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1.  ชื่อเรื่อง : การพัฒนาระบบการดูแลและป้องกันการฆ่าตัวตายในอ าเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง 

2.  ช่ือเจ้าของผลงานและสังกัด :  นางสาวพราวพรรณ  จันทร์ด า    พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
                สังกัด : งานสุขภาพจิตและยาเสพติด   โรงพยาบาลกงหรา           
         สมาชิกในทีม :  

2.1 นายปรีชา  ศิริยุวสมัย    พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
2.2 นางวรรณดี  เจ้ยจู      พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
2.3 นางอุลัยวรรณ  เส็นบัตร  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

3.  บทน า  
การฆ่าตัวตายเป็นปัญหาสาธารณสุขที่ส าคัญของไทย ที่เกิดขึ้นได้กับทุกเพศ ทุกวัย เกิดจากมี

เหตุการณ์หรือสิ่งต่างๆรอบตัวกระทบต่อความเข้มแข็งทางใจมาระยะเวลาหนึ่ง  หากความเข้มแข็ง
ทางใจลดลงอย่างมากก็อาจท าให้เกิดปัญหานี้  กลุ่มเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายมีหลายกลุ่ม ได้แก่ ผู้ป่วยที่
มีปัญหาจากการดื่มสุราและเสพสารเสพติด ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ผู้ป่วยโรคจิตเภท ผู้ที่เคยฆ่าตัวตาย
มาแล้ว  ป่วยเป็นโรคเรื้อรัง ผู้ที่มีปัญหาความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด  ปัญหาเศรษฐกิจ ฯลฯ (กรม
สุขภาพจิต, 2555)  เมื่อมีการฆ่าตัวตายจะส่งผลต่อความเสียหายทั้งด้านร่างกาย จิตใจ ทั้งต่อผู้ป่วย
และญาติ  โดย ปี 2562 อัตราผู้ฆ่าตัวตายส าเร็จของจังหวัดพัทลุง ปี 2562 เท่ากับ 11.81 ต่อแสน
ประชากร ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุข ที่ก าหนดไว้ไม่เกิน 6.3 ต่อแสนประชากร โดยสูง
เป็นอันดับ 4 ของประเทศ และเป็นอันดับ 1 ของเขตบริการสุขภาพที่ 12  (กรมสุขภาพจิต, 2562)  
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง จึงมีนโยบายให้ลดอัตราการฆ่าตัวตายในทุกอ าเภอ  ทั้งนี้อ าเภอกงหรา
ก็มีผู้ฆ่าตัวตายส าเร็จทุกปี  โดยปี 2557 - 2562 จ านวน 5, 2, 2, 4, 2 และ 1 ราย ตามล าดับ ซึ่งตาม
เกณฑ์ตัวชี้วัดจะต้องมีการด าเนินการเพ่ือลดอัตราการฆ่าตัวตายไม่เกิน 1 รายต่อปี (งานสุขภาพจิต 
โรงพยาบาลกงหรา, 2563)  แม้ว่าปัญหาการฆ่าตัวตายจะมีความยุ่งยากสลับซับซ้อนก็ตาม แต่ก็ มี
หลักฐานทางวิชาการยอมรับว่าหากสังคมทุกภาคส่วนทั้งด้านสาธารณสุข หน่วยงานต่างๆ และภาค
ประชาชน ร่วมมือป้องกันแก้ไขอย่างจริงจังก็จะช่วยแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตายได้  (กรมสุขภาพจิต, 
2561) ดังนั้นหากมีการพัฒนาระบบการดูแลและป้องกันการฆ่าตัวตายในอ าเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง 
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และครอบคลุมทุกด้าน  จะช่วยป้องกันไม่ให้มีผู้ฆ่าตัวตายทั้งส าเร็จและไม่
ส าเร็จลงได ้  

4.  วัสดุและวิธีการ 
  กิจกรรมพัฒนา ปีงบประมาณ 2557 – 2560  
 1. อบรมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพแกเ่จ้าหน้าที่งานสุขภาพจิต และ อสม. เรื่องการดูแลและป้องกันการฆ่า
ตัวตาย 

2. อบรมผู้ป่วยโรคทางจิตเวชที่ส าคัญ ได้แก่ โรคจิตเภท  โรคซึมเศร้า โรคไบโพลาร์  และญาติ
ผู้ดูแล เพื่อให้ความรู้การคลายเครียด และป้องกันการฆ่าตัวตาย 
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 3. รณรงค์คัดกรองค้นหาผู้ฆ่าตัวตายโดยใช้แบบคัดกรองการฆ่าตัวตาย (8Q)  โดยท าพร้อม
กับการคัดกรองโรคซึมเศร้า   ในประชากรกลุ่มเสี่ยงให้ครอบคลุม 8 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มโรคเรื้อรังทาง
กาย (DM CRF CA Stroke หัวใจ เอดส์)  2) หญิงตั้งครรภ์/หลังคลอด  3) ผู้มีปัญหาสุรา/ยาเสพติด  
4)  ผู้สูงอายุ   5) ผู้ป่วยโรคทางจิตเวช : โรคจิตเภท โรคซึมเศร้า โรคไบโพลาร์  6) ผู้ที่มาด้วยอาการ
ซึมเศร้าชัดเจน  7) ผู้ป่วยที่มีอาการทางกายที่หาสาเหตุไม่ได้   8)  ผู้ที่สูญเสีย  

สรุปผลการพัฒนา ปี 2557 – 2560  มีผู้ฆ่าตัวตายส าเร็จ 5, 2, 2 และ 4 ราย   และผู้
ฆ่าตัวตายไม่ส าเร็จ 4, 3, 7 และ 4 ราย ตามล าดับ 

กิจกรรมพัฒนา ปีงบประมาณ 2561  
1. ทีมงานสุขภาพจิตได้ประชุมคณะท างานเพื่อระดมสมอง วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา 

(Root cause analysis: RCA)  ผู้ฆ่าตัวตายย้อนหลัง ปี 2557–2561 จากการวเิคราะหป์ัญหา พบดังนี้ 

ตารางท่ี 1 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการฆ่าตัวตายของประชาชนในอ าเภอกงหรา  ปี 2557 - 2561 

ปัจจัย 
ปัจจัยความสมัพันธ์ใน ปี 2557 - 2561 

ผู้ที่ฆ่าตัวตายส าเร็จ  ผู้ที่ฆ่าตัวตายไม่ส าเร็จ 
เพศ ชาย (15 ราย=93.75.%)    

หญิง (1 ราย=6.25%) 
ชาย (7 ราย = 35%)   
หญิง (13 ราย = 65%) 

อายุ/ อาชีพ ข่วง 18–70 ปี, ส่วนใหญ่ อายุ 31-40 ปี  
อาชีพ ได้แก่ เกษตรกร (11 ราย = 36.75%)   
ว่างงาน (4 ราย = 25%) 
นร. (1 ราย = 6.25%) 

ช่วง 12–84 ปี  โดยส่วนใหญ่ อายุ 21-30 ปี  
อาชีพ ได้แก่ เกษตรกร (7 ราย =35%)  
ว่างงาน (6 ราย =30%)   
นร. (4 ราย= 20%)  

วิธีการ ผูกคอ (11 ราย =68.75%)  
 ยิงตัวเอง (3 ราย = 18.75%)   
กินยาฆ่าแมลง (1 ราย =6.25%)   
กินยาเกินขนาด (1 ราย =6.25%)   

ผูกคอ (5 ราย = 25%)   ยิงตัวเอง – 
กินยาฆ่าแมลง (3 ราย = 15%)   
กินยาเกินขนาด (11 ราย = 55%)   
กรีดข้อมือ (1 ราย = 5%) 

โรคทางกาย ปวดท้องเรื้อรังกลัวเป็นมะเร็ง (1 ราย=6.25%) - 
โรคทางจิต ซึมเศรา้ก าลังทานยา (2 ราย)   

โรคจิตจากยาเสพติด (2 ราย)  ชายเปน็หญิง (1 ราย) 
- 

ท าร้ายตนเองซ้ า เคยผูกคอที่บ้านแต่ญาติไม่พามา รพ. (2 ราย) - 
ยาเสพตดิ เหล้า (4 ราย)   ยาบ้า (4 ราย) ยาบ้า (1 ราย) 
สัมพันธภาพใน
ครอบครัว 

ทะเลาะ (6 ราย)  หึงหวง (1 ราย) 
น้อยใจ (1 ราย) 

ทะเลาะ (15 ราย)     น้อยใจ (4 ราย) 
เครียด  (1 ราย) 

อื่นๆ  เล่นหวยมาก (1 ราย)   เศรษฐกิจ (1 ราย) - 
 

จากการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ข้อมูลผู้ที่ฆ่าตัวตายในอ าเภอกงหราสอดคล้องกับข้อมูลทาง
วิชาการของกรมสุขภาพจิต นั่นคือกลุ่มเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายมีหลายกลุ่ม ได้แก่ ผู้ป่วยที่มีปัญหาจาก
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ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด น้อยใจคนในครอบครัว  การดื่มสุราและเสพสารเสพติด ผู้ป่วยโรค
ซึมเศร้า/โรคจิตเภท ผู้ที่เคยฆ่าตัวตายไม่ส าเร็จมาแล้ว ฯลฯ  นั่นคือควรต้องด าเนินการครอบคลุมทุก
กลุ่ม 

2. อบรมเพ่ิมศักยภาพแก่เจ้าหน้าที่งานสุขภาพจิตผู้ให้บริการและผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิต 
 เกี่ยวกับการดูแลและป้องกันการฆ่าตัวตาย การคัดกรองการฆ่าตัวตายในกลุ่มเสี่ยงทุกกลุ่ม (กลุ่มเพ่ิม
กว่าเดิม)  รู้จักสัญญาณเตือนในผู้ที่ฆ่าตัวตาย (warning sign) การสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจ  ฯลฯ 
 3. อบรมเครือข่ายที่เก่ียวข้อง ได้แก่ อสม. หัวหน้าส่วนราชการ/ผู้น าชุมชน ผู้น าศาสนา  มี 
การแจ้งสถานการณ์การฆ่าตัวตายในอ าเภอกงหรา  ให้ความรู้เรื่องสัญญาณเตือนในผู้ที่ฆ่าตัวตาย การ 
ดูแลเบื้องต้น แนวทางการส่งต่อ 
 4. รณรงค์ให้ความรู้แก่ครูและนักเรียนในโรงเรียน  เพราะมีอุบัติการณ์ฆ่าตัวตายส าเร็จและไม่ 
ส าเร็จในกลุ่มนักเรียนด้วย 

5. จัดท าไวนิลและร่วมรณรงค์ป้องกันการฆ่าตัวตายในเทศกาลที่ส าคัญ  เช่น วันแข่งกีฬา
ต่างๆในชุมชน  วัน อสม, วันยาเสพติดโลก วันฆ่าตัวตายโลก 
      6. รณรงค์คัดกรองการฆ่าตัวตายในประชากรอายุตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป ทุกคน  เพราะจากการ
วิเคราะห์ข้อมูลย้อนหลังผู้ฆ่าตัวตายในพ้ืนที่อ าเภอกงหรา  พบมีการฆ่าตัวตายส าเร็จในกลุ่มประชาชน
ทั่วไป  หรือผู้ไม่เคยรักษาด้วยอาการเจ็บป่วยเรื้อรังทางกายใดๆเลยด้วย       
 7. จัดท าแนวทางการดูแลและป้องกันการฆ่าตัวตายที่ชัดเจน ร่วมกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทั้งในและนอกโรงพยาบาล   
 8. พัฒนาระบบการส่งต่อ  และจัดให้มีช่องทางการติดต่อประสาน เช่น โทรศัพท์/ไลน์  
ร่วมกับทุกหน่วยงานที่เก่ียวข้องทั้งในและนอกโรงพยาบาล   
 9. มีระบบติดตามการนัดและเยี่ยมบ้านผู้ฆ่าตัวตายไม่ส าเร็จและครอบครัวผู้ฆ่าตัวตายส าเร็จ
ทุกราย 
 10. จัดท าทะเบียนรายชื่อกลุ่มเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายที่รู้จ านวนชัดเจนในประชากรกลุ่มเสี่ยง 
8 กลุ่ม ให้เป็นปัจจุบัน และส่งข้อมูลกลับคืนสู่ รพ.สต. เพ่ือเฝ้าระวังและดูแล 

สรุปผลการพัฒนา ปี 2561 :  ยังมีผู้ฆ่าตัวตายส าเร็จ 2 ราย   และผู้ฆ่าตัวตายไม่ส าเร็จ 
4 ราย 

        กิจกรรมพัฒนา ปีงบประมาณ 2562  
 1. ด าเนินงานต่างๆ ในปี 2561 ต่อเนื่อง 

2. รณรงค์ให้ความรู้แก่ครูและนักเรียนครอบคลุมในโรงเรียนมากยิ่งขึ้น  เกี่ยวกับการสร้าง
ความเข้มแข็งทางใจ  การคลายเครียด 
 3. รณรงค์ให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไปเรื่องการดูแลจิตใจเบื้องต้น การสร้างความสัมพันธ์ที่ดี 
ต่อกันในครอบครัว  เพราะวิเคราะห์พบว่าในกลุ่มที่ฆ่าตัวตายส าเร็จนั้นมีการทะเลาะก่อนลงมือ 6 ราย  
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หึงหวง  1 ราย และในกลุ่มท่ีฆ่าตัวตายไม่ส าเร็จ มีการทะเลาะก่อนลงมือ 15 ราย น้อยใจ 4 ราย 
4. เพ่ิมการรณรงค์คัดกรองการฆ่าตัวตายในประชากรอายุตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป ให้ครอบคลุมทุกราย  
สรุปผลการพัฒนา ปี 2562 :  ยังมีผู้ฆ่าตัวตายส าเร็จ 3 ราย   และผู้ฆ่าตัวตายไม่ส าเร็จ 

8 ราย  

   กิจกรรมพัฒนา ปีงบประมาณ 2563  
 1. ด าเนินงานต่างๆในปี 2562 ต่อเนื่อง 

2. รณรงค์ให้ความรู้แก่ประชาชนให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะเกี่ยวกับการสร้างความ
เข้มแข็งทางใจ  การคลายเครียด 

3. เพ่ิมการรณรงค์คัดกรองการฆ่าตัวตายในประชากรอายุตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป ให้ครอบคลุมทุกราย 
4. พยายามค้นหาสัญญาณเตือน (Warning sign)  ทั้งในผู้ที่ฆ่าตัวตายส าเร็จและไม่ส าเร็จทุก

ราย เพ่ือช่วยเหลือทันก่อนลงมือฆ่าตัวตาย 
 

ตารางที่ 2  การวัดผลและการเปลี่ยนแปลง 
 

ข้อมูล/ตัวชี้วัด เป้าหมาย ปี 
2557 

ปี 
2558 

ปี 
2559 

ปี 
2560 

ปี 
2561 

ปี 
2562 

ปี 
2563 

1. ร้อยละการคัดกรองการฆ่าตวัตาย
ในประชาชนอาย ุ>15 ป ี

>80%  15.17 17.35 17.72 24.35 31.59 21.71 27.05 

2. จ านวนผู้ฆ่าตัวตายส าเร็จในกลุ่มที่รู้
จ านวนชัดเจน  (คือ กลุ่มโรคเร้ือรัง
ทางกาย หญิงตัง้ครรภ์/หลังคลอด ผู้มี
ปัญหาสุรา/ยาเสพตดิ ผู้สงูอายุ ผู้ป่วย
โรคทางจิตเวช) 

0 ราย 2 2 0 1 1 0 1 

3. จ านวนผู้ฆ่าตัวตายไม่ส าเร็จ  0 ราย 4 3 7 4 4 8 9 
4. จ านวนผู้ฆ่าตัวตายไม่ส าเร็จและ
ท าซ้ า  

0 ราย 0 0 0 1 1 0 0 

5. จ านวนผู้ฆ่าตัวตายไม่ส าเร็จได้รับ
การดูแลต่อเนื่อง  

100% 100 100 100 100 100 100 100 

6. อัตราฆ่าตัวตายส าเร็จ < 6.3 ต่อ
แสนปชก. 

15.07 
(5 ราย) 

5.28 
(2 ราย) 

5.35 
(2 ราย) 

10.69 
(4 ราย) 

6.95 
(2 ราย) 

10.36 
(3 ราย) 

3.45 
(1 ราย) 

 
จากผลการด าเนินงาน พบว่า จ านวนผู้ฆ่าตัวตายไม่ส าเร็จทุกคนได้รับการดูแลต่อเนื่องจาก

ทีมพยาบาลสุขภาพจิตและมีแผนในการติดตามเยี่ยมบ้านอย่างต่อเนื่อง   
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6. วิจารณ์ 
 ในการพัฒนาระบบการดูแลและป้องกันไม่ให้มีการฆ่าตัวตายในอ าเภอกงหรานั้น แม้เม่ือดูจาก
ข้อมูลผลการด าเนินงาน ยังไม่สามารถสรุปได้ว่าด าเนินการส าเร็จ เพราะยังมีอุบัติการณ์ฆ่าตัวตาย
ส าเร็จและไม่ส าเร็จเกิดข้ึนอีกทุกปี และผลงานในการคัดกรองค้นหาผู้ที่ฆ่าตัวตายยังค่อนข้างน้อย  
แตจ่ากผลการด าเนินงานก็มีแนวโน้มดีขึ้นหลายด้าน ซึ่งทีมงานพยายามรณรงค์โดยใช้หลายวิธี และให้
ทุกฝ่ายทั้งด้านสาธารณสุข เครือข่าย และประชาชนมีส่วนร่วม บทเรียนจากด าเนินงานพบว่าการคิด
และการจัดการอย่างเป็นระบบ การแก้ปัญหาด้วยกระบวนการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เป็น
ปัจจัยแห่งความส าเร็จในการด าเนินการ กระบวนการคิดในการแก้ปัญหา การทบทวน วิเคราะห์
สาเหตุ และวางกลยุทธ์ในการด าเนินการอย่างมีประสิทธิผล การท างานแบบมีส่วนร่วมในลักษณะ
ทีมงานแบบกัลยาณมิตร ที่ช่วยเหลือและให้ความร่วมมือในการด าเนินการซึ่งกันและกันอย่าง
สม่ าเสมอ การจัดประชุมสรุปผลการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การให้
ข้อเสนอแนะร่วมกัน ความมุ่งมั่นตั้งใจและภาวะการน าของผู้ด าเนินการและทีมงานในการพัฒนา
คุณภาพ เก็บรวบรวมข้อมูล เกาะติด สรุปผล และสะท้อนผลการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง เหล่านี้จะมี
ส่วนช่วยให้การด าเนินงานส าเร็จไปได้ 

7. สรุป  
การดูแลและป้องกันไม่ให้มีการฆ่าตัวตายในอ าเภอกงหรานั้น แม้จะมีความยุ่งยากสลับซับซ้อน 

แต่ก็ไม่ยากเกินแก้  และจากผลการด าเนินงานพบว่ามีแนวโน้มดีขึ้น  ซึ่งทีมงานพยายามรณรงค์โดยใช้วิธี
หลายวิธี และให้ทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วม  แต่ทั้งนี้ต้องเพ่ิมการพัฒนาระบบในการดูแลอีก เช่น  เพิ่มการ
คัดกรองค้นหาผู้ที่เสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายทุกกลุ่ม  การรณรงค์เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว การ
สร้างความเข้มแข็งทางใจ การดูแลจิตใจเบื้องต้น และส่งต่อเพ่ือรับการดูแลที่เหมาะสมต่อไป   
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