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ภาคผนวก 1 

Entrustable Professional Activities (EPA) 

 

Entrustable professional activities (EPA) 

คือ กิจกรรมทีAมีความสาํคญัมาก (critical activities) ทีAผูจ้ะประกอบอาชีพเป็นแพทยส์าขาอายรุศาสตร์

โรคเลือดทุกคนตอ้งทาํไดด้ว้ยตนเองอยา่งถูกตอ้งและมีความปลอดภยัต่อผูป่้วย 

สมาคมโลหิตวทิยาแห่งประเทศไทย กาํหนด EPA ซึA งแพทยป์ระจาํบา้นสาขาอายรุศาสตร์โรคเลือดทุก

คนตอ้งแสดงใหเ้ห็นวา่สามารถทาํไดด้ว้ยตนเองในระหวา่งการฝึกอบรมดงันีQ  

EPA 1: Management of red cell disorders 

EPA 2: Management o f bleeding and thrombotic disorders 

EPA 3: Management of hematologic malignancy 

EPA 4: Performing bone marrow study 

EPA 5: Providing consultation of general hematologic problem 

EPA 6: Providing palliative care (ประเมินจาก portfolio) 

EPA 7: Demonstrating life-long learning activity (ประเมินจาก portfolio) 

EPA 8: Practicing patient safety (ประเมินจาก portfolio) 

แนวทางการเรียนรู้และการประเมนิ EPA 

1. Level of EPA 

Level 1 = สามารถปฏิบติังานไดภ้ายใตก้ารควบคุมของอาจารยอ์ยา่งใกลชิ้ด 

Level 2 = สามารถปฏิบติังานไดภ้ายใตก้ารชีQแนะของอาจารย ์ 

Level 3 = สามารถปฏิบติังานไดโ้ดยมีอาจารยใ์หค้วามช่วยเหลือเมืAอตอ้งการ  

Level 4 = สามารถปฏิบติังานไดด้ว้ยตนเองโดยไม่ตอ้งควบคุม 

Level 5 = สามารถปฏิบติังานไดด้ว้ยตนเองและควบคุมผูที้Aมีประสบการณ์นอ้ยกวา่ได ้

2.โรค/ภาวะที8สําคญัซึ8งแพทย์ประจาํบ้านสาขาอายุรศาสตร์โรคเลือด ต้องให้การดูแลรักษาได้ด้วยตนเอง* 

(ประเมนิโดย EPA) 
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ตารางที8 1: EPA 1: Management of red cell disorders 

1. Nutrional anemias 

2. Anemia of chronic disease 

3. Thalassemia and hemoglobinopathies 

4. Acquired immune hemolytic anemias 

5. Erythrocytosis (other than polycythemia vera) 

6. Secondary hemochromatosis 

7. Pure red cell aplasia  

8. Red blood cell membrane disorders (e.g. spherocytosis)  

9. Red blood cell defects   (e.g. glucose-6-phosphate dehydrogenase deficiency) 

10. Acquired non-immune hemolytic anemias 

11. Acquired aplastic anemia 

12. Paroxysmal nocturnal hemoglobinuria (PNH) 

ตารางที8 2: EPA 2: Management of bleeding and thrombotic disorders 

1. Acquired platelet number and function disorders 

2. Immune thrombocytopenia 

3. Thrombotic microangiopathy 

4. Pseudothrombocytopenia 

5. Heparin-induced Thrombocytopenia 

6. Hemophilia A & B 

7. Von Willebrand disease 

8.  Massive bleeding 

9. Disseminated intravascular coagulation (DIC) 

10. Bleeding associated with renal and liver disease 

11. Acquired bleeding disorders in adults  (inhibitors to factor VIII and von Willebrand factor)  

12. Bleeding related to anticoagulants and antithrombotic therapy 

13. Venous thromboembolism 

14. Post-thrombotic complications 

15. Thrombophilia (e.g. protein C, protein S or antithrombin deficiency) 

16. Acquired thrombotic tendency, (e.g., antiphospholipid syndrome, heparin-induced    

     thrombocytopenia, paroxysmal nocturnal hemoglobinuria and myeloproliferative neoplasms) 
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ตารางที8 3: EPA 3: Management of hematologic malignancy 

1. Acute myeloid leukemia with recurrent genetic abnormalities 

2. Acute myeloid leukemia with myelodysplastic syndrome related changes 

3. Therapy related myeloid neoplasm 

4. Other acute myeloid leukemia  

5. Acute lymphoblastic leukemia (ALL)/lymphoblastic lymphoma 

6. Acute leukemia of ambiguous lineage 

7. Chronic myeloid leukemia 

8. Polycythemia vera 

9.  Primary myelofibrosis 

10. Essential thrombocytosis 

11. Myelodysplastic syndromes  

12. Chronic myelomonocytic leukemia (myelodysplastic  syndromes/myeloproliferative  neoplasms) 

13. Diffuse large B-cell lymphoma  

14. Burkitt´s lymphoma 

15. Mantle cell lymphoma 

16. Follicular lymphoma 

17. Marginal zone lymphomas 

18. Other aggressive B-cell lymphomas  

19. Other indolent B-cell Lymphomas 

20. Chronic lymphocytic leukemia  (CLL)/small lymphocytic lymphoma (SLL)/ monoclonal B-cell lymphocytosis 

21. Peripheral T-cell lymphoma 

22. Anaplastic large cell lymphoma 

23. Nodular lymphocyte predominant Hodgkin lymphoma 

24. Classical Hodgkin lymphoma 

25. Human immunodeficiency virus  (HIV)-related lymphoma 

26. Other T- and NK-cell lymphomas 

27. Lymphomas in other immunodeficient patients 

28. Cutaneous lymphomas 

29. Primary central nervous system lymphoma 

30. Monoclonal gammopathy of undetermined significance  (MGUS) 

31. Solitary plasmacytoma 

32. Plasma cell myeloma (multiple myeloma) 

33. Monoclonal immunoglobulin deposition diseases  (amyloidosis) 

34. Hyperleukocytosis, and tumor lysis syndrome 

35. Spinal cord compression 

36. Superior vena cava syndrome  

37. Hyperviscosity syndrome 
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ตารางที8 4: EPA 4: Performing bone marrow study 

1. Peripheral blood smear  

2. Bone marrow aspiration, smearing, staining and marrow smear 

3. Bone marrow biopsy 

ตารางที8 5: EPA 5: Providing consultation of general hematologic problem 

1. Hematological manifestations of non-hematological disorders 

2. Hematological diseases in pregnancy 

3. Hematological manifestations in HIV and other infectious diseases 

4. Sytemic manifestations of hematological diseases 

5. Perioperative consultation 

ตารางที8 6: EPA 6: Providing of palliative care (ประเมนิจาก portfolio) 

1. Communication with patients and family about death and dying (direct observation หรือประเมนิจาก portfolio) 

2. Decision making related to end-of-life situations  (direct observation หรือประเมนิจาก portfolio) 

3. Recognizing physical, psychological, social or spiritual distress and identifying the need for  

   specialist palliative care (direct observation หรือประเมนิจาก portfolio) 

4. Potential indicators of the quality of end-of-life care (direct observation หรือประเมนิจาก portfolio) 

5. Collaboration of the multi-professional team with patients and family (direct observation หรือประเมนิจาก portfolio) 

6. Best practice in the last hours and days of life, including use of effective symptomatic  

    treatment for patients approaching death (direct observation หรือประเมนิจาก portfolio) 

ตารางที8 7: EPA 7: Demonstrating life-long learning activity (direct observation หรือประเมนิจาก 

portfolio) 

    (1) การกาํหนดความตอ้งการในการเรียนรู้ของตนเอง 

    (2)  การคน้ควา้ความรู้ และประเมินความน่าเชืAอถือไดด้ว้ยตนเอง 

    (3)  การประยกุตค์วามรู้ทีAคน้ควา้กบัปัญหาของผูป่้วยไดอ้ยา่งเหมาะสม 

    (4)  การเขา้ร่วมกิจกรรมทางวชิาการอยา่งสมํAาเสมอ 

    (5)  การใช ้electronic database และการใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการเรียนรู้ 

    (6)  การถ่ายทอดความรู้แก่แพทย ์บุคลากรทางการแพทย ์นิสิต นกัศึกษา ผูป่้วยและญาติ 

ตารางที8 8: EPA 8: Practicing patient safety (direct observation หรือประเมนิจาก portfolio) 

ความรู้ทางด้านบูรณาการ 

1. Interpersonal and communication skills 

(1) การสร้างความสมัพนัธ์ทีAดีระหวา่งแพทยแ์ละผูป่้วย 
(2) การดูแลผูป่้วยและญาติในวาระใกลเ้สียชีวติ 

(3) การบอกข่าวร้าย 
(4) ปัจจยัทีAส่งเสริมความสมัพนัธ์ทีAดีระหวา่งแพทยแ์ละผูป่้วย 
(5) การบริหารจดัการ difficult patient ได ้

(6) เขา้ใจพืQนฐานความเชืAอทางสุขภาพทีAต่างกนั 

(7) การสืAอสารกบัผูป่้วย ญาติ และผูร่้วมงาน 

(8) การสร้างความสมัพนัธ์อนัดีระหวา่งแพทยแ์ละผูร่้วมงาน 
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2. Professionalism 

    1) Patient-centered care 

       (1) การยดึถือประโยชนข์องผูป่้วยเป็นหลกั 

       (2) การรักษาความน่าเชืAอถือของผูป่้วย สงัคม 

            - การรักษามาตรฐานการดูแลรักษาผูป่้วยใหดี้ทีAสุด 

            - การใหเ้กียรติและยอมรับเพืAอนร่วมวชิาชีพ เพืAอนร่วมงาน ผูป่้วย และญาติ 

            - ความสามารถปรับตนเองใหเ้ขา้กบัสภาวะหรือเหตุการณ์ทีAไม่คาดคิดไวก่้อน 

    2) พฤตินิสยั 

       (1) ความรับผดิชอบ และความตรงต่อเวลา 

       (2) การแต่งกายใหเ้หมาะสมกบักาลเทศะ 

    3) Medical Ethics 

       (1) การหลีกเลีAยงการรับผลประโยชนส่์วนตวั รวมถึงการรับของจากบริษทัภณัฑท์างการแพทย ์

       (2) การนบัถือใหเ้กียรติและสิทธิ รวมทัQงความเห็นของผูป่้วย ในกรณีผูป่้วยไม่เห็นดว้ยกบัการรักษา 

            หรือปฏิเสธการรักษา กรณีญาติและผูป่้วยร้องขอตามสิทธิผูป่้วย 

       (3) การขอความยนิยอมจากผูป่้วยในการดูแลรักษาและหตัถการ 

       (4) ในกรณีทีAผูป่้วยตดัสินใจไม่ไดต้อ้งสามารถเลือกผูต้ดัสินใจแทนผูป่้วยได ้

       (5) การปฏิบติัในกรณีทีAผูป่้วยร้องขอการรักษาทีAไม่มีประโยชนห์รือมีอนัตราย 

       (6) การรักษาความลบัและเปิดเผยขอ้มูลผูป่้วย 

       (7) การประเมินขีดความสามารถ และยอมรับขอ้ผดิพลาดของตนเอง 
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3. เนืQอหาการเรียนรู้และการประเมนิ  

EPA 1: Management of red cell disorders 

Title of the EPA Management of red cell disorders 

Specifications 1. Detect significant problems of patients 

2. Perform systemic physical examination correctly 

3. Able to identify clinical relevant problems/differential diagnosis 

4. Provide appropriate and relevant investigations  

5. Provide proper and adequate management 

6. Inform patients with proper and adequate information  

7. Record proper and adequate clinical information 

 
Context Ambulatory setting and inpatient setting  

Domains of competence Patient care / Medical knowledge and skills / Practice-based learning / Interpersonal 

and communication skills / Professionalism / System-based practice 

Knowledge, skills, attitude 

and behavior and required 

experience for entrustment 

Knowledge: clinical management of common medical problems, rational use of drugs 

and investigations, the reimbursement of various health care systems.  

Skills: history taking, physical examination, clinical reasoning and decision making, 

communication with patients and family. 

Attitude and behavior: professionalism. 

Experience: 

- Demonstrate experience coping with patients with red cell disorders 2 cases/item; 

at least 8 items  within the 2 years of training 

- Completeness of OPD/IPD records: 1 record/week/rotation 

Assessment information 

source to assess progress 

and ground for a 

summative entrustment 

decision 

- Direct observation 

- Information from colleagues (multisource feedback) 

- Medical records 

- Bed-side discussion 

 

Entrustment for which 

level of supervision is to be 

reached at which stage of 

training? 

- Execution with reactive supervision (on request) by the end of second year – level 

3 (10 cases in different diseases/problems) 

- Unsupervised at the end of third year – level 4 (10 cases in different 

diseases/problems) 
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Milestone EPA 1: Management of red cell disorders 

 Y R2 /F1 
Y R3 

/F2 

การดูแลรักษาผู้ป่วย (Patient care)   

ก. มีทกัษะในการซกัประวติั ตรวจรางกายผูป่้วย ทาํหตัถการ และการรวบรวมขอ้มูล Ö Ö 

ข. วนิิจฉยั บาํบดัรักษาภาวะผดิปกติทางอายรุศาสตร์ทีAพบโดยทัAวไปในประเทศไทยได ้ Ö Ö 

ค. บนัทึกรายงานผูป่้วยไดอ้ยา่งสมบูรณ์และสมํAาเสมอ Ö Ö 

ง. ป้องกนัโรคและสร้างเสริมสุขภาพ Ö Ö 

ความรู้ ความเชี8ยวชาญ และความสามารถในการนําไปใช้แก้ปัญหาและสังคมรอบด้าน (Medical knowledge and 

skills) 
  

ก. เขา้ใจวทิยาศาสตร์การแพทยพื์Qนฐานของร่างกายและจิตใจ Ö Ö 

ข. มีความรู้ความสามารถในวชิาชีพและเชีAยวชาญในสาขาอายรุศาสตร์ Ö Ö 

การเรียนรู้จากการปฏบัิต ิ(Practice-based learning)   

ก. มีความคิดสร้างสรรคต์ามหลกัวทิยาศาสตร์ในการสร้างความรู้ใหม่ และพฒันาระบบบริการสุขภาพ   

ข. ดาํเนินการวจิยัทางการแพทยแ์ละสาธารณสุขได ้   

ค. การใชย้าอยา่งสมเหตุผล Ö Ö 

ง. เรียนรู้และเพิAมประสบการณ์ไดด้ว้ยตนเองจากการปฏิบติั Ö Ö 

ทกัษะปฏิสัมพนัธ์ และการสื8อสาร (Interpersonal and communication skills)   

ก. นาํเสนอขอ้มูลผูป่้วย และอภิปรายปัญหาอยา่งมีประสิทธิภาพ Ö Ö 

ข. ถ่ายทอดความรู้และทกัษะใหแ้ก่แพทย ์นกัศึกษาแพทย ์และบุคลากรทางการแพทย ์ Ö Ö 

ค. สืAอสารใหข้อ้มูลแก่ญาติและผูป่้วยไดอ้ยา่งถูกตอ้งและมีประสิทธิภาพโดยมีเมตตา เคารพการตดัสินใจและ
ศกัดิe ศรีของความเป็นมนุษย ์

Ö Ö 

ง. มีมนุษยสมัพนัธ์ดี ทาํงานกบัผูร่้วมงานทุกระดบัอยา่งมีประสิทธิภาพ Ö Ö 

จ. เป็นทีAปรึกษาและใหค้าํแนะนาํแก่แพทยแ์ละบุคลากรอืAน โดยเฉพาะทางอายรุศาสตร์ Ö Ö 

ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)   

ก. มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติอนัดีต่อผูป่้วย ญาติ ผูร่้วมงาน เพืAอนร่วมวชิาชีพ และชุมชน Ö Ö 

ข. มีความสนใจใฝ่รู้ และสามารถพฒันาไปสู่ความเป็นผูเ้รียนรู้ต่อเนืAองตลอดชีวติ (Continuous Professional 

Development) 
Ö Ö 

ค. มีความรับผดิชอบต่องานทีAไดรั้บมอบหมาย Ö Ö 

ง. คาํนึงถึงผลประโยชนส่์วนรวม Ö Ö 

การปฏบัิตงิานให้เข้ากบัระบบ (System-based practice)   

ก. มีความรู้เกีAยวกบัระบบสุขภาพและระบบยาของประเทศ Ö Ö 

ข. มีความรู้ และมีส่วนร่วมในระบบพฒันาคุณภาพการดูแลรักษาผูป่้วย Ö Ö 

ค. มีความรู้ความเขา้ใจเรืAองความปลอดภยัของผูป่้วย Ö Ö 

ง. มีความรู้ความเขา้ใจเกีAยวกบัสิทธิของผูป่้วย Ö Ö 

จ. ใชท้รัพยากรสุขภาพอยา่งเหมาะสม (Cost Consciousness Medicine) และสามารถปรับเปลีAยนการดูแลรักษา

ผูป่้วยใหเ้ขา้กบับริบทของการบริการสาธารณสุขไดต้ามมาตรฐานวชิาชีพ 
Ö Ö 
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EPA 2: Management of bleeding and thrombotic disorders 

Title of the EPA Management of bleeding and thrombotic disorders 

Specifications 1. Able to appraise patients’ severity 

2. Able to detect significant history/symptoms from patients /relatives/referral 

physicians 

3. Perform systemic physical examination correctly 

4. Able to identify clinical relevant problems/differential diagnosis 

5. Provide appropriate and relevant  investigations  

6. Provide proper and adequate management 

7. Provide proper and adequate informations to the patients/relatives/referral 

physicians 

8. Record proper and adequate clinical information 

9. Able to lead and communicate with the health-care team 

Context In-patient setting 

Domains of competence Patient care / Medical knowledge and skills / Practice-based learning / 

Interpersonal and communication skills / Professionalism / System-based 

practice 

Knowledge, skills, attitude 

and behavior and required 

experience for entrustment 

Knowledge: clinical management of common medical problems, rational use of 

drugs and investigations, reimbursement of various health care systems.  

Skills: history taking, physical examination, clinical reasoning and decision 

making, communication with patients and family, leadership in team working.    

Attitude and behavior: professionalism 

Experience: 

- Demonstrate experience coping with patients’ problems at the medical wards 

15 cases in different diseases/problems/rotation  

- Completeness of 4 medical records/rotation 

 
Assessment information 

source to assess progress 

and ground for a 

summative entrustment 

decision 

- Direct observation 

- Information from colleagues (multisource feedback) 

- Medical records 

- Bed-side discussion 

- Medical conferences 

Entrustment for which 

level of supervision is to be 

reached at which stage of 

training? 

- Execution with reactive supervision (on request) by the end of first year – 

level 3 (10 cases in different diseases/problems) 

- Unsupervised at the end of second year – level 4 (10 cases in different 

diseases/problems) 

 

 



 

หลกัสูตรแพทยป์ระจาํบา้นอายรุศาสตร์โรคเลือด 21 ส.ค. 2562 

27 

Milestones EPA 2: Management of bleeding and thrombotic disorders 

 
Y R2 

/F1 

Y R3 

/F2 

การดูแลรักษาผู้ป่วย (Patient care)   

ก. มีทกัษะในการซกัประวติั ตรวจรางกายผูป่้วย ทาํหตัถการ และการรวบรวมขอ้มูล Ö Ö 

ข. วนิิจฉยั บาํบดัรักษาภาวะผดิปกติทางอายรุศาสตร์ทีAพบโดยทัAวไปในประเทศไทยได ้ Ö Ö 

ค. บนัทึกรายงานผูป่้วยไดอ้ยา่งสมบูรณ์และสมํAาเสมอ Ö Ö 

ง. ป้องกนัโรคและสร้างเสริมสุขภาพ Ö Ö 

ความรู้ ความเชี8ยวชาญ และความสามารถในการนําไปใช้แก้ปัญหาและสังคมรอบด้าน (Medical knowledge 

and skills) 
  

ก. เขา้ใจวทิยาศาสตร์การแพทยพื์Qนฐานของร่างกายและจิตใจ Ö Ö 

ข. มีความรู้ความสามารถในวชิาชีพและเชีAยวชาญในสาขาอายรุศาสตร์ Ö Ö 

การเรียนรู้จากการปฏบัิต ิ(Practice-based learning)   

ก. ดาํเนินการวจิยัทางการแพทยแ์ละสาธารณสุขได ้   

ข. การใชย้าและทรัพยากรอยา่งสมเหตุผล Ö Ö 

ค. เรียนรู้และเพิAมประสบการณ์ไดด้ว้ยตนเองจากการปฏิบติั Ö Ö 

ทกัษะปฏสัิมพนัธ์ และการสื8อสาร (Interpersonal and communication skills)   

ก. นาํเสนอขอ้มูลผูป่้วย และอภิปรายปัญหาอยา่งมีประสิทธิภาพ Ö Ö 

ข. ถ่ายทอดความรู้และทกัษะใหแ้ก่แพทย ์นกัศึกษาแพทย ์และบุคลากรทางการแพทย ์ Ö Ö 

ค. สืAอสารใหข้อ้มูลแก่ญาติและผูป่้วยไดอ้ยา่งถูกตอ้งและมีประสิทธิภาพโดยมีเมตตา เคารพการตดัสินใจและ
ศกัดิe ศรีของความเป็นมนุษย ์

Ö Ö 

ง. มีมนุษยสมัพนัธ์ดี ทาํงานกบัผูร่้วมงานทุกระดบัอยา่งมีประสิทธิภาพ Ö Ö 

จ. เป็นทีAปรึกษาและใหค้าํแนะนาํแก่แพทยแ์ละบุคลากรอืAน โดยเฉพาะทางอายรุศาสตร์ Ö Ö 

ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)   

ก. มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติอนัดีต่อผูป่้วย ญาติ ผูร่้วมงาน เพืAอนร่วมวชิาชีพ และชุมชน Ö Ö 

ข. มีความสนใจใฝ่รู้ และสามารถพฒันาไปสู่ความเป็นผูเ้รียนรู้ต่อเนืAองตลอดชีวติ (Continuous Professional 

Development) 
Ö Ö 

ค. มีความรับผดิชอบต่องานทีAไดรั้บมอบหมาย Ö Ö 

ง. คาํนึงถึงผลประโยชนส่์วนรวม Ö Ö 

การปฏบัิตงิานให้เข้ากบัระบบ (System-based practice)   

ก. มีความรู้เกีAยวกบัระบบสุขภาพและระบบยาของประเทศ Ö Ö 

ข. มีความรู้ และมีส่วนร่วมในระบบพฒันาคุณภาพการดูแลรักษาผูป่้วย Ö Ö 

ค. มีความรู้ความเขา้ใจเรืAองความปลอดภยัของผูป่้วย Ö Ö 

ง. มีความรู้ความเขา้ใจเกีAยวกบัสิทธิของผูป่้วย Ö Ö 

จ. ใชท้รัพยากรสุขภาพอยา่งเหมาะสม (Cost Consciousness Medicine) และสามารถปรับเปลีAยนการดูแลรักษา

ผูป่้วยใหเ้ขา้กบับริบทของการบริการสาธารณสุขไดต้ามมาตรฐานวชิาชีพ 
Ö Ö 
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EPA 3: Management of hematologic malignancy 

Title of the EPA Management of hematologic malignancy 

Specifications 1. Detect significant problems/severity of patients 

2. Perform systemic physical examination correctly 

3. Able to identify clinical relevant problems/differential diagnosis 

4. Provide appropriate and relevant investigations  

5. Provide proper and adequate management including  

    chemotherapy 

6. Provide proper and adequate emergency management 

7. Inform patients/relative with proper and adequate information 

8. Record proper and adequate clinical information 

9. Able to lead and communicate with the health-care team 

Context Ambulatory setting and inpatient setting  

Domains of competence Patient care/ Medical knowledge and skills/Practice-based learning / 

Interpersonal and communication skills / Professionalism / System-based 

practice 

Knowledge, skills, attitude 

and behavior and required 

experience for entrustment 

Knowledge: clinical management of common medical problems, rational use of 

drugs and investigations, the reimbursement of various health care systems.  

Skills: history taking, physical examination, clinical reasoning and decision 

making, communication with patients and family. 

Attitude and behavior: professionalism. 

Experience: 

- Demonstrate experience coping with patients with hematologic malignancy 2 

cases/item  within the 2 years of training 

- Completeness of OPD/IPD records: 1 record/week/rotation 

Assessment information 

source to assess progress 

and ground for a 

summative entrustment 

decision 

- Direct observation 

- Information from colleagues (multisource feedback) 

- Medical records 

- Bed-side discussion 

 

Entrustment for which 

level of supervision is to be 

reached at which stage of 

training? 

- Execution with reactive supervision (on request) by the end of second year – 

level 3 (10 cases in different diseases/problems) 

- Unsupervised at the end of third year – level 4 (10 cases in different 

diseases/problems) 
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Milestone EPA 3: Management of hematologic malignancy 

 Y R2 /F1 Y R3 /F2 

การดูแลรักษาผู้ป่วย (Patient care)   

ก. มีทกัษะในการซกัประวติั ตรวจรางกายผูป่้วย ทาํหตัถการ และการรวบรวมขอ้มูล Ö Ö 

ข. วนิิจฉยั บาํบดัรักษาภาวะผดิปกติทางอายรุศาสตร์ทีAพบโดยทัAวไปในประเทศไทยได ้ Ö Ö 

ค. บนัทึกรายงานผูป่้วยไดอ้ยา่งสมบูรณ์และสมํAาเสมอ Ö Ö 

ง. ป้องกนัโรคและสร้างเสริมสุขภาพ Ö Ö 

ความรู้ ความเชี8ยวชาญ และความสามารถในการนําไปใช้แก้ปัญหาและสังคมรอบด้าน (Medical knowledge 

and skills) 
  

ก. เขา้ใจวทิยาศาสตร์การแพทยพื์Qนฐานของร่างกายและจิตใจ Ö Ö 

ข. มีความรู้ความสามารถในวชิาชีพและเชีAยวชาญในสาขาอายรุศาสตร์ Ö Ö 

การเรียนรู้จากการปฏบัิต ิ(Practice-based learning)   

ก. มีความคิดสร้างสรรคต์ามหลกัวทิยาศาสตร์ในการสร้างความรู้ใหม่ และพฒันาระบบบริการสุขภาพ   

ข. ดาํเนินการวจิยัทางการแพทยแ์ละสาธารณสุขได ้   

ค. การใชย้าอยา่งสมเหตุผล Ö Ö 

ง. เรียนรู้และเพิAมประสบการณ์ไดด้ว้ยตนเองจากการปฏิบติั Ö Ö 

ทกัษะปฏสัิมพนัธ์ และการสื8อสาร (Interpersonal and communication skills)   

ก. นาํเสนอขอ้มูลผูป่้วย และอภิปรายปัญหาอยา่งมีประสิทธิภาพ Ö Ö 

ข. ถ่ายทอดความรู้และทกัษะใหแ้ก่แพทย ์นกัศึกษาแพทย ์และบุคลากรทางการแพทย ์ Ö Ö 

ค. สืAอสารใหข้อ้มูลแก่ญาติและผูป่้วยไดอ้ยา่งถูกตอ้งและมีประสิทธิภาพโดยมีเมตตา เคารพการตดัสินใจ
และศกัดิe ศรีของความเป็นมนุษย ์

Ö Ö 

ง. มีมนุษยสมัพนัธ์ดี ทาํงานกบัผูร่้วมงานทุกระดบัอยา่งมีประสิทธิภาพ Ö Ö 

จ. เป็นทีAปรึกษาและใหค้าํแนะนาํแก่แพทยแ์ละบุคลากรอืAน โดยเฉพาะทางอายรุศาสตร์ Ö Ö 

ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)   

ก. มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติอนัดีต่อผูป่้วย ญาติ ผูร่้วมงาน เพืAอนร่วมวชิาชีพ และชุมชน Ö Ö 

ข. มีความสนใจใฝ่รู้ และสามารถพฒันาไปสู่ความเป็นผูเ้รียนรู้ต่อเนืAองตลอดชีวติ (Continuous 

Professional Development) 
Ö Ö 

ค. มีความรับผดิชอบต่องานทีAไดรั้บมอบหมาย Ö Ö 

ง. คาํนึงถึงผลประโยชนส่์วนรวม Ö Ö 

การปฏบัิตงิานให้เข้ากบัระบบ (System-based practice)   

ก. มีความรู้เกีAยวกบัระบบสุขภาพและระบบยาของประเทศ Ö Ö 

ข. มีความรู้ และมีส่วนร่วมในระบบพฒันาคุณภาพการดูแลรักษาผูป่้วย Ö Ö 

ค. มีความรู้ความเขา้ใจเรืAองความปลอดภยัของผูป่้วย Ö Ö 

ง. มีความรู้ความเขา้ใจเกีAยวกบัสิทธิของผูป่้วย Ö Ö 

จ. ใชท้รัพยากรสุขภาพอยา่งเหมาะสม (Cost Consciousness Medicine) และสามารถปรับเปลีAยนการดูแล

รักษาผูป่้วยใหเ้ขา้กบับริบทของการบริการสาธารณสุขไดต้ามมาตรฐานวชิาชีพ 
Ö Ö 
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EPA 4: Performing bone marrow study 

Title of the EPA Performing bone marrow study 

Specifications 1. Perform peripheral blood smear (PBS) and PBS interpretation 

2. Perform BM aspiration/biopsy and interpretation 

3. Understanding principle of investigation 

4. Provide appropriate and relevant investigations  

5. Provide proper interpretation and application to the patient 

6. Inform patients with proper and adequate information  

7. Record proper and adequate clinical information 

Context Ambulatory setting and inpatient setting  

Domains of competence Patient care / Medical knowledge and skills / Practice-based learning / 

Interpersonal and communication skills / Professionalism / System-based 

practice 

Knowledge, skills, attitude 

and behavior and required 

experience for entrustment 

Knowledge: clinical management of common laboratory investigation, rational 

use of investigations, the reimbursement of various health care systems.  

Skills: Perform peripheral blood smear (PBS) and PBS interpretation 

, BM aspiration/biopsy procedure, clinical reasoning and decision making, 

communication with patients and family. 

Attitude and behavior: professionalism. 

Experience: 

- Demonstrate experience BM study (2 cases of level 4 at 2nd year) (2 cases of 

level 5 at 3rd year) 

- Investigation 2 cases/item within the 2 years of training 

- Completeness of OPD/IPD records: 1 record/week/rotation 

Assessment information 

source to assess progress 

and ground for a 

summative entrustment 

decision 

- Direct observation 

- Information from colleagues (multisource feedback) 

- Medical records 

- Bed-side discussion 

 

Entrustment for which 

level of supervision is to be 

reached at which stage of 

training? 

- Execution with reactive supervision (on request) by the end of second year – 

level 3 (10 cases in different diseases/problems) 

- Unsupervised at the end of third year – level 4 (10 cases in different 

diseases/problems) 
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Milestone EPA 4: Performing bone marrow study 

 
Y R2 

/F1 

Y R3 

/F2 

การดูแลรักษาผู้ป่วย (Patient care)   

ก. มีทกัษะในการซกัประวติั ตรวจรางกายผูป่้วย ทาํหตัถการ และการรวบรวมขอ้มูล Ö Ö 

ข. วนิิจฉยั บาํบดัรักษาภาวะผดิปกติทางอายรุศาสตร์ทีAพบโดยทัAวไปในประเทศไทยได ้ Ö Ö 

ค. บนัทึกรายงานผูป่้วยไดอ้ยา่งสมบูรณ์และสมํAาเสมอ Ö Ö 

ง. ป้องกนัโรคและสร้างเสริมสุขภาพ Ö Ö 

ความรู้ ความเชี8ยวชาญ และความสามารถในการนําไปใช้แก้ปัญหาและสังคมรอบด้าน (Medical knowledge 

and skills) 
  

ก. เขา้ใจวทิยาศาสตร์การแพทยพื์Qนฐานของร่างกายและจิตใจ Ö Ö 

ข. มีความรู้ความสามารถในวชิาชีพและเชีAยวชาญในสาขาอายรุศาสตร์ Ö Ö 

การเรียนรู้จากการปฏบัิต ิ(Practice-based learning)   

ก. มีความคิดสร้างสรรคต์ามหลกัวทิยาศาสตร์ในการสร้างความรู้ใหม่ และพฒันาระบบบริการสุขภาพ   

ข. ดาํเนินการวจิยัทางการแพทยแ์ละสาธารณสุขได ้   

ค. การใชย้าอยา่งสมเหตุผล Ö Ö 

ง. เรียนรู้และเพิAมประสบการณ์ไดด้ว้ยตนเองจากการปฏิบติั Ö Ö 

ทกัษะปฏสัิมพนัธ์ และการสื8อสาร (Interpersonal and communication skills)   

ก. นาํเสนอขอ้มูลผูป่้วย และอภิปรายปัญหาอยา่งมีประสิทธิภาพ Ö Ö 

ข. ถ่ายทอดความรู้และทกัษะใหแ้ก่แพทย ์นกัศึกษาแพทย ์และบุคลากรทางการแพทย ์ Ö Ö 

ค. สืAอสารใหข้อ้มูลแก่ญาติและผูป่้วยไดอ้ยา่งถูกตอ้งและมีประสิทธิภาพโดยมีเมตตา เคารพการตดัสินใจ
และศกัดิe ศรีของความเป็นมนุษย ์

Ö Ö 

ง. มีมนุษยสมัพนัธ์ดี ทาํงานกบัผูร่้วมงานทุกระดบัอยา่งมีประสิทธิภาพ Ö Ö 

จ. เป็นทีAปรึกษาและใหค้าํแนะนาํแก่แพทยแ์ละบุคลากรอืAน โดยเฉพาะทางอายรุศาสตร์ Ö Ö 

ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)   

ก. มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติอนัดีต่อผูป่้วย ญาติ ผูร่้วมงาน เพืAอนร่วมวชิาชีพ และชุมชน Ö Ö 

ข. มีความสนใจใฝ่รู้ และสามารถพฒันาไปสู่ความเป็นผูเ้รียนรู้ต่อเนืAองตลอดชีวติ (Continuous Professional 

Development) 
Ö Ö 

ค. มีความรับผดิชอบต่องานทีAไดรั้บมอบหมาย Ö Ö 

ง. คาํนึงถึงผลประโยชนส่์วนรวม Ö Ö 

การปฏบัิตงิานให้เข้ากบัระบบ (System-based practice)   

ก. มีความรู้เกีAยวกบัระบบสุขภาพและระบบยาของประเทศ Ö Ö 

ข. มีความรู้ และมีส่วนร่วมในระบบพฒันาคุณภาพการดูแลรักษาผูป่้วย Ö Ö 

ค. มีความรู้ความเขา้ใจเรืAองความปลอดภยัของผูป่้วย Ö Ö 

ง. มีความรู้ความเขา้ใจเกีAยวกบัสิทธิของผูป่้วย Ö Ö 

จ. ใชท้รัพยากรสุขภาพอยา่งเหมาะสม (Cost Consciousness Medicine) และสามารถปรับเปลีAยนการดูแล

รักษาผูป่้วยใหเ้ขา้กบับริบทของการบริการสาธารณสุขไดต้ามมาตรฐานวชิาชีพ 
Ö Ö 
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EPA 5: Providing consultation of general hematologic problem 

Title of the EPA Providing Consultation of general hematologic problem 

Specifications 1. Able to detect significant history/symptoms from patients/   

   relatives/consulting physicians 

2. Perform systemic physical examination correctly 

3. Able to identify clinical relevant problems and/or patient’s 

   risks to particular procedures/interventions 

4. Provide appropriate and relevant investigations  

5. Provide proper and adequate management including plan of  

   follow-up 

6. Effectively communicate with consulting physicians and  

    patients with proper and adequate information  

7. Record proper and adequate clinical information 

Context Outpatient/in-patient/emergency/intensive care setting 

Domains of competence Patient care/Medical knowledge and skills/Interpersonal and communication 

skills/Professionalism 

Knowledge, skills, attitude 

and behavior and required 

experience for entrustment 

Knowledge: clinical management of common hematologic problems occurring in 

other specialties, clinical risks of particular patients undergoing 

interventions/procedures, rational use of drugs and investigations, the 

reimbursement of various health care systems.  

Skills: history taking, physical examination, clinical reasoning and decision 

making, communication with consulting physicians,  

patients and family. 

Attitude and behavior: professionalism 

Experience: 

- Demonstrate experience coping with providing consultation to other 

specialties 10 cases/rotation  

- Completeness of consultation records: 1 record/week/rotation 

Assessment information 

source to assess progress 

and ground for a 

summative entrustment 

decision 

- Direct observation 

- Information from colleagues (multisource feedback) 

- Medical records 

- Bed-side discussion 

 

Entrustment for which 

level of supervision is to be 

reached at which stage of 

training? 

- Execution with reactive supervision (on request) by the end of second year – 

level 3 (5 cases in different diseases/problems) 

- Unsupervised at the end of third year – level 4 (5 cases in different 

diseases/problems) 
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Milestone EPA 5: Providing consultation of general hematologic problem 

 
Y R2 

/F1 

Y R3 

/F2 

การดูแลรักษาผู้ป่วย (Patient care)   

ก. มีทกัษะในการซกัประวติั ตรวจรางกายผูป่้วย ทาํหตัถการ และการรวบรวมขอ้มูล Ö Ö 

ข. วนิิจฉยั บาํบดัรักษาภาวะผดิปกติทางอายรุศาสตร์ทีAพบโดยทัAวไปในประเทศไทยได ้ Ö Ö 

ค. บนัทึกรายงานผูป่้วยไดอ้ยา่งสมบูรณ์และสมํAาเสมอ Ö Ö 

ง. ป้องกนัโรคและสร้างเสริมสุขภาพ Ö Ö 

ความรู้ ความเชี8ยวชาญ และความสามารถในการนําไปใช้แก้ปัญหาและสังคมรอบด้าน (Medical knowledge 

and skills) 
  

ก. เขา้ใจวทิยาศาสตร์การแพทยพื์Qนฐานของร่างกายและจิตใจ Ö Ö 

ข. มีความรู้ความสามารถในวชิาชีพและเชีAยวชาญในสาขาอายรุศาสตร์ Ö Ö 

การเรียนรู้จากการปฏบัิต ิ(Practice-based learning)   

ก. มีความคิดสร้างสรรคต์ามหลกัวทิยาศาสตร์ในการสร้างความรู้ใหม่ และพฒันาระบบบริการสุขภาพ   

ข. ดาํเนินการวจิยัทางการแพทยแ์ละสาธารณสุขได ้   

ค. การใชย้าอยา่งสมเหตุผล Ö Ö 

ง. เรียนรู้และเพิAมประสบการณ์ไดด้ว้ยตนเองจากการปฏิบติั Ö Ö 

ทกัษะปฏสัิมพนัธ์ และการสื8อสาร (Interpersonal and communication skills)   

ก. นาํเสนอขอ้มูลผูป่้วย และอภิปรายปัญหาอยา่งมีประสิทธิภาพ Ö Ö 

ข. ถ่ายทอดความรู้และทกัษะใหแ้ก่แพทย ์นกัศึกษาแพทย ์และบุคลากรทางการแพทย ์ Ö Ö 

ค. สืAอสารใหข้อ้มูลแก่ญาติและผูป่้วยไดอ้ยา่งถูกตอ้งและมีประสิทธิภาพโดยมีเมตตา เคารพการตดัสินใจ
และศกัดิe ศรีของความเป็นมนุษย ์

Ö Ö 

ง. มีมนุษยสมัพนัธ์ดี ทาํงานกบัผูร่้วมงานทุกระดบัอยา่งมีประสิทธิภาพ Ö Ö 

จ. เป็นทีAปรึกษาและใหค้าํแนะนาํแก่แพทยแ์ละบุคลากรอืAน โดยเฉพาะทางอายรุศาสตร์ Ö Ö 

ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)   

ก. มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติอนัดีต่อผูป่้วย ญาติ ผูร่้วมงาน เพืAอนร่วมวชิาชีพ และชุมชน Ö Ö 

ข. มีความสนใจใฝ่รู้ และสามารถพฒันาไปสู่ความเป็นผูเ้รียนรู้ต่อเนืAองตลอดชีวติ (Continuous Professional 

Development) 
Ö Ö 

ค. มีความรับผดิชอบต่องานทีAไดรั้บมอบหมาย Ö Ö 

ง. คาํนึงถึงผลประโยชนส่์วนรวม Ö Ö 

การปฏบัิตงิานให้เข้ากบัระบบ (System-based practice)   

ก. มีความรู้เกีAยวกบัระบบสุขภาพและระบบยาของประเทศ Ö Ö 

ข. มีความรู้ และมีส่วนร่วมในระบบพฒันาคุณภาพการดูแลรักษาผูป่้วย Ö Ö 

ค. มีความรู้ความเขา้ใจเรืAองความปลอดภยัของผูป่้วย Ö Ö 

ง. มีความรู้ความเขา้ใจเกีAยวกบัสิทธิของผูป่้วย Ö Ö 

จ. ใชท้รัพยากรสุขภาพอยา่งเหมาะสม (Cost Consciousness Medicine) และสามารถปรับเปลีAยนการดูแล

รักษาผูป่้วยใหเ้ขา้กบับริบทของการบริการสาธารณสุขไดต้ามมาตรฐานวชิาชีพ 
Ö Ö 
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EPA 6: Providing palliative care (ประเมนิจาก portfolio) 

Title of the EPA (6.1) Breaking bad news to patients with incurable diseases 

Specifications 1. Conveying a conversation to inform a diagnosis of the incurable disease to 

patients with or without their relatives 

2. Active listening to the patients’ perception and concerns 

3. Supporting the patients and maintaining realistic hope 

Context Outpatient/in-patient/intensive care setting 

Domains of competence  Patient care/Medical knowledge and skills/Interpersonal and communication 

skills/ Professionalism 

Knowledge, skills, attitude 

and behavior and required 

experience for entrustment 

Knowledge 

- A necessary basic knowledge on the patient’s disease in particular natural 

course and prognosis 

- The 6-steps “SPIKES” model of breaking bad news 

- Common emotional responses of patients after receiving bad news 

Skills 

- Basic communication skills 

- Skills in responding to common patients’ emotional responses after 

receiving bad news 

 

 

Attitudes 

- Manners 

- Empathic 

- Optimistic 

- Telling the truth 

- Maintaining realistic hope 

Experience 

- Demonstrate experience coping with breaking bad news to patients with 

incurable diseases in 10 different cases within 2 years of training 

Assessment information 

sources to assess progress 

and ground for a 

summative entrustment 

decision 

- Direct observation 

- Information from colleagues (multisource feedback) 

- Medical conferences 

Entrustment for which 

level of supervision is to be 

- Execution with reactive supervision (on request) by the end of second year – 

level 3 (3 cases in different scenario) 

- Unsupervised at the end of third year – level 4 (3 cases in different scenario) 
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reached at which stage of 

training? 

Title of the EPA (6.2) Advanced care planning to patients with end-of-life incurable diseases 

Specifications 1. Initiating a conversation to the patients with end-of-life incurable diseases 

(with or without their relatives) to plan ahead the future action when the 

patient may not be capable to make decision e.g. proxy, life-prolongation 

modalities, intubation and CPR 

2. Explaining the possible choices with unbiased view and without rush 

3. Active listening to the patients’ opinions and desires 

4. Respect the patients’ decisions 

Context Outpatient/in patient/intensive care setting 

Domains of competence  Patient care/ Medical knowledge and skills/ Interpersonal and communication 

skills/ Professionalism 

Required experience, 

knowledge, skills, attitudes 

Knowledge 

- Knowledge on the prognosis of the patients 

- Knowledge on the EOL treatment modalities 

Skills 

- Basic communication skills 

- Advocacy counseling skill 

Attitudes 

- Telling the truth 

- Unbiased views 

- Respect the patients’ decisions  

- Empathic 

Experience 

- Demonstrate experience coping with advanced care planning to patients 

with end-of-life incurable diseases in 5 different cases within 2 years of 

training 

Assessment information 

sources to assess progress 

and ground for a 

summative entrustment 

decision 

- Direct observation 

- Information from colleagues (multisource feedback) 

- Medical conferences 

Entrustment for which 

level of supervision is to be 

reached at which stage of 

training? 

- Unsupervised at the end of third year – level 4 (2 cases in different scenario) 
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Milestones EPA 6: Providing palliative care 

 
Y R2 

/F1 

Y R3 

/F2 

การดูแลรักษาผู้ป่วย (Patient care)   

ก. มีทกัษะในการซกัประวติั ตรวจร่างกายผูป่้วย ทาํหตัถการ และการรวบรวมขอ้มูล Ö Ö 

ข. วนิิจฉยั บาํบดัรักษาภาวะผดิปกติทางอายรุศาสตร์ทีAพบโดยทัAวไปในประเทศไทยได ้ Ö Ö 

ค. บนัทึกรายงานผูป่้วยไดอ้ยา่งสมบูรณ์และสมํAาเสมอ   

ง. ป้องกนัโรคและสร้างเสริมสุขภาพ   

ความรู้ ความเชี8ยวชาญ และความสามารถในการนําไปใช้แก้ปัญหาและสังคมรอบด้าน (Medical knowledge 

and skills) 
  

ก. เขา้ใจวทิยาศาสตร์การแพทยพื์Qนฐานของร่างกายและจิตใจ   

ข. มีความรู้ความสามารถในวชิาชีพและเชีAยวชาญในสาขาอายรุศาสตร์ Ö Ö 

การเรียนรู้จากการปฏบัิต ิ(Practice-based learning)   

ก. ดาํเนินการวจิยัทางการแพทยแ์ละสาธารณสุขได ้   

ข. การใชย้าและทรัพยากรอยา่งสมเหตุผล   

ค. เรียนรู้และเพิAมประสบการณ์ไดด้ว้ยตนเองจากการปฏิบติั Ö Ö 

ทกัษะปฏสัิมพนัธ์ และการสื8อสาร (Interpersonal and communication skills)   

ก. นาํเสนอขอ้มูลผูป่้วย และอภิปรายปัญหาอยา่งมีประสิทธิภาพ   

ข. ถ่ายทอดความรู้และทกัษะใหแ้ก่แพทย ์นกัศึกษาแพทย ์และบุคลากรทางการแพทย ์  Ö 

ค. สืAอสารใหข้อ้มูลแก่ญาติและผูป่้วยไดอ้ยา่งถูกตอ้งและมีประสิทธิภาพโดยมีเมตตา เคารพการตดัสินใจ
และศกัดิe ศรีของความเป็นมนุษย ์

Ö Ö 

ง. มีมนุษยสมัพนัธ์ดี ทาํงานกบัผูร่้วมงานทุกระดบัอยา่งมีประสิทธิภาพ Ö Ö 

จ. เป็นทีAปรึกษาและใหค้าํแนะนาํแก่แพทยแ์ละบุคลากรอืAน โดยเฉพาะทางอายรุศาสตร์  Ö Ö 

ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)   

ก. มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติอนัดีต่อผูป่้วย ญาติ ผูร่้วมงาน เพืAอนร่วมวชิาชีพ และชุมชน Ö Ö 

ข. มีความสนใจใฝ่รู้ และสามารถพฒันาไปสู่ความเป็นผูเ้รียนรู้ต่อเนืAองตลอดชีวติ (Continuous Professional 

Development) 
  

ค. มีความรับผดิชอบต่องานทีAไดรั้บมอบหมาย   

ง. คาํนึงถึงผลประโยชนส่์วนรวม   

การปฏบัิตงิานให้เข้ากบัระบบ (System-based practice)   

ก. มีความรู้เกีAยวกบัระบบสุขภาพและระบบยาของประเทศ   

ข. มีความรู้ และมีส่วนร่วมในระบบพฒันาคุณภาพการดูแลรักษาผูป่้วย   

ค. มีความรู้ความเขา้ใจเรืAองความปลอดภยัของผูป่้วย   

ง. มีความรู้ความเขา้ใจเกีAยวกบัสิทธิของผูป่้วย Ö Ö 

จ. ใชท้รัพยากรสุขภาพอยา่งเหมาะสม (Cost Consciousness Medicine) และสามารถปรับเปลีAยนการดูแล

รักษาผูป่้วยใหเ้ขา้กบับริบทของการบริการสาธารณสุขไดต้ามมาตรฐานวชิาชีพ 
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EPA 7: Demonstrating  life-long learning activity (ประเมนิจาก portfolio) 

Title of the EPA Demonstrating Life-long learning activity 

Specifications 1. Able to reflect what have been learned from internal, external 

   or personal academic activities as defined on the RCPT  

   revalidation e-port folio 

2. Able to reflect what are the impacts to one’s practice from  

   those learning activities 

3. Able to propose a personal development plan (PDP) 

4. Effectively imply with RCPT revalidation e-port folio 

Context Personal learning activities on e-port folio 

Domains of competence Patient care/Medical knowledge and skills/Interpersonal and communication 

skills/Professionalism/Practice-based learning System-based practice 

Knowledge, Skills, attitude 

and behavior and required 

experience for entrustment 

Knowledge: understanding the concept of continue professional development 

and the four domains of professionalism, namely, medical knowledge, patient 

safety, communication and maintaining trust 

Skills: reflective learning, critical thinking, clinical reasoning, basic ICT skills 

Attitude and behavior: commitment to life-long learning and self-improvement.  

Experience: 

- Demonstrate submitting supporting information and PDP on the RCPT 

revalidation e-port folio  

Assessment information 

source to assess progress 

and ground for a 

summative entrustment 

decision 

- Facilitator’s opinion 

Entrustment for which 

level of supervision is to be 

reached at which stage of 

training? 

Unsupervised at the end of each year – level 4 (50 credits per year, as defined by 

the RCPT revalidation).  
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Milestone EPA 7: Demonstrating life-long learning activity 

 
Y R2 

/F1 
Y R3 /F2 

การดูแลรักษาผู้ป่วย (Patient care)   

ก. มีทกัษะในการซกัประวติั ตรวจรางกายผูป่้วย ทาํหตัถการ และการรวบรวมขอ้มูล   

ข. วนิิจฉยั บาํบดัรักษาภาวะผดิปกติทางอายรุศาสตร์ทีAพบโดยทัAวไปในประเทศไทยได ้   

ค. บนัทึกรายงานผูป่้วยไดอ้ยา่งสมบูรณ์และสมํAาเสมอ   

ง. ป้องกนัโรคและสร้างเสริมสุขภาพ   

ความรู้ ความเชี8ยวชาญ และความสามารถในการนําไปใช้แก้ปัญหาและสังคมรอบด้าน (Medical 

knowledge and skills) 
  

ก. เขา้ใจวทิยาศาสตร์การแพทยพื์Qนฐานของร่างกายและจิตใจ   

ข. มีความรู้ความสามารถในวชิาชีพและเชีAยวชาญในสาขาอายรุศาสตร์ Ö Ö 

การเรียนรู้จากการปฏบัิต ิ(Practice-based learning)   

ก. มีความคิดสร้างสรรคต์ามหลกัวทิยาศาสตร์ในการสร้างความรู้ใหม่ และพฒันาระบบบริการสุขภาพ Ö Ö 

ข. ดาํเนินการวจิยัทางการแพทยแ์ละสาธารณสุขได ้ Ö Ö 

ค. การใชย้าอยา่งสมเหตุผล Ö Ö 

ง. เรียนรู้และเพิAมประสบการณ์ไดด้ว้ยตนเองจากการปฏิบติั Ö Ö 

ทกัษะปฏสัิมพนัธ์ และการสื8อสาร (Interpersonal and communication skills)   

ก. นาํเสนอขอ้มูลผูป่้วย และอภิปรายปัญหาอยา่งมีประสิทธิภาพ   

ข. ถ่ายทอดความรู้และทกัษะใหแ้ก่แพทย ์นกัศึกษาแพทย ์และบุคลากรทางการแพทย ์   

ค. สืAอสารใหข้อ้มูลแก่ญาติและผูป่้วยไดอ้ยา่งถูกตอ้งและมีประสิทธิภาพโดยมีเมตตา เคารพการตดัสินใจ
และศกัดิe ศรีของความเป็นมนุษย ์

  

ง. มีมนุษยสมัพนัธ์ดี ทาํงานกบัผูร่้วมงานทุกระดบัอยา่งมีประสิทธิภาพ   

จ. เป็นทีAปรึกษาและใหค้าํแนะนาํแก่แพทยแ์ละบุคลากรอืAน โดยเฉพาะทางอายรุศาสตร์   

ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)   

ก. มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติอนัดีต่อผูป่้วย ญาติ ผูร่้วมงาน เพืAอนร่วมวชิาชีพ และชุมชน Ö Ö 

ข. มีความสนใจใฝ่รู้ และสามารถพฒันาไปสู่ความเป็นผูเ้รียนรู้ต่อเนืAองตลอดชีวติ (Continuous 

Professional Development) 
Ö Ö 

ค. มีความรับผดิชอบต่องานทีAไดรั้บมอบหมาย Ö Ö 

ง. คาํนึงถึงผลประโยชนส่์วนรวม Ö Ö 

การปฏบัิตงิานให้เข้ากบัระบบ (System-based practice)   

ก. มีความรู้เกีAยวกบัระบบสุขภาพและระบบยาของประเทศ Ö Ö 

ข. มีความรู้ และมีส่วนร่วมในระบบพฒันาคุณภาพการดูแลรักษาผูป่้วย Ö Ö 

ค. มีความรู้ความเขา้ใจเรืAองความปลอดภยัของผูป่้วย Ö Ö 

ง. มีความรู้ความเขา้ใจเกีAยวกบัสิทธิของผูป่้วย Ö Ö 

จ. ใชท้รัพยากรสุขภาพอยา่งเหมาะสม (Cost Consciousness Medicine) และสามารถปรับเปลีAยนการดูแล

รักษาผูป่้วยใหเ้ขา้กบับริบทของการบริการสาธารณสุขไดต้ามมาตรฐานวชิาชีพ 
Ö Ö 
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EPA 8: Practicing patient safety (ประเมนิจาก portfolio) 

Title of the EPA Practicing Patient safety 

Specifications 1. Understands and participates in the hospital system for patient safety  

2. Performs correctly common safety behaviors eg. handwashing, gown/mask 

wearing, medical reconciliation 

3. Reports patient safety errors (real or potential) when identified 

4. Works with team members to identify root causes of patient safety errors and 

implement solution 

5. Performs procedures according to hospital standards 

Context Ambulatory / emergency / in-patient setting / operating room / special care units  

Domains of competence Patient care / Medical knowledge and skills / Practice-based learning / 

Interpersonal and communication skills / Professionalism / System-based 

practice 

Knowledge, skills, attitude 

and behavior and required 

experience for entrustment 

Knowledge: concepts of patient safety practice, common patient safety goals / 

hospital accreditation (HA) standards / rational drug use 

Skills: recognition of errors, root cause analysis (RCA) and PDSA cycle 

Attitude and behavior: professional communication with team members and 

managers (both verbal and written); appreciate the blameless environment  

Experience: 

- Demonstrate correct handwashing at least 5 times 

- Perform medical reconciliation at least 20 times 

- Incorporate with the hospital risk reports, RCA and PDSA at least 3 events 

Assessment information 

source to assess progress 

and ground a summative 

entrustment decision 

Direct observation 

Information from colleagues (multisource feedback) 

E-portfolio - Personal development plan 

Entrustment for which 

level of supervision is to be 

reached at which stage of 

training? 

- Execution with reactive supervision (on request) by the end of second year - 

level 3 (3 scenario) 

- Unsupervised at the end of third year - level 4 (3 scenario) 
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Milestones EPA 8: Practicing patient safety 

 
Y R2 

/F1 
Y R3 /F2 

การดูแลรักษาผู้ป่วย (Patient care)   

ก. มีทกัษะในการซกัประวติั ตรวจรางกายผูป่้วย ทาํหตัถการ และการรวบรวมขอ้มูล Ö Ö 

ข. วนิิจฉยั บาํบดัรักษาภาวะผดิปกติทางอายรุศาสตร์ทีAพบโดยทัAวไปในประเทศไทยได ้   

ค. บนัทึกรายงานผูป่้วยไดอ้ยา่งสมบูรณ์และสมํAาเสมอ   

ง. ป้องกนัโรคและสร้างเสริมสุขภาพ   

ความรู้ ความเชี8ยวชาญ และความสามารถในการนําไปใช้แก้ปัญหาและสังคมรอบด้าน (Medical 

knowledge and skills) 
  

ก. เขา้ใจวทิยาศาสตร์การแพทยพื์Qนฐานของร่างกายและจิตใจ   

ข. มีความรู้ความสามารถในวชิาชีพและเชีAยวชาญในสาขาอายรุศาสตร์  Ö 

การเรียนรู้จากการปฏบัิต ิ(Practice-based learning)   

ก. ดาํเนินการวจิยัทางการแพทยแ์ละสาธารณสุขได ้   

ข. การใชย้าและทรัพยากรอยา่งสมเหตุผล Ö Ö 

ค. เรียนรู้และเพิAมประสบการณ์ไดด้ว้ยตนเองจากการปฏิบติั Ö Ö 

ทกัษะปฏสัิมพนัธ์ และการสื8อสาร (Interpersonal and communication skills)   

ก. นาํเสนอขอ้มูลผูป่้วย และอภิปรายปัญหาอยา่งมีประสิทธิภาพ   

ข. ถ่ายทอดความรู้และทกัษะใหแ้ก่แพทย ์นกัศึกษาแพทย ์และบุคลากรทางการแพทย ์ Ö Ö 

ค. สืAอสารใหข้อ้มูลแก่ญาติและผูป่้วยไดอ้ยา่งถูกตอ้งและมีประสิทธิภาพโดยมีเมตตา เคารพการตดัสินใจ
และศกัดิe ศรีของความเป็นมนุษย ์

Ö Ö 

ง. มีมนุษยสมัพนัธ์ดี ทาํงานกบัผูร่้วมงานทุกระดบัอยา่งมีประสิทธิภาพ Ö Ö 

จ. เป็นทีAปรึกษาและใหค้าํแนะนาํแก่แพทยแ์ละบุคลากรอืAน โดยเฉพาะทางอายรุศาสตร์ Ö Ö 

ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)   

ก. มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติอนัดีต่อผูป่้วย ญาติ ผูร่้วมงาน เพืAอนร่วมวชิาชีพ และชุมชน Ö Ö 

ข. มีความสนใจใฝ่รู้ และสามารถพฒันาไปสู่ความเป็นผูเ้รียนรู้ต่อเนืAองตลอดชีวติ (Continuous 

Professional Development) 
  

ค. มีความรับผดิชอบต่องานทีAไดรั้บมอบหมาย   

ง. คาํนึงถึงผลประโยชนส่์วนรวม Ö Ö 

การปฏบัิตงิานให้เข้ากบัระบบ (System-based practice)   

ก. มีความรู้เกีAยวกบัระบบสุขภาพและระบบยาของประเทศ   

ข. มีความรู้ และมีส่วนร่วมในระบบพฒันาคุณภาพการดูแลรักษาผูป่้วย  Ö 

ค. มีความรู้ความเขา้ใจเรืAองความปลอดภยัของผูป่้วย Ö Ö 

ง. มีความรู้ความเขา้ใจเกีAยวกบัสิทธิของผูป่้วย   

จ. ใชท้รัพยากรสุขภาพอยา่งเหมาะสม (Cost Consciousness Medicine) และสามารถปรับเปลีAยนการดูแล

รักษาผูป่้วยใหเ้ขา้กบับริบทของการบริการสาธารณสุขไดต้ามมาตรฐานวชิาชีพ 
Ö Ö 
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EPA-competencies matrix 

 

 EPA 

1 

EPA 

2 

EPA 

3 

EPA 

4 

EPA 

5 

EPA 

6 

EPA 

7 

EPA 

8 

Patient care • • •  • • •  • 

Medical knowledge and skills • • • • • • • • 

Practice-based learning • • • • • • • • 

Interpersonal and 

communication skills 
• • • • • •  • 

Professionalism • • • • • • • • 

System-based practice • • •  • •  • 

 
 

เกณฑ์ประเมนิการเลื8อนชัQนปี*  

1.  เมื8อผ่านการฝึกอบรม 12 เดือน  

ผา่นการประเมินตามเกณฑร์าชวทิยาลยัอายรุแพทย ์เช่นเดียวกบัสาขาอายรุศาสตร์  

2.  เมื8อผ่านการฝึกอบรม 24 เดือน  

EPA 1, 2 level 3 (10 different cases for each EPA)  

EPA 3, level 3 (10 different cases for each EPA)  

EPA 4 level 3 (5 different cases for each EPA)  

EPA 5 level 4 (5 different cases)  

EPA 6.1 level 3 (3 different cases) 

EPA 6.2 level 3 (2 different cases) 

EPA 7 level 4 (5 different topics)  

EPA 8 level 3 (3 different cases)  

3.  เมื8อผ่านการฝึกอบรม 24-36 เดือน  

EPA 1, 2 level 4 (10 different cases for each EPA)  

EPA 3, level 4 (10 different cases for each EPA)  

EPA 4 level 4 (5 different cases for each EPA)  

EPA 5 level 5 (5 different cases)  

EPA 6.1 level 4 (3 different cases)  

EPA 6.2 level 4 (2 different cases) 

EPA 7 level 4 (5 different topics)  

EPA 8 level 4 (3 different cases)  

 


