
การประชุมเพื่อพัฒนาความร่วมมือ 
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ

ฆ่าตัวตาย จังหวัดล าพูน 

วันอังคาร ที่ 17  สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 -
16.30 น.  

ณ ห้องประชุมหริภุญชัย ศาลากลางจังหวัดล าพูน 

 ประเด็นความคืบหน้า โครงการการป้องกันและแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตายจังหวัดล าพูน  

ประจ าเดือน กันยายน ๒๕๖๔ 
ใน การประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ 8 /2564 
วันที่  30 กันยายน 2564 ณ ห้องส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน 
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เดือนตุลาคม 2563 –  
เดือนสิงหาคม 2564 

ปีงบประมาณ 2564 
( ณ 22 กันยายน 2564) 

จ านวน 
(ราย) 

อัตราต่อ
แสน

ประชากร 

จ านวน 
(ราย) 

กันยายน64 

รวม 
ทั้งปี 

อัตราต่อ
แสน

ประชากร 

เมืองล าพูน 146,607 21 14.32 +2 23 15.69 
แม่ทา 39,012 11 28.20 0 11 28.20 
บ้านโฮ่ง 40,006 8 20.00 0 8 20.00 
ลี้ 69,945 26 37.17 0 26 37.17 
ทุ่งหัวช้าง 20,182 4 19.82 +1 5 24.77 
ป่าซาง 55,033 8 14.54 +1 9 16.35 
บ้านธิ 17,766 6 33.77 0 6 33.77 
เวียงหนองล่อง 17,404 4 22.98 0 4 22.98 

รวม 405,955 88 21.68 +4 92 22.66 

* ข้อมูล จากระบบรายงาน 506S และ DCIRs จังหวัดล าพูน ณ วันที่ 22  กันยายน 2564 ,เวลา 09.00 น. รวบรวมโดย กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิต และยาแสพติด ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน 

ผู้ฆ่าตัวตายในเดือนกย.  

+4 ราย 
สะสม 92 ราย 
อัตรา 22.66  
ต่อแสนประชากร 

 

รายงานการเฝ้าระวังการท าร้ายตนเองของจังหวัดล าพูน ปีงบประมาณ 2564 

ปี 2563 
88 ราย 

 21.70 ต่อแสนประชากร 



เป้าหมายการคัดกรอง เฝ้าระวัง กลุ่มเปราะบาง  
กลุ่มเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายในชุมชน ปี 2565 ของจังหวัดล าพูน 

ผ่านกลไกระบบสุขภาพอ าเภอ (พชอ./ พชต./ พชม.) และแนวคิด 4 Pillar 
• เกณฑ์การคัดเลือก: (มีข้อใดข้อหนึ่งหรือมากกว่าหนึ่งข้อ) ดังนี ้
1. กลุ่มผู้ป่วย เช่น ผู้ป่วยจิตเวช ติดสุรา สารเสพติด หรือ 
ผู้ป่วยโรคร้ายแรงทางกาย หรือ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง (1.Stoke/2.HD CAPD /3.DM ที่มี 
complication 4.COPD end stage/revisit readmit พ่นยาบ่อยๆ) หรือ ผู้ที่มีปัญหาด้าน
สุขภาพอื่นๆ ที่มีความบกพร่องในการใช้ศักยภาพที่มีอยู่มาแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

2. กลุ่มผู้ที่มีความคิดหรือเคยพยายามท าร้ายตนเอง หรือมีคนในครอบครัวเคยฆ่าตัวตาย 
3. กลุ่มเปราะบางทางสังคม เช่น ผู้ที่ประสบภาวะวิกฤตในช่วงที่ผ่านมา สูญเสียคนรัก หรือมี
ความกดดัน หรือ ตกงาน หรือ ขาดรายได ้หรือ ไม่ได้รับการสนับสนุนทางสังคม สิทธิสวัสดิการ
ขั้นพ้ืนฐาน 
4. กลุ่มขาดปัจจัยปกป้อง เช่น ขาดการสนับสนุนจากสงัคม ,ครอบครัว หรือ ขาดสัมพันธภาพท่ีดี  
หรือ ไม่มีความพึงพอใจในชีวิต หรือ การรับรู้ความจริงบิดเบือน หรือ ไม่มีทักษะการรับมือและ
แก้ไขปัญหาทีด่ี 
5. กลุ่มอื่นๆ เช่น บุคลิกภาพที่มีลักษณะหุนหันพลันแล่น ก้าวร้าวรุนแรง หรือเพศชาย หรือ 
สูงอายุ หรือ หย่าร้าง หรือ อยู่คนเดียว เป็นต้น 

อ าเภอ เมือง แม่ทา บ้านโฮ่ง ล้ี ทุ่งหัวช้าง ป่าซาง บ้านธิ เวียงหนองล่อง รวมทั้งจังหวัด 

เป้าหมาย 
(คน) 

885 
 

390 340 
 

540 
 

195 
 

500 
 

200 
 

145 
 

3,195 



เยี่ยมเสริมพลังการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับหมู่บ้าน (พชม.) 
ระหว่างวันที่ 13 -17 กันยายน 2564 



ประเด็นสภาพปัญหาของแต่ละพื้นที่ 

 อ.เมือง : บ้านกู่เส้า หมู่ 2 ต.เหมืองจี้ 
๑.ขยะและสิ่งแวดล้อม 
๒. ยาเสพติด 
๓.อุบัติเหตุจราจร 
๔.การรักษาความปลอดภัยในหมู่บ้าน 
๕. การดูแลกลุ่มเปราะบาง 

 อ.แม่ทา : บ้านทาสบเมย หมู่ 2 ต.ทาขุมเงิน  
๑. ขยะ 
๒. ยาเสพติด 
๓. มะเร็งปากมดลูก มะเร็งเต้านม 
๔.เบาหวาน ความดันโลหิตสูง 
๕. สุรา 

 อ.ทุ่งหัวช้าง  : บ้านหนองบัว หมู่ 4 ต.บ้านปวง 
๑. โควิด-19 
๒. เบาหวาน ความดันโลหิตสูง 
๓. ขยะ 
๔. ภาระหนี้สิน 
๕. ที่ท ากินไม่มีเอกสารสิทธิ์ 

 อ.ป่าซาง  : บ้านไร่น้อย  
หมู่ 7  ต.ม่วงน้อย 
๑. ขยะ 
๒. ผู้สูงอายุ 
๓. สุขภาพจิต 
๔. แม่และเด็ก 
๕. อุบัติเหตุทางการจราจร  

 อ.เวียงหนองล่อง  : บ้านวังสะแกงใต้  
       หมู่ 9 ต.หนองล่อง 
๑. ยาเสพติด 
๒. การบริโภคสุรา 
๓. การใช้ความรุนแรงในเด็ก 
๔.ผู้สูงอายุ 
๕. การสร้างรายได้ในครอบครัว ชุมชน 

 อ.ลี้ : บ้านห้วยแหน หมู่ 2 ต.ป่าไผ ่
๑. ขยะ 
๒. ยาเสพติด 
๓. มะเร็งปากมดลูก มะเร็งเต้านม 
๔.เบาหวาน ความดันโลหิตสูง 
๕. สุรา  

 อ.บ้านธิ  : บ้านห้วยยาบ หมู่ 2 ต.ห้วยยาบ 
๑.ขยะ 
๒.สุรา ยาเสพติด 
๓. ผู้สูงอายุ 
๔.การดูแลกลุ่มเปราะบาง 
๕. ชุมชนลดเค็ม 

 อ.บ้านโฮ่ง  : บ้านหล่ายแก้ว  
หมู่ 1 ต.ศรเีตี้ย 
๑. โรคเรื้อรัง 
๒. ผู้สูงอายุ 
๓. ยาเสพติด 
๔. สุขภาพจิต (การป้องกันการฆ่าตัวตาย) 
๕. การดูแลกลุ่มเปราะบาง 




