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บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาแนวโน้มการฆ่าตัวตายโดยวิธีรมควันในประเทศไทย ปัจจัยด้านบุคคลของ

ผู้ฆ่าตัวตาย และลักษณะการน�าเสนอข่าวของหนังสือพิมพ์

วิธีการศึกษา ศึกษาข้อมูลสถิติการเสียชีวิต จากกองยุทธศาสตร์และแผนงาน กระทรวงสาธารณสุข 

โดยศกึษาข้อมลูการฆ่าตวัตายตัง้แต่ปี พ.ศ.2553-2562 และศึกษาจากข่าวในหนงัสอืพมิพ์ 3 ฉบบั ตัง้แต่ 

พ.ศ. 2541 ถึง 2562 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา และสถิติเชิงอนุมานได้แก่ Fisher’s exact 

test และ binary logistic regression เพื่อหาปัจจัยที่สัมพันธ์กับการเสียชีวิตด้วยวิธีนี้

ผลการศกึษา จากข้อมลูสถติกิารเสยีชวีติ ของกระทรวงสาธารณสขุ พ.ศ.5553-พ.ศ.2562 พบผูเ้สียชวีติ

จากการฆ่าตัวตายรหสั ICD-10 X67 (การเสยีชวิีตจากแก๊สและสารระเหย ) จ�านวน 33 ราย (พ.ศ. 2562 

พบ 32 ราย) พบข่าวแรกในหนงัสอืพมิพ์ปีพ.ศ. 2550 จากนัน้พบน้อยมาก เริม่พบข่าวมากขึน้ใน พ.ศ.2561 

(21 เหตุการณ์) และสูงมากใน พ.ศ.2562 (81 เหตุการณ์) จากข่าวตั้งแต่ พ.ศ.2550-2562 พบจ�านวน

ผู้กระท�าทั้งหมด 119 ราย (เสียชีวิต 114 ราย) เพศชายร้อยละ 65.5 อายุเฉล่ีย 38.92 ± 11.12 ปี 

การฆ่าตวัตายร่วมกนัพบ 7 เหตุการณ์ เป็นสมาชกิในครอบครวั รวมจ�านวน 14 ราย การรมควนัในรถยนต์

ร้อยละ 69.7 ห้องพักร้อยละ 25.2 และห้องน�้าร้อยละ 5 การรมควันในที่แคบ (รถยนต์ ห้องน�้า) มีความ

เสี่ยงต่อการเสียชีวิตสูงกว่าการรมควันในห้องพัก 10.96 เท่า (95% CI = 1.14-105.74, p = 0.038) 

ลกัษณะการน�าเสนอข่าวแทบทัง้หมดระบรุายละเอยีดอปุกรณ์ทีใ่ช้ (ร้อยละ 96.2)ไม่มข้ีอมลูวธิกีารดแูล

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�าหรับส่ือสารมวลชนในการน�าเสนอข่าวการฆ่าตัวตายตลอดจน

ส่งเสรมิให้มกีารปฏบิตัติาม และควรมมีาตรการทางสาธารณสขุเพือ่ป้องกนัการเพิม่ขึน้ของการฆ่าตวัตาย

ด้วยวิธีนี้
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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�า
การฆ่าตวัตายเป็นปัญหาทีอ่งค์กรอนามยัโลกให้

ความส�าคญั และจัดอยูใ่นสาเหตกุารตาย 20 อนัดับแรก

ของโลก และมจี�านวนมากกว่าการตายจากโรคมาลาเรยี 

มะเรง็เต้านม สงคราม และการฆาตกรรม1 การเฝ้าระวงั

การเกิดวิธีการฆ่าตัวตายแบบใหม่โดยใช้นโยบายทาง

สาธารณสขุเพือ่ช่วยป้องกนัการเพิม่อตัราการฆ่าตวัตาย

โดยวิธีใหม่ถือเป็นกลยุทธที่ส�าคัญ2, 3

การฆ่าตัวตายด้วยวิธีรมควันถ่านเริ่มเป็นที่รู้จัก

กันเมื่อปี พ.ศ. 2541 โดยในฮ่องกงมีข่าวหญิงวัยกลาง

คนฆ่าตัวตายโดยใช้วิธีรมควันจากถ่านเตาปิ้งบาร์บีคิว

ในห้องปิด4 จากนั้นการฆ่าตัวตายด้วยวิธีนี้พบมากขึ้น

อย่างรวดเร็ว ในเวลา 5 ปีต่อมา พบการฆ่าตัวตายด้วย

วธีินีส้งูเป็นอนัดบั 2 ในฮ่องกงและไต้หวนั4-6 และในช่วง 

10 ปีต่อมายังแพร่หลายไปประเทศใกล้เคียง เช่น ญี่ปุ่น 

ไต้หวัน สาธารณรัฐเกาหลี และสิงคโปร์7, 8 ปัจจัยที่อาจ

มีผลต่อการเลือกวิธีฆ่าตัวตายได้แก่ การเข้าถึงความรู้

เกี่ยวกับวิธีฆ่าตัวตาย และการเขียนข่าวเกี่ยวกับวิธีการ

โดยละเอียด  การศึกษาในไต้หวันพบว่าหัวข้อข่าว

การฆ่าตวัตายด้วยวธิรีมควนัถ่านท่ีรายงานส่งผลให้การ

ฆ่าตัวตายด้วยวิธีนี้เพิ่มข้ึนในวันถัดไปถึงร้อยละ 169 

เชือ่ว่าการฆ่าตวัตายด้วยวธิรีมควนัถ่านทีเ่พิม่ขึน้เป็นผล

จากการน�าเสนอข่าวให้เห็นว่าวิธีการฆ่าตัวตายเช่นน้ี

เป็นวิธีที่ได้ผล ไม่เจ็บปวด และไม่ทรมาน9, 10

ส�าหรบัประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2561 มผีูเ้สยีชวีติ

จากการฆ่าตัวตาย 4,137 คน หรือเท่ากับ 6.3 ต่อแสน

ประชากร ส่วนใหญ่เป็นวยัท�างาน เพศชายมากกว่าหญงิ 

วิธีที่ผู ้เสียชีวิตใช้มากที่สุดคือ การแขวนคอ (ร้อยละ 

81.12) ตามด้วยการใช้สารเคมีก�าจัดวัชพืช/แมลง

รบกวน (ร้อยละ 11.84)11 ตราบปัจจุบันยังไม่มีรายงาน

เกี่ยวกับสถานการณ์การฆ่าตัวตายด้วยวิธีรมควันถ่าน

ในประเทศไทย ผูว้จิยัจงึสนใจศกึษาเกีย่วกบัการฆ่าตวัตาย

ด้วยวธิรีมควนัถ่านในประเทศไทย โดยศกึษาข้อมลูสถิติ

การเสยีชีวติจากกองยทุธศาสตร์และแผนงาน กระทรวง

สาธารณสุข และศึกษาจากข่าวหนังสือพิมพ์ในด้าน

รายละเอยีดส่วนบคุคลของผูก้ระท�าวธิดีงักล่าว ตลอดจน

ลักษณะการน�าเสนอข่าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา

สถานการณ์การฆ่าตัวตายโดยวิธีรมควันถ่านใน

ประเทศไทย ปัจจัยด้านบุคคลของผู้ฆ่าตัวตาย และ

ลักษณะการน�าเสนอข่าวของหนังสือพิมพ์ โดยข้อมูล

ท่ีได้จะเป็นประโยชน์ในการวางแผนป้องกันปัญหา

การฆ่าตัวตายด้วยวธิรีมควนัถ่านซ่ึงเป็นวิธท่ีีใหม่ส�าหรบั

ประเทศไทยต่อไป

วิธีการศึกษา
ผู้วิจัยศึกษาข้อมูลสถิติการเสียชีวิต จากกอง

ยุทธศาสตร์และแผนงาน กระทรวงสาธารณสุข โดย

ศึกษาข้อมูลสิบปีย้อนหลังต้ังแต่ปี พ.ศ.2553-2562 

ตามการลงรหัส ICD-10 การฆ่าตัวตายจัดอยู่ในรหัส 

X60-X84 ส่วนการฆ่าตวัตายโดยการรมควนันัน้ไม่มรีหัส

เฉพาะ รหัสที่ใกล้เคียงได้แก่ X67 (By and exposure 

to other gases and vapours) ซึ่งเป็นการเสียชีวิตจาก

แก๊สและสารระเหย รหัสน้ีรวมถึงผู้เสียชีวิตโดยใช้ควัน

ท่อเสียรถ แก๊สจากเตาหุงต้ม หรือแก๊สอื่นๆ การศึกษา

ในต่างประเทศก็ใช้รหัสน้ีเป็นตัวแทนของผู้เสียชีวิต

ดังกล่าว7, 8, 12 ซึ่งพบว่าประมาณร้อยละ 80-90 ของรหัส

การเสียชีวิตน้ีเป็นการเสียชีวิตด้วยวิธีรมควันถ่าน8, 10 

ข้อมูลในการศึกษาได้แก่จ�านวน เพศ อายุ จังหวัด

ในด้านข่าวหนังสือพิมพ์ ผู ้วิ จัยสืบค้นข ่าว

หนังสือพิมพ์ 3 ฉบับที่เป็นที่นิยมในประเทศไทย ได้แก่ 

ไทยรฐั เดลนิวิส์ และข่าวสด จากฐานข้อมลูกฤตภาคข่าว

ออนไลน์ (http://edu.iqnewsclip.com/newsservice.

aspx) ซ่ึงตัดข่าวจากหนงัสอืพมิพ์ในประเทศ การฆ่าตัวตาย

โดยการรมควนัในการศกึษานีค้อืการทีผู่ก้ระท�าใช้วธิกีาร

จุดเตาถ่านรมควันโดยจุดหมายเพื่อฆ่าตัวตาย ผู้วิจัย

สืบค้นจากข่าวตั้งแต่ พ.ศ. 2541 ถึง 2562 โดยใช้ค�าค้น
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ว่า “ฆ่าตวัตาย” และ “รมควนั” และคดัข้อความประเภท

บทความ เนื้อข่าวซ�้า และการฆ่าตัวตายด้วยวิธีอื่นออก 

จากนั้นน�าข้อมูลที่ได้มาท�าการวิเคราะห์ต่อไป 

ข้อมลูในการศกึษา ได้แก่ วนัเวลาของข่าว ข้อมลู

ส่วนบุคคลได้แก่ เพศ อายุ สัญชาติ สถานท่ีเกิดเหตุ 

การเสยีชวีติ และการฆ่าตวัตายแบบเดีย่วหรอืการฆ่าตวัตาย

ร่วมกนั (suicide pact) คอืการท่ีบคุคลตัง้แต่สองคนขึน้

ไปพยายามฆ่าตวัตายร่วมกัน13 กรณทีีอ่ายขุองบคุคลใน

ข่าวไม่ตรงกันซึ่งพบ 1 ราย ใช้วิธีเลือกข้อมูลจาก

หนงัสอืพมิพ์อกี 2 ฉบบัทีต่รงกนั บางกรณีข่าวแต่ละฉบบั

มกีารบรรยายอปุกรณ์ใช้ชือ่ต่างกนับ้าง เช่น เตาบาร์บคีวิ 

เตาถ่าน และอาจต่างกันในแง่บางฉบับรายงานราย

ละเอยีดน้อยกว่า แต่ไม่พบว่ามเีนือ้ความขดัแย้งกัน และ

ผูว้จิยัศกึษาลกัษณะการน�าเสนอข่าวของหนงัสอืพมิพ์ 3 

ฉบับดังกล่าวในช่วงเวลาสิบปีหลัง (พ.ศ.2553-2562) 

ในประเดน็ต่างๆ ได้แก่ 1) เนือ้หาส่งเสรมิให้เหน็ข้อดขีอง

วธีินี ้2) บอกรายละเอยีดวธิกีาร 3) กล่าวถงึปัจจัยกระตุน้ 

4) แสดงรูปภาพจริงประกอบ 5) น�าเสนอรายละเอียด

จดหมายลาตาย 6) ให้ข้อมลูในการดแูลตนเองเบือ้งต้น 

การวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมส�าเร็จรูป SPSS 

ข้อมูลทั่วไปของบุคคลในเหตุการณ์ใช้การวิเคราะห์เชิง

พรรณนา (descriptive analysis) โดยวิธีการแจกแจง

ความถี่ (frequency) สถิติร้อยละ (percentage) สถิติ

ค่าเฉลีย่ (mean) และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (standard 

deviation) วเิคราะห์ปัจจยัทีม่คีวามแตกต่างกนัระหว่าง

ผู้ที่เสียชีวิตกับไม่เสียชีวิต โดยวิธี Fisher’s exact test 

จากนั้นหาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเสียชีวิตโดยวิธี 

binary logistic regression และด ูtime trend analysis 

โดยวิธี simple linear regression

ผลการศึกษา
จากข้อมูลสถิติการเสียชีวิต โดยกองยุทธศาสตร์

และแผนงาน กระทรวงสาธารณสุข พบว่าตั้งแต่ปี พ.ศ.

2553-2562 มีผู้เสียชีวิตจากการฆ่าตัวตาย (X60-X84) 

จ�านวน 42,819 ราย โดยมีรายการรหัส X67 จ�านวน 

33 ราย พบในปี พ.ศ.2553 จ�านวน 1 ราย และ 2562 

จ�านวน 32 ราย ผู้เสียชวิีตเป็นเพศชาย 21 ราย (ร้อยละ 79) 

อายุเฉลี่ย 39.97±11.0 ปี พบมากสุดที่จังหวัดปทุมธานี 

(4 ราย) รองลงมาได้แก่ชลบุรี เชียงใหม่ และล�าพูน 

จังหวัดละ 3 ราย ส่วนในกรุงเทพมหานครไม่พบมี

รายงานผู้เสียชีวิตด้วยวิธีดังกล่าว

การสืบค้นข่าวจากหนังสือพิมพ์ 3 ฉบับ ตั้งแต่ 

พ.ศ. 2541 ถึง 2562 ได้บทความจ�านวน 296 บทความ 

หลังจากคัดข่าวอื่นออกตามท่ีได้กล่าวในวิธีการศึกษา

แล้ว ได้จ�านวนข่าวเพื่อวิเคราะห์ในการศึกษานี้ทั้งหมด 

174 ข่าว เป็นข่าวจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ 86 ข่าว 

เดลนิวิส์ 55 ข่าว และข่าวสด 33 ข่าว นบัเป็นการฆ่าตวัตาย

ท้ังส้ิน 112 เหตุการณ์ ผู้วจิยัได้ตัดเด็กอาย ุ4 ปี ออกจาก

การวิเคราะห์ เนื่องจากไม่เข้าค�าจ�ากัดความว่าต้องการ

ฆ่าตัวตาย เหลือผู้กระท�าวิธีนี้จ�านวน 119 ราย

การฆ่าตัวตายด้วยวิธีรมควันถ่านข่าวแรกใน

ประเทศไทยพบเมื่อวันท่ี 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2550 

หนงัสอืพมิพ์ข่าวสดพาดหวัข้อข่าวว่า “แฉเลยีนแบบยุน่ 

‘รมควัน’ ฆ่าตัว” ผู้เสียชีวิตใช้วิธีจุดเตาถ่านปิ้งบาร์บีคิว

ในหอพัก สันนิษฐานว่าน่าจะเลียนแบบวิธีการมาจาก

ญี่ปุ่น14 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 ถึง 2560 พบการฆ่าตัวตาย

ด้วยวิธีรมควันถ่านน้อยมาก โดยในจ�านวนท่ีพบ 

10 เหตกุารณ์ เป็นข่าวคนไทย 2 เหตกุารณ์ เป็นข่าวต่าง

ประเทศ (เกาหลี) 2 เหตุการณ์ และเป็นชาวต่างชาติที่

พ�านักในประเทศไทย 6 เหตุการณ์

ข่าวการฆ่าตัวตายด้วยวิธีน้ีเริ่มพบสูงข้ึนในปี 

พ.ศ. 2561 รายงานข่าวแรกเกดิเมือ่ปลายเดือนมกราคม 

ผู้เสียชีวิตเป็นผู้บริหารสถานศึกษาระดับสูง ฆ่าตัวตาย

โดยใช้วิธีจุดเตาถ่านอั้งโล่วางในรถ ข่าวน้ีเป็นข่าว

ครึกโครมพาดหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ทุกฉบับ 

หนังสือพิมพ์ไทยรัฐพาดหัวข่าวว่า “รมควันตายสุด
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พสิดารจดุเตาถ่านไว้เบาะหลงัปิดกระจก! หลบัไปเลย”15 

ในเนือ้ข่าวมกีารบรรยายถึงวธิกีารกระท�า ส่วนหนงัสอืพมิพ์

เดลินิวส์ลงภาพประกอบเป็นเตาถ่านอั้งโล่วางอยู่หลัง

เบาะหน้า16 เมื่อเดือนกุมภาพันธ์มีข่าวผู้กระท�าเป็น

ข้าราชการระดบัสงู17 ต่อมาเดือนมนีาคม มข่ีาวพาดหน้า

หนึง่ผูก้ระท�าวิธีนีใ้นวนัเดียวกนั 3 จังหวดั 3 เหตกุารณ์18 

ในปี พ.ศ.2561 มีข่าวการฆ่าตัวตายด้วยวิธีรมควันถ่าน

รวม 32 ข่าว (21 เหตกุารณ์) ต่อมาในปี พ.ศ.2562 มข่ีาว

การฆ่าตัวตายด้วยวิธีรมควันถ่านของผู้มีชื่อเสียงใน

สังคมไทยติดๆ กันตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ถึงมิถุนายน 

ซึง่อยูใ่นช่วงเดยีวกนักบัการเพิม่ขึน้ของการรายงานข่าว

หนังสือพิมพ์เกี่ยวกับการฆ่าตัวตายด้วยวิธีนี้ โดยตลอด

ปีพ.ศ. 2562 พบสูงถึง 124 ข่าว (81 เหตุการณ์) โดย 

6 เดือนแรกเกิด 33 เหตุการณ์ 6 เดือนหลังเกิด 

48 เหตุการณ์ (รูปที่ 1) 

รูปท่ี 2 แสดง estimated linear trend ของ

ผู ้ฆ่าตัวตายด้วยวิธีนี้ในข่าวของแต่ละเดือนตั้งแต่

มกราคม พ.ศ. 2561-ธันวาคม พ.ศ. 2562 ผู้ฆ่าตัวตาย

ด้วยวิธีน้ีพบมีแนวโน้มเพิ่มจ�านวนขึ้นอย่างมีนัยส�าคัญ

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�าส่วนใหญ่เป็นเพศชาย (ร้อยละ 65.5) 

อายเุฉลีย่ 38.92 ± 11.12 ปี ร้อยละ 90.8 มสัีญชาตไิทย 

บุคคลจากเอเชีย ได้แก่ เกาหลีใต้ 3 ราย (เป็นข่าวจาก

ต่างประเทศทั้งหมด) มาเลเซีย ฮ่องกง และจีน ประเทศ

ละ 1 ราย บคุคลจากตะวนัตกได้แก่สหรฐัอเมรกิา 3 ราย 

และอังกฤษ 2 ราย

รูปที่ 1 กราฟเส้นแสดงจ�านวนเหตุการณ์การฆ่าตัวตายด้วยวิธีรมควันจากข่าวหนังสือพิมพ์ต่อช่วง 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�าพบท�าในห้องพัก 30 ราย (ร้อยละ 

25.2) และท�าในที่แคบได้แก่ท�าในรถยนต์ 83 ราย 

(ร้อยละ 69.7) และห้องน�า้ 6 ราย (ร้อยละ 5) การกระท�า 

2 วิธีหลังน้ีรวมพบเสียชีวิต 88 ราย (ร้อยละ 98.9) 

ส่วนการรมควันในห้องพักแทบท้ังหมดท�าในที่พักของ

ตนเอง มีเพียง 1 รายที่ท�าในห้องพักโรงแรม ส่วนใหญ่

เป็นการกระท�าเดี่ยว (ร้อยละ 88.2) การฆ่าตัวตายร่วม

กันพบ 7 เหตุการณ์ จ�านวน 14 ราย (ตารางที่ 1) 

ประกอบด้วย การฆ่าตวัตายของคูส่ามภีรรยา 5 เหตกุารณ์ 

การฆ่าตวัตายของมารดาหรอืบดิาและบตุร 2 เหตุการณ์ 

ผู้กระท�าแทบทั้งหมดเสียชีวิตจากวิธีนี้ (ร้อยละ 

95.8) จากการวิเคราะห์ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการเสียชีวิต 

พบปัจจยัทีค่วามส�าคญัทางสถติ ิได้แก่ เพศ (p=0.047) 

และสถานที่รมควัน (p=0.014) เมื่อน�าทั้งสองปัจจัยมา

วเิคราะห์ต่อร่วมกนัโดยสถติ ิbinary logistic regression 

พบว่ามีเพียงปัจจัยเดียวท่ีมีความส�าคัญทางสถิติคือ

สถานที่รมควัน โดยการรมควันในที่แคบ ได้แก่ รถยนต์ 

ห้องน�้า มีความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตสูงกว่าการรมควัน

ในห้องพัก 10.96 เท่า (95% CI = 1.14-105.74, p = 

0.038) 

จากรายงานข่าวพบเหตุการณ์เกิดข้ึนในทุก

ภูมิภาค โดยพบสูงสุดที่จังหวัดชลบุรี 24 ราย ตามด้วย

กรงุเทพมหานคร (15 ราย) ปทมุธาน ี(10 ราย) เชยีงใหม่ 

(9 ราย) สมทุรปราการ (8 ราย) นนทบรุ ี(6 ราย) นครปฐม 

(5 ราย) ระยอง (4 ราย) นครราชสีมา (3 ราย) และภูเก็ต 

(3 ราย) เป็นต้น ในช่วงหลังการฆ่าตัวตายด้วยวิธีนี้พบ

แพร่หลายมากข้ึน ในปี พ.ศ.2561 พบใน 13 จังหวัด 

และ พ.ศ.2562 พบใน 27 จังหวัด โดยจังหวัดใหญ่จะ

พบผู้ใช้วิธีนี้บ่อยกว่าจังหวัดเล็ก
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ผู ้วิจัยได้ศึกษาลักษณะการน�าเสนอข่าวของ

หนังสือพิมพ์ 3 ฉบับ จ�านวนข่าวทั้งหมด 189 ข่าว 

(ตารางที่ 2) พบว่ามี 3 ข่าวที่เนื้อหาส่งเสริมให้เห็นข้อดี

ของวิธีนี้ เช่น “มีความเชื่อว่าเป็นศิลปะการฆ่าตัวตาย

อย่างสวยงาม ชีวิตหลังความตายจะมีแต่ความสุข”19 

มีจ�านวนหนึ่งระบุว่าการท�าเป็นทางออกของปัญหา 

(ร้อยละ 6.6) แทบทั้งหมดระบุรายละเอียดอุปกรณ์ที่ใช้ 

(ร ้อยละ 96.2) และการเตรียมสถานที่ในบางข่าว 

(ร้อยละ 22.5) ตวัอย่างเช่น ““ภายในห้องยงัพบเทยีนไข 

รวมทั้งถ่านไม้ที่ยังไม่ได้ใช้ และพบเศษเถ้าถ่านอยู่ใน

กระทะไฟฟ้าจ�านวนหนึง่ นอกจากนียั้งพบถงุพลาสตกิสี

ด�าแปะทับด้วยสก๊อตเทปใส อุดปิดบริเวณช่องประตู

และขอบหน้าต่างรอบห้อง อีกทั้งพบข้อความเขียนใส่

กระดาษแปะเอาไว้หลังห้อง ... (ลงข้อความอย่าง

ละเอียด)”20 ด้านปัจจัยกระตุ้นพบระบุถึงปัญหาการเงิน 

(ร้อยละ 31.3) โรคทางจติเวช (ร้อยละ 22.5) และปัญหา

ความสัมพันธ์ (ร้อยละ 19.2) พบการใช้ภาพเหตุการณ์

จริงประกอบ 68 ข่าว (ร้อยละ 37.4) ได้แก่ สภาพศพ 

สถานท่ีและอปุกรณ์ท่ีใช้ มกีารน�าเสนอจดหมายลาตาย 

(ร้อยละ 33.3) และแทบท้ังหมดไม่ได้ให้ข้อมูลวิธีการ

ดูแลตนเองเบื้องต้นหรือข้อมูลสายด่วนสุขภาพจิต 

(ร้อยละ 98.4)

ในช่วง พศ.2550-พ.ศ.2560 ซึ่งเป็นช่วงที่มีการ

ฆ่าตัวตายวิธีนี้ประปราย ผู้วิจัยพบว่ามีการพาดหัวข้อ

ข่าวว่า “ฆ่าตวัตายพสิดาร” “ฆ่าตวัตายพลิกึ” ถงึ 10 ข่าว

จากข่าวทั้งหมด 16 ข่าว ในช่วง 3 เดือนแรกของปี พ.ศ.

2561 ซึ่งพบการฆ่าตัวตายด้วยวิธีนี้บ่อยขึ้นก็มีพาดหัว

ข่าวเช่นนี้ และแม้ในปี พ.ศ. 2562 ซึ่งมีข่าวการฆ่าตัว

ตายด้วยวิธีรมควันถ่านเพิ่มข้ึนมาก ก็ยังพบมีการพาด

หัวข่าวว่าตายพิสดารอยู่บ้าง

ตารางที่ 1 ลักษณะของบุคคลในข่าวการฆ่าตัวตายด้วยการรมควันและการเปรียบเทียบระหว่างผู้เสียชีวิตกับ

ไม่เสียชีวิต (จ�านวนทั้งหมด 119 ราย)

จ�านวนรวม  

(ร้อยละ) (n=119)

จ�านวนผู้เสียชีวิต 

(ร้อยละ) (n=114)

จ�านวนผู้ไม่เสียชีวิต 

(ร้อยละ) (n=5)

p-value

เพศ 

หญิง

ชาย

41 (34.5) 37 (32.5) 4 (80.0) 0.047*
78 (65.5) 77 (67.5) 1 (20.0)

อายุ

น้อยกว่า 25

26-59

มากกว่า 59

12 (10.1) 11 (9.6) 1 (20.0) 0.544
102 (85.7) 98 (86.0) 4 (80.0)

5 (4.2) 5 (4.4) 0 (0)

สถานที่

บ้าน อะพาร์ตเมนต์ หอพัก โรงแรม

รถยนต์ ห้องน�้า

30 (25.2) 26 (22.8) 4 (80.0) 0.014*
89 (74.8) 88 (77.2) 1 (20.0)

ลักษณะการฆ่าตัวตาย 

ฆ่าตัวตายเดี่ยว

ฆ่าตัวตายร่วมกัน

105 (88.2) 101 (88.6) 4 (80.0) 0.471

14 (11.8) 13 (11.4) 1 (20.0)

* statistically significant at p value < 0.05
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ตารางที่ 2 ลักษณะการน�าเสนอข่าวการฆ่าตัวตายด้วยวิธีรมควัน (พ.ศ. 2553-2562)

ลักษณะการน�าเสนอข่าว จ�านวน (ร้อยละของจ�านวนข่าว)
เนื้อหาส่งเสริมให้เห็นข้อดี

เป็นทางออกของปัญหา 12 (6.6)
การตายที่น่าอภิรมย์ 0 (0)
ไม่น่ากลัว 1 (0.5)
เหมือนการนอนหลับ 1 (0.5)

การบอกรายละเอียดวิธีการ
อุปกรณ์ที่ใช้ 175 (96.2)
การเตรียมสถานที่ 41 (22.5)
การใช้ยาเกินขนาดร่วมด้วย 14 (7.7)
การใช้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 9 (4.9)

ปัจจัยกระตุ้น
ปัญหาการเงิน 57 (31.3)
โรคจิตเวช 41 (22.5)
ปัญหาความสัมพันธ์ 35 (19.2)
โรคประจ�าตัวอื่น 13 (7.1)
ปัญหาครอบครัว 3 (1.6)
อื่นๆ (การเรียน การงาน คดีความ ฯลฯ) 16 (8.8)

รูปภาพจริงประกอบ 
สถานที่ 54 (29.7)
สภาพศพ 45 (24.7)
อุปกรณ์ที่ใช้ 30 (16.5)

การน�าเสนอรายละเอียดจดหมายลาตาย
มี 61 (33.5)

การให้ข้อมูลการดูแลตนเองเบื้องต้น
ไม่ระบุ 179 (98.4)

พบว่าหนังสือพิมพ์มักมีการพาดหัวข้อข่าวเพื่อ

ดึงดูดความสนใจ เช่น “ดีเจเน็ตไอดอลดังรมควันฆ่าตัว

ตายคารถป่วยซึมเศร้า”21 “ฮิตรมควัน 2 ราย 2 ศพ”22 

“อนาถรมควัน 3 ศพ ปลิดชีวิตช็อกในวันเดียวกัน สอง

รายแรกสุมไฟเตาถ่านในรถ หญิงป่วยซึมเศร้า-ชาย

เครียด อีกรายสาว 27 จุดเตาปิ ้งคาห้อง”23 “สลด 

‘หนุ่ม41’ เศร้าเมียตาย เปิดเพลงรัก รมควันคารถ”24 ใน

ปี พ.ศ.2562 พบข่าวฆ่าตัวตายด้วยวิธีรมควันถ่านเป็น

ข่าวหน้าหนึ่งในหนังสือพิมพ์ถึง 78 ข่าว (ร้อยละ 59)

วิจารณ์
อัตราการเสียชีวิตจากการฆ ่าตัวตายของ

ประเทศไทยโดยรวมอยู่ประมาณ 6 ต่อแสนประชากร 

โดยจ�านวนผูเ้สยีชวีติในช่วง 5 ปีหลงั ได้แก่ พ.ศ.2558= 

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 พบสูงข้ึน

จากปีก่อนหน้าร้อยละ 8.9 และพ.ศ.2562 พบสงูขึน้จาก
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ปีก ่อนหน้าร ้อยละ 18.9 ซึ่งการพบสถิติสูงขึ้นใน

ช่วงหลังๆ อาจเป็นผลจากปัญหาด้านเศรษฐกิจตกต�่า

ของประเทศ สถติกิารฆ่าตวัตายในปี พ.ศ.2562 ทีส่งูขึน้

มาก เป็นจากกองยุทธศาสตร์และแผนงาน กระทรวง

สาธารณสุขได้ปรับการตรวจสอบข้อมูลสถิติการฆ่าตัว

ตาย จากเดิมซึ่งใช้ข้อมูลเฉพาะจากบันทึกในมรณบัตร

ของกระทรวงมหาดไทย มาใช้ข้อมูลจากรายงานการ

เสียชีวิตจากการฆ่าตัวตาย รง506s ของกรมสุขภาพจิต 

ประกอบด้วย การมีรายละเอียดการฆ่าตัวตายที่ชัดเจน

ขึ้นนี้จึงน่าจะเป็นส่วนให้พบสถิติการฆ่าตัวตายโดยวิธี

รมควันในพ.ศ.2562 สูง 32 ราย จากเดิมที่แทบไม่พบ

สถิติการฆ่าตัวตายโดยวิธีนี้เลย

จ�านวนผู้ฆ่าตัวตายด้วยวิธีรมควันท่ีพบเพิ่มข้ึน

ส่วนหนึ่งอาจสัมพันธ์กับจ�านวนการฆ่าตัวตายโดยรวม

ที่สูงขึ้น อย่างไรก็ตาม จากข้อจ�ากัดด้านการบันทึก

สาเหตุการตายดังกล่าวข้างต้น จึงท�าให้ผู ้วิจัยไม่

สามารถแสดงสัดส่วนการฆ่าตัวตายด้วยวิธีรมควัน

เทียบกับการฆ่าตัวตายทั้งหมดในแต่ละปีได้

ผู ้วิจัยศึกษาข้อมูลสถิติการเสียชีวิตจากกอง

ยุทธศาสตร์และแผนงานย้อนหลังเพียงสิบปี เนื่องจาก

จากการสบืค้นจากข่าวหนงัสอืพมิพ์พบว่าการฆ่าตวัตาย

โดยวิธีรมควันพบมากเพียงช่วงปี พ.ศ. 2561-2562 จึง

ต้องการดูว่าช่วงสิบปีก่อนหน้านี้มีสถิติการฆ่าตัวตาย

โดยวิธีรมควันสูงโดยที่ไม่มีรายงานข่าวหรือไม่ อย่างไร

ก็ตามจากข้อมูลสถิติการเสียชีวิตจากกองยุทธศาสตร์

และแผนงานกลับพบการฆ่าตัวตายโดยวิธีรมควันมาก

ใน พ.ศ.2562 เพียงปีเดียว (32 ราย) ซึ่งต�่ากว่าจ�านวนที่

รายงานในข่าวมาก (81 ราย) และในปี พ.ศ.2561 ไม่พบ

สถิติการเสียชีวิตด้วยวิธีดังกล่าว ขณะที่พบข่าวการ

ฆ่าตวัตายโดยวธิดีงักล่าว 21 ราย จากข้อจ�ากดัทางการ

บันทึกสถิติดังกล่าวผู้วิจัยจึงไม่ได้ศึกษาข้อมูลสถิติการ

เสยีชวีติจากกองยทุธศาสตร์และแผนงานในปีก่อนหน้า

นั้นเพิ่มเติมอีก

ข่าวการฆ่าตัวตายด้วยวิธีรมควันถ่านรายแรก

เกิดที่ฮ่องกง เม่ือปี พ.ศ. 2541 อย่างไรก็ตามต้ังแต่ปี 

พ.ศ. 2541-2549 ไม่พบข่าวการฆ่าตัวตายด้วยวิธี

ดังกล่าวในหนังสือพิมพ์ไทย ในช่วง 10 ปีหลังเกิดการ

ฆ่าตัวตายด้วยวิธีรมควันเหตุการณ์แรกในประเทศไทย

พบการฆ่าตวัตายด้วยวธินีีน้้อยมาก การฆ่าตวัตายด้วย

วธิน้ีีเพ่ิมมากขึน้อย่างชัดเจนในปี พ.ศ.2561 จากข่าวการ

เสียชวีติท่ีน่าสนใจ ร่วมกบัการบรรยายข่าวตลอดจนการ

ลงภาพประกอบของหนังสือพิมพ์ ช่วงต้นปี พ.ศ.2562 

มข่ีาวการเสยีชวีติของผูม้ชีือ่เสยีง หรอืเป็นข่าวทีน่่าสนใจ

ติดต่อกันหลายข่าว จึงท�าให้การรับรู ้ถึงวิธีการน้ีย่ิง

แพร่หลายมากขึ้น ดังจะเห็นได้ว่าในปี พ.ศ.2562 พบมี

จ�านวนจงัหวดัทีม่ข่ีาวผูฆ่้าตัวตายด้วยวธิน้ีีสงูมากกว่าปี 

พ.ศ.2561 กว่าเท่าตัว อาจกล่าวได้ว่าเมื่อสิ้นสุดปี พ.ศ.

2562 แทบไม่มีใครที่ไม่รู้จักการฆ่าตัวตายด้วยวิธีนี้ 

ลักษณะทั่วไปของบุคคลท่ีฆ่าตัวตายในการ

ศึกษานี้ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุอยู ่ในวัยผู ้ใหญ่

ตอนต้น สอดคล้องกับการศึกษาอื่นในต่างประเทศ26-29 

และพบว่าส่วนใหญ่เกิดในพื้นที่กรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล หรือตามจังหวัดใหญ่ๆ ในแต่ละภูมิภาค 

ได้แก่ ชลบุรี  เชียงใหม่ นครราชสีมา และภูเก็ต 

ซึง่สอดคล้องกับผลการศกึษาในประเทศไต้หวนัและจีน

ทีพ่บการกระจกุตวัของการฆ่าตวัตายด้วยวธิรีมควนัถ่าน

ในเขตเมอืงหรือเมอืงใหญ่ซึง่แตกต่างจากการฆ่าตวัตาย

วิธีอื่น13, 30 

อัตราการเสียชีวิตด้วยวิธีรมควันถ่านในการ

ศึกษาน้ีพบร้อยละ 95.8 ซึ่งจัดว่าสูงมากเมื่อเทียบกับ

รายงานจากประเทศอื่น เช่น Cheng และคณะ13 ศึกษา

ข่าวจากหนงัสอืพมิพ์ในประเทศจนีระหว่าง พ.ศ. 2541-

2557 พบอัตราการเสียชีวิต ร้อยละ 74.7ส่วนการศึกษา

ของ Chen และคณะ10 ในไต้หวันพบอัตราการเสียชีวิต 

ร้อยละ 81.1 ทั้งนี้อาจเป็นจากสถานที่ใช้รมควันต่างกัน 

โดยการศึกษาน้ีพบผู้ฆ่าตัวตายส่วนใหญ่ท�าในท่ีแคบ
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ได้แก่รถยนต์และห้องน�้า (ร้อยละ 74.8) ขณะที่รายงาน

ข่าวจากจนีพบว่ากว่าครึง่ท�าในห้องพกัโรงแรม13 และใน

ไต้หวันพบผู้ท�าในรถและห้องน�้าเพียงร้อยละ 46.610 

การฆ่าตัวตายในการศึกษาน้ีส่วนใหญ่เป็นการ

ฆ่าตวัตายเด่ียว ต่างจากการศกึษาในจนีทีพ่บว่าเป็นการ

ฆ่าตัวตายร่วมกันถึงร้อยละ 59.613 และการศึกษาใน

ไต้หวันพบประมาณร้อยละ 2510 การศึกษาในจีนเม่ือ

เร็วๆ น้ีพบว่าเริ่มมีกรณีการนัดฆ่าตัวตายร่วมกันผ่าน

ทางอินเทอร์เน็ตมากขึ้น ที่น่าสนใจคือ ร้อยละ 80 ของ

การฆ่าตัวตายใช้วิธีรมควันถ่านในห้องพักโรงแรมหรือ

บ้านเช่า31 อย่างไรก็ตาม ตราบปัจจุบันในประเทศไทย

ยังไม่มีรายงานข่าวกรณีการนัดกันฆ่าตัวตาย 

ในช่วงปีพ.ศ. 2561 หลงัการเสียชีวติของผูบ้รหิาร

ระดับสูง เร่ิมมีผู ้ฆ่าตัวตายด้วยวิธีนี้ตามมาบ่อยขึ้น 

สือ่มวลชนให้ความสนใจเนือ่งจากเห็นว่าเป็นวิธทีีแ่ปลก

ใหม่ส�าหรบัประเทศไทย ดงัจะพบว่าก่อนหน้านีม้กีารใช้

ค�าว่า “ตายพสิดาร” ค่อนข้างบ่อย หากมผีูฆ่้าตวัตายโดย

วิธีนี้หนังสือพิมพ์ก็มักลงข่าวกันแทบทุกฉบับ ท�าให้การ

ใช้วธินีีใ้นการฆ่าตวัตายเร่ิมอยูใ่นความคุน้เคยของผูอ่้าน 

แม้การน�าเสนอข่าวของหนังสือพิมพ์ไทยในเชิง

บ่งบอกถงึข้อดขีองการฆ่าตวัตายโดยวธีิรมควนัถ่านนัน้

มีน ้อย เมื่อเทียบกับทางฮ ่องกงและไต ้หวัน 9, 32 

แต่ประเดน็ท่ีน่าเป็นห่วงคอื หนังสือพมิพ์ไทยมกัน�าเสนอ

ข่าวการฆ่าตัวตายในลักษณะท�าให้น่าสนใจ ในท�านอง

เดียวกันกับข่าวอาชญากรรม เช่น ลงข่าวหน้าหนึ่งหาก

เห็นว่าเป็นข่าวใหญ่ได้ ใช้ค�าพาดหัวข่าวหรือเขียนข่าว

เพื่อให้ดูน่าสนใจ บอกรายละเอียดการกระท�า มีภาพ

อุปกรณ์ที่ใช ้และสถานที่กระท�า หรือลงข้อความ

จดหมายลาตายอย่างละเอียด ขณะที่ในต่างประเทศ

ส่วนใหญ่สื่อมวลชนจะค่อนข้างระมัดระวังในการน�า

เสนอข่าวการฆ่าตวัตาย10, 33 ดงัเช่น ในการศกึษาการน�า

เสนอข่าวการฆ่าตัวตายด้วยวิธนีีใ้นหนงัสอืพมิพ์ไต้หวนั

จ�านวน 301 ฉบับ (ค.ศ.1998-2002) ไม่พบว่ามีการ

ลงข่าวนีใ้นหน้าหนึง่เลย และมีการลงภาพประกอบเพยีง

ร้อยละ 4.3 เท่าน้ัน10 ในญี่ปุ่นก่อนหน้านี้มีลงข่าวการ

ฆ่าตวัตายวธินีีใ้นหน้าหนึง่ประมาณร้อยละ 3.7 แต่หลงั

มีการเสนอแนะจากองค์กรต่างๆ พบว่าสื่อหนังสือพิมพ์

ให้ความส�าคัญกับประเด็นดังกล่าวและปฏิบัติตามเป็น

ล�าดับแรก33 ขณะที่ในการศึกษานี้พบว่าปี พ.ศ.2562 

หนังสอืพมิพ์ไทยการลงข่าวการฆ่าตวัตายโดยวธิรีมควัน

ถ่านในหน้าหนึ่งถึงร้อยละ 59

ในแง่การน�าเสนอข่าวของหนงัสอืพมิพ์ การศกึษา

ต่างๆ พบว่า ปัจจัยส�าคัญที่ท�าให้การฆ่าตัวตายด้วยวิธี

นี้แพร่หลายยิ่งขึ้น ได้แก่ การลงข่าวในหน้าหนึ่ง การน�า

เสนอแบบท�าให้ข่าวเด่น สะเทือนใจ ดึงดูดความสนใจ

จากผู้อ่าน และการลงวิธีการท�าอย่างละเอียด5, 33, 34 

การศึกษาโดยการสัมภาษณ์ผู้รอดชีวติจากการฆ่าตัวตาย

ด้วยวิธีรมควันถ่านในไต้หวันพบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการ

เลือกวิธี ดังกล ่าวได ้แก ่การได ้รับข ้อมูลจากข ่าว

หนังสือพิมพ์32 การฆ่าตัวตายด้วยวิธีรมควันถ่านเป็นวิธี

ที่ต้องมีการวางแผนและการเตรียมอุปกรณ์พอสมควร 

ดังนัน้การน�าเสนอข่าวทีใ่ห้รายละเอยีดการเตรยีมสถานที่ 

รวมไปถึงอุปกรณ์ท่ีใช้ จึงมีผลต่อการเลือกใช้วิธีน้ีใน

ประชากรกลุ่มเสี่ยงได้ ในผู้มีความเสี่ยงต่อการเกิด

พฤติกรรมการฆ่าตัวตายนั้น ปัจจัยเสี่ยงส�าคัญประการ

หน่ึงคือ การมีโอกาสเข้าถึงอุปกรณ์ท่ีใช้ฆ่าตัวตาย 

(physical availability) Florentine และ Crane35 

ได้เสนอมุมมองท่ีน่าสนใจว่า การได้อ่านได้เห็นข่าว

ลักษณะนี้ซ�้าๆ อาจท�าให้เกิดความคิดหรือภาพวิธีการ

ฆ่าตวัตายดงักล่าวผดุขึน้มาได้ (cognitive availability) 

ซึ่งอาจเป็นปัจจัยส�าคัญในการเลือกวิธีฆ่าตัวตาย

ดังกล่าวในผู้เปราะบางได้ 

การศึกษาในไต้หวันพบว่า การน�าเสนอข่าว

การฆ่าตวัตายด้วยวธิรีมควนัถ่านเริม่พบเพิม่ขึน้ใน พ.ศ.

2543 และสงูสดุในต้นปี พ.ศ.2545 จากนัน้ข่าวนีเ้ริม่ลดลง 

อย่างไรก็ตามอัตราการเสียชีวิตของประชากรจากการ
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ฆ่าตัวตายด้วยวิธีรมควันยังคงพบสูงอยู่9 ซึ่งบ่งชี้ว่าเมื่อ

การฆ่าตัวตายด้วยวิธีใหม่เป็นท่ีรับรู้กันอย่างแพร่หลาย

ในสงัคมจนไม่รูส้กึกนัว่าแปลก แม้ในช่วงหลงัทีม่กีารน�า

เสนอข่าวนี้น้อย การฆ่าตัวตายด้วยวิธีนี้ก็ยังเป็นทาง

เลือกหนึ่งในการกระท�า

มาตรการส�าคัญในการป้องกันการฆ่าตัวตาย

ที่ส�าคัญ ได้แก่ การให้ความรู้เร่ืองการป้องกันการ

ฆ่าตัวตายแก่ประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์ 

การจ�ากดัอปุกรณ์ทีใ่ช้ท�าร้ายตนเอง การคดักรองในกลุม่

เสีย่ง การให้การดแูลรกัษาในผูป่้วยจติเวชทีม่คีวามเสีย่ง

รวมทั้งการติดตามอย่างต่อเน่ือง การระมัดระวังใน

การน�าเสนอข่าว และการให้ค�าปรึกษาฉุกเฉินทาง

โทรศัพท์หรืออินเทอร์เน็ต36 

ในระดับมหภาค พบว่าการจ�ากัดการเข้าถึง

อุปกรณ์ที่ใช้ในการฆ่าตัวตาย เช่น การยกเลิกการใช้ 

สารเคมทีางการเกษตรทีเ่ป็นอนัตราย การมทีีก่ัน้บรเิวณ

ที่สูง การจ�ากัดปริมาณยาที่จ�าหน่าย เป็นมาตรการที่ได้

ผลในการลดการเสียชีวิตจากการฆ่าตัวตาย36 ในด้าน

การป้องกันการฆ่าตัวตายโดยรมควันถ่านมีการทดลอง

ในฮ่องกงและไต้หวันพบว่าการควบคุมการจ�าหน่าย

โดยทางร้านค้าไม่วางถงุถ่านบนชัน้วางของ แต่ให้มีการ

จัดเก็บและจ�าหน่ายต่อเม่ือลูกค้าถามซ้ือเท่านั้น พบว่า

สามารถลดการฆ่าตัวตายโดยวิธีนี้ได้ อย่างไรก็ตาม

พบว่าการน�าไปใช้มปัีญหาอปุสรรคเนือ่งจากทางร้านค้า

ไม ่มีสถานที่จัดเก็บและมีความไม่สะดวกในการ

จ�าหน่าย37, 38

การป้องกันการฆ่าตวัตายในทางการแพทย์ได้แก่

การให้การรักษาโรคทางจิตเวชของผู้ป่วยอย่างเต็มท่ี 

โดยเฉพาะการให้ยาแก้ซึมเศร้าในขนาดที่เพียงพอใน

โรคซึมเศร้า การใช้ยาโคลซาปีนในผู้ป่วยโรคจิตเภท39 

และยาลิเทียมในผู้ป่วยโรคอารมณ์สองขั้ว40 อย่างไร

ก็ตามยังไม่มีการศึกษาถึงการรักษาที่ เจาะจงกับ

การฆ่าตัวตายโดยวิธีรมควันถ่าน

ข้อจ�ากัดของการศึกษา
จากข้อจ�ากัดด้านการบันทึกสาเหตุการตายใน

ฐานสถิติข้อมูลการฆ่าตัวตายของประชากรไทย ท�าให้

ผู ้วิจัยไม่อาจศึกษาจ�านวนผู้เสียชีวิตตลอดจนปัจจัย

ส่วนบุคคลในผู้ใช้วิธีการน้ีได้ การศึกษาน้ีจึงใช้ฐาน

ข้อมูลจากการรายงานข่าวทางหนังสือพิมพ์เป็นหลัก 

ซึ่งมีผู้กระท�าจ�านวนหนึ่งที่ไม่เป็นข่าว และอาจมีข้อจ�ากัด

ด้านความครบถ้วนและแม่นย�าของข้อมูล เนื่องจาก

หนังสือพิมพ์จะเลือกเน้ือที่เสนอข่าวตามจ�านวนและ

ความน่าสนใจของแต่ละข่าวในแต่ละวนั ตลอดจนแหล่ง

ข้อมลูของข่าวอาจไม่ตรงกับข้อเทจ็จรงิ โดยเฉพาะปัจจยั

กระตุ้น นอกจากนี้ ปัจจุบันการน�าเสนอข่าวไม่ได้จ�ากัด

อยู่เฉพาะแต่ทางหนังสือพิมพ์เท่านั้น ยังมีช่องทางใน

การน�าเสนออื่นๆ เช่น การเสนอข่าวทางโทรทัศน์ หรือ

ทางอินเทอร์เน็ต เป็นต้น ท�าให้แหล่งข้อมูลในปัจจุบันมี

ปริมาณและความหลากหลายและเข้าถึงง่ายมากกว่า

แต่ก่อน

สรุป
แม้การฆ่าตัวตายด้วยวิธีรมควันถ่านรายแรกจะ

เกิดขึ้นในไทยเมื่อ พ.ศ.2550 แต่มีข่าวการเสียชีวิตจาก

วิธีนี้น้อยมาก กระทั่งเมื่อ 2 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ.2561-

2562) ซึ่งพบข่าวการใช้วิธีนี้สูงข้ึนอย่างชัดเจนและมี

แนวโน้มจะเพิม่ขึน้อกี อาจกล่าวได้ว่าการฆ่าตวัตายด้วย

วธิรีมควนัถ่านเป็นวธิกีารอบุตัใิหม่ของการฆ่าตวัตายใน

ประเทศไทย เนือ่งจากเพิง่เป็นวธิทีีร่บัรูก้นัอย่างกว้างขวาง

เมื่อปี พ.ศ.2561 การป้องกันการแพร่หลายของ

การฆ่าตวัตายวธิใีหม่นีจ้งึเป็นเรือ่งทีต้่องให้ความส�าคญั 

โดยหนงัสอืพมิพ์ควรหลกีเลีย่งการลงข่าวการฆ่าตวัตาย

ในหน้าหน่ึง การน�าเสนอข่าวเพื่อดึงดูดความสนใจ 

การบรรยายรายละเอียดวิธีการกระท�า ตลอดจนควรให้

ข้อมูลวิธีการดูแลตนเองเบื้องต้นเพ่ือเป็นประโยชน์แก่

สังคม ปัจจุบันสื่อในรูปแบบอื่นมีบทบาทมากขึ้น 
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โดยเฉพาะสื่อบนอินเทอร์เน็ต ซึ่งควรปฏิบัติในแนวทาง

เดียวกัน ในต่างประเทศได้มีการพัฒนาแนวทางใน

การน�าเสนอข่าวการฆ่าตวัตาย และสือ่สารมวลชนมกีาร

ปฏิบัติตามมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว33, 41, 42 

หน่วยงาน/องค์กรที่เก่ียวข้องควรมีการพัฒนา

แนวทางส�าหรับสื่อสารมวลชนในการน�าเสนอข่าว

การฆ่าตวัตายตลอดจนส่งเสริมให้มกีารปฏบิตัติาม และ

ควรมีมาตรการทางสาธารณสุขเพื่อป้องกันการเพิ่มข้ึน

ของการฆ่าตัวตายด้วยวิธีนี้
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