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ประเทศศรีลงักา เป็นประเทศท่ีมีอตัราการฆา่ตวัตายสงู โดยมีปัญหาการฆา่ตวัตายสงูถึง 40 
คน / 100,000 คน เม่ื อเปรียบเทียบกบัประเทศท่ีพฒันาแล้ว ในสดัสว่นท่ีต ่ากวา่คือ 8 คน / 100,000 
คน จากการศกึษาในอดีตสนบัสนนุเชน่กนัวา่ อตัราการตายท่ีเกิดจากการฆา่ตวัตายในศรีลงักาสงู 
(12.7 %) เม่ือเปรียบเทียบกบัประเทศอ่ืน (1-2%) 
การวางแผนและป้องกนัการฆา่ตวัตายในศรีลงักาจงึเป็นสิ่ งท่ีจ าเป็น 
และสมควรเป็นนโยบายท่ีส าคญัของประเทศ 
การศกึษาเร่ืองปัจจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการพยายามฆา่ตวัตายเป็นสิ่งส าคญัมาก 
และถึงแม้วา่จะมีการศกึษาในเร่ืองนีใ้นบางพืน้ท่ีในศรีลงักา แตก่ารศกึษานีจ้ะเป็นการศกึษาครัง้แรกท่ี 
จงัหวดับดัดลูลา ซึง่อยูใ่นภาคกลางของประ เทศ  เป้าหมายของการวิจยัในครัง้นี ้ 
เพ่ือต้องการศกึษาปัจจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการฆา่ตวัตายใน  จงัหวดับดัดลูลา ประเทศศรีลงักา  
ซึง่เป็นการศกึษาย้อนหลงั ในระยะเวลาและชว่งเวลาเดียวกนั   
การศกึษานีด้ าเนินการท่ีโรงพยาบาลทัว่ไปของ จงัหวดับดัดลูลา ประเทศศรีลงักา 
โดยใช้คนไข้ท่ีพยายามฆา่ตวัตายตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม 2551 – 31 ธนัวาคม 2551  จ านวน  391  คน  
ข้อมลูตา่งๆเหลา่นี ้ได้จาก การค้นคว้าจากเวชระเบียนของโรงพยาบาล   ผลการศกึษาพบวา่ 2 ใน 3 
ของผู้พยายามฆา่ตวัตายมีอายตุ ่ากวา่ 30 ปี ซึง่สว่นใหญ่เป็นเพศชาย ชนกลุม่น้อยคือ ทา มิลอินเดียน 
เป็นกลุม่ท่ีมีความพยายามฆา่ตวัตายสงูสดุ เม่ือเปรียบเทียบกบัชนกลุม่อ่ืนๆ 50% ของผู้ฆา่ตวัตาย 
เป็นคนโสด และคนสว่นใหญ่จาก 391 ราย มีจ านวนถึง 369 
รายท่ีฆา่ตวัตายโดยใช้สารพิษคือยาฆา่แมลง 
การสงัเกตความผิดปกตเิบือ้งต้นของผู้พยายามฆา่ตวัตายจะเป็นมาตรการส าคญัท่ีมีประสิทธิภาพในก
ารป้องกนัการฆา่ตวัตายรวมทัง้ การวิเคราะห์การพยายามและฆา่ตวัตายทางจลุภาค 
จะสามารถสืบหาผู้ มีความเส่ียงในการฆา่ตวัตายได้ดีขึน้ นอกเหนือจากโปรแกรมการลดความจน 
ข้อมลูจากชมุชนด้านสงัคม สขุภาพจิต และการพฒันาชมุชนด้านสขุภาพ และความร่วมมือ 
จากองค์กรท่ีไมห่วงัผลประโยชน์ตา่ง สามารถชว่ยในการลดจ านวนการฆา่ตวัตายลงไปได้ด้วย  
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Suicide rate in Sri Lanka is higher compared to some countries. It is about 40 per 

100,000 compared to 8 per 100,000 in developed countries (UK). According Eddleston et al 

(1998) mortality associated with suicide attempts is high (12.7%) in Sri Lanka compared to 

other countries (1-2% in UK). Therefore prevention of suicide and deliberate self-harm is a 

priority in the health services in Sri Lanka. It is important to recognize and understand factors 

associated with suicidal behaviour when planning interventions and preventive strategies. The 

goal of this research was to investigate factors associated with suicide in Badulla district in Sri 

Lanka. This study was a retrospective cross-sectional study. The study was carried out at the 

Provincial general hospital Badulla, Badulla district, Uva province, Sri Lanka. All patients who 

were admitted to Provincial general hospital Badulla, Srilanka, with suicide attempts between 

1st January 2008 and 31st December 2008 were included in this study. There were 391 patients 

admitted with suicide attempts. Data was collected from patients‟ medical notes using a data 

collection tool. Results showed that about two third of the people who took an overdose was 

below the age of 30.More than 50% of suicide attempters were single. Out of the sample size 

of 391 patients, 369 patients who performed suicide attempts were by poisoning. Effective 

suicide preventive and control measures need to be taken in the form of early identification of 

suicide-prone individuals.  Micro-level analysis of suicides and suicidal attempts are required to 

identify high risk population.  Apart from strengthening poverty improvement programs, input 

from Department of Community Medicine in medical colleges are required in sociology, 

mental health and community health development. 

 




