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ท่านเป็นโรคสมาธิสั้นในผู้ใหญ่หรือไม่
!
!

คําถามข้างล่างนี้ช่วยท่านหาคําตอบได้
หลายๆ ท่านเป็นโรคสมาธิสั้นแต่ไม่เคยทราบมาก่อนว่ากําลังประสบปัญหานี้ สาเหตุเพราะมักเข้าใจผิดว่าเป็นอาการ

จากความตึงเครียด หากท่านรู้สึกอึดอัดใจด้วยปัญหาลักษณะนี้มาตลอด ท่านอาจกําลังเป็นโรคสมาธิสั้น ซึ่งภาวะนี้แพทย์
สามารถช่วยวินิจฉัยและรักษาได้
!
ข้อคําถามด้านล่างนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการประเมินอาการโรคสมาธิสั้นในผู้ใหญ่ ไม่สามารถใช้ทดแทนการปรึกษาผู้
เชี่ยวชาญทางการแพทย์ได้ การวินิจฉัยที่ถูกต้องทําได้โดยการประเมินจากแพทย์เท่านั้น หลังทําแบบสอบถามนี้ หากท่านมี
ข้อสงสัยในเรื่องการวินิจฉัยและการรักษาโรคสมาธิสั้นในผู้ใหญ่ โปรดปรึกษาแพทย์ผู้รักษาของท่าน
แบบสอบถามโรคสมาธิสั้น-อยู่ไม่นิ่งในผู้ใหญ่ (ASRS-v1.1) ใช้สําหรับคัดกรองในผู้ใหญ่ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป

แบบประเมินอาการโรคสมาธิสั้น-อยู่ไม่นิ่งในผู้ใหญ่ ฉบับที่ 1.1 (18 คําถาม) (ASRS-v1.1; 18 items)
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1. เมื่อได้ทํางานส่วนที่ยากเสร็จแล้ว ท่านทํางานครึ่งๆกลางๆหรือไม่ทําต่อจนเสร็จบ่อยเพียงใด?
2. ท่านทํางานไม่เป็นระเบียบ เพราะขาดการวางแผนหรือจัดการที่ดีบ่อยเพียงใด?
3. ท่านลืมนัดหรือลืมทําในสิ่งที่ต้องทําบ่อยเพียงใด?
4. ท่านหลีกเลี่ยงหรือผัดผ่อนที่จะเริ่มงานที่ต้องใช้ความคิดมากๆบ่อยเพียงใด?
5. ท่านหยุกหยิก หรือ ขยับแขน ขยับขา เวลาที่ต้องนั่งนานๆบ่อยเพียงใด?
6. ท่านรู้สึกมีพลังงานมากเกินไป อยากทําโน่นทํานี่อย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยบ่อยเพียงใด?
7. ท่านทําผิดจากความสับเพร่าเวลาที่คุณต้องทํางานที่น่าเบื่อหรือยากบ่อยเพียงใด?
8. ท่านมีความลําบากในการคงความสนใจเวลาทํางานที่น่าเบื่อหรือซ้ําๆบ่อยเพียงใด?
9. ท่านมีความลําบากในการตั้งใจฟังว่าผู้อื่นพูดอะไรกับท่านแม้เขาจะพูดกับท่านโดยตรงบ่อยเพียงใด?
10. ท่านวางของผิดที่หรือมีความลําบากในการหาสิ่งของที่บ้านหรือที่ทํางานบ่อยเพียงใด?
11. ท่านถูกเบี่ยงเบนความสนใจไปกับกิจกรรมหรือเสียงที่อยู่รอบข้างท่านบ่อยเพียงใด?
12. ท่านลุกจากที่นั่งในการประชุมหรือสถานการณ์ที่ท่านควรจะนั่งอยู่กับที่บ่อยเพียงใด?
13. ท่านรู้สึกอยู่ไม่สุขหรือกระสับกระส่ายบ่อยเพียงใด?
14. ท่านมีความลําบากที่จะผ่อนคลายและพักผ่อนในเวลาว่างบ่อยเพียงใด?
15. ท่านพบว่าตัวเองพูดมากเกินไปเมื่อท่านอยู่ในสังคมบ่อยเพียงใด?
16. เมื่อท่านอยู่ในวงสนทนา ท่านพบว่าตัวเองตัดบทสนทนาของผู้อื่นก่อนที่เขาจะพูดจบบ่อยเพียงใด?
17. ท่านมีความลําบากในการรอคอยคิวของท่านในสถานการณ์ที่ท่านต้องรอคิวบ่อยเพียงใด?
18. ท่านขัดจังหวะผู้อื่นในขณะที่เขากําลังยุ่งอยู่บ่อยเพียงใด?

บ่อยมาก

บ่อย

เป็นบางครั้ง

6 เดือนที่ผ่านมา หลังทําแบบสอบถามนี้เสร็จแล้ว โปรดส่งให้แพทย์ผู้ดูแลของท่านเพื่อ
ประเมินผล

ไม่เคย

โปรดทําเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องที่ตรงกับความรู้สึกและการปฎิบัติตนของท่านในช่วง

นานๆครั้ง

วันที่

คุณค่าของการคัดกรองโรคสมาธิสั้น
!
จากการวิจัยพบว่า อาการของโรคสมาธิสั้น-อยู่ไม่นิ่งสามารถคงอยู่จนกระทั่งถึงวัยผู้ใหญ่ได้ ส่งผลกระทบต่อ
สัมพันธภาพกับผู้อื่น การประกอบอาชีพ และความปลอดภัยในชีวิตของผู้ป่วยที่ต้องทนทุกข์กับโรคนี้ โดยโรคสมาธิสั้น-อยู่ไม่
นิ่งมักถูกวินิจฉัยผิด ทําให้ผู้ป่วยหลายรายไม่ได้รับการรักษาที่เหมาะสม ส่งผลให้ไม่สามารถใช้ศักยภาพที่มีอยู่ได้อย่างเต็มที่
ปัญหานี้ส่วนหนึ่งมาจากความยากลําบากในการวินิจฉัยโรคโดยเฉพาะในผู้ใหญ่
!
ASRS และระบบการให้คะแนนนี้ได้รับการพัฒนาโดยองค์การอนามัยโลก และคณะทํางานของโรคสมาธิสั้น-อยู่ไม่นิ่ง
ในผู้ใหญ่ (workgroup on adult ADHD)
!
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!
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ในฐานะของผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ ท่านสามารถใช้ ASRS V1.1 เป็นเครื่องมือช่วยคัดกรองโรคสมาธิสั้นในผู้ใหญ่ หลังผู้
ป่วยทําแบบสอบถาม หากสงสัยว่ามีปัญหาโรคสมาธิสั้นอาจแนะนําให้ผู้ป่วยไปรับการประเมินเชิงลึกเพิ่มเติมเพื่อการวินิจฉัย
ข้อคําถามของแบบสอบถามนี้อิงตามเกณฑ์การวินิจฉัยของ DSM-IV และอาการแสดงของโรคสมาธิสั้นในผู้ใหญ่ เนื้อหาของ
แบบสอบถามยังสะท้อนให้เห็นถึงความสําคัญของอาการ ความบกพร่องที่เกิดขึ้น และประวัติการวินิจฉัยที่ถูกต้องตามที่ระบบ
DSM-IV กําหนด
แบบสอบถามนี้ใช้เวลาในการทําน้อยกว่า 5 นาที และช่วยให้ได้ข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนที่ยากต่อการวินิจฉัย
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