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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 พบก้อนท่ีส่ว นปลายของ descending colon          
และได้ท า biopsy เอาชิน้เนือ้ไปตรวจ ก่อนออกจากห้องส่องกล้องลงุถามแพทย์ว่า “แล้วอาการถ่ายเป็นมูกเลือดท่ีลุงยงัมี 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 เช้านัน้ปา้สมใจรีบกระซิบแพทย์วา่ “หมอ ลงุเป็นมะเร็งรึเปลา่ ถ้าใช ่หมออยา่เพิ่งบอกลงุนะ”  
แพทย์แจ้งผลชิน้เนือ้ว่าเป็น มะเร็งล าไส้ใหญ่ ระยะท่ีสาม และบอกผู้ ป่วยถึงแผนการรักษาทัง้การผ่าตดัและการให้ยาเคมีบ าบดั หลงัจากทราบผลลงุสมปองรู้สึก      
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 าท่ีกระจา่งชดัจากแพทย์ใชห่รือไม?่ 
P1.2 การฉีดยาแก้ตามอาการ ช่วยท าให้เข้าใจผู้ ป่วยได้ดี
เพียงพอแล้วจริงหรือ? 

SG1  Patient centered 
medicine  
 
 



F2 นั่งรอตรวจตัง้แต่เช้าจนถึงเย็น แต่สุดท้ายกลับได้พบแพทย์
เพิ่มพูนทักษะในช่วง OPD นอกเวลา และต้องนัดมาพบแพทย์
เจ้าของไข้ใหมใ่นวนัถดัไป 
 

F3 วนัรุ่งขึน้ เช้านัน้ปา้สมใจรีบกระซิบแพทย์ว่า “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 พบลงุสมปองนัง่อยู่ท่ีม้านัง่หน้าบ้านกบัปา้สมใจลงุและปา้ดีใจท่ีเห็นทีมสขุภาพไปเย่ียม ทีมสงัเกตเห็นว่าลงุดอู่อนเพลียและซูบลงไปมาก หลงัจาก          
ท่ีทีมแพทย์ได้พดูคยุถามอาการ ตรวจร่างกาย จงึนดัลงุไปตรวจเพิ่มเตมิตอ่ท่ีโรงพยาบาล ซึง่ครัง้นีล้งุและปา้ยินดีท่ีจะไปตามแพทย์นดั  
เม่ือตรวจคณุลงุเสร็จเรียบร้อย แพทย์จงึปลีกเวลามาคยุกบัปา้สมใจในฐานะท่ีคณุปา้มีบทบาทเป็นผู้ดแูลหลกัของคณุลงุ  
ปา้สมใจอาย ุ61 ปี มีโรคประจ าตวัเป็น DM, HT, และ มีระดบั BMI อยู่ในเกณฑ์โรคอ้วน คณุป้าได้รับการรักษาและรับยาอยู่ท่ีคลินิกใกล้บ้าน แต่เน่ืองจาก           
ช่วงหลงัมานีต้้องคอยดแูลคณุลงุ ท าให้การดแูลรักษาตนเองท าได้ไม่สม ่าเสมอเหมือนก่อน ไม่ได้ออกก าลงักาย ไม่ได้ควบคมุเร่ืองอาหาร และป้ายงัเล่าว่าตนมี
ความเครียดเพิ่มขึน้มากหลงัจากท่ีคณุลงุป่วย ตอนนีน้อนหลบัยาก ไมเ่หมือนแตก่่อน  
แพทย์ถามประวตัคิรอบครัวปา้เพิ่มเตมิ ได้ความวา่พอ่ของปา้เสียชีวิตด้วยโรคหลอดเลือดหวัใจตัง้แตอ่าย ุ54 ปี  
เม่ือประเมินแล้วแพทย์และทีมสรุปกนัว่าปา้สมใจมีภาวะ caregiver burden ร่วมด้วย จึงสอบถามถึงสมาชิกคนอ่ืนๆ ในครอบครัว เผ่ือจะมีใครท่ีสามารถมาช่วย     
คณุปา้ดแูลคณุลงุได้บ้าง  
 
F6 แพทย์เจ้าของไข้ตดัสินใจชวนทีมสุขภาพออกไปเย่ียมท่ีบ้าน 
เน่ืองจากลงุขาดนดัไปนานกวา่ 3 เดือน 
 
F7 เม่ือประเมินแล้วแพทย์และทีมสรุปกันว่าป้าสมใจมีภาวะ 
caregiver burden ร่วมด้วย จึงสอบถามถึงสมาชิกคนอ่ืนๆ ใน
ครอบครัว เผ่ือจะมีใครท่ีสามารถมาชว่ยคณุปา้ดแูลคณุลงุได้บ้าง 
 

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 ปา้สมใจอาย ุ61 ปี ลงุสมปองอาย ุ65 ปี 
(note: เพิ่ม fact สถานการณ์ผู้สงูอาย)ุ 
 
F9 ปา้สมใจมีโรคประจ 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 ปา้เลา่ให้ฟังวา่ลกู 2 คนของปา้ คงจะมาชว่ยแบง่เบาภาระจากปา้ได้ยาก เพราะแตล่ะคนก็มีเร่ืองของตนเองให้ต้องแก้ไข    
ลกูสาวคนโต นางสมจิตอาย ุ35 ปี ท างานโรงงานทอผ้า ป่วยด้วยอาการจามน า้มกูไหล และมีผ่ืนแพ้ คนัตามตวับอ่ยๆ แตง่งานมีครอบครัว มีลกูสองคน หลานคน
โตเรียนชัน้มธัยมต้น คนเล็กอาย ุ5 ขวบ เพิ่งเข้าเรียนชัน้อนบุาล ปา้เล่าว่าสงสารลกูสาวท่ีมีสามีติดเหล้า และท าร้ายร่างกายภรรยาเป็นประจ า ช่วงหลงัลกูเขยเอง             
ก็ตกงาน ลกูสาวจึงต้องท างานหนกัอยู่คนเดียว แม้แต่พาลกูไปรับการฉีดวคัซีนตามนดั ก็ไม่สามารถพาไปได้ ท าให้หลานคนเล็กได้รับวั คซีนไม่ครบ และดเูหมือน   
จะมีน า้หนกัน้อยด้วย  เดก็เร่ิมไมอ่ยากไปโรงเรียน  มีอาการอาการเอาแตใ่จตวัเอง  
สว่นลกูชายของปา้ ช่ือสมหมาย อาย ุ28 ปี ท างานโรงแรม ยงัไมต่า่งงาน ปา้เลา่วา่ ปา้รู้สกึสงสยั ไมรู้่วา่ลกูปา้คนนีเ้ป็นตุ๊ดเป็นเกย์หรือเปล่า เพราะเขาไม่เคยเล่าให้    
ปา้ฟัง อาจจะเน่ืองมาจากลกูรู้ว่าลงุสมปองตัง้ความหวงัไว้ท่ีเขาเยอะ จะให้เขาเป็นคนดแูลทกุคนในบ้านแทนลงุ และท่ีส าคญัคณุลงุมีทศันคติท่ีเป็นลบอย่างมาก      
ตอ่คนกลุม่รักร่วมเพศนี ้ทกุครัง้ท่ีเห็นดาราในทีวีลงุก็จะหงุดหงิดและต าหนิดาราเหล่านัน้ให้คนในบ้านฟัง พกัหลงัลกูชายจึงไม่คอ่ยกลบับ้านเหมือนก่อน และเคย
พูดเปรยๆกับป้าว่าอยากตัง้ใจเรียน และหาโอกาสย้ายไปท างานในต่างประเทศ เพราะน่าจะได้เงินดี ท้าทาย และมีอิสระในการใช้ชีวิตมากกว่าอ ยู่ท่ีเมืองไทย       
ปา้เองก็ไมไ่ด้วา่อะไรถ้าลกูจะไป แตป่า้ก็ยงัไมไ่ด้บอกลงุเร่ืองนี ้  
หลังจากฟังเร่ืองราวต่างๆ ทีมเย่ียมบ้านได้ให้การดูแลคุณป้า ให้ก าลังใจและนัดคุณป้าไปตรวจรักษาเร่ืองเบาหวานความดนัโลหิตสูง พร้อม กับคุณลุงในวัน
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 
 
 



F11 นางสมจิต…แต่งงานมีครอบครัว มีลูกสองคน คนโตเรียนชัน้
มธัยมต้น คนเล็กอาย ุ5 ขวบ เพิ่งเข้าเรียนชัน้อนบุาล  
ปา้เล่าว่าสงสารลกูสาวท่ีมีสามีติดเหล้า และท าร้ายร่างกายภรรยาเป็น
ประจ า ช่วงหลังลูกเขยเองก็ตกงาน ลูกสาวจึงต้องท างานหนักอยู่        
คนเดียว 
 
F12 แม้แต่พาลูกไปรับการฉีดวัคซีนตามนัด ก็ไม่สามารถพาไปได้       
ท าให้หลานคนเล็กได้รับวัคซีนไม่ครบ และดูเหมือนจะมีน า้หนักน้อย
ด้วย  เดก็ เร่ิมไมอ่ยากไปโรงเรียน  มีอาการอาการเอาแตใ่จตวัเอง 
 
F13 ปา้รู้สกึสงสยั ไมรู้่วา่ลกูปา้คนนีเ้ป็นตุ๊ดเป็นเกย์หรือเปล่า เพราะเขา
ไมเ่คยเลา่ให้ปา้ฟัง อาจจะเน่ืองมาจากลกูรู้วา่ลงุสมปองตัง้ความหวงัไว้
ท่ีเขาเยอะ จะให้เขาเป็นคนดแูลทกุคนในบ้านแทนลงุ และท่ีส าคญัคณุ
ลงุมีทศันคติท่ีเป็นลบอย่างมากต่อคนกลุ่มรักร่วมเพศนี ้… พกัหลงัลูก
ชายจึงไม่ค่อยกลบับ้านเหมือนก่อน และเคยพูดเปรยๆ กับป้าว่าอยาก
ตัง้ใจเรียน และหาโอกาสย้ายไปท างานในต่างประเทศ เพราะน่าจะได้
เงินดี ท้าทาย และมีอิสระในการใช้ชีวิตมากกว่าอยู่ท่ีเมืองไทย ปา้เองก็
ไมไ่ด้วา่อะไรถ้าลกูจะไป แตป่า้ก็ยงัไมไ่ด้บอกลงุเร่ืองนี ้  

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  
 
 
 
 
 
 
 
 



F14 6 เดือนต่อมา อาการลุงสมปองแย่ลงมาก ตรวจพบมี liver 
metastasis ลุงมีอาการปวดมาก ท้องผูก ท้องโตขึน้ ไม่ก่ีสปัดาห์หลงั
จากนัน้ลงุก็เสียชีวิตลงท่ีบ้าน 
 

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

SG14 Palliative care and 
WWF dying 
 

S4 ทางบ้านได้จดังานศพให้ท่ีวดั ทีมแพทย์ตัดสินใจไปร่วมงานศพคณุลงุ 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 โดยได้คยุถึงแนวทางการตรวจคดักรองเบือ้งต้น            
ท่ีทาง รพ. ใช้อยู่ขณะนีด้้วยวิธีการตรวจอจุจาระ และหากผิดปกติ ก็จะส่งตรวจเพิ่มเติมเพ่ือยืนยนัผลด้วยวิธีอ่ืนต่อไป ได้ยินอย่างนัน้ นางสมจิตรู้สึกกงัวล และ
ปรึกษาแพทย์วา่หากตนจะสอ่งกล้องไปเลย จะได้หรือไม ่แพทย์จงึอธิบายขัน้ตอนการตรวจคดักรองและแนวทางปฏิบตัิโดยละเอียดให้ฟังอีกครัง้ ซึ่ งทางนางสมจิต
ก็เข้าใจ และรับปากวา่จะไปตรวจคดักรองหลงัจากท่ีเสร็จพิธีงานศพของพอ่ตน 
หลงัจากทีมแพทย์ได้ติดตามดูแลครอบครัวนีอ้ย่างต่อเน่ือง ได้จัดให้มีการพูดคยุกันระหว่างสมาชิกในครอบครัว เร่ืองราวต่างๆก็เป็นผลไปในทางท่ีดีขึน้เร่ือยๆ 
ลกูเขยสามารถเลิกเหล้าได้ และได้งานประจ าท า ท าให้นางสมจิตมีเวลามาดแูลคนอ่ืนๆ ในครอบครัวมากขึน้ทัง้ลกูๆ และปา้สมใจส่วนลูกชายก็ตดัสินใจเปิดเผย
ตวัเองกบัแมแ่ละพี่สาว และเลือกท่ีจะท างานในใกล้บ้าน เพ่ือนท่ีจะสามารถดแูลคนอ่ืนๆ ในครอบครัวได้ตามท่ีพอ่ได้ฝากฝังเอาไว้ 
 



F15 - F17 สงัเกตเห็นว่าชาวบ้านส่วนใหญ่ท่ีมาร่วมงานมีน า้หนกั
เกิน มีภาวะอ้วนกันมากกว่า 30% จึงเกิดค าถามขึน้มาว่าจะท า
อยา่งไรให้ประชาชนในชมุชนนี ้ลดความเส่ียงต่อการเจ็บป่วยด้วยโรค
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  
 
 

 

 

 

 

 

 



                                                       

          

 

 ในสังคมไทย เรามักได้ยินหรือถูกสอนว่าไม่ควรเข้าไปยุ่งเร่ืองในครอบครัวของผู้ อ่ืน       

"เร่ืองของผวัเมีย คนอ่ืนไม่เก่ียว" แตจ่ะท าอย่างไร เม่ือเร่ืองผวัๆ เมียๆ ในครอบครัวเตลิดกลายเป็น

ปัญหาและวิ่งเข้าสู่วงการสาธารณสุข เช่น การท าร้ายร่างกายกันของสามีภรรยา หรือการท าร้าย

ด้านจิตใจจนเป็นสาเหตใุห้เกิดโรคความผิดปกตทิางอารมณ์จิตใจ เชน่ โรคซมึเศร้า  

 แตล่องคดิดวูา่จะดีขนาดไหนหากเรามีวิธีการดแูลเบือ้งต้นในปัญหาคูค่รองซึ่งอาจสามารถ

ผ่อนหนักเป็นเบา หรือ อาจถึงขัน้ขจัดปัญหาได้ ไม่ลุกลามเป็นปัญหาใหญ่โต จนท าให้เกิดเป็น

ปัญหาท่ีแก้ได้ยาก ในบทเรียนนีจ้ะกล่าวถึงวิธีการซกัประวตัิและประเมินปัญหา รวมไปถึงการดแูล

เบือ้งต้นไว้เป็นแนวทางในการดแูลผู้ ป่วยท่ีมีปัญหาเร่ืองคูค่รอง ซึ่งจะช่วยให้นกัศกึษาแพทย์เม่ือจบ

ไปแล้วมีความมัน่ใจและกล้าท่ีจะดแูลผู้ ป่วยเหลา่นีม้ากขึน้ 

 

ถามตนเองก่อนเร่ิม  น้องลองเขียนสิ่งท่ีตนเองอยากเรียนรู้ในหวัข้อนีด้คูรับ และเม่ือจบการเรียนรู้ 

มาดกูนัวา่ สามารถตอบความต้องการของน้องได้หรือไม่ 

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

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

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

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

 

 

     

เกริน่กอ่นลยุ 

http://www.how-to-draw-funny-cartoons.com/image-files/doctor-cartoon-002.jpg


เม่ือเสร็จสิน้การเรียนรู้ในบทนีแ้ล้ว นกัศกึษาแพทย์ควรจะ... 

    

1. สามารถซกัประวตัแิละประเมินปัญหาครอบครัววยัคูค่รองเบือ้งต้นได้ 

2. สามารถบอกความแตกตา่งระหวา่ง ปัญหาความขดัแย้งระหวา่งคูค่รอง กบัปัญหาความรุนแรง 

ระหวา่งคูค่รอง 

3. ทราบถึงวิธีการดแูลผู้ ป่วยท่ีมีปัญหาครอบครัววยัคูค่รองเบือ้งต้นได้ 

    

 

เราจะช่วยเรียนรู้กันได้อย่างไร   

 

 ขอย า้ครับ วา่เราต้องช่วยกันเรียนรู้ครับ โดยในหวัข้อ WWF in couple นี ้จะแบง่การ

เรียนรู้ออกเป็นดงันี ้

1. ทฤษฎี :   จะมีข้อค าถามให้น้องชว่ยหาค าตอบกนัมาก่อน  

2. อภิปราย : หลงัจากน้องได้ตอบค าถามแล้ว จะมีกรณีศกึษาให้น้องได้อภิปรายกนั 

 

 

 

 

 



ค าถามวานนอ้งชว่ยตอบ 

                                                                                                                                                                                

 

 สายพิณ หตัถีรัตน์. การดแูลสขุภาพครอบครัววยัคูค่รอง. เวชศาสตร์ครอบครัว แนวคิดและ

ประสบการณ์ในบริบทไทย. สหมิตรพริน้ติง้แอนด์พบัลิชชิ่ง ;2553:125-147 

   

 

 

 

 

Working with the family in couple 

1. ก าเนิดของคูค่รอง (couple origin) หมายถึงอะไร 

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

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

2. พฒันาการของคูค่รอง มี 5 ระยะ อะไรบ้าง 

1) .............................................. 

2) .............................................. 

3) .............................................. 

4) ..............................................  

5) ..............................................  

 

 

 

กอ่นทีพ่ีจ่ะเริม่ขอ้ค าถามวานนอ้งชว่ยตอบ พีม่หีนังสอืให ้

นอ้งไวเ้ป็นแหลง่ความรูใ้นการคน้ควา้หาค าตอบครบั 



3. แนวทางการประเมินปัญหาสขุภาพคู ่(couple assessment) มี 6 ข้อ คืออะไรบ้าง 

1) ............................................... 

2) ............................................... 

3) ............................................... 

4) ............................................... 

5) ............................................... 

6) ............................................... 

 

4. ความขดัแย้งระหว่างคูค่รอง (couple conflict) หมายถึงอะไร 

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

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

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

 

5. ความรุนแรงระหวา่งคูค่รอง ( couple violence) หมายถึงอะไร 

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

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

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

 

6. "SAFE" question เป็นเคร่ืองมือท่ีใช้คดักรองปัญหาความรุนแรงในคูค่รอง มี 4 ข้อค าถาม 

ได้แก่อะไรบ้าง 

S : ................................................................................ 

A : ................................................................................  

F : ................................................................................ 

E : ................................................................................ 



 

 

 

 

 

 

 

ผู้ ป่วยหญิงไทย อาย ุ25 ปี มาตรวจท่ีโรงพยาบาล 

chief complain : ปวดศีรษะมากมา 1 วนั 

present illness : ปวดศีรษะเป็น ๆ หาย ๆ มา 6 เดือน มีความกงัวลใจเน่ืองจากสามีเป็นคนโมโห

ง่าย มกัมีปากเสียงกนับอ่ย ๆ สามีชอบด่ืมสรุาและเท่ียวผู้หญิง ตนเองกังวลกลวัตดิโรคเอดส์  

ตรวจร่างกาย : 

good conscious, well cooperate 

BT 36.8oc BP 126/88 mm.Hg RR 18/min PR 82/min 

multiple contusion at arms and back 

 

 

 

กรณีศกึษา 

 

              ทบทวนจรยิธรรม 
หากผลตรวจ Anti HIV ของ
ผู ป่้ ว ย ให ผ้ลบวก  (positive) 
และผูป่้วยขอรอ้งไม่ใหแ้จง้ผล
เลือดแก่ส ามี  น ้อ งมีว ิธีก า ร
จัดการอยา่งไรครับ 
 



      

Note 

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 

                     

 

กิจกรรมอภปิรายกรณีศึกษา โดยมีหัวข้ออภปิรายดังนี ้

1. น้องจะซกัประวตัใิดเพิ่มเติม 

2. ระบปัุญหาในผู้ ป่วยรายนี ้

3. บอกแนวทางการแก้ปัญหาคูค่รองส าหรับผู้ ป่วยรายนี ้

(กิจกรรมนีจ้ะแบง่น้องเป็นกลุม่ ๆ กลุม่ละ 4-5 คนครับ) 
 

                                                                                                                     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลักการของ 

Communication 

skill จะชว่ยให ้

นอ้งซกัประวตัไิด ้

อยา่งมี

ประสทิธภิาพมาก

ขึน้นะครับ 

กระตุกต่อมคิด 

o เราควรให้ค าปรึกษาอยา่งไรก่อนท่ีเราจะเจาะเลือดตรวจโรคเอดส์ 

o หากผลเลือดเป็นบวกเราจะมีหลกัการแจ้งขา่วร้ายอยา่งไร 
 



สรุปแนวทางการดูแลผู้ป่วยท่ีมีปัญหาคู่ครองให้ดังนีค้รับ 

1. couple conflict จ าเป็นต้องค้นหาสาเหต ุโดยได้จากท า couple assessment  

 - basic communication skill ใช้เม่ือความขดัแย้งไมรุ่นแรงและสามารถแก้ปัญหาได้ด้วย 

การพดูคยุ ตวัอยา่งทกัษะ เช่น ทกัษะการใช้ I & You Massage (ในระดบันกัศกึษา 

แพทย์พ่ีจะเน้นในหวัข้อนีค้รับ) 

 - couple counseling ใช้เม่ือความขดัแย้งมีสาเหตซุบัซ้อนมากขึน้ท่ีนอกเหนือจากการ 

ส่ือสาร หรือจ าเป็นท่ีต้องได้รับการแก้ไขจากทัง้สองฝ่าย  

 - couple therapy ใช้เม่ือปัญหาคูค่รองมีความซบัซ้อน จ าเป็นท่ีต้องให้ทัง้คูมี่สว่นร่วมใน 

การบ าบดั    

2. couple violence ในกรณีท่ีเราวินิจฉยัแล้วมีความรุนแรงเกิดขึน้ สิ่งท่ีเราต้องท าคือ 

 - ประเมินความปลอดภยั ความรุนแรง หรือความเส่ียงตอ่ชีวิตผู้ ป่วย 

 - พิจารณารับตวัเป็นผู้ ป่วยในหากมีอนัตรายถึงชีวิต 

 - เสนอทางเลือกในการขอความชว่ยเหลือจากองค์กรหรือ เครือข่ายทางสงัคม 

  

 

 

 

 

 

                                                       

บันทกึทบทวนความเขา้ใจ                                     



 

 น้องจะได้มีโอกาสออกตรวจผู้ ป่วยนอกท่ีศนูย์สขุภาพชมุชนประมาณ 8-10 ครัง้ ซึ่งน้องอา

จะได้เจอผู้ ป่วยท่ีมีปัญหาคูค่รอง แตเ่น่ืองจากผู้ ป่วยมกัไม่ยอมพดูถึงปัญหาคูค่รองให้แพทย์ฟัง แม้

มีปัญหาดงักลา่วก็ตาม ดงันัน้เราจงึจ าเป็นต้องค้นหาปัญหาเองในกรณีท่ีเราสงสยั  

 และอยา่ลืมตอบค าถามตนเองท่ีน้องตัง้ไว้ตัง้แตแ่รกด้วยนะครับ 

 

แหล่งค้นหาความรู้เพิ่มเตมิ 

 
 

1. เอกสารประกอบค าสอนการท างานร่วมกบัครอบครัววยัคูค่รองของ อ. เดชา คนธภกัดี ซึง่
น้องจะได้รับในชัว่โมงท่ีมีการอภิปรายกรณีศกึษาในห้องเรียน 

2. สายพิณ หตัถีรัตน์ และคณะ. บทท่ี 24-28(หน้า224-265) คูมื่อหมอครอบครัวฉบบัสมบรูณ์ 

ซึง่เนือ้หาจะเป็นลกัษณะยกตวัอยา่งกรณีศกึษามาอภิปราย 

 

 

 

  กจิกรรมแถม 

http://www.google.co.th/url?url=http://pantip.com/forum/klaibann&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=vZrpVL2vJY6luQTnlYEg&ved=0CDUQ9QEwEDgo&usg=AFQjCNFsGXslDuPyjL7JaTQk-9ZA3QiuMA


     การประเมนิ 

 

 

1. ประเมินโดยอาจารย์ผู้ดแูลในระหวา่งการท ากิจกรรมอภิปรายกรณีศกึษา 

2. การสอบ short answer หรือ OSCE ตอนลงกองจากการเรียนท่ีภาควิชาเวชศาสตร์

ครอบครัวและชมุชนชัน้ปีท่ี 5 

 

  พบปัญหา แกไ้มอ่อกบอกไมถ่กู เรายนิดชีว่ย 

 

1. อ.เดชา คนธภกัดี   E-mail: doctordecha@hotmail.com 

2. อ.วสนัต์ ลิมปเจต  E-mail: w_lee123@hotmail.com 

หรือแจ้งกบันกัวิชาการของภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวและ 

ชมุชนเพ่ือขอนดัพบกบัอาจารย์ได้นะครับ 

 

                                   ฝากทิง้ทา้ยกอ่นจาก 

 หากนอ้งไดเ้รยีนรูศ้าสตรท์างเวชศาสตรค์รอบครัวในเบือ้งตน้ไปแลว้มี

ความตอ้งการอยากจะมันสก์ันตอ่ในเรือ่งของการท างานร่วมกับครอบครัว

ในวัยต่างๆ หรอืสนใจเจาะลกึในสาขานี้ เมือ่จบแพทยแ์ลว้นอ้งสามารถ

สมคัรเรยีนตอ่ในหลกัสตูรเฉพาะทางเวชศาสตรค์รอบครัวนะครับ แลว้นอ้ง

จะพบกบัค าตอบหลายๆ ประการ กบัการเป็นแพทยใ์นอนาคต   

                                                                         ขอบคณุครับ 

 

 


