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แบบประเมินความสามารถในการทํากิจวัตรประจําวันพ้ืนฐานและซับซอน 

แบบประเมินความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน ดัชนีบารเธล 

The Modified Barthel Activities of Daily Index (MBAI) คะแนนเต็ม 20 คะแนน  

รายการ คะแนน 

1. Feeding (รับประทานอาหารเมื่อเตรียมสํารับไว) 

0 ไมสามารถตักอาหารเขาปากได 

1 ตักอาหารเองได แตตองมีคนชวย เชน ชวยใชชอนตักเตรียมไวใหหรือตัดใหเปนช้ินเล็กๆ ไวลวงหนา 

2 ตักอาหารและชวยตัวเองไดเปนปกติ 

 

2. Grooming (ลางหนา, หวีผม, แปรงฟน, โกนหนวด, ในระยะ 24-48 ชั่วโมง) 

0 ตองการความชวยเหลือ 

1 ทําเองได (รวมท้ังท่ีทําเองได ถาเตรียมอุปกรณไวให) 

 

3. Transfer (ลุกจากท่ีนอน หรือจากเตียงไปเกาอ้ี) 

0 ไมสามารถน่ังได (น่ังแลวและลมเสมอ) หรือตองใชคน 2 คน ชวยยกข้ึน 

1 ตองการความชวยเหลืออยางมากจึงจะน่ังได เชน ตองใชคนท่ีแข็งแรงหรือมีทักษะ 1 คนพยุงหรือดันข้ึนมาจึงจะน่ังอยูได 

2 ตองการความชวยเหลือบาง เชน บอกใหทําตาม หรือชวยพยุงตัวเล็กนอย หรือตองมีคนดูแลเพ่ือความปลอดภัย 

3 ทําไดเอง 

 

4. Toilet (ใชหองสุขา) 

0 ชวยตัวเองไมได 

1 ทําเองไดบาง (อยางนอยทําความสะอาดตัวเองไดหลังจากเสร็จธุระ) แตตองการความชวยเหลือในบางสิ่งชวยตัวเองไดดี (ข้ึน

น่ังและลงโถสวมไดเอง, ทําความสะอาดไดเรียบรอยหลังเสร็จธุระ, ถอดใสเสื้อผาไดเรียบรอย) 

2 ชวยตัวเองไดดี (ข้ึนน่ังและลงจากโถสวมไดเอง ทําความสะอาดเรียบรอยหลังจากเสร็จธุระ ถอดใสเสื้อผาไดเรียบรอย) 

 

5. Mobility (การเคลื่อนท่ีภายในหองหรือบาน) 

0 เคลื่อนท่ีไปไหนไมได 

1 ตองใชรถเข็นชวยตัวเองใหเคลื่อนท่ีไดเอง (ไมตองมีคนเข็นใหและจะตองเขาออกมุมหองหรือประตูได) 

2 เดินหรือเคลื่อนท่ีโดยมีคนชวย เชน พยุง หรือบอกใหทําตามหรือตองใหความสนใจ ดูแลเพ่ือความปลอดภัย 

3 เดินหรือเคลื่อนท่ีไดเอง 

 

6. Dressing (การสวมใสเสื้อผา) 

0 ตองมีคนสวมใสให ชวยตัวเองแทบไมไดหรือไดนอยมาก 

1 ชวยตัวเองไดรอยละ 50 ท่ีเหลือตองมีคนชวย 

2 ชวยตัวเองไดดี (รวมท้ังการติดกระดุม รูดซิป หรือใชเสื้อผาท่ีดัดแปลงใหเหมาะสมก็ได) 

 

7. Stairs (การขึ้นลงบันได 1 ชั้น) 

0 ไมสามารถทําเองได 

1 ตองการคนชวย 

2 ข้ึนลงไดเอง (ถาตองการใชเครื่องชวยเดิน เชน Walker จะตองเอาข้ึนลงไดเอง) 
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รายการ คะแนน 

8. Bathing (การอาบน้ํา) 

0 ตองมีคนชวยหรือทําให 

1 อาบนํ้าเองได 

 

9. Bowel (การกลั้นและการถายอุจจาระ) 

0 กลั้นไมได หรือตองสวนอุจจาระ หรือใชยาระบายอยูเสมอ 

1 กลั้นไมไดเปนบางครั้ง 

2 กลั้นไดปกต ิ

 

10. Bladder (การกลั้นปสสาวะ) 

0 กลั้นไมได หรือใสสายสวนปสสาวะ หรือตอง CIC 

1 กลั้นไมไดเปนบางครั้ง 

2 กลั้นไดปกต ิ
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แบบประเมินความสามารถในการทํากิจวัตรประจําวัน  

(Instrument Activities of Daily Living Scale : IADL) 

A การใชโทรศัพท  E การซักผา  

1. ใชโทรศัพทไดดวยตนเอง เชน คนหาหมายเลขและกดโทรออกได 

2. โทรออกเฉพาะ 2-3 เบอรท่ีคุนเคย 

3. รับโทรศัพท แตโทรออกไมได 

4. ไมไดใชโทรศัพทเลย 

(1) 

(1) 

(1) 

(0) 

1. ซักผาไดดวยตนเอง 

2. ซักผาช้ินเล็กๆ หรือถุงเทาได 

3. ตองใหคนอ่ืนซักเสื้อผาให 

(1) 

(1) 

(0) 

B การจายตลาดหรือซ้ือของ  F การเดินทางหรือการใชยานพาหนะ  

1. จัดการซื้อสิ่งของตามท่ีตองการไดดวยตนเอง 

2. ซื้อสินคาท่ีมีราคาไมแพงไดดวยตนเอง 

3. ตองการคนชวยเหลือในการจายตลาดหรือซื้อสิ่งของ 

4. ไมสามารถจายตลาดหรือซื้อสิ่งของไดเลย 

(1) 

(0) 

(0) 

(0) 

1. สามารถเดินทางไดดวยตนเองโดยขับรถสวนตัวหรือใชพาหนะ

โดยสารสาธารณะ เชน รถเมล เรือเมล รถไฟฟา เปนตน 

2. สามารถเดินทางโดยรถรับจางเหมาะ เชน การใชรถแทกซี่ไดดวย

ตนเอง 

3. เดินทางดวยพาหนะโดยสารสาธารณะพรอมกับผูดูแลได 

4. เดินทางโดยรถรับจางเหมา เชน รถแทกซี่ พรอมกับผูดูแล 

5. ไมสามารถเดินทางไดเลย 

(1) 
 

(1) 

 

(1) 

(0) 

(0) 

 

C การเตรียมอาหาร  G การรับประทานยา  

1. วางแผน ปรุงและจัดสํารับอาหารไดเหมาะสมดวยตนเอง 

2. ปรุงอาหารไดครบถามีการเตรียมสวนประกอบไวให 

3. อุนอาหารและจัดโตะอาหารไดหรือเตรียมอาหารได แตไม

เพียงพอกับจํานวนคน 

4. ตองการความชวยเหลือในการเตรียมอาหารท่ีมีการปรุงสําเร็จ

และจัดสํารับให 

(1) 

(0) 

(0) 

 

(0) 

1. รับประทานยาถูกตองตามขนาดและเวลาท่ีกําหนดดวยตนเอง 

2. รับประทานยาเองได ถามีคนอ่ืนจัดเตรียมไวให 

3. ไมสามารถจัดการหรือรับประทานยาเองไดเลย 

(1) 

(0) 

(0) 

 

D การทํางานบาน  H การจัดการการเงิน  

1. จัดการดูแลบานท้ังหมดไดดวยตนเองหรือไดรับการชวยเหลือเปน

บางครั้ง 

2. ทํางานบานเบาๆ ไดเอง เชน การลางจาน การทําเตียง 

3. ทํางานบานเบาๆ ได แตไมคอยเรียบรอยหรือสะอาด 

4. ตองการความชวยเหลือในการจัดการงานบาน 

5. ไมสามารถทํางานบานไดเลย 

(1) 

 

(1) 

(1) 

(1) 

(0) 

1. จัดการธุรกรรมการเงินไดดวยตนเอง เชน การใชเงินอยาง

เหมาะสม เชน เขียนเช็ค การติดตอกับธนาคารหรือการจายคานํ้าคา

ไฟ หรือเก็บสะสมเงินรายได ดวยตนเอง 

2. ใชจายเงินเล็กๆ นอยๆ ประจําวันได แตตองการความชวยเหลือ

เมื่อติดตอกับธนาคารหรือใชจายเงินท่ีมีจํานวนมาก 

3. ไมสามารถจัดการเรื่องเงินไดเลย 

(1) 
 

 

(1) 

 

(0) 
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