ภาคผนวก ๒
Entrustable professional activities (EPA)

กิจกรรมทีม่ ีความสาคัญมาก (critical activities) ทีแ่ พทย์ประจาบ้านประกาศนียบัตรศัลยศาสตร์ศีรษะและคอ
ทุกคนต้องทาได้ดว้ ยตนเองอย่างถูกต้องและมีความปลอดภัยต่อผูป้ ่ วย
EPA ที่แพทย์ประจาบ้านฯ ทุกคนจะต้องแสดงให้เห็นว่าสามารถทาได้ดว้ ยตนเองในระหว่างการฝึ กอบรม มีดงั นี ้
-

EPA 1 การให้คาปรึกษาและคาแนะนาผูป
้ ่ วยมะเร็งศีรษะและคอเกี่ยวกับการตัดสินใจเลือกการรักษา

-

EPA 2 การดูแลรักษาผูป
้ ่ วยมะเร็งศีรษะและคอที่ได้รบั รักษาแบบประคับประคอง

-

EPA 3 pre-operative, intra operative and post-operative care for major head and neck
cancer surgery

อนึง่ สถาบันฝึ กอบรมแต่ละแห่งสามารถกาหนดให้มี EPA เพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสมและบริบทของแต่ละ
สถาบัน
Competency

EPA1

EPA2

EPA3

Patient care







Medical knowledge and skill







Practice based learning







Communication skill







Professionalism







System based practice







Milestone
Activity
EPA

DOPS

Title
1

การให้คาปรึกษาและคาแนะนาผูป้ ่ วยมะเร็งศีรษะและคอ
เกี่ยวกับการตัดสินใจเลือกการรักษา

L4x1

2

การดูแลรักษาผูป้ ่ วยมะเร็งศีรษะและคอทีไ่ ด้รบั การรักษา
แบบประคับประคอง

L4x1

3

pre-op, intraop and post-op care for major head
and neck cancer surgery

L4x1

1

Neck dissection

Sx1

2

Total laryngectomy

Sx1

3

Pectoralis major myocutaneous flap

Sx1

4

Maxillectomy

Sx1

5

Mandibulotomy/ mandibulectomy

Sx1

Level of EPA
Level 1
Level 2
Level 3
Level 4
Level 5

สามารถปฏิบตั งิ านได้ภายใต้การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ชิด
สามารถปฏิบตั งิ านได้ภายใต้การชีแ้ นะของอาจารย์
สามารถปฏิบตั งิ านได้โดยมีอาจารย์ให้ความช่วยเหลือเมื่อต้องการ
สามารถปฏิบตั งิ านได้ดว้ ยตนเอง
สามารถปฏิบตั งิ านได้ดว้ ยตนเอง และควบคุมผูท้ ี่มีประสบการณ์นอ้ ยกว่า

ตัวอย่าง
L3x1 = ประเมินกี่ครัง้ ก็ได้ แต่ตอ้ งประเมินได้ความสามารถระดับ level 3 อย่างน้อย 1 ครัง้ จึงจะถือว่าผ่าน
L4x2 = ประเมินกี่ครัง้ ก็ได้ แต่ตอ้ งประเมินได้ความสามารถระดับ level 4 อย่างน้อย 2 ครัง้ จึงจะถือว่าผ่าน
DOPS
-

S = satisfy, U = unsatisfied

-

Sx1 = ประเมินกี่ครัง้ ก็ได้ แต่ตอ้ งประเมินได้ผลเป็ น S อย่างน้อย 1 ครัง้ จึงจะถือว่าผ่าน

EPA 1 การให้คาปรึกษาและคาแนะนาผูป
้ ่ วยมะเร็งศีรษะและคอเกี่ยวกับการตัดสินใจเลือกการรักษา

หัวข้อ

รายละเอียด

๑. ชื่อเรือ่ งกิจกรรม

การให้คาปรึกษาและคาแนะนาผูป้ ่ วยมะเร็งศีรษะและคอเกี่ยวกับการตัดสินใจเลือกการ
รักษา

๒. ข้อกาหนดและ
ข้อจากัดของกิจกรรม
(บริบท สถานที่
ลักษณะผูป้ ่ วย)

รายละเอียดของกิจกรรม
๒.๑ การซักประวัติ และการตรวจร่างกาย รวมถึงการตรวจด้วยกล้องส่องตรวจ หรือ
เครือ่ งมือตรวจอื่นๆ
๒.๒ การรวบรวบข้อมูล และวิเคราะห์ขอ้ มูลที่ได้มาเพื่อให้ได้การวินิจฉัย และระยะของโรค
๒.๔ การให้คาปรึกษาและคาแนะนาเกี่ยวกับทางเลือกของการรักษา ข้อดี ข้อเสีย โดย
คานึงถึงผูป้ ่ วยเป็ นศูนย์กลางบนพืน้ ฐานของการดูแลแบบองค์รวม
๒.๕ การบันทึกเวชระเบียน
บริบท
สถานที่: ห้องตรวจผูป้ ่ วยนอก
ผูป้ ่ วย: ผูป้ ่ วยนอกทีเ่ ป็ นมะเร็งศีรษะและคอ
ข้อจากัด: ผูป้ ่ วยที่อยูใ่ นภาวะฉุกเฉิน

๓. สมรรถนะหลักทาง
วิชาชีพที่เกี่ยวข้อง

( / ) การดูแลรักษาผูป้ ่ วย
(/ ) ความรู ้ ความเชี่ยวชาญ และความสามารถในการนาไปใช้แก้ปัญหาผูป้ ่ วยและสังคม
รอบด้าน
(/ ) การเรียนรูจ้ ากการปฏิบตั ิและการพัฒนาตนเอง
(/ ) ทักษะปฏิสมั พันธ์และการสือ่ สาร
(/ ) ความเป็ นมืออาชีพ
(/ ) การปฏิบตั ิงานให้เข้ากับระบบ

๔. ข้อกาหนดด้าน
ประสบการณ์ ความรู ้
ทักษะ ทัศนคติ
พฤติกรรม

ความรู ้ ทักษะ เจตคติ ที่จาเป็ นต้องมี
๔.๑ มีความรูค้ วามสามารถและทักษะในการ วินจิ ฉัย การวินจิ ฉัยแยกโรค การเลือกใช้
เครือ่ งมือเพื่อวินิจฉัย แนวทางการรักษาและฟื ้ นฟูผปู้ ่ วยเนือ้ งอกศีรษะและคอ
๔.๒ ความรูเ้ กี่ยวกับโรคมะเร็งศีรษะและคอเกี่ยวกับพฤติกรรมของโรค ระยะของโรค
ทางเลือกในการรักษารวมถึงข้อดีขอ้ เสีย และภาวะแทรกซ้อนของการรักษาแต่ละวิธี และ
พยากรณ์โรค
๔.๓ มีความสามารถในการเรียนรูแ้ ละเพิ่มประสบการณ์ได้ดว้ ยตนเองจากการปฏิบตั ิ
๔.๔ มีความสามารถและทักษะในการสือ่ สารให้ขอ้ มูลแก่ผปู้ ่ วยและญาติ
๔.๕ การบริบาลโดยใช้ผปู้ ่ วยเป็ นศูนย์กลางบนพืน้ ฐานของการดูแลแบบองค์รวม คานึงถึง
ประสิทธิภาพและความปลอดภัย

๔.๖ เจตคติที่ดีตอ่ วิชาชีพ มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
๕. การวัดและการ
ประเมินผล

วิธีการประเมินความสามารถ
๕.๑ การสังเกตโดยตรงจากอาจารย์
๕.๒ case-based discussion
๕.๓ multisource feedback
จานวนตามที่กาหนดใน milestone

๖. ระดับความสามารถ
ทาง EPA ของแพทย์
ประจาบ้านแต่ละชัน้ ปี

ระดับความสามารถที่พงึ มีตามทีก่ าหนดในตาราง milestone เพือ่ จบการฝึ กอบรม

๗. วันหมดอายุผลการ
รับรองการประเมิน

วันหมดอายุสาหรับผลการประเมิน
หากไม่มกี ารทากิจกรรมในเรือ่ งนีเ้ ลยเป็ นเวลา ๑ ปี ต้องรับการประเมินใหม่

EPA 2 การดูแลรักษาผูป
้ ่ วยมะเร็งศีรษะและคอที่ได้รบั การรักษาแบบประคับประคอง

หัวข้อ

รายละเอียด

๑. ชื่อเรือ่ งกิจกรรม

การให้คาปรึกษาและคาแนะนาผูป้ ่ วยมะเร็งศีรษะและคอทีได้รบั รักษาแบบประคับประคอง

๒. ข้อกาหนดและ
ข้อจากัดของกิจกรรม
(บริบท สถานที่
ลักษณะผูป้ ่ วย)

รายละเอียดของกิจกรรม
๒.๑ การซักประวัติและตรวจร่างกายและแปลผลข้อมูลต่างๆ เพื่อวินิจฉัยและประเมินระยะ
ของโรค
๒.๒ การประเมินปั ญหาด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และจิตใจของผูป้ ่ วยและญาติ
๒.๓ การประสานงาน การทางานเป็ นทีม และการทางานร่วมกับสหวิชาชีพอื่น
๒.๔ การบันทึกข้อมูลในเวชระเบียน
บริบท
สถานที่: หอผูป้ ่ วยนอก หรือหอผูป้ ่ วยใน
ผูป้ ่ วย: ผูป้ ่ วยมะเร็งระยะท้าย
ข้อจากัด: ผูป้ ่ วยที่อยุใ่ นภาะวฉุกเฉิน

๓. สมรรถนะหลักทาง
วิชาชีพที่เกี่ยวข้อง

(/ ) การดูแลรักษาผูป้ ่ วย
( /) ความรู ้ ความเชี่ยวชาญ และความสามารถในการนาไปใช้แก้ปัญหาผูป้ ่ วยและสังคม
รอบด้าน
( /) การเรียนรูจ้ ากการปฏิบตั ิและการพัฒนาตนเอง
(/ ) ทักษะปฏิสมั พันธ์และการสือ่ สาร
(/ ) ความเป็ นมืออาชีพ
(/ ) การปฏิบตั ิงานให้เข้ากับระบบ

๔. ข้อกาหนดด้าน
ประสบการณ์ ความรู ้
ทักษะ ทัศนคติ
พฤติกรรม

ความรู ้ ทักษะ เจตคติ ที่จาเป็ นต้องมี
๔.๑ มีความรูค้ วามสามารถและทักษะในการดูแลรักษาผูป้ ่ วยแบบประคับประคอง
(palliative care)
๔.๒ ความรูเ้ กี่ยวกับโรคมะเร็งศีรษะและคอเกี่ยวกับพฤติกรรมของโรค ระยะของโรค
ทางเลือกในการรักษารวมถึงข้อดีขอ้ เสีย และภาวะแทรกซ้อนของการรักษาแต่ละวิธี และ
พยากรณ์โรค
๔.๓ มีความสามารถในการเรียนรูแ้ ละเพิ่มประสบการณ์ได้ดว้ ยตนเองจากการปฏิบตั ิ
๔.๔ มีความสามารถและทักษะในการสือ่ สารให้ขอ้ มูลแก่ผปู้ ่ วยและญาติ
๔.๕ การบริบาลโดยใช้ผปู้ ่ วยเป็ นศูนย์กลางบนพืน้ ฐานของการดูแลแบบองค์รวม คานึงถึง
ประสิทธิภาพและความปลอดภัย
๔.๖ เจตคติที่ดีตอ่ วิชาชีพ มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ

๕. การวัดและการ
ประเมินผล

วิธีการประเมินความสามารถ
๕.๑ การสังเกตโดยตรงจากอาจารย์
๕.๒ case-based discussion
๕.๓ multisource feedback
จานวนตามที่กาหนดใน milestone

๖. ระดับความสามารถ
ทาง EPA ของแพทย์
ประจาบ้านแต่ละชัน้ ปี

ระดับความสามารถที่พงึ มีตามทีก่ าหนดในตาราง milestone เพือ่ จบการฝึ กอบรม

๗. วันหมดอายุผลการ
รับรองการประเมิน

วันหมดอายุสาหรับผลการประเมิน
หากไม่มกี ารทากิจกรรมในเรือ่ งนีเ้ ลยเป็ นเวลา ๑ ปี ต้องรับการประเมินใหม่

EPA 3 pre-op, introp and post-op care for major head and neck cancer surgery

หัวข้อ

รายละเอียด

๑. ชื่อเรือ่ งกิจกรรม

pre-op, intraop and post-op care for major head and neck cancer surgery

๒. ข้อกาหนดและ
ข้อจากัดของกิจกรรม
(บริบท สถานที่
ลักษณะผูป้ ่ วย)

รายละเอียดของกิจกรรม
๒.๑ การเตรียมผูป้ ่ วยให้พร้อมสาหรับการผ่าตัด รวมถึง informed consent,
preoperative order

๒.๒ การทาผ่าตัดเป็ นศัลยแพทย์มือหนึง่ หรือผูช้ ่วยผ่าตัด
๒.๓ การดูแลผูป้ ่ วยหลังผ่าตัด รวมถึงในระยะพักฟื ้ นหลังดมยาสลบ
๒.๔ การเขียน operative note, postoperative order
๒.๕ การประสานงาน การทางานเป็ นทีม และการทางานร่วมกับสหวิชาชีพอื่น
๒.๖ การบันทึกเวชระเบียนอื่นๆ ได้แก่ admission note, progress note, discharge
plan, summery discharge, etc

บริบท
สถานที่: ห้องผ่าตัด
ผูป้ ่ วย: ผูป้ ่ วยที่มารับการผ่าตัด
ข้อจากัด: ผูป้ ่ วยที่อยูใ่ นภาวะฉุกเฉิน
๓. สมรรถนะหลักทาง
วิชาชีพที่เกี่ยวข้อง

(/ ) การดูแลรักษาผูป้ ่ วย
(/ ) ความรู ้ ความเชี่ยวชาญ และความสามารถในการนาไปใช้แก้ปัญหาผูป้ ่ วยและสังคม
รอบด้าน
(/ ) การเรียนรูจ้ ากการปฏิบตั ิและการพัฒนาตนเอง
( / ) ทักษะปฏิสมั พันธ์และการสือ่ สาร
( / ) ความเป็ นมืออาชีพ
( /) การปฏิบตั ิงานให้เข้ากับระบบ

๔. ข้อกาหนดด้าน
ประสบการณ์ ความรู ้
ทักษะ ทัศนคติ
พฤติกรรม

ความรู ้ ทักษะ เจตคติ ที่จาเป็ นต้องมี
๔.๑ มีความรูค้ วามสามารถและทักษะในการเตรียมผูป้ ่ วยให้พร้อมเพื่อการผ่าตัดเนือ้ งอก
ศีรษะและคอ การดูแลและแก้ไขภาวะแทรกซ้อนระหว่างผ่าตัด ตลอดจนการดูแลผูป้ ่ วยหลัง
การผ่าตัด
๔.๒ มีความรูค้ วามสามารถและทักษะเกี่ยวกับหัตถการการผ่าตัดเนือ้ งอกศีรษะและคอ
รวมทัง้ หัตถการการผ่าตัดเพื่อเสริมสร้างและซ่อมแซม
๔.๓ มีความสามารถในการเรียนรูแ้ ละเพิ่มประสบการณ์ได้ดว้ ยตนเองจากการปฏิบตั ิ
๔.๔ มีความสามารถและทักษะในการทางานเป็ นทีม และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
๔.๕ ความสามารถในการปฏิบตั งิ านได้ดว้ ยตนเองอย่างเต็มตัวโดยไม่ตอ้ งมีการกากับดูแล
๔.๔ เจตคติที่ดีตอ่ วิชาชีพ มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ

๕. การวัดและการ
ประเมินผล

วิธีการประเมินความสามารถ
๕.๑ การสังเกตโดยตรงจากอาจารย์ตามหัตถการทีก่ าหนดใน milestone
๕.๒ case-based discussion ตามหัตถการที่กาหนดใน milestone
๕.๓ multisource feedback

๖. ระดับความสามารถ
ทาง EPA ของแพทย์
ประจาบ้านแต่ละชัน้ ปี

ระดับความสามารถที่พงึ มี

๗. วันหมดอายุผลการ
รับรองการประเมิน

-

ต้องมีความสามารถไม่ต่ากว่าระดับ L4 ในหัตถการทีก่ าหนดใน milestone เพื่อจบ
การฝึ กอบรม

วันหมดอายุสาหรับผลการประเมิน
หากไม่มกี ารทากิจกรรมในเรือ่ งนีเ้ ลยเป็ นเวลา ๑ ปี ต้องรับการประเมินใหม่

