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English version 

Items 

Comparing the elder’s change with the previous 10 years 

1 2 3 4 5 

Much 

improve 

A bit 

improve 

Not much 

change 

A bit 

worse 

Much 

worse 

1. Recognizing the faces of family and friends  

2. Remembering the names of family and friends  

3. Remembering things about family and friends eg, 

occupations, birthdays, addresses  

4. Remembering things that have happened recently  

5. Recall conversations a few day later  

6. Forgetting what he/she want to say in the middle 

of a conversation  

7. Remembering his/her address and telephone 

number  

8. Remembering what day and month it is  

9. Remembering where things are usually kept  

10. Remembering where to find things which have 

been put in a different place from usual  

11. Remembering things that happened to him/her 

when he/she was young  

12. Remembering things he/she learned when he/she 

was young  

13. Knowing about important historical events of the 

past  

14. Adjusting to any change in his/her day-to-day  

15. Knowing how to work familiar machines around 

the house  

16. Learning to use a new gadget or machines around 

the house  

17. Learning the new things that in general  

18. Understanding the meaning of unusual words  

19. Understanding magazine or newspaper articles  

20. Following a story in a book or on TV  

21. Contacting with friends or for business purposes  

22. Making decisions on everyday matters  

23. Handing money for shopping  

24. Handing financial matters  

25. Handing other everyday arithmetic problems, eg 

knowing how much food to buy, knowing a 

period of time for doing activity  

26. Using his/her intelligence to understand what’s 

going on and to reason things through 

27. Able to sing or pray the used one 

28. Selecting appropriate instrument 

29. Keep speak repeating 

30. Carrying out daily activities 

31. Traveling to familiar place 

32. Working ability 

     

 

 

BMJ Publishing Group Limited (BMJ) disclaims all liability and responsibility arising from any reliance
Supplemental material placed on this supplemental material which has been supplied by the author(s) BMJ Open

 doi: 10.1136/bmjopen-2021-057890:e057890. 12 2022;BMJ Open, et al. Chaiwat O



Thai Version 

 การเปล่ียนแปลงระหวา่ง 10 ปีท่ีแลว้กบัปัจจุบนั 

1 2 3 4 5 

 ดีข้ึนมาก ดีข้ึนเล็ก 
นอ้ย 

ไม่เปล่ียน 

แปลง 
แยล่งเล็ก 
นอ้ย  

แยล่งมาก 

1. ความจ าเก่ียวกบัหนา้ตาคนในครอบครัวหรือญาติ 

2. ความจ าเก่ียวกบัช่ือคนในครอบครัวหรือญาติ 

3. ความจ าในรายละเอียดของคนในครอบครัวหรือญาติเก่ียวกบัอาชีพ 
ท่ีอยู ่

4. ความจ าในเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนเม่ือ 2-3 วนัท่ีผา่นมา 
5. ความจ าในเร่ืองท่ีสนทนาไปเม่ือ 2-3 วนัท่ีผา่นมา 
6. พดูคุยอยา่งต่อเน่ืองโดยไม่ลืมส่ิงทีจะพูด 
7. จ าไดว้า่ตอนน้ีพกัอาศยัอยูท่ี่ไหน 

8. จ าไดว้า่วนัน้ีเป็น วนั เดือน อะไร 
9. ความจ าเก่ียวกบัท่ีประจ าท่ีใชเ้ก็บของในบา้น 

10. จ าไดว้า่วางของไวท่ี้ไหน 

11. จ าเหตุการณ์เก่ียวกบัตนในวยัเด็ก 

12. จ าส่ิงท่ีตนไดเ้รียนรู้ในวยัเด็ก 
13. ทราบเหตุการณ์ท่ีส าคญัในอดีต 

14. ความสามารถในการปรับตวัเขา้กบัการเปล่ียนแปลงใน
ชีวิตประจ าวนั 

15. สามารถใชเ้คร่ืองมือท่ีคุน้เคยภายในบา้น 

16. สามารถเรียนรู้การใชเ้คร่ืองมือ เคร่ืองใชใ้หม่ๆ ในบา้น 

17. สามารถเรียนรู้ส่ิงใหม่ ๆ ทัว่ ๆ ไป 

18. สามารถเขา้ใจความหมายของค าแปลก ๆ 

19. สามารถเขา้ใจบทความในหนงัสือพิมพห์รือนิตยสาร 
20. สามารถติดตามเร่ืองราวต่างๆ ในวิทย ุหรือโทรทศัน์ 
21. สามารถติดต่อลูกหลาน ญาติหรือกิจธุระทัว่ๆ ไป 

22. ความสามารถในการตดัสินใจเร่ืองต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวนั 

23. ความสามารถในการใชจ่้าย 
24. ความสามารถในการจดัสรรเร่ืองเงิน 

25. สามารถประมาณไดว้่าจะใชส่ิ้งของประมาณเท่าไร เช่น จะซ้ือ
อาหารเท่าไร หรือกะเวลาท่ีใชใ้นการท ากิจกรรมต่างๆ เช่น ใชเ้วลา
ในการเดินทางเท่าไร 

26. สามารถท่ีจะเขา้ใจในส่ิงท่ีเกิดข้ึน พร้อมกบัให้เหตุผลในส่ิงนั้นได ้
27. สามารถร้องเพลงท่ีเคยร้อง หรือ สวดมนตท่ี์เคยสวด 
28. สามารถเลือกใชเ้คร่ืองมือเคร่ืองใชต่้าง ๆไดอ้ยา่งเหมาะสมกบังาน 

29. การพดูจาหรือถามซ ้ าๆ 

30. สามารถปฏิบติักิจวตัรประจ าวนัของตนเอง 
31. สามารถเดินทางไป-กลบัสถานท่ีท่ีคุน้เคยไดโ้ดยล าพงั 
32. สามารถท างานท่ีเคยท า 
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