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บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาแนวโน้มการฆ่าตัวตายโดยวิธีรมควันในประเทศไทย ปัจจัยด้านบุคคลของ
ผู้ฆ่าตัวตาย และลักษณะการน�ำเสนอข่าวของหนังสือพิมพ์
วิธีการศึกษา ศึกษาข้อมูลสถิติการเสียชีวิต จากกองยุทธศาสตร์และแผนงาน กระทรวงสาธารณสุข
โดยศึกษาข้อมูลการฆ่าตัวตายตัง้ แต่ปี พ.ศ.2553-2562 และศึกษาจากข่าวในหนังสือพิมพ์ 3 ฉบับ ตัง้ แต่
พ.ศ. 2541 ถึง 2562 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา และสถิติเชิงอนุมานได้แก่ Fisher’s exact
test และ binary logistic regression เพื่อหาปัจจัยที่สัมพันธ์กับการเสียชีวิตด้วยวิธีนี้
ผลการศึกษา จากข้อมูลสถิตกิ ารเสียชีวติ ของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.5553-พ.ศ.2562 พบผูเ้ สียชีวติ
จากการฆ่าตัวตายรหัส ICD-10 X67 (การเสียชีวติ จากแก๊สและสารระเหย ) จ�ำนวน 33 ราย (พ.ศ. 2562
พบ 32 ราย) พบข่าวแรกในหนังสือพิมพ์ปพี .ศ. 2550 จากนัน้ พบน้อยมาก เริม่ พบข่าวมากขึน้ ใน พ.ศ.2561
(21 เหตุการณ์) และสูงมากใน พ.ศ.2562 (81 เหตุการณ์) จากข่าวตั้งแต่ พ.ศ.2550-2562 พบจ�ำนวน
ผู้กระท�ำทั้งหมด 119 ราย (เสียชีวิต 114 ราย) เพศชายร้อยละ 65.5 อายุเฉลี่ย 38.92 ± 11.12 ปี
การฆ่าตัวตายร่วมกันพบ 7 เหตุการณ์ เป็นสมาชิกในครอบครัว รวมจ�ำนวน 14 ราย การรมควันในรถยนต์
ร้อยละ 69.7 ห้องพักร้อยละ 25.2 และห้องน�้ำร้อยละ 5 การรมควันในที่แคบ (รถยนต์ ห้องน�้ำ) มีความ
เสี่ยงต่อการเสียชีวิตสูงกว่าการรมควันในห้องพัก 10.96 เท่า (95% CI = 1.14-105.74, p = 0.038)
ลักษณะการน�ำเสนอข่าวแทบทัง้ หมดระบุรายละเอียดอุปกรณ์ทใี่ ช้ (ร้อยละ 96.2)ไม่มขี อ้ มูลวิธกี ารดูแล
ตนเองเบื้องต้นหรือข้อมูลสายด่วนสุขภาพจิต (ร้อยละ 98.4) และเป็นข่าวที่มีภาพจริงประกอบร้อยละ
37.4 ในปี พ.ศ.2562 มีข่าวฆ่าตัวตายวิธีนี้ในข่าวหน้าหนึ่งร้อยละ 59 และหนังสือพิมพ์มักมีการพาด
หัวข้อข่าวน่าตื่นเต้นเพื่อดึงดูดความสนใจ
สรุป การฆ่าตัวตายด้วยวิธีรมควันมีแนวโน้มเพิ่มสูงในช่วง 2 ปีนี้ (พ.ศ.2561-2562) หน่วยงาน/องค์กร
ที่เกี่ยวข้องควรมีการพัฒนาแนวทางส�ำหรับสื่อสารมวลชนในการน�ำเสนอข่าวการฆ่าตัวตายตลอดจน
ส่งเสริมให้มกี ารปฏิบตั ติ าม และควรมีมาตรการทางสาธารณสุขเพือ่ ป้องกันการเพิม่ ขึน้ ของการฆ่าตัวตาย
ด้วยวิธีนี้
ค�ำส�ำคัญ การฆ่าตัวตายด้วยวิธีรมควัน หนังสือพิมพ์ ประเทศไทย
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ABSTRACT
Objective : To examine trends in suicides by charcoal burning in Thailand, its demographic
and other characteristics of people using this method. We also investigated patterns in
newspaper reports.
Methods : We investigated statistics on suicides by charcoal burning using data obtained from
the Bureau of Health Policy and Strategy, Ministry of Public Health data set for the year
2010-2019. We evaluated patterns of media coverage on suicide from three popular
newspapers between 1998-2019. The data were analyzed using descriptive statistics as well
as inferential statistics. Fisher’s exact test and binary logistic regression were conducted to
quantify the associations between suicide characteristics and completed suicide by charcoal
burning.
Results : From the mortality statistics of the Ministry of Public Health, 2010 - 2019, 33 suicides
died of ICD-10 code X67 (intentional self-poisoning by and exposure to other gases and
vapours) and 32 of them were in 2019. The first news report of a suicide by charcoal burning
was in 2007, thereafter, news reports were sparse. There was a rapid rise in news reports in
2018 (21 events) and became prevalent in 2019 (81 events). From 2007-2019 a total number
of 119 cases were reported (114 deaths). 65.5% of cases were males with average age 38.92
± 11.12 years. There were 7 suicidal pacts among family members involving 14 individuals.
Location of suicide was inside a motor vehicle (69.7%), a room in person’s own residence
(25.2%), and a bathroom (5%). Those using this method in a confined space (motor vehicle
or bathroom) had 10.96 times higher risk of death than in a sealed room (95% CI = 1.14-105.74,
p = 0.038). Almost all news reports presented the details description of the suicide method
(96.2%), but lack of providing basic psychological self-care methods or mental health hotline
information (98.4%), and 37.4% carried pictures of the scene. In 2016, 59% of the news was
place on the front page, and sensational headlines often used to attract readers’ attention.
Conclusion : There was an emerging trend of charcoal burning suicide in Thailand in recent
two years (2018-2019). Relevant agencies and organizations should develop and enforcing
guidelines for mass media suicide coverage. Public health measures to prevent a potential
epidemic rise in charcoal burning suicides are required.
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บทน�ำ

การฆ่าตัวตายเป็นปัญหาทีอ่ งค์กรอนามัยโลกให้
ความส�ำคัญ และจัดอยูใ่ นสาเหตุการตาย 20 อันดับแรก
ของโลก และมีจำ� นวนมากกว่าการตายจากโรคมาลาเรีย
มะเร็งเต้านม สงคราม และการฆาตกรรม1 การเฝ้าระวัง
การเกิดวิธีการฆ่าตัวตายแบบใหม่โดยใช้นโยบายทาง
สาธารณสุขเพือ่ ช่วยป้องกันการเพิม่ อัตราการฆ่าตัวตาย
โดยวิธีใหม่ถือเป็นกลยุทธที่ส�ำคัญ2, 3
การฆ่าตัวตายด้วยวิธีรมควันถ่านเริ่มเป็นที่รู้จัก
กันเมื่อปี พ.ศ. 2541 โดยในฮ่องกงมีข่าวหญิงวัยกลาง
คนฆ่าตัวตายโดยใช้วิธีรมควันจากถ่านเตาปิ้งบาร์บีคิว
ในห้องปิด4 จากนั้นการฆ่าตัวตายด้วยวิธีนี้พบมากขึ้น
อย่างรวดเร็ว ในเวลา 5 ปีต่อมา พบการฆ่าตัวตายด้วย
วิธนี สี้ งู เป็นอันดับ 2 ในฮ่องกงและไต้หวัน4-6 และในช่วง
10 ปีต่อมายังแพร่หลายไปประเทศใกล้เคียง เช่น ญี่ปุ่น
ไต้หวัน สาธารณรัฐเกาหลี และสิงคโปร์7, 8 ปัจจัยที่อาจ
มีผลต่อการเลือกวิธีฆ่าตัวตายได้แก่ การเข้าถึงความรู้
เกี่ยวกับวิธีฆ่าตัวตาย และการเขียนข่าวเกี่ยวกับวิธีการ
โดยละเอี ย ด การศึ ก ษาในไต้ ห วั น พบว่ า หั ว ข้ อ ข่ า ว
การฆ่าตัวตายด้วยวิธรี มควันถ่านทีร่ ายงานส่งผลให้การ
ฆ่าตัวตายด้วยวิธีนี้เพิ่มขึ้นในวันถัดไปถึงร้อยละ 169
เชือ่ ว่าการฆ่าตัวตายด้วยวิธรี มควันถ่านทีเ่ พิม่ ขึน้ เป็นผล
จากการน�ำเสนอข่าวให้เห็นว่าวิธีการฆ่าตัวตายเช่นนี้
เป็นวิธีที่ได้ผล ไม่เจ็บปวด และไม่ทรมาน9, 10
ส�ำหรับประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2561 มีผเู้ สียชีวติ
จากการฆ่าตัวตาย 4,137 คน หรือเท่ากับ 6.3 ต่อแสน
ประชากร ส่วนใหญ่เป็นวัยท�ำงาน เพศชายมากกว่าหญิง
วิธีที่ผู้เสียชีวิตใช้มากที่สุดคือ การแขวนคอ (ร้อยละ
81.12) ตามด้ ว ยการใช้ ส ารเคมี ก�ำ จั ด วั ช พื ช /แมลง
รบกวน (ร้อยละ 11.84)11 ตราบปัจจุบันยังไม่มีรายงาน
เกี่ยวกับสถานการณ์การฆ่าตัวตายด้วยวิธีรมควันถ่าน
ในประเทศไทย ผูว้ จิ ยั จึงสนใจศึกษาเกีย่ วกับการฆ่าตัวตาย
ด้วยวิธรี มควันถ่านในประเทศไทย โดยศึกษาข้อมูลสถิติ
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การเสียชีวติ จากกองยุทธศาสตร์และแผนงาน กระทรวง
สาธารณสุข และศึกษาจากข่าวหนังสือพิมพ์ในด้าน
รายละเอียดส่วนบุคคลของผูก้ ระท�ำวิธดี งั กล่าว ตลอดจน
ลักษณะการน�ำเสนอข่าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
สถานการณ์ ก ารฆ่ า ตั ว ตายโดยวิ ธี ร มควั น ถ่ า นใน
ประเทศไทย ปัจจัยด้านบุคคลของผู้ฆ่าตัวตาย และ
ลักษณะการน�ำเสนอข่าวของหนังสือพิมพ์ โดยข้อมูล
ที่ได้จะเป็นประโยชน์ในการวางแผนป้องกันปัญหา
การฆ่าตัวตายด้วยวิธรี มควันถ่านซึง่ เป็นวิธที ใี่ หม่สำ� หรับ
ประเทศไทยต่อไป

วิธีการศึกษา

ผู้วิจัยศึกษาข้อมูลสถิติการเสียชีวิต จากกอง
ยุทธศาสตร์และแผนงาน กระทรวงสาธารณสุข โดย
ศึกษาข้อมูลสิบปีย้อนหลังตั้งแต่ปี พ.ศ.2553-2562
ตามการลงรหัส ICD-10 การฆ่าตัวตายจัดอยู่ในรหัส
X60-X84 ส่วนการฆ่าตัวตายโดยการรมควันนัน้ ไม่มรี หัส
เฉพาะ รหัสที่ใกล้เคียงได้แก่ X67 (By and exposure
to other gases and vapours) ซึ่งเป็นการเสียชีวิตจาก
แก๊สและสารระเหย รหัสนี้รวมถึงผู้เสียชีวิตโดยใช้ควัน
ท่อเสียรถ แก๊สจากเตาหุงต้ม หรือแก๊สอื่นๆ การศึกษา
ในต่างประเทศก็ใช้รหัสนี้เป็นตัวแทนของผู้เสียชีวิต
ดังกล่าว7, 8, 12 ซึ่งพบว่าประมาณร้อยละ 80-90 ของรหัส
การเสียชีวิตนี้เป็นการเสียชีวิตด้วยวิธีรมควันถ่าน8, 10
ข้อมูลในการศึกษาได้แก่จ�ำนวน เพศ อายุ จังหวัด
ในด้ า นข่ า วหนั ง สื อ พิ ม พ์ ผู ้ วิ จั ย สื บ ค้ น ข่ า ว
หนังสือพิมพ์ 3 ฉบับที่เป็นที่นิยมในประเทศไทย ได้แก่
ไทยรัฐ เดลินวิ ส์ และข่าวสด จากฐานข้อมูลกฤตภาคข่าว
ออนไลน์ (http://edu.iqnewsclip.com/newsservice.
aspx) ซึง่ ตัดข่าวจากหนังสือพิมพ์ในประเทศ การฆ่าตัวตาย
โดยการรมควันในการศึกษานีค้ อื การทีผ่ กู้ ระท�ำใช้วธิ กี าร
จุดเตาถ่านรมควันโดยจุดหมายเพื่อฆ่าตัวตาย ผู้วิจัย
สืบค้นจากข่าวตั้งแต่ พ.ศ. 2541 ถึง 2562 โดยใช้ค�ำค้น
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ว่า “ฆ่าตัวตาย” และ “รมควัน” และคัดข้อความประเภท
บทความ เนื้อข่าวซ�้ำ และการฆ่าตัวตายด้วยวิธีอื่นออก
จากนั้นน�ำข้อมูลที่ได้มาท�ำการวิเคราะห์ต่อไป
ข้อมูลในการศึกษา ได้แก่ วันเวลาของข่าว ข้อมูล
ส่วนบุคคลได้แก่ เพศ อายุ สัญชาติ สถานที่เกิดเหตุ
การเสียชีวติ และการฆ่าตัวตายแบบเดีย่ วหรือการฆ่าตัวตาย
ร่วมกัน (suicide pact) คือการทีบ่ คุ คลตัง้ แต่สองคนขึน้
ไปพยายามฆ่าตัวตายร่วมกัน13 กรณีทอี่ ายุของบุคคลใน
ข่ า วไม่ ต รงกั น ซึ่ ง พบ 1 ราย ใช้ วิ ธี เ ลื อ กข้ อ มู ล จาก
หนังสือพิมพ์อกี 2 ฉบับทีต่ รงกัน บางกรณีขา่ วแต่ละฉบับ
มีการบรรยายอุปกรณ์ใช้ชอื่ ต่างกันบ้าง เช่น เตาบาร์บคี วิ
เตาถ่าน และอาจต่างกันในแง่บางฉบับรายงานราย
ละเอียดน้อยกว่า แต่ไม่พบว่ามีเนือ้ ความขัดแย้งกัน และ
ผูว้ จิ ยั ศึกษาลักษณะการน�ำเสนอข่าวของหนังสือพิมพ์ 3
ฉบับดังกล่าวในช่วงเวลาสิบปีหลัง (พ.ศ.2553-2562)
ในประเด็นต่างๆ ได้แก่ 1) เนือ้ หาส่งเสริมให้เห็นข้อดีของ
วิธนี ี้ 2) บอกรายละเอียดวิธกี าร 3) กล่าวถึงปัจจัยกระตุน้
4) แสดงรูปภาพจริงประกอบ 5) น�ำเสนอรายละเอียด
จดหมายลาตาย 6) ให้ขอ้ มูลในการดูแลตนเองเบือ้ งต้น
การวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมส�ำเร็จรูป SPSS
ข้อมูลทั่วไปของบุคคลในเหตุการณ์ใช้การวิเคราะห์เชิง
พรรณนา (descriptive analysis) โดยวิธีการแจกแจง
ความถี่ (frequency) สถิติร้อยละ (percentage) สถิติ
ค่าเฉลีย่ (mean) และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (standard
deviation) วิเคราะห์ปจั จัยทีม่ คี วามแตกต่างกันระหว่าง
ผู้ที่เสียชีวิตกับไม่เสียชีวิต โดยวิธี Fisher’s exact test
จากนั้ น หาปั จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การเสี ย ชี วิ ต โดยวิ ธี
binary logistic regression และดู time trend analysis
โดยวิธี simple linear regression

ผลการศึกษา

จากข้อมูลสถิติการเสียชีวิต โดยกองยุทธศาสตร์
และแผนงาน กระทรวงสาธารณสุข พบว่าตั้งแต่ปี พ.ศ.

354

ชฏารัตน์ อุดมแสวงโชค และคณะ

2553-2562 มีผู้เสียชีวิตจากการฆ่าตัวตาย (X60-X84)
จ�ำนวน 42,819 ราย โดยมีรายการรหัส X67 จ�ำนวน
33 ราย พบในปี พ.ศ.2553 จ�ำนวน 1 ราย และ 2562
จ�ำนวน 32 ราย ผูเ้ สียชีวติ เป็นเพศชาย 21 ราย (ร้อยละ 79)
อายุเฉลี่ย 39.97±11.0 ปี พบมากสุดที่จังหวัดปทุมธานี
(4 ราย) รองลงมาได้แก่ชลบุรี เชียงใหม่ และล�ำพูน
จั ง หวั ด ละ 3 ราย ส่ ว นในกรุ ง เทพมหานครไม่ พ บมี
รายงานผู้เสียชีวิตด้วยวิธีดังกล่าว
การสืบค้นข่าวจากหนังสือพิมพ์ 3 ฉบับ ตั้งแต่
พ.ศ. 2541 ถึง 2562 ได้บทความจ�ำนวน 296 บทความ
หลังจากคัดข่าวอื่นออกตามที่ได้กล่าวในวิธีการศึกษา
แล้ว ได้จ�ำนวนข่าวเพื่อวิเคราะห์ในการศึกษานี้ทั้งหมด
174 ข่าว เป็นข่าวจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ 86 ข่าว
เดลินวิ ส์ 55 ข่าว และข่าวสด 33 ข่าว นับเป็นการฆ่าตัวตาย
ทัง้ สิน้ 112 เหตุการณ์ ผูว้ จิ ยั ได้ตดั เด็กอายุ 4 ปี ออกจาก
การวิเคราะห์ เนื่องจากไม่เข้าค�ำจ�ำกัดความว่าต้องการ
ฆ่าตัวตาย เหลือผู้กระท�ำวิธีนี้จ�ำนวน 119 ราย
การฆ่าตัวตายด้วยวิธีรมควันถ่านข่าวแรกใน
ประเทศไทยพบเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2550
หนังสือพิมพ์ขา่ วสดพาดหัวข้อข่าวว่า “แฉเลียนแบบยุน่
‘รมควัน’ ฆ่าตัว” ผู้เสียชีวิตใช้วิธีจุดเตาถ่านปิ้งบาร์บีคิว
ในหอพัก สันนิษฐานว่าน่าจะเลียนแบบวิธีการมาจาก
ญี่ปุ่น14 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 ถึง 2560 พบการฆ่าตัวตาย
ด้ ว ยวิ ธี ร มควั น ถ่ า นน้ อ ยมาก โดยในจ� ำ นวนที่ พ บ
10 เหตุการณ์ เป็นข่าวคนไทย 2 เหตุการณ์ เป็นข่าวต่าง
ประเทศ (เกาหลี) 2 เหตุการณ์ และเป็นชาวต่างชาติที่
พ�ำนักในประเทศไทย 6 เหตุการณ์
ข่าวการฆ่าตัวตายด้วยวิธีน้ีเริ่มพบสูงขึ้นในปี
พ.ศ. 2561 รายงานข่าวแรกเกิดเมือ่ ปลายเดือนมกราคม
ผู้เสียชีวิตเป็นผู้บริหารสถานศึกษาระดับสูง ฆ่าตัวตาย
โดยใช้ วิ ธี จุ ด เตาถ่ า นอั้ ง โล่ ว างในรถ ข่ า วนี้ เ ป็ น ข่ า ว
ครึ ก โครมพาดหน้ า หนึ่ ง ของหนั ง สื อ พิ ม พ์ ทุ ก ฉบั บ
หนั ง สื อ พิ ม พ์ ไ ทยรั ฐ พาดหั ว ข่ า วว่ า “รมควั น ตายสุ ด
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พิสดารจุดเตาถ่านไว้เบาะหลังปิดกระจก! หลับไปเลย”15
ในเนือ้ ข่าวมีการบรรยายถึงวิธกี ารกระท�ำ ส่วนหนังสือพิมพ์
เดลินิวส์ลงภาพประกอบเป็นเตาถ่านอั้งโล่วางอยู่หลัง
เบาะหน้า16 เมื่อเดือนกุมภาพันธ์มีข่าวผู้กระท�ำเป็น
ข้าราชการระดับสูง17 ต่อมาเดือนมีนาคม มีขา่ วพาดหน้า
หนึง่ ผูก้ ระท�ำวิธนี ใี้ นวันเดียวกัน 3 จังหวัด 3 เหตุการณ์18
ในปี พ.ศ.2561 มีข่าวการฆ่าตัวตายด้วยวิธีรมควันถ่าน
รวม 32 ข่าว (21 เหตุการณ์) ต่อมาในปี พ.ศ.2562 มีขา่ ว
การฆ่าตัวตายด้วยวิธีรมควันถ่านของผู้มีชื่อเสียงใน
สังคมไทยติดๆ กันตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ถึงมิถุนายน
ซึง่ อยูใ่ นช่วงเดียวกันกับการเพิม่ ขึน้ ของการรายงานข่าว
หนังสือพิมพ์เกี่ยวกับการฆ่าตัวตายด้วยวิธีนี้ โดยตลอด
ปีพ.ศ. 2562 พบสูงถึง 124 ข่าว (81 เหตุการณ์) โดย
6 เดื อ นแรกเกิ ด 33 เหตุ ก ารณ์ 6 เดื อ นหลั ง เกิ ด
48 เหตุการณ์ (รูปที่ 1)
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รูปที่ 2 แสดง estimated linear trend ของ
ผู ้ ฆ ่ า ตั ว ตายด้ ว ยวิ ธี นี้ ใ นข่ า วของแต่ ล ะเดื อ นตั้ ง แต่
มกราคม พ.ศ. 2561-ธันวาคม พ.ศ. 2562 ผู้ฆ่าตัวตาย
ด้วยวิธีนี้พบมีแนวโน้มเพิ่มจ�ำนวนขึ้นอย่างมีนัยส�ำคัญ
ทางสถิติ จากการวิเคราะห์แนวโน้มเวลา (time trend
analysis) โดยวิธี simple linear regression พบค่า
standardized coefficient เท่ากับ 0.802 (95%CI=
0.271-0.537, p < 0.001)
ผู้กระท�ำส่วนใหญ่เป็นเพศชาย (ร้อยละ 65.5)
อายุเฉลีย่ 38.92 ± 11.12 ปี ร้อยละ 90.8 มีสญ
ั ชาติไทย
บุคคลจากเอเชีย ได้แก่ เกาหลีใต้ 3 ราย (เป็นข่าวจาก
ต่างประเทศทั้งหมด) มาเลเซีย ฮ่องกง และจีน ประเทศ
ละ 1 ราย บุคคลจากตะวันตกได้แก่สหรัฐอเมริกา 3 ราย
และอังกฤษ 2 ราย

รูปที่ 1 กราฟเส้นแสดงจ�ำนวนเหตุการณ์การฆ่าตัวตายด้วยวิธีรมควันจากข่าวหนังสือพิมพ์ต่อช่วง 6 เดือน ระหว่าง
มกราคม พ.ศ.2553 ถึง ธันวาคม พ.ศ.2562
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รูปที่ 2 แนวโน้มในการลงข่าวการฆ่าตัวตายด้วยวิธีรมควัน (พ.ศ.2561-พ.ศ.2562)
สถานที่ท�ำพบท�ำในห้องพัก 30 ราย (ร้อยละ
25.2) และท�ำในที่แคบได้แก่ท�ำในรถยนต์ 83 ราย
(ร้อยละ 69.7) และห้องน�ำ้ 6 ราย (ร้อยละ 5) การกระท�ำ
2 วิธีหลังนี้รวมพบเสียชีวิต 88 ราย (ร้อยละ 98.9)
ส่วนการรมควันในห้องพักแทบทั้งหมดท�ำในที่พักของ
ตนเอง มีเพียง 1 รายที่ท�ำในห้องพักโรงแรม ส่วนใหญ่
เป็นการกระท�ำเดี่ยว (ร้อยละ 88.2) การฆ่าตัวตายร่วม
กันพบ 7 เหตุการณ์ จ�ำนวน 14 ราย (ตารางที่ 1)
ประกอบด้วย การฆ่าตัวตายของคูส่ ามีภรรยา 5 เหตุการณ์
การฆ่าตัวตายของมารดาหรือบิดาและบุตร 2 เหตุการณ์
ผู้กระท�ำแทบทั้งหมดเสียชีวิตจากวิธีนี้ (ร้อยละ
95.8) จากการวิเคราะห์ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการเสียชีวิต
พบปัจจัยทีค่ วามส�ำคัญทางสถิติ ได้แก่ เพศ (p=0.047)
และสถานที่รมควัน (p=0.014) เมื่อน�ำทั้งสองปัจจัยมา
วิเคราะห์ตอ่ ร่วมกันโดยสถิติ binary logistic regression
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พบว่ามีเพียงปัจจัยเดียวที่มีความส�ำคัญทางสถิติคือ
สถานที่รมควัน โดยการรมควันในที่แคบ ได้แก่ รถยนต์
ห้องน�้ำ มีความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตสูงกว่าการรมควัน
ในห้องพัก 10.96 เท่า (95% CI = 1.14-105.74, p =
0.038)
จากรายงานข่ า วพบเหตุ ก ารณ์ เ กิ ด ขึ้ น ในทุ ก
ภูมิภาค โดยพบสูงสุดที่จังหวัดชลบุรี 24 ราย ตามด้วย
กรุงเทพมหานคร (15 ราย) ปทุมธานี (10 ราย) เชียงใหม่
(9 ราย) สมุทรปราการ (8 ราย) นนทบุรี (6 ราย) นครปฐม
(5 ราย) ระยอง (4 ราย) นครราชสีมา (3 ราย) และภูเก็ต
(3 ราย) เป็นต้น ในช่วงหลังการฆ่าตัวตายด้วยวิธีนี้พบ
แพร่หลายมากขึ้น ในปี พ.ศ.2561 พบใน 13 จังหวัด
และ พ.ศ.2562 พบใน 27 จังหวัด โดยจังหวัดใหญ่จะ
พบผู้ใช้วิธีนี้บ่อยกว่าจังหวัดเล็ก
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ตารางที่ 1 ลักษณะของบุคคลในข่าวการฆ่าตัวตายด้วยการรมควันและการเปรียบเทียบระหว่างผู้เสียชีวิตกับ
ไม่เสียชีวิต (จ�ำนวนทั้งหมด 119 ราย)
เพศ
หญิง
ชาย
อายุ
น้อยกว่า 25
26-59
มากกว่า 59
สถานที่
บ้าน อะพาร์ตเมนต์ หอพัก โรงแรม
รถยนต์ ห้องน�้ำ
ลักษณะการฆ่าตัวตาย
ฆ่าตัวตายเดี่ยว
ฆ่าตัวตายร่วมกัน
* statistically significant at p value < 0.05

จ�ำนวนรวม
จ�ำนวนผู้เสียชีวิต
(ร้อยละ) (n=119) (ร้อยละ) (n=114)

จ�ำนวนผู้ไม่เสียชีวิต
(ร้อยละ) (n=5)

p-value

41 (34.5)
78 (65.5)

37 (32.5)
77 (67.5)

4 (80.0)
1 (20.0)

0.047*

12 (10.1)
102 (85.7)
5 (4.2)

11 (9.6)
98 (86.0)
5 (4.4)

1 (20.0)
4 (80.0)
0 (0)

0.544

30 (25.2)
89 (74.8)

26 (22.8)
88 (77.2)

4 (80.0)
1 (20.0)

0.014*

105 (88.2)
14 (11.8)

101 (88.6)
13 (11.4)

4 (80.0)
1 (20.0)

0.471

ผู ้ วิ จั ย ได้ ศึ ก ษาลั ก ษณะการน� ำ เสนอข่ า วของ
หนังสือพิมพ์ 3 ฉบับ จ�ำนวนข่าวทั้งหมด 189 ข่าว
(ตารางที่ 2) พบว่ามี 3 ข่าวที่เนื้อหาส่งเสริมให้เห็นข้อดี
ของวิธีนี้ เช่น “มีความเชื่อว่าเป็นศิลปะการฆ่าตัวตาย
อย่างสวยงาม ชีวิตหลังความตายจะมีแต่ความสุข”19
มีจ�ำนวนหนึ่งระบุว่าการท�ำเป็นทางออกของปัญหา
(ร้อยละ 6.6) แทบทั้งหมดระบุรายละเอียดอุปกรณ์ที่ใช้
(ร้ อ ยละ 96.2) และการเตรี ย มสถานที่ ใ นบางข่ า ว
(ร้อยละ 22.5) ตัวอย่างเช่น ““ภายในห้องยังพบเทียนไข
รวมทั้งถ่านไม้ที่ยังไม่ได้ใช้ และพบเศษเถ้าถ่านอยู่ใน
กระทะไฟฟ้าจ�ำนวนหนึง่ นอกจากนีย้ งั พบถุงพลาสติกสี
ด�ำแปะทับด้วยสก๊อตเทปใส อุดปิดบริเวณช่องประตู
และขอบหน้าต่างรอบห้อง อีกทั้งพบข้อความเขียนใส่
กระดาษแปะเอาไว้ ห ลั ง ห้ อ ง ... (ลงข้ อ ความอย่ า ง
ละเอียด)”20 ด้านปัจจัยกระตุ้นพบระบุถึงปัญหาการเงิน

(ร้อยละ 31.3) โรคทางจิตเวช (ร้อยละ 22.5) และปัญหา
ความสัมพันธ์ (ร้อยละ 19.2) พบการใช้ภาพเหตุการณ์
จริงประกอบ 68 ข่าว (ร้อยละ 37.4) ได้แก่ สภาพศพ
สถานทีแ่ ละอุปกรณ์ทใี่ ช้ มีการน�ำเสนอจดหมายลาตาย
(ร้อยละ 33.3) และแทบทั้งหมดไม่ได้ให้ข้อมูลวิธีการ
ดู แ ลตนเองเบื้ อ งต้ น หรื อ ข้ อ มู ล สายด่ ว นสุ ข ภาพจิ ต
(ร้อยละ 98.4)
ในช่วง พศ.2550-พ.ศ.2560 ซึ่งเป็นช่วงที่มีการ
ฆ่าตัวตายวิธีนี้ประปราย ผู้วิจัยพบว่ามีการพาดหัวข้อ
ข่าวว่า “ฆ่าตัวตายพิสดาร” “ฆ่าตัวตายพิลกึ ” ถึง 10 ข่าว
จากข่าวทั้งหมด 16 ข่าว ในช่วง 3 เดือนแรกของปี พ.ศ.
2561 ซึ่งพบการฆ่าตัวตายด้วยวิธีนี้บ่อยขึ้นก็มีพาดหัว
ข่าวเช่นนี้ และแม้ในปี พ.ศ. 2562 ซึ่งมีข่าวการฆ่าตัว
ตายด้วยวิธีรมควันถ่านเพิ่มขึ้นมาก ก็ยังพบมีการพาด
หัวข่าวว่าตายพิสดารอยู่บ้าง
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แนวโน้มการเพิ่มขึ้นของการฆ่าตัวตายด้วยวิธีรมควันถ่านในประเทศไทย
และการรายงานข่าวหนังสือพิมพ์
พบว่าหนังสือพิมพ์มักมีการพาดหัวข้อข่าวเพื่อ
ดึงดูดความสนใจ เช่น “ดีเจเน็ตไอดอลดังรมควันฆ่าตัว
ตายคารถป่วยซึมเศร้า”21 “ฮิตรมควัน 2 ราย 2 ศพ”22
“อนาถรมควัน 3 ศพ ปลิดชีวิตช็อกในวันเดียวกัน สอง
รายแรกสุมไฟเตาถ่านในรถ หญิงป่วยซึมเศร้า-ชาย

ชฏารัตน์ อุดมแสวงโชค และคณะ

เครี ย ด อี ก รายสาว 27 จุ ด เตาปิ ้ ง คาห้ อ ง” 23 “สลด
‘หนุ่ม41’ เศร้าเมียตาย เปิดเพลงรัก รมควันคารถ”24 ใน
ปี พ.ศ.2562 พบข่าวฆ่าตัวตายด้วยวิธีรมควันถ่านเป็น
ข่าวหน้าหนึ่งในหนังสือพิมพ์ถึง 78 ข่าว (ร้อยละ 59)

ตารางที่ 2 ลักษณะการน�ำเสนอข่าวการฆ่าตัวตายด้วยวิธีรมควัน (พ.ศ. 2553-2562)
ลักษณะการน�ำเสนอข่าว
เนื้อหาส่งเสริมให้เห็นข้อดี
เป็นทางออกของปัญหา
การตายที่น่าอภิรมย์
ไม่น่ากลัว
เหมือนการนอนหลับ
การบอกรายละเอียดวิธีการ
อุปกรณ์ที่ใช้
การเตรียมสถานที่
การใช้ยาเกินขนาดร่วมด้วย
การใช้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ปัจจัยกระตุ้น
ปัญหาการเงิน
โรคจิตเวช
ปัญหาความสัมพันธ์
โรคประจ�ำตัวอื่น
ปัญหาครอบครัว
อื่นๆ (การเรียน การงาน คดีความ ฯลฯ)
รูปภาพจริงประกอบ
สถานที่
สภาพศพ
อุปกรณ์ที่ใช้
การน�ำเสนอรายละเอียดจดหมายลาตาย
มี
การให้ข้อมูลการดูแลตนเองเบื้องต้น
ไม่ระบุ

วิจารณ์

อั ต ราการเสี ย ชี วิ ต จากการฆ่ า ตั ว ตายของ
ประเทศไทยโดยรวมอยู่ประมาณ 6 ต่อแสนประชากร
โดยจ�ำนวนผูเ้ สียชีวติ ในช่วง 5 ปีหลัง ได้แก่ พ.ศ.2558=
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จ�ำนวน (ร้อยละของจ�ำนวนข่าว)
12 (6.6)
0 (0)
1 (0.5)
1 (0.5)
175 (96.2)
41 (22.5)
14 (7.7)
9 (4.9)
57 (31.3)
41 (22.5)
35 (19.2)
13 (7.1)
3 (1.6)
16 (8.8)
54 (29.7)
45 (24.7)
30 (16.5)
61 (33.5)
179 (98.4)

4,205 ราย, พ.ศ.2559=4,131, ราย พ.ศ.2560=4,329 ราย,
พ.ศ.2561=4,757 ราย, และ พ.ศ.2562=5,870 ราย25
ผู้เสียชีวิตจากการฆ่าตัวตายในปีพ.ศ.2561 พบสูงขึ้น
จากปีกอ่ นหน้าร้อยละ 8.9 และพ.ศ.2562 พบสูงขึน้ จาก

วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย
ปีท่ี 66 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม - กันยายน 2564

Emerging Trends of Charcoal Burning Suicide in Thailand and Newspaper
Reporting
ปี ก ่ อ นหน้ า ร้ อ ยละ 18.9 ซึ่ ง การพบสถิ ติ สู ง ขึ้ น ใน
ช่วงหลังๆ อาจเป็นผลจากปัญหาด้านเศรษฐกิจตกต�่ำ
ของประเทศ สถิตกิ ารฆ่าตัวตายในปี พ.ศ.2562 ทีส่ งู ขึน้
มาก เป็นจากกองยุทธศาสตร์และแผนงาน กระทรวง
สาธารณสุขได้ปรับการตรวจสอบข้อมูลสถิติการฆ่าตัว
ตาย จากเดิมซึ่งใช้ข้อมูลเฉพาะจากบันทึกในมรณบัตร
ของกระทรวงมหาดไทย มาใช้ข้อมูลจากรายงานการ
เสียชีวิตจากการฆ่าตัวตาย รง506s ของกรมสุขภาพจิต
ประกอบด้วย การมีรายละเอียดการฆ่าตัวตายที่ชัดเจน
ขึ้นนี้จึงน่าจะเป็นส่วนให้พบสถิติการฆ่าตัวตายโดยวิธี
รมควันในพ.ศ.2562 สูง 32 ราย จากเดิมที่แทบไม่พบ
สถิติการฆ่าตัวตายโดยวิธีนี้เลย
จ�ำนวนผู้ฆ่าตัวตายด้วยวิธีรมควันที่พบเพิ่มขึ้น
ส่วนหนึ่งอาจสัมพันธ์กับจ�ำนวนการฆ่าตัวตายโดยรวม
ที่สูงขึ้น อย่างไรก็ตาม จากข้อจ�ำกัดด้านการบันทึก
สาเหตุ ก ารตายดั ง กล่ า วข้ า งต้ น จึ ง ท� ำ ให้ ผู ้ วิ จั ย ไม่
สามารถแสดงสัดส่วนการฆ่าตัวตายด้วยวิธีรมควัน
เทียบกับการฆ่าตัวตายทั้งหมดในแต่ละปีได้
ผู ้ วิ จั ย ศึ ก ษาข้ อ มู ล สถิ ติ ก ารเสี ย ชี วิ ต จากกอง
ยุทธศาสตร์และแผนงานย้อนหลังเพียงสิบปี เนื่องจาก
จากการสืบค้นจากข่าวหนังสือพิมพ์พบว่าการฆ่าตัวตาย
โดยวิธีรมควันพบมากเพียงช่วงปี พ.ศ. 2561-2562 จึง
ต้องการดูว่าช่วงสิบปีก่อนหน้านี้มีสถิติการฆ่าตัวตาย
โดยวิธีรมควันสูงโดยที่ไม่มีรายงานข่าวหรือไม่ อย่างไร
ก็ตามจากข้อมูลสถิติการเสียชีวิตจากกองยุทธศาสตร์
และแผนงานกลับพบการฆ่าตัวตายโดยวิธีรมควันมาก
ใน พ.ศ.2562 เพียงปีเดียว (32 ราย) ซึ่งต�่ำกว่าจ�ำนวนที่
รายงานในข่าวมาก (81 ราย) และในปี พ.ศ.2561 ไม่พบ
สถิติการเสียชีวิตด้วยวิธีดังกล่าว ขณะที่พบข่าวการ
ฆ่าตัวตายโดยวิธดี งั กล่าว 21 ราย จากข้อจ�ำกัดทางการ
บันทึกสถิติดังกล่าวผู้วิจัยจึงไม่ได้ศึกษาข้อมูลสถิติการ
เสียชีวติ จากกองยุทธศาสตร์และแผนงานในปีกอ่ นหน้า
นั้นเพิ่มเติมอีก

Chadaratch Udomswangchoke et al.

ข่าวการฆ่าตัวตายด้วยวิธีรมควันถ่านรายแรก
เกิดที่ฮ่องกง เมื่อปี พ.ศ. 2541 อย่างไรก็ตามตั้งแต่ปี
พ.ศ. 2541-2549 ไม่พบข่าวการฆ่าตัวตายด้วยวิธี
ดังกล่าวในหนังสือพิมพ์ไทย ในช่วง 10 ปีหลังเกิดการ
ฆ่าตัวตายด้วยวิธีรมควันเหตุการณ์แรกในประเทศไทย
พบการฆ่าตัวตายด้วยวิธนี นี้ อ้ ยมาก การฆ่าตัวตายด้วย
วิธนี เี้ พิม่ มากขึน้ อย่างชัดเจนในปี พ.ศ.2561 จากข่าวการ
เสียชีวติ ทีน่ า่ สนใจ ร่วมกับการบรรยายข่าวตลอดจนการ
ลงภาพประกอบของหนังสือพิมพ์ ช่วงต้นปี พ.ศ.2562
มีขา่ วการเสียชีวติ ของผูม้ ชี อื่ เสียง หรือเป็นข่าวทีน่ า่ สนใจ
ติ ดต่ อกั นหลายข่ า ว จึ ง ท� ำ ให้ การรั บรู ้ ถึง วิ ธี การนี้ ยิ่ง
แพร่หลายมากขึ้น ดังจะเห็นได้ว่าในปี พ.ศ.2562 พบมี
จ�ำนวนจังหวัดทีม่ ขี า่ วผูฆ้ า่ ตัวตายด้วยวิธนี สี้ งู มากกว่าปี
พ.ศ.2561 กว่าเท่าตัว อาจกล่าวได้ว่าเมื่อสิ้นสุดปี พ.ศ.
2562 แทบไม่มีใครที่ไม่รู้จักการฆ่าตัวตายด้วยวิธีนี้
ลั ก ษณะทั่ ว ไปของบุ ค คลที่ ฆ ่ า ตั ว ตายในการ
ศึ ก ษานี้ ส ่ ว นใหญ่ เ ป็ น เพศชาย อายุ อ ยู ่ ใ นวั ย ผู ้ ใ หญ่
ตอนต้น สอดคล้องกับการศึกษาอื่นในต่างประเทศ26-29
และพบว่าส่วนใหญ่เกิดในพื้นที่กรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล หรือตามจังหวัดใหญ่ๆ ในแต่ละภูมิภาค
ได้ แ ก่ ชลบุ รี เชี ย งใหม่ นครราชสี ม า และภู เ ก็ ต
ซึง่ สอดคล้องกับผลการศึกษาในประเทศไต้หวันและจีน
ทีพ่ บการกระจุกตัวของการฆ่าตัวตายด้วยวิธรี มควันถ่าน
ในเขตเมืองหรือเมืองใหญ่ซงึ่ แตกต่างจากการฆ่าตัวตาย
วิธีอื่น13, 30
อั ต ราการเสี ย ชี วิ ต ด้ ว ยวิ ธี ร มควั น ถ่ า นในการ
ศึกษานี้พบร้อยละ 95.8 ซึ่งจัดว่าสูงมากเมื่อเทียบกับ
รายงานจากประเทศอื่น เช่น Cheng และคณะ13 ศึกษา
ข่าวจากหนังสือพิมพ์ในประเทศจีนระหว่าง พ.ศ. 25412557 พบอัตราการเสียชีวิต ร้อยละ 74.7ส่วนการศึกษา
ของ Chen และคณะ10 ในไต้หวันพบอัตราการเสียชีวิต
ร้อยละ 81.1 ทั้งนี้อาจเป็นจากสถานที่ใช้รมควันต่างกัน
โดยการศึกษานี้พบผู้ฆ่าตัวตายส่วนใหญ่ท�ำในที่แคบ
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แนวโน้มการเพิ่มขึ้นของการฆ่าตัวตายด้วยวิธีรมควันถ่านในประเทศไทย
และการรายงานข่าวหนังสือพิมพ์
ได้แก่รถยนต์และห้องน�้ำ (ร้อยละ 74.8) ขณะที่รายงาน
ข่าวจากจีนพบว่ากว่าครึง่ ท�ำในห้องพักโรงแรม13 และใน
ไต้หวันพบผู้ท�ำในรถและห้องน�้ำเพียงร้อยละ 46.610
การฆ่าตัวตายในการศึกษานี้ส่วนใหญ่เป็นการ
ฆ่าตัวตายเดีย่ ว ต่างจากการศึกษาในจีนทีพ่ บว่าเป็นการ
ฆ่าตัวตายร่วมกันถึงร้อยละ 59.613 และการศึกษาใน
ไต้หวันพบประมาณร้อยละ 2510 การศึกษาในจีนเมื่อ
เร็วๆ นี้พบว่าเริ่มมีกรณีการนัดฆ่าตัวตายร่วมกันผ่าน
ทางอินเทอร์เน็ตมากขึ้น ที่น่าสนใจคือ ร้อยละ 80 ของ
การฆ่าตัวตายใช้วิธีรมควันถ่านในห้องพักโรงแรมหรือ
บ้านเช่า31 อย่างไรก็ตาม ตราบปัจจุบันในประเทศไทย
ยังไม่มีรายงานข่าวกรณีการนัดกันฆ่าตัวตาย
ในช่วงปีพ.ศ. 2561 หลังการเสียชีวติ ของผูบ้ ริหาร
ระดับสูง เริ่มมีผู้ฆ่าตัวตายด้วยวิธีนี้ตามมาบ่อยขึ้น
สือ่ มวลชนให้ความสนใจเนือ่ งจากเห็นว่าเป็นวิธที แี่ ปลก
ใหม่สำ� หรับประเทศไทย ดังจะพบว่าก่อนหน้านีม้ กี ารใช้
ค�ำว่า “ตายพิสดาร” ค่อนข้างบ่อย หากมีผฆู้ า่ ตัวตายโดย
วิธีนี้หนังสือพิมพ์ก็มักลงข่าวกันแทบทุกฉบับ ท�ำให้การ
ใช้วธิ นี ใี้ นการฆ่าตัวตายเริม่ อยูใ่ นความคุน้ เคยของผูอ้ า่ น
แม้การน�ำเสนอข่าวของหนังสือพิมพ์ไทยในเชิง
บ่งบอกถึงข้อดีของการฆ่าตัวตายโดยวิธรี มควันถ่านนัน้
มี น ้ อ ย เมื่ อ เที ย บกั บ ทางฮ่ อ งกงและไต้ ห วั น 9, 32
แต่ประเด็นทีน่ า่ เป็นห่วงคือ หนังสือพิมพ์ไทยมักน�ำเสนอ
ข่าวการฆ่าตัวตายในลักษณะท�ำให้น่าสนใจ ในท�ำนอง
เดียวกันกับข่าวอาชญากรรม เช่น ลงข่าวหน้าหนึ่งหาก
เห็นว่าเป็นข่าวใหญ่ได้ ใช้ค�ำพาดหัวข่าวหรือเขียนข่าว
เพื่อให้ดูน่าสนใจ บอกรายละเอียดการกระท�ำ มีภาพ
อุ ป กรณ์ ที่ ใ ช้ แ ละสถานที่ ก ระท� ำ หรื อ ลงข้ อ ความ
จดหมายลาตายอย่างละเอียด ขณะที่ในต่างประเทศ
ส่วนใหญ่สื่อมวลชนจะค่อนข้างระมัดระวังในการน�ำ
เสนอข่าวการฆ่าตัวตาย10, 33 ดังเช่น ในการศึกษาการน�ำ
เสนอข่าวการฆ่าตัวตายด้วยวิธนี ใี้ นหนังสือพิมพ์ไต้หวัน
จ�ำนวน 301 ฉบับ (ค.ศ.1998-2002) ไม่พบว่ามีการ
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ชฏารัตน์ อุดมแสวงโชค และคณะ

ลงข่าวนีใ้ นหน้าหนึง่ เลย และมีการลงภาพประกอบเพียง
ร้อยละ 4.3 เท่านั้น10 ในญี่ปุ่นก่อนหน้านี้มีลงข่าวการ
ฆ่าตัวตายวิธนี ใี้ นหน้าหนึง่ ประมาณร้อยละ 3.7 แต่หลัง
มีการเสนอแนะจากองค์กรต่างๆ พบว่าสื่อหนังสือพิมพ์
ให้ความส�ำคัญกับประเด็นดังกล่าวและปฏิบัติตามเป็น
ล�ำดับแรก33 ขณะที่ในการศึกษานี้พบว่าปี พ.ศ.2562
หนังสือพิมพ์ไทยการลงข่าวการฆ่าตัวตายโดยวิธรี มควัน
ถ่านในหน้าหนึ่งถึงร้อยละ 59
ในแง่การน�ำเสนอข่าวของหนังสือพิมพ์ การศึกษา
ต่างๆ พบว่า ปัจจัยส�ำคัญที่ท�ำให้การฆ่าตัวตายด้วยวิธี
นี้แพร่หลายยิ่งขึ้น ได้แก่ การลงข่าวในหน้าหนึ่ง การน�ำ
เสนอแบบท�ำให้ข่าวเด่น สะเทือนใจ ดึงดูดความสนใจ
จากผู้อ่าน และการลงวิธีการท�ำอย่างละเอียด 5, 33, 34
การศึกษาโดยการสัมภาษณ์ผรู้ อดชีวติ จากการฆ่าตัวตาย
ด้วยวิธีรมควันถ่านในไต้หวันพบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการ
เลื อ กวิ ธี ดั ง กล่ า วได้ แ ก่ ก ารได้ รั บ ข้ อ มู ล จากข่ า ว
หนังสือพิมพ์32 การฆ่าตัวตายด้วยวิธีรมควันถ่านเป็นวิธี
ที่ต้องมีการวางแผนและการเตรียมอุปกรณ์พอสมควร
ดังนัน้ การน�ำเสนอข่าวทีใ่ ห้รายละเอียดการเตรียมสถานที่
รวมไปถึงอุปกรณ์ที่ใช้ จึงมีผลต่อการเลือกใช้วิธีนี้ใน
ประชากรกลุ่มเสี่ยงได้ ในผู้มีความเสี่ยงต่อการเกิด
พฤติกรรมการฆ่าตัวตายนั้น ปัจจัยเสี่ยงส�ำคัญประการ
หนึ่ ง คื อ การมี โ อกาสเข้ า ถึ ง อุ ป กรณ์ ที่ ใ ช้ ฆ ่ า ตั ว ตาย
(physical availability) Florentine และ Crane35
ได้เสนอมุมมองที่น่าสนใจว่า การได้อ่านได้เห็นข่าว
ลักษณะนี้ซ�้ำๆ อาจท�ำให้เกิดความคิดหรือภาพวิธีการ
ฆ่าตัวตายดังกล่าวผุดขึน้ มาได้ (cognitive availability)
ซึ่ ง อาจเป็ น ปั จ จั ย ส� ำ คั ญ ในการเลื อ กวิ ธี ฆ ่ า ตั ว ตาย
ดังกล่าวในผู้เปราะบางได้
การศึ ก ษาในไต้ ห วั น พบว่ า การน� ำ เสนอข่ า ว
การฆ่าตัวตายด้วยวิธรี มควันถ่านเริม่ พบเพิม่ ขึน้ ใน พ.ศ.
2543 และสูงสุดในต้นปี พ.ศ.2545 จากนัน้ ข่าวนีเ้ ริม่ ลดลง
อย่างไรก็ตามอัตราการเสียชีวิตของประชากรจากการ

วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย
ปีท่ี 66 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม - กันยายน 2564

Emerging Trends of Charcoal Burning Suicide in Thailand and Newspaper
Reporting
ฆ่าตัวตายด้วยวิธีรมควันยังคงพบสูงอยู9่ ซึ่งบ่งชี้ว่าเมื่อ
การฆ่าตัวตายด้วยวิธีใหม่เป็นที่รับรู้กันอย่างแพร่หลาย
ในสังคมจนไม่รสู้ กึ กันว่าแปลก แม้ในช่วงหลังทีม่ กี ารน�ำ
เสนอข่าวนี้น้อย การฆ่าตัวตายด้วยวิธีนี้ก็ยังเป็นทาง
เลือกหนึ่งในการกระท�ำ
มาตรการส�ำคัญในการป้องกันการฆ่าตัวตาย
ที่ ส� ำ คั ญ ได้ แ ก่ การให้ ค วามรู ้ เ รื่ อ งการป้ อ งกั น การ
ฆ่าตัวตายแก่ประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์
การจ�ำกัดอุปกรณ์ทใี่ ช้ทำ� ร้ายตนเอง การคัดกรองในกลุม่
เสีย่ ง การให้การดูแลรักษาในผูป้ ว่ ยจิตเวชทีม่ คี วามเสีย่ ง
รวมทั้งการติดตามอย่างต่อเนื่อง การระมัดระวังใน
การน� ำ เสนอข่ า ว และการให้ ค� ำ ปรึ ก ษาฉุ ก เฉิ น ทาง
โทรศัพท์หรืออินเทอร์เน็ต36
ในระดั บ มหภาค พบว่ า การจ� ำ กั ด การเข้ า ถึ ง
อุปกรณ์ที่ใช้ในการฆ่าตัวตาย เช่น การยกเลิกการใช้
สารเคมีทางการเกษตรทีเ่ ป็นอันตราย การมีทกี่ นั้ บริเวณ
ที่สูง การจ�ำกัดปริมาณยาที่จ�ำหน่าย เป็นมาตรการที่ได้
ผลในการลดการเสียชีวิตจากการฆ่าตัวตาย36 ในด้าน
การป้องกันการฆ่าตัวตายโดยรมควันถ่านมีการทดลอง
ในฮ่องกงและไต้หวันพบว่าการควบคุมการจ�ำหน่าย
โดยทางร้านค้าไม่วางถุงถ่านบนชัน้ วางของ แต่ให้มกี าร
จัดเก็บและจ�ำหน่ายต่อเมื่อลูกค้าถามซื้อเท่านั้น พบว่า
สามารถลดการฆ่าตัวตายโดยวิธีนี้ได้ อย่างไรก็ตาม
พบว่าการน�ำไปใช้มปี ญ
ั หาอุปสรรคเนือ่ งจากทางร้านค้า
ไม่ มี ส ถานที่ จั ด เก็ บ และมี ค วามไม่ ส ะดวกในการ
จ�ำหน่าย37, 38
การป้องกันการฆ่าตัวตายในทางการแพทย์ได้แก่
การให้การรักษาโรคทางจิตเวชของผู้ป่วยอย่างเต็มที่
โดยเฉพาะการให้ยาแก้ซึมเศร้าในขนาดที่เพียงพอใน
โรคซึมเศร้า การใช้ยาโคลซาปีนในผู้ป่วยโรคจิตเภท39
และยาลิเทียมในผู้ป่วยโรคอารมณ์สองขั้ว40 อย่างไร
ก็ ต ามยั ง ไม่ มี ก ารศึ ก ษาถึ ง การรั ก ษาที่ เ จาะจงกั บ
การฆ่าตัวตายโดยวิธีรมควันถ่าน
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ข้อจ�ำกัดของการศึกษา

จากข้อจ�ำกัดด้านการบันทึกสาเหตุการตายใน
ฐานสถิติข้อมูลการฆ่าตัวตายของประชากรไทย ท�ำให้
ผู้วิจัยไม่อาจศึกษาจ�ำนวนผู้เสียชีวิตตลอดจนปัจจัย
ส่วนบุคคลในผู้ใช้วิธีการนี้ได้ การศึกษานี้จึงใช้ฐาน
ข้อมูลจากการรายงานข่าวทางหนังสือพิมพ์เป็นหลัก
ซึ่งมีผู้กระท�ำจ�ำนวนหนึ่งที่ไม่เป็นข่าว และอาจมีข้อจ�ำกัด
ด้านความครบถ้วนและแม่นย�ำของข้อมูล เนื่องจาก
หนังสือพิมพ์จะเลือกเนื้อที่เสนอข่าวตามจ�ำนวนและ
ความน่าสนใจของแต่ละข่าวในแต่ละวัน ตลอดจนแหล่ง
ข้อมูลของข่าวอาจไม่ตรงกับข้อเท็จจริง โดยเฉพาะปัจจัย
กระตุ้น นอกจากนี้ ปัจจุบันการน�ำเสนอข่าวไม่ได้จ�ำกัด
อยู่เฉพาะแต่ทางหนังสือพิมพ์เท่านั้น ยังมีช่องทางใน
การน�ำเสนออื่นๆ เช่น การเสนอข่าวทางโทรทัศน์ หรือ
ทางอินเทอร์เน็ต เป็นต้น ท�ำให้แหล่งข้อมูลในปัจจุบันมี
ปริมาณและความหลากหลายและเข้าถึงง่ายมากกว่า
แต่ก่อน

สรุป

แม้การฆ่าตัวตายด้วยวิธีรมควันถ่านรายแรกจะ
เกิดขึ้นในไทยเมื่อ พ.ศ.2550 แต่มีข่าวการเสียชีวิตจาก
วิธีนี้น้อยมาก กระทั่งเมื่อ 2 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ.25612562) ซึ่งพบข่าวการใช้วิธีนี้สูงขึ้นอย่างชัดเจนและมี
แนวโน้มจะเพิม่ ขึน้ อีก อาจกล่าวได้วา่ การฆ่าตัวตายด้วย
วิธรี มควันถ่านเป็นวิธกี ารอุบตั ใิ หม่ของการฆ่าตัวตายใน
ประเทศไทย เนือ่ งจากเพิง่ เป็นวิธที รี่ บั รูก้ นั อย่างกว้างขวาง
เมื่ อ ปี พ.ศ.2561 การป้ อ งกั น การแพร่ ห ลายของ
การฆ่าตัวตายวิธใี หม่นจี้ งึ เป็นเรือ่ งทีต่ อ้ งให้ความส�ำคัญ
โดยหนังสือพิมพ์ควรหลีกเลีย่ งการลงข่าวการฆ่าตัวตาย
ในหน้ า หนึ่ ง การน� ำ เสนอข่ า วเพื่ อดึ ง ดู ดความสนใจ
การบรรยายรายละเอียดวิธีการกระท�ำ ตลอดจนควรให้
ข้อมูลวิธีการดูแลตนเองเบื้องต้นเพื่อเป็นประโยชน์แก่
สั ง คม ปั จ จุ บั น สื่ อ ในรู ป แบบอื่ น มี บ ทบาทมากขึ้ น
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แนวโน้มการเพิ่มขึ้นของการฆ่าตัวตายด้วยวิธีรมควันถ่านในประเทศไทย
และการรายงานข่าวหนังสือพิมพ์
โดยเฉพาะสื่อบนอินเทอร์เน็ต ซึ่งควรปฏิบัติในแนวทาง
เดียวกัน ในต่างประเทศได้มีการพัฒนาแนวทางใน
การน�ำเสนอข่าวการฆ่าตัวตาย และสือ่ สารมวลชนมีการ
ปฏิบัติตามมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว33, 41, 42
หน่วยงาน/องค์กรที่เกี่ยวข้องควรมีการพัฒนา
แนวทางส� ำ หรั บ สื่ อ สารมวลชนในการน� ำ เสนอข่ า ว
การฆ่าตัวตายตลอดจนส่งเสริมให้มกี ารปฏิบตั ติ าม และ
ควรมีมาตรการทางสาธารณสุขเพื่อป้องกันการเพิ่มขึ้น
ของการฆ่าตัวตายด้วยวิธีนี้
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