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tahun. TAO lebih sering muncul pada 

usia antara 30-60 tahun.1-5 

       TAO dapat menyebabkan gejala 

okular berupa edema periorbita, 

kemosis, retraksi kelopak mata, 

proptosis, gangguan gerak bola mata, 

diplopia, keratitis akibat pajanan, dan 

neuropati optik kompresif yang dapat 

mengakibatkan kehilangan 

penglihatan. Clinical Activity Score 

(CAS) berfungsi untuk menilai 

tingkat aktivitas TAO sedangkan 

NOSPECS berfungsi untuk menilai 

derajat keparahan TAO. Nilai CAS 

yang tinggi menunjukan proses 

inflamasi aktif yang menyebabkan 

terjadinya perubahan stuktur anatomi 

orbita dan periorbita. Perubahan 

struktur anatomi orbita dan periorbita 

akibat inflamasi pada TAO 

menyebabkan derajat NOSPECS 

yang semakin berat. Mathur dkk 

menyatakan bahwa pasien dengan 

perjalanan TAO yang berat memiliki 

nilai CAS yang lebih tinggi. Namun 

beberapa penelitian masih 

menyatakan bahwa nilai CAS tidak 

berhubugan dengan derajat 

NOSPECS, Wang dkk menyatakan 

bahwa nilai aktivitas klinis tidak 

berkorelasi dengan neuropati optik 

akibat tiroid atau NOSPECS derajat 

6. Pada pasien TAO dengan derajat 

NOSPECS berat menunjukan 

kerusakan jaringan yang lebih parah 

walaupun dengan CAS yang tidak 

aktif.6-12  

       Masih terdapatnya perbedaan 

pendapat mengenai hubungan antara 

tingkat aktivitas (nilai CAS) dengan 

derajat keparahan (NOSPECS), 

karena kedua parameter tersebut 
bermanfaat untuk menilai 

keberhasilan tatalaksana pada TAO, 

maka perlu dipelajari hubungan antar 

kedua parameter tersebut, yang 

nantinya dapat dipergunakan sebagai 

panduan tatalaksana pada pasien 

dengan TAO serta menilai prognosis 

TAO.3,5,7 

SUBJEK DAN METODE 

      Subjek penelitian ini adalah 

pasien yang terdiagnosis dengan TAO 

yang datang ke Pusat Mata Nasional 

RS Mata Cicendo Bandung. Data 

merupakan data sekunder yang 

didapatkan dari rekam medis pasien 

di Pusat Mata Nasional RS Mata 

Cicendo yang terdiagnosis TAO pada 

tahun 2016 hingga 2020. Penelitian 

dilakukan setelah mendapatkan 

persetujuan dari bagian Ilmu 

Kesehatan Mata dan Komite Etik 

Fakultas Kedokteran Universitas 

Padjadjaran. 

       Kriteria inklusi pada kelompok 

kasus adalah semua pasien yang telah 

terdiagnosis TAO pada awal 

pemeriksaan. Kriteria eksklusi adalah 

pasien dengan TAO tidak terdapat 

nilai CAS dan NOSPECS pada awal 

pemeriksaan. Penelitian ini 

merupakan penelitian observasional 

analitik dengan rancangan cross-

sectional.      

       Nilai CAS terdiri dari nyeri 

retrobulbar spontan, nyeri saat 

mencoba menatap ke atas atau ke 

bawah, kelopak mata merah, 

konjungtiva kemerahan, 

pembengkakan karunkula atau plika, 

pembengkakan kelopak mata, 

pembengkakan konjungtiva 

(kemosis), saat kontrol ditambahkan 

penilaian peningkatan proptosis >2 

mm, penurunan ekskursi uniokular ke 

salah satu arah >8 derajat, penurunan 

tajam penglihatan setara dengan 1 
garis Snellen. Pada klasifikasi CAS 

terdapat 7 poin utama yang dinilai 

saat awal pemeriksaan dan 3 poin 
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tambahan untuk penilaian saat pasien 

kontrol, masing-masing poin 

memiliki nilai 1. Pada saat 

pemeriksaan awal, pasien dengan 

nilai CAS ≥ 3 menunjukan TAO aktif. 

Pada saat kontrol, point 8-10 

dimasukan dalam penghitungan, 

pasien dengan nilai CAS ≥ 4 

merupakan TAO aktif.13-16 

       Kriteria NOSPECS merupakan 

singkatan setiap huruf pertama dari 

setiap derajat, yang terdiri dari 7 

derajat yaitu 0 hingga VI. Derajat 0 

yaitu N (No physical signs or 

symptoms) atau tidak ada tanda atau 

gejala fisik, derajat I yaitu O (Only 

signs) atau hanya tanda, derajat II 

yaitu S (Soft tissue) atau keterlibatan 

jaringan lunak, derajat III yaitu P 

(Proptosis), derajat IV yaitu E 

(Extraocular muscle) atau tanda otot 

ekstraokular, derajat V yaitu C 

(Corneal) yaitu keterlibatan kornea, 

dan derajat VI yaitu S (Sight loss) 

yaitu kehilangan penglihatan. Li dkk 

membagi tingkat keparahan TAO 

berdasarkan derajat NOSPECS 

menjadi ringan, sedang dan berat. 

Pasien dengan derajat 0-I 

diklasifikasikan sebagai TAO ringan, 

derajat II-IV diklasifikasikan sebagai 

TAO sedang dan derajat V-VI 

diklasifikasikan sebagai TAO 

berat.13,17,18 

      Data subjek yang diambil antara 

lain umur, jenis kelamin, durasi, 

status tiroid, status perokok, CAS, 

dan NOSPECS. Uji korelasi antara 

variabel dengan skala numerik 

dengan ordinal menggunakan uji 

korelasi Spearman. Data yang 

diperoleh dicatat dalam formulir 
khusus kemudian diolah melalui 

program SPSS versi 24.0 for 

Windows 

HASIL 

      Penelitian mengenai hubungan 

antara Clinical Activity Score (CAS) 

dengan NOSPECS pada pasien TAO 

dilakukan terhadap 71 pasien dari 241 

pasien TAO yang memenuhi kriteria 

inklusi dan eksklusi.  

Tabel 1. Gambaran Karakteristik 

Subjek Penelitian 
Variabel N=71 

Usia 

10-20 tahun 7(9.9%) 

21-30 tahun 9(12.7%) 

31-40 tahun 14(19.7%) 

41-50 tahun 18(25.4%) 

51-60 tahun 18(25.4%) 

61-70 tahun 

 

5(7.0%) 

Jenis Kelamin  

Laki-laki 29(40.8%) 

Perempuan 42(59.2%) 

  

Durasi  

Durasi TAO ≤ 24 bln 60(84,5%) 

Durasi TAO > 24 bln 11(15,5%) 

  

Status Tiroid  

Hipotiroid 6(8.5%) 

Eutiroid 9(12.7%) 

Hipertiroid 56(78.9%) 

  

Perokok  

Ya 27(38.0%) 

Tidak 44(62.0%) 

  

CAS  

Aktif 36(50.7%) 

Tidak Aktif 35(49.3%) 

 

NOSPECS 

 

Ringan 13(18.3%) 

Sedang 39(54.9%) 

Berat 

 

19(26.8%) 

Keterangan : Data kategorik disajikan dengan 

jumlah/frekuensi dan persentase 
   

      Tabel 1 menjelaskan gambaran 

karakteristik subjek penelitian yang 
meliputi umur, jenis kelamin, durasi, 

status tiroid, status perokok, CAS, 

dan NOSPECS. Rentang usia 41-50 
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tahun dan usia 51-60 tahun 

merupakan rentang usia terbanyak. 

Jenis kelamin terbanyak pada 

penelitian ini adalah perempuan 

(59,2%). Durasi TAO sebagian besar 

pasien ≤ 24 bulan pada 60 pasien 

(84,5%). Status tiroid pasien sebagian 

besar didapatkan hipertiroid sebanyak 

56 pasien (78.9%). Pada penelitian ini 

didapatkan pasien dengan riwayat 

perokok pada 27 pasien (38.0%). 

Nilai CAS pada penelitian ini 

didapatkan CAS aktif sebesar 36 

pasien (50,7%) dan CAS tidak aktif 

sebesar 35 pasien (49,3%). Derajat 

NOSPECS didapatkan sebagian besar 

derajat NOSPECS sedang sebesar 39 

pasien (54,9%).  

      Tabel 2 menunjukan hasil analisis 

statistik antara data numerik dan 

ordinal dengan menggunakan uji 

korelasi Spearman antara variabel 

nilai CAS dengan NOSPECS. 

Korelasi antara variabel nilai CAS 

dengan NOSPECS didapatkan hasil 

signifikan atau bermakna secara 

statistik. Dari nilai koefisien korelasi 

(R) diperoleh arah korelasi positif 

dengan kekuatan korelasi yang 

moderat. 

       Pada tabel 3 menjelaskan 

perbandingan proporsi dan hubungan 

antara nilai CAS dengan NOSPECS. 

Analisis pada data kategorik diuji 

dengan menggunakan uji statistik Chi 

Square. Hasil uji statistik diperoleh 

hasil yang signifikan atau bermakna 

secara statistik, dengan demikian 

dapat dijelaskan bahwa terdapat 

perbedaan proporsi yang signifikan 

secara statistik antara variabel 

NOSPECS pada kelompok CAS 

Aktif dan Tidak aktif. 

      Tabel 4 menjelaskan hubungan 

antara nilai CAS dengan komponen 

NOSPECS yaitu keterlibatan jaringan 

lunak, proptosis, keterlibatan otot 

ekstraokular, kornea dan Sight lost. 

Analisis data numerik ini diuji dengan 

menggunakan uji Mann Whitney 

karena data tidak berdistribusi normal 

yaitu nilai CAS dengan keterlibatan 

jaringan lunak, proptosis, keterlibatan 

otot ekstraokular, kornea dan Sight 

lost. Hasil uji statistik diperoleh hasil 

yang signifikan atau bermakna secara 

statistik antara median variable nilai 

CAS pada kelompok jaringan lunak, 

proptosis, otot ekstraokular, kornea 

dan Sight lost.
 

Tabel 2. Analisis Korelasi Nilai CAS dengan NOSPECS 

Variabel Korelasi R Nilai P 

Korelasi Nilai CAS dengan NOSPECS Spearman 0.668 0.0001** 

    
Keterangan : nilai kemaknaan p < 0,05. Tanda ** menunjukkan signifikan atau bermakna 

secara statistik. R: koefisien korelasi 

Tabel 3. Perbandingan Proporsi dan Hubungan antara Nilai CAS dengan 

NOSPECS 

Variabel 

CAS 

Nilai P Aktif Tidak Aktif 

N=36 N=35 

NOSPECS   0.0001** 

Ringan 0(0.0%) 13(37.1%)  

Sedang 19(52.8%) 20(57.1%)  

Berat 17(47.2%) 2(5.7%)  
Keterangan : Uji Chi-Square. Nilai kemaknaan berdasarkan nilai p<0,05. Tanda* 

menunjukkan nilai p<0,05 artinya signifkan atau bermakna secara statistik.   
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  Variabel 
Nilai CAS 

Nilai P 
Median Range (min-max) 

Jaringan lunak    

Ya (n=53) 3.00 0.00-7.00 0.0001** 

Tidak (n=18) 1.00 0.00-2.00  

Proptosis    

Ya (n=52) 3.00 0.00-7.00 0.0001** 

Tidak (n=19) 1.00 0.00-3.00  

Otot Ekstraokular    0.0001** 

Ya (n=34) 3.00 1.00-7.00  

Tidak (n=37) 1.00 0.00-7.00  
Kornea    

Ya (n=19) 4.00 1.00-7.00 0.0001** 

Tidak (n=52) 2.00 0.00-7.00  

Sight Lost (DON)    

Ya (n=3) 5.00 4.00-7.00 0.006* 

Tidak(n=68) 

 

2.00 0.00-7.00  

Keterangan : Uji Mann Whitney. Nilai kemaknaan berdasarkan nilai p<0,05. Tanda* menunjukan 
nilai p<0,05 artinya signifkan atau bermakna secara statistik 

         

       Tabel 5 menjelaskan korelasi 

antara nilai CAS dengan komponen 

NOSPECS yaitu keterlibatan jaringan 

lunak, proptosis, otot ekstraokular, 

kornea dan sight lost (DON). Analisis 

statistik antara data numerik dan 

ordinal dilakukan dengan 

menggunakan uji korelasi Spearman 

antara variable nilai CAS dengan 

komponen NOSPECS (Jaringan 

Lunak, Proptosis, Otot Ekstraokular, 

Kornea dan Sight lost). Korelasi 

antara nilai CAS dengan NOSPECS 

pada komponen keterlibatan jaringan 

lunak, proptosis dan keterlibatan otot 

ekstraokular didapatkan hasil yang 

signifikan atau bermakna secara 

statistik dengan arah korelasi positif 

dengan kekuatan korelasi yang 

moderat. Korelasi nilai CAS dengan 

NOSPECS pada komponen kornea 

didapatkan hasil signifikan atau 

bermakna secara statistik dengan arah 

korelasi positif dengan kekuatan 

korelasi yang kecil (tidak erat). Pada 

korelasi nilai CAS dengan NOSPECS 

pada Sight Lost didapatkan hasil 

korelasi yang tidak dapat 

didefinisikan. 

       Pada Tabel 6 menjelaskan 

perbandingan atau hubungan antara 

nilai CAS dengan Perokok. Nilai 

CAS Pada kelompok pasien perokok, 

memiliki median 3, sedangkan nilai 

CAS pada kelompok pasien tidak 

perokok memiliki median 2. Uji 

analisis data diuji dengan 

menggunakan uji Mann Whitney 

karena data tidak berdistribusi normal 

yaitu nilai CAS. Hasil Uji analisis 

diperoleh hasil adanya perbedaan 

median yang signifikan atau 

bermakna secara statistik antara 

kelompok pasien perokok dan tidak 

perokok. 

 

Tabel 4. Perbandingan dan Hubungan antara Nilai CAS dengan 

Komponen NOSPECS (Jaringan Lunak, Proptosis, Otot Ekstraokular, 

Kornea dan Sight lost ) 
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Tabel 5. Analisis Korelasi Nilai CAS dengan NOSPECS berdasarkan Jaringan 

Lunak, Proptosis, Otot Ekstraokular, Kornea dan Sight lost (DON) 

Variabel Korelasi R Nilai P 

Korelasi CAS dengan NOSPECS pada jaringan lunak Spearman 0.524 0.0001** 

Korelasi CAS dengan NOSPECS pada Proptosis Spearman 0.539 0.0001** 

Korelasi CAS dengan NOSPECS pada otot ekstraokular Spearman 0.593 0.0001** 

Korelasi CAS dengan NOSPECS pada kornea Spearman 0.336 0.159 

Korelasi CAS dengan NOSPECS pada Sight Lost (DON) Spearman . . 

    
Keterangan: nilai kemaknaan p < 0,05. Tanda ** menunjukkan signifikan atau bermakna secara statistik.  

R : koefisien korelasi. 

 

Tabel 6. Perbandingan atau Hubungan antara Nilai CAS dengan Perokok 

Variabel 

Perokok  Nilai P 

Ya Tidak  
N=28 N=45 

Nilai CAS   0.002* 

Median 3.00 2.00  

Range (min-max) 0.00-7.00 0.00-7.00  

    
Keterangan : Uji Mann Whitney. Nilai kemaknaan berdasarkan nilai p<0,05. Tanda* menunjukkan nilai p<0,05 

artinya signifkan atau bermakna secara statistik.   

 

DISKUSI 

      TAO merupakan suatu kelainan 

autoimun yang sering terjadi pada 

wanita umur 30-60 tahun. Pada 

penelitian ini didapatkan 18 pasien 

TAO (25.4%) terjadi pada rentang 

umur 41-50 tahun dan 18 pasien 

(25.4%) terjadi pada rentang umur 

51-60 tahun. Hal ini sesuai dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Li dkk 

yang menyatakan bahwa sebagian 

besar pasien TAO terjadi pada 

rentang umur 41-60 tahun (52,26%). 

Pada penelitian yang dilakukan oleh 

sahli ddk, disebutkan bahwa sebagian 

besar pasien TAO terjadi pada 

rentang umur 30-50 tahun.1,3,17 

      Pada TAO, fibroblast berperan 

aktif dalam terjadinya reaksi 

inflamasi dan banyak terdapat pada 

jaringan ikat yang menyusun sel 

jaringan otot dan lemak. Pada rentang 

umur 30-60 tahun, sel jaringan lemak 

dan jaringan otot terdapat dalam 

jumlah yang banyak. Hal ini 

menyebabkan apabila terdapat reaksi 

imunologi dan inflamasi salah 

satunya akibat TAO, maka jaringan 

tersebut akan mengalami 

pembengkakan.1-5 

       Pada penelitian ini didapatkan 

penderita TAO wanita jumlahnya 

lebih banyak jika dibandingkan 

dengan pria yaitu sebesar 42 pasien 

(59.2%). Hal ini sesuai dengan 

penelitian yang dilakukan oleh kim 

dkk yang menyatakan bahwa 

sebagian besar pasien TAO terjadi 

pada wanita (63.5%). pada penelitian 

yang dilakukan Lavaju dkk 

menyebutkan bahwa 82.6% pasien 

TAO terjadi pada wanita. TAO 

merupakan suatu kelainan autoimun 

yang disebabkan oleh gangguan 

fungsi tiroid yang mengenai jaringan 

orbita dan periorbita. Wanita 

memiliki respon imun lebih kuat jika 

dibandingkan pada pria, sehingga 

apabila terjadi reaksi imunologi 

seperti pada TAO maka wanita akan 
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lebih rentan mengalami gangguan 

jika dibandingkan dengan pada 

pria.10,19,20 

      Pada penelitian ini didapatkan 

durasi terjadinya TAO sebagian besar 

≤ 24 bulan pada 60 pasien (84,5%). 

Penelitian yang dilakukan oleh Liu 

dkk menyebutkan bahwa rata-rata 

durasi terjadinya TAO tejadi pada 

15,8 bulan. Li dkk dalam 

penelitiannya menyatakan bahwa 

rata-rata durasi terjadinya TAO 

terjadi pada 21,92 bulan. Pada 

penelitian ini terdapat 11 pasien 

(15,5%) terjadi dengan durasi > 24 

bulan. Sebelas pasien tersebut, berada 

dalam fase tidak aktif dengan disertai 

kerusakan jaringan berupa proptosis 

dan keterlibatan otot ekstraokular. 

Pada pasien TAO, adanya GAGs pada 

fibroblast dalam jangka panjang akan 

membentuk jaringan kolagen, 

sehingga dalam kurun waktu sekitar 

24 bulan akan terbentuk jaringan 

fibrotik. Jaringan fibrotik tersebut 

akan penyebabkan gejala sisa berupa 

proptosis, gangguan gerak bola mata 

dan diplopia yang bersifat 

permanen.1-5,17,21     

      Pada penelitian ini, sebagian 

besar gejala TAO terjadi pada status 

hipertiroid yaitu pada 56 pasien 

(78.9%). Hal ini sesuai dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Li dkk 

yang menyatakan bahwa TAO 

sebagian besar terjadi pada kondisi 

hipertiroid (84.18%). Pada penelitian 

Liu dkk, 86.2% pasien TAO juga 

terjadi pada kondisi hipertiroid. TAO 

merupakan kelainan autoimun yang 

umumnya terjadi pada pasien dengan 

hipertiroid, akan tetapi dapat juga 

muncul pada kondisi hipotiroid atau 

eutiroid. Antibodi TSH (TSHR) 

berperan penting dalam terjadinya 

TAO, dimana peptida TSHR akan 

mengaktifkan sel T CD4+. Interaksi 

antara sel T CD4+ dengan fibroblast 

akan menghasilkan sitokine (sel 

proinflamasi). Kemudian sitokine 

akan mensintesis GAGs yang dapat 

menyebabkan pembengkakan 

jaringan orbita dan periorbita yang 

akan menjadi awal timbulnya gejala 

klinis TAO pada pasien. 1-5,17,21     

      Pada penelitian ini didapatkan 27 

pasien (38.0%) dengan riwayat 

merokok. Pada penelitian Li dkk 

terdapat 25,99% pasien TAO dengan 

riwayat merokok. Li menyatakan 

bahwa rokok dapat menyebabkan 

terjadinya peningkatan aktivitas 

inflamasi dan derajat keparahan TAO. 

Pada penelitian ini kelompok pasien 

perokok memiliki nilai CAS lebih 

tinggi jika dibandingkan dengan 

pasien yang tidak merokok (3 : 2). 

Mekanisme rokok terhadap terjadinya 

TAO yaitu adanya pembentukan 

radikal superoksida dan hipoksia 

jaringan. Radikal superoksida dapat 

menginduksi fibroblast pada jaringan 

orbita pasien dengan TAO. Asap yang 

dihasilkan oleh rokok mengandung 

berbagai oksidan dan radikal bebas. 

Hipoksia jaringan (5% CO2 dan 95% 

N2) juga dapat merangsang fibroblast 

orbital yang kemudian akan 

mensintesis GAGs.1,3,5,17,22 

     Pada penelitian ini menunjukan 

bahwa adanya korelasi positif yang 

signifikan dengan kekuatan moderat 

antara nilai CAS dengan NOSPECS 

pada komponen keterlibatan jaringan 

lunak, proptosis dan otot 

ekstraokular. Pada NOSPECS 

komponen kornea didapatkan 

korelasi positif dengan kekuatan 
korelasi yang kecil (tidak erat) dan 

pada komponen Sight Lost didapatkan 

hasil korelasi yang tidak dapat 

didefinisikan.  



8 
 

      Kerusakan jaringan orbita pada 

TAO dibagi menjadi primer dan 

sekunder. Pada kerusakan primer 

terjadi akibat inflamasi yang langsung 

mengenai jaringan yang digambarkan 

dalam NOSPECS derajat sedang yaitu 

adanya keterlibatan jaringan lunak, 

proptosis dan keterlibatan otot 

ekstraokular. Pada kerusakan 

sekunder terjadi kerusakan akibat 

proses yang berlangsung seperti 

kekeruhan pada kornea dan neuropati 

optik kompresif atau NOSPECS 

derajat berat. Pada saat terjadi 

inflamasi atau dalam fase aktif TAO, 

didalam fibroblast akan terbentuk 

endapan GAGs yang menyebabkan 

pembengkakan jaringan otot dan 

lemak. Pembengkakan jaringan otot 

ekstraokular dan jaringan lemak akan 

menyebabkan terjadinya proptosis 

dan gangguan gerak bola mata. Pada 

kasus proptosis berat yang disertai 

dengan retraksi kelopak mata, 

menyebabkan kelopak mata tidak 

dapat menutup secara penuh sehingga 

dapat terjadi kerusakan pada kornea 

berupa keratopati akibat pajanan, 

ulkus, dan bahkan dapat terjadi 

perforasi. Pembengkakan otot pada 

TAO dapat terjadi hingga delapan kali 

ukuran normal sehingga akan 

menyebabkan penekanan pada apek 

orbita. Penekanan pada apek orbita 

akan menyebabkan kompresif pada 

saraf optik yang ditandai dengan 

adanya penurunan hingga hilangnya 

penglihatan, gangguan persepsi 

warna dan penurunan sensitivitas 

kontras.1-5,23 

       Dari hasil penelitian ini 

didapatkan bahwa nilai CAS dapat 
digunakan sebagai gambaran tingkat 

keparahan pada TAO, akan tetapi 

nilai CAS tidak dapat menilai TAO 

pada kondisi berat atau NOSPECS 

derajat V dan VI, sehingga penilaian 

CAS saja tidak dapat digunakan 

secara tunggal dalam mengevaluasi 

TAO. Bartalena dkk menyatakan 

bahwa Evaluasi TAO perlu 

menggunakan 2 parameter yaitu 

tingkat aktivitas (CAS) dan derajat 

keparahan (NOSPECS). Tingkat 

aktivitas bermanfaat dalam menilai 

proses inflamasi yang sedang 

berlangsung yang berguna dalam 

penatalaksanaan pada pasien TAO. 

Penilaian tingkat keparahan 

digunakan untuk menilai 

progresivitas perjalanan penyakit 

TAO.1-5,16,24,25 

       Keterbatasan dalam penelitian ini 

antara lain adalah pengambilan data 

pada rekam medis dimana terdapat 

banyak pemeriksa sehingga dapat 

menimbulkan bias pengukuran. 

Keterbatasan lain dari penelitian ini 

adalah kami tidak memiliki data 

tentang faktor-faktor lain yang dapat 

mempengaruhi nilai CAS. 

SIMPULAN dan SARAN 

       Terdapat hubungan antara nilai 

Clinical Activity Score dengan derajat 

NOSPECS pada pasien dengan TAO. 

Saran pada penelitian ini adalah 

perbaikan pada pengisian 

kelengkapan rekam medis yang 

meliputi nilai CAS dan derajat 

NOSPECS saat pasien datang dan 

kontrol sehingga dapat membantu 

dalam meningkatkan keberhasilan 

tatalaksana pasien TAO. 
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