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ภาคผนวก ๓ 

Entrustable professional activities (EPA) 

 กิจกรรมท่ีมีความสำคัญมาก (critical activities) ที่แพทยประจำบานโสต ศอ นาสิกแพทยทุกคนตอง

ทำไดดวยตนเองอยางถูกตองและมีความปลอดภัยตอผปูวย 

 EPA ที่แพทยประจำบานฯ ทุกคนจะตองแสดงใหเห็นวาสามารถทำไดดวยตนเองในระหวางการ

ฝกอบรม มีดังนี้ 

 

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 

 

อนึ่ง สถาบันฝกอบรมแตละแหงสามารถกำหนดใหมี EPA เพ่ิมเตมิไดตามความเหมาะสมและบริบท

ของแตละสถาบัน 

 

Competency EPA 1 EPA 2 EPA 3 EPA 4 

Title  OPD case Surgical case Emergency 

case 

Learning 

activity  

Patient care     

Medical knowledge and skill     

Practice based learning      

Communication skill     

Professionalism      

System based practice      
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Milestone  

Activities  Title R1 R2 R3 

Entrustable 

professional 

activities 

(EPA) 

1 Patient management in out-patient setting 

General ENT  L3x1 

L4x1 

  

Otology: otalgia, otorrhea, hearing loss, vertigo  L4x1 

Rhinology: rhinorrhea, nasal blockage, epistaxis  L4x1 

Laryngology: hoarseness, airway obstruction  L4x1 

Throat and head and neck: sore throat, 

dysphagia, neck mass 

 L4x1 

2 Patient management in surgical case 

Tracheostomy  L4x1  

Tonsillectomy  L4x1  

Thyroid surgery  L4x1 

Tympanoplasty   L4x1 

Laryngoscopy/bronchoscopy/esophagoscopy  L4x1 

Endoscopic sinus surgery   L4x1 

3 Patient management in emergency case  L3x1 L4x1 

4 Learning activity and presentation L3x2 L4x2 L4x2 

Direct 

observe 

procedural 

skill (DOPS) 

1 Myringotomy  Sx1  

2 Tympanoplasty  Sx1 

3 Tracheostomy  Sx1  

4 Tonsillectomy  Sx1  

5 Thyroidectomy  Sx1 

6 Laryngoscopy/bronchoscopy/esophagoscopy  Sx1 

7 Nasal endoscopy with nasopharyngeal biopsy Sx1  

8 Endoscopic middle meatal antrostomy and 

anterior ethmoidectomy 

 Sx1 

 9 Temporal bone dissection (lab)   Sx1 
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Level of EPA 

Level 1  สามารถปฏิบัติงานไดภายใตการควบคุมของอาจารยอยางใกลชิด 

Level 2  สามารถปฏิบัติงานไดภายใตการชี้แนะของอาจารย 

Level 3  สามารถปฏิบัติงานไดโดยมีอาจารยใหความชวยเหลือเมื่อตองการ 

Level 4  สามารถปฏิบัติงานไดดวยตนเอง 

Level 5  สามารถปฏิบัติงานไดดวยตนเอง และควบคุมผูท่ีมีประสบการณนอยกวา 

ตัวอยาง 

L3x1 = ประเมินก่ีครั้งก็ได แตตองประเมินไดความสามารถระดับ level 3 อยางนอย 1 ครั้ง จึงจะถือ

วาผาน 

L4x2 = ประเมินก่ีครั้งก็ได แตตองประเมินไดความสามารถระดับ level 4 อยางนอย 2 ครั้ง จึงจะถือ

วาผาน 

DOPS 

- S = satisfy, U = unsatisfied  

- Sx1 = ประเมินกี่ครั้งก็ได แตตองประเมินไดผลเปน S อยางนอย 1 ครั้ง จึงจะถือวาผาน 
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EPA 1 Patient management in out-patient setting 

 

หัวขอ รายละเอียด 

๑. ชื่อเรื่องกิจกรรม การดูแลรักษาผูปวยนอก (patient management in out-patient setting) 

๒. ขอกำหนดและ

ขอจำกัดของ

กิจกรรม (บริบท 

สถานที่ ลักษณะ

ผูปวย)  

รายละเอียดของกิจกรรม 

๒.๑ การซักประวัติผูปวยท่ีมาดวยอาการทางหูคอจมูก 

๒.๒ การตรวจรางกายทางหูคอจมูกดวยเครื่องมือพื้นฐาน และเครื่องมือพิเศษ 

๒.๓ การรวบรวบขอมลู และวิเคราะหขอมูลที่ไดมาเพื่อใหไดการวินิจฉัย และ

การวินิจฉัยแยกโรค  

๒.๔ การใหการรักษา และคำแนะนำ 

๒.๕ การบันทึกเวชระเบียน 

บริบท  

สถานที่: หองตรวจผปูวยนอกหูคอจมูก 

ผูปวย: ผูปวยนอกที่มาดวยอาการทางหูคอจมูก 

ขอจำกัด: ผูปวยที่อยูในภาวะฉุกเฉิน 

๓. สมรรถนะหลักทาง

วิชาชีพที่เก่ียวของ 

(/  ) การดูแลรักษาผูปวย 

(/  ) ความร ูความเชี่ยวชาญ และความสามารถในการนำไปใชแกปญหาผปูวย

และสังคมรอบดาน 

(/  ) การเรยีนรูจากการปฏิบัติและการพัฒนาตนเอง 

(/  ) ทักษะปฏิสัมพันธและการสื่อสาร 

(/  ) ความเปนมืออาชีพ 

(/  ) การปฏิบัติงานใหเขากับระบบ 

๔. ขอกำหนดดาน

ประสบการณ 

ความรู ทักษะ 

ทัศนคติ พฤติกรรม 

ความรู ทักษะ เจตคติ ที่จำเปนตองมี 

๔.๑ ความรูเก่ียวกับโรคทางหูคอจมูกฯ เพื่อการวินิจฉัย การตรวจพิเศษ การ

รักษา และการใหคำแนะนำ  

๔.๒ ทักษะการซักประวัติและการตรวจรางกายทางหูคอจมูก 

๔.๓ ทักษะในการทำหัตถการเพ่ือการตรวจ และการรกัษา ที่หองตรวจผูปวย

นอก 
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๔.๔ ทักษะการสื่อสารที่ดีตอผูปวยและญาติ และผูรวมงาน  

๔.๕ การเรียนรูดวยตนเองจากหลักฐานเชิงประจักษ 

๔.๖ ความรูเก่ียวกับระบบสุขภาพ และการใชทรัพยากรสุขภาพอยางเหมาะสม 

๔.๗ เจตคติท่ีดีตอวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ 

๕. การวัดและการ

ประเมินผล 

วิธีการประเมินความสามารถ 

๕.๑ การสังเกตโดยตรงจากอาจารย 

๕.๒ case-based discussion  

จำนวนตามที่กำหนดใน milestone  

๖. ระดับความสามารถ

ทาง EPA ของแพทย

ประจำบานแตละชั้น

ป 

ระดบัความสามารถท่ีพึงมีตามที่กำหนดในตาราง milestone เพ่ือเลื่อนชั้นป

หรือจบการฝกอบรม 

๗. วันหมดอายุผลการ

รับรองการประเมนิ 

วันหมดอายุสำหรับผลการประเมิน 

หากไมมีการทำกิจกรรมในเรื่องนี้เลยเปนเวลา ๑ ป ตองรับการประเมินใหม 
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EPA 2 Patient management in surgical case 

 

หัวขอ รายละเอียด 

๑. ชื่อเรื่องกิจกรรม การดูแลรักษาผูปวยผาตัด (patient management in surgical case) 

๒. ขอกำหนดและ

ขอจำกัดของ

กิจกรรม (บริบท 

สถานที่ ลักษณะ

ผูปวย)  

รายละเอียดของกิจกรรม 

๒.๑ การเตรียมผูปวยใหพรอมสำหรับการผาตัด รวมถึง informed consent, 

preoperative order 

๒.๒ การทำผาตัดเปนศลัยแพทยมือหนึ่ง หรือผูชวยผาตัด 

๒.๓ การดูแลผูปวยหลังผาตัด รวมถึงในระยะพักฟนหลังดมยาสลบ 

๒.๔ การเขียน operative note, postoperative order 

๒.๕ การประสานงาน การทำงานเปนทีม และการทำงานรวมกับสหวิชาชีพอ่ืน 

๒.๖ การบันทึกเวชระเบียนอ่ืนๆ ไดแก admission note, progress note, 

discharge plan, summery discharge, etc 

บริบท  

สถานที่: หองผาตัด 

ผูปวย: ผูปวยท่ีมารับการผาตัด 

ขอจำกัด: ผูปวยที่อยูในภาวะฉุกเฉิน 

๓. สมรรถนะหลักทาง

วิชาชีพที่เก่ียวของ 

(/  ) การดูแลรักษาผูปวย 

(/  ) ความร ูความเชี่ยวชาญ และความสามารถในการนำไปใชแกปญหาผปูวย

และสังคมรอบดาน 

(/  ) การเรยีนรูจากการปฏิบัติและการพัฒนาตนเอง 

(/  ) ทักษะปฏิสัมพันธและการสื่อสาร 

(/  ) ความเปนมืออาชีพ 

(/  ) การปฏิบัติงานใหเขากับระบบ 

๔. ขอกำหนดดาน

ประสบการณ 

ความรู ทักษะ 

ทัศนคติ พฤติกรรม 

ความรู ทักษะ เจตคติ ที่จำเปนตองมี 

๔.๑ ความรูในการเตรียมความพรอมของผูปวยกอนทำผาตัด และการดูแลผปูวย

หลังผาตัด 

๔.๒ ทักษะในการผาตัดและการชวยผาตัด 
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๔.๓ การเรยีนรดูวยตนเองจากหลักฐานเชิงประจักษ 

๔.๔ ทักษะดาน non-technical skill โดยเฉพาะ situation awareness, 

decision making  

๔.๕ ความสามารถในการทำงานเปนทีมและภาวะผูนำ  

๔.๖ ความรูเก่ียวกับระบบสุขภาพ และการใชทรัพยากรสุขภาพอยางเหมาะสม 

๔.๗ เจตคติท่ีดีตอวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ 

๕. การวัดและการ

ประเมินผล 

วิธีการประเมินความสามารถ 

๕.๑ การสังเกตโดยตรงจากอาจารยตามหัตถการที่กำหนดใน milestone 

๕.๒ case-based discussion ตามหัตถการท่ีกำหนดใน milestone 

๖. ระดับความสามารถ

ทาง EPA ของแพทย

ประจำบานแตละชั้น

ป 

ระดบัความสามารถท่ีพึงมี 

- ตองมีความสามารถไมต่ำกวาระดับ L4 ในหัตถการที่กำหนดใน milestone 

เพื่อเลื่อนชัน้หรือจบการฝกอบรม 

๗. วันหมดอายุผลการ

รับรองการประเมนิ 

วันหมดอายุสำหรับผลการประเมิน 

หากไมมีการทำกิจกรรมในเรื่องนี้เลยเปนเวลา ๑ ป ตองรับการประเมินใหม 
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EPA 3 Patient management in emergency case 

 

หัวขอ รายละเอียด 

๑. ชื่อเรื่องกิจกรรม การดูแลรักษาผูปวยฉุกเฉิน (patient management in emergency case) 

๒. ขอกำหนดและ

ขอจำกัดของ

กิจกรรม (บริบท 

สถานที่ ลักษณะ

ผูปวย)  

รายละเอียดของกิจกรรม 

๒.๑ การซักประวัติและตรวจรางกายเพ่ือวินิจฉัยและประเมินความรนุแรงของ 

ภาวะฉุกเฉินทางหูคอจมูก  

๒.๒ การทำหรือชวยทำหัตถการเพื่อแกไขภาวะฉุกเฉินทางหูคอจมูก  

๒.๓ การประสานงาน การทำงานเปนทีม และการทำงานรวมกับสหวิชาชีพอ่ืน 

๒.๔ การบันทึกขอมูลในเวชระเบียน 

บริบท  

สถานที่: หอผปูวยนอก หอผูปวยใน หองฉุกเฉิน หองผาตัด 

ผูปวย: ผูปวยท่ีมีภาวะฉุกเฉินทางหูคอจมูก 

ขอจำกัด: ไมมี 

๓. สมรรถนะหลักทาง

วิชาชีพที่เก่ียวของ 

(/  ) การดูแลรักษาผูปวย 

(/  ) ความร ูความเชี่ยวชาญ และความสามารถในการนำไปใชแกปญหาผปูวย

และสังคมรอบดาน 

(/  ) การเรยีนรูจากการปฏิบัติและการพัฒนาตนเอง 

(/  ) ทักษะปฏิสัมพันธและการสื่อสาร 

(/  ) ความเปนมืออาชีพ 

(   ) การปฏิบัติงานใหเขากับระบบ 

๔. ขอกำหนดดาน

ประสบการณ 

ความรู ทักษะ 

ทัศนคติ พฤติกรรม 

ความรู ทักษะ เจตคติ ที่จำเปนตองมี 

๔.๑ ความรูเก่ียวกับการวินิจฉัย และการดูแลรักษาภาวะฉุกเฉินทางหูคอจมูก  

๔.๒ ทักษะในการทำหัตถการฉุกเฉินทางหูคอจมูก 

๔.๓ ทักษะดาน non-technical skill โดยเฉพาะ situation awareness, 

decision making  

๔.๔ ความสามารถในการทำงานเปนทีมและภาวะผูนำ 

๔.๕ เจตคติท่ีดีตอวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ 
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๕. การวัดและการ

ประเมินผล 

วิธีการประเมินความสามารถ 

๕.๑ การสังเกตโดยตรงจากอาจารยอยางนอย ๑ ครั้ง ตอป ในชั้นปที่ ๒ และ ๓ 

๕.๒ case-based discussion อยางนอย ๑ ครั้ง ตอป ในชั้นปที่ ๒ และ ๓ 

๖. ระดับความสามารถ

ทาง EPA ของแพทย

ประจำบานแตละชั้น

ป 

ระดบัความสามารถท่ีพึงมี 

- ชั้นปที่ ๒ ตองมีความสามารถไมต่ำกวาระดับ L3 เพ่ือขึ้นเปนชั้นปที่ ๓ 

- ชั้นปที่ ๓ ตองมีความสามารถไมต่ำกวาระดับ L4 เพ่ือการจบการฝกอบรม 

๗. วันหมดอายุผลการ

รับรองการประเมนิ 

วันหมดอายุสำหรับผลการประเมิน 

หากไมมีการทำกิจกรรมในเรื่องนี้เลยเปนเวลา ๑ ป ตองรับการประเมินใหม 
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 EPA 4 learning activity and presentation  

 

หัวขอ รายละเอียด 

๑. ชื่อเรื่องกิจกรรม กิจกรรมการเรียนรูและการนำเสนอ (learning activity and presentation) 

๒. ขอกำหนดและ

ขอจำกัดของ

กิจกรรม (บริบท 

สถานที่ ลักษณะ

ผูปวย)  

รายละเอียดของกิจกรรม 

๒.๑ การนำเสนอหรือการดำเนินกิจกรรม interesting case, topic 

presentation, journal club, etc. 

๒.๒ การรวมอภิปรายหรอืเสนอความคิดเห็นในกิจกรรมขางตน 

บริบท  

สถานที่: หองเรียน 

ผูปวย: ไมมี 

ขอจำกัด: ไมมี 

๓. สมรรถนะหลักทาง

วิชาชีพที่เก่ียวของ 

(  ) การดูแลรักษาผูปวย 

(/  ) ความร ูความเชี่ยวชาญ และความสามารถในการนำไปใชแกปญหาผปูวย

และสังคมรอบดาน 

(/  ) การเรยีนรูจากการปฏิบัติและการพัฒนาตนเอง 

(/  ) ทักษะปฏิสัมพันธและการสื่อสาร 

(/  ) ความเปนมืออาชีพ 

(  ) การปฏิบัติงานใหเขากับระบบ 

๔. ขอกำหนดดาน

ประสบการณ 

ความรู ทักษะ 

ทัศนคติ พฤติกรรม 

ความรู ทักษะ เจตคติ ที่จำเปนตองมี 

๔.๑ ความรูเก่ียวกับโรค การตรวจ และหัตถการทางหูคอจมูก  

๔.๒ ความรูเก่ียวกับงานวิจัยทางการแพทย การวิพากยงานวิจัย จริยธรรมการ

วิจัย 

๔.๓ ทักษะในการใชสารสนเทศในการสืบคนขอมูลทางการแพทย 

๔.๔ ทักษะการนำเสนอ การดำเนินกิจกรรม การอภิปราย การใชสื่อการนำเสนอ 

และการทำสื่อทัศนูปกรณ 

 

๔.๕ ความรับผิดชอบในงานท่ีไดรับมอบหมาย 
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๕. การวัดและการ

ประเมินผล 

วิธีการประเมินความสามารถ 

๕.๑ การสังเกตโดยตรงจากอาจารย และการซักถามในชั้นเรียน อยางนอย ๒ 

ครั้ง ตอป โดยเนนทักษะการนำเสนอในชั้นปที่ ๑ และ ๒ และเนนทักษะการ

อภิปรายในชั้นปท่ี ๒ และ ๓ 

๖. ระดับความสามารถ

ทาง EPA ของแพทย

ประจำบานแตละชั้น

ป 

ระดบัความสามารถท่ีพึงมี 

- ชั้นปที่ ๑ ตองมีความสามารถไมต่ำกวาระดับ L3 เพ่ือเลื่อนชั้นป 

- ชั้นปที่ ๒ และ ๓ ตองมีความสามารถไมต่ำกวาระดับ L4 เพ่ือเลื่อนชั้นปและ

การจบการฝกอบรม 

๗. วันหมดอายุผลการ

รับรองการประเมนิ 

วันหมดอายุสำหรับผลการประเมิน 

หากไมมีการทำกิจกรรมในเรื่องนี้เลยเปนเวลา ๑ ป ตองรับการประเมินใหม 

 


