
ข้อคำถาม 0 1 2 3 4 คะแนน

1.คุณดื่มสุราบ่อยเพียงไร ไม่เคยเลย
เดือนละครั้ง 

หรือน้อยกว่า

2-4 ครั้ง 

ต่อเดือน

2-3 ครั้ง 

ต่อสัปดาห์

4 ครั้งขึ้นไป 

ต่อสัปดาห์

2.เลือกตอบเพียงข้อเดียว

เวลาที ่คุณดื ่มสุรา โดยทั ่วไปแล้วคุณดื ่มประมาณ 

เท่าไรต่อวัน หรือ

1-2                

ดื่มมาตรฐาน

3-4               

ดื่มมาตรฐาน

5-6                

ดื่มมาตรฐาน

7-9              

ดื่มมาตรฐาน

ตั้งแต่ 10 ดื่ม

มาตราฐานขึ้นไป

ถ้าโดยทั่วไปดื่มเบียร์ เช่น สิงห์ ไฮเนเกน ลีโอ เชียร์ 

ไทเกอร์ ช้าง ดื่มประมาณเท่าไร ต่อวัน หรือ

1-1.5กระป๋อง/ 

1/2-3/4 ขวด

2-3 กระป๋อง/ 

1-1.5 ขวด

3.5-4กระป๋อง/ 

2 ขวด

4.5-7กระป๋อง/ 

3-4 ขวด

7  กระป๋อง/ 

4 ขวดขึ้นไป

ถ้าโดยทั่วไปดื่มเหล้าเช่น แม่โขง หงส์ทอง หงส์ทิพย์ 

เหล้าขาว 40 ดีกรี ดื่มประมาณ เท่าไรต่อวัน 
2-3 ฝา 1/4 แบน 1/2 แบน 3/4 แบน 1 แบนขึ้นไป

3.บ่อยครั้งเพียงไรที่คุณดื่มตั้งแต่ 6 ดื่มมาตรฐานขึ้นไป 

หรือเบียร์  4 กระป๋องหรือ 2 ขวดใหญ่ ข้ึนไป หรือเหล้าวิสก้ี 

3 เป๊กขึ้นไป

ไม่เคยเลย
น้อยกว่า

เดือนละครั้ง
เดือนละครั้ง

สัปดาห์

ละครั้ง

ทุกวัน หรือ

เกือบทุกวัน

4.ในช่วงหนึ่งปีที่แล้ว มีบ่อยครั้งเพียงไรที่คุณพบว่า 

คุณไม่สามารถหยุดดื่มได้  หากคุณได้เริ่มดื่มไปแล้ว
ไม่เคยเลย

น้อยกว่า

เดือนละครั้ง
เดือนละครั้ง

สัปดาห์

ละครั้ง

ทุกวัน หรือ

เกือบทุกวัน

5.ในช่วงหนึ ่งปีที ่แล้ว มีบ่อยเพียงไรที ่คุณไม่ได้ทำ 

สิ ่งท ี ่ค ุณควรจะทำตามปกติ เพราะคุณมัวแต่ไป 

ดื่มสุราเสีย

ไม่เคยเลย
น้อยกว่า

เดือนละครั้ง
เดือนละครั้ง

สัปดาห์

ละครั้ง

ทุกวัน หรือ

เกือบทุกวัน

6.ในช่วงหนึ่งปีที่แล้ว มีบ่อยเพียงไรที่คุณต้องรีบดื่ม 

สุราทันทีในตอนเช้า เพื ่อจะได้ดำเนินชีวิตตามปกติ  

หรือถอนอาการเมาค้างจากการดื่มหนักในคืนที่ผ่านมา

ไม่เคยเลย
น้อยกว่า

เดือนละครั้ง
เดือนละครั้ง

สัปดาห์

ละครั้ง

ทุกวัน หรือ

เกือบทุกวัน

7.ในช่วงหนึ่งปีที ่แล้ว มีบ่อยเพียงไรที ่คุณรู ้สึกไม่ดี 

โกรธหรือเสียใจ เนื่องจากคุณได้ทำบางสิ่งบางอย่าง 

ลงไปขณะที่คุณดื่มสุราเข้าไป

ไม่เคยเลย
น้อยกว่า

เดือนละครั้ง
เดือนละครั้ง

สัปดาห์

ละครั้ง

ทุกวัน หรือ

เกือบทุกวัน

8.ในช่วงหนึ่งปีที่แล้ว มีบ่อยเพียงไรที่คุณไม่สามารถ 

จำได้ว่าเกิดอะไรขึ้นในคืนที่ผ่านมา เพราะว่าคุณได้ดื่ม 

สุราเข้าไป

ไม่เคยเลย
น้อยกว่า

เดือนละครั้ง
เดือนละครั้ง

สัปดาห์

ละครั้ง

ทุกวัน หรือ

เกือบทุกวัน

9. ตัวคุณเองหรือคนอื่น  เคยได้รับบาดเจ็บซึ่งเป็นผล 

จากการดื่มสุราของคุณหรือไม่
ไม่เคยเลย

เคย แต่ไม่ได้

เกิดขึ้นในปีที่แล้ว

เคยเกิดขึ้นใน

ช่วงหนึ่งปีที่เล้ว

10. เคยมีแพทย์ หรือบุคลากรทางการแพทย์หรือเพื่อน

ฝูงหรือญาติพี่น้องแสดงความเป็นห่วงเป็นใยต่อการดื่ม

สุราของคุณหรือไม่

ไม่เคยเลย
เคย แต่ไม่ได้

เกิดขึ้นในปีที่แล้ว

เคยเกิดขึ้นใน

ช่วงหนึ่งปีที่เล้ว

คะแนนรวม

ชื่อ........................................................................................................................................  เพศ     ชาย    หญิง      อายุ.....................ปี  

วันที่ประเมิน..................../......................../........................ เลขที ่(HN)...................………………............………………………………… 

หมายเลขประจำตัวประชาชน ....... - ..........................  - ............................... - .............. - .......

คำชี้แจง :  คำถามแต่ละข้อต่อไปนี้จะถามถึงประสบการณ์การดื่มสุราในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา โดยสุรา หมายถึงเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิด  ได้แก่  

เบียร์  เหล้า  สาโท  กระแช่  วิสกี้  สปายไวน์  เป็นต้น  ขอให้ตอบตามความเป็นจริง

แบบประเมินปัญหาการดื่มสุรา
AUDIT: Alcohol Use Disorders Identification Test

ปรับปรุงจาก สาวิตรี อัษณางค์กรชัยและคณะ, 2546



ระดับความเสี่ยง แนวทางการรักษา

0-7 ผู้ดื่มแบบเสี่ยงต่ำ 
Low risk drinker

Alcohol Education: ให้ความรู้เกี ่ยวกับการดื่มสุรา และอันตรายที่อาจเกิดขึ้นหากดื่มมากกว่านี้ และชื่นชม 

พฤติกรรมการดื่มที่เสี่ยงต่ำ ใช้เวลาไม่มากกว่าหนึ่งนาที 

ตัวอย่างการให้ความรู้ : “ถ้าจะด่ืมก็ไม่ควรด่ืมเกินวันละสองด่ืมมาตรฐาน (เหล้า 4 ฝา หรือเบียร์ 1.5 กระป๋อง หรือ ไวน์ 2 แก้ว) 

และต้องหยุดดื ่มอย่างน้อยสัปดาห์ละสองวัน แม้ว่าจะดื ่มในปริมาณที ่น้อยแค่ไหนก็ตาม คุณควรใส่ใจปริมาณ 

การดื่ม โปรดจำไว้ว่า เบียร์หนึ่งขวด ไวน์หนึ่งแก้ว และเหล้าหนึ่งก๊งมีปริมาณแอลกอฮอล์เท่ากันคือหนึ่งดื่มมาตรฐาน  

การดื่มสุราแม้จะเพียงน้อยนิดก็มีความเสี่ยงเสมอต่อสุขภาพและเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ และไม่ควรดื่มหรือดื่มน้อย 

กว่านี้ หากต้องขับขี่ยานพาหนะ หรือทำงานกับเครื่องจักร (ผู้หญิง: ตั้งครรภ์ วางแผนตั้งครรภ์ หรือให้นมบุตร) กำลัง 

รับประทานยาบางชนิดที่อาจมีปฏิกิริยากับแอลกอฮอล์ อายุมากกว่า 65 ปี หรือผู้ที่เจ็บป่วยด้วยโรคทางกาย เช่น เบาหวาน 

ความดัน โรคตับ โรคทางจิตเวช หรือโรคอื่นๆ ควรปรึกษาแพทย์ ”

ตัวอย่างการชื่นชม : “คุณทำได้ดีแล้วและพยายามรักษาระดับการดื่มของคุณให้ต่ำกว่าหรือไม่เกินระดับที่เสี่ยงต่ำ”

8-15 ผู้ดื่มแบบเสี่ยง
Hazardous drinker

หมายถึงลักษณะการดื่มสุรา 

ท่ีเพ่ิมความเสีย่งต่อผลเสียหาย 

ตามมาทั้งต่อตัวผู้ดื่มเองหรือ 

ผู้อื่น พฤติกรรมการดื่มแบบ 

เสี่ยงนี้ถือว่ามีความสำคัญ 

ในเชิงสาธารณสุข แม้ว่า 

ขณะนี้ ผู้ดื่มจะยังไม่เกิด 

ความเจ็บป่วยใดๆ ก็ตาม

Brief Advice or Simple Advice: การให้คำแนะนำแบบสั้น สามารถปฏิบัติได้โดยเจ้าหน้าที่ทุกระดับ

     1.การให้ข้อมูลสะท้อนกลับ 

ตัวอย่าง “ผลการประเมินปัญหาการดื่มสุราพบว่าคุณดื่มแบบเสี่ยง เนื่องจากคุณดื่ม..(ปริมาณ/ความถี่/รูปแบบ)....”

      2.การให้ข้อมูลผลกระทบจากความเสี่ยงสูง

ตัวอย่าง “แม้ว่าในขณะนี ้คุณยังไม่พบปัญหาอะไรชัดเจน แต่ลักษณะการดื ่มแบบนี ้เป็นการเพิ ่มความเสี ่ยงต่อ 

สุขภาพ เช่น โรคกระเพาะ โรคตับ  เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุหรือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนขณะเมาสุราหรือ 

เสี่ยงต่อปัญหาครอบครัว  ปัญหาอาชีพ หรือปัญหาการเงินได้”

      3.การกำหนดเป้าหมายและให้คำแนะนำการดื่มแบบมีความเสี่ยงต่ำ

ตัวอย่าง “หากเป็นไปได้ คุณควรเลือกที่จะหยุดดื่ม หรือถ้ายังจะดื่มอยู่ควรดื่มแบบมีความเสี่ยงต่ำ โดยดื่มไม่เกิน 

วันละสองดื่มมาตรฐาน (เหล้า 4 ฝา หรือเบียร์ 1.5 กระป๋อง หรือ ไวน์ 2 แก้ว) และต้องหยุดดื่มอย่างน้อยสัปดาห์ละ 

สองวัน คุณคิดว่าคุณจะเลือกวิธีไหนดีคะ/ครับ” 

      4.เสริมแรงกระตุ้น

ตัวอย่าง “จริง ๆ แล้ว มันอาจไม่ง่ายหรอกที่คุณจะลดการดื ่มลงให้อยู ่ภายในขีดจำกัด แต่หากคุณเผลอดื่มเกิน 

ขีดจำกัดให้พยายามเรียนรู้ว่าเพราะอะไรจึงเป็นเช่นนั้นและวางแผนป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นอีก หากคุณระลึกเสมอถึง 

ความสำคัญของการลดความเสี่ยงจากการดื่มลงคุณก็จะสามารถทำได้”

16-
19

ผู้ดื่มแบบอันตราย  
Harmful use

หมายถึงการดื่มสุราจนเกิด 

ผลเสียตามมาต่อสุขภาพกาย 

หรือสุขภาพจิต รวมถึงผลเสีย 

ทางสังคมจากการดื่ม

Brief Intervention/Brief Counseling: การให้การบำบัดแบบสั้น สามารถปฏิบัติได้โดยเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการฝึก 

อบรมการให้คำปรึกษา การรับฟังอย่างเห็นอกเห็นใจและการเสริมสร้างแรงจูงใจ

      1.การให้คำแนะนำแบบสั้น โดยการคัดกรองปัญหาการดื่มสุรา ประเมินปัญหาการดื่มและปัญหาที่เกี่ยวข้อง     

      สะท้อนปัญหาและให้คำแนะนำว่าอยู่ในกลุ่มดื่มแบบเสี่ยงสูง ควรบันทึกผลหรือสถานการณ์ที่เป็นผลจากการดื่ม

      2.ประเมินแรงจูงใจ ความพร้อมในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และให้คำแนะนำที่เหมาะสมตามระดับ 

      3.ตั้งเป้าหมาย ในการลด/ละ/เลิก หรือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

      4.ติดตามดูแล เพื่อติดตามพฤติกรรมดื่ม แก้ไขปัญหาอุปสรรค กำหนดวิธีการแก้ไขอย่างชัดเจน

> 20 ผู้ดื่มแบบติด 
Alcohol dependence

ควรได้รับการส่งต่อพบแพทย์ เพื่อการตรวจวินิจฉัยและวางแผนการบำบัดรักษา

การแปลผลคะแนน AUDIT

การเทียบปริมาณแอลกอฮอล์ในเครื่องดื่มเป็นดื่มมาตรฐาน (Standard Drink) ในคำตอบข้อ 2 และ 3 ของ AUDIT

หนึ่งดื่มมาตรฐานเท่ากับแอลกอฮอล์ 10 กรัม

........................................................................................................................................................................................
• เหล้าแดง 35 ดีกรี  : 2 ฝาใหญ่ หรือ 30 cc = 1 ดื่มมาตรฐาน, 

 หาก 1 แบนมี 350 cc : ¼  แบน = 3 ดื่มมาตรฐาน, ½ แบน = 6 ดื่มมาตรฐาน, 1 แบน = 12 ดื่มมาตรฐาน 

 หาก 1 ขวดมี 700 cc :  ¼  ขวด = 6 ดื่มมาตรฐาน, ½ ขวด= 12 ดื่มมาตรฐาน, 1 ขวด= 24 ดื่มมาตรฐาน 

• เหล้าขาว 40 ดีกร ี :1 เป๊ก หรือ 50 cc = 1.5 ดื่มมาตรฐาน

• เบียร์ 5 % เช่น สิงห์ ไฮเนเกน ลีโอ เชียร์ ไทเกอร์ ช้างดราฟ : ¾ กระป๋อง/ขวดเล็ก = 1 ดื่มมาตรฐาน,1 ขวดใหญ่ 660 cc = 2.5 ดื่มมาตรฐาน  

• เบียร์ 6.4 %  เช่น ช้าง : ½ กระป๋อง หรือ 1/3  ขวดใหญ่ = 1 ดื่มมาตรฐาน

• ไวน์ 12 % : 1 แก้ว 100 cc = 1 ดื่มมาตรฐาน, ไวน์คูเลอร์ 1 ขวด = 1 ดื่มมาตรฐาน

• น้ำขาว อุ กระแช่ 10% : 3 เป๊ก/ตอง/ก๊ง  หรือ 150 cc = 1 ดื่มมาตรฐาน

• สาโท สุราแช่ สุราพื้นเมือง 6% : 4 เป๊ก/ตอง/ก๊ง หรือ 200 cc = 1 ดื่มมาตรฐาน

ที่สำคัญ อย่าลืมว่าผู้ดื่มส่วนใหญ่มักไม่ทราบปริมาณการดื่มของตนที่ชัดเจน และมักประมาณการดื่มต่ำกว่าความเป็นจริง และเครื่องดื่ม

แต่ละชนิด แต่ละยี่ห้อมีขนาดบรรจุที่แตกต่างกัน ข้อมูลที่ได้เป็นเพียงการประมาณการดื่มเท่านั้น

พิมพ์ครั้งที่ 1: ตุลาคม 2552 ผลิตและเผยแพร่โดย แผนงานการพัฒนาระบบ รูปแบบ และวิธีการบำบัดรักษาผู้มีปัญหาการบริโภคสุราแบบบูรณาการ (ผรส.)

สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข



0 1 2 3 4

ไม่เคยเลย เดือนละครั้ง

หรือน้อยกว่า

2-4 ครั้ง 

ต่อเดือน

2-3 ครั้ง

ต่อสัปดาห์

4 ครั้งขึ้นไป

ต่อสัปดาห์

0 1 2 3 4

1-1.5 กระป๋อง

หรือ 1/2-3/4 ขวด

2-3 กระป๋อง

หรือ 1-1.5 ขวด

3.5-4 กระป๋อง 

หรือ 2 ขวด

4.5-7 กระป๋อง

หรือ 3-4 ขวด

7 กระป๋องหรือ 

4 ขวดขึ้นไป

0 1 2 3 4

2-3 ฝา 1/4 แบน 1/2 แบน 3/4 แบน 1 แบนขึ้นไป

0 1 2 3 4

ไม่เคยเลย น้อยกว่า

เดือนละครั้ง

เดือนละครั้ง สัปดาห์ละครั้ง ทุกวันหรือ

เกือบทุกวัน

0 2 4

ไม่เคยเลย เคยแต่ไม่ได้

เกิดขึ้นใน

ปีที่แล้ว

เคยเกิดขึ้น

ช่วงหนึ่ง

ปีที่แล้ว

คำตอบของข้อที่ 1

คำตอบของข้อที่ 2 :  โดยทั่วไปดื่มเบียร์

คำตอบของข้อที่ 2 :  โดยทั่วไปดื่มเหล้า

คำตอบของข้อที่ 3-8 

คำตอบของข้อที่ 9-10 

ขอขอบคุณภาพประกอบจาก Thai Drinking Survey Guide โดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ตัวอย่างเบียร์ขนาดต่างๆ
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