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นิยาม ความกาวราว (aggression) เปนพฤติกรรมของบุคคลหน่ึงทีมุ่งกอใหเกิดอนัตรายตอบคุคลอ่ืน มอีงคประกอบ 

ในดานความไมเปนมิตร พฤติกรรมมุงเนนทําลาย สงผลใหเกิดความรุนแรง (violence)

ประเภทของความกาวราว ไดแก 1) Reactive Aggression เปนพฤตกิรรมท่ีแสดงถึงอารมณเดอืดดาล พลุงพลาน 

ทันทีทันใด มีความทําลายลาง กระตุนการทํางานของประสาทอัตโนมัติ และ 2) Proactive Aggression เปนการ

กระทําท่ีมีการวางแผนไวลวงหนา คาดหวังใหเกิดผลลัพธท่ีต้ังใจไวสาเหตุของความกาวราว เกิดจากหลายสาเหตุ

ท่ีรวมกันท้ังชีววิทยา-จิต-สังคม พันธุกรรม-ส่ิงแวดลอม หรือธรรมชาติ-การเลี้ยงดู

ชวงมารดาต้ังครรภ หากมารดาไดรับสารอาหารไมเพียงพอ มีการใชสารเสพติด หรือไดรับสารโลหะหนัก 

ดานประสาทวิทยา พบวา frontal lobe และ limbic system เปนสวนที่มีผลตอพฤติกรรมกาวราว

ปจจัยทางชีววิทยา 

        กระทบตอพัฒนาการทางสมองของทารกในครรภ และระดับสติปญญา ทําใหทักษะการแกปญหาตํ่า 

        ซ่ึงสัมพันธกับบุคลิกภาพตอตานสังคม ตลอดจนการมีภาวะแทรกซอนขณะคลอดก็เปนปจจัยเสี่ยงตอ 

        บุคลิกตอตานสังคมและพฤติกรรมกาวราวในอนาคต

โดย frontal lobe (top down brake) ทําหนาท่ีเก่ียวของกับความคิด การควบคุมตนเอง สมาธิ

ความยืดหยุนในการคิด ความสามารถในการตัดสินใจและการยับยั้งตนเอง กระบวนการเรียนรูจากการ

เสริมแรงและลงโทษ รวมถึงการรูผิดชอบช่ัวดี ผูกอคดีท่ีมีพฤติกรรมรุนแรงมักจะมีการทํางานของสมอง

สวนหนานอยกวาคนปกติ สวน limbic system (bottom up drive) ทําหนาท่ีเกี่ยวของกับแรงขับพบ

วาหากสมองสวน amygdala ทํางานไมสมดุลจะสัมพันธกับพฤติกรรมกาวราว โดยหากทํางานนอยก็จะสง

ผลใหบุคคลมีการรับรูอารมณไดนอยและไมเห็นอกเห็นใจผูอ่ืน จะมีพฤติกรรมกาวราวไดโดยไมวิตกกังวล

หรือรูสึกผิด แตหากมีการทํางานมากก็จะมีลักษณะหุนหันพลันแลน 

"สรุปเนื�อหาในภาพรวม"



ปจจัยทางดานจิตใจ ตามทฤษฎีจิตวิเคราะหของฟรอยด แบงการทํางานของจิตใจเปน 3 ระดับ ระดับจิตรูสํานึก 

จิตกอนสํานึก และจิตใตสํานึก ระดับจิตรูสํานึกคือรับรูความเปนจริงตามเหตุผล โดยมี ego เปนตัวควบคุม สวนระดับ

จิตใตสํานึกจะทํางานโดยแสวงหาความพึงพอใจจากแรงขับตามสัญชาตญาณ ดังน้ันการรักษาคือทําใหผูปวยกลับมามี

สติอยูกับอารมณตนเองใหมากท่ีสุดเปนการเพ่ิมการทํางานของจิตรูสํานึก เพ่ือใหการรับรูน้ันยับย้ังพฤติกรรมท่ีไม

พึงประสงค บทบาทผูรักษามีหนาท่ีสรางกระบวนการเรียนรูใหมใหเกิดการควบคุมพฤติกรรมและแกปญหาท่ีเหมาะสม

ปจจัยทางสังคม แนวคิด General Aggression Model (GAM) อธิบายพฤติกรรมกาวราวโดยบูรณาการแนวคิดดาน

สังคม เชน ส่ิงแวดลอมและส่ือตาง ๆ ท่ีมีผลในการปรับพฤติกรรมของบุคคลใหเหมาะสมกับบรรทัดฐานทางสังคม 
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"สรุปเนื�อหาในภาพรวม"

        นอกจากน้ี ความไมสมดุลของสารส่ือประสาท เชน serotonin, dopamine และฮอรโมน เชน testosterone 

รวมท้ังการใชสารเสพติดเปนปจจัยสําคัญท่ีมีสวนเก่ียวของกับพฤติกรรมกาวราวเชนกัน 

        ปจจัยเส่ียงของพฤติกรรมกาวราวในผูปวยโรคจิตเภท ไดแก การขาดยา การใชสารเสพติด มีอาการประสาทหลอน

หรือหลงผิดท่ีรุนแรง ดังน้ัน “ในผูปวยจิตเวชการไดรับยาตอเน่ืองมีสวนสําคัญในการพยุงสารส่ือประสาทท่ีบกพรองไป

แลวใหควบคุมความกาวราวรุนแรงได”

พฤติกรรมกาวราวกับมาตรการทางกฎหมาย ระบุไวอยางชัดเจนในพระราชบัญญัติสุขภาพจิต ซ่ึงมีวัตถุประสงคเพ่ือ

คุมครองผูปวยทางจิตใหไดรับการรักษา คุมครองสังคมใหปลอดภัยจากพฤติกรรมกาวราวและความรุนแรงอันเน่ืองมาจาก

ความเจ็บปวยทางจิต ตลอดจนคุมครองบุคลากรดานสุขภาพใหปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพโดยมีกฎหมายคุมครอง 

ซ่ึงกําหนดใหมีคณะกรรมการสุขภาพจิตแหงชาติ และคณะอนุกรรมการประสานงานเพ่ือบังคับใช พ.ร.บ.สุขภาพจิตระดับ

จังหวัด โดยสาระสําคัญ คือ 1) การสงเสริมปองกันสุขภาพจิตโดยเพ่ิมใหมีการควบคุมเผยแพรทางส่ือชองทางตางๆ เพ่ือ

ลดความรุนแรงในสังคมและขณะเดียวกันสามารถใชส่ือในการลงโทษทางสังคมสําหรับพฤติกรรมกาวราว 2) การควบคุม

ปจจัยท่ีคุกคามสุขภาพจิต 3) การบําบัดรักษา บุคคลท่ีมีภาวะอันตรายหรือมีความจําเปนตองไดรับการบําบัดรักษาให

ดําเนินการนําตัวสงสถานพยาบาลของรัฐหรือสถานบําบัดรักษาโดยพนักงานเจาหนาท่ี พนักงานฝายปกครองหรือตํารวจ 

4) การฟนฟูสมรรถภาพ เพ่ิมกลไกการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการฟนฟูสมรรถภาพ 5) การปกปองคุมครองสิทธิผูปวย

ผูดูแล และสังคม ซ่ึงใหผูดูแลมีสิทธิไดรับคําปรึกษาแนะนําตลอดจนความชวยเหลืออ่ืนๆเพ่ือใหดูแลผูปวยไดอยางเหมาะสม
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ปจจัยเส่ียงในการกอคดีของเด็กและเยาวชน 

        ปจจัยทางชีววิทยา : เปนเพศชาย ระดับฮอรโมนเพศชายสูง มีปญหาสุขภาพทางกายซ่ึงอาจสงผลตอความเครียด 

วิตกกังวล ขาดความม่ันใจในตนเอง ผูมีระดับสติปญญาต่ําซ่ึงอาจถูกชักจูงงาย ผูมีพยาธิสภาพทางสมองซ่ึงมีผลตอการ

ยับย้ังช่ังใจท่ีไมดีและระดับสารส่ือประสาทท่ีไมสมดุล เปนโรคสมาธิส้ัน มีพฤติกรรมกาวราว 

         ปจจัยทางจิตใจ : พ้ืนอารมณเปนเด็กเล้ียงยาก (difficult child) ทัศนคติท่ีไมดี พฤติกรรมตอตานสังคม ขาดการ

ยับย้ังช่ังใจ สมาธิส้ัน การขาดทักษะทางสังคมตางๆ ขาดความม่ันใจในตนเอง มีปญหาสุขภาพจิต มีการใชสารเสพติด

จากงานวิจัยโดยกรมสุขภาพจิตในป 2558 ในสถานแรกรับ 14 แหง จํานวน 600 คน พบวาเปนโรคจิตเวชอยางนอย

1 โรค คิดเปน 91.4% (สูงกวาเยาวชนไทย 4 เทา)และมีโรครวมทางจิตเวช 79.2% 

         ปจจัยทางสังคม : สัมพันธภาพภายในครอบครัวท่ีไมดี เยาวชนท่ีรูสึกวาตนเองไมดีพออาจกระทําความผิดเพ่ือ

ใหไดรับความสนใจ หรือมีพฤติกรรมประชดชีวิตเพราะไมเห็นคุณคาในตัวเอง ลักษณะการเล้ียงดูท่ีไมคงเสนคงวา ทําให

เยาวชนรูสึกเครียด เก็บกด มีความขัดแยงในครอบครัว ถูกผูปกครองรังแก ทัศนคติไมดีตอโรงเรียน ลมเหลวในการเรียน

กลุมเพ่ือนตอตานสังคม กระทําผิด เพ่ือนบานมีคดี ยุงเก่ียวกับยาเสพติด ชุมชนไรระเบียบ

ปจจัยปกปอง

         เปนปจจัยท่ีชวยลดความเส่ียงในการกอคดีของเด็กและเยาวชน ไดแก ระดับสติปญญาดี ทัศนคติตอสังคมดานบวก 

สัมพันธภาพท่ีดีท้ังภายในและภายนอกครอบครัว การมีสวนรวมกับกิจกรรมของโรงเรียนแมวาจะมีผลการเรียนท่ีไมสูง

มีกลุมเพ่ือนท่ีอยูในกฎเกณฑ และการมีมาตรการแทรกแซงทางกฎหมายเม่ือเยาวชนกอคดีซ่ึงถือเปนปจจัยปองกันการ

กอคดีซ้ํา

แนวทางการปองกันการกอคดีซ้ําสําหรับเยาวชน

         เนนการลดปจจัยเส่ียงอยางรอบดาน ลดปฏิกิริยาลูกโซ สรางความรูสึกมีคุณคา มีแรงจูงใจท่ีจะปรับเปล่ียนตนเอง 

รวมถึงการไมถูกขับออกจากระบบการศึกษาซ่ึงทําใหเยาวชนเห็นคุณคา เปาหมายและโอกาสในชีวิต ระบบการแกไข

บําบัดฟนฟู การเตรียมกอนปลอยตัว การติดตามเฝาระวังความเส่ียงตางๆ การออกแบบกิจกรรมท่ีเหมาะสมกับพัฒนาการ

สภาพปญหา ความถนัด ความสนใจเปนรายบุคคล 

"สรุปเนื�อหาในภาพรวม"



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

Ê¶ÒºÑ¹¡ÑÅÂÒ³�ÃÒª¹¤ÃÔ¹·Ã�

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

พญ.สลักจติ แสงสนิ
จติแพทยเ์ดก็และวยัรุน่ 
สถาบนักัลยาณร์าชนครนิทร์

นายมุขเมธนิ กลั�นนรุกัษ์
ผูพ้พิากษาหวัหน้าแผนกคดีค้ามนุษยใ์นศาลอาญา 

นางประภาพรรณ คงชนะ
นกัจติวทิยา
ศาลเยาวชนและครอบครวัจงัหวดัเชยีงใหม ่

พญ.วชิชุดา จนัทราษฎร ์
จติแพทย ์สถาบนักัลยาณ์ราชนครนิทร ์
ผู้ดําเนินการอภิปราย 

อภิปราย : คลินกิจติสงัคมในระบบศาลกับการป�องกันการก่อคดีซํ�าของเยาวชน (2)

กระบวนการยุติธรรมท่ีเก่ียวของกับเด็กและเยาวชนท่ีกอคดี 

         คดีความสวนใหญในประเทศทําโดยคนสวนนอยและคนสวนนอยจะกระทําความผิดซ้ําๆ ดังน้ันศาลจึงมี

กระบวนการลงโทษแกคนกลุมดังกลาว ตามมาตรการท่ัวไป เชน กักกัน การกําหนดโทษ การคุมประพฤติ การคุมตัวไว

ท่ีสถานพยาบาล เปนตน ในกรณีท่ีผูตองหาหรือจําเลยกระทําความผิดโดยมีความเจ็บปวยทางจิต ศาลจะพิจารณาวา

ขณะกระทําความผิดมีความรูผิดชอบหรือไม บังคับตัวเองไดหรือไม ในกรณีท่ีศาลเห็นวาไมควรลงโทษ ศาลจะสงตัวเขา

บําบัดรักษาในสถานพยาบาล และในกรณีท่ีผูตองหาหรือจําเลยเสพสารเสพติด ศาลจะสงบําบัดรักษาและกําหนดเง่ือนไข

คุมประพฤติ นอกจากน้ันกระบวนการยุติธรรมเช่ือวาผูกระทําความผิดท่ีเปนเยาวชนมีวุฒิภาวะต่ํากวาผูใหญ สามารถ

แกไขไดจึงเนนกระบวนการบําบัดฟนฟูมากกวาการลงโทษ 

มาตราการเฉพาะของกฎหมายท่ีเก่ียวของกับเยาวชน 

         กฎหมายท่ีเก่ียวของกับความรุนแรงในครอบครัว ไดแก พระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงใน

ครอบครัว พ.ศ.2550 และพระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาและคุมครองสถาบันครอบครัว พ.ศ. 2562 โดยพระราชบัญญัติ

ดังกลาวมุงใหความคุมครองสถาบันครอบครัวไมใหเกิดอันตรายทางสุขภาพกายและจิตใจ มีมาตรการแทรกแซงครอบครัว

ไมวาจะเปนคดีอาญาหรือไมก็ตาม   

         กฎหมายท่ีเก่ียวกับเยาวชนโดยตรงคือ พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชน

และครอบครัว พ.ศ.2553

          กฎหมายเก่ียวกับสุขภาพจิต ไดแก พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ.2551 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2562

คลินิกจิตสังคมในระบบศาล

        มีแนวคิดจาก Problem solving court และการใชหลักการ Early intervention เน่ืองจากผูท่ีกระทําความผิด

ท่ีโดนจับใหม จะมีความกังวลและเปนชวงท่ีตระหนักปญหา ดังน้ันการไดรับการประเมินชวยเหลือในเวลาน้ัน 

เชน ระยะฝากขัง กอนการพิจารณาคดี จะชวยใหมีโอกาสท่ีจะปรับเปล่ียนพฤติกรรมไดสูง การมีทดลองใชโดยจัดต้ัง

คลินิกจิตสังคมท่ี ศาลอาญาธนบุรี มีผูใหคําปรึกษาท่ีเปนจิตอาสาท่ีผานการอบรมมาชวยประเมินและใหคําปรึกษา

"สรุปเนื�อหาในภาพรวม"
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โดยมีเทคนิค motivation interviewing มาชวย จากผลการดําเนินงาน พบวา มีผูกระทําความผิดซ้ําเพียงรอยละ 1.3

จากน้ันมีการขยายผลนําไปใชกับศาลอ่ืนหลายแหงรวมท้ังศาลเยาวชนและครอบครัว 

การนําหลักการของคลินิกจิตสังคมมาใชท่ีศาลเยาวชนและครอบครัว 

       มีการนําหลักการการทําคลินิกจิตสังคมมาใชท่ีศูนยใหคําปรึกษา ศาลเยาวชนและครอบครัว ซ่ึงศูนยใหคําปรึกษา

จะทําหนาท่ีประสานการประชุม เพ่ือการแกไข บําบัดฟนฟูเด็ก เยาวชนและครอบครัวท่ัวประเทศ มีหนาท่ีในการ

ประเมินคัดกรอง จําแนกสภาพปญหา เพ่ือหาสาเหตุท่ีแทจริง วางแผนการชวยเหลือ ใหคําปรึกษารายบุคคล ครอบครัว 

รวมถึงการจัดกิจกรรมโครงการสนับสนุนการแกไขบําบัดฟนฟูและปองกัน ติดตามประเมินผล จัดทํารายงานเสนอศาล

รวบรวมสถิติและทํางานรวมกับเครือขายในการติดตามไมใหเยาวชนกระทําผิดซ้ํา 

        ปจจัยท่ีทําใหเขาใจสภาพปญหาของเยาวชนมากข้ึน คือการทํา case formulation ไดแกการประเมินเด็กและ

ครอบครัวเพ่ือหาปจจัยสําคัญ คือ ปจจัยนํามากอน (Predisposing factor) ปจจัยกระตุน (Precipitating factor) 

ปจจัยท่ีทําใหปญหาคงอยู (Perpetuating factor) และปจจัยปกปอง (Protective factor) ซ่ึงตองนํามาพิจารณา

เพ่ือชวยเหลือเด็กเปนรายบุคคลตอไป 

แนวทางการดําเนินงานตามบันทึกขอตกลงความรวมมือเร่ืองการเพ่ิมประสิทธิภาพของการดําเนินกระบวนการ

ยุติธรรมดานคดีเด็ก เยาวชนและครอบครัวท่ีเก่ียวของกับสาธารณสุข  

         เพ่ือทําความรวมมือเพ่ือใหหนวยงานของกระทรวงสาธารณสุขและสํานักงานศาลยุติธรรม ใชเปนแนวทางในการ

ดําเนินงานตามกระบวนการยุติธรรมดานคดีเด็ก เยาวชน และครอบครัว โดยมีเปาหมายเพ่ือใหเด็กและเยาวชนและ

ครอบครัว ไดรับการประเมินและใหการชวยเหลือ เชน หากพบปญหาดานสุขภาพจิต จิตเวช และสารเสพติด ก็จะมี

แนวทางสงตอจากศาลเยาวชนไปสูโรงพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุข เพ่ือ ไดรับการตรวจประเมิน บําบัดรักษา 

และฟนฟู และปองกันอันตรายตอตนเองและสังคม สามารถดํารงชีวิตภายในครอบครัว และสังคมไดอยางปกติสุข 

และไดรับการคุมครอง เพ่ือใหการพิจารณาคดีของศาลเปนไปโดยเท่ียงธรรมย่ิงข้ึน โดยตามแนวทางความรวมมือ

ไดมีการจัดต้ังคณะกรรมการเพ่ิมประสิทธิภาพการการดําเนินกระบวนการยุติธรรมดานคดีเด็ก เยาวชนและครอบครัวท่ี

เก่ียวของกับสาธารณสุขจังหวัด (พยส.) 

"สรุปเนื�อหาในภาพรวม"
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มีองคประกอบ เชน ผูพิพากษาศาลเยาวชนแลละครอบครัว นายแพทยสาธารณสุข จังหวัด แพทย กุมารแพทย 

จิตแพทย สถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน ตํารวจ อัยการสํานักงานคดีเยาวชนและครอบครัว โดยเกณฑการสง

ตอเขาสูระบบสาธารณสุขไดแก  มีประวัติรักษาโรคทางกายหรือจิตเวช มีอาการทางจิต ซึมเศรา อยากตาย เคยทํารายตนเอง

ประวัติพัฒนาการชา ปญหาสติปญญา สมาธิส้ัน พฤติกรรมคดีโหดรายผิดวิสัย เกินวัย กระทําผิดดวยขอหาท่ีรุนแรง

มากข้ึนหรือ กระทําผิดคร้ังท่ี 3 ข้ึนไป เปนตน 

ปจจัยความสําเร็จของการปองกันการกอคดีซ้ําของเยาวชน 

         การประเมินและการทําความเขาใจเด็กรายบุคคล และใหการชวยเหลือท่ีเหมาะสมกับสภาพปญหา การให

โอกาสเด็กไดปรับปรุงแกไข การติดตามตอเน่ือง การมีภาคีเครือขายความรวมมือจากหลายหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

"สรุปเนื�อหาในภาพรวม"
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บรรยาย : ความรุนแรงในโลกโซเชยีลมเีดีย (1)
ดร.นพ.วรตม ์ โชติพทิยสนุนท์
จติแพทยเ์ดก็และวยัรุน่ 
รองผูอํ้านวยการสาํนกัวชิาการสขุภาพจติ กรมสขุภาพจติ 

ดร.พญ.กมลชนก มนตะเสวี
แพทย ์สถาบนักัลยาณร์าชนครนิทร ์
ผูด้ําเนนิการบรรยาย

อาชญากรรมไซเบอร เชน การเขาถึงขอมูลอยางผิดกฎหมาย การจารกรรมขอมูลออนไลน การเขาไปกอกวน

การละเมิดความเปนสวนตัว เชน เอาขอมูล ภาพ ความลับของผูอ่ืนไปเผยแพร การขมขูการเปดเผยทางเพศ 

อาชญากรรมทางเพศเก่ียวกับเด็ก เน่ืองจากในปจจุบันเด็กและเยาวชนใชเวลาอยูกับอินเตอรเน็ตมากข้ึน ทําให

อาชญากรรมท่ีกอใหเกิดความเกลียดชัง เชน การเหยียดเช้ือชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ เพศสภาพ และความ

อาชญากรรมเกิดข้ึนจริง โดยเม่ือสอบขอเท็จจริงแลว มีความเก่ียวของกับไซเบอร เชน คดีฆาตกรรม ลักพาตัว 

การกล่ันแกลงทางออนไลน (Cyberbullying) เปนเร่ืองท่ีสําคัญ และเก่ียวของกับเร่ืองสุขภาพจิตโดยตรง 

ความรุนแรงในโลกโซเชียลมีเดีย

    เปนพฤติกรรมบางอยางท่ีเก่ียวของกับความรุนแรง โดยมีอุปกรณอิเล็กทรอนิคหรือ Social Media เปนสวนหน่ึง

ของความรุนแรงน้ัน 

โดยสามารถแบงออกได 6 รูปแบบ

        ระบบดิจิตอล การฉอโกงท่ีเก่ียวกับคอมพิวเตอร  อาทิ ทุบหุน ปนหุน การปลอมแปลงเอกสารผานคอมพิวเตอร  

        การสงภาพเปลือยของเด็กเพ่ือผลประโยชนทางการเงิน หรือการทําลายลางบางอยาง    

        การใชเพ่ือการติดตาม การขโมยตัวตนและการปลอมแปลงตัวตน

        เกิดการลวงละเมิดทางเพศแบบออนไลน เชน มีการหลอกลอเด็กทางออนไลน ซ้ือขายภาพอนาจารของเด็ก 

        การชักจูงหลอกลอบางอยางเพ่ือผลประโยชนเก่ียวกับเพศ

        พิการทางรางกาย

การชักจูงใหผูอ่ืนกระทําความรุนแรง การโจมตีสาธารณูปโภคหรือการสงขอมูลปลอมไปแจงเจาหนาท่ี เพ่ือใหสง

กองกําลังเขาไปชวยเหลือ เปนตน

ซ่ึงเปนรูปแบบของการกล่ันแกลงแบบหน่ึงบนอินเตอรเน็ต หรือพ้ืนท่ีดิจิตอล และ Social networking site (SNS) 

เจตนาทําใหอับอาย รูสึกแปลกแยก และมีเปาหมายทําใหเกิดความเสียหาย เสียเงิน เสียหนา เสียความรูสึก 

การกล่ันแกลงทางออนไลนแตกตางจากการกล่ันแกลงตอหนา เน่ืองจากการใช SNS สามารถกอใหเกิดการกล่ันแกลง

ใครก็ได ไมตองรูจักหรือเห็นหนากัน และไมจํากัดเวลาและสถานท่ี 

"สรุปเนื�อหาในภาพรวม"
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บรรยาย : ความรุนแรงในโลกโซเชยีลมเีดีย (2)
ดร.นพ.วรตม ์ โชติพทิยสนุนท์
จติแพทยเ์ดก็และวยัรุน่ 
รองผูอํ้านวยการสาํนกัวชิาการสขุภาพจติ กรมสขุภาพจติ 

ดร.พญ.กมลชนก มนตะเสวี
แพทย ์สถาบนักัลยาณร์าชนครนิทร ์
ผูด้ําเนนิการบรรยาย

นอกจากน้ีภาพ ขอความ วีดีโอของเหย่ือ ยังคงมีอยูในโลกออนไลน ไมสามารถลบออกได ในประเทศไทยมีแนวโนม

การกล่ันแกลงออนไลนสูงข้ึน ผลการศึกษาความชุกพบวา กวารอยละ 80 มีประสบการณถูกกล่ันแกลงและ

กวารอยละ 45 ไดรับการกล่ันแกลงทางออนไลนอยางนอย 1 คร้ัง สูงกวาอเมริกา ยุโรป และญ่ีปุน การจะแยก

วาเลนหยอกลอกัน หรือเปนการกล่ันแกลงจริง ๆ จะดูจากเจตนาใหเกิดความเสียหายเปนหลัก

ประเภทของ Cyberbullying ท่ีพบบอย 1. แกลงแหยใหอีกฝายโกรธ 2. การใสความ แกลงใหขอมูลเท็จ 

สาเหตุของการกล่ันแกลงออนไลน คือ เกิดจากคนสองฝงท่ีอํานาจไมเทาเทียมกัน (imbalance of power 

การกล่ันแกลงออนไลน มีผลกระทบตอทางกาย ทางจิต และการเรียนของเด็ก ทางกาย เชน ปวดหัว ปวดทอง 

สัญญาณของการกล่ันแกลงออนไลน สังเกตไดจากการแยกตัวจากครอบครัว เพ่ือน และกิจกรรมตาง ๆ ไมไป

สาเหตุท่ีเด็กไมขอความชวยเหลือ เน่ืองจากเด็กไมรูสึกเช่ือมตอกับคนรอบขาง รูสึกไมมีใครรับฟง หรือไมรูสึกวา

ทําใหเหย่ือเปนตัวตลก 3. การกีดกันผูอ่ืนออกจากกลุมใหเกิดอคติ 4. การเผยแพรความลับในโลกออนไลนใหอับอาย 

5. การลอลวงเอาความลับและเอาไปเผยแพร 6. การแอบอางช่ือ หรือตัวตนของคนอ่ืน แลวแกลงโพสขอความ

หรือรูปภาพท่ีนาอับอายลงในส่ือออนไลน 7. การสรางบัญชีงานปลอมเพ่ือรังแกคนอ่ืน 8. การขโมยอัตลักษณ

ดิจิตอล 9. การกอกวนคุกคาม 10. การคุกคามขมขูอยางจริงจัง และรุนแรงผานส่ือออนไลน 

and repetition) คือคนท่ีกล่ันแกลงเขาใจวาตนเองมีอํานาจเหนือเหย่ือ เชน ตัวใหญกวา คิดวาเพศชายมากกวา

เพศหญิง อายุท่ีมากกวา พละกําลังมากกวา ถือขอมูลความลับ มีความช่ืนชอบในหมูเพ่ือน ๆ มากกวา เปนตน

และมีโอกาสท่ีเหย่ือจะพัฒนาเปนผูกล่ันแกลงได ทําใหมีการกล่ันแกลงออนไลนมีโอกาสเกิดซ้ําๆ ไดบอยๆ

ทางจิต เชน ซึมเศราหรือวิตกกังวล การเรียน เชน ไมไปโรงเรียน การเรียนแยลง เปนตน

โรงเรียน เกรดตก หงุดหงิดงายมากกวาปกติ ความอยากอาหาร การนอนเปล่ียนไป ต่ืนตระหนกไดงาย เม่ือมี

ขอความหรืออีเมลสงมา และหลีกเล่ียงท่ีจะพูดถึงคําวาคอมพิวเตอรหรือมือถือ

ขณะน้ีเปนปญหา แตอาจจะไดรับผลกระทบในระยะยาว และรูสึกวาผูใหญไมสามารถจะชวยเหลือได อีกท้ังรูสึก

อับอายท่ีจะพูดเร่ืองน้ีออกมา

"สรุปเนื�อหาในภาพรวม"
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ดร.นพ.วรตม ์ โชติพทิยสนุนท์
จติแพทยเ์ดก็และวยัรุน่ 
รองผูอํ้านวยการสาํนกัวชิาการสขุภาพจติ กรมสขุภาพจติ 

ดร.พญ.กมลชนก มนตะเสวี
แพทย ์สถาบนักัลยาณร์าชนครนิทร ์
ผูด้ําเนนิการบรรยาย

บทบาทของครอบครัว  

        มีสวนรวมในการใชส่ือออนไลน อธิบายความเส่ียงในการใชงาน เห็นอกเห็นใจ สรางสัมพันธภาพใหเกิดความไวใจ 

ไมตัดสิน และพูดคุยกันอยางสม่ําเสมอ แตการหามไมใหใชอินเตอรเน็ตไมใชวิธีการแกปญหาท่ีเหมาะสมในยุคปจจุบันท่ี

เด็กเติบโตมาในโลกออนไลนและยังเปนแหลงขอมูลและการเรียนรูมากมาย

บทบาทของครู 

       เร่ิมจากการตระหนักวาการกล่ันแกลงออนไลนมีสวนเก่ียวของกับการกล่ันแกลงจริง ๆ ท่ีโรงเรียน มีการจัดอบรม

สอดแทรกไปกับการเรียนปกติ สังเกตอาการของเด็กท่ีโรงเรียน สรางความม่ันใจวาเปนท่ีปรึกษาใหเด็กไดท้ังผูกล่ัน

แกลงและเหย่ือ เปนตัวประสานระหวางบานกับโรงเรียน โดยสรางความเขาใจกับผูปกครองในปญหาท่ีเกิดข้ึน

บทบาทของโรงเรียน 

        ถายทอดความจริงจังเก่ียวกับนโยบายและกฏระเบียบท่ีชัดเจน มีการรณรงคอยางจริงจัง ประเมินสถานการณ

การกล่ันแกลงท่ีโรงเรียนอยางสม่ําเสมอ อีกท้ังปรับหลักสูตรมีการสอนใหเด็กรูเทาทันส่ือ และการใชส่ืออยางสรางสรรค

บทบาทของเด็ก

        ตองใหความสําคัญท้ังมุมของเหย่ือ ผูกล่ันแกลง และผูเห็นเหตุการณ โดยผูตกเปนเหย่ือเนนการจัดการอารมณ

และความคิดของตนเอง ผูกล่ันแกลง เนนการสรางความเห็นอกเห็นใจทางดิจิตอล รับรูระเบียบและกฎหมาย สวน

ผูเห็นเหตุการณ เนนการสรางความม่ันใจในการบอกผูใหญท่ีเห็นเหตุการณ และสํารวจจิตใจตนเอง จะใชวิธีการ 

หยุดการกล่ันแกลงออนไลน โดยมีสติ ไมตําหนิตนเอง อยาตอบโตใหเหตุการณรุนแรงข้ึน เก็บหลักฐาน แคปหนาจอ 

หรือขอความ บอกใหผูกล่ันแกลงหยุด ตัดชองทางการเช่ือมตอ ตรวจสอบความปลอดภัยโดยเปล่ียนรหัส และขอ

ความชวยเหลือจากผูท่ีไวใจได และเรียนรูเก่ียวกับ Digital empathy เขาถึงมุมมองความคิด อารมณความรูสึก

ของผูอ่ืนและแสดงออกถึงความเอ้ือเฟอและความเห็นอกเห็นใจผูอ่ืน 

บรรยาย : ความรุนแรงในโลกโซเชยีลมเีดีย (3)

"สรุปเนื�อหาในภาพรวม"
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บรรยาย : ความรุนแรงในโลกโซเชยีลมเีดีย (4)
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อภิปราย : รบัมอืกับความรุนแรงในสื�อโซเชยีลอยา่งสรา้งสรรค์ (1)
นพ.ยงยุทธ วงศ์ภิรมยศ์านติ�
จติแพทย ์ที�ปรกึษากรมสขุภาพจติ

ดร.มารค์ เจรญิวงศ์
 อัยการจังหวัดประจาํสาํนักงานอัยการสูงสุด

นางสาวนรนิทร ชฏาภัทรวรโชติ
 มิสไทยแลนด์เวิลด์ 2019 
ผู้ดําเนินการอภิปราย 

“เม่ือมาเจอกับตัวเองรูเลยวาไมใชเร่ืองปกติและไมมีใครสมควรถูก Bully”

               “No one deserve bullying”

         การถูกวิพากษวิจารณจากส่ือโซเชียลไมใชเร่ืองปกติ เรารูสึกเสียใจ รองไห แตการรองไหและใชเวลาเพ่ืออธิบายให

คนอ่ืนเขาใจน้ันไมไดทําใหส่ิงน้ันหายไป การปรับเปล่ียนมุมมองและพยายามทําใหตนเองใหดีข้ึน ถาเรารักตัวเองมากพอ

วันหน่ึงคนอ่ืนจะเห็นคุณคาในตัวเรา

        ปจจุบันมีการใชอุปกรณอิเล็กทรอนิกสเพ่ิมมากข้ึน ซ่ึงพบวาสถิติการใชงานอินเตอรเน็ตในระดับโลกเฉล่ียอยูท่ี 

6.43 ช่ัวโมงตอวัน ประเทศไทยเฉล่ีย 9.01 ช่ัวโมงตอวัน จากงานวิจัยการกล่ันกรองบนโลกโซเชียลในระดับมัธยมศึกษา 

พบวา พฤติกรรมเส่ียงของวัยรุน 65% เกิดจากใหเพ่ือนใชโทรศัพทขณะท่ียัง log in อยูในโซเชียลมีเดียและผลสํารวจ 

“เด็กไทยกับภัยออนไลน” พบวา 95.32% ตระหนักวาอินเตอรเน็ตมีอันตราย 74.91% เช่ือวาแกปญหาไดดวยตนเอง 

และ 61.39% คิดวาการแกลงหรือการละเมิดทางเพศจะไมเกิดกับตนเอง นอกจากน้ียังพบวาประเทศไทยมีการกล่ันแกลง

ในโรงเรียนเปนลําดับท่ี 2 ของโลก ซ่ึงการกล่ันแกลงกันในโรงเรียนนํามาสูผลกระทบทางจิตใจของเด็กในอนาคต ผูใหญ

ควรรับมือกับเด็กท่ีถูก Bully ดวยการ “ไมตีตราวาเปนเหย่ือ รับฟงและคอยถามไถ ดวยความจริงใจ” 

กลุมท่ี 1 เพ่ือระบายความรูสึกโกรธ ไมพอใจ ไมสบายใจ

กลุมท่ี 2 รูสึกวาตนเองมีอํานาจเหนือกวา 

กลุมท่ี 3 เพ่ือชดเชยความรูสึกต่ําตอยของตนเอง Self-esteem ต่ํา

          แงมุมทางจิตวิทยา มองความรุนแรงเปน 2 รูปแบบ คือ 

          1. รูปแบบบุคคล เปน Cyberbullying รูปราง หนาตา ลักษณะทางเพศ ทําใหผูถูกกระทํารูสึกสูญเสียความ

ม่ันใจในตนเอง แยกตัว ซึมเศราหรือมีความคิดทํารายตนเอง จากการศึกษาทางจิตวิทยาพบวาผูกระทําแสดงความ

กาวราวผานส่ือโซเชียลแบงออกเปน 3 กลุม

ผลกระทบในระดับบุคคลมีไดท้ังการเลียนแบบ ชินชาตอความกาวราว การควบคุมตนเองต่ํา ซ่ึงหากบุคคลน้ันมีความ

เปราะบางท่ีจะแสดงความรุนแรงอยูแลวก็จะสงผลกระทบมาก แตหากบุคคลน้ันมีวุฒิภาวะ มีวิจารณญาณในการรับส่ือ

อยางสรางสรรคก็จะไดรับผลกระทบนอยกวา

"สรุปเนื�อหาในภาพรวม"
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สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

อภิปราย : รบัมอืกับความรุนแรงในสื�อโซเชยีลอยา่งสรา้งสรรค์ (2)
นพ.ยงยุทธ วงศ์ภิรมยศ์านติ�
จติแพทย ์ที�ปรกึษากรมสขุภาพจติ

ดร.มารค์ เจรญิวงศ์
 อัยการจังหวัดประจาํสาํนักงานอัยการสูงสุด

นางสาวนรนิทร ชฏาภัทรวรโชติ
 มิสไทยแลนด์เวิลด์ 2019 
ผู้ดําเนินการอภิปราย 

           2. รูปแบบสังคม เชน Hate speech ทางดานศาสนา เพศ เช้ือชาติ ความคิดเห็นทางการเมือง ผลกระทบทางสังคม

จากความรุนแรงลักษณะดังกลาวทําใหเกิดการแยกข้ัว นําไปสูความรุนแรงท้ังทางวาจาและพฤติกรรม และกระทบตอระบอบ

ประชาธิปไตยเพราะประชาธิปไตยท่ีม่ันคงจะตองเปนประชาธิปไตยท่ีมีวุฒิภาวะ Hate speech บันไดสูความรุนแรง

          จะเห็นจากประวัติศาสตรท่ีผานมา สังคมเร่ิมจากมนุษยท่ียอมรับความแตกตางแตเม่ือเร่ิมไตระดับความรุนแรงก็มี

การใสความรูสึก ไมยอมรับความเห็นตาง เสียการรับรู นําไปสูการสรางความเกลียดชัง แบงเปนพวกเรา/พวกมัน และนําไปสู

การทําลายลาง 

          ความทาทายของสถานการณทางสังคมน้ีคือส่ือโซเชียลมักจะอยูยาว เม่ือไมรูวาใครเปนใคร ก็จะมีการผลิต

และสงตอไปเร่ือย ๆ ขจัดออกยาก สรางใหมงาย จากท่ีไหนก็ได แตจากการศึกษาพบวาในกลุมประเทศท่ีพัฒนาแลว

จะมองวา ความรุนแรงเหลาน้ีไมใชเร่ืองเล็กๆ แตเปนอาชญากรรม 

"สรุปเนื�อหาในภาพรวม"

กุญแจสําคัญท่ีจะทําใหส่ืออยางสรางสรรค 

          วิธีการปองกันตนเองจากส่ือออนไลน คือ หยุดกล่ันแกลงรังแกคนอ่ืน ไมตอบโตดวยวิธีเดียวกัน และขอความชวย

เหลือจากคนรอบขาง ซ่ึงรูปแบบและลักษณะการกระทําความผิด มักจะครอบครองส่ือลามกอนาจารของเด็ก นํามาสูการ

คุกคามออนไลนและการระรานออนไลน ปจจุบันมีกฎหมายท่ีเก่ียวของเขามาชวยเหลือท้ังในกรณีลวงละเมิดทางเพศ

ความผิดเก่ียวกับส่ือลามกอนาจาร ขูกรรโชกออนไลน การกล่ันแกลง การระรานบนโลกออนไลน

ทางออกสําหรับสถานการณน้ี คือ

1. สรางความเปนพลเมืองส่ือ “ไมผลิต ไมสงตอ เตือนอยางมีเหตุผล” ในโลกออนไลนทุกคนเปนส่ือ ทุกคนตองมี

สวนรวม และบางคร้ังเราเปนสวนหน่ึงของการสรางความรุนแรงโดยไมรูตัวผานการสงตัวโดยไมย้ังคิด

2. ความรอบรูและทักษะเร่ืองส่ือ “3 ตอง 3 ไม...สําหรับพอแม” ตองจัดโปรแกรมท่ีเหมาะสม ตองกําหนดเวลาท่ี

ใชส่ือ ตองเลนกับลูกและมีขอตกลง ไมใชในหองนอน ไมใชในเวลาครอบครัว และไมเปนตัวอยางท่ีไมดี สําหรับสถานศึกษา

ทุกระดับตองทําความเขาใจกับเยาวชนใหรูจักท้ังประโยชนและโทษ รูวิธีเลือกส่ือ
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สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

อภิปราย : รบัมอืกับความรุนแรงในสื�อโซเชยีลอยา่งสรา้งสรรค์ (3)
นพ.ยงยุทธ วงศ์ภิรมยศ์านติ�
จติแพทย ์ที�ปรกึษากรมสขุภาพจติ

ดร.มารค์ เจรญิวงศ์
 อัยการจังหวัดประจาํสาํนักงานอัยการสูงสุด

นางสาวนรนิทร ชฏาภัทรวรโชติ
 มิสไทยแลนด์เวิลด์ 2019 
ผู้ดําเนินการอภิปราย 

        3. ความรับผิดชอบของส่ือ “กรอง เตือน Sanction” ส่ือตาง ๆ ตองมีความรับผิดชอบตอพ้ืนท่ีของตนเอง 

การรับมือกับความรุนแรง ดวยการแกปญหาจากตนเหตุ ปองกันปญหา เด็กและคนละมีสภาพจิตใจท่ีถูกปลูกฝง

มาแตกตางกัน ทุกคนมีอิสรภาพและเสรีภาพในการกระทํา สรางภูมิคุมกันในตนเอง มีวิจารณญาณในการเสพส่ือ 

Covid-19 กับ Violence

สถานการณของโรคระบาดท่ียาวนานท่ีทุกคนในสังคมไดรับผลกระทบทําใหเกิดความเหน่ือยลา สงผลตออารมณ 

พฤติกรรม การรับรู ฉะน้ันทุกคนตองเขาใจ ปรับเปล่ียนมาตรการใหมีความเส่ียงต่ํา โดยอาศัยการมีสวนรวมของประชาชน

และเพ่ิมความสามารถของบุคคล ลดการใชส่ือใหนอยลง ซ่ึงจากการวิจัย พบวา ปจจุบันการนําเสนอขาว 100% จะมี

ขาวจริงอยูเพียง 10% เทาน้ัน 

"สรุปเนื�อหาในภาพรวม"
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สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

พญ.โชษิตา ภาวสทุธไิพศิฐ 
 จติแพทยเ์ดก็และวยัรุน่ 
สถาบนัสขุภาพจติเดก็และวยัรุน่ราชนครนิทร์

ดร.เกษศิรนิทร ์สวุรรณสนุทร 
ผูอํ้านวยการกลุม่พฒันาระบบการแนะแนว 
สาํนกัวชิาการและมาตรฐานการศึกษา 

อภิปราย : ยุติความรุนแรงในโรงเรยีน ... ก่อนจะสายเกินไป (1)
พญ.ดวงตา ไกรภัสสรพ์งษ์ 
 จติแพทย ์สถาบนักัลยาณร์าชนครนิทร์

การรังแกกันในโรงเรียน การรังแกกันในโรงเรียนเปนจุดเร่ิมตนของความรุนแรงในวัยผูใหญ มีเหตุการณท่ีผูถูกรังแก

ตัดสินใจฆาตัวตายเพ่ือหนีสถานการณของการถูกรังแก สวนผูรังแกเองก็ไมไดต้ังใจใหเกิดโศกนาฏกรรมรุนแรงข้ึน 

ปจจุบันมีแนวโนมการรังแกท่ีสูงข้ึนและเกิดข้ึนในเด็กอายุท่ีนอยลง ทําใหเด็กสวนหน่ึงไมอยากไปโรงเรียน หลายกรณี

นําไปสูความรุนแรงมากย่ิงข้ึน เชน การฆาตัวตาย การเผาโรงเรียน เปนตน จากการสํารวจความรุนแรงและการกล่ันแกลง

รังแกกันในโรงเรียนกลุมประเทศในเอเชีย-แปซิกฟก พบวา ประเทศไทยมีสถิติการกล่ันแกลงรังแกกันสูงเปนอันดับสอง 

สวนการสํารวจในประเทศไทย พบวา ผูรังแกใหเหตุผลของการรังแก คือ การไมชอบหนากัน พวกเขาสมควรถูกรังแก 

เห็นเปนเร่ืองสนุก หรือเคยถูกรังแกมากอน มากกวาคร่ึงของผูรังแกรูสึกผิด แตอีกรอยละ 30 รูสึกสะใจและไดเปนฮีโร

ในสายตาเพ่ือน สวนความถ่ีของการรังแกน้ัน พบวา เด็กจะแกลงคนอ่ืนอยางสม่ําเสมอ ผูท่ีรังแกผูอ่ืนอาจมีปญหาสุขภาพจิต 

เชน สมาธิส้ัน ถูกใชความรุนแรงจากคนในครอบครัว และไมไดรับการชวยเหลือ ทําใหนําทํามาสูพฤติกรรมรุนแรงตอผูอ่ืน 

ดังน้ันการปองกันการรังแกกันท่ีโรงเรียนจึงควรนํามาใหความสําคัญ ซ่ึงท้ังครู โรงเรียน สาธารณสุข รวมท้ังดานส่ือสารมวลชน

ตองมีสวนสวนรวมในการจัดการปญหาดังกลาว 

ประเภทการกล่ันแกลง มีท้ังทางรางกาย ทางดานวาจา ทางดานสังคมหรือดานอารมณ และการกล่ันแกลงออนไลน 

ชวงวัยท่ีพบบอย ชวงเวลาท่ีมักเกิดการกล่ันแกลงกันคือชวงประถมปลายถึงมัธยมตอนตน 

ผลกระทบของการรังแกเกิดไดกับผูรังแกและผูถูกรังแก 

 ผูรังแก มักจะมีปญหาพฤติกรรม ทําผิดกฎโรงเรียน มีปญหาการเรียน ออกจากโรงเรียน มีปญหาสุขภาพจิตตอเน่ือง

จนถึงวัยผูใหญ และใชความรุนแรงในครอบครัว 

ผูถูกรังแก จะมีปญหาดานอารมณจิตใจ วิตกกังวล ซึมเศรา มีพฤติกรรมแยกตัว มีการทํารายตนเอง ไมอยากไป

โรงเรียนไมมีสมาธิในโรงเรียน ซ่ึงทางโรงเรียนสามารถมีสวนในการชวยสอดสองพฤติกรรมดังกลาว 

ปจจัยท่ีสงผลตอการรังแกกัน 

ผูถูกรังแก - อาจมีปญหาในการปรับตัว เปนคนข้ีกังวล มีปญหาทักษะทางสังคม ขาดทักษะในการจัดการปญหาเฉพาะหนา 

หรืออาจเปนเด็กพิเศษ หรือเด็กพิการ และลาชาทางสติปญญา เหลาน้ีสงผลใหถูกรังแกไดมากกวาเด็กคนอ่ืน

"สรุปเนื�อหาในภาพรวม"
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สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

พญ.โชษิตา ภาวสทุธไิพศิฐ 
 จติแพทยเ์ดก็และวยัรุน่ 
สถาบนัสขุภาพจติเดก็และวยัรุน่ราชนครนิทร์

ดร.เกษศิรนิทร ์สวุรรณสนุทร 
ผูอํ้านวยการกลุม่พฒันาระบบการแนะแนว 
สาํนกัวชิาการและมาตรฐานการศึกษา 

อภิปราย : ยุติความรุนแรงในโรงเรยีน ... ก่อนจะสายเกินไป (2)
พญ.ดวงตา ไกรภัสสรพ์งษ์ 
 จติแพทย ์สถาบนักัลยาณร์าชนครนิทร์

ครอบครัว - มีการใชการรุนแรงในครอบครัว การเล้ียงดูท่ีไมเหมาะสม และมีความเครียดในครอบครัว

กลุมเพ่ือน - สวนใหญเด็กก็จะรูสึกไมปลอดภัยรูสึกกลัว กลายเปนผูถูกรังแกไปดวย ปจจุบันเด็กมักมีการถายคลิปและ

นําไปเผยแพร จึงเปนการรังแกซ้ําข้ึนไปอีก ซ่ึงหากมีการจัดการหองเรียนท่ีดี อาจชวยลดการรังแกกันได ผูเห็นเหตุการณ

ชวยหยุด ก็จะทําใหปญหาไมยืดเย้ือ

โรงเรียน - อาจมีการเพิกเฉยตอพฤติกรรมรุนแรง ใหความสําคัญกับเร่ืองของวิชาการมากกวาทักษะการใชชีวิต ทําใหเด็ก

ท่ีรังแกผูอ่ืนไมไดรับการจัดการท่ีเหมาะสม แตใชการแยกเด็กท่ีโดนรังแก ทําใหรูสึกแปลกแยกเปนตัวตลกในกลุม ทําใหเด็ก

ย่ิงถูกรังแกมากข้ึน 

รูปแบบการจัดการอยางเปนระบบแบบองครวม (Model Whole School based Management Model) 

 เปนรูปแบบการปองกันการรังแกกันท่ีมีประสิทธิภาพ โดยประกาศเปนนโยบาย ไมยอมรับการรังแกกันในโรงเรียน 

ไมใชความรุนแรงในการแกปญหา ทุกคนมีสวนรวมท้ังผูบริหาร ครู เจาหนาท่ี ผูปกครองนักเรียน คนท่ีเห็นเหตุการณ 

ชุมชนของโรงเรียน มีชองทางการรองเรียนท่ีปกปองเด็กใหปลอดภัย โดยการสรางทัศนคติ ความเขาใจ และการตระหนัก

ถึงปญหา มีการรณรงคเปนระยะ และมีระบบการปองกันและจัดการเม่ือมีปญหาชัดเจน โดยตองทําตอเน่ืองอยางนอย 3 ป 

จึงจะไดผลลัพธท่ีตองการ เด็กสามารถแจงปญหาตอคุณครูได มีกระบวนการชวยเหลือและแกปญหาอยางปลอดภัย 

ไมใชความรุนแรงเพ่ิมข้ึน ใชทักษะการส่ือสารและทักษะการใหการปรึกษาและรับฟงอยางเหมาะสม นําไปสูวัฒนธรรม

ความปลอดภัยในโรงเรียน อาจใชแนวทางการจัดกิจกรรมเสริมสรางทักษะชีวิต เชน การเห็นคุณคาในตนเอง การแกไขปญหา 

การจัดการความโกรธ สงเสริมใหเด็กมีความม่ันใจในตนเอง เห็นคุณคาในตนเอง การเห็นอกเห็นใจและเขาใจผูอ่ืน 

และสรางวินัยเชิงบวกใหกับเด็ก ๆ จะเปนวัคซีนปองกันความรุนแรงในโรงเรียน ส่ิงสําคัญ คือ เนนใหเด็กเกิดความปลอดภัย 

ดวยแนวคิด “ความรุนแรงไมสามารถยุติไดดวยความรุนแรง”

แนวทางในการดูแลนักเรียนและยุติความรุนแรงในโรงเรียนท่ีผานมา กระทรวงศึกษาฯ ประกาศเปนนโยบาย

วาระเรงดวนในการจัดการปญหาความรุนแรงในสถานศึกษา เพ่ือใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดอยางมีคุณภาพ มีความสุข 

ไดรับความปลอดภัยท้ังรางกายและจิตใจ รวมท้ังมีความสามารถในการดูแลจากอันตรายตาง ๆ จากการถูกคุกคาม

ในทุกรูปแบบรวมถึงบุคลากร ในโรงเรียนมีปลอดภัยในวิชาชีพ และมีเครือขายรวมในการสรางความปลอดภัย

"สรุปเนื�อหาในภาพรวม"



โดยดําเนินการใหครอบคลุมในทุกกลุมโรงเรียน ใหดําเนินการใน 2 มิติคือ (1) มิติของการสงเสริมปองกัน บูรณาการใน

เร่ืองของสิทธิตนเองและผูอ่ืน การอยูรวมกันดวยความเอ้ือเฟอเผ่ือแผ มีกิจกรรมสงเสริมการแสดงออก สรางสัมพันธภาพท่ีดี 

และมีระบบการชวยเหลือนักเรียนท่ีเหมาะสมสอดแทรกเขาไปในระบบการจัดการเรียนการสอน 8 กลุมสาระการเรียนรู 

(2) มิติของการแกไขและเยียวยา นําการแนะแนวเขามามีบทบาทมากข้ึน เพ่ิมมิติการแนะแนวใหครอบคลุมท้ังแนะแนว

การศึกษา อาชีพ การแนะแนวสวนตัวและสังคม เพ่ือรูจักเด็กรายบุคคล ทราบศักยภาพเพ่ือสงเสริม หรือปองกันแกไขผูท่ี

มีความเส่ียง และประสานสหวิชาชีพในการรวมกันดูแล มีการใชระบบ School Health HERO เพ่ือใหเด็กท่ีมีความเส่ียง

ตอปญหาดานพฤติกรรม อารมณ และทักษะทางสังคมไดรับการดูแลชวยเหลือรวดเร็วข้ึนนอกจากน้ีมีการจัดต้ัง

ศูนยเฉพาะกิจคุมครองและชวยเหลือนักเรียน (ฉก.ชน.) ท้ังสวนกลางและระดับจังหวัด  

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

พญ.โชษิตา ภาวสทุธไิพศิฐ 
 จติแพทยเ์ดก็และวยัรุน่ 
สถาบนัสขุภาพจติเดก็และวยัรุน่ราชนครนิทร์

ดร.เกษศิรนิทร ์สวุรรณสนุทร 
ผูอํ้านวยการกลุม่พฒันาระบบการแนะแนว 
สาํนกัวชิาการและมาตรฐานการศึกษา 

อภิปราย : ยุติความรุนแรงในโรงเรยีน ... ก่อนจะสายเกินไป (3)
พญ.ดวงตา ไกรภัสสรพ์งษ์ 
 จติแพทย ์สถาบนักัลยาณร์าชนครนิทร์

"สรุปเนื�อหาในภาพรวม"

เบอรติดตอ ฉก.ชน.สพฐ. 0-2288-5795 (เวลาราชการ), สายดวนบริการประชาชนของศธ. 1579
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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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"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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อภิปราย : กระบวนการดแูลเด็กที�ถกูทารุณกรรม (5)

บทบาทของสถานศึกษาในการสงเสริมความประพฤตินักเรียน

มีบทบาทในการสอดสอง สงเสริม ดูแลความประพฤติของนักเรียน จัดกิจกรรมแนะแนวท้ังนักเรียนและผูปกครอง 

เพ่ือใหนักเรียนมีความประพฤติท่ีเหมาะสม รับผิดชอบตอสังคมและมีความปลอดภัย โดยกิจกรรมสงเสริมความประพฤติ

ของเด็กเพ่ือสรางภูมิคุมกันและปองกันไมใหเกิดการทารุณกรรมและความรุนแรง โดยมุงเนนใหเกิดกระบวนการ

เด็กเรียนรู เด็กรูทัน และเด็กสรางสรรค

"สรุปเนื�อหาในภาพรวม"
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พฤติกรรมกาวราวในผูปวยสมองเสื่อม

ต้ังแตป พ.ศ.2561 ประเทศไทยเขาสูสังคมผูสูงอายุ มากกวา 20 เปอรเซ็นตของประชากรผูสูงอายุมีโอกาสสูง

ท่ีจะมีภาวะสมองเส่ือม สงผลตอการทํางานของสมองท่ีลดลง สงผลใหมีปญหาพฤติกรรมและการดูแลตนเองตามมา 

อาจนํามาสูภาวะซึมเศราในผูสูงอายุ และความทุกขใจของผูท่ีตองดูแลผูปวย ปญหาพฤติกรรมท่ีพบบอย เชน ผูปวยกาวราว 

กรีดรอง อยูไมน่ิง เดินวุนวาย การเก็บของท่ีไมมีประโยชนไว ซ่ึงปญหาลักษณะน้ีการใชยารักษาไมคอยไดผล 

ในขณะท่ีปญหาทางจิตใจ เชน ซึมเศรา วิตกกังวล หูแวว ภาพหลอน การใชยาจะไดผลมากกวา 

ปญหาดานอารมณ พฤติกรรมและจิตใจ ในผูปวยสมองเส่ือม แบงออกเปน 4 ดาน ไดแก

อาการดานอารมณ ท่ีพบไดบอยคือ เฉยเมย ซ่ึงลักษณะอารมณน้ีไมไดเปนปญหากับผูดูแลมากนัก เพราะดูแลงายกวา 

สวนอารมณซึมเศรา วิตกกังวล มักจะพบในชวงเร่ิมตนของภาวะสมองเส่ือม เน่ืองจากพบวาตนเองทํากิจกรรมหรือ

งานบางอยางไดไมเหมือนเดิม เกิดความคับของใจทําใหรูสึกเศรา หงุดหงิด ซ่ึงอาจนํามาสูพฤติกรรมรุนแรง 

อาการโรคจิต อาการหลงผิด ประสาทหลอน พบไดท่ัวไปเม่ือผูปวยมีอาการรุนแรงมากข้ึน ความคิดหลงผิดท่ีพบบอย

เชน ระแวงวามีคนขโมยของ คิดวาคูสมรสนอกใจ จําสามีไมได จึงคิดวามีคนปลอมตัวเปนสามีเพราะผูปวยมีภาพจํา

เปนอดีตย่ีสิบปกอน พอระแวงก็คอยจับจองอีกฝายหน่ึง มีการตอลอตอเถียง หากผูดูแลไมทราบวิธีรับมืออาจนําไปสู

ความรุนแรงได  

อาการ Vegetative symptoms เดินเร่ือยเปอย เดินไปเดินมา วงจรการนอนท่ีเปล่ียนไป นอนกลางวัน ต่ืนกลางคืน 

มักพบในผูปวยท่ีอาการรุนแรงมากข้ึน เน่ืองจากความเส่ือมของสมองลามไปสูสมองสวนอ่ืน ๆ วิธีจัดการท่ีมักไดผล

สําหรับผูปวย คือการซอนทางออก การหาภาพปด เพ่ือปองกันการเดินออกไปขางนอก

อาการอ่ืนๆ เชน กาวราวทางคําพูดและวาจา เสียงดัง หงุดหงิด ขาดความยับย้ังช่ังใจ โดยแสดงพฤติกรรมมีทาที

เปนมิตรมากเกินไป มีพฤติกรรมทางเพศไมเหมาะสม เปนตน ซ่ึงพฤติกรรมเหลาน้ีทําใหญาติเกิดความกังวลใจ

และอับอาย

"สรุปเนื�อหาในภาพรวม"
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การดูแลและการจัดการปญหาดานอารมณ พฤติกรรมและจิตใจ ในผูปวยภาวะสมองเส่ือม มีท้ังการใชยา

และไมใชยา โดยอิงตามแนวทางเวชปฏิบัติภาวะสมองเส่ือม โดยจะใชยาตอเม่ือมีโอกาสจะเกิดอันตรายตอตัวผูปวยเอง 

คนอ่ืน หรือผูดูแลไมสามารถดูแลผูปวยได ซ่ึงสวนใหญเปนการใหยาตามอาการ เชน หากมีอารมณเศรา ใหยารักษาโรคซึมเศรา 

หรือมีอาการทางจิตหูแววภาพหลอนใหยารักษาโรคจิต เปนตน สวนดานการดูแลท่ีไมใชยามุงเนนใหเกิดความปลอดภัย 

ปรับส่ิงแวดลอม ปรับกิจกรรม ปรับการส่ือสาร และเทคนิคการเบ่ียงเบนความสนใจ 

การใชพฤติกรรมบําบัด (Non-pharmacological management) ควรเร่ิมจากการประเมินพฤติกรรมของผูปวย

โดยใช Model ABC ประกอบดวย A (Antecedent) กอนพฤติกรรมมีอะไรเกิดข้ึน และปรับสภาวะแวดลอม

ใหสอดคลองกับผูปวย เชน การทวนการรับรูบอย ๆ มีปายเขียนบอก เปนตน B (Behavior) พฤติกรรมเปนอยางไร 

และปรับการดูแลเพ่ือใหเขากับพฤติกรรมท่ีเปนปญหา เชน การใชน้ําเสียง หรือการเขาหาท่ีนุมนวลมากข้ึน เปนตน 

C (Consequence) ผลท่ีตามมาเปนอยางไร เม่ือปรับสภาพแวดลอมและการดูแลแลว มีพฤติกรรมดีข้ึนหรือไม 

รวมท้ังการใช Specific behavioral intervention ซ่ึงเปนการปรับกิจกรรมและจัดลําดับข้ันตอน และปรับ

สภาพแวดลอมในการดูแลตนเองในชีวิตประจําวันของผูปวย เชน การอาบน้ํา การแตงตัว การรับประทานอาหาร 

ตองจัดใหเหมาะสมกับผูปวยสูงอายุ หลีกเล่ียงตัวกระตุนหลาย ๆ อยาง เพ่ือลดความรูสึกกระวนกระวาย รวมท้ัง

เพ่ิมกิจกรรมท่ีทําในชวงระหวางวันใหเพียงพอ ขณะเดียวกันก็คํานึงถึงความปลอดภัยของสภาพแวดลอมดวย

การกําหนดตารางเวลา เชน การเขาหองน้ํา เปนตน 

การประเมินภาวะสมองเส่ือม (Assessment of BPSD) ไดแก การซักประวัติจากผูปวยและญาติ การใชแบบทดสอบ

การทบทวนการรักษา การใชสารเสพติด โรคทางจิตเวชอ่ืน ๆ และประวัติโรคทางกายอ่ืน ๆ การตรวจทางหองปฏิบัติการ 

เพ่ือตัดประเด็นอ่ืน ๆ ออกไป

พฤติกรรมอาชญากรรมในผูปวยสมองเส่ือม

Frontal lobe ทําหนาท่ีควบคุมการใชเหตุผล การตัดสินใจ การปรับตัวใหเขาบริบททางสังคม ซ่ึงเปนตัวกรอง

วาจะแสดงพฤติกรรมแบบไหนใหเหมาะสม ในขณะท่ี limbic system ซ่ึงทําหนาท่ีสวนของอารมณ และสัญชาตญาณ

การควบคุมแรงขับ

"สรุปเนื�อหาในภาพรวม"
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อภิปราย : พฤติกรรมก้าวรา้วในผู้ป�วยสมองเสื�อม (Neuropsychiatric Aspects of Violence in Neurocognitive Disorders) (3)

ชนิดของภาวะสมองเส่ือมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมอาชญากรรม

- Alzheimer’s Disease (AD) : พบวามีความเส่ือมในกายวิภาคของสมองสวน Hippocampus และ parietal lobe 

มีผลตอความจําท่ีเปนเร่ืองราว โดยเฉพาะความจําระยะส้ัน ระยะแรกของความเจ็บปวย frontal lobe ซ่ึงทําหนาท่ี

เปนตัวกรองพฤติกรรมทํางานยังทํางานไดดีอยู ผูปวยจึงยังคุมพฤติกรรมตนเองได

- Frontotemporal Dementia (FTD) : เปนความเส่ือมท่ีเกิดข้ึนบริเวณ frontal lobe และ temporal lobe 

ทําใหผูปวยมีการคิดตัดสินใจ ความเปนเหตุเปนผลและการควบคุมพฤติกรรมบกพรอง นําไปสูการแสดงพฤติกรรม

ท่ีไมเหมาะสม หุนหันพลันแลน เอาแตใจตนเอง ขาดความเขาใจอารมณของผูอ่ืน โดยแบงออก เปน 2 ชนิด คือ 

Primary Progressive Aphasia (PPA) เก่ียวของกับภาษา ไวยากรณ และ semantic memory สวน behavioral 

varient (bvFTD) ซ่ึงมีลักษณะของพฤติกรรมหุนหันพลันแลน ขาดความนับย้ังช่ังใจ มีพฤติกรรมทําซ้ํา ๆ ขาดความ

เห็นอกเห็นใจหรือเขาใจผูอ่ืน

โดยปกติสมองท้ังสองสวนจะทํางานอยางสมดุล แตในภาวะสมองเส่ือม ผูปวยอาจมีปญหาการใชเหตุผลอยางรอบคอบ 

การตัดสินใจ ขาดความสามารถในการยับย้ังตนเองได ไมสามารถคํานึงถึงผลกระทบท่ีตามมา ความสามารถในการรับรู

สภาพจิตใจของตนเองและผูอ่ืน (theory of mind) บกพรองไป รวมไปถึงอาจพบอาการทางจิต เชน มีความ

หวาดระแวง  

คดีสวนใหญท่ีพบในกลุมผูปวยสมองเส่ือม ไดแก เมาแลวขับ ฝาฝนกฎจราจร ปสสาวะในท่ีสาธารณะ บุกรุก 

ทําผิดทางเพศ ทํารายรางกาย เปนตน อยางไรก็ตามการศึกษาพบวา ผูปวย bvFTD มีสถิติการกอคดีสูงสุด เน่ืองจาก

ผูปวยมีพฤติกรรมหุนหันพลันแลน ขาดความยับย้ังช่ังใจ และไมไดเขาใจบทลงโทษ ซ่ึงการกอคดีจะสามารถพบได

ต้ังแตระยะแรกของโรค สวนผูปวย AD มักพบพฤติกรรมคดีในระยะทายของโรค 

ปจจัยเส่ียงตอการกอเหตุความรุนแรงของผูปวยสมองเส่ือม ไดแก มีประวัติการใชความรุนแรงตอผูอ่ืนมา

กอนมีประวัติการใชสารแอลกอฮอล มีอาการทางจิต พ้ืนเดิมมีลักษณะอดทนตอความคับของใจต่ําและกาวราว 

"สรุปเนื�อหาในภาพรวม"



ประเด็นสําคัญอีกประการหน่ึงเก่ียวกับกระบวนการยุติธรรมในผูปวยภาวะสมองเส่ือมคือ ความสามารถในการ

ตอสูคดี เน่ืองจากการข้ึนศาลเพ่ือตอสูคดีตองใชการทํางานของสมองพอสมควร ดังน้ันจึงเปนเร่ืองยากสําหรับ

ผูปวยกลุมน้ี หากอายุมากข้ึนความสามารถในการตอสูคดีก็จะลดลงตามความเส่ือมลงของสมองอีกดวย รวมท้ัง 

ยังมีโอกาสการกอความรุนแรงหรือกอคดีซ้ําดังน้ัน ควรใหความสําคัญและมุงเนนไปท่ีการคนหาความผิดปกติและ

การปองกันในระยะแรกเร่ิม โดยการใหความรูแกญาติ เพ่ือใหสามารถตรวจสอบความผิดปกติของผูปวยต้ังแต

ระยะเร่ิมตนได นําไปสูกระบวนการรักษาอยางรวดเร็ว นอกจากน้ีญาติควรดูแลผูปวยใหอยูในสายตา และใหผูปวย

ไดทํากิจกรรมท่ีเหมาะสมกับความสามารถของตนเองเพ่ือชะลอความเส่ือมของสมอง
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"สรุปเนื�อหาในภาพรวม"
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"สรุปเนื�อหาในภาพรวม"

“ประมาณรอยละ 4 – 6 ของผูสูงอายุท่ัวโลกถูกกระทําทารุณ แสวงหาผลประโยชน ถูกทอดท้ิง และมีแนวโนมเพ่ิงข้ึน”

การกระทําความรุนแรงตอผูสูงอายุ หมายถึง การกระทําอาจจะเกิดจากความต้ังใจหรือความไมต้ังใจ สงผลให

เกิดอันตรายท้ังทางรางกาย จิตใจ รวมถึงการละเมิดสิทธิผูสูงอายุ เปนการกระทําเพียงคร้ังเดียวหรือหลายคร้ัง

ช่ัวคราวหรือตอเน่ือง หรือเปนการไมกระทําในส่ิงท่ีเหมาะสมซ่ึงพึงกระทํา

การละเมิดสิทธิตอผูสูงอายุ หมายถึง การเพิกเฉย ไมเคารพตอศักด์ิศรีของความเปนมนุษย จํากัดอิสรภาพ 

การบังคับใหกระทําในส่ิงท่ีไมตองการ ประจานใหอับอายในท่ีสาธารณะ การไมถามความสมัครใจ

การกระทํารุนแรงทางดานรางกาย (Physical abuse)

การกระทํารุนแรงดานอารมณและจิตใจ (Psychological abuse)

การหาประโยชนในทรัพยสิน (Material exploitation)

การคุกคามทางเพศ (Sexual abuse)

การละเลยทอดท้ิงหรือการละเวนการกระทํา (Neglect)

    รูปแบบการกระทําความรุนแรงตอผูสูงอายุ

ประเภทความรุนแรงในผูสูงอายุ พบวา 25.6% เปนการกระทํารุนแรงทางดานจิตใจมากท่ีสุด รองลงมา

คือการทอดท้ิง ละเลย ซ่ึงพบในผูสูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิง ตามดวยการถูกฉอโกงทรัพยสิน การถูกกระทํารุนแรงทางรางกาย 

และการถูกกระทํารุนแรงทางเพศ โดยการทอดท้ิงและฉอโกงมีแนวโนมสูงข้ึนอยางชัดเจน

สาเหตุปจจัยความรุนแรงตอผูสูงอายุ พบวามีปจจัยทางดานเศรษฐกิจ อารมณ การพ่ึงพาและการไมใหความรวมมือ

ของผูสูงอายุ การใชสารเสพติดของผูกระทํา และกระบวนการทางสังคม

ขอเสนอแนวทางในการแกไขผูสูงอายุท่ีถูกทอดท้ิง ควรเร่ิมท่ีครอบครัว ปลูกฝงใหมีความตระหนักถึงหนาท่ี

ในการดูแล ภาครัฐและเอกชนตองใหความสําคัญแกผูสูงอายุมากข้ึน และมีบทลงโทษตอผูทอดท้ิงหรือทํารายผูสูงอายุ

สถานการณความรุนแรงและการละเมิดสิทธิผูสูงอายุ ขอมูลจากกรณีศึกษา พบวา เปนกรณีศึกษาผูสูงอายุ

จากส่ือสาธารณะ 51 ราย โดยถูกทอดท้ิงหรือดูแลไมเหมาะสมมากท่ีสุด สวนใหญยากจน พ่ึงพา ถูกทอดท้ิงใหอยู

ตามลําพังหรือปลอยท้ิงไวในท่ีสาธารณะ
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"สรุปเนื�อหาในภาพรวม"

รองลงมาคือถูกละเมิดหรือคุกคามทางเพศซ่ึงมีแนวโนมสูงข้ึน และการถูกหลอกลวง กรณีศึกษาผูสูงอายุจากศูนยชวยเหลือ

 5 ราย เปนผูสูงอายุท่ีไมมีคนดูแลมากท่ีสุด รองลงมาคือการตองการเบ้ียยังชีพ พลัดหลง เรรอน ครอบครัวไมเขาใจ และ

กรณีศึกษาจากขอมูลพ้ืนท่ีชุมชน 1 ราย เปนการถูกกระทํารุนแรงทางจิตใจ แสวงหาผลประโยชน และถูกทํารายรางกาย

การกระทําความรุนแรงทางดานจิตใจพบมากท่ีสุด เปนปญหาสําคัญท่ีพบบอยท่ีสุดในชุมชน เกิดจากปญหาการ

ส่ือสารและสัมพันธภาพ 

การถูกทอดท้ิงละเลยเปนรูปแบบความรุนแรงท่ีพบเปนอันดับ 2 มีแนวโนมเปนปญหาหลักท่ีรุนแรงและเพ่ิมข้ึนในอนาคต

การแสวงหาประโยชนดานทรัพยสิน สวนใหญเกิดจากคนใกลชิดคุนเคย

การกระทํารุนแรงทางดานรางกายสวนใหญเกิดจากคนในครอบครัวท่ีใชสารเสพติดหรือมีปญหาสุขภาพจิต

การลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศถูกพบมากข้ึนในส่ือสาธารณะท้ังผูกระทําท่ีเปนคนในและนอกครอบครัว

สถานการณปจจุบัน

การปฏิบัติงานในการชวยเหลือคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว          

พรบ.คุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550 ใหความหมายของความรุนแรงในครอบครัว

วาเปนการกระทําใด ๆ โดยมุงประสงคใหเกิดอันตรายแกรางกาย จิตใจ สุขภาพ การกระทําโดยบังคับใชอํานาจครอบงํา

ผิดคลองธรรม โดยกําหนดโทษไววา “ผูใดกระทําการอันเปนความรุนแรงในครอบครัวผูน้ันตองระวางโทษจําคุก

ไมเกิน 6 เดือน หรือปรับไมเกิน 6,000 บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ” โดยสาเหตุของปญหาความรุนแรงในครอบครัว 

คือ การมีความรูสึกวาตนเองมีอํานาจมากกวา ปญหาทางเศรษฐกิจ และปญหาทางดานสุขภาพกายและสุขภาพจิต
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รู ้... เพื�อหยุดความรุนแรงในสังคม
การประชุมวชิาการนิติสุขภาพจิต ครั�งที� 3
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

อภิปราย : ทําอยา่งไร ... เมื�อผูส้งูอายุถกูทารุณ (3)

นางสาวจารุวรรณ นาเมอืงรกัษ์
นักพฒันาสงัคม กรมกิจการสตรแีละสถาบนัครอบครวั

นางสาวกนกวรรณ เหลืองมงคลเลิศ
 ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคม
ผู้สูงอายุบ้านบางแค

รศ.ดร.จริาพร เกศพชิญวฒันา
อาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางลัดดา จรีะกลุ
นักสงคมสงเคราะห ์สถาบันกัลยาณ์ราชนครนิทร์
ผู้ดําเนินการอภิปราย

"สรุปเนื�อหาในภาพรวม"

สถิติสถานการณความรุนแรงในครอบครัว ปงบประมาณ 2562 – 2564 (ขอมูล ณ เดือนมีนาคม 2564) พบวา

มีผูสูงอายุ (อายุ 60 ปข้ึนไป) ถูกกระทํารุนแรงในปงบประมาณ 2562 จํานวน 219 ราย ปงบประมาณ 2563 จํานวน 220 ราย 

และปงบประมาณ 2564 จํานวน 156 ราย 

พฤติกรรมความรุนแรง มีสาเหตุมาจากภาวะอารมณ เกิดการกดดันและถูกรบกวนทางอารมณ ทําใหเกิด

ความโกรธ หงุดหงิด สาเหตุสวนใหญมาจากความไมเทาเทียมทางเพศ ความสัมพันธเชิงอํานาจ ความเปล่ียนแปลงตามวัย 

ผูสูงอายุท่ีติดเตียงอาจทําใหเกิดความเครียดในการดูแลและใชความรุนแรงได รวมถึงการไมใหความเคารพกับบุคคลท่ี

อยูดวย ฉะน้ันจึงตองมีการปลูกฝงเด็กใหเห็นคุณคาและเคารพบุคคลท่ีอยูรวมกัน

ผลกระทบตอสุขภาพท้ังทางดานรางกาย จิตใจและอารมณ 

ผลกระทบตอครอบครัว ทําใหสถาบันครอบครัวไมม่ันคง ขัดแยง ขาดความสงบสุข

ผลกระทบตอสังคม ทําใหเกิดปญหาผูสูงอายุไมมีท่ีอยู ถูกทอดท้ิง ไมมีผูดูแล

ผลกระทบของความรุนแรง

จากกรณีศึกษาของบานบางแค พบวา ตองมีการทํางานกับครอบครัวและชุมชน หลายคร้ังท่ีผูสูงอายุไมกลา

บอกวาตนเองถูกทํารายเพราะเปนหวงผูกระทํา ส่ิงท่ีตองคํานึงคือ ความปลอดภัย หากผูสูงอายุไมมีความปลอดภัย

ตองรับเขามาดูแล ชวงแรกท่ีเขามามักจะเห็นเพียงประเด็นปญหาไมมีท่ีอยูอาศัย ยากจน ถูกทอดท้ิง แตเม่ือผูสูงอายุ

รูสึกไววางใจก็จะเลาถึงความรูสึกในใจท่ีไมสามารถจัดการได จึงตองมีการคนหา รับฟง มองความทุกขของผูสูงอายุให

เทากับความทุกขของเรา และทุกการตัดสินใจในการชวยเหลือจะมีการประชุมทีมสหวิชาชีพ มีการออกแบบกิจกรรม

รายบุคคล รายกลุม ดึงศักยภาพ เสริมพลัง แรงบวก เพ่ือทําใหเกิดการเปล่ียนแปลง

การสืบคนปญหา เฝาระวัง สังเกตจากระบบการเย่ียม สรางความตระหนักใหคนในชุมชนเห็นความสําคัญ

การประเมินและการคัดกรองดวยการสังเกตผูสูงอายุท่ีอยูในภาวะพ่ึงพิง ท้ังจากการสังเกตเบ้ืองตน ประเมิน

จากอาการทางกายและการเย่ียมบาน

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

อภิปราย : ทําอยา่งไร ... เมื�อผูส้งูอายุถกูทารุณ (4)

นางสาวจารุวรรณ นาเมอืงรกัษ์
นักพฒันาสงัคม กรมกิจการสตรแีละสถาบนัครอบครวั

นางสาวกนกวรรณ เหลืองมงคลเลิศ
 ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคม
ผู้สูงอายุบ้านบางแค

รศ.ดร.จริาพร เกศพชิญวฒันา
อาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางลัดดา จรีะกลุ
นักสงคมสงเคราะห ์สถาบันกัลยาณ์ราชนครนิทร์
ผู้ดําเนินการอภิปราย

"สรุปเนื�อหาในภาพรวม"

การรายงานปญหาดวยการมีระบบ OSCC 

การดูแลชวยเหลือจัดการจากทีมสหวิชาชีพ

ท้ังน้ีโดยอาศัยจากหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชน และเครือขายท่ีเก่ียวของ

ประสิทธิผลของการชวยเหลือเยียวยาผูถูกกระทํา

แบงเปน สัมพันธภาพ การตอนรับท่ีออนโยน อบอุน เปนมิตร เพ่ือทะลายกําแพงความไมไววางใจ คุณสมบัติท่ีดี 

คนหาศักยภาพ คุณคา ความดี เสริมพลังบวก และพลังใจ 

 การขอรับความชวยเหลือตาม พรบ.คุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550 

สามารถติดตอขอความชวยเหลือไดท่ีสํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยจังหวัด หรือ สายดวน 1300


