
คู่มอืแบบประเมนิคัดกรอง
ผูที้�มปี�ญหาพฤติกรรมการฆา่ตัวตาย

โครงการวจิยัที� 2
การพฒันารปูแบบการป�องกันการฆา่ตัวตาย

สาํหรบักลุ่มเปราะบางที�มปี�ญหาพฤติกรรมการฆา่ตัวตาย
ใน 25 จงัหวดั 4 ภาคของประเทศไทย

กรมสขุภาพจติ 
กระทรวงสาธารณสขุ 



ถ้าเสี�ยงซมึเศรา้ และเสี�ยงฆา่ตัวตาย
สง่พบบุคลากรทางการแพทย์

เพื�อประเมนิเพิ�มเติม
2Q plus

แบบประเมนิคัดกรองกลุ่มเสี�ยง
ที�มคีวามคิดฆา่ตัวตาย (2Q plus)

ใน 2 สปัดาห์ที�ผา่นมา รวมถึงวนันี� ท่านมอีาการเหล่านี�หรอืไม่
*(ตอบมอียา่งนอ้ย 1 ขอ้ = เสี�ยงซมึเศรา้)

1. ไมส่บายใจ เซง็ ทกุขใ์จ เศรา้ ท้อแท้ ซมึ หงอย

2. เบื�อ ไมอ่ยากพูดไมอ่ยากทําอะไร 
    หรอืทําอะไรก็ไมส่นุกเพลิดเพลินเหมอืนเดิม

ไมม่ี มี

ไมม่ี มี

ใน 1 เดือนที�ผา่นมา รวมถึงวนันี� 
*(ตอบม ี= เสี�ยงฆา่ตัวตาย)

ท่านมคีวามรูส้กึทกุขใ์จ
จนไมอ่ยากมชีวีติอยูห่รอืไม?่ ไมม่ี มี

นพพร ตันติรงัส.ี การใชเ้ครื�องมอืประเมนิ ป�ญหาสขุภาพจติ.แบบประเมนิ 2Q plus.
   ผูพ้ฒันา คือ  *Thoranin Kongsuk et al., J PsychiatrAssoc Thailand 2018; 63(4): 321-334



คะแนนรวม  การแปลผล
<7  ไมม่อีาการของโรคซมึเศรา้หรอืมอีาการของโรคซมึเศรา้ระดับน้อยมาก

7-12  มอีาการของโรคซมึเศรา้ระดับน้อย

13-18 มอีาการของโรคซมึเศรา้ระดับปานกลาง
≥19  มอีาการของโรคซมึเศรา้ระดับรุนแรง

ในชว่ง 2 สปัดาห์ที�ผ่านมารวมทั�งวนันี�
 ท่านมอีาการเหล่านี�บอ่ยแค่ไหน

ไมม่ี
เลย

เป�นบางวนั
1-7 วนั

เป�นบอ่ย>
7 วนั

เป�นทกุ
วนั

 1. เบื�อ ไมส่นใจอยากทําอะไร 0 1 2 3

2. ไมส่บายใจ ซมึเศรา้ ท้อแท้ 0 1 2 3

3. หลับยากหรอืหลับๆตื�นๆหรอืหลับมากไป 0 1 2 3

4. เหนื�อยง่ายหรอืไมค่่อยมแีรง 0 1 2 3

5. เบื�ออาหารหรอืกินมากเกินไป 0 1 2 3

6. รูส้กึไมดี่กับตัวเองคิดวา่ตัวเองล้มเหลวหรอื
ครอบครวัผดิหวงั 0 1 2 3

7. สมาธไิมดี่ เวลาทําอะไร เชน่ ดโูทรทัศน์
 ฟ�งวทิยุ หรอืทํางานที�ต้องใชค้วามตั�งใจ

0 1 2 3

8. พูดชา้ ทําอะไรชา้ลงจนคนอื�นสงัเกตเหน็ได้หรอื
กระสบักระสา่ยไมส่ามารถอยูน่ิ�งได้เหมอืนที�เคยเป�น

0 1 2 3

9. คิดทํารา้ยตนเอง หรอืคิดวา่ถ้าตายไปคงจะดี 0 1 2 3

 คะแนนรวมทั�งหมด     

แบบคัดกรองโรคซมึเศรา้ 9 คําถาม (9Q)

คะแนน 9Q> 7 ให้ประเมนิแนวโนม้
การฆา่ตัวตาย ด้วย 8Q กรมสขุภาพจติ



   คําถาม    ไมใ่ช่    ใช่

 1. ในเดอืนที�ผา่นมารวมทั�งวนันี�คิดอยากตายหรอืคิดวา่ตายไปจะดกีวา่   0 1

2. ตั�งแต่เดอืนก่อนจนถึงวนันี�อยากทํารา้ยตัวเองหรอืทําใหตั้วเองบาดเจบ็ 0 2

3. ตั�งแต่เดอืนก่อนจนถึงวนันี�คิดเกี�ยวกับการฆา่ตัวตาย (ถ้าตอบวา่คิด
เกี�ยวกับการฆา่ตัวตายใหถ้ามต่อ....)   0  6

 - ท่านสามารถควบคมุความอยากฆา่ตัวตายที�ท่านคิดอยูนั่�นไดห้รอืไมห่รอื ได้ ไมไ่ด้

- บอกไมไ่ดว้า่คงจะไมทํ่าตามความคิดนั�น ในขณะนี� 0  8

4. ตั�งแต่เดอืนก่อนจนถึงวนันี�มแีผนการที�จะฆา่ตัวตาย 0 8

5. ตั�งแต่เดอืนก่อนจนถึงวนันี�ไดเ้ตรยีมการที�จะทํารา้ยตัวเองหรอืเตรยีม
การจะฆา่ตัวตายโดยตั�งใจวา่จะใหต้ายจรงิๆ

 0   9

6. ตั�งแต่เดอืนก่อนจนถึงวนันี�ไดทํ้าใหต้นเองบาดเจบ็แต่ไมตั่�งใจที�ทําใหเ้สยี
ชวีติ 0   4

7. ตั�งแต่เดอืนก่อนจนถึงวนันี� ไดพ้ยายามฆา่ตัวตายโดยคาดหวงั/ตั�งใจที�
จะใหต้าย 0   10 

8. ตลอดชวีติที�ผา่นมาท่านเคยพยายามฆา่ตัวตาย 0 4

  รวมคะแนน   

แบบประเมนิการฆา่ตัวตาย 8 คําถาม (8Q)

หมายเหต ุตั�งแต่ 1 คะแนนขึ�นไป ถือวา่มแีนวโนม้ที�จะฆา่ตัวตายในป�จจุบนั ควรไดร้บั
การบาํบดัรกัษาและดแูลตามระดบัความรนุแรง ซึ�งแบง่ได ้ดงันี�
คะแนน  1-8  คะแนน หมายถึง  แนวโน้มที�จะฆา่ตัวตายระดับนอ้ย
คะแนน  9-16 คะแนน หมายถึง  แนวโนม้ที�จะฆา่ตัวตายระดบัปานกลาง
คะแนน  ≥ 17 คะแนน หมายถึง  แนวโนม้ที�จะฆา่ตัวตายระดับรุนแรง

การดแูลชว่ยเหลือผูป้�วยโรคจติเภทที�มคีวามเสี�ยงฆา่ตัวตาย
แนวทางการจดัการตามระดับค่าคะแนน ดงันี�
คะแนน 8Q = 1- 8 คะแนน
1. ประเมนิอาการทางจติเวชทีสาํคัญได้แก่ หลงผดิ หวาดระแวง หแูวว่
2. ติดตามเฝ�าระวงัพฤติกรรมทํารา้ยตนเองโดยแนะนาํใหญ้าติดแูลใกล้ชดิ 
คะแนน 8Q = 9 -16 คะแนน
1. ประเมนิอาการทางจติเวชที�สาํคัญได้แก่ หลงผดิ หวาดระแวง หแูวว่
2. ใหก้ารชว่ยเหลือทางสงัคมจติใจชว่ยแก้ไขป�ญหาทกุขใ์จที�เรง่ดว่น
3. แนะนาํใหญ้าติดแูลใกล้ชดิและใหค้วามรูแ้ก่ญาติเรื�องวธิกีารชว่ยเหลือและเฝ�าระวงัที�ถกูต้อง
4. ติดตามประเมนิอาการทกุสปัดาห ์หากมอีาการรุนแรงมากขึ�นใหป้รกึษาโรงพยาบาลเครอืขา่ย 
คะแนน 8Q > 17 คะแนน
1. ควรรบัไวร้กัษาในโรงพยาบาล และเฝ�าระวงัอาการอยา่งใกล้ชดิตลอด 24ชั�วโมง
2. ประเมนิอาการทางจติเวชที�สาํคัญ ได้แก่ หลงผดิ หวาดระแวง หแูวว่
3. ใหก้ารชว่ยเหลือทางสงัคมจติใจชว่ยแก้ไขป�ญหาทกุขใ์จที�เรง่ดว่น
4. หากมคีวามเสี�ยงต่อการฆา่ตัวตายไมล่ดลง พจิารณาปรกึษาหรอืสง่ต่อโรงพยาบาลจติเวช

ผูพ้ฒันาคือ นพ.ธรณินทร ์กองสขุ และคณะ ดัดแปลงจาก MINI หมวด C Suicidality



อาการที�พบเห็น มี ไมม่ี

1. แยกตัว ไมยุ่ง่เกี�ยวกับใคร   

2. แต่งตัวแปลกๆ สกปรกรกรุงรงั   

3. พูดคนเดียว เหมอืนโต้ตอบกับคนอื�น   

4. หวาดระแวงโดยไมส่มเหตสุมผล   

5. ทําอะไรแปลกๆผดิจากคนปกติ   

6. พูดหรอืบอกคนรอบขา้งวา่เหน็ภาพที�คนอื�นไมเ่หน็   

ผูพ้ฒันาคือ กองบรหิารระบบบรกิารสขุภาพจติ กรมสขุภาพจติ

แบบสงัเกตอาการโรคจติ
MIND-6

แปลผล

มอีาการ 0 ขอ้ หมายถึง ไมม่คีวามผดิปกติดา้นจติใจ
มอีาการ 1 ขอ้ หมายถึง สงสยัวา่อาจมคีวามผดิปกติดา้นจติใจให ้อสม.
ประเมนิซํ�าภายใน 1 เดอืน
มอีาการ 2 ขอ้ขึ�นไป หมายถึง มคีวามเสี�ยงต่อการเกิดความผดิปกติ
ด้านจติใจ ให ้อสม. แจง้บุคลากรสาธารณสขุในพื�นที� เพื�อประเมนิซา้ํ
และใหก้ารดแูลรกัษาต่อไป 



1 คณุสบูบุหรี�/ผลิตภัณฑ์จากยาสบูหรอืไม ่ ใช ่[1] ไม[่0] >ไม,่ ขา้มไปขอ้ 2

1a คณุมกัจะสบูมากกวา่ 10 มวนต่อวนัหรอืไม ่ ใช ่[1] ไม[่0] Tobacco score: _ [0-3]

1b คณุมกัจะสบูภายใน 30 นาทีหลังตื�นนอนหรอืไม ่ ใช ่[1] ไม[่0] Cut-off = 2

2 คณุดื�มเครื�องดื�มแอลกอออล์หรอืไม ่ ใช ่[1] ไม[่0] >ไม,่ ขา้มไปขอ้ 3

2a ในแต่ละครั�งที�คณุดื�ม คณุดื�มมากกวา่ 4 หน่วยมาตรฐานหรอืไม่ ใช ่[1] ไม[่0] 

2b คณุเคยพยายามที�จะควบคมุ ลด หรอืหยุดดื�ม แต่ท าไมส่ าเรจ็หรอืไม่ ใช ่[1] ไม[่0] 

2c เคยมใีครแสดงความเป�นหว่งเกี�ยวกับการดื�มแอลกอฮอล์ของคณุหรอืไม่ ใช ่[1] ไม[่0] Alcohol score: _ [0-4]

 * 1 หน่วยมาตรฐาน ประมาณเท่ากับ ไวน์หนึ�งแก้ว (100cc.) เบยีรห์นึ�งกระป� องหรอืเหล้า
ขาว/แดง (เชน่ แมโ่ขง หงสท์อง) หนึ�งถ้วยยา (30cc.)   Cut-off = 3

3 คณุใชกั้ญชาหรอืไม ่ ใช ่[1] ไม[่0] >ไม,่ ขา้มไปขอ้ 4

3a คณุเคยมคีวามอยากหรอืความต้องการอยา่งแรงกล้าที�จะใชกั้ญชาอยา่งน้อยสปัดาหล์ะครั�ง
หรอืไม่ ใช ่[1] ไม[่0] Cannabis score:_ [0-3]

3b เคยมใีครแสดงความเป�นหว่งเกี�ยวกับการใชกั้ญชาของคณุหรอืไม่ ใช ่[1] ไม[่0] Cut-off = 2

4 คณุใชย้ากระตุ้นประสาท เชน่ ยาบา้/ยาอี/ไอซ/์หรอืโคเคนหรอืยากระตุ้นประสาทอื�นๆที�
แพทยไ์มไ่ด้สั�งให ้หรอืไม่ ใช ่[1] ไม[่0] >ไม,่ ขา้มไปขอ้ 5

4a คณุใชย้านี�อยา่งน้อยสปัดาหล์ะครั�งหรอืบอ่ยกวา่นั�น หรอืไม ่ ใช ่[1] ไม[่0] Stimulant score: _ [0-3]

4b เคยมใีครแสดงความเป�นหว่งเกี�ยวกับการใชย้าบา้/ยาอี/ไอซข์องคณุหรอืไม่ ใช ่[1] ไม[่0] Cut-off = 2

5 คณุใชย้ากล่อมประสาท/นอนหลับโดยที�แพทยไ์มไ่ด้สั�งใหห้รอืไม่ ใช ่[1] ไม[่0] >ไม,่ ขา้มไปขอ้ 6

5a คณุเคยมคีวามอยากหรอืความต้องการอยา่งแรงกล้าที�จะใชย้ากล่อมประสาท/ยานอนหลับ
อยา่งน้อยสปัดาหล์ะครั�งหรอืไม่

ใช ่[1] ไม[่0] Sedative score: _ [0-3]

5b เคยมใีครแสดงความเป�นหว่งเกี�ยวกับการใชย้ากล่อมประสาท/ยานอนหลับของคณุหรอืไม่ ใช ่[1] ไม[่0] Cut-off = 2

6 คณุใชส้ารกลุ่มฝ�� น เชน่ ฝ�� น/เฮโรอิน/ผงขาวโดยที�แพทยไ์มไ่ด้สั�งใหห้รอืไม่ ใช ่[1] ไม[่0] >ไม,่ ขา้มไปขอ้ 7

6a คณุเคยพยายามที�จะควบคมุ ลด หรอืหยุดใช ้แต่ทําไมส่าํเรจ็หรอืไม่ ใช ่[1] ไม[่0] Opioid  score: _ [0-3]

6b เคยมใีครแสดงความเป�นหว่งเกี�ยวกับการใชฝ้�� น/เฮโรอิน/ผงขาวของคณุหรอืไม่ ใช ่[1] ไม[่0] Cut-off = 2

7 คณุใชส้ารเสพติดชนิดอื�นๆ หรอืไมค่ณุใชส้ารอะไร__________________ ไมต้่องใหค้ะแนน แต่ใหป้ระเมนิต่อ

แบบคัดกรองการใชส้ารเสพติด (ASSIST-LITE)

คําถามต่อไปนี�เกี�ยวกับการใชส้ารเสพติดใน 3 เดือนที�ผ่านมาเท่านั�น

ผูพ้ฒันาคือ Ali R, Meena S, Eastwood B, Richards I, Marsden J. 2013
เป�น ASSIST ฉบบัยอ่มาก เหลือเพยีง 2-4 คําถามสาํหรบัสารเสพติดแต่ละชนิด ทําใหส้ามารถใชคั้ดกรองป�ญหาการดื�มสรุา
และใชส้ารเสพติดทกุชนิดไดอ้ยา่งรวดเรว็ โดยที�ยงัคงความไวและความแมน่ยาํใกล้เคียงกับ ASSIST ฉบบัเต็ม



แบบคัดกรองการใชส้ารเสพติด (ASSIST-LITE)

• ผูพ้ฒันาคนแรก คือ Kroenke et al.Kroenke et al.Kroenke et al.
Kroenke et al. Kroenke et al. Kroenke et al.Kroenke et al.
Kroenke et al. 2001
• ผูแ้ปลเป�นไทย ม ี2 คน คือ นพ.มานพ หล่อตระกลูและคณะ 2008, 
นพ.ธรณินทร ์กองสขุ และคณะ, 2018 

แบบประเมนิอาการซมึเศรา้ 9 คําถาม (9Q)

• ผูพ้ฒันาคือ Ali R, Meena S, Eastwood B, Richards I, Marsden J. 2013
เป�น ASSIST ฉบบัยอ่มาก เหลือเพยีง 2-4 คําถามสาํหรบัสารเสพติดแต่ละชนดิ 
ทําใหส้ามารถใชคั้ดกรองป�ญหาการดื�มสรุาและใชส้ารเสพติดทกุชนดิไดอ้ยา่งรวดเรว็
โดยที�ยงัคงความไวและความแมน่ยาํใกล้เคียงกับ ASSIST ฉบบัเต็ม



นพพร ตันติรงัส.ี การใชเ้ครื�องมอืประเมนิป�ญหาสขุภาพจติ.แบบประเมนิ 2Q plus.

สาวติร ีอัษณางค์กรชยั และนพพร ตันติรงัส.ีแบบคัดกรอง ASSIST ฉบบัภาษาไทย.
           พฤศจกิายน 2557

เอกสารอ้างอิง


