














































































































ประเด็นที่ 4 : สุขภาพกลุ่มวัยและสุขภาพจิต
เป้าหมาย : อัตราฆ่าตัวตายส าเร็จไม่เกิน 8.0 ต่อแสนประชากร

การตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข รอบที่ 1  ปีงบประมาณ 2565



เป้าหมาย : อัตราฆ่าตัวตายส าเร็จไม่เกิน 8.0 ต่อแสนประชากร

สุขภาพกลุ่มวัยและสุขภาพจิต : การฆ่าตัวตายประเด็นที่ 4 
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เขตสุขภาพ ปี พ.ศ.2562 ปี พ.ศ. 2563

อัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จตอ่ประชากรแสนคน ปี พ.ศ.2562-2564

ที่มา : จากฐานข้อมูลใบมรณบัตร ส านักทะเบียนราษฎร์ โดยกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารรณสุข 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 กทม รวม

ปี 2562 10.81 7.49 5.27 5.79 6.20 6.20 6.68 7.17 6.87 7.42 7.33 5.00 2.12 6.64

ปี 2563 11.84 9.98 7.32 5.38 6.24 7.09 8.76 8.35 7.85 7.91 8.40 4.42 3.17 7.37

ปี 2564 11.65 9.61 6.19 6.54 7.13 8.38 8.04 7.60 7.46 6.49 7.50 4.52 4.51 7.38

กลุ่มงาน พ ัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมสุขภาพจิต 2www.plan.dmg.go.th psd.mhs4@gmail.com 02 590 8030



CRUDE SUICIDE MORTALITY  RATE จ าแนกตามเขตสุขภาพ
เปรียบเทียบข้อมูลจากใบมรณบัตรและรง.506 S

อัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จ ช่วงระหว่างเดือน ต.ค.2564- มี.ค.2565
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Psychological 

ติดสุรา 21.2% 
ติดยาเสพติด 10.4 %

- โรคจิต
- ซึมเศร้า

โรคทางจิตเวช 24.2% โรคทางจิตเวช 

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการฆ่าตัวตาย ปี พ.ศ. 2564

กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังทางกาย (NCDs) 29.2%
เบาหวาน
ความดันโลหิตสูง
โรคหลอดเลือดสมอง



กลุ่มวัยที่มีการฆ่าตัวตายสูง คือ กลุ่มวัยท างาน

รองลงมา คือ กลุ่มผู้สูงอายุ

เศรษฐกิจ 28.5 % -ตกงาน  
-ยากจน
-มีหนี้สินล้นพ้นตัว

ปัญหาความสัมพันธ์ 50.4 %
- น้อยใจถูกดุด่า 
- ทะเลาะกับคนใกล้ชิด
- ความรักหึงหวง

ปัญหาความสัมพันธ์

การน าเสนอข่าวสาร ที่ไม่มคีวามควบคุมเหมาะสมของเนือ้หา
(Copycat Suicide)(Copycat Suicide)


ขาดแรงสนับสนุนและการช่วยเหลือสังคม

ผลกระทบจาก COVID-19  8.1%

โรคร่วม(Comorbidity)
ครอบครัวมีประวัติเจบ็ป่วยทางจติหรือ
มีความคิดฆ่าตัวตาย

มีแหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์รุนแรงในชีวิต

มีสัญญานเตือน 24.2%
ประวัติเคยท าร้ายตนเอง 25.51%
ท าร้ายผู้อื่นร่วมด้วย 1.6%

ช่วงอายุที่มีการฆ่าตัวตาย 3 อันดับแรก 
1.อายุ 35 -39 ปี  = 12.0 ต่อ ปชก. แสนคน
2.อายุ 40-44 ปี = 11.2 ต่อ ปชก.แสนคน
3.อายุ 30-34 ปี = 10.1  ต่อ ปชก. แสนคน

เพศชายฆ่าตัวตายส าเร็จมากกว่าเพศหญิง 5 เท่า 

อัตรา 12.19 ต่อประชากรแสนคน 

อัตรา 2.68 ต่อประชากรแสนคน 

Biological

**อายุต่ าสุดที่เสียชีวิตจากการฆ่าตัวตาย คือ 11 ปี (3คน) 
**อายุสูงสุดที่เสียชีวิตจากการฆ่าตัวตาย คือ 95 ปี (1 คน) 

-ผูกคอ( 90.7%) 
-ยาก าจัดวัชพืช(4.4%)  
-สารเคมีและสารพิษอ่ืน (1.6%)

วิธีการ

-
- %)

02 590 8030

Social

 ผู้พยายามฆ่าตัวตายเขา้ถงึบริการ
 ผู้เคยผู้พยายามฆ่าตัวตายมาก่อน 10%

RQ ต่ ากว่า 15.5 มีความเส่ียงต่อการฆ่าตัวตายสูง

% 
10.4 %

เพศชาย  78.1%
อาชีพรับจ้าง/แรงงาน 33.5%



Factor :
1. อัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จ ≥ 8 ต่อประชากรแสนคน
2. จ านวนผู้ที่ฆ่าตัวตายส าเร็จ เพ่ิมข้ึนกว่าปีที่ผ่านมา
3. จ านวนผู้ประกอบอาชีพแรงงาน ฆ่าตัวตายส าเร็จ เพ่ิมข้ึนกว่าปีที่ผ่านมา

การจัดกลุ่มพื้นที่ตามระดับความเสี่ยงต่อปัญหาการฆ่าตัวตาย

= 1+2+3 = 1+2/2+3/1+3 = มี 1 Factor

สีเขียว : ล าปาง(1) แพร่(1) ก าแพงเพชร(3) พิจิตร(3) นนทบุร(ี4) สิงห์บุร(ี4) อ่างทอง(4) ปทุมธาน(ี4) 
พระนครศรีอยุธยา(4) สมุทรสาคร(5) นครปฐม(5) สมุทรสงคราม(5) สุพรรณบุร(ี5) ปราจนีบุร(ี6) ระยอง(6) ฉะเชิงเทรา(6) 
มหาสารคาม(7) นครพนม(8) มุกดาหาร(10) ยโสธร(10) ระนอง(11) ภูเก็ต(11) ปัตตานี(12) สตูล(12) ตรัง(12) นราธวิาส(12) 
ยะลา(12)

สีแดง : ล าพูน(1)  เชียงราย(1) เชียงใหม่(1) พะเยา(1) สุโขทัย(2) ตาก(2) นครสวรรค(์3) 
สระบุรี(4) ลพบุรี(4) กาญจนบุรี(5) จันทบุรี(6) ตราด(6) สระแก้ว(6) กาฬสินธุ์(7) ซอนแก่น(7) 
บึงกาฬ(8) หนองบัวล าภู(8) อุดรธานี(8) สกลนคร(8) ชัยภูมิ(9) บุรีรัมย์(9) ศรีสะเกษ(10) นครศรีธรรมราช(11) 
ชุมพร(11) สงขลา(12)

สีเหลือง : แม่ฮ่องสอน(1) น่าน(1) พิษณุโลก(2) เพชรบูรณ์(2) อุตรดิตถ์(2) ชัยนาท(3) 
อุทัยธานี(3) นครนายก(4) ประจวบคีรีขันธ์(5) เพชรบุรี(5) ราชบุรี(5) ชสบุรี(6) สมุทรปราการ(6) ร้อยเอ็ด(7) 
กระบี(่11) กรุงเทพมหานคร(13) หนองคาย(8) เลย(8) นครราชสีมา(9) สุรินทร์(9) อ านาจเจริญ(10) 
อุบลราชธานี(10) สุราษฎร์ธานี(11) พังงา(11) พัทลุง(12)
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ข้อค้นพบ : Best Practice
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4 pillar

Psychological 
Autopsy

คัดกรองปัญหาสุขภาพจิตเชิงรุก
บูรณาการ 3 หมอ ด้วย Mental 

Health Check In ติดตามเยี่ยมกลุ่ม
เสี่ยงด้วยโปรแกรม R8EOC / 

R8506Dashboard 

การดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤติ
สุขภาพจิตแบบไร้รอยต่อ

สายด่วนสุขภาพจิต 
รพ.บางละมุง

แนวทางการเฝ้าระวังปัญหาวิกฤต
สุขภาพจิต หรือจิตเวชฉุกเฉิน

ร่วมกับภาคีเครือข่าย

โครงการจับใจ เพ่ือป้องกันการฆ่าตัวตายในวัยรุ่น        
สร้างแกนน าในโรงเรียนช่วยคัดกรอง

และเป็นท่ีปรึกษาในโรงเรียน 

การบริการเชิงรุกแบบบูรณาการ 
ให้ค าปรึกษาเคล่ือนท่ี

82
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ที่มา : http://bie.moph.go.th
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ผู้บริหารทุกระดับให้ความส าคัญและผลักดันเป็นนโยบาย การแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตาย ในระดับเขต
สุขภาพ สร้างการมีส่วนร่วมภาคส่วนต่างๆ ติดตาม ประเมินผลลัพธ์ท่ีเป็นรูปธรรม

การจัดต้ังคณะกรรมการระดับจงัหวัด ด าเนินการตามแผนระดับจังหวัด/อ าเภอ ซึ่งเป็นกลไกการ
ยกระดับมาตรการการแก้ไขปัญหาการฆา่ตัวตายในทุกภาคส่วนร่วมกัน 

การมีพี่เลี้ยง สนับสนุน และก ากับติดตามการด าเนินงาน โดยคณะกรรมการ Service Plan 
สาขาสุขภาพจิตและจิตเวชท้ังในระดับเขตและระดับจังหวัดอย่างใกล้ชิด

ขับเคลื่อนการด าเนินงานป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตายผ่านกลไกระดับอ าเภอ/ชุมชน เช่น  พชอ. 
โดยท่ีชุมชนมีส่วนร่วม ชุมชนตระหนักถึงปัญหาและเป็นเจ้าของในการแก้ปัญหาร่วมกัน

ความต่อเน่ืองในการด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาในพื้นท่ีเดิม

สุขภาพ

ข้อค้นพบ : ปัจจัยความส าเร็จ 
การแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตาย ในระดับเขต



ระบบบริหารจัดการ
และการบูรณาการ

1 2 3 4

⚫ระบบฐานข้อมูลการฆ่าตัวตายส าเร็จ 
มีหลายฐานข้อมูล

⚫ขาดการวิเคราะห์ข้อมูลจ าเพาะของ
กลุ่มเป้าหมายส าหรับพื้นท่ี 

⚫การคัดกรองความเส่ียงในประชาชน
กลุ่มเป้าหมาย (ซึมเศร้า/การฆ่าตัวตายในกลุ่ม
ผู้ป่วย NCDs/โรคเรือ้รัง) ยังไม่ครอบคลุม 

⚫ประชาชน  ญาติ ผู้ใกล้ชิด ยังขาดความรู้
เก่ียวกับสัญญานเตือน และความรู้ ความเข้าใจ
ในการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหาการฆ่าตัวตาย

⚫ขาดอนุกรรมการระดับจังหวัด   
ระดับอ าเภอและระดับชุมชน
จึงขาดการบูรณาการงาน
ระหว่างภาคีต่างเพื่อแก้ปัญหา
ร่วมกัน

ข้อค้นพบ : ความท้าทายที่ยังมีอยู่

ระบบข้อมูล ระบบดักจับ ระบบป้องกัน
และบ าบัด

กลุ่มงานพัฒนานโยบายและยทุธศาสตร์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมสุขภาพจิต 8www.plan.dmg.go.th psd.mhs4@gmail.com 02 590 8030

⚫การส่งต่อและติดตามดูแลกลุ่ม
เส่ียง เช่น ผู้พยายามฆ่าตัวตาย   
ผู้มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวช
ยังไม่ครอบคลุม 



ข้อเสนอเชิงนโยบายต่อกระทรวงสาธารณสุข
รอบที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ 2565

จัดตั้ง“คณะอนุกรรมการประสานงานเพื่อการบังคับใช้
พระราชบัญญัติสุขภาพจิตระดับจังหวัด” ให้ครอบคลุม
ทุกจังหวัด

จัดระบบเฝ้าระวังการฆ่าตวัตายในระดับจังหวัด
โดย 

จัดตั้งคณะท างานปอ้งกนัปัญหาการฆา่ตัวตาย
ระดับจังหวัด (Suicide Prevention Team)     
ประกอบด้วย 

◆ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 

◆Service Plan สุขภาพจิตและจิตเวช

◆หน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต 

1) ก าหนดจุดรบัแจง้เหตกุารฆ่าตวัตาย
2) จัดตั้งทีมสอบสวนโรคเพือ่ลงพืน้ที่ 

เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลจ าเพาะส าหรับพืน้ที่
และจัดท าแผนป้องกันและแกไ้ขปัญหาการฆา่ตัวตาย
ระดับจังหวัด
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ภาคผนวก
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ประเด็นตรวจราชการที่มุ่งเน้น รอบที่ 1 (ข้อมูลจากระบบ e-Inspection) 

1) การส่งเสริมความรอบรู้ เข้าใจ 
และการมีวัคซีนใจให้กับประชาชน
ทั่วไป และกลุ่มวัยแรงงานที่มีความ
เสี่ยงการฆ่าตัวตายสูง ผ่านกลไก
ระบบสุขภาพปฐมภูมิโดยเฉพาะกลุ่ม
เสี่ยงฆ่าตัวตาย/กลุ่มเปราะบางทาง
สังคมเศรษฐกิจ ฯลฯ   

2) การมีส่วนร่วมขององค์กรภาคี
เครือ ข่ายในระดับพื้นที่ให้มีความ
เ ข้ ม แ ข็ ง  เ กิ ด ค ว า ม ร่ ว ม มื อ
ในการป้องกันการฆ่าตัวตายในระดับ 
ชุมชน ครอบครัว และบุคคล

3)  ก ารพั ฒน าศั ก ยภ าพ  Gate
Keeper ด้านการค้นหา คัดกรอง
แ ล ะ เ ฝ้ า ร ะ วั ง ก ลุ่ ม เ สี่ ย ง / ก ลุ่ ม
เปราะบางทางสังคมเศรษฐกิจให้การ
ช่วยเหลือเบ้ืองต้น และส่งต่อเข้าสู่
ระบบบริการอย่างมีประสิทธิภาพ

4) การบูรณาการเฝ้าระวังป้องกัน 
และแก้ ไขปัญหาการฆ่าตัวตาย 
ร่วมกับเครือข่ายทั้งในและนอกระบ
สาธารณสุข โดยขับเคลื่ อนผ่าน
คณะอนุกรรมการประสานงานเพื่อ
บังคับใช้กฎหมายว่าด้วยสุขภาพจิต
ระดับจังหวัด และคณะกรรมการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ 
(พชอ.)
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1) การส่งเสริมความรอบรู้ความเข้าใจ และวัคซีนใจให้กับประชาชนทั่วไป 
และกลุ่มวัยที่มีความเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพจิต ผ่านกลไกระบบสุขภาพปฐม
ภูมิโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงฆ่าตัวตาย/กลุ่มเปราะบางทางสังคมเศรษฐกิจ ฯลฯ   

ข้อค้นพบ : ข้อมูลจากระบบ e-Inspection
2) การพัฒนาศักยภาพ Gate Keeper ด้านการค้นหา คัดกรองและเฝ้าระวัง
กลุ่มเสี่ยง/กลุ่มเปราะบางทางสังคมเศรษฐกิจให้การช่วยเหลือเบ้ืองต้นได้

พระสงฆ์/ ผู้น าศาสนา

อสม. แกนน าในชุมชน
บุคลากรสาธารณสุข

ครู แกนน านักเรียน 

กลุ่มเสี่ยง/กลุ่มเปราะบางทางสังคมเศรษฐกิจให้การช่วยเหลือเบ้ืองต้นได้

พระสงฆ์

ครู แกนน านักเรียน 

ทีมเฉพาะกิจบนโลกโซเซียล

มีการเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพจิต ผ่านระบบ Mental Health Check In
ในกลุ่มเส่ียงโรคเรื้อรัง ผู้สูงอายุ ผู้ใช้สุรา /สารเสพติด รวมไปถึงกลุ่ม
เปราะบาง ตลอดจนบุคลากรทางการแพทย์ (ทุกเขตสุขภาพ)

มีแผนการด าเนินงานสร้างความรอบรู้ ความเข้าใจ ในกลุ่มเส่ียง 
กลุ่มเปราะบาง และกลุ่มประชาชนท่ัวไป (1,3,4,6,11)
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มีการเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพจิต ผ่านระบบ 
ในกลุ่มเส่ียงโรคเรื้อรัง ผู้สูงอายุ ผู้ใช้สุรา
เปราะบาง ตลอดจนบุคลากรทางการแพทย์ 

มีการเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพจิต ผ่านระบบ 
ในกลุ่มเส่ียงโรคเรื้อรัง ผู้สูงอายุ ผู้ใช้สุรา
เปราะบาง ตลอดจนบุคลากรทางการแพทย์ 

มีแผนการด าเนินงานสร้างความรอบรู้ ความเข้าใจ ในกลุ่มเส่ียง 
กลุ่มเปราะบาง และกลุ่มประชาชนท่ัวไป 
มีแผนการด าเนินงานสร้างความรอบรู้ ความเข้าใจ ในกลุ่มเส่ียง 
กลุ่มเปราะบาง และกลุ่มประชาชนท่ัวไป 

เสริมสร้างพลังใจ(Resilience)ใ ห้กับประชาชน ครอบครัว ชมุชน
(เขต 1,6,8,10)

➢หลักสูตร Basic Couselling
➢ความรู้เคร่ืองมือที่ใช้ในการคัดกรอง 

(เขต 1,2,3,10)➢สัญญานเตือน

➢การด าเนินงานสร้างสุขและวัคซีนใจ
ในสถานประกอบการ (เขต 10)

➢การดูแลเฝ้าระวังวัยรุ่นที่มีภาวะซมึเศร้าในโรงเรียน ค้นหากลุ่ม
เสี่ยง ให้การช่วยเหลอื เบื้องต้นและส่งต่อนกัเรยีนกลุ่มเสี่ยงเข้าสู่
ระบบบริการตรวจรกัษา 



4) ขับเคลื่อนผ่านคณะอนุกรรมการประสานงานเพื่อบังคับใช้กฎหมายว่า
ด้วยสุขภาพจิตระดับจังหวัด และคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับ
อ าเภอ (พชอ.)

ข้อค้นพบ : ข้อมูลจากระบบ e-Inspection
3) ระบบสาธารณสุขและองค์กรภาคีเครือข่ายร่วมกันเฝ้าระวังติดตามผู้ที่เสี่ยง

ต่อการฆ่าตัวตายในชุมชน เพื่อพร้อมให้การช่วยเหลือเบ้ืองต้น และส่งต่อเข้าสู่
ระบบบริการอย่างมีประสิทธิภาพ

23 จังหวัด 18 จังหวัด 10 จังหวัด

แต่งต้ังคณะอนุกรรมการฯ ระดับจังหวัด

เสี่ยง 9 จังหวัด เสี่ยง 4 จังหวัด เสี่ยง 12 จังหวัด
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แต่งตั้งแล้ว
23 จังหวัด

ระหว่างแต่งต้ัง
18 จังหวัด

ยังไม่แต่งตั้ง
10 จังหวัด

10 ม.ค.65
มติท่ีประชุมคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ 

มอบกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงสาธารณสุข 
เนินการดูแลสุขภาพจิตประชาชนภายใต้สถานการณ์ COVID-19 ใน 76 จังหวัด
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เขตสุขภาพ

ร้อยละของผู้พยายามฆ่าตัวตายเข้าถึงบรกิาร 

-มีแนวทางความร่วมมือขององค์กรเครือข่าย ด้วยแนวคิด 4 Pillars: เพ่ือยกระดับ
การป้องกันและแก้ไขปัญหาฆ่าตัวตาย โดยขับเคลื่อนการด าเนินงานผ่านคณะกรรมการ 
Service Plan จังหวัด (เขต 1)

-บูรณาการความร่วมมือการดูแลสุขภาพจิตนักเรียน “ เฝ้าระวังและคัดกรอง” ร่วมกับ 
ศึกษาธิการในจังหวัด เพ่ือดูแลสุขภาพจิตเด็กลดการท าร้ายตนเองในเด็กและวัยรุ่น (เขต 1)

เป ้าหมายปี 65
ร้อยละ 65



แต่งต้ังแล้ว 32 จังหวัด จัดประชุมแล้ว 20 จังหวัด* 
กลุ่มเสี่ยง 9 จังหวัด: ล าพูน* ตาก* สุโขทัย* นครสวรรค์* กาญจนบรุ*ี สระแก้ว ขอนแก่น* สกลนคร ศรีสะเกษ*
และอีก 23 จังหวัด: พิษณุโลก พิจิตร ชัยนาท นนทบรุี* ปทุมธานี อ่างทอง เพชรบุรี* สมุทรสงคราม ปราจีนบุรี ระยอง* มหาสารคาม*
นครพนม* อุบลราชธานี* มุกดาหาร* ยโสธร* อ านาจเจริญ* สุราษฎร์ธานี* กระบี่* พังงา* ภูเก็ต ระนอง พัทลุง* ปัตตานี 

ก าลังด าเนินการ 22 จังหวัด
กลุ่มเสี่ยง 4 จังหวัด: สระบุรี ลพบุรี บุรีรัมย์  ชุมพร
และอีก 18 จังหวัด: เพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์  ก าแพงเพชร อุทัยธานี นครศรีอยธุยา นครนายก สิงห์บุรี นครปฐม ประจวบคีรีขันธ ์ราชบุรี 
สมุทรสาคร สุพรรณบุรี สมุทรปราการ เลย นครราชสีมา สุรินทร์ ตรัง ยะลา

ยังไม่แต่งต้ัง 22 จังหวัด
กลุ่มเสี่ยง 12 จังหวัด: เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา จันทบุร ีตราด กาฬสินธุ์ หนองบวัล าภู อุดรธานี บึงกาฬ ชัยภูมิ  สงขลา นครศรีธรรมราช
และอีก 10 จังหวัด: แม่ฮ่องสอน น่าน แพร่ ล าปาง ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ร้อยเอ็ด หนองคาย สตูล นราธิวาส 

การด าเนินงานของคณะอนุกรรมการฯในกลุ่มเสี่ยงต่อปัญหาการฆ่าตัวตาย 25 จังหวัด และใน 76 จังหวัด 

ข้อมูล ณ วันที่ 20 เมษายน  2565 
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สถานการณ์โควิด-19 ท าให้การด าเนินงานในพื้นที่เป็นไปด้วยความยากล าบาก และบุคลากรมีภาระงานเพิ่มข้ึน ท าให้การเฝ้าระวังปัญหากาณฆ่าตัว
ตายในพื้นที่/ชุมชนน้อยลง (เขต 4)

ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินงาน (ข้อมูลจากระบบ e-Inspection) 
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การคัดกรองความเสี่ยงในประชาชนกลุ่มเป้าหมาย (ซึมเศร้า/การฆ่าตัวตายในกลุ่มผู้ป่วยNCDs/โรคเร้ือรัง)ยังไม่ครอบคลุม ท าให้มีกลุ่มที่ฆ่าตัวตายส าเร็จหลุด
จากระบบการคัดกรอง และผู้ที่มีภาวะเสี่ยงไม่ลงช่ือ เบอร์ติดต่อ ท าให้ไม่สามารถติดตามช่วยเหลือเข้าระบบได้ บางพื้นที่มีการใช้สารเสพติด/พ้ืนที่สีแดงที่ท าให้
บุคลากรสาธารณสุขไม่สามารถเข้าไปท างานเชิงรุกได้ (เขต 1,2,3,5,6)

ประชาชน ครอบครัวยังขาดความรู้เกี่ยวกับสัญญาณเตือน และความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหาการฆ่าตัวตาย รวมถึงทัศนคติของคนใน
พ้ืนที่(stigma)เกี่ยวกับปัญหาของการฆ่าตัวตาย ในกลุ่มพึ่งพิง/จิตเวช/ติดสุรายาเสพติด ท าให้ชุมชนมองว่าเป็นปัญหาส่วนบุคคล (เขต 1,2,4,6,7,11)

ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตในพื้นที่ ไม่มีความรู้ความเข้าใจในการสอบสวนฆ่าตัวตาย เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนผู้รับผิดชอบ และรอการสนับสนุนการอบรม
ความรู้เร่ืองการสอบสวนการฆ่าตัวตายจากรพจ.ขอนแก่น (เขต 3,11)

ฐานข้อมูลการฆ่าตัวตายส าเร็จมีหลายฐาน จึงไม่สามารถน าข้อมูลมาวิเคราะห์และวางแผนการแก้ไขปัญหา
การฆ่าตัวตายที่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ได้อย่างถูกต้องและครอบคลุม (เขต 3,5)
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ระบบเฝ้าระวังการฆ่าตัวตายในระดับจังหวัด

1

2
3



1.จุดรับแจ้งเหตุ •• ผู้รับผิดชอบ : บุคลากรสาธารณสุข ระดับ จังหวัดผู้รับผิดชอบ 
•

ผู้รับผิดชอบ บุคลากรสาธารณสุข ระดับ จังหวัดบุคลากรสาธารณสุข ระดับ จังหวัดผู้รับผิดชอบ 
•• จุดรับแจ้งเหตุฆ่าตัวตาย ในช่วงเร่ิมต้นแต่ละจังหวดัอาจมี

เพียง1จุด โดยจัดเป็นโทรศัพท์สายด่วน 24ชั่วโมง(อาจเป็น
โทรศัพท์มือถือ)ท่ีสามารถฝากข้อความได้กรณีไมไ่ด้รับสาย 
เจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบสามารถโทรแจ้ง ทีมMCATTและทีม 
สอบสวนโรคได้ทันที

•• ขั้นตอนการด าเนินงาน
1. เมื่อจัดเตรียมจุดรับแจ้งเหตุแล้ว ประชาสัมพันธใ์ห้

ประชาชนท่ัวไปและสถานบริการสาธารณสุขทุกแห่ง
รับทราบ

2. เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข ผู้พบเห็น ญาติ และคนใกล้ชิด 
โทรแจ้งเหตุการณ์ เมื่อเกิดอุบัติการกรณีฆ่าตัวตายและ
การกระท ารุนแรงต่อตนเองในชมุชนหรือในโรงพยาบาล

3. เมื่อจุดรับแจ้งเหตุฯ รับทราบ จะประสานงานไปยังทีม 
MCATT เพ่ือลงช่วยชีวิตและชว่ยเหลือทางจติใจ
เบ้ืองต้น และทีมสอบสวนโรคฯ ลงพ้ืนท่ีเพ่ือสอบสวน
รวบรวมข้อมูล เหตุปัจจัยของการฆ่าตัวตาย (ควร
ปฏิบัติการภายในอาทิตย์แรกหลังเกิดอุบัติการณ์)

4. เมื่อสอบสวนโรคแล้ว ให้จัดท ารายงานส่งข้อมลูไปยังทีม
สุขภาพจิตอ าเภอและทีมสุขภาพจิตระดับจังหวัด และ
ศูนย์เฝ้าระวังฆ่าตัวตายของ   รพ.จิตเวชขอนแก่น
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2.ทีมสอบสวนโรค
• ทีมสอบสวนที่ลงพื้นที่สอบสวนรวบรวมข้อมูลการ

กระท ารุนแรงต่อตนเอง(self directed violence) 
หรือฆ่าตัวตายควรมี 3-5คน/ทีม โดยในระยะแรกแต่
ละจังหวัดควรมี 2-3ทีม คุณลักษณะของผู้สอบสวน
ประกอบด้วย

1. ผ่านการอบรมรหลักสูตรการสอบสวนโรคกรณีฆ่า
ตัวตายหรือกระท ารุนแรงต่อตนเอง ( จ านวน 18
ชั่วโมง) ของกรมสุขภาพจิต

2. หัวหน้าทีม เคยผ่านการอบรมหลักสูตรการให้การ
ปรึกษา (counseling) หรือ จิตบ าบัด 
(psychotherapy) แบบใดแบบหนึ่ง

3. การปฏิบัติการสอบสวนในรายหนึ่งๆ อาจลงพื้นที่
3-5คร้ัง รวบรวมข้อมูลทั้งจากแหล่งข้อมูลปฐมภูมิ
(สัมภาษณ์บุคคล)และแหล่งข้อมูลทุติยภูม(ิเอกสาร 
แฟ้ม หรือฐานข้อมูลต่างๆ) เพื่อสรุปรายงานตาม
แบบรายงานที่ก าหนด
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3. คณะอนุกรรมการประสานงานเพื่อการบังคับใช้ พรบ.สุขภาพจิตระดับจังหวัด

องค์ประกอบของคณะอนุกรรมการประสานงานเพ่ือการบังคับใช้พระราชบัญญัติสุขภาพจิตระดับจังหวัด

⚫เนื่องจากเหตุปัจจัยที่กระตุ้นให้เกิดความคิด พฤติกรรมฆ่าตัวตายนอกจาก
ปัญหาด้านสุขภาพจิตแล้ว ยังมีเรื่องการเงิน การอาชีพ กฎหมายฯลฯ  ดังนั้น
คณะกรรมการฯ ที่ให้การช่วยเหลือหรือแนะน าควรเพิ่มใหม้ี นักวางแผนการเงิน 
หรือผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน อาจเป็นตัวแทนจากธนาคาร ธกส . ออมสิน 
กรุงไทย ผู้เชี่ยวชาญดา้นกฎหมายอาจเปน็อยัการ หรือทนายความ และ ต ารวจ 
ผู้เชี่ยวชาญด้านการอาชีพ เช่น ตัวแทนจาก ก.พม หรือ ก.แรงงาน
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