
กิจกรรมท่ีเช่ือม่ันได1 (Entrustable Professional Activity)   

EPA 2 การดูแลแบบประคับประคอง (Palliative care) 

 

ขั้นขีดความสามารถที่ตั้งไว1 :  

จากการประเมินนี้จะทำให3ท4านเชื่อมั่นได3ว4าเมื่อผู3เรียนจบการฝBกอบรมแล3วจะเปEนแพทยGเวชศาสตรGครอบครัวที่สามารถให3การ

ดูแลแบบประคับประคองได3เอง โดยมีอาจารยGช4วยให3คำแนะนำตามความจำเปEน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชั้นปWที่ 1 

ให1การดูแลแบบประคับประคองโดยต1องมีอาจารย]ควบคุมอย_างใกล1ชิด 

 

ชั้นปWที่ 2 

ให1การดูแลแบบประคับประคองโดยต1องมีอาจารย]ควบคุมอย_างใกล1ชิด 

 

ชั้นปWที่ 3 

ให1การดูแลแบบประคับประคองได1เอง  

โดยมีอาจารย]ช_วยให1คำแนะนำตามความจำเปbน 

 

 
Level 2 

      
Level 3 

Level 2 

EPA 2  การดูแลแบบประคับประคอง  

 

ความรู1 ทักษะ และทัศนคติที่คาดหวัง 

§ Pain, symptoms management and supportive care  

§ End of life care (advance directive care, living will, 

grief and bereavement) 

§ Spiritual Health 

§ Family Meeting and counselling 

§ Doctor-patient-family relationship  

 

 รายละเอียดกิจกรรม  

ให3บริการดูแล ผู3ปoวย palliative และ ครอบครัว ทั้งใน แผนกผู3ปoวยนอก แผนกผู3ปoวยใน และที่บ3าน  

เครื่องมือที่ใช1ในการประเมิน 

§ ข3อสอบวัดความรู3 

§ การฝBกงานในพื้นที่โดยอาจารยG 

§ การทำงานร4วมกับสหสาขาวิชาชีพ 

§ รายงานการดูแลผู3ปoวย 

 

 

 



รายละเอียดความสามารถแต_ละขั้นที่ต1องทำได1ในการผ_าน  EPA 2 

การดูแลแบบประคับประคอง(Palliative care) 

 
 
 
 
 
  
 
 

 

 

ชั้นปW รายละเอียดความสามารถที่ต1องทำได1ในแต_ละระดับ 

 

 

ปW 1 

1. มีความรู1 ความเข1าใจเรื่องการดูแลผู1ปhวย palliative care ในเร่ืองดังต_อไปน้ี 

• สถานการณGการดูแลผู3ปoวย palliative care แบบประคับประคองในประเทศไทยได3 
• ความหมายและหลักการของการดูแลผู3ปoวยแบบประคับประคอง 
• ความเจ็บปoวยของผู3ปoวย Palliative และครอบครัว 
• ปฏิกิริยาการรับรู3ข4าวร3าย การสูญเสีย และแนวทางการดูแล 
• ลักษณะการปวดและกลไกความปวด ในผู3ปoวยที่ได3รับการดูแลแบบประคับประคอง 
• หลักการของการบำบัดความปวดทั้งแบบใช3ยาและไม4ใช3ยา 

o ระบุประเภทยาแก3ปวด เภสัชจลศาสตรG วิธีการใช3ยา 

o ผลข3างเคียงของยากลุ4ม opioids และการแก3ไขปyญหาพิษจาก opioids ได3 

o วิธีการรักษาความปวดที่ไม4ใช3ยาได3  

มีความรู3 ความเข3าใจเรื่องการดูแลผู3ปoวย palliative care 

 

ร4วมดูแลผู3ปoวย palliative และครอบครัวที่มีปyญหาไม4ซับซ3อนได3 

สามารถดูแลผู3ปoวย Palliative ครอบครัวและชุมชนร4วมกับ 

สหสาขาวิชาชีพได3 



 

ปW 2 

2. สามารถร_วมดูแลผู1ปhวย palliative และครอบครัวที่มีปjญหาไม_ซับซ1อนได1 

• ดูแลอาการเจ็บปoวย ความไม4สบายที่พบบ4อยใน palliative careและภาวะใกล3เสียชีวิตของ

ผู3ปoวยได3 
o อาการปวด (Pain) ทั้งแบบใช3ยาและไม4ใช3ยา 
o อาการไม4สุขสบายอื่นๆ(non pain) เช4น อ4อนเพลีย อ4อนกำลัง หายใจติดขัด ท3องผูก 

คลื่นไส3 อาเจียน ซึมเศร3า เปEนต3น 
• ดูแลเบื้องต3นด3านปyญหาทางจิตใจที่พบบ4อยในผู3ปoวยแบบประคับประคองและครอบครัว เช4น 

ความกังวล อารมณGซึมเศร3า สับสน  
• สามารถสื่อสารกับผู3ปoวยและครอบครัวได3อย4างมีประสิทธิภาพ  

o แจ3งข4าวร3าย  
o  ให3การตอบสนองอารมณGของผู3ปoวยและครอบครัวได3อย4างเหมาะสม 
o ดูแลภาวะความเศร3าจากการสูญเสียที่เปEนปกติและไม4ปกต ิ

 

ปW 3 

3.  ดูแลผู1ปhวย Palliative ครอบครัวและชุมชนร_วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพ 

§ ร4วมปรึกษาและวางแผนการดูแลผู3ปoวยในประเด็นต4างๆ โดยยึดผู3ปoวยเปEนศูนยGกลาง ได3แก4 การใช3

อุปกรณGการช4วยชีวิต การใช3ยาฆ4าเชื้อ การให3สารน้ำและสารอาหารเปEนต3น 
§ ร4วมปรึกษากับผู3ปoวยและครอบครัวในการทำหนังสือแสดงเจตนาตาม พรบ.สุขภาพแห4งชาติ พศ.

2550 มาตรา 12 ได3 
§ นำความเชื่อด3านสุขภาพและเรื่องความตายของผู3ปoวยและครอบครัวมาใช3ในการดูแลรักษาและให3

คำแนะนำแก4ผู3ปoวยและครอบครัวได3 
§ ทำงานร4วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพในการดูแลผู3ปoวยและครอบครัว 
§ ส4งต4อไปยังหน4วยงานในชุมชนที่มีเกี่ยวข3องให3ช4วยดูแลต4อได3อย4างเหมาะสม 

 

• ความสามารถเหล_าน้ีผู1เรียนควรได1ปฏิบัติและประเมินอย_างน1อยภายในช้ันปWท่ีระบุไว1  

 
 
 
 
 



รายละเอียดความสามารถในแต3ละระดับ 
ประเมินความเชื่อมั่น 

ไม3ผ3าน ผ3าน 
1. มีความรูA ความเขAาใจเรื่องการดูแลผูAปFวย 

palliative care 
ขาดความรู* ความเข*าใจเรื่องการดูแลผู*ป7วย palliative 
care 

มีความรู* ดังตEอไปนี้ 
§ สถานการณLในประเทศไทย 
§ หลักการดูแลผู*ป7วยแบบประคับประคอง 
§ ปฏิกิริยาการรับรู*ขEาวร*าย 
§ อาการปวดในผู*ป7วยแบบประคับประคอง(ชนิด กล

ไกล) 
§ ความเจ็บป7วยของผู*ป7วยและครอบครัวที่ได*รับการ

ดูแลแบบประคับประคอง 
§ หลักการบำบัดความปวดโดยการใช*ยาและไมEใช*ยาได* 

การประเมิน:  

ข*อสอบวัดความรู* 
กิจกรรมการเรียนรูA  

Lecture, conference วิชาการ 

2. สามารถร3วมดูแลผูAปFวย palliative และครอบครัวที่

มีปSญหาไม3ซับซAอน 
ไม3สามารถร3วมดูแลผูAปFวย palliative และครอบครัวที่

มีปSญหาไม3ซับซAอนโดย 

§ ขาดการดูแลเบื้องต*นในป`ญหาทางจิตใจที่พบบEอย  
§ แจ*งขEาวร*าย แตEไมEสามารถตอบสนองความรู*สึกของ

ผู*ป7วยและครอบครัวได*  
§ ไมEสามารถการดูแลภาวะความเศร*าจากการสูญเสีย

ที่เปeนปกติและไมEปกต ิ
§ ไมEสามารถสื่อสาร ให*ความหวังและให*กำลังใจ 

เพื่อให*ผู*ป7วยและญาติอยูEในโลกแหEงความเปeนจริง 
§ ไมEสามารถประเมินระบบครอบครัวและให*

คำแนะนำที่เหมาะสมได* 

สามารถร3วมดูแลผูAปFวย palliative และครอบครัวที่มี

ปSญหาไม3ซับซAอนไดAโดย 

§ ให*การดูแลเบื้องต*นในป`ญหาทางจิตใจที่พบบEอย ได* 
เชEน ความกังวล อารมณLซึมเศร*า สับสน  

§ แจ*งขEาวร*าย และตอบสนองความรู*สึกของผู*ป7วยและ
ครอบครัวโดยแสดงความเข*าใจในความกังวลตEอ
ความตาย  

§ ให*การดูแลภาวะ ความเศร*าจากการสูญเสียที่เปeน
ปกติและไมEปกต ิ

การประเมิน:  

§ การสังเกตุการปฏิบัติงานจริง 
§ รายงานการดูแลผู*ป7วย 
กิจกรรมการเรียนรูA : 
§ ฝjกปฏิบัติงานดูแลผู*ป7วยและครอบครัว OPD, 

IPD,Home visit  
§ นำเสนอ case conference 
 

เกณฑZการประเมิน EPA 2 การดูแลแบบประคับประคอง 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ สื่อสารได*อยEางมีประสิทธิภาพ ให*ความหวังและให*
กำลังใจ เพื่อให*ผู*ป7วยและญาติอยูEในโลกแหEงความ
เปeนจริง 

  § ประเมินระบบครอบครัวและใหAคำแนะนำที่

เหมาะสมต3อครอบครัวและผูAดูแลไดA 

3.  ดูแลผูAปFวย Palliative ครอบครัวและชุมชนร3วมกับ

ทีมสหสาขาวิชาชีพ 
 

ไม3สามารถดูแลผูAปFวย Palliative ครอบครัวและชุมชน

ร3วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพ โดย 

§ ไมEสามารถดูแลภาวะใกล*เสียชีวิตของผู*ป7วยด*าน
อาการเจ็บป7วยไมEสุขสบายที่พบบEอย  

§ วางแผนการดูแลผู*ป7วยระยะท*ายแตEขาดการยึด
ผู*ป7วยเปeนศูนยLกลาง ในประเด็น การใช*อุปกรณLการ
ชEวยยื้อชีวิตและการทำหนังสือแสดงเจตนาฯ 

§ ขาดการนำความเชื่อด*านสุขภาพและความตายตาม
วัฒนธรรมประเพณีของผู*ป7วยและครอบครัวมา
ประยุกตLใช*ในการดูแล 

§ ไมEสามารถทำงานรEวมกับทีมสหสาขาวิชาชีพและ
ขาดการประสานสEงตEอผู*ป7วยไปยังหนEวยงานใน
ชุมชนที่มีเกี่ยวข*อง   

สามารถดูแลผูAปFวย Palliative ครอบครัวและชุมชน

ร3วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพ 
โดย 

§ ดูแลภาวะใกล*เสียชีวิตของผู*ป7วยด*านอาการเจ็บป7วย
ไมEสุขสบายที่พบบEอย  

§ รEวมปรึกษาและวางแผนการดูแลผู*ป7วยระยะท*าย 
โดยยึดผู*ป7วยเปeนศูนยLกลาง ในประเด็น การใช*
อุปกรณLการชEวยยื้อชีวิตและการทำหนังสือแสดง
เจตนาฯ 

§ นำความเชื่อด*านสุขภาพและความตายตาม
วัฒนธรรมประเพณีของผู*ป7วยและครอบครัวมา
ประยุกตLใช*ในการดูแล 

§ ทำงานรEวมกับทีมสหสาขาวิชาชีพในการดูแลผู*ป7วย
และครอบครัว 

สEงตEอไปยังหนEวยงานในชุมชนที่มีเกี่ยวข*อง  ให*ชEวยดูแลตEอ
ได*อยEางเหมาะสม 

การประเมิน:  

§ การสังเกตการณLปฏิบัติงานจริง 
§ รายงานการดูแลผู*ป7วย  
§ การสังเกตการณLทำงานรEวมกับทีมสหสาขาวิชาชีพ  
กิจกรรมการเรียนรูA : 
§ ฝjกปฏิบัติงานดูแลผู*ป7วยและครอบครัว OPD, IPD, 

Home visit  
§ นำเสนอ case conference  



แบบประเมิน EPA 2 การดูแลแบบประคับประคอง (Palliative care) 
ผูAรับการประเมิน____________________________________สถาบันฝeกอบรม____________ปfเขAารับการศึกษา___________อาจารยZที่ปรึกษา____________ 

ขอใหAระบุรูปแบบการประเมินที่ไดAใชAไปใน EPA นี้ ตลอดการฝeกอบรม 

 Exam   Direct observe    Case report    Multisource feedback   อื่นๆ (ระบุ)_________________ 

ส3วนที่ 1 ตารางการประเมินความเชื่อมั่น 

รายละเอียดความสามารถที่ตAองทำไดAในแต3ละชั้นปf 

ผลการประเมินความเชื่อมั่นเมื่อปลายปfการศึกษา 

ปf1/ระดับ 2 ปf2/ระดับ 2 ปf3/ระดับ 3 

ผEาน ไมEผEาน ผEาน ไมEผEาน ผEาน ไมEผEาน 
1. มีความรูA ความเขAาใจต3อการดูแลผูAปFวย palliative care ในเรื่องดังต3อไปนี ้       
§ สถานการณLการดูแลผู*ป7วย palliative care แบบประคับประคองในประเทศไทยได*       
§ ความหมายและหลักการของการดูแลผู*ป7วยแบบประคับประคอง       
§ ความเจ็บป7วยของผู*ป7วย Palliative และครอบครัว       
§ ปฏิกิริยาการรับรู*ขEาวร*าย การสูญเสีย และแนวทางการดูแล       
§ ลักษณะการปวดและกลไกความปวด ในผู*ป7วยที่ได*รับการดูแลแบบประคับประคอง       
§ หลักการของการบำบัดความปวดทั้งแบบใช*ยาและไมEใช*ยา 

o ระบุประเภทยาแก*ปวด เภสัชจลศาสตรL วิธีการใช*ยา 
o ผลข*างเคียงของยากลุEม opioids และการแก*ไขป`ญหาพิษจาก opioids ได* 

      

§ วิธีการรักษาความปวดที่ไมEใช*ยาได*       

 2. สามารถร3วมดูแลผูAปFวย palliative และครอบครัวที่มีปSญหาไม3ซับซAอน       

§ ดูแลอาการเจ็บป7วย ความไมEสบายที่พบบEอยใน palliative careและภาวะใกล*เสียชีวิตของผู*ป7วยได* 
o อาการปวด (Pain) ทั้งแบบใช*ยาและไมEใช*ยา 
o อาการไมEสุขสบายอื่นๆ(non pain) เชEน อEอนเพลีย อEอนกำลัง หายใจติดขัด ท*องผูก คลื่นไส* อาเจียน 

ซึมเศร*า เปeนต*น 

      



§ ดูแลเบื้องต*นด*านป`ญหาทางจิตใจที่พบบEอยในผู*ป7วยแบบประคับประคองและครอบครัว เชEน ความกังวล อารมณL
ซึมเศร*า สับสน  

§ สามารถสื่อสารกับผู*ป7วยและครอบครัวได*อยEางมีประสิทธิภาพ : แจ*งขEาวร*าย และ ให*การตอบสนองอารมณLของ
ผู*ป7วยและครอบครัวได*อยEางเหมาะสม 

§ ดูแลภาวะความเศร*าจากการสูญเสียที่เปeนปกติและไมEปกต ิ

      

3.  ดูแลผูAปFวย Palliative ครอบครัวและชุมชนร3วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพ       

• รEวมปรึกษาและวางแผนการดูแลผู*ป7วยในประเด็นตEางๆ โดยยึดผู*ป7วยเปeนศูนยLกลาง ได*แกE การใช*อุปกรณLการ
ชEวยชีวิต การใช*ยาฆEาเชื้อ การให*สารน้ำและสารอาหารเปeนต*น 

      

●  รEวมปรึกษากับผู*ป7วยและครอบครัวในการทำหนังสือแสดงเจตนาตาม พรบ.สุขภาพแหEงชาติ พศ.2550 มาตรา 12        

● นำความเชื่อด*านสุขภาพและเรื่องความตายของผู*ป7วยและครอบครัวมาใช*ในการดูแลรักษาและให*คำแนะนำแกE
ผู*ป7วยและครอบครัวได* 

      

● ทำงานรEวมกับทีมสหสาขาวิชาชีพในการดูแลผู*ป7วยและครอบครัว       

● สEงตEอไปยังหนEวยงานในชุมชนที่มีเกี่ยวข*องให*ชEวยดูแลตEอได*อยEางเหมาะสม       
§ รEวมพัฒนาระบบการดูแลผู*ป7วยที่บ*านรEวมกับโรงพยาบาลหรือชุมชน       

ส3วนที่ 2 สรุปการประเมินปลายชั้นปf  

ปf1  วันที่_______________ข*าพเจ*ารับทราบผลการประเมิน EPA ในครั้งนี้และได*สEงแผนในการพัฒนา EPA ด*านนี้ ดังเอกสารแนบปÜ1  

 ลงชื่อผู*รับการประเมิน_________________ ลงชื่ออาจารยLที่ปรึกษา___________ 

ปf2 วันที่_______________ข*าพเจ*ารับทราบผลการประเมิน EPA ในครั้งนี้และได*สEงแผนในการพัฒนา EPA ด*านนี้ ดังเอกสารแนบปÜ2   

ลงชื่อผู*รับการประเมิน_________________ ลงชื่ออาจารยLที่ปรึกษา___________ 

ปf 3 (ขอใหAประเมิน ช3วง 6-8 เดือนก3อนหมดปfการศกึษา) 

วันที่_______________ข*าพเจ*ารับทราบผลการประเมิน EPA ในครั้งนี้และได*สEงแผนในการพัฒนา EPA ด*านนี้ ดังเอกสารแนบปÜ3   

ลงชื่อผู*รับการประเมิน_________________ ลงชื่ออาจารยLที่ปรึกษา________



 


