
แนวทางการประเมนิคดักรอง 
เพือ่จดัท าแผนการดแูลผูส้งูอายรุายบคุคล 

นายแพทยเ์อกชยั เพยีรศรวีชัรา 
ผูอ้ านวยการส านกัอนามยัผูส้งูอาย ุ



Activities of daily living 
(ADL) 

 

การรับประทานอาหาร 



2. ล้างหน้า หวผีม แปรงฟัน โกนหนวด ในระยะ 
         เวลา  24-48 ช่ัวโมงทีผ่่านมา 



3. ลกุน่ังจากทีน่อน หรือจากเตยีงไปยงัเก้าอี ้



4. ใช้ห้องน า้ 



5. การเคล่ือนที่ภายในห้องหรือบ้าน 



6. การสวมใส่เสือ้ผ้า 



7. การขึน้ลงบันได 1 ชัน้ 



8. การอาบน า้ 



 
 

9. การกลัน้การถ่ายอุจจาระ ในระยะ  
1 สัปดาห์ที่ผ่านมา 



 
 

10. การกลัน้ปัสสาวะในระยะ 1 สัปดาห์ที่
ผ่านมา 



กลุม่  
1 :  

กลุม่ 
2 :  

กลุม่ 
3 :  

ตดิบา้น  5-11 คะแนน  

 

ตดิสงัคม   12 คะแนน 
 

ตดิเตยีง   0-4 คะแนน  



IADL 

 การเดนิทาง 

 การจับจ่ายซือ้ของ 

 การบริหารการเงนิ 

 การท าอาหาร 

 การท าความสะอาดบ้าน 

 การใช้โทรศัพท์ 

0-2  คะแนน ภาวะพึ่งพาโดยสมบรูณ์ 

3-8  คะแนน ภาวะพึ่งพารุนแรง-ปานกลาง 

7/9-12 คะแนน ไม่มีภาวะพึ่งพา 

 





Typology  of  Aged  with  
IIIustration : TAI 

 



วตัถปุระสงคก์ารเรยีนรู ้
 

 

 

วตัถปุระสงคท์ ัว่ไป   
 

      - เพือ่ใหผู้เ้ขา้รบัการอบรม มคีวามรู ้ความเขา้ใจ  
 

        TAI คอือะไร,  ท างานอยา่งไร , ท าไมถงึใช ้TAI 
 

        เป็นเครือ่งมอืในการจ าแนกผูส้งูอาย ุ

 



วตัถปุระสงคเ์ฉพาะ 
 
 

   1. อธบิายถงึเครือ่งมอื TAI คอือะไรได ้
 

   2. อธบิายถงึการท างานของเครือ่งมอื TAI ได ้
 

   3. อธบิายถงึเหตผุลท าไมถงึใช ้TAI เป็นเครือ่งมอื 
 

       ในการจ าแนกผูส้งูอายไุด ้

 



“TAI” คอือะไร  

(Typology of Aged with IIIustration) 
 

 

 TAI คอืเครือ่งมอืทีใ่ชเ้พือ่การประเมนิสภาวะของ
ผูส้งูอาย ุ 

 

ซึง่ไดร้บัการรเิร ิม่โดยศาตราจารย ์Tai Takahashi 
ผูเ้ชีย่วชาญประเทศญีปุ่่ น 

 



 TAI ท างานโดยการประเมนิสภาวะทางรา่งกาย
และจติใจผา่นการระบรุะดบัการท างานในดา้น
ตา่ง ๆ เชน่ การเคลือ่นไหว    สภาพจติใจ          
การกนิ การใชห้อ้งน า้ เป็นตน้  

 

ผูส้งูอายจุะถกูจ าแนกออกเป็นประเภทตา่งๆ โดย
ใชต้ารางของ TAI หลงัจากน ัน้จะมกีารระบกุาร
ดแูลทีจ่ าเป็นส าหรบัผูส้งูอายแุตล่ะประเภท 

 

TAI ท างานอยา่งไร 



 Border          มีภาวะเสี่ยง / ขอบ 
 Confused    สบัสนจากสมองเสื่อม 
 Immobile      เคลื่อนไหวไมไ่ด้/เดินไมไ่ด้ 



B5 

B

４ 

B

３ 

C４ 

C3 

C2 

I3 

I2 

I1 

B: 

C: 

I: 

Independent 

Fragile 

Care 

needed 

Death 

Hospital 

Move 



 

การเคลือ่นไหว  3         

จติใจ  4 

การกนิ  4 

การใชห้อ้งน า้  3 

 

ชุดการบรกิารการ

ดแูลตามความ

ตอ้งการ 

 

 
   (ตวัอยา่ง)    การจดัแบง่ประเภท :  B3  ระบ ุ

 



ท าไม TAI จงึเป็นเครือ่งมอืทีใ่ชอ้าการทีป่รากฏ
ของผูส้งูอายเุป็นตวัต ัง้ในการจดับรกิาร 
(Evidence-based) 

 

การประเมนิและการระบกุารดแูลทีจ่ าเป็น อา้งองิ
จากงานวจิยัในสถานพยาบาลหลายแหง่ใน
ประเทศญีปุ่่ น ซึง่ไดม้กีารส ารวจวา่ “บรกิาร
ประเภทใดควรจะถกูจดัเตรยีมใหก้บัผูส้งูอายุ
ประเภทใด และเป็นเวลาเทา่ใดตอ่วนั” 
 



TAI (Typology of aged illustration) 
การจ าแนกประเภทผู้สงูอายโุดยใช้รูปภาพประกอบ 

 ความสามารถในการเคล่ือนไหว / เดนิได้ ?  

 สุขภาพจิต / สมองเส่ือม ? 

 การรับประทานอาหาร / กนิเองได้ ?  มีคนช่วยป้อน ? 

 การขับถ่าย / มีปัญหาการขับถ่าย กลัน้ได้? /ต้องมีคนพาไปเข้าห้องน า้? 



ตารางจ าแนกประเภทผูส้งูอายพุรอ้มภาพประกอบ 

การจ าแนกประเภท TAI 

ตามความสามารถในการเคลือ่นไหว 

  

คะแนน ADL อยูท่ ี ่5,4,3= 

เคลือ่นไหวรา่งกายไดเ้อง 

คะแนน ADL อยูท่ ี ่2 , 1,0 = 

เคลือ่นไหวรา่งกายเองไมไ่ด ้

การจ าแนกประเภทTAI  

        ตามสขุภาพจติ 

คะแนน ADL อยูท่ ี ่5,4= 

สขุภาพจติเป็นปกต ิ

คะแนน ADL อยูท่ ี ่

3,2,1,0= 

มคีวามแปรปรวนทางจติ 

Border Group 

(กลุม่ทีเ่ป็นปกต)ิ 

Confused Group  

(กลุม่ทีม่คีวามสบัสน) 

  

Immobile Group 

(กลุม่ทีเ่คลือ่นไหวรา่งกายเองไมไ่ด)้ 

  

การจ าแนกประเภทTAI ตาม

สขุภาพจติ,ความสามารถใน

การเคลือ่นไหว,การรบัประทาน

อาหาร,และการขบัถา่ย 

การจ าแนกประเภทTAI ตาม

ความสามารถในการรบัประทานอาหาร

และการขบัถา่ย 

การจ าแนกประเภทTAI ตาม

ความสามารถในการ

รบัประทานอาหาร 



ไดค้า่

ประเมนิ

ADL

เทา่กบั5ใน

ทกุดา้น

(สขุภาพ

จติ,

ความสามา

รถในการ

เคลือ่นไหว

,การ

รบัประทา

นอาหาร

,และการ

ขบัถา่ย) 

  

ไดค้า่

ประเมนิ

ADL

เทา่กบั4

หรอื5 ท ัง้

ดา้นการ

รบัประทา

นอาหาร

และการ

ขบัถา่ย 

  

ไดค้า่

ประเมนิ 

ADL 

เทา่กบั3

หรอืนอ้ย

กวา่ในดา้น

การ

รบัประทา

นอาหาร

หรอืการ

ขบัถา่ย 

  

ไดค้า่

ประเมนิ 

ADL 

มากกวา่4 

ท ัง้ดา้น

การ

รบัประทา

นอาหาร

และการ

ขบัถา่ย 

ไดค้า่

ประเมนิ 

ADL >4

ในดา้นการ

รบัประทา

นอาหาร

และ<3ใน

ดา้นการ

ขบัถา่ย

หรอื>4ใน

ดา้นการ

ขบัถา่ย

หรอืและ

<3ในดา้น

การ

รบัประทา

นอาหาร 

  

  

  

ไดค้า่

ประเมนิ

ADLนอ้ย

กวา่ 3 ท ัง้

ดา้นการ

รบัประทา

นอาหาร 

  

  

ไดค้า่

ประเมนิ

ADL 

เทา่กบั 4 

หรอื5 ใน

ดา้นการ

รบัประทา

นอาหาร 

  

  

  

ไดค้า่

ประเมนิ 

ADL 

เทา่กบั 3 

ในดา้นการ

รบัประทา

นอาหาร 

  

  

ไดค้า่

ประเมนิ 

ADL 

เทา่กบั 2 

หรอืนอ้ย

กวา่ในดา้น

การ

รบัประทา

นอาหาร 

B 5 B 3 C 4 I 2  I 1 I 3 C 2 B 4 C 3 



การจ าแนกประเภทผูส้งูอาย ุ

 

ค าจ ากดัความของ

ประเภทผูส้งูอายตุาม

การศกึษารปูแบบและ

สญัลกัษณ์พรอ้ม

ภาพประกอบ(TAI) 

 

พึง่ตนเองไดอ้ยา่ง

สมบรูณ์(ไดค้า่ประเมนิ

ADLเทา่กบั5ในดา้น

สขุภาพจติ,

ความสามารถในการ

เคลือ่นไหว,การ

รบัประทานอาหาร,และ

การขบัถา่ย) 

  

 

พึง่ตนเองไดไ้มส่มบรูณ์

แตส่ามารถรบัประทาน

อาหารและขบัถา่ยเองได้

โดยไมต่อ้งมผีูด้แูล 

  

 

พึง่ตนเองไมไ่ดแ้ละ

ตอ้งการดแูลในดา้น

การรบัประทานอาหาร

และ/หรอืการขบัถา่ย 

  

  

ลกัษณะเฉพาะของ

ผูส้งูอายแุตล่ะประเภท 

  

  

  
  

  
  

  



การจ าแนกประเภทผูส้งูอาย ุ

  

  

มคีวามสบัสนแตพ่ึง่ตนเอง

ไดท้ ัง้ดา้นการรบัประทาน

อาหารและการขบัถา่ย 

  

  

มคีวามสบัสนแตพ่ึง่ตนเองไดใ้น

ดา้นการรบัประทานอาหารหรอื

การขบัถา่ย 

  

 

มคีวามสบัสนและตอ้งการ

การดแูลท ัง้ดา้นการ

รบัประทานอาหารและการ

ขบัถา่ย 

  

  

  

  

  

  



  

  

เคลือ่นไหวไมไ่ดแ้ตพ่ ึง่ตนเอง

ไดด้า้นการรบัทานอาหาร 

  

เคลือ่นไหวไมไ่ดแ้ละ

ตอ้งการการดแูลดา้นการ

รบัประทานอาหารแตก่ลนื

อาหารทีป้่อนใหไ้ด้

ตามปกต ิ

  

เคลือ่นไหวไมไ่ดแ้ละตอ้งการ

ดแูลดา้นการรบัประทาน

อาหารมคีวามผดิปกตใินการ

กลนือาหารทีป้่อนให ้

  
  

  
  

  
  

การจ าแนกประเภทผูส้งูอาย ุ



TAI 

 Border          มีภาวะเสี่ยง / ขอบ 
 Confused    สบัสนจากสมองเสื่อม 
 Immobile      เคลื่อนไหวไม่ได้/เดินไม่ได้ 



B5 

B

４ 

B

３ 

C４ 

C3 

C2 

I3 

I2 

I1 

C:confused   (＋) 

I:immobile 

B:border(－) Mentally 

deteriorating 

 course 

Aged 

Category 
5：perfect 

４：eating○ toileting○ 

２：eating× toileting × 

３：eating○ toileting × 

１：difficulty swallowing 



Classifi-
cation 

B5 

B

４ 

B

３ 

C４ 

C3 

C2 

I3 

I2 

I1 

B: 

C: 

I: 

Independent 

Fragile 

Care 

needed 

Death 

Hospital 

Move 



ติดสังคม      B5 



B4 เดนิขึน้บนัไดไม่ได้ เดนิทางราบได้ (15)  



Frail elderly เดนิขึน้บนัไดไม่ได้ เดนิทางราบได้ (15 mins)  



ส่ิงส าคัญในการดแูลกลุ่ม Frail Elderly 
เข่าเส่ือม สมองด ีแต่ร่างกายอ่อนแอ สูญเสียความม่ันใจ 

 สังคมจิตใจ ความเหงา มนุษยสัมพันธ์ กิจกรรมในสังคม 

การเปล่ียนแปลงที่ น าไปสู่ความเส่ือมด้านร่างกาย จติใจ  
 ป้องกันการลดระดบั ADL 

สร้างสภาพแวดล้อมให้พึ่งตนเอง ลดอันตราย ล่ืนหกล้ม 
ระวังภาวะสมองเส่ือม 



B3 เดนิทางราบต้องมีผู้ช่วย หรือมีอุปกรณ์   มีปัญหาการขับถ่าย (40) 



ติดบ้าน 

 B4- เดินขึน้บนัไดไม่ได้ เดินทางราบได้ (15)   
 B3- เดินทางราบต้องมีผู้ช่วย หรือมีอปุกรณ์มีปัญหาขบัถ่าย (40) 

 

 C4- สับสน ทานอาหารเองได้ ขับถ่ายปกต ิ(15) 

 C3- สับสน ทานอาหารเองได้ มีปัญหาการขับถ่าย (40) 

 C2- สับสน มีปัญหาการทานอาหารและขับถ่าย (60) 
 



C4   สับสน ทานอาหารเองได้ ขับถ่ายปกต ิ   (15) 



C3  สับสน ทานอาหารเองได้ มีปัญหาการขับถ่าย (40) 



C2  สับสน มีปัญหาการทานอาหารและขับถ่าย (60) 



ติดเตียง 

 I 3- ทานอาหารได้ปกต ิ(40) 

 I 2- ต้องช่วยในการทานอาหาร (60) 

 I 1- มีปัญหาการกลืน พลิกตัวเองไม่ได้ (80) 



 I 3  ทานอาหารได้ปกต ิ(40) 



I 2 ต้องช่วยในการทานอาหาร (60) 



 I 1  มีปัญหาการกลืน พลิกตัวเองไม่ได้ (80) 



การจ าแนกกลุ่มประเภทการใหบ้ริการทางการแพทย์
ตามชุดสิทธิประโยชน์ 

• กลุม่ติดบ้าน (ADL 5-11 คะแนน)   
     - กลุม่ท่ีเคลื่อนไหวได้บ้าง มีปัญหาการกิน การขบัถ่าย ไม่มีภาวะสบัสน 

     - กลุม่ท่ีเคลื่อนไหวได้บ้าง มีภาวะสบัสน สมองเสื่อม 

• กลุม่ติดเตียง  (ADL 0-4 คะแนน)   
     - เคลื่อนไหวไมไ่ด้ ไม่มีปัญหาการกิน หรือเจ็บป่วยรุนแรง 

     - เคลื่อนไหวไมไ่ด้ เจ็บป่วยรุนแรง หรืออยูใ่นระยะท้ายของชีวิต 
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กลุ่ม 1 ตดิบ้าน  B 3 มีปัญหาการขับถ่าย   (ไม่เกิน 4,000)  
40 mins  



ส่ิงส าคัญในการดแูลกลุ่ม 1 
ระยะเร่ิมแรกที่ต้องได้รับการดแูลอย่างแท้จริง 
ดแูลการขับถ่าย หรือ การกนิอาหาร 

 สังคมจติใจ ความเหงา มนุษย์สัมพันธ์ กิจกรรมในสังคม 
ทกัทายให้ก าลังใจ 

การเปล่ียนแปลงที่น าไปสู่ความเส่ือมด้านร่างกาย จติใจ  
 ป้องกันการลดระดับ ADL ฝึกฝนให้ฟ้ืนสมรรถภาพ การเข้า
ห้องน า้ด้วยตนเอง สนับสนุนให้ท าอะไรด้วยตนเอง 

สร้างสภาพแวดล้อมให้พึ่งตนเอง ลดอันตราย ล่ืนหกล้ม 
 ระวังภาวะสมองเสื่อม 



กลุ่ม 2 ตดิบ้าน  C 4 - 3 -2 สมองเส่ือม มีปัญหาการกิน และหรือขับถ่าย 
(3-6000.-)  
          



ส่ิงส าคัญในการดแูลกลุ่ม 2 
ช่วยเหลือการกินและขับถ่าย ระวังขาดอาหารและน า้ 

 สังคมจติใจ ความเหงา มนุษย์สัมพันธ์ กิจกรรมในสังคม 
อารมณ์รุนแรงสร้างความเดือดร้อนกับคนรอบข้าง 

การเปล่ียนแปลงที่ น าไปสู่ความเส่ือมด้านร่างกาย จติใจ  

 ป้องกันการลดระดับ ADL 

สร้างสภาพแวดล้อมให้พึ่งตนเอง ลดอันตราย ล่ืนหกล้ม 
 ระวังภาวะสมองเสื่อม ป้องกันพฤตกิรรมที่เป็นปัญหา หลงทาง 
เดนิไปมาไม่อยู่น่ิง กนิส่ิงแปลกปลอม ใจลอยทัง้วัน มีปัญหากัน
รอบข้าง อารมณ์รุนแรง  ร้องเสียงดัง ปฏเิสธการกนิ ไม่สะอาด  

การใช้ยาในบางราย ภาวะ delirium 



กลุ่ม 3 ตดิเตียง I 3 ไม่มีปัญหาการรับประทานอาหาร มีปัญหาการ
ขับถ่าย  (4 -8000.-)   



ส่ิงส าคัญในการดแูลกลุ่ม 3 
ไม่สามารถเดนิได้  ขับถ่ายในกระโถนได้ 
นอนตลอดเวลา นอกจากกนิอาหาร 

 สังคมจิตใจ ความเหงา มนุษยสัมพันธ์ กิจกรรมในสังคม 

การเปล่ียนแปลงที่ น าไปสู่ความเส่ือมด้านร่างกาย จติใจ  
 ป้องกันการลดระดับ ADL 

ระวังภาวะสมองเส่ือม ป้องกันพฤตกิรรมที่เป็นปัญหา  
 ป้องกันกลุ่มอาการของโรคที่อวัยวะไม่ได้ใช้งาน 
ยกตวั น่ังรถเข็น กายภาพบ าบัด 



กลุ่ม 4 ตดิเตียง I 2 – 1 มี ปัญหาการรับประทานอาหาร การขับถ่าย  
           5 – 10,000.- 



ส่ิงส าคัญในการดแูลกลุ่ม 4 
ไม่สามารถเดนิได้  ต้องช่วยเหลือการทานอาหาร          
ใช้ผ้าอ้อม การอาบน า้ การขาดอาหาร ขาดแรงกระตุ้น
ด้านจติใจ ใจลอย 
 สังคมจติใจ ความเหงา มนุษยสัมพันธ์ กิจกรรมในสังคม 
การเปล่ียนแปลงที่ น าไปสู่ความเส่ือมด้านร่างกาย จติใจ  
 ป้องกันการลดระดับ ADL 

 ระวังภาวะสมองเสื่อม ป้องกันพฤตกิรรมที่เป็นปัญหา  
 ป้องกันกลุ่มอาการของโรคที่อวัยวะไม่ได้ใช้งาน 
ยกตัว น่ังรถเข็น กายภาพบ าบัด  
 กระตุ้นจติใจ ปลุกให้ลุกน่ัง คอยพูดคุย 
 ป้องกันการขาดอาหาร 



ADL TAI ค่าใช้จ่าย 

ตดิสังคม 12-20 B5 

ตดิบ้าน 9-11 B4 

5-8 B3 กลุ่ม ๑ ไม่เกนิ 4000 

5-20 C4 C3 C2 กลุ่ม ๒ 3-6000 

ตดิเตียง 0-4 I3 กลุ่ม ๓ 4-8000 

0-4 I2  I1 กลุ่ม ๔ 5-10000 



TAI เวลา/ครัง้ 
(นาท)ี 

B5 

B4     C4 15 

B3  C3 I3 40 (ขบัถ่าย) 

C2 I2 60 (ต้องป้อน) 

I1 80 (พลิกตวั) 



 ผูส้งูอายวุยั 79 ปี เป็นอมัพาตซกีซา้ยหลงัเกดิอาการเสน้
โลหติในสมองอดุตนัหลงัออกจากโรงพยาบาลผูส้งูอายคุน
นีไ้มม่อีาการของโรคอกีและไดฝึ้กเดนิดว้ยตนเองอยา่งแข็ง
ขนัอยูท่ ีบ่า้น 

 การเดนิเป็นไปดว้ยความยากล าบากเพราะกลา้มเนือ้ขาซา้ย
ไมม่แีรงและเทา้มกัเดนิสะดดุ 

 ผูส้งูอายคุนนีส้นทนาปราศรยักบัผูอ้ ืน่และสามารถเขา้ใจซึง่
กนัและกนัด ี แตท่ ากจิกรรมประจ าวนัทีต่อ้งใชค้วาม
ละเอยีดไมถ่นดัเพราะแขนซา้ยเป็นอมัพาต 

 ดงัน ัน้ผูส้งูอายคุนนีจ้งึใชแ้ขนขวาในการท ากจิวตัร
ประจ าวนั  ซึง่ไมค่อ่ยคลอ่งตวันกั 

 

ตวัอยา่งที ่1 



 

ตามหลกัการประเมนิตาม TAI ผูส้งูอาย ุรายนี ้

ควรอยูใ่นระดบัใด อธบิาย พรอ้มเหตผุล 

ค าถาม  



ยายดอกไม ้  กลิน่หอม อาย ุ89 ปี  มกัออกไปเดนิ
อยา่งไรจ้ดุหมายและหลงทางหายไป ตอนนีผู้ส้งูอายุ
เดนิไมไ่หว  ตอ้งคลานไปมาภายในบา้น ระหวา่งการ
พดูคยุกบัผูส้งูอายคุนนีท้านขา้วแลว้แตไ่มน่านก็ลมื
และรอ้งขอทานขา้วอกีจากคนในครอบครวั 

เกอืบไมม่สี านกึเกีย่วกบักาลเวลา  โดยตอบวา่ตนเอง
อาย ุ๑๗ ปีสามารถสนทนากนัได ้ แตผู่ส้งูอายคุนนี้
สบัสนเกีย่วกบัชว่งเวลากอ่น และ หลงัการเกดิ
เหตกุารณ ์

 

ตวัอยา่งที ่2 



 

ตามหลกัการประเมนิตาม TAI ผูส้งูอาย ุรายนี ้

ควรอยูใ่นระดบัใด อธบิาย พรอ้มเหตผุล 

ค าถาม  



นายจนัทร ์ อาย ุ91 ปี อาศยัอยูก่บัลกูชายอาย ุ52 ปี 

มอีาชพีรบัจา้ง ฐานะยากจน  คณุตาเป็นโรคหลอด
เลอืดในสมองมานานหลายปี  และรา่งกายซกีขวา
เป็นอมัพาต 

 

คณุตาทกุขท์รมานดว้ยอาการทีเ่กดิขึน้จากการที่
รา่งกายไมไ่ดใ้ชง้านและกลา้มเนือ้  ความสามารถ
ในการกลนืเสือ่มถอยและภาวะดา้นสารอาหาร
เลวรา้ยลง 

 

มกีารเจาะหลอดลมเพือ่ดดูเสมหะออกตามเวลาที่
ก าหนด และตอ้งนอนอยูก่บัทีเ่กอืบตลอดวนั 

ตวัอยา่งที ่3 



ยายเทยีนฮอค ชาวเวยีดนาม อาย ุ97 ปี  ลกู 4 คน 
ทิง้แมไ่ปท างานในเมอืง อยูค่นเดยีว  เดนิไมค่อ่ยไหว 
ตอ้งใชไ้มเ้ทา้ มปีญัหาทานอาหารแลว้แตไ่มน่านก็ลมื
และรอ้งขอทานขา้วอกีจากคนในครอบครวั เคยหงุ
ขา้วเอง แตล่มืใสน่ า้ลงไป กนิขา้วดว้ยตวัเองได ้ตอ้ง
ใส ่ผา้ออ้มเป็นบางคร ัง้ และขบัถา่ยในกระโถนใน
หอ้ง เดนิไปหอ้งน า้ไมไ่หว ทกุวนันีม้เีพือ่นบา้นและ
อาสาสมค้รมาคอยดแูล 

 

ตวัอยา่งที ่4 


