
การประชุมเพื่อพัฒนาความร่วมมอื 
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ

ฆ่าตัวตาย จังหวัดล าพูน 

 ประเด็นความคืบหน้า โครงการการป้องกันและแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตายจังหวัดล าพูน  
ประจ าเดือน มีนาคม ๒๕๖๕ 

ใน การประชุมคณะกรมการวางแผนและประเมินผลงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน ครั้งที่ 3 / 2565  

วันที่  31 มีนาคม 2565  เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมดอกป๊าน  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน 

 



เมือง  
0 ราย   

บ้านธิ  
0 ราย 

แม่ทา  
0 ราย 

ป่าซาง 
 0 ราย 

เวียงหนองล่อง  
0ราย 

บ้านโฮ่ง 
1 ราย 

ทุ่งหัวช้าง  
0 ราย 

ลี้  
2 ราย  

ข้อมูลอัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จของจังหวัดล าพูน ปีงบประมาณ 2565 ประจ าเดือน มีนาคม 2565 

เดือน 
 

ปีงบประมาณ 
 2564 

ปีงบประมาณ  
2565  

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

รวม 92 25 

 เปรียบเทียบจ านวน (ราย)ของผู้ฆ่าตัวตายส าเร็จ แยกรายเดือน 

เดือน มีนาคม 2565 =3 ราย 
 ( คิดเป็นอัตรา 6.23 ต่อแสนประชากร ) 

ลดลงร้อยละ49 



ข้อมูลการคัดกรอง เฝ้าระวัง กลุ่มเปราะบางที่เสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายในชุมชน ปี 2565 ของจังหวัดล าพูน 

อ าเภอ 
เพศ 

รวม 
ชาย หญิง 

เมืองล าพูน 371 482 853 

แม่ทา 179 177 356 

บ้านโฮ่ง 180 160 340 

ลี ้ 240 178 418 

ทุ่งหัวช้าง 72 104 176 

ป่าซาง 231 207 438 

บ้านธิ 100 80 180 

เวียงหนองล่อง 49 66 115 

รวม 1,422 1,454 2,876 

อ าเภอ ประเภทกลุ่มเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย (คน) 

เสี่ยงสูงมาก เสี่ยงสูง เสี่ยง รวม 

เมืองล าพูน 62 173 618 853 

แม่ทา 52 64 240 356 

บ้านโฮ่ง 50 122 168 340 

ลี ้ 11 60 347 418 

ทุ่งหัวช้าง 7 32 137 176 

ป่าซาง 27 72 339 438 

บ้านธ ิ 16 37 127 180 

เวียงหนองล่อง 12 21 82 115 

รวม 237 581 2,058 2,876 

* 639 หมู่บ้าน  



ข้อมูลจ านวนการคัดกรอง เฝ้าระวัง กลุ่มเปราะบางที่เสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายในชุมชน ปี 2565 ของจังหวัดล าพูน 

ข้อมูลทั่วไป 

เพศ ร้อยละ 50.6 เพศหญิง , ร้อยละ 49.4 เพศชาย 

อายุ อายุ 51 - 60 ปี , อายุ 61 -70 ปี (น้อยสุด 12 ปี,มากสุด 98 ปี) 

การศึกษา ร้อยละ 63  ระดับประถมศึกษา 

อาชีพ ร้อยละ 35 รับจ้าง 

ที่อยู่อาศัย ร้อยละ 92 บ้านตนเอง 

รายได้ ร้อยละ 43 รายได้ 1,000 – 3,000 บาท ต่อเดือน 

ปัญหาที่พบ 
จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 

อันดับที่ 1 ยากจน/รายได้น้อย 1,540 53.5 
อันดับที่ 2 เป็นผู้ป่วย เจ็บป่วยเรื้อรังหรือผู้มีปัญหาทางสุขภาพ 1,413 49.1 

อันดับที่ 3 ไม่มีงานท า/ไม่มีอาชีพ 1,132 39.4 

รายได ้ จ านวน (คน) ร้อยละ 

<1,000 บาท 1,136 39.50 
1,000 - 3,000 บาท 1,263 43.92 
3,001 - 5,000 บาท 270 9.39 
5.001 - 10,000 บาท 175 6.08 
> 10,000 บาท 32 1.11 

ที่อยู ่ จ านวน (คน) ร้อยละ 

บ้านตนเอง 2,668 92.77 
อาศัยผู้อื่นอยู่ 129 4.49 
บ้านเช่า 42 1.46 
อยู่กับผู้จ้าง 0 0.00 
ไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง 37 1.29 



(ร่าง) โครงการพัฒนารูปแบบการป้องกันและแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตายแบบบูรณาการจังหวัดล าพนู ปี 2565 

ระยะเวลาด าเนินการ : เดือนพฤษภาคม 2565 – เดือนกันยายน 2565 
งบประมาณ :  301,650 บาท (สามแสนหนึ่งพันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 

  กิจกรรมระดับจังหวัด  
 อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสถานประกอบใน   

การเฝ้าระวังและป้องกันการฆ่าตัวตาย 
 

 อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาและฝึกทักษะหลักสูตรผู้ให้ค าปรึกษา  

ในชุมชน 
 

 อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการให้ค าปรึกษาทักษะชีวิตวัยรุ่น   

กลุ่มเส่ียง ส าหรับบุคลากรทางการศึกษา  

       (หลักสูตร Hero Consultant) 
 

 อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความฉลาดทางอารมณ์และ       

วินัยเชิงบวกในเด็กปฐมวัย 
 

 กิจกรรมระดับอ าเภอ  
 การอบรมเชิงบูรณาการเพื่อดูแลจัดการกลุ่ม

เปราะบาง ที่เสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายในชุมชน  

      จ านวน 8 อ าเภอ 
 



เน้นการรับฟังปัญหาให้ค าปรึกษาทาง
สุขภาพจิต คัดกรอง และช่วยเหลือเบื้องต้น 

บุคลากร งบประมาณ กิจกรรม 

ศูนย์ให้ค าปรึกษา 

กรอบแนวคิด 

องค์ประกอบ 

สถานศึกษา 
-ครู 
-นักจิตวิทยา / 
-นักวิชาการศึกษา 
-ผู้รับผิดชอบงานของ
ศึกษาธิการจังหวัด 

1. การให้ค าปรึกษา (Counselling) 
-  บริการปรึกษาเป็นรายบุคคล(Walk in) 
 -  บริการปรึกษาทางโทรศัพท์(Phone in) 
 

2. การเสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจ / ทักษะการจัดการ
ปัญหาเบื้องต้น (Resilience) 
 Stress Management / RQ/ Application 

• งบประมาณจากองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 
• งบประมาณจากกองทุนสุขภาพต าบล 
• งบประมาณภายในองค์กร  ฯลฯ 

การให้บริการ

(Material) 

งบประมาณ 
( Money ) 

บุคลากร 
( Man ) 

สถาน
ประกอบการ 
-HR 
-จป.  
-นักจิตวิทยาประจ า
โรงงาน 

ชุมชน 
-อสม. 
-พระ 
-ปราญชช์าวบ้าน 
-อาสาสมัคร 
-พนักงานอปท. 
-จิตอาสา 
-ฯลฯ 

 
 

Man 

Money 

Material 



ภาพกิจกรรม เดือน มีนาคม 2565 

11 มีนาคม 2565 : การประชุมหารือแนวทางในการด าเนินงานป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตาย (ด้านสถานศึกษา ,ด้านแรงงาน ) 

14 มีนาคม 2565 : การประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหา
สุขภาพจิต จังหวัดล าพูน 

17-18 มีนาคม 2565 : การประชุมเชิงปฏิบัติการแก้ไขปัญหาฆ่าตัวตายและ
สอบสวนโรค  

Pillars 4 

Pillars 4 

Pillars 2 



ภาพกิจกรรม เดือน มีนาคม 2565 

23-25 มีนาคม 2565 : โครงการพัฒนาศักยภาพ 3 หมอส าหรับ 
อสม.เพื่อสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพจิต ภายใต้ระบบสุขภาพ 
ปฐมภูมิในพื้นที่ฆ่าตัวตายสูง 
ณ เทศบาลต าบลวังดิน อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน 

29 มีนาคม 2565 : โครงการพัฒนาพื้นท่ีต้นแบบการเสริมสร้างวัคซีนใจใน
ชุมชนเพื่อป้องกันการฆ่าตัวตาย 
ณ เทศบาลต าบลเหมืองจี้ อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน 

Pillars 2,3 

Pillars 4 

29 มีนาคม 2565 : โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างความเข้าใจในนักเรียน
(จิตวิทยาเด็ก) 
ณ โรงเรียนจักรค าคณาทร อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน 

Pillars 2,3 


