
 

รายงานการตรวจราชการกรณีปกติระดับจังหวัด รอบท่ี 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
จังหวัดล าพูน เขตสุขภาพที่ 1 

ตรวจราชการวันที่ 12 - 13 กุมภาพันธ์ 2561 
 

คณะที่ 2 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service plan Excellence)  
ประเด็นหลัก 3. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) Health Outcome และ Service Outcome 
ตัวช้ีวัดก ากับ ติดตาม : KPI 2,SP 4  อัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จ 
ตัวช้ีวัดก ากับ ติดตาม  
ตัวช้ีวัดที่ 34 ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการสุขภาพจิต และตัวชี้วัดที่ 35 อัตราฆ่าตัวตายส าเร็จ 

1. วิเคราะห์สถานการณ์และเป้าหมาย (Gap Analysis)  
ในท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน เศรษฐกิจไทยเจริญเติบโตก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง แต่ผลกระทบทาง

สังคม ที่ท าให้ครอบครัวและชุมชนอ่อนแอลง ย่อมกระทบต่อสภาพจิตใจของคนไทย ผู้คนประสบปัญหา
ความเครียดมากขึ้น ความเจ็บป่วยทางร่างกายจ านวนมากมีสาเหตุสัมพันธ์มาจากทางจิตใจและวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไป 
ความสัมพันธ์ภายในครอบครัวและชุมชนห่างเหินกันมากกว่าเดิม ปัญหาสังคม ทั้งเรื่องความรุนแรง ยาเสพติด
อาชญากรรม ต่างส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจของผู้คน 

ปัจจุบันประเทศไทยมีผู้ป่วยโรคซึมเศร้าถึง 1.5 ล้านคน ก่อให้เกิดการสูญเสียด้านเศรษฐกิจและสุขภาพ
อย่างมีนัยส าคัญ ผู้ป่วยโรคซึมเศร้านั้นเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายสูง จากการประเมินด้วย Mini International 
Neuropsychiatric Interview ในปี 2555 พบว่าผู้ป่วยโรคซึมเศร้ามีอัตราความรุนแรงที่เสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายสูง 
(ร้อยละ 20.4) เมื่อเปรียบเทียบกับโรคจิตเภทประเภทอ่ืนๆ  

การฆ่าตัวตาย (Suicide) หรือท าร้ายตนเอง เป็นปัญหาสาธารณสุขและเป็นปัญหาสังคมที่ส าคัญของ
จังหวัดล าพูน จากข้อมูลรายงานของศูนย์ป้องกันการฆ่าตัวตายแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข พบว่า อัตราฆ่าตัวตาย
ส าเร็จของจังหวัดล าพูนสูงกว่าระดับประเทศมาโดยต่อเนื่อง โดยในช่วงตั้งแต่ปี 2549 – 2559 (10 ปีย้อนหลัง) 
อัตราฆ่าตัวตายส าเร็จ อยู่ระหว่าง 11.62-20.02 ต่อแสนประชากร ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่องค์กรอนามัยโลกก าหนด 
(ไม่เกิน 6.3 ต่อแสนประชากร) รายละเอียดดังตารางที่ 1  

ตารางท่ี 1 แสดงอัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จของจังหวัดล าพูน ปีพ.ศ. 2549-2559  
 

ที่มาของข้อมูล : ศูนย์ป้องกันการฆ่าตัวตายแห่งชาติ [Online]www.suicidethai.com 

ปี 

จ านวนประชากร 
กลางป ี
(คน) 
รวม 

จ านวนผู้ฆ่าตัวตายส าเร็จ 
(คน) 

อัตราฆ่าตัวตายส าเร็จ 
( ต่อแสนประชากร) อันดับของ

ประเทศ 
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

2549 405,146 63 9 72 31.86 4.34 17.77 1 
2550 405,361 53 16 69 26.79 7.71 17.02 1 
2551 405,141 52 13 65 26.31 6.26 16.04 1 
2552 404,910 48 7 55 24.32 3.37 13.58 5 
2553 404,627 70 11 81 35.52 5.30 20.02 1 
2554 404,257 51 12 63 25.93 5.78 15.58 1 
2555 404,313 36 11 47 18.31 5.29 11.62 6 
2556 405,268 46 14 60 23.38 6.71 14.81 1 
2557 405,368 63 13 76 32.02 6.23 19.73 1 
2558 404,933 66 13 79 33.62 6.71 19.76 1 
2559 404,096 35 13 48 19.43 6.23 12.62 7 
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2.เป้าหมายระยะสั้น (Essential List/Task) 
2.1 Structure-Function 

ปี 2561 ทิศทางการพัฒนางานสุขภาพจิตของจังหวัดล าพูน มีการด าเนินงานเพ่ือให้สอดคล้องตามแผน
ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

1. แผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) ประจ าปีงบประมาณ 2561 ตามยุทธศาสตร์
ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) ได้
ก าหนดโครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาสุขภาพจิตและจิตเวช ตัวชี้วัดที่ 34 ร้อยละของผู้ป่วยโรค
ซึมเศร้าเข้าถึงบริการสุขภาพจิตและตัวชี้วัดที่ 35 เรื่อง อัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จ (Functionnal KPIs)   

2.แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ตามประเด็นการพัฒนาระบบบริการ  Service Plan 
สาขาสุขภาพจิต ตัวชี้วัดที่ 25 เรื่อง อัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จ (KPI Service Plan) เพ่ือการพัฒนาระบบบริการ
ตามมาตรฐานและระบบบริการจิตเวชเร่งด่วน (acute care) ในหน่วยบริการทุกระดับ 

3.แผนพัฒนาจังหวัด ได้ก าหนดยุทธศาสตร์เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life) ซึ่งมีเป้าหมายใน
การพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชนและผู้ที่มาอยู่อาศัยในพ้ืนที่จังหวัดล าพูนให้ดีขึ้นในทุกด้าน                

            
2.2 GAP Analysis (วิเคราะห์ตาม Six Buditing Block (SAB) 

แนวโน้มการฆ่าตัวตายของจังหวัดล าพูนตั้งแต่ปีพ.ศ. 2549-2559 มีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึ้นและลดลง 
ตามสถานการณ์และภาวะต่างๆ ที่ส าคัญ (ตามตารางที่ 2)  องค์การอนามัยโลก(WHO) ได้ให้ความส าคัญต่อปัญหา
การฆ่าตัวตาย และตั้งเป้าหมายว่าจ านวนผู้ที่ฆ่าตัวตายส าเร็จจะต้องลดลงเทียบกับจ านวนเดิมร้อยละ 10 ภายใน 5 ปี 
 
ตารางท่ี 2 แสดงอัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จของจังหวัดล าพูน ปีพ.ศ. 2549-2559  

 
 
    กระทรวงสาธารณสุข ได้ก าหนดเกณฑ์เป้าหมาย ดังนี้ 
อัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จ 

ปีงบประมาณ 61 ปีงบประมาณ 62 ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64 
≤ 6.3 ต่อประชากร  

แสนคน 
≤ 6.3 ต่อประชากร  

แสนคน 
≤ 6.0 ต่อประชากร  

แสนคน 
≤ 6.0 ต่อประชากร  

แสนคน 
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ร้อยละของจ านวนผู้ฆ่าตัวตายส าเร็จลดลงจากเดิม 
ปีงบประมาณ 61 ปีงบประมาณ 62 ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64 

ร้อยละ 4 ร้อยละ 6  ร้อยละ 8  ร้อยละ 10 
 
ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการสุขภาพจิต 

ปีงบประมาณ 61 ปีงบประมาณ 62 ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64 
≤ ร้อยละ 55 

 
≤ ร้อยละ 60 

 
≤ ร้อยละ 65 

 
≤ ร้อยละ 70 

 
ที่มา : รายละเอียดตวัชี้วัด กระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ 2561 , 

   
2.3 Framework 
 แผนภูมิที่ 1  กรอบแนวคิดของการด าเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง 

มาตรการ 

- 5 กลุ่มวัยส ำคัญ 
-กำรให้ควำมรูส้ังคม  
-นโยบำยจัดกำรปัจจยัเสีย่ง 
(แอลกอฮอล์ โรคเรื้อรัง โรคจติเวช) 
-นโยบำยด้ำนสุขภำพจติ 

การวัด 

-จ ำนวนนโยบำย 
-คณะกรรมกำรสุขภำพจิตระดับ
จังหวัด 

ผลลัพธ ์

มาตรการ 

-กำรสังเกต warning sign 
-กำรคัดกรอง  
-เพิ่มช่องทำงกำรเข้ำถึงบริกำร  
ได้แก่ hotline 

การวัด 

มาตรการ 

-เพิ่มกำรเข้ำถึงบริกำรที่มีคณุภำพ 
-Specific and early 
intervention  
-กำรติดตำมต่อเนื่องในชุมชน 

การวัด 

-Service plan 
-ระบบบริกำรคณุภำพ 
-ระบบกำรเข้ำถึงกำรรักษำ 
-ระบบกำรติดตำมเฝ้ำระวังต่อเนื่อง 
(รง.506S) 
-HDC 

 
ผลลัพธ ์

-หน่วยบริกำรที่มีกำรให้บริกำร 
-อัตรำกำรเข้ำถึงบริกำร 

ผลลัพธ์สุดท้าย 

1.อัตรำกำรฆ่ำตัวตำยส ำเร็จลดลง 

2.ร้อยละของกำรพยำยำมท ำร้ำยตนเองลดลง 

3.ร้อยละกำรเข้ำถึงบริกำรโรคซึมเศร้ำ 

กลุ่มป่วย  

(suicide behavior) 
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2.4 Task List  
ในปีงบประมาณ 2561 จังหวัดล าพูนได้ผลักดันปัญหาการฆ่าตัวตายให้เป็นนโยบายส าคัญของจังหวัดล าพูน     

( Provincial Agenda ) และน าเข้าสู่แผนพัฒนาจังหวัดล าพูนมีการบูรณการแผนงาน/โครงการการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตายในทุกๆกลุ่มวัยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยได้รับงบประมาณพัฒนาจังหวัดล าพูน เป็น
เงิน 1.4 ล้านบาท และได้น าปัญหาดังกล่าวเข้าสู่ คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.)หรือ 
District Health Board ( DHB) ด้วย ยุทธศาสตร์การด าเนินงานด้านสุขภาพจิต 5 ยุทธศาสตร์ดังนี้ คือ  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสนับสนุนให้ชุมชนและทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเครือข่ายสุขภาพจิตให้เข้มแข็ง 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิต 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบข้อมูล 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนางานวิจัย 

2.5 Activities / Project 
มาตรการ Small Success  ( 3 เดือน) 

1. พัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกัน
ปัญหาสุขภาพจิตทุกกลุ่มวัย 
 

 น านโยบายและสนับสนุนให้พื้นที่มีการให้บริการส่งเสริม
สุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตตามกลุ่มวัย 
วัยปฐมวัย วัยเด็ก: พัฒนาการสมวัย ไอคิวดี อีคิวเด่น 
วัยเรียน : Teen Manager 
วัยท างาน: 6 Modules 
วัยผู้สูงอายุ : ความสุข 5 มิติ 
 

 สนับสนุนให้เกิดการขับเคลื่อนการด าเนินงานส่งเสริม
และป้องกันปัญหาสุขภาพจิตในพื้นที่ ใน setting ต่างๆ 
ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการรับรู้ในเรื่องสุขภาพจิต 
รวมทั้งมีทัศนคติต่อผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิตในสังคม 
 สร้างการมีส่วนร่วมและบูรณการงานส่งเสริมสุขภาพจิต
ร่วมกับภาคีเครือข่ายนอกระบบบริการสาธารณสุข 

 

2. พัฒนากลไกและบริหารจัดการด าเนินงานการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาฆ่าตัวตายในจังหวัด
ล าพูน 

จัดตั้งคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้าน
สุขภาพจิต(ระดับจังหวัด) 
 ประชุมผู้รับผิดชอบการด าเนินงานโครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาฆ่าตัวตายจังหวัดล าพูน ให้แก่หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง และเตรียมความพร้อมรับการติดตามประเมินผล
งานในพ้ืนที่ 
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2.5 Activities / Project (ต่อ) 
มาตรการ Small Success Small Success  ( 3 เดือน) 

3.พัฒนาข้อมูลสารสนเทศด้าน
สุขภาพจิต 
 

 สนับสนุนองค์ความรู้ และเทคโนโลยีในการเฝ้าระวัง 
ติดตามดูแลผู้พยายามฆ่าตัวตายในพ้ืนที่ ให้แก่เครือข่าย 
 ติดตามการบันทึกข้อมูลการฆ่าตัวตายใน รง. 506S 
และระบบเฝ้าระวังโรคซึมเศร้า เพื่อให้สามารถสะท้อน
ข้อมูลที่ครอบคลุมและถูกต้อง  
 พัฒนาข้อมูลการเข้าถึง บริการโรคจิตเวชที่ส าคัญ ต่อ
การก่อความรุนแรง และผู้พยายามฆ่าตัวตาย 

 
2.6 Monitor and Evaluation Process 

การเรงรัดตรวจสอบการด าเนินงาน/โครงการ ให้ด าเนินงานแลวเสร็จ ตามเวลาอยางเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง ประจ ารายเดือน รายไตรมาส หรือตามความเหมาะสมในการเรงรัดงาน  

การก ากับ ติดตามให้หน่วยบริการมีการบันทึกข้อมูลใน รง. 506-S และระบบเฝ้าระวังโรคซึมเศร้า เพ่ือท า
การเก็บและรวบรวมขอมูลโดยสามารถน าขอมูลมาเปรียบเทียบกับเกณฑที่ก าหนด เพ่ือแสดงถึงความส าเร็จของ
การด าเนินงานได ้
 
3. ผลการด าเนินงาน (ไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2560) 
3.1 ผลการด าเนินการประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น 

Service Outcome 
เป้าหมาย 

(คน) 
 

ผลงาน 
(คน) 

ปี 2561 
อัตรา 

1.ร้อยละผู้ป่วยซึมเศร้าเข้าถึงบริการสุขภาพจิต 
(เกณฑ์เป้าหมาย ร้อยละ 55) 

7,971 4,975 62.41 

2.อัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จ 
 (เกณฑ์เป้าหมาย 6.3 ต่อประชากรแสนคน)  

26  14 3.45 

 

ที่มา:-ฐานข้อมูล HDC ของ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน 
1.ผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการ หมายถึง ผู้ป่วยจากแฟ้ม Diagnosis_opd ที่มีรหัสการวินิจฉัยเป็น F32.x, F33.x, 

F34.1, F38.x และ F39.x ทั้งรายเก่าและรายใหม่ที่มารับบริการ 
2.เป้าหมายมีที่มาจาก จ านวนประชากรและจ านวนคาดประมาณจากความชุก ของกรมสุขภาพจิต 
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3.2 ข้อมูลเชิงปริมาณ  
 
ตารางท่ี 3 แสดงข้อมูลจ านวนและอัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จจังหวัดล าพูน แยกรายอ าเภอ 
 

อ าเภอ จ านวน 
(คน) 

อัตรา 

เมืองล าพูน 7 4.80 
แม่ทา 0 0.00 
บ้านโฮ่ง 3 7.42 
ลี้ 2 2.87 
ทุ่งหัวช้าง 0 0 
ป่าซาง 1 1.80 
บ้านธิ 0 0.00 
เวียงหนองล่อง 1 5.68 

 
ที่มา : กลุ่มงานจิตเวช โรงพยาบาลล าพูน 
 
4 .ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
ด้านข้อมูล : 1. ฐานข้อมูลระหว่างใบมรณบัตรและข้อมูลจากการตรวจราชการ แตกต่างกัน 
               2. ฐานข้อมูลสารสนเทศของ HDC และกรมสุขภาพจิต มีความแตกต่างมาก ข้อมูลในระบบรายงาน 
506S ใน www.suicidethai.com และระบบเฝ้าระวังโรคซึมเศร้าในwww.thaidepression.com  มีน้อยกว่า
ข้อมูลจริง ท าให้ไม่สามารถน าข้อมูลมาวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาได้ตรงกับปัญหาที่เกิดขึ้น  ในอนาคตเน้นการ
รายงานจากข้อมูล 43 แฟ้ม 
 
5. นวัตกรรม /ผลงาน 

จังหวัดล าพูนได้มีพ้ืนที่ที่มีผลการด าเนินงานที่เป็นเลิศ จากกรมสุขภาพจิต ได้แก่ พื้นที่เครือข่ายสุขภาพ
ระดับอ าเภอแม่ทา ประเด็นการด าเนินงาน “การสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อลดการดื่มและลดปัญหา
จากการดื่มสุราในชุมชน” ด้วยสาเหตุของการดื่มสุราน าไปสู่การน าเทคนิคการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน 
โดยเทคนิค TOP Model (Technology of Participation) มาใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน โดยมีแกนน าชุมชน ท้องถิ่น ต ารวจ ร้านค้า เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพ้ืนที่เข้ามามีส่วนร่วมคิด ร่วมท า
และร่วมผลประโยชน์ร่วมกัน เกิดเป็นนโยบายสาธารณะร่วมกันในชุมชน มีมาตรการในการดื่มและการจ าหน่าย
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ภาคีทุกภาคส่วนเห็นความส าคัญและร่วมปฏิบัติหน้าที่ของตนเองอย่างเต็มที่ เป็นผลให้
ประชาชนมีพฤติกรรมการดื่มสุราที่เหมาะสมยิ่งขึ้น มีจ านวนผู้ที่ลด ละ เลิกดื่มเพ่ิมขึ้น รวมไปถึงจ านวนผู้ที่
พยายามฆ่าตัวตายลดน้อยลงด้วยเช่นกัน 
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ผลลัพธ์ที่ได้ : 
 ความส าเร็จของอ าเภอแม่ทาในการลดปัญหาการดื่มสุราของประชาชนด้วยการสร้างการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนนั้น พบว่า ผลลัพธ์ชัดเจนเน้นที่กระบวนการหรือแนวทางการแก้ปัญหาร่วมกันของชุมชน มากกว่า
ผลลัพธ์รายบุคคล โดยกระบวนการที่ได้ ได้แก่ 

1) การมีนโยบายสาธารณะในการแก้ปัญหาการดื่มสุราของชุมชนร่วมกัน คือ การไม่ขายสุราให้กับเยาวชน
อายุต่ ากว่า 20 ปี และไม่ขายให้กับผู้ที่ก าลังเมาสุรา หรืออยู่ในระหว่างการบ าบัดโรคติดสุรา งดขายและ
ดื่มสุราในวันพระ งานบุญ งานศพต่างๆ ในชุมชน และไม่ขับขี่ยานพาหนะระหว่างมึนเมา โดยได้รับการ
ร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ต ารวจในการตรวจตราและบังคับอย่างเคร่งครัด 

2) เกิดบุคคลต้นแบบในการลด ละ เลิก ดื่มสุราในชุมชน 
3) มีคณะกรรมการขับเคลื่อนการด าเนินงานเพ่ือแก้ปัญหาการดื่มสุราในชุมชน อย่างเป็นรูปธรรม 

 
ปัจจัยแห่งความส าเร็จ : 
 การสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน ซึ่งเป็นจุดเด่นในกระบวนการด าเนินงานภายใต้ระบบสุขภาพอ าเภ อ
ของอ าเภอแม่ทา จังหวัดล าพูน ด้วยกระบวนการนี้ เอ้ือให้ประชาชนในชุมชนรู้สึกเป็นเจ้าของชุมชน เป็นเจ้าของ
กิจกรรมร่วมกัน ท าให้ทุกคนรับรู้และร่วมรับผิดชอบต่อกิจกรรมและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น ท าให้การแก้ปัญหาเกิดขึ้น
อย่างรูปธรรม ที่สร้างกระแสการตอบรับในระดับของชุมชนได้อย่างชัดเจน 
 

 
 

 
ผู้รายงาน : นางสาวศิริพร อูปแปง 
ต าแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุข 
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