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จากสมาคมฯ ถึงสมาชิก 

 

 

 

 

 

 

 

 
ก่อนอ่ืนขอสวัสดี สมาชิกทุกๆ ท่าน หลังจากที่ไม่ได้มีการสื่อสารอย่างเป็น

ทางการมานานพอสมควร ในครั ้งนี ้จะขอทบทวนเรื ่องราวความคืบหน้าของ

สมาคมฯ ในโอกาสที่กรรมการบริหารสมาคมฯ ชุดปัจจุบัน ได้ปฏิบัติหน้าที่มาครบ

วาระ 3 ปี  

สมาคมแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป/เวชศาสตร์ครอบครัว แห่งประเทศไทย ถูก

จัดตั้งขึ้นมากว่าสามสิบปีโดยมีวัตถุประสงค์ คือ การสนับสนุนให้มีความสามัคคี

ระหว่างสมาชิก และแพทย์สาขาอื่น สนับสนุนสมาชิกให้มีความรู้วิชาการในด้าน

เวชปฏิบัติทั ่วไป และเวชศาสตร์ครอบครัว  รวมถึงการสนับสนุนการทำงาน

ร่วมกับองค์กรต่างประเทศในด้านเวชศาสตร์ครอบครัว และสนับสนุนการสื่อสาร

ให้ความรู้แก่ประชาชน  

พญ.สุพตัรา ศรีวณิชชากร 
นายกสมาคม 
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วาระของกรรมการบริหารสมาคมฯ ชุดนี้ ได้มีการปรับเปลี่ยนใหม่ จาก 

วาระ 2 ปี เป็น 3 ปี เพื่อมุ่งหวังให้การดำเนินงานของสมาคมฯ มีความต่อเนื่อง 

และพัฒนาได้อย่างมีคุณภาพมากขึ้น ซึ่งปีนี้เป็นปีที่ครบวาระ 3 ปี (2563 -2565) 

ช่วงตลอดระยะเวลาการดำเนินงานที่ผ่านมากรรมการบริหารของสมาคมฯ ได้

ร่วมมือกับเครือข่ายสมาชิก ได้มีความพยายามพัฒนาการดำเนินงาน ในลักษณะ

ต่างๆ เพิ่มมากขึ้น ทั้งในด้านการสื่อสารข้อมูลระหว่างสมาชิกในรูปแบบต่างๆ  

การสนับสนุนวิชาการให้แก่สมาชิกทั ้งที ่เป็นการฝึกอบรมในประเทศ และ

สนับสนุนการฝึกอบรม การประชุมวิชาการในต่างประเทศ ดังเช่นการเข้าร่วมกับ 

WONCA รวมถึงการจัดการให้มีการบริการสุขภาพแก่สาธารณะ ดังเช่น กรณีการ

รวมกลุ่มเพื่อจัดเครือข่ายการให้บริการดูแลรักษาแก่ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่ 

กรุงเทพมหานคร และพื้นที่จังหวัดยะลา และกำลังจะพัฒนาให้มีโปรแกรมการให้

คำปรึกษาด้านสุขภาพแก่ประชาชนทั่วไป ในระยะต่อไป  เพื่อสื่อสารให้เห็นถึง

คุณค่า และความสำคัญของเครือข่ายแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป และแพทย์เวชศาสตร์

ครอบครัว ทั้งในส่วนที่อยู่ในภาครัฐ และภาคเอกชน  ทั้งส่วนที่ปฏิบัติงานในหน่วย

บริการสุขภาพ และสถาบันการศึกษา ต่างๆ  สมาคมฯ ได้มีนโยบายและจัดทำ

โครงการเพื่อสนับสนุนให้มีเครือข่ายการเรียนรู้ และการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่าง

สมาชิกในแต่ละเขต แต่ละภูมิภาค ร่วมมือกับชมรมแพทย์เวชปฏิบัติครอบครัว 

และราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวฯ   

มีบางประเด็นที่ยังอยู่ในระหว่างการประสานงาน และดำเนินการสำเร็จ

ไปได้เพียงบางส่วน ซึ ่งยังต้องมีการพัฒนาต่อเนื ่อง คือ การพัฒนาข้อเสนอ
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มาตรการเชิงนโยบาย เชิงระบบที่จะสนับสนุนให้แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป แพทย์เวช

ศาสตร์ครอบครัวในการปฏิบัติงานในระบบบริการปฐมภูมิ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

และช่วยสนับสนุนให้แพทย์ปฏิบัติงานในวิชาชีพ ได้อย่างมีความสุข ไม่ว่าจะเป็น

เรื่องความก้าวหน้าทางวิชาการ และการจ่ายค่าตอบแทน รวมถึงประเด็นการ

ทำงานร่วมมือกับท้องถิ่น ในกรณีพื้นที่ที่มีการกระจายอำนาจ ถ่ายโอนรพ.สต

ให้กับอบจ.  ซึ่งเป็นประเด็นที่ซับซ้อน และยังมีอุปสรรค ที่ต้องแก้ไข และพัฒนา

กันต่อไป  

สุดท้ายก็อยากจะสื่อสารให้เห็นเจตนาและความมุ่งมั่นของกรรมการ 

บริหารสมาคมฯ ทุกคน ที่เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม งานต่างๆ เพื่อ

มุ่งหวังสนับสนุนให้สมาชิกได้เพิ่มพูนความรู้ วิชาการ และสนับสนุนให้มีเครือข่าย

เพื่อเสริมกำลังใจกันและกัน ในการทำงานและใช้ชีวิตอย่างมีความสุข 
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ทีมบรรณาธิการถึงผู้อ่าน 

 

 

 

 

 

 
ถึงเพื่อนสมาชิก สมาคมแพทย์ปฏิบัติทั่วไป/ เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย  

สมาคมแพทย์ปฏิบัติทั่วไป/ เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย  ได้

จัดทำจุลสาร ขึ้นเพื่อเป็นช่องทางการสื่อสาร ข่าวสาร ความเคลื่อนไหวของวงการ

แพทย์ด้านเวชศาสตร์ครอบครัว ซึ่งเป็น บทบาทสำคัญของสมาคมฯ คือ การ

สื่อสารประชาสัมพันธ์ และสนับสนุนสมาชิกให้มีความรู้ ความสามารถ ในด้าน

ต่างๆ และเสริมสร้างความสามัคคี การมีพลังในการดำเนินงานตามวิชาชีพ 

ปัจจุบัน สมาคมฯได้พัฒนาช่องทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์กับสมาชิกในรูปแบบ

ต่างๆ รวมทั้งการจัดการทะเบียน สมาชิกให้มีความสมบบูรณ์ ทันสมัย และ 

สนับสนุนการสร้างเครือข่ายแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว ครบทั้ง 13 เขตสุขภาพ 

โดยมุ่งหวังให้เกิดการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย ในการขับเคลื่อนงานบริการ

ปฐมภูมิและ สร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว ทั่วทุก

ภูมิภาค 

นพ.เอกรัฐ จันทร์วันเพ็ญ  
กรรมการฝา่ยวิชาการและจลุสาร  

สมาคมแพทย์ปฏิบัติทั่วไป/เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย   
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กรรมการบริหารสมาคมแพทย์ปฏิบัติทั่วไป/เวชศาสตร์ครอบครัวแห่ง

ประเทศไทยมีความตั ้งใจและยินดีอย่างยิ ่งที ่จะทำงาน กิจกรรมต่างๆ เพื่อ

สนับสนุนให้สมาชิกสมาคมฯ ได้มีความรู้ ความสามารถ และขวัญกำลังใจในการ

ทำงานบริการปฐมภูมิ งานเวชปฏิบัติครอบครัว ได้อย่างเต็มที่ สมาคมฯ ขอร่วม

เป็นกำลังใจ และร่วมพัฒนาเส้นทางเดินในการพัฒนางานเวชศาสตร์ครอบครัว

ของสมาชิกทุกๆ ท่าน 

สุดท้ายนี ้ ขอเรียนเชิญ สมาชิกสมาคมฯทุกท่านเข้าร่วมการประชุม

วิชาการ และประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ.2565 และพิธ ีมอบสมาชิก

กิตติมศักดิ์ ใน วันจันทร์ ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00-13.30 น.ณ ห้อง

กินรี 1 โรงแรม อมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ โดยการประชุมครั้งนี้ จะมี

วาระการเลือกตั้ง กรรมการสมาคมแพทย์ปฏิบัติทั่วไป/ เวชศาสตร์ครอบครัวแห่ง

ประเทศไทย ชุดใหม่อีกด้วย ทั้งนี้ท่านสมาชิก สามารถสืบค้นรายละเอียดเพิ่มเติม

ได้ที่ website https://thaigpfm.org  

 

 
  

https://thaigpfm.org/


     General Practitioner/Family Physician Association of Thailand  

จุลสารสมาคมแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป/เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย (ฉบับพิเศษ) พ.ศ.2566 
 

คณะกรรมการสมาคมแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป/เวชศาสตร์ครอบครัว
แห่งประเทศไทย วาระ 63-65 

 
พญ.สุพัตรา ศรีวณิชชากร  นายกสมาคม 

นพ.สิทธิสตัย์ เจียมวงศ์แพทย์  อุปนายกคนที่ 1 

นพ.ไพฑูรย์ อ่อนเกต ุ   อุปนายกคนที่ 2 

นพ.พินัย ลว้นเลิศ   อุปนายกคนที่ 3 

พญ.ศิรินภา ศิรพิร ณ ราชสีมา  เลขาธิการ 

พญ.วัสนา ศรีวิชัย   รองเลขาธกิาร 

พญ.จิตรลดา บตุรงามด ี  เหรัญญิก 

นพ.เอกรัฐ จันทรว์ันเพ็ญ  ฝ่ายวิชาการและจลุสาร 

ดร.นพ.ชัยสิริ อังกรุะวรานนท ์  ฝ่ายวิชาการและจลุสาร 

พญ.ธัญญารัตน์ สทิธิวงศ ์  นายทะเบียน 

นพ.นิติ อารมณ์ช่ืน   ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 

นพ.เสกสรร ไข่เจริญ   ฝ่ายปฏิคม 

นพ.ขัติญพณัศ์ อเล็กซีส กฏอัศญทีปณ์ ฝ่ายวิเทศสมัพันธ ์

พญ.ชลลดา บุษยรัตน ์  กรรมการ 

ผศ.นพ.กอปรชุษณ์ ตยัคคานนท ์ กรรมการ 

นพ.วีระวัฒน์ พันธ์ครุฑ  กรรมการ 

พญ.นันทวัน ชอุ่มทอง  กรรมการ 

น.อ.นพ.ชัยณรงค์ ธรีาทร  กรรมการ 

นพ.นนท์ โสวัณณะ   กรรมการ  
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คำนำ 

 จุลสารสมาคมแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป/เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศ

ไทย ฉบับพิเศษ พ.ศ.2565 น้ี จัดทำขึ ้นมาเพื ่อส่งข่าวสารถึงสมาชิกให้ได้รับ

เรื่องราวของแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวที่ส่งต่อเรื่องราวผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ของ

ทางสมาคมทั้งรูปแบบบทความในกิจกรรมหมอครอบครัวมีเรื่องเล่า และรายการ

podcast หมอครอบครัวมีเรื่องเหลา ผ่าน Youtube ช่อง ThaiFammed ล้วนมี

เรื่องราวของแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวที่น่าสนใจ ในด้านชีวิต ปรัชญาการทำงาน

และประยุกต์ศาสตร์แห่งหมอครอบครัวในเวชปฏิบัติซึ่งก่อประโยชน์ทั้งตนเอง 

และหน่วยงาน หรือพื้นที่ภายใต้การดูแลของแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว จึงหวังว่า

เรื่องราวในครั้งนี้จะจุดประกายให้แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวได้นำไปต่อยอดและ

เป็นแรงผลักดันให้เวชศาสตร์ครอบครัวมีความเจริญก้าวหน้าเพื่อสร้างความ

เข้มแข็งต่อระบบสุขภาพปฐมภมูิของประเทศไทย 

 ทั้งนี้จุลสารฯ ยังได้นำเสนอเรื่องราวของการประชุมวิชาการนานาชาติ  

WONCA Asia Pacific Regional Conference ที่เมืองบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย

มาบอกเล่าถึงบรรยากาศของเวทีงานประชุมวิชาการนานาชาตใิห้แก่ทุกท่าน 

  

       คณะผู้จัดทำ  
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หมอครอบครวัมีเร่ืองเล่า 
 

 

 

 

 

 

สวัสดีสมาชิกสมาคมแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป/เวชศาสตร์ครอบครัวแห่ง

ประเทศไทยทุกท่าน 

“ความงดงามจากการทำงานของแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวสามารถร้อย

เรียงผ่านตัวอักษรเพื่อเป็นตัวอย่างและแรงบันดาลใจ สร้างแนวทาง แรงจูงใจและ

ขวัญกำลังใจให้กับการทำงานในพื้นที่อื่นๆ” คำกล่าวในเบื้องต้นคงไม่ผิดนักกับ

การทำงานของแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวซึ่งไม่ได้เน้นการรักษาโรคเพียงอย่าง

เดียว แต่ต้องมีการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยร่วมกับทีมสห

วิชาชีพที่บ้านและชุมชนของผู้ป่วย การปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงใจและแรงกายอัน

สูงยิ่งเช่นนี้ เมื่อมีการถักทอร้อยเรียงประสบการณ์ของในแต่ละพื้นที่ ย่อมเป็นการ

ปูแนวทางการปฏิบัติให้สะดวกมากยิ่งขึ้น 

นพ.นติิ อารมณ์ชื่น 

กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
ตัวแทนคณะดำเนนิโครงการฯ 
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ทางสมาคมแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป/เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย

ได้เล็งเห็นความสำคัญดังกล่าวจึงได้จัดการประกวดเรื่องเล่าการทำงานของแพทย์

เวชศาสตร์ครอบครัวขึ้นเพื่อเป็นการเล่าประสบการณ์ผ่านตัวอักษรซึ่งมีสมาชิกส่ง

ผลงานเข้าประกวดเป็นจำนวนมาก ในแต่ละเรื่องราวมีความสระสลวยงดงาม

สมควรแก่การเผยแผ่เพื ่อสร้างแนวทางและแรงบัลดาลใจในการทำงาน ทาง

ทีมงานจึงได้จัดทำสื่อขึ้นเพื่อให้ท่านสมาชิกสามารถถักทอเรียนรู้และนำไปเป็น

แนวทางในการทำงานในอนาคต 
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อยู่เวร ER… 

 
 
 
 
 
 
 

By Naruebodin Rodpan 

นพ.นฤบดินทร์ รอดปั้น 
 
การเป็นหมอครอบครัว (FM) ในรพช. หลาย ๆ ที่ก็ยังเลี่ยงไม่ได้ที่ต้องอยู่

เวรห้องฉุกเฉิน (ER) 
ด้วยอัตรากำลังแพทย์ทั่วไป (GP) ยังไม่เพียงพอต่อการให้บริการ 
ใช่ ผมก็เป็นหนึ่งใน FM ที่ต้องอยู่เวร ER 
เวร ER เวรหนึ่งของผม ณ รพช. หญิงสูงวัย อายุ 80 ปี ถูกเข็นเข้ามาใน

ห้องฉุกเฉิน  
พร้อมเสียงพยาบาลประจำ ER บอกว่า “มีคนไข้หอบค่ะ” 
แพทย์เวรอย่างผมใจคอไม่ค่อยสู้ด ี 
หอบมากไหม หายใจกี่ครั้ง ต้องใส่ท่อช่วยหายใจหรือเปล่า 
คำถามเหล่าน้ีผุดขึ้นในหัว ระหว่างที่ผมรอประวัติคนไข้จากพ่ีพยาบาล 

อยู่เวร ER… 

https://web.facebook.com/naruebodin.rodpan?__cft__%5b0%5d=AZX7oLoXwx0wBXoqeEWcTfBIum_qjyF7OPw88J8z2OdryQY5vK8UZFu9ErKQInmSKK1IjurdUbgFoXIE7hguTZ_3Hqoewn3SomjgWhXiRTfeEA&__tn__=-UC%2CP-R
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หญิง 80 ปี โรคประจำตัวเป็นถุงลมโป่งพอง 
วันนี้มีอาการหอบเหน่ือย โรคน่าจะกำเริบ 
ไปตรวจกับแพทย์ที่ห้องตรวจผู้ป่วยนอก (OPD) แล้วสั่งพ่นยา 3 ครั้ง 

หลังคนไข้ได้พ่นยาไป 2 ครั้ง อาการหอบยังเป็นมากขึ้น จึงถูกส่งมาห้องฉุกเฉิน 
เมื่อผมอ่านประวัติคนไข้เสร็จก็เดินไปตรวจคนไข ้
หญิง 80 ปีคนนี้ช่างคุ้นหน้าเสียเหลือเกิน 
ไม่นานผมก็นึกออกว่า ผมเคยไปเยี่ยมลูกสาวของคุณป้าท่านนี้ 
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ตอนนั้นลูกสาวเป็นมะเร็ง ได้รับการรักษาแบบประคับประคอง 
ตอนนี้ลูกสาวได้จากไปแล้ว 
ระหว่างผมกำลังจะซักประวัติคุณป้าเพ่ิมเติม 
ญาติของคุณป้าก็เดินเข้ามาพอด ี
“สวัสดีค่ะ คุณหมอ” ลูกสะใภ้ของคุณป้ากล่าวทักทายผม 
ผมจึงซักประวัติจากลูกสะใภ้เพ่ือหาสาเหตุของการกำเริบของโรค 
ได้ความว่า วันนี้คุณป้ารู้สึกเหนื่อยกว่าปกติ ไม่มีอะไรมากระตุ้น เช่นควัน

ไฟ กลิ่นบุหรี ่
ด้วยอาการของคุณป้าตอนนี้ผมจึงให้คุณพยาบาลพ่นยาครั้งที่ 3  
หลังจากที่คุณป้าพ่นยาครบ 3 ครั้ง นอนพักสักครู่ อาการหอบก็ดีขึ้น  
ก่อนให้คนไข้กลับบ้าน ได้มีเวลาไปให้คำแนะนำกับคนไข้และญาติ 
ญาติได้เล่าให้ผมฟังว่า ตอนนี้คุณป้ากังวลเรื่องหลานชายจะบวช  
แต่พ่อแม่เขาแยกทางกัน มีแต่คุณป้าซึ่งเป็นยายคอยเลี้ยงดู 
จึงกลัวว่าจะจัดงานออกมาได้ไม่ค่อยด ี
ทำให้ผมนัดหมายเยี่ยมบ้านกับญาติคนไข้ในวันจันทร ์
เช้าวันจันทร์ ผมและทีมได้ออกไปเยี่ยมบ้านคุณป้าตามที่นัด 
ภาพที่เห็นคือคุณป้าอาการยิ้มแย้ม เดินได้เอง ไม่หอบเหนื่อย 
คนละคนกับคนที่ห้องฉุกเฉินที่ผมเจอ  
เมื ่อประเมินการใช้ยาพ่นพบว่า คุณป้าพ่นยาไม่ถูกวิธี ซึ ่งอาจจะเป็น

สาเหตุหน่ึงของอาการเหนื่อย 
เภสัชกรจึงได้ให้คำแนะนำ และสอนการพ่นยาที่ถูกต้อง 
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ผมได้ถามไถ่เรื่องงานบวชหลาน คุณป้าเล่าให้ฟังว่า 
อันที่จริงยังมีญาติ ๆ คอยช่วยเหลือในการจัดงานอยู่ แต่มันก็อดกังวล

ไม่ได ้
“งานสำคัญ จะกังวลก็ไม่แปลก แต่ถ้าคุณป้าทำเต็มที่แล้ว ก็อยากให้

ปล่อยวาง 
เพราะถ้าวันงานจริง แล้วคุณป้าไม่ได้มาร่วมงานด้วย หลานชายคง

เสียใจ” ผมให้กำลังใจคุณป้า 
จากนั้น คุณป้าก็ไม่ได้มาพ่นยาห้องฉุกเฉินอีก พร้อม ๆ กับได้จัดงานบวช

หลานชาย 
การเจ็บป่วยบางอย่างอาจซ่อนเร้นปัญหาต่าง ๆ ไว้มากมาย 
เพียงแค่ใช้เวลาค้นหาสักนิด คนไข้ก็จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
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เรียนต่อเฉพาะทาง 

 

 

 

 

 

By Dew Suebpong  
นพ.สืบพงษ ์ขวัญศรีเพ็ชร์ 

ในปัจจุบันนิสิต/นักศึกษาแพทย์ เมื่อจบการศึกษาจากโรงเรียนแพทย์      
มีส่วนหนึ่งตัดสินใจเลือกที่จะเรียนต่อเฉพาะทางที่ตนเองชอบ และอีกส่วนหนึ่ง
จะต้องไปทำงานใช้ทุนในโรงพยาบาลของรัฐที่ต่างจังหวัดเป็นเวลาสามปีตาม
นโยบายกระจายแพทย์สู่ชนบทของกระทรวงสาธารณสุข ผมคือหนึ่งในผู้ที่มาใช้
ทุนเป็นเวลาสองปี และค้นหาว่าตัวเองชอบที่จะอยู่กับชุมชน ชอบเรียนรู้วิถีชีวิต 
ขนบธรรมเนียม ประเพณี จึงตัดสินใจเรียนเฉพาะทางเวชศาสตร์ครอบครัว  เป็น
จุดเริ่มต้นของหมอครอบครัวในวันนี้ครับ 

ตั้งแต่จบเฉพาะทางจนถึงปัจจุบัน กำลังย่างก้าวเข้าสู่ปีที่สองของบทบาท
แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว ในสังกัดฝ่ายกลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม 
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี จังหวัดปัตตานี ซึ่งเป็นหมอครอบครัวคน
แรก ภาระงานเหมือน ๆ โรงพยาบาลอื่น ๆ แต่การเป็นคนแรกทำให้ผมกดดัน

‘เรียนต่อเฉพาะทาง’ 

https://web.facebook.com/patience.camel?__cft__%5b0%5d=AZXr968jggMW0HvSxQF7eQ38LidEddsjhnSivBbP_E8XU8FE19MOp5PWgFMtmDWohDv5rlaB8-DgXL7aAuiMP6K9mMJYL9QeqZkP9jZU3AuP1w&__tn__=-UC%2CP-R
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ตัวเอง พยายามทำให้งานออกมามีคุณภาพที่สุด ร่วมกับทีมสหวิชาชีพที่ทำงาน
ร่วมกัน เช่น ทีมพี่ ๆ พยาบาลในฝ่าย ฝ่ายงานระบาด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ 
และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ส่วนใหญ่งานการดูแลโรคเรื้อรัง
ไม่ติดต่อ งานแม่และเด็ก ทันตกรรม ทางโรงพยาบาลและทีมโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตำบลก็จะประสานงานดูแลผู ้ป่วยร่วมกันอยู ่แล้ว บทบาทของหมอ
ครอบครัวคือผู้ประสานทุกหน่วยงานที่ผู้ป่วยต้องเข้าถึงให้ได้รับบริการครบทุกด้าน
และแก้ปัญหาต่อไปได ้ 

 
 
 
 
 
 
ในการดูแลผู้ป่วยหนึ่งคนในโรงพยาบาลหรือในชุมชน ต้องประเมินทั้ง

ด้านกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ ใช้หลักการนี้เสมอในการคุยซักประวัติและ
ตรวจร่างกาย แม้จะใช้เวลาไม่มากนัก และสุดท้ายก่อนจะบอกผู้ป่วยว่าหมอสงสัย
ว่าป่วยเป็นอะไร ก็จะถามความคิดเห็นผู้ป่วยเสมอว่าคิดว่าเป็นอะไร ท้ายสุดคือมา
วางแผนการรักษาร่วมกัน โดยให้ผู้ป่วย set goal ของตัวเองขึ้นมา แล้วหมอเป็นผู้
กำกับการดูแลไปเรื่อย ๆ พร้อมเสริมแรงบวก ให้คำชมเชยบ้าง มีตำหนิบ้าง ผล
ปรากฏว่า ผู ้ป่วยส่วนใหญ่ชอบการดูแลแบบตนเองเป็นคนเลือกเองภายใต้
คำแนะนำของหมอเจ้าของไข ้ 
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การดูแลของหมอครอบครัวไม่ใช่แค่ในห้องตรวจในโรงพยาบาลทั่วไป 
หรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล แต่หมายถึงการรู้จักครอบครัวและ
ดูแลครอบครัวครอบครัวหนึ่งตั้งแต่วงจรชีวิตครอบครัว (Family life cycle) แรก
เกิดไปจนถึงเสียชีวิต ให้คำแนะนำในช่วงการเปลี่ยนผ่านช่วงวัยหรือการสูญเสีย 
รวมทั้งส่งเสริมสุขภาพของสมาชิกในครอบครัว ทำให้ผมเข้าใจครอบครัวและ
พื้นฐานของผู้ป่วยที่ดูแลได้ดียิ่งขึ้น 
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อีกบทบาทหนึ่งของหมอครอบครัวที่ผมชอบตั้งแต่สมัยที่เรียนเฉพาะทาง
คือศาสตร์การดูแลผู้ป่วยประคับประคอง (Palliative care) ตั้งแต่ผมกลับมา
ทำงานหลังเรียนจบ ก็เริ ่มตั้งทีมการดูแลประคับประคอง ประกอบไปด้วยสห
วิชาชีพเช่นกัน ให้การดูแลผู้ป่วยที่มีข้อบ่งชี้เข้าเกณฑ์เป็นผู้ป่วยประคับประคอง 
ซึ่งอาจเป็นเรื่องใหม่ของที่นี่ อุปกรณ์บางอย่างก็ยังไม่เคยนำมาใช้กับผู้ป่วย ซึ่งก็
เป็นผู้ที่นำอุปกรณ์ที่มีอยู่มาใช้กับผู้ป่วยได้มากขึ้น เช่น Syringe driver (อุปกรณ์ที่
ใช้สำหรับการให้ยาใต้ผิวหนังแบบต่อเนื่อง) มักใช้ในผู้ป่วยที่ประคับประคองเข้าสู่
ระยะท้ายของชีวิต หรือผู้ป่วยที่ไม่สามารถให้ยาทางปากหรือเส้นเลือดได้  

 
 
 
 
 
 
 
ช่วงแรก ๆ ที่มีการตั้งทีมการดูแลประคับประคองก็ต้องมีการประชุมทีม

ทุก 2-4 สัปดาห์เพื่อหาแนวทางร่วมกันในการแก้ปัญหา และจัดการระบบเพื่อให้
ลงตัวและเกิดประโยชน์มากที่สุดกับผู้ป่วย จนกระทั่งมีระบบ consult (ปรึกษา
การดูแลผู้ป่วย) ในตึกผู้ป่วยใน เรื่องการดูแลผู้ป่วยประคับประคอง เรื่องระงับปวด 
เป็นต้น ผู้ป่วยจะได้รับการดูแลโดยทีมประคับประคองก่อนออกจากโรงพยาบาล
ต่อเนื่องถึงชุมชน มีการทำ group family meeting และ set goal ร่วมกัน หารือ
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ข้อตกลงร่วมกัน อาจไม่ได้ทำครั้งเดียวในแต่ละราย อาจทำหลายครั้งจนกว่าจะได้
แนวทางร่วมกันโดยยึดผู ้ป่วยเป็นจุดศูนย์กลาง และมีทีมพี ่ ๆ พยาบาลช่วย
ประสานส่งต่อข้อมูลไปสู่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและร่วมเยี่ยมบ้าน
ต่อไป และหวังว่าอนาคตอยากให้มีตึกดูแลผู้ป่วยประคับประคอง สามารถให้
ผู้ป่วยและญาติที่มีความประสงค์จะอยู่ที่โรงพยาบาลในวาระสุดท้ายของชีวิต โดย
มีญาติและคนที่รักสามารถอยู่ร่วมจนวินาทีสุดท้าย  

ในช่วงที่มีการระบาดของเชื้อโคโรน่าไวรัส ทำให้บทบาทของแพทย์เวช
ศาสตร์ครอบครัวต้องมามีบทบาทช่วยงานการรักษาและการป้องกันโรคโควิด-19 
และการเข้าถึงการรักษาของผู้ป่วยในเขตพื้นที่บริการให้ทั่วถึง ตั้งแต่จำแนกผู้ป่วย
เพื่อเข้าการรักษาที่โรงพยาบาล โรงพยาบาลสนาม community isolation และ 
home isolation ยึดแนวทางของกระทรวงสาธารณสุขและกรมการแพทย์มา
ประยุกต์ใช้ตามบริบทของโรงพยาบาลตนเอง รวมทั้งหลังจากผู้ป่วยหายจากโรค
โควิด-19 กลับพบว่าส่วนหนึ่งยังมีอาการหลงเหลืออยู่บ้างหรืออาการอ่อนเพลีย ที่
เรียกว่า long COVID-19 ในฐานะหมอชุมชน/หมอครอบครัวก็ต้องอธิบายให้
ชุมชนและชาวบ้านเข้าใจ มีแนวทางในการปฏิบัติตัวให้หลังการติดเชื้อ เพื่อให้
ผู้ป่วยทุกคนมีความรู้และสังเกตอาการตัวเอง ลดการมาโรงพยาบาลได้มากขึ้น  

สุดท้ายนี้ที่เล่ามาทั้งหมดเนื่องในวันแห่งแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวโลกที่
จะถึงวันที่ 19 พฤษภาคม 2565 นี้ เป็นประสบการณ์ของผมเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น 
หากมีโอกาสอยากจะเขียนเป็นเรื่องราวให้อ่านกันอีกในเรื่องที่พบเจอต่อไปครับ 

สุดท้ายนี้หมออยากให้ทุกคนดูแลสุขภาพของตนเองในทุก ๆ วัน ใส่ใจสัก
นิดในการเลือกบริโภคอาหารและออกกำลังสม่ำเสมอ พักผ่อนให้เพียงพอ ที่สำคัญ
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ทำจิตใจให้เบิกบาน ลดความเครียด คิดบวก หมั่นสังเกตอาการหรือสัญญาณ
อันตรายที่ร่างกายแสดงออกมา แล้วปรึกษาหมอประจำตัวของท่านเพื่อได้วาง
แผนการดูแลสุขภาพต่อไปครับ 
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หมอครอบครัวคืออะไร? 

 

 

 

 

 

 

 

By Woraphat Tungsongjaroen 

นายแพทย์วรภัทร์ ตั้งทรงเจริญ 

 

บ่อยครั้งที่พ่อแม่ของผมถามว่า หมอครอบครัวคืออะไร? 
ตอนก่อนเข้ามาเรียนผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะตอบพวกท่านว่าอะไร 
ผมได้บอกว่า เป็นหมอคนหนึ่งที่เสมือน ‘เพ่ือน’ ของคนไข ้
พ่อแม่ของผมประหลาดใจกับคำตอบของผม ... 
ผมจึงเล่าว่า ถ้าผมป่วย ผมคงอยากได้หมอสักคนที ่เข ้าใจและให้

ความสำคัญกับผม 
หมอคนหนึ่งที่คอยดูแลผมตั้งแต่ตอนแรก และยังคงดูแลผมต่อเนื่องในทุก

ครั้งโดยไม่หายไปไหน 

หมอครอบครวัคืออะไร? 

https://web.facebook.com/friendliness.pr?__cft__%5b0%5d=AZVVOObBXx5E9axk3I5kw5_lBbN1KqfJG6sW3gTJJK5KIHPiVyRqUMzb0TGkh-S88FElfIpOTP4wD7Xt3KB_Ara75uV8VNqt-PsQwe0W7dN8Jg&__tn__=-UC%2CP-R
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หมอที่ให้เวลากับผมได้อธิบาย บอกเล่าความเจ็บป่วยต่าง ๆ หรือสิ่งที่
เกิดขึ้นในชีวิต ไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีหรือร้าย  

หากวันใดที่ผมป่วย เดินทางมาโรงพยาบาลไม่ได้ ก็ยังมีหมอคนหน่ึงที่คอย
โทรหาติดตามด้วยความห่วงใยและไม่ลังเลที่จะออกมาหาผมถึงที่บ้าน  

หมอที่คอยดูแลสภาพกายและจิตใจของคนในครอบครัวผมแม้ว่าผมจะ
ป่วยแค่ไหนก็ตาม 

หมอที่ไม่เพียงแต่รักษาเราเท่านั ้น แต่ยังพร้อมที่จะให้คำแนะนำการ
ปฏิบัติ การป้องกัน ส่งเสริมร่างกายให้แข็งแรง หรือฟื้นฟูร่างกายเราเมื่อยามป่วย
ไข ้

หมอที่ยังคงเชื่อมั่น เปรียบเสมือน ‘เพื่อน’ ที่พร้อมจะเดินไปพร้อมกับเรา
ในทุกช่วงเวลาของชีวิต ไม่ว่าจะช่วงที่เราเจ็บป่วย แก่ชรา หรือถึงระยะสุดท้ายของ
ชีวิตก็ตาม 

ผ่านมาเกือบ 2 ปีที่ผมได้มาเรียนเวชศาสตร์ครอบครัว ผมได้เข้าใจอะไร
หลายอย่างมากขึ้น...  

เห็นภาพการทำงานของความเป็นหมอครอบครัวชัดเจนมากขึ้น ได้ทำงาน
กับพี่ ๆ สหสาขาวิชาชีพ พยาบาล เภสัชกร นักสังคมสงเคราะห์ นักกายภาพ นัก
ดนตรีบำบัด นักจิตวิทยา แพทย์สาขาต่าง ๆ ไม่ว่าจะงานการเยี่ยมบ้าน การดูแล
ประเมินสุขภาพผู ้ส ูงอายุ การดูแลงานแม่และเด็ก การดูแลผู ้ป ่วย home 
isolation ในช่วงการระบาดของโควิด การดูแลคนไข้ในช่วงระยะสุดท้ายของชีวิต 
หรือแม้แต่การจัดทำโครงการชุมชน ทำให้รู้สึกว่ามีอะไรมากมายหลายอย่างที่หมอ
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ครอบครัวได้ทำจริง ๆ และเราก็มีทีมที่พร้อมที่จะทำงานเพื่อคนไข้ ดูแลและเข้าใจ
อย่างเป็นองค์รวม 

สุดท้ายนี้ก็ยังรู้สึกภูมิใจอยู่ไม่น้อยและไม่เสียดายที่ได้มาเรียนเวชศาสตร์
ครอบครัวนะครับผม 

ปล. ขอขอบคุณเพื่อน ๆ พี่ ๆ น้อง ๆ พี่สหสาขาวิชาชีพ และอาจารย์ทุก
ท่านจากทางโรงพยาบาลรามาธิบดีด้วยนะครับที่ได้ให้โอกาสผมได้มาเรียนรู้ และ
ขอบคุณอาจารยข์วัญชนก ที่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมดี ๆ ด้วยครับ 
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“หมอครบั! 

         ผมมีเร่ืองปรึกษา” 

 

“หมอครับ ผมมีเรื่องปรึกษา” 

 

 

 

 

 

 

 

By Kasiwat Sripradit  

นพ.กสิวฒัน์ ศรีประดิษฐ ์

 

“หมอครับ ผมมีเรื่องปรึกษา” หนุ่มวัยสามสิบเศษมาขอความช่วยเหลือ 
ด้วยน้ำเสียงตื่นตระหนก 

“เกิดอะไรขึ้น” หมอจำเขาได้ดีเพราะเจอกันบ่อย ๆ 
“แม่ผมถูกดำเนินคดี กำลังจะถูกฟ้อง ตอนนี้ตำรวจส่งฝากขังระหว่าง

สอบสวน ทำยังไงดี?” เขาเล่าปัญหาสำคัญของครอบครัว 
“แม่ปีนี้อายุเท่าไหร่ มีโรคประจำตัวอะไรบ้างนะ” หมอขอข้อมูล 
“56 แล้วครับ เป็นความดันกับไขมันสูง” เขาแจง 
“แม่คงเครียดนา่ดู ลองเล่าเรื่องคดีให้หมอฟังหน่อยสิ” 
“ครับ คดีมีอยู่ว่า...” ชายหนุ่มเล่าข้อกล่าวหาของแม่ให้ฟัง 

https://web.facebook.com/kasiwat.sripradit?__cft__%5b0%5d=AZVNLGVGBcs3KJPh8neuuf6x73N1Kd3znNtJJI6VSWg2jhhUPFnheR8CbS6V4HyGzJSMZGqj_fxibnAPd5D3bFQUwl0FgowQB652kfbmzpJIIIvK7X6HkQleeGPDIGZgi0Br2TtW0oUlf-yo2QdT3ua8&__tn__=-UC%2CP-y-R
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“อืม ดูเป็นคดีร้ายแรงเหมือนกันนะ ตำรวจคงคัดค้านการประกันตัว น่า
จะต้องไปอยู่ข้างในสักระยะ แล้วค่อยหาทางประกันตัวออกมา”  หมออธิบาย
กระบวนการ 

“โอย แล้วพวกผมจะทำยังไงกันดี มันเกิดขึ้นเร็วมาก นี่ตำรวจก็มายึด
รถยนต์ไปสองคันแล้วด้วย ยังไม่รู้จะไปเยี่ยมแม่ยังไง” ลูกชายตัดพ้อ 

“เรื่องแม่ เดี๋ยวหมอเข้าไปตรวจผู้ป่วยในเรือนจำ จะเรียกมาสอบถาม
ปัญหาให้ ส่วนทางนี้นายไปปรึกษาทนายเพื่อหาทางประกันตัวแม่ก่อนก็แล้วกัน” 

“ครับหมอ งั้นฝากแม่ด้วยนะครับ รบกวนหมออีกแล้ว” เขาพูดเสียงสั่น 
“โอเค ไม่เป็นไร ยินดี เขียนเบอร์ให้หมอติดต่อกลับด้วยนะ”  หมอรับคำ 

ครอบครัวนี้มาหาบ่อย ๆ ทั้งปัญหาสุขภาพกายและสุขภาพจิตกับความสัมพันธ์ที่
ไม่ค่อยดีในครอบครัว 

วันถัดมาหมอเข้าไปตรวจผู้ป่วยในเรือนจำ ก่อนกลับได้ขออนุญาตหัวหน้า
แผนกผู้ต้องขังหญิงขอพบเคสนี้เพื่อสอบถาม สักพักผู้หญิงวัยห้าสิบกว่า ๆ ที่อายุ
มากกว่าหมอเล็กน้อยก็เดินเข้ามานั่งรอพบในห้องตรวจ 

“สวัสดีครับ หมอเองนะ” หมอทักทาย 
ไม่ทันได้ตอบอะไร ผู้ป่วยขยับมากอดขาร้องไห้!!! 
“หนูไม่เหลืออะไรแล้ว หมอช่วยหนูด้วย” เธอร้องไห้สะอื้นเสียงกระเส่า 

ตาบวมแดง ดูอิดโรยเหมือนไม่ได้นอนมาทั้งคืน 
“ใจเย็น ๆ ค่อย ๆ หาทางแก้ไข ผมเจอลูกชายแล้ว เขาเล่าให้ฟัง เรื่องคดี

ก็คงต้องว่ากันไปตามกฎหมาย แต่ถ้าเราไม่ได้ทำผิดเราก็ไม่ต้องกลัวนะ”  หมอ
ปลอบ 
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“ใช่ค่ะ หนูไม่เกี่ยวข้องเลย” เธอยืนยัน 
“ก็ว ่ากันตามพยานหลักฐาน แต่ล ูกเป็นห่วงมากนะ กำลังหาทาง

ช่วยเหลือประกันตัวออกไปให้เร็วที่สุด แต่คงต้องใช้เวลา เราอยู่ทางนี้ก็ต้องดูแล
ตัวเอง อย่าให้เจ็บป่วยไปเสียก่อน เดี๋ยวหมอขอวัดความดันหน่อยนะ เพราะลูก
ชายบอกว่ากินยารักษาอยู่” หมอพยายามช่วยเหลือ 

ความดันวัดไดป้กติ แสดงว่าร่างกายล้าพอสมควร  
“เดี๋ยววัดความดันบ่อย ๆ นะ มันอาจขึ้น ๆ ลง ๆ วันนี้อาจปกติพรุ่งนี้

อาจจะสูง เมื่อคืนคงไม่ได้นอน” หมออธิบาย 
“ค่ะ เมื่อคืนหนูนอนไม่หลับเลย” เธอยอมรับ 
“เดี๋ยวหมอจะให้ยาคลายเครียดให้นะ แต่เราต้องช่วยทำสมาธิด้วย ทุก

ปัญหามีทางแก้ไข ยังมีคนที่รักและเป็นห่วงเราอีกหลายคนนะ” 
“จะพยายามนะคะ” เสียงเธอดูน่ิงขึ้น แต่ยังแฝงด้วยความกังวล 
หมอยิ้มให้กำลังใจ ก่อนขอตัวกลับออกไปก่อน 
ตอนเย็นหมอก็โทรศัพท์ไปแจ้งเรื่องแม่ของเขาให้ลูกชายรับรู้ จะได้ลด

ความห่วงใยลงได้บ้าง 
“เรื่องประกันตัวเป็นอย่างไรบ้าง” หมอถามข้อมูลสำคัญ 
“ทนายความบอกว่าจะพยายามยื่นขอไปนะครับ แต่ตอนนี้ผมไม่มีเงิน

มากพอ เดี๋ยวคงต้องขอให้ทางป้ากับน้าช่วยรวบรวมหลักทรัพย์ครับ คงต้องใช้
เวลาอีกพักหนึ่ง เพราะมันฉุกละหุกอยู่” 

“หมอเอาใจช่วยนะ” 
“ขอบคุณครับหมอ” เขายังมีน้ำเสียงกังวล 
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“ถ้ามีอะไรก็โทรมาปรึกษาได้นะ ไม่ต้องมาหาก็ได้ เอาไว้สะดวกค่อยมา
คุยกันนะ” หมอเปิดโอกาส 

“ครับ เรื่องรถที่ถูกยึดไปตรวจ กำลังขอคืนมาใช้ทำงานสักคันหนึ่ง ไม่งั้น
ไปไหนลำบากแน่นอน” เขาพูดเสียงอ่อย ๆ  

“ขอให้โชคดีนะ” หมอทำได้แค่อวยพร 
 

สามวนัถัดมา… 
“หมอครับ ผมได้รถคืนมาคันหนึ่งแล้ว เช้านี้จะเข้าไปยื่นคำร้องขอประกัน

ตัวแม่ ถ้าทันเย็นน้ีคงได้มานอนบ้านครับหมอ” เขาดูตื่นเต้น 
“โอ้ว เป็นข่าวดีนะ บ่ายวันนี้หมอก็จะเข้าไปตรวจในเรือนจำพอดี จะส่ง

ข่าวให้นะ” หมอดีใจไปด้วย 
ในห้องตรวจแดนผู้ต้องขังหญิง 
“วันนีถ้้าไม่ติดขัดอะไรน่าจะได้ประกันตัวนะ แต่ความดันวันนี้สูง แสดงว่า

ยังกังวลอยู่ คงต้องกินยาความดันหน่อยนะ” หมอตั้งข้อสังเกต 
“ค่ะ ลูกชายมาเยี่ยมตอนสายบอกข่าวแล้ว อยู่ในนี้นอนหลับบ้างไม่หลับ

บ้าง ดีที่มีเพื่อนในห้องคอยปลอบใจ บางคนลำบากกว่าหนูอีก แต่พอเห็นหมอยิ่ง
สบายใจขึ้น” เธอเสียงกระเส่าแต่ยังยิ้มได ้

“ลูกชายทำหน้าที่ของเขาดีมากแล้วละ ถ้าได้ออกไปยังมีเรื่องให้ต้องทำ
อีกเยอะ บางครั้งชีวิตก็ต้องต่อสู้ด้ินรนอย่างนี้แหละ” หมอเสริม 

การสนทนาก็จบลง  
แต่หมอก็ยังอดเป็นห่วงไม่ได้ว่าหลังจากนี้จะเกิดอะไรขึ้น 
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สัปดาห์ถัดมา ลูกชายมาพบแจ้งว่าแม่มาอยู่บ้านได้หลายวันแล้ว แต่เก็บ
ตัวอยู่ในบ้านไม่กล้าออกไปไหน แต่ความดันโลหิตยังคุมได้ดี 

“แม่สวดมนต์ไหว้พระบ้างไหม” หมอถาม 
“ก่อนหน้านี้ก็มีสวดบ้างครับ แต่หลังจากกลับมายังไม่ทราบเลย” เขาไม่

แน่ใจ 
“เดี๋ยวหมอเขียนโน้ตให้นะ อยากให้แม่สวดมนต์นั่งสมาธิ ทำใจว่าง ๆ 

บ้าง เผื่อลดความทุกข์ในใจลงได้” หมอเสนอ 
“ดีเลยครับ” ลูกชายตาเป็นประกาย 
หมอเขียนตัวหนังสือลงในกระดาษ 5-6 บรรทัดแล้วลงช่ือ ส่งให้ลูกชาย 
“ลองอ่านดูนะ ลายมือหมออ่านยากอยู่ บางทีเขียนเองยังอ่านไม่ออก

เลย” หมอพูดอาย ๆ 
เขาเอาไปอ่านสักพักอย่างเคร่งเครียด แสดงว่าอ่านยากอยู่  
“เดี๋ยวหมอเขียนให้ใหม่ดีกว่า อายแม่เขา” หมอตัดบท 
คราวน้ีหมอเขียนไปออกเสียงไปช้า ๆ เขาพยักหน้าตาม ข้อความจึงดีขึ้น 
“เล่าให้แม่ฟังได้ไหมครับ” เขาถาม 
“เรื่องอะไร” หมอสงสัย 
“เรื่องลายมือหมออะครับ” เขายิ้มเล็ก ๆ  
“ได้สิ เผื่อแม่จะได้อารมณ์ดีขึ้นบ้าง” หมอตามใจ 
“ขอบคุณครับหมอ” 
“หวังว่าแม่จะทำตามที่หมอแนะนำนะ” หมอพูดให้กำลังใจ 
เขาก้มหัวแสดงความเกรงใจ ก่อนขอตัวกลับ 
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หลังจากนั้นก็มีเจอลูกชายสอบถามทักทายกันบ้าง เวลาผ่านไปหลายปี ดู
เหมือนสบายใจขึ้น หมอเกือบลืมเคสนี้ไปแล้วจนวันหนึ่งลูกชายโทรเข้ามา… 

“หมอครับ วันนี้ศาลฎีกานัดแม่ไปฟังคำตัดสินแล้วนะครับ ยังไม่รู้ว่าจะ
เป็นอย่างไร แต่แม่เขาทำใจแล้ว” เขาแจ้ง 

“อืม เอาละ อะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิด เราทำดีที่สุดแล้ว เอาเป็นว่าหมอ
ภาวนาขอให้พระคุ้มครองนะ ชีวิตต้องดำเนินต่อไป” 

“แม่บอกว่าครั้งที่แล้วไปอยู่ไม่กี่วัน เรือนจำก็ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิด แถม
โชคดีมีหมอประจำตัวเข้าไปตรวจข้างในด้วย ถ้าต้องอยู่นานจะอดทน คิดว่าเป็น
วิบากกรรม…ผมว่าเขาคงทำใจไว้แล้ว” ลูกชายน้ำตาคลอ 

“บางอย่างฟ้าลิขิตไว้แล้ว ถ้าพยายามเต็มที่แล้วก็ต้องยอมรับ ส่วนหมอก็
จะทำหน้าที่ช่วยเหลือให้ดีที่สุดก็แล้วกันนะ” หมอปลอบใจ 

“ขอบคุณครับหมอ” การสนทนาก็สิ้นสุดลง  
ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตาม ศาลจะตัดสินให้คุณให้โทษอย่างไร ผมเชื่อว่า

ครอบครัวนี้จะต้องผ่านเรื่องราวนี้ไปได้ ในฐานะหมอครอบครัวที่ดูแลต่อเนื่องกัน
มาหลายปี คงทำหน้าที่ให้คำปรึกษา ให้กำลังใจ เชื่อมโยงความรู้ระหว่างสมาชิกใน
ครอบครัว แม้ว่าจะแก้ไขต้นเหตุของปัญหาไม่ได้ ภูมิใจที่เป็นหมอครอบครัวครับ 
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หมอครอบครัว...ทนายความด้านสุขภาพประจำตัวประชาชน  

 
 
 
 
 
 
 
 

By Kasiwat Sripradit  

นพ.กสิวัฒน์ ศรีประดิษฐ์  

 

 

 

 

หากปัญหาสุขภาพเป็นเหมือนคดีความของผู้คน ซึ่งมักเป็นความทุกข์
สำคัญในชีวิต หมอก็ควรจะเป็นผู้ที่มีส่วนช่วยในการใช้ความรู้ที่มีช่วยเหลือให้
ลูกความพ้นจากความทุกข์นั ้น หากแต่มีหมอสาขาหนึ่งทำหน้าที่เป็นเหมือน
ทนายความประจำตัวช่วยว่าความแก้ต่างต่อสู้กับคดีหรือความเจ็บป่วยนั้น และก็

หมอครอบครวั... 

 

 

 

...ทนายความดา้นสุขภาพประจ าตวัประชาชน 

https://web.facebook.com/kasiwat.sripradit?__cft__%5b0%5d=AZVDETGUJclLHNPE_qYVyLz1CvMJH-h0Jjirjk3vwV76aL8hQ-w8xzlaTXriKinPtVtxTEg8TfVIcevGYqoOT2SJO47vDaIHrxwEUG79v54PoQ&__tn__=-%5dC%2CP-R
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อาจเป็นผู้จัดการให้คำแนะนำด้านสุขภาพหรือเป็นไลฟ์โค้ช (life coach) ด้วย นั่น
คือ ‘หมอครอบครัว’ 

คดีความ (ด้านสุขภาพ) อาจเกิดขึ้นจากอาชญากรรมภายในตัวเอง เช่น  
พฤติกรรมการใช้ช ีว ิตที ่ไม ่เหมาะสม , ความเจ็บป่วยทางพันธุกรรม หรือ
อาชญากรรมภายนอก เช่น ประสบอุบัติเหตุจราจร หรือการติดเชื้อฯ ไม่รวม
อาชญากรรมทางความคิดความเชื่อที่บั่นทอนสุขภาพต่าง ๆ ชาวบ้านอาจต้องการ
ทนายความที่มีประสบการณ์ช่วยเหลือ  

คดีความหลายคดีอาจสิ้นสุดในขั้นตอนของการสอบสวน แต่หลายคดีอาจ
ต้องถูกสั่งฟ้องส่งต่อเพื่อให้ ‘ผู้พิพากษา’ หรือหมอเฉพาะทางตัดสิน ทนายความ
หรือหมอครอบครัวก็ทำหน้าที่รวบรวมหลักฐาน ส่งต่อช่วยเหลือ บางคดีก็อาจ
ยืดเยื้อยาวนานเป็นโรคเรื้อรัง แต่บางคดีก็สิ้นสุดเร็ว เช่นผู้พิพากษาสั่งผ่าตัดเป็น
ค่าปรับ แต่ถ้าคดีมีความซับซ้อนก็ปรับแพงหน่อย ส่วนบางคดีที ่ร ้ายแรง ผู้
พิพากษาอาจจำเป็นต้องสั่งประหาร ทนายความก็มีหน้าที่ปลอบโยนให้กำลังใจให้
ผ่านช่วงเวลาที่ลำบาก ได้สั่งเสียญาติมิตร...และเมื่อคดีถึงที่สุดแล้ว ทนายความ
ด้านสุขภาพก็ยังคงมีหน้าที่หาทางป้องกันไม่ให้เกิดอาชญากรรมซ้ำ หรือมีเหตุใหม่
เกิดขึ้น  

แล้วทนายความด้านสุขภาพได้อะไรเป็นสิ่งตอบแทน? 
สิ่งที่ทนายความหรือหมอครอบครัวจะได้รับในการว่าความคือความรัก

ความผูกพันระหว่างทนายและลูกความ เป็นความสุข ปีติ มานะ และชูใจ หลาย
คดีมีมูลค่าที่ประเมินไม่ได้  
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ทนายความด้านสุขภาพประจำครอบครัว เป็นสิ่งที่ประเทศนี้ต้องการ การ
เผชิญหน้ากับความเจ็บป่วยเป็นความทุกข์ที่บางครั้งต้องการความช่วยเหลือ การ
ต่อสู ้เพียงลำพังอาจต้องพิการ สูญเสียทรัพย์สินเงินทองโดยไม่จำเป็น สิ ่งที่
ทนายความต้องการคือข้อมูลที่ถูกต้อง ที่อาจต้องมาจากความไว้ใจ เชื่อใจ เพราะ
ข้อมูลบางอย่างเป็นเรื่องส่วนตัว เป็นความลับ ทนายความก็ต้องมีจรรยาบรรณใน
การรักษาข้อมูลเหล่านี ้ 

ทนายความด้านสุขภาพต้องทำหน้าที่อย่างเป็นกลาง เสนอทางเลือกให้
ลูกความ (หรือครอบครัว) ตัดสินใจ เพราะความเจ็บป่วยมีวิธีรักษาที่สร้างความ
ทุกข์ด้วยเช่นกัน หรือบางครั้งก็อาจประนีประนอมยอมความกันได้ ถอยกันคนละ
ก้าว ลด ละ เลิก ปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ หรือเป็นคดีเล็ก ๆ น้อย ๆ ทนายความด้าน
สุขภาพก็แก้ไขเบื้องต้นได้เอง  

ตลอดช่วงชีวิตผู้คนอาจมีความเสี่ยงด้านสุขภาพตลอดเวลา ทั้งที่รับรู้จาก
ความจำเป็นที่หลีกเลี่ยงไม่ได้และไม่รับรู้เพราะซ่อนอยู่ภายใน หมอครอบครัวเป็น
กลไกในการจัดการสุขภาพระดับบุคคล ครอบครัว หรือแม้กระทั่งชุมชน เนื่องจาก
ความเสี่ยงบางอย่างมีผลกระทบในวงกว้าง  

แน่นอนเราต้องการผู้พิพากษาหรือแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่ตัดสิน
คดีเก่ง ๆ มีเวลาพิจารณาเพียงพอ แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องการทนายความหรือ
หมอครอบครัวจำนวนมากพอที่จะขจัดปัดเป่า เลื่อน หรือยืดเวลาสั่งฟ้องคดีความ
เจบ็ป่วย ไม่ให้มีมากเกินไปจนระบบสุขภาพรองรับไม่ไหว 

ปี 2545 มี พรบ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติมาเพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึง
บริการด้านสุขภาพของคนไทย ไม่ให้ล้มละลายจากภาระค่ารักษาพยาบาล 
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ปี 2562 มี พรบ.ระบบสุขภาพปฐมภูมิ เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการ
สุขภาพปฐมภูมิที่มีประสิทธิภาพ มีความเป็นธรรม มีคุณภาพ และมีมาตรฐาน 
และกำหนดให้มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวเป็นผู้ดูแลในสัดส่วนที่เหมาะสม เป็น
การรับประกันว่าคนไทยจะได้รับการดูแลด้านสุขภาพจากทีมสหสาขาวิชาชีพใน
หน่วยบริการที่ขึ้นทะเบียน 

ยังมีประชาชนคนไทยอีกมากที่ยังขาดทนายความด้านสุขภาพทำหน้าที่
ดูแลเป็นที ่ปรึกษาช่วยเหลือแนะนำให้มีสุขภาพที่ดี เมื ่อเจ็บป่วยก็ได้รับการ
ช่วยเหลือให้เข้าถึงการรักษาพยาบาลอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม 

มาช่วยกันสร้างทีมหมอครอบครัวของประเทศไทยให้เข้มแข็งกันนะครับ 
เพื่อความมั่นคงด้านสุขภาพของคนไทยทุกคนตลอดไป 
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ต่อสุขภาพของประชาชน… 

 

 

 

 

 

 

By Katiyapuns Alexis Kodausayathib  

นพ.ขัติญพัณศ์ อเล็กซีส กฏอศัญทีปณ ์

 
การทำงานตลอดหลายปีที่ผ่านมา เราพยายามขยายโอกาสทางสุขภาพ 

สร้างการเข้าถึงระบบสุขภาพแก่ประชาชนในการดูแลของเรา  
เราคิดเสมอว่าชุมชนที่ห่างไกลโรงพยาบาล ตำบลในโคกหรือกลางป่า บน

ดอยหรือเป็นดินแดนไกลปืนเที่ยงเท่านั้นที่จะเผชิญความเหลื่อมล้ำทางสุขภาพ  
แต่เมื่อเราได้ยินเสียงของประชาชน “ดูแลเราหน่อยสิ” จากพื้นที่ติด

โรงพยาบาลเพียง 4 กิโลเมตร เราจึงได้รู ้ว่าปัจจัยเชิงโครงสร้างก็สามารถเป็น
อุปสรรคที่ขัดขวางโอกาสทางสุขภาพของประชาชนได้เช่นกัน  

ทั้งที่เราเห็นว่าประชาชนใกล้ตัวเรานั้นได้รับการดูแลไม่ทั่วถึง ไม่ว่าด้วย
ปัญหาความขัดแย้งในอดีต เส้นทาง โครงสร้างพื้นฐาน ถึงอย่างนั้นทีมของเราก็
มองข้ามผ่านความขัดแย้งและเดินหน้าต่อสู้เชิงโครงสร้างทั้งเรื่องอัตรากำลัง และ

ต่อสุขภาพของประชาชน… 
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ทัศนคติบริการ ท่ามกลางความแปรปรวนของทิศทางนโยบายและการเปลี่ยน
วิสัยทัศน์บริหารหลายต่อหลายครั้ง แต่หลักชัยที่เราตั้งมั่นไว้นั้นก็เพื่อ ‘จัดบริการ
อย่างไรให้ญาติของเราอยากมาใช้บริการ’ ทำให้เรายังคงก้าวเดินเพื่อสร้างโอกาส
ทางสุขภาพแก่คนของเรา 

ขอบพระคุณนโยบายคลินิกหมอครอบครัวที่สร้างให้เกิดการร่วมแบ่งปัน
ทรัพยากร  

ขอบพระคุณเทศบาลเมืองเมืองปักที่สนับสนุนพื้นที่บริการแก่ประชาชน  
ขอบพระคุณโรงพยาบาลปักธงชัยที ่สนับสนุนให้ แพทย์เวชศาสตร์

ครอบครัวได้ดูแลประชาชนในพื้นที่อย่างเต็มรูปแบบ  
เพราะเราก็เป็นคนเมืองปัก จึงอยากเห็นประชาชนของเราได้รับบริการ 

ใกล้บ้านใกล้ใจด้วยเวชศาสตร์ครอบครัว  
  



     General Practitioner/Family Physician Association of Thailand  

จุลสารสมาคมแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป/เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย (ฉบับพิเศษ) พ.ศ.2566: หน้า 28 
 

มนุษย์ที่มีหัวจติหัวใจ 

 
 
 
 
 
 
 

By Patcharanat Inpithuk 

พญ.พัชรณัฏฐ์ อินทรพิทักษ ์
 

คนไข้หญิงไทย วัย 70 ปีมาที่คลินิกประคับประคองครั้งแรกเนื่องจาก
หมอกระดูกส่งมาปรึกษาด้วยเรื่องสะโพกซ้ายหัก จากมะเร็งแพร่กระจายไปที่
กระดูก (pathologic fracture) และไม่สามารถผ่าตัดได้ เรานั่งอ่านประวัติก่อนไป
ตรวจ แล้วพบว่า คุณยายเพิ่งได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งได้ไม่นานนัก มะเร็ง
กระจายไปหลายอวัยวะแล้ว… หรือพูดง่าย ๆ ว่า เข้าสู ่ระยะสุดท้าย  ดังนั้น
นอกจากกระดูกสะโพกที่หักแล้ว การค้นพบว่าตัวเองเป็นมะเร็ง  คงเป็นข่าวร้าย
คูณสองสำหรับหญิงวัยชราผู้นี้ 

เราเดินไปตรวจคุณยายซึ่งนอนอยู่บนรถนอน สีหน้าคุณยายไม่สู้ดีนัก ถาม
ไถ่แล้วจึงพบว่า มีอาการปวดอย่างมากบริเวณสะบักและสะโพก ให้คะแนนความ
ปวด 10 เต็ม 10 ปวดจนนอนไม่ได ้

‘มนุษยท่ี์มีหวัจิตหวัใจ’ 
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นอกจากเรื่องความปวด เราสอบถามความเป็นอยู่ด้วยความสงสัย คุณ
ยายจะใช้ชีวิตยังไงนะ ถ้าต้องนอนอยู่แบบนี้ คุณยายตอบว่า ใช้ 4 ขา (walker) 
เดินไปเข้าห้องน้ำได้ เรารู ้สึกประหลาดใจ เพราะสะโพกซ้ายหักชนิดที่ดูจาก
เอกซเรย์แล้ว ไม่น่าจะเดินได้แล้วนะเนี่ย คุณยายยังพยายามช่วยเหลือตัวเอง ไม่มี
แผลกดทับเลยสักนิด จัดยาโรคประจำตัวเองด้วย แถมยามีหลายอย่างอีก คุณยาย
ทำได้ยังไงนะ? ต้องเป็นคนที่พึ่งตัวเองมาตลอดแน่ ๆ เลยถามคุณยายต่อว่า แล้ว
ปกติอยู่กับใคร… อ๋อ อยู่กันสองคนตายาย ว่าแล้วเชียว ถึงได้เก่งและพึ่งพาตัวเอง
ขนาดนี้ เราเลยถามว่า ปกติเป็นคนดูแลคุณตาใช่ไหม ยายตอบว่าใช่ ทำงานบ้าน
ทุกอย่าง… คุณตาเป็นอัมพฤกษ์แต่ยังเดินได้… อืม ฟังแล้วก็สะเทือนใจอยู่
เหมือนกัน อยู่กัน 2 คนตายาย คนดูแลหรือคู่ชีวิตดันเป็นมะเร็ง ถึงจะมีลูกมาอยู่
ด้วยในเดือนที่ผ่านมา แต่ก็ไม่ได้ช่วยอะไรมากนัก เพราะไม่เคยอยู่ด้วยกันมาก่อน 
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อืม สงสารคุณยายจัง คุณยายชีวิตเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงแถมต้องทุกข์จาก
ความปวดอีก เราคุยกับคุณยายที่แม้ใบหน้าจะดูสิ้นหวังแต่ก็ยังอยากมีชีวิตอยู่ เรา
จะช่วยปรับยาลดปวดให้ และขอให้ลูกพามาอีกครั้ง เราอดไม่ได้ที่จะจับมือให้
กำลังใจ บอกคุณยายว่า หมอจะช่วยนะ คุณยายจะต้องดีขึ้น เดี๋ยวก็ปวดลดลง คุณ
ยายมองตาเราแล้วพยักหน้าขอบคุณ… 

เจอคุณยายอีกครั้งตามนัด ครั้งนี้คุณยายปวดลดลง คุณยายแจ่มใสขึ้น
กว่าครั้งก่อน แต่ก็เหนื่อยเพิ่มขึ้น ยายังคงจัดได้เองเหมือนเคย เราตรวจหาสาเหตุ
เพิ่มเติม คิดว่าเป็นจากตัวโรคที่อยู่ในช่วงขาลง จึงจำเป็นต้องคุ ยเรื ่องการวาง
แผนการรักษาในอนาคต หากถึงเวลา…คุณยายไม่ต้องการยืดความทรมาน อยาก
จากไปอย่างสงบ แต่หากอยู่นาน ๆ ได้ก็ยังอยากมีชีวิตอยู่ น้ำตาใส ๆ ไหลจากตา
ของคุณยาย ดูเป็นน้ำตาแห่งความเศร้าและหมดหนทาง คุณยายคงต่อสู้กับตัวโรค
อยู่แน่ ๆ คนธรรมดาทุกคน ใคร ๆ ก็อยากมีชีวิตอยู่ด้วยกันทั ้งนั ้น จุดหมาย
ปลายทางของชีวิตในครั้งนี้ หากเดินเพียงลำพังคงจะโดดเดี่ยวอยู่ไม่น้อย  เราเอง
เห็นคุณยายมาตั้งแต่ครั้งแรก ได้มองตาคุณยายก็รู้ว่า การอยากมีชีวิตอยู่ของคุณ
ยาย ไม่ใช่เพราะคุณยายไม่ยอมรับความตายที่กำลังจะมาถึง ตรงกันข้าม คุณยายรู้
ดีว่า ความตายกำลังใกล้เข้ามา และอยากใช้ชีวิตกับเวลาที่ยังเหลืออยู่ต่างหาก คุณ
ยายซึ่งเคยอยู่ในฐานะคนที่พึ่งพาตัวเองได้และเป็นคนดูแลสามีมาตลอด วันนี้ต้อง
กลายมาเป็นคนป่วยถูกดูแลเสียเอง คงไม่ง่ายนักที่จะต้องเผชิญสิ่งเหล่านี้ที่ถาโถม
เข้ามาในระยะเวลาอันสั้น เราเห็นใจและจับมือคุณยายอีกครั้ง… “คุณยาย หมอ
จะช่วยคุณยายและอยู่ข้าง ๆ คุณยายไปจนสุดทาง” เราจับมือคุณยายแน่นให้รู้ว่า 
เราจะไม่ทิ้งคุณยาย คุณยายบีบมือตอบ ทำให้เรารับรู้ได้ถึงความรู้สึกมากมายของ
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คุณยาย แม้ว่าจะไม่ได้พูดอธิบายมากนัก เพียงแค่จับมือกันก็สามารถส่งผ่าน
ความรู้สึกความปรารถนาดีถึงกันได้ 

อืม… จากมือสู่ใจ…จากใจสู่ใจ รับรู้สิ่งที่คุณยายต้องเผชิญและคำขอบคุณ
ผ่านสัมผัสจากมือสู่ใจของหมอเลยค่ะคุณยาย สัญญาค่ะ ว่าจะไม่ทิ้งกัน จนวัน
สุดท้าย : )  

เราไม่ได้เป็นหมอตลอดเวลาหรอก แต่เราเป็นมนุษย์ที่มีหัวจิตหัวใจด้วย
เหมือนกัน  

To cure sometimes, to relieve often, to comfort always  
หมอครอบครัวดูแลเคียงข้างกัน จนกว่าจะถึงวันสุดท้าย 
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‘จิตเวชโดนล่ามโซ่’ 

 
 
 
 
 
 

By Art Watcharin 

นพ.วัชรินทร์  อินกลอง 
 

ผมเคยรู้สึกแย่และรับไม่ได้กับการกักกันหรือล่ามขังสิ่งที่เรียกว่ามนุษย์ 
ตั้งใจจะเลิกยุ่งกับเคส ‘จิตเวชโดนล่ามโซ่’ แบบจริงจังยาว ๆ แต่ทำไมมัน

ทำไม่ได้สักทีวะ 
เพราะเคยได้ประสบการณ์จากเคสจิตเวชฆ่าปาดคอแม่บังเกิดเกล้าเมื่อปี

ที่แล้วมั้ง อำเภอบ้านผือเราเองนี่แหละ 
ห้วงคิดคำนึงหนึ่งเลยคิดว่า บางที การล่ามขังอาจจะเป็นทางออกสุดท้าย

ที่ดีที่สุดจากเหตุการณ์นั้น 
แต่เมื ่อต้องมาเจอเคสที่ถูกล่ามโซ่ ความรู ้สึกเก่า ๆ มันก็กลับมาอีก

เหมือนเดิม 
เคสนี้เคยรักษาที่ รพ.จิตเวช หลายรอบ อาการดีขึ้น สามารถดำรงชีวิต 

ทำงานหาเงินเลี้ยงครอบครัวได้ 

‘จิตเวชโดนล่ามโซ่’ 
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แต่สุดท้ายก็ต้องกลับมาเป็นอีหรอบเดิม เพราะขาดยา และกลับไปใช้สาร
เสพติดอีก คือสุรา และยาบ้า 

เหตุการณ์ที่ตามมา คือ พฤติกรรมก้าวร้าว ทำร้ายร่างกาย เผาทำลายข้าว
ของทั้งของตนเองและส่วนรวม  

ณ จุดนี ้ ผมเองเข้าใจคนในครอบครัวและคนในชุมชนนะ ว่าความ
หวาดระแวงมันต้องมีมาอยู่แล้วแหละ จะทำยังไงได้ ก็แค่จับล่ามโซ่แม่งแบบนี้ ทุก
อย่างก็จบ 

ซึ่งไม่รู้ว่าจบจริงไหม? อันนี้ผมถามตรง ๆ ไม่ได้ยียวนกวนประสาทนะครับ 
ผมยังยืนยันคำเดิมนะว่าผมเข้าใจญาติและชาวบ้านจริง ๆ 
แต่ผมก็เข้าใจและอดสงสารคนไข้ไม่ได้ด้วย 
วันนี้ญาติขอให้ผมออกใบรับรองความพิการทางจิตให้คนไข้ เหตุผลเพื่อ

นำเงินมาใช้จ่ายในการดูแลคนไข้เองด้วย 
ผมได้คุยและสอบถามคนไข้เบื ้องต้น ประเมินแล้วถามตอบรู ้เรื ่องดี 

สามารถรับรู ้ถึงบุคคล เวลา สถานที่ ความมีเหตุมีผล และตาไม่ขวาง เลยขอ
อนุญาตคุณตาปลดกุญแจให้ลูกชายออกมานั่งคุยกันบนเสื่อใบเดียวกันในรอบ 1 ปี 
โดยที่ไม่มีโซ่ตรวนที่ข้อเท้าเหมือนนักโทษ  

ตาคิดอยู่ช่ัวครู่ประมาณ 15 วิ และพยักหน้าตอบตกลง 
การสนทนาเป็นไปด้วยความราบรื่น ญาติทุกคนให้เกียรติหมอและทีมงาน 

ในฐานะผู้ดำเนินการประชุมครอบครัว 
สรุป 
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หมอจะออกรับรองสิทธิ์ผู้พิการให้ แต่ยื่นข้อเสนอให้ญาติปรับปรุงสถานที่
กักกันให้มีที่บังฝน กันยุง หรือแม้แต่สัตว์เลื้อยคลาน ให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ตรงนี้
ตลอด 24 ชั่วโมงได้ 

ทำไมผมถึงไม่ดึงดันให้ปลดโซ่ตรวนเหมือนตั้งแต่ครั้งแรก ๆ ที่มาทำงาน
ที่นี่ใหม่ ๆ ไม่รู้? 

อาจจะเป็นเพราะกลัวเหตุการณ์จะเกิดซ้ำรอยเหตุการณ์นั้นมั้ง 
เช่นนั้นก็ขอเป็นพบกันครึ่งทางละกัน ทั้งคนไข้ ญาติ เพื่อนบ้าน และตัว

หมอเอง 
จะปรับยา โดยให้ญาติคนไข้มารับยาและปรับภูมิทัศน์ไปพร้อม ๆ กัน 
อีกเดือนหนึ่ง ผมนัดคนไข้และญาติที่บ้านหลังนี้ ถ้าทุกอย่างดูโอเคสำหรับ

คนไข้ ผมจะออกใบรับรองความพิการให้ ส่วนคนไข้ จะได้ปลดโซ่วันไหน หรือต้อง
ใส่โซ่ไว้ตลอดไปไหม? 

ผมไม่รู้...ใครช่วยตอบคำถามนี้หน่อย 
แต่ลูกสาวอายุ 13 ขวบ ม.1 กำลังจะขึ้น ม.2 สอบได้ที่ 2 ของห้อง กำลัง

นั่งฟังในวงสนทนาอย่างมีความหวัง 
ว่าพ่อคงจะกลับมาหาเงินส่งเสียเลี้ยงดูตัวเองให้ได้เรียนสูง ๆ ได้สักวัน 
ผมขอให้น้องดูแลเรื่องการกินยาของพ่อให้ตรงตามเวลา น้องพยักหน้า

รับคำ 
ผมหันไปคุยกับคนไข้ว่าลูกสาวรอเราอยู่นะ 
“ครับ” คนไข้ตอบและตอบแบบไม่ตาขวาง 
รอดูอีก 1 เดือน 
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สู้ ๆ นะครอบครัวนี้ จะบอกว่าสู้ ๆ นะทุก ๆ ครอบครัวนั่นแหละ 
ณ ปัจจุบัน คนไข้กลับมาใช้ชีวิตประจำวัน รับยาตามนัด ทำงานเลี้ยงดู

ครอบครัวได้ดี ว่าง ๆ จะกลับมาเล่า EP2 ครับ 
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ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย ์

 
 
 
 
 
 
 
 

By Nalin Tantisoponwanich  

พญ. นลิน ตันติโสภณวนิช 
 

เมื่อครั้งเป็น นศพ.ปี 4 มีโอกาสได้ทุน กว. เพื่อเรียนต่อเฉพาะทางแพทย์
เวชศาสตร์ครอบครัวตั้งแต่เป็น นศพ. จนเรียนจบเป็นแพทย์ ได้มีโอกาสใช้ทุน
จังหวัดนราธิวาส และเมื่อขึ้นเป็นแพทย์ใช้ทุนปีที่ 2 ก็ทำงานไปด้วยเรียนไปด้วย
จนจบเป็นแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวอย่างภาคภูมิใจ  

ย้อนไป 2 ปีที่แล้ว ได้มีโอกาสเริ่มต้นทำงานเป็นแพทย์เฉพาะทางเวช
ศาสตร์ครอบครัวเป็นคนที่ 2 ของโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ เนื่องจาก
เป็นโรงพยาบาลจังหวัด งานก็จะครอบคลุมหลายสาย พยายามทำให้งานออกมามี
คุณภาพเท่าที่กำลังที่มี มีการทำงานร่วมกับทีมสหวิชาชีพที่ทำงานร่วมกัน เช่น ทีม
พยาบาล นวก. ฝ่ายงานระบาด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และ อสม.ในพื้นที่ 

ศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์
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งานส่วนใหญ่จะออกตรวจ PCC ยึดหลัก 4C ซึ ่งประกอบด้วย First 
Contact Care ให้บริการเป็นด่านแรก, Continuity care การดูแลต่อเนื ่อง , 
Comprehensive care การดูแลผสมผสาน และ Coordinated care การส่งต่อ
และเชื่อมประสานบริการ โดยบทบาทของระบบบริการปฐมภูมิจะมีบริการรักษา 
ส่งเสริม ป้องกัน ฟื้นฟู เน้นการร่วมสร้างเสริม ‘สุขภาพดี’  ทั้งกาย ใจ สังคม จิต
วิญญาณ สามารถเช่ือมโยงทั้งระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน สังคม โดย PCC ของ
เราตั้งอยู่กลางชุมชน ประชาชนสามารถเข้าถึงง่าย ตอบสนองปัญหาสุขภาพพื้นที่ 
ผสมผสานกับชุมชน ใช้เทคโนโลยีที ่เหมาะสม ปรับวิธีทำงานตามหลักการให้
เหมาะสมกับแต่ละบุคคลและบริบทแวดล้อม ซึ่งผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นโรคไม่ติดต่อ
เรื้อรังเป็นหลัก มีผู้ป่วยรับบริการเป็นเด็ก ผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุ หญิงตั้งครรภ์ ทุกช่วง
วัยของชีวิตเลยก็ว่าได้ เราดูแลรักษาติดตามอย่างต่อเนื่อง หากเคสใดเกินกำลังก็
จะประสานส่งต่อไปโรงพยาบาลต่อไป พร้อมทั้งติดตามเคสที่ส่งไปและรับเคสจาก
โรงพยาบาลที่กลับมารับยาใกล้บ้าน ผู้ป่วยในนราธิวาสส่วนใหญ่นั้นนับถือศาสนา
อิสลาม บางคนพูดได้แต่ภาษายาวีเพียงอย่างเดียว ซึ่งถึงแม้หมอนับถือพุทธแต่
หมอก็เรียนรู้ภาษายาวีจนสามารถพูดสื่อสารยาวีได้ สื่อสารเข้าใจจนผู้ป่วยและ
ผู้คนในพื้นที่ดีใจประทับใจมากที่หมอสื่อสารและเข้าใจเขาได้ หมอได้เรียนรู้ความ
เป็นอยู่ วิถีชีวิต วัฒนธรรมวันสำคัญต่าง ๆ ไปด้วยกันตามสังคมพหุวัฒนธรรม ได้
ทำงานร่วมกับทีม PCC ซึ่งช่วยเหลือดูแลกันในทุก ๆ เรื่อง ผู้คนในพื้นที่จึงเข้ารับ
บริการที่นี่เป็นด่านแรก 

ได้ทำโครงการจากการประชาคมของชุมชนเพื่อแก้ไขปัญหาของชุมชน 
ชื่อโครงการ ‘เพื่อนช่วยเพื่อนอาสาดูแลผู้สูงอายุ’ โดยให้ผู้สูงอายุติดสังคมเยี่ยม
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ผู้สูงอายุติดบ้าน โดยจัดการอบรมให้ผู้สูงอายุติดสังคม เพื่อให้ผู้สูงอายุติดบ้าน
ได้รับการดูแลทั้งกาย จิตใจ สังคมและจิตวิญญาณ ได้เห็นการช่วยเหลือกันและกัน 
การช่วยเหลือของชุมชน ความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ รพ.สต. อสม. วิทยากร 
พยาบาลวิชาชีพ แกนนําผู้สูงอายุชุมชนเป็นอย่างดีเยี่ยม และโครงการนี้ยังดำเนิน
ต่อไปทุกปีโดยกลไกของชุมชนเอง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เยี่ยมบ้านหลายบ้านในพื้นที่ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยให้ได้รับการดูแล แม้

ห่างไกลเราก็ไปถึง พร้อมพาทีมสหวิชาชีพไปช่วยเหลือ สอนให้ผู้ป่วยและญาติ
สามารถพึ่งตนเองได้ ในชีวิตของความเป็นหมอ แค่เห็นปัญหาที่ผู้ป่วยมี ได้ช่วย
รักษาติดตามจนอาการผู้ป่วยดีขึ้น มีรอยยิ้ม กลับมาเดินได้อีกครั้งก็ภูมิใจ และหาก



GPFPAT (2023); Page 39 

 
 

เป็นการเยี่ยมบ้านแบบ palliative สามารถบรรเทาอาการผู้ป่วยตลอดจนความ
ทุกข์ทรมานด้านต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น การดูแลจะเน้นการดูแลที่เป็นองค์รวมครอบคลุม
ทุกมิติของสุขภาพอันได้แก่ กาย ใจ สังคม และจิตวิญญาณของผู้ป่วย ได้นำความรู้
ที่เรียนมาปรับใช้กับผู้ป่วยทั้งการปรับยา การผสมยาใน syringe driver, การทำ 
family meeting, advance care plan เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ป่วย และมีการ
เยี่ยมบ้านเป็นระยะ ๆ เพื่อติดตามอย่างต่อเนื่อง สร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้ป่วย
และญาติในระยะยาว อีกทั้งยังสามารถประเมินตัวโรคและความเจ็บป่วยอัน
แท้จริงได้อย่างถูกต้องและครอบคลุม  

ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา มีการระบาดของเชื้อโคโรน่าไวรัส ทำให้บทบาทของ
แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวเข้ามามีบทบาทของโรงพยาบาลในการควบคุมการ
ระบาด การป้องกันโรคโควิด-19 การฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโควิด ซึ่ง 1 ปีที่แล้วมี
การระบาดในเรือนจำจำนวนมาก หมอครอบครัวมีกัน 2 คน และทีมก็ช่วยกัน
วางแผนและลุยเข้าเรือนจำเลย หลังจากนั้นทุกวันก็ใส่ชุด PPE และ Swab กันรัว 
ๆ ทั้งในและนอกโรงพยาบาลทุก ๆ วันไม่มีวันหยุด มีการตั้งเวรกันเพื่อสอบสวน
ควบคุมโรคระบาดที่เกิดขึ้นในเรือนจำ นอกโรงพยาบาลพื้นที่เขตรับผิดชอบ และ
โรงพยาบาลต่อเนื่อง เพื่อลดการระบาดของโควิด แม้บางครั้งจะอิดโรยบ้าง แต่ใน
ทุก ๆ วันเช้าจรดค่ำก็ทำงานอย่างเต็มที่เต็มกำลังความสามารถเพื่อหยุดยั้งการ
ระบาด เพราะอยากให้ไม่มีใครต้องติดเชื้อ และมีการตั้งจุดฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-
19 ขึ้น เพื่อให้ประชาชนมีภูมิจากการฉีดวัคซีน รณรงค์ให้ผู้คนรู้จักการป้องกัน
ตนเองจากโควิด-19 จะได้ปลอดภัยจากโควิด-19 ไปด้วยกัน  
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ท้ายสุดนี้ แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวอาจไม่ใช่แพทย์ที่ผ่าตัดได้ หรือ
แพทย์ที่ราวน์วอร์ดในทุกวัน แต่เป็นแพทย์เฉพาะทางที่สามารถเติมเต็มช่องว่างใน
การดูแลผู้ป่วยให้ได้รับการดูแลที่ดีแบบองค์รวม เพิ่มคุณภาพชีวิต ให้ทุกคนมี
สุขภาพดีทั้งกาย ใจ ลดความเหลื่อมล้ำด้านการรักษา ให้ทุกคนได้รับการรักษา
อย่างเท่าเทียมกัน ดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองในระยะสุดท้ายของชีวิต เพื่อให้
ผู้ป่วยและญาติสามารถใช้ชีวิตร่วมกันอย่างมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดีเท่าที่
เป็นไปได้ มีความสุขสบายทั้งกายและใจ สามารถจากไปอย่างสงบสมศักดิ์ศรีความ
เป็นมนุษย ์
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ความสุข 

 

 

 

 

 

 

By Apira Chim  

พญ.อภิรดา ฉิมพาลี 

 

ในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ในปัจจุบันนั้น ทุกคนคงทราบ

ดีว่าการขับเคลื่อนประเทศให้ไปได้นั้นประชาชนต้องได้รับวัคซีนให้ได้มากที่สุด  

ซึ่งถือเป็นเรื่องยากมากในการที่จะเปลี่ยนแปลงความเชื่อและความคิด
ของคนในชุมชนของหมอที่มีต่อวัคซีน ทั้งเรื่องสื่อต่าง ๆ ที่ออกมาในด้านลบ  

มีข่าวลือต่าง ๆ กันไป 
มีผู้ป่วยเสยีชีวิตจากวัคซีนบ้าง  
ผลข้างเคียงอื่น ๆ ตามมามากมายบ้าง 
การลงพื้นที่เพื่อฉีดวัคซีนเชิงรุกของหมอมีเป้าหมายหลักเพียงอย่างเดียว

คือให้ชาวดงหลวงได้เข้าถึงวัคซีนดี ๆ มีภูมิคุ้มกันดี ๆ เทียบเท่าคนในชุมชนเมือง 
ถึงแม้ว่าพ้ืนที่อำเภอดงหลวงของเราจะไกลทุรกันดารแค่ไหนหมอก็ไปถึง 

ความสุข 
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การลงฉีดวัคซีนในชุมชนทำให้หมอได้รับรู ้ร ับฟังถึงความวิตกกังวล
เกี่ยวกับการฉีดวัคซีน ปัญหาความยากลำบากที่จะเดินทางมารับบริการวัคซีน
โรงพยาบาล ข้อจำกัดต่าง ๆ ที่มีมากมาย 

หมอพร้อมที่จะทุ่มเทแรงกายแรงใจเพื่อลดข้อจำกัดต่าง ๆ ให้มีน้อยที่สุด 
แต่ว่าอย่าเทหมอก่อนนะคะ 

แม้ว่าจะเหนื่อยมากขึ้น แต่ได้ทำสิ่งที่มีคุณค่าเพื่อคนอื่นบ้าง แม้จะเป็น
เพียงเรื่องเล็กน้อยก็มีความสุขไปอีกแบบนะคะ 
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ส่วนหนึ่งของครอบครัว 

 
 
 
 
 
 
 
 

By Mimi T Adam 

พญ.นูรอัยมี่ ตว่นอาดัม 
 
19 May 2022 
เราอยากเป็นหมอให้คุณคิดถึง ทุกเวลาที่เจ็บป่วย 
ไม่ต้องพยายามนึกว่าเจ็บป่วยแบบนี้ ควรไปหาหมอด้านไหน 
เราอยากเป็นคนแรกที่ให้คุณได้ปรึกษาทุกเรื่อง 
ให้การพูดคุยเป็นไปอย่างกันเองไม่ยุ่งยาก 
ขอให้คุณรู้สึกว่าอย่างน้อยก็มีเรา 
ที่หลังสี่โมงเย็นก็ยังมีที่ปรึกษา 
ที่เคียงข้างคุณไปตลอด 
จนวันสุดท้าย… 

ส่วนหน่ึงของครอบครวั 

https://web.facebook.com/kim.ber.31337?__cft__%5b0%5d=AZW9MvCrEBfe8i_Ntpshn8j3MBGCfDkwIGqCkNeHrUX3CU7ijkTxzfhGj2HK2wlNSvEG169sL53EAxQn6MghGR6Kw5yJYnVs7QNvfhqzIV4WlQ&__tn__=-UC%2CP-R
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ช่วงเวลาการเจ็บป่วยระยะท้ายของผู้ป่วยบางราย มีวันดีมีวันร้าย มีวัน
ปวดมาก มีวันอาเจียนเป็นเลือด เหนื่อยหอบ นอนไม่ได้เพราะทนอาการไม่ไหว 
แต่การเดินทางมาโรงพยาบาลก็เป็นความลำบากหนึ่ง  

ครอบครัวจะจัดการอย่างไรเมื่อถึงครานั้น ความรู้เรื่องการจัดการอาการ
ที่บ้าน และการมีแพทย์เฉพาะตัวที่ติดต่อได้สะดวกทุกเวลา จึงเป็นทรัพยากรให้
คุณได้ใช้ประโยชน์ 

และเมื่อท่านจากไป… การเปลี่ยนไปของบทบาทครอบครัว ความเศร้า
โศก เราจะคอยติดตามอยู่ร่ำไป เราอยากให้การเป็นอยู่ของคุณมีคุณภาพ ให้เราได้
รู้จักทุกแงมุ่ม และเราจะรู้ถึงความผิดปกติได้เร็ว  

เมื่อเรารู้จักกันดีพอ ให้เราเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้คุณอยากหันกลับมาดูแล
สุขภาพตัวเอง ให้เราเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวคุณ 
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ชีวิต 

 
 
 
 
 
 
 

By พันธิตรา พัวพงศกร 

พญ.พันธิตรา พัวพงศกร 
 
ชีวิตแฟมเมดหลังมาใช้ทุนปีที่ 2 
รู้สึกปีนี้เป็นปีที่วุ่นวายพอสมควร 
จากเดิมที่คิดว่าโควิดจะซาลง แต่กลับเจอผู้ป่วยเยอะขึ้น 
ทรัพยากรต่าง ๆ ที่เคยมีและคิดว่าเพียงพอก็ร่อยหรอลงไป 
หลัก ๆ ตรวจโรคเรื ้อรัง (NCDs) ปีนี ้พยายามหาทางออกเพื่อควบคุม

ระดับน้ำตาลและความดันมากขึ้น ปกติชอบอ่านไกด์ไลน์ แต่ปีนี้ใช้ประสบการณ์
เสียเป็นส่วนใหญ่ เน้นสังเกตชีวิตตนเอง เพื่อนร่วมงาน คนรอบตัว ครอบครัว และ
คนในสังคมมากขึ้น 

ชีวิต 

https://web.facebook.com/punchu?__cft__%5b0%5d=AZWZnstXelb9yzkFm9pKaTpsHxyrh6bUVrk-Ahe6EKt4uS_DVPPvHPdmf9TfvpvodAZInx-O0DuW2QeCqIfhER1ytvLnlWZ3IoelSHK1Mx1h5Q&__tn__=-UC%2CP-R
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พยายามเอาเทคโนโลยีมาใช้ พยายามจะใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อเข้าถึง
คนในสังคมมากขึ้น แต่คิดว่าค่อนข้างยาก ตอนนี้เริ่มทำ Facebook page และ 
TikTok ส่วน Twitter เอาไว้ติดตามข่าวสารบ้านเมือง 

ไม่ค่อยได้เจอเพื่อนแฟมเมดเหมือนเมื่อก่อน บางครั้งทำงานในชุมชนก็มี
เหงาบ้าง ท้อบ้าง แต่คิดว่าเป็นเรื่องธรรมดา 

ได้ทำงานกับแพทย์เฉพาะทางสาขาอื่นมากขึ้นในด้านต่าง ๆ 
ไดผ้สมผสานงานของตัวเองเข้ากับคนในสังคม 
เริ่มหาที่อยู่ ซื้อบ้าน ลงหลักปักฐาน ตั้งเป้าหมายใหม่ ๆ อาจจะหาซื้อรถ

ใหม่ดี ๆ สักคันถ้าเป็นไปได ้
คิดว่าอยากทำงานไปนาน ๆ และใช้ชีวิตแต่ละวันอย่างมีความสุข 
นาน ๆ ทีได้เข้ากรุงเทพ สัมผัสแสงสีเมืองกรุงก็แปลกตาไปอีกแบบ 
ไม่ค่อยได้ไปต่างจังหวัด เพราะกลัวการแพร่ระบาดของโควิด-19 
และสุดท้าย ตอนนี้กำลังทำงานกับเรื่องความเชื่อและศาสนา คิดว่าเป็น

ประเด็นที่น่าสนใจ 
ส่วนการทำงานกับครอบครัวของคนในชุมชน คิดว่ายังคงทำต่อไปเรื่อย ๆ 

ตามแต่ชีวิตแฟมเมดของเรา 
ปีหน้า 2023 น่าจะเป็นปีที่ดีขึ้นกว่านี ้
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ใส่ใจ… 

 
 
 
 
 
 
 

By Som-o Poonyisa 

 พญ.ปุญญิศา มีเสือทอง 
 

เรื่องเล่าที่ห้องฉุกเฉิน รพช. แห่งหนึ่ง ผู้ป่วยชายไทยวัย 50 กว่า ได้รับ
การช่วยเหลือตามขั้นตอน ซึ่งมาถึงผู้ป่วยไม่มีชีพจรแล้ว การกดหัวใจดำเนินไป
เรื่อย ๆ ระหว่างนั้นแพทย์เวร (ขอแทนตัวเองว่าหมอนะคะ) ก็ซักประวัติจากญาติ
เพื ่อพยายามหาสาเหตุ ซึ ่งผู ้ป่วยเป็นคนแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัวเลย และ
เหตุการณ์อยู่ในสายตาภรรยาตลอด ได้รับการส่งตัวอย่างรวดเร็ว  ภรรยาของ
ผู้ป่วยมีท่าทีตกใจกลัวมาก กว่าจะกลั้นเสียงสะอื้นและจดจ่อพอจะตอบคำถามก็
ต้องทวนหลายครั้ง หลังซักประวัติก็รีบมาดูอาการคนไข้ ไม่มีวี่แววของสัญญาณชีพ
กลับมา จึงออกจากห้องฉุกเฉินที่ทำหัตถการช่วยชีวิตออกมาคุยกับภรรยาอีกครั้ง
ซ ึ ่งรอด้วยความหวังและน้ำตานองหน้า  เราซึ ่งต้องเป็นผู ้แจ้งข่าวร้าย ใน
สถานการณ์นั้นเรามีโอกาสทำการแจ้งข่าวร้ายแบบ 1 นาที ซึ่งทำได้ไม่ค่อยมี

ใส่ใจ… 

https://web.facebook.com/somo.poonyisa?__cft__%5b0%5d=AZUIgtoR92yt9taht9YsX5OXaeXD-wQRKLYsFNtcSUuf0P0HIBqth6DS6z0uSi7gJC5yuFfaQJCHpJTnx2No9H-NRqkJ0qxAHDAVQHDqXHKcnA&__tn__=-UC%2CP-R
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ประสิทธิภาพนัก แทบไม่มีโอกาสให้ภรรยาได้ทำใจ ใครก็ประเมินได้ว่าเธอช็อก
และไม่สามารถรับฟังอะไรต่อได้ ไม่มีใครมาอยู่ข้างเธอเลยในเวลานั้น ไม่มีจริง ๆ มี
แค่เรานี่แหละ แต่ด้วยติดหน้าที่ยังคงต้องไปนำการกู้ชีพคนไข้ จึงจำเป็นต้องละ
จากการคุยกับภรรยา  

ขณะเปิดประตูห้องฉุกเฉินกลับเข้ามา ภรรยารีบวิ่งแทรกประตูอัตโนมัติที่
กำลังจะปิดเข้ามาในห้องฉุกเฉินวิกฤติ เธอพุ่งไปที่ร่างของสามีที่กำลังถูกกดหัวใจ
อยู่แล้วกอดเข้าที่ขาและร้องเรียกหวังให้สามีฟื้นคืน เธอทราบดีว่าไม่ควรเข้ามา แต่
เธอไม่มีที่ยึดเหนี่ยวจิตใจจริง ๆ ณ ตรงนั้นหมอทำได้แค่บอกขอทางให้เธอนั่งก่อน
และถอยออกจากเตียงเนื่องจากเธออาจขัดขวางการช่วยเหลือคนไข้ได้  

หลังจากการช็อตไฟฟ้าหัวใจ หมอก็กลับมาพูดเรื่องเดิมอีกครั้งกับภรรยา 
เธอเริ่มตระหนักถึงความเป็นจริงที่ไม่อาจเลี่ยงได้ เธอโผเข้ากอดหมอแน่นและซบ
หน้าที่เปื้อนน้ำมูกน้ำตาลงที่หน้าท้องหมอ ถ้ามองในแง่กฎห้องฉุกเฉินและการ
ป้องกันโรคระบาดหมอควรพาตัวเธอออกห่างจากสามแีละเชิญเธอออกไปจากห้อง  

ซึ่งเมื่อมองด้วยหัวใจมนุษย์ ณ ตอนนั้น การยืนนิ่งอย่างนั้นคงเป็นอย่าง
เดียวที่หมอพอจะทำให้เธอได้ ด้วยไม่อาจพูดเพื่อปลอบใจ ทำได้เพียงอยู่ตรงนั้น
กับเธอ แรงกอดนั้นรัดแน่นมากเหมือนความทุกข์สาหัสที่ไม่มีที่ระบาย แต่เพียงครู่
เดียวก็ผ่อนคลายลง มันใช้เวลาไม่นานอย่างที่คิด ถ้าหมอเลือกจะแกะเธอออกและ
เรียกให้พี่เวรเปลพาเธอออกไปอาจใช้เวลามากกว่า  

หมดเวลาของความหวัง หมอบอกเธอ ว่าเธอสามารถคุยกับสามีได้ บอก
สิ่งที่อยากบอก 
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เวลานี้ญาติตามมาสมทบ และขอร้องให้หมอช่วยชีวิตให้ได้ มีต่อว่าตัวเอง
และโทษคนอื่น 

เราผ่านการกู้ชีพที่ไม่สำเร็จมาหลายครั้งแล้วแต่ก็อดไม่รู้สึกแย่ไม่ได้ วันนั้น
จบไปด้วยความรู้สึกแย่  

ประมาณสัปดาห์ต่อมาเจอภรรยาผู้ตายโดยบังเอิญ เธอบอกขอบคุณหมอ 
เธอรู้สึกเป็นสุขที่ได้คุยกับสามีเป็นครั้งสุดท้ายตามที่หมอบอก และขอบคุณที่อยู่
ตรงนั้นข้าง ๆ เธอ หมอจึงถามกลับไปว่าตอนนั้นฟังหมอรู้เรื่องด้วยเหรอว่าหมอ
พูดอะไร (เพราะตอนนั้นเธอร้องไห้หนักตลอดเวลา) เธอบอกว่าแค่มองตาหมอก็
รับรู้ได้ว่าหมออยากบอกอะไร… 

สิ่งเล็กน้อยที่เราใส่ใจ…  
ไม่เสียเปล่าเลย 
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หน้าที่ 

 
 
 
 
 
 

    Kanyaphim Sa-a  
  พญ.กัญญาพิมพ์ สะอะ 

 
เวชศาสตร์ครอบครัว ไม่ใช่สาขาใหม่ทางการแพทย์ แต่มีมานาน พอ ๆ 

กับที่เรามีสถานีอนามัยหรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) โดยมี
วัตถุประสงค์คล้ายกัน คือสามารถให้การบริการทุกอย่าง ทุกคน ทุกที่ และทุก
เวลา หรือที่เรียกสั้น ๆ ว่าระบบบริการปฐมภูมิ  

เมื่อลองคิดดูแล้ว หากเรามาพิจารณาคำว่าปฐมภูมิกันดี ๆ มันมีมากกว่า
การรักษา แต่มันรวมถึง การป้องกัน ก่อนที่โรคจะเกิดขึ้นได้ ถ้ามีความรอบรู้ทาง
สุขภาพ (health literacy) ที่ด ี 

นั่นแหละคือหน้าที่ของพวกเรา  
‘หมอครอบครัว’ 

  

หนา้ท่ี 

https://web.facebook.com/khlongdinsor?__cft__%5b0%5d=AZVQCerBSMsic7BquM4z2CE5VKH69T9zSLLrQbvsajTtn7ptgVuhpkI7NVFeeyP8hLJlcH_Wfkfu-KX1LRGZjMN-SKiILLzUmvg5FuzFLvrusQ&__tn__=-UC%2CP-R
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คำตอบ 

 
 
 
 
 
 

By Jiratchayaporn Krueawutthisan 

พญ.จิรัชญาภรณ์ เครือวุฒิศาล 
 
ตอนมาทำงานครั้งแรก ยังเป็นเทรนนิ่ง ตอนนั้นเริ่มต้นจากการออกเยี่ยม

บ้านทุกวันศุกร์พร้อมทีมสหวิชาชีพ 
....“ในที่สุดก็เดินได้แล้วนะหมอ” คนไข้ผู้หญิงวัยกลางคนบอกกับทีม 
หญิงอายุ 45 ปี ทำงานหาเลี้ยงครอบครัว อยู่กับสามีแล้วก็ลูก ทำงานทุก

วัน จนเริ่มรู้สึกว่าขา 2 ข้างชา ปวดหลัง เดินไม่ได้ พ่ีเจ้าหน้าที่ รพ.สต จึงพาไปหา 
ด้วยปัญหาเรื่องพี่ผู้หญิงติดเตียงเฉียบพลันมา 2 เดือน และมีแผลกดทับ แต่ก็ยังไม่
ยอมไปหาหมอ ทีมแพทย์จึงลงสำรวจชุมชนจนเจอว่าเธอป่วยเป็นโรคหมอนรอง
กระดูกทับเส้นประสาทเลยจัดการนัดทำกายภาพบำบัดที่คลินิกหมอครอบครัวใกล้
บ้านและติดตามเยี่ยมบ้านอีก 2 ครั้ง  

จนสุดท้ายพ่ีคนนี้ทำงานได้ปกติแล้ว  

ค าตอบ 

https://web.facebook.com/jikaojao?__cft__%5b0%5d=AZVwIRgvZp3TaHVVtmqgshYprl8lzELmRRL5L0kT9gE7nx5ADchViSTfNKq4aSXcoKcolpMUS_wVbiicAszkCDu0h4Q566BgnvKhdzYeOu8YMA&__tn__=-UC%2CP-R
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เธอสามารถเดินได้และกลับไปทำสวนแบบเดิม ใส่น้ำลำไยแบบที่คน
เชียงใหม่ทำ และยอมมาหาศัลยแพทย์กระดูกและข้อ จากที่ไม่ยอมมารพ. 

เคสนี้ถือเป็นการเปิดโลกใหม่ของการเป็นหมอครั้งแรกในการทำงาน
กับสหวิชาชีพ และการลงเยี่ยมบ้านว่ามีความสำคัญ และเป็นงานที่มีคุณค่ามากแค่
ไหน โลกของการเรียนหมอมันแคบกว่าที่คิด จนเราได้มาเจอการทำงานกับหลาย
วิชาชีพ ทำให้เข้าใจการทำงานของทีมอื่นมากขึ้น เรียนรู้ที่จะเคารพกันและกัน 
และสำคัญที่สุดคือได้เห็นมุมมองของคนไข้มากขึ้นมาก ๆ 

ต่อมาก็ได้มีโอกาสจับเคสการดูแลประคับประคองและโรคเรื้อรังใน PCU 
...“ขอบคุณหมอมากนะเจ้า ในที่สุดคุณตาก็ไม่ทุกข์ทรมานแล้ว” ญาติคุณ

ตาที่ป่วยด้วยมะเร็งต่อมลูกหมากนั้นได้บอกกับเรา 
คุณตากินได้น้อย ปวดมาก เป็นคนไข้มาตลอด 2 ปีของการเป็นแพทย์

ประจำบ้าน เห็นท่านตั้งแต่เดินได้ จนใช้ยามอร์ฟิน สูงถึง 180 mg ต่อวัน  
ก่อนเข้าสู่วาระสุดท้ายของชีวิต คุณตาและญาติสู้มาก ๆ ภรรยาคุณตาคือ 

super woman ที่เข้มแข็งที่สุด ดูแลไม่เคยห่าง  
... “วันนี้แม่ได้สีเขียวแล้วนะ” คนไข้คลินิกโรคเบาหวานไดบ้อกกับเรา 
การออกคลินิกโรคเรื้อรัง (NCDs) ใน รพ.สต คือศิลปะ และการส่งเสริม

สุขภาพและป้องกันโรค (Promotion and prevention) มาใช้เต็มรูปแบบมาก ๆ 
ยาในมือเรามีไม่มาก แต่คนไข้ก็บ้านไกล ไปรพ.ลำบาก (บางคนลงดอยมา 2 
ชั่วโมงมาเอายาเขาก็ยอมลงมา) คนไข้คนนี้หลายครั้งที่น้ำตาลในเลือดสูงมากกว่า 
250 มม./ดล ตลอด ไม่ดีเลย  

เรามาน่ังต้ังคำถามว่าจะทำยังไงดีที่จะสร้างความตระหนักในระยะยาวได้  
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ทีมรพ.สตและทีมหมอช่วยกันปรับระบบบริการเพื่อการจัดระบบสีเขียว 
(คุมดี) กลับก่อน สีแดง (คุมไม่ดี) นั่งคุยด้วยกันอีกนิดใช้การเสริมสร้างแรงจูงใจ 
(MI) กันเบา ๆ กับเน้นโภชนาการ ในที่สุดคนไข้คนนี้ก็เป็นหนึ่งในคนไข้สีแดงที่ถือ
สมุดประจำตัวมาอวดเราว่า วันนี้ได้สีเขียวแล้ว และในที่สุดแม้จะปรับได้ไม่ทุกคน 
แต่สีเขียวในคลินิกโรคเรื้อรังก็มากขึ้นกว่าเดิมมาก ๆ เป็นหน้าที่ที่เราต้องทำต่อไป 

มีอีกหลายประสบการณ์ที่อยากแชร์มาก ๆ  
หลายครั้งที่เริ่มหมดไฟกับงาน โชคดีที่คำพูดของคนไข้หลาย ๆ คนเป็น

พลังใจให้เรา และหลายคนที่กำลังเจอว่าไม่มีใครเข้าใจว่า Fammed ทำอะไร เป็น
หมอแบบไหน อยากให้ทุกคนมีกำลังใจ และภูมิใจว่าเรานั้นก็มีคุณค่าในตัวเอง สิ่ง
ที่เราทำได้มีประโยชน์ต่อคนไข้ แม้จะไม่ใช่ในรูปแบบของจำนวนเคสหรือเงินก็ตาม 

หมอครอบครัวแบบเรายังชอบเริ่มยาบรรเทาปวดมอร์ฟีนให้คนไข้  
ชอบเยี่ยมบ้าน ชอบดูแลกลุ่มโรคไม่ติดต่อ-เรื้อรัง (NCDs)  
ตั้งใจสร้างกิจกรรมกับงานชุมชน (ที่เป็นงานยากมาก ๆ)  
และตอนนี้ก็กลายเป็นหมอดูแลผู้ป่วยโควิด-19ที่ดูอาการที่บ้านแบบงง ๆ 

ไปอีกอย่างถ้าโดนคำถามว่า หมอครอบครัวคืออะไร? 
ก่อนที่จะมาเรียนก็สงสัยไม่ต่างจากคนอื่น...แต่ตอนนี้ได้คำตอบกับตัวเอง 

และอยากให้ทุกคนได้รู้จักเราไปด้วยกันค่ะ  
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คุณค่า 

 
 
 
 
 
 
 
 

By Preechya Gam Termpornlerd 

แพทย์หญิงปรชีญา เติมพรเลศิ 
 

ประมาณสองปีก่อนที ่จบเป็นหมอครอบครัวใหม่ ๆ ได้ร ับแจ้งจาก
พยาบาลประจำบ้านว่ามีคนไข้คนหนึ่งเขา “อยากฆ่าตัวตาย” อยากให้หมอไปช่วย
คุยด้วยหน่อย 

พอได้ยินตอนนั้น แล้วก็ชวนทีมออกเยี่ยมบ้านทันทีอย่างไม่ลังเล  
เป้าหมายแรกตั้งไว้คร่าว ๆ ว่า “ไปดูก่อนว่าเกิดอะไรขึ้น ทำไมคนคนหนึ่ง

จึงอยากฆ่าตัวตาย” ไปแต่ตัวกับใจ พร้อมหูสองข้าง พร้อมรับรู้เรื่องราวเต็มที่อย่าง
ไม่ตัดสิน 

บ้านของคนไข้เป็นคูหาเล็ก ๆ สองห้อง ทราบมาว่าคนไข้ย้ายมาจากต่าง
ถิ่น แล้วมาเช่าคูหาอยู่ ในคูหาเลยไม่ได้มีข้าวของอะไรมาก มีที่นอนอยู่มุมบ้าน 

“คุณค่า” 

https://web.facebook.com/SpykarZ?__cft__%5b0%5d=AZXMtx_n6KpvUDsTOPBfMSNVD5RA7g8f64GhVES7cUuNI12hIMFJNz7DwYSJNI4MVNJuIEZDSQBcRvnJe-VEhLiMtDKNFjYZWwWKSaRjdAWysA&__tn__=-UC%2CP-R
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ตู้เย็น พัดลม ที่นอนผ้าใบเล็ก ๆ นอกจากนั้นก็เป็นของใช้ที่จำเป็น และครัวเล็ก ๆ 
หลังบ้านที่ “ตั้งบนพ้ืน” 

อุปกรณ์ทุกอย่างส่วนใหญ่อยู่บนพื้นทั้งหมด  
บ้านนี้มีสามีภรรยาสองคน สามีพิการตัดขา และมีปัญหาด้านการสื่อสาร 

ช่วยเหลือตัวเองไม่ได ้ 
ส่วนภรรยาก็เพิ่งป่วยเป็นอัมพาตครึ่งซีกได้ไม่นาน แต่ก็เป็นเยอะขนาดที่

เดินไม่ได้ ต้องไถตัวไปตามพื้น  
คนที่อยากฆ่าตัวตายก็คือภรรยา 
ตอนเข้าไปเยี่ยม เริ่มต้นคำถามสั้น ๆ ว่า “ตอนนี้เป็นยังไงบ้าง”  
คุณป้าก็พรั ่งพรูความในใจ ความลำบากในชีวิตที ่ตนต้องเผชิญ ไหน

จะต้องดูแลสามีที่ดูแลตัวเองไม่ได้ ไหนจะต้องทำอาหาร ไหนตัวเองจะมาเป็น
อัมพาตอีก “ชีวิตมันพังไปหมดเลยหมอ ลำพังสภาพตัวเองก็แย่พอแล้ว ต้องมา
ดูแลคนป่วยอีก ไม่รู้จะพึ่งใคร ก็มีข้างบ้านช่วยซื้อข้าวมาให้บ้าง แต่หลัก ๆ ก็ต้อง
พึ่งตัวเอง ไม่รู้จะอยู่ไปทำไม ตายซะให้รู้แล้วรู้รอดจะได้หมดเวรหมดกรรมสักที” 

ตอนนั้นเราก็ให้คุณป้าเขาได้ระบายความอัดอั้นตันใจที่ตัวเองต้องเผชิญ 
สะท้อนความรู้สึกหนักหนาสาหัสที่เขาต้องเผชิญ และถามคำถามสั้น ๆ ว่า 

“ตอนนี้สิ่งที่ต้องการมากที่สุดคืออะไรคะ” 
“อยากกลับมาเดินได้อะหมอ จะได้ทำนู่นทำนี่ได้บ้าง จะเป็นไปได้ไหม” 
“เป็นไปได้สิคะ อัมพาตที่เพิ่งเป็นไม่นานมีโอกาสกลับมาเดินได้นะคะ ถ้า

ขยันทำกายภาพและฝึกเดิน” 
คนไข้เงยหน้า ตาลุกวาวแล้วถามซ้ำว่า “กลับมาเดินได้จริง ๆ เหรอหมอ” 
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“ได้สิคะ ถ้าตั้งใจทำกายภาพจริง ๆ หมอเห็นมาหลายคนแล้ว เดี๋ยวหมอ
จะประสานนักกายภาพมาสอนเดินที่บ้านด้วย แต่คุณป้าต้องขยันทำกายภาพทุก
วันนะคะ สัญญากับหมอได้ไหม” 

คนไข้แววตาเปลี่ยนเป็นความมุ่งมั่น แล้วก็พูดว่า “ได้เลย ๆ นึกว่าไม่มี
หวังต้องไถกับพื้นไปตลอดแล้ว ขอบคุณคุณหมอมาก ๆ” แล้วคนไข้ก็จับมือเรา
เขย่าขึ้นลง ๆ 

ตอนนั้นรู้สึกเลยว่า ดูมีความต้ังใจมาก คุณป้าน่าจะมีโอกาสกลับมาเดินได ้ 
หลังจากที่เราสำรวจปัญหาของคนไข้และครอบครัวนี้แล้ว เราก็วางแผน

ร่วมกันกับทีม ไม่ว่าจะเป็นการปรับยาโรคประจำตัว ประสานช่องทางการนำยามา
ให้ผู้ป่วยทานต่อเนื่อง รักษาภาวะซึมเศร้าของภรรยา ประสานกายภาพฝึกเดิน 
ประเมินเรื่องขาเทียมของสามี พยาบาลประจำบ้านก็ลงเยี่ยมบ้านพร้อมกับอสม.
ทีมใหญ่ และทีมเทศบาล รวมทั้งเพื่อนบ้าน เพื่อช่วยดูแลเรื่องอุปโภคบริโภค 
เรียกว่าดูแลกันอย่างเต็มที่เพื่อให้บ้านนี้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และก็มีพยาบาล
ประจำบ้านไปเยี่ยมอย่างสม่ำเสมอ 

เราก็ทราบจากพยาบาลประจำบ้านว่า หลังจากนั้นสภาพจิตใจของภรรยา
ก็ค่อย ๆ ดีขึ้น ไม่มีความคิดอยากฆ่าตัวตายแล้ว มีพยาบาลและน้องแพทย์ประจำ
บ้านคอยติดตามอาการต่อเนื่อง เราก็ยังไม่มีโอกาสไปเยี่ยมบ้านนี้อีก  

จนวันหนึ่ง ได้มีโอกาสไปเยี่ยมบ้านข้าง ๆ ที่เป็นผู้สูงอายุ รถเยี่ยมบ้าน
จอดที่หน้าบ้านของคู่สามีภรรยาพอด ี 

พอเราลงจากรถ คุณป้าคนเดิมซึ่งอยู่เกือบหลังบ้าน ตะโกนเรียก “หมอ
ออออออออออ” (เสยีงลากยาวแบบน้ีจริง ๆ จนทีมเยีย่มบ้านทัง้ทีมต้องหนัไปดู) 
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คุณป้าคนเดิมที่อัมพาตไถ ๆ ไปบนพื้นครั้งก่อน แม้จะยังอ่อนแรงครึ่งซีก 
แต่ตอนนี้เดินได้แล้วด้วยไม้เท้า เดินมาหาเราที่หน้าบ้านด้วยความเร็ว จนเราตกใจ 

“โห...เดินเร็วมากเลยนะคะนี่ ดีขึ้นมากเลย” 
แล้วคุณป้าก็ใช้สองมือมาพยุงมือเราสองข้างยกขึ้นใส่หัวตัวเอง แล้วพูดว่า 
“อู้ยยยย ป้าดีใจจังเลยได้เจอหมออีกครั้ง ถ้าหมอไม่มาหาวันนั้นก็ไม่รู้ว่า

ชีวิตป้าจะเป็นยังไง เหมือนตายแล้วเกิดใหม่เลยคุณหมอ ขอบคุณหมอมาก ๆ 
ตอนนี้ฉันจะไม่คิดสั้นแล้วจ้ะ ไม่อยากตายแล้ว ฉันจะสู้ชีวิตต่อไป” 

ฟังแล้วเราก็ยิ ้มหน้าบาน อารมณ์ตอนมาเยี ่ยมครั ้งนั ้นกับครั ้งนี ้ช่าง
แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง  

“หมอ ป้าขอกอดได้ไหม” 
“ได้สิคุณป้า มา ๆ” เราก็เลยกอดแบบต้องพยุงคนไข้ไว้เพราะกลัวล้ม  
“ขอบคุณคุณป้าเช่นกันนะคะที่ดูแลตัวเองเป็นอย่างดี จนตอนนี้เดินได้เก่ง

เลย หมอยินดีมาก ๆ เลยที่เห็นคุณป้าแข็งแรงขึ้นทั้งร่างกายและจิตใจแบบวันนี้ 
หมอดีใจด้วยจริง ๆ ค่ะ” 

แล้วคุณป้าก็ยิ้มกว้าง เราก็ยิ้มไปด้วย คือใจฟูขึ้นมาเลย แดดเปรี้ยง ๆ 
ตอนบ่ายทำอะไรเราไม่ได้เลยวันนั้น 

ทราบจากพยาบาลประจำบ้านอีกภายหลังว่า ตอนนี้มีญาติที่ต่างจังหวัด
รับสามีภรรยาคู่นี้ไปดูแลต่อแล้ว เลยไม่ได้ไปเย่ียมบ้านน้ันอีก 

แต่ก็ยังเป็นเคสที่ประทับใจมาจนถึงทุกวันนี้ เห็นคุณค่าของการเป็นหมอ
ครอบครัวที่พร้อมรับฟัง ช่วยเหลือคนไข้โดยมีทีมคอยช่วยเหลือให้การดูแลผู้ป่วย
เป็นไปอย่างต่อเนื่องและราบรื่น 
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จากความสำเร็จในการช่วยคนคนหนึ่งที่คิดจะฆ่าตัวตายให้กลับมามีชีวิต
ใหม่ที่มีกำลังใจดีกว่าเดิม แม้มันจะวัดไม่ได้เป็นตัวเลข แต่มันก็มีคุณค่าทางจิตใจ 
และเติมไฟในการทำงานต่อไปได้เรื่อย ๆ เลย 

ภาพนี้เป็นภาพตอนที่พยาบาลประจำบ้านพาทีมอสม. และเทศบาลไป
เยี่ยมประเมินและติดตามอาการ ซึ่งตอนนี้คุณป้าเริ่มเดินได้มากขึ้นด้วยไม้เท้าแล้ว 
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ดูแลได้หมด สดช่ืน ส่งต่อได้ 

 
 
 
 
 
 
 

By Piyanit Chukaew 

พญ.ปิยนิตย์ ชูแก้ว 

 

“ดูแล เหมือนคนในครอบครัว”  

ตอนจบแพทย์ใหม่ ๆ มีคำถามกับตัวเองว่า เราอยากเป็นหมออะไร  
เราเลยนึกถึงภาพหมอที่เราอยากจะตรวจด้วย  

เราอยากเป็นแบบนั้น หมอที่เข้าใจคนไข้มากกว่าแค่ตรวจร่างกาย อยาก
เข้าใจถึงเหตุผล ทำไมจึงคิดเช่นนั้น เข้าใจไปถึงบริบทภาพรวมของคนไข้คนหนึ่ง 
ตั้งใจ ดูแล อย่างองค์รวมที่ไม่ใช่แค่ป่วยกาย แล้วก็ได้มาเจอสาขานี้ และเลือกมา
เรียน และพบว่า เป็นแพทย์แบบที่ต้องการอยากเป็น และมีองค์ความรู้ที่ลึกซึ้ง  
น่าสนใจหากนำมาปฏิบัติใช้ จะได้หมอที่น่ารัก ๆ คนหนึ่ง สาขาน้ีเลย  

แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว  

ดแูลไดห้มด  

    สดช่ืน ส่งต่อได ้

https://web.facebook.com/piyanit.chukaew?__cft__%5b0%5d=AZW9mOwZzxGCzJQYKCwn8o6jWV9SPeFhXdirrrFUYjifEC4q3kZ2w3DIKX6XJ5BLP8BLnCgQ82mb9STPQfWbheoX0PurR5HmhH8CIhyfB64A-A&__tn__=-UC%2CP-R
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(Family medicine) ดูแลได้หมด สดชื่น ส่งต่อได้  
และด้วยความดูแลเฉกเช่นคนในครอบครัว ทางลำบากแค่ไหนเราก็ไปได้ 

จนรู้สึกว่า เป็นแพทย์ที่เข้าถึงคนไข้ได้ดีคนหนึ่ง เข้าถึงทั้งคนไข้ ครอบครัว และ
ชุมชน...จนตอนนี้ จบเป็นแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแล้ว ก็ยังนึกภูมิใจ และคิดว่า
ตัดสินใจได้อย่างถูกต้องที่เลือกสาขานี ้  
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บ่าวคนหนึ่งของพระองค์ 

 
 
 
 
 
 
 
 

By Amin MD Sa-idi  

นพ.อมีน สะอดีี 
 
“ผมอาจจะป่วย แต่ผมอยากละหมาด** (ไม่เคยละหมาดมานาน) บอ

มอ**ช่วยสอนผมละหมาด (แบบคนป่วยแขนขาอ่อนแรง) หน่อย...เพื่อให้ผมได้มี 
‘พลัง’ ในการยืนหยัดรักษา (อันยาวนาน) และดำเนินชีวิตต่อไปได้”  

(**มีอธิบายความหมายคำศัพท์ท้าย status) 
ภาพเก่า เล่าใหม่ ให้เราได้บทเรียนทรงคุณค่า…  
ยาวหน่อย แต่อยากให้อ่านครับ…  
1- ข้อความข้างต้น คือ หนึ่งในความคาดหวัง ความต้องการของผู้ป่วยติด

บ้าน/ติดเตียงรายหนึ่งในชุมชนที่ผมรับผิดชอบ 

บ่าวคนหน่ึง 

ของพระองค ์

https://web.facebook.com/profile.php?id=100008330148880&__cft__%5b0%5d=AZXEv3yCQ0bTSnwkrC3A9ssW0IXO8kieos0PMM7L5iHcZjdjBsL9G163177rehcwiYvZOC9HM7VYvR35joCCKFP6VWv4dO-Y4RkflijuunevjQ&__tn__=-UC%2CP-R
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คือ คำพูดที่อาจไม่ใช่คำพูดผู้ป่วยจริง ๆ ทุกคำ (เพราะผู้ป่วยพูดคุยไม่ได้
จากตัวโรค) แต่ผมพยายาม ‘ถ่ายทอด’ ให้ใกล้เคียงกับสิ่งที่ผม ‘สัมผัส’ จากท่าน
จริง ๆ 

คือ ความต้องการลึก ๆ ของผู้ป่วยที่กำลังมี ‘บททดสอบชีวิต จากโรคทาง
กาย 2 เด้ง’ คือ จากการติดเชื้อวัณโรค พร้อม ๆ กันกับโรคหลอดเลือดในสมอง ที่
ทั้งเหนื่อย เพลีย และอ่อนแรง ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ซ้ำยังไม่สามารถ
พูดคุย/สื่อสารได้ตามปกติจากตัวโรค  

2- ไม่เพียงเท่านั้น… 
เคสนี้ คือ ผู้ป่วยที่เคยถูกมองว่าเป็น ‘difficult patient/คนไข้หัวดื้อ’ 

มากที่สุดเคสหนึ่งในบรรดาคนไข้วัณโรคในชุมชนที่ถือว่า ‘ดื้อ ท้าทาย เข้าหายาก’ 
ณ ตอนนั้น 

เคสนี ้ คือ ผู ้ป่วยที ่ทีมเราอาจเคยหมดหวังที ่จะช่วยให้เขาได้ทานยา 
ติดตาม และรักษาต่อเนื่องอย่างน้อย 6 เดือนตามแผน ส่วนหนึ่งคงจากที่เขาเคย
ปฏิเสธและไม่ร่วมมือในการรักษาอย่างหนัก ร่วมกับมี multiple complex 
psychosocial problems  

3- แต่เมื่อบอมอและทีมมีโอกาสไปเยี่ยมเยียน แลกเปลี่ยน และ ‘รับฟัง’ 
ทำให้เราสัมผัสว่า ณ มุมของคนไข้ เขายังมี ‘บททดสอบชีวิตอีก 2 เด้ง’ ที่ยิ่งใหญ่
และอาจสำคัญต่อเขามาก และคงมากกว่า ‘บททดสอบโรคทางกาย 2 เด้งแรก’ 
เพียงแต่คนไข้ไม่มีโอกาสได้สื่อสาร สะท้อน แลกเปลี่ยนต่อทีมรักษาอย่างจริงจัง 
(เพราะเราอาจสนใจแค่ว่า ทำอย่างไรจึงให้คนไข้ได้ยอมทานยาต่อเนื่องจนครบ
โดสตามแผน แต่เราอาจไม่ได้สนใจความทุกข์ในมุมคนไข้เท่าไหร่)  
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‘บททดสอบชีวิตอีก 2 เด้ง’ ที่ว่า คือ เขาอยากรีบ เขาอยากเติมเต็มจิต
วิญญาณด้วยการได้กลับไปละหมาด และปฏิบัติศาสนกิจดังเดิม และเขาอยาก
กลับไปทำงานหาเงินเลี้ยงครอบครัว 

แต่ที่ผ่านมาเกือบปีที่ล้มป่วย คนไข้อาจจะเข้าใจคลาดเคลื่อนว่า ขณะเขา
ยังป่วยอยู่จนเขาไม่สามารถยืนละหมาดแบบปกติ เขาก็คงไม่สามารถทำการ
ละหมาดได้ ต้องรอให้หาย มีแรงยืนละหมาดตามที่เคยรู้มา… ไม่งั้นการละหมาด
จะใช้ไม่ได้ ไม่ถูกตอบรับ  

หลังจากที่เมื่อเราได้สัมผัสและรับรู้ความคาดหวัง ความต้องการจริง ๆ 
ของคนไข้ ซึ่งในบริบทเคสนี้มันอาจไม่ง่ายเลยที่เราจะเข้าใจและรับรู้ตรง ๆ จากคำ
บอกเล่าจากเขา ซึ่งไม่สามารถพูดได้ชัดเหมือนคนปกติ มีความบกพร่องทางการ
สื่อสารจากตัวโรค แต่สิ่งที่ทีมสัมผัสได้ มีใจความว่า… 

“ผมอาจจะป่วย แต่ผมอยากละหมาด (ไม่เคยละหมาดมานาน) บอมอ
ช่วยสอนผมละหมาด (แบบคนป่วยแขนขาอ่อนแรง) หน่อย... เพื ่อให้ผมได้มี 
‘พลัง’ ในการยืนหยัดรักษา (อันยาวนาน) และดำเนินชีวิตต่อไปได้”  

4- บอมอและทีมตระหนักว่า ณ จุดนี้ การที่เราช่วยสนใจ ใส่ใจ และได้
ร่วมไปเติมเต็มบททดสอบในมุมมองคนไข้ข้างต้น พร้อม ๆ กับการเติมเต็มการ
รักษาโรคทางกายในมุมของบอมอ มันคือ 1 ใน key สำคัญ ที่ทีมจะสามารถทำให้
ผู้ป่วยที่ ‘ดื้อ ท้าทาย เข้าหายาก’ เป็นผู้ป่วยที่กลับมาร่วมมือกับทีม มารับการ
รักษา ทานยาต่อเนื่อง ‘แม้จะยาวนาน’  
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ผมคงไม่สามารถหาคำบอกเล่าที่จะถ่ายทอดรายละเอียดกระบวนการ
สำคัญนี้ให้ผู้อ่านได้รับทราบมากไปกว่าการถ่ายทอดส่วนหนึ่งจากบรรยากาศผ่าน
รูปภาพที่ผมลงไว้รูปน้ี ที่คงแทนล้านคำบอกเล่าได้อย่างดี  

…บอมอมาทราบภายหลังว่า เขาสามารถทานยารักษาโรควัณโรคปอดจน
หายในที่สุดได้ หลังจากที่ทีมสามารถร่วมเติมเต็มความคาดหวังคนไข้ได้แม้จะไม่
ทั้งหมดก็ตาม… Alhamdulillah ** !!! 

ที่เป็นเช่นนี้ บอมอเชื่อว่า เป็นผลจากการที่เราได้สนใจ เข้าใจ และร่วม
เติมเต็มความคาดหวังของเขา ที่ไม่ใช่แค่สนใจแต่มุมการรักษาของเรา 

5- “ได้ด้วยเหรอ ยังไงเหรอ ไม่น่าเชื่อนะรายนี้ หลายทีมเคยลงไปหลายที
ละ แต่เคสไม่ให้ความร่วมมือเลย แถมยังดูอารมณ์รุนแรงด้วย”  หนึ่งในคำสงสัย
จากทีมงานอื่น ๆ ที่เมื่อได้รับทราบความคืบหน้าของเคสนี้ ซึ่งเขาอาจเคยรู้ จัก
ความด้ือ/ความยากของเคส 

บอมอแอบตอบในใจว่า.. 
“ส่วนหนึ่ง คือการที่ทีมพยายามนำหลักการเวชศาสตร์ครอบครัวมาปรับ

ใช้ในการดูแลเคสอย่างต่อเนื่อง ร่วมกับพยายามดูแลคนไข้และครอบครัวอย่าง
องค์รวม เป็น key สำคัญครับในรายนี้” 

6- แต่ภารกิจของบอมอและทีมคงยังไม่จบแค่นี้ เพราะแม้ผู้ป่วยหายจาก
วัณโรค ไม่ต้องเหนื่อยเหมือนแต่ก่อน และสดชื่นขึ้นอย่างเห็นได้ชัดจากการที่ไป
ติดตามหลังจากนั้น แต่เขายังคงอ่อนแรง ยังคงติดเตียง ยังคงไม่สามารถช่วย
ตัวเองหรือทำงานได้เหมือนแต่ก่อน 
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ความท้าทายต่อไป คือกระบวนการกายภาพ/ฟื ้นฟูทั ้งกาย ใจ และ
ครอบครัว เท่าที่ทีมเราจะสามารถ หวังให้เขากลับมาทำงาน/ช่วยตัวเองเท่าที่ทำ
ได ้inshaAllah** 

…. และที่สำคัญ (กว่า) สำหรับผมและคนไข้.... 
“อยากให้เขาได้กลับมาละหมาด กลับมาเข้าเฝ้าพระผู้ทรงสร้าง ในฐานะ

บ่าวคนหนึ่งของพระองค์ และพระองค์คือผู้ทรงรักษา ผู้ทรงเยียวยาอย่างแท้จริง” 
7- Small success ของทีมหน้างานทุกท่าน คงเป็นน้ำที่คอยหล่อเลี้ยง

หัวใจทีมให้ชุ่มฉ่ำท่ามกลางความเหนื่อย ความท้อ และความท้าทายของคนหน้า
งาน...จริง ๆ!! 

และผมยังหวังให้ภาพนี้ เป็นภาพเตือนใจทั้งตัวผมเอง ทีมสาธารณสุข 
ผู้ป่วยอื่น ๆ หรือพี่น้องที่มีสุขภาพดีท่านอื่น ๆ แต่อาจยังบกพร่องเรื่อง ‘ละหมาด’ 
ขอพระองค์ทรงช่วยเหลือครับ 

8- ขอขอบคุณทีมงานที่เกี่ยวข้องทุกท่าน บอมอจะไม่สามารถเติมเต็มเคส
นี้ได้แน่ ๆ หากขาดการช่วยเหลือ การประสาน และความร่วมมือจากทีมงาน
แม้แต่แค่ท่านเดียว ขอพระองค์ทรงตอบแทนยิ่งครับ 

และผมใคร่ขอพื้นที ่ในดุอาอฺ (คำวิงวอน ขอพรต่อพระองค์) รวมถึง
กำลังใจจากผู้อ่านทุกท่าน ให้ผมและทีมสาธารณสุขในพื้นที่นี้ ยังสามารถทำหน้าที่ 
มีส่วนช่วยเติมเต็มจิตวิญญาณที่เป็นวิถีชีวิตของคนไข้ที่นี่ ควบคู่ไปกับการดูแล
รักษาโรคอย่างไม่บกพร่องครับ inshaAllah 

เพราะมันคงเป็นความสำเร็จของผมและทีม ‘ที่แท้จริง’ สำหรับบริบท
สาธารณสุขมุสลิมที่นี่ “แม้อาจไม่ง่ายเลยจริง ๆ”  
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**ความหมายคำศัพท ์
-บอมอ = หมอ (ภาษามลายูท้องถิ่น),  
-inshaAllah = หากพระเจ้าทรงประสงค์ (ภาษาอาหรับ), 
-Alhamdulillah = การสรรเสริญเป็นสิทธิ์ของพระองค์ (ภาษาอาหรับ) 
-ละหมาด = การปฏิบัติศาสนกิจรูปแบบหนึ่งของมุสลิม ซึ่งเป็น 1 ในเสา

หลักของวิถีชีวิตของมุสลิมทุกคน 
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The Executive Talk       
- หมอครอบครวัมีเร่ืองเหลา - 

 

รายการหมอครอบครัวมีเรื่องเหลา รายการดี ๆ ที่พาผู้ฟังทุกท่านได้รู้จัก

แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว ปรัชญาการทำงาน การดำเนินชีวิต การดูแลสุขภาพ 

และการเติบโตสายงานแพทย์ เพื่อให้ทุกท่านได้นำไปประยุกต์ใช้และพัฒนาตนเอง

เพื่อความยั่งยืนของระบบสุขภาพปฐมภูมิและสาธารณสุขไทย  

 

 

 

 

 

 

 

 

สมาคมแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป/เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทยได้

ผลิตสื่อสารมวลชนเพ่ือให้สมาชิกได้ติดตามผลงานของแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว

ทั่วทั้งประเทศ 
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EP.1 แสงสุขแห่งบันปลายชีวิต 

นายแพทย์ โรจนศักดิ์  ทองคำเจริญ ท่านได้รับรางวัล “สมเด็จเจ้าฟ้า

กัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวดีเด่น 

ด้านวิชาการ” ปี 2563 แบ่งบันการพัฒนางานการดูแลประคับประคองและระยะ

สุดท้าย (Palliative care) ในโรงพยาบาลแม่สอด และเรื ่องราวของการดูแล

สุขภาพคนในครอบครัว เมื่อครั้งหนึ่งเราต้องเผชิญกับโรคที่นำสู่ความตาย อีกทั้ง

ข้อคิดดี ๆ แก่น้องแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวรุ่นใหม่ที่ต้องเป็นผู้นำในการพัฒนา

งานเวชศาสตร์ครอบครัวในพื้นที่ใหม่ ๆ ของประเทศไทย  

 

 

รับฟังได้ที ่YouTube Channel: https://youtu.be/z8Wnpq-bD7Q  

https://youtu.be/z8Wnpq-bD7Q
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EP.2 ครอบครัวปักใต ้

 นายแพทย์ อมีน สะอีดี แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวผู้ปฏิบัติงานในเขต 3 

จังหวัดชายแดนภาคใต้ พาทุกท่านได้รู ้จักการเติบโต การเรียนรู ้ของคุณหมอ

ครอบครัวและการประยุกต์ศาสตร์เวชศาสตร์ครอบครัวให้เข้ากับบริบทการดูแล

สุขภาพและพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขที่ตอบรับความต้องการของประชาชน

ชาวอิสลามให้เข้าถึงระบบบริการสุขภาพอันเท่าเทียมกันทั้งประเทศไทย  

 

รับฟังได้ที ่YouTube Channel: https://youtu.be/lBq6xRx_xhA  

https://youtu.be/lBq6xRx_xhA
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EP.3 หมอม่วนชื่นจิต 

 นายแพทย์ วัชรินทร์  อินกลอง แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวผู้ได้รับรางวัล 

“สมเด็จเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ นวแพทย์แพทย์

เวชศาสตร์ครอบครัวดีเด่น” ปี 2563 ซึ่งทำงานอยู่ในจังหวัดอุดรธานี ผู้ทำงาน

ด้วยความสุขในการพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิ และสร้างพื้นที่การเรียนรู้แก่

แพทย์ผู้สนใจศึกษาสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว ร่วมรับฟังเพื่อจุดประกายการ

ทำงานให้เกิดสมดุลชีวิตของแพทย์รุ่นใหม่ 

 

รับฟังได้ที ่YouTube Channel: https://youtu.be/x4RJk7TX2ys  

https://youtu.be/x4RJk7TX2ys
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EP.4 ยุวแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว 

 นายแพทย ์สุทธิวัฒน์ ขุมเงิน ยุวแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวผู้เป็นตัวแทน

หมอไทยเป็นกรรมการ Regional 360 ของ The Rajakumar movement ซึ่ง

เป็นการรวมกลุ่มของแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวในเขตภูมิภาคเอเชียแปรซิฟิก 

ร่วมรู้จักยุวแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว การพัฒนาการงานและการนำผลงานหมอ

ไทยไปนำเสนอสู่เวทีโลก และกระแสของแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวในปัจจุบัน  

 

 

 

รับฟังได้ที ่YouTube Channel: https://youtu.be/-GklsQhtrys  

https://youtu.be/-GklsQhtrys
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EP.5 ร่มสาธรแห่งระบบสุขภาพปฐมภูม ิ

 แพทย์หญิง รัตนา ยอดอานนท์ แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวดีเด่นด้าน

บริการ สาขาแพทย์ต้นแบบด้านประสานชุมชน พ.ศ.2560 อีกทั้งยังเป็นคุณหมอที่

ให้ความสนใจในการพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิของอำเภอปากช่องอย่างเป็นรูป

ประธรรม มาร่วมรู้จักการสร้างผลงานทางปฐมภูมิ การดูแลสุขภาพ และการ

จัดการตนเองเพื่อเป็นแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวมืออย่างเป็นอาชีพและโอกาส

การสร้างสรรผลงานของแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวทั้งเรื่องคลินิกหมอครอบครัว 

และเวชปฏิบัตปิฐมภูมิ 

 

รับฟังได้ที ่YouTube Channel: https://youtu.be/Rx4W-mFrSyk  

https://youtu.be/Rx4W-mFrSyk
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EP.6 ร่มแสงตะวันหลังกรงเหล็ก 

 นายแพทย์ ธาตรี โบสิทธิพิเชฎฐ์ แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวผู ้ได้รับ

รางวัล “สมเด็จเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ด้าน 

วิชาการ” ปี 2565 จากคุณหมอผู้เคยบริหารโรงพยาบาลขนาดเล็ก ตั้งคำถามถึง

ระบบสุขภาพเพื่อผู้ป่วยที่กระจายตัวไปในพื้นที่ห่างใกล้ สู่การพัฒนางานด้านเวช

ศาสตร์ครอบครัวและพัฒนาตนเองสู่การเป็นอาจารย์แพทย์ อีกทั้งยังเป็นผู้พัฒนา

ระบบการดูแลผู้ป่วยในห้องขังเพื่อให้สุขภาพนั้นเท่าเทียมกันในทุกระดับ  

 

 

รับฟังได้ที ่YouTube Channel: https://youtu.be/HCgkNGzWbS0  

https://youtu.be/HCgkNGzWbS0
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EP.7 วิวัฒน์เวชศาสตรค์รอบครัว 

 นายแพทย์ กฤษณะ สุวรรณภูมิ แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวผู้ได้รับรางวัล 

“สมเด็จเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ด้าน วิชาการ” ปี 

2564 ร่วมแบ่งปันประสบการณ์ของการสร้างสมความรู ้และพัฒนาตนเองใน

วิชาชีพแพทย์เป็นแนวทางแก่สมาชิกรุ่นใหม่และยุวแพทย์ได้เก็บเป็นแนวทาง และ

ทิศทางของแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวในอนาคตเพื่อตอบสนองความต้องการทาง

ระบบสุขภาพของประเทศไทย 

 

 

รับฟังได้ที ่YouTube Channel: https://youtu.be/BnH4BXOK6kg  

https://youtu.be/BnH4BXOK6kg
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 สมาชิกสามารถติดตามรายการดี ๆ ของเราได้ที่ YouTube Channel  

 

 

ฝากติดตาม กด Like กดแชร์เนื้อหาดี ๆ ของเราให้เพื่อนสมาชิกแพทย์ของเราเพื่อ

กระจายข่าวสารของทางสมาคมแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป/เวชศาสตร์ครอบครัวแห่ง

ประเทศไทยอย่างทั่วถึง เท่าทันสถานการณป์ัจจุบัน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
EP.12 ทำไมตอ้งเป็นหมอครอบครัว? 

EP.11 มิติคุณภาพงานบริการเวชศาสตร์ครอบครัว 

EP.10 ปริทัศน์แห่งเวชศาสตร์ครอบครัว 

EP.9 นวแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว 

EP.8 จิตปัญญาศึกษาแสงประทีปแหง่ตวัตน 
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WONCA Asia Pacific 
Regional Conference 2022 Bali 

(Indonesia)  
 

5 – 7 ธันวาคม พ.ศ. 2565 สมาคมแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป/เวชศาสตร์

ครอบครัวแห่งประเทศไทยได้มีส่วนร่วมในการประชุมนานาชาติที่เมืองบาหลี 

ประเทศอินโดนีเซีย  

 

 

 

 

 

 

 

‘Primary Health Care Transformation: 

Challenges and Opportunities for Family Medicine’ 

“การปฏิรปูบริการปฐมภูมิ โอกาสและความท้าท้ายของเวชศาสตร์ครอบครัว” 
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หลากหลายประเทศพยายามพัฒนาระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิเพื่ อ

ตอบสนองความต้องการขั้นพื้นฐานและรักษาความมั่นคงแก่ประชาชนในประเทศ  

หลักการ Universal Health Coverage หรือ หลักประกันสุขภาพถ้วน

หน้า ถูกหยิบยกขึ้นมาเพื่อสร้างพื้นฐานของระบบบริการทั้งด้านเพิ่มการเข้าถึง

บริการทางสุขภาพ (Accessibility) และ ความเสมอภาคทางสุขภาพ (Equity)  

ปฏิเสธไม่ได้ว่าเมืองบาหลีนั้นมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย หากท่านได้

เดินทางมาเยือนที่แห่งนี้ มีเส้นทางท่องเที่ยวที่น่าสนใจ 3 ส่วนด้วยกัน คือ โซน

ตะวันออก โซนทิศเหนือ และกลุ่มหมู่เกาะ  แต่ก็แนะนำอย่างหนึ่งว่า แดดที่นี่แรง

มากแม้จะเป็นยามมรสุมในฤดูหนาวของเมืองไทยก็ตาม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Kuta 

2.Lempuyang 

3.Tirtagangga Water Palance Villas 

4.Tukad Cepung Waterfall 

5. UBUD 

6.Ulun Danu Bratan 

7.Handara Gate 

8.Jatiluwih 

9.Tanah Lot 

10.Uluwatu 
11. Nusa Islands 

Denpasar 

Bali-Indonesia 

วันที ่1 

วันที ่2 

วันที ่3 
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Bali-Indonesia 

1.Kuta 2.Lempuyang 

3.Tirtagangga Water Palance 

Villas 

4.Tukad Cepung Waterfall 

5. UBUD 

6.Ulun Danu Bratan 

7.Handara Gate 

9.Tanah Lot 
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สำหรับการท่องเที่ยวไปทั่วเกาะนั้นสามารถติดต่อเอเจนซี่ได้ที่หาด Kuta 

เพราะเส้นทางค่อนข้างไกลและถนนไม่ค่อยดีเท่าที่ควร มีขึ้นเขาลงเขาทางแคบ

บ่อยครั ้งหากจะไปยังพื ้นที ่ธรรมชาติเช่นน้ำตก Tukad Cepung Waterfall 

แนะนำว่าควรมาพร้อมไกด์ราคาขึ้นกับการจ่ายค่าอาหาร ค่าธรรมเนียมเข้าชมที่

ท่องเที่ยว และการให้รายละเอียดระหว่างการท่องเที่ยวรวมถึงการเป็นมือกล้องให้

อีกด้วย  

หากสมาชิกได้เดินทางไปเที่ยวชมบาหลีก็อย่าลืมไปสัมผัส Uluwatu และ

หมู่เกาะ Nusa แล้วมาเล่าประสบการณ์ดี ๆ ให้คณะกรรมการฟังด้วยนะ 

เรื่องอาหารนั้นค่อนข้างเต็มไปด้วยเมนูไก่และเครื่องเทศ หากสมาชิกท่าน

ใดเจ็บป่วยด้วยโรคเก๊าต์ก็สามารถเลือกเมนูเนื้อและเครื่องเทศหรืออาหารทะเล 

และที่นี่จะมีเมนูที่เรียกว่าBasok ซึ่งกค็ือลูกชิ้นนั้นเอง นำมาใส่ก๋วยเตี๋ยวเครื่องเทศ 

ซึ่งมีขายตามร้านริมทาง รวมถึงยังมีหมูปิ้ง! ขายอีกด้วยนะคะ ราคาอาหารริมทาง

จะถูกกว่าร้านอาหารมากอยู่ค่ะ ลองไปชิมอาหารดื่มด่ำวัฒนธรรมบาหลีกันเลย 
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ในการประชุมครั้งนี้ ทางสมาคมฯ และราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์

ครอบครัวแห่งประเทศไทยไดจ้ัดกิจกรรมประกวดผลงานวิชาการเพื่อสนับสนุนทุน

การนำเสนองานวิจัยจำนวน 3 ทุน ซึ่งมีแพทย์ผู้ได้รับรางวัลดังนี้  

 

1. นพ.ธนาสิทธิ์ วิจิตราพันธ์ 

2. พญ.วริศรา ตั้งตระกูล 

3. พญ.พิมพ์ชนก วิเชียร 

 

 

 

 

 

 

แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวไทยเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการของ

ตนเองมาจากขอนแก่น หาดใหญ่ นครราชสีมา น่าน ชลบุรี และ กทม. และขอ

แสดงความยินดีกับ พญ.พิมพ์ชนก วิเชียร ที่ได้รับรางวัลโปสเตอร์ดีเด่นในงาน

ประชุมครั้งนี้อีกด้วย  

ทางสมาคมก็ได้รวบรวมสรุปผลงานของผู้ได้รับรางวัลและคณะกรรมการ

รวมถึงเหล่ายุวแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวมาแบ่งปันเรื่องราวกับสมาชิกดังนี ้  
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นพ.ธนาสิทธิ์ วิจิตราพันธ์ 
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ 
แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว 
โรงพยาบาลสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 
 

After 
      Action 
           Reflection 
                     WONCA ASIA PACIFIC 2022 

Expectations from this conference. 

I expected to have a chance to join an international conference  

Live up to the expectations.  

I presented my paper to the audience. 

I shared my experience with Asia family physicians and have a 

network of collaboration. 
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Beyond the expectations. 

I received the foundation 

from the royal college of family 

physicians of Thailand. I met many 

family physicians in Asia pacific and 

Thailand. 

 

Fall short of the expectations. 

The schedule was changing 

all the time. I prepared both oral 

and poster presentations at the 

same time and closely followed the 
updated schedule. 

 

Plans in the future. 

I’ll contribute the program 

of this paper to other hospitals in 

Thailand. 
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พญ.วริศรา ตั้งตระกูล 
นายแพทย์ชำนาญการ 

แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว 
โรงพยาบาลพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก 

 

เรื่องเล่าจากงาน WONCA Asia Pacific 2022 

WONCA Asia Pacific 2022 คือ งานประชุมวิชาการของแพทย์เวช

ศาสตร์ครอบครัวในแต่ละภูมิภาค งานของโซนเอเชียปีนี ้จัดขึ ้นที่ เกาะบาหลี 

ประเทศอินโดนีเซีย ในงานมีการนำเสนอผลงานของแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว 

และแพทย์ประจำบ้านเกี่ยวกับงานที่แต่ละคนสนใจ 

 

 

 

 



GPFPAT (2023); Page 85 

 
 

ในช่วงการระบาดของโควิด-19 บทบาทของแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว

ในแต่ละประเทศเปลี่ยนรูปแบบการทำงานไปเป็นการรักษาเชิงตั้งรับ และต้อง

รับมือกับโรคอุบัติใหม่ที่ยังมีข้อมูลไม่มากนัก จำเป็นต้องดูแลผู้ป่วยในรูปแบบการ

ก ักต ัวท ี ่บ ้าน ทำให ้มีพ ัฒนาการของการร ักษาแบบการแพทย ์ทางไกล 

(Telemedicine) แบบก้าวกระโดด เพราะแพทย์จำเป็นต้องสื่อสารให้เข้าถึงผู้ป่วย

มากขึ้น ในแต่ละประเทศนำเสนอผลลัพธ์ที่ดีขึ้นของการรักษา ผลกระทบของการ

ฉีดวัคซีนอย่าง เช่น lower limbs cellulitis ที่พบได้จาก case report ในประเทศ

เกาหลี หรือผลกระทบต่อสภาพจิตใจของบุคลากรทางการแพทย์ในช่วงวิกฤติโค

วิด-19 อย่างทั้งประเทศไทยและเกาหลีออกมานำเสนอทั้งภาวะซึมเศร้า และภาวะ

หมดไฟในการทำงาน  

การทำงานรูปแบบใหม่ของแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว โดยเฉพาะการ

รักษาเชิงป้องกันและส่งเสริม มีการใช้อุปกรณ์สื่อสารเทคโนโลยีเป็นแนวทางหลัก

ที่ทั้งภูมิภาคเอเชียปฏิบัติ เช่น ประเทศไทย ประเทศฟิลิปปินส์ ประเทศสิงค์โปร์ 

นำเสนอว่ากำลังพัฒนาและดำเนินการการติดต่อผู้ป่วยเพื่อเพิ่มช่องทางการรักษา 

เช่น เสริมวิธีกายภาพให้ผู้ป่วยหลอดเลือดสมองตีบ หรือการตรวจผู้ป่วยโรคเรื้อรัง

ผ่านโปรแกรมออนไลน์ ทำให้ผู้ป่วยที่สูงอายุหรือปัญหาการเคลื่อนไหว เคลื่อนย้าย

ลำบากสามารถเข้าถึงการกายภาพฟื้นฟูง่ายมากขึ้น 

นอกจากการเข้าร่วมประชุมที่น่าสนใจแล้ว การมาเกาะบาหลีในครั้งนี้ยัง

ทำให้ได้เปิดโลกเกี่ยวกับการรักษาในต่างประเทศด้วย รูปแบบวัฒนธรรมการใช้
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ชีวิตและการแพทย์บนเกาะบาหลีเป็นเรื่องที่ผู้เขียนสนใจอย่างมาก มุมมองและ

ประสบการณ์นี้มาจากการพูดคุยกับเพื่อนแพทย์ชาวบาหลี การพูดคุยกับแม่ค้า 

คนขับรถ Taxi พบว่า คนบาหลีส่วนใหญ่พึ่งพอใจในระบบสุขภาพของเขามาก

พอสมควร การเข้าถึงการรักษาอาจจะมีส่วนเหมือนกับประเทศไทย นั่นคือมี

โรงพยาบาลของรัฐที่รองรับการรักษา เพียงแต่กลุ่มประชากรของประเทศนี้ยังเป็น

ประเทศที่ค่อนข้างอายุน้อย มีจำนวนผู้สูงอายุเพียงร้อยละ 10 ทำให้โรคและ

ปัญหาสุขภาพจะแตกต่างจากประเทศไทยในปัจจุบัน ส่งผลให้แพทย์เวชศาสตร์

ครอบครัวต้องดูแลหญิงตั้งครรภ์ด้วย ดังจะเห็นจากงานวิจัยนำเสนอจากประเทศ

อินโดนีเซียเอง หน้าโรงพยาบาลก็จะรณรงค์ปัญหาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์หรือ

โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง เมื่อสอบถามถึงโรคไม่ติดต่อเรื้อรังอย่างโรคเบาหวาน หรือ

โรคไตเรื้อรัง กลับพบว่าคนบาหลีไม่มองว่ามีปัญหา หรืออย่างน้อยคนบาหลีเองก็

รายงานว่าไม่นิยมบริโภคน้ำตาล เช่น ชอบดื่มกาแฟดำ ไม่มีผงปรุงรสให้เห็นตาม

ร้านอาหาร อาหารที่นี่มีรสชาติเผ็ดนำ  

การนำเสนองานในที่ประชุมวิชาการในต่างประเทศนี้จะเป็นโอกาสในการ

เสริมสร้างความมั่นใจต่อแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวรุ่นใหม่ให้มีมุมมองการทำงาน

ที่หลายหลาย ได้แง่คิดในการทำงานของแพทย์ในประเทศใกล้บ้านเรือนเคียง การ

เตรียมตัวเพื่อมาประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องวางแผนหลายอย่าง เช่น ขั้นตอน

การสมัครขอมานำเสนองาน การเตรียมเอกสารหรือสื ่อการนำเสนอที ่ต้อง

ออกแบบให้น่าสนใจและใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ดี หรือแม้แต่การหาที่พัก
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และวางแผนการเดินทางในต่างประเทศ ต้องขอขอบคุณราชวิทยาลัยเวชศาสตร์

ครอบครัวประเทศไทยเป็นอย่างสูง ที่ช่วยดูแลค่าใช้จ่ายและมีอาจารย์รุ่นพี่ที่เป็นที่

ปรึกษาทำให้การมานำเสนองานในครั้งนี้ผ่านพ้นไปได้อย่างดี  
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บาหลีสวิง! ที่บาหลีจะมีกิจกรรมนึง แบบ influencer แนะนำ ชื่อว่า นั่ง

บาหลีสวิง คือนั่งชิงช้าใหญ่ๆ ไกวออกเขานั่นแหละค่ะ แลว้ก็ถ่ายรูปรับอากาศเย็น 

ห่างจากตัวชายหาดประมาณ 20 km แตร่ถติดมาก ใช้เวลาเดินทาง 2 ชั่วโมง มา

บริเวณเขาเรียกว่า Ubud (อูบุด) ที่ทำเลเหมือนอยู่เชียงใหม่ เพราะอากาศเย็น 

และมีศิลปะเครื่องชาม ร่ม ของตกแต่งบ้านแบบบาหลีขายตลอดทางอันฮิตมากกก 

จนทีมนำเที่ยวของที่นี่ เขาต้องจัดทัวร์เรียกว่า Instagram tour  
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พญ.พิมพ์ชนก วิเชียร 
แพทย์ประจำบ้านช้ันปีที่ 3  

กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลหาดใหญ ่

ทุนต้นสังกัดโรงพยาบาลย่านตาขาว จังหวัดตรัง 

 

การนำเสนอผลงานวิจัย Poster Presentation  

ได้เรียนรู้ทักษะการนำเสนอผลงานเป็นภาษาอังกฤษ พร้อมทั้งรับฟังคำติ

ชมของคณะกรรมการไปพัฒนาปรับปรุงผลงานวิจัยของตนเองให้ดียิ่งขึ้น อีกทั้งได้

แชร์ไอเดียผลงานวิจัยร่วมกันระหว่างผู้เข้าร่วมท่านอื่น ๆ ในงานประชุม 
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ร่วมจัด Workshop ร่วมกับทีมคณาจารย์โรงพยาบาลหาดใหญ่ 

 เร ียนร ู ้การทำงานเป็นทีม

และได้ร ับประสบการณ์จากการแชร์

ไอเดียร่วมกันระหว่างแพทย์ต่างชาติใน

ระบบสุขภาพ และบทบาทของแพทย์

เวชศาสตร ์ครอบคร ัวในเร ื ่อง Post 

COVID-19 Syndrome 
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รับฟังการบรรยายและอพัเดทความรู้ในเวชปฏิบัติต่างๆ 

           ได้รับความรูใ้หม่ในการรักษาดูแลป่วย รวมถึงแนวคิดPrimary Care และ

การเป็นFamily Physicianจากผู้เชี่ยวชาญระดับโลก 

 

 

 

 

 

 

 

 

การแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเพื่อนแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวต่างชาต ิ

         ได้เรียนรู้ประสบการณ์การเป็นแพทย์ประจำบ้าน และแพทย์เวชศาสตร์

ครอบครัวจากเพื่อนต่างชาติ ได้เรียนรู้ระบบสุขภาพในแต่ละประเทศ สามารถ

นำมาประยุต์ใช้ในระบบการทำงานในประเทศไทยต่อไปในอนาคต อีกทั้งการได้

รู้จักเพื่อนใหม่ๆมากมายนั้นเป็นการสร้างเครือข่ายแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวให้

ยิ่งใหญ่มากขึ้น อันทำให้รู้สึกเห็นคุณค่า และกำลังใจในการเป็นแพทย์เวชศาสตร์

ครอบครัวต่อไป 
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ท่องเที่ยวสถานที่สำคัญ และเรียนรู้วัฒนธรรมของชาวบาหลี อินโดนีเซีย 

  

  

 

 

 

 

 การไปร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติเช่นนี้จะสำเร็จจนทำให้หนูคว้า

รางวัลกลับมาไม่ได้หากขาดการสนับสนุนจากคณาจารย์ทุกท่าน ราชวิทยาลัย

แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว และสมาคมแพทย์เวชปฏิบัติทั ่วไป /เวชศาสตร์

ครอบครัวแห่งประเทศไทย  
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นพ.ขัติญพัณศ์ อเล็กซีส กฏอัศญทีปณ์ 
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ 

โรงพยาบาลปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 
วิเทศสัมพันธ์ สมาคมแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป/เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย 

 

  

 การประชุมนานาชาติ WONCA Asia Pacific Regional Conference 2022 

หรือเรียกสั้นๆว่า WONCA APRC 2022 เป็นอีกหนึ่งที่ทำให้เราได้เห็นความก้าวหน้า

ทางการแพทย์  

 แม้ว่าการประชุมจะมีความสับสนอยู่บ้าง แต่ทีมอินโดนีเซียก็ทำได้ดี ดูมี

ความเป็นหนึ่งเดียวกัน  
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 ในวันที่5 ธ.ค.65 เราได้เข้าประชุมนั้นเราตั้งใจจะดูเรื ่องระบบบริการ

สุขภาพ อยากเห็นการจัดระบบของประเทศต่างๆ แต่ก็พบว่าเป็นภาษาอินโดหมด

เลยจ้า…     เลยได้มานั่งฟังห้อง Young Doctor สิ่งที่ประทับใจคือการจัดการ

สุขภาพของสิงคโปร์ เขาดูมีความก้าวนำเข้าถึงและพร้อมบริการ Telemedicine 

(แต่มีค่าใช้จ่ายนะจ๊ะ) ฟังหมอสิงคโปร์บ่นๆเกี่ยวกับระบบ เขาบอกว่า “อยากได้

แบบไทยนะ ดูเป็นการกระจายดี” โอ้วลอย ๆ คนไทยเราก้าวนำก้าวล้ำทางระบบ

สุขภาพมาก แม้ว่าในใจเรามีปัญหาในระบบร้อยแปดพันเก้า แต่จุดนี้มันตอบเรื่อง 

Accessibility และ Equity ได้มากด้วยระบบของเราเอื้อยประโยชน์ แต่เราจะพัฒนา

ระบบให้ดียิ่งๆขึ้น ประทับใจน้องโมจิ มาก นำเสนอได้ยอดเยี่ยมจนทุกคนว้าว! 

ไทยแลนด์ เธอแอบซ่อนตัวเอาไว้เหรอ เราก้าวไปไกลมากๆ เลยนะ  

 ตอนนำโปสเตอร์ไปติดและอ่านงานของคนอื่นแล้วประทับใจมาก ๆ ที่เขา

สามารถเขียนเรือ่งยากให้อ่านได้ง่าย เป็นเรื่องที่เราคิดว่าจะทำแต่ก็พับไว้ ทำให้เรา

กลับมาทบทวนพื้นฐานการสร้างงานวิจัย/โครงการ งานที่อยู่ในมือ คนไข้ที่อยู่ใน

มือ และผลงานที่เราทำสามารถนำไปเรียบเรียงนำเสนอให้คนอื่นได้เรียนรู้ ไม่เพียง

แค่ผลลัพธ์ แต่ยังเป็นขั้นตอน วิธีการ หลักการ หรืออะไรต่างๆ เพื่อให้บรรลุการ

ดูแลสุขภาพที่ดี  
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 วันที่ 6 ธ.ค. เป็นการเรียนรู้เรื ่องการสร้างสุขภาพ สร้างระบบสุขภาพ 

และสร้างความยั่งยืนทางความรู้เวชศาสตร์ครอบครัว ต่อด้วยการนำเสนอ เขาให้

เวลา 15นาที แต่ก็ใช้ไปถึง 30 นาที ตามสไตล์ไหลไปตามน้ำ เล่ามากกว่าอ่าน ก็

คนฟังเขามีพยักหน้า ยกโทรศัพท์ถ่ายรูป มันยิ่งโอ้วแม่เจ้า ทุกคนสนใจขนาดนี้เลย

เหรอ ไม่ใช่ได้แชร์ความงดงามของระบบสาธารณสุขไทย การจัดระบบของ

เทศบาล/อบต.เพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส แม้แต่สิงคโปร์ยังถามว่าทำได้อย่างไร! 

ฟิลิปปินส์กำลังพัฒนากฎหมายทางระบบสุขภาพปฐมภูมิซึ่งเรามี 30บาทมาตั้ง

นานแล้ว แม้ว่ากฎหมายเราจะเพิ่งปล่อยเมื่อ 3 ปีก่อน แต่ก็ถือว่าก้าวหน้าอย่าง

มาก จนต้องพูดว่า ทุกอย่างต้องมีกฎหมาย มี สส. หรือ สว.ที่สนใจด้านสาธารณสุข

เล่นด้วยและผลักดันทุกปี ไม่อย่างนั้นมันจะหายไปจากกระแสผลักดัน และได้ตาม

ดูน้อง ๆ ได้รู ้จัก Social prescribing และได้เห็นว่ามีคนสนใจเรื ่องเดียวกับเรา 

ทำงานแบบเดียวกัน ผลักดันเช่นเดียวกัน ได้แรงบันดาลใจจากคนต่างๆ  
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 วันที่ 7 ธ.ค. เป็นงานปิดก็จริงแต่เราได้เรียนรู้เรื ่องการจัดคลินิก Long 

Covid  จะนำกลับไปพัฒนาให้เกิดความต่อเนื่องและดูแลอย่างเป็นระบบแล้วสรุป

ไปนำเสนอที่ WONCA Australian 2023 อย่างแน่นอนจ้า  

 ท้ายที่สุดนี้ ไม่ใช่เพียงการมานำเสนอผลงานแต่ก็ได้แนวคิดและหลักการ

เพื่อพัฒนาความเชี่ยวชาญในสาขา บริหารระบบสุขภาพปฐมภูมิด้วยหลักการทาง

เวชศาสตร์ครอบครัวของเราให้งอกงามและเติบโตต่อไป  

 ขอบพระคุณทุกสิ ่งอย่างบนโลกใบนี้ ไม่ใช่เพียงความทรงจำแต่เป็น

แรงผลักดันสู่ความก้าวหน้าในสายงานของเราต่อไป 
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นพ.สุทธิวัฒน์ ขุมเงิน 
นายแพทย์ชำนาญการ 
โรงพยาบาลสรรพประสิทธิประสงค ์อุบลราชธานี 
TRM committee; Regional 360  
 

 

 หลังจากเข้าร่วมประชุม ได้สรุปความรู ้ และประสบการณ์ต่างๆ ใน

หลากหลายมุมมอง ทำให้เกิดการพัฒนาตนเอง เสริมสร้างความมั่นใจในการ

ทำงานร่วมกับแพทย์ในระดับนานาชาติ ซึ่งแบ่งออกเป็นหัวข้อ ดังนี้ 

ด้านวิชาการ  

 ได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมในหลายๆ workshop โดยในกิจกรรมวันแรก 

Pre-conference หัวข้อ Young doctors movements: “Build your future as family 

medicine specialist” และได ้ม ีโอกาสนำเสนอผลงานของแพทย์เวชศาสตร์

ครอบครัวไทย ให้กับเพื่อน ๆ ในต่างประเทศ ซึ่งได้ค้นพบว่า ยังมีความท้าทายใน
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หลายด้านของการพัฒนาแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวทั่วโลก ทั้งในแง่ของการ

ยอมรับ หรือในด้านการพัฒนาตนเองเพื่อความเป็นมืออาชีพ  ผมมีความรู้สึกภูมใิจ 

ที่ได้มีโอกาสเล่าเรื ่องราวของหมอครอบครัวไทย ได้อธิบายความเสียสละของ

แพทย์ในประเทศไทย นอกจากนี้ในวันต่อมาก็ได้มีโอกาสเดินดู โปสเตอร์ของ

ผู้เข้าร่วมงานประชุม ทำให้เห็นประเด็นในหลาย ๆ ด้านที่น่าสนใจ และอาจนำมา

สู่การต่อยอด พัฒนางานของตนเองได้  
 

 

 

 

 

 

 

 

ด้านเครือข่ายหมอครอบครัว 

 ในการประชุมครั้งนี้ ถือเป็นการประชุมแบบ Onsite ครั้งแรกหลังมีการ

ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งเป็นโอกาสที่ดีที่ทำให้คณะทำงาน ในกลุ่มของ Young 

Family Doctor ได้มาประชุมและปรึกษาหารือ และรับประทานอาหารร่วมกัน ซึ่งมี

บทสนทนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ต่าง ๆ ซึ่งกันและกัน เป็นโอกาสในการทำงาน 

และเป็นการสร้างความสัมพันธ์ทำให้เกิดเครือข่ายของแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว

ในภูมิภาคเอเชียแปรซิฟิก 
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มุมมองระบบสุขภาพ 

 หลังจากเข้าร่วมประชุม นอกจากเนื้อหาวิชาการแล้วก็ยังได้เห็น ระบบ

สุขภาพปฐมภูมิในแต่ละ 

 ประเทศว่ามีวิธีการดำเนินอย่างไร มีระบบการดูแลจัดการอย่างไร แต่ละ

พื้นที่มีข้อจำกัด ข้อการพัฒนาอย่างไร ซึ่งสรุปแล้วทำให้ได้เห็นว่า ระบบสุขภาพ

ปฐมภูมิของไทยมีความก้าวหน้า และสามารถเป็นตัวอย่างให้กับประเทศที่กำลัง

พัฒนาระบบปฐมภูมิ ร่วมกันเติบโต ร่วมกันพัฒนาในภูมิภาคของเราครับ 

 

 

 

 

 

 

แรงบันดาลใจ  

 ในการประชุมจะมีอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ทำงาน 

ซึ่งถือเป็นโอกาสที่มีค่า 

 มากที่เราได้มีโอกาสรับฟัง ประสบการณ์และความเห็น เห็นทิศทางการ

พัฒนาจากอาจารย์หลากหลายท่าน และทำให้เกิดแรงบันดาลใจในการทำงาน ให้

เราไปปรับใช้ และหวังไว้ว่าวันหนึ่ง เราจะได้นำประสบการณ์มาแชร์ให้กับเพื่อน

ชาวแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวท่านอื่นได้  
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พญ.บาศมน มโนมัยพิบูลย์ 
ผู้ช่วยคณบดีคณะแพทย์ศาสตร์ วชิรพยาบาล 

ภาควิชาเวชศาสตร์เขตเมือง มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 

TRM committee; Image Lead  
 

 

 WONCA conference ของหมอ Family Medicine ที่ทำให้ได้เห็นภาพกว้าง

และความสำคัญของหมอประจำตัว 
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    งานนี้ไม่เพียงแต่เป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการแต่เป็นการ

เสริมสร้างแรงบันดาลใจและส่งต่อสิ่งดี ๆ ในความเป็นหมอครอบครัว  

      ได้เห็นระบบ primary care ของแต่ละประเทศที่เข้มแข็ง และไม่หยุด

ที่จะพัฒนา ในทุกภูมิภาค และ Asia Pacific Region 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ในงาน opening ได้ฟัง Ministry of Health จากประเทศอินโดนีเซียที่

ให้ความตระหนัก และมุ่งเน้นแนวทางในการพัฒนาระบบสาธารณสุขที่เข้มแข็ง

และยั ่งยืนสิ ่งสำคัญคือ ระบบ primary health care ที ่ต้องพัฒนาไปพร้อมกับ 

secondary และ tertiary care เพื่อที่จะทำให้ประชาชนสุขภาพมีสุขภาพที่ดี ควบคู่

ไปกับการรักษา โดยให้ความสำคัญกับ health promotion และ disease prevention  
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     และสิ่งหนึ่งในทุกการบรรยายที่เป็นเสน่ห์ของหมอครอบครัว คือ 

การดูแลแบบเป็นองค์รวม ความเข้าใจในหลัก Bio-Psycho-Social รักษาทั้ง Disease 

และ Illness ของแต่ละประเทศที่ได้มาแชร์กัน การเป็นหมอที่ไม่ได้เพียงแต่รักษา

โรค แต่รักษาคน Holistic care ที่ดูแลทั้งผู้ป่วย ครอบครัว ชุมชน และสังคม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   เป็นการประชุมที่ได้เรียนรู้และแลกเปลี่ยนในบรรยากาศที่อบอุ่น 

หัวใจสำคัญของการรักษา ไม่ใช่แค่เพียงการไปโรงพยาบาลแต่เปรียบเสมือนเป็น

การเดินทางที่ทีมบุคคลากรทางการแพทย์ได้ร่วมเดินทางไปพร้อม ๆ กับการดูแล

ผู้ป่วย ครอบครัว และสังคม 
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   อยากส่งต่อประสบการณ์ดี ๆ นี้ ให้กับนักศึกษาแพทย์ แพทย์ที่สนใจ  

และแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวในประเทศไทยค่ะ 

     ขอขอบคุณสมาคมแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป/เวชศาสตร์ครอบครัวแห่ง

ประเทศไทย ที่ได้มอบโอกาสนี้ค่ะ 

 

  I would like to express my sincere thanks and appreciation to The 

General Practitioners/Family Medicine Association of Thailand for giving me this 

invaluable opportunity to join WONCA Asia Pacific Regions  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    It’s been a great journey to be a part of the Rajakuma Movement 

with a wonderful friendship from the Asia-pacific young doctor movement    
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พญ.ศุภานัน วงศ์เสริมสิน 
แพทย์ประจำบ้านช้ันปีที่ 2  

โรงพยาบาลสมเด็จ พระบรมราชเทว ีณ ศรรีาชา 

 

 

  

 Thank you for the opportunity to attend WONCA Asia Pacific 

Conference 2022 in Bali, Indonesia   for sharing my research. 

 It’s a big decision to come out my comfort zone. 
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 เนื่องจากไม่เคยไปต่างประเทศคนเดียวและภาษาอังกฤษไม่ได้เข้มข้นได้

แค่ระดับพอสื่อสาร 

 I would like to thank all the teachers in the Department of family 

medicine at queen Savang Vadhana memorial hospital, who transfer knowledge 

and give advice to the researcher including supporting this research fund.  

 โดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่มน อาจารย์ที่ปรึกษาที่คอยดูแลนันทุกอย่าง จริงๆ 

ซาบซึ้งมาก ๆ ค่ะ     เด็กปั้นของพี่มนจริง ๆ    และพี่จ๋าที่คอยดูสถิติงานวิจัย

ให้ ดร.ชื่นฤทัย ยี่เขียน รวมถึงอาจารย์ต้นและ อาจารย์พรเพ็ญที่ คอยเป็นห่วง

ตลอดการเดินทาง 
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 Thank you to my family for the budget     . มาพรีเซ้นท์ที่เที่ยวเยอะ

มากๆ แจ้งให้ทราบ ดอลลาร์แลกมาจะหมดแล้ว   

 Many thanks to P’Ham for support and cheer up me. วลีเด ็ดคือ ครั้ง

หนึ่งในชีวิต ไปส่องแสงสักครั้งในชีวิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Thank you to Maurice for correct grammar for presentation. 

 ขอบคุณเพื่อนๆ พี่ๆ และเดอะแก๊ง ชาวปูชนียบุคคลที่ให้กำลังใจและเอา

ใจช่วยตลอด 

 ขอบคุณฝ่าย support ด้าน mental health นะคะ ทั้งพี่แจน และอาจารย์

ริชาพรรณ อาจารย์ดูดวงแม่นมากๆ โฆษณาให้ค่ะ 



     General Practitioner/Family Physician Association of Thailand  

จุลสารสมาคมแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป/เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย (ฉบับพิเศษ) พ.ศ.2566: หน้า 110 
 

 ขอขอบคุณคนไข้ทุกท่านที่ให้ข้อมูลอาการ จนเกิดงานวิจัยชิ้นนี้ขึ ้นได้ 

รู้สึกตัวเองโชคดีมากที่คนไข้ส่วนใหญ่ช่วยเหลือตอบสัมภาษณ์ และ ช่วงเก็บข้อมูล

แก๊งค์ call center ยังไม่ม ี    

 ขอขอบคุณข้อมูลสถิติส่วนหนึ่งที่ ได้มาจากหน่วยงานระบาดของทาง

โรงพยาบาลสมเด็จ ณ ศรีราชา 

 ขอบคุณอาจารย์ พี ่ๆ เพื ่อนๆ ทีมหาดใหญ่ มานำเสนอวิจ ัย และ 

workshop มีความปังและ inspired เราหลายๆเรื่องมาก  

 และสุดท้ายคงไม่ได้เดินทางถ้าไม่มีพี ่แอนนี่  พี่โมจิ พี ่บาศมน รวมถึง

อาจารย์ในคณะราชวิทยาลัย ที่พาน้องติดสอยมาด้วยและพาไปเที่ยวค่ะ  

 สนุกกับทริปนี้มากๆค่ะ 
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 ทางสมาคมฯ ก็หวังว ่าการประชุมนานาชาติ WONCA ASIA PACIFIC 

Reginal Conference 2022 Bali ในครั้งนี้ได้พาสมาชิกชาวหมอครอบครัวของเรา

เรียนรู ้การพัฒนาหลักการทางเวชศาสตร์ครอบครัวและนำมาประยุกต์ใช้ให้

เหมาะสมในบริบทของประเทศไทย สำหรับสมาชิกที่พลาดกิจกรรมดี ๆ ในปีที่

ผ่านมา ทุกท่านยังมีโอกาสในการประชุมที่จะจัดขึ้นในปี 2566 นี้ นั้นก็คือ WONCA 

WORLD 2033 Australia ที่เมือง Sydney วันที่ 26-29 ตุลาคม เตรียมกระเป๋าและ

ผลงานวิชาการเพ่ือนำเสนอสู่สายตาโลกพร้อมกับทีมสมาคมฯกันด้วยนะ 

รายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ https://wonca.racgp.org.au/wonca-2023/home   

https://wonca.racgp.org.au/wonca-2023/home
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Young Doctor 

Movement  
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ยุวแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวภายใต้การดำเนินงานในชมรมแพทย์เวช

ปฏิบัติครอบครัวแห่งประเทศไทยร่วมกับสมาคมแพทย์เวชปฏิบัติทั ่วไป/เวช

ศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทยได้จัดกิจกรรม ระหว่างวันที่ 16-18 ธันวาคม 

2565 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
ซึ่งสมาชิกยุวแพทย์จะได้รับการอบรมทั้งหมด 16 กิจกรรม เพือ่สร้าง

ภาวะความเป็นผู้นำ Leadership skills for effective healthcare leaders 

หลักคิดการพัฒนาตนเองในด้านการจัดการอารมณ์ Self-management & 

development; Emotional management รวมถึงบทบาทแพทย์เวชศาสตร์

ครอบครัวในระดับนานาชาติ 
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What is young family doctor? Role of Family doctor in Asia 

pacific โดย Mr. Ping Foo แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว จากประเทศมาเลเซีย 

ร่วมให้การบรรยายความร่วมมือระหว่างประเทศของแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว 

International collaborations in Family medicine การสื่อสารสำหรบัแพทย์ 

การพัฒนาโครงการคุณภาพ QI project และการฝึกฝนการพูดในที่สาธารณะ 

การใช้ภาษาอังกฤษ เป็นต้น 
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 ยุวแพทย์ผู้เข้าร่วมโครงการ มีทั้งสิ้นจำนวน 17 คน จากทั้งหมด 8 เขต

สุขภาพ ได้ฝึกพัฒนาโครงร่าง โครงการพัฒนาคุณภาพ ในบริบทของตนเอง 

ทั้งหมดจำนวน 17 โครงการ ยกตัวอย่างเช่น Raising More Awareness about 

Aging Society in Supranburi Province, Providing low-glycemic index rice 

in food store to tackle obesity in Krung-Tapao district,  Do integrated 

care for older people in Primary care at Saraburi Province และ Happy 

in elderly and live in generic syndromes  

 

 

 

 

 

 

ความรู้สึกของผู้เข้าร่วมโครงการนั้นสะท้อนเรื่องการได้เรียนรู้การทำ QI 

อีกทั้ง ได้เติมไฟและพลังใจในการทำงาน ได้รู้จักเพื่อนแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว

รุ่นใหม่ และสร้างได้เครอืข่ายกับเขตสุขภาพอื่นๆ รวมถึงยังได้รับแรงบันดาลใจ 

เพื่อที่จะไปพัฒนาโครงการในชุมชนตนเอง และได้ฝึก Public Speaking in 

English ตื่นเต้นแต่ไม่ตื่นกลัว พี่ๆเพือ่นๆใหก้ำลังใจกันดีมาก ทำให้มีกำลังใจที่จะ

พัฒนา ทักษะให้ดี และอยากให้มีการจัดกิจกรรมแบบนี้ เพื่อพัฒนาศักยภาพชาว

เวชศาสตร์ครอบครัวของเราทุกป ี


