แบบฟอร์ม BGS (Basic Geriatric Screening)
แบบฟอร์มสำหรับคัดกรองผู้สูงอำยุ (Basic Geriatric Screening: BGS)
 ข้อมูลทั่วไป ชื่อ-สกุล
ที่อยู่เลขที่
หมู่
บุคคลอ้างอิง ชื่อ-นามสกุล

ว.ด.ป.เกิด
อาเภอ
ความสัมพันธ์

ตาบล .

อายุ

ปี เพศ
จังหวัด
เบอร์โทรศัพท์

 กำรคัดกรองปัญหำสำคัญและโรคที่พบบ่อย
1. โรคควำมดันโลหิตสูง : ไม่เคยได้รับกำรวินิจฉัยว่ำเป็นโรคควำมดันโลหิตสูง

เป็นโรคควำมดันโลหิตสูง ได้รับกำรรักษำและ/หรือกินยำประจำ เป็นโรคควำมดันโลหิตสูง ไม่ได้รักษำและหรือ/กินยำประจำ
วัดความดันโลหิต ระดับความดันโลหิตตัวบน/ซิสโตลิค (SBP)……………..มม.ปรอท /ระดับความดันโลหิตตัวล่าง/ไดแอสโตลิค (DBP) ……………..มม.ปรอท
2. โรคเบำหวำน:
ไม่เคยได้รับกำรวินิจฉัยว่ำโรคเป็นเบำหวำน
เป็นโรคเบำหวำน ได้รับกำรรักษำและ/หรือกินยำประจำ
เป็นโรคเบำหวำน ไม่ได้รักษำและหรือ/กินยำประจำ
□ FPG …………………………..มก.ดล.
□ เจาะปลายนิ้ว …………………………..มก.ดล.
3. สุขภำพช่องปำก: ประเมินพฤติกรรมการทาความสะอาด (หากผู้สูงอายุมีพฤติกรรมในข้อใดไม่เหมาะสม ให้คาแนะนาการดูแลตนเอง)
1.3) การทาความสะอาดซอกฟัน ทุกวัน/เกือบทุกวัน
1.1) การแปรงฟัน □ ไม่ได้แปรงฟัน/ไม่ได้ใช้แปรงสีฟัน □ แปรงวันละ 1 ครั้งก่อนนอน
□ ไม่ทา
□ ทา โดยใช้อุปกรณ์................................................
□ แปรง 2 ครั้ง/วัน ช/ย
□ แปรงมากว่า 2 ครั้ง/วัน □ อื่นๆ ระบุ............................
1.4)
ประเมิ
น
สภาวะเสี
ย
่
งต่
อ
การเกิ
ด
โรค
□ สูบบุหรี่มากกว่า 10 มวน/วัน □ เคี้ยวหมากประจา
1.2) การใช้ยาสีฟัน □ ใช้
□ ไม่ใช้

4. สุขภำพทำงตำ: กำรคัดกรองสุขภำวะทำงตำ
1. นับนิ้วในระยะ 3 เมตรได้ถกู ต้องน้อยกว่ำ 3 ใน 4 ครั้ง (คัดกรองสายตาระยะไกล)
2. อ่านหนังสือพิมพ์หน้าหนึ่ง ในระยะ 1 ฟุต ไม่ได้ (ประเมินสายตาระยะใกล้)
3. ปิดตาดูทีละข้าง พบว่า ตามัวคล้ายมีหมอกบัง (คัดกรองความเสี่ยงต้อกระจก)
4. ปิดตาดูทีละข้าง พบว่า มองเห็นชัดแต่ตรงกลาง ไม่เห็นรอบข้าง หรือมักเดินชนประตู
สิ่งของบ่อยๆ (คัดกรองความเสี่ยงต้อหิน)
5. ปิดตาดูทีละข้าง พบว่า มองเห็นจุดดากลางภาพหรือเห็นภาพบิดเบี้ยว (คัดกรองความ
เสี่ยงโรคจอตาเสือ่ มจากอายุ)

ไม่ใช่

ใช่

ระบุตำ

□ซ้ำย □ขวำ
□ซ้ำย □ขวำ

การพิจารณา:
ตอบว่า ใช่ จานวน...........ข้อ
□ ไม่มีปัญหา (ตอบ “ไม่ใช่” ทุกข้อ)
□ มีปัญหา (ตอบว่า ใช่ ข้อใดข้อหนึ่ง แสดงว่า
มีปัญหำกำรมองเห็น ให้ทา Snellen Chart
และ ส่งต่อแพทย์เพื่อวินจิ ฉัยและรักษา)

□ซ้ำย □ขวำ

 กำรคัดกรองกลุ่ม Geriatric Syndromes
1. กำรทดสอบสภำพสมอง : Abbreviated Mental Test (AMT) ตอบถูก...........ข้อ กำรพิจำรณำ: □ รู้คิดปกติ(ตอบถูก ตั้งแต่ 8 ข้อขึ้นไป) □ รู้คิดผิดปกติ (ตอบถูก <7 ข้อ) ควรประเมิน MMSE ต่อ
1 ส่งอายุ
เท่าไหร่................................................................ □ถูก
8
คนนี้ (คนถาม) คือใคร และ คนใกล้ๆ(ญาติ) คือใคร............................ □ถูก
□ผิด
□ผิด
□
MMSE
2 ขณะนีเ้ วลาอะไร......................................................... □ถูก
9
วันเดือนปีเกิด ของท่านคือ.................................................................. □ถูก
□ผิด
□ผิด
3 ที่อยู่ปัจจุบันของท่านคือ............................................. □ถูก
10 เหตุการณ์ 14 ตุลา หรือวันมหาวิปโยค เกิด พ.ศ.อะไร....................... □ถูก
□ผิด
□ผิด
4 ปีนี้ ปีอะไร................................................................ □ถูก
9
พระมหากษั
ต
ริ
ย
อ
์
งค์
ป
จ
ั
จุ
บ
น
ั
มี
พ
ระนามว่
า
อะไร...................................
□ผิด
□ถูก
□ผิด
5 สถานที่ตรงนี้เรียกว่า.................................................
10 ให้นับถอยหลังจาก 20 จนถึง 1........................................................... □ถูก
□ถูก
□ผิด
□ผิด
2. กำรคัดกรองโรคซึมเศร้ำ : 2 คำถำม (2Q)
ไม่มี
มี
กำรพิจำรณำ: ตอบว่ำ มี............ข้อ
1. ใน 2 สัปดาห์ที่ผ่านมารวมวันที่ ท่านรูส้ ึกหดหู เศร้า หรือท้อแท้ สิน้ หวัง หรือไม่□
□ ปกติ (ไม่มีทงั้ 2 ข้อ)
2. ใน 2 สัปดาห์ที่ผ่านมารวมวันนี้ ท่านรูส้ ึก เบือ่ ทาอะไรก็ไม่เพลิดเพลิน หรือไม่ □
□ มีความเสี่ยง (มีขอ้ ใดข้อหนึ่งหรือทั้งสองข้อ) ควรทำ 9Q ต่อ
3. กำรคัดกรองโรคข้อเข่ำเสื่อม :
คำถำม: ผู้สูงอำยุมีอำกำรปวดเข่ำหรือไม่ □ ไม่ปวดเข่า □ปวดเข่า (มีควำมเสีย่ งหรือมีแนวโน้มที่จะเป็นโรคข้อเข่ำเสื่อม) แนะนาและควรส่งต่อเพือ่ คัดกรองโรคข้อเข่าเสื่อมทางคลินกิ
4. กำรคัดกรองภำวะหกล้ม: (Time up and Go Test) TUGT : ให้ผู้สูงอำยุลุกขึ้นจำกเก้ำอี้ที่มีที่ท้ำวแขน เดินเป็นเส้นตรงระยะ 3 เมตร หมุนตัวและเดินกลับมำนั่งที่เดิม
จับเวลำได้ ............นำที .........วินำที □ เดินไม่ได้ □ ปกติ
□ มีความเสี่ยงต่อภาวะหกล้ม แนะนาการป้องกันการหกล้มและส่งต่อเพือ่ วินจิ ฉัย
กำรพิจำรณำ : ใช้ตั้งแต่ 30 วินาที ขึน้ ไป แสดงว่า มีควำมเสี่ยงภำวะหกล้ม
5. กำรคัดกรองภำวะกลั้นปัสสำวะ:
คาถาม: “ผู้สูงอำยุมีภำวะ ปัสสำวะเล็ด หรือ ปัสสำวะรำด จนทำให้เกิดปัญหำในกำรใช้ชีวิตประจำวัน” □ ไม่มี

□ มี ให้คาแนะนาและควรส่งต่อแพทย์เพือ่ ตรวจประเมิน วินิจฉัย รักษา

 ประเมินสมรรถนะ □ กำรประเมินควำมสำมำรถในกำรทำกิจวัตรประจำวัน (Activities of Daily Living)
1.กินอำหำร เมื่อเตรียมสำรับไว้ให้ต่อหน้ำ
2.ล้ำงหน้ำ หวีผม แปรงฟัน โกนหนวด (1-2วัน ที่ผ่ำนมำ)
3.ลุกนั่งจำกที่นอน หรือจำกเตียงไปยังเก้ำอี้
4.กำรใช้ห้องน้ำ ห้องส้วม
5.กำรเคลื่อนที่ภำยในห้องหรือบ้ำน
6.กำรสวมใส่เสื้อผ้ำ
7.กำรขึ้นลงบันได 1 ชั้น
8.กำรอำบน้ำ
9.กำรกลั้นกำรถ่ำยอุจจำระในระยะ 1 สัปดำห์ที่ผ่ำน
10.กำรกลั้นปัสสำวะในระยะ 1 สัปดำห์ที่ผ่ำน

รวม...............คะแนน กำรพิจำรณำ:

□ทาได้เอง (2)
□ทาเองได้บ้างแต่ต้องมีคนช่วย (1)
□ทาไม่ได้ (0)
□ต้องการความช่วยเหลือ (0)
□ทาได้เอง (1)
□ทาไม่ได้ (0)
□ต้องการความช่วยเหลืออย่างมาก (1)
□ต้องการความช่วยเหลือบ้าง(2)
□เดินได้เอง (3)
□ช่วยตัวเองไม่ได้ (0)
□ทาเองได้บ้าง (1)
□ช่วยเหลือตัวเองได้ดี (2)
□เคลื่อนที่ไปไหนไม่ได้ (0)
□ต้องใช้รถเข็นแต่ไม่ต้องช่วย(1)
□เดินได้ต้องมีคนช่วยพยุง (2)
□เดินได้เอง (3)
□ ต้องมีคนสวมใส่ให้ (0)
□ช่วยตัวเองได้ประมาณครึ่งหนึ่งที่เหลือต้องช่วย(1)
□ทาได้เอง(2)
□ ไม่สามารถทาได้ (0)
□ต้องการคนช่วย (1)
□ขึ้นลงได้เองถ้าใช้เครื่องช่วยจะต้องเอาขึ้นลงได้ด้วย (2)
□ต้องมีคนช่วยหรือทาให้ (0)
□อาบน้าเองได้ (1)
□กลั้นไม่ได้ (0)
□กลั้นไม่ได้บางครั้ง เป็นน้อยกว่า 1 ครั้งต่อสัปดาห์(1)
□กลั้นได้ปกติ(2)
□กลั้นไม่ได้ (0)
□กลั้นไม่ได้บางครั้ง เป็นน้อยกว่าวันละ 1 ครั้ง(1)

□ กลุ่ม 1 มำกกว่ำหรือเท่ำกับ 12 คะแนน

□ กลุ่ม 2 คะแนน 5 – 11 คะแนน

□ กลุ่ม 3 คะแนน น้อยกว่ำหรือเท่ำกับ 4

ลงชื่อ..................................................................ผู้ทำกำรคัดกรอง หน่วยงำน....................................................................................................................................วันที่ ...../.........../.........
จัดทำโดย สถำบันเวชศำสตร์ผู้สูงอำยุ กรมกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข

แบบฟอร์ม GA (Geriatric Assessment) ส่วนที่ 1
แบบฟอร์มสำหรับใช้ประเมินผู้สงู อำยุ (Geriatric Assessment: GA) สำหรับ รพช.ขึ้นไป
หมำยเหตุ: สำหรับประเมินผู้สูงอำยุที่ได้รับกำรคัดกรอง (Basic Geriatric Screening: BGS) แล้วพบว่ำมีควำมผิดปกติ/เสี่ยง
 ข้อมูลทั่วไป ชื่อ-สกุล
ที่อยู่เลขที่
หมู่
บุคคลอ้างอิง ชื่อ-นามสกุล

ว.ด.ป.เกิด
อาเภอ
ความสัมพันธ์

ตาบล .

อายุ

ปี เพศ
จังหวัด
เบอร์โทรศัพท์

 กำรคัดกรองปัญหำสำคัญและโรคที่พบบ่อย
1. โรคควำมดันโลหิตสูง : ไม่เคยได้รับกำรวินิจฉัยว่ำเป็นโรคควำมดันโลหิตสูง

เป็นโรคควำมดันโลหิตสูง ได้รับกำรรักษำและ/หรือกินยำประจำ เป็นโรคควำมดันโลหิตสูง ไม่ได้รักษำและหรือ/กินยำประจำ
วัดความดันโลหิต ระดับความดันโลหิตตัวบน/ซิสโตลิค (SBP)……………..มม.ปรอท /ระดับความดันโลหิตตัวล่าง/ไดแอสโตลิค (DBP) ……………..มม.ปรอท
2. โรคเบำหวำน:
ไม่เคยได้รับกำรวินิจฉัยว่ำโรคเป็นเบำหวำน
เป็นโรคเบำหวำน ได้รับกำรรักษำและ/หรือกินยำประจำ
เป็นโรคเบำหวำน ไม่ได้รักษำและหรือ/กินยำประจำ
□ FPG …………………………..มก.ดล.
□ เจาะปลายนิ้ว …………………………..มก.ดล.

3. ควำมเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดสมอง (ในกลุ่มเสีย่ งสูงต่อการเกิดโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูงและผู้ที่มีภาวะอ้วน)
ข้อ
คำถำม
1
ยังคงสูบบุหรี่ ยำเส้น ยำสูบ บุหรี่ซิกำแรต บุหรี่ซิกำร์ หรือ หยุดสูบไม่เกิน 1 ปี
2
ระดับควำมดันโลหิต > 130/85 มม.ปรอท และ/หรือ เคยได้รับกำรวินิจฉัยจำกแพทย์ว่ำเป็นควำมดันโลหิตสูง
3
ระดับน้ำตำลในเลือด (FPG > 100 มม./ดล. และ/หรือ เคยได้รับกำรวินิจฉัยจำกแพทย์ว่ำเป็นโรคเบำหวำน
4
เคยได้รับกำรวินิจฉัยจำกแพทย์หรือพยำบำลว่ำมีภำวะไขมันในเลือดผิดปกติ โดย
TC > 280 มก./ดล. และ/หรือ LDL > 100 มก./ดล. และ/หรือ
TG > 150 มก./ดล. และ/หรือ HDL ในชำย < 40 มก./ดล, ในหญิง < 50 มก./ดล
5
เส้นรอบเอวมำกกว่ำส่วนสูง (ซม.) หำร 2
6
เคยได้รับกำรวินิจฉัยจำกแพทย์ว่ำเป็นโรคหัวใจขำดเลือด หรือโรคอัมพฤกษ์ อัมพำต
7
มีญำติสำยตรง (พ่อ แม่ พี่ หรือน้องท้องเดียวกัน) ที่แพทย์วนิ ิจฉัยว่ำเป็นโรคหัวใจขำดเลือด หรือ อัมพฤกษ์ อัมพำต
(ผู้ชำยเป็นก่อนอำยุ 55 ปี, ผู้หญิงเป็นก่อนอำยุ 65 ปี)
กำรแปลผล:  มีควำมเสี่ยง(ตอบใช่ <2ข้อ)  มีควำมเสี่ยงสูง (ตอบใช่ 3-4 ข้อ)  มีควำมเสี่ยงสูงมำก (ตอบใช่ >5 ข้อ)

4. กำรประเมินกำรมองเห็น Snellen Chart: ผลกำรประเมิน ตำขวำ …………../…………..

ไม่ใช่

ตำซ้ำย …………./……………..

5. ประเมินสุขภำพช่องปำกโดยบุคลำกรสำธำรณสุข

คะแนน

(ในข้อ 1-5 ถ้าได้ 1 คะแนน ข้อใดข้อหนึ่งให้ส่งต่อทันตบุคลากร เพื่อเข้ารับบริการ)
1.เนื้อเยื่อในช่องปำก (บริเวณริมฝีหาก แก้ม ลิ้น มีปุ่ม/ ก้อนเนื้อ/ มีแผลเรื้อรัง หรือไม่)
2.เหงือกและอวัยวะปริทันต์ (บริเวณเหงือกมีเลือดออก/ มีฝีหนอง/ ฟันโยก หรือไม่)
3.ฟันผุ (มีฟันผุเป็นรู เสียวฟัน ฟันหัก/ ฟันแตกเหลือแต่ตอฟัน หรือไม่)
4.ปัญหำกำรเคี้ยว/กลืน (มีปัญหาการเคี้ยวอาหาร/ การกลืน หรือไม่)
5.ฟันเทียม (จาเป็นต้องใส่ฟันเทียม หรือทาฟันเทียมใหม่ หรือไม่)
6.ท่านได้รับการตรวจหรือรักษาจากทันตบุคลากร หรือไม่
7.ปัจจุบันท่านต้องการการรักษาทางทันตกรรม หรือไม่

ใช่

0

 ปกติ
 ปกติ
 ปกติ
 ปกติ
 ไม่จาเป็น
 เคย
 ไม่ต้องการ

แผนกำรให้บริกำรด้ำนสุขภำพช่องปำก จำกกำรประเมิน
(ช่องนี้สาหรับทันตบุคลากร)
 เนื้อเยื่อในช่องปำก............................................................
 เหงือกและอวัยวะปริทันต์
 ฟันผุ
 ปัญหำกำรเคี้ยว/กลืน
 ฟันเทียม
 รำกฟันเทียม
 อื่นๆระบุ...............................................................................

1

 ผิดปกติ
 ผิดปกติ
 ผิดปกติ
 ผิดปกติ
 จาเป็น
 ไม่เคย
 ต้องการ

 กำรคัดกรองกลุ่ม Geriatric Syndromes
1. กำรคัดกรองโรคซึมเศร้ำ : 9 คำถำม (9Q)

ไม่มี
เลย

เป็นบางวัน
(1-7 วัน)

เป็นบ่อย
(> 7 วัน)

เป็น
ทุกวัน

การแปรผล: (9Q)
คะแนนรวม =……………….

0
1
2
3
0
1
2
3 □ คะแนน <7 ไม่มีอาการโรคซึมเศร้า
0
1
2
3 □ คะแนน 7-12 มีอาการโรคซึมเศร้า
ระดับน้อย
0
1
2
3
0
1
2
3 □ คะแนน 13-18 มีอาการโรคซึมเศร้า
ระดับปานกลาง
0
1
2
3
0
1
2
3 □ คะแนน > 19 มีอาการโรคซึมเศร้า
ระดับรุนแรง
8.พูดช้า ทาอะไรช้าลงจนคนอืน่ สังเกตเห็นได้ หรือ กระสับกระส่าย ไม่สามารถอยู่นิ่งได้เหมือนทีเ่ คยเป็น 0
1
2
3
0
1
2
3
9.คิดทาร้ายตนเอง หรือคิดว่าถ้าตายไปคงจะดี
2. กำรคัดกรองภำวะหกล้ม: (Time up and Go Test) TUGT : ให้ผู้สูงอำยุลกุ ขึ้นจำกเก้ำอี้ที่มีที่ท้ำวแขน เดินเป็นเส้นตรงระยะ 3 เมตร หมุนตัวและเดินกลับมำนั่งที่เดิม
จับเวลำได้ ............นำที .........วินำที □ เดินไม่ได้ □ ปกติ
□ มีความเสี่ยงต่อภาวะหกล้ม แนะนาการป้องกันการหกล้มและส่งต่อเพือ่ วินจิ ฉัย
กำรพิจำรณำ : ใช้เวลาตั้งแต่ 30 วินาทีขนึ้ ไป แสดงว่า มีควำมเสี่ยงภำวะหกล้ม

1.เบื่อ ไม่สนใจอยากทาอะไร
2.ไม่สบายใจ ซึมเศร้า ท้อแท้
3.หลับยาก หรือ หลักๆตื่นๆ หรือ หลับมากไป
4.เหนื่อยง่าย หรือ ไม่ค่อยมีแรง
5.เบื่ออาหาร หรือ กินมากเกินไป
6.รู้สึกไม่ดีกับตัวเอง คิดว่าตัวเองล้มเหลวหรือ ทาให้ตนเองหรือครอบครัวผิดหวัง
7.สมาธิไม่ดีเวลาทาอะไร เช่น ดูโทรทัศน์ ฟังวิทยุ หรือทางานที่ตอ้ งใช้ความตั้งใจ

3. กำรคัดกรองภำวะกลั้นปัสสำวะ:
คาถาม: “ผู้สูงอำยุมีภำวะ ปัสสำวะเล็ด หรือ ปัสสำวะรำด จนทำให้เกิดปัญหำในกำรใช้ชีวิตประจำวัน” □ ไม่มี

□ มี ให้คาแนะนาและควรส่งต่อแพทย์เพือ่ ตรวจประเมิน วินิจฉัย รักษา

จัดทำโดย สถำบันเวชศำสตร์ผู้สูงอำยุ กรมกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข

แบบฟอร์ม GA (Geriatric Assessment) ส่วนที่ 2
แบบฟอร์มสำหรับใช้ประเมินผู้สงู อำยุ (Geriatric Assessment: GA) สำหรับ รพช.ขึ้นไป
หมำยเหตุ: สำหรับประเมินผู้สูงอำยุที่ได้รับกำรคัดกรอง (Basic Geriatric Screening: BGS) แล้วพบว่ำมีควำมผิดปกติ/เสี่ยง
4. กำรคัดกรองโรคข้อเข่ำเสื่อมทำงคลินิก: (สำหรับผู้ที่ตอบว่ำ “ปวดเข่ำ” ที่มา: ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย)
ข้อ
คำถำม

ไม่ใช่

ใช่

1
2
3
4
5

ข้อเข่าฝืดตึงหลังตืน่ นอนตอนเช้านาน <30 นาที (Stiffness)
เสียงดังกรอบแกรบในข้อเข่าขณะเคลือ่ นไหว (crepitus)
กดเจ็บที่กระดูกข้อเข่า (bony tenderness)
ข้อใหญ่ผิดรูป (bony enlargement)
ไม่พบข้ออุน่ (no palpable warmth)
กำรพิจำรณำ: □ มีโอกำสที่จะเป็นโรคข้อเข่ำเสื่อม (ตอบว่า ใช่ 2 ข้อขึ้นไป) □ ไม่เป็นโรคข้อเข่าเสือ่ ม

5. กำรทดสอบสภำพสมอง : MMSE-T 2002 (แบบทดสอบสภำพสมองเบื้องต้น ใช้คัดกรองภำวะสมองเสื่อมในผู้สุงอำยุ สำมำรถใช้ได้ในผู้ที่ไม่ได้เรียนหรือไม่รู้หนังสือ(อ่ำนไม่ออก เขียน
ไม่ได้) ได้ด้วย โดยไม่ต้องทำข้อ 4, 9, 10 ระดับกำรศึกษำของผู้สูงอำยุ
ไม่ได้เรียน (อ่ำนเขียนไม่ได้)
เรียนระดับประถมฯ
เรียนสูงกว่ำประถมศึกษำ
ข้อ 1. Orientation for time: ทดสอบกำรรับรู้เกี่ยวกับเวลำในปัจจุบัน (5คะแนน) รวม เท่ำกับ คะแนน (เติมคำตอบแต่ละข้อใน...... และเติมคะแนนใน □)
1.1 วันนี้วันที่เท่ำไหร่……………………………….……… .. 1.2 วันนี้ วันอะไร……………………………….…………..
1.3 เดือนนี้ เดือนอะไร……………………………….…………..
1.4 ปีนี้ ปีอะไร……………………………………….………
1.5 ฤดูนี้ ฤดูอะไร……………………………….…………..
ข้อ 2. Orientation for place: ทดสอบกำรรับรู้เกี่ยวกับที่อยู่ในปัจจุบัน (5 คะแนน) รวม เท่ำกับ คะแนน (เติมคำตอบแต่ละข้อใน...... และเติมคะแนนใน □)
2.1 กรณีอยู่สถำนพยำบำล
2.1.1 สถานที่ตรงนี้เรียกว่าอะไร และ ชื่ออะไร.......................................
2.1.2 ขณะนี้อยู่ชั้นที่เท่าไหร่ของตัวอาคาร.......................................
2.1.3 ที่นี่อยู่ในอาเภออะไร......................................
2.1.4 ที่นี่จังหวัดอะไร .......................................
2.1.5 ที่นี่ภาคอะไร...............................................
ข้อ 3. Registration: ทดสอบกำรบันทึกควำมจำโดยให้จำชื่อของ 3 อย่ำง (3 คะแนน) โดยอาจใช้วิธีถามว่า
ระดับกำรศึกษำ
คะแนน
“ฟังดีๆนะคะ จะบอกเพียงครั้งเดียว เมื่อพูดจบให้คุณ (ตา, ยาย) พูดทวนตามที่ได้ยินทั้ง 3 ชื่อ แล้วจาไว้ให้ดีนะคะ เดี๋ยวจะถามซ้า”
จุดตัด
เต็ม
ดอกไม้
แม่น้า
รถไฟ .......................................
ไม่ได้เรียน
< 14
23 (ไม่
ในกรณีทที่ าแบบทดสอบซ้าภายใน 2 เดือน ให้ใช้คาว่า
(อ่านเขียนไม่ได้)
ต้องทาข้อ
ต้นไม้
ทะเล
รถยนต์ ........................................
4, 9, 10)
ข้อ 4. Attention or Calculation: ทดสอบสมำธิโดยให้คิดเลขในใจ (5 คะแนน)
ประถมศึกษา
< 17
30
4.1 คิดเลขในใจ เอา 100 ตั้ง ลบออกทีละ 7 ไปเรื่อยๆ ได้ผลลัพธ์
เท่าไหร่ .......... ........... .......... ........... .......... ........... .......... ........... .......... ........... ...........................................
สูงกว่าประถมศึกษา
< 22
30
บันทึกคาตอบตัวเลขไว้ทุกครั้ง (ทั้งคาตอบที่ถูกและผิด) ทาทั้งหมด 5 ครั้ง ถ้าลบได้ 1,2 หรือ 3 ครั้ง แล้วตอบไม่ได้ ให้คิดคะแนนเท่าทีท่ าได้ ไม่
แปลผล: ถ้าคะแนนน้อยกว่าจัดตัด คือ “สงสัยว่ำมี
ต้องเปลี่ยนไปทาข้อ 4.2
ภำวะสมองเสื่อม (Cognitive Impairment)”
4.2 “เดี๋ยวผม/ดิฉัน จะสะกดคาว่า มะนาว ให้คุณ ตา/ยาย ฟัง แล้วให้คุณตา/ยาย สะกดถอยหลังจากพยัญชนะตัวหลังไปตัวแรก
สรุปผลกำรพิจำรณำ:
คาว่ามะนาวสะกดว่า มอม้า-สระอะ-นอหนู-สระอา-วอแหวน คุณ ตา/ยาย สะกดถอยหลังให้ฟังสิครับ/ค่ะ”
□ ไม่มีความเสี่ยงของภาวะสมองเสือ่ มจาก
ว................ า................. น................... นะ...................... ม...................... ........................................
เครื่องมือนี้
ข้อ 5. Recall: ทดสอบควำมจำระยะสั้นของชื่อสิ่งของ 3 อย่ำงที่ให้จำไว้แล้ว (3 คะแนน)
□ สงสัยว่ามีภาวะสมองเสื่อม ส่งต่อแพทย์
เมื่อสักครู่ที่ให้จำของ 3 อย่ำง จำได้ไหม มีอะไรบ้ำง
วินิจฉัย
ดอกไม้
แม่น้า
รถไฟ .......................................
ในกรณีทที่ าแบบทดสอบซ้าภายใน 2 เดือน ให้ใช้คาว่า
ต้นไม้
ทะเล
รถยนต์ ........................................
ข้อ 6 Naming: ทดสอบกำรบอกชื่อสิ่งของที่ได้เห็น (2 คะแนน)
6.1 ยื่นดินสอให้ผู้ถูกทดสอบดู แล้วถำมว่ำ “ของสิ่งนี้เรียกว่ำอะไร”.............................
6.2 ชี้นาฬิกาข้อมือให้ผู้ถูกทดสอบดู แล้วถามว่า “ของสิ่งนี้เรียกว่ำอะไร”..............................
ข้อ 7. Repetition: ทดสอบกำรพูดซ้ำคำที่ได้ยิน (1 คะแนน)
ตั้งใจฟังผม/ดิฉัน นะ เมื่อผม/ดิฉัน พูดข้อความนี้แล้ว ให้คุณ ตา/ยาย พูดตาม จะบอกเพียงเที่ยวเดียว “ใครใคร่ขายไก่ไข่”...............................
ข้อ 8 Verbal command: ทดสอบกำรเข้ำใจควำมหมำยและทำตำมคำสั่ง (3 คะแนน)
ข้อนี้ให้ทาตามที่บอก ตั้งใจฟังดีๆนะ เดี๋ยวผม/ดิฉัน จะส่งกระดาษให้ แล้วให้คุณ (ตา/ยาย) รับด้วยมือขวา/ พับครึ่งด้วยมือทั้งสองข้าง/ เสร็จแล้ววางที่ (พื้น, โต๊ะ, เตียง)
…………………...……………
ข้อ 9. Written command: ทดสอบกำรอ่ำน กำรเข้ำใจควำมหมำย สำมำรถทำตำมได้ (1 คะแนน)
ให้คุณตา/ยาย อ่านแล้วทาตาม จะอ่านออกเสียงหรืออ่านในใจก็ได้
9.1 ผู้ทดสอบแสดงกระดาษที่เขียนว่า “หลับตา”
หลับตาได้ .......................................
ข้อ 10. Writing: ทดสอบกำรเขียนภำษำอย่ำงมีควำมหมำย (1 คะแนน)
ให้คุณตา/ยาย เขียนข้อความอะไรก็ได้ ที่อ่านแล้วรู้เรื่องหรือมีความหมาย ......................................................................
ประโยคมีความหมาย
..................................
ข้อ 11 Visuoconstruction: ทดสอบควำมสัมพันธ์ระหว่ำง ตำ กับ มือ (1 คะแนน) **เตรียมภาพตัวอย่างขนาดใหญ่ และ กระดาษไว้สาหรับให้ผู้ถูกทดสอบ วาดภาพด้วย**
โดย ให้คุณตา/ยาย วาดภาพให้เหมือนภาพตัวอย่าง .......................................
ลงชื่อ...................................................................ผู้ทำกำรประเมิน หน่วยงำน.........................................................................................................................วันที่ ......../............../............
จัดทำโดย สถำบันเวชศำสตร์ผู้สูงอำยุ กรมกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข

