ประกาศรับสมัครสอบเพื่อประกาศนี ยบัตรในวิ ชาชีพเวชกรรม
ด้านการผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช
1) คุณสมบัติผ้มู ีสิทธิ สมัครสอบ
1.1 เป็ นสมาชิกสามัญของราชวิทยาลัยสูตนิ รีแพทย์แห่งประเทศไทย
1.2 ได้รบั วุฒบิ ตั รฯ หรือหนังสืออนุมตั ฯิ สาขาสูตศิ าสตร์และนรีเวชวิทยา
1.3 ส าเร็ จ หรือ ก าลัง ได้ รับ การฝึ ก อบรมเพื่อ ประกาศนี ย บั ต รฯ ด้ า นการผ่ า ตัด ผ่ า นกล้ อ งทางนรีเวช
ตามหลักสูตรของแพทยสภา
2) การสมัครสอบ
ติดต่อยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานแสดงคุณสมบัติของผู้มสี ทิ ธิย่นื คาขอประกาศนียบัตรฯ ด้านการผ่าตัดผ่านกล้อง
ทางนรีเวช ที่สานักงานราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 (ในวันเวลา
ราชการ)
3) ค่าสมัครสอบ
ค่าสมัครสอบ 15,000 บาท (หนึ่งหมืน่ ห้าพันบาทถ้วน) ชาระพร้อมการสมัครสอบ อัตราค่าสมัครสอบนี้อาจมี
การเปลีย่ นแปลงได้ตามทีแ่ พทยสภากาหนด ซึง่ จะไม่คนื ให้ไม่ว่ากรณีใดๆ
4) หลักฐานต่างๆ
4.1 ใบสมัครสอบฯ จานวน 1 ชุด
4.2 หนังสือรับรองจากสถาบันฝึกอบรมทีแ่ พทยสภารับรอง แสดงว่า สาเร็จหรือกาลังได้รบั การฝึกอบรมแพทย์
เพื่อประกาศนียบัตรฯ ด้านการผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช ตามหลักสูตรของแพทยสภา จานวน 2 ชุด โดยเป็ นฉบับจริง
1 ชุดและสาเนา 1 ชุด
4.3 สาเนาใบอนุญาตเป็ นผูป้ ระกอบวิชาชีพเวชกรรม จานวน 2 ชุด
4.4 สาเนาใบวุฒบิ ตั รฯ หรือหนังสืออนุมตั ฯิ สาขาสูตศิ าสตร์และนรีเวชวิทยา จานวน 2 ชุด
4.5 รูปถ่ายภายในระยะเวลา 6 เดือน ขนาด 2 นิ้ว หรือ 4x6 เซนติเมตร จานวน 3 รูป
4.6 สาเนาบัตรประชาชน จานวน 2 ชุด
4.7 สาเนาการเปลีย่ นแปลงชื่อและนามสกุล (ถ้ามี) จานวน 2 ชุด
4.8 หนังสือรับรองความประพฤติจากสถาบัน ฝึกอบรมที่แพทยสภารับ รอง จานวน 2 ชุด โดยเป็ น ฉบับจริง
1 ชุดและสาเนา 1 ชุด
หมายเหตุ เอกสารทีเ่ ป็ นสาเนาให้เซ็นรับรองสาเนาถูกต้องทุกฉบับ

5) การสอบ
ผูส้ มัครสอบจะต้อง
5.1 สอบข้อเขียน
5.2 สอบปากเปล่า
5.3 ส่ ง บัน ทึก หัต ถการและการบริบ าลผู้ ป่ วยทางด้า นผ่ าตั ด ผ่ า นกล้อ ง ในช่ ว งเวลาที่ฝึ ก อบรมจานวน
1 เล่มในลักษณะรูปเล่มทีส่ มบูรณ์ พร้อม flash drive หรือ thumb drive จานวน 1 ชุด (ระบุช่อื ติดบน flash drive หรือ
thumb drive ให้ชัด เจน) และต้อ งมีห นั ง สือ รับ รองจากผู้บัง คั บ บัญ ชาหรือ เทีย บเท่ า ภายในวัน ที่ 15 มิ ถ ุน ายน
พ.ศ. 2565 โดยสามารถ download โปรแกรม logbook ได้ทางเว็บไซต์ของราชวิทยาลัยฯ (www.rtcog.or.th)
หัตถการขัน้ ต่ าที่ผู้ ฝึกอบรมฯ ต้องได้ฝึ กปฏิบัติด้วยตนเอง ภายหลังสิ้นสุดการฝึ กอบรม (อ้างอิงจาก หลักสู ตรฯ
ฉบับ พ.ศ. 2561)
Procedure
Hysteroscopic procedures
Myomectomy
Polypectomy, lysis adhesion, septoplasty
Laparoscopic procedures
Hysterectomy
Myomectomy
Adnexal surgery

Minimum requirement (cases/year)
2
5
10
3
10

5.4 ส่ง วีดิท ัศ น์ ท่ไี ม่ม ีก ารตัดต่อ (Full unedited VDO) การผ่าตัด มดลูก ผ่านกล้องทางหน้ าท้องชนิด total
laparoscopic hysterectomy (TLH) 1 ราย โดยมีการบันทึกภาพแพทย์ผทู้ าการผ่าตัดร่วมอยู่ในวีดทิ ศั น์นนั ้ ๆ บันทึกลง
flash drive หรือ thumb drive โดย copy จานวน 4 ชุด ในผู้ป่วยรายเดียวกันพร้อมกับบันทึกการผ่าตัด (operative note)
และใบรายงานผลทางพยาธิวทิ ยา (pathological report) ทีม่ ชี ่อื เลขบัตรประจาตัวผูป้ ่ วย (HN) และชื่อแพทย์ผทู้ าผ่าตัด
(ระบุ ช่ือ ติดบน flash drive หรือ thumb drive ให้ชัด เจน) ภายในวัน ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 รายละเอีย ด
หลักเกณฑ์ตามเอกสารแนบท้ายและตัวอย่างหลักการส่งวีดทิ ศั น์การผ่าตัดเพื่อรับการประเมินจะลงรายละเอียดทาง
เว็บไซต์ของราชวิทยาลัยฯ
หมายเหตุ 1. ไม่อนุญาตให้นาผูป้ ่ วยทีไ่ ม่มพี ยาธิสภาพทีม่ ดลูกหรือพยาธิสภาพในอุง้ เชิงกรานทีจ่ าเป็ นต่อการตัดมดลูกมาใช้
ในการส่งสอบ เช่น Down syndrome เป็ นต้น หากมีขอ้ สงสัยให้ตดิ ต่อสอบถามมายังราชวิทยาลัยฯ
2. ไม่อนุญาตให้นาผูป้ ่ วยทีไ่ ม่ใช่ของตนเองมาส่งสอบ
3. อาจารย์ทเ่ี ป็ นอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ ของสถาบันควรหลีกเลีย่ งการเป็ นผูช้ ่วยในการผ่าตัด
4. หลังจากการพิจารณาการสอบเสร็จสิ้นแล้ว flash drive หรือ thumb drive และวีดทิ ศั น์ จะไม่ส่งคืนและ
จะถูกทาลายทัง้ หมด
5.5 ส่งหลักฐานการสร้างองค์ความรูใ้ หม่และได้รบั การเผยแพร่ในการประชุมหรือตีพมิ พ์ในวารสารทีไ่ ด้รบั การ
ยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ อย่างน้อย 1 ชิน้ งาน จานวน 1 ชุด เช่น
- ประกาศนียบัตรรับรองการนาเสนอผลงานในทีป่ ระชุม
- การจัดทารายงานผูป้ ่ วยทีน่ ่าสนใจ
- คลิปวีดทิ ศั น์แสดงวิธผี ่าตัดใหม่ๆ หรือการผ่าตัดทีน่ ่าสนใจ
- การเขียนบทความปริทศั น์ (review article)
- การทาวิจยั
- หรือชิน้ งานอื่นๆที่ คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ ยอมรับ
โดยให้แนบหลักฐานมาพร้อมกับเล่ม logbook ภายในวันที่ 15 มิถนุ ายน พ.ศ. 2565

6) กาหนดสอบ
ทาการสอบในวันที่ 7-8 กรกฎาคม พ.ศ. 2565
7) การตัดสิ น
การตัดสิน “ผ่าน” หรือ “ไม่ผ่าน” เกณฑ์ตดั สินอยู่ในดุลยพินิจของคณะอนุ กรรมการฝึ กอบรมและสอบฯ โดย
ความเห็นชอบของคณะผูบ้ ริหารราชวิทยาลัยสูตนิ รีแพทย์แห่งประเทศไทย ผลการตัดสินให้ถอื เป็ นทีส่ น้ิ สุด
8) การประกาศผลสอบ
ภายในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2565
คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบเพื่อประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรม
ด้านการผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช
ราชวิทยาลัยสูตนิ รีแพทย์แห่งประเทศไทย
วาระปี พ.ศ. 2565 - 2567

หลักเกณฑ์ การประเมินวีดิทัศน์ แสดงขั้นตอนการตัดมดลูกด้วยวิธีผ่าตัดผ่านกล้องทางหน้ าท้ อง
หลักสู ตรแพทย์ อบรมต่อยอดเพื่อประกาศนียบัตรฯ และการขออนุมัติประกาศนียบัตรฯ ประเภทที่ 3
Criteria for Surgical Video Evaluation of Total Laparoscopic Hysterectomy Procedure

หลักการและเหตุผล
หลักเกณฑ์การประเมิ น วีดิทัศน์ แสดงขั้น ตอนการตัดมดลูกด้วยวิธีผ่าตัดผ่านกล้องนี้ จัดท าขึ้นสาหรับ สู ติน รี แพทย์ ผูเ้ ข้ารั บการ
ฝึ กอบรมในหลักสู ตรแพทย์ประจาบ้านต่อยอดเพื่อประกาศนี ยบัตรแสดงความรู ้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ด้าน
การผ่าตัดผ่านกล้องทางนรี เวช และสู ตินรี แพทย์ผทู ้ ี่ได้สมัครสอบเพื่อขออนุมตั ิประกาศนียบัตรฯ ในประเภทที่ 3 โดยมีจุดมุ่งหมายเพือ่
กาหนดแนวทางปฏิบตั ิที่ชดั เจน โปร่ งใส ยุติธรรม เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน ธารงไว้ซ่ ึงมาตรฐานวิชาชีพด้านการผ่าตัดผ่านกล้องทาง
นรี เวช และประโยชน์อนั สู งสุ ดของผูป้ ่ วยเป็ นสาคัญ
แนวทางการประเมินเทคนิคการทาผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช (Technical skill assessment) มีดงั นี้
1. การหยิบจับและการตัดเนื้อเยื่อด้วยความระมัดระวัง (Respect and handling of tissue)
2. ความรู ้และความชานาญในการใช้เครื่ องมือต่างๆ (Use and handling of instruments)
3. ลัก ษณะการขยับ เคลื่ อ นไหวของเครื่ อ งมื อ ในระหว่ างการท าผ่ าตัด ระยะเวลาที่ ใ ช้ใ นการท าผ่ าตัด ในแต่ ล ะขั้น ตอน และ
ความก้าวหน้าของการผ่าตัด (Time, motion and flow of operation)
4. ความรู ้และความชานาญเกี่ยวกับการใช้เครื่ องจี้ไฟฟ้า (Knowledge and skills in electrosurgery)
5. ความรู ้และความชานาญในการเย็บและการผูกปม ไม่ว่าจะเป็ น intracorporeal หรื อ extracorporeal (Suturing and knotting skills)
6. ความสามารถในการควบคุมผูช้ ่วยผ่าตัดให้ทางานได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ (Technical use of assistants)
รายละเอียดการประเมินขั้นตอนต่ างๆของการตัดมดลูกด้ วยวิธี total laparoscopic hysterectomy
1. การยืนยันตัวตนของแพทย์ผ้ทู าการผ่าตัด (Verification of surgeon identity)
1.1 บันทึกภาพวีดิทศั น์ของแพทย์ผทู ้ าการผ่าตัด ก่อนเริ่ มและระหว่างการผ่าตัด
1.2 บันทึกภาพวีดิทศั น์ของเอกสารที่ระบุชื่อผูป้ ่ วย เลขประจาตัวผูป้ ่ วย (HN) และการวินิจฉัยเบื้องต้น ก่อนเริ่ มการผ่าตัด
1.3 แนบรายงานการผ่าตัด (operative note) และรายงานผลตรวจทางพยาธิวิทยามาพร้อมกับวีดิทศั น์การผ่าตัดเพื่อการตรวจประเมิน
2. การใส่ uterine manipulator
โดยบันทึกภาพวีดิทศั น์แสดงให้เห็นชนิดของ uterine manipulator และแสดงขั้นตอนการใส่ uterine manipulator อย่างเหมาะสม
3. การเข้ าช่ องท้ อง (Abdominal entry)
3.1 บันทึกภาพวีดิทศั น์ภายนอกช่ องท้ อง แสดงวิธีการเข้าช่องท้องด้วย primary trocar
3.2 บันทึกภาพวีดิทศั น์ภายในช่ องท้ องแสดงวิธีการเข้าช่องท้องด้วย secondary trocars
3.3 การใส่ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไปภายในช่องท้อง (Creation of pneumoperitoneum)
4. การตรวจประเมินความเรียบร้ อยและพยาธิสภาพภายในช่ องท้ องภายหลังการเข้ าช่ องท้ อง (Inspection of abdominopelvic cavity)
5. การแสดงขั้นตอนการผ่าตัด Laparoscopic total hysterectomy โดยละเอียด
5.1 การจี้และการตัด round ligaments ทั้งสองข้าง

5.2 การตัดเปิ ด vesicouterine peritoneum และการเลาะเข้าสู่ vesicocervical space เพื่อแยกกระเพาะปัสสาวะออกจากด้านหน้าของ
มดลูกส่วนล่างและปากมดลูก
5.3 การระบุตาแหน่งของท่อไตทั้งสองข้าง โดยการมองเห็นการเคลื่อนไหวของท่อไต (peristalsis) หรื อการเปิ ด peritoneum เพื่อ
เลาะหาท่อไต (retroperitoneal dissection) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในขณะทาการจี้ตดั infundibulopelvic ligament, uterosacral ligament
และ uterine vessels
5.4 การจี้และการตัด broad ligaments ทั้งสองข้าง และ/หรื อ mesosalpinx ข้างใดข้างหนึ่ง หรื อทั้งสองข้าง
5.5 การจี้และการตัด ovarian ligaments หรื อ การจี้และการตัด/ผูก infundibulopelvic ligaments ข้างใดข้างหนึ่ง หรื อทั้งสองข้าง
5.6 การเลาะแยกให้เห็น uterine arteries (skeletonization) และการจี้ตดั uterine arteries ทั้งสองข้าง
5.7 การจี้และการตัด cardinal และ uterosacral ligaments ทั้งสองข้าง
5.8 การควบคุมผูช้ ่วยในการขยับเคลื่อนไหวมดลูกด้วย uterine manipulator อย่างเหมาะสมในระหว่างการผ่าตัด
5.9 การเลือกใช้ vaginal tube หรื ออุปกรณ์อื่นๆ สาหรับการตัดแยกปากมดลูกออกจาก vaginal fornix อย่างเหมาะสม
5.10 การนา specimen ออกจากช่องท้องอย่างถูกต้อง เหมาะสม และปลอดภัย
5.11 การเย็บปิ ด vaginal cuff โดยต้องแสดงการเย็บและการผูกปม (intracorporeal suturing and knotting) ด้วยเครื่ องมือผ่าตัดผ่าน
กล้องอย่างถูกต้องและปลอดภัย โดยระมัดระวังไม่ให้เกิด knot twisting และไม่ ใช้ barbed suture หรื อ auto suture
5.12 การตรวจประเมินความเรี ยบร้อยภายหลังการผ่าตัด และการจัดการกับตาแหน่งที่ยงั คงมีเลือดออก (securing of hemostasis)
5.13 การดึง trocars ออกจากช่องท้อง (ในกรณี ที่ trocar มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ 10 มิลลิเมตรขึ้นไป ต้องแสดงว่ามีการเย็บปิ ด
rectus sheath ด้วย)
หมายเหตุ
1. ในการเลือกใช้เครื่ องมือในการทาผ่าตัดนั้น แพทย์ผทู ้ าการผ่าตัดสามารถเลือกใช้เครื่ องมือได้ท้งั ประเภท conventional และ
advanced ได้แก่ monopolar instrument, conventional bipolar instrument และ advanced vessel sealing device
2. ในการเลือกใช้ suture material ในขั้นตอนการเย็บระหว่างการทาผ่าตัด แพทย์ผทู ้ าการผ่าตัดสามารถเลือกใช้ท้งั monofilament และ
braided suture materials ได้ตามความเหมาะสม โดยไม่อนุญาตให้ใช้ barbed suture หรื อ auto suture
3. การบันทึกรายงานการผ่าตัดเพือ่ การตรวจประเมิน (Operative note assessment) ประกอบด้วย
3.1 วันที่ เวลา สถานที่ และข้อมูลผูป้ ่ วย
3.2 รายนามแพทย์ผทู ้ าผ่าตัด แพทย์ผชู ้ ่วย และวิสัญญีแพทย์
3.3 การวินิจฉัยทั้งก่อนและภายหลังการผ่าตัด (preoperative and postoperative diagnosis)
3.4 วิธีการระงับความรู ้สึก (anesthetic method)
3.5 การจัดท่าผูป้ ่ วย (positioning) และตาแหน่งแผลผ่าตัด (surgical incision)
3.6 สิ่ งที่ตรวจพบ ปริ มาณการเสี ยเลือด รวมถึงภาวะแทรกซ้อนต่างๆ (operative findings, blood loss, and complications)
3.7 ชื่อหัตถการของการผ่าตัดทุกวิธี (operations)
3.8 รายละเอียดของการทาผ่าตัดทุกขั้นตอน (detailed operative procedures)
3.9 ทาการบันทึกด้วยวิธีการพิมพ์หรื อด้วยลายมือที่อ่านง่าย พร้อมลงลายมือชื่อของแพทย์ผทู ้ าผ่าตัดที่สามารถอ่านได้ชดั เจน

เกณฑ์ การประเมินทักษะและความชานาญในการตัดมดลูกด้วยวิธีผ่าตัดผ่านกล้ องทางหน้ าท้ อง
หลักสู ตรแพทย์อบรมต่ อยอดเพื่อประกาศนียบัตรฯ ผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช

Objective Structured Assessment of Technical Skills in Total Laparoscopic Hysterectomy (OSATS-TLH)
ผูเ้ ข้าสอบ (Examinee) …………………………………………………………….…..วัน/เดือน/ปี (dd/mm/yyyy) ……….………………………………………………….
การวินิจฉัย (Diagnosis) ………………………………………………….....…………ผูป้ ระเมิน (Assessor)....................................................................................................
Comments / Critical error …………………….….….…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

OSATS-TLH
general skills
Respect and handling of
tissue

Dexterity
Use and handling of
instruments
Economy of time
Flow of operation

Technical use of assistants
Verification of surgeon
identity & Documentation
OSATS-TLH
specific skills
Apply uterine manipulator
Abdominal entry
(1๐& 2๐trocar + safety test)
Evaluate pelvic pathology
(uterus, adnexa, CDS, etc)
Division of round and
anterior leaflet of broad
ligaments
Opening of vesicouterine
peritoneum & creation of
bladder flap

1

2

Unnecessary force on tissue causing
frequent damage, or risk of damage
by inappropriate use of instruments,
or instruments often out of sight
Inefficient time/motion with many
unnecessary movements
Frequently use inappropriate
instruments and materials with
repeated awkward moves
Too long time used to perform
sufficiently
Wrong technique or frequently stop
operating or hesitant in the next move
Constant supervisor corrections
Consistently place assistants poorly or
fail to use assistants
No verification of surgeon identity
Limited documentation; disorganized
or poorly written
1
No application of uterine manipulator
Inappropriate abdominal entry
Great risk of visceral/vascular injury
Pelvic pathology poorly evaluated

Cut too close to uterus/pelvic sidewall
Incomplete cut with notable bleeding
Extra tissue trauma
Careless opening of vesicouterine
peritoneum, not in optimal site
Bladder not adequately identified
Vesicovaginal space not adequately
opened with significant bleeding
Extra tissue trauma
Division of adnexae (Please choose either to evaluate a, b, or c)

2

3

4

5

Careful tissue handling but
occasionally caused inadvertent
damage, or instruments out of sight

Consistently handle tissues
appropriately with minimal damage,
instruments always in sight

Efficient time/motion but some
unnecessary moves
Competently use appropriate
instruments and materials with some
awkward moves
Intermediate time used to perform
sufficiently
Careful technique with forward
planning and steady progression, but
some errors & supervisor correction
Appropriate use of assistants most
of the time
Inadequate identity verification
Adequate documentation with some
areas that need clarification

Economy of movement and
maximum efficiency
Expertly use appropriate instruments
and materials with fluid moves and
no awkwardness
Minimal time used to perform
sufficiently
Fluent, secure and correct technique
with effortless flow from one move
to the next; no supervisor correction
Strategically use assistants to the
best advantage at all times
Adequate identity verification
Clear documentation indicating
finding & procedure with illustration

3
Poorly apply uterine manipulator
Appropriate abdominal entry
Some risk of visceral/vascular injury
Pelvic pathology partially evaluated
Cut in adequate/appropriate site
Complete cut with some bleeding
Some extra tissue trauma
Careful opening of vesicouterine
peritoneum, but not in optimal site
Bladder adequately identified
Vesicovaginal space adequately
opened, but with some bleeding
Some extra tissue trauma

4

5
Properly apply uterine manipulator
Appropriate abdominal entry
No risk of visceral/vascular injury
Pelvic pathology thoroughly
evaluated
Cut in adequate/appropriate site
Complete cut without bleeding
No extra tissue trauma
Careful opening of vesicouterine
peritoneum in optimal site
Bladder adequately identified
Vesicovaginal space adequately
opened without bleeding
No extra tissue trauma

a) Division of IP ligament
(TLH with SO)

b) Division of ovarian
ligament & mesosalpinx
(TLH with salpingectomy)

c) Division of ovarian
ligament & fallopian tube
(TLH only)

Opening of posterior
leaflet of broad ligament
Dissection and division of
uterine artery

Division of cardinal and
uterosacral ligaments

Colpotomy

Laparoscopic vaginal cuff
closure

Specimen retrieval
Hemostasis and Port
removal (fascial closure if
trocar size ≥ 10 mm)

Ureters not adequately identified
Inadequate cauterization leading to
bleeding and repeated cauterization
Extra tissue trauma
Cut ovarian ligament either too close
to the uterus or too close to the ovary
Fallopian tube incompletely dissected
Significant bleeding; extra coagulation
Extra tissue trauma or thermal injury
to ovary/IP ligament
Cut ovarian ligament either too close
to the cornu or too close to the ovary
Significant bleeding; extra coagulation
Extra tissue trauma or thermal injury
to ovary/IP ligament
Careless opening of posterior leaflet of
broad ligament with notable bleeding
Extra tissue trauma
Ureters not adequately identified
Uterine artery poorly identified
Clumsy and incomplete dissection
Significant bleeding; extra coagulation
Extra tissue trauma; significant risk of
thermal injury to ureter
Risk of ureteric injury
Cardinal-US ligaments incompletely
identified and dissected
Notable bleeding/extra tissue trauma
Inadequate vaginal delineation
Inappropriate use of electrocautery
device with dangerous moves
Extensive lateral thermal spread
Risk of ureteric injury
Improper tissue bite and suture gap
Poor tissue approximation
Vaginal mucosa/fascia & US ligament
poorly incorporated
Risk of ureteric injury
Inappropriate specimen retrieval
Risk of tissue trauma & contamination
Inadequately coagulated and irrigated
Careless port removal; fascia
intentionally left unsutured

Ureters adequately identified
Adequate cauterization with some
bleeding needing extra cauterization
Some extra tissue trauma
Cut ovarian ligament in proper site
Fallopian tube almost completely
dissected; part of fimbria left behind
Some bleeding; extra coagulation
Some extra tissue trauma or mild
thermal injury to ovary/IP ligament
Cut ovarian ligament and fallopian
tube in proper sites
Some bleeding; extra coagulation
Some extra tissue trauma or some
thermal injury to ovary/IP ligament
Careful opening of posterior leaflet
of broad ligament but some bleeding
Some extra tissue trauma
Ureters adequately identified
Uterine artery adequately identified
Partially incomplete dissection
Some bleeding; extra coagulation
Some extra tissue trauma; minimal
risk of thermal injury to ureter
No risk of ureteric injury
Cardinal-US ligaments incompletely
identified and dissected
Some bleeding/extra tissue trauma
Adequate vaginal delineation
Appropriate use of electrocautery
device with some awkward moves
Some lateral thermal spread
No risk of ureteric injury
Improper tissue bite or suture gap
Fair tissue approximation
Vaginal mucosa/fascia & US
ligament partially incorporated
No risk of ureteric injury
Appropriate specimen retrieval
Minimal risk of extra tissue trauma
Fairly coagulated and irrigated
Careful port removal; fascia
intentionally left unsutured

Ureters adequately identified
Adequate cauterization without
bleeding; no extra cauterization
No extra tissue trauma
Cut ovarian ligament in proper site
Fallopian tube completely and
carefully dissected
No bleeding
No extra tissue trauma; no thermal
injury to ovary/IP ligament
Cut ovarian ligament and fallopian
tube in proper sites
No bleeding
No extra tissue trauma; no thermal
injury to ovary/IP ligament
Careful opening of posterior leaflet
of broad ligament with no bleeding
No extra tissue trauma
Ureters adequately identified
Uterine artery carefully identified
Precise and complete dissection
Careful coagulation; no bleeding
No extra tissue trauma; no risk of
thermal injury to ureter
No risk of ureteric injury
Cardinal-US ligaments adequately
identified and carefully dissected
No bleeding/extra tissue trauma
Adequate vaginal delineation
Appropriate use of electrocautery
device with fluid moves
Minimal lateral thermal spread
No risk of ureteric injury
Proper tissue bite and suture gap
Good tissue approximation
Vaginal mucosa/fascia & US
ligament adequately incorporated
No risk of ureteric injury
Appropriate specimen retrieval
No risk of extra tissue trauma
Thoroughly coagulated and irrigated
Careful port removal; fascia
adequately sutured

Summation
Total scores

Final decision

Pass

Borderline

Fail

Ref: Jokinen et al. Simulator training and residents' first laparoscopic hysterectomy: a randomized controlled trial. Surg Endosc 2020;34(11):4874-82.
Larsen et al. Objective assessment of surgical competence in gynaecological laparoscopy: development and validation of a procedure-specific rating scale. BJOG 2008;115(7):908-16.

