
รางวัล : 
NCD Clinic Plus 

Awards 2564  
ระดับเขต 
 ********* 

โรงพยาบาลขนาดเล็ก 

โรงพยาบาลแม่ทา รางวัลชนะเลิศ  ระดับเขต 



การประชุมเพื่อพัฒนาความร่วมมือ 
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตาย 

จังหวัดล าพูน 

วันอังคาร ที่ 17  สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 -16.30 น.  
ณ ห้องประชุมหริภุญชัย ศาลากลางจังหวัดล าพูน 

 

 ประเด็นความคืบหน้า โครงการการป้องกันและแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตายจังหวัดล าพูน  
ประจ าเดือน สิงหาคม 2564 

ใน การประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลจังหวัดล าพูน  วันที่  31 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมดอกป๊าน ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน 
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อ ำเภอ 
 

เดือนตค. 2563 – เดือนกค. 2564 

รำยใหม่ใน
เดือน 

อัตรำ 

ไม่เสียชีวิต 
(ผู้พยายาม 
ฆ่าตัวตาย) 
(ราย) 

เสียชีวิต 
(ผู้ฆ่าตัวตาย
ส าเร็จ) 
(ราย) 

(ต่อแสน
ประชำกร) 

(เป้ำหมำย ไม่เกิน 
8.0) 

เมืองล ำพูน 16 19 +2 14.30 

แม่ทำ 8 8 +0 20.61 

บ้ำนโฮ่ง 8 7 +0 17.65 

ลี ้ 18 20 +1 30.00 

ทุ่งหัวช้ำง 3 2 +2 19.85 

ป่ำซำง 11 8 +0 14.65 

บ้ำนธ ิ 4 5 +0 28.30 

เวียงหนองล่อง 4 2 +2 23.14 
รวม 72 71 7 19.26 

รายงานการเฝ้าระวังการท าร้ายตนเองของจังหวัดล าพูน ตั้งแต่เดือนตุลาคม2563 –สิงหาคม 2564 

* ข้อมูล จำกระบบรำยงำน 506S และ DCIRs จังหวัดล ำพูน ณ วันที่ 29 สิงหำคม 2564 ,เวลำ 09.00 น. รวบรวมโดย กลุ่มงำนควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภำพจิต และยำแสพติด ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน 

ผู้ฆ่าตัวตายในเดือนสค.  

+7 ราย สะสม 78 ราย 

อัตรา 19.26  
ต่อแสนประชากร 



10 มิย.64 

Kick off 4 Pillar  

เมย.64 
จุดเร่ิมต้น 4 Piiar  

26 เมย.64 
เข้าที่ประชุมกรมการจังหวัด 

31 พค.64 
เข้าที่ประชุมกรมการจังหวัด 

3 มิย.64 
Case conference 
วัดพระธาตุดอยแช่ 

อ.แม่ทา 

7 มิย.64 
น าเข้าพชอ.แม่ทา 

18 มิย.64 
บ้านกอลุง อ.แม่ทา 

26 มิย.64 
Focus Group 

บ้านหนองผึ้ง อ.แม่ทา 

30 มิย.64 
อธิบดีกรมสุขภาพ

ตรวจเยี่ยม 

19 มิย.64 
ตักบาตรฆ่าตวัตาย 

6 กค.64 
น าเสนอวัคซีนใจกรม

สุขภาพจิต 

14 กค.64 
น าเข้าพชอ.จังหวัด

ล าพูน 

20-23 กค.64 
ติดตามเยี่ยมพชม.ฆ่าตวัตาย 8 อ าเภอ 

3กค.64 
วิจัยโครง3 

23-26  สค.64 
วิจัยโครง 1 

Road map –suicide Lamphun 

เดือนกันยายน 
 24 กิจกรรมการปอ้งกันการฆ่าตัวตาย ระดับอ าเภอ 

27  สค.64 
ขยายแนวคิด ไปยังเขตสุขภาพที่ 10 

ปี 2565 
กลุ่มเปราะบาง/ 
กลุ่มเสี่ยงต่อการ

ฆ่าตัวตาย  
อย่างน้อย 5 คน /หมู่บ้าน 

(รวม 2,870 คน) 

ระบบ DCIR 



เป้าหมายการคัดกรอง เฝ้าระวัง กลุ่มเปราะบาง /กลุ่มเสี่ยงต่อการฆ่าตวัตายในชุมชน ปี2565 

ประมาณการ : 

ล ำดับ อ ำเภอ 
จ ำนวน
หมู่บ้ำน 

เป้ำหมำย (คน) 

1 เมือง 159 795 
2 แม่ทำ 68 340 
3 บ้ำนโฮ่ง 62 310 
4 ลี ้ 99 495 
5 ทุ่งหัวช้ำง 35 175 
6 ป่ำซำง 90 450 
7 บ้ำนธิ 36 180 
8 เวียงหนองล่อง 25 125 

รวม 574 2,870 

* จำกกำรประชุมพัฒนำควำมร่วมมือขององค์กรเครือข่ำยต่อกำรแก้ไขปัญหำกำรฆ่ำตัวตำยจังหวัดล ำพูน วันที่ 17 สิงหำคม 2564 ณ ห้องประชุมหริภุญชัย ศำลำกลำงจังหวัดล ำพูน 



การด าเนินโครงการวิจัยพัฒนารูปแบบความร่วมมือขององค์กรเครือข่าย เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตาย 
ระหว่างวันที่ 23 -26 สิงหาคม 2564 
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