GMFCS-แบบสอบถามการจําแนกระดับความสามารถในการเคลื่อนไหว
รายงานโดยครอบครัว:
สําหรับเด็กอายุ 2-<4 ป
กรุณาอานขอความขางลางนี้
และทําเครื่องหมายในชองสี่เหลี่ยมขางขอความเพียงชองเดียวที่อธิบายความสามารถในการเคลื่อนไหวของ
ลูกทานไดดีที่สุด
ลูกของฉัน/ เด็กในความดูแลของฉัน…



มีความยากลําบากในการควบคุมศีรษะและลําตัวในเกือบทุกๆ ทาทาง
และ ใชอุปกรณดัดแปลงพิเศษสําหรับการนั่งเพือ
่ ใหนั่งไดอยางสะดวกสบาย
และ ตองมีคนชวยยกในการเคลื่อนยาย



สามารถนัง่ ไดเองเมื่อถูกจับใหอยูใ นทานัง่ กับพื้น และสามารถเคลือ
่ นยายภายในหองได
และ ใชมือค้าํ เพื่อชวยพยุงการทรงตัวในทานั่ง
และ โดยทัว่ ไป มักใชอป
ุ กรณดัดแปลงชวยในการนั่งและยืน
และ เคลื่อนยายตัวโดยการกลิ้ง การคืบโดยทองยังสัมผัสพื้น หรือการคลาน



สามารถนัง่ ไดเอง และเดินไดในระยะทางสั้นๆ โดยใชเครื่องชวยเดิน (เชน โครงหัดเดิน
โครงหัดเดินลอเลือ
่ น ไมคา้ํ ยัน ไมเทา เปนตน)
และ อาจตองการความชวยเหลือจากผูใหญในการเคลื่อน และกลับตัวขณะเดินโดยใชเครื่องชวยเดิน
และ โดยทัว่ ไปมักนัง่ กับพื้นในทาปลายเทาชี้ออกดานนอก (w)
และอาจตองการความชวยเหลือจากผูใ หญในการจับใหอยูในทานั่ง
และ อาจเกาะขึ้นมายืนและเกาะเดินไปไดระยะทางสั้นๆ
และ ชอบที่จะเคลือ
่ นยายโดยการคืบและการคลานมากกวา



สามารถนัง่ ไดเอง และมักเคลือ
่ นยายโดยการเดินดวยเครือ
่ งชวยเดิน
และ อาจมีความยากลําบากในการทรงตัวในทานั่งเมื่อใชมือทั้งสองเลน
และ สามารถเปลี่ยนทาทางมาอยูในทานั่งและออกจากทานั่งไดเอง
และ สามารถเกาะลุกขึ้นมายืนและเกาะเครือ
่ งเฟอรนิเจอรเดินได
และ สามารถคลานได แตชอบที่จะเคลื่อนยายโดยการเดินมากกวา



สามารถนัง่ ไดเอง และเคลื่อนยายโดยการเดินเอง ไมใชเครือ
่ งชวยเดิน
และ สามารถทรงตัวในทานั่งไดเมื่อใชมือทั้งสองเลน
และ สามารถเปลี่ยนทาทางมาอยูในและออกจากทานั่งและทายืนโดยไมตอ
 งมีผูใหญชว ยเหลือ
และ ชอบที่จะเคลื่อนยายโดยการเดินมากกวา

ไดรับอนุญาตจาก CanChild Centre ใหแปลเปนภาษาไทย โดย ผศ. วัณทนา ศิริธราธิวัตร สายวิชากายภาพบําบัด คณะเทคนิคการแพทย
มหาวิทยาลัยขอนแกน(wantana.siritaratiwat@gmail.com)
จากตนฉบับภาษาอังกฤษโดย © Amy Dietrich, Kristen Abercrombie, Jamie Fanning, and Doreen Bartlett, 2007
รับแบบสอบถามนีไ้ ดจากศูนย CanChild เพื่อการวิจยั ในเด็กพิการ (www.canchild.ca), มหาวิทยาลัย McMaster
GMFCS ดัดแปลงโดยไดรับอนุญาตจาก Palisano และคณะ (1997) วารสาร Dev Med Child Neurol, 39, 214-223.

GMFCS-แบบสอบถามการจําแนกระดับความสามารถในการเคลื่อนไหว
รายงานโดยครอบครัว:
สําหรับเด็กอายุ 4-<6 ป
กรุณาอานขอความขางลางนี้
และทําเครื่องหมายในชองสี่เหลี่ยมขางขอความเพียงชองเดียวที่อธิบายความสามารถในการเคลื่อนไหวของ
ลูกทานไดดีที่สุด
ลูกของฉัน/ เด็กในความดูแลของฉัน…



มีความยากลําบากในการนัง่ เอง และการควบคุมศีรษะและลําตัวในเกือบทุกๆ ทาทาง
และ มีความยากลําบากในการเคลือ
่ นไหวดวยตนเอง
และ ตองการเกาอี้ที่มอ
ี ุปกรณดัดแปลงพิเศษชวยพยุง เพื่อที่จะนั่งไดอยางสะดวกสบาย
และ ตองมีคนชวยยกหรืออุปกรณชว ยยกในการเคลื่อนยายตัว



สามารถนัง่ ไดเอง แตไมยืนหรือเดินโดยไมมผ
ี ใู หญชว ยพยุงและกํากับดูแล
และ อาจตองการการพยุงเปนพิเศษทีล่ ําตัวเพื่อใหแขนและมือทํางานไดดีขน
ึ้
และ โดยทัว่ ไป มักตองการความชวยเหลือจากผูใหญเพื่อขึน
้ มานั่งในเกาอีแ
้ ละออกจากเกาอี้
และ อาจเคลือ
่ นที่ไดเองโดยใชรถเข็นนั่งไฟฟา หรือเมือ
่ มีการเดินทางในชุมชน



สามารถเดินไดเองโดยใชเครื่องชวยเดิน (เชน โครงหัดเดิน โครงหัดเดินลอเลือ
่ น ไมคา้ํ ยัน ไมเทา
เปนตน)
และ โดยปกติ สามารถมานั่งและลุกออกจากเกาอี้โดยไมตองมีผูใหญชวยเหลือ
และ อาจใชรถเข็นนัง่ เมือ
่ ตองเคลื่อนยายในระยะทางไกลๆ หรืออยูนอกบาน
และ พบวามีความยากลําบากในการขึน
้ บันได หรือเดินบนพื้นขรุขระหากไมมีคนชวยเหลืออยางมาก



สามารถเดินไดเองโดยไมใชเครือ
่ งชวยเดิน แตมค
ี วามยากลําบากในการเดินระยะทางไกลๆ
หรือบนพื้นขรุขระ
และ สามารถนั่งบนเกาอีป
้ กติของผูใหญและใชมอ
ื อยางอิสระได
และ สามารถลุกจากพื้นไปทายืนโดยไมตองมีผูใหญชวยเหลือ
และ จําเปนตองจับราวบันไดเมื่อขึน
้ หรือลงบันได
และ ยังไมสามารถวิ่ง และกระโดดได



สามารถเดินไดเองโดยไมตอ
 งใชเครื่องชวยเดิน รวมถึงการเดินในระยะทางไกล นอกบาน
และบนพืน
้ ขรุขระ
และ สามารถลุกจากพื้นหรือเกาอี้ไปยืนไดโดยไมตองใชมือชวยพยุง
และ สามารถขึ้นและลงบันไดไดโดยไมจําเปนตองจับราวบันได
และ เริ่มทีจ่ ะวิ่งและกระโดดได

ไดรบ
ั อนุญาตจาก CanChild Centre ใหแปลเปนภาษาไทย โดย ผศ. วัณทนา ศิรธิ ราธิวต
ั ร สายวิชากายภาพบําบัด คณะเทคนิคการแพทย
มหาวิทยาลัยขอนแกน (wantana.siritaratiwat@gmail.com)
จากตนฉบับภาษาอังกฤษโดย © Claire Kerr and Brona McDowell, 2007
รับแบบสอบถามนีไ้ ดจากศูนย CanChild เพื่อการวิจยั ในเด็กพิการ (www.canchild.ca), มหาวิทยาลัย McMaster
GMFCS ดัดแปลงโดยไดรับอนุญาตจาก Palisano และคณะ (1997) วารสาร Dev Med Child Neurol, 39, 214-223.

GMFCS-แบบสอบถามการจําแนกระดับความสามารถในการเคลื่อนไหว
รายงานโดยครอบครัว:
สําหรับเด็กอายุ 6-<12 ป
กรุณาอานขอความขางลางนี้
และทําเครื่องหมายในชองสี่เหลี่ยมขางขอความเพียงชองเดียวที่อธิบายความสามารถในการเคลื่อนไหวของ
ลูกทานไดดีที่สุด
ลูกของฉัน/ เด็กในความดูแลของฉัน…



มีความยากลําบากในการนัง่ เอง และการควบคุมศีรษะและลําตัวในเกือบทุกๆ ทาทาง
และ มีความยากลําบากในการเคลือ
่ นไหวดวยตนเอง
และ ตองการเกาอี้ที่มอ
ี ุปกรณดัดแปลงพิเศษชวยพยุง เพื่อที่จะนั่งไดอยางสะดวกสบาย
และ ตองมีคนชวยยกหรืออุปกรณชว ยยกในการเคลื่อนยายตัว



สามารถนัง่ ไดเอง แตไมยืนหรือเดินโดยไมมผ
ี ใู หญชว ยพยุง
และ ดังนัน
้ จึงตองพึ่งรถเข็นนั่งเปนสวนใหญเมื่ออยูทบ
ี่ าน โรงเรียน และในชุมชน
และ บอยครัง้ ตองการการพยุงเปนพิเศษที่ลําตัวเพือ
่ ปรับปรุงการทํางานของแขนและมือใหดีขน
ึ้
และ อาจจะเคลื่อนรถเข็นไดเองโดยใชรถเข็นไฟฟา



สามารถยืนไดดว ยตนเอง และจะเดินเมือ
่ ใชเครื่องชวยเดินเทานั้น (เชน โครงหัดเดิน
โครงหัดเดินลอเลือ
่ น ไมคา้ํ ยัน ไมเทา เปนตน)
และ พบวามันยากลําบากที่จะเดินขึน
้ บันได หรือเดินบนพื้นขรุขระ
และ อาจใชรถเข็นนัง่ เมือ
่ เคลื่อนยายในระยะทางไกลๆ หรือทามกลางฝูงชน



สามารถเดินไดเอง โดยไมตองใชเครื่องชวยเดิน
่ เดินขึ้นหรือลงบันได
แตจาํ เปนตองจับราวบันไดเมือ
และ บอยครัง้ ที่พบวามันยากลําบากทีจ่ ะเดินบนพืน
้ ขรุขระ ทางลาดชัน หรือเดินทามกลางฝูงชน



สามารถเดินไดเองโดยไมตอ
 งใชเครื่องชวยเดิน
และสามารถขึ้นหรือลงบันไดโดยไมจาํ เปนตองจับราวบันได
และ เดินในทุกที่ที่อยากไป (รวมถึงบนพืน
้ ขรุขระ ทางลาดชัน หรือทามกลางฝูงชน)
และ สามารถวิ่งหรือกระโดดได แมวา จะมีขอ
 จํากัดเล็กนอยเกีย่ วกับความเร็ว การทรงตัว
และการประสานสัมพันธของการเคลือ
่ นไหว

ไดรบ
ั อนุญาตจาก CanChild Centre ใหแปลเปนภาษาไทย โดย ผศ. วัณทนา ศิรธิ ราธิวต
ั ร สายวิชากายภาพบําบัด คณะเทคนิคการแพทย
มหาวิทยาลัยขอนแกน (wantana.siritaratiwat@gmail.com)
จากตนฉบับภาษาอังกฤษโดย © Chris Morris, 2007
รับแบบสอบถามนีไ้ ดจากศูนย CanChild เพื่อการวิจยั ในเด็กพิการ (www.canchild.ca), มหาวิทยาลัย McMaster
GMFCS ดัดแปลงโดยไดรับอนุญาตจาก Palisano และคณะ (1997) วารสาร Dev Med Child Neurol, 39, 214-223.

GMFCS-E&R-แบบสอบถามการจําแนกระดับความสามารถในการเคลื่อนไหว รายงานโดยครอบครัว:
สําหรับวัยรุนอายุ 12 - 18 ป
กรุณาอานขอความขางลางนี้
และทําเครื่องหมายในชองสี่เหลี่ยมขางขอความเพียงชองเดียวที่อธิบายความสามารถในการเคลื่อนไหวของ
ลูกทานไดดีที่สุด
ลูกของฉัน/ เด็กในความดูแลของฉัน…


มีความยากลําบากในการนัง่ เอง และการควบคุมศีรษะและลําตัวในเกือบทุกๆ ทาทาง
และ มีความยากลําบากในการเคลื่อนไหวดวยตนเอง
และ ตองการเกาอี้ที่ดัดแปลงพิเศษ เพื่อที่จะนั่งไดอยางสะดวกสบาย และไดรับการเคลื่อนยายโดยผูอื่นไปในทุกๆ
สถานที่
และ ตองการคนชวยยกหรือตองการอุปกรณพิเศษชวยยกในการเคลื่อนยายตัว



สามารถนัง่ ไดโดยตองมีการชวยพยุงบางเล็กนอยทีส
่ ะโพกทัง้ สองขางและลําตัว
แตจาํ เปนตองมีการชวยพยุงอยางมากจึงจะสามารถยืนหรือเดินได
และ ดังนั้นจึงจําเปนตองพึ่งรถเข็นนั่งเมื่ออยูนอกบาน
และ สามารถเคลื่อนที่ไดเองโดยใชรถเข็นนั่งไฟฟา
และ สามารถคลานหรือกลิ้งไปไดในระยะทางที่จํากัดเพื่อเคลื่อนที่ในหอง



สามารถยืนไดดว ยตนเอง และจะเดินเมือ
่ ใชเครือ
่ งชวยเดินเทานัน
้ (เชน โครงหัดเดิน โครงหัดเดินลอเลือ
่ น ไมค้ํายัน
ไมเทา เปนตน)
และ พบวามันยากลําบากที่จะเดินขึ้นบันได หรือเดินบนพื้นขรุขระโดยไมมีที่พยุง
และ ใชวิธีการหลากหลายเพื่อเคลื่อนที่ไปรอบๆ ขึ้นอยูกับสภาพแวดลอม
และ ชอบที่จะใชรถเข็นนั่งมากกวาเพื่อที่จะเดินทางอยางรวดเร็วหรือในระยะทางไกล



สามารถเดินไดเอง โดยไมตอ
 งใชเครือ
่ งชวยเดิน แตจาํ เปนตองจับราวบันไดเมือ
่ เดินขึน
้ หรือลงบันได
และ ดังนั้นเดินไปในทุกๆ ที่ เปนสวนใหญ
และ บอยครั้งที่พบวามันยากลําบากที่จะเดินบนพื้นขรุขระ ทางลาดชัน หรือเดินในบริเวณที่มีคนหนาแนน
และ บางครั้งที่ชอบใชเครื่องชวยเดินมากกวา (เชน ไมเทา หรือไมค้ํายัน)
หรือใชรถเข็งนั่งเพื่อที่จะเดินทางอยางรวดเร็วหรือในระยะทางไกล



สามารถเดินไดเองโดยไมตอ
 งใชเครือ
่ งชวยเดิน และสามารถขึน
้ หรือลงบันไดโดยไมจาํ เปนตองจับราวบันได
ี นหนาแนน)
และ เดินไปในทุกที่ที่อยากไป (รวมถึงบนพื้นขรุขระ ทางลาดชัน หรือบริเวณที่มค
และ สามารถวิ่งหรือกระโดดได แมวาจะมีขอจํากัดบางเกี่ยวกับความเร็ว การทรงตัว
และการประสานสัมพันธของการเคลื่อนไหว
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GMFCS-E&R-แบบสอบถามการจําแนกระดับความสามารถในการเคลื่อนไหว รายงานดวยตนเอง:
สําหรับวัยรุนอายุ 12 - 18 ป
กรุณาอานขอความขางลางนี้
และทําเครื่องหมายในชองสี่เหลี่ยมขางขอความเพียงชองเดียวที่อธิบายความสามารถในการเคลื่อนไหวของ
ทานไดดีที่สุด
ฉัน ...


มีความยากลําบากในการนัง่ ดวยตัวฉันเอง และการควบคุมศีรษะและลําตัวของฉันในเกือบทุกๆ ทาทาง
และ มีความยากลําบากในการเคลื่อนไหวดวยตนเอง
และ ตองการเกาอี้ที่ดัดแปลงพิเศษ เพื่อที่จะนั่งไดอยางสะดวกสบาย และไดรับการเคลื่อนยายโดยผูอื่นไปในทุกๆ
สถานที่
และ ตองมีคนชวยยกหรืออุปกรณพิเศษชวยยกในการเคลื่อนยายตัว



สามารถนัง่ ไดดว ยตัวฉันเอง แตฉน
ั จําเปนตองไดรบ
ั การชวยพยุงอยางมาก ฉันจึงจะสามารถยืนหรือเดินได
และ ดังนั้นจึงตองพึ่งรถเข็นนั่งเสมอเมื่อออกไปขางนอก
และ สามารถเคลื่อนที่ไดเองโดยใชรถเข็นนั่งไฟฟา
และ สามารถคลานหรือกลิ้งไปไดในระยะทางที่จํากัดเพื่อเคลื่อนที่ในหอง



สามารถยืนไดดว ยตัวฉันเอง และจะเดินเมือ
่ ใชเครือ
่ งชวยเดินเทานัน
้ (เชน โครงหัดเดิน โครงหัดเดินลอเลือ
่ น
ไมคา้ํ ยัน ไมเทา เปนตน)
และ พบวามันยากลําบากที่จะเดินขึ้นบันได หรือเดินบนพื้นขรุขระโดยไมมีที่พยุง
และ ใชวิธีการหลากหลายเพื่อเคลื่อนที่ไปรอบๆ ขึ้นอยูกับสภาพแวดลอม
และ ชอบที่จะใชรถเข็นนั่งมากกวาเพื่อที่จะเดินทางอยางรวดเร็วหรือไปในระยะทางไกล



สามารถเดินไดดว ยตัวฉันเอง โดยไมตอ
 งใชเครือ
่ งชวยเดิน แตจาํ เปนตองจับราวบันไดเมือ
่ เดินขึน
้ หรือลงบันได
และ ดังนั้นจึงเดินไปในทุกๆ ที่ เปนสวนใหญ
และ บอยครั้งที่พบวามันยากลําบากที่จะเดินบนพื้นขรุขระ ทางลาดชัน หรือเดินในบริเวณที่มีคนหนาแนน
และ บางครั้งชอบใชเครื่องชวยเดินมากกวา (เชน ไมเทา หรือไมค้ํายัน)
หรือใชรถเข็งนั่งเพื่อที่จะเดินทางอยางรวดเร็วหรือในระยะทางไกล



สามารถเดินไดดว ยตัวฉันเองโดยไมตอ
 งใชเครือ
่ งชวยเดิน
และสามารถขึน
้ หรือลงบันไดโดยไมจาํ เปนตองจับราวบันได
และ เดินไปในทุกๆ ที่ที่ฉันอยากไป (รวมถึงบนพื้นขรุขระ ทางลาดชัน หรือบริเวณที่มีคนหนาแนน)
และ สามารถวิ่งหรือกระโดดได แมวาฉันมีขอจํากัดเกี่ยวกับความเร็ว การทรงตัว
และการประสานสัมพันธของการเคลื่อนไหว
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