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EPA 1: Manage care of patients in emergency setting 

Title of the EPA 
 

Manage care of patients in emergency setting  
 

Specifications 
 

1. Gather proper information 
2. Request & interpret investigations 
3.    Provide proper differential diagnosis & diagnosis 
4.    Recognize & manage deteriorating or acutely unwell patients, 

know limitation &  timing to consult 
5.   Prescribe appropriate management  
6.   Perform basic procedural skills for diagnosis/treatment 
7.   Handover & discharge patient care 
8.   Inform & counsel patient & family  
9.   Communicate & teamwork with colleagues 

10. Suggest proper prevention & health promotion plan (ไม่จ ำเป็น) 
       11. Record proper and adequate clinical information 

       (ปรับไดต้ำมบริบท) 
Context 
 

 ER, trauma 
 

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 emergency problems , 
rational use of drugs and investigations, the reimbursement of various 
health care systems.  
Skills: Triage, initial management, history taking, physical examination, 
clinical reasoning and decision making, further management, 
communication with patients and family. 
Attitude and behavior: professionalism. 
Experience: 

- Demonstrate experience coping with patients’ problems in ER 
2 cases (chest pain, dyspnea, alteration of consciousness, 
shock, cardiac arrest) 

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

 (ปรับไดต้ำมบริบท) 
Assessment information 
source to assess progress 
and ground for a summative 
entrustment decision 
 

- Direct observation (check list) 
- Information from colleagues (multisource feedback) 
- Medical records 

 

Entrustment for which level 
of supervision is to be 
reached at which stage of 
training? 
 

Unsupervised at the end of rotation, level 4 ( 2 cases) 
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Check list EPA: Manage care of patients in emergency setting 

EPA specification 
 

outstanding average below average ประเมินไมไ่ด ้ หมายเหต ุ

1.ซกัประวตัิและตรวจรา่งกายผูป่้วยไดอ้ยา่ง
กระชบั ครอบคลมุ เป็นขัน้ตอน 

     

2.เลือกใชว้ิธีการตรวจทางหอ้งปฏิบตัิการ
ตา่งๆอยา่งเหมาะสม คุม้คา่ 

     

3.วินิจฉัยแยกโรคอยา่งเป็นระบบ และ
วินิจฉัยโรคไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 

     

4.ประเมินและรกัษาผูป่้วยที่มีอาการเลวลง
หรอือาการหนกัเฉียบพลนัไดอ้ยา่งเหมาะสม 
โดยตระหนกัถึงขอ้จ ากดัของตน และขอความ
ชว่ยเหลือไดท้นัเวลา (กรณีฉกุเฉิน ตอ้งท าเป็น

อนัดบัแรก) * 

    เนน้ใน ER 

5.เลือกใชย้าและวิธีการรกัษาที่สมเหตผุล เพื่อ
ความปลอดภยัของผูป่้วย แบบองคร์วม 

     

6. ท  าหตัถการที่จ  าเป็นตอ่การวินิจฉัยและการ
รกัษาไดอ้ยา่งถกูวิธี 

     

7.สง่ตอ่และจ าหน่ายผูป่้วยไดอ้ยา่งปลอดภยั      

8.ใหข้อ้มลูและค าปรกึษาแก่ผูป่้วยและญาติ      

9.สื่อสารและท างานเป็นทีมกบัเพ่ือนรว่มงาน      

10.แนะน าแผนการป้องกนัและสรา้งเสรมิ
สขุภาพที่เหมาะสม (ถา้มี) 

    ไมจ่  าเป็น 

11.บนัทกึขอ้มลูในเวชระเบียนไดอ้ยา่ง
ถกูตอ้ง 

     

ระดับการประเมินความสามารถโดยรวม =  

❑ ระดับ 1 = ยังไม่สามารถอนุญาตให้ลงมือปฏิบตัิได้ (ให้สังเกตการณ์เท่านั้น) 

❑ ระดับ 2 = สามารถปฏิบัติงานได้ภายใต้การควบคุมของอาจารยอ์ย่างใกล้ชิด 

❑ ระดับ 3 = สามารถปฏิบัติงานได้เอง ภายใต้การช้ีแนะของอาจารย์ 

❑ ระดับ 4 = สามารถปฏิบัติงานได้เอง โดยมีอาจารย์ให้ความช่วยเหลือเมื่อต้องการ 

❑ ระดับ 5 = สามารถปฏิบัติงานได้เอง และควบคุมผู้ที่มีประสบการณ์น้อยกว่า 

 

ชื่ออาจารย์ผู้ประเมิน ...................................................................(ลายเซ็นต์) 

ข้อควรพัฒนา 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 


