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

ตาราง
ผูส้ อบ_______________________________________

ผูป้ ระเมิน_______________________________________

วันที_> _______________________________________

ICO-Ophthalmology Surgical Competency Assessment Rubric-Strabismus (ICO-OSCAR:strabismus)
การผ่าตัดกล้ามเนืK อตาเพืNอแก้ไขภาวะตาเข

ควรปรับปรุง
(คะแนน = 2)

พอใช้
(คะแนน = 3)

ปานกลาง
(คะแนน = 4)

ดี
(คะแนน = 5)

ไม่สามารถทําได้ หากไม่ได้รบั การแนะนํา
รวมถึงไม่ตรวจสอบความถูกต้องของการร
ะบุขา้ งของตาและกล้ามเนื\อมัดทีจ> ะทําหัต
ถการ

สามารถทําเตรียมผูป้ ่ วยก่อนผ่าตัดและปูผ้
าช่องได้ดี
แต่เทคนิคแบบปลอดเชือ\ ไม่ถกู ต้อง
รวมถึงการจัดท่าศีรษะผูป้ ่ วยยังทําได้ไม่ดี

การทดสอบแรงดึงของกล้า ไม่ได้ทาํ การตรวจแรงดึงของกล้ามเนื\อตา
มเนื\อตา (Forced duction
test)

ตระหนักถึงความสําคัญของการตรวจ
แต่ไม่เข้าใจวิธกี ารตรวจ ขัน\ ตอนการตรวจ
และการแปลผลทีถ> กู ต้อง

สามารถทําเตรียมผูป้ ่ วยก่อนผ่าตัดและปูผ้
าช่องได้ดี
ด้วยเทคนิคแบบปลอดเชือ\ ทีถ> กู ต้องตามขั \
นตอน
รวมถึงการจัดท่าศีรษะผูป้ ่ วยทําได้ดี
ตรวจได้อย่างถูกต้องตามขัน\ ตอน
และสามารถวินิจฉัยภาวะกล้ามเนื\อตาหดเ
กร็งได้ทกุ ระดับความรุนแรง
รวมถึงสามารถวางแผนการผ่าตัดทีส> มั พัน
ธ์กบั สิง> ทีต> รวจได้อย่างเหมาะสม

การควบคุมลูกตาให้อยูใ่ น
ตําแหน่งทีเ> หมาะสมต่อการ
ผ่าตัด (globe
stabilization)
การลงแผลผ่าตัดบริเวณเยื>
อบุลกู ตา(Conjunctival
incision & Tenon’s
dissection)

สามารถตอบวิธกี ารทีถ> กู ต้องได้อย่างน้อย
1 วิธใี นทางทฤษฎี
และในทางปฏิบตั สิ ามารถทําได้แต่ตอ้ งกา
รผูช้ ว่ ย
ทราบความแตกต่างระหว่างการลงแผลผ่า
ตัดทีเ> ยือ> บุลกู ตา
บริเวณขอบกระจกตาดํา(limbal incision)
และบริเวณฟอนิกซ์(Fornix incision)
แต่ไม่สามารถเปิ ดแผลเยือ> บุลกู ตาเพือ> ผ่าตั
ดได้

สามารถทําเตรียมผูป้ ่ วยก่อนผ่าตัดและปูผ้
าช่องได้ดี
ด้วยเทคนิคแบบปลอดเชือ\ ทีถ> กู ต้อง
แต่ขนั \ ตอนยังมีตดิ ขัดอยูบ่ า้ ง
รวมถึงจัดท่าศีรษะผูป้ ่ วยได้ดี
ตระหนักถึงจุดประสงค์ของการตรวจ
รวมถึงเข้าใจวิธกี ารตรวจ
ขัน\ ตอนการตรวจ
และการแปลผลทีถ> กู ต้อง
โดยสามารถวินิจฉัยภาวะกล้ามเนื\อตาหดเ
กร็งแบบปานกลางถึงรุนแรงได้อย่างถูกต้อ
ง
สามารถทําได้ถกู ต้องอย่างน้อย 1 วิธี
โดยต้องการคําแนะนําเพียงเล็กน้อย

สามารถลงแผลผ่าตัดบริเวณเยือ> บุลกู ตาไ
ด้เพียง 1 วิธี
แต่ยงั มีเนื\อเยือ> บางส่วนบดบังทัศนวิสยั ใน
การผ่าตัด และต้องได้รบั การแนะนํา

สามารถลงแผลผ่าตัดบริเวณเยือ> บุลกู ตาอ
ย่างมีประสิทธิภาพได้ทงั \ 2 วิธี

การปูผา้ ช่องก่อนเริม> ทําหั
ตถการ(Draping)
1

2

3

4

สามารถตอบวิธกี ารทีถ> กู ต้องได้อย่างน้อย
1 วิธใี นทางทฤษฎี
แต่ในทางปฏิบตั ไิ ม่สามารถทําได้
ไม่ทราบความแตกต่างระหว่างการลงแผล
ผ่าตัดทีเ> ยือ> บุลกู ตาบริเวณขอบกระจกตา
ดํา(limbal incision)
และบริเวณฟอนิกซ์(Fornix incision)

สามารถทําได้ถกู ต้องตามลําดับขัน\ ตอนด้ว
ยความชํานาญอย่างน้อย 1 วิธี
โดยไม่ตอ้ งได้รบั คําแนะนําเลย

ไม่สามารถ
ทําได้แม้ได้ร ั
บการแนะนํา
(คะแนน=0)

5

6

การคล้องกล้ามเนื\อนอกลูก ไม่สามารถอธิบายเทคนิคการคล้องทีเ> หมาะสม
ตา(Hooking rectus
ของกล้ามเนื\อนอกลูกตาทีก> าํ หนด
muscle)
รวมถึงไม่สามารถทําการคล้องกล้ามเนื\อนอกลู
กตาให้สาํ เร็จได้
การแยกกล้ามเนื\อนอกลูก ไม่สามารถอธิบายเทคนิคทีถ> กู ต้องเหมาะสมใน
ตาออกจากเนื\อเยือ> โดยรอ การแยกกล้ามเนื\อนอกลูกตาออกจากเนื\อเยือ> โ
บ(Exposure of rectus
ดยรอบได้
muscle)

สามารถอธิบายเทคนิคทีเ> หมาะสมในกา
รคล้องกล้ามเนื\อนอกลูกตาทีก> าํ หนด
แต่ไม่สามารถทําการคล้องกล้ามเนื\อนอ
กลูกตาให้สาํ เร็จภายในครัง\ แรก
สามารถอธิบายเทคนิคทีถ> กู ต้องเหมาะส
มในการแยกกล้ามเนื\อนอกลูกตาออกจา
กเนื\อเยือ> โดยรอบ
แต่ยงั ต้องการคําแนะนําในแต่ละขัน\ ตอน
พืน\ ฐานระหว่างการทําหัตถการ

สามารถทําการคล้องกล้ามเนื\อนอกลูกต
าสําเร็จภายในครัง\ แรก
แต่ทาํ ได้ไม่สมบูรณ์

สามารถทําการคล้องกล้ามเนื\อนอกลูกต
าสําเร็จอย่างสมบูรณ์ภายในครัง\ แรก

สามารถแยกกล้ามเนื\อนอกลูกตาออกจา
กเนื\อเยือ> โดยรอบได้ถกู ต้องตามขัน\ ตอน
พืน\ ฐาน แต่ไม่สมบูรณ์
นอกจากนี\ยงั ก่อให้เกิดความเสียหายต่อเ
นื\อเยือ> ชัน\ อืน> ๆหรือหลอดเลือดแดงanter
ior ciliary

การเย็บกล้ามเนื\อนอกลูกต ไม่สามารถอธิบายเทคนิคการเย็บกล้ามเนื\อนอ
า(Placement of suture in กลูกตาทีถ> กู ต้องได้
muscle)

สามารถอธิบายเทคนิคการเย็บกล้ามเนื\อ
นอกลูกตาทีไ> ด้อย่างถูกต้อง
แต่ไม่สามารถใช้ทจ>ี บั เข็ม(needle
holder)ได้อย่างคล่องแคล่ว
ต้องพยายามอยูห่ ลายครัง\ จึงจะจับเข็มไ
ด้สาํ เร็จ
และการเย็บกล้ามเนื\อยังทําได้ไม่ถกู ต้อง
จําเป็ นต้องได้รบั ความช่วยเหลือจําจะทํา
ได้
สามารถอธิบายเทคนิคการตัดกล้ามเนื\อ
นอกลูกตาออกจากตําแหน่งทีเ> กาะเดิมไ
ด้อย่างถูกต้อง
แต่ในขณะทําหัตถการยังขาดความระมัด
ระวัง
จนอาจก่อให้เกิดหรือก่อให้เกิดความเสีย
หายต่อทัง\ ไหมทีเย็บกล้ามเนื\อไว้และตา
ขาว(sclera)

สามารถเย็บกล้ามเนื\อนอกลูกตาได้
แต่ยงั ไม่สมบูรณ์
อาจก่อให้เกิดเลือดออกมากผิดปกติหรือ
กล้ามเนื\อบางส่วนฉีกขาดได้
และยังต้องการการควบคุมดูแลในการผู
กปมไหม(locking
bites)เข้ากับปลายของกล้ามเนื\อนอกลูก
ตาทัง\ สองด้าน

สามารถแยกกล้ามเนื\อนอกลูกตาออกจา
กเนื\อเยือ> โดยรอบได้อย่างสมบูรณ์
ด้วยการสลับใช้เทคนิคการแยกทัง\ แบบs
harp dissectionและแบบblunt
dissectionทีเ> หมาะสม
และทําด้วยความระมัดระวังเพือ> ไม่ให้เกิ
ดความเสียหายต่อแขนงของหลอดเลือด
แดงanterior ciliary
สามารถเย็บกล้ามเนื\อลูกตาได้อย่างสมบู
รณ์ถกู ต้องตามขัน\ ตอน
และไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อเนื\อเยือ> บริเ
วณใกล้เคียงหรือเกิดน้อย
โดยไม่ตอ้ งได้รบั คําแนะนําเลย

7

8

การตัดกล้ามเนื\อนอกลูกต ไม่สามารถอธิบายเทคนิคการตัดกล้ามเนื\อนอก
าออกจากตําแหน่งทีเ> กาะเ ลูกตาออกจากตําแหน่งทีเ> กาะเดิมได้อย่างถูกต้
ดิม(Disinsertion of rectus อง
muscle)

สามารถตัดกล้ามเนื\อนอกลูกตาออกจาก
ตําแหน่งทีเ> กาะเดิมได้ แต่ยงั ไม่สมบูรณ์
โดยในระหว่างทําพบว่ามีเลือดออกมาก
กว่าปกติหรือยังคงเหลือกล้ามเนื\อบางส่
วนทีต> ดั ไม่ครบ
ซึง> ต้องได้รบั คําแนะนําเพิม> เติม

สามารถตัดกล้ามเนื\อนอกลูกตาออกจาก
ตําแหน่งทีเ> กาะเดิมได้อย่างสมบูรณ์
โดยทีไ> ม่เกิดอันตรายต่อเนื\อเยือ> บริเวณร
อบข้าง

การใช้คาลิปเปอร์
หรือไม้บรรทัด(Use of
caliper/scleral ruler)
9

ไม่สามารถกําหนดตําแหน่งทีจ> ะเย็บบนตาขาวไ
ด้ดว้ ยการใช้คาลิปเปอร์
หรือไม่ได้เช็คระยะความกว้างของขาของคาลิป
เปอร์ก่อนทีจ> ะกําหนดตําแหน่ง
หรือใช้คาลิปเปอร์กดตาขาวด้วยความแรงทีม> า
กเกิน
นอกจากนี\ยงั ไม่สามารถอธิบายถึงความแตกต่า
งระหว่างความยาวส่วนโค้ง(arc-length)
และความยาวเส้นตรง(chord-length)ได้
การเย็บกล้ามเนื\อนอกลูกต ไม่สามารถอธิบายเทคนิคการเย็บกล้ามเนื\อนอ
าเข้ากับตาขาว(Reattach กลูกตาเข้ากับตาขาวทีถ> กู ต้องและปลอดภัยได้
ment of muscle :
Intrascleral needle pass)

สามารถกําหนดตําแหน่งทีจ> ะเย็บบนตา
ขาวด้วยคาลิปเปอร์หรือไม้บรรทัดได้
แต่ตาํ แหน่งทีว> ดั ได้นนั \ ไม่ตงั \ ฉากกับตําแ
หน่งเกาะเดิมของกล้ามเนื\อนอกลูกตา
โดยก่อนวัดมีการตรวจสอบความถูกต้อง
ของระยะห่างทีต> อ้ งการเสมอ
และสามารถอธิบายถึงความแตกต่างระ
หว่างความยาวส่วนโค้ง(arc-length)
และความยาวเส้นตรง(chord-length)ได้
สามารถอธิบายเทคนิคการเย็บกล้ามเนื\อ
นอกลูกตาเข้ากับตาขาวทีถ> กู ต้องปลอด
ภัยได้ แต่ยงั ปฏิบตั ไิ ด้ไม่ถกู ต้อง
พบว่าขณะจับเข็มเพือ> เย็บนัน\ ทํามุมไม่เ
หมาะสมกับตาขาว
และไม่ได้ปลดล็อคของทีจ> บั เข็มก่อนทีจ> ะ
เริม> เย็บ
ทําให้เข็มทีท> ะลุผา่ นเนื\อเยือ> ตาขาวนัน\ อ
ยูใ่ นระดับความลึกและระยะทางทีไ> ม่เหม
าะสม

การเย็บปิ ดแผลเยือ> บุลกู ตา ไม่สามารถเย็บปิ ดแผลเยือ> บุลกู ตาได้
(Conjunctival closure
และไม่สามารถแยกความแตกต่างระหว่างทีนอ
when appropriate)
น(Tenon’s)กับเยือ> บุลกู ตา(conjunctiva)ได้

สามารถเย็บปิ ดแผลเยือ> บุลกู ตาได้
แต่ขอบแผลยังไม่ชดิ กันสนิท
ต้องได้รบั คําแนะนําเพิม>
รวมถึงจําเป็ นต้องเย็บแผลเพิม> เพือ> ให้ขอ
บแผลชิดกันสนิท
เพิม> เติม
สามารถอธิบายเทคนิคทีถ> กู ต้องเหมาะส
มเพือ> หลีกเลีย> งภาวะเลือดออกมากได้
แต่ยงั ต้องได้รบั คําแนะนําเพิม> เติมระหว่า
งทําหัตถการในแต่ละขัน\ ตอนรวมถึงการ
ใช้จไ\ี ฟฟ้ าเพือ> หยุดเลือด
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การห้ามเลือด(Maintaining ไม่สามารถอธิบายเทคนิคทีเ> หมาะสมในการแย
hemostasis)
กกล้ามเนื\อนอกลูกตา
การเย็บกล้ามเนื\อนอกลูกตา
รวมถึงการตัดกล้ามเนื\อนอกลูกตาเพือ> เลีย> งภา
วะเลือดออกมากได้

สามารถกําหนดตําแหน่งทีจ> ะเย็บบนตา
ขาวด้วยคาลิปเปอร์หรือไม้บรรทัดได้อย่
างถูกต้องและตัง\ ฉากกับตําแหน่งเกาะเดิ
มของกล้ามเนื\อนอกลูกตา
แต่พบว่ารอยทีก> าํ หนดตําแหน่งนัน\ ค่อย
ๆจางไป
เนื>องจากไม่ได้เตรียมจับเข็มเพือ> จะเย็บก
ล้ามเนื\อนอกลูกตาในขัน\ ต่อไป

สามารถกําหนดตําแหน่งทีจ> ะเย็บบนตาข
าวด้วยคาลิปเปอร์หรือไม้บรรทัดได้อย่าง
สมบูรณ์ถกู ต้อง
และมีการเตรียมความพร้อมทีจ> ะเริม> เย็บ
กล้ามเนื\อนอกลูกตาเข้ากับตาขาวตรงตํา
แหน่งทีก> าํ หนดไว้ทนั ทีหลังจากวัดระยะ
ห่างเสร็จ

สามารถเย็บกล้ามเนื\อนอกลูกตาเข้ากับ
ตาขาวได้อย่างปลอดภัย
โดยเข็มทีเ> ย็บนัน\ ทํามุมเหมาะสมกับตาข
าว
และสามารถมองเห็นเข็มทีก> าํ ลังทะลุผา่ น
เนื\อเยือ> ตาขาวได้ตลอดโดยทีไ> ม่มเี ข็มโผ
ล่พน้ ออกจากตาขาวในระหว่างการเย็บ
แต่ความลึกหรือระยะทางทีไ> ด้นนั \ น้อยเกิ
นไป
นอกจากนี\ยงั มีกล้ามเนื\อหย่อน(minimal
muscle belly
sagging)ซึง> เกิดจากตําแหน่งทีเ> ย็บไม่สมั
พันธ์กบั ความกว้างของกล้ามเนื\อ
สามารถเย็บปิ ดแผลเยือ> บุลกู ตาได้
และขอบแผลชิดกันสนิท
แต่ยงั ไม่สมบูรณ์

สามารถเย็บกล้ามเนื\อนอกลูกตาเข้ากับ
ตาขาวได้อย่าง สมบูรณ์ถกู ต้อง
ทัง\ การทิศทางของเข็มขณะเย็บ
ความลึกและระยะทางของไหมทีไ> ด้เหมา
ะสม
รวมถึงไม่มกี ล้ามเนื\อหย่อน(muscle
belly sagging)

สามารถใช้เทคนิคทีเ> หมาะสมในการทําหั
ตถการเพือ> หลีกเลีย> งภาวะเลือดออก
รวมถึงหยุดเลือดทีอ> อกด้วยจีไ\ ฟฟ้ าได้
แต่ยงั ขาดความชํานาญ
จึงต้องใช้จไ\ี ฟฟ้ าหยุดเลือดหลายครัง\ และ
อาจทําให้เนื\อเยือ> ไหม้ได้

ามารถใช้เทคนิคทีเ> หมาะสมในการทําหัต
ถการเพือ> หลีกเลีย> งภาวะเลือดออก
รวมถึงหยุดเลือดทีอ> อกด้วยจีไ\ ฟฟ้ าได้อย่
างชํานาญ

สามารถเย็บปิ ดแผลเยือ> บุลกู ตาได้อย่าง
สมบูรณ์ถกู ต้อง และขอบแผลชิดกันสนิท

เทคนิคการจัดการกับเนื\อเ
ยือ> (Tissue handling)
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ขาดความระมัดระวังและทําด้วยความรุนแรงจน
ทําให้เนื\อเยือ> บอบชํ\า(หมายรวมถึงการทําให้เกิ
ดแผลถลอกบริเวณกระจกตา)
หรือขาดความมันใจ
>

มีความระมัดระวังเพือ> หลีกเลีย> งทีจ> ะก่อใ
ห้เกิดความเสียหายต่อเนื\อเยือ> และภาวะ
เลือดออกมากเกิน
แต่ยงั ต้องได้รบั คําแนะนําในระหว่างการ
ทําหัตถการ
อาจเกิดแผลถลอกเล็กน้อยบริเวณกระจ
กตาได้

เทคนิคการจัดการกับเนื\อเยือ> อยูใ่ นเกณ
ฑ์ทด>ี แี ละปลอดภัย
ไม่ทาํ ให้เกิดความเสียหายต่อเนื\อเยือ> หรื
อภาวะเลือดออกมากเกิน
แต่ยงั ขาดความชํานาญ
ต้องใช้ความพยายามหลายครัง\ จึงจะสําเ
ร็จ
และอาจเกิดแผลถลอกเล็กน้อยบริเวณก
ระจกตาได้
ความรูเ้ กีย> วกับเครือ> งมือ(K สามารถระบุชอ>ื เครือ> งมือตามลักษณะการใช้งา สามารถระบุชอ>ื เฉพาะของเครือ> งมือได้บ สามารถระบุชอ>ื เฉพาะของเครือ> งมือได้เ
nowledge of
นได้
างส่วน
ป็ นส่วนใหญ่แต่ไม่ครบทัง\ หมด
instruments)
แต่ไม่สามารถระบุชอ>ื เฉพาะของเครือ> งมือนัน\ ๆไ มีความรูเ้ กีย> วกับชนิดและขนาดของไหม มีความรูเ้ กีย> วกับชนิดและขนาดของไหม
ด้ เช่น “muscle hook” หรือ “forceps” เป็ นต้น ทีใ> ช้
ทีใ> ช้
ยังขาดความรูเ้ กีย> วกับชนิดของไหมและเข็มที> แต่ยงั ขาดความรูเ้ กีย> วกับชนิดของเข็มที> แต่ยงั ขาดความรูเ้ กีย> วกับชนิดของเข็มที>
จําเป็ นในการทําหัตถการ
เหมาะสมในการทําหัตถการ
เหมาะสมในการทําหัตถการ
เทคนิคการจับเข็มด้วยทีจ> ั ยังทําได้ไม่ถกู ต้อง
ทําได้ถกู ต้องในการจับเข็มเพือ> เย็บแบบ จับเข็มเพือ> เย็บทัง\ แบบหน้ามือและหลังมื
บเข็ม(Technique of
หน้ามือ(forehand)
อได้ถกู ต้อง แต่ยงั ขาดความชํานาญ
holding suture needle in
ในขณะทีก> ารจับเข็มเพือ> เย็บแบบหลังมือ ต้องใช้ความพยายามอยูห่ ลายครัง\ จึงจะ
needle holder)
(backhand)ยังไม่ถกู ต้อง
สําเร็จ
จับเข็มไกลหรือใกล้กบั โคนเข็ม(swaged
end)มากเกินไป
เทคนิคการผูกปมไหม(Tec ไม่สามารถผูกปมไหมได้
ต้องการผูช้ ว่ ยในการผูกไหมปมแรกให้แ สามารถผูกไหมปมแรกได้ดี
hnique of surgical knot
น่น
ในขณะทีป> มทีส> องและสามยังทําได้ไม่ดี
tying)
หรือไหมปมแรกหลวมในขณะทีก> าํ ลังผูก แต่ไม่ทาํ ให้ไหมปมแรกหลวม
ปมทีส> อง

เทคนิคการจัดการกับเนื\อเยือ> อยูใ่ นเกณ
ฑ์ทด>ี แี ละปลอดภัย
ไม่ทาํ ให้เกิดความเสียหายต่อเนื\อเยือ> หรื
อภาวะเลือดออกมากเกิน
และทําด้วยความชํานาญ
โดยประสบความสําเร็จตัง\ แต่ครัง\ แรกที>
ทํา

สามารถระบุชอ>ื เฉพาะของเครือ> งมือได้ค
รบทัง\ หมด
มีความรูเ้ กีย> วกับชนิดและขนาดของไหม
รวมถึงชนิดของเข็มทีเ> หมาะสมในการทํา
หัตถการ
จับเข็มเพือ> เย็บทัง\ แบบหน้ามือและหลังมื
อได้สมบูรณ์ถกู ต้องด้วยความชํานาญ

สามารถผูกไหมได้สมบูรณ์ถกู ต้องในทุก
ปม โดยทีป> มไหมไม่หลวม

การทํางานเป็ นทีม(Comm
unication with surgical
team)

ไม่ทราบตําแหน่งและหน้าทีข> องสมาชิกแต่ละค
นในทีม
ขาดความมันใจในตนเองหรื
>
อมีมากจนเกินไป
ไม่สร้างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างสมาชิกในทีม
ไม่สามารถขอเครือ> งมือด้วยการเรียกชือ> ทีถ> กู ต้
องของเครือ> งมือนัน\ ๆจากผูช้ ว่ ยได้
รวมถึงการใช้คาํ สังที
> ค> ลุมเครือ
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ทราบถึงความสําคัญของตําแหน่งและห
น้าทีข> องสมาชิกแต่ละคนในทีม
ขาดความมันใจในตนเอง
>
สร้างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างสมาชิกใ
นทีมได้ดพี อใช้
สามารถขอเครือ> งมือเกือบทุกอย่างด้วย
การเรียกชือ> ทีถ> กู ต้องของเครือ> งมือนัน\ ๆ
จากผูช้ ว่ ยได้
การออกคําสังกั
> บสมาชิกในทีมยังทําได้ไ
ม่ดพี อทีจ> ะทําให้การทําหัตถการดําเนินไ
ปได้อย่างราบรืน> และปลอดภัย

ทราบถึงความสําคัญของตําแหน่งและห
น้าทีข> องสมาชิกแต่ละคนในทีม
มีความมันใจในตนเองระดั
>
บหนึ>งและให้เ
กียรติผอู้ น>ื
สร้างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างสมาชิกใ
นทีม
สามารถขอเครือ> งมือเกือบทุกอย่างด้วย
การเรียกชือ> ทีถ> กู ต้องของเครือ> งมือนัน\ ๆ
จากผูช้ ว่ ยได้
สามารถออกคําสังกั
> บสมาชิกในทีมได้ดี
พอทีจ> ะทําให้การทําหัตถการดําเนินไปไ
ด้อย่างราบรืน> และปลอดภัยถ้าสมาชิกใน
ทีมเป็ นผูท้ ม>ี คี วามชํานาญ
แต่ไม่ดพี อสําหรับสมาชิกในทีมทีเ> ป็ นระ
ดับเริม> ต้น

ทราบถึงความสําคัญของตําแหน่งและห
น้าทีข> องสมาชิกแต่ละคนในทีม
มีความมันใจในตนเองและให้
>
เกียรติผอู้ น>ื
สร้างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างสมาชิกใ
นทีม
สามารถขอเครือ> งมือเกือบทุกอย่างด้วยก
ารเรียกชือ> ทีถ> กู ต้องของเครือ> งมือนัน\ ๆจา
กผูช้ ว่ ยได้
สามารถออกคําสังกั
> บสมาชิกในทีมได้อย่
างชัดเจนและไม่คลุมเครือ

ระดับความยากโดยรวมของการทําหัตถการ: ง่าย ปานกลาง ยาก
ข้อดี:
ควรปรับปรุง:
หมายเหตุ:

ลายเซ็นผูป้ ระเมิน______________________________________________ ลายเซ็นผูส้ อบ____________________________________________________
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