
SYSTEM EVALUATION FORM  

อาจารย์ผู้สอนเป็นผู้ประเมินพฤตนิิสยั ทกัษะการสือ่สาร การยดึผู้ ป่วยเป็นศนูย์กลาง และเจตคติ  โดยการสงัเกตจากการปฏิบตัิงาน (direct 
observation) และ end-of-rotation global assessment 

แบบประเมินส าหรับระบบ…………………………………………………………………………รอบที…่……………………………………..  

ช่ือแพทย์ประจ าบ้าน……………………………………………………………………………….ชัน้ปี………..วนัท่ี………………………….. 

 Plain film  ของโรคระดบั.................. ต้องได้รับผลประเมินอยา่งน้อย level …….. 

 Fluoroscopy   ของโรคระดบั.................. ต้องได้รับผลประเมินอยา่งน้อย level …….. 

 Ultrasound  ของโรคระดบั.................. ต้องได้รับผลประเมินอยา่งน้อย level …….. 

 CT   ของโรคระดบั.................. ต้องได้รับผลประเมินอยา่งน้อย level …….. 

 MRI   ของโรคระดบั.................. ต้องได้รับผลประเมินอยา่งน้อย level …….. 

 
ในภาวะ/โรค …………………………………………………………………………………………………………………………….................. 
 
1. การจดัหาข้อมลูพืน้ฐานท่ีส าคญัและจ าเป็นในการอา่นและแปลผลของผู้ ป่วย (EPA-R 2 ) 

 1 ได้ประวตัิ ตรวจร่างกาย และ/หรือ Lab ไมค่รบถ้วน 
 2 ได้ประวตัิ ตรวจร่างกาย และ/หรือ Lab ครบถ้วน 
 3 ได้ประวตัิ ตรวจร่างกาย และ/หรือ Lab ครบถ้วนแตส่รุปปัญหาและข้อควรระวงั ไมค่รบถ้วน 
 4 ได้ประวตัิ ตรวจร่างกาย และ/หรือ Lab ครบถ้วน สามารถสรุปปัญหาและข้อควรระวงัได้ครบทกุด้าน 

2. การประเมินเทคนิคพืน้ฐานท่ีส าคญัและจ าเป็นในการอา่นและแปลผล X-ray ในแงข่อง patient identification and radiographic technique 
(position, inspiration, exposure และ rotation) (EPA-R 10) 

 1 ไมป่ระเมินเทคนิคพืน้ฐานท่ีส าคญัและจ าเป็น 
 2 มีการประเมินเทคนิคพืน้ฐานที่ส าคญัและจ าเป็น แตไ่มค่รบถ้วน 
 3 สามารถประเมินเทคนคิพืน้ฐานท่ีส าคญัและจ าเป็นได้ครบถ้วน แตย่งัไมถ่กูต้องทัง้หมด 
 4 สามารถประเมินเทคนคิพืน้ฐานท่ีส าคญัและจ าเป็นได้ครบถ้วน ถกูต้องทัง้หมด 
 5 สามารถประเมินเทคนคิพืน้ฐานท่ีส าคญัและจ าเป็นได้ครบถ้วน ถกูต้องทัง้หมด และแจ้งปัญหาข้อผิดพลาดที่ พบไปยงัผู้เก่ียวข้อง  

        เพื่อการปรับปรุงแก้ไขได้ (เช่น ถ่ายภาพกลบัซ้าย-ขวา) 
 6 ไมไ่ด้รับการประเมินในหวัข้อนี ้

3. สามารถท าการตรวจ ultrasound กบัผู้ ป่วยได้อยา่งเหมาะสม (EPA-R 2)  
 1 เตรียมผู้ ป่วยให้พร้อมสาหรับการตรวจ ultrasound  
 2 เลอืก transducer สาหรับการตรวจ ultrasound ได้อยา่งเหมาะสม  
 3 เลอืก transducer และใช้เทคนิคการตรวจ ultrasound ที่เหมาะสม  



 4 เลอืก transducer ใช้เทคนคิการตรวจ ultrasound ที่เหมาะสม และปรับแก้ได้ตามสภาพของผู้ ป่วย  
 5 ไมไ่ด้รับการประเมินในหวัข้อนี ้

4. การขอความยินยอมจากผู้ ป่วยก่อนเข้ารับการตรวจทาง (EPA-R 6)  
Fluoroscopy CT MRI 

   

   1 ขอให้ผู้ ป่วยเซ็นใบยินยอมเลย โดยไมไ่ด้อธิบาย 
 2 อธิบายถงึข้อบง่ชีข้องการตรวจ CT/MRI แล้วจึงขอให้ผู้ ป่วยเซน็ใบยินยอม 
 3 อธิบายถงึข้อบง่ชีค้วามเสีย่งและประโยชน์ที่ผู้ ป่วยจะได้รับการตรวจ CT/MRI แล้วจึงขอให้ผู้ ป่วยเซ็นใบยินยอม  
 4 อธิบายถงึข้อบง่ชีค้วามเสีย่งและประโยชน์ที่ผู้ ป่วยจะได้รับการตรวจ CT/MRI และทางเลอืกอื่นแล้วจึงขอให้ผู้ ป่วยเซ็น ใบยินยอม 
5 ไมไ่ด้รับการประเมินในหวัข้อนี ้

5. การเตรียมผู้ ป่วยก่อนเข้ารับการตรวจที่ต้องได้รับการฉีดสารทบึรังสเีข้าหลอดเลอืดด า (EPA-R 10)  
Fluoroscopy CT MRI 

   

1 ทราบข้อบง่ชีใ้นการฉีด contrast agent เข้าหลอดเลอืดด า 
2 ทราบข้อบง่ชีข้้อห้ามหรือควรระวงัในการฉีด contrast agent เข้าหลอดเลอืดด า 
3 ทราบข้อบง่ชีข้้อห้ามหรือควรระวงั และสามารถเตรียมผู้ ป่วยให้พร้อมส าหรับการการฉีด contrast agent เข้าหลอด เลอืดด าได้ 
4 ทราบข้อบง่ชีข้้อห้ามหรือควรระวงั สามารถเตรียมผู้ ป่วยให้พร้อม และเลอืกชนิดของ contrast agent ที่ใช้ ได้เหมาะสม 
5 ไมไ่ด้รับการประเมินในหวัข้อนี ้

6. เลอืก imaging protocol และ scanning parameters ในการตรวจ CT/MRI ที่เหมาะสมและได้ประโยชน์อยา่งสงูสดุกบัผู้ ป่วย โดย ค านงึถงึ 
อาย ุเพศ โรค และ problem lists ของผู้ ป่วยกบัปริมาณรังสทีี่ผู้ ป่วยได้รับ (EPA-R 2, EPA-R 8, EPA-R 10) 

CT MRI 

  

1 ไมท่ราบวา่ควรเลอืกใช้ imaging protocol อะไร 
2 เลอืก imaging protocol ได้ แตไ่มส่ามารถบอกเหตผุลที่เลอืก 
3 เลอืก imaging protocol ได้ และทราบข้อดีหรือข้อเสยี และปัญหาที่อาจเกิดขึน้ แตแ่ก้ไขหรือปรับเปลีย่นไมไ่ด้ 
4 เลอืก imaging protocol ได้ ทราบข้อดี ข้อเสยี และปัญหาที่อาจเกิดขึน้ สามารถปรับเปลีย่น imaging protocol ได้เมื่อมีปัญหาเกิดขึน้ 
อยา่งถกูต้องเหมาะสม 
5 ไมไ่ด้รับการประเมินในหวัข้อนี ้

7. การรายงานผลถงึลกัษณะความผิดปกติที่ตรวจพบทาง (EPA-R 3) 
Plain radiograph Ultrasound CT MRI 

    

                1 ไมพ่บลกัษณะความผิดปกติที่ส าคญั 
 2 พบลกัษณะความผิดปกติที่ส าคญั แตไ่มส่ามารถบรรยายได้ถกูต้อง 

 3 พบลกัษณะความผิดปกติที่ส าคญั สามารถบรรยายได้ถกูต้องแตไ่มส่ามารถให้การวินจิฉยัหรือให้การจ าแนกวินิจฉยัได้ 

 4 พบลกัษณะความผิดปกติที่ส าคญั สามารถบรรยายได้ถกูต้องและสามารถให้การวินิจฉยัหรือให้การจ าแนกวินิจฉยัที่นา่จะเป็นได้มาก 



ที่สดุอยา่งถกูต้องเหมาะสม 
5 ไมไ่ด้รับการประเมินในหวัข้อนี ้

8. สามารถให้ล าดบัความส าคญัก่อนหลงัในการรายงานผลลกัษณะความผิดปกติที่ตรวจพบ (EPA-R 3) 
 1 ไมส่ามารถล าดบัความส าคญัก่อนหลงั 
 2 ล าดบัความส าคญัได้บ้าง ยงัต้องปรับปรุง 
 3 สามารถล าดบัความส าคญัก่อนหลงัได้ดี 

9. ให้ค าแนะน าส าหรับการตรวจเพ่ิมเติมอยา่งอื่นท่ีจ าเป็นได้เหมาะสม (appropriate next steps) (EPA-R 5) 
 1 ไมส่ามารถให้ค าแนะน าได้ 
 2 ให้ค าแนะน าได้แตไ่มเ่หมาะสม 
 3 ให้ค าแนะน าได้เหมาะสม แตไ่มส่ามารถบอกเหตผุล หรือ ข้อดี หรือข้อเสยีของการตรวจที่แนะน า 
 4 ให้ค าแนะน าได้เหมาะสม พร้อมระบเุหตผุล หรือ ข้อดี หรือข้อเสยีของการตรวจที่แนะน า 

10. ทกัษะด้านภาษาองักฤษในการรายงานผลการตรวจ (EPA-R 3, EPA-R 9) 

 1 ใช้ไวยากรณ์ของภาษาองักฤษไมถ่กูต้อง 
 2 ใช้ไวยากรณ์ของภาษาองักฤษได้ถกูต้อง แตไ่มก่ระชบั ยงัต้องปรับปรุง 
 3 ใช้ไวยากรณ์ของภาษาองักฤษได้ถกูต้อง กระชบัและเข้าใจงา่ย 

11. การสง่ตอ่ข้อมลูลกัษณะความผิดปกติที่ตรวจพบเป็นปัญหาส าคญัหรือฉกุเฉินให้กบัอาจารย์และแพทย์ที่ดแูลผู้ ป่วย   (EPA-R 1, EPAR 4, 
EPA-R 7) 

 1 ไมท่ราบปัญหาทีเ่กิดขึน้ 
 2 ทราบปัญหาทีเ่กิดขึน้ แตไ่มส่ง่ตอ่ข้อมลู 
 2 ทราบปัญหาทีเ่กิดขึน้ สง่ตอ่ข้อมลูได้ แตไ่มถ่กูต้อง 
 3 ทราบปัญหาทีเ่กิดขึน้ และสง่ตอ่ข้อมลูได้ถกูต้อง 

12. การสือ่สารกบัผู้ ป่วย (EPA-R 9) 
  1 ไมส่ือ่สารกบัผู้ ป่วย 
  2 สือ่สารกบัผู้ ป่วยด้วยภาษาที่ไมเ่หมาะสม 
  3 สือ่สารกบัผู้ ป่วยอยา่งเหมาะสม แตไ่มแ่สดงถงึความเห็นอกเห็นใจ 
  4 สือ่สารกบัผู้ ป่วยอยา่งเหมาะสม และแสดงให้เห็นถงึความเห็นอกเห็นใจ  

13. การสือ่สารกบัผู้ ร่วมงาน (EPA-R 9) 
  1ไมส่ือ่สารกบัผู้ ร่วมงาน 
  2 สือ่สารกบัผู้ ร่วมงานได้แตไ่มช่ดัเจน 
  3 สือ่สารกบัผู้ ร่วมงานได้ดเีป็นสว่นใหญ่ 
  4 สือ่สารกบัผู้ ร่วมงานได้ดี ชดัเจนและถกูต้องตลอดเวลา  

14. การตระหนกัถงึปัญหาและภาวะแทรกซ้อนท่ีอาจเกิดขึน้ในระหวา่งหรือหลงัการตรวจ (EPA-R 7, EPA-R 10) 
  1 ไมต่ระหนกัถงึปัญหาและภาวะแทรกซ้อนท่ีเกิดขึน้ 

 2 ไมส่ามารถแก้ไขปัญหาและภาวะแทรกซ้อนได้อยา่งเหมาะสมและไมข่อความช่วยเหลอื 

 3 ไมส่ามารถแก้ไขปัญหาและภาวะแทรกซ้อนท่ีควรแก้ได้ แตป่รึกษาขอความช่วยเหลอืในเวลาที่เหมาะสม 

 4 สามารถจดัการแก้ไขปัญหาและภาวะแทรกซ้อนได้เหมาะสมกบัความสามารถของตนเอง และได้ปรึกษาขอความ ชว่ยเหลอืในเวลา 



ที่เหมาะสม 

 5 สามารถจดัการแก้ไขปัญหาและภาวะแทรกซ้อนได้เหมาะสมกบัความสามารถของตนเอง และได้ปรึกษาขอความ ชว่ยเหลอืในเวลา 
ที่เหมาะสม พร้อมแจ้งและรายงานสิง่ที่เกิดขึน้เพื่อป้องกนัการเกิดซ า้ในอนาคต 

15. ความรับผิดชอบตอ่งานท่ีได้รับมอบหมายและความตรงตอ่เวลา (EPA-R 9) 
 1 ไมรั่บผิดชอบในหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย 
 2 รับผิดชอบในหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย แตอ่า่นผลช้า 
 3 รับผิดชอบในหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายอยา่งเต็มที่และตรงตอ่เวลา 

 
 
ระดบัศกัยภาพโดยรวม 
 

 Level 0 ขาดความรับผิดชอบในหน้าที่ ไมส่ามารถปฏิบตัิงานได้ 
 Level 1 สามารถปฏิบตังิานและให้การวินิจฉยัหรือวินิจฉยัแยกโรคได้ภายใต้การควบคมุของอาจารย์อยา่งใกล้ชิด 
 Level 2 สามารถปฏิบตังิานและให้การวินิจฉยัหรือวินิจฉยัแยกโรคได้ ภายใต้การชีแ้นะของอาจารย์ 
 Level 3 สามารถปฏิบตังิานและให้การวินิจฉยัหรือวินิจฉยัแยกโรคได้เอง โดยอาจขอหรือไมข่อค าชีแ้นะจากอาจารย์ 
 Level 4 สามารถปฏิบตังิานและให้การวินิจฉยัหรือวินิจฉยัแยกโรคได้เอง และสามารถให้การชีแ้นะควบคมุผู้ที่มีประสบการณ์ 
น้อยกวา่ได้ 
 

   S = Satisfied, U = Unsatisfied 
 
 
 ช่ืออาจารย์ผู้ประเมิน 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………  (ตวับรรจง) 
                                   
………………………………………………………………………………………………………………………………………….  (ลายเซ็น) 
 
 
 

 Plain radiograph Fluoroscopy Ultrasound CT MRI 

Level      

S / U      


