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     อาชญากรรมทางเพศ เปนปญหาท่ีสรางความเสยีหายเดือดรอนใหแกผูท่ีตกเปนเหยือ่ท้ังดาน รางกาย จติใจ 

สังคม อารมณ บางกรณีอาจเกิดความเสียหายตอทรัพยสิน รวมถงึรนุแรงถึงข้ันสูญเสียชีวติ ผลกระทบท่ีกลาวมาแลว

ขางตนน้ัน จะตองมีการเยียวยารักษาเหย่ือ บางรายอาจเกดิบาดแผลข้ึนในจิตใจไปตลอดชีวติ รายงานสถิตสิถานการณ

กระทําความรุนแรงตอเด็กและสตรีของกระทรวงสาธารณสุข ระบวุามีแนวโนมสูงขึน้เร่ือย ๆ พบมเีดก็และผูหญงิ

ถูกทํารายทุก ๆ 15 นาที เฉล่ียช่ัวโมงละ 4 คน

     ความหมายของอาชญากรรมทางเพศ

          การกระทําความผิดเก่ียวกับเพศ หมายถงึ พฤติกรรมทางเพศ (Sexual Behavior) ซ่ึงถอืวาเปนการขัดตอ

           ประเพณีของสังคม เชน การกระทําชําเราตอผูท่ีไมสมัครใจ ตอเด็กและผูเยาว ตอพ่ีนอง ตอสตัว การกระทําชําเรา 

           ตอเพศเดียวกัน การอวดของลับตอผูอ่ืน การเปนชูกับภรรยาหรอืสามีผูอืน่ เปนตน

          อาชญากรรมทางเพศ ในทางกฎหมาย ถือวา การกระทําความผดิทางกฎหมายอาญาใด ๆ กต็ามทีแ่ฝงหรอื 

          กระตุนดานพฤติกรรมทางเพศ ถือวาเปนการกระทําความผิดเก่ียวกับเพศท้ังส้ิน เชน การลอลวงเพ่ือสําเร็จ

          ความใครของผูอ่ืน จัดเขาอยูในความผิดประเภทนี้

         การขมขืนกระทําชําเรา (Rape) มีความหมายท่ีเขาใจกันท่ัวไป หมายถึง การรวมเพศกับผูอ่ืนโดยที่

          ผูน้ันไมยินยอม

          ทฤษฎีสามเหล่ียมอาชญากรรม (Crime Triangle Theory) สามารถนํามาใชในการอธบิายถึง สาเหต ุ

          หรือองคประกอบของการเกิดอาชญากรรม กลาวถงึสวนประกอบของสามเหลีย่มอาชญากรรม 3 ดาน คอื

     1) ผูกระทําผิด/คนราย (Offender) หมายถึง ผูที่มีความตองการ (Desire) จะกอเหตุหรือลงมือ

         กระทําความผิด 

     2) เหย่ือ (Victim)/เปาหมาย (Target) หมายถึง บุคคล สถานที่ หรือวัตถุสิ่งของท่ีผูกระทําผิด 

         หรือคนราย มุงหมายกระทําตอ หรอืเปนเปาหมายทีต่องการ 
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     3) โอกาส (Opportunity) หมายถึง ชวงเวลา (Time) และสถานที ่(Place) ท่ีเหมาะสมท่ีผูกระทํา  

      ผิดหรือคนราย มีความสามารถจะลงมอืกระทําความผิดหรือกออาชญากรรม

     แนวคิดในการแกไขปญหาอาชญากรรม หรือการปองกันไมใหเกิดอาชญากรรมได ตองพยายามทําให  

องคประกอบของทฤษฎีสามเหล่ียมอาชญากรรม ดานใดดานหน่ึงหายไป ซึ่งจะทําใหอาชญากรรมไมเกิดข้ึน

ปจจัยการเกิดอาชญากรรมทางเพศ

 เพศ (Sex) ผูกระทําความผิดสวนใหญเปนชาย ท่ีเปนหญิงมีนอยมาก กรณีผูหญิง ถามีการกระทําผิด

 อายุ (Age) การขมขืนโดยใชกําลังและ การนําอวัยวะสืบพันธุออกแสดงในที่เปดเผยมักเกิดกับคนหนุม  

 ความหมกมุนทางเพศ การไดรับส่ิงย่ัวยุจากส่ือ โดยการสะสมหนังสือ สื่อเกี่ยวกับการรวมเพศ รวมทั้ง

 การเสพยาเสพติด ซ่ึงพิษของสุราและยาเสพติดจะทําใหการควบคุม ตัวเองไมดี ทําใหขาดสติ

 ฐานะทางเศรษฐกิจรายไดต่ํา สวนใหญของผูกระทําผิดมีอาชีพกรรมกร หรือคนงานที่ไมไดใชฝมือ

 ครอบครัวมีปญหาหรือแตกแยก

 บุคลิกภาพเฉพาะ เชน การควบคุมตนเองตํ่า ขาดความม่ันใจ ซึมเศรา เก็บกด มักจะเปนบุคคลท่ี

 มีเชาวนปญญาต่ํา 

 การศึกษานอย สวนใหญผูกระทําความผิดมีความรูในระดับประถมศึกษา

 คานิยมเพศชายเปนใหญ เปนผูใชชีวิตท่ีเส่ียงภัย

    1) ปจจัยดานผูกระทําผิด/คนราย (Offender)

         จะเปนความผิดประเภทโสเภณี

         สวนคนสูงอายุมักทําผิดเก่ียวกับเด็ก รวมท้ังการกระทําชําเราระหวางเพศเดียวกัน (Sodomy) 

         ชอบดูดีวีดี วิดีโอหรือภาพยนตรท่ีเก่ียวกับการรวมเพศ

         ในการรับรูผิดชอบช่ัวดี 

         คอนขางข้ีอาย หรือมีลักษณะของกามวิปริต (Paraphilia)
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 การมีกลุมเพ่ือนท่ีย่ัวยุ

  เหย่ือมักเปนผูท่ีอยูในภาวะมึนเมาจากการเสพของมึนเมา

  ครอบครัวไมสมบูรณแตกแยก

  เหย่ือมีรูปรางหนาตาดี 

  แตงกายลอแหลม การแตงตัวนอยช้ิน

  เหย่ือมีชวงวัยอยูในชวงวัยรุน 

 มีฐานะทางเศรษฐกิจรายไดต่ํา

 ความไวใจสนิทสนมระหวางผูกระทําและเหย่ือ ซ่ึงความใกลชิดเน่ืองจากเปนคนรูจักสนิทสนมกัน  

  โอกาสการเกิดเหตุมักเกิดในเวลากลางคืน 

  การอยูในสภาพแวดลอมเส่ียง การเดินทางคนเดียว พื้นท่ีเปล่ียวหรือลับตาคน

  แนวทางการปองกันอาชญากรรมทางเพศ ในลักษณะของความเขมขนของกฎหมาย ซ่ึงอาจจะไดผลในระยะสัน้ 

 แนวทางในการปองกันอาชญากรรมทางเพศ ตามทฤษฎีสามเหล่ียมอาชญากรรม (Crime Triangle Theory) 

2) ปจจัยดานเหย่ือ (Victim)/เปาหมาย (Target)

3) ปจจัยดานโอกาส (Opportunity) พบวาปจจัยท่ีเส่ียงการเกิดอาชญากรรมทางเพศมากท่ีสดุ คอืปจจยัดานโอกาส

         การพาผูเสียหายไปกระทําชําเราที่บานพักของตนเอง 

การปองกันอาชญากรรมทางเพศ

         สวนในระยะยาวเปนการสงเสริมความรูในการปองกันตนเองของประชาชน การปลูกฝง คานิยม

         ในเร่ืองความเสมอภาคทางเพศ และการควบคุมส่ือการศึกษาในเรื่องปจจัยการเกิดอาชญากรรมทางเพศ 

         ตามปจจัยเส่ียงการเกิดอาชญากรรมท้ัง 3 ดาน เรียงตามลําดับปจจัยเส่ียงมากที่สุดไปจนนอยท่ีสุด  

         คือดานโอกาส ดานผูกระทําผิด และดานเหย่ือ
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การปองกันอาชญากรรมทางเพศเก่ียวกับปจจัยเส่ียงดานโอกาส

    1. การลดความเส่ียงของปจจัยดานคนใกลชิดสนิทสนม อาชญากรรมทางเพศมักเกิดจากคนใกลชิดที่เหยื่อ

มีความสนิทสนมคุนเคยดวยมากท่ีสุด การมีทักษะปองกันตัวเอง เพ่ือเอาตัวรอดจากสถานการณที่เลวราย 

จึงมีความสําคัญอยางย่ิง หนวยงานท่ีเก่ียวของควรมีการสงเสริมสนับสนุนใหประชาชนท่ัวไป มีทักษะดาน

ศิลปะการปองกันตนเอง

     2. การอบรมใหความรูความเขาใจแกบุคคลเก่ียวกับอาชญากรรมทางเพศ เพ่ือใหบคุคลรูจกัระมดัระวงัตนเอง

ในการวางตัวกับเพศตรงขาม ไมควรไววางใจตอเพศตรงขามมากจนเกินไปแมเปนคนรูจักใกลชิดสนิทสนมกัน 

รวมไปถึงการรูจักหลีกเล่ียงการอยูในสถานท่ีลับตาคน สถานท่ีเปล่ียว หลีกเล่ียงการเดินทางไปพ้ืนท่ีเสี่ยง เชน 

ไปเท่ียวสถานบันเทิงตอนกลางคืน ไปหองพักของเพศตรงขาม และหลีกเล่ียงเสพของมึนเมา ระมัดระวังตนเอง

ไมใชชีวิตอยางประมาท

     3. การปรับสภาพแวดลอมเพ่ือลดโอกาสการกออาชญากรรม อาทิ การสรางร้ัวหรือสิง่กดีขวางมใิหผูกอเหตุ

ใชสถานท่ีเปล่ียวในการกอเหตุ การปรับพ้ืนท่ีที่เส่ียง เกิดเหตุรายบอยคร้ังใหเปนที่โลง ติดตั้งไฟท่ีสามารถเห็น

บริเวณแวดลอมไดรอบๆ การติดต้ังกลองโทรทัศน วงจรปด (CCTV) เปนตน

    4. ปจจัยเส่ียงดานเวลา ซ่ึงจากการศึกษาพบวา เหตุอาชญากรรมทางเพศมักจะเกิดขึ้นในเวลากลางคืน

หรือชวงดึก ดังน้ันหนวยงานที่มีหนาท่ีในการรักษาความสงบและความปลอดภัยของประชาชน ควรมีมาตรการ

หรือนโยบายการตรวจตราความเรียบรอยของพื้นท่ีใหมากข้ึน โดยเฉพาะในยามวิกาล

     5. การมีสวนรวมของชุมชนไดเขามามีสวนรวมในการเฝาระวัง ปองกันและแกไขปญหาอาชญากรรมทางเพศ 

เชน การชวยกันสอดสองดูแลเฝาระวังพฤติกรรมของบคุคลหรือครอบครัวในชุมชน ทีอ่าจมีความเสีย่งจะเกดิเหต ุการตัง้เวรยาม

ในการตรวจตราความเรยีบรอยความปลอดภัยในชมุชน การรวมกันจัดการกับพืน้ท่ีเสีย่งเกดิอาชญากรรมในชมุชน 

เพ่ือขจัดโอกาสในการกอเหตุอาชญากรรม เปนตน
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สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ "สรุปเนื�อหาในภาพรวม"

อภิปราย : อาชญาวทิยาและโรคจติเวชในผูก้ระทําผดิทางเพศ (5)
นายแพทยพู์นพฒัน ์กมลวุฒพิงศ์
 จติแพทย ์สถาบนักัลยาณร์าช
นครนิทร ์ 

แพทยห์ญงิวรนิทร พพิฒันเ์จรญิชยั
จติแพทย ์สถาบนักัลยาณร์าชนครนิทร์

แพทยห์ญงิวชิชุดา จนัทราษฎร์
จติแพทย ์สถาบนักัลยาณร์าชนครนิทร์

     6. หนวยงานท่ีเก่ียวของกับการปองกันปราบปรามอาชญากรรม ควรบูรณาการปฏิบัติงานของทุกภาคสวน เพือ่ปรับปรงุ

แผนการปฏิบัติงาน ระเบียบการปฏิบัติงาน มาตรการ รวมถงึการปรับปรุงแผน กําลังพล เทคนคิ อุปกรณ ใหมปีระสทิธภิาพใน

การปฏิบัติงานมากข้ึน

การปองกันอาชญากรรมทางเพศเก่ียวกับปจจัยเสี่ยงดานผูกระทําผิด

     1. สถาบันครอบครัว มีบทบาทหนาทีสํ่าคัญในการขดัเกลาบุคคลดวยการอบรมส่ังสอนสมาชกิ ในครอบครัวใหเปนคนด ี

มีจิตสํานึกท่ีดี มีคานิยมท่ีดีใหเห็นคุณคาความเทาเทียมกันระหวางเพศหญิงและเพศชาย สงเสริมการใหเกียรติ

ซ่ึงกันและกัน การปฏิบัติตอกันตามบทบาทหนาที่อยางเหมาะสม

     2. สถาบันการศึกษา ควรใหการอบรมส่ังสอนผูเรียนในสถาบันการศึกษาใหมีท้ังความรู ควบคูไปกับการมี

คุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม อบรมส่ังสอนใหรูจักผิดชอบช่ัวดีการประพฤติปฏิบัติตัวเปนคนดีไมสรางปญหา

ความเดือดรอนใหแกสังคมในอนาคต

     3. สถาบันส่ือมวลชน ส่ือมีอิทธิพลตอพฤติกรรมของบุคคลอยางย่ิง เชน ส่ืออินเตอรเนต็ โทรทัศน วทิยุกระจายเสยีง 

เปนตน ส่ือมวลชนเองจะตองมีจรรยาบรรณเพียงพอ ในการเห็นประโยชนของสวนรวมมากกวาผลประโยชนของตนเอง

เพียงเทาน้ัน 

     4. หนวยงานท่ีควบคุมส่ือ เชน คณะกรรมการบริหารวทิยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทศัน (กบว.) จะตองมมีาตรการ

ตรวจสอบส่ือตางๆ อยางเครงครัดรัดกุม และใหมีความละเอียดรอบคอบมากขึน้ เพ่ือควบคุมไมใหสือ่นําเสนอสิง่ย่ัวยุ

จนกลายเปนปจจัยท่ีอาจจะกอใหเกิดอาชญากรรมทางเพศ

     5. ควรมีนโยบาย กฎหมาย มาตรการควบคุมปจจัยท่ีเปนสาเหตขุองการเกิดอาชญากรรมทางเพศ 

เชน สารเสพติดชนิดตางๆ ดังน้ันจะตองมีกฎหมายหรอืมาตรการการควบคุมสารเสพตดิ เชน การมมีาตรการหรือกฎหมาย

การจําหนายสุราใหกับเด็กและเยาวชนท่ีเขมงวดมากข้ึน การมีกฎหมาย ปองกันปราบปรามยาเสพติด การคา

ประเวณีอยางจริงจัง เพ่ือเปนการลดส่ิงเราท่ีเปนปจจัยกระตุนการเกิดอาชญากรรม
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สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ "สรุปเนื�อหาในภาพรวม"

อภิปราย : อาชญาวทิยาและโรคจติเวชในผูก้ระทําผดิทางเพศ (5)
นายแพทยพู์นพฒัน ์กมลวุฒพิงศ์
 จติแพทย ์สถาบนักัลยาณร์าช
นครนิทร ์ 

แพทยห์ญงิวรนิทร พพิฒันเ์จรญิชยั
จติแพทย ์สถาบนักัลยาณร์าชนครนิทร์

แพทยห์ญงิวชิชุดา จนัทราษฎร์
จติแพทย ์สถาบนักัลยาณร์าชนครนิทร์

     6. มุงเนนการออกมาตรการหรือนโยบายเพ่ือลดหรือควบคุมจํานวนผูกระทําความผิดหรือคนราย 

โดยอาจเนนเร่ืองการบังคับใชกฎหมาย (Law Enforcement Theory) เชน การสงเสริมนโยบายการกวาดลาง

และปราบปรามยาเสพติดที่เขมงวดมากข้ึน การกําหนดมาตรการควบคุมสถานบันเทิง ตอนกลางคืน ตรวจตรา

แหลงอบายมุข แหลงซองสุมที่สุมเส่ียงตอการเกิดอาชญากรรมใหบอยครั้งขึ้น

การปองกันอาชญากรรมทางเพศเก่ียวกับปจจัยเสี่ยงดานผูกระทําผิด

     1. เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานในหนวยงานท่ีเก่ียวของ จะตองเขาไปมีบทบาทในเชิงรุกเพื่อปองกันปญหา

ในรูปแบบตางๆ อาทิ การรณรงคประชาสัมพันธ การใหความรูขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชน ตอประชาชน

ในการปองกันตนเองใหปลอดภัยจากอาชญากรรมทางเพศ เพ่ือไมใหตกเปนเหย่ืออาชญากรรม เชน ความรูเร่ือง

การเกิดอาชญากรรมทางเพศ ปจจัยเส่ียงตอการเกิดอาชญากรรมทางเพศ เชน การวางตวัทีไ่มประมาททัง้กบัคนรูจกั

ใกลชิดและคนแปลกหนา การหลีกเล่ียงเขาไปในท่ีเปล่ียวเพยีงลําพัง การออกจากบานยามวกิาล การงดใชยาเสพตดิ

ทุกประเภท การไมแตงตัวลอแหลม เล่ียงใสเครือ่งประดับของทีมี่คา เปนตน

     2. ประชาชนท่ัวไปควรแสวงหาความรูเพ่ือเรยีนรูวิธีการปองกันตนเองเบ้ืองตน เมือ่ประสบสถานการณคบัขัน 

ดวยการเขาอบรม ฝกฝนทักษะดานศิลปะการปองกันตนเอง การเรียนรูวิธีการใชมีด หรืออุปกรณปองกันตนเอง

ชนิดตาง ๆ 

     3. สถาบันการศึกษา ควรมีบทบาทในการใหความรู ความเขาใจเก่ียวกบัการปองกันตนเอง เพ่ือไมใหถูกลอลวง

จนตกเปนเหย่ืออาชญากรรม โดยสอดแทรกความรูเก่ียวกับอาชญากรรมทางเพศ ในหลกัสตูรการศึกษา เพ่ือสราง

พ้ืนฐานความรู ความเขาใจในการปองกันแกไขปญหาอาชญากรรมทางเพศใหแกผูเรยีนทกุคน

     4. การกําหนดโครงการ กิจกรรม หรอืมาตรการตางๆ จากหนวยงานท่ีเก่ียวของ ควรคํานึงถงึการดําเนินการ

ท่ีครอบคลุมการปองกันแกไข โดยพิจารณาจากปจจัยเส่ียงตอการเกิดอาชญากรรมใหรอบคอบ ท้ัง 3 ดาน ไดแก

ตัวผูกอเหตุ การตัดชองโอกาสความเส่ียงของการเกิดอาชญากรรม และผูเสียหายหรอืเหย่ือ โดยพิจารณาใหมกีาร

ดําเนินการท่ีควบคูกันไป เพ่ือใหการปองกันอาชญากรรมมีประสิทธภิาพมากข้ึน
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อภิปราย : อาชญาวทิยาและโรคจติเวชในผูก้ระทําผดิทางเพศ (6)
นายแพทยพู์นพฒัน ์กมลวุฒพิงศ์
 จติแพทย ์สถาบนักัลยาณร์าช
นครนิทร ์ 

แพทยห์ญงิวรนิทร พพิฒันเ์จรญิชยั
จติแพทย ์สถาบนักัลยาณร์าชนครนิทร์

แพทยห์ญงิวชิชุดา จนัทราษฎร์
จติแพทย ์สถาบนักัลยาณร์าชนครนิทร์

โรคจิตเวชในผูกระทําผิดทางเพศ  (พญ.วรินทร พิพัฒนเจริญชัย)

กลุมโรคเก่ียวกับระบบประสาทระบบสมองหรือสติปญญาบกพรอง เปนกลุมท่ีปญหาดานการรูคิดทีบ่กพรองท่ี

กลุมโรคจิต โรคทางจิตเวชน้ันเกิดจากการเบ่ียงเบนของความคดิ พฤติกรรมและอารมณ สงผลใหเกดิการคดิทีไ่มมเีหตผุล 

โรคจิตเวชในผูกระทําผิดทางเพศ แบงเปน 4 กลุม ดังนี้

     กลุมท่ี 1 ปญหาจากการใชสารเสพติดและแอลกอฮอล สามารถพบไดถงึประมาณรอยละ 50 ของผูกระทําผดิทางเพศ

    กลุมท่ี 2 เปนผูท่ีมีบุคลิกภาพผิดปกต ิชนิดท่ีพบบอยในผูกระทําผิดคือ บุคลิกภาพผิดปกติชนิดตอตานสังคม 

(antisocial personality disorder) เม่ือดูประวัติยอนหลังในวัยเด็กจะพบวาคนกลุมน้ี มพูีดโกหก ชอบลกัขโมย 

หนีโรงเรียน เสพยา มีพฤติกรรมแบบน้ีซ้ําๆ จนถึงวัยผูใหญ

     ในกลุมท่ี 1 และ 2 ไมไดพบเฉพาะคดีกระทําผิดทางเพศ แตสามารถพบไดในคดีท่ัวไปหรือคดีรุนแรงอ่ืน

ไดเชนเดียวกัน

     กลุมท่ี 3 โรคหลกัทางจิตเวชท่ีพบไดในผูกระทําผิดทางเพศ โดยแบงเปน 3 กลุมยอย คอื

         รุนแรง ภาวะปญญาออน สามารถพบไดในคนท่ีมีภาวะสมองเส่ือม หรอืไดรบัอุบัติเหตทุางสมองท่ีรุนแรง อาจพบใน

        ผูท่ีมีภาวะปญญาออน หรือออทิสติก ดังน้ันจึงตองเฝาระวังและสังเกตพฤติกรรมทางเพศท่ีอาจเกิดขึ้นได

การคิดท่ีมีความหุนหันพลันแลนจนทําใหเกดิพฤตกิรรมทางเพศข้ึนมาได โรคจิตท่ีพบไดคือโรคจติเภท มอีาการหลงผดิ 

ประสาทหลอน มีความผิดปกติของการพดู ทาทางการเคล่ือนไหวท่ีผดิปกติ แยกตัว ไมคอยแสดงอารมณ ผูปวยหลดุออก

จากความเปนจริง มีการรบัรูนอยลง และอาจจะพบอาการอ่ืนๆตามมา เชน ผูปวยเหน็คนเดนิมากเ็ดนิเขาไปแตะหนาอก 

ผูปวยบางคนมีความตองการทางเพศและคมุตัวเองไมได จึงแสดงการสําเรจ็ความใครในทีส่าธารณะ บางคนเดนิแกผา

ตามถนน ดังน้ันผูปวยเหลาน้ีเม่ือมีอาการและควบคุมตนเองไมไดจึงมีความเส่ียงท่ีจะกอใหเกิดคดีทางเพศข้ึนได 

การไดรับวินิจฉัยวาเปนโรคจิต จึงเปนปจจัยเส่ียงหน่ึงในการกอคดีทางเพศ และการมอีาการทางจติกจ็ะเปนปจจยัเสีย่งหน่ึง

ท่ีจะกอคดีทางเพศซ้ําอีกคร้ัง ดังน้ันจึงจําเปนตองไดรบัการรกัษาดวยยาตานโรคจิต จะชวยใหอาการดข้ึีนสามารถ

ควบคุมตนเองได
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อภิปราย : อาชญาวทิยาและโรคจติเวชในผูก้ระทําผดิทางเพศ (7)
นายแพทยพู์นพฒัน ์กมลวุฒพิงศ์
 จติแพทย ์สถาบนักัลยาณร์าช
นครนิทร ์ 

แพทยห์ญงิวรนิทร พพิฒันเ์จรญิชยั
จติแพทย ์สถาบนักัลยาณร์าชนครนิทร์

แพทยห์ญงิวชิชุดา จนัทราษฎร์
จติแพทย ์สถาบนักัลยาณร์าชนครนิทร์

กลุมท่ีมีความผิดปกติเก่ียวกับอารมณ แบงเปน 2 ดานคือ กลุมดานโรคซึมเศรา เบือ่ หดหู  ไรคา ไมมัน่ใจ 

ผูกระทําผิดทางเพศหลายๆคน มีภาวะซึมเศรารวมดวย ดังนั้นโรคทางอารมณเปนปจจัยเสี่ยงหน่ึงท่ีจะกอคดีซํ้า

ในผูกระทําผิดทางเพศ ในขณะอีกดานหนึง่จะเปนกลุมโรคท่ีเกีย่วกับอารมณคึกคร้ืน(mania) อารมณด ีรูสกึมเีร่ียวแรง 

มีความม่ันใจในตนเองคอนขางมาก คกึคัก ขยนัพูด พดูเกง ใชเงนิเยอะ และในกลุมท่ีมีอารมณคึกคักเพ่ิมข้ึน จะมกีจิกรรม

และอารมณทางเพศเพ่ิมข้ึนดวย ดังน้ันจึงมีความเส่ียงท่ีจะกระทําผิดทางเพศได จึงตองรับการรักษาดวยยา

และการทําจิตบําบัด

     กลุมท่ี 4 ภาวะเบ่ียงเบนทางเพศ (Paraphilic disorder) คนทีก่ระทําผดิทางเพศ เชน ขมขืน อนาจาร ลวนลาม

ไมไดหมายความวาคนคนน้ันจะตองเปนโรคทางจิตเวช และผูที่เปนโรคทางจิตเวชอาจจะไมไดโดนจับ 

อาจจะไมไดกระทําความผิดจนถึงมีคดี อาจจะอยูในสังคมโดยท่ีไมไดกอคดีก็เปนได

     ภาวะเบ่ียงเบนทางเพศ (Paraphilic disorder) ภาวะท่ีบคุคลหนึง่เกดิอารมณทางเพศดวยสิง่เราอ่ืน ๆ ท่ีมากกวา

การกระตุนอวัยวะเพศของตนเอง หรอืการเลาโลมจากบคุคลท่ียอมรับและเปนผูใหญ และภาวะน้ีสงผลใหเกดิความทกุขใจ

และผลเสียตอตนเองและผูอ่ืน เชน ทําใหเกิดการละเมิดสิทธิ ทําใหเกิดการบาดเจ็บ และจะตองมีระยะเวลา

อยางนอย 6 เดือน ในทางการแพทยมีเกณฑวินิจฉัยและแบงกลุมโรคได 9 ประเภท

     - Voyeuristic disorder  เกิดอารมณทางเพศโดยการแอบดูผูอื่นเปลือยกายหรือรวมเพศ

     - Exhibitionistic disorder เกิดอารมณทางเพศโดยการเปดเผยอวัยวะเพศใหคนแปลกหนาที่ไมไดคาดคิด

     - Frotteuristic disorder  เกิดอารมณทางเพศโดยการสัมผัสหรือถูไถผูอ่ืนท่ีไมไดยินยอม

     - Sexual masochism disorder เกิดอารมณทางเพศจากกิจกรรมท่ีทําใหตนเองเจ็บปวด อับอายหรือเกิด 

       ความทุกขทรมาน

     - Sexual Sadism disorder เกิดอารมณทางเพศโดยการทําใหผูอื่นเจ็บปวดหรือเกิดความทุกขทรมาน  

       ทางกายหรือจิตใจ
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สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ "สรุปเนื�อหาในภาพรวม"

อภิปราย : อาชญาวทิยาและโรคจติเวชในผูก้ระทําผดิทางเพศ (8)
นายแพทยพู์นพฒัน ์กมลวุฒพิงศ์
 จติแพทย ์สถาบนักัลยาณร์าช
นครนิทร ์ 

แพทยห์ญงิวรนิทร พพิฒันเ์จรญิชยั
จติแพทย ์สถาบนักัลยาณร์าชนครนิทร์

แพทยห์ญงิวชิชุดา จนัทราษฎร์
จติแพทย ์สถาบนักัลยาณร์าชนครนิทร์

สอดสอง คนหา 

เขารับการรักษา

รวมมือในการรักษาอยางตอเน่ือง

เฝาระวัง

     - Pedophilic Disorder เกิดอารมณทางเพศกับเด็กกอนวัยเจริญพันธุ (โดยท่ัวไปอายุไมเกิน 13 ป)  

       ผูปวยจะตองมีอายุอยางนอย 16 ป และอายุมากกวาเด็กอยางนอย 5 ป*

     - Fetishistic disorder  เกิดอารมณทางเพศกบัส่ิงของ หรืออวยัวะ (เชน เทา เสนผม) ท่ีไมเกีย่วของกบัเรือ่งเพศ

     - Transvestic disorder  เกิดอารมณทางเพศโดยการสวมใสเคร่ืองแตงกายของเพศตรงขาม 

     - Other specified paraphilic disorder

     Pedophilic Disorder : โรคใครเดก็ ตามเกณฑวนิิจฉัย DSM-V คือผูทีมี่จินตนาการ พฤตกิรรม อารมณเรา

อยางรุนแรงทางเพศกับเด็กกอนวัยเจริญพันธุ โดยทั่วไปอายุไมเกิน 13 ป มีการดําเนินโรคเปนเวลาอยางนอย 

6 เดือน และเปนสาเหตุใหเกดิความทกุขอยางมาก ผูปวยจะตองมีอายุอยางนอย 16 ปและมากกวาเดก็อยางนอย 5 ป 

โดยสาเหตุการเกิดโรคไมแนชัด มีวิธีการดูแลรักษาโดยในอดีตมีการใชวิธีผาตัดอัณฑะ ซึ่งพบวาการกอคดีซํ้า

ลดลงชัดเจนและสามารถควบคุมจนิตนาการทางเพศไดดีขึน้ จึงเปนท่ีมาของการศึกษาการใชฮอรโมนในการรักษา

เพ่ือควบคุมพฤติกรรมการเบ่ียงเบนทางเพศนี้ แตในปจจุบันเนนการใชยาตานซึมเศราและการใชฮอรโมน

การทําจิตบําบัด CBT โดยวิธีท่ีดีที่สุดคือ รวมกันท้ังการใชฮอรโมนและการทําจิตบําบัด

การปองกันการกอคดีซ้ําในกรณีมีโรคทางจิตเวชรวม เราอาจจะพบผูปวยจิตเวช เราสามารถปองกัน

ผูปวยจิตเวช หรือผูท่ีมีแนวโนมท่ีจะกระทําความผิดทางเพศไมใหกระทําผิดหรือกอคดีซ้ํา ดังน้ี

ทุกคนควรมีสวนรวมในการปองกัน ดวยการชวยกันสอดสอง คนหา ในชุมชนคนหาผูท่ีมีแนวโนมปวยทางจิตเวช

โดยเฉพาะภาวะเบ่ียงเบนทางเพศ หลังกอคดคีนหาผูท่ีสงสยัมีโรคทางจิตเวชรวม นําเขาสูกระบวนการรักษา รวมมอืในการรักษา

อยางตอเน่ือง ในชุมชนเฝาระวัง สังเกตพฤตกิรรม ควบคุม เล่ียงส่ิงเราท่ีสามารถกระตุนใหกอคดซีํ้า


