
ประเด็นที่ 4 สุขภาพจิต : การป้องกันการฆ่าตัวตาย  
เป้าหมาย : อัตราฆ่าตัวตายส าเร็จไม่เกิน 8.0 ต่อแสนประชากร 

 การตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 1 รอบที่ 1  ปีงบประมาณ 2565 



สถานการณ์การฆ่าตัวตายส าเร็จรายจังหวัด เขตสุขภาพที่ 1  
 ตั้งแต่ ปี 2563 - 2565 (1 ต.ค.64 – 31 มี.ค.65) 

เชียงใหม่ ล ำพูน แม่ฮ่องสอน ล ำปำง แพร่ น่ำน พะเยำ เชียงรำย รวมเขต ประเทศ 

ปี63 11.69 20.96 20.47 16.27 19.17 15.46 11.82 10.81 14.15 7.37

ป6ี4 12.59 22.88 15.81 14.4 16.46 14.05 11.34 16.72 14.91 5.46

ปี65 4.37 6.47 5.62 7.43 8.23 5.03 13.05 5.44 6.26
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ที่มา : แบบรายงาน 506S ศูนย์ป้องกันการฆ่าตัวตายแห่งชาติ 
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จ านวนผู้ฆ่าตัวตายส าเร็จ 3 ปีย้อนหลัง เปรียบเทียบช่วงเวลาเดียวกัน 
 รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2565   (ข้อมูลตั้งแต่ 1 ตค.ถึง 31 มีค.) 

  

ท่ีมา : แบบรายงาน 506S ศูนย์ป้องกันการฆ่าตัวตายแห่งชาติ 

34 46 63 38 33 
59 

24 36 
54 

0

40

80

120

น่าน แพร ่ ล าปาง 

ปี63 ปี64 ปี65 ล้านนา 2 

23 
41 

98 

21 

52 

102 

16 26 

74 

0

40

80

120

แม่ฮ่องสอน ล าพูน เชียงใหม่ 

ปี63 ปี64 ปี65 ล้านนา 1 

26 

77 

21 

97 

61 66 

0

40

80

120

พะเยา เชียงราย 

ปี63 ปี64 ปี65 

2 

ล้านนา 3 



ไม่มีสัญญาณเตือน 
 58 % 

    สถานการณ์การฆ่าตัวตาย เขตสุขภาพที่ 1 รอบ 6 เดือนแรก 
 จ านวนผู้ฆ่าตัวตายส าเร็จ    357 ราย 
 จ านวนผู้พยายามฆ่าตัวตาย 920 ราย 
 

โรคเร้ือรังทางกาย/จิตเวช      22 % 

ผูกคอ 

83 % 
ใช้ปืน 

6 %  
  กินยาก าจัดวัชพืช 

3 % 

วิเคราะห์สถานการณ์ฆ่าตัวตายส าเร็จ เขตสุขภาพที่ 1 ตรวจราชการรอบ1/2565 

 จ านวน 272 ราย 
 76 % 

จ านวน 85 ราย
24 % 

ปัญหาด้านความสัมพันธ์        68 % 
การใช้สุรา/สารเสพติด          47 % 
ปัญหำทำงด้ำนเศรษฐกิจ              25 % 

โรคเร้ือรังทางกาย/จิตเวช     50 % 
ปัญหาด้านความสัมพันธ์      45 % 
ปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ      11 % 
การใช้สุรา/สารเสพติด          8 % 

 ปัญหาด้านความสัมพันธ ์       100 % 

 เพศชาย  › เพศหญิง 

ไม่เคยท า 
เคยท า 
ไม่ทราบประวัติ 

วิธีการ 

ประวัติการท าร้ายตนเอง 

    มีแต่ไม่ทราบว่าเป็นสัญญาณเตือน 42 % 

กลุ่มวัยท างาน  
อายุ 20 – 59 ปี  

จ านวน  243 ราย 
68 % 

  กลุ่มสูงอาย ุ
อายุ 60 ปีขึ้นไป  

จ านวน 107 ราย 
30 % 

กลุ่มวัยเรียน/วัยรุ่น 
อายุ 10 – 14 ปี (1 ราย)  
อายุ 15 – 19 ปี (6 ราย) 

จ านวน 7 ราย 
2 % 

357 ราย 

9 % 
10 % 

81 % 
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ตัวชี้วัด OKR เป้าหมาย เชียงใหม่ ล าพูน แม่ฮ่องสอน ล าปาง แพร ่ น่าน เชียงราย พะเยา รวม 

1.จ านวนผู้ที่ฆ่าตัวตายส าเร็จ ราย 74 26 16 54 36 24 66 61 357 

 * อัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จ 

ไม่เกิน 8.0 
ต่อแสน

ประชากร 
4.37 6.47 5.62 7.43 8.23 5.03 5.44 13.05 6.26 

* ผู้พยายามฆ่าตัวตาย 
ไม่กลับไปท าร้ายตนเองซ้ า ใน 1 ป ี

ร้อยละ 95 98.13 99.30 94.83 94.93 99.39 98.23 95.82 98.38 97.13 
2.การคัดกรองกลุ่มเสี่ยงฆ่าตัวตาย 
ใน NCD/ผู้ป่วยจิตเวช 

ร้อยละ 90 50.19 94.78 26.94 46.63 48.52 33.04 42.34 60.16 50.32 

3.ต าบลเสี่ยงที่มีการจัดกิจกรรม 
ให้กลุ่มเสี่ยงอย่างเป็นรูปธรรม 

ร้อยละ 100 
มี 

 (ไม่ครบ) 
มี 

(ไม่ครบ) 
ไม่มี ไม่มี ไม่มี มี 

(ไม่ครบ) 
มี 

(ไม่ครบ) 
มี 

(ไม่ครบ) 
  

4.อ าเภอเสี่ยงมีการค้นหา 
กลุ่มเปราะบางหมู่บ้านละ 5 คน 

มี/ไม่ม ี มี มี มี มี มี มี มี มี   

5.รายชื่ออ าเภอที่ได้ด าเนินการ 
ตามนโยบาย 4 Pillar 

อ าเภอ 
25 

(ทุกแห่ง) 
8 

(ทุกแห่ง) 
1 1 

ยังไม่
ด าเนิน 
การ 

15  
(ทุกแห่ง) 

18 
(ทุกแห่ง) 

2  70 

ผลการด าเนินงานเขตสุขภาพที่ 1 รอบ 6 เดือนแรก ตรวจราชการรอบ1/2565 
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  ผู้บริหารทุกระดับให้ความส าคัญและผลักดันเป็นนโยบาย การแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตาย ในระดับเขต
สุขภาพ สร้างการมีส่วนร่วมภาคส่วนต่างๆ ติดตาม ประเมินผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม 

มีโมเดลต้นแบบ “4 Pillar 4เสาเราไม่ทิ้งกัน” ของจังหวัดล าพูน ซึ่งเป็นกลไกยกระดับมาตรการ
การแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตายในระดับประเทศ 

 การเป็นพี่เลี้ยง สนับสนุน และก ากับติดตามการด าเนินงาน โดยคณะกรรมการ Service Plan 
สาขาสุขภาพจิตและจิตเวชทั้งในระดับเขตและระดับจังหวัดอย่างใกล้ชิด 

 ขับเคลื่อนการด าเนินงานป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตายผ่านกลไกระดับอ าเภอ เช่น  พชอ. โดยท่ี
ชุมชนมีส่วนร่วม ชุมชนตระหนักถึงปัญหาและเป็นเจ้าของในการแก้ปัญหาร่วมกัน 

   ความต่อเนื่องในการด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่เดิม 

ข้อค้นพบ : ปัจจัยความส าเร็จ  
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ระบบบริหารจัดการ 
และการบูรณาการ 

1 2 3 4 

รายงานการฆ่าตัวตาย 
(506S) ไม่เป็นปัจจุบันท า
ให้จ านวนผู้ฆ่าตัวตายส าเร็จ
น้อยกว่าความเป็นจริง 
ขาดการวิเคราะห์ข้อมูล 

* ระบบการค้นหาคัดกรอง 
ในระบบสาธารณสุข  
- ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย  
- ไม่ครอบคลุม  
* ระบบดักจับสัญญาณเตือน  
ในชุมชน  
- ไม่ชัดเจน 

ขาดอนุกรรมการระดับจังหวัด 
ระดับอ าเภอ และระดับชุมชน  
จึงขาดการบูรณาการงาน
ระหว่างภาคีต่างเพ่ือแก้ปัญหา
ร่วมกัน  

ข้อค้นพบ : ความท้าทายที่ยังมีอยู่  

ระบบข้อมูล ระบบดักจับ 
ระบบป้องกัน 
และบ าบัด 

การส่งต่อและติดตามดูแล 
กลุ่มเสี่ยง เช่น ผู้พยายามฆ่า
ตัวตาย ผู้มีปัญหาสุขภาพจิต
และจิตเวช ยังไม่ครอบคลุม 

6 



ขับเคลื่อนโมเดล 4 Pillars : ระบบบริหารจัดการและการบูรณาการ 
 

 

1. ตั้งคณะท างานระดับจังหวัด Suicide Prevention Team 
   วิเคราะหร์ะบบข้อมูล Pillar 1 เพื่อช้ีเป้าหมายและแนวทางที่สอดคล้องกับบริบทพื้นที่   
2. ร่างแผนระดับจังหวัด ที่ประกอบด้วยระบบดักจับ Pillar 2 และระบบป้องกันและบ าบัด Pillar 3 
    ตามกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ ทั้งในระบบสาธารณสุขและนอกระบบสาธารณสุข  
3.  จัดตั้งคณะกรรมการระดับจังหวัด Pillar 4 ระบบบริหารจัดการและการบูรณาการ 
    เพ่ือขับเคลื่อนแผนระดับจังหวัดร่วมกันในทุกภาคส่วน 
 
 

ข้อเสนอแนะ 
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การขับเคลื่อน Pillar ที่ 4 

10 ม.ค.65 มติที่ประชุมคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ มอบกระทรวงมหาดไทยและสาธารณสุข 
ด าเนินการดูแลสุขภาพจิตประชาชนภายใต้สถานการณ์ COVID-19 โดยใช้อ านาจตามพ.ร.บ.สุขภาพจิต 
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประสานเพ่ือการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยสุขภาพจิต ระดับจังหวัด (มีแล้วที่ล าพูน) 
 
 

ข้อเสนอแนะ 
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