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แผนการฝกอบรมแพทยประจําบาน เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

สาขาเวชศาสตรครอบครัว พ.ศ. ๒๕๖๓ เครือขายฝกอบรมโรงพยาบาลสุรินทร 

รายนามคณะกรรมการบริหารหลักสูตรแพทยประจําบาน  

เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชพีเวชกรรม  

สาขาเวชศาสตรครอบครัว โรงพยาบาลสุรินทร 

ฉบับ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

ที่ปรึกษา 
 

๑. นายแพทยประวีณ  ตัณฑประภา    ผูอํานวยการโรงพยาบาลสุรินทร 
 

คณะกรรมการอาจารยผูรับผิดชอบและบริหารหลักสูตรแพทยประจําบาน สาขาเวชศาสตรครอบครัว 
 

๑. น.ส.ชูหงส  มหรรทัศนพงศ  นายแพทยเชี่ยวชาญ         ประธาน 

๒. น.ส.ชญานิศ  รัตนกาญจน  นายแพทยชํานาญการ    รองประธาน 

๒. นางสิรินรัตน  แสงศริริักษ  นายแพทยชํานาญการพิเศษ      กรรมการ 

๓. นายจเด็ด  ดียิ่ง   นายแพทยเชี่ยวชาญ       กรรมการ 

๔. นายมงคล  เกียรติกวินพงศ  นายแพทยเชี่ยวชาญ       กรรมการ 

๕. นายพิชัย  ชาติกิจอนันต  นายแพทยเชี่ยวชาญ       กรรมการ 

๖. น.ส.ศราวัณ  พอกเพ่ิมดี  นายแพทยเชี่ยวชาญ       กรรมการ 

๗. นายสุประสิทธิ์ จรูญวัฒนเลาหะ  นายแพทยเชี่ยวชาญ       กรรมการ 

๘. น.ส.สิริกุล  ทุนเทพย  นายแพทยเชี่ยวชาญ       กรรมการ 

๙. นางวิลาวัลย  อึงพินิจพงศ  นายแพทยเชี่ยวชาญ       กรรมการ 

๑๐. นางสาวอัญชนา รักษคิด   นายแพทยชํานาญการพิเศษ      กรรมการ 

๑๑. นายวินัย  อึงพินิจพงศ  นายแพทยชํานาญการพิเศษ      กรรมการ 

๑๒. นายอังคาร  ตรีนิติ   นายแพทยชํานาญการพิเศษ      กรรมการ 

๑๓. นายดํารงธรรม โอฬารชิน  นายแพทยชํานาญการพิเศษ       กรรมการ 

๑๔. น.ส.วิศรา  ศรีสุวรรณวัฒนา  นายแพทยชํานาญการพิเศษ      กรรมการ 

๑๕. น.ส.จันทิรา  หงสรพิพัฒน  นายแพทยชํานาญการพิเศษ      กรรมการ 

๑๖. นายณกร  ดลเสมอ   นายแพทยชํานาญการ       กรรมการ 

๑๗. นายชายตา  สุจินพรัหม  นายแพทยชํานาญการ       กรรมการ 

๑๘. นายเอกลักษณ แสงศริริักษ  นายแพทยชํานาญการ       กรรมการ 

๑๙. น.ส.สุวพีร  วัชรหิรัญ  นายแพทยชํานาญการ       กรรมการ 

๒๑. นางเฉลิมศรี  ยิ่งยงยุทธ  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ      กรรมการและเลขานุการ 

๒๒. น.ส.วริษฐา  นนทบท   พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ       กรรมการและเลขานุการ 



 

แผนการฝกอบรมแพทยประจําบาน เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

สาขาเวชศาสตรครอบครัว พ.ศ. ๒๕๖๓ เครือขายฝกอบรมโรงพยาบาลสุรินทร 

คํานํา 
 

ระบบบริการสุขภาพของประเทศไทย แพทยเวชศาสตรครอบครัวไดถูกกําหนดใหมีบทบาทในระบบบริการ

สุขภาพปฐมภูมินับตั้งแตเริ่มมีระบบบริการสุขภาพถวนหนา เมื่อป พ.ศ. ๒๕๔๕ จนถึงป พ.ศ. ๒๕๖๐ ในพระราชบัญญัติ

ระบบสุขภาพปฐมภูมิมีเปาหมายเพ่ือสนองตอความตองการของประเทศไทย ท่ีตั้งเปาหมายข้ันแรกตามนโยบายของ

กระทรวงสาธารณสุขคือใหมีแพทยเวชศาสตรครอบครัว ๑ คน ตอการดูแลประชาชน ๑๐,๐๐๐ คน 

 หลักสูตรแพทยประจําบาน เปนหลักสูตรการศึกษาแพทยศาสตรระดับหลังปริญญา ซึ่งเปนการศึกษาตอเนื่อง

จากระดับการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต เพ่ือเพิ่มพูนความสามารถทางคลินิกภายใตการกํากับดูแลที่มุงไปสูการประกอบ

เวชปฏิบัติในฐานะแพทยผูเชี่ยวชาญไดอยางเต็มตัว โดยประกอบดวย การศึกษาระดับแพทยประจําบาน แพทยประจํา

บานตอยอด หรือแพทยผูเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ภายหลังจากจบการศึกษา ผูเขารับการฝกอบรมจะไดรับการรับรองผานการ

ไดรับประกาศนียบัตร วุฒิบัตร หรือหนังสืออนุมัติ ตามที่หลักสูตรกําหนด องคประกอบสําคัญที่ตองเนนในการศึกษา

แพทยศาสตรระดับหลังปริญญา คือ ทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต ซึ่งเมื่อสําเร็จการศึกษาจะตองมีกระบวนการพัฒนา

วิชาชีพอยางตอเนื่องดวย  

จากหลักสูตรแพทยประจําบานของราชวิทยาลัยแพทยเวชศาสตรครอบครัวแหงประเทศไทย ฉบับ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ซึ่งเปนฉบับแรกที่ไดพัฒนาตามเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาของสหพันธแพทยศาสตรศึกษาโลก พ.ศ. ๒๕๕๘ 

(World Federation for Medical Education, WFME 2015) โดยมีขอบเขตครอบคลุมพันธกิจ กระบวนการ โครงสราง 

องคประกอบ ผลลัพธ หรือความสามารถที่พึงประสงค การประเมินผล และสิ่งแวดลอมในการเรียนรูในการฝกอบรมแพทย

ประจําบานที่มีความเชื่อมโยงและสัมพันธซึ่งกันและกันอยางลึกซึ้ง  

โรงพยาบาลสุรินทรซึ่งเปนสถาบันฝกอบรมหลัก ไดนําแนวทางจากหลักสูตรราชวิทยาลัยแพทยเวชศาสตร

ครอบครัวแหงประเทศไทย ฉบับ พ.ศ. ๒๕๖๒ มาพัฒนาเปนแผนการฝกอบรมแพทยประจําบาน สาขาเวชศาสตรครอบครัว 

ซึ่งเปนแผนการฝกอบรมที่ใชโรงพยาบาลเปนฐาน เพ่ือมุงหวังใหสถาบันรวมฝกอบรม ผูใหการฝกอบรม ผูรับการฝกอบรม 

สามารถใชแผนการฝกอบรมแพทยประจําบานนี้ เพื่อเพ่ิมพูนความรูความสามารถทางคลินิกในบริบทที่สอดคลองกับความ

ตองการของหนวยบริการปฐมภูมิ ที่จะมุงไปสูการประกอบเวชปฏิบัติในฐานะแพทยผูเชี่ยวชาญดานเวชศาสตรครอบครัว

ตอไป 

แผนการฝกอบรมนี้ จึงเกิดจากประสบการณทางดานวิชาการของคณะกรรมการบริหารแผนการฝกอบรมแพทย

ประจําบาน สาขาเวชศาสตรครอบครัวทุกทาน นอกจากนี้ขอขอบคุณที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารแผนการฝกอบรมฯ 

ที่รวมใหความเห็น โดยใชความรูดานแพทยศาสตรศึกษา จนทําใหแผนงานฝกอบรมฯ สมบูรณไดดวยด ี

 

 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรแพทยประจําบาน  

สาชาเวชศาสตรครอบครัว 
กลุมงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลสุรินทร 

 



 

แผนการฝกอบรมแพทยประจําบาน เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

สาขาเวชศาสตรครอบครัว พ.ศ. ๒๕๖๓ เครือขายฝกอบรมโรงพยาบาลสุรินทร 

สารบัญ 
 

      หนา  
๑. หลักสูตรการฝกอบรม          ๑ 
 ๑.๑ ชื่อหลักสูตร          ๑ 
 ๑.๒ ชื่อวุฒิบัตร          ๑  
 ๑.๓ หนวยงานที่รับผิดชอบ        ๑  
๒. พันธกิจของแผนการฝกอบรม         ๒   
๓. ผลสัมฤทธิ์ของแผนการฝกอบรม        ๓   
๔. แผนการฝกอบรม          ๑๓   
๕. การรับและคัดเลือกผูรับการฝกอบรม        ๓๑ 
๖. อาจารยผูใหการฝกอบรม         ๓๓  
๗. ทรัพยากรการฝกอบรม         ๓๖  
๘. การประเมินแผนการฝกอบรม         ๔๐  
๙. การทบทวนและพัฒนา          ๔๑  
๑๐. การบริการกิจการและธุรการ         ๔๑  
๑๑. การประกันคุณภาพการฝกอบรม        ๔๒  
ภาคผนวก  
 ภาคผนวก ๑ ความรูพื้นฐานและสมรรถนะหลัก ๖ ดาน     ๔๔   
 ภาคผนวก ๒ โรคหรือภาวะของผูปวย        ๖๐  
 ภาคผนวก ๓ หัตถการและทักษะในการดูแลผูปวยและครอบครัวของเวชศาสตรครอบครัว ๖๑  
 ภาคผนวก ๔ กิจกรรมวิชาชีพที่เชื่อมั่นได (EPAs)      ๖๙ 
 ภาคผนวก ๕ แฟมสะสมผลงานแพทยประจําบานสาขาเวชศาสตรครอบครวั           ๑๓๕ 
 ภาคผนวก ๖ การฝกประสบการณวิชาชีพ               ๑๕๕ 
 ภาคผนวก ๗ แบบประเมนิรายปของแพทยประจําบาน             ๑๕๖ 
 ภาคผนวก ๘ แนวทางการเขียนรายงานวิจัย               ๑๖๐  
 ภาคผนวก ๙ แนวทางการเขียนรายงานการดําเนินโครงการในชุมชน            ๑๖๓ 
 ภาคผนวก ๑๐ แนวทางการเขียนรายงานการศึกษาผูปวย             ๑๖๖  
 ภาคผนวก ๑๑ คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการฝกอบรมแพทยประจําบาน            ๑๗๑ 

ภาคผนวก ๑๒ สรุปรายชื่ออาจารยแพทยสาขาเวชศาสตรครอบครัว            ๑๗๗ 
ภาคผนวก ๑๓ แนวทางการใหคําปรึกษาแพทยประจําบาน             ๑๘๐  
ภาคผนวก ๑๔ เกณฑการรับสมัครแพทยประจําบาน            ๑๘๑ 

 ภาคผนวก ๑๕ แนวทางการบันทึกการดูแลผูปวยที่บาน             ๑๘๓ 
 ภาคผนวก ๑๖ ปฏิทินการทํางานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรแพทยประจําบานฯ          ๑๘๕ 
 
 



 

แผนการฝกอบรมแพทยประจําบาน เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

สาขาเวชศาสตรครอบครัว พ.ศ. ๒๕๖๓ เครือขายฝกอบรมโรงพยาบาลสุรินทร 

สารบัญตาราง 
 

                  หนา 

ตารางที่ ๑ ความเชื่อมโยงระหวางผลลัพธที่พึงประสงค การจัดประสบการณการเรียนรู    ๖ 

   และการวัดประเมินผลของหลักสูตร 

- ตารางท่ี ๑.๑ การบริบาลผูปวย         ๖ 

- ตารางท่ี ๑.๒ ความรูและหัตถการทางเวชกรรม       ๗ 

- ตารางท่ี ๑.๓ ทักษะระหวางบุคคลและการสื่อสาร       ๘ 

- ตารางท่ี ๑.๔ การเรียนรูและการพัฒนาจากฐานการปฏิบัติ     ๑๐ 

- ตารางท่ี ๑.๕ วิชาชีพนิยม        ๑๑ 

- ตารางท่ี ๑.๖ การทําเวชปฏิบัติใหสอดคลองกับระบบสุขภาพ    ๑๒ 

ตารางที่ ๒ จํานวนการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) จําแนกตาม Module   ๒๐ 
ตารางที่ ๓ การจัดประสบการณการเรียนรูสําหรับแพทยประจําบาน     ๒๐ 

ตารางที่ ๔ ตารางปฏิบัตงิานหมุนเวียน ๓ ปการศึกษา      ๒๑ 

- ตารางท่ี ๔.๑ ตารางปฏิบัติงานหมุนเวียนชั้นปที่ ๑      ๒๑ 

- ตารางท่ี ๔.๒ ตารางปฏิบัติงานหมุนเวียนชั้นปที่ ๒      ๒๑ 

- ตารางท่ี ๔.๓ ตารางปฏิบัติงานหมุนเวียนชั้นปที่ ๓      ๒๒ 

ตารางที่ ๕ ตารางปฏิบัติงานของแพทยประจําบาน กรณีปฏิบัติงานที่แผนกเวชศาสตรครอบครัว  ๒๒ 
ตารางที่ ๖ ตารางปฏิบัติงานของแพทยประจําบาน กรณีปฏิบัติงานที่แผนกอื่น    ๒๓ 
ตารางที่ ๗ ตารางแสดงแผนการรับผูเขารับการฝกอบรมตอจํานวนอาจารยผูใหการฝกอบรม  ๓๒ 
ตารางที่ ๘ จํานวนอาจารยผูใหการฝกอบรม       ๓๓ 

ตารางที่ ๙ หัตถการทีจ่ําเปนหรือมีสวนชวยในการแกปญหาสุขภาพ     ๖๑ 

ตารางที่ ๑๐ ระดับขั้นขีดความสามารถของกิจกรรมวิชาชีพท่ีเชื่อมั่นได      ๖๙ 

ตารางที่ ๑๑ ขั้นขีดความสามารถที่แพทยประจําบานตองปฏิบัติไดในแตละชั้นป ี   ๗๐ 

ตารางที่ ๑๒ กิจกรรมวิชาชีพที่เชื่อมั่นไดและสมรรถนะหลัก ๖ ดาน (EPAs/Competency Matrix) ๗๐ 

ตารางที่ ๑๓ EPA ๑ การดูแลผูปวยและครอบครัวที่บาน      ๗๑ 

ตารางที่ ๑๔ เครื่องมือที่ใชในการประเมินการดูแลผูปวยและครอบครัวที่บาน    ๗๒ 

ตารางที่ ๑๕ รายละเอียดความสามารถที่ตองทําไดในการผาน EPA ๑     ๗๒ 

ตารางที่ ๑๖ เกณฑการประเมิน EPA ๑        ๗๔ 

ตารางที่ ๑๗ EPA ๒ การดูแลแบบประคับประคอง       ๘๒ 

ตารางที่ ๑๘ เครื่องมือที่ใชในการประเมินการดูแลผูปวยแบบประคับประคอง    ๘๒ 

ตารางที่ ๑๙ รายละเอียดความสามารถแตละขั้นที่ตองทําไดในการผาน EPA ๒    ๘๓ 

ตารางที่ ๒๐ เกณฑการประเมิน EPA ๒        ๘๕ 



 

แผนการฝกอบรมแพทยประจําบาน เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

สาขาเวชศาสตรครอบครัว พ.ศ. ๒๕๖๓ เครือขายฝกอบรมโรงพยาบาลสุรินทร 

สารบัญตาราง (ตอ) 
 

                    หนา 

ตารางที่ ๒๑ EPA ๓ การดูแลผูปวยดวยโรคเรื้อรงั       ๙๒  

ตารางที่ ๒๒ เครื่องมือที่ใชในประเมินการดูแลผูปวยดวยโรคเรื้อรงั     ๙๒ 

ตารางที่ ๒๓ รายละเอียดความสามารถแตละขั้นที่ตองทําไดในการผาน EPA ๓    ๙๓  

ตารางที่ ๒๔ EPA ๔ การสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคสําหรับบุคคล ครอบครัว และชุมชน  ๙๙  

ตารางที่ ๒๕ เครื่องมือที่ใชในการประเมินการสรางเสริมสุขภาพ และปองกันโรค 

     สําหรับบุคคล ครอบครัว และชุมชน       ๙๙ 

ตารางที่ ๒๖ รายละเอียดความสามารถแตละขั้นที่ตองทําไดในการผาน EPA ๔            ๑๐๐ 

ตารางที่ ๒๗ เกณฑการประเมิน EPA ๔                ๑๐๒ 

ตารางที่ ๒๘ EPA ๕ สามารถใหการดูแลที่ครอบคลุมท้ังการรักษาสรางเสริม ปองกัน และฟนฟูสุขภาพ   ๑๐๘  

ตารางที่ ๒๙ เครื่องมือที่ใชในการประเมินความสามารถในใหการดูแลที่ครอบคลุมท้ังการรักษา 

     สรางเสริม ปองกัน และฟนฟูสุขภาพ               ๑๐๘ 

ตารางที่ ๓๐ รายละเอียดความสามารถแตละขั้นที่ตองทําไดในการผาน EPA ๕            ๑๐๙ 

ตารางที่ ๓๑ เกณฑการประเมิน EPA ๕                ๑๑๑ 

ตารางที่ ๓๒ EPA ๖ การใหความรูกับผูปวยและญาติ              ๑๑๗ 

ตารางที่ ๓๓ เครื่องมือที่ใชในการประเมินการใหความรูกับผูปวยและญาติ            ๑๑๗ 

ตารางที่ ๓๔ รายละเอียดความสามารถแตละขั้นที่ตองทําไดในการผาน EPA ๖            ๑๑๘ 

ตารางที่ ๓๕ เกณฑการประเมิน EPA ๖                ๑๒๐ 

ตารางที่ ๓๖ EPA ๗ การทําโครงการสรางเสริมสุขภาพในชุมชน             ๑๒๗ 

ตารางที่ ๓๗ เครื่องมือที่ใชในการประเมินการทําโครงการสรางเสริมสุขภาพในชุมชน           ๑๒๗ 

ตารางที่ ๓๘ รายละเอียดความสามารถแตละขั้นที่ตองทําไดในการผาน EPA ๗            ๑๒๘ 

ตารางที่ ๓๙ เกณฑการประเมิน EPA ๗                ๑๒๙ 
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แผนการฝกอบรมแพทยประจําบาน เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

สาขาเวชศาสตรครอบครัว พ.ศ. ๒๕๖๓ เครือขายฝกอบรมโรงพยาบาลสุรินทร 

๑. หลักสูตรการฝกอบรม 

 แผนการฝกอบรมแพทยประจําบาน 

เพื่อวุฒิบตัรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชพีเวชกรรม 

สาขาเวชศาสตรครอบครัว  

โรงพยาบาลสุรินทร 

พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

๑.๑ ชื่อหลักสูตร  

 (ภาษาไทย)  หลักสูตรการฝกอบรมแพทยประจําบานเพ่ือแสดงความรูความชํานาญ 

   ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตรครอบครัว 

 (ภาษาอังกฤษ) Residency Training in Family Medicine 

๑.๒ ชื่อวุฒิบตัร 

 ชื่อเต็ม 

 (ภาษาไทย) วุฒิบัตรเพ่ือแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม  

   สาขาเวชศาสตรครอบครัว 

 (ภาษาอังกฤษ) Diploma, Thai Board of Family Medicine 

 ชื่อยอ 

 (ภาษาไทย)  วว. สาขาเวชศาสตรครอบครัว  

 (ภาษาอังกฤษ)  Diploma, Thai Board of Family Medicine 

ชื่ออภิไธย 

(ภาษาไทย)  แพทยเวชศาสตรครอบครัว 

(ภาษาอังกฤษ)  Family Physician 

๑.๓ หนวยงานท่ีรับผิดชอบการฝกอบรม  

กลุมงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลสุรินทร 
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แผนการฝกอบรมแพทยประจําบาน เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

สาขาเวชศาสตรครอบครัว พ.ศ. ๒๕๖๓ เครือขายฝกอบรมโรงพยาบาลสุรินทร 

๒. พันธกิจของแผนการฝกอบรม 
 

ความเปนมา 

 เวชศาสตรครอบครัวเปนสาขาวิชาทางการแพทยเฉพาะทางที่ตองอาศัยความรู และทักษะในการประเมิน

สุขภาพท่ีครอบคลุมทุกมิติของการดูแลสุขภาพ ท้ังในระดับบุคคล ครอบครัว และชุมชน เพื่อใหเปนแพทยที่เหมาะสมกับ

การทํางานในระบบบริการปฐมภูมิที่มีความหลากหลายในบริบทของการดูแลรักษาผูปวย นอกจากนี้ยังตองคํานึงถึงการ

สงเสริม ปองกัน ฟนฟูสุขภาพ การดูแลผูปวยนอก การดูแลผูปวยที่มารับการรักษาในโรงพยาบาล และออกแบบการดูแล

ผูปวยอยางตอเนื่องที่บาน โดยเปนการดูแลสําหรับประชากรทุกกลุมวัยอยางเปนองครวม ตั้งแตเกิดจนตาย รวมทั้งการ

ดูแลผูปวยระยะสุดทาย  

ราชวิทยาลัยแพทยเวชศาสตรครอบครัวแหงประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุข และสถาบันอุดมศึกษา จึง

รวมมือกันผลิตแพทยเวชศาสตรครอบครัว โดยตั้งเปาหมายที่จะมีแพทยเวชศาสตรครอบครัว ๖,๕๐๐ คน ภายใน ๑๐ ป 

เพื่อใหมีแพทยเวชศาสตรครอบครัว ๑ คน ตอการดูแลประชาชน ๑๐,๐๐๐ คน โดยทํางานรวมกับทีมสหสาขาวิชาชีพ

จัดตั้งเปนทีมหมอครอบครัวสําหรับใหบริการดูแลสุขภาพประชาชนอยางเปนองครวม 

 กลุมงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลสุรินทร ไดรวมผลิตแพทยเวชศาสตรครอบครัวในระบบ Inservice training 

ตอเนื่อง ๓ ป ตั้งแต พ.ศ. ๒๕๖๑ เพ่ือสนองตอนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข  

พันธกิจของแผนการฝกอบรม 

ผลิตแพทยที่มีความเชี่ยวชาญดานเวชศาสตรครอบครัวที่มีคณุภาพ มีความรู และทักษะในการประเมินสุขภาพ

ที่ครอบคลุมทุกมิติของการดูแลสุขภาพ ท้ังในระดับบุคคล ครอบครัว และชุมชน เพ่ือใหเปนแพทยที่เหมาะสมกับการ

ทํางานในระบบบริการปฐมภูมิท่ีมีความหลากหลายในบริบทของการดูแลรักษาผูปวย มีความรับผิดชอบ มีจริยธรรมแหง

วิชาชีพ มีทัศนคติ และเจตคติที่ดีตอผูปวย ผูรวมงาน และองคกร เพื่อกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอการพัฒนางานบริการ

สุขภาพระดับปฐมภูมิ โดยมีแพทยเวชศาสตรครอบครัวเปนผูนํา สามารถออกแบบบริการ เพื่อตอบสนองตอปญหา และ

ความตองการดานสุขภาพของชุมชนและสังคม มุงเนนประชาชนเปนศูนยกลาง การทํางานเปนทีม สามารถพัฒนา

ศักยภาพของทีมสหสาขาวิชาชีพในหนวยบริการปฐมภูมิ และสงเสริมการมีสวนรวมของภาคีเครือขาย เพ่ือสนับสนุน

ระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิใหยั่งยืน 
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แผนการฝกอบรมแพทยประจําบาน เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

สาขาเวชศาสตรครอบครัว พ.ศ. ๒๕๖๓ เครือขายฝกอบรมโรงพยาบาลสุรินทร 

๓. ผลสัมฤทธิ์ของแผนการฝกอบรม 
 

 แผนการฝกอบรมกําหนดผลสัมฤทธิ์ของการฝกอบรม โดยอางอิงตามหลักสูตรการฝกอบรมแพทยประจําบาน 

เพ่ือวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตรครอบครัว ฉบับปรับปรุง ป พ.ศ. 

๒๕๖๓ โดยแพทยที่จบการฝกอบรมเฉพาะทางสาขาเวชศาสตรครอบครัว ตองมีคุณสมบัติ และความรูความสามารถ ขั้น

ต่ําตามสมรรถนะหลักท้ัง ๖ ดานดังตอไปนี้ 

๑. การดูแลรักษาผูปวย (Patient Care)  

 ๑.๑ สามารถใหการบริบาลระดับปฐมภูมิที่มีคุณภาพสําหรับทุกกลุมอายุ (High quality primary care for all 

age groups)  

 ๑.๒ สามารถใหการดูแลที่ครอบคลุมทั้งการสงเสริม ปองกัน รักษา และฟนฟูสุขภาพ (Comprehensive care)  

 ๑.๓ ดูแลผูปวยนอก (Ambulatory care) ท้ังผูปวยเฉียบพลัน (Acute care) และผูปวยเรื้อรัง (Chronic care) 

สามารถรับปรึกษา และสงตอผูปวยไดอยางเหมาะสม  

 ๑.๔ ดูแลผูปวยที่มารับการรักษาในโรงพยาบาลไดอยางเหมาะสม (Appropriated inpatient care)  

 ๑.๕ สามารถใหการดูแลผูปวยทีบ่าน (Home care) โดยเฉพาะกลุมผูสูงอาย ุผูพิการและทุพพลภาพ  

 ๑.๖ สามารถใหการดูแลแบบประคับประคอง (Palliative care)  

๒. ความรูและทักษะเวชกรรม (Medical Knowledge and Skills)  

 ๒.๑ เขาใจวิทยาศาสตรการแพทยพ้ืนฐานของรางกายและจิตใจของระดับบุคคลทุกกลุมวัย  

 ๒.๒ มีความรูความสามารถในวิชาชีพ และเชี่ยวชาญในสาขาเวชศาสตรครอบครัว  

 ๒.๓ ดูแลโดยมุงเนนครอบครัว (Family Oriented Approach)  

 ๒.๔ ดูแลโดยมุงเนนชุมชน (Community Oriented Approach)   

 ๒.๕ มีความเชี่ยวชาญในดานเวชศาสตรครอบครัวในกลุมประชากรหรือการรักษาที่ลักษณะจําเพาะ  

๓. ทักษะระหวางบุคคลและการสื่อสาร (Interpersonal Skills and Communication)  

 ๓.๑ นําเสนอขอมูลผูปวยและอภิปรายปญหาอยางมีประสิทธิภาพ  

 ๓.๒ มีทักษะการสื่อสารปฏิสัมพันธระหวางบุคคลโดยมีผูปวยเปนศูนยกลาง ซึ่งกอใหเกิดการแลกเปลี่ยน

ขอมูลและความรวมมือจากผูปวยและญาติ (Person-centered and Holistic Care)  

 ๓.๓  มีทักษะการเปนผูนําทีมใหการรักษาทําใหเกิดการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและการเคารพกันระหวาง

สมาชิกในทีมตลอดจนประชากรในชุมชนที่รับผิดชอบ  

 ๓.๔ ความสัมพันธระหวางแพทย ผูปวย และครอบครัวผูปวย (Doctor-patient-family relationship) โดย

สามารถ สื่อสารใหขอมูลแกผูปวย ญาติ ครอบครัว และชุมชนไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ มีเมตตา เคารพการ

ตัดสินใจและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย  

 ๓.๕ มีมนุษยสัมพันธที่ดีทํางานกับผูรวมงานทุกระดับอยางมีประสิทธิภาพ (Coordinate care)  

 ๓.๖ เปนที่ปรึกษาและใหคําแนะนําแกแพทยและบุคลากรอ่ืน โดยเฉพาะทางเวชศาสตรครอบครัว  
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แผนการฝกอบรมแพทยประจําบาน เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

สาขาเวชศาสตรครอบครัว พ.ศ. ๒๕๖๓ เครือขายฝกอบรมโรงพยาบาลสุรินทร 

๔. การเรียนรูจากการปฏิบัติและการพฒันาตนเอง (Practice-based Learning and Improvement)  

 ๔.๑ มีสวนรวมในการพัฒนาคุณภาพของระบบงานบริการปฐมภูมิผานการปฏิบัต ิ(Practice-Based)  

 ๔.๒ มีความสนใจเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่องเพ่ือการดูแลผูปวยที่ด ี 

 ๔.๓ มีสามารถดําเนินงานวิจัย สรางองคความรูใหมทางการแพทย ที่ตอบสนองตอปญหาของระบบสุขภาพได  

 ๔.๔ วิพากษบทความ งานวิจัยทางการแพทย หรือหลักฐานเชิงประจักษทางการแพทยในลักษณะตาง  ๆนํามา 

ประยุกตใชในเวชปฏิบัติไดอยางเหมาะสม  

๕. ความเปนมืออาชีพ (Professionalism)  

 ๕.๑ มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติอันดีตอผูปวย ญาติ ผูรวมงาน เพ่ือนรวมวิชาชีพ และชุมชน  

 ๕.๒ มีความสนใจใฝรูและสามารถพัฒนาไปสูความเปนผูเรียนรูตอเนื่องตลอดชีวิต  

 ๕.๓ มีทักษะ Non-technical skills  

๕.๔ มีความรับผิดชอบตอผูปวย สังคม วิชาชีพ และตอตนเอง  

 ๕.๕ มีความเห็นอกเห็นใจ ความเคารพตอผูอ่ืน และยึดม่ันในหลักการทางเวชจริยศาสตร  

๖. การปฏิบัติบนฐานแหงระบบ (Systems-based Practice)  

 ๖.๑ มีความตระหนักและมีสวนรวมในการดําเนินงานตามนโยบายเพ่ือการพัฒนาระบบสุขภาพไทย โดย

คํานึงถึงประเด็นที ่เก่ียวของ ดังนี ้ 

  ๑) บทบาทของการแพทยทางเลือก  

  ๒) ระบบสุขภาพและการพัฒนาสาธารณสุขไทย  

  ๓) ระบบประกันสุขภาพ  

  ๔) นโยบายการใชยาระดับชาติ บัญชียาหลักแหงชาติ การใชยาอยางสมเหตุผล  

  ๕) กฎหมายทางการแพทย หลักการบริหารจัดการตางๆ  

  ๖) บทบาทอนาคตในการบริการสุขภาพ  

  ๗) พฤติกรรมแหงวิชาชีพ  

๖.๒ มีความรูเก่ียวกับการจัดการ ออกแบบระบบบริการปฐมภูมิ (Primary Care Management) ให

เหมาะสมกับบริบทที่ปฏิบัต ิ

 ๖.๓ มีความรูและมีสวนรวมในระบบพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผูปวย  

 ๖.๔ ใชทรัพยากรสุขภาพอยางเหมาะสม (Cost Consciousness Medicine) และสามารถปรับเปลี่ยนการดูแล

รักษาผูปวยใหเขากับบริบทของการบริการสาธารณสุข โดยอยูบนพื้นฐานตามมาตรฐานวิชาชีพ  

 ๖.๕ สามารถทําหนาท่ีเปนแหลงขอมูลใหกับประชากรในความดูแล (Resource Person of a Defined Population)  

๖.๖ มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีทางการแพทย เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพของการใหบริการทางการแพทย 

โดยคํานึงความปลอดภัยของผูปวย (Patient safety)   



ห น้ า  |  ๕ 

 

 

แผนการฝกอบรมแพทยประจําบาน เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

สาขาเวชศาสตรครอบครัว พ.ศ. ๒๕๖๓ เครือขายฝกอบรมโรงพยาบาลสุรินทร 

๖.๗ สามารถรวมดําเนินการการประกันคุณภาพและควบคุมคุณภาพอยางตอเนื่อง (Quality Assurance - QA 

and Continuous Quality Improvement - CQI)  
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แผนการฝกอบรมแพทยประจําบาน เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

สาขาเวชศาสตรครอบครัว พ.ศ. ๒๕๖๓ เครือขายฝกอบรมโรงพยาบาลสุรินทร 

ตารางที่ ๑ ความเชื่อมโยงระหวางผลลัพธที่พึงประสงค การจัดประสบการณการเรียนรู และการวัด

ประเมินผลของหลักสูตร 

ตารางที่ ๑.๑ การบริบาลผูปวย (Patient Care) 

สมรรถนะท่ีพึงประสงค กิจกรรมการเรียนรู 
วิธีการวัดและ

ประเมินผล 

๑.๑.๑ สามารถใหการบริบาลระดับปฐมภูมิที่มี

คุณภาพสําหรับทุกกลุมอายุ (high quality 

primary care for all age groups)  

๑. OPD PCU 

๒. OPD Ped  

๓. OPD Gyne  

๔. OPD ANC  

๑. Mini-CEX with 

feedback  

 

๑.๑.๒ สามารถใหการดูแลท่ีครอบคลุมทั้งการ

สงเสริม ปองกัน รักษา และฟนฟูสุขภาพ 

(comprehensive care)   

๑. OPD PCU 

๒. Home visit 

๓. กิจกรรมโครงการในชุมชน  

๑. Mini-CEX with 

feedback  

 

๑.๑.๓ ดูแลผูปวยนอก (ambulatory care) ทั้ง

ผูปวยเฉียบพลัน (acute care) และผูปวยเรื้อรัง 

(chronic care) สามารถรับปรึกษาและสงตอ

ผูปวยไดอยางเหมาะสม  

๑. OPD PCU 

๒. การปฏิบัติงานที่แผนก ER  

๓. OPD specialty ตางๆ  

๑. Mini-CEX with 

feedback  

 

๑.๑.๔ ดูแลผูปวยที่มารับการรักษาในโรงพยาบาล

ไดอยางเหมาะสม (appropriate inpatient care)  

๑. การปฏิบัติงานที่ศูนยดูแล

ผูปวยประคับประคอง และศูนย

ดูแลผูปวยระยะทาย ทั้งบนหอ

ผูปวย และหองตรวจผูปวยนอก   

๒. การรวมทํา discharge plan 

กับพยาบาลวิชาชีพ  

๑. Mini-CEX with 

feedback  

 

๑.๑.๕ สามารถใหการดูแลแบบประคับประคอง 

(Palliative care)  

๑. การปฏิบัติงานที่ศูนยดูแล

ผูปวยประคับประคอง และศูนย

ดูแลผูปวยระยะทาย ทั้งบนหอ

ผูปวย และหองตรวจผูปวยนอก   

๒. Palliative home visit  

๓. Palliative care conference 

๔. รวมฝกอบรมหลักสูตร 

Palliative ศูนยการุณรักษ รพ.

ศรีนครินทร 

๑. Mini-CEX with 

feedback  

๒. MSF 

๓. MCQ  
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แผนการฝกอบรมแพทยประจําบาน เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

สาขาเวชศาสตรครอบครัว พ.ศ. ๒๕๖๓ เครือขายฝกอบรมโรงพยาบาลสุรินทร 

ตารางที่ ๑.๒ ความรูและหัตถการทางเวชกรรม (Medical Knowledge and Skills) 

สมรรถนะท่ีพึงประสงค กิจกรรมการเรียนรู 
วิธีการวัดและ

ประเมินผล 

๑.๒.๑ เขาใจวิทยาศาสตรการแพทยพ้ืนฐานของ

รางกายและจิตใจของระดับบุคคลทุกกลุมวัย  

 

๑. Topic conference เนื้อหาที่

เก่ียวของกับ foundation of 

family medicine  

๑. MCQ ปลายชั้น 

ปที่ ๑  

 

๑.๒.๒ มีความรูความสามารถในวิชาชีพและ

เชี่ยวชาญในสาขาเวชศาสตรครอบครัว  

 

๑. Topic conference  

๒. OPD PCU 

๓. รวมเปน leader ในทีม

สุขภาพ 

๑. MCQ ปลายชั้น  

ปที่ ๑  

๒. Mini-CEX with 

feedback  

๑.๒.๓ ดูแลโดยมุงเนนครอบครัว (family-

oriented approach)  

 

๑. OPD PCU 

๒. Home visit  

๓. Palliative rotation  

๑. Mini-CEX with 

feedback  

 

๑.๒.๔ ดูแลโดยมุงเนนชุมชน (community-

oriented approach)  

 

๑. การปฏิบัติงานในโรงพยาบาล

ชุมชน, PCU  

๒. Community project  

๑. แบบประเมินการ

ปฏิบัติงาน 

community 

rotation  

๒. แบบประเมิน

โครงการชุมชน  

๓. Reflection and 

feedback 
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แผนการฝกอบรมแพทยประจําบาน เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

สาขาเวชศาสตรครอบครัว พ.ศ. ๒๕๖๓ เครือขายฝกอบรมโรงพยาบาลสุรินทร 

ตารางที่ ๑.๓ ทักษะระหวางบุคคลและการสื่อสาร (Interpersonal and Communication 

Skills) 

สมรรถนะท่ีพึงประสงค กิจกรรมการเรียนรู 
วิธีการวัดและ

ประเมินผล 

๑.๓.๑ นําเสนอขอมูลผูปวยและอภิปรายปญหา

อยางมีประสิทธิภาพ  

๑. Case conference  

๒. Home care conference  

๓. OPD PCU 

๔. การฝกสัมภาษณผูปวยจําลอง 

๑. Mini-CEX with 

feedback  

๒. Rating scale 

with feedback  

๓. Peer 

assessment with 

feedback  

๔. Reflection and 

feedback 

๑.๓.๒ ดูแลโดยยึดผูปวยเปนศูนยกลางและการ

ดูแลแบบองครวม (Person-centered and 

holistic care)  

๑. OPD PCU   

๒. Home Visit 

๓. การฝกสัมภาษณผูปวยจําลอง 

๔ การฝกทํา family meeting  

๑. Mini-CEX with 

feedback  

๒. Peer 

assessment with 

feedback  

๓. MSF 

๑.๓.๓ ถายทอดความรู และทักษะใหแพทย 

นักศึกษาแพทย บุคลากรทางการแพทย ตลอดจน

ประชากรในชุมชนที่รับผิดชอบ  

๑. Guest conference/PCU 

conference 

๒. Home visit  

๓. การปฏิบัติงานในโรงพยาบาล

ชุมชน, PCU  

๑. Rating scale 

with feedback  

๒. แบบประเมิน

การปฏิบัติงาน 

community 

rotation  

๑.๓.๔ ความสัมพันธระหวางแพทย ผูปวย และ

ครอบครัวผูปวย (doctor-patient-family 

relationship) โดยสามารถสื่อสารใหขอมูลแก

ผูปวย ญาติ ครอบครัวและชุมชนไดอยางถูกตอง

และมีประสิทธิภาพ มีเมตตา เคารพการตัดสินใจ

และศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย  

๑. OPD PCU 

๒. Home visit  

๓. กิจกรรมโครงการชุมชน 

๔. การฝกสัมภาษณผูปวยจําลอง 

 

๑. Mini-CEX with 

feedback  

๒. MSF 

๓. Peer 

assessment with 

feedback  
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แผนการฝกอบรมแพทยประจําบาน เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

สาขาเวชศาสตรครอบครัว พ.ศ. ๒๕๖๓ เครือขายฝกอบรมโรงพยาบาลสุรินทร 

สมรรถนะท่ีพึงประสงค กิจกรรมการเรียนรู 
วิธีการวัดและ

ประเมินผล 

๑.๓.๕ มีมนุษยสัมพันธที่ดี ทํางานกับผูรวมงานทุก

ระดับไดอยางมีประสิทธิภาพ 

๑. OPD PCU 

๒. Home visit  

๓. รวมเปนสวนหนึ่งของทีมหมอ

ครอบครัว 

๔. Topic ที่มีการทํากิจกรรม

กลุม  

๕. Conference ที่มีการทํา

กิจกรรมกลุม 

๑. Mini-CEX with 

feedback  

๒. MSF 

๓. Peer 

assessment with 

feedback  

๔. Rating scale 

๑.๓.๖ เปนที่ปรึกษาและใหคําแนะนําแกแพทย

และบุคลากรอื่น โดยเฉพาะทางเวชศาสตร

ครอบครัว 

๑. OPD PCU 

๒. Home visit กับทีมสหวิชาชีพ  

๓. IPD consultation  

๑. Mini-CEX with 

feedback  

๒. MSF 

๓. Peer 

assessment with 

feedback 
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แผนการฝกอบรมแพทยประจําบาน เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

สาขาเวชศาสตรครอบครัว พ.ศ. ๒๕๖๓ เครือขายฝกอบรมโรงพยาบาลสุรินทร 

ตารางที่ ๑.๔ การเรียนรูและการพัฒนาจากฐานการปฏิบัต ิ(Practice-based learning and 

improvement) 
 

สมรรถนะท่ีพึงประสงค กิจกรรมการเรียนรู 
วิธีการวัดและ

ประเมินผล 

๑.๔๑ มีการพัฒนาตนเองและการเรียนรูจากการ

ปฏิบัต ิ(Practice-based) ความคิดสรางสรรคตาม

หลักวิทยาศาสตรในการสรางองคความรูใหมและ

พัฒนาระบบบริการสุขภาพ  

๑. Selective  

๒. Elective  
๑. Reflection  

๒. Portfolio  

๑.๔๒ เรียนรูและเพ่ิมประสบการณไดดวยตนเอง

จากการปฏิบัติ  

๑.๔๓ วิพากษบทความและงานวิจัยทางการแพทย  ๑. Research method ในหัวขอ

เรื่อง Journal appraisal ใน

งานวิจัยแตละประเภท  

 

๑. CRQ ตอน

ปลายปที ่1  

๒. MCQ ตอน

ปลายปที ่1  

๓. Rating scale 

with feedback  

๑.๔๔ ดําเนินการวิจัยทางการแพทยและ

สาธารณสุขได  

๑. Research method ในหัวขอ

การทําวิจัย และ Research 

progression  

 

๑. แบบประเมิน

งานวิจัย  

๒. Rating scale 

with feedback  

๑.๔.๕ นําหลักฐานเชิงประจักษมาประยุกตใชใน 

เวชปฏิบัต ิ 

๑. Journal watch  

 

๑. Rating scale 

with feedback  
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แผนการฝกอบรมแพทยประจําบาน เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

สาขาเวชศาสตรครอบครัว พ.ศ. ๒๕๖๓ เครือขายฝกอบรมโรงพยาบาลสุรินทร 

ตารางที่ ๑.๕ วิชาชีพนิยม (Professionalism) 

สมรรถนะท่ีพึงประสงค กิจกรรมการเรียนรู 
วิธีการวัดและ

ประเมินผล 

๑.๕.๑ มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติอันดีตอ

ผูปวย ญาติ ผูรวมงาน เพ่ือนรวมวิชาชีพและชุมชน  

ทุกกิจกรรมที่เก่ียวของกับผูปวย 

ครอบครัว เพ่ือนรวมวิชาชีพและ

ชุมชน  

๑. Mini-CEX with 

feedback  

๒. MSF 

๓. Portfolio  

๑.๕.๒ มีความสนใจใฝรู และสามารถพัฒนาไปสู

ความเปนผูเรียนรูตอเนื่องตลอดชีวิต  

๑. Elective  

๒. Journal club 

๓. Topic นําเสนอหนังสือที่

นาสนใจ, English topic, 

evidence-based medicine 

๔. extra-curricular activity 

เชน คายนพลักษณ, อบรม Satir, 

อบรมหลักสูตร certification of 

clinical epidermiology 

๑. Reflection  

๒. Portfolio 

๓. MSF  

๑.๕.๓ มีทักษะ Non-technical skill  ๑. ทุกกิจกรรมในหลักสูตรได

สอดแทรก Non-technical skill 

ไวทั้งหมด  

๑. Mini-CEX with 

feedback  

๒. MSF 

๓. Peer 

assessment  

๑.๕.๔ มีความรับผิดชอบตองานท่ีไดรับมอบหมาย  ทุกกิจกรรม ๑. Mini-CEX with 

feedback  

๒. MSF 

๓. Peer 

assessment  

๔. Portfolio  

๑.๕.๕ คํานึงถึงผลประโยชนสวนรวมและจริยธรรม

ทางการแพทย  
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แผนการฝกอบรมแพทยประจําบาน เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

สาขาเวชศาสตรครอบครัว พ.ศ. ๒๕๖๓ เครือขายฝกอบรมโรงพยาบาลสุรินทร 

๑.๖ การทําเวชปฏิบัติใหสอดคลองกับระบบสุขภาพ (System-based practice) 
 

สมรรถนะท่ีพึงประสงค กิจกรรมการเรียนรู 
วิธีการวัดและ

ประเมินผล 

๑.๖.๑ มีความรูเก่ียวกับระบบสุขภาพของประเทศ  ๑. Topic/SDL หัวขอที่เก่ียวของ

กับระบบสุขภาพของประเทศไทย  

๑. Reflection  

 

๑.๖.๒ มีความรูเก่ียวกับการจัดการบริการปฐมภูมิ 

(primary care management)  

๑. OPD PCU  

๒. Home visit   

๑. Mini-CEX with 

feedback  

๒. Rating scale 

with feedback  

๑.๖.๓ มีความรูและมีสวนรวมในการพัฒนาระบบ

คุณภาพในการดูแลรักษาผูปวย  

๑. OPD PCU 

๒. Home visit  

๓. การประชุมภาควิชาระหวาง

อาจารย และแพทยประจําบาน

ในวาระเรื่องการพัฒนาคุณภาพ

การดูแลผูปวย  

๑. Mini-CEX with 

feedback  

 ๑.๖.๔ ใชทรัพยากรสุขภาพอยางเหมาะสม (cost 

consciousness medicine) และสามารถ

ปรับเปลี่ยนการดูแลรักษาผูปวยใหเขากับบริบท

ของการบริการสาธารณสุขไดตามมาตรฐานวิชาชีพ  

๑.๖.๕ สามารถทําหนาที่เปนแหลงขอมูลใหกับ

ประชากรในความดแูล (Resource Person of a 

Defined Population)  

๑.๖.๖ เขาใจเรื่องความปลอดภัยของผูปวย 

(Patient safety)  

๑. Conference หัวขอ patient 

safety  

๒. การประชุมภาควิชาระหวาง

อาจารยและแพทยประจําบานใน

วาระเรื่องความปลอดภัยของ

ผูปวย  

๑. Mini-CEX with 

feedback  

 

๑.๖.๗ สามารถรวมดําเนินการการประกันคุณภาพ

และควบคุมคุณภาพตอเนื่อง (Quality 

Assurance-QA and Continuous Quality 

Improvement-CQI)  

๑. Topic หัวขอ Quality 

Assurance  

๒. การประชุมภาควิชาระหวาง

อาจารยและแพทยประจําบานใน

วาระเรื่องการประกันคุณภาพ  

๑. Mini-CEX with 

feedback  

 

หมายเหตุ  Mini-CEX: Mini-clinical evaluation exercise 

  MSF: Multi-source feedback 
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แผนการฝกอบรมแพทยประจําบาน เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

สาขาเวชศาสตรครอบครัว พ.ศ. ๒๕๖๓ เครือขายฝกอบรมโรงพยาบาลสุรินทร 

๔. แผนการฝกอบรม 
 

๔.๑ วิธีใหการฝกอบรม 

 สถาบันฝกอบรมไดจัดเตรียมความพรอมใหแพทยประจําบานที่ผานการฝกอบรมไดรับการหลอหลอมใหมี

หลักการของเวชศาสตรครอบครัวไทย และสมรรถนะหลัก ๖ ประการ ตามที่ราชวิทยาลัยฯ กําหนด รวมถึงการมี

ประสบการณในการดูแลและรักษาสุขภาพผูปวย ทุกกลุมอายุ ครอบครัว และชุมชน ใหครอบคลุม ทั้งคนปกติและ

ภาวะการเจ็บปวย และโรคท่ีแพทยเวชศาสตรครอบครัวจะตองประสบในชีวิตการทํางานของแพทยเวชศาสตร

ครอบครัวตอไป ประกอบดวย 

การเรียนภาคบรรยาย  

ในทุกชั้นปของการฝกอบรม จะมีการบรรยายเนื้อหาเปนระยะ ท้ังเนื้อหาเกี่ยวกับเวชศาสตรครอบครัว และ

เนื้อหาที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาอ่ืนๆ ดังนี้  

ชั้นปที่ ๑ : แพทยประจําบานจะเรียนเนื้อหาที่เก่ียวของกับเวชศาสตรครอบครัวพ้ืนฐานซึ่งกําหนดโดยราช

วิทยาลัยแพทยเวชศาสตรครอบครัวแหงประเทศไทย คือ interactive lecture ๐๑-๐๖ และมี workshop ๐๗-๑๒ ท่ี

จัดโดยราชวิทยาลัยฯ และสถาบันรวมนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาบางสวนที่อาจารยแพทยสอนในสวนของ clinical core 

rotation และ minor rotation  

ชั้นปที่  ๒ : แพทยประจําบานจะเรียนเนื้อหาเก่ียวของกับเวชศาสตรครอบครัว ซึ่งกําหนดโดยราชวิทยาลัย

แพทยเวชศาสตรครอบครัวแหงประเทศไทยหรือสถาบันรวม คือ workshop ๑๓-๓๐ ยังคงเนื้อหาบางสวนที่อาจารย

แพทยสอนในสวนของ clinical core rotation และ minor rotation รวมทั้งแพทยประจําบานในชั้นปที่ ๒ กําหนดให

แพทยประจําบานไดเลือกเรียนวิชาเลือกไดไมเกิน ๒ สาขา รวมกัน ไมเกิน ๒ เดือนไดแก การดูแลผูปวยระยะสุดทาย 

(Palliative care) รพ.แพทยแผนไทย การดูแลผูสูงอาย ุและเวชศาสตรครอบครัวภายนอกสถาบัน  

ชั้นปที่ ๓ : แพทยประจําบานจะเรียนเนื้อหาเก่ียวของกับเวชศาสตรครอบครัว ซึ่งกําหนดโดยราชวิทยาลัย

แพทยเวชศาสตรครอบครัวแหงประเทศไทยหรือสถาบันรวม คือ workshop ๓๑-๓๖ นอกจากนี้ยังกําหนดใหมีวิชา

เลือกอิสระ มีระยะเวลา ๒ เดือน โดยแพทยประจําบานตองเปนผูกําหนดวัตถุประสงคของการฝกอบรมและวิธีการ

ประเมินตนเองรวมกับอาจารยที่ปรึกษากอนการฝกอบรม 

การฝกภาคปฏิบัติ  

แพทยประจําบานจะไดฝกปฏิบัติการดูแลผูปวยดวยหลักการของเวชศาสตรครอบครัวขณะปฏิบัติงานใน

คลินิกเวชศาสตรครอบครัว หรือหนวยบริการปฐมภูมิที่กําหนด รวมทั้งคลินิกเฉพาะทางสาขาตางๆ ที่เก่ียวของทั้ง 

clinical core rotation และ minor rotation มีระบบ direct observation โดยมีอาจารยแพทยใหคําปรึกษาในการฝก

ปฏิบัติงาน ตั้งแตสงเสริม ปองกัน รักษา และฟนฟู รวมทั้งการลงเยี่ยมบานรวมกับทีมสหสาขาวิชาชีพ ตามท่ีราช

วิทยาลัยแพทยเวชศาสตรครอบครัวกําหนดกิจกรรมสมรรถนะองครวม (Entrustable Professional Activity : EPA) ไว 

๗ กิจกรรม ประกอบไปดวย  
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แผนการฝกอบรมแพทยประจําบาน เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

สาขาเวชศาสตรครอบครัว พ.ศ. ๒๕๖๓ เครือขายฝกอบรมโรงพยาบาลสุรินทร 

๑) การดูแลผูปวยและครอบครัวที่บาน (Home care for patient and family)  

๒) การดูแลแบบประคับประคอง (Palliative care)  

๓) การดูผูปวยดวยโรคเรื้อรัง (Care for patients with chronic diseases) 

๔) การสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคสําหรับ บุคคล ครอบครัว และชุมชน (Health promotion and 

disease prevention for Individual, family and community)  

๕) สามารถใหการดูแลที่ครอบคลุมทั้งการรักษา สงเสริม ปองกัน และฟนฟูสุขภาพ (Treatment, Health 

Promotion, Disease Prevention, Rehabilitation)  

๖) การใหความรูกับผูปวยและญาต ิ(Health education for patient and relatives)  

๗) การทําโครงการในชุมชน (Implement of community project)  

นอกจากนี้แพทยประจําบานยังไดฝกปฏิบัติในขณะเวียนไปฝกนอกกิจกรรมที่บังคับ ในชวง selective และ 

elective และโรงพยาบาลชุมชนที่แพทยประจําบานใหความสนใจ 

การนําเสนอและการรวมอภิปรายในกิจกรรมวิชาการ  

แพทยประจําบานตองเขารวมกิจกรรม Topic presentation ทุกวันอังคาร คลินิกวิจัย ทุกวันพุธ Case 

conference และ Home care conference ทุกวันพฤหัสบดี เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. อยางนอย ๘๐% ของ

กิจกรรม โดยแพทยประจําบานหมุนเวียนเปนผูนําเสนอขอมูล  

การศกึษาดวยตัวเอง  

แพทยประจําบานตองสามารถศึกษาความรูดวยตัวเอง จากสื่อ บทความ งานวิจัยตางประเทศที่นาเชื่อถือ 

และการเขารวมงานประชุมวิชาการ 

๔.๒ เนื้อหาการฝกอบรม 

 ๔.๒.๑ ความรูพ้ืนฐาน 

แพทยประจําบานไดรับการฝกอบรมความรูพ้ืนฐานดานเวชศาสตรครอบครัว โดยจะไดเรียนครอบคลุมทั้ง

ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ หรือประสบการณการเรียนรูในประเด็นตางๆ ตอไปนี้ไวในเนื้อหาของโปรแกรม ไดแก ใน

กิจกรรม Topic Discussion และ ประเด็นที่เกี่ยวของ ดังนี้  

๑) การดูแลรักษาผูปวย (Patient Care)  

๒) ความรูความเชี่ยวชาญ และความสามารถเพ่ือนําไปใชแกปญหาของผูปวย ครอบครัว และชุมชน (Medical 

Knowledge and Skills)  

๓) การพัฒนาตนเองและการเรียนรูจากการปฏิบัติ (Practice-Based Learning and Improvement)  

๔) ทักษะการปฏิสัมพันธและการสื่อสาร (Interpersonal and Communication Skills)  

๕) ความเปนมืออาชีพ (Professionalism)  

๖) การปฏิบัติงานใหเขากับระบบ (System-Based Practice)  
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แผนการฝกอบรมแพทยประจําบาน เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

สาขาเวชศาสตรครอบครัว พ.ศ. ๒๕๖๓ เครือขายฝกอบรมโรงพยาบาลสุรินทร 

๗) พ้ืนฐานความรูดานวิทยาศาสตรชีวการแพทย ดานวิทยาศาสตรคลินิก วิทยาศาสตรสังคมและพฤติกรรม 

รวมทั้งเวชศาสตรปองกัน แพทยประจําบานชั้นปที่ ๑ ตองเรียนรายวิชาวิทยาศาสตรการแพทยพ้ืนฐาน และคลินิก

สัมพันธ   

๘) การตัดสินใจทางคลินิก และการใชยาอยางสมเหตุผล ในระหวางการปฏิบัติงาน แพทยประจําบานจะไดฝก

การตัดสินใจดานตางๆ ทางคลินิกตลอดเวลาภายใตการดูแลของอาจารย  

๙) เวชจริยศาสตร แพทยประจําบานจะไดรับการสอน และเนนใหตระหนักถึงความสําคัญของการมีจริยธรรม

ที่ดีอยูเสมอในการปฏิบัติงาน  

๑๐) การสาธารณสุขและระบบบริการสาธารณสุข แพทยประจําบานจะไดรับการฝกอบรมหลักการทั่วไป

เกี่ยวกับการบริหารทางการแพทยและระบบสาธารณสุข  

๑๑) กฎหมายทางการแพทยและนิติเวชวิทยา แพทยประจําบานชั้นปที่ ๑ จะไดรับการสอนเก่ียวกับกฎหมาย

ทางการแพทยทีส่ําคัญ 

๑๒) หลักการบริหารจัดการ แพทยประจําบานจะไดรับการอบรมหลักการทั่วไปในการบริหารจัดการรวมทั้ง 

การมีสวนรวม และฝกการจัดการในกิจกรรมหรือโครงการตางๆ เชน จัดตารางกิจกรรมวิชาการ จัดตารางเวร  

๑๓) ความปลอดภัยของผูปวย มีการจัดกิจกรรมทางวิชาการของแพทยประจําบานเก่ียวกับการตระหนักถึง

ความปลอดภัยของผูปวย การปฏิบัติงานภายใตความปลอดภัยของผูปวย (Morbidity and mortality review)  

๑๔) การดูแลตนเองของแพทย มีการสอนและเนนย้ําใหแพทยประจําบานตระหนักถึงความสําคัญของการ

ดูแลตนเอง ท้ังในระหวางการปฏิบัติงาน และการดูแลสุขภาพตนเอง ไดแก การปองกันการติดเชื้อ การออกกาลังกาย 

การตรวจสุขภาพประจําป และการไดรับวัคซีนปองกันตางๆ  

๑๕) ความเกี่ยวเนื่องกับการแพทยเสริม มีชั่วโมงการบรรยายและการนําเสนอหัวขอที่เก่ียวกับการใชสมุนไพร

ในการรักษาโรคและการเกิดพิษจากสมุนไพรตางๆ  

๑๖) พื้นฐานและระเบียบวิจัยทางการแพทย ทั้งการวิจัยทางคลินิกและระบาดวิทยาคลินิก เวชศาสตรอิง

หลักฐานเชิงประจักษ 

 ๔.๒.๒ โรคหรือภาวะของผูปวย 

ความรูและทักษะในการดูแลโรค หรือภาวะของผูปวย ทั้งในบริบทโรงพยาบาล บาน และชุมชน สําหรับแพทย

เวชศาสตรครอบครัว โดยจะไดเรียนภาคทฤษฎี ดังนี้  

๑) Care of Couple  

๒) Care of Children and Adolescent Health  

๓) Care of Elderly  

๔) Gender-Specific Health Issues : Women and Men’s Health  

๕) Sexual Health  

๖) Palliative Care  
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๗) Complementary and Alternative Medicine (CAM)  

๘) Care of Specific Populations  

๙) Disaster Medicine  

๑o) International Health  

๑๑) Human Behavior and Mental Health  

๑๒) Clinical Management ไดแก 

- Cardiovascular Problems  

- Digestive Problems  

- Drug and Alcohol Problems  

- ENT and Facial Problems  

- Eye Problems  

- Endocrine Problems  

- Neurological Problems  

- Respiratory Problems  

- Rheumatology and Musculoskeletal Problems  

- Skin Problems  

- Hematologic Problems  

- Renal Problems 

- Nutritional Problems  

 ๔.๒.๓ หัตถการและทักษะในการดูแลผูปวยและครอบครัวของเวชศาสตรครอบครัว (ภาคผนวก ๓)  

๑) หัตถการในการใหการดูแลรักษา (Therapeutic and Technical Procedures)  

๒) การตรวจเพื่อวินิจฉัยและการตรวจเพ่ือคัดกรอง (Diagnostic and Screening Procedures)  

๓) การตรวจทางหองปฏิบัติการและการเก็บตัวอยางเพ่ือนําไปตรวจ (Laboratory Procedures and 

Specimen Collection)  

๔.๒.๔ การทําวิจัย 

แพทยประจําบานจะไดเรียนรูการอาน วิเคราะหงานวิจัย ไปจนถึงไดฝกกระบวนการทําวิจัยอยางมี

คุณภาพตั้งแตการตั้งคําถามวิจัย การออกแบบงานวิจัย การเลือกใชสถิติทางการแพทย จริยธรรมทางการวิจัย 

การวิเคราะห สรุปผล และการตีพิมพเผยแพรงานวิจัยตามตารางกิจกรรมท่ีกําหนดไว  

๔.๒.๕ การเรียนรูทางดานบูรณาการ  

แผนการฝกอบรมกําหนดกิจกรรมสมรรถนะองครวม (Entrustable Professional Activity : EPAs) 

ไว ๗ กิจกรรม ประกอบไปดวย (ภาคผนวก ๔)  
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๑) การดูแลผูปวยและครอบครัวที่บาน (Home Care for Patient and Family)  

๒) การดูแลแบบประคับประคอง (Palliative Care)  

๓) การดูผูปวยดวยโรคเรื้อรัง (Care for Patients with Chronic Diseases)  

๔) การสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคสาหรับ บุคคล ครอบครัว และชุมชน (Health Promotion and 

Disease Prevention for Individual, Family and Community)  

๕) สามารถใหการดูแลที่ครอบคลุมทั้งการรักษา สงเสริม ปองกัน และฟนฟูสุขภาพ (Comprehensive Care: 

Treatment, Health Promotion, Disease Prevention, Rehabilitation)  

๖) การใหความรูกับผูปวยและญาติ (Health Education for Patient and Relatives)  

๗) การทําโครงการในชุมชน (Implement of Community Project) 

๔.๓ ระยะเวลาและระดับของการฝกอบรม  

 แผนการฝกอบรมมีระยะเวลาทั้งสิ้น ๓ ป (ตองผานการเปนแพทยเพ่ิมพูนทักษะแลว ๑ ป จึงเขารับการ

ฝกอบรมแพทยประจําบาน) สถาบันฝกอบรมฯ มีหนาที่จัดเตรียมใหแพทยประจําบานไดรับประสบการณการเรียนรูที่

เหมาะสมกับระดับชั้นปที่ฝกอบรม กลาวคือ 

ระดับชั้นปท่ี ๑ ควรครอบคลุมเรื่องหลักการเวชศาสตรครอบครัวของประเทศไทย เครื่องมือในการดูแลผูปวยแบบ

เวชศาสตรครอบครัว และมอบหมายผูปวยหรือครอบครัวใหดูแลอยางตอเนื่องตลอด ๓ ปของการฝกอบรม กําหนดหัวขอ

วิจัยและโครงรางในการวิจัย 

ระดับชั้นปที่ ๒ กําหนดใหมีความรับผิดชอบเพิ่มข้ึนในการดูแลรักษาผูปวย มีความสามารถในการกํากับดูแล 

(supervision) แพทยประจําบานรุนนองและนักศึกษาแพทย และเรียนรูการดูแลผูปวยที่มีความ ซับซอนมากข้ึน และเริ่ม

ดําเนินการวิจัยโดยเลือกหัวขอท่ีสอดคลองกับบริบทของเวชปฏิบัติและบริการปฐมภูม ิ 

 ระดับชั้นปท่ี ๓ เปนหัวหนาทีมในการดูแลรักษาผูปวย โดยกําหนดใหแพทยประจําบานอาวุโสเหลานี้มี โอกาส

ฝกฝนใหเกิดทักษะทางดานการกํากับดูแล โดยเนนการดูแลผูปวยนอก การดูแลผูปวยที่บาน ผูปวยในในบริบทของ

โรงพยาบาลชุมชน รวมถึงการรวมเปนสวนหนึ่งในการจัดการบริการปฐมภูมิ สรุปผลงานวิจัยและเผยแพรงานวิจัยใน

ฐานขอมูลทางการแพทยที่มีคณุภาพ 

๔.๔ การบริหารจัดการการฝกอบรม 

 สถาบันฯ  มีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรแพทยประจําบาน เพ่ือวุฒิบัตรแสดงความรูความ

ชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตรครอบครัว เพ่ือดําเนินงานแผนการฝกอบรมแพทยประจําบาน 

ซึ่งมีหนาที่รับผิดชอบและอํานาจในการจัดการ  การประสานงาน การบริหารและการประเมินผล  สําหรับแตละข้ันตอน

ของการฝกอบรม รวมถึงการใหผูมีสวนไดสวนเสียที่เหมาะสมมีสวนรวมในการวางแผนการฝกอบรม ประธานการ

ฝกอบรมฯ หลักสูตรตองมีประสบการณในการปฏิบัติงานในสาขานั้นมาแลวไมนอยกวา ๕ ป และไดรับการรับรองจาก

ราชวิทยาลัยฯ 
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๔.๕ สภาพการฝกอบรม 

แผนการฝกอบรมมีระยะเวลาทั้งสิ้น ๓ ป  โดยอนุญาตใหลาพักผอนไดปละ ๑๐ วันทําการ หรือไมเกิน ๓๐ วัน

ทําการ ตลอดการศึกษาอบรม จึงจะมีสิทธิไดรับการประเมินเพ่ือวุฒิบัตร ในกรณีลาเกินกวากําหนด จะตองมีการขยาย

เวลาฝกอบรมใหมีระยะเวลาการฝกอบรมทั้งสิ้นไมต่ํากวา ๑๕๐ สัปดาห จึงจะมีสิทธิไดรับการประเมินวุฒิบัตร 

การปฏิบัติงานทางคลินิกในสาขาหลัก 

แพทยประจําบานควรเรียนรูประสบการณในการดูแลรักษาผูปวยในสาขาหลัก โดยกําหนดใหแพทยประจํา

บานไดฝกการปฏิบัติงานทางคลินิกในสาขาหลัก (Clinical core rotation: CCR) เพื่อเปนการเพ่ิมสมรรถนะตามความ

สนใจของผูเรียน และสอดคลองกับการปฏิบัติงานในอนาคตภายหลังจบการฝกอบรม เปนระยะเวลารวมท้ังหมด ๖ 

เดือน มุงเนนการฝกเวชปฏิบัติที่แผนกผูปวยนอก (Ambulatory care) ซึ่งครอบคลุมถึงหองคลอด หองผาตัดเล็ก และ

หองเฝอก โดยแบงเปน ๖ สาขา คอื  

๑) อายุรศาสตร (Internal medicine)     ๔ สัปดาห  

๒) ศัลยศาสตร หรือ ออรโธปดิกส (Surgery or Orthopaedics)  ๔ สัปดาห 

๓) เวชศาสตรฉุกเฉิน (Emergency medicine)    ๔ สัปดาห  

๔) กุมารเวชศาสตร (Pediatrics)      ๔ สัปดาห 

๕) สูติศาสตรและนรีเวชวิทยา (Obstetrics and gynecology)  ๔ สัปดาห 

๖) การบริบาลแบบประคับประคอง (Palliative care)   ๔ สัปดาห 

ซึ่งในระหวางหมุนเวียนไปตามสาขาหลักแพทยประจําบานจะยังคงไดรับการเรียนรูการดูแลผูปวยใน

สาขาหลัก โดยใชหลักการเวชศาสตรครอบครัวเพ่ือสามารถบูรณาการการผูปวยที่มีความซับซอนกับแพทย

เฉพาะทางไดอยางเหมาะสมในอนาคต 

การปฏิบัติงานทางคลินิกในสาขารอง  

แผนการฝกอบรมจัดประสบการณใหแพทยประจําบานดูแลรักษาผูปวยในสาขารอง กําหนดใหแพทยประจํา

บานหมุนเวียน (rotation) ใน ๗ สาขารอง เปนระยะเวลารวมไมเกิน ๒๔ สัปดาห ดังนี้  

๑) จิตเวชศาสตร    ๔ สัปดาห  

๒) ตจวิทยา     ๔ สัปดาห 

๓) เวชศาสตรฟนฟู    ๒ สัปดาห  

๔) รังสีวิทยา     ๔ สัปดาห 

๕) วิสัญญีวิทยา/คลินิกระงับปวด   ๒ สัปดาห  

๖) จักษุวิทยา     ๒ สัปดาห  

๗) โสต ศอ นาสิก    ๒ สัปดาห 
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วิชาบังคบัเลือก (Selective)  

แพทยประจําบานในชวงชั้นปที่ ๒ แผนงานฝกอบรมไดกําหนดใหแพทยประจําบานไดเลือกไดวิชา

เลือกไดไมเกิน ๒ สาขา รวมระยะเวลาไมเกิน ๒ เดือน ในประเด็นที่เก่ียวของ ไดแก  

๑) โรงพยาบาลแพทยแผนไทย หรือการแพทยทางเลือก  

๒) การดูแลผูสูงอายุ  

๓) อาชีวเวชศาสตร 

๔) นิติเวชศาสตร 

๕) การทําวิจัยทางคลินิก 

วิชาเลือกอิสระ (Elective)  

แพทยประจําบานสามารถเลือกปฏิบัติงานในเรื่องที่สนใจ ภายใตดุลพินิจของสถาบันฝกอบรมหลัก 

วิชาเลือกอิสระ มีระยะเวลา ๒ เดือน ในชวงชั้นปที่ ๓ โดยแพทยประจําบานตองเปนผูกําหนดวัตถุประสงคของ

การฝกอบรมและวิธีการประเมินตนเองรวมกับอาจารยที่ปรึกษากอนการฝกอบรม 

ประสบการณปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชน (Community hospital experience)  

แพทยประจําบานตองมีการปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชนอยางนอย ๒ เดือน แบงเปนชั้นปที่ ๒ 

ระยะเวลา ๑ เดือน และชั้นปที่ ๓ ระยะเวลา ๑ เดือน เพื่อใหมีประสบการณและเขาใจระบบการทํางานของ

โรงพยาบาลชุมชน และอาจเลือกประสบการณในโรงพยาบาลชุมชนท่ีมีตนแบบการดําเนินงานดานเวชศาสตร

ครอบครัวหรืองานปฐมภูมิ ทั้งนี้ควรอยูภายใตดุลพินิจของอาจารยที่ปรึกษาและอาจารยแพทยพี่เลี้ยงของ

สถาบันฯ 

โดยมีรายชื่อโรงพยาบาลชุมชนสําหรับประสบการณในโรงพยาบาลชุมชน (Community hospital 

experience) ที่แนะนําใหเลือก ไดแก โรงพยาบาลปราสาท โรงพยาบาลกาบเชิง โรงพยาบาลเขวาสินรินทร 

โรงพยาบาลชุมพลบุรี และโรงพยาบาลสังขะ 

 ชุดการเรียนรู (Learning modules) 

 แผนงานฝกอบรมออกแบบชุดการเรียนรูโดยอางอิงจากหลักสูตรของราชวิทยาลัยฯ ตาม EPAs และ

เพ่ิม ๑ ชุด การเรียนรูเก่ียวกับการวิจัย รวมเปนทั้งหมด ๘ ชุดการเรียนรู ดังนี ้ 

๑) การดูแลผูปวยและครอบครัวที่บาน (Home care for patient and family)  

๒) การดูแลแบบประคับประคอง (Palliative care)  

๓) การดูแลผูปวยโรคเรื้อรัง (Care for patients with chronic diseases)  

๔) การสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคสาหรับ บุคคล ครอบครัว และชุมชน (Health promotion and 

disease prevention for individual, family and community)  

๕) สามารถใหการดูแลที่ครอบคลุมกลุมประชากรทุกชวงวัย ทั้งการรักษา สงเสริม ปองกัน และฟนฟูสุขภาพ 

(Comprehensive care in all age groups: treatment, health promotion, disease prevention, rehabilitation) 
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๖) การใหความรูกับผูปวยและญาติ (Health education for patient and relatives)  

๗) การทําโครงการในชุมชน (Implement of community project)  

๘) การทําโครงการวิจัย (Research project)  

เนนการเรียนรู ในรูปแบบการประชุมเชิงปฏิบัติ (Workshop: WS) โดยกําหนด ๑ การประชุมเชิงปฏิบัติ 

(workshop) ตองใชเวลาอยางนอย ๓ ชั่วโมง โดยในบางเรื่องอาจใชการบรรยายกลุมใหญแบบมีปฏิสัมพันธ 

(Interactive Lecture: IL) 

ตารางที ่๒ จํานวนการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) จําแนกตาม Module 
 

ชั้นป 
Module 

จัดโดย 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ 

๑ 

IL๐๑ 

(๑module) 

IL๐๒ 

(๑module) 

IL๐๓ 

(๑module) 

IL๐๔ 

(๑module) 

IL๐๕ 

(๑module) 

IL๐๖ 

(๑module) 
  

ราชวิทยาลัย 

(๖module) 

WS๐๗ 

(๑module) 

WS๐๘ 

(๑module) 

WS๐๙ 

(๑module) 

WS๑๐ 

(๑module) 

WS๑๑ 

(๑module) 

WS๑๒ 

(๑module) 
  

สถาบัน 

(๖module) 

๒ 

WS๑๓ 

(๑module) 

WS๑๔ 

(๑module) 

WS๑๕ 

(๑module) 

WS๑๖ 

(๑module) 

WS๑๗ 

(๑module) 

WS๑๘ 

(๑module) 
  

ราช

วิทยาลัย/

สภาบัน 

(๖module) 

WS๑๙ 

(๑module) 

WS๒๐ 

(๑module) 

WS๒๑ 

(๑module) 

WS๒๒ 

(๑module) 

WS๒๓ 

(๑module) 

WS๒๔ 

(๑module) 

WS๒๕ 

WS๒๖ 

(๒module) 

WS๒๗ 

WS๒๘ 

WS๒๙ 

WS๓๐ 

(๔module) 

สถาบัน 

(๑๒

module) 

๓ 
WS๓๑ 

๑module 

WS๓๒ 

๑module 

WS๓๓ 

๑module 

WS๓๔ 

๑module 

WS๓๕ 

๑module 

WS๓๖ 

๑module 
  

ราช

วิทยาลัย/

สภาบัน 

(๖module) 

รวม ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๒ ๔ ๓๖ 

 

ตารางที่ ๓ การจัดประสบการณการเรียนรูสําหรับแพทยประจําบาน 
 

ชั้นป ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ 

๑ FM Clinical core rotation FM Clinical core rotation 

๒ FM Minor rotation FM Selective รพช. 

๓ FM Elective รพช. FM 
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แผนการฝกอบรมแพทยประจําบาน เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

สาขาเวชศาสตรครอบครัว พ.ศ. ๒๕๖๓ เครือขายฝกอบรมโรงพยาบาลสุรินทร 

ตารางที่ ๔ ตารางปฏิบัตงิานหมุนเวียน ๓ ปการศึกษา 

- ตารางที ๔.๑ ตารางปฏิบัติงานหมุนเวียน ชั้นปท่ี ๑ ดูแลโดยโรงพยาบาลสุรินทร ๑๒ เดือน 

 

ป ๒๕๖๓ 

ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค พ.ย. ธ.ค. 

WS1/FM 

รพ.สุรินทร 

FM 

รพ.สุรินทร 

FM 

รพ.สุรินทร 

Med 

รพ.สุรินทร 

Ob/Gyne 

รพ.สุรินทร 

Ped 

รพ.สุรินทร 

ป ๒๕๖๔ 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. 

FM 

รพ.สุรินทร 

FM 

รพ.สุรินทร 

FM 

พ.สุรินทร 

Surgery/Ortho 

รพ.สุรินทร 

Emer 

รพ.สุรินทร 

Palliative 

รพ.สุรินทร 

 

- ตารางที่ ๔.๒ ตารางปฏิบัติงานหมุนเวียน ชั้นปท่ี ๒ ดูแลโดยโรงพยาบาลสุรินทร ๙ เดือน 

Selective ๒ เดือน และโรงพยาบาลชุมชน ๑ เดือน 

 

ป ๒๕๖๓ 

ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค พ.ย. ธ.ค. 

FM 

รพ.สุรินทร 

FM 

รพ.สุรินทร 

WS2/FM 

รพ.สุรินทร 

Radio 

รพ.สุรินทร 

Rehab Anes Skin 

รพ.สุรินทร รพ.สุรินทร 

ป ๒๕๖๔ 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. 

Psychi 

รพ.สุรินทร 

Eye ENT FM 

รพ.สุรินทร 
Selective Selective รพช. 

รพ.สุรินทร 
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แผนการฝกอบรมแพทยประจําบาน เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

สาขาเวชศาสตรครอบครัว พ.ศ. ๒๕๖๓ เครือขายฝกอบรมโรงพยาบาลสุรินทร 

- ตาราง ๔.๓ ตารางปฏิบตังิานหมุนเวียน ชั้นปที่ ๓ ดูแลโดยโรงพยาบาลสุรินทร ๙ เดือน 

Elective ๒ เดือน และโรงพยาบาลชุมชน ๑ เดือน 
 

ป ๒๕๖๓ 

ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค พ.ย. ธ.ค. 

FM 

รพ.สุรินทร 

FM 

รพ.สุรินทร 

FM 

รพ.สุรินทร 

FM 

รพ.สุรินทร 

WS3/FM 

รพ.สุรินทร 

FM 

รพ.สุรินทร 

ป ๒๕๖๔ 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. 

Elective Elective รพช. 
FM 

รพ.สุรินทร 

FM 

รพ.สุรินทร 

FM 

รพ.สุรินทร 

 

ตารางที่ ๕ ตารางปฏิบัติงานของแพทยประจําบาน กรณีปฏิบัติงานที่แผนกเวชศาสตรครอบครัว 
 

 ๐๘.๐๐ 

- 

๐๙.๐๐ 

๐๙.๐๐ 

- 

๑๒.๐๐ 

๑๒.๐๐ 

- 

๑๓.๐๐ 

๑๓.๐๐ 

- 

๑๖.๐๐ 

๑๖.๐๐ 

- 

๒๐.๐๐ 

จันทร 

พ
บอ

าจ
าร

ยท
ี่ปร

กึษ
า PCU 

พั
กก

ลา
งวั

น 

SDL 

รับ
 c

on
su

lt อังคาร SDL Topic 

พุธ Home visit/SDL Research 

พฤหัสบดี PCU Conference 

ศุกร PCU Home visit/SDL 

 

หมายเหตุ  

- PCU แพทยประจําบานออกตรวจ PCU ประจําของตนเองที่ไดรับมอบหมาย (มีอาจารยประจํา PCU เปน

ผูดูแล) โดย 

แพทยประจําบานชั้นปที่ ๑ ตรวจเคสผูปวยใหม ไมเกิน ๓ เคสตอวัน เคสผูปวยเกา ไมเกิน ๕ เคส

ตอวัน รวมตรวจไมเกิน ๘ เคสตอวัน  

แพทยประจําบานชั้นปที่ ๒ ตรวจเคสผูปวยใหม ไมเกิน ๔ เคสตอวัน เคสผูปวยเกาไมเกิน ๘ เคสตอ

วัน รวมตรวจไมเกิน ๑๒ เคสตอวัน  

แพทยประจําบานชั้นปท่ี ๓ ตรวจเคสผูปวยใหม ไมเกิน ๕ เคสตอวัน เคสผูปวยเกาไมเกิน ๑๑ เคส

ตอวัน รวมตรวจไมเกิน ๑๖ เคสตอวัน  
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แผนการฝกอบรมแพทยประจําบาน เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

สาขาเวชศาสตรครอบครัว พ.ศ. ๒๕๖๓ เครือขายฝกอบรมโรงพยาบาลสุรินทร 

- Home visit/SDL คือ หากมีแพทยประจําบานขึ้นปฏิบัติงานพรอมกัน ๒ คน แพทยประจําบาน ๑ คน จะ

ออกเยี่ยมบาน สวนแพทยประจําบานอีก ๑ คน จะเปน SDL สรุปไดวา แพทยประจําบาน ๑ คน จะออกเยี่ยมบาน

อยางนอยสัปดาหละ ๑ ครั้ง  

- รับเคส consult คือ แพทยประจําบาน ๑ คน จะไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบดูเคส consult จากแผนกอ่ืน

เปนรายเดือนสลับกัน  

- Research method มีกิจกรรม ดังนี ้ 

สัปดาหที่ ๑ การเรียนการสอนความรูเรื่องการทําวิจัย 

สัปดาหที่ ๒ Journal appraisal  

สัปดาหที่ ๓ นําเสนองานวิจัยของแพทยประจําบาน  

สัปดาหที่ ๔ พบอาจารยท่ีปรึกษาวิจัย หรือดําเนินการงานวิจัย  

- Topic มีกิจกรรม ดังนี้  

สัปดาหที่ ๑ นําเสนอหนังสือที่นาสนใจ  

สัปดาหที่ ๒ English topic  

สัปดาหที่ ๓ SDL  

สัปดาหที่ ๔ การเรียนการสอนความรูดานเวชศาสตรครอบครวั  

- Conference มีกิจกรรมดังนี ้ 

สัปดาหที่ ๑ Case conference/MM conference 

สัปดาหที่ ๒ Palliative care conference  

สัปดาหที่ ๓ Guest conference (วิทยากรภายนอก)/PCU conference 

สัปดาหที่ ๔ Home care conference  

 

ตารางท่ี ๖ ตารางปฏิบัติงานของแพทยประจําบาน กรณีปฏิบัติงานที่แผนกอื่น 

 

 ๐๘.๐๐ 

- 

๐๙.๐๐ 

๐๙.๐๐ 

- 

๑๒.๐๐ 

๑๒.๐๐ 

- 

๑๓.๐๐ 

๑๓.๐๐ 

- 

๑๖.๐๐ 

๑๖.๐๐ 

- 

๒๐.๐๐ 

จันทร 

พ
บอ

าจ
าร

ยท
ี่ปร

กึษ
า OPD 

พั
กก

ลา
งวั

น 

Home visit/SDL 

รับ
 c

on
su

lt อังคาร OPD Topic 

พุธ OPD Research 

พฤหัสบดี OPD Conference 

ศุกร PCU Home visit/SDL 
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หมายเหตุ  

-  OPD คือ ออก OPD แผนกอ่ืนตามกําหนด  

- PCU แพทยประจําบานออกตรวจ PCU ประจําของตนเองที่ไดรับมอบหมาย (มีอาจารยประจํา PCU เปน

ผูดูแล) โดย 

แพทยประจําบานชั้นปที่ ๑ ตรวจเคสผูปวยใหม ไมเกิน ๓ เคสตอวัน เคสผูปวยเกา ไมเกิน ๕ เคส

ตอวัน รวมตรวจไมเกิน ๘ เคสตอวัน  

แพทยประจําบานชั้นปที่ ๒ ตรวจเคสผูปวยใหม ไมเกิน ๔ เคสตอวัน เคสผูปวยเกาไมเกิน ๘ เคสตอ

วัน รวมตรวจไมเกิน ๑๒ เคสตอวัน  

แพทยประจําบานชั้นปท่ี ๓ ตรวจเคสผูปวยใหม ไมเกิน ๕ เคสตอวัน เคสผูปวยเกาไมเกิน ๑๑ เคส

ตอวัน รวมตรวจไมเกิน ๑๖ เคสตอวัน  

- Home visit/SDL คือ หากมีแพทยประจําบานขึ้นปฏิบัติงานพรอมกัน ๒ คน แพทยประจําบาน ๑ คน จะ

ออกเยี่ยมบาน สวนแพทยประจําบานอีก ๑ คน จะเปน SDL สรุปไดวา แพทยประจําบาน ๑ คน จะออกเยี่ยมบาน

อยางนอยสัปดาหละ ๑ ครั้ง  

- รับเคส consult คือ แพทยประจําบาน ๑ คน จะไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบดูเคส consult จากแผนกอื่น

เปนรายเดือนสลับกัน  

- Research method มีกิจกรรม ดังนี ้ 

สัปดาหที่ ๑ การเรียนการสอนความรูเรื่องการทําวิจัย 

สัปดาหที่ ๒ Journal appraisal  

สัปดาหที่ ๓ นําเสนองานวิจัยของแพทยประจําบาน  

สัปดาหที่ ๔ พบอาจารยท่ีปรึกษาวิจัย หรือดําเนินการงานวิจัย  

- Topic มีกิจกรรม ดังนี้  

สัปดาหที่ ๑ นําเสนอหนังสือที่นาสนใจ  

สัปดาหที่ ๒ English topic  

สัปดาหที่ ๓ SDL  

สัปดาหที่ ๔ การเรียนการสอนความรูดานเวชศาสตรครอบครวั  

- Conference มีกิจกรรมดังนี ้ 

สัปดาหที่ ๑ Case conference/MM conference 

สัปดาหที่ ๒ Palliative care conference  

สัปดาหที่ ๓ Guest conference (วิทยากรภายนอก)/PCU conference 

สัปดาหที่ ๔ Home care conference  
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แผนการฝกอบรมแพทยประจําบาน เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
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๔.๖ การวัดและประเมินผล  

การวัดและประเมินผลระหวางการฝกอบรม  

๑. การประเมินผลดานความรู ทักษะ และเจตคติในการปฏิบัติงาน ประเมินโดยอาจารยผูดูแลแพทย

ประจําบานขณะหมุนเวียนไปปฏิบัติงานที่แผนกตางๆ นักวิชาการกลุมงาน และพยาบาลประจําหนวยบริการ

ปฐมภูมิ เพ่ือใหเกิดการประเมินแบบครอบคลุมทุกดาน ปละ ๑ ครั้ง  

๒. ประเมินผลหลังการนําเสนอผลงาน ในกิจกรรม Academic day conference  

๓. ประเมินผลจากแฟมสะสมผลงาน  

๔. มีระบบติดตามงาน การเรียน และประเมิน EPA โดยอาจารยที่ปรึกษา (ภาคผนวก ๑๔)  

๕. ประเมินคุณภาพการบันทึกเวชระเบียนผูปวยนอก (ภาคผนวก ๑๑) 

การวัดและประเมินผลเพ่ือเลื่อนระดับชั้น  

๑. การประเมินผูเขารับการฝกอบรมในมิติท่ี ๑-๗ ทั้งรายบุคคลและรายสถาบัน เพ่ือรายงานผลมายัง

คณะกรรมการฝกอบรม และสอบฯ ตามที่กําหนดผลการประเมินนําไปใช เพ่ือเลื่อนระดับชั้นป (ภาคผนวก ๔) 

๒. การสอบเพ่ือประเมินความรู เจตคติ และทักษะในการปฏิบัติงาน  

๒.๑ สอบ MCQ และ MEQ ทุกชั้นป  

๒.๒ สอบ OSCE สอบเฉพาะชั้นปที่ ๓  

๒.๓ แพทยประจําบานที่สอบภาคทฤษฎีไมผานเกณฑ จะมีสิทธิ์สอบแกตัวได ๑ ครั้ง และพบ

อาจารยผูดูแลแผนการฝกอบรม 

 เกณฑการผานชั้นป 

ชั้นปท่ี ๑ ประกอบดวยเกณฑการผานชั้นป ๑๑ ขอ ไดแก  

๑) EPA ๑ Home care for patient and family   Level ๓  

๒) EPA ๒ Palliative care     Level ๒  

๓) EPA ๓ Care for patients with chronic diseases  Level ๒  

๔) EPA ๔ Health promotion and disease prevention Level ๒  

๕) EPA ๕ Comprehensive care    Level ๒  

๖) EPA ๖ Health Education for patient and family  Level ๒  

๗) Written examination ผานเกณฑข้ันต่ําท่ีกําหนดไว*  

๘) Attitude ผานเกณฑขั้นต่ําที่กําหนดไว*  

๙) รายงานการดูแลผูปวยตอเนื่องรายที่ ๑  

๑๐) โครงรางงานวิจัย (Research proposal)  

๑๑) ระยะเวลาการเขาเรียนจะตองไมต่ํากวา ๘๐% ของระยะเวลาการฝกอบรมจึงจะมีสิทธิ

สอบขอเขียนและเลื่อนชั้นป  
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แผนการฝกอบรมแพทยประจําบาน เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

สาขาเวชศาสตรครอบครัว พ.ศ. ๒๕๖๓ เครือขายฝกอบรมโรงพยาบาลสุรินทร 

แพทยประจําบานชั้นปที่ ๑ จะตองผานเกณฑท้ัง ๑๑ ขอ จึงจะใหเลื่อนชั้นปได แพทยประจําบานที่

สอบขอเขียนไมผาน จะสามารถสอบซอมได ๑ ครั้ง ภายใน ๔ สัปดาหหลังการสอบครั้งแรก หากแพทยประจํา

บานยังสอบไมผานอีกจะตองซ้ําชั้น โดย EPA จะตองถูกประเมินใหม แตสามารถเก็บรายงานการดูแลผูปวย

ตอเนื่อง และโครงรางงานวิจัยไวได  

เกณฑข้ันต่ําของการผานขอสอบขอเขียนและ MPL ของขอสอบปฏิบัติจะถูกพิจารณา และตัดสินโดย

คณะอนุกรรมการประเมินผล ซึ่งในแตละปจะประกาศลวงหนากอนมีการสอบอยางนอย ๑ สัปดาห ในสวน

เกณฑข้ันต่ําของคะแนน attitude จะถูกพิจารณาและตัดสิน โดยคณะอนุกรรมการประเมินผล และประกาศ

ตั้งแตวันปฐมนิเทศแพทยประจําบาน 

ชั้นปท่ี ๒ ประกอบดวยเกณฑการผานชั้นป ๑๒ ขอ ไดแก  

๑) EPA ๑ Home care for patient and family   Level ๔  

๒) EPA ๒ Palliative care     Level ๓  

๓) EPA ๓ Care for patients with chronic diseases  Level ๓  

๔) EPA ๔ Health promotion and disease prevention Level ๓  

๕) EPA ๕ Comprehensive care    Level ๓  

๖) EPA ๖ Health Education for patient and family  Level ๓  

๗) EPA ๗ Implement of community project   Level ๓  

๘) Comprehensive examination ผานเกณฑข้ันต่ําที่กําหนดไว*  

๙) Attitude ผานเกณฑขั้นต่ําที่กําหนดไว* 

๑๐) รายงานการดูแลผูปวยตอเนื่องรายที่ ๒  

๑๑) รายงานวิจัยบทที่ ๑-๓ (บทนํา การทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวของ ระเบียบวิธีวิจัย)  

๑๒) ระยะเวลาการเขาเรียนจะตองไมต่ํากวา ๘๐% ของระยะเวลาการฝกอบรมจึงจะมีสิทธิ

เขาสอบและมีสิทธิเลื่อนชั้นป 

แพทยประจําบานชั้นปที่ ๒ จะตองผานเกณฑท้ัง ๑๒ ขอ จึงจะเลื่อนชั้นปได แพทยประจําบานที่สอบ

ขอเขียนไมผาน จะสามารถสอบซอมได ๑ ครั้งภายใน ๔ สัปดาหหลังการสอบครั้งแรก หากแพทยประจําบาน

ยังสอบไมผานจะตองซ้ําชั้น สวนการสอบปฏิบัติ หากแพทยประจําบานสอบปฏิบัติไมผาน MPL แตจํานวน

ขอสอบท่ีไมผานนอยกวา ๕๐% ของจํานวนขอสอบทั้งหมด แพทยประจําบานจะไดโอกาสสอบซอมเฉพาะขอ

ที่ไมผานอีก ๑ ครั้ง ภายใน ๔ สัปดาห ถาสอบไมผานอีกจะตองซ้ําชั้น หากแพทยประจําบานสอบไมผาน MPL 

และจํานวนขอสอบที่ไมผาน MPL เกิน ๕๐% ของจํานวนขอสอบท้ังหมด ใหถือวาตกทันท ีจะตองซ้ําชั้น โดย 

EPA จะตองถูกประเมินใหม แตสามารถเก็บรายงานการดูแลผูปวยตอเนื่องและรายงานวิจัยไวได  

เกณฑข้ันต่ําของการผานขอสอบขอเขียนและ MPL ของขอสอบปฏิบัติจะถูกพิจารณา และตัดสินโดย

คณะอนุกรรมการประเมินผล ซึ่งในแตละปจะประกาศลวงหนากอนมีการสอบอยางนอย ๑ สัปดาห ในสวน
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แผนการฝกอบรมแพทยประจําบาน เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

สาขาเวชศาสตรครอบครัว พ.ศ. ๒๕๖๓ เครือขายฝกอบรมโรงพยาบาลสุรินทร 

เกณฑข้ันต่ําของคะแนน attitude จะถูกพิจารณา และตัดสินโดยคณะอนุกรรมการประเมนิผลและประกาศ

ตั้งแตวันปฐมนิเทศแพทยประจําบาน 

ชั้นปท่ี ๓ ประกอบดวยเกณฑการผานชั้นป ๘ ขอ ไดแก  

๑) EPA ๑ Home care for patient and family   Level ๕  

๒) EPA ๒ Palliative care     Level ๔  

๓) EPA ๓ Care for patients with chronic diseases  Level ๔  

๔) EPA ๔ Health promotion and disease prevention  Level ๔  

๕) EPA ๕ Comprehensive care    Level ๔  

๖) EPA ๖ Health Education for patient and family  Level ๔  

๗) Attitude ผานเกณฑขั้นต่ําที่กําหนดไว*  

๘) ระยะเวลาการเขาเรียนจะตองไมต่ํากวา ๘๐% ของระยะเวลาการฝกอบรมจึงจะมีสิทธิ

สําเร็จการฝกอบรม และไดรับการสงสอบวุฒิบัตรฯ 

แพทยประจําบานชั้นปที่ ๓ จะตองผานเกณฑท้ัง ๘ ขอจึงจะไดรับอนุญาตใหสําเร็จการ

ฝกอบรม และสงสอบวุฒิบัตรฯ  

เกณฑข้ันต่ําของการผานขอสอบขอเขียนและ MPL ของขอสอบปฏิบัติจะถูกพิจารณา และ

ตัดสินโดยคณะอนุกรรมการประเมินผล ซึ่งในแตละปจะประกาศลวงหนากอนมีการสอบอยางนอย  

๑ สัปดาห สวนคะแนน attitude จะถูกพิจารณาและตัดสิน โดยคณะอนุกรรมการประเมินผล และ

ประกาศต้ังแตวันปฐมนิเทศแพทยประจําบาน 

ระบบการอุทธรณผลการวัดและประเมินผล  

แพทยประจําบานสามารถขออุทธรณผลการประเมินไดภายใน ๑๐ วันทําการ หลังการประกาศผล

การสอบ โดยกรอกแบบฟอรมการขอยื่นอุทธรณผลการประเมินดวยตนเอง ซึง่ติดตอขอแบบฟอรมไดที่

เลขานุการคณะอนุกรรมการประเมินผลหลักสูตรฯ หากเลยเวลาที่กําหนดจะถือวายอมรับผลการตัดสินการ

ประเมิน ทั้งนี้ผลการตรวจสอบการประเมินจะชี้แจง โดยคณะอนุกรรมการฝายประเมินผลแกผูยื่นคํารอง

ภายใน ๑๐ วันทําการ หลังยื่นคํารอง 

เกณฑการยุติการฝกอบรม  

หลักสูตรมีเกณฑการพิจารณาการยุติการฝกอบรม คือ  

๑) แพทยประจําบานสอบเลื่อนชั้นปไมผานติดตอกันเกิน ๒ ครั้ง  

๒) แพทยประจําบานกระทําความผิดที่รายแรงในทางกฎหมาย หรือในการประกอบวิชาชีพ

ในขณะฝกอบรม หรือมีพฤติกรรมที่ไมสมควร ไมเหมาะสม และคณะกรรมการศึกษาฯ มีมตเิห็น 

สมควรใหยุติการฝกอบรม  
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แผนการฝกอบรมแพทยประจําบาน เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

สาขาเวชศาสตรครอบครัว พ.ศ. ๒๕๖๓ เครือขายฝกอบรมโรงพยาบาลสุรินทร 

หากเขาไดกับเกณฑขอใดขอหนึ่ง ใหถือวาการฝกอบรมของแพทยประจําบานคนนั้นเปนอันสิ้นสุด ให

ยุติการฝกอบรมทันที  

ทั้งนี้ระบบการประเมินผลเกณฑการตัดสินเลื่อนชั้นปหรือซ้ําชั้น และระบบการอุทธรณการประเมินจะ

ถูกชี้แจงใหแพทยประจําบานไดรับทราบกอนเริ่มการฝกอบรม และมีการเนนย้ําในการปฐมนิเทศในทุกๆ ตนป

การฝกอบรม 

การวัดและประเมินผลเพ่ือวุฒิบัตรฯ  

๑. เอกสารรับรองประสบการณภาคปฏิบัติจากสถาบันฝกอบรมตามที่กําหนด  

๒. ประกาศนียบัตรฝกอบรมวิทยาศาสตรพ้ืนฐานสําหรับแพทยประจําบาน  

๓. ประกาศนียบัตรการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ (IL ๐๑-๐๖, WS ๐๗-๓๖)  

๔. รายงานการศึกษาวิจัยในสาขาเวชศาสตรครอบครัว ๑ เรื่อง  

๕. รายงานการดําเนินโครงการในชุมชน ๑ โครงการ  

๖. รายงานการดูแลผูปวยเปนครอบครัวอยางตอเนื่อง (Family study report) ๒ ฉบับ 

๗. การประเมินผูเขารับการฝกอบรมในมิติที่ ๑-๗ ทั้งรายบุคคลและรายสถาบัน เพ่ือรายงานผลมายัง

คณะกรรมการฝกอบรม และสอบฯ ตามที่กําหนด ผลการประเมินนําไปใช เพ่ือใชพิจารณาคุณสมบัติผูเขาสอบ

เพ่ือวุฒิบัตรฯ (ภาคผนวก ๔)  

๘. ประเมินผลจากแฟมสะสมผลงาน  

๙. การสอบ  

๙.๑ การสอบขอเขียน ตองผานเกณฑทั้ง ๒ สวน คือ  

- ปรนัย (Multiple choice question; MCQ)  

- อัตนัย (Modified essay question; MEQ)  

๙.๒ ประเมินภาคปฏิบัติ  

- Objective structured clinical examination (OSCE)  

๙.๓ การสอบปากเปลา  

- Oral examination  

โดยเกณฑการพิจารณาตัดสินผลการประเมิน ใชเกณฑรอยละ ๖๐ หรือโดยอยูในดุลยพินิจของ

คณะอนุกรรมการฝกอบรม และสอบฯ สาขาเวชศาสตรครอบครัว 
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แผนการฝกอบรมแพทยประจําบาน เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

สาขาเวชศาสตรครอบครัว พ.ศ. ๒๕๖๓ เครือขายฝกอบรมโรงพยาบาลสุรินทร 

๔.๗ กฎระเบียบและขอควรปฏิบัติในการทํางาน  

๔.๗.๑ การลา  

๑) การลาทุกชนิดตองแจงใหอาจารยที่ปรึกษารับทราบ และอนุญาต  

๒) แพทยประจําบานปที่ ๑ ไมมีสิทธิ์ลาในระหวางการปฏิบัติงานชวง ๖ เดือนแรก ยกเวนมี

เหตุจําเปนจะพิจารณาเปนกรณไีป  

๓) การลาพักผอน แพทยประจําบานมีสิทธิ์ลาพักผอน ปละไมเกิน ๑๐ วันทําการ และไมมี

การสะสมวันลาพักผอนเมื่อสิ้นป  

๔) การลากิจ หรือลาพักผอน ใหแจงลวงหนาอยางนอย ๒ สัปดาห (ถาสงใบลาชากวา ๒ 

สัปดาหจะไมอนุญาต ยกเวนมีเหตุจําเปนใหมาขออนุญาตเปนกรณีไป)  

๕) การลาใหแจงวัตถุประสงคของการลาใหชัดเจน หากไดรับการอนุญาตจึงเขียนใบลาสงที่

ธุรการของภาควิชาฯ เพ่ือเสนอตอหัวหนาภาควิชาฯ เปนลายลักษณอักษร หากติดภาระกิจการตรวจ

ผูปวย แพทยประจําบานตองเลื่อนผูปวยนัดของตนเองใหเรียบรอย โดยการโทรแจง หรือสงจด

หมายถึงผูปวยดวยตนเอง หากติดการเยี่ยมบานใหหาแลกเวรเยี่ยมบาน โดยใหมีคนออกเยี่ยมบาน

แทน หากวันที่ขอลาไมมีคนออกเยี่ยมบาน หรือการลานั้นกระทบตอการปฏิบัติงานในภาพรวมจะ

พิจารณาไมอนุมัติการลาในครั้งนั้น  

๖) ในกรณีที่ลาปวย เชาวันที่ปวยใหโทรแจงอาจารยที่ปรึกษา ไมเกินเวลา ๗.๓๐ น. สําหรับ

การลาปวยจะพิจารณาตามความจําเปน โดยคํานึงถึงความเหมาะสม และตองไมเพ่ิมภาระงานใหกับ

แพทยประจําบานคนอ่ืน 

๗) แพทยประจําบานไมมีสิทธิ์ลาอุปสมบท หรือลาคลอด ยกเวนมีเหตุผลอันสมควร และ

จะตองพิจารณาระยะเวลาที่เสียไประหวางการฝกอบรม หากใชเวลาตั้งแต ๑ เดือนขึ้นไป จะตอง

ปฏิบัติงานชดเชย และเลื่อนระยะเวลาการจบการฝกอบรมออกไปในจํานวนวันที่เทากัน  

๘) แพทยประจําบานท่ีปฏิบัติงานแผนกอื่น เมื่อการลาไดรับอนุญาตแลว ใหถายสําเนาใบลา

นําไปยื่นที่ธุรการแผนกที่กําลังปฏิบัติงาน และแจงอาจารยที่ปรึกษาในแตละแผนกใหรับทราบ  

๙) แพทยประจําบานไมมีสิทธิ์ลาไปประชุม หรือฝกอบรมวิชาการ เนื่องจากเปนการลาซอน

กับการลาเพือ่ฝกอบรมแพทยประจําบาน ยกเวนไดรับมอบหมายจากภาควิชาฯ  

๑๐) แพทยประจําบานตองเขาเรียนอยางนอย ๘๐% ของเวลาเรียนในแตละ rotation ถาลา

แลว ทําใหจํานวนวันที่ปฏิบัติงานจริงมีระยะเวลานอยกวา ๘๐% ของเวลาเรียน อาจารยอาจพิจารณา

ไมอนุญาตใหลา หรือหากจําเปนตองลา แพทยประจําบานตองข้ึนปฏิบัติงานเพ่ิม เพ่ือใหจํานวนวันท่ี

ศึกษาครบ ๘๐% ตามเกณฑ  

๑๑) แพทยประจําบานไมตองใชวันลา ในกรณีที่ภาควิชาฯ พิจารณาใหไปเปนตัวแทนของ

ภาควิชาฯในการทํากิจกรรมใดๆ  
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แผนการฝกอบรมแพทยประจําบาน เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

สาขาเวชศาสตรครอบครัว พ.ศ. ๒๕๖๓ เครือขายฝกอบรมโรงพยาบาลสุรินทร 

๑๒) เมื่อไดรับหมายศาลใหยื่นสําเนาหมายศาล เพ่ือขออนุญาตจากหัวหนาภาค โดยไม

นับเปนวันลา 

๔.๗.๒ การแตงกายของแพทยประจําบาน  

๑) แพทยประจําบานชาย ใหสวมเสื้อกาวนสีขาวแขนสั้น พรอมปกชื่อ-นามสกุล บริเวณเหนือ

กระเปา และปกตราสัญลักษณของสถาบันหลักที่บริเวณกระเปานอกเสื้อดานซาย กางเกงขายาวสี

สุภาพ ไดแก สีดํา สีกรมทา สีน้ําเงิน (หามสวมกางเกงยีนส) และสวมรองเทาหุมสนสีสุภาพ  

๒) แพทยประจําบานหญิง ใหสวมเสื้อกาวนสีขาวแขนสั้น พรอมปกชื่อ-นามสกุล บริเวณ

เหนือกระเปา และปกตราสัญลักษณของสถาบันหลักที่บริเวณกระเปานอกเสื้อดานซาย กระโปรงแบบ

สุภาพ หรือกางเกงขายาวสีสุภาพ (หามสวมกางเกงยีนส) และสวมรองเทาหุมสนสีสุภาพ  
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แผนการฝกอบรมแพทยประจําบาน เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

สาขาเวชศาสตรครอบครัว พ.ศ. ๒๕๖๓ เครือขายฝกอบรมโรงพยาบาลสุรินทร 

๕. การรับและการคัดเลือกผูเขารับการฝกอบรม 
 

๕.๑ คุณสมบัติของผูเขารับการฝกอบรม   

 ๑) ผูเขารับการฝกอบรมจะตองไดรับปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิตหรือเทียบเทาและไดรับการขึ้นทะเบียน

ประกอบ วิชาชีพเวชกรรมจากแพทยสภาแลว  

 ๒) รับสมัครผูมีตนสังกัดและไมมีตนสังกัด (อิสระ) สงเขาฝกอบรม  

 ๓) เปนผูที่สามารถเขารับการฝกอบรมไดตลอด ๓ ปเต็มตามเกณฑของแพทยสภา  

 ๔) เปนผูที่ไมมีพันธะในการชดใชทุน  

 ๕) หากเปนผูที่ปฏิบัติงานยังมีภาระการชดใชทุน ตองไดรับหนังสือรับรองจากสถาบันผูใหทุนรับรองให

 สามารถเขา รับฝกอบรม  

๕.๒ การคัดเลือกผูเขารับการฝกอบรม  

 ๑) ภาควิชาฯ มีการแตงตั้งกรรมการคัดเลือกและกําหนดเกณฑการใหคะแนน  

 ๒) ประกาศรับสมัครแพทยประจําบานแจงเกณฑการรับสมัคร และเอกสารกอนวันสัมภาษณ ไดแก แฟมสะสม 

ผลงาน หนังสือรับรองจากอาจารยแพทยเวชศาสตรครอบครัว และเขียนเรียงความเก่ียวกับสิ่งประทับใจ หรือแรงบันดาล

ใจที่ทําใหสนใจเรียนแพทยเวชศาสตรครอบครัว  

๓) ผูสมัครแพทยประจําบานจะถูกสัมภาษณจากคณะกรรมการสอบสัมภาษณของกลุมงานฯ เพ่ือทํา

ความรูจักผูสมัคร และทําการคัดเลือกดวยคุณสมบัติสําคัญ ดังนี ้ 

- มีความเขาใจและตั้งใจจริงในการเขารับการฝกอบรมเปนแพทยเฉพาะทางสาขานี้  

- ปฏิบัติงานใชทุนครบ ๓ ปข้ึนไป จะไดรับการพิจารณากอน   

- กลุมงานมีนโยบายไมปฏิเสธการรับผูเขาฝกอบรมที่มีความพิการ ตราบเทาที่ความพิการนั้น

ไมเปนอุปสรรคตอการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม โดยจะพิจารณา

องคประกอบอ่ืนๆ ของผูสมัครแตละรายดวย 

๔) กรรมการตรวจนับคะแนนอยางเปดเผยตอหนาคณะกรรมการทุกทาน และใหมีมติเสียงสวนใหญ  

 ๕) ประกาศรายชื่อผูเขารับการฝกอบรม  

๕.๓ หลักฐานประกอบการสมัคร  

๑. ประวัติผูสมัคร (Curriculum vitae)   

๒. จดหมายแสดงเจตจํานงในการสมัครเรียนแพทยเฉพาะทาง สาขาเวชศาสตรครอบครัว ที่กลุมงาน

เวชกรรมสังคม โรงพยาบาลสุรินทร  

๓. จดหมายแนะนําตัวผูสมัคร (Recommendation Letter) จากผูบังคบับัญชา หรืออาจารยแพทยที่

รูจักผูสมัครเปนอยางดีจํานวน ๓ ทาน โดยใหสงจดหมายปดผนึกลับสงตรงถึงประธานการฝกอบรมแพทยเวชศาสตร

ครอบครัว โรงพยาบาลสุรินทร 

๔. หลักฐานแสดงผลการเรียนตลอดหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑติจากสถาบันที่จบการศึกษา 
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แผนการฝกอบรมแพทยประจําบาน เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

สาขาเวชศาสตรครอบครัว พ.ศ. ๒๕๖๓ เครือขายฝกอบรมโรงพยาบาลสุรินทร 

๕.๔ จํานวนผูเขารับการฝกอบรม 

  แผนการฝกอบรมแพทยประจําบาน สาขาเวชศาสตรครอบครัว ของกลุมงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลสุรินทร 

กําหนดแผนการรับผูเขารับการฝกอบรมไดปละ ๑ คน กําหนดตามมาตรฐานคุณวุฒิความรู ความชํานาญในการประกอบ

วิชาชีพเวชกรรม (มคว.๑) ตามเกณฑของราชวิทยาลัยแพทยเวชศาสตรครอบครัวแหงประเทศไทย  

 โดยราชวิทยาลัยแพทยเวชศาสตรครอบครัวแหงประเทศไทย กําหนดใหสถาบันฝกอบรมสามารถรับ 

ผูเขารับการฝกอบรมไดในสัดสวนที่กําหนด ตามตารางตอไปนี ้

 
ตารางที ่๗ ตารางแสดงแผนการรบัผูเขารับการฝกอบรมตอจํานวนอาจารยผูใหการฝกอบรม 

 
จํานวนผูเขารับการ
ฝกอบรมตอชั้นป 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ 

จํานวนอาจารย
ผูใหการฝกอบรม 

๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ 
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แผนการฝกอบรมแพทยประจําบาน เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

สาขาเวชศาสตรครอบครัว พ.ศ. ๒๕๖๓ เครือขายฝกอบรมโรงพยาบาลสุรินทร 

๖. อาจารยผูใหการฝกอบรม 
 

๖.๑ คุณสมบัติประธานแผนการฝกอบรม  

ตองเปนแพทยซึ่งไดรับวุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัตเิพ่ือแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชา 

ชีพ เวชกรรม สาขาเวชศาสตรครอบครัว และปฏิบัติงานดานเวชศาสตรครอบครัว อยางนอย ๕ ป ภายหลัง

ไดรับวุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติฯ คือ พญ.ชูหงส มหรรทัศนพงศ รองผูอํานวยการฝายการแพทย ปฏิบัติหนาที่

รองผูอํานวยการดานบริการปฐมภูมิ โรงพยาบาลสุรินทร 

๖.๒ คุณสมบัติและจํานวนของอาจารยผูใหการฝกอบรม  

ตองเปนแพทยซึ่งไดรับวุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติ เพ่ือแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชา 

ชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตรครอบครัว และปฏิบัติงานดานเวชศาสตรครอบครัว อยางนอย ๑ ป ภายหลัง

ไดรับวุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติฯ  

 

ตารางที่ ๘ จํานวนอาจารยผูใหการฝกอบรม 

 ป ๒๕๖๒ ป ๒๕๖๓ ป ๒๕๖๔ ป ๒๕๖๕ ป ๒๕๖๖ ป ๒๕๖๘ 

จํานวนอาจารย ๓ ๓ ๒ ๕ ๗ ๘ 

 

๖.๓ การสรรหาและคัดเลือกอาจารย  

๑) ไดรับปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต รวมถึงใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม  

๒) ไดรับวุฒิบัตรเวชศาสตรครอบครัว (วว.) หรือหนังสืออนุมัติ สาขาเวชศาสตรครอบครัว (อว.) ที่

แพทยสภารับรอง  

๓) มีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑ วิธีสรรหา และคัดเลือกบุคคล การบรรจุ และแตงตั้งของ

โรงพยาบาลสุรินทร 

๔) มีความรูความเขาใจดานแพทยศาสตรศึกษา ทั้งดานการจัดหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน 

การวัดและประเมินผล และการวิจัยทางดานการศึกษา โดยตองแสดงหลักฐานยืนยันวาผานการฝกอบรม

หลักสูตรที่เก่ียวของกับแพทยศาสตรศึกษา เพ่ือสามารถนํามาประยุกตใชในการจัดการเรียนการสอนนักศึกษา

แพทย และแพทยประจําบานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

๕) มีความสามารถ และรับผิดชอบในพันธกิจ การเรียนการสอน งานบริการทางการแพทย งาน

บริการวิชาการ งานวิจัย งานพัฒนาคุณภาพ งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และงานอ่ืนๆ ที่ภาควิชามอบหมาย 

รวมถึงการปฏิบัติตามนโยบายของโรงพยาบาลสุรินทร  
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๖) มีทักษะและสมรรถนะในการสอน และการทําการวิจัย โดยผานการประเมินจากคณะกรรมการ

ของภาควิชาฯ  

๗) มีบุคลิกภาพ มนุษยสัมพันธด ีมีความสามารถดานทักษะปฏิสัมพันธ ความเปนผูนํา และการ

สื่อสารเปนอยางดี  

๘) มีความรับผิดชอบ มีคุณธรรม จริยธรรม มีเจตคติที่ดีตอความเปนครู ตอผูปวย ญาต ิผูรวมงาน 

เพ่ือนรวมวิชาชีพ และชุมชน  

๙) มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับระบบสุขภาพ และระบบยาของประเทศ และสามารถปฏิบัติงานให

เขากับระบบบริการของโรงพยาบาลสุรินทรไดอยางดีเยี่ยม  

๑๐) มีทักษะ และประสบการณดานการดูแลรักษาผูปวย มีความรูดานการปองกันโรค และสรางเสริม

สุขภาพ  

๖.๔ สถาบันกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบ ภาระงานของอาจารย และสมดุลระหวางงานดานการศึกษา 

การวิจัย อาจารยตอผูเขารับการฝกอบรมใหเปนไปตามเกณฑท่ีแพทยสภากําหนด ดังนี้  

๑) การสอนอาจารยมีหนาที่ใหการฝกอบรม โดยมีชั่วโมงบรรยาย หรือควบคุมกิจกรรมทางวิชาการ

ของแพทยผูรับการฝกอบรมภาคปฏิบัติในการสังเกตการตรวจผูปวย และรับปรึกษาจากแพทยผูรับการ

ฝกอบรม  

๒) การใหคําปรึกษา กําหนดอาจารยที่ปรึกษาทั่วไป การทําวิจัย และโครงการสรางเสริมสุขภาพใน

ชุมชนใหกับแพทยผูรับการฝกอบรมทุกคน โดยมีสัดสวนผูรบัการฝกอบรมตออาจารยที่ปรึกษาไมเกิน ๒ ตอ ๑ 

และระบุใหมีการพบอาจารยท่ีปรึกษาทั่วไป พรอมตรวจแฟมสะสมผลงานปละ ๒ ครั้ง เพ่ือรับทราบปญหาจาก

การฝกอบรม และกํากับดูแลความกาวหนาในการฝกอบรมดานตางๆ โดยมีหลักฐานการใหขอเสนอแนะ และ

ลงชื่ออาจารยในสมุดประจําตัวของแพทยผูรับการฝกอบรมทุกครั้ง  

๓) การพัฒนาตนเองของอาจารย ภาควิชาฯ กําหนดใหอาจารยทุกคนตองเขาประชุมวิชาการอยาง

นอยปละ ๑ ครั้ง รวมถึงมีทุนสนับสนุนการศึกษาตอเนื่องของอาจารย ทั้งในและตางประเทศทุกป 

๖.๕ แนวทางการพฒันาคณาจารย  

๑) การปฐมนิเทศ แนะแนวอาจารยใหม ใหมีความรู และความเขาใจหลักสูตรที่เปดสอน กระบวนการ 

แพทยศาสตรศึกษา นโยบายของราชวิทยาลัยฯ และแพทยสภา  

๒) การสงเสริมอาจารยใหมีการเพิ่มพูนความรูสรางเสริมประสบการณในสาขาที่เก่ียวของ เพ่ือสงเสริม 

การฝกอบรม การวิจัยอยางตอเนื่อง ใหการสนับสนุนการทําวิจัย การฝกอบรม ศึกษาดูงานทาง วิชาการและ

วิชาชีพ เขารวมการประชุมวิชาการทั้งในประเทศและตางประเทศ 

๓) การเสริมทักษะการจัดการเรียนการสอน และการประเมินผลใหทันสมัยตามกระบวนการ 

แพทยศาสตรศึกษา  
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๔) สนับสนุนใหอาจารยมีสวนรวมในกิจกรรมบริการวิชาการแกชุมชนที่เก่ียวของกับการพัฒนาองค 

ความรู  

๕) สนับสนุนการจัดทําผลงานทางวิชาการและวิชาชีพ 

๖.๖ แนวการฝกอบรมใหคําปรึกษานิสิต  

๑) คณะกรรมการฝกอบรม กําหนดอาจารยที่ปรึกษาประจําตัวแพทยประจําบาน โดยอาจารย ๑ คน

จะดูแลแพทยประจําบาน ๑ คน ตลอด ๓ ป  

๒) อาจารยที่ปรึกษา มีหนาที่รายงานผลการฝกอบรมแพทยประจําบานอยางสม่ําเสมอ อยางนอย  

๓ ครั้งตอป   

๓) อาจารยที่ปรึกษา มีหนาที่ใหคําแนะนําในการฝกอบรม เชน การใชชีวิตในฐานะแพทยประจําบาน 

การทํางานรวมเปนทีมกับสหวิชาชีพ การตั้งหัวขอวิจัย การทําโครงการในชุมชน ไปจนถึงการใชชวีิตสวนตัว  

๔) ปญหาที่แพทยประจําบานตองการใหเปนความลับ เมื่ออาจารยท่ีปรึกษาจะมีความตองการนํา

ปญหาไปปรึกษาอาจารยทานอื่น ตองมีหนังสือยินยอมจากแพทยประจําบาน 

๖.๗ แนวทางการใหรางวัลดานการศึกษาสําหรับอาจารย  

ศูนยแพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสุรินทร มีระบบการประเมินอาจารยแพทย และมี

ระบบใหเสนออาจารยแพทยที่มีผลงานโดนเดนในดานตางๆ เปนประจําทุกป ในกิจกรรมงานวันไหวครู และ

ประชุมวิชาการประจําป ไดแก  

- การคัดเลือกบุคคลผูสมควรไดรับรางวัลอาจารยแพทยดีเดน โดยพิจารณาจากความทุมเทเสียสละ

ดานการเรียน การสอน การบริการวิชาชีพ เสียสละ ชวยเหลืองานสวนรวม และเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม ซึ่ง

ถือเปนแบบอยาง ที่ดีสมควรยกยองเชิดชู 

- การมอบรางวัลอาจารยแพทยในดวงใจ โดยการโหวตจากนักศึกษา และผูเขารับการฝกอบรม  

ในสวนของภาควิชาเวชศาสตรครอบครัว กลุมงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลสุรินทร มีระบบการ

ประเมินอาจารยแพทย และระบบใหเสนออาจารยแพทยที่มีผลงานโดนเดนเปนประจําทุกปในกิจกรรมวันไหว

ครขูองภาควิชาฯ ไดแก การคัดเลือกบุคคลผูสมควรไดรับรางวัลอาจารยแพทยดีเดน โดยพิจารณาจากความ

ทุมเทเสียสละดานการเรียน การสอน การบริการวิชาชีพ เสียสละ ชวยเหลืองานสวนรวม และเปนผูมีคุณธรรม 

จริยธรรม ซึ่งถือเปนแบบอยางที่ดีสมควรยกยองเชิดชู 
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สาขาเวชศาสตรครอบครัว พ.ศ. ๒๕๖๓ เครือขายฝกอบรมโรงพยาบาลสุรินทร 

๗. ทรัพยากรทางการศึกษา 
 

๗.๑ สิ่งอํานวยความสะดวกดานกายภาพ (Physical facilities)  
ผูเรียนไดรับโอกาสในการเรียนรูผานการบรรยาย การบรรยายเชิงปฏิบัติการ ตลอดจนการอภิปราย

กลุม โดยมีสถานที่เหมาะสม เพียงพอ และมีสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผูพิการ ไดแก หองสมุด หองเรียน

สําหรับการเรียนรูที่สามารถจุผูเขาเรียนไดตั้งแต ๑๕-๒๐ คน ทุกหอง สามารถเชื่อมตอกับคอมพิวเตอร ระบบ

อินเทอรเน็ต สามารถนําเสนอดวยโปรเจคเตอรได 

๗.๒ การเขาถึงแหลงขอมูลทางวิชาการที่ทันสมัยและระบบสารสนเทศ  

ศูนยแพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสุรินทรจัดใหมีฐานขอมูลทางการแพทยออนไลน ไดแก 

Uptodate และ Clinicalkey ซึง่สามารถเขาใชบริการได ทั้งภายในมหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัยที่

สามารถเขาถึงได ๒๔ ชั่วโมง  

นอกจากนี้หองสมุดมีการตอบรับวารสารทั้งในและตางประเทศที่หลากหลาย มีระบบการเชื่อมตอ

อินเทอรเน็ตแบบไรสาย (Wi-Fi) ทั้งกลุมงานฯ และโรงพยาบาลจัดให โดยมีรหัสใหแพทยประจําบาน สําหรับ

สืบคนขอมูล ศึกษาความรูดวยตัวเอง รวมทั้งสามารถ download เอกสารงานวิจัย หรือ e-book ตาง ๆ ได  

ศูนยแพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสุรินทร มีระบบฐานขอมูล และหอง Tele-med 

สําหรับการอบรมระหวางสถาบัน นอกจากนี้ยังมีหองฝกปฏิบัติการ Simulation 

๗.๓ แหลงฝก (แนวทางการคัดเลือกสถานที่แหลงฝก จํานวนผูปวยทั้งผูปวนนอก และผูปวยในชุมชน)  

โรงพยาบาลสุรินทร เปนโรงพยาบาลระดับตติยภูมิท่ีมีศูนยแพทยเฉพาะทางที่มีความเปนเลิศ ได

มาตรฐานมีความทันสมัย ทั้งดานวิชาการและเทคโนโลยีทางการแพทย มีแพทยเฉพาะทางที่มีความเชี่ยวชาญ

หลากหลายสาขา มีอุปกรณสําหรับการฝกอบรมภาคปฏิบัติอยางเพียงพอ และมีขอกําหนด แนวทางสําหรับ

การบริหารจัดการเมื่อเกิดปญหาในการดูแลผูปวยของแพทยอยางชัดเจน ผูเขารับการฝกอบรมจะไดเรียนรูทั้ง

ภาคทฤษฎี และปฏิบัติในหลากหลายสาขาวิชาอยางเพียงพอภายใตการดูแลจากอาจารยแพทยอยางใกลชิด   

ศูนยบริการสุขภาพปฐมภูมิ ๔ แหง ในเครือขายของโรงพยาบาลสุรินทร สําหรับแพทยประจําบาน 

ไดแก   

๑) ศสม. กรุงศรนีอก 

๒) ศสม. ศุภกาญจน  

๓) ศสม. สุริยกานต  

๔) ศสม. สระโบราณ 

ซึ่งมีจํานวนผูปวยที่เปนโรคที่พบบอย หรือโรคไมซับซอนเพียงพอ สําหรับการฝกอบรมในฐานะแพทย

ประจําบาน รวมถึงฝกการประสานงานการสงตอผูปวยไปยังโรงพยาบาลสุรินทรผานระบบการสงตอของแตละ

เครือขาย โดยมีจํานวนผูปวยเพียงพอ และโรคท่ีหลากหลายสอดคลองกับผลลัพธของการเรียนรูที่คาดหวัง  
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สาขาเวชศาสตรครอบครัว พ.ศ. ๒๕๖๓ เครือขายฝกอบรมโรงพยาบาลสุรินทร 

ทั้งการดูแลผูปวยนอก การดูแลผูปวยที่มารับการรักษาในโรงพยาบาล การเตรียมตัวดูแลผูปวยตั้งแตกอนกลับ

บานและที่บานผูปวย และการดูแลประชากรในชุมชน  

การเขาถึงสิ่งอํานวยความสะดวกทางคลินิก และการเรียนภาคปฏิบัติที่พอเพียงสําหรับสนับสนุนการ

เรียนรู โรงพยาบาลชุมชนที่แพทยประจําบานจะไดเรียนรูตลอด ๒ เดือน เนนโรงพยาบาลชุมชนในเขตสุขภาพ

ที ่๙ เนื่องจากมีศักยภาพในการฝกอบรม และมีแพทยเวชศาสตรครอบครัวประจําในโรงพยาบาลชุมชนนั้นๆ มี

ประสบการณการรับนักศกึษาแพทยจากคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสุรนารีไปฝกปฏิบัติงาน มีรูปแบบการ

บริการที่เอ้ือตอการฝกอบรม และมีอุปกรณการฝกอบรมอยางเพียงพอ  

สําหรับภาคทฤษฎี ศูนยแพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสุรินทร มีหองประชุมและอุปกรณ

อิเล็กทรอนิกสท่ีเพียงพอสําหรับการจัดการเรียนการสอนที่ทันสมัยทุกรูปแบบ การเรียนรูและคนควาดวย

ตนเอง มีหองสมุดตั้งอยูภายในอาคารศูนยแพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสุรินทร ซึ่งมีหนังสือทาง

วิชาการที่หลากหลายและทันสมัย มีการจัดอบรมการสืบคนขอมูล และการใชโปรแกรมตางๆ ที่ผูเขารับการ

ฝกอบรมสามารถเขารวมไดตลอด  

มีหองพักแพทยประจําบานเปนสัดสวนในสถาบันสําหรับพักผอน ประชุมยอย หรือประชุมทางไกล

ผานโปรแกรมตางๆ สําหรับแพทยผูเขารับการฝกอบรม และมีอุปกรณเพียงพอสําหรับใหผูรับการฝกอบรม

เขาถึงสื่ออิเล็กทรอนิกส และสารสนเทศได 

๗.๔ การใชสือ่อเิล็กทรอนิกสเพื่อการฝกอบรมอยางมีประสิทธิภาพและถูกหลักจริยธรรม 

หองสมุดตั้งอยูภายในอาคารศูนยแพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสุรินทร สามารถหาขอมูล

ไดทั้ง e-resources (e-books, edatabases, e-Journal, e-Researches, e-Standard textbook และ   

e-Theses) ที่สามารถเขาถึงไดตลอด ๒๔ ชั่วโมง ซึ่งหองสมุดตอบรับวารสารทั้งในและตางประเทศท่ี 

หลากหลาย มีระบบการเชื่อมตออินเทอรเน็ตแบบไรสาย (Wi-Fi) ทั้งกลุมงานฯ และโรงพยาบาล โดยมีรหัสให

แพทยประจําบาน สําหรับสืบคนขอมูล ศึกษาความรูดวยตัวเอง รวมทั้งสามารถ download งานวิจัย หรือ e-

book ตางๆ ได 

๗.๕ การฝกประสบการณปฏิบัติงานเปนทีมสหวิชาชีพ  

แพทยประจําบานมีหนาที่ดูแลผูปวยนอก ทั้งผูปวยเฉียบพลัน ผูปวยก่ึงเฉียบพลัน และผูปวยเรื้อรัง รับ

คําปรึกษาจากแพทยเฉพาะทางตางแผนก ประเมินผูปวยที่แผนกผูปวยใน เพ่ือเตรียมพรอมกอนผูปวยจะกลับ

บาน รวมทั้งเตรียมการเยี่ยมบาน รวมกันกับทีมสหสาขาวิชาชีพ ไดแก พยาบาลวิชาชีพ เภสัชกร นัก

กายภาพบําบัด นักวิชาการสาธารณสุข อสม. และหนวยบริการปฐมภูมิในชุมชน เปนตน เพ่ือรวมดูแลผูปวย

อยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
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แผนการฝกอบรมแพทยประจําบาน เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

สาขาเวชศาสตรครอบครัว พ.ศ. ๒๕๖๓ เครือขายฝกอบรมโรงพยาบาลสุรินทร 

๗.๖ การประยุกตกระบวนการทางวิทยาศาสตรวิจัยในระหวางการฝกอบรม  

๑) แผนการฝกอบรมทําวิจัย 

- แพทยประจําบานชั้นปที่ ๑ กําหนดใหเปนชวงการตั้งคําถามวิจัย การคนหาขอมูล และ

วิจารณงานวิจัย รวมถึงสามารถเรียบเรียงวรรณกรรมที่คนควาจนสามารถเขียนเปนบทความได 

เพ่ือใหผูเรียนสามารถประยุกตและนําไปใชได โดยจัดเปนการอบรมตอเนื่องตลอด ๑ ป 

- แพทยประจําบานชั้นปที่ ๒ กําหนดใหเปนชวงเวลาสําหรับการเก็บขอมูล และวิเคราะหผล  

- แพทยประจาบานชั้นปที่ ๓ กําหนดใหเปนชวงเวลาของการสรุปผล ตีพิมพ และเผยแพรใน

วารสารที่ไดมาตรฐาน  

๒) กําหนดแพทยประจําบานชั้นปที่ ๑ ตองผานการอบรมการปฏิบัติงานวิจัยทางคลินิกที่ดีตามแนว

ปฏิบัต ิGood Clinical Practice (GCP)  

๓) กําหนดใหผูเรียนมีผลงานวิจัย ๑ เรื่อง ซึ่งเปนขอกําหนด และคุณสมบัติของการสอบวุฒิบัตร  

๗.๗ สถาบันมีนโยบายในการใหผูเชี่ยวชาญดานการศึกษา  

แผนงานฝกอบรมกําหนดใหเชิญผูเชี่ยวชาญดานแพทยศาสตรศกึษามาวิพากษแผนการฝกอบรมอยาง

นอยทุก ๕ ป และเมื่อมีการปรับปรุงแผนการฝกอบรมใหม  

๗.๘ การฝกอบรมในสถาบันอืน่ท้ังในและตางประเทศตามที่ระบุไวในหลักสูตรตลอดจนระบบการโอนผล

การฝกอบรม  

แผนงานฝกอบรมกําหนดใหแพทยประจําบานสามารถรับการฝกอบรมในสถาบันอื่นทั้งในและ

ตางประเทศได โดยประกอบดวย  

๑) วิชาบังคับเลือก (Selective) แพทยประจําบาน ในชวงชัน้ปที่ ๒ แผนงานฝกอบรมไดกําหนดให

แพทยประจําบานเลือกวิชาเลือกไดไมเกิน ๒ สาขา รวมระยะเวลาไมเกิน ๒ เดือน ไดแก  

- โรงพยาบาลแพทยแผนไทย และการแพทยทางเลือก 

- การดูแลผูสูงอายุ  

- อาชีวเวชศาสตร 

- นิติเวชศาสตร 

- การทําวิจัยทางคลินิก 

๒) วิชาเลือกอิสระ (Elective) แพทยประจําบานสามารถเลือกปฏิบัติงานในเรื่องที่สนใจ ภายใต

ดุลพินิจของสถาบันฝกอบรมหลัก วิชาเลือกอิสระมีระยะเวลา ๒ เดือน ในชวงชั้นปที ่๓ โดยแพทยประจําบาน

ตองเปนผูกําหนดวัตถุประสงคของการฝกอบรม และวิธีการประเมินตนเองรวมกับอาจารยที่ปรึกษากอนการ

ฝกอบรม 
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แผนการฝกอบรมแพทยประจําบาน เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

สาขาเวชศาสตรครอบครัว พ.ศ. ๒๕๖๓ เครือขายฝกอบรมโรงพยาบาลสุรินทร 

๓) โรงพยาบาลชุมชน (Community hospital experience) แพทยประจําบาน ตองมีการปฏิบัติ 

งานในโรงพยาบาลชุมชน อยางนอย ๒ เดือน แบงเปนชั้นปที ่๒ ระยะเวลา ๑ เดือน และชั้นปที ่๓ ระยะเวลา 

๑ เดือน เพ่ือใหมีประสบการณและเขาใจระบบการทํางานของโรงพยาบาลชุมชน  

๗.๙ บุคลากร 

โรงพยาบาลสุรินทร มีบุคลากรหลากหลายสาขาวิชาในการสนับสนุนการจัดประสบการณปฏิบัติงาน

ของแพทยผูเขารับการฝกอบรม เพ่ือฝกการทํางานเปนทีมรวมกับบุคลากรวิชาชีพอ่ืน ไดแก แพทยเฉพาะทาง

จากทุกสาขา ทันตแพทย พยาบาล เภสัชกร นักกายภาพบาบัด นักกิจกรรมบําบัด นักวิชาการสาธารณสุข 

นักจิตวิทยา นักโภชนาการ นักสังคมสงเคราะห และนักวิชาการศึกษา  

๗.๑๐ ความรู  

แผนการฝกอบรมแพทยประจําบาน สาขาเวชศาสตรครอบครัว เนนเรียนรูผานประสบการณตรง

รวมกับทีมสหสาขาวิชาชีพ และมีการนําเสนอ ทบทวนประเด็นจากการเรียนรูอยางสม่ําเสมอ โดยมีอาจารยที่

ปรึกษาใหคําแนะนํา  

นอกจากนี้ไดจัดใหมีอาจารยที่ปรึกษาวิจัย ซึ่งออกแบบการฝกอบรม การทําวิจัยตั้งแตชั้นปที ่๑ และ

ติดตามผลการทําวิจัยอยางสม่ําเสมอ ไปจนถึงการตีพิมพเผยแพร  

แผนการฝกอบรมฯ ยังมีการเชิญแพทยดานเวชศาสตรครอบครวัที่มีประสบการณการทํางานที่โดดเดน

จากภายนอกสถาบัน มาแลกเปลี่ยนประสบการณอยางสม่ําเสมอ  

๗.๑๑ การจัดทําแผนการดําเนินการ และการประเมินผลการฝกอบรม  

แผนการฝกอบรมแพทยประจําบาน มีการประชุมรวมกันระหวางคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

นอกจากนี้ยังเชิญผูมีสวนไดสวนเสีย และผูเชี่ยวชาญดานแพทยศาสตรศึกษามาวิพากษแผนการฝกอบรม 

พรอมใหคําแนะนําในการดําเนินงาน ตลอดจนวางแผนการประเมินแผนงานฝกอบรมที่เหมาะสม  

๗.๑๒ ทรัพยากรสนับสนุนอื่นๆ  

โรงพยาบาลสุรินทร ไดสนับสนุนงบประมาณสนับสนุนใหกับแพทยประจําบาน ดังนี้  

๑) คาตอบแทนสาขาขาดแคลนตามภาระ และคุณภาพงานของบุคลากร รวมถึงคาอยูเวรนอกเวลา

ราชการ  

๒) คาเงินเพ่ิมสําหรับตําแหนงของผูปฏิบัติงานดานสาธารณสุข (พ.ต.ส.) อัตรา ๕,๐๐๐ บาท/เดือน  

๓) งบสนับสนุนการประชุม/อบรม/สัมมนา ฝกปฏิบัติงานในประเทศ  

๔) งบในการดําเนินโครงการวิจัย  

๕) งบในการดําเนินโครงการในชุมชน  
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แผนการฝกอบรมแพทยประจําบาน เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

สาขาเวชศาสตรครอบครัว พ.ศ. ๒๕๖๓ เครือขายฝกอบรมโรงพยาบาลสุรินทร 

๘. การประเมินแผนการฝกอบรม 
 

๘.๑ การประเมินแผนการฝกอบรม 

เพ่ือใหมีการกํากับดูแลการฝกอบรมแพทยประจําบาน สาขาเวชศาสตรครอบครัว ใหเปนไปตามแผนการ 

ฝกอบรม/หลักสูตรประจําบาน คณะกรรมการบริหารหลักสูตรแพทยประจําบาน จัดใหมีการประเมินแผนการฝกอบรม/

หลักสูตร โดยผูมีสวนไดสวนเสียหลัก ไดแก อาจารยผูสอน แพทยผูเขารับการฝกอบรม โรงพยาบาลศูนย โรงพยาบาล

ชุมชนผูใชบัณฑิต และแพทยผูผานการฝกอบรมฯ โดยใหสอดคลองกับพันธกิจของแผนการฝกอบรม/หลักสูตร ใน

ประเด็น ดังตอไปนี ้ 

- ผลลัพธการเรียนรูที่พึงประสงค  

- แผนการฝกอบรม  

- ขั้นตอนการดําเนินงานของแผนการฝกอบรม  

- การวัดและประเมินผล  

- พัฒนาการของผูรับการฝกอบรม  

- ทรัพยากรทางการศึกษา  

- คุณสมบัติของอาจารยผูใหการฝกอบรม  

- ความสัมพันธระหวางนโยบายการรับสมัครผูรับการฝกอบรมและความตองการของระบบสุขภาพ  

- สถาบันฝกอบรมรวม  

- ขอควรปรับปรุง  

ผลการประเมินดังกลาวจะไดรับการนําไปปรับปรุงพัฒนาแผนการฝกอบรม/หลักสูตรผานการสัมมนาการเรียน

การสอนหลังปริญญาของสถาบันเปนประจําทุกป เพื่อใหเกิดความทันสมัย และตอบสนองตอความตองการของผูมีสวน

ไดสวนเสียอยางแทจริง 

๘.๒ กลไกในการประเมินหลักสูตร  

๑) กําหนดระยะเวลาในการดําเนินการของกิจกรรมการเรียนการสอนวิจัย รายงานครอบครัว และ

โครงการในชุมชน  

๒) มีการติดตามความคืบหนาของแฟมสะสมผลงานทุก ๖ เดือน  

๓) มีการประเมินการเรียน/กิจกรรม และนําผลเขาท่ีประชุมคณะกรรมการฝกอบรม ทั้งแนวทางการ

แกไขปรับปรุงกอนเริ่มปการศึกษาใหม  

๔) แผนการฝกอบรมกําหนดใหแพทยผูเรียนประเมินแผนงานฝกอบรมทุกปลายปการศึกษา  

๕) แผนการฝกอบรมไดเปดโอกาสใหแพทยประจําบานที่มีปญหาระหวางฝกอบรมไดปรึกษาอาจารย  

๖) คณะกรรมการฝกอบรมแพทยประจําบาน มีการประชุมอาจารยแพทยเปนระยะ โดยในการ

ประชุมอาจารยจะมีวาระสืบเนื่องเก่ียวกับ  

- พันธกิจของแผนการฝกอบรม  
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แผนการฝกอบรมแพทยประจําบาน เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

สาขาเวชศาสตรครอบครัว พ.ศ. ๒๕๖๓ เครือขายฝกอบรมโรงพยาบาลสุรินทร 

- ผลลัพธของการฝกอบรม  

- แนวทางการรับสมัครผูเขารับการฝกอบรม 

- การติดตามความกาวหนาของผูรับการฝกอบรม  

- แนวทางการประเมินผลของแผนงานฝกอบรมและขอควรปรับปรุง 

๘.๓ การประเมินภายในโดยการหาขอมูลปอนกลับเกี่ยวกับการฝกอบรม/หลักสูตร  

แผนการฝกอบรมมีนโยบายในการหาขอมูลปอนกลับเก่ียวกับการฝกอบรมจากหนวยงานตนสังกัดของแพทย

ประจําบานที่ผานการฝกอบรม และแหลงฝกปฏิบัติของแพทยประจําบาน โดยใชแบบสอบถาม และการออกเยี่ยมแหลง

ฝก เพื่อใชขอมูลแสดงถึงความสามารถในการปฏิบัติงานของแพทยผูสําเร็จการฝกอบรม นอกจากนี้ยังติดตามขอมูลจาก

ผูที่มีสวนไดสวนเสียตามพันธกิจอยางนอยปละ ๑ ครั้ง  

๘.๔ การประเมินจากภายนอก  

แผนการฝกอบรมไดกําหนดใหตองรับการประเมินสถาบันฝกอบรมแพทยประจําบาน สาขาเวชศาสตร

ครอบครัว จากราชวิทยาลัยฯ โดยมีการประกันคุณภาพการฝกอบรมจากคณะกรรมการฝกอบรมฯ อยางนอย

ทุก ๕ ป ซึ่งราชวิทยาลัยฯ ไดดําเนินงานภายใตการกํากับดูแลจากแพทยสภา และเปนผูมีอํานาจหนาที่ในการ

อนุมัติ หรือเพิกถอนการฝกอบรมหากไมผานเกณฑการประเมินคุณภาพ  

 

๙. การทบทวนและการพัฒนา 
 

เพ่ือใหการฝกอบรมแพทยประจําบาน สาขาเวชศาสตรครอบครัว ตอบสนองตอความตองการแพทยเฉพาะ

ทางของระบบสาธารณสุขของประเทศไทย สถาบันไดจัดใหมีการทบทวน และพัฒนาคุณภาพของหลักสูตรการฝกอบรม

ทุก ๕ ป โดยปรับปรุงกระบวนการ โครงสราง เนื้อหา ผลลัพธ และสมรรถนะของแพทยผูสําเร็จการ ฝกอบรม รวมถึง

การวัด การประเมินผล และสภาพแวดลอมในการฝกอบรมใหทันสมัยอยูเสมอ มีการปรับปรุง แกไขขอบกพรองท่ีตรวจ

พบ มีขอมูลอางอิง และแจงผลการทบทวน และพัฒนาใหแพทยสภารับทราบ โดยมีราชวิทยาลัยแพทยเวชศาสตร

ครอบครัวแหงประเทศไทยเปนผูกํากับดูแลการทบทวนดังกลาว  

 

๑o. การบริหารกิจการและธุรการ 
 

เพ่ือใหเกิดธรรมาภิบาลในการฝกอบรมแพทยเฉพาะทางสาขาเวชศาสตรครอบครัว สถาบันไดมีการบริหาร

จัดการหลักสูตรใหสอดคลองกับกฎระเบียบที่กําหนดไวในดานตางๆ ที่แพทยสภา และราชวิทยาลัยแพทยเวชศาสตร

ครอบครัวกําหนด ไดแก การรับสมัครผูเขารับการฝกอบรม (เกณฑการคัดเลือกและจํานวนที่รับ) การประสานงานการ

ฝกอบรม ดําเนินการวัดผล และประเมินผลลัพธของการฝกอบรมที่พึงประสงค ดําเนินการการออกเอกสารที่แสดงถึง

การสําเร็จการฝกอบรมในแตละระดบั หรือหลักฐานอยางเปนทางการอ่ืนๆ ที่สามารถใชเปนหลักฐานแสดงการผานการ

ฝกอบรมในระดับนั้นไดทั้งในประเทศและตางประเทศ  
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สําหรับการบริหารจัดการที่ด ีคณะกรรมการฝกอบรมแพทยประจําบานไดมีการกําหนดหนาที่รับผิดชอบ 

และอํานาจในการบริหาร จัดการงบประมาณของแผนการฝกอบรม/หลักสูตรใหสอดคลองกับความจําเปนดานการ

ฝกอบรม และกําหนดใหมีนักวิชาการการศึกษาปฏิบัติงาน และมีความเชี่ยวชาญที่เหมาะสมในดานตางๆ เพ่ือ

สนับสนุนการดําเนินการของการฝกอบรมและกิจกรรมอื่นๆ ที่เก่ียวของ เพ่ือใหเกิดการบริหารจัดการที่ดีและ

ใชทรัพยากรไดอยางเหมาะสม  

โรงพยาบาลสุรินทรเปนแหลงการฝกอบรมหลักตามหลักสูตรการฝกอบรมที่มีจํานวนสาขาความ

เชี่ยวชาญทางการแพทย และหนวยงานสนับสนุนดานอ่ืนๆ ที่เก่ียวของครบถวน สอดคลองกับขอบังคบั และ

ประกาศของแพทยสภาในการเปดการฝกอบรม  

 

๑๑. การประกันคณุภาพการฝกอบรม 
 

 โรงพยาบาลสุรินทร เปนสถาบันรวมผลิตผูเชี่ยวชาญ ดานเวชศาสตรครอบครัวท่ีไดผานการอนุมัติให

จัดการฝกอบรม และผานการประเมินความพรอมในการเปนสถาบันฝกอบรมแพทยเฉพาะทางสาขาเวชศาสตร

ครอบครัวจากราชวิทยาลัยแพทยเวชศาสตรครอบครัวแหงประเทศไทย ตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๖๑ และสถาบันได

จัดใหมีการประกันคุณภาพการฝกอบรมอยางตอเนื่องในป พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามเกณฑ WFME นอกจากนี้วางแผน

ใหมีประกันคุณภาพการศกึษาทุก ๕ ป หรือเมื่อราชวิทยาลัยเวชศาสตรครอบครัวมีการปรับปรุงหลักสูตร 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ๑ 

ความรูพื้นฐานและสมรรถนะหลัก ๖ ดาน 
 

  แผนการฝกอบรมกําหนดผลสัมฤทธิ์ของการฝกอบรม โดยอางอิงตามหลักสูตรการฝกอบรมแพทยประจําบานเพ่ือ

วุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตรครอบครัว ฉบับปรับปรุง ป พ.ศ. ๒๕๖๓ โดย

แพทยที่จบการฝกอบรมเฉพาะทางสาขาเวชศาสตรครอบครัวตองมีคุณสมบัติและความรู ความสามารถขั้นต่ําตามสมรรถนะหลัก

ทั้ง ๖ ดานดังตอไปนี้  

สมรรถนะดานท่ี ๑: การบริบาลผูปวย (Patient care) 

 ความรูพื้นฐานสําหรับแพทยเวชศาสตรครอบครัวเพ่ือใหบรรลุสมรรถนะ ประกอบดวย 

  ๑.๑ การเปนแพทยเวชศาสตรครอบครัว (Being a Family Physician) 

  ๑.๒ การปรึกษาดูแลในเวชปฏิบัติครอบครัว (The Family Practice Consultation) 

  ๑.๓ การสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรค (Health promotion and disease prevention) 

  ๑.๔ การดูแลผูปวยใน (Inpatient care) 

  ๑.๕ การดูแลผูปวยที่บาน/การเยี่ยมบาน (Home Health Care) 

สมรรถนะดานท่ี ๒: ความรูและทักษะหัตถการทางเวชกรรม (Medical Knowledge and Skills) 

 ความรูพื้นฐานและทกัษะสําหรับแพทยเวชศาสตรครอบครัวเพ่ือใหบรรลุสมรรถนะประกอบดวย 

  ๒.๑ วิทยาศาสตรการแพทยพ้ืนฐานของรางกายและจิตใจ ของคนทุกกลุมวัย 

  ๒.๒ ความรูความสามารถในวิชาชีพ และเชี่ยวชาญในสาขาเวชศาสตรครอบครัว 

  ๒.๓ การดูแลโดยมุงเนนครอบครัว (Family Oriented Approach) 

  ๒.๔ การดูแลโดยมุงเนนชุมชน (Community Oriented Approach) 
 

สมรรถนะดานที่ ๓: ทักษะระหวางบุคคลและการสื่อสาร (Interpersonal and Communication Skills) 

 ความรูพื้นฐานและทักษะสําหรับแพทยเวชศาสตรครอบครัวเพ่ือใหบรรลุสมรรถนะประกอบดวย 

  ๓.๑ การดูแลโดยยึดผูปวยเปนศูนยกลางในเวชปฏิบัติ 

  ๓.๒ การสื่อสารกับผูปวยเพ่ือรวมกันจัดลําดับความสําคัญของปญหา 

  ๓.๓ การสอน การเปนพี่เลี้ยง และการเปนท่ีปรึกษาทางคลินิก 

สมรรถนะดานท่ี ๔: การเรียนรูและการพัฒนาจากฐานการปฏิบัต ิ(Practice-Based Learning and 

Improvement) 

 ความรูพื้นฐานและทักษะสําหรับแพทยเวชศาสตรครอบครัวเพ่ือใหบรรลุสมรรถนะประกอบดวย 

  ๔.๑ การพัฒนาตนเองและการเรียนรูจากการปฏิบัติ (Practice-Based) ความคิดสรางสรรค

ตามหลักวิทยาศาสตรในการสรางองคความรูใหม และพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 

  ๔.๒ การเรียนรูและเพิ่มประสบการณไดดวยตนเองจากการปฏิบัต ิ

  ๔.๓ การดําเนินการวิจัยทางการแพทยและสาธารณสุข 

  ๔.๔  วิพากษบทความและงานวิจัยทางการแพทย และนําหลักฐานเชิงประจักษมาประยุกตใชในเวชปฏบิัติ 

  ๔.๕ การดูแลตนเองของแพทย (Physician health) 
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แผนการฝกอบรมแพทยประจําบาน เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
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สมรรถนะดานท่ี ๕: วิชาชีพนิยม (Professionalism) 

 ความรูพื้นฐานและทักษะสําหรับแพทยเวชศาสตรครอบครัวเพ่ือใหบรรลุสมรรถนะ มีดังนี ้

  ๕.๑ ธรรมาภิบาลทางคลินิก 

  ๕.๒ กฎหมายและจริยธรรมทางการแพทยและการประยุกตใชในเวชปฏิบัติ 

  ๕.๓ แสดงใหเห็นวาการใหการปรึกษาดูแลที่ดีตองอาศัยเจตคติของความเปนวิชาชีพ (Professionalism) 

  ๕.๔ การสรางความเสมอภาคและการใหคณุคาแกความแตกตาง (Promoting Equality and Valuing Diversity) 

สมรรถนะดานท่ี ๖: การทําเวชปฏิบัติใหสอดคลองกับระบบสุขภาพ (System-Based Practice) 

 ความรูพื้นฐานและทักษะสําหรับแพทยเวชศาสตรครอบครัวเพ่ือใหบรรลุสมรรถนะ มีดังนี ้

  ๖.๑ มีความรูเก่ียวกับระบบสุขภาพของประเทศ 

  ๖.๒ มีความรูเก่ียวกับการจัดการบริการปฐมภูมิ(Primary Care Management) 

  ๖.๓ ภาวะผูนํา (Leadership) 

  ๖.๔ การจัดการคุณภาพ (Quality management) 

  ๖.๕ ความปลอดภัยของผูปวย (Patient safety) 

  ๖.๖ การจัดการขอมูลและเทคโนโลย ี(Information management and technology) 

  ๖.๗ การบริหารการเงนิและเศรษฐศาสตรสาธารณสุข (Financial management and health economics) 
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แผนการฝกอบรมแพทยประจําบาน เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
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สมรรถนะดานท่ี ๑: การบริบาลผูปวย  

(Patient Care) 
 ความรูพ้ืนฐานและทักษะสําหรับแพทยเวชศาสตรครอบครัวเพ่ือใหบรรลสุมรรถนะในดานนี ้ประกอบดวย  

๑.๑ การเปนแพทยเวชศาสตรครอบครัว (Being a Family Physician)  

 ๑.๑.๑ การดูแลผูปวยที่มาดวยอาการหลากหลายและทุกสภาวะการเจ็บปวย  

  1.1.1.1 ภาวะหรือโรคท่ีพบบอยในบริการปฐมภูมิการซักประวัติตรวจรางกายและสงตรวจเพิ่มเติม

เพ่ือชวยในการวินิจฉัยและแนวทางการรักษาโดยการใหยาและไมใหยา  

  1.1.1.2 ระบาดวิทยาของโรคที่พบบอยในบริการปฐมภูมิ  

  1.1.1.3 ผูปวยที่มาดวยปญหาเฉียบพลันและเรื้อรังและบทบาทในสถานการณฉุกเฉินเมื่อจําเปน  

  1.1.1.4 ผูปวยที่มาในระยะที่อาการไมชัดเจน หรือยังไมสามารถวินิจฉัย ไดแก การสังเกตอาการการ

ใหคําแนะนํา ผูปวยการสงตรวจเพิ่มเติมและเริ่มการรักษาเบื้องตน 

  1.1.1.5 ผูปวยระยะทายและดูแลแบบประคับประคอง  

  1.1.1.6 การสงตรวจเพิ่มเติมที่เหมาะสมโดยคํานึงถึงประสิทธิภาพประสิทธิผล ความคุมคาและความคุมทุน  

  1.1.1.7 ทักษะในการใชกระบวนการตัดสินใจเลือกแนวทางการรักษา  

  1.1.1.8 แหลงขอมูลเก่ียวกับการสงตรวจเพิ่มเติมและทางเลือกในการรักษา  

  1.1.1.9 การแพทยเชิงประจักษและทักษะในการคนควาขอมูล  

  1.1.1.10 กลยุทธของการสงเสริมสุขภาพและปองกันโรค 

 1.1.2 การประสานการดูแลผูปวยรวมกับแพทยผูเชี่ยวชาญหรือบุคลากรสหสาขา  

  1.1.2.1 การสงตอผูปวยไปพบแพทยผูเชี่ยวชาญสอดคลองตามภาวะหรือโรค  

  1.1.2.2 การสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพกับผูปวยและบุคลากรสหสาขา  

  1.1.2.3 การดูแลผูปวยรวมกับแพทยผูเชี่ยวชาญหรือบุคลากรสหสาขา 

 1.1.3 การบริการสุขภาพแกผูปวยโดยคาํนึงถึงแนวปฏิบัติและขอจํา กัดตามสิทธิการรักษาพยาบาลของผูปวย  

  1.1.3.1 แนวทางการรักษาทีสอดคลองกับสิทธิการรักษาพยาบาลของผูปวย  

  1.1.3.2 การจัดระบบการบันทึกขอมูลผูปวยและการตรวจสอบคณุภาพระบบบริการท่ีสอดคลองกับ

สิทธิการรักษาพยาบาล  

  1.1.3.3 การใชเวชระเบียนและขอมูลทางการแพทย  

  1.1.3.4 แนวทางสนับสนนุการเขาถึงบริการของผูปวย  

  1.1.3.5 การจัดการระดับองคกรเพ่ือรองรับการดูแลผูปวยดวยภาวะหรือโรคเรื้อรัง  

  1.1.3.6 กระบวนการสงตอผูปวยไปยังหนวยบริการทุติยภูมิตติยภมิูและหนวยอ่ืน  

  1.1.3.7 การสื่อสารและประสานงานระหวางหนวยบริการปฐมภูมิกับหนวยบริการทุติยภูมิและตติยภูม ิ 

  1.1.3.8 แนวทางการทํางานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธผิลเชน กลยุทธที่ใชสําหรบัความไมแนนอนที่

พบจากบริการปฐมภูม ิ 

  1.1.3.9 การวางตนเปนกระบอกเสยีงใหกับผูปวยเปนผูนําตอรอง หรอืประนีประนอมเพ่ือธํารงไวซึ่งสิทธิ

ของผูปวย 
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1.2 การปรึกษาดูแลในเวชปฏิบตัิครอบครัว (The Family Practice Consultation)  

 แพทยเวชศาสตรครอบครัวควรมีความรูพื้นฐานและทักษะการใหคําปรึกษาดูแลในแตละสถานการณ

ไดดังตอไปนี้  

 1.2.1 การใหคําปรึกษาดูแลแกผูปวย  

  1.2.1.1 ความเปนปจเจกบุคคลความแตกตางดานพฤติกรรม ทัศนคติอายุ เพศ เชื้อชาติและพ้ืนฐานทางสังคม  

  1.2.1.2 การตอบสนองตอความตองการความคาดหวังของผูปวยและเหตุผลที่ผูปวยมาปรึกษาแพทย  

  1.2.1.3 บทบาทและความรบัผิดชอบของแพทยเวชศาสตรครอบครวัที่ควรมีตอผูปวย   

  1.2.1.4 การทํา ใหผูปวยเขาใจปญหาความเจ็บปวยและแนวทางการดูแลรักษา เพื่อ ใหเกิดพลังใจในการ

ดูแลสุขภาพของตนเอง  

  1.2.1.5 การดูแลรักษาโรคและความเจ็บปวยของผูปวยตามแนวปฏบิัติที่ไดรับการ ยอมรับ และสอดคลอง

กับบริบทของผูปวย ครอบครวั และชุมชน  

  1.2.1.6 ความสมดุลระหวางความตองการดานสุขภาพสวนบุคคล ขอมูลเวชปฏิบัต ิเชิงประจักษและระบบ

บริการสาธารณสุข  

 1.2.2 การใหคําปรึกษาดูแลแกครอบครัว ญาติเพ่ือน หรือผูดูแลผูปวย  

  1.2.2.1 อิทธิพลของการเจ็บปวยท่ีอาจสงผลกระทบตอคนรอบขางผูปวย  

  1.2.2.2 การรักษาความลับของผูปวย  

  1.2.2.3 การสนับสนนุใหครอบครวั ญาติเพ่ือน หรือผูดูแลผูปวยเขามามีสวนรวม ในการดูแล   

 1.2.3 การใหคําปรึกษาดูแลแกผูรวมงาน  

  1.2.3.1 การทํางานรวมกับทีมสหสาขาในทุกระดับบริการสุขภาพ  

  1.2.3.2 การทํางานรวมกับบุคคลในองคกรอ่ืน เชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น  

  1.2.3.3 การใหเกียรติและเห็นอกเห็นใจผูรวมงาน 

1.3 การสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรค (Health promotion and disease prevention)  

 1.3.1 การดูแลและวางแผนรวมกับผูปวยในการสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคโดยคํานึงถงึหลัก

เหตุผลทางวิชาการ (evidence-based medicine) และความคุมคา (cost-efficiency)  

 1.3.2 การตรวจคัดกรองโรคและความเสี่ยงทางสุขภาพ  

  1.3.2.1 โปรแกรมการตรวจคัดกรองสุขภาพที่เหมาะสมกับเพศวัย และความเสี่ยงของแตละบุคคล  

  1.3.2.2 การประเมินความเสี่ยงตอโรค (risk factor) เปนรายบุคคล  

  1.3.2.3 การแปลผลการตรวจคัดกรองโรคที่พบบอย  

  1.3.2.4 การวิเคราะหความชุกของและความเสี่ยงของโรคท่ีพบบอยในชุมชน 

  1.3.2.5 การสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคโดยความเชื่อมโยงกับการรักษาโรคและการ

ฟนฟูสุขภาพ  

 1.3.3 ประโยชนและความเสี่ยงในการรับวัคซีนและภูมิคุมกัน  

 1.3.4 การใหคําปรึกษาเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมท่ีเสี่ยงตอสุขภาพ  

 1.3.5 การสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคโดยคาํนึงถึงลักษณะเฉพาะของบุคคลครอบครัว สังคม 

ความเชื่อและวัฒนธรรมทองถิ่น 
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1.4 การดูแลผูปวยใน (Inpatient care)  

 1.4.1 การรวมวางแผนและดูแลผูปวยในชวงเชื่อมตอ (Intermediate care) เพื่อการดูแลรักษาที่ตอเนื่อง ตั้งแตกอน

เขานอนที่โรงพยาบาลจนถึงกอนออกจากโรงพยาบาล (Discharge care plan)  

 1.4.2 การรับปรึกษาผูปวยที่มีปญหาซับซอนหลายมิติตองการการดูแลจากสหสาขาวชิาชีพ (Holistic care 

consultation)  
 1.4.3 การดูแลเบ้ืองตนใหแกผูปวยในตามบริบทของโรงพยาบาลชุมชน 

1.5 การดูแลผูปวยที่บาน/การเย่ียมบาน (Home Health Care)  

 1.5.1 หลักการของการดูแลผูปวยที่บาน/การเยี่ยมบาน  

  1.5.1.1 ความสําคัญความหมาย วัตถุประสงคของการดูแลผูปวยที่บาน/การเยี่ยม บาน  

  1.5.1.2 ขอบงชี้และชนิดของการดูแลผูปวยที่บาน/การเยี่ยมบาน  

  1.5.1.3 บทบาทของแพทยเวชศาสตรครอบครัวในการดูแลผูปวยที่บาน/การเยี่ยม บาน 

 1.5.2 การเตรียมการและการดูแลผูปวยที่บาน/เยี่ยมบาน  

  1.5.2.1 การวางแผนจําหนายผูปวยรวมกับทีมรับผิดชอบดูแลผูปวยของแตละโรงพยาบาล  

  1.5.2.๒ การวางแผนการเขาเยี่ยมบานเพ่ือรักษาตอเนื่อง - การจัดเตรียมอุปกรณในกระเปาเยี่ยม

บานตามความจําเปนในการเยี่ยมบานผูปวยแตละราย - การจัดลําดับความสําคัญกอนหลังตามความเสี่ยงความรุนแรง

ของปญหา และระยะเวลาท่ีเหมาะสมในการเขาเยี่ยมบาน  

 1.5.3 การประเมิน วินิจฉัยและจัดการปญหารวมกับผูปวยและครอบครัว 

  1.5.3.1 การประเมินการดูแลตนเองที่บานของผูปวย  

  1.5.3.2 การวินิจฉัยปญหาและการรักษาเบื้องตน ในภาวะฉุกเฉินระหวางการเยี่ยมบาน และสงตอ

ผูปวยไปยังโรงพยาบาล  

  1.5.3.3 การสงตรวจทางหองปฏิบัติการเพ่ิมเติมและการรักษาโดยคํานึงถึงขอจํากัด ทั้งในสวนความ

เจ็บปวยอุปกรณและเทคโนโลยีในผูปวยที่ใหการดูแลที่บาน/เยี่ยมบาน  

  1.5.3.๔ การประเมินสภาพแวดลอมและความปลอดภัยที่บาน  

  1.5.3.๕ การประเมินภาวะเครียดของผูดูแลที่อาจเกิดจากการดูแลผูปวยและการจัดการกับ

ความเครียดที่เกิดข้ึน  

  1.5.3.๖ แนวทางการดูแลผูปวยท่ีบาน/การเยี่ยมบาน จากการตัดสินใจรวมกันระหวางผูดูแลรักษา

และผูปวยเปนพื้นฐานโดยตระหนักถึงวัฒนธรรมของชุมชนที่มีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตออารมณความรูสึกและการ

ตัดสินใจของผูปวย  

  1.5.3.๗ ทักษะการการคนหาขอมูลที่จําเปนและทักษะการสังเกตสิ่งแวดลอมรอบตัวผูปวย  

  1.5.3.๘ อุปกรณชวยเหลือในการดูแลผูปวยที่บานตามบริบทของผูปวยและของโรงพยาบาล 

ตัวอยางเชน การใช home oxygen therapy เครื่องดูดเสมหะ อุปกรณสําหรับการฟอกไตทางหนาทอง และเครื่องพนยา  

  1.5.3.๙ ทักษะการสื่อสารกับผูปวย ครอบครวั และชุมชน รวมถึงบคุคลากรทางการแพทยอ่ืนในระหวางการ

เยี่ยมบาน  

  1.5.3.๑๐ การบันทึกขอมูลของผูปวยและครอบครัวในการดูแลผูปวยที่บาน/การเยี่ยมบานเพ่ือใชสื่อสาร

กับบุคลากรทางการแพทยทั้งในระดับปฐมภูมิดวยกันและตางระดับ 
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 1.5.4 การทํา งานรวมกับทีมบุคลากรทางการแพทยสหสาขาวิชา ในการดูแลผูปวยที่บาน/ การเยี่ยมบาน  

  1.5.4.1 บทบาทของบุคลากรอ่ืน ใๆนทีมเยี่ยมบาน (ตัวอยางเชน พยาบาล นักกายภาพ บําบัด นักโภชนากร)  

  1.5.4.2 การเปนผูนํา ท่ีดีในทีมเยี่ยมบานและแสดงบทบาทของแพทยในทีมสหสาขา วิชาในการดูแลผูปวย

ที่บาน  

 1.5.5 การจัดบริการดูแลผูปวยทีบ่าน/การเยี่ยมบานในบริการปฐมภูม ิ 

  1.5.5.1 ฐานขอมูลท่ีเก่ียวกับผูปวยในการเยี่ยมบานที่สามารถเชื่อมโยงการดูแลอยาง ตอเนื่องระหวาง

บุคลากรทางการแพทยในแตละสาขา 

  1.5.5.2 ขอจํา กัดของการดูแลผูปวยที่บาน/การเยี่ยมบานและแนวทางการแกไข  

  1.5.5.3 การพัฒนาจุดมุงหมายในการดูแลผูปวยที่บานและชุมชน 

สมรรถนะดานท่ี 2: ความรูและทักษะหัตถการทางเวชกรรม  

(Medical Knowledge and Skills) 
 ความรูพ้ืนฐาน และทักษะสําหรับแพทยเวชศาสตรครอบครัวเพ่ือใหบรรลสุมรรถนะในดานนี ้ประกอบดวย  

2.1 วิทยาศาสตรการแพทยพื้นฐานของรางกายและจิตใจของคนทุกกลุมวัย  

 2.1.1 วงชีวิตของบุคคลและครอบครัว  

 2.1.2 จิตวิทยาพัฒนาการของมนุษย  

 2.1.3 กลไกของความชรา  

2.2 ความรูความสามารถในวิชาชีพและเชี่ยวชาญในสาขาเวชศาสตรครอบครัว  

 2.2.1 การปรึกษาดูแลแบบองครวมกับผูปวยอยางเหมาะสม  

 2.2.2 การบริหารเวลาในการปรึกษาดูแล  

 2.2.3 ทักษะการสื่อสารที่ดีระหวางแพทยและผูปวย  

 2.2.4 ทักษะการสื่อสารในการใหการปรึกษาดูแลใหสอดคลองกับความตองการของผูปวย  

 2.2.5 การวินิจฉัยและการวินิจฉัยแยกโรครายแรง  

 2.2.6 การปรึกษาและดูแลอาการเจ็บปวยที่ไมชัดเจน  

 2.2.7 การใชประโยชนจากการบันทึกเวชระเบียนเพ่ือการดูแลผูปวยอยางมีประสิทธิภาพ  

 2.2.8 การใชเวลาและประสานงานกับแหลงสนับสนุนตางๆเพ่ือการดูแลรักษาอยางมีคุณภาพ  

2.3 การดูแลโดยมุงเนนครอบครัว (Family Oriented Approach)  

 2.3.1 การใหคําแนะนําขอมูลสุขภาพและการสรางเสริมสุขภาพแกผูปวยและครอบครัว  

  2.3.1.1 การสื่อสารเกี่ยวกับขอมูลที่ตรวจพบและทางเลือกในการรักษาใหกับสมาชิกในครอบครัวอยาง

สม่ําเสมอและชัดเจน  

  2.3.1.2 การคนหา รับรูและเขาใจปญหาความกังวลของสมาชิกในครอบครัว  

  2.3.1.3 การทําหนาที่ของครอบครัวที่เปลี่ยนไปการดูแลและสงตอครอบครัวเพ่ือรับการรักษาหากมีความ

จําเปน 

  2.3.1.4 การกระตุนสงเสริมและการประสานใหครอบครัวมีสวนรวมในการสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรค

แกคนในครอบครัวเชน การสูบบุหรี่การดื่มสุรา เปนตน  
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แผนการฝกอบรมแพทยประจําบาน เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

สาขาเวชศาสตรครอบครัว พ.ศ. ๒๕๖๓ เครือขายฝกอบรมโรงพยาบาลสุรินทร 

 2.3.2 การประเมินความรูสึก สุขภาพจิตของสมาชิกในครอบครัวและใหการสนับสนุน  

  2.3.2.1 การมีสวนรวมของสมาชิกครอบครัวในการดูแลผูมีปญหาทางสุขภาพจิต  

  2.3.2.2 ผลกระทบของการมีผูปวยทางสุขภาพจิตท่ีมีตอบุคคลในครอบครัว  

  2.3.2.3 การสื่อสารกับบุคคลในครอบครัวเพื่อใหเปนสวนหนึ่งในการดูแลภาวะทาง สุขภาพจิต  

  2.3.2.4 ความรูสํา หรับครอบครัวในการสังเกตอาการการคัดกรองและการดูแลเบื้องตน แกผูมีปญหาทาง

สุขภาพจิตในครอบครัว  

  2.3.2.5 การประคบัประคองครอบครัวในภาวะวิกฤติจากผูท่ีมีปญหาทางสุขภาพจิต  

  2.3.2.6 การคนหาศักยภาพของครอบครัว เพ่ือใหมีสวนรวมในการปรับเปลี่ยน พฤติกรรมของผูปวย  

  2.3.2.7 การใหคําปรึกษาและคําแนะนําที่สอดคลองกับความตองการความกังวลและความรูสึกของ

ครอบครัว  

 2.3.3 ประเมินครอบครวัอยางเปนระบบ และวางแผนเพ่ือแกปญหา  

  2.3.3.1 การประเมินการทํา หนาที่ของครอบครัวอยางเปนระบบ  

  2.3.3.2 การสนับสนนุสมาชิกทุกคนในครอบครวัโดยไมมีการเลือกขาง  

  2.3.3.3 การชวยใหสมาชิกในครอบครัวมองเหน็ความจําเปนท่ีตองรวมกันแกไขปญหาที่เกิดขึ้นใน

ครอบครัว  

  2.3.3.4 การรวมคนหาแนวทางแกปญหาใหกับสมาชิกในครอบครวัเกิดความเห็นรวมท่ีทุกคนยอมรับได  

 2.3.4 แผนในการดํา เนินการดูแลผูปวยและครอบครัวที่บาน 

2.4 ดูแลโดยมุงเนนชุมชน (Community Oriented Approach) ความรูและทักษะท่ีใชเพ่ือชวยใหเกิด

ความสอดคลองและสมดุลระหวางความตองการดานสุขภาพของตัวบุคคลและของชุมชน ไดแก  

 2.4.1 ความตองการดานสุขภาพของชุมชนโดยใชขอมูลลักษณะประชากรและระบาดวิทยา  

 2.4.2 ความสัมพันธกันระหวางสุขภาพและสังคม  

  2.4.2.1 การใหบริการที่เก่ียวกับผลกระทบของภาวะตราบาป (stigma) และการแยกตัวจากสังคม 

  2.4.2.2 ขอขัดแยงทางจริยศาสตรของการใชยาเพ่ือสงบอาการผูปวยในเหตุผลทางสังคม  

  2.4.2.3 การจัดการภาวะความไมเทาเทียมทางสังคมได  

  2.4.2.4 การประเมินองคกรทางสังคมและสุขภาพ ทั้งหนวยราชการและเอกชนที่มีสวนในการดูแล

ผูปวยที่มีปญหาทางสุขภาพจิตและใชกลไกทางสังคมเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชน   

  2.4.2.5 การดูแลรวมกับหนวยงานอ่ืนเพ่ือดูแลปญหาพฤติกรรมและสุขภาพจิตของประชาชนโดย

คํานึงถึงบริบทสภาพแวดลอม สังคม วัฒนธรรม คานิยมความเชื่อของคนชุมชน  

  2.4.2.6 แผนงานพัฒนาสุขภาพจิตซึ่งสะทอนถึงมุมมองของประชาชนในทองถิ่น  

 2.4.3 ผลกระทบของความยากจนเชื้อชาติและการระบาดของโรคทองถ่ินตอสุขภาพของคนในชุมชน 

 2.4.4 การสงเสริมใหเกิดความเทาเทียมกันในการรับบริการสุขภาพ  

 2.4.5 ความสําคัญของการมีขอมูลระดับหนวยบริการและขอมูลของชุมชนเพื่อใชในการประกันคุณภาพของ

หนวยบริการ  

 2.4.6 การชวยใหเกิดความสอดคลองของความตองการดานสุขภาพของตัวบุคคลและของชุมชน 

 2.4.7 บทบาทของแพทยเวชศาสตรครอบครัวตอการเปนคณะกรรมการสุขภาพระดับพ้ืนที่  
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 2.4.8 การวางแผนจัดกิจกรรมสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคใหแกชุมชนโดยคาํนึงถึงบริบทของชุมชนเปนหลัก  

  2.4.8.1 การบริหารจัดการระบบการสรางเสริมสุขภาพ และปองกันโรคใหแกคนในชุมชนโดยประสานความ

รวมมือกับชุมชนและหนวยงานตางๆ  ในชุมชน  

  2.4.8.2 การวางแผนจัดกิจกรรมสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคใหแกชุมชนโดยคํานึงถึงบริบทของชุมชน  

  2.4.8.3 การสงเสริมใหมีการคัดสรรบุคคลตนแบบในชุมชนดานการสรางเสริมสุขภาพ และปองกันโรค  

 2.4.9 นโยบายของรัฐบาลในการดูแลสาธารณสุขชุมชนกับการใหบริการที่บานผูปวยตามบริบทของชุมชน  

  2.4.9.1 การพัฒนาองคความรูดานตาง  ๆตัวอยางเชน การจัดการ การบริการ การติดตอสื่อสารมาใช

ทํางานในพ้ืนท่ีที่รับผิดชอบ  

  2.4.9.2 การรูจักชุมชน แหลงชวยเหลือของชุมชนและวิธีการเขาถึง 

  2.4.9.3 แนวทางท่ีเหมาะสมในการเยี่ยมบานที่แตกตางกันในแตละชุมชน  

  2.4.9.4 แผนกลยุทธเพ่ือสรางเครือขายในการเยี่ยมบานแตละชุมชนไดอยางเหมาะสม  

  2.4.9.5 บทบาทของอาสาสมัครชุมชนในการดูแลผูปวยที่บาน/การเยี่ยมบานได

สมรรถนะดานท่ี 3: ทักษะระหวางบุคคลและการสื่อสาร  

   (Interpersonal and Communication Skills) 
 ความรูพ้ืนฐานและทักษะสําหรับแพทยเวชศาสตรครอบครัวเพ่ือใหบรรลสุมรรถนะในดานนี ้ประกอบดวย  

3.1 การดูแลโดยยึดผูปวยเปนศูนยกลางในเวชปฏิบัติ  

 3.1.1 การคนหาท้ังโรคและความเจ็บปวยของผูปวย  

 3.1.2 การดูแลแบบองครวมโดยปรับตามบริบทของวฒันธรรม  

  3.1.2.1 การใหคุณคาและความเชือ่ของบุคคล ครอบครัวสังคมและวฒันธรรม ที่หลากหลาย  

  3.1.2.2 บริบทของวัฒนธรรมและความเชื่อของผูปวยที่มีผลตอการดูแลสุขภาพและบริการทางการแพทย  

 3.1.3 การสรางความสัมพันธที่ดีระหวางผูปวยและแพทยและการยอมรับในตัวตนของผูปวย  

  3.1.3.1 การดูแลโดยเคารพในตัวตนของผูปวย  

  3.1.3.2 การสื่อสารกับผูปวยโดยสะทอนใหเหน็ตัวตนและความตองการที่แทจริงของ ผูปวย  

 3.1.3.3 การสรางความสมดลุของความรูสึกตอกันและระยะหางที่เหมาะสมระหวาง แพทยและผูปวย  

 3.1.4 การดูแลอยางตอเนื่องตามความตองการของผูปวยการติดตามและประสานเม่ือไดสงตอผูปวยไปรับการรักษาท่ีอื่น  

  3.1.4.1 ความตอเนื่องที่เก่ียวกับบุคคลความตอเนื่องของขอมูลในการมารับบริการแตละครั้งของผูปวย  

  3.1.4.2 การชวยใหผูปวยเขาใจและปรับตัวตอปญหาทีส่งผลกับการดําเนินชวีติอยาง ตอเนื่อง  

  3.1.4.3 การบันทึกขอมูลการเจ็บปวยอยางมีประสิทธิภาพสามารถใชตดิตามดูแล ในระยะยาวแมวาจะมี

การเปลีย่นแปลงบุคลากรผูดูแล 

3.2 การสื่อสารกับผูปวยเพื่อรวมกันจัดลํา ดับความสําคัญของปญหา  

 3.2.1 การคนหาความคิดความกังวลและความคาดหวังของผูปวยบูรณาการไปกับมุมมองการดูแลโดยแพทย เพ่ือทําให

เกิดความเห็นรวมกันและการกําหนดแผนการรักษา  

 3.2.2 การสรางความรวมมือระหวางแพทยและผูปวย  
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3.3 การสอน การเปนพี่เลี้ยง และการเปนที่ปรึกษาทางคลินิก  

 3.3.1 หลักการและจิตวิทยาการเรียนแบบผูใหญ  

 3.3.2 รูปแบบการเรียนรูที่แตกตางกันของแตละบุคคล การวิเคราะหความตองการของ ผูเรียนและการออกแบบ

รูปแบบ/กระบวนการเรยีนรูที่เหมาะกับความตองการเฉพาะของผูเรียน  

 3.3.3 แนวทางวิธีการสอนโดยผูเรยีนเปนศนูยกลาง  

 3.3.4 การวางแผนและประเมินโครงสรางการสอนที่เหมาะกับสิ่งที่ผูเรยีนนาจะไดเรียนรู  

 3.3.5 การจัดการเรียนการสอนแบบกลุมยอย (small group)  

 3.3.6 การนําเสนอการสอนที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับผูฟงสรางปฏิสัมพันธและการมีสวนรวมของผูฟง  

 3.3.7 การผสมผสานรูปแบบตาง ๆ  ของจัดการเรียนการสอนเขาไปในการจัดบริการ และ ความรูทางเทคโนโลยี

สารสนเทศที่นํามาใชในการสอน  

 3.3.๘ การใหขอมูลยอนกลับเพ่ือการปรับปรงุอยางมีประสิทธภิาพสําหรับเพ่ือนรวมงาน  

 3.3.๙ หนาท่ีและจุดมุงหมายของการเปนพี่เลี้ยงท้ังในดานปฏิบัติงาน และดานการเรียนการสอน ระบุความแตกตางใน

ประเด็นของของประโยชนท่ีไดรับ ขอจํากัดระหวางการเปนพี่เลี้ยง และการเปนท่ีปรึกษา (อยางเปนทางการและไมเปนเปน

ทางการ)  

 3.3.1๐ การสรางปฏิสัมพันธระหวางกิจกรรมการสอนกับการใหขอมูลยอนกลับระหวางปฏิบัติงาน   

 3.3.1๑ การแสวงหาและเรียนรูแนวทางปรบัปรุงสมรรถนะดานการสอนจากเสียงสะทอนของผูเรียน   

 3.3.1๒ ทักษะการพูดในที่ชุมชน  

 3.3.1๓ จิตวิทยาการใหรางวัลและการลงโทษ เพื่อกระตุนการเรียนรู 

สมรรถนะดานท่ี 4: การเรียนรูและการพัฒนาจากฐานการปฏิบตั ิ

(Practice-Based Learning and Improvement) 
 ความรูพ้ืนฐานและทักษะสํา หรับแพทยเวชศาสตรครอบครัวเพ่ือใหบรรลสุมรรถนะในดานนี ้ประกอบดวย  

4.1 การพัฒนาตนเองและการเรียนรูจากการปฏิบัติ (Practice-Based) ความคิดสรางสรรคตามหลัก

วิทยาศาสตรในการสรางองคความรูใหม และพัฒนาระบบบริการสุขภาพ  

 4.1.1 การเรยีนรูจากการทําเวชปฏิบัติ (Practice based learning)  

 4.1.2 การรวบรวมความรูแบบฝงลกึ (Tacit Knowledge) และความรูชัดแจง (Explicit Knowledge) ในองคกร  

 4.1.3 การมีสวนรวมในกระบวนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ  

4.2 การเรียนรูและเพิ่มประสบการณไดดวยตนเองจากการปฏิบัต ิ 

 4.2.1 การเรียนรูจากประสบการณ (Experiential learning)  

 4.2.2 การเปนผูปฏบิัติที่เรียนรูจากการสะทอนคิด (Reflective practitioner)  

 4.2.3 การเสริมประสบการณ การเรียนรูตอเนื่องในเรื่องที่สนใจและชวยสงเสริมการทําเวชปฏิบัต ิ

4.3 การดําเนินการวิจัยทางการแพทยและสาธารณสุข  

 4.3.1 ความรูพื้นฐานและทักษะดานงานวิจัย  

  4.3.1.1 การคนหาเอกสารงานวิจยัที่เก่ียวของ  

  4.3.1.2 การวิพากษงานวิจัย  
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  4.3.1.3 การตั้งกรอบแนวคิดคาํ ถาม  

  4.3.1.4 การสืบคนขอมูล  

  4.3.1.5 การนําขอมูลไปใชในชีวิตจริง  

  4.3.1.6 สถิติจริยธรรมทางการวิจัย  

 4.3.2 ความรูพ้ืนฐานและทักษะดานกิจกรรมทางวิชาการ (การเรยีนการสอน)  

  4.3.2.1 การกําหนดวัตถุประสงคของการเรียน  

  4.3.2.2 การใชวิธีการสอนที่เหมาะสม 

  4.3.2.3 การประเมินผลการสอน  

  4.3.2.4 การวิเคราะหขอมูล  

  4.3.2.5 การประเมินตนเองโดยการสะทอนกลับจากบุคคลอื่น  

 4.3.3 การนําปญหาจากเวชปฏิบติัไปสูการคดิคําถามวิจัยและสรางงานวิจัยไดได  

 4.3.4 รูปแบบวิจัยที่เหมาะสมกับคาํถามวิจัย  

 4.3.5 การสรางแบบสอบถาม  

 4.3.6 การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณและคุณภาพ  

 4.3.7 การคนหาและสรปุขอมูลไดอยางเหมาะสม  

 4.3.8 การอภิปรายและสรุปผลงานวิจัย  

 4.3.9 ประยุกตใชบรบิทของชุมชนในการวิจัย เชน การใชภูมิปญญาและทรัพยากรที่มีอยูในชุมชนมาใชแกปญหา 

4.4 วิพากษบทความและงานวิจัยทางการแพทยและนําหลักฐานเชิงประจักษมาประยุกตใช ในเวชปฏิบัติ 

 4.4.1 การติดตามหลักฐานใหม ๆ  ท่ีจําเปนสําหรบัการทํา evidence-based medicine อยางสม่ําเสมอ  

 4.4.2 ประเมินพฤติกรรมและเปลี่ยนแปลงเวชปฏิบัติใหเหมาะสมกับหลักฐานใหมที่ดีท่ีสุด อยางสม่ําเสมอ 

 4.4.3 แหลงที่จะสามารถไดมาซึ่งหลักฐานทางวิทยาศาสตรท่ีด ี 

 4.4.4 การประเมินหลักฐานทางวทิยาศาสตรที่ออนและที่หนักแนน  

 4.4.5 การเบี่ยงเบนของหลักฐานทางวิทยาศาสตร  

 4.4.6 การประเมินคุณภาพของงานวิจัยจากบทคัดยองานวิจยั  

 4.4.7 การแปลความ การวิเคราะห ประเมิน และการประยุกตใชหลักฐานทางวิทยาศาสตรตามบริบทที่เปลี่ยนไป  

4.5 การดูแลตนเองของแพทย (Physician health) 

๔.๕.๑ กรอบเวลาการทํางานของแพทยภาครัฐ และจัดชวงเวลาการทํางานของตนเองไดอยางเหมาะสม 

 4.5.2. สามารถดูแลสุขภาพกายตนเองใหสมบูรณแข็งแรงและพรอมในการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ เชน การออกกําลัง

กาย การรับประทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะการพักผอนที่เพียงพอ เปนตน  

 4.5.3. สามารถดูแลสุขภาพจิตตนเองใหดีนําไปสูแกปญหาไดอยางเหมาะสมและมีความรูสึกภาคภูมิใจในตนเอง 

ตลอดจนสามารถจัดการอารมณ ความเศรา หรือ ความเครียดความวิตกกังวลได          

 4.5.4. สามารถดูแลสุขภาพตนเองทางดานสังคม และจิตวิญญาณ โดยมีความสัมพันธที่ดีกับเพ่ือนรวมงาน 

ผูบังคับบัญชา รวมท้ังมีกิจกรรมสนัทนาการ หรือกิจกรรมยามวางที่ดเีหมาะสม และปลอดภัย  
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สมรรถนะดานท่ี 5: วิชาชีพนิยม  

   (Professionalism) 
ความรูพ้ืนฐาน และทักษะสําหรับแพทยเวชศาสตรครอบครัว เพ่ือใหบรรลสุมรรถนะในดานนี ้ประกอบดวย  

5.1 ธรรมาภิบาลทางคลินิก  

 5.1.1 ธรรมาภบิาลทางคลินิก อันไดแก  

  5.1.1.1 การพัฒนาคุณภาพการตรวจสอบความถูกตองของเวชระเบยีน  

  5.1.1.2 ความเปนผูนํา  

  5.1.1.3 การนําเวชปฏิบัติเชิงประจักษมาประยุกตใชในการจัดบริการ  

  5.1.1.4 การเผยแพรแนวคิดการทํางานและนวัตกรรมในเวชปฏิบัต ิ 

  5.1.1.5 การลดความเสี่ยงทางคลนิิก  

  5.1.1.6 การตรวจสอบเหตุการณไมพึงประสงค  

  5.1.1.7 การศึกษาเรียนรูจากขอรองเรียน  

  5.1.1.8 การพัฒนาความเปนวชิาชีพแพทย  

  5.1.1.9 การเก็บขอมูลอยางมีคณุภาพ  

 5.1.2 ความสัมพันธระหวางธรรมาภิบาลทางคลินิกกับการพัฒนาวชิาชีพแพทย  

 5.1.3 การพัฒนาและปฏิบัติตามแนวทางเวชปฏิบัต ิ(clinical practice guidelines) วิธีการสรางและพัฒนาการประเมิน

คุณภาพรวมถึงขอดีขอดอยของการประเมิน  

 5.1.4 คุณสมบัติและสมรรถนะของแพทยเวชศาสตรครอบครัว อธิบายเจตจํานง และภาระความรับผิดชอบของแพทย

เวชศาสตรครอบครัวได  

 5.1.5 แนวคิดของการดูแลแบบองครวมและผลกระทบตอแพทยและผูปวย  

 5.1.6 การประเมินความคิดความรูสึกผลกระทบของความเจ็บปวยตอการดํารงชีวิต และความคาดหวังของผูปวยการ

ดูแลผูปวย โดยคํานึงถึงความแตกตางของปจเจกบุคคลดวยวิธีการดูแลที่แตกตางเฉพาะบุคคล  

 5.1.7 การตรวจสอบคุณภาพการทํางานในเวชปฏิบัต ิ 

 5.1.8 การสะทอน (feedback) การทํางานของเพ่ือนรวมงาน  

 5.1.9 การพัฒนาและจัดการระบบขอมูลของการทํางานในเวชปฏิบัต ิ 

 5.1.10 การคนหาขอมูลที่จํา เปนตอการเรียนรูและการทํางานในเวชปฏิบัติ  

 5.1.11 การตรวจสอบและประเมินเอกสารท่ีมีความสาํคญัตอการดูแลผูปวย เชน ใบสั่งยา ใบสงตอ   

 5.1.12 ความแตกตางหลากหลายของเวชปฏิบัติและสามารถนาํไปประยุกตใชได 

 5.1.13 กระบวนการ PDSA (plan-do-study-act), ADLI  

 5.1.14 การใชเวชปฏิบัติเชิงประจกัษในการดูแลการเจ็บปวยใหครอบคลุมทุกดาน  

 5.1.15 การพัฒนาและนํา ทรัพยากรที่มีอยูในครอบครัวมาใชใหเปนประโยชนในการดูแลผูปวยและครอบครัว  

 5.1.16 การดูแลโดยคํานึงถึงผลกระทบของผูปวยที่มีตอครอบครัว และความเจ็บปวยของครอบครัว  

 5.1.17 การนําความรูท่ีไดจากการศึกษามาใชในการดูแลผูปวยและผูดูแลในชุมชน  
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 5.1.18 การวิเคราะหผลจากการจัดระบบบริการสุขภาพท่ีไมเทาเทียม และวิธีการใหความ ชวยเหลือผูปวยที่ไดรับผล

จากความไมเทาเทียมนั้น  

 5.1.19 การทําเวชปฏิบัติที่อาศัยขอมูลและทรัพยากรที่มีอยูในชุมชนและนําไปประยุกตใช 

5.๒ กฎหมายและจริยธรรมทางการแพทยและการประยุกตใชในเวชปฏิบัต ิ 

 5.2.1 การบูรณาการความรูเกี่ยวกับคานิยมของผูปวยประกอบกับหลักฐานเชิงประจักษ และประสบการณทางคลินิก 

เพื่อใชในการดูแลผูปวยใหไดผลลัพธที่ดีที่สุด  

 5.2.2 การวิเคราะหประเดน็จริยธรรมที่เก่ียวของกับการบริการสาธารณสุขและประยุกตใชอยางเหมาะสม  

 5.2.3 การใหคําปรึกษาแกผูปวยอยางมีประสิทธิภาพรวมกับทีมสุขภาพที่สะทอนใหเห็นหลักการจริยธรรมที่

เกี่ยวของกับการตัดสินใจทางการแพทย  

 5.2.4 การใหขอมูลชวยเหลือผูปวย และครอบครัว เพ่ือการตัดสินใจเนื่องจากความกาวหนาทางเทคโนโลยีและความ

ซับซอนเชิงจริยธรรมทางการแพทย  

 5.2.5 การประเมินคานิยมของผูปวย และครอบครัวที่มีอิทธิพลตอการดูแลรักษาผูปวยการสรางความสัมพันธระยะ

ยาวกับผูปวยและครอบครัวและการวางแผนการรักษาโดยคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคลและบริบทที่จําเพาะของผูปวย  

 5.2.6 ความรูทางกฎหมายที่เก่ียวของเพ่ือการตัดสินใจเลือกแนวทางการดูแลที่เหมาะสมสําหรับผูดอยโอกาส  

 5.2.7 การมีปฏิสัมพันธที่เปนกลางระหวางผลประโยชนของตัวผูปวยและผลประโยชนของผูใหดูแลรักษา  

 5.2.8 แนวปฏิบัติดานจริยธรรมเพ่ือขอความยินยอมในการรักษาและการรักษาความลับของผูปวยในบริบทเฉพาะของ

บริการปฐมภูมิ  

 5.2.9 การยินยอมรักษาสิทธิปฏเิสธการรักษาและการรักษาความลับของผูปวย  

  5.2.9.1 ผูปวยมีสิทธิ์ในการตัดสินใจเก่ียวกับตนเองอยางอิสระโดยแพทยจะตองแจงใหผูปวยทราบผลที่จะ

เกิดขึ้นจากการตัดสินใจนั้น 

  5.2.9.2 ผูปวยมีสิทธิที่จะรับการรักษาพยาบาลในวาระสุดทายอยางมีมนุษยธรรมและมีสิทธิที่จะไดรับ

ความชวยเหลือทกุอยางเพ่ือชวยผูปวยเสียชีวิตอยางมีศักดิ์ศร ี 

  5.2.9.3 การรวบรวมขอมูลที่เก่ียวของกับการยินยอมหรือการปฏิเสธการรักษาไดอยางถูกตอง  

  5.2.9.4 พ.ร.บ. สุขภาพแหงชาติ พ.ศ. 2550 มาตรา 12 บุคคลมีสิทธิทําหนังสือแสดงเจตนาไมประสงคจะ

รับบริการสาธารณสุขที่เปนไปเพ่ือยืดความตายในวาระสุดทายของชีวิตตน  

 5.2.10 การวางแผนและแกปญหาผลกระทบของคานิยมที่แตกตางตอการตัดสินใจในปญหาตาง ๆ  ของผูปวย 

ครอบครัว และผูใหบริการทางการแพทย  

 5.2.11 การสรางกรอบแนวคิดเก่ียวกับเหตุผลทางคุณธรรมเพื่ออธิบายและแกไขปญหาความขัดแยงเก่ียวกับคานิยม  

 5.2.12 การคนหามุมมองดานจริยธรรมในการดูแลผูปวย  

 5.2.13 การตอบสนองในกรณทีี่ผูปวยปฏิเสธการรักษารักษาบางสวนหรือรักษาไมครบถวน    

  5.2.13.1 การยอมรับสิทธิในการใหหรือไมใหขอมูล  

  5.2.13.2 การยอมรับมุมมองของผูปวยที่สามารถเปลี่ยนแปลงไดในระหวางการดําเนินไปของโรคเรื้อรัง  

  5.2.13.3 การตระหนักวาการดําเนินโรคหรือภาวะแทรกซอนอาจจะมีผลกระทบตอความสามารถในการ

ตัดสินใจ  
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  5.2.13.4 การยอมรับถึงคานิยมเกี่ยวกับการดําเนินโรคหรือภาวะแทรกซอนที่มีผลตอการใหการดูแลผูปวย

โดยเฉพาะผูปวยที่มีพยากรณโรคไมดีรวมท้ังผูปวยระยะสุดทาย  

 5.2.14 การประเมินและสรางแนวทางการปองกันความขัดแยงทางจริยธรรมที่มีแนวโนมจะเกิดขึ้นระหวางผูดูแล

รักษาและผูปวย  

 5.2.15 ปจจัยที่มีอิทธิพลตอผูปวย ครอบครัว ญาติและคนใกลชิดผูใหบริการสุขภาพ เชน วัฒนธรรมการศึกษา 

ศาสนา ความเชื่อ คานิยมสวนบุคคล และครอบครัว ตลอดจนประสบการณสวนตัว     

5.2.16 การใหความสําคัญกับคานิยมของครอบครัวท่ีมีผลตอการดูแลรักษาผูปวยและตระหนักถึงปฏิสัมพันธ

ระหวางสมาชิกในครอบครัวท่ีมีอิทธิพลจากความแตกตางดานคานิยมตอการดูแลรักษาผูปวย  

 5.2.17 การประเมินความขัดแยงทางจริยธรรมท่ีเปนปญหาในการดูแลทั้งครอบครัว 

 5.2.18 การจัดการประชุมครอบครัวเพื่อพูดคุยกับครอบครัวดานจริยธรรมทางการแพทยในการดูแลผูปวยที่ยังพอ

ชวยเหลือตนเองไดหรือไม สามารถชวยเหลือตนเองได  

 5.2.19 การกระจายทรัพยากรอยางเปนธรรมเพ่ือใชในการจัดสรรทรัพยากรอยางเหมาะสม ตระหนักถึงขอจํากัดในการ

ใชทรัพยากรสาธารณะ และมีการจัดสรรอยางรอบคอบเพ่ือประโยชนสูงสุดแกประชาชนโดยรวม  

 5.2.20 การประเมินความแตกตางของคานิยมที่มีอิทธิพลตอทางเลือกในการจัดบริการทางการแพทยและสาธารณสุข  

 5.2.21 การตัดสินใจอยางสมดุลและเปนธรรมระหวางความจําเปนของผูปวยกับความจําเปนของสังคมโดยรวม  

 5.2.22 การรวมสัมมนาดานกฎหมายและจรยิธรรมทางการแพทยกับชุมชน 

5.3 แสดงใหเห็นวาการใหการปรกึษาดูแลที่ดี ตองอาศัยเจตคติของความเปนวิชาชีพ (Professionalism)   

 5.3.1 การตระหนักถึงจริยธรรมทางการแพทย เชน การรักษาความลับผูปวย การแสดงความยินยอมรับการรักษา การ

แจงขาวราย  

 5.3.2 การใหขอมูลแกผูปวยอยางซื่อตรงและไมมีอคติ  

 5.3.3 การใหเกียรติผูปวยและผูรวมงาน  

 5.3.4 การทํา งานเปนทีมการใหกําลังใจและสงเสริมชวยเหลือผูรวมงาน  

 5.3.5 การสงตอผูปวยไดอยางเหมาะสม ทั้งในแงของเวลาและขอมูลการสงตอ  

 5.3.6 การรักษาเวลาในการใหการปรึกษาดูแลไดอยางเหมาะสม  

 5.3.7 การประเมินและปรับปรุงเทคนิคการใหการปรึกษาดูแลของตนเอง  

 5.3.8 การจัดการกับอารมณตางๆ  ที่อาจเกิดขึ้นทั้งของตนเอง และผูปวยในระหวางการใหการปรึกษาดแูลไดอยาง

เหมาะสม  

 5.3.9 การตระหนักวาอารมณ วิถีชีวิต และสุขภาพที่ไมดีของแพทย สงผลตอความสามารถในการใหการปรึกษาดูแล  

5.4 การสรางความเสมอภาคและการใหคุณคาแกความแตกตาง (Promoting Equality and Valuing Diversity)  

 5.4.1 การปฏิบัติตอเพ่ือนรวมงานผูปวย ญาติและบุคคลอ่ืน  ๆดวยความเคารพและเทาเทียมกัน   

 5.4.2 การปฏิบัติตอประชาชนอยางเคารพในความแตกตางและไมมีการกีดกันคนกลุมใดออกไปเพราะความแตกตางนั้น 

 5.4.3 การปฏิบัติตอผูอ่ืนโดยคํานึงถึงสิทธิมนุษยชน และถือวามนุษยสามารถตัดสินใจไดโดยลําพังและตอง

เปนผูรับผิดชอบตอการตัดสินใจนั้น  

 5.4.4 การใหขอมูลแกบุคคลอ่ืนเพ่ือสงเสริมใหทุกคนรูจักพิทักษสิทธิของตนเอง  

 5.4.5 การยอมรับในความคดิ ความเชื่อ ความสนใจของแตละบุคคล 
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สมรรถนะดานท่ี 6: การทําเวชปฏบิตัใิหสอดคลองกับระบบสุขภาพ  

   (System-Based Practice) 
ความรูพ้ืนฐานและทักษะสําหรับแพทยเวชศาสตรครอบครัวเพ่ือใหบรรลุสมรรถนะในดานนี ้ประกอบดวย  

6.1 ความรูเกี่ยวกับระบบสุขภาพของประเทศ  

 6.1.1 ระบบบริการสุขภาพของประเทศและขอจํา กัด  

 6.1.2 ระบบและชองทางในการรับบริการและใหบริการสุขภาพทั้งในสวนที่เก่ียวของกับผูปวยและแพทย เชน 

ขั้นตอนการสงตอการรวมจายการลาหยุดงานและประเด็นทางกฎหมาย  

 6.1.3 บทบาทของบุคลากรสาขาอื่นที่มีผลตอนโยบายสุขภาพของทองถ่ิน  

6.2 ความรูเกี่ยวกับการจัดการบริการปฐมภูมิ (Primary Care Management)  

 6.2.1 โครงสรางระบบบริการปฐมภูมิ  

 6.2.2 ขอบเขตหนาที่รับผิดชอบของบริการปฐมภูมิในระบบสุขภาพของประเทศ  

6.3 ภาวะผูนํา (Leadership)  

 6.3.1 การเปนผูนําทีมสุขภาพ  

 6.3.2 การมีทัศนคติท่ีดีและเปนแบบอยางของการเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง  

 6.3.3 การเปนแกนนําดานสุขภาพใหกับผูปวยและทีมสุขภาพ  

 6.3.4 การเปนผูนําในการจัดการการบริการปฐมภูมิเชน การสื่อสาร การบริหารจัดการทั่วไปการพัฒนาทรัพยากร

บุคคล เปนตน  

 6.3.5 การเปนผูนําในการดูแลผูปวยและครอบครัวอยางเปนองครวม  

 6.3.6 การมีวิสัยทัศนในการจัดการปญหาทั้งระยะสั้นและระยะยาว  

 6.3.7 การเปนผูนําในการเสริมพลังใหครอบครัวมีบทบาทในการดูแลสุขภาพ  

 6.3.8 การบริหารจัดการทรัพยากรและงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 6.3.9 การบริหารจัดการทรัพยากรสุขภาพโดยคํานึงถึงความจําเปนเหมาะสมและคุมคาประกอบดวย การ

วางแผน แกไข ติดตาม และประเมินผล  

 6.3.10 การจัดลําดับความสําคัญของปญหาและแกไขปญหาโดยใชทรัพยากรที่มีอยูจริง  

 6.3.11 การบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อการธํารงรักษาทรัพยากรบุคคล  

 6.3.12 ทักษะเก่ียวกับมนุษย (Human skill) เชน การเขาใจธรรมชาติของมนุษยการสรางสัมพันธภาพการทํางานเปนทีม  

 6.3.13 การทํางานรวมกับทีมสุขภาพและองคกรในชุมชน  

 6.3.14 การประยุกตหลักการเวชศาสตรครอบครัวเพื่อประสานงานกับหนวยงานทั้งนอกและในองคกร  

 6.3.15 การสื่อสารประสานงานและชี้นําชุมชนในดานสุขภาพ 

6.4 การจัดการคุณภาพ (Quality management)  

 6.4.1 ทักษะดานงานคุณภาพ  

  6.4.1.1 การเลือกตัวชี้วัดคุณภาพที่เหมาะสมมาใชในบริการปฐมภูมิการระบุประเด็นปญหาเกี่ยวกับ

คุณภาพในหนวยงานที่ทําเวชปฏิบัติ  

  6.4.1.2 การจัดการฝกอบรมเก่ียวกับงานคุณภาพใหกับบุคลากรในหนวยงาน  
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  6.4.1.3 การพัฒนาคุณภาพบริการเพื่อตอบสนองตอความตองการและความพึงพอใจของผูปวย  

  6.4.1.4 การพัฒนาคุณภาพการดูแลผูปวยใหครอบคลุมทั้งดานรางกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ  

 6.4.2 ทักษะในการเปนผูนําอภปิรายในการประชุมเพื่อแกปญหาภายในหนวยงาน  

 6.4.3 ทกัษะในการนําการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง (continuous quality improvement) มาประยุกตใช  

 6.4.4 การกําหนดตัวชี้วัดครอบคลุมทุกรูปแบบของการดูแล ไดแก การสรางเสริมสุขภาพ การปองกันโรค การรักษา 

และการฟนฟูสุขภาพ  

 6.4.5 การพัฒนาระบบบริการท่ีมีคุณภาพ  

  6.4.5.1 ระบบคุณภาพและการติดตามของการดูแลระดับครอบครัว  

  6.4.5.2 ระบบบริการและงานคุณภาพที่เปดโอกาสใหชุมชนมีสวนรวม  

 6.4.6 นโยบายสาธารณสุขท่ีเก่ียวของกับคุณภาพของบริการปฐมภูม ิ 

 6.4.7 การใชทรัพยากรที่มีอยูในชุมชนในการจัดการคุณภาพ 

6.5 ความปลอดภัยของผูปวย (Patient Safety)  

 6.5.1 การใหบริการท่ีตระหนักถึงความปลอดภัยของผูปวยในทุกมิติและทุกดานของการดูแลรักษา 

 6.5.2 การสนับสนุนวัฒนธรรมความปลอดภัยในองคกร และการมีสวนรวมในองคกรแพทยในการติดตามผล

การดําเนินงานเก่ียวกับเรื่องความปลอดภัยของผูปวย  

 6.5.3 การใชเครื่องมือบริหารความเสี่ยง เชน Thai HA Trigger tool และแบบรายงานความเสี่ยง   

 6.5.4 องคประกอบและโครงสรางของระบบการจัดการความเสี่ยงและความปลอดภัยของผูปวย เชน การมีวัฒนธรรม

องคกรที่เปดเผยและเนนความยุติธรรม นโยบายองคกรที่ใหความสําคัญตอการเกิดเหตุการณท่ีทําใหเกิดความเสียหาย นโยบาย

ที่กําหนดใหบุคลากรมีบทบาทและมีสวนรับผิดชอบตอเหตุการณมีกลไกการสืบหาสาเหตุมีการลดความสูญเสียหลังจากเกิด

เหตุการณโดยใหการชวยเหลือทั้งผูปวยและเจาหนาที ่  

 6.5.5 การนําขอผิดพลาดที่เกิดขึ้นไปใชในเวชปฏิบัติไปสูการเรียนรูโดยผสมผสานในระบบการทํางานเพื่อปองกันการ

เกิดซ้ําพรอมทั้งมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับทีมงาน  

 6.5.6 ทักษะในการสื่อสารกับผูปวย ญาติหรือผูที่ประสบความเสียหายอยางเปดเผย ตรงไป ตรงมา  

  6.5.6.1 การรับฟงปญหาไดอยางลึกซึ้ง  

  6.5.6.2 การสื่อสารอยางรวดเร็วเหมาะสมที่สุดเทาท่ีจะเปนไปได  

  6.5.6.3 การใหขอมูลที่ถูกตองเปนจริงและทําดวยความเห็นอกเห็นใจ  

 6.5.7 การสรางความตระหนักถึงความปลอดภัยของผูปวยทั้งในสถานบริการทางการแพทยและที่บานแกครอบครัว  

 6.5.8 การอธิบายถึงโอกาสเกิดความเสี่ยงตอผูปวยทุกระยะ ทุกข้ันตอนของการดําเนินโรค และการรักษา  

 6.5.9 การสะทอนขอมูลความเสี่ยงนั้นใหทีมงานทุกระดับไดรับทราบ เพ่ือชวยกันลดโอกาส เกิดความเสี่ยง  

 6.5.10 การประยุกตใชความรูเรื่องความปลอดภัยของผูปวยในการทํา เวชปฏิบัติ  

 6.5.11 การสรางและประเมินกลไกและระบบการจัดการเพื่อความปลอดภัยของผูปวยที่มีอยูในระบบบริการ

ปฐมภูม ิ 

 6.5.12 การคนหาความเสี่ยงและการรายงานอุบัติการณ ในเวชปฏิบัติโดยสามารถยก ตัวอยางเหตุการณท่ีเปนความ

เสี่ยง รวมถึงบอกจุดดีและจุดออนของเครื่องมือที่ใชคนหาความเสี่ยง 

 6.5.13 การวิเคราะหสาเหตุราก (Root cause analysis) และประเมินความเสี่ยง  
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 6.5.14 การรูขอจํากัดของตนเองและผูเกี่ยวของในเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยง  

 6.5.15 การนําระบบการจัดการความเสี่ยงไปใชในชุมชน  

 6.5.16 ความคิดความเชื่อวัฒนธรรม ประเพณี และภาษาที่อาจสงผลทําใหเกิดความผิดพลาดทางการแพทยและ

บทบาทในการจัดการเพ่ือแกปญหา  

6.6 การจัดการขอมูลและเทคโนโลยี (Information management and technology)  

 6.6.1 ระบบการบันทึกขอมูลทางคลินิกของผูปวยในเวชปฏิบัติเชน ระบบขอมูลของโรงพยาบาล (hospital 

information system)  
 6.6.2 การทบทวนและวิเคราะหขอมูลทางคลินิกของหนวยบริการเพื่อนําไปสูการระบุและแกไขปญหากําหนด

นโยบายของหนวยบริการเก่ียวกับการจัดการขอมูลและเทคโนโลย ี 

 6.6.3 แหลงขอมูลสุขภาพที่เหมาะสมสําหรับผูปวย  

 6.6.4 แนวทางการรักษาความลับและความเปนสวนตัวของขอมูลสุขภาพของผูปวย  

 6.6.5 ทักษะในการสื่อสารและถายทอดขอมูล  

 6.6.6 ทักษะในการสื่อสารและแลกเปลี่ยนขอมูลทางการแพทยกับเพื่อนรวมงานและบุคลากรทางการแพทยอ่ืน  

 6.6.7 ทักษะในการถายทอดขอมูลเก่ียวกับโรคและความเจ็บปวยใหกับผูปวย  

 6.6.8 การบันทึกขอมูลทางคลินิกที่สมบูรณและครอบคลุมทั้งการสรางเสริมสุขภาพการปองกันโรคการรักษา 

และการฟนฟูสุขภาพ  

 6.6.9 การใชเทคโนโลยีในการจัดการและเชื่อมโยงขอมูลผูปวยและครอบครัวนําแฟมครอบครัว (family folder) มาใช

ในการดูแลผูปวย  

 6.6.10 การใชเทคโนโลยีในการจัดการและวิเคราะหขอมูลสุขภาพของชุมชนนําแฟมชุมชน (community folder) มา

ใชในการดูแลสุขภาพของคนในชุมชน  

6.7 การบริหารการเงินและเศรษฐศาสตรสาธารณสุข (Financial management and health economics)  

 6.7.1 ความรูและทักษะดานการบริหารการเงินระดับบุคคล  

  6.7.1.1 ปจจัยดานการเงนิและเศรษฐกิจที่มีผลตอการดูแลสุขภาพเบื้องตนของผูปวย  

  6.7.1.2 หลักการวางแผนทางการเงินเบื้องตนเพ่ือใชในการดูแลสุขภาพตั้งแตการปองกันและแกไขปญหา

ที่มาจากการขาดการวางแผนทางการเงิน หรือมี การวางแผนทางการเงนิที่ไมถูกตองเหมาะสมได 

 6.7.2 การดูแลผูปวยอยางมีคุณภาพคุมคาและเหมาะสมในทุกมิติทั้งทางกายใจสังคมและจิตวิญญาณ  

 6.7.3 ความรูและทักษะทางเศรษฐศาสตรสาธารณสุข  

  6.7.3.1 การอานบทความทางวิชาการทางเศรษฐศาสตรการแพทย  

  6.7.3.2 การประยุกตความรูทางเศรษฐศาสตรการแพทยมาใชกับการดูแลผูปวยและการบริหารทรัพยากร

ทางการแพทย  

  6.7.3.3 การดูแลผูปวยเฉพาะดานตางๆ  และสมาชิกในครอบครัวไดอยางคุมคาเหมาะสมคุมคา  

  6.7.3.4 การประสานทรัพยากรในชุมชนที่มีอยูในการดูแลสุขภาพ โดยอิงหลักเศรษฐกิจพอเพียงของ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  

  6.7.3.5 การใชทรัพยากรในชุมชนเพ่ือดูแลสุขภาพของประชาชนในชมุชนอยางคุมคา 
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ภาคผนวก ๒ 

โรคหรือภาวะของผูปวย 
 

โรคหรือภาวะของผูปวย: ความรูและทักษะในการดูแลโรค หรือภาวะของผูปวย ทั้งในบริบท

โรงพยาบาล บานและชุมชน สําหรับแพทยเวชศาสตรครอบครัว โดยจะไดเรียนภาคทฤษฎี ดังนี ้

 ๑. Care of Couple    

 ๒. Care of Children and Adolescent Health    

 ๓. Care of Elderly    

 ๔. Gender-specific Health Issues: Women’s and Men’s Health    

 ๕. Sexual Health    

 ๖. Palliative Care    

 ๗. Complementary and Alternative Medicine (CAM)   

 ๘. Care of Specific Populations    

 ๙. Disaster Medicine    

 ๑๐. International Health    

 ๑๑. Human Behavior and Mental Health    

 ๑๒. Clinical Management      

  - Cardiovascular Problems      

  - Digestive Problems      

  - Drug and Alcohol Problems      

  - ENT (Ear, Nose and Throat) and Facial Problems      

  - Eye Problems      

  - Endocrine Problems      

  - Neurological Problems      

  - Respiratory Problems      

  - Rheumatology and Musculoskeletal Problems      

  - Skin Problems      

  - Hematologic Problems      

  - Renal Problems      

  - Nutritional Problems 
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ภาคผนวก ๓ 

หัตถการและทักษะในการดูแลผูปวยและครอบครัวของเวชศาสตรครอบครัว 
 

การทําหัตถการทีจ่ําเปนหรือมีสวนชวยในการแกปญหาสุขภาพ โดยแบงระดับหัตถการ ดังตอไปนี้  

ระดับท่ี ๑ หมายถึง หัตถการพื้นฐานทางคลินิก 

เมื่อจบการฝกอบรม แพทยเวชศาสตรครอบครัว สามารอธิบายขั้นตอนการ กระทําภาวะแทรกซอนที่

อาจจะเกิดไดถูกตอง ตรวจและประเมิน ขอบงชี้ ขอหาม สภาพและเงื่อนไข ที่เหมาะสม สามารถทํา

ไดดวยตนเอง วินิจฉัยและดูแลบําบัดภาวะแทรกซอนได  

ระดับท่ี ๒ หมายถึง หัตถการที่มีความซับซอนกวาหัตถการพื้นฐาน มีความสําคัญตอการรักษาผูปวย 

 เม่ือจบการฝกอบรมแพทยเวชศาสตรครอบครัว สามารถอธิบายข้ันตอนการกระทํา ภาวะแทรกซอนที่อาจจะ

 เกิดไดถูกตอง ตรวจและประเมินขอบงชี้ ขอหาม สภาพและเงื่อนไขที่เหมาะสม สามารถทําภายใตการ

 แนะนําไดถูกตอง และสามารถทําไดดวยตนเอง วินิจฉัย และดูแลบําบัดภาวะแทรกซอนได  

ระดับท่ี ๓ หมายถึง หัตถการที่มีความซับซอน และอาจทําในกรณีท่ีจําเปน  

 เม่ือจบการฝกอบรมแพทยเวชศาสตรครอบครัว สามารถอธิบายขั้นตอนการกระทําภาวะแทรกซอนที่

 อาจจะเกิด ขอบงชี้ ขอหาม สภาพและเงื่อนไขที่ เหมาะสมไดถูกตอง เคยชวยทําและสามารถทําได 

 ภายใตการแนะนํา วินิจฉัย ดูแล บําบัดภาวะแทรกซอน ภายใตการแนะนําไดถูกตอง  

ระดับท่ี ๔ หมายถึง หัตถการที่มีความซับซอน และ/หรือ อาจเกิดอันตราย จําเปนตองอาศัยการฝกฝน  

 เม่ือจบการฝกอบรม แพทยเวชศาสตรครอบครัว สามารถอธิบายข้ันตอนการกระทําภาวะแทรกซอนท่ี

 อาจจะเกิดขอบงชี้ ขอหาม สภาพและเงื่อนไขที่เหมาะสม ไดถูกตองสามารถใหคําแนะนําปรึกษาแก

 ผูปวยไดถูกตอง 
 

ตารางที่ ๙ การทําหัตถการทีจ่ําเปนหรือมีสวนชวยในการแกปญหาสุขภาพ 

ลําดับ หัตถการ 
ระดับหัตถการ 

๑ ๒ ๓ ๔ 

๑ Advanced cardio-pulmonary resuscitation 
๙๙.๖๐ Cardiopulmonary resuscitation, not otherwise specified 
๙๙.๖๒ Other electric counter shock of heart 
๙๙.๖๓ Closed chest cardiac massage 
๙๙.๙๓ Non-mechanical methods of resuscitation 

/    

๒ Aerosol bronchodilator therapy 
๙๓.๙๔ Respiratory medication administered by nebulizer 

/    

๓ Amniotomy 

๗๓.๐๙ Other artificial rupture of membranes, artificial rupture of 

membranes at time of delivery 

/    
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ลําดับ หัตถการ 
ระดับหัตถการ 

๑ ๒ ๓ ๔ 

๕ Arterial puncture 
๓๘.๙๘ Other puncture of artery 

/    

๖ Aspiration of skin, subcutaneous tissue and bursa (elbow and ankle) 
๘๖.๐๑ Aspiration of skin and subcutaneous tissue 
๘๓.๙๔ Aspiration of bursa 

/    

๗ Biopsy of skin, superficial mass 

๘๖.๑๑ Biopsy of skin and subcutaneous tissue 

/    

๘ Blood and blood component transfusion 

๙๙.๐ Transfusion of blood and blood components 

๙๙.๐๓ Other transfusion of whole blood 

๙๙.๐๔ Transfusion of packed cells 

๙๙.๐๕ Transfusion of platelets 

๙๙.๐๖ Transfusion of coagulation factors 

๙๙.๐๗ Transfusion of other serum 

/    

๙ Breathing exercise 
๙๓.๑๘ Breathing exercise 

/    

๑๐ Capillary puncture 
๓๘.๙๙ Other puncture of vein, phlebotomy 

/    

๑๑ Cervical biopsy 
๖๗.๑๒ Other cervical biopsy, punch biopsy of cervix NOS 

/    

๑๒ Debridement of wound 
๘๖.๒๒ Excisional debridement of wound, infection, or burn ๘๖.๒๗ 
Debridement of nail, nail bed, or nail fold 
๘๖.๒๘ Non-excisional debridement of wound, infection or burn 

/    

๑๓ Endotracheal intubation 
๙๖.๐๔ Insertion of endotracheal tube 

/    

๑๔ Episiotomy 
๗๓.๖ Episiotomy, Episiotomy with subsequent episiorrhaphy 

/    

๑๕ Excision of benign tumor and cyst of skin and subcutaneous tissue 
๘๖.๓ Other local excision or destruction of lesion or tissue of skin and 
subcutaneous tissue   

/    

๑๖ External splinting 
๙๓.๕๔ Application of splint 

/    

๑๗ First aid management of injured patient /    

๑๘ Gastric lavage 
๙๖.๓๕ Gastric lavage 

/    
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ลําดับ หัตถการ 
ระดับหัตถการ 

๑ ๒ ๓ ๔ 

๑๙ Gastric irrigation 

๙๖.๓๔ Other irrigation of (naso-)gastric tube 

/    

๒๐ Gastric lavage 

๙๖.๓๓ Gastric lavage 

/    

๒๑ Incision and drainage 

๘๖.๐๔ Other incision with drainage of skin and subcutaneous tissue 

/    

๒๒ Injection: intradermal, subcutaneous, intramuscular, intravenous 

๙๙.๑x Injection or infusion of therapeutic or prophylactic substance 

๙๙.๒x Injection or infusion of other therapeutic or prophylactic 

substance 

๙๙.๓x Prophylactic vaccination and inoculation against certain 

bacterial 

diseases 

๙๙.๔x Prophylactic vaccination and inoculation against certain viral 

diseases 

๙๙.๕x Other vaccination and inoculation 

/    

๒๓ Insertion and removal of intrauterine device 

๖๙.๗ Insertion of intrauterine contraceptive device 

๙๗.๗๑ Removal of intrauterine contraceptive device 

/    

๒๔ Intravenous fluid infusion 

๙๙.๑๘ Injection or infusion of electrolytes 

/    

๒๕ Local infiltration and digital nerve block 

๐๔.๘๑ Injection of anesthetic into peripheral nerve for analgesia   

/    

๒๖ Lumbar puncture 

๐๓.๓๑ Spinal tap 

/    

๒๗ Marsupialization of Bartholin’s cyst 

๗๑.๒๓ Marsupialization of Bartholin’s gland (cyst) 

/    

๒๘ Measurement of central venous pressure 

89.62 Central venous pressure monitoring 

/    

๒๙ 
Nasogastric intubation 

๙๗.๐๗ Insertion of other (naso-)gastric tube 
/    
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แผนการฝกอบรมแพทยประจําบาน เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

สาขาเวชศาสตรครอบครัว พ.ศ. ๒๕๖๓ เครือขายฝกอบรมโรงพยาบาลสุรินทร 

ลําดับ หัตถการ 
ระดับหัตถการ 

๑ ๒ ๓ ๔ 

๓๐ Normal labor 

๗๓.๕๗ Other manually assisted delivery, assisted spontaneous 

delivery, 

Crede maneuver 

/    

๓๑ Oxygen therapy 

๗๓.๘๖ Other oxygen enrichment, oxygen therapy 

/    

๓๒ PAP smear 

๙๑.๔๖ Papanicolaou smear 

/    

๓๓ Phototherapy 

๙๙.๘๓ Other phototherapy, phototherapy of the newborn 

/    

๓๔ Polypectomy (cervical) 

๖๗.๙๓ Other excision or destruction of lesion or tissue of cervix 

/    

๓๕ Postural drainage 

๙๓.๙๙ Other respiratory procedures, postural drainage 

/    

๓๖ Removal of foreign body from vagina in adult 

๙๘.๑๗ Removal of intraluminal foreign body from vagina without incision 

/    

๓๗ Skin traction 

๙๓.๔๖ Other skin traction of limbs 

/    

๓๘ Stomal care 

๙๗.๐๔ Replacement of tube or enterostomy device of large intestine 

/    

๓๙ Strengthening and stretching exercise 

๙๓.๑x Physical therapy exercises 

๙๓.๒๗ Stretching of muscle or tendon 

/    

๔๐ Stump bandaging 

๙๓.๕๖ Application of pressure dressing 

/    

๔๑ Suture 

๘๖.๕๙ Closure of skin and subcutaneous tissue of other sites 

/    

๔๒ Umbilical vein catheterization 

๓๘.๙๒ Umbilical vein catheterization 

/    

๔๓ Urethral catheterization 

๕๗.๙๔ Insertion of indwelling urinary catheter 

/    
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แผนการฝกอบรมแพทยประจําบาน เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

สาขาเวชศาสตรครอบครัว พ.ศ. ๒๕๖๓ เครือขายฝกอบรมโรงพยาบาลสุรินทร 

ลําดับ หัตถการ 
ระดับหัตถการ 

๑ ๒ ๓ ๔ 

๔๔ Vaginal packing 

๙๖.๑๔ Vaginal packing 

/    

๔๕ Venipuncture 

๓๘.๙๙ Other puncture of vein, phlebotomy 

/    

๔๖ Wound dressing 

๘๖.๒๘ Non-excisional debridement of wound, infection or burn 

๙๖.๕๙ Other irrigation of wound, wound cleaning NOS   

/    

๔๗ Abdominal paracentesis 

๕๔.๙๑ Percutaneous abdominal drainage, paracentesis 

 /   

๔๘ Basic mechanical ventilation 

๙๖.๗x Other continuous mechanical ventilation 

 /   

๔๙ Cervical dilatation and uterine curettage 

๖๙.๐x Dilation and curettage of uterus 

 /   

๕๐ Contraceptive drug implantation and removal 

๙๙.๒๓ Injection of steroid, subdermal implantation of progesterone 

 /   

๕๑ Incision and curettage (external hordeolum) 

๐๘.๐๙ Other incision of eyelid, incision of hordeolum 

 /   

๕๒ Intercostal drainage 

๓๔.๐๔ Insertion of intercostal catheter for drainage, chest tube 

 /   

๕๓ Joint aspiration, knee 

๘๑.๙๑ Arthrocentesis, joint aspiration 

 /   

๕๔ Manual vacuum aspiration 

๖๙.๕x Aspiration curettage of uterus 

 /   

๕๕ Neonatal resuscitation and transportation 

๙๙.๖๐ Cardiopulmonary resuscitation, not otherwise specified ๙๙.๖๓ 

Closed chest cardiac massage 

๙๓.๙๓ Non-mechanical methods of resuscitation 

 /   

๕๖ Perineorrhaphy 

๗๕.๖๙ Repair of other current obstetric laceration 

๗๑.๗๑ Suture of laceration of vulva or perineum 

 /   

๕๗ Plaster of Paris technique 

๙๓.๕๓ Application of other cast 

 

 /   
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แผนการฝกอบรมแพทยประจําบาน เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

สาขาเวชศาสตรครอบครัว พ.ศ. ๒๕๖๓ เครือขายฝกอบรมโรงพยาบาลสุรินทร 

ลําดับ หัตถการ 
ระดับหัตถการ 

๑ ๒ ๓ ๔ 

๕๘ Pleural paracentesis 

๓๔.๙๑ Thoracentesis 

 /   

๕๙ Removal of foreign body from conjunctiva 

๙๘.๒๒ Removal of embedded foreign body from eyelid or conjunctive 

without Incision 

 /   

๖๐ Removal of foreign body from ear 

๙๘.๑๑ Removal of intraluminal foreign body from ear without incision 

 /   

๖๑ Removal of foreign body from nose 

๙๘.๑๒ Removal of intraluminal foreign body from nose without 

incision 

 /   

๖๒ Removal of foreign body from Throat 

๙๘.๑๓ Removal of intraluminal foreign body from pharynx without 

Incision 

 /   

๖๓ Removal of foreign body from vagina in child 

๙๘.๑๗ Removal of intraluminal foreign body from vagina without 

incision 

 /   

๖๔ Removal of nail, nail bed, or nail fold 

๘๖.๒๓ Removal of nail, nail bed, or nail fold 

 /   

๖๕ Skeletal traction 

๙๓.๔๓ Intermittent skeletal traction 

๙๓.๔๔ Other skeletal traction 

 /   

๖๖ Tubal ligation & resection 

๖๖.๓๒ Other bilateral ligation and division of fallopian tubes, Pomeroy 

Operation 

 /   

๖๗ Venesection 

๓๘.๙๔ Venous cutdown   

 /   

๖๘ Amniotomy 

๗๓.๐๑ Induction of labor by artificial rupture of membranes Excludes: 

artificial rupture of membranes after onset of labor 

  /  

๖๙ Appendectomy 

๔๗.๐๙ Other appendectomy 

  /  

๗๐ Bone marrow aspiration 

๔๑.๓๘ Other diagnostic procedures on bone marrow 

  /  
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แผนการฝกอบรมแพทยประจําบาน เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

สาขาเวชศาสตรครอบครัว พ.ศ. ๒๕๖๓ เครือขายฝกอบรมโรงพยาบาลสุรินทร 

ลําดับ หัตถการ 
 ระดับหัตถการ 

๑ ๒ ๓ ๔ 

๗๑ Breech assistance delivery 

๗๒.๕๒ Other partial (assisted) breech extraction 

  /  

๗๒ Circumcision 

๖๔.๐ Circumcision 

  /  

๗๓ Closed reduction of simple fractures 

๗๙.๐x Closed reduction of fracture without internal fixation 

  /  

๗๔ General anesthesia for uncomplicated patient for simple surgery   /  

๗๕ Joint aspiration, others 

๘๑.๙๑ Arthrocentesis, joint aspiration 
  /  

๗๖ Low transverse cesarean section 

๗๔.๑ Low cervical cesarean section 

  /  

๗๗ Manual removal of placenta 

๗๕.๔ Manual removal of retained placenta 

  /  

๗๘ Needle biopsy of breast 

๘๕.๑๑ Closed (percutaneous) (needle) biopsy of breast 

  /  

๗๙ Peritoneal lavage 

๕๔.๒๕ Peritoneal lavage 

  /  

๘๐ Posterior nasal packing 

๒๑.๐๒ Control of epistaxis by posterior (and anterior) packing 

  /  

๘๑ Reduction of simple dislocations 

๗๙.๗x Closed reduction of dislocation 

  /  

๘๒ Removal of embedded foreign body from cornea without incision 

๙๘.๒๑ Removal of superficial foreign body from eye without incision 

  /  

๘๓ Repair of extensor tendon of hand 

๘๒.๔๕ Other suture of other tendon of hand 

  /  

๘๔ Salpingectomy 

๖๖.๖๒ Salpingectomy with removal of tubal pregnancy 

  /  

๘๕ Suprapubic tap 

๕๗.๑๑ Percutaneous aspiration of bladder 

  /  

๘๖ Tracheostomy 

๓๑.๑ Temporary tracheostomy, for assistance in breathing 

  /  

๘๗ Ultrasonography, abdomen in traumatic condition 

๘๘.๗๖ Diagnostic ultrasound of abdomen and retroperitoneum 

  /  
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แผนการฝกอบรมแพทยประจําบาน เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

สาขาเวชศาสตรครอบครัว พ.ศ. ๒๕๖๓ เครือขายฝกอบรมโรงพยาบาลสุรินทร 

ลําดับ หัตถการ 
ระดับหัตถการ 

๑ ๒ ๓ ๔ 

๘๘ Ultrasonography, gravid uterus 

๘๘.๗๘ Diagnostic ultrasound of gravid uterus 

  /  

๘๙ Vacuum extraction 

๗๒.๗x Vacuum extraction 

  /  

๙๐ Cervical spine and pelvic traction 

๙๓.๒๑ Manual and mechanical traction 

   / 

๙๑ Low forceps extraction 

๗๒.๑ Low forceps operation with episiotomy 

   / 

๙๒ Peritoneal dialysis 

๕๔.๙๘ Peritoneal dialysis 

   / 

๙๓ Pleural biopsy 

๓๔.๒๔ Pleural biopsy   

   / 

๙๔ Spinal anesthesia 

๐๓.๙๑ Injection of anesthetic into spinal canal for analgesia 

   / 

๙๕ Vasectomy 

๖๓.๗๓ Vasectomy 

   / 
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แผนการฝกอบรมแพทยประจําบาน เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

สาขาเวชศาสตรครอบครัว พ.ศ. ๒๕๖๓ เครือขายฝกอบรมโรงพยาบาลสุรินทร 

ภาคผนวก ๔ 

กิจกรรมวิชาชีพท่ีเชือ่ม่ันได  

(Entrustable Professional Activity: EPAs) 
 

 ราชวิทยาลัยแพทยเวชศาสตรครอบครัวแหงประเทศไทย ไดกําหนดกิจกรรมวิชาชีพที่เชื่อมั่นได (Entrustable 

Professional Activities: EPAs) ไว ๗ กิจกรรม ประกอบดวย  

 ๑. การดูแลผูปวยและครอบครัวท่ีบาน (Home care for patient and family)  

 ๒. การดูแลแบบประคับประคอง (Palliative care)  

 ๓. การดูแลผูปวยโรคเรื้อรัง (Care for patients with chronic diseases)  

 ๔. การสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคสําหรับบุคคล ครอบครัว และชุมชน (Health promotion and disease 

prevention for individual, family and community)  

 ๕. สามารถใหการดูแลที่ครอบคลุมกลุมประชากรทุกชวงวัย ท้ังการรักษา สงเสริม ปองกัน และ ฟนฟูสุขภาพ 

(Comprehensive care in all age groups: treatment, health promotion, disease prevention, rehabilitation)  

 ๖. การใหความรูกับผูปวยและญาติ (Health education for patient and relatives)  

 ๗. การทํา โครงการในชุมชน (Implement of community project) 
 

ตารางที่ ๑๐ ระดับขั้นขีดความสามารถของกิจกรรมวิชาชีพท่ีเชื่อม่ันได  

 

ระดับ ความสามารถ 

๑ ไมอนุญาตใหปฏิบัติกิจกรรมวิชาชีพที่เชื่อมั่นได (Not allowed to practice the EPA) 

๒ ปฏิบัติไดภายใตการดูแลจากผูเชีย่วชาญ (Practice with full supervision) 

๓ ปฏิบัติได แตตองการการดูแลจากผูเชี่ยวชาญในบางเรื่อง (Practice with supervision on demand) 

๔ ปฏิบัติไดดวยตนเอง (“Unsupervised” practice allowed) 

๕ อาจไดรับมอบหมายใหดูแลผูอ่ืน (Supervision task may be given) 
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แผนการฝกอบรมแพทยประจําบาน เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

สาขาเวชศาสตรครอบครัว พ.ศ. ๒๕๖๓ เครือขายฝกอบรมโรงพยาบาลสุรินทร 

ตารางที่ ๑๑ ขั้นขีดความสามารถท่ีแพทยประจําบานตองปฏิบัติไดในแตละชั้นป  ี

 

EPA ชั้นปที่ ๑ ชั้นปที่ ๒ ชั้นปท่ี ๓ 

๑. การดูแลผูปวยและครอบครัวที่บาน  ๓ ๔ ๕ 

๒. การดูแลแบบประคับประคอง  ๑ ๒ ๓ 

๓. การดูผูปวยดวยโรคเรื้อรัง  ๒ ๓ ๔ 
๔.  การสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคสําหรับ 
     - บุคคล 
     - ครอบครัว 
     - ชุมชน 

๒ ๓ ๔ 

๕.  สามารถใหการดูแลที่ครอบคลุมทั้งการรักษา  

สงเสริม ปองกัน และฟนฟูสุขภาพ 
๒ ๓ ๔ 

๖.  การใหความรูกับผูปวยและญาติ  ๒ ๓ ๔ 

๗.  การทําโครงการในชุมชน  ๑ ๒ ๓ 
 

 

ตารางที่ ๑๒ กิจกรรมวิชาชีพท่ีเชื่อม่ันไดและสมรรถนะหลัก ๖ ดาน (EPAs/Competency Matrix) 
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๑. การดูแลผูปวยและครอบครัวที่บาน 5.1.5 5.2.3 5.3.1 
5.3.2 
5.3.6 

5.4.2 5.5.4 5.6.3 
5.6.4 
5.6.6 
5.6.7 

๒. การดูแลแบบประคับประคอง 5.1.6 5.2.2 5.3.1 
5.3.2 
5.3.4 
5.3.6 

5.4.2 5.5.2 
5.5.4 

5.6.3 
5.6.6 
5.6.7 

๓. การดูแลผูปวยโรคเรื้อรัง 5.1.3 5.2.2 5.3.2 
5.3.6 

5.4.2 5.5.2 5.6.3 
5.6.5 
5.6.6 
5.6.7 
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แผนการฝกอบรมแพทยประจําบาน เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

สาขาเวชศาสตรครอบครัว พ.ศ. ๒๕๖๓ เครือขายฝกอบรมโรงพยาบาลสุรินทร 

EPA 

Pa
tie

nt
 ca

re 

M
ed

ica
l K

no
wl

ed
ge

 
an

d 
Sk

ills
 

Int
erp

ers
on

al 
an

d 
Co

m
m

un
ica

tio
n 

Sk
ills

 

Pr
ac

tic
e-

Ba
se

d 
Le

ar
ni

ng
 

an
d 

im
pr

ov
em

en
t 

Pro
fes

sio
na

lism
 

Sy
ste

m
-Ba

se
d 

Pra
cti

ce
 

๔ การสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรค

สําหรับ 
    - บุคคล 
    - ครอบครัว 
    - ชุมชน 

 
5.1.2 
5.1.2  
5.1.2  

 
5.2.1 
5.2.3 
5.2.4 

 
5.3.4 
5.3.4 
5.3.3 
5.3.4 

 
5.4.2 
5.4.2 
5.4.2 

 
5.5.2 
5.5.2 

 
 
 

5.6.2 

๕. สามารถใหการดูแลที่ครอบคลุมทั้งการรักษา 

สงเสริม ปองกัน และฟนฟูสุขภาพ 

5.1.1 
5.1.2 
5.1.4 

5.2.2 5.3.2 
3.5 5 

5.4.1 
5.4.2 
5.4.3 
5.4.4 
5.4.5 

  

๖. การใหความรูกับผูปวยและญาติ 5.1.1 
 

5.2.3 5.3.3 
5.3.4 
5.3.6 

5.4.2 
5.4.5 

5.5.1 
5.5.6 

 

 

๗. การทําโครงการในชุมชน  5.2.4 
5.3.4 

5.4.3 5.4.2 
5.5.4 

5.5.1 5.6.1 
5.6.2 
5.6.4 
5.6.5 

 

กิจกรรมที่เชื่อม่ันได (Entrustable Professional Activity)  

ตารางที่ ๑๓ EPA ๑ การดูแลผูปวยและครอบครัวท่ีบาน (Home care for patient and family) 

 ข้ันขีดความสามารถที่ตั้งไว : จากการประเมินนี้จะทําใหทานเชื่อมั่นไดวาเมื่อจบการฝกอบรมแพทย

เวชศาสตรครอบครัว ผูเรียนจะสามารถใหคําแนะนําผูอื่นในการดูแลผูปวยและครอบครัวที่บานได 
 

EPA ๑ การดูแลผูปวยและครอบครัวที่บาน ชั้นปที่ ๑ ชั้นปที่ ๒ ชั้นปที่ ๓ 

ใหการดูแลผูปวยและครอบครัวที่บานไดเองโดยมีอาจารยชวยให

คําแนะนําตามความจําเปน 

Level ๓   

ใหการดูแลผูปวยและครอบครัวที่บานไดเองโดยไมตองมีอาจารย

ควบคุม 

 Level ๔  

ใหคําแนะนําผูอ่ืนในการดูแลผูปวยและครอบครัวที่บานได   Level ๕ 
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แผนการฝกอบรมแพทยประจําบาน เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

สาขาเวชศาสตรครอบครัว พ.ศ. ๒๕๖๓ เครือขายฝกอบรมโรงพยาบาลสุรินทร 

รายละเอียดกิจกรรม  

 ดูแลผูปวยและครอบครัวที่บาน ตั้งแตการดูแลรักษา สงเสริม ปองกันโรค และฟนฟู โดยสามารถใชหลักการ 

patient centered medicine การดแูลตอเนื่อง และเปนผูนําทีมสหสาขาวิชาชีพในการเยี่ยมบาน 

ตารางที่ ๑๔ เครื่องมือที่ใชในการประเมินการดูแลผูปวยและครอบครัวท่ีบาน 
 

ความรู ทักษะ และทัศนคติท่ีคาดหวัง เครื่องมือที่ใชในการประเมิน 

 Patient-centered and Holistic care  ขอสอบวัดความรู 

 Family-and community-oriented care  แบบประเมินการปฏิบัติงานเยี่ยมบาน 

 Working with patient and family  รายงานการดูแลผูปวยที่บาน 

 Working with multidisciplinary team  แบบประเมินการทํางานรวมกับสหสาขา 

วิชาชีพ  Education and training 

 

รายละเอียดความสามารถแตละขั้นที่ตองทําไดในการผาน EPA ๑ 

การดูแลผูปวยและครอบครัวที่บาน (Home care for patient and family) 

 สอนเรื่องการเยี่ยมบานใหแกแพทยและบุคลากรทางการแพทยสาขาอื่นๆ ได  

 จัดบริการดูแลผูปวยที่บาน/การเยี่ยมบานในบริการปฐมภูมิ 

 ดําเนินการเยี่ยมบานได  

 เปนผูนําที่ดีในทีมเยี่ยมบานและแสดงบทบาทของแพทยในทีมสหสาขาวิชาในการดูแลผูปวยที่บาน 

 เตรียมแผนการดูแลผูปวยที่บาน/เยี่ยมบานเพ่ือดูแลรักษาอยางตอเนื่องได  

 รูหลักการท่ัวไปในการดูแลผูปวยที่บาน/การเยี่ยมบาน 

ตารางที่ ๑๕ รายละเอียดความสามารถท่ีตองทําไดในการผาน EPA ๑ 
 

รายละเอียดความสามารถที่ตองทําไดในแตละระดับ 

ชั้นปท่ีควร 

ไดปฏิบัติ 

(ข้ันต่ํา )* 

๑. มีความรูหลักการทั่วไปของการดูแลผูปวยที่บาน/การเยี่ยมบาน ป ๑ 

 ระบุความสําคัญความหมายวัตถุประสงคของการดูแลผูปวยที่บาน/การเยี่ยมบานผูปวยได  

 ระบุขอบงชี้และชนิดของการดูแลผูปวยที่บาน/การเยี่ยมบาน  

 ระบุบทบาทของแพทยเวชศาสตรครอบครัวในการดูแลผูปวยที่บาน/การเยี่ยมบาน 

 

๒. สามารถเตรียมแผนในการดูแลผูปวยที่บาน/เยี่ยมบาน ป ๑ 
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รายละเอียดความสามารถที่ตองทําไดในแตละระดับ 

ชั้นปท่ีควร 

ไดปฏิบัติ 

(ข้ันต่ํา )* 

 จัดเตรียมอุปกรณในกระเปาเยี่ยมบานตามความจําเปนในการเยี่ยมบานผูปวยแตละราย  

 แบบประเมินปญหาสุขภาพที่เก่ียวของกับผูปวยรวมถึงและสภาพแวดลอมความปลอดภัยที่บาน  

 ทบทวนขอมูลทางการแพทยของผูปวยและครอบครัวในการดูแลที่ผานมาเพ่ือใชวางแผนรวมกับ

บุคลากรทางการแพทย  

 วางแผนจําหนายผูปวยเพ่ือติดตามตอที่บานรวมกับทีมรับผิดชอบดูแลผูปวยของแตละแผนกใน

โรงพยาบาล  

 รวมวางแผนจําหนายผูปวยรวมกับทีมรับผิดชอบดูแลผูปวยของแตละแผนกในโรงพยาบาล  

 จัดลําดับความสําคัญกอนหลังตามความเสี่ยงความรุนแรงของปญหาและระยะเวลาที่เหมาะสม

ในการเขาเยี่ยมบาน 

 

๓. ดําเนินการเยี่ยมบานรวมกับทีมสหสาขาวิชาชีพได ป ๒ 

 ใหการวินิจฉัยปญหาและการรักษาเบื้องตน ในภาวะฉุกเฉิน ระหวางการเยี่ยมบาน และสงตอ

ผูปวยไปยังโรงพยาบาล  

 ประเมินภาวะเครียดของผูดูแลที่อาจเกิดจากการดูแลผูปวยและการจัดการกับความเครียดที่

เกิดขึ้น  

 ทําการสงตรวจทางหองปฏิบัติการเพ่ิมเติมและใหการรักษาโดยคํานึงถึงขอจํากัด  

 ประเมินวินิจฉัยและจัดการปญหารวมกับผูปวยและครอบครัวโดยตระหนักถึงวัฒนธรรมของ

ชุมชนที่มีผลกระทบตออารมณความรูสึกและการตัดสินใจของผูปวย  

 ใชอุปกรณชวยเหลือในการดูแลผูปวยที่บานตามบริบทของผูปวยและของโรงพยาบาล เชนการ

ใช home oxygen therapy เครื่องดูดเสมหะ อุปกรณสําหรับการฟอกไตทางหนาทองและ

เครื่องพนยา  

 ทํางานรวมกับทีมสหสาขาวิชาโดยเขาใจถึงบทบาทของบุคลากรอ่ืนๆ ในทีมเยี่ยมบาน  

 เปนผูนําที่ดีในทีมและแสดงบทบาทของแพทยในทีมสหสาขาวิชาในการดูแลผูปวยที่บาน 

 

๔. การจัดบริการดูแลผูปวยที่บาน/การเยี่ยมบานในบริการปฐมภูม ิ ป ๓ 

 จัดทําฐานขอมูลผูปวยเยี่ยมบานที่ เชื่อมโยงการดูแลอยางตอเนื่องระหวางบุคลากรทาง

การแพทยในแตละสาขา  

 คนหาขอจํากัดของการดูแลผูปวยที่บาน/การเยี่ยมบานและแนวทางการแกไข  

 รวมพัฒนาระบบการดูแลผูปวยที่บานรวมกับโรงพยาบาลหรือชุมชน 
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รายละเอียดความสามารถที่ตองทําไดในแตละระดับ 

ชั้นปท่ีควร 

ไดปฏิบัติ 

(ข้ันต่ํา )* 

๕.ทําการสอนและฝกปฏิบัติเรื่องการเยี่ยมบานใหแกแพทยรุนนองนักศึกษาแพทย ป ๓ และ

บุคลากรทางการแพทยสาขาอ่ืน ๆ ได 

ป ๓ 

 วางแผนการสอนที่เหมาะสมกับผูเรียนรูแตละระดับ  

 ควบคุมการสอนที่กระตุนใหผูเรียนเกิดการเรียนรูได 

 ใหคําแนะนํากลับและชวยใหผูเรียนสะทอนการเรียนรูได 

 

 

 ความสามารถเหลานี้ผูเรียนควรไดปฏิบัติและประเมินอยางนอยภายในชั้นปที่ระบุไว 

ตารางที่ ๑๖ เกณฑการประเมิน EPA ๑  
 

รายละเอียดความสามารถ 

ในแตละระดับ 

ประเมินความเชื่อม่ัน 

ไมผาน ผาน 

๑.มีความรูหลักการทั่วไปของการ

ดูแลผูปวยที่บาน/การเย่ียมบาน 

 ขาดความรูความเขาใจใน

หลักการทั่วไปของการ

ดูแลผูปวยที่บาน/การ

เยี่ยมบาน 

มีความรูดังนี้  

 ความสําคัญวัตถุประสงคของการ

ดูแลผูปวยที่บาน 

 ขอบงชี้และชนิดของการดูแลผูปวยที่

บาน  

 เครื่องมือที่ใชในการประเมินผูปวย

ครอบครัวและสิ่งแวดลอมท่ีบาน  

 บทบาทของแพทยเวชศาสตร 

ครอบครัวในการดูแลผูปวยที่บาน 

การประเมิน:  

 ขอสอบวัดความรู 

เตรียมแผนในการดูแลผูปวยที่

บาน/เยี่ยมบานแต  

 ขาดการเตรียมอุปกรณในการ

เยี่ยมบานทีจ่ําเพาะกับการ

ดูแลผูปวยแตละราย  

 ขาดแบบประเมินปญหา 

สุขภาพที่เก่ียวของกับผูปวย

รวมถึงและสภาพแวดลอม 

ความปลอดภัยที่บาน  

 

สามารถเตรียมแผนในการดูแลผูปวยท่ี 

บาน/เยี่ยมบาน โดย  

 เตรียมอุปกรณในกระเปาเยี่ยมบานที่ 

จําเปนตอผูปวยแตละราย  

 เตรียมแบบประเมินปญหาสุขภาพที่ 

เก่ียวของกับผูปวยรวมถึงและ

สภาพแวดลอม ความปลอดภัยที่บาน  

 

 

 

กิจกรรมการเรียนรู  

 Lecture 

๒.สามารถเตรียมแผนในการดูแล 

ผูปวยทีบ่าน/เยี่ยมบาน 

การประเมิน:  

การสังเกตุการปฏิบัติงานจริง 

รายงานผูปวยเยี่ยมบาน 
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แผนการฝกอบรมแพทยประจําบาน เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

สาขาเวชศาสตรครอบครัว พ.ศ. ๒๕๖๓ เครือขายฝกอบรมโรงพยาบาลสุรินทร 

 ขอมูลทางการแพทยของ

ผูปวยและครอบครัวที่

ทบทวนมาไมเพียงพอตอการ

วางแผนรวมกับ บุคลากรทาง

การแพทย  

 รวมวางแผนจําหนายผูปวย

ในแตขาดการเชื่อมโยงเพื่อ

ติดตามตอที่บาน  

 จัดลําดับความสําคัญของ

ปญหาและระยะเวลาไม 

เหมาะสมในการเขาเยี่ยมบาน 

 

 นําขอมูลทางการแพทยของผูปวย และ

ครอบครัวในการดูแลที่ผานมาเพ่ือใชวาง

แผนการดูแลรวมกับ บุคลากรทาง

การแพทยได  

 วางแผนจําหนายผูปวยเพ่ือติดตามตอ 

ที่บานรวมกับทีมรับผิดชอบดูแล ผูปวย

ของแตละแผนกในโรงพยาบาล  

 จัดลําดับความสําคัญกอนหลังตาม

ความเสี่ยงความรุนแรงของปญหาและ

ระยะเวลาที่ เหมาะสมในการเขาเยี่ยม

บาน 

๓. ดําเนินการเย่ียมบานรวมกับ 

ทีมสหสาขาวิชาชีพได 

ดําเนินการเยี่ยมบานแต  

 ไมสามารถวินิจฉัยปญหา 

หรือใหการรักษาเบื้องตนใน

ภาวะฉุกเฉินระหวางการ

เยี่ยมบานรวมถึงสงตอผูปวย

ไปยังโรงพยาบาล  

 ขาดการประเมินภาวะ 

เครียดหรือไมสามารถ

จัดการกับความเครียดที่

เกิดขึ้นของผูดูแล  

 สงตรวจทางหองปฏิบัติการ

เพ่ิมเติมและใหการรักษา

โดยไมคํานึงถึงขอจํากัด  

 ประเมินวินิจฉัยและ จัดการ

ปญหาแตขาดการมีสวน

รวมของผูปวยและ 

ครอบครัวในการตดัสินใจ  

 ไมสามารถใชอุปกรณ 

ชวยเหลือในการดูแลผูปวย

ที่บานตามบริบทของผูปวย  

สามารถดําเนินการเย่ียมบานรวมกับ 

ทีมสหสาขาวิชาชีพไดโดย  

 ใหการวินิจฉัยปญหาและการรักษา 

เบ้ืองตนในภาวะฉุกเฉินระหวางการ 

เยี่ยมบานและสงตอผูปวยไปยัง

โรงพยาบาล  

 ประเมินภาวะเครียดของผูดูแลที่อาจ

เกิดจากการดูแลผูปวยและการจัดการ

กับความเครียดที่เกิดขึ้น  

 สงตรวจทางหองปฏิบัติการเพ่ิมเติม 

และใหการรักษาโดยคํานึงถึงขอจํากัด  

 ประเมินวินิจฉัยและจัดการปญหา 

รวมกับผูปวยและครอบครัวโดย 

ตระหนักถึงวัฒนธรรมของชุมชนท่ีมี

ผลกระทบตออารมณความรูสึกและ

การตัดสินใจของผูปวย  

 ใชอุปกรณชวยเหลือในการดูแลผูปวย

ที่บานตามบริบทของผูปวยและของ

โรงพยาบาลตัวอยางเชน การใช 

home oxygen therapy เครื่องดูด 

การประเมิน:  

 การสังเกตุการปฏิบัติงานจริง  

 การสังเกตการณทํางานใน

พ้ืนที่โดยทีมสหสาขาวิชาชีพ 

รายงานผูปวย 

กิจกรรมกํารเรียนรู  

 ฝกปฏิบัติงานดูแลผูปวยทีบ่าน

นําเสนอ case conference 

(Home Visit) 
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 ไมสามารถทํางานรวมกับ 

ทีมสหสาขาวิชาโดยขาด 

ความเขาใจถึงบทบาทของ 

บุคลากรอ่ืน  ๆในทีมเยี่ยม 

บาน  

 ไมแสดงบทบาทการเปน 

ผูนําที่ดีในการดูแลผูปวยที่

บาน 

เสมหะ อุปกรณสําหรับการฟอกไตทาง

หนาทองและเครื่องพนยา  

 ท างานรวมกับทีมสหสาขาวิชา ใน 

การดูแลผูปวยที่บาน โดยเขาใจถึง 

บทบาท ของบุคลากรอ่ืน  ๆในทีม 

เยี่ยมบาน  

 เปนผูนําที่ดีในทีมและแสดงบทบาท

ของแพทยในทีมสหสาขาวิชาในการ

ดูแลผูปวยที่บาน 

๔. การจดับริการดูแลผูปวยที่

บาน/ การเยี่ยมบานในบริการ

ปฐมภูมิ 

จัดบริการดูแลผูปวยทีบ่าน

ในบริการปฐมภูมิแต  

 ขาดการประสานกับ 

หนวยงานที่มีบทบาท 

เก่ียวของในชุมชน  

 ไมสามารถจัดการระบบ 

ขอมูลสุขภาพของผูปวย 

เพ่ือการดูแลตอเรื่องใน 

สถานบริการของตนเอง 

สามารถจัดบริการดูแลผูปวยที่บานใน

บริการปฐมภูมิโดย  

 จัดทําฐานขอมูลผูปวยเยี่ยมบานที ่

เชื่อมโยงการดูแลอยางตอเนื่อง 

ระหวางบุคลากรทางการแพทยในแต

ละสาขา  

 คนหาขอจํากัดของการดูแลผูปวยที ่

บานและแนวทางการแกไข  

 รวมพัฒนาระบบการดูแลผูปวยที ่

บานรวมกับหนวยงานโรงพยาบาล 

หรือชุมชน 

การประเมิน:  

 การสังเกตการปฏิบัติงานจริง  

 การสังเกตการทํางานในพื้นที่ 

รวมกับทีมสหสาขาวิชาชีพ 

กิจกรรมการเรียนรู  

 ฝกปฏิบัติงานรวมรับผิดชอบ 

การจัดระบบบริการเยี่ยมบาน

ในหนวยงาน 

๕. ทําการสอนและฝกปฏิบัติเรื่อง 

การเย่ียมบานใหแกแพทยรุนนอง 

นักศึกษาแพทยและบุคลากรทางการ

แพทยสาขาอื่น  ๆได 

ทําการสอนและฝกปฏิบัติเรื่อง

การเย่ียมบานโดย  

 ขาดการวางแผนการสอนที่

เหมาะสมกับผูเรียนรูแตละ

ระดับ  

 ควบคมุการสอนโดยไม 

กระตุนผูเรียนใหเกิดการ 

เรียนรู  

 ขาดการใหคําแนะนํากลับ 

และชวยผูเรียนใหสะทอน 

การเรียนรู 

ทําการสอนและฝกปฏิบัติเรื่องการเย่ียม 

บานใหแกแพทยรุนนองนักศึกษาแพทย

และบุคลากรทางการแพทยสาขาอื่นๆ ได  

 วางแผนการสอนที่เหมาะสมกับผู 

เรียนรูแตละระดับ  

 ควบคมุการสอนท่ีกระตุนใหผูเรียน 

เกิดการเรียนรูได  

 ใหคําแนะนํากลับและชวยใหผูเรียน

สะทอนการเรียนรูได 

การประเมิน:  

 การสังเกตการปฏิบัติงานจริง 

กิจกรรมการเรียนรู  

 ฝกปฏิบัติงานดูแลผูปวย Home 

visit 
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แผนการฝกอบรมแพทยประจําบาน เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

สาขาเวชศาสตรครอบครัว พ.ศ. ๒๕๖๓ เครือขายฝกอบรมโรงพยาบาลสุรินทร 

แบบประเมิน EPA ๑ การดูแลผูปวยและครอบครัวที่บาน (Home care for patient and family)  

ผูรับการประเมิน____________________________________สถาบันฝกอบรม____________  

ปเขารับการศึกษา___________อาจารยที่ปรึกษา__________________________________  

สวนที่ ๑ ตารางการประเมินความเชื่อม่ัน 

 
รายละเอียดความสามารถที่ตองทําไดใน 

แตละระดับ 

ระดับชั้นปขั้นต่ําที่ตองประเมิน 

ผลการประเมินความเชื่อมั่นเมือ่ปลายปการศึกษา 

เครื่องมือที่ใชใน

การประเมิน 

ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

ผาน ไม 

ผาน 

ผาน ไม 

ผาน 

ผาน ไม

ผาน 

ป ๑ ๑.นําความรูหลักการทั่วไปของการดูแล 

ผูปวยท่ีบาน/การเย่ียมบาน 

 exam       

  ระบุความสําคัญ ความหมาย 

วัตถุประสงค ของการดูแลผูปวยท่ี 

บานได 

       

  ระบุขอบงชี้และชนิดของการดูแล 

ผูปวยที่บาน 

       

  ระบุบทบาทของแพทยเวชศาสตร 

ครอบครัวในการดูแลผูปวยที่บาน 

       

 ๒. สามารถเตรียมแผนในการดูแล 

ผูปวยที่บาน/เยี่ยมบาน 

 direct 

Observe 

 case 

report 

      

  จัดเตรียมอุปกรณในกระเปาเยี่ยม 

บานตามความจําเปนในการเยี่ยม 

ผูปวยแตละราย 

       

  แบบประเมินปญหาสุขภาพที่ 

เก่ียวของกับผูปวยรวมถึงและ 

สภาพแวดลอม ความปลอดภัยที่บาน 

       

  ทบทวนขอมูลทางการแพทยของ 

ผูปวยและครอบครัวเพ่ือใชวางแผน 

รวมกับบุคลากรทางการแพทย 

       

  วางแผนจําหนายผูปวยเพ่ือติดตาม

ตอ ที่บานรวมกับทีมรับผิดชอบดูแล 

ผูปวยของแตละแผนกในโรงพยาบาล 
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แผนการฝกอบรมแพทยประจําบาน เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

สาขาเวชศาสตรครอบครัว พ.ศ. ๒๕๖๓ เครือขายฝกอบรมโรงพยาบาลสุรินทร 

ป ๒ ๓. ดําเนินการเย่ียมบานรวมกับทีมสห

สาขาวิชาชีพได 

 direct 

Observe 

 case 

report 

 MSF 

      

  ใหการวินิจฉัยปญหาและการรักษา

เบ้ืองตนในภาวะฉุกเฉิน ระหวางการ

เยี่ยมบานและสงตอผูปวยไปยัง

โรงพยาบาล 

       

  ประเมินภาวะเครียดของผูดูแลที่อาจ

เกิดจากการดูแลผูปวยและการ

จัดการกับความเครียดที่เกิดขึ้น 

       

  ทําการสงตรวจทางหองปฏิบัติการ 

เพ่ิมเติมและใหการรักษาโดยคํานงึถึง

ขอจํากัด 

       

  ประเมินวินิจฉัยและจัดการปญหา 

รวมกับผูปวยและครอบครัวโดย 

ตระหนักถึงวัฒนธรรมของชุมชนท่ีมี

ผลกระทบตออารมณความรูสึกและ

การตัดสินใจของผูปวย 

       

  ใชอุปกรณชวยเหลือในการดูแล

ผูปวยที่บานตามบริบทของผูปวย

และของโรงพยาบาล เชน การใช 

home oxygen therapy เครื่องดูด

เสมหะ อุปกรณสําหรับการฟอกไต

ทางหนาทองและเครื่องพนยา 

       

  ทํางานรวมกับทีมสหสาขาวิชาโดย 

เขาใจถึงบทบาทของบุคลากรอ่ืน  ๆใน

ทีมเยี่ยมบาน 

       

  เปนผูนําที่ดีในทีมและแสดงบทบาท

ของแพทยในทีมสหสาขาวิชาในการ

ดูแลผูปวยที่บาน 
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แผนการฝกอบรมแพทยประจําบาน เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

สาขาเวชศาสตรครอบครัว พ.ศ. ๒๕๖๓ เครือขายฝกอบรมโรงพยาบาลสุรินทร 

ป ๓ ๔.การจัดบริการดูแลผูปวยที่บาน /การ

เยี่ยมบานในบริการปฐมภูมิ 

 direct 

Observe 

 case 

report 

 (or 

Research ) 

      

  จัดทําฐานขอมูลผูปวยเยี่ยมบานที ่

เชื่อมโยงการดูแลอยางตอเนื่อง 

ระหวางบุคลากรทางการแพทยในแต 

ละสาขา 

       

  คนหาขอจํากัดของการดูแลผูปวยที่

บาน/การเยี่ยมบานและแนวทางการ 

แกไข 

       

  รวมพัฒนาระบบการดูแลผูปวยที่

บานรวมกับโรงพยาบาลหรือชุมชน 

       

ป ๓ ๕.ทําการสอนและฝกปฏิบัติเรื่องการ 

เย่ียมบานใหแกแพทยรุนนอง นักศึกษา

แพทยและบุคลากรทางการ แพทยสําขํา 

อื่น  ๆได  ใบประเมินการเปนผูสอน 

 direct 

Observe 

ในการเปน 

ผูสอน 

      

  วางแผนการสอนที่เหมาะสมกับผู 

เรียนรูแตละระดับ 

       

  ควบคมุการสอนท่ีกระตุนใหผูเรียน 

เกิดการเรียนรูได 

       

  ใหคําแนะนํากลับและชวยใหผูเรียน 

สะทอนการเรียนรูได 

       

 

สวนที่ ๒ สรุปการประเมิน  

วันที_่__________ ขาพเจารับทราบผลการประเมิน EPA ในครั้งนี้และไดสงแผนในการพัฒนา EPA ดานนี้ดัง

เอกสารแนบป ๑ ผูรับการประเมิน_______________ อาจารยที่ปรึกษา_________________ 

วันที_่__________ ขาพเจารับทราบผลการประเมิน EPA ในครั้งนี้และไดสงแผนในการพัฒนา EPA ดานนี้ดัง

เอกสารแนบป ๒ ผูรับการประเมิน_______________ อาจารยที่ปรึกษา_________________ 

วันที_่__________ ขาพเจารับทราบผลการประเมิน EPA ในครั้งนี้และไดสงแผนในการพัฒนา EPA ดานนี้ดัง

เอกสารแนบป ๓ ผูรับการประเมิน_______________ อาจารยที่ปรึกษา_________________ 
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แผนการฝกอบรมแพทยประจําบาน เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

สาขาเวชศาสตรครอบครัว พ.ศ. ๒๕๖๓ เครือขายฝกอบรมโรงพยาบาลสุรินทร 

แผนการพัฒนา EPA ที่ยังไมผานตามขั้นขีดความสามารถ 

ชื่อ_________________________________________ ชั้นปท่ี ______________ 
 

EPA ที่ ๑ ครั้งที่_____________ 

ประเด็นที่ตองพัฒนา 

๑. 

๒. 

๓. 

แผนการพัฒนา (ระบุ) 

 

 

1. ทําอยางไร 

 

 

 

2. วัดการเปลี่ยนแปลงอยางไร 

 

 

 

3. ทําบอยแคไหน นานเทาไร 
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แผนการฝกอบรมแพทยประจําบาน เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

สาขาเวชศาสตรครอบครัว พ.ศ. ๒๕๖๓ เครือขายฝกอบรมโรงพยาบาลสุรินทร 

สรุปผลการประเมิน EPA ๑  

การดแูลผูปวยและครอบครัวที่บาน (Home care for patient and family) 

ผูเรียน____________________________________ สถาบันฝกอบรม______________________ ปเขารับ

การศึกษา____________________________อาจารยที่ปรึกษา______________________ 

ขัน้ต่ําของ 

ชั้นปท่ี 

ควรทําได 

รายละเอียดความสามารถที่ตองทําไดในแตละ 

ระดับ 

ผลการประเมิน 

ระดับความเชื่อม่ันผาน ( ) 

ไม 

ผาน 
L๓ 

require 

supervise 

L๔ 

Autonomous 

practice 

L๕ 

Supervise 

other 

ป๑ ๑.มีความรูหลักการทั่วไปของการดูแลผูปวย

ที ่บาน/การเยี่ยมบาน 

    

 ๒.สามารถเตรียมแผนในการดูแลผูปวยที่

บาน/ เยี่ยมบาน 

    

 ๓.ดําเนินการเยี่ยมบานรวมกับทีมสหสาขา 

วิชาชีพได 

    

ป ๒ ๔.การจัดบริการดูแลผูปวยที่บาน/การเยี่ยม

บานในบริการปฐมภูมิ 

    

ป ๓ ๕. ทําการสอนและฝกปฏิบัติเรื่องการเยี่ยม

บานใหแกแพทยรุนนองนักศึกษาแพทยและ 

บุคลากรทางการแพทยสาขาอ่ืนๆได 

    

 

สรุปผลการประเมิน EPA๑ การดูแลผูปวยและครอบครัวที่บาน  

 ผานการประเมิน  

 ไมผานการประเมิน  

 ขอรับรองผลการประเมิน _____________________ (หัวหนาแผนการฝกอบรม)   

                     ______________________ (หัวหนาสถาบัน) 
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แผนการฝกอบรมแพทยประจําบาน เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

สาขาเวชศาสตรครอบครัว พ.ศ. ๒๕๖๓ เครือขายฝกอบรมโรงพยาบาลสุรินทร 

กิจกรรมที่เชื่อม่ันได (Entrustable Professional Activity)  

ตารางที่ ๑๗ EPA ๒ การดูแลแบบประคับประคอง (Palliative care) 

 ข้ันขีดความสามารถที่ตั้งไว : จากการประเมินนี้จะทําใหทานเชื่อม่ันไดวาเมื่อผูเรียนจบการฝกอบรมแลวจะ

เปนแพทยเวชศาสตรครอบครัวท่ีสามารถใหการดูแลแบบประคับประคองไดเองโดยมีอาจารยชวยใหคําแนะนําตาม

ความจําเปน 
 

EPA ๒ การดูแลแบบประคับประคอง ชั้นปที่ ๑ ชั้นปที่ ๒ ชั้นปที่ ๓ 

ใหการดูแลแบบประคับประคองไดเองโดยมีอาจารยชวยใหคําแนะนํา

ตามความจําเปน 

  Level ๕ 

ใหการดูแลแบบประคับประคองโดยตองมีอาจารยควบคุมอยาง

ใกลชิด 

 Level ๔  

ยังไมอนุญาตใหทําการดูแลแบบประคับประคอง Level ๓   
 

รายละเอียดกิจกรรม 

ใหบริการดูแลผูปวย palliative และ ครอบครัวทั้งใน แผนกผูปวยนอก แผนกผูปวยใน และที่บาน 

 

ตารางท่ี ๑๘ เครื่องมือท่ีใชในการประเมินการดูแลผูปวยแบบประคับประคอง 

 

ความรู ทักษะ และทัศนคติท่ีคาดหวัง เครื่องมือที่ใชในการประเมิน 

 Pain, symptoms management and supportive care  ขอสอบวัดความร ู 

 End of life care (advance directive care,  

living will, grief and bereavement) 

 การฝกงานในพ้ืนที่โดยอาจารย  

 Spiritual Health  การทํางานรวมกับสหสาขาวิชาชีพ 

 Family Meeting and counseling  รายงานการดูแลผูปวย 

 Doctor-patient-family relationship  

 

 

 

 

 

 

 



ห น้ า  |  ๘๓ 

 

 

แผนการฝกอบรมแพทยประจําบาน เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

สาขาเวชศาสตรครอบครัว พ.ศ. ๒๕๖๓ เครือขายฝกอบรมโรงพยาบาลสุรินทร 

รายละเอยีดความสามารถแตละขั้นท่ีตองทําไดในการผาน EPA ๒ 

การดูแลแบบประคับประคอง (Palliative care) 

 สามารถดูแลผูปวย Palliative ครอบครัวและชุมชนรวมกับสหสาขาวิชาชีพได 

 รวมดูแลผูปวย palliative และครอบครัวที่มีปญหาไมซับซอนได 

 มีความรู ความเขาใจเรื่องการดูแลผูปวย palliative care 

ตารางที่ ๑๙ รายละเอียดความสามารถแตละขั้นที่ตองทําไดในการผาน EPA ๒ 
 

รายละเอียดความสามารถที่ตองทําไดในแตละระดับ 

ชั้นปท่ีควร 

ไดปฏิบัติ 

(ข้ันต่ํา )* 

๑. มีความรู ความเขาใจเรื่องการดูแลผูปวย palliative care ป ๑ 

 สถานการณการดูแลผูปวยแบบประคับประคองในประเทศไทย  

 หลักการดูแลผูปวยแบบประคบัประคอง  

 ปฏิกิริยาการรับรูขาวราย  

 ความชุก ชนิด และกลไกความปวดจากโรคในผูปวยที่ไดรับการดูแลแบบประคับประคอง  

 ความเจ็บปวยของผูปวยและครอบครัวที่ไดรับการดูแลแบบประคับประคอง  

 รูหลักการบําบัดความปวดระบุประเภทยาแกปวดเภสัชจลศาสตร วิธีการใชยาอยางถูกตอง 

ผลขางเคียงของยากลุม opioids และสามารถแกไขปญหาพิษจาก opioids ได  

 รูวิธีการรักษาความปวดที่ไมใชยาได  

 

๒. สามารถรวมดูแลผูปวย palliative และครอบครัวที่มีปญหาไมซับซอนได ป ๒ 

 เขาใจปญหาทางจิตใจท่ีพบบอยและสามารถใหการดูแลเบื้องตนได เชน ความกังวลอารมณ

ซึมเศรา สับสน เปนตน  

 แจงขาวราย และตอบสนองความรูสึกของผูปวยและครอบครัวไดโดยแสดงความเขาใจในความ

กังวลตอความตายของผูปวยและญาติที่อยูในวาระสุดทาย  

 ใหการดูแลภาวะความเศราจากการสูญเสียที่เปนปกติและไมปกต ิ 

 สื่อสารกับผูปวยและครอบครัวไดอยางมีประสิทธิภาพใหความหวังและใหกําลังใจ เพื่อให

ผูปวยและญาติอยูในโลกแหงความเปนจริงได  

 ประเมินระบบครอบครัวและใหคําแนะนําที่เหมาะสมตอครอบครัวและผูดูแลได 
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แผนการฝกอบรมแพทยประจําบาน เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

สาขาเวชศาสตรครอบครัว พ.ศ. ๒๕๖๓ เครือขายฝกอบรมโรงพยาบาลสุรินทร 

รายละเอียดความสามารถที่ตองทําไดในแตละระดับ 

ชั้นปท่ีควร 

ไดปฏิบัติ 

(ข้ันต่ํา )* 

๓. ดูแลผูปวย Palliative ครอบครัวและชุมชนรวมกับทีมสหสาขาวิชาชีพ ป ๓ 

 ดูแลภาวะใกลเสียชีวิตของผูปวยดานอาการเจ็บปวย ความไมสุขสบายที่พบบอย 

(ออนเพลียและออนกําลังหายใจติดขัด ทองผูก คลื่นไส อาเจียน ซึมเศรา เปนตน)  

 รวมปรึกษาและวางแผนการดูแลผูปวยระยะทายโดยยึดผูปวยเปนศูนยกลางในประเด็น

การใชอุปกรณที่ชวยชีวิต/ยื้อชีวิตและการทําหนังสือแสดงเจตนาฯ ตาม พรบ.สุขภาพ

มาตรา ๑๒ 

 นําความเชื่อดานสุขภาพและความตายตามวัฒนธรรมประเพณีของผูปวยและครอบครัว 

มาประยุกตใชในการดูแล  

 ทํางานรวมกับทีมสหสาขาวิชาชีพในการดูแลผูปวยและครอบครัวรวมถึงประสานสง

ตอไปยังหนวยงานในชุมชนที่มีเก่ียวของใหชวยดูแลตอไดอยางเหมาะสม 

 

 

 ความสามารถเหลานี้ผูเรียนควรไดปฏิบัติและประเมินอยางนอยภายในชั้นปที่ระบุไว 
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แผนการฝกอบรมแพทยประจําบาน เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

สาขาเวชศาสตรครอบครัว พ.ศ. ๒๕๖๓ เครือขายฝกอบรมโรงพยาบาลสุรินทร 

ตารางที่ ๒๐ เกณฑการประเมิน EPA ๒  
 

รายละเอียดความสามารถ 

ในแตละระดับ 

ประเมินความเชื่อม่ัน 

ไมผาน ผาน 

๑.มีความรู ความเขาใจเรื่องการ

ดูแลผูปวย palliative care 
 ขาดความรูความเขาใจเรื่อง

การดูแล ผูปวย palliative 

care 

มีความรูดังนี้  

 สถานการณในประเทศไทย  

 หลักการดูแลผูปวยแบบ 

ประคับประคอง  

 ปฏิกิริยาการรับรูขาวราย  

 อาการปวดในผูปวยแบบ 

ประคับประคอง(ชนิด กลไกล)  

 ความเจ็บปวยของผูปวยและ 

ครอบครัวที่ไดรับการดูแลแบบ 

ประคับประคอง  

  หลักการบําบัดความปวดโดยการ 

ใชยาและไมใชยาได  

การประเมิน:  

 ขอสอบวัดความรู 

กิจกรรมการเรียนรู  

 Lecture, conference วิชาการ 

๒.สามารถรวมดูแลผูปวย palliative 

และครอบครัวที่มี ปญหาไมซับซอน 

ไมสามารถรวมดูแลผูปวย 

palliativeและครอบครัวที่มี 

ปญหาไมซับซอนโดย  

 ขาดการดูแลเบื้องตนใน

ปญหาทางจิตใจท่ีพบบอย  

 แจงขาวรายแตไมสามารถ

ตอบสนองความรูสึกของ

ผูปวยและครอบครัวได  

 ไมสามารถการดูแลภาวะ

ความเศราจากการ

สูญเสียที่เปนปกติและไม

ปกติ  

 ไมสามารถสื่อสารให

ความหวังและใหกําลังใจ 

เพ่ือใหผูปวยและญาติอยู

ในโลกแหงความเปนจริง  

 ไมสามารถประเมินระบบ 

ครอบครัวและให

คําแนะนําที่เหมาะสมได 

สามารถรวมดูแลผูปวย palliative 

และครอบครัวที่มีปญหาไมซับซอนได 

โดย  

 ใหการดูแลเบ้ืองตนในปญหาทาง 

จิตใจที่พบบอยได เชน ความ กังวล 

อารมณซึมเศรา สับสน  

 แจงขาวรายและตอบสนอง 

ความรูสึกของผูปวยและครอบครัว

โดยแสดงความเขาใจในความกังวล

ตอความตาย  

 ใหการดูแลภาวะความเศราจาก 

การสูญเสียที่เปนปกติและไมปกติ  

 สื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพให 

ความหวังและใหกําลังใจเพื่อให 

ผูปวยและญาติอยูในโลกแหงความ

เปนจริง  

 ประเมินระบบครอบครัวและให 

คําแนะนําที่เหมาะสมตอครอบครัว 

และผูดูแลได 

 การประเมิน:  

 การสังเกตุการปฏิบัติงานจริง  

 รายงานการดูแลผูปวย 

 กิจกรรมการเรียนรู:  

 ฝกปฏิบัติงานดูแลผูปวยและ 

ครอบครัว OPD, IPD,Home visit  

 นําเสนอ case conference 
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แผนการฝกอบรมแพทยประจําบาน เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

สาขาเวชศาสตรครอบครัว พ.ศ. ๒๕๖๓ เครือขายฝกอบรมโรงพยาบาลสุรินทร 

๓.ดูแลผูปวย Palliative ครอบครัว

และชุมชนรวมกับทีมสหสาขาวิชาชีพ 

ไมสามารถดูแลผูปวย Palliative 

ครอบครัวและชุมชนรวมกับ

ทีมสหสาขาวิชาชีพ โดย  

 ไมสามารถดูแลภาวะใกล 

เสียชีวิตของผูปวยดาน

อาการเจ็บปวยไมสุขสบาย

ที่พบบอย  

 วางแผนการดูแลผูปวย

ระยะทายแตขาดการยึด

ผูปวยเปนศูนยกลางใน

ประเด็นการใชอุปกรณการ

ชวยยือ้ชีวิตและการ ทํา

หนังสือแสดงเจตนาฯ  

 ขาดการนําความเชื่อดาน

สุขภาพและความตายตาม

วัฒนธรรมประเพณีของ

ผูปวยและครอบครัวมา

ประยุกตใชในการ ดูแล  

 ไมสามารถทํางานรวมกับ

ทีมสหสาขาวิชาชีพและขาด

การประสานสงตอผูปวยไป

ยังหนวยงานในชุมชนที่มี

เกี่ยวของ 

สามารถดูแลผูปวย Palliative ครอบครัว

และชุมชนรวมกับทีมสหสาขาวิชาชีพ โดย  

 ดูแลภาวะใกลเสียชวีติของผูปวย ดาน

อาการเจ็บปวยไมสุขสบายที่พบบอย  

 รวมปรึกษาและวางแผนการดูแล 

ผูปวยระยะทายโดยยึดผูปวยเปน 

ศูนยกลาง ในประเด็นการใช อุปกรณ

การชวยยื้อชีวิตและการทําหนังสือ

แสดงเจตนาฯ  

 นําความเชื่อดานสุขภาพและความ

ตายตามวัฒนธรรมประเพณีของ

ผูปวยและครอบครัวมาประยุกตใชใน

การดูแล  

 ทํางานรวมกับทีมสหสาขาวิชาชพี ใน

การดูแลผูปวยและครอบครัว 

สงตอไปยังหนวยงานในชุมชนทีม่ี 

เกี่ยวของ ใหชวยดูแลตอไดอยาง 

เหมาะสม 

การประเมิน:  

 การสังเกตการณปฏิบัติงานจริง  

 รายงานการดูแลผูปวย  

 การสังเกตการณทางานรวมกับ

ทีมสหสาขาวิชาชีพ 

กิจกรรมการเรียนรู:  

 ฝกปฏิบัติงานดูแลผูปวยและ 

ครอบครัว OPD, IPD,  

Home visit  

 นําเสนอ case conference 
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แผนการฝกอบรมแพทยประจําบาน เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

สาขาเวชศาสตรครอบครัว พ.ศ. ๒๕๖๓ เครือขายฝกอบรมโรงพยาบาลสุรินทร 

แบบประเมิน EPA ๒ การดูแลแบบประคับประคอง (Palliative care)  

ผูรับการประเมิน________________________________สถาบันฝกอบรม___________________  

ปเขารับการศึกษา___________อาจารยที่ปรึกษา_________________  

สวนที่ ๑ ตารางการประเมินความเชื่อม่ัน 
 

 

รายละเอียดความสามารถที่ตองทําไดในแตละ

ระดับระดับชั้นปขัน้ต่าํท่ีตองประเมิน 

ผลการประเมินความเชื่อม่ันเมือ่ปลายปการศึกษา 

เครื่องมือที่ใช 

ในการ 

ประเมิน 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ 

ผาน ไม 

ผาน 

ผาน ไม 

ผาน 

ผาน ไม

ผาน 

ป ๑ ๑.มีความรูความเขาใจเรื่องการดูแลผูปวย 

palliative care 

 exam       

  สถานการณการดูแลผูปวยแบบ

ประคับประคองในประเทศไทย 

       

  หลักการดูแลผูปวยแบบประคบัประคอง        

  ปฏิกิริยาการรับรูขาวราย        

  ความชุกชนิดและกลไกความปวดจากโรค

ในผูปวยที่ไดรับการดูแลแบบ

ประคับประคอง 

       

  ความเจ็บปวยของผูปวยและครอบครัวท่ี

ไดรับการดูแลแบบประคับประคอง 

       

  รูหลักการบําบัดความปวดระบุประเภทยา

แกปวดเภสัชจลศาสตรวิธีการใชยาอยาง

ถูกตองผลขางเคียงของยากลุม opioids และ

สามารถแกไขปญหาพิษจาก opioids ได  

       

  รูวิธีการรักษาความปวดที่ไมใชยาได        

 ๒.สามารถรวมดูแลผูปวย palliative และ

ครอบครัวที่มีปญหาไมซับซอน 

 direct 

observe 

 case 

report 

      

  เขาใจปญหาทางจิตใจที่พบบอยและ

สามารถใหการดูแลเบื้องตนได เชน ความ

กังวลอารมณซมึเศราสับสน เปนตน 
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แผนการฝกอบรมแพทยประจําบาน เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

สาขาเวชศาสตรครอบครัว พ.ศ. ๒๕๖๓ เครือขายฝกอบรมโรงพยาบาลสุรินทร 

 

รายละเอียดความสามารถท่ีตองทําไดใน

แตละระดับชั้นปขั้นต่ําที่ตองประเมิน 

ผลการประเมินความเชื่อม่ันเมือ่ปลายปการศึกษา 

เครื่องมือที่ใช 

ในการ 

ประเมิน 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ 

ผาน ไม 

ผาน 

ผาน ไม 

ผาน 

ผาน ไม

ผาน 

  แจงขาวราย และตอบสนองความรูสึก

ของ ผูปวยและครอบครัวไดโดยแสดง

ความเขาใจในความกังวลตอความ

ตายของผูปวยและญาติที่อยูในวาระ

สุดทาย 

       

  ใหการดูแลภาวะความเศราจากการ

สูญเสียที่เปนปกติและไมปกต ิ 
       

  สื่อสารกับผูปวยและครอบครัวได

อยางมี ประสิทธิภาพใหความหวังและ

ใหกําลังใจ เพ่ือใหผูปวยและญาติอยู

ในโลกแหงความเปนจริงได 

       

  ประเมินระบบครอบครัวและใหคํา

แนะนะท่ีเหมาะสมตอครอบครัวและ

ผูดูแลได 

       

ป ๓ ๓.ดูแลผูปวย Palliative ครอบครัวและ

ชุมชนรวมกับทีมสหสาขาวิชาชีพ 

 Direct 

observe 

 Case 

report 

 MSF 

      

  ดูแลภาวะใกลเสียชีวิตของผูปวยดาน

อาการเจ็บปวยความไมสุขสบายที่พบ

บอย (ออนเพลียและออนกําลังหายใจ

ติดขัด ทองผูก คลื่นไส อาเจียน 

ซึมเศรา เปนตน) 

       

  รวมปรึกษาและวางแผนการดูแล

ผูปวยระยะทายโดยยึดผูปวยเปน

ศูนยกลางในประเด็นการใชอุปกรณท่ี

ชวยชีวิต/ยื้อชีวิตและการทําหนังสือ

แสดงเจตนาฯตาม พรบ.สุขภาพ

มาตรา ๑๒ 
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แผนการฝกอบรมแพทยประจําบาน เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

สาขาเวชศาสตรครอบครัว พ.ศ. ๒๕๖๓ เครือขายฝกอบรมโรงพยาบาลสุรินทร 

 

รายละเอียดความสามารถท่ีตองทําไดใน

แตละระดับชั้นปขั้นต่ําที่ตองประเมิน 

ผลการประเมินความเชื่อม่ันเมือ่ปลายปการศึกษา 

เครื่องมือที่ใช 

ในการ 

ประเมิน 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ 

ผาน ไม 

ผาน 

ผาน ไม 

ผาน 

ผาน ไม

ผาน 

  นําความเชื่อดานสุขภาพและความ

ตายตามวัฒนธรรมประเพณีของ

ผูปวยและครอบครัวมาประยุกตใชใน

การดูแล 

       

  ทํางานรวมกับทีมสหสาขาวิชาชีพใน

การดูแลผูปวยและครอบครัวรวมถึง

ประสานสงตอไปยงัหนวยงานใน

ชุมชนที่มีเก่ียวของใหชวยดูแลตอได

อยางเหมาะสม 

       

 

สวนที่ ๒ สรุปการประเมิน  

วันที_่__________ ขาพเจารับทราบผลการประเมิน EPA ในครั้งนี้และไดสงแผนในการพัฒนา EPA ดานนี้ดัง

เอกสารแนบป ๑ ผูรับการประเมิน_______________ อาจารยที่ปรึกษา_________________ 

วันที_่__________ ขาพเจารับทราบผลการประเมิน EPA ในครั้งนี้และไดสงแผนในการพัฒนา EPA ดานนี้ดัง

เอกสารแนบป ๒ ผูรับการประเมิน_______________ อาจารยที่ปรึกษา_________________ 

วันที_่__________ ขาพเจารับทราบผลการประเมิน EPA ในครั้งนี้และไดสงแผนในการพัฒนา EPA ดานนี้ดัง

เอกสารแนบป ๓ ผูรับการประเมิน_______________ อาจารยที่ปรึกษา_________________ 
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แผนการฝกอบรมแพทยประจําบาน เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

สาขาเวชศาสตรครอบครัว พ.ศ. ๒๕๖๓ เครือขายฝกอบรมโรงพยาบาลสุรินทร 

แผนการพัฒนา EPA ที่ยังไมผานตามขั้นขีดความสามารถ 

ชื่อ_________________________________________ ชั้นปท่ี ______________ 
 

EPA ที่ ๒ ครั้งที่_____________ 

ประเด็นที่ตองพัฒนา ๑. 

๒. 

๓. 

แผนการพัฒนา (ระบุ)  

๑.ทําอยางไร 

 

 

 

๒.วัดการเปลี่ยนแปลงอยางไร 

 

 

 

๓.ทําบอยแคไหน นานเทาไร 
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แผนการฝกอบรมแพทยประจําบาน เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

สาขาเวชศาสตรครอบครัว พ.ศ. ๒๕๖๓ เครือขายฝกอบรมโรงพยาบาลสุรินทร 

สรุปผลการประเมิน EPA ๒  

การดูแลแบบประคับประคอง (Palliative care)   

ผูเรียน____________________________________ สถาบันฝกอบรม______________________  

ปเขารับการศึกษา____________________________อาจารยที่ปรึกษา______________________ 

ขัน้ต่ํา 

ของชั้น 

ปท่ีควร 

ทําได 

รายละเอียดความสามารถที่ตอง 

ทําไดในแตละระดับ 

ผลการประเมิน 

ระดับความเชื่อม่ันผาน ( ) 

ไม 

ผาน 
L๑  

require 

supervise 

L๒ 

Autonomous 

practice 

L๓ 

Supervise 

other 

ป๑ ๑.มีความรู ความเขาใจเรื่องการดูแลผูปวย 

palliative care 

    

ป ๒ ๒.สามารถรวมดูแลผูปวย palliative และ

ครอบครัวที่มี ปญหาไมซับซอน 

    

ป ๓ ๓.ดูแลผูปวย Palliative ครอบครัวและ

ชุมชนรวมกับทีมสหสาขาวิชาชีพ 

    

 

สรุปผลการประเมิน EPA๒ การดูแลผูปวยแบบประคับประคอง  

 ผานการประเมิน  

 ไมผานการประเมิน  

 ขอรับรองผลการประเมิน _____________________ (หัวหนาแผนการฝกอบรม)   

                     ______________________ (หัวหนาสถาบัน) 
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แผนการฝกอบรมแพทยประจําบาน เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

สาขาเวชศาสตรครอบครัว พ.ศ. ๒๕๖๓ เครือขายฝกอบรมโรงพยาบาลสุรินทร 

กิจกรรมที่เชื่อม่ันได (Entrustable Professional Activity)  

ตารางที่ ๒๑ EPA ๓ การดแูลผูปวยดวยโรคเรื้อรัง (Care for patients with chronic diseases)  

 ข้ันขีดความสามารถที่ตั้งไว: จากการประเมินนี้จะทําใหทานเชื่อมั่นไดวาเม่ือจบการฝกอบรมแพทย 

เวชศาสตรครอบครัวผูเรียนจะสามารถใหการดูผูปวยดวยโรคเรื้อรังไดเอง โดยไมตองมีผูควบคุม 
 

EPA ๓ การดูแลแบบประคับประคอง ชั้นปท่ี ๑ ชั้นปท่ี ๒ ชั้นปท่ี ๓ 

ใหการดูแลผูปวยโรคเรื้อรังไดเอง โดยไมตองมีอาจารยควบคุม   Level ๔ 

ใหการดูแลผูปวยโรคเรื้อรังไดเอง โดยมีอาจารยชวยใหคําแนะนํา

ตามจําเปน 
 Level ๓  

ใหการดูแลผูปวยโรคเรื้อรังไดเอง โดยมีอาจารยชวยใหคําแนะนํา

อยางใกลชิด 
Level ๒   

 

รายละเอียดกิจกรรม 

ใหบริการดูแลผูปวย chronic disease และครอบครัว ทั้งในแผนกผูปวยนอก แผนกผูปวยใน และที่บาน 

ตารางที่ ๒๒ เครื่องมือท่ีใชในประเมินการดูแลผูปวยดวยโรคเรื้อรัง 

 

ความรู ทักษะ และทัศนคติท่ีคาดหวัง เครื่องมือที่ใชในการประเมิน 

 Common chronic diseases in primary care  ขอสอบวัดความร ู 

 Continuous care  รายงานการดูแลผูปวย 

 Evidence based practice  การฝกงานในพ้ืนที่โดยแพทยพี่เลี่ยง 

 Doctor-patient relationship  การทํางานรวมกับสหสาขาวิชาชีพ 
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แผนการฝกอบรมแพทยประจําบาน เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

สาขาเวชศาสตรครอบครัว พ.ศ. ๒๕๖๓ เครือขายฝกอบรมโรงพยาบาลสุรินทร 

รายละเอยีดความสามารถแตละขั้นท่ีตองทําไดในการผาน EPA ๓  

การดูผูปวยดวยโรคเรื้อรัง (Care for patients with chronic diseases) 

 จัดบริการดูแลผูปวยโรคเรื้อรังและครอบครัวรวมกับหนวยงานในชุมชนได 

 ดูแลผูปวยโรคเรื้อรังที่มีปญหาซับซอนไดรวมกับครอบครัวและทีมสหสาขาวิชาชีพ 

 สามารถดูแลผูปวยโรคเรื้อรังที่มีปญหาไมซบัซอนไดท้ังท่ีโรงพยาบาลและที่บาน  

 มีความรูเรื่องการดูแลผูปวยโรคเรื้อรังที่พบบอยทั้งโรคติดเชื้อและกลุม NCDs 

ตารางที่ ๒๓ รายละเอยีดความสามารถแตละขั้นท่ีตองทําไดในการผาน EPA ๓ 
 

รายละเอียดความสามารถท่ีตองทําไดในแตละระดับ 

ชั้นปท่ีควร 

ไดปฏิบัต ิ

(ขั้นต่ํา )* 

๑. มีความรูความเขาใจการดูแลผูปวยโรคเรื้อรังที่พบบอยทั้งโรคติดเชื้อและกลุม NCDs ป ๑ 

 สาเหตุและปจจัยเสี่ยงตอการเกิดโรค  

 แนวทางการดูแลรักษาและปองกันโรคตามหลักฐานทางการแพทยที่นาเชื่อถือ  

 ผลแทรกซอนและผลกระทบที่เกิดตอสุขภาพผูปวย ครอบครัว และสังคมในการเปนโรคเรื้อรัง  

 ระบบบริการสุขภาพที่สนับสนุนการดูแลรักษาและปองกันโรคเรื้อรัง 

 

๒. สามารถดูแลผูปวยโรคเรื้อรังที่มีปญหาไมซับซอนไดทั้งที่โรงพยาบาลและที่บาน ป ๑ 

 ใหการดแูลตามหลักการใหผูปวยเปนศนูยกลางของการรักษาและอยางเปนองครวม  

๑. ดูแลโรคและความเจ็บปวย  

๒. อยางตอเนื่องโดยคํานึงถึงบริบทชีวิตและครอบครัว 

๓. ใหผูปวยรวมวางแผนการรักษา  

๔. รักษาสัมพันธท่ีดีภาพระหวางแพทยและผูปวย  

๕. สรางเสริมสุขภาพ  

๖. คํานึงถึงขอจํากัดในการรักษาพยาบาลทั้งดานผูปวยและหนวยบริการ ทั้งดานทรัพยากร 

การเงนิ เวลาและหาทางแกไข 

 ทําการปองกันคนหา ติดตาม และเฝาระวังภาวะหรือโรคแทรกซอนที่สัมพันธกับโรคเรื้อรังของ

ผูปวยได 

 

๓. สามารถรวมดูแลผูปวยโรคเรื้อรังรวมกับครอบครัวและทีมสหสาขาวิชาชีพได  ป ๒ 

 ดูแลปญหาโรคเรื้อรังรวมกับครอบครัวของผูปวยได  

 ทํางานรวมกับทีมสหสาขาวิชาชีพไดทั้งที่โรงพยาบาลและที่บาน  

 ทําการปรึกษา สงตอผูปวยแกแพทยผูเชี่ยวชาญโดยใหผูปวยกับครอบครัวมีสวนรวม ใน

การตัดสินใจ 
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แผนการฝกอบรมแพทยประจําบาน เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

สาขาเวชศาสตรครอบครัว พ.ศ. ๒๕๖๓ เครือขายฝกอบรมโรงพยาบาลสุรินทร 

รายละเอียดความสามารถท่ีตองทําไดในแตละระดับ 

ชั้นปท่ีควร 

ไดปฏิบัต ิ

(ขั้นต่ํา )* 

๔.สามารถจัดบริการดูแลผูปวยโรคเรื้อรังและครอบครัวรวมกับ หนวยงานในชุมชนได ป ๓ 

 ทําการประสานกับหนวยงานที่มีบทบาทเก่ียวของในชุมชนได  

 จัดการระบบขอมูลสุขภาพของผูปวยเพ่ือการดูแลตอเรื่องในสถานบริการของตนเองได 

 

 

 ความสามารถเหลานี้ผูเรียนควรไดปฏิบัติและประเมินอยางนอยภายในชั้นปที่ระบุไว 
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แผนการฝกอบรมแพทยประจําบาน เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

สาขาเวชศาสตรครอบครัว พ.ศ. ๒๕๖๓ เครือขายฝกอบรมโรงพยาบาลสุรินทร 

ประเมิน EPA ๓ การดูผูปวยดวยโรคเรื้อรัง (Care for patients with chronic diseases)  

ผูรับการประเมิน________________________สถาบนัฝกอบรม______________  
ปเขารับการศึกษา_______ อาจารยที่ปรึกษา_______  
สวนที่ ๑ ตารางการประเมินความเชื่อม่ัน 
 

 

รายละเอียดความสามารถที่ตองทําไดในแตละ

ระดับระดับชั้นปขัน้ต่าํท่ีตองประเมิน 

ผลการประเมินความเชื่อม่ันเมือ่ปลายปการศึกษา 

เครื่องมือที่ใช 

ในการ 

ประเมิน 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ 

ผาน ไม 

ผาน 

ผาน ไม 

ผาน 

ผาน ไม

ผาน 

ป ๑ ๑.มีความรูความเขาใจการดูแลผูปวยโรค

เรื้อรังที่พบบอยท้ังโรคติดเชื้อและกลุม 

NCDs 

 exam       

  สาเหตุและปจจัยเสี่ยงตอการเกิดโรค        

  แนวทางการดูแลรักษาและปองกัน

โรคตามหลักฐาน ทางการแพทยที่

นาเชื่อถือ 

       

  ผลแทรกซอนและผลกระทบที่เกิดตอ

สุขภาพผูปวยครอบครัว และสังคมใน

การเปนโรคเรื้อรัง 

       

  ระบบบริการสุขภาพที่สนับสนุนการ

ดูแลรักษาและปองกัน โรคเรื้อรัง 

       

 ๒.สามารถดูแลผูปวยโรคเรื้อรังท่ีมีปญหาไม

ซับซอนไดทั้งท่ีโรงพยาบาลและท่ีบาน 

 direct 

observe 

 case 

report 

      

  ใหการดูแลตามหลักการใหผูปวยเปน

ศูนยกลางของการรักษาและอยางเปน

องครวม  

๑. ดูแลโรคและความเจ็บปวย  

๒. อยางตอเนื่องโดยคํานึงถึงบริบทชีวิต

และครอบครัว  

๓. ใหผูปวยรวมวางแผนการรักษา  
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แผนการฝกอบรมแพทยประจําบาน เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

สาขาเวชศาสตรครอบครัว พ.ศ. ๒๕๖๓ เครือขายฝกอบรมโรงพยาบาลสุรินทร 

๔. รักษาสัมพันธที่ดีภาพ ระหวางแพทย

และผูปวย  

๕. สรางเสริมสุขภาพ  

๖. คํานึงถึงขอจํากัดในการรักษาพยาบาล

ทั้งดานผูปวยและหนวยบริการ ทั้งดาน

ทรัพยากร การเงิน เวลาและหาทางแกไข 

ป ๒ ๓.สามารถรวมดูแลผูปวยโรคเรื้อรังรวมกับ

ครอบครัวและทีมสหสาขาวิชาชีพได 
 Direct 

observe 

 Case 

report 

 MSF 

      

  ดูแลปญหาโรคเรื้อรังรวมกับครอบครัว

ของผูปวยได  

 ทํางานรวมกับทีมสหสาขาวิชาชีพไดท้ังที่

โรงพยาบาลและที่บาน  

 ทําการปรึกษาสงตอผูปวยแกแพทย

ผูเชี่ยวชาญโดยใหผูปวย กับครอบครัวมี

สวนรวมในการตัดสินใจ 

       

ป ๓ ๔.สามารถจัดบริการดูแลผูปวยโรคเรื้อรัง

และครอบครัวรวมกับหนวยงานในชุมชนได 
 Direct 

observe 

 Case 

report 

 MSF 

      

  ทําการประสานกับหนวยงานที่มีบทบาท

เก่ียวของในชุมชนได  

 จัดการระบบขอมูลสุขภาพของผูปวยเพ่ือ

การดูแลตอเรื่องในสถานบริการของ

ตนเองได 

       

สวนที่ ๒ สรุปการประเมิน  

วันที_่__________ ขาพเจารับทราบผลการประเมิน EPA ในครั้งนี้และไดสงแผนในการพัฒนา EPA ดานนี้ดัง

เอกสารแนบป ๑ ผูรับการประเมิน_______________ อาจารยที่ปรึกษา_________________ 

วันที_่__________ ขาพเจารับทราบผลการประเมิน EPA ในครั้งนี้และไดสงแผนในการพัฒนา EPA ดานนี้ดัง

เอกสารแนบป ๒ ผูรับการประเมิน_______________ อาจารยที่ปรึกษา_________________ 
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แผนการฝกอบรมแพทยประจําบาน เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

สาขาเวชศาสตรครอบครัว พ.ศ. ๒๕๖๓ เครือขายฝกอบรมโรงพยาบาลสุรินทร 

วันที_่__________ ขาพเจารับทราบผลการประเมิน EPA ในครั้งนี้และไดสงแผนในการพัฒนา EPA ดานนี้ดัง

เอกสารแนบป ๓ ผูรับการประเมิน_______________ อาจารยที่ปรึกษา_________________ 

แผนการพัฒนา EPA ที่ยังไมผานตามขั้นขีดความสามารถ 

ชื่อ_________________________________________ ชั้นปท่ี ______________ 
 

EPA ที่ ๓ ครั้งที่_____________ 

ประเด็นที่ตองพัฒนา ๑. 

๒. 

๓. 

แผนการพัฒนา (ระบุ)  

๑.ทําอยางไร 

 

 

 

๒.วัดการเปลี่ยนแปลงอยางไร 

 

 

 

๓.ทําบอยแคไหน นานเทาไร 
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แผนการฝกอบรมแพทยประจําบาน เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

สาขาเวชศาสตรครอบครัว พ.ศ. ๒๕๖๓ เครือขายฝกอบรมโรงพยาบาลสุรินทร 

สรุปผลการประเมิน EPA ๓  

การดูผูปวยดวยโรคเรื้อรัง (Care for patients with chronic diseases) 

ผูเรียน____________________________________ สถาบันฝกอบรม______________________  

ปเขารับการศึกษา____________________________อาจารยที่ปรึกษา______________________ 

ขัน้ต่ํา 

ของชั้น 

ปท่ีควร 

ทําได 

รายละเอียดความสามารถที่ตอง 

ทําไดในแตละระดับ 

ผลการประเมิน 

ระดับความเชื่อม่ันผาน ( ) 

ไม 

ผาน 
L๑  

require 

supervise 

L๒ 

Autonomous 

practice 

L๓ 

Supervise 

other 

ป๑ ๑.มีความรู ความเขาใจการดูแลผูปวย โรค

เรื้อรังที่พบบอยทั้งโรคติดเชื้อ และกลุม NCDs 

    

๒.สามารถดูแลผูปวยโรคเรื้อรังที่มีปญหา

ไมซบัซอนไดทั้งที่โรงพยาบาลและที่บาน 

    

ป ๒ ๓.สามารถรวมดูแลผูปวยโรคเรื้อรัง รวมกับ

ครอบครัวและทีมสหสาขาวิชาชีพได  

    

ป ๓ ๔.สามารถจัดบริการดูแลผูปวยโรคเรื้อรังและ

ครอบครัวรวมกับหนวยงานในชุมชนได 

    

 

สรุปผลการประเมิน EPA๓ การดูผูปวยดวยโรคเรื้อรัง 

 ผานการประเมิน  

 ไมผานการประเมิน  

 ขอรับรองผลการประเมิน _____________________ (หัวหนาแผนการฝกอบรม)   

                     ______________________ (หัวหนาสถาบัน) 
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แผนการฝกอบรมแพทยประจําบาน เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

สาขาเวชศาสตรครอบครัว พ.ศ. ๒๕๖๓ เครือขายฝกอบรมโรงพยาบาลสุรินทร 

กิจกรรมที่เชื่อม่ันได (Entrustable Professional Activity)  

ตารางท่ี ๒๔ EPA ๔ การสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคสําหรับบคุคล ครอบครัว และชุมชน  

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

 ข้ันขีดความสามารถท่ีตั้งไว : จากการประเมินนี้จะทําใหทานเชื่อมั่นไดวาเม่ือจบการฝกอบรมแพทย

เวชศาสตรครอบครัวผูเรียนจะสามารถใหการดูผูปวยดวยโรคเรื้อรัง ไดเองโดยไมตองมีผูควบคุม 
 

EPA ๔ การสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคสําหรับบุคคล 

ครอบครัวและชุมชน 
ชั้นปท่ี ๑ ชั้นปที่ ๒ ชั้นปที่ ๓ 

ใหการสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคสําหรับบุคคลครอบครัวและ

ชุมชนไดเองโดยไมตองมีอาจารยควบคุม 

  Level ๔ 

ใหการดูแลผูปวยโรคเรื้อรังไดเองโดยมีอาจารยชวยใหคาํแนะนําตาม

จําเปน 

 Level ๓  

สามารถใหการสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคสําหรับบุคคล 

ครอบครัวและชุมชนไดเองไดเองโดยมีอาจารยชวยใหคําแนะนําอยาง

ใกลชิด 

Level ๒   

 

รายละเอียดกิจกรรม 

ใหบริการสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคสําหรับบุคคลครอบครัวและชุมชนการให vaccine การคัดกรอง

โรคการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

ตารางท่ี ๒๕ เครื่องมือท่ีใชในการประเมินการสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคสําหรับบคุคล ครอบครัว 

และชมุชน 

ความรู ทักษะ และทัศนคติท่ีคาดหวัง เครื่องมือที่ใชในการประเมิน 

 Periodic Health Screening  ขอสอบวัดความร ู 

 Vaccination  รายงานการดูแลผูปวย 

 Behavioral change and counselling  การปฏิบัติงาน 

 Population health  การทํางานรวมกับสหสาขาวิชาชีพ 

 Primary care management  

 มีความรับผิดชอบใหเกียรติผูปวยครอบครัวและทีมสหวิชาชีพ  
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แผนการฝกอบรมแพทยประจําบาน เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

สาขาเวชศาสตรครอบครัว พ.ศ. ๒๕๖๓ เครือขายฝกอบรมโรงพยาบาลสุรินทร 

รายละเอียดความสามารถแตละขั้นที่ตองทําไดในการผาน EPA ๔  

การสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคสําหรับบคุคลครอบครัว และชุมชน  

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

 จัดบริการสรางเสริมสุขภาพอยางเปนระบบในระดับปฐมภูม ิรวมกับชุมชนได 

 ทําการสรางเสริมสุขภาพปองกันโรคไดในระดับครอบครัวได  

 ใหคําปรึกษาเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เสี่ยงตอสุขภาพในระดับครอบครัวได 

 ทําการสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคในระดับบุคคลได  

 ทําการตรวจคัดกรองโรคและความเสี่ยงทางสุขภาพ 

ตารางที่ ๒๖ รายละเอียดความสามารถแตละขั้นท่ีตองทําไดในการผาน EPA ๔  
 

รายละเอียดความสามารถท่ีตองทําไดในแตละระดับ 

ชั้นปท่ีควร 

ไดปฏิบัต ิ

(ขั้นต่ํา )* 

๑. มีความรูเรื่องหลักการสรางเสริมสุขภาพ ป ๑ 

 ระบุหลักการสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคโดยคํานึงถึงลักษณะเฉพาะของบุคคล 

ครอบครัว สังคม ความเชื่อและวัฒนธรรมทองถิ่น  

 ระบุประโยชนและความเสี่ยงในการรับวัคซนีและภูมิคุมกัน 

 

๒.ทําการสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคโดยความเชื่อมโยงกับการรักษาโรคและการฟนฟู

สุขภาพในระดับบุคคลได 

ป ๑ 

สามารถทําการตรวจคัดกรองโรคและความเสี่ยงทางสุขภาพโดย  

 เลือกโปรแกรมการตรวจคัดกรองสุขภาพที่เหมาะสมกับเพศ วัย และความเสี่ยงของแต

ละบุคคล  

 ประเมินความเสี่ยงตอโรค (risk factor) เปนรายบุคคล  

 แปลผลการตรวจคัดกรองโรคที่พบบอย  

 สามารถใหคําปรึกษาเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เสี่ยงตอสุขภาพในระดับบุคคลได 

 

๓.ทําการสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคโดยความเชื่อมโยงกับการรักษาโรคและการฟนฟู

สุขภาพในระดับบุคคลและครอบครัวได 

ป ๒ 

 สามารถดูแลและวางแผนรวมกับผูปวยและครอบครัวในการสรางเสริมสุขภาพ และ

ปองกันโรคโดยคํานึงถึงหลักเหตุผลทางวิชาการ และความคุมคา  

 สามารถใหคําปรึกษาเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เสี่ยงตอสุขภาพในระดับครอบครัวได 

 

๔.ทําการสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคโดยความเชื่อมโยงกับการรักษาโรคและการฟนฟู

สุขภาพในระดับชุมชนได 

ป ๓ 
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แผนการฝกอบรมแพทยประจําบาน เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

สาขาเวชศาสตรครอบครัว พ.ศ. ๒๕๖๓ เครือขายฝกอบรมโรงพยาบาลสุรินทร 

รายละเอียดความสามารถท่ีตองทําไดในแตละระดับ 

ชั้นปท่ีควร 

ไดปฏิบัต ิ

(ขั้นต่ํา )* 

 วิเคราะหความชุกและความเสี่ยงของโรคที่พบบอยในชุมชน  

 จัดบริการสรางเสริมสุขภาพอยางเปนระบบในระดับปฐมภูมิโดยคาํนึงถึงกลุมประชากร

ในชุมชน 

 

 

 ความสามารถเหลานี้ผูเรียนควรไดปฏิบัติและประเมินอยางนอยภายในชั้นปที่ระบุไว 
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แผนการฝกอบรมแพทยประจําบาน เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

สาขาเวชศาสตรครอบครัว พ.ศ. ๒๕๖๓ เครือขายฝกอบรมโรงพยาบาลสุรินทร 

ตารางท่ี ๒๗ เกณฑการประเมิน EPA ๔ การสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคสําหรับบคุคล ครอบครัว 

และชมุชน 
 

รายละเอียดความสามารถ 

ในแตละระดับ 

ประเมินความเชื่อม่ัน 

ไมผาน ผาน 

๑.มีความรูเรื่องหลักการสรางเสริม

สุขภาพ 

 ขาดความรูความเขาใจใน

เรื่องหลักการสรางเสริม

สุขภาพท่ีจําเพาะตอบุคคล 

 ไมสามารถระบุประโยชน

และความเสี่ยงในการรับ

วัคซีนและภูมิคุมกัน 

มีความรูดังนี้ 

 ระบุหลักการสรางเสริมสุขภาพและ 

ปองกันโรคโดยคํานึงถึงลักษณะเฉพาะ

ของบุคคล ครอบครัว สังคมความเชื่อ

และวัฒนธรรมทองถิ่น 

 ระบุประโยชนและความเสี่ยงในการรับ

วัคซีนและภูมิคุมกัน 

การประเมิน : 

 การสังเกตการณปฏิบัติงานจริง 

กิจกรรมการเรียนรู : 

 Lecture 

๒.ทําการสรางเสริมสุขภาพและ

ปองกันโรคโดยความเชื่อมโยงกับการ

รักษาโรคและการฟนฟูสุขภาพใน

ระดับบคุคลได 

ทํากาสรางเสริมสุขภาพและ

ปองกันโรคแตขาดความเชื่อมโยง

กับการรักษาโรคและการฟนฟู

สุขภาพใน ระดับบุคคล ไดแก 

 ไมทําการตรวจคดักรองโรค

และความเสี่ยงทางสุขภาพ 

 ไมสามารถใหคําปรึกษาเพื่อ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยง

ตอสุขภาพ 

สามารถทําการตรวจคัดกรองโรคและ

ความเสี่ยงทางสุขภาพ โดย 

 เลือกโปรแกรมการตรวจคัดกรอง

สุขภาพท่ีเหมาะสมกับเพศ วัยและ

ความเสี่ยงของแตละบุคคล 

 ประเมินความเสี่ยงตอโรค(risk factor) 

เปนรายบุคคล 

 แปลผลการตรวจคัดกรองโรคที่พบ

บอย 

 สามารถใหคําปรึกษาเพื่อปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมที่เสี่ยงตอสุขภาพในระดับ

บุคคลได 

การประเมิน: 

 การสังเกตการณปฏิบัติงานจริง 

 รายงานผูปวย 

กิจกรรมการเรียนรู 

 ปฏิบัติงานดูแลผูปวย OPD, 

Home visit 

 นําเสนอ case conference ดาน

การสรางเสริมสุขภาพแกผูปวย 

๓.ทําการสรางเสริมสุขภาพและ

ปองกันโรคโดยความเชื่อมโยงกับการ

รักษาโรคและการฟนฟูสุขภาพใน

ระดับบคุคลและครอบครัวได 

 ดูแลและวางแผนรวมกับ

ผูปวยและครอบครัวในการ

สรางเสริมสุขภาพและ

ปองกันโรคแตขาดการ

คํานึงถึงหลักเหตุผลทาง

วิชาการ และความคุมคา 

 ไมสามารถใหคําปรึกษาเพื่อ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่

เสี่ยงตอสุขภาพในระดับ

ครอบครัวได 

 สามารถดูแลและวางแผนรวมกับ

ผูปวยและครอบครัวในการสรางเสริม

สุขภาพและปองกันโรค โดยคาํนึงถึง

หลักเหตุผลทางวิชาการ และความ

คุมคา 

 สามารถใหคําปรกึษาเพ่ือปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมที่เสี่ยงตอสุขภาพในระดับ

ครอบครัวได 

การประเมิน: 

 การสังเกตการณปฏิบัติงานจริง 

กิจกรรมการเรียนรู : 

 ปฏิบัติงานดูแลผูปวย OPD, 

Home visit 

 นําเสนอ case conference ดาน

การสรางเสริมสุขภาพแกผูปวย 
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แผนการฝกอบรมแพทยประจําบาน เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

สาขาเวชศาสตรครอบครัว พ.ศ. ๒๕๖๓ เครือขายฝกอบรมโรงพยาบาลสุรินทร 

รายละเอียดความสามารถ 

ในแตละระดับ 

ประเมินความเชื่อม่ัน 

ไมผาน ผาน 

๔.ทําการสรางเสริมสุขภาพและ

ปองกันโรคโดยความเชื่อมโยงกับ

การ รั กษา โ ร คและกา รฟ นฟู

สุขภาพในระดับชมุชนได 

 ไมสามารถวิเคราะหความ

ชุกและความเสี่ยงของโรคที่

พบบอยในชุมชน 

 ไมสามารถจัดบริการสราง

เสริมสุขภาพอยางเปนระบบ

ในระดับปฐมภูมิโดย

คํานึงถึงกลุมประชากรใน

ชุมชน 

 วิเคราะหความชุกและความเสี่ยงของ

โรคที่พบบอยในชุมชน 

 จัดบริการสรางเสริมสุขภาพอยางเปน

ระบบในระดับปฐมภูมิโดยคํานึงถึง

กลุมประชากรในชุมชน การประเมิน: 

 การสังเกตการณปฏิบัติงานจริง 

 รายงานโครงการชุมชน 

กิจกรรมการเรียนรู : 

 ฝกปฏิบัติงานดูแลผูปวย OPD, 

Home visit ในหนวยงานชุมชน 
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แผนการฝกอบรมแพทยประจําบาน เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

สาขาเวชศาสตรครอบครัว พ.ศ. ๒๕๖๓ เครือขายฝกอบรมโรงพยาบาลสุรินทร 

แบบประเมิน EPA ๔ การสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคสําหรับบคุคล ครอบครัว และชุมชน  

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

ผูรับการประเมิน______________________________ สถาบันฝกอบรม______________  

ปเขารับการศึกษา_______ อาจารยที่ปรึกษา______________ 

สวนที่ ๑ ตารางการประเมินความเชื่อม่ัน 
 

 รายละเอียดความสามารถที่ตองทําไดในแตละ

ระดับระดับชั้นปขัน้ต่าํท่ีตองประเมิน 

ผลการประเมินความเชื่อม่ันเมือ่ปลายปการศึกษา 

เครื่องมือที่ใช 

ในการ 

ประเมิน 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ 

ผาน ไม 

ผาน 

ผาน ไม 

ผาน 

ผาน ไม

ผาน 

ป ๑ ๑.มีความรูเรื่องหลักการสรางเสริมสุขภาพ  exam       

  ระบุหลักการสรางเสริมสุขภาพและ

ปองกันโรคโดยคํานึงถึงลักษณะเฉพาะ

ของบุคคล ครอบครัว สังคม ความเชื่อ

และวัฒนธรรมทองถ่ิน 

       

  ระบุประโยชนและความเสี่ยงในการ

รับวัคซีนและภูมิคุมกัน 
       

 ๒.ทําการสรางเสริมสุขภาพและปองกัน

โรคโดยความเชื่อมโยงกับการรักษาโรค

และการฟนฟูสุขภาพในระดับบุคคลได 

 direct 

observe 

 case 

report 

      

  เลือกโปรแกรมการตรวจคัดกรองสุขภาพ

ที่เหมาะสมกับเพศ วัย และความเสี่ยง

ของแตละบุคคล 

       

  ประเมินความเสี่ยงตอโรค (risk factor) 

เปนรายบุคคล 

       

  แปลผลการตรวจคัดกรองโรคที่พบบอย        

  สามารถใหคําปรึกษาเพื่อปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมที่เสี่ยงตอสุขภาพในระดับ

บุคคลได 

       

ป ๒ ๓.ทําการสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรค

โดยความเชื่อมโยงกับการรักษาโรคและการ

ฟนฟูสุขภาพในระดับบคุคลและครอบครัว

ได 

 direct 

observe 

 case 

report 
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แผนการฝกอบรมแพทยประจําบาน เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

สาขาเวชศาสตรครอบครัว พ.ศ. ๒๕๖๓ เครือขายฝกอบรมโรงพยาบาลสุรินทร 

  สามารถดูแลและวางแผนรวมกับผูปวย

และครอบครัวในการสรางเสริมสุขภาพ

และปองกันโรค โดยคํานึงถึงหลักเหตุผล

ทางวิชาการ และความคุมคา 

       

  สามารถใหคําปรึกษาเพื่อปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมที่เสี่ยงตอสุขภาพในระดับ

ครอบครัวได 

       

ป ๓ ๔.ทําการสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรค

โดยความเชื่อมโยงกับการรักษาโรคและการ

ฟนฟูสุขภาพในระดับชุมชน 

 direct 

observe 

 case 

report 

      

  วิเคราะหความชุกและความเสี่ยงของโรค

ที่พบบอยในชุมชน 

       

  จัดบริการสรางเสริมสุขภาพอยางเปน

ระบบในระดับปฐมภูมิโดยคํานึงถึงกลุม

ประชากรในชุมชน 

       

 

สวนที่ ๒ สรุปการประเมิน  

วันที_่__________ ขาพเจารับทราบผลการประเมิน EPA ในครั้งนี้และไดสงแผนในการพัฒนา EPA ดานนี้ดัง

เอกสารแนบป ๑ ผูรับการประเมิน_______________ อาจารยที่ปรึกษา_________________  

วันที_่__________ ขาพเจารับทราบผลการประเมิน EPA ในครั้งนี้และไดสงแผนในการพัฒนา EPA ดานนี้ดัง

เอกสารแนบป ๒ ผูรับการประเมิน_______________ อาจารยที่ปรึกษา_________________  

วันที_่__________ ขาพเจารับทราบผลการประเมิน EPA ในครั้งนี้และไดสงแผนในการพัฒนา EPA ดานนี้ดัง

เอกสารแนบป ๓ ผูรับการประเมิน_______________ อาจารยที่ปรึกษา_________________ 
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แผนการฝกอบรมแพทยประจําบาน เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

สาขาเวชศาสตรครอบครัว พ.ศ. ๒๕๖๓ เครือขายฝกอบรมโรงพยาบาลสุรินทร 

แผนการพัฒนา EPA ที่ยังไมผานตามขั้นขีดความสามารถ 

ชื่อ_________________________________________ ชั้นปท่ี ______________ 
 

EPA ที่ ๔ ครั้งที่_____________ 

ประเด็นที่ตองพัฒนา ๑. 

๒. 

๓. 

แผนการพัฒนา (ระบุ)  

๑.ทําอยางไร 

 

 

 

๒.วัดการเปลี่ยนแปลงอยางไร 

 

 

 

 

 

๓.ทําบอยแคไหน นานเทาไร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ห น้ า  |  ๑๐๗ 

 

 

แผนการฝกอบรมแพทยประจําบาน เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

สาขาเวชศาสตรครอบครัว พ.ศ. ๒๕๖๓ เครือขายฝกอบรมโรงพยาบาลสุรินทร 

สรุปผลการประเมิน EPA ๔  

การสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคสําหรับบคุคล ครอบครัว และชุมชน 

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

ผูเรียน____________________________________ สถาบันฝกอบรม______________________  

ปเขารับการศึกษา____________________________อาจารยที่ปรึกษา______________________ 

ขัน้ต่ํา 

ของชั้น 

ปท่ีควร 

ทําได 

รายละเอียดความสามารถที่ตอง 

ทําไดในแตละระดับ 

ผลการประเมิน 

ระดับความเชื่อม่ันผาน ( ) ไม 

ผาน L๑  

require 

supervise 

L๒ 

Autonomous 

practice 

L๓ 

Supervise 

other 

ป๑ ๑.มีความรูเรื่องหลักการสรางเสริมสขุภาพ     

๒.ทําการสรางเสริมสุขภาพและปองกัน

โรคโดยความเชื่อมโยงกับการรักษาโรค

และการฟนฟูสุขภาพในระดับบุคคลได 

    

ป ๒ ๓.ทําการสรางเสริมสุขภาพและปองกัน

โรคโดยความเชื่อมโยงกับการรักษาโรค

และการฟนฟูสุขภาพในระดับบุคคลและ

ครอบครัวได 

    

ป ๓ ๔.ทําการสรางเสริมสุขภาพและปองกัน 

โรคโดยความเชื่อมโยงกับการรักษาโรค

และการฟนฟูสุขภาพในระดับชุมชนได 

    

 

สรุปผลการประเมิน EPA๔ การสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคสําหรับบุคคล ครอบครัว และชุมชน 

 ผานการประเมิน  

 ไมผานการประเมิน  

 ขอรับรองผลการประเมิน _____________________ (หัวหนาแผนการฝกอบรม)   

                     ______________________ (หัวหนาสถาบัน) 
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แผนการฝกอบรมแพทยประจําบาน เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

สาขาเวชศาสตรครอบครัว พ.ศ. ๒๕๖๓ เครือขายฝกอบรมโรงพยาบาลสุรินทร 

กิจกรรมที่เชื่อม่ันได (Entrustable Professional Activity)  

ตารางท่ี ๒๘ EPA ๕ สามารถใหการดูแลที่ครอบคลุมทั้งการรักษาสรางเสริม ปองกัน และฟนฟสูุขภาพ  

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

 ข้ันขีดความสามารถที่ตั้งไว : จากการประเมินนี้จะทําใหทานเชื่อมั่นไดวาเมื่อจบการฝกอบรมแพทยเวชศาสตร

ครอบครัวผูเรียนจะสามารถใหการดูแลที่ครอบคลุมทั้งการรักษา สรางเสริม ปองกัน และฟนฟูสุขภาพไดเองโดยไมตองมี

ผูควบคุม 
 

EPA ๕ สามารถใหการดูแลที่ครอบคลุมทั้งการรักษา สรางเสริม 

ปองกัน และฟนฟูสุขภาพ 
ชั้นปท่ี ๑ ชั้นปที่ ๒ ชั้นปที่ ๓ 

ใหการดูแลท่ีครอบคลุมทั้งการรักษา สรางเสริม ปองกัน และ

ฟนฟูสุขภาพไดเองโดยไมตองมีอาจารยควบคุม 

  Level ๔ 

ใหการดูแลท่ีครอบคลุมทั้งการรักษา สรางเสริม ปองกัน และ

ฟนฟูสุขภาพ ไดเองโดยมีอาจารยชวยใหคําแนะนําตามจําเปน 

 Level ๓  

ใหการดูแลท่ีครอบคลุมทั้งการรักษา สรางเสริม ปองกัน และ

ฟนฟูสุขภาพไดเองโดยมีอาจารยชวยใหคําแนะนําอยางใกลชิด 

Level ๒   

 

รายละเอียดกิจกรรม 

ประยุกตและผสมผสานการดูแล ในรูปแบบตางๆ ในผูปวยหนึ่งคน อยางเปนองครวม และครอบคลุมทั้งการ

รักษา สงเสริม ปองกัน และฟนฟูสุขภาพ ทั้งในแผนกผูปวยใน ผูปวยนอก และ ที่บาน 

ตารางที่ ๒๙ เครื่องมือท่ีใชในการประเมินความสามารถใหการดูแลที่ครอบคลุมทั้งการรักษาสรางเสริม 

ปองกัน และฟนฟูสุขภาพ 

 

ความรู ทักษะ และทัศนคติท่ีคาดหวัง เครื่องมือที่ใชในการประเมิน 

 Treatment management  ขอสอบวัดความร ู 

 Health promotion  รายงานการดูแลผูปวย 

 Disease prevention  การฝกงานในพ้ืนที่โดยแพทยพี่เลี่ยง 

 Rehabilitation  การทํางานรวมกับสหสาขาวิชาชีพ 
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แผนการฝกอบรมแพทยประจําบาน เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

สาขาเวชศาสตรครอบครัว พ.ศ. ๒๕๖๓ เครือขายฝกอบรมโรงพยาบาลสุรินทร 

รายละเอยีดความสามารถแตละขั้นท่ีตองทําไดในการผาน EPA ๕  

สามารถใหการดูแลที่ครอบคลุมทั้งการรักษา สรางเสริม ปองกัน และฟนฟูสุขภาพ  

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

 จัดระบบบริการปฐมภูมิใหมีการดูแลที่ครอบคลุมทั้งการรักษา สรางเสริม ปองกัน และฟนฟูสุขภาพ 

 ใหการดูแลปญหาสุขภาพอยางครอบคลุมทั้งแบบเฉียบพลันและแบบเรื้อรังที่มีความซับซอนอยางเปนระบบ 

 ใหการดูแลผูปวยที่มีปญหาสุขภาพอยางครอบคลุมทั้งแบบเฉียบพลันและแบบเรือ้รัง มีความรู ความเขาใจใน

หลักการดูแลที่ครอบคลุม 

ตารางที่ ๓๐ รายละเอียดความสามารถแตละขั้นท่ีตองทําไดในการผาน EPA ๕  

 

รายละเอียดความสามารถที่ตองทําไดในแตละระดับ 

ชั้นปท่ีควร 

ไดปฏิบัติ 

(ข้ันต่ํา )* 

๑.มีความรู ความเขาใจในหลักการดูแลที่ครอบคลุม ป ๑ 

 ธรรมชาติของความเจ็บปวยที่ซบัซอนในบริบทของบริการปฐมภูม ิ 

 ความหลากหลายของวิธีการดูแลความเจ็บปวยในบริการปฐมภูมิ  

 การดูแลความเจ็บปวยของบุคคลดวยวิธีการที่เหมาะสมกับผูปวยแตละราย 

 หลักการของการเกิดโรครวม (co-morbidity) 

 

๒.สามารถใหการดูแลปญหาสุขภาพอยางครอบคลุมทั้งโรคเฉียบพลันและแบบเรื้อรัง ป ๑ 

 ระบุปญหาวิเคราะหปญหาและจัดลําดับความสําคัญของปญหาและวางแผนรวมกับ

ผูปวยและครอบครัว 

 ใหการดูแลท่ีครอบคลุมทั้งการรักษา สงเสริมปองกันและฟนฟูสุขภาพได 

 

๓.สามารถใหการดูแลปญหาสุขภาพอยางครอบคลุมทั้งแบบเฉียบพลันและแบบเรื้อรังท่ีมี

ความซับซอนอยางเปนระบบ 

ป ๒ 

 ประสานการดูแลกับทีมสหสาขาวิชาชีพ  

 ใชเวชระเบียนและขอมูลทางการแพทยเพ่ือการดูแลที่ครอบคลุมทั้งการรักษา สงเสริม 

ปองกัน และฟนฟูสุขภาพ 

 มีทัศนคติที่ดีตอการใชการแพทยเชิงประจักษและมีทักษะในการคนควาขอมูล เพ่ือ

นํามาใชดูแลผูปวย 

 

๔.สามารถจัดระบบบริการปฐมภูมิใหมีการดูแลที่ครอบคลุมทั้งการรักษาสรางเสริม ปองกัน 

และฟนฟูสุขภาพ โดย 

 

ป ๓ 
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แผนการฝกอบรมแพทยประจําบาน เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

สาขาเวชศาสตรครอบครัว พ.ศ. ๒๕๖๓ เครือขายฝกอบรมโรงพยาบาลสุรินทร 

รายละเอียดความสามารถที่ตองทําไดในแตละระดับ 

ชั้นปท่ีควร 

ไดปฏิบัติ 

(ข้ันต่ํา )* 

 เปนผูนําในการดูแลผูปวย ทั้งการรักษา สงเสริม ปองกันและฟนฟู  

 วางแผนในการจัดการปญหาทั้งระยะสั้นและระยะยาว 

 

 

 ความสามารถเหลานี้ผูเรียนควรไดปฏิบัติและประเมินอยางนอยภายในชั้นปที่ระบุไว 
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แผนการฝกอบรมแพทยประจําบาน เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

สาขาเวชศาสตรครอบครัว พ.ศ. ๒๕๖๓ เครือขายฝกอบรมโรงพยาบาลสุรินทร 

ตารางที่ ๓๑ เกณฑการประเมิน EPA ๕ การดูแลที่รอบคลุมทั้งการรักษา สรางเสริม ปองกันและฟนฟู

สุขภาพ 
 

รายละเอียดความสามารถ 

ในแตละระดับ 

ประเมินความเชื่อม่ัน 

ไมผาน ผาน 

๑.มีความรู ความเขาใจในเรื่อง

ดูแลที่ครอบคลุม 

 ขาดความรูความเขาใจใน

เรื่องหลักการดูแลที่

ครอบคลุม 

มีความรู ความเขาใจในหลักการดูแลที่

ครอบคลุม ไดแก 

 ธรรมชาติของความเจ็บปวยทีซับซอน

ในบริบทของบริการปฐมภูม 

 ความหลากหลายของวิธีการดูแลความ

เจ็บปวยในบริการปฐมภูม 

 การดูแลความเจ็บปวยของบุคคลดวย

วิธีการท่ีเหมาะสมกับผูปวยแตละราย 

 หลักการของการเกิดโรครวม (co-

morbidity) 

การประเมิน : 

 การสังเกตการณปฏิบัติงานจริง 

กิจกรรมการเรียนรู : 

 Lecture 

๒.สามารถใหการดูแลผูปวยท่ีมี

ปญหาสุขภาพท่ีอยางครอบคลุม

ทั้งแบบเฉียบพลันและแบบเรื้อรัง 

ใหการดูแลผูปวยที่มีปญหา

สุขภาพทั้งแบบเฉียบพลัน

และแบบเรื้อรังแตขาดความ

ครอบคลุมโดย 

 ขาดการระบุปญหาและ

จัดลําดับความสําคัญของ

ปญหารวมกับผูปวยและ

ครอบครัว 

 ใหการดูแลการรักษาแตไม

ครอบคลุมไปถึงการสงเสริม

ปองกันและฟนฟูสุขภาพ 

สามารถใหการดูแลผูปวยที่มีปญหา

สุขภาพท่ีอยางครอบคลุมทั้งแบบ

เฉียบพลันและแบบเรื้อรังโดย 

 ระบุปญหาวิเคราะหปญหา และ

จัดลําดับความสําคัญของปญหา

และวางแผนรวมกับผูปวยและ

ครอบครัว 

 ใหการดูแลท่ีครอบคลุมทั้งการ

รักษาสงเสริมปองกันและฟนฟู

สุขภาพได 

การประเมิน : 

 การสังเกตการณปฏิบัติงานจริง 

 รายงานผูปวย 

กิจกรรมการเรียนรู 

 ปฏิบัติงานดูแลผูปวย OPD, 

Home visit 

 นําเสนอ case conference ดาน

การสรางเสริมสุขภาพแกผูปวย 

๓.สามารถใหการดูแลผูปวยท่ีมี

ปญหาสุขภาพไดยางครอบคลุมทั้ง

แบบเฉียบพลันและแบบเรื้อรังท่ี

ซับซอนอยางเปนระบบ 

ใหการดูแลผูปวยที่มปญหา

สุขภาพไดท้ังแบบเฉียบพลัน

และแบบเรื้อรังที่ซับซอนแต 

ขาดความครอบคลุมอยางเปน

ระบบ 

 ขาดการประสานการดูแล

กับทีมสหสาขาวิชาชีพ 

 ขาดการใชเวชระเบียนและ

ขอมูลทางการแพทย 

สามารถดูแลผูปวยท่ีมีปญหาสุขภาพได

อยางครอบคลุมทั้งแบบเฉียบพลันและ

แบบเรื้อรังที่ซบัซอนอยางเปนระบบโดย 

 ประสานการดูแลกับทีมสหสาขา

วิชาชีพ 

 ใชเวชระเบียนและขอมูลทาง

การแพทยเพื่อการ 

 ดูแลที่ครอบคลุมทั้งการรักษา สงเสริม

ปองกัน และฟนฟูสุขภาพ 

การประเมิน : 

 การสังเกตการณปฏิบัติงานจริง 

 การสังเกตการณทํา งานในพื้นที่

รวมกับทีมสหสาขาวิชาชีพ 

 รายงานผูปวย 
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แผนการฝกอบรมแพทยประจําบาน เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

สาขาเวชศาสตรครอบครัว พ.ศ. ๒๕๖๓ เครือขายฝกอบรมโรงพยาบาลสุรินทร 

กิจกรรมการเรียนรู : 

 ฝกปฏิบัติงานดูแลผูปวยและ

ครอบครัว OPD, Home visit 

 นําเสนอ case conference 

 เพ่ือการดูแลท่ีครอบคลุม 

 ขาดการใชการแพทยเชิง

ประจักษและทักษะในการ

คนควาขอมูลเพื่อนํามาใช

ดูแลผูปวย 

 มีทัศนคติท่ีดีตอการใชการแพทยเชิง

ประจักษและทักษะในการคนควา

ขอมูลเพ่ือนํามาใชดูแลผูปวย 

๔.สามารถจัดระบบบริการปฐม

ภูมิใหมีการดูแลท่ีครอบคลุมทั้ง

การรักษาสรางเสริม ปองกัน และ

ฟนฟสูุขภาพ 

จัดการระบบบริการปฐมภูมิ 

แตขาดการดูแลท ีค่รอบคลุม

ทั้งการรักษาสรางเสริม 

ปองกัน และฟนฟูสุขภาพ 

สามารถจัดการระบบบริการปฐมภูมิ

ใหมีการดูแลที่ครอบคลุมทั้งการรักษา

สรางเสริม ปองกัน และฟนฟูสุขภาพ

โดย 

 เปนผูนําในการดูแลผูปวย ทั้งการ

รักษา สงเสริม ปองกันและฟนฟู 

 วางแผนในการจัดการปญหาทั้งระยะ

สั้นและระยะยาว 

การประเมิน: 

 การสังเกตการณปฏิบัติงานจริง 

 การสังเกตการณทํางานในพื้นที่

รวมกับทีมสหสาขาวิชาชีพ 

กิจกรรมการเรียนรู : 

 รับมอบหมายเปนหัวหนา/

ผูจัดการหนวยบริการงานดูแล

ผูปวยและครอบครัว OPD, 

Home visit 

 นําเสนอ case conference 
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แผนการฝกอบรมแพทยประจําบาน เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

สาขาเวชศาสตรครอบครัว พ.ศ. ๒๕๖๓ เครือขายฝกอบรมโรงพยาบาลสุรินทร 

แบบประเมิน EPA ๕ สามารถใหการดูแลที่ครอบคลุมทั้งการรักษา สรางเสริม ปองกัน และฟนฟสูุขภาพ 

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

ผูรับการประเมิน______________________________ สถาบันฝกอบรม______________  

ปเขารับการศึกษา_______ อาจารยที่ปรึกษา_______  

สวนที่ ๑ ตารางการประเมินความเชื่อม่ัน 
 

 รายละเอียดความสามารถที่ตองทําไดในแตละ

ระดับระดับชั้นปขัน้ต่าํท่ีตองประเมิน 

ผลการประเมินความเชื่อม่ันเมือ่ปลายปการศึกษา 

เครื่องมือที่ใช 

ในการ 

ประเมิน 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ 

ผาน ไม 

ผาน 

ผาน ไม 

ผาน 

ผาน ไม

ผาน 

ป ๑ ๑.มีความรู ความเขาใจในหลักการดูแลที่

ครอบคลุม 
 exam       

  ธรรมชาติของความเจ็บปวยที่ซับซอนใน

บริบทของบริการปฐมภูมิ 
       

  ความหลากหลายของวิธีการดูแลความ

เจ็บปวยในบริการ ปฐมภูมิ 
       

  การดูแลความเจ็บปวยของบุคคลดวย

วิธีการท่ีเหมาะสมกับผูปวยแตละราย 
       

 ๒.สามารถใหการดูแลผูปวยที่มีปญหา

สุขภาพที่อยางครอบคลุมทั้งแบบเฉียบพลัน

และแบบเรื้อรัง 

 direct 

observe 

 case 

report 

      

  ระบุปญหาวิเคราะหปญหาและ

จัดลําดับความสําคัญของปญหา และ

วางแผนรวมกับผูปวยและครอบครัว 

       

  ใหการดูแลท่ีครอบคลุมทั้งการรักษา 

สงเสริมปองกันและฟนฟูสุขภาพได  

       

ป ๒ ๓.สามารถใหการดูแลผูปวยท่ีมีปญหา

สุขภาพไดยางครอบคลุมทั้งแบบเฉียบพลัน

และแบบเรื้อรังที่ซับซอนอยางเปนระบบ 

 direct 

observe 

 case 

report 

      

  ดูแลภาวะใกลเสียชีวิตของผูปวยดาน

อาการเจ็บปวยความไมสุขสบายที่พบ

บอย (ออนเพลียและออนกําลัง หายใจ 
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แผนการฝกอบรมแพทยประจําบาน เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

สาขาเวชศาสตรครอบครัว พ.ศ. ๒๕๖๓ เครือขายฝกอบรมโรงพยาบาลสุรินทร 

ติดขัด ทองผูก คลื่นไส อาเจียน ซึมเศรา 

เปนตน) 

  รวมปรึกษาและวางแผนการดูแลผูปวย

ระยะทายโดยยึดผูปวยเปนศูนยกลาง ใน

ประเด็นการใชอุปกรณที่ชวยชีวิต/ยื้อ

ชีวิตและการทําหนังสือแสดงเจตนาฯตาม 

พรบ.สุขภาพมาตรา ๑๒ 

       

  นําความเชื่อดานสุขภาพและความตาย

ตามวัฒนธรรมประเพณีของผูปวยและ

ครอบครัวมาประยุกตใชในการดูแล 

       

  ทํางานรวมกับทีมสหสาขาวิชาชีพในการ

ดูแลผูปวยและครอบครัวรวมถึงประสาน

สงตอไปยังหนวยงานในชุมชนที่มี

เก่ียวของใหชวยดูแลตอไดอยางเหมาะสม 

       

ป ๓ ๔.สามารถจัดระบบบริการปฐมภูมิใหมี

การดูแลท่ีครอบคลุมทั้งการรักษา สราง

เสริม ปองกัน และฟนฟูสุขภาพ 

 direct 

observe 

 MSF 

      

  เปนผูนํา ในการดูแลผูปวย ทั้งการรักษา 

สงเสริม ปองกันและฟนฟู 

 วางแผนในการจัดการปญหาทั้งระยะสั้น

และระยะยาว 

       

 

สวนที่ ๒ สรุปการประเมิน  

วันที_่__________ ขาพเจารับทราบผลการประเมิน EPA ในครั้งนี้และไดสงแผนในการพัฒนา EPA ดานนี้ดัง

เอกสารแนบป ๑ ผูรับการประเมิน_______________ อาจารยที่ปรึกษา_________________  

วันที_่__________ ขาพเจารับทราบผลการประเมิน EPA ในครั้งนี้และไดสงแผนในการพัฒนา EPA ดานนี้ดัง

เอกสารแนบป ๒ ผูรับการประเมิน_______________ อาจารยที่ปรึกษา_________________  

วันที_่__________ ขาพเจารับทราบผลการประเมิน EPA ในครั้งนี้และไดสงแผนในการพัฒนา EPA ดานนี้ดัง

เอกสารแนบป ๓ ผูรับการประเมิน_______________ อาจารยที่ปรึกษา_________________ 
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แผนการฝกอบรมแพทยประจําบาน เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

สาขาเวชศาสตรครอบครัว พ.ศ. ๒๕๖๓ เครือขายฝกอบรมโรงพยาบาลสุรินทร 

แผนการพัฒนา EPA ที่ยังไมผานตามขั้นขีดความสามารถ 

ชื่อ_________________________________________ ชั้นปท่ี ______________ 
 

EPA ที่ ๕ ครั้งที่_____________ 

ประเด็นที่ตองพัฒนา ๑. 

๒. 

๓. 

แผนการพัฒนา (ระบุ)  

๑.ทําอยางไร 

 

 

 

๒.วัดการเปลี่ยนแปลงอยางไร 

 

 

 

 

 

๓.ทําบอยแคไหน นานเทาไร 
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แผนการฝกอบรมแพทยประจําบาน เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

สาขาเวชศาสตรครอบครัว พ.ศ. ๒๕๖๓ เครือขายฝกอบรมโรงพยาบาลสุรินทร 

สรุปผลการประเมิน EPA ๕  

สามารถใหการดูแลที่ครอบคลุมทั้งการรักษา สรางเสริม ปองกัน และฟนฟูสุขภาพ  

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

ผูเรียน____________________________________ สถาบันฝกอบรม______________________  

ปเขารับการศึกษา____________________________อาจารยที่ปรึกษา______________________ 

ขัน้ต่ํา 

ของชั้น 

ปท่ีควร 

ทําได 

รายละเอียดความสามารถที่ตอง 

ทําไดในแตละระดับ 

ผลการประเมิน 

ระดับความเชื่อม่ันผาน ( ) 

ไม 

ผาน 
L๑  

require 

supervise 

L๒ 

Autonomous 

practice 

L๓ 

Supervise 

other 

ป๑ ๑.มีความรูความเขาใจในหลักการดูแลที่

ครอบคลุม 

    

๒.สามารถใหการดูแลผูปวยที่มีปญหา 

สุขภาพท่ีอยางครอบคลุมทั้งแบบเฉียบพลัน

และแบบเรื้อรัง 

    

ป ๒ ๓.สามารถใหการดูแลผูปวยที่มีปญหา 

สุขภาพไดยางครอบคลุมทั้งแบบเฉียบพลัน

และแบบเรื้อรังที่ซับซอนอยางเปนระบบ 

    

ป ๓ ๔.สามารถจัดระบบบริการปฐมภูมิใหมีการ

ดูแลที่ครอบคลุมทั้งการรักษา สรางเสริม 

ปองกัน และฟนฟูสุขภาพ 

    

 

สรุปผลการประเมิน EPA๕ สามารถใหการดูแลที่ครอบคลุมทั้งการรักษา สรางเสริม ปองกัน และฟนฟูสุขภาพ 

 ผานการประเมิน  

 ไมผานการประเมิน  

 ขอรับรองผลการประเมิน _____________________ (หัวหนาแผนการฝกอบรม)   

                     ______________________ (หัวหนาสถาบัน) 
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แผนการฝกอบรมแพทยประจําบาน เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

สาขาเวชศาสตรครอบครัว พ.ศ. ๒๕๖๓ เครือขายฝกอบรมโรงพยาบาลสุรินทร 

กิจกรรมที่เชื่อม่ันได (Entrustable Professional Activity)  

ตารางท่ี ๓๒ EPA ๖ การใหความรูกบัผูปวยและญาติ  

(Entrustable Professional Activity) 

 ข้ันขีดความสามารถที่ตั้งไว : จากการประเมินนี้จะทําใหทานเชื่อมั่นไดวา เมื่อผูเรียนจบการฝกอบรมแลว

จะเปนแพทยเวชศาสตร ครอบครัวที่สามารถใหความรูกับผูปวยและญาติไดเองโดยไมตองมีผูควบคุม 

 

EPA ๖ การใหความรูกับผูปวยและญาต ิ ชั้นปที่ ๑ ชั้นปที่ ๒ ชั้นปที่ ๓ 

ใหใหความรูกับผูปวยและญาติไดเอง โดยไมตองมีอาจารยควบคุม   Level ๔ 

ใหความรูกับผูปวยและญาตไิดเองโดยมีอาจารยชวยใหคําแนะนําตาม

จําเปน 

 Level ๓  

ใหความรูกับผูปวยและญาติไดเองโดยมีอาจารยชวยใหคาํแนะนําอยาง

ใกลชิด 

Level ๒   

 

รายละเอียดกิจกรรม 

สงเสริมศักยภาพผูปวยและครอบครัวในการดูแลสุขภาพตนเอง และ สามารถชวยเหลือดูแลสุขภาพครอบครัว

และผูอ่ืนได 

ตารางที่ ๓๓ เครื่องมือท่ีใชในการประเมินการใหความรูกับผูปวยและญาต ิ

 

ความรู ทักษะ และทัศนคติท่ีคาดหวัง เครื่องมือที่ใชในการประเมิน 

 Patient education and health literacy  ขอสอบวัดความร ู 

 Coaching self-management and supporting 

self-efficacy 

 แผนโครงการ 

 การฝกงานในพ้ืนที่โดยแพทยพี่เลี่ยง 

 การทํางานรวมกับสหสาขาวิชาชีพ 
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แผนการฝกอบรมแพทยประจําบาน เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

สาขาเวชศาสตรครอบครัว พ.ศ. ๒๕๖๓ เครือขายฝกอบรมโรงพยาบาลสุรินทร 

รายละเอียดความสามารถแตละขั้นที่ตองทําไดในการผาน EPA ๖  

การใหความรูกับผูปวยและญาต ิ 

(Health education for patient and relatives) 

 ผสมผสานการสอนเรื่องการดูแลและรักษาสุขภาพในการจัดบริการ 

 ทําการสอนเรื่องการดูแลรักษาสุขภาพในระดับชุมชนได  

 ทําการสอนเรื่องการดูแลรักษาสุขภาพในระดับครอบครัวได 

 ทํางานรวมกับสหสาขาในการทําการสอนเรื่องการดูแลรักษาสุขภาพ 

 สามารถทําการสอนเรื่องการดูแลรักษาสุขภาพในระดับบุคคลได 

 มีความรู พื้นฐานเรื่องหลักการสอนแบบ Adult learning และ Student center 

ตารางที่ ๓๔ รายละเอียดความสามารถแตละขั้นที่ตองทําไดในการผาน EPA ๖  

การใหความรูกับผูปวยและญาต ิ 

รายละเอียดความสามารถที่ตองทําไดในแตละระดับ 

ชั้นปท่ีควร 

ไดปฏิบัติ 

(ข้ันต่ํา)* 

๑.มีความรู ความเขาใจในเรื่องหลักการสอนโดยทั่วไป ป ๑ 

 หลักการสอนและจิตวิทยาการเรียนแบบผูใหญ  

 รูปแบบการเรียนรูที่แตกตางกันของแตละบุคคล  

 ปจจัยและอุปสรรคที่สงผลตอการเรียนรูของผูเรียน  

 แนวทางวิธีการสอนโดยผูเรียนเปนศูนยกลาง 

 

๒.ทําการสอนเรื่องการดูแลรักษาสุขภาพในระดับบุคคลไดโดยสามารถ ป ๒ 

 ประเมินความรูความเขาใจพ้ืนฐานตอสุขภาพของผูปวยและครอบครัวได  

 วิเคราะหความตองการของผูปวยโดยประกอบกับกิจวัตรความรูความเชื่อทางสุขภาพระดับความ

เขาใจภูมิหลังและวัฒนธรรมของผูปวยได  

 ทําการออกแบบรูปแบบ/กระบวนการเรียนรูที่เหมาะกับความตองการเฉพาะของผูปวยได  

 ทําการสอนที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับผูปวยและสรางการมีสวนรวมของผูปวยโดยกระตุน 

ใหผูปวยตั้งคําถามและสามารถใหคําตอบที่เปนประโยชนแกการดูแลสุขภาพได  

 ใหคําแนะนําในการปองกันและสงเสริมสุขภาพในปญหาที่พบไดในเวชปฏิบัติ  

 แนะนําและแยกแยะประเภทของสื่อและขอมูลที่เกี่ยวกับสุขภาพโดยทั่วไปท่ีเหมาะสมกับผูเรียนได 

 ประเมินผลลัพธผลลัพธทางสุขภาพของผูปวยจากการเรียนรูได 

 

๓.ทําการสอนเรื่องการดูแลรักษาสุขภาพในระดับครอบครวัไดโดยสามารถ ป ๓ 

 วางแผนและประเมินโครงสรางการสอนที่เหมาะกับผูปวยและครอบครัว   
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แผนการฝกอบรมแพทยประจําบาน เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

สาขาเวชศาสตรครอบครัว พ.ศ. ๒๕๖๓ เครือขายฝกอบรมโรงพยาบาลสุรินทร 

 จัดทําสื่อการสอนในการเรียนรูของผูเรียนได  

 ทําการสอนที่มีประสิทธิภาพสรางการมีสวนรวมของผูปวยและครอบครัวได  

 ใหขอมูลยอนกลับเพ่ือชวยใหผูปวยและครอบครัวสามารถพัฒนาการดูแลสุขภาพของตนเองได  

 ทําการแสวงหาและเรียนรูแนวทางปรับปรุงสมรรถนะดานการสอนจากเสียงสะทอนของผูเรียน  

 สามารถจัดการเรียนการสอนแบบกลุมยอย (small group) ใหแกกลุมผูปวยได  

 ตระหนักถึงประโยชนของการเรียนรูระหวางการปฏิบัติงานและระหวางวิชาชีพ 

๔.ทําการสอนเรื่องการดูแลรักษาสุขภาพในระดับชุมชนได ป ๓ 

 มีทักษะการพูดในท่ีชุมชน  

 ผสมผสานการสอนเรื่องการดูแลและรักษาสุขภาพเขาไปในการจัดบริการ  

 นําความรูทางเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในบริการการสอนใหแกผูปวยและครอบครัวได 

 

 

 ความสามารถเหลานี้ผูเรียนควรไดปฏิบัติและประเมินอยางนอยภายในชั้นปที่ระบุไว 
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แผนการฝกอบรมแพทยประจําบาน เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

สาขาเวชศาสตรครอบครัว พ.ศ. ๒๕๖๓ เครือขายฝกอบรมโรงพยาบาลสุรินทร 

ตารางที่ ๓๕ เกณฑการประเมิน EPA ๖ การใหความรูกับผูปวยและญาติ  
 

รายละเอียดความสามารถ 

ในแตละระดับ 

ประเมินความเชื่อม่ัน 

ไมผาน ผาน 

๑.มีความรู ความเขาใจในเรื่อง

หลักการสอนโดยทั่วไป 

 ขาดความรู ความเขาใจ

เรื่องหลักการสอน

โดยทั่วไป 

มีความรู  

 หลักการสอนและจิตวิทยาการเรียน

แบบผูใหญ 

 รูปแบบการเรียนรูที่แตกตางกันของ

แตละบุคคล 

 ปจจัยและอุปสรรคที่สงผลตอการ

เรียนรูของผูเรียน 

 แนวทางวิธีการสอนโดยผูเรียนเปน

ศูนยกลาง 

การประเมิน : 

 ขอสอบวัดความรู 

กิจกรรมการเรียนรู : 

 Lecture 

๒.ทําการสอนเรื่องการดูแลรักษา

สุขภาพในระดับบคุคลได 

ทําการสอนเรื่องการดูแลรักษา

สุขภาพในระดับบุคคลโดย 

 ขาดการประเมินความรู

ความเขาใจพื้นฐานตอ

สุขภาพของผูปวยและ

ครอบครัว 

 ไมวิเคราะหความตองการ

ของผูปวย 

 ออกแบบการเรียนรูที่ไมตรง

กับความตองการของผูปวย 

 ทําการสอนโดยขาดการ

กระตุนใหผูปวยมีสวนรวม 

 ใหคําแนะนําที่ไมเกิด

ประโยชนในการดูแล

สุขภาพ 

 ขาดการประเมินผลลัพธ

ผลลัพธทางสุขภาพของ

ผูปวยจากการเรียน 

สามารถทําการสอนเรื่องการดูแล

รักษาสุขภาพในระดับบุคคลโดย 

 ประเมินความรูความเขาใจพ้ืนฐานตอ

สุขภาพของผูปวยและครอบครัวได 

 วิเคราะหความตองการของผูปวยโดย

คํานึงถึงบริบทของผูปวย 

 ออกแบบรูปแบบ/กระบวนการเรียนรู

ที่เหมาะกับความตองการเฉพาะของ

ผูปวยได 

 ทําการสอนที่มีประสิทธิภาพ สรางการ

มีสวนรวมของผูปวยโดยกระตุนให

ผูปวยตั้งคํา ถาม และสามารถให

คําตอบที่เปนประโยชนแกการดูแล

สุขภาพได 

 ใหคําแนะนําในการปองกันและ

สงเสริมสุขภาพในปญหาที่พบไดในเวช

ปฏิบัติ 

 แนะนําประเภทของสื่อและขอมูลที่

เก่ียวกับสุขภาพที่เหมาะสม

ประเมินผลลัพธผลลัพธทางสุขภาพ

ของผูปวยจากการเรียนรูได 

การประเมิน : 

 แผนโครงการสอนผูปวย 

 การสังเกตการปฏิบัติงานจริง 

กิจกรรมการเรียนรู 

 ปฏิบัติงานดูแลผูปวย OPD, 

Home visit 

 นําเสนอ case conference ดาน

การสรางเสริมสุขภาพแกผูปวย 
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แผนการฝกอบรมแพทยประจําบาน เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

สาขาเวชศาสตรครอบครัว พ.ศ. ๒๕๖๓ เครือขายฝกอบรมโรงพยาบาลสุรินทร 

๓.ทําการสอนเรื่องการดูแลรักษา

สุขภาพในระดับครอบครัวได 

สอนเรื่องการดูแลรักษา

สุขภาพในระดับครอบครัว

โดย 

 ไมมีแผนการสอนหรือการ

สอนหรือการประเมินผล 

 ขาดการมีสวนรวมของ

ผูปวยและครอบครัว 

 ขาดการใหขอมูลยอนกลับ

แกผูปวยและครอบครัวใน

การพัฒนาการดูแลสุขภาพ 

 ขาดการหาแนวทางปรับปรุง

สมรรถนะดานการสอนจาก

เสียงสะทอน 

 ไมสามารถจัดการเรียนการ

สอนแบบกลุมยอยได 

 ละเลยการเรียนรูจากการ

ปฏิบัติรวมกับสหสาขา

วิชาชีพ 

สามารถสอนเรื่องการดูแลรักษาสุขภาพ

ในระดับครอบครัวโดย 

 มีแผนการสอนและการประเมินผล 

 จัดทําสื่อการสอนในการเรียนรู 

 ทําการสอนที่มีประสิทธิภาพสรางการ

มีสวนรวมของผูปวยและครอบครัวได 

 ใหขอมูลยอนกลับเพ่ือชวยใหผูปวย

และครอบครัวสามารถพัฒนาการดูแล

สุขภาพของตนเองได 

 ทําการแสวงหาและเรียนรูแนวทาง

ปรับปรุงสมรรถนะดานการสอนจาก

เสียงสะทอนของผูเรียน 

 จัดการเรียนการสอนแบบกลุมยอยแก

กลุมผูปวยได 

 ตระหนักถึงประโยชนของการเรียนรู

ระหวางการปฏิบัติงานและระหวาง

วิชาชีพ 

การประเมิน : 

 การสังเกตการณปฏิบัติงานจริง 

 การสังเกตการณทํางานในพื้นที่

รวมกับทีมสหสาขาวิชาชีพ 

 รายงานผูปวย 

กิจกรรมการเรียนรู : 

 ฝกปฏิบัติงานดูแลผูปวยและ

ครอบครัว OPD, Home visit 

 นําเสนอ case conference 

๔.ทําการสอนเรื่องการดูแลรักษา

สุขภาพในระดับชุมชนได 

ทําการสอนเรื่องการดูแลรักษา

สุขภาพในระดับชุมชนแต 

 ยังขาดทักษะการพูดในท่ี

ชุมชนทําให ไมสามารถ

สื่อสารประเด็นสําคัญได 

 ขาดการนําการสอนเรื่องการ

ดูแลและรักษาสุขภาพเขา

ไปในการจัดบริการ 

 ขาดการใชความรูทาง

เทคโนโลยีสารสนเทศใน

ระบบบริการการสอนใหแก

กลุมผูปวยและครอบครัว 

สามารถทําการสอนเรื่องการดูแล

รักษาสุขภาพในระดับชุมชน โดย 

 มีทักษะการพูดในท่ีชุมชน 

 สามารถผสมผสานการสอนเรื่องการ

ดูแลและรักษาสุขภาพเขาไปในการ

จัดบริการ 

 นําความรูทางเทคโนโลยีสารสนเทศมา

ใชในระบบบริการการสอนใหแกกลุม

ผูปวยและครอบครัวได 

การประเมิน: 

 การสังเกตการณทํางานในพื้นที่

รวมกับทีมสหสาขาวิชาชีพ 

กิจกรรมการเรียนรู : 

 ฝกปฏิบัติงานในชุมชนและ

จัดการใหความรูสุขภาพแก

ชุมชน 

การประเมิน: 

 การสังเกตการณปฏิบัติงานจริง 

กิจกรรมการเรียนรู : 

 ฝกปฏิบัติงานดูแลผูปวย  

Home visit 
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แผนการฝกอบรมแพทยประจําบาน เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

สาขาเวชศาสตรครอบครัว พ.ศ. ๒๕๖๓ เครือขายฝกอบรมโรงพยาบาลสุรินทร 

แบบประเมิน EPA ๖  

การใหความรูกับผูปวยและญาติ (Health education for patient and relatives) 

ผูรับการประเมิน______________________________ สถาบันฝกอบรม______________  

ปเขารับการศึกษา_______ อาจารยที่ปรึกษา______________  

สวนที่ ๑ ตารางการประเมินความเชื่อม่ัน 
 

 รายละเอียดความสามารถที่ตองทําไดในแตละ

ระดับระดับชั้นปขัน้ต่าํท่ีตองประเมิน 

ผลการประเมินความเชื่อม่ันเมือ่ปลายปการศึกษา 

เครื่องมือที่ใช 

ในการ 

ประเมิน 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ 

ผาน ไม 

ผาน 

ผาน ไม 

ผาน 

ผาน ไม

ผาน 

ป ๑ ๑.มีความรู ความเขาใจในเรื่องหลักการ

สอนโดยทั่วไป 
 exam       

  หลักการสอนและจิตวิทยาการเรียนแบบ

ผูใหญ 
       

  รูปแบบการเรียนรูที่แตกตางกันของแต

ละบุคคล 
       

  ปจจัยและอุปสรรคที่สงผลตอการเรียนรู

ของผูเรียน 
       

  แนวทางวิธีการสอนโดยผูเรียนเปน

ศูนยกลาง 
       

ป ๒ ๒.ทําการสอนเรื่องการดูแลรักษาสุขภาพ

ในระดับบุคคลไดโดยสามารถ 

 direct 

observe 

 case 

report 

      

  ประเมินความรูความเขาใจพ้ืนฐานตอ

สุขภาพของผูปวยและครอบครัวได 

       

  วิเคราะหความตองการของผูปวยโดย

ประกอบกับกิจวัตรความรูความเชื่อทาง

สุขภาพระดับความเขาใจภูมิหลัง และ

วัฒนธรรม ของผูปวยได 

       

  ทํา การออกแบบรูปแบบ/กระบวนการ

เรียนรูที่เหมาะกับความ ตองการเฉพาะ

ของผูปวยได 

 ทําการสอนที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับ
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แผนการฝกอบรมแพทยประจําบาน เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

สาขาเวชศาสตรครอบครัว พ.ศ. ๒๕๖๓ เครือขายฝกอบรมโรงพยาบาลสุรินทร 

ผูปวยและสรางการมี สวนรวมของผูปวย

โดยกระตุนใหผูปวยตั้งคํา ถาม และ

สามารถ ใหคําตอบท่ีเปนประโยชนแก

การดูแลสุขภาพได 

  ใหคําแนะนํา ในการปองกันและสงเสริม

สุขภาพในปญหาที่พบได ในเวชปฏิบัติ 

       

  แนะนําและแยกแยะประเภทของสื่อและ

ขอมูลที่เก่ียวกับสุขภาพโดยทั่วไปที่

เหมาะสมกับผูเรียนได 

       

  ประเมินผลลัพธผลลัพธทางสุขภาพของ

ผูปวยจากการเรียนรูได 

       

ป ๓ ทําการสอนเรื่องการดูแลรักษาสุขภาพใน

ระดับครอบครัวได โดยสามารถ 

 direct 

observe 

 MSF 

      

  วางแผนและประเมินโครงสรางการสอนที่

เหมาะกับผูปวยและครอบครัว 

       

  จัดทําสื่อการสอนในการเรียนรูของผูเรียน

ได 

       

  ทําการสอนที่มีประสิทธิภาพสรางการมี

สวนรวมของผูปวยและครอบครัวได 

       

  ใหขอมูลยอนกลับเพ่ือชวยใหผูปวยและ

ครอบครัวสามารถพัฒนาการดูแลสุขภาพ

ของตนเองได 

       

  ทําการแสวงหาและเรียนรูแนวทาง

ปรับปรุงสมรรถนะดานการสอนจากเสียง

สะทอนของผูเรียน 

       

  สามารถจัดการเรียนการสอนแบบกลุม

ยอย (small group) ใหแกกลุมผูปวยได 

       

  ตระหนักถึงประโยชนของการเรียนรู

ระหวางการปฏิบัติงานและระหวาง

วิชาชีพ 

       

 ๔.ทําการสอนเรื่องการดูแลรักษาสุขภาพ

ในระดับชุมชนได  

 direct 

observe 

 MSF 
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แผนการฝกอบรมแพทยประจําบาน เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

สาขาเวชศาสตรครอบครัว พ.ศ. ๒๕๖๓ เครือขายฝกอบรมโรงพยาบาลสุรินทร 

  มีทักษะการพูดในท่ีชุมชน        

  ผสมผสานการสอนเรื่องการดูแลและ

รักษาสุขภาพเขาไปในการจัดบริการ 

       

  นําความรูทางเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช

ในบริการการสอนใหแกผูปวยและ

ครอบครัวได 

       

 

สวนที่ ๒ สรุปการประเมิน  

วันที_่__________ ขาพเจารับทราบผลการประเมิน EPA ในครั้งนี้และไดสงแผนในการพัฒนา EPA ดานนี้ดัง

เอกสารแนบป ๑ ผูรับการประเมิน_______________ อาจารยที่ปรึกษา_________________  

วันที_่__________ ขาพเจารับทราบผลการประเมิน EPA ในครั้งนี้และไดสงแผนในการพัฒนา EPA ดานนี้ดัง

เอกสารแนบป ๒ ผูรับการประเมิน_______________ อาจารยที่ปรึกษา_________________  

วันที_่__________ ขาพเจารับทราบผลการประเมิน EPA ในครั้งนี้และไดสงแผนในการพัฒนา EPA ดานนี้ดัง

เอกสารแนบป ๓ ผูรับการประเมิน_______________ อาจารยที่ปรึกษา_________________ 
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แผนการฝกอบรมแพทยประจําบาน เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

สาขาเวชศาสตรครอบครัว พ.ศ. ๒๕๖๓ เครือขายฝกอบรมโรงพยาบาลสุรินทร 

แผนการพัฒนา EPA ที่ยังไมผานตามขั้นขีดความสามารถ 

ชื่อ_________________________________________ ชั้นปท่ี ______________ 
 

EPA ที่ ๖ ครั้งที่_____________ 

ประเด็นที่ตองพัฒนา ๑. 

๒. 

๓. 

แผนการพัฒนา (ระบุ)  

๑.ทําอยางไร 

 

 

 

๒.วัดการเปลี่ยนแปลงอยางไร 

 

 

 

 

 

๓.ทําบอยแคไหน นานเทาไร 
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แผนการฝกอบรมแพทยประจําบาน เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

สาขาเวชศาสตรครอบครัว พ.ศ. ๒๕๖๓ เครือขายฝกอบรมโรงพยาบาลสุรินทร 

สรุปผลการประเมิน EPA ๖  

การใหความรูกับผูปวยและญาต ิ

(Health education for patient and relatives) 

ผูเรียน____________________________________ สถาบันฝกอบรม______________________  

ปเขารับการศึกษา____________________________อาจารยที่ปรึกษา______________________ 

ขัน้ต่ํา 

ของชั้น 

ปท่ีควร 

ทําได 

รายละเอียดความสามารถที่ตอง 

ทําไดในแตละระดับ 

ผลการประเมิน 

ระดับความเชื่อม่ันผาน ( ) ไม 

ผาน L๑  

require 

supervise 

L๒ 

Autonomous 

practice 

L๓ 

Supervise 

other 

ป๑ ๑.มีความรูความเขาใจในเรื่องหลักการ

สอนโดยทั่วไป 

    

๒.ทําการสอนเรื่องการดูแลรักษาสุขภาพ

ในระดับบุคคลได 

    

ป ๒ ๓.ทําการสอนเรื่องการดูแลรักษาสุขภาพ

ในระดับครอบครัวได 

    

ป ๓ ๔.ทําการสอนเรื่องการดูแลรักษาสุขภาพ

ในระดับชุมชนได 

    

 

สรุปผลการประเมิน EPA๖ การใหความรูกับผูปวยและญาต ิ

 ผานการประเมิน  

 ไมผานการประเมิน  

 ขอรับรองผลการประเมิน _____________________ (หัวหนาแผนการฝกอบรม)   

                     ______________________ (หัวหนาสถาบัน) 
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แผนการฝกอบรมแพทยประจําบาน เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

สาขาเวชศาสตรครอบครัว พ.ศ. ๒๕๖๓ เครือขายฝกอบรมโรงพยาบาลสุรินทร 

กิจกรรมที่เชื่อม่ันได (Entrustable Professional Activity)  

ตารางที่ ๓๖ EPA ๗ การทําโครงการสรางเสริมสุขภาพในชุมชน  

(Implement of community project) 

 ข้ันขีดความสามารถที่ตั้งไว : จากการประเมินนี้จะทําใหทานเชื่อมั่นไดวาเมื่อจบการฝกอบรมแพทยเวชศาสตร

ครอบครัว ผูเรียนจะสามารถทําโครงการสรางเสริมสุขภาพในชุมชนไดเองโดยสามารถขอคําชี้แนะจากผูเชี่ยวชาญในบาง

กรณีที่มีความจําเปน 
 

EPA ๗ การทําโครงการสรางเสริมสุขภาพในชุมชน ชั้นปที่ ๑ ชั้นปที่ ๒ ชั้นปที่ ๓ 

ทําโครงการสรางเสริมสุขภาพในชุมชนไดเองโดยมีอาจารยชวยให

คําแนะนําตามความจําเปน 

  Level ๓ 

ทําโครงการสรางเสริมสุขภาพในชุมชนไดโดยตองมีอาจารยควบคุม

อยางใกลชิด 

 Level ๒  

ยังไมอนุญาตใหทําโครงการสรางเสริมสุขภาพในชุมชน Level ๑   
 

รายละเอียดกิจกรรม 

ดําเนินโครงการพัฒนาสุขภาพในชุมชนตั้งแตการระบุปญหาในชุมชนการวางและดําเนินโครงการเพ่ือการแกไข

และติดตามผลลัพธจนถึงการขยายผลในชุมชน 

ตารางที่ ๓๗ เครื่องมือท่ีใชในการประเมินการทําโครงการสรางเสริมสุขภาพในชุมชน 
 

ความรู ทักษะ และทัศนคติท่ีคาดหวัง เครื่องมือที่ใชในการประเมิน 

 Community oriented care  ขอสอบวัดความร ู 

 Health system and health system development  แผนโครงการ 

 Population Health and public health  รายงานการดําเนินโตรงการ 

 Working with multidisciplinary team  การฝกงานในพ้ืนที่โดยแพทยพี่เลี่ยง 

  การทํางานรวมกับสหสาขาวิชาชีพ 
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แผนการฝกอบรมแพทยประจําบาน เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

สาขาเวชศาสตรครอบครัว พ.ศ. ๒๕๖๓ เครือขายฝกอบรมโรงพยาบาลสุรินทร 

ตารางที่ ๓๘ รายละเอียดความสามารถแตละขั้นที่ตองทําไดในการผาน EPA ๗  

การทําโครงการสรางเสริมสุขภาพในชุมชน  

(Implement of community project) 

 วางแผนและจัดกิจกรรมสรางเสริมสุขภาพ ปองกันโรคแกชุมชน โดยคํานึงถึงบริบทของชุมชนเปนหลัก 

 วิเคราะหระบบการดูแลสุขภาพท่ีจําเพาะในชุมชนของตนเองเพ่ือวางแผนการทําโครงการสรางเสริมสุขภาพในชุมชน 

 มีความรู ความเขาใจเรื่องการทํางานดานสุขภาพรวมกับชุมชนโดยทั่วไป 
  

รายละเอียดความสามารถที่ตองทําไดในแตละระดับ 

ชั้นปท่ีควร 

ไดปฏิบัติ 

(ข้ันต่ํา)* 

๑.มีความรู ความเขาใจเรื่องการทํางานดานสุขภาพรวมกับชุมชนโดยท่ัวไป ป ๑ 

 การหาความตองการดานสุขภาพของชุมชนโดยใชขอมูลลักษณะประชากรและระบาดวิทยา 

 ผลกระทบของความยากจน เชื้อชาติ และการระบาดของโรคทองถ่ินตอสุขภาพของคนในชุมชน  

 ระบบบริการสุขภาพของประเทศและขอจํากัด 

 

๒.สามารถวิเคราะหระบบการดูแลสุขภาพที่จําเพาะในชุมชนของตนเองเพื่อวางแผนการทําโครงการ

สรางเสริมสุขภาพในชุมชน 

ป ๒ 

 ระบบและชองทางในการรับบริการและใหบริการสุขภาพ ท้ังในสวนที่เกี่ยวของกับผูปวยและ

แพทย เชน ขั้นตอนการสงตอ การรวมจาย การลาหยุดงานและประเด็นทางกฎหมาย  

 ความสอดคลองของความตองการดานสุขภาพของตัวบุคคลและของชุมชน  

 เขาใจบทบาทของแพทยเวชศาสตรครอบครัวตอการเปนคณะกรรมการสุขภาพระดับพ้ืนที่และ

บทบาทของบุคลากรสาขาอื่นที่มีผลตอนโยบายสุขภาพของทองถิ่น 

 

๓.สามารถวางแผนและจัดกิจกรรมสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคใหแกชุมชนโดยคํานึงถึงบริบท

ของชุมชนเปนหลัก 

ป ๓ 

 บริหารจัดการระบบการสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคใหแกคนในชุมชนโดยประสานความ

รวมมือกับชุมชนและหนวยงานตาง  ๆในชุมชนโดยคํานึงถึงบริบทสภาพแวดลอม สังคม 

วัฒนธรรม คานิยม ความเชื่อของคนชุมชน 

  แผนที่จะทําใหงานสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคใหมีความยั่งยืนในชุมชน 

 

 

 ความสามารถเหลานี้ผูเรียนควรไดปฏิบัติและประเมินอยางนอยภายในชั้นปที่ระบุไว 
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แผนการฝกอบรมแพทยประจําบาน เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

สาขาเวชศาสตรครอบครัว พ.ศ. ๒๕๖๓ เครือขายฝกอบรมโรงพยาบาลสุรินทร 

ตารางที่ ๓๙ เกณฑการประเมิน EPA ๗ การทําโครงการสรางเสริมสุขภาพในชุมชน 
 

รายละเอียดความสามารถ 

ในแตละระดับ 

ประเมินความเชื่อม่ัน 

ไมผาน ผาน 

๑.มีความรู ความเขาใจเรื่องการทํา 

งานดานสุขภาพรวมกับชุมชน

โดยทั่วไป 

การประเมิน: 

 ขอสอบวัดความรู 

กิจกรรมการเรียนรู: 

 Lecture 

ขาดความรูความเขาใจเรื่องการ

ทํางานดานโดยทั่วไป 

มีความรู เรื่อง 

 การหาความตองการดานสุขภาพของ

ชุมชนโดยใชขอมูลลักษณะประชากร

และระบาดวิทยา 

 ผลกระทบของความยากจนเชื้อชาติ 

และการระบาดของโรคทองถ่ินตอ

สุขภาพของคนในชุมชน 

 ระบบบริการสุขภาพของประเทศและ

ขอจํากัด 

๒. . สามารถวิเคราะหระบบการดูแล

สุขภาพที่จําเพาะในชุมชนของ

ตนเองเพื่อวางแผนการทําโครงการ

สรางเสริมสุขภาพในชุมชน 

การประเมิน: 

 แผนโครงการชุมชน 

 รายงานโครงการชุมชน 

กิจกรรมการเรียนรู: 

 ลงพื้นที่ชุมชนและอภิปรายแผน

รวมกับอาจารยผูควบคุม 

วิเคราะหโครงการของตนเองแต

ขาดการเชื่อมโยงและความ

สอดคลองกับระบบการดูแล

สุขภาพที่จําเพาะในชุมชน 

สามารถวิเคราะหโครงการของตนเองโดย

ระบุท้ัง ๓ ประเด็น ไดแก 

 ระบบและชองทางในการรับบริการ

และใหบริการสุขภาพ ทั้งในสวนท่ี

เก่ียวของกับผูปวยและแพทย เชน

ขั้นตอนการสงตอ การรวมจายการลา

หยุดงาน และประเด็นทางกฎหมาย 

 ความสอดคลองของความตองการดาน

สุขภาพของตัวบุคคลและของชุมชน 

 เขาใจบทบาทของแพทยเวชศาสตร

ครอบครัวตอการเปนคณะกรรมการ

สุขภาพระดับพ้ืนที่และบทบาทของ

บุคลากรสาขาอ่ืนที่มีผลตอนโยบาย

สุขภาพของทองถิน่ 

๓.สามารถวางแผนและจัดกิจกรรม

สรางเสริมสุขภาพและปองกันโรค

ใหแกชุมชนโดยคํานึงถึงบริบทของ

ชุมชนเปนหลัก 

การประเมิน: 

 การสังเกตการณทํางานในพื้นท ี่

รวมกับทีมสหสาขาวิชาชีพ 

 รายงานโครงการชุมชน 

วางแผนและจัดกิจกรรมสราง

เสริมสุขภาพและปองกันโรค

ใหแกชุมชนโดยขาดการ

คํานึงถึงบริบทของชุมชนเปน

หลัก 

สามารถวางแผนโครงการและจัดกิจกรรม

ไดโดยคํานึงทั้ง ๒ ประเด็น 

 บริหารจัดการระบบการสรางเสริม

สุขภาพและปองกันโรคใหแกคนใน

ชุมชนโดยประสานความรวมมือกับ

ชุมชนและหนวยงานตาง  ๆโดย

คํานึงถึงบริบทสภาพแวดลอม สังคม

วัฒนธรรม คานิยม ความเชื่อของคน
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แผนการฝกอบรมแพทยประจําบาน เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

สาขาเวชศาสตรครอบครัว พ.ศ. ๒๕๖๓ เครือขายฝกอบรมโรงพยาบาลสุรินทร 

กิจกรรมการเรียนรู: 

 ลงพ้ืนที่ชุมชนและจัดทํา โครงการ 

 นําเสนอโครงการชุมชน 

ชุมชน 

 แผนที่จะทํา ใหงานสรางเสริมสุขภาพ

และปองกันโรคใหมีความยั่งยืนใน

ชุมชน 
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แผนการฝกอบรมแพทยประจําบาน เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

สาขาเวชศาสตรครอบครัว พ.ศ. ๒๕๖๓ เครือขายฝกอบรมโรงพยาบาลสุรินทร 

แบบประเมิน EPA ๗  

การทํา โครงการสรางเสริมสุขภาพในชุมชน (Implement of community project) 

ผูรับการประเมิน______________________________ สถาบันฝกอบรม______________  

ปเขารับการศึกษา_______ อาจารยที่ปรึกษา______________  

สวนที่ ๑ ตารางการประเมินความเชื่อม่ัน 
 

 รายละเอียดความสามารถที่ตองทําไดในแตละ

ระดับระดับชั้นปขัน้ต่าํท่ีตองประเมิน 

ผลการประเมินความเชื่อม่ันเมือ่ปลายปการศึกษา 

เครื่องมือที่ใช 

ในการ 

ประเมิน 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ 

ผาน ไม 

ผาน 

ผาน ไม 

ผาน 

ผาน ไม

ผาน 

ป ๑ ๑.มีความรู ความเขาใจเรื่องการทํางานดาน

สุขภาพรวมกับชุมชนโดยทั่วไป 
 exam       

  การหาความตองการดานสุขภาพของ

ชุมชนโดยใชขอมูลลักษณะประชากรและ

ระบาดวิทยา 

       

  ผลกระทบของความยากจนเชื้อชาติ และ

การระบาด ของโรคทองถ่ินตอสุขภาพ

ของคนในชุมชน 

       

  ระบบบริการสุขภาพของประเทศ และ

ขอจํากัด 
       

ป ๒ ๒.สามารถวิเคราะหระบบการดูแลสุขภาพที่

จําเพาะในชุมชนของตนเองเพื่อวางแผนการ

ทํา โครงการสรางเสริมสุขภาพในชุมชน 

 direct 

observe 

 case 

report 

      

  ระบบและชองทางในการรับบริการและ

ใหบริการสุขภาพทั้งในสวนที่เก่ียวของ

กับผูปวยและแพทย เชน ขั้นตอนการสง

ตอการรวมจาย การลาหยุดงาน และ

ประเด็นทางกฎหมาย 

       

  ความสอดคลองของความตองการดาน

สุขภาพของตัวบุคคล และของชุมชน 

       

  เขาใจบทบาทของแพทยเวชศาสตร

ครอบครัวตอการเปนคณะกรรมการ

สุขภาพระดับพ้ืนที่และบทบาทของ
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แผนการฝกอบรมแพทยประจําบาน เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

สาขาเวชศาสตรครอบครัว พ.ศ. ๒๕๖๓ เครือขายฝกอบรมโรงพยาบาลสุรินทร 

บุคลากรสาขาอ่ืนที่มีผลตอนโยบาย

สุขภาพของทองถิ่นทําการสอนที่มี

ประสิทธิภาพเหมาะสมกับผูปวยและ

สรางการมี สวนรวมของผูปวยโดย

กระตุนใหผูปวยตั้งคําถาม และสามารถ 

ใหคําตอบที่เปนประโยชนแกการดูแล

สุขภาพได 

ป ๓ ๓.ทําการสอนเรื่องการดูแลรักษาสุขภาพ

ในระดับครอบครัวได โดยสามารถ 

 Direct 

observe 

 Case 

report 

 MSF 

      

  บริหารจัดการระบบการสรางเสริม

สุขภาพและปองกันโรคใหแกคนในชุมชน

โดยประสานความรวมมือกับชุมชนและ 

หนวยงานตาง  ๆในชุมชนโดยคํานึงถึง

บริบทสภาพแวดลอม สังคม วัฒนธรรม 

คานิยม ความเชื่อของคนชุมชน 

 แผนทีจ่ะทําใหงานสรางเสริมสุขภาพและ

ปองกันโรคใหมีความยั่งยืนในชุมชน 

       

 

สวนที่ ๒ สรุปการประเมิน  

วันที_่__________ ขาพเจารับทราบผลการประเมิน EPA ในครั้งนี้และไดสงแผนในการพัฒนา EPA ดานนี้ดัง

เอกสารแนบป ๑ ผูรับการประเมิน_______________ อาจารยที่ปรึกษา_________________  

วันที_่__________ ขาพเจารับทราบผลการประเมิน EPA ในครั้งนี้และไดสงแผนในการพัฒนา EPA ดานนี้ดัง

เอกสารแนบป ๒ ผูรับการประเมิน_______________ อาจารยที่ปรึกษา_________________  

วันที_่__________ ขาพเจารับทราบผลการประเมิน EPA ในครั้งนี้และไดสงแผนในการพัฒนา EPA ดานนี้ดัง

เอกสารแนบป ๓ ผูรับการประเมิน_______________ อาจารยที่ปรึกษา_________________ 
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แผนการฝกอบรมแพทยประจําบาน เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

สาขาเวชศาสตรครอบครัว พ.ศ. ๒๕๖๓ เครือขายฝกอบรมโรงพยาบาลสุรินทร 

แผนการพัฒนา EPA ที่ยังไมผานตามขั้นขีดความสามารถ 

ชื่อ_________________________________________ ชั้นปท่ี ______________ 
 

EPA ที่ ๗ ครั้งที่_____________ 

ประเด็นที่ตองพัฒนา ๑. 

๒. 

๓. 

แผนการพัฒนา (ระบุ)  

๑.ทําอยางไร 

 

 

 

๒.วัดการเปลี่ยนแปลงอยางไร 

 

 

 

 

 

๓.ทําบอยแคไหน นานเทาไร 
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แผนการฝกอบรมแพทยประจําบาน เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

สาขาเวชศาสตรครอบครัว พ.ศ. ๒๕๖๓ เครือขายฝกอบรมโรงพยาบาลสุรินทร 

สรุปผลการประเมิน EPA ๗  

การทําโครงการสรางเสริมสุขภาพในชุมชน  

(Implement of community project) 

ผูเรียน____________________________________ สถาบันฝกอบรม______________________  

ปเขารับการศึกษา____________________________อาจารยที่ปรึกษา______________________ 

ขัน้ต่ํา 

ของชั้น 

ปท่ีควร 

ทําได 

รายละเอียดความสามารถที่ตอง 

ทําไดในแตละระดับ 

ผลการประเมิน 

ระดับความเชื่อม่ันผาน ( ) ไม 

ผาน L๑  

require 

supervise 

L๒ 

Autonomous 

practice 

L๓ 

Supervise 

other 

ป๑ ๑.มีความรูความเขาใจเรื่องการทํางาน ดาน

สุขภาพรวมกับชุมชนโดยทั่วไป 

    

ป ๒ ๒.สามารถวิเคราะหระบบการดูแลสุขภาพท่ี

จําเพาะในชุมชนของตนเองเพ่ือวางแผนการทํา

โครงการสรางเสริมสุขภาพในชุมชน 

    

ป ๓ ๓.สามารถวางแผนและจัดกิจกรรมสรางเสริม

สุขภาพและปองกันโรคใหแกชุมชนโดย

คํานึงถึงบริบทของชุมชนเปนหลัก 

    

 

สรุปผลการประเมิน EPA๗ การทําโครงการสรางเสริมสุขภาพในชุมชน  

 ผานการประเมิน  

 ไมผานการประเมิน  

 ขอรับรองผลการประเมิน _____________________ (หัวหนาแผนการฝกอบรม)   

                     ______________________ (หัวหนาสถาบัน) 
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แผนการฝกอบรมแพทยประจําบาน เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

สาขาเวชศาสตรครอบครัว พ.ศ. ๒๕๖๓ เครือขายฝกอบรมโรงพยาบาลสุรินทร 

ภาคผนวก ๕ 

แฟมสะสมผลงานแพทยประจําบานสาขาเวชศาสตรครอบครัว  

ราชวิทยาลัยแพทยเวชศาสตรครอบครัวแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

แบงออกเปนองคประกอบหลัก และองคประกอบเพิ่มเติม ดังนี ้ 

๑. องคประกอบหลัก  

 ๑.๑ ประวัติแพทยประจําบาน (Curriculum Vitae / Resume)  

 ๑.๒ บันทึกการ Reflection and feedback  

 ๑.๓ ตารางการปฏิบัติงาน (Schedule)  

 ๑.๔ การประเมินกิจกรรมวิชาชีพที่เชื่อมั่นได (EPAs)  

 ๑.๕ การประเมินขีดข้ันความสามารถ (Milestones)  

 ๑.๖ บันทึกการเยี่ยมบาน (Home Visit)  

 ๑.๗ บันทึกความกาวหนาการวิจัย (Research)  

 ๑.๘ บันทึกความกาวหนาการทําโครงการในชุมชน (Community project)  

 ๑.๙ สรุปผลการประเมินประจําป  

๒. องคประกอบที่อาจเพิ่มเติม  

 ๒.๑ การประเมินรูปแบบการเรียนรู (Learning Style)  

 ๒.๒ ขอมูลอาจารยที่ปรึกษา  

 ๒.๓ บันทึกการเรียนรู (Learning Log)  

 ๒.๔ อื่นๆ (Others) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

แผนการฝกอบรมแพทยประจําบาน เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

สาขาเวชศาสตรครอบครัว พ

สมุดบันทึกประสบการณการเรียนรู

แฟมสะสมผลงาน

หลักสูตรการฝกอบรม
เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

 
 
 
 
 
 

 

นายแพทย/แพทยหญิง ……………………………………………………………………………………………….

สถาบันฝกอบรม โรงพยาบาลสุรินทร

ปการศึกษา 

แผนการฝกอบรมแพทยประจําบาน เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

พ.ศ. ๒๕๖๓ เครือขายฝกอบรมโรงพยาบาลสุรินทร 

สมุดบันทึกประสบการณการเรียนรู (Portfolio) 

แฟมสะสมผลงาน 
 
 

หลักสูตรการฝกอบรมแพทยประจําบาน 
เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

สาขาเวชศาสตรครอบครัว 
 
 

 
 

จัดทําโดย 
 
 

……………………………………………………………………………………………….
 

 

สถาบันฝกอบรม โรงพยาบาลสุรินทร 

ปการศึกษา …………………………………………… 
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แผนการฝกอบรมแพทยประจําบาน เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

 

เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

………………………………………………………………………………………………. 
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แผนการฝกอบรมแพทยประจําบาน เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

สาขาเวชศาสตรครอบครัว พ.ศ. ๒๕๖๓ เครือขายฝกอบรมโรงพยาบาลสุรินทร 

คํานํา 

 

แพทยเวชศาสตรครอบครัว เปนแพทยท่ีมีบทบาทหนาที่หลายสวน เนื่องจากเปนบริการดานแรกของ

ระบบสาธารณสุข (First-contact care) ใหการดูแลทั้งดานสุขภาพ และความเจ็บปวยอยางตอเนื่อง 

(Continuity of care) โดยการดูแลแบบผสมผสาน ซึ่งประกอบดวย การสงเสริมสุขภาพ การปองกันโรค การ

รักษาโรค และการฟนฟูสภาพ (Comprehensive care) นอกจากนี้ยังตองประสานกับระบบสุขภาพอื่นๆ ที่

เหมาะสมตามความตองการของผูปวย (Coordinated care) 

ดังนั้นในระหวางการฝกอบรมหลักสูตรแพทยประจําบาน สาขาเวชศาสตรครอบครัว แพทยประจํา

บานจะตองมีการฝกฝนตนเอง ทั้งในดานความรู ความสามารถ ทักษะ และเจตคติที่ดี เพ่ือจะไดเปนแพทยเวช

ศาสตรครอบครัวที่มีดี และมีคณุภาพ  

การบันทึกประสบการณการเรียนรูในแฟมสะสมผลงานฉบับนี ้มุงเนนใหแพทยประจําบานไดพัฒนา

ตนเองจากประสบการณการเรียนรูในระหวางการฝกอบรม เพ่ือนํามาวิเคราะหตนเอง วางแผนการเรียนรู 

ควบคุมกํากับตนเอง และ ประเมินตนเองเปนระยะ โดยมีอาจารยผูสอนและอาจารยที่ปรึกษาชวยใหคําปรึกษา 

ตลอดการฝกอบรม รวมถึงการเรียนรูดวยตนเอง  

หากแพทยประจําบานมีขอสงสัย หรือตองการความชวยเหลือ สามารถปรึกษาและติดตออาจารย

ผูสอนหรืออาจารยที่ปรึกษาได 

 

 

  

กลุมงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลสุรินทร  

         ตุลาคม ๒๕๖๓ 
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แผนการฝกอบรมแพทยประจําบาน เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

สาขาเวชศาสตรครอบครัว พ.ศ. ๒๕๖๓ เครือขายฝกอบรมโรงพยาบาลสุรินทร 

สวนที่ ๑ 

ประวัติสวนตัว 

 

ชื่อ-นามสกุล ..................................................................................................................... 

ชื่อเลน .............................................................................................................................. 

วนัเดือนปเกิด ................................................................................................................... 

ภูมิลําเนา .......................................................................................................................... 

 

ประวัติการเรียนและการทํางาน 

     ป พ.ศ.      รายละเอียด 

…………………………  ………………………………………………………………………………………………………………………........ 

…………………………  ………………………………………………………………………………………………………………………........ 

…………………………  ………………………………………………………………………………………………………………………........ 

…………………………  ………………………………………………………………………………………………………………………........ 

…………………………  ………………………………………………………………………………………………………………………........ 

…………………………  ………………………………………………………………………………………………………………………........ 

ผลงานและความภาคภูมิใจในการเรียนและการทํางาน 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………........ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………........ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………........ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………........ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………........ 

ความสามารถพิเศษ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………........ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………........ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………........ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………........ 

เหตุผลที่เลือกเรียนสาขาเวชศาสตรครอบครัว 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………........ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………........ 
............................…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

รูปถาย 
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แผนการฝกอบรมแพทยประจําบาน เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

สาขาเวชศาสตรครอบครัว พ.ศ. ๒๕๖๓ เครือขายฝกอบรมโรงพยาบาลสุรินทร 

สวนที่ ๒ 

บันทึกการ Reflection and Feedback 

 

คําแนะนํา 

บันทึกการ Reflection โดยเลือกประสบการณ หรือเคสที่นาสนใจ ๑ เหตุการณตอเดือน โดยตองเปน 

เหตุการณอยูระหวางการฝกอบรม เขียนเลาถึงประสบการณจริงท่ีทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงความรูสึก ความ 

คิด หรือมุมมองตอการดูแลผูปวย โดยมีหัวขอ ดังนี ้ 

๑. เลาประสบการณจากเคสท่ีประทับใจ หรือเหตุการณที่เกิดขึ้น (new event)  

๒. แนบหลักฐานการทํากิจกรรม หรือรูปภาพขอมูลผูปวย (ถามี)  

๓. Reflection สิ่งท่ีไดเรียนรู โดยบรรยายมุมมองท่ีไดเรียนรูวาเกิดขึ้นไดอยางไร และไดเรียนรู

เพ่ิมเติมอยางไรบาง  

๔. การเรียนรูที่ไดนั้นไดนํามาพัฒนาดานใดของการเปนแพทยเวชศาสตรครอบครัว  

๕. ตองเขียนเหตุการณทุกเดือน ใหครบ ๑๐๐% 
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แผนการฝกอบรมแพทยประจําบาน เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

สาขาเวชศาสตรครอบครัว พ.ศ. ๒๕๖๓ เครือขายฝกอบรมโรงพยาบาลสุรินทร 

สวนที่ ๓ 
ตารางการปฏิบัติงาน 

 

ชั้นปท่ี ๑  
 

ป ๒๕๖๓ 

ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

WS1/FM 

รพ.สุรินทร 

FM 

รพ.สุรินทร 

FM 

รพ.สุรินทร 

Med 

รพ.สุรินทร 

Ob/Gyne 

รพ.สุรินทร 

Ped 

รพ.สุรินทร 

ป ๒๕๖๔ 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. 

FM 

รพ.สุรินทร 

FM 

รพ.สุรินทร 

FM 

พ.สุรินทร 

Surgery/Ortho 

รพ.สุรินทร 

Emer 

รพ.สุรินทร 

Palliative 

รพ.สุรินทร 
 

ชั้นปท่ี ๒  
 

ป ๒๕๖๓ 

ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

FM 

รพ.สุรินทร 

FM 

รพ.สุรินทร 

WS2/FM 

รพ.สุรินทร 

Radio 

รพ.สุรินทร 

Rehab Anes Skin 

รพ.สุรินทร รพ.สุรินทร 

ป ๒๕๖๔ 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. 

Psychi 

รพ.สุรินทร 

Eye ENT FM 

รพ.สุรินทร 
Selective Selective รพช. 

รพ.สุรินทร 
 

ชั้นปท่ี ๓  
 

ป ๒๕๖๓ 

ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค พ.ย. ธ.ค. 

FM 

รพ.สุรินทร 

FM 

รพ.สุรินทร 

FM 

รพ.สุรินทร 

FM 

รพ.สุรินทร 

WS3/FM 

รพ.สุรินทร 

FM 

รพ.สุรินทร 

ป ๒๕๖๔ 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. 

Elective Elective รพช. 
FM 

รพ.สุรินทร 

FM 

รพ.สุรินทร 

FM 

รพ.สุรินทร 
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แผนการฝกอบรมแพทยประจําบาน เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

สาขาเวชศาสตรครอบครัว พ.ศ. ๒๕๖๓ เครือขายฝกอบรมโรงพยาบาลสุรินทร 

สวนที่ ๔ 

บันทึกการเย่ียมบาน 

 

คําแนะนํา  

บันทึกวันเวลาที่ออกพรอมทั้งใหผูที่ไปดวย ผูปวย หรือญาติของผูปวยเซ็นชื่อในวันดังกลาว และเขียน

ระบุดวยวา เปนใครเซ็นในวงเล็บ เชน ผูปวย พยาบาล อสม. เปนตน 

 

วันที่ออกเยี่ยม เวลา 
ลายเซ็น 

(ระบุดวยวาเปนใคร) 

 

วันที่ออกเยี่ยม เวลา 
ลายเซ็น 

(ระบุดวยวาเปนใคร) 
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แผนการฝกอบรมแพทยประจําบาน เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

สาขาเวชศาสตรครอบครัว พ.ศ. ๒๕๖๓ เครือขายฝกอบรมโรงพยาบาลสุรินทร 

สวนที่ ๕ 

บันทึกความกาวหนางานวิจัย 

 

๑. บันทึกประสบการณการเรียนรูการวิจัยทางคลินิก (Evidence base medicine)  

คําแนะนํา 

๑. เขียนหัวขอคลินิกวิจัย Evidence base medicine (การเรียนการสอนความรูเรื่องการทําวิจัย 

Journal appraisal การนําเสนองานวิจัยของแพทยประจําบาน) ที่ไดเรียนรู พรอมท้ังวันที่  

๒. พูดคุยกับอาจารยที่ปรึกษาเก่ียวกับประสบการณที่ไดรับ เพ่ือพัฒนาตนเอง  

๓. ขอกําหนด คือ แพทยประจําบานจะตองเก็บหัวขอการเรียนรู Evidence base medicine ใหได

อยางนอย เดือนละ ๒ ครั้ง 

 
หัวขอ วันท่ี ลายเซ็นอาจารย 
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แผนการฝกอบรมแพทยประจําบาน เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

สาขาเวชศาสตรครอบครัว พ.ศ. ๒๕๖๓ เครือขายฝกอบรมโรงพยาบาลสุรินทร 

๒. บันทึกความกาวหนางานวิจัย 

คําแนะนํา 

- แพทยประจําบานพูดคุยกับอาจารยที่ปรึกษาวิจัย เพ่ือดําเนินงานวิจัย ใหเปนไปตามกรอบเวลาที่

กําหนด 

ตารางบันทึกความกาวหนางานวิจัย 
 

ที ่ กิจกรรม วันที่ 
ลายเซ็น 

อาจารยที่ปรึกษา 

หมายเหตุ 

๑. นําเสนอหัวขอวิจัย   กอนจบชั้นปที่ ๑ 

๒. นําเสนอโครงรางวิจัย ครั้งที่ ๑   
กอนจบชั้นปที่ ๒ 

๓. ขอจริยธรรมการวิจัย   

๔. เก็บขอมูลวิจัย   

สงภายในเดือน

มีนาคม 

๕. วิเคราะหขอมูล   

๖. นําเสนอโครงรางวิจัย ครั้งที่ ๒   

๗. เขียน Manuscript   

๘. สงรายงานวิจัยใหอาจารยที่ปรึกษาเซ็นรับรอง   
หากไมสงจะ

พิจารณาไมสงสอบ 
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แผนการฝกอบรมแพทยประจําบาน เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

สาขาเวชศาสตรครอบครัว พ.ศ. ๒๕๖๓ เครือขายฝกอบรมโรงพยาบาลสุรินทร 

สวนที่ ๖ 

บันทึกความกาวหนาการทําโครงการในชุมชน 

 

คําแนะนํา 

- แพทยประจําบานพูดคุยกับอาจารยที่ปรึกษา เพื่อใหสามารถจัดทําโครงการชุมชนใหเปนไปตาม

กรอบเวลาที่กําหนด 

ตารางบันทึกความกาวหนาการทําโครงการชุมชน 
 

ที ่ กิจกรรม วันที่ ลายเซ็น 

อาจารยที่ปรึกษา 

หมายเหตุ 

๑. ปรึกษาอาจารย   

กอนจบชั้นปที่ ๒ 

๒. เลือก และศึกษาชุมชนที่จะทําโครงการ   

๓. ทําประชาคม   

๔. เขียนแผนการดําเนินโครงการชุมชน   

๕. จัดทําโครงการชุมชน   

๖. ติดตามผลของการดําเนินโครงการชุมชน   

๗. นําเสนอ อภิปรายผลการดําเนินงาน 

ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะ กับอาจารยที่

ปรึกษา 

  

๘. สงรายงานฉบับสมบูรณใหอาจารยท่ีปรึกษา

เซ็นรับรอง 

  หากไมสงจะ

พิจารณาไมสงสอบ 
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แผนการฝกอบรมแพทยประจําบาน เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

สาขาเวชศาสตรครอบครัว พ.ศ. ๒๕๖๓ เครือขายฝกอบรมโรงพยาบาลสุรินทร 

สวนที ่๗ 

บันทึกการเรียนรู Topic conference 

 

คําแนะนํา   

๑. เขียนหัวขอ Topic conference ที่ไดเรียนรู พรอมทั้งวันท่ี  

๒. รวมอภิปรายกับแพทยประจําบาน และอาจารยที่ปรึกษาเก่ียวกับประสบการณที่ไดรับ เพ่ือ

แลกเปลี่ยนเรียนรู และพัฒนาตนเอง  

๓. แพทยประจําบานจะตองเขารวม Topic conference ใหไดอยางนอยรอยละ ๘๐ 

 

ตารางบันทึกการเรียนรู Topic conference 
 

ครั้ง

ที ่
วันที่ หัวขอ ส่ิงที่ไดเรียนรู 

ลายเซ็น

อาจารย 
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แผนการฝกอบรมแพทยประจําบาน เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

สาขาเวชศาสตรครอบครัว พ.ศ. ๒๕๖๓ เครือขายฝกอบรมโรงพยาบาลสุรินทร 

สวนที่ ๘ 

บันทึกประสบการณการแลกเปลี่ยนเรียนรูอื่นๆ 
 

คําแนะนํา 

๑. เขียนหัวขอ conference (case conference, guest conference, home care conference, 

palliative care conference, PCU conference) ที่ไดเรียนรู พรอมทั้งวันที่  

๒. รวมอภิปรายกับแพทยประจําบาน ทีมสหสาขาวิชาชีพ และอาจารยที่ปรึกษาเก่ียวกับ

ประสบการณที่ไดรับ เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู และพัฒนาตนเอง  

๓. แพทยประจําบานจะตองเขารวมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูใหไดอยางนอย รอยละ ๘๐ 

 

ตารางบันทึกการแลกเปลี่ยนเรียนรูอื่นๆ 
 

ครั้ง

ที ่
วันที่ หัวขอ ส่ิงที่ไดเรียนรู 

ลายเซ็น

อาจารย 
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แผนการฝกอบรมแพทยประจําบาน เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

สาขาเวชศาสตรครอบครัว พ.ศ. ๒๕๖๓ เครือขายฝกอบรมโรงพยาบาลสุรินทร 

สวนที่ ๙ 

บันทึกการออกตรวจในหนวยบริการปฐมภูมิ 

 
คําแนะนํา 

บันทึกชื่อศูนยสุขภาพชุมชน วันที่ เวลาที่ออกตรวจ พรอมทั้งใหอาจารยผูดูแล/หัวหนาศูนยฯ เซ็นชื่อ

ภายในวันดังกลาว 

 

ตารางบันทึกการออกตรวจในหนวยบริการปฐมภูมิ 
 

วันที่ ศสม. เวลามา เวลากลับ 
ลายเซ็นอาจารย/

หัวหนาศูนย 
หมายเหตุ 
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แผนการฝกอบรมแพทยประจําบาน เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

สาขาเวชศาสตรครอบครัว พ.ศ. ๒๕๖๓ เครือขายฝกอบรมโรงพยาบาลสุรินทร 

สวนที่ ๑๐ 

บันทึกการเยี่ยมบาน 

 
คําแนะนํา 

บันทึกวันที่ เวลาที่ออกเยี่ยมบาน การวินิจฉัยของผูปวย พรอมทั้งใหผูที่ไปดวย ผูปวย หรอืญาติของ

ผูปวย เซ็นชื่อในวันดังกลาว และเขียนระบุดวยวา เปนใครในวงเล็บ เชน ผูปวย พยาบาล เปนตน 

 

ตารางบันทึกการออกเย่ียมบาน 
 

วันที่ การวินิจฉัย เวลามา เวลากลับ 
ลายเซ็น 

(ระบุ ...........) 
หมายเหตุ 
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แผนการฝกอบรมแพทยประจําบาน เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

สาขาเวชศาสตรครอบครัว พ.ศ. ๒๕๖๓ เครือขายฝกอบรมโรงพยาบาลสุรินทร 

สวนที่ ๑๑ 

บันทึกการออกตรวจผูปวยนอกตางแผนก 

 

คําแนะนํา 

บันทึกชื่อแผนก วันที่ เวลาที่ออกตรวจ พรอมทั้งใหอาจารยผูดูแลเซ็นชื่อภายในวันดังกลาว 

 

ตารางบันทึกการออกตรวจผูปวยนอกตางแผนก 
 

ชื่อแผนก วันที่ เวลามา เวลากลับ 
ลายเซ็น

อาจารย 
หมายเหตุ 
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แผนการฝกอบรมแพทยประจําบาน เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

สาขาเวชศาสตรครอบครัว พ.ศ. ๒๕๖๓ เครือขายฝกอบรมโรงพยาบาลสุรินทร 

สวนที่ ๑๒ 

บันทึกการฝกหัตถการ 
 

คําแนะนํา 

๑. เขียนวันที่ทําหัตถการนั้น และระดับของทักษะ  

 

ระดับของทักษะ 

๔ ทําไดอยางชํานาญ 

๓ ทําได 

๒ ทําไดแตไมคอยมั่นใจ 

๑ ทําไมไดดวยตนเอง ตองใหผูอ่ืนชวย 

 
๒. ขอกําหนด คือ แพทยประจําบานจะตองเก็บหัวขอการฝกหัตถการใหครบถวนรอยละ ๖๐ และ

ฝกฝนจนชํานาญ 

ประสบการณการเรียนรูตามหัวขอ 

 

หัตถการ วันท่ีทําหัตถการ/ระดับของทักษะ หมายเหตุ 

ครั้งที่ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕  

Abscess (simple), I&D       

Abdominal paracentesis       

Airway management 

-laryngoscopy 

-endotracheal intubation 

      

Arterial puncture       

Bladder catherization, 

transurethral 

      

Bleeding time       

Blood and blood 

component transfusion 

      

Cardiopulmonary 

resuscitation, basic and 

advanced life support 
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แผนการฝกอบรมแพทยประจําบาน เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

สาขาเวชศาสตรครอบครัว พ.ศ. ๒๕๖๓ เครือขายฝกอบรมโรงพยาบาลสุรินทร 

หัตถการ วันท่ีทําหัตถการ/ระดับของทักษะ หมายเหตุ 

ครั้งที่ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕  

Central line: use/care       

Chest physiotherapy       

Electrocardiogram: perform 

and interpret 

      

Gastric suction/lavage        

Gastric tube placement 

(NG) 

      

Gynecological examination       

Heimlich maneuver       

Immunization 

administration (IM, SC, PO) 

      

Inhalation equipment: dry 

powder inhaler (DPI), 

metered dose inhaler 

(MDI), nebulizer 

      

Injection/medication 

delivery, IM, SC, ID, IV, 

rectal, aerosol 

      

Intravenous line 

placement 

      

Lumbar puncture: spinal 

fluid collection& 

examination 

      

Oxygen delivery systems: 

select and use 

      

Physiologic monitoring: 

blood pressure 

automated, Doppler, 

sphygmomanometer, body 

temperature, cardiac, 

respiratory  

      

Pnuematic otoscopy       
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แผนการฝกอบรมแพทยประจําบาน เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

สาขาเวชศาสตรครอบครัว พ.ศ. ๒๕๖๓ เครือขายฝกอบรมโรงพยาบาลสุรินทร 

หัตถการ วันท่ีทําหัตถการ/ระดับของทักษะ หมายเหตุ 

ครั้งที่ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕  

Proctoscopy       

Pulmonary function test: 

peak flow meter, 

spirometry 

      

Pulse oximetry       

Sexual abuse: 

examination/evaluation 

      

Sterile technique       

Skin biopsy       

Suctioning of: nares, 

trachea, tracheostomy 

      

Suprapubic aspiration of 

urine 

      

Thoracocentesis, needle, 

intercostals drainage for 

air/fluid 

      

Tourniquet test       

Tuberculin test 

(place&read): Mantoux, 

PPD, Tine 

      

Universal precautions       

Venepuncture       

Ventilation: Bag-valve-

mask, CPAP 

      

Ventilation support, 

initiation 

      

Venous cut down and CVP 

placement 

      

Wound care       

X-ray interpretation (initial 

or emergency reading): 

abdomen 
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แผนการฝกอบรมแพทยประจําบาน เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

สาขาเวชศาสตรครอบครัว พ.ศ. ๒๕๖๓ เครือขายฝกอบรมโรงพยาบาลสุรินทร 

หัตถการ วันท่ีทําหัตถการ/ระดับของทักษะ หมายเหตุ 

ครั้งที่ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕  

X-ray interpretation (initial 

or emergency reading): 

spine 

      

X-ray interpretation (initial 

or emergency reading): 

chest 

      

X-ray interpretation (initial 

or emergency reading): 

fractures in extremities 

      

X-ray interpretation (initial 

or emergency reading): 

head, sinus and neck, 

including CT brain  

      

X-ray interpretation (initial 

or emergency reading): 

skeletal surveys for 

suspected abuse 
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แผนการฝกอบรมแพทยประจําบาน เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

สาขาเวชศาสตรครอบครัว พ.ศ. ๒๕๖๓ เครือขายฝกอบรมโรงพยาบาลสุรินทร 

สวนที่ ๑๓ 

บันทึกการเขาพบอาจารยที่ปรึกษา 
 

คําแนะนํา 

 - บันทึกวันที่ สิ่งที่ไดเรียนรูรวมกับอาจารยที่ปรึกษา และใหอาจารยที่ปรึกษาเซ็นชื่อในวันนั้น 

 - ขอกําหนด แพทยประจําบานตองเขาพบอาจารยที่ปรึกษา อยางนอย ๒ ครั้ง ในแตละปการศึกษา 

 

ตารางบันทึกการเขาพบอาจารยที่ปรึกษา 

 

วันที่ สิ่งที่ไดเรียนรูจากอาจารยที่ปรึกษา ลายเซ็นอาจารย 
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แผนการฝกอบรมแพทยประจําบาน เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

สาขาเวชศาสตรครอบครัว พ.ศ. ๒๕๖๓ เครือขายฝกอบรมโรงพยาบาลสุรินทร 

ภาคผนวก ๖ 

การฝกประสบการณวิชาชีพ 
 

 เปนการฝกทักษะปฏิบัติงานดานเวชศาสตรครอบครัวที่เก่ียวของในสถาบันฝกอบรมในหนวยงาน

ราชการ หรือในประเทศไทยหรือตางประเทศเพ่ือเพ่ิมพูนความรู และประสบการณดานเวชศาสตรครอบครัว

หรือดาน การแพทยสาขาอื่น  

วัตถุประสงค  

 ๑. การปฏิบัติงานในสถานพยาบาลคลินิกเฉพาะทางสาขาตางๆ เพ่ือใหผูเขารับการอบรมไดมีความรู

 และฝกทักษะการดูแลสุขภาพทางดานคลินิกสาขาวิชาเฉพาะทางตางๆ ตามทีกํ่าหนดในหลักสูตร  

 ๒. การปฏิบัติงานในสถานพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว เพ่ือใหผูเขารับการอบรมมีความรูความเขาใจ

 ตอความสัมพันธระหวางผูใหบริการกับผูรับบริการ  

 ๓. ฝกทักษะการใหบริการ เพ่ือดูแลสุขภาพผูปวยผสมผสานทั้งดานรางกาย จิตใจและสังคม  

 ๔. ฝกทักษะการดูแลรักษา สงเสริมสุขภาพ การปองกันโรคและฟนฟูสุขภาพ  

 ๕. ฝกการสื่อสารการใหคําปรึกษาที่เหมาะสม  

 ๖. ทําความเขาใจระบบเชื่อมโยงการสงตอ และการประสานบริการตางๆ ใหแกประชาชนทั้งท่ีหนวย

 บริการสุขภาพโดยตรงและบริการสุขภาพอื่นๆ  

วิธีการ  

 การฝกปฏิบัติจริงรวมกับการอภิปรายติดตามผลโดยอาจารยที่ปรึกษาประจําสาขาที่ฝกปฏิบัติงานและ

อาจารยที่ปรึกษาเวชศาสตรครอบครัว  

เนื้อหา  

 ๑. Orientation–program, supervisor, evaluation, resources, activities 

 ๒. การดูแลผูปวยนอก  

  - โรคท่ีพบบอยในเวชปฏิบัติทั่วไปและการดูแลรักษาในสถานที่จริง  

  - ขอบงชี้ขั้นตอนการรับผูปวยเขาและการสงตอผูปวยออกจากสถานที่นั้นๆ  

  - ปญหา Bio psycho social ของผูปวยในเวชปฏิบัตินั้นๆ 
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แผนการฝกอบรมแพทยประจําบาน เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

สาขาเวชศาสตรครอบครัว พ.ศ. ๒๕๖๓ เครือขายฝกอบรมโรงพยาบาลสุรินทร 

ภาคผนวก ๗ 

แบบประเมินรายปของแพทยประจําบาน 
 

ชื่อ – นามสกุล ของแพทยประจําบาน 

..............................................................................................................................................................................  

ชื่อ – นามสกุล ของหัวหนากลุมงาน (หรือหัวหนาสถาบัน) 

..............................................................................................................................................................................  

สถาบันฝกอบรม 

..............................................................................................................................................................................  

คําชี้แจง ใหประธานคณะกรรมการบริการแผนการฝกอบรมแพทยประจําบาน (หรอืหัวหนาสถาบัน)  

- ประเมนิผล  

- การปฏิบัติงานของแพทยประจําบาน โดยประเมนิภาพรวมตลอดระยะเวลาการฝกอบรม แลวกรอก

ขอมูลตามความเปนจริง  

สวนที่ ๑ การประเมินความรูของแพทยประจําบานในภาพรวม  

 (Overall knowledge assessment) 

                           
          Insufficient  Needs Further        Competent      Excellent 

           Evidence   Development 

หลักฐานประกอบการประเมิน 

 ............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................. ............................................... 

............................................................................................................................. ...............................................  

สวนที่ ๒ การประเมินทักษะของแพทยประจําบานในภาพรวม  

 (Overall skill assessment) 

                           
          Insufficient  Needs Further        Competent      Excellent 

           Evidence   Development 

หลักฐานประกอบการประเมิน 

 ............................................................................................................................................................................ 

..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................. 
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แผนการฝกอบรมแพทยประจําบาน เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

สาขาเวชศาสตรครอบครัว พ.ศ. ๒๕๖๓ เครือขายฝกอบรมโรงพยาบาลสุรินทร 

สวนที่ ๓ การประเมินสมรรถนะหลัก ๖ ดานของแพทยเวชศาสตรครอบครัวไทย  

 (Core Competency assessment)  

๑. การจัดการบริการปฐมภูม ิ(Primary care management) 
 

                           
          Insufficient  Needs Further        Competent      Excellent 

           Evidence   Development 

หลักฐานประกอบการประเมิน 

 ............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................. ............................................... 

............................................................................................................................. ............................................... 

๒. การดูแลโดยยึดหลักผูปวยเปนกลาง และการดแูลแบบองครวม (Person-centered and holistic care)  
 

                           
          Insufficient  Needs Further        Competent      Excellent 

           Evidence   Development 

หลักฐานประกอบการประเมิน 

............................................................................................................................. ............................................... 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................. ............................................... 

...................................................................................................................................... ...................................... 

๓. ทักษะการแกปญหาเฉพาะ (Specific problem-solving skills) 
 

                           
          Insufficient  Needs Further        Competent      Excellent 

           Evidence   Development  

หลักฐานประกอบการประเมิน  

............................................................................................................................. ............................................... 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................. ............................................... 

............................................................................................................................. ............................................... 

............................................................................................................................................................................  
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แผนการฝกอบรมแพทยประจําบาน เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

สาขาเวชศาสตรครอบครัว พ.ศ. ๒๕๖๓ เครือขายฝกอบรมโรงพยาบาลสุรินทร 

๔. การดูแลแบบครอบคลมุ (Comprehensive approach) 
 

                           
          Insufficient  Needs Further        Competent      Excellent 

           Evidence   Development  

 

หลักฐานประกอบการประเมิน  

............................................................................................................................. ............................................... 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................. ............................................... 

............................................................................................................................. .............................................. 

๕. การดูแลโดยมุงเนนครอบครัว (Family oriented approach) 
 

                           
          Insufficient  Needs Further        Competent      Excellent 

           Evidence   Development  

  

หลักฐานประกอบการประเมิน  

............................................................................................................................. ............................................... 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................. ............................................... 

............................................................................................................................. ............................................... 

๖. การดูแลโดยมุงเนนชุมชน (Community oriented approach)  
 

                           
          Insufficient  Needs Further        Competent      Excellent 

           Evidence   Development  

 

หลักฐานประกอบการประเมิน 

............................................................................................................................. ............................................... 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................. ............................................... 

............................................................................................................................. ...............................................  
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แผนการฝกอบรมแพทยประจําบาน เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

สาขาเวชศาสตรครอบครัว พ.ศ. ๒๕๖๓ เครือขายฝกอบรมโรงพยาบาลสุรินทร 

สรุปผลการประเมิน  

 ไมเปนที่นาพอใจ พิจารณาไมสงสอบขั้นสุดทายเพ่ือวุฒบิัตรฯ  

 คาบเสน   ใหเปนดุลยพินิจของคณะกรรมการฝกอบรมและสอบในการพิจารณา 

    ใหสอบขั้นสุดทายเพ่ือวุฒบิัตรฯ  

 เปนที่นาพอใจ  สงสอบขั้นขั้นสุดทายเพ่ือวุฒิบัตรฯ  

 

 ขาพเจาขอรับรองวาขอมลูขางตนเปนความจริง และผานการรับรองโดยคณาจารยของสถาบัน

ฝกอบรมแลว 

      ลงชือ่ .........................................................  

      (.................................................................)  

            ประธานคณะกรรมการบริหาร 

       หลักสูตรแพทยประจําบาน สาขาเวชศาสตรครอบครัว  

       โรงพยาบาลสุรินทร 

         (.................../..................../..................) 
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แผนการฝกอบรมแพทยประจําบาน เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

สาขาเวชศาสตรครอบครัว พ.ศ. ๒๕๖๓ เครือขายฝกอบรมโรงพยาบาลสุรินทร 

ภาคผนวก ๘ 

แนวทางการเขียนรายงานวิจัย 
 

การทําวิจัย และการรับรองวุฒิบัตรฯ สาขานั้น ใหมีคุณวุฒิ“เทียบเทาปริญญาเอก”  

 การทําวิจัย  

 แพทยประจําบานที่ปฏิบัติงานตองทํางานวิจัยอยางนอย ๑ เรื่อง ในระหวางการปฏิบัติงาน ๓ ป โดยเปนผูวิจัย

หลักหรือผูนิพนธหลัก งานวิจัยดังกลาวตองประกอบดวยหัวขอหลัก ดังนี้  

 ๑. ชื่อเรื่อง  

 ๒. ความสําคัญและที่มาของปญหา  

 ๓. วัตถปุระสงคของการวิจัย 

 ๔. คําถามของการวิจัย 

 ๕. ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 ๖. สมมติฐาน* และกรองแนวคิดในการวิจัย*  

 ๗. ขอบเขตของการวิจัย 

 ๘. การใหคํานิยามเชิงปฏิบัติการท่ีใชในการวิจัย* 

 ๙. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการวิจัย 

 ๑๐. ระเบียบวิธวีิจัย 

๑๑. ระยะเวลาในการดําเนินงาน 

๑๒. งบประมาณ  

 ๑๓. ผลการวิจัย  

 ๑๔. อภิปรายผลการวิจัย 

 ๑๕. สรุปผลการวิจัย 

๑๖. ขอเสนอแนะ 

๑๗. เอกสารอางอิง  

๑๘. ภาคผนวก* 

๑๙. ประวัติของผูดําเนินการวิจัย 

 ๒๐. บทคัดยอ ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 

 ๒๑. Manuscript 

ขอบเขตความรับผิดชอบ  

 เนื่องจากการมีความสามารถในการทําวิจัยดวยตนเองเปนสมรรถนะหนึ่งที่แพทยประจําบานเวชศาสตร

ครอบครัวตองบรรลตุามมาตรฐานคุณวุฒิความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตรครอบครัว 
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แผนการฝกอบรมแพทยประจําบาน เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

สาขาเวชศาสตรครอบครัว พ.ศ. ๒๕๖๓ เครือขายฝกอบรมโรงพยาบาลสุรินทร 

ฉบับ พ.ศ. ๒๕๖๒ และการพิจารณาผลการประเมินผลงานวิจัยฉบับสมบูรณเปนองคประกอบหนึ่งของผูท่ีจะไดรับ

วุฒิบัตรฯ เมื่อสิ้นสุดการฝกอบรมดังนั้น สถาบันฝกอบรมจะตองรับผิดชอบการเตรียมความพรอมใหกับแพทยประจํา

บานของสถาบันตนเอง ตั้งแตการเตรียมโครงรางการวิจัยไปจนสิ้นสุดการทํางานวิจัย และจัดทํารายงานวิจัยฉบับสมบูรณ

เพ่ือนําสงราชวิทยาลัยฯ ทั้งนี้สถาบันฝกอบรมจะตองรายงานชื่องานวิจัย อาจารยที่ปรึกษาและความคืบหนาของ

งานวิจัย ตามกรอบเวลาที่กําหนดไปยังราชวิทยาลัยฯ เพ่ือใหมีการกํากับดูแลอยางทั่วถึง  

คุณลักษณะของงานวิจัย  

 ๑. เปนผลงานท่ีริเริ่มใหม หรือเปนงานวิจัยท่ีใชแนวคิดท่ีมีการศกึษามากอนทั้งในและตางประเทศ แต

นํามาคัดแปลง หรือทําซ้ําในบริบทของสถาบัน  

 ๒. แพทยประจําบาน และอาจารยผูดําเนินงานวิจัยทุกคน ควรผานการอบรมดานจริยธรรมการวิจัย

ในคน/หรือ Good Clinical Practice (GCP)  

 ๓. งานวิจัยทุกเรื่องตองไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยของสถาบัน  

 ๔. งานวิจัยทุกเรื่องควรดําเนินงานวิจัยภายใตขอกําหนดของ GCP หรือระเบียบวิจัยท่ีถูกตองและ

เหมาะสมกับคําถามวิจัย 

  ๕. ควรใชภาษาอังกฤษในการนําเสนอผลงานวิจัยฉบับสมบูรณโดยเฉพาะในบทคัดยอ  

สิ่งท่ีตองปฏิบัติสําหรับการดําเนินการวิจัยที่เกี่ยวของกับผูปวย  

 ๑ เมื่อไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยแลวตองดําเนินการทําวิจัยตาม ขอตกลง

โดยเครงครัด   

 ๒. เมื่อมีการลงนามในเอกสารชี้แจงผูปวยหรือผูแทนเพ่ือใหยินยอมเขารวมวิจัยตองใหสําเนา แก

ผูปวยหรือผูแทนเก็บไว ๑ ชุด  

 ๓. ใหทําการระบุในเวชระเบียนผูปวยนอกหรือผูปวยในถึงสถานการณเขารวมงานวิจัยของผูปวย 

 ๔. การตรวจหรือรักษาเพิ่มเติมจากโครงการวิจัยที่ผานการอนุมัติแลว โดยการกระทําดังกลาวไมได

เปนสวนหนึ่งของการดูแลรักษาผูปวยตามปกติไมสามารถทําไดไมวากรณใีดๆ ทั้งสิ้น ยกเวนไดมีการระบุและ

อนุมัติในโครงการวิจัยแลว และผูวิจัยหรือคณะผูวิจัยตองเปนผูรับผิดชอบคาใชจายทั้งทางตรงและทางออมที่

เกิดขึ้นกับผูปวยและผูดูแลผูปวย   

 ๕. กรณีที่โครงการวิจัยกําหนดใหทําการตรวจหรือรักษาท่ีเพิ่มเติมจากการดูแลรักษาผูปวยตามปกติ

หากมีผลลัพธที่อาจสงผลตอประโยชนในการดูแลรักษาผูปวยใหดําเนินการแจงคณะกรรมการ จริยธรรมการ

วิจัยเพ่ือวางแผนแจงผูท่ีเก่ียวของรับทราบตอไป  

 ๖. หากเกิดกรณีอ่ืนนอกเหนือการคาดการณ ใหรีบปรึกษาอาจารยที่ปรึกษาโครงการวิจัย หรือ

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย กรณีที่ไมสามารถปรึกษาไดใหยอนกลับไปใชหลักพื้นฐาน ๓ ขอ ของ

จริยธรรมทางการแพทยในการตัดสินในคอื 

  ๖.๑ การถือประโยชนสุขของผูปวยเปนหลักและการไมกอใหเกิดความทุกขทรมานกับผูปวย  
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แผนการฝกอบรมแพทยประจําบาน เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

สาขาเวชศาสตรครอบครัว พ.ศ. ๒๕๖๓ เครือขายฝกอบรมโรงพยาบาลสุรินทร 

  ๖.๒ การเคารพสิทธิของผูปวย  

  ๖.๓ การยึดมั่นในหลักความเสมอภาคของทุกคนในสังคมที่จะไดรับบริการทางการแพทยตาม

มาตรฐาน 

กรอบการดําเนินงานวิจัยในเวลา ๓ ป (๓๖ เดือนของการฝกอบรม)  

 ท้ังนี้เดือนที่กําหนดขึ้นเปนระยะเวลาที่ประมาณการกําหนดรายละเอียดเพ่ิมเติมตามความเหมาะสม  

       เดือนที่    ประเภทกิจกรรม  

 ๖    จัดเตรียมคําถามวิจัยและติดตออาจารยท่ีปรึกษา  

 ๙   จัดทําโครงรางงานวิจัย  

 ๑๒    สอบโครงรางงานวิจัย  

 ๑๓    ขออนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยขอทุนสนับสนุนงานวิจัยจาก

    แหลงทุนทั้งภายในและนอกสถาบัน (ถาตองการ)  

 ๑๕   เริ่มเก็บขอมูล  

 ๒๑    นําเสนอความคืบหนางานวิจัย  

 ๓๐    วิเคราะหขอมูลและสรุปผลงานวิจัย  

 ๓๑    จัดทํารายงานวิจัยฉบับรางใหอาจารยที่ปรึกษาปรับแกไข  

 ๓๓    สงรายงานวิจัยฉบับสมบูรณตอสถาบัน เพ่ือสงตอไปยังราชวิทยาลัยฯ ใหทํา    

การประเมินผลสําหรับประกอบคุณสมบัติการเขาสอบ เพื่อหนังสืออนุมัติ

และวุฒิบัตร เพ่ือแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

สาขาเวชศาสตรครอบครัว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ห น้ า  |  ๑๖๓ 

 

 

แผนการฝกอบรมแพทยประจําบาน เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

สาขาเวชศาสตรครอบครัว พ.ศ. ๒๕๖๓ เครือขายฝกอบรมโรงพยาบาลสุรินทร 

ภาคผนวก ๙ 

แนวทางการเขียนรายงานการดําเนินโครงการในชุมชน 
 

แผนการฝกอบรมกําหนดใหแพทยประจําบานไดมีประสบการณในการดําเนินโครงการสาธารณสุขใน

ชุมชน เมื่อดําเนินโครงการเสร็จสิ้น ผูดําเนินโครงการจะนําผลเสนอตอผูที่เก่ียวของ เชน ผูใหทุน หนวยงานที่

เก่ียวของในทองถิ่น หรือผูดูแลทองถ่ินนั้น และหรือกลุมประชากรเปาหมาย ที่โครงการเขาไปดําเนินการ ใน

รูปแบบการนําเสนอตอที่ประชุม หรือการจัดทํารายงานที่เปนรูปเลม  

การจัดทํารายงานเปนรูปเลมที่มีคณุภาพ นอกเหนือจากการเสนอตอผูที่เกี่ยวของแลว จะไดประโยชน

เพ่ิม คือ เปนการเผยแพรผลการดําเนินโครงการ ทั้งในดานกลวิธ ีวิธีการ กระบวนการดําเนินการ ที่สงผล

สําเร็จ รวมถึงบทเรียนที่ไดจากโครงการที่ผูอ่ืนที่สนใจ หรือมีภารกิจในการปรับปรุงแกไขปญหา สาธารณสุขใน

ลักษณะเดียวกัน จะนําไปดําเนินการในพ้ืนที่อ่ืน หรือประชากรกลุมอ่ืนไดอีกดวย  

ในการจะสื่อสารผลการดําเนินโครงการจึงจําเปนตองเขียนใหผูอานไดรับทราบ และเขาใจในเนื้อหา

ของรายงานอยางเหมาะสม ดวยองคประกอบ และลักษณะของเนื้อหาของรายงาน ดังตอไปนี้ (สวนหัวขออ่ืน 

เชน สมมติฐาน ขึ้นกับลักษณะของโครงการ ซึ่งผูรายงานสามารถพิจารณาไดตามความเหมาะสม)  

๑. ปก ประกอบดวย  

- ชื่อโครงการ  

- กลุมผูดําเนินโครงการ  

- ระบุวาเปนสวนหนึ่งของการฝกภาคปฏิบัติฯ  

- พ.ศ.ที่รายงาน  

๒. คํานํา เปนการแนะนําวารายงานเลมนี้เปนของใคร เกี่ยวของกับเรื่องอะไร ทําเพ่ืออะไร (ในกรณีนี้ 

คือ เปนสวนหนึ่งของการฝกอบรมแพทยประจําบาน สาขาเวชศาสตรครอบครัว) เพ่ือประโยชนอะไร ตอใคร 

อยางกระชับสั้นๆ ลงทายดวย ระบุผูรายงาน และวันเดือนปที่รายงาน  

๓. สารบัญ (อาจมีสารบัญตาราง และสารบัญรูปภาพดวย ถามีจํานวนมาก)  

๔. บทคัดยอ เปนการยอรายงานทั้งหมดอยางกระชับ กะทัดรัด (ความยาวไมเกิน ๒/๓ หนากระดาษ 

A๔) เพ่ือใหผูอานเขาใจถึง 

- ความเปนมาของโครงการ  

- ทําเพ่ืออะไร ทําอยางไร ประเมินผลอยางไร และไดผลเปนอยางไร  

- ขอสรุปและขอเสนอแนะ  

๕. บทนํา (หรือหลักการและเหตุผล) เปนการปูพ้ืนความรูความเขาใจอยางกระชับ ใหกับผูอาน

รายงานไดเขาใจเชนเดียวกับผูดําเนินโครงการ วาเรื่องที่ทํามีความเปนมา ความสําคัญอยางไร เหตุผลที่พบ
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แผนการฝกอบรมแพทยประจําบาน เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

สาขาเวชศาสตรครอบครัว พ.ศ. ๒๕๖๓ เครือขายฝกอบรมโรงพยาบาลสุรินทร 

ปญหานี้ และเหตุผลที่เลือกเรื่องนี้ โดยอางอิงขอมูลสําคญัๆ ที่พบเปรียบเทียบขอมูลประกอบ และผลกระทบที่

จะเกิด หากปลอยไว ใหผูอานเห็นวาโครงการนั้นมีความสําคัญจริง ทั้งนี้ตองมีการอางแหลงที่มา (reference) ดวย  

๖. เปาประสงค เปนการระบุวา ในอนาคตหลังดําเนินโครงการ ผูดําเนินโครงการหวังวาจะเกิดการ

เปลี่ยนแปลงท่ีดีอะไรบาง  

๗. วัตถุประสงค เปนการระบุวาเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ ผูดําเนินโครงการตองการใหเกิดอะไร บรรลุผล

อะไร วัตถุประสงคที่ดีควรมีลักษณะ ดังตอไปนี้  

- ไมมากขอเกินไป (ถาเปนไปไดไมควรเกิน ๓ ขอ)  

- ตองจําเพาะ และสามารถวัดผล/ประเมินผลได  

- ถาโครงการทําใหเกิดผลอ่ืน หรือผูดําเนินการตองการผลอ่ืน ใหแยกไวในหัวขอผลกระทบแทน  

๘. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ เมื่อดําเนินโครงการตามวัตถุประสงคแลว จะสงผลใหเกิดอะไรตามมา

ทั้งเมื่อจบโครงการ และในอนาคต ตอทั้งประชากรกลุมเปาหมาย ผูดําเนินโครงการ หนวยงานที่เก่ียวของ หรือ

ระบบที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ไมใชการนําวัตถุประสงคมาเขียนซ้ํา 

๙. การทบทวนความรูท่ีเกี่ยวของ เปนการทบทวนความรูที่เกี่ยวของกับปญหาที่ทํา ครอบคลุมถึง  

- ลักษณะ สถานการณ แนวโนมของปญหา  

- สาเหตุและปจจัยที่เก่ียวของกับปญหา  

- ผลกระทบของปญหาในดานตางๆ  

- แนวทางการปรับปรุง พัฒนา แกไข ทั้งทางทฤษฎี และโครงการเก่ียวของอ่ืนๆ  

โดยตองมีการนําเสนอขอมูลและอางอิงแหลงที่มา (reference) ประกอบดวย  

๑๐. การดําเนินโครงการ เปนการนําเสนอวา เพ่ือใหบรรลุตามวัตถุประสงค มีกลวิธี และแนวทาง

อยางไร ดําเนินการอยางไร ทําอะไรบาง ตรงตามแผน หรือมีการเปลี่ยนแปลงอยางไรบาง เพราะอะไร ใน

หัวขอนี้ตองใหรายละเอียดทุกขั้นตอนครบถวนในลักษณะที่วา ถาผูอื่นตองการจะทําโครงการแบบเดียวกันนี้ 

เมื่ออานรายงานในสวนนีแ้ลว สามารถดําเนินโครงการไดเลย โดยไมตองวางแผนใหม  

๑๑. การประเมินโครงการ  

- จุดมุงหมาย/วัตถุประสงคของการประเมิน เพ่ืออะไร เพ่ือใชประโยชนอะไร 

- ใชตัวชี้วัดอะไร มีเกณฑหรือไม ถามีคืออะไร ใชขอมูลอะไร  

- เปนการประเมินชนิดใด  

- ใชเครื่องมืออะไรบางในการประเมิน  

- ใชวิธีอยางไรในการเก็บรวบรวมขอมูล รวมถึงข้ันตอนการดําเนินการ  

- วิธีการ/ข้ันตอนการวิเคราะหผล การใชสถิติประกอบ และการนําเสนอผล 

สวนนี้ก็เชนเดียวกับหัวขอการดําเนินโครงการ คือ ตองเขียนในลักษณะที่วา ผูอานสามารถนําไป

ดําเนินการประเมินได โดยไมตองคดิรายละเอียดใหม  
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แผนการฝกอบรมแพทยประจําบาน เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

สาขาเวชศาสตรครอบครัว พ.ศ. ๒๕๖๓ เครือขายฝกอบรมโรงพยาบาลสุรินทร 

๑๒. ผลการดําเนินโครงการ รายงานผลที่เกิดขึ้นจากการทําโครงการทุกอยาง ทั้งในสวนท่ีเปน 

Input, process, output และปญหาอุปสรรค ซึ่งรวมถึงผลที่ไดจากการประเมิน โดยเฉพาะที่เกี่ยวของกับการ

ตอบวัตถุประสงค การนําเสนอใหเขียนในลักษณะพรรณนาการแปลผลที่ไดจากการวิเคราะหขอมูลเปนหัวขอๆ 

โดยใชตาราง หรือภาพประกอบการพรรณนา ไมเขียนในลักษณะบรรยายใตภาพ (เขียนพรรณนา แลวจึงตอ

ดวยภาพ หรือตาราง ไมใชเสนอตาราง หรือภาพกอนเขียนผล)  

๑๓. วิจารณหรืออภิปรายผล เปนการอภิปรายผลการดําเนินโครงการที่สรุปไวในหัวขอที่ผานมา 

อธิบายวา ผลที่ไดจากการวิเคราะห/แปลผล มีความหมายอยางไร ที่ไดผลเปนเชนนั้นเปนเพราะอะไร  

ผลท่ีไดนี้จะสงผลตออะไร/อยางไรบาง ทั้งนี้อาจตองเปรียบเทียบกับขอมูลจากแหลงอ่ืน เชน รายงานประจําป 

รายงานโครงการที่คลายคลึงกันที่ทําที่อ่ืน (ซึ่งตองอาง reference ดวย)  

นอกจากนี้การอภิปรายจะครอบคลุมถึงเหตุและปจจัยที่มีผลตอการดําเนินโครงการ และท่ีสงผลให

เกิดปญหาอุปสรรคดวย การอภิปรายและวิจารณท่ีดี จะนําไปสูการสรุปผล และใหขอเสนอแนะไดชัดเจน และ

เปนรูปธรรม  

๑๔. สรุปขอเสนอแนะ เปนการสรุปผลการดําเนินโครงการอยางกระชับ ตอจากการสรุปเปนการให

ขอเสนอแนะ โดยอาศัยประเด็นสําคัญที่ไดจากการอภิปรายผล ทั้งนี้อาจเปนขอเสนอแนะเก่ียวกับกลวิธีการทํา

โครงการ เพ่ือแกปญหา เทคนิคท่ีสําคัญที่คนพบจากโครงการ ขั้นตอนตางๆ ในการดําเนินการ การประเมินผล 

ฯลฯ  

๑๕. เอกสารอางอิง เปนรายการเอกสารท่ีอาจเปนหนังสือ รายงานโครงการ รายงานวิจัย หรือ

เอกสารวิชาการอ่ืนๆ ที่ใชอางในสวนของบทนํา (หรือความเปนมา หรือหลักการและเหตุผล) การทบทวน

วรรณกรรม ความรูที่เก่ียวของ และอภิปราย/วิจารณผล  

สิ่งท่ีไมเปนที่ยอมรับในการใชอางอิงคือ บทความในหนังสือพิมพ หรือนิตยสาร แผนพับ ใบปลิว และ

เอกสารโรเนียวที่ไมมีรูปแบบวิชาการครบถวน  

การเขียนใหใชรูปแบบของ Index Medicus (ระบบ Vancouver) เรียงลําดับเลขจากการถูกอางอิง

กอน-หลัง  

๑๖. ภาคผนวก รายละเอียดตางๆ ที่ผูรายงานใชประกอบในการรายงาน แตมีรายละเอียดมากเกินไป 

เชน โครงการที่เขียนไวกอนดําเนินโครงการ แบบประเมินตางๆ สูตรการคํานวณ เปนตน  

การจัดเรียงใหเปนไปตามลําดับที่ถูกอางถึงไวในเนื้อหารายงาน โดยระบุดวยวา ชิ้นใด เปนภาคผนวก

ที่เทาไร เชน ภาคผนวกที่ ๑ โครงการ............... ภาคผนวกที่ ๒ แบบสํารวจ.............. 
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แผนการฝกอบรมแพทยประจําบาน เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

สาขาเวชศาสตรครอบครัว พ.ศ. ๒๕๖๓ เครือขายฝกอบรมโรงพยาบาลสุรินทร 

ภาคผนวก ๑๐ 

แนวทางการเขียนรายงานการศึกษาผูปวย 
 

องคประกอบรายงานการดูแลผูปวยเปนครอบครัวอยางตอเนื่อง  

๑. ความเปนมาและความสําคัญ  

๒. วัตถุประสงคของการดูแลผูปวยเปนครอบครัวอยางตอเนื่อง  

๓. ขอมูลท่ัวไป คือ ขอมูลทั่วไปของสถานบริการที่ใหการบริการดานเวชปฏิบัติครอบครัว  

๔. ขอมูลของผูปวยที่ศึกษา (Index case)  

- Family background ภูมิลาํเนา ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน อุปนิสัย ประวัติการ

สมรส  

- Case approach ประวัติการเจ็บปวย (อาการสําคัญ ประวัติการเจ็บปวยปจจุบัน และ

ประวัติการเจ็บปวยในอดีต)  

- การตรวจรางกาย การตรวจทางหองปฏิบัติการ  

- การสรุปปญหาของผูปวย (Problem list)  

๕. Family census ชื่อ-นามสกุล เพศ อายุ การศกึษา อาชีพ สิทธิการรักษา รายไดของแตละคนใน

ครอบครัว  

๖. Family genogram  

๗. แผนท่ีการเดินทาง  

๘. ผังบาน: รายละเอียด และภาพ  

๙. Whole person approach  

- Biological status  

- Psychological status  

- Social status  

- Spiritual status  

๑๐. Time family flow chart  

๑๑. Family orientation อุปนิสัย และผูปวยคดิวาสมาชิกในครอบครวัแตละคนเปนอยางไร รูสึก

อยางไรตอการเจ็บปวยของตน และสัมพันธภาพระหวางกันเปนอยางไร  

๑๒. Family as a unit ปญหาทางดานรางกาย จิตใจ สังคม การตรวจรางกายของสมาชิกใน

ครอบครัว ความคิด และการดูแลเอาใจใสของสมาชิกในครอบครัวตอผูปวย 

๑๓. Psycho figure แสดงความสัมพันธระหวางสมาชิกในครอบครัว  



ห น้ า  |  ๑๖๗ 

 

 

แผนการฝกอบรมแพทยประจําบาน เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

สาขาเวชศาสตรครอบครัว พ.ศ. ๒๕๖๓ เครือขายฝกอบรมโรงพยาบาลสุรินทร 

๑๔. แนวทางการแกไขปญหาแบบ POMR แยกรายปญหา แสดงการวิเคราะหปญหา การ

ประเมินสภาวะผูปวย และการจัดการปญหาอยางเหมาะสมกับทรัพยากร  

- การวินิจฉัยโรค ประเมินโรค และความเจ็บปวยที่แทจริงของผูปวย  

- การคนหาพฤติกรรมเสี่ยงและสาเหตุ  

- การอธิบายการวินิจฉัยโรค แนวทางการรักษา การใชยา การพยากรณโรค การดูแลตนเอง

ของบุคคล ครอบครัว และชุมชนแบบตอเนื่อง  

- การสืบคนศกัยภาพในการดูแลปญหาของบุคคล ครอบครัว และชุมชน  

- การใหขอมูลแกผูปวย และญาติ  

- การใหคําปรึกษาแนะนํา วางแผนติดตามการรักษา  

- การเขียนบันทึกการรักษา และ/หรือ การสงตอ  

- ขอมูลที่บงถึงการยอมรับการรักษาของผูปวย  

๑๕. สรุปและประเมินผลการดูแลผูปวยเปนครอบครัวอยางตอเนื่อง รวมถึงการวางแผนการรักษาที่

เชื่อมโยงดุลยภาพในการพ่ึงบริการสุขภาพ  

๑๖. อุปสรรคในการดูแลผูปวยเปนครอบครัวอยางตอเนื่อง  

๑๗. ประโยชนที่ผูปวยและครอบครัวไดรับ  

๑๘. การวางแผนการดูแลผูปวยเปนครอบครัวอยางตอเนื่องในอนาคต  

๑๙. บทสรุป ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ  

๒๐. บรรณานุกรม  

๒๑. ประวัติผูเขียน  

การพิมพการรายงาน  

๑. กระดาษและรูปแบบตัวอักษร  

๑.๑ กระดาษ ใหใชกระดาษสีขาว ไมมีบรรทัด ขนาด A๔ (๒๑.๐ x ๒๙.๗ ซม.) ขนาด  

๘๐ แกรม  

๑.๒ รูปแบบตัวอักษร พิมพดวยคอมพิวเตอร ตัวอักษร Angsana New สีดํา ขนาดดังนี้  

ประเภท      ขนาดอักษรและรูปแบบ  

บทที่และชื่อบทตางๆ     ๒๐ เขม หัวขอสําคัญ  

๑๘ เขม หัวขอยอย  

ลําดับที่ของตารางและภาพประกอบ   ๑๖ เขม เนื้อหาอื่นๆ  

๑๖ ตัวปกติ  

๑.๓ ตัวเลขและภาษาอังกฤษ  

๑.๓.๑ ตัวเลขใหใชตัวเลขอารบิค  
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๑.๓.๒ ภาษาอังกฤษใหพิมพดวยอักษรชนิดเดียวกันคือ Angsana New การใช 

อักษรแบบ UPPERCASE หรือ lowercase ใหเลือกตามกฎเกณฑของไวยากรณ เชน 

article, preposition, conjunction รวมทั้งคาํอ่ืนๆ ที่ไมใช proper noun ใช lowercase 

ในขณะที่ proper noun เชน คํายอ ใช UPPERCASE เชน Master’s thesis, Royal Thai 

Air Force (RTAF), U.S. (the United States), ชื่อเรื่อง “Uncertain partners : NGOs 

and the Military” 

๒. การพิมพ ใหพิมพบนกระดาษหนาขวาของเลมเพียงดานเดียว ตามกฎเกณฑ ดังนี ้ 

๒.๑ การเวนขอบกระดาษ ขอบบนและดานซาย ๓.๘๑ ซม. (๑.๕ นิ้ว) ขอบลางและดานขวา  

๒.๕๔ ซม. (๑ นิ้ว) หัวกระดาษ ๒.๕๔ ซม. (๑ นิ้ว)  

๒.๒ การเวนบรรทัด ใหใช line spacing single (multiple=๑.๐) (ตารางและภาพประกอบ 

เลือกใช line spacing ตามความเหมาะสม) และเวน ๑ บรรทัด กอนสวนบทที่ ชื่อของบท หัวขอ

สําคัญของบท หรือยอหนาแรกของบท เนื้อหาของหัวขอสําคญัของบท ชื่อภาคผนวก เนื้อหาของ

บรรณานุกรม   

๒.๓ การยอหนา ยอหนาใหมใหเยื้อง (Indent) ๑.๗๕ ซม. (๘ ตัวอักษร) ถาเนื้อหาอยูภายใต

หัวขอที่มีเลขกํากับ ใหยอหนาตรงอักษรตัวแรกของชื่อหัวขอนั้น  

๒.๔ การตั้งแนวบรรทัด (alignment) อาจจะเลือกใช left justified (ชิดซายอยางเดียว) 

หรือ justified (ชิดซายและขวา) ตลอดทั้งเลม สําหรับการพิมพก่ึงกลางหนาใช centered  

๒.๕ การตัดแบงคําและชื่อบท เนื่องจากภาษาไทยไมกําหนดกฎเกณฑ การตัดแบงคาํใหตัด

แบงตามความเหมาะสม เชน ทักษิโณทก อาจแบงเปน ทักษ-โณทก เปนตน แตถาเปนชื่อเฉพาะไม

ควรตัดแบง ถาชื่อบทมีความยาวมากใหตัดแบงบรรทัด โดยใหบรรทัดแรกยาวที่สุด  

๒.๖ การลําดับหนา ใชตัวอักษรและเลขหนาอารบิค พิมพหางขอบบนและขวา ๑ นิ้ว ไมพิมพ  

หนาแรกของบทนั้นๆ  

๒.๗ หัวขอในบท เลขกํากับหัวขอตัวแรกตรงกับตัวอักษรแรกของชื่อหัวขอใหญ ไมควรมี

ตัวเลขมากกวา ๔ ระดับ เชน ๑.๒.๓.๔ ถามีหัวขอยอยมากกวานั้นใหใชตัวอักษรสัญลักษณอ่ืนๆ ใน

การพิมพ บรรทัดสุดทายของหนาไมควรพิมพเฉพาะชื่อหัวขอ หรือเนื้อหา ๑ บรรทัด ถามีเนื้อหา

มากกวานั้น  

๒.๘ การเวนวรรค การเวนวรรคโดยใช “space” หรือ “ระยะ” วรรค ๑ ระยะโดยทั่วไป  

วรรค ๒ ระยะระหวางตัวเลขกํากับตาราง และภาพประกอบกับชื่อตาราง และภาพประกอบ  

วรรค ๓ ระยะระหวางตัวเลขหัวขอกับชื่อและเนื้อหาของหัวขอ  

๒.๙ การเสนอตารางและภาพประกอบ ใหดูตัวอยางในภาคผนวก  

๒.๑๐ บรรณานุกรมและภาคผนวก ใหดูตัวอยางในภาคผนวก  
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๒.๑๑ การใชเครื่องหมายวรรคตอน เครื่องหมายวรรคตอนที่ใชตามความนิยม มีดังนี ้ 

  - มหัพภาค period หรือ full stop (.) และจุลภาค comma (,) พิมพติดขางหนา 

อัญประกาศปด เชน “one”, “two”, and “three”. ไมตองเวนวรรคดานใน อัญประกาศ    

- มหัพภาคคู colon (:) และอัฒภาค semi-colon (;) พิมพติดดานหลังอักษร เชน 

ตัวอยาง:..... และ บทแรก;..... เวนวรรคดานนอกเครื่องหมาย parentheses (วงเล็บเล็ก) 

bracket [วงเล็บใหญ] และเวนวรรคระหวางตัวอักษรและตัวเลข  

- “อัญประกาศ” ไมตองใช 

- (.) (,) ( ) (;) พิมพติดตัวอักษรหนาและเวนวรรค ๑ ระยะตามหลัง เชน ตามลําดับ: 

หนึ่ง, สอง, และสาม เปนตน [ในภาษาไทยไมจําเปนตองใชจุลภาค เนื่องจากมีเวนวรรคอยู

แลว]  

- Hyphen (-) ขีดเสน ใชเชื่อมคําและตัดแบงคาํที่พิมพแยกบรรทัดกัน พิมพติด

อักษรหนา และหลัง [ในภาษาไทยไมจําเปนตองใช แตถาใชตองเหมือนกันทั้งเลม]  

- dash มีสองขนาด en dash (ขีดยาวเทาอักษร n) อาจใช hyphen แทนไดใชใน

ความหมาย “จาก...ถึง”... เชน ๑-๒ (อานวา จาก ๑ ถึง ๒) พิมพขีดติดกับอักษรหนาและ

หลัง  

- เครื่องหมายสามจุด ellipsis (...) ใหพิมพเวนวรรคระหวางจุด  

- ไมยมก พิมพเวนวรรค ๑ ระยะจากอักษรหนาและหลัง เชน แบบตาง ๆ เปนตน  

- ไปยาลนอย พิมพติดอักษรหนา เชน กรุงเทพฯ  

๓. เอกสารอางอิง ในการเขียนเอกสารอางอิงจะใชระบบ Vancouver โดยอางไวในเนื้อหาตามลําดับ 

เปนตัวเลขในวงเล็บตัวยกสูง จะสามารถดูคาํแนะนําเปนภาษาไทยไดโดย download file ของ  

ref_vancouver.doc จากหองสมุดคณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย หรือคําแนะนําเปน

ภาษาอังกฤษจาก ICMJE หรือดูจากตัวอยางตอไปนี้  

- สุภาวด ีถิระพานิช. รายงานผลการบันทึกกระบวนการขัน้ตอนการจัดตั้งกองทุนสนับสนุน

การสราง เสริมสุขภาพ. สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; ๒๕๔๔.  

- Kickbusch I. Introduction: Tell me a story. In: Pederson A, O’Neil M, 

Rootman, editors. Health promotion in Canada. Provincial, national & international 

perspectives. Toronto: WB Saunders; ๑๙๙๔. p.๘-๑๗.  

- Lalonde M. A new perspective for the health of Canadians. Government of 

Canada. [online].๑๙๗๔[cited ๒00๓ July ๓]. Available from: URL: 

http://www.hcsc.gc.ca/hppb/phdd/pdf/perspective.pdf  
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เอกสารอางองิ  

แนวทางการเขียนรายงานการดูแลผูปวยเปนครอบครัวอยางตอเนื่อง โดยคณะกรรมการฝกอบรมและ

สอบความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตรครอบครัว ราชวิทยาลัยแพทยเวช

ศาสตรครอบครัวแหงประเทศไทย พุทธศักราช ๒๕๕๕ 
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สาขาเวชศาสตรครอบครัว พ

คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการฝกอบรมแพทยประจําบาน

แผนการฝกอบรมแพทยประจําบาน เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

พ.ศ. ๒๕๖๓ เครือขายฝกอบรมโรงพยาบาลสุรินทร 

 

ภาคผนวก ๑๑ 

คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการฝกอบรมแพทยประจําบาน
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ภาคผนวก ๑๒ 

รายชื่ออาจารยแพทยสาขาเวชศาสตรครอบครัว 
 

๑. แพทยหญิงชูหงส มหรรทัศนพงศ 

คํานําหนาชื่อ แพทยหญิง 

ตําแหนงปจจุบัน นายแพทยเชี่ยวชาญ 

ชื่อ-สกุล 

(ภาษาไทย) 
ชูหงส มหรรทัศนพงศ 

ชื่อ-สกุล 

(ภาษาอังกฤษ) 
Choohong Mahantussanapong 

วุฒิการศกึษา แพทยศาสตรบัณฑิต 

ประวัติการทํางาน 

๒๕๕๗-๒๕๕๖ อายุรแพทย โรงพยาบาลสุรินทร 

๒๕๕๖-๒๕๖๓ แพทยเวชศาสตรครอบครัว หัวหนากลุมงานเวชกรรม

สังคม โรงพยาบาลสุรินทร 

๒๕๖๒-๒๕๖๓ ผูชวยผูอํานวยการกลุมภารกิจดานบริการปฐมภูมิ 

โรงพยาบาลสุรินทร 

๒๕๖๓ รองผูอํานวยการกลุมภารกิจดานบริการปฐมภูมิ โรงพยาบาล

สุรินทร 

สถานที่ทํางานปจจุบัน โรงพยาบาลสุรินทร 

โทรศพัท ๐๔๔-๕๑๑๓๕๕ 

โทรศพัทมือถือ ๐๘๑-๕๔๒๙๓๓๓ 

โทรสาร - 

E-mail mchoohong@gmail.com 

ความเชี่ยวชาญ 

วว.อายุรศาสตรทั่วไป 

อว.เวชศาสตรครอบครัว 

อว.เวชศาสตรปองกัน 

การเปนสมาชิกองคกรวิชาชีพ แพทยสภา 
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แผนการฝกอบรมแพทยประจําบาน เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

สาขาเวชศาสตรครอบครัว พ.ศ. ๒๕๖๓ เครือขายฝกอบรมโรงพยาบาลสุรินทร 

 
๒. แพทยหญิงสิรินรัตน แสงศริิรักษ 

คํานําหนาชื่อ แพทยหญิง 

ตําแหนงปจจุบัน นายแพทยชํานาญการพิเศษ 

ชื่อ-สกุล 

(ภาษาไทย) 
สิรินรัตน แสงศริิรักษ 

ชื่อ-สกุล 

(ภาษาอังกฤษ) 
Sirinrat Sangsirirat 

วุฒิการศกึษา แพทยศาสตรบัณฑิต 

ประวัติการทํางาน 

๒๕๕๑ นายแพทยปฏิบัติการ โรงพยาบาลยโสธร 

๒๕๕๓ นายแพทยชํานาญการ กลุมงานบริหารทางการแพทย 

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา 

๒๕๕๖-๒๕๕๙ นายแพทยชํานาญการ กลุมงานเวชกรรมสังคม 

โรงพยาบาลยโสธร 

๒๕๖๐-๒๕๖๓ นายแพทยชํานาญการพิเศษ กลุมงานเวชกรรมสังคม 

โรงพยาบาลสุรินทร 

๒๕๖๓-ปจจุบัน หัวหนากลุมงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลสุรินทร 

สถานที่ทํางานปจจุบัน 
คลินิกหมอครอบครัวกรุงศรีนอก กลุมงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาล

สุรินทร 

โทรศพัท ๐๔๔-๕๑๑๗๕๗ 

โทรศพัทมือถือ - 

โทรสาร - 

E-mail pueng120@hotmail.com 

ความเชี่ยวชาญ อว.เวชศาสตรครอบครัว 

การเปนสมาชิกองคกรวิชาชีพ แพทยสภา 
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แผนการฝกอบรมแพทยประจําบาน เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

สาขาเวชศาสตรครอบครัว พ.ศ. ๒๕๖๓ เครือขายฝกอบรมโรงพยาบาลสุรินทร 

๓. แพทยหญิงชญานิศ รัตนกาญจน 

คํานําหนาชื่อ แพทยหญิง 

ตําแหนงปจจุบัน นายแพทยชํานาญการ 

ชื่อ-สกุล 

(ภาษาไทย) 
ชญานิศ รัตนกาญจน 

ชื่อ-สกุล 

(ภาษาอังกฤษ) 
Chayanit Ratanakarn 

วุฒิการศกึษา แพทยศาสตรบัณฑิต 

ประวัติการทํางาน 

๒๕๕๔-๒๕๕๖ แพทยใชทุนโรงพยาบาลสุรินทร 

๒๕๕๖-๒๕๖๑ นายแพทยปฏิบัติการ (เวชปฏิบัติทั่วไป) โรงพยาบาล 

ศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร ปฏิบัติงานคลินิกหมอครอบครัวสุริยกานต 

โรงพยาบาลสุรินทร 

๒๕๖๒-ปจจุบัน นายแพทยชํานาญการ (เวชศาสตรครอบครัว) คลินิก

หมอครอบครัวสระโบราณ โรงพยาบาลสุรินทร 

สถานที่ทํางานปจจุบัน 
คลินิกหมอครอบครัวสระโบราณ กลุมงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาล

สุรินทร 

โทรศพัท ๐๔๔-๐๖๙๙๙๒ 

โทรศพัทมือถือ ๐๘๑-๓๙๑๕๗๕๖ 

โทรสาร - 

E-mail design.ratanakarn@gmail.com 

ความเชี่ยวชาญ อว.เวชศาสตรครอบครัว 

การเปนสมาชิกองคกรวิชาชีพ แพทยสภา 
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แผนการฝกอบรมแพทยประจําบาน เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

สาขาเวชศาสตรครอบครัว พ.ศ. ๒๕๖๓ เครือขายฝกอบรมโรงพยาบาลสุรินทร 

ภาคผนวก ๑๓ 

แนวทางการใหคําปรึกษาแพทยประจําบาน 

 
............. 

 
 
 
 
 
 
 
 
f 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

ปญหาของแพทยประจําบาน 

(เรื่องสวนตัว ครอบครัว เพ่ือนรวมงาน และอื่นๆ) 

แพทยประจําบานปรึกษาอาจารยที่ปรึกษา 

อาจารยที่ปรึกษารายงานปญหาตอ 

คณะกรรมการบริหารแผนการฝกอบรม 

แจงแนวทางการแกปญหาหรือขอสรุปจาก 

ที่ประชุมแกอาจารยที่ปรึกษา 

พิจารณาปรึกษาจิตแพทย 

หรือผูเชี่ยวชาญเฉพาะปญหาแลวแตกรณี 

อาจารยที่ปรึกษาแจงแนวทางแกไขปญหา 

แกแพทยประจําบาน 

อาจารยที่ปรึกษาติดตามผลลัพธของการ 

แกปญหา และแจงแกคณะกรรมการฯ 

หมายเหตุ กรณีรายแรงท่ีตองระงบัการ

ฝกอบรม ใหดําเนินการดังนี ้

 ๑. ประธานคณะกรรมการบริหาร

แผนการฝกอบรมแจงตอรองผูอํานวยการกลุม

ภารกิจดานผลิตบุคลากรทางการแพทย และ

หนวยงานตนสังกัดของแพทยประจําบาน 

 ๒. คณบดีคณะแพทยศาสตร ทํา

หนังสือแจงตอคณะอนุกรรมการฝกอบรม และ

สอบความรูความชํานาญ ในการประกอบ

วิชาชีพเวชกรรม (อฝส.) ราชวิทยาลัยแพทยเวช

ศาสตรครอบครัวแหงประเทศไทย 
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แผนการฝกอบรมแพทยประจําบาน เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

สาขาเวชศาสตรครอบครัว พ.ศ. ๒๕๖๓ เครือขายฝกอบรมโรงพยาบาลสุรินทร 

ภาคผนวก ๑๔ 

เกณฑการรับสมัครแพทยประจําบาน 
 

หลักเกณฑการรับแพทยประจําบานสาขาเวชศาสตรครอบครัว กลุมงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาล

สุรินทร 

คุณสมบัติผูสมัคร:  

๑. สําเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต  

๒. สามารถเขารับการฝกอบรมไดตลอดหลักสูตร ๓ ปเต็ม 

เกณฑการคัดเลือกแพทยประจําบาน 

 ผูสมัครแพทยประจําบานจะถูกสัมภาษณจากคณะกรรมการสอบสัมภาษณของกลุมงานฯเพ่ือทํา

ความรูจักผูสมัครและทําการคัดเลือกดวยคุณสมบัติสําคัญ ดังนี ้ 

๑. มีความเขาใจและตั้งใจจริงในการเขารับการฝกอบรมเปนแพทยเฉพาะทางสาขานี้  

๒. ปฏิบัติงานใชทุนครบ ๓ ปขึ้นไป จะไดรับการพิจารณากอน   

๓. กลุมงานมีนโยบายไมปฏิเสธการรับผูเขาฝกอบรมที่มีความพิการ ตราบเทาที่ความพิการนั้นไมเปนอุปสรรค

ตอการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรมโดยจะพิจารณาองคประกอบอ่ืน  ๆของผูสมัครแตละราย

รวมดวย 

หลักฐานประกอบการสมัคร  

๑. ประวัติผูสมัคร (Curriculum vitae)   

๒. จดหมายแสดงเจตจํานงในการสมัครเรียนแพทยเฉพาะทางสาขาเวชศาสตรครอบครัว ที่กลุมงานเวชกรรม

สังคม โรงพยาบาลสุรินทรจดหมายแนะนําตัวผูสมัคร (Recommendation Letter) จากผูบังคบับัญชา หรือ อาจารย

แพทยที่รูจักผูสมัครเปนอยางดีจํานวน ๓ ทาน โดยใหสงจดหมายปดผนึกลับสงตรงถึงประธานการฝกอบรมแพทยเวช

ศาสตรครอบครัว 

๓. หลักฐานแสดงผลการเรียนตลอดหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑติจากสถาบันที่จบการศึกษา 

จํานวนแพทยประจําบานที่รับไดตอป   

๑ คน  
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แผนการฝกอบรมแพทยประจําบาน เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

สาขาเวชศาสตรครอบครัว พ.ศ. ๒๕๖๓ เครือขายฝกอบรมโรงพยาบาลสุรินทร 

หลักเกณฑการคัดเลือกแพทยประจําบาน รอบที ่……… 

วันที่ ……………………………… 

หลักเกณฑการใหคะแนนประกอบดวย ๒ สวนคือ 

 ๑. คะแนนขณะสัมภาษณคิดเปนรอยละ ๔๐ 

 ๒. คะแนนเก็บ คิดเปนรอยละ ๖๐ 

คะแนนเก็บ 

คํานวณจาก GPA (๒๐ คะแนน)   + Grade เวชศาสตรครอบครัว (๒๐ คะแนน) + ใบ recommend  

(๒๐ คะแนน) รวมเปน ๖๐ คะแนน 

คะแนนสัมภาษณ 

ประกอบดวย ทั่วไป (๒๐ คะแนน) * clinical judgment (๑๐ คะแนน) + บุคลิกภาพ (๕ คะแนน) + เจตคติ (๕ คะแนน) 
 

ชื่อ –สกุล 
คะแนนเก็บ 

(๖๐ คะแนน) 

ทั่วไป 

(๒๐ คะแนน) 

Clinical 

judgment 

(๑๐ คะแนน) 

บุคลิกภาพ 

(๕ คะแนน) 
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แผนการฝกอบรมแพทยประจําบาน เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

สาขาเวชศาสตรครอบครัว พ.ศ. ๒๕๖๓ เครือขายฝกอบรมโรงพยาบาลสุรินทร 

ภาคผนวก ๑๕ 

แนวทางการบันทึกการดูแลผูปวยที่บาน 

 

แบบบันทึกการดูแลที่บาน  

ผูปวยชื่อ......................................นามสกุล..........................................HN............................. อายุ ................. ป  

ที่อยู ...........................................................................................................โทร....................................................  

สิทธิการรักษาพยาบาล  

O ประกันสุขภาพถวนหนา ในเขต.……………  

O ประกันสุขภาพถวนหนา นอกเขต..……………  

O เบิกได  

O ประกันสังคม โรงพยาบาล.....................  

O จายเงินเอง  

เยี่ยมประเมินที่บานครั้งท่ี…….............................วันที.่.......................................................................................... 

หนวยงานบริการปฐมภูมิพืน้ที่ที่ใหการดูแลตอเนื่องท่ีบาน................................................................................ 

แพทยเวชศาสตรครอบครัวเจาของเคส : .............................................................................................................  

การวินิจฉัยโรค: .................................................................................................................................................... 

ประเภทของการเยี่ยมบาน  

O การเยี่ยมบานดูแลความเจ็บปวย  

O การเยี่ยมบานผูปวยระยะสุดทาย  

O การเยี่ยมบานเพ่ือประเมิน 

O การเยี่ยมบานหลังผูปวยออกจากโรงพยาบาล อ่ืนๆ ระบุ .................................................................. 

การประเมินผูปวย:  

Idea: ................................................................................................................................................................... 

Feeling: ..............................................................................................................................................................  

Function: ...........................................................................................................................................................  

Expectation: .....................................................................................................................................................  

ปญหาและความตองการ (Problem lists):  

1. ……...................................................................................................................................................................  

2. ……...................................................................................................................................................................  

3. ……...................................................................................................................................................................  

4. ……...................................................................................................................................................................  



ห น้ า  |  ๑๘๔ 

 

 

แผนการฝกอบรมแพทยประจําบาน เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

สาขาเวชศาสตรครอบครัว พ.ศ. ๒๕๖๓ เครือขายฝกอบรมโรงพยาบาลสุรินทร 

5. ……...................................................................................................................................................................  

6. ……...................................................................................................................................................................  

7. ……...................................................................................................................................................................  

8. ……….……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

แผนการดูแลรักษาผูปวยตอเนื่อง (Goals, Treatment and Plan):  

.......................................................................................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................................................................................  

....................................................................................................................................................................................................... 

 

 

 

 

ผูบันทึก/ตําแหนง .............................................................................  

 

       (............. /............. /.............) 
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ภาคผนวก ๑๖ 

ปฏิทินการทํางานคณะกรรมการบริหารหลักสตูรแพทยประจําบาน 

กลุมงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลสุรินทร 

  

กิจกรรม ก.
พ

. 

ม.ี
ค.

 

เม
.ย

. 

พ
.ค

. -
 ม

.ิย
. 

ก.
ค.

 - 
ก.

ย.
 

ต.
ค.

 

พ
.ย

. 

ธ.
ค.

 

ม.
ค.

 - 
ม.ี

ค.
 

เม
.ย

. -
 ก

.ย
. 

ต.
ค.

 

พ
.ย

. 

ธ.
ค.

 

ม.
ค.

 - 
ม.ี

ค.
 

เม
.ย

. 

พ
.ค

. 

ม.ิ
ย.

 

ก.
ค.

 

วิพากษแผนการฝกอบรม                   

รับการประเมินเพ่ือรับรองแผนการ

ฝกอบรม 

                  

ดําเนินงานฝกอบรม                   

รับสมคัรแพทยประจําบาน                   

ติดตามการดําเนินงาน                   

ประเมินผล                   

ปรับปรุงแผนการฝกอบรม                   

 


