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(บทความฟื� นฟูวิชาการ)

การเปรียบเทียบแบบประเมินผูสู้งอายุในชุมชนแบบครอบคลุมกบัแนวปฏิบติั
การประเมินสุขภาพผูสู้งอายุแบบคลอบคลุมเป็นองคร์วม

กลัยภรณ์  เชยโพธิ�  พย.ม. (การพยาบาลเวชปฏิบติัชุมชน)
คณะพยาบาลศาสตร,์ มหาวทิยาลยัอีสเทิรน์เอเชีย

บทความนี� มีวตัถุประสงคเ์พื�อเปรียบเทียบประสิทธิภาพแบบประเมินผูสู้งอายุระหว่างแบบประเมินผูสู้งอายุใน
ชุมชนแบบครอบคลุม (CGA) ตามคู่มอืของกระทรวงสาธารสุขกบัแนวปฏิบตัิการประเมนิสุขภาพผูสู้งอายุแบบครอบคลุม
เป็นองคร์วมของนกัวจิยัที�ปฏบิตังิานในโรงพยาบาลแหง่หนึ�ง พบวา่แนวปฏบิตัทิ ั�งสองมปีระสทิธภิาพโดยสามารถประเมนิสขุภาพ
ผูสู้งอายุไดค้รบถว้น แต่แนวปฏบิตักิารประเมนิสุขภาพผูสู้งอายุแบบคลอบคลมุเป็นองคร์วมมคีวามสะดวกและประเมนิปญัหา
ผูสู้งอายุไดร้วดเร็ว
ขอ้เสนอแนะ : แนวปฏบิตักิารประเมนิสุขภาพผูสู้งอายุแบบคลอบคลมุเป็นองคร์วมควรนาํไปใชใ้นโรงพยาบาล รพ.สต. รวมถงึ
ศูนยส์ุขภาพชมุชนมากขึ�น
คาํสาํคญั : แบบประเมนิผูสู้งอายุ สุขภาพผูสู้งอายุแบบองคร์วม ผูสู้งอายุ
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The Study of Comprehensive Geriatric Assessment and Evaluation of
A Health Assessment Procedure for Elderly Health
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The objective of this review and compare the effectiveness of comprehensive geriatric assessment
(CGA) from Ministry of Public Health ‘s guideline and evaluation of a health assessment procedure for
elderly health. The result was showed, both equipment’s have effectiveness for elderly patients received
comprehensive diagnosis health assessment. But an evaluation of a health assessment procedure for elderly
health was easy to use.
Recommendations : This procedure is not complicated to use and can be applied to assessing elderly in
other hospital, primary hospital and community health.
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ผูสู้งอายกุลุม่ที� �  ผูสู้งอายทุี�พึ�งตนเองได ้ช่วยเหลอื
ผูอ้ื�นชุมชนและสงัคมได ้ (กลุ่มตดิสงัคม) มผีลรวมคะแนน
ADL ต ั�งแต่ �� คะแนนขึ�นไป

ผูสู้งอายุกลุ่มที� � ผูสู้งอายุที�ดูแลตนเองไดบ้า้ง
ช่วยเหลอืตนเองไดบ้า้ง (กลุม่ตดิบา้น) มผีลรวมคะแนน ADL
อยู่ในช่วง � – 11 คะแนน

ผูสู้งอายุกลุ่มที� � ผูสู้งอายุกลุ่มที�พึ�งตนเองไม่ได ้
ช่วยเหลอืตนเองไม่ได ้พกิาร หรอืทพุพลภาพ (กลุม่ตดิเตยีง)
มผีลรวมคะแนน ADL อยู่ในช่วง �-� คะแนน

องคป์ระกอบของแบบประเมนิ ม ี�� ขอ้ ดงันี�
* Feeding คือความสามารถในการรบัประทาน

อาหาร
* Grooming คือ ความสามารถในการลา้งหนา้

หวผีม แปรงฟนั โกนหนวด ในระยะเวลา �� - �� ช ั �วโมงที�
ผ่านมา

* Transfer คือ ความสามารถในการลุกนั �งจาก
ที�นอนหรอืจากเตยีงไปยงัเกา้อี�

* Toilet use ความสามารถในการใชห้อ้งนํ �า
* Mobility ความสามารถในการเคลื�อนที�ภายใน

หอ้งหรอืบา้น
* Dressing ความสามารถในการสวมใส่เสื�อผา้
* Stairs ความสามารถในการขึ�นลงบนัได � ช ั�น
* Bathing ความสามารถในการอาบนํ�า
* Bowels ความสามารถในการกล ั�นการถ่าย

อจุจาระในระยะ � สปัดาหท์ี�ผ่านมา
การประเมนิกิจกรรมที�ตอ้งใชเ้ครื�องมอืในกิจวตัร

ประจาํวนั (Instrumental Activities of Daily Living scale:
IADLs) เป็นแบบประเมนิความสามารถในการทาํกิจกรรมที�
ซบัซอ้น ซึ�งการประเมนิประกอบดว้ย การเดนิหรอืการเคลื�อนที�
นอกบา้น, การทาํหรือเตรียมอาหาร, การกวาด/ถูบา้นหรือ
ซกัรีดผา้, การซื�อของ/จ่ายตลาด, ใชบ้ริการขนส่งสาธารณะ
และการรบัประทานยาตามแพทยส์ ั �ง

แบบประเมนิท ั�งสองมขีอ้จาํกดั คอืในบางกจิกรรม
ที�ผูสู้งอายุตอบว่าไม่เคยทาํ เช่น การทาํหรือเตรียมอาหาร
การกวาดหรือถูบา้น มกัไม่ถูกนาํมาวิเคราะหส์่งผลใหก้าร
แปลผลมีความคลาดเคลื�อนและคะแนนที�ไดต้ ํ �ากว่าความ
เป็นจรงิ

ดา้นการป้องกนัอบุตัเิหต ุเป็นการป้องกนัอบุตัเิหตุ
ท ั �วไปที�มกัพบบ่อยในผูสู้งอายุ คอืการหกลม้ ในประเทศไทย
พบรอ้ยละ ��-��(5) จากการทบทวนสาเหตุการหกลม้ใน
ผูสู้งอายุแบ่งเป็น � ปจัจยั คอื

�. ปจัจยัภายนอก ไดแ้ก่ แสงสว่างไม่เพียงพอ
พื�นหอ้งนํ �าลื�น การกดีขวางของเฟอรน์ิเจอร ์หอ้งนํ �าไม่มทีี�จบั

�. ปจัจยัภายในตวัผูสู้งอายุ ไดแ้ก่ มปีญัหาการ
ทรงตวั ความผิดปกติในการมองเห็น ปญัหาจากการใชย้า
เป็นตน้

แบบคดักรองภาวะหกลม้ ของ Berg Balance
Scale(6) เป็นการประเมนิกจิกรรม �� ประเภท มคีะแนนรวม
สูงสุด �� คะแนน และคะแนนนอ้ยกว่า �� คะแนนถอืว่า
มคีวามผดิปกตใินการทรงตวัและเสี�ยงต่อการหกลม้สูง โดย
มรีายละเอยีดดงันี�

* การลกุยนื
* การยนืตรง
* นั �งตวัตรง
* นั �งลง
* เปลี�ยนเกา้อี�
* ยนืหลบัตา
* ยนืทรงตวัเทา้ชดิ
* เอื�อมมอืไปขา้งหนา้
* กม้เก็บของจากพื�นในขณะที�ยนือยู่
* กา้วเทา้แตะบนมา้นั �ง
* ยนืต่อเทา้ (tandem stance)
* ยนืบนขาขา้งเดยีว
การคดักรองภาวะหกลม้แบบ Time Up and Go

Test (TUGT) เป็นการทดสอบดว้ยการเดนิตามวธิทีี�กาํหนด
โดยสงัเกตท่าเดนิและการเดนิ

เหล่านี� เป็นต ัวอย่ างบางส่วนของการประเมิน
ผูสู้งอายุการดูแลผูสู้งอายุแบบคลอบคลมุ (CGA) ที�ถกูนาํมา
ใชใ้นแผนกผูป่้วยนอกของโรงพยาบาลต่าง รพ.สต. และใน
ชุมชนจะเห็นไดว้่ามีความยุ่ งยากและใชเ้วลาค่อนขา้งมาก
สาํหรบัโรงพยาบาลที�มผูีสู้งอายเุขา้รบับรกิารจาํนวนมาก ถงึแม ้
จะมคีวามครอบคลมุก็ตาม

ส่วนแนวปฏิบตัิการดูแลสุขภาพเป็นองคร์วมท ั�ง
ดา้นร่างกาย จติใจและจติวญิญาณ โดยมุ่งเนน้การคดักรอง
และการประเมินสุขภาพในโรคที�พบบ่อยในผู สู้งอายุของ
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พฒัธมนต ์ แกว้แสงและคณะ (����) ที�มาจากการทบทวน
วรรณกรรม ตามหลกั PICO ซึ�งแบบประเมนิมรีายละเอยีด
ดงันี�

�. สขุภาพดา้นร่างกาย (Physical health assess-
ment) คือการประเมนิสุขภาพท ั �วไป โรคประจาํตวั อาการ
เจบ็ป่วย และกลุม่อาการในผูสู้งอายุ

�. สุขภาพจติ (Psychological health assess-
ment) คอืสภาวะทางจติใจและการทาํงานของสมอง

�. สขุภาพทางสงัคม (Social health assessment)
คือปจัจยัทางดา้นสงัคมที�มผีลต่อสุขภาพและการดาํรงชีวติ

�. สขุภาพจติวญิญาณ (Spiritual health assess-
ment) คือปจัจยัที�มผีลต่อความสามารถในการเตรียมความ
พรอ้มต่อการเปลี�ยนแปลงในชวีติ เช่น ความเชื�อ ความศรทัธา
และการเหน็คณุค่าในตนเอง

ผลการศึกษาหลงัจากนาํแนวปฏิบตัิไปทดลองใช ้
สามารถประมวลปัญหาที�สาํคญัไดร้วดเร็ว ผู สู้งผู สู้งอายุ
ไดร้บัการดูแลที�ครอบคลมุมากขึ�น มคีวามงา่ยในการนาํไปใช ้
พยาบาลผูใ้ชม้คีวามพงึพอใจ(4)

บทสรุป
แบบประเมินการดูแลผู สู้งอายุแบบคลอบคลุม

(Comprehensive Geriatric Assessment; CGA) และ
แนวปฏิบตัิการประเมินสุขภาพผู สู้งอายุแบบคลอบคลุม
เป็นองค์รวม แผนกผูป่้วยนอกของ พฒัธมนต ์ แกว้แสง
และคณะ (����) เครื�องมือท ั�งสองชนิด สามารถประเมิน
ผูสู้งอายุกลุม่ Geriatric syndrome ไดค้รอบคลมุ ครบถว้น
แต่ในทางปฏบิตัผูิใ้ชแ้บบประเมนิมภีาระงาน และผูร้บับรกิาร
จาํนวนมากทาํใหแ้บบประเมนิ CGA ที�ออกมาจากกระทรวง
สาธารณสุขมคีวามยุ่งยากและใชเ้วลาในการประเมนิมากกว่า
ทาํใหข้อ้มูลสาํค ัญบางประการไดม้าไม่ครบถว้นส่งผลให ้
ผูสู้งอายุไดร้บัการประเมินล่าชา้ ส่วนแบบประเมินสุขภาพ
ผูสู้งอายุแบบคลอบคลมุเป็นองคร์วม แผนกผูป่้วยนอกของ

พฒัธมนต ์ แกว้แสง และคณะที�ถูกพฒันาขึ�นจากผูใ้ชง้าน
ที�พบปัญหาจึงไดพ้ฒันาแบบประเมินขึ� น พบว่ าสามารถ
คดักรองผูสู้งอายุแบบองค์รวมไดร้วดเร็ว สะดวกมากขึ�น
รวมถงึผูใ้ชแ้บบประเมนิมคีวามพงึพอใจ ระดบั� (จาก ��
คะแนน) แต่การนาํไปใชย้งัไม่แพร่หลายและมกีารศึกษาใน
พื�นที�ของโรงพยาบาลชมุชนทางภาคใตเ้ทา่นั�น ดงันั�นควรมกีาร
ปรบัใชใ้นบริบทและพื�นที�ที�ต่างกนัออกไป เพื�อใหผู้สู้งอายุได ้
ประโยชนสู์งสุด
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