
        
Level 4 

กิจกรรมท่ีเช่ือม่ันได7 (Entrustable Professional Activity)   

EPA 5 การดูแลท่ีครอบคลุมท้ังการรักษา สร7างเสริม ปVองกัน  

และฟYZนฟูสุขภาพ (Comprehensive care: treatment, health promotion,  

disease prevention, rehabilitation) 

 

ขั้นขีดความสามารถที่ตั้งไว7 : 

จากการประเมินนี้จะทำให3ท4านเชื่อมั่นได3ว4าเมื่อจบการฝ?กอบรมแพทยCเวชศาสตรCครอบครัว ผู3เรียนจะสามารถให3การดูแลที่

ครอบคลุมทั้งการรักษา สร3างเสริม ปOองกัน และฟQRนฟูสุข ภาพได3เองโดยไม4ต3องมีผู3ควบคุม  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชั้นปhที่ 1 

ให7การดูแลที่ครอบคลุมทั้งการรักษา สร7างเสริม ปVองกัน และฟYZนฟูสุขภาพได7เอง 

โดยมีอาจารยnชoวยให7คำแนะนำอยoางใกล7ชิด 

ชั้นปhที่ 2 

ให7การดูแลที่ครอบคลุมทั้งการรักษา สร7างเสริม ปVองกัน และฟYZนฟูสุขภาพได7เอง  

โดยมีอาจารยnชoวยให7คำแนะนำตามจำเปrน 

 

ชั้นปhที่ 3 

ให7การดูแลที่ครอบคลุมทั้งการรักษา สร7างเสริม ปVองกัน และฟYZนฟูสุขภาพได7เอง

โดยไมoต7องมีอาจารยnควบคุม 

 
 

Level 2 

      
 Level 3 

EPA 5 การดูแลที่ครอบคลุมทั้งการรักษา สร7างเสริม ปVองกัน และฟYZนฟูสุขภาพ 

 ความรู้ ทกัษะ และทศันคติที5คาดหวงั 
§ Treatment management 

§ Health promotion 

§ Disease prevention 

§ Rehabilitation  

 

 

 รายละเอียดกิจกรรม  

ประยุกตCและผสมผสานการดูแล ในรูปแบบต4างๆ ในผู3ปWวยหนึ่งคน อย4างเปYนองคCรวม และ ครอบคลุมทั้งการรักษา ส4งเสริม 

ปOองกัน และฟQRนฟูสุขภาพ ทั้งในแผนกผู3ปWวยใน ผู3ปWวยนอก และ ที่บ3าน  

 

 เครื&องมือที&ใช้ในการประเมิน 
§ ขอ้สอบวดัความรู ้

§ รายงานกาดแูลผูป่้วย 

§ การฝึกงานในพืPนทีSโดยแพทยพ์ีSเลีSยง 

§ การทาํงานรว่มกบัสหสาขาวชิาชพี 
 

 



รายละเอียดความสามารถแตoละขั้นที่ต7องทำได7ในการผoาน  EPA 5 

การดูแลที่ครอบคลุมทั้งการรักษา สร7างเสริม ปVองกัน และฟYZนฟูสุขภาพ 

(Comprehensive care: treatment, health promotion, disease prevention, rehabilitation) 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

คำอธิบายระดับความสามารถของกิจกรรมสมรรถนะองคnรวม และสมรรถนะหลัก  

 

ชั้นปh ความสามารถขั้นต่ำที่ต7องทำได7ในแตoละชั้นปh 

1 1. มีความรู7 ความเข7าใจในการดูแลที่ครอบคลุมทั้งการรักษา สoงเสริม ปVองกัน และฟYZนฟูสุขภาพ 

● ธรรมชาติของความเจ็บปWวยที่ซับซ3อนในบริบทของบริการปฐมภูม ิ
● ความหลากหลายของวิธีการดูแลความเจ็บปWวยในบริการปฐมภูม ิ
● หลักการของการเกิดโรคร4วม(co-morbidity) 

1 

 

2  ให7การดูแลปwญหา ความผิดปกติ ทั้งแบบเฉียบพลันและเรื้อรังที่เกิดขึ้นในผู7ป{วย โดย 

● ดูแลความเจ็บปWวยของบุคคลด3วยวิธีการที่เหมาะสมกับผู3ปWวยแต4ละราย 
● ระบุปkญหา วิเคราะหCปkญหา ต4อรอง ยอมรับ และจัดลำดับความสำคัญของปkญหา 
● ดูแลที่ครอบคลุมทั้งการรักษา ส4งเสริมปOองกันและฟQRนฟูสุขภาพได3 

2 3. จัดการดูแลปwญหาความผิดปกติ ทั้งแบบเฉียบพลันและเรื้อรังที่มีความซับซ7อนอยoางเปrนระบบ 

● ประสานการดูแลกับทีมสหสาขาวิชาชีพ 
● ใช3เวชระเบียนและข3อมูลทางการแพทยCเพื่อการดูแลที่ครอบคลุมทั้งการรักษา ส4งเสริม ปOองกัน 

และฟQRนฟูสุขภาพ 
● มีทัศนคติที่ดีต4อการใช3การแพทยCเชิงประจักษCและมีทักษะในการค3นคว3าข3อมูลเพื่อนำมาใช3ดูแลผู3ปWวย 

ให3การดูแลผู3ปWวยที่มีปkญหาสุขภาพอย4างครอบคลุมทั้งแบบเฉียบพลันและแบบเรื้อรัง 

มีความรู3 ความเข3าใจในหลักการดูแลที่ครอบคลุม 

 

 

ให3การดูแลปkญหาสุขภาพอย4างครอบคลุมทั้งแบบเฉียบพลัน 

และแบบเรื้อรังที่มีความซับซ3อนอย4างเปYนระบบ 

 
 

จัดระบบบริการปฐมภูมิให3มีการดูแลที่ครอบคลุมทั้งการรักษา สร3างเสริม 

ปOองกัน และฟQRนฟูสุขภาพ 



3 4.  จัดการและประสานงานเรื่องการสoงเสริมสุขภาพ การปVองกัน การรักษาโรค และการฟYZนฟูในระบบ 

บริการปฐมภูมิได7 

● เปYนผู3นำในการดูแลผู3ปWวย ทั้งการรักษา ส4งเสริม ปOองกันและฟQRนฟ ู
● มีวิสัยทัศนCในการจัดการปkญหาทั้งระยะสั้นและระยะยาว 

 

• ความสามารถเหลoานี้ผู7เรียนควรได7ปฏิบัติและประเมินอยoางน7อยภายในชั้นปhที่ระบุไว7  



รายละเอียดความสามารถในแต3ละระดับ ประเมินความเชื่อมั่น 

 ไม3ผ3าน ผ3าน 

1.มีความรู@ ความเข@าใจในหลักการดูแลที่ครอบคลุม  

 

ขาดความรู* ความเข*าใจเรื่องหลักการดูแลที่ครอบคลุม  มีความรู* ความเข*าใจในหลักการดูแลที่ครอบคลุม ได*แก= 

§ ธรรมชาติของความเจ็บปDวยที่ซับซ*อนในบริบทของ

บริการปฐมภูม ิ

§ ความหลากหลายของวิธีการดูแลความเจ็บปDวยใน

บริการปฐมภูม ิ

§ การดูแลความเจ็บปDวยของบุคคลด*วยวิธีการที่

เหมาะสมกับผู*ปDวยแต=ละราย 

§ หลักการของการเกิดโรคร=วม (co-morbidity) 

การประเมิน:  

ข*อสอบวัดความรู*  

กิจกรรมการเรียนรู@  

Lecture 

2.สามารถให@การดูแลผู@ปJวยที่มีปKญหาสุขภาพที่อย3าง

ครอบคลุมทั้งแบบเฉียบพลันและแบบเรื้อรัง 

ให@การดูแลผู@ปJวยที่มีปKญหาสุขภาพทั้งแบบเฉียบพลัน

และแบบเรื้อรังแต3ขาดความครอบคลุม โดย 

§ ขาดการระบุป\ญหา และจัดลำดับความสำคัญของ

ป\ญหา ร=วมกับผู*ปDวยและครอบครัว 

§ ให*การดูแลการรักษา แต=ไม=ครอบคลุมไปถึงการ

ส=งเสริมปbองกันและฟdeนฟูสุขภาพ 

 

 

สามารถให@การดูแลผู@ปJวยที่มีปKญหาสุขภาพที่อย3าง

ครอบคลุมทั้งแบบเฉียบพลันและแบบเรื้อรังโดย 

§ ระบุป\ญหา วิเคราะหgป\ญหา และจัดลำดับ

ความสำคัญของป\ญหา และวางแผนร=วมกับผู*ปDวย

และครอบครัว 

§ ให*การดูแลที่ครอบคลุมทั้งการรักษา ส=งเสริมปbองกัน

และฟdeนฟูสุขภาพได* 

 

การประเมิน:  

§ การสังเกตการณgปฏิบัติงานจริง 

§ รายงานผู*ปDวย 

กิจกรรมการเรียนรู@  

§ ฝlกปฏิบัติงานดูแลผู*ปDวย OPD, Home visit  

§ นำเสนอ case conference  

3. สามารถให@การดูแลผู@ปJวยที่มีปKญหาสุขภาพได@ย3าง

ครอบคลุมทั้งแบบเฉียบพลันและแบบเรื้อรังที่ซับซ@อน

อย3างเปUนระบบ 

ให@การดูแลผู@ปJวยที่มีปKญหาสุขภาพได@ทั้งแบบ

เฉียบพลันและแบบเรื้อรังที่ซับซ@อนแต3ขาดความ

ครอบคลุมอย3างเปUนระบบ 

สามารถดูแลผู@ปJวยที่มีปKญหาสุขภาพได@ย3างครอบคลุม

ทั้งแบบเฉียบพลันและแบบเรื้อรังที่ซับซ@อนอย3างเปUน

ระบบ โดย 

เกณฑXการประเมิน EPA 5 การดูแลท่ีครอบคลุมท้ังการรักษา สร@างเสริม ป̂องกันและฟ̀aนฟูสุขภาพ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ ขาดการประสานการดูแลกับทีมสหสาขาวิชาชีพ 

§ ขาดการใช*เวชระเบียนและข*อมูลทางการแพทยg 

§ ประสานการดูแลกับทีมสหสาขาวิชาชีพ 

§ ใช*เวชระเบียนและข*อมูลทางการแพทยgเพื่อการ 

การประเมิน:  

§ การสังเกตการณgปฏิบัติงานจริง 

§ การสังเกตการณgทำงานในพื้นทีร่=วมกับทีมสหสาขา

วิชาชีพ 

§ รายงานผู*ปDวย  

§ เพื่อการดูแลที่ครอบคลุม 

§ ขาดการใช*การแพทยgเชิงประจักษgและทักษะในการ

ค*นคว*าข*อมูลเพื่อนำมาใช*ดูแลผู*ปDวย 

§ ดูแลที่ครอบคลุมทั้งการรักษา ส=งเสริม ปbองกัน 

และฟdeนฟูสุขภาพ 

§ มีทัศนคติที่ดีต=อการใช*การแพทยgเชิงประจักษg

และทักษะในการค*นคว*าข*อมูลเพื่อนำมาใช*ดูแล

ผู*ปDวย 

กิจกรรมการเรียนรู@ : 

§ ฝlกปฏิบัติงานดูแลผู*ปDวยและครอบครัว OPD, 

Home visit  

§ นำเสนอ case conference  

4. สามารถ จัดระบบบริการปฐมภูมิให@มีการดูแลที่

ครอบคลุมทั้งการรักษา สร@างเสริม ป^องกัน และฟ`aนฟู

สุขภาพ 

จัดการระบบบริการปฐมภูมิแต3ขาดการดูแลที่

ครอบคลุมทั้งการรักษา สร@างเสริม ป^องกัน และฟ`aนฟู

สุขภาพ 

 

สามารถจัดการระบบบริการปฐมภูมิให@มีการดูแลที่

ครอบคลุมทั้งการรักษา สร@างเสริม ป^องกัน และฟ`aนฟู

สุขภาพ โดย 

§ เปyนผู*นำในการดูแลผู*ปDวย ทั้งการรักษา ส=งเสริม 

ปbองกันและฟdeนฟ ู

§ วางแผนในการจัดการป\ญหาทั้งระยะสั้นและระยะ

ยาว 

การประเมิน:  

§ การสังเกตการณgปฏิบัติงานจริง 

§ การสังเกตการณgทำงานในพื้นที่ร=วมกับทีมสหสาขา

วิชาชีพ 

กิจกรรมการเรียนรู@ : 

§ รับมอบหมายเปyนหัวหน*า/ผู*จัดการหน=วยบริการงาน

ดูแลผู*ปDวยและครอบครัว OPD, Home visit  

§ นำเสนอ case conference 



แบบประเมิน EPA 5 การดูแลท่ีครอบคลุมท้ังการรักษา สร@างเสริม ป̂องกัน และฟ̀aนฟูสุขภาพ (Comprehensive care: treatment, health promotion, 

disease prevention, rehabilitation) 

ผู@รับการประเมิน____________________________________สถาบันฝyกอบรม____________ปzเข@ารับการศึกษา___________อาจารยXที่ปรึกษา____________ 

ขอให@ระบุรูปแบบการประเมินที่ได@ใช@ไปใน EPA นี้ ตลอดการฝyกอบรม 

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

ส3วนที่ 1 ตารางการประเมินความเชื่อมั่น 

รายละเอียดความสามารถที่ต@องทำได@ในแต3ละระดับ 

ผลการประเมินความเชื่อมั่นเมื่อปลายปzการศึกษา 

ปz1/ระดับ 2 ปz2/ระดับ 3 ปz3/ระดับ 4 

ผ=าน ไม=ผ=าน ผ=าน ไม=ผ=าน ผ=าน ไม=ผ=าน 

1.มีความรู@ ความเข@าใจในหลักการดูแลที่ครอบคลุม       

§ ธรรมชาติของความเจ็บปDวยที่ซับซ*อนในบริบทของบริการปฐมภูม ิ       

§ ความหลากหลายของวิธีการดูแลความเจ็บปDวยในบริการปฐมภูม ิ       

§ การดูแลความเจ็บปDวยของบุคคลด*วยวิธีการที่เหมาะสมกับผู*ปDวยแต=ละรา       

§ หลักการของการเกิดโรคร=วม (co-morbidity)       

2.สามารถให@การดูแลผู@ปJวยที่มีปKญหาสุขภาพที่อย3างครอบคลุมทั้งแบบเฉียบพลันและแบบเรื้อรัง         

§ ระบุป\ญหา วิเคราะหgป\ญหา และจัดลำดับความสำคัญของป\ญหา และวางแผนร=วมกับผู*ปDวยและ

ครอบครัว 

      

§ ให*การดูแลที่ครอบคลุมทั้งการรักษา ส=งเสริมปbองกันและฟdeนฟูสุขภาพได*       

3. สามารถให@การดูแลผู@ปJวยที่มีปKญหาสุขภาพได@ย3างครอบคลุมทั้งแบบเฉียบพลันและแบบเรื้อรังที่

ซับซ@อนอย3างเปUนระบบ 

      



§ ประสานการดูแลกับทีมสหสาขาวิชาชีพ       

§ ใช*เวชระเบียนและข*อมูลทางการแพทยgเพื่อการดูแลที่ครอบคลุมทั้งการรักษา ส=งเสริม ปbองกัน 

และฟdeนฟูสุขภาพ 
      

§ มีทัศนคติที่ดีต=อการใช*การแพทยgเชิงประจักษgและมีทักษะในการค*นคว*าข*อมูลเพื่อนำมาใช*ดูแลผู*ปDวย       

4. สามารถจัดระบบบริการปฐมภูมิให@มีการดูแลที่ครอบคลุมทั้งการรักษา สร@างเสริม ป^องกัน และ

ฟ`aนฟูสุขภาพ   

      

§ เปyนผู*นำในการดูแลผู*ปDวย ทั้งการรักษา ส=งเสริม ปbองกันและฟdeนฟ ู       

§ วางแผนในการจัดการป\ญหาทั้งระยะสั้นและระยะยาว       

 

ส3วนที่ 2 สรุปการประเมินปลายชั้นปz  

ปz1  วันที่_______________ข*าพเจ*ารับทราบผลการประเมิน EPA ในครั้งนี้และได*ส=งแผนในการพัฒนา EPA ด*านนี้ ดังเอกสารแนบปÜ1  

ลงชื่อผู*รับการประเมิน_________________ ลงชื่ออาจารยgที่ปรึกษา___________ 

ปz2 วันที่_______________ข*าพเจ*ารับทราบผลการประเมิน EPA ในครั้งนี้และได*ส=งแผนในการพัฒนา EPA ด*านนี้ ดังเอกสารแนบปÜ2   

ลงชื่อผู*รับการประเมิน_________________ ลงชื่ออาจารยgที่ปรึกษา___________ 

ปz 3 (ขอให@ประเมิน ช3วง 6-8 เดือนก3อนหมดปzการศกึษา) 

วันที่_______________ข*าพเจ*ารับทราบผลการประเมิน EPA ในครั้งนี้และได*ส=งแผนในการพัฒนา EPA ด*านนี้ ดังเอกสารแนบปÜ3   

ลงชื่อผู*รับการประเมิน_________________ ลงชื่ออาจารยgที่ปรึกษา________



 
  


