
 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 
 NS 1    

 NICU 1   

 NICU 2 

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

คําชี้แจง  

L1 = สามารถปฏิบัติงานไดภายใตการควบคุมของอาจารยอยางใกลชดิ  L2 = สามารถปฏิบัติงานไดเองภายใตการชี้แนะของอาจารย 
L3 = สามารถปฏิบัติงานไดเองโดยมีอาจารยใหความชวยเหลือเมื่อตองการ  L4 = สามารถปฏิบัติงานเองได    L5 = สามารถปฏบัิติงานไดเอง และสอนผูท่ีมปีระสบการณนอยกวา 
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 1. ความรูพื้นฐานในหัตถการท่ีทํา 

 1.1 ทราบกายวภิาคของอวัยวะที่ทําหัตถการ 

 1.2 ทราบขอบงชี้และขอหามในการทําหัตถการ  

 1.3 ทราบวธิกีารเลอืกอุปกรณการทําหัตถการเชน 

ขนาดเข็มเจาะ ขนาดสายสวน รวมถงึความลกึของสายสวน  

 1.4 ระบภุาวะแทรกซอนที่เกดิจากการทําหัตถการ

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 ในหัวขอท่ี 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 มีการเฝาตดิตามสัญญาณชพีของผูปวยใน

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 

 ระบบสขุภาพและการสรางเสริมสุขภาพ 

 การพัฒนาความรูและความสามารถทางวชิาชีพอยางตอเนื่อง 

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

                                  general pediatricians)    

การเจาะนํ้าไขสันหลัง  

(Lumbar puncture) 

ชื่อ-สกุลแพทยประจําบาน………………………………………………………………………………………………………. วันที่ประเมนิ............................................... 
 

 ผลการประเมิน 

ทําไดสมบูรณ ทําแตไมสมบูรณ ไมทํา 

ข้ันตอนกอนเจาะน้ําไขสันหลัง 

1. เช็คชื่อ นามสกุล เลขโรงพยาบาล (hospital number; HN) ของผูปวยจากปาย

ขอมอื และสอบถามชื่อ สกุลจากผูปวยและ/หรอืญาติ 

L4-L5 L2-L3 L1 

2. อธบิายขอบงชี้และภาวะแทรกซอนจากจากการเจาะนํ้าไขสันหลังใหผูปวยและ/

หรอืญาติรับทราบ 

L4-L5 L2-L3 L1 

3. ทราบถึงขอหามในการตรวจนํ้าไขสันหลัง L4-L5 L2-L3 L1 

4. ใหญาติเซ็นใบยินยอมการทําหัตถการ L1-L5 

5. การให sedation และ/หรอืทายาชา (optional) L4-L5 

ข้ันตอนระหวางการเจาะน้ําไขสันหลัง 

6. เตรยีมอุปกรณ 

- Set เจาะนํ้าไขสันหลังพรอมผาชอง 

- เข็มเจาะนํ้าไขสันหลัง 

- ยาชา เข็มฉีดยา 2 ขนาด และหลอดฉีดยา 

- นํ้ายาและอุปกรณทําความสะอาด รวมถึงอุปกรณปดแผล 

- ขวดเก็บนํ้าไขสันหลัง 3 ขวด 

- ท่ีท้ิงขยะ 

- ท่ีวัดความดันนํ้าไขสันหลัง (optional) 

 

L4-L5 

(≥ 80%) 

 

L1-L3 

 

 

7. จัดทาผูปวย นอนงอตัวเอาหลังติดขอบเตียงขางหน่ึงให โดยเขาชิดทอง คางชดิอก L4-L5 L1-L3  

8. หาตําแหนงท่ีเจาะนํ้าไขสันหลังบรเิวณกลางท่ี L3-4/L4-5 intervertebral space 

ท่ีตัดกับ imaginary line ท่ีลากจากขอบบนสุดของ iliac crest 2 ขาง 

L4-L5 L1-L3  

9. ลางมอืใหสะอาด สวมหนากากอนามัย หมวก และถุงมอื sterile ± ชุด sterile  L4-L5 L1-L3  

10. ทําความสะอาดบรเิวณท่ีจะเจาะและปูผาชอง L1-L5 

11. เช็คจุดท่ีจะเจาะนํ้าไขสันหลังอกีครัง้ L4-L5 L2-L3 L1 

12. ดูดยาชา เปล่ียนหัวเข็ม และฉีดยาชา L4-L5 L1-L3  

13. เลือกเข็มเจาะนํ้าไขสันหลังเบอร 22 L4-L5 L1-L3  

14. ทําการเจาะนํ้าไขสันหลังไปท่ีจุดท่ีกําหนด โดยใสเข็มเขาไปชา ๆ โดยหัน bevel ขึ้น 

และชี้ไปทางดานหัวเล็กนอย 

L4-L5 L1-L3  

15. เมื่อมีความรูสึก loss of resistance ใหเอา stylus ออก (verbal) L4-L5 L1-L3  

16. หากนํ้าไขสันหลังยังไมไหลออกมา ใหใส stylus กลับเขาไป แลวคอย ๆ ขยับเข็ม

เขา/ออกชา ๆ  จนนํ้าไขสันหลังคอย ๆ  ไหลออกมา หามใชหลอดฉีดยาดูดนํ้าไขสันหลัง 

L3-L5 L2 L1 

17. ใชขวดรองเก็บนํ้าไขสันหลังใหเก็บขวดละ 5 หยด สําหรับตรวจ  

Cell count, cell differentiation 

Protein, sugar 

อื่น ๆ เชน cytology, culture 

L4-L5 L1-L3  

18. ฉีดยาเคมีบําบัด (optional) L1-L5 

19. เมื่อเก็บนํ้าไขสันหลังครบแลว ใหเอา stylus ใสกลับเขาไป แลวจงึคอยดึงเข็มออก L4-L5 L1-L3  

20. ปดแผลดวยผากอซ และปดพลาสเตอร แนะนําใหผูปวยนอนทับอยางนอย 1-4 ชม. L4-L5 L1-L3  

21. แปลผลการตรวจนํ้าไขสันหลังไดอยางถูกตอง L4-L5 L2-L3 L1 

       

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

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

References https://www.rch.org.au/clinicalguide/guideline_index/Lumbar_Puncture_Guideline/  
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