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เวชบัณฑิต ของสหพันธแพทยศาสตร ศึกษาโลก ฉบับปรับปรุงพ.ศ.๒๕๕๘ (Postgraduate Medical 
Education WFME Global Standards for Quality Improvement:  the 2015 Revision)  รวมถึ ง เปนการ
ปรับปรุงเน้ือหาของแผนงาน ฝกอบรมใหเหมาะสมกับยุคสมัยโดยเนนกระบวนการฝกอบรมท่ีเนนการมีสวนรวม
ของผูมีสวนไดเสีย ตลอดจนการประเมินผลท่ีมีมาตรฐาน โปรงใสและตรวจสอบได 
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      รศ.นพ.ปวิธ สุธารัตน
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รายชื่อคณะกรรมการจัดทําแผนงานฝกอบรม รายละเอียดของหลักสูตร รายละเอียดของกิจกรรม และการจัด
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3. อาจารย นพ.วรวิทย     ฆังตระกูล ท่ีปรึกษา 
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2



แผนงานฝกอบรม รายละเอียดของหลักสูตร รายละเอียดของกิจกรรม  
และการจัดประสบการณการเรียนรูแพทยประจําบาน (มคว.๒)  

อนุสาขาศัลยศาสตรลําไสใหญและทวารหนัก คณะแพทยศาสตร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม ฉบับ พ.ศ.๒๕๖๔ 

๑. ช่ือหลักสูตร 
(ภาษาไทย) หลักสูตรการฝกอบรมแพทยประจําบานเพ่ือวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญ 

ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมอนุสาขาศัลยศาสตรลําไสใหญและทวารหนัก 
(ภาษาอังกฤษ) Residency Training in Colon and Rectal Surgery 

 ๒. ช่ือวุฒิบัตร 
ช่ือเต็ม 
(ภาษาไทย) วุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

อนุสาขาศัลยศาสตรลําไสใหญและทวารหนัก 
(ภาษาอังกฤษ) Diploma of the Thai Board of Colon and Rectal Surgery 

ช่ือยอ 
(ภาษาไทย) ว.ว. ศัลยศาสตรลําไสใหญและทวารหนัก  
(ภาษาอังกฤษ) Diploma,Thai Board of Colon and Rectal Surgery 

๓. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
หนวยศัลยศาสตรลําไสใหญและทวารหนักสาขาวิชาศัลยศาสตรท่ัวไป 
ภาควิชาศัลยศาสตร คณะแพทยศาสตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม 

๔.        พันธกิจของแผนงานฝกอบรม 
เนื่องจากคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบเพ่ือวุฒิบัตรสาขาศัลยศาสตรลําไสใหญและ

ทวารหนัก(อฝส.ฯ) ไดปรับปรุงมาตรฐานคุณวุฒิแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวช
กรรม (มคว.๑)  

อนุสาขาศัลยศาสตรลําไสใหญและทวารหนักฉบับ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้ึนเพ่ือใหเหมาะสมกับ
องคความรูดานศัลยกรรมลําไสใหญและทวารหนักท่ีเปลี่ยนไป และใหเปนไปตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิความรู ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.๒๕๖๑ ท่ีประกาศโดยแพทยสภา 

หนวยศัลยศาสตรลําไสใหญและทวารหนัก สาขาวิชาศัลยศาสตรท่ัวไป ภาควิชา
ศัลยศาสตร คณะแพทยศาสตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม จึงไดจัดทําแผนงานฝกอบรม รายละเอียดของ
หลักสูตร รายละเอียดของกิจกรรมและการจัดประสบการณการเรียนรูแพทยประจําบาน(มคว.๒) 
ฉบับนี้เพ่ือใหสอดคลองกับพันธกิจของ. อฝส.ฯ 

ศัลยศาสตรลําไสใหญและทวารหนักราชวิทยาลัยศัลยแพทยแหงประเทศไทยและวิสัยทัศน
รวมถึงพันธกิจ ดานการศึกษาของคณะแพทยศาสตรมหาวิทยาลัยเชียงใหมท่ีวา “ผลิตบัณฑิตท่ีมี
คุณภาพ คุณธรรม เปนสากล” โดยแผนงานฝกอบรมและหลักสูตรนี้มีพันธกิจท่ีจะทําใหผูท่ีผานการ
ฝกอบรมเพ่ือวุฒิบัตรอนุสาขาศัลยศาสตรลําไสใหญและทวารหนักจากคณะแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม มีความรูความชํานาญในโรคทางศัลยกรรมลําไสใหญและทวารหนักอยาง
กวางขวางและลึกซ้ึง สามารถใหการดูแลและรักษาผูปวยโรคทางศัลยกรรมลําไสใหญและทวารหนัก
ไดอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสม  

นอกจากความรูและทักษะดานศัลยกรรมลําไสใหญและทวารหนักดังกลาวแลว ผูท่ีผาน
การฝกอบรมควรมี ความสามารถดานอ่ืน ๆ ท่ีสําคัญไดแก มีความสามารถในการเรียนรูอยาง
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ตอเนื่อง มีความสามารถดานการ วิจัยเพ่ือสรางองคความรู การสื่อสารและปฏิสัมพันธท่ีดี รวมท้ัง
รูจักการทํางานเปนทีมและการบริหารจัดการไดอยางมีประสิทธิภาพ มีความรูความเขาใจใน
กระบวนการคุณภาพและความปลอดภัยเพ่ือใหมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง ตลอดจนความรับผิดชอบ 
มีจริยธรรม ทัศนคติ และเจตคติท่ีดีตอผูปวย ผูรวมงาน และองคกร เพ่ือประโยชนสูงสุดตอการ
บริการทางศัลยกรรมลําไสใหญและทวารหนักโดยต้ังอยูบนพ้ืนฐานของความตองการดานสุขภาพ
ของชุมชน สังคม และระบบบริการสุขภาพของประเทศ ตลอดจนมีความรับผิดชอบ ทางสังคมอ่ืน ๆ 
ตามความเหมาะสม 

 
๕.        ผลสัมฤทธิ์ของแผนงานฝกอบรม 

เม่ือผานการอบรมหลักสูตรแพทยประจําบานอนุสาขาศัลยศาสตรลําไสใหญและทวารหนัก
จาก หนวยศัลยศาสตรลําไสใหญและทวารหนัก สาขาศัลยศาสตรท่ัวไป ภาควิชาศัลยศาสตร คณะ
แพทยศาสตรมหาวทยาลัยเชียงใหมแลว ผูท่ีผานการฝกอบรมควรมีคุณสมบัติและขีด ความสามารถ
ตลอดจนมีความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาศัลยศาสตรลําไสใหญ และ
ทวารหนักไดอยางอิสระท้ัง ๖ ดานตามมาตรฐานความรูความชํานาญของศัลยแพทยลําไสใหญและ 
ทวารหนักท่ีกําหนดโดยคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบเพ่ือวุฒิบัตรอนุสาขาศัลยศาสตรลําไส
ใหญและ ทวารหนักใน มคว.๑ ดังนี้ 

๕.๑ การบริบาลผูปวย (Patient care) 
๑. ซักประวัติผูปวยท่ีมีความผิดปกติของโรคทางศัลยกรรมลําไสใหญและทวารหนัก 
๒. ตรวจรางกายผูปวยเพ่ือวินิจฉัยและวางแผนการรักษาโรคทางศัลยกรรม ลําไสใหญและ

ทวารหนัก 
๓. สงตรวจและแปลผลการตรวจคนเพ่ิมเติม( Investigation) เ พ่ือวินิจฉัยโรคทาง

ศัลยกรรม ลําไส ใหญและทวารหนักไดอยางเหมาะสมกับบริบทการปฏิบัติงาน 
๔. ใหความรูและคําแนะนําแกผูปวยและญาติในการสงเสริมสุขภาพและปองกันโรคทาง

ศัลยกรรมลําไสใหญและทวารหนักไดอยางเหมาะสม 
 

๕.๒ ความรูและทักษะหัตถการทางเวชกรรม (Medical knowledge and procedural 
skills) 

๑. อธิบายกลไกการเกิดโรคและชี้แนะแนวทางรักษาทางศัลยกรรมลําไสใหญและทวาร
หนักอยางเหมาะสมบนพ้ืนฐานความรูวิทยาศาสตรการแพทยพ้ืนฐาน(Basic medical 
science) 

๒. อธิบายและตัดสินใจแกปญหาของผูปวยโรคทางศัลยกรรมลําไสใหญและทวารหนัก
อยาง เหมาะสมบนพ้ืนฐานความรูวิทยาศาสตรการแพทยคลินิก(Clinical science) 

๓. ทําหัตถการทางการแพทย (Medical procedure) เพ่ือวินิจฉัยหรือรักษาโรคทาง
ศัลยกรรมลําไสใหญและทวารหนักไดอยางมีประสิทธิภาพ 

๔. ใหการบริบาลผูปวยโดยคํานึงถึงหลักความปลอดภัยของผูปวยเปนสําคัญ(Patient 
safety) 
 

๕.๓ ทักษะระหวางบุคคลและการส่ือสาร (Interpersonal and communication 
skills) 

๑. นําเสนอขอมูลผูปวยดวยการพูดหรือเขียน เพ่ือสื่อสารกับบุคลากรทางการแพทย
หรือผูปวยได อยางมีประสิทธิภาพ 

๒. รับขอมูลผูปวยจากการอานหรือฟง แลวสามารถสรุปขอมูลสําคัญไดครบถวน 
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๓. สอนความรูและทักษะในการดูแลผูปวยใหแกนักศึกษาแพทย แพทย หรือบุคลากร
อ่ืน ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

๔. ทํางานเปนทีมสหสาขาวิชาชีพไดอยางมีประสิทธิภาพ 
๕. ใชสื่อตาง ๆ ในการเผยแพรขอมูลทางการแพทยไดอยางมีประสิทธิภาพ  
๖. แสดงออกซ่ึงภาวะผูนําในสถานการณตาง ๆ อยางเหมาะสม 

 
๕.๔ การเรียนรูและการพัฒนาจากพ้ืนฐานการปฏิบัติงาน (Practice-based learning 

and improvement) 
๑. คนหาขอมูลจากหนังสือหรือฐานขอมูลทางการแพทยท่ีเชื่อถือได  
๒.  วิพากษและประเมินคุณภาพของบทความวิชาการทางการแพทยได 
๓. ทําวิจัยดวยตนเองเพ่ือสรางองคความรูใหมในการดูแลผูปวยโรคทางศัลยกรรมลําไส

ใหญและทวารหนักได 
๔. ทบทวนประสบการณและสะทอนคิด(Reflection)อยางเหมาะสมเพ่ือหาแนวทาง

พัฒนาตน 
 

 
๕.๕ วิชาชีพนิยม (Professionalism) 

๑. ประพฤติตนอยางเครงครัดตามหลักจริยธรรมวิชาชีพแพทย  
๒. รับผิดชอบในงานท่ีไดรับมอบหมาย 
๓. ปฏิบัติตอผูปวยอยางใหเกียรติ โดยคํานึงถึงสิทธิของผูปวย 
 

๕.๖ การทําเวชปฏิบัติใหสอดคลองกับระบบสุขภาพ (Systems-based practice) 
๑. ใหการบริบาลผูปวยบนพ้ืนฐานความเขาใจระบบสุขภาพของประเทศไทย 
๒.ใชทรัพยากรสุขภาพอยางเหมาะสมตามหลักการของเศรษฐศาสตรสาธารณสุข 

(Health economics) 
๖. แผนงานฝกอบรม  

วัตถุประสงคของสถาบันฝกอบรมในการฝกอบรมคือใหการฝกอบรมแกแพทยประจําบานให
เปนศัลยแพทยท่ีมีความสามารถ มีความม่ันใจ มีความปลอดภัยและมีความเชี่ยวชาญในการดูแลผูปวย
โรค ทางศัลยกรรมลําไสใหญและทวารหนักตลอดจนผานการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการฝกอบรม เม่ือ
สําเร็จ การฝกอบรมแลวแพทยประจําบานสามารถปฏิบัติงานเปนศัลยแพทยลําไสใหญและทวารหนัก
ท่ีมี คุณสมบัติและขีดความสามารถตลอดจนมีความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
สาขา ศัลยศาสตรลําไสใหญและทวารหนักไดอยางอิสระตามมาตรฐานความรูความชํานาญของ
ศัลยแพทยลํา ใหญและทวารหนักท้ัง๖ดาน ดังนั้นหนวยศัลยศาสตรลําไสใหญและทวารหนักคณะ
แพทยศาสตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดจัดแผนงานฝกอบรมใหครอบคลุมตามมาตรฐานความรูความ
ชํานาญของศัลยแพทยลําไสใหญ และทวารหนักดังตัวอยางใน ภาคผนวกท่ี๑ 

๖.๑ วิธีการใหการฝกอบรม 
หนวยศัลยศาสตรลําไสใหญและทวารหนัก ภาควิชาศัลยศาสตร คณะแพทยศาสตร

มหาวิทยาลัยเชียงใหมไดจัดการฝกอบรมใหแพทยประจําบานไดประสบการณการเรียนรูท่ีสอดคลอง
กับผลสัมฤทธิ์ของ แผนงานฝกอบรมท้ัง๖ดานดังกลาวขางตนโดยเนนการฝกอบรมโดยใชการปฏิบัติ
เปนฐาน (Practice-based training) มีสวนรวมในการบริบาลและรับผิดชอบผูปวย มีการบูรณาการ
ภาคทฤษฎีกับภาคปฏิบัติและมีการติดตามตรวจสอบกํากับดูแล (Supervision) และใหขอมูล
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ปอนกลับ(Feedback) แกแพทยประจําบาน เพ่ือใหเกิดการพัฒนาปรับปรุงอยางสมํ่าเสมอ 
ประกอบดวย 

๖.๑.๑ สมรรถนะการดูแลรักษาผูปวย(Patient Care) 
ทางหนวยศัลยศาสตรลําไสใหญและทวารหนักไดจัดการเรียนรูของแพทยประจําบานผานการ 

ปฏิบัติงานในหนวยฯและในสาขาวิชาอ่ืน ๆ นอกจากหนวยศัลยศาสตรลําไสใหญและทวารหนักเพ่ือให
เกิด การเรียนรูท่ีครอบคลุม และกวางขวางโดยมีการมอบหมายใหแพทยประจําบานมีความรับผิดชอบ
ตาง ๆ ในความควบคุมของอาจารยดังตอไปนี้ 

๖.๑.๑.๑ แพทยประจําบานปท่ี ๑  
๑. ออกตรวจโรคทางศัลยกรรมลําไสใหญและทวารหนักท่ีหองตรวจโรคผูปวยนอก 
๒. ดูแลรักษาผูปวยในรวมกับแพทยประจําศัลยศาสตรและแพทยประจําบาน

ศัลยศาสตรลําไส ใหญและทวารหนักชั้นปท่ี ๒ 
๓. ดูแลรักษาผูปวยฉุกเฉินทางศัลยกรรมลําไสใหญและทวารหนักรวมกับแพทยประจํา

บาน ศัลยศาสตรและแพทยประจําบานศัลยศาสตรลําไสใหญและทวารหนักชั้นปท่ี 
๒ 

๔. รวมดูแลรักษาผูปวยท่ีรับปรึกษาจากนอกหนวยศัลยศาสตรลําไสใหญและทวารหนัก
รวมกับ แพทยประจําบานศัลยศาสตรลําไสใหญและทวารหนักชั้นปท่ี๒ภายใตการ
กํากับดูแลของอาจารย  

๕. ดูแลรักษาผูปวยทางศัลยกรรมลําไสใหญและทวารหนักท่ีซับซอนรวมกับแพทย
ประจําบาน ศัลยศาสตรลําไสใหญและทวารหนักชั้นปท่ี๒ภายใตการดูแลควบคุมของ
อาจารย  

๖. สอนและใหคําปรึกษาแนะนําแกแพทยประจําบานศัลยศาสตรและนักศึกษาแพทยใน
การดูแล และรักษาผูปวยโรคทางศัลยกรรมลําไสใหญและทวารหนัก 

๖.๑.๑.๒ แพทยประจําบานปท่ี ๒ 
๑. ออกตรวจโรคทางศัลยกรรมลําไสใหญและทวารหนักท่ีหองตรวจโรคผูปวยและ

สามารถใหคําปรึกษารวมถึงคําแนะนําเบื้องตนกับแพทยประจําบานชั้นปท่ี๑แพทย
ประจําบานศัลยศาสตร และ นักศึกษาแพทยเวชปฏิบัติได  

๒. เปนผูนําทีมแพทยในการดูแลรักษาผูปวยในผูปวยฉุกเฉินและการรับปรึกษาปญหา
ผูปวยจากนอกแผนกรวมกับแพทยประจําบานศัลยศาสตรลําไสใหญและทวารหนัก
ชั้นปท่ี๑ และแพทยประจําบานศัลยศาสตรภายใตการกํากับดูแลของอาจารย 

๓. สอนและใหคําปรึกษาแนะนําแพทยประจําบานศัลยศาสตรลําไสใหญและทวารหนัก
ชั้นปท่ี ๑ แพทยประจําบานศัลยศาสตรและนักศึกษาแพทยในการดูแลและรักษา
ผูปวยโรคทางศัลยกรรมลําไส ใหญและทวารหนัก 

๖.๑ .๒  ความรู และ ทักษะ หัตถการทาง เวชกรรม (Medical knowledge and 
procedural skills) 

 
๖.๑.๒.๑ ความรู (Medical knowledge) 
หนวยศัลยศาสตรลําไสใหญและทวารหนักไดจัดกิจกรรมการประชุมทางวิชาการทาง

ศัลยกรรม ลําไสใหญและทวารหนัก(Colorectal Surgery Academic Activity) เปนประจํา
อยางนอย๓ชั่วโมงตอ สัปดาหเพ่ือใหแพทยประจําบานไดบรรลุตามวัตถุประสงคของแผนงาน
ฝกอบรมดาน ความรู(Medical knowledge) โดยกิจกรรมการประชุมทางวิชาการ แตละ
ครั้งนั้นแพทยประจําบานตอง ปฏิบัติดังนี้ 
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- นําเสนอการทบทวนความรูจากหนังสือหรือตาราทางศัลยกรรมลําไสใหญและทวาร
หนัก (Textbook Review) เชนTextbook of American Society of Colon and
Rectal Surgery (ASCRS)

- นําเสนอการทบทวนความรูโรคหรือปญหาทางศัลยกรรมลําไสใหญและทวารหนักท่ี
ประจําบาน ระหวางการปฏิบัติงานเม่ือไดรับมอบหมายจากอาจารย

- แสดงความเห็นและวางแผนในการดูแลรักษาท้ังกอนและหลังผาตัดตลอดจนเทคนิค
และวิธีการ ผาตัดในผูปวยทางศัลยกรรมลําไสใหญและทวารหนักท่ีจะไดรับการผาตัด
ในแตละสัปดาห

- ใหคําแนะนําในการคัดเลือกวารสารทางการแพทยท่ีเก่ียวของกับโรคทางศัลยกรรม
ลําไสใหญและทวารหนักใหกับแพทยประจําบานศัลยศาสตรนําเสนอในท่ีประชุมทาง
วิชาการทุกสัปดาหและแสดงความเห็นแบบการคิดเชิงวิพากษ (Critical Thinking)

นอกจากนี้แพทยประจําบานยังตองเขารวมกิจกรรมทางวิชาการ(Academic Activity) ท่ีจัด
โดย สาขาวิชาศัลยศาสตรท่ัวไป ภาควิชาศัลยศาสตร คณะแพทยศาสตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม และ
โดยชมรมศัลยแพทยลําไส ใหญและทวารหนัก ราชวิทยาลัยศัลยแพทยแหงประเทศไทย (ในกิจกรรม
เหลานี้จะมีความรูและ กรณีศึกษาผูปวยทางศัลยกรรมลําไสใหญและทวารหนักรวมอยูดวย แพทย
ประจําบานศัลยศาสตรลําไส ใหญและทวารหนักมีโอกาสไดนําเสนอกรณีศึกษาผูปวย อภิปราย แสดง
ความเห็น ตอบคําถามและฟงการ บรรยายหรืออภิปรายในระหวางรวมกิจกรรมเหลานี้) 

๑. กิจกรรมทางวิชาการ(Academic Activity) ท่ีจัดโดย สาขาวิชาศัลยศาสตรท่ัวไป 
คณะแพทยศาสตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม 

 Interesting Case (สัปดาหละ๑ ครั้ง)
 Invited Staff Lecture (สัปดาหละ๑ ครั้ง)
 Teleconference คณะระหวางสองสถาบันอันประกอบดวยศัลยศาสตรลําไส

ใหญและทวารหนักคณะแพทยศาสตรมหาวิทยาลัยเชียงใหมและ ศัลยศาสตร
ลําไสใหญและทวารหนักคณะแพทยศาสตรวชิรพยาบาล

๒. กิจกรรมทางวิชาการ(Academic Activity) ท่ีจัดโดย ภาควิชาศัลยศาสตรคณะ
แพทยศาสตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม 

 Morbidity and Mortality Conference (จัดข้ึนทุกวันศุกร)
 Collective review (เดือนละ ๑ ครั้ง )
 Risk Management Conference (เปนครั้งคราว)

๓. กิ จกร รมทางวิ ช าการ (Academic Activity)  ท่ี จั ด โ ดยคณะแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

 Multidisciplinary colorectal conference (เดือนละ ๒ ครั้ง)

๔. กิจกรรมทางวิชาการAcademic( Activity) ท่ีจัดโดยชมรมศัลยแพทยลําไสใหญและ
ทวารหนัก 
 Interhospital Colorectal Surgery Conference (ทุก๒ เดือน)
 การประชุมทบทวนความรูทางวิชาการโรคทางศัลยกรรมลําไสใหญและ

ทวารหนัก(Dealing with Colorectal Disease) (ทุก๒ ป)
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๕. กิจกรรมทางวิชาการ(Academic Activity) ท่ีจัดโดยราชวิทยาลัยศัลยแพทยแหง
ประเทศไทย 
 การประชุมวิชาการประจําปราชวิทยาลัยศัลยแพทยแหงประเทศไทยใน

หัวขอColorectal Surgery (ปละ๑ ครั้ง) 
 
๖. กิจกรรมทางวิชาการ(Academic Activity) ท่ีจัดโดยสมาคมหรือชมรมศัลยแพทย

ลําไสใหญและ ทวารหนักนานาชาติ หรือ การประชุมวิชาการระยะสั้น(Short Course) ตาง ๆ 
๖.๑.๒.๒ ทักษะหัตถการทางเวชกรรม (Procedural Skills) เพ่ือใหแพทยประจํา

บานไดบรรลุตามวัตถุประสงคของผลสัมฤทธิ์ของแผนงานฝกอบรมดานทักษะหัตถการทางเวชกรรม 
(Procedural Skills) หนวยศัลยศาสตรลําไสใหญและทวารหนักไดจัดประสบการณ การเรียนรูให
แพทยประจําบานศัลยศาสตรลําไสใหญและทวารหนักดังนี้ 

๑. ฝกทักษะการทําหัตถการและการผาตัดท่ีเก่ียวของกับโรคทางศัลยกรรมลําไส
ใหญและทวารหนักท่ีศูนยฝกทักษะผาตัดเสมือนจริง(Surgical Simulation 
Training Center)  โดยผานทาง กลองฝกการผาตัดผานการสองกลอง
(Minimally invasive surgery skill box) หุนจําลองและสถานการณจําลอง
(Mannequin and Simulation)  และการ ผ า ตัดในอาจารย ใหญ (Fresh 
Cadaver) ท่ีศูนยฝกผาตัดอาจารยใหญ(The Cadaveric Surgical Training 
Center) 

๒. จัดใหแพทยประจําบานศัลยศาสตรลําไสใหญและทวารหนักไดประสบการณ
การสองกลองลําใหญโดยปฏิบัติงานท่ีศูนยสองกลองคณะแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหมและหองผาตัดชั้นสองอาคารบุญสมมาติน 

๓. จัดใหแพทยประจําบานศัลยศาสตรลําไสใหญและทวารหนักไดประสบการณ
การผาตัดโรคทาง ศัลยกรรมลําไสใหญและทวารหนักท่ีหองผาตัดชั้น๒อาคาร
บุญสมมาตินและหองผาตัดเล็ก 

 
การจัดประสบการณการสองกลองลําไสใหญและการผาตัดท่ีเก่ียวของกับโรคทางศัลยกรรม

ลําไสใหญและทวารหนักสําหรับแพทยประจําบานนั้นมีหลักการดังนี้ 
แพทยประจําบานช้ันปท่ี ๑ 
 ทําหัตถการเชนการสองกลองลําไสใหญหรือทําผาตัดกับผูปวยโรคทางศัลยกรรม
ลําไสใหญ และทวารหนักท่ีพบบอยหรือไมซับซอนดวยตนเองท้ังในเวลาและนอกเวลาราช
ภายใตการกํากับดูแลของแพทยประจําบานชั้นปท่ี ๒หรือ อาจารย 
 ชวยหรือมีสวนรวมในการทําหัตถการเชนการสองกลองลําไสใหญหรือทําผาตัดกับ
ผูปวยโรค ทางศัลยกรรมลําไสใหญและทวารหนักท่ีมีความซับซอนมากข้ึนรวมกับแพทย
ประจําบานชั้นป ท่ี๒ หรือ อาจารยท้ังในเวลาและนอกเวลาราชการ 
 สอนและกํากับดูแลแพทยประจําบานศัลยศาสตรในการทําหัตถการหรือการผาตัด
กับผูปวย โรคทางศัลยกรรมลําไสใหญและทวารหนักท่ีแพทยประจําบานศัลยศาสตรตอง
ปฏิบัติไดเอง ภายใตความรับผิดชอบของอาจารย 
แพทยประจําบานช้ันปท่ี ๒ 
 ทําหัตถการเชนการสองกลองลําไสใหญหรือทําผาตัดกับผูปวยโรคทางศัลยกรรม

ลําไสใหญและ ทวารหนักท่ีซับซอนดวยตนเองท้ังในเวลาและนอกเวลาราชการภายใตการ
กํากับดูแลของอาจารย 
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 สอนและกํากับดูแลในการทําหัตถการเชนการสองกลองลําไสใหญหรือทําผาตัดกับ
ผูปวยโรคทาง ศัลยกรรมลําไสใหญและทวารหนักท่ีพบบอยและไมมีความซับซอนกับแพทย
ประจําบานชั้นปท่ี๑ หรือ แพทยประจําบานศัลยศาสตรท้ังในเวลาและนอกเวลาราชการ
ภายใตความรับผิดชอบของ อาจารย 

 
๖.๑.๓ ทักษะปฏิสัมพันธและการส่ือสาร (Interpersonal and Communication Skills

) หนวยศัลยศาสตรลําไสใหญและทวารหนักไดจัดประสบการณการเรียนรูดานทักษะปฏิสัมพันธและ
การสื่อสาร (Interpersonal and Communication Skills) ใหกับแพทยประจําบานทุกชั้นปโดย 

 สนับสนุนใหแพทยประจําบานไดเรียนรูเก่ียวกับทักษะปฏิสัมพันธและการสื่อสารกับ
ผูปวยรวมถึง ผูรวมงานผานการเขารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ Clinical teaching Non-technical 
skill for surgeons และ Medical Counseling ท่ีจัดโดยภาควิชาศัลยศาสตรหรือคณะแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหมเปนประจําทุกป 

 จัดประสบการณการปฏิบัติงานของแพทยประจําบานท่ีตึกผูปวยนอก หอผูปวย ศูนย
สองกลอง หองผาตัดของแพทยประจําบานเปนการฝกปฏิบัติจริงในดานทักษะปฏิสัมพันธและการ 
สื่อสารโดยผานทางสอนนักศึกษาแพทย แพทยประจําบานศัลยศาสตรหรือแพทยประจําบานชั้น ปท่ี
ต่ํากวา การนําเสนอขอมูลผูปวยและอภิปรายปญหาทางคลินิกในกิจกรรมวิชาการ ปฏิบัติงานดูแล
รักษาผูปวย การบันทึกรายงานทางการแพทยไดถูกตองสมบูรณ การใหคําแนะนํา แกผูปวยและญาติ
ไดอยางเหมาะสม การขอคํายินยอมการผาตัดจากผูปวยและญาติมีทักษะการ ในการทํางานรวมกับ
แพทยสาขาอ่ืน พยาบาลและบุคลากรอ่ืน ๆ 

 
๖.๑.๔ การพัฒนาตนเองและการเรียนรูจากการปฏิบัติงานดูแลรักษาผูปวย (Practice-

based Learning and Improvement) หนวยศัลยศาสตรลํ า ไส ใหญและทวารหนักไดจัด
ประสบการณการเรียนรูดานการพัฒนาตนเองและการเรียนรูจากการปฏิบัติงานดูแลรักษาผูปวย
(Practice-based Learning and Improvement) ใหกับแพทยประจําบานทุกชั้นปดังนี้ 

๑. จัดใหแพทยประจําบานเขารวมกิจกรรมการประชุมทางวิชาการทางศัลยกรรมลําไส
ใ หญ แ ล ะทว า ร หนั ก  (Colorectal Surgery Academic Activity)  ขอ งหน ว ย
ศัลยศาสตรลําไสใหญและทวารหนัก เปนประจําซ่ึงทําใหแพทยประจําบานไดเพ่ิมพูน
ประสบการณการคนหาขอมูลจากหนังสือหรือฐานขอมูลทางการแพทยท่ีเชื่อถือได
สามารถวิพากษและประเมินคุณภาพของบทความวิชาการ ทางการแพทยได 

๒. สนับสนุนใหแพทยประจําบานสรางองคความรูใหมในการดูแลผูปวยทางศัลยกรรม
ลําไสใหญ และทวารหนักโดยการทําวิจัยดวยตนเองหนวยศัลยศาสตรลําไสใหญและ
ทวารหนักไดจัดใหมี อาจารยท่ีปรึกษางานวิจัย(Research Supervisor) และแพทย
ประจําบานเปนผูวิจัยหลัก เม่ือการวิจัยสิ้นสุดลงหนวยฯจะสนับสนุนใหแพทยประจํา
บานไปนําเสนองานวิจัยดังกลาวในงานประชุม ทางศัลยศาสตรระดับชาติ หรือระดับ
นานาชาติ 

๓. จัดใหแพทยประจําบานเขียนรายงานทบทวนประสบการณและสะทอนคิด
(Reflection) อยาง เหมาะสมเพ่ือหาแนวทางพัฒนาตนเอง 
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๖.๑.๕ ความเปนมืออาชีพ (Professionalism)หนวยศัลยศาสตรลําไสใหญและทวารหนัก

ไดจัดประสบการณการเรียนรูดานความเปนมืออาชีพ(Professionalism) ใหกับแพทยประจําบานทุก
ชั้นปผานการปฏิบัติงานของแพทยประจําบานท่ีตึกผูปวยนอก หอผูปวย ศูนยสองกลอง หองผาตัด 
การฝกปฏิบัติงานจริงของแพทยประจําบานนี้ทําใหแพทยประจําบานไดมีโอกาสสังเกตตัวอยางการ
ปฏิบัติตนของอาจารยประพฤติตนอยางเครงครัดตามหลัก จริยธรรมวิชาชีพแพทยฝกรับผิดชอบใน
งานท่ีไดรับมอบหมายและปฏิบัติตอผูปวยอยางใหเกียรติโดย คํานึงถึงสิทธิของผูปวย 

 
๖.๑.๖ การปฏิบัติงานใหเขากับระบบ (System-based Practice)หนวยศัลยศาสตรลําไส

ใหญและทวารหนักไดจัดประสบการณการเรียนรูดานการปฏิบัติงานใหเขากับระบบ (System-based 
Practice) ใหกับแพทยประจําบานทุกชั้นปผานการปฏิบัติงานของแพทยประจําบานท่ีตึกผูปวยนอก 
หอผูปวย ศูนยสองกลอง หองผาตัด การฝกปฏิบัติงานจริงของแพทยประจําบานนี้ทําใหแพทยประจํา
บานไดมีโอกาสเรียนรูเก่ียวกับระบบควบคุมคุณภาพของโรงพยาบาล กระบวนการดานพัฒนาคุณภาพ 
ความปลอดภัยในผูปวยศัลยกรรมลําไสใหญและทวารหนักการบริหาร ทรัพยากรท่ีมีจํากัดหรืออยูใน
ภาวะวิกฤตเขาใจการบริบาลผูปวยบนพ้ืนฐานความเขาใจระบบสุขภาพของ ประเทศไทยและใช
ทรัพยากรสุขภาพอยางเหมาะสมตามหลักการของเศรษฐศาสตรสาธารณสุข (Health economics) 
รวมถึงสามารถนําไปปรับการทํางานใหเขากับระบบหลักประกันสุขภาพของประเทศได 

 
๗. เนื้อหาการฝกอบรม (หลักสูตร) 

เพ่ือใหบรรลุถึงผลสัมฤทธิ์ของแผนงานฝกอบรมแพทยประจําบานตองไดรับการฝกอบรม
อยาง ตอเนื่องเปนเวลา๒ ป และตองมีความรูความสามารถตามเนื้อหาสาระของสาขาวิชาท่ีสําคัญ 
มาตรฐานคุณวุฒิแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม(มคว๑). อนุสาขา
ศัลยศาสตร ลําไสใหญและทวารหนัก ดังนี้ 

๗.๑ ความรูพ้ืนฐานทางเวชชีววิทยาศาสตรวิทยาศาสตรคลินิก และเวชศาสตรปองกัน 
รวมถึงโรคหรือภาวะของผูปวยและหัตถการท่ีจําเปนในอนุสาขาศัลยศาสตรลําไสใหญและทวาร
หนัก ไดแก 

๑. ความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับศัลยศาสตรลําไสใหญและทวารหนัก (ภาคผนวกท่ี๒) 
๒. ความรูความชํานาญในการบริบาลผูปวยโรคทางศัลยกรรมลําไสใหญและทวารหนัก

ในระยะ วิกฤตหรือฉุกเฉิน(ภาคผนวกท่ี๓) 
๓. ความรูความชํานาญในการบริบาลผูปวยในกลุมโรคทางศัลยกรรมลําไสใหญและ

ทวารหนักท่ีสําคัญ โดยครอบคลุมถึงความสามารถในการอธิบายคําจํากัดความ 
อุบัติการณ อาการ อาการแสดง แนวทางการสืบคน หลักการวินิจฉัย วิธีประเมิน
ความรุนแรง การรักษาโดยการผาตัด และมิติอ่ืน ๆ  การพยากรณโรค การให
คําปรึกษาแนะนํา โดยเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและสังคม(ภาคผนวกท่ี๔) 

อยางไรก็ตามโรคหรือภาวะของผูปวยโรคทางศัลยกรรมลําไสใหญและทวารหนักท่ีหนวย 
ศัลยศาสตรลําไสใหญและทวารหนัก ภาควิชาศัลยศาสตร คณะแพทยศาสตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม
จัดสรรให แพทยประจําบานมีประสบการณการเรียนรูในระหวางการฝกอบรมนั้นสามารถจัดแบง
ประสบการณเรียนรู หรือการฝกอบรมไดเปน ๓ ระดับดังนี้(ภาคผนวกท่ี๕) 
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 ระดับท่ี ๑ โรคหรือภาวะทางศัลยกรรมลําไสใหญและทวารหนักท่ีพบบอย 

และมีความสําคัญซ่ึงแพทยประจําบานตองรูและดูแลรักษาเบื้องตนไดดวย
ตนเอง 

ระดับท่ี ๒ โรคหรือภาวะทางศัลยกรรมลําไสใหญและทวารหนัก ท่ีพบนอยกวาโรคหรือ 
ภาวะระดับท่ี๑และมีความสําคัญ ซ่ึงแพทยประจําบานควรรูและดูแลรักษา
ได 

ภายใตการแนะนําหรือควบคุมของอาจารย 
ระดับท่ี ๓ โรคหรือภาวะทางศัลยกรรมลําไสใหญและทวารหนักท่ีซับซอนซ่ึงแพทย 

ประจําบานอาจรูหรือดูแลรักษาไดแตตองปรึกษาและใหคําแนะนําหรือ 
ควบคุมโดยอาจารย 

 
 ๔. แพทยประจําบานควรมีประสบการณการเรียนรูและมีสวนรวมในการทําหัตถการ

หรือการ ผาตัดในผูปวยโรคทางศัลยกรรมลําไสใหญและทวารหนักในระหวางการฝกอบรมโดย
หัตถการหรือการผาตัดเหลานั้นประกอบดวย การผาตัดภายในชองทอง (Abdominal procedure) 
การผาตัดทางทวารหนักหรือไสตรง (Anorectal procedure) หัตถการการสองกลองและการตรวจ
ภาวะกระบังลมในอุงเชิงกรานหยอน (Endoscopy and pelvic floor procedures) ตามภาคผนวก
ท่ี๖ หัตถการเหลานี้สามารถ แบงเปน 

ระดับท่ี  ๑ หัตถการท่ีแพทยประจําบานตองทําไดดวยตนเอง 
ระดับท่ี ๒ หัตถการท่ีแพทยประจําบานควรทําได (ทําภายใตการดูแลของอาจารยหรือ 

ผูเชี่ยวชาญ) 
ระดับท่ี  ๓ หัตถการท่ีแพทยประจําบานอาจทําได  (ชวยทําหรือไดเห็น) 
๗.๒. การตัดสินใจทางคลินิก และการใชยาอยางสมเหตุผล 

๑. การประยุกตความรูมาใชทางคลินิกอยางถูกตองและสมเหตุผล 
๒. การคิดวิเคราะหอยางมีเหตุผลโดยอางอิงการศึกษาวิจัยและหลักฐานเชิง

ประจักษในการเลือก วิธีการรักษาผูปวยใหเหมาะสม 
๗.๓  ทักษะปฏิสัมพันธและการส่ือสาร 

๑. การสื่อสารและการสรางความสัมพันธท่ีดีระหวางแพทย ผูรวมงาน ผูปวยและ
ญาติ  

๒. การบอกขาวราย  
๓. การดูแลผูปวยและญาติในวาระสุดทายของชีวิต 
๔. ปจจัยท่ีสงเสริมความสัมพันธท่ีดีระหวางแพทยและผูปวย  
๕. การตระหนักรูพ้ืนฐานความเชื่อทางสุขภาพท่ีตางกัน 

๗.๔ จริยธรรมทางการแพทย 
๑. หลักประโยชนสูงสุดของผูปวย (Beneficence) 
๒. หลักไมกอใหเกิดอันตรายตอผูปวย (Non-maleficence) 
๓. หลักเคารพการตัดสินใจของผูปวย(Autonomy) 
๔. หลักความเปนธรรม (Justice) 
๕. หลักการรักษาความลับของผูปวย(Confidentiality)  
๖. หลักความซ่ือสัตย (Fidelity Honesty) 
๗. หลักการปฏิบัติตอกันอยางมีเกียรติ (Dignity) 
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๗.๕ การสาธารณสุข และระบบบริการสุขภาพ 
๑. การเขาถึงและความเขาใจในระบบเบิกจายทางสาธารณสุขตางๆ ไดแก 

กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง สํานักงานประกันสังคม และ สํานักงาน
หลักประกันสุขภาพแหงชาติ 

๒. การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในการรักษาใหสอดคลองกับ
ระบบสาธารณสุข และระบบบริการ 

๓.  การแกปญหาและประเมินขอจํากัดทางสาธารณสุขและระบบบริการ 
๗.๖ กฎหมายการแพทยและนิติเวชวิทยา 

๑. การเรียนรูขอกฎหมายท่ีเก่ียวของกับดานการแพทย 
๒. การจัดการอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพเม่ือเกิดกรณีพิพาททางการแพทย 

๗.๗.     หลักการบริหารจัดการ 
๑. การประเมินและลําดับความสําคัญในแตละข้ันตอนการรักษาผูปวย 
๒. การบริหารจัดการทุกข้ันตอนการดูแลรักษาผูปวยตามระบบโรงพยาบาลและ

สาธารณสุข  
๓. การทํางานรวมมือกับบุคลากรทางการแพทยและแพทยระหวางแผนก 
๔. การจัดสรรทรัพยากรทางสาธารณสุขใหเพียงพอและตอบสนองความตองการ

ทางสาธารณสุขอยางเหมาะสม 
๗.๘ ความปลอดภัยของผูปวย  

๑. การเรียนรูและปฏิบัติตามระบบการจัดการ เพ่ือความปลอดภัยและปองกันการ
เกิดอันตรายตอผูปวย ท้ังกอนผาตัด ระหวางผาตัดและหลังผาตัด 

๒. การสื่อสารและรวมมือกับบุคลากรทางการแพทยเชิงปฏิบัติ พัฒนาระบบและ
ข้ันตอนการ ปองกันอันตรายตอผูปวยและบุคลากรทางการแพทย 

๓. การจัดการอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพเม่ือพบความเสี่ยง/ปจจัยเสียงท่ีเกิด
ข้ึนกับผูปวย 

๗.๙ การดูแลตนเองของแพทย 
๑. การเรียนรูและเขาใจสิทธิตาง ๆ ของตนเองในระหวางปฏิบัติงานเปนแพทยประจํา

บาน 
๒. การเขาใจและการเขาถึงระบบ Universal precaution ของโรงพยาบาล 

๗.๑๐  การเกี่ยวพันกับการแพทยดั้งเดิม/ประเพณีนิยมพ้ืนถิ่นและการแพทยเสริม 
๑. การเรียนรูและเขาใจวัฒนธรรมความเปนอยูประเพณีประจําทองถ่ิน  
๒. การใชยาจากธรรมชาติท่ีเก่ียวของกับการรักษาแผนปจจุบัน 

๗.๑๑ พ้ืนฐานและระเบียบวิจัยทางการแพทยท้ังการวิจัยทางคลินิกและระบาดวิทยา 
(ภาคผนวกท่ี๗) 

๑. การเรียนข้ันตอน/จริยธรรมการทําวิจัย  
๒. การทําการวิจัย  
๓. การเผยแพร/ตีพิมพงานวิจัย 
๔. การวิพากษงานวิจัยและการนําไปประยุกตใชทางคลินิก 

๗.๑๒ เวชศาสตรอิงหลักฐานประจักษ 
๑. การสืบคนขอมูลวิชาการทางการแพทยจากหองสมุดและอินเตอรเน็ต  
๒. การติดตอขอขอมูลจากแหลงขอมูลตาง ๆ นอกโรงพยาบาล  
๓. การประยุกตนําขอมูลมาใชประกอบการรักษาทางคลินิก  
๔. การตอยอดองคความรูไปสูการพัฒนาการรักษาและองคความรูใหม 
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๘. จํานวนระดับช้ันการฝกอบรม 
การฝกอบรมแพทยประจําบานอนุสาขาศัลยศาสตรลําไสใหญและทวารหนัก ณ หนวย

ศัลยศาสตรลําไสใหญและทวารหนัก ภาควิชาศัลยศาสตร คณะแพทยศาสตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม 
ตองใชเวลาในการฝกอบรมเปนเวลา ๒ ป (๒๔ เดือน)ตามมาตรฐานคุณวุฒิแสดงความรูความชํานาญ
ในการประกอบ วิชาชีพเวชกรรม(มคว.๑) อนุสาขาศัลยศาสตรลําไสใหญและทวารหนัก  โดยแบง
จํานวนระดับชั้นการ ฝกอบรมออกเปน ๒ ระดับคือ 

๑. แพทยประจําบานชั้นปท่ี ๑ ระยะเวลา ๑๒ เดือน 
๒. แพทยประจําบานชั้นปท่ี ๒ ระยะเวลา ๑๒ เดือน 

๙. การบริหารจัดการฝกอบรม 
ภาควิชาศัลยศาสตร  คณะแพทยศาสตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดประกาศแตงตั้ ง

คณะกรรมการฝกอบรมแพทยประจําบานอนุสาขาศัลยศาสตรลํา ไสใหญและทวารหนักโดยมีอาจารย
ในหนวยศัลยศาสตรลําไส ใหญและทวารหนัก สาขาศัลยศาสตร เปนผูรับผิดชอบหลัก คณะกรรมการ
ฝกอบรมฯมีอํานาจในการ จัดการโครงการฝกอบรม การประสานงานตาง ๆ และการประเมินผล 
สําหรับแตละข้ันตอนของการ ฝกอบรมรวมถึงการใหผูมีสวนไดสวนเสียท่ีเหมาะสม มีสวนรวมในการ
วางแผนการฝกอบรม ประธาน แผนการฝกอบรมคือหัวหนาหนวยศัลยศาสตรลําไสใหญและทวารหนัก
หรืออาจารยหนวยศัลยศาสตรลําไส ใหญและทวารหนักท่ีไดรับวุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติสาขา
ศัลยศาสตรลําไสใหญและทวารหนักไมนอย กวา๕ ป 

๑๐. สภาวะการปฏิบัติงานของแพทยประจําบาน 
หนวยศัลยศาสตรลําไสใหญและทวารหนักฯไดจัดสภาวะการปฏิบัติงานตามตารางหมุนเวียน

ของ แพทยประจําบานโดยมีหลักการดังนี้ 
๑. ใหแพทยประจําบานเขารวมกิจกรรมวิชาการ 
๒. มีการปฏิบัติงานท้ังในเวลาและนอกเวลาราชการ 
๓. มีการระบุกฎเกณฑและประกาศใหชัดเจนในเรื่องเง่ือนไขงานบริการและความรับผิดชอบ

ของ แพทยประจําบาน 
๔. มีการกําหนดการฝกอบรมทดแทนในกรณีท่ีแพทยประจําบานมีการลาพัก เชน การลา

คลอดบุตร การเจ็บปวย การเกณฑทหาร การถูกเรียกฝกสํารองทางการทหาร การศึกษาดู
งานนอกแผนการฝกอบรม/หลักสตูร 

๕. มีการกําหนดคาตอบแทนใหแพทยประจําบานอยางเหมาะสมกับตําแหนงและงานท่ีไดรับ 
มอบหมาย 

๖. มีการระบุชั่วโมงการทํางานท่ีเหมาะสม 
นอกจากนี้หนวยศัลยศาสตรลําไสใหญและทวารหนักฯ ยังไดกําหนดหนาท่ีความรับผิดชอบ

ของ แพทยประจําบานอนุสาขาศัลยศาสตรลําไสใหญและทวารหนักดังนี้ 
๑. ควบคุมดูแลการรักษาผูปวยในฐานะหัวหนาแพทยประจําบานอนุสาขาศัลยศาสตรลําไส

ใหญ และทวารหนัก 
๒. แนะนําและสอนแพทยประจําบานชั้นปท่ีต่ํากวา แพทยประจําบานศัลยศาสตรและ

นักศึกษา แพทย 
๓. ตรวจและรักษาผูปวยนอกโรคทางศัลยกรรมลําไสใหญและทวารหนัก 
๔. ชวยผาตัดหรือทําผาตัดผูปวยโรคทางศัลยกรรมลําไสใหญและทวารหนักภายใตการ

ควบคุม ของอาจารย 
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๕. ควบคุมแพทยประจําบานศัลยศาสตรทําผาตัดผูปวยโรคทางศัลยกรรมลําไสใหญและทวาร 
หนักตามท่ีไดรับมอบหมาย 

๖. นําเสนอหรือเขารวมงานประชุมวิชาการของหนวยฯ สาขาฯ ภาควิชาฯ คณะฯ ชมรมฯ 
ราชวิทยาลัยฯ 

๗. คนควา วิจัยวิเคราะหรายงานผลการวิจัยในงานประชุมวิชาการประจําปของราชวิทยาลัย 
ศัลยแพทยแหงประเทศไทยหรือการประชุมวิชาการทางศัลยกรรมระดับนานาชาติและ
เขียน รายงานทางวิชาการอยางนอย๑ เรื่อง 

๑๑. การวัดและประเมินผล 
การวัดและการประเมินผลผูเขารับการฝกอบรมตองครอบคลุมท้ังดานองคความรู ทักษะการ

ปฏิบัติงาน การทําหัตถการตาง ๆ การทําผาตัด เจตคติ ความรับผิดชอบ และกิจกรรมวิชาการทาง
การแพทยตาง ๆ รวมท้ังการทําวิจัย โดยหนวยศัลยศาสตรลําไสใหญและทวารหนัก ภาควิชา
ศัลยศาสตร คณะแพทยศาสตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดกําหนดรายละเอียดเกณฑการประเมินตาม
มาตรฐานคุณวุฒิแสดง ความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม(มคว.๑)อนุสาขา
ศัลยศาสตรลําไสใหญและทวาร หนักดังนี้ 

๑๑.๑ การวัดและประเมินผลระหวางการฝกอบรมและการเล่ือนช้ันป 
หนวยศัลยศาสตรลําไสใหญและทวารหนักฯจัดใหมีการประเมินแพทยประจําบานใน

ระยะเวลา ระหวางการฝกอบรมอยางสมํ่าเสมอตลอดหลักสูตรเม่ือสิ้นสุดการปฏิบัติงานในแตละรอบ
การปฏิบัติงาน มีการกําหนดเกณฑผานการประเมิน และการเลื่อนชั้นปอยางชัดเจน และประกาศให
แพทยประจําบานทราบกอนการฝกอบรมจะเริ่มข้ึน โดยผลการประเมินนําไปใชเพ่ือเลื่อนระดับชั้นป 
และพิจารณาคุณสมบัติผูเขาสอบเพ่ือวุฒิบัตรอนุสาขาศัลยศาสตรลําไสใหญและทวารหนัก 

๑๑.๑.๑ เนื้อหาการประเมิน ครอบคลุมท้ังดานความรูทักษะ เจตคติและกิจกรรมทางการ
แพทย  

๑. ประเมินทักษะการผาตัดหรือหัตถการโดยใชกิจกรรมวิชาชีพท่ีเชื่อม่ันได (Entrusted 
Professional Activity: EPA) ตามท่ีคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบ อนุสาขา
ศัลยศาสตรลําไสใหญและทวารหนักกําหนดคือ  

 การผาตัดในชองทอง (abdominal operation) ๑ หัตถการ
 การผาตัดทางทวารหนัก (anorectal operation) ๑ หัตถการ
 การสองกลองลําไสใหญ(colonoscopy) ๑ หัตถการ ทุก๑๒ เดือน
โดยระดับความสามารถในภาพรวมของแตละกิจกรรมท่ีเชื่อ ม่ันได (Entrusted

Professional Activity: EPA) สามารถแบงไดเปน๕ ระดับ L(1-L5) ดังนี้ 
 L-1 – Below the level of a general surgeon
 L- 2 –  Could function as a general surgeon.  Basic competence in

technical skills.
 L-3 – Borderline colorectal surgeon
 L-4 – Competent as an independent colorectal surgeon. More advanced

competence in technical skills.
 L-5– Could practice without supervision as a colorectal surgeon. Could

function as an independent practitioner. Professionally sophisticated. At
an exemplary level would also imply the person is competent enough
to act as a resource to other health care professionals.
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ตัวอยางชนิดกิจกรรมวิชาชีพท่ีเชื่อม่ันได(EPA)ท่ีหนวยศัลยศาสตรล าไสใหญและทวาร
หนักฯ พิจารณาเลือกนํามาประเมินแพทยประจําบานในระหวางการฝกอบรมตมาตรฐานคุณวุฒิแสดง
ความรู ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม(มคว.๑) อนุสาขาศัลยศาสตรลําไสใหญและทวาร
หนักได แสดงไวในภาคผนวกท่ี๘ และตัวอยางแบบประเมินกิจกรรมวิชาชีพท่ีเชื่อม่ันได(EPA)ไดแสดงไว
ในภาคผนวกท่ี๙ 

๒. ประเมินข้ันขีดความสามารถ (Milestones) ของแพทยประจําบานใหครบตาม
ผลสัมฤทธิ์ของ แผนงานฝกอบรมท้ัง๖ดาน ทุก๖ เดือน ข้ันขีดความสามารถนี้ครอบคลุม ๖ท้ังมิติของ
มาตรฐานความรู ความชํานาญของศัลยแพทยลําไสใหญและทวารหนักไดแก การบริบาลผูปวย ความรู
และทักษะหัตการทางศัลยกรรมลําไสใหญและทวารหนัก ทักษะระหวางบุคคลและการสื่อสาร เปนตน 
ข้ันขีดความสามารถนี้ สามารถแบงไดเปนท้ังหมด ๕ ข้ันคือ 

 ข้ัน ๑ ใหเปนผูสังเกตการณเทานั้น ไมอนุญาตใหปฏิบัติกิจกรรมนั้น (not 
allowed to practice the EPA) 

 ข้ัน ๒ สามารถใหปฏิบัติ กิจกรรมนั้นไดภายใตการกํากับดูแลอยางเต็มท่ี 
(practice the EPA with full supervision) 

 ข้ัน ๓ สามารถใหปฏิบัติเองไดภายใตการกํากับดูแล (practice the EPA with 
supervision on demand) 

 ข้ัน ๔ สามารถใหปฏิบั ติ เองไดโดยไมตองกํากับดูแล(“unsupervised” 
practice allowed)  

 ข้ัน ๕ อาจใหกํากับดูแลผู อ่ืนปฏิบัติได (supervision task may be given) 
ชนิดของข้ันขีดความสามารถท่ีหนวยศัลยศาสตรลําไสใหญและทวารหนักฯ
พิจารณาใชในการ 

ประเมินแพทยประจําบานในระหวางการฝกอบรมตามมาตรฐานคุณวุฒิแสดงความรูความ
ชํานาญในการ ประกอบวิชาชีพเวชกรรม(มคว.๑) อนุสาขาศัลยศาสตรลําไสใหญและทวารหนักได
แสดงไวในภาคผนวก ท่ี๑๐ และตัวอยางรายงานผลการประเมินข้ันขีดความสามารถไดแสดงไวใน 
ภาคผนวกท่ี๑๑ 

๓.รายงานประสบการณเรียนรูจากผูปวย (Case logbook) ตามท่ีคณะอนุกรรมการ
ฝกอบรมและ สอบฯกําหนด 

๔. การประเมินรอบดานแบบ๓๖๐ องศา (360 degree-global assessment) ท่ี
ครอบคลุม สมรรถนะและมาตรฐานผลการเรียนรูท้ัง๖ดานเชน ดานจริยธรรม ความเปนมืออาชีพ การ
มีทักษะ ปฏิสัมพันธและการสื่อสาร ท้ังจากอาจารยและผูรวมงาน เชน พยาบาล แพทยประจ าบาน 
สาขา ศัลยศาสตรและนักศึกษาแพทย 

๕. การเขารวมกิจกรรมประชุมวิชาการของหนวยศัลยศาสตรลําไสใหญและทวารหนัก 
สาขาวิชาศัลยศาสตรท่ัวไป ภาควิชาศัลยศาสตร ชมรมศัลยแพทยลําไสใหญและทวารหนัก และราช
วิทยาลัย ศัลยแพทยแหงประเทศไทย 

๖. การรายงานความกาวหนางานวิจัย 
๗. การสอบทบทวนความรูระหวางการฝกอบรม (In- training Examination) หรือ การ

สอบปากเปลา (Oral examination) โดยหนวยศัลยศาสตรลําไสใหญและทวารหนักในระหวาง
การฝกอบรม 
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๑๑.๑.๒ เกณฑผานการประเมินและการเลื่อนชั้นป  
เกณฑผานการประเมินและเลื่อนชั้นปตามเนื้อการประเมินในขอ๑๑.๑.๑มีรายละเอียดดังนี้ 

๑. การประเมินทักษะการผาตัดหรือหัตถการโดยใชกิจกรรมวิชาชีพท่ีเชื่อม่ันได 
(Entrusted Professional Activity: EPA) แพทยประจําบานควรมีความสามารถ
ในภาพรวมจากการประเมินกิจกรรมวิชาชีพท่ีเชื่อม่ันได(EPA)ท่ีพัฒนาข้ึนในแตละ
ชวงเวลาของการฝกอบรม ระดับของ ความสามารถในภาพรวมนี้ไดกําหนดไวใน
ภาคผนวกท่ี ๘ 
 ๐ ถึง  ๖ เดือน ควรมีความสามารถในภาพรวมอยางนอยระดับ๒ 
 ๗ ถึง ๑๒ เดือน  ควรมีความสามารถในภาพรวมอยางนอยระดับ๒ ถึง ๓ 

ข้ึนกับหัตถการ  
 ๑๓ ถึง ๑๘ เดือน ควรมีความสามารถในภาพรวมระดับ๓ ถึง๔ ในหัตถการ

สวนใหญ  
 ๑๙ ถึง ๒๔ เดือน ควรมีความสามารถในภาพรวมระดับ๔ ถึง๕ ในหัตถการ

สวนใหญหัตถการสวนนอยท่ีซับซอนมากควรมีความสามารถในภาพรวม
อยางนอยระดับ๓ 

๒. การประเมินข้ันขีดความสามารถ (Milestones) ควรมีข้ันขีดความสามารถตามชนดิ
ของการ ผาตัดหรือหัตถการตามท่ีระบุไวในภาคผนวกท่ี๑๐ ซ่ึงมีรายละเอียด
โดยสังเขปดังนี้ 
 
 ๐ ถึง ๖  เดือน ควรมีข้ันขีดความสามารถอยางนอยระดับ ๒  

(Milestone; L-2) 
 ๗ ถึง ๑๒ เดือน ควรมีข้ันขีดความสามารถอยางนอยระดับ ๒ถึง๓ 

(Milestone; L:2-3) 
 ๑๓ ถึง ๑๘ เดือน ควรมีข้ันขีดความสามารถอยางนอยระดับ๒ถึง๔  

(Milestone; L:2-4) 
 ๑๙ ถึง๒๔ เดือน ควรมีข้ันขีดความสามารถอยางนอยระดับ๓ถึง๕  

(Milestone; L:3-5) 
๓. การบันทึกรายงานประสบการณเรียนรูจากผูปวย(Case logbook) ควรบันทึก

รายละเอียด ประสบการณการเรียนรูในผูปวยทุกรายท่ีแพทยประจําบานไดมีสวนรวมในการผาตัดหรือ
การทํา หัตถการเหลานั้น และตองบันทึกจํานวนผูปวยและหัตถการหรือการผาตัดท่ีไดมีสวนรวมใน 
ประสบการณเรียนรูตามท่ีคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบฯกําาหนดไวในภาคผนวกท่ี ๑๒ ดังนี้ 

 ๖   เดือน บันทึกไดอยางนอยรอยละ๒๕  
 ๑๒   เดือน บันทึกไดอยางนอยรอยละ ๕๐  
 ๑๘   เดือน บันทึกไดอยางนอยรอยละ๗๕  
 ๒๔  เดือน บันทึกไดอยางนอยรอยละ๑๐๐ 

 
๔. การประเมินรอบดานแบบ๓๖๐ องศา (360 degree-global assessment) ทุก 

๓ เดือน สําหรับ แพทยประจําบานชั้นปท่ี ๑ และทุก  ๒ เดือนสําหรับแพทยประจําบานชั้นปท่ี ๒ โดย
มีเกณฑผาน ตามท่ีหนวยศัลยศาสตรลําไสใหญและทวารหนักฯกําหนด 
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๕. การเขารวมกิจกรรมประชุมวิชาการของหนวยศัลยศาสตรลําไสใหญและทวาร
หนัก สาขาวิชา ศัลยศาสตรท่ัวไป ภาควิชาศัลยศาสตร ชมรมศัลยแพทยลําไสใหญและทวารหนัก และ
ราชวิทยาลัยศัลยแพทยแหงประเทศไทยไมต่ํากวารอยละ๘๐ 

๖.รายงานความกาวหนางานวิจัยตามระยะเวลาในการทําวิจัยท่ีแนะนําโดย
คณะอนุกรรมการ ฝกอบรมและสอบฯไดแนะนําไวตามภาคผนวกท่ี๗ โดยมีเกณฑผานตามท่ีหนวย
ศัลยศาสตรลําไสใหญและทวารหนักฯกําหนด 

๗.การสอบทบทวนความรูระหวางการฝกอบรม (In-training Examination) หรือ
การสอบปากเปลา (Oral examination) โดยมีเกณฑผานตามท่ีหนวยศัลยศาสตรลําไสใหญและทวาร
หนักฯกําหนด 

๑๑.๒ การวัดและประเมินผลเพ่ือวุฒิบัตรฯ 
การประเมินผูสําเร็จการฝกอบรม เพ่ือสอบวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบ

วิชาชีพเวชกรรมอนุสาขาศัลยศาสตรลําไสใหญและทวารหนักเปนกิจกรรมซ่ึงราชวิทยาลัยศัลยแพทย
แหงประเทศไทย (โดยรบัมอบหมายจากแพทยสภา) มอบหมายใหคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบ
ความรู ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมอนุสาขาศัลยศาสตรลําไสใหญและทวารหนักเปน
ผูดําเนินการจัดการสอบเพ่ือวุฒิบัตรฯ แกผูสําเร็จการฝกอบรมในแตละป โดยตรวจสอบคุณสมบัติ
ผูสําเร็จการฝกอบรม จัดทําวิธีการวัดและประเมิน ตลอดจนผลเกณฑการตัดสินซ่ึงเปนไปตามขอบังคับ 
แพทยสภาวาดวยหลักเกณฑการออกหนังสือวุฒิบัตรเพ่ือแสดงความรูความชํานาญในการประกอบ
วิชาชีพ เวชกรรมรายละเอียดไดแสดงไวในภาคผนวกท่ี๑๓ 

 
๑๑.๓ การทําวิจัยเพ่ือวุฒิบัตรสาขาศัลยศาสตรลําไสใหญและทวารหนัก 
แพทยประจําบานตองทํางานวิจัย ๑ เรื่องโดยเปนผูวิจัยหลัก งานวิจัยดังกลาวตองทําใหเสร็จ 

ภายใน ๒ ปตามมาตรฐานคุณวุฒิแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม(มคว.๑)
อนุสาขาศัลยศาสตรลําไสใหญและทวารหนัก เนื้อหาและสาระสําคัญไดแสดงไวในภาคผนวกท่ี๗ 
งานวิจัยนี้  ตองเปนงานวิจัยชนิด retrospective study, prospective study, cross sectional 
study, systematic review หรือmeta-analysis ไมนับรวมcase report หรือcase series 

 
๑๒. การรับและคัดเลือกผูรับการฝกอบรม 

๑๒.๑ คุณสมบัติของผูรับการฝกอบรมผูรับการฝกอบรมตองมีคุณสมบัติครบถวนตาม
เกณฑตอไปนี้ 

๑. ไดรับปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต 
๒. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา 
๓. ไดรับวุฒิบัตร หรือหนังสืออนุมัติแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพ

เวชกรรม สาขาศัลยศาสตร หรืออยูระหวางการฝกอบรมแพทยประจําบานสาขา
ศัลยศาสตร ชั้นปสุดทาย และคาดวาจะจบการฝกอบรมแพทยประจําบาน
ศัลยศาสตรกอนเริ่มฝกอบรมเปน แพทยประจําบานอนุสาขาศัลยศาสตรลําไสใหญ
และทวารหนัก 

๔. เปนผูมีความประพฤติดี ไมเคยถูกพักการใชใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม
คุณสมบัติ ของผูรับการฝกอบรม 
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๑๒.๒ จํานวนผูรับการฝกอบรม หนวยศัลยศาสตรลําไสใหญและทวารหนัก สาขาวิชา
ศัลยศาสตรท่ัวไป ภาควิชาศัลยศาสตร แพทยศาสตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม  ไดรับการรับรองจาก
คณะอนุกรรมการฝกอบรมและ สอบเพ่ือวุฒิบัตรและหนังสืออนุมัติแสดงความรูความชํานาญในการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรมอนุสาขา ศัลยศาสตรลําไสใหญและทวารหนักราชวิทยาลัยศัลยแพทยแหง
ประเทศไทยและแพทยสภาใหมีศักยภาพ ในการฝกอบรมแพทยประจําบาน อนุสาขาศัลยศาสตรลําไส
ใหญและทวารหนัก รวมกับคณะแพทยศาสตร วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 3 ตําแหนง 
(มหาวิทยาลัยเชียงใหม 1 ตําแหนง, วชิรพยาบาล 2 ตําแหนง) 

๑๒.๓ การคัดเลือกผูเขารับการฝกอบรม ในการรับและการคัดเลือกผูเขารับการฝกอบรม
หนวยศัลยศาสตรลําไสใหญและทวารหนักฯ จะ ประกาศหลักเกณฑและข้ันตอนในการรับและการ
คัดเลือกผูเขารับการฝกอบรมทางเว็บไซดของหนวย การศึกษาหลังปริญญา ภาควิชาศัลยศาสตร คณะ
แพทยศาสตรมหาวิทยาลัยเชียงใหมและเว็บไซดของราชวิทยาลัยศัลยแพทยแหงประเทศไทยการ
พิจารณาคัดเลือกผูรับการฝกอบรม โดยคณะกรรมการ ฝกอบรม โดยตองมีกรรมการเขารวม
กระบวนการคัดเลือกไมนอยกวารอยละ ๗๕ โดยการตัดสินของ กรรมการพิจารณาจาก 

๑. ใบสมัคร 
๒. ประวัติการศึกษา และการทํางาน 
๓. หนังสือแนะนําตัวของผูท่ีมีประสบการณทํางานรวมกับผูสมัคร  
๔. การสัมภาษณ การคัดเลือกจากขอมูลและหลักฐานตาง ๆ ขางตน มุงเปาคัดเลือก

ผูรับการฝกอบรมท่ีมีความเหมาะสมกับหลักสูตร มีศักยภาพสูง พรอมท่ีจะเรียนรู
และพัฒนาตน โดยวางอยูบนหลักความเสมอภาค โปรงใส และตอบสนองตอความ
ตองการของประเทศ 

๑๒.๔ การโอนยายผูรับการฝกอบรม 
หนวยศัลยศาสตรลําไสใหญและทวารหนักคณะแพทยศาสตรมหาวิทยาลัยเชียงใหมสามารถ

พิจารณารับโอนยายผูเขารับการฝกอบรมจากสถาบันฝกอบรมอ่ืนได โดยผูรับการฝกอบรมท่ีจะ
โอนยายตองเปนไป ตามขอกําหนดตอไปนี้ 

๑. ผูรับการฝกอบรมตองมีคุณสมบัติครบถวนตามขอ๑๒.๑ 
๒. ผูรับการฝกอบรมตองอยูในหลักสูตรการฝกอบรมศัลยศาสตรลําไสใหญและทวาร

หนักท่ีได มาตรฐาน ผานการรับรองจากคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบเพ่ือ
วุฒิบัตรและหนังสืออนุมัติ แสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวช
กรรม อนุสาขาศัลยศาสตรลําไสใหญและ  ทวารหนัก ราชวิทยาลัยศัลยแพทยแหง
ประเทศไทย 

๓. การโอนยายเกิดข้ึนโดยความยินยอมท้ังของสถาบันท่ีเปนตนสังกัดของผูรับการฝก
อบ สถาบันท่ีทําการฝกอบรมท่ีเปนตนทาง 

๔. เม่ือโอนยายเขามาฝกอบรมในสถาบันแลว จํานวนผูรับการฝกอบรมรวม ไมเกินจาก 
ศักยภาพของสถาบันท่ีไดรับการรับรองจากราชวิทยาลัยศัลยแพทยแหงประเทศไทย
ใหทําการ ฝกอบรมได 
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๑๓. อาจารยและบุคลากรสนับสนุนการฝกอบรม 
๑๓.๑อาจารยผูใหการฝกอบรม 
 อาจารยผูใหการฝกอบรมในหลักสูตรนี้ประกอบดวย คณาจารยในหนวยศัลยศาสตรลําไส

ใหญ และทวารหนั ก  สาขา ศัลยศาสตร ท่ั ว ไป  ภาควิ ช า ศัลยศาสตร คณะแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ซ่ึงมีคุณสมบัติตามขอกําหนดของคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบเพ่ือ
วุฒิบัตรและ หนังสืออนุมัติฯ อนุสาขาศัลยศาสตรลําไสใหญและทวารหนัก ราชวิทยาศัลยแพทยแหง
ประเทศไทยและแพทยสภา โดยมีรายชื่อดังนี้ 

   ๑. รศ.นพ.ปวิธ   สุธารัตน   ประธานแผนงานฝกอบรม 
   ๒.อาจารย นพ.เอกรินทร   ศุภตระกูล กรรมการฝกอบรม 
   ๓.ผศ.นพ.สุวรรณ   แสนหม่ี  เลขานุการและกรรมการฝกอบรม 
   ๔.ผศ.นพ.ไพศิษฎ   ศิริวิทยากร  ท่ีปรึกษา 

๑๓.๒ กระบวนการสรรหาและคัดเลือกอาจารยผูใหการฝกอบรม 
นอกจากอาจารยผูใหการฝกอบรมตามรายนามท่ีแสดงขางตน ทางสถาบันมี

กระบวนการสรรหาและคัดเลือกอาจารยผูใหการฝกอบรมอยางตอเนื่องเพ่ือเพ่ิมศักยภาพของสถาบัน 
โดยอาจารยผูฝกอบรมทุกทานตองมีคุณสมบัติดังนี้ 

๑. ไดรับวุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวช
กรรม สาขาศัลยศาสตรลําไสใหญและทวารหนัก 

๒. ไดรับการอนุมัติจากคณะแพทยศาสตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม ใหทําการสอนใน
หลักสูตรของคณะ แพทยศาสตรมหาวิทยาลัยเชียงใหมได 
๑๓.๓ หนาท่ีความรับผิดชอบของอาจารยผูใหการฝกอบรม 

๑. ใหความรูทางทฤษฎ ี
๒. สอนแสดงการตรวจผูปวย วินิจฉัย ทําหัตถการ 
๓. ควบคุม ใหการดูแลผูรับการฝกอบรม ในการตรวจ วินิจฉัย ทําหัตถการกับผูปวย 
๔. ควบคุมผูรับการฝกอบรมในการทําวิจัย 
๕. แสดงตนเปนแบบอยางท่ีดีของการเปนแพทย 
๖. ใหคําแนะนํา รับฟงปญหา เปนท่ีปรึกษาปญหาในการศึกษา ฝกอบรม 

๑๓.๔ บุคลากรสนับสนุนการฝกอบรม 
๑. อาจารยภาควิชาศัลยศาสตรสาขาศัลยศาสตรท่ัวไป จํานวน ๒๖ คน 
๒. อาจารยภาควิชาวิสัญญีวิทยา ๒๓ คน 
๓. อาจารยภาควิชารังสีวิทยา 

 รังสีวินิจฉัย ๒๑ คน
 รังสีรักษา ๖ คน
 เวชศาสตรนิวเคลียร ๔ คน

๔. อาจารยภาควิชาพยาธิวิทยา ๑๗ คน 
๕. เจาหนาท่ีประสานงานฝายการศึกษาหลังปริญญา ภาควิชาศัลยศาสตร๑คน 
๖. เจาหนาท่ีประสานงานการฝกอบรมประจําหลักสูตร ๑ คน 
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๑๔.ทรัพยากรทางการศึกษา 

๑๔.๑ สถานท่ี 
๑.คณะแพทยศาสตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม เปนสถานพยาบาลระดับทุติยภูมิ ขนาด 1,400 

เตียง ซ่ึงไดรับการรับรอง Advanced Hospital accreditation แลว มีชนิดของผูปวยหลากหลาย
สอดคลองกับผลลัพธของการเรียนรูท่ีคาดหวังท้ังผูปวยนอกและในหองผาตัดผูปวยนอกเวลาราชการ
และผูปวยวิกฤต 

 
พ.ศ. หองฉุกเฉิน 

(ER+Trauma) 
ผูปวยนอก 
(ครั้งการตรวจ/ป) 

ผูปวย
ใน  
(ครั้ง
การ
ตรวจ/
ป) 

จํานวน
เตียง
สามัญ 

จํานวน
เตียง 
พิเศษ 

จํานวน
เตียง
ในหอ
ผูปวย
วิกฤต 

หองผาตัด 

เกา ใหม 

2560 35,081 1,377,578  59,435  43,226  790 217 155 25 

25661 35446 1,324,718 63,655 41606 769 214 155 25 

2562 36679 1,390,097 66,975 41828 750 231 164 25 

2563 31121 1,305,524 48,886 36843 758 231 151 28 
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๒.สถานทีทํางานภาควิชาศัลยศาสตร 

๒.๑ ภาควิชาศัลยศาสตร คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม มีสํานักงานภาควิชา             
ซ่ึงประกอบดวยหองพักอาจารยและเจาหนาท่ี หองพักแพทยประจําบาน หองตรวจผูปวยนอก 101, 1 
และ 2  หองผาตัดจํานวน 14 หอง หอผูปวยสามัญ, หอผูปวยก่ึงวิกฤต หอผูปวยวิกฤต, หองฝก
ปฏิบัติการ Simulator  

ลําดับท่ี ช่ือหอง อาคาร พ้ืนท่ี/ต.ร.ม. 

1 สํานักงานภาควิชา บุญสม มารติน 54.2 

2 หองพักอาจารยในสํานักงานภาควิชา บุญสม มารติน 53.7 

3 หองประชุมโอกาสระเบียบ บุญสม มารติน 100 

4 หองเรียน 3 บุญสม มารติน 34.4 

5 หองหนวยวิจัย บุญสม มารติน 20.6 

6 หองหัวหนาภาควิชา บุญสม มารติน 19.3 

7 หองพักอาจารย จํานวน 17 หอง บุญสม มารติน 25 

8 หองพักอาจารย จํานวน 6 คน สุจิณโณ 13.4 

9 หองพักแพทยประจําบาน บุญสม มารติน 51.1 

10 หองสมุดในหองพักแพทยประจําบาน บุญสม มารติน 30.7 

11 หองนอนในหองพักแพทยประจําบาน บุญสม มารติน 22.6 

12 หองพักนักศึกษา ป 6 บุญสม มารติน 54 

13 หองพักนักศึกษา ป 4,5 บุญสม มารติน 49.4 

14 หองพักอาจารยรวม บุญสม มารติน 70 

15 หองเรียน 0209 เฉลิมพระบารม ี 20 

16 หองเรียน 0210 เฉลิมพระบารม ี 20 

17 หองเรียน 403 ราชนครินทร 102 

18 Simulation training center 50ป คณะแพทยศาสตร  

 

๒.๒ มีการจัดการประชุมวิชาการ ท้ังแบบบรรยายและแบบเชิงปฏิบัติการ ในระดับชาติ และ
นานาชาติ เพ่ือรองรับการฝกอบรมและการดูแลผูปวย 

๒.๓ มีการจัดประชุมแบบสหสาขา เพ่ือสงเสริมการทํางานในแบบสหวิชาชีพ อีกท้ังยังทําให
การทํางานราบรื่นและผูปวยไดรับประโยชนอยางสูงสุด   
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๒.๔ มีการจัดอบรมการทําวิจัย มีหองวิจัยและนักสถิติท่ีสามารถใหคําปรึกษาเรื่องการวิจัยได
ตลอด อีกท้ังยังมีอาจารยในภาควิชาท่ีจบการศึกษาดาน Clinical Epidemiology ชวยใหคําปรึกษาดานการ
วิจัยและสถิติ รวมถึงภาควิชาไดมีการสนับสนุนใหแพทยประจําบานไปเสนองานวิจัยในตางประเทศซ่ึงไดมีการ
สนับสนุนทุนทรัพยในการเดินทาง 

๒.๕ มีผูท่ีจบการศึกษาดานแพทยศาสตรศึกษาและไดปรึกษาผูมีคุณวุฒิทางดานแพทยศาสตร
ศึกษามาเปนท่ีปรึกษาและเปนกรรมการในการฝกอบรม 

๒.๖ มีMOU เพ่ือแลกเปลี่ยนการฝกอบรมจากสถาบันในและตางประเทศ 
๒.๗ มีหองปฏิบัติงานและเครื่องมือเทคโนโลยีระดับสูง เชน เครื่อง CT scan MRI PET scan 
๒.๘ มีหองฝกปฏิบัติการดาน Endoscopic, Laparoscopic ,Cadaveric ท่ีสามารถชวยใน

การฝกปฏิบัติของแพทยประจําบานได และมีการจัดการอบรมworkshopทุกป 
๒.๙ มีหองวิจัยสัตวทดลอง มีหองวิจัยทางเคมีรองรับในการทําวิจัยทุกประเภท 
๓.หองตรวจผูปวยนอก(OPD) อาคารเฉลิมพระบารมี ช้ัน ๒ มีหองตรวจผูปวย ๑๒หอง  
๔. หองผาตัด ตึกบุญสม มารติน ช้ัน๕ จํานวน ๑๖ หอง 
๕. หอพักแพทยประจําบาน 

๑๔.๒ ขอมูลรายงานทรัพยากรสารสนเทศของหองสมุดคณะแพทยศาสตร มช. 
หองสมุดคณะแพทยศาสตร มช. พ้ืนท่ีหองสมุดประมาณ 5,500 ตารางเมตร ตั้งอยูท่ีชั้น 5-8 อาคาร

เรียนรวม คณะแพทยศาสตร  
- หองประชุมใหญ ความจุประมาณ 50 ท่ีนั่ง จํานวน 1 หอง  
- หองประชุมเล็ก  ความจุประมาณ 10 ท่ีนั่ง จํานวน 1 หอง  
- หองคนควาสวนตัว จํานวน 10 หอง  
- หอง Co-Working Space ความจุประมาณ 25 ท่ีนั่ง จํานวน 1 หอง  
- หองปฏิบัติธรรม จํานวน 1 หอง  
- หองสมุดในสวน ความจุประมาณ 25 ท่ีนั่ง จํานวน 1 หอง  
- หองคนควากลุม ความจุประมาณ 6 ท่ีนั่ง จํานวน 7 หอง  
- หอง Audiovisual ความจุประมาณ 20 ท่ีนั่งจํานวน 1 หอง  
- หองคอมพิวเตอรเครือขายของมหาวิทยาลัย จํานวน 25 เครื่อง จํานวน 1 หอง  
- หองคอมพิวเตอรเครือขายของคณะแพทยศาสตร จํานวน 20 เครื่อง จํานวน 1 หอง สวนบริการ 

Nap zone ความจุ 6 ท่ีนั่ง 
จํานวนตําราฉบับพิมพท้ังหมด (เฉพาะท่ีคณะจัดซ้ือ และจัดหา) จํานวน 64959 เลม 

- ภาษาไทย  30637 เลม 
- ภาษาอังกฤษ 34322 เลม 

จํานวนวารสารดัชนีรูปเลมท่ีบอกรับ (เฉพาะท่ีคณะจัดซ้ือ และจัดหา) 
- ภาษาไทย  50 รายชื่อ 
- ภาษาอังกฤษ 180 รายชื่อ 

จํานวนตําราออนไลน (E-books) 5989+ รายชื่อ  
(Website : https://w1.med.cmu.ac.th/library/) 
- วารสารออนไลน 430+ รายชื่อ 
- วารสารออนไลน (back file) 430+ รายชื่อ 
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จํานวนฐานขอมูลท่ีบอกรับ 21 รายการ 
รายชื่อฐานขอมูลท่ีบอกรับ 
1. AAP : American Academy of Pediatrics 
2. Access Medicine 
3. AMA : American Medical Association 
4. BMJ Journals 
5. BMJ Best Practice 
6. BMJ Case Reports 
7. Books@Ovid 
8. Cambridge Medicine 
9. CINAHL(Cumulative index to nursing & allied health) 
10. ClinicalKey 
11. Cochrane Library 
12. Embase 
13. GALE Medicine 
14. Karger 
15. Nature 
16. Oncology Collection 
17. Ovid Journals 
18. Oxford Journals 
19. uCentral 
20. UpToDate 
21. Access Medicine 
 

ดัชนีรายการตีพิมพในวารสาร 
ฐานขอมูลดัชนีคนรายการตีพิมพในวารสาร จัดซ้ือโดย สกอ. และสํานักหอสมุด 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม คือ ISI Web of Sciences และ Scopus สําหรับวารสารภาษาตางประเทศ 
และThailand Library Integrated System (ThaiLIS) โดย สํานักงานบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือพัฒนาการศึกษา และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 
และ Thai Journals Online (ThaiJO) โดยศูนยดัชนีการอางอิงวารสารไทย  สําหรับวารสาร
ภาษาไทย 

 
๑๔.๓ ทรัพยากรทางสารสนเทศ 

คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม จัดใหแพทยประจําบานตอยอดไดรับ 
username และ password ประจําตัว เพ่ือเขาสูระบบ internet ผานทางเครือขายWIFI และ
LAN ของมหาวิทยาลัย ซ่ึงครอบคลุมพ้ืนท่ีในการปฏิบัติงานดูแลคนไขท้ังหมด สํานักงาน หอง
ประชุม หองพักแพทยประจําบาน และหอพัก 
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๑๔.๔ โอกาสไดรับประสบการณเรียนรูจากผูปวยในสถาบันฝกอบรม 
ผูปวยในท่ีเปนโรคทางศัลยกรรมลําไสใหญและทวารหนักท่ีรับไวในโรงพยาบาลมหาราช

นครเชียงใหม 
ป จํานวนผูปวย จํานวนผาตัด 

๒๕๖๑ ๑,๕๔๘ ๔๘๒ 
๒๕๖๒ ๑,๕๕๙ ๕๒๐ 
๒๕๖๓ ๑,๓๗๗ ๔๗๒ 

 
๑๔.๕ โอกาสไดรับประสบการณเรียนรูในสถาบันอ่ืน  

ผูเขารับการอบรมทุกคนไดรับการจัดตารางปฏิบัติงานท่ีมีชวงเวลาใหไปดูงานในสถาบันอ่ืน 
(ตามรายละเอียดท่ีแสดงในการจัดประสบการณเรียนรู) โดยอาจารยผูสอนในหลักสูตรจะชวย
ติดตอประสานงานให 

๑๔.๖ แนวทางการพัฒนาคณาจารย  
หนวยศัลยศาสตรลําไสใหญและทวารหนัก ภาควิชาศัลยศาสตร คณะแพทยศาสตร

มหาวิทยาลัยเชียงใหม มีแนวทางการพัฒนาอาจารย โดยจัดใหมี 
๑. การปฐมนิ เทศแนะแนวอาจารย ใหมตามแนวทางและขอปฏิบัติของคณะ

แพทยศาสตรมหาวิทยาลัยเชียงใหมในการรับอาจารยใหมใหมีความรูและเขาใจกระบวนการ
แพทยศาสตรศึกษาหลักสูตรท่ีเปด ฝกอบรมและนโยบายของชมรมศัลยแพทยลําไสใหญและทวาร
หนัก ราชวิทยาลัยศัลยแพทยแหงประเทศไทยและแพทยสภา 

๒. การสงเสริมอาจารยใหมีการเพ่ิมพูนความรูสรางเสริมประสบการณในสาขา
ศัลยศาสตรลําใหญและทวารหนัก เพ่ือสงเสริมการฝกอบรม การวิจัยอยางตอเนื่อง 

๓. ใหการสนับสนุนการทําวิจัย การฝกอบรม ศึกษาดูงานทางวิชาการและวิชาชีพ เขา
รวมการ ประชุมวิชาการท้ังในประเทศและตางประเทศ 

๔. การเสริมทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลใหทันสมัยตาม
กระบวนการ แพทยศาสตรศึกษา 

๕. สวนรวมในกิจกรรมบริการวิชาการแกชุมชนท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาองคความรูการ
ให เชน ความรูและบริการเรื่องการสองกลองคัดกรองมะเร็งลําไสใหญ 

๖. สนับสนุนการจัดทําผลงานทางวิชาการและวิชาชีพ 
๑๕. การประเมินแผนการฝกอบรม 
   หนวยศัลยศาสตรลําไส ใหญและทวารหนักภาควิชาศัลยศาสตรคณะแพทยศาสตร

มหาวิทยาลัยเชียงใหมจะจัดใหมีการประเมินแผนงานฝกอบรมทุก๒ปเพ่ือกํากับดูแลการฝกอบรมใหเปนไป
ตาม แผนการฝกอบรมเปนประจํา มีกลไกสําหรับการประเมินแผนงานฝกอบรมและนําไปใชจริงหนวย 
ศัลยศาสตรลําไสใหญและทวารหนักจะจัดใหมีการประเมินแผนงานฝกอบรมจากผูเขารับการฝกอบรม 
ผูบังคับบัญชาและผูรวมงานของผูเขารับการฝกอบรมเพ่ือใหขอมูลปอนกลับเก่ียวกับความสามารถในการ 
ปฏิบัติงานของผูสําเร็จการฝกอบรม การประเมินแผนการฝกอบรมครอบคลุมเนื้อหาดังนี้ 

๑. พันธกิจของแผนการฝกอบรมหลักสูตร  
๒. ผลลัพธการเรียนรูท่ีพึงประสงค 
๓. แผนการฝกอบรม 
๔. ข้ันตอนการดําเนินงานของแผนการฝกอบรม 
๕. การวัดและประเมินผล 
๖. พัฒนาการของผูรับการฝกอบรม  
๗. ทรัพยากรทางการศึกษา 
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๘. คุณสมบัติของอาจารยผูใหการฝกอบรม 
๙. ความสัมพันธระหวางนโยบายการรับสมัครผูรับการอบรมและความตองการของระบบ

สุขภาพ 
๑๐. สถาบันรวมฝกอบรม 
๑๑. ขอเสนอแนะ 

 
๑๖. การทบทวนและการพัฒนา 

  หนวยศัลยศาสตรลําไส ใหญและทวารหนักภาควิชาศัลยศาสตรคณะแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม จัดใหมีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการฝกอบรมภายใน โดยผานการ
ตรวจประเมินจาก ฝายการศึกษาหลังปริญญา คณะแพทยศาสตรมหาวิทยาลัยเชียงใหมทุกป 
  นอกจากนี้หนวยศัลยศาสตรลําไสใหญและทวารหนักฯ ยังจัดใหมีการทบทวนและพัฒนา
คุณภาพของแผนงานฝกอบรม การปรับปรุงกระบวนการ โครงสราง เนื้อหา ผลลัพธ และสมรรถนะของ
ผูสําเร็จการฝกอบรมรวมถึงการวัดและการประเมินผล และสภาพแวดลอมในการฝกอบรมใหทันสมัยอยู
เสมอ ปรับปรุงแกขอบกพรองท่ีตรวจพบ มีขอมูลอางอิงและแจงผลการทบทวนและพัฒนาใหกับ
คณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบเพ่ือวุฒิบัตรและหนังสืออนุมัติฯ อนุสาขาศัลยศาสตรลําไสใหญและ
ทวารหนัก ราชวิทยาลัยศัลยแพทยแหงประเทศไทยและแพทยสภารับทราบผานการตรวจสอบสถาบัน
การฝกอบรม โดยคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบเพ่ือวุฒิบัตรและหนังสืออนุมัติฯ อนุสาขา
ศัลยศาสตรลําไสใหญและทวารหนัก ทุก ๕ ป 
 

๑๗. การบริหารกิจการและธุรการ 
  หนวยศัลยศาสตรลําไส ใหญและทวารหนักภาควิชาศัลยศาสตรคณะแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหมมีการบริหารจัดการแผนการฝกอบรมใหสอดคลองกับกฎระเบียบท่ีกําหนดไวในดาน
ตาง ๆ ไดแก การรับสมัครผูเขารับการฝกอบรม กระบวนการฝกอบรม การวัดและประเมินผล และ
ผลสัมฤทธิ์ของแผนงานฝกอบรมหนวยศัลยศาสตรลําไสใหญและทวารหนักฯ มีการกําหนดหนาท่ี
รับผิดชอบ และอํานาจในการบริหารจัดการงบประมาณของแผนการฝกอบรมใหสอดคลองกับความจําเปน
ดานการฝกอบรม มีบุคลากรท่ีปฏิบัติงานและมีความเชี่ยวชาญท่ีเหมาะสม  
  เพ่ือสนับสนุนการดําเนินการของการฝกอบรม และกิจกรรมอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของเพ่ือใหเกิดการ
บริหารจัดการท่ีดีและใชทรัพยากรไดอยางเหมาะสม นอกจากนี้หนวยศัลยศาสตรลําไสใหญและทวารหนัก
ฯ ไดจัดใหมีหนวยงานสนับสนุนดานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของครบถวน สอดคลองกับขอบังคับและประกาศของ
แพทยสภาในการเปดการฝกอบรม 
 

๑๘. ธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการ 
  หนวยศัลยศาสตรลําไสใหญและทวารหนักฯ มีระบบธรรมาภิบาลและมีความโปรงใสในการ
ดําเนินการดานการบริหารการฝกอบรม โดยกําหนดใหประธานคณะกรรมการฝกอบรมฯ และ
คณะกรรมการฝกอบรมฯทําหนาท่ีในฐานะผูนําและบริหารจัดการการฝกอบรม กํากับติดตามกระบวนการ
ตางๆ ใหเปนไปตามแผนงานฝกอบรมพันธกิจ และสมรรถนะท่ีกําหนดไวในแผนงานฝกอบรมและทบทวน
พัฒนาหลักสูตรใหมีคุณภาพและทันสมัยในระดับคณะฯ ภายใตการกํากับดูแลของคณะกรรมการ 
การศึกษาหลังปริญญาในระดับภาควิชาและคณะกรรมการการศึกษาหลังปริญญาคณะฯ 
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๑๙. การประกันคุณภาพการฝกอบรม 
 หนวยศัลยศาสตรลําไส ใหญและทวารหนักภาควิชาศัลยศาสตรคณะแพทยศาสตร

มหาวิทยาลัยเชียงใหม มีการทบทวนและปรับปรุงกระบวนการฝกอบรมตามแผนงานฝกอบรม ตาม
โครงสรางการดําเนินงานของคณะแพทยศาสตรมหาวิทยาลัยเชียงใหมและราชวิทยาลัยศัลยแพทยแหง
ประเทศไทยเปนระยะ โดยมีประเด็นท่ีมีการทบทวนเพ่ือรักษาคุณภาพในการฝกอบรม ไดแก การคัดเลือก 
การจัดประสบการณการเรียนรูในการฝกอบรม การวัดและประเมินผล บทบาทหนาท่ีของอาจารยผูใหการ
ฝกอบรมและผูเขารับ การฝกอบรมในแผนงานฝกอบรมและผลลัพธของแผนการฝกอบรม มีการสัมมนา
หลักสูตร การประชุม คณะกรรมการหลักสูตร และคณะกรรมการการศึกษาหลังปริญญาอยางเหมาะสม 
หนวยศัลยศาสตรลําไสใหญและทวารหนักฯ ไดดําเนินการตามนโยบายและกระบวนการของคณะ
แพทยศาสตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม ซ่ึงมีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการฝกอบรมภายในอยาง
นอยทุก ๒ ป  

 นอกจากนี้ ราชวิทยาลัยศัลยแพทยแหงประเทศไทย มีขอกําหนดใหสถาบันฝกอบรมจะตอง
ไดรับการประเมินคุณภาพจาก คณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบเพ่ือวุฒิบัตรและหนังสืออนุมัติฯ อนุ
สาขาศัลยศาสตรลําไสใหญและทวารหนักตามเวลาท่ีกําหนดอยางตอเนื่องทุก ๕ ปโดยมีเกณฑรับรอง
หลักสูตรการฝกอบรมซ่ึงราชวิทยาลัยศัลยแพทยแหงประเทศไทยดําเนินงานภายใตการกํากับดูแลของ
แพทยสภาและเปนผูมีอํานาจหนาท่ีในการอนุมัติหรือเพิกถอนการฝกอบรม เกณฑในการพักเลิกหลักสูตร
การฝกอบรม ประกอบดวย 

๑. หากคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบฯ พบวาแผนงานฝกอบรม ไมมีผูสมัครเขารับการ
ฝกอบรม ติดตอกันเกิน๕ปให “พัก” การประกาศรับสมัครผูเขารับการฝกอบรมสําหรับหลักสูตรไวกอน
จนกวา คณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบฯ จะไดประเมินแผนงานฝกอบรมนั้นวายังมีความพรอมในการ 
ฝกอบรมตามเกณฑท่ีกําหนด  

๒. หากคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบฯ พบวาแผนงานการฝกอบรมใดไมมีผูสมัครเขารับ
การฝกอบรมติดตอกันเกิน ๑๐ป ให “ยกเลิก” การเปนสถาบันฝกอบรมของสถาบันฝกอบรมหลักหรือของ
สถาบันรวมฝกอบรมกลุมนั้นและใหทําเรื่องแจงราชวิทยาลัยศัลยแพทยแหงประเทศไทยเสนอแพทยสภา 
เพ่ืออนุมัติ หากสถาบันฝกอบรมมีความประสงคจะขอเปนสถาบันฝกอบรมอีก ใหดําเนินการขออนุมัติเปน
สถาบันฝกอบรมใหม 
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ภาคผนวกท่ี ๑ 
โครงสรางหลักสูตร/แผนฝกอบรม 

หนวยศัลยศาสตรลําไสใหญและทวารหนัก คณะแพทยศาสตรมหาวิทยาลัยเชียงใหมไดจัดทํา
โครงสราง หลักสูตรและแผนงานฝกอบรมใหคอรบคลุมมาตรฐานความรูความชํานาญฯท้ัง๖ ดานไดแก 

๑. การบริบาลผูปวย (Patient Care) ความสามารถในการบริบาลผูปวยเปนพ้ืนฐานของ
การศึกษาแพทยซ่ึงความสามารถดานอ่ืน ๆ จะชวยพัฒนาใหความสามารถในการบริบาลผูปวยดีข้ึน ความ
รับผิดชอบของแพทยประจําบานในการบริบาลผูปวยแตละรายจะทําใหเกิดทักษะความรูและเจตนคติซ่ึงนําไปสู
ความสามารถในทางคลินิกดานนี้ท่ีเปนเลิศ 

เปาหมาย แพทยประจําบานท่ีสําเร็จการฝกอบรมดานศัลยกรรมลําไสใหญและทวารหนัก
สามารถใหการบริบาล ผูปวยอันประกอบดวยการรักษาปญหาสาธารณสุขท่ีเก่ียวกับโรคลําไสใหญและทวาร
หนักดวยความเหมาะสม และสัมฤทธิ์ผลตลอดจนการปองกันสุขภาพท่ีเก่ียวกับโรคทางศัลยกรรมลําไสใหญและ
ทวารหนัก 

วัตถุประสงค เม่ือสําเร็จการฝกอบรมแลว แพทยประจําบานควรมีความสามารถดังนี้ 
๑. รวบรวมขอมูลสําคัญท่ีเก่ียวกับผูปวยไดอยางถูกตอง 
๒. ประเมินผูปวยอยางละเอียดและรอบคอบ ตลอดจนแสดงใหเห็นถึงความสามารถในกําร
ตัดสินใจไดดวย ตนเองอยางเหมาะสม เม่ือตองเลือกการรักษาใหกับผูปวยโดยเฉพาะอยางยิ่ง
การผาตัด 
๓. สามารถตัดสินใจเก่ียวกับการวินิจฉัยและการรักษาไดบนพ้ืนฐานของขอมูลหรือหลักฐาน
ทางวิทยาศาสตรในปจจุบันรวมถึงขอมูลของผูปวย 
๔. วางแผนการดูแลผูปวยนอกไดสําเร็จลุลวง 
๕. ใหคําปรึกษาแนะนําและใหความรูกับผูปวยรวมถึงครอบครัว โดยใชทักษะในการสื่อสาร

อยางมีสัมฤทธิ์ผล และมีพฤติกรรมท่ีออนนอม 
๖. ปรับเปลี่ยนวิธีกํารดูแลรักษาและการตัดสินใจในการรักษาใหเขากับผูปวยและครอบครัว 

ตลอดจนทางการแพทยอ่ืน ๆ ได 
๗. แสดงใหเห็นถึงความสามารถในการรักษาผูปวยดวยยาหรือการทําหัตถการ ตลอดจนการ

ผาตัดท่ีเก่ียวกับศัลยกรรมลําไสใหญและทวารหนักไดแก การผาตัดในชองทองหรืออุงเชิงกราน การ
ผา ตัดทวารหนักและไสตรง การสองกลองตรวจลําไส ใหญ เ พ่ือการวินิจฉัยและการรักษา  
การตรวจอัลตราซาวดทางทวารหนัก รวมถึงการแปลผลสรีรวิทยาของไสตรงและทวารหนัก 

๘. แสดงใหเห็นความสามารถในการประยุกตความรูพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรและทํางคลินิก 
ในการ ตัดสินใจแกปญหาท่ีไมคาดคิดซ่ึงเกิดข้ึนท้ังในชวงกอนผาตัดและในระหวางการผาตัดไดดวย
ตนเอง  

๙. แสดงใหเห็นถึงความสามารถใหการดูแลผูปวยท้ังกอนและหลังผาตัดอยางปลอดภัยรวมถึง
ตรวจการแกไขภาวะแทรกซอนท่ีเกิดข้ึนจากการผาตัดไดอยางเหมาะสม 

๑๐. ทราบถึงวิธีในการรายงานเหตุการณอันไมพึงประสงคและเขาใจบทบาทหรือหนาท่ีของ
ตนเองตลอดจนความรับผิดชอบในการรายงานเหตุการณท่ีเก่ียวของกับความปลอดภัยของผูปวยผาน
ระบบการรายงานความปลอดภัยของผูปวยท่ีเหมาะสม 
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แผนงานการฝกอบรมและกิจกรรมท่ีแพทยประจําบานจะมีสวนรวมในการทําใหเกิดกระบวนการ
ในการบริบาลผูปวย ไดแก 

๑. จัดใหแพทยประจําบานไดตรวจผูปวยและพบปะพูดคุยกับครอบครัวของผูปวยท่ีแผนก
ผูปวยและเปดโอกาสใหแพทยประจําบานไดสนทนาและปรึกษาถึงแผนการรักษาท่ีเหมาะสมท้ังทาง
อายุรกรรมและศัลยกรรมของผูปวย 

๒. จัดใหแพทยประจําบานมีสวนรวมในการวางแผนในการดูแลผูปวยภายใตการกํากับของ
อาจารยท่ีปรึกษา ไดแก การแจงถึงความเสี่ยง ประโยชน และทางเลือกอ่ืนในการรักษาท่ีวางแผนไว
รวมถึงการขออนุญาตจากผูปวยในการผาตัดหรือการสองกลองตรวจลําไสใหญ 

๓. จัดใหแพทยประจําบานไดมีสวนรวมในการผาตัดท่ีหลากหลายท้ังการผาตัดภายในชอง
ทอง ทวารหนักและไสตรง รวมถึงการสองกลองตรวจลําไสใหญ โดยแพทยประจําบานควรอยูในฐานะ
ท้ังเปนศัลยแพทยผูทําผาตัดหรือศัลยแพทยผูชวยผาตัดคนท่ี๑โดยการผาตัดหรือหัตถการท้ังหลายควร
กระทํา ภายใตการกํากับดูแลของอาจารยเพ่ือทําใหแนใจวาแพทยประจําบานสามารถผาตัดรักษาโรค
หรือลดอาการเหลานั้นไดอยางถูกตองและปลอดภัย ท้ังนี้ความปลอดภัยของผูปวยถือเปนความสําคัญ
ตลอดเวลา 

๔. จัดใหแพทยประจําบานมีสวนรวมกับอาจารยในการวางแผนดูแลผูปวยหลังผาตัด และให
การวางแผนการรักษาหลังผาตัดกับผูปวย 

๕. จัดใหแพทยประจําบานไดดูแลผูปวยในหอผูปวยรวมกับทีมบุคลํากรทางการแพทยอ่ืน 
รวมถึงการพูดคุย กับผูปวยและครอบครัวถึงสภาพของผูปวยในขณะนั้น 

๖. จัดใหแพทยประจําบานไดมีโอกาสรายงานและเขียนรายงานอุบัติการณผานระบบการ
รายงานอุบัติการณ อันไมพึงประสงคของสถาบันฝกอบรม 

๗. จัดใหแพทยประจําบานไดมีสวนรวมในการประชุมแบบสหสาขาวิชาชีพรวมกับผูปวย 
ครอบครัว พยาบาล นักกําหนดอาหาร นักสังคมสงเคราะห ตลอดจนบุคลากรทางการแพทยสาขาอ่ืน
อยางเหมาะสม 

๘. จัดใหแพทยประจําบานไดมีสวนรวมในการตรวจติดตามผูปวยหลังจากท่ีผูปวยกลับบานใน
แผนกผูปวยนอก เพ่ือจะไดประเมินผูปวยและใหการดูแลผูปวยหลังผาตัดตามแผนท่ีไดวางไว 

๙. ใหการสนับสนุนแพทยประจําบานมีสวนรวมในการเตรียมการนําเสนอในการประชุมทาง
วิชาการ เชน Journal Club และ Morbidity and Mortality Conference ซ่ึงกิจกรรมนี้จะทําให
แพทยประจําบานมีโอกาสไดทบทวนหลักฐานทางวิทยาศาสตรท่ีเก่ียวของกับการรักษาหรือการ
แกปญหาผูปวย ตลอดจน ปรับปรุงเวชปฏิบัติของแพทยประจําบานบนพ้ืนฐานของการรวบรวมขอมูล
และการใหขอมูลปอนกลับอยางเหมาะสม 

๑๐. จัดใหมีการประเมินแพทยประจําบานโดยอาจารยและบุคลากรทางการแพทยอ่ืนท่ีมี
โอกาสไดสังเกตหรือทํางานรวมกับแพทยประจําบาน โดยมีวัตถุประสงคในการประเมินทักษะในการ
บริบาลผูปวยของแพทย ประจําบาน รวมถึงการดูแลผูปวยดวยความนอบนอม ตลอดจนการทํางาน
รวมกับบุคลากรอ่ืนได ประเมินทักษะในการสื่อสารของแพทยประจําบาน ใหการประเมินจากผูปวย
หรือครอบครัวของผูปวยไดเชนกัน 

๑๑. จัดใหแพทยประจําบานรวมอยูในคณะกรรมการประเมินการจัดการฝกอบรมแพทย
ประจําบาน ศัลยศาสตรลําไสใหญและทวารหนักในสถาบันนั้น ๆ เพ่ือทําใหมีกํารปรับปรุงการเรียน
การสอนของแพทย ประจําบานและการบริบาลผูปวยของแพทยประจําบานในอนาคต 
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ตัวอยางเครื่องมือท่ีใชในการประเมินทักษะในการบริบาลผูปวยของแพทยประจําบานฯ ไดแก 
๑.การสังเกตการณปฏิบัติงานของแพทยประจําบานโดยตรง (Direct observation of 

resident practice) 
๒. บันทึกการทําหัตถการและรายชื่อผูปวยท่ีดูแล (Procedure and case logs) 
๓. แฟมสะสมผลงาน (Portfolios) 
๔. แบบประเมินรอบดานชนิด ๓๖๐ องศา (360 degree global evaluation)  
๕. การฝกปฏิบัติในสถานการณจําลอง (Simulation) และหุนจําลอง(Models)  
๖. ผูปวยจําลอง (Standardized patients) 
๗. การสอบแบบ Objective Structured Clinical Examination (OSCE)  
๘. การสอบภายในสถาบนั (In-Training Examination) 
๙. การจําลองการสอบปากเปลา (Mock Oral Examination) 
 

๒. ความรูและทักษะหัตถการทางเวชกรรม (Medical knowledge and procedural 
skills) 

๒.๑ ความรู (Medical Knowledge) 
เปาหมาย การฝกอบรมแพทยประจําบานศัลยศาสตรลําไสใหญและทวารหนัก มีวัตถุประสงค

เพ่ือฝกศัลยแพทยใหเปนผูมีความชํานาญและมีความม่ันใจ ตลอดจนมีความสามารถในการทําเวช
ปฏิบัติศัลศาสตรใหญและทวารหนักดวยความปลอดภัย รวมถึงเปนผูท่ีมีการเรียนรูอยางตอเนื่องผาน
การศึกษาและการประเมินผลตนเอง ความสามารถของการเรียนรูทางการแพทยเปนสวนท่ีสําคัญ
อยางมากในหลักสูตร สถาบันควรจัดใหมีการบรรยายในความรูท่ีเก่ียวของกับโรคทางศัลยกรรมลําไส
ใหญและทวารหนักตลอดท้ังป ท้ังนี้แพทยประจําบานศัลยศาสตรลําไสใหญและทวารหนักตองแสดงให
เห็นถึงความชํานาญในการประเมินและบริบาลผูปวยโรคทางลําไสใหญและทวารหนักท่ีสําคัญ
ดังตอไปนี้ 

๑. โรคของไสตรงและทวารหนกั (Anorectal Disease) ไดแก 
๑.๑ Anal fissure 
๑.๒ Anal fistula  
๑.๓ Hemorrhoids  
๑.๔ Pelvic Floor  
๑.๕ Constipation  
๑.๖ Incontinence 

๒.โรคภายในชองทองของลําไสใหญและไสตรง (Abdominal Disease) ไดแก  
๒.๑ Carcinoma of the colon 
๒.๒ Carcinoma of the rectum  
๒.๓ Crohn’s disease 
๒.๔ Diverticular disease 
๒.๕ Genetic neoplasia: FAP, Gardner’s syndrome, HNPCC 
๒.๖ Rectal Prolapse 
๒.๗ Ulcerative colitis 

๓. โรคหรือภาวะท่ีจําเปนอ่ืนของศัลยกรรมลําไสใหญและทวารหนัก (Other essential 
colon and rectal surgery disorders) ไดแก 
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๓ . ๑  Pre- operative diagnosis, indications, alternatives, risks and 
preparation for operation; assessment of patient risk, nutritional status, co-
morbidities, and need for pre- operative treatment and peri- operative 
prophylaxis; appropriate non- operative management; operative management, 
including all technical aspects, intra-operative decision-making, avoidance and 
management of intra-operative complications, and management of unexpected 
findings; and, post-operative management, including recognition and treatment 
of complications; and, appropriate follow-up and additional treatment 

๓ . ๒  Colorectal infectious diseases, including sexually transmitted 
diseases (STDs) and other colitis, including clostridium difficile and HIV related 
infection 

๓.๓ Gastrointestinal obstruction, including those due to adhesions, 
malignancy, volvulus, hernias and pseudo-obstruction 

๓.๔ Lower gastrointestinal hemorrhage 
๓ . ๕  Other neoplastic processes, including GIST, lymphoma, carcinoid, 

desmoids, small bowel and mesenteric disease 
๓.๖ Radiation enteritis and the effects of ionizing radiation 
๓.๗ Other anorectal: hidradenitis; chordoma, and teratoma; necrotizing 

fasciitis; pilonidal disease; presacral/ retrorectal lesions including cysts; and 
pruritus ani; pelvic floor disorders, including:  constipation, clinical and 
physiological evaluation, dysmotility, anismus and other forms of pelvic outlet 
obstruction; fecal incontinence; rectal and pelvic prolapse, rectocele, and 
solitary rectal ulcer syndrome 

๓.๘ Congenital disorders, including Hirschsprung's disease; imperforate 
anus  

๓ . ๙  Genetics and molecular biology as they apply to colorectal 
disorders. 

๓ .๑๐ Gynecological disorders, including endometriosis, considerations 
in managing the pregnant patient with colorectal disorders, and related 
intraoperative findings such as ovarian lesions, fibroids, endometrial implants, 
and gynecological prolapse 

๓ . ๑ ๑  Cystocele, enterocele, urinary incontinence, and vaginal and 
uterine prolapse  

๓.๑๒ Radiological and other imaging modalities, including plain x-rays, 
contrast studies, computed tomography (CT) , positron emission tomography 
(PET) , CT colonography, magnetic resonance imaging (MRI)  for rectal cancer 
staging, nuclear medicine scans, angiography, defecography, abdominal 
ultrasound, evaluation for deep vein thrombosis and pulmonary embolism, 
fistulograms, and sonograms 
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แผนงานการฝกอบรมและกิจกรรมท่ีแพทยประจําบานจะมีสวนรวมในการทําใหเกิด
กระบวนการไดความรู(Medical Knowledge) ไดแก 

๑. ศึกษาดวยตนเองจาก หนังสือหรือตําราศัลยศาสตรลําไสใหญและทวารหนัก 
(Colorectal Surgery Textbook) วารสารทางศัลยศาสตรลําไสใหญและทวารหนัก (Colorectal 
Surgery Journal) ความรูออนไลนบนเว็บไซตท่ีเชื่อถือได (On-line learning/course) โดยเฉพาะท่ี
แนะนําโดยคณะอนกุรรมการฝกอบรมและสอบฯ ซ่ึงจะมีการประกาศ แนะนําและปรับปรุงเปนระยะ 

๒. มีสวนรวมในการประชุมและเปนผูนําเสนอในการประชุมทางวิชาการของสถาบัน
ฝกอบรม เชน Interesting Case Conference หรือTopic Review 

๓. มีสวนรวมในการประชุมและเปนผูนํ า เสนอในการประชุม Inter hospital 
Colorectal Conference ซ่ึงจัด โดยชมรมศัลยแพทยลําไสใหญและทวารหนักทุก ๒ เดือน 

๔. เ ข า ร ว ม ฟ ง ก า ร ป ร ะ ชุ ม วิ ช า ก า ร  Topic review ( Colorectal Disease 
Management) ซ่ึงจัดโดยชมรม ศัลยแพทยลําไสใหญและทวารหนักทุก ๒ป 

 
ตัวอยางเครื่องมือท่ีใชในการประเมินทักษะดานความรูของแพทยประจําบานฯ ไดแก 

- การสอบภายในสถาบนั (In-Training Examination) 
- การจําลองการสอบปากเปลา (Mock Oral Examination) 
- การสอบแบบ Objective Structured Clinical Examination (OSCE)  
- การสอบเพ่ือวุฒิบัตรศัลยศาสตรลําไสใหญและทวารหนัก 
 

๒.๒ ทักษะหัตถการทางเวชกรรม (Procedural Skill) 
เปาหมาย แพทยประจําบานท่ีสําเร็จการฝกอบรมควรแสดงใหเห็นถึงความสามารถในการทํา

หัตถการหรือการ ผาตัดท่ีเก่ียวของกับโรคทํางศัลยกรรม ลําไสใหญ ไสตรงและทวารหนักดวยตนเองได
อยางปลอดภัย 

วัตถุประสงค คณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบฯ ไดกําหนดจํานวนหัตถการหรือการผาตัด
ทํางศัลยกรรมลําไส และทวารหนักท่ีแพทยประจําบานตองมีสวนรวมหรือมีประสบการณในหัตถการ
หรือการผาตัด เหลาแพทยประจําบานอาจจะมีสวนรวมในบทบาทของศัลยแพทยผูชวยผาตัดหรือ
ศัลยแพทยผูทําผาตัด หรือภายใตกํากับควบคุมดูแลของอาจารย หัตถการหรือการผาตัดท่ีแพทย
ประจําบานควรมีสวนไดรับประสบการณ ไดแก 

๑. Anorectal Procedures ไดแก 
๑.๑ Hemorrhoidectomy  
๑.๒ Fistulotomy 
๑ . ๓  Complex Fistula Management ( Endorectal advancement flap, 

Ligation intersphincteric fistula tract ligation (LIFT), draining seton, plug, glue) 
๑ . ๔  Fecal incontinence [ sphincteroplasty, sacral nerve stimulator ( ใ น

กรณีท่ีสถาบัน ฝกอบรมแหงนั้นมีการผาตัดชนิดนี้)] 
๑.๕ Internal sphincterotomy 
๑.๖ Transanal excision 
 
๒. Abdominal procedures ไดแก 
๒.๑. Segmental colectomy (including ileocolic resection) 
๒.๒. Laparoscopic colon resection 
๒.๓  Low anterior resection (straight anastomosis, pouch, coloplasty) 
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๒.๔  Abdominoperineal resection 
๒.๕ Proctocolectomy with ileostomy or with ileoanal reservoir 

(handsewn, stapled anastomosis) 
๒.๖ Rectal prolapse repair (abdominal, perineal approach) 
๒.๗ Stoma creation 
๒.๘ Stoma complication repair (parastomal hernia, stenosis, retraction, 

prolapse, fistula) 
๒.๙ Total Pelvic dissections (subcategory for cancer) 
๓. Endoscopy/and pelvic floor procedures ไดแก  

 ๓.๑ Proctoscopy/Anoscopy 
๓.๒ Colonoscopy (Diagnostic, biopsies, polypectomy, injection, stenting, 

dilation,ablation, endoscopic mucosal resection, endoscopic submucosal 
dissection, clipping) 

๓.๓ Pelvic Floor Evaluations (endorectal and endoanal ultrasound, 
anorectal manometry, PNTML) 
 

แผนงานการฝกอบรมและกิจกรรมท่ีแพทยประจําบานควรจะมีสวนรวมในการฝกการทํา
หัตถการและการผาตัด (Procedural Skill) ไดแก 

๑. ศึกษาดวยตนเองจากหนังสือหรือตําราการผาตัดศัลยศาสตรลําไสใหญและทวารหนัก 
(Colorectal Operative Surgery Atlas) บันทึกวิดีโอการผาตัดของสถาบัน (Colorectal 
Operation Video Tape record) บันทึกการผาตัดบนเว็บไซต ท่ี เชื่อ ถือได  (On- line 
operative surgery learning) โดยเฉพาะท่ี แนะนําโดยคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบ
ฯ ซ่ึงจะมีการประกาศแนะนําและปรับปรงุเปนระยะ 

๒. มีสวนรวมในการผาตัดผูปวยในบทบาทตาง ๆ ไดแก  
๒.๑ ศัลยแพทยผูทําผาตัดดวยตนเอง  
๒.๒ ศัลยแพทยผูทําผาตัดภายใตการดูแลและควบคุมโดยอาจารย  
๒.๓ ศัลยแพทยผูชวยผาตัด 
๒.๔ ควบคุมและดูแลแพทยประจําบานทําผาตัด 

๓. มีโอกาสฝกทําหัตถการหรือการผาตัดในสถานการณฝกปฏิบัติจําลอง (Simulations) และ 
หุนจําลอง (Models) 

๔. มีโอกาสฝกผาตัดในอาจารยใหญ (Cadaveric hand-on/workshop) 
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ตัวอยางเครื่องมือท่ีใชในการประเมินดานทักษะหัตถการทางเวชกรรมของแพทยประจําบาน 
ไดแก 

๑. สังเกตโดยตรงจากการผาตัดของแพทยประจําบาน (Direct observation of resident 
practice in OR)  

๒. บันทึกการทําหัตถการและรายชื่อผูปวยท่ีดูแล (Procedure and case logs) 
๓. ประเมินจากวิดี โอเทปบันทึกการผาตัดของแพทยประจําบาน (Video Record 

Evaluation) 
๔. ประเมินจากการทําหัตถการหรือการผาตัดในการฝกปฏิบัติในสถานการณจําลอง 

(Simulations) และ หุนจําลอง (Models) 
๕. ประเมินจํากการฝกผาตัดในอาจารยใหญ (Cadaveric hand-on evaluation) 
๖. การประเมินดวยกิจกรรมวิชาชีพท่ีเชื่อม่ันได (Entrusted Professional Activity: EPA)  
๗. การสอบ Objective Structured Assessment of Technical Skills (OSATS) 
 

๓. ทักษะระหวางบุคคลและการส่ือสาร (Interpersonal and communication skills) 
เปาหมาย  แพทยประจําบานควรแสดงใหเห็นถึงทักษะระหวางบุคคลและการสื่อสารท่ีทําใหเกิด

สัมฤทธิ์ แลกเปลี่ยนขอมูลและการใหความรวมมือจากผูปวย ครอบครัวของผูปวย และ
บุคลากรทางการแพทย สําเร็จการฝกอบรมฯ แพทยประจําบานควรมีความสํามารถ  

๑. สื่อสารกับผูปวยครอบครัวของผูปวย สาธารณชนไดอยางเหมาะสมในพ้ืนฐานของความ
แตกตางทํางเศรษฐานะและวัฒนธรรม  

๒. เคารพในความเปนสวนตัวของผูปวย 
๓. สื่อสารกับแพทย บุคลากรทํางการแพทยบุคลากรทางสาธารณสุขอยางมีประสิทธิภาพ 
๔. สามารถสงตอการดูแลผูปวยไดอยางปลอดภัย 
๕. ทํางานอยางมีประสิทธิภาพท้ังในฐานะสมาชิกหรือผูนําของทีมดูแลสุขภาพ 
๖. แสดงใหเห็นถึงบทบาทของการใหคําปรึกษาแกแพทยทานอ่ืนและบุคลากรทางการแพทย

อ่ืนได  
๗. ทําการบันทึกเวชระเบียนท่ีชัดเจนและครอบคลุมในเวลาท่ีเหมาะสม 
 

วัตถุประสงค 
๑. แพทยประจําบานสามารถสรางบรรยากาศท่ีสนับสนุนการสื่อสารกับผูปวยและครอบครัว

ของผูปวย  
๑.๑ แสดงใหเห็นถึงพฤติกรรมท่ีใหการใสใจและนอบนอม ไดแก การทักทายผูปวย

เม่ือแรกพบดวย ท่ีเหมาะสม มีความตระหนักถึงและความเคารพในวัฒนธรรม ศาสนา 
ศีลธรรม พ้ืนฐานทางเพศท่ีเทาเทียมของผูปวยและครอบครัว  

๑.๒ สามารถรวบรวมทัศนคติของผูปวยท่ีมีตอโรค แสดงใหเห็นถึงความตองการใน
การบริบาลผูปวย สนใจในตัวผูปวยในฐานะท่ีเปนบุคคลหนึ่งโดยไมคํานึงถึงภาวะทางสุขภาพ
ของผูปวย  

๑.๓ สามารถใชภาษาท่ีเขาใจไดงายและแสดงถึงความกังวลตลอดจนการใชอวัจน
ภาษา ไดแก การสบตํา ทาทาง การผงกศีรษะเพ่ือแสดงถึงการยืนยันและรับทราบในระหวาง
การสนทนํา  

๑.๔ สามารถดึงขอมูลท่ีเก่ียวของกับผูปวยดวยการสัมภาษณท่ีมีประสิทธิภาพ 
ประกอบดวยการหลีกเลี่ยงการขัดจังหวะการสนทนาหรือความคิดของผูปวย  
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๑.๕ สามารถสนทนาถึงทางเลือกในการรักษา รวมถึงการรับรูความพึงพอใจของ
ผูปวยไดอยางเหมาะสม แยกแยะอคติสวนตัวในกํารใหคําแนะนําผูปวย  

๑.๖ สามารถขอคําอนุญาตในการผาตัดหรือรักษาจากผูปวยดวยการใชภาษาท่ี
เหมาะสม การวินิจฉัยโรคไดแก ทางเลือกในการรักษาและการรักษาท่ีจะไดรับ ตลอดจน
ภาวะแทรกซอนท่ีเก่ียวของและพบบอย  

๑.๗ สามารถแจงขาวรายกับผูปวยไดอยางเหมาะสม โดยแพทยประจําบานสามารถ
เกริ่นนําหัวขอใหผูปวยมีความรูสึกเปนสวนตัว แสดงใหเห็นการเอาใจใสตลอดจนการใชคําพูด
และอวัจนภาษา (nonverbal language) ท่ีไมคุกคาม ทําใหการแจงขาวดูนุมนวลและจริงใจ 
เปดโอกาสใหผูปวยและครอบครัว ซ่ึงทําใหมีการแลกเปลี่ยนความเขาใจและความเห็นอกเห็น
ใจซ่ึงกันและกัน 

 
๒. แพทยประจําบานสามาถสื่อสารกับบุคลากรทางการแพทยอ่ืนในฐานะของผูนําทีมสุขภาพ

โดย 
๒.๑ จัดสรรขอมูลท่ีเหมาะสมใหกับทีมสหสาขาวิชาชีพ โดยแสดงใหเห็นถึงความ

สนใจอยางสูงสุดตอการดูแลผูปวย 
๒.๒ นําเสนอการดูแลผูปวยดวยวาจาอยางลึกซ้ึงและครอบคลุมโดยใชคําท่ีเหมาะสม 
๒.๓ สงตอขอมูลของผูปวยดวยวาจาและการเขียน ท้ังในแงของลําดับและเวลาของ

การวินิจฉัย การรักษาท่ีและภาวะแทรกซอนท่ีเกิดข้ึน ตลอดจนปจจัยท่ีมีผลตอการดูแลผูปวย 
๒.๔ สามารถโตตอบดวยวาจาและจดหมายอยางเหมาะสมกับแพทยท่ีสงตัวผูปวยมา

รักษา 
๒.๕ สามารถจัดการเวชระเบียนไดอยางตรงเวลาและอานงาย รวมถึงการปฏิบัติตาม

กฎหรือระเบียบของการใช เวชระเบยีนของสถาบัน 
๒.๖ ทํางานรวมกับทีมซ่ึงประกอบดวยพยาบาล นักศึกษาแพทย แพทยประจําบาน 

และอาจารยอยาง ประสิทธิภาพในการบริบาลผูปวย 
 

๓. แพทยประจําบานสามารถแสดงใหเห็นถึงการสงตอผูปวยอยางปลอดภัยและมี
ประสิทธิภาพโดย 

๓.๑ ไดรับการฝกอบรมหรือใหการศึกษาอยางเปนทางการเก่ียวกับนโยบายของ
สถาบันในการสงตอการ ผูปวย ตลอดจนมีสวนรวมในการฝกปฏิบัติการสงตอการบริบาล
ผูปวยของสถาบัน 

๓.๒ มีสวนรวมในการสงตอการบริบาลผูปวยประจบกับสมาชิกในทีม ไดแก แพทย
ทานอ่ืน พยาบาล แมกระท่ังผูปวยและสมาชิกในครอบครัว 

๓.๓ มีสวนรวมในการสื่อสารอยางชัดเจนและการสงตอกํารบริบาลระหวางทีมท่ีดูแล
ผูปวยและทีม 
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ตัวอยางของเครื่องมือท่ีในการประเมินทักษะสื่อสารของแพทยประจําบานไดแก 
๑. การใหความรูและใชแบบทดสอบผานทางเว็บไซต  (Education and testing via 

webinars) 
๒. สังเกตจากปฏิสัมพันธโดยตรงของแพทยประจําบาน (Direct observation of 

resident interactions) 
๓. ติดตามสังเกตการสงตอผูปวยของแพทยประจําบาน (Monitor periodically care 

transition)  
๔. การใชตนแบบ (Role modeling) 
๕. ใหแพทยประจําบานประเมินตนเอง (Self-assessment) 
๖. แบบประเมินตนเองรอบดานชนิด๓๖๐ องศา (360 degree global evaluation) 

 
๔. การเรียนรูและการพัฒนาจากพ้ืนฐานการปฏิบัติงาน(Practice-based learning and 

improvement)  
เปาหมาย ผูสําเร็จการฝกอบรมแพทยประจําบานอนุสาขาศัลยศาสตร ลําไสใหญและทวารหนัก

ควรจะมี ความสามารถในการสืบคนและประเมินการบริบาลผูปวยของตนเอง วิพากษและ
ซึมซับหลักฐานทาง วิทยาศาสตร รวมถึงพัฒนาเครื่องมือในกํารปรับปรุงการบริบาลผูปวย 

วัตถุประสงค 
หลังจากสําเร็จการฝกอบรมแพทยประจําบานควรมีความสามารถ 
๑. วิเคราะหประสบการณการบริบาลผูปวยและปฏิบัติกิจกรรมท่ีจะพัฒนาการ

บริบาลผูปวย ไดแก 
๑.๑ มีสวนรวมในการประชุม Journal club หรือการทบทวนหลักฐานเชิง
ประจักษของศัลยศาสตรลําไสใหญ และทวารหนัก เพ่ือท่ีจะไดรับความเขาใจ
อยางเพียงพอในการวางแผนการศึกษา วิธีทํางสถิติ การแปลผลรวมถึง สิ่งท่ี
ตรวจพบและผลลัพธซ่ึงจะนํามาใชในการวิพากษขอมูลของการวิจัยและการ
รักษาอยางมีประสิทธิภาพ 
๑.๒ มีสวนรวมในกิจกรรมการประชุม Morbidity and mortality conference 
หรือกิจกรรมการประชุมอ่ืนท่ี แสดงใหเห็นถึงการพัฒนาคุณภาพ ซ่ึงจะทําให
แพทยประจําบานสามารถนําขอมูลและประสบการณ พัฒนาการปฏิบัติท่ี
เก่ียวของกับตนเอง  

 
๒. มีความสามารถในการทําวิจัยท่ีมีสวนรวมในการพัฒนาองคความรูใหม และ

ตระหนักถึงความสําคัญ ทบทวนระเบียบวิธีวิจัยโดยผูรวมงาน การตระหนักถึงจริยธรรมของ
การวิจัย ท้ังทางคลินิกและการวิจัย พ้ืนฐาน ตลอดจนขอจํากัดและอุปสรรคท่ีอาจจะพบไดใน
ระหวางของการทําวิจัย แพทยประจําบานตองแสดงให เห็นถึงความรูในการทําวิจัยและ
ความสามารถในการทํากิจกรรมทางวิชาการ แพทยประจําบานมีสวนรวมในการทํากิจกรรม
วิชาการท้ังในระดับสาขาวิชาหรือภาควิชา สถาบันฝกอบรมควรสนับสนุนหรือจัดใหมีการ
สนับสนุนท่ีจําเปนสําหรับแพทยประจําบาน ใหมีความสามารถในการทําวิจัยอยางกวาง การ
สืบคนตั้งแตวิทยาศาสตรการแพทยพ้ืนฐานไปจนถึงการวิจัยทางคลินิก ซ่ึงควรมุงเนนไปท่ีโรค
ทางศัลยกรรม ลําไสใหญและทวารหนัก  

นอกจากนี้โครงการท่ีชวยปรับปรุงคุณภาพในการบริบาลผูปวยก็สามารถใน
กิจกรรมทางการวิจัยได สถาบันควรจัดใหมีการสอนเก่ียวกับการทําวิจัยท่ีเหมาะสมและการ
นําไป ในการบริบาลผูปวยแกแพทยประจําบาน แพทยประจําบานควรมีความสามารถในการ
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ริเริ่มโครงงานวิจัยดดวยตนเอง หรือภายใตการสนับสนุน และกํากับดูแลจากอาจารย หรือ
อาจจะเปนสมาชิกของทีมวิจัยท่ี ดําเนินการวิจัยท่ีมุงเนนไปในโรคทํางศัลยกรรมลําไสใหญ
และทวารหนัก  

๓.   มีสวนรวมในงานพัฒนาคุณภพ  
๓.๑. เขารวมฟงบรรยายท่ีวิเคราะหการพัฒนาคุณภาพ 
๓.๒ รับขอมูลท่ีเก่ียวของกับความปลอดภัยของผูปวยท่ีตองปรับปรุง และ
แนวทางท่ีนําไปสู เปลี่ยนแปลงระบบ 

๔. ใช Information Technology ในกํารจัดการคุณภาพของการเขาถึงขอมูล
ทางการแพทยแบบออนไลน และ สนับสนุนการศึกษาของตนเอง ไดแก มีความคลองแคลวใน
การใชหองสมุดแบบออนไลนเพ่ือสืบคนวร เพ่ือท่ีจะชี้และรวบรวมขอมูลจากแหลงขอมูลท่ี
หลากหลาย  

๕. ใหความรวมมือและมีสวนรวมในการศึกษาของแพทยประจําบาน นักศึกษา 
ตลอดจนบุคลากรทางการแพทย อ่ืน ไดแก 

๕.๑. ใหการกํากับดูแลและใหความรูดานศัลยศาสตรลําไสใหญและทวารหนัก
แกนักศึกษาแพทยและแพทย ประจําบานศัลยศาสตรท่ัวไป  

๕.๒. แสดงใหเห็นถึงทักษะในกํารใหความรูกับเพ่ือนรวมงาน ผูปวย ครอบครัว 
และบุคลากรทางการแพทย 

๕.๓ นําเสนอรายละเอียดของผูปวยและการบรรยาย 
๖. พัฒนา นําไปใช และติดตามการศึกษาตอเนื่องไดแก 

๖.๑. การเขารวมกิจกรรมการศึกษาตอเนื่องทางแพทยศาสตร (CME) 
๖.๒ รวมประชุมในงานประชุมในระดับชาติเชนงานประชุมประจําปของราช

วิทยาลัยศัลยแพทยแหงประเทศไทย 
๖.๓ อานวารสารทางการแพทยท่ีเก่ียวของกับโรคศัลยกรรมลําไสใหญและทวาร

หนักเปนประจํา 
๖.๔ เขารวมประชุมทางวิชาการท่ีมีการบรรยายซ่ึงเก่ียวของกับทักษะทางการ

ผาตัด หรือการชวยเทคโนโลยีใหมหรือเทคนิคใหมไปใชในเวชปฏิบัติ 
๗. นําการประเมินแบบ formative และการใหขอมูลยอนกลับไปใชในเวช
ปฏิบัติประจําวันเพ่ือท่ีจะชวยในการ แยกแยะจุดแข็ง จุดออนและขอจํากัดในดาน
ความรูและความชํานาญของแตละบุคคล  

๗.๑ ทบทวนผลการรักษาสวนตัว และเปรียบเทียบกับขอมูลของสาขาและ
ขอมูลระดับประเทศ 

๗.๒ คนหารายละเอียดในการตอบคําถามในแตละวันทางเวชปฏิบัติ ซ่ึงจะแสดง
ใหเห็นถึงชองวางของแตละบุคคล 
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ตัวอยางของเครื่องมือท่ีสถาบันอาจจะนํามาใชในการประเมินทักษะการเรียนรูและการพัฒนาจาก

พ้ืนฐาน การปฏิบัติงานไดแก 
๑. การมีสวนรวมในการประชุม Morbidity and Mortality Conference 
๒. การมีสวนรวมในกํารประชุม Journal Club และ Evidence Based Reviews in 

Colon and Rectal Surgery 
๓. การติดตามประสบการณเรียนรูของแพทยประจําบานในแฟมสะสมผลงาน 

(portfolio) 
๔. โครงงานวิจัยหรือการมีสวนรวมในนิพนธตนฉบับท่ีเก่ียวของกับศัลยศาสตรลําไสใหญ

และทวารหนัก 
๕. การประเมินการนําเสนอของแพทยประจําบานในการประชุมตาง ๆ หรือ Grand 

Round 
๖. การประเมินทักษะการผาตัดโดยนักศึกษาแพทย แพทยประจําบานสาขาศัลยศาสตร 

ผูปวยและอาจารย 
๗. รายงานข้ันขีดความสามารถ(Milestone) ซ่ึงสามารถใชในการทบทวนความสามารถ

ของแพทยประจําบาน และความกาวหนาของการประจําบานในระหวางชั้นป 
 
๕. วิชาชีพนิยม (Professionalism) 
แพทยประจําบานศัลยศาสตรลําไสใหญและทวารหนักควรแสดงใหเห็นถึงความรับผิดชอบใน

วิชา หลักการของจริยธรรม และตระหนักถึงความหลากหลายในประชากร และผูปวย ขอพิจารณาท่ี
สําคัญคือ แพทยประจําบานขาดความสามารถในการดูแลผูปวย ขาดความรูทางการแพทย ขาดการ
เรียนรูและการพัฒนา จากพ้ืนฐานการปฏิบัติงาน ขาดทักษะระหวางบุคคลและการสื่อสาร และขาด
การทําเวชปฏิบัติใหสอดคลองกับ ระบบสุขภาพ เปนการแสดงใหเห็นถึงการขาดความสามารถในเรื่อง
วิชาชีพนิยม 
เปาหมาย หลังจากเสร็จสิ้นการฝกอบรม แพทยประจําบานควรมีความสามารถ 

๑. ใหคําจํากัดความของสวัสดิการของผูปวย เอกสิทธิ์ของผูปวย และสามารถ
ยกตัวอยางท่ีแสดงในการปฏิบัติมีสวนในการทําเวชปฏิบัติศัลยกรรมลําไสใหญและ
ทวารหนัก แสดงใหเห็นถึงความหลากหลายทางเพศ อายุ วัฒนธรรม เชื้อชาติ 
ศาสนาและความพิการตลอดจนความดอยโอกาส 

๒. การสงผานการบริบาลท่ีมีคุณภาพในระดับสูง ในขณะท่ีแสดงใหเห็นและเปนตัวอยาง
ของพฤติกรรมหลักของวิชาชีพในทุกกิจกรรมทางวิชาชีพ แสดงใหเห็นถึงความ
รับผิดชอบตอผูปวยสังคมและวิชาชีพ 

๓. ทําเวชปฏิบัติอยางมีจริยธรรมประจําตามขอบังคับจริยธรรมของแพทยสภา แสดงให
เห็นถึงความเห็นอก เห็นใจ การครองตนในธรรม และการเคารพตอผูอ่ืน  

๔. ใหคํานิยามปจจัยสําคัญของวิชาชีพนิยม และอธิบายการนําไปประยุกตใชในเวช
ศาสตรดานศัลยกรรมลําไส ใหญและทวารหนัก 

๕. แยกแยะชองวางในพฤติกรรมของวิชาชีพดวยใชการทบทวนดวยตนเอง การแสวงหา
การใหขอมูล ยอนกลับแบบสรางสรรคท่ีเก่ียวของกับพฤติกรรมทางวิชาชีพ และ
แยกแยะวิธีกํารแกไขความบกพรอง วิชาชีพนิยม 

๖. แสดงใหเห็นถึงความเคารพในเอกสิทธิ์และความมีสวนตัวของผูปวย 
๗. มีความสามารถในการแยกแยะอาการแสดงของความล้ํา และการนําวิธีการในการ

ดูแลผูปวยอยางปลอดภัย  
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วัตถุประสงค เม่ือสําเร็จการฝกอบรม แพทยประจําบานควรมีความสามารถในการอธิบาย ใหคํา
นิยาม และแสดงใหเห็นถึงพฤติกรรมหลักทางวิชาชีพหรือปจจัยพ้ืนฐานดังตอไปนี้ 

๑. แสดงใหเห็นถึงความรับผิดชอบในวิชาชีพ การยึดม่ันในหลักของจริยธรรมทาง
การแพทย และมีความไวตอ ความหลากหลายในประชากรของผูปวย แพทยประจําบานถูก
คาดหวังให  

๑.๑ แสดงใหเห็นถึงความเคารพ ความเห็นอกเห็นใจและการครองตนในธรรม การ
ตอบสนองตอความประสงคของผูปวยและสังคม ความรับผิดชอบตอผูปวยสังคมและวิชาชีพ
และยืนยันท่ีจะพัฒนาตนเองใหเปนเลิศและมีความตอเนื่องในวิชาชีพ  

๑.๒ แสดงใหเห็นถึงการยึดหลักจริยธรรมทางการแพทย 
๑.๓ แสดงใหเห็นถึงความไวและการตอบสนองตอวัฒนธรรม อายุ เพศ และความ

พิการของผูปวย  
 

๒. แสดงใหเห็นถึงความสามารถ 
๒.๑ บรรยายและมีสวนรวมในกระบวนการสอบ และการตออายุวุฒิบัตรศัลยศําสตร

ลําไสใหญและทวารหนัก  
๒.๒ บอกขอบเขตของการทําเวชปฏิบัติดานศัลยกรรมลําไสใหญและทวารหนัก  
๒.๓ อธิบายกระบวนการของการฝกอบรมและการใชเทคโนโลยีชนิดใหม  
๒.๔ มีสวนรวมในการเรียนรูแบบตลอดชีวิต 
๒.๕ แสดงใหเห็นทักษะทางคลินิกและการปฏิบัติงานเปนทีมในระดับสูงท่ีเก่ียวของ

กับการบริบาลผูปวย  
๒.๖ แสดงใหเห็นถึงความสามารถในการทบทวนตนเอง และการนําประสบการณใน

อดีตมาปรับปรุงเวชปฏิบัติปจจุบัน  
๓. แสดงใหเห็นถึงความบริสุทธิ์ใจในการบริบาลผูปวย และบริบาลผูปวยในชวงเวลาท่ีไดรับ

มอบหมายอยางมี ประสิทธิภาพ 
๔. แสดงใหเห็นถึงการมีศีลธรรมและจริยธรรมโดย 

๔.๑ เปดเผยผลประโยชนแอบแฝงท่ีอาจจะมีท้ังทางดานการเงิน สวนตัว และ
ดําเนินการกับผลประโยชน แฝงเหลานี้อยางเหมาะสม  

๔.๒ เคารพในขอบเขตท่ีเหมาะสมระหวางบุคคลท้ังกับผูปวย แพทยประจําบานมา
ฝกอบรศึกษา แพทยท่ีรวมตลอดจนบุคลากรทางการแพทยอ่ืน ๆ และหลีกเลี่ยงการเอา
เปรียบบุคคลอ่ืนไมวาจะดวยวัตถุประสงค  

๔.๓ เปดเผยการโฆษณาและการประชาสัมพันธท่ีเหมาะสม  
๔.๔ สนับสนุนและมีสวนรวมในกระบวนการทบทวนจริยธรรมในงานวิจัยท่ีเก่ียวของ

กับมนุษย 
๔.๕ เขารวมในการพัฒนาศีลธรรมของแตละบุคคลและสนับสนุนการพัฒนาศีลธรรม

ของผูอ่ืน 
๔.๖ เขาใจถึงความทาทายในพฤติกรรมวิชาชีพไดแก การรับสิ่งจูงใจจากบริษัทยา 

และสูญเสียภาพลแพทย  
๕. แสดงใหเห็นถึงการครองตนในธรรมและความซ่ือสัตย 

๕.๑ เปดเผยทางเลือกในการรักษาท่ีเหมาะสมกับผูปวยและครอบครัว ไดแก ความ
เสี่ยง ประโยชน และทางเลือกของการรักษา อธิบายผลท่ีจะเกิดตามมาจากการไมรักษา 

๕.๒ เปดเผยเหตุการณอันไมพึงประสงค และความผิดพลาดทางการแพทย ตลอดจน
เหตุการณท่ีผิดพลาดกอใหเกิดอันตราย 
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๕.๓ สามารถรักษาความลับของผูปวย ไดแก ขอมูลท่ัวไปของผูปวย หลีกเลี่ยงการ
สนทนาท่ีเ ก่ียวของสถานท่ีสาธารณะ ปองกัน และใสรหัสเวชระเบียนผูปวยแบบ
อิเล็กทรอนิกส แจงผูปวยเม่ือตองการแพทยของผูปวยใหกับบุคคลอ่ืนในสถานการณท่ีมี
อํานาจ ผลกระทบตอผูปวยหลีกเลี่ยงการเปดเผยขอมูลทางการแพทยท่ีจะนําไปสูการระบุ
ตัวตนโดยปราศจากการไดรับอนุญาตจากผูปวยหรือผูปกครอง สามารถแยกแยะพฤติกรรมท่ี
ไมเปนอาชีพได 
๖. แสดงใหเห็นถึงการควบคุมตนเองโดย 

๖.๑ ทําเวชปฏิบัติในมาตรฐานระดับสูงตามหลักฐานทางวิทยาศาสตรในปจจุบัน 
๖.๒ บันทึกเวชระเบียนอยางสมบูรณและตรงเวลา 
๖.๓ แสดงใหเห็นถึงความตรงเวลาและเคารพตอกําหนดเวลาเสนตาย 
๖.๔ แสดงใหเห็นถึงความสามารถในการทบทวนเวชปฏิบัติของแตละบุคคลและดึง

ขอสรุปออกมาได  
๖.๕ แสดงใหเห็นถึงความสามารถการทํางานอยางมืออาชีพรวมกับเพ่ือนรวมงาน 

แพทยประจําบานท่ีรวมอบรม ตลอดจนบุคลากรทางการแพทยอ่ืน 
๗.แสดงใหเห็นถึงความสามารถในการจัดการความเหนื่อยล้ําท่ีเกิดข้ึนจากการทํางานและ

หลีกเลี่ยงภาวะหมดกําลังใจในการทํางานโดย  
๗.๑ รายงานชวงเวลาในการปฏิบัติงานอยางถูกตอง 
๗.๒ เรียนรูถึงภาวะเหนื่อยล้ําและหมดไฟจากการทํางาน รวมถึงวิธีการจัดการกับ

ภาวะดังกลาวจากการบรรยาย และการเรียนรูผานทางเว็บไซต  
๗.๓ เขาถึงนโยบายของสถาบันการฝกอบรมในการจัดการกับความเหนื่อยลาจาก

การทํางาน 
๗.๔ ชวยเหลือและติดตามความเหนื่อยล้ําจากการทํางานในเพ่ือนรวมงานหากเพ่ือน

รวมงานตองการความชวยเหลือ  
๗.๕ การดูแลตัวเองเปนสวนประกอบท่ีสําคัญในวิชาชีพนิยมและเปนทักษะท่ี

สามารถฝกสอนได 
๗.๖ มีความเขาใจวาแพทยประจําบานสามารถมีโอกาสท่ีจะเขาถึงการปรึกษาทาง

สุขภาพจิต  
๘. แสดงใหเห็นถึงความรับผิดชอบตอสังคมและวิชาชีพ ไดแก 

๘.๑ ทํางานรวมกับวิชาชีพอ่ืนเพ่ือลดความผิดพลาดทางการแพทย และเพ่ิมความ
ปลอดภัยใหกับผูปวยตลอดจน ลดการใชทรัพยากรทางการแพทยท่ีไมจําเปนลงได  

๘.๒ มีสวนรวมในการเริ่มตนพัฒนาคุณภาพ เพ่ือใชในการชี้วัดและปรับปรุงบุคลากร
และระบบการทํางาน  

๘.๔ สนับสนุนเวชศาสตรปองกันและการสาธารณสุข 
ตัวอยางเครื่องมือท่ีใชในการประเมินทักษะท่ีเก่ียวของกับวิชาชีพนิยมไดแก 

ก. การสังเกตปฏิกิริยาของแพทยประจําบานโดยตรง ( Direct observation of 
resident interactions ) 

ข. การสั มมนาแบบ มีกา รถก เ ถี ย ง  (  Discussion Seminar )  เ ช น  Complex 
psychosocial issues and ethical dilemmas in colorectal surgery patients 

ค. การใชตนแบบ ( Role modeling ) 
ง. แบบคัดกรองท่ีมีประสิทธิภาพในการประเมินความเหนื่อยลาจากการทํางานและการ

เ กิดภาวะซึม เศร า  (Appropriate tools for self- screening for burn out or 
depression) 
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จ. Online learning modules 
ฉ. แบบประเมินตนเองแบบรอบดานชนิด ๓๖๐ องศา (360 degree global 

evaluation) 
ช. การประเมินตนเองของแพทยประจําบาน (Self-assessments) 

 
๖. การทําเวชปฏิบัติใหสอดคลองกับระบบสุขภาพ (Systems-based practice)  

เปาหมาย แพทยประจําบานควรจัดแสดงใหเห็นถึงการตระหนักในความรับผิดชอบตอภาพรวม
และระบบสาธารณสุขของประเทศ เชนเดียวกับการมีความสามารถในการแยกแยะ และใชทรัพยากร
ในระบบสุขภาพอยาง เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
วัตถุประสงค เม่ือสําเร็จการฝกอบรม แพทยประจําบานควรมีความสามารถ 

๑. เขาใจถึงการดูแลผูปวยอยางมีประสิทธิภาพภายใตสภาวการณท่ีหลากหลาย และ
รวมมือกับบุคคลากรทางสาธารณสุขในการใหการบริบาลผูปวย โดยสามารถ
ปฏิบัติงานไดใน  
๑.๑ แผนกผูปวยนอกรวมกับพยาบาลและบุคลากรอ่ืน 
๑.๒ ปฏิบัติงานในหองสองกลองตรวจลําไสใหญ โดยแสดงใหเห็นวาเขาใจข้ันตอน

การสองกลองตรวจลําไสใหญท่ีมีประสิทธิภาพและปลอดภัย และสามารถแกปญหาท่ีเกิดข้ึน
ได เชน กรณีท่ีมีอุปกรณในการสองกลองลมเหลวข้ึน  

๑.๓ ปฏิบัติงานในหอผูปวยในระหวางการบริบาลผูปวยใน หอผูปวยวิกฤต หรือหอ
ผูปวยของสาขาอ่ืน เขาใจการรติดตอสื่อสารกับพยาบาลและเจาหนาท่ีประจําหอผูปวยอ่ืน 
เพ่ือท่ีจะทําใหการบริบาลผูปวยเหมาะสมและดียิ่งข้ึน  

๑.๔ ปฏิบัติงานในหองผาตัดท้ังในสถานการณท่ีผูปวยเปนผูปวยในหรือผูปวยท่ีเขา
รับกการผาตัดแบบผูปวยนอกเขาใจถึงความแตกตางระหวางการผาตัดในผูปวยในและผูปวย
นอก และสามารถติดตอสื่อสารกับบุคลากรทางการแพทยอ่ืนในการอํานวยความสะดวกและ
ทําใหขบวนการในการบริบาลผูปวยดียิ่งข้ึน 

๒. เขาใจถึงการบริบาลผูปวยของตนเองและบุคลากรทางการแพทยอ่ืนมีผลกระทบตอ
บุคลากรทางสาธารณสุขอ่ืน สมาคมวิชาชีพของตนเอง สังคมสวนใหญ สวนประกอบของระบบ
สาธารณสุขท่ีมีผลตอการทําเวชปฏิบัติของศัลยกรรมลําไสใหญและทวารหนักโดย  

๒.๑ พิจารณาถึงการวิเคราะหประโยชนท่ีจะไดรับและความเสี่ยงในการบริบาล
ผูปวยและประชากรอยางเหมาะสม 

๒.๒ แสดงใหเห็นถึงความเขาใจในบทบาทของผูเชี่ยวชาญในดานตาง ๆ และ
บุคลากรทางการแพทยอ่ืนในการบริบาลผูปวยโดยองครวมและตระหนักถึงความจําเปนใน
การสงตอผูปวยไปยังแพทยผูเชี่ยวชําญด้ํานอ่ืนเม่ือมีขอบงชี้ 

๒.๓ ตระหนักถึงขอจํากัดทางทรัพยากร ไดแก จํานวนหองผาตัดท่ีสามารถใชผาตัด
ไดกับการบริหารจัดการความ  
ขัดแยงท่ีเกิดข้ึนในระหวางการทํางาน เชน การผาตัดผูปวยฉุกเฉินและผูปวยแบบelective 

๒.๔ เขาใจการบริหารจัดการข้ันพ้ืนฐาน ไดแก การคัดแยกผูปวย การติดตอสื่อสาร 
การบริหารจัด บุคคล  และการอนุรักษแหลงทรัพยากร 

๒.๕ สามารถแสดงใหเห็นถึงการวางแผนและมีบทบาทของความเปนผูนําในการ
บริหารจัดการกรณีผูปวยท่ีมีความซับซอน 

๓. ไดรับและแสดงใหเห็นถึงความเขาใจในชนิดของการทําเวชปฏิบัติและระบบการสง
ตอท่ีแตกตาง รวมถึง วิธีการในการรควบคุมคาใชจายทางการแพทยและจัดสรรทรัพยากรให
เหมาะสม เชน  
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๓.๑ คาใชจายท่ีเกิดข้ึนของการประกอบการรวมถึงกรณีของการประกัน สัญญาจาง
ของแพทย และคา ภายในสํานักงาน คาใชจายท่ีเกิดข้ึนจากเครื่องมือและบุคลากร มีความ
เขาใจถึงการให Code เพ่ือการเบิกจายเงินในการรักษาจากระบบประกันสุขภาพหรือระบบ
ประกันสังคมตาง ๆ 

๓.๒ เขาใจถึงการวางแผนการจําหนายผูปวยกลับบานไดแก การดูแลผูปวยตอท่ีบาน 
ยาและวัสดุอุปกรณท่ีผูปวยจะไดรับกลับบาน การสงตอและการเคลื่อนยายผูปวย การ
ใหบริการเรื่องโภชนาการและการฟนฟูผูปวยเม่ือกลับบาน การติดตามการรักษา ตลอดจน
การดูแลในผูปวยระยะสุดทาย  

๓.๓ เขาใจถึงวิธีการเบิกจายเงินท้ังในระดับบุคคลหรือระดับโรงพยาบาล ไดแก 
คาบริการทางการแพทยและDRG 

๔. ทําเวชปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพและคุมคาโดยใชทรัพยากรอยางเฉลียวฉลาดโดยไม
กระทบตอการดูแลผูปวยและตั้งอยูบนพ้ืนฐานของความรูของ  

๔.๑ เขาใจถึงและสามารถใช แลวประเมินประสิทธิผลของการจัดสรรทรัพยากรและ
ระบบท่ีเหมาะสมในการดูแลผูปวยฉุกเฉิน 

๔.๒ สาเหตุหลักของการตองกลับเขาโรงพยาบาลใหมและการไมมาติดตามการรักษา
หลังผาตัดเพ่ือท่ี การปรับปรุงแนวทางท่ีเปนไปไดสําหรับแกไขการสงตอผูปวยท่ีไมเหมาะสม  

๔.๓ การรักษาท่ีคุมคาในโรคทางศัลยกรรมทางลําไสใหญและทวารหนัก ไดแก 
คาใชจายท่ีเกิดข้ึนจากการรักษาความเสี่ยงและประโยชนท่ีไดรับจากการสงตรวจเพ่ือการ
วินิจฉัยหรือหัตถการท่ีใชในการรักษาหรือการผาตัดใหเหมาะสมในผูปวยแตละรายเพ่ือลดการ
ใชทรัพยากรท่ีไมคุมคา  

๔.๔ พิจารณาถึงความคุมคาในการใชเทคโนโลยีทางศัลยกรรมใหมๆ  
๔.๕ ประยุกตใชกลยุทธในการปองกันโรค การวินิจฉัยและการรักษาโดยตั้งอยูบน

พ้ืนฐานของหลักฐานท่ีสนับสนุนและคุมคาตลอดจนคํานึงถึงคาใชจายท่ีเกิดข้ึนโดยไมมี
ผลกระทบตอคุณภาพของการดูแลผูปวย  

๕. สามารถใชระบบการดูแลผูปวยท่ีมีคุณภาพในการชวยเหลือผูปวยเขาสูระบบ เพ่ือ
เขาถึงทรัพยากรการรักษาในระบบการรักษาท่ีซับซอนผานกิจกรรมตาง ๆ ไดแก  

๕.๑ มีสวนรวมในทีมสหสาขาวิชาชีพ โดยเฉพาะอยางยิ่งเก่ียวของกับคุณภาพของ
การดูแลผูปวยและระบบ 

๕.๒ ยอมรับในบทบาทของผูเชี่ยวชาญเฉพาะทาง โดยคํานึงถึงสังคมและปจจัยทาง
ชีวภาพซ่ึงมีเศรษฐฐาน ผลกระทบตอสุขภาพของผูปวยและสุขภาพของชุมชน  

๕.๓ สังเกตและเรียนรูถึงความซับซอนของระบบในการลงทะเบียนผูปวย การอนุมัติ
การเบิกจายโดยองคกรท่ีสาม การมีปฏิสัมพันธกับบุคลากรทางการพยาบาล การตรวจท่ี
แผนกตรวจโรคผูปวยนอก การรับผลการตรวจสอบ สืบคนหรือการตรวจทางหองปฏิบัติการ 
การนัดหมายเพ่ือการผาตัด การเคลื่อนยายผูปวยไปสูบริเวรณท่ีดูแลผูปวยหลังไดรับการ
บริการทางวิสัญญี และการจําหนายผูปวยกลับบาน  

๕.๔ เขาใจถึงคาใชจายท่ีเกิดข้ึนและเก่ียวของกับการผาตัด ไดแก คาหองโรงพยาบาล 
คาบริการทางการแพทยและทางการพยาบาล และคาใชจายท่ีเกิดข้ึนจากการสูญเสียโอกาส
ในการทํางานของผูปวย  

๖. มีสวนรวมในกิจกรรมวิชาการท่ีสรางการมีสวนรวมในแบบจําลองของสภาวะจิตใจท่ี
เก่ียวของกับความปลอดภัยของผูปวย โดยเก่ียวเนื่องกับวัตถุประสงค เครื่องมือและเทคนิคท่ี
จําเปนสําหรับบุคลากรทางสาธารณสุขท่ีปฏิบัติงานโดยมีพฤติกรรมการรวมมือกันดวยดีใน
การทํางานเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคท่ีทําใหผูปวยปลอดภัย 
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๖.๑ ไดรับขอมูลความปลอดภัยของผูปวยท่ีจําเพาะเจาะจงตอคลินิกเฉพาะโรค 
๖.๒ เขารวมกิจกรรมทํางวิชาการท่ีเก่ียวของกับความปลอดภัยของผูปวย ประเมิน

ความเสี่ยงท่ีเกิดข้ึนและรวมมือกับบุคลากรท่ีดูแลความปลอดภัยของผูปวย 
๖.๓ มีสวนรวมในการทํางานของคณะกรรมการในสถาบันท่ีจะพัฒนาการดูแลผูปวย

อยางปลอดภัย 
๗. มีสวนรวมในวัฒนธรรมความปลอดภัยของผูปวยโดยสามารถแยกแยะอันตรายท่ีอาจ

เกิดข้ึนและจัดการปญหา ท่ีเกิดข้ึนอยางโปรงใส ระบบความปลอดภัยของผูปวยตองมี
ประสิทธิภาพและชัดเจนท่ีจะนํามาสนับสนุนกลไกท่ีเปนทางการขององคกรในการประเมิน
ทัศนคติท่ีมีตอความปลอดภัย และการพัฒนาท่ีจะแยกแยะวาบริเวณหรือเรื่องใดจําเปนตอง
เขาไปแกไข  

๗.๑ มีสวนรวมในทีมสืบคนเหตุกํารณความปลอดภัยของผูปวย 
๗.๒ แยกแยะการกระทําท่ีถูกรายงานวาเปนเหตุการณอันไมพึงประสงค  
๗.๓ ไดรับการใหขอมูลปอนกลับหลังจากเกิดเหตุการณอันไมพึงประสงค  
๗.๔ ไดรับและใหกํารสนับสนุนทางดานอารมณเม่ือเกิดภาวะเหตุการณอันไมพึง

ประสงค 
๗.๕ ไดรับการเรียนหรือการอบรมอยางเปนทางการท่ีเก่ียวของกับการแจงเหตุการณ

อันไมพึงประสงคใหผูปวยและครอบครัวไดรับทราบ  
๘. มีสวนรวมในการแยกแยะความผิดพลาดของระบบและวิธีการแกไขระบบท่ีมีปญหา

ไดแก 
๘.๑ ทราบถึงและสามารถดําเนินการแกไขขอผิดพลาดทางการแพทยท่ีเกิดจาก

ระบบ 
๘.๒ มีสวนรวมในคณะกรรมการควบคุมคุณภาพของสถาบัน 
๘.๓ วิเคราะหความซับซอนของกรณีศึกษาในผูปวยท่ีมีผลการรักษาไมเปนไปตามท่ี

คาดหวังในทีมสหสาขาวิชาในระดับโรงพยาบาล หรือการดูแลทางการพยาบาลนอกเหนือจาก
การบริการทางคลินิกท่ีทําอยู 

 
ตัวอยางของเครื่องมือท่ีทางสถาบันอาจจะนําไปใชในการสอนหรือประเมินการทําเวชปฏิบัติ

ใหสอดคลองกับระบบสุขภาพไดแก 
๑. การประชุม Morbidity and Mortality Conference 
๒. การประชุมสหสาขาวิชาชีพในTumor Boards Conference 
๓. การบรรยาย (Didactic lectures)  
๔. Multidisciplinary ward rounds 
๕. การเขารวมในคณะกรรมการ Patient safety 
๖. บทเรียนแบบออนไลน (Online learning modules) เชน Infection control และ 

hand hygiene 
๗. แบบประเมินรอบตนเองชนิด๓๖๐ องศา (360 degree global rating) 
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ภาคผนวกท่ี ๒ 
ความรูพ้ืนฐานเกี่ยวกับศัลยศาสตร ลําไสใหญและทวารหนัก 

๑. ANATOMY/ EMBRYOLOGY OF SMALL BOWEL, COLON, RECTUM, ANUS, PELVIS, 
AND PELVIC FLOOR   

๑.๑ แพทยประจําบานศัลยศาสตรลําไสใหญและทวารหนักควรมีความสามารถในการอธิบาย
และอภิปราย ตลอดจนแยกแยะความสําคัญของกายวิภาคตาง ๆ ดังตอไปนี้ 

 Colon:  anatomic features; anatomic relationship of colon segments; 
blood supply; lymphatic drainage; sympathetic and parasympathetic 
innervation. 

 Small bowel:  segments of the small bowel; origin and anatomy of 
vascular supply of small bowel segments; innervation. 

 Rectum:  anatomic relation of rectum to fascia, peritoneum, and nerves 
innervating other pelvic organs; anatomy/histology of rectal wall including 
valves of Houston; blood supply; lymphatic drainage; sympathetic and 
parasympathetic innervation. 

 Anal canal:  anatomic relations of anal canal; muscles and epithelium of 
anal canal, including transitional zone; anal glands; pudendal artery as 
blood supply to anal canal; lymphatic drainage of anal canal above and 
below dentate line; innervation of internal and external anal sphincters. 

 Pelvis and pelvic floor: anatomy and blood supply of bony pelvis; blood 
supply and innervation of pelvic floor muscles; blood supply and 
innervation of external pelvic muscles; pathway of sciatic nerve. 

๑.๒ แพทยประจําบานศัลยศาสตรลําไสใหญและทวารหนักควรมีความสามารถในการอธิบาย
และอภิปราย ตลอดจนแยกแยะความสําคัญของคัพภวิทยา(embryology) ตาง ๆ ดังตอไปนี้ 

 Normal embryologic development of the small bowel, colon, rectum, 
anus, and pelvic floor; normal embryologic rotation of the small bowel, 
colon, and rectum. 
 Pathologic embryologic development of the small bowel, colon, and 

rectum, including abnormalities of rotation, proximal colon duplications, 
Meckel’s diverticulum, Hirschsprung’s disease. 
 Embryologic anomalies associated with the rectum, anus, and pelvic floor, 

including imperforate anus, rectal duplication cysts, epidermoid cysts, 
developmental cysts, and teratoma. 
 Normal embryologic development of the sacrum. 
 Embryologic sacral anomalies, including sacral dysgenesis, spina bifida, 

and anterior sacral meningocele. 
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๒. NORMAL AND ABNORMAL PHYSIOLOGY OF COLON, RECTUM, ANUS, AND 
PELVIC FLOOR; PHYSIOLOGIC EVALUATION 

๒.๑ แพทยประจําบานศัลยศาสตรลําไสใหญและทวารหนักควรมีความสามารถในการอธิบาย
และอภิปราย สรีรวิทยาปกติของลําไสใหญไสตรงและทวารหนักดังตอไปนี้ 

 Normal colonic absorption/secretion of water and electrolytes. 
 Normal colonic metabolism of complex carbohydrates and proteins. 
 Function of the proximal versus the distal colon in these processes. 
 Normal colonic motility patterns, transit times, and myoregulation and 

neuro regulation processes. 
 The process of normal defecation and the role of colonic fecal storage. 
 The contribution of the rectum and anus to normal defecation 

( including rectal compliance and reservoir function, the role of the 
pressure receptors in the puborectalis and pelvic floor muscles, the 
rectoanal inhibitory reflex, the sampling reflex, and the role of the 
external and internal sphincters, the puborectalis and levator ani 
muscles).  

 The pharmacology of anal sphincter neurotransmitters. 
 The contribution of different muscle fiber types to anal continence. 

๒.๒ แพทยประจําบานศัลยศาสตรลําไสใหญและทวารหนักควรมีความสามารถในการอธิบาย
และอภิปราย อาการหรืออาการแสดงและสาเหตุของสรีรวิทยาท่ีผิดปกติของลําไสใหญไสตรงและ
ทวารหนักดังตอไปนี้ 

 Constipation 
 Enterocele and sigmoidocele  
 Colonic inertia 
 Megacolon 
 Colonic pseudo-obstruction 
 Irritable bowel syndrome 
  Solitary rectal ulcer syndrome 
 Rectal prolapse 
 Symptomatic rectocele 
 Short segment Hirschsprung’s disease 
 Anismus 
 Fecal incontinence 

๒.๓ แพทยประจําบานศัลยศาสตรลําไสใหญและทวารหนักควรมีความสามารถในการอธิบาย
และอภิปรายวิธีการตรวจประเมินทางสรีรวิทยาของลําไสใหญไสตรงและทวารหนักไดแกเครื่องมือขอ
บงชี้เทคนิคและการแปลผล ดังตอไปนี้ 

 Endoscopy 
 Contrast study 
 Transit time study 
 Anorectal manometry 
 Electromyography and pudendal nerve testing 
 Dynamic defecography/dynamic MRI 
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 Balloon expulsion 
 Pelvic floor exercise 
 Directed biofeedback 
 Endoanal ultrasonography 

 
๓ .  PREOPERATIVE RISK ASSESSMENT AND PREPARATION FOR SURGERY; 
POSTOPERATIVE CARE; COMPLICATIONS 

๓.๑ แพทยประจําบานศัลยศาสตรลําไสใหญและทวารหนักควรมีความสามารถในการอธิบาย
และอภิปราย การประเมินความเสี่ยงกอนผาตัดและการเตรียมตัวในผูปวยท่ีตองรับการผาตัดของลําไส
ใหญ ไสตรงและทวาร หนักไดแก 

 The evaluation of risk for postoperative morbidity/ mortality using 
Goldman or ASA classification. 

 The need for specific preoperative organ system assessment, including 
cardiac, respiratory, renal, and metabolic/ endocrine/ nutritional 
assessment. 

 Indications and advantages/ disadvantages of complete mechanical 
bowel preparation versus enemas for low anastomosis for open and 
laparoscopic procedures. 

 Prophylactic antibiotic usage, including antibiotic choices to decrease 
site- specific infection, indications and antibiotic choices to prevent 
endocarditis and prosthetic seeding, and risks versus benefits of 
prophylactic antibiotics. 

 Strategies for prevention of venous thromboembolism in low to 
moderate risk patients, high risk patients, and very high risk patients. 

 Strategies to decrease postoperative ileus, including intraoperative fluid 
restriction, selective gastric drainage, early feeding, and pharmacologic 
agents. 

 Preoperative planning for stoma placement, including consultation with 
enterostomal therapy. 

 
๓.๒ แพทยประจําบานศัลยศาสตรลําไสใหญและทวารหนักควรมีความสามารถในการอธิบาย

และอภิปรายถึง ดูแลผูปวยศัลยศาสตรลําไสใหญและไสตรงโดยเฉพาะท่ีเก่ียวของกับวิถีการสงเสริมกํา
รฟนตัวหลังการผาตัด (Enhanced recovery after surgery; ERAS) ไดแก 

 Postoperative pain control via the oral, intravenous, Transverse 
Abdominis Plane(TAP) block, and epidural route, including use of non-
narcotic measures. 

 Goal directed perioperative fluid management. 
 DVT prophylaxis, including compression devices, low dose 

unfractionated or low molecular weight heparin. 
 Early postoperative feeding. 
 Early ambulation. 
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๓.๓ แพทยประจําบานศัลยศาสตรลําไสใหญและทวารหนักควรมีความสามารถในการอธิบาย
และอภิปราย ประเมินท่ีเหมาะสมและการแกไขภาวะแทรกซอนหลังผาตัดลําไสใหญและทวารหนักท่ี
พบไดบอย ไดแก 

 Infectious complications, including abdominal or perineal wound 
infection, intraabdominal or pelvic abscess, anastomotic leaks. 

 Clostridium difficile colitis. 
 Genito- urinary complications, including injury to ureter, bladder, or 

urethra; sexual and urinary dysfunction; and female infertility and 
trapped ovary syndrome. 

 Additional intestinal complications, including adhesive obstruction, 
prolonged ileus, enteric fistula, and stomal complications 

 Deep venous thrombosis and pulmonary embolism  
 Postoperative bleeding 

๔. IMAGING, INCLUDING ENDORECTAL/ENDOANAL ULTRASOUND 
๔.๑ แพทยประจําบานศัลยศาสตรลําไสใหญและทวารหนักควรมีความสามารถในการอธิบาย

และอภิปรายการตรวจภาพถายทางรังสีวิทยาท่ีเก่ียวของกับศัลยศาสตรลําไสใหญและทวารหนัก ไดแก 
 The indications, technique, limitations, risks, and interpretation of plain 

films, bariumenema, gastrograffin enema, small bowel contrast studies, 
fistulograms and sinograms,abdominal ultrasound and positron emission (PET) 
scan. 
 The indications, technique, limitations, risks, and interpretation of 

standard computed tomography (CT) scanning (plain, or with oral, intravenous, 
and rectal contrast), CT enterography, and CT colonography. 
 The indications, technique, limitations, risks, and interpretation of 

magnetic resonance imaging (MRI) , including use of intravenous contrast and 
endorectal coil. 
 The indications, technique, limitations, risks, and interpretation of tests 

used in the evaluation and management of lower GI bleeding, specifically 
angiography, technetium-labeled RBC scan and Meckel’s scan. 
 The indications, technique, limitations, risks, and interpretation of 

dynamic proctography. 
 The indications, technique, limitations, risks, and interpretation of tests 

used in the evaluation and management of deep vein thrombosis (DVT)  and 
pulmonary embolism (PE), specifically venous duplex scan, ventilation/perfusion 
(V/Q) scan, chest CT scan, and pulmonary angiography. 

๔.๒ แพทยประจําบานศัลยศาสตรลําไสใหญและทวารหนักควรมีความสามารถในการอธิบาย
และอภิปรายถึง 

 The preparation for and the performance of endoanal ( EAUS)  and 
endorectal (ERUS) ultrasonography 

 Normal and abnormal anal and rectal ultrasonographic anatomy. 
 The accuracy of ERUS in staging rectal cancer. 
 The utility of ERUS in follow-up after rectal cancer resection. 
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 The utility of EAUS in evaluation of fecal incontinence, perianal sepsis 
and fistula-in-ano, and anal canal neoplasms 

 
๕. ENDOSCOPY OF COLON, RECTUM, ANUS, AND POUCHES 

แพทยประจําบานศัลยศาสตรลําไสใหญและทวารหนักควรมีความสามารถในการอธิบายและ
อภิปราย  

 The indications, contraindications, limitations and potential 
complications (with their management) of anoscopy, rigid proctoscopy, 
flexible sigmoidoscopy, pouchoscopy, ileoscopy and colonoscopy. 

 The preparation, positioning, and technique used for anoscopy, rigid 
proctoscopy, flexible sigmoidoscopy, pouchoscopy, ileoscopy and 
colonoscopy. 

 The normal and abnormal findings encountered ( including normal 
landmarks)  in the course of anoscopy, rigid proctoscopy, flexible 
sigmoidoscopy, pouchoscopy, ileoscopy and colonoscopy, and their 
significance. 

 The different types/ sizes of anoscopes and rigid proctoscopes, and the 
indications for their use. 

 The indications/ contraindications, advantages/ disadvantages of air 
versus carbon dioxide insufflation in flexible endoscopy. 

 The indications/ contraindications, advantages/ disadvantages of rigid 
versus flexible pouchoscopy and ileoscopy. 

 The technique, indications, contraindications and potential 
complications (including their management) of polypectomy, tattooing 
for localization, pneumatic dilation of colonic strictures, and stenting of 
colonic strictures. 

 The techniques for endoscopic control of colonic bleeding and 
potential complications (including their management). 

 The indications for prophylactic antibiotic use for endoscopic 
procedures. 

 The management of anticoagulants or antiplatelet agents in elective, 
urgent, and emergent endoscopic settings. 

 The indications for use of conscious sedation, monitored anesthesia 
care with intravenous sedation, and general anesthesia for endoscopy. 

 The drugs used for conscious sedation, including appropriate dosages, 
side effects, and reversal agents. 

 The appropriate monitoring and discharge instructions for endoscopy 
performed under conscious sedation, monitored anesthesia care with 
intravenous sedation, or general anesthesia 
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ภาคผนวกท่ี๓ 
ความรูความชํานาญในการบริบาลผูปวยโรคทางศัลยกรรมลําไสใหญและทวารหนัก 

ในระยะวิกฤตหรือฉุกเฉิน 
๑. Traumatic injury of colon, rectum and anus 

Etiology 
Penetrating trauma & Blunt trauma 
Diagnosis of trauma:  radiologic study, peritoneal lavage, computed tomography and 

sonography 
Surgical treatment:  Intraperitoneal rectal and colonic injury, extraperitoneal rectal 

injury, management of blunt trauma, anal sphincter injury, 
Iatrogenic injury:  injury from operative procedures, endoscopically induced trauma, 

injury from rectal thermometer, perforation by therapeutic enema, injury from barium enema 
Ingested foreign bodies 
Foreign bodies and sexual trauma: removal of foreign bodies Sexual assault & child 

abuse 
Unusual perforations 

๒. Complications of colonic disease and their management 
Acute colonic obstruction:  general considerations, clinical manifestations, diagnosis 
and clinical evaluation, management 
Free perforation: general considerations, clinical manifestations, diagnosis and clinical 
evaluation, management 
Neutropenic enterocolitis 
Massive bleeding:  general considerations, clinical manifestations, diagnosis and 
management, exploratory laparotomy 
Fistula:  general considerations, clinical manifestations, diagnosis and clinical 
evaluation, management 

๓. Complications of anorectal and colorectal operations 
Early complications of anorectal operations:  bleeding, severe anal pain, urinary 
retention, fever, bacteremia, and liver abscess 
Delayed complications of anorectal operations:  bleeding, fecal impaction, anal 
wound abscess, fecal incontinence, anal stricture, anal skin tags, ectropion, mucosal 
prolapse, unhealed wound 
Complications of colorectal operations :  thromboembolism in inflammatory bowel 
disease, rectal procidentia, splenic injury, presacral hemorrhage, anastomotic bleeding, 
injury to ureter, bladder dysfunction, sexual dysfunction, peroneal nerve injury and 
compartment syndrome, femoral neuropathy, anastomostic leak, anastomostic 
stricture, fecal incontinence, early postoperative small bowel obstruction, abdominal 
wound infection, abdominal wound dehiscence, unhealed perineal wound, 
postoperative perineal hernia 
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ภาคผนวกท่ี๔ 

ความรูความชํานาญในการบริบาลผูปวยในกลุมโรคทางศัลยกรรมลําไสใหญและทวารหนักท่ีสําคัญ 
 

๑. ANORECTAL DISEASE 
แพทยประจําบานศัลยศาสตรลําไสใหญและทวารหนักควรมีความสามารถในการประเมินและ

ซักประวัติเพ่ือให การวินิจฉัยแยกโรคและตรวจรางกายไดดวยตนเอง เลือกใชการตรวจสืบคนเพ่ิมเติม
ในชวงเวลาท่ีเหมาะสม ใหการ Resuscitation ท่ีถูกตอง ทราบถึงการวินิจฉัยท่ีผิดพลาดและการรักษา
ท่ีลมเหลวตลอดจนการรักษา ทางเลือกอ่ืนในโรคหรือภาวะดังตอไปนี้ 
๑.๑. Hemorrhoids 
แพทยประจําบานศัลยศาสตรลําไสใหญและทวารหนักควรมีความสามารถในการอธิบายและอภิปราย
ถึง 
 Proposed etiologies of internal and external hemorrhoids 
 Anatomic distinction between internal and external hemorrhoids  
 Classification of internal hemorrhoids 
 Medical management and non-surgical options for hemorrhoid disease, with 

the indications, risks, and limitations of each option 
 Surgical management of hemorrhoid disease, including indications, limitations, 

and complications 
 

๑.๒ Anal Fissure 
แพทยประจําบานศัลยศาสตรลําไสใหญและทวารหนักควรมีความสามารถในการอธิบายและอภิปราย

ถึง 
 The etiology, signs and symptoms of anal fissure  
 The anatomic location of a classic anal fissure 
 The significance of hypertonic Vs. Hypotonic internal sphincter in planning the 

management of anal fissure 
 Indications, contraindications, limitations and complications of non-operative 

management of fissures 
 Indications, contraindications, and complications of lateral internal 

sphincterotomy, anoplasty, fissurectomy and anal dilatation 
 

๑.๓ Abscess and Fistula, Including Rectovaginal/Rectourethal Fistula 
แพทยประจําบานศัลยศาสตรลําไสใหญและทวารหนักควรมีความสามารถในการอธิบายและอภิปราย
ถึง 
 The cryptoglandular origin of anorectal abscess/ fistula 
 How to differentiate cryptoglandular abscess/fistula from fistula due to other 

causes  
 The classification of cryptoglandular perianal/perirectal abscess/fistula based 

on anatomic spaces 
 Park’s classification system of anal fistula 
 Horseshoe abscess/fistula 
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 The natural history of surgically treated perianal/perirectal abscess 
 The operative management of abscess/fistula disease, including complications 
 The etiology, classification, preoperative evaluation and treatment of 

rectovaginal fistulas based on location and etiology, and the results of surgical repair 
 Integrates classification scheme for rectovaginal fistulae and justify appropriate 

timing for intervention. 
 The evaluation and treatment of rectourethral fistulas, and the results of 

surgical repair 
 

๑.๔ Benign Anal Miscellaneous; Benign Diseases of Skin Appendages 
แพทยประจําบานศัลยศาสตรลําไสใหญและทวารหนักควรมีความสามารถในการอธิบายและอภิปราย

ถึง 
 Anal Stenosis 

- The etiologies of anal stenosis 
- The surgical and non-surgical management of anal stenosis, including 

indications, risks, and benefits 
 Pruritis Ani and Dermatologic Conditions 

- The clinical presentation, etiology, and management of pruritus ani, 
including indications for skin biopsy 

- The clinical presentation, etiology, and management of perianal 
dermatologic complaints, including psoriasis, eczema, shingles, herpes, 
and contact dermatitis 

 Sexually Transmitted Infections 
- The etiology and colon and rectal manifestations of the most 

common bacterial and viral sexually transmitted infections 
- The medical treatment of the most common bacterial and viral 

sexually transmitted infections which affect the anorectum 
- The etiology and diagnosis of condylomata acuminate 
- The influence of human papilloma virus serotypes on subsequent 

cancer development  
- The technique, limitations, pros and cons of anal cytology in the 

diagnosis and management of anal intraepithelial dysplasia 
 Hidradenitis Suppurativa 

- The pathophysiology, signs/symptoms, and medical and surgical 
management of hidradenitis suppurativa 

- Options for surgical management of hidradenitis suppurative, including 
risks and benefits  

 Pilonidal disease 
- The pathophysiology and signs/symptoms of pilonidal disease 
- Options for surgical management of pilonidal disease, including risks 

and benefits 
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-  
๒. BENIGN DISEASE (INCLUDES IBD) 

๒.๑ Colonic Diverticular Disease 
แพทยประจําบานศัลยศาสตรลําไสใหญและทวารหนักควรมีความสามารถในการอธิบายและอภิปราย

ถึง 
 The proposed etiologies, incidence and epidemiology of colonic diverticular 

disease 
 The spectrum of presentation of uncomplicated and complicated colonic 

diverticular disease, including symptoms, physical findings and diagnostic test 
findings 

 The signs, symptoms and diagnostic findings for uncommon presentations of 
colonic diverticular disease 

 The rationale and indications for medical and/or surgical management of 
diverticular disease and its complications 

 The role, technique, and outcomes for laparoscopic lavage in purulent 
peritonitis secondary to perforated diverticulitis. 

๒.๒ Lower Gastrointestinal Bleeding (LGIB) 
แพทยประจําบานศัลยศาสตรลําไสใหญและทวารหนักควรมีความสามารถในการอธิบายและอภิปราย

ถึง 
 List the etiologies of hematochezia 
 Compare and contrast the utility, specificity and sensitivity of colonoscopy, 

angiography, and nuclear scans in the evaluation of lower GI bleeding 
 Discuss the evaluation of chronic recurrent lower GI bleeding, including the 

use of capsule enteroscopy, double-balloon enteroscopy, exploratory 
laparotomy withintraoperative endoscopy, and provocative angiography ๒.๒.๔ 
Discuss etiologies of angiodysplasia 

 Discuss the classification of hemangiomas, their clinical presentation and 
predominant GI sites 

๒.๓ Benign Colon Miscellaneous 
แพทยประจําบานศัลยศาสตรลําไสใหญและทวารหนักควรมีความสามารถในการอธิบายและอภิปราย

ถึง 
 Volvulus and Large Bowel obstruction 

- Proposed etiologies, incidence, and epidemiology of volvulus or 
obstruction of the colon  

- The clinical presentation and diagnosis of colonic volvulus or bowel 
obstruction 

- Rationale and indications for nonoperative and operative management 
options for colonic volvulus (i.e. initial endoscopic decompression) or 
large bowel obstruction (i.e. endoscopic stent placement) 
 

 Endometriosis involving the colon and/or rectum 
- The etiology of endometriosis involvement of the colon or rectum 
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- The clinical presentation and endoscopic and laparoscopic findings of 
endometriosis 

- The indications for medical management of endometriosis involving 
the colon or rectum 

- Indications for operative management of endometriosis involving the 
colon or rectum 

 
๒.๔ Colon, Rectal and Anal Trauma (Including Foreign Bodies) 
แพทยประจําบานศัลยศาสตรลําไสใหญและทวารหนักควรมีความสามารถในการอธิบายและอภิปราย

ถึง 
 Compare and contrast the utility of imaging and diagnostic tests in the 

evaluation of blunt colonic abdominal trauma 
 Compare and contrast the utility of different methods of evaluating 

penetrating colonic abdominal trauma 
 Describe and discuss the management options of colorectal trauma, 

including their indications, risks and benefits in selected colonic trauma 
scenarios 

 Identify clinical situations requiring evaluation for possible rectal trauma 
 Describe and discuss methods for the diagnosis of rectal trauma and 

associated injuries  
 Describe and discuss issues in the surgical management of rectal trauma 

including drainage, fecal diversion, rectal washout and primary repair 
 Describe and discuss the evaluation and treatment of third and fourth 

degree obstetrical injuries 
 Describe and discuss the evaluation and treatment of traumatic anal injuries 

including the role of primary repair, delayed repair and fecal diversion 
 Describe and discuss the evaluation and treatment, surgical and non-surgical, 

of rectal foreign bodies 
 

๒.๕ Inflammatory Bowel Disease Etiology, Classification, Presentation, Findings 
แพทยประจําบานศัลยศาสตรลําไสใหญและทวารหนักควรมีความสามารถในการอธิบายและอภิปราย

ถึง 
 Presenting symptoms, physical findings, clinical patterns and natural history of 

Crohn’s disease (CD), ulcerative colitis (UC), unclassified inflammatory bowel 
disease (IBDU), and indeterminate colitis (IC) 

 Extraintestinal manifestations of IBD, including hepatic, bone and joint, 
dermatologic, ophthalmologic and hypercoagulability 

 The etiology of IBD, including the possible role of genetics, immune function, 
infectious agents, psychological issues, and environmental factors 

 The comparable and contrasting epidemiologic features of Crohn’ s disease 
and ulcerative colitis including age and gender distribution, prevalence, risk, 
and ethnic and geographic variations 
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 The criteria for severity of disease as defined by the Crohn’ s disease activity 
index (CDAI)  and the Truelove classification for ulcerative colitis; the Vienna 
and Montreal classifications of Crohn’s disease and ulcerative colitis 

 The endoscopic and radiographic findings, distinguishing histologic 
characteristics and serologic markers in ulcerative colitis, Crohn’ s disease, 
IBDU, and IC 

 The differential diagnosis of diseases mimicking IBD 
 The impact of IBD on fertility and pregnancy outcome; and the impact of 

pregnancy on the course of IBD 
 

๒.๖ Medical Management of Inflammatory Bowel Disease 
แพทยประจําบานศัลยศาสตรลําไสใหญและทวารหนักควรมีความสามารถในการอธิบายและอภิปราย

ถึง 
 Mechanism of action, indication, dosage, side effects, and toxicity of drugs 

used for the treatment of Crohn’s disease and ulcerative colitis, including 
aminosalicylates, corticosteroids, antibiotics, immunomodulatory drugs, and 
biologics 

 The initial site-specific medical management 
 The role of nutritional support 
 Approaches for induction of remission and maintenance of remission, 

including the pros and cons of a top-down strategy versus a bottom-up 
strategy 

 Medical management of perianal Crohn’s disease 
 The use of postoperative medical prophylactic therapy in Crohn’s disease 
 Risk of small and large bowel carcinoma with regard to extent and duration of 

disease  
 Cancer surveillance recommendations, including technique, limitations, 

interpretation of biopsy results, and the significance of dysplasia (low versus 
high grade) and concomitant inflammation 
 

๒.๗ Surgical Management of Ulcerative Colitis 
แพทยประจําบานศัลยศาสตรลําไสใหญและทวารหนักควรมีความสามารถในการอธิบายและอภิปราย

ถึง 
 Indications for surgery, comparing and contrasting elective strategies for chronic 

ulcerative colitis with urgent/emergent strategies for acute or fulminant colitis 
 Indications, contraindications, risks, limitations, operative technique and 

complications of total proctocolectomy with ileal pouch anal anastomosis ( IPAA)  or 
permanent ileostomy; or total abdominal colectomy with ileorectal anastomosis 
 Specifics of ileoanal pouch construction, including double stapled versus hand 

sewn anastomosis, shape and size of the ileal pouch, and intraoperative techniques 
used to obtain a tension-free pouch-anal anastomosis 
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 Indications, risks, and benefits for temporary diverting ileostomy proximal to an 
ileoanal pouch; and the role of a 2 stage versus 3 stage approach 
 Consideration of ileoanal pouches in the setting of colorectal cancer, in patients 

with IBDU and IC, and in the elderly 
 Management of post-surgical surveillance and prophylaxis 
 

๒.๘ Surgical Management of Crohn’s Disease 
แพทยประจําบานศัลยศาสตรลําไสใหญและทวารหนักควรมีความสามารถในการอธิบายและอภิปราย

ถึ’ 
 The indications for surgery for Crohn’s disease, comparing and contrasting 

elective, urgent and emergency operative strategies 
 The indications, contraindications, risks, limitations, operative technique and 

complications of segmental resection with or without anastomosis, 
stricturoplasty, fecal diversion, and intestinal bypass 

 The management of complicated abdominal Crohn’s disease, including 
interloop, intermesenteric, and iliopsoas abscess; enterocutaneous, 
enteroenteric, and colovaginal fistula; and Crohn’s disease of the duodenum 
and proximal GI tract 

 Management of anorectal Crohn’s disease, including abscess, anal fissure and 
ulcer, perianal/perirectal fistula (including role of draining setons in the setting 
of biologic therapy), and rectovaginal and anovaginal fistula, skin tags 

 Management of post-surgical surveillance and prophylaxis 
 

๒.๙ Management of Less Common Benign Colorectal Disorders 
  แพทยประจําบานศัลยศาสตรลําไสใหญและทวารหนักควรมีความสามารถในการอธิบายและ

อภิปรายถึง 
 The etiology, pathogenesis, clinical presentation, diagnostic evaluation and 

medical and surgical management of acute and chronic colonic ischemia 
 Risk factors, mechanism of injury, gross and microscopic findings, and medical 

and surgical management of acute and chronic radiation injury 
 The clinical presentation and management of microscopic/ collagenous colitis, 

eosinophilic colitis, and lymphocytic colitis 
 The clinical presentation and management of collagen- associated colitides, 

including polyarteritis nodosa, cryoglobulinemia, Henoch- Schönlein purpura, 
Behçet’ s syndrome, systemic lupus erythematosis, scleroderma, and 
polymyositis  

 The clinical presentation and management of miscellaneous colitides, including 
diversion colitis, neutropenic enterocolitis, disinfectant colitis, corrosive colitis, 
NSAID-induced colitis, and toxic epidermal necrolysis 

 The etiology, epidemiology, pathogenesis, and medical and surgical treatment 
of infectious colitides, including Clostridium difficile colitis, bacterial, viral, 
colitis, and parasitic colitis 
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 The etiology, epidemiology, pathogenesis, and medical treatment of diarrhea 
in the HIV patient 

 
๒.๑๐ Stomas and the Complications 

แพทยประจําบานศัลยศาสตรลําไสใหญและทวารหนักควรมีความสามารถในการอธิบายและ
อภิปรายถึง 
 The indications and contraindication for temporary and permanent colostomy, 

temporary and permanent ileostomy, and continent ileostomy 
 The techniques for stoma creation, including end colostomy, end ileostomy, 

Brooke ileostomy, loop stoma, loop-end stoma, and continent ileostomy; and 
the use of extraperitoneal tunneling 

 Normal ileostomy, colostomy and urostomy function and physiology, and 
their corresponding pathologies 

 The diagnosis and medical/surgical management of stoma-related 
complications, including herniation, stenosis, prolapse, ischemia, retraction, 
bolus obstruction, bowel obstruction, hemorrhage associated with portal 
hypertension, stomal varices, high output, skin irritation/leakage, and skin 
infections 

 
๓. NEOPLASIA (INCLUDING POLYPS) 

๓.๑. Polyps and Polyposis Syndromes 
แพทยประจําบานศัลยศาสตรลําไสใหญและทวารหนักควรมีความสามารถในการอธิบายและ

อภิปรายถึง 
 The epidemiology, incidence and prevalence, and potential etiologic factors 

of colorectal adenomas 
 The molecular pathways of the adenoma-carcinoma sequence, and the 

serrated adenoma pathway to carcinoma 
 The gross and microscopic features of hyperplastic, inflammatory and 

adenomatous, and hamartomatous polyps 
 The potential for missed polyps during colonoscopy; techniques used to 

reduce miss rates, including high resolution endoscopy and 
chromoendoscopy 

 The criteria used to recommend formal oncologic bowel resection for 
malignant polyps, including Haggitt’s classification for pedunculated polyps, 
the risk of lymph node metastasis, Pit pattern, NICE classification and the 
depth of submucosal invasion (for flat polyps) 

 Familial adenomatous polyposis (FAP), including clinical features, extracolonic 
manifestations, genetic features, the role and usefulness of genetic testing in 
FAP, the modalities and role of screening in FAP families, surveillance in FAP, 
and surgical management  

 Clinical variants of FAP, including attenuated FAP, Gardner’s syndrome, and 
Turcot’s syndrome 

56



 MYH- associated polyposis ( MAP) , including clinical features, extracolonic 
manifestations, genetic features, the role and usefulness of genetic testing, and 
the modalities and role of screening and surveillance in MAP families 

 Clinical features and malignant potential of polyps in the following 
syndromes: 

- Hamartomatous Polyposis Syndromes 
- Peutz-Jegher syndrome 
- Juvenile polyposis hamartomatous syndromes 
- PTEN Hamartoma Tumor Syndrome (PHTS), including Cowden 

syndrome and Bannayan-Riley-Ruvalcaba syndrome 
- Metaplastic syndrome 
- Cronkhite-Canada syndrome 
- Hyperplastic polyposis syndrome  
- Serrated polyposis syndrome (SPS) 

 
๓.๒. Epidemiology and Etiology of Colorectal Cancer 

แพทยประจําบานศัลยศาสตรลําไสใหญและทวารหนักควรมีความสามารถในการอธิบายและ
อภิปรายถึง 
 The epidemiology, incidence and prevalence of sporadic colorectal cancer; 

associated socioeconomic factors; ethnic, gender, age, and geographic 
variations; and anatomical distribution of cancers within the colon 

 The etiology of colorectal cancer, including occupational/environmental risk 
factors including obesity, smoking, physical activity, and dietary considerations 
including fiber, calcium, folate, red meat 

 Factors associated with elevated risk for colorectal cancer, including 
inflammatory bowel disease, personal and family history of colon cancer and 
cancer syndromes, inherited susceptibility to colorectal cancer, and 
cholecystectomy 

 The molecular pathways leading to carcinogenesis, including specific genes 
involved in the development of cancer 

 Appropriate screening modalities and relative efficacy of each screening 
modality for usual-risk patients as well as patients with a personal history of 
colorectal cancer or polyps and for familial adenomatous polyposis (FAP), 
MYH-associated polyposis (MAP), hereditary non-polyposis colorectal cancer 
(HNPCC), and inflammatory bowel disease 

 De novo carcinoma 
 Colorectal cancer prevention, including aspirin and NSAIDS 
 Specific genes involved in hereditary non-polyposis colorectal cancer (HNPCC) 

and genotype-phenotype relationships; genetic testing for HNPCC, including 
immunohistochemistry (IHC) analysis, microsatellite instability (MSI) testing 
and germline testing 
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 The Amsterdam II criteria and the modified Bethesda criteria for clinical 
diagnosis of HNPCC 

 The clinical features of HNPCC, including common extracolonic tumors; the 
pathologic features of HNPCC 

 Surgical management of HNPCC, including treatment options (indications, 
contraindications and limitations); prognosis after resection and surveillance 
patterns  

 Chemoprevention options in HNPCC 
 Familial colorectal cancer type X 

 
๓.๓ Colorectal Cancer Diagnosis, Staging and Prognosis 

แพทยประจําบานศัลยศาสตรลําไสใหญและทวารหนักควรมีความสามารถในการอธิบายและ
อภิปรายถึง 
 Signs and symptoms of colon cancer and rectal cancer, including location 

specific symptoms (right colon, left colon, rectum) 
 The clinical evaluation and the localization of lesions in the colon and rectum 
 The clinical staging of colorectal cancer, including imaging studies and serum 

markers; staging following neoadjuvant therapy (including post-treatment 
imaging and serum markers); and pathologic staging, including the associated 
prognosis 

 The indications, limitations and usefulness of CT scan, MRI, endorectal 
ultrasound and PET scan in preoperative staging of colon cancer and rectal 
cancer 

 The use of carcinoembryonic antigen (CEA) in the staging and management of 
colorectal cancer 

 Mechanisms and patterns of metastases in colorectal cancer  
 TNM based treatment strategy 
 The pathologic features and the impact of histologic grade, microsatellite 

instability, mucinous histology, signet cell histology, venous invasion, 
lymphatic invasion, perineural invasion and lymph node involvement on 
colorectal cancer prognosis 

 The significance of proximal, distal, and radial margins in the prognosis of 
colorectal cancer 

 The use of a multi-disciplinary team (MDT) approach for the management of 
patients with CRC 
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๓.๔ Surgical Management of Intraperitoneal Colon Cancer 

แพทยประจําบานศัลยศาสตรลําไสใหญและทวารหนักควรมีความสามารถในการอธิบายและ
อภิปรายถึง 
 Preparation of the patient for colon resection for cancer 
 The key surgical aspects of oncologic colon procedures, including right 

hemicolectomy, extended right hemicolectomy, left colectomy, sigmoid 
colectomy, and total abdominal colectomy 

 The role of minimally invasive techniques in the surgical management of 
colon cancer  

  The prognosis for colon cancer based on intra-operative and histopathologic 
findings 

 The role of prophylactic oophorectomy 
 The surgical management of acute obstructive colon cancer, perforated colon 

cancer, synchronous colon cancer and unsuspected metastatic disease 
 The indications, contra-indications, and complications of endoluminal stenting 

in the management of large bowel obstruction secondary to an obstructing 
colon cancer  

 The most common complication of the procedures and their timely 
management 
 

๓.๕ Surgical Management of Rectal Cancer 
แพทยประจําบานศัลยศาสตรลําไสใหญและทวารหนักควรมีความสามารถในการอธิบายและ

อภิปรายถึง 
 The role of a multidisciplinary approach in the evaluation and management of 

rectal cancer  
 Multimodality treatment for rectal cancer, including indications, limitations, 

risks and outcomes of neoadjuvant therapy for unfavorable rectal cancer; 
indications, limitations, risks and outcomes of adjuvant therapy 

 The prognostic significance of complete and near-complete pathologic 
response to neoadjuvant therapy, and its impact on management 

 Preparation of the patient for rectal cancer resection 
 The surgical treatment options for rectal cancer, including local excision, 

transanal microsurgery (TEMS), transanal minimally invasive surgery (TAMIS), 
and total mesorectal excision, demonstrating knowledge of the techniques, 
indications, limitations, risks and outcomes 

 The role of minimally invasive techniques, including robotics and transanal 
TME, in the surgical management of rectal cancer 

 The indications, contraindications, and technique of sphincter preservation 
surgery, colonic J pouch or coloplasty, and intersphincteric dissection 

 The outcome of surgery and the long-term prognosis of rectal cancer based 
on intraoperative and histopathologic findings 
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 The most common complication of the procedures and their timely 
management 
 

๓.๖ Adjuvant Therapy and Surveillance for Colon and Rectal Cancer 
แพทยประจําบานศัลยศาสตรลําไสใหญและทวารหนักควรมีความสามารถในการอธิบายและ

อภิปรายถึง 
 The indications, agents, and schedule of adjuvant chemotherapy for node-

positive (Stage III) colon and rectal cancer 
 The role of adjuvant chemotherapy in node-negative (Stage II) colon and 

rectal cancer  
 The role of neo-adjuvant radiotherapy in the treatment of rectal cancer 
 The tests used for surveillance of recurrence after an initial diagnosis of 

cancer 
 The recommended schedule for surveillance colonoscopy after an initial 

cancer diagnosis 
 The risks, patterns and timing of recurrent cancer after an initial cancer 

diagnosis 
 The incidence of metachronous polyps and cancer after an initial cancer 

diagnosis 
 

๓.๗ Management of Locally Advanced, Metastatic and Recurrent Colorectal 
Cancer 

แพทยประจําบานศัลยศาสตรลําไสใหญและทวารหนักควรมีความสามารถในการอธิบายและอภิปราย
ถึง 

 Clinical symptoms and imaging and intraoperative findings suggestive of 
unresectablity. 

 The role of multi-modality therapy in the treatment of colorectal cancer 
unresectable at presentation, including surgery, radiation therapy (intra-
operative and external beam), and chemotherapy 

 Indications, contraindications, limitations and technique of endoscopic 
stenting and laser ablation or recanalization 

 Palliative management of the primary cancer and metastatic disease, including 
options to treat/palliate metastases to the liver, peritoneum, ovary, lungs, 
bone and brain 

 The role of a multidisciplinary approach in the evaluation and management of 
metastatic disease and palliative approaches 
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๓.๘ Less Common Malignant Lesions of the Colon and Rectum 
แพทยประจําบานศัลยศาสตรลําไสใหญและทวารหนักควรมีความสามารถในการอธิบายและอภิปราย

ถึงอาการ และอาการแสดงทางคลินิก การรักษาและพยากรณโรคของพยาธิวิทยาดังตอไปนี้  
 Carcinoid 
 Lymphoma 
 GIST 
 Leiomyoma and leiomyosarcoma 
 Squamous and adenosquamous carcinoma 
 Plasmacytoma 
 Melanoma 
 Leukemic infiltration 

 
๓.๙ Anal and Perianal Neoplasia 

แพทยประจําบานศัลยศาสตรลําไสใหญและทวารหนักควรมีความสามารถในการอธิบายและ
อภิปรายถึง 
 The distinction between the anal canal, the anal margin and the perianal skin, 

including the lymphatic drainage patterns and associated implications for 
management of neoplasms in the region 

 The histology of the anal canal, with the significance of the anal transitional 
zone  

 The epidemiology and etiology of anal neoplasia, including demographics, 
changing incidence, association with sexual practices, and high-risk groups 

 The staging of anal neoplasia including AIN and TNM staging 
 The histology, biology, and treatment of anal canal malignancies, including 

epidermoid carcinoma, adenocarcinoma, small cell carcinoma, and melanoma  
 The treatment of recurrent or residual anal canal cancer 
 The histology, biology, and treatment of anal margin malignancies, including 

squamous cell carcinoma, basal cell carcinoma, intraepithelial squamous cell 
carcinoma (Bowen’s disease), intraepithelial adenocarcinoma (Paget’s 
disease), giant verrucous tumor (Buschke-Lowenstein), and HIV-related 
cancers (Kaposi’s sarcoma, lymphoma) 

 Role of HPV vaccine in prevention of anal neoplasia 
 

๓.๑๐ Presacral Tumors 
แพทยประจําบานศัลยศาสตรลําไสใหญและทวารหนักควรมีความสามารถในการอธิบายและ

อภิปรายถึง 
 The anatomy, physiology and clinical presentation of presacral tumors 
 The differential diagnosis and classification of presacral tumors  
  The gross and histologic appearance of presacral tumors 
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 A decision-making algorithm for the diagnosis and management of presacral 
tumors, including the role and usefulness of pre-operative imaging, pre-
operative biopsy, and neoadjuvant therapy 

 The surgical management of presacral tumors, including the various 
approaches with their indications and technique 

 The prognosis and post-operative outcome for presacral tumors 
 
๔. PELVIC FLOOR 

๔.๑ Fecal Incontinence 
แพทยประจําบานศัลยศาสตรลําไสใหญและทวารหนักควรมีความสามารถในการอธิบาย

และอภิปรายถึง 
 List the causes of fecal incontinence, with incidence, pathophysiology, and 

the characteristic anatomic, neurologic, dermatologic, and endoscopic findings 
associated with each cause. 

 Describe and discuss an algorithm to approach patients with fecal 
incontinence 

 Describe the key components of a thorough history and physical examination 
of patient with fecal incontinence, including the clinical tools available to 
quantify fecal incontinence  

 Order anorectal physiology tests and imaging studies as indicated by history 
and physical findings 

 Describe the normal and abnormal findings of anorectal physiology tests and 
imaging studies that are used in the evaluation of incontinence 

 Interpret anorectal physiology tests and imaging studies that are used in the 
evaluation of incontinence. 

 Describe and discuss non-operative strategies and surgical options (including 
sphincteroplasty, sacral nerve stimulation, injectable tissue bulking agents, 
and implantable devices in the management and treatment of fecal 
incontinence. 

 Describe and discuss the indications, contraindications, post-operative care, 
complications and functional results of fecal diversion, sphincter repair, sacral 
nerve stimulation, postanal repair, total pelvic floor repair, muscle 
transpositions, artificial bowel sphincter, and encirclement procedures 
 

๔.๒ Constipation and Pelvic Floor Disorders 
แพทยประจําบานศัลยศาสตรลําไสใหญและทวารหนักควรมีความสามารถในการอธิบาย

และอภิปรายถึง 
 The etiology and differential diagnosis of constipation, and define constipation 

using the Rome criteria 
 The utility of contrast and magnetic resonance dynamic proctography, transit 

studies, anorectal manometry, electromyography (EMG) recruitment, balloon 
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expulsion, contrast enema and endoscopy in the evaluation of chronic 
constipation 

 The indications, contraindications, modes of action, complications, and 
classification of laxatives 

 The etiology, appearance, and significance of melanosis coli 
 Anismus, including diagnostic criteria and treatment 
 Short segment/adult Hirschsprung’s disease, including diagnostic criteria and 

treatment  
 Symptomatic rectocele, including clinical presentation and nonsurgical versus 

surgical treatment options 
 Enterocele and sigmoidocele, including clinical presentation, diagnostic criteria 

and surgical treatment options 
 Isolated colonic and panenteric inertia 
 Colonic pseudo-obstruction, including etiology, and management options with 

indications, contraindications, risks, and outcomes 
 The Rome diagnostic criteria for irritable bowel syndrome(IBS) 
 Management options of IBS for constipation and diarrhea predominant IBS. 

 
๔.๓ Rectal Prolapse 

แพทยประจําบานศัลยศาสตรลําไสใหญและทวารหนักควรมีความสามารถในการอธิบายและ
อภิปรายถึง 
 The epidemiology, pathophysiology, and anatomic findings of rectal prolapse 

and solitary rectal ulcer in adults and children 
 The clinical presentation, endoscopic and histologic findings and associated 

pelvic floor disorders in patients with solitary rectal ulcer 
 The significance of internal intussusceptions and the radiologic findings 

suggestive of it  
 The clinical presentation, physical findings, functional disturbances and the 

office diagnostic maneuvers used to evaluate rectal prolapse 
 Physiologic, radiographic, and endoscopic evaluation of rectal prolapse as 

indicated by history and physical findings 
 The significance of constipation and incontinence in the management of 

rectal prolapse  
 Non-operative strategies for the management of rectal prolapse 
 The indications, contraindications, risks, post-operative care, complications, 

functional results, and recurrence rates of abdominal and perineal surgical 
options for rectal prolapse (including abdominal rectopexy with or without 
sigmoidectomy, ventral rectopexy, Ripstein procedure, perineal 
rectosigmoidectomy, Delorme procedure and anal encirclement).  

 An algorithm to approach patients with rectal prolapse 
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๔.๔ Pelvic Pain 

แพทยประจําบานศัลยศาสตรลําไสใหญและทวารหนักควรมีความสามารถในการอธิบายและ
อภิปรายถึง 
 The etiology, pathophysiology, diagnostic modalities, differential diagnosis and 

treatment strategies of chronic rectal pain syndromes, including levator 
syndrome, proctalgia fugax, coccydynia, and pudendal neuralgia, and their 
association with pelvic floor abnormalities. 

 
๕. MISCELLANEOUS 

๕.๑ Minimally-Invasive Colorectal Surgical Techniques 
แพทยประจําบานศัลยศาสตรลําไสใหญและทวารหนักควรมีความสามารถในการอธิบาย

และอภิปรายถึง 
 The advantages and disadvantages, indications and contraindications of 

laparoscopic management of benign and malignant colon and rectal diseases, 
including the physiologic impact of pneumoperitoneum on cardiovascular, 
respiratory, and immunologic function; and the learning curve in laparoscopic 
colorectal surgery 

 Equipment, operating room set up, patient positioning, and instrumentation 
for the performance of a laparoscopic colorectal procedures 

 Outcomes of laparoscopy in surgery for colon and rectal cancer, diverticular 
disease, rectal prolapse surgery, Crohn’s disease and ulcerative colitis 

 Factors that influence the decision for conversion from laparoscopic to open 
procedure  

 The advantages and disadvantages of using robotic technology to assist with 
the laparoscopic technique. 

 The advantages, disadvantages and indications for the use of Transanal 
Endoscopic Surgery (TES), including Transanal Endoscopic Microsurgery (TEM) 
and Transanal Minimally Invasive Surgery (TAMIS), for the treatment of rectal 
neoplasia and benign disease. 

 The advantages, disadvantages and indications for the use of Transanal 
Mesorectal Excision for rectal neoplasia. 
 

๕.๒ Pediatric Colorectal Disease 
แพทยประจําบานศัลยศาสตรลําไสใหญและทวารหนักควรมีความสามารถในการอธิบายและอภิปราย

ถึง 
 The incidence, etiology, histology, varying anatomic extent, associated congenital 

anomalies and differential diagnosis of pediatric Hirschsprung’s disease 
 Ultrashort segment Hirschsprung’s disease and total colonic aganglionosis  
 Indications, technique, limitations and outcomes of operative options in the 

management of pediatric Hirschsprung’s disease 
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 The incidence, etiology, and classification of imperforate anus, including specific 
anatomical defects in male and female infants, and associated anatomic 
abnormalities 

 Diagnostic tests, initial and definitive treatment strategies, surgical options and long 
term outcome of operative repairs of imperforate anus and its various presentations 

 Frequent pediatric colon and rectal conditions, including constipation/ encopresis, 
rectal prolapse, anal fissure, Meckel’ s diverticulum, juvenile polyps and juvenile 
polyposis, necrotizing enterocolitis (NEC), gut malrotation, and sexual abuse. 
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ภาคผนวกท่ี๕ 
การจัดระดับโรคทางศัลยกรรมลําไสใหญและทวารหนัก 

ระดับท่ี๑ โรคทางศัลยกรรมลําไสใหญและทวารหนักท่ีพบบอยและมีความสําคัญซ่ึงแพทยประจําบาน
ตองรู/ดูแลรักษาเบื้องตนไดดวยตนเอง 

1. Traumatic injury of colon, rectum and anus 
2. Lower gastrointestinal hemorrhage 
3. Colonic and rectum obstruction 
4. Hemorrhoids 
5. Fissure –in –ano 
6. Anorectal abscesses and fistula-in –ano 
7. Pilonidal disease 
8. Perianal dermatologic disease 
9. Condyloma acuminatum 
10. Sexually transmitted diseases 
11. Anal incontinence 
12. Rectovaginal fistula 
13. Diverticular disease of the colon 
14. Volvulus of the colon 
15. Constipation 
16. Rectal procidentia 
17. Solitary rectal ulcer syndrome 
18. Symptomatic rectocele 
19. Genetic disease related to colon and rectum 
20. Colonic pseudo-obstruction 
21. Malignant neoplasm of colon 
22. Perianal and anal canal neoplasm 
23. Benign neoplasms of colon and rectum 
24. Polyp and polyposis syndrome 
25. Malignant neoplasm of rectum 
26. Less common colon and rectal malignancy: Carcinoid, Lymphoma, GIST, Melanoma, 

and 
27. Leukemic infiltration 
28. Retrorectal / presacral tumors 
29. Complications of colonic disease and their management Complications of anorectal 

and colorectal operations 
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ระดับท่ี ๒ โรคทางศัลยกรรมลําไสใหญและทวารหนักท่ีสําคัญแตพบนอยกวาระดับท่ี ๑ ซ่ึงแพทยประจํา

บาน ควรรู/ดูแลรักษาไดภายใตการแนะนําหรือควบคุมของอาจารย 
1. Enterocele and sigmoidocele 
2. Irritable bowel syndrome 
3. Inflammatory bowel disease: Ulcerative colitis, Crohn’s disease, indeterminate 

colitis and Other inflammatory bowel disease 
4. Mesenteric vascular diseases 

 
ระดับท่ี ๓ โรคทางศัลยกรรมลําไสใหญและทวารหนักท่ีซับซอนซ่ึงแพทยประจําบานควรรูดูแลรักษา 

ไดสามารถใหการรักษาภายใตคําแนะนําและกํากับดูแลของอาจารย 
1. Obstructive defecation syndrome 
2. Megacolon 
3. Hirschsprung’s disease 
4. Anismus 
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ภาคผนวกท่ี๖ 
ทักษะทางหัตถการและการผาตัดดานศัลยกรรมลําไสใหญและทวารหนัก 

แพทยประจําบานอนุสาขาศัลยศาสตรลําไสใหญและทวารหนักควรมีความสามารถทําหัตถการหรือ 
ผาตัดโรคทางศัลยกรรมลําไสใหญและทวารหนักแกผูปวยไดอยางปลอดภัยและสามารถปฏิบัติไดอยางมี 
ประสิทธิภาพบนพ้ืนฐานทรัพยากรและศักยภาพของระบบสุขภาพท่ีจํากัด ทักษะการทําหัตถการและการผาตัด
ท่ี แพทยประจําบานตองเรียนรู ไดแก 

Anorectal procedures: 
1. Hemorrhoidectomy  
2. Fistulotomy 
3. Endorectal advancement flap  
4. Sphincteroplasty 
5. Internal sphincterotomy 

 
Abdominal procedures: 

1. Segmental colectomy (including ileocolic resection)  
2. Laparoscopic colon resection 
3. Low anterior resection (straight anastomosis and colon pouch or coloplasty)  
4. Abdominoperineal resection 
5. Pelvic dissection for cancer 
6. Transanal excision of rectal lesion 
7. Total proctocolectomy with permanent ileostomy 
8. Restorative proctocolectomy with ileoanal reservoir (handsewn and stapled 

anastomosis)  
9. Rectal prolapse repair (abdominal and perineal approach) 
10. Stoma creation 
11. Stoma complication repair (parastomal hernia, stenosis, retraction, prolapse, 

fistula) 
 

Endoscopy and pelvic floor procedures: 
1. Proctoscopy  
2. Anoscopy 
3. Colonoscopy (diagnostic and therapeutic)  
4. Endorectal and endoanal ultrasound 
5. Pelvic floor evaluation 
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ภาคผนวกท่ี ๗ 
ข้ันตอนการทํางานวิจัย 

 
การทํางานวิจัย 

แพทยประจําบานศัลยศาสตรลําไสใหญและทวารหนักตองทํางานวิจัยโดยเปนผูวิจัยหลักอยางนอย ๑ 
เรื่องในระหวางการปฏิบัติงาน ๒ ป ประเภทของงานวิจัยท่ีทํานั้นตองเปนงานวิจัยประเภท Retrospective, 
prospective cross sectional, systematic review หรือ meta-analysis งานวิจัยดังกลาวตองประกอบดวย 
หัวขอหลักดังนี้ 

๑. จุดประสงคของการวิจัย 
๒. วิธีการวิจัย 
๓. ผลการวิจัย 
๔. การวิจารณผลการวิจัย 
๕. บทสรุป 

 
ขอบเขตความรับผิดชอบ 

เนื่องจากความสามารถในการทําวิจัยดวยตนเองเปนสมรรถนะหนึ่งท่ีแพทยประจําบานตองปฏิบัติให
บรรลุตามวัตถุประสงคของหลักสูตรและผลงานวิจัยฉบับสมบูรณเปนองคประกอบหนึ่งของการประเมิน 
คุณสมบัติผูท่ีจะไดรับวุฒิบัตรฯเม่ือสิ้นสุดการฝกอบรม ดังนั้นสถาบันฝกอบรมจะตองรับผิดชอบการเตรียม
ความพรอมใหกับแพทยประจําบานของสถาบันตนเอง ตั้งแตการเตรียมโครงรางการวิจัยไปจนสิ้นสุดการทํางาน
วิจัย และจัดทํารายงานวิจัยฉบับสมบูรณเพ่ือสงราชวิทยาลัยฯ 

 
คุณลักษณะของงานวิจัย 

๑. เปนผลงานท่ีริเริ่มใหมหรือเปนงานวิจัยท่ีใชแนวคิดท่ีมีการศึกษามากอนท้ังในและตางประเทศ แต
นํามาดัดแปลงหรือทําซํ้าในบริบทของสถาบัน 

๒. แพทยประจําบานและอาจารยผูดําเนินงานวิจัยทุกคนควรผานการอบรมดานจริยธรรมการ วิจัย
ในคนและ good clinical practice (GCP) 

๓. งานวิจัยทุกเรื่องตองไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการจรยิธรรมการวิจัยของสถาบัน 
๔. งานวิจัยทุกเรื่องควรดําเนินภายใตขอกําหนดของ GCP หรือระเบียบวิจัยท่ีถูกตองและเหมาะสม

กับคําถามวิจัย 
๕. บทคัดยอของงานวิจัยเปนภาษาอังกฤษและผลงานวิจัยไดรับการนําเสนอเปนภาษาอังกฤษ 

ประชุมวิชาการของราชวิทยาลัยศัลยแพทยแหงประเทศไทยหรือการประชุมวิชากทางศัลยศาสตร
นานาชาติ อ่ืน ๆ ซ่ึงอนุกรรมการฝกอบรมและสอบฯเห็นชอบและรับรอง 

๖. เปนรูปแบบนิพนธตนฉบับซ่ึงไดรับการตีพิมพในวารสารทางวิชาการหรือเปนรายงาน สมบูรณตาม
รูปแบบท่ีกําหนดโดยคณะกรรมการฝกอบรมฯ 
 

ส่ิงท่ีตองปฏิบัติสําหรับการดําเนินการวิจัยท่ีเกี่ยวของกับผูปวย 
๑. เม่ือไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยแลวตองดาเนินการทําวิจัยตาม ขอตกลง

โดยเครงครัด 
๒. เม่ือมีการลงนามในเอกสารชี้แจงผูปวยหรือผูแทนเพ่ือใหยินยอม ตองใหสําเนาแกผูรวมวิจัย ผูปวย

หรือผูแทนเก็บไว๑ชุด 
๓. ใหระบุในเวชระเบียนผูปวยนอกหรือผูปวยในถึงสถานะของการเขารวมงานวิจัยของผูปวย 
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๔. การตรวจหรือรักษาเพ่ิมเติมจากโครงการวิจัยท่ีผานการอนุมัติแลวโดยการกระทําดังกลาวไมไดเปน
สวนหนึ่งของการดูแลรักษาผูปวยตามปกติไมสามารถทําไดไมวากรณีใด ๆ ท้ังสิ้น ยกเวนไดมีการ
ระบุ และอนุมัติในโครงการวิจัยแลวและผูวิจัยหรือคณะผูวิจัยตองเปนผูรับผิดชอบคาใชจายท่ีอาจ
เกิดข้ึนกับผูปวยและผูดูแลผูปวย 

๕. กรณีท่ีโครงการวิจัยกําหนดใหทําการตรวจหรือรักษาท่ีเพ่ิมเติมจากการดูแลรักษาตามปกติ หากมี
ผลลัพธท่ีอาจสงผลตอประโยชนใหการดูรักษาผูปวยใหดําเนินการแจงคณะกรรมการจริยธรรม การ
วิจัยเพ่ือวางแผนแจงผูท่ีเก่ียวของรับทราบตอไป 

๖. หากเกิดกรณีอ่ืนนอกเหนือการคาดการณใหรีบปรึกษาอาจารยท่ีปรึกษาโครงการวิจัยหรือ 
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย กรณีท่ีไมสามารถปรึกษาไดใหยอนกลับไปใชหลักพ้ืนฐาน ๓ ขอ
ของจริยธรรม ทางการแพทยในการตัดสินใจคือ 

๖.๑  การถือประโยชนสุขของผูปวยเปนหลักและการไมกอใหเกิดความทุกขทรมานกับ
ผูปวย  

๖.๒    การเคารพสิทธิของผูปวย  
๖.๓  การยึดม่ันในหลักความเสมอภาคของทุกคนในสังคมท่ีจะไดรับบริการทางการแพทย

ตามมาตรฐาน 
 

ระยะเวลาในการดําเนินการวิจัย 
กรอบการดําเนินงานวิจัยในเวลา ๒ป (๒๔ เดือนของการฝกอบรม) 
  

เดือนท่ี   ประเภทกิจกรรม 
๑   จัดเตรียมคําถามวิจัยและติดตออาจารยท่ีปรึกษา 
๒   จัดทําโครงรางงานวิจัย   
๓   ขออนุมัติจากคณะกรรมการจรยิธรรมการวิจัย 
   ขอทุนสนับสนุนงานวิจัยจากแหลงทุนท้ังภายในและนอกสถาบนั(ถาตองการ) 
๔ – ๑๖   เก็บขอมูล 
๑๖ – ๑๘  วิเคราะหขอมูลและสรุปผลงานวิจัย 
๑๘ – ๒๑  นําเสนองานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 
๒๑   จัดทํารายงานวิจัยฉบับรางใหอาจารยท่ีปรึกษาปรับแกไข 
๒๔   สงรายงานวิจัยฉบับสมบูรณตอสถาบันเพ่ือสงตอไปยังราชวิทยาลัยศัลยแพทยฯ  

(คณะกรรมการฝกอบรมและสอบฯ)ใหการประเมินผลสําหรับประกอบคุณสมบัติการ   
เขาสอบเพ่ือวุฒิบัตร 
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ภาคผนวกท่ี๘ 
 

กิจกรรมวิชาชีพท่ีเช่ือม่ันได(Entrusted Professional Activity: EPA) ท่ีสถาบันฝกอบรม
พิจารณาใชในการประเมินแพทยประจําบาน  อนุสาขาศัลยศาสตรลําไสใหญและทวารหนักระหวางการ
ฝกอบรม 

1. EPA 1: Right hemicolectomy 
2. EPA 2: Left hemicolectomy / Sigmoidectomy 
3. EPA 3: Abdominal Colectomy with Ileostomy and Hartmann procedure 
4. EPA 4: Low anterior resection (LAR) 
5. EPA 5: Colonoscopy skill assessment 
6. EPA 6: Anal fistulotomy skill assessment 
7. EPA 7: Endorectal Advancement Flap Skill Assessment 
8. EPA 8: Ligation of Intersphincteric Fistula Tract (LIFT) skill assessment 
9. EPA 9: Laparoscopic Sigmoidectomy 
10. EPA 10: Laparoscopic Right Hemicolectomy 

 
 

ระดับความสามารถในภาพรวมของแตละกิจกรรมวิชาชีพท่ีเชื่อม่ันได (Entrusted Professional 
Activity: EPA) สามารถแบงไดเปน ๕ ระดับ L(1-L5) ดังนี้ 
 

L-1 – Below the level of a general surgeon. 
 

L-2 – Could function as a general surgeon. Basic competence in technical skills. 
 

L-3 – Borderline colorectal surgeon 
 

L- 4 –  Competent as an independent colorectal surgeon.  More advanced 
competence in technical skills. 

 

L-5– Could practice without supervision as a colorectal surgeon. Could function as 
an independent practitioner. Professionally sophisticated. At an exemplary level would 
also imply the person is competent enough to act as a resource to other health care 
professionals. 
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ภาคผนวกท่ี ๙ 
 

ตัวอยางแบบประเมินกิจกรรมวิชาชีพท่ีเช่ือม่ันได(Entrusted Professional Activity: EPA) 
 

1. EPA 1: Right hemicolectomy 

2. EPA 2: Left hemicolectomy / Sigmoidectomy 

3. EPA 3: Abdominal Colectomy with Ileostomy and Hartmann procedure 

4. EPA 4: Low anterior resection (LAR) 

5. EPA 5: Colonoscopy skill assessment 

6. EPA 6: Anal fistulotomy skill assessment 

7. EPA 7: Endorectal Advancement Flap Skill Assessment 

8. EPA 8: Ligation of Intersphincteric Fistula Tract (LIFT) skill assessment 

9. EPA 9: Laparoscopic Sigmoidectomy 

10. EPA 10: Laparoscopic Right Hemicolectomy 
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EPA 1: Right hemicolectomy 
 

คาํแนะนํา : ใหพิ้จารณาประเมินการปฏิบติัของแพทยป์ระจาํบา้นในแต่ละขั้นตอนโดยใหค้ะแนน ตามการปฏิบติั

จริงของแพทยป์ระจาํบา้น 
 

E Exposure Score 

E1 Demonstrates knowledge of optimum skin incision/portal/access  

 1 Does not extend an incision when struggling for access  

 2 Makes an incision clearly too small or too large  

 
 3 Verbally states or marks with a pen the anatomical landmarks prior to making the incision. 
Extends incision if necessary for exposure  

E2 Achieves an adequate exposure through purposeful dissection in  

 correct tissue planes and identifies all structures correctly  

 1 Describes the structure encountered in the dissection in the wrong   

 location. Rough blind palpation of abdominal contents causing damage  

 2 Tries to maintain the standard approach despite the fact that  

 access is proving difficult. Forgets to examine some of the abdominal contents  

  3 Is able to give a running commentary to the trainer of the  

 

structures encountered. Makes a cautious entry through peritoneum. Systematic inspection of 

contents of abdomen  

E-T Total Score for Exposure  

RHH-IT : Right hemicolectomy: Intraoperative Technique Score 

RHC-IT1 Sets up appropriate retraction, including bowel packing as appropriate 

1 Surgeon switches back and forth between colon segments, 

needing frequent repositioning of retraction 

2 Sets up exposure once; never repositions for best visualization 

3 Arranges retraction to expose each segment of colon with minimal adjustment necessary 

 

  

  

  

  

RHC-IT2 Mobilizes attachments of R colon including appendix and distal terminal ileum  

 1 Frequently changes location, or plane of mobilization, moves back  

 and forth along length of R colon  

 2 Does not seem to have a plan to find proper plane of dissection  

 

3 Starts the mobilization at one end of R colon, finds the appropriate plane, and proceeds to 

the other end  

RHC-IT3 

Identifies and preserves, R ureter 

1 Fails to search for or identify ureter 

2 Observes general area of ureter, but does not positively identify by observing peristalsis 

3 Positively identifies ureter prior to RLQ dissection by observing peristalsis in ureter, and 

corroborating this with assisting surgeon  
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RHC-IT4 

Takes down hepatic flexure, noting position of duodenum, and avoiding venous injury. 

Mobilizes mesentery off duodenum 

1 Causes bleeding from vessels in hepatocolic area. Mobilizes mesentery, but does not 

recognize duodenum 

2 Fails to identify the duodenum 

3 Prevents bleeding while taking down hepatocolic ligaments; carries dissection laterally and 

down medial to duodenum  

RHC-IT5 

Deals with omentum appropriately (depending on whether it will be preserved or not), to 

distal transverse colon 

1 Damages gastroepiploic vessels: fails to enter lesser sac; if 

removing omentum: encounters excessive bleeding or damages colon 

2 Fails to make the decision to preserve or resect omentum prior to hepatic flexure takedown 

3 Enters proper plane to preserve omentum or takes blood supply appropriately  

RHC-IT6 

Division of vessels 

1 Fails to ligate vessels securely by any method, resulting in pulsatile bleeding 

2 Ligates vessels, but fails to perform a high ligation, or ligation results in nonexpanding 

hematoma. 

3 Performs a secure high ligation by any method with no hematoma in one attempt  

RHC-IT7 

Choice of transection site appropriate for disease process 

1 Fails to appropriately choose and identify transection site of small and large bowel based 

upon disease process (e.g., inflammatory bowel disease, ischemia, neoplasia) 

2 Appropriately chooses transection site of small and large bowel based upon disease process 

(e.g., inflammatory bowel disease, ischemia, neoplasia), but fails to accurately identify site 

3 Appropriately selects transaction site of small and large bowel based upon disease process 

(e.g., inflammatory bowel disease, ischemia, neoplasia)  

RHC-IT8 

Transection of bowel to ensure blood supply  

1 Fails to transect bowel area at well vascularized area  

2 Appropriately transects bowel to optimize blood supply, but fails to ensure adequate supply 

identifier ischemia bowel but recognizes problem  

3 Appropriately transects bowel to optimize and assure blood supply  

RHC-IT9 

Construction of patent anastomosis  

1 Fails to construct a widely patent anastomosis  

2 Constructs a widely patent anastomosis, with difficulty  

3 Routinely and easily constructs and verifies a widely patent anastomosis  

RHC-IT10 

Containment / avoidance of spillage 

1 Major contamination or spillage 

2 Minor contamination or spillage 

3 No contamination or spillage  

 

 

   

74



 

RHC-IT-T Total Score for right hemicolectomy: Intraoperative Technique  

C Closure  

   

C-1 

Completes a sound wound repair where appropriate 
1 Ties very tight sutures, clearly strangulating soft tissue 
2 Leaves too large a gap between sutures so that sutures are not properly opposed 
3 Closes each layer without tension   

 

 

  

C-2 

Protects the wound with dressings, splints and drains where appropriate 
1 Walks away from the operating table without briefing the assistant or the nurse about 
required dressing  
2 Fails to specify required dressing  
3 Personally supervises the application of the wound dressing  

 

   

C-T Total Score for Closure     

 Exposure Intraoperative Technique Closure 
 

   

Total 
  

 

    

 
 

  Comment:       
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คะแนนโดยรวมในทกัษะการผ่าตดั 
 

Domain of Surgical Notes L-1 L-2 L-3 L-4 L-5 

Performance       

Respect for Tissue 

Appropriate handling of tissue, minimizes tissue damage 
through appropriate use of instruments and appropriate 
force      

Time and Motion Efficient and ergonomic movement      

Instrument Handling Competent use of instruments, fluid      

 movements without stiffness or  awkwardness      

       

Knowledge of Familiar with names and uses of      

Instruments instrument required for this      

 procedure, does not ask for wrong      

 instrument or use incorrect names      

 when asking for instruments      

Flow of Operation Demonstrates forward planning;      

 course of operation demonstrated      

 through effortless flow from onemove to the next      

       

Use of Assistant Strategically used assistants to the      

(if applicable) best advantage at all times      

Knowledge of Specific Demonstrated familiarity with all      

Procedure steps of the operation /procedure      

       

Quality of Final Product       

Based on the OVERALL L-1 – Below the level of a      

performance, the general surgeon.      

candidate’s 

L-2 – Could function as a 

     

      

current competence general surgeon. Basic competence in      

 technical skills.      

 L-3– Borderline CR surgeon.      

 L-4 – Competent as an      

 independent CR surgeon. More      

 advanced competence in technical skills.      

 

L-5– Could practice without supervision as a colorectal 

surgeon. Could function as an independent      

 practitioner. Professionally sophisticated.      

 At an exemplary level would also imply      

 the person is competent enough to act      

 as a resource to other health care professionals.      
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EPA 2: Left hemicolectomy / Sigmoidectomy 
 

คาํแนะนํา : ใหพิ้จารณาประเมินการปฏิบติัของแพทยป์ระจาํบา้นในแต่ละขั้นตอนโดยใหค้ะแนน ตามการปฏิบติั

จริงของแพทยป์ระจาํบา้น 
 

E Exposure Score 

E1 Demonstrates knowledge of optimum skin incision/portal/access  

 1 Does not extend an incision when struggling for access  

 2 Makes an incision clearly too small or too large  

 

3 Verbally states or marks with a pen the anatomical landmarks prior to making the 

incision. Extends incision if necessary for exposure.  

   

E2 Achieves an adequate exposure through purposeful dissection in  

 correct  

 tissue planes and identifies all structures correctly  

 

1 Describes the structure encountered in the dissection in the wrong location. Rough blind 

palpation of abdominal contents causing damage  

 

2 Tries to maintain the standard approach despite the fact that access is proving difficult. 

Forgets to examine some of the abdominal contents  

 

3 Is able to give a running commentary to the trainer of the structures encountered. Makes 

a cautious entry through peritoneum. Systematic inspection of contents of abdomen  

   

E-T Total Score for Exposure  

   

LHCS-IT Left hemicolectomy / Sigmoidectomy: Intraoperative Technique Score 

   

LHCS-IT1 Sets up appropriate retraction, including bowel packing as  

 appropriate  

 1 Surgeon switches back and forth between colon segments,  

 needing frequent repositioning of retraction  

 2 Sets up exposure once; never repositions for best visualization  

 3 Arranges retraction to expose each segment of colon with minimal adjustment necessary  

   

LHCS-IT2 Mobilizes descending / sigmoid from lateral peritoneal  

 attachments, staying in proper  

 avascular plane  

 
1 Mobilizes the descending / sigmoid colon with difficulty, repeatedly causing 
retroperitoneal and intraperitoneal bleeding  

 2 Multiple attempts to find the correct avascular plane for mobilization  

 3 Mobilizes the descending / sigmoid colon skillfully along the  

 avascular plane, with minimal bleeding  
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LHCS-IT3 Identifies and preserves L ureter  

 1 Fails to look for or positively identify the left ureter  

 2 Verbalizes that identification of ureter is being/ has been done  

 without positively demonstrating its presence to assistant  

 3 Identifies left ureter (inter-sigmoidal fossa) by demonstrating its  

 anatomical presence and the presence of visible peristalsis to assistant  

   

LHCS-IT4 Mobilizes splenic flexure from descending colon towards spleen,  

 ensuring no traction on spleen, and from L transverse colon  

 towards spleen, preserving spleen from harm  

 

1 Damages the spleen or its hilum, or avulses the splenic capsule during splenic flexure 

mobilization  

 

2 Fails to recognize the potential for damage to the spleen during splenic flexure 

mobilization  

 3 Mobilizes the splenic flexure skillfully, making sure to avoid the  

 spleen and its hilum, and avoiding any traction on the spleen  

LHCS-IT5 Identify appropriate site of transaction of rectosigmoid and does  

 not enter the presacral plane  

 1 Transect the rectum below the level of the sacral promontory  

 2 Carries distal dissection too low and enters the presacral plane  

 3 Transects the rectosigmoid colon at the appropriate location,  

 at/above sacral promontory, without breaching the presacral plane  

   

LHCS-IT6 Divide major vascular pedicles safely, as well as mesentery of  

 colon  

 1 Fails to identify major vascular pedicles and to gain vascular  

 control, resulting in bleeding of the pedicles  

 

2 Unnecessarily ligates excessive number of vascular branches by failing to take major 

vessels  

 3 Accurately and carefully identifies, divides and ligates major  

 vascular pedicles after ensuring vascular control  

LHCS-IT7 Transects proximal resection margin / rectosigmoid  

 1 Divides bowel too far or to near from the lesion / too high or low in rectosigmoid  

 2 No regard or discussion of where bowel should be divided at either site  

 3 Identifies proper site for transection of bowel in both places  

LHCS-IT8 Choice of proximal transaction site appropriate for disease process  

 1 Chooses a poorly vascularized inappropriate segment.  

 2 Requires repeat transaction to achieve good anastomotic site.  

 3 Chooses well-vascularized bowel with no complicating features.  
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LHCS-IT9 Dividing the rectum and mesorectum at a right angle to the bowel  

 1 Unable to select and divide mesentery appropriate for anastomosis.  

 

2 Struggles to expose mesentery to allow right angle division of the mesentery at a point 

appropriate for resection.  

 

3 Uses three-point traction to expose a line of division along the mesentery at right angles 

to the colon.  

   

LHCS- Alignment of proximal and distal bowel segments for anastomosis  

IT10 1 Uses twisted colon for anastomosis  

 2 Struggles to untwist or align colon, with inadequate vision  

 3 Easily aligns the bowel using handover hand stretching of the proximal colon  

   

LHCS- Anastomosis: Stapled or handsewn  

IT11 1 Unable to create an anastomosis  

 2 Struggles to accomplish anastomosis  

 3 Safely uses sutures or circular stapled to create anastomosis  

LHCS- Containment / avoidance of spillage  

IT12 1 Gross spillage of stool with poor containment  

 2 Struggles to isolate open bowel  

 3 Contains stool and isolates anastomosis  

   

LCHS- Test the anastomosis with air insufflations and saline filled pelvis  

IT13 1 Fails to test the anastomosis  

 2 Tests the anastomosis via proctoscopy, incomplete inflation of  

 the proximal colon  

 3 Tests the anastomosis via proctoscopy, makes sure there is  

 adequate insufflations with no leak.  

   

LHCS-IT-T Total Score for Left hemicolectomy / Sigmoidectomy:  

 Intraoperative Technique  

C Closure Score 

C-1 Completes a sound wound repair where appropriate  

 1Ties very tight sutures, clearly strangulating soft tissue  

 2 Leaves too large a gap between sutures so that sutures are not properly opposed  

 3 Closes each layer without tension  
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  C-2 Protects the wound with dressings, splints and drains where appropriate   

   1 Walks away from the operating table without briefing the    

   assistant or the nurse about required dressing    

   2 Fails to specify required dressing    

   3 Personally supervises the application of the wound dressing   

  C-T Total Score for Closure      

          

    Exposure Intraoperative Technique  Closure  

          

  Total        

          

          

  Comment:        
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คะแนนโดยรวมในทกัษะการผ่าตดั 
 

Domain of Surgical Notes L-1 L-2 L-3 L-4 L-5 

Performance       

Respect for Tissue 

Appropriate handling of tissue, minimizes tissue 
damage through appropriate use of instruments 
and appropriate force      

       

Time and Motion Efficient and ergonomic movement      

Instrument Handling Competent use of instruments, fluid      

 movements without stiffness or awkwardness      

Knowledge of Instruments 

Familiar with names and uses of instrument 
required for this procedure, does not ask for 
wrong instrument or use incorrect names when 
asking for instruments      

       

Flow of Operation Demonstrates forward planning;      

 course of operation demonstrated      

 through effortless flow from one      

 move to the next      

Use of Assistant Strategically used assistants to the      

(if applicable) best advantage at all times      

       

Knowledge of Specific Demonstrated familiarity with all      

Procedure steps of the operation /procedure      

       

Quality of Final Product       

Based on the OVERALL L-1 – Below the level of a general surgeon.      

performance, the       

candidate’s L-2 – Could function as a general surgeon. Basic 

competence in technical skills. 

     

      

current competence L-3– Borderline CR surgeon.      

 

L-4 – Competent as an independent CR surgeon. 

More advanced competence in technical skills.      

 

L-5– Could practice without supervision as a 
colorectal surgeon. Could function as an 
independent At an exemplary level would also 
imply the person is competent enough to act as a 
resource to other health care professionals.      
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EPA 3: Abdominal Colectomy with Ileostomy and Hartmann procedure 

คาํแนะนํา : ใหพิ้จารณาประเมินการปฏิบติัของแพทยป์ระจาํบา้นในแต่ละขั้นตอนโดยใหค้ะแนน ตามการปฏิบติัจริงของแพทย์

ประจาํบา้น 

E Exposure Score 

E1 

Demonstrates knowledge of optimum skin incision/portal/access 

1 Does not extend an incision when struggling for access 

2 Makes an incision clearly too small or too large 

3 Verbally states or marks with a pen the anatomical landmarks prior to making the 

incision. Extends incision if necessary for exposure.  

E2 

Achieves an adequate exposure through purposeful dissection in correct tissue 

planes and identifies all structures correctly 

1 Describes the structure encountered in the dissection in the wrong location. Rough 

blind palpation of abdominal contents causing damage 

2 Tries to maintain the standard approach despite the fact that access is proving difficult. 

Forgets to examine some of the abdominal contents 

3 Is able to give a running commentary to the trainer of the structures encountered. 

Makes a cautious entry through peritoneum. Systematic inspection of contents of 

abdomen  

E-T Total Score for Exposure  

ILH-IT 
Abdominal colectomy with ileostomy and Hartmann 
Intraoperative Technique 

Score 

ILH-IT1 

Sets up appropriate retraction, including bowel packing as appropriate 

1 Surgeon switches back and forth between colon segments, needing frequent 

repositioning of retraction 

2 Sets up exposure once; never repositions for best visualization 

3 Arranges retraction to expose each segment of colon with minimal adjustment necessary  

ILH-IT2 

Mobilizes attachments of R colon including appendix and distal terminal ileum  

1 Frequently changes location, or plane of mobilization, moves back and forth along 

length of R colon  

2 Does not seem to have a plan to find proper plane of dissection  

3 Starts the mobilization at one end of R colon, finds the appropriate plane, and proceeds 

to the other end  

ILH-IT3 

Identifies and preserves, R ureter  

1 Fails to search for or identify ureter  

2 Observes general area of ureter, but does not positively identify by observing peristalsis  

3 Positively identifies ureter prior to RLQ dissection by observing peristalsis in ureter, 

and corroborating this with assisting surgeon 
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ILH-IT4  

Takes down hepatic flexure, noting position of duodenum, and avoiding venous 

injury. Mobilizes mesentery off duodenum  

1 Causes bleeding from vessels in hepatocolic area. Mobilizes mesentery, but does not 

recognize duodenum  

2 Fails to identify the duodenum  

3 Prevents bleeding while taking down hepatocolic ligaments; carries dissection laterally 

and down medial to duodenum  

ILH-IT5 

Deals with omentum appropriately (depending on whether it will be preserved or 

not), to distal transverse colon  

1 Damages gastroepiploic vessels: fails to enter lesser sac; if removing omentum: 

encounters excessive bleeding or damages colon  

2 Fails to make the decision to preserve or resect omentum prior to hepatic flexure 

takedown  

3 Enters proper plane to preserve omentum or takes blood supply appropriately  

ILH-IT6 

Mobilizes sigmoid from lateral peritoneal attachments, staying in proper avascular 

plane  

1 Mobilizes the sigmoid colon with difficulty, repeatedly causing retroperitoneal and 

intraperitoneal bleeding  

2 Multiple attempts to find the correct avascular plane for mobilization  

 3 Mobilizes the sigmoid colon skillfully along the avascular plane, with minimal bleeding   

ILH-IT7  

Identifies and preserves L ureter  

1 Fails to look for or positively identify the left ureter  

2 Verbalizes that identification of ureter is being/ has been done without positively 

demonstrating its presence to assistant  

3 Identifies left ureter (inter-sigmoidal fossa) by demonstrating its anatomical presence 

and the presence of visible peristalsis to assistant   

ILH-IT8 

Mobilizes splenic flexure from descending colon towards spleen, ensuring no 

traction on spleen, and from L transverse colon towards spleen, preserving spleen 

from harm 

1 Damages the spleen or its hilum, or avulses the splenic capsule during splenic flexure 

mobilization 

2 Fails to recognize the potential for damage to the spleen during splenic flexure 

mobilization 

3 Mobilizes the splenic flexure skillfully, making sure to avoid the spleen and its hilum, 

and avoiding any traction on the spleen 

 

  

83



ILH-IT9 

Identify appropriate site of transaction of rectosigmoid and does not enter the 

presacral plane 

1 Transect the rectum below the level of the sacral promontory 

2 Carries distal dissection too low and enters the presacral plane 

3 Transects the rectosigmoid colon at the appropriate location, at/above sacral 

promontory, without breaching the presacral plane  

ILH-IT10 

Divide major vascular pedicles safely, as well as mesentery of colon 

1 Fails to identify major vascular pedicles and to gain vascular control, resulting in 

bleeding of the pedicles 

2 Unnecessarily ligates excessive number of vascular branches by failing to take major 

vessels 

3 Accurately and carefully identifies, divides and ligates major vascular pedicles after 

ensuring vascular control  

ILH-IT11 

Transects rectosigmoid, and distal ileum near cecum 
1 Divides bowel too far from cecum / too high or low in rectosigmoid 

2 No regard or discussion of where bowel should be divided at either site 

3 Identifies proper site for transection of bowel in both places  

ILH-IT12 

Creates opening for ileostomy at predetermined site, ensuring aperture is correct 
size 
1 Twists ileum and mesentery / tears mesentery upon delivery 
2 Does not check orientation of ileum and mesentery before delivery 
3 Orients ileum with mesentery correctly and carefully pulls through defect  

ILH-IT13 

Delivers distal ileum through ileostomy opening with mesentery correctly oriented 
1 Twists ileum and mesentery / tears mesentery upon delivery 
2 Does not check orientation of ileum and mesentery before delivery 
3 Orients ileum with mesentery correctly and carefully pulls through defect   

ILH-IT14 

After wound closure completed, matures stoma in Brooke fashion 
1 Creates a flat ileostomy   
2 Everts but does not get adequate length for bud 
3 Creates good bud with seromuscular sutures  

ILH-IT-T 
Total Score for Abdominal colectomy, Ileostomy and Hartmann 
Intraoperative Technique     

C Closure Score 

C-1 

Completes a sound wound repair where appropriate 
1 Ties very tight sutures, clearly strangulating soft tissue 
2 3 Leaves too large a gap between sutures so that sutures are not properly opposed 
3 Closes each layer without tension  

C-2 

Protects the wound with dressings, splints and drains where appropriate 
1 Walks away from the operating table without briefing the assistant or the nurse about 
required dressing   
2 Fails to specify required dressing   
3 Personally supervises the application of the wound dressing  

C-T Total Score for Closure  
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  Exposure Intraoperative Technique  Closure   

Total        

        
 
 
 

Comment: 
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คะแนนโดยรวมในทกัษะการผ่าตัด 
 

Domain of Surgical Notes L-1 L-2 L-3 L-4 L-5 

Performance       

Respect for Tissue Appropriate handling of tissue,      

 minimizes tissue damage through      

 appropriate use of instruments and      

 appropriate force      

Time and Motion Efficient and ergonomic movement      

Instrument Handling Competent use of instruments, fluid      

 movements without stiffness or awkwardness      

Knowledge of 

Instruments 

Familiar with names and uses of instrument 
required for this procedure, does not ask for 
wrong instrument or use incorrect names when 
asking for instruments      

      

Flow of Operation Demonstrates forward planning;      

 course of operation demonstrated      

 through effortless flow from one      

 move to the next      

Use of Assistant Strategically used assistants to the      

(if applicable) best advantage at all times      

       

Knowledge of Specific Demonstrated familiarity with all      

Procedure steps of the operation /procedure      

Quality of Final Product       

 L-1 – Below the level of a general surgeon.      

Based on the OVERALL 
performance, the candidate’s 
current competence 

L-2 – Could function as a general surgeon. Basic 
competence in technical skills. 
L-3– Borderline CR surgeon. 
L-4 – Competent as an independent CR surgeon. 
More advanced competence in technical skills.      

 

L-5– Could practice without supervision as a 

colorectal surgeon. Could function as an 

independent practitioner. Professionally 

sophisticated. At an exemplary level would also 

imply the person is competent enough to act as a 

resource to other health care professionals.      
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EPA 4: Low anterior resection (LAR) 
 

คาํแนะนํา : ใหพิ้จารณาประเมินการปฏิบติัของแพทยป์ระจาํบา้นในแต่ละขั้นตอนโดยใหค้ะแนน ตามการปฏิบติัจริงของแพทย์

ประจาํบา้น 
 

E Exposure Score 

E1 Demonstrates knowledge of optimum skin incision/portal/access  

 1 Does not extend an incision when struggling for access  

 2 Makes an incision clearly too small or too large  

 

3 Verbally states or marks with a pen the anatomical landmarks prior to making the 

incision. Extends incision if necessary for exposure.  

   

E2 Achieves an adequate exposure through purposeful dissection in  

 correct tissue planes and identifies all structures correctly  

 

1 Describes the structure encountered in the dissection in the wrong location. Rough blind 

palpation of abdominal contents causing damage  

 

2 Tries to maintain the standard approach despite the fact that access is proving difficult. 

Forgets to examine some of the abdominal contents  

 

3 Is able to give a running commentary to the trainer of the entry through peritoneum. 

Systematic inspection of contents of abdomen  

   

E-T Total Score for Exposure  

   

LAR-IT LAR Intraoperative Technique Score 

   

LAR-IT1 

Mobilizes sigmoid/left colon with regard to correct planes; the superior rectal artery 
and inferior mesenteric vessels are identified, leaving intact the pre-aortic nerves and 
superior hypogastric plexus 

1 Fails to mobilize colon safely and fails to identify adjacent structures correctly 

2 Mobilizes deliberately, but slowly. 

3 Mobilizes colon safely. Identifies adjacent structures carefully. 

Careful and accurate identification 

 

 

 

 

 

LAR-IT2 

  Ureters are identified bilaterally 
1 Fails to identify ureters correctly 

2 Mobilizes fairly well, but does not identify the left ureter prior to 

clamping and tying the IMA pedicle. 

3 Ureters identified correctly 
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LAR-IT3 Mobilizes the rectum by sharp, anatomic dissection;  

 1 Fails to establish oncologically sound and safe vascular resection  

 margins causes injury to sidewall and pre-sacral vessels, nerves, and ureters  

 

2 Mobilizes by sharp dissection, and causes disruption of less than 20% of the fascia 

propria envelope.  

 

3 Establishes oncologically sound and safe vascular resection margins: preserves an intact 

mesorectal fascial envelope and intact endopelvic fascia; avoids injury to sidewall and pre-

sacral vessels, nerves, and ureters  

   

LAR-IT4 Dissects the rectum in appropriate anterior plane.  

 1 Makes proctotomy in anterior rectal wall  

 

2 Anatomic planes reasonably well identified, but frequently obscured by intermittent 

bleeding.  

 

3 Male: identifies prostate/seminal vesicles; makes decisions about anterior plane of 

dissection with regard to Denonvillers’s fascia and location of cancer Female: identifies 

vagina  

   

LAR-IT5 

Decides on “TME or subtotal mesorectal excision with regard to tumor location: if 
subtotal, divides across mesorectum without coning, at least 2 cm beyond cancer; if 
TME, dissects circumferentially to pelvic floor  

 1 Fails to adequately obtain a distal margin, cuts across tumor.  

 

2 Is able to decide on TME vs partial TME based on tumor location, but specimen has 

mild coning, fascia propria 10-20%defects, or distance on partial mesorectum inadequate.  

 

3 Able to quickly and accurately decide on TME vs partial TME. For TME, no coning, 

intact fascia propria, with obvious clearance of lesion. For partial TME, at least 2 cm distal 

to the tumor on the mucosa and the mesorectum  

   

LAR-IT6 
Divides inferior mesenteric artery at its origin; divides inferior mesenteric vein at 
inferior border of pancreas; incises bare area of left colon mesentery  

 1 Ligates branches of IMA within mesentery.  

 2 Ligates the IMA l midway.  

 3 High ligation of the IMA/IMV bare area of colonic mesentery recognized and incised.  

   

LAR-IT7 Divides the bowel with regard to minimizing spillage\contamination  

 1 Resects bowel causing spillage and contamination  

 2 Minimal spillage/contamination  

 3 Makes safe resection without bleeding or spillage  

 
 

88



LAR-IT8 
If the double staple technique is used: applies the transverse stapler across the 
rectum ensuring that the other tissue (e.g. vagina) is not trapped  

 

1 Failure to clearly delineate proximate tissue that may be trapped in the stapler 

(vagina/seminal vesicles). Stapled tissue thick/substantial mesentery trapped posteriorly in 

staple line.  

 

2 Transverse stapler clear of other tissues, but clearance between staple line and 

vagina/vesicles small.  

 

3 Other tissues well clear of TA device, rectal mesentery cleared posteriorly, at least 1 cm 

of clearance on the staple line between adjacent structures  

   

LAR-IT9 Checks specimen for satisfactory margin of clearance, quality of  

 mesorectal dissection  

 1 Sends specimen off without consideration of margins, quality of  

 Fascia propria or inclusion of pathology if appropriate).  

 2 Checks distal margin, but no others.  

 3 Checks specimen for satisfactory margin of clearance, quality of  

 mesorectal dissection.  

   

LAR-IT10 Mobilizes descending colon and splenic flexure in the correct  

 plane with regard to avoiding splenic, gastric or colonic injury;  

 1 Fails to mobilize the splenic flexure  

 2 Incomplete mobilization but tension-free mesentery  

 3 Complete flexure mobilization of splenic flexure  

   

LAR-IT11 

If the double staple technique is used: selects correct EEA stapler size; applies purse 
string suture correctly; passes cartridge atraumatically per anus and brings trocar 
through or adjacent to rectal staple line; couples the anvil and cartridge 
atraumatically per anus and bring trocar through or adjacent to rectal staple line; 
couples the anvil and cartridge with correct orientation of the colon and ensures no 
tissue trapping as anvil and cartridge are approximated; checks correct firing zone of 
instrument before firing  

 
1 Purse string incomplete/with gaps; trocar introduced far from the staple line; indifferent 
colonic orientation; no consideration of potential tissue trapping.  

 

2 Purse string appears intact, but fails to inspect, struggling with trocar introduction, 

minimal clearance of adjacent tissue/bladder/vagina  

 

3 Careful purse string technique whether with an automatic device or hand sewn; trocar 

introduced adjacent to/or through the staple line, careful/deliberate closing of the device; 

no tissue trapping  
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LAR-IT12 Establishes a tension-free, well-vascularized, intact anastomosis,  

 with correct orientation of the colon (i.e. no twist in the mesentery)  

 1 Anastomosis created with tension and/or twists in the mesentery  

 2 Some tension, appears well-vascularized.  

 3 Intact anastomosis is tension-free, well-vascularized with an adequate lumen  

LAR-IT13 If the double staple technique is used: inspects the tissue donuts  

 and sends these specimens for pathological examination  

 1 No donut inspection. No pathologic follow up.  

 2 Carefully inspects the donuts, gives feedback on degree of  

 integrity; sends as a path specimen.  

   

LAR-IT14 Test the anastomosis with air insufflation and saline filled pelvis  

 1 Fails to test the anastomosis.  

 2 Tests the anastomosis via proctoscopy, incomplete inflation of  

 the proximal colon.  

 3 Tests the anastomosis via proctoscopy, makes sure there is  

 adequate insufflation with no leak.  

   

LAR-IT15 Establishes diverting stoma at appropriate site, with adequate  

 aperture, hemostasis correct orientation of afferent/efferent  

 limbs, minimal tension; preop marking if appropriate.  

 1 No preop marking, no consideration to anatomy when siting  

 stoma, inadequate aperture size/width.  

 2 No preop marking; consideration of anatomy done; some mobilization to relieve tension.  

 3 Preop marking and counseling; placement of ostomy in marked  

 spot; mobilization to create minimal tension/ correct orientation of limbs of ostomy.  

   

LAR-IT-T Total Score for LAR Intraoperative Technique  

   

C Closure Score 

C-1 Completes a sound wound repair where appropriate  

 1 Ties very tight sutures, clearly strangulating soft tissue  

 2 Leaves too large a gap between sutures so that sutures are not properly opposed  

 3.Closes each layer without tension  
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C-2 Protects the wound with dressings, splints and drains where appropriate  

 1 Walks away from the operating table without briefing the   

 assistant or the nurse about required dressing   

 2 Fails to specify required dressing   

 3 Personally supervises the application of the wound dressing  

      

C-T Total Score for Closure    

      

  Exposure LAR Intraoperative Closure 

   Technique   

      

Total      

      

      

Comment:      
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คะแนนโดยรวมในทกัษะการผ่าตดั 
 

Domain of Surgical Notes L-1 L-2 L-3 L-4 L-5 

Performance       

Respect for Tissue 

Appropriate handling of tissue, minimizes tissue 
damage through appropriate use of instruments 
and appropriate force      

       

Time and Motion Efficient and ergonomic movement      

Instrument Handling Competent use of instruments, fluid      

 movements without stiffness or      

 awkwardness      

Knowledge of 

Familiar with names and uses of instrument 
required for this procedure, does not ask for wrong 
instrument or use incorrect names when asking for 
instruments      

Instruments       

       

Flow of Operation Demonstrates forward planning;      

 course of operation demonstrated      

 through effortless flow from one      

 move to the next      

Use of Assistant Strategically used assistants to the      

(if applicable) best advantage at all times      

Knowledge of Specific Demonstrated familiarity with all      

Procedure steps of the operation /procedure      

Quality of Final Product       

Based on the OVERALL L-1 – Below the level of a general surgeon.      

performance, the 
L-2 – Could function as a general surgeon. Basic 
competence in technical skills.      

candidate’s 

L-3– Borderline CR surgeon. 

     

      

current competence 

L-4 – Competent as an independent CR surgeon. 

More advanced competence in technical skills.      

 

L-5– Could practice without supervision as a 

colorectal surgeon. Could function as an 

independent practitioner. Professionally 

sophisticated. At an exemplary level would also 

imply the person is competent enough to act as a 

resource to other health care professionals.      
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EPA 5: Colonoscopy skill assessment 
 

คาํแนะนํา : ใหพิ้จารณาประเมินการปฏิบติัของแพทยป์ระจาํบา้นในแต่ละขั้นตอนโดยใหค้ะแนนตามการปฏิบติัจริงของแพทย์

ประจาํบา้น  
 

C-IT Colonoscopy Technique Score 

    

C-IT1 Scope navigation/Safe Advancement  

 1 Not able to achieve goals despite detailed verbal guidance  

 requiring takeover  

 2 Requires verbal guidance to completely navigate the lower GI tract  

 3 Expertly able to manipulate the scope in the colon autonomously  

 and achieve farthest landmark as appropriate  

C-IT2 Use of strategies for loop reduction/ Advancement (Pull-back,  

 External Pressure, Position Change, use of Pediatric Scope if necessary)  

 1 Unable to utilize appropriate strategies for scope advancement despite verbal assistance  

 2 Use of some strategies appropriately, but requires moderate verbal guidance  

 3 Expert use of appropriate strategies for advancement of the scope  

 while optimizing patient comfort without prompting  

C-IT3 Ability to keep a clear endoscopic field  

 1 Inability to maintain view despite extensive verbal cues  

 2 Requires moderate prompting to maintain clear view  

 3 Used insufflation, suction, and irrigation optimally to maintain  

 clear view of endoscopic field  

C-IT4 Monitoring and management of patient discomfort during procedure  

 1 Does not quickly recognize discomfort or requires staff prompting to act  

 2 Recognizes pain but does not address loop or sedation problems in a timely manner  

 3 Proactive assessment and management of comfort and sedation  

 during procedure  

C-IT5 Landmark Recognition/Localization of Instrument  

 1 Generally unable to recognize most landmarks  

 2 Recognizes cecum and some landmarks but generally poor  

 perception of Instrument/Pathology location  

 3 Able to recognize all landmarks and clear idea of  

 instrument/pathology location in relation to landmarks  
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C-IT6 Quality of examination/Visualization of Mucosa during withdrawal  

 1. Could not perform a satisfactory exam despite verbal and manual  

 assistance requiring takeover of the procedure  

 2 Able to visualize much of the mucosa but requires direction to re inspect missed areas  

 3 Good visualization around difficult turns/folds and spends  

 appropriate time on withdrawal  

C-IT7 Pathology Identification/interpretation  

 1. Poor recognition of abnormalities (misses or cannot ID significant pathology)  

 2 Recognizes abnormal findings but cannot interpret  

 3 Competent ID and assessment of abnormalities  

C-IT8 Therapeutic tool/cautery selection  

 1. Not applicable  

 2. Unsure of possible tool(s) indicated for pathology  

 3. Able to identify possible appropriate tool choices but not sure which would be ideal  

 4. Independently identifies correct tool and settings as applicable  

   

C-IT9 Ability to perform Therapeutic Maneuver  

 1. Not applicable  

 2. Performed with significant hands-on assistance  

 3. Performed with minor hands-on assistance or coaching  

 4. Performed independently without coaching  

   

C-IT10 Ensures appropriate sedation administered  

 
1.Sedated without attention to titration or not assessment of level of sedation before 
proceeding  

 2 Initial sedation was appropriate but fails to reassess during procedure  

 3 Adequate sedation throughout with appropriate monitoring of  

 vitals during the procedure  

C-IT-T Total Score for Colonoscopy Technique  

   

GA Global Assessment Score 

GA-1 Trainees hands-on skills are equivalent to those of a :  

 1 Novice (learning basic scope advancement; requires significant  

 assistance and coaching)  

 2 Intermediate  

 3 Advanced  

 4 Competent to perform routine colonoscopy independently  
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GA-2 Trainees cognitive skills (situational awareness (SA)/Abnormality  

 interpretation/decision making skills) are:   

 1 Novice (needs significant prompting, correction or basic instruction by staff)  

 2 Intermediate (needs intermittent coaching or correction by staff)  

 3 Advanced (trainee has good SA, and interpretation/decision making skills)  

 4 Competent to make decisions and interpretations independently  

GA-T Total Score for Global Assessment    

       

  Colonoscopy  Global Assessment Closure 

  Intraoperative     

  Technique     

Total       

       
 
 
 

Comment: 
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EPA 6: Anal fistulotomy skill assessment 
 

คาํแนะนํา : ใหพิ้จารณาประเมินการปฏิบติัของแพทยป์ระจาํบา้นในแต่ละขั้นตอนโดยใหค้ะแนน ตามการปฏิบติัจริงของแพทย์

ประจาํบา้น 
 

FF-IT Fistulotomy-Fistula Surgery Score 

   

FF-IT1 Assesses sphincter muscle during fistulotomy  

 1 Passes probe and begins fistulotomy without any assessment of sphincter involvement  

 2 Tries to assess sphincter muscle while performing fistulotomy  

 3 Palpates and assesses sphincter muscle prior to beginning fistulotomy  

FF-IT2 Divides fistula tract over probe  

 1 Divides over probe without respect for tissue involved  

 2 Assesses muscle prior to fistulotomy but fails to reassess for muscle during fistulotomy  

 3 Assesses for muscle involvement prior to fistulotomy and continues  

 to reassess muscle during fistulotomy  

FF-IT3 Aborts fistulotomy if more muscle involved than predicted  

 1 Realizes significant muscle involvement only after fistulotomy is complete  

 2 Stops after beginning fistulotomy and plans for alternate therapy  

 3 Realizes muscle involvement prior to or very early into fistulotomy,  

 stops and plans for alternate therapy  

FF-IT4 Removes granulation tissue  

 1 Does no debridement  

 2 Does minimal debridement and leaves some granulation/necrotic  

 tissue in place. Does not send tissue sent to pathology if complex fistula  

 3 Debrides tract completely of granulation and necrotic tissue and  

 sends specimens to pathology for complex fistula  

FF-IT5 Achieves hemostasis  

 1 Makes no attempt to achieve hemostasis  

 2 Makes some effort at hemostasis with cautery but does not recheck  

 site for bleeding prior to completion of procedure  

 3 Achieves good hemostasis and rechecks site for bleeding prior to completion of procedure.  

FF-IT-T Total Score for Fistulotomy  

   
 

Comment: 
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คะแนนโดยรวมในทกัษะการผ่าตดั 
 

Domain of Surgical Notes L-1 L-2 L-3 L-4 L-5 

Performance       

Respect for Tissue Appropriate handling of tissue,      

 minimizes tissue damage through      

 appropriate use of instruments and      

 appropriate force      

Time and Motion Efficient and ergonomic movement      

Instrument Handling Competent use of instruments, fluid      

 movements without stiffness or      

 awkwardness      

Knowledge of Familiar with names and uses of      

Instruments instrument required for this      

 procedure, does not ask for wrong      

 instrument or use incorrect names      

 when asking for instruments      

Flow of Operation Demonstrates forward planning;      

 course of operation demonstrated      

 through effortless flow from one      

 move to the next      

Use of Assistant Strategically used assistants to the      

(if applicable) best advantage at all times      

       

Knowledge of Specific Demonstrated familiarity with all      

Procedure steps of the operation /procedure      

       

Quality of Final Product       

Based on the OVERALL 
performance, the candidate’s 
current competence 

L-1 – Below the level of a general surgeon. 
L-2 – Could function as a general surgeon. Basic 
competence in technical skills. 
L-3– Borderline CR surgeon. 
L-4 – Competent as an independent CR surgeon. 
More advanced competence in technical skills. 
L-5– Could practice without supervision as a 
colorectal surgeon. Could function as an 
independent practitioner. Professionally 
sophisticated. At an exemplary level would also 
imply the person is competent enough to act as a 
resource to other health care professionals. 
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EPA 7: Endorectal Advancement Flap Skill Assessment 
 

คาํแนะนํา : ใหพิ้จารณาประเมินการปฏิบติัของแพทยป์ระจาํบา้นในแต่ละขั้นตอนโดยใหค้ะแนน ตามการปฏิบติั

จริงของแพทยป์ระจาํบา้น 
 

EAF-IT Endorectal Advancement Flap Score 

   

EAF-IT1 Creates flap of mucosa, submucosa and circular muscle  

 1 Does not understand appropriate depth for formation of flap.  

 Unable to start procedure without direction.  

 2 Creates flap of only mucosa.  

 3 Creates flap of even depth including mucosa, submucosa and  

 circular muscle.  

   

EAF-IT2 Creates a flap with an adequate base to preserve viability  

 1 Creates flap with the width of the base more narrow that the  

 width of the apex  

 2 Creates a rectangular shaped flap with the width of the base and  

 the apex equal  

 3 Creates flap with the width of the base two to three times the  

 width of the apex to ensure adequate blood supply.  

   

EAF-IT3 Mobilizes sufficient length of flap to avoid tension  

 1 Mobilizes only one or two centimeters of flap above the apex  

 2 Mobilizes flap so that after the fistula opening excised the  

 resulting apex reaches to beyond the internal opening only when under tension.  

 3 Mobilizes flap so that after fistula opening excised the resulting  

 

apex reaches beyond the internal opening easily without tension for at least one 

centimeter.  

EAF-IT4 Excises and closes Internal Opening  

 1 Fails to excise or close the internal opening  

 

2 Realizes after starting to suture the flap in place that internal opening should be excised 

and closed.  

 3 Excises the internal opening and then closes the internal opening  

 and checks that opening is securely closed.  
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EAF-IT5 Achieves hemostasis  

 1. Leaves base of wound or flap edge bleeding with no attempt to achieve hemostasis.  

 2 Makes some effort at hemostasis with cautery but does not recheck  

 site for bleeding prior to completion of procedure  

 3 Achieves good hemostasis and rechecks site for bleeding prior to  

 completion of procedure..  

   

EAF-IT6 Sutures the flap to distal mucosa with minimal tissue trauma  

 
1 Handles flap in rough manner resulting in small tears. Places minimal number of 
sutures with large bites and ties suture tightly enough to risk ischemia of the edges.  

 

2 Handles flap gently and carefully places appropriate number of sutures. However bites 

of tissue are large and sutures are tied too tightly.  

 

3 Handles flap gently, places appropriate number of sutures including appropriate amount 

of tissue. Ties sutures securely but not so tight as to risk ischemia  

   

EAF-IT7 Ensures the flap is well perfused with no signs of ischemia  

 1 Does not inspect flap for adequate perfusion  

 2 Inspects flap but does not address areas of clear  

 ischemia/necrosis  

 3 Inspects flap for adequate perfusion. Addresses any areas of  

 ischemia/hematoma or necrosis in an appropriate manner.  

   

EAF-IT-T Total for Endorectal Advancement Flap  

   
 
 
 

Comment: 
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คะแนนโดยรวมในทกัษะการผ่าตดั 
 

Domain of Surgical Notes L-1 L-2 L-3 L-4 L-5 

Performance       

Respect for Tissue 

Appropriate handling of tissue, minimizes tissue 
damage through appropriate use of instruments 
and appropriate force      

       

Time and Motion Efficient and ergonomic movement      

Instrument Handling Competent use of instruments, fluid      

 movements without stiffness or      

 awkwardness      

Knowledge of Familiar with names and uses of      

Instruments instrument required for this      

 procedure, does not ask for wrong      

 instrument or use incorrect names      

 when asking for instruments      

Flow of Operation Demonstrates forward planning;      

 course of operation demonstrated      

 through effortless flow from one      

 move to the next      

Use of Assistant Strategically used assistants to the      

(if applicable) best advantage at all times      

       

Knowledge of Specific Demonstrated familiarity with all      

Procedure steps of the operation /procedure      

       

Quality of Final Product       

Based on the OVERALL 
performance, the candidate’s 
current competence 

L-1 – Below the level of a general surgeon. 
L-2 – Could function as a general surgeon. Basic 
competence in technical skills. 
L-3– Borderline CR surgeon. 
L-4 – Competent as an independent CR surgeon. 
More advanced competence in technical skills.      

 

L-5– Could practice without supervision as a 
colorectal surgeon. Could function as an 
independent practitioner. Professionally 
sophisticated. At an exemplary level would also 
imply the person is competent enough to act as a 
resource to other health care professionals.      
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EPA 8: Ligation of Intersphincteric Fistula Tract (LIFT) skill assessment 
 

คาํแนะนํา : ใหพิ้จารณาประเมินการปฏิบติัของแพทยป์ระจาํบา้นในแต่ละขั้นตอนโดยใหค้ะแนนตามการปฏิบติั

จริงของแพทยป์ระจาํบา้น 
 

LIFT-IT Ligation of Intersphincteric Fistula Tract (LIFT) Score 

   

LIFT-IT1 Identification the location of internal opening  

 1 Does not identify the internal opening. Unable to start procedure without direction.  

 2 Identify the internal opening with one method either by H2O2 injection or fistula probe.  

 3 Identify the internal opening with both by H2O2 injection and fistula probe.  

   

LIFT-IT2 Identification and making incision over the intersphincteric groove  

 1 Incorrect identification of the intersphincteric groove  

 2 Correct identification of the intersphincteric groove  

   

LIFT-IT3 Correctly dissection in the intersphincteric plane  

 1 Dissection in wrong plane causing perforation of internal  

 sphincter or excessive bleeding from external sphincter  

 2 Correctly and gently dissect in the intersphincteric plane  

LIFT-IT4 Identify and encircle the intersphincteric fistula tract  

 1 Fails to identify the intersphincteric fistula tract  

 2 Identify and encircle the intersphincteric fistula tract but the tract was torn.  

 3 Perfectly identify and encircle the intersphincteric fistula tract.  

   

LIFT-IT5 Correctly ligate and divide the intersphincteric fistula tract  

 1. Fail to ligate and divide the intersphincteric fistula tract  

 2 Incompletely Ligate and divide the intersphincteric fistula tract  

 and need additional suture ligation to obliterate the fistula tract.  

 3 Perfectly ligate and divide the intersphincteric fistula tract  

   

LIFT-IT6 Approximate the intersphincteric space and correct wound closure  

 1 Incorrect approximate the intersphincteric space and wound closure  

 2 Perfectly approximate the intersphincteric space and wound closure  
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LIFT-IT7 Core-out or curettage the extrasphincteric part of the fistula tract  

 1 Fail to perform core-out or curettage the extrasphincteric part of  

 the fistula tract  

 2 Incomplete core-out or curettage the extrasphincteric part of the  

 fistula tract  

 3 Perfectly core-out or curettage the extrasphincteric part of the  

 fistula tract  

   

LIFT-IT-T Total for LIFT  

   
 
 
 

Comment: 
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คะแนนโดยรวมในทกัษะการผ่าตดั 
 

Domain of Surgical Notes L-1 L-2 L-3 L-4 L-5 

Performance       

Respect for Tissue Appropriate handling of tissue,      

 minimizes tissue damage through      

 appropriate use of instruments and      

 appropriate force      

Time and Motion Efficient and ergonomic movement      

Instrument Handling Competent use of instruments, fluid      

 movements without stiffness or      

 awkwardness      

Knowledge of Familiar with names and uses of      

Instruments instrument required for this      

 procedure, does not ask for wrong      

 instrument or use incorrect names      

 when asking for instruments      

Flow of Operation Demonstrates forward planning;      

 course of operation demonstrated      

 through effortless flow from one      

 move to the next      

Use of Assistant Strategically used assistants to the      

(if applicable) best advantage at all times      

       

Knowledge of Specific Demonstrated familiarity with all      

Procedure steps of the operation /procedure      

       

Quality of Final Product       

Based on the OVERALL  L-1 – Below the level of a general surgeon.      

performance, the candidate’s 
current competence 

L-2 – Could function as a general surgeon. Basic 
competence in technical skills. 
L-3– Borderline CR surgeon. 
L-4 – Competent as an independent CR surgeon. 
More advanced competence in technical skills. L-
5– Could practice without supervision as a 
colorectal surgeon. Could function as an 
independent practitioner. Professionally 
sophisticated. At an exemplary level would also 
imply the person is competent enough to act as a 
resource to other health care professionals.      
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EPA 9: Laparoscopic Sigmoidectomy 
คําแนะนํา : ใหพิจารณาประเมินการปฏิบัติของแพทยประจําบานในแตละข้ันตอนโดยใหคะแนนตามการปฏิบัติ
จริงของแพทยประจําบาน 

E Exposure Score 

E1 Demonstrates knowledge of optimum skin incision/portal/access  

 1 Does not extend an incision when struggling for access  

 2 Makes an incision clearly too small or too large  

 

3 Verbally states or marks with a pen the anatomical landmarks prior to making the 

incision. Extends incision if necessary for exposure.  

   

E2 Achieves an adequate exposure through purposeful dissection in  

 correct tissue planes and identifies all structures correctly  

 

1 Describes the structure encountered in the dissection in the wrong location. Rough blind 

palpation of abdominal contents causing damage  

 

2 Tries to maintain the standard approach despite the fact that access is proving difficult. 

Forgets to examine some of the abdominal contents  

 

3 Is able to give a running commentary to the trainer of the structures encountered. Makes 

a cautious entry through peritoneum. Systematic inspection of contents of abdomen  

   

E-T Total Score for Exposure  

   

LSC-IT Laparoscopic Sigmoid Colectomy Intraoperative Technique Score 

   

LSC-IT1 Port Placement, Trocar pattern  

 1 Careless placement causing and/or inadequate pattern  

 2 Parts placed with some disregard for safety and/or optimal pattern.  

 3 Safe Placement without injury to abdominal wall structures  

LSC-IT2 Abdominal exploration  

 1 Fails to adequately identify liver, small bowel, pelvis and colon  

 

2 Identifies some but not all of the organs or identifies all organs but not in systematic 

manner  

 3 Identifies liver, small bowel, pelvis and colon in a systematic manner  

LSC-IT4 Appropriate mesenteric/bowel manipulation  

 1 Causes mesenteric or bowel injury such as large hematoma and/or significant bleeding  

 

2 Suboptimal manipulation without causing injury or causing peritoneal or serosal injury, 

small hematomas or minimal bleeding.  

 3 Gentle precise manipulation of mesentery and bowel without hematomas or bleeding  
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If using lateral to medial approach, continue. If using medial to lateral approach skip to 

LSC-IT16  

  

LSC-IT5  

Incision to start the dissection: Lateral to medial (along the left gutter starting at the pelvic 

inlet) 1 Fails to gain exposure and identify appropriate plane 2 Slow or inadequate 

identification of appropriate plane 3 Easily and quickly identifies appropriate plane   

LSC-IT6  

Taking down the lateral attachments of the sigmoid and descending colon to the abdominal 

wall and retroperitoneum 1 Fails to incise attachments 2 Incises attachments with 

difficulty 3 Easily incises attachments   

LSC-IT7  

Identifies left ureter 1 Fails to protect the ureter from significant injury 2 Has difficulty 

protecting the ureter, resulting in minor injury to the ureter 3 Easily protects the ureter   

LSC-IT8  

Identifies the hypogastric nerves 1 Fails to protect the nerves from significant injury 2 Has 

difficulty protecting the nerves, resulting in minor injury to the nerves 3 Easily protects the 

nerves   

LSC-IT9  

Release of the lateral attachments of the sigmoid/descending colon: 1 Fails to incise 

attachments 2 Incises attachments with difficulty 3 Easily incises attachments   

LSC-IT10  

Dividing the splenocolic ligament, renocolic ligament 1 Fails to incise the attachments 2 

Incises attachments with difficulty 3 Easily incises the attachments   

LSC-IT11  

Separates omental attachments from the transverse colon and flexure 1 Fails to incise the 

attachments 2 Incises attachments with difficulty 3 Easily incises the attachments   

LSC-IT12  

Make a window around IMA pedicle 1 Unable to create proximal and distal exposure of 

the IMA. 2 Struggles to create a window cephalad to the IMA. 3 Identifies the IMA 

pedicle through a window anterior to the aorta.   
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LSC-IT13  Isolation of vessels 1 Unable to circumferentially isolate the IMA 

pedicle. 2 Struggles to isolate the IMA pedicle and places the 

vessels and nerves in jeopardy. 3 Easily and safely encircles and 

isolates the IMA.  

 

LSC-IT14  Divide IMA pedicle. 1 Unable to safely divide the IMA pedicle 2 

Struggles to divide the pedicle and requires multiples attempts to 

complete 3 Safely and quickly divides the IMA pedicle with the 

chosen method.  

 

LSC-IT15  Divides IMV if length is needed to reach pelvic anastomosis 1 

Fails to isolate and divide IMV at its origin or traumatizes the vessel 

or fails to control the vessel during division. 2 Isolates IMV with 

difficulty but without injury and divides the vein with difficulty. 3 

Easily isolates and divides the IMV without traumatizing the veins  

 

To continue, skip to LSC-IT 28   

Medial to lateral approach   

LSC-IT16  Incision to start the dissection: Medial to lateral (along the 

IMA/sigmoidal artery pedicle) 1 Fails to identify IMA/sigmoidal 

artery pedicle 2 Slow or inadequate identification of IMA/sigmoidal 

artery pedicle 3 Easily and quickly identifies IMA/sigmoidal artery 

pedicle  

 

LSC-IT17  Creates an incision in the rectosigmoid mesentery into the 

pelvis, below the IMA 1 Fails to identify appropriate plane 2 Slow 

or inadequate identification of appropriate plane 3 Easily and 

quickly identifies appropriate plane  

 

LSC-IT18  Develops a plane posterior to the IMA 1 Fails to identify 

appropriate plane 2 Slow or inadequate identification of appropriate 

plane 3 Easily and quickly identifies appropriate plane  

 

LSC-IT19  Identifies the left hypogastric nerve 1 Fails to protect the nerves 

from significant injury 2 Has difficulty protecting the nerves 

resulting in minor injury to the nerves 3 Easily protects the nerves  
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LSC-IT20  Identifies the left ureter 1 Fails to protect the ureter from 

significant injury 2 Has difficulty protecting the ureter resulting in 

minor injury to the ureter 3 Easily protects the ureter  

 

LSC-IT21  Continues dissection in a plane anterior to the retroperitoneal 

fascia 1 Fails to identify appropriate plane 2 Slow or inadequate 

identification of appropriate plane 3 Easily and quickly identifies 

appropriate plane  

 

LSC-IT22  Divides IMA pedicle 1 Fails to isolate and divide IMA pedicle or 

traumatizes the vessel or fails to control the vessel during division. 2 

Isolates IMA with difficulty but without injury to the vessels and 

divides the pedicle with difficulty.  

3 Easily isolates and divides the IMA without traumatizing the 

vessels  

 

LSC-IT23  Continues medial mobilization under left colon mesentery 1 

Fails to dissect left colon from the retroperitoneum or damages 

retroperitoneum while dissecting. 2 Dissects left colon from 

retroperitoneum with difficulty and/or causes minor injury. 3 Easily 

dissects left colon from retroperitoneum  

 

LSC-IT24  Divides IMV if length is needed to reach pelvic anastomosis 1 

Fails to isolate and divide IMV at its origin or traumatizes the vessel 

or fails to control the vessel during division. 2 Isolates IMV with 

difficulty but without injury and divides the vein with difficulty. 3 

Easily isolates and divides the IMV without traumatizing the veins  

 

LSC-IT25  Release of the lateral attachments of the sigmoid/descending 

colon: 1 Fails to incise attachments 2 Incises attachments with 

difficulty 3 Easily incises attachments  

 

LSC-IT26  Dividing the splenocolic ligament, renocolic ligament 1.Fails to 

incise the attachments 2 Incises attachments with difficulty 3 Easily 

incises the attachments  

 

LSC-IT27  Separates omental attachments from the transverse colon and 

flexure 1 Fails to incise the attachments 2 Incises attachments with 

difficulty 3 Easily incises the attachments  

 

Continue below for both approaches   
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LSC-IT28  Continues the dissection inferiorly until the rectum is adequately 

mobilized 1 Fails to dissect the rectum from the sacrum or damages the 

mesorectum while dissecting or bleeding from the sacrum results 2 Dissects 

the rectum from the sacrum with difficulty and/ or causes minor injury to 

the sacrum or mesorectum. 3 Easily dissects the mesorectum from the 

sacrum  

 

LSC-IT29  Checking the length of the mobilized specimen to ensure it will be of 

adequate length without tension 1 Unable to provide adequate length to 

the left colon. 2 Struggles to identify area of fixation, avoid twisting, and 

maintain blood supply. 3 Able to follow the dissected edge of the colon 

mesentery to guarantee colon.  

 

LSC-IT30  Bowel Resection: Creating a mini-laparotomy in the left lower 

quadrant or Pfannenstiel 1 Unable to select and create a site in the 

abdominal wall that allows comfortable extraction and anastomosis. 2 

Struggles to control bleeding and retract the muscle / fascia to enter the 

abdomen. 3 Appropriate incision and exposure of the abdominal cavity.  

 

LSC-IT31  Bowel Resection: Utilizing a wound protector when the end of the 

proximal colon is delivered through the incision 1 Unable to place 

appropriate wound protection/ or failure to perform 2 Struggles to place 

wound protector 3 Appropriate selection of wound protection and easy 

placement  

 

LSC-IT32  Exteriorization, bowel resection and anastomosis: Choice of proximal 

transaction site appropriate for disease process 1 Chooses a poorly 

vascularized inappropriate segment. 2 Requires repeat transaction to 

achieve good anastomotic site. 3 Chooses well vascularized bowel with no 

complicating features.  

 

LSC-IT33  Bowel Resection: Dividing the rectum and mesorectum at a right angle 

to the bowel 1. Unable to select and divide mesentery appropriate for 

anastomosis. 2 Struggles to expose mesentery to allow right angle division 

of the mesentery at a point appropriate for resection.  

3 Uses three-point traction to expose a line of division along the mesentery 

at right angles to the colon.  

 

LSC-IT34  Exteriorization, bowel resection and anastomosis: Alignment of 

proximal and distal bowel segments for anastomosis 1 Uses twisted 

colon for anastomosis 2 Struggles to untwist or align colon, with inadequate 

vision  
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 3 Easily aligns the bowel using handover hand stretching of the proximal colon  

   

LSC-IT35 Exteriorization, bowel resection and anastomosis: Stapled or handsewn  

 1 Unable to create an anastomosis  

 2 Struggles to accomplish anastomosis  

 3 Safely uses sutures or circular stapled to create anastomosis  

LSC-IT36 Exteriorization, bowel resection and anastomosis: Containment /  

 avoidance of spillage  

 1 Gross spillage of stool with poor containment  

 2 Struggles to isolate open bowel  

 3 Contains stool and isolates anastomosis  

LSC-IT37 Test the anastomosis with air insufflations and saline filled pelvis  

 1 Fails to test the anastomosis  

 2 Tests the anastomosis via proctoscopy, incomplete inflation of the proximal colon  

 

3 Tests the anastomosis via proctoscopy, makes sure there is adequate insufflations with 

no leak.  

   

LSC-IT-T Total score for Laparoscopic Sigmoid Colectomy  

   

C Closure Score 

C-1 Completes a sound wound repair where appropriate  

 1 Ties very tight sutures, clearly strangulating soft tissue  

 2 Leaves too large a gap between sutures so that sutures are not properly opposed  

 3 Closes each layer without tension  

   

C-2 Protects the wound with dressings, splints and drains where  

 appropriate  

 1 Walks away from the operating table without briefing the  

 assistant or the nurse about required dressing  

 2 Fails to specify required dressing  

 3 Personally supervises the application of the wound dressing  

C-T Total Score for Closure  

LSC-TS Laparoscopic Sigmoid Colectomy Intra-operative Technical Skills Score 
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LSC-TS1 

Dissection techniques to preserve structures, avoid blood loss, define planes 

1 Fails to practice meticulous careful dissection 

2 Dissection accomplished with more blood loss and/or more trauma than desired 

3 Careful meticulous dissection  

LSC-TS2 

Traction and counter traction 
1 Use of expressive or inadequate force 
2 Variably has difficulty maintaining three point traction and counter traction for exposure 
3 Applies adequate atraumatic traction and counter traction 

 

LSC-TS3 

Identification of planes 
1 Consistently fails to identify proper planes 

2 Inconsistent recognition of proper planes 

 3 Consistently and easily identifies proper planes  

LSC-TS4 

Selection of appropriate instruments 

1 Demonstrates little knowledge of or regard for appropriate type and number of 

instruments 

2 Requires some guidance to the appropriate type or number of instruments 

3 Readily uses appropriate type and number of instruments  

LSC-TS5 

Reduction of blood loss / management of small vessels 

1.Fails to recognize or manage small vessels that are actively bleeding 

2 Recognizes and manages small vessels that are actively bleeding, 

but fails to anticipate and control vessels that are likely to bleed 

3 Reality recognizes and manages small vessels that are actively 

bleeding and anticipates and quickly controls vessels that are likely to heal  

LSC-TS6 

Instrument change 
1 Fails to recognize the need for an instrument change 

2 Recognizes the need for timing of instrument change 

3 Recognizes the appropriateness of instrument changes and effectively minimizes the 
number of required changes.  

LSC-TS7 

Hand Movements 
1 Fails to consistently demonstrate quick, error-free, or economical movement with either 
hand 
2 Inconsistently demonstrates quick, error-free, and/or economical movement only with 
dominant hand 
3 Always demonstrates quick, error-free, and economical 
movement with both hands  

LSC-TS8 

Tissue hand to hand transfer 
1 Fails to perform hand to hand transfer 
2 Intermittently performs hand to hand transfer 
3 Consistently performs hand to hand transfer 
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LSC-TS9 

Use of electrocautery  
1 Unsafe use of electrocautery resulting in significant risk for causing damage 
2 Intermittent unsafe use of electrocautery introducing minimal risk 
for damage or bleeding  
3 Safe use of electrocautery with no risk for damage or bleeding  

LSC-TS10 

Use bipolar or ultrasonic devices    
1 Unsafe use of bipolar or ultrasonic devices too close to healthy tissue or with too much 
tissue introducing significant risk for or causing damage  
2 Intermittent unsafe use of bipolar or ultrasonic devices introducing minimal risk for 
damage or bleeding  
3 Safe use of bipolar or ultrasonic devices with no risk of damage or bleeding  

LSC-TS-T Total score for laparoscopic sigmoid colectomy technical skills  

 Exposure 
LSC- 

Intraoperative 
Technique 

Closure LSC-TS 

 
 
 
 
 

     
 

 

 Comment:         
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คะแนนโดยรวมในทกัษะการผ่าตดั 
 

Domain of Surgical Notes L-1 L-2 L-3 L-4 L-5 

Performance       

Respect for Tissue 

Appropriate handling of tissue, minimizes tissue 
damage through appropriate use of instruments 
and appropriate force      

       

Time and Motion Efficient and ergonomic movement      

Instrument Handling 
Competent use of instruments, fluid movements 
without stiffness or awkwardness      

Knowledge of Familiar with names and uses of      

Instruments instrument required for this      

 procedure, does not ask for wrong      

 instrument or use incorrect names      

 when asking for instruments      

Flow of Operation Demonstrates forward planning;      

 course of operation demonstrated      

 through effortless flow from one      

 move to the next      

Use of Assistant Strategically used assistants to the      

(if applicable) best advantage at all times      

Knowledge of Specific Demonstrated familiarity with all      

Procedure steps of the operation /procedure      

       

Quality of Final Product       

Based on the OVERALL L-1 – Below the level of a general surgeon.      

performance, the candidate’s 
current competence 

L-2 – Could function as a general surgeon. Basic 
competence in technical skills.      

 

L-3– Borderline CR surgeon. 

     

      

 

L-4 – Competent as an independent CR surgeon. 

More advanced competence in technical skills.      

 

L-5– Could practice without supervision as a 

colorectal surgeon. Could function as an 

independent practitioner. Professionally 

sophisticated. At an exemplary level would also 

imply the person is competent enough to act as a 

resource to other health care professionals.      
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EPA 10: Laparoscopic Right Hemicolectomy 
 

คาํแนะนํา : ใหพิ้จารณาประเมินการปฏิบติัของแพทยป์ระจาํบา้นในแต่ละขั้นตอนโดยใหค้ะแนน ตามการปฏิบติัจริง

ของแพทยป์ระจาํบา้น 
 

E Exposure Score 

E1 Demonstrates knowledge of optimum skin incision/portal/access  

 1 Does not extend an incision when struggling for access  

 2 Makes an incision clearly too small or too large  

 

3 Verbally states or marks with a pen the anatomical landmarks prior to making the 

incision. Extends incision if necessary for exposure.  

   

E2 Achieves an adequate exposure through purposeful dissection in  

 correct tissue planes and identifies all structures correctly  

 1 Describes the structure encountered in the dissection in the  

 wrong location. Rough blind palpation of abdominal contents causing damage  

 2 Tries to maintain the standard approach despite the fact that  

 access is proving difficult. Forgets to examine some of the abdominal contents  

 3 Is able to give a running commentary to the trainer of the  

 structures encountered. Makes a cautious entry through  

 peritoneum. Systematic inspection of contents of abdomen  

   

E-T Total Score for Exposure  

   

LRHC-IT Laparoscopic Right Colectomy Intraoperative Technique Score 

   

LRHC-IT 1 Port Placement, Trocar pattern  

 1 Careless placement causing and/or inadequate pattern  

 2 Parts placed with some disregard for safety and/or optimal pattern.  

 3 Safe Placement without injury to abdominal wall structures  

LRHC-IT 2 Abdominal exploration  

 1 Fails to adequately identify liver, small bowel, pelvis and colon  

 2 Identifies some but not all of the organs or identifies all organs  

 but not in systematic manner  

 3 Identifies liver, small bowel, pelvis and colon in a systematic  

 manner  
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LRHC-IT3  Appropriate mesenteric/bowel manipulation  

1 Causes mesenteric or bowel injury such as large hematoma and/or significant bleeding  

2 Suboptimal manipulation without causing injury or causing peritoneal or serosal injury, 

small hematomas or minimal bleeding.  

3 Gentle precise manipulation of mesentery and bowel without hematomas or bleeding  

 

If using lateral to medial approach, continue. If using medial to lateral approach, skip to question LRHC-

IT19. If using the  

inferior/posterior approach, skip to question RHC-IT  

 

LRHC-IT8  Lateral to medial (along the right gutter starting at the cecum): Gains exposure, 

identifies planes and incises lateral peritoneal attachments  

1 Fails to gain exposure or identify appropriate plane  

2 Exposes with difficulty, Slow or inadequate identification of appropriate plane, incises 

attachments with difficulty  

3 Easily and quickly gains exposure and identifies appropriate plane, incises attachments 

easily  

 

LRHC-IT9  Dissection of the right colon from the retroperitoneum while pulling the colon toward 

the midline  

1 Fails to dissect right colon from retroperitoneum or damages retroperitoneum while 

dissecting  

2 Dissect right colon from retroperitoneum with difficulty and/or sustains minor injury  

3 Easily dissects right colon from retroperitoneum  

 

LRHC-IT10  Protects the ureter, gonadal vessels and retroperitoneal structures 1 Fails to protect 

one or more of these structures from significant injury  

2 Has difficulty protecting structures resulting in minor injury to one or more structures  

3 Protects all of these structures  

 

LRHC-IT11  Releases the mesocolon from the anterior surface of the duodenum (1st and 2nd)  

1 Fails to release mesocolon or causes damage while releasing duodenum or pancreas  

2 Incompletely or only with difficulty releases mesocolon  

3 Easily and completely releases mesocolon  
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LRHC-IT12  Mobilization of hepatic flexure: Position of patient in reverse Trendelenburg  

1 Fails to utilize appropriate patient position to facilitate hepatic flexure mobilization  

2 Inadequate use of appropriate patient position to facilitate hepatic flexure mobilization  

3 Routinely utilizes appropriate patient position to facilitate hepatic flexure mobilization  

 

LRHC-IT13  Mobilization of hepatic flexure: Omental attachments division  

1 Fails to divide the omental attachments as dictated by oncologic principles or clinical 

scenario  

2 Safely but insufficiently divides the omental attachments as dictated by oncologic 

principles clinical scenario  

3 Safely and efficiently divides the omental attachments as dictated by oncologic 

principles and clinical scenario  

 

LRHC-IT14  Mobilization of hepatic flexure: Entry to lesser sac  

1 Fails to enter the lesser sac at a point distal to the fusion of the omentum and mesocolon  

2 Safely but inefficiently enters the lesser sac at a point distal to the fusion of the 

omentum and mesocolon  

3 Safely and efficiently enters the lesser sac at a point distal to the fusion of the omentum 

and mesocolon  

 

LRHC-IT15  Mobilization of hepatic flexure: Identifies duodenum (1st and 2nd) 1 Fails to identify 

duodenum and/or causes duodenal injury  

2 Identifies duodenum with difficulty or fails to anticipate its location 3 Correctly and 

easily identifies duodenum without injury  

 

LRHC-IT16  Identification of Ileocolic vessels: Cecal traction to identify ileocolic vascular pedicle  

1 Fails to identify ileocolic pedicle or traumatizes the bowel  

2 Appropriately identifies ileocolic pedicle without traumatizing the bowel, but fails to 

apply appropriate degree and direction of traction  

3 Appropriately identifies ileocolic pedicle and applies appropriate degree and direction of 

traction without traumatizing the bowel  

 

LRHC-IT17  Identifies the avascular planes through the windows on each side of ileocolic vessels  

1 Fails to identify appropriate plane  

2 Slow or inadequate identification of appropriate plane  

3 Easily and quickly identifies appropriate plane  
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LRHC-IT18  Division of vessels  

1 Fails to ligate vessels securely by any method, resulting in pulsatile bleeding  

2 Ligates vessels, but fails to perform a high ligation, or ligation results in nonexpanding 

hematoma.  

3 Performs a secure high ligation by any method with no hematoma in one attempt.  

 

If doing lateral to medial approach, skip to LRHC-IT39   

Start of medial to lateral approach   

LRHC-IT19  Medial to lateral (along the mesenteric artery): Gains exposure and identifies 

ileocolic pedicle  

1 Fails to gain exposure and cannot identify pedicle correctly or traumatizes the bowel  

2 Exposure gained with difficulty, slow or inadequate identification of ileocolic pedicle, or 

fails to apply appropriate degree and direction of traction  

3 Easily and quickly gains exposure and identifies ileocolic pedicle and applies 

appropriate degree and direction of traction without traumatizing the bowel  

 

LRHC-IT20  Identifies the avascular planes through the windows on each side of ileocolic vessels  

1 Fails to identify appropriate plane  

2 Slow or inadequate identification of appropriate plane  

3 Easily and quickly identifies appropriate plane  

 

LRHC-IT21  Division of vessels (one from each group: none listed?  

1 Fails to ligate vessels securely by any method, resulting in pulsatile bleeding  

2 Ligates vessels, but fails to perform a high ligation, or ligation results in nonexpanding 

hematoma.  

3 Performs a secure high ligation by any method with no  

 

LRHC-IT22  Mobilizes the right colon mesocolon to release the colon and mesentery from the 

retroperitoneum and duodenum safely  

1 Fails to identify appropriate plane  

2 Slow or inadequate identification of appropriate plane  

3 Easily and quickly identifies appropriate plane  

 

LRHC-IT23  Protects the ureter, gonadal vessels and retroperitoneal structures  

1 Fails to protect one or more of these structures from significant injury  

2 Has difficulty protecting structures resulting in minor injury to one or more structures  

3 Protects all of these structures  
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LRHC-IT24  Identifies plane and incises lateral peritoneal attachments to hepatic flexure  

1 Fails to identify plane or incise attachments  

2 Identifies plane or incises attachments with difficulty  

3 Easily identifies plane and incises attachments  

 

LRHC-IT25  Mobilization of hepatic flexure: Omental attachments division  

1 Fails to divide the omental attachments as dictated by oncologic principles or clinical scenario  

2 Safely but insufficiently divides the omental attachments as dictated by oncologic principles 

clinical scenario  

3 Safely and efficiently divides the omental attachments as dictated by oncologic principles and 

clinical scenario  

 

LRHC-IT26  Mobilization of hepatic flexure: Entry to lesser sac  

1 Fails to enter the lesser sac at a point distal to the fusion of the omentum and mesocolon  

2 Safely but inefficiently enters the lesser sac at a point distal to the fusion of the omentum and 

mesocolon  

3 Safely and efficiently enters the lesser sac at a point distal to the fusion of the omentum and 

mesocolon  

 

LRHC-IT27  Mobilization of hepatic flexure: Entry to lesser sac  

1 Fails to enter the lesser sac at a point distal to the fusion of the omentum and mesocolon  

2 Safely but inefficiently enters the lesser sac at a point distal to the fusion of the omentum and 

mesocolon  

3 Safely and efficiently enters the lesser sac at a point distal to the fusion of the omentum and 

mesocolon  

 

LRHC-IT28  Mobilization of hepatic flexure: Identifies duodenum (1st and 2nd)  

1 Fails to identify duodenum and/or causes duodenal injury  

2 Identifies duodenum with difficulty or fails to anticipate its location  

3 Correctly and easily identifies duodenum without injury  

 

If doing medial to lateral, skip to question LRHC-IT39   

LRHC-IT29  Inferior/posterior approach: (small bowel mesentery attached to retroperitoneum along 

right common iliac artery): Gains exposure, identifies planes and incises terminal ileal 

mesenteric attachments  

1 Fails to gain exposure and cannot identify terminal ileal mesentery or traumatizes the bowel  

2 Exposure gained with difficulty, slow or inadequate identification of terminal ileal mesentery, or 

fails to apply appropriate degree and direction of traction  

3 Easily and quickly gains exposure and identifies terminal ileal mesentery and applies appropriate 

degree and direction of traction without traumatizing the bowel  
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LRHC-IT30  Dissects the right colon and mesentery from the retroperitoneum beginning with the 

small bowel mesentery  

1 Fails to dissect right colon from retroperitoneum or damages the retroperitoneum while 

dissecting  

2 Dissects right colon from retroperitoneum with difficulty and/or sustains minor injury 

3 Easily dissects right colon from retroperitoneum  

 

LRHC-IT31  Protects the ureter, kidneys, gonadal vessels and duodenum  

1 Fails to protect one or more of these structures from significant injury  

2. Has difficulty protecting structures resulting in minor injury to one or more structures  

3 Protects all of these structures  

 

LRHC-IT32  Releases the mesocolon from the anterior surface of the duodenum (1st and 2nd)  

1 Fails to release mesocolon or causes damage while releasing duodenum or pancreas  

2 Incompletely or only with difficulty releases mesocolon  

3 Easily and completely releases mesocolon  

 

LRHC-IT33  Mobilization of hepatic flexure: Position of patient in reverse Trendelenburg  

1 Fails to utilize appropriate patient position to facilitate hepatic flexure mobilization  

2 Inadequate use of appropriate patient position to facilitate hepatic flexure mobilization  

3 Routinely utilizes appropriate patient position to facilitate hepatic flexure mobilization  

 

LRHC-IT34  Mobilization of hepatic flexure: Omental attachments division  

1 Fails to divide the omental attachments as dictated by oncologic principles or clinical 

scenario  

2 Safely but insufficiently divides the omental attachments as dictated by oncologic 

principles clinical scenario  

3 Safely and efficiently divides the omental attachments as dictated by oncologic principles 

and clinical scenario  

 

LRHC-IT35  Mobilization of hepatic flexure: Entry to lesser sac  

1 Fails to enter the lesser sac at a point distal to the fusion of the omentum and mesocolon  

2 Safely but inefficiently enters the lesser sac at a point distal to the fusion of the omentum 

and mesocolon  

3 Safely and efficiently enters the lesser sac at a point distal to the fusion of the omentum 

and mesocolon  
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LRHC-IT36  Identification of Ileocolic vessels: Cecal traction to identify ileocolic vascular pedicle  

1 Fails to identify ileocolic pedicle or traumatizes the bowel  

2 Appropriately identifies ileocolic pedicle without traumatizing the bowel, but fails to apply 

appropriate degree and direction of traction  

3 Appropriately identifies ileocolic pedicle and applies appropriate degree and direction of 

traction without traumatizing the bowel  

 

LRHC-IT37  Identifies the avascular planes through the windows on each side of ileocolic vessels  

1 Fails to identify appropriate plane  

2 Slow or inadequate identification of appropriate plane  

3 Easily and quickly identifies appropriate plane  

 

LRHC-IT38  Division of vessels  

1 Fails to ligate vessels securely by any method, resulting in pulsatile bleeding  

2 Ligates vessels, but fails to perform a high ligation, or ligation results in nonexpanding 

hematoma.  

3 Performs a secure high ligation by any method with no hematoma in one attempt.  

 

Continue below for both approaches   

LRHC-IT39  Exteriorization, bowel resection and anastomosis: Protection of extraction wound  

1 Fails to employ a wound protector  

2 Employs an appropriately sized wound protector with difficulty or selects incorrect sized 

wound protector  

3 Easily employs a wound protector  

 

LRHC-IT40  Exteriorization, bowel resection and anastomosis: Choice of transection site 

appropriate for disease process  

1 Fails to appropriately choose and identify transection site of small and large bowel based 

upon disease process (e.g., inflammatory bowel disease, ischemia, neoplasia)  

2 Appropriately chooses transection site of small and large bowel based upon disease 

process (e.g., inflammatory bowel disease, ischemia, neoplasia), but fails to accurately 

identify site  

3 Appropriately selects transaction site of small and large bowel based upon disease process 

(e.g., inflammatory bowel disease, ischemia, neoplasia)  

 

LRHC-IT41  Exteriorization, bowel resection and anastomosis: Transection of bowel to ensure blood 

supply  

1 Fails to transect bowel area at well vascularized area  

2 Appropriately transects bowel to optimize blood supply, but fails to ensure adequate supply 

identifier ischemia bowel but  recognizes problem 

3 Appropriately transects bowel to optimize and assure blood supply 
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LRHC-IT42 Exteriorization, bowel resection and anastomosis: Construction  

 of patent anastomosis  

 1 Fails to construct a widely patent anastomosis  

 2 Constructs a widely patent anastomosis, with difficulty  

 3 Routinely and easily constructs and verifies a widely patent anastomosis  

LRHC-IT43 Exteriorization, bowel resection and anastomosis: Containment /  

 avoidance of spillage  

 1 Major contamination or spillage  

 2 Minor contamination or spillage  

 3 No contamination or spillage  

LRHC-IT-T Total score for Laparoscopic Right Hemicolectomy Intraoperative Technique  

   

C Closure Score 

C-1 Completes a sound wound repair where appropriate  

 1 Ties very tight sutures, clearly strangulating soft tissue  

 2 Leaves too large a gap between sutures so that sutures are not properly opposed  

 3.Closes each layer without tension  

C-2 Protects the wound with dressings, splints and drains where appropriate  

 1.Walks away from the operating table without briefing the  

 assistant or the nurse about required dressing  

 2 Fails to specify required dressing  

 3 Personally supervises the application of the wound dressing  

C-T Total Score for Closure  

   

LRHC-TS Laparoscopic right hemi-colectomy Technical Skills Score 

   

LRHC-TS1 Dissection techniques to preserve structures, avoid blood loss, define planes  

 1 Fails to practice meticulous careful dissection  

 2 Dissection accomplished with more blood loss and/or more trauma than desired  

 3 Careful meticulous dissection  

LRHC-TS2 Traction and counter traction  

 1 Use of expressive or inadequate force  

 

2 Variably has difficulty maintaining three point traction and counter traction for 

exposure  

 3 Applies adequate atraumatic traction and counter traction  
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LRHC-TS3 Identification of planes  

 1 Consistently fails to identify proper planes  

 2 Inconsistent recognition of proper planes  

 3 Consistently and easily identifies proper planes  

LRHC-TS4 Selection of appropriate instruments  

 1 Demonstrates little knowledge of or regard for appropriate type  

 and number of instruments  

 2 Requires some guidance to the appropriate type or number of instruments  

 3 Readily uses appropriate type and number of instruments  

LRHC-TS5 Reduction of blood loss / management of small vessels  

 1 Fails to recognize or manage small vessels that are actively bleeding  

 2 Recognizes and manages small vessels that are actively bleeding,  

 but fails to anticipate and control vessels that are likely to bleed  

 

3 Reality recognizes and manages small vessels that are actively bleeding and anticipates 

and quickly controls vessels that are likely to heal  

LRHC-TS6 Instrument change  

 1 Fails to recognize the need for an instrument change  

 2 Recognizes the need for timing of instrument change  

 3 Recognizes the appropriateness of instrument changes and  

 effectively minimizes the number of required changes.  

LRHC-TS7 Hand Movements  

 1 Fails to consistently demonstrate quick, error-free, or  

 economical movement with either hand  

 2 Inconsistently demonstrates quick, error-free, and/or economical  

 movement only with dominant hand  

 3 Always demonstrates quick, error-free, and economical  

 movement with both hands  

LRHC-TS8 Tissue hand to hand transfer  

 1.Fails to perform hand to hand transfer  

 2 Intermittently performs hand to hand transfer  

 3 Consistently performs hand to hand transfer  

LRHC-TS9 Use of electrocautery  

 1 Unsafe use of electrocautery resulting in significant risk for causing damage  

 

2 Intermittent unsafe use of electrocautery introducing minimal risk for damage or 

bleeding  

 3 Safe use of electrocautery with no risk for damage or bleeding  
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LRHC-TS10 Use bipolar or ultrasonic devices    

  1 Unsafe use of bipolar or ultrasonic devices too close to healthy  

  tissue or with too much tissue introducing significant risk for or   

  causing damage     

  2 Intermittent unsafe use of bipolar or ultrasonic devices   

  introducing minimal risk for damage or bleeding   

  3 Safe use of bipolar or ultrasonic devices with no risk of damage  

  or bleeding     

       

LRHC-TS-T Total for Laparoscopic Right Hemicolectomy Intraoperative   

  Technique     

  Exposure LRHC-Intraoperative Closure LRHC-TS 

   Technique    

       

      

Comment:      
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คะแนนโดยรวมในทกัษะการผ่าตดั 
 

Domain of Surgical Notes L-1 L-2 L-3 L-4 L-5 

Performance       

Respect for Tissue Appropriate handling of tissue,      

 minimizes tissue damage through      

 appropriate use of instruments and      

 appropriate force      

Time and Motion Efficient and ergonomic movement      

Instrument Handling Competent use of instruments, fluid      

 movements without stiffness or      

 awkwardness      

Knowledge of 

Familiar with names and uses of instrument 
required for this procedure, does not ask for 
wrong instrument or use incorrect names      

Instruments when asking for instruments      

       

Flow of Operation Demonstrates forward planning;      

 course of operation demonstrated      

 through effortless flow from one      

 move to the next      

Use of Assistant Strategically used assistants to the      

(if applicable) best advantage at all times      

Knowledge of Specific 

Procedure 
Demonstrated familiarity with all 
steps of the operation /procedure 

     

     

     

Quality of Final Product       

Based on the OVERALL L-1 – Below the level of a general surgeon.      

performance, the candidate’s 
current competence 

L-2 – Could function as a general surgeon. Basic 
competence in technical skills.      

 

  L-3– Borderline CR surgeon. 

L-4 – Competent as an independent CR surgeon. 

More advanced competence in technical skills. 

L-5– Could practice without supervision as a 

colorectal surgeon. Could function as an 

independent practitioner. Professionally 

sophisticated. At an exemplary level would also 

imply the person is competent enough to act as a 

resource to other health care professionals.      
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ภาคผนวกท่ี๑๐ 
ข้ันขีดความสามารถ (Milestones) ระหวางการฝกอบรมแพทยประจําบาน 

ศัลยศาสตรลําไสใหญและทวารหนัก 
 

Milestones 0-6 เดือน 6-12 เดือน 12-18 เดือน 18-24 เดือน 
     

EPA: Abdominal Colectomy L2, L3 L3, L4 L3, L4 L4, L5 
     

EPA: Low anterior resection L2 L2, L3 L3, L4 L4 
     

EPA: Abdominoperineal Resection (APR) L2 L2, L3 L3, L4 L4 
     

EPA: Total / Subtotal Colectomy L2 L2, L3 L3, L4 L4 
     

EPA: Total Proctocolectomy and IPAA L2 L2 L2, L3 L3, L4 
     

EPA: Surgery in colonic obstruction L2 L2, L3 L3, L4 L4, L5 
     

EPA: Laparoscopic colectomy L2 L2 L2, L3 L3, L4 
     

EPA: Colonoscopy-Diagnostic L2, L3 L3, L4 L3, L4 L4, L5 
     

EPA: Colonoscopy-Therapeutic L3 L3, L4 L3, L4 L4, L5 
     

EPA: Hemorrhoidectomy L2, L3 L3, L4 L3, L4 L4, L5 
     

EPA: Anal Abscess/fistula Surgery L2, L3 L3, L4 L3, L4 L4, L5 
     

EPA: Anal fissure Surgery L2, L3 L3, L4 L3, L4 L4, L5 
     

EPA: Rectal Prolapse Surgery L2 L2 L2, L3 L3, L4 
     

Anatomy and Physiology L3, L4 L3, L4 L4 L4, L5 

:Medical Knowledge     
     

Benign Perianal and Anal Disease Processes L3, L4 L3, L4 L4 L4, L5 

: Medical Knowledge     
     

Benign Perianal and Anal Disease Processes L3, L4 L3, L4 L4 L4, L5 

: Patient Care     
     

Benign Neoplasia: Medical Knowledge L3, L4 L3, L4 L4 L4, L5 
     

Large bowel obstruction: Patient Care L3, L4 L3, L4 L4 L4, L5 
     

Rectal Cancer: Medical Knowledge L3, L4 L3, L4 L4 L4, L5 
     

Rectal cancer: Patient Care L3, L4 L3, L4 L4 L4, L5 
     

Rectal Prolapse: Medical Knowledge L3, L4 L3, L4 L4 L4, L5 
     

Rectal prolapse: Patient Care L3, L4 L3, L4 L4 L4, L5 
     

Pelvic Floor Disorder: Medical Knowledge L3, L4 L3, L4 L4 L4, L5 
     

Pelvic Floor Disorder: Patient Care L3, L4 L3, L4 L4 L4, L5 
     

Interpersonal and Communication Skills L3, L4 L3, L4 L4 L4, L5 

Professionalism L3, L4 L3, L4 L4 L4, L5 

Systems-based Practice L3, L4 L3, L4 L4 L4, L5 
     

Practice-based Learning and Improvement L3, L4 L3, L4 L4 L4, L5 
     

 
 

L 1 = not allowed to practice (EPA) 
L 2 = practice (EPA) with full supervision 
L 3 = practice (EPA) with supervision on demand  
L 4= “unsupervised” practice allowed 
L 5= supervision task may be given 
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ภาคผนวกท่ี๑๑ 
ตัวอยางรายงานการประเมินข้ันขีดความสามารถของแพทยประจําบาน 

อนุสาขาลําไสใหญและทวารหนัก (Milestone Report) 
 

๑. Benign Perianal and Anal Disease Processes — Patient Care 

๒. Benign Perianal and Anal Disease Processes — Medical Knowledge 

๓. Colonic Neoplasia — Medical Knowledge 

๔. Large Bowel Obstruction — Patient Care 

๕. Rectal Cancer — Patient Care 

๖. Rectal Cancer — Medical Knowledge 

๗. Rectal Prolapse — Patient Care 

๘. Rectal Prolapse — Medical Knowledge 

๙. Pelvic Floor Disorder: Medical Knowledge 

๑๐. Pelvic Floor Disorder: Patient Care 

๑๑. Interpersonal and Communication Skills 

๑๒. Professionalism 

๑๓. Systems-based Practice 

๑๔. Practice-based Learning and Improvement 
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Benign Perianal and Anal Disease Processes — Patient Care 
 

Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 Level 5 
     

� Lists some common � Discusses epidemiology of � Demonstrates knowledge � Assesses specific history � Understands and discusses 

diagnoses common diagnoses of common diagnoses; details in formulation of current controversies in 

� Lists some options for � Articulates options for demonstrates some differential diagnosis; disease incidence and 

problems requiring urgent intervention and knowledge of specialty independently performs prevalence 

urgent intervention some component steps examination exam for diagnosis � Demonstrates proficiency 

� Lists some options for the � Articulates options for � Recognizes situations confirmation as 

elective treatment elective treatment and requiring urgent � Independently identifies a teaching assistant in the 

� Lists common some component steps intervention; with need for urgent component steps of urgent 

complications of � Articulates variances in assistance, directs intervention; proficiently intervention 

operative procedures progress after treatment appropriate resuscitation directs appropriate � Understands and discusses 

 implementation and and completes indicated resuscitation and selects current controversies in 

 investigational options intervention and completes indicated therapy; demonstrates 

  � With assistance, selects intervention proficiency as a teaching 

  and directs or performs � Independently selects and assistant in the component 

  initial elective treatment, directs or performs initial steps of elective operative 

  operative or nonoperative elective treatment, management 

  � Recognizes disease operative or non-operative, � Reviews and assesses 

  progression, treatment including discussion with practice results and uses the 

  failure, and complications, patient regarding risk benefit information to effectively 

  and implements analysis modify practice 

  management � Anticipates, diagnoses, and  

   proficiently manages  

   disease progression,  

   treatment failure, or  

   complications in a timely  

   manner  

     

Comment:     
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Benign Perianal and Anal Disease Processes — Medical Knowledge 
 

Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 Level 5 

� Lists some components of � Discusses some � Demonstrates knowledge � Integrates anatomy, � Discusses new theories of 

anatomy, physiology, components of anatomy, of physiology, anatomy, physiology, pathogenesis, physiologic disturbance 

pathogenesis, and physiology, pathogenesis, pathogenesis, and and histopathology and disease pathogenesis 

histopathology and histopathology histopathology � Distinguishes and justifies � Discusses investigational 

� Lists some processes that � Discusses some processes � Demonstrates urgent vs. elective options for disease 

require urgent that require urgent understanding of processes approaches for initial treatment and prevention 

management management requiring urgent treatment; distinguishes � Discusses investigational 

� Lists some general elective � Discusses mechanism of management and justifies appropriate options for disease 

treatment action for some initial � Demonstrates resuscitation preparatory treatment and prevention 

recommendations elective treatment understanding of initial to urgent management � Discusses investigational 

� Lists some treatment recommendations elective treatment � Distinguishes and justifies options for decreasing risks 

options for disease � Discusses some treatment recommendations and their non-operative vs. operative associated with 

progression or recurrence options for disease limitations approaches for initial management of disease 

 progression or recurrence � Demonstrates knowledge elective treatment progression or recurrence 

  of treatment options for � Distinguishes and justifies  

  disease progression or treatment options for  
  

recurrence 
 

  disease progression or  
    

   recurrence, including the  

   associated risks, in the  

   context of previous  

   treatment attempts  

 

 

Comment: 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

127



Colonic Neoplasia — Medical Knowledge 
 

Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 Level 5 

� Lists some components � Discusses some � Demonstrates knowledge � Integrates anatomy, � Discusses investigational 

of anatomy, components of anatomy, of pathogenesis, tumor markers and other 

pathogenesis, pathogenesis, anatomy, pathogenesis, histopathology, genetics, staging modalities 

histopathology, genetics, histopathology, genetics, histopathology, genetics, and staging for colon cancer � Discusses investigational 

and staging for colon and staging for colon and staging for colon cancer and polyps and polyposis chemotherapeutic options 

cancer and polyps and cancer and polyps and and polyps and polyposis syndromes � Discusses investigational 

polyposis syndromes polyposis syndromes syndromes � Distinguishes and justifies modalities for posttreatment 

� Lists common agents in � Discusses mechanism of � Demonstrates use of specific neo-adjuvant surveillance 

neoadjuvant and action for some understanding agents and protocols for � Discusses controversial or 

adjuvant therapy neoadjuvant and adjuvant of treatment protocols and stage-based therapy and emerging modalities for 

� Lists modalities for post therapies complications complications management of recurrent 

treatment surveillance � Discusses guidelines for � Demonstrates � Justifies post-treatment disease 

� Lists common sites and post-treatment surveillance understanding of stage- 
surveillance strategies 

� Discusses advanced 

relative risks of recurrence � Recognizes and discusses based posttreatment genetic and treatment based upon timing and 

� Lists surveillance risk factors for recurrence surveillance patterns of local and distant concepts for polyposis 

schedule for patients � Discusses postpolypectomy � Demonstrates recurrence syndromes 

with polyps surveillance schedule understanding of � Distinguishes and justifies  

� Lists polyposis syndromes � Discusses polyposis therapeutic options for palliative vs. curative  

and knows some differences syndrome treatment plan, recurrence management of recurrence  

between them timing, and type of � Demonstrates 
 

� Justifies timing and  
 

procedures understanding of polyp 
 

 
procedure type for various 

 
  

surveillance schedule 
 

  polyposis syndromes  
  

� Demonstrates 
 

    

  understanding   

  of polyposis syndrome   

  treatment plan, timing, and   

  specific procedures   

     

Comment:     
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Large Bowel Obstruction — Patient Care 
 

Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 Level 5 

� Displays limited � Discusses strategies for � Discusses strategies for � Appropriately assesses � Understands and 

understanding of clinical clinical- and image-guided clinical- and image-guided clinical presentation, discusses current 

or image-based therapy with limited therapy with limited staging, and imaging, and controversies in 

presentation understanding of results understanding of results justifies appropriate assessment and therapy 

� Lists some medical, image- and benign/malignant and benign/malignant therapy � Demonstrates proficiency 

guided, or surgical options etiologies etiologies � Independently selects and as a teaching assistant in the 

completes component steps component steps for management and � Articulates some � Articulates some 

treatment component steps for component steps for for definitive, staged, or definitive, staged, or 

palliative treatment using palliative treatment using � Lists common definitive, staged, or definitive, staged, or 

complications and their palliative treatment using palliative treatment using endoscopic, MIS, and endoscopic, MIS, and 

traditional surgical traditional surgical management endoscopic, minimally endoscopic, minimally 
approaches approaches � Limited understanding of invasive surgery (MIS), and invasive surgery (MIS), and 

need for post-treatment traditional surgical traditional surgical � Anticipates, diagnoses, and � Reviews and assesses 

proficiently manages practice results and uses strategies for definitive approaches approaches 
treatment failure or the information to therapy, adjuvant therapy, � Recognizes variances in � Recognizes variances in 

or surveillance dependent medical, interventional, medical, interventional, surgical complications in a effectively modify practice 

timely manner � Discusses controversies 
upon histo-pathology and surgical recovery, and and surgical recovery, and 

� Appropriately directs and emerging theories  
begins investigation begins investigation  

posttreatment strategies for regarding post- treatment  � Recognizes need for � Recognizes need for 
 

definitive therapy, adjuvant strategies for definitive  posttreatment strategies for posttreatment strategies for 
 

therapy, or surveillance therapy, adjuvant  definitive therapy, adjuvant definitive therapy, adjuvant 
 

dependent upon therapy, or surveillance  therapy, or surveillance therapy, or surveillance 
 

histopathology 
 

 dependent upon dependent upon  
   

 histopathology histopathology   

     

Comment:     
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Rectal Cancer — Patient Care 
 

Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 Level 5 

� Lists some imaging options � Discusses strategies for � Formulates appropriate � Assesses imaging � Understands and 

for TNM staging imaging, but has limited imaging strategy and information and justifies a discusses current 

� Lists some surgical options understanding of interprets result TNM-based treatment controversies regarding 

for management and interpretation of results � With assistance, selects strategy image-based treatment 

treatment � Articulates surgical options and completes the � Independently selects and strategies 

� Lists common and some component steps component steps for TAE, completes component � Demonstrates proficiency 

complications and for transanal excision (TAE), TME, restorative steps for TAE, TME, as a teaching assistant for 

management of those TME, restorative proctectomy, and APR restorative proctectomy, TAE, TME, restorative 

complications proctectomy, and anterior � Implements management and APR proctectomy, and APR 

� Lists modalities of perineal resection (APR) of complications � Anticipates, diagnoses, and � Reviews and assesses 

posttreatment surveillance � Recognizes variances from � Understands that proficiently manages practice results, and uses 

� Lists potential evaluation the normal post-operative posttreatment surveillance complications in a timely information to effectively 

and treatment of recurrence course and begins strategies vary by stage manner modify practice 
 

� Discusses treatment of � Directs post-treatment � Understands and  investigation 

 � Discusses modalities for recurrence and potential surveillance strategies discusses current 

 post-treatment surveillance complications � Implements curative vs. controversies regarding 

 � Discusses evaluation of  palliative intervention for surveillance 

 recurrence  recurrence � Understands and 
  

discusses evolving     

    management of recurrent 

    disease 
 

 

  Comment 
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Rectal Cancer — Medical Knowledge 
 

Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 Level 5 

� Lists some components of � Discusses some � Demonstrates knowledge � Integrates anatomy, � Discusses investigational 

anatomy, pathogenesis, components of anatomy, of anatomy, pathogenesis, pathogenesis, tumor markers and other 

histopathology, genetics, pathogenesis, histopathology, genetics, histopathology, genetics, staging modalities 

and staging histopathology, genetics, and staging and staging � Discusses investigational 

� Lists common agents in and staging � Demonstrates � Distinguishes and justifies chemotherapeutic and 

neo-adjuvant and adjuvant � Discusses mechanism of understanding of treatment use of specific neoadjuvant radiation options 

therapy action for some neoadjuvant protocols and and adjuvant � Discusses investigational 

� Lists modalities for and adjuvant complications agents and protocols for modalities for posttreatment 

posttreatment surveillance therapies � Demonstrates stage-based therapy and surveillance 

� Lists common sites and � Discusses guidelines for understanding of stage complications � Discusses controversial or 

relative risks of recurrence post-treatment surveillance based post-treatment � Justifies post-treatment emerging modalities for 

 � Recognizes and discusses surveillance surveillance strategies management of recurrent 

 risk factors for recurrence � Demonstrates based upon timing and disease 

  understanding of patterns of local and  

  therapeutic options for distant recurrence  

  recurrence � Distinguishes and justifies  

   palliative vs. curative  

   management of recurrence  

     

 

Comment: 
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Rectal Prolapse — Patient Care 

Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 Level 5 

� Lists some imaging options � Discusses strategies for � Formulates an appropriate � Assesses history and � Assesses history and 

(defecography std x-rays vs. imaging and physiology but investigative work-up after physical, imaging, and physical, imaging, and 

MRI) and physiologic studies has limited ability to conducting appropriate physiologic data, and physiologic data, and 

(anorectal manometry interpret results history and physical justifies treatment strategy justifies treatment strategy 

[ARM], electromyographic � Discusses key steps of � With assistance, performs � Independently performs � Independently performs 

[EMG], Pudendal Nerve abdominal rectopexy and key steps of rectopexy, transabdominal and transabdominal and 

resection/rectopexy 
  

Terminal Motor Latency resection/rectopexy, and perineal repair of rectal perineal repair of rectal 

(laparoscopic vs. open); perineal repair; discusses prolapse; discusses newer prolapse; discusses newer [PNTML], Colon Transit  

ventral rectopexy ventral rectopexy 
Studies) useful in evaluation discusses key steps of newer modalities for rectal 

� Independently performs � Independently performs perineal repair of rectal prolapse 
of rectal prolapse 

prolapse � With assistance, performs surgery for rectal prolapse; surgery for rectal prolapse; 
� Lists options for treatment 

� Discusses rationale for key steps of surgery for appropriately involves appropriately involves 
of rectal prolapse 

rectopexy vs. resection rectal prolapse repair multidisciplinary team for multidisciplinary team for 
� Lists common 

rectopexy � Recognizes and repairs of associated pelvic repairs of associated pelvic 
complications associated 

� Recognizes disease implements management of organ prolapse organ prolapse 
with pelvic prolapse 

progression and variances complications 
� Anticipates, diagnoses, and � Anticipates, diagnoses, and 

surgeries proficiently manages proficiently manages 
from normal post-operative 

 
  

  

complications in a timely complications in a timely  
course and begins 

 
  

manner manner  
investigations 

 

    

 

Comment: 

 

 

132



Rectal Prolapse — Medical Knowledge 
 

Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 Level 5 

� Lists some components of � Discusses some � Demonstrates knowledge � Integrates anatomy and � Proposes investigational 

anatomy and physiology of components of anatomy of anatomy and physiology physiology of rectal research in anatomic or 

rectal prolapse and physiology of rectal of rectal prolapse prolapse physiologic disturbances 

� Lists some imaging options prolapse � Demonstrates � Integrates results of � Discusses new 

(defecography, air � Discusses strategies for understanding of imaging and physiologic investigational modalities 

contrast barium enema) imaging and physiology appropriate imaging and testing and correlates for rectal prolapse 

and physiologic studies but has limited ability to physiologic evaluation appropriately with � Discusses current 

(ARM, EMG, PNTML, Colon interpret results � Demonstrates knowledge anatomical and controversies in treatment 

Transit Studies) useful in � Discusses rationale for of success rates for physiological abnormalities options 

transabdominal versus treatment options, and � Justifies appropriate 
 

evaluating rectal prolapse  

perineal techniques for surgical management of treatment interventions for 
 

� Lists options for treatment 
 

rectal prolapse anterior compartment rectal and general pelvic 
 

of rectal prolapse 
 

 

prolapse organ prolapse 
 

   

 

 

Comment: 
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Pelvic Floor Disorders — Patient Care 
 

Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 Level 5 

� Lists some imaging options � Discusses strategies for � Formulates an appropriate � Assesses history and � Assesses history and 

(e.g., transanal ultrasound, imaging and physiology but investigative work-up after physical, imaging, and physical, imaging, and 

magnetic resonance imaging has limited ability to conducting appropriate physiologic data and physiologic data and 

[MRI], interpret results history and physical justifies treatment strategy justifies treatment strategy 

proctography) and � Discusses key steps of � With assistance, performs � Independently performs � Independently performs 

physiologic studies (e.g., sphincteroplasty and key steps of sphincteroplasty; acquires sphincteroplasty; acquires 

ARM, EMG, PNTML, Colon rationale for biofeedback, sphincteroplasty; discusses skills for sacral nerve skills for sacral nerve 

surgical interventions, and newer modalities for fecal stimulation (SNS) and other stimulation (SNS) and other Transit Studies) useful in 
medical management 

  

evaluation of fecal 
incontinence modalities as they modalities as they 

� Discusses rationale for � With assistance, performs becomes available becomes available 
incontinence and 

biofeedback, surgical key steps of surgery for � Independently performs � Independently performs 
constipation 

interventions, and medical rectal prolapse, rectocele, surgery for rectal prolapse, surgery for rectal prolapse, � Lists options for treatment 

management and enterocele rectocele, and enterocele, or rectocele, and enterocele, or 
of incontinence 

� Recognizes disease � Recognizes and appropriately involves appropriately involves 
� Lists options for treatment 

progression and variances implements management of multidisciplinary team for multidisciplinary team for 
of outlet obstruction 

from normal post-operative complications repairs repairs 
� Lists common 

course and begins 
 

� Anticipates, diagnoses, and � Anticipates, diagnoses, and 
complications associated 

 

investigations 
 

proficiently manages proficiently manages 
with pelvic floor surgeries 

 

  

complications in a timely complications in a timely    

   manner manner 

     

 

 

Comment: 
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Pelvic Floor Disorders — Medical Knowledge 
 

Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 Level 5 

� Lists some components of � Discusses some � Demonstrates knowledge � Integrates anatomy and � Proposes investigational 

anatomy and physiology of components of anatomy of anatomy and physiology physiology of pelvic floor research in anatomic or 

pelvic floor disorders and physiology of pelvic of pelvic floor disorders disorders physiologic disturbances 

� Lists some imaging options floor disorders � Demonstrates � Integrates results of � Discusses new 

(e.g., transanal ultrasound, � Discusses strategies for understanding of imaging and physiologic investigational modalities 

MRI, proctography)and imaging and physiology appropriate imaging and testing and correlates for pelvic floor disorders 

physiologic studies (e.g., but has limited ability to physiologic evaluation appropriately with � Discusses current 

ARM, EMG, PNTML, Colon interpret results � Demonstrates knowledge anatomical and controversies in treatment 

� Discusses rationale for of success rates for physiological abnormalities options 
Transit Studies) useful in 

biofeedback, surgical treatment options � Justifies appropriate 
 

evaluating pelvic floor  

interventions, and medical 
 

treatment interventions 
 

disorders   

management 
   

� Lists options for treatment 
   

    

of fecal incontinence and     

pelvic outlet obstruction     

     

 

Comment: 
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Anatomy and Physiology — Medical Knowledge 
 

Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 Level 5 

� Lists some important � Discusses important � Completely describes � Assesses history and � Reviews and assesses the 

muscular components of muscular components of important muscular physical, imaging, and frequency of time 

the pelvic floor and the the pelvic floor and the components of the pelvic physiologic data and physiology studies would 

innervation innervation floor and the innervation justifies treatment strategy change surgical decisions 

� Lists major arterial supply, � Discusses major arterial � With assistance, can � Independently and in personal practice 

venous, and lymphatic supply, venous, and demonstrate knowledge of proficiently demonstrates � Demonstrates proficiency 

drainage for the colorectum lymphatic drainage for the the surgical approaches to knowledge of the anatomy as a teaching assistant for 

and small bowel colorectum and small the major arterial supply, demonstrate the surgical the evaluation of functional 

� Lists major hormonal and bowel venous, and lymphatic approaches to the major bowel disorders and altered 

chemical � Discusses the major drainage for the arterial supply, venous, and intestinal physiology 

neurotransmitters hormonal and chemical colorectum and small lymphatic drainage for the � Discusses current 

involved in the control of neurotransmitters involved bowel colorectum and small controversies the 

intestinal motility and in the control of intestinal � Defines the appropriate bowel assessment of functional 

secretion/absorption motility and evaluation of major � Independently interprets bowel disorders 

� Lists common functional secretion/absorption hormonal and chemical the physiologic diagnostic � Reviews outcome data 

bowel disorders � Discusses common neurotransmitters involved studies collected and uses this 

 investigational strategies in the control of intestinal � Anticipates, diagnoses, and data to change practice 

 for common functional motility and proficiently manages the  

 bowel disorders but has secretion/absorption assessment and evaluation  

 limited ability to interpret (disease specific) of anorectal physiology  

 results � With help, can formulate   

  strategies for evaluation of   

  common functional bowel   

  disorders, but requires   

  guidance to interpret   

     

Comment:     
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Systems-based Practice — 

� Utilizes/accesses outside resources 
 
� Demonstrates awareness of and accommodation to circumstances affecting patient care, including the patient’s financial resources and other factors that can affect health care delivery and quality  
� Understands the basics of patient safety and clinical risk management, with emphasis on avoidance of medical errors 

� Uses technology and external resources to accomplish safe and effective health care delivery 

 

Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 Level 5 

� Rarely demonstrates � Occasionally demonstrates � Consistently demonstrates � Consistently demonstrates � Is a leader in the area of 

proficiency in systems based proficiency in systems-based proficiency in systems based proficiency in systems-based systems-based practice; 

practice practice practice in common practice in most clinical advice is frequently sought 

  clinical situations situations in relating to difficult 

    situations 

     
 

 

 

Comment: 
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Practice-based Learning and Improvement — 

� Self-evaluates performance 
 
� Incorporates feedback 

� Identifies strengths, deficiencies, and limits in self-knowledge and expertise 

� Sets learning and improvement goals in a manner that fosters productive self-directed learning 

� Actively participates in quality improvement project(s) 
 
� Locates, appraises, and assimilates evidence from scientific studies pertinent to patients 

� Uses technology to enhance patient care and self-improvement 
 
� Evaluates and analyzes patient care outcomes 

� Utilizes an evidence-based approach to patient care 
 

Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 Level 5 

� Rarely demonstrates � Occasionally demonstrates � Regularly demonstrates � Consistently demonstrates � Is a leader in the area of 

proficiency in practice-based proficiency in practice based proficiency in practice-based proficiency in practice based practice-based learning; 

learning learning learning learning advice is frequently sought 

    in relating to difficult 

    situations 

     

 

Comment: 
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Professionalism — 
 
� Exhibits ethical and responsible behavior, including respect, compassion, honesty, and integrity, in all aspects of practice and scholarly activity 

� Accountable to patients, society and the profession and acknowledges errors 
 
� Maintains responsibility for his or her own emotional, physical, and mental health, including fatigue awareness and avoidance, and commitment to lifelong learning and self-assessment 

 
� Demonstrates sensitivity to diverse patient, staff, and support personnel populations  
� Considers needs of patients, families, and colleagues 

� Demonstrates a high standard of ethical behavior and a commitment to continuity of care 

Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 Level 5 

� Rarely demonstrates � Occasionally demonstrates � Consistently demonstrates � Consistently demonstrates � Is a leader in the area of 

professional behaviors professional behaviors and professional behaviors and professional behaviors and professionalism; advice is 

and attitudes expected of attitudes expected of a colon attitudes expected of a colon attitudes expected of a colon frequently sought in relating 

a colon rectal surgery rectal surgery resident rectal surgery resident in rectal surgery resident in to difficult situations 

resident  common situations most clinical situations  

     

 

Comment 
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Interpersonal and Communication Skills — 

� Provides team-based care and develops productive relationships with patients, peers, staff members, and interdisciplinary care team members 
 
� Ensures that patients understand their condition(s) and treatments, encourages questions from patients, and provides explanations appropriate to patient needs  
� Educates and counsels patients, families, and colleagues when appropriate 

 
� Identifies and accommodates special communication needs of vulnerable populations (e.g. children, elderly, patients with complex biomedical, psychosocial conditions; persons with disabilities; immigrant and refugee 

populations; veterans; prisoners; LGBT [lesbians, gay, bisexual, transgender] patients; etc.) 
 
� Uses technology and information sharing modalities to facilitate communication 

Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 Level 5 

� Rarely demonstrates � Occasionally demonstrates � Consistently demonstrates � Consistently demonstrates � Is a leader in the area of 

proficiency in interpersonal proficiency in interpersonal proficiency in interpersonal proficiency in interpersonal interpersonal and 

and communication skills and communication skills and communication skills in and communication skills in communication skills; 

  common clinical situations most clinical situations advice is frequently 

    sought in relating to 

    difficult situations 

     

 

Comment: 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
  

140



ภาคผนวกท่ี๑๒ 
จํานวนหัตถการและการผาตัดท่ีแพทยประจําบานอนุสาขาศัลยศาสตรลําไสใหญและทวารหนักตองบันทึก 

ในแบบบันทึกประสบการณการทําหัตถการหรือการผาตัด (Case Logbook)  
ในระหวางการฝกอบรมเพ่ือใชเพ่ือการประกอบการสอบเพ่ือวุฒิบัตรฯ 

 

 
Procedures for hemorrhoids ๓๐ ราย 
Abscess/ fistula ๓๐ ราย 
Procedures for fissure ๕ ราย 
Prolapse procedures ๒ ราย 
Colonoscopy ๖๐ ราย 
Colectomy ๑๕ ราย 
Low anterior resection ๖ ราย 
Abdominoperineal resection ๒ ราย 
Coloanal or IPAA ๒ ราย 
Stoma procedures ๑๕ ราย 
Minimally invasive surgery of colon and rectum ๕ ราย 
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ภาคผนวกท่ี๑๓ 
การวัดและประเมินผลผูสมัครสอบเพ่ือวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพ 

สาขาศัลยศาสตรลําไสใหญและทวารหนัก 
 
๑. ขอกําหนดในการสมัครสอบเพ่ือวุฒิบัตรฯ 
 
 ๑.๑ คุณสมบัติผูมีสิทธิ์เขาสอบ 
 

๑.๑.๑ เปนผูท่ีผานการฝกอบรมศัลยศาสตรลําไสใหญและทวารหนักในสถาบันฝกอบรมท่ีผาน
การประเมินโดยคณะกรรมการฝกอบรมและสอบฯและไดรับการรับรองโดยราชวิทยาลัย
ศัลยแพทยแหงประเทศไทยและแพทยสภา  

๑.๑.๒ ผูมีสิทธิ์สอบวุฒิบัตรฯ จะตองผานการฝกอบรมครบตามหลักสูตรท่ีสถาบันฝกอบรม
กําหนด ท้ังนี้ระยะเวลาของการฝกอบรมตองไมนอยกวา ๒๑ เดือน และสถาบันฝกอบรม
พิจารณาแลวเห็นสมควรใหเขาสอบได  

๑.๑.๓ ผูผานการฝกอบรมมีสิทธิ์สมัครสอบเพ่ือวุฒิบัตรภายใน๕ป หลังการฝกอบรม หากพน
ระยะเวลา ๕ ปหลังสําเร็จการฝกอบรมไปแลวและผูผานการฝกอบรมยังไมสมัครสอบ
หรือยังสอบไมผานในการสอบเพ่ือวุฒิบัตรฯ ใหถือวาคุณสมบัติของการผานการฝกอบรม
ศัลยศําสตรลําไสใหญและทวารหนักนั้นเปนโมฆะ หากยังตองการสอบเพ่ือวุฒิบัตรฯตอง
เขาเริ่มฝกอบรมแพทยประจําบานอนุสาขา ศัลยศาสตรลําไสใหญและทวารหนักใหม 

 
 ๑.๒ เอกสารท่ีตองใชประกอบการสมัครสอบวุฒิบัตรฯ ประกอบดวย 

๑.๒.๑ ใบรับรองและเสนอชื่อเขาสอบจากผูรับผิดชอบหลักสูตรการฝกอบรมฯ ของสถาบันนั้น 
๑.๒.๒ ใบสมัครของราชวิทยาลัยศัลยแพทยแหงประเทศไทย เพ่ือเขาสอบประเมินความรูความ

ชํานาญ เพ่ือวุฒิบัตรฯ พรอมท้ังชําระคาธรรมเนียมตามกําหนด  
๑.๒.๓ สําเนาวุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติศัลยศาสตร 
๑.๒.๔ รายงานประสบการณการเรียนรูระหวางฝกอบรมตลอดหลักสูตร (Portfolios) ตามแบบ

รายงาน ซ่ึงคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบไดกําหนดข้ึน โดยรายงานนี้ตอง
ประกอบดวย 
ก.  ประสบการณชวยทําผาตัดและประสบการณทําหัตถการหรือทําผาตัดดวยตนเองใน
โรคทางลําไสใหญและทวารหนัก (Case Logbook) โดยตองมีจํานวนของผูปวยตลอด
การฝกอบรมไมนอยกวากําหนดไวในภาคผนวกท่ี๑๐ 
ข.  การประเมินข้ันขีดความสามารถ (Milestones) 
ค.  การประเมินทักษะการผาตัดหรือหัตถการโดยใชกิจกรรมวิชาชีพท่ีเชื่อม่ันได 
(Entrusted Professional Activity: EPA) 

๑.๒.๕ เอกสารยืนยันการมีประสบการณในการทําวิจัยตามท่ีคณะกรรมการฝกอบรมฯกําหน  
ประกอบดวย 
ก.  สําเนาพิมพตนฉบับผลงานวิจัยหรือรายงานฉบับสมบูรณตามรูปแบบท่ีกําหนดโดย
ราชวิทยาลัยศัลยแพทยฯเปนภาษาอังกฤษ นิพนธตนฉบับนี้ไมนับ case report หรือ
case series เปนนิพนธตนฉบับท่ีจะใชเปนเอกสารประกอบในการสมัครสอบเพ่ือ
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วุฒิบัตรฯ โดยผลงานวิจัยนี้ตองตีพิมพในวารสารการแพทยอันเปนท่ียอมรับของ
อนุกรรมการฝกอบรมและสอบสาขาศัลยศาสตรลําไสใหญ และทวารหนัก หรือสําเนา
นิพนธตนฉบับไดนําเสนอเปนภาษาอังกฤษในท่ีประชุมวิชาการไดประชุมนานาชาติ การ
ประชุมของราชวิทยาลัยศัลยแพทยแหงประเทศไทย และ/หรือ การประชุมอ่ืนซ่ึง
อนุกรรมการฝกอบรมและสอบฯ เห็นชอบและรับรอง 
ข.   ใบรับรองจํากคณะกรรมการจริยธรรมการวจิัยในมนุษย 
ค.  Certificate of Basic Surgical Research & Methodology 

 
๒.การสอบเพ่ือวุฒิบัตรฯของแพทยสภา 
 ผูท่ีมีคุณสมบัติครบสําหรับการสอบเพ่ือวุฒิบัตรฯและสงเอกสารท่ีตองใชในการสอบวุฒิบัตรฯ ครบ
และถูกตอง จะเปนผูมีสิทธิท่ีจะเขาสอบเพ่ือวุฒิบัตรฯการตัดสินถึงคุณสมบัติของผูมีสิทธิเขาสอบรวมถึงความ
สมบูรณและความถูกตองของเอกสารท่ีใชประกอบการสมัครสอบโดย คณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบฯถือ
วาเปนท่ีสิ้นสุด ราชวิทยาลัยศัลยแพทยแหงประเทศไทยจะจัดใหมีการสอบปละ ๑ ครั้งใหเสร็จสิ้นภายในเดือน
กรกฎาคมของทุกป การสอบประกอบดวย  
 ๒.๑  สอบขอเขียน 
 ๒.๒  สอบสัมภาษณ 

๒.๓ การสอบอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบฯจะเห็นสมควรและไดแกไขปรับปรุง 
หรือเพ่ิมเติมโดยจะแจงใหสถาบันฝกอบรมและผูเขารับการฝกอบรมรับทราบกอนการสอบ
๑๒ เดือน 

 
๓.  เกณฑการตัดสินผาน 
 ผูท่ีจะไดรับวุฒิบัตรศัลยศาสตรลําไสใหญและทวารหนักนั้นตองสอบผานท้ังการสอบขอเขียนและ
การสอบสัมภาษณรวมถึงการสอบอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะอนุกรรมการฝกอบรมฯจะเห็นสมควรและไดแกไขปรับปรุง
หรือ เพ่ิมเติม 
 

๓.๑ การสอบขอเขียนชนิด MEQ (modified essay question) ใชการตัดสินแบบอิงเกณฑ 
กําหนดเกณฑผานรอยละ ๘๐หรือ๑๒ ใน ๑๕ ขอ โดยแตละขอตองผาน minimal passing 
level (MPL) ของขอนั้น ๆ หรือตามแตคณะกรรมการฝกอบรมและสอบฯเห็นสมควร 

๓.๒ ผูท่ีสอบผานขอเขียนแลว จึงมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ 
๓.๓ การสอบสัมภาษณตองไดคะแนนสอบผานจากคณะกรรมการสอบ ๕ใน๖ ทาน 
๓.๔ ผูท่ีสอบผานขอเขียนแลว สามารถคงใชสิทธิในการสอบสัมภาษณเปนเวลา ๒ปนับตั้งแตวันท่ีมี 

คุณสมบัติครบในการสอบสัมภาษณ ถาสอบสัมภาษณไมผานภายในเวลา ๒ปตองเริ่มตนสอบ
ขอเขียนใหม 

๓.๕ ผูเขาสอบขอเขียนหรือสอบสัมภาษณสามารถยื่นอุทธรณผลการสอบตอประธานอนุกรรมการ
ฝกอบรมและสอบอนุสาขาศัลยศาสตรลําไสใหญและทวารหนักเพ่ือขอใหทบทวนการตัดสิน
ผลการสอบท่ีสงสัยได โดยตองขอยื่นอุทธรณทันทีเม่ือทราบผลการสอบและตองดําเนินการ
ตามประกาศเรื่องการจบและการอุทธรณเพ่ือทบทวนการตัดสินผลการสอบเพ่ือวุฒิบัตรและ
หนังสืออนุมัติฯท่ีประกาศโดยอนุกรรมการฝกอบรมและสอบอนุสาขาศัลยศาสตรลําไสใหญ
และทวารหนักในคราวนั้น ๆ 
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