
หมวด 2. ดานบริการเปนเลิศ (Service Excellence) 
แผนท่ี 6. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 
โครงการท่ี 18. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาสุขภาพจิตและจิตเวช 
ระดับการวัดผล ประเทศ 
ช่ือตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ    37. อัตราการฆาตัวตายสําเร็จ 

37.1 อัตราการฆาตัวตายสําเร็จ 
37.2 รอยละของผูพยายามฆาตัวตายไมกลับมาทํารายตัวเองซํ้าในระยะเวลา 1 ป 

คํานิยาม การฆาตัวตายสําเร็จ คือ การกระทําของบุคคลในการปลิดชีวิตตนเองโดยสมัครใจและ
เจตนาท่ีจะตายจริง เพ่ือใหหลุดพนจากการบีบค้ัน หรือความคับของใจท่ีเกิดข้ึนในชีวิต ซ่ึงอาจจะ
กระทําอยางตรงไปตรงมาหรือกระทําโดยออมดวยวิธีการตางๆ จนกระท่ังกระทําไดสําเร็จ 

พยายามฆาตัวตาย หมายถึง ผูท่ีไดทําการลงมือทํารายตนเองดวยวิธีการตางๆ และ

มุงหวังใหตนเองเสียชีวิต แตไมถึงเสียชีวิต และมีลักษณะอาการและอาการแสดงสอดคลองตรง

กับตามมาตรฐานการจําแนกโรคระหวางประเทศขององคการอนามัยโลกฉบับท่ี 10   (ICD –10 : 

International Classification of Diseases and Health Related Problems - 10 )  ห ม ว ด 

Intentional self-harm (X60-X84) หรือเทียบเคียงในกลุมโรคเดียวกันกับการวินิจฉัยตาม

เกณฑวินิจ ฉัยโรคของสมาคมจิตแพทยอเมริ กัน ฉบับท่ี  5 (DSM-5:  Diagnostic and 

Statistical Manual of Mental disorders 5)  

ไมกลับมาทํารายตัวเองซํ้า หมายถึง ผูท่ีเคยมีประวัติการลงมือทํารายตนเอง ตั้งแต เดือน

ตุลาคม 2562 - กันยายน 2564  ดวยวิธีการตางๆ เพ่ือมุงหวังใหตนเองเสียชีวิต แตไมเสียชีวิต แต

ยังคงไดรับการดูแลบําบัดรักษาดวยวิธีการทางการแพทย หรือไดรับการดูแลชวยเหลือและสงตอ 

เพ่ือการเฝาระวังตอเนื่องตามแนวทางอยางเหมาะสมจากหนวยบริการจนปลอดภัย และ 

ไมกลับมาทํารายตนเองซํ้าอีกครั้ง ในชวงเวลา 1 ป (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564)  

ระยะเวลา 1 ป หมายถึง นับตั้งแต ณ เดือนท่ีมารับบริการ จนถึงเดือนนี้ของปถัดไป 

ตัวอยาง ผูพยายามฆาตัวตายท่ีไดรับการวินิจฉัยดวย รหัส X60 เม่ือวันท่ี 1 ตุลาคม 

2563 ภายหลังจากการไดรับการรักษาดูแลจนปลอดภัยกลับสูชุมชน จะยังคงไดรับการดูแล 

ติดตาม / เฝาระวัง ไมเกิดการลงมือทํารายตนเองซํ้าใหมอีกครั้งไมวาจะวิธีการใดๆ จนถึงวันท่ี 

1 ตุลาคม 2564 เปนระยะเวลา 1 ป หากพบวา ผูพยายามฆาตัวตายรายนี้ ไดมีการทําราย

ตนเองในวันท่ี 1 มกราคม 2564 จะถือวาเปนการทําซํ้า ในระยะเวลา 1 ป  

 แตหากวาผูพยายามฆาตัวตายรายนี้  มีการทํารายตนเองซํ้าอีกครั้ง ภายหลังวันท่ี  

1 ตุลาคม 2564 จะถือวาเปนผูพยายามฆาตัวตายรายใหม ท่ีจะไดรับการติดตามดูแลตอเนื่องและเฝา

ระวังจนถึง วันท่ี 1 ตุลาคม 2565 ตอไป ไมนับวาเปน การทําซํ้าในระยะเวลา 1 ป 

เขาถึงบริการ หมายถึง ผูท่ีมีอายุตั้งแต 15 ปข้ึนไป ท่ีมีภูมิลําเนาในจังหวัดของประเทศ

ไทยและไดรับการวินิจฉัยตามเกณฑวินิจฉัยโรคหมวด Intentional self-harm (X60-X84)  

ณ วันรับบริการ ตั้งแต เดือนตุลาคม 2562 - กันยายน 2564 เม่ือจําหนายกลับสูชุมชน จะ

ไดรับการติดตามเยี่ยมบาน โดยบุคลากรสาธารณสุข  และ หรือ นัดมาติดตามประเมินอาการท่ี

สถานบริการ (Follow up) อยางนอยหนึ่งครั้ง ภายใน 15 - 30  วัน 
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เกณฑเปาหมาย : อัตราการฆาตัวตายสําเร็จ 
ปงบประมาณ 60 ปงบประมาณ 61 ปงบประมาณ 62 ปงบประมาณ 63 ปงบประมาณ 64 
≤ 6.3 ตอประชากร

แสนคน 
≤ 6.3 ตอประชากร

แสนคน 
≤ 6.3 ตอประชากร

แสนคน 
≤ 6.3 ตอประชากร

แสนคน 
≤ 8.0 ตอประชากร

แสนคน 
 

เกณฑเปาหมายยอย : รอยละของผูพยายามฆาตัวตายไมกลับมาทํารายตัวเองซํ้าในระยะเวลา 1 ป 
ปงบประมาณ 60 ปงบประมาณ 61 ปงบประมาณ 62 ปงบประมาณ 63 ปงบประมาณ 64 

- - รอยละ 80 รอยละ 85 รอยละ 90 
 

วัตถุประสงค 1. ทําใหทราบถึงภาวะสุขภาพอนามัยของประชาชนกลุมเสี่ยงระหวาง เพศ กลุมบุคคล อาชีพ 
สถานท่ี  ชวงเวลา เม่ือนํามาเปรียบเทียบกัน 
2. เปนเครื่องชี้วัดปญหาสาธารณสุขและความรุนแรงของปญหานั้น สูการกําหนดมาตรการ
และแนวทางในการแกไขปญหาท้ังในระบบพ้ืนท่ี ภูมิภาคและประเทศตอไป 

ประชากรกลุมเปาหมาย เปาหมาย : ผูฆาตัวตายสําเร็จท่ัวประเทศ 
เปาหมายยอย : ผูท่ีเคยมีประวัติการลงมือทํารายตนเอง ตั้งแต เดือนตุลาคม 2562 - กันยายน 
2564  ดวยวิธีการตางๆ ตามลักษณะอาการและอาการแสดงสอดคลองตรงมาตรฐานการ
จําแนกโรคระหวางประเทศขององคการอนามัยโลกฉบับท่ี 10 เพ่ือมุงหวังใหตนเองเสียชีวิตแตไม
เสียชีวิต และยังคงไดรับการดูแลบําบัดรักษาดวยวิธีการทางการแพทย หรือไดรับการดูแล
ชวยเหลือและสงตอ เพ่ือการเฝาระวังตอเนื่องตามแนวทางอยางเหมาะสมจากหนวยบริการจน
ปลอดภัย และไมกลับมาทํารายตนเองซํ้าอีกครั้ง ในชวงเวลา 1 ป โดยนับจากวันท่ีลงมือทําราย
ตนเอง  (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564)  

วิธีการจัดเก็บขอมูล เป าหมาย : รวบรวมขอมูลการแจ งตายจากฐานขอมูลการตายทะเบียนราษฎรของ
กระทรวงมหาดไทย โดย กลุมขอมูลขาวสารสุขภาพ กองยุทธศาสตรและแผนงาน  กระทรวง
สาธารณสุข 
เปาหมายยอย : รวบรวมขอมูลสถิติจํานวนผูพยายามฆาตัวตาย ท่ีมารับบริการในหนวยบริการ
สาธารณสุข โดยแยกตามรายจังหวัด รายเขตสุขภาพ จากกองยุทธศาสตรและแผนงาน และ
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (HDC) สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สํานัก
เทคโนโลยีสารสนเทศ (Data Center) กรมสุขภาพจิตและรายงานการเฝาระวังการพยายามฆา
ตัวตาย รง 506 S (กรณีเสียชีวิต และไมเสียชีวิต) กรมสุขภาพจิต 

แหลงขอมูล 
 

เปาหมาย : ทะเบียนราษฎรของกระทรวงมหาดไทย  
เปาหมายยอย : หนวยบริการสาธารณสุข  

รายการขอมูล 1 A = จํานวนผูฆาตัวตายสําเร็จ  
รายการขอมูล 2 B = จํานวนประชากรกลางป 2563 
รายการขอมูล 3 C = จํานวนผูพยายามฆาตวัตายไมกลับมาทํารายตัวเองซํ้า (รายเกาของป 63 + รายใหม ป 64)   

รายการขอมูล 4 D = จํานวนผูพยายามฆาตัวตายท่ีเขาถึงบริการ (รายเกาของป 63 + รายใหม ป 64)   
สูตรคํานวณตัวช้ีวัด  เปาหมาย : (A/B) x 100,000 

เปาหมายยอย : (C/D) x 100 
ระยะเวลาประเมินผล เปาหมาย : ไตรมาส 4 

เปาหมายยอย : ไตรมาส 2   ไตรมาส 3   ไตรมาส 4 
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เกณฑการประเมิน  1. อัตราการฆาตัวตายสําเร็จ   
                         1.1 รอยละของผูพยายามฆาตัวตายไมกลับมาทํารายตัวเองซํ้าในระยะเวลา 1 ป 
ป 2560 : 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
- - - ≤ 6.3 ตอประชากรแสนคน 

ป 2561: 
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

- - - ≤ 6.3 ตอประชากรแสนคน 

ป 2562 : 
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

- - - ≤ 6.3 ตอประชากรแสนคน 
- - - รอยละ 80 

ป 2563 : 
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

- - - ≤ 6.3 ตอประชากรแสนคน 
- - - รอยละ 85 

ป 2564 : 
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

- - - ≤ 8.0 ตอประชากรแสนคน 
รอยละ 30 รอยละ 50 รอยละ 70 รอยละ 90 

. 
วิธีการประเมินผล :  นําขอมูลท่ีไดมาวิเคราะหขอมูลทางสถิติในรูปแบบของอัตราตอประชากรแสนคน และอธิบาย

ลักษณะทางภูมิศาสตรของท้ังในกรณีฆาตัวตายสําเรจ็และพยายามฆาตัวตายซํ้า  
เอกสารสนับสนุน :  1. ชุดขอมูลรายงานการตายท่ีรวบรวมจากใบมรณะบัตร กระทรวงมหาดไทย โดย  

 กลุมขอมูลขาวสารสุขภาพ กองยุทธศาสตรและแผนงาน  สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
2. ขอมูลของกองยุทธศาสตรและแผนงาน ,ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (HDC) 

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

3. รายงานการเฝาระวังการพยายามฆาตัวตาย รง 506 S (กรณีเสียชีวิต และไมเสียชีวิต) และ
สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ (Data Center) กรมสุขภาพจิต 

รายละเอียดขอมูล
พ้ืนฐาน 

Baseline data หนวยวัด ผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 
2561 2562 2563 

การฆาตัวตาย
สําเร็จ 

อัตราตอประชากร 
แสนคน 

6.32 6.64 5.38 
(ขอมูล ณ มิย.63) 

ผูพยายามฆา 
ตัวตายไมกลับมา 
ทํารายตัวเองซํ้า
ในระยะเวลา1 ป 

รอยละ 94.3 94.0 98.86 

(10 เดือน) 
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ผูใหขอมูลทางวิชาการ / 
ผูประสานงานตัวช้ีวัด 

โรงพยาบาลจิตเวชขอนแกนราชนครินทร 
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และจัดทําขอมูล 
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