
 

  

  

  

 

 

 

พญ.เบญ็จภรณ์  เกรียงไกรเพช็ร์ 

วุฒบิัตรเวชศาสตร์ครอบครัว 

STUDY GUIDE 



Study guide: WWF of chronic disease 
 

เร่ิมต้นเรียนรู้กับ "การรับมือกับผู้ป่วยโรคเรือ้รัง"(Outline) 
 
   "โรคเรือ้รัง" ถ้าเกิดขึน้กบัใครหรือครอบครัวใด อาจจะเป็นฝันร้ายส าหรับครอบครัวนัน้ๆไป
เลยก็เป็นได้ หากเราไมเ่คยรู้จกัหรือเผชิญสถานการณ์นัน้ๆมาก่อน โดยทัว่ไปสามารถแบง่โรคโดย
ใช้ในทางการด าเนินโรคได้แก่ โรคท่ีเป็นแล้วหาย เป็นแล้วเสียชีวิต และเป็นแล้วเป็นเรือ้รัง โดยท่ี
สองชนิดแรกอาจจะดไูมย่ากเทา่ไรนกัเม่ือเทียบกบั  โรคเรือ้รัง   
 โรคเรือ้รังไมเ่พียงสง่ผลกระทบกบัผู้ เป็นโรคเทา่นัน้แตย่งัส่งผลทัง้ครอบครัวผู้ดแูลอีกด้วย มี
หลายๆการศกึษาพบวา่ สมัพนัธภาพในครอบครัวมีอิทธิพลอยา่งมากตอ่อตัราการตายและ
ผลการรักษา ตวัอยา่งเชน่ หญิงท่ีป่วยเป็นโรคหวัใจในครอบครัวท่ีมีการให้ก าลงัใจกนัน้อย พบวา่มี
อตัราตายสงูขึน้กว่าเดมิ2-3เทา่  ท านองเดียวกบัผลการรักษาในโรคเบาหวาน หอบหืด ไมเกรน การ
ลดน า้หนกั พบวา่แยล่งในครอบครัวท่ีมีความขดัแย้ง  นอกจากนัน้คณุภาพการแตง่งานในคูส่มรสมี
ผลตอ่การรอดชีวิตในโรคเรือ้รัง เชน่ในผู้ ป่วยโรคหลอดเลือดหวัใจ โรคไตวายเรือ้รัง มะเร็งเต้านม 
คณุภาพของการแตง่งานสมัพนัธ์กบัระบบภมูิต้านทานในผู้ ป่วย 
 ระบบสมดลุของครอบครัวเปล่ียนไปตามชว่งชีวิตตามวยัของครอบครัวนัน้ๆ  การเกิดโรค
เรือ้รังในครอบครัว จะท าให้มีการเสียสมดลุขึน้ในครอบครัว ครอบครัวนัน้ๆนอกจากจะต้องรับมือ
กบัการเปล่ียนแปลงตามชว่งอายแุล้วยงัต้องรับมือกบัโรคเรือ้รังท่ีเกิดขึน้ในครอบครัว  ดงันัน้เราควร
มีความรู้ในการประเมินครอบครัวท่ีมีโรคเรือ้รังเพ่ือจะได้ชว่ยเหลือครอบครัวนัน้ๆได้ดียิ่งขึน้ 
 
อาจารย์ อยากให้ลองเรียนรู้วิธีใหม่ๆ กนัดนูะคะ  
 
 
 
 
 
 



  
 

1. นิสิตแพทย์เข้าใจลกัษณะธรรมชาตขิองผู้ ป่วยและครอบครัวท่ีมีโรคเรือ้รัง 
2. นิสิตแพทย์ทราบสญัญาณบง่ชี(้warning sign)ถึงครอบครัวผู้ ป่วยท่ีมีโรคเรือ้รังท่ีต้องการ

ได้รับค าปรึกษา 
3. นิสิตแพทย์ทราบแนวทางการประเมินครอบครัวในครอบครัวท่ีมีผู้ ป่วยโรคเรือ้รัง 
4. นิสิตแพทย์น าทกัษะการประเมินและให้การชว่ยเหลือครอบครัวท่ีมีผู้ ป่วยโรคเรือ้รัง

ได้                             
 
 
                                                                                    
 
 

เร่ือง การเปล่ียนแปลงตามชว่งอายใุนครอบครัว (family life cycle) และภาระงานตามวยั 
 
 
 

 
ปี4 ฝึกน าทกัษะไปใช้เป็นรายกลุม่   
ปี5 ฝึกน าทกัษะไปใช้เป็นรายกลุม่ 
ปี6 ฝึกน าทกัษะไปใช้เป็นรายบคุคล  

 
 
 
 
 

เรามาตัง้เป้าหมายการเรียนร่วมกันก่อน 
(Learning outcome) 

ทบทวนบทเรียน(prerequisites) 

Timetable 
 



       
1. ก่อนเรียน   :  

ศกึษา study guide และ เติมค าตอบล่วงหน้าและค้นประวตักิารรักษาผู้ ป่วยผู้ใหญ่โรค
เรือ้รัง และสมัภาษณ์ผู้ ป่วย โรคเรือ้รัง กลุม่ละ 1case ในประเดน็ดงันี ้ 
- วนัหนึง่ๆท าอะไรบ้าง ? 
- ชีวิตเปล่ียนไปอยา่งไรตัง้แตป่่วย ? 
- ยงัสามารถท ากิจกรรมใดได้บ้าง ? 
-  รู้สกึอยา่งไรท่ีต้องมาตามหมอนดัทกุครัง้ ? 
- หวงัผลการรักษาไว้อยา่งไรบ้าง ? 

2. ในช้ันเรียน (2-3 ชม.)  :  
- ลองนกึถึงครอบครัวท่ีมี มีโรคเรือ้รัง หรือในกรณีท่ีครอบครัวมี case  อภิปรายใน

ประเดน็ ความรู้สกึ สง่ผลกระทบกบัครอบครัวเราด้านใดบ้าง  และอยากได้หมอดู
ประเดน็ใด                                                                                                                                                       

- ร่วมอภิปราย Case Scenario 1cases (ในตวัอยา่ง)โดยอาศยัหลกั การของ
working with family of chronic disease  

3. นอกช้ันเรียน  :   
น าทกัษะของ working with family of chronic disease ไปใช้ในการดแูลผู้ ป่วยท่ีได้รับ
มอบหมาย ใน    รพสต. 1 cases/ OPD FM 1 cases/ เย่ียมบ้าน 1 cases 

4. Assignment   :   
เขียนรายงานผู้ ป่วยท่ีดแูลแบบ  working with family of chronic disease ท่ีประทบัใจ คน
ละ 1 case พร้อม อภิปราย ประเดน็ ได้แก่ ประโยชน์ท่ีได้จากการดแูลแบบ working with 
family of chronic disease เม่ือเปรียบเทียบกบัการดแูลแบบเก่า  ในขณะอยูใ่นรายวิชา 

5. เก็บ logbook :   
การดแูลผู้ ป่วยโรคเรือ้รังขณะอยู่ward สตูนิรีเวช  ศลัยกรรม อายรุกรรม  จกัษุวิทยา  ห ูคอ 
จมกู อย่างน้อยรายวิชาละ1case พร้อมสง่รายงาน ( ปี4 3case, ปี5 2case, ปี6 3case) 

 
 

แนวทางการเรียนรู้ (Learning strategy) 



 
 
 

1. สายพิณ หตัถีรัตน์   การดแูลสขุภาพครอบครัว working with family พิมพ์ครัง้ท่ี 1   
กรุงเทพมหานคร  ส านกัพิมพ์หมอชาวบ้าน  2553  หน้า 157-162  

2. Susan H. McDaniel ,Thomas L. Campbell, Jeri Hepworth , Family-oriented 
primary care  2nd ed. United States of America : Springer  , 2005 : 304-322  

3. ค้นOPD card ผู้ ป่วยโรคเรือ้รังได้แก่เบาหวาน   ความดนั กลุม่ละ1คนมาสรุปโรค 
4. สมัภาษณ์ผู้ ป่วยโรคเรือ้รังรวมทัง้ญาตกิลุม่ละ1case ในประเดน็  

- วนัหนึง่ๆท าอะไรบ้าง 
- ชีวิตเปล่ียนไปอยา่งไรบ้างตัง้แตป่่วย   
- ยงัสามารถท ากิจกรรมอะไรได้บ้าง 
- รู้สกึอย่างไรบ้างท่ีต้องมาหาหมอทกุครัง้ 
- หวงัผลการรักษาอยา่งไรบ้าง 

 
 
 Study guide ฉบบันีจ้ะใช้ค าถามเป็นแนวทางการเรียนรู้ใหน้กัศึกษา เพือ่ช่วยใหเ้กิดความ
เข้าใจและเกิดทกัษะในการดูแลผูป่้วยตามหลกั ของ Working with family of chronic disease  

 
 

 
 
 

 
 
 

Let’s  go 

เอกสารอ่านประกอบการเรียน(Available Resource) 
 



เร่ิมต้นสู่บทเรียนกันเลยค่ะ 
1. ให้นกึถึงประสบการณ์ กรณีมีบคุคลในครอบครัวมีโรคเรือ้รัง  

1.1 รู้สกึอยา่งไรกบักบัโรคเรือ้รังนีใ้นครอบครัว  
1.2 สง่ผลกระทบอะไรในครอบครัวเราบ้าง 
1.3 อยากได้หมอแบบไหนมาดปูระเดน็ไหนในครอบครัวเราบ้าง 
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ระดมสมอง
กันหน่อย 



 

2. ธรรมชาตขิองคนป่วยโรคเรือ้รังมีลักษณะที่แตกต่างจากโรคเฉียบพลันหรือโรคหมดหวัง
อย่างไรบ้าง  
 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………...
...............................................……………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

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

 
 



3. ลักษณะครอบครัวผู้ป่วยโรคเรือ้รังเป็นอย่างไร 
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4. เรามีแนวทางการประเมินครอบครัวท่ีมีผู้ป่วยเป็นโรคเรือ้รังจากตัวอย่างในcase 
scenario โดยค าถามที่ใช้ประเมินมีอะไรบ้าง  
……………………………………………………………………………………………................. 
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5. สัญญาณ (warning sign) ครอบครัว
ผู้ป่วยท่ีมีโรคเรือ้รังท่ีต้องการได้รับ
ค าปรึกษา   
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……………………………………………………………………………………………………… 
6. หลักการให้การช่วยเหลือครอบครัวท่ีมีผู้ป่วยโรคเรือ้รัง  C  Care 

A  Affection 

R  Rest 

E  Empathy 

G  Goal of care 



(Working with family of chronic disease) 
………………………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………………………
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1. รายงานการดแูลครอบครัวท่ีมีผู้ ป่วยโรคเรือ้รัง ท่ีประทบัใจ  1 ราย       
2. คะแนน Group discussion  
3. ข้อเขียน (MCQ, MEQ, Essay)    
4. Feedback และคะแนนการเขียนรายงานการดแูลผู้ ป่วยโรคเรือ้รังขณะผ่านอายรุกรรม สตูิ

นรีเวช ศลัยกรรม หคูอจมกู จกัษุวิทยา  ตัง้แตช่ัน้ปี 4   (3case) , ปี 5 (2case), ปี 6 (3 
case)                
                                                 

 
                                                                                                                           

 เบอร์โทรศพัท์/ Email/ line ศนูย์แพทย์ฯ เลขารายวิชา เบอร์อาจารย์ผู้สอน 
 
 
 

 
 
 ในผู้ ป่วยโรคเรือ้รังการให้ญาตเิข้ามามีสว่นร่วมตัง้แตก่ารตรวจในผู้ ป่วยนอกและเน้นกบั
ญาตทิกุๆคนทกุครัง้ถึงความจ าเป็นและแพทย์อยากได้ค าแนะน าในการดแูลผู้ ป่วยจากญาตเิพ่ือให้
เขาเห็นประโยชน์ในการเข้ามามีสว่นร่วมแตแ่รกจะชว่ยลด การเข้าพวกระหวา่งหมอกบัคนไข้
(coalition )รวมทัง้ผลลพัธ์ของการดแูลผู้ ป่วยโรคเรือ้รังมีประสิทธ์ิภาพมากขึน้ 
 
 

ยนิดีรับค าปรึกษา (Staff contact ) 

การประเมนิผล(Assessment information) 

แนะน ากันหน่อย (Personal comment) 
 



   References to text and journal 

 
 
 
  
 มี logbook case ผู้ ป่วยโรคเรือ้รัง รวมปี4ท่ีผา่นอยา่งละcase เม่ือผา่น สตูนิรี
เวช  ศลัยกรรม อายรุกรรม family medicine -community medicine รวมทัง้หมด 4case , ปี5 
อยา่งละ1case เม่ือผา่น หคูอจมกู จกัษุวิทยารวม2case , ปี6 อยา่งละ1case เม่ือผา่น สตูนิรีเวช 
ศลัยกรรม อายรุกรรม รวม3 case 
 
 

  
1. สายพิณ หตัถีรัตน์   การดแูลสขุภาพครอบครัว working with family พิมพ์ครัง้ท่ี 1   

กรุงเทพมหานคร  ส านกัพิมพ์หมอชาวบ้าน  2553  หน้า 157-162  
2. Susan H. McDaniel ,Thomas L. Campbell, Jeri Hepworth , Family-oriented 

primary care  2nd ed. United States of America : Springer  , 2005 : 304-322  

 
 
 
 

Family orientation: การมองภาพของครอบครัวในตวัผู้ ป่วย 
Family coalition: สมาชิกท่ีรวมหวักนัเป็นอริกบัคนอ่ืนในบ้าน    

Multigenerational pattern การแก้ปัญหาท่ีมีรูปแบบซ า้ข้ามรุ่น 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวช่วยให้การเรียนสัมฤทธ์ิผล (Record achievement) 
 

Glossary 
 



 
 
    

                                                                  
       

 

 ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตัว   เป็นที่สอง    

ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์      เป็นกจิที่หน่ึง 

           ลาภทรัพย์และเกียรตยิศ    จะตกมาแก่ท่านเอง   

ถ้าท่านทรงธรรมะแห่งอาชีพ    ไว้ให้บริสุทธ์ิ 

 


