แบบประเมินผู้สงู อายุตามกลุ่มศักยภาพ ตามความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจาวัน
(Barthel Activities of Daily Living: ADL)
1. Feeding (รับประทานอาหารเมื่อเตรียมสารับไว้ให้เรียบร้อยต่อหน้า)
o 0. ไม่สามารถตักอาหารเข้าปากได้ ต้องมีคนป้อนให้
o 1. ตักอาหารเองได้ แต่ต้องมีคนช่วย เช่น ช่วยใช้ช้อนตักเตรียมไว้ให้หรือตัดเป็นเล็ก ๆ ไว้ล่วงหน้า
o 2. ตักอาหารและช่วยตัวเองได้เป็นปกติ
2. Grooming (ล้างหน้า หวีผม แปรงฟัน โกนหนวด ในระยะเวลา 24-28 ชั่วโมงที่ผ่านมา)
o 0. ต้องการความช่วยเหลือ
o 1. ทาเองได้ (รวมทั้งที่ทาได้เองถ้าเตรียมอุปกรณ์ไว้ให้)
3. Transfer (ลุกนั่งจากที่นอน หรือจากเตียงไปยังเก้าอี้)
o 0. ไม่สามารถนั่งได้ (นั่งแล้วจะล้มเสมอ) หรือต้องใช้คนสองคนช่วยกันยกขึ้น
o 1. ต้องการความช่วยเหลืออย่างมากจึงจะนั่งได้ เช่น ต้องใช้คนที่แข็งแรงหรือมีทักษะ 1 คน หรือ
ใช้คนทั่วไป 2 คนพยุงหรือดันขึ้นมาจึงจะนั่งอยู่ได้
o 2. ต้องการความช่วยเหลือบ้าง เช่น บอกให้ทาตาม หรือช่วยพยุงเล็กน้อย หรือต้องมีคนดูแลเพื่อ
ความปลอดภัย
o 3. ทาได้เอง
4. Toilet use (ใช้ห้องน้า)
o 0. ช่วยตัวเองไม่ได้
o 1. ทาเองได้บ้าง (อย่างน้อยทาความสะอาดตัวเองได้ หลังจากเสร็จธุระ) แต่ต้องการความช่วยเหลือ
ในบางสิ่ง
o 2. ช่วยตัวเองได้ดี (ขึ้นนั่งและลงจากโถส้วมเองได้ ทาความสะอาดได้เรียบร้อยหลังจากเสร็จธุระ
ถอดใส่เสื้อผ้าได้เรียบร้อย)
5. Mobility (การเคลื่อนที่ภายในห้องหรือบ้าน)
o 0. เคลื่อนที่ไปไหนไม่ได้
o 1. ต้องใช้รถเข็นช่วยตัวเองให้เคลื่อนที่ได้เอง (ไม่ต้องมีคนเข็นให้) และจะต้องเข้าออกมุมห้อง
หรือประตูได้
o 2. เดินหรือเคลื่อนที่โดยมีคนช่วย เช่น พยุง หรือบอกให้ทาตาม หรือต้องให้ความสนใจดูแลเพื่อ
ความปลอดภัย
o 3. เดินหรือเคลื่อนที่ได้เอง
6. Dressing (การสวมใส่เสื้อผ้า)
o 0. ต้องมีคนสวมใส่ให้ ช่วยตัวเองแทบไม่ได้หรือได้น้อย
o 1. ช่วยตัวเองได้ประมาณร้อยละ 50 ที่เหลือต้องมีคนช่วย
o 2. ช่วยตัวเองได้ดี (รวมทั้งการติดกระดุม รูดซิป หรือใช้เสื้อผ้าที่ดัดแปลงให้เหมาะสมก็ได้)
7. Stairs (การขึ้นลงบันได 1 ชั้น)
o 0. ไม่สามารถทาได้
o 1. ต้องการคนช่วย
o 2. ขึ้นลงได้เอง (ถ้าต้องใช้เครื่องช่วยเดิน เช่น walker จะต้องเอาขึ้นลงได้ด้วย)

8. Bathing (การอาบน้า)
o 0. ต้องมีคนช่วยหรือทาให้
o 1. อาบน้าเองได้
9. Bowels (การกลั้นการถ่ายอุจจาระในระยะ 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา
o 0. กลั้นไม่ได้ หรือต้องการการสวนอุจจาระอยู่เสมอ
o 1. กลั้นไม่ได้บางครั้ง (เป็นน้อยกว่า 1 ครั้งต่อสัปดาห์)
o 2. กลั้นได้เป็นปกติ
10. Bladder (การกลั้นปัสสาวะในระยะ 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา)
o 0. กลั้นไม่ได้ หรือใส่สายสวนปัสสาวะแต่ไม่สามารถดูแลเองได้
o 1. กลั้นไม่ได้บางครั้ง (เป็นน้อยกว่าวันละ 1 ครั้ง)
o 2. กลั้นได้เป็นปกติ
คาจากัดความ
การจาแนกกลุ่มผู้สูงอายุเพื่อให้เหมาะสมกับการดาเนินงานส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาวครอบคลุม
กลุ่มเป้าหมายตามกลุ่มศักยภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ได้ประยุกต์เกณฑ์การประเมินความสามารถ
ในการดาเนินชีวติ ประจาวัน ดัชนีบาร์เธลเอดีแอล (Barthel ADL index) ซึ่งมีคะแนนเต็ม 20 คะแนน ดังนี้
ผู้สูงอายุกลุ่ม 1 ผู้สูงอายุที่พึ่งตนเองได้ ช่วยเหลือผู้อื่น ชุมชนและสังคมได้ (กลุ่มติดสังคม) มีผลรวม
คะแนน ADL ตั้งแต่ 12 คะแนน ขึ้นไป
ผู้สูงอายุกลุ่ม 2 ผู้สูงอายุที่ดูแลตนเองได้บ้าง ช่วยเหลือตนเองได้บ้าง (กลุ่มติดบ้าน) มีผลรวมคะแนน
ADL อยู่ในช่วง 5-11 คะแนน
ผู้สูงอายุกลุ่ม 3 ผู้สูงอายุที่พึ่งตนเองไม่ได้ ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ พิการ หรือทุพพลภาพ (กลุม่ ติดเตียง)
มีผลรวมคะแนน ADL อยู่ในช่วง 0-4 คะแนน

เกณฑ์ประเมินคุณภาพการคัดกรองศักยภาพผู้สูงอายุตามแบบประเมิน ADL

กิจกรรม
1. ผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไปได้รบั การประเมิน
ศักยภาพตามความสามารถในการประกอบ
กิจวัตรประจาวัน (ADL)

2. ข้อมูลผู้สูงอายุได้รับการแบ่งกลุ่มศักยภาพฯ ที่
ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

คะแนนเต็ม
หมายเหตุ
(50)
25
คิดเป็นร้อยละของการได้รับการคัดกรอง
จากผู้สูงอายุทั้งหมดที่มีตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป
- ไม่ได้ประเมิน 0 คะแนน
- ตั้งแต่ร้อยละ 1.0-59.9 % ได้ 5 คะแนน
- ร้อยละ 60.0-69.9 ได้ 10 คะแนน
- ร้อยละ 70.0-79.9 ได้ 15 คะแนน
- ร้อยละ 80.0-89.9 ได้ 20 คะแนน
- ตั้งแต่ร้อยละ 90.0 ขึ้นไป ได้ 25 คะแนน
25

สุ่มประเมินศักยภาพฯ ผู้สูงอายุ 8-10 คน
ประเมินความถูกต้องของการคัดกรองและ
แบ่งกลุ่มผู้สูงอายุ
- ไม่ถูกต้องเลย 0 คะแนน
- ตั้งแต่ร้อยละ 1.0-59.9 % ได้ 5 คะแนน
- ร้อยละ 60.0-69.9 ได้ 10 คะแนน
- ร้อยละ 70.0-79.9 ได้ 15 คะแนน
- ร้อยละ 80.0-89.9 ได้ 20 คะแนน
- ตั้งแต่ร้อยละ 90.0 ขึ้นไป ได้ 25 คะแนน
(เป็นผลการประเมินในปีที่ทาการสุ่มตรวจ)

