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EVALUATION FORM For Rotation 3 (การตรวจหรือหตัถการทางรงัสีวิทยาวินิจฉัยท่ีส าคญั ระดบัท่ี ๓: Advanced CT Imaging, Advanced MR Imaging, 
MRI of the Head and Neck, Myelogram and/or CT myelogram, Plain Radiograph of the Skull/Face/Spine, Sialogram, Sonogram of the Head and Neck 
 
เมื่อสิน้สดุ 36 เดอืน ตอ้งไดผ้ลประเมนิอยา่งน้อยระดบั 1: 1 ครัง้ 
ช่ือแพทยป์ระจ าบ้าน...............................................................................................  วนัท่ี.................................................... 
จ านวนเคส:                      Advanced CT Imaging    
  
                Advanced MR Imaging 
 
                MRI of the Head and Neck 
 
                Myelogram and/or CT myelogram 
 
                       Plain Radiograph of the Skull/Face/Spine     
  
                Sialogram 
 
                Sonogram of the Head and Neck 
                 
1. การจดัหาขอ้มลูพืน้ฐานทีส่ าคญัและจ าเป็นในการคดัเลอืก imaging protocol ในการตรวจทีเ่หมาะสมกบัผูป้ว่ย (EPA-R 8)  

 1 ประวตั ิตรวจรา่งกาย และ Lab ทีส่ าคญัและจ าเป็นไมค่รบถว้น  
 2 ไดป้ระวตั ิตรวจรา่งกาย และ Lab ทีส่ าคญัและจ าเป็นครบถ้วน  
 3 ไดป้ระวตั ิตรวจรา่งกาย และ Lab ทีส่ าคญัและจ าเป็นครบถ้วนแต่สรปุปญัหาและขอ้ควรระวงัดา้นผูป้ว่ยไม่ครบถ้วน 
 4 ไดป้ระวตั ิตรวจรา่งกาย และ Lab ทีส่ าคญัและจ าเป็นครบถ้วน สามารถสรปุปญัหาและขอ้ควรระวงัไดค้รบถว้น  

2. การขอความยนิยอมจากผูป้ว่ยก่อนเขา้รบัการตรวจ(EPA-R 6) 
 1 ไมต่ะหนักถงึขอ้บ่งชี ้ความเสีย่ง และประโยชน์ทีผู่ป้่วยจะไดร้บัการตรวจ รวมถงึกระบวนการขอใหผู้ป้่วยเซน็ใบยนิยอม 
 2 ตะหนักถงึขอ้บ่งชี ้ความเสีย่ง และประโยชน์ทีผู่ป้่วยจะไดร้บัการตรวจและมกีระบวนการขอใหผู้ป้่วยเซน็ใบยนิยอม  

3. การเตรยีมผูป้่วยก่อนเขา้รบัการตรวจทีต่อ้งไดร้บัการฉีดสารทบึรงัสเีขา้หลอดเลอืดด า (EPA-R 10) 
 1 ทราบขอ้บ่งชีใ้นการฉีด contrast agent เขา้หลอดเลอืดด า 
 2 ทราบขอ้บ่งชี ้ขอ้หา้มหรอืควรระวงัในการฉีด contrast agent เขา้หลอดเลอืดด า 
 3 ทราบขอ้บ่งชี ้ขอ้หา้มหรอืควรระวงั และสามารถเตรยีมผูป้่วยใหพ้รอ้มส าหรบัการการฉีด contrast agent เขา้หลอดเลอืดด าได ้  
 4 ทราบขอ้บ่งชี ้ขอ้หา้มหรอืควรระวงั สามารถเตรยีมผูป้่วยใหพ้รอ้ม และเลอืกชนิดของ contrast agent ทีใ่ชไ้ดเ้หมาะสม   

4. เลอืก imaging protocol และ scanning parameters ในการตรวจทีเ่หมาะสมและไดป้ระโยชน์อยา่งสูงสดุกบัผูป้่วย โดยค านึงถงึ อาย ุเพศ โรค และ 
problem lists ของผูป้ว่ยกบัปรมิาณรงัสทีีผู่ป้ว่ยไดร้บั (EPA-R 2, EPA-R 8, EPA-R 10) 

 1 ไมท่ราบวา่ควรเลอืกใช ้imaging protocol อะไร  
 2 เลอืก imaging protocol ได ้แต่ไมส่ามารถบอกเหตุผลทีเ่ลอืก  
 3 เลอืก imaging protocol ได ้และทราบขอ้ดหีรอืขอ้เสยี และปญัหาทีอ่าจเกดิขึน้ แต่แกไ้ขหรอืปรบัเปลีย่นไมไ่ด้  
 4 เลอืก imaging protocol ได ้ทราบขอ้ด ีขอ้เสยี และปญัหาทีอ่าจเกดิขึน้ สามารถปรบัเปลีย่น imaging protocol 

ไดเ้มื่อมปีญัหาเกดิขึน้อยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 

5. การรายงานผลถงึลกัษณะความผดิปกตทิีต่รวจพบ รวมถงึการใหค้วามเหน็ (impression/opinion) ถงึผลการวนิิจฉยัและการจ าแนกวนิิจฉยัโรค (EPA-R 3)  
 1 สามารถบรรยายลกัษณะความผดิปกตทิีต่รวจพบได ้แต่ยงัตอ้งปรบัปรงุ 
 2 สามารถบรรยายลกัษณะความผดิปกตทิีต่รวจพบไดด้ ีแต่ไมส่ามารถใหค้วามเหน็ถงึผลการวนิิจฉัยและการจ าแนกวนิิจฉยัโรคไม่ 

      ถูกตอ้ง   
 3 สามารถบรรยายลกัษณะความผดิปกตทิีต่รวจพบไดด้ ีและสามารถใหค้วามเหน็ถงึผลการวนิิจฉัยและการจ าแนกวนิิจฉยัโรคได้  

      ถูกตอ้ง แต่ไมย่งัสามารถล าดบัความส าคญัก่อนหลงั   
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 4 สามารถบรรยายลกัษณะความผดิปกตทิีต่รวจพบไดด้ ีและใหค้วามเหน็ถงึผลการวนิิจฉยัและการจ าแนกวนิิจฉยัโรคไดถู้กตอ้ง   
      และใหล้ าดบัความส าคญัก่อนหลงัได ้

6. ใหค้ าแนะน าส าหรบัการตรวจเพิม่เตมิอยา่งอื่นทีจ่ าเป็นไดเ้หมาะสม (recommendation of appropriate next steps) (EPA-R 5) 
 1 ไมส่ามารถใหค้ าแนะน าได ้
 2 ใหค้ าแนะน าไดแ้ต่ไมส่ามารถบอกเหตุผล หรอื ขอ้ด ีหรอืขอ้เสยีของการตรวจที่แนะน า    
 3 ใหค้ าแนะน าไดเ้หมาะสม พรอ้มระบุเหตุผล หรอื ขอ้ด ีหรอืขอ้เสยีของการตรวจที่แนะน า 

7. การสง่ต่อขอ้มลูทีเ่ป็นปญัหาส าคญัหรอืฉุกเฉินใหก้บัอาจารยแ์ละแพทยท์ีด่แูลผูป้ว่ย (EPA-R 1, EPA-R 4, EPA-R 7) 
 1 ไมท่ราบปญัหาทีเ่กดิขึน้ 
 2 ทราบปญัหาทีเ่กดิขึน้ แต่ไม่สง่ต่อขอ้มลู   
 3 ทราบปญัหาทีเ่กดิขึน้ สง่ต่อขอ้มลูได ้แต่ไมถู่กตอ้ง 
 4 ทราบปญัหาทีเ่กดิขึน้ และสง่ต่อขอ้มลูไดถู้กตอ้ง 

8. การสื่อสารกบัผูป้่วย (EPA-R 4, EPA-R 9) 
 1 ไมส่ื่อสารกบัผูป้่วย 
 2 สื่อสารกบัผูป้่วยดว้ยภาษาที่ไมเ่หมาะสม 
 3 สื่อสารกบัผูป้่วยอยา่งเหมาะสมดว้ยจรรยาบรรณแหง่วชิาชพี  

9. การสื่อสารกบัผูร้ว่มงาน (EPA-R 9) 
 1ไมส่ื่อสารกบัผูร้่วมงาน 
 2 สื่อสารกบัผูร้่วมงานแต่ขอ้มลูไมช่ดัเจน 
 3 สื่อสารกบัผูร้่วมงานไดด้ ี

10. การตระหนักถงึปญัหาและภาวะแทรกซอ้นทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งหรอืหลงัการตรวจ (EPA-R 7, EPA-R 10) 
 1 ไมต่ระหนักถงึปญัหาและภาวะแทรกซอ้นทีเ่กดิขึน้ 
 2 ไมส่ามารถแก้ไขปญัหาและภาวะแทรกซอ้นไดอ้ยา่งเหมาะสมและไมข่อความช่วยเหลอื 
 3 ไมส่ามารถแก้ไขปญัหาและภาวะแทรกซอ้นทีค่วรแกไ้ด ้แต่ปรกึษาขอความช่วยเหลอืในเวลาที่เหมาะสม 
 4 สามารถจดัการแกไ้ขปญัหาและภาวะแทรกซอ้นไดเ้หมาะสมกบัความสามารถของตนเอง และไดป้รกึษาขอความช่วยเหลอืในเวลาทีเ่หมาะสม 
 5 สามารถจดัการแกไ้ขปญัหาและภาวะแทรกซอ้นไดเ้หมาะสมกบัความสามารถของตนเอง และไดป้รกึษาขอความช่วยเหลอืในเวลาทีเ่หมาะสม 

พรอ้มแจง้และรายงานสิง่ทีเ่กดิขึน้เพื่อป้องกนัการเกดิซ ้าในอนาคต 

11. ความรบัผดิชอบต่องานทีไ่ดร้บัมอบหมายและความตรงต่อเวลา (EPA-R 9) 
 1 ไมร่บัผดิชอบในหน้าที ่ทีไ่ดร้บัมอบหมาย 
 2 รบัผดิชอบในหน้าที ่ทีไ่ดร้บัมอบหมายแต่ล่าชา้    
 3 รบัผดิชอบในหน้าที ่ทีไ่ดร้บัมอบหมายอยา่งเตม็ที่ และตรงต่อเวลา 

ระดบัศกัยภาพโดยรวม  

  Level 0   ขาดความรบัผิดชอบในหน้าท่ี ไม่สามารถปฏิบติังานได้อย่างเหมาะสม 

  Level 1   สามารถปฏิบติังานได้อย่างเหมาะสม ภายใต้การควบคมุของอาจารยอ์ย่างใกล้ชิด 

  Level 2   สามารถปฏิบติังานได้อย่างเหมาะสม ภายใต้การชี้แนะของอาจารย ์

  Level 3   สามารถปฏิบติังานได้อย่างเหมาะสม โดยอาจขอหรือไม่ขอค าชี้แนะจากอาจารย ์

  Level 4   สามารถปฏิบติังานได้อย่างเหมาะสมได้ด้วยตนเอง และสามารถให้การชี้แนะ       
        หรือควบคมุผู้ท่ีมีประสบการณ์น้อยกว่าได้ 

 
สรปุผลการประเมิน      Satisfied    /    Unsatisfied 

 
ช่ืออาจารยผ์ู้ประเมิน (ตวับรรจง)...........................................................................  (ลายเซน็)............................................................ 


