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หลักการและวัตถุประสงค: การเสียชีวิตโดยผิดธรรมชาติ
ตองมีการชันสูตรพลิกศพตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา คดีที่เกิดขึ้นในอำเภอเมืองขอนแกน แพทย
นิติเวชและพนักงานสอบสวนมีหนาที่ในการชันสูตรพลิกศพ
และรวมถึงศพที่ถูกสงตอจากโรงพยาบาลอื่นในภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือ โดยทำการตรวจที่โรงพยาบาลศรีนครินทร
คณะแพทยศาสตร มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก น การศึ ก ษานี้
มีวตั ถุประสงคเพือ่ ศึกษาอุบตั กิ ารณของการทำอัตวินบิ าตกรรม
ในศพคดี
วิธีการศึกษา: จากรายงานการชันสูตรพลิกศพและหนังสือ
รับรองการตายของศพทีต่ ายโดยผิดธรรมชาติทที่ ำการตรวจ
ทีโ่ รงพยาบาลศรีนครินทร คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัย
ขอนแกน ตัง้ แตวนั ที่ 1 มกราคม พ.ศ.2549 จนถึงวันที่ 31
ธันวาคม พ.ศ.2553 นำมาวิเคราะหขอ มูลดวยสถิตพิ รรณนา
และจำแนกข อ มู ล ตามพฤติ ก ารณ ที่ ต าย สาเหตุ ก ารตาย
กลมุ อายุและเพศ
ผลการศึกษา: การเสี ย ชี วิ ต จากการทำอั ต วิ นิ บ าตกรรม
มีจำนวน 169 ศพ คิดเปนรอยละ 8.59 ของจำนวนศพคดี
ทัง้ หมด 1,966 ศพ เปนเพศชาย 138 ศพ หญิง 31 ศพ กลมุ
อายุทมี่ กี ารฆาตัวตายมากทีส่ ดุ คือ 35-44 ป มีจำนวน 50 ราย
คิดเปนรอยละ 29.59 และไมพบการฆาตัวตายใน กลมุ อายุ
ต่ำกวา 15 ป วิธกี ารในการฆาตัวตาย รอยละ 86.98 ฆาตัวตาย
ดวยการขาดอากาศจากการแขวนคอ รองลงมาคือ การใช
ยาและสารพิษ รอยละ 10.06 และจากบาดแผล 5 รายคิดเปน
รอยละ 2.96 พบเปนบาดแผลอาวุธปน 4 รายในเพศชาย และ
ไมพบการฆาตัวตายโดยใชอาวุธปน ในเพศหญิงชวงเวลาที่
มีการฆาตัวตายมากทีส่ ดุ คือเดือน ตุลาคม 24 ราย คิดเปน
รอยละ 14.2 รองลงมาคือเดือนมีนาคม 18 รายคิดเปน
รอยละ 10.65 และเดือนมกราคม 16 ราย คิดเปนรอยละ 9.47
สรุป: การฆาตัวตายเปนพฤติการณทตี่ ายทีพ่ บเปนสวนนอย
เมือ่ เทียบกับพฤติการณทตี่ ายแบบอืน่ ๆ เพศชายฆาตัวตาย
มากกวาเพศหญิง และพบมากในกลุมอายุ 35-44 ป และ
ไมพบในอายุต่ำกวา 15 ป วิธกี ารในการฆาตัวตายสูงสุด คือ
*

Background and objective: According to Criminal
Procedure Law, unnatural deaths must be investigated
by forensic pathologists and police officers. Unnatural
deaths in Muang district, Khon Kaen province and those
referred cases from other hospitals in the northeastern
region were autopsied in Srinagarind hospital, Faculty
of Medicine Khon Kaen University. The objective of this
study is to estimate the 5-year incidence of suicides in
Srinagarind hospital, Khon Kaen province.
Methods: The death certificate and autopsy reports of
suicides at the department of Forensic Medicine,
Faculty of Medicine, Khon Kaen University during
January 2006 to 31 December 2010 were reviewed.
The data were analysed by descriptive statistics and
based on their sex, age, methods of choice and manner
of death.
Results: Of the 1966 unnatural death cases,169 cases
(8.6 %) were from suicide; 138 were males and 31
females. The most common method of suicide was
hanging (86.98%). The others include poisoning, wound
were found 10.06 % and 2.96 %, respectively. Four
gunshot wound cases were found only in males.
Suicide rate by age groups were mostly found in 35-44
years (29.59%) and 25-34 years, 15-24 years, 45-54
years were found 20.12 %, 19.53%, 17.16 %, respectively. Children under 15 years didn’t commit suicide.
Most of cases committed suicide in October (24,14.2%)
March (18, 10.65%) and January (16, 9.47%).
Conclusion: The number of suicidal victims were small
compared to other manner of death (homicide, accident).
Hanging was the most common method of choice for
suicide.The most common age group was 35-44 years.
Poisoning and wound were the next most common
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การแขวนคอ รองลงมาคือ การใชยาและสารพิษ
manner of death, which most occurred in October and
คำสำคัญ: การตายผิดธรรมชาติ,การฆาตัวตาย, การแขวนคอ, March. Children under 15 years didn’ t commit suicide.
สารพิษ, บาดแผลอาวุธปน
Keywords: unnatural death, suicide, hanging, poisoning,
gunshot wound
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บทนำ

วิธีการศึกษา

การเสียชีวติ โดยผิดธรรมชาติ ไดมบี ญ
ั ญัตไิ วในเรือ่ งการ
ชันสูตรพลิกศพในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ตัง้ แต มาตรา 148 ถึงมาตรา 156 วา การตายโดยผิดธรรมชาติ
อันไดแก การฆาตัวตาย ถูกผอู นื่ ฆาตาย ถูกสัตวทำรายตาย
ตายโดยอุบัติเหตุ และการตายโดยไมทราบสาเหตุ และการ
ตายในระหวางการควบคุมของเจาพนักงาน ทัง้ 2 กรณีตอ งมี
การชั น สู ต รพลิ ก ศพ กฎหมายดั ง กล า วได มี ก ารแก ไ ข
ครั้ ง ล า สุ ด และมี ผ ลบั ง คั บ ใช ตั้ ง แต วั น ที่ 27 มิ ถุ น ายน
พ.ศ.25431 ผลกระทบของกฎหมายดังกลาวทำใหแพทยตอ ง
ไปชั น สู ต รพลิ ก ศพในสถานที่ เ กิ ด เหตุ ร ว มกั บ พนั ก งาน
สอบสวน โดยกฎหมายระบุใหแพทยนติ เิ วชเปนบุคลากรแรก
ที่จะตองปฏิบัติงานในการชันสูตรพลิกศพ หากไมมีแพทย
นิตเิ วชใหใชแพทยประจำโรงพยาบาล เนือ่ งจากจำนวนแพทย
นิติเวชมิไดกระจายครอบคลุมทุกพื้นที่ ดังนั้นแพทยที่รวม
ชันสูตรพลิกศพ จึงเปนแพทยในโรงพยาบาลโดยเฉพาะใน
โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และหากแพทยทรี่ ว ม
ชั น สู ต รไม ส ามารถระบุ ส าเหตุ ก ารตายได จะส ง ศพไปยั ง
โรงพยาบาลที่ มี ศั ก ยภาพสู ง กว า เพื่ อ ชั น สู ต รโดยละเอี ย ด
เพิ่มเติม โดยเฉพาะในโรงพยาบาลที่มีคณะแพทยศาสตร
หรือโรงพยาบาลขนาดใหญอื่น ๆ ภาควิชานิติเวชศาสตร
คณะแพทยศาสตร มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก น ได รั บ ศพมา
ชั น สู ต รเพิ่ ม เติ ม ตั้ ง แต ก ฎหมายมี ผ ลบั ง คั บ ใช โดยศพที่
ชันสูตรเปนศพทีเ่ สียชีวติ ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดขอนแกน
รวมตลอดถึงศพทีถ่ กู สงมาตรวจเพิม่ เติม จากจังหวัดในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ขอมูลทางประชากรศาสตรของศพที่
เสียชีวิตโดยผิดธรรมชาติ เคยมีการศึกษาเพียงครั้งเดียว
คือในชวงป พ.ศ.2541 -25452
การศึกษาครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาอุบัติการณ
ของการทำอั ต วิ นิ บ าตกรรมในศพคดี ที่ ทำการตรวจใน
โรงพยาบาลศรีนครินทรชว งเวลา 5 ป ตัง้ แตวนั ที่ 1 มกราคม
พ.ศ.2549 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2553

จากรายงานการชันสูตรพลิกศพและหนังสือรับรองการ
ตายของศพที่ ต ายโดยผิ ด ธรรมชาติ ที่ ทำการตรวจที่
โรงพยาบาลศรีนครินทร คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัย
ขอนแกน ตัง้ แตวนั ที่ 1 มกราคม พ.ศ.2549 จนถึงวันที่ 31
ธันวาคม พ.ศ.2553 นำมาวิเคราะหขอ มูลดวยสถิตพิ รรณนา
จำแนกตามเพศ กลมุ อายุ พฤติการณทตี่ าย สาเหตุการตาย
ไดแกบาดแผล สารพิษการขาดอากาศ พลังงานกายภาพ
และการตายจากโรค
การศึ ก ษาครั้ ง นี้ ไ ด ผ า นการรั บ รองจากคณะ
กรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษยมหาวิทยาลัยขอนแกน
เลขที่ : HE541253

ผลการศึกษา
ในจำนวนศพคดี 1,966 ศพ เปนศพทีเ่ สียชีวติ จากกรณี
อัตวินิบาตกรรม 169 ศพ คิดเปนรอยละ 8.6 (รูปที่ 1)
เปนเพศชาย 138 ศพ และหญิง 31 ศพ การฆาตัวตายเปน
พฤติการณทตี่ ายทีพ่ บนอยทีส่ ดุ รองจากอุบตั เิ หตุ ถูกผูอื่น
ทำใหตาย ไมทราบพฤติการณทตี่ ายและการตายจากโรค
กลมุ อายุทมี่ กี ารฆาตัวตายสูงสุด คือ 35-44 ป 50 ราย
รอยละ 29. 59 รองลงมาคือ 25-34 ป พบ 34 ราย รอยละ
20.12 และ 15-24 ป พบ 33 ราย รอยละ 19.53 และ 45-54
ป 29 ราย รอยละ 17.16 และไมพบการฆาตัวตายในเด็ก
อายุ ต่ำ กว า 15 ป อายุ เ ฉลี่ ย คื อ 38.43 ± 14.55 ป
อายุนอ ยทีส่ ดุ คือ 15 ป และอายุมากทีส่ ดุ คือ 86 ป (รูปที่
2)
สาเหตุการตาย แบงตามสาเหตุการตายทางนิติเวช
ศาสตร โดยจำแนกออกเปนบาดแผล ขาดอากาศ สารพิษ
พลังงานกายภาพ และการตายจากโรค พบวาสาเหตุการตาย
สำคัญทีถ่ กู เลือกใชเปนวิธใี นการฆาตัวตาย คือ การแขวนคอ
การกินสารพิษ และบาดแผล โดยพบเปนรอยละ 86.98 (147
ราย), 10.06 (17 ราย) และ 2.96 (5 ราย) ตามลำดับ (รูปที่ 3)
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วิธกี ารทีถ่ กู เลือกใชในการฆาตัวตายในเพศชายและหญิง ไม
แตกตางกัน คือ แขวนคอ พบไดมากทีส่ ดุ และการกินยา และ
สารพิษ พบไดรองลงมา เมื่อเปรียบเทียบวิธีการเฉพาะใน
เพศชาย พบวารอยละ 86.23 ใชการแขวนคอและใชสารพิษ
และบาดแผล รอยละ 10.14 และ 3.62 ตามลำดับ ในเพศ
หญิงรอยละ 90.32 ใชการแขวนคอและใชสารพิษ รอยละ 9.68
เพศชายยิ ง ตั ว ตาย 4 ราย และไม พ บบาดแผลอาวุ ธ ป น
ในเพศหญิง (รูปที่ 4) เมือ่ พิจารณาเฉพาะในรายแขวนคอตาย
พบวา อายุเฉลีย่ ของคนทีฆ่ า ตัวตาย คือ 38.15 ± 14.86 ป
และเมือ่ สมุ ตรวจแอลกอฮอลในเลือด 20 ราย จาก 145 ราย

x

Suicide: Studied in Srinagarind Hospital, Khon Kaen Province

ฆาตัวตาย

พฤติการณทตี่ ายอืน่ ๆ

รูปที่ 1 รอยละของการเสียชีวติ จากการฆาตัวตาย

รูปที่ 2 รอยละของกลุมอายุที่เสียชีวิตจากการฆาตัวตาย

รูปที่ 3 รอยละของการเสียชีวติ จากการฆาตัวตายแยก ตามสาเหตุ
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รูปที่ 4 รอยละของวิธกี ารในการฆาตัวตายแยกตามเพศ

รูปที่ 5 จำนวนผเู สียชีวติ จากการฆาตัวตาย จำแนกตามเดือน
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พบวา ตรวจพบแอลกอฮอล 8 ราย รอยละ 40 ของจำนวน
คนไข ทั้ ง หมด ค า เฉลี่ ย แอลกอฮอล ใ นกระแสเลื อ ด คื อ
233.1±89.76 มิลลิกรัมเปอรเซ็นต โดยมีแอลกอฮอลมีคา
ตัง้ แต 112 จนถึง 344 มิลลิกรัมเปอรเซ็นต ระดับแอลกอฮอล
ทีค่ อ นขางสูงอยใู นกลมุ อายุ 35-44 ป คือมีคา เฉลีย่ 271.25
มิลลิกรัมเปอรเซ็นต คือมีคา ตัง้ แต 169 จนถึง 344 มิลลิกรัม
เปอรเซ็นต การฆาตัวตายโดยใชสารพิษ พบวา สวนใหญ
รอยละ 94.4 ใชยากำจัดศัตรูพชื ซึง่ ไดแก ออรกาโนฟอสเฟต
และคารบาเมต มีเพียง 1 ราย กินยาเกินขนาด
ถาพิจารณาในชวงระยะเวลาทีเ่ กิดการฆาตัวตาย ในชวง
ระยะเวลาแยกตามเดือน (รูปที่ 5) พบการฆาตัวตายมาก
ที่สุดในเดือนตุลาคม 24 ราย (รอยละ14.2) รองลงมาคือ
เดือนมีนาคม 18 ราย (รอยละ 10.65) และเดือนมกราคม 16
ราย (รอยละ 9.47)

วิจารณ
ศพคดีทที่ ำการตรวจทีโ่ รงพยาบาลศรีนครินทร ไดเคย
มีการนำมาวิเคราะหในชวงระหวางปพ.ศ.2541-2545 โดย
ศักดิ์สิทธิ์ บุญลักษณ2 พบวาในชวงเวลาดังกลาว มีศพรวม
ทัง้ สิน้ 1,536 ศพ เฉลีย่ มีการชันสูตรปละ 307 ราย ถาหาก
เทียบกับขอมูลศึกษาในครัง้ นี้ มีศพจำนวนทัง้ สิน้ 1,966 ศพ
คือเฉลี่ยปละ 393 ราย เพิ่มกวาเดิมเฉลี่ยรอยละ 28 และมี
อัตราสวนเพศชายตอหญิง จาก 5:1 เปน 4.7:1
พฤติการณที่ตายที่พบมากที่สุดไดแก อุบัติเหตุ และ
พบในสัดสวนทีล่ ดลงจากเดิมรอยละ 53.3 เปนรอยละ 44.81
การตายจากการกระทำของบุคคลอืน่ พบไดรอ ยละ 18.87 ซึง่
มีสดั สวนทีใ่ กลเคียงกันกับการศึกษาของศักดิส์ ทิ ธิ์ บุญลักษณ2
ทีพ่ บรอยละ 17.0 การเสียชีวติ จากโรคพบได รอยละ 10.12
ซึง่ เพิม่ ขึน้ กวาการศึกษาของศักดิส์ ทิ ธิ์ บุญลักษณ2 ทีพ่ บเพียง
รอยละ 6.87 สวนการฆาตัวตาย รอยละของการฆาตัวตาย
ไดเพิม่ ขึน้ จาก 4.2 เปนรอยละ 8.6
การเสียชีวิตจากการทำรายตัวเอง รอยละ 1.5 ของ
การตาย ของคนทัว่ โลก และเปน 1 ใน 10 อันดับแรกของการ
ตายของคนทั่วโลก คิดเปนคาเฉลี่ยคือ 11.6 รายตอแสน
ประชากร3 ในประเทศไทย การศึกษาของมาโนช หลอตระกูล4
ในชวงป พ.ศ. 2541-2545 พบการฆาตัวตายในชายไทย
มากกวา หญิงไทย ในสัดสวน 3.4 ตอ 1 และพบมากทีส่ ดุ ใน
ชวงอายุ 41-45 ป คือ 8.1 ราย ตอแสนประชากร วิธที ใี่ ชใน
การฆาตัวตายมากทีส่ ดุ คือ การแขวนคอ รองลงมาคือ การใช
สารเคมีในการเกษตร4 ในการศึกษาครัง้ นีพ้ บเพศชายมากกวา
หญิง และพบมากในชวงอายุ 35-44 ป รายงานการศึกษา
ของกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุขในป พ.ศ.2554
พบวา คนไทยฆาตัวตาย 6.08 รายตอแสนประชากร และหาก
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แยกตามเพศ พบในเพศชาย 9.45 และหญิง 2.72 ราย ตอ
แสนประชากร ชวงอายุทพี่ บมากทีส่ ดุ คือ 30-39 ป รองลง
มา คือ 40-49 ป และ 20-29 ป ตามลำดับ5 ข อ มู ล ใน
ปพ.ศ.2553 พบวา วิธีที่ใชมากที่สุดในการฆาตัวตายคือ
การแขวนคอ รอยละ 66.42 และการใชสารเคมีในการเกษตร
รอยละ 19.81 และพิษจากยา รอยละ 4.286 วิธกี ารทีใ่ ชเหมือน
กับการศึกษา ของมาโนช หลอตระกูล สวนในตางประเทศ
เชน สหรัฐอเมริกา ในป พ.ศ.2552 คนอเมริกันฆาตัวตาย
36,547 ราย คิดเปน 11.9 ราย ตอแสนประชากร ชวงอายุที่
พบบอยคือ 45-64 ป พบได 17.9 ราย ตอแสนประชากร
รองลงมาคือ 25-44 ป และ 15-24 ป พบได 14.3, 10.1
ตามลำดับ7
ขอมูลระหวางปค.ศ. 2005-2007 ของระบบการรายงาน
การตายจากเหตุรุนแรงแหงชาติ (National Violent Death
Reporting System, NVDRS)8 พบวา ปนเปนอาวุธทีใ่ ชในการ
ฆาตัวตายมากที่สุด รองลงมาคือ การแขวนคอและการใช
สารพิษ การศึกษาในยุโรป 11 ประเทศ ออสเตรเลีย แคนาดา
สหรัฐอเมริกา พบความสัมพันธของการเปนเจาของปนและ
การฆาตัวตายโดยใชปน ในประเทศที่มีการครอบครองปน
นอย เชน เนเธอรแลนดครอบครองปนรอยละ 1.9 อัตราการ
ฆาตัวตายโดยใชอาวุธปนต่ำ คือ 2.8 รายตอแสนประชากร
สวนคนอเมริกนั ครอบครองปนรอยละ 48.0 อัตราการฆาตัวตาย
โดยใชอาวุธปนสูงสุด คือ 72.8 รายตอแสนประชากร
เมือ่ พิจารณาเกีย่ วกับเพศ ในภาพรวมทัว่ โลกผชู ายฆาตัวตาย
มากกวาผูหญิง8-11 และสัดสวนจะสูงในประเทศแถบยุโรปคือ
4 เทา และพบไดจำนวนเทา ๆ กัน ในประเทศแถบเมอริเตอร
เรเนียนตะวันออก ในเพศชายแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต
พบมากในชวงกลุมอายุ 15-29 ป และสูงกวาคือ 45-59 ป
ในกลุมประเทศยุโรป และมากกวา 60 ป ในกลุมประเทศ
แปซิฟก ตะวันตก9 สวนในผหู ญิง พบมากในกลมุ อายุ 15-29
ป ในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต และมากกวา 45 ป ในกลมุ
ประเทศแปซิฟกตะวันตก การศึกษาในอินเดียทางเหนือ
พบว า กลุ ม อายุ ที่ พ บบ อ ยคื อ 21-25 ป คนส ว นใหญ
ฆาตัวตายโดยใชสารเคมีในการเกษตร และรองลงมาคือ
การเผาตัวเอง และพบการแขวนคอเปนสวนนอย12
การศึกษาในสหรัฐอเมริกา พบวาปจจัยเสี่ยงของการ
ฆาตัวตาย ไดแก เพศชาย เปนชาวคอรเคเชี่ยน สูงอายุ
หยาราง ตกงาน มีโรคทางกายหรือทางจิตเวช และเกิดใน
ชวงฤดูรอ นและฤดูใบไมผลิ การแตงงานเปนเกราะปองกันการ
ฆาตัวตายในเพศชายมากกวาหญิง คนที่ไมเคยแตงงานมี
ความเสีย่ งมากกวาคนทีส่ มรสแลว 2 เทา สามีภรรยาทีห่ ยาราง
มีอตั ราการฆาตัวตายสูงสุดคือ 69, 18 ตอแสน ประชากรใน
เพศชายและหญิงตามลำดับ สวนคนทีไ่ มได แตงงาน หยาราง
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เปนหมาย แยกกันอยแู ละมีปญ
 หาทางจิตเวช มีความเสีย่ งตอ
การฆาตัวตายสูงสุด8
ความแตกตางของภูมิประเทศและวัฒนธรรม สงผลตอ
อัตราการฆาตัวตาย เชน ในชวงที่มีอากาศหนาวและมืด
ในฤดูหนาว การอยเู พียงลำพังและอารมณเศราจะเปนปจจัย
กระตุนใหเกิดการฆาตัวตาย แตการศึกษาในสวีเดน ในชวง
เวลา 10 ป ไมพบวามีความสัมพันธในชวงเวลาแตละ เดือนและ
การฆาตัวตาย10 สวนในสหรัฐอเมริกาพบการฆาตัวตายบอย
ในฤดูใบไมผลิและฤดูรอ นมากกวาฤดูใบไมรว ง และฤดูหนาว
ในชวงเดือนธันวาคมเปนชวงคริสตมาส และปใหม ซึง่ คนสวน
ใหญจะมาพบญาติทำใหความสัมพันธ ในครอบครัวดีขนึ้ และ
การอยคู นเดียวและมีภาวะเครียดใน ชวงวันหยุดอาจนำไปสู
การฆาตัวตาย แตกลับพบความ สัมพันธของวิธกี ารฆาตัวตาย
กับฤดูกาล คือ การแขวนคอ พบมากในชวงฤดูใบไมผลิทงั้ ชาย
และหญิงและในชวงฤดูรอ น พบการจมน้ำและการกระโดดจาก
ที่สูง8
อัตราการฆาตัวตายในแตละประเทศมีความผันแปร
คอนขางมาก โดยมีปจ จัยทางดานศาสนา กลมุ อายุ เชือ้ ชาติ
และเพศ ในภาพรวมทั่วโลกมีอัตราการตายที่ลดลงในบาง
ประเทศ เชน ในสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป และญีป่ นุ และ
เพิ่ ม สู ง ขึ้ น ในประเทศแถบยุ โ รปตะวั น ออก เช น รั ส เซี ย
กลมุ ประเทศทีแ่ ยกตัวออกจากสหภาพโซเวียต ศรีลงั กา และ
จีน การศึกษาพบวา การเปลีย่ นแปลงสังคมจากเกษตรกรรม
เปนอุตสาหกรรม ทำใหอัตราการฆาตัวตายสูงขึ้น วิธีที่คน
ที่ ฆ า ตั ว ตายเลื อ กใช ส ว นใหญ คื อ การแขวนคอเป น วิ ธี ที่
นิ ย มใช ทั่ ว โลกรวมทั้ ง ในคนไทย ส ว นในประเทศที่ เ ป น
เกษตรกรรมทีม่ กี ารใชสารเคมีในการเกษตรมากและสามารถ
เขาถึงไดงาย การฆาตัวตายจากสารเคมีในการเกษตรก็จะ
สูงขึน้ และเชนเดียวกันการจำกัดการเขาถึงอาวุธปนในสหรัฐ
อเมริกาและอังกฤษ ก็มีผลทำใหอัตราการฆาตัวตายลดลง
ดวย12
โรคทางจิตเวชที่เพิ่มความเสี่ยงตอการฆาตัวตายมี 3
กลุมคือ major depressive disorder (รวมทั้ง unipolar
depressive และ bipolar disorder) schizophrenia และ
chronic alcoholism การมีโรคซึมเศราและการใชยาในทางที่
ผิด จะเพิม่ ความเสีย่ งตอการฆาตัวตาย คนทีฆ่ า ตัวตายสำเร็จ
ประมาณรอยละ 70-80 ถูกวินิจฉัยวาปวยเปนทั้ง 2 โรค
ประมาณรอยละ 90 ของคนไขทฆี่ า ตัวตายจะมีอยางนอย หนึง่
โรคที่ถูกระบุไวใน Diagnostic and Statistical Manual of
Mental Disorder (4thedition) ความเสีย่ งของการฆาตัวตาย
เพิ่มขึ้น 3 -12 เทาในคนไขจิตเวชเพิ่มจากประชาชนทั่วไป
ระยะเวลาทีค่ นไข depressive จะมีความเสีย่ งสูงคือ ตอนเริม่
ตนและตอนสิน้ สุดของ depressive และภายใน 6 เดือนหลัง
ออกจากโรงพยาบาล8

x Amporn Chamsuwan, et al.
ผทู มี่ คี วามผิดปกติในการดืม่ สุรา จะมีอบุ ตั กิ ารณของการ
เปนโรคซึมเศรา โดยในกลมุ alcohol dependence จะมีอาการ
โรคซึมเศรามากกวากลมุ alcohol abuse และคนไขทมี่ ปี ญ
 หา
ทางดานซึมเศราก็จะมีปญหาการดื่มสุราดวย โดยการใช
แอลกอฮอลรกั ษาตนเองเพือ่ ลดอาการซึมเศรา และลดความ
รูสึกที่มีคุณคานอยและความภูมิใจในชีวิต ดังนั้น คนไขที่มี
อาการโรคซึมเศรา รวมกับมี alcohol abuse จะมีความเสีย่ ง
ตอการฆาตัวตายสูงขึน้ 13,14 มีการศึกษาพบวา กลมุ อาการโรค
ซึมเศราจะมีความสัมพันธกับฤดูกาลโดย พบมากในชวงฤดู
ใบไมผลิและฤดูรอ น12 แตในหลาย ๆ การศึกษารวมถึงการ
ศึกษาครั้งนี้ไมพบความสัมพันธดังกลาว เนื่องจากพบการ
ฆาตัวตายสวนใหญในชวงเดือนตุลาคม ซึ่งเปนฤดูหนาว
โดยสรุปการฆาตัวตายเปนพฤติการณที่ตายที่พบเปน
สวนนอยเมื่อเทียบกับพฤติการณที่ตายแบบอื่นๆ เพศชาย
ฆาตัวตายมากกวาหญิง และพบมากในกลุมอายุ 35-44 ป
และไมพบในอายุต่ำกวา 15 ป วิธกี ารในการฆาตัวตายสูงสุด
คือ การแขวนคอ รองลงมาคือการใชยาและสารพิษ
การฆาตัวตาย แมจะพบในสัดสวนที่นอยเมื่อเทียบกับ
พฤติการณที่ตายอื่นๆ และพบในคนวัยทำงาน ซึ่งสงผล
กระทบตอทัง้ ครอบครัวและสังคม การคนหาปจจัยเสีย่ งและ
การใหการรักษาอยางถูกตอง เชน โรคซึมเศราและ การ
ติดเหลา จะชวยลดอัตราการตายจากเหตุอตั วินบิ าตกรรม ได
ซึ่งเปนงานที่ทาทายของบุคลากรทางการแพทย
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