
      
Level 4 

กิจกรรมท่ีเช่ือม่ันได7 (Entrustable Professional Activity)   

EPA 4 การสร7างเสริมสุขภาพและปTองกันโรคสำหรับ บุคคล ครอบครัว และชุมชน  

(Health promotion and disease prevention for individual,  

family and community)  

ขั้นขีดความสามารถที่ตั้งไว7 : 

จากการประเมินนี้จะทำให3ท4านเชื่อมั่นได3ว4าเมื่อจบการฝ?กอบรมแพทยCเวชศาสตรCครอบครัว ผู3เรียนจะสามารถ 

ให3การสร3างเสริมสุขภาพและปPองกันโรคสำหรับ บุคคล ครอบครัว และชุมชน (Health promotion and disease 

prevention for individual, family and community) ภาพได3เองโดยไม4ต3องมีผู3ควบคุม  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชั้นปdที่ 1 

สามารถให7การสร7างเสริมสุขภาพและปTองกันโรคสำหรับ บุคคล ครอบครัว และชุมชน ได7เองได7

เองโดยมีอาจารยhชiวยให7คำแนะนำอยiางใกล7ชิด 

ชั้นปdที่ 2 

สามารถให7การสร7างเสริมสุขภาพและปTองกันโรคสำหรับ บุคคล ครอบครัว และชุมชน 

ได7เองโดยมีอาจารยhชiวยให7คำแนะนำตามจำเปkน 

 

ชั้นปdที่ 3 

ให7การสร7างเสริมสุขภาพและปTองกันโรคสำหรับ บุคคล ครอบครัว และ

ชุมชน ได7เองโดยไมiต7องมีอาจารยhควบคุม 

 
 
 

 
Level 2 

      
 Level 3 

EPA 4 การสร7างเสริมสุขภาพและปTองกันโรคสำหรับ บุคคล ครอบครัว และชุมชน 

 ความรู7 ทักษะ และทัศนคติที่คาดหวัง 

§ Periodic Health Screening 

§ Vaccination 

§ Behavioral change and counselling 

§ Population health 

§ Primary care management 

§ มีความรับผิดชอบ ให3เกียรติผู3ปmวย 

ครอบครัว และ ทีมสวิชาชีพ  

 

 รายละเอียดกิจกรรม  

ให3บริการสร3างเสริมสุขภาพและปPองกันโรคสำหรับ บุคคล ครอบครัว และชุมชน การให3 vaccine การคัดกรองโรค  

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  

  เครื&องมือที&ใช้ในการประเมิน 
§ ขอ้สอบวดัความรู ้
§ รายงานการดแูลผูป่้วย  
§ การปฏบิตังิาน 
§ การทาํงานรว่มกบัสหสาขาวชิาชพี 

 
  

 

 



รายละเอียดความสามารถแตiละขั้นที่ต7องทำได7ในการผiาน  EPA 4 

การสร7างเสริมสุขภาพและปTองกันโรคสำหรับ บุคคล ครอบครัว และชุมชน 

(Health promotion and disease prevention for individual, family and community) 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

คำอธิบายระดับความสามารถของกิจกรรมสมรรถนะองคhรวม และสมรรถนะหลัก  

 

ชั้นปd ความสามารถขั้นต่ำที่ต7องทำได7ในแตiละชั้นปd 

1 1. มีความรู7 ความเข7าใจเรื่องหลักการสร7างเสริมสุขภาพและปTองกันโรคโดยคำนึงถึง 

● ลักษณะเฉพาะ ของบุคคล ครอบครัว สังคม ความเชื่อและวัฒนธรรมท3องถิ่น 

● ระบุประโยชนCและความเสี่ยงในการรับวัคซีนและภูมิคุ3มกัน 

1 

 

2. สามารถทำการสร7างเสริมสุขภาพและปTองกันโรคโดยความเชื่อมโยงกับการรักษาโรคและ 

การฟuvนฟูสุขภาพในระดับบุคคลได7 

● ทำการตรวจคัดกรองโรคและความเสี่ยงทางสุขภาพ ได3แก4 
o โปรแกรมการตรวจคัดกรองสุขภาพที่เหมาะสมกับเพศ วัยและความเสี่ยงของแต4ละบุคคล 
o การประเมินความเสี่ยงต4อโรค (risk factor) เปwนรายบุคคล 
o การแปลผลการตรวจคัดกรองโรคที่พบบ4อย 

● ให3คำปรึกษาเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เสี่ยงต4อสุขภาพในระดับบุคคล 

2 3. สามารถทำการสร7างเสริมสุขภาพและปTองกันโรคโดยความเชื่อมโยงกับการรักษาโรคและการฟuvนฟู 

สุขภาพในระดับครอบครัวได7 

● ให3คำปรึกษาเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เสี่ยงต4อสุขภาพในระดับครอบครัว 
● ทำการตรวจคัดกรองโรคและความเสี่ยงทางสุขภาพ 

ทำการสร3างเสริมสุขภาพและปPองกันโรคในระดับบุคคลได3 

ทำการตรวจคัดกรองโรคและความเสี่ยงทางสุขภาพ 

 
 

 

ทำการสร3างเสริมสุขภาพ ปPองกันโรคได3ในระดับครอบครัวได3 

ให3คำปรึกษาเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เสี่ยงต4อสุขภาพในระดับครอบครัวได3 

 
 

 

จัดบริการสร3างเสริมสุขภาพอย4างเปwนระบบในระดับปฐมภูมริ4วมกับชุมชนได3 



3 4. สามารถจัดบริการสร7างเสริมสุขภาพอยiางเปkนระบบในระดับปฐมภูมิโดยคำนึงถึงกลุiมประชากรใน 

ชุมชน 

● วิเคราะหCความชุกของและความเสี่ยงของโรคที่พบบ4อยในชุมชน 
● ให3การดูแลและวางแผนร4วมกับผู3ปmวยและครอบครัวในการสร3างเสริมสุขภาพและปPองกันโรค 

โดยคำนึงถึงหลักเหตุผลทางวิชาการ และความคุ3มค4า 
 

• ความสามารถเหลiาน้ีผู7เรียนควรได7ปฏิบัติและประเมินอยiางน7อยภายในช้ันปdท่ีระบุไว7  



รายละเอียดความสามารถในแต3ละระดับ 
ประเมินความเชื่อมั่น 

ไม3ผ3าน ผ3าน 

1.มีความรู@เรื่องหลักการสร@างเสริมสุขภาพ § ขาดความรู*ความเข*าใจในเรื่องหลักการสร*างเสริม

สุขภาพที่จำเพาะตAอบุคคล 

§ ไมAสามารถระบุประโยชนIและความเสี่ยงในการรับ

วัคซีนและภูมิคุ*มกัน 

 

มีความรู*เรื่อง 

§ ระบุหลักการสร*างเสริมสุขภาพและปLองกันโรคโดย

คำนึงถึงลักษณะเฉพาะ ของบุคคล ครอบครัว สังคม 

ความเชื่อและวัฒนธรรมท*องถิ่น 

§ ระบุประโยชนIและความเสี่ยงในการรับวัคซีนและ

ภูมิคุ*มกัน 

การประเมิน:  

การสังเกตการณIปฏิบัติงานจริง 

กิจกรรมการเรียนรู@  

Lecture  

2. ทำการสร@างเสริมสุขภาพและปNองกันโรคโดยความ

เชื่อมโยงกับการรักษาโรคและการฟRSนฟูสุขภาพใน

ระดับบุคคลได@ 

 

ทำการสร@างเสริมสุขภาพและปNองกันโรคแต3ขาดความ

เชื่อมโยงกับการรักษาโรคและการฟRSนฟูสุขภาพใน

ระดับบุคคล ได@แก3 

§ ไมAทำการตรวจคัดกรองโรคและความเสี่ยงทาง

สุขภาพ 

§ ไมAสามารถให*คำปรึกษาเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

เสี่ยงตAอสุขภาพ 

 

สามารถทำการตรวจคัดกรองโรคและความเสี่ยงทาง

สุขภาพ โดย 

§ เลือกโปรแกรมการตรวจคัดกรองสุขภาพที่เหมาะสม

กับเพศ วัย และความเสี่ยงของแตAละบุคคล 

§ ประเมินความเสี่ยงตAอโรค (risk factor) เปdน

รายบุคคล 

§ แปลผลการตรวจคัดกรองโรคที่พบบAอย 

§ สามารให*คำปรึกษาเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เสี่ยง

ตAอสุขภาพในระดับบุคคลได* 

การประเมิน:  

 การสังเกตการณIปฏิบัติงานจริง 

รายงานผู*ปfวย  

กิจกรรมการเรียนรู@  

§ ปฏิบัติงานดูแลผู*ปfวย OPD, Home visit  

§ นำเสนอ case conference ด*านการสร*างเสริม

สุขภาพแกAผู*ปfวย 

เกณฑVการประเมิน EPA 4 การสร@างเสริมสุขภาพและปNองกันโรคสำหรับ บุคคล ครอบครัว และชุมชน 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ทำการสร@างเสริมสุขภาพและปNองกันโรคโดยความ

เชื่อมโยงกับการรักษาโรคและการฟRSนฟูสุขภาพใน

ระดับบุคคลและครอบครัวได@ 

§ ดูแลและวางแผนรAวมกับผู*ปfวยและครอบครัว

ในการสร*างเสริมสุขภาพและปLองกันโรคแตA

ขาดการคำนึงถึงหลักเหตุผลทางวิชาการ และ

ความคุ*มคAา  

§ สามารถดูแลและวางแผนรAวมกับผู*ปfวยและ

ครอบครัวในการสร*างเสริมสุขภาพและปLองกัน

โรค โดยคำนึงถึงหลักเหตุผลทางวิชาการ และ

ความคุ*มคAา 

 

การประเมิน:  

§ การสังเกตการณIปฏิบัติงานจริง 

§ ไมAสามารถให*คำปรึกษาเพื่อปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมที่เสี่ยงตAอสุขภาพในระดับครอบครัว

ได* 

§ สามารถให*คำปรึกษาเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

ที่เสี่ยงตAอสุขภาพในระดับครอบครัวได* 

กิจกรรมการเรียนรู@  

§ ปฏิบัติงานดูแลผู*ปfวย OPD, Home visit  

§ นำเสนอ case conference ด*านการสร*างเสริม

สุขภาพแกAผู*ปfวย 

4.  ทำการสร@างเสริมสุขภาพและปNองกันโรคโดยความ

เชื่อมโยงกับการรักษาโรคและการฟRSนฟูสุขภาพใน

ระดับชุมชนได@ 

§ ไมAสามารถวิเคราะหIความชุกและความเสี่ยง

ของโรคที่พบบAอยในชุมชน 

§ ไมAสามารถจัดบริการสร*างเสริมสุขภาพอยAาง

เปdนระบบในระดับปฐมภูมิโดยคำนึงถึงกลุAม

ประชากรใน ชุมชน 

§ วิเคราะหIความชุกและความเสี่ยงของโรคที่พบ

บAอยในชุมชน 

§ จัดบริการสร*างเสริมสุขภาพอยAางเปdนระบบใน

ระดับปฐมภูมิโดยคำนึงถึงกลุAมประชากรใน 

ชุมชน 
การประเมิน:  

§ การสังเกตการณIปฏิบัติงานจริง 

§ รายงานโครงการชุมชน 

กิจกรรมการเรียนรู@  

§ ฝqกปฏิบัติงานดูแลผู*ปfวย OPD, Home visit ใน

หนAวยงานชุมชน 



แบบประเมิน EPA 4 การสร@างเสริมสุขภาพและปNองกันโรคสำหรับ บุคคล ครอบครัว และชุมชน (Health promotion and disease prevention for 

individual, family and community)  

ผู@รับการประเมิน____________________________________สถาบันฝsกอบรม____________ปtเข@ารับการศึกษา___________อาจารยVที่ปรึกษา____________ 

ขอให@ระบุรูปแบบการประเมินที่ได@ใช@ไปใน EPA นี้ ตลอดการฝsกอบรม 

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

ส3วนที่ 1 ตารางการประเมินความเชื่อมั่น 

รายละเอียดความสามารถที่ต@องทำได@ในแต3ละระดับ 

ระดับชั้นปtขั้นต่ำที่ต@องประเมิน 

ผลการประเมินความเชื่อมั่นเมื่อปลายปtการศึกษา 

ปt1/ระดับ 2 ปt2/ระดับ 3 ปt 3/ระดับ 4 

ผAาน ไมAผAาน ผAาน ไมAผAาน ผAาน ไมAผAาน 

1.มีความรู@เรื่องหลักการสร@างเสริมสุขภาพ       

§ ระบุหลักการสร*างเสริมสุขภาพและปLองกันโรคโดยคำนึงถึงลักษณะเฉพาะ ของบุคคล ครอบครัว 

สังคม ความเชื่อและวัฒนธรรมท*องถิ่น 

      

§ ระบุประโยชนIและความเสี่ยงในการรับวัคซีนและภูมิคุ*มกัน       

2.ทำการสร@างเสริมสุขภาพและปNองกันโรคโดยความเชื่อมโยงกับการรักษาโรคและการฟRSนฟูสุขภาพ

ในระดับบุคคลได@ 

      

§ เลือกโปรแกรมการตรวจคัดกรองสุขภาพที่เหมาะสมกับเพศ วัย และความเสี่ยงของแตAละบุคคล       

§ ประเมินความเสี่ยงตAอโรค (risk factor) เปdนรายบุคคล       

§ แปลผลการตรวจคัดกรองโรคที่พบบAอย       

§ สามารให*คำปรึกษาเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เสี่ยงตAอสุขภาพในระดับบุคคลได*       



3.ทำการสร@างเสริมสุขภาพและปNองกันโรคโดยความเชื่อมโยงกับการรักษาโรคและการฟRSนฟูสุขภาพ

ในระดับบุคคลและครอบครัวได@ 

      

§ สามารถดูแลและวางแผนรAวมกับผู*ปfวยและครอบครัวในการสร*างเสริมสุขภาพและปLองกันโรค โดย

คำนึงถึงหลักเหตุผลทางวิชาการ และความคุ*มคAา 

      

§ สามารถให*คำปรึกษาเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เสี่ยงตAอสุขภาพในระดับครอบครัวได*       

4.ทำการสร@างเสริมสุขภาพและปNองกันโรคโดยความเชื่อมโยงกับการรักษาโรคและการฟRSนฟูสุขภาพ

ในระดับชุมชน 

      

§ วิเคราะหIความชุกและความเสี่ยงของโรคที่พบบAอยในชุมชน       

§ จัดบริการสร*างเสริมสุขภาพอยAางเปdนระบบในระดับปฐมภูมิโดยคำนึงถึงกลุAมประชากรใน ชุมชน       

 

ส3วนที่ 2 สรุปการประเมินปลายชั้นปt  

ปt1  วันที่_______________ข*าพเจ*ารับทราบผลการประเมิน EPA ในครั้งนี้และได*สAงแผนในการพัฒนา EPA ด*านนี้ ดังเอกสารแนบป~1  

ลงชื่อผู*รับการประเมิน_________________ ลงชื่ออาจารยIที่ปรึกษา___________ 

ปt2 วันที่_______________ข*าพเจ*ารับทราบผลการประเมิน EPA ในครั้งนี้และได*สAงแผนในการพัฒนา EPA ด*านนี้ ดังเอกสารแนบป~2   

ลงชื่อผู*รับการประเมิน_________________ ลงชื่ออาจารยIที่ปรึกษา___________ 

ปt 3 (ขอให@ประเมิน ช3วง 6-8 เดือนก3อนหมดปtการศ&กษา) 

วันที่_______________ข*าพเจ*ารับทราบผลการประเมิน EPA ในครั้งนี้และได*สAงแผนในการพัฒนา EPA ด*านนี้ ดังเอกสารแนบป~3   

ลงชื่อผู*รับการประเมิน_________________ ลงชื่ออาจารยIที่ปรึกษา________



 


