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•  แนวคิดเรื่องสุขภาพ (concept of health) 

•  ปจจัยกำหนดสุขภาพ (health determinants) 

•  ระบบสุขภาพ (health system) 

•  ระบบบริการสุขภาพ/ระบบบริการสาธารณสุข (health services system) 

•  การปองกันโรคระดับที่ 1, 2, 3, 4 (primary, secondary, tertiary, quaternary 
prevention) 

•  กรณีศึกษา (case studies) 

   Outline 
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Ø “Up and down the ladder of abstraction” 

Source :influxentrepreneur.com/wendyelwell/ 

การเรียนรูดานเวชศาสตรชุมชน 

นามธรรม:  
•  แนวคิด (concepts) 

•  ทฤษฎี (theories) 
•  หลักการ (principles) 

•  กลยุทธ (strategies) 

รูปธรรม:  
•  การเก็บขอมูลและวิเคราะหขอมูล (data) 
•  กรณีศึกษา (case studies) 

•  การทำงานภาคสนาม (fieldwork) 

•  การนำเสนองาน (presentations) 



สุขภาพ (health) ตามคำนิยามใน Preamble to the Constitution of the 
World Health Organization, 1964  

Ø “ภาวะที่สมบูรณทางกาย ทางจิตใจ และทางสังคม และไมใชเพียงแคภาวะที่
ปราศจากโรคหรือปราศจากการรักษาพยาบาลเทานั้น  

(Health is a state of complete physical, mental and social well-being 
and not merely the absence of disease or infirmity.)” 

  Concept of Health 

Source: WHO (1964) 



“สุขภาพ” ตามคำนิยามใน พ.ร.บ.สุขภาพแหงชาติ พ.ศ. 2550  

•  “ภาวะของมนุษยที่สมบูรณทั้งทางกาย ทางจิต ทางปญญา และทางสังคม เชื่อมโยง
กันเปนองครวมอยางสมดุล (Health means the state of human being 

which is perfect in physical, mental, spiritual and social aspects, all of 

which are holistic in balance.)” 

 

  Concept of Health 

Source: พ.ร.บ.สุขภาพแหงชาติ พ.ศ. 2550  
 



"สุขภาพทางจิต (mental health)” ตามนิยามของ World Health 
Organization, 2001  

•  “ภาวะของปจเจกบุคคลซึ่งตระหนักไดถึงความสามารถของตนเองที่จะจัดการกับ 
ความเครียดตามปกติของชีวิต สามารถทำงานอยางไดผล และทำตนเปนประโยชน

ตอชุมชนได (a state of well-being in which the individual realizes his or 
her own abilities, can cope with the normal stresses of life, can work 

productively and fruitfully, and is able to make a contribution to his 
or her community.)”  

  Concept of Health 

Source: WHO (2001) 



“สุขภาพทางปญญา (spiritual health)” (หรือศัพทเดิมเรียกวา “สุขภาพทางจิต
วิญญาณ”) ตามคำนิยามใน พ.ร.บ.สุขภาพแหงชาติ พ.ศ. 2550 

•  “ความรูทั่ว รูเทาทันและเขาใจ อยางแยกไดในเหตุผลแหงความดี ความชั่ว ความมี
ประโยชนและความมีโทษ ซึ่งนำไปสูความมีจิตอันดีงามและเอื้อเฟอเผื่อแผ  

(The comprehensive knowledge and conscience leading to kindness 
and sympathy.)”  

  Concept of Health 

Source: WHO (2001) 



Health & Health Determinants 

Health  
System 



Health Services System 

Health  
System 

Health 
Sector of  
Health  
System  
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“รักษาโรค หรือ รักษาคน?”  
 

--  ศ.นพ.ประเวศ วะสี 
        



Health Promotion vs. Disease Prevention 

Pix source: greenpeace.org; twirlit.com; who.int/bulletin; cha-amcity.go.th   

•  Health is not merely the absence of disease or infirmity. 
•  Health promotion strategies have to go beyond health services sector. 



Functions of Health Services Systems 

1.  การสรางเสริมสุขภาพ (Health promotion) 
2.  การปองกันโรค (Disease prevention) 
3.  การรักษาโรค (Treatment) 
4.  การฟนฟูสภาพ (Rehabilitation)  



Levels of Disease Prevention 

1.  Primary prevention 
2.  Secondary prevention 
3.  Tertiary prevention 
4.  Quaternary prevention 



 Levels of Disease Prevention 
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•  Chronological view 

Without disease 
But at risk 

Early/ 
asymptomatic 
disease 

Established/ 
full-blown 
disease 

No disease, 
but still 
suffering 



 Levels of Disease Prevention 
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•  Cardiovascular Disease (CVD) Continuum 



 Levels of Disease Prevention 

Pix source:  www.ph3c.org 

•  Relational view  With disease  Without disease 

Feeling good 

Feeling bad 



Case Study I 
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หญิงไทยอายุ 33 ป DM type1, HT, ESRD 



History 

•  ตอนอยูอนุบาล หกลม ทองไดรับความกระทบกระเทือน หมดสติ ทำใหตับออนมี
ปญหา 

•  อาย ุ12 ป มีอาการช็อก ปสสาวะบอย อาเจียน เบื่ออาหาร ปวดทอง แพทยวินิจฉัย
วาเปนเบาหวานชนิดที่ 1 หลังจากนั้นจึงถูกสงไปรักษาที่ รพ.ศิริราช  

•  อายุ 22 ป มีอาการปวดหลัง เบื่ออาหาร ทานขาวไมได บวมที่หนาและขา ผิวแตก 
แพทยวินิจฉัยวาไตวาย จึงสงไปรักษาที่รพ.ระยอง แพทยนัดทำ hemodialysis 2 
ครั้งตอสัปดาห และฉีดยาเพิ่มเลือดเนื่องจากมีอาการซีด 

•  เมื่อ 2 ปกอน เขารับการอบรมพรอมกับคนในบานอีก 2-3 คน เรื่องการทำ 
peritoneal dialysis เองที่บาน แทนการทำ hemodialysis ตอมาจึงซื้อเครื่องมือ
มาทำเองที่บาน มีเจาหนาที่มาตรวจสอบและใหคำแนะนำในการทำ peritoneal 
dialysis พรอมใหตอเติมบานเพื่อสรางหอง sterile 



History 

•  หลายปที่ผานมามีอาการน้ำตาลสูงต่ำสลับกันตลอด ทำใหตองเขาออกโรงพยาบาล
บอยๆ ถาน้ำตาลต่ำมากๆจะตองรีบดื่มน้ำหวาน ถาดื่มไมทันก็จะสลบไป (เปนมาก

ตอนเชามืด) นอกจากนี้ยังมี hypoK แพทยใหกิน K เสริม และใหมีคนอยูดวยตลอด
เวลา 1 คน 

•  3 เดือนที่ผานมาอาการดีขึ้น ไมไดปวยจนตองเขาหองฉุกเฉินแลว ยังฉีดอินซูลิน 
ตรวจน้ำตาล วัดความดันอยูตลอด ลางไตทางหนาทองที่บานทุก 6 ชั่วโมง วันละ 4 

ครั้ง ปจจุบันปสสาวะไมออกแลว 

•  ผูปวยมีพยาบาลที่ดูแลเรื่องไตมาเยี่ยมสม่ำเสมอ และเขารวมกลุมสัมนาใหกำลังใจผู
ปวยคนอื่น รวมทั้งจัดตั้งเปนกลุมลางไตอีกดวย 



History 

•  ผูปวยควบคุมอาหารไดดี เพราะเปนคนทำอาหารทานเองและใหคนในบานทานดวย 
ทำใหเลือกไมทานเกลือ น้ำปลาได ไมทานยอดผักเพราะมี uric acid สูง  

•  ควบคุมปริมาณน้ำที่ดื่ม โดยดูจากปริมาณน้ำที่ลางไตออกมา และชั่งน้ำหนักอยูตลอด 
•  มีการระวังการติดเชื้อที่หนาทอง (แผลที่เจาะเพื่อลางไต) เชน ระวังอาหารที่ทำใหทอง
เสีย เพราะจะทำใหติดเชื้องาย การเปลี่ยนสายคาดเอว (ไวใสทอที่หนาทอง) เพื่อกัน
ติดเชื้อ เพราะหากติดเชื้อจะไมสามารถลางไตเองที่บานไดอีก ตองกลับไปทำ 
hemodialysis ที่รพ. จะเสียเวลาและคาใชจายมาก 

•  แพทยนัดตรวจที่รพ. ทุก 3 เดือน ตรวจเลือดทั้งหมด มีการวัด Ca ที่รพ. จะใชน้ำยา
ลางไตคนละความเขมขน จะใสใหทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง 

•  มีการโทรปรึกษาแพทย พยาบาล และผูที่ดูแลอยูตลอด 



History 

•  ผูปวยไมสามารถลางไตเองที่บานไดอีก ตองกลับไปทำ hemodialysis ที่รพ. จะเสีย
เวลาและคาใชจายมาก 

•  แพทยนัดตรวจที่รพ. ทุก 3 เดือน ตรวจเลือดทั้งหมด มีการวัด Ca ที่รพ. จะใชน้ำยาลาง
ไตคนละความเขมขน จะใสใหทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง 

•  ผูปวยมีการโทรปรึกษาแพทย พยาบาล และผูที่ดูแลอยูตลอด 
•  ยายเปนเบาหวานชนิดที่ 2 เสียชีวิตแลว สวนพอแมไมมีโรคประจำตัว 

•  ใชสิทธิประกันสุขภาพถวนหนา 30 บาท ออกคาใชจายทั้งหมดในการรักษา 

•  เสียเงินเองตอนสรางหองลางไต ซื้อเครื่องมือ เครื่องใชในการลางไต 
•  แพทย เภสัชกร (เยี่ยมในกรณีผูปวยไมมาตามนัด) เยี่ยมอาทิตยละ 2 ครั้ง เยี่ยมเคสที่อยู
ใกล เยี่ยมอยูแลวเปนประจำ ตองเลือกเยี่ยมเพราะแพทยมีนอย เวลาจำกัด 



Home 

•  บานชั้นเดียว ไมมีบันได ไมมีแอร สะอาด 
•  หองโถงกวางขวาง ของวางเปนระเบียบไมเกะกะ เฟอรนิเจอรวางติดผนัง
ทั้งหมด มีแสงแดดสองถึง มีชองลมโกรกเย็นสบาย 

•  แกสอยูในหองครัว 



Health & Health Determinants 

Health  
System 



Levels of Disease Prevention 

1.  Primary prevention 
2.  Secondary prevention 
3.  Tertiary prevention 
4.  Quaternary prevention 



Case Study II 
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History 

•  ผูปวยหญิงติดเชื้อ HIV อายุ 27 ป   

•  เลิกกับสามี มีบุตรชาย 2 คน  
(คนโตอายุ 9 ขวบ คนเล็ก 2 เดือน) 

การศึกษากศน. ระดับชั้น ม.3   

ไมไดประกอบอาชีพ 

•  ไมมีรายไดประจำตอเดือน แตมีรายไดเสริม
ประมาณ 2,000 บาทตอเดือน 

•  เคยมีสิทธิประกันสังคม แตปจจุบันใชสิทธิหลัก
ประกันสุขภาพถวนหนา 



แผนผังครอบครัว 

สง 9 ป& แฟรงค 2 เดือน&

 27 ป& ติดคุก&30 ป& 30 ป& 36 ป&  30 ป&



ประวัติชีวิต 



•  ไมมีประวัติสูบบุหรี่ดื่มเหลาเปนครั้งคราวไมเคยใชสารเสพติด 
•  ไมคอยไดออกกำลังกายแตทำงานหนักเหนื่อยมากอยูแลว 
•  ไมคอยมีภาวะเครียดจะเครียดบางก็เรื่องเงิน 
•  มีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศคือมีเพศสัมพันธหลายคน (มีสามีที่เปดเผย 4 คน) 
โดยทราบอยูแลวสามีคนที ่3 อาจจะติดเชื้อมาจากภรรยาคนกอน 

•  หลังจากทราบวาติดเชื้อ HIV เวลามีเพศสัมพันธจะใชถุงยางอนามัยตลอด 

History 



•  CD4+ยังอยูในระดับปกติ จึงยังไมแสดงอาการ 

•  ผูปวยปดบังเรื่องที่ติดเชื้อ ทำใหคนรอบขางไมมีใครรูวาผูปวยไดรับเชื้อHIV 

•  มีความเครียดบางในบางชวง (ดานการเงิน) แตเนื่องจากผูปวยมีความคิดในเชิงบวก
และสุขภาพก็ยังแข็งแรงดีจึงยังไมมีปญหาสุขภาพจิตมากนัก 

History 



•  Immobility เคลื่อนไหวไดปกติดีทาทางแข็งแรงอยู 

•  Home Environment บานลักษณะเปบบานชั้นเดียวหลังคามุงสังกะสีกวาง
ขวางพอสมควรอากาศถายเทไดด ี

•  Other people อยูกับลูกสองคน 

•  Medications ไมไดใชยาหรือเริ่มรับการรักษาเพราะคาCD4+ยังสูงอยู 

•  Examinations - 

•  Safety มีปญหาการระบายอากาศในบาน แสงสวางนอย ยุงเยอะ 

•  Spiritual ศาสนาพุทธ และเรื่องเวรกรรม 

•  Health Service ไดรับการตรวจเลือดดูการดำเนินไปของโรค 

Home: INHOMESSS 



Health & Health Determinants 

Health  
System 



Levels of Disease Prevention 

1.  Primary prevention 
2.  Secondary prevention 
3.  Tertiary prevention 
4.  Quaternary prevention 



Q & A 
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