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3.6 สุขภาพจิตและจิตเวช 

ประเด็น การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาสุขภาพจิตและจิตเวช 

ตัวชี้วัด  1. อัตราฆ่าตัวตายสำเร็จ 
 2. ร้อยละผู้พยายามฆ่าตัวตายไม่กลับมาทำร้ายตัวเองซ้ำในระยะเวลา 1 ปี 

สถานการณ์และสภาพปัญหา 
จากสถิติอัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จของจังหวัดพัทลุง ปี 2560 - 2563 พบว่ามีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปี 

คือ 8.21 ,11.07 และ11.81 ต่อแสนประชากรตามลำดับ เมื่อเทียบกับอัตราฆ่าตัวตายสำเร็จของประเทศ 
พบว่าปี 2561 และ 2562 ติดสิบอันดับแรกของประเทศ คือปี 2561 และ2562 อยู่อันดับ 5 และ 4 ตามลำดับ
โดยสาเหตุเกิดจากปัญหาความสัมพันธ์ การไม่สามารถจัดการกับอารมณ์ด้านลบ และ การไม่สามารถรับมือกับ
ปัญหาต่างๆของบุคคล ปัญหาจากความทุกข์ทรมานจากการเจ็บป่วยเรื้อรัง และปัญหาเศรษฐกิจล้วนเป็นปัจจัย
ที่ทำให้บุคคลตัดสินใจฆ่าตัวตาย สำหรับปี 2563 เกิดสถานการณ์การะบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 
ซึ่งเป็นภาวการณ์ระบาดใหญ่ทั่วโลก (pandemic มีมาตรการล็อกดาวน์เพื่อป้องกันการระบาดของโรค ส่งผล
กระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวันของประชาชน ศูนย์วิจัยและป้องกันการฆ่าตัวตายมหาวิทยาลัยฮ่องกง
ออกมาเตือนผลกระทบดังกล่าวทำให้คนฆ่าตัวตายสูง ในกลุ่มคนทำงาน ตนตกงาน ว่างงาน เพราะต้องประสบ
ปัญหาด้านการเงิน (ที่มา : แนวทางยกระดับมาตรการป้องกันการฆ่าตัวตาย ปี พ.ศ. 2563 – 2564 ) เมื่อ
เปรียบเทียบกับลักษณะการระบาดตาม Health Footprint of COVID -19 ซึ่งแบ่งการระบาดออกเป็น 4 
wave ในพื ้นที่จ ังหวัดพัทลุง ได้เตรียมความพร้อมเข้าสู ่คลื ่นลูกที ่ 4 ภายใต้แนวทางการฟื้นฟูจิตใจใน
สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID 4th Wave of COVID-19 : C4) ในวันที่ 16 
เดือนมิถุนายน 2563 เพื่อมุ่งเน้นให้ประชาชน ครอบครัว และชุมชน ปลอดภัยจากผลกระทบด้านสุขภาพจิต
และมีความเข้มแข็งทางใจ อันจะส่งผลให้การฆ่าตัวตายลดลง จากการเก็บข้อมูลการฆ่าตัวตายในจังหวัดพัทลุง 
ปี พ.ศ. 2563 พบว่า ไตรมาสที่ 1,2,3 และ 4 มีประชาชนฆ่าตัวตาย จำนวน 11,7,5 และ 14 ราย ตามลำดับ 
จะเห็นว่าไตรมาส 4 ซึ่งเป็นช่วงที่ไม่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 แล้ว แต่การฆ่าตัวตายสูง 
กว่าไตรมาส 1-3 ซึ่งตรงกับ COVID 4th Wave of COVID-19 เป็นช่วงเกิดผลกระทบด้านเศรษฐกิจ ประชาชน
เกิดความเครียด วิตกกังวล เกิดปัญหาสุขภาพจิตและเจ็บป่วยทางจิตเวชเพิ่มขึ้น และส่งผลให้เกิดการทำร้าย
ตัวเองและเกิดปัญหาการฆ่าตัวตายตามมา  

การบริหารจัดการ/แผนการดำเนินงาน 
1. การสนับสนุนให้เครือข่ายดำเนินงานการค้นหา/คัดกรองกลุ ่มเสี ่ยงโดยใช้แอฟพลิเคชั่น 

Mental Health check –in ของกรมส ุขภาพจ ิต ในการค ้นหาค ัดกรองกล ุ ่มเส ี ่ยง Stress Burn out 
depression และsuicide 

2. สนับสนุนให้เครือข่ายดำเนินงาน วัคซีนใจ วัคซีนครอบครัว วัคซีนชุมชน การประชาสัมพันธ์
สัญญาณเตือนก่อนการฆ่าตัวตาย 

3. การใช้แนวทางยกระดับมาตรการป้องกันการฆ่าตัวตาย ปี พ.ศ. 2563-2564 
4. การพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบงานทุกระดับทั ้งโรงพยาบาลพัทลุง โรงพยาบาลชุมชน 

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ศูนย์แพทย์ชุมชน และภาคประชาชนได้แก่  
อสม. โดยการวางแนวทางการค้นหา/คัดกรอง ให้การดูแลช่วยเหลือตามความรุนแรงและศักยภาพของผู้
ให้บริการและการส่งต่อตามแนวทางของกรมสุขภาพจิต ตามลำดับคือ อสม., รพ.สต., รพช., รพท., รพจ. 
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5. การส่งกลับข้อมูลการค้นหา/คัดกรองที ่ใช้แอแพลิเคชัน Mental Health check–in แก่
ผู้รับผิดชอบงานระดับอำเภอ รายอำเภอทุกสัปดาห์  

6. มีระบบการเฝ้าระวังการฆ่าตัวตายซ้ำในผู้พยายามฆ่าตัวตาย และติดตามจำนวนผู้ฆ่าตัวตาย
สำเร็จทุกเดือน 

ผลการดำเนินงานภาพรวมประจำปี 2563 
จากข้อมูลการฆ่าตัวตายสำเร็จของจังหวัดพัทลุง ประจำปี 2563 จำนวน 37 คน โดยพบว่าเป็น 

เพศชาย 28 คน คิดเป็นร้อยละ 75.68 เพศหญิง 9 คน คิดเป็นร้อยละ 24.32 พบมากที่สุดในช่วงอายุ 41-50 ปี 
จำนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 21.62 รองลงมาคือช่วงอายุ 51- 60 ปี จำนวน 6 ราย คิดเป็นร้อยละ 16.22 เมื่อ
วิเคราะห์ตามกลุ้มวัยพบว่าเป็นวัยทำงาน (อายุ15-59 ปี) จำนวน 29 ราย คิดเป็นร้อยละ 78.38 และวัยสูงอายุ 
(อายุ 60 ปี ขึ้นไป) จำนวน 8 ราย คิดเป็นร้อยละ 21.62 สถานภาพสมรส คู่ 20 คน คิดเป็นร้อยละ 54.02 โสด 
6 คน คิดเป็นร้อยละ 16.22 หม้าย 5 คน คิดเป็นร้อยละ13.51 หย่า 3 คน คิดเป็นร้อยละ 10.81และ แยก 2 
คน คิดเป็นร้อยละ 5.41 ประกอบอาชีพ เกษตรกรรม/ทำสวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 43.24 แม่บ้าน/ไม่มีงาน
ทำ 8 คน คิดเป็นร้อยละ 21.62 รับจ้าง 8 คน คิดเป็นร้อยละ 21.62 ค้าขาย 4 คน คิดเป็นร้อยละ 10.81 
ประมง 1 คน คิดเป็นร้อยละ2.7 นับถือศาสนาพุทธ 37 คน พบวิธีการฆ่าตัวตาย โดยใช้วิธีผูกคอมากที่สุด 
จำนวน 30 ราย คิดเป็นร้อยละ 81.08 รองลงมารมควันจากเตาถ่านในรถ 2 ราย คิดเป็นร้อยละ 5.41 และกิน
ยากำจัดวัชพืช 2 ราย คิดเป็นร้อยละ 5.41 กินสารเคมี (น้ำยาล้างห้องน้ำ/ยาเบื่อหนู) 2 ราย คิดเป็นร้อ ยละ 
5.41 และกระโดดน้ำ จำนวน 1 ราย คิดเป็นร้อยละ 2.70 ตามลำดับ ปัจจัยกระตุ้น/สาเหตุการฆ่าตัวตาย พบว่า
เกิดจากปัญหาความสัมพันธ์มากที่สุด(ทะเลาะกับคนใกล้ชิด/น้อยใจ/หึงหวง/ต้องการให้เอาใจ/สูญเสียคนที่รัก
และความสัมพันธ์ในที่ทำงาน) จำนวน 11 ราย คิดเป็นร้อยละ 29.73 รองลงมา คือปัญหาทุกข์ทรมานจากการ
เจ็บป่วยทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 11 ราย คิดเป็นร้อยละ 29.73 และปัญหาจากการดื่มสุรา จำนวน 6 รายคิด
เป็นร้อยละ 16.23 ปัญหาจากการใช้สารเสพติดจำนวน 4 ราย คิดเป็นร้อยละ 10.81 ปัญหาเศรษฐกิจ จำนวน 
5 ราย คิดเป็นร้อยละ 13.51 ตามลำดับ ในส่วนของความเจ็บป่วยเรื้องรังของผู้ฆ่าตัวตาย พบว่า มีโรคประจำตัว
จำนวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 56.76 แบ่งเป็นโรคทางจิตเวช จำนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 27 ได้แก่ โรคจิต 
จำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 8.1 โรคซึมเศร้า จำนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 18.91 โรคไบโพลาร์ จำนวน 1 คน 
คิดเป็นร้อยละ 2.7 และโรคเรื้อรังทางกาย จำนวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 56.76 ได้แก่ เบาหวาน/ความดัน
โลหิตสูง/โรคหัวใจ / อัมพฤต/อัมพาต/หลอดเลือดสมอง รวมจำนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 35.14 และโรค
อื่นๆ จำนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 21.62 โดย ก่อนฆ่าตัวตายสำเร็จ พบมีสัญญาณเตือนก่อนฆ่าตัวตาย มี
สัญญาณเตือนจำนวน 7 ราย คิดเป็นร้อยละ 18.92 โดยพูดว่าจะผูกคอ ทำบ่วงผูกคอ พูดฝากดูแลภรรยาและ
บุตร บ่นอยากตาย/น้อยใจ /กรีดข้อมือ ระยะเวลาสัญญาณเตือนตั้งแต่ 1วัน จนถึง 1 เดือน 

วิเคราะห์ในผู้ฆ่าตัวตายในกลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป จำนวน 8 ราย พบว่า มี โรคประจำตัวทางกาย 
โรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง/หลอดเลือดสมอง จำนวน 4 ราย คิดเป็นร้อยละ 50 ปวดข้อเรื้อรัง 1 ราย คิด
เป็นร้อยละ 12.5 มะเร็ง 1 ราย คิดเป็นร้อยละ 12.5 และมีโรคประจำตัวทางจิตป่วยโรคซึมเศร้า 3 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 37.5 สาเหตุหลักคือมีปัญหาความสัมพันธ์กับบุคคลใกล้ชิด จำนวน 7 ราย คิดเป็นร้อยละ87.5 เคยมี
ประวัติทำร้ายตัวเองใน 1 ปี จำนวน 1ราย คิดเป็นร้อยละ 12.5 

วิเคราะห์การฆ่าตัวตายภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ข้อมูลใน
ระหว่างวันที่ 15 มีนาคม – 30 กันยายน 2563 พบว่า มีจำนวนผู้ฆ่าตัวตายจำนวน 21 ราย คิดเป็น 4 ต่อแสน
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ประชากร เมื่อเทียบกับป ี2562 ในช่วงเวลาเดียวกัน มีจำนวนผู้ฆ่าตัวตาย 19 ราย พบว่า จำนวนการฆ่าตัวตาย
สูงขึ้น (ที่มา: รายงานศูนย์ป้องกันการฆ่าตัวตายระดับชาติ,โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น)  

ตารางเปรียบเทียบจำนวนประชาชนฆ่าตัวตายในปี 2562 และ ปี 2563 ในช่วงเวลาเดียวกัน 
 ปี2562 ปี2563 
ไตรมาสที่ 1 6 11 
ไตรมาสที่ 2 9 7 
ไตรมาสที่ 3 9 5 
ไตรมาสที่ 4 8 14 
รวม 32 37 

ที่มา : รายงานศูนย์ป้องกันการฆ่าตัวตายระดับชาติ,โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น 
จากตาราง พบว่าไตรมาส 4 ปี 2563 ซึ่งเป็นช่วงที่ไม่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 

2019 แล้ว แต่การฆ่าตัวตายสูงกว่าไตรมาส 1-3  
สาเหตุการฆ่าตัวตายสำเร็จภายใต้สถานการณ์ COVID-19 
1. ปัญหาความสัมพันธ์ จำนวน 7 คน เพศชาย 6 คน เพศหญิง 1 คน  
2. ความทุกข์ทรมานจากการเจ็บป่วยทางกาย/ทางใจ จำนวน 4 คน เพศชาย 3 คน เพศหญิง 1 คน  
3. ปัญหาเศรษฐกิจ จำนวน 4 คน เพศชาย 4 คน เพศหญิง - คน  
4. ปัญหายา/สารเสพติด จำนวน 4 คน เพศชาย 4 คน เพศหญิง - คน  
5. ปัญหาการดื่มสุรา จำนวน 2 คน เพศชาย 2 คน เพศหญิง - คน 
ข้อมูลการเฝ้าระวังผู้พยายามฆ่าตัวตายไม่กลับมาทำร้ายตัวเองซ้ำในระยะเวลา 1 ปี พบว่า  มีผู้

พยายามฆ่าตัวตาย จำนวน 165 ราย พบว่า มีผู้พยายามฆ่าตัวตายทำร้ายตัวเองซ้ำ 6 ราย คิดเป็นร้อยละ 3.64 
และผู้พยายามฆ่าตัวตายไม่ทำร้ายตัวเองซ้ำ 159 ราย คิดเป็นร้อยละ 96.36 จากการศึกษาข้อมูลผู้พยายามฆ่าตัวตาย 
จำนวน 77 ราย พบว่าเป็นเพศชาย 28 ราย คิดเป็นร้อยละ 36.36 เพศหญิง 49 ราย คิดเป็นร้อยละ 63.63 ช่วง
อายุ 11 -20 ปี มากที่สุด จำนวน 24 ราย คิดเป็นร้อยละ 31.17 รองลงมาคือช่วงอายุ 21 -30 ปี จำนวน 19 
ราย คิดเป็นร้อยละ 24.68 และ ช่วงอายุ 31 - 40 ปีจำนวน 13 ราย คิดเป็นร้อยละ 16.88 วิธีการทำร้ายตัวเอง 
รับประทานยาเกินขนาด จำนวน 42 ราย คิดเป็นร้อยละ 54.55 ผูกคอจำนวน 16 ราย คิดเป็นร้อยละ 20.78 
กินสารเคมี 12 ราย คิดเป็นร้อยละ 15.58 อื่นๆได้แก่กินสารกำจัดวัชพืช /กินยาฆ่าแมลง/ใช้ของมีคมและ
รมควัน จำนวน 7 ราย คิดเป็นร้อยละ 9.09 สาเหตุการพยายามทำร้ายตัวเองเกิดจากปัญหาความสัมพั นธ์ 
(น้อยใจ/ผิดหวังความรัก หึงหวง/ทะเลาะกับคนใกล้ชิด) จำนวน 27 ราย คิดเป็นร้อยละ 35.06 รองลงมา เกิด
จากปัญหาเศรษฐกิจ จำนวน 26 ราย คิดเป็นร้อยละ 33.77 และความทุกข์ทรมานจากการเจ็บป่วยเรื้อรังจาก
โรคทางกายและทางจิต จำนวน 16 ราย คิดเป็นร้อยละ 20.78 ปัญหาการใช้สุรา/สารเสพติดจำนวน 8 ราย คิด
เป็นร้อยละ 10.39 โดยมีจำนวน 2 คน ระบุว่าได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 คิด
เป็นร้อยละ 2.60 ในส่วนของการบำบัดรักษา เข้ารับการักษาในโรงพยาบาล 59 ราย คิดเป็นร้อยละ 76.62 ได้รับ
ยาต้านเศร้า/ยาคลายกังวล 39 ราย คิดเป็นร้อยละ 23.64 ยารักษาโรคจิต 4 ราย คิดเป็นร้อยละ 2.43 ได้รับ
การดูแลช่วยเหลือด้านจิต สังคมได้แก่ สุขภาพจิตศึกษา/การให้คำปรึกษา จำนวน 165  ราย คิดเป็นร้อยละ 
100 และได้รับการติดตามเยี่ยมบ้าน 49 ราย คิดเป็นร้อยละ 29.70 
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ผลการดำเนินงานรายตัวชี้วัด  
ตัวช้ีวัด : อัตราฆ่าตัวตายสำเร็จ 

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี เกณฑ์ 
ปี 2563 

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
2560 2561 2562 อำเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

ระดับประเทศ < 6.3 
ต่อ 

ประชากร 
แสนคน 

 
  

เมืองพัทลุง 120,436 5 4.15 
6.03 6.32 6.64 กงหรา 36,347 3 8.25 

เขต 12 เขาชัยสน 48,093 1 2.07 
3.3 4.57 5 ตะโหมด 31,718 2 6.30 

จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 83,449 8 9.59 
8.21 11.05 11.81 ปากพะยูน 50,844 5 9.83 

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย: ผู้ฆ่า
ตัวตายสำเร็จที่มีชื่อตาม
ทะเบียนราษฎร์ในจังหวัด
พัทลุง 

 

ศรีบรรพต 17,945 4 22.29 
ป่าบอน 47,518 4 8.42 
บางแก้ว 25,685 2 7.79 
ป่าพะยอม 35,933 0 0 
ศรีนครินทร์ 26,640 3 11.26 

รวม 524,608 37 7.05 
ที่มา : รายงานศูนย์ป้องกันการฆ่าตัวตายระดับชาติ,โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นและข้อมูลจากโรงพยาบาลแม่
ข่าย โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์  
 
ตัวช้ีวัด : ร้อยละผู้พยายามฆ่าตัวตายไม่กลับมาทำร้ายตัวเองซ้ำในระยะเวลา 1 ปี 

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี เกณฑ์ 
ปี 2563 

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
2560 2561 2562 อำเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

ระดับประเทศ ร้อยละ85 เมืองพัทลุง 69 69 100 
   กงหรา 20 20 100 

เขต 12 เขาชัยสน 3 3 100 
   ตะโหมด 12 10 91.67 

จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 9 8 88.89    
ปากพะยูน 13 12 92.31 

 ศรีบรรพต 4 3 75.00 
ป่าบอน 10 10 100 
บางแก้ว 4 4 100 
ป่าพะยอม 6 6 100 
ศรีนครินทร์ 15 14 93.33 

รวม 165 159 96.36 
ที่มา : ระบบ HDC กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง  
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ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
1. การสื่อสารข้อมูลการฆ่าตัวตายจากชุมชนกับหน่วยบริการสาธารณสุขยังไม่ครอบคลุม พบว่า

ข้อมูลจากใบมรณะบัตรของกระทรวงมหาดไทยมากกว่าระบบรายงานของกระทรวงสาธารณสุข 
2. การเปลี่ยนผู้รับผิดชอบงาน  
3. การคีย์ข้อมูลการฆ่าตัวตายเข้าระบบการเฝ้าระวังการฆ่าตัวตายของศูนย์ป้องกันการฆ่าตัวตาย

ล่าช้า 
4. การวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกันในเครือข่ายและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

โอกาสพัฒนาต่อไป 
1. การดำเนินงานตามแนวทางยกระดับมาตรการป้องกันการฆ่าตัวตาย พ.ศ.2563 – 2564 อย่าง

ต่อเนื่องและครอบคลุม 
2. การส่งบุคลากรที่รับผิดชอบงานใหม่ ไปพัฒนาศักยภาพ หรือจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน

เครือข่ายจังหวัด 
3. การส่งเสริมให้เครือข่ายพัฒนา/สร้างนวตกรรมการดูแลผู้ฆ่าตัวตายสำเร็จ การดูแลสมาชิก

ครอบครัว การป้องกันการฆ่าตัวตาย ตามบริบทของตัวเอง 

ผลงานเด่น/นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง 
มีเครือข่ายดูแลสุขภาพจิตทุกอำเภอ  

 
 
ผู้รับผิดชอบ นางอารี ชูสังข์ 
ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
กลุ่มงาน ควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด 
โทรศัพท์ 0939742659 
e-mail arrysang960@gmail.com 
วัน/เดือน/ปี 20 ตุลาคม 2563 

  


