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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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การเปรียบเทียบแบบประเมินผูส้ ูงอายุในชุมชนแบบครอบคลุมกับแนวปฏิบตั ิ
การประเมินสุขภาพผูส้ ูงอายุแบบคลอบคลุมเป็ นองค์รวม
กัลยภรณ์ เชยโพธิ พย.ม. (การพยาบาลเวชปฏิบตั ิชุมชน)
คณะพยาบาลศาสตร์, มหาวิทยาลัยอี สเทิรน์ เอเชีย

บทความนี มีว ตั ถุประสงค์เพือเปรียบเทียบประสิทธิภาพแบบประเมินผู ส้ ู งอายุระหว่ างแบบประเมินผู ส้ ู งอายุใน
ชุมชนแบบครอบคลุม (CGA) ตามคู่ มอื ของกระทรวงสาธารสุขกับแนวปฏิบตั ิการประเมินสุขภาพผูส้ ู งอายุแบบครอบคลุม
เป็ นองค์รวมของนักวิจยั ทีปฏิบตั งิ านในโรงพยาบาลแห่งหนึง พบว่าแนวปฏิบตั ทิ งสองมี
ั
ประสิทธิภาพโดยสามารถประเมินสุขภาพ
ผูส้ ูงอายุได้ครบถ้วน แต่แนวปฏิบตั กิ ารประเมินสุขภาพผูส้ ูงอายุแบบคลอบคลุมเป็ นองค์รวมมีความสะดวกและประเมินปัญหา
ผูส้ ูงอายุได้รวดเร็ว
ข้อเสนอแนะ : แนวปฏิบตั กิ ารประเมินสุขภาพผูส้ ูงอายุแบบคลอบคลุมเป็ นองค์รวมควรนําไปใช้ในโรงพยาบาล รพ.สต. รวมถึง
ศูนย์สุขภาพชุมชนมากขึน
คําสําคัญ : แบบประเมินผูส้ ูงอายุ สุขภาพผูส้ ูงอายุแบบองค์รวม ผูส้ ูงอายุ
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ผู ้สูงอายุกลุม่ ที ผู ้สูงอายุทพึี งตนเองได้ ช่วยเหลือ
ผูอ้ ืนชุมชนและสังคมได้ (กลุ่มติดสังคม) มีผลรวมคะแนน
ADL ตังแต่ คะแนนขึนไป
ผู ส้ ู งอายุกลุ่ มที ผู ส้ ู งอายุทีดู แลตนเองได้บา้ ง
ช่วยเหลือตนเองได้บา้ ง (กลุม่ ติดบ้าน) มีผลรวมคะแนน ADL
อยู่ในช่วง – 11 คะแนน
ผูส้ ูงอายุกลุ่มที ผูส้ ูงอายุกลุ่มทีพึงตนเองไม่ได้
ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ พิการ หรือทุพพลภาพ (กลุม่ ติดเตียง)
มีผลรวมคะแนน ADL อยู่ในช่วง - คะแนน
องค์ประกอบของแบบประเมิน มี ข้อ ดังนี
* Feeding คือความสามารถในการรับประทาน
อาหาร
* Grooming คือ ความสามารถในการล้างหน้า
หวีผม แปรงฟัน โกนหนวด ในระยะเวลา - ชัวโมงที
ผ่านมา
* Transfer คือ ความสามารถในการลุกนังจาก
ทีนอนหรือจากเตียงไปยังเก้าอี
* Toilet use ความสามารถในการใช้หอ้ งนํา
* Mobility ความสามารถในการเคลือนทีภายใน
ห้องหรือบ้าน
* Dressing ความสามารถในการสวมใส่เสือผ้า
* Stairs ความสามารถในการขึนลงบันได ชัน
* Bathing ความสามารถในการอาบนํา
* Bowels ความสามารถในการกลันการถ่ าย
อุจจาระในระยะ สัปดาห์ทผ่ี านมา
การประเมินกิจกรรมทีต้องใช้เครืองมือในกิจวัตร
ประจําวัน (Instrumental Activities of Daily Living scale:
IADLs) เป็ นแบบประเมินความสามารถในการทํากิจกรรมที
ซับซ้อน ซึงการประเมินประกอบด้วย การเดินหรือการเคลือนที
นอกบ้าน, การทําหรือเตรียมอาหาร, การกวาด/ถูบา้ นหรือ
ซักรีดผ้า, การซือของ/จ่ายตลาด, ใช้บริการขนส่งสาธารณะ
และการรับประทานยาตามแพทย์สงั
แบบประเมินทังสองมีขอ้ จํากัด คือในบางกิจกรรม
ทีผู ส้ ู งอายุตอบว่าไม่เคยทํา เช่ น การทําหรือเตรียมอาหาร
การกวาดหรือถูบ า้ น มักไม่ ถูกนํา มาวิเคราะห์ส่ งผลให้การ
แปลผลมีความคลาดเคลือนและคะแนนทีได้ตากว่
ํ าความ
เป็ นจริง
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ด้านการป้ องกันอุบตั เิ หตุ เป็ นการป้ องกันอุบตั เิ หตุ
ทัวไปทีมักพบบ่อยในผูส้ ูงอายุ คือการหกล้ม ในประเทศไทย
พบร้อยละ - (5) จากการทบทวนสาเหตุการหกล้มใน
ผูส้ ูงอายุแบ่งเป็ น ปัจจัย คือ
. ปัจจัยภายนอก ได้แก่ แสงสว่างไม่เพียงพอ
พืนห้องนําลืน การกีดขวางของเฟอร์นิเจอร์ ห้องนําไม่มที จัี บ
. ปัจจัยภายในตัวผูส้ ูงอายุ ได้แก่ มีปญั หาการ
ทรงตัว ความผิดปกติในการมองเห็น ปัญหาจากการใช้ยา
เป็ นต้น
แบบคัดกรองภาวะหกล้ม ของ Berg Balance
(6)
Scale เป็ นการประเมินกิจกรรม ประเภท มีคะแนนรวม
สูงสุด คะแนน และคะแนนน้อยกว่า คะแนนถือว่า
มีความผิดปกติในการทรงตัวและเสียงต่อการหกล้มสูง โดย
มีรายละเอียดดังนี
* การลุกยืน
* การยืนตรง
* นังตัวตรง
* นังลง
* เปลียนเก้าอี
* ยืนหลับตา
* ยืนทรงตัวเท้าชิด
* เอือมมือไปข้างหน้า
* ก้มเก็บของจากพืนในขณะทียืนอยู่
* ก้าวเท้าแตะบนม้านัง
* ยืนต่อเท้า (tandem stance)
* ยืนบนขาข้างเดียว
การคัดกรองภาวะหกล้มแบบ Time Up and Go
Test (TUGT) เป็ นการทดสอบด้วยการเดินตามวิธที กํี าหนด
โดยสังเกตท่าเดินและการเดิน
เหล่ า นี เป็ นตัว อย่ า งบางส่ ว นของการประเมิ น
ผูส้ ูงอายุการดูแลผูส้ ูงอายุแบบคลอบคลุม (CGA) ทีถูกนํามา
ใช้ในแผนกผูป้ ่ วยนอกของโรงพยาบาลต่าง รพ.สต. และใน
ชุ มชนจะเห็นได้ว่ ามีความยุ่ งยากและใช้เวลาค่ อนข้างมาก
สําหรับโรงพยาบาลทีมีผู ้สูงอายุเข้ารับบริการจํานวนมาก ถึงแม้
จะมีความครอบคลุมก็ตาม
ส่วนแนวปฏิบตั ิการดู แลสุ ขภาพเป็ นองค์รวมทัง
ด้านร่างกาย จิตใจและจิตวิญญาณ โดยมุ่งเน้นการคัดกรอง
และการประเมินสุ ขภาพในโรคที พบบ่ อยในผู ส้ ู งอายุ ของ
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พัฒธมนต์ แก้วแสงและคณะ ( ) ทีมาจากการทบทวน
วรรณกรรม ตามหลัก PICO ซึงแบบประเมินมีรายละเอียด
ดังนี
. สุขภาพด้านร่างกาย (Physical health assessment) คือการประเมินสุขภาพทัวไป โรคประจําตัว อาการ
เจ็บป่ วย และกลุม่ อาการในผูส้ ูงอายุ
. สุขภาพจิต (Psychological health assessment) คือสภาวะทางจิตใจและการทํางานของสมอง
. สุขภาพทางสังคม (Social health assessment)
คือปัจจัยทางด้านสังคมทีมีผลต่ อสุขภาพและการดํารงชีวติ
. สุขภาพจิตวิญญาณ (Spiritual health assessment) คือปัจจัยทีมีผลต่อความสามารถในการเตรียมความ
พร้อมต่อการเปลียนแปลงในชีวติ เช่น ความเชือ ความศรัทธา
และการเห็นคุณค่าในตนเอง
ผลการศึกษาหลังจากนําแนวปฏิบตั ิไปทดลองใช้
สามารถประมวลปัญหาที สํา คัญได้รวดเร็ ว ผู ส้ ู งผู ส้ ู งอายุ
ได้รบั การดูแลทีครอบคลุมมากขึน มีความง่ายในการนําไปใช้
พยาบาลผูใ้ ช้มคี วามพึงพอใจ(4)
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พัฒธมนต์ แก้วแสง และคณะทีถูกพัฒนาขึนจากผู ใ้ ช้งาน
ที พบปัญ หาจึ ง ได้พ ฒ
ั นาแบบประเมิ นขึ น พบว่ าสามารถ
คัดกรองผู ส้ ู งอายุ แบบองค์รวมได้รวดเร็ว สะดวกมากขึน
รวมถึงผูใ้ ช้แบบประเมินมีความพึงพอใจ ระดับ (จาก
คะแนน) แต่การนําไปใช้ยงั ไม่แพร่ หลายและมีการศึกษาใน
พืนทีของโรงพยาบาลชุมชนทางภาคใต้เท่านัน ดังนันควรมีการ
ปรับใช้ในบริบทและพืนทีทีต่างกันออกไป เพือให้ผูส้ ูงอายุได้
ประโยชน์สูงสุด
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แนวปฏิ บ ตั ิ ก ารประเมิ นสุ ขภาพผู ส้ ู ง อายุ แบบคลอบคลุ ม
การพัฒนาและประเมินผลแนวปฏิบ ตั ิในการประเมิน
เป็ นองค์รวม แผนกผู ป้ ่ วยนอกของ พัฒธมนต์ แก้วแสง
สุขภาพผูส้ ู งอายุในแผนกผู ป้ ่ วยนอก. วารสารสภาการ
และคณะ ( ) เครืองมือทังสองชนิด สามารถประเมิน
พยาบาล, ก.ค.-ก.ย. ; ( ): - .
ผูส้ ูงอายุกลุม่ Geriatric syndrome ได้ครอบคลุม ครบถ้วน 5. วิชยั เอกพลากร, หทัยชนก พรรคเจริญ, กนิษฐา ไทยกล้า
แต่ในทางปฏิบตั ผิ ูใ้ ช้แบบประเมินมีภาระงาน และผูร้ บั บริการ
วราภรณ์ เสถียรนพเก้า. รายงานการสํา รวจสุ ขภาพ
จํานวนมากทําให้แบบประเมิน CGA ทีออกมาจากกระทรวง
ประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย ครังที พ.ศ. .
สาธารณสุขมีความยุ่งยากและใช้เวลาในการประเมินมากกว่า
นนทบุร:ี สถาบันวิจยั ระบบสาธารณสุข .
ทํา ให้ข อ้ มู ลสํา คัญบางประการได้มาไม่ ครบถ้วนส่ งผลให้ 6. แนวทางเวชปฏิบตั กิ ารป้ องกัน/การประเมินภาวะหกล้ม
ผู ส้ ู งอายุได้รบั การประเมินล่าช้า ส่วนแบบประเมินสุขภาพ
ในผูส้ ูงอายุ. สถาบันเวชศาสตร์ผูส้ ูงอายุ กรมการแพทย์
ผูส้ ูงอายุแบบคลอบคลุมเป็ นองค์รวม แผนกผูป้ ่ วยนอกของ
กระทรวงสาธารณสุข .

