชว่ง OPD นอกเวลา และต้องนดัมาพบแพทย์เจ้าของไข้ใหม่
ในวนัถดัไป 
 
F3 วนัรุ่งขึน้ เช้านัน้ปา้สมใจรีบกระซิบแพทย์วา่ “หมอ ลงุเป็นมะเร็งรึ
เปลา่ ถ้าใช ่หมออย่าเพิ่งบอกลงุนะ”  
        แพทย์แจ้งผลชิน้เนือ้วา่เป็น มะเร็งล าไส้ใหญ่ ระยะท่ีสาม และ
บอกผู้ ป่วยถึงแผนการรักษาทัง้การผา่ตดัและการให้ยาเคมีบ าบดั  
 
 
 
F4ผู้ ป่วยตดัสินใจปฏิเสธการรักษาด้วยวิธีการแพทย์แผนปัจจบุนั  
 
 
 
 
F5ลงุสอบถามแพทย์เก่ียวกบัวิธีการรักษาอ่ืนๆ เชน่ การใช้สมนุไพร
แทนการรักษาแบบแพทย์แผนปัจจบุนั  
 
 

 
 
P3.1แพทย์ควรมีวิธีหรือกระบวนการในการแจ้งขา่วร้าย
ให้แก่ผู้ ป่วยและญาตอิยา่งไร? 
P3.2เราจะรับมือกบัสภาวะอารมณ์ของผู้ ป่วยในระหวา่ง
การแจ้งขา่วร้ายอยา่งไรดี? 
P 3.3การแสดงความเห็นอกเห็นใจตอ่ผู้ ป่วยเป็นสิ่งท่ีแพทย์
ท่ีดีพงึปฏิบตัิใชห่รือไม่?   
 
P4.1ทา่นมีความคิดเห็นอยา่งไรหากผู้ ป่วยปฏิเสธการรักษา
ท่ีทา่นได้แนะน าให้ไป 
P4.2ทา่นควรท าอยา่งไรหากผู้ ป่วยปฏิเสธการรักษาเม่ือ
พิจารณาตามหลกัจริยธรรมทางการแพทย์ 
 
P5.1การแพทย์ทางเลือกคืออะไร 
P5.2แพทย์แผนปัจจบุนัสามารถให้การดแูลผู้ ป่วยโดย
ผสมผสานการแพทย์แผนปัจจบุนัและการแพทย์ทางเลือก
เข้าด้วยกนัได้อยา่งไร 
 

 
 
SG3 Breaking Bad News 
and Empathy 
 
 
 
 
 
SG4 Refusal of treatment 
 
 
 
 
SG5Complementary and 
Alternative medicine / CAM 
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S2 แพทย์เจ้าของไข้ตดัสินใจชวนทีมสขุภาพออกไปเย่ียมท่ีบ้าน เน่ืองจากลงุขาดนดัไปนานกวา่ 3 เดือน 
เม่ือไปถึงบ้าน พบลงุสมปองนัง่อยูท่ี่ม้านัง่หน้าบ้านกบัปา้สมใจลงุและปา้ดีใจท่ีเห็นทีมสขุภาพไปเย่ียม ทีมสงัเกตเห็นวา่ลงุดอูอ่นเพลียและซูบลงไปมาก หลงัจากท่ีทีม
แพทย์ได้พดูคยุถามอาการ ตรวจร่างกาย จงึนดัลงุไปตรวจเพิ่มเตมิตอ่ท่ีโรงพยาบาล ซึ่งครัง้นีล้งุและปา้ยินดีท่ีจะไปตามแพทย์นดั  
เม่ือตรวจคณุลงุเสร็จเรียบร้อย แพทย์จงึปลีกเวลามาคยุกบัปา้สมใจในฐานะท่ีคณุปา้มีบทบาทเป็นผู้ดแูลหลกัของคณุลงุ  
ปา้สมใจอาย ุ61 ปี มีโรคประจ าตวัเป็น DM, HT, และ มีระดบั BMI อยูใ่นเกณฑ์โรคอ้วน คณุปา้ได้รับการรักษาและรับยาอยูท่ี่คลินิกใกล้บ้าน แตเ่น่ืองจากชว่งหลงัมานี ้
ต้องคอยดแูลคณุลงุ ท าให้การดแูลรักษาตนเองท าได้ไม่สม ่าเสมอเหมือนก่อน ไมไ่ด้ออกก าลงักาย ไมไ่ด้ควบคมุเร่ืองอาหาร และปา้ยงัเลา่วา่ตนมีความเครียดเพิ่มขึน้
มากหลงัจากท่ีคณุลงุป่วย ตอนนีน้อนหลบัยาก ไมเ่หมือนแตก่่อน  
แพทย์ถามประวตัิครอบครัวปา้เพิ่มเตมิ ได้ความว่าพอ่ของปา้เสียชีวิตด้วยโรคหลอดเลือดหวัใจตัง้แตอ่าย ุ54 ปี  
เม่ือประเมินแล้วแพทย์และทีมสรุปกนัว่าปา้สมใจมีภาวะ caregiver burden ร่วมด้วย จงึสอบถามถึงสมาชิกคนอ่ืนๆ ในครอบครัว เผ่ือจะมีใครท่ีสามารถมาชว่ยคณุปา้
ดแูลคณุลงุได้บ้าง  
 
F6 แพทย์เจ้าของไข้ตัดสินใจชวนทีมสุขภาพออกไปเย่ียม ท่ีบ้าน 
เน่ืองจากลงุขาดนดัไปนานกวา่ 3 เดือน 
 
F7 เ ม่ือประเมินแล้วแพทย์และทีมสรุปกันว่าป้าสมใจมีภาวะ 
caregiver burden ร่วมด้วย จึงสอบถามถึงสมาชิกคนอ่ืนๆ ใน
ครอบครัว เผ่ือจะมีใครท่ีสามารถมาชว่ยคณุปา้ดแูลคณุลงุได้บ้าง 
 

P6.1 แพทย์ควรตดัสินใจไปเย่ียมบ้านเม่ือไร 
P6.2 การเย่ียมบ้านมีความส าคญัอยา่งไร 
 
P7.1 เราควรมีแนวทางในการประเมินครอบครัวอยา่งไร จึง
จะเกิดประโยชน์ในการดแูลผู้ ป่วย 
P7.2 บทบาทของสมาชิกครอบครัวในการดูแลผู้ ป่วยเป็น
อยา่งไร ใครบ้างควรเป็นคนดแูลผู้ ป่วย 

SG6 Home health care 
 
 
SG7 Family assessment 
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F8 ปา้สมใจอาย ุ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 ในการให้การดูแลผู้ ป่วยโรคเรือ้รังและครอบครัวควร
ต้องดปูระเดน็ไหนบ้างนะ? 
P9.2 การดูแลผู้ ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ท่ีได้
มาตรฐานตามบริบทของผู้ ป่วย มีแนวทางและเป้าหมาย
การดแูลอยา่งไร? 
P9.3 แนวทางการประเมินผู้ดแูลมีอะไรบ้าง? 
 
 
 
 
 
 

 
 
SG8 WWF elderly 
 
 
 
SG9 WWF chronic illness 
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S3 ปา้เลา่ให้ฟังวา่ลกู 2 คนของปา้ คงจะมาชว่ยแบง่เบาภาระจากปา้ได้ยาก เพราะแตล่ะคนก็มีเร่ืองของตนเองให้ต้องแก้ไข    
ลกูสาวคนโต นางสมจิตอาย ุ35 ปี ท างานโรงงานทอผ้า ป่วยด้วยอาการจามน า้มกูไหล และมีผ่ืนแพ้ คนัตามตวับอ่ยๆ แตง่งานมีครอบครัว มีลกูสองคน หลานคนโต
เรียนชัน้มธัยมต้น คนเล็กอาย ุ5 ขวบ เพิ่งเข้าเรียนชัน้อนบุาล ปา้เล่าวา่สงสารลกูสาวท่ีมีสามีตดิเหล้า และท าร้ายร่างกายภรรยาเป็นประจ า ช่วงหลงัลกูเขยเองก็ตกงาน 
ลกูสาวจงึต้องท างานหนกัอยู่คนเดียว แม้แตพ่าลกูไปรับการฉีดวคัซีนตามนดั ก็ไมส่ามารถพาไปได้ ท าให้หลานคนเล็กได้รับวคัซีนไมค่รบ และดเูหมือนจะมีน า้หนกั
น้อยด้วย  เด็กเร่ิมไมอ่ยากไปโรงเรียน  มีอาการอาการเอาแตใ่จตวัเอง  
สว่นลกูชายของปา้ ช่ือสมหมาย อาย ุ28 ปี ท างานโรงแรม ยงัไมต่า่งงาน ปา้เลา่วา่ ปา้รู้สกึสงสยั ไมรู้่วา่ลกูปา้คนนีเ้ป็นตุ๊ดเป็นเกย์หรือเปล่า เพราะเขาไมเ่คยเลา่ให้ปา้
ฟัง อาจจะเน่ืองมาจากลกูรู้ว่าลงุสมปองตัง้ความหวงัไว้ท่ีเขาเยอะ จะให้เขาเป็นคนดแูลทกุคนในบ้านแทนลงุ และท่ีส าคญัคณุลงุมีทศันคตท่ีิเป็นลบอยา่งมากตอ่คน
กลุม่รักร่วมเพศนี ้ทกุครัง้ท่ีเห็นดาราในทีวีลงุก็จะหงุดหงิดและต าหนิดาราเหลา่นัน้ให้คนในบ้านฟัง พกัหลงัลกูชายจึงไมค่อ่ยกลบับ้านเหมือนก่อน และเคยพดูเปรยๆ
กบัปา้วา่อยากตัง้ใจเรียน และหาโอกาสย้ายไปท างานในตา่งประเทศ เพราะนา่จะได้เงินดี ท้าทาย และมีอิสระในการใช้ชีวิตมากกว่าอยู่ท่ีเมืองไทย ปา้เองก็ไมไ่ด้วา่
อะไรถ้าลกูจะไป แตป่า้ก็ยงัไมไ่ด้บอกลงุเร่ืองนี ้  
หลงัจากฟังเร่ืองราวตา่งๆ ทีมเย่ียมบ้านได้ให้การดแูลคณุปา้ ให้ก าลงัใจและนดัคณุปา้ไปตรวจรักษาเร่ืองเบาหวานความดนัโลหิตสงู พร้อมกบัคณุลงุในวนัเดียวกนั 
เพ่ือลดภาระจากการเดนิทาง และได้นดัติดตามเย่ียมบ้าน ครอบครัวนีอี้กเป็นระยะๆ ตอ่เน่ือง 
จากนัน้ 6 เดือนตอ่มา อาการลงุสมปองแยล่งมาก ตรวจพบมี liver metastasis ลงุมีอาการปวดมาก ท้องผกู ท้องโตขึน้ ไมก่ี่สปัดาห์หลงัจากนัน้ลงุก็เสียชีวิตลงท่ีบ้าน  
 
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 
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F11 นางสมจิต…แต่งงานมีครอบครัว มีลูกสองคน คนโตเรียนชัน้
มธัยมต้น คนเล็กอาย ุ5 ขวบ เพิ่งเข้าเรียนชัน้อนบุาล  
ป้าเล่าว่าสงสารลูกสาวท่ีมีสามีติดเหล้า และท าร้ายร่างกายภรรยา
เป็นประจ า ช่วงหลงัลกูเขยเองก็ตกงาน ลกูสาวจึงต้องท างานหนกัอยู่
คนเดียว 
 
F12 แม้แตพ่าลกูไปรับการฉีดวคัซีนตามนดั ก็ไม่สามารถพาไปได้ ท า
ให้หลานคนเล็กได้รับวคัซีนไมค่รบ และดเูหมือนจะมีน า้หนกัน้อยด้วย  
เดก็ เร่ิมไมอ่ยากไปโรงเรียน  มีอาการอาการเอาแตใ่จตวัเอง 
 
F13 ปา้รู้สึกสงสยั ไม่รู้ว่าลกูปา้คนนีเ้ป็นตุ๊ดเป็นเกย์หรือเปล่า เพราะ
เขาไม่เคยเล่าให้ป้าฟัง อาจจะเน่ืองมาจากลูกรู้ว่าลุงสมปองตัง้
ความหวังไว้ท่ีเขาเยอะ จะให้เขาเป็นคนดูแลทุกคนในบ้านแทนลุง 
และท่ีส าคัญคุณลุงมีทัศนคติท่ีเป็นลบอย่างมากต่อคนกลุ่ม รักร่วม
เพศนี ้… พกัหลงัลกูชายจึงไม่คอ่ยกลบับ้านเหมือนก่อน และเคยพูด
เปรยๆ กับป้าว่าอยากตัง้ใจเรียน และหาโอกาสย้ายไปท างานใน
ต่างประเทศ เพราะน่าจะได้เงินดี ท้าทาย และมีอิสระในการใช้ชีวิต

 
 
P11.1 จะรู้ได้อย่างไรว่าผู้ ป่วยมีปัญหาความรุนแรงใน
ครอบครัว 
P11.2 ท่านจะดูแลผู้ ป่ วย ท่ี มี ปัญหาความ รุนแรงใน
ครอบครัวเบือ้งต้นอยา่งไร 
 
 
P12 ท่านจะมีแนวทางการดูแลครอบครัวท่ีมีเด็กในด้าน
ใดบ้าง 
 
 
P13 ท่านมีแนวทางการแนะน าในการดูแลครอบครัวท่ีมี
สมาชิกกลุม่หลากหลายทางเพศอยา่งไรบ้าง 
 
 
 
 
 
 

 
 
SG11 WWF couple and 
domestic violence 
 
 
 
 
SG12 WWF children and 
adolescent 
 
 
SG13 WWF LGBTQ  
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มากกว่าอยู่ท่ีเมืองไทย ป้าเองก็ไม่ได้ว่าอะไรถ้าลูกจะไป แต่ป้าก็ยัง
ไมไ่ด้บอกลงุเร่ืองนี ้  
 
F14 6 เดือนตอ่มา อาการลงุสมปองแยล่งมาก ตรวจพบมี liver 
metastasis ลงุมีอาการปวดมาก ท้องผกู ท้องโตขึน้ ไมก่ี่สปัดาห์หลงั
จากนัน้ลงุก็เสียชีวิตลงท่ีบ้าน 

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

 
 
SG14 Palliative care and 
WWF dying 
 

S4 ทางบ้านได้จดังานศพให้ท่ีวดั ทีมแพทย์ตดัสินใจไปร่วมงานศพคณุลงุ และสงัเกตเห็นวา่ชาวบ้านส่วนใหญ่ท่ีมาร่วมงานมีน า้หนกัเกิน มีภาวะอ้วนกนัมากกว่า 30% 
จงึเกิดค าถามขึน้มาวา่จะท าอยา่งไรให้ประชาชนในชมุชนนี ้ลดความเส่ียงตอ่การเจ็บป่วยด้วยโรคเรือ้รังในอนาคต  และพบวา่ชาวบ้านโดยเฉพาะผู้ชาย  สบูบหุร่ี  และ
ด่ืมเหล้าในงานศพ กนัจ านวนมาก  
นอกจากนี ้ยงัพบวา่คนสว่นหนึง่ท่ีมาร่วมงานศพเป็นชาวพมา่ พอถามปา้สมใจ ปา้จงึบอกวา่เป็นเพ่ือนลกูสาวท่ีท างานอยูท่ี่โรงงานด้วยกนั บางคนพอทราบว่ามีทีมหมอ
มาจากโรงพยาบาลจงึเข้ามาปรึกษาเร่ืองเจ็บป่วยด้วยอาการปวดเม่ือยไมส่บายเล็กๆ น้อยๆ ทางทีมแพทย์และพยาบาลจงึน าประเดน็ตา่งๆ ท่ีพบในงาน 
ศพ มาพดูคยุกนัตอ่ เร่ืองจะจดัการกบัการจดับริการสขุภาพอยา่งไรให้เหมาะกบัคนในพืน้ท่ีชมุชนนี ้ซึง่มีทัง้คนอ้วน คนตา่งชาต ิและกลุม่ผู้ ป่วยท่ีรักษาอยูเ่ดมิ  
ก่อนกลบัออกจากงานศพ แพทย์ได้แนะน าให้ลกูสาวผู้ ป่วยหาโอกาสไปตรวจคดักรองมะเร็งล าไส้ท่ีโรงพยาบาล โดยได้คยุถึงแนวทางการตรวจคดักรองเบือ้งต้นท่ีทาง 
รพ. ใช้อยู่ขณะนีด้้วยวิธีการตรวจอจุจาระ และหากผิดปกต ิก็จะสง่ตรวจเพิ่มเตมิเพ่ือยืนยนัผลด้วยวิธีอ่ืนตอ่ไป ได้ยินอยา่งนัน้ นางสมจิตรู้สกึกงัวล และปรึกษาแพทย์วา่
หากตนจะสอ่งกล้องไปเลย จะได้หรือไม ่ แพทย์จงึอธิบายขัน้ตอนการตรวจคดักรองและแนวทางปฏิบตัโิดยละเอียดให้ฟังอีกครัง้ ซึง่ทางนางสมจิตก็เข้าใจและรับปาก
วา่จะไปตรวจคดักรองหลงัจากท่ีเสร็จพิธีงานศพของพอ่ตน 
หลงัจากทีมแพทย์ได้ตดิตามดแูลครอบครัวนีอ้ยา่งตอ่เน่ือง ได้จดัให้มีการพดูคยุกนัระหวา่งสมาชิกในครอบครัว เร่ืองราวตา่งๆก็เป็นผลไปในทางท่ีดีขึน้เร่ือยๆ ลกูเขย
สามารถเลิกเหล้าได้ และได้งานประจ าท า ท าให้นางสมจิตมีเวลามาดแูลคนอ่ืนๆ ในครอบครัวมากขึน้ทัง้ลกูๆ และปา้สมใจสว่นลกูชายก็ตดัสินใจเปิดเผยตวัเองกบัแม่
และพี่สาว และเลือกท่ีจะท างานในใกล้บ้าน เพ่ือนท่ีจะสามารถดแูลคนอ่ืนๆ ในครอบครัวได้ตามท่ีพอ่ได้ฝากฝังเอาไว้ 
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F15 - F17 สงัเกตเห็นวา่ชาวบ้านสว่นใหญ่ท่ีมาร่วมงานมีน า้หนกัเกิน 
มีภาวะอ้วนกนัมากกว่า 30% จึงเกิดค าถามขึน้มาว่าจะท าอยา่งไรให้
ประชาชนในชุมชนนี ้ลดความเส่ียงต่อการเจ็บป่วยด้วยโรคเรือ้รังใน
อนาคต  และพบว่าชาวบ้านโดยเฉพาะผู้ชาย  สบูบหุร่ี  และด่ืมเหล้า
ในงานศพ กนัจ านวนมาก  
 
 
 
 
F18 พบว่าคนส่วนหนึ่งท่ีมาร่วมงานศพเป็นชาวพม่า…พอทราบว่ามี
ทีมหมอมาจากโรงพยาบาลจงึเข้ามาปรึกษาเร่ืองเจ็บป่วยด้วยอาการ
ปวดเม่ือยไมส่บายเล็กๆ น้อยๆ 
 
F19 ทางทีมแพทย์และพยาบาลจึงน าประเด็นตา่งๆ ท่ีพบในงานศพ 
มาพูดคุยกันต่อ เร่ืองจะจัดการกับการจดับริการสุขภาพอย่างไรให้
เหมาะกับคนในพืน้ท่ีชุมชนนี ้ซึ่งมีทัง้คนอ้วน คนต่างชาติ และกลุ่ม
ผู้ ป่วยท่ีรักษาอยูเ่ดมิ 
 
F20 แพทย์ได้แนะน าให้ลูกสาวผู้ ป่วยหาโอกาสไปตรวจคัดกรอง
มะเร็งล าไส้ท่ีโรงพยาบาล โดยได้คุยถึงแนวทางการตรวจคดักรอง

P15.1 ท่านมีวิ ธีการค้นหาปัญหาสุขภาพในชุมชนได้
อยา่งไร 
P15.2 จะท าอย่างไรให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแล
สขุภาพของตนเองและชมุชน 
 
P16-17 ท่านจะปรับเปล่ียนพฤตกิรรมสว่นบคุคลและชมุชน
อยา่งไร 
 
 
P18 ชาวตา่งชาตมีิผลตอ่ระบบบริการสขุภาพอยา่งไร 
 
 
 
P19 ในการพิจารณาจัดบริการสุขภาพปฐมภูมิในพืน้ท่ี มี
ประเดน็อะไรบ้าง 
 
 
 
P20 ท่านมีแนวทางอย่างไรในการตดัสินใจเลือกส่งตรวจ
เพ่ือคดักรองและใช้บริการสขุภาพอยา่งสมเหตสุมผล 

SG15 WWF community  
 
 
 
 
SG16 Behavioral Change 
SG17 Health promotion and 
prevention 
 
SG18 Cross cultural 
medicine 
 
 
SG19 Practice management 
In primary care setting 
 
 
 
SG20 Health economics  
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เบือ้งต้นท่ีทาง รพ. ใช้อยู่ขณะนีด้้วยวิธีการตรวจอุจจาระ และหาก
ผิดปกติ ก็จะส่งตรวจเพิ่มเติมเพ่ือยืนยันผลด้วยวิธีอ่ืนต่อไป ได้ยิน
อย่างนัน้ นางสมจิตรู้สึกกังวล และปรึกษาแพทย์ว่าหากตนจะส่อง
กล้องไปเลย จะได้หรือไม่ แพทย์จึงอธิบายขัน้ตอนการตรวจคดักรอง
และแนวทางปฏิบัติโดยละเอียดให้ฟังอีกครัง้ ซึ่ งทางนางสมจิตก็
เข้าใจและรับปากว่าจะไปตรวจคดักรองหลังจากท่ีเสร็จพิธีงานศพ
ของพอ่ตน 
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Working with family of the LGBT  
(การดูแลผู้ป่วยและครอบครัวกลุ่มหลากหลายทางเพศ) 

 

 
 ความหลากหลายทางเพศมีความส าคัญอย่างไรกัน ท าไมจึงต้องเรียนรู้ด้วยนะ 

(Overview of topic and Expected learning outcomes) 

 

LGBTQQ ย่อมาจาก lesbian, gay, bisexual, transgender, queer, และ questioning 
นกัศกึษามกัจะได้ยินค าเหล่านีอ้ยู่บอ่ย ๆ ในสงัคมปัจจบุนัท่ีมีการเปิดกว้างในเร่ืองคา่นิยมทางเพศ 
ดงันัน้ในวงการแพทย์เอง การเรียนรู้วิธีและแนวทางการดแูลผู้ ป่วยและครอบครัวกลุ่มหลากหลาย
ทางเพศนีจ้งึมีความจ าเป็นไมน้่อย เนือ้หาความรู้ในหวัข้อนีจ้ะรวมตัง้แตค่ านิยามของศพัท์แตล่ะค า
ท่ีพบบอ่ย “ความตา่งในความเหมือน” และ “ความเหมือนในความตา่ง” ของร่างกาย จิตใจแตล่ะ
บคุคลในกลุม่นีว้า่จะมีผลตอ่สขุภาพอยา่งไร ปัจจยัเส่ียงตอ่การก่อโรคคืออะไร การดแูลรักษาและ
ปอ้งกนัปัจจยัเส่ียงสขุภาพตา่ง ๆ ในกลุม่หลากหลายทางเพศควรท าอยา่งไร การสบัสนหรือสงสยั
เก่ียวกบัคา่นิยมทางเพศของตนมีผลตอ่สขุภาวะอยา่งไร ในฐานะแพทย์มีแนวทางการดแูลบคุคล
กลุม่นีอ้ย่างไร และนอกจากนีก้ารสร้างครอบครัวของประชากรในกลุม่นี ้ มีผลดีผลเสียตอ่ระบบ
ครอบครัวอยา่งไรได้บ้าง ปัจจบุนัการมีบตุรหรือรับบตุรบญุธรรมมาเลีย้งดใูนครอบครัวกลุม่รักร่วม
เพศ จะมีผลตอ่การปรับตวัของเดก็หรือไม ่ และอย่างไรเหลา่นีจ้งึเป็นสิ่งท่ีนกัศกึษาควรศกึษาหา
ความรู้เพ่ือการดแูลผู้ ป่วยและครอบครัวท่ีมีประสิทธิผลสงูสดุ  

 

 
 
 
 
 ก่อนจะท่ีเข้าสู่บทเรียนเร่ืองนี ้เราควรอ่านเร่ืองอะไรมาก่อนบ้าง (Prerequisites) 

 
- Family system and family assessment  
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 มาค้นหาค าตอบจากค าถามเหล่านีกั้นนะ (Learning strategies) 
1. เรียนรู้ค านิยามศัพท์ใหม่ๆกันเถอะ 

“ขอสามค า นิยามให้หน่อย”  บอกความแตกต่างของ 3 ค านี ้
Sex Gender identity Sexual orientation 

   

 

    
แบบไหนที่ใช่เรา มาลองประเมินตัวเองกันค่ะ 

   
วงกลมรอบค าท่ีส่ือความหมายถึงความเป็นเรา 
 
  
       
  

 
 
  
 
   
 
 
 
 
 
 

Transgender 

Queer  

Questioning 
Q

u
e
e
r 

Sexual 
orientation

Gender 
identity

Sex

Transwomen 

Heterosexual  

      Homosexual 

Bisexual 

Gay 

Lesbian 

Transmen 

Female  

Male  

Female to male 
(F2M) 

Male to female 
(M2F) 

XX chromosome 

XY chromosome 
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 แล้วค าต่าง ๆ เหล่านีล่้ะ ตีความกันว่าอย่างไร?! 
Same-sex marriage 
 

 

Surrogate mother 
 

 

Biological mother/ father 
 

 

Homophobia 
 

 

Anti-Gay 
 

 

Heterosexism 
 

 

Coming out 
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จากกรณีตวัอยา่งของเรา “นายสมหมาย”  
“....สว่นลกูชายของปา้ ช่ือสมหมาย อาย ุ28 ปี ท างานโรงแรม ยงัไมต่า่งงาน ปา้เลา่ว่า ปา้

รู้สกึสงสยั ไมรู้่วา่ลกูปา้คนนีเ้ป็นตุ๊ดเป็นเกย์หรือเปล่า เพราะเขาไมเ่คยเลา่ให้ปา้ฟัง อาจจะ
เน่ืองมาจากลกูรู้วา่ลงุสมปองตัง้ความหวงัไว้ท่ีเขาเยอะ จะให้เขาเป็นคนดแูลทกุคนในบ้านแทนลงุ 
และท่ีส าคญัคณุลงุมีทศันคติท่ีเป็นลบอยา่งมากตอ่คนกลุ่มรักร่วมเพศนี ้ทกุครัง้ท่ีเห็นดาราในทีวีลงุ
ก็จะหงดุหงิดและต าหนิดาราเหลา่นัน้ให้คนในบ้านฟัง พกัหลงัลกูชายจงึไมค่อ่ยกลบับ้านเหมือน
ก่อน และเคยพดูเปรยๆกบัปา้วา่อยากตัง้ใจเรียน และหาโอกาสย้ายไปท างานในตา่งประเทศ 
เพราะนา่จะได้เงินดี ท้าทาย และมีอิสระในการใช้ชีวิตมากกวา่อยูท่ี่เมืองไทย ปา้เองก็ไมไ่ด้วา่อะไร
ถ้าลกูจะไป แตป่า้ก็ยงัไมไ่ด้บอกลงุเร่ืองนี.้....”   
ถงึตอนนีแ้ล้ว นักศึกษาคิดว่าสมหมายและคนในครอบครัวก าลังประสบปัญหาใดบ้าง
หรือไม่ อย่างไร มาลองวิเคราะห์กันค่ะ 
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อะไรบ้างที่เป็นปัญหาสุขภาพและปัจจัยเส่ียงต่อสุขภาพของกลุ่มหลากหลายทางเพศ 
 

Gay Lesbian Transgender 
   

 
(* นกัศกึษาสามารถอา่นเนือ้หาเพิ่มเตมิประกอบการคดิวิเคราะห์ได้จากเอกสารภาคผนวก) 
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 ระยะหลงัมานี ้เราจะพบเห็นส่ือสงัคมออกข่าวมากมายเก่ียวกบัการแตง่งานของกลุม่
หลากหลายทางเพศ ตวัอยา่งเชน่ คนดงัๆในวงการบนัเทิงเมืองไทยหลายคู ่ท่ีจดัพิธีแตง่งานกบัคูรั่ก
เพศเดียวกนั การแตง่งานน ามาสูก่ารสร้างครอบครัวซึง่รูปแบบองค์ประกอบของสมาชิกครอบครัว
ตา่งไปจากรูปแบบครอบครัวดัง้เดมิ  

 
 
นักศึกษามีความคิดเหน็อย่างไรบ้างคะต่อการแต่งงานและสร้างครอบครัวของกลุ่ม

หลากหลายทางเพศ 
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สถานการณ์ LGBT ในภมูิภาคตา่ง ๆ ของโลก  

 
 
 
การยอมรับการแตง่งานในกลุม่หลากหลายทางเพศในพืน้ท่ีตา่ง ๆ ทัว่โลก  
 

 
 

(Source: http://ilga.org) 

(The Economist, 2012) 
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พ่อ-พ่อ... แม่-แม่ ....เอ๊ะ แล้วระบบครอบครัวจะเป็นยังไงล่ะ?!!   
มาลองวิเคราะห์กันดีกว่านะว่าครอบครัวที่เป็น homosexual กับ ครอบครัวที่เป็น 
heterosexual จะส่งผลดี ผลเสียต่อ family system อย่างไรบ้าง 
 

Pros Cons 
Traditional family  

LGBT family  

 
เอ๊ะ!!! แล้วเดก็ท่ีถูกเลีย้งดู และเตบิโตในครอบครัวชาวเกย์จะเป็นมีค่านิยมทางเพศไปใน
ท านองเดียวกันกับผู้เลีย้งดูหรือไม่นะ นักศึกษามีความคิดเหน็อย่างไร 
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 เคยดูละคร หรือภาพยนตร์สัน้เหล่านีกั้นมัย้คะ ??? 
1. Boy – short film https://www.youtube.com/watch?v=WwV7ENOTeek   

 
2.   มินท์ กับ มิว ความลับกับความรัก Club Friday Ep.11 ช่วงเวลานาทีที่ 24.54 – 
30.44 https://www.youtube.com/watch?v=Ili6_CD4XYU  

 
หลังจากดูคลิปแล้ว ลองวิเคราะห์ตัวละครดูมัย้คะ 
ลองจินตนาการไปว่า ถ้าหากเราเป็นแพทย์ประจ าครอบครัวของตัวละครคนนัน้ 
เราจะมีค าแนะน าและแนวทางให้กับเขาหรือเธอในการส่ือสารกับสมาชิกอ่ืนใน
ครอบครัวอย่างไรบ้าง 

-  

https://www.youtube.com/watch?v=WwV7ENOTeek
https://www.youtube.com/watch?v=Ili6_CD4XYU
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ในทางกลับกัน! ถ้าตัวละครในคลิป ยังสับสน ไม่มีความชัดเจนเก่ียวกับค่านิยมทาง
เพศของตนเอง เขาหรือเธอจะมีความเส่ียงต่อสุขภาพอย่างไรบ้างนะ  
 
 
 
 
 
 
 

 

 กลยุทธ์ส าหรับแพทย์และบุคลากรสุขภาพในการดูแลผู้ป่วยกลุ่ม LGBT 
• Patient-centered approach 

• Provide safe atmosphere 
• Support both family and healthcare teams 

• Advocacy:  
– organization level: inside the practice 

– Community level: school, workplace, neighborhoods 

– National level: policy, mass media, law 
• Aware of personal bias: anti-gay or homophobia 

 
 

 อุปสรรคในการดูแลผู้ป่วยกลุ่มหลากหลายทางเพศ 

• Lack of knowledge and education 

• Lack of standards of care for LGBT  

• Negative social attitudes: Anti-Gay, Homophobia, heterosexism 
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 มีข้อสงสัยตดิขัดเร่ืองบทเรียน อย่าเก็บเงียบให้ต้องอึดอัดใจ ถามอาจารย์ได้เลย 

ชอ่งทางติดตอ่  อาจารย์ผู้สอน __________________ 

เบอร์โทรตดิตอ่ __________________ 

อีเมลล์ ______________________  
 

 เอกสารอ่านประกอบ 

- หนงัสือคู่มือการดูแลสุขภาพครอบครัว โดย ผศ.พญ.สายพิณ หตัถีรัตน์ และคณะ 
หน้า 343-359 
- หนงัสือ Caring for lesbian and gay people: A clinical guide โดย Allan Peterkin 
and Cathy Ridson ใน Chapter one เร่ือง Why a clinical guide on lesbian and Gay 
health? หน้า 3-12 
 

 ประเมินผลอย่างไร รู้ยัง??! 
1. MCQ 
2. CRQ 
 

 References 
1. สายพณิ หัตถีรัตน์ และคณะ. คู่มือการดูแลสุขภาพครอบครัว. กรุงเทพฯ: หมอ

ชาวบ้าน, 2553. 
2. Peterkin A. Ridson C. Caring for lesbian and gay people: A clinical guide. 

University of Toronto press. 2003. 
3. Maurice W. Sexual medicine in primary care. Missouri: Mosby, 1999.  
4. Definition of Terms:  Sex, Gender, Gender Identity, Sexual Orientation. URL: 

https://www.apa.org/pi/lgbt/resources/sexuality-definitions.pdf     
 
 
 

 

ฉันไม่ได้ต้องการให้เธอเป็นเพยีงหมออย่างเดียวเท่านั้นแต่ฉันต้องการให้เธอเป็นคนด้วย 
I don't want you to be only a doctor, but I also want you to be a man 
                                         ….สมเดจ็พระมหิตลาธิเบศร อดลุยเดชวิกรม พระบรมราชชนก 

https://www.apa.org/pi/lgbt/resources/sexuality-definitions.pdf
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ภาคผนวก 
 

ตารางแสดง LGBT health concerns 

Infection and disease risk 
related to sexual behavior 

Cultural factors Disclosure of sexual 
orientation, gender identity 

Prejudice and discrimination Concealed sexual identity 

HIV /AIDS 
HAV and HBV 
Enteritis (giardia, amoeba) 
HPV (and associated anal 
cancer) 
BV 
Anal cancer 
Other STDs 

Body culture: eating disorders 
Socialization through bars: 
drug, alcohol, tobacco use 
Nulliparity or pregnant later in 
life: breast cancer 
Parenting: mental health 
concerns, question on 
insemination methods 
Gender polarity in dominant 
culture: conflicts for 
transgender and intersex 
persons 

Psychological adjustment, 
depression, anxiety, suicide 
Conflicts with family of 
origins, lack of social support 
Physical/ economic disclosure 

Provider bias, lack of 
sensitivity 
Harassment and 
discrimination in medical 
encounters, employment, 
housing, and child custody 
Limited access to care or 
insurance coverage 
Pathologizing of gender-
variant behavior 
Violence against LGBT 
population 

Reluctance to seek 
preventive care 
Delayed medical treatment 
Incomplete medical history 
(eg. concealed risks, sexually 
related complications, social 
factors) 

 Peterkin A. and Risdon C., Caring for lesbian and gay people: a clinical guide, 2003 
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