ภาคผนวก ๓
Entrustable professional activities (EPA)

กิจกรรมทีม่ ีความสาคัญมาก (critical activities) ที่แพทย์ประจาบ้ านโสต ศอ นาสิกแพทย์ทกุ คนต้ องทาได้ ด้วย
ตนเองอย่างถูกต้ องและมีความปลอดภัยต่อผู้ป่วย
EPA ที่แพทย์ประจาบ้ านฯ ทุกคนจะต้ องแสดงให้ เห็นว่าสามารถทาได้ ด้วยตนเองในระหว่างการฝึ กอบรม มีดงั นี ้

EPA 1 Patient management in out-patient setting
EPA 2 Patient management in surgical case
EPA 3 Patient management in emergency case
EPA 4 learning activity and presentation

อนึง่ สถาบันฝึ กอบรมแต่ละแห่งสามารถกาหนดให้ มี EPA เพิ่มเติมได้ ตามความเหมาะสมและบริบทของแต่ละ
สถาบัน
Competency

EPA 1

EPA 2

EPA 3

EPA 4

OPD case

Surgical case

Emergency
case

Learning
activity

Patient care

•

•

•

Medical knowledge and skill

•

•

•

•

Practice based learning

•

•

•

•

Communication skill

•

•

•

•

Professionalism

•

•

•

•

System based practice

•

•

Title

Milestone
Activities
Entrustable
professional
activities
(EPA)

1

Title
Patient management in out-patient setting
General ENT

R1

R2

L3x1
L4x1

Otology: otalgia, otorrhea, hearing loss, vertigo

L4x1
L4x1
L4x1
L4x1

Rhinology: rhinorrhea, nasal blockage, epistaxis
Laryngology: hoarseness, airway obstruction
Throat and head and neck: sore throat, dysphagia, neck
mass

2

Patient management in surgical case
Tracheostomy

L4x1
L4x1

Tonsillectomy
Thyroid surgery

L4x1
L4x1
L4x1
L4x1
L3x1
L4x1
L4x2
L4x2

Tympanoplasty
Laryngoscopy/bronchoscopy/esophagoscopy
Endoscopic sinus surgery

Direct
observe
procedural
skill (DOPS)

3
4
1
2
3
4
5
6
7
8
9

R3

Patient management in emergency case
Learning activity and presentation
Myringotomy
Tympanoplasty
Tracheostomy
Tonsillectomy
Thyroidectomy
Laryngoscopy/bronchoscopy/esophagoscopy
Nasal endoscopy with nasopharyngeal biopsy
Endoscopic middle meatal antrostomy and
anterior ethmoidectomy
Temporal bone dissection (lab)

L3x2
Sx1

Sx1
Sx1
Sx1
Sx1
Sx1
Sx1
Sx1
Sx1

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

สามารถปฏิบตั งิ านได้ ภายใต้ การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ ชิด
สามารถปฏิบตั งิ านได้ ภายใต้ การชี ้แนะของอาจารย์
สามารถปฏิบตั งิ านได้ โดยมีอาจารย์ให้ ความช่วยเหลือเมื่อต้ องการ
สามารถปฏิบตั งิ านได้ ด้วยตนเอง
สามารถปฏิบตั งิ านได้ ด้วยตนเอง และควบคุมผู้ที่มีประสบการณ์น้อยกว่า

ตัวอย่าง
L3x1 = ประเมินกี่ครัง้ ก็ได้ แต่ต้องประเมินได้ ความสามารถระดับ level 3 อย่างน้ อย 1 ครัง้ จึงจะถือว่าผ่าน
L4x2 = ประเมินกี่ครัง้ ก็ได้ แต่ต้องประเมินได้ ความสามารถระดับ level 4 อย่างน้ อย 2 ครัง้ จึงจะถือว่าผ่าน
DOPS
-

S = satisfy, U = unsatisfied

-

Sx1 = ประเมินกี่ครัง้ ก็ได้ แต่ต้องประเมินได้ ผลเป็ น S อย่างน้ อย 1 ครัง้ จึงจะถือว่าผ่าน

EPA 1 Patient management in out-patient setting

หัวข้ อ

รายละเอียด

๑. ชื่อเรื่ องกิจกรรม

การดูแลรักษาผู้ป่วยนอก (patient management in out-patient setting)

๒. ข้ อกาหนดและ
ข้ อจากัดของกิจกรรม
(บริ บท สถานที่
ลักษณะผู้ป่วย)

รายละเอียดของกิจกรรม
๒.๑ การซักประวัติผ้ ปู ่ วยที่มาด้ วยอาการทางหูคอจมูก
๒.๒ การตรวจร่างกายทางหูคอจมูกด้ วยเครื่ องมือพื ้นฐาน และเครื่องมือพิเศษ
๒.๓ การรวบรวบข้ อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ มาเพื่อให้ ได้ การวินิจฉัย และการวินจิ ฉัย
แยกโรค
๒.๔ การให้ การรักษา และคาแนะนา
๒.๕ การบันทึกเวชระเบียน
บริ บท
สถานที่: ห้ องตรวจผู้ป่วยนอกหูคอจมูก
ผู้ป่วย: ผู้ป่วยนอกที่มาด้ วยอาการทางหูคอจมูก
ข้ อจากัด: ผู้ป่วยที่อยูใ่ นภาวะฉุกเฉิน

๓. สมรรถนะหลักทาง
วิชาชีพที่เกี่ยวข้ อง

(/ ) การดูแลรักษาผู้ป่วย
(/ ) ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และความสามารถในการนาไปใช้ แก้ ปัญหาผู้ป่วยและสังคม
รอบด้ าน
(/ ) การเรี ยนรู้จากการปฏิบตั ิและการพัฒนาตนเอง
(/ ) ทักษะปฏิสมั พันธ์และการสือ่ สาร
(/ ) ความเป็ นมืออาชีพ
(/ ) การปฏิบตั ิงานให้ เข้ ากับระบบ

๔. ข้ อกาหนดด้ าน
ประสบการณ์ ความรู้
ทักษะ ทัศนคติ
พฤติกรรม

ความรู้ ทักษะ เจตคติ ที่จาเป็ นต้ องมี
๔.๑ ความรู้เกี่ยวกับโรคทางหูคอจมูกฯ เพื่อการวินิจฉัย การตรวจพิเศษ การรักษา และการ
ให้ คาแนะนา

๔.๒ ทักษะการซักประวัติและการตรวจร่างกายทางหูคอจมูก
๔.๓ ทักษะในการทาหัตถการเพือ่ การตรวจ และการรักษา ที่ห้องตรวจผู้ป่วยนอก
๔.๔ ทักษะการสือ่ สารที่ดีต่อผู้ป่วยและญาติ และผู้ร่วมงาน
๔.๕ การเรี ยนรู้ด้วยตนเองจากหลักฐานเชิงประจักษ์
๔.๖ ความรู้เกี่ยวกับระบบสุขภาพ และการใช้ ทรัพยากรสุขภาพอย่างเหมาะสม
๔.๗ เจตคติที่ดีตอ่ วิชาชีพ มีคณ
ุ ธรรม จริ ยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
๕. การวัดและการ
ประเมินผล

วิธีการประเมินความสามารถ
๕.๑ การสังเกตโดยตรงจากอาจารย์
๕.๒ case-based discussion
จานวนตามที่กาหนดใน milestone

๖. ระดับความสามารถ
ทาง EPA ของแพทย์
ประจาบ้ านแต่ละชันปี
้

ระดับความสามารถที่พงึ มีตามทีก่ าหนดในตาราง milestone เพือ่ เลือ่ นชันปี
้ หรื อจบการ
ฝึ กอบรม

๗. วันหมดอายุผลการ
รับรองการประเมิน

วันหมดอายุสาหรับผลการประเมิน
หากไม่มกี ารทากิจกรรมในเรื่ องนี ้เลยเป็ นเวลา ๑ ปี ต้ องรับการประเมินใหม่

EPA 2 Patient management in surgical case

หัวข้ อ

รายละเอียด

๑. ชื่อเรื่ องกิจกรรม

การดูแลรักษาผู้ป่วยผ่าตัด (patient management in surgical case)

๒. ข้ อกาหนดและ
ข้ อจากัดของกิจกรรม
(บริ บท สถานที่
ลักษณะผู้ป่วย)

รายละเอียดของกิจกรรม
๒.๑ การเตรี ยมผู้ป่วยให้ พร้ อมสาหรับการผ่าตัด รวมถึง informed consent,
preoperative order

๒.๒ การทาผ่าตัดเป็ นศัลยแพทย์มือหนึง่ หรื อผู้ช่วยผ่าตัด
๒.๓ การดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัด รวมถึงในระยะพักฟื น้ หลังดมยาสลบ
๒.๔ การเขียน operative note, postoperative order
๒.๕ การประสานงาน การทางานเป็ นทีม และการทางานร่วมกับสหวิชาชีพอื่น
๒.๖ การบันทึกเวชระเบียนอื่นๆ ได้ แก่ admission note, progress note, discharge
plan, summery discharge, etc

บริ บท
สถานที่: ห้ องผ่าตัด
ผู้ป่วย: ผู้ป่วยที่มารับการผ่าตัด
ข้ อจากัด: ผู้ป่วยที่อยูใ่ นภาวะฉุกเฉิน
๓. สมรรถนะหลักทาง
วิชาชีพที่เกี่ยวข้ อง

(/ ) การดูแลรักษาผู้ป่วย
(/ ) ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และความสามารถในการนาไปใช้ แก้ ปัญหาผู้ป่วยและสังคม
รอบด้ าน
(/ ) การเรี ยนรู้จากการปฏิบตั ิและการพัฒนาตนเอง
(/ ) ทักษะปฏิสมั พันธ์และการสือ่ สาร
(/ ) ความเป็ นมืออาชีพ
(/ ) การปฏิบตั ิงานให้ เข้ ากับระบบ

๔. ข้ อกาหนดด้ าน
ประสบการณ์ ความรู้
ทักษะ ทัศนคติ

ความรู้ ทักษะ เจตคติ ที่จาเป็ นต้ องมี
๔.๑ ความรู้ในการเตรียมความพร้ อมของผู้ป่วยก่อนทาผ่าตัด และการดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัด

พฤติกรรม

๔.๒ ทักษะในการผ่าตัดและการช่วยผ่าตัด
๔.๓ การเรี ยนรู้ด้วยตนเองจากหลักฐานเชิงประจักษ์
๔.๔ ทักษะด้ าน non-technical skill โดยเฉพาะ situation awareness, decision
making

๔.๕ ความสามารถในการทางานเป็ นทีมและภาวะผู้นา
๔.๖ ความรู้เกี่ยวกับระบบสุขภาพ และการใช้ ทรัพยากรสุขภาพอย่างเหมาะสม
๔.๗ เจตคติที่ดีตอ่ วิชาชีพ มีคณ
ุ ธรรม จริ ยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
๕. การวัดและการ
ประเมินผล

วิธีการประเมินความสามารถ
๕.๑ การสังเกตโดยตรงจากอาจารย์ตามหัตถการทีก่ าหนดใน milestone
๕.๒ case-based discussion ตามหัตถการที่กาหนดใน milestone

๖. ระดับความสามารถ
ทาง EPA ของแพทย์
ประจาบ้ านแต่ละชันปี
้
๗. วันหมดอายุผลการ
รับรองการประเมิน

ระดับความสามารถที่พงึ มี
-

ต้ องมีความสามารถไม่ต่ากว่าระดับ L4 ในหัตถการทีก่ าหนดใน milestone เพื่อเลือ่ น
ชันหรื
้ อจบการฝึ กอบรม

วันหมดอายุสาหรับผลการประเมิน
หากไม่มกี ารทากิจกรรมในเรื่ องนี ้เลยเป็ นเวลา ๑ ปี ต้ องรับการประเมินใหม่

EPA 3 Patient management in emergency case

หัวข้ อ
๑. ชื่อเรื่ องกิจกรรม
๒. ข้ อกาหนดและ
ข้ อจากัดของกิจกรรม
(บริ บท สถานที่
ลักษณะผู้ป่วย)

รายละเอียด
การดูแลรักษาผู้ป่วยฉุกเฉิน (patient management in emergency case)
รายละเอียดของกิจกรรม
๒.๑ การซักประวัติและตรวจร่างกายเพื่อวินจิ ฉัยและประเมินความรุนแรงของ
ภาวะฉุกเฉินทางหูคอจมูก
๒.๒ การทาหรื อช่วยทาหัตถการเพื่อแก้ ไขภาวะฉุกเฉินทางหูคอจมูก
๒.๓ การประสานงาน การทางานเป็ นทีม และการทางานร่วมกับสหวิชาชีพอื่น
๒.๔ การบันทึกข้ อมูลในเวชระเบียน
บริ บท
สถานที่: หอผู้ป่วยนอก หอผู้ป่วยใน ห้ องฉุกเฉิน ห้ องผ่าตัด
ผู้ป่วย: ผู้ป่วยที่มีภาวะฉุกเฉินทางหูคอจมูก
ข้ อจากัด: ไม่มี

๓. สมรรถนะหลักทาง
วิชาชีพที่เกี่ยวข้ อง

(/ ) การดูแลรักษาผู้ป่วย
(/ ) ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และความสามารถในการนาไปใช้ แก้ ปัญหาผู้ป่วยและสังคม
รอบด้ าน
(/ ) การเรี ยนรู้จากการปฏิบตั ิและการพัฒนาตนเอง
(/ ) ทักษะปฏิสมั พันธ์และการสือ่ สาร
(/ ) ความเป็ นมืออาชีพ
( ) การปฏิบตั งิ านให้ เข้ ากับระบบ

๔. ข้ อกาหนดด้ าน
ประสบการณ์ ความรู้
ทักษะ ทัศนคติ
พฤติกรรม

ความรู้ ทักษะ เจตคติ ที่จาเป็ นต้ องมี
๔.๑ ความรู้เกี่ยวกับการวินจิ ฉัย และการดูแลรักษาภาวะฉุกเฉินทางหูคอจมูก
๔.๒ ทักษะในการทาหัตถการฉุกเฉินทางหูคอจมูก
๔.๓ ทักษะด้ าน non-technical skill โดยเฉพาะ situation awareness, decision

making

๔.๔ ความสามารถในการทางานเป็ นทีมและภาวะผู้นา
๔.๕ เจตคติที่ดีตอ่ วิชาชีพ มีคณ
ุ ธรรม จริ ยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
๕. การวัดและการ
ประเมินผล

วิธีการประเมินความสามารถ
๕.๑ การสังเกตโดยตรงจากอาจารย์อย่างน้ อย ๑ ครัง้ ต่อปี ในชันปี
้ ที่ ๒ และ ๓
๕.๒ case-based discussion อย่างน้ อย ๑ ครัง้ ต่อปี ในชันปี
้ ที่ ๒ และ ๓

๖. ระดับความสามารถ
ทาง EPA ของแพทย์
ประจาบ้ านแต่ละชันปี
้
๗. วันหมดอายุผลการ
รับรองการประเมิน

ระดับความสามารถที่พงึ มี
-

ชันปี
้ ที่ ๒ ต้ องมีความสามารถไม่ต่ากว่าระดับ L3 เพื่อขึ ้นเป็ นชันปี
้ ที่ ๓

-

ชันปี
้ ที่ ๓ ต้ องมีความสามารถไม่ต่ากว่าระดับ L4 เพื่อการจบการฝึ กอบรม

วันหมดอายุสาหรับผลการประเมิน
หากไม่มกี ารทากิจกรรมในเรื่ องนี ้เลยเป็ นเวลา ๑ ปี ต้ องรับการประเมินใหม่

EPA 4 learning activity and presentation

หัวข้ อ
๑. ชื่อเรื่ องกิจกรรม
๒. ข้ อกาหนดและ
ข้ อจากัดของกิจกรรม
(บริ บท สถานที่
ลักษณะผู้ป่วย)

รายละเอียด
กิจกรรมการเรียนรู้ และการนาเสนอ (learning activity and presentation)
รายละเอียดของกิจกรรม
๒.๑ การนาเสนอหรื อการดาเนินกิจกรรม interesting case, topic presentation,
journal club, etc.

๒.๒ การร่วมอภิปรายหรื อเสนอความคิดเห็นในกิจกรรมข้ างต้ น
บริ บท
สถานที่: ห้ องเรี ยน
ผู้ป่วย: ไม่มี
ข้ อจากัด: ไม่มี

๓. สมรรถนะหลักทาง
วิชาชีพที่เกี่ยวข้ อง

( ) การดูแลรักษาผู้ป่วย
(/ ) ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และความสามารถในการนาไปใช้ แก้ ปัญหาผู้ป่วยและสังคม
รอบด้ าน
(/ ) การเรี ยนรู้จากการปฏิบตั ิและการพัฒนาตนเอง
(/ ) ทักษะปฏิสมั พันธ์และการสือ่ สาร
(/ ) ความเป็ นมืออาชีพ
( ) การปฏิบตั ิงานให้ เข้ ากับระบบ

๔. ข้ อกาหนดด้ าน
ประสบการณ์ ความรู้
ทักษะ ทัศนคติ
พฤติกรรม

ความรู้ ทักษะ เจตคติ ที่จาเป็ นต้ องมี
๔.๑ ความรู้เกี่ยวกับโรค การตรวจ และหัตถการทางหูคอจมูก
๔.๒ ความรู้เกี่ยวกับงานวิจยั ทางการแพทย์ การวิพากย์งานวิจยั จริ ยธรรมการวิจยั
๔.๓ ทักษะในการใช้ สารสนเทศในการสืบค้ นข้ อมูลทางการแพทย์
๔.๔ ทักษะการนาเสนอ การดาเนินกิจกรรม การอภิปราย การใช้ สอื่ การนาเสนอ และการทา
สือ่ ทัศนูปกรณ์

๔.๕ ความรับผิดชอบในงานที่ได้ รับมอบหมาย
๕. การวัดและการ
ประเมินผล

วิธีการประเมินความสามารถ

๖. ระดับความสามารถ
ทาง EPA ของแพทย์
ประจาบ้ านแต่ละชันปี
้

ระดับความสามารถที่พงึ มี

๗. วันหมดอายุผลการ
รับรองการประเมิน

๕.๑ การสังเกตโดยตรงจากอาจารย์ และการซักถามในชันเรี
้ ยน อย่างน้ อย ๒ ครัง้ ต่อปี โดย
เน้ นทักษะการนาเสนอในชันปี
้ ที่ ๑ และ ๒ และเน้ นทักษะการอภิปรายในชันปี
้ ที่ ๒ และ ๓

-

ชันปี
้ ที่ ๑ ต้ องมีความสามารถไม่ต่ากว่าระดับ L3 เพื่อเลือ่ นชันปี
้

-

ชันปี
้ ที่ ๒ และ ๓ ต้ องมีความสามารถไม่ตา่ กว่าระดับ L4 เพื่อเลือ่ นชันปี
้ และการจบการ
ฝึ กอบรม

วันหมดอายุสาหรับผลการประเมิน
หากไม่มกี ารทากิจกรรมในเรื่ องนี ้เลยเป็ นเวลา ๑ ปี ต้ องรับการประเมินใหม่

