
การประชุมเพื่อพัฒนาความร่วมมอื 
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ

ฆ่าตัวตาย จังหวัดล าพูน 

 ประเด็นความคืบหน้า โครงการการป้องกันและแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตายจังหวัดล าพูน  
ประจ าเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

ใน การประชุมคณะกรมการวางแผนและประเมินผลงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน ครั้งที่ 10 / 2564  
วันที่  30 พฤศจิกายน 2564  เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมดอกป๊าน   ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน 



สถานการณ์ : อัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จ ของจังหวัดล าพูน ปีงบประมาณ 2556 -2564 
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เป้าหมาย < 8.0 ต่อแสนประชากร 
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ข้อมูลอัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จของจังหวัดล าพูน ปีงบประมาณ 2565 ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2564 

เดือน 
 

ปีงบประมาณ 
 2564 

ปีงบประมาณ  
2565  

ตุลาคม 8 5 
พฤศจิกายน 4 4 
ธันวาคม 10 
มกราคม 9 
กุมภาพันธ์ 11 
มีนาคม 7 
เมษายน 5 
พฤษภาคม 3 
มิถุนายน 13 
กรกฎาคม 5 
สิงหาคม 8 
กันยายน 9 

รวม 92 9 

 เปรียบเทียบจ านวน (ราย)ของผู้ฆ่าตัวตายส าเร็จ แยกรายเดือน 

เดือน พฤศจิกายน 2564 

( รวม 4 ราย) 



อ าเภอ 
 

ประชากร 
 

จ านวน 
ผู้เสียชีวิตสะสม(ราย) 

(ตค.64 - พย.64) 

อัตรา 
ต่อแสน

ประชากร 

จ านวน 
ผู้พยายามท าร้ายตนเอง 

(ราย) 

จ านวนผู้ที่ได้รับ 
การช่วยเหลือ 

(ราย) 

เมืองล าพูน 146,607 2 1.36 4 4 
แม่ทา 39,012 1 2.56 1 1 
บ้านโฮ่ง 40,006 2 5.00 0 0 
ลี้ 69,945 2 2.86 0 0 
ทุ่งหัวช้าง 20,182 0 0.00 1 1 
ป่าซาง 55,033 2 3.63 1 1 
บ้านธิ 17,766 0 0.00 2 0 
เวียงหนองล่อง 17,404 0 0.00 0 0 

รวม 405,955 9 2.22 7 7 

* ข้อมูล จากระบบรายงาน 506S และ DCIRs จังหวัดล าพูน ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 ,เวลา 09.00 น. รวบรวมโดย กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิต และยาแสพติด ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน 

รายงานการเฝ้าระวังการท าร้ายตนเองของจังหวัดล าพูน ปีงบประมาณ 2565 



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 ผู้ที่มีปัญหาด้านสุขภาพอื่นๆ ที่มีความบกพร่องในการใช้
ศักยภาพท่ีมีอยู่มาแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

2. กลุ่มผู้ที่มีความคิดหรือเคยพยายามท าร้ายตนเอง หรือมีคนในครอบครัวเคยฆ่าตัวตาย 
3. กลุ่มเปราะบางทางสังคม เช่น ผู้ที่ประสบภาวะวิกฤตในช่วงที่ผ่านมา สูญเสียคนรัก หรือมีความกดดัน หรือ 
ตกงาน หรือ ขาดรายได้ หรือ ไม่ได้รับการสนับสนุนทางสังคม สิทธิสวัสดิการขั้นพื้นฐาน 
4. กลุ่มขาดปัจจัยปกป้อง เช่น ขาดการสนับสนุนจากสังคม ,ครอบครัว หรือ ขาดสัมพันธภาพที่ดี  หรือ ไม่มี
ความพึงพอใจในชีวิต หรือ การรับรู้ความจริงบิดเบือน หรือ ไม่มีทักษะการรับมือและแก้ไขปัญหาท่ีด ี
5. กลุ่มอื่นๆ เช่น บุคลิกภาพที่มีลักษณะหุนหันพลันแล่น ก้าวร้าวรุนแรง หรือเพศชาย หรือ สูงอายุ หรือ หย่า
ร้าง หรือ อยู่คนเดียว เป็นต้น 

อ าเภอ เมือง แม่ทา บ้านโฮ่ง ล้ี ทุ่งหัวช้าง ป่าซาง บ้านธิ เวียงหนองล่อง รวมทั้งจังหวัด 
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ความก้าวหน้าการส ารวจและคัดกรองกลุ่มเปราะบางที่เสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายของจังหวัดล าพูน  

ปีงบประมาณ 2565 

 แบบบันทึกการส ารวจกลุ่มเปราะบางที่เสี่ยง
ต่อการฆ่าตัวตาย ปี 2565 ใน 8 อ าเภอ 
เพื่อให้ง่ายต่อการจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล 

(https://zrolsoft.com/psysurvey/checklist.php ) 

********************************** 




