แบบประเมนอาการโรคสมาธสน-อยูไม
่ นิ
่ ่งในผูใหญ
้
่ ฉบับที่ 1.1
(ASRS-v1.1)
จากการสมภาษณวนจฉยระหวางประเทศ โดยองคการอนามยโลก
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ทานเป็
นโรคสมาธิส้ั นในผูใหญ
หรื
่
้
่ อไม่
!

คาถามขางลางนชวยทานหาคาตอบได

หลายๆ ทานเปนโรคสมาธสนแตไมเคยทราบมากอนวากํ
าลงประสบปญหาน สาเหตเพราะมกเขาใจผดวาเปนอาการ
่
จากความตงเครยด หากทานรสกอดอดใจดวยปญหาลกษณะนมาตลอด ทานอาจกําลงเปนโรคสมาธสน ซึงภาวะนแพทย ์
สามารถชวยวนจฉยและรกษาได
!
ขอคาถามดานลางนเปนจดเรมตนของการประเมนอาการโรคสมาธสนในผใหญ ไมสามารถใชทดแทนการปรกษาผ
เชยวชาญทางการแพทยได การวนจฉยทถูกตองทาไดโดยการประเมนจากแพทยเทานน หลงทาแบบสอบถามน หากทานม
ขอสงสยในเรองการวนจฉยและการรกษาโรคสมาธสนในผใหญ โปรดปรกษาแพทยผรกษาของทาน

!

แบบสอบถามโรคสมาธสน-อยูไม
ึ้ ไป
่ นิ
่ ่งในผู้ใหญ (ASRS-v1.1) ใชสาหรบคดกรองในผใหญทมอายตงแต 18 ปี ขน

แบบประเมนอาการโรคสมาธสน-อยูไม
่ นิ
่ ่งในผู้ใหญ่ ฉบับที่ 1.1 (18 คาถาม) (ASRS-v1.1; 18 items)
จากการสมภาษณวนจฉยระหวางประเทศ โดยองคการอนามยโลก

1. เมอไดทางานสวนทยากเสรจแลว ทานทางานครงๆกลางๆหรอไมทาตอจนเสรจบอยเพยงใด?
2. ทานทํ
างานไมเป็
่
่ นระเบียบ เพราะขาดการวางแผนหรอจดการทดบอยเพยงใด?
3. ทานลื
มนัดหรือลืมทําในสิ่ งทีต
่ องทํ
าบอยเพี
ยงใด?
่
้
่
4. ทานหลกเลยงหรอผดผอนทจะเรมงานทตองใชความคดมากๆบอยเพยงใด?
5. ทานหยกหยก หรือ ขยับแขน ขยับขา เวลาทตองนงนานๆบอยเพยงใด?
6. ทานรสกมพลงงานมากเกินไป อยากทาโนนทานอยางไมรจกเหนดเหนอยบอยเพยงใด?
7. ทานทาผดจากความสบเพราเวลาทคณตองทางานทนาเบอหรอยากบอยเพยงใด?
8. ทานมความลาบากในการคงความสนใจเวลาทางานทนาเบอหรอซาๆบอยเพยงใด?
9. ทานมความลาบากในการตงใจฟงวาผอนพดอะไรกับทานแมเขาจะพดกับทานโดยตรงบอยเพยงใด?
10. ทานวางของผดทหรอมความลาบากในการหาสงของทบานหรอททางานบอยเพยงใด?
11. ทานถูกเบยงเบนความสนใจไปกับกิจกรรมหรอเสยงทอยรอบขางทานบอยเพยงใด?
12. ทานลกจากทนงในการประชมหรอสถานการณททานควรจะนงอยกับทบอยเพยงใด?
13. ทานรสกอยไมสขหรอกระสบกระสายบอยเพยงใด?
14. ทานมความลาบากทจะผอนคลายและพกผอนในเวลาวางบอยเพยงใด?
15. ทานพบวาตวเองพดมากเกินไปเมอทานอยในสงคมบอยเพยงใด?
16. เมอทานอยูในวงสนทนา ทานพบวาตวเองตดบทสนทนาของผอนกอนทเขาจะพดจบบอยเพยงใด?
่
17. ทานมความลาบากในการรอคอยควของทานในสถานการณททานตองรอควบอยเพยงใด?
18. ทานขดจงหวะผอนในขณะทเขากําลงยงอยบอยเพยงใด?

บอยมาก
่

บอย
่

เป◌็ นบางครั◌้
ง

6 เดอนทผานมา
หลงทาแบบสอบถามนเสรจแลว โปรดส่งให้แพทยผู
่
์ ดแลของทานเพอ
ประเมินผล

ไม◌่เคย

โปรดทาเครืองหมาย ✓ ลงในชองทตรงกับความรสกและการปฎบตตนของทานในช่วง

นานๆครัง้

วันท

คณคาของการคดกรองโรคสมาธสน
!
จากการวจยพบวา อาการของโรคสมาธสน-อยไมนงสามารถคงอยจนกระทงถึงวยผใหญได สงผลกระทบตอ
สมพนธภาพกับผอน การประกอบอาชพ และความปลอดภยในชวตของผปวยทตองทนทกขกับโรคน โดยโรคสมาธิสัน-อยูไม
่ ่
นงมกถูกวนจฉยผด ทาใหผปวยหลายรายไมไดรบการรกษาทเหมาะสม สงผลใหไมสามารถใชศกยภาพทมอยไดอยางเตมท
ปญหานสวนหนงมาจากความยากลาบากในการวนจฉยโรคโดยเฉพาะในผใหญ
!
ASRS และระบบการใหคะแนนนไดรบการพฒนาโดยองคการอนามยโลก และคณะทํางานของโรคสมาธิส้ั นอยูไม
นิ
่
ง
ในผูใหญ่ (workgroup on adult ADHD)
่ ่
!
!
!
!
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ในฐานะของผเชยวชาญทางการแพทย ทานสามารถใช ASRS V1.1 เปนเครองมอชวยคดกรองโรคสมาธสนในผใหญ หลงผู
ปวยทาแบบสอบถาม หากสงสยวามปญหาโรคสมาธสนอาจแนะนาใหผปวยไปรบการประเมนเชงลกเพมเตมเพอการวนจฉย
ขอคาถามของแบบสอบถามนองตามเกณฑการวนจฉยของ DSM-IV และอาการแสดงของโรคสมาธสนในผใหญ เนอหาของ
แบบสอบถามยงสะทอนใหเหนถึงความสาคญของอาการ ความบกพรองทเกิดขน และประวตการวนจฉยทถูกตองตามทระบบ
DSM-IV กําหนด
แบบสอบถามนใชเวลาในการทานอยกวา 5 นาที และชวยใหไดขอมลเพมเตมในสวนทยากตอการวนจฉย
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