
 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)    

การใสสายสวนสะดอื 

(Umbilical Catheterization) 

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

 ผลการประเมิน 

ทําไดสมบูรณ ทําแตไมสมบูรณ ไมทํา 

ข้ันตอนการใสสายสวนสะดอื 

1. สวมหมวกคลุมผม ใสหนากากปดปากและจมูก L4-L5 L2-L3 L1 

2. ลางและเช็ดมอืใหแหง สวมเส้ือกาวนและถุงมอื L4-L5 L2-L3 L1 

3. ทําความสะอาดผนังหนาทองและสายสะดือดวย antiseptic solution  L4-L5 L2-L3 L1 

4.  ผูกโคนสายสะดือชดิผิวหนังดว cord tape ใหแนน L4-L5 L2-L3 L1 

5. ใช scalpel ตัดสายสะดือเหลือความยาว 1.0-1.5 ซม.จากผวิหนัง L4-L5 L2-L3 L1 

6. ปูพลาสติก ใหสายสะดืออยูกลางชอง L4-L5 L2-L3 L1 

7. ตรวจสอบวาสาย catheter ตออยูกับ syringe และ 3-way stopcock ท่ีหลอ

ดวยNSS ไมมีฟองอากาศคางในสาย catheter 
L4-L5 L2-L3 L1 

8. จําแนกชนิดของเสนเลือดดําและแดง 2 เสน, ใช forceps จับกอนเลือดท่ี

หลอดเลือดออก (ถามี) 
L4-L5 L2-L3 L1 

9. ในกรณีท่ีใส UAC ไดทําการขยายเสนเลือดแดง ดวยขาของ forceps จนได

ความลึกประมาณ 1 ซม. 
L4-L5 L2-L3 L1 

10. ใสสายจนไดความลึกประมาณ 3-5 ซม. แลวลองดูดเลือดในสายวามีเลือด

ไหลยอนดี กอนท่ีจะใสสายตอจนไดความลึกท่ีตองการ 
L4-L5 L2-L3 L1 

11. เย็บผูกสายสวนกับสายสะดือดวย silk  L4-L5 L2-L3 L1 

12. สงภาพถายรังสี CXR include abdomen ในทา AP and lateral film เพื่อดู

ตําแหนงปลายสาย 
L4-L5 L2-L3 L1 

      

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

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

 

คําช้ีแจง 

L1 = สามารถปฏิบัติงานไดภายใตการควบคุมของอาจารยอยางใกลชดิ    

L2 = สามารถปฏิบัติงานไดเองภายใตการชี้แนะของอาจารย 

L3 = สามารถปฏิบัติงานไดเองโดยมีอาจารยใหความชวยเหลือเมื่อตองการ                  

L4 = สามารถปฏิบัติงานเองได                                       

L5= สามารถปฏิบัติงานไดเอง และสอนผูท่ีมีประสบการณนอยกวา                                                                                           ระ
ดับ
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R1 L1-L2 
ปฏิบัติตามขอ 1-20 ไดบางสวน 

โดยตองตองควบคุมและชี้แนะเพิ่มเติม 

R2 L3 
ปฏิบัติตามขอ 1-20 ไดเกอืบครบ 

โดยไดรับคําชี้แนะเพิ่มเติมเพยีงเล็กนอย 

R3 L4-L5 ปฏิบัติไดตามขอ 1-20 ไดครบดวยตนเอง 

 

 

Version:24 กย.2561 

 


