
การใช้เคร่ืองมือคัดกรอง 

ASSIST 



ทําไม?? 
ตองคัดกรอง 



ความหมายของการคัดกรอง 

• หมายถึง การใชเครื่องมือ เพ่ือคนหา คัดแยก ผูที่มีความเส่ียง  

    ผูที่มีปญหา เพื่อใหการดูแลอยางเหมาะสม 

 

• เปนการคัดแยกกลุมคนที่มีแนวโนมปวยออกจากกลุมปกติ 

 

 
 

 

 



ความสําคัญของการคัดกรอง 

•  เปนการคนหาผูปวยที่มารับบริการสุขภาพทั่วไป โดยเฉพาะ
ผูมีอายุ 15 ปขึ้นไปและใหการดูแลชวยเหลือเบ้ืองตนตาม
ความรุนแรงของปญหาที่พบ  

• เปนบริการปองกันแบบทุติยภูมิที่สามารถดําเนินการไดใน
สถานพยาบาลทุกระดบั 

• เพือ่ให้เกดิความตระหนักถงึปัญหาการดืม่/สูบ 

• เพิ่มโอกาสการเขาถึงบริการ สามารถ ลด ละ เลิกสูบบุหร่ี/ดื่ม
สุราได 



ประโยชนของการคัดกรอง 

• เพ่ือจดัเก็บข้อมลูลงในระบบบริการสขุภาพ 

• เพ่ือค้นหาปัญหาของผู้ใช้สารเสพติด 

• เพ่ือให้ผู้ ป่วยได้รับการบําบดัตามความรุนแรง
ของปัญหา 



เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับการประเมนิ วนิิจฉัย ดูแลรักษา 

อย่างเหมาะสม 



 
 Alcohol, Smoking, and 
Substance Involvement 

Screening Test  

ASIST 



แนวทางการสัมภาษณผูปวย 
วิธีการเพื่อใหไดคําตอบท่ีตรงความเปนจริง 

• ผูสัมภาษณ ควรแสดงทาทีเปนมิตร ไมขูเข็ญคุกคาม 

• ผูปวยไมอยูในภาวะมึนเมาหรือกําลังอยูในภาวะท่ีตองการการรักษาแบบ

ฉุกเฉินในขณะนั้น 

• ตองแจงวัตถุประสงคของการคดักรองใหชัดเจนโดยใหสอดคลองกับปญหา

สุขภาพของผูปวยในขณะนั้น 

• ผูปวยควรไดรับการชีแ้จงเพื่อใหเขาใจคาํถาม และสามารถตอบขอคําถามได

อยางถูกตอง 

• ตองใหความม่ันใจวาคาํตอบของผูปวยจะเก็บเปนความลับ 

 



ASSIST 

   เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล หมายถึง สุรา เบียร เหลา สาโท กระแช ไวน เปนตน 

1.ตลอดชีวิตที่ผานมา คุณ เคยด่ืม เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล หรือไม 

(หรือเคยด่ืมแตเลิกด่ืมต้ังแต 1 ปขึ้นไป) 

ไมเคย 

(ยุติการประเมิน) 

เคย 

2.ในชวง 3 เดือนที่ผานมา คุณด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลบอย

เพียงไร 

ไมเคย (0) 

(ขามไปขอที่ 6) 

1 ถึง 2 วัน 

 (2) 

ทุกเดือน 

(3) 

ทุกสัปดาห 

(4) 

เกือบทุกวัน 

(6) 

3.ในชวง 3 เดือนที่ผานมา คุณเคยรูสึกอยางด่ืมเคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอลอยางมาก บอยเพียงไร 

ไมเคย (0) 1 ถึง 2 วัน 

 (3) 

ทุกเดือน 

(4) 

 

ทุกสัปดาห 

(5) 

 

เกือบทุกวัน 

(6) 

 

4.ในชวง 3 เดือนที่ผานมา การด่ืมแอลกอฮอลทําใหคุณ เกิดปญหา

สุขภาพ ครอบครัว สังคม กฎหมาย หรือการเงินบอยเพียงไร 

ไมเคย (0) 1 ถึง 2 วัน 

 (4) 

ทุกเดือน 

(5) 

ทุกสัปดาห 

(6) 

เกือบทุกวัน 

(7) 

5.ในชวง 3 เดือนที่ผานมา คุณไมสามารถทํากิจกรรมที่คุณควรจะ

ทําไดตามปกติเน่ืองจากคุณด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล บอยเพียงไร 

ไมเคย (0) 1 ถึง 2 วัน 

 (5) 

ทุกเดือน 

(6) 

ทุกสัปดาห 

(7) 

เกือบทุกวัน 

(8) 

6.ตลอดชีวิตที่ผานมา เพื่อนฝูง ญาติ หรือคนอ่ืน เคยแสดง ความ

กังวลหรือตักเตือนคุณ เกี่ยวกับการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลของ

คุณหรือไม 

ไมเคย (0) 

 

เคยกอนหนา 3 

เดือนที่ผานมา 

(3) 

เคยในชวง 

3 เดือนที่

ผานมา (6) 

7.ตลอดชีวิตที่ผานมา คุณเคยพยายามหยุดหรือลดการ ด่ืม 

เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลใหนอยลง แตทําไมสําเร็จหรือไม 

ไมเคย (0) 

 

เคยกอนหนา 3 

เดือนที่ผานมา 

(3) 

เคยในชวง 

3 เดือนที่

ผานมา (6) 



เคร่ืองมือการประเมินปญหาการดื่มสุรา  

THE ALCOHOL, SMOKING AND SUBSTANCE 

INVOLVEMENT SCREENING TESTIING TEST: ASSIST 

ไมเคย ไมเคยด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอลเลย ในชวง 3 เดือนที่ผานมา 

1-2 วัน ด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล 1-2 วัน ในชวง 3 เดือนที่ผานมา 

ทุกเดือน ด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอลเฉลี่ยวันละ 1-3 วันตอเดือน ในชวง 3 เดือนที่

ผานมา 

ทุกสัปดาห ด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอลเฉลี่ยวันละ 1-4 วันตอสัปดาห ในชวง 3 เดือนที่

ผานมา 

ทุกวัน ด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอลเฉลี่ยวันละ 5-7 วันตอสัปดาห ในชวง 3 เดือนที่

ผานมา 



การแปลผลคะแนน  

คะแนน ระดับความเส่ียง แนวทางการรักษา 

0-10 ระดับความเส่ียงต่ํา 

(Lower risk) 

การใหคําแนะนํา (brief advice) 

11-26 ระดับความเสี่ยงปานกลาง 

(Moderate risk) 

การใหคําปรึกษาแบบส้ัน (brief counseling) 

27+ ระดับความเส่ียงสูง 

(High risk) 

การใหคําปรึกษาแบบสั้น (brief counseling) และ  

การสงตอเพื่อรับการประเมินและบําบัดโดยผูเชี่ยวชาญ 

การแปลผลการใชแบบประเมินปญหาการดื่มสุรา 
ASSIST 



การแจงผล ใหความรู ใหคําแนะนํา 



หลักการแจงผลการคัดกรองและประเมิน 

1. ประเมินความคาดหวงัต่อผลการคดักรอง/ประเมินโรค 

      “จากทีเ่ราคุยกนั คุณคดิว่า คุณมีโอกาสทีจ่ะเป็นโรคตดิสุรา    

       ไหม” 

        “คุณคดิว่า ผลการประเมินจะเป็นอย่างไร” 
 

        “ถ้าผลเป็นบวกหมายถงึอะไร”และ 

         “คุณคดิว่าจะทาํอย่างไรถ้าผลเป็นบวก” 



หลักการแจงผลการคัดกรองและประเมิน 

2.    แจ้งผลการคดักรอง / ประเมินอย่างตรงไปตรงมาด้วย 

       ภาษาทีเ่ข้าใจง่าย  

3.     แสดงความใส่ใจในความรู้สึกของผู้รับบริการ  

        และตรวจสอบความเข้าใจพร้อมให้ข้อมูลทีถู่กต้อง 

4.     เน้นยํา้ “โรคตดิสุราสามารถรักษาหายได้” 



ความสําคัญของการแจงผลการประเมิน 

การประเมนิความรู้สกึ/
ความคาดหวัง/ลด

ความตระหนก 
เตรียมความพร้อม ยอมรับความเจบ็ป่วย 





การคัดกรองบุหรี ่



ทําไมตองคัดกรองบุหรี่ 

นําไปสู 

          การบําบัด 

           การ DX COPD 

          การคัดกรอง CVD Risk  

           ในผูปวยโรคเรื้อรัง 



ใครทํา 

 - OPD  มีมากมาย ?????? 

- ใครบันทึก ????? 

- ในคลินิก  ---ผูรับผิดชอบงาน 

 



เปาหมายการคดักรองบุหรี ่

 -   ประชาชน อายุ 15  ป ข้ึนไป 

 -   ผูปวยโรคเรื้อรัง (โรคเบาหวาน  

      โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ  

      โรคหลอดเลือดสมอง  

       โรคหืด โรคถุงลมโปงพอง)  ทุกราย 





ความสําคัญของการแจงผล ใหความรู ใหคําแนะนํา 

ลด ละ เลกิ การสูบบุหร่ี 

ปรับเปลีย่นพฤติกรรมเพือ่ลด/ป้องกนัการเจ็บป่วย 

รับรู้ผลกระทบทีเ่กดิขึน้จากการสูบบุหร่ี 

ทําใหเกิดการตระหนักรูเก่ียวกับปญหาการสูบบุหร่ี 



ข้ันตอนของการบําบัดแบบส้ันตามผลการคัดกรองASSIST 

ขั้นท่ี 1 Ask : อยากทราบผลการคัดกรอง ? 

ขั้นท่ี 2 Feedback : ใหขอมูลผลการคัดกรอง และความเส่ียง /

อันตรายจากสารเสพติดแตละชนิดท่ีใชอยู 

ขั้นท่ี 3 Advice  : ใหคําแนะนําวิธีการลดความเส่ียงจากการใช 

ขั้นท่ี 4 Responsibility  : ใหผูรับบริการตัดสินใจทางเลือกดวยตัวเอง 

ขั้นท่ี 5 Concerned  : ถามถึงความกังวลท่ีเขามีตอผลการคัดกรอง 

    “คุณรูสึกกังวลกับคะแนน…(ชื่อสารเสพติด)…ของคุณเพียงไร” 

 



ข้ันตอนของการบําบัดแบบส้ันตามผลการคัดกรองASSIST 

ขั้นท่ี 6.Good things  :  ขอดีของการดื่ม 

    “ อะไรคือขอดีของการใชของคุณ “ 

 

ขั้นท่ี 7.Less Good things  : ขอไมคอยดีของการดื่ม 

    “ มีขอไมคอยดีอะไรบางในการใชของคุณ “  

 

ขั้นท่ี 8. Summarize and reflect   : สรุปและสะทอนคําพูดของ

ผูรับบริการโดยเนนท่ี   “ขอไมดี” 

 



ข้ันตอนของการบําบัดแบบส้ันตามผลการคัดกรองASSIST 

ขั้นท่ี 9. Concern : ถามผูรับบริการวา  

     “ กังวลกับขอไมคอยดีมากนอยเพียงไร “ 

 Exp ; “คุณกังวลกับขอไมคอยดีจากการใชสารเสพติดของคุณอยางไรบาง “   

    

ขั้นท่ี 10. Take-home materials : ใหเอกสารคูมือกลับบาน 

 



สวสัดี 
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