International Council of Ophthalmology’s Ophthalmology Surgical Competency Assessment Rubric (ICO-OSCAR)

เกณฑ์ การประเมินความสามารถทางการผ่ าตัดจักษุวทิ ยาจากสภาสากลจักษุวทิ ยา (ICO-OSCAR)

เกณฑ์การประเมินความสามารถทางการผ่าตัดจักษุวิทยาจากสภาสากลจักษุวิทยา The International Council of Ophthalmology’s “Ophthalmology Surgical Competency Assessment Rubrics” หรื อ
ICO-OSCAR ถูกออกแบบมาเพืcอทําให้ การประเมินและการสอนทักษะด้ านการผ่าตัดมีความสะดวกมากขึ jน
แต่ละหัตถการได้ ถกู จําแนกออกไปแต่ละขันตอนตามลํ
j
าดับและแต่ละขันตอนก็
j
ได้ ให้ คะแนนแบ่งตามระดับของผู้ขาดทักษะ ผู้เริc มต้ น ผู้เริc มต้ นทีcพอมีทกั ษะ และผู้มีความสามารถเหมาะสม
คําอธิบายของสิงc จําเป็ นในการผ่าตัดเพืcอบรรลุเกณฑ์การให้ คะแนนแต่ละขันตอนได้
j
ถกู ระบุมาแล้ ว ผู้ประเมินเพียงวงกลมรอบคําอธิบายการปฏิบตั งิ านทีcได้ สงั เกตการณ์ในแต่ละขันตอนของหั
j
ตถการ
การกรอกเกณฑ์การประเมินความสามารถทางการผ่าตัดจักษุวิทยาจากสภาสากลจักษุวิทยา (ICO-OSCAR)
ควรถูกทําให้ เสร็ จเมืcอจบกรณีศกึ ษาและนํามาพูดคุยกับนักศึกษาโดยทันทีเพืcอให้ นกั ศึกษาได้ รับคําแนะนําในการผ่าตัดทีcชดั เจน เจาะจงและทันท่วงที
เครืc องมือต่างๆเหล่านี jได้ ถกู พัฒนาขึ jนโดยคณะผู้เชีcยวชาญจากหลายประเทศและเป็ นการประเมินผลทักษะด้ านการผ่าตัดทีcใช้ งานได้ อย่างเป็ นทางการ
ICO-OSCAR Instructor Directions

คําแนะนําครู ผ้ ูสอนเกีNยวกับเกณฑ์ การประเมินความสามารถทางการผ่ าตัดจักษุวทิ ยา จากสภาสากลจักษุวทิ ยา (ICO-OSCAR)
1. สังเกตการผ่าตัดต้ อกระจกของแพทย์ฝึกหัด
2. ตามหลักการแล้ว ให้ วงกลมช่องคําอธิบายเกณฑ์การประเมินแต่ละข้ อทีcคณ
ุ ได้ สงั เกตโดยทันทีหลังจากการผ่าตัด บางคนชอบให้ แพทย์ฝึกหัดวงกลมช่องคําอธิบายของตนเองก่อน

ถ้ าหากการผ่าตัดได้ ถกู บันทึกวิดีโอไว้ สามารถนํามาพิจารณาและให้ คะแนนทีหลังได้ แต่การปฏิบตั เิ ช่นนี jทําให้ การให้ ข้อติชมทีcมีประสิทธิภาพอย่างทันท่วงทีเกิดความล่าช้ าได้
3. บันทึกความคิดเห็นในประเด็นทีcเกีcยวข้ องใดๆ ทีcไม่ได้ ถกู ครอบคลุมไว้ ในเกณฑ์การประเมิน
4. พิจารณาผลการประเมินด้ วยกันกับแพทย์ฝึกหัด
5. พัฒนาแผนเพืcอการปรับปรุ ง (ตัวอย่างเช่น การฝึ กปฏิบตั ใิ นห้ องปฏิบตั ก
ิ าร หรื อเคล็ดลับสําหรับการผ่าตัดครังj ต่อไป เป็ นต้ น)
ข้ อเสนอแนะ
• ถ้ าการผ่าตัดก่อนหน้ านี jได้ ทําเสร็จแล้ ว จงพิจารณาข้ อมูล ICO-OSCAR เพืcอเขียนบันทึกเนื jอหาส่วนทีcต้องปรังปรุงให้ ดีขึ jน
• ถ้ าครูผ้ สู อนคนละคนกันจะให้ คะแนนแพทย์ฝึกหัดคนเดียวกัน ครูผ้ สู อนควรร่วมให้ คะแนนการผ่าตัดหลายๆครังj ด้ วยกันจากเทปบันทึกภาพก่อนทีcจะใช้ เครืc องมือ
เพืcอทีcพวกเขาจะแน่ใจได้ วา่ พวกเขาให้ คะแนนไปในทิศทางเดียวกัน

สามารถปรับเปลียc นและแปลเอกสารนี jเพืcอความจําเป็ นของคุณทีcไม่ใช่เชิงพาณิชย์ แต่กรุณาอ้ างอิงแหล่งทีcมาโดย สภาสากลจักษุวิทยา The International Council of Ophthalmology (ICO)
เข้ าใช้ และคัดลอกข้ อมูลเกณฑ์การประเมินความสามารถทางการผ่าตัดจักษุวิทยาได้ จากสภาสากลจักษุวิทยา (ICO-OSCARs) ทีc icoph.org/ico-oscar

ICO-Ophthalmology Surgical Competency Assessment Rubric-SICS (ICO-OSCAR: SICS)
การผ่าตัดแบบแผลเล็ก

วันที_3 _____________
ผูส้ อบ_____________
ผูป้ ระเมิน__________

ควรปรับปรุง
(คะแนน = 2)

การปูผา้ ช่องก่อนเริม3 ทําหัต ไม่สามารถทําได้ หากไม่ได้รบั การแนะนํา
1 ถการ
(Draping)
การเปิ ดแผลเผ่าตัดและการ
ใช้จไ]ี ฟฟ้ าเพือ3 ห้ามเลือด
2
(Scleral access &
Cauterization)

พอใช้
(คะแนน = 3)

ปานกลาง
(คะแนน = 4)

ดี
(คะแนน = 5)

สามารถปูผา้ ช่องได้โดยอาศัยคําแนะนําเพียงเล็ก เก็บขนตาได้เกือบหมด
เก็บขนตาได้หมด
น้อย แต่ยงั ไม่สามารถเก็บขนตาได้หมด
และผ้าช่องทีป3 แู ทบจะไม่บดบังทัศนวิสยั ในการผ่ และผ้าช่องทีป3 ไู ม่บดบังทัศนวิสยั ในการผ่าตัด
าตัด

ไม่สามารถเปิ ดแผลผ่าตัดให้เข้าถึงตาขาวได้
สามารถเปิ ดแผลผ่าตัดให้เข้าถึงตาขาวได้
การจีห] า้ มเลือดยังทําได้ไม่มปี ระสิทธิภาพ คือ
แต่ทาํ ด้วยความยากลําบากและขาดความมันใจ
3
ไม่สามารถหยุดเลือดได้หรือจีม] ากเกินความจําเป็ การจีห] า้ มเลือดยังทําได้ไม่มปี ระสิทธิภาพ
น ทัง] ระดับความแรงของจีร] วมถึงบริเวณทีจ3 ]ี

สามารถเปิ ดแผลผ่าตัดให้เข้าถึงตาขาวได้คอ่ นข้า สามารถเปิ ดแผลผ่าตัดให้เข้าถึงตาขาวได้อย่าง
งดี การจีเ] พือ3 ห้ามเลือดทําได้อย่างมีประสิทธิภาพ ชํานาญ
รวมถึงการจีเ] พือ3 ห้ามเลือดทําได้สมบูรณ์ถกู ต้อง

การเปิ ดแผลผ่าตัดยังทําได้ไม่ดี
ทัง] ในด้านความลึกของแผล ตําแหน่งของแผล
การเปิ ดแผลผ่าตัดจากตาข และความกว้างของแผล โดยยังขาดความชํานาญ
3 าวเข้าสูก่ ระจกตา
และมีมา่ นตายืน3 ออกมาจากแผลในระหว่างทํา
(Sclerocorneal Tunnel)

การเปิ ดแผลผ่าตัดทําได้ถกู ต้องอย่างน้อย1ใน3อ
ย่างดังต่อไปนี] ความลึกของแผล
ตําแหน่งของแผล และความกว้างของแผล
สามารถเปิ ดแผลเข้าสูก่ ระจกตาได้แต่ความลึกขอ
งแผลไม่แน่นอนหรือไม่เห็นความลึกของแผลขณ
ะทีท3 าํ หัตถการ

การเปิ ดแผลผ่าตัดทําได้ถกู ต้องอย่างน้อย2ใน3อ
ย่างดังต่อไปนี] ความลึกของแผล
ตําแหน่งของแผล และความกว้างของแผล
ในระหว่างเปิ ดแผลเข้าสูก่ ระจกตา
แม้พบว่าความลึกเริม3 ไม่เหมาะสม
ก็ไม่สามารถแก้ไขให้กลับมาถูกต้องด้วยตนเองไ
ด้

การเปิ ดแผลผ่าตัดทําได้ถกู ต้องทัง] ในด้านความลึ
กของแผล ตําแหน่งของแผล
และความกว้างของแผล
ในระหว่างเปิ ดแผลเข้าสูก่ ระจกตา
แม้พบว่าความลึกเริม3 ไม่เหมาะสมก็สามารถแก้ไ
ขให้กลับมาถูกต้องด้วยตนเองได้

ขาดความชํานาญในการใช้ใบมีดผ่ากระจกตา(ke
ratome)เพือ3 เปิ ดแผลผ่าตัดเข้าสูช่ อ่ งหน้าลูกตา
ไม่สามารถขยายขอบแผลด้านในได้
ช่องหน้าลูกตาแบนลงอย่างเห็นได้ชดั
การเปิ ดแผลผ่าตัดเข้าสูช่ อ่ ง ต้องได้รบั การขยายแผลเพิม3 หรือเย็บปิ ดแผลบาง
4 หน้าลูกตา
ส่วน
(Corneal entry)

ใช้ใบมีดผ่ากระจกตาเพือ3 เปิ ดแผลผ่าตัดเข้าสูช่ อ่ ง
หน้าลูกตาได้
แต่การขยายแผลให้กว้างยังทําได้ไม่ดี
นอกจากานี]ขณะเปิ ดแผลกระจกตาไม่เป็ นไปในทิ
ศทางหรือระนาบเดียวกัน
รวมถึงบริเวณทีเ3 ปิ ดแผลผ่าตัดเข้าสูช่ อ่ งหน้าลูกต
าไม่ตรงกับรอยแผลเดิมทีท3 าํ ไว้
โดยอยูห่ น้าหรือหลังต่อรอยแผลเดิม
ช่องหน้าลูกตาแบนลงเล็กน้อย
ต้องได้รบั การขยายแผลเพิม3 หรือเย็บปิ ดแผลบาง
ส่วน

เปิ ดแผลผ่าตัดเข้าสูช่ อ่ งหน้าลูกตาได้ถกู ต้อง
โดยรอยแผลอยูใ่ นระนาบเดียวกัน
สามารถขยายแผลให้กว้างขึน] ได้ดี
แต่ยงั ต้องใช้สารหนืด(viscoelastic)ช่วยอยูบ่ อ่ ยค
รัง] ขอบแผลผ่าตัดด้านในไม่เรียบร้อย
ต้องได้รบั การขยายแผลเพิม3 หรือเย็บปิ ดแผลบาง
ส่วน

เปิ ดแผลผ่าตัดเข้าสูช่ อ่ งหน้าลูกตาได้สมบูรณ์ถกู
ต้อง โดยแผลอยูใ่ นระนาบเดียวกัน
มีความกว้างของแผลทีเ3 หมาะสม
และไม่ทาํ ให้สารหนืดรัวออกจากช่
3
องหน้าลูกตาม
ากเกิน
แผลมีความแข็งแรงไม่รวทํ
ั 3 าให้การผ่าตัดในขัน] ต
อนต่อไปทําได้งา่ ย

ไม่สามารถ
ทําได้แม้ได้ร ั
บการแนะนํา
(คะแนน=0)

ช่องหน้าลูกตาแบนลงอย่างเห็นได้ชดั ขณะลงแผ
ลผ่าตัดขนาดเล็กทีก3 ระจกตา
การลงแผลผ่าตัดขนาดเล็ก ซึง3 เกิดจากความกว้าง ความยาว
ทีก3 ระจกตา
และตําแหน่งของการลงแผลทีไ3 ม่เหมาะสม
และการฉีดสารหนืดเข้าสูช่ ่ ถุงหุม้ เลนส์ฉกี ขาดจากอุปกรณ์ทใ3ี ช้ในการลงแผล
5
องหน้าลูกตา
ขาดความรูเ้ กีย3 วกับการใช้สารหนืดทีถ3 กู ต้อง เช่น
(Paracentesis &
ชนิด/ปริมาณของสารหนืดทีค3 วรใช้
Viscoelastic insertion)
และใช้ในขัน] ตอนใดบ้าง เป็ นต้น
นอกจากนี]ยงั พบว่าการใส่อุปกรณ์ผา่ นแผลผ่าตัด
เข้าสูช่ อ่ งหน้าลูกตาเป็ นไปด้วยความยากลําบาก

ลงแผลผ่าตัดขนาดเล็กทีก3 ระจกตาได้คอ่ นข้างดี
ในด้านความกว้าง ความยาว
หรือตําแหน่งของการลงแผล
โดยได้รบั คําแนะนําเพียงเล็กน้อย
ช่องหน้าลูกตาแบนลงเล็กน้อย
ทราบลําดับขัน] ตอนในการใช้สารหนืด
แต่ไม่สามารถเลือกชนิดหรือปริมาณของสารหนื
ดทีใ3 ช้ทเ3ี หมาะสมได้

ลงแผลผ่าตัดขนาดเล็กทีก3 ระจกตาได้คอ่ นข้างดี
ในด้านความกว้าง ความยาว
หรือตําแหน่งของการลงแผล
ช่องหน้าลูกตาค่อนข้างคงที(3 ไม่แบน)
สามารถใช้สารหนืดได้อย่างถูกต้องตามขัน] ตอนทั ]
งชนิดและปริมาณ
รวมถึงตําแหน่งและทิศทางของเข็มปลายตัด(can
ula)ทีใ3 ช้ในการฉีดสารหนืดถูกต้องเหมาะสม

การเปิ ดแผลถุงหุม้ เลนส์ดา้
นหน้า
(Capsulorrhexis
6
Commencement of flap &
followthrough )

ต้องได้รบั คําแนะนําเพียงเล็กน้อย
ทักษะในการควบคุมมือในการทําหัตถการดีพอใ
ช้
ทําให้เครือ3 งมืออาจไปถากชัน] นอกของเลนส์(cort
ex)

ทักษะในการควบคุมมือในการทําหัตถการดี
ทักษะในการควบคุมมือในการทําหัตถการดีมาก
แต่ยงั คงมีบางสถานการณ์ทช3ี า้ หรือควบคุมมือไม่ มีความมันใจและความประณี
3
ตในการทําหัตถการ
ได้อยูบ่ า้ ง
และเครือ3 งมือไม่ไปโดนชัน] นอกของเลนส์(cortex)
โดยทีเ3 ครือ3 งมือไม่ไปโดนชัน] นอกของเลนส์(corte
x)

ต้องได้รบั คําแนะนํา
ขาดความมันใจและขาดทั
3
กษะในการควบคุมมือใ
นการทําหัตถการ
ทําให้เครือ3 งมืออาจไปโดนชัน] นอกของเลนส์(cort
ex)

ลงแผลผ่าตัดขนาดเล็กทีก3 ระจกตาได้อย่างถูกต้อ
ง ทัง] ในด้านความกว้าง ความยาว
และตําแหน่งของการลงแผล
สามารถใช้สารหนืดได้อย่างถูกต้องตามขัน] ตอนทั ]
งชนิดและปริมาณ
รวมถึงตําแหน่งและทิศทางของเข็มปลายตัด(can
ula)ทีใ3 ช้ในการฉีดสารหนืดถูกต้องเหมาะสม
โดยไม่ทาํ อันตรายต่อถุงหุม้ เลนส์และเซลล์บุชนั ] ใ
นของกระจกตา(endothelium)

ชนาดและตําแหน่งไม่เหมาะสมกับขนาดนิวเคลีย ขนาดและตําแหน่งเกือบจะไม่เหมาะสมกับขนาด
ความสมบูรณ์ของขอบแผล
สของเลนส์
ของนิวเคลียสของเลนส์
ถุงหุม้ เลนส์ดา้ นหน้า
และอาจเกิดการฉีกขาดของขอบแผลได้
แต่ขอบแผลไม่กลมและอาจเกิดการฉีกขาดได้
7 (Capsulorrhexis:
Formation & Circular
Completion)

ขนาดและตําแหน่งของแผลเกือบตรงกับขนาดขอ
งนิวเคลียสของเลนส์พอดี
ขอบแผลกลมและไม่เกิดการฉีกขาด
แต่ตอ้ งได้รบั คําแนะนําเพียงเล็กน้อย

ขนาดและตําแหน่งของขอบแผลเหมาะสมกับขน
าดของนิวเคลียสของเลนส์เป็ นอย่างดี
และทําด้วยความชํานาญ
ขอบแผลกลมและไม่เกิดการฉีกขาด
ไม่มภี าวะช่องหน้าลูกตาแบนหรือแบนน้อยมากต
ลอดการทําหัตถการ

ตําแหน่งรวมถึงประมาณในการฉีดสารนํ]าไม่เหม
าะสม
การใช้สารนํ]าแยกเลนส์ออก
ทําให้ไม่สามารถแยกเลนส์ออกจากถุงหุม้ เลนส์โ
จากถุงหุม้ เลนส์
ดยสมบูรณ์ได้
(Hydrodissection: Visible
8
หรือทําให้นิวเคลียสของเลนส์หลุดออกมานอกถุง
Fluid Wave and Free
หุม้ เลนส์ได้
prolapse of one pole of
nucleus)

ตําแหน่งรวมถึงประมาณในการฉีดสารนํ]าเหมาะ
สม
ทําให้นิวเคลียสของเลนส์หลุดออกมานอกถุงหุม้ เ
ลนส์ได้ แต่มตี ดิ ขัดอยูบ่ า้ งเล็กน้อย

ตําแหน่งรวมถึงประมาณในการฉีดสารนํ]าเหมาะ
สม
ทําให้นิวเคลียสของเลนส์หลุดออกมานอกถุงหุม้ เ
ลนส์ได้แบบไม่ตดิ ขัด เห็นคลืน3 นํ]า(fluid
wave)ทีอ3 ยูใ่ นชัน] ระหว่างเลนส์และถุงหุม้ เลนส์ได้
อย่างชัดเจน
และตระหนักถึงข้อห้ามในการทําหัตถการนี]อยูเ่ ส
มอ

ตําแหน่งรวมถึงประมาณในการฉีดสารนํ]าเหมาะ
สม
ทําให้นิวเคลียสของเลนส์หลุดออกมานอกถุงหุม้ เ
ลนส์ได้ แต่ขาดความชํานาญ
ต้องใช้ความพยายามอยูห่ ลายครัง] จึงจะสําเร็จ
มีการใช้อุปกรณ์ไปสัมผัสกับนิวเคลียสของเลนส์โ
ดยตรงเพือ3 ทําให้นิวเคลียสหลุดออกจากถุงหุม้ เล
นส์ทงั ] ๆทีเ3 ลนส์ยงั ไม่ได้ถกู ทําให้แยกออกจากถุง
หุม้ เลนส์โดยสมบูรณ์ ทําให้เกิดcheese wiringได้

ไม่สามารถหมุนนิวเคลียสให้เข้ามาอยูใ่ นช่องหน้
าลูกตาได้
การทําให้นิวเคลียสเข้ามาอ แม้จะพยายามใช้เครือ3 งมือเกีย3 วทัง] ส่วนหน้าและ
ยูใ่ นช่องหน้าลูกตาโดยสมบู หลังของนิวเคลียสแต่กไ็ ม่สาํ เร็จ
9 รณ์
ทําได้เพียงหมุนนิวเคลียสภายในถุงหุม้ เลนส์
(Prolapse of nucleus
บางครัง] เครือ3 งมือสัมผัสกับม่านตาและกระจกตา
completely into AC)
ทําให้มา่ นตาหด
และอาจทําให้ถุงหุม้ เลนส์หรือทีย3 ดึ เลนส์(zonule)
ฉีกขาด

10

การคลอดนิวเคลียส
(Nucleus extraction)

การนําเลนส์ชนั ] นอก
(cortex)
ส่วนทีเ3 หลือทัง] หมดออก
11 (Irrigation and Aspiration
Technique With
Adequate Removal of
Cortex)

สามารถหมุนนิวเคลียสให้เข้ามาอยูใ่ นช่องหน้าลู สามารถหมุนนิวเคลียสให้เข้ามาอยูใ่ นช่องหน้าลู สามารถหมุนนิวเคลียสให้เข้ามาอยูใ่ นช่องหน้าลู
กตาได้ แต่ขาดความชํานาญ
กตาได้ดี โดยทีเ3 ครือ3 งมือไม่สมั ผัสกับกระจกตา กตาได้ดี และทําด้วยความชํานาญ
ต้องได้รบั คําแนะนํา
โดยทีเ3 ครือ3 งมือไม่สมั ผัสกับกระจกตาและม่านตา
จัดการกับชัน] นอกของเลนส์(cortex)ได้ไม่ดที าํ ให้
บดบังทัศนวิสยั การผ่าตัด
บางครัง] เครือ3 งมือสัมผัสกับม่านตาและกระจกตา
แต่ไม่ทาํ ให้ถุงหุม้ เลนส์หรือทีย3 ดึ เลนส์(zonule)ฉีก
ขาด

ไม่สามารถคลอดนิวเคลียสได้
และทําให้เกิดความเสียหายต่อเซลล์เยือ3 บุชนั ] ในข
องกระจกตา(endothelium) ม่านตา
และถุงหุม้ เลนส์
มือทัง] สองข้างทํางานไม่สมั พันธ์กนั

การทํางานของมือทัง] สองข้างสัมพันธ์กนั ดี
แต่ยงั ไม่สามารถคลอดนิวเคลียสได้
ทําให้เกิดความเสียหายต่อเซลล์เยือ3 บุชนั ] ในของก
ระจกตา(endothelium) และม่านตา
ขาดทักษะในการประเมินขนาดความกว้างของแ
ผลว่าเพียงพอสําหรับขนาดของนิวเคลียสทีจ3 ะคล
อดออกมาหรือไม่

สามารถคลอดนิวเคลียสได้ แต่ขาดความชํานาญ
ทําให้ตอ้ งใช้ความพยายามหลายครัง] จึงจะสําเร็จ
นิวเคลียสทีค3 ลอดออกมาได้นนั ] ไม่สมบูรณ์
แต่ถกู แบ่งออกเป็ นชิน] ย่อยมากกว่า 1 ชิน]
และต้องขยายแผลเพือ3 นํานิวเคลียสออก

สามารถคลอดนิวเคลียสได้ตงั ] แต่ครัง] แรกหรือครัง]
ทีส3 อง
และขนาดความกว้างของแผลเหมาะสมกับขนาด
ของนิวเคลียส

ยังควบคุมเข็มนํ]า(aspiration tip)ได้ไม่ดี
ไม่อยูใ่ นตําแหน่งทีเ3 หมาะสม
ซึง3 ต้องอยูใ่ ต้ต่อขอบแผลถุงหุม้ เลนส์ดา้ นหน้า
การควบคุมสารนํ]าเข้าออกไม่สมดุล
ไม่สามารถนําเลนส์ชนั ] นอก(cortex)ออกได้หมด
บางครัง] เข็มนํ]าไปสัมผัสหรือดูดถุงหุม้ เลนส์หรือม่
านตา

สามารถควบคุมเข็มนํ]า(aspiration tip)ได้ดพี อใช้
รูของเข็มนํ]าอยูใ่ นตําแหน่งทีเ3 หมาะสม
คืออยูใ่ ต้ต่อขอบแผลถุงหุม้ เลนส์ดา้ นหน้าและหง
ายขึน] เสมอ
พยายามทีจ3 ะดูดชิน] ส่วนของเลนส์ออกโดยทีร3 ยู งั ไ
ม่ถกู อุดสนิท ทําได้คอ่ นข้างช้าและมือสัน3
การควบคุมสารนํ]าเข้าออกไม่สมดุล
ไม่สามารถนําเลนส์ชนั ] นอก(cortex)ออกได้หมด
บางครัง] เข็มนํ]าไปสัมผัสหรือดูดถุงหุม้ เลนส์หรือม่
านตา

ควบคุมเข็มนํ]า(aspiration tip)ได้ดี
รูของเข็มนํ]าอยูใ่ นตําแหน่งทีเ3 หมาะสม
คืออยูใ่ ต้ต่อขอบแผลถุงหุม้ เลนส์ดา้ นหน้าและหง
ายขึน] เสมอ
แต่ทาํ ได้ชา้ และมีบางสถานการณ์ทใ3ี ช้เทคนิคทีไ3
ม่เหมาะสม
ไม่สามารถนําเลนส์ชนั ] นอก(cortex)ออกได้หมด
โดยเฉพาะบริเวณใต้ต่อแผลทางเข้าของเข็มนํ]าซึ3
งทําได้ยาก

สามารถควบคุมเข็มนํ]า(aspiration
tip)ได้อย่างชํานาญ
รูของเข็มนํ]าอยูใ่ นตําแหน่งทีเ3 หมาะสมบริเวณใต้
ต่อขอบแผลถุงหุม้ เลนส์ดา้ นหน้าและหงายขึน] เส
มอ
ดูดชิน] ส่วนของเลนส์ออกด้วยแรงทีพ3 อดีโดยทีร3 ถู ู
กอุดสนิท
สามารถนําเลนส์ชนั ] นอก(cortex)ออกได้หมด
และทําอย่างเบามือ
คือลอกcortexในทิศตัง] ฉากเข้าหาจุดศูนย์กลางข
องม่านตาหรือในทิศทางเฉียง(tangential)หากพ
บว่ามีทย3ี ดึ เลนส์(zonule)บริเวณนัน] หย่อน
สามารถนําส่วนของเลนส์ทเ3ี หลืออยูบ่ ริเวณใต้ต่อ
แผลทางเข้าออกได้อย่างราบรืน3

ไม่สามารถใส่เลนส์แก้วตาเทียมได้
การใส่เลนส์แก้วตาเทียม
(Lens insertion, Rotation
12
and Final Position on
Intraocular lens)

ขาดความชํานาญในการใส่เลนส์แก้วตาเทียม
ทําให้การควบคุมทิศทางของเลนส์แก้วตาเทียมเ
ป็ นไปด้วยความยากลําบาก
รวมถึงไม่สามารถควบคุมความลืกของช่องหน้าลู
กตาให้คงทีไ3 ด้
ต้องใช้ความพยายามอยูห่ ลายครัง] จึงจะทําให้ขา(
haptic)ทัง] สองข้างของเลนส์แก้วตาเทียมเข้าไปอ
ยูใ่ นถุงหุม้ เลนส์ได้สาํ เร็จ
โดยทีข3 ณะทํายังขาดความมันใจและขาดความระ
3
มัดระวัง

สามารถใส่เลนส์แก้วตาเทียมได้ดพี อใช้
โดยทีค3 วามลึกของช่องหน้าลูกตาค่อนข้างคงที3
แต่มอี ุปสรรคอยูเ่ ล็กน้อยในการปรับขา(haptic)ทั ]
งสองข้างของเลนส์แก้วตาเทียมให้เข้าไปอยูใ่ นถุง
หุม้ เลนส์ได้สาํ เร็จ

สามารถใส่เลนส์แก้วตาเทียมได้อย่างชํานาญ
โดยทีค3 วามลึกของช่องหน้าลูกตาค่อนข้างคงที3
และเปิ ดถุงหุม้ เลนส์กว้างพอเหมาะเพือ3 รองรับเล
นส์แก้วตาเทียม
สามารถปรับขา(haptic)ทัง] สองข้างของเลนส์แก้ว
ตาเทียมให้เข้าไปอยูใ่ นถุงหุม้ เลนส์ได้อย่างราบรื3
น
โดยไม่ทาํ ให้เกิดการดึงรัง] ถุงหุม้ เลนส์และทีย3 ดึ เล
นส์

ไม่สามารถประเมินความจําเป็ นในการเย็บปิ ดแผ
ลได้ ในกรณีทค3ี วรได้รบั การเย็บปิ ดแผล
ต้องได้รบั คําแนะนําจึงจะปฏิบตั ติ าม
ซึง3 การเย็บแผลนัน] ทําได้ไม่ดี ทัง] ในด้านตําแหน่ง
การปิ ดแผลผ่าตัด
ความลึก ระยะทาง รวมถึงการฝั งปมไหม
(Wound Closure
ส่งผลให้ยงั มีการรัวซึ
3 มของแผลอยู่
13 Including Suturing,
คงเหลือสารหนืดค้างอยูใ่ นช่องหน้าลูกตา
Hydration, and Checking
ไม่สามารถเปิ ดแผลผ่าตัดทีม3 คี วามคงทนแข็งแรง
security as Required)
พอทีจ3 ะป้ องกันการรัวซึ
3 มได้หรือไม่เช็คการรัวซื
3 ม
ของแผลเมือ3 เสร็จหัตถการ
และความดันลูกตาสุดท้ายอยูใ่ นเกณฑ์ทไ3ี ม่เหมา
ะสม

สามารถตัดสินใจเย็บปิ ดแผลผ่าตัดในกรณีทค3ี วรไ
ด้รบั การเย็บปิ ดแผลได้
แต่ยงั เย็บได้ไม่ชาํ นาญจนอาจต้องเย็บใหม่
อาจต้องได้รบั คําแนะนําในการเย็บไหมให้ไม่แน่น
หรือหลวมจนเกินไปจนเกิดค่าสายตาเอียงผิดปก
ติ
หรือการอาจเหลือสารหนืดค้างอยูใ่ นช่องหน้าลูก
ตา
ต้องอาศัยเทคนิคบางอย่างเพือ3 ทําให้แผลไม่รวซึ
ั3
ม(water tight)
รวมถึงอาจมีความดันลูกตาสุดท้ายอยูใ่ นเกณฑ์ท3ี
ไม่เหมาะสม

สามารถตัดสินใจเย็บปิ ดแผลผ่าตัดในกรณีทค3ี วรไ
ด้รบั การเย็บปิ ดแผลได้ โดยเย็บได้ดี
ไหมแน่นพอดีทจ3ี ะปิ ดแผลไม่ให้รวซึ
ั 3 มได้
อาจมีสายตาเอียงผิดปกติเพียงเล็กน้อยได้
ไม่เหลือสารหนืดค้างอยูใ่ นช่องหน้าลูกตา
ตรวจความแข็งแรงของแผลผ่าตัดว่าไม่มกี ารรัวซึ
3
ม หรือถ้ามีกส็ ามารถแก้ไขได้
อาจมีความดันลูกตาสุดท้ายอยูใ่ นเกณฑ์ทไ3ี ม่เหม
าะสม

สามารถตัดสินใจเย็บปิ ดแผลผ่าตัดในกรณีทค3ี วรไ
ด้รบั การเย็บปิ ดแผลได้
โดยเย็บด้วยความชํานาญ
ไหมแน่นพอดีทจ3ี ะปิ ดแผลไม่ให้รวซึ
ั 3 มได้
และแทบจะไม่ทาํ ให้เกิดสายตาเอียงผิดปกติ
ไม่เหลือสารหนืดค้างอยูใ่ นช่องหน้าลูกตา
ตรวจความแข็งแรงของแผลผ่าตัดว่าไม่มกี ารรัวซึ
3
ม
รวมถึงความดันลูกตาสุดท้ายหลังจากสิน] สุดการ
ผ่าตัดอยูใ่ นเกณฑ์ทเ3ี หมาะสม

สามารถประคองให้ตาอยูใ่ นท่ามองตรงได้เกือบต
ลอด
และเกิดรอยย่นจากการทีก3 ระจกตาโค้งผิดรูปเพีย
งเล็กน้อย

สามารถประคองให้ตาอยูใ่ นท่ามองตรงได้ตลอดก
ารผ่าตัด
ไม่เกิดร่อยย่นจากการทีก3 ระจกตาโค้งผิดรูป
เนื3องจากระยะทางและตําแหน่งของแผลผ่าตัดทีเ3
หมาะสมจึงลดโอกาสการเกิดกระจกตาโค้งผิดรูป
ดังกล่าว

เพิม3 เติม
แผลผ่าตัด
ไม่สามารถประคองให้ลกู ตาอยูน่ ิ3งได้
และการจัดตําแหน่งของลูก และทําให้เกิดกระจกตาโค้งผิดรูป
ตา
14
(Wound Neutrality and
Minimizing Eye Rolling
and Corneal Distortion)

บ่อยครัง] ทีไ3 ม่สามารถประคองให้ตาอยูใ่ นท่ามอง
ตรงได้
และทําให้เกิดรอยย่นจากการทีก3 ระจกตาโค้งผิดรู
ป

ต้องจัดท่าของลูกตาบ่อยครัง] เพือ3 ให้ลกู ตากลับมา จัดท่าของลูกตาให้อยูต่ รงกลางของกล้องได้เกือบ
ตําแหน่งของลูกตาเมือ3 มอง
อยูต่ รงกลางของกล้อง
ตลอดการผ่าตัด
ผ่านกล้องจุลทรรศน์
15
(Eye Positioned Centrally
Within Microscopic View)

จัดท่าของลูกตาให้อยูต่ รงกลางของกล้องได้เกือบ ตําแหน่งของรูมา่ นตาอยูต่ รงกลางของกล้องตลอ
ตลอดการผ่าตัด
ดการผ่าตัด
แต่ยงั มีการเคลือ3 นไหวของลูกตาเพียงเล็กน้อย
ซึง3 สังเกตได้จากตําแหน่งของรูมา่ นตาทีเ3 ปลีย3 นไ
ป

เยือ3 บุตาและกระจกตา
ขาดความระมัดระวังจนทําให้เกิดความเสียหายต่ ทักษะในการทําหัตถการดีพอใช้
ทักษะในการทําหัตถการดี
ทักษะในการทําหัตถการดีมาก
16 (Conjunctival and
อเยือ3 บุลกู ตาและกระจกตา
ทําให้เกิดความเสียหายต่อเยือ3 บุลกู ตาและกระจก แต่ยงั มีความเสีย3 งทีจ3 ะทําให้เกิดความเสียหายต่อ ไม่ทาํ ให้เกิดความเสียหายต่อเยือ3 บุลกู ตาและกระ
Corneal Tissue Handling)
ตาเพียงเล็กน้อย
เยือ3 บุลกู ตาและกระจกตาได้อยู่
จกตา
บ่อยครัง] ทีเ3 ครือ3 งมือสัมผัสกับถุงหุม้ เลนส์ ม่านตา
ความระมัดระวังในการใช้เค หรือเซลล์เยือ3 บุชนั ] ในของกระจกตา
รือ3 งมือภายในลูกตา
และเครือ3 งมือรอง(second
17
(Intraocular Spatial
instrument)ไม่อยูใ่ นตําแหน่งทีเ3 หมาะสม
Awareness)

บางครัง] ทีเ3 ครือ3 งมือสัมผัสกับถุงหุม้ เลนส์ ม่านตา
หรือเซลล์เยือ3 บุชนั ] ในของกระจกตา
แต่เครือ3 งมือรอง(second
instrument)อยูใ่ นตําแหน่งทีเ3 หมาะสมเป็ นบางครั ]
ง

แทบจะไม่เกิดการสัมผัสกันระหว่างเครือ3 งมือกับ
ถุงหุม้ เลนส์ ม่านตา
หรือเซลล์เยือ3 บุชนั ] ในของกระจกตาเลย
และเครือ3 งมือรอง(second
instrument)อยูใ่ นตําแหน่งทีเ3 หมาะสมเกือบตลอ
ด

ไม่เกิดการสัมผัสกันระหว่างเครือ3 งมือกับถุงหุม้ เล
นส์ ม่านตา
หรือเซลล์เยือ3 บุชนั ] ในของกระจกตาเลย
และเครือ3 งมือรอง(second
instrument)อยูใ่ นตําแหน่งทีเ3 หมาะสมตลอด

มีความเสีย3 งทีจ3 ะก่อให้เกิดความเสียหายต่อม่าน
การป้ องกันไม่ให้เกิดความเ ตาอยูต่ ลอด
18 สียหายต่อม่านตา
เนื3องจากทักษะการทําหัตถการยังไม่ดี
(Iris Protection)

มีความเสีย3 งทีจ3 ะก่อให้เกิดความเสียหายต่อม่าน
ตาบางครัง]
ไม่สามารถตัดสินใจถึงความจําเป็ นในการใช้อุปก
รณ์ชว่ ย ได้แก่ iris hooks ring และอืน3 ๆ
ได้ดว้ ยตนเอง ต้องได้รบั คําแนะนําจึงจะทําได้

แทบไม่มคี วามเสีย3 งทีจ3 ะก่อให้เกิดความเสียหาย
ต่อม่านตา
ขาดความชํานาญในการใช้อุปกรณ์ชว่ ย ได้แก่
iris hooks ring และอืน3 ๆ

ไม่เกิดความเสียหายต่อม่านตาเลย
สามารถเลือกใช้อุปกรณ์ชว่ ยได้อย่างถูกต้องเหม
าะสม และด้วยความชํานาญ

ระยะเวลารวมในการทําหัต ขาดความมันใจ
3
ถการ
ทําให้การทําหัตถการติดขัดอยูบ่ อ่ ยครัง]
และทักษะการควบคุมสาร
19
นํ]า
(Overall Speed and
Fluidity of Procedure)

ทําหัตถการได้ไม่คอ่ ยราบรืน3
การจัดการกับปั ญหาหรือสถานการณ์เฉพาะหน้า
การจัดการกับปั ญหาหรือสถานการณ์เฉพาะหน้า ค่อนข้างมีประสิทธิภาพ
ยังไม่มปี ระสิทธิภาพหรือบางครัง] ทําในสิง3 ทีไ3 ม่มคี และใช้ระยะเวลาทัง] สิน] ประมาณ45นาที
วามจําเป็ น
และใช้ระยะเวลาทัง] สิน] ประมาณ60นาที

สามารถจัดการกับปั ญหาหรือสถานการณ์เฉพาะ
หน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ระยะเวลาทีใ3 ช้เหมาะสมกับระดับความยากของเ
คสนัน] ๆ
ซึง3 มักจะใช้ระยะเวลาทัง] สิน] ประมาณไม่เกิน30นา
ที
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