
1.ประเภท :  poster presentation CQI (Clinic) ประเภทหน่วยงาน รพ.สต. 
2.การเสนอผลงาน : ไม่เคยน าเสนอเผยแพร่มาก่อน 
3.ชื่อเรื่อง : พัฒนารูปแบบการดูแลเฝ้าระวังป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตายในกลุ่มเสี่ยง รพ.สต.บ้านปากคลอง 
4.ผู้จัดท าผลงาน : นางจันทกานต์ คงฤทธิ์ ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ เบอร์โทรศัพท์ 081-7389451 
ผู้ร่วมจัดท าผลงาน : นางวรลกัษณ์ บุญจันทร์ศรี ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ เบอร์โทรศัพท์ 088-7908751 

             : นางสาวปภิลณัช นิลมาก ต าแหน่ง แพทย์แผนไทย เบอร์โทรศัพท ์090-9568900 
หน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านปากคลอง อ าเภอ ควนขนุน จังหวัดพัทลุง 
เบอร์โทรศัพท์ 074-672251 E-mail kanoon215@gmail.com 
 
5.บทน า : เนื่องจากสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนไปในปัจจุบัน ท าให้โรคซึมเศร้าเป็นปัญหาสุขภาพจิตที่มี
ความรุนแรงและเพ่ิมจ านวนมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่อตนเอง ครอบครัวและสังคมอย่างกว้างขวาง แม้ว่าที่
ผ่านมา รพ.สต.บ้านปากคลอง จะมีการด าเนินการคัดกรองและเฝ้าระวังปัญหานี้มาอย่างต่อเนื่อง แต่ในปี 2563 ก็
พบว่ามีผู้ฆ่าตัวตายส าเร็จ จ านวน 2 รายหรือคิดเป็น 62.50 ต่อแสนประชากร ในส่วนผู้ที่ฆ่าตัวตายทั้งสอง รายจาก
การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ทั้งสองเป็นกลุ่มเสี่ยงที่ใช้แอลกอฮอล์เป็นประจ าและมีความเครียดสะสม ที่ผ่านมา
ไม่เคยได้รับการคัดกรอง ๒Q,๙Q และ ๘ Q มาก่อน  เนื่องจากไม่เคยมีประวัติมารับบริการประเภทใดๆในหน่วยปฐม
ภูมิเลย  
          จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นจึงพบว่า การดูแลเฝ้าระวังป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตายในกลุ่มเสี่ยง ของ รพ.สต.บ้าน
ปากคลอง มีความครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายต่ าท าให้การเข้าถึงบริการต่ าไปด้วย ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตร่วมกับผู้ที่
เกี่ยวข้องจึงร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาเพื่อหาทางแก้ไข ซึ่งจากการศึกษาหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตายส าเร็จ
นั้น พบว่ามีผลการศึกษาทางวิชาการรายงานไว้ว่า “การป้องกันโรคซึมเศร้าที่ได้ผลคือ Early detection และให้การ
ช่วยเหลือทันทีตั้งแต่เริ่มมีอาการโดยมีเครื่องมือประเมินที่ง่ายและมีความไวในการประเมิน ใช้ง่ายเหมาะสมส าหรับใช้ใน
ชุมชนโดยอาสาสมัครสาธารณสุข(อสม.) แกนน าชุมชนหรือประชาชนทั่วไปก็สามารถน ามาใช้ในการประเมินตนเองได้
ด้วยตนเอง” เครื่องมือที่กล่าวถึงเรียกว่า แบบคัดกรองภาวะซึมเศร้าและความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายหรือ DS8 ที่พัฒนา
โดย ทวี ตั้งเสรีและคณะ (2561) 
          ดังนั้น เพ่ือการป้องกันและแก้ปัญหาการฆ่าตัวตายส าเร็จในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลบ้านปากคลอง จึงได้พัฒนารูปแบบการดูแลเฝ้าระวังป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตายในกลุ่มเสี่ยง ปีงบประมาณ 
2564 ขึ้น โดยใช้แบบคัดกรองภาวะซึมเศร้าและความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย หรือ Ds 8 เป็นเครื่องมือในการคัดกรอง
กลุ่มเสี่ยงโดยอาศัยความร่วมมือจากชุมชนและภาคีเครือข่ายในพื้นที่  ผลักดันให้เกิดการด าเนินงานตามแนวคิด “หัวใจ
มีหู ของกรมสุขภาพจิต” ทั้งนี้ เพ่ือกระตุ้นให้ประชาชนในพ้ืนที่มีความเข้าใจต่อสัญญาณเตือนภัยฆ่าตัวตาย 10 
ประการและเห็นความส าคัญของ “การฟังด้วยหัวใจ” ใช้หัวใจฟังให้ได้ยินในวันที่เขายังมีลมหายใจอยู่ เพ่ือช่วยหยุดยั้ง
และฉุดคนจากการคิดฆ่าตัวตายและให้การช่วยเหลือเบื้องต้นได้อย่างทันท่วงที รวมทั้งส่งเสริมให้ชุมชนสามารถ
ออกแบบการป้องกันการฆ่าตัวตายที่สอดคล้องเหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่ตนเองได้ 
 



 
6.วัตถุประสงค์ 

๑.เพ่ือเพ่ิมอัตราเข้าถึงบริการสุขภาพจิตของประชากรกลุ่มเป้าหมาย 
           ๒.เพ่ือลดอัตราฆ่าตัวตายส าเร็จในกลุ่มเป้าหมาย



7.กิจกรรมการพัฒนา 
ปี 2563 

วางแผน ปฏิบัติตามแผน  ตรวจสอบ การปรับปรุงแก้ไข 
1.คัดกรองภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วย
เรื้อรัง ผู้สูงอายุ ที่มารับบริการใน 
รพ.สต.ทุกราย 
 
2.ผู้ที่มารับบริการใน รพ.สต.ที่มี
ภาวะเครียด นอนไม่หลับ หรือมี
ภาวะทางจิต ได้รับการคัดกรอง 2Q 
ทุกราย 
 
3.ผู้รับบริการที่มีภาวะซึมเศร้าที่มี 
คะแนน9Q มากกว่าหรือเท่ากับ 7 
ได้รับการส่งต่อพยาบาลจิตเวช  

1.คัดกรองภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วย
เรื้อรัง ผู้สูงอายุ หญิงตั้งครรภ์  
ที่มารับบริการใน รพ.สต.ทุกราย 
 
2.ผู้ที่ มารับบริการใน รพ.สต.ที่ มี
ภาวะเครียด นอนไม่หลับ หรือมี
ภาวะทางจิต ได้รับการคัดกรอง 2Q  

1.ผู้ที่มีภาวะซึมเศร้าได้รับการ
ส่งต่อ พบพยาบาลจิตเวช รพ.
ควนขนุน จ านวน 2 ราย 
 
2.ผู้ฆ่าตัวตายส าเร็จ จ านวน 2 
รายหรือคิด เป็ น  62.50 ต่ อ
แสนประชากร 

  จากข้อมูลการปฏิบัติงานใน ปี 2563 พบว่า ผู้ที่ได้รับ
การคัดกรองภาวะซึมเศร้าเป็นผู้ที่มารับบริการใน รพ.สต.
เท่านั้น คือ กลุ่มผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้สูงอายุ ผู้รับบริการที่ มี
ภาวะเครียด นอนไม่หลับ หรือมีภาวะทางจิต และผู้ที่มี
อาการทางจิตก าเริบ แต่ไม่ได้คัดกรองกลุ่มเสี่ยงที่อยู่ใน
ชุมชน โดยเฉพาะกลุ่มที่ติดสุราเรื้อรัง ท าให้เครียดสะสม 
น ามาซึ่งการฆ่าตัวตายส าเร็จ 
       จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นจึงพบว่า การดูแลเฝ้าระวัง
ป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตายในกลุ่มเสี่ยง ของ รพ.สต.บ้าน
ปากคลอง มีความครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายต่ าท าให้การ
เข้าถึงบริการต่ าไปด้วย ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตร่วมกับ
ผู้ที่เกี่ยวข้องจึงร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาเพ่ือหาทางแก้ไข 
ซึ่งจากการศึกษาหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาการฆ่าตัว
ตายส าเร็จนั้น พบว่ามีผลการศึกษาทางวิชาการรายงานไว้
ว่า “การป้องกันโรคซึมเศร้าที่ได้ผลคือ Early detection 
และให้การช่วยเหลือทันทีตั้ งแต่ เริ่มมีอาการโดยมี
เครื่องมือประเมินที่ง่ายและมีความไวในการประเมิน ใช้
ง่ าย เหมาะสมส าห รับ ใช้ ในชุ มชน โดยอาสาสมั ค ร
สาธารณสุข(อสม.) แกนน าชุมชนหรือประชาชนทั่วไปก็
สามารถน ามาใช้ในการประเมินตนเองได้ด้วยตนเอง” 
เครื่องมือที่กล่าวถึงเรียกว่า แบบคัดกรองภาวะซึมเศร้า
และความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายหรือ DS8 ที่พัฒนาโดย 
ทวี ตั้งเสรีและคณะ (2561) 



ปี 2564 
 วางแผน  ปฏิบัติตามแผน  ตรวจสอบ  การปรับปรุงแก้ไข 

  1.อบรมพัฒนาศักยภาพ อสม. ให้เป็น “อสม.
เชี่ยวชาญสุขภาพจิต” ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 
ผ่านการทดสอบความรู้หลังการอบรมไม่น้อย
กว่าร้อย 80 
 
 
 
 
    2.สร้างรูปแบบและแนวทางในการป้องกัน
ปัญหาการฆ่าตัวตายในสถานบริการและพ้ืนที่ที่
ค รอบ คลุ มทั้ งก ารคั ด ก รอ ง ก ารน า  10 
สัญญาณเตือนภัยมาใช้ในชุมชนและครัวเรือน 
การแจ้งข่าว การส่งต่อและการดูแลเบื้องต้น 
 
 
 
 
    3.คัดกรองภาวะซึมเศร้าในกลุ่มเป้าหมาย  
ได้แก่  ผู้ป่วยเรื้อรัง จ านวน 234 คน ผู้สูงอายุ 
จ านวน 262 คน  โรคซึมเศร้า จ านวน  9 คน  
ผู้ติดแอลกอฮอล์  จ านวน 32 คน ผู้ พิการ 
จ านวน 20 คน รวม 557 คน โดยใช้แบบ
ประเมิน 2Qตามรูปแบบและแนวทางในการ
ป้องกันการฆ่าตัวตาย ไม่น้อยกว่าร้อย 80 

   1.อบรมพัฒนาศักยภาพ อสม. ให้เป็น  
“อสม.เชี่ยวชาญสุขภาพจิต” โดยวิทยากร
ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิต  และมีการทดสอบ
ความรู้ ก่อน-หลังการเข้ารับการอบรม  
 
 
 
 
    2.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตใน 
รพ.สต.  อสม.เชี่ยวชาญสุขภาพจิตและ
ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิต ร่วมกันจัดท าสร้าง 
รูปแบบและแนวทางในการป้องกันปัญหาการ
ฆ่าตัวตายในสถานบริการและพ้ืนที่ที่
ครอบคลุมทั้งการคัดกรอง การน า 10 
สัญญาณเตือนภัยมาใช้ในชุมชนและครัวเรือน 
การแจ้งข่าว การส่งต่อและการดูแลเบื้องต้น 
 
 3.อสม.เชี่ยวชาญสุขภาพจิต ปฏิบัติการคัด
กรองในพ้ืนที่ตามกลุ่มเป้าหมายที่ก าหนด 
 

   1.อสม.ได้รับการพัฒนาศักยภาพเป็น 
“อสม.เชี่ ยวชาญสุขภาพจิต” ผ่ านการ
ประเมินความรู้เรื่องงานสุขภาพจิตชุมชน  
คู่มือ 10 สัญญาณเตือนภัยในการฆ่าตัวตาย 
และสามารถค้นหา เฝ้าระวังและแจ้งเหตุ 
จ านวน 61 คน คิดเป็น ร้อยละ 100 ผ่าน
การทดสอบความรู้ ร้อยละ 95  
   
   2.มีรูปแบบและแนวทางในการป้องกัน
ปัญหาการฆ่าตัวตายในสถานบริการและ
พ้ืนที ่
 
 
 
 
 
 
3.กลุ่มเป้าหมาย ได้รับการคัดกรองภาวะ
ซึมเศร้าและความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย 
2Q ตามรูปแบบและแนวทางในการป้องกัน
การฆ่าตัวตายในพ้ืนที่ จ านวน 517คน คิด
เป็นร้อยละ 92.82 และพบภาวะซึมเศร้า 
จ านวน 12 คน 

1.อสม.ที่ ได้รับการอบรม
แล้ว ควรได้รับการอบรม
ฟ้ื น ฟู ค ว า ม รู้ เ รื่ อ ง
สุขภาพจิต ปีละ 1 ครั้ง 
2.เพ่ิมกลุ่ม เป้ าหมายใน
การคัดกรองภาวะซึมเศร้า
ในกลุ่มวัยท างาน วัยรุ่น 
3.ผู้ที่มีภาวะซึมเสร้าควร
ได้รับการเยี่ยมบ้านอย่าง
สม่ าเสมอ 
4.ผู้รับบริการใน รพ.สต.
บ้านปากคลอง ได้รับการ
คัดกรองภาวะซึมเศร้าทุก
กลุ่มวัย 



 
ปี 2564 

P วางแผน D ปฏิบัติตามแผน C ตรวจสอบ A การปรับปรุงแก้ไข 
  4.คัดกรองและประเมินสุขภาพจิตของ
กลุ่มเป้าหมายที่มีภาวะซึมเศร้าโดยค าถาม 
9Q และ 8Q ตามรูปแบบและแนวทางใน
การป้องกันการฆ่าตัวตายในสถานบริการ
พ้ืนที่ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
 
  5.กลุ่มเป้าหมายมีภาวะซึมเศร้าที่มี คะแนน
9Q มากกว่าหรือเท่ากับ 7 ได้รับการส่งต่อ
พยาบาลจิตเวช ร้อยละ 100 
 
 
   6.ติดตาม ดูแลให้ผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่อยู่ใน
ระบบการรักษาให้ ได้รับการรักษาอย่าง
ต่อเนื่อง ร้อยละ 100 
 
 
   7.การประชาสัมพันธ์ 10 สัญญาณเตือน
ภัยฆ่าตัวตายทางหอกระจายข่าวและจัดท า
ป้ายประชาสัมพันธ์ 10 สัญญาณเตือนภัยฆ่า
ตัวตาย ฟังด้วยหัวใจให้ได้ยิน ในวันที่เขายังมี
ลมหายใจอยู่  ติดตั้งที่ศูนย์กลางของชุมชนแต่
ละหมู่บ้าน 

   4.กลุ่มเป้าหมายทีม่ีภาวะซึมเศร้า 
ได้รับการประเมิน 9Q  8Q  และ
ได้รับการเยี่ยมบ้านจากเจ้าหน้าที่
สาธารณสุข 

 
 
 5.กลุ่มเป้าหมายมีภาวะซึมเศร้าที่มี 
คะแนน9Q มากกว่าหรือเท่ากับ 7 
ได้รับการส่งต่อพยาบาลจิตเวช 
 
 
 6.อสม.เชี่ยวชาญสุขภาพจิตและ
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ติดตามเยี่ยม
บ้าน ผู้ป่วยโรคซึมเศร้าและมีความคิด
ฆ่าตัวตาย 
 
7.มีการประชาสัมพันธ์ 10 สญัญาณ
เตือนภัยฆ่าตัวตายทางหอกระจายข่าว
และจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ 10 
สัญญาณเตือนภัยฆ่า 

   4.กลุ่มเป้าหมาย ได้รับการประเมิน 9Q 
จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
และได้รับการประเมิน 8Q จ านวน 4 คน 
คิดเป็นร้อยละ 100 
 
  
   5.กลุ่มเป้าหมายมีภาวะซึมเศร้าที่ มี 
คะแนน9Q มากกว่าหรือเท่ากับ 7 ได้รับ
การส่งต่อพยาบาลจิตเวช จ านวน 4 คน
คิดเป็นร้อยละ 100  
 
 6.ผู้ป่วยโรคซึมเศร้าสาธารณสุข ติดตาม
เยี่ยมบ้าน จ านวน 4 คนคิดเป็นร้อยละ 
100 
 
 
7.มีการประชาสัมพันธ์ 10 สัญญาณเตือน
ภัยฆ่าตัวตายทางหอกระจายข่าวและ
จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ 10 สัญญาณ
เตือนภัยฆ่า 

 

 



8.สรุปผล 
๑.เพ่ิมอัตราเข้าถึงบริการสุขภาพจิตของประชากรกลุ่มเป้าหมาย 

 

กลุ่มเป้าหมาย จ านวน (คน) ได้รับการคัดกรอง (คน) 

ผู้ป่วยเรื้อรัง 234 220 

ผู้สูงอายุ 262 242 

โรคซึมเศร้า 9 9 

ผู้ติดแอลกอฮอล์ 32 29 

ผู้พิการ 20 12 

รวม 557 512 
 
๒.เพ่ือลดอัตราฆ่าตัวตายส าเร็จในกลุ่มเป้าหมาย 
  
 
 
 

9.บทเรียนที่ได้รับ 
การได้รับความร่วมมือจากชุมชนและภาคีเครือข่ายในพ้ืนที่  ผลักดันให้เกิดการด าเนินงานตามแนวคิด “หัวใจมี

หู ของกรมสุขภาพจิต” ทั้งนี้ เพ่ือกระตุ้นให้ประชาชนในพื้นที่มีความเข้าใจต่อสัญญาณเตือนภัยฆ่าตัวตาย 10 ประการ
และเห็นความส าคัญของ “การฟังด้วยหัวใจ” ใช้หัวใจฟังให้ได้ยินในวันที่เขายังมีลมหายใจอยู่ เพื่อช่วยหยุดยั้งและฉุดคน
จากการคิดฆ่าตัวตายและให้การช่วยเหลือเบื้องต้นได้อย่างทันท่วงที รวมทั้งส่งเสริมให้ชุมชนสามารถออกแบบการ
ป้องกันการฆ่าตัวตายที่สอดคล้องเหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ตนเองได้ 
 

ปี        อัตราผู้ฆ่าตัวตายส าเร็จ 
      ปี 2563          2 
      ปี 2564          0 


