EVALUATION FORM FOR VASCULAR INTERVENTION

EVALUATION FORM FOR VASCULAR INTERVENTION
Procedure ………………………………………………………………….. (Aortogram, Peripheral or Visceral arteriogram, อื่นๆ)
Disease/ Diagnosis …………………………………………………………….. Rotation ที่ประเมิน…………………………..
เมื่อสิน้ สุด 24 เดือน ต้องได้ผลประเมินอย่างน้อยระดับ 1: 1 ครัง้
เมื่อสิน้ สุด 36 เดือน ต้องได้ผลประเมินอย่างน้อยระดับ 2: 1 ครัง้
ชื่อแพทย์ประจำบ้ำน...............................................................................................

วันที่....................................................

1. การจัดหาข้อมูลพืน้ ฐานทีส่ าคัญและจาเป็ นใน ทาหัตถการทาง vascular intervention ทีเ่ หมาะสมกับผูป้ ่ วย (EPA-R 8)
 1 ได้ประวัติ ตรวจร่างกาย และ Lab ทีส่ าคัญและจาเป็ นไม่ครบถ้วน
 2 ได้ประวัติ ตรวจร่างกาย และ Lab ทีส่ าคัญและจาเป็ นครบถ้วน
 3 ได้ประวัติ ตรวจร่างกาย และ Lab ทีส่ าคัญและจาเป็ นครบถ้วนแต่สรุปปั ญหาและข้อควรระวังด้านผูป้ ่ วยไม่ครบถ้วน
 4 ได้ประวัติ ตรวจร่างกาย และ Lab ทีส่ าคัญและจาเป็ นครบถ้วน สามารถสรุปปั ญหาและข้อควรระวังได้ครบถ้วน
2. การขอความยินยอมจากผูป้ ่ วยก่อนเข้ารับการ ทาหัตถการทาง vascular intervention (EPA-R 6)
 1 ขอให้ผปู้ ่ วยเซ็นใบยินยอมเลย โดยไม่ได้อธิบาย
 2 อธิบายถึงข้อบ่งชีข้ องการตรวจ แล้วจึงขอให้ผปู้ ่ วยเซ็นใบยินยอม
 3 อธิบายถึงข้อบ่งชี้ ความเสีย่ ง และประโยชน์ทผ่ี ปู้ ่ วยจะได้รบั จากการตรวจ แล้วจึงขอให้ผปู้ ่ วยเซ็นใบยินยอม
 4 อธิบายถึงข้อบ่งชี้ ความเสีย่ ง และประโยชน์ทผ่ี ปู้ ่ วยจะได้รบั จากการตรวจ และทางเลือกอื่น แล้วจึงขอให้ผปู้ ่ วยเซ็นใบยินยอม
3. การเตรียมผูป้ ่ วยก่อนเข้ารับการตรวจ และต้องได้รบั การฉีดสารทึบรังสีเข้าหลอดเลือด (EPA-R 10)
 1 ทราบข้อบ่งชีใ้ นการฉีด iodinated contrast medium เข้าหลอดเลือด
 2 ทราบข้อบ่งชี้ ข้อห้ามหรือควรระวังในการฉีด iodinated contrast medium เข้าหลอดเลือด
 3 ทราบข้อบ่งชี้ ข้อห้ามหรือควรระวัง และสามารถเตรียมผูป้ ่ วยให้พร้อมสาหรับการการฉีด iodinated contrast medium เข้าหลอดเลือดได้
 4 ทราบข้อบ่งชี้ ข้อห้ามหรือควรระวัง สามารถเตรียมผูป้ ่ วยให้พร้อม และเลือกชนิดของ iodinated contrast medium ทีใ่ ช้ได้เหมาะสม
4. สามารถทาทาหัตถการทาง vascular intervention กับผูป้ ่ วยได้อย่างเหมาะสม (EPA-R 2, EPA-R 6)
 1 สามารถ puncture หลอดเลือดได้
 2 สามารถ puncture หลอดเลือด และใส่ vascular sheath ได้
 3 สามารถ puncture หลอดเลือด ใส่ vascular sheath และเลือกใช้สายสวนได้อย่างเหมาะสม
 4 สามารถ puncture หลอดเลือด ใส่ vascular sheath เลือกใช้สายสวนได้อย่างเหมาะสม และวางตาแหน่งสายสวนในหลอดเลือดทีต่ อ้ งการได้
 5 สามารถ puncture หลอดเลือด ใส่ vascular sheath เลือกใช้สายสวนได้อย่างเหมาะสม วางตาแหน่งสายสวนในหลอดเลือดทีต่ อ้ งการได้ และ
สามารถทาหัตถการขัน้ ทีย่ ากขึน้ (advance) ได้
5. การตรวจพบลักษณะความผิดปกติจาก angiogram (EPA-R 3)
 1 บอกกายวิภาคของหลอดเลือดทีป่ กติได้
 2 สามารถบอกตาแหน่งหลอดเลือดทีผ่ ดิ ปกติได้
 3 สามารถบอกลักษณะ ทีเ่ ฉพาะเจาะจงของหลอดเลือดทีผ่ ดิ ปกติได้
 4 สามารถบอกลักษณะ ทีเ่ ฉพาะเจาะจงของหลอดเลือดทีผ่ ดิ ปกติได้ถูกต้อง และสามารถให้การวินิจฉัยหรือให้การจาแนกวินิจฉัยทีน่ ่าจะเป็ นได้
มากทีส่ ดุ อย่างถูกต้องเหมาะสม
6. ให้คาแนะนาสาหรับการตรวจเพิม่ เติมอย่างอื่นทีจ่ าเป็ นได้เหมาะสม (recommendation of appropriate next steps) (EPA-R 5)
 1 ไม่สามารถให้คาแนะนาได้
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 2 ให้คาแนะนาได้ แต่ไม่เหมาะสม
 3 ให้คาแนะนาได้เหมาะสม แต่ไม่สามารถบอกเหตุผล หรือ ข้อดี หรือข้อเสียของการตรวจที่แนะนา
 4 ให้คาแนะนาได้เหมาะสม พร้อมระบุเหตุผล หรือ ข้อดี หรือข้อเสียของการตรวจที่แนะนา
7. ทักษะด้านการสื่อสารในการรายงานผลการตรวจ angiogram ทีถ่ ูกต้อง กระชับ เข้าใจง่าย สอดคล้องกับทีไ่ ด้ทบทวนฟิ ลม์ (review) กับอาจารย์ (EPA-R 3,
EPA-R 9)
 1 มีการรายงานผลไม่สอดคล้องกับทีไ่ ด้ทบทวนฟิ ลม์ (review) กับอาจารย์เป็ นส่วนใหญ่
 2 มีการรายงานผลไม่สอดคล้องกับทีไ่ ด้ทบทวนฟิ ลม์ (review) กับอาจารย์บางส่วน แต่มคี วามสาคัญและมีผลต่อผูป้ ่ วย
 3 มีการรายงานผลไม่สอดคล้องกับทีไ่ ด้ทบทวนฟิ ลม์ (review) กับอาจารย์บางส่วน แต่ไม่มผี ลต่อผูป้ ่ วย
 4 มีการรายงานผลสอดคล้องกับทีไ่ ด้ทบทวนฟิ ลม์ (review) กับอาจารย์ แต่ผลรายงานฟิ ลม์ ยังใช้ภาษาได้ไม่กระชับ/ยังต้องปรับปรุง
 5 มีการรายงานผลสอดคล้องกับทีไ่ ด้ทบทวนฟิ ลม์ (review) กับอาจารย์และใช้ภาษาได้ถูกต้อง กระชับ
8. การสื่อสารกับผูป้ ่ วย (EPA-R 4, EPA-R 9)
 1 ไม่ส่อื สารกับผูป้ ่ วย
 2 สื่อสารกับผูป้ ่ วยด้วยภาษาทีไ่ ม่เหมาะสม
 3 สื่อสารกับผูป้ ่ วยอย่างเหมาะสม แต่ไม่แสดงถึงความเห็นอกเห็นใจ
 4 สื่อสารกับผูป้ ่ วยอย่างเหมาะสม และแสดงให้เห็นถึงความเห็นอกเห็นใจ
9. การสื่อสารกับผูร้ ว่ มงาน (EPA-R 1, EPA-R 9)
 1ไม่ส่อื สารกับผูร้ ่วมงาน
 2 สื่อสารกับผูร้ ่วมงานได้แต่ไม่ชดั เจน
 3 สื่อสารกับผูร้ ่วมงานได้ดเี ป็ นส่วนใหญ่
 4 สื่อสารกับผูร้ ่วมงานได้ดี ชัดเจนและถูกต้องตลอดเวลา
10. การตระหนักถึงสถานการณ์และปั ญหาทีเ่ กิดขึน้ ในการตรวจ angiogram (EPA-R 7, EPA-R 10)
 1 ไม่ตระหนักถึงสถานการณ์และปั ญหาทีเ่ กิดขึน้
 2 ไม่สามารถแก้ไขปั ญหาได้อย่างเหมาะสมและไม่ขอความช่วยเหลือ
 3 ไม่สามารถแก้ไขปั ญหาทีค่ วรแก้ได้ แต่ปรึกษาขอความช่วยเหลือในเวลาทีเ่ หมาะสม
 4 แก้ไขปั ญหาเหมาะสมกับความสามารถของตนเอง และได้ปรึกษาขอความช่วยเหลือในเวลาทีเ่ หมาะสม
 5 สามารถจัดการแก้ไขปั ญหาและภาวะแทรกซ้อนได้เหมาะสมกับความสามารถของตนเอง และได้ปรึกษาขอความช่วยเหลือในเวลาทีเ่ หมาะสม
พร้อมแจ้งและรายงานสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ เพื่อป้ องกันการเกิดซ้าในอนาคต
11. ความรับผิดชอบต่องานทีไ่ ด้รบั มอบหมายและความตรงต่อเวลา (EPA-R 9)
 1 ไม่รบั ผิดชอบในหน้าที่ ทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
 2 รับผิดชอบในหน้าที่ ทีไ่ ด้รบั มอบหมาย แต่อ่านผลช้า ไม่ทนั กาหนดเวลา
 3 รับผิดชอบในหน้าที่ ทีไ่ ด้รบั มอบหมาย อ่านผลช้า แต่ทนั กาหนดเวลา
 4 รับผิดชอบในหน้าที่ ทีไ่ ด้รบั มอบหมายอย่างเต็มที่ และตรงต่อเวลา
ระดับศักยภำพโดยรวม
 Level 0  ขำดควำมรับผิดชอบในหน้ ำที่ ไม่สำมำรถปฏิ บตั ิ งำนได้
 Level 1  สำมำรถปฏิ บตั ิ งำน และให้กำรวิ นิจฉัยหรือวิ นิจฉัยแยกโรคได้ภำยใต้กำรควบคุมของอำจำรย์อย่ำงใกล้ชิด
 Level 2  สำมำรถปฏิ บตั ิ งำน และให้กำรวิ นิจฉัยหรือวิ นิจฉัยแยกโรคได้ ภำยใต้กำรชี้แนะของอำจำรย์
 Level 3  สำมำรถปฏิ บตั ิ งำน และให้กำรวิ นิจฉัยหรือวิ นิจฉัยแยกโรคได้เอง โดยอำจขอหรือไม่ขอคำชี้แนะจำกอำจำรย์
 Level 4  สำมำรถปฏิ บตั ิ งำน และให้กำรวิ นิจฉัยหรือวิ นิจฉัยแยกโรคได้เอง และสำมำรถให้กำรชี้แนะหรือควบคุมผู้ที่มี
ประสบกำรณ์น้อยกว่ำได้
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ชื่ออำจำรย์ผ้ปู ระเมิน (ตัวบรรจง)........................................................................... (ลำยเซ็น)............................................................

