
GMFCS-แบบสอบถามการจําแนกระดับความสามารถในการเคล่ือนไหว 
รายงานโดยครอบครัว: 
สําหรับเด็กอายุ 2-<4 ป   

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 
รับแบบสอบถามน้ีไดจากศูนย  CanChild  เพื่อการวิจยัในเด็กพิการ (www.canchild.ca), มหาวิทยาลัย McMaster  
GMFCS ดัดแปลงโดยไดรับอนุญาตจาก Palisano และคณะ (1997) วารสาร Dev Med Child Neurol, 39, 214-223. 

กรุณาอานขอความขางลางน้ี 
และทําเครื่องหมายในชองส่ีเหลี่ยมขางขอความเพยีงชองเดยีวที่อธิบายความสามารถในการเคลื่อนไหวของ
ลูกทานไดดีที่สุด 

ลูกของฉัน/ เด็กในความดูแลของฉัน… 

 มีความยากลาํบากในการควบคมุศรีษะและลําตวัในเกือบทุกๆ ทาทาง
และ ใชอุปกรณดัดแปลงพิเศษสําหรับการนั่งเพ่ือใหนั่งไดอยางสะดวกสบาย  
และ ตองมคีนชวยยกในการเคลื่อนยาย  

 สามารถนัง่ไดเองเมื่อถกูจบัใหอยูในทานัง่กบัพื้น และสามารถเคลือ่นยายภายในหองได
และ ใชมือค้าํเพ่ือชวยพยงุการทรงตัวในทานั่ง  
และ โดยท่ัวไป มักใชอปุกรณดัดแปลงชวยในการนั่งและยืน  
และ เคลื่อนยายตัวโดยการกล้ิง การคืบโดยทองยังสัมผัสพ้ืน หรือการคลาน  

 สามารถนัง่ไดเอง และเดินไดในระยะทางส้ันๆ โดยใชเครื่องชวยเดิน (เชน โครงหดัเดิน

โครงหดัเดนิลอเลือ่น ไมค้าํยนั ไมเทา เปนตน) 
และ อาจตองการความชวยเหลือจากผูใหญในการเคล่ือน และกลับตัวขณะเดนิโดยใชเครื่องชวยเดิน 
และ โดยท่ัวไปมักนัง่กับพ้ืนในทาปลายเทาชี้ออกดานนอก (w) 
และอาจตองการความชวยเหลือจากผูใหญในการจับใหอยูในทานั่ง 
และ อาจเกาะขึ้นมายืนและเกาะเดินไปไดระยะทางส้ันๆ 
และ ชอบที่จะเคลือ่นยายโดยการคืบและการคลานมากกวา  

 สามารถนัง่ไดเอง และมักเคลือ่นยายโดยการเดินดวยเครือ่งชวยเดิน
และ อาจมีความยากลําบากในการทรงตัวในทานั่งเมื่อใชมือทั้งสองเลน  
และ สามารถเปลี่ยนทาทางมาอยูในทานั่งและออกจากทานั่งไดเอง  
และ สามารถเกาะลุกขึ้นมายนืและเกาะเครือ่งเฟอรนิเจอรเดนิได 
และ สามารถคลานได แตชอบที่จะเคลื่อนยายโดยการเดินมากกวา 

 สามารถนัง่ไดเอง และเคลื่อนยายโดยการเดนิเอง ไมใชเครือ่งชวยเดนิ
และ สามารถทรงตัวในทานั่งไดเมื่อใชมือทั้งสองเลน   
และ สามารถเปลี่ยนทาทางมาอยูในและออกจากทานั่งและทายนืโดยไมตองมีผูใหญชวยเหลือ  
และ ชอบท่ีจะเคลื่อนยายโดยการเดินมากกวา  



GMFCS-แบบสอบถามการจําแนกระดับความสามารถในการเคล่ือนไหว 
รายงานโดยครอบครัว: 
สําหรับเด็กอายุ 4-<6  ป   

ไดรบัอนุญาตจาก CanChild Centre ใหแปลเปนภาษาไทย โดย ผศ. วัณทนา ศิรธิราธิวตัร สายวชิากายภาพบําบดั คณะเทคนิคการแพทย 
มหาวิทยาลยัขอนแกน (wantana.siritaratiwat@gmail.com) 
จากตนฉบับภาษาอังกฤษโดย © Claire Kerr and Brona McDowell, 2007 
รับแบบสอบถามน้ีไดจากศูนย  CanChild  เพื่อการวิจยัในเด็กพิการ (www.canchild.ca), มหาวิทยาลัย McMaster  
GMFCS ดัดแปลงโดยไดรับอนุญาตจาก Palisano และคณะ (1997) วารสาร Dev Med Child Neurol, 39, 214-223.        

กรุณาอานขอความขางลางน้ี 
และทําเครื่องหมายในชองส่ีเหลี่ยมขางขอความเพยีงชองเดยีวที่อธิบายความสามารถในการเคลื่อนไหวของ
ลูกทานไดดีที่สุด 

ลูกของฉัน/ เด็กในความดูแลของฉัน… 

 มีความยากลาํบากในการน่ังเอง และการควบคุมศรีษะและลาํตวัในเกอืบทุกๆ ทาทาง

และ มีความยากลําบากในการเคล่ือนไหวดวยตนเอง  
และ ตองการเกาอี้ที่มอีุปกรณดัดแปลงพิเศษชวยพยุง เพ่ือที่จะนั่งไดอยางสะดวกสบาย 
และ ตองมคีนชวยยกหรอือุปกรณชวยยกในการเคลื่อนยายตัว  

 สามารถนัง่ไดเอง แตไมยืนหรอืเดนิโดยไมมผีูใหญชวยพยงุและกาํกบัดแูล

และ อาจตองการการพยุงเปนพิเศษทีล่ําตัวเพ่ือใหแขนและมอืทํางานไดดีขึน้  
และ โดยท่ัวไป มักตองการความชวยเหลือจากผูใหญเพ่ือขึน้มานั่งในเกาอีแ้ละออกจากเกาอี้  
และ อาจเคลือ่นที่ไดเองโดยใชรถเข็นนั่งไฟฟา หรอืเมือ่มีการเดินทางในชมุชน  

 สามารถเดนิไดเองโดยใชเครื่องชวยเดนิ (เชน โครงหดัเดนิ โครงหดัเดินลอเลือ่น ไมค้าํยนั ไมเทา

เปนตน) 
และ โดยปกต ิสามารถมาน่ังและลุกออกจากเกาอี้โดยไมตองมผีูใหญชวยเหลือ  
และ อาจใชรถเข็นนัง่เมือ่ตองเคล่ือนยายในระยะทางไกลๆ หรืออยูนอกบาน  
และ พบวามคีวามยากลําบากในการข้ึนบนัได หรือเดนิบนพ้ืนขรุขระหากไมมีคนชวยเหลืออยางมาก 

 สามารถเดนิไดเองโดยไมใชเครือ่งชวยเดิน แตมคีวามยากลาํบากในการเดินระยะทางไกลๆ
หรอืบนพื้นขรุขระ 
และ สามารถนั่งบนเกาอีป้กติของผูใหญและใชมอือยางอสิระได   
และ สามารถลุกจากพ้ืนไปทายืนโดยไมตองมีผูใหญชวยเหลอื  
และ จําเปนตองจับราวบนัไดเมื่อขึน้หรือลงบนัได  
และ ยังไมสามารถว่ิง และกระโดดได  

 สามารถเดนิไดเองโดยไมตองใชเครื่องชวยเดิน รวมถงึการเดินในระยะทางไกล นอกบาน
และบนพืน้ขรุขระ 
และ สามารถลุกจากพ้ืนหรือเกาอี้ไปยืนไดโดยไมตองใชมือชวยพยุง 
และ สามารถขึ้นและลงบนัไดไดโดยไมจําเปนตองจับราวบนัได   
และ เริ่มทีจ่ะวิ่งและกระโดดได  



GMFCS-แบบสอบถามการจําแนกระดับความสามารถในการเคล่ือนไหว 
รายงานโดยครอบครัว: 
สําหรับเด็กอายุ 6-<12  ป   

ไดรบัอนุญาตจาก CanChild Centre ใหแปลเปนภาษาไทย โดย ผศ. วัณทนา ศิรธิราธิวตัร สายวชิากายภาพบําบดั คณะเทคนิคการแพทย 
มหาวิทยาลยัขอนแกน (wantana.siritaratiwat@gmail.com) 
จากตนฉบับภาษาอังกฤษโดย © Chris Morris, 2007 
รับแบบสอบถามน้ีไดจากศูนย  CanChild  เพื่อการวิจยัในเด็กพิการ (www.canchild.ca), มหาวิทยาลัย McMaster  
GMFCS ดัดแปลงโดยไดรับอนุญาตจาก Palisano และคณะ (1997) วารสาร Dev Med Child Neurol, 39, 214-223.  

กรุณาอานขอความขางลางน้ี 
และทําเครื่องหมายในชองส่ีเหลี่ยมขางขอความเพยีงชองเดยีวที่อธิบายความสามารถในการเคลื่อนไหวของ
ลูกทานไดดีที่สุด 

ลูกของฉัน/ เด็กในความดูแลของฉัน… 

 มีความยากลาํบากในการน่ังเอง และการควบคุมศรีษะและลาํตวัในเกอืบทุกๆ ทาทาง

และ มีความยากลําบากในการเคล่ือนไหวดวยตนเอง  
และ ตองการเกาอี้ที่มอีุปกรณดัดแปลงพิเศษชวยพยุง เพ่ือที่จะนั่งไดอยางสะดวกสบาย 
และ ตองมคีนชวยยกหรอือุปกรณชวยยกในการเคลื่อนยายตัว  

 สามารถนัง่ไดเอง แตไมยืนหรอืเดนิโดยไมมผีูใหญชวยพยงุ

และ ดังนัน้จงึตองพ่ึงรถเข็นนั่งเปนสวนใหญเมื่ออยูทีบ่าน  โรงเรียน และในชุมชน 
และ บอยครัง้ตองการการพยุงเปนพิเศษที่ลําตัวเพ่ือปรบัปรุงการทํางานของแขนและมือใหดีขึน้ 
และ อาจจะเคลื่อนรถเข็นไดเองโดยใชรถเข็นไฟฟา 

 สามารถยืนไดดวยตนเอง และจะเดินเมือ่ใชเครื่องชวยเดินเทานั้น (เชน โครงหดัเดิน
โครงหดัเดนิลอเลือ่น ไมค้าํยนั ไมเทา เปนตน) 
และ พบวามนัยากลําบากที่จะเดนิขึน้บันได หรือเดินบนพ้ืนขรขุระ 
และ อาจใชรถเข็นนัง่เมือ่เคล่ือนยายในระยะทางไกลๆ หรือทามกลางฝูงชน 

 สามารถเดนิไดเอง โดยไมตองใชเครื่องชวยเดิน
แตจาํเปนตองจับราวบนัไดเมือ่เดนิขึ้นหรอืลงบันได 
และ บอยครัง้ที่พบวามนัยากลําบากทีจ่ะเดนิบนพ้ืนขรุขระ  ทางลาดชัน หรอืเดนิทามกลางฝูงชน 

 สามารถเดนิไดเองโดยไมตองใชเครื่องชวยเดิน
และสามารถขึ้นหรือลงบันไดโดยไมจาํเปนตองจบัราวบันได 
และ เดินในทุกที่ที่อยากไป (รวมถึงบนพ้ืนขรุขระ ทางลาดชัน หรือทามกลางฝูงชน)  
และ สามารถวิ่งหรือกระโดดได แมวาจะมีขอจํากัดเล็กนอยเก่ียวกับความเร็ว การทรงตัว 
และการประสานสัมพันธของการเคล่ือนไหว 



GMFCS-E&R-แบบสอบถามการจําแนกระดับความสามารถในการเคลื่อนไหว รายงานโดยครอบครัว: 
สําหรับวัยรุนอายุ 12 - 18  ป   

ไดรับอนุญาตจาก CanChild Centre ใหแปลเปนภาษาไทย โดย ผศ. วัณทนา ศิริธราธิวัตร สายวิชากายภาพบําบัด 
คณะเทคนิคการแพทย  กุมภาพันธ 2555 (wantana.siritaratiwat@gmail.com) 
จากตนฉบับภาษาอังกฤษโดย © Doreen Bartlett และ Jan Willem Gorter, 2011 
รับแบบสอบถามน้ีไดจากศูนย  CanChild เพื่อการวิจยัในเด็กพิการ (www.canchild.ca), มหาวิทยาลัย McMaster   
GMFCS-E&R ดัดแปลงโดยไดรับอนุญาตจาก Palisano และคณะ. (2008)  วารสาร Dev Med Child Neurol, 50(10), 744-750. 

กรุณาอานขอความขางลางน้ี 
และทําเครื่องหมายในชองส่ีเหลี่ยมขางขอความเพยีงชองเดยีวที่อธิบายความสามารถในการเคลื่อนไหวของ
ลูกทานไดดีที่สุด 
ลูกของฉัน/ เด็กในความดูแลของฉัน… 

มคีวามยากลาํบากในการนัง่เอง และการควบคมุศรีษะและลาํตวัในเกอืบทกุๆ ทาทาง 
และ มีความยากลําบากในการเคลื่อนไหวดวยตนเอง  
และ ตองการเกาอี้ที่ดัดแปลงพิเศษ เพ่ือท่ีจะนั่งไดอยางสะดวกสบาย และไดรับการเคลื่อนยายโดยผูอื่นไปในทุกๆ 
สถานท่ี 
และ ตองการคนชวยยกหรือตองการอุปกรณพิเศษชวยยกในการเคล่ือนยายตัว  

สามารถนัง่ไดโดยตองมกีารชวยพยงุบางเลก็นอยทีส่ะโพกทัง้สองขางและลาํตวั 
แตจาํเปนตองมกีารชวยพยงุอยางมากจงึจะสามารถยนืหรอืเดนิได 
และ ดังน้ันจึงจําเปนตองพ่ึงรถเข็นน่ังเมื่ออยูนอกบาน 
และ สามารถเคลื่อนที่ไดเองโดยใชรถเข็นนั่งไฟฟา 
และ สามารถคลานหรือกลิ้งไปไดในระยะทางท่ีจํากัดเพ่ือเคลื่อนที่ในหอง 

สามารถยนืไดดวยตนเอง และจะเดนิเมือ่ใชเครือ่งชวยเดนิเทานัน้ (เชน โครงหดัเดนิ โครงหดัเดนิลอเลือ่น ไมค้ํายนั 
ไมเทา เปนตน) 
และ พบวามันยากลําบากท่ีจะเดินข้ึนบันได หรือเดินบนพ้ืนขรุขระโดยไมมีที่พยุง 
และ ใชวิธีการหลากหลายเพ่ือเคลื่อนที่ไปรอบๆ ข้ึนอยูกับสภาพแวดลอม 
และ ชอบท่ีจะใชรถเข็นน่ังมากกวาเพ่ือท่ีจะเดินทางอยางรวดเร็วหรือในระยะทางไกล 

สามารถเดินไดเอง โดยไมตองใชเครือ่งชวยเดนิ แตจาํเปนตองจบัราวบนัไดเมือ่เดินขึน้หรอืลงบนัได 
และ ดังน้ันเดินไปในทุกๆ ที่ เปนสวนใหญ 
และ บอยครั้งท่ีพบวามันยากลําบากท่ีจะเดินบนพ้ืนขรุขระ  ทางลาดชัน หรือเดินในบริเวณที่มีคนหนาแนน 
และ บางครั้งที่ชอบใชเครื่องชวยเดินมากกวา (เชน ไมเทา หรือไมคํ้ายัน) 
หรือใชรถเข็งน่ังเพ่ือท่ีจะเดินทางอยางรวดเร็วหรือในระยะทางไกล 

สามารถเดินไดเองโดยไมตองใชเครือ่งชวยเดนิ และสามารถข้ึนหรอืลงบนัไดโดยไมจาํเปนตองจบัราวบนัได 
และ เดินไปในทุกที่ที่อยากไป (รวมถึงบนพ้ืนขรุขระ ทางลาดชัน หรือบริเวณที่มคีนหนาแนน)  
และ สามารถวิ่งหรือกระโดดได แมวาจะมีขอจํากัดบางเก่ียวกับความเร็ว การทรงตัว 
และการประสานสัมพันธของการเคลื่อนไหว 
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กรุณาอานขอความขางลางน้ี 
และทําเครื่องหมายในชองส่ีเหลี่ยมขางขอความเพยีงชองเดยีวที่อธิบายความสามารถในการเคลื่อนไหวของ
ทานไดดีที่สุด 
ฉัน ... 

มคีวามยากลาํบากในการนัง่ดวยตวัฉนัเอง และการควบคมุศรีษะและลาํตวัของฉนัในเกอืบทกุๆ ทาทาง 
และ มีความยากลําบากในการเคลื่อนไหวดวยตนเอง  
และ ตองการเกาอี้ที่ดัดแปลงพิเศษ เพ่ือท่ีจะนั่งไดอยางสะดวกสบาย และไดรับการเคลื่อนยายโดยผูอื่นไปในทุกๆ 
สถานท่ี 
และ ตองมีคนชวยยกหรืออุปกรณพิเศษชวยยกในการเคลื่อนยายตัว  

สามารถนัง่ไดดวยตวัฉนัเอง แตฉนัจาํเปนตองไดรบัการชวยพยงุอยางมาก ฉนัจงึจะสามารถยนืหรอืเดนิได 
และ ดังน้ันจึงตองพ่ึงรถเข็นน่ังเสมอเมื่อออกไปขางนอก 
และ สามารถเคลื่อนที่ไดเองโดยใชรถเข็นนั่งไฟฟา 
และ สามารถคลานหรือกลิ้งไปไดในระยะทางท่ีจํากัดเพ่ือเคลื่อนที่ในหอง 

สามารถยนืไดดวยตวัฉันเอง และจะเดนิเมือ่ใชเครือ่งชวยเดนิเทานัน้ (เชน โครงหัดเดิน โครงหัดเดินลอเลือ่น 
ไมค้าํยัน ไมเทา เปนตน) 
และ พบวามันยากลําบากท่ีจะเดินข้ึนบันได หรือเดินบนพ้ืนขรุขระโดยไมมีที่พยุง 
และ ใชวิธีการหลากหลายเพ่ือเคลื่อนที่ไปรอบๆ ข้ึนอยูกับสภาพแวดลอม 
และ ชอบท่ีจะใชรถเข็นน่ังมากกวาเพ่ือท่ีจะเดินทางอยางรวดเร็วหรือไปในระยะทางไกล 

สามารถเดินไดดวยตวัฉันเอง โดยไมตองใชเครือ่งชวยเดนิ แตจาํเปนตองจบัราวบนัไดเมือ่เดนิขึน้หรอืลงบนัได 
และ ดังน้ันจึงเดินไปในทุกๆ ที่ เปนสวนใหญ 
และ บอยครั้งท่ีพบวามันยากลําบากท่ีจะเดินบนพ้ืนขรุขระ  ทางลาดชัน หรือเดินในบริเวณที่มีคนหนาแนน 
และ บางครั้งชอบใชเครื่องชวยเดินมากกวา (เชน ไมเทา หรือไมคํ้ายัน) 
หรือใชรถเข็งน่ังเพ่ือท่ีจะเดินทางอยางรวดเร็วหรือในระยะทางไกล 

สามารถเดินไดดวยตวัฉันเองโดยไมตองใชเครือ่งชวยเดิน 
และสามารถข้ึนหรอืลงบนัไดโดยไมจาํเปนตองจบัราวบนัได 
และ เดินไปในทุกๆ ที่ที่ฉันอยากไป (รวมถึงบนพ้ืนขรุขระ ทางลาดชัน หรือบริเวณที่มีคนหนาแนน)  
และ สามารถวิ่งหรือกระโดดได แมวาฉันมีขอจํากัดเก่ียวกับความเร็ว การทรงตัว 
และการประสานสัมพันธของการเคลื่อนไหว 
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