International Council of Ophthalmology’s Ophthalmology Surgical Competency Assessment Rubrics (ICO-OSCAR)
้
จัดทําขึน
) เพือ
. ใชในการประเมิ
นการเรียนการสอนด ้านทักษะและเทคนิคการผ่าตัดทางจักษุ วท
ิ ยารูปแบบต่างๆ
โดยแต่ละหัตถการจะถูกจําแนกออกตามลําดับขัน
) ตอนการผ่าตัด และการให ้คะแนนในแต่ละขัน
) ตอนจะถูกแบ่งตามองค์ความรู ้ของผู ้ถูกประเมินออกเป็ น 4 ระดับ คือ
้
ควรปรับปรุง(novice), พอใช(beginner),
ปานกลาง(advanced beginner) และดี(competent) ตามรายละเอียดในตาราง
ิ) สุดลง
ผู ้ประเมินจะต ้องทําเครือ
. งหมายวงกลมรอบผลการประเมินในแต่ละขัน
) ตอน และทุกครัง) หลังจากการประเมินสน
ผู ้ประเมินควรกล่าวสรุปขัน
) ตอนทีถ
. ก
ู ต ้องรวมถึงให ้คําแนะนํ าแก่ผู ้ถูกประเมิน ทัง) นีก
) ารประเมินทักษะในการผ่าตัดดังกล่าวของ ICO-OSCARs
ี. วชาญจากหลายประเทศทัว. โลก
นัน
) ได ้จัดทําขึน
) โดยผู ้เชย
ICO-OSCAR Instructor Directions
1. Observe resident cataract surgery.
2. Ideally, immediately after the case, circle each rubric description box that you observed. Some people like to let the resident circle the box
on their own first. If the case is videotaped, it can be reviewed and scored later but this delays more effective prompt feedback.
3. Record any relevant comments not covered by the rubric.
4. Review the results with the resident.
5. Develop a plan for improvement (e.g. wet lab practice/tips for immediate next case).
Suggestions:
•

If previous cases have been done, review ICO-OSCAR data to note areas needing improvement.

•

If different instructors will be grading the same residents, it would be good that before starting using the tool they grade together several
surgeries from recordings, so they make sure they are all grading in the same way.

ICO-Ophthalmology Surgical Competency Assessment Rubric Extracapsular Cataract Extraction (ICO-OSCAR: ECCE)

การผ่ าตัดต้ อกระจกด้ วยวิธีเปิ ดถุงหุ้มเลนส์
วันที. _____________
ผู ้สอบ ____________
ผู ้ประเมิน __________
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2
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4

5

6

ควรปรับปรุง
(คะแนน = 2)

พอใช ้
(คะแนน = 3)

ปานกลาง
(คะแนน = 4)

ดี
(คะแนน = 5)

ไม่สามารถ
ทําได ้
แม ้ได ้รับการ
แนะนํ า
(คะแนน= 0)

การปูผ ้าช่องก่อนเริม
. ทํา ไม่สามารถทําได ้ หากไม่ได ้รับการแนะนํ า ทําได ้ด ้วยการได ้รับคําแนะนํ าเพียงเล็กน ้อย
หัตถการ(Draping)
และควรให ้ผู ้สอบเริม
. ทําใหม่อก
ี ครัง)
แต่ไม่สามารถเก็บขนตาได ้หมด

เก็บขนตาได ้เกือบหมด
เก็บขนตาได ้หมด
และการปูผ ้าช่องนัน
) มียงั คงมีบางส่วนทีบ
. และไม่มส
ี ว่ นใดมาบดบังทัศนวิ
ั การผ่าตัด
ดบังทัศนวิสย
สัยการผ่าตัด
การจัดตําแหน่งของตา ไม่สามารถจัดตาให ้อยูใ่ นตําแหน่งทีเ. หมา สามารถจัดตาให ้คงทีแ
. ละอยูใ่ นตําแหน่งทีเ. ห สามารถจัดตาให ้คงทีแ
. ละอยูใ่ นตําแหน่ง สามารถจัดตาให ้คงทีแ
. ละอยูใ่
ข ้างทีจ
. ะทําหัตถการ
ะสมได ้
มาะสมได ้ดีพอใช ้
ทีเ. หมาะสมได ้ดี
นตําแหน่งทีเ. หมาะสมได ้ดีมาก
แต่ยงั คงมีอป
ุ สรรคอยูบ
่ ้างระหว่างการทํา
การเปิ ดแผลเยือ
. บุตาแล ไม่สามารถเปิ ดแผลผ่าตัดเพือ
. เข ้าถึงscle สามารถเปิ ดแผลผ่าตัดเพือ
. เข ้าถึงscleraได ้ สามารถเปิ ดแผลผ่าตัดเพือ
. เข ้าถึงsclera สามารถเปิ ดแผลผ่าตัดเพือ
. เข ้า
ะการจีเ) พือ
. หยุดเลือด(S raได ้
แต่ยงั มีอป
ุ สรรคและขาดความมัน
. ใจ
ได ้ โดยมีอป
ุ สรรคเพียงเล็กน ้อย
ถึงscleraได ้เป็ นอย่างดี
cleral access &
และการจีเ) พือ
. หยุดเลือด(Cauterization) ความแรงและตําแหน่งในการจีเ) พือ
. หยุดเลือด ความแรงและตําแหน่งในการจีเ) พือ
. หยุดเ ความแรงและตําแหน่งในการจี)
Cauterization)
ลือดเหมาะสม
เพือ
. หยุดเลือดถูกต ้องเหมาะส
ไม่ถก
ู บริเวณรวมถึงความแรงในการใช ้จีไ) ยังไม่เหมาะสม
ม่เหมาะสม
ม
การลงแผลผ่าตัดเพือ
. ค ความลึก,
ความลึก, ตําแหน่ง,และความยาวของแผล
ลอดเลนส์(Scleral or ตําแหน่ง,และความยาวของแผลไม่ถก
ู ต ้อ ถูกต ้องเพียงอย่างใดอย่างหนึง.
Corneo-scleral
ง
Incision)

ความลึก,
ตําแหน่ง,และความยาวของแผล
ถูกต ้องเพียง 2 ใน 3

ความลึก,
ตําแหน่ง,และความยาวของแผ
ล ถูกต ้องทัง) 3 อย่าง

ขาดความรู ้ในเรือ
. งของชนิด, ปริมาณ,
ต ้องการคําแนะนํ าเพียงเล็กน ้อยจึงจะทําได ้
รวมถึงลําดับขัน
) ในการใส่viscoelastic ทราบถึงลําดับขัน
) ตอนในการใส่viscoelastic
การใช ้viscoelasticทีถ
. ู ต ้องใช ้ความพยายามอย่างมากหรือพยา แต่ไม่ทราบถึงชนิดและปริมาณทีเ. หมาะสม
กต ้อง และปลอดภัย
ยามหลายครัง) ในการใส่viscoelasticเข ้า
่ อ
่ งหน ้าลูกตา(anterior
สูช
chamber)ผ่านทางparacentesis
ไม่สามารถใช ้cystitomeได ้อย่างเหมาะส สามารถใช ้cystitomeได ้ดีพอใช ้
ม เช่น
ความลึกเหมาะสม
กําหนดนํ) าหนักมือในการเปิ ดเยือ
. หุ ้มเลนส์แต่ยงั คงทําให ้เลนส์เคลือ
. นอยูบ
่ ้าง
การเปิ ดแผลถุงหุ ้มเลน
ไม่ได ้ ลึกหรือตืน
) จนเกินไป
และมีอป
ุ สรรคในการเปิ ดflapเพือ
. เริม
. ต ้น
ส์ด ้านหน ้า(Anterior
ทําให ้เลนส์เคลือ
. น
Capsulotomy)
. งต่อการเกิดzonules lysisและradial
เสีย
tear
รวมถึงไม่สามารถเปิ ดflapเพือ
. เริม
. ต ้นได ้

ต ้องการคําแนะนํ าเพียงเล็กน ้อยจึงจะทํา สามารถใส่viscoelasticได ้ถูก
ได ้ ลําดับขัน
) ตอน ปริมาณ
ต ้องเหมาะสม
รวมถึงชนิดของviscoelasticทีใ. ช ้มีความ ทัง) ลําดับขัน
) ตอน ชนิด
ถูกต ้องและเหมาะสม
และประมาณ
บริเวณปลายของเข็มปลายตัด(Cannula โดยทีไ. ม่ต ้องได ้รับคําแนะนํ า
tip)อยูใ่ นตําแหน่งทีเ. หมาะสม
สามารถใช ้cystitomeได ้ดีปานกลาง
สามารถใช ้cystitomeได ้เป็ นอ
ความลึกในการลงแผลเหมาะสม
ย่างดี ความลึก ขนาด
ยังคงพบว่ามีการเคลือ
. นของเลนส์อยูบ
่ ้า และรูปร่างของแผลทีเ. ปิ ดถูกต ้
ง
องเหมาะสม
รวมถึงขนาดและรูปร่างของแผลทีเ. ปิ ดยัง
ไม่ถก
ู ต ้องเหมาะสม
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ขอบแผลและขนาดแผลทีข
. ยายไม่เหมาะ ระหว่างทําพบม่านตาออกมานอกแผล(Iris
มีการรั.วของแผลเพียงเล็กน ้อย
สม เกิดอันตรายต่อม่านตาระหว่างทํา
ขนาดของแผลทีข
. ยายใหญ่เพียงพอต่อ
prolapse) แผลรั.ว
. ยายไม่ครบถ ้ว รวมถึงขนาดของแผลทีข
. ยายไม่ใหญ่เพียงพอ การคลอดเลนส์
การขยายแผลเพือ
. คลอ หรือแม ้แต่แนวของแผลทีข
นต่อเนือ
. งกับแผลเดิมหรือระดับความลึก
ขอบแผลไม่ขนานไปกับแนวแผลเดิม
ดเลนส์
) แผลเดิม
ผิดกับชัน

สามารถขยายแผลได ้อย่างถูก
ต ้องเหมาะสม
โดยขอบของแผลทีข
. ยายขนา
7
นไปกับแนวแผลเดิม
ไม่มม
ี า่ นตาออกมารบกวน
และง่ายต่อการคลอดเลนส์
ไม่สามารถแยกnucleusออกจากcapsul ไม่สามารถแยกnucleusออกจากcapsuleได ้ สามารถแยกnucleusออกจากcapsuleไ สามารถแยกnucleusออกจาก
Nucleus
eได ้อย่างสมบูรณ์
อย่างสมบูรณ์
ด ้สมบูรณ์ได ้ด ้วยตนเอง
capsuleได ้อย่างสมบูรณ์และถู
Hydrodissection
8
)
แม ้จะเกิดจากการพยายามมากกว่าหนึง. ค กต ้อง.
ทําให ้ไม่สามารถหมุนหรือคลอดเลนส์ได ้ แต่ผู ้ผ่าตัดทราบถึงปั ญหาทีเ. กิดขึน
และผู ้ผ่าตัดไม่ทราบถึงปั ญหาทีเ. กิดขึน
)
และสามารถแก ้ไขให ้การผ่าตัดดําเนินต่อไปไ รัง)
ด้
คลอดเลนส์ แล ้วเกิดภาวะแทรกซ ้อน
วิธก
ี ารทํา
คลอดเลนส์ได ้ แม ้วิธก
ี าร
คลอดเลนส์(nucleus)ได ้อย่าง
รวมถึงการเคลือ
. นตัวและตําแหน่งของเลนส์(n รวมถึงการเคลือ
. นตัวและตําแหน่งของเล สมบูรณ์และถูกต ้องตรงตามขั )
การคลอดเลนส์(nucleu ซึง. ทําให ้ถุงหุ ้มเลนส์ด ้านหลังฉีกขาด
9
s)
จนไม่สามารถประคองเลนส์(nucleus)ไว ้ ucleus)ถูกต ้อง แต่ไม่สามารถคลอดเลนส์ได ้ นส์(nucleus)ทําได ้ไม่ถก
ู ต ้อง
นตอน
ได ้
aspirationได ้อย่างยากลําบากทัง) ในด ้าน Aspirationทําได ้พอใช ้
Aspirationทําได ้ปานกลาง
Aspirationทําได ้ดี
ตําแหน่งของaspiration
ทัง) เรือ
. งของตําแหน่งของtip ตําแหน่งของรูtip ทัง) เรือ
. งของตําแหน่งของtip
ถูกต ้องทัง) ตําแหน่งของtip
tipซึง. ควรอยูบ
่ ริเวณใต ้ต่อถุงหุ ้มเลนส์ด ้าน aspiration flow
และตําแหน่งของรูtip
ตําแหน่งรูtip และaspiration
และaspirateโดยทีพ
. ยายามไม่ให ้tipอุดตัน ระหว่างนํ าเลนส์(cortex)ส่วนทีเ. หลือกอ flow
หน ้า
Irrigation และ
ระหว่างนํ าเลนส์(cortex)ส่วนทีเ. หลือกออกยัง อกยังทําได ้ช ้า
สามารถนํ าเลนส์cortexออกไ
ตําแหน่งของรูของtipทีค
. วรอยูด
่ ้านบน
Aspiration
ทําได ้ช ้า ไม่ราบรืน
.
ด ้หมดอย่างราบรืน
. และเหมาะส
และaspiration flow
ไม่ราบรืน
. โดยเฉพาะบริเวณsub. นํ าเลนส์(cortex)ส่ว นอกจากนีย
10 เพือ
่ อสมควร
incision
มตามสถานการณ์ คือ
) งั ไม่สามารถนํ าเลนส์(cortex) และคงเหลือเลนส์cortexอยูพ
นทีเ. หลือออก
และคงเหลือเลนส์cortexเพียงเล็กน ้อย ในกรณีปกติจะดึงเลนส์cortex
ส่วนทีเ. หลือออกได ้หมด
ตัง) ฉากและเข ้าหาศูนย์กลางรูม่
รวมถึงระหว่างทํามีการไปดูดหรือรบกวน
านตา ในกรณีทม
ี. zี onule
ม่านตาและถุงหุ ้มเลนส์ด ้านหน ้า
lysisจะดึงออกทางด ้านข ้างต่อ
บริเวณทีม
. zี onule lysisนัน
)
เป็ นต ้น
ไม่สามารถใส่เลนส์แก ้วตาเทียมได ้
การใส่เลนส์แก ้วตาเทียมทําได ้อย่างยากลําบ สามารถใส่เลนส์แก ้วตาเทียมได ้
สามารถใส่เลนส์แก ้วตาเทียมไ
าก
แต่ยงั อุปสรรคเล็กน ้อย
ด ้อย่างถูกต ้องและราบรืน
.
ทัง) ในเรือ
. งการปรับทิศทางของเลนส์แก ้วตาเที ในด ้านการควบคุมความตืน
) ลึกของช่องห ทัง) ในด ้านการควบคุมความตืน
)
ยม
น ้าลูกตาให ้คงที.
ลึกของช่องหน ้าลูกตาให ้คงที.
การใส่เลนส์แก ้วตาเทีย
11
และการควบคุมความตืน
) ลึกของช่องหน ้าลูกต และการปรับให ้ขาของเลนส์แก ้วตาเทียม การเปิ ดแผลผ่าตัดทีก
. ว ้างพอดี
ม(Intraocular lens)
าให ้คงที.
เข ้าไปอยูภ
่ ายในถุงหุ ้มเลนส์ทงั ) สองข ้าง กับชนิดของเลนส์เทียมทีใ. ส่
ต ้องใช ้ความพยายามหลายครัง) ในการดันขาทั )
รวมถึงการปรับให ้ขาทัง) สองข
งสองของเลนส์แก ้วตาเทียมให ้เข ้าไปอยูภ
่ ายใ
องเลนส์แก ้วตาเทียมอยูใ่ นถุง
นถุงหุ ้มเลนส์
หุ ้มเลนส์
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ไม่สามารถร ้อยไหมเข ้ากับเข็มได ้
การเย็บแผลผ่าตัดด ้วยไหมทําได ้พอใช ้
การเย็บแผลผ่าตัดด ้วยไหมทําได ้ช ้า
แต่ยงั มีข ้อผิดพลาดอยูบ
่ ้าง เช่น
ตําแหน่งและทิศทาง(ตามแนวรัศมีของกร ตําแหน่งและทิศทางของไหมทีเ. ย็บ
การเย็บปิ ดแผลผ่าตัด(
) กระจกตาทีเ. ย็บ
12
ะจําตา)ยังทําได ้ไม่ถก
ู ต ้อง
รวมถึงความลึกของชัน
การร ้อยไหม)
) ความลึกของกระจก .
รวมถึงการเย็บผิดชัน
ตา
ซึง. ควรให ้เริม
. ต ้นทําขัน
) ตอนนีใ) หม่อก
ี ครัง)
ไม่สามารถปรับความตึงของไหมทีเ. ย็บให ้ไหมทีเ. ย็บตึง
เหมาะสมได ้ ทําให ้เกิดรอยย่นทีก
. ระจกตา ยังสามารถสังเกตเห็นรอยย่นทีก
. ระจกตาได ้อ
การเย็บปิ ดแผลผ่าตัด( รวมถึงจํานวนครัง) ในการผูกปมไหมไม่เห ยูบ
่ ้าง
13 การผูกปมและการฝั งป มาะสม ทําให ้ไม่สามารถฝั งปมได ้
การผูกปมไหมถูกต ้องและสามารถฝั งปมได ้
ม)

เย็บแผลผ่าตัดด ้วยไหมทําได ้ค่อนข ้างดี เย็บแผลผ่าตัดด ้วยไหมทําได ้
ทัง) ความยาว ความลึก
อย่างถูกต ้องและราบรืน
.
ทิศทางและระยะห่างระหว่างไหมทีเ. ย็บ ทัง) ความยาว ทิศทาง ความลึก
และระยะห่างระหว่างไหมทีเ. ย็
บNo difficulty

ไหมทีเ. ย็บตึงกําลังพอเหมาะจนไม่เห็นร
อยย่นของกระจกตา
แต่อาจพบกระจกตาโค ้งผิดรูปได ้บ ้าง
ไม่มก
ี ารรั.วซึมของแผล
อาจพบบางส่วนของปมทีฝ
. ั งโผล่ออกมา
จากแผลผ่าตัด

ไหมทีเ. ย็บตึงพอดี
ไม่ทําให ้เกิดรอยย่นหรือการโค ้
งผิดรูปของกระจก
แผลไม่รั.วซึม
และสามารถฝั งปมได ้หมด
ไม่มส
ี ว่ นใดส่วนหนึง. โผล่พ ้นอ
อกมาจากแผลผ่าตัด
ไม่สามารถนํ าviscoelasticออกได ้หมดไ สามารถนํ าviscoelasticออกมาได ้เกือบหมด สามารถนํ าviscoelasticออกมาได ้หมด สามารถนํ าviscoelasticออกม
ต ้องใช ้เครือ
. งมือหรือวิธก
ี ารอืน
. ๆช่วยเพือ
. ให ้แผ แผลไม่รั.วซึม
าได ้หมดโดยทีไ. ม่มอ
ี ป
ุ สรรค
การปิ ดแผลผ่าตัดด ้วย ม่สามารถปิ ดแผลผ่าตัดด ้วยนํ) าได ้
หรือไม่ได ้เช็คการรั.วซึมและความดันของ ลผ่าตัดไม่รั.วซึม
มีการเช็คแผลและความดันลูกตาหลังกา แผลไม่รั.วซึม
นํ) า
14
อาจมีความดันลูกตาตอนปิ ดแผลผ่าตัดทีไ. ม่เ รปิ ดแผล
ความดันลูกตาเหมาะสม
และการนํ าviscoelastic ลูกตาภายหลังการปิ ดแผลผ่าตัด
หมาะสม
และสามารถแก ้ไขความดันลูกตาให ้อยูใ่
ออกจากช่องหน ้าลูกตา
แต่สามารถแก ้ไขให ้เหมาะสมได ้ในภายหลัง นระดับทีเ. หมาะสมได ้หลังตรวจพบ

เพิม
. เติม
ไม่สามารถประคองให ้ตาอยูน
่ งิ. ได ้
ลักษณะของแผล
และลักษณะการใช ้เครือ
. งมือไม่ถก
ู ต ้อง
การจัดตําแหน่งของลูก
ทําให ้เกิดการโค ้งผิดรูปของกระจกตา
15 ตา
และลักษณะการใช ้เครื.
องมือ
16

ตําแหน่งของตาเมือ
. มอ
งผ่านกล ้องจุลทรรศน์

17 เยือ
. บุตาและกระจกตา

ความระมัดระวังในการใ
18 ช ้เครือ
. งมือเมือ
. อยูภ
่ ายใ
นลูกตา

บ่อยครัง) ทีไ. ม่สามารถทําให ้ตาอยูใ่ นท่ามองตร ตาอยูใ่ นท่ามองตรงเกือบตลอด
ตาอยูใ่ นท่ามองตรงตลอดเวล
งได ้ และยังมีการโค ้งผิดรูปของกระจกตาอยู่ มีการโค ้งผิดรูปของกระจกตาเพียงเล็กน ้ า
อย
ไม่มก
ี ารโค ้งผิดรูปของกระจกต
า
เนือ
. งจากความกว ้างและตําแห
น่งของแผลทีเ. หมาะสม
ต ้องจัดท่าหลายครัง) เพือ
. ให ้ตากลับมาอยู่ ต ้องจัดท่าให ้ตากลับมาอยูต
่ รงกลางเป็ นบางค มีการเคลือ
. นของลูกตาออกจากศูนย์กลา รูมา่ นตาอยูบ
่ ริเวณศูนย์กลางข
ตรงกลาง
รัง)
งเพียงเล็กน ้อย(สังเกตได ้จากตําแหน่งข องกล ้องจุลทรรศน์ตลอดการผ่
องรูมา่ นตา)
าตัด
เกิดความเสียหายขึน
) กับเนือ
) เยือ
. ทัง) สองช เกิดความเสียหายเพียงเล็กน ้อยต่อเนือ
) เยือ
. ทัง) ทําถูกต ้องและเหมาะสมตามขัน
) ตอน
ทําได ้ถูกต ้องและเหมาะสมตา
นิดในระหว่างทําการผ่าตัด
สองชนิดในระหว่างการผ่าตัด
แต่ยงั คงมีความเสียหายเกิดขึน
) กับเนือ
) เยื. มขัน
) ตอน
อทัง) สอง
และไม่เกิดความเสียหายต่อเนื)
อเยือ
. ทัง) สองชนิด
บ่อยครัง) ทีเ. ครือ
. งมือไปสัมผัสกับอวัยวะภา เกิดบางครัง)
เกิดน ้อยครัง)
ไม่เกิดเลย
ยในของลูกตา เช่น เยือ
. หุ ้มเลนส์ตา
ม่านตา และเซลล์เยือ
. บุด ้านในกระจกตา
เป็ นต ้น

4

ทําไม่ได ้

ทําได ้บางครัง)
และสามารถเลือกใช ้เครือ
. งมือหรือวิธก
ี ารได ้อ
ย่างเหมาะสม อาทิการเลือกใช ้
hooksและring เป็ นต ้น
ระยะเวลารวมในการทํา มีการสูญเปล่าของสารนํ) าทีใ. ช ้พอสมควร มีการสูญเปล่าของสารนํ) าทีใ. ช ้เพียงเล็กน ้อย
หัตถการ
และใช ้ระยะเวลามากกว่า60นาที
และใช ้ระยะเวลาประมาณ60นาที
20
และการใช ้สารนํ) าโดยร
วม
การป้ องกันม่านตาไม่ใ
19
ห ้ได ้รับความเสียหาย

ทําได ้ดี
ทําได ้ดีมาก
และสามารถเลือกใช ้เครือ
. งมือหรือวิธก
ี าร ม่านตาไม่ได ้รับความเสียหายเ
ได ้อย่างเหมาะสม
ลยจากการผ่าตัด
มีการสูญเปล่าของสารนํ) าทีใ. ช ้เล็กน ้อย ไม่มก
ี ารสูญเปล่าของสารนํ) าที.
และใช ้ระยะเวลาประมาณ45นาที
ใช ้
และใช ้ระยะเวลาประมาณ30น
าที

ข ้อเสนอแนะ :
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
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