
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 ตุลาคม ๒๕๖๔
ใน การประชุมคณะกรมการวางแผนประเมินผล ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน  

วันที่  29 ตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุมดอกป๊าน 
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แนวโน้มสถานการณ์การฆ่าตัวตายส าเร็จของจังหวัดล าพูน ตั้งแต่ปี 2555 -2564
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-------- ไม่เกิน 8.0 ต่อแสนประชากร ---------------



Administrati
on

การฆ่าตัวตายส าเร็จประเด็นปัญหาพื้นที่

เมือง 22 ราย  (15.01) บ้านธิ 6 ราย
(33.77)

แม่ทา 11 ราย
(28.20)

ป่าซาง 9 ราย 
(16.35)

เวียงหนองล่อง 4 ราย
(22.98)

บ้านโฮ่ง
8 ราย (20.00)

ทุ่งหัวช้าง
5 ราย (24.77)

ล้ี 27 ราย (38.60)

อัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จของจังหวัดล าพูน ปี 2564

• เพศ : ชาย  77 ราย       เพศหญิง 15 ราย
• อายุ : 31-40 ปี 21 ราย (ร้อยละ 22.83) ,

• อายุน้อยสุด 19 ปี, อายุมากสุด 86 ปี
• อาชีพ : รับจ้าง 48 ราย (ร้อยละ 52.17)
• วิธีการ: ผูกคอ 72 ราย(ร้อยละ 78.26)
• อ าเภอ : ลี้ , บ้านธิ, แม่ทา (อตราต่อแสน) 
• มีสัญญาณเตือน : 9 ราย (ร้อยละ 1.08)
• สาเหตุ : 
• ปัญหาความสัมพันธ์ 71 ราย (ร้อยละ 77.17) ได้แก่ น้อยใจถูกดุด่า / 

นินทาอับอาย/ความรัก หึงหวง/ต้องการเอาใจ/ทะเลาะคนใกล้ชิด/
ความสัมพันธ์ในท่ีท างาน)

➢ ปัญหาสุรา,มีอาการมึนเมาในขณะท าร้ายตนเอง 36 ราย 
(ร้อยละ 39.13)

➢ เศรษฐกิจ 26 ราย (ร้อยละ 28.26)
➢ โรคเร้ือรังทางกาย 26 ราย (ร้อยละ 28.26)
➢ โรคทางจิต 22 ราย (ร้อยละ 23.91) 
➢ ผลกระทบจากโควิด-19 7 ราย (ร้อยละ 7.61)

92 ราย
(อัตรา 22.66 ต่อแสนประชากร)



อ าเภอ ประชากร

เดือนตุลาคม 2563 –
เดือนกันยายน 2564

ปีงบประมาณ
2565

( ณ 28 ตค.64 )

จ านวน
(ราย)

อัตราต่อแสน
ประชากร

จ านวน
(ราย)

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

รวม 405,955 92 22.66 +5
* ข้อมูล จากระบบรายงาน 506S และ DCIRs จังหวัดล าพูน ณ วันที่ 21  ตุลาคม 2564 ,เวลา 09.00 น. รวบรวมโดย กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิต และยาแสพติด ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน

ผู้ฆ่าตัวตายในเดือนตค.

+5 ราย

สะสม 5 ราย
อัตรา 1.23
ต่อแสนประชากร

รายงานการเฝ้าระวังการท าร้ายตนเองของจังหวัดล าพูน ปีงบประมาณ 2565
เดือน ตุลาคม 2564

รอผลชันสูตร 2 ราย  
-เมือง ,ทุ่งหัวช้าง



ประเด็นพัฒนา ปี 65

1 เป็นนโยบายและวาระส าคัญของจังหวัด ขับเคลื่อนสู่ระบบสุขภาพอ าเภอ ผ่านกลไก
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ ต าบล หมู่บ้าน (พชอ. /พชต./ พชม.)

นวตกรรม 4 Pillar : เพื่อยกระดับการป้องกันและแก้ไขปัญหาฆ่าตัวตายของจังหวัดล าพูน 
(ล าพูนโมเดล) ส ารวจกลุ่มเปราะบาง มบ.ละ 5 คน 2

มีนวตกรรม 1 อ าเภอ 1 นวตกรรม (ผวจ. เน้นย้ าที่ ปช กรมการจังหวัด 25 ตค.64) 3

มีระบบข้อมูลสารสนเทศ ยกระดับการรายงานข้อมูลให้ทันเวลา (DCIRs) 4
เฝ้าระวังปัญหาสุขภาพจิตด้วยการคัดกรองเชิงรุก (Active Screening) >
Mental Health Check In ส าหรับผู้ถูกกักตัว และผู้ป่วยในสถานการณ์โควิด-195




