สมัชชาสุขภาพแหงชาติครั้งที่ ๔
ระเบียบวาระที่ ๒.๖

สมัชชาสุขภาพ ๔ / หลัก ๖
๑๖ มกราคม ๒๕๕๕

การจัดการปญหาการฆาตัวตาย (สุขใจ...ไมคิดสั้น)
สถานการณ
๑. การฆาตัวตายและพยายามฆาตัวตายเปนปญหาสำคัญทางการสาธารณสุขและสังคมของทุกประเทศ
ทั่วโลก องคการอนามัยโลกประมาณการวา ในแตละปจะมีผูฆาตัวตายสำเร็จมากกวา ๑ ลานคนคิดเฉลี่ยมีผูฆาตัว
ตายสำเร็จ ๑ คนในทุก ๔๐ วินาที หรือเปนอัตราเฉลี่ย ๑๖ คนตอประชากรแสนคนตอป สงผลกระทบตอจิตใจของ
ครอบครัวและผูค นรอบข างของผูตายอีกประมาณ ๕-๑๐ ลานคน สงผลเสียหายทางเศรษฐกิจมูลคามหาศาล
นอกจากนี้ ยังประเมินวามีผูพยายามฆาตัวตาย แตไมเสียชีวิต อีกเปนจำนวน ๒๐ เทาของตัวเลขการฆาตัวตาย
สำเร็จ๑
๒. สำหรับประเทศไทย ป พ.ศ. ๒๕๔๒ เปนปที่มีอัตราการฆาตัวตายสูงสุด มีจำนวน ๕,๒๙๐ คน คิดเปน
อัตรา ๘.๕๙ ตอประชากรแสนคน หรือเฉลี่ยวันละ ๑๔.๕ คน สงผลใหปพ.ศ. ๒๕๔๓ เปนปแรกที่กรมสุขภาพจิตได
รับงบประมาณโครงการปองกันการฆาตัวตายและไดดำเนินการมาอยางตอเนื่องจนถึงปจจุบัน สงผลใหอัตราการฆา
ตัวตายลดลงในระดับหนึ่ง โดยอัตราการฆาตัวตายในชวงป ๒๕๔๒ - ๒๕๕๓ ไดปรับลดจาก ๘.๕๙ ตอประชากร
แสนคน ในป ๒๕๔๒ มาอยูที่ ๘.๔๐, ๗.๗๔, ๗.๘๔, ๗.๑๓, ๖.๘๗, ๖.๓๔, ๕.๗๗, ๕.๙๗, ๕.๙๘, ๕.๙๗ และ ๕.๙๐
ตามลำดับ๒ ป พ.ศ. ๒๕๕๓ มีการฆาตัวตายสำเร็จเกิดขึน้ ๓,๗๖๑ คน คิดเปนการฆาตัวตายวันละประมาณ ๑๐ คน
อยางไรก็ตาม อัตราการฆาตัวตายในบางพื้นที่ยังคงอยูในอัตราที่สูงเกินกวาคาเฉลี่ยของโลก อีกทั้งการเปลี่ยนแปลง
ในดานตาง ๆ ของประเทศ ทั้งทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและวัฒนธรรม มีแนวโนมจะสงผลกระทบตอสุขภาพ
จิตของประชาชนรุนแรงมากยิง่ ขึน้ กวาเดิม นอกจากนี้ ภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติทมี่ แี นวโนมเพิ่มมากขึ้น จะสงผลกระทบ
ตอวิถีชีวิตความเปนอยูอยางหลีกเลี่ยงไมได สิ่งเหลานี้ทำใหความเสี่ยงตอการเกิดวิกฤตในชีวิตของคนไทยเพิ่มมาก
ขึ้น
๓. อัตราการฆาตัวตายในแตละพื้นที่มีความแตกตางกันมาก ในป พ.ศ.๒๕๕๓ จังหวัดลำพูนมีอัตราการฆา
ตัวตายสูงสุดที่ ๒๐.๐๒ ตอประชากรแสนคน ขณะที่จังหวัดปตตานี มีอัตราการฆาตัวตายต่ำสุดที่ ๐.๗๗ ตอ
ประชากรแสนคน๓ พบวาพื้นที่ที่มีการฆาตัวตายสูง มีการกระจุกตัวอยูใ นเขตพืน้ ทีภ่ าคเหนือตอนบนและชายฝงทะเล
ตะวันออก ทั้งนี้ มีขอมูลแสดง ๑๐ อันดับแรกของจังหวัดที่มีอัตราการฆาตัวตายสูงสุด ป ๒๕๔๒ – ๒๕๕๓ ใน
ภาคผนวกทายเอกสารหลัก (สมัชชาสุขภาพ ๔/ หลัก ๖/ ผนวก ๑)
๔. ผูฆาตัวตายสำเร็จ เปนชายมากกวาหญิง โดยในชวงป พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓ เพศชายมีอตั ราการฆาตัวตาย
สำเร็จอยูระหวาง ๙.๒๔ - ๙.๔๘ ตอประชากรแสนคน ขณะที่เพศหญิงมีอัตรา ๒.๓๘ -๒.๗๒ ในชวงเวลาเดียวกัน
หรือประมาณสัดสวนชายตอหญิง ๓.๕ ตอ ๑ กลุมอายุที่มีการฆาตัวตายสูงสุด คือ ๓๑ - ๔๐ ป รองลงมา คือ ๒๑ ๓๐ ป สวนใหญอยูในวัยทำงาน๔ และเปนรูปแบบที่แตกตางจากขอมูลตางประเทศ ซึ่งพบการฆาตัวตายเกิดขึ้นมาก
ในกลุมผูสูงอายุ และมีแนวโนมที่วัยรุนมีการฆาตัวตายเพิ่มมากขึ้น
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สาเหตุของการฆาตัวตาย
๕. การฆ าตั วตายเปน ผลปลายทางของปจ จั ยที่หลากหลาย ทั้ งดา นชีวภาพ จิตใจ สังคม วั ฒนธรรม
สิ่งแวดลอม เศรษฐกิจ ครอบครัวและชุมชน องคการอนามัยโลกประเมินวา ความเจ็บปวยทางจิตเวช โดยเฉพาะ
โรคซึมเศราและปญหาจากการดื่มสุรา เปนปจจัยเสี่ยงสำคัญของการฆาตัวตายในภูมิภาคยุโรปและอเมริกาเหนือ
สำหรับประเทศแถบเอเซีย เชื่อวาการกระทำอยางหุนหันพลันแลนและปจจัยทางวัฒนธรรม เปนปจจัยรวมที่สำคัญ
๖. การศึกษาระบาดวิทยาพฤติกรรมการทำรายตนเองทั้งที่เสียชีวิตและไมเสียชีวิตในประเทศไทย ตั้งแตป
พ.ศ. ๒๕๔๗ ถึง ๒๕๕๓๕ มีขอสรุปถึงปจจัยเสี่ยงสำคัญ ไดแก การมีอาการซึมเศรา มีโรคเรื้อรัง ปญหาโรคจิต
ดื่มสุรา มีปญหาความสัมพันธกับคนใกลชิด ทะเลาะเบาะแวงกัน ถูกคนใกลชิดซุบซิบนินทาวารายใหเสียหาย ถูก
ทำรายรางกาย พักอาศัยรวมกับบุคคลที่ติดสุราและติดยาเสพติด ไดรับขาวการทำรายตนเองหรือฆาตัวตายของคน
อื่นในชุมชน แสดงทาทีวาจะทำรายตนเอง นอกจากนี้ ยังพบวา การวางงานเปนสาเหตุสำคัญของความเครียดในวัย
ทำงาน
ผลกระทบของการฆาตัวตาย
๗. ดานเศรษฐกิจ ในป พ.ศ.๒๕๔๘ ศูนยวิจัยกสิกรไทย๖ ประเมินความสูญเสียเชิงเศรษฐกิจจากปญหาการ
ฆาตัวตายวา มีมูลคาอยูที่ประมาณ ๑๖,๐๐๐ ลานบาท ขณะที่ บุญชัย นวมงคลวัฒนาและคณะ (๒๕๔๖)๗ ศึกษา
คาใชจายของผูปวยที่พยายามฆาตัวตายที่รับไวรักษาในโรงพยาบาลจิตเวชจำนวน ๑๒ แหง พบมูลคาความสูญเสีย
ในเชิงเศรษฐกิจของผูพยายามฆาตัวตายมีมูลคา ๓๗,๗๙๓ บาทตอผูปวย ๑ ราย
๘. ดานครอบครัว การฆาตัวตายสงผลกระทบตอสภาพจิตใจของครอบครัว จากการศึกษาสมาชิกในครอบครัว
ที่มีการฆาตัวตายเกิดขึ้น พบวามีความรูสึกผิด เสียใจ ซึมเศรา วิตกกังวล อับอาย หลายรายหันกลับไปดื่มสุราหรือ
สูบบุหรี่ ทั้งที่หยุดไปแลวหลายป ไมสามารถทำงานหรือดำเนินชีวิตไดตามปกติ สงผลเสียตอความสามารถในการ
ดำเนินชีวิต โดยเฉพาะหากกอนการฆาตัวตายมีปญหาความสัมพันธกันอยูเดิม กรณีที่พอหรือแมฆาตัวตาย เด็กจะ
รูสึกถึงความไมปลอดภัย อาจสงผลกระทบตอพัฒนาการใหเด็กชาลง หรือรุนแรงถึงขั้นหยุดชะงักลง หากลูกอยูใน
ชวงวัยรุน อาจพบปญหาของการแสดงออกทางอารมณ มีแนวโนมของการเกิดความคิดดานลบมากขึ้น มีการให
ความหมายของเหตุการณใหมทเี่ ขามาในแงลบมากกวาวัยรุน ทัว่ ๆ ไป บาดแผลทางใจทีเ่ กิดขึน้ สรางความทุกขทรมาน
แกผูที่มีชีวิตอยูอยางมาก
๙. ดานสังคมและชุมชน การฆาตัวตายในชุมชนนอกจากจะสรางความสะเทือนใจแกสมาชิกแลว ยังเปนการ
สรางแบบอยางการแกปญหาดวยการฆาตัวตาย สงผลตอพฤติกรรมของสมาชิกในครอบครัวที่เหลืออยูเปลี่ยนแปลง
ไปในทางลบ นำไปสูปญหาของชุมชนและสังคม โดยเฉพาะในกลุมผูมีปญหาคลายคลึงกัน เมื่อเกิดการฆาตัวตาย
ซ้ำๆในชุมชน จึงสรางความกังวลใจวาจะเกิดพฤติกรรมเลียนแบบขึ้น
ปจจัยปกปองตอการฆาตัวตาย
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๔๑๓

๑๐. มาโนช หลอตระกูล๘ สรุปการศึกษาดานปจจัยปกปองจากรายงานตางประเทศ ประกอบดวย
มีลูกหลานในบาน
มีความรูสึกตองรับผิดชอบครอบครัว
มีศรัทธาในศาสนา
ตั้งครรภ
พึงพอใจในชีวิต
การรับรูความจริง ยังไมบิดเบือนไป

เชื่อมั่นในการจัดการชีวิตตนเอง (self efficacy)
มีความเขมแข็งทางใจ (resiliency)
ทักษะการปรับตัวดี
ทักษะในการแกไขปญหาดี
มีการสนับสนุนจากสังคม
สัมพันธภาพในการรักษาดี

การฆาตัวตายกับความสุขและคุณภาพชีวิตของประชาชน ๙
๑๑. ผลการสำรวจความสุขคนไทย ในป พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๓ พบปจจัยเสีย่ งทีส่ มั พันธกบั การมีความสุขนอย
ไดแก การศึกษาต่ำ มีรายไดนอย งานไมมั่นคง ครอบครัวไมมีเวลาใหแกกันและไมมีกิจกรรมรวมกัน สถานภาพ
สมรสหยารางหรือแยกกันอยู มีหนี้สินนอกระบบ เกษตรกรไมมีที่ดินทำกินเปนของตนเอง ไมเขารวมกิจกรรมของ
ชุมชน ไมปฏิบัติตามหลักคำสอนทางศาสนา ประเมินตนเองวามีสุขภาพไมดี พักอาศัยอยูในจังหวัดที่มีรายไดสูง
๑๒. ปจจัยเสี่ยงของการมีความสุขนอยและปจจัยเสี่ยงตอการฆาตัวตายมีลักษณะรวมที่แสดงถึงสภาพชีวิต
ที่ประสบปญหาอยางใดอยางหนึ่ง ไมวาจะเปน ปญหาความสัมพันธภายในครอบครัว ปญหาความมั่นคงในการ
ดำรงชีวิตและการอยูร ว มกันในชุมชน การขาดแหลงชวยเหลือ และปญหาสุขภาพ การฆาตัวตายจึงบงบอกถึงคุณภาพ
ชีวติ ของประชาชนที่ประสบปญหาชีวิตดานตาง ๆ ซึ่งหากพิจารณาในระดับสังคมและชุมชน การฆาตัวตายนับเปน
สิ่งสะทอนถึงการขาดกลไกการชวยเหลือเกือ้ กูลกันภายในชุมชน และเมือ่ พิจารณาในดานระบบบริการของรัฐ ปญหา
การฆาตัวตายจึงแสดงถึงความจำเปนที่รัฐ ชุมชนและองคกรอื่นที่เกี่ยวของตองรวมมือกันจัดและใหบริการทาง
สุขภาพจิตใหดียิ่งขึ้น
กฎหมายสุขภาพจิตและการเขาถึงบริการ
๑๓. ประเทศไทยมีกฎหมายที่เกี่ยวของกับการจัดบริการและดูแลผูปวยทางจิต ประกาศใชเมื่อวันที่ ๒๐
กุมภาพันธ ๒๕๕๑ คือ พระราชบัญญัตสิ ขุ ภาพจิต พ.ศ.๒๕๕๑ ซึง่ มีเจตนารมณในการคุม ครอง ปรับปรุงคุณภาพชีวิต
และสุขภาพจิตของประชาชน คุม ครองสิทธิมนุษยชนของผูท มี่ คี วามผิดปกติทางจิต และเพือ่ เปนการปองกันอันตราย
ที่อาจจะเกิดขึ้นจากผูปวยจิตเวช โดยกำหนดวา ผูปวยมีสิทธิไดรับการบำบัดรักษาตามมาตรฐานทางการแพทย
โดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษย และไดรับการคุมครองในระบบประกันสุขภาพและประกันสังคม และระบบ
อื่นๆ ของรัฐอยางเสมอภาคและเทาเทียมกัน
๑๔. พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. ๒๕๕๑ กำหนดใหมีคณะกรรมการสุขภาพจิตแหงชาติ ประกอบดวย
(๑) นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายเปนประธานกรรมการ (๒) รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงสาธารณสุข เปนรองประธานกรรมการ (๓) ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงยุติธรรม ปลัดกระทรวงแรงงาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข อัยการสูงสุด ผูบัญชาการตำรวจแหงชาติ และเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติเปน
กรรมการ (๔) ผูแทนองคกรภาคเอกชนที่เปนนิติบุคคลและมีวัตถุประสงคเกี่ยวกับการคุมครองดูแลบุคคลที่มีความ
๔๑๔ รวมมติิสมััชชาสุขภาพแหงชาติิ ครั้ังที่ี ๑ - ครั้ังที่ี ๗

ผิดปกติทางจิต ซึ่งเลือกกันเองจำนวนสี่คน เปนกรรมการ (๕) ผูทรงคุณวุฒิจำนวนหกคน ซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งจาก
ผูเชี่ยวชาญที่มีประสบการณและมีผลงานเปนที่ประจักษในสาขาการแพทยจิตเวช จิตวิทยาคลินิก สังคมสงเคราะห
ทางการแพทยการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช กิจกรรมบำบัด และกฎหมายสาขาละหนึ่งคน เปนกรรมการ
อธิบดีกรมสุขภาพจิตเปนกรรมการและเลขานุการ๑๐
๑๕. คณะกรรมการสุขภาพจิตแหงชาติ มีอำนาจและหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) กำหนดนโยบาย และมาตรการในการคุมครองสิทธิของบุคคลที่มีความผิดปกติทางจิตและการ
เขาถึงบริการดานสุขภาพจิตรวมทั้งการอยูรวมกันในสังคม
(๒) วางหลักเกณฑและวิธีการในการใหคำปรึกษา แนะนำ และประสานงานกับหนวยงานของรัฐและ
เอกชนเกี่ยวกับการคุมครองสิทธิของบุคคลที่มีความผิดปกติทางจิต การใหบริการดานสุขภาพจิตและการอยูรวมกัน
ในสังคม
(๓) ตรวจสอบและติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการสถานบำบัดรักษา
(๔) กำหนดแบบหนังสือใหความยินยอมรับการบำบัดรักษาตามมาตรา ๒๑
(๕) กำหนดหนวยงานดานสงเคราะหและสวัสดิการตามมาตรา ๔๐ (๒)
(๖) วางระเบียบหรือประกาศเกี่ยวกับการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
(๗) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นหรือตามที่คณะรัฐมนตรี
มอบหมาย
๑๖. คณะกรรมการสุขภาพจิตแหงชาติ นับเปนกลไกระดับชาติที่สำคัญซึ่งที่ผานมาไดชวยสนับสนุนให
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.) จัดตั้งกองทุนสุขภาพจิตจำนวน ๒๐๐ ลานบาท ในป ๒๕๕๒ และ
สำนักงานประกันสังคม (สปส.) ขยายขอบเขตความคุมครองผูประกันตน จากเดิมจายคารักษาพยาบาลเฉพาะกรณี
ผูปวยโรคจิตฉุกเฉิน ที่ตองรับการรักษาตัวในแผนกผูปวยใน ระยะเวลาไมเกิน ๑๕ วัน เปนการใหรักษาในทุกกรณี
ทั้งผูปวยนอกและผูปวยใน
๑๗. กรมสุขภาพจิตรวมกับโครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายดานสุขภาพ (Health Intervention
and Technology Assessment Program, HITAP) ประเมินวามีผูมีปญหาทางสุขภาพจิตที่สำคัญ* ซึ่งจำเปนตอง
ไดรับการชวยเหลือประมาณ ๑๐ ลานคนทั่วประเทศ แตมีผูเขาถึงบริการสุขภาพจิตประมาณ ๘ แสนคนหรือคิด
เปนรอยละ ๘ ของจำนวนผูปวยทั้งหมด๑๑
๑๘. เมื่อพิจารณาจากขอมูลการเขาถึงบริการของผูมีปญหาทางสุขภาพจิต นับวาระบบประกันสุขภาพใน
ปจจุบัน ยังมีประเด็นที่จำเปนตองไดรับการพัฒนาอีกเปนจำนวนมาก เพื่อใหการเจ็บปวยทางจิตไดรับการดูแล
อยางเทาเทียม เชน ปจจุบัน สำนักงานประกันสังคม ยังไมใหความคุมครองการดูแลรักษาแกผูปวยที่ทำรายตนเอง
ทั้งที่ในทางวิชาการ การทำรายตัวเองถือเปนสัญญาณรองขอความชวยเหลือรูปแบบหนึ่ง ของผูมีปญหาสุขภาพจิต
ที่มองไมเห็นทางออกของชีวิต และในดานปจจัยทางสังคม พบวา สังคมโดยรวม ยังมีอคติตอการเจ็บปวยทางจิต
กอใหเกิดอุปสรรคในการไปใชบริการและการอยูรวมกันในสังคม

* นิยามผูที่มีปญหาทางจิตในงานวิจัย ไดแก ๘ โรค/ภาวะ ตามที่องคการอนามัยโลกไดกำหนดเปนขอบเขตของการศึกษาปญหา
ทางสุขภาพจิตที่สำคัญ ไดแก โรคจิต โรคซึมเศรา โรคสมองเสื่อม โรคลมชัก ความผิดปกติทางจิตเวชจากแอลกอฮอล ความผิดปกติ
ทางจิตเวชจากสารเสพติด ความผิดปกติทางพัฒนาการและพฤติกรรมในเด็ก และการทำรายตนเองหรือฆาตัวตาย
รวมมติิสมััชชาสุขภาพแหงชาติิ ครั้ังทีี่ ๑ - ครั้ังที่ี ๗

๔๑๕

มาตรการปองกันการฆาตัวตายและประสบการณดำเนินงานที่ผานมาในประเทศไทย
๑๙. องค ก ารอนามั ย โลก ได เ สนอมาตรการป อ งกั น การฆ า ตั ว ตายที่ ส ำคั ญ สำหรับประเทศสมาชิก
ประกอบดวย การพัฒนาการเขาถึงบริการทางสุขภาพและสังคม การปองกันและรักษาโรคซึมเศราและปญหาจาก
การดื่มสุราและใชสารเสพติด การควบคุมการเข า ถึงวิธีการที่ใช ใ นการฆ า ตั วตาย เช น อาวุ ธป น สารพิ ษ
ทางการเกษตร การใหการดูแลผูพยายามฆาตัวตายอยางมีคุณภาพ การรายงานขาวการฆาตัวตายที่เหมาะสมและ
รับผิดชอบของสื่อมวลชน และการเพิ่มทักษะความสามารถในการดำเนินชีวิตใหกับเยาวชนในการจัดการอารมณ
และปญหาตาง ๆ โดยเสนอวา มาตรการเหลานี้จะชวยลดอัตราการฆาตัวตายลงได แตจำเปนตองมีการดำเนินการ
อยางมีสวนรวมจากหลายภาคสวน
๒๐. ประสบการณดำเนินงานปองกันการฆาตัวตายของประเทศไทย มีตวั อยางความสำเร็จในการดำเนินงาน
ในระดับชุมชน อำเภอ จังหวัด ตามมาตรการตาง ๆ ขางตน ดังนี้
๒๑. การพัฒนาการเขาถึงบริการสุขภาพจิต
กรมสุขภาพจิตจัดโครงการคนหาและคัดกรองผูปวยโรคซึมเศราและเสี่ยงตอการฆาตัวตาย กำหนดให
สถานบริการสาธารณสุขรวมกับแกนนำชุมชนรวมคัดกรองเพื่อคนหาและรักษาผูปวยโรคซึมเศรา พรอมกำหนด
มาตรฐานคุณ ภาพบริการการชวยเหลือผูพยายามฆาตัวตาย ดังตั วอยา งที่ อ ำเภอบ า นโฮ ง ลำพูน ไดดำเนินการ
บูรณาการโดยการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตระดับอำเภอ วิเคราะหขอมูล ประเมิน
สถานการณ นำเสนอขอมูล สรางความตระหนัก และพัฒนาศักยภาพองคกรตาง ๆ ใหทุกภาคสวนมีสวนรวมใน
การคัดกรองและคนหาผูมีอาการซึมเศรา และผูเสี่ยงตอการฆาตัวตาย พบวา ชวยใหอัตราการพยายามฆาตัวตาย
ลดลงจาก ๖๗.๕๔ ตอแสนประชากรในป ๒๕๕๐ เปน ๔๘.๖๙ ในป ๒๕๕๓ และอัตราการฆาตัวตายสำเร็จลดลง
จาก ๒๘.๑๐ ตอแสนประชากรในป ๒๕๕๐ เปน ๑๘.๕๕ ในป ๒๕๕๓
๒๒. การควบคุมการดื่มสุรา
อำเภอปาซาง ลำพูน๑๒ พบวาผูฆาตัวตายสำเร็จมีปญหาติดสุรารอยละ ๒๐ หลังจากการเผยแพรความรู
และจัดทำมติรวมกันในชุมชน ไดจัดทำโครงการลดการเขาถึงสุราลดปญหาการฆาตัวตาย โดยการรณรงคงานศพ
ปลอดเหลา รณรงคงดเหลาเขาพรรษา ดูแลผูติดสุราในชุมชน ทำขอตกลงรวมกับรานจำหนายสุราในหมูบาน พื้นที่
ดำเนินการคือหมูบานน้ำดิบและสบทา ไมพบการฆาตัวตายสำเร็จที่สัมพันธกับการดื่มสุรา
๒๓. การควบคุมสารพิษทางการเกษตร
อำเภอแมทา จังหวัดลำพูน๑๓ เปนพื้นที่ที่มีการฆาตัวตายสำเร็จสูงของประเทศในอดีต วิธีการสวนใหญ
เปนการกินหรือดื่มสารพิษ โรงพยาบาลชุมชนรวมมือกับหนวยงานในอำเภอ ไดแก เกษตรอำเภอ พัฒนาชุมชน
อำเภอ รานคาและชุมชนในพื้นที่ รวมกันควบคุมการจำหนายสารพิษทางการเกษตร โดยคิดคำนวณพื้นที่ทางการ
เกษตรในการจำหนาย จัดจำหนายเฉพาะในฤดูกาลที่ตองใช ไมมีการเก็บสตอก รณรงคการงดใชสารเคมี รณรงค
เรื่องอาหารปลอดภัย และบูรณาการกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง พบการฆาตัวตายลดลง
๒๔. การพัฒนาทักษะชีวิตของเยาวชนในระดับโรงเรียน
โรงเรียนจากเขตพืน้ ที่การศึกษาทั่วประเทศ จำนวน ๕๕๕ โรงเรียน นำสื่อการเรียนรู “เติมเต็มความ
เขมแข็งทางใจ” พัฒนาโดยแผนงานสรางเสริมสุขภาพจิต สนับสนุนใหครูจัดกิจกรรมเรียนรูแบบมีสวนรวม พบวา
นักเรียนเขาใจตนเองและผูอื่นมากขึ้น รูจักคิดจัดการปญหา รับฟงความคิดเห็น ผอนคลายความเครียดไดอยาง
ถูกตอง มีปญหาพฤติกรรม (เชน ทะเลาะวิวาท มาโรงเรียนสาย) นอยลง ครูสามารถประสานสัมพันธระหวาง
๔๑๖ รวมมติิสมััชชาสุขภาพแหงชาติิ ครั้ังที่ี ๑ - ครั้ังที่ี ๗

โรงเรียนกับผูปกครองไดมากยิ่งขึ้น มีแนวทางในการจัดการเรียนการสอนทักษะชีวิตในโรงเรียน เขตพื้นที่การศึกษา
มากกวา ๕๐ แหงนำไปขยายผลตอในเครือขายโรงเรียนในพื้นที่ของตน
๒๕. บริการแบบองครวมและการเกื้อกูลกันในชุมชน
อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม๑๔ มีอัตราการฆาตัวตายสำเร็จ ๒๖.๖๔ ตอแสนประชากร ในป ๒๕๕๑ จาก
การสัมภาษณชุมชนพบวาปจจัยสำคัญของการฆาตัวตาย คือ การปวยเปนโรคเรื้อรัง การติดสุรา และปญหาทาง
เศรษฐกิจ จึงจัดประชุมรวมระหวางโรงพยาบาลกับชมรมผูสูงอายุ ผูนำองคกรทองถิ่น พระสงฆ เพื่อชวยเผยแพร
ความรู ดูแลกันภายในชุมชน อบรมพนักงานนวด ฝกสวดมนต ปฏิบัติธรรม และฝกทักษะการปรึกษา กิจกรรม
ธรรมะสัญจร เยี่ยมบานผูปวย สัญจรตามโรงเรียน ดูแลสุขภาพกายใจ พบอัตราการฆาตัวตายในปตอมาลดลง จาก
เดิมจำนวน ๒๐ ราย เหลือ ๑๑ ราย และ ๕ ราย ตามลำดับ
๒๖. การสงเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
ประชาคมในหมูบานตำบลบานปวง อ.ทุงหัวชาง ลำพูน๑๕ นำหลักธรรมคำสอนทางศาสนามาใชในการ
ปองกันการฆาตัวตาย โดยจัดตั้งองคผาปาคลายทุกขขึ้นในวันพระ ใครมีความทุกข ความเครียด ที่ไมสามารถแกไข
ไดดวยตนเอง หรือปรึกษาใครไมได ใหเขียนบรรยายความทุกขแลวนำไปเสียบที่ตนผาปา คณะกรรมการจะเปด
อานและประชุมกัน เพื่อหาแนวทางในการปลดทุกขใหกับประชาชนที่ถวายความทุกขตอไป สงผลใหไมพบผูปวย
ภาวะซึมเศราและการพยายามทำรายตัวเองในหมูบานหลังดำเนินกิจกรรมทั้งในป ๒๕๕๓ – ๒๕๕๔
๒๗. การบูรณาการระดับจังหวัด
เชียงรายเปนจังหวัดที่มีอัตราการฆาตัวตายสูงสุดของประเทศในป พ.ศ. ๒๕๕๒ กอใหเกิดความตื่นตัวใน
เวทีสมัชชาสุขภาพ ขณะเดียวกัน จากเหตุการณนักเรียนรายหนึ่งฆาตัวตายสำเร็จจากการผิดหวังการสอบเขา
มหาวิทยาลัย ในป พ.ศ. ๒๕๕๐ กอใหเกิดการรวมตัวของกลุมผูรอดชีวิต ซึ่งเปนสมาชิกในครอบครัวของผูเสียชีวิต
ภายใตชื่อ “ชมรมแสงเทียนสองใจ” นำประสบการณการฝาวิกฤตชีวิตมาใหการชวยเหลือเพื่อนบานและสื่อสารใน
ชุมชน เกิดกระแสเชิงบวก ลดตราบาปตอปญหาทางจิตเวช ชุมชนเกิดความตระหนักในปญหาและรวมเปนแกนนำ
เปนจุดสำคัญตอการแกปญหาดวยกระบวนการมีสวนรวมเปนเครือขาย จนนำไปสูกำหนดเปนนโยบายสาธารณะ
และนำประเด็นการจัดการปญหาการฆาตัวตายเปนระเบียบวาระของสมัชชาสุขภาพแหงชาติในป ๒๕๕๔๑๖
สื่อมวลชนกับการนำเสนอขาวการฆาตัวตาย
๒๘. องคการอนามัยโลกเสนอแนวทางการนำเสนอขาวการฆาตัวตายสำหรับสื่อมวลชน ประกอบดวย
• หลีกเลี่ยงการนำเสนอขาวใหเกิดความรูสึกวาเปนเรื่องนาสนใจ
• เลี่ยงการบรรยายวิธีการฆาตัวตายโดยละเอียด ไมลงขอความในบันทึกลาตาย (หากมี)
• ใหความรูเ กีย่ วกับการฆาตัวตายและคำแนะนำเกีย่ วกับการชวยเหลือเบือ้ งตนและแหลงชวยเหลือ
• คำนึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นแกญาติหรือผูใกลชิด
• ตระหนักถึงโอกาสในการเลียนแบบ หากผูฆาตัวตายเปนดารา หรือผูมีชื่อเสียง
แนวทางนำเสนอขาวขางตน แตกตางจากหลักการนำเสนอขาวของสื่อมวลชน เพื่อใหขาว “ขาย” ได ซึ่ง
เปนความแตกตางระหวางขาวที่เปนประโยชนตอสังคม และขาวที่เปนประโยชนตอธุรกิจ กรมสุขภาพจิตเคยจัด
ประชุมรวมกับบรรณาธิการขาว ในชวงที่มีขาวการฆาตัวตายเกิดขึ้นมาก พบวา ชวยใหการนำเสนอขาวเปนไปตาม
หลักการนำเสนอขาวที่ดีมากขึ้น แตใหผลเพียงระยะสั้น เนื่องจากยังขาดกลไกการควบคุมการนำเสนอขาวจาก
สื่อมวลชนดวยกันเองและจากสังคมที่ยั่งยืน
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๒๙. ในวิกฤติน้ำทวมครั้งใหญของประเทศไทยปลายป ๒๕๕๔ สื่อมวลชนไดแสดงบทบาทสรางสรรคตอ
สังคม ทั้งในดานการนำเสนอขาวในแงมุมที่ชวยเสริมสรางกำลังใจในการตอสูกับปญหา เชน เสนอตัวอยางความ
รวมแรงรวมใจของชุมชนในการแกปญหารวมกัน รับแจงปญหาและชวยเผยแพรขอมูลเพื่อระดมความชวยเหลือ
ประสานและระดมความชวยเหลือใหแกชมุ ชน เปดเวทีประชาชนสะทอนมุมมองแงตา ง ๆ ตอปญหา ซึ่งเปนบทบาท
ที่เปนประโยชนตอการดูแลจิตใจประชาชนและชวยสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน
๓๐. โดยสรุป การฆาตัวตายเปนผลปลายทางที่ไมพึงประสงคของปจจัยที่หลากหลาย เปนความสูญเสียที่
ปองกันได และเปนภาพสะทอนของระบบประกันสุขภาพ การเขาถึงบริการสุขภาพจิต และกลไกการอยูรวมกันใน
ชุมชนดวยความเกื้อกูล องคการอนามัยโลกไดกำหนดมาตรการปองกันการฆาตัวตายไวเปนแนวทางสำหรับประเทศ
สมาชิกไวอยางชัดเจน ซึ่งในกรณีของประเทศไทย มีประเด็นสำคัญ คือ การชวยใหผูปวยทางจิตไดรับการคุมครอง
ในการเขาถึงบริการที่มีคุณภาพ การควบคุมการนำเสนอขาวการฆาตัวตายของสื่อมวลชน ตลอดจนการเผยแพร
ขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนในการดำเนินชีวิตอยางมีความสุข สรางความเขาใจที่ถูกตองตอการเจ็บปวยทางจิต
และการสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน เพื่อพัฒนากลไกการดูแลชวยเหลือกันภายในชุมชน โดยเฉพาะการดูแลผูมี
ปจจัยเสี่ยงและผูดอยโอกาสกลุมตาง ๆ
ประเด็นพิจารณาของสมัชชาสุขภาพแหงชาติ
ขอใหสมัชชาสุขภาพแหงชาติพิจารณาเอกสาร สมัชชาสุขภาพ ๔ / รางมติ ๖
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