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บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์ เพือ่ ทบทวนวรรณกรรมและรวบรวมองค์ความรูใ้ นปัจจุบนั เกีย่ วกับปัจจัยทีเ่ กีย่ วข้อง
และทฤษฎีที่น�ำมาใช้ในการอธิบายการฆ่าตัวตายในวัยรุ่น
วิธกี ารศึกษา: เป็นการทบทวนวรรณกรรมเชิงลึก ในฐานข้อมูลออนไลน์ทมี่ หี ลักฐานเชิงประจักษ์
ในระดับสากล โดยมุง่ เน้นให้ครอบคลุมเรือ่ งตามวัตถุประสงค์ แล้วน�ำมาวิเคราะห์ระดับคุณภาพ
หลักฐานทางวิชาการ สังเคราะห์และสรุปเป็นองค์ความรู้
ผลการศึกษา ปัจจัยเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายในวัยรุ่นประกอบด้วย ภาวะซึมเศร้า โรคจิตเภท
วิตกกังวล มีประวัติฆ่าตัวตายมาก่อน ความผิดปกติของบุคลิกภาพ การใช้สารเสพติด อยู่ใน
ครอบครัวที่ขาดความผูกพัน พ่อแม่มีประวัติเคยฆ่าตัวตาย ความรู้สึกด้อยค่า เหตุการณ์ส�ำคัญ
ในชีวติ ทีน่ ำ� มาสูค่ วามเครียดอย่างมาก ใช้การเผชิญปัญหาทีไ่ ม่เหมาะสม ซึง่ แตกต่างกันไปตาม
เพศภาวะ ทฤษฎีที่น�ำมาอธิบายการฆ่าตัวตายในวัยรุ่น ได้แก่ ทฤษฎีอีริคสัน (Erikson’s theory)
ทฤษฎีเหตุและผลในการฆ่าตัวตาย (rational-suicide theory) ทฤษฎีมุมมองเชิงนิเวศวิทยา
ต่อการฆ่าตัวตาย (ecological perspective approach) และทฤษฎีระบบครอบครัว (family
system theory)
สรุป การท�ำความเข้าใจเกี่ยวกับปัจจัยและทฤษฎีในการอธิบายการฆ่าตัวตายมีความส�ำคัญ
ควรน�ำไปพัฒนาผสมผสานให้เหมาะสมต่อการจัดบริการที่มีผลต่อการป้องกันการฆ่าตัวตายใน
วัยรุ่นที่มีความเสี่ยง โดยค�ำนึงถึงความแตกต่างของบริบทในแต่ละพื้นที่
ค�ำส�ำคัญ การฆ่าตัวตาย ปัจจัยเสี่ยง ทฤษฎี วัยรุ่น การทบทวนวรรณกรรม
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ABSTRACT
Objective : To review the literature and collected the current body of knowledge about
risk factors and theories associated with suicide in adolescence.
Methods : A narrative reviews of the literature was selected from electronic databases.
This focused on the objective of reviewing evaluating the level of evidence, synthesis
and summarizing to the body of current knowledge
Results : Risk factors associated with suicide in adolescence consisting of depression,
schizophrenia, anxiety, previous attempted suicide, personality traits, drug abuse, living
in poor attachment family, parental history of suicide attempts, low self-esteem, stressful
life events, using inappropriate coping strategies. These factors are different in gender.
The theories of suicide in adolescents including Erikson’s theory, the rational-suicide
theory, the ecological perspective approach suicide theory and family system theory
Conclusion : Understanding about risk factors and theories associated with suicide in
adolescence are important. It should be integrated, appropriate and responsive service
suicide prevention programs to adolescents who at risk of suicide and concern with
different context of local area.
Keywords : suicide, risk factors, theory, adolescents, review literature
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บทน�ำ

ในทุ ก ปี จ ะมี ค นเกื อ บล้ า นคนที่ ต ายด้ ว ยการ
ฆ่าตัวตาย โดยอัตราการฆ่าตัวตายของประชากรโลก
ในทุกกลุ่มอายุ เป็น 16 ต่อแสนประชากร หรือมีคน
ฆ่าตัวตาย 1 ราย ในทุก 40 วินาที การฆ่าตัวตายเป็น
สาเหตุลำ� ดับที่ 2 ของการตายในประชากรอายุ 15-29 ปี
รองจากอุบัติเหตุจากการจราจร1 การฆ่าตัวตายส�ำเร็จ
ในวัยรุ่นอายุ 15-19 ปี จาก 220 ประเทศทั่วโลกพบ
อัตรา 7.4 ต่อแสนประชากร เพศชาย 10.5 หญิง 4.12
ความชุกของการมีความคิดอยากฆ่าตัวตายในวัยรุ่น
มี ป ระมาณร้ อ ยละ 15-25 ในขณะที่ ป ระมาณการ
ความชุกชั่วชีวิตในการพยายามฆ่าตัวตาย ในวัยรุ่นอยู่
ที่ ร้อยละ 1.3-3.8 ในเพศชาย และร้อยละ 1.5-10.1
ในผู ้ ห ญิ ง 3 ส� ำ หรั บ ประเทศไทย จากการศึ ก ษาการ
ฆ่าตัวตายของวัยรุน่ ไทย พ.ศ.2539-25464 พบว่า อัตรา
การตายของวัยรุ่นอายุ 10-24 ปี เฉลี่ย 6.92 ต่อแสน
ประชากร ส่วนข้อมูลปัจจุบันปี พ.ศ. 2554 พบการ
ฆ่าตัวตายของวัยรุ่นไทยอายุ 20-24 ปี มีอัตรา 6.01
ต่อแสนประชากร อายุ 15-19 ปี อัตรา 3.43 ต่อแสน
ประชากร โดยทีอ่ ตั ราการฆ่าตัวตายภาพรวมในทุกกลุม่
อายุของประเทศ 6.03 ต่อแสนประชากร5
มีการศึกษาเชิงส�ำรวจพบว่าวัยรุ่นชายไทยใน
โรงเรียนมัธยมศึกษา พบว่าร้อยละ 4 ที่คิดและวางแผน
เกี่ยวกับการฆ่าตัวตาย6 เฉพาะในกรุงเทพมหานคร
มีวยั รุน่ มัธยมปลาย ร้อยละ 6.1 ทีเ่ คยพยายามฆ่าตัวตาย
ในจังหวัดเชียงใหม่ พบมีนกั เรียนมัธยมชาย ร้อยละ 5.7
และนักเรียนหญิง ร้อยละ 7.4 เคยพยายามฆ่าตัวตาย7
การฆ่าตัวตายในวัยรุ่นเป็นปัญหาที่ต้องการการ
ป้องกันและแก้ไข เนื่องจากมีความรุนแรง อ่อนไหว
ต่อความรู้สึกของสังคม ยิ่งอายุน้อยเพียงใด ยิ่งน�ำมา
ซึ่งความรู้สึกสะเทือนใจต่อสังคมและน�ำมาซึ่งความ
สูญเสีย ทัง้ จิตใจ เศรษฐกิจ สังคม ในการทีจ่ ะท�ำให้วยั รุน่
คนหนึ่งได้เติบโตขึ้นมาตามปกติและท�ำงานหารายได้
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ท�ำประโยชน์ให้ครอบครัวและสังคม แต่ต้องมาหยุด
อนาคตเนื่องจากการฆ่าตัวตาย หรือเกิดความพิการ
เนื่ อ งจากพยายามฆ่ า ตั ว ตายแต่ ไ ม่ ส� ำ เร็ จ ที่ ส� ำ คั ญ
คือ ลักษณะการฆ่าตัวตายของวัยรุ่น มีความแตกต่าง
จากวัยผู้ใหญ่ โดยเกี่ยวข้องกับความหุนหัน พลันแล่น
ขาดวุฒิภาวะ ความนึกคิดใคร่ครวญ ไตร่ตรอง ขาด
ความอดทนต่อสถานการณ์ที่ก่อให้เกิดความทุกข์ใจ8
จึงมีโอกาสเกิดได้ง่าย อีกทั้งการพยายามฆ่าตัวตายใน
วัยรุน่ มีความถีม่ ากกว่าวัยผูใ้ หญ่ โดยเฉพาะเมือ่ เกิดการ
พยายามฆ่าตัวตายครัง้ แรก มักจะมีการพยายามฆ่าตัว
ตายซ�้ำอีก โดยพบว่ามีวัยรุ่นถึง ร้อยละ 10 ที่พยายาม
ฆ่าตัวตายซ�้ำ ใน 1 ปี และจะมากขึ้นเป็น ร้อยละ 20
ภายใน 7 ปีหรือมากกว่านั้น โดยวัยรุ่นที่ถือว่ามีความ
เสี่ยงในการพยายามฆ่าตัวตายสูงที่สุดคือ วัยรุ่นชาย
ที่มีอายุในช่วง 16-19 ปี ที่มีปัญหาสุขภาพจิตและ
จิตเวช โดยเฉพาะเมื่อเกิดโรคร่วมกับการใช้สารเสพ
ติด มีอารมณ์หุนหันพลันแล่น บุคลิกภาพก้าวร้าว หรือ
มีอาการทางจิต และโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีประวัติเคย
พยายามฆ่าตัวตายมาก่อน9
การท� ำ ความเข้ า ใจปั จ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การ
ฆ่ า ตั ว ตายและทฤษฎี ที่ น�ำ มาอธิ บายการฆ่ า ตั ว ตาย
ของวัยรุ่นมีความส�ำคัญต่อการน�ำมาประยุกต์ใช้เพื่อ
วางแผนการป้องกันและช่วยเหลือวัยรุ่นที่มีความเสี่ยง
ต่อการฆ่าตัวตาย การศึกษานี้เป็นส่วนหนึ่งของการ
ศึกษาเพื่อพัฒนาเครื่องมือคัดกรองความเสี่ยงต่อการ
ฆ่ า ตั ว ตายในวั ย รุ ่ น ไทย มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ สื บ ค้ น
ประเมินคุณภาพและรวบรวมองค์ความรูจ้ ากวรรณกรรม
ที่ มี ก ารเผยแพร่ แ ละเกี่ ย วข้ อ งกั บ การฆ่ า ตั ว ตายใน
วัยรุ่น ในเรื่องเพศภาวะ ปัจจัยเสี่ยง และทฤษฎีที่น�ำมา
ใช้อธิบายการฆ่าตัวตายในวัยรุ่น
นิยามศัพท์
การฆ่าตัวตายส�ำเร็จ (committed suicide)
หมายถึง พฤติกรรมที่บุคคลท�ำร้ายตนเอง ฆ่าตนเอง
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จากความตัง้ ใจทีจ่ ะท�ำให้ตนเองตาย จนมีผลท�ำให้ตาย
จากพฤติกรรมการฆ่าตัวเอง
การพยายามฆ่าตัวตาย (suicidal attempted)
หมายถึ ง พฤติ ก รรมที่ บุ ค คลพยายามท� ำ ร้ า ยตั ว เอง
ฆ่าตัวเอง หรือท�ำให้ตัวเองได้รับบาดเจ็บอย่างชัดเจน
จากความตั้งใจที่จะท�ำให้ตนเองตาย แต่ไม่ตาย
ปัจจัยเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย (suicidal risk
factors) หมายถึง ปัจจัยทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการ
ฆ่าตัวตาย การพยายามฆ่าตัวตายของบุคคล
ความคิดอยากฆ่าตัวตาย (suicidal ideation)
หมายถึง ความคิดที่บุคคลอยากตายไป โดยการฆ่าตัว
เองให้ตาย
โอกาสฆ่าตัวตายส�ำเร็จ (suicidality) หมายถึง
แนวโน้มทีจ่ ะฆ่าตัวตายส�ำเร็จ เป็นการรวมการพยายาม
ฆ่ า ตั ว ตาย และการมี ค วามคิ ด อยากฆ่ า ตั ว ตายเข้ า
ด้วยกัน ซึ่งในการทบทวนวรรณกรรมครั้งนี้ มุ่งเน้นไป
ที่ suicidality

วิธีการศึกษา

ผู้วิจัยมีการศึกษาตามขั้นตอน 4 ขั้นตอนดังนี้
1. ก�ำหนดเป้าหมาย ค�ำส�ำคัญในการสืบค้น
ซึ่งค�ำที่ใช้ในการสืบค้น ได้แก่ suicide, attempted
suicide, suicidal ideation, suicidality, gender, risk
factor, predictive factor, trigger factors, theory,
adolescents, teen, youth
2. ท� ำ การสื บ ค้ น ข้ อ มู ล จากฐานข้ อ มู ล
Cochrane database of systematic reviews,
MEDLINE, EMBASE, PubMED, Google Scholar,
Science Direct โดยสืบค้นหลักฐานเชิงประจักษ์ที่มี
การเผยแพร่ภายในระยะเวลา 10 ปี นับจาก ค.ศ. 20062016 หรือ พ.ศ. 2549-2559
3. ประเมินคุณภาพของหลักฐานเชิงประจักษ์
โดยใช้เกณฑ์ Oxford Centre for Evidence-based
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Medicine-levels of evidence (March 2009) เลือก
หลักฐานทางวิชาการที่ตรงกับเป้าหมายของการศึกษา
และมีระดับคุณภาพความน่าเชื่อถือในหลักฐานทาง
วิชาการในระดับดี คือ ใช้วิธีการวิจัยที่มีความน่าเชื่อถือ
โดยเป็นการศึกษาประเภท cohort study, case-control,
RCT, systematic review
4. รวบรวมและประมวลองค์ความรู้ที่ได้จาก
การทบทวนวรรณกรรม สรุปเป็นแนวคิดเพือ่ น�ำไปสูก่ าร
ปฏิบัติ

ผลการศึกษา

ปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการฆ่าตัวตายในวัยรุ่น
แบ่งออกเป็น 3 ปัจจัยหลัก ได้แก่
1. ปัจจัยส่วนบุคคล
1.1 เพศภาวะ (gender)
เพศภาวะกับการฆ่าตัวตายในวัยรุ่น
การศึกษาเกีย่ วกับเพศภาวะของการฆ่าตัวตาย
ในวัยรุน่ พบว่าเพศชายมีพฤติกรรมทีน่ ำ� มาซึง่ ความเสีย่ ง
เป็นผลทางลบต่อสุขภาพ และการได้รบั บาดเจ็บสูงกว่า
เพศหญิ ง ความเสี่ ย งในการฆ่ า ตั ว ตายส� ำ เร็ จ ของ
เพศชายสูงกว่าหญิง 2-4 เท่า ซึ่งตรงข้ามกับความคิด
อยากฆ่าตัวตายและการพยายามฆ่าตัวตาย ทีเ่ พศหญิง
จะมี อั ต ราสู ง กว่ า มากกว่ า เพศชาย 3-9 เท่ า อายุ ที่
เริ่มต้นในการพยายามฆ่าตัวตายเพศหญิงจะเริ่มที่อายุ
น้อยกว่าชาย3 นอกจากนี้พบว่าในเด็กอายุต�่ำกว่า 15 ปี
เด็กผูห้ ญิงจะมีการท�ำร้ายตัวเองสูงกว่าเด็กผูช้ าย 4-5 เท่า
และพบว่ า เด็ ก วั ย รุ ่ น ที่ พ ยายามฆ่ า ตั ว ตายมี ห ลาย
กรณีที่ไม่ต้องการตาย แต่อธิบายว่าการกระท�ำนี้บอก
ถึงความต้องการที่จะหยุดความรู้สึกที่วัยรุ่นทนไม่ได้
อีกต่อไป หรือเพียงต้องออกไปจากสถานการณ์ที่ท�ำให้
เจ็บปวดอย่างถึงที่สุด9
ความคิ ด และการพยายามฆ่ า ตั ว ตายใน
เพศหญิ ง มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ ระดั บ ความรุ น แรงของ
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อาการซึ ม เศร้ า โดยเฉพาะระดั บ ปานกลางถึ ง สู ง
การถู ก ทารุ ณ กรรมทางเพศ ความเครี ย ดและโรค
วิ ต กกั ง วล ส่ ว นในเพศชาย มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ การ
เป็นโรคความผิดปกติทางอารมณ์ โรคที่เกิดจากการ
ติดสุรา ซึ่งเพิ่มระดับความรุนแรงของความก้าวร้าว
และเลือกวิธีการที่จะท�ำให้ตายได้ส�ำเร็จ3 มีการศึกษา
ความแตกต่างของเพศภาวะในเรื่องความโกรธเพื่อใช้
ในการท�ำนายความคิดอยากฆ่าตัวตาย ของวัยรุ่นอายุ
13-15 ปีของประเทศเกาหลีใต้ โดยใช้แบบประเมิน
ความโกรธ (multidimensional anger inventory)
และแบบประเมิน ความคิดอยากฆ่าตัวตาย (suicidal
ideation questionnaire) พบว่าความโกรธเป็นตัวท�ำนาย
ความคิดอยากฆ่าตัวตายในเพศชาย ส่วนในเพศหญิง
จะมีทั้งความโกรธ และความไม่พึงพอใจในการใช้ชีวิต
ที่โรงเรียน เป็นตัวท�ำนายความคิดอยากฆ่าตัวตาย10
นอกจากนี้ยังพบว่าการฆ่าตัวตายในเพศหญิงมีความ
แตกต่างตามฤดูกาล โดยฤดูใบไม้ผลิมีการฆ่าตัวตาย
ต�่ ำ กว่ า ฤดู อื่ น อย่ า งมี นั ย ส� ำ คั ญ ทางสถิ ติ ในขณะที่
เพศชายไม่มีความแตกต่างตามฤดูกาล11
ในการอธิ บ ายความแตกต่ า งของการ
ฆ่าตัวตายตามเพศภาวะหญิงและชายสรุปได้ดังนี12.13
้
- ในเพศชายพบมีพฤติกรรมก้าวร้าว กล้าใช้
ความรุ น แรง หุ น หั น พลั น แล่ น มากกว่ า เพศหญิ ง
ซึ่ ง จะน� ำ มาสู ่ ก ารใช้ วิ ธี ก ารที่ ท� ำ ให้ ก ารฆ่ า ตั ว ตาย
ประสบความส�ำเร็จ เช่นการแขวนคอ การใช้สารพิษ
คาร์บอนมอนอกไซค์ การใช้ปืน ส่วนในเพศหญิงใช้วิธี
การกินสารพิษ ซึ่งมีผลในการถึงแก่ชีวิตต�่ำกว่า
- มีความเป็นไปได้ทจี่ ะมีอคติ (bias) ในการ
รายงานและจัดแบ่งประเภทการตายที่อาจท�ำให้เกิด
ความแตกต่างระหว่างเพศภาวะในการฆ่าตัวตาย โดย
เคยมีการโต้แย้งว่าเมื่อผู้หญิงฆ่าตัวตาย จะได้รับการ
ยอมรับทางวัฒนธรรมต�่ำกว่าเมื่อเพศชายฆ่าตัวตาย
ผลกระทบที่ชัดเจนคืออาจท�ำให้ไม่มีการบันทึกหรือ
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ตัดสินชีข้ าดว่าเพศหญิงฆ่าตัวตาย ดังนัน้ การฆ่าตัวตาย
ของเพศหญิงบางส่วนอาจอยู่ภายใต้การไม่บันทึก และ
การที่เพศหญิงส่วนใหญ่ฆ่าตัวตายโดยใช้สารพิษหรือ
ใช้ยา ซึง่ บางครัง้ อาจไม่สามารถระบุได้ชดั เจนว่าเป็นการ
ฆ่าตัวตาย ยกเว้นบางประเทศเช่น จีน ที่รายงานว่า
เพศหญิ ง มี ก ารฆ่ า ตั ว ตายมากกว่ า เพศชาย โดยใช้
สารพิษในการเกษตร ซึ่งหาได้ง่าย
- เพศหญิงมีความอดทนมากกว่า และน�ำ
ความอดทนมาปรับตัวเพือ่ อยูก่ บั สิง่ แวดล้อมได้งา่ ยกว่า
- ความแตกต่ า งระหว่ า งจิ ต พยาธิ ส ภาพ
(psychopathology) ปัญหาสุขภาพจิตที่เกี่ยวข้องกับ
การพยายามฆ่าตัวตาย พบว่าในเพศหญิงที่เป็นโรคแพนิค
(panic disorder) จะมี ค วามเสี่ ย งในการพยายาม
ฆ่าตัวตายมากกว่าเพศชาย ในขณะที่พบโรคติดสุรา
ในเพศชายได้มากกว่า รวมทั้งการใช้สารเสพติดที่ผิด
กฎหมาย อย่ า งไรก็ ต ามมี ก ารศึ ก ษาที่ พ บว่ า การใช้
สารเสพติด (substance abuse) และการเป็นโรคซึมเศร้า
(depression) เป็นตัวท�ำนายพฤติกรรมการฆ่าตัวตาย
ของวัยรุ่นอายุ 17-18 ปี ได้ทั้งเพศชายและหญิง แต่
สาเหตุเหนี่ยวน�ำแตกต่างกัน กล่าวคือเพศหญิงมักจะ
เกิดโรคความผิดปกติทางอารมณ์ (โรคซึมเศร้า) ขณะที่
เพศชายเกิดจากการใช้สารเสพติด (substance abuse)
และการมี พ ฤติ ก รรมรุ น แรง (violence behavior)
ต่อต้านสังคม (antisocial behaviors) รวมทั้งปัญหาใน
โรงเรียน (school related problem)
- ค ว า ม แ ต ก ต ่ า ง ร ะ ห ว ่ า ง จิ ต สั ง ค ม
(psychosocial) ประเด็นทางจิตสังคมที่น�ำมาอธิบาย
ความแตกต่ า งของเพศภาวะในการฆ่ า ตั ว ตายคื อ
บทบาทในการปกป้องเด็กซึ่งได้รับการสนับสนุนให้มี
ความรับผิดชอบปกป้องเด็กผู้หญิงมากกว่า เด็กผู้หญิง
จึงได้รับการปกป้องจากผู้ปกครองมากกว่า นอกจากนี้
ยังพบว่าเพศหญิงจะแสวงหาความช่วยเหลือ เมื่อเกิด
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ปัจจัยเสี่ยงและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการฆ่าตัวตายในวัยรุ่น : การทบทวน
วรรณกรรมเชิงลึก
ปัญหาทางอารมณ์มากกว่าเพศชาย เช่น การใช้โทรศัพท์
ขอความช่วยเหลือ
- ปัญหาการถูกทารุณกรรม ขืนใจทางเพศ
ในเด็กและวัยรุ่น เป็นปัจจัยเสี่ยงที่ชัดเจนในการน�ำมา
สู่การพยายามฆ่าตัวตาย โดยเฉพาะในเพศหญิงที่เป็น
เหยือ่ ในการถูกข่มขืน ล่วงละเมิดจากวัยรุน่ ชาย จะท�ำให้
เกิดภาวะซึมเศร้า สิ้นหวัง และสูญเสียการท�ำหน้าที่ใน
ครอบครัว การทารุณกรรมทางเพศเป็นปัจจัยที่ชัดเจน
ท� ำ ให้ มี ค วามเสี่ ย งสู ง ในการคิ ด วางแผนฆ่ า ตั ว ตาย
การท�ำให้ตัวเองได้รับบาดเจ็บเป็น 10 เท่าและมีความ
เสี่ยงสูงในการพยายามฆ่าตัวตายเป็น 15 เท่า เมื่อ
เปรี ย บเที ย บกั บ เด็ ก วั ย รุ ่ น ชายที่ ไ ม่ ไ ด้ ถู ก ล่ ว งละเมิ ด
ทารุณกรรมทางเพศ
1.2 ยีน (gene)
อัตราการฆ่าตัวตายของฝาแฝดไข่ใบเดียวกัน
สูงกว่าฝาแฝดทีเ่ ป็นไข่คนละใบ (ร้อยละ 24.1 และ 2.8)
การพยายามฆ่าตัวตายมีความเกี่ยวข้องทางพันธุกรรม
ประมาณ ร้อยละ 17-45 ในญาติทมี่ ผี พู้ ยายามฆ่าตัวตาย
โดยไม่ได้เกี่ยวกับการเกิดโรคทางจิตเวช
มีการศึกษาที่เกี่ยวกับโครโมโซมที่ท�ำให้คน
พยายามฆ่าตัวตาย เป็นโครโมโซม 2p11, 2p12, และ
2p, 5q, 6q, 8p, 11q, และ Xq การศึกษารายงานการ
ฆ่ า ตั ว ตายในสายเลื อ ดของผู ้ ฆ ่ า ตั ว ตาย พบความ
เกี่ ย วโยงกั บ โครโมโซม 6q25.2 ในระบบซี โ รโทนี น
(serotonergic system) ซึ่ ง เป็ น ยี น ในการส่ ง ผ่ า น
serotonin 1A (5-HT1A), serotonin 1B (5-HT1B),
และ 5-HT2A เป็นตัวจับ (receptors) monoamine
oxidase A (MAOA) ซึ่งเป็น เอนไซม์ที่ท�ำให้ลดระดับ
ของ serotonin และ tryptophan hydroxylase ซึ่ง
ยับยัง้ การสังเคราะห์เอนไซม์ serotonin โดยตรวจพบใน
ผู้มีพฤติกรรมการฆ่าตัวตาย พบว่ายีน TPH2 เกี่ยวข้อง
กับ การฆ่าตัวตายและภาวะซึมเศร้า พบความสัมพันธ์
ที่เกี่ยวข้องกันระหว่างยีนพันธุกรรม 5-HTTLPR ซึ่งจะ
เพิ่มความเสี่ยงในการฆ่าตัวตายและภาวะซึมเศร้าที่
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ตอบสนองต่อเหตุการณ์ส�ำคัญที่ก่อให้เกิดความเครียดสูง
ในชีวิต (stressful life events) ส่วนเด็กที่มี MAOA
gene ในระดั บ ต�่ ำ จะท� ำ ให้ เ กิ ด พฤติ ก รรมต่ อ ต้ า น
สังคม (antisocial behavior ) และเพิ่มความไวต่อการ
ถูกกระตุ้น (greater impulsivity) ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยง
ในการฆ่าตัวตายของเพศชาย14 นอกจากนี้การศึกษา
prospective study พบว่าบุตรที่เกิดจากคนที่เป็นโรค
ความผิดปกติทางอารมณ์ทมี่ ปี ระวัตพิ ยายามฆ่าตัวตาย
เปรียบเทียบกับบุตรทีเ่ กิดจากคนทีเ่ ป็นโรคความผิดปกติ
ทางอารมณ์แต่ไม่มีประวัติพยายามฆ่าตัวตาย พบว่า
บุตรที่เกิดจากผู้ที่มีประวัติการฆ่าตัวตายมีอุบัติการณ์
การฆ่าตัวตายสูงกว่า ถึง 6.5 เท่าโดยปัจจัยท�ำนายที่มี
นัยส�ำคัญของการเกิดเหตุการณ์การฆ่าตัวตายคือการ
เป็นโรคความผิดปกติทางอารมณ์ มีโอกาสสูงเป็น 7 เท่า
(OR=7.0; 95%CI=1.5-3.2)15
1.3 การมี อ าการซึ ม เศร้ า ที่ รุ น แรง
(severe depressive symptom) โรคซึมเศร้า พบได้
ร้อยละ 49-64 ในวัยรุ่นที่ฆ่าตัวตายส�ำเร็จ9 มีการศึกษา
แบบ cohort study พบว่า วัยรุ่นที่มีอาการซึมเศร้า
รุนแรงมีความเสี่ยงในการฆ่าตัวตายมากกว่าวัยรุ่นที่
ไม่มีอาการซึมเศร้า โดยวัยรุ่นที่มีอาการซึมเศร้าท�ำให้
เกิดความเสี่ยงในการฆ่าตัวตาย 8.78 เท่าของคนที่ไม่มี
อาการ (OR = 8.78; 95%CI 1.15-67.11) นอกจากนี้
ยังพบว่าวัยรุน่ ทีไ่ ด้รบั วินจิ ฉัยเป็นโรคซึมเศร้า เมือ่ ติดตาม
เป็นระยะเวลา 10 ปีขึ้นไป จนเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ พบว่า
มีร้อยละ 7.7 ที่ฆ่าตัวตาย16 การศึกษาแบบ cohort
study พบว่าวัยรุน่ ทีม่ อี าการซึมเศร้ามีความเสีย่ งในการ
พยายามฆ่าตัวตายสูงกว่าวัยรุ่นที่ไม่มีอาการ 1.29 เท่า
(OR =1.29;95% CI 1.23-1.35)17 การศึกษาแบบ cross
sectional study พบว่าวัยรุน่ ทีม่ อี าการซึมเศร้า มีความ
เสีย่ งในการคิดฆ่าตัวตาย 44 เท่า (OR = 44.05;95%CI
3.25-5.04)18 มีความเสี่ยงในการพยายามฆ่าตัวตาย
6.6 เท่า (OR = 6.61; 95%CI =4.05-10.79)19
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1.4 มีความผิดปกติทางจิต เป็นโรคจิตเภท
(schizophrenia) การศึกษาแบบ cohort study พบว่า
ผูท้ เี่ ป็นโรคจิตเภท มีความเสีย่ งในการฆ่าตัวตายสูงกว่า
คนที่ไม่ได้เป็น 33.6 เท่า (OR =33.6; 95%CI 17.8763.11)20 ความเสี่ยงในการฆ่าตัวตายของวัยรุ่นที่เป็น
โรคจิตเภทมีสงู กว่าผูป้ ว่ ยจิตเภทวัยผูใ้ หญ่และวัยสูงอายุ
อย่ า งมี นั ย ส� ำ คั ญ โดยมี สู ง กว่ า วั ย ผู ้ ใ หญ่ 3 เท่ า
โดยเฉพาะใน 2 ปีแรก21
การทบทวนวรรณกรรมอย่ า งเป็ น ระบบ
(systematic review ) ที่เป็นปัจจุบันพบว่าปัจจัยเสี่ยง
ในการฆ่ า ตั ว ตายของผู ้ ป ่ ว ยโรคจิ ต เภท คื อ การเป็ น
วัยรุน่ เพศชาย เคยพยายามฆ่าตัวตาย หลายครัง้ มีอาการ
ซึมเศร้า มีอาการประสาทหลอนและหลงผิด ไม่รับรู้ใน
การเจ็บป่วยของตัวเอง มีโรคทางกายเรื้อรังร่วมด้วย
มีประวัติคนในครอบครัวฆ่าตัวตาย และการใช้สุรายา
เสพติด22
1.5 มีประวัตเิ คยพยามฆ่าตัวตายมาก่อน
วัยรุ่นที่เคยฆ่าตัวตายเพียง 1 ครั้งเพิ่มความเสี่ยงใน
การฆ่าตัวตายซ�้ำถึง 15 ครั้ง ร้อยละ 30 ของผู้พยายาม
ฆ่ า ตั ว ตายทั้ ง หมดเคยฆ่ า ตั ว ตายอี ก 2-3 ครั้ ง ในปี
เดียวกัน และร้อยละ 14 เคยพยายามฆ่าตัวตาย 4 ครั้ง
ในปีเดียวกัน23 การศึกษาแบบ longitudinal study 2 ปี
พบว่าวัยรุ่นที่เคยมีประวัติ ฆ่าตัวตายมาก่อนมีความ
เสี่ยงในการฆ่าตัวตาย 20.13 เท่า ของวัยรุ่นที่ไม่มี
ประวัติเคยฆ่าตัวตาย (OR = 20.13; 95% CI 1.83220.55)15
1.6 ปั จ จั ย ร่ ว มในเรื่ อ งบุ ค ลิ ก ภาพ
การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบศึกษา personality
traits ที่มีความสัมพันธ์กับความคิดอยากฆ่าตัวตาย
การพยายามฆ่าตัวตาย และการฆ่าตัวตายส�ำเร็จ พบว่า
ความสิ้นหวัง (hopelessness) เป็นปัจจัย ทีมีความ
ส�ำคัญในการพยากรณ์การพยามฆ่าตัวตายและการฆ่า
ตัวตายส�ำเร็จของบุคคล ทัง้ นีห้ ากมีความสิน้ หวังร่วมกับ
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มีบุคลิกภาพเดิมแบบหวั่นไหวง่าย (neuroticism) และ
เป็นคนทีช่ อบเปิดเผย (extroversion) จะมีความเสีย่ งใน
การเกิดพฤติกรรมการฆ่าตัวตายสูงสุด นอกจากนีย้ งั พบ
ในคนที่มีบุคลิกภาพก้าวร้าว (aggression) หุนหันพลัน
แล่น (impulsivity) โกรธง่าย (anger) อารมณ์แปรปรวน
ง่ายไม่มั่นคง (irritability) ไม่เป็นมิตร (hostility) และ
วิตกกังวล (anxiety)24
1.7 การใช้สารเสพติด/การติดสุรา ใน
วั ย รุ ่ น ชายที่ ไ ด้ รั บ การวิ นิ จ ฉั ย เป็ น substance use
disorders มีความเสี่ยงในการฆ่าตัวตายสูงกว่าคนที่
ไม่เป็น 5.09 เท่า (OR = 5.09; 95 %CI 2.81-9.25)25
เช่นเดียวกับที่พบในการศึกษาแบบ retrospective
study ว่าคนทีใ่ ช้ยาเสพติดในวัยเด็กมีความเสีย่ งในการ
ฆ่าตัวตาย 3 เท่าของคนทีไ่ ม่ใช้ (OR = 3.0; 95% CI 2.53.6) คนที่ติดสุราในวัยรุ่นมีความเสี่ยงในการฆ่าตัวตาย
5 เท่า (OR = 5.0; 95% CI 4.1-6.2)26 รวมทั้งการศึกษา
แบบ cross sectional survey ในประเทศไทยที่พบว่า
วัยรุน่ ไทยทีม่ กี ารใช้สรุ ามีความเสีย่ งในการคิดฆ่าตัวตาย
2.32 เท่า (OR = 2.32, 95% CI 1.21-4.44)7
1.8 มี ป ระวั ติ เ คยถู ก ท� ำ ร้ า ยร่ า งกาย/
ทารุณกรรมทางเพศ การศึกษาแบบ retrospective
cohort study พบว่าคนทีม่ ปี ระวัตเิ คยถูกท�ำร้ายร่างกาย
/ทารุณกรรมทางเพศในวัยรุ่น อย่างน้อย 1 ครั้ง พบว่า
ร้อยละ3.8 ที่มีการพยายามการฆ่าตัวตายอีก 2-5 ครั้ง
(p< .001)26
1.9 การมีเหตุการณ์ในชีวติ ทีไ่ ม่พงึ ประสงค์
(adverse stressful life events) และก่อให้เกิด
ความเครียด ทั้งที่มีหรือไม่มีการเจ็บป่วยทางจิต จาก
การศึกษาเหตุการณ์ในชีวิตก่อนที่จะฆ่าตัวตายส�ำเร็จ
ของวัยรุน่ พบว่าการฆ่าตัวตายทีไ่ ม่มกี ารเจ็บป่วยทางจิต
มีความเกีย่ วข้องกับเหตุการณ์ทางลบทีไ่ ม่พงึ ประสงค์ใน
ชีวติ 3 เดือนก่อนจะฆ่าตัวตายโดยเฉพาะ 1 สัปดาห์กอ่ น
ฆ่าตัวตาย ซึง่ เป็นเหตุการณ์ในเรือ่ งสัมพันธภาพระหว่าง
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ปัจจัยเสี่ยงและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการฆ่าตัวตายในวัยรุ่น : การทบทวน
วรรณกรรมเชิงลึก
บุคคล และเรื่องที่เกี่ยวกับกฎหมาย เช่น ถูกจับกุม
ฟ้ อ งร้ อ งหรื อ ถู ก พิ พ ากษา 27 เช่ น เดี ย วกั บ การศึ ก ษา
รูปแบบการท�ำนายพฤติกรรมเสีย่ งในการฆ่าตัวตายของ
วัยรุ่นไทย พบว่า เหตุการณ์ชีวิตในทางลบและความ
ครุ่นคิด (rumination) ที่ส่งผ่านความตึงเครียดทาง
อารมณ์(emotional distress) มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
เสี่ยงในการฆ่าตัวตายของวัยรุ่นไทย28
1.10 การใช้วิธีการเผชิญปัญหาที่ไม่มี
ประสิทธิภาพ (ineffective coping strategies) การศึกษา
แบบ cross sectional survey ในวั ย รุ ่ น ประเทศ
เกาหลี พบว่าตัวแปรการใช้วิธีการเผชิญปัญหาที่ไม่มี
ประสิทธิภาพมีความเสี่ยงในการฆ่าตัวตาย 1.08 เท่า
(OR = 1.08, p = 0.002)18
1.11 รั ก ร่ ว มเพศ (homosexual) หรื อ
ผู้รักร่วมสองเพศ (bisexual) มีการศึกษาที่พบว่า
วัยรุ่นที่เป็นรักร่วมเพศ หรือไบเช็คชวล มีความเสี่ยงใน
การพยายามฆ่าตัวตายสูงกว่า9 และความเสี่ยงจะเพิ่ม
ขึ้นหาก ครอบครัวไม่ยอมรับ การเป็นรักร่วมเพศ เช่น
เกย์ เลสเบี้ยน หรือเป็นรักร่วมสองเพศของวัยรุ่น จะมี
ความสั ม พั น ธ์ กั บ การพยายามฆ่ า ตั ว ตายของวั ย รุ ่ น
ถึง 8.35 เท่า (OR =8.35 ,95% CI 3.90-17.85) เมื่อ
เปรียบเทียบกับวัยรุ่นที่ครอบครัวให้การยอมรับ29
1.12 การได้รับยา antidepressant ในกลุ่ม
selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs)
มีการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ systematic
review และ meta-analysis ที่เป็นปัจจุบัน โดยเลือก
การศึกษาที่เป็นรายงานทางคลินิก (clinical report)
ที่มีการปกปิดสองทาง (double blind) เกี่ยวกับผลการ
ใช้ SSRI ต่อการฆ่าตัวตาย (suicidality) ในวัยรุน่ พบว่า
การใช้ SSRI มีความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย 2.39 เท่า
(OR=2.39,95% CI=1.31-4.33) 30 เช่ น เดี ย วกั บ
systematic review ของ observation study ที่พบว่า
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SSRI เพิม่ ความเสีย่ งในการฆ่าตัวตายในวัยรุน่ 1.92 เท่า
(OR=1.92, 95% CI 1.51-2.44)31
2. ปัจจัยด้านครอบครัว
2.1 ปั จ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ พ่ อ แม่ แ ละ
คนในครอบครัว การศึกษา cross-sectional survey
พบว่าปัจจัยเกี่ยวกับครอบครัวที่มีความเสี่ยงต่อการ
ฆ่ า ตั ว ตายในวั ย รุ ่ น จี น ได้ แ ก่ ครอบครั ว ที่ พ ่ อ แม่ มี
พฤติกรรมทีไ่ ม่เหมาะสม (เช่น มีการดุดา่ การลงโทษทาง
กายอย่างรุนแรง การควบคุมลูกมากเกินไป ท�ำความ
คาดหวั ง ของพ่ อ แม่ ไ ม่ ส� ำ เร็ จ มี สั ม พั น ธภาพที่ ไ ม่ ดี
ขัดแย้งกัน) (OR=1.76; 95% CI 1.59, 1.95; p<.001),
การแยกทางของพ่อแม่ (OR=1.30; 95% CI 1.22, 1.40;
p<.oo1) และปัญหาทางสังคมของสมาชิกในครอบครัว
(OR=1.25; 95% CI 1.15 - 1.35;p<.001)23 เช่นเดียวกับ
การศึกษา cross-sectional survey ในวัยรุ่นเกาหลี
พบว่าวัยรุน่ ทีเ่ ป็นบุตรของพ่อแม่ทที่ ำ� หน้าทีไ่ ม่ดี มีความ
เสี่ยงต่อการพยายามฆ่าตัวตาย 1.04 เท่า (OR = 1.04,
p = 0.029) 18 รวมทัง้ การศึกษา cross-sectional survey
ในประเทศไทย ที่พบว่า วัยรุ่นที่ขาดความผูกพันกับพ่อ
แม่มคี วามเสีย่ งในการเกิดความคิดฆ่าตัวตาย 2.26 เท่า
(OR = 2.26; 95% CI = 1.09-4.67)7 และปัจจัยกระตุ้น
ด้านครอบครัวต่อการพยายามฆ่าตัวตายของวัยรุ่น
ไทยจากการศึกษาเชิงคุณภาพตามการรับรู้ของวัยรุ่นที่
เคยพยายามฆ่าตัวตาย คือการใช้ค�ำพูดต�ำหนิที่รุนแรง
พูดประชดให้ไปตายจากแม่32
3. ปัจจัยด้านสังคม
3.1 การมีเพื่อนที่เคยมีประวัติพยายาม
ฆ่าตัวตาย หรือการท�ำตัวแปลกแยกจากสังคม
การศึกษา longitudinal survey พบว่าการ
มีเพื่อนที่มีประวัติฆ่าตัวตาย เพิ่มความเสี่ยงต่อการ
พยายามฆ่าตัวตาย ในวัยรุน่ ชาย 1.71 เท่า ( OR=1.71;
95% CI 1.095 - 2.671)วัยรุ่นหญิง เป็น 1.67 เท่า
(OR=1.68 ;95% C.I. 1.253 - 2.207) รวมทั้งการไม่มี
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เพื่อน หรือการแยกตัวจากสังคม มีความเสี่ยงท�ำให้
วัยรุน่ หญิง พยายามฆ่าตัวตาย 2 เท่า (OR = 2.01; 95%
CI,1.073-3.765)33
3.2 การเลียนแบบ (copy cat) สื่อมีผล
ท�ำให้วัยรุ่นเกิดการเลียนแบบพฤติกรรมการฆ่าตัวตาย
ในเรื่องวิธีการ และการที่ส่ือแสดงให้เห็นว่าวัยรุ่นที่
ฆ่าตัวตายได้ส�ำเร็จ มีชื่อเสียง เป็นวัยรุ่นที่ได้รับความ
สนใจให้ความส�ำคัญ ท�ำให้วัยรุ่นอยากฆ่าตัวตายเพื่อ
ท�ำให้ตนมีชื่อเสียงด้วย34 มีการศึกษาที่ศึกษาความ
สั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งสารคดี ที่ เ กี่ ย วข้ อ งการฆ่ า ตั ว ตาย
กับการฆ่าตัวตายของวัยรุ่น มี systematic review
การศึกษาที่มีรายงานว่าสื่อมีความเกี่ยวข้องกับการ
ฆ่าตัวตาย จ�ำนวน 56 เรื่อง ซึ่งส่วนใหญ่พบว่าสื่อมีผล
ต่อการฆ่าตัวตาย อย่างไรก็ตาม ผูว้ จิ ยั ได้ระบุวา่ รายงาน
ที่น�ำมาวิเคราะห์ อาจมีอคติในการรายงาน อีกทั้งไม่ได้
เป็นตัวแทนของข้อมูลการฆ่าตัวตายทีป่ รากฎในองค์กร
ส�ำนักงานที่รับผิดชอบ และมีแนวโน้มที่อาจจะรายงาน
เกินความเป็นจริงเกี่ยวกับการฆ่าตัวตาย เช่น การใช้
วิธกี าร ฆ่าตัวตายให้ตายส�ำเร็จทีพ่ บได้นอ้ ยในชีวติ จริง35
ทฤษฎีที่ใช้ในการอธิบายการฆ่าตัวตายในวัยรุ่น
จากการทบทวนวรรณกรรม พบว่ามีทฤษฎีทาง
จิตสังคมที่เกี่ยวข้องในการน�ำมาอธิบายการฆ่าตัวตาย
โดยผูเ้ ขียนได้จดั กลุม่ ไว้ 2 กลุม่ ได้แก่ ทฤษฎีทใี่ ช้อธิบาย
การฆ่าตัวตายในวัยรุ่นโดยตรง และทฤษฎีที่ใช้อธิบาย
การฆ่าตัวตายของบุคคล
1. ทฤษฎีทใี่ ช้อธิบายการฆ่าตัวตายในวัยรุน่
ประกอบด้วย 4 ทฤษฎี
1.1 ทฤษฎี พั ฒ นาการของ Erikson
(Erikson’s theories)
ตามทฤษฎีของอิริคสัน (1963,1968) ได้
กล่าวว่าช่วงวัยของชีวิตมี 8 ระยะ ซึ่งมีช่วงที่ต้องเผชิญ
กับวิกฤติที่ต้องการแก้ปัญหาทางบวก ความล้มเหลว
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ในการแก้ปัญหากระทบต่อพัฒนาการ และบุคลิกภาพ
ในทางลบ และเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายและ
พฤติกรรมเสี่ยงอื่นๆ
ทฤษฎี อิ ริ ค สั น เป็ น ทฤษฎี แ รกที่ ชี้ ใ ห้ เ ห็ น
ความส�ำคัญของบริบทสังคมในการท�ำความเข้าใจต่อ
พัฒนาการของบุคคล โดยมีสว่ นทีเ่ น้นถึงการฆ่าตัวตาย
โดยท�ำให้เข้าใจความหมายของความเบี่ยงเบนทาง
สังคม อารมณ์ ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมที่คุกคามต่อ
ชีวิตของบุคคล
ตามทฤษฎี อิ ริ ค สั น เมื่ อ พั น ธกิ จ ตาม
พั ฒ นาการแต่ ล ะระยะได้ รั บ การแก้ ไ ขปั ญ หา (เช่ น
วัยทารก : ความไว้วางใจ ไม่ไว้วางใจ วัยเด็ก : ความเป็น
อิสระเชื่อมั่น กับความสงสัยหรือขี้อาย วันก่อนเรียน :
ความคิดริเริ่มกับความรู้สึกผิด วัยเรียน : ความขยัน
หมั่นเพียรกับความด้อย) จะถูกน�ำมาพิจารณาถึงความ
สมบูรณ์ทางสุขภาพและไม่สมบูรณ์ทางสุขภาพของ
บุคคล เพือ่ ดูวา่ บุคคลจะจัดการกับพันธกิจในแต่ละช่วง
วัยได้อย่างไร
พัฒนาการของแต่ละคนแปรไปตามขอบเขต
ที่ความไว้วางใจได้รับการตอบสนอง ความล้มเหลว
ในการ ได้รับการตอบสนองหรือการสัมผัส จะน�ำมาซึ่ง
ความเป็นคนขี้อายและขี้ระแวงสงสัย อันเป็นอุปสรรค
ต่อพัฒนาการขั้นต่อไป ซึ่งท�ำให้มีการปรับตัวที่ผิดปกติ
ของเด็กทีส่ ะสมความโกรธภายในและภายนอกไว้ ความ
โกรธ แสดงออกมาเมือ่ บุคคลพบว่ามีสงิ่ ทีต่ นไม่ตอ้ งการ
ทางอารมณ์ สังคม ความโกรธน�ำมาซึง่ การแสดงออกถึง
ความรุนแรง มีพฤติกรรมที่คุกคามต่อชีวิตซึ่งเป็นผลมา
จากพัฒนาการที่ไม่ได้รับการตอบสนองความต้องการ
หากช่วงนี้วัยรุ่นสามารถพัฒนาความเชื่อมั่น
ในตัวเองโดยการท�ำสิ่งดีๆ อะไรบางอย่างขึ้นมา (เช่น
เรียนรู้ท่ีจะแสดงสมรรถนะหรือผลส�ำเร็จด้านการเรียน)
เขาจะน�ำความเชื่อมั่นติดตัวไปในอนาคตได้ ถ้าในช่วง
เวลานีค้ วามพยายามของพวกเขาเกิดความล้มเหลวและ
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ไม่ได้รับการประคับประคองสนับสนุนจากสิ่งแวดล้อม
รอบตัว เขาจะน�ำความรู้สึกว่าตนด้อยคุณค่าในตัวเอง
ติดตัวไปด้วยในช่วงพัฒนาการต่อไปของชีวิต ความ
วิตกกังวลจากการแยกจากพ่อแม่ และความบกพร่อง
ในหน้าทีข่ องพ่อแม่มคี วามสัมพันธ์กบั พฤติกรรมรุนแรง
ที่เกิดในช่วงวัยนี้ โดยเฉพาะในส่วนที่เกิดความขัดแย้ง
และความโกรธที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน
มีการน�ำทฤษฎีของ Erikson มาใช้ในการ
อธิบายการฆ่าตัวตายของวัยรุน่ โดย Portes และคณะ36
โดยอธิบายว่า วัยรุ่นพยายามที่จะจัดการกับปัญหาซึ่ง
เป็นประเด็นให้เกิดความสับสนในบทบาทของตัวเองใน
ช่วงที่เป็นวัยรุ่น วัยรุ่นต้องการค�ำตอบที่ว่า “ฉันคือใคร”
ตัง้ แต่การค้นหาตัวตนในเรือ่ งเพศ สังคม แนวคิดและมิติ
ทางอาชีพทีอ่ ยากจะเป็น และมักจะน�ำมาซึง่ ความเครียด
จากบริบทหลายอย่างที่มารวมกันในการค้นหาตัวเอง
เช่น การเปลี่ยนแปลงบทบาทระหว่างเพศชายกับหญิง
อาจท�ำให้เกิดการสับสนมากขึ้น ความเครียดที่มาจาก
สิ่งแวดล้อม เช่น แรงกดดันจากพ่อแม่ ในการคาดหวัง
อยากให้ ป ระสบความส� ำ เร็ จ ในการเรี ย น การย้ า ย
ครอบครัว การเข้าถึงยาเสพติดทีง่ า่ ย และแรงกดดันจาก
เพื่อน ส่งผลให้วัยรุ่นเกิดภาวะซึมเศร้า การฆ่าตัวตาย
คล้ายจะปรากฏเมื่อเกิดความเครียด จากความคิดที่ยัง
ไม่มีวุฒิภาวะ การขาดความเชื่อมโยงปฏิสัมพันธ์ทาง
อารมณ์ การไม่สามารถเผชิญกับปัญหาที่มันท่วมท้น
และหาทางออกที่ชัดเจนได้
วัยรุ่นบางคนเกิดความสับสนที่จะค้นพบตัว
ตนของตน การรูส้ กึ ด้อยกว่าคนอืน่ การเปลีย่ นแปลงทาง
ร่างกาย การสื่อสารที่ไม่ดีระหว่างสมาชิกในครอบครัว
ความขัดแย้งในครอบครัว ความคาดหวังจากพ่อแม่ที่
ต้องการให้ประสบความส�ำเร็จอย่างสูง และพ่อแม่ที่มี
พยาธิสภาพทางจิต เป็นปัจจัยเสี่ยง ของการฆ่าตัวตาย
ในวัยรุ่น ความคิดในการฆ่าตัวตาย มีความสัมพันธ์กับ
ความทุกข์ทนทางจิต แรงจูงใจในการฆ่าตัวตายของ

368

สุพัตรา สุขาวห และคณะ

วัยรุ่น เนื่องมาจากความขาดสติสัมปชัญญะ การไม่อยู่
ในโลกความเป็นจริง และความคิดที่ไร้เหตุผล
1.2 The Rational-Suicide Theory
เป็ น ทฤษฎี ที่ มี ก ารน� ำ มาอธิ บ ายการ
ฆ่าตัวตายในวัยรุน่ พัฒนาโดย Hamermesh และ Soss
ในปี ค.ศ.1974 แต่ผู้น�ำมาอธิบายที่เกี่ยวข้องกับการ
ฆ่าตัวตายคือ Cutler และคณะ37 การฆ่าตัวตายและภาวะ
ซึมเศร้ามีความเกีย่ วข้องอย่างชัดเจนกับวัยรุน่ โครงสร้าง
ของครอบครัวมีความส�ำคัญในการป้องกันวัยรุ่นจาก
การกระท�ำเหล่านี้ และมีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับ
ความสุขของวัยรุ่นกับสมาชิกครอบครัว แต่จะเสื่อมลง
ไปทันทีหากครอบครัวนั้นมีปัจจัยเสี่ยงที่กระตุ้นให้เกิด
การฆ่าตัวตาย เช่น อยู่กับพ่อแม่ที่มีพฤติกรรมหุนหัน
พลันแล่น มาเป็นระยะเวลายาวนาน การฆ่าตัวตายมัก
จะเกิดเมื่อความอ่อนแอไม่มีความสุขเพิ่มขึ้นสูง เมื่อ
บุคคลถูกลดคุณค่า ซึ่งเกินความเป็นจริง บุคคลมักจะ
ต้องการที่จะพยายามฆ่าตัวตายแม้จะไม่ได้อยากตาย
จริง
ค�ำอธิบายเกี่ยวกับความพยายามฆ่าตัวตาย
และการฆ่ า ตั ว ตายส� ำ เร็ จ ของวั ย รุ ่ น มี ค วามจริ ง ที่
เกี่ ย วข้ อ ง 2 ข้ อ ได้ แ ก่ ข้ อ แรกบุ ค คลมี ค วามรู ้ สึ ก
หลากหลาย ทุกคนมีช่วงเวลาที่ขึ้นสูงและต�่ำ ส�ำหรับ
วัยรุ่นความหลากหลายทางอารมณ์มีความส�ำคัญยิ่ง
ความรู้สึกที่ขึ้นสูงมักจะสูงกว่าและความรู้สึกที่ต�่ำมัก
จะต�ำ่ กว่ามากเมือ่ เทียบกับวัยผูใ้ หญ่ ความจริงข้อทีส่ อง
คือส�ำหรับวัยรุ่น ไม่มีแหล่งสนับสนุนทางการเงินที่เขา
สามารถใช้มันเพื่อให้มีอิทธิพลเหนือคนอื่น วัยรุ่นยังอยู่
ในจุดที่ปริมาณการใช้เงินมากกว่ารายได้ของตัวเอง ซึ่ง
ความจริงของสองข้อนี้ มีการน�ำมาอธิบายทฤษฎีการ
ฆ่าตัวตายของวัยรุ่น ได้เป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ 1) ทฤษฎี
กลยุทธ์ในการฆ่าตัวตาย (strategic suicide theory)
วัยรุ่นที่พยายามฆ่าตัวตายเป็นการส่งสัญญาณไปยัง
คนอื่นว่าเขาไม่มีความสุขและเป็นการลงโทษคนอื่นที่
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ท�ำให้พวกเขาไม่มีความสุข ในทฤษฎีนี้การพยายาม
ฆ่าตัวตายไม่ได้ต้องการให้ผลลัพธ์เป็นความตาย แต่
เป็นทางทีว่ ยั รุน่ ใช้เพือ่ มีอทิ ธิพลเหนือคนอืน่ โดยไม่ได้ใช้
เงินลงทุน 2) ทฤษฎีภาวะซึมเศร้า (depression theory)
มีหลายประเด็นทีท่ ำ� ให้วยั รุน่ ไม่มคี วามสุข วัยรุน่ จะไม่มี
ความสุขถ้าความเป็นเหตุเป็นผลเอาชีวติ ของพวกเขาไป
3) ทฤษฎีการเลียนแบบ (contagion theory) ซึง่ บอกว่า
สังคมเป็นตัวขยายผลของความเครียดในวัยรุ่นเป็น
ทวีคูณซึ่งจะน�ำมาสู่ภาวะซึมเศร้าหรือขยายปัจจัยที่
น� ำ ไปสู ่ สั ญ ญาณการฆ่ า ตั ว ตาย 4) ทฤษฎี เ กี่ ย วกั บ
อุ ป กรณ์ ใ นการน� ำ มากระท� ำ (the instrumentality
theory) เมื่อเหตุการณ์ที่น�ำมาสู่การคิดฆ่าตัวตายและ
สิ่งที่ท�ำมากกว่าการวางแผนการฆ่าตัวตาย วัยรุ่นจะท�ำ
ตามทฤษฎี นี้ โ ดยเฉพาะเมื่ อ รู ้ สึ ก ว่ า ไม่ มี ค วามสุ ข
การฆ่าตัวตายส�ำเร็จหมายถึงการมีความพร้อมหมดทุก
อย่างรวมทั้งอุปกรณ์ที่เขาจะใช้ฆ่าตัวตาย ดังนั้นการ
ที่วัยรุ่นเข้าถึงปืน หรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการฆ่าตัวตาย
ได้มากในระดับที่พอๆ กับความรู้สึกที่เขาไม่มีความสุข
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อย่างมาก มักจะมีโอกาสฆ่าตัวตายส�ำเร็จมากกว่าวัยรุน่
ที่ไม่สามารถเข้าถึงปืนหรืออุปกรณ์ที่ใช้ฆ่าตัวตายได้
1.3 ทฤษฎีมุมมองเชิงนิเวศวิทยา (The
Ecological Perspective Approach)
มีการศึกษาที่น�ำ ecological model พัฒนา
ขึ้นโดย Bronfenbrenner’s ในปี ค.ศ.1977 มาอธิบาย
การฆ่าตัวตายในวัยรุ่น โดย Ayyash-Abdo 38 โดย
อธิ บ ายว่ า บุ ค คลเป็ น ศู น ย์ ก ลางของระบบที่ ซ ้ อ นกั น
อยู่ ประกอบด้วย microsystem, exosystem, และ
macrosystem, ทั้ ง หมดซ้ อ นกั น อยู ่ เ ป็ น วงกลม
microsystem (เช่น ปฏิสัมพันธ์ภายในครอบครัว) เป็น
สิง่ แวดล้อมโดยตรง และถูกฝังตรึงอยูใ่ น exosystem (เช่น
อาชีพของพ่อแม่) ที่มีอิทธิพลโดยอ้อม macrosystem
(เช่น วัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อทางสังคม) ซึ่งรวม
กันเป็นระบบการพัฒนาและเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิต
(ontogenic system) หรือการรับรู้ ตัวเองของบุคคล
(ภาพที่ 1)

ภาพที่ 1 ปัจจัยเสี่ยงหลักต่อการฆ่าตัวตาย ตามมโนทัศน์เชิงนิเวศวิทยา the ecological paradigm (ปรับปรุงจาก
Ayyash-Abdo, 2002)
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ลักษณะของ microsystem เป็นผลโดยตรงทันที
จากครอบครัว เพื่อน กลุ่มทางศาสนา และเพื่อนบ้านที่
มีอิทธิพลกับวัยรุ่น และน�ำมาซึ่งพฤติกรรมเสี่ยงในการ
ฆ่าตัวตาย exosystem จะหมายถึง โครงสร้างทางสังคม
(social structures) เช่น สถานที่ท�ำงาน เพื่อนบ้านที่
อยู่บริเวณเดียวกัน ที่ไม่มีผลต่อพัฒนาการของบุคคล
โดยตรงแต่เป็นสิ่งที่อยู่รอบบริเวณที่บุคคลอาศัยอยู่
มีอิทธิพลอยู่ในวงล้อมในการจัดการว่ามีอะไรเกิดขึ้น
บ้างในบริเวณนั้น macrosystem เป็นชั้นนอกสุด ที่มี
วัฒนธรรมและความเชื่อตามเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ และ
ค่านิยมที่เพิ่มความเสี่ยงในการฆ่าตัวตายของวัยรุ่น ซึ่ง
ได้รับอิทธิพลจากพัฒนาการเจริญเติบตามวัย
ในการประยุกต์ ecological model ในการ
จัดการกับปัญหาการฆ่าตัวตายในวัยรุ่น ได้เน้นไปที่
การอธิบายแต่ละปัจจัยที่มีผลต่อการเพิ่มความเสี่ยงใน
การฆ่าตัวตายในวัยรุ่นที่มีการผสมผสานกัน เป้าหมาย
คือมุ่งไปที่การส่งเสริมความเข้าใจว่า ปัจจัยส่วนบุคคล
ปฎิสมั พันธ์ระหว่างบุคคลและสังคมวัฒนธรรมทีส่ ง่ เสริม
ให้เกิดความเสีย่ งในการฆ่าตัวตายของวัยรุน่ ecological
approach จะช่วยอธิบายว่าวัยรุน่ จัดการกับปัจจัยต่างๆ
ที่มีความสัมพันธ์กับประวัติส่วนตัวในช่วงพัฒนาการ
เติบโตของชีวิตได้อย่างไร (เช่น ภาวะซึมเศร้า) อิทธิพล
ของบุคคลที่วัยรุ่นได้ติดต่อสัมพันธ์โดยตรง ในระบบ
microsystems (เช่น บ้าน โรงเรียน) และสังคมในหน่วย
ที่ใหญ่ขึ้น ใน exosystems ที่มีอิทธิพลโดยตรงต่อวัยรุ่น
(เช่น สือ่ ต่างๆ) และสังคมทีใ่ หญ่กว่าหรือ macrosystems
(เช่น ความแตกต่างของวัฒนธรรมในมุมมองเกี่ยวกับ
การฆ่าตัวตาย)
1.4 ทฤษฎี ร ะบบครอบครั ว (Family
System Theory)
ทฤษฎี ร ะบบครอบครั ว เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของ
ทฤษฎี ร ะบบ ซึ่ ง มุ ่ ง เน้ น ไปที่ ร ะดั บ ของครอบครั ว
มากกว่าระดับความเป็นบุคคลของสมาชิกในครอบครัว
ในการท� ำ ความเข้ า ใจพฤติ ก รรมของครอบครั ว
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รูปแบบการสือ่ สาร ความผูกพัน ยึดเหนีย่ ว ความขัดแย้ง
การแยกตั ว การติ ด ต่ อ รวมทั้ ง การปรั บ ตั ว ต่ อ
ความเครียดของครอบครัว การท�ำความเข้าใจ ทฤษฎี
ระบบครอบครัว เป็นการท�ำความเข้าใจวงจรของชีวิต
ในครอบครัวทีร่ วมเอาหลายทฤษฎีเข้าไว้ดว้ ยกัน ภายใต้
แนวคิดเรือ่ งศาสตร์ของครอบครัว (family science) และ
สุขภาพจิต(mental health) จึงท�ำให้ทฤษฎีนสี้ ามารถน�ำ
ไปใช้อธิบายมุมมองคนในวงจรครอบครัวและที่ส�ำคัญ
ท�ำให้อธิบายได้ว่าเพราะเหตุใด การกระท�ำของสมาชิก
ในครอบครั ว คนหนึ่ ง จึ ง มี ผลต่ อสมาชิ กในครอบครั ว
คนอื่น เช่น ในครอบครัวที่มีเด็ก ทฤษฎีระบบครอบครัว
จะมุง่ พิจารณาว่าพ่อ แม่ และลูกคนอืน่ จะมีปฏิสมั พันธ์
ซึ่ ง กั น และกั น อย่ า งไร เพื่ อที่ จ ะสร้ า งพฤติ กรรมส่ ว น
บุคคลของสมาชิกในครอบครัว และสมาชิกในครอบครัว
แต่ละคน สร้างชีวิตครอบครัวอย่างไรในภาพรวมความ
เป็นครอบครัว บางครอบครัวอาจจะสร้างความกดดันให้
สมาชิกในครอบครัวเชือ่ ฟังค�ำสัง่ จนเกิดเป็นความเครียด
บางครอบครั ว กระตุ ้ น ให้ ส มาชิ ก มี ค วามเป็ น อิ ส ระ
ไม่พงึ่ พาและเกิดความคิดสร้างสรรค์ ซึง่ อาจมีสมาชิกใน
ครอบครัวบางคนทีม่ อี ทิ ธิพลและครอบง�ำสมาชิกคนอืน่
บางคนอาจสามารถช่วยคนอื่นในครอบครัวให้เกิดสุข
ภาพจิตทีด่ ี ดังนัน้ ในทฤษฎีระบบครอบครัวจึงต้องค�ำนึง
ถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลของครอบครัวด้วย39
ได้มีการศึกษาที่น�ำทฤษฎีระบบครอบครัว
มาใช้เชื่อมโยงสู่การอธิบายการฆ่าตัวตายในวัยรุ่นและ
ช่วยในการบ�ำบัดครอบครัว ภายใต้แนวคิดที่ว่าสมาชิก
คนหนึ่ง ในครอบครัวมีผลต่อสมาชิกอีกคนหนึ่งเมื่อเกิด
การเปลี่ยนแปลงในครอบครัว ระบบจะพยายามท�ำให้
ครอบครัวเกิดความสมดุลขึ้นดังเดิม แต่เมื่อไม่สามารถ
ท�ำได้ เช่น จากกรณีศึกษาในครอบครัวที่เมื่อพ่อแม่เกิด
ความขัดแย้งกัน ลูกเห็นพ่อท�ำร้ายแม่ ต�ำหนิแม่ แม่เศร้า
ซึ่งเป็นผลทางตรง ลูกเกิดความผูกพันกับแม่ สงสารแม่
อยากเข้าไปช่วย เวลาที่ลูกท�ำผิด ท�ำให้พ่อต�ำหนิแม่
มากขึ้นว่าเลี้ยงลูกไม่ดี ลูกเกิดความรู้สึกว่าตัวเองต้อง
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Risk Factor and Suicide Theory Associated with Suicide in Adolescents:
A Narrative Reviews
รับผิดชอบกับการกระท�ำของตน ทีท่ ำ� ให้แม่ตอ้ งเจ็บปวด
ท�ำให้เกิดความรู้สึกว่าตัวเองไม่ดีพอ ปกป้องแม่ไม่ได้
แล้วเกิดความกดดัน กลัวพ่อ สงสารแม่ แต่ช่วยอะไร
ไม่ได้ ไม่มีที่พึ่ง โดดเดี่ยว น�ำมาซึ่งความทุกข์ทรมานใจ
ซึมเศร้าและตัดสินใจฆ่าตัวตาย อันเป็นผลทีเ่ กิดขึน้ จาก
วงจรครอบครัวที่มีผลกระทบซึ่งกันและกัน ซึ่งหลังจาก
วัยรุ่นฆ่าตัวตายแล้ว การท�ำครอบครัวบ�ำบัด (family
therapy) และให้ความรูแ้ ก่ครอบครัวเป็นสิง่ ส�ำคัญมาก
ได้ช่วยให้พ่อแม่หันกลับมาทบทวนตัวเอง ได้คุยกัน
ลดความขั ด แย้ ง และช่ ว ยกั น แก้ ไ ขปั ญ หาว่ า จะท� ำ
อย่างไรจึงจะช่วยลูกได้เพื่อให้ครอบครัวกลับมาสู่ความ
สมดุลอีกครั้ง40
2. ทฤษฎีทอี่ ธิบายการฆ่าตัวตายของบุคคล
ประกอบด้วย 3 ทฤษฎีได้แก่
2.1 Durkheim’s theory เป็นทฤษฎีทาง
ด้ า นสั ง คมวิ ท ยาที่ มี ก ารน� ำ มาใช้ อ ธิ บ าย และแก้ ไ ข
ปัญหา การฆ่าตัวตายของบุคคลในสังคมมาเป็นเวลา
นานจนถึงปัจจุบัน พัฒนาโดย Emile Durkheim41 โดย
ทฤษฎีนี้ เชื่อว่าฆ่าตัวตายมีอยู่ 4 แบบคือ
1) Egoistic suicide ซึง่ เป็นผลจากการ
ขาดประสิทธิภาพในการผสมผสานความเป็นปัจเจก
บุคคลกับสังคมซึ่งรวมไปถึงการผสมผสานความเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกันระหว่างบุคคลและชีวิตครอบครัว
ด้วย การรวมกันเป็นอันหนึง่ เดียวกันของครอบครัวทีม่ าก
ยิ่งเพิ่มภูมิคุ้มกันต่อการฆ่าตัวตายได้ดี ในเรื่องเกี่ยวกับ
การเมืองและชุมชน พบว่าสังคมทีม่ อี ตั ราการฆ่าตัวตาย
ต�่ำ เนื่องจากสังคมมีความเข้มแข็งในการผสมผสาน
การมีส่วนร่วมของบุคคลเข้าไปในวีถีชีวิตของสังคม ซึ่ง
จะช่วยยับยั้งความเป็นปัจเจกบุคคลที่มากเกินไป ซึ่ง
จะท�ำให้ด�ำรงอยู่ในสังคมได้อย่างเข้มแข็ง Egoistic
suicide เชื่อว่าบุคคลนั้นมองว่าตนถูกแยกส่วนออกมา
จากสังคม มีความรู้สึกว่าตนไม่เป็นส่วนหนึ่งของสังคม
ไร้คา่ ไม่มปี ระโยชน์ สังคมมองไม่เห็นตัวเขา จึงฆ่าตัวตาย
เพราะคิดว่า เขาไม่มีประโยชน์ที่จะอยู่ในสังคมนี้ต่อไป
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เพราะสังคมนี้ไม่ต้องการเขาแล้ว สังคมอยู่อีกที่หนึ่ง ตัว
เขาเองอยูอ่ กี ทีห่ นึง่ ตัวเขาจึงแยกส่วนออกมาจากสังคม
เขาไม่สามารถเข้ามาเป็นส่วนหนึง่ ของสังคมได้เลย เมือ่
คิดว่าเขาไม่ได้เป็นอะไรกับสังคมแล้ว ไม่มีประโยชน์
ไม่มีคุณค่าอะไรกับสังคม เขาจึงสมควรที่จะตาย จึง
ลงมือฆ่าตัวตายในที่สุด
2) Altruistic suicide หรือการฆ่าตัว
ตายเพื่อพลีชีพ เป็นผลมาจากการที่บุคคลน�ำชีวิตของ
ตัวเองเข้าไปยอมให้สังคมอยู่เหนือตัวเขาเอง สังคมเป็น
สิง่ ทีเ่ ขาต้องศรัทธาหรือยึดมัน่ การตายคือการพลีชพี ให้
กั บ สั ง คมนั้ น เพื่ อ ให้ สั ง คมอยู ่ ไ ด้ เช่ น พลี ชี พ ให้ กั บ
จักรพรรดิ์ หรือพลีชีพให้พระอัลเลาะห์ที่เขาศรัทธา แล้ว
ทุกอย่างจะสูงขึน้ เนือ่ งจากอ�ำนาจความเชือ่ ของกลุม่ ซึง่
มีความเคร่งครัดมากในการสละชีพเพือ่ แสดงความจงรัก
ภักดีต่อสิ่งที่นับถือ การฆ่าตัวตายแบบนี้มีมากในสังคม
และในกองทัพสมัยโบราณที่มีรูปแบบบังคับให้บุคคล
ต้องเชือ่ ฟังและยอมตาม โดยการสละชีวติ เพือ่ เป้าหมาย
สูงสุดของกลุม่ เช่นการสละชีวติ ของทหารญีป่ นุ่ ในฝูงบิน
Kamkaze ที่ขับเครื่องบินเข้าชนเรือของข้าศึกโดยยอม
พลีชีพ และถูกยกย่องว่าเป็นการกระท�ำที่มีความหมาย
เป็นการเสียสละเพื่อชาติ
3) Anomic suicide เป็นผลมาจากการ
ขาดการควบคุมความเป็นปัจเจกบุคคลโดยสังคม เป็น
สภาวะเรื้อรังที่เป็นผลมาจากเศรษฐกิจ ความต้องการ
ของบุคคลและความพึงพอใจส่วนบุคคลที่ถูกควบคุม
โดยสังคม ความเชือ่ และการปฏิบตั โิ ดยทัว่ ไป ทีบ่ คุ คลได้
รับการเรียนรูจ้ ะท�ำให้เขา รวบรวม สร้างสิง่ ที่ Durkheim
เรียกว่า “collective conscience” เมื่อมันได้รับการ
สร้างขึ้น ขอบเขตมันจะกว้างไปจนถึงอะไรที่เขาอดทน
ได้ถึงที่สุด เมื่อบุคคลท�ำตามกฎเกณฑ์ของสังคมจะเกิด
ความรู้สึกมั่นคง แต่เมื่อความต้องการหรือความพอใจ
ไม่สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ของสังคม บุคคลจะเกิดความ
รู้สึกไม่มั่นคง สับสน การฆ่าตัวตายจะเกิดเมื่อบุคคล
ไม่สามารถเผชิญกับโอกาสใหม่ที่เข้ามาในชีวิตของ
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เขาได้ เมื่อถึงขีดจ�ำกัดที่มากที่สุดและน้อยที่สุดที่เขา
พิจารณาตามมุมมองของชีวิตที่เขาสร้างขึ้น Anomic
suicide เชื่อว่าบุคคลนั้นอยู่ในแกนกลางของสังคมที่
ห่อหุ้ม และสังคมที่ห่อหุ้มอยู่มีการเปลี่ยนแปลงหมด
เกิดความโกลาหล (Kaos) จากความเปลี่ยนแปลง ทั้ง
ครอบครัว สังคม เศรษฐกิจ เมื่อทุกอย่างเปลี่ยนไปหมด
และตัวเขาเองควบคุมไม่ได้ ไม่รจู้ ะจัดการอย่างไร เพราะ
มันเปลี่ยนเร็วจนเขาไม่สามารถเผชิญแก้ไขปัญหาที่
เกิดจากการเปลี่ยนแปลงนั้นได้ เขาจึงรู้สึกว่าทุกข์มาก
จนไม่มีอะไรยึดเหนี่ยว ควบคุมไม่ได้ จึงฆ่าตัวตาย
ดีกว่ามีชีวิตอยู่
4) Fatalistic การฆ่ า ตั ว ตายชนิ ด นี้
ตรงกันข้ามกับ anomic suicide เป็นผลมาจากสังคม
ควบคุมหรือวางระเบียบบุคคลมากเกินไป เช่น การ
ฆ่าตัวตายของกลุ่มคนที่เป็นทาส ผู้หญิงที่แต่งงานแล้ว
ไม่สามารถให้ก�ำเนิดบุตรได้ ซึ่งทั้งหมด เกิดมาจาก
ความบีบคั้นทางร่างกาย หรือการปกครองที่มีการกดขี่
ใช้อ�ำนาจ มากเกินไป ถูกปิดกั้นความพยายามของ
บุคคลที่จะท�ำตามความปรารถนา หรือเกิดกับบุคคลที่
เก็บกดจากระเบียบ กฎเกณฑ์ วิธีปฎิบัติที่มากเกินไป
ซึ่ง Durkheim ได้กล่าวว่าการฆ่าตัวตายชนิดนี้อาจพบ
ได้น้อยมีความส�ำคัญลดลงในสังคมสมัยใหม่
2.2 ทฤษฎีจติ วิเคราะห์ (Psychoanalysis)
ทฤษฎี จิต วิเคราะห์พัฒนาโดย Sigmund
Freud มีผู้น�ำมาอธิบายความเชื่อมโยงต่อการฆ่าตัว
ตายโดยอธิบายว่าทุกคนมีความก้าวร้าวอยู่ในตัวเอง
(internalized aggression) ที่มีความสัมพันธ์กับการ
ฆ่ า ตั ว ตายและภาวะซึ ม เศร้ า ความหลงตั ว เองเป็ น
แรงจูงใจที่ซับซ้อนของการฆ่าตัวตายที่มีความสัมพันธ์
กับการใช้ตัวเองเป็นเหยื่อในการลงโทษตัวเอง (victimintroject) มีกลไกทางจิตคือ ใช้ตัวเองเป็นเหยื่อลงโทษ
ตัวเอง จากความโกรธ ก้าวร้าวที่ไม่สามารถจัดการกับ
คนอื่น จึงได้หันความก้าวร้าว ความโกรธกลับมาเข้าหา
ตั ว เอง42 แนวคิ ด ในการท� ำ ความเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ การ
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ฆ่าตัวตายตามทฤษฎี psychoanalytic เชื่อว่าการ
ฆ่าตัวตายเกิดจาก 4 สาเหตุ ได้แก่43
1) การใช้ความโกรธมาลงทีต่ วั เอง เมือ่
ไม่สามารถจัดการกับสิ่งที่ท�ำให้โกรธได้ (self-directed
aggression) ความโกรธเป็นการตอบสนองที่ปรากฏ
ออกมาจากการแตกของการยึ ด เหนี่ ย วในตั ว เอง
(self-cohesion) ทีเ่ ป็นผลมาจากการถูกท�ำลายความรัก
ความหลงตัวเอง (narcissistic injury) การฆ่าตัวตาย
เป็ น การสะท้ อ นให้ เ ห็ น ถึ ง การตอบสนองต่ อ ความ
รู้สึกระหว่างความรักความหลงตัวเอง (narcissistic)
ความเดื อ ดดาลพลุ ่ ง พล่ า น (rage) ความอั บ อาย
(shame) หรื อ อื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วกั บ การตระหนั ก รู ้ ใ นตน
(aversive self-awareness)
2) การไม่ ส ามารถจั ด การกั บ ความ
เศร้าโศก ที่มาจากความสูญเสีย บุคคล หรือทรัพย์สิน
ที่รักได้
3) การสูญเสียการท�ำงานของจิตส�ำนึก
(disturbance of ego functioning) เช่น การปรับตัวที่
ผิดปกติ และการใช้กลไกป้องกัน โดยการเสียสละตัวเอง
(self-sacrificing defenses) ความบกพร่องในการตอบ
สนองต่อการสูญเสียและสิ่งที่ท�ำให้ไม่พอใจ ตามความ
เป็นจริง (impaired reality testing in response to loss
and dysphoria)
4) การพร่ อ งความสามารถในการ
สร้างความสัมพันธ์ทดี่ กี บั คนอืน่ และคงความสัมพันธ์ไว้
(object relation) ใช้กลไกทางจิตทีท่ ำ� ให้มคี วามสัมพันธ์
กับผู้อื่นไม่ดี ใช้การโทษตัวเอง (introjections) ไม่เป็น
มิตรกับคนรอบข้าง (hostility) และการแยกตัวเอง
(isolation)
2.3 Interpersonal Theory of Suicide
มีการพัฒนาโดย Orden44 พบว่ารากฐาน
ของทฤษฎี Interpersonal Theory มีข้อสันนิษฐานว่า
คนที่ตายโดยการฆ่าตัวตาย เนื่องจากเขาสามารถและ
เขาต้องการ ตามกรอบแนวคิด มีโครงสร้างที่ถือเป็น
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ศูนย์กลางของพฤติกรรมการฆ่าตัวตาย 3 ประการ โดย
2 ประการมี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ ความต้ อ งการที่ จ ะ
ฆ่าตัวตาย ได้แก่ ความรูส้ กึ ไม่ได้เป็นส่วนหนึง่ ของสังคม
(Thwarted belongingness) และการรับรู้ว่าเป็นภาระ
perceived burdensomeness อีกประการเกี่ยวกับ
ศั ก ยภาพ ที่ เ รี ย กว่ า ศั ก ยภาพในการฆ่ า ตั ว ตาย
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capability for suicide ซึ่งถ้าหากมีศักยภาพจะท�ำให้
บุคคลกลัวความตายน้อยลง ทนต่อการบาดเจ็บของ
ร่างกายได้มากขึ้น จนในที่สุดน�ำไปสู่ความพยายาม
ในการฆ่าตัวตายซึ่งเกิดผลตามมา 2 ประการได้แก่
การถึงแก่ความตาย (lathal) และเกือบถึงตาย (near
lethal) (ภาพที่ 2)

Suicidae Attempts

ภาพที่ 2 แนวคิดของทฤษฎีสัมพันธภาพระหว่างบุคคลของการฆ่าตัวตาย (assumptions of the Interpersonal
theory of Suicide) (ปรับปรุงจาก Orden และคณะ, 2010)
ความรู ้ สึ ก ไม่ ไ ด้ เ ป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของสั ง คม
(thwarted belongingness) การถูกแบ่งแยกทางสังคม
เป็นปัจจัยที่มีผลชัดเจนต่อความคิดอยากฆ่าตัวตาย
และน�ำไปสู่การฆ่าตัวตายส�ำเร็จ สมมุติฐานของทฤษฎี
คือการขาดการติดต่อทางสังคม ขาดปฏิสัมพันธ์กับ
บุคคลอื่น มีความสัมพันธ์กับการฆ่าตัวตาย ธรรมชาติ
ของคนต้องการความเป็นส่วนหนึ่งของสังคม (need
to belong) ซึ่งจะรวมทั้งปฏิสัมพันธ์กับคนอื่น ภายใน
สิ่งแวดล้อมเดียวกัน เมื่อบุคคลคิดตนไม่ได้เป็นเจ้าของ
จะรู้สึกว่าตัวเองโดดเดี่ยว จนคิดฆ่าตัวตาย
ความรู ้ สึ ก ว่ า ตนเป็ น ภาระ (perceived
burdensomeness) จะประกอบด้วย ความขัดแย้งใน
ครอบครัว การว่างงาน และการเจ็บป่วยทางกาย เป็น
ความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย 3 ปัจจัยนี้เป็นเหตุการณ์

ทางลบที่เกิดขึ้น ซึ่งน�ำมาสู่ความรู้สึกว่าตนเป็นภาระ
ของบุ ค คลต่ อ ครอบครั ว และความขั ด แย้ ง ในใจ
จนต้องหาทางออกด้วยการฆ่าตัวตาย ทฤษฎีนี้ยังมี
ความเฉพาะทีจ่ ะอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้าง
ของ สมมุติฐาน 4 ประการ ได้แก่
1) การไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของสังคม โดดเดี่ยว
และการรับรู้ว่าตนเป็นภาระเป็นสาเหตุที่ส�ำคัญสุดและ
มากพอที่จะท�ำให้คนเกิดความคิดอยากฆ่าตัวตาย
2) เมื่ อ อยู ่ ใ นสถานการณ์ ที่ ถู ก กระตุ ้ น ความ
รู้สึกโดดเดี่ยว ไม่ได้เป็นเจ้าของ และความรู้สึกว่าตน
เป็นภาระ โดยมีมุมมองว่ามันเป็นสิ่งคงที่ และไม่อาจ
เปลี่ยนแปลงได้ (เช่น หมดหวังต่อสถานการณ์) จึงเป็น
สาเหตุที่มากพอของความปรารถนาอยากฆ่าตัวตาย
โดยเร็ว และไม่มีการวางแผนล่วงหน้า
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3) การเกิดขึน้ ของแรงปรารถนาอยากตาย ร่วมกับ
ความรู้สึกไม่กลัวตาย หรือไม่ได้กลัวมาก เป็นเงื่อนไข
เพียงพอที่จะท�ำให้เกิด ความตั้งใจในการฆ่าตัวตาย
4) การไม่ได้เป็นเจ้าของ รับรู้ว่าตนเองหมดหวัง
ท�ำให้กลัวตายน้อยลงและเพิม่ ความทนต่อการบาดเจ็บ
มากขึ้ น จนเกิ ด ผลลั พ ธ์ ต ามมาคื อ เกื อ บตาย และ
ฆ่าตัวตายได้ส�ำเร็จ

สรุป

มีหลายทฤษฎีและปัจจัยทีอ่ ธิบายการฆ่าตัวตาย
ในวัยรุ่น แต่ละทฤษฎีมีจุดเด่นและข้อจ�ำกัดในการน�ำ
มาอธิบายบริบทของสถานการณ์ที่แตกต่างกัน โดยมุม
มองของผู้เขียน ทฤษฎี Durkheim’s Theory อาจน�ำมา
อธิบายการฆ่าตัวตาย ในส่วนบริบทของคนไทยไม่ได้
เนื่องจากบริบทของสังคมที่แตกต่าง ตามมุมมองของ
ผู้เขียน ทฤษฎีที่น่าจะอธิบายการฆ่าตัวตายในวัยรุ่น
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ได้อย่างครอบคลุมปัจจัยทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง ทั้งปัจจัย
ส่วนบุคคล ครอบครัว และสังคม คือทฤษฎี ecological
perspective approach ที่ท�ำให้เห็นปัจจัยที่มีผลต่อ
การฆ่าตัวตายของวัยรุ่นได้อย่างครอบคลุม ทั้งปัจจัย
ส่วนบุคคลตัววัยรุ่น ที่มีทั้งเรื่องเพศภาวะ (ซึ่งส่วนหนึ่ง
ได้รับอิทธิพลจากความเชื่อ วัฒนธรรมไทย) บุคลิกภาพ
ยีน การมีความผิดปกติทางจิต การใช้สารเสพติด การ
เกิ ดเหตุการณ์ ในชี วิตที่ ไม่พึง ประสงค์ มีประวัติเคย
ฆ่าตัวตายมาก่อน เป็นรักร่วมเพศ เคยถูกทารุณกรรม ใช้
การเผชิญปัญหาไม่เหมาะสม รู้สึกด้อยค่าในตัวเอง ได้
รับยา antidepressant และพัฒนาการตามวัยของวัยรุน่
ปัจจัยระดับครอบครัว ได้แก่ พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม
ของพ่อแม่ การต�ำหนิมาก ควบคุมมาก ขัดแย้งมาก
ปัจจัยระดับสังคม ได้แก่ การมีเพือ่ นเคยฆ่าตัวตาย และ
การเลียนแบบในสังคม อธิบายโดยใช้แผนภาพตาม
ทฤษฎีได้ดังนี้

ภาพที่ 3 มุมมองการฆ่าตัวตายในวัยรุ่นไทยตาม ecological paradigm ใน ทฤษฎี ecological perspective
approach
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ข้อเสนอแนะ

การศึ ก ษาครั้ ง นี้ เ ป็ น การทบทวนวรรณกรรม
เกีย่ วกับการฆ่าตัวตายในวัยรุน่ ทีม่ กี ารเผยแพร่ในระดับ
สากล อาจมีข้อจ�ำกัดในเรื่องการศึกษาในประเทศไทย
ซึ่งมีจ�ำนวนการศึกษาน้อย อย่างไรก็ตาม องค์ความ
รู้ที่รวบรวมไว้อาจเป็นพื้นฐานในการน�ำมาใช้เพื่อการ
วางแผนป้องกันและช่วยเหลือวัยรุ่นที่มีความเสี่ยงต่อ
การฆ่าตัวตายได้เบื้องต้นแต่ควร น�ำไปพัฒนาผสม
ผสานให้เหมาะสมต่อการจัดบริการทีม่ ผี ลต่อการป้องกัน
การฆ่ า ตั ว ตายในวั ย รุ ่ น ที่ มี ค วามเสี่ ย ง โดยค� ำ นึ ง ถึ ง
ความแตกต่างของบริบทในแต่ละพื้นที่
ปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คล เป็ น ปั จ จั ย ที่ มี ค วามส� ำ คั ญ
ต่อการเฝ้าระวังและช่วยเหลือวัยรุ่นที่มีความเสี่ยงต่อ
การฆ่าตัวตาย แนวคิดเกี่ยวกับเพศภาวะช่วยให้เรามี
แนวทางในการท�ำความเข้าใจปัจจัยส่วนบุคคล ตาม
ธรรมชาติของวัยรุ่นหญิงและชาย โดยเฉพาะเมื่อน�ำมา
พิจารณาร่วมกับปัจจัยเสี่ยง เช่น โรคซึมเศร้ามีแนวโน้ม
จะเกิดในเพศหญิงมากกว่าชายและมีความเสี่ยงสูงต่อ
การฆ่าตัวตาย จึงควรเฝ้าระวังอย่างยิ่งในวัยรุ่นหญิงที่
เป็นโรคซึมเศร้า วัยรุน่ ชายมีการเกิดพฤติกรรมเสีย่ งและ
มีความไวต่อการถูกกระตุ้นได้ง่ายกว่าเพศชาย จึงควร
เฝ้าระวังในวัยรุ่นชายที่ใช้สารเสพติดและมีบุคลิกภาพ
หุ น หั น พลั น แล่ น ไวต่ อ ความโกรธและถู ก กระตุ ้ น
นอกจากนี้ยังควรต้องเฝ้าระวังอย่างสูงในวัยรุ่นที่เคยมี
ประวัติการฆ่าตัวตายมาก่อน และมีปัญหาทางจิต หรือ
มีบุคลิกภาพประสาท วิตกกังวล ขาดความมั่นใจ รู้สึก
ด้อยคุณค่าในตัวเอง
ปัจจัยด้านครอบครัว เป็นปัจจัยพืน้ ฐานทีม่ คี วาม
ส�ำคัญมากต่อการวางแผนป้องกันการฆ่าตัวตายใน
วัยรุ่น ทั้งตามการอธิบายในทฤษฎีและหลักฐานเชิง
ประจักษ์ในต่างประเทศและในประเทศไทย จึงควร
เฝ้าระวังในวัยรุ่นที่อยู่ในครอบครัวแตกแยก หรือมีการ
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ทะเลาะเบาะแว้งขาดความผูกพันกันระหว่างพ่อแม่
และเด็ก หรือในครอบครัวที่มีสมาชิกเคยฆ่าตัวตายมา
ก่อน ควรส่งเสริมการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพระหว่าง
สมาชิกในครอบครัว
ปัจจัยด้านชุมชนสังคม ควรให้ความส�ำคัญใน
เรื่องเพื่อนและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนเนื่องจากวัยรุ่น
ใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ที่โรงเรียนกับกลุ่มเพื่อน ควรเฝ้า
ระวังในวัยรุ่นที่อยู่ในกลุ่มเพื่อนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงและ
ควรมีการค้นหาผู้มีความเสี่ยงในโรงเรียน โดยใช้แบบ
คั ด กรองความเสี่ ย งต่ อ การฆ่ า ตั ว ตายที่ มี คุ ณ สมบั ติ
เหมาะสมต่อการจ�ำแนกวัยรุ่นที่มีความเสี่ยงต่อการ
ฆ่าตัวตายในประเทศไทย
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