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 phacoemulsification 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-Phacoemulsification (ICO-OSCAR: Phaco)

การสลายต้ อกระจกด้ วยคลื0นความถีส0 ู ง

วันที. ______
ผู ้สอบ ___________
ผู ้ประเมิน ________

ควรปรับปรุง
(คะแนน = 2)

พอใช ้
(คะแนน = 3)

ปานกลาง
(คะแนน = 4)

ดี
(คะแนน = 5)

ไม่สามารถทํา
ได ้
แม ้ได ้รับการแ
นะนํ า
(คะแนน= 0)

การปูผ ้าช่องก่อนเริม
.
ไม่สามารถทําได ้
ทําได ้ด ้วยการได ้รับคําแนะนํ าเพียงเล็กน ้เก็บขนตาได ้เกือบหมด
เก็บขนตาได ้หมด
ั การผ่าตัด
ทําหัตถการ (Draping) หากไม่ได ้รับการแนะนํ า
อย แต่ไม่สามารถเก็บขนตาได ้หมด
และการปูผ ้าช่องนัน
) มียงั คงมีบางส่วนทีบ
. และไม่มส
ี ว่ นใดมาบดบังทัศนวิสย
1
ั การผ่าตัด
และควรให ้ผู ้สอบเริม
. ทําใหม่อ ี
ดบังทัศนวิสย
กครัง)
การลงแผลผ่าตัด
ขอบแผล ตําแหน่ง
แผลผ่าตัดรั.วซึม
แผลผ่าตัดไม่รั.วซึม หรือ
แผลผ่าตัดกว ้างพอเหมาะ และไม่รั.วซึม
(corneal หรือ corneo- และความกว ้างของการลงแผล หรือมีมา่ นตาออกมานอกภายนอกแผล ความกว ้างเหมาะสม
ทําให ้สามารถใส่เครือ
. งมือเพือ
. ผ่าตัดได ้โดยง่า
2 scleral
ผ่าตัดทําได ้ไม่เหมาะสม
ส่งผลให ้การใส่เครือ
. งมือเพือ
. ผ่าตัดทําไ เพียงอย่างใดอย่างหนึง.
ย
ั ทัศน์ในการผ่าตัด
Incision)และParacen
ด ้ยาก หรือบดบังวิสย
tesis
การใช ้viscoelasticทีถ
. ู ขาดความมัน
. ใจในการใช ้OVD ทําได ้ดีพอใช ้ แต่ยงั ต ้องการคําแนะนํ า ทําได ้ดีปานกลาง
ทําได ้ดี ถูกต ้องครบถ ้วนทัง) ลําดับขัน
) ตอน
กต ้อง และปลอดภัย
s ทัง) ในด ้านชนิด
คือสามารถลําดับขัน
) ตอนได ้ถูกต ้อง
โดยไม่ต ้องการคําแนะนํ า ลําดับขัน
) ตอน ประมาณและชนิดของOVDs
แต่ชนิดและประมาณของOVDsทีใช ้นัน
) ชนิดและปริมาณของOVDทีใ. ช ้ถูกต ้อง รวมถึงสามารถเลือกใช ้ชนิดของOVDsทีเ. หมา
ปริมาณทีค
. วรใช ้
และขัน
) ตอนในการใช ้
ยังไม่เหมาะสม
แต่ยงั ขาดความมัน
. ใจในการเลือกชนิดขอ ะสมได ้ ถึงแม ้จะมีหลายชนิดให ้เลือกก็ตาม
3
รวมถึงการใส่เครือ
. งมือเข ้าทาง
งOVDsทีเ. หมาะสม
paracentesisทําได ้ค่อนข ้าง
หากมีให ้เลือกมากกว่า1ชนิดขึน
) ไป
ลําบาก
การเปิ ดแผลถุงหุ ้มเลน ต ้องได ้รับคําแนะนํ าจึงจะทําได ต
้ ้องการคําแนะนํ าเพียงเล็กน ้อย
ส์ด ้านหน ้า
และควบคุมการเปิ ดflapได ้ไม่ค ่ ควบคุมการเปิ ดflapได ้พอใช ้อาจมีcorte
4 (Capsulorrhexis)
อยดี
xบางส่วนหลุดตามออกมาได ้บ ้าง
ทําให ้อาจมีcortexบางส่วนหลุ
ดออกมาด ้วย
ความสมบูรณ์ของแผล ขนาดและตําแหน่งไม่เหมาะส ขนาดและตําแหน่งดีพอใช ้
ถุงหุ ้มเลนส์ด ้านหน ้า(รู ม
แต่แผลเปิ ดไม่กลม
5 ปร่าง ขนาด ตําแหน่ง) และอาจเกิดการฉีกขาดของขอ อาจเกิดการฉีกขาดของปากแผลได ้
บแผลได ้

ควบคุมการเปิ ดแผลได ้ดีปานกลาง
สามารถเปิ ดแผลได ้เป็ นอย่างดี
ไม่มcี ortexหลุดตามออกมาด ้วยในระหว่า และทําด ้วยความมัน
. ใจ
งการทํา
และไม่มcี ortexหลุดตามออกมาด ้วยในระหว่าง
การทํา
ขนาดและตําแหน่งดีปานกลาง
ทําได ้อย่างสมบูรณ์ ทัง) ขนาด ตําแหน่ง
เหมาะสมกับชนิดของเลนส์แก ้วตาเทียม รูปร่างกลม เวลาในการทํา
ทีจ
. ะใส่
และไม่มก
ี ารฉีกขาดของขอบแผล
โดยต ้องการคําแนะนํ าในระหว่างทําเพียง รวมถึงสามารถควบคุมความตืน
) ลึกของช่องหน ้
เล็กน ้อย
าลูกตาให ้คงทีไ. ด ้ตลอด

2

Hydrodissection
6

Hydrodissectionไม่เพียงพอ ทําได ้ดีพอใช ้
สามารถแยกเลนส์นวิ เคลียสได ้ดีปานกลา สามารถแยกเลนส์นวิ เคลียสได ้ดี
สามารถแยกเลนส์นวิ เคลียสได ้สมบูรณ์ ง โดยสามารถหมุนได ้อย่างอิสระ
สามารถหมุนได ้อย่างอิสระ
และไม่ถก
ู ตําแหน่ง
จึงไม่สามารถแยกเลนส์นวิ เคลี แต่ต ้องใช ้ความพยายามในการทําหลาย
และมีความรู ้เกีย
. วกับข ้อห ้ามในการทําหัตถการ
ยสได ้อย่างสมบูรณ์
ครัง)
นีเ) ป็ นอย่างดี.

Phacoemulsification( ทําได ้ยาก
ทําได ้ดีพอใช ้
ทําได ้ดีปานกลาง
ทําได ้ดีและราบรืน
.
การใส่เครือ
. งมือ)
ความลึกของช่องหน ้าลูกตาไม่ อาจต ้องใช ้ความพยายามมากกว่าหนึง. ค ไม่กอ
่ ให ้เกิดอันตรายต่ออวัยวะภายในลูก ไม่กอ
่ ให ้เกิดอันตรายต่ออวัยวะภายในลูกตาแล
คงที.
รัง)
ตาและแผลทางเข ้า
ะแผลทางเข ้า
อาจก่อให ้เกิดอันตรายต่ออวัยว อาจก่อให ้เกิดอันตรายต่ออวัยวะภายใน
ะภายในลูกตาได ้ เช่น
ลูกตารวมถึงแผลทางเข ้าได ้
7
แผลทางเข ้า ถุงหุ ้มเลนส์
หรือDescemet’s membrane
เป็ นต ้น
Phacoemulsification บริเวณปลายของเครือ
. งมือไม่อ บ่อยครัง) ทีป
. ลายของเครือ
. งมือไม่อยูใ่ น บริเวณปลายของเครือ
. งมือไม่อยูใ่ นตําแห ปลายของเครือ
. งมืออยูใ่ นตําแหน่งทีม
. องเห็นไ
(วิธก
ี ารใช ้)
ยูใ่ นตําแหน่งทีม
. องเห็นได ้ตลอ ตําแหน่งทีม
. องเห็นได ้
น่งทีม
. องเห็นได ้เกือบตลอด
ด ้ตลอด และลูกตาอยูใ่ นท่ามองตรงตลอดเวลา
ด
ต ้องปรับลูกตาให ้กลับมาอยูใ่ นท่ามองตร และลูกตาอยูใ่ นท่ามองตรง
โดยทีไ. ม่มก
ี ารดึงหรือกดลูกตาเลย
8
และไม่สามารถทีจ
. ะปรับให ้ลูก งบ่อยครัง)
แต่ยงั พบว่ามีการดึงหรือกดลูกตาอยูบ
่ ้าง
ตาอยูใ่ นท่ามองตรงได ้
ขัน
) ตอนการPhacoem
ulsification
(Sculpting หรือ
Primary Chop)

มีการใช ้พลังงานรวมถึงการขยั ทําได ้ดีพอใช ้
บเครือ
. งมือทีส
. ญ
ู เปล่า(ไม่ถก
ู
พบบ่อยครัง) ทีป
. ลายของเครือ
. งมือไปสัม
ตําแหน่งหรือถูกเวลา)
ผัสเลนส์จนทําให ้เลนส์เคลือ
. น
) ลึ
ไม่สามารถประคองเลนส์ไว ้ได ้( บ่อยครัง) ทีไ. ม่สามารถควบคุมความตืน
กของช่องหน ้าลูกตาให ้คงทีไ. ด ้
ในการchop)
การทําร่องในเนือ
) เลนส์ตน
ื) และ
แคบจนเกินไป(ในการทํา
divide and conquer)
ไม่สามารถควบคุมแรงกดทีเ. ท ้
าและการไหลของสารนํ) าของเ
ครือ
. งมือให ้เหมาะสมได ้

เลนส์นวิ เคลียส

ไม่สามารถหมุนนิวเคลียสได ้ หมุนนิวเคลียสได ้ไม่อส
ิ ระ
สามารถหมุนนิวเคลียสได ้อย่างอิสระ
สามารถหมุนนิวเคลียสได ้อย่างอิสระ
อาจทําให ้เกิดการตึงหรือฉีกขาดของzo แต่พบว่าทําให ้เกิดการตึงหรือฉีกขาดขอ โดยแทบไม่ทําให ้เกิดการตึงของzonuleเลย
ง zonuleได ้อยู่
nuleได ้

9

10

ทําได ้ดีปานกลาง
ทําได ้ดี ไม่มก
ี ารใช ้พลังงานโดยสูญเปล่า
แทบไม่พบว่ามีการใช ้พลังงานแบบสูญเป ตาอยูใ่ นท่ามองตรงตลอด
ล่า
การประคองเลนส์หรือการทําร่องในเนือ
) เลนส์
พบบางครัง) ทีป
. ลายของเครือ
. งมือไปสัมผั ทําได ้ถูกต ้องและเหมาะสม
สเลนส์จนทําให ้เลนส์เคลือ
. น
สามารถควบคุมความตืน
) ลึกของช่องหน ้าลูกตา
สามารถประคองเลนส์ไว ้ได ้(ในการchop) ให ้คงทีไ. ด ้ตลอด
การทําร่องในเนือ
) เลนส์กว ้างและลึกพอเห
มาะ(ในการทํา divide and conquer)
สามารถควบคุมความตืน
) ลึกของช่องหน ้า
ลูกตาให ้คงทีไ. ด ้เกือบตลอด

3

Phacoemulsification CRACKING:
(ขัน
) ตอนในการนํ านิวเค ร่องในเนือ
) เลนส์ไม่ตรงกลางแ
ละลึกไม่เพียงพอ
ลียสออก)
ทําให ้แบ่งเลนส์ไม่ได ้
และลูกตาไม่อยูน
่ งิ. ในระหว่าง
ทํา
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CRACKING:
ร่องในเนือ
) เลนส์กว ้างและลึกเพียงพอ
แต่การใช ้เครือ
. งมือในการแบ่งเลนส์ยงั ไ
ม่ถก
ู ตําแหน่ง(ตืน
) เกิน)
ทําให ้ไม่สามารถแบ่งเลนส์ออกได ้ครบ
และลูกตาไม่อยูน
่ งิ. ในระหว่างทํา

CRACKING:
ร่องในเนือ
) เลนส์กว ้างและลึกเพียงพอ
การใช ้เครือ
. งมือในการแบ่งเลนส์ยงั ไม่ถก
ู
ตําแหน่ง(ตืน
) เกิน)
แต่สามารถแบ่งเลนส์ออกได ้สําเร็จ
ลูกตามักอยูใ่ นท่ามองตรง

CHOPPING: เครือ
. งมือไปรบ CHOPPING: เครือ
. งมือไปรบกวนหรือก่ CHOPPING:
. งมือไปรบกวนหรือก่อให ้เกิดอันตร
กวนหรือก่อให ้เกิดอันตรายต่อ อให ้เกิดอันตรายต่ออวัยวะภายในลูกตาเ : เครือ
ายต่
อ
อวัยวะภายในลูกตาบางครัง)
อวัยวะภายในลูกตาตลอด
กือบตลอด
สามารถแบ่
งเลนส์ออกได ้เกือบทุกครัง)
และไม่สามารถแบ่งเลนส์ออกไ สามารถแบ่งเลนส์ออกได ้บางครัง)
ด้
SEGMENT
SEGMENT
PHACOEMULSIFICATION:
PHACOEMULSIFICATION:
SEGMENT
ทําได ้ดีปานกลาง
PHACOEMULSIFICATION ทําได ้พอใช ้
: ทําได ้ไม่ด ี
เกิดการไหม ้ของแผลทางเข ้าปานกลาง เกิดการไหม ้ของแผลทางเข ้าเพียงเล็กน ้
เกิดการไหม ้ของแผลทางเข ้า เครือ
. งมือช่วยอยูใ่ นตําแหน่งทีเ. หมาะสม อย
เครือ
. งมือช่วยอยูใ่ นตําแหน่งทีเ. หมาะสมเ
ขาดความระมัดระวังและทักษะ บางครัง)
กือบตลอด
ในการใช ้เครือ
. งมือช่วย(secon
d instrument)
โดยทีเ. ครือ
. งมือช่วยนัน
) ควรอยู่
บริเวณใต ้ต่อphaco tip

การนํ าcortexส่วนทีเ. ห ทําได ้ไม่ด ี
ทําได ้ดีพอใช ้
ทําได ้ดีปานกลาง
ลือออก
ไม่สามารถปรับให ้บริเวณปลาย เหมาะสมทัง) ตําแหน่งของaspiration
สามารถนํ าcortexออกได ้ทัง) 360องศา
และรูของaspiration
tipและรูของtip
แต่ทําได ้ช ้ารวมถึงบางขัน
) ตอนทําได ้ไม่ถู
tipให ้อยูใ่ นตําแหน่งทีเ. หมาะส ในการดูดเลนส์ออกทําโดยทีไ. ม่มก
ี ารอุด กต ้อง และคงเหลือcortexเพียงเล็กน ้อย
(Irrigation and
มได ้ aspiration
ตันของaspiration tipก่อน
Aspiration
tipมีการสัมผัสถุงหุ ้มเลนส์หรือ การควบคุมaspiration
Technique)
ม่านตาบ่อยครัง)
flowรวมถึงการลอกcortexทําได ้ไม่คอ
่ ย
12
ไม่สามารถควบคุมสารนํ) าให ้อยู่ ดีและช ้า
ในระดับทีส
. มดุลได ้
อาจมีถงุ หุ ้มเลนส์บางส่วนฉีกขาด
รวมถึงไม่สามารถนํ าcortexส่ว และคงเหลือcortexเพียงเล็กน ้อย
นทีเ. หลือออกได ้หมด

CRACKING:
ร่องในเนือ
) เลนส์กว ้างและลึกเพียงพอ
การใช ้เครือ
. งมือในการแบ่งเลนส์เหมาะสม
สามารถแบ่งเลนส์ออกได ้สําเร็จและราบรืน
.
โดยทีล
. ก
ู ตาอยูใ่ นท่ามองตรงตลอด
CHOPPING: ทําได ้ดีทงั ) แบบverticalหรือh
orizontal chop
โดยทีไ. ม่มก
ี ารรบกวนอวัยวะข ้างเคียงอืน
. ๆเลย
สามารถใช ้เครือ
. งมือและควบคุมการไหลของส
ารนํ) าได ้เป็ นอย่างดี
SEGMENT PHACOEMULSIFICATION:
ทําได ้ดี ไม่พบการไหม ้ของแผลทางเข ้า
และเครือ
. งมือช่วยอยูใ่ นตําแหน่งทีเ. หมาะสมตล
อด(ใต ้ต่อบริเวณphaco
tipเพือ
. ป้ องกันtipไม่ให ้สัมผัสกับถุงหุ ้มเลนส์ด ้า
นหลัง)

ทําได ้ดี สามารถควบคุมaspiration
flowให ้พอดีกบ
ั การอุดตันของtipทุกครัง) ระหว่า
งการนํ าเลนส์ออก
สามารถนํ าcortexออกได ้หมด
โดยดึงเข ้าตรงกลางม่านตาตามแนวรัศมีในกร
ณีปกติ และดึงแนวทแยงในกรณีทม
ี. zี onule
lysis

4

การใส่เลนส์แก ้วตาเทีย ไม่สามารถทําได ้ เช่น
ม (IOL)
การเปิ ดแผลผ่าตัดทีก
. ว ้างไม่พ
อเหมาะกับชนิดของIOL(แบบ
พับได ้หรือแบบพับไม่ได ้)
13
ไม่สามารถใส่IOLเข ้าสูi่ njecto
rได ้
IOLไม่อยูภ
่ ายในถุงหุ ้มเลนส์
หรือ ใส่IOLกลับด ้าน เป็ นต ้น

ทําได ้ดีพอใช ้
ความลึกของช่องหน ้าลูกตาไม่คงที.
การใส่IOLเข ้าสูi่ njectorและถุงหุ ้มเลนส์
ทําได ้อย่างยากลําบาก
อาจต ้องใช ้ความพยายามมากกว่าหนึง. ค
รัง)

ทําได ้ดีปานกลาง
ทําได ้ดี แผลผ่าตัดทีก
. ว ้างพอเหมาะ
เปิ ดแผลผ่าตัดทีก
. ว ้างพอเหมาะกับชนิดข ความลึกของช่องหน ้าลูกตาคงทีต
. ลอด
องIOL(แบบพับได ้หรือแบบพับไม่ได ้)
สามารถใส่เลนส์เข ้าสูi่ njectorและถุงหุ ้มเลนส์ไ
สามารถควบคุมความลึกของช่องหน ้าลูก ด ้อย่างถูกต ้องและราบรืน
.
ตาให ้คงทีไ. ด ้เกือบตลอด
โดยไม่ทําให ้เกิดการตึงยืดของzonuleเลย
สามารถใส่เลนส์เข ้าสูi่ njectorและถุงหุ ้มเ
ลนส์ได ้อย่างถูกต ้อง
แต่อาจทําให ้เกิดการตึงยืดของzonuleได ้

การปิ ดแผล(การเย็บด ้ว ต ้องได ้รับคําแนะนํ าในกรณีทต
ี. ้ ทําได ้ดีพอใช ้
ทําได ้ดีปานกลาง แผลไม่รั.วซึม
ทําได ้ดี แผลไม่รั.วซึม
ยไหม, การใช ้สารนํ) า, องปิ ดแผลด ้วยการเย็บ
อาจต ้องการคําแนะนํ าเพียงเล็กน ้อย
นํ าOVDsออกได ้หมด
ความตึงและตําแหน่งของไหมทีเ. ย็บเหมาะสม
) ยังมีข ้อผิ แต่ยงั มีข ้อผิดพลาดบางประการ เช่น
นํ าOVDsออกได ้หมด และความดันลูกตาปกติ
และการตรวจสอบการรั. และการเย็บแผลด ้วยไหมยัง โดยในการเย็บแผลด ้วยไหมนัน
วซึมของแผล)
ทําได ้ไม่ด ี คือ ช ้า
ดพลาดบางประการ เช่น
ความตึงของไหมไม่เหมาะสม
) สุดหัตถการไม่เห
เกิดกระจกตาโค ้งผิดรูป
ตําแหน่งและความตึงของไหมไม่เหมาะ และความดันตาหลังสิน
เสียความโค ้งของเข็ม
สม
มาะสม เป็ นต ้น
ไม่สามารถฝั งปมได ้
ไม่สามารถปิ ดแผลด ้วยไหมเพียงอย่างเ
และแผลรั.วซึม
ดียวได ้
ไม่สามารถนํ าOVDsออกได ้ห อาจต ้องใช ้วิธก
ี ารอืน
. มาเสริมเพือ
. ให ้แผล
14
ไม่รั.วซึม
มด
ไม่ได ้ตรวจสอบแผลรั.วซึมและ และความดันตาหลังจากเย็บปิ ดแผลไม่เ
ความดันลูกตาก่อนเลิกหัตถกา หมาะสม เป็ นต ้น
ร
และความดันลูกตาไม่เหมาะส
ม

เพิม
. เติม

ไม่สามารถประคองให ้ตาอยูน
่ งิ. บ่อยครัง) ทีไ. ม่สามารถจัดให ้ตาอยูใ่ นท่าม ตาอยูใ่ นท่ามองตรงเกือบตลอด
ได ้
องตรงได ้
มีการโค ้งผิดรูปของกระจกตาเพียงเล็กน ้
้เครื
และลั
ก
ษณะการใช
อ
.
งมื
อ
ไ
และยั
ง
มี
ก
ารโค
้งผิ
ด
รู
ป
ของกระจกตาอยู
่
อย
ลักษณะของแผล
15 และการจัดตําแหน่งขอ ม่ถก
ู ต ้อง
ทําให ้เกิดการโค ้งผิดรูปของกร
งลูกตา
ะจกตา

ตาอยูใ่ นท่ามองตรงตลอดเวลา
ไม่มก
ี ารโค ้งผิดรูปของกระจกตา
เนือ
. งจากความกว ้างและตําแหน่งของแผลทาง
เข ้าทีเ. หมาะสม

ตําแหน่งของลูกตาเมือ
. ต ้องจัดท่าหลายครัง) เพือ
. ให ้ตา ต ้องจัดท่าให ้ตากลับมาอยูต
่ รงกลางเป็ น มีการเคลือ
. นของลูกตาออกจากศูนย์กลา รูมา่ นตาอยูบ
่ ริเวณศูนย์กลางของกล ้องจุลทรร
มองผ่านกล ้องจุลทรรศ กลับมาอยูต
่ รงกลาง
บางครัง)
งเพียงเล็กน ้อย(สังเกตได ้จากตําแหน่งข ศน์ตลอดการผ่าตัด
16
น์
องรูมา่ นตา)

5

เยือ
. บุตาและกระจกตา เกิดความเสียหายขึน
) กับเนือ
) เยื. เกิดความเสียหายเพียงเล็กน ้อยต่อเนือ
) เ ทําถูกต ้องและเหมาะสมตามขัน
) ตอน
ทําได ้ถูกต ้องและเหมาะสมตามขัน
) ตอน
อทัง) สองชนิดในระหว่างทําการ ยือ
. ทัง) สองชนิดในระหว่างการผ่าตัด
แต่ยงั คงมีความเสียหายเกิดขึน
) กับเนือ
) เยื. และไม่เกิดความเสียหายต่อเนือ
) เยือ
. ทัง) สองชนิ
17
ผ่าตัด
อทัง) สองอยูบ
่ ้าง
ด
ั ผัสกับอวัยวะภายใ เครือ
ั ผัสกับอวัยวะภายในของลูกตา
ความระมัดระวังในการใ บ่อยครัง) ทีเ. ครือ
. งมือไปสัมผัสกั เครือ
. งมือไปสัมผัสกับอวัยวะภายในของ เครือ
. งมือแทบจะไม่สม
. งมือไม่สม
ช ้เครือ
. งมือเมือ
. อยูภ
่ ายใ บอวัยวะภายในของลูกตา เช่น ลูกตาเป็ นบางครัง)
นของลูกตา
และเครือ
. งมือช่วยอยูใ่ นตําแหน่งทีเ. หมาะสมตล
นลูกตา
ถุงหุ ้มเลนส์ตา ม่านตา
และเครือ
. งมือช่วยอยูใ่ นตําแหน่งทีเ. หมา และเครือ
. งมือช่วยอยูใ่ นตําแหน่งทีเ. หมาะ อดเวลา
และเซลล์เยือ
. บุด ้านในกระจกต ะสม(ระหว่างถุงหุ ้มเลนส์ด ้านหลังกับpha สมเกือบตลอด
18
า เป็ นต ้น
co tip)บางครัง)
และเครือ
. งมือช่วยอยูใ่ นตําแห
น่งทีไ. ม่เหมาะสม
19 การป้ องกันการเกิดควา ทําไม่ได ้
มเสียหายต่อม่านตา

ทําได ้บางครัง)
ทําได ้ดีปานกลาง
ทําได ้ดี
ต ้องการคําแนะนํ าเกีย
. วกับการเลือกใช ้แ และสามารถเลือกใช ้เครือ
. งมือหรือวิธก
ี าร ม่านตาไม่ได ้รับความเสียหายเลยจากการผ่าตั
ละวิธก
ี ารใช ้เครือ
. งมือทีถ
. ก
ู ต ้อง เช่น iris ได ้อย่างเหมาะสม
ด
hooksและring เป็ นต ้น

20 ระยะเวลารวมในการทํา มีการสูญเปล่าของสารนํ) าทีใ. ช ้ มีการสูญเปล่าของสารนํ) าทีใ. ช ้เพียงเล็ก มีการสูญเปล่าของสารนํ) าทีใ. ช ้เล็กน ้อย
หัตถการ
พอสมควร
น ้อย และใช ้ระยะเวลาประมาณ60นาที และใช ้ระยะเวลาประมาณ45นาที
้สารนํ
และการใช
) าโดยร
วม

ไม่มก
ี ารสูญเปล่าของสารนํ) าทีใ. ช ้
และใช ้ระยะเวลาประมาณ30นาที(สําหรับกรณี
ปกติทวั. ๆไป)
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