
 

(เร่ิมเก็บขอ้มูลตั้งแต่ผูป่้วยมารับบริการ และติดตามไปจนถึงเม่ือจ าหน่ายผูป่้วยออกจากสถานบริการ และเม่ือไปเยีย่มบา้น) 

ค าแนะน าวิธีตอบ :   ขีดเคร่ืองหมายถูก              ในช่อง     ท่ีตรงกบัค าตอบ  และเขียนค าตอบลงในช่องวา่ง และขอ้   อ่ืนๆ ระบุ… (มีค  าแนะน าเพิ่มเติม ท่ีหนา้ 2) 

หนา้  1 

(ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 

(ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 

(ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 

(ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 

โปรดตรวจสอบอีกคร้ังวา่ตอบครบทุกขอ้แลว้, รวบรวม รง.506.DS  น้ี  ส่ง   ผูป้ระสานงานของ   คปสอ/CUP  ทุกส้ินเดือน ( 6th Edition 23 Nov 2010 ) 

     

 A1 สถานบริการที่รายงาน  1  สอ / PCU ………...  

2  รพศ./รพท.  3  ร.พ.จิตเวช   4  รพช. ………  

5 อ่ืนๆ (ระบุ)……………… อ าเภอ….………..…. 

ZIP1 รหัสไปรษณีย์ ….………………………….….. 

A2 แหล่งข้อมูล คือ  (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้)       
1 ผูป่้วยเอง   2  ญาติ / คนใกลชิ้ด   3  ผู-้

ใหบ้ริการ   4  บตัรโอพีดี    5 เวชระเบียน- 

ผูป่้วยใน  6 มรณะบตัร 7 อ่ืนๆ (ระบุ)…..… 

ท่ีอยู่ปัจจุบัน เลขท่ี……….…….หมู่ท่ี……...
ซอย………………..ถนน…………………..

ต าบล .…………......อ าเภอ ..………..…….

จงัหวดั ………ZIP2รหัสไปรษณีย์………… 

ผู้ป่วย ช่ือ…………..…..…สกุล……………………. 

HN……………A3 ชาว 1ไทย 2 ชาวเขา 3เขมร 

4 พม่า 5 ลาว  6 จีน  7 ฝร่ัง  8 อ่ืนๆระบุ… 

A4  เพศ 1ชาย  2หญิง    A5 อายุ ..…. ปี 

A6 เลขบัตรประชาชน (13 หลกั) 

 

ท่ีอยู่ตามทะเบียนบ้าน เลขท่ี……….หมู่ท่ี……

ต าบล .…………...อ าเภอ ..…………...จงัหวดั 

………ZIP3รหัสไปรษณีย์………..… 

        บา้นเดียวกนั กบัท่ีอยูปั่จจุบนั 

A7 สถานภาพสมรส   1 โสด 2  คู่   

3 ม่าย  4 หยา่/ แยก  5 อ่ืนๆ…... 

A8 อาชีพ 1 เกษตรกรรม  2 รับจา้ง/ผูใ้ชแ้รงงาน   3 แม่บา้น   4  พนกังานบริษทั   5 คา้ขาย / กิจการ-ส่วน

บุคคล    6 ขา้ราชการ/ รัฐวสิาหกิจ   7 นกัศึกษา/นกัเรียน    8 นกับวช   9 ตกงาน  10 อ่ืนๆระบุ… 

B2 ถูกส่งต่อมาจาก   0 ไม่ใช่   1 สอ/PCU  2 รพศ/รพท   3 รพ.จิตเวช  4 รพช.  5 อ่ืนๆ …..… B1 วันทีม่า …...เดือน………พ.ศ.………    

B3 ประเภทของการมารับบริการ 
B31 ผู้มีภาวะซึมเศร้า(อาจท าหรือไม่ท  าร้ายตนเอง) 

 1 มาคร้ังแรก  2 ติดตามผล  3 เยีย่มบา้น 
(ข้อ 1 คือมาครัง้แรกในปีงบประมาณใหม่) 

B32 ผู้ท าร้ายตนเอง (ท าร้ายฯใหม่ทุกคร้ัง ตอบ 1) 

1 มาคร้ังแรก  2 ติดตามผล  3 เยีย่มบา้น 

B4 ขณะนีม้ภีาวะซึมเศร้า ใช่หรือไม่    1  ไม่มี   2 มี   (ถา้ ม ี ใครวนิิจฉัยให้ตอบ  B41)    

B41 ใครวินิจฉัย  1  แพทย ์Dx…..   F32    F33   F34   F38   F39  โรคอ่ืนๆ............. 

2  เจ้าหน้าที่ใช้ แบบคดักรอง (6+2 DS)  ภาวะซึมเศร้า    ภาวะเส่ียงต่อการฆ่าตวัตาย 

 3 เจ้าหน้าที่ใช้ แบบประเมินโรคซึมเศร้า พบวา่ระดบั   Mild    Moderate  Severe 

 4 เจ้าหน้าที่ใช้ แบบประเมินความเส่ียงต่อการฆ่าตวัตายพบวา่ระดบั  Mild   Moderate  Severe 

B5 ถูกคนอืน่ท าร้าย   1 ไม่ใช่    2 ใช่ B6 ท าร้ายคนอืน่ด้วย  1 ไม่ใช่  2 ใช่  ระบุ…..….... 

B7 ท าร้ายตนเอง มาแล้วกีค่ร้ัง (รวมคร้ังนี้)  1  หน่ึงคร้ัง   2  มากกวา่ 1 คร้ัง     B8 ท าร้ายตนเองคร้ังก่อน เมื่อ เดือน……………........พ.ศ………… 

B9 วิธีการที่ท าร้ายตนเองในคร้ังน้ี คือ    01 กินยาเกินขนาด   02 กินสารก าจดัแมลง   03 กินสารก าจดัวชัพืช    04 กินสารเคมีอ่ืนๆ ระบุ ……...... 

05 ใชข้องมีคม ของแขง็ 06 ใชปื้น  07 กระโดดท่ีสูง  08 ผกูคอ  09  กระโดดน ้า   10 วิง่ใหร้ถชน   11 อบควนั/อบแก๊ส   12 อ่ืนๆ ระบุ….. 

C1 ปัญหาหรือเหตุการณ์ท่ีกระตุ้นให้เกดิภาวะซึมเศร้าหรือท าร้ายตนเอง   (บรรยาย “เหตุการณ์, บุคคล,ค าพดู,ทศันะ” และขีด   ในขอ้ท่ีสอดคลอ้งกนั )………. 

ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ 

01  นอ้ยใจ ถูกดุด่า ต าหนิ  

011 คนอ่ืน นินทาวา่ร้าย จนอบัอายมาก 

02  ปัญหาผดิหวงัความรัก / หึงหวง 

03  ปัญหาทะเลาะกบัคนใกลชิ้ด 

04  ตอ้งการการเอาใจ / ขอแลว้ไม่ได ้

05  ปัญหาการเรียน  

06  ปัญหาสูญเสียพ่อ แม่ พ่ี นอ้ง  ญาติ 

061 คนอ่ืนในครอบครัวขดัแยง้กนั 

07  ปัญหามีโรคเร้ือรัง/ เอดส์ /พิการ / เสียโฉม 

08  กลวัวา่ตนจะติด เช้ือเอชไอว ี(HIV)  

09  ปัญหาโรคจิต  

10  ปัญหาภาวะซึมเศร้า   

11  ปัญหาชราภาพ  ไม่มีคนดูแล 

12  ปัญหายาเสพติด(ตนเอง) 

13  ปัญหาคนในครอบครัวติดสุรา/ยาเสพติด 

14  ปัญหาด่ืมสุรามากในช่วงน้ี (แมไ้ม่ติดสุรา) 

15  ปัญหาเศรษฐกิจ  ยากจน คา้ขายขาดทุน ลม้ละลาย  

16  ปัญหาน ้าท่วม 

17  ปัญหาการสูญเสียทรัพย ์/ ประสบภยั /เสียพนนั 

18  ปัญหามีคดี / หนีความผิดท่ีตนก่อ 

19  ปัญหาการท างาน 

20  ตกงาน  21  ปัญหา อ่ืนๆ ระบุ)………………… 

99  ไม่ทราบ 

C2 ปัญหาสุขภาพอืน่ๆ    01 ไม่มี       มี ไดแ้ก่ 02 เบาหวาน   03 ความดนัโลหิตสูง   04 โรคหัวใจ    05 ไตวายเร้ือรัง      06 โรคตบัเร้ือรัง      

 07 โรคปอดเร้ือรัง   08 ปวดศีรษะเร้ือรัง    09 ปวดขอ้/เก๊าท/์ปวดเข่า/ปวดหลงัเร้ือรัง   10 โรคประสาท   11 ลมชกั    12 พิการท่ี ตา หู แขน ขา 

13 อมัพาต/โรคเส้นเลือดสมอง/ไขสันหลงั     14 มะเร็ง (อวยัวะใดๆ)   15 โรคจิต        16 เอดส์/เอชไอว ี     17 อ่ืนๆ ระบุ…..………….……… 

C3 พฤติกรรมส่วนบุคคล     1  ติดบุหร่ี    2  ติดสุรา   3  ติดสารเสพติด   4  ติดการพนนั   5  ติดเกมส์/อินเตอร์เนต   6  ไม่มีทั้งขอ้ 1 ถึง 5 

D1 บริการที่ได้รับ      1 ใหค้  าปรึกษา  2 แนะน าญาติ  3 เอกสารความรู้   4 ยาแกเ้ศร้า Amitriptyline/Nortriptyline  5 ยาแกเ้ศร้า Fluoxetine / SSRI       

6 ยาแกเ้ศร้าอ่ืนๆ   7 ยาลดกงัวล      8 ยาโรคจิต      9 ช็อตไฟฟ้า    10 ใหเ้งิน/ส่ิงของ    11 เขา้กลุ่ม self-help   12 บริการสังคม   13 อ่ืนๆ …… 

D2 มีการ admit  1 ไม่ใช่ 2 ใช่ D3  เสียชีวิต  1 ไม่ใช่  2 ใช่ D4 วันที่เสียชีวิต…...../…….../…… D5 (ถ้าไม่ตาย) คิดท าร้ายตนเองอีก   
1 ไม่ใช่    2 ใช่   3 ไม่แน่ใจ D6 ส่งต่อไปที่  0 ไม่ส่งต่อ 1 สอ/PCU 2 รพศ/รพท  3 รพ.จิตเวช 4 รพช. 5 อ่ืนๆ………………….… 

 

 ลบั ID ………………. แบบเฝ้าระวัง ภาวะซึมเศร้าและการท าร้ายตนเอง: กรมสุขภาพจิต  รง 506.DS  

 
 

ผูบ้นัทึก ช่ือ………………………………สกุล………………………………….โทรศพัท…์………………………….วนัที่บนัทึก ……./……../  25….. 


