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Working with the Elderly 

การดูแลผู้สูงอายุ 
 
Overview of Topic 

ในครอบครัวของสังคมไทย จะมีคุณปู่  คุณย่า คุณตา คุณยาย บางครอบครัวก็โชคดี         
มีคุณทวดด้วย การได้เ รียนรู้เ ร่ืองราวเก่ียวกับผู้ สูงอายุ ทัง้ ด้าน Biomedical, 
Psychosocial และ Spiritual ก็จะเป็นพืน้ฐานท่ีส าคญัส าหรับทีมสขุภาพ โดยเฉพาะ
แพทย์ผู้ มีหน้าท่ีโดยตรงในการดูแลสุขภาพของประชากรกลุ่มนี ้ซึ่งมีแนวโน้มการ
ขยายตวัสูส่งัคมผู้สงูอายโุดยสมบรูณ์ (Aged Society) ในอนาคตอนัใกล้ 
 

เม่ือไรจึงจะเรียกว่าเป็นผู้สูงอายุ 

ลองมาตกลงกนัไหมวา่ ขนาดไหนเรียกวา่ คนแก่ ผู้สงูวยั คณุตา คณุยาย..... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้สูงอายุคืออะไรนะ?  
อาย?ุ 

หนา้ตา/ Look?  
ความเหีย่วย่น? 
ความจ า? 



นิยามผู้สูงอายุคือ? 

 ตามความเข้าใจของนกัศกึษาเอง   
 
 .............................................................................................................................................. 

 สงัคมไทย 
 
............................................................................................................................................... 

 WHO 
 
………….….……………………………………………………………………………………….... 

 
Expected Learning Outcome 

เม่ือศกึษา Study Guide เตมิข้อความตา่งๆ ใน study guide และอ่านเนือ้หาเพิ่มเติม 
(เล็กน้อย) เรียนในชัน้เรียน และเย่ียมบ้านแล้ว นกัศกึษาแพทย์จะสามารถ 

1. ทราบถึงขนาดของปัญหาของผู้สงูอาย ุทัง้ในระดบัท้องถ่ิน  ประเทศ และโลก 
2. เข้าใจการเปล่ียนแปลง ทางด้านร่างกาย และจิตใจของผู้สงูอาย ุ

3. สามารถประเมิน ผู้สงูอายุ  ด้านโรคทางกาย จิตใจ  และภาวะความ
เจ็บป่วย (Disease and Illness) 

4. สามารถปฏิสมัพนัธ์กบัผู้สงูอาย ุในการเย่ียมบ้าน 
5. สามารถท างานร่วมกบัสหสาขาวิชาชีพในการวางแผนการดแูลผู้สงูอายุ 

 

การประเมินผู้สูงอายุ  

ผู้สูงอายุ ในภาพรวมๆ อาจจะป่วยชดัเจน หรืออาจจะเร่ิมป่วย หรืออาจจะยงัแข็งแรงอยู่ 
อย่างไรก็ตาม การท่ีผู้สงูอายุมีอายุยืนยาวมากขึน้ โอกาสของการเกิด wear and 
tear process รวมทัง้การเกิดความเส่ือม (Degeneration process) ย่อมมี
ด้วยกนัทกุคน มากน้อยแล้วแตต้่นทนุเดิม เช่น Genetic, พฤติกรรมสขุภาพ, ภาวะ
ความเจ็บป่วย รวมทัง้การเกิดอบุตัเิหต ุ 

  



 ลองมาช่วยกันคิดดูว่า ในระบบต่างๆ ของร่างกายผู้ สูงอายุ จะมีการเปล่ียนแปลง
อยา่งไรบ้าง  

System Age-related physiologic changes 
General  
Neurological  
Cardiovascular  
Respiratory  
Gastro-intestinal  
Urogenital  
Musculoskeletal  
Endocrine  
Skin  
Immune  
  

 
 การประเมินด้านร่างกาย (Physical assessment) 

การให้การวินิจฉยัโรคในผู้สงูอาย ุมีความยากอยา่งไรบ้างเมื่อเทียบกบัวยัอ่ืนๆ 

การวินิจฉยัโรค 
การซกัประวตัิ  

 
การตรวจร่างกาย  

 
การตรวจทางห้องปฏิบตักิาร  

 

 
 
 
 

 

ในการซกัถามผูสู้งอาย ุ 
ต้องใจเย็น      

ถา้ไม่ไดค้ าตอบก็อย่าคาดค้ัน 
 



 Functioning assessment 
การประเมินความสามารถในการปฏิบตักิิจวตัรประจ าวนั มีความจ าเป็นต้องประเมินเพราะ

จะได้ทราบวา่ ผู้สงูอายมีุความสามารถในระดบัใดต้องพึง่พาผู้ อ่ืนมากน้อยเพียงใด โดยพืน้ฐานแล้ว 
จะมีการประเมิน ท่ีเรียกวา่ ADL: Activities of Daily Living 
  BASIC 

 Mobility (เดนิไปไหนมาไหนได้) 
 Dressing (แตง่ตวั) 
 Toileting (ใช้ห้องส้วม) 
 Feeding (ทานอาหาร) 

 
    INSTRUMENTAL 

 Cooking (การท าอาหาร) 
 Housework (ท างานบ้าน) 
 Laundry (ซกัผ้า) 
 Shopping (ไปตลาด) 
 Taking Medication (การจดัยา)  
 Finances (การจดัการเงิน) 
 Transport (การเดนิทางออกนอกบ้าน) 
 Telephone (การใช้โทรศพัท์)  

 Cognitive Assessment การประเมินความจ า ส าหรับผู้สงูอายทุัง้ท่ีมีโรคประจ าตวั และไม่
มีโรค หรือ ผู้สูงอายุในวัยต่างๆ เช่น 60 เศษ หรือ เกือบร้อย ซึ่งในวยัเดียวกัน ความจ าก็อาจจะมี

ความแตกต่าง การทราบว่าผู้ สูงอายุมีปัญหาความจ าดีเพียงใด ท าให้การ
จดับริการจะมีความเหมาะสมมากขึน้ 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในหน่วยบริการปฐมภูมิ 
The Mini-Mental State Examination-Thai (MMSE-T)  

เป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ในการทดสอบความสามารถในการจดจ า  
 นกัศกึษาลองทดสอบกนัด ูใครได้ไมถ่ึง 30 ก็แยแ่ล้ว!!! 

 

 

 
การประเมินผู้สงูอาย ุ 

ต้องไปถึงบ้าน ถึงจะเจง๋! 

 Bathing (อาบน า้) 
 Grooming (ดแูลตวัเอง) 
 Continence (อัน้ปัสสาวะ และ 

อัน้อจุจาระได้) 
 

 



Mini-Mental State Examination-Thai (MMSE-T) คะแนนเตม็ 30 

Orientation 
วนั วนัที่ เดือน ปีพ.ศ. ฤดู                                       
สถานที ่ชัน้ อ าเภอ จงัหวดั ภาค                          

5 
5 

Registration  จ าของ 3 อย่าง: ดอกไม้ แม่น ้า รถไฟ                      3 

Attention and calculation  เร่ิมดว้ย 100 ลบออกครั้งละ 7 5 
Recall ถามว่าส่ิงของ 3 ส่ิง ทีบ่อกเมื่อก่อนหนา้นี้คืออะไร 3 
Naming เรียกชื่อส่ิงของ เช่น ดินสอ นาฬิกา กญุแจ                                     2 
Repetition ใหพ้ดูซ ้าเช่น “ใครใคร่ขายไก่ไข่”                                    1 

3-stage command 

สัง่ 3 ล าดบั  
 “หยิบกระดาษดว้ยมือขวา 
 พบัคร่ึง  
 แลว้วางไวบ้นโต๊ะ”   

3 

Read and perform 
เขียนค าว่า “หลบัตา”  
ใหผู้ป่้วยอ่านแล้วปฏิบติัตามค าสัง่   

1 

Write a sentence                                                       
ใหเ้ขียน 1 ประโยค  
เช่น ฉนัชอบไปวดั 

1 

Copy เขียนรูป เช่น 5 เหลีย่มซ้อนกนั และใหผู้ป่้วยเขียนตาม                                   1 
ถ้าคะแนนรวม น้อยกวา่ หรือ เทา่กบั 20 = Dementia 

ยงัมี assessment tools อ่ืนๆ เชน่ การเขียนหน้าปัดนาฬิกา การเขียนเส้นการเดนิทาง เป็นต้น 
 

 

 Psychological Assessment for depression 
 ภาวะซึมเศร้าในผู้สงูอายุนัน้ พบได้บ่อย โดยอาจจะมีสาเหตจุาก
ความพลดัพราก จากความเจ็บป่วย หรือไม่มีสาเหตเุลยก็ได้ การประเมิน
ในสว่นนีจ้งึเป็นสิ่งจ าเป็น    

อาจจะใช้ค าถามเดียวก็ได้ในบางกรณี เช่น “ท่าน (คุณตา คุณยาย) 
รู้สกึเศร้า บอ่ยๆ ไหม?” 



หรือใช้ Short geriatric depression Scale (Sheikh & Yasavage, Clin Gerontol 5:165-
172,1986) 

 ให้ตอบค าถามต่อไปนีต้ามความรู้สึกในช่วงสปัดาห์ท่ีผ่านมา โดยตอบว่า ใช่  หรือ ไม ่
(ทัง้หมด 15 ข้อ) 

ทา่นรู้สกึพงึพอใจในชีวิตของทา่น ใช ่
ชว่งนีท้า่นทา่นไม่คอ่ยสนใจสิ่งท่ีเคยสนใจ หรือไมค่อ่ยได้ท ากิจกรรมหลายๆ อย่างท่ีเคยท า ไม ่
ทา่นรู้สกึไหมวา่ชีวิตของทา่นชา่งวา่งเปลา่ ไม ่
ทา่นรู้สกึเบื่อบอ่ยๆ ไม ่
ในสว่นลกึแล้วทา่นรู้สึกตวัเองมีชีวิตท่ีดีน่าพงึพอใจเสมอๆ ใช ่
ทา่นรู้สกึกลวัวา่ ก าลงัจะมีเร่ืองร้ายๆ เกิดขึน้ ไม ่
ทา่นรู้สกึมีความสขุเป็นสว่นใหญ่ ใช ่
ทา่นรู้สกึว่าหมดหนทางบอ่ยๆไหม ไม ่
ทา่นอยากอยูแ่ตบ้่านไมอ่ยากออกไปพบสิ่งใหม่ๆ นอกบ้านเลย ไม ่
ทา่นคิดวา่ทา่นมีปัญหาเร่ืองความจ ามากกว่าคนอ่ืนๆ ในวยัเดียวกนัหรือไม่ ไม ่
ทา่นวา่การมีชีวิตอยู่น่ีมนัวิเศษมากเลยนะ ใช ่
ทา่นคิดวา่ทา่นชา่งเปล่าประโยชน์เสียจริง ไม ่
ทา่นวา่ท่านยงัเตม็ไปด้วยพลงั ใช ่
ทา่นคิดวา่ทา่นอยูใ่นสถานการณ์ท่ีหมดหวงั ไม ่
ทา่นคิดวา่คนสว่นใหญ่ดีกวา่ตวัทา่น ไม ่

ถา้ตอบไม่ตรงเฉลย มากกว่า 5 ข้อ ก็ถือว่า เป็นซึมเศร้าจากการคดักรอง 
 
 
 
 
 
 
 
 



จดัให้นกัศกึษาได้เย่ียมบ้านผู้สงูอายใุนชมุชน   
ให้นกัศกึษา ศกึษาเร่ืองการเย่ียมบ้านมาก่อน 
และเม่ือเย่ียมบ้านผู้สงูอาย ุ 
ให้ฝึก  Physical assessment  
ค้นหาให้ได้ทัง้ disease & Illness 
Function assessment 
Cognitive assessment 
Psychological assessment 
 
 

Time Frame 
ล าดับที่ กิจกรรม ระยะเวลา 

1 แจก Study Guide เพ่ือให้ทบทวนเนือ้หา 
และตอบค าถามใน Study Guide 

1 สปัดาห์ 
ก่อนเรียน 

2 ในชัน้เรียน 
2.1  อาจารย์สรุปค าตอบของนกัศกึษาโยงเข้าสูป่ระเดน็ 
2.2 วางแผนการดแูลผู้สงูอาย ุ 

 
2 ชัว่โมง 

3 ในชมุชน 
3.1  วางแผนเย่ียมบ้านผู้สงูอายุ 
3.2  เย่ียมบ้านผู้สงูอายุ ประเมินโดยเคร่ืองมือตา่งๆ 
3.3  สรุปและวางแผนการเย่ียมบ้านกบัสหสาขาวิชาชีพ 

คร่ึงวนั 

 
Learning Strategies 

ศกึษาเคร่ืองมือประเมินผู้สงูอาย ุ 
Home visit Integrate กบังาน Home Health care และงาน community  

 

Learning Resourses 
Text book of Family Medicine RAKEL Chapter 7 Care of the Elderly หน้า 67-87 
Murtagh’s General Practice p.56-69 

 

ในการเย่ียมบ้านเพียงครัง้เดียว โดยเฉพาะครัง้แรก 
ให้เน้นการสร้างความสัมพันธ์ 

Test ทัง้หลายให้ศกึษาไว้ มีโอกาสก็ลองถาม 
ไมมี่โอกาส ก็ต้องรอเม่ือโอกาสอ านวย 



Assessment Information 
รายงานการเย่ียมบ้าน 
ผลการใช้เคร่ืองมือในการประเมินผู้สงูอายุ 
 

Staff contacts 
 

 

 

 

 

ความเหน็ส่วนตัวของอาจารย์ (Personal comments) 

 

การดแูลผู้สงูอายใุนสงัคมไทย  สิ่งท่ีต้องตระหนกัเสมอคือการให้ความเคารพรัก 
เสมอญาตผิู้ใหญ่ 

ให้เวลา อยา่แสดงความรีบร้อน หรือใสใ่จอยา่งอ่ืน 
อยา่เอาเป็นเอาตายกบัค าตอบ!!!!!! 

 
 

 

 

 


