การประเมินความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจําวันของผูสูงอายุ

คะแนน

1. Feeding (การรับประทานอาหารเมื่อเตรียมสํารับไวใหเรียบรอยแลว)
0. ไมสามารถตักอาหารเขาปากได ตองมีคนปอน
1. ตักอาหารเองได แตตองมีคนชวย เชน ชวยใชชอนตักเตรียมไวไห
หรือตัดเปนเล็กๆ ไวลวงหนา
2. ตักอาหารและชวยตัวเองไดเปนปกติ
2. Grooming (ลางหนา หวีผม แปรงฟนโกนหนวด ในระยะ 24-48 ชั่วโมงที่ผานมา)
0. ตองการความชวยเหลือ
1. ทําไดเอง (รวมทั้งทําไดเองถาเตรียมอุปกรณไวให)
3. Transfer (ลุกนั่งจากที่นอน หรือจากเตียงไปยังเกาอี้)
0. ไมสามารถนั่งได (นั่งแลวจะลมเสมอ) หรือตองใชคนสองคนชวยกันยกขึ้น
1. ตองการความชวยเหลืออยางมากจึงจะนั่งได เชน ตองใชคนที่แข็งแรง หรือ
มีทักษะ 1 คน หรือใชคนทั่วไป 2 คนพยุงหรือดันขึ้นมาจึงจะนั่งอยูได
2. ตองการความชวยเหลือบาง เชน บอกใหทําตาม หรือชวยพยุงเล็กนอย
หรือตองมีคนดูแลเพื่อความปลอดภัย
3. ทําไดเอง
4. Toilet use (ใชหองน้ํา)
0. ชวยตัวเองไมได
1. ทําเองไดบาง (อยางนอยทําความสะอาดตัวเองไดหลังจากเสร็จธุระ)
แตตองการความชวยเหลือในบางสิ่ง
2. ชวยเหลือตัวเองไดดี (ขึ้นนั่งและลงจากโถสวมเองได ทําความสะอาดไดเรียบรอย
หลังจากเสร็จธุระ ถอดใสเสื้อผาไดเรียบรอย)
5. Mobility (การเคลื่อนที่ภายในหองหรือบาน)
0. เคลื่อนที่ไปไหนไมได
1. ตองใชรถเข็น ชวยตัวเองใหเคลื่อนที่ไดเอง (ไมตองมีคนเข็นให)
และจะตองเขาออกมุมหองหรือประตูได
2. เดินหรือเคลื่อนที่โดยมีคนชวย เชน พยุงหรือบอกใหทําตาม หรือตองใหความสนใจ
ดูแลเพื่อความปลอดภัย
3. เดินหรือเคลื่อนที่ไดเอง
6. Dressing (การสวมใสเสื้อผา)
0. ตองมีคนสวมใสให ชวยตัวเองแทบไมไดหรือไดนอย
1. ชวยเหลือตัวเองไดประมาณ รอยละ 50 ที่เหลือตองมีคนชวย
2. ชวยตัวเองไดดี (รวมทั้งการติดกระดุม รูดซิบ หรือใชเสื้อผาที่ดัดแปลงใหเหมาะสมได)

7. Stair (การขึ้นลงบันได 1 ชั้น)
0. ไมสามารถทําได
1. ตองการคนชวย
2. ขึ้นลงไดเอง (ถาตองใชเครื่องชวยเดิน เชน Walker จะตองเอาขึ้นลงไดดวย)
8. Bathing (การอาบน้ํา)
0. ตองมีคนชวยหรือทําให
1. อาบน้ําไดเอง
9. Bowels (การกลั้นการถายอุจจาระในระยะ 1 สัปดาหที่ผานมา)
0. กลั้นไมได หรือตองการการสวนอุจจาระอยูเสมอ
1. กลั้นไมไดเปนบางครั้ง (เปนนอยกวา 1 ครั้ง ตอ สัปดาห)
2. กลั้นไดเปนปกติ
10. Bladder (การกลั้นปสสาวะในระยะ 1 สัปดาหที่ผานมา)
0. กลั้นไมได หรือใสสายสวนปสสาวะแตไมสามารถดูแลเองได
1. กลั้นไมไดเปนบางครั้ง (เปนนอยกวาวันละ 1 ครั้ง)
2. กลั้นไดเปนปกติ
คะแนนรวม
การพิจารณา (คะแนนเต็ม 20 คะแนน)
 ตั้งแต 12 คะแนน ขึ้นไป กลุมที่ 1 ติดสังคม (พึ่งตนเอง ชวยเหลือผูอื่น ชุมชนและสังคมได)
 5-11 คะแนน
กลุมที่ 2 ติดบาน (ชวยเหลือตนเองไดบาง)
 0-4 คะแนน
กลุม ที่ 3 ติดเตียง (พึ่งตนเองไมได ชวยเหลือตนเองไมไดพิการหรือทุพลภาพ)

การคัดกรองโรคความดันโลหิตสูง: วัดความดันโลหิต
ขอแนะนํา
การคัดกรองโรคความดันโลหิตสูง โดยการวัดความดันโลหิตเพื่อเปนขอมูลที่จะนําไปสูการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมในการลดโรคและภาวะแทรกซอน สามารถใชเครื่องวัดความดันโลหิตไดทั้งชนิดอัตโนมัติหรือชนิดปรอท
คาความดันโลหิต
ระดับความดันโลหิตตัวบน (Systolic blood pressure: SBP)

…………………………….มม.ปรอท

ระดับความดันโลหิตตัวลาง (Diastolic blood pressure: DBP)

…………………………….มม.ปรอท

การพิจารณา
กรณีความดันโลหิตปกติ
• ติดตามวัดความดันโลหิตที่คลินิกอยางนอยทุกป
• หากความดันใกล 140/90 มม.ปรอท อาจวัดมากกวาปละ 1 ครั้ง
กรณีความดันโลหิต ≥140/90 มม.ปรอท
• วัดความดันโลหิตซ้ําใน 2 สัปดาห เพื่อยืนยันวาเปนโรคความดันโลหิตสูงจริง
• วัดความดันโลหิตที่บานหากสามารถทําได เพื่อปองกันการวินิจฉัยวาเปนโรคความดันสูงเกินจริง
(white-coat hypertension: WCH)
กรณีความดันโลหิตสูง
สงตอแพทยตรวจวินิจฉัยเพื่อยืนยันผลและทําการรักษา

การคัดกรองโรคเบาหวาน: การตรวจเลือด
ขอแนะนํา
การคั ด กรองโรคเบาหวานโดยการตรวจเลือดควรตรวจคั ดกรองเฉพาะผูที่ มีความเสี่ ย งสูงเทานั้ น ซึ่ง
ผู สู งอายุ ทุ ก คนมี ค วามเสี่ ย งสู ง ต อ การเป น โรคเบาหวาน ดั ง นั้ น ผู สู ง อายุ ทุ ก คนจึ ง ต อ งได รั บ การคั ด กรอง
โรคเบาหวานโดยการตรวจเลือด
แนวทางการคัดกรองโรคเบาหวานโดยการตรวจเลือด

การพิจารณาผลการตรวจเลือด
1. กรณีตรวจวัดพลาสมากลูโคสขณะอดอาหาร (fasting plasma glucose: FPG)
• FPG <100 มก./ดล.
แสดงวา
ปกติ
• FPG 100-125 มก./ดล.
แสดงวา
Impaired Fasting Glucose (IFG)
• FPG ≥126 มก./ดล.
แสดงวา
โรคเบาหวาน
2. กรณีตรวจวัด capillary blood glucose จากปลายนิ้วโดยไมตองอดอาหารกอนตรวจ
(เฉพาะกรณีที่ไมสะดวกหรือไมสามารถตรวจวัดระดับ FPG แตไมแนะนํา เนื่องจากคาของระดับน้ําตาล
ในเลือดมีโอกาสคาดเคลื่อน ทําใหสิ้นเปลืองทรัพยากร)
ถา capillary blood glucose ≥100 มก./ดล. ควรตรวจยืนยันดวย FPG

การคัดกรองสุขภาวะทางตา
ขอแนะนํา
การคั ด กรองสุ ขภาวะทางตาเป น การคั ด กรองป ญ หาการมองเห็ น (ระยะไกล-ใกล ) ที่ มีผ ลต อ การใช
ชีวิตประจําวัน และลักษณะการมองเห็นผิดปกติที่เปนปญหาและพบบอยในผูสูงอายุ ไดแก ตอกระจก ตอหิน และ
จอตาเสื่อม เนื่องจากอายุ
ขอ
1
2
3
4
5

คําถาม
นับนิ้วในระยะ 3 เมตา ไดถูกตองนอยกวา 3 ใน 4 ครั้ง
อานหนังสือพิมพหนาหนึ่งในระยะ 1 ฟุตไมได
ปดตาดูทีละขาง พบวา ตามัวคลายมีหมอกบัง
ปดตาดูทีละขาง พบวา มองเห็นชัดแตตรงกลาง ไมเห็นรอบ
ขาง หรือมักเดินชนประตู สิ่งของบอยๆ
ปดตาดูทีละขาง พบวา มองเห็นจุดดํากลางภาพ หรือเห็นภาพ
บิดเบี้ยว

ไมใช

ใช

ระบุตา
ซาย
ซาย

ขวา
ขวา

ซาย

ขวา

การพิจารณา
ถาตอบ “ใช” ขอใดขอหนึ่ง แสดงวา มีปญหาการมองเห็น
สงตอบุคลากรทางสุขภาพเพื่อทําการประเมินดวยแผนปายสเนลเลน (Snellen Chart) หรือสงตอแพทยตรวจ
วินิจฉัยเพื่อยืนยันผลและทําการรักษา
หมายเหตุ
ขอ 1 ประเมินสายตา ตอความเสี่ยงในการใชชีวิตประจําวัน (ระยะไกล)
วิธีทดสอบ
ใหผูสูงอายุยืน/ นั่งเกาอี้ หางจากผูทดสอบ 3 เมตร ผูทดสอบชูนิ้ว (1, 2, 3, 4, 5 นิ้ว อาจสลับ
จํานวน) แลวสอบถามผูสูงอายุวาเห็นกี่นิ้ว (ทดสอบ 4 ครั้ง)
ขอ 2 ประเมินสายตาตอความเสี่ยงในการใชชีวิตประจําวัน (ระยะใกล)
วิธีทดสอบ
ใหผูสูงอายุอานหนังสือพิมพหนาหนึ่งในระยะ 1 ฟุต ถาอานไดมากกวาครึ่งหนาหนังสือพิมพ
ถือวาอานได
ขอ 3 ประเมินความเสี่ยงตอกระจก
ขอ 4 ประเมินความเสี่ยงตอหิน
ขอ 5 ประเมินความเสี่ยงโรคจอตาเสื่อมเนื่องจากอายุ
ที่มา: ราชวิทยาลัยจักษุแพทยแหงประเทศไทย

การประเมินสุขภาพชองปากผูสูงอายุ
ขอแนะนํา
การประเมินสุขภาพชองปากผูสูงอายุเปนการประเมินพฤติกรรมการดูแลสุขภาพชองปาก สภาวะเสี่ยง
ของสุขภาพชองปาก และการสงตอเพื่อรับบริการรักษาทางทันตกรรม ตามปญหาและความตองการของผูสูงอายุ
สวนที่ 1 ประเมินพฤติกรรมเสี่ยงตอสุขภาพชองปาก
เพื่อใหผูสูงอายุทราบถึงพฤติกรรมการดูแลสุขภาพชองปากของตนเองวามีความเสี่ยงตอการเกิดปญหาสุขภาพชอง
ปากหรือไม และปรับพฤติกรรมเพื่อการดูแลสุขภาพชองปากที่เหมาะสม
1. ประเมินพฤติกรรมการทําความสะอาดชองปาก
1.1 การแปรงฟน
 ไมไดแปรงฟน/ ไมไดใชแปรงสีฟน
 แปรงฟนวันละ 1 ครั้ง กอนนอน
 แปรงฟนวันละ 2 ครั้ง เชาและกอนนอน
 แปรงฟนมากกวาวันละ 2 ครั้ง ระบุ.......................................................
 อื่นๆ ระบุ...............................................................................................
1.2 การใชยาสีฟนผสมฟลูออไรดทุกวัน
 ไมใช
 ใช
1.3 การทําความสะอาดซองฟน ทุกวัน/ เกือบทุกวัน
 ไมทํา
 ทํา โดยใชอุปกรณ ไดแก.......................................................................
2. ประเมินสภาวะเสี่ยงตอการเกิดโรคในชองปาก
 สูบบุหรี่ มากกวา 10 มวน/วัน
 เคี้ยวหมากเปนประจํา
หมายเหตุ หากผูสูงอายุมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพชองปากไมเหมาะสม ใหแนะนํา “การดูแลสุขภาพชองปาก
ดวยตนเองสําหรับผูสูงอายุ”

สวนที่ 2 ประเมินสุขภาพชองปากผูสูงอายุ
เพื่อใหผูสูงอายุทราบถึงสภาวะเสี่ยงของสุขภาพชองปาก เพื่อเขารับบริการตรวจรักษาทางทันตกรรม
กับทันตบุคลากร
ขอ

คําถาม

1

เนื้อเยื่อในชองปาก:
บริเวณริมฝปาก แกม ลิ้น มีปุม/กอนเนื้อ/มีแผลเรื้อรัง
หรือไม
เหงือกและอวัยวะปริทันต:
บริเวณเหงือกมีเลือดออก/มีฝหนอง/ฟนโยก หรือไม
ฟนผุ:
มีฟนผุเปนรู เสียวฟน ฟนหัก/ฟนแตกเหลือแตตอฟน
หรือไม
ปญหาการเคี้ยวอาหาร/ การกลืน:
มีปญหาการเคี้ยวอาหาร/ การกลืน หรือไม
ฟนเทียม:
จําเปนตองใสฟนเทียม หรือทําฟนเทียมใหม หรือไม
การไดรับการตรวจหรือรักษาจากทันตบุคลากร:
ทานเคยไดรับการตรวจหรือรักษาจากทันตบุคลากร หรือไม
ความตองการการรักษาทางทันตกรรม:
ปจจุบันทานตองการการรักษา หรือไม

2
3
4
5
6
7

0

คะแนน

1

การติดตามผล

ปกติ

ปกติ


ผิดปกติ

ผิดปกติ


ใช

ใช


ไมใช

ไมใช


ปกติ

ปกติ

ปกติ

ปกติ

ปกติ


ผิดปกติ

ผิดปกติ

ผิดปกติ

ผิดปกติ

ผิดปกติ


ใช

ใช

ใช

ใช

ใช


ไมใช

ไมใช

ไมใช

ไมใช

ไมใช


การแปรผล
ในขอ 1-5 ถาได 1 คะแนน ขอใดขอหนึ่งใหสงตอเพื่อเขารับบริการทางทันตกรรมกับทันตบุคลากร
สวนที่ 3 แผนการสงตอ
การสงตอเพื่อใหผูสูงอายุไดรับบริการรักษาทางทันตกรรมจากทันตบุคลากร
 เนื้อเยื่อในชองปาก
 เหงือกและอวัยวะปริทันต
 ฟนผุ
 ปญหาการเคี้ยวอาหาร/ การกลืน
 ฟนเทียม

แบบคัดกรองโรคซึมเศราดวย 2 คําถาม (2Q)
ขอแนะนํา
• เนนการถามถึงอาการที่เกิดขึ้นในชวง 2 สัปดาหที่ผานมา จนถึงวันที่สัมภาษณ
• ขณะสอบถาม ถาผูสูงอายุไมเขาใจใหถามซ้ํา ไมควรอธิบายหรือขยายความเพิ่มเติม ควรถามซ้ําจนกวา
ผูสูงอายุจะตอบตามความเขาใจของตัวเอง
ขอ
1
2

คําถาม
ใน 2 สัปดาหที่ผานมา รวมวันนี้
ทานรูสึก หดหู เศรา หรือทอแทสิ้นหวัง หรือไม
ใน 2 สัปดาหที่ผานมา รวมวันนี้
ทานรูสึก เบื่อ ทําอะไรก็ไมเพลิดเพลิน หรือไม

ไมมี

มี

การพิจารณา
• ถาคําตอบ “ไมมี” ทั้ง 2 คําถามถือวา ปกติ ไมเปนโรคซึมเศรา
ใหแจงผลและแนะนําความรูเรื่องโรคซึมเศรา
• ถาคําตอบ “มี” ขอใดขอหนึ่งหรือทั้ง 2 ขอ (มีอาการใดๆ ในคําถาม 1 และ 2) หมายถึง เปนผูมีความ
เสี่ยงหรือมีแนวโนมที่จะเปนโรคซึมเศรา ใหแจงผลและแนะนําความรูเรื่องโรคซึมเศรา แลวใหประเมิน
ดวยแบบประเมินโรคซึมเศราดวย 9 คําถาม เพื่อใหการดูแลชวยเหลือตอไป

แบบประเมินโรคซึมเศราดวย 9 คําถาม (9Q)

ขอแนะนํา
• เนนการถามถึงอาการที่เกิดขึ้นในชวง 2 สัปดาห ที่ผานมาจนถึงวันที่สัมภาษณ
• ถามทีละขอ ไมชาหรือเร็วเกินไป พยายามใหไดคําตอบทุกขอ
• ขณะสอบถาม ถาผูสูงอายุไมเขาใจใหถามซ้ํา ไมควรอธิบายหรือขยายความเพิ่มเติม ควรถามซ้ําจนกวา
• ผูสูงอายุจะตอบตามความเขาใจของตัวเอง
ไมมี
เลย
(0)

ในชวง 2 สัปดาหที่ผานมารวมทั้งวันนี้
ทานมีอาการเหลานี้บอยแคไหน
1. เบื่อ ไมสนใจอยากทําอะไรเลย
2. ไมสบายใจ ซึมเศรา ทอแท
3. หลับยาก หลับๆ ตื่นๆ หรือหลับมากไป
4. เหนื่อยงาย หรือไมคอยมีแรง
5. เบื่ออาหาร หรือกินมากไป
6. รูสึกไมดีกับตัวเอง คิดวาตัวเองลมเหลว หรือทําใหตนเองหรือ
ครอบครัวผิดหวัง
7. สมาธิไมดีเวลาทําอะไร เชน ดูโทรทัศน ฟงวิทยุหรือทํางานที่
ตองใชความตั้งใจ
8. พูดชา ทําอะไรชาลงจนคนอื่นสังเกตเห็นได หรือ
กระสับกระสายไมสามารถอยูนิ่งไดเหมือนเคยเปน
9. คิดทํารายตัวเอง หรือคิดวาถาตายไปคงจะดี
คะแนน

ความถี่
เปนบาง เปนบอย เปนทุก
วัน
(>7วัน)
วัน
(1-7 วัน) (2)
(3)
(1)

รวมทั้งหมด

การพิจารณา (คะแนนเต็ม 27 คะแนน)
คะแนนรวม
<7
7-12
13-18
≥19

การแปรผล
ไมมีอาการของโรคซึมเศราหรือมีอาการโรคซึมเศรา
ระดับนอยมาก
มีอาการของโรคซึมเศราระดับนอย
(Major Depression, mild)
มีอาการของโรคซึมเศราระดับปานกลาง
(Major Depression, moderate)
มีอาการของโรคซึมเศราระดับรุนแรง
(Major Depression, severe)

การคัดกรองขอเขาเสื่อม (Thai-KOA-SQ) เบื้องตนในชุมชน
ขอแนะนํา
ใหประเมินตามแบบสอบถามนี้ เพื่อคนหาวาทานเปนโรคขอเขาเสื่อมหรือไม โดยอานขอความที่ใชในการ
ประเมินแตละขอ วาใช หรือไมใช โดยใหวงกลมลอมรอบคะแนนที่กําหนดใหในแตละขอ
คัดกรองภาวะขอเขาเสื่อม
1. ฉันมีอายุ 65 ป ขึ้นไป
2. ฉันมีคาดัชนีมวลกาย 30 กิโลกรัม/เมตร2 ขึ้นไป
3. ฉันเคยมีอาการปวดขอเขาในระยะ 1 ปที่ผานมา

ไมใช
0
0
0

ใช
3
1
5

การพิจารณา
• ถาได 7 คะแนนขึ้นไป แสดงวาทานมีโอกาสที่จะเปนโรคขอเขาเสื่อมใหสงตอไปโรงพยาบาล และให
แพทยตรวจวินิจฉัยเพื่อยืนยันผล
• ถาได 0 ถึง 6 คะแนน แสดงวา ทานไมมีภาวะสงสัยเปนโรคขอเขาเสื่อม

การคัดกรองภาวะหกลม:
Timed Up and Go Test (TUGT)
ขอแนะนํา
การคัดกรองภาวะหกลมด วย TUGT เป นการทดสอบดวยการเดิน ตามวิธีที่กําหนด โดยสังเกตทาเดิ น
และจับเวลาที่ใชในการเดิน
วิธีการประเมิน
ใหผูสูงอายุลุกขึ้นจากเกาอี้ที่มีที่ทาวแขน เดินเปนเสนตรงระยะทาง 3 เมตร หมุนตัวและเดินกลับมานั่งที่
เดิม จับเวลาได
นาที
วินาที
 <30 นาที

 ≥30 นาที  เดินไมได

การพิจารณา
• ปกติผูสูงอายุควรใชเวลานอยกวา 10 วินาที
• ถาใชเวลา “≥30 วินาที” แสดงวา มีความเสี่ยงตอภาวะหกลม
แนวทางการปฏิบัติ
• ใหแจงผลแนะนําความรู “การปองกันภาวะหกลม”
ขอควรระวัง
• ผูสูงอายุมีโอกาสที่จะหกลมมากกวาวัยอื่น ดังนั้น ผูทดสอบจึงควรระมัดระวังขณะทําการทดสอบ

การคัดกรองภาวะกลั้นปสสาวะ
ขอแนะนํา
การคัดกรองภาวะกลั้นปสสาวะโดยการสอบถาม เปนการประเมินเบื้องตนเพื่อคนหาโอกาสที่จะเกิดภาวะปสสาวะ
เล็ด ปสสาวะราด ที่สงผลกระทบตอการดําเนินชีวิตประจําวัน และสงตอแพทยเพื่อตรวจวินิจฉัยและทําการรักษา
ภาวะกลั้นปสสาวะ
ผูสูงอายุมีภาวะ “ปสสาวะเล็ด” หรือ “ปสสาวะราด”
จนทําใหเกิดปญหาในการใชชีวิตประจําวัน

ไมมี

การพิจารณา
• ถาตอบวา “มี” ควรสงตอใหแพทยตรวจวินิจฉัยเพื่อยืนยันผลและทําการรักษา

ที่มา: สมาคมศัลยแพทยระบบปสสาวะแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ

มี

การประเมินปญหาการนอน
ขอแนะนํา
การนอนหลั บ เป น ป จ จั ย พื้ น ฐานในการดําเนิ น ชี วิตของมนุ ษ ย เพราะรางกายจะใชชว งเวลานอนหลับ ในการ
ซอมแซมสวนที่สึกหรอ ตลอดจนรวบรวมพลังงานสําหรับการปฏิบัติภารกิจในวันตอไป การนอนหลับที่เพียงพอ
และมีคุณ ภาพจึงมีความสําคัญ การนอนหลั บที่ ไมเพีย งพอจะสงผลกระทบตอรางกายและจิ ตใจ การประเมิ น
ปญหาการนอนเปนพื้นฐานในการรักษาโรคนอนไมหลับ (Insomnia) ตอไป
1. ผูสูงอายุมีปญหาการนอนหลับหรือไม
 ไมมี
 มีปญหา
 นอนไมหลับ  นอนมากไป  นอนกรน  นอนละเมอ
 อืน่ ๆ ระบุ..............................................................................................
ระยะเวลาที่มีปญหาการนอนหลับ.........................ป........................เดือน
โดยเฉลี่ยผูสูงอายุนอนหลับได คืนละ..............................ชัว่ โมง
2. ผูสูงอายุมีอาการงวง ออนเพลีย ตอนกลางวันหรือไม
 ไมมี
 มีปญหา
การพิจารณา
• ถาตอบวา “มีปญหา” ขอใดขอหนึ่ง ควรสงตอใหแพทยตรวจวินิจฉัยเพื่อยืนยันผลและทําการรักษา

ที่มา: เวชศาสตรผสู ูงอายุ คณะแพทยศาสตรศิรริ าชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

แบบทดสอบสภาพสมองเบื้องตน ฉบับภาษาไทย (MMSE-Thai 2002)
ขอแนะนํา
แบบทดสอบสภาพสมองเบื้องตน ใชคัดกรองภาวะสมองเสื่อมในผูสูงอายุ สามารถใชไดในผูสูงอายุที่ไมไดเรียน
หรือไมรูหนังสือ (อานไมออก เขียนไมได) ดวย โดยไมตองทําขอ 4 ขอ 9 และขอ 10
บันทึกคําตอบไวทุกครั้ง ทั้งคําตอบที่ถูกและผิด
1. Orientation for time: การทดสอบเกี่ยวกับเวลาในปจจุบัน (5 คะแนน/ ตอบถูกขอละ 1 คะแนน)
คําถาม
1. วันนี้..วันที่เทาไร
2. วันนี้..วันอะไร
3. เดือนนี้..เดือนอะไร
4. ปนี้..ปอะไร
5. ฤดูน.ี้ .ฤดูอะไร

บันทึกคําตอบ

คะแนน

2. Orientation for place: ทดสอบการรับรูเกี่ยวกับที่อยูในปจจุบัน (5 คะแนน)
(5 คะแนน โดยใหเลือกทําขอใดขอหนึ่งตามสถานที่ที่ทําการทดสอบ/ตอบถูก ขอละ 1 คะแนน)
คําถาม
1. กรณีที่อยูสถานพยาบาล
1.1 สถานที่ตรงนี้เรียกวาอะไร และ...ชื่อวาอะไร
1.2 ขณะนี้อยูชั้นที่เทาไรของตัวอาคาร
1.3 ที่นี่อยูในอําเภอ-เขต อะไร
1.4 ที่นี่จังหวัดอะไร
1.5 ทีน่ ี่ภาคอะไร
2. กรณีที่อยูนอกสถานพยาบาล
2.1 สถานที่ตรงนี้เรียกวาอะไร และบานเลขที่เทาไร
2.2 ที่นี่หมูบานหรือละแวก/คุม/ยาน/ถนนอะไร
2.3 ที่นี่อยูในอําเภอ หรือเขต อะไร
2.4 ที่นี่จังหวัดอะไร
2.5 ทีน่ ี่ภาคอะไร

บันทึกคําตอบ

คะแนน

3. Registration: ทดสอบการบันทึกความจํา โดยใหจําชื่อของ 3 อยาง (3 คะแนน)
• ตอไปนี้จะเปนการทดสอบความจํา โดยผม (ดิฉัน) จะบอกชื่อของ 3 อยาง ใหคุณ (ตา ยาย...) ตั้งใจฟงให
ดีๆ เพราะจะบอกเพียงครั้งเดียว ไมมีการบอกซ้ําอีก เมื่อ ผม (ดิฉัน) พูดจบใหคุณ (ตา ยาย...) พูดทวน
ตามที่ไดยิน ใหครบทั้ง 3 ชื่อ แลวพยายามจําไวใหดี เดี๋ยวผม (ดิฉัน) จะถามซ้ํา
• การบอกชื่อแตละคําใหหางกัน 1 วินาที ตองไมชาหรือเร็วเกินไป (ตอบถูก 1 คํา ได 1 คะแนน)
คํา

บันทึกคําตอบ

คะแนน

 ดอกไม  แมน้ํา  รถไฟ
..........................................
*ในกรณีที่ทําแบบทดสอบซ้ําภายใน 2 เดือน ใหใชคําวา
 ตนไม

 ทะเล

 รถยนต

..........................................

4. Attention or Calculation: ทดสอบสมาธิโดยใหคิดเลขในใจ (5 คะแนน)
ถามผูทดสอบวา “คิดเลขในใจเปนหรือไม” ถาคิดเปนใหทําขอ 4.1 ถาคิดไมเปน หรือไมตอบใหทําขอ 4.2
4.1. “ขอนี้คิดในใจเอา 100 ตั้ง ลบออกทีละ 7 ไปเรื่อยๆ ไดผลเทาไรบอกมา”
บันทึกคําตอบ
...............

..............

..................

คะแนน
.................

...............

คําเฉลย 93 86 79 72 65
• บันทึกคําตอบตัวเลขไวทุกครั้ง (ทั้งคําตอบที่ถูกและผิด) ทําทั้งหมด 5 ครั้ง
• ถาลบได 1, 2 หรือ 3 แลวตอบไมได ก็คิดคะแนนเทาที่ทําได ไมตองยายไปทําขอ 4.2
4.2 เดี๋ยว “ผม (ดิฉัน) จะสะกดคําวา (มะนาว) ใหคุณ (ตา ยาย...) ฟงแลวให คุณ (ตา ยาย...)
สะกดถอยหลังจากพยัญชนะตัวหลังไปยังตัวแรก คําวามะนาว สะกดวา มอมา-สระอะ-นอหนูสระอา-วอแหวน ไหนคุณ (ตา ยาย...) สะกดถอยหลังใหฟงซิครับ (คะ)”
บันทึกคําตอบ
............... .............. .................. .................
คําเฉลย ว า น ะ ม

...............

5. Recall: ทดสอบความจําระยะสั้นของชื่อสิ่งของ 3 อยางที่ใหจําไวแลว (3 คะแนน)
“เมื่อสักครูที่ใหจําของ 3 อยาง “จําไดไหมอะไรบาง” (ตอบถูก 1 คํา ได 1 คะแนน)
คํา
บันทึกคําตอบ
 ดอกไม  แมน้ํา  รถไฟ
*ในกรณีที่ทําแบบทดสอบซ้ําภายใน 2 เดือน ใหใชคําวา

.......................................

 ตนไม

.......................................

 ทะเล

 รถยนต

คะแนน

คะแนน

6. Naming: ทดสอบการบอกชื่อสิ่งของที่ไดเห็น (2 คะแนน/ อุปกรณ คือ ดินสอและนาฬิกา)
คํา
6.1 ยื่นดินสอใหผูถูกทดสอบดูและถามวา
“ของสิ่งนี้เรียกวาอะไร”
6.2 ชี้นาฬิกาขอมือใหผูทดสอบดูและถามวา
“ของสิ่งนี้เรียกวาอะไร”

บันทึกคําตอบ

คะแนน

7. Repetition: ทดสอบการพูดซ้ําคําที่ไดยิน (1 คะแนน/ พูดตามไดถูกตอง 1 คะแนน)
“ตั้งใจฟงผม (ดิฉัน) นะ เมื่อผม (ดิฉัน) พูดขอความนี้แลวให คุณ (ตา,ยาย) พูดตาม ผม (ดิฉัน) จะบอกเพียงครั้ง
เดียว”
คํา
บันทึกคําตอบ
คะแนน
“ใครใครขายไขไก”
8. Verbal command: ทดสอบการเขาใจความหมายและทําตามคําสั่ง (3 คะแนน/ อุปกรณคือกระดาษ A4)
ขอนี้ใหทําตามที่บอก “ตั้งใจฟงดีๆ นะเดี๋ยวผม (ดิฉัน) จะสงกระดาษให คุณ (ตา ยาย...) แลวใหคุณ (ตา, ยาย)
รับดวยมือขวา พับครึ่งดวยมือทั้ง 2 ขาง เสร็จแลววางไวที่..........................................” (พื้น โตะ เตียง)
ผูทดสอบยื่นกระดาษเปลาขนาดประมาณ A4 ไมมีรอยพับ ใหผูถูกทดสอบแลวสังเกตการกระทํา
คํา
บันทึกคําตอบ
คะแนน
1. รับดวยมือขวา
2. พับครึ่ง
3. วางไวที่พื้น (พื้น โตะ เตียง)

................................................
................................................
................................................

9. Written command: ทดสอบการอาน การเขาใจความหมาย สามารถทําได (1 คะแนน)
ในกรณีที่ผูถูกทดสอบอานไมออกเขียนไมได ไมตองทํา (อุปกรณคือกระดาษขอความ “หลับตา”)
คําสั่ง “ใหคุณ (ตา, ยาย) อานแลวทําตาม จะอานออกเสียงหรืออานในใจก็ได”
ผูทดสอบแสดงกระดาษที่เขียนวา“หลับตา”
คํา
บันทึกคําตอบ
คะแนน
หลับตาได..........................
“หลับตา”
หลับตาไมได......................
10. Writing: ทดสอบการเขียนภาษาอยางมีความหมาย (ในกรณีที่ผูถูกทดสอบอานไมออกเขียนไมได ไมตองทํา)
คําสั่ง “ใหคุณ (ตา ยาย...) เขียนขอความอะไรก็ไดที่อานแลวรูเรื่อง หรือมีความหมายมา 1 ประโยค” (1 คะแนน)
คํา
.................................................................................
.................................................................................

บันทึกคําตอบ
มีความหมาย.....................
ไมมีความหมาย.................

คะแนน

11. Visuoconstruction: ทดสอบความสัมพันธระหวางตากับมือ (1 คะแนน)
ขอนี้เปนคําสั่ง “จงวาดภาพใหเหมือนภาพตัวอยาง” (ในที่วางของภาพตัวอยาง)

คะแนนรวม...............................................คะแนน
ลงชื่อผูทําการทดสอบ.......................................................วันที่..............เดือน..................................พ.ศ...............
ภาพรวมตามจุดตัด (Cut-off point) สําหรับคะแนนที่สงสัยภาวะสมองเสื่อม (Cognitive impairment)
ระดับการศึกษา
ผูสูงอายุปกติไมไดเรียนหนังสือ
(อานไมออก-เขียนไมได)
ผูส ูงอายุปกติเรียนระดับประถมศึกษา
ผูสูงอายุปกติเรียนระดับสูงกวาประถมศึกษา

จุดตัด
<14
<17
<22

คะแนน

เต็ม
23
(ไมตองทําขอ 4, 9, 10)
30
30

การประเมินภาวะโภชนาการ
ขอแนะนํา
แบบประเมินภาวะโภชนาการเปนการประเมินวาผูสูงอายุ ไดรับสารอาหารเพียงพอหรือไม เพื่อคนหาโอกาสที่จะ
เกิดภาวะขาดสารอาหารหรือภาวะทุพโภชนาการ
การคัดกรองผูเสี่ยงขาดสารอาหาร (Screening)
1. ชวง 3 เดือนที่ผานมาผูสูงอายุไดรับอาหารนอยลง เนื่องจากความอยากอาหารลดลง
มีปญหาในการยอยอาหาร การเคี้ยว หรือปญหาการกลืน หรือไม
 0 = ความอยากอาหารลดลงอยางมาก
 1 = ความอยากอาหารลดลงปานกลาง (เล็กนอย)
 2 = ความอยากอาหารไมลดลง เจริญอาหารตามปกติ
2. ในชวง 3 เดือนที่ผานมา น้ําหนักตัวลดลง หรือไม (โดยไมตั้งใจลดน้ําหนัก)
 0 = น้ําหนักลดมากกวา 3 กิโลกรัม
 1 = ไมทราบ
 2 = น้ําหนักลดมากกวา 1 ถึง 3 กิโลกรัม
 3 = น้ําหนักไมลดลง
3. สามารถเคลื่อนไหวไดเอง หรือไม
 0 = นอนบนเตียง หรือตองอาศัยรถเข็นตลอดเวลา
 1 = สามารถลุกจากเตียงหรือรถเข็นไดบาง แตไมสามารถไปขางนอกไดเอง
 2 = เดินและเคลื่อนไหวไดตามปกติ
4. ในชวง 3 เดือนที่ผานมา ผูสูงอายุมคี วามเครียดรุนแรงหรือปวยเฉียบพลัน หรือไม
 0 = ใช
 2 = ไมใช
5. มีปญหาทาง จิตประสาท หรือไม
 0 = ความจําเสื่อม หรือซึมเศราอยางรุนแรง
 1 = ความจําเสื่อมเล็กนอย
 2 = ไมมีปญหาทางประสาท
6. ดัชนีมวลกาย [BMI = น้ําหนักตัว (กก.)/ สวนสูง (ม2 )]
 0 = BMI นอยกวา 19
 1 = BMI ตั้งแต 19 แตนอยกวา 21
 2 = BMI ตั้งแต 21 แตนอยกวา 23
 3 = BMI ตั้งแต 23 ขึ้นไป

คะแนนรวม

การพิจารณา (คะแนนเต็ม 14 คะแนน)
 คะแนนรวม 12-14 คะแนน แสดงวา มีภาวะโภชนาการปกติ
 คะแนนรวม 8-11 คะแนน แสดงวา มีความเสี่ยงตอภาวะขาดสารอาหาร
 คะแนนรวม 8-11 คะแนน แสดงวา มีภาวะขาดสารอาหาร

คะแนน

การคัดกรองภาวะโภชนาการ: ดัชนีมวลกาย
(BMI: Body Mass Index)
ขอแนะนํา
การคัดกรองภาวะโภชนาการดวยดัชนีมวลกาย โดยหาความสัมพันธระหวางน้ําหนักตัวและสวนสูง ซึ่ง
สามารถบอกไดวาสภาวะของรางกายมีความสมดุลของน้ําหนักตัวตอสวนสูงอยูในเกณฑที่เหมาะสมหรือไม
วิธีคิดคาดัชนีมวลกาย
น้ําหนักตัว (หนวยเปนกิโลกรัม) หารดวย สวนสูงกําลังสอง (หนวยเปนเมตร)
สูตรคํานวณ

น้ําหนักตัว (กิโลกรัม)
สวนสูง (เมตร)2

การแปรผล
BMI มาตรฐานอาเซียน (เอเชีย)
นอยกวา 18.5
18.5 – 22.9
23.0 – 24.9
25.0 – 29.9
มากกวาหรือเทากับ ๓๐

การแปรผล

 ผอม
 ปกติ
 ทวม
 อวน
 อวนมาก

แบบประเมินพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงคของผูสูงอายุ
กลุมเปาหมาย
สุมสํารวจขอมูลพฤติกรรมสุขภาพผูสูงอายุ หมูบานละ 30 คน (สุมอยางงายตามระเบียบวิธีวิจัย)
แบงสํารวจตามกลุมอายุ ดังนี้
• กลุมอายุ 60-69 ป สํารวจ 18 คน แบงเปน ชาย 9 คน หญิง 9 คน
• กลุมอายุ 70-79 ป สํารวจ 9 คน
แบงเปน ชาย 4 คน หญิง 5 คน
• กลุมอายุ 80 ปขึ้นไป สํารวจ 3 คน แบงเปน ชาย 1 คน หญิง 2 คน
ขอแนะนํา
สัมภาษณ พฤติกรรมสุขภาพของผูสู งอายุในช วง 1 สัป ดาหที่ผ านมารวมถึงวัน ที่ วัน ที่ ไปสัมภาษณ ว า
ผูสูงอายุมีพฤติกรรมหรือการปฏิบัติตัวดังตอไปนี้หรือไม
.

พฤติกรรม/ การปฏิบัติ
1. ออกกําลังกาย (รวมการทํางานที่ใชแรงกาย)
ครั้งละ 15-30 นาที
2. รับประทานผักสด ผลไมสด
3. ดื่มน้ําสะอาดวันละ 8 แกวหรือมากกวา
4. ดื่มสุรา/ เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล
5. สูบบุหรี่

0
แทบไมมี
(0-1 วัน)

1
เปนบางวัน
(2-3 วัน)

2
บอยครั้ง
(4-5 วัน)

3
เปนประจํา
(6 วันขึ้นไป)

การพิจารณา
• ถาตอบวา “เปนประจํา” ในทุกขอ ถือวาผูสูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค
• ถาตอบวา “แทบไมมี จนถึง บอยครั้ง” เพียงขอใดขอหนึ่ง ถือวา มีพฤติกรรมสุขภาพที่ไมพึงประสงค
การพิจารณา (คะแนนเต็ม 14 คะแนน)
 ≥ 12 คะแนน ไมเสี่ยงตอการขาดอาหาร ไมจําเปนตองถามตอสวนที่ 2
 ≤ 11 คะแนน มีโอกาสเสี่ยงตอการขาดอาหาร ใหถามตอสวนที่ 2 ตั้งแต ขอ 7-18

