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1B6 Application
สามารถดาวน์โหลดได้ทั้งในระบบ Android และ IOS

ผู้ใช้งานระบบ IOS
1. เข้า Appstore
2. ค้นหา 1B6

3. เลือก          กดติดตั้ง
4. เปิดแอปพลิเคชัน

ผู้ใช้งานระบบ Android
1. เข้า Google Playstore
2. ค้นหา 1B6

3. เลือก          กดติดตั้ง
4. เปิดแอปพลิเคชัน

วิธีการติดตั้ง
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เปลี่ยน
กระดาษ สู่ “ ดิจิทัล ” 

1B6 Application จัดท าขึ้นเพื่ออ านวยความสะดวก          
แก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ในการคัดกรองพฤติกรรมการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป              
ตามแบบ ASSIST 7 ข้อค าถาม

1B6 Application เป็นแอปพลิเคชัน แบบออฟไลน์ 
โดยผู้ใช้บริการสมารถใช้งานแอปพลิเคชันเพื่อคัดกรอง
พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ โดย

“ ไม่ต้องใช้อินเทอร์เน็ต ”

1B6 Application ไม่ได้ส่งข้อมูลผลการคัดกรองเข้า
ระบบ 43 แฟ้มโดยตรง แต่ท่านสามารถส่งออกผลการคัด
กรองฯ เพื่อน ารหัสคัดกรองไปลงในระบบสถานพยาบาล 
JHCIS/HOSxp และระบบสถานพยาบาลอื่นๆของท่านได้

หากท่าน “รับทราบ” ข้อความนี้แล้ว
สามารถกด  “ ไม่ต้องแสดงข้อความนี้อีก ”
เพื่อให้ไม่ต้องแสดงข้อความนี้ในครั้งถัดไป
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ขั้นตอนการลงทะเบียนผู้ใช้งาน

แสดงผู้ใช้งานระบบ

กดเพื่อแสดงคู่มือการใช้งาน
หมายเหตุ: การแสดงคู่มือการใช้งาน สามารถใช้งานได้ 
เมื่อผู้ใช้เชื่อมต่อกับระบบอินเทอร์เน็ตเท่านั้น 

ลงทะเบียนผู้ใช้ใหม่

ขั้นตอนการลงทะเบียนผู้ใช้งาน

1. กรอกข้อมูลส่วนตัวของท่าน
* หมายถึง จ าเป็น

2. ตรวจสอบความถูกต้อง

3. กด “บันทึก” เพ่ือสร้างบัญชี

เขตพื้นที่รับผิดชอบ ใช้ในกรณี   
มีการแบ่งพ้ืนที่ให้เจ้าหน้าที่เพ่ือ
แบ่งเขตรับผิดชอบ

รหัสผ่าน ใช้ในการเข้าสู่ระบบ

ค าถามกันลืม ใช้เมื่อท่านลืม
รหัสผ่าน และต้องการเข้าสู่ระบบ

ระบบรองรับการใช้งาน
แบบ Multiusers

โดย 1 เครื่องโทรศัพท์สามารถ
ใช้งานได้มากกว่า 1 บัญชีผู้ใช้
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ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ

1. กดเลือก “บัญช”ี ของตนเอง

2. ใส่รหัสผ่าน 4 ตัวที่ท่านตั้งไว้

3. ระบบจะเข้าสู่ระบบอตัโนมัติ
และแสดงผลดังน้ี

4. หาก “ลืมรหัสผ่าน”
ให้กด “ลืมรหัส PIN”

 เริ่มการประเมิน
กด เพ่ือเข้าสู่ค าถามการคัดกรอง

ตามแบบ ASSIST 7 ข้อ

ผลการด าเนินงาน
กด เพ่ือดูผลการด าเนินงาน โดย

สามารถเลือกดูได้ตามวัน เดือน ปี            
ที่ท าการคัดกรอง

แก้ไขข้อมูลส่วนตัว
กด เพ่ือ แก้ไขข้อมูลบัญชีของท่าน

ออกจากระบบ
กด เพ่ือ กลับสู่หน้าหลัก

ตอบค าถามของท่าน เพ่ือท าการ 
“ตั้งรหัสผ่านใหม่”
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เมนู : เริ่มการประเมิน

กด เพ่ือ กลับหน้าก่อนหน้า

ระบบจะแสดงสถานะของข้อค าถาม ตามระบบการถามของ ASSIST 
โดยอัตโนมัติ โดยหากค าตอบมีการข้ามข้อค าถาม ระบบจะท าการ 
“ข้ามข้อค าถาม” ให้อัตโนมัติ เพ่ือลดความผิดพลาดในการประมวลผล

ส่วนการแสดงผลข้อค าถาม แบบ เลือกตอบ

กด เพ่ือบันทึกค าถาม และไปยังข้อถัดไป

กด เพ่ือยกเลิกค าตอบ และกลับสู่หน้าหลัก

ระบบจะแสดงค าถามและค าตอบตามแบบคัดกรอง ASSIST 7 ข้อค าถาม 
และจะท าการข้ามข้อค าถามให้อัตโนมัติ หากค าตอบมีการตอบเพื่อข้ามข้อค าถาม
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เมนู : เริ่มการประเมิน

เมื่อท าการคัดกรองเสร็จแล้ว 
ระบบจะแสดงค าแนะน า 

เพ่ือให้ท่าน
ให้ค าแนะน าเบื้องต้น 

แก่ผู้ถูกคัดกรอง
ตามระดับความเสี่ยง

ระบบจะแสดงผล
คะแนนการคัดกรอง 

ระดับความเสี่ยงการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

และรหัสกลุ่ม 1B6 เพ่ือท า
การบันทึกในระบบ 43 แฟ้ม

ปิดค าแนะน า
เพ่ือปิดค าแนะน า และ
แสดงผลการคัดกรอง

 ไม่แสดงข้อความนี้อีก
ระบบจะไม่แสดงข้อความ
แนะน าอีกเมื่อท่านคัดกรอง
เสร็จในคนถัดไป

 ให้ค าแนะน า
กดเพ่ือบันทึกการให้ค าแนะน า
แบบสั้นที่ผู้คัดกรองได้ปฏิบัติ
กับผู้ถูกคัดกรอง

ผู้ท าการคัดกรองต้องบันทึก
ผลการให้ค าแนะน าตามที่

ท่านได้ปฏิบัติกับผู้ถูกคัดกรอง

บันทึกและประเมินคนถัดไป
กด เพื่อบันทึกและประเมิน             
คนถัดไป

บันทึกและกลับสู่หน้าหลัก
กด เมื่อต้องการบันทึก และกลับ
สู่หน้าเมนูหลัก
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เมนู : ผลการด าเนินการ

รายงานผลการด าเนินงาน
แบ่งออกเป็น 2 รายงาน ได้แก่

1. รายงานผลการคัดกรองพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
2. รายงานภาระงานการคัดกรองพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

โดยสามารถเลือกได้ตามวันที่ที่มีการบันทึกผลการคัดกรองในระบบ

รายงานผลการคัดกรองพฤติกรรมการดืม่เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์
คือ รายงานบันทึกผลการคัดกรองเป็นรายบุคคล โดยจะบันทึกแยกตามผู้ถูก

คัดกรองเป็นรายบุคคล (ตัวอย่างในหน้าถัดไป)

รายงานภาระงานการคัดกรองพฤตกิรรมการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์
คือ รายงานแสดงจ านวนผลการคัดกรอง แสดงเป็นจ านวนผู้ถูกคัดกรอง 

แสดงแยกตาม เพศ อายุ ผลการคัดกรองตามระดับความเสี่ยง และผลการให้
ค าแนะน า

สามารถกดเลือกวันที่เริ่มต้น และ
วันที่สิ้นสุด ที่ต้องการได้จากปฏิทิน
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เมนู : ผลการด าเนินการ

ชื่อ - สกุล ความเสีย่ง ค าแนะน า

ทดสอบ ระบบ ระดับความเสี่ยงปานกลาง Brief Counselling

ทดสอบ ระบบ ระดับความเสี่ยงต่ า Brief Advice

ทดสอบ ระบบ หยุดด่ืมมากกว่า 1 ปี ไม่ได้ให้ค าแนะน า

ทดสอบ ระบบ ไม่เคยด่ืมเลย ไม่ได้ให้ค าแนะน า

แสดงผลการด าเนินงานตามวันท่ีท่ีท่านเลือก
โดยจะแสดงเป็นตารางดังต่อไปนี้

แสดงจ านวนรวมผลการคัดกรองตามวันท่ีท่ีท่านเลือก

การส่งออกไฟล์ข้อมูล สามารถกดส่งออกได้ 2 รูปแบบ
1. นามสกุลไฟล ์.CSV เป็นประโยชน์ส าหรับการน าไป

วิเคราะห์และค านวณสถานการณ์ในชุมชน
2. นามสกุลไฟล ์.PDF เป็นประโยชน์ส าหรับการแชร์ เพ่ือให้

เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขน าไปลงข้อมูลในระบบ 43 แฟ้ม

การกดแชร์ สามารถกดแชร์ผ่านช่องทางต่างๆได้ เช่น
LINE APPLICATION, Email, Messenger และอื่นๆ
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เมนู : ผลการด าเนินการ

ผลการคดักรอง จ านวน ร้อยละ

เพศ (คน)

ชาย

หญิง

รวม

อายุ (ปี)

15 – 19 ปี

20 – 59 ปี

60 ปีขึ้นไป

รวม

ผลการคดักรอง

1B600

1B601

1B602

1B603

1B604

รวม

การใหค้ าแนะน า

ไม่ได้ให้ค าแนะน า

1B610 Brief Advice

1B611 Brief Counseling

1B612 Refer

รวม

แสดงผลการด าเนินงานตามวันท่ีท่ีท่านเลือก
โดยจะแสดงเป็นตารางดังต่อไปนี้

รายงานผล
ภาระงานการคัดกรองพฤตกิรรม

การดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์

สามารถส่งออกได้เช่นเดียวกับ

รายงานผลการคัดกรอง
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เมนู : ผลการด าเนินการ

ตัวอย่าง รายงานผลการคัดกรองพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในรูปแบบ PDF

ตัวอย่าง รายงานภาระงานการคัดกรองพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ทดสอบ ระบบ

ทดสอบ ระบบ 1500000000000

1500000000000
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เมนู : แก้ไขข้อมูลส่วนตัว

แก้ไขข้อมูลส่วนตัว
ใช้ส าหรับการแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งานบัญชี

โดยสามารถแก้ไข
1. ชื่อ – สกุล
2. เพศ
3. เบอร์โทรศัพท์
4. สถานพยาบาล/หน่วยงาน
5. เขตพ้ืนที่รับผิดชอบ
6. รหัสผ่าน (ตัวเลข 4 ตัว)
7. ค าถามกันลืม
8. ค าตอบของค าถาม

กด เพ่ือ บันทึก การแก้ไข

กด “ลบผู้ใช้งานนี้”
หากต้องการลบบัญชีผู้ใช้นี้

การแสดงค าแนะน าภายหลังการคัดกรอง

เมนู : ออกจากระบบ
กด เมื่อต้องการออกจากระบบไปหน้าหลักของแอปพลิเคชัน
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