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ค าน า 

สถานการณ์การเพิ่มของผู้สูงอายุก าลังกลายมาเป็นประเด็นที่ส าคัญของสังคมไทยที่จ าเป็นจะต้อง

ด าเนินการหามาตรการและก าหนดนโยบายในการรองรับที่เหมาะสม ซึ่งรัฐโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ

คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติได้พยายามด าเนินการก าหนดยุทธศาสตรร์ะดับชาติชาติและจัดท าแผนผูสู้งอายุ

แห่งชาติข้ึนมาด าเนินงานมาจนถึงแผนผู้สูงอายุแห่งชาติฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๔๕-๒๕๖๔) ซึ่งก าหนดกรอบและ

ปฏิญญาผู้สูงอายุไทยไว้ เช่นเดียวกันหน่วยงานทางด้านสุขภาพก็ได้ด าเนินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การ

ด าเนินงานระบบการดูแลระยะยาวส าหรับผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๑ ข้ึนมาเพื่อใช้เป็น

เครื่องมือและแนวทางในการด าเนินงานช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาของผู้สูงอายุ ซึ่งผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง

และต้องช่วยเหลือท าให้เกิดภาระต้นทุนของภาครัฐที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงข้ึนตามจ านวนผู้สูงอายุที่เพิ่มข้ึนและ

ปัญหาสุขภาพที่เกิดข้ึนตามมา 

การพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุโดยวิธีการพัฒนาผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุจึงเป็นกิจกรรมหนึ่ งที่

ส าคัญที่ทางโรงพยาบาลสองตระหนักและให้ความส าคัญเนื่องจากเป็นผู้ที่อยู่ใกล้ชิดที่สามารถจะช่วยเหลือ

ผู้สูงอายุได้อย่างใกล้ชิดเบื้องต้น เพียงแต่ต้องมีการอบรมให้ความรู้ สร้างทักษะที่ถูกต้อง รวมถึงเป็นการลด

ภาระพึ่งพาจากบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขและลดต้นทุนการใช้ทรัพยากรที่เหมาะสม ดังนั้นทาง

โรงพยาบาลสองจึงจัดท าคู่มือผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ (Care Giver) ข้ึนเพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการ

ถ่ายทอดให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรมจากชุมชนแบบมีส่วนร่วมและสามารถน าเอาความรู้ไปใช้ปฏิบัติจริงใน

ชุมชนของตนเองได้ 
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บทท่ี 1 

   

การประเมินสมรรถนะผู้สูงอายุตามเกณฑ ์ADL 

 

 สถานการณ์ทางสังคมและสุขภาพของผู้สูงอายุจะพบว่าก าลังประสบปัญหาในด้านต่างๆมากมาย 

เนื่องจากแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของสภาพทางสังคมและเศรษฐกิจท าให้ลักษณะของครอบครัวในสังคมไทย

กลายมาเป็นครอบครัวเดี่ยวเพิ่มมากยิ่งข้ึน ผู้สูงอายุถูกทอดทิ้งและกลายมาเป็นภาระทางสังคม เนื่องจากบุตร

หลานต้องออกไปท างานต่างถ่ินเพื่อหารายได้มาเลี้ยงครอบครัว จากข้อมูลของส านักงานสถิติแห่งชาติ ปี 2557 

พบว่าผู้สูงอายุมีแหล่งรายได้หลักในการด ารงชีวิตมาจากบุตรหลานร้อยละ 35.7 รองลงมาเป็นรายได้จากการ

ท างานของผู้สูงอายุเองร้อยละ 34.3 จากเบี้ยยังชีพของทางราชการร้อยละ 15.3 จากคู่สมรสร้อยละ 4.6 เงิน

บ าเหน็จบ านาญร้อยละ 4.5 และดอกเบี้ยเงินออมผู้สูงอายุรวมทั้งการขายทรัพย์สินที่มีอยู่ร้อยละ 3.8  

 ขณะเดียวกันในปัญหาด้านสุขภาพก็ปรากฏภาพของการพึ่งพิงและการเจ็บปุวยจากโรคชราและโรค

เรื้อรังที่เพิ่มข้ึนอันเนื่องมาจากการเสื่อมถอยของสมรรถนะร่างกายตามอายุที่เพิ่มมากขึ้นจากการส ารวจข้อมูล

ภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุ 4 ภาคของไทยเมื่อ 10 ปีก่อนพบว่ามีการเจ็บปุวยด้วยโรคหลอดเลือดหัวใจร้อยละ 

36.5 โดยผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในเมืองจะเป็นมากกว่าในชนบท กลุ่มโรคหลอดเลือดสมองร้อยละ 33.5 กลุ่มโรค

ข้อและกระดูกร้อยละ 53.8 ความดันโลหิตสูงร้อยละ 27.3 โรคทางสายตาร้อยละ 18.2 โดยเฉพาะในกลุ่ม

ผู้สูงอายุที่มีอายุมากกว่า 80 ปีจะมีปัญหาทางสุขภาพมากกว่ากลุ่มที่มาอายุต่ าลงมา ซึ่งจากข้อมูลปัญหา

สุขภาพผู้สูงอายุจากการส ารวจสุขภาวะผู้สูงอายุไทยปี 2556 พบว่ามีปัญหาโรคความดันโลหิตสูงร้อยละ 41 

เบาหวานร้อยละ 18 ข้อเข่าเสื่อมร้อยละ 9 เป็นผู้พิการร้อยละ 6 และโรคซึมเศร้าร้อยละ 1 เป็นผู้ปุวยติดเตียง

ร้อยละ 1 และในจ านวนที่ส ารวจพบเพียงร้อยละ 5 เท่านั้นที่ได้รับการตรวจวินิจฉัยจากแพทย์และไม่มีปัญหา

ทางสุขภาพ ปัญหาผู้สูงอายุต้องการผู้ดูแลแต่ขาดคนดูแลในบ้านจ าเป็นต้องพึ่งพาเพื่อนบ้าน ชุมชน หรือ

สวัสดิการจากรัฐ ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นใน การพัฒนาเพื่อสร้างให้มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุ

ระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชนผ่านเกณฑ์ ซึ่งผู้สูงอายุจะต้องมีการประเมินคัดกรองตามเกณฑ์ที่

กระทรวงสาธารณสุขก าหนดไว้ (Barthel Activities  of  Daily  Living : ADL)  

 



 
 

แบบประเมินคัดกรอง ADL 

       แบบประเมิน ADL การจ าแนกผูสู้งอายุตามกลุ่มศักยภาพ ตามความสามารถในการประกอบกิจวัตร 

ประจ าวัน( Barthel Activities  of  Daily  Living : ADL) 

 

ค าจ ากัดความ 

        การจ าแนกกลุ่มผู้สูงอายุเพื่อให้เหมาะสมกับการด าเนินงานดูแลส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว
ครอบคลุมกลุ่มเปูาหมายตามกลุ่มศักยภาพ กรมอนามัย  กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับภาคีเครือข่ายและ
ผู้ทรงคุณวุฒิ  ได้ประยุกต์จากเกณฑ์การประเมินความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจ าวัน ดัชนีบาร์เธล
เอดีแอล (Barthel  ADL index) ซึ่งมีคะแนนเต็ม  20 คะแนน ดังนี้ 

        ผู้สูงอายุกลุ่มท่ี 1 ผู้สูงอายุที่พึ่งตนเองได้ ช่วยเหลือผูอ้ื่น ชุมชนและสังคมได้ (กลุ่มติดสังคม) มีผลรวม
คะแนน ADL ตั้งแต่  12  คะแนนข้ึนไป 

         ผู้สูงอายุกลุ่มท่ี 2  ผู้สูงอายทุี่ดูแลตนเองได้บา้ง  ช่วยเหลอืตนเองไดบ้้าง (กลุม่ติดบ้าน)   มผีลรวมคะแนน 
ADL อยู่ในช่วง  5 – 11 คะแนน 

        ผู้สูงอายุกลุ่มท่ี 3   ผู้สูงอายกุลุ่มที่พึ่งตนเองไม่ได้ ช่วยเหลอืตนเองไม่ได้ พกิาร หรือทุพพลภาพ (กลุ่มติด
เตียง) มผีลรวมคะแนน ADL อยู่ในช่วง 0 -4 คะแนน 

 

ความสามารถในการด าเนินชีวิตประจ าวัน ดัชนีบาร์เธลเอดแีอล (Barthel ADL index) 

 

1. Feeding (รับประทานอาหารเมื่อเตรียมส ารบัไว้ให้เรียบรอ้ยต่อหน้า) 

 0.   ไม่สามารถตักอาหารเข้าปากได้ ต้องมีคนปอูนให ้

 1.   ตักอาหารเองได้แต่ต้องมีคนช่วย เช่น ช่วยใช้ช้อนตักเตรียมไว้ให้หรอืตัดเป็นเลก็ๆ ไว้ล่วงหน้า 

 2.   ตักอาหารและช่วยตัวเองได้เป็นปกต ิ

 

 



 
 

2. Grooming (ล้างหน้า หวีผม แปรงฟัน โกนหนวด ในระยะเวลา 24 -  28 ช่ัวโมงที่ผ่านมา) 

 0.   ต้องการความช่วยเหลอื 

 1.   ท าเองได้ (รวมทัง้ที่ท าได้เองถ้าเตรียมอปุกรณ์ไว้ให้) 

3. Transfer (ลุกนั่งจากที่นอน หรอืจากเตียงไปยงัเก้าอี้) 

 0.   ไม่สามารถนั่งได้ (นั่งแล้วจะล้มเสมอ) หรือต้องใช้คนสองคนช่วยกันยกข้ึน 

 1.   ต้องการความช่วยเหลืออย่างมากจึงจะนัง่ได้ เช่น ต้องใช้คนที่แข็งแรงหรอืมีทกัษะ 1 คน หรือใช้คน 

            ทั่วไป 2  คนพยุงหรือดันข้ึนมาจงึจะนั่งอยู่ได ้

 2.   ต้องการความช่วยเหลอืบ้าง เช่น บอกใหท้ าตาม หรอืช่วยพยุงเล็กน้อย หรือต้องมีคนดูแลเพื่อความปลอดภัย 

 3.   ท าได้เอง 

4. Toilet   use (ใช้ห้องน้ า) 

 0.   ช่วยตัวเองไม่ได้ 

 1.   ท าเองได้บ้าง (อย่างน้อยท าความสะอาดตัวเองไดห้ลงัจากเสร็จธุระ) แต่ต้องการความช่วยเหลอืในบางสิ่ง 

 2.   ช่วยตัวเองได้ดี (ข้ึนน่ังและลงจากโถส้วมเองได้ ท าความสะอาดได้เรียบร้อยหลังจากเสร็จธุระ  

                    ถอดใส่เสื้อผ้าได้เรียบร้อย) 

5. Mobility (การเคลื่อนที่ภายในหอ้งหรือบ้าน) 

 0.   เคลื่อนที่ไปไหนไม่ได้ 

 1.   ต้องใช้รถเข็นช่วยตัวเองให้เคลื่อนที่ได้เอง (ไม่ต้องมคีนเข็นให้) และจะต้องเข้าออกมุมห้อง 

                    หรือประตูได้ 

 2.   เดินหรือเคลื่อนที่โดยมีคนช่วย เช่น พยุง หรือบอกให้ท าตาม หรือต้องให้ความสนใจดูแลเพื่อความปลอดภัย 

 3.   เดินหรือเคลื่อนที่ได้เอง 



 
 

6. Dressing (การสวมใสเ่สื้อผ้า) 

 0.   ต้องมีคนสวมใส่ให้ ช่วยตัวเองแทบไม่ได้หรือได้น้อย 

 1.   ช่วยตัวเองได้ประมาณร้อยละ 50 ที่เหลือต้องมีคนช่วย 

 2.   ช่วยตัวเองได้ดี (รวมทั้งการติดกระดุม รูดซิบ หรือใช้เสื้อผ้าที่ดัดแปลงให้เหมาะสมก็ได)้ 

7. Stairs (การข้ึนลงบันได 1 ช้ัน) 

 0.   ไม่สามารถท าได ้

 1.   ต้องการคนช่วย 

 2.   ข้ึนลงได้เอง (ถ้าต้องใช้เครื่องช่วยเดิน เช่น walker จะต้องเอาข้ึนลงได้ด้วย) 

8. Bathing (การอาบน้ า) 

 0.   ต้องมีคนช่วยหรือท าให ้

 1.   อาบน้ าเองได ้

9. Bowels (การกลั้นการถ่ายอจุจาระในระยะ 1 สัปดาห์ที่ผา่นมา) 

 0.   กลั้นไม่ได้ หรือต้องการการสวนอุจจาระอยูเ่สมอ 

 1.   กลั้นไม่ได้บางครัง้ (เป็นน้อยกว่า 1 ครั้งต่อสปัดาห์) 

 2.   กลั้นได้เป็นปกต ิ

10.Bladder (การกลั้นปัสสาวะในระยะ 1 สัปดาห์ทีผ่่านมา) 

 0.   กลั้นไม่ได้ หรือใสส่ายสวนปัสสาวะแต่ไม่สามารถดูแลเองได้ 

 1.   กลั้นไม่ได้บางครัง้ (เป็นน้อยกว่าวันละ 1 ครั้ง) 

 2.   กลั้นได้เป็นปกต ิ

 



 
 

การจัดกลุ่มผู้สูงอายุตามการประเมินเพ่ือคัดแยก 

กล ุ่มท่ี 1  ผู้สูงอายุที่พ ึ่งตนเองได้ ช ่วยเหล ือผู้อ ื่น ชมชนและส ังคมได้ (กล ุ่มติดส ังคม) มีผลรวม ADL ≥ 12  
กล ุ่มท่ี 2  ผู้สูงอายุที่ดแูลตนเองได้ บ้าง (กล ุ่มติดบ ้าน)  ADL 5 – 11  
กล ุ่มท่ี 3  ผู้สงูอายุกล ุ่มพงตนเอง ไม ่ได้ ช ่วยเหล ือตนเองไม ่ได้ พการ หรือท ุพพลภาพ (กล ุ่มติดเตียง) มี 

ผลรวมคะแนน ADL ในช ่วง 0-4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

บทท่ี 2 

 

การคัดกรองปญัหาเคลือ่นไหว 

 

เครื่องมือคดักรอง ขอ้เข่าเสือ่ม 

 แบบประเมินระดบัความรุนแรงของโรคขอ้เข่าเสือ่ม (Oxford Knee Score) 

โปรดเลือกหัวข้อที่ตรงกับอาการที่เกิดข้ึนกับตัวท่านมากที่สุดในช่วงเวลา 1 เดือนท่ีผ่านมา 

1.ให้ท่านบรรยายลักษณะอาการเจ็บปวดเข่าของท่าน? 

 ไม่มีอาการปวดเข่า  

 อาการปวดลึกๆที่เข่าเล็กน้อย เฉพาะเวลาขยบัตัวหรืออยู่ในบางท่าเท่านั้น  

 หลงัใช้งานนาน อาการปวดเข่ามากขึ้น พักแล้วดีข้ึน เป็นๆหายๆ 

 อาการปวดเพิ่มมากขึ้น ปวดนานข้ึน 

 อยู่เฉยๆกป็วดมาก ขยับไม่ได้ 

 

2.ท่านมีปัญหาเรื่องเข่าในการท ากิจวัตรประจ าวันด้วยตัวเอง หรือไม่ เช่น การยืนอาบน้ าเป็นต้น? 

 ไม่มีปัญหา  

 มีอาการปวดเข่า/ข้อเข่าฝืด/ตงึขัดเลก็น้อย แต่น้อยมาก 

 มีอาการปวดเข่า/ข้อเข่าฝืด/ตงึขัดเลก็น้อย บ่อยครั้ง 

 เริ่มมีปญัหา ท าด้วยความยากล าบาก 



 
 

 ไม่สามารถท าได้  

 

3.ท่านมีปัญหาเรื่องเข่า เมื่อก้าวขึ้นลงรถ หรือรถประจ าทางหรือไม่? 

 ไม่มีอาการใดๆ 

 มีอาการปวดเข่า/ข้อเข่าฝืดเลก็น้อย แต่ก้าวข้ึนลงได้ปกต ิ

 มีอาการปวดเข่า/ข้อเข่าฝืด ก้าวข้ึนลงได้ช้ากว่าปกต ิ

 มีอาการปวดเข่ามาก/ข้อเข่าฝืด ก้าวข้ึนลงได้ด้วยความล าบาก 

 ไม่สามารถท าได้  

 

4.ระยะเวลานานเท่าไรท่ีท่านเดินได้มากท่ีสุดก่อนท่ีท่านจะมีอาการปวดเข่า 

 เดินได้เกิน 1 ช่ัวโมง โดยไม่มีอาการอะไร 

 เดินได้ 16-60 นาที เริม่มีอาการปวด 

 เดินได้เพียง 5-15 นาที เริ่มมีอาการปวด 

 เดินได้แค่รอบบ้านเท่านั้น เริ่มมอีาการปวด 

 ท าไม่ได้และเดินไม่ไหว  

 

5.หลังทานอาหารเสร็จ ในขณะท่ีลุกขึ้นจากเก้าอ้ีน่ัง เข่าของท่านมีอาการอย่างไร 

 ไม่มีอาการ 

 มีอาการปวดเข่า/ข้อเข่าฝืดเลก็น้อย  



 
 

 มีอาการปวดเข่า/ข้อเข่าฝืดปานกลาง 

 มีอาการปวดเข่ามาก/ข้อเข่าฝืด ลุกขึ้นยืนได้ด้วยความล าบาก 

 ปวดมาก ไม่สามารถลุกขึ้นได ้

 

6.ท่านต้องเดินโยกตัว(เดินกระโผลกกระเผลก) เพราะอาการท่ีเกิดจากเข่าของท่าน หรือไม่? 

 ไม่เคย 

 ในช่วง 2-3 ก้าวแรก ที่ออกเดินเท่านั้น 

 เป็นบางครัง้ 

 เป็นส่วนใหญ ่

 ตลอดเวลา 

 

7. ท่านสามารถน่ังลงคุกเข่าและลุกขึ้นได้หรือไม่? 

 ลุกได้ง่าย 

 ลุกได้ ล าบากเลก็น้อย 

 ลุกได้แต่ยากข้ึน 

 ลุกได้แต่ยากล าบากมาก 

 ลุกไม่ไหว 

 

 

 

 



 
 

8. ท่านเคยมีปัญหาปวดเข่าในขณะท่ีนอนตอนกลางคืนหรือไม่ 

 ไม่เคย 

 ใน 1 เดือนมี 1-2 ครั้ง 

 บางคืน 

 ส่วนมาก 

 ทุกคืน 

 

9. ในขณะท่ีคุณท างาน/ท างานบ้าน ท่านมีอาการปวดเข่าหรือไม่ 

 ไม่มี 

 น้อยมาก 

 บางครัง้ 

 ส่วนมาก 

 ตลอดเวลา 

 

10. ท่านเคยมีความรู้สึกว่าเข่าของท่านทรุดลงทันทีหรือหมดแรงทันทีจนตัวทรุดลง 

 ไม่เคย 

 ในช่วงแรกที่ก้าวเดิน เท่านั้น 

 บางครัง้ 

 ส่วนมาก 



 
 

 ตลอดเวลา 

 

11. ท่านสามารถไปซื้อของใช้ต่างๆได้ด้วยตัวท่านเอง? 

 ได้เป็นปกต ิ

 ไปได ้เริม่มีอาการปวดเข่า/ตึงเข่าเล็กน้อย 

 ไปได ้เริม่มีอาการปวดเข่า/ตึงเข่ามากข้ึน 

 พอไปได้ แต่ด้วยความยากล าบากมาก  

 ไปไมไหว 

 

12. ท่านสามารถเดินลงบันไดได้หรือไม่ 

   เดินลงได้ เป็นปกต ิ

   เดินลงได ้เริ่มมอีาการปวดเข่า/ตึงเข่าเล็กนอ้ย 

   เดินลงได ้เริ่มมอีาการปวดเข่า/ตึงเข่ามากขึ้น 

   เดินลงได้ด้วยความยากล าบากมาก  

   เดินลงไม่ได้ 

 

 

 

 

 



 
 

การให้คะแนนส าหรับการประเมิน 

การให้คะแนนส าหรับการประเมิน 

คะแนนรวมท่ีได้ 0 ถึง 19 มีข้อบ่งช้ี: เป็นโรคข้อเข่าเสื่อมระดับรุนแรง ควรรับการรักษาจาก

ศัลยแพทย์ผู้เช่ียวชาญกระดูกและข้อทันที 

คะแนนรวมท่ีได้ 20 ถึง 29 มีข้อบ่งช้ี: มีอาการโรคข้อเข่าเสื่อมระดับปานกลาง ควรปรึกษา

ศัลยแพทย์ผู้ เ ช่ียวชาญกระดูกและข้อเพื่อรับการตรวจรักษา 

เอกซเรย์ข้อเข่า และประเมินอาการของโรค 

คะแนนรวมท่ีได้ 30 ถึง 39 มีข้อบ่งช้ี: พบเริ่มมีอาการของโรคข้อเข่าเสื่อมควรได้รับค าแนะน า

จากศัลยแพทย์ผู้เช่ียวชาญกระดูกและข้อเรื่องการออกก าลังกาย

อย่างเหมาะสม การควบคุมน้ าหนักเพื่อไม่ให้อ้วน หลีกเลี่ยงท่า

หรือกิจกรรมที่จะท าให้เกิดอาการและความรุนแรงของโรคมากข้ึน 

และการประเมินระดับอาการของโรค 

คะแนนรวมท่ีได้ 40 ถึง 48 ยังไม่พบอาการผิดปกติ แต่ควรตรวจร่างกายเป็นประจ าทุกปี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

บทท่ี 3 

 

การประเมินภาวะสุขภาพจิตผู้สูงอาย ุ

 

แบบประเมินภาวะซึมเศร้าโดย ผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ/อสม. 

แนวทางการคัดกรองโรคซึมเศร้าด้วย 2 ค าถาม (2Q) 

วัตถุประสงค์การใช้  เพื่อค้นหาผู้ที่มีแนวโนม้หรือเสี่ยงต่อการปุวยเป็นโรคซมึเศร้า 

กลุ่มเป้าหมาย            ผู้สงูอายุ  

เง่ือนไขการใช้ 

1. ผู้ที่จะน าแบบคัดกรอง 2Q ไปใช้ต้องผ่านการอบรมวิธีการใช้ 
2. หลงัการคัดกรองตอ้งแจง้ผลการคัดกรองและให้ความรูเ้กี่ยวกับโรคซึมเศร้า 
3. ใช้คัดกรองเป็นรายบุคคล ไม่ควรใช้คัดกรองเป็นกลุ่ม เพราะถ้าใช้คัดกรองเป็นกลุม่รวมกันให้ตอบแบบ

คัดกรอง จะท าให้ความแม่นย าในการคัดกรองน้อยลง 
   

 ขั้นตอนการใช้ 

1. ช้ีแจงการคัดกรองโรคซมึเศร้าให้กบักลุม่เปูาหมายเพื่อขอความร่วมมือและสร้างความเข้าใจ 
ความส าคัญของการคัดกรอง ดังตัวอย่างการช้ีแจง 
 

“กระทรวงสาธารณสุข ได้เห็นความส าคัญของสุขภาพจิตในผู้สูงอายุ  โดยเฉพาะโรค

ซึมเศร้า ซึ่งเป็นโรคที่เกิดจากสมองท างานผิดปกติ โรคนี้สามารถป้องกัน และรักษาให้หายได้ 

หากทราบตั้งแต่เริ่มมีอาการแล้วได้รับการช่วยเหลือแต่เนิ่นๆ  

วันน้ี ดิฉัน.../ผม...ขออนุญาตท าการสัมภาษณ์ท่านเพื่อค้นหาอาการของโรคซึมเศร้าด้วย

การถามอาการที่เกิดข้ึนในรอบ 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา ถ้าหากท่านอนุญาต จะเป็นประโยชน์ต่อ

การดุแลสุขภาพของท่านอย่างมาก...ท่านยินดีให้สัมภาษณ์หรือไม่” 
 

2. กรณีที่ได้รบัอนุญาต ก็ให้ใช้แบบคัดกรองโรคซึมเศร้าด้วย 2 ค าถาม (20) โดย เน้นการถามถึงอาการท่ี

เกิดขึ้นในช่วง 2 สัปดาห์ท่ีผ่านมาจนถึงวันท่ีสอบถาม  



 
 

3. ในขณะที่ถาม หากผู้ถูกถามไม่เข้าใจ ให้ถามซ้ า ไม่ควรอธิบายหรือขยายความเพิ่ม แล้วให้ผู้ถูกถาม
ตอบตามความเข้าใจของเขาเอง ถามตามแบบคัดกรองทีละข้อ โดยถามภาษาท้องถ่ินก่อน ยกเว้นไม่
เข้าใจภาษาท้องถ่ิน โดยพยายามถามให้ได้ค าตอบทุกข้อ ดังนี้ 

 
4. เมื่อได้ค าตอบแล้วให้แปลผลดังนี ้

 

1) ถ้าค าตอบ ไม่มี ท้ัง 2 ค าถาม หมายถึง ปกติ ไม่เป็นโรคซึมเศร้าในขณะน้ี  โดยให้แจ้งผลดงันี้  
 

“ผลจากการสัมภาษณ์...ท่านไม่มีอาการส าคัญของโรคซึมเศร้าในขณะนี้ แต่ก็ควร

สังเกตและเฝ้าระวังอาการของท่านเอง หากมีอาการคล้ายกับท่ีถามไปแล้ว ควรไป

ปรึกษาสถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้าน” 
 

2) ถ้าค าตอบ มี ข้อใดข้อหน่ึง หรือท้ัง 2 ข้อ (มีอาการใดๆ ในค าถามที่ 1 และ 2)  
หมายถึง มแีนวโน้มท่ีจะเป็นโรคซึมเศร้า  หรือมีโอกาสท่ีจะป่วยเป็นโรคซึมเศร้า  ให้แจง้ผล

การคัดกรอง และให้ความรู้เรื่องโรคซมึเศร้า  
5. แนวทางการแจง้ผลและใหสุ้ขภาพจิตศึกษาแก่ผูท้ี่มีแนวโน้มปุวยเป็นโรคซึมเศร้าโดยอสม. มีดังนี้ 

 

1) หลงัคัดกรองเสรจ็ ให้ประเมินความรูเ้ดิมของผู้ถูกสัมภาษณ์ก่อนว่า 
“ไม่ทราบว่าท่านรู้จักหรือเคยไดย้ินเกี่ยวกับโรคซึมเศรา้หรือไม่” 
 

2) ถ้าผู้ถูกสัมภาษณ์ตอบว่า “เคย” ให้ถามต่อว่า “เท่าที่ท่านทราบมา... โรคนี้เป็นอย่างไร”  หากผู้ถูก
สัมภาษณ์บอกได้ถูกต้อง ให้ช่ืนชมว่า มีความรู้ดีมาก แต่หากตอบไม่ถูกต้องให้เพิม่เติมตาม
ค าอธิบาย เช่นเดียวกับกรณีที่ผู้ถูกสัมภาษณ์ตอบว่า “ไม่เคย” 

 



 
 

3) ถ้าผู้ถูกสัมภาษณ์ตอบว่า “ไม่เคย” ให้อธิบายว่า  
 

“โรคซึมเศร้า ไม่ใช่โรคจิตหรือวิกลจริต เป็นบ้า โรคซมึเศร้าเป็นโรคท่ีเกิดจากความ

ผิดปกติของสมองอย่างหนึ่งท่ีท าให้ผู้ป่วยมีอาการซึมเศรา้ ท้อแท้ สิ้นหวัง เบื่อไม่อยาก

ท าอะไร เหนื่อยง่ายไม่ค่อยมีแรง บางรายท างานไม่ได้ หรอืมีความคิดอยากฆ่าตัวตาย    

โรคนี้มีอาการเป็นๆหายๆเรื้อรัง สามารถรักษาให้หายได้ถ้าตรวจพบแต่เนิ่นๆและ

รักษาถูกวิธีด้วยยาและจิตบ าบัด ถ้ามีอาการน้อยๆสามารถลดอาการได้ด้วยการออก

ก าลังกาย” 

4) แจ้งผลการคัดกรอง โดยบอกผู้ถูกสัมภาษณ์ว่า  
 

“จากการคัดกรองเบื้องต้น พบว่า ท่านมีโอกาสท่ีจะเป็นโรคซึมเศร้า...ท่านควร

จะต้องไปรับการตรวจประเมินอย่างละเอียดท่ีโรงพยาบาล ให้เร็วท่ีสุด ภายใน 2 สัปดาห์ 

เพ่ือว่า ท่านจะได้รับการช่วยเหลือและรักษาแต่เนิ่นๆ ป้องกันไม่ให้ลุกลามรุนแรงหรือ

เรื้อรัง” 
 

5) ตรวจสอบความเข้าใจและอารมณ์ความรูส้ึกของผู้ถูกสัมภาษณ์โดยการถาม  
 

“จากท่ีฟังมาทั้งหมด ท่านมีความคิดเห็นหรือความรูส้ึกอย่างไร” หรือ 

“ท่านคิดว่าจะไปรบัการตรวจประเมินโรคซึมเศร้าอย่างละเอียดท่ีโรงพยาบาลหรือไม่....ไป

ท่ีไหน..อย่างไร” 
 

6) หากผู้ ถูกสัมภาษณ์มีแนวโน้มที่จะไม่ไปรับการตรวจประเมิน ให้ส่งรายช่ือไปที่ เจ้าหน้าที่
สาธารณสุขในสถานบริการใกลบ้้านโดยตรง เพื่อติดตามให้ได้รับการประเมิน อาการซึมเศร้าด้วย 
90 ต่อไป 

7) รวบรวม และส่งผลการคัดกรองทั้งหมดให้แก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขใกล้บ้าน และผู้ถูกสัมภาษณ์
ทุกรายที่ผลการคัดกรองมีแนวโน้มปุวยเป็นโรคซึมเศร้า(ตอบว่าใช่ในข้อใดข้อหนึ่งหรือทั้งสองข้อ
จากการสัมภาษณ์ด้วย 20)  ควรได้รับการประเมินอาการซึมเศร้าด้วย 90 ภายใน 2 สัปดาห์
ไม่เกิน 3 เดือน 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

บทท่ี 4 

 

การประเมินคัดกรองปัญหาสุขภาพที่ส าคัญและพบบ่อย 

 

1.การตรวจโรคเบาหวาน 

 ข้อแนะน า 

 การตรวจคัดกรองโรคเบาหวานโดยการตรวจเลือดท าการตรวจคัดกรองในผู้สูงอายุทุกคน เนื่องจาก

เป็นวัยที่มีความเสี่ยงต่อโรคสูง จึงจ าต้องได้รับการตรวจเลือดเพื่อคัดกรองโรคเบาหวานทุกคน 

 แนวทางการคัดกรองโรคเบาหวานโดยการเจาะเลือด 

 เจาะเลือดปลายนิ้วตอนเช้า หลังอดอาหารข้ามคืนมาเป็นเวลามากกว่า 8 ช่ัวโมง 

    ไม่เป็นโรคเบาหวาน 

   เปน็โรคเบาหวานได้รับการรักษา และ/หรือกินยาเป็นประจ า 

     เป็นโรคเบาหวานไม่ได้รับการรักษา และ/หรือกินยาเป็นประจ า 

     ผลเลือดจากการเจาะปลายนิ้ว......................มล.ดล. 

 การพิจารณาผลการตรวจเลอืด 

  ปกติ ระดับน้ าตาลในเลือดต่ ากว่า 100 mg. 

    เสี่ยง ระดับน้ าตาลในเลือดระหว่าง 100-125 mg. 

    ผิดปกติ ระดับน้ าตาลในเลือดมากกว่า 125 mg. ให้ตรวจยืนยันอีกครั้งต่างกันและให้

ค าแนะน าในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมชีวิตที่ถูกต้องเหมาะสมคือการบริโภคอาหารตามหลักโภชนาการงด

อาหาร/เครื่องดื่มที่มรีสหวาน ออกก าลังที่เหมาะสมอย่างสม่ าเสมอ 3-5 วันต่อสัปดาห์ งดสูบบุหรี่และเครือ่งดืม่

แอลกอฮอลล์ 

 

 

 

 



 
 

2.การตรวจคัดกรองโรคความดันโลหิตสูง 

 ข้อแนะน า 

 ผู้สูงอายุทุกคนจ าเป็นต้องได้รับการตรวจคัดกรองโรคความดันโลหิตสูงเนื่องจากเป็นวัยที่มีความเสี่ยง

สูงจากโรคซึ่งจะเป็นข้อมูลที่น าไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลดโรคและภาวะแทรกซ้อน สามารถใช้

เครื่องมือวัดได้ทั้งแบบปรอทและแบบอัตโนมัต ิ

 ค่าความดันโลหิต 

o ระดับความดันโลหิตตัวบนหรือซสิโตลิค (SBP)...............................มม.ปรอท 

o ระดับความดันโลหิตตัวล่างหรือไดแอสโตลิค (DBP)...............................มม.ปรอท 

ไม่เป็นโรคความดันโลหิตสงู 

 เป็นโรคความดันโลหิตสูงไดร้ับการรกัษาและ/หรือกินยาประจ า 

  เป็นโรคความดันโลหิตสูงไม่ได้รับการรักษาและ/หรือกินยาประจ า 

o ความดันโลหิต................./...................มม.ดล. 

  ปกติ ค่าตัวบนต่ ากว่า 120 มม.ปรอท ตัวล่างต่ ากว่า 80 มม.ปรอท 

  เสี่ยง ค่าตัวบน 130-139 มม.ปรอท/ ค่าตัวล่าง 85-89 มม.ปรอท 

  ผิดปกติ ค่าตัวบนมากกว่าหรือเท่ากบั 140 มม.ปรอท ตัวล่างมากกว่าหรือเท่ากบั  

90 มม.ปรอท 

 การวัดความดันโลหิตท่ีถูกต้อง 

 การเตรียมผู้ปุวย ไม่รับประทานชาหรอืกาแฟ หรือสูบบุหรีก่่อนท าการตรวจวัด 30 นาที พร้อมกับถ่าย

ปัสสาวะให้เรียบร้อย ให้ผู้ปุวยนักพักบนเก้าอี้ในห้องที่เงียบสงบเป็นเวลา 5 นาที หลังพิงพนักเพื่อไม่ให้เกร็ง 

เท้าสองข้างวางราบกับพื้น ห้ามนั่งไขว่ห้าง ไม่พูดคุยขณะวัด แขนข้างที่ใช้วัดวางอยู่บนโต๊ะไม่ต้องก ามือ 

 

 



 
 

 การเตรียมเครื่องมือ 

  เครื่องมือวัดความดันโลหิตจะต้องได้รับการตรวจเช็คมาตรฐานอย่างสม่ าเสมอเป็นระยะๆ

และใช้ am cuff ที่เหมาะสมกับแขนของผู้ปุวยคือส่วนที่เป็นถุงลมจะต้องครอบคลุมรอบแขนได้ร้อยละ 80 

ส าหรับคนทั่วไปจะใช้ am cuff ที่มีขนาด 12 ซม. X 22 ซม. 

 การพิจารณา 

o กรณีความดันโลหิตปกติ 

o ติดตามวัดความดันโลหิตอย่างน้อยทุกป ี

o หากความดันโลหิตใกล้ 140/90 มม.ปรอท อาจวัดมากกว่าปีละหนึ่งครั้ง 

o กรณีความดันโลหิตมากกว่าหรือเท่ากับ 140/90 มม.ปรอท 

o วัดความดันโลหิตซ้ าใน 2 สัปดาหเ์พื่อยืนยันว่าเป็นโรคความดันโลหิตสูงจรงิ 

o วัดโลหิตทีบ่้านหากสามารถท าได้เพื่อปูองกันการวินจิว่าเป็นโรคความดัน

โลหิตสูงเกินความเป็นจริง 

o กรณีเป็นโรคความดันโลหิตสูง 

o ส่งต่อผู้ปุวยมายัลบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขเพือ่วินิจฉัยต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

วิธีปฏิบตัิในการด าเนนิงานตรวจคดักรองผู้สูงอายุของโรงพยาบาลสอง 

วัตถุประสงค์ 

 1.เพื่อตรวจคัดกรองผูสู้งในการเตรียมตัวเข้าสู่การช่วยเหลอืดูแลระยะยาวในชุมชนแบบมีส่วนร่วม 

 2.เพื่อใหผู้สู้งอายุในแต่ละกลุม่ได้รบัการดูแลตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

 3.เพื่อใหผู้สู้งอายุในพื้นที่ได้รับการตรวจคัดกรองเพือ่ประเมนิสุขภาพอย่างน้อยปลีะ 1 ครั้ง 

ขั้นตอนการด าเนินการคัดกรองประเมินสุขภาพผุ้สูงอายุ 

 ขั้นตอนท่ี 1 ส ารวจผู้สูงอายุท่ีอาศัยอยู่จริงในพ้ืนท่ีประเภท 1/3  

  ผู้รับผิดชอบต้องแจ้งให้ อสม. ทุกหมู่บ้านเพื่อท าการส ารวจจ านวนและรายช่ือผู้สูงอายุที่มีอยู่

จริงในพื้นที่รับผิดชอบ ตามรายช่ือที่มีอยู่ในทะเบียนบ้านและผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่จริงตามประเภทที่ 1 และ 3 

โดยเจ้าหน้าที่จัดท าทะเบียนข้อมูลผู้สูงอายุที่ดึงข้อมูลจากโปรแกรม Hos XP มอบให้ อสม เพื่อที่ อสม. จะได้

น าไปส ารวจและเปรียบเทียบกับจ านวนที่ลงไปส ารวจจริงในพื้นที่ ระยะเวลาประมาณ 15 นาที 

 ขั้นตอนท่ี 2 จัดเอกสารแบบฟอร์มการคัดกรองประเมินสุขภาพตามเกณฑ์ 

  ผู้รับผิดชอบต้องประสานกับเจ้าหน้าที่พัสดุเพื่อให้ถ่ายเอกสารแบบฟอร์มการประเมินเพื่อคัด

กรองผู้สูงอายุตามเกณฑ์ ADL การคัดกรองปัญหาเคลื่อนไหว การประเมินภาวะสุขภาพจิตผู้สูงอายุ และ การ

ประเมินคัดกรองปญัหาสุขภาพที่ส าคัญและพบบอ่ย จ านวนแบบฟอร์มส ารวจเทา่กับจ านวนผู้สงูอายุที่อาศัยอยู่

จริงในพื้นที่จากการส ารวจของ อสมง ระยะเวลาประมาณ 180 นาที 

 ขั้นตอนท่ี 3 ฟ้ืนฟูองค์ความรู้เกี่ยวกับแนวทาง/ทักษะการประเมินตามแบบฟอร์มการตรวจคัดกรอง 

  ผู้รับผิดชอบจัดประชุม/อบรม อสม.เพื่อช้ีแจงเกณฑ์การประเมินคัดกรองทั้ง 4 เกณฑ์คือ

เกณฑ์ ADL การคัดกรองปัญหาเคลื่อนไหว  การประเมินภาวะสุขภาพจิตผู้สูงอายุ และ การประเมินคัดกรอง

ปัญหาสุขภาพที่ส าคัญและพบบ่อยและฝึกทักษะปฏิบัติให้กับ อสม. ท าการลงบันทึกข้อมูลผลการตรวจคัด

กรองตามเกณฑ์ในแต่ละข้อ ระยะเวลา 180 นาที 

 



 
 

 ขั้นตอนท่ี 4 อสม. ทุกหมู่บ้านลงพ้ืนท่ีท าการส ารวจและคัดกรองผู้สูงอายุในชุมชน 

  ผู้รับผิดชอบต้องประสานกับ อสม.ในทุกหมู่บ้านน าทะเบียนรายช่ือของผู้สูงอายุในเขต

รับผิดชอบพร้อมกับแบบฟอรม์ตรวจคัดกรองผู้สงูอายุลงพื้นที่เพือ่ท าการตรวจคัดกรองตามเกณฑ์ที่ก าหนดเป็น

รายบุคคลจนครบทุกคน ระยะเวลา 20 นาที 

 ขั้นตอนท่ี 5 เจ้าหน้าท่ีลงบันทึกข้อมูลการคัดกรอง ตรวจประเมินสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนใน

โปรแกรม Hos XP 

  เจ้าหน้าที่ผู้รับผดิชอบรวบรวมเอกสารแบบส ารวจคัดกรองจาก อสม.เพื่อน าข้อมูลที่ส ารวจมา

จัดลงในดปรแกรม Hos XP จนครบทุกคน ใช้ระยะเวลา 1,440 นาที 

 ขั้นตอนท่ี 6 เจ้าหน้าท่ีรวบรวมข้อมูล ตรวจสอบข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลส่งออกโปรแกรม Hos XP 

  เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมลูผลการตรวจคัดกรองผุสู้งอายุในพืน้ที่ที่บันทกึด้วยโปรแกรม Hos XP 

จากโปรแกรม HDC ว่าถูกต้อง ครบถ้วน ทุกคนหรือไม่ใช้เวลา 360 นาท ี

 ขั้นตอนท่ี 7 แบ่งกลุ่มผู้สูงอายุเป็น 3 กลุ่ม เพ่ือก าหนดกิจกรรมการดแูลท่ีถูกต้องเหมาะสม 

  ผู้รบัผิดชอบต้องท าการแบง่กลุ่มผู้สงูอายุตามเกณฑฺการประเมินออกเป็นกลุม่ 3 กลุ่มคือ 

  กลุ่มที่ 1 กลุ่มติดสงัคม มีผลรวมคะแนน 12-20 คะแนน 

  กลุ่มที่ 2 กลุ่มติดบ้านมผีลรวมคะแนน 5-11 คะแนน 

  กลุ่มที่ 3 กลุ่มติดเตียงมีผลรวมคะแนน 0-4 คะแนน 

  แล้วแยกกลุม่ผูสู้งอายุกลุ่มติดบ้าน/ติดเตียงออกมาก าหนดกจิกรรมการดูแลระยะยาง (Long 

Term Care) ใช้ระยะเวลา 60 นาที 

 

 



 
 

 

 

 


