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การทารุณกรรมทางรางกาย (Physical abuse)

การทารุณกรรมทางเพศ (Sexual abuse)

การทารุณกรรมทางจิตใจ (Psychological abuse)

การปลอยปละละเลย/ทอดทิ้งเด็ก (Neglect)

ปจจัยดานเด็ก เชน เด็กเลี้ยงยาก

ปจจัยดานผูกระทํา เชน ผูมีปญหาสุขภาพจิต

ปจจัยดานสิ่งแวดลอม เชน เกิดวิกฤติตางๆในชีวิต

การทารุณกรรมเด็ก

สาเหตุของการทารุณกรรมเด็ก 

        ดังนั้นการทํางานดานนี้ทําคนเดียวไมไดเพราะเปนเรื่องที่ซับซอนจะตองมีทีมสหวิชาชีพทั้งในโรงพยาบาล 

และเครือขายนอกโรงพยาบาล 

กระบวนการชวยเหลือ

        ขั้นตอนที่ 1 ระบุเด็กที่นาสงสัยวาถูกทารุณกรรม ตองระบุเหตุที่นาสงสัย ระบุใหไดกอนวาเด็กคนไหนท่ีถูก

ทารุณกรรม ตองสรางความตระหนัก ในสวนของโรงพยาบาลตองคัดกรองไดวามีการบาดเจ็บหรือไม บางครั้งเด็กมา

ดวยการทารุณกรรมทางเพศที่มีอาการบาดเจ็บหรือโรคติดตอ รวมถึงการมาพบแพทยหลังมีความเจ็บปวยมานาน

อาจเปนการทารุณกรรมดวยการถูกละเลย บางครั้งอาจไมมีบาดแผลที่เห็นไดชัดเจนแตหากสังเกตจะเห็นรองรอย

การบาดเจ็บตามรางกาย หรือในกรณีที่ไมเห็นรองรอยการบาดเจ็บภายนอกอาจตองตรวจทางหองปฏิบัติการเพิ่มเติม

         ขั้นตอนที่ 2 การประเมินทางรางกายเบื้องตน เปนการตรวจรางกาย การเก็บหลักฐานทางงานนิติเวช 

ตรวจทางหองปฏิบัติการเพื่อหาความเจ็บปวยหรือรองรอยของการทารุณกรรม ที่สําคัญคือการบันทึกเวชระเบียน

เพื่อใหการชวยเหลือทางกฎหมายตอไป

“เด็กคนหน่ึงท่ีมามักไมไดมาดวยการทารุณกรรมดานเดียว”

“อยาพยายามถามคําถามท่ีทําใหเด็กรูสึกผิด”

 “เปาประสงคในการทํางานของโรงพยาบาลคือคํานึงถึงความปลอดภัยของเด็กเปนสําคัญ”

รู ้... เพื�อหยุดความรุนแรงในสังคม
การประชุมวชิาการนิติสุขภาพจิต ครั�งที� 3
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

อภิปราย : กระบวนการดแูลเด็กที�ถกูทารุณกรรม (1)
นายสาโรช นกัเบศร์
อัยการอาวุโส ศูนยอั์ยการคุม้ครองสทิธเิดก็ เยาวชนและ
สถาบนัครอบครวั สาํนกังานคดเียาวชนและครอบครวั 
สาํนกังานอัยการสงูสดุ 

ศ.ดร.นพ.วฐิารณ บุญสทิธ ิ
จติแพทยเ์ด็กและวยัรุน่ ภาควชิากมุารเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตรศิ์รริาชพยาบาล มหาวทิยาลัยมหดิล

พญ.สลักจติ แสงสนิ
จติแพทยเ์ดก็และวยัรุน่ สถาบนักัลยาณร์าชนครนิทร์
ผูด้ําเนนิการอภิปราย

"สรุปเนื�อหาในภาพรวม"
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ข้ันตอนท่ี 3 รักษาภาวะทางรางกาย เปนการใหการรักษาตามขอบงช้ีตามรางกาย ปองกันโรคติดตอทางเพศสัมพันธ 

ปองกันการต้ังครรภในกรณีท่ีถูกทารุณกรรมทางเพศ นอกจากน้ียังตองทําความเขาใจและใหความรูเร่ืองเบิกจาย

ตามสิทธ์ิการรักษากับผูปกครอง          

ข้ันตอนท่ี 4 วางแผนการรักษา/คุมครองเด็ก พิจารณารับไวในโรงพยาบาล โดยพิจารณาจากมีภาวะทางกาย 

มีแนวโนมถูกกระทําซ้ํา การขมขู แนวโนมขาดนัด การพิจารณาติดตอบานพักฉุกเฉิน การรายงานเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ 

ท้ังน้ีโดยมี “พรบ.คุมครองเด็ก พ.ศ.2546 มาตรา 29 ระบุวา แพทย พยาบาล นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห จะตอง

รีบรายงานใหเจาหนาท่ีท่ีปฏิบัติตาม พรบ. น้ีทราบโดยมิชักชา หากเปนท่ีปรากฎชัดหรือนาสงสัยวาเด็กถูกทารุณกรรม

หรือเจ็บปวยเน่ืองจากเล้ียงดูมิชอบ การรายงานตามมาตราน้ี เม่ือไดกระทําโดยสุจริตยอมไดรับความคุมครองและไมกอ

ใหเกิดความรับผิดแกผูรายงาน” ท้ังน้ีสามารถรายงานไดท่ีพนักงานเจาหนาท่ีขององคกรเอกชน หรือ เจาหนาท่ี

พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย 

ข้ันตอนท่ี 5 กระบวนการคุมครองเด็ก/สืบคนขอเท็จจริง เปนการสืบคนขอเท็จจริงท้ังทางดานรางกายโดยให

หลักฐานการตรวจทางหองปฏิบัติการ ดานจิตใจ เชน สติปญญาบกพรอง การเล้ียงดู เด็กเล้ียงยาก ปญหาสัมพันธภาพ

ภายในครอบครัว ความปลอดภัย ศักยภาพครอบครัว และดานสังคม เชน การประเมินครอบครัว เย่ียมบาน/โรงเรียน 

และการประเมินทางสังคมอ่ืนๆ โดยใชเทคนิคการสัมภาษณเพ่ือใหเด็กสบายใจเพราะสวนมากเด็กจะไมเลา

เพราะเคยเลาแลวไมมีใครเช่ือ การจดบันทึกขอมูลท่ีดีจะชวยใหเด็กไมถูกทารุณกรรมซ้ําจากกระบวนการชวยเหลือ 

ข้ันตอนท่ี 6 ประชุมทีมสหวิชาชีพ/วางแผนการชวยเหลือ ประชุมเพ่ือพิจารณาเร่ืองการคุมครองเด็กวา

สามารถกลับไปอยูในครอบครัวเดิมหรือตองจัดหาสถานท่ีพักช่ัวคราว การรักษาทางดานรางกาย และกระบวนการ

ฟนฟูทางดานจิตใจ สงเสริมพัฒนาทักษะชีวิต การชวยเหลือทางดานสังคม การชวยเหลือทางดานกฎหมาย

ข้ันตอนท่ี 7 ติดตามผลการชวยเหลือ ติดตามท้ังทางดานความปลอดภัย การชวยเหลือทางดานจิตใจ สังคม 

การบําบัดฟนฟู ปรับแผนการชวยเหลือ สงตอหนวยงานอ่ืน และพิจารณาคืนเด็กสูครอบครัว โดยอาศัยการประสานงาน

กับสหวิชาชีพตางๆเพ่ือปองกันการทารุณกรรมซ้ํา

รู ้... เพื�อหยุดความรุนแรงในสังคม
การประชุมวชิาการนิติสุขภาพจิต ครั�งที� 3
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

อภิปราย : กระบวนการดแูลเด็กที�ถกูทารุณกรรม (2)
นายสาโรช นกัเบศร์
อัยการอาวุโส ศูนยอั์ยการคุม้ครองสทิธเิดก็ เยาวชนและ
สถาบนัครอบครวั สาํนกังานคดเียาวชนและครอบครวั 
สาํนกังานอัยการสงูสดุ 

ศ.ดร.นพ.วฐิารณ บุญสทิธ ิ
จติแพทยเ์ด็กและวยัรุน่ ภาควชิากมุารเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตรศิ์รริาชพยาบาล มหาวทิยาลัยมหดิล

พญ.สลักจติ แสงสนิ
จติแพทยเ์ดก็และวยัรุน่ สถาบนักัลยาณร์าชนครนิทร์
ผูด้ําเนนิการอภิปราย

"สรุปเนื�อหาในภาพรวม"
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รู ้... เพื�อหยุดความรุนแรงในสังคม
การประชุมวชิาการนิติสุขภาพจิต ครั�งที� 3
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

อภิปราย : กระบวนการดแูลเด็กที�ถกูทารุณกรรม (3)
นายสาโรช นกัเบศร์
อัยการอาวุโส ศูนยอั์ยการคุม้ครองสทิธเิดก็ เยาวชนและ
สถาบนัครอบครวั สาํนกังานคดเียาวชนและครอบครวั 
สาํนกังานอัยการสงูสดุ 

ศ.ดร.นพ.วฐิารณ บุญสทิธ ิ
จติแพทยเ์ด็กและวยัรุน่ ภาควชิากมุารเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตรศิ์รริาชพยาบาล มหาวทิยาลัยมหดิล

พญ.สลักจติ แสงสนิ
จติแพทยเ์ดก็และวยัรุน่ สถาบนักัลยาณร์าชนครนิทร์
ผูด้ําเนนิการอภิปราย

"สรุปเนื�อหาในภาพรวม"

ในกรณีท่ีมีบุคคลพบเห็นการทารุณกรรมเด็กสามารถแจงกับพนักงานเจาหนาท่ีคุมครองเด็กตาม พรบ.คุมครองเด็ก 

พ.ศ. 2546 หรือ ผูมีหนาท่ีคุมครองสวัสดิภาพในพ้ืนท่ี หรือ ฝายปกครอง ตํารวจ อัยการ เพ่ือเขาไประงับเหตุและ

คุมครองสวัสดิภาพ โดยผูน้ันตองหามเผยแพรและโฆษณาตอส่ือสาธารณะตางๆ

ถูกทําใหสูญเสียเสรีภาพ

ถูกกระทําผิดทางเพศ

ถูกทําใหเกิดอันตรายแกกายหรือจิตใจ

ถูกใชใหทําในส่ิงท่ีนาเปนอันตรายแกกายหรือจิตใจ

ถูกใชใหทําในส่ิงท่ีนาขัดตอกฎหมายหรือศีลธรรม

กรณีเด็กถูกทารุณกรรมตามพรบ.คุมครองเด็ก พ.ศ.2546 มาตรา 4

พรบ.คุมครองเด็ก พ.ศ.๒๕๔๖

พรบ.ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.๒๕๕๓ (หมวด ๑๕)

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

ประมวลกฎหมายอาญา

กระบวนการยุติธรรมและกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการคุมครองเด็กท่ีถูกทารุณกรรม
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รู ้... เพื�อหยุดความรุนแรงในสังคม
การประชุมวชิาการนิติสุขภาพจิต ครั�งที� 3
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

นายสาโรช นกัเบศร์
อัยการอาวุโส ศูนยอั์ยการคุม้ครองสทิธเิดก็ เยาวชนและ
สถาบนัครอบครวั สาํนกังานคดเียาวชนและครอบครวั 
สาํนกังานอัยการสงูสดุ 

ศ.ดร.นพ.วฐิารณ บุญสทิธ ิ
จติแพทยเ์ด็กและวยัรุน่ ภาควชิากมุารเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตรศิ์รริาชพยาบาล มหาวทิยาลัยมหดิล

พญ.สลักจติ แสงสนิ
จติแพทยเ์ดก็และวยัรุน่ สถาบนักัลยาณร์าชนครนิทร์
ผูด้ําเนนิการอภิปราย

อภิปราย : กระบวนการดแูลเด็กที�ถกูทารุณกรรม (4)

"สรุปเนื�อหาในภาพรวม"

การคุมครองสวัสดิภาพเด็กถูกทารุณกรรม

เม่ือพบเด็กถูกทารุณกรรมใหแจงตอพนักงานเจาหนาท่ีเพ่ือเขาไปตรวจคนและมีอํานาจในการขอคําส่ังศาล

เพ่ือแยกเด็กเพ่ือไมใหเกิดการถูกกระทําทารุณกรรมซ้ํา สงตรวจประเมินทางรางกายและจิตใจ และสืบเสาะขอมูล

จากตัวเด็กและครอบครัวเพ่ือกําหนดวิธีการคุมครองสวัสดิภาพท่ีเหมาะสม พิจารณาวาเด็กสามารถกลับไปอยูใน

ครอบครัวไดอยางปลอดภัยหรือไม หากประเมินแลวพบวาปลอดภัยจะสามารถสงคืนใหผูปกครองรับกลับไปดูแล 

แตหากไมปลอดภัยจะตองสงตอใหสถานแรกรับ โดยพนักงานเจาหนาท่ีตองมีการติดตามประเมินผลท้ังตัวเด็ก

และผูปกครอง รวมถึงผูกระทําเพ่ือไมใหเกิดความไมปลอดภัยแกเด็ก

การคุมครองสวัสดิภาพเด็ก ปองกันญาติ/ผูปกครองทําทารุณกรรมเด็กซ้ํา (มาตรา 43) มีความจําเปนท่ีตองแจง

ความรองทุกขดําเนินคดีเทาน้ัน โดยกรณีท่ีมีการฟองคดีอาญาจะมีมาตรการคุมประพฤติ หามเขาหรือใกลตัวเด็ก 

และทําทัณฑบน ในกรณีท่ียังไมมีการฟองคดีอาญาจะมีมาตรการหามกระทําทารุณกรรม และคุมประพฤติ 

หรือเรียกประกัน
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รู ้... เพื�อหยุดความรุนแรงในสังคม
การประชุมวชิาการนิติสุขภาพจิต ครั�งที� 3
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

นายสาโรช นกัเบศร์
อัยการอาวุโส ศูนยอั์ยการคุม้ครองสทิธเิดก็ เยาวชนและ
สถาบนัครอบครวั สาํนกังานคดเียาวชนและครอบครวั 
สาํนกังานอัยการสงูสดุ 

ศ.ดร.นพ.วฐิารณ บุญสทิธ ิ
จติแพทยเ์ด็กและวยัรุน่ ภาควชิากมุารเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตรศิ์รริาชพยาบาล มหาวทิยาลัยมหดิล

พญ.สลักจติ แสงสนิ
จติแพทยเ์ดก็และวยัรุน่ สถาบนักัลยาณร์าชนครนิทร์
ผูด้ําเนนิการอภิปราย

อภิปราย : กระบวนการดแูลเด็กที�ถกูทารุณกรรม (5)

บทบาทของสถานศึกษาในการสงเสริมความประพฤตินักเรียน

มีบทบาทในการสอดสอง สงเสริม ดูแลความประพฤติของนักเรียน จัดกิจกรรมแนะแนวท้ังนักเรียนและผูปกครอง 

เพ่ือใหนักเรียนมีความประพฤติท่ีเหมาะสม รับผิดชอบตอสังคมและมีความปลอดภัย โดยกิจกรรมสงเสริมความประพฤติ

ของเด็กเพ่ือสรางภูมิคุมกันและปองกันไมใหเกิดการทารุณกรรมและความรุนแรง โดยมุงเนนใหเกิดกระบวนการ

เด็กเรียนรู เด็กรูทัน และเด็กสรางสรรค

"สรุปเนื�อหาในภาพรวม"


