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: Pediatric Cataract Surgery (ICO-OSCAR: Pediatric Cataract Surgery)

การผ่ าตัดต้ อกระจกในเด็ก
วันที. ______
ผู ้สอบ ___________

ควรปรับปรุง
(คะแนน = 2)

พอใช ้
(คะแนน = 3)

ปานกลาง
(คะแนน = 4)

ดี
(คะแนน = 5)

ผู ้ประเมิน __________
การปูผ ้าช่องก่อนเริม
. ทําหัต ไม่สามารถทําได ้
ถการ(Draping)
หากไม่ได ้รับการแนะนํ า
1
และควรให ้ผู ้สอบเริม
. ทําใหม่อก
ี ครัง)

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

ทําได ้ด ้วยการได ้รับคําแนะนํ าเพีย เก็บขนตาได ้เกือบหมด
เก็บขนตาได ้หมด
ั การผ่าตัด
งเล็กน ้อย
และการปูผ ้าช่องนัน
) มียงั คงมีบางส่วน และไม่มส
ี ว่ นใดมาบดบังทัศนวิสย
ั การผ่าตัด
แต่ไม่สามารถเก็บขนตาได ้หมด ทีบ
. ดบังทัศนวิสย

การลงแผลผ่าตัด(corneal ขอบแผล ตําแหน่ง
แผลผ่าตัดรั.วซึม
แผลผ่าตัดไม่รั.วซึม หรือ
แผลผ่าตัดกว ้างพอเหมาะ และไม่รั.วซึม
และความกว ้างของการลงแผลผ่าตัดทํา หรือมีมา่ นตาออกมานอกภายนอก ความกว ้างเหมาะสม
ส่งผลให ้สามารถใส่เครือ
. งมือเพือ
. ผ่าตัดได ้โดย
หรือ corneo-scleral
Incision)และParacentesi ได ้ไม่เหมาะสม
แผล
เพียงอย่างใดอย่างหนึง.
ง่าย
2
s
ส่งผลให ้การใส่เครือ
. งมือเพือ
. ผ่าตั
ดทําได ้ยาก
ั ทัศน์ในการผ่าตัด
หรือบดบังวิสย
การใช ้สีย ้อมถุงหุ ้มเลนส์ด ้า ไม่แน่ใจรายละเอียดในการใช ้สีย ้อม(0. สามารถใช ้สีย ้อมได ้ดีพอใช ้
สามารถใช ้สีย ้อมได ้ดีปานกลาง
สามารถย ้อมสีได ้เป็ นอย่างดี
นหน ้า
1%Trypan Blue) ทัง) ในด ้านวิธก
ี าร
แต่เวลาทํายังต ้องการคําแนะนํ า ใช ้ปริมานของสีและขนาดฟองอากาศ คือใช ้ปริมาณของสีย ้อมและขนาดของฟองอา
ปริมาณ และระยะเวลาทีใ. ช ้
และยังมีข ้อผิดพลาดบางประการ ทีเ. หมาะสม
กาศทีเ. หมาะสม
เช่น
รวมถึงระยะเวลาในการย ้อมเหมาะสม ระยะเวลาในการย ้อมประมาณ1นาทีหรือจนกว่
ี ้อมนัน
3
ฉีดหรือล ้างสีย ้อมออกเร็วจนเกินไ แต่สย
) ติดถุงหุ ้มเลนส์ด ้านหน ้าแ าสีย ้อมจะติดทัว. ทัง) บริเวณของถุงหุ ้มเลนส์ด ้าน
ป
ค่บางตําแหน่งเป็ นพิเศษไม่ทวั. ถึง
หน ้า
หรือไม่ได ้ใส่ฟองอากาศเข ้าไปใน อาจเป็ นเพราะล ้างสีย ้อมด ้วยนํ) าเกลือ โดยทีค
. วามลึกของช่องหน ้าลูกตาคงทีต
. ลอด
ี ้อมติดทีเ. ซลล์เยือบุด ้านในของกระ
ระหว่างย ้อมด ้วยเพือ
. ป้ องกันเซลล์ ออกเร็วเกินไป
และไม่มส
ี ย
เยือ
. บุกระจกตาด ้านใน เป็ นต ้น
จกตาเลย
การใช ้viscoelasticทีถ
. ก
ู ต ้อ ขาดความมัน
. ใจในการใช ้OVDs
ทําได ้ดีพอใช ้
ทําได ้ดีปานกลาง
ทําได ้ดี ถูกต ้องครบถ ้วนทัง) ลําดับขัน
) ตอน
ง และปลอดภัย
ทัง) ในด ้านชนิด ปริมาณทีค
. วรใช ้
แต่ยงั ต ้องการคําแนะนํ า
โดยไม่ต ้องการคําแนะนํ า
ประมาณและชนิดของOVDs
คือสามารถลําดับขัน
) ตอนได ้ถูกต ้อ ลําดับขัน
) ตอน
และขัน
) ตอนในการใช ้
รวมถึงสามารถเลือกใช ้ชนิดของOVDsทีเ. หมา
รวมถึงการใส่เครือ
. งมือเข ้าทางparacen ง
ชนิดและปริมาณของOVDทีใ. ช ้ถูกต ้อ ะสมได ้ ถึงแม ้จะมีหลายชนิดให ้เลือกก็ตาม
4
แต่ชนิดและประมาณของOVDsที ง
tesisทําได ้ค่อนข ้างลําบาก
ใช ้นัน
) ยังไม่เหมาะสม
แต่ยงั ขาดความมัน
. ใจในการเลือกชนิ
ดของOVDsทีเ. หมาะสม
หากมีให ้เลือกมากกว่า1ชนิดขึน
) ไป

2

การเปิ ดแผลถุงหุ ้มเลนส์ด ้า Forceps:ต ้องได ้รับคําแนะนํ าจึงจะทําไ Forceps:ต ้องการคําแนะนํ าเพียง
นหน ้า(Anterior
ด ้ และควบคุมการเปิ ดflapได ้ไม่คอ
่ ยดี เล็กน ้อย
Capsulorrhexis)
ทําให ้อาจมีเนือ
) เลนส์บางส่วนหลุดออก ควบคุมการเปิ ดflapได ้พอใช ้อาจ
มาด ้วย
มีเนือ
) เลนส์บางส่วนหลุดตามออก
Vitrector:ต ้องได ้รับคําแนะนํ าจึงจะทําไ มาได ้บ ้าง
Vitrector:
ด้
5
ไม่มค
ี วามมัน
. ใจในการตัง) ค่าต่างๆของเค ต ้องการคําแนะนํ าเพียงเล็กน ้อย
มีความรู ้เกีย
. วกับการปรับตัง) ค่าต่า
รือ
. งvitrectomy
. งvitrectomy
รวมถึงไม่สามารถควบคุมความตืน
) ลึกขอ งๆของเครือ
และสามารถควบคุมความตืน
) ลึกข
งช่องหน ้าลูกตาให ้คงทีไ. ด ้
องช่องหน ้าลูกตาให ้คงทีไ. ด ้

6

ความสมบูรณ์ของแผลถุงหุ ้ ขนาดและตําแหน่งไม่เหมาะสม
มเลนส์ด ้านหน ้า(รูปร่าง
ขนาด ตําแหน่ง)

Hydrodissection:
7(a)

ไม่สามารถแยกเลนส์นวิ เคลียสได ้อย่าง
สมบูรณ์
และไม่ได ้ตระหนักถึงข ้อห ้ามในการทํา
หัตถการนี) เช่น posterior polar
cataract และ posterior capsule
dehiscence เป็ นต ้น

ขนาดและตําแหน่งดีพอใช ้
แต่แผลเปิ ดไม่กลม
อาจเกิดการฉีกขาดของปากแผล
ได ้

Forceps:ควบคุมการเปิ ดแผลได ้ดีปา
นกลาง
ไม่มเี นือ
) เลนส์หลุดตามออกมาด ้วยใน
ระหว่างการทํา
Vitrector:
สามารถใช ้เครือ
. งได ้ดีปานกลาง
ไม่มเี นือ
) เลนส์หลุดตามออกมา
รวมถึงสามารถควบคุมความตืน
) ลึกขอ
งช่องหน ้าลูกตาให ้คงทีไ. ด ้

Forcep:สามารถเปิ ดแผลได ้เป็ นอย่างดี
และทําด ้วยความมัน
. ใจ
Vitrector:มีความรู ้เรือ
. งการปรับตัง) ค่าต่างๆของ
เครือ
. งมือเป็ นอย่างดี
และสามารถควบคุมการเปิ ดแผลได ้ดีตงั ) แต่เริม
.
ต ้นจนจบ

ขนาดและตําแหน่งดีปานกลาง
ทําได ้อย่างสมบูรณ์ ทัง) ขนาด(5-6mm)
และเมือ
. ใส่เลนส์แก ้วตาเทียม
ตําแหน่ง รูปร่างกลม และเวลาในการทํา
ขอบของถุงหุ ้มเลนส์ด ้านหน ้าสามารถ รวมถึงสามารถควบคุมความตืน
) ลึกของช่องหน ้
คลอบคลุมขอบของตัวเลนส์(optic)ไ าลูกตาให ้คงทีไ. ด ้ตลอดการทํา
ด ้เกือบทัง) หมด

ั ) nucleuaและepinucleus
สามารถแยกเลนส์นวิ เคลียสได ้สม สามารถแยกเลนส์นวิ เคลียสได ้อย่างส สามารถแยกเลนส์ชน
) cortexได ้อย่างสมบูรณ์
บูรณ์
มบูรณ์
ออกจากชัน
แต่ต ้องใช ้ความพยายามในการ รวมทัง) มีความรู ้เกีย
. วกับข ้อห ้ามในการ โดยสามารถหมุนส่วนของนิวเคลียสได ้อย่างอิ
ทําหลายครัง)
ทําหัตถการนีเ) ป็ นอย่างดี
สระ
และมีความรู ้เกีย
. วกับข ้อห ้ามในการทําหัตถการ
นีเ) ป็ นอย่างดี

การใส่aspiration probe ทําได ้ยาก
ทําได ้แต่ต ้องใช ้ความพยายามมา ทําได ้ดีตงั ) แต่ครัง) แรก
และ second
เกิดแผลรั.วซึมส่งผลให ้ช่องหน ้าลูกตาตื) กกว่าหนึง. ครัง)
และไม่เกิดอันตรายต่อเนือ
) เยือ
. ใดๆ
่ อ
่ งหน ้าลู น อาจเกิดอันตรายต่อแผลทางเข ้า,
อาจเกิดอันตรายต่อแผลทางเข ้า,
instrumentเข ้าสูช
7(b)
กตา
ถุงหุ ้มเลนส์ และdescemet’s
ถุงหุ ้มเลนส์ และdescemet’s
membraneได ้
membraneได ้

ทําได ้ดีและไม่ตด
ิ ขัด
รวมทัง) ไม่และอาจก่อให ้เกิดอันตรายต่อเนือ
) เยื.
อใดๆ

การใช ้aspiration probe บ่อยครัง) ทีบ
. ริเวณปลายของเครือ
. งมือไม่ การรักษาตําแหน่งปลายของเครือ
. บริเวณปลายของเครือ
. งมืออยูใ่ นตําแ ปลายของเครือ
. งมืออยูใ่ นตําแหน่งทีม
. องเห็นไ
และ second instrument อยูใ่ นตําแหน่งทีม
. องเห็นได ้
งมือให ้อยูใ่ นระยะทีม
. องเห็นได ้ หน่งทีม
. องเห็นได ้เกือบตลอด
ด ้ตลอด
8
และการรักษาตําแหน่งของลูกตาให ้อยูใ่ รวมถึงตําแหน่งของลูกตาให ้อยูใ่ และลูกตาอยูใ่ นท่ามองตรง
และลูกตาอยูใ่ นท่ามองตรงตลอดเวลา
นท่ามองตรงทําได ้อย่างยากลําบาก
นท่ามองตรงทําได ้พอใช ้
แต่ยงั พบว่ามีการดึงหรือกดลูกตาอยูบ
่ โดยที
้
ไ. ม่มก
ี ารดึงหรือกดลูกตาเลย
าง

3

ทําได ้ไม่ด ี คือ ตําแหน่งของaspiration ทําได ้ดีพอใช ้
ทําได ้ดีปานกลาง
ทําได ้ดี สามารถควบคุมaspiration
tipไม่อยูใ่ ต ้ต่อขอบแผลของถุงหุ ้มเลนส์ เหมาะสมทัง) ตําแหน่งของaspirati สามารถนํ าcortexออกได ้ทัง) 360องศ flowให ้พอดีกบ
ั การอุดตันของtipทุกครัง) ระหว่า
รูของtipอยูใ่ นตําแหน่งทีไ. ม่เหมาะสม on tipและรูของtip
า
งการนํ าเลนส์ออก
ในการดูดเลนส์ออกทําโดยทีไ. ม่ม ี แต่ทําได ้ช ้ารวมถึงบางขัน
) ตอนทําได ้ไ สามารถนํ าcortexออกได ้หมด
ไม่สามารถควบคุมaspiration
ม่ถก
ู ต ้อง
flowให ้อยูใ่ นระดับทีเ. หมาะสมได ้
การอุดตันของaspiration tip
โดยดึงเข ้าตรงกลางม่านตาตามแนวรัศมีในกร
9
การควบคุมaspiration
และคงเหลือcortexเพียงเล็กน ้อย
ณีปกติ และดึงแนวทแยงในกรณีทม
ี. zี onule
นํ าcortexออกได ้ไม่หมด
lysis
รวมถึงระหว่างทํามีการไปรบกวนถุงหุ ้มเ flowรวมถึงการลอกcortexทําได ้ไ
ลนส์และม่านตาอยูบ
่ อ
่ ยครัง)
ม่คอ
่ ยดีและช ้า
อาจมีถงุ หุ ้มเลนส์บางส่วนฉีกขาด
และคงเหลือcortexเพียงเล็กน ้อย
เริม
. ต ้นการเปิ ดแผลถุงหุ ้มเล ต ้องการคําแนะนํ าจึงจะทําได ้
ต ้องการคําแนะนํ าเพียงเล็กน ้อย Forceps:ทําได ้ดีปานกลาง
Forceps: ทําได ้ดี มัน
. ใจในการทํา
นส์ด ้านหลัง หรือ Primary ไม่สามารถมองเห็นถุงหุ ้มเลนส์ด ้านหลัง
และไม่มวี ุ ้นตาเข ้ามารบกวนในระหว่า และไม่มวี ุ ้นลูกตาเข ้ามารบกวน
Forceps:
Posterior
ได ้อย่างชัดเจน
งทีท
. ํา
Vitrector:
Capsulorrhexis (PPC)
สามารถเปิ ดแผลด ้วยcystitomeแ
Forceps:
ละเริม
. ทําPPCโดยทีม
. องเห็นถุงหุ ้ Vitrector: ทําได ้ดีปานกลาง
การเจาะเปิ ดรูscleraทําได ้ดีโดยใช ้MVR
ไม่มน
ั. ใจในการเปิ ดแผลถุงหุ ้มเลนส์ด ้าน มเลนส์ด ้านหลังชัดเจนตลอด
bladeและตําแหน่งเหมาะสมตามแต่ละอายุ
ช่องหน ้าลูกตาลึกคงที. vitrector
หลัง
มีวุ ้นลูกตามารบกวนพอสมควร
. ลอด และvitrector
probeอยูต
่ รงกลางม่านตาในตําแหน่ง ช่องหน ้าลูกตาลึกคงทีต
และไม่สามารถจับflapของถุงหุ ้มเลนส์ด และสามารถจั
้
บถุงหุ ้มเลนส์เพือ
. เปิ ทีม
. องเห็นได ้ก่อนเริม
. ต ้นเปิ ดแผลถุงหุ ้ probeอยูใ่ นตําแหน่งตรงกลางและเหมาะสมก่
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านหลังได ้.
ดแผลได ้ดีพอใช ้
. ต ้นPPCทุกครัง)
มเลนส์ด ้านหลัง(โดยในขัน
) ตอนนีอ
) าจ อนเริม
ต ้องการคําแนะนํ าเพียงเล็กน ้อย)
Vitrector:
Vitrector:ช่องหน ้าลูกตาลึกคงที.
การเจาะเปิ ดรูscleraเพือ
. ใส่สารนํ) าทําได และตํ
้
าแหน่งเริม
. ต ้นในการเปิ ดแผ
ไม่ด ี
ลถูกต ้อง
ไม่สามารถควบคุมความตืน
) ลึกของช่อง
หน ้าลูกตาให ้คงทีไ. ด ้
รวมถึงเริม
. เจาะเพือ
. เปิ ดแผลถุงหุ ้มเลนส์
ด ้านหลังผิดตําแหน่ง
วิธก
ี ารและความสมบูรณ์ขอ Forceps: ทําได ้ไม่ด ี
Forceps: ทําได ้พอใช ้
Forceps: ทําได ้ดีปานกลาง
Forceps: ทําได ้ดี ทัง) ขนาด ตําแหน่ง
งการเปิ ดแผลถุงหุ ้มเลนส์ด ้ มีวุ ้นตาออกมารบกวนขนาดและตําแหน่ ขนาดและตําแหน่งแผลอยูใ่ นตําแ โดยต ้องการคําแนะนํ าเพียงเล็กน ้อย รูปร่างของแผลถูกต ้องและเหมาะสม
านหลัง หรือPrimary
งของแผลPPCไม่เหมาะสม
หน่งดี แต่รป
ู ร่างแผลไม่กลม
ขนาดและตําแหน่งของแผลเหมาะสม หากเกิดข ้อผิดพลาดสามารถแก ้ไขและเลือกO
Posterior
และอาจเกิดการฉีกขาดของขอบ และหากเกิดข ้อผิดพลาด เช่น
VDsช่วยได ้อย่างเหมาะสมด ้วยตนเอง
Capsulorrhexis(PPC)
Vitrector:
แผลเพิม
. เติมได ้
ขอบแผลฉีกขาดเพิม
. สามารถเลือกใช ้
ขาดความรู ้ความเข ้าใจในการตัง) ค่าเครือ
.
Vitrector: ทําได ้ดี ขนาด(4-5mm)
OVDsแก ้ไขได ้อย่างเหมาะสม
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งมือ
Vitrector: ทําได ้พอใช ้
และตําแหน่งของแผลเหมาะสม
ขัน
) ตอนในการทําและขนาดแผลPPCไ มีความรู ้เรือ
. งการตัง) ค่าเครือ
. งมือเ Vitrector: ทําได ้ดีปานกลาง
ไม่มก
ี ารฉีกขาดเพิม
. ของขอบแผล
ม่ถก
ู ต ้อง
ล็กน ้อย รูปร่างของแผลไม่กลม มีความรู ้เรือ
. งการปรับตัง) ค่าของเครือ
. ง และสามารถแก ้ไขความผิดพลาดทีเ. กิดขึน
) ได ้ด ้
อาจมีการฉีกขาดเพิม
. ของขอบแผล
และอาจมีการฉีกขาดของของแผ มือ และหากเกิดข ้อผิดพลาด เช่น
วยตนเอง
ลเพิม
. เติม
ขอบแผลฉีกขาดเพิม
. สามารถแก ้ไขได ้
โดยได ้รับคําแนะนํ าเพียงเล็กน ้อย
การนํ าเลนส์ออก

4

ทําได ้ไม่ด ี ต ้องการคําแนะนํ าในการทํา ทําได ้พอใช ้
ทําได ้ดีปานกลาง
ทําได ้ดี มีความรู ้เกีย
. วกับหัตถการเป็ นอย่างดี
ทักษะการใช ้เครือ
. งมือไม่ถก
ู ต ้อง
โดยได ้รับคําแนะนํ าเพียงเล็กน ้อย สามารถตัดวุ ้นตาส่วนหน ้าได ้เกือบคร เกีย
. วกับจุดประสงค์ในการทํา
ขาดความรู ้ในการปรับตัง) ค่าต่างๆของเค ความตืน
) ลึกของช่องหน ้าลูกตาไม่ บถ ้วน(อาจพบขอบแผลถุงหุ ้มเลนส์ส ่ สามารถตัดวุ ้นตาส่วนหน ้าได ้อย่างสมบูรณ์ทงั ) ใ
รือ
. งมือ
คงทีใ. นบางครัง)
วนหลังผิดรูป
นช่องหน ้าลูกตา ช่องหนังลูกตา
มีวุ ้นตาออกมาในถุงหุ ้มเลนส์หรือช่องห ไม่สามารถตัดวุ ้นตาส่วนหน ้าได ้อ เนือ
. งจากถูกดึงโดยวุ ้นตาบางส่วน) รวมถึงช่องวุ ้นตาบางส่วนได ้อย่างถูกต ้องและเ
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น ้าลูกตาตลอด
ย่างสมบูรณ์
ทัง. ในช่องหน ้าลูกตาและช่องหลังลูก หมาะสม
และอาจตัดโดนถุงหุ ้มเลนส์สว่ นหลัง
และบางครัง) อาจตัดโดนถุงหุ ้มเลน ตา
นอกจากนีย
) งั สามารถควบคุมความคงทีข
. องช่อ
ส์สว่ นหลัง
ควบคุมความลึกของช่องหน ้าลูกตาใ งหน ้าลูกตาได ้ตลอดการทําหัตถการ
ห ้คงทีไ. ด ้ ขอบแผลPPCสมบูรณ์
ไม่โดยตัดในระหว่างทําหัตถการ
การใส่เลนส์แก ้วตาเทียม ไม่สามารถทําได ้ เช่น
ทําได ้ดีพอใช ้
ทําได ้ดีปานกลาง
ทําได ้ดี
(IOL)
การเปิ ดแผลผ่าตัดทีก
. ว ้างไม่พอเหมาะ ความลึกของช่องหน ้าลูกตาไม่คง สามารถควบคุมความลึกของช่องหน ้า ความลึกของช่องหน ้าลูกตาคงทีต
. ลอด
ไม่สามารถใส่IOLเข ้าสูi่ njectorได ้
ที.
ลูกตาให ้คงทีไ. ด ้เกือบตลอด
ใส่เลนส์เข ้าสูi่ njectorและถุงหุ ้มเลนส์ได ้อย่าง
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IOLไม่อยูภ
่ ายในถุงหุ ้มเลนส์ หรือ
การใส่IOLเข ้าสูi่ njectorและถุงหุ ้ สามารถใส่เลนส์เข ้าสูi่ njectorและถุง ถูกต ้องและราบรืน
.
ใส่IOLกลับด ้าน เป็ นต ้น
มเลนส์ ทําได ้อย่างยากลําบาก หุ ้มเลนส์ได ้อย่างถูกต ้อง
อาจต ้องใช ้ความพยายามมากกว่า
หนึง. ครัง)
การปิ ดแผล(การเย็บด ้วยไห ต ้องได ้รับคําแนะนํ าในกรณีทต
ี. ้องปิ ดแผ ทําได ้ดีพอใช ้
ทําได ้ดีปานกลาง แผลไม่รั.วซึม
ทําได ้ดี แผลไม่รั.วซึม
ลด ้วยการเย็บ
อาจต ้องการคําแนะนํ าเพียงเล็กน ้ นํ าOVDsออกได ้หมด
ความตึงและตําแหน่งของไหมทีเ. ย็บเหมาะสม
ม, การใช ้สารนํ) า,
และการตรวจสอบการรั.วซึม และการเย็บแผลด ้วยไหมยังทําได ้ไม่ด ี อย
แต่ยงั มีข ้อผิดพลาดบางประการ เช่น นํ าOVDsออกได ้หมด และความดันลูกตาปกติ
ของแผล)
คือ ช ้า เกิดกระจกตาโค ้งผิดรูป
โดยในการเย็บแผลด ้วยไหมนัน
) ยั ความตึงของไหมไม่เหมาะสม
) สุดหัตถการไม่
เสียความโค ้งของเข็ม
งมีข ้อผิดพลาดบางประการ เช่น และความดันตาหลังสิน
ไม่สามารถฝั งปมได ้ และแผลรั.วซึม
ตําแหน่งและความตึงของไหมไม่เ เหมาะสม เป็ นต ้น
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ไม่สามารถนํ าOVDsออกได ้หมด
หมาะสม
ไม่ได ้ตรวจสอบแผลรั.วซึมและความดัน ไม่สามารถปิ ดแผลด ้วยไหมเพียง
อย่างเดียวได ้
ลูกตาก่อนเลิกหัตถการ
อาจต ้องใช ้วิธก
ี ารอืน
. มาเสริมเพือ
. ใ
ห ้แผลไม่รั.วซึม
และความดันตาหลังจากเย็บปิ ดแ
ผลไม่เหมาะสม เป็ นต ้น
เพิม
. เติม
การผ่าตัดวุ ้นตาส่วนหน ้า
(Anterior Vitrectomy)

ไม่สามารถประคองให ้ตาอยูน
่ งิ. ได ้
บ่อยครัง) ทีไ. ม่สามารถปรับให ้ตาอ ตาอยูใ่ นท่ามองตรงเกือบตลอด
15 ลักษณะของแผล
้เครื
และลั
ก
ษณะการใช
อ
.
งมื
อ
ไม่
ถ
ก
ู
ต
้อง
ยูใ่ นท่ามองตรงได ้
มีการโค ้งผิดรูปของกระจกตาเพียงเล็
และการจัดตําแหน่งของลูก
ทํ
า
ให
้เกิ
ด
การโค
้งผิ
ด
รู
ป
ของกระจกตา
และยั
ง
มี
ก
ารโค
้งผิ
ด
รู
ป
ของกระจก
กน ้อย
ตา
ตาอยู่

ตาอยูใ่ นท่ามองตรงตลอดเวลา
ไม่มก
ี ารโค ้งผิดรูปของกระจกตา
เนือ
. งจากความกว ้างและตําแหน่งของแผลทาง
เข ้าทีเ. หมาะสม
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การใช ้ยาและเครือ
. งมือในก ไม่มค
ี วามรู ้เกีย
. วกับยาหรือเครือ
. งมือทีใ. มีความรู ้เกีย
. วกับยาและเครือ
. งมือ มีความรู ้เกีย
. วกับยาและเครือ
. งมือ
มีความรู ้และความมัน
. ใจในการใช ้ยาและเครือ
. ง
ารขยายม่านตา
ช ้ขยายม่านตาในผู ้ป่ วยทีเ. ป็ นเด็ก
แต่ไม่ทราบถึงปริมาณและวิธก
ี ารใ รวมถึงปริมาณและวิธก
ี ารใช ้เป็ นอย่าง มือในการขยายม่านตาในเด็กเป็ นอย่างดี
ช ้ทีถ
. ก
ู ต ้องและเหมาะสม
ดี
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แต่ยงั ต ้องการคําแนะนํ าเล็กน ้อยระหว่
างการใช ้
ตําแหน่งของลูกตาเมือ
. มอง ต ้องจัดท่าหลายครัง) เพือ
. ให ้ตากลับมาอ ต ้องจัดท่าให ้ตากลับมาอยูต
่ รงกล มีการเคลือ
. นของลูกตาออกจากศูนย์ก รูมา่ นตาอยูบ
่ ริเวณศูนย์กลางของกล ้องจุลทรร
ผ่
า
นกล
้องจุ
ล
ทรรศน์
ยู
ต
่
รงกลาง
างเป็
นบางครั
ง
)
ลางเพี
ย
งเล็
ก
น
้อย(สั
ง
เกตได
้จากตํ
า
แ
ศน์
ต
ลอดการผ่
าตัด
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หน่งของรูมา่ นตา)
18
(a)

เยือ
. บุตาและกระจกตา

เกิดความเสียหายขึน
) กับเนือ
) เยือ
. ทัง) สอง เกิดความเสียหายเพียงเล็กน ้อยต่ ทําถูกต ้องและเหมาะสมตามขัน
) ตอน ทําได ้ถูกต ้องและเหมาะสมตามขัน
) ตอน
ชนิดในระหว่างทําการผ่าตัด
อเนือ
) เยือ
. ทัง) สองชนิดในระหว่างก แต่ยงั คงมีความเสียหายเกิดขึน
) กับเนื) และไม่เกิดความเสียหายต่อเนือ
) เยือ
. ทัง) สองชนิ
ารผ่าตัด
อเยือ
. ทัง) สองอยูบ
่ ้าง
ด

ความระมัดระวังในการใช ้เค บ่อยครัง) ทีเ. ครือ
. งมือไปสัมผัสกับอวัยวะ เกิดบางครัง)
เกิดน ้อยครัง)
18 รือ
. งมือเมือ
. อยูภ
่ ายในลูกตา ภายในของลูกตา เช่น ถุงหุ ้มเลนส์ตา
(b)
ม่านตา และเซลล์เยือ
. บุด ้านในกระจกตา
เป็ นต ้น
19 การป้ องกันการเกิดความเสี ทําไม่ได ้
ทําได ้บางครัง)
ทําได ้ดีปานกลาง
ยหายต่อม่านตา
และสามารถเลือกใช ้เครือ
. งมือหรื และสามารถเลือกใช ้เครือ
. งมือหรือวิธ ี
อวิธก
ี ารได ้อย่างเหมาะสม
การได ้อย่างเหมาะสม
อาทิการเลือกใช ้ hooksและring
เป็ นต ้น
20 ระยะเวลารวมในการทําหัต มีการสูญเปล่าของสารนํ) าทีใ. ช ้พอสมคว มีการสูญเปล่าของสารนํ) าทีใ. ช ้เพีย มีการสูญเปล่าของสารนํ) าทีใ. ช ้เล็กน ้อ
ถการ
ร
งเล็กน ้อย
ย และใช ้ระยะเวลาประมาณ45นาที
และการใช ้สารนํ) าโดยรวม
และใช ้ระยะเวลาประมาณ60นาที

ไม่เกิดเลย

ทําได ้ดี
ม่านตาไม่ได ้รับความเสียหายเลยจากการผ่าตั
ด
ไม่มก
ี ารสูญเปล่าของสารนํ) าทีใ. ช ้
และใช ้ระยะเวลาประมาณ30นาที(สําหรับกรณี
ปกติทวั. ๆไป)

21 การปรึกษากันอย่างเป็ นระบ ไม่ทราบบทบาทและหน ้าทีข
. องส ทราบถึงบทบาทและหน ้าทีข
. องสมาชิ ทราบถึงบทบาทและหน ้าทีข
. องสมาชิกแต่ละค
. องสมาชิก ทราบถึงบทบาทและหน ้าทีข
บระหว่างสมาชิกในทีมผ่าตั แต่ละคน
มาชิกแต่ละคน
กแต่ละคน
น มีความมัน
. ใจในตนเองและรับฟั งผู ้ร่วมงาน
ด
ไม่มค
ี วามมัน
. ใจหรือมัน
. ใจในตนเองมาก แต่ยงั ขาดความมัน
. ใจในตนเอง มีความมัน
. ใจในตนเองและรับฟั งผู ้ร่วม รวมถึงสร ้างความสัมพันธ์ทด
ี. ก
ี บ
ั ผู ้ร่วมงาน
จนเกินไป
และยังขาดความสัมพันธ์ทด
ี. ต
ี อ
่ ผู ้ร่ งาน
สามารถเรียกใช ้เครือ
. งมือได ้อย่างถูกต ้องและเ
ไม่สามารถสร ้างความสัมพันธ์ทด
ี. รี ะหว่า
วมงาน
รวมถึงสร ้างความสัมพันธ์ทด
ี. ก
ี บ
ั ผู ้ร่วม หมาะสมทัง) หมด
งผู ้ร่วมงาน
้เครื
สามารถเรี
ย
กใช
อ
.
งมื
อ
ได
้อย่
า
ง
งาน
และสามารถอธิบายลําดับขัน
) ตอนและวิธก
ี าร
. ของเครือ
และไม่สามารถเรียกชือ
. งมือจา
ถูกต ้องและเหมาะสมเกือบทัง) หม สามารถเรียกใช ้เครือ
. งมือได ้อย่างถูก ทําหัตถการให ้ผู ้ช่วยผ่าตัดทีไ. ม่มป
ี ระสบการณ์เ
กผู ้ช่วยพยาบาลได ้ถูกต ้อง
รวมถึงไม่สามารถอธิบายลําดับขัน
) ตอน ด
ต ้องและเหมาะสมทัง) หมด
ข ้าใจได ้
และวิธก
ี ารทําหัตถการให ้ผู ้ช่วยผ่าตัดเข ้ แต่ยงั ไม่สามารถอธิบายลําดับขัน
) แต่ยงั ไม่สามารถอธิบายลําดับขัน
) ตอน
าใจได ้
ตอนและวิธก
ี ารทําหัตถการให ้ผู ้ช่ และวิธก
ี ารทําหัตถการให ้ผู ้ช่วยผ่าตัด
วยผ่าตัดเข ้าใจได ้
ทีไ. ม่มป
ี ระสบการณ์เข ้าใจได ้
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ข ้อเสนอแนะ: _________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________

Translated by Dr. Thachpacha Kaseewat.
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