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แบบรายงานการสอบสวนโรคกรณีฆ่าตัวตาย 
หรือการกระท ารุนแรงต่อตนเอง (Self-Directed Violence,SDV) 

 
1. ชื่อ-สกุล...............................................…………ID..................................วัน/เดือน/ปีเกิด.................................อายุ........ปี   

เพศ     ชาย    หญิง  สถานภาพสมรส       โสด    คู ่     หม้าย      หย่า      แยก 
เชื้อชาติ....................... สัญชาติ..................... 

การศึกษา   ไม่ได้เรียน    ประถม    มัธยมต้น   มัธยมปลาย      ปวช      ปวส  

 อนุปริญญา    ปริญญาตรี    สูงกว่าปริญญาตรี    อ่ืนๆ(ระบุ)............................................. 
อาชีพ................................................................................รายได้ต่อเดือน...............................................................บาท  
ทีอ่ยูต่ามทะเบียนบ้าน………………………………………………………………..................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………… 
ที่อยู่ปัจจุบัน............................................................................................................................................................................ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………… 
 
2. รายละเอียดของการกระท ารุนแรงต่อตนเอง 
วันที่เกิดเหตุ    วันที่..........................................................เวลา........................................................ 
สถานที่ท าร้ายตนเอง  

 ในบริเวณบ้าน หรือ คอนโด หรือที่พักอาศัย (ระบุบริเวณ)................................................................................. 
บ้านหรืออาคารที่เกิดเหตุเลขที่..................หมู่............ต าบล...................................อ าเภอ...................................... 
จังหวัด............................ 

 สถานที่สาธารณะ (ระบุ)....................................................…………………………………………………......……………… 

 ห้างสรรพสินค้า (ระบุ)....................................................……………………………………………….....…………………… 

 อ่ืนๆ (ระบุ)....................................................……………………………………………………………………....………………  
วิธีการที่ใช้หรือกลไกที่ท าให้บาดเจ็บ 

 แขวนคอ    ใช้ของมีคม/ของแหลม    ใช้ปืนหรือระเบิด    กระโดดจากที่สูง    ท าให้จมน  า  

 วิ่ง/กระโดด/นอนให้รถชน      รมควัน, แก๊ส, ไอน  า, ไอระเหยร้อน, หรือวัตถุร้อน     ขับรถชน 

 ใช้สารพิษ (เช่นยาฆ่าแมลงยาก าจัดวัชพืชน  ายาล้างห้องน  า สารเคมี) ระบชุื่อสาร…………………………………....... 

 กินยาเกินขนาด ระบุชื่อยา…………………..…………………………… อ่ืนๆ(ระบุ)......................................................  
ความรุนแรงของการบาดเจ็บ  

 เล็กน้อย (ER)      ปานกลาง (IPD)      รุนแรง (ICU หรือspecial IPD)      เสียชีวิต 
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3. การยืนยัน self directed violence or suicide  
3.1 ผลการกระท า 

 ตาย                  บาดเจ็บ              ไม่บาดเจ็บ 
3.2 ความตั้งใจฆ่าตัวตาย (Suicidal intent) 

 ตั งใจ                 ไม่แน่ใจ              ไม่ตั งใจ 
3.3 สรุปยืนยันการกระท ารุนแรงต่อตนเอง (วงกลม หรือ กากบาทในข้อที่เลือก) 
 

 ตั้งใจ 
(ครบ 3 เกณฑ์บ่งชี้) 

ไม่แน่ใจ 
(มีไม่ครบ 3 เกณฑ์บ่งชี้) 

ไม่ตั้งใจ 
(ไม่มีทั้ง3 เกณฑ์บ่งชี้) 

ตาย 1.1 Suicide or suicidal SDV, 
fatal. 

2.1 Undetermined SDV, fatal 3.1 Non suicidal SDV, fatal. 

บาดเจ็บ 1.2 Attempt suicide with 
injury or suicidal SDV,injury 

2.2 Undetermined SDV, with 
injury 

3.2 Non-suicidal SDV, with 
injury 

ไม่บาดเจ็บ 1.3 Attempt suicide without 
injury or suicidal SDV 
without injury 

2.3 Undetermined SDV, 
without injury 

3.3 Non-suicidal SDV, 
without injury 

 
4. ปัจจัยทีเ่กี่ยวข้อง  
ได้จากการสัมภาษณ์แหล่งข้อมูลบุคคล และจากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ รวมทั งจากการสังเกตการปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
สิ่งแวดล้อมและชุมชน  

4.1 ปัจจัยกระตุ้นให้เกิดการกระท ารุนแรงต่อตนเองในครั้งนี้ 

 ประสบปัญหาชีวิตหรือเหตุการณ์วิกฤตท่ีท าให้รู้สึกพ่ายแพ้ล้มเหลว หรืออับอายขายหน้าและอับจนหนทาง
แก้ไข 

ระบุลักษณะและรายละเอียดของเหตุการณ์............................................................................................. ......... 
............................................................................................................................. ............................................. 

 อาการของโรคจิตเวชหรือเจ็บป่วยทางจิตก าเริบ 
ระบุโรคจิตเวชที่เป็น……….................................................................................................. ............................... 
สาเหตุที่ท าให้โรคก าเริบ ………………………………………………………………………………………………………………… 

 เกิดพิษหรือฤทธิ์สารเสพติดที่เสพ 
ระบุชนิดของสารเสพติด............................................................................................................................. ....... 
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 รับรู้ข่าวการฆ่าตัวตาย (ระบุรายละเอียด)....................................................……………………………………………… 

 อ่ืนๆ (ให้ระบุรายละเอียด)................................................................................................... ............................. 
4.2 ปัจจัยเสี่ยงหรือปัจจัยชักน า  
 ป่วยด้วยโรคทางจิตเวช ระบุโรค……………………………………………………………………………………………………… 

 ป่วยด้วยโรคติดสุรา 

 ติดสารเสพติดระบุชื่อสารเสพติด……………………………………………………………………………………………………… 

 โรคทางกายรุนแรงหรือโรคทางกายเรื อรัง ระบโุรค……………………………………………………………………………..  
 บุคลิกภาพหุนหันพลันแล่น  

ข้อมูลเพ่ิมเติม…………………………………………………………………………………………………………………………………  
 ตนเองเคยฆ่าตัวตาย  

รายละเอียด……………………………………………………………………………………………………………………………………  
 คนในครอบครัวเคยฆ่าตัวตาย  

รายละเอียด…………………………………………………………………………………………………………………..……………… 

 มี Childhood trauma เช่น ถูกทารุณทางกาย/ทางเพศ/อารมณ ์ในวัยเด็ก, ถูกทอดทิ งหรือถูกละเลยไม่เอาใจ
ใส่ด้านกายภาพ/ด้านอารมณ์ 

รายละเอียดเพ่ิมเติม………………………………………………………………………………………………………..……………… 

 อ่ืนๆ 
ระบ…ุ………………………………………………………………………………………………..…………………………………………… 

4.3 ปัจจัยปกป้อง 
- ความเชื่อทางศาสนา/วัฒนธรรมว่าการฆ่าตัวตายเป็นเรื่องดี/ไม่ดี 

 ไม่มี     น้อย        มาก   
ข้อมูลเพ่ิมเติม………………………………………………………………………………………………..………………………………… 

- ความผูกพันที่แนน่แฟ้นและอบอุ่นในครอบครัวและกลุ่มเพ่ือน 

 ไม่มี     น้อย        มาก   
ข้อมูลเพ่ิมเติม……………………………………………………………………………………………….…………………………………  

- ความเอื ออาทร สนใจกัน ช่วยเหลือเกื อกูลกันในชุมชนที่พักอาศัยปัจจุบัน 

 ไม่มี     น้อย       มาก  
ข้อมูลเพ่ิมเติม……………………………………………………………………………………………….……………………………….… 
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- การเข้าถึงบริการสุขภาพจิตที่ผ่านมา เช่น ความสะดวกในการไปรับการรักษาหรือการติดตามดูแลต่อเนื่อง 

 ไม่มี     น้อย       มาก 
ข้อมูลเพ่ิมเติม………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

- ทักษะการแก้ไขปัญหาหรือข้อขัดแย้งและการปรับตัว 

 ไม่มี     น้อย       มาก 
ข้อมูลเพ่ิมเติม……………………………………………………………………………………………….………………………………… 

- ปัจจัยอื่นๆท่ีหากมีแล้วจะท าให้บุคคลนั นลดโอกาสที่จะเกิดการกระท ารุนแรงต่อตนเองหรือฆ่าตัวตาย  
ระบุ……………………………………………………………………………………………………….……………….…………………...... 
...................................................................................................................... ...................................................... 

4.4 ด่านกั้น  
- การควบคุม/การป้องกันการเข้าถึงสารพิษและวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ฆ่าตัวตายในครอบครัวและในพื นที่ที่อาศัย  
 ไม่มี   มี แต่ไมเ่ข็มแข็ง   มี และเข้มแข็ง 
ข้อมูล/รายละเอียดเพ่ิมเติม……………………………………………………………………………………………………………… 

- การปิดกั นหรือเฝ้าระวังป้องกันสถานที่ ที่เคยใช้ฆ่าตัวตายในชุมชนและพื นที่ที่อาศัย 

 ไม่มี   มี แต่ไมเ่ข็มแข็ง   มี และเข้มแข็ง 
ข้อมูล/รายละเอียดเพ่ิมเติม……………………………………………………………………………………………………………… 

- ด่านกั นอ่ืนๆทีส่ังเกตได้จากการสอบสวนโรค 
ระบ…ุ…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
5. ระบบสุขภาพที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ที่เกิดเหตุการณ์และในช่วงเวลาที่เกิดเหตุ 
(วิเคราะห์จุดบกพร่อง หรือขั นตอน/กิจกรรมในระบบที่ยังท าได้ไม่ดี) 

5.1 ระบบเฝ้าระวังและติดตามผู้พยายามฆ่าตัวตาย 
...................................................................................................... .....................................................................................  
............................................................................................................................. ..............................................................  

5.2 ระบบคัดกรองและการติดตามดูแลรักษาโรคซึมเศร้า
......................................................................................................................…………………………………………………………… 
............................................................................................................................. .............................................................. 

5.3 ระบบคัดกรองและการติดตามดูแลรักษาผู้ป่วยโรคจิต
......................................................................................................................... ………………………………………………………… 
.......................................................................................................... .................................................................................  
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5.4 ระบบคัดกรองและดูแลรักษาโรคติดสุราและสารเสพติด
............................................................................................................................. ..........…………………………………………… 
............................................................................................................................. ..............................................................  

5.5 ระบบการแจ้งเตือนหรือแจ้งเหตุฆ่าตัวตายและการกระท ารุนแรงต่อตนเอง
....................................................................................…………………………………………………………………………………………  
............................................................................................................... ..............................................................………… 

5.6 วัฒนธรรม ค่านิยม ความเชื่อส่วนบุคคลและของชุมชน ทีเ่กี่ยวกับการกระท ารุนแรงต่อตนเองและการฆ่าตัวตาย 
......................................................................................... .................................................................................................  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
6. การค้นหาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่ต้องเยียวยาจิตใจและผู้ท่ีมีความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายที่ต้องเฝ้าระวัง 
(ตามรายละเอียดในตารางแนบท้าย) 

6.1 จ านวนผู้ได้รับผลกระทบ ทั งหมด …..……คน   
6.2 ผู้ได้รับผลกระทบมีแนวโน้มฆ่าตัวตายจากคะแนน 8Q ปกต…ิ…..…คน  

ระดับเล็กน้อย……..…คน ระดับปานกลาง…..……คน ระดับ รุนแรง……..…คน  
6.3 ผู้ได้รับผลกระทบมีภาวะเครียดจากการประเมินด้วย ST5 ปกต…ิ………คน  

ระดับเล็กน้อย……..…คน ระดับปานกลาง……….. คน ระดับรุนแรง ……..… คน 
6.4 ผู้ได้รับผลกระทบมีภาวะซึมเศร้าจาก 9Q ปกต…ิ…คน  

ระดับเล็กน้อย…..……คน ระดับปานกลาง …..……คน ระดับรุนแรง …..……คน 
 

7.การช่วยเหลือผู้พยายามฆ่าตัวตายหรือกระท ารุนแรงต่อตนเอง กรณีไม่เสียชีวิตโดยทีม MCATT หรือทีมสุขภาพจิต 
ทีร่ับผิดชอบ  (รวบรวมข้อมูลเพ่ือวิเคราะห์ประเมินการช่วยเหลือ) 

7.1 การรักษาอาการบาดเจ็บทางกาย  
 ไม่มี   มี รายละเอียด……………………………………………………………………………………………………………..…………. 
............................................................................................................................. ......................................................  
7.2 การตรวจประเมินตามมาตรฐานจิตเวชและการช่วยเหลือทางสังคมจิตใจ  
 ไม่มี   มี ระบ…ุ…………………………………………………………………………………………………………………… 
............................................................................................................................. ......................................................... 
7.3 การแก้ไขปัญหาหรือวิกฤติชีวิตที่เป็นปัจจัยกระตุ้น 

 ไม่มี   มี ระบ…ุ………………………………………………………………………………………………………………… 
         ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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7.4 การลดหรือขจัดปัจจัยเสี่ยง 

 ไม่มี   มี ระบุ…………………………………………………………………………………………………..………………… 
.............................................................................................................. ........................................................................ 
7.5 การสร้างและเสริมปัจจัยปกป้อง 

 ไม่มี   มี ระบ…ุ………………………………………………………………………………………………………..………… 
............................................................................................................................. ......................................................... 
7.6 การติดตามช่วยเหลือต่อเนื่องป้องกันการกระท ารุนแรงต่อตนเองซ  า  
 ไม่มี   มี ระบุ…………………………………………………………………………………………………………………..…………… 
......................................................................................................................... ............................................................. 

 
8. ข้อเสนอแนะในการควบคุมป้องกันและแก้ไขปัญหา 
(ควรเจาะจงให้สอดคล้องกับสิ่งที่พบจากการสอบสวนโรค และครอบคลุมประเด็นเหล่านี  ได้แก่การลดหรือขจัดปัจจัยเสี่ยง, 
การบรรเทาหรือขจัดปัจจัยกระตุ้น, การสร้างและเสริมปัจจัยปกป้อง, การสร้างและเสริมด่านกั น, การปรับปรุงระบบเฝ้า
ระวังการฆ่าตัวตายและระบบสุขภาพที่เก่ียวข้อง) 
............................................................................................................................. .....................................................................  
........................................................................................................................................................................................ ..........
.......................................................................................................................... ........................................................................
............................................................................................................................. ..................................................................... 
............................................................................................................................. .....................................................................
............................................................................................................................. .....................................................................
................................................................................................................................................................................. ................. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
ผู้บันทึก........................................................ ต าแหน่ง......................................................... วันที่........................................ 
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รายช่ือญาติ/คนใกล้ชิดหรือผู้เกี่ยวข้องกับผู้ตายหรือผู้ที่กระท ารุนแรงต่อตนเอง ที่มีปัญหาสุขภาพจิตหรือมีความเสี่ยง 
ฆ่าตัวตาย(จากการสัมภาษณ์ประเมินสุขภาพจิตหรือประเมินด้วยเครื่องมือ) 

ชื่อ-สกุล อาการ/อาการแสดง คะแนน 

2Q,9Q,8Q,ST5 

แผนการช่วยเหลือหรือป้องกัน 
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แหล่งข้อมูลในการสอบสวนโรคในรายนี้ 
1. แหล่งข้อมูลรายบุคคล 

ชื่อ – สกุล ความเกี่ยวข้องกับ case 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

2. แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ เช่น เอกสาร แฟ้มประวัติผู้ป่วย หนังสือ จดหมาย ฯลฯ 

ชื่อประเภท แหล่งที่มา 
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รายช่ือทีมสอบสวนโรค 

ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 


