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รหสั ค าอธิบาย 

1B1200 การตรวจคดักรองผูสู้งอายท่ีุมีภาวะหกลม้ พบวา่ไม่มีความเส่ียง 

1B1201 การตรวจคดักรองผูสู้งอายท่ีุมีภาวะหกลม้ พบวา่มีความเส่ียง ใหค้  าแนะน าและรักษา 
1B1202 การตรวจคดักรองผูสู้งอายท่ีุมีภาวะหกลม้ พบวา่มีความเส่ียงส่งรักษาต่อ 
1B1209 การตรวจคดักรองผูสู้งอายท่ีุเส่ียงภาวะหกลม้ไม่ระบุรายละเอียด 
1B1220 การตรวจคดักรองสมรรถภาพสมอง (ภาวะสมองเส่ือม) โดยแบบAMT ในผูสู้งอายพุบวา่ปกติ 
1B1221 การตรวจคดักรองสมรรถภาพสมอง (ภาวะสมองเส่ือม) โดยแบบ AMT ในผูสู้งอายพุบวา่ผิดปกติ ใหค้  าแนะน าและรักษา 
1B1223 การตรวจคดักรองสมรรถภาพสมอง (ภาวะสมองเส่ือม) โดยแบบ AMT ในผูสู้งอายพุบวา่ผิดปกติและส่งไปรักษาต่อ 
1B1224 การตรวจคดักรองสมรรถภาพสมอง (ภาวะสมองเส่ือม) โดยแบบ MMSE-T 2002 ในผูสู้งอายพุบวา่ปกติ 
1B1225 การตรวจคดักรองสมรรถภาพสมอง (ภาวะสมองเส่ือม) โดยแบบ MMSE-T 2002 ในผูสู้งอายพุบวา่ผิดปกติ ใหค้  าแนะน าและ

รักษา 
1B1226 การตรวจคดักรองสมรรถภาพสมอง (ภาวะสมองเส่ือม) โดยแบบ MMSE-T 2002 ในผูสู้งอายพุบวา่ผิดปกติและส่งไปรักษา

ต่อ 
1B1229 การตรวจคดักรองสมรรถภาพสมอง (ภาวะสมองเส่ือม) โดยแบบ AMT/ MMSE-T 2002 ในผูสู้งอาย ุไม่ระบุรายละเอียด 
1B1230 การตรวจคดักรองความเส่ียงโรคหวัใจและหลอดเลือดสมองในผูสู้งอาย ุพบวา่ไม่มีความเส่ียง 
1B1231 การตรวจคดักรองความเส่ียงโรคหวัใจและหลอดเลือดสมองในผูสู้งอาย ุพบวา่มีความเส่ียง 
1B1232 การตรวจคดักรองความเส่ียงโรคหวัใจและหลอดเลือดสมองในผูสู้งอาย ุพบวา่มีความเส่ียงสูง 
1B1234 การตรวจคดักรองความเส่ียงโรคหวัใจและหลอดเลือดสมองในผูสู้งอาย ุพบวา่มีความเส่ียงสูงมาก ใหค้  าแนะน า / รักษา 
1B1235 การตรวจคดักรองความเส่ียงโรคหวัใจและหลอดเลือดสมองในผูสู้งอายพุบวา่มีความเส่ียงสูงมาก รักษาต่อ 
1B1239 การตรวจคดักรองความเส่ียงโรคหวัใจและหลอดเลือดสมองในผูสู้งอาย ุ ไม่ระบุรายละเอียด 
1B1240 การตรวจคดักรองสายตาระยะใกลใ้นผูสู้งอายพุบวา่ไม่มีปัญหา 
1B1241 การตรวจคดักรองสายตาระยะใกลใ้นผูสู้งอายพุบวา่มีปัญหาใหค้  าแนะน าและรักษา 
1B1242 การตรวจคดักรองสายตาระยะใกลใ้นผูสู้งอายพุบวา่มีปัญหาส่งไปรักษาต่อ 
1B1243 การตรวจคดักรองสายตาระยะไกลในผูสู้งอายพุบวา่ไม่มีปัญหา 
1B1244 การตรวจคดักรองสายตาระยะไกลในผูสู้งอายพุบวา่มีปัญหาใหค้  าแนะน าและรักษา 
1B1245 การตรวจคดักรองสายตาระยะไกลในผูสู้งอายพุบวา่มีปัญหาส่งไปรักษาต่อ 
1B1249 การตรวจคดักรองสายตาระยะใกล/้ระยะไกลในผูสู้งอายไุม่ระบุรายละเอียด 
1B1250 การตรวจคดักรองความเส่ียงตอ้กระจกในผูสู้งอายพุบวา่ไม่มีปัญหา 
1B1251 การตรวจคดักรองความเส่ียงตอ้กระจกในผูสู้งอายพุบวา่มีปัญหาใหค้  าแนะน าและรักษา 
1B1252 การตรวจคดักรองความเส่ียงตอ้กระจกในผูสู้งอายพุบวา่มีปัญหาส่งไปรักษาต่อ 
1B1253 การตรวจคดักรองความเส่ียงตอ้หินในผูสู้งอายพุบวา่ไม่มีปัญหา 
1B1254 การตรวจคดักรองความเส่ียงตอ้หินในผูสู้งอายพุบวา่มีปัญหาใหค้  าแนะน าและรักษา 



รหสั ค าอธิบาย 

1B1255 การตรวจคดักรองความเส่ียงตอ้หินในผูสู้งอายพุบวา่มีปัญหาส่งไปรักษาต่อ 
1B1256 การตรวจคดักรองความเส่ียงโรคจอประสาทตาเส่ือมจากอายใุนผูสู้งอายพุบวา่ไม่มีปัญหา 
1B1257 การตรวจคดักรองความเส่ียงโรคจอประสาทตาเส่ือมจากอายใุนผูสู้งอายพุบวา่มีปัญหาใหค้  าแนะน า และรักษา 
1B1258 การตรวจคดักรองความเส่ียงโรคจอประสาทตาเส่ือมจากอายใุนผูสู้งอายพุบวา่มีปัญหา ส่งไปรักษาต่อ 
1B1259 การตรวจคดักรองความเส่ียงตอ้กระจก  / ตอ้หิน / จอประสาทตาเส่ือมจากอาย ุในผูสู้งอาย ุไม่ระบุรายละเอียด 

1B1260 การตรวจคดักรองพฤติกรรมเส่ียงต่อสุขภาพช่องปากในผูสู้งอายพุบวา่พฤติกรรมเหมาะสม 
1B1261 การตรวจคดักรองพฤติกรรมเส่ียงต่อสุขภาพช่องปากในผูสู้งอายพุบวา่พฤติกรรมไม่เหมาะสม และแนะน าใหค้วามรู้ 
1B1269 การตรวจคดักรองพฤติกรรมเส่ียงต่อสุขภาพช่องปากในผูสู้งอายไุม่ระบุรายละเอียด 
1B1270 การตรวจคดักรองขอ้เข่าเส่ือมทางคลินิกในผูสู้งอายพุบวา่ปกติ 
1B1271 การตรวจคดักรองขอ้เข่าเส่ือมทางคลินิกในผูสู้งอายพุบวา่ผิดปกติ ใหค้  าแนะน าและรักษา 
1B1272 การตรวจคดักรองขอ้เข่าเส่ือมทางคลินิกในผูสู้งอายพุบวา่ผิดปกติและส่งรักษาต่อ 
1B1273 การตรวจคดักรองสมรรถนะผูสู้งอายเุก่ียวกบัการดูแลระยะยาวพบวา่ไม่ตอ้งดูแลระยะยาว 
1B1274 การตรวจคดักรองสมรรถนะผูสู้งอายเุก่ียวกบัการดูแลระยะยาวพบวา่ตอ้งเฝ้าระวงั ใหค้  าแนะน าและติดตาม 
1B1275 การตรวจคดักรองสมรรถนะผูสู้งอายเุก่ียวกบัการดูแลระยะยาวพบวา่ตอ้งดูแลระยะยาว ใหค้  าแนะน าและดูแลต่อเน่ือง 
1B1279 การตรวจคดักรองขอ้เข่าเส่ือมทางคลินิก ในผูสู้งอาย ุ/ สมรรถนะผูสู้งอายเุก่ียวกบัการดูแลระยะยาว ไม่ระบุรายละเอียด 
1B1280 การตรวจคดักรองสมรรถนะผูสู้งอายเุก่ียวกบัความสามารถในการท ากิจวตัรประจ าวนัพบวา่ช่วยเหลือตวัเองได ้/ติดสงัคม 

(ADL 12-20 คะแนน) 
1B1281 การตรวจคดักรองสมรรถนะผูสู้งอายเุก่ียวกบัความสามารถในการท ากิจวตัรประจ าวนัพบวา่ช่วยเหลือตวัเองไดบ้า้ง / 

บางส่วน /ติดบา้น (ADL 5-11 คะแนน) 
1B1282 การตรวจคดักรองสมรรถนะผูสู้งอายเุก่ียวกบัความสามารถในการท ากิจวตัรประจ าวนั พบวา่ช่วยเหลือตวัเองไดน้อ้ย / ไม่ได้

เลย /ภาวะติดเตียง (ADL 0-4 คะแนน) 
1B1289 การตรวจคดักรองสมรรถนะผูสู้งอายเุก่ียวกบัความสามารถในการท ากิจวตัรประจ าวนัไม่ระบุรายละเอียด 

1B129 การตรวจคดักรองความเส่ียง/เฝ้าระวงัในผูสู้งอาย ุไม่ระบุรายละเอียด 

1B130 การตรวจคดักรองโรคซึมเศร้าในผูป่้วยโรคเร้ือรังดว้ยแบบคดักรอง 2Q พบวา่ผลปกติ 
1B131 การตรวจคดักรองโรคซึมเศร้าในผูป่้วยโรคเร้ือรังดว้ยแบบคดักรอง 2Q พบวา่ผลผิดปกติ 
1B132 การประเมินความเครียดดว้ยแบบคดักรอง ST5 ในผูป่้วยโรคเร้ือรังพบวา่ผลปกติ (0 – 4 คะแนน) 
1B133 การประเมินความเครียดดว้ยแบบคดักรอง ST5 ในผูป่้วยโรคเร้ือรังพบวา่มีปัญหาความเครียด (5 – 7 คะแนน)  
1B134 การประเมินความเครียดดว้ยแบบคดักรอง ST5 ในผูป่้วยโรคเร้ือรังพบวา่มีความเครียดสูง (8 คะแนนข้ึนไป) 
1B139 การตรวจคดักรองโรคซึมเศร้า/ประเมินความเครียดในผูป่้วยโรคเร้ือรังไม่ระบุรายละเอียด 

 


