
 แบบประเมนิ EPA 5:  หัตถการทีใ่ชบอยของกุมารแพทยทัว่ไป 

 (Performing the common procedure of general pediatricians)    
 Lumbar puncture                       Umbilical catheterization            

 Central line assessment              Blood component transfusion             

 

รายช่ือผูปวย ..................................................................................................... 

การวนิจิฉัยโรค ................................................................................................. 

.......................................................................................................................... 

วันเดอืนปท่ีประเมนิ ........................................................................................... 

บรบิท 
 Ped 2, 3, 4, 5    

 PCICU 

 PICU 

ชื่อ-สกุลแพทยประจําบาน........................................................................................................        อาจารยผูประเมนิ .......................................................................................................... 

คําชี้แจง  

L1 = สามารถปฏิบัติงานไดภายใตการควบคุมของอาจารยอยางใกลชดิ  L2 = สามารถปฏิบัติงานไดเองภายใตการชี้แนะของอาจารย 
L3 = สามารถปฏิบัติงานไดเองโดยมีอาจารยใหความชวยเหลือเมื่อตองการ  L4 = สามารถปฏิบัติงานเองได    L5 = สามารถปฏบัิติงานไดเอง และสอนผูท่ีมปีระสบการณนอยกวา 
 
สมรรถนะ

หลัก 

ระดับความ 

สามารถ

โดยรวม 

ประเด็นท่ีประเมิน L4-L5 L3 L1-L2 
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 1. ความรูพื้นฐานในหัตถการท่ีทํา 

 1.1 ทราบกายวภิาคของอวัยวะที่ทําหัตถการ 

 1.2 ทราบขอบงชี้และขอหามในการทําหัตถการ  

 1.3 ทราบวธิกีารเลอืกอุปกรณการทําหัตถการเชน 

ขนาดเข็มเจาะ ขนาดสายสวน รวมถงึความลกึของสายสวน  

 1.4 ระบุภาวะแทรกซอนที่เกดิจากการทําหัตถการ

และทราบวธิกีารแกไขเบื้องตน 

 
L5 

- มีความรูพื้นฐานท่ีถูกตอง ในหัวขอท่ี 1.1-1.4  

- สามารถถายทอดความรูดังกลาวใหแก พจบ. 

และ นศ.พ.ได 
 
L3 

- มคีวามรูพื้นฐาน ในหวัขอท่ี 1.1-1.3  

- ทราบภาวะแทรกซอน 

- สามารถแกไขภาวะแทรกซอนท่ีเกิดขึ้นได 

ภายใตคําแนะนําของอาจารย/fellow 

 
L2 

- มคีวามรูพื้นฐาน ในหวัขอท่ี 1.1-1.3  โดย

ไดรับคําชี้แนะจากอาจารย/fellow 

เพ่ิมเติม 

 
L4 

- มีความรูพื้นฐานท่ีถูกตอง ในหัวขอท่ี 1.1-1.4  
 
L1 

 

- มคีวามรูพื้นฐาน ในหวัขอท่ี 1.1-1.3 จาก

การสอนและชี้แนะโดยอาจารย  

2. การเตรยีมผูปวยเพื่อทําหัตถการ 

 2.1 ตรวจสอบชื่อ-สกุลของผูปวยวาตรงกับคําสั่ง

รักษา 

 2.2 ระบทุาของผูปวยในการทําหตัถการไดอยาง

ถูกตอง 

 2.3 จัดเตรียมอุปกรณไดครบถวนดวยเทคนคิปลอดเชื้อ 

 2.4 มกีารเฝาตดิตามสัญญาณชพีของผูปวยใน

ระหวางทําหัตถการอยางเหมาะสม 

  2.5 เลอืกใชยาระงับความเจ็บปวดและยาระงับ

ประสาทไดอยางเหมาะสม  

 
L5 

 

- มีทักษะในหัวขอท่ี 2.1-2.5 โดยปฏิบัติไดอยาง

ครบถวนและเหมาะสม 

- สามารถเปนแบบอยางท่ีดี 

- สามารถถายทอดหลักในการปฏิบัติทักษะตางๆ 

ท่ีถูกตองใหแก พจบ.และ นศ.พ.ได  

 
L3 

- มทัีกษะในหัวขอท่ี 2.1-2.5 โดยปฏบัิติได

เกอืบครบถวนและเหมาะสม 

  (มากกวา/เทากับ 3 ขอ) 

 
L2 

 

- มทัีกษะในหัวขอท่ี 2.1-2.5 โดยไดรับคํา

ชี้แนะจากอาจารยเพ่ิมเติม 

 
L4 

- มีทักษะในหัวขอท่ี 2.1-2.5 โดยปฏิบัติไดอยาง

ครบถวนและเหมาะสม 
 
L1 

- มทัีกษะในหัวขอท่ี 2.1-2.5 โดยปฏบัิติได 

ภายใตคําชี้แนะและควบคุมโดยจาก

อาจารยอยางใกลชดิ 
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ls  3. การสื่อสารใหขอมูลเพื่อขอคํายนิยอม 

 3.1 ใหขอมูลความจําเปน, ขอด-ีขอเสยีของการทํา

หัตถการ และบอกภาวะแทรกซอนแกผูปกครอง 

 3.2 บันทกึลงใน Inform consent form 

 
L5 

- มีทักษะในการส่ือสาร ใหขอมูลในหัวขอ 3.1 ได

อยางครบถวน ดวยภาษาท่ีเขาใจงาย  
- บันทกึรายละเอียดลงใน Inform consent form  

L

3 

- มทัีกษะในการส่ือสาร ใหขอมูลในหัวขอ 3.1 

ไดเกอืบครบถวน  

 
L2 

- มทัีกษะในการส่ือสารใหขอมูลในหัวขอ 3.1 

โดยไดรับคําชี้แนะจากอาจารยเพ่ิมเตมิ 

 
L4 

- มีทักษะในการส่ือสาร ใหขอมูลในหัวขอ 3.1 ได

อยางครบถวน  
 
L1 

- มทัีกษะในการส่ือสารใหขอมูลในหัวขอ 3.1 

ภายใตคําชี้แนะและควบคุมโดยจาก

อาจารยอยางใกลชดิ 

  ผลการประเมินโดยรวม 

(Overall performance) 
 L5    L4    L3    L2    L1 

ระดับความสามารถ 

(EPA requirement)  ผาน   ไมผาน 
อายุของผลรบัรอง

การประเมิน  1   ป 

 

     ขอสังเกตเพิ่มเติมเกี่ยวกับผูเขาสอบ     ............................................................................................................................................................................................................................................................. 

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

 

                                                                               ลงชื่อ    .......................................................................            

         (.........................................................................)  อาจารยผูประเมนิ 
 

 

EPA5 : หัตถการท่ีใชบอยของกุมารแพทยท่ัวไป 
    (Performing the common procedure 

                    of general pediatricians) 

ระดับความสามารถตาม EPA  ท่ีพงึมี 

Resident 1 Resident 2 Resident 3 

Lumbar puncture      L1 – L2 L3 – L4 L4 - L5 

Umbilical catheterization            L1 – L2 L3 – L4 L4 - L5 

Blood components transfusion               L1 – L2 L3 – L4 L4 - L5 

Central line assessment L1 – L2 L3 – L4 L4 - L5 
คําช้ีแจง 

     L1 = สามารถปฏิบัตงิานไดภายใตการควบคุมของอาจารยอยางใกลชิด    

     L2 = สามารถปฏิบัตงิานไดเองภายใตการช้ีแนะของอาจารย 

     L3 = สามารถปฏิบัตงิานไดเองโดยมีอาจารยใหความชวยเหลอืเม่ือตองการ                  

     L4 = สามารถปฏิบัตงิานเองได                                       

     L5 = สามารถปฏิบัตงิานไดเอง และสอนผูท่ีมีประสบการณนอยกวา                                                                                           

สมรรถนะหลักท่ีไดจากการประเมินจาก EPA 

 พฤตนิสิัย เจตคต ิคุณธรรมและจริยธรรมแหงวชิาชีพ  

 การตดิตอสื่อสารแบะการสรางสัมพันธภาพ 

 ความรูทางกุมารเวชศาสตรและศาสตรท่ีเก่ียวของ 

 การบริบาลผูปวย 

 ระบบสุขภาพและการสรางเสริมสุขภาพ 

 การพัฒนาความรูและความสามารถทางวชิาชีพอยางตอเนื่อง 

 ภาวะผูนํา 
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 แบบประเมิน EPA 5:  หัตถการท่ีใชบอยของกุมารแพทยท่ัวไป 
                               (Performing the common procedure of  

                               General pediatricians) 

การใสสายสวนหลอดเลอืดดํา

สวนกลาง 

(central venous catheterization) 

ชื่อ -สกุล แพทยประจําบาน………………………………………………………………………………………………………. วันที่ประเมนิ............................................... 
 

 ผลการประเมิน 

ทําไดสมบูรณ ทําแตไมสมบูรณ ไมทํา 

ข้ันตอนการใสสายสวนหลอดเลือดดําสวนกลาง 

1. เช็คชื่อ นามสกุล hospital number (HN) ใหตรงกับคําสัง่การรักษา L4-L5 L2-L3 L1 

2. สอบถามชื่อ สกุล วันเกดิจากผูปวยหรือผูดูแล หรอื เช็คจากขอมูลที่อยูใน

เวชระเบยีน 
L4-L5 L2-L3 L1 

3. อธบิายขอบงชี้ของการใสสายสวนหลอดเลอืดดําสวนกลางแกผูปกครอง L4-L5 L2-L3 L1 

4. อธบิายภาวะแทรกซอนทีอ่าจเกดิจากการใสสายสวนหลอดเลอืดดํา

สวนกลางแกผูปกครอง 
L4-L5 L2-L3 L1 

5. ใหผูปกครองเซน็ใบยินยอมรับการใสสายสวนหลอดเลอืดดําสวนกลาง 

พรอมเขยีนรายละเอยีดเกี่ยวกับขอบงชี้และภาวะแทรกซอนจากการใส

สายสวน 

L4-L5 L2-L3 L1 

6. ระบุตัวตนผูปวยที่ตองการทําหัตถการ L4-L5 L2-L3 L1 

7. เลอืกขนาดและชนดิของสายสวนหลอดเลอืดดํา L4-L5 L2-L3 L1 

8. ประเมนิสัญญาณชพีกอน ระหวางและหลังการใสสายสวน หรือเมื่อมี

อาการที่สงสัยวาอาจมภีาวะแทรกซอน (แจงผูประเมนิวาตองทํา) 
L4-L5 L2-L3 L1 

9. Sedation และประเมนิสัญญาณชพีและ oxygen saturation หลงั sedation    

10. จัดทา    

11. มกีารคลาํ surface anatomy ของหลอดเลอืดดําที่ตองการแทง L4-L5 L2-L3 L1 

12. เตรียมเคร่ือง ultrasound (optional)    

13. ปูผา sterile เต็มตัวผูปวย และใช personal protective equipment ถาม

สัญญาณชพีผูชวย 
L4-L5 L2-L3 L1 

14. ฉดียาชา เข็มเบอร 25    

15. แทงเข็ม 20 G หรือ IV catheter needle เบอร 20G    

16. รอใหเลอืดไหลออกมา ดูลกัษณะวาเปนเลอืดดํา หรือ เลอืดแดง    

17. ใสลวดนํา (guidewire insertion) ใช สวน J tip เขากอน     

18. ถอยเข็มออก ใชมดีเบอร 11 กรีดผิวหนัง 1-2 มลิลเิมตร     

19. ใส dilator ถอย dilator ออก พรอมกดหามเลอืด    

20. ใสสายสวนตามความยาวทีต่องการ โดยเลื่อน lock ใหชดิผิวหนังมากที่สุด    

21. สามารถสอนแพทยรุนนองใหปฏบิัตติามขั้นตอนได (ถาทําได = L5) L4-L5 L2-L3 L1 

      

ผูประเมนิ...................................................................................... 

วันที่ .........................................เวลา.............................................  

คําช้ีแจง 

L 1  = สามารถปฏิบัติงานไดภายใตการควบคุมของอาจารยอยางใกลชดิ    

L 2  = สามารถปฏิบัติงานไดเองภายใตการชี้แนะของอาจารย 

L 3  = สามารถปฏิบัติงานไดเองโดยมีอาจารยใหความชวยเหลือเมื่อตองการ                  

L 4  = สามารถปฏิบัติงานเองได                                       

L 5 = สามารถปฏิบัติงานไดเอง และสอนผูท่ีมีประสบการณนอยกวา                                                                                           ระ
ดับ

คว
าม

สา
มา

รถ
ที่

พ
งึ

 

R1 L1-L2 
ปฏิบัติไดเองในขอ 1, 3-7 

ขอท่ีเหลือตองควบคุมและชี้แนะ 

R2 L3 
ปฏิบัติไดเองในขอ 1, 3- 9 

ขอท่ีเหลือตองใหความชวยเหลือ 

R3 L4-L5 
ปฏิบัติไดครบขอ 1-10 = L4 

ปฏิบัติไดครบขอ 1-11 = L5 
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