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บทคดัย่อ 

 
ภูมิหลัง จากการศึกษาการฆ่าตวัตายท่ีเก่ียวขอ้งกบัสารเสพติดและยาทางจิตเวช เป็นการศึกษาหาปัจจยั
ท่ีมีความเส่ียงต่อการฆ่าตวัตายท่ีแสดงผลเชิงสังคม วฒันธรรม และการแพทย ์เพื่อบอกปัจจยัต่างๆ ท่ี
เกิดข้ึนก่อนการเสียชีวิต แต่ขอ้มูลภายหลงัการเสียชีวิตยงัมีน้อย และไม่แสดงความสัมพนัธ์ของการ 
ฆ่าตวัตายกบัการตรวจพบสารเสพติดกลุ่มเมทแอมเฟตามีนกลุ่มมอร์ฟีน กลุ่มยานอนหลบั  และกลุ่ม
ยาตา้นโรคซึมเศร้า 

วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างการท าอตัวินิบาตกรรมกับการตรวจพบสารเสพติด
ประเภทเมทแอมเฟตามีน มอร์ฟีน ยานอนหลบั และยาตา้นโรคซึมเศร้า 

วิธีการศึกษา เก็บขอ้มูลจากศพท่ีท าอตัวินิบาตกรรมในผูท่ี้ไม่ได้ตายจากการใช้ยาหรือสารเสพติด        
เกินขนาด ท่ีเขา้มาผา่ชนัสูตรท่ีภาควิชานิติเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่  และ         
มีขอ้มูลผลการตรวจทางห้องปฏิบติัการพิษวิทยา ตั้งแต่เดือน มกราคม พ.ศ. 2553 - กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 
2558 รวมระยะเวลาทั้งหมด 5 ปี 2 เดือน โดยมีผลตรวจเบ้ืองต้นจากปัสสาวะให้ผลบวกและตรวจ
ยืนยนัผลด้วยเทคนิคลิควิดโครมาโทกราฟีแทนเดมแมสส์สเปกโทรเมตรี (liquid chromatography-
tandem mass spectrometry, LC/MS/MS) 

ผลการศึกษา ศพทั้ งหมด 127 ศพ ตรวจไม่พบสารในร่างกาย 94 ศพ คิดเป็น 74.01% พบสาร                  
ในร่างกาย 33 ศพคิดเป็น 25.99% เม่ือทดสอบด้วย  Z - test P value < 0.05 พบว่า ค่าท่ีค  านวณได ้              
ทางสถิติปฏิเสธความสัมพนัธ์ของการตรวจพบสารเสพติดประเภทเมทแอมเฟตามีน มอร์ฟีน ยานอน



 

จ 

หลบัและยาตา้นโรคซึมเศร้าในจ านวนศพท่ีตรวจพบสาร  33 ศพ พบว่า9 ศพ พบสาร 2 ชนิด  ศพท่ี
เหลือ พบ 1 ชนิด  

สรุป การท าอตัวนิิบาตกรรมในผูท่ี้ไม่ไดต้ายจากการใชย้าหรือสารเสพติดเกินขนาดไม่มีความสัมพนัธ์
ต่อการตรวจพบสารเสพติดกลุ่มเมทแอมเฟตามีน กลุ่มมอร์ฟีน  กลุ่มยานอนหลบั และกลุ่มยาตา้น        
โรคซึมเศร้า 
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ABSTRACT 

 
Background: The study of suicide associated with drugs and psychotropic drugs The study 
determined that the risk of suicide that society, cultures and medications before death. However, 
data source after suicide is still insufficient. No explanation relationships between suicide and the 
detection of Methamphetamine, Morphine, Benzodiazepines and Antidepressants. 

Objective: The purpose of this study was to investigate the relationship between suicide and 
detection of Methamphetamine, Morphine, Benzodiazepines and Antidepressants. 

Methods: Cadavers that have no drug use history and drug overdose at Department of Forensic 
Medicine, Faculty of Medicine Chiang Mai University are used. The data is recorded and confirmed 
by toxicology laboratory from January 2010- February 2015, the total duration of 5 years and 2 
months. Positive results from the urine screening tests were confirmed by liquid chromatography-
tandem mass spectrometry (LC/MS/MS)   

Results: From total 127 cadavers, substances were not detected in 94 cadavers (74.01%) only 33 
cadavers (25.99%) that the substances were found. Using the statistic Z-test P value < 0.05 we 
found that there was no relationship between suicide and the detection of Methamphetamine, 
Morphine, Benzodiazepines and Antidepressants. In 33 cadavers that the substances were detected, 
9 cadavers found 2 types of substances and the rest found only 1 type of substances. 
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Conclusion: This study can be concluded that there was no relationship between suicide in people 
having no drug use history and drug overdose and the detection of Methamphetamine, Morphine, 
Benzodiazepines and Antidepressants. 

 


