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ความสามารถในการท�ำงานลดลงของผู้สูงอายุที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล
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บทคัดย่อ
ความสามารถในการท�ำงานลดลงพบได้บ่อยในผู้สูงอายุที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล มีหลายการศึกษา
ที่่�รายงานความสััมพัันธ์์ของการเกิิดความสามารถในการทำำ�งานลดลงและผลลััพธ์์อันั ไม่่พึงึ ประสงค์์ตามมา เช่่น การเพิ่่�มขึ้้น�
ของความพิิการ การใช้้ทรััพยากรทางการแพทย์์ และการถููกส่่งไปยัังบ้้านพัักคนชรา ยิ่่�งไปกว่่านั้้�นการลดลงของความสามารถ
ในการทำำ�งานสััมพัันธ์์กับั อััตราการเสีียชีวิี ติ ที่่�เพิ่่�มขึ้้น� สาเหตุุของความสามารถในการทำำ�งานลดลงในผู้้สูู� งอายุุเกิิดจากปััญหา
หลายด้้าน ประกอบไปด้้วย ปััญหาทางกายภาพ ปััญหาสมรรถภาพสมองและจิิตใจ และปััญหาด้้านสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม
จึึ ง มีี คำำ� แนะนำำ�ให้้ใช้้การประเมิิ น ผู้้ � สูู งอายุุ แ บบรอบด้้าน (comprehensive geriatric assessment, CGA)
ซึ่งเป็นเครื่องมือส�ำคัญในการตรวจประเมินผู้สูงอายุที่มีความสามารถในการท�ำงานลดลง นอกจากนั้นภายหลังจาก
หาสาเหตุและปัจจัยเสี่ยงของการเกิดความสามารถในการท�ำงานลดลง ทีมสหสาขาวิชาชีพร่วมกันให้การป้องกันและ
แก้ไขการเกิดความสามารถในการท�ำงานลดลง ซึ่งเป็นสิ่งส�ำคัญที่จะช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับทั้งผู้ป่วยและญาติ
ในบทความนี้มุ่งเน้นถึงการประเมินเพื่อหาปัจจัยเสี่ยงและสาเหตุ รวมถึงแนวทางการป้องกันการเกิดความสามารถ
ในการท�ำงานลดลงของผู้สูงอายุที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล
ค�ำส�ำคัญ : ความสามารถในการท�ำงานลดลง ผู้สูงอายุ การประเมินผู้สูงอายุแบบรอบด้าน ทีมสหสาขาวิชาชีพ
Abstract
Functional decline occurs very common among hospitalized older patients. Several studies have
demonstrated the associations between functional decline and unpleasant consequences such as increased
disability, healthcare utilization and nursing home placement. Moreover, the decline in function has also
been reported to associate with increased mortality. The causes of functional decline in older persons could
stem from several domains including physical, cognitive and psychological, and social and environmental
problems. It has been suggested that comprehensive geriatric assessment (CGA) is the important tool for
evaluating older people with functional decline. Additionally, providing multidisciplinary team interventions
after identifying the causes and risk factors, in order to prevent and correct contributable causes of functional
decline is the key element for improving patients and families’ well-being. This review article provides scope
for the evaluation for the risk factors and causes and suggest preventive strategies for functional decline in
older persons admitted to the hospital.
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ความสามารถในการทำำ�งานลดลง (functional
decline) หมายถึึ ง การลดลงของความสามารถใน
การประกอบกิิจวััตรประจำำ�วััน โดยการประกอบกิิจวััตร
ประจำำ�วัันนั้้�นสามารถแบ่่งออกได้้เป็็น 2 ระดัับ(1) ได้้แก่่
การประกอบกิิจวััตรประจำำ�วัันขั้้น� พื้้�นฐาน (basic activities
of daily living, BADLs) เช่่น รัับประทานอาหาร อาบน้ำำ��
แต่่ ง ตัั ว เข้้าห้้องน้ำำ� � และการเดิิ น และการประกอบ
กิิจวััตรประจำำ�วัันขั้้�นซัับซ้้อน (instrumental activities of
daily living, IADLs) ซึ่่�งจะหมายถึึงกิิจวััตรที่่�ต้้องมีีการ
ใช้้อุุปกรณ์์หรืือเครื่่�องมืือ เช่่น การเดิินทางออกนอกบ้้าน
การไปตลาด ทำำ�อาหาร จััดยารัับประทาน ทำำ�ความสะอาดบ้้าน
ซัักรีีดเสื้้�อผ้้า การใช้้โทรศััพท์์ และการบริิหารเงิินด้้วย
ตนเอง เป็็นต้้น ความสามารถในการทำำ�งานลดลงเป็็น
ภาวะที่่�พบได้้บ่่อยในผู้้�สููงอายุุ และพบว่่ามีีความสััมพัันธ์์
กัับอััตราการเสีียชีวิี ติ ที่่�สููงขึ้้น� รวมทั้้�งภาวะแทรกซ้้อนต่่างๆ
ที่่�เพิ่่�มขึ้้�น(1, 2) ความสามารถในการทำำ�งานลดลง อาจเกิิด
ได้้จากหลายสาเหตุุ เช่่น การเปลี่่�ยนแปลงทางสรีีวิิทยา
ของร่่างกายในหลายระบบที่่�ทำำ�งานลดลงอัันเนื่่�องมาจาก
ความชรา โรคร่่วมเรื้้�อรััง ภาวะความจำำ�เสื่่�อม ภาวะเจ็็บ
ป่่วยเฉีียบพลััน ปััญหาทางการเงิิน ขาดผู้้�ดููแล เป็็นต้้น
ซึ่่�งแต่่ละสาเหตุุ อาจส่่งผลกระทบต่่อความสามารถใน
การประกอบกิิจวััตรประจำำ�วัันแตกต่่างกััน และมีีโอกาส
ป้้ อ งกัั น ได้้ รวมถึึ ง โอกาสในการฟื้้ � น คืื น ได้้ไม่่ เ ท่่ า กัั น
ขึ้้�นกัับสาเหตุุ ความรุุนแรง และระยะเวลาที่่�ให้้การดููแล
ที่่�แตกต่่างกััน
ในบทความนี้้�ได้้ทบทวนองค์์ความรู้้�เกี่่�ยวกัับ
ความชุุ ก และผลกระทบ ปัั จ จัั ย เสี่่�ยง และสาเหตุุ ข อง
การเกิิดความสามารถในการทำำ�งานลดลง โดยจะเน้้นถึึง
แนวทางการประเมิินความเสี่่�ยงและการป้้องกัันการเกิิด
ภาวะ functional decline ในผู้้�สููงอายุุที่่�เข้้ารัับการรัักษา
ในโรงพยาบาล
ความชุุกและผลกระทบของความสามารถในการทำำ�ง
านลดลงในผู้้�สููงอายุุ
หากดููความชุุกของความสามารถในการทำำ�งา
นลดลงของผู้้�สููงอายุุ จะพบว่่ามีีความแตกต่่างกัันในแต่่
ละการศึึกษา โดยอาจขึ้้�นกัับ ลัักษณะประชากร ว่่าเป็็น
ผู้้�สููงอายุุในชุุมชน ในคลิินิิกผู้้�ป่่วยนอก หรืือผู้้�ที่่�เข้้ารัับ
การรัั ก ษาในโรงพยาบาล หรืือ อาจเป็็นผลจากการใช้้
เครื่่�องมืือประเมิินที่่�แตกต่่างกััน โดยในประเทศไทยมีีการ
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สำำ�รวจในชุุมชนในปีี พ.ศ. 2550 พบว่่าผู้้�สููงอายุุมีีความ
สามารถในการทำำ�กิิจวััตรประจำำ�วัันลดลงอย่่างน้้อยหนึ่่�ง
อย่่างถึึงมากกว่่าหนึ่่�งในสามของประชากร และมีีความชุุก
เพิ่่�มขึ้้�นในผู้้�ที่่�มีีอายุุตั้้�งแต่่ 70 ปีีขึ้้�นไปหรืือเป็็นเพศหญิิง(3)
ส่่ ว นการศึึ ก ษาในคลิิ นิิ ก ผู้้ � ป่ ่ ว ยนอกอายุุ ร กรรมของ
โรงพยาบาลศรีีนคริินทร์์ พบว่่าความชุุกของความสามารถ
ในการทำำ�งานลดลง อยู่่�ที่่�ร้้อยละ 50 โดยใช้้การประเมิิน
ผู้้ � สูู งอายุุ แ บบรอบด้้าน (comprehensive geriatric
assessment) และ จะพบได้้เพีียง ร้้อยละ 17 หากใช้้
การประเมิินแบบทั่่�วไป (routine medical assessment)
ในกลุ่่�มประชากรเดีี ย วกัั น นั้้� น (4) สำำ�หรัั บ ผู้้ � ป่ ่ ว ยสููงอายุุ
ที่่�เข้้ารัั บ การรัั ก ษาในโรงพยาบาล จากการศึึ ก ษา
ในต่่างประเทศพบว่่า ความชุุกของการเกิิดความสามารถ
ในการทำำ�กิิ จ วัั ต รลดลงพบร้้อยละ 29 (5) ผลกระทบ
ของการเกิิ ด ความสามารถในการทำำ�งานลดลงใน
ผู้้ � สูู งอายุุ นั้้� น มีี ผลค่ ่ อ นข้้างมาก โดยมีี ก ารศึึ ก ษา
ที่่�แสดงให้้เห็็นว่่าผู้้�ที่่�มีีความสามารถในการทำำ�งานลด
ลงต้้องมีี ก ารเข้้ารัั บ การรัั ก ษาในโรงพยาบาลมากขึ้้� น
และต้้องเสีียค่่าใช้้จ่่ายในการรัักษาพยาบาลรวมไปถึึง
มีี ก ารใช้้ทรัั พ ยากรทางการแพทย์์ ที่่� เพิ่่�มขึ้้� น และ
มีี อัั ต ราการเสีี ยชีี วิิ ต ที่่�สููงขึ้้� น (1,2) และนอกจากนั้้� น
ผู้้ร� อดชีีวิติ ก็็นำำ�ไปสู่่�การเข้้าอยู่่�ในบ้้านพัักคนชรา (nursing
home) เพิ่่�มขึ้้น� (6)ดัังนั้้�นการประเมิินและให้้ป้้องกัันการเกิิด
ความสามารถในการทำำ�งานลดลงในผู้้�สููงอายุุจึึงมีีความ
สำำ�คััญมาก เพื่่�อลดการเกิิดผลกระทบดัังกล่่าว
แนวทางการประเมิินผู้้�สููงอายุุที่่�มีีความเสี่่�ยงในการเ
กิิดความสามารถในการทำำ�งานลดลงที่่�เข้้ารัับการรััก
ษาในโรงพยาบาล
ผู้้�สููงอายุุเป็็นกลุ่่�มที่่�มีีความเสี่่�ยงสููง ในการเกิิด
ความสามารถในการทำำ�งานลดลง โดยพบว่่ามีีปัจั จััยเสี่่�ยง
สามารถแบ่่งได้้เป็็น 2 กลุ่่�มใหญ่่ได้้แก่่ ปััจจััยเสี่่�ยงที่่�เกิิด
จากตััวผู้้�ป่่วย และปััจจััยเสี่่�ยงที่่�ไม่่ได้้เกิิดจากตััวผู้้�ป่่วย
ดัังแสดงในตารางที่่� 1 จะเห็็นได้้ว่่า ปััจจััยเสี่่�ยงเกิิดจาก
ภาวะต่่างๆ ได้้หลากหลาย จึึงเป็็นเหตุุให้้ต้้องอาศััยการ
ประเมิินผู้้สูู� งอายุุแบบรอบด้้าน (comprehensive geriatric
assessment, CGA) เพื่่�อหาสาเหตุุของการเกิิดความ
สามารถในการทำำ�งานลดลงให้้ได้้ครอบคลุุม ดัังแสดงใน
ตารางที่่� 2 ซึ่่�งผลการศึึกษาที่่�ผ่่านมาพบว่่าวิิธีีการประเมิิน
ผู้้สูู� งอายุุแบบ CGA สามารถตรวจพบความสามารถในการ
ทำำ�งานลดลง มากกว่่าวิิธีีการประเมิินทั่่�วไปเกืือบ 3 เท่่า(4)
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ตารางที่ 1 ปัจจัยเสี่ยงในการเกิดความสามารถในการท�ำงานลดลงในผู้สูงอายุ(14-7 ,2)
ปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากผู้ป่วย
1. อายุ ≥ 80 ปี
2. ภาวะเปราะบาง (frailty)
3. ภาวะเจ็บป่วยเฉียบพลันได้แก่ โรคหลอดเลือดสมอง
เฉียบพลัน โรคระบบทางเดินหายใจ โรคมะเร็ง
4. โรคร่วมเรื้อรังหลายชนิด
5. ปัญหาการมองเห็นและการได้ยิน
6. การเดินไม่มั่นคง
7. การดื่มสุราเรื้อรัง สูบบุหรี่
8. ภาวะโภชนาการไม่ดี
9. ภาวะสมองเสื่อม
10. ภาวะซึมเศร้า
11. ภาวะซึมสับสนเฉียบพลัน

ปัจจัยเสี่ยงที่ไม่ได้เกิดจากผู้ป่วย
1. การใช้ยาอย่างไม่เหมาะสมในผู้สูงอายุ
2. ความคลาดเคลื่อนทางยา
3. การถูกละเลยหรือทอดทิ้ง
4. เศรษฐานะทางการเงินไม่ดี
5. ความปลอดภัยของบ้านหรือสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 2 สาเหตุของการเกิดความสามารถในการท�ำงานลดลงในผู้สูงอายุ(15 ,2)
1. โรคหรือภาวะทางระบบประสาท
2. โรคหรือภาวะทางระบบหัวใจและหลอดเลือด
3. โรคหรือภาวะทางระบบทางเดินหายใจ
4. โรคหรือภาวะทางระบบกล้ามเนื้อและกระดูก
5. การบริหารยาที่ไม่เหมาะสม
6. อื่นๆ

สาเหตุ
โรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลัน ภาวะสมองเสือ่ ม โรคความเสือ่ ม
ของระบบประสาท (neurodegenerative diseases)
ภาวะหัวใจล้มเหลวเรื้อรัง โรคของหลอดเลือดส่วนปลาย
โรคหลอดลมอุดกั้นเรื้อรัง
ภาวะข้ออักเสบ ภาวะกระดูกหัก ภาวะ myopathy
การได้รับยากลุ่ม anticholinergics หรือ benzodiazepines
ภาวะการเคลื่อนไหวลดลง (immobility) ภาวะความดันโลหิต
ตกเวลาเปลี่ยนท่า (orthostatic hypotension) ภาวะซึมสับสน
เฉียบพลัน (delirium) ภาวะซึมเศร้า (depression) ความเจ็บ
ปวด การมองเห็นหรือการได้ยินผิดปกติ ภาวะทุพโภชนาการ
(malnutrition)

การประเมิินผู้้�สููงอายุุที่่�มีีความเสี่่�ยงในการเกิิดความ
สามารถในการทำำ�งานลดลง
มีี ก ารใช้้เครื่่�องมืื อ ประเมิิ น แบ่่ ง ได้้เป็็ น 2
วิิธีีได้้แก่่
1. ประเมิินผู้้�ป่่วยกลุ่่�มเสี่่�ยงในการเกิิดความ
สามารถในการทำำ�งานลดลงโดยใช้้การประเมิินแบบ CGA
2. ประเมิินความเสี่่�ยงในการเกิิดความสามารถ
ในการทำำ�งานลดลง โดยใช้้เครื่่�องมืือคััดกรองเบื้้�องต้้น

1. ประเมิิ น ผู้้�ป่่ ว ยกลุ่่�มเสี่่�ยงในการเกิิ ด
ความสามารถในการทำำ�งานลดลงโดยใช้้การประเมิิน
แบบรอบด้้าน (comprehensive geriatric assessment,
CGA)
มีีการศึึกษาการประเมิินผู้้สูู� งอายุุแบบ CGA
ในหลายกลุ่่�มประชากร เช่่น ผู้้�สููงอายุุในชุุมชน ผู้้�สููงอายุุ
ที่่�มาตรวจติิดตามที่่�คลิินิิกผู้้�ป่่วยนอก ผู้้�สููงอายุุที่่�เข้้ารัับ
การรัักษาในโรงพยาบาล ผู้้สูู� งอายุุในบ้้านพัักคนชรา เป็็นต้้น
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พบว่่ามีีข้้อมููลการศึึกษาสนัับสนุุนประโยขน์์ในการประเมิิน
ผู้้สูู� งอายุุแบบรอบด้้านในกลุ่่�มผู้้สูู� งอายุุที่่�เข้้ารัับการรัักษาใน
โรงพยาบาล(16-18) จากการทบทวนวรรณกรรมอย่่างเป็็นระบบ
ในกลุ่่�มผู้้�สููงอายุุที่่�เข้้ารัับการรัักษาในโรงพยาบาลพบว่่า
การประเมิินผู้้�สููงอายุุแบบ CGA แล้้วให้้การดููแลปััญหา
ที่่�พบอย่่างเหมาะสม จะส่่งผลให้้ผู้้�สููงอายุุสามารถกลัับ
ดำำ�เนิินชีีวิิตที่่�บ้้านได้้ ลดภาวะพึ่่�งพา และลดการถููกส่่งต่่อ
ไปยัังบ้้านพัักคนชรา ถึึงแม้้จะยัังไม่่สามารถลดอััตรา
การเสีียชีีวิิต อััตราการกลัับมานอนโรงพยาบาลซ้ำำ�� และ
ค่่าใช้้จ่่ายในการรัักษาพยาบาล(16) ด้้วยประโยชน์์ดังั กล่่าว
ในบทความนี้้�จะกล่่าวถึึงแนวการประเมิินผู้้�สููงอายุุแบบ
CGA ในผู้้�ป่่วยสููงอายุุที่่�เข้้ารัับการรัักษาในโรงพยาบาล
เพื่่�อหวัังประโยชน์์ในการป้้องกัันและแก้้ไขปััญหาความ
สามารถในการทำำ�งานลดลง การประเมิิ น ผู้้ � สูู งอายุุ
อย่่างรอบด้้าน ประกอบไปด้้วยการประเมิิน 4 ด้้าน(19, 20)
ได้้แก่่ การประเมิินทางกายภาพ (physical assessment)
การประเมิินสมรรถภาพสมองและจิิตใจ (cognitive and
psychological assessment) การประเมิินความสามารถ
ในการประกอบกิิจวััตรประจำำ�วััน (functional assessment)
และการประเมิินด้้านสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม (social and
environmental assessment) ดัังแสดงในตารางที่่� 3
และจะกล่่ า วในรายละเอีี ย ดเพิ่่�มเติิ ม ถึึ ง การประเมิิ น
ทางกายภาพและทางการรู้้�คิิด
การซัักประวััติิ
เนื่่�องจากผู้้ � สูู งอายุุ มีี ปั ั จ จัั ย เสี่่�ยงหลายด้้าน
ดัังนั้้�น การซัักประวััติใิ นผู้้สูู� งอายุุอย่่างครอบคลุุม ดัังแสดง
ในตารางที่่� 3 จะช่่วยประเมิินสาเหตุุการเกิิดความสามารถ
ในการทำำ�งานลดลง ซึ่่�งจะนำำ�มาสู่่�การแก้้ไขต่่ อ ไป
โดยหลัักการซัักประวััติิในผู้้�สููงอายุุอาจต้้องให้้ความใส่่ใจ
เป็็นพิิเศษบางประการกัับปััญหาที่่�ระบุุในตารางที่่� 3 และ
เนื่่�องจากผู้้�สููงอายุุบางรายมีีปััญหาการได้้ยิิน จึึงต้้อง
ให้้เวลากัับผู้้�สููงอายุุในการซัักประวััติิควรซัักประวััติิใน
สถานที่่�สงบ แสงสว่่างพอเพีียง โดยใช้้คำำ�พููดที่่�ช้้าและ
น้ำำ��เสีียงดัังพอควร เพื่่�อให้้ผู้้�สููงอายุุพออ่่านริิมฝีีปากได้้
ในกรณีีผู้ป่�้ ว่ ยมีีภาวะสมองเสื่่�อมไม่่สามารถให้้ประวััติหิ รืือ
ตอบคำำ�ถามได้้ ควรถามจากญาติิ ห รืื อ ผู้้ � ดูู แลใกล้้ชิิ ด
ที่่�สามารถให้้ประวััติิที่่�ถููกต้้อง
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การตรวจร่่างกาย
การตรวจร่่างกายขึ้้�นอยู่่�กัับประวััติิของผู้้�ป่่วย
โดยทั่่�วไปเพื่่�อประเมิินหาปััจจััยเสี่่�ยงและสาเหตุุที่่�ทำำ�ให้้
ผู้้�ป่่วยเกิิด ความสามารถในการทำำ�งานลดลง ยัังแนะนำำ�
ให้้เริ่่�มต้้นควรตรวจสััญญาณชีีพเสมอ วััดความดัันผู้้�ป่่วย
ในท่่านอนและท่่ายืืนเพื่่�อตรวจหาภาวะความดัันตกลง
ขณะเปลี่่�ยนท่่า (orthostatic hypotension) ชั่่�งน้ำำ��หนัักและ
ส่่วนสููงร่่วมกัับประเมิินดััชนีีมวลกาย (body mass index,
BMI) ตรวจร่่างกายประเมิินภาวะโภชนาการ เช่่น สีีผม
ช่่องปาก ลิ้้�น เล็็บ ลัักษณะและความแข็็งแรงกล้้ามเนื้้�อ
ควรตรวจระบบกล้้ามเนื้้�อและกระดููก (musculoskeletal
system) และระบบประสาทอย่่างเหมาะสม รวมถึึงการ
ประเมิินลัักษณะการเดิินของผู้้�ป่่วย เพื่่�อประเมิินหา focal
neurological signs ที่่�บ่่งชี้้�ถึึงพยาธิิสภาพในสมองที่่�อาจ
เป็็นสาเหตุุของการเกิิดความสามารถในการทำำ�งานลดลง
การตรวจประเมิิ น การรู้้�คิิ ด (cognitive
assessment)
อาจไม่่จำำ�เป็็นต้้องทำำ�แบบทดสอบการรู้้คิ� ดิ เช่่น
Mini-Mental State Examination (MMSE), Thai Mental
State Examination (TMSE) หรืือ Montreal Cognitive
Assessment (MOCA)ในผู้้�ป่่วยทุุกราย เพราะอาจจะ
ใช้้เวลาในการตรวจนานและแบบประเมิินข้้างต้้นมีีข้้อจำำ�กััด
ในการแปลผลหากไม่่ มีี ป ระวัั ติิ ม าเป็็ น ส่่ ว นประกอบ
ดัั ง นั้้� น จึึ ง แนะนำำ�ให้้ใช้้แบบประเมิิ น เมื่่�อสงสัั ยว่ ่ า
ผู้้�สููงอายุุมีีภาวะความจำำ�เสื่่�อม หรืือ ภาวะสมรรถภาพ
สมองบกพร่่อง ซึ่่�งในเวชปฏิิบััติิในขั้้�นตอนการซัักประวััติิ
ผู้้�ป่่วยเบื้้�องต้้น แพทย์์ที่่�ให้้ความใส่่ใจ จะพอบอกได้้ว่่า
ผู้้�ป่่วยรายใดสงสััยว่่ามีีภาวะความจำำ�เสื่่�อม เช่่น ผู้้�ป่่วย
ให้้ประวัั ติิ ข องตัั ว เองได้้สัั บ สน มีี ค วามขัั ด แย้้งของ
ประวัั ติิ หรืื อ ผู้้ � ป่ ่ ว ยไม่่ ส ามารถบริิ ห ารยาเองได้้แม้้ว่่ า
ได้้รัับฟัังการอธิิบายแล้้ว กิินยาไม่่ครบโรคประจำำ�ตััวต่่างๆ
ควบคุุมไม่่ได้้ เป็็นต้้นสำำ�หรัับการตรวจประเมิินการรู้้�คิิด
ที่่�สำำ�คััญเบื้้�องต้้นที่่�ควรตรวจและใช้้เวลาไม่่นานได้้แก่่
ประเมิินการรัับรู้้วั� นั เวลา สถานที่่� และบุุคคล (orientation)
สมาธิิจดจ่่อ (attention)(21) และความจำำ�ระยะสั้้�น (short
term memory)
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ตารางที่่� 3 การประเมิินผู้้สูู� งอายุุแบบรอบด้้าน (comprehensive geriatric assessment, CGA)(2, 19, 20)
การประเมินผูส้ งู อายุแบบรอบด้าน

การซักประวัติ

1. การประเมินด้านกายภาพ (physical assessment)

- ภาวะเจ็บป่วยเฉียบพลัน
- โรคประจ�ำตัวเดิม
- การตรวจทานยาที่ผู้ป่วยรับประทานทั้งหมด
- ภาวะโภชนาการ
- ประวัติดื่มสุราและใช้สารเสพติด
2. การประเมินสมรรถภาพสมองและจิตใจ (cognitive and - ภาวะสมองเสื่อม (dementia)
psychological assessment)
- ภาวะซึมสับสนเฉียบพลัน (delirium)
- ภาวะซึมเศร้า (depression) และความผิดปกติทางจิตใจ
3. การประเมินความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจ�ำ - ความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจ�ำวันขัน้ พืน้ ฐาน
วัน (functional assessment)
(basic activities of daily living, BADL)
- ความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจ�ำวันขัน้ ซับซ้อน
(instrumental activities of daily living, IADL)
- ปัญหาการมองเห็นและการได้ยิน
- การเดินและการเคลื่อนไหว
- ภาวะหกล้ม
4. การประเมินด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม (social and - การดูแลโดยญาติหรือผู้ดูแลหลัก
environmental assessment)
- สภาวะทางการเงิน
- ความปลอดภัยของบ้านหรือสิ่งแวดล้อม
- การเดินทางและระบบขนส่ง
- สถานพยาบาลที่อยู่ใกล้บ้าน
การประเมิิ น การรัั บ รู้้�วัั น เวลา สถานที่่�
และบุุคคล (orientation)
สามารถทำำ�การตรวจข้้างเตีี ย งได้้ โดยถาม
ผู้้�ป่่วยให้้บอกวัันนี้้�เป็็นวัันที่่�เท่่าไหร่่ หรืือเป็็นวัันอะไรของ
สััปดาห์์ เวลาที่่�ตรวจเป็็นช่่วงเวลาใดของวััน เช่่น เช้้า สาย
บ่่าย เย็็น หรืือกลางคืืน อาจให้้ผู้้�ป่่วยดููนาฬิิกาและบอก
เวลา ประเมิินการรัับรู้้�สถานที่่�สอบถามว่่าผู้้�ป่่วยกำำ�ลัังอยู่่�
ที่่�ไหน และประเมิินการรัับรู้บุ�้ คุ คล สามารถสอบถามผู้้ป่� ว่ ย
ว่่าญาติิที่่�เฝ้้าอยู่่�เป็็นใคร ชื่่�ออะไร ผู้้�สููงอายุุทั่่�วไปมัักไม่่พบ
ความผิิดปกติิ ส่่วนในผู้้�ป่่วยที่่�มีีภาวะซึึมสัับสนเฉีียบพลััน
มัักเสีียการรัับรู้วั�้ นั และเวลาก่่อนการรัับรู้ส�้ ถานที่่�และบุุคคล
สำำ�หรัับผู้้�ป่่วยสมองเสื่่�อมระยะแรกมัักไม่่ความผิิดปกติิ
แต่่ผู้้�ป่่วยสมองเสื่่�อมระยะกลางขึ้้�นไปพบว่่าเสีียการรัับรู้้�
วััน เวลา สถานที่่� และบุุคคลได้้

การประเมิินสมาธิิจดจ่่อ (attention)
วิิธีีการตรวจประเมิินมีีหลายวิิธีี เช่่น การนัับวััน
ในสััปดาห์์หรืือเดืือนย้้อนหลััง การนัับตััวเลขไปข้้างหน้้า
และย้้อนกลัั บทัั น ทีี (digit span test) หรืื อให้้ผู้้ � ป่่ ว ย
ลบเลข เช่่ น 100 ลบ 7 สามครั้้� ง การแปลผลขึ้้� น กัั บ
ระดัับการศึึกษาจากการศึึกษาในผู้้�สููงอายุุไทย พบว่่า
ผู้้ � สูู งอายุุ ป กติิ ส่ ่ ว นใหญ่่ ไ ด้้คะแนนเฉลี่่�ย 2 คะแนน
หากไม่่ได้้เรีียนจะได้้คะแนนเฉลี่่�ยประมาณ 1 คะแนน (22)
ผู้้�สููงอายุุทั่่�วไปมัักไม่่เสีียสมาธิิจดจ่่อ การเสีียสมาธิิจดจ่่อ
มัักพบในผู้้�ป่่วยที่่�มีีภาวะซึึมสัับสนเฉีียบพลััน ในขณะที่่�
ผู้้ป่� ว่ ยสมองเสื่่�อมระยะแรกมัักไม่่มีคี วามผิิดปกติิ แต่่ผู้ป่�้ ว่ ย
สมองเสื่่�อมระยะกลางขึ้้�นไป พบว่่าเสีียสมาธิิจดจ่่อได้้
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การประเมิินความจำำ�ระยะสั้้�น (short term
memory)

การตรวจโดยให้้ผู้้�ป่่วยจำำ�วััตถุุสิ่่�งของ 3 ชนิิด
ที่่�ไม่่สััมพัันธ์์กััน เช่่น ต้้นไม้้ รถยนต์์ มืือ แล้้วถามซ้ำำ��
ใน 3-5 นาทีี ผู้้�สููงอายุุปกติิส่่วนใหญ่่จำำ�ได้้อย่่างน้้อย 1
ถึึง 2 ชนิิด(22, 23)
2. ประเมิิ น ความเสี่่�ยงในการเกิิ ด ความ
สามารถในการทำำ�งานลดลง โดยใช้้เครื่่อ� งมืือคััดกรอง
เบื้้�องต้้น
การประเมิินผู้้�สููงอายุุแบบ CGA ต้้องใช้้เวลา
ในการประเมิิน อาจไม่่สามารถทำำ�ในผู้้�ป่่วยสููงอายุุทุุกราย
ที่่�เข้้ารัับการรัักษาในโรงพยาบาล ดัังนั้้�นหลายการศึึกษา
มีีการใช้้เครื่่�องมืือคััดกรองผู้้�สููงอายุุกลุ่่�มเสี่่�ยงในการเกิิด
ความสามารถในการทำำ�งานลดลง ซึ่่�งทำำ�ได้้ง่่ายและใช้้
ระยะเวลาสั้้�น(12, 24, 25) คืือ Hospital Admission Risk
Profile (HARP)(24) และ Clinical Index(12) ดัังแสดงใน
ตารางที่่� 4 และ 5 โดย Hospital Admission Risk Profile
ประกอบด้้วยคำำ�ถาม 3 ข้้อดัังแสดงในตารางที่่� 4 อัันได้้แก่่
อายุุ ความสามารถในการประกอบกิิจวััตรประจำำ�วัันขั้้�น
ซัับซ้้อน (IADL) และการประเมิินการรู้้�คิิดด้้วย modified
MMSE ซึ่่�งประกอบไปด้้วยคำำ�ถาม 21 หััวข้้อ ครอบคลุุม
การประเมิินการรู้้�คิิด ได้้แก่่ orientation (วััน วัันที่่� เดืือน ปีี
ฤดููกาล ชื่่�อเมืือง ประเทศ จัังหวััด โรงพยาบาล และ

ชั้้น� ของโรงพยาบาล) การประเมิินสมาธิิจดจ่่อ (สะกดคำำ�ว่่า
world ถอยหลัั ง ) และการประเมิิ น ความจำำ�ระยะสั้้� น
(โดยให้้พููดของ 3 สิ่่�ง แล้้วถามซ้ำำ�� ) คะแนนเต็็ม 21 คะแนน
โดย 15-21 คะแนน คิิดเป็็น 0 คะแนน และ 0-14 คะแนน
คิิดเป็็น 1 คะแนน Hospital Admission Risk Profile
มีีคะแนนเต็็มอยู่่�ทีี 5 คะแนน สามารถแบ่่งระดัับคะแนนเป็็น
3 กลุ่่�มคืื อ 0 ถึึ ง 1 คะแนน เป็็ น กลุ่่�มเสี่่�ยงต่ำำ�� 2 ถึึ ง
3 คะแนน เป็็นกลุ่่�มเสี่่�ยงปานกลาง และ 4 ถึึง 5 คะแนน
จัั ด เป็็ น กลุ่่�มเสี่่�ยงสููงต่่ อ การเกิิ ด ความสามารถในการ
ทำำ�งานลดลง และ Hospital Admission Risk Profile
ยัั ง สามารถใช้้คาดคะเนความเสี่่�ยงในการเสีี ยชีี วิิ ต
โดยคะแนนที่่�สููงสััมพัันธ์์กัับอััตราการเสีียชีีวิิตที่่�เพิ่่�มขึ้้�น
หลัังจากผู้้�ป่่วยออกจากโรงพยาบาลที่่� 1 เดืือน 3 เดืือน
และ 1 ปีี(25)
เครื่่�องมืือคััดกรองอีีกชนิิด คืือ Clinical Index(12)
ประกอบด้้วยการประเมิินปััจจััย 7 ข้้อ ดัังแสดงในตารางที่่� 5
โดยคะแนนรวมที่่�มากกว่่าหรืือเท่่ากัับ 7 คะแนน ถืือว่่ามีี
ความเสี่่�ยงสููงต่่อการเกิิดความสามารถในการทำำ�งานลดลง
ถึึงร้้อยละ 87 และคะแนนที่่�สููงนี้้�ยัังพบว่่าสััมพัันธ์์กัับ
ความรุุนแรงของการเกิิดความสามารถในการทำำ�งานลดลง
ทำำ�ให้้ผู้้�ป่่วยต้้องเข้้ารัับการดููแลในสถานพัักฟื้้�นคนชรา
เพิ่่�มขึ้้�น และอััตราการอยู่่�รอดในระยะยาว (long-term
survival) ลดลง

ตารางที่่� 4 เครื่่�องมืือ Hospital Admission Risk Profile (HARP) สำำ�หรัับคััดกรองผู้้�สููงอายุุกลุ่่�มเสี่่�ยงในการเกิิด
functional decline ในโรงพยาบาล(24, 25)
Hospital Admission Risk Profile

คะแนน

1. อายุุ
ต่ำำ��กว่่า 75 ปีี
75-84 ปีี
มากกว่่า 85 ปีี

0
1
2

2. Modified MMSE (Modified Mini-Mental State Examination)
15-21 คะแนน
0-14 คะแนน

0
1

3. ความสามารถในการประกอบกิิจวััตรประจำำ�วัันขั้้�นซัับซ้้อน (instrumental activities of daily
living, IADL)
สามารถทำำ�ได้้ 6-7 ข้้อ
สามารถทำำ�ได้้ 0-5 ข้้อ

0
2
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ตารางที่่� 5 เครื่่�องมืือ Clinical Index สำำ�หรัับคััดกรองผู้้สูู� งอายุุกลุ่่�มเสี่่�ยงในการเกิิด functional decline ในโรงพยาบาล
(ดััดแปลงมาจาก Mehta KM, Pierluissi E, Boscardin WJ, Kirby KA, Walter LC, Chren MM, et al.
A clinical index to stratify hospitalized older adults according to risk for new-onset disability.
Journal of the American Geriatrics Society. 2011;59(7):1206-16.(12))
ปัจจัยเสี่ยง

สัดส่วนความสัมพันธ์และระดับความ
เชื่อมั่น (Adjusted OR (%95 CI)

P-Value

คะแนน

1.8 (1.2–2.5)
2.8 (1.4–5.8)
2.6 (1.4–4.7)

0.002
0.004
0.001

1
2
2

2.0 (1.3–3.1)
3.1 (1.8–5.3)

0.001
<0.001

1
2

2.1 (1.4–3.2)
4.0 (2.2–7.0)
2.9 (1.8–4.6)

0.001
<0.001
<0.001

1
3
2

2.3 (1.5–3.6)

<0.001

1

2.7 (1.7–4.1)

<0.001

2

1. อายุ
80–89 ปี
อายุ ≥ 90 ปี
2. ความสามารถในการประกอบกิ จ วั ต ร
ประจ�ำวันขั้นซับซ้อน ต้องพึ่งพาผู้อื่น ≥ 3 ข้อ
ขึ้นไป เป็นเวลา 2 สัปดาห์ก่อนนอน
โรงพยาบาล
3. ความผิดปกติของการเคลื่อนไหว
ไม่สามารถวิ่งได้
ไม่สามารถขึ้นบันไดได้
4. ความสามารถในการประกอบกิ จ วั ต ร
ประจ�ำวันขั้นพื้นฐานขณะอยู่โรงพยาบาล
ต้องพึ่งพาผู้อื่น 2-3 ข้อ
ต้องพึ่งพาผู้อื่น 4-5 ข้อ
5. โรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลันหรือโรค
มะเร็งระยะแพร่กระจาย
6. ภาวะสมรรถภาพสมองถดถอยขั้นรุนแรง
(severe cognitive impairment)
7. ระดับ albumin ในเลือด < 3 กรัมต่อเดซิลติ ร

หมายเหตุุ odd ratio (OR) คืือ ความสััมพัันธ์์กัับการเกิิด functional decline, 95% confident interval (CI) คืือ
ระดัับความเชื่่�อมั่่�น
แนวทางป้้องกัันการเกิิดความสามารถในการทำำ�งาน
ลดลงในผู้้�สููงอายุุที่่�เข้้ารัับการรัักษาในโรงพยาบาล
ในผู้้�สููงอายุุที่่�เข้้ารัับการรัักษาในโรงพยาบาล
เมื่่�อประเมิินผู้้�ป่่วยกลุ่่�มเสี่่�ยงที่่�มีีโอกาสเกิิดความสามารถ

ในการทำำ�งานลดลงและใช้้การประเมิิน CGA เพื่่�อหา
สาเหตุุใ นการเกิิด functional decline ซึ่่�งจะนำำ�ไปสู่่�
การป้้องกัันการเกิิด ความสามารถในการทำำ�งานลดลง
ดัังแสดงในแผนภููมิิที่่� 1

แผนภูมิที่ 1 แนวทางการประเมินและป้องกันการเกิดความสามารถในการทางานลดลงในผู้สูงอายุที่เข้ารับการรักษาใน
โรงพยาบาล
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ผูป้ ่ วยสูงอายุที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล
มีความเสีย่ งดังแสดงในตารางที่ 6 หรือ Hospital Admission Risk Profile 4-5 คะแนน
หรือ Clinical Index ≥
≥ 7 คะแนน

ประเมินผูส้ งู อายุแบบรอบด้าน
(comprehensive geriatric assessment)
ปั ญหาด้านกายภาพ

ปั ญหาด้านสังคมและ
สิง่ แวดล้อม

ปั ญหาด้านสมองและจิตใจ

ปั ญหาด้านความสามารถใน
การประกอบกิจวัตรประจาวัน

ทีมสหสาขาวิชาชีพร่วมกันแก้ไขปั จจัยเสีย่ งและ
ให้การป้องกัน
(Multidisciplinary team interventions)

แผนภููมิิที่่� 1 แนวทางการประเมิินและป้้องกัันการเกิิดความสามารถในการทำำ�งานลดลงในผู้้�สููงอายุุ
ที่่�เข้้ารัับการรัักษาในโรงพยาบาล
ตารางที่่� 6 ผู้้�ป่่วยกลุ่่�มเสี่่�ยงที่่�ควรได้้รัับการประเมิินแบบ CGA(12, 24)
ผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงที่มีอย่างน้อย 1 ข้อดังต่อไปนี้ ควรได้รับการประเมินแบบ CGA
1. อายุมากกว่า 80 ปี
2. มีโรคหรือภาวะดังต่อไปนี้อย่างน้อย 1 ข้อได้แก่ โรคปอดเรื้อรัง ภาวะหัวใจล้มเหลวเรื้อรัง
โรคหลอดเลือดสมอง และโรคมะเร็ง
3. น�้ำหนักลดมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 5 ภายใน 6 เดือน
4. มีภาวะดังต่อไปนีอ้ ย่างนอ้ ย 1 ขอ้ ไดแ้ ก่ การรู้คิดลดลง (cognitive impairment) ภาวะซึมสับสนเฉียบพลัน (delirium)
หรือภาวะสมองเสื่อม (dementia)
5. มีความสามารถในการท�ำกิจวัตรประจ�ำวัน BADL ที่โรงพยาบาลลดลงอย่างน้อย 1 อย่าง
6. มีปัญหาการเดินไม่มั่นคง หรือหกล้มตั้งแต่ 2 ครั้งขึ้นไปใน 1 ปี
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ก า ร ป ร ะ เ มิิ น ผู้้ � สูู ง อ า ยุุ แ บ บ ร อ บ ด้้ า น
(comprehensive geriatric assessment) ร่่ ว มกัั บ
ทีีมสหสาขาวิิชาชีีพได้้แก่่ ทีีมแพทย์์ ทีีมพยาบาล (พยาบาล
ดููแลหลััก พยาบาลส่่งต่่อดููแลผู้้ป่� ว่ ยต่่อเนื่่�องและพยาบาล
จากหน่่วยเยี่่�ยมบ้้าน) เภสััชกร นัักกายภาพบำำ�บััดและ
นัักสัังคมสงเคราะห์์ ร่่วมกัันประเมิินผู้้�ป่่วยและวางแผน
การดููแลเพื่่�อแก้้ไขปััจจััยเสี่่�ยงและป้้องกัันการเกิิดความ
สามารถในการทำำ�งานลดลง (Multidisciplinary team
interventions) ซึ่่�งมีีข้้อมููลจากการทบทวนวรรณกรรม
อย่่างเป็็นระบบพบว่่า สามารถลดการเกิิดความสามารถ
ในการทำำ�งานลดลง รวมไปถึึง การอััตราการมาห้้องฉุุกเฉิิน
อััตราการกลัับนอนโรงพยาบาลซ้ำำ�� และอััตราการเสีียชีวิี ติ (26)
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นอกจากนี้้�มีีหลายการศึึกษาสนัับสนุุนการให้้โปรแกรม
ออกกำำ�ลัังกายอย่่างเหมาะสมสำำ�หรัับผู้้�สููงอายุุที่่�เข้้ารัับ
การรัักษาในโรงพยาบาล ช่่วยลดการเกิิดความสามารถ
ในการทำำ�งานลดลง (27) และลดระยะเวลาการนอน
โรงพยาบาลและค่่ า ใช้้จ่่ า ยในการรัั ก ษาพยาบาล (28)
แนวทางการป้้ อ งกัั น ผู้้ � ป่ ่ ว ยสููงอายุุ ก ลุ่่�มเสี่่�ยงที่่�เข้้ารัั บ
การรัักษาในโรงพยาบาลเพื่่�อลดการเกิิดความสามารถ
ในการทำำ�งานลดลง ประกอบไปด้้วย 3 ขั้้�นตอนได้้แก่่
การดููแลผู้้ � ป่ ่ ว ยระหว่่ า งอยู่่�โรงพยาบาล การเตรีี ย ม
ความพร้้อมผู้้�ป่่วยก่่อนกลัับบ้้าน และการดููแลต่่อเนื่่�อง
หลัังจากที่่�ผู้ป่�้ ว่ ยออกจากโรงพยาบาล ดัังแสดงในตารางที่่� 7

ตารางที่่� 7 แนวทางการป้้องกัันผู้้ป่� ว่ ยสููงอายุุกลุ่่�มเสี่่�ยงที่่�เข้้ารัับการรัักษาในโรงพยาบาลเพื่่�อลดการเกิิดความสามารถ
ในการทำำ�งานลดลง(19, 20, 26-28)
ขั้นตอนการป้องกันการเกิด
ความสามารถในการท�ำงานลดลง
1. การดูแลผู้ป่วยระหว่างอยู่โรงพยาบาล
- คััดกรองผู้้�ป่่วยกลุ่่�มเสี่่�ยงหลัังจากเข้้ารัับการรัักษาใน
โรงพยาบาลภายใน 48 ชั่่�วโมง
- ประเมิินผู้้�ป่่วยโดยใช้้การประเมิินผู้้�สููงอายุุแบบ CGA

วิธีการป้องกันการเกิดความสามารถ
ในการท�ำงานลดลง
- แพทย์์รัักษาผู้้�สููงอายุุประเมิินผู้้�ป่่วยกลุ่่�มเสี่่�ยงโดยเน้้น
การประเมิินทางกายภาพ และการประเมิินการรู้้�คิิด
และจิิตใจ
- พยาบาลประเมิินด้้านการประกอบกิิจวััตรประจำำ�วััน
และด้้านสัังคม
- ทบทวนยาผู้้�ป่่วยทั้้�งหมดโดยบุุคลากรทางการแพทย์์
และสั่่�งยาอย่่างเหมาะสมโดยแพทย์์ผู้้�รัักษา
- ปรึึกษาทีีมกายภาพบำำ�บััดตั้้�งแต่่แรกถ้้าไม่่มีีข้้อห้้าม
และให้โปรแกรมการออกก�ำลังกายอย่างเหมาะสม
- ประชุมร่วมกันระหว่างสหสาขาวิชาชีพเพือ่ วางแผนการ
ดูแลรักษาผู้ป่วย (multidisciplinary team interventions)
อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง
- ให้ค�ำแนะน�ำกับผู้ป่วยและญาติเกี่ยวกับการรักษา
และการป้องกันการเกิด functional decline เน้นการ
มีการเคลื่อนไหว ประกอบกิจวัตรประจ�ำวันที่พอท�ำได้
อย่างปลอดภัยในขณะอยู่โรงพยาบาล
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ตารางที่่� 7 แนวทางการป้้องกัันผู้้ป่� ว่ ยสููงอายุุกลุ่่�มเสี่่�ยงที่่�เข้้ารัับการรัักษาในโรงพยาบาลเพื่่�อลดการเกิิดความสามารถ
ในการทำำ�งานลดลง(19, 20, 26-28) (ต่่อ)
ขั้นตอนการป้องกันการเกิด
ความสามารถในการท�ำงานลดลง

วิธีการป้องกันการเกิดความสามารถ
ในการท�ำงานลดลง

2. การเตรียมความพร้อมผู้ป่วยก่อนกลับบ้าน
โดยประชุุมร่่วมกัันระหว่่างสหสาขาวิิชาชีีพ
(multidisciplinary team interventions) เตรีียมความพร้้อม
ผู้้�ป่่วยก่่อนกลัับบ้้านเมื่่�อโรคทางกาย พ้้นจากอาการวิิกฤต
โดยประเมิินดัังต่่อไปนี้้�
- ประเมินความพร้อมของผู้ป่วย

- ประเมินความพร้อมของญาติหรือผู้ดูแล

- ประเมินความพร้อมของบ้านหรือสถานพักฟื้น
และสถานบริการสาธารณสุขที่อยู่ใกล้

- แพทย์ประเมินอาการของภาวะหรือโรคที่ท�ำให้ผู้ป่วย
มานอนโรงพยาบาล
- แพทย์ประเมินการแกไ้ ขสาเหตุของการเกิด functional
decline
- พยาบาลและทีมกายภาพบ�ำบัดประเมินและให้การ
ฟื้นฟูความสามารถในการดูแลตนเองของผู้ป่วย
- แพทย์ ใ ห ้ ค� ำ แนะน� ำ การดู แ ลตนเองกั บ ผู้ป่ ว ยและ
ประเมินความเข้าใจของผู้ป่วยโดยให้ผู้ป่วยอธิบายสิ่งที่
แพทย์แนะน�ำ (teach back technique)
- แพทย์และเภสัชกรผู้ดแู ลทบทวนยาของผู้ป่วย หยุดยา
ทีห่ มดขอ้ บ่งชี้ และหลีกเลีย่ งยาทีไ่ ม่เหมาะสมในผู้สงู อายุ
- เภสัชกรให้ค�ำแนะน�ำการบริหารยาของผู้ป่วยโดยใช้
teach back technique
- พยาบาลเตรียมความพร้อมในกรณีที่ผู้ป่วยมีความ
จ�ำเป็นในการใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์
- แพทย์ แ ละพยาบาลประเมิ น หาผู้ดูแ ลหลั ก อาจมี
มากกว่า 1 คน
- แพทย์และพยาบาลประเมินผู้ดูแลหลักทุกคนในด้าน
ความรู้ความเข้าใจและความสามารถในการดูแลผู้ป่วย
โดยใช้ teach back technique
-เภสัชกรให้ความรู้ในด้านการดูแลและการบริหารยาของ
ผู้ป่วยกับญาติหรือผู้ดูแล
- พยาบาลประเมินและใหค้ ำ� แนะน�ำในการจัดสถานทีใ่ ห้
ปลอดภัยส�ำหรับผู้ป่วย
- แพทย์และพยาบาลประเมินความสะดวกในการเดิน
ทาง ในกรณีไม่สะดวกเดินทางมีการเตรียมข้อมูลส่งต่อ
ผู้ป่วยอย่างเหมาะสมไปยังสถานพยาบาลที่อยู่ใกล้
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ตารางที่่� 7 แนวทางการป้้องกัันผู้้ป่� ว่ ยสููงอายุุกลุ่่�มเสี่่�ยงที่่�เข้้ารัับการรัักษาในโรงพยาบาลเพื่่�อลดการเกิิดความสามารถ
ในการทำำ�งานลดลง(19, 20, 26-28) (ต่่อ)
ขั้นตอนการป้องกันการเกิด
ความสามารถในการท�ำงานลดลง

วิธีการป้องกันการเกิดความสามารถ
ในการท�ำงานลดลง

3. การดูแลต่อเนื่องหลังจากที่ผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาล

- พยาบาลและทีมกายภาพบ�ำบัดให้ค�ำแนะน�ำด้าน
โภชนาการ การดู แ ลด้ า นกิ จ วั ต รประจ� ำ วั น รวมถึ ง
โปรแกรมการออกก� ำลั ง กายที่ เ หมาะสมที่ บ้ า น หาก
จ�ำเป็นต้องมีการติดตามเรื่องความสามารถในการช่วย
เหลือตัวเอง ก็ควรวางแผนการติดตามให้เหมาะสม
- พยาบาลโทรศัพท์ตดิ ตามประเมินอาการ ความร่วมมือ
ในการรักษา และภาวะแทรกซ้อนของผู้ป่วยภายหลัง
ออกจากโรงพยาบาล ภายใน 1 สัปดาห์
- แพทย์ นั ด ติ ด ตามการรั ก ษาภายหลั ง ออกจาก
โรงพยาบาล

บทสรุป

4.

ในบทความนี้้�จะเห็็นได้้ว่่า ผู้้�สููงอายุุมีีความ
เสี่่�ยงสููงในการเกิิ ด ความสามารถในการทำำ�งานลดลง
โดยมีีปััจจััยเสี่่�ยงหลายด้้าน โดยเฉพาะผู้้�สููงอายุุที่่�เข้้า
รัับการรัักษาในโรงพยาบาล ดัังนั้้�นต้้องอาศััยการประเมิิน
ผู้้�สููงอายุุอย่่างครอบคลุุม (comprehensive geriatric
assessment, CGA) และแก้้ไขปััจจััยเสี่่�ยงรวมทั้้�งหา
สาเหตุุและให้้การป้้องกัันการเกิิด functional decline
ซึ่่� ง จ ะ ช่ ่ ว ยล ด ร ะ ย ะ เ ว ล า ก า ร น อ น โ ร ง พ ย า บ า ล
อััตราการเสีียชีีวิิต อััตราการกลัับมานอนโรงพยาบาลซ้ำำ��
ค่่าใช้้จ่่ายในการรัักษาพยาบาล และช่่วยให้้ผู้้�สููงอายุุ
มีี คุุ ณ ภาพชีี วิิ ต ที่่�ดีี สามารถพึ่่�งพาตนเองได้้ และ
ลดภาระต่่อครอบครััวและสัังคมได้้
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