
 
 

 
 

Level 3 

กิจกรรมท่ีเช่ือม่ันได7 (Entrustable Professional Activity)   
EPA 7 การทำโครงการสร7างเสริมสุขภาพในชุมชน  

(Implement of community project) 
 
ขั้นขีดความสามารถที่ตั้งไว7 :  

จากการประเมินนี้จะทำให3ท4านเชื่อมั่นได3ว4าเมื่อจบการฝ?กอบรมแพทยCเวชศาสตรCครอบครัว  ผู3เรียนจะสามารถ 

ทำโครงการสร3างเสริมสุขภาพในชุมชนได3เอง โดยสามารถขอคำชี้แนะจากผู3เชี่ยวชาญ ในบางกรณีที่มีความจำเปRน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชั้นป^ที่ 1 

ยังไมaอนุญาตให7ทำโครงการสร7างเสริมสุขภาพในชุมชน 

 

ชั้นป^ที่ 2 

ทำโครงการสร7างเสริมสุขภาพในชุมชนได7โดยต7องมีอาจารยeควบคุมอยaางใกล7ชิด 

 

ชั้นป^ที่ 3 

ทำโครงการสร7างเสริมสุขภาพในชุมชนได7เอง โดยมีอาจารยeชaวยให7คำแนะนำตาม

ความจำเปjน 

 

 
Level 1 

Level 2 

EPA 7 การทำโครงการสร7างเสริมสุขภาพในชุมชน 

 

 ความรู7 ทักษะ และทัศนคติท่ีคาดหวัง 
§ Community oriented care 
§ Health system and health system 

development 
§ Population Health and public health 
§ Working with multidisciplinary team 
 

 

 รายละเอียดกิจกรรม  

ดำเนินโครงการพัฒนาสุขภาพในชุมชน ตั้งแต4 การระบุปmญหาในชุมชน การวางและดำเนินโครงการเพื่อการแก3ไข และติดตาม

ผลลัพธC จนถึงการขยายผลในชุมชน 

 

 เคร่ืองมือท่ีใช7ในการประเมิน  

§ ข3อสอบวัดความรู3 

§ แผนโครงการ 

§ รายงานการดำเนินโตรงการ 

§ การฝ?กงานในพื้นที่โดยแพทยCพี่เลี่ยง 

§ การทำงานร4วมกับสหสาขาวิชาชีพ 

 
 

 



 
 

 
 

รายละเอียดความสามารถแตaละขั้นที่ต7องทำได7ในการผaาน EPA 7 

การทำโครงการสร7างเสริมสุขภาพในชุมชน 

(Implement of community project) 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 

คำอธิบายระดับความสามารถของกิจกรรมสมรรถนะองคeรวม และสมรรถนะหลัก  

ชั้นป ̂ ความสามารถขั้นต่ำที่ต7องทำได7ในแตaละชั้นป^ 

1 1. มีความรู7 ความเข7าใจเรื่องการทำงานรaวมกับชุมชนโดยทั่วไป 
• ความต3องการด3านสุขภาพของชุมชนโดยใช3ข3อมูลลักษณะประชากรและระบาดวิทยา 

• ผลกระทบของความยากจน เชื้อชาติ และการระบาดของโรคท3องถิ่นต4อสุขภาพของคนในชุมชน 

• ระบบบริการสุขภาพของประเทศ และข3อจำกัด  
2 

 
2  สามารถวิเคราะหeระบบการดูแลสุขภาพที่จำเพาะในชุมชนของตนเองเพื่อวางแผนการทำ โครงการ

สร7างเสริมสุขภาพในชุมชน 

• ระบบและช4องทางในการรับบริการและให3บริการสุขภาพ ทั้งในส4วนที่เกี่ยวข3องกับผู3ปtวยและ

แพทยC เช4น ขั้นตอนการส4งต4อ การร4วมจ4าย การลาหยุดงาน และประเด็นทางกฎหมาย 
• ความสอดคล3องของความต3องการด3านสุขภาพของตัวบุคคลและของชุมชน 
• เข3าใจบทบาทของแพทยCเวชศาสตรCครอบครัวต4อการเปRนคณะกรรมการสุขภาพระดับพื้นที่และ

บทบาทของบุคลากรสาขาอื่นที่มีผลต4อนโยบายสุขภาพของท3องถิ่น 

3 3.สามารถวางแผนและจัดกิจกรรมสร7างเสริมสุขภาพและปqองกันโรคให7แกaชุมชนโดยคำนึงถึงบริบทของ 

ชุมชนเปjนหลัก 
• บริหารจัดการระบบการสร3างเสริมสุขภาพและปxองกันโรคให3แก4คนในชุมชนโดยประสานความ

ร4วมมือกับชุมชนและหน4วยงานต4างๆ ในชุมชนโดยคำนึงถึงบริบทสภาพแวดล3อม สังคม วัฒนธรรม 

ค4านิยม ความเชื่อของคนชุมชน 
• ส4งเสริมให3มีการคัดสรรบุคคลต3นแบบในชุมชนด3านการสร3างเสริมสุขภาพและปxองกันโรค 

• ความสามารถเหลaาน้ีผู7เรียนควรได7ปฏิบัติและประเมินอยaางน7อยภายในช้ันป̂ท่ีระบุไว7

มีความรู3 ความเข3าใจเรื่องการทำงานด3านสุขภาพร4วมกับชุมชนโดยทั่วไป 

 

วิเคราะหCระบบการดูแลสุขภาพ 

ที่จำเพาะในชุมชนของตนเองเพื่อวางแผน 

การทำโครงการสร3างเสริมสุขภาพในชุมชน 

วางแผนและจัดกิจกรรม 

สร3างเสริมสุขภาพ ปxองกันโรคแก4ชุมชน 

โดยคำนึงถึงบริบทของ ชุมชนเปRนหลัก 



 
 

 
 

รายละเอียดความสามารถในแต3ละระดับ 
ประเมินความเชื่อมั่น 

ไม3ผ3าน ผ3าน 

1. 1.มีความรู@ ความเข@าใจเรื่องการทำงานด@านสุขภาพ

ร3วมกับชุมชนโดยทั่วไป  

ขาดความรู* ความเข*าใจเรื่อง การทำงานด*าน

สุขภาพร:วมกับชุมชนโดยทั่วไป 

มีความรู* เรื่อง 

§ การหาความต*องการด*านสุขภาพของชุมชนโดยใช*

ข*อมูลลักษณะประชากรและระบาดวิทยา 

§ ผลกระทบของความยากจน เชื้อชาติ และการ

ระบาดของโรคท*องถิ่นต:อสุขภาพของคนในชุมชน 

§ ระบบบริการสุขภาพของประเทศ และข*อจำกัด  

การประเมิน:  

§ ข*อสอบวัดความรู*  

กิจกรรมการเรียนรู@  

§ Lecture 

2. 2.สามารถวิเคราะหOระบบการดูแลสุขภาพที่จำเพาะใน

ชุมชนของตนเองเพื่อวางแผนการทำโครงการสร@าง

เสริมสุขภาพในชุมชน 

    วิเคราะหOโครงการของตนเองแต3ขาดการเชื่อมโยง

และความสอดคล@องกับระบบการดูแลสุขภาพที่

จำเพาะในชุมชน  

สามารถวิเคราะหO โครงการของตนเอง โดยระบุทั้ง 3 

ประเด็น ได@แก3  

§ ระบบและช:องทางในการรับบริการและให*บริการ

สุขภาพ ทั้งในส:วนที่เกี่ยวข*องกับผู*ปUวยและแพทยV 

เช:น ขั้นตอนการส:งต:อ การร:วมจ:าย การลาหยุดงาน 

และประเด็นทางกฎหมาย 

§ ความสอดคล*องของความต*องการด*านสุขภาพของ

ตัวบุคคลและของชุมชน 

§ เข*าใจบทบาทของแพทยVเวชศาสตรVครอบครัวต:อการ

เปYนคณะกรรมการสุขภาพระดับพื้นที่และบทบาท

ของบุคลากรสาขาอื่นที่มีผลต:อนโยบายสุขภาพของ

ท*องถิ่น 

การประเมิน:  

§ แผนโครงการชุมชน  

§ รายงานโครงการชุมชน 

กิจกรรมการเรียนรู@ 

§ ลงพื้นที่ชุมชนและอภิปรายแผนร:วมกับอาจารยVผู*

ควบคุม 

เกณฑOการประเมิน EPA 7 การทำโครงการสร@างเสริมสุขภาพในชุมชน 

 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

3. 3.สามารถวางแผนและจัดกิจกรรมสร@างเสริมสุขภาพ

และปYองกันโรคให@แก3ชุมชนโดยคำนึงถึงบริบทของ 

ชุมชนเป[นหลัก 

วางแผนและจัดกิจกรรมสร@างเสริมสุขภาพและ

ปYองกันโรคให@แก3ชุมชนโดยขาดการคำนึงถึงบริบท

ของ ชุมชนเป[นหลัก 

สามารถวางแผนโครงการและจัดกิจกรรมได@โดย

คำนึงทั้ง 2 ประเด็น  

§ บริหารจัดการระบบการสร*างเสริมสุขภาพและ

ปZองกันโรคให*แก:คนในชุมชนโดยประสานความ

ร:วมมือกับชุมชนและหน:วยงานต:างๆ โดยคำนึงถึง

บริบทสภาพแวดล*อม สังคม วัฒนธรรม ค:านิยม 

ความเชื่อของคนชุมชน 

§ แผนที่จะทำให*งานสร*างเสริมสุขภาพและปZองกัน

โรคให*มีความยั่งยืนในชุมชน 

การประเมิน:  

§ การสังเกตการณVทำงานในพื้นที่ร:วมกับทีมสหสาขา

วิชาชีพ 

§ รายงานโตรงการชุมชน 

กิจกรรมการเรียนรู@ 

§ ลงพื้นที่ชุมชนและจัดทำโครงการ 

§ นำเสนอโครงการชุมชน 



 
 

 
 

แบบประเมิน EPA 7 การทำโครงการสร@างเสริมสุขภาพในชุมชน (Implement of community project) 

ผู@รับการประเมิน____________________________________สถาบันฝnกอบรม____________ปoเข@ารับการศึกษา___________อาจารยOที่ปรึกษา____________ 

ขอให@ระบุรูปแบบการประเมินที่ได@ใช@ไปใน EPA นี้ ตลอดการฝnกอบรม 

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

ส3วนที่ 1 ตารางการประเมินความเชื่อมั่น 

รายละเอียดความสามารถที่ต@องทำได@ในแต3ละระดับ 

ผลการประเมินความเชื่อมั่นเมื่อปลายปoการศึกษา 

ปo 1/ระดับ 1 ปo2/ระดับ 2 ปo 3/ระดับ 3 

ผ:าน ไม:ผ:าน ผ:าน ไม:ผ:าน ผ:าน ไม:ผ:าน 

1.มีความรู@ ความเข@าใจเรื่องการทำงานด@านสุขภาพร3วมกับชุมชนโดยทั่วไป       

§ การหาความต*องการด*านสุขภาพของชุมชนโดยใช*ข*อมูลลักษณะประชากรและระบาดวิทยา       

§ ผลกระทบของความยากจน เชื้อชาติ และการระบาดของโรคท*องถิ่นต:อสุขภาพของคนในชุมชน       

§ ระบบบริการสุขภาพของประเทศ และข*อจำกัด       

2.สามารถวิเคราะหOระบบการดูแลสุขภาพที่จำเพาะในชุมชนของตนเองเพื่อวางแผนการทำโครงการ

สร@างเสริมสุขภาพในชุมชน 

      

§ ระบบและช:องทางในการรับบริการและให*บริการสุขภาพ ทั้งในส:วนที่เกี่ยวข*องกับผู*ปUวยและแพทยV 

เช:น ขั้นตอนการส:งต:อ การร:วมจ:าย การลาหยุดงาน และประเด็นทางกฎหมาย 

      

§ ความสอดคล*องของความต*องการด*านสุขภาพของตัวบุคคลและของชุมชน       

§ เข*าใจบทบาทของแพทยVเวชศาสตรVครอบครัวต:อการเปYนคณะกรรมการสุขภาพระดับพื้นที่และบทบาท

ของบุคลากรสาขาอื่นที่มีผลต:อนโยบายสุขภาพของท*องถิ่น 

      



 
 

 
 

3.สามารถวางแผนและจัดกิจกรรมสร@างเสริมสุขภาพและปYองกันโรคให@แก3ชุมชนโดยคำนึงถึงบริบทของ 

ชุมชนเป[นหลัก 

      

§ บริหารจัดการระบบการสร*างเสริมสุขภาพและปZองกันโรคให*แก:คนในชุมชนโดยประสานความร:วมมือ

กับชุมชนและหน:วยงานต:างๆ ในชุมชนโดยคำนึงถึงบริบทสภาพแวดล*อม สังคม วัฒนธรรม ค:านิยม 

ความเชื่อของคนชุมชน 

      

§ แผนที่จะทำให*งานสร*างเสริมสุขภาพและปZองกันโรคให*มีความยั่งยืนในชุมชน       

ส3วนที่ 2 สรุปการประเมินปลายชั้นปo  

ปo1  วันที่_______________ข*าพเจ*ารับทราบผลการประเมิน EPA ในครั้งนี้และได*ส:งแผนในการพัฒนา EPA ด*านนี้ ดังเอกสารแนบปu1  

ลงชื่อผู*รับการประเมิน_________________ ลงชื่ออาจารยVที่ปรึกษา___________ 

ปo2 วันที่_______________ข*าพเจ*ารับทราบผลการประเมิน EPA ในครั้งนี้และได*ส:งแผนในการพัฒนา EPA ด*านนี้ ดังเอกสารแนบปu2   

ลงชื่อผู*รับการประเมิน_________________ ลงชื่ออาจารยVที่ปรึกษา___________ 

ปo 3 (ขอให@ประเมิน ช3วง 6-8 เดือนก3อนหมดปoการศกึษา) 

วันที่_______________ข*าพเจ*ารับทราบผลการประเมิน EPA ในครั้งนี้และได*ส:งแผนในการพัฒนา EPA ด*านนี้ ดังเอกสารแนบปu3   

ลงชื่อผู*รับการประเมิน_________________ ลงชื่ออาจารยVที่ปรึกษา________



 
 

 
 

 


