
การประชุมเพื่อพัฒนาความร่วมมอื
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ

ฆ่าตัวตาย จังหวัดล าพูน

ประเด็นความคืบหน้า โครงการการป้องกันและแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตายจังหวัดล าพูน 

ประจ าเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔

ใน การประชุมคณะกรรมการวางแผนประเมินผล ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน  
วันที่  29  ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมดอกป๊าน 



➢ การด าเนินงานในปี 2564

ผลักดันนโยบายสู่ วาระส าคัญของ
จังหวัด และขับเคลื่อนสู่ระบบสุขภาพอ าเภอ
ผ่านกลไกคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับ
อ าเภอ ต าบล หมู่บ้าน
(พชอ. /พชต./ พชม.)

พัฒนากลไกและบริหารจัดการ
ด าเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ฆ่าตัวตายระดับจังหวัด

1

2

มีระบบค้นหา และคัดกรองกลุ่มเสี่ยง
ต่อการฆ่าตัวตาย ด้วย แบบประเมิน 3Q PluS

เฝ้าระวังปัญหาสุขภาพจิตด้วยการคัดกรอง
เชิงรุก (Active Screening) >Mental Health 
Check In

พัฒนาระบบดูแลจิตใจ ป้องกัน
การฆ่าตัวตายส าหรับผู้ถูกกักตัว และผู้ป่วยใน
สถานการณ์โควิด-19

                       

                                 

หมายเหตุ :

       ั งนี  การเป ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล จะใช้เพ ่อประโยชน ต่อกระบวนการประเมินสุขภาพจิตเบ  องต้นและคัดกรอง
ความเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพจิตและติดตามดูแลช่วยเหล อผู้ ่ีเสี่ยงมีปัญหาสุขภาพจิต ด้วยระบบคอมพิวเตอร 
  ่งข้อมูลในแบบประเมิน จะได้รับการคุ้มครองภายใต้นโยบายความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data 
Protection Policy) ของกรมสุขภาพจิต

Mental Health Check In For  Hero

ระบุ > ประเภ ผู้ประเมิน > เจ้าหน้า ี่สา าร สุข

Pillar 2 ระบบดักจับ(Radar)

Pillar 4 
ระบบบริหารจัดการ( Administration )

Pillar 1 ระบบข้อมูล(Data)
-มีระบบการรายงานข้อมูล
ให้ ันเวลา (DCIRs)
-ระบบ รง 506S 
-เคร อข่ายส ่อเอกชน 

Pillar 3 ระบบป้องกันและบ าบัด
( Prevention & Treatment )

มีกิจกรรมจัดการปัญหา หรือกิจกรรม
ส่งเสริมให้เกิดปัจจัยป้องกันการฆ่าตัวตาย
ในพ้ืนที่ เช่น
- รรมะยาใจ / ยกวัดมาใกล้บ้าน/ 
สายนี มีก าลังใจ (อ.แม่ า)
-หัวใจใส่ใจ  (อ.ป่าซาง)
-Mental Care team : อสม.สุขภาพจิต 
(อ.เม อง)



เม อง 
3 ราย  

บ้าน ิ
0 ราย

แม่ า 
0 ราย

ป่า าง
0 ราย

เวียงหนองล่อง 
0 ราย

บ้านโฮ่ง
0 ราย

 ุ่งหัวช้าง
0 ราย

ลี  
0 ราย 

ข้อมูลอัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จของจังหวัดล าพูน ปีงบประมาณ 2565 เดือน ตค. – ธค. 2564

เด อน ปีงบประมาณ
2564

ปีงบประมาณ
2565 

ตุลาคม 8 5

พฤศจิกายน 4 4

ธันวาคม 10 3

มกราคม 9

กุมภาพันธ์ 11

มีนาคม 7

เมษายน 5

พฤษภาคม 3

มิถุนายน 13

กรกฎาคม 5

สิงหาคม 8

กันยายน 9
รวม 92 12

▪ เปรียบเ ียบผู้ฆ่าตัวตายส าเร็จ แยกรายเด อน



อ ำเภอ ประชำกร
จ ำนวน

ผู้เสียชีวิตสะสม (รำย)
(ตค.64 - ธค.64)

อัตรำ
ต่อแสนประชำกร

เมืองล ำพูน 146,607 5 3.41

แม่ทำ 39,012 1 2.56

บ้ำนโฮ่ง 40,006 2 5.00

ลี้ 69,945 2 2.86

ทุ่งหัวช้ำง 20,182 0 0.00

ป่ำซำง 55,033 2 3.63

บ้ำนธิ 17,766 0 0.00

เวียงหนองล่อง 17,404 0 0.00
รวม 405,955 12 2.96

ระบบรายงาน 506S และ DCIRs จังหวัดล าพูน ณ วันท่ี 28 ธันวาคม 2564 โดย กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิต และยาแสพติด ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน

รายงานการเฝ้าระวังการท าร้ายตนเองจังหวัดล าพูน ปีงบประมาณ 2565

จ ำนวน ผู้พยำยำม
ท ำร้ำยตนเองสะสม 

(รำย)

จ ำนวนผู้ที่ได้รับ
กำรช่วยเหลือ

(รำย)

4 4
1 1
0 0
0 0
1 1
2 2
2 2
1 1
11 11



การคัดกรอง เฝ้าระวัง กลุ่มเปราะบาง ที่กลุ่มเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย ในชุมชน ปี 2565
ผ่านกลไกระบบสุขภาพอ าเภอ ( พชอ./ พชต./ พชม.) และแนวคิด 4 Pillar ของจังหวัดล าพูน

* ข้อมูล ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2564 เวลา 16.30 น.

อ าเภอ เป้าหมาย 
(คน)

ด าเนินการ
ส ารวจแล้ว

ร้อยละ

เมือง 885 698 78.87
แม่ทา 390 318 81.54
บ้านโฮ่ง 340 200 58.82
ลี้ 540 495 91.67
ทุ่งหัวช้าง 195 148 75.90
ป่าซาง 500 280 56.00
บ้านธิ 200 152 76.00
เวียงหนองล่อง 145 104 71.72
รวมทั้งจังหวัด 3,195 2,395 74.96ร้อยละ 48.43

( 1,160 คน )
ร้อยละ 51.57
( 1,235 คน)



การคัดกรอง เฝ้าระวัง กลุ่มเปราะบาง ที่เสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย ในชุมชน ปี 2565
ผ่านกลไกระบบสุขภาพอ าเภอ (พชอ./ พชต./ พชม.) และแนวคิด 4 Pillar ของจังหวัดล าพูน

ประเภทของกลุ่มเปราะบาง จ านวน ร้อยละ
• ยากจน/รายได้น้อย 850 59.0
• เป็นผู้ป่วย เจ็บป่วยเร้ือรังหรือผู้มีปัญหาทางสุขภาพ 695 48.2
• ไม่มีงานท า/ไม่มีอาชพี 633 43.9
• มีอาการทางจิตเวช 440 30.5
• ทุกข์ทรมานจากการเจ็บป่วย 393 27.3
• พฤติกรรมส่วนบุคคลท่ีเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย 392 27.2
• มีปัญหาด้านความสัมพันธ์ทางครอบครัว ความรัก การเรียน เช่น 

ทะเลาะเบาะแว้ง หึงหวง น้อยใจ ถูกดุด่า 325 22.6
• ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 302 21.0
• มีหนี้สิน 288 20.0
• เป็นผู้ที่มีความคิดหรือเคยพยายามท าร้ายตนเอง 270 18.7
• ดื่มสุรามาก 240 16.7
• ขาดคนดูแล 239 16.6
• ผู้ที่ประสบสภาวะวิกฤติในชีวิตเช่น สูญเสียคนรัก ตกงาน ถูกทอดท้ิง 

หนีความผิด ท่ีตนก่อ คดีความ เป็นต้น 181 12.6
• นิสัยหุนหันพลันแล่น ก้าวร้าวรุนแรง 112 7.8
• เสพยาเสพติด 53 3.7

ร้อยละ 59.0
(850 คน)

ยากจน / รายได้น้อย
เป็นผู้ป่วย / เจ็บป่วยเรือรัง

หรือมีปัญหาสุขภาพ

ร้อยละ 48.2
(695 คน)ไม่มีงานท า / ไม่มีอาชีพ

ร้อยละ 43.9
(633 คน)



พชต. /พชม. 
ประธานชุมชน +หมอหนู



การท าร้ายตนเองในเด็กและเยาวชน
หนี้สิน

ก้าวต่อไปในการช่วยเหลือ 




