ชื่อผู้ป่วย: ...........................................

วันที่..................................

แบบประเมินความรู้ความเข้าใจจีพีค็อก (ฉบับภาษาไทย)
ขั้นตอนที่ 1: ทดสอบผู้ป่วย
ทุกข้อคาถามควรถามเพียงครั้งเดียวยกเว้นแต่มีการระบุไว้
ชื่อและที่อยู่สาหรับการระลึกได้
1. “ฉันก้ำลังจะบอกชื่อและที่อยู่ให้กับคุณ หลังจำกที่พูดไปแล้วฉันต้องกำรให้คุณพูดซ้ำตำมที่ฉัน
พูด ตอนนีให้จ้ำชื่อและที่อยู่นีไว้ก่อนเพรำะว่ำฉันก้ำลังจะขอให้คุณบอกฉันอีกครังในอีกไม่กี่นำทีนี
: นำยจันทร์ ดวงดี, บ้ำนเลขที่ 42 ถนนรอบเมือง, เชียงใหม่” (ให้ผปู้ ่วยพูดตำมถ้ำหำกไม่ถูกต้องผู้
ทดสอบสำมำรถบอกซ้ำได้มำกที่สุด 4 ครัง)
การรับรู้เวลา
2. วันนีวันที่เท่ำไร (ต้องตอบให้ถูกต้องเท่ำนัน)

ถูกต้อง

ไม่ถูกต้อง

การวาดนาฬิกา (ใช้กระดำษทดสอบที่เตรียมไว้ให้ )
3. กรุณำใส่ตัวเลขบนหน้ำปัดนำฬิกำเพื่อระบุเวลำเป็นชั่วโมง (ต้องเว้น
ช่องว่ำงให้ถูกต้อง)
4. ให้วำดเข็มนำฬิกำแสดงเวลำสิบเอ็ดนำฬิกำสิบนำที (11.10)
ข้อมูล
5. ช่วยเล่ำให้ฟังว่ำเร็ว ๆ นี มีข่ำวอะไรบ้ำง (เร็วๆ นี= ในช่วงสัปดำห์ที่
แล้ว ถ้ำค้ำตอบที่ได้เป็นค้ำตอบทั่ว ๆ ไป ยกตัวอย่ำงเช่น “สงครำม”,
“ฝนตกหนัก”, ให้ถำมรำยละเอียดด้วย ให้คะแนนเมื่อได้ค้ำตอบที่
เฉพำะเจำะจงเท่ำนัน)
การระลึกได้
6. ชื่อและที่อยู่ที่ฉันขอให้คุณจ้ำไว้คอื อะไร
จันทร์
ดวงดี
42
ถนนรอบเมือง
เชียงใหม่
(ให้รวมคะแนนข้อที่ถูกต้องทังหมด)
(คะแนนเต็ม 9) “ถูกต้อง” ได้ 1 คะแนน “ไม่ถูกต้อง”ได้ 0 คะแนน

/9

ถ้ำผู้ป่วยได้คะแนน 9 ไม่มปี ัญหำควำมรูค้ วำมเข้ำใจบกพร่องและไม่จ้ำเป็นต้องได้รับกำรทดสอบอื่นต่อไป
ถ้ำผู้ป่วยได้คะแนน 5-8 ต้องกำรข้อมูลเพิ่มเติมให้ด้ำเนินกำรต่อในขันตอนที่ 2 ในส่วนของผู้ให้ข้อมูล
ถ้ำผู้ป่วยได้คะแนน 0-4 แสดงว่ำมีปัญหำควำมรูค้ วำมเข้ำใจบกพร่องให้ด้ำเนินกำรตรวจสอบตำมมำตรฐำนต่อไป

ขั้นตอนที่ 2: สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล
วันที่______________
ชื่อผู้ให้ข้อมูล:________________________________________
ความสัมพันธ์กับผู้ป่วย, ตัวอย่าง ผู้ให้ข้อมูลเป็น :__________________ของผู้ป่วย
คำถำมทังหกข้
้ อนี ้ให้ ถำมผู้ป่วยโดยเปรี ยบเทียบกับเมื่อตอนทีเ่ ขำ/เธอยังปกติดีหรื อในช่วง 5-10 ปี ที่ผำ่ นมำ

ใช่

1.ผูป้ ่วยมีปัญหำเกี่ยวกับกำรจ้ำสิ่งต่ำงๆ ที่เพิ่งเกิดขึน
ในช่วงเร็ว ๆ นีมำกกว่ำที่เธอ / เขำเคยเป็นหรือไม่
2.ผูป้ ่วยลืมเรื่องที่คุยกันหลังจำกที่ผ่ำนไป 2-3 วัน
หรือไม่
3.ในขณะที่พูดผูป้ ่วยมีควำมยำกล้ำบำกมำกขึนในกำร
หำค้ำที่ถูกต้องหรือมีแนวโน้มที่จะใช้ค้ำผิดบ่อยมำกขึน
หรือไม่
4.ผูป้ ่วยมีควำมสำมำรถในกำรจัดกำรเงินและเรื่องที่
เกี่ยวกับทำงกำรเงินน้อยลงหรือไม่ (ตัวอย่ำง เช่น กำร
จ่ำยเงินตำมบิล, งบประมำณ)

ไม่ใช่

ไม่
ทราบ

ไม่
สามารถ
นามาใช้
ได้ (Na)

ชื่อผู้ป่วย: ...........................................

วันที่..................................
ใช่

ไม่ใช่

ไม่
ทราบ

ไม่
สามารถ
นามาใช้
ได้ (Na)

5.ผูป้ ่วยมีควำมสำมำรถในกำรจัดกำรเกี่ยวกับยำด้วย
ตนเองน้อยลงหรือไม่ (ตังแต่กำรเตรียมกำรจัดยำตำม
ตำรำงเวลำและกำรใช้ยำตำมแพทย์สั่ง)
6.ผูป้ ่วยมีควำมจ้ำเป็นที่จะได้รับควำมช่วยเหลือในกำร
เดินทำงด้วยยำนพำหนะมำกขึนหรือไม่ (ยำนพำหนะ
ส่วนตัวหรือยวดยำนสำธำรณะถ้ำผูป้ ่วยมีควำม
ยำกล้ำบำกเนื่องจำกปัญหำทำงด้ำนร่ำงกำย
ตัวอย่ำงเช่น ขำไม่ดีให้ท้ำเครื่องหมำยในช่อง “ไม่ใช่”)
(เพื่อให้ได้คะแนนรวมทั้งหมด ให้รวมจานวนข้อที่ตอบว่า “ไม่ใช่” “ไม่ทราบ” “ไม่สามารถนามาใช้ได้”
เข้าด้วยกัน)
คะแนนรวมทัง้ หมด (คะแนนเต็ม 6)
“ไม่ใช่” “ไม่ทรำบ” “ไม่สำมำรถน้ำมำใช้ได้” ได้ 1 คะแนน “ใช่” ได้ 0 คะแนน
ถ้าผู้ป่วยได้คะแนน 0-3 ถือว่ามีความบกพร่องด้านความรูค้ วามเข้าใจ ให้ดาเนินการตรวจสอบตาม
มาตรฐานต่อไป
แนวทางการให้คะแนน
การวาดรูปนาฬิกา
- ส้ำหรับกำรตอบที่ถูกต้องในค้ำถำมข้อที่ 3 ตัวเลข 12, 3, 6 และ 9 ควรอยู่ในต้ำแหน่งที่ถูกต้องและ
ตัวเลขอื่นๆ ควรวำงอยู่ในต้ำแหน่งที่ถูกต้องโดยประมำณ
- ส้ำหรับค้ำตอบที่ถูกต้องในค้ำถำมข้อที่ 4 เข็มนำฬิกำควรชีไปที่เลข 11 และเลข 2 แต่ไม่ถือว่ำผิดถ้ำ
ผู้ป่วยไม่สำมำรถแยกแยะเข็มสันและเข็มยำวได้
ข้อมูลข่าวสาร
-ตรำบใดที่ผู้ป่วยสำมำรถแสดงกำรรับรู้เรื่องรำวของข่ำวล่ำสุดได้ เขำไม่จ้ำเป็นต้องให้รำยละเอียดยำว
เกินไป ถ้ำค้ำตอบเป็นค้ำทั่วๆ ไปเช่น “สงครำม” “ฝนตกหนัก” ให้ถำมรำยละเอียดเพิ่มเติม ถ้ำไม่สำมำรถให้
รำยละเอียดได้ให้ถือว่ำค้ำตอบนันไม่ถูกต้อง
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