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บที่สุรุุป็

 ในทุกๆ ปีมีเด็กจ�ำนวนมำกกว่ำหน่้งพันล้ำนคนท่ีต้อง
ประสบกับควำมรุนแรง นับเป็นจ�ำนวนคร้่งหน่้งของเด็ก
ท่ัวโลกควำมรุนแรงท่ีพวกเขำประสบน้ันมีหลำกหลำยรูป
แบบและเกิดข้้นในสถำนท่ีหลำกหลำย ท้ังบนโลกออนไลน์
หรือออฟไลน์ ท่ีบ้ำน โรงเรียนหรือในชุมชน เด็กอำจตก
เป็นเป้ำของควำมรุนแรง เป็นผู้พบเห็นควำมรุนแรง หรือ
พบเจอกับควำมรุนแรงในรูปแบบแตกต่ำงกันออกไป ท้ัง
ท่ีเกิดข้้นพร้อมกันหลำยรูปแบบ หรือท่ีเริ่มต้นจำกรูปแบบ
หน่้ง แล้วน�ำไปสู่อีกรูปแบบหน่้ง จนเกิดเป็นวงจรต่อเน่ือง
อันแสนสะเทือนใจ 

 นับเป็นท่ีประจักษ์ชัดว่ำควำมรุนแรงมีผลกระทบแสน
สำหัสต่อสุขภำพจิตของเด็ก บ่อยครั้งท่ีกำรพบเจอกับ
ควำมรุนแรงสร้ำงบำดแผลทำงจิตใจ ซ่้ึ่งสำมำรถปลุกให้
เกิดกำรตอบสนองต่อควำมเครียดในรูปแบบท่ีเกิดโทษ 
สร้ำงควำมเสียหำยทำงกำยภำพและทำงจิตใจ ท้ังท่ีส่งผล
โดยตรงทันทีและในระยะยำว ผลจำกควำมรุนแรงน้ันรวม
ถ้งอำกำรซึ่ม้เศรำ้ สภำวะเครยีดผิดปกติหลังผำ่นเหตกุำรณ์
รำ้ยแรง (Post-traumatic Stress Disorder – PTSD)  ภำวะ
บุคลิกภำพผิดปกติชนิดกำำก่้ง (Borderline Personality 
Disorder) ควำมวิตกกังวล กำรใช้สำรเสพติด พฤติกรรม
กำรกินอำหำรและกำรนอนท่ีผิดปกติ และกำรฆ่ำ่ตัวตำย 

 ผลกระทบท่ีสะสมเพิ่มข้้นของควำมรุนแรงต่อสุขภำพ
จิตของเด็กน้ันก่อรำ่งข้้นจำกกำรท่ีเด็กต้องประสบกับควำม
รุนแรงในชว่งปฐมวัยไปถ้งวัยรุน่ ซึ่้่งแตกต่ำงหลำกหลำยท้ัง
ในรูปแบบของควำมรุนแรงท่ีพวกเขำได้พบเจอและผลท่ี
เกิดข้้นกับสุขภำพจิตของพวกเขำ ผลกระทบเหล่ำน้ีสำมำรถ
ถกูสง่ต่อจำกรุน่สูร่น่ โดยเฉพำะเด็กท่ีสมัผัสกับควำมรุนแรง
ในช่วงวัยเยำว์จำกควำมรุนแรงท่ีเกิดในคู่รัก (Intimate 
Partner Violence – IPV) และแม่ท่ีเคยประสบกับควำม
รุนแรงในชว่งเวลำท่ีเติบโตมำ 

 ปัจจัยเสีย่งเกิดข้้นในระดับบุคคล ภำยในควำมสัมพันธ์
และท่ัวท้ังชุมชนและสังคม ปฏิิกิริยำระหว่ำงปัจจัยเส่ียงท่ี
ขำ้มระดับต่ำงๆ น้ันมีควำมส�ำคัญเท่ำเทียมกับอิทธพิลของ
ปัจจัยเสี่ยงใดปัจจัยหน่้งในระดับเดียว 

 ถือเป็นควำมจ�ำเปน็เรง่ด่วนท่ีต้องมีกำรเคล่ือนไหว เพื่อ
ป้องกันและตอบสนองต่อภัยคุกคำมต่อสุขภำพจิตเด็กอัน
เกิดจำกควำมรุนแรง ถ้งแม้ว่ำจะมีกำรระบุโดยตัวเด็กเอง
ว่ำควำมกังวลหลักของพวกเขำคือเรื่องสุขภำพจิต แต่ถ้ง
กระน้ันยงัมีควำมขำดแคลนเป็นอยำ่งมำกในกำรลงทุนและ
ศักยภำพท่ีจะจัดหำกำรดแูลทำงสุขภำพจิตท่ีมีคณุภำพ ต้ัง
อยู่บนพ้ืนฐำนด้ำนสิทธิ และมีควำมเหมำะสมต่อสภำพ
วัฒนธรรมในระดับโลก นอกจำกน้ีเด็กยงัเข้ำถ้งกำรบรกิำร

ด้ำนสุขภำพจิตในควำมถ่ีท่ีน้อยกว่ำบุคคลในช่วงวัยอ่ืนๆ 
อันเป็นผลจำกกำรตีตรำ ควำมล้มเหลวในกำรค้นพบควำม
ต้องกำรของตนเอง และกำรรับรู้ตำำถ้งบริกำรท่ีมีอยู ่ท้ังหมด
น้ีส่งผลให้เด็กท่ีมีปัญหำสุขภำพจิตเพียงไม่ก่ีหยิบมือได้รับ
กำรสนับสนุนท่ีถูกต้องในเวลำอันเหมำะสม 

สิุ�งท่ี่�เป็็นผล 

 แม้จะมีหลักฐำนเกิดเพิ่มข้้นเก่ียวกับปัจจัยท่ีคุ้มครอง
เด็กและสิ่งท่ีสำมำรถตอบสนองอย่ำงมีประสิทธิภำพต่อ
ผลกระทบจำกควำมรุนแรงต่อสุขภำพจิตเด็ก อยำ่งไรก็ตำม
ยังคงมีชอ่งว่ำงทำงควำมรู้อีกมำกมำย 

 กำรด�ำเนินกำรเชิงป้องกันอันมุ่งเน้นไปท่ีสุขภำพจิต
แม่ ปฏิิสัมพันธร์ะหว่ำงแม่และทำรก กำรเล่นและกำรกระ
ตุ้นน้ันมีประโยชน์ในทำงท่ีดีและในระยะยำว กำรด�ำเนิน
กำรด้ำนกำรเล้ียงดูและสวัสดิภำพเด็กนั้นได้รับกำรพิสูจน์
แล้วว่ำสำมำรถเป็นปัจจัยส�ำคัญในกำรหยุดวงจรอันเป็น
อันตรำยของกำรส่งต่อควำมรุนแรงและอำกำรป่วยทำง
จิตจำกรุน่สูรุ่น่ กระบวนกำรฟื้ นฟูในชุมชนและกำรด�ำเนิน
กำรด้ำนกำรเรียนรู้ทำงสังคมและอำรมณ์ในโรงเรียนน้ัน
เป็นผลดี นอกจำกน้ียังมีกำรแนะแนวทำงให้กับผู้ท่ีท�ำงำน
ด้ำนสุขภำพจิตและอ่ืนๆ ด้วยหลักฐำนเชิงประจักษ์ เพ่ือ
ให้สำมำรถสนับสนุนสุขภำพจิตของเด็กท่ีตกเป็นเหยื่อของ
ควำมรุนแรง รวมท้ังในบริบทด้ำนมนุษยธรรม 

 ภำครัฐต้องน�ำควำมรูเ้หล่ำน้ีมำปฏิิบัติ ด้วยกำรแนะแนว
ทำงตำมมำตรฐำนสำกลด้ำนสิทธิมนุษยชน และกำร
เดินตำมเป้ำหมำยกำรพัฒนำอย่ำงย่ังยืน (Sustainable 
Development Goals – SDGs) ซึ่้่งไม่อำจสำมำรถบรรลุ
ได้หำกไม่มีมำตรกำรในกำรจัดกำรกับควำมรุนแรงใน
ทุกรูปแบบ นับเป็นสิ่งจ�ำเป็นท่ีจะต้องมีกำรด�ำเนินกำรท่ี
ครอบคลุมและประสำนกันเป็นอย่ำงดี อันก่อร่ำงข้้นจำก
แนวทำงของกำรท�ำงำนร่วมกันระหว่ำงหน่วยงำนและผู้มี
สว่นได้สว่นเสียทุกฝ่ำย

 เด็กคือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีส�ำคัญท่ีสุด ท่ีผ่ำนมำพวก
เขำรับบทบำทผู้น�ำในกำรส่งเสริมสุขภำพจิตและสุขภำวะ
ของตนเองอยูแ่ล้ว ผำ่นกิจกรรมเพื่อนชว่ยเพื่อนต่ำงๆ พวก
เขำมีส่วนร่วมเป็นอย่ำงมำกกับกำรวำงโครงกำรเก่ียวกับ
สุขภำพจิต ท้ังออนไลน์และออฟไลน์ แต่พวกเขำยังคงต้อง
ด้ินรนพยำยำมให้ผู้อ่ืนได้ยินเสียงและให้ควำมคิดเห็นของ
พวกเขำถูกน�ำไปพิจำรณำ ต้องมีกำรใช้มุมมองของเด็กท่ี
มีประสบกำรณ์ตรงด้ำนสุขภำพจิตและควำมพิกำรทำงจิต
สังคมในกำรออกแบบ กำรจัดบริกำรและกำรประเมินผล
ของบริกำรชว่ยเหลือเหล่ำน้ัน 



บัที่สรุป็ vii

สุิ�งที่่�ต้องเกิด็ขึ้น 

 กำรด�ำเนินกำรท่ีมีประสิทธิภำพเริ่มต้นจำกกำร
ป้องกันและกำรเร่งเข้ำแทรกแซึ่งช่วยเหลือในระยะแรก
เริม่ โดยมุง่ไปท่ีปัจจัยท่ีท�ำให้เด็กอยูบ่นควำมเสีย่งต่อควำม
รุนแรงและปัจจัยท่ีสำมำรถคุ้มครองพวกเขำจำกภำยใน
ครอบครัว ชุมชน และสังคม นอกจำกน้ียังมีควำมต้องกำร
ท่ีจะมุ่งเน้นอย่ำงเฉพำะเจำะจงไปท่ีควำมต้องกำรของเด็ก
ท่ีอยู่บนควำมเส่ียงสูงต่อควำมรุนแรงและปัญหำสุขภำพ
จิต เน่ืองจำกท่ีอยูแ่ละสภำพตัวตนของเด็ก 

 กำรบรกิำรด้ำนสขุภำพจิตต้องได้รบักำรยกระดับให้เป็น
องค์ประกอบส�ำคัญของหลักประกันสุขภำพถ้วนหน้ำ กำร
บริกำรท่ีมีคุณภำพควรจัดหำได้ในชุมชน ในกรณีท่ีมีควำม
เป็นไปได้ควรหลีกเล่ียงกำรน�ำเข้ำสูส่ถำนรองรับผู้มีปัญหำ
ทำงสุขภำพจิตและกำรท่ีต้องมีกำรตรวจวินิจฉัยและรักษำ
ทำงกำรแพทย ์ซ่้ึ่งเหล่ำน้ีต้องใช้กำรลงทนุท่ีมำกข้้น รวมท้ัง
กำรลงทุนเพื่อให้แน่ใจว่ำมีเจ้ำหน้ำท่ีท่ีมีทักษะในจ�ำนวนท่ี
เหมำะสมและได้ถูกกระจำยออกไป นอกจำกน้ียงัควรมีกำร
ลงทุนเพิ่มเติม เพื่อจัดกำรปัญหำกำรขำดแคลนข้อมูลและ
งำนวิจัยเก่ียวกับสุขภำพจิตเด็ก 

 ท้ำยท่ีสุดน้ี ในขณะท่ีประชำคมระหว่ำงประเทศก�ำลัง
อยูใ่นทศวรรษแหง่กำรด�ำเนินกำรอยำ่งจริงจังเพื่อให้บรรลุ
เป้ำหมำยแห่งกำรพัฒนำอยำ่งยั่งยนืภำยในปี 2573 จะต้อง
มีกำรวำงกรอบกำรท�ำงำนด้ำนกำรติดตำมประเมินผลและ
ก�ำกับติดตำมควำมรบัผิดชอบ เพื่อให้ประชำคมโลกเดินทำง
ไปในทิศทำงท่ีวำงไว้ ต้องท�ำให้แน่ใจว่ำจะเกิดกำรด�ำเนิน
กำรเพ่ือส่งเสริมสุขภำพจิตของเด็กทุกคน ป้องกันสภำวะ
สุขภำพจิตของเด็กท่ีประสบกับควำมรุนแรง และจัดหำ
กำรดูแลรักษำให้กับเด็กทุกคนท่ีมีควำมต้องกำรได้อย่ำงมี
ประสิทธภิำพ
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ภาพวาดโดยเด็กแสดงให้เ้ห็้นภาพใบห้นา้ท่ี่�ม่ีรอยแผลเป็น็และดวงตาบอบช้ำำา เด็กช้ำาย Arnaldo อายุ 6 ป็วีาดภาพน่�ขึ้้�นขึ้ณะรว่มีกิจกรรมี
ศิลิป็ะบำาบดัท่ี่� Beautiful Gate ศูินยฟ์ื้้� นฟื้สูำาห้รบัเด็กท่ี่�ถูกูที่ารุณกรรมีและถูกูที่อดทิี่�งในยา่น Lower Crossroads ขึ้องเมืีองเคป็ที่าวน์



บัที่นำา 1

1. บที่นำา 

 เด็กและวัยรุน่รอ้ยละ 10-20 ท่ัวโลกประสบกับสภำวะ
ทำงสขุภำพจิต และคร้่งหน่้งของควำมเจ็บป่วยทำงสขุภำพ
จิตท้ังหมดเกิดข้้นก่อนอำยุ 14 ปี กำรฆ่ำ่ตัวตำยเป็นสำเหตุ
อันดับสำมของกำรเสียชวิีตของวัยรุน่อำยุระหว่ำง 15-19 ปี3   
แต่เม่ือเปรียบเทียบกับสุขภำพกำย วำระท่ีเก่ียวกับนโยบำย
สำธำรณะต่ำงๆ กลับจัดล�ำดับควำมส�ำคัญให้สุขภำพจิต
อยู่ในล�ำดับล่ำงและได้รับกำรจัดสรรทรัพยำกรบุคคลและ
ทำงกำรเงินท่ีไม่เพียงพอ สถำนกำรณ์รุนแรงมำกข้้นใน
ช่วงเวลำแห่งวิกฤติอย่ำงกำรแพร่ระบำดของโรคโควิด-19 
และควำมขัดแย้งท่ียืดเยื้อท่ัวโลกมำเป็นเวลำนำน ก่อให้
เกิดควำมเส่ียงเพิ่มเติมต่อสุขภำวะทำงจิตใจของเด็ก และ
ในขณะเดียวกันยังค่อยๆ ท�ำลำยศักยภำพของกำรบริกำร
ดแูลทำงสขุภำพและสังคมท่ีตอบสนองต่อสขุภำพจิตด้วย 

 หำกไมมี่กำรด�ำเนินกำรท่ีเขม็แขง็ในกำรรบัมือกับควำม
ท้ำทำยเหล่ำน้ี ค�ำสัญญำท่ีได้ให้ไว้กับเด็กๆ ผำ่นอนสุญัญำว่ำ
ด้วยสทิธเิด็กและวำระกำรพฒันำ 2030 น้ันไมอ่ำจเป็นจรงิ
ได้ ในขณะท่ีประชำคมโลกเริม่ต้นทศวรรษแหง่กำรด�ำเนิน
กำรอยำ่งจรงิจังเพื่อให้บรรลเุป้ำหมำยแหง่กำรพฒันำอยำ่ง
ยั่งยืนภำยในปี 2573 นับเป็นสิ่งท่ีหลีกเล่ียงไม่ได้ท่ีจะให้
ควำมส�ำคัญกับมำตรำกำรในกำรป้องกันและตอบสนองต่อ
ควำมรุนแรงท่ีเก่ียวข้องกับเด็กมำกข้้น 

 รำยงำนฉบับน้ีมุ่งท่ีจะสนับสนุนกระบวนกำรน้ี โดยให้
เห็นถ้งภำพรวมของหลักฐำนในระดับสำกลว่ำควำมรุนแรง
ท�ำร้ำยสุขภำพจิตเด็กในวิถีทำงท่ีแตกต่ำงกัน และเน้นยำำถ้ง
ควำมเรง่ด่วนในกำรจัดกำร โดยพจิำรณำถ้งสภำพแวดล้อม
และรูปแบบของควำมรุนแรงท่ีหลำกหลำย ควำมแตกต่ำง
ทำงพัฒนำกำรในผลกระทบของควำมรุนแรง ควำมเสีย่งท่ี
มีควำมส�ำคัญท่ีสุดและปัจจัยในกำรคุ้มครอง รำยงำนฉบบั
น้ียงัเน้นถ้งทำงออก กำรยอมรบัว่ำแม้จะมีชอ่งว่ำงในควำม
รู้ แต่ยงัคงมีแนวทำงท่ีมีประสทิธภิำพท่ีควรด�ำเนินตำม 

“การไม่ก่ล่่าวถึึงน้ั้�นั้เป็น็ั้เหม่ือนั้ม่ะเรง็ทางอารม่ณ์์ ... คุณุ์
ไม่ส่าม่ารถึเร่�ม่รก้ษาได้้จนั้กว่าคุณุ์จะเป็ดิ้เผยม่น้ั้ออกม่า” 
Matthew McVarish ผู้รอดช่้ำวิตและผู้ท่ี่�ที่ำางานสนับสนุน 
(สก็อตแลนด์)1    

 มันไมไ่ด้เป็นเพยีงควำมเปน็ไปได้ท่ีจะป้องกันและตอบ
สนองต่อบำดแผลท่ีเกิดจำกควำมรุนแรงต่อสุขภำพจิตเด็ก 
แต่มันเป็นสิง่ส�ำคัญจ�ำเป็นท่ีพวกเรำต้องท�ำ 

 อนุสัญญำว่ำด้วยสิทธิเด็กรับรองสิทธิของเด็กทุกคนท่ี
จะอยู่โดยปรำศจำกควำมรุนแรงและมีสุขภำพจิตท่ีอยู่บน
มำตรำฐำนสูงสุดท่ีสำมำรถบรรลุได้ เช่นเดียวกับวำระกำร
พฒันำ 2030 เพ่ือเป้ำหมำยกำรพฒันำอยำ่งยั่งยนื ซึ่้่งให้ค�ำ
ปฏิิญำณท่ีจะขจัดควำมรุนแรงทุกรูปแบบ และส่งเสริมสุข
ภำพจิตและสขุภำวะ บทบญัญติัอ่ืนๆ ในอนุสญัญำฯ และ
วำระกำรพัฒนำ 2030  น้ันยงัมีควำมส�ำคัญต่อกำรรับรอง
ให้เกิดรำกฐำนในกำรสง่เสริมและปกป้องสุขภำพจิตท่ีดี 

 ถ้งแม้ว่ำจะมีข้อผูกมัดและพันธะสัญญำเหล่ำน้ี แต่
ควำมรุนแรงต่อเด็ก ซ่้ึ่งส่งผลอย่ำงหนักต่อสุขภำพจิตและ
ควำมสำมำรถในกำรเรียนรู ้กำรเจริญเติบโตและพัฒนำกำร
ให้เต็มศักยภำพน้ันยังคงเกิดข้้นอย่ำงต่อเน่ือง ปรำกฏิ
หลักฐำนชดัเจนท้ังในประเทศรำยได้สงู ปำนกลำง และตำำ 
ประสบกำรณท่ี์เก่ียวขอ้งกับควำมรุนแรงเพิม่ควำมเส่ียงต่อ
ควำมเสยีหำยของสขุภำพจิต ผลท่ีเกิดข้้นน้ันรวมท้ังอำกำร
ซึ่ม้เศรำ้ สภำวะทำงจิตใจหลังผำ่นเหตกุำรณร์ำ้ยแรง (Post-
traumatic Stress Disorder – PTSD)  ภำวะบุคลิกภำพผิด
ปกติชนิดกำำก่้ง (Borderline Personality Disorder) ควำม
วิตกกังวล กำรใชส้ำรเสพติด พฤติกรรมกำรกินอำหำรและ
กำรนอนท่ีผิดปกติ และกำรฆ่ำ่ตัวตำย นอกจำกน้ีกำรประสบ
กับควำมรุนแรงในวัยเด็กสำมำรถก่อให้เกิดพฤติกรรมท่ีผิด
ปกติในวัยผู้ใหญ่เพิ่มข้้นด้วย ซึ่้่งรวมท้ังควำมผิดปกติท่ีส่ง
ผลถ้งอำรมณ ์ระดับควำมวิตกกังวล และพฤติกรรม2 

กรอบท่ี่� 1  
นิิยามของสุุขภาพจิิต 

มนุำษย์ท่�ส�ม�รุถึนึำกคิด่	 แสด่งอ�รุมณ์์	 ม่ปฏิิสัมพัื่นำธ์ิกับ
ผ้้อ่�นำ	ปรุะกอบอ�ชี่พื่และม่คว�มสุขกับช่ีวิต่	ก�รุส่งเสริุม	
ป้องกันำและฟ้ื้�นำฟ้ื้สุขภ�พื่จิำต่จึำงสำ�คัญยิ�งต่่อบุคคล	ชุีมชีนำ
และสังคมทั�วทั�งโลก5	ปัญห�ด้่�นำสุขภ�พื่จิำต่เกิด่ขึ�นำในำภ�วะ
ต่่อเน่ำ�องจำ�กรุะด่บัท่�ไม่รุุนำแรุงม�กส่้คว�มทกุข์ย�กในำบ�ง
ช่ีวงเวล�จำนำถึึงสภ�วะเรุ่�อรัุง	ทว่คว�มรุุนำแรุงขึ�นำ	 และเกดิ่
เป็นำคว�มพิื่ก�รุอย่�งส�หัส6	 	คว�มพิื่ก�รุท�งจิำต่สังคม
ค่อคำ�ท่�ใช้ีอ้�งถึึงคว�มพื่ิก�รุของเด่็ก	 ทั�งท่�ได้่รัุบก�รุ
วินิำจำฉััยแล้วและท่�เข้�ใจำว่�	 เป็นำสภ�พื่ท�งสขุภ�พื่จิำต่	และ/
หรุ่อ	คว�มบกพื่รุ่องท�งสติ่ปัญญ�	 ซึึ่�งอ�จำเกิด่ขึ�นำจำ�ก
ก�รุต่่ต่รุ�	ก�รุเล่อกปฏิิบัติ่และก�รุก่ด่กันำ7  

	 สุขภ�พื่จิำต่เป็นำองค์ปรุะกอบท่�สำ�คัญและจำำ�เป็นำของ
สุขภ�พื่	 องค์ก�รุอนำ�มัยโลกได้่นิำย�มว่�	 “สุขภ�พื่ค่อ
สภ�วะแห่งคว�มสมบ้รุณ์์ท�งรุ่�งก�ย	จิำต่ใจำ	และสุขภ�วะ
ท�งสังคม	ไม่ใช่ีเพ่ื่ยงก�รุปรุ�ศจำ�กโรุคภัยไข้เจ็ำบเท่�นัำ�นำ”4   
ซึึ่�งบอกเป็นำนัำยว่�สุขภ�พื่จิำต่นัำ�นำม่คว�มหม�ยม�กกว่�
เพ่ื่ยงก�รุปรุ�ศจำ�กคว�มเจ็ำบป่วยท�งสุขภ�พื่จิำต่	

	 สุขภ�พื่จิำต่ค่อรุะด่ับสุขภ�วะท่�แต่่ละบุคคลต่รุะหนัำก
ถึึงคว�มส�ม�รุถึของต่นำ	ส�ม�รุถึรัุบม่อกับคว�มเครุ่ยด่
ปกต่ิในำช่ีวิต่	ส�ม�รุถึทำ�ง�นำได่้อย่�งม่ปรุะสิทธิิผล	 และ
ส�ม�รุถึม่ส่วนำรุ่วมกับชุีมชีนำ	 สุขภ�พื่จิำต่ม่คว�มหม�ย
ต่่อคว�มส�ม�รุถึทั�งส่วนำรุวมและส่วนำบุคคลในำฐ�นำะ
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เด็กช้ำายคนห้น้�งถืูอกระดาษท่ี่�ม่ีรูป็ห้นา้บ้�งสเ่ห้ลืองบดบงัดวงตาขึ้องเขึ้าท่ี่�ศูินยด์แูลเด็ก ซึ่้�งดำาเนนิการโดย Precious Jewels Ministry องค์กร
เอ็นจ่โอในพื�นท่ี่�ท่ี่�ที่ำางานสนบัสนุนเด็กท่ี่�ได้รบัผละกระที่บจากโรคเอดสใ์นกรุงมีะนิลา ป็ระเที่ศิฟื้ลิิป็ป็นิส ์โดยในกิจกรรมีฝึกึหั้ดน่�เด็กๆ เล่น
กับรูป็ภาพท่ี่�แสดงสห่้นา้ต่างๆ เพื�อเผยให้เ้ห็้นถู้งอารมีณข์ึ้องพวกเขึ้า 
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2. ความจิำาเป็็นเรุ่งด่็วนเพ่�อด็ำาเนินการุ

ความรุุนแรุงต�อเด็็ก - ความชุุก รูุป็แบบและสุภาพ
แวด็ล้อม

 ในทกุปมีีเด็กอยำ่งนอ้ยหน่้งพนัล้ำนคนท่ีต้องประสบกับ
ควำมรุนแรงนับเป็นคร้่งหน่้งของจ�ำนวนเด็กท้ังโลก ซึ่้่งไมมี่
กำรยกเว้นให้กับเด็กคนใดคนหน่้หรือประเทศใดประเทศ
หน่้งโดยเฉพำะ จำกกำรเพิ่มข้้นของหลักฐำนต่ำงๆ เก่ียว
กับควำมชุกของควำมรุนแรงต่อเด็ก ท�ำให้ทรำบได้ถ้งกำร
ละเมิดสทิธท่ีิเกิดขีน้อยำ่งมหำศำลและร้ำยแรง (กรอบท่ี 2) 

 เด็้กๆ ต้้องป็ระสบก้บคุวาม่รุนั้แรงในั้รูป็แบบท่�
แต้กต่้างก้นั้ไป็ ซึ่้่งรวมท้ังควำมรุนแรงทำงร่ำงกำย ทำง
จิตใจ และทำงเพศ เช่นเดียวกับกำรทอดท้ิง กำรแสวงหำ
ประโยชน์ กำรปฏิิบัติท่ีเก่ียวกับกำรซึ่ื้อขำย กำรค้ำมนุษย ์
และท่ีเป็นอันตรำยอ่ืนๆ (เช่น กำรขลิบอวัยวะเพศหญิง) 

ควำมรุนแรงยงัเกิดข้้นในสภำพแวดล้อมอันหลำกหลำย ท้ัง
ท่ีบ้ำน โรงเรยีน ชุมชน สถำนท่ีท�ำงำน และภำยในสถำบัน
ต่ำงๆ อำทิ สถำนกักกันและสถำนเล้ียงดูเด็กก�ำพร้ำ เช่น
เดียวกับในโลกออนไลน์ รูปแบบต่ำงๆ ของควำมรุนแรงน้ัน
เชื่อมโยงกัน เน่ืองจำกมีรำกเหง้ำเดียวกัน โดยสำมำรถเกิด
ข้้นพรอ้มๆ กัน หรือรูปแบบหน่้งน�ำพำไปสูอี่กรูปแบบหน่้ง 
กลำยเป็นวงจรต่อเน่ืองของควำมรุนแรงต่อเด็ก

 “... ม่เ่ด็้กท่�นั้ำาพาส่�งเหล่่านั้่�ม่าจากท่�บ้านั้ ผู้ป็กคุรอง
ด่้าทอแล่ะทำาร้ายพวกเขา ... พวกเขาจด้จำาม้่นั้แล่ะคุ่ด้
ว่าอาจจะเป็็นั้ส่�งท่�ทำาได้้เพราะม่้นั้เก่ด้ขึ�นั้ในั้บ้านั้ เม่ื�อม่า
ถึึงโรงเรย่นั้ก็นั้ำาม่าล่งก้บเด็้กคุนั้อื�นั้ๆ” Alexa (นามีสมีมีติุ) 
อายุ 12 ป็ ี(แม็ีกซึ่โิก)19  

กรอบท่ี่� 2 
ความรุนิแรงต่อเด็็ก - ตัวเลขภาพรวม 

• ในำทุกๆ	7	นำ�ท่ม่วัยรุุ่นำในำท่�แห่งใด่บนำโลกใบน่ำ�ถ้ึกฆ่่�
ต่�ยด่้วยก�รุกรุะทำ�จำ�กคว�มรุุนำแรุง8

• ข้อม้ลจำ�ก	24	ปรุะเทศเสด่งให้เห็นำว่�	คว�มรุุนำแรุง
ท�งเพื่ศในำวัยเด่ก็เกิด่ขึ�นำในำรุ้อยละ	8-31	ในำเด่ก็หญิง	
และรุ้อยละ	3-17	ในำเด่็กชี�ย9  

• ในำทั�วโลกม่ตั่วเลขของบุคคลจำำ�นำวนำปรุะม�ณ์	
750,000	 คนำท่�พื่ย�ย�มเข้�ถึึงเด่็กท�งออนำไลนำ์
เพ่ื่�อจุำด่ปรุะสงค์ท�งเพื่ศ10

• เด่็กนัำบเป็นำจำำ�นำวนำรุ้อยละ	 30	 ของผ้้ท่�ถ้ึกเป็นำเหย่�อ
ก�รุค้�มนุำษย์11

• เม่�อเปรุ่ยบเท่ยบกับเด่ก็ทั�วไปม่คว�มเป็นำไปได่ม้�กกว่�
ถึึง	 4	 เท่�ท่�เด่็กท่�ม่คว�มพิื่ก�รุจำะปรุะสบกับคว�ม
รุุนำแรุง12	 ม่หลักฐ�นำท่�แสด่งว่�เม่�อเปรุ่ยบเท่ยบกับ
เด่็กท่�ม่คว�มพื่ิก�รุด่้�นำอ่�นำเด่็กท่�ม่คว�มพื่ิก�รุท�ง
สุขภ�พื่จิำต่หรุ่อสติ่ปัญญ�ม่คว�มชุีกและคว�มเส่�ยง
ม�กกว่�ต่่อคว�มรุุนำแรุง13

• เก่อบหนึำ�งในำส�มของนัำกเรุ่ยกอ�ยุ	11-15	ปีต้่องพื่บ
กับก�รุถ้ึกกลั�นำแกล้งจำ�กเพ่ื่�อนำอย่�งน้ำอยหนึำ�งครัุ�งในำ
เด่่อนำท่�ผ่�นำม�14

• เด่ก็อ�ยุ	2-4	ปี	จำำ�นำวนำเก่อบ	300	ล้�นำคนำทั�วโลกต้่อง
เผชิีญกับก�รุสั�งสอนำท่�ใช้ีคว�มรุุนำแรุงเป็นำปรุะจำำ�โด่ย
ผ้้ด่้แล15 

• เด่็กอ�ยุต่ำ��กว่�	5	 ปีจำำ�นำวนำหนึำ�งในำส่�คนำอ�ศัยอย่้กับ
แม่ท่�เป็นำเหย่�องของคว�มรุุนำแรุงจำ�กค่้รัุก16

• ม่ก�รุปรุะเมินำว่�ก�รุท�รุุณ์กรุรุมท�งอ�รุมณ์์นัำ�นำส่ง
ผลกรุะทบกับเด่็กม�กกว่�หนึำ�งในำส�มคนำทั�วโลก17

• คว�มชุีกของคว�มรุุนำแรุงท�งรุ่�งก�ยท่�เกิด่รุะหว่�ง
ก�รุออกเด่ทของวัยรุุ่นำอ�ยุ	13-18	ปีทั�วโลกอย่้ท่�รุ้อย
ละ	20	โด่ยปรุะม�ณ์	ส่วนำคว�มชุีกของคว�มรุุนำแรุง
ท�งเพื่ศท่�เกิด่รุะหว่�งก�รุออกเด่ทของวัยรุุ่นำอย่้ท่�
รุ้อยละ	9	โด่ยปรุะม�ณ์18



4  แผลเป็น็ท่ี่�มองไมเ่หน็ - ความรุนแรงที่ำารา้ยสขุภาพจิิตเด็็กได้็มากเพย่งใด็   

 เม่ื�อคุวาม่รุนั้แรงระหว่างบุคุคุล่เคุลื่�อนั้ล้่นั้จากสภาพ
แวด้ล้่อม่หนึั้�งไป็ยง้อก่สภาพแวด้ล้่อม่หนึั้�ง เก่ด้เป็น็ั้ภาวะท่�
เรย่กว่าการต้กเป็น็ั้เหยื�อของคุวาม่รุนั้แรงท่�ม่ากกว่าหนึั้�ง 
(Poly-Victimization)20 ตัวอย่ำงเช่น เด็กท่ีถูกท�ำร้ำยท่ี
บำ้นหรือท่ีโรงเรียนน้ันมีควำมเป็นไปได้มำกกว่ำท่ีจะตกเป็น
เหยื่อของควำมรุนแรงในชุมชนวงกว้ำง กำรแทรกซึ่ม้อยำ่ง
รวดเรว็ของกำรใชง้ำนอินเตอรเ์น็ตและโทรศพัท์เคล่ือนท่ีได้
เพิม่ “สภำพแวดล้อมเสมือนจริง (virtual environment)” 
ท่ีสำมำรถเกิดควำมรุนแรงได้ และเป็นสัญญำณของกำร
ตกเป็นเหยื่อท่ีคำบเก่ียวและกำรเกิดควำมรุนแรงระหว่ำง
โลกออฟไลน์และออนไลน์21 งำนวิจัยได้เน้นถ้งธรรมชำติท่ี
เช่ือมโยงกันของกำรตกเป็นเหยื่อท่ีมำกกว่ำหน่้งประเภท แต่
ยังรวมถ้งแนวทำงท่ีผลกระทบสะสมสำมำรถเป็นอุปสรรค
ใหญห่ลวงต่อพฒันำกำรของเด็ก22 

 นอกเหนือไปจำกกำรประสบกับควำมรุนแรงโดยตรง
แล้ว เด็้กย้งสาม่ารถึเป็็นั้พยานั้พบเห็นั้คุวาม่รุนั้แรง
ระหว่าง บุคคลอ่ืนๆ อยำ่งเชน่ในเหตกุำรณข์องควำมรุนแรง
ภำยในครอบครวั กำรกล่ันแกล้ง หรือควำมรุนแรงจำกกำร
รวมแก๊งต่ำงๆ ในชุมชน และท่ีส�ำคัญพอกันคือกำรท่ีเด็ก
สำมำรถเขำ้ถ้งเน้ือหำท่ีรุนแรงต่ำงๆ ในสื่อและอินเตอรเ์น็ต

 ถ้งแม้ว่ำเด็กทุกคนจะสำมำรถตกเป็นเหยื่อของควำม
รุนแรงได้ แต่้ม่่เด็้กบางคุนั้ท่�ต้กอยู่ในั้คุวาม่เส่�ยงสูงกว่า 
ซึ่้ง่รวมถ้งเด็กท่ีอยูใ่นกำรเล้ียงดทูดแทน เด็กท่ีไมมี่อัตลักษณ์
ทำงกฎหมำย เด็กท่ีอยู่ในสถำนกำรณ์บนท้องถนนหรือ
ท่ีสำธำรณะ เด็กท่ีมีควำมพิกำร เด็กท่ีอำศัยอยู่ในควำม
ยำกจน เด็กชนกลุม่น้อย ท้ังจำกชำติพนัธุ ์ศำสนำและภำษำ 
เด็กท่ีเป็นเลสเบี้ยน เกย์ ไบเซึ่็กชวล และทรำนส์เจนเดอร ์
และกลุ่มเด็กเคล่ือนย้ำย อำทิ ผู้อพยพ ผู้ล้ีภัยหรือผู้พลัด
ถ่ินภำยในประเทศ23 ปัจจัยท่ีแตกต่ำงกันสำมำรถบรรจบ
กันได้ท�ำให้ควำมเสีย่งต่อควำมรุนแรงและควำมท้ำทำยต่อ
สขุภำพจิตเด็กน้ันขยำยเพิม่ข้้น 

 นับเป็นสิ่งส�ำคัญท่ีจะต้องเห็นถ้งม่่ต่้ทางสถึานั้ะเพศ 
ของควำมรุนแรงต่อเด็ก กำรเหมำรวมบนพื้นฐำนของ
สถำนะเพศ กำรขำดสมดุลของอ�ำนำจ ควำมไม่เท่ำเทียม
และกำรเลือกปฏิิบัติก่อให้เกิดควำมเสี่ยงท่ีแตกต่ำงกันต่อ
เด็ก ตัวอยำ่งเชน่ เด็กผู้หญงิจะมีควำมเส่ียงต่อควำมรุนแรง
ทำงเพศ ควำมรุนแรงจำกคู่รักและกำรปฏิิบัติท่ีเป็นภัย
ต่ำงๆ มำกกว่ำ เด็กผู้ชำยมีควำมเป็นไปได้มำกกว่ำท่ีจะถกู
ฆ่ำตกรรมหรือเผชิญกับรูปแบบของควำมรุนแรงอ่ืนๆ ใน
ชุมชน 

 กำรเป็นเหยื่อของกำรทำรุณกรรมท�ำให้ คุวาม่เส่�ยง
ของเด็้กเพ่�ม่ขึ�นั้ท่ีจะกลำยเป็นเหยื่อหรือผู้กระท�ำควำม
รุนแรงทำงเพศ ควำมรุนแรงในวัยรุน่ ควำมรุนแรงต่อตนเอง 
และควำมรุนแรงต่อคู่รักในอนำคต เด็กท่ีพบเห็นควำม
รุนแรงต่อคู่รักท่ีเกิดข้้นกับแม่หรือแม่เล้ียงมีควำมเป็นไป
ได้มำกกว่ำท่ีจะต้องประสบกับควำมรุนแรงในอนำคต ท้ัง
ท่ีเป็นเหยื่อและผู้กระท�ำ24 

 เด็กท่ีอยูใ่นสภำพแวดล้อมทำงมนุษยธรรม น้ันมีควำม
เส่ียงต่อควำมรุนแรงเป็นอยำ่งมำก สงครำม ภัยพิบติัท่ีเกิด
จำกภูมิอำกำศ และกำรระบำดของโรคอยำ่งกำรระบำดใหญ่
ของโรคโควิด-19 (กรอบท่ี 3) สำมำรถส่งผลให้ระบบทำง
สังคมน้ันล่มสลำย กำรแยกทำงกันระหว่ำงเด็กกับผู้ดูแล 
และควำมเสียหำยหรือกำรท�ำลำยล้ำงของสภำพแวดล้อม
ท่ีเคยเป็นพื้นท่ีปลอดภัย 

 ทุกวันน้ีมีเด็กหน่้งในส่ีคนบนโลกท่ีต้องใช้ชีวิตอยู่ใน
ประเทศท่ีได้รับผลกระทบจำกควำมขัดแย้งหรือภัยพิบัติ 
เด็กจ�ำนวนเกือบ 50  ล้ำนคนต้องยำ้ยถ่ินฐำนจำกบำ้นเกิด
ด้วยเหตผุลจำกควำมรุนแรง ควำมยำกจนหรอืภัยพบัิติทำง
ธรรมชำติ25 เม่ือสถำนกำรณ์วิกฤติเชน่น้ีขยำยเพิ่มมำกข้้น
ท�ำให้มเีด็กท่ีก�ำลังตกอยูใ่นควำมเสีย่งต่อควำมรุนแรงในทุก
รูปแบบในจ�ำนวนมำกกว่ำท่ีเคยมี26



ความจิำาเป็น็เรง่ด่็วนเพ่�อด็ำาเนนิการ 5

 ถ้งแม้ว่ำจะมีควำมชุกในกำรเกิดสูง แต่้คุวาม่รุนั้แรง
ต่้อเด็้กน้ั้�นั้ม่้กซ่่อนั้ต้้ว ไม่่สาม่ารถึม่องเห็นั้ได้้ แล่ะไม่่
ได้้รบ้การรายงานั้ อันเป็นผลมำจำกควำมกลัว กำรตีตรำ 
และกำรยอมรับของสังคมต่อควำมรุนแรง มีเด็กจ�ำนวน
เพียงน้อยนิดท่ีได้รับผลกระทบท่ีแสดงตนและรำยงำน
ประสบกำรณ์ของตน29 “ควำมไม่ปรำกฏิ” ของควำมรุนแรง
น้ันประกอบข้้นจำกกำรขำดระบบกำรร้องทุกข์และกลไก
กำรรำยงำนท่ีมีควำมอ่อนไหวต่อเด็กและกำรไม่มีกำรเก็บ
ขอ้มูลท่ีเพยีงพอ 

 นอกเหนือไปจำกต้้นั้ทุนั้ทางม่นุั้ษย์อย่างใหญ่่หล่วง
ท่�เก่ด้จากคุวาม่รุนั้แรง คุวาม่รุนั้แรงย้งม่่ผล่กระทบ
อย่างย่�งยวด้ต่้อเศรษฐก่จ ต้นทุนทำงเศษฐกิจของควำม
รุนแรงต่อเด็กท่ัวโลกประเมินได้สูงถ้ง 7 ล้ำนล้ำนเหรียญ
สหรฐั30  ส�ำหรบัประเทศสหรฐัอเมรกิำเพยีงประเทศเดียว 
ในปี 255831 ภำระทำงเศรษฐกิจตลอดชีพโดยรวมท่ีเก่ียว
โยงกับกรณีกำรทำรุณกรรมเด็กท่ีมีหลักฐำนพิสูจน์ได้ใน
หน่้งปีน้ันอยู่ท่ี 428,000 ล้ำนเหรียญสหรัฐ  ในภูมิภำค
เอเชียตะวันออกและแปซิึ่ฟิกผลกระทบทำงเศรษฐกิจจำก
ผลทำงสขุภำพท่ีตำมมำจำกกำรทำรุณกรรมเด็กน้ันประเมนิ
เป็นรำยปีได้ท่ีรอ้ยละ 1.4 - 2.5 ของผลิตภัณฑ์์มวลรวมใน
ประเทศของภูมิภำค32 

สุาระสุำาคัญ

• ในำทุกปีม่เด่็กกว่�	1	 พัื่นำล้�นำคนำต่กเป็นำเหย่�อของ
คว�มรุุนำแรุง

• เด่็กปรุะสบกับคว�มรุุนำแรุงหล�ยรุ้ปแบบในำสภ�พื่
แวด่ล้อมหล�กหล�ย	ทั�งออนำไลน์ำและออฟื้ไลน์ำ	

• คว�มรุุนำแรุงมกัเกิด่ขึ�นำเป็นำวงจำรุต่่อเนำ่�อง	ส�ม�รุถึ
เกิด่ขึ�นำหล�ยรุ้ปแบบพื่รุ้อมกันำและจำ�กรุ้ปแบบหนึำ�ง
นำำ�ไปส่้อ่กรุ้ปแบบหนึำ�ง	

• เด่็กส�ม�รุถึต่กเป็นำเป้�ของคว�มรุุนำแรุงได้่เช่ีนำ
เด่่ยวกับท่�เป็นำพื่ย�นำพื่บเห็นำหรุ่อพื่บเจำอกับคว�ม
รุุนำแรุง	

• ก�รุต่กเป็นำเหย่�อของคว�มรุุนำแรุงในำวัยเด็่กม่
คว�มเช่ี�อมโยงกับคว�มเส่�ยงท่�ส้งขึ�นำในำก�รุท่�จำะ
ต่กเป็นำเหย่�อของคว�มรุุนำแรุงในำวัยผ้้ใหญ่	

• คว�มรุุนำแรุงต่่อเด็่กนัำ�นำมักถ้ึกปิด่บังและไม่ได่้รัุบ
ก�รุรุ�ยง�นำ	

• นำอกเหน่ำอไปจำ�กต้่นำทุนำมนุำษย์ท่�ก่อให้เกิด่คว�มเส่ย
ห�ยเป็นำอย่�งม�ก	คว�มรุุนำแรุงยังสรุ้�งผลกรุะทบ
ท�งเศรุษฐกิจำอย่�งมห�ศ�ล

กรอบท่ี่� 3 
การระบาด็ใหญ่ของโรคโควิด็-19 กับสุุขภาพจิิตเด็็ก 

	 ก�รุรุะบ�ด่ใหญ่ของโรุคโควิด่-19	ซึึ่�งยังคงด่ำ�เนิำนำอย่้
ในำขณ์ะท่�จัำด่ทำ�รุ�ยง�นำฉับบัน่ำ�ม่คว�มเก่�ยวเน่ำ�องกับสุขภ�พื่
จิำต่ของเด็่กเป็นำอย่�งม�ก	ม�ต่รุก�รุกักตั่ว	คว�มเครุ่ยด่
ท่�เพิื่�มขึ�นำของครุอบครัุว	 และก�รุหยุด่ชีะงักของก�รุ
บริุก�รุคุ้มครุองเด่็กท่�ม่อย่้อย่�งจำำ�กัด่ทำ�ให้คว�มเส่�ยง
ของเด่็กต่่อคว�มรุุนำแรุงทุกรุ้ปแบบนัำ�นำแย่ลง	 ซึึ่�งรุวมถึึง
คว�มรุุนำแรุงและก�รุท�รุุณ์กรุรุมท่�เกิด่ขึ�นำในำวงเว่ยนำของ
คนำท่�เด่ก็ไว้ใจำ	 (วงเว่ยนำท่�รุวมทั�งผ้้ด่แ้ลและญ�ติ่คนำอ่�นำๆ	 )	
คว�มรุุนำแรุงบนำพ่ื่�นำฐ�นำของสถึ�นำะเพื่ศ	และก�รุแสวงห�
ปรุะโยชีน์ำท�งเพื่ศ	 ทั�งออนำไลน์ำและออฟื้ไลน์ำ	สถึ�นำก�รุณ์์
แย่ลงอ่กเม่�อเด่็กข�ด่ก�รุเข้�ถึึงเพ่ื่�อนำท่�โรุงเรุ่ยนำ	ครุ้	 นัำก
สังคมสงเครุ�ะห์	และพ่ื่�นำท่�ปลอด่ภัย	ผลกรุะทบแง่ลบของ
คว�มรุุนำแรุงต่่อสุขภ�พื่จิำต่เด่็กผสมกับคว�มวิต่กกังวล	
คว�มกลัว	คว�มไม่ปลอด่ภัย	 และก�รุแยกตั่วอันำเป็นำผล
โด่ยทั�วไปจำ�กก�รุรุะบ�ด่ใหญ่น่ำ�27

	 ก�รุห�รุ่อรุะหว่�งม้ลนิำธิิศภุนิำมิต่กับเด่ก็และวัยรุุ่นำอ�ยุ	
8-18	ปีจำ�ก	13	ปรุะเทศถึึงคว�มเข้�ใจำ	ปรุะสบก�รุณ์์และ
มุมมองต่่อโรุคโควิด่-19	นัำ�นำพื่บว่�	

• รุ้อยละ	71	ของเด่ก็และวัยรุุ่นำรุ�ยง�นำว�่พื่วกเข�รุ้สึ้ก
โด่ด่เด่่�ยวและเหง�	 เน่ำ�องจำ�กโรุงเรุ่ยนำปิด่	 ซึึ่�งส่งผล
ในำแง่ลบต่่อก�รุเรุ่ยนำรุ้้และกิจำวัต่รุปรุะจำำ�วันำ	 และเพิื่�ม
คว�มรุ้้สึกโด่ด่เด่่�ยวและสิ�นำหวัง

• รุ้อยละ	91	พื่บว่�พื่วกเข�กำ�ลังเผชิีญกับคว�มเครุ่ยด่
ท�งอ�รุมณ์์และปรุะสบก�รุณ์์ท่�เป็นำปัญห�	 รุวมทั�ง
คว�มรุ้้สึกวิต่กกังวล	คว�มโกรุธิ	และคว�มทุกข์ใจำท่�
เกิด่จำ�กคว�มไม่แน่ำนำอนำว่�	วิกฤต่น่ำ�จำะย�วนำ�นำเพ่ื่ยง
ใด่และจำะต้่องรัุบม่อกับคว�มโด่ด่เด่่�ยวอย่�งไรุ	

• รุ้อยละ	75		ของเด็่กและวัยรุุ่นำพื่บว่�	ก�รุต้่องรัุบม่อ
กับข้อบังคับในำก�รุรัุกษ�รุะยะห่�งท�งรุ่�งก�ยและ
สังคมนัำ�นำเป็นำคว�มท้�ท�ยท�งอ�รุมณ์์28



6  แผลเป็น็ท่ี่�มองไมเ่หน็ - ความรุนแรงที่ำารา้ยสขุภาพจิิตเด็็กได้็มากเพย่งใด็   

วิกฤติสุุขภาพจิิตรุะดั็บโลก – ไม่นับเป็็นความสุำาคัญ
ลำาดั็บต้นของวารุะการุจัิด็ที่ำานโยบายสุาธารุณะ 

 ควำมรุนแรงส่งผลตำมมำอย่ำงยำวนำนตลอดวัยเด็ก 
เขำ้สูวั่ยผู้ใหญ ่ระหว่ำงรุน่อำยุและส�ำหรบัสงัคมในวงกว้ำง33 
ผล่ท่�ต้าม่ม่าน้ั้�นั้รวม่ถึึงผล่กระทบอยา่งสาหส้ต่้อสขุภาพ
จ่ต้เด็้ก

 แต่กระน้ันมีประเทศสมำชกิขององค์กำรสหประชำชำติ
น้อยกว่ำคร้่งหน่้งท่ีมีแผนหรือกลยุทธ์เก่ียวกับสุขภำพ
จิตเด็กและวัยรุ่น34 คณะกรรมำธิกำรแลนเซึ่็ทว่ำด้วย
สุขภำพจิตโลกและกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน (The Lancet 
Commission on Global Mental Health and Sustainable 
Development) พบว่ำ คณุภำพของกำรบรกิำรสขุภำพจิต
น้ันแย่กว่ำกำรบริกำรสุขภำพร่ำงกำย และยังพบว่ำ “กำร
ลงทุนและกำรพัฒนำของรัฐบำล เพื่อให้ควำมช่วยเหลือ
ด้ำนสขุภำพจิตน้ันน้อยนิดอยำ่งนำ่สงัเวช”35  เงินทนุท่ีได้รบั
กำรจัดสรรให้กับสุขภำพจิตน้ันมักถูกใช้ไปอย่ำงไร้ทิศทำง
และอยำ่งไมไ่ด้สดัสว่นเม่ือเทียบกับผลท่ีเกิดข้้นจำกอำกำร
ป่วยทำงจิตเร้ือรังมำกกว่ำกำรด�ำเนินกำรในระยะแรกเริ่ม
และกำรป้องกัน ซ่้ึ่งเป็นจุดท่ีสำมำรถได้รับผลตอบแทน
จำกกำรลงทุนมำกกว่ำ ควำมล้มเหลวท่ีเกิดข้้นร่วมกัน
จำกกำรตอบสนองต่อวิกฤติสุขภำพจิตระดับโลกส่งผลต่อ
กำรสูญเสียในศักยภำพของมนุษย์อันยิ่งใหญ่และควำม
ทุกข์ยำกในวงกว้ำงท่ีอำจหลีกเล่ียงได้36 

 กำรท่ีสุขภำพจิตเด็กและวัยรุ่นไม่ได้อยู่ในล�ำดับควำม
ส�ำคัญน้ันแสดงให้เห็นจำกกำรมีรำยงำนระดับโลกอย่ำง

กรอบท่ี่� 4 
เด็็กและวัยรุ่นิม่แนิวโน้ิมท่ี่�จิะใช้้บริการที่างสุุขภาพจิิต
น้ิอยกว่า

	 เด็่กเข้�ถึึงก�รุบรุิก�รุท�งสุขภ�พื่จำิต่ไม่บ่อยเท่�
กลุ่มอ�ยุอ่�นำ	ก�รุข�ด่แคลนำก�รุเข้�ถึึงน่ำ�เป็นำผลม�จำ�ก
ก�รุท่�ปัญห�สุขภ�พื่จิำต่ของเด็่กไม่ได้่ต่รุวจำพื่บ	คว�ม
ต่รุะหนำกัของพื่วกเข�สำ�หรุบัก�รุม่อย่้ของบรุกิ�รุต่่�งๆ	
และคว�มไม่เต็่มใจำท่�จำะห�คว�มช่ีวยเหล่อ	 เช่ีนำเด่่ยวกับ
กรุอบนำโยบ�ยท่�ไม่ได่้ให้คว�มสำ�คัญกับคว�มต้่องก�รุ
ท�งสุขภ�พื่จิำต่37	 ม่ก�รุปรุะเมินำว่�รุ้อยละ	70	ของเด่็ก
และวัยรุุ่นำท่�ม่ปัญห�สุขภ�พื่จำิต่ไม่ได่้รัุบก�รุด่ำ�เนำินำก�รุ
ท่�เหม�ะสมในำเวล�อันำควรุ38

	 ปัญห�สุขภ�พื่จิำต่เม่�ออ�ยุน้ำอยส�ม�รุถึนำำ�ไปส่้ก�รุ
เล่อกปฏิิบัติ่	ก�รุต่่ต่รุ�และก�รุถ้ึกก่ด่กันำต่ลอด่ช่ีวิต่	และ
อ�จำจำำ�กัด่ก�รุเข้�ถึึงในำวงกว้�งของก�รุบริุก�รุท�ง
สังคม	ก�รุศึกษ�และสุขภ�พื่

จ�ำกัดถ้งข้อมูลควำมชุกของปัญหำสขุภำพจิตของประชำกร
กลุ่มน้ี บทวิเครำะห์หน่้งพบว่ำ จำก 187 ประเทศมี 124  
ประเทศท่ีไม่มีข้อมูลเก่ียวกับควำมบกพร่องใดๆ หำกไม่มี
กลยุทธ์ท่ีเจำะจงในกำรจัดกำรกับกำรขำดแคลนข้อมูล 
กำรรำยงำนท่ีอยู่ในระดับยำำแย่ท้ังในประเทศท่ีมีรำยได้สูง
และรำยได้ตำำถ้งปำนกลำงจะยังคงขัดขวำงกำรส่งเสริมสุข
ภำพจิตเด็กและวัยรุน่ กำรขำดแคลนขอ้มูลจะยงัคงเหน่ียว
ร้ังกำรวำงแผนและกำรจัดสรรทรัพยำกรส�ำหรับสุขภำพจิต
เด็กและวัยรุน่ท่ีมีอยูอ่ยำ่งจ�ำกัดในปัจจุบนั39

 ในสถำนกำรณ์น้ีม่่คุวาม่จำาเป็็นั้เรง่ด่้วนั้ท่�จะต้้องให้
คุวาม่ใสใ่จเป็น็ั้อยา่งย่�งต่้อสุขภาพจ่ต้เด็้กแล่ะว้ยรุน่ั้เม่ื�อ
ต้อบสนั้องต่้อคุวาม่รุนั้แรงต่้อเด็้ก

 การด้ำาเน่ั้นั้การเม่ื�อแรกเร่�ม่ในั้ชี่ว่ต้ของเด็้กม่่คุวาม่
สำาคุ้ญ่ยิ่งในกำรท่ีจะป้องกันปัญหำสุขภำพจิตท่ีจะเกิดข้้น
ตำมมำ โดยเฉพำะเม่ือพิจำรณำว่ำเกือบทุกสภำพสุขภำพ
จิตของผู้ใหญน้ั่นมีรำกเหง้ำมำจำกวัยเด็ก กำรเปล่ียนแปลง
ของระบบประสำทในช่วงเวลำท่ีมีควำมละเอียดอ่อนสูง
อย่ำงวัยเด็กและวัยรุ่นเป็นโอกำสท่ีจะกระทบต่อสมองท่ี
ก�ำลังพฒันำ ท้ังในทำงท่ีดีและไมดี่ 

 สุขภาพจ่ต้เป็็นั้คุวาม่ก้งวล่หล้่กของเด็้กในรำยงำน 
Voice of Children and Young People: Child Helpline 
Data for 2017&2018 เครือข่ำยท่ัวโลกของสำยด่วน
เด็ก (Child Helpline International) แจ้งว่ำควำม
กังวลหลักสองสิ่งของเด็กท่ีติดต่อสำยด่วนคือกำรทำรุณ
กรรมและควำมรุนแรง เช่นเดียวกับสุขภำพจิต40 ในส่วน
ของกำรทำรุณกรรมและควำมรุนแรงมีกำรทำรุณกรรม
ทำงร่ำงกำยและจิตใจเป็นควำมกังวลหลัก ในส่วนของ
สุขภำพจิต เด็กพูดถ้งควำมคิดท่ีจะฆ่่ำตัวตำย ควำมกลัว
และควำมวิตกกังวลเป็นหลัก รำยงำนน้ีน�ำข้อมูลมำจำก
สำยด่วนเด็กใน 84 ประเทศและพื้นท่ีท่ัวโลก ซึ่้่งได้เน้น
ให้เห็นถ้งควำมชุกของกำรเกิดปัญหำในระดับโลกจำก
ข้อมูลท่ีค้นพบ 

 ต้นทุนทำงเศรษฐกิจท่ีเกิดจำกปัญหำสุขภำพจิตอัน
ยำำแย่น้ันส�ำคัญยิ่ง ส�ำหรับควำมรุนแรงต่อเด็กโดยท่ัวไป 
ในปี 2554 สภำเศรษฐกิจโลก (World Economic Forum 
– WEF) พบว่ำสุขภำพจิตน้ันนับเป็นร้อยละ 35 ของภำระ
เศรษฐกิจโลกส�ำหรับโรคท่ีไม่ติดต่อ มำกกว่ำโรคมะเร็ง 
โรคเบำหวำน และโรคหัวใจ สภำเศรษฐกิจโลกยังประเมิน
ว่ำภำยในปี 2573 ปัญหำสุขภำพจิตจะเป็นควำมสูญเสีย
ทำงเศรษฐกิจ อันเป็นค่ำใช้จ่ำยโลกถ้ง 16 ล้ำนล้ำนเหรียญ
สหรัฐ41
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สุาระสุำาคัญ

• คว�มรุุนำแรุงต่่อเด็่กนัำ�นำสัมพัื่นำธ์ิกับปัญห�สุขภ�พื่จิำต่ต่่�งๆ	ม�กม�ย	 รุวมทั�งคว�มวิต่กกังวล	อ�ก�รุซึึ่มเศรุ้�	
คว�มคิด่อย�กฆ่่�ตั่วต่�ย	สภ�วะ	PTSD	ก�รุใช้ีส�รุเสพื่ติ่ด่	พื่ฤติ่กรุรุมก้�วรุ้�ว	และคว�มบกพื่รุ่องของรุะบบก�รุ
ทำ�ง�นำของสมอง	

• คุณ์ภ�พื่ของบริุก�รุสุขภ�พื่จิำต่ยังคงแย่กว่�บริุก�รุสุขภ�พื่ก�ย	

• ไม่ม่งบปรุะม�ณ์สนัำบสนุำนำเพ่ื่ยงพื่อเก่�ยวกับสุขภ�พื่จิำต่	เงินำทุนำท่�ม่อย่้มักไม่ถ้ึกจัำด่สรุไปในำท�งท่�ด่่ท่�สุด่	

• ยังข�ด่แคลนำ	ข้อม้ลเก่�ยวกับสุขภ�พื่จิำต่เด่็กและวัยรุุ่นำ	

• เด่็กส่วนำใหญ่ท่�ม่สภ�วะสุขภ�พื่จิำต่ไม่ได้่รัุบก�รุด่ำ�เนิำนำก�รุในำเวล�ท่�เหม�ะสม	

• สุขภ�พื่จิำต่เป็นำคว�มกังวลหลักของตั่วเด็่กและวัยรุุ่นำ	

• ก�รุด่ำ�เนิำนำก�รุในำรุะยะแรุกเริุ�มเพ่ื่�อป้องกันำปัญห�สุขภ�พื่จิำต่นัำ�นำม่ปรุะโยชีน์ำเป็นำอย่�งม�ก	

• สุขภ�พื่จิำต่ท่�ยำ��แย่เป็นำภ�รุะท�งเศรุษฐกิจำใหญ่หลวงของปรุะเทศและทั�วโลก	
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Harmful attitudes toward girls are also reflected in the fact that, every year, three million girls are at risk of 
female genital mutilation or cutting (FGM/C), despite legislation in many countries prohibiting this practice. 
Furthermore, as many as 14 million girls are forcibly married, often to much older men. Forced marriage places 
girls at high risk of sexual abuse and other serious forms of violence.

Around the world, the illegal demand for sex with children continues to grow, underpinned by an environment 
of social indifference, complicity and impunity. Child trafficking is also on the rise. According to the United 
Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) children constitute close to one third of global victims of trafficking, 
and two thirds of detected cases are girls.

In addition, around 100 million girls and boys live or work on the streets. Many of them have run away from 
violent homes only to find themselves at daily risk of discrimination, violence and exploitation. Runaways may 
fall under the control of networks engaged in sexual exploitation, exposing themselves to serious physical 
and sexual victimization. Girls who live and work on the streets often lack adequate medical care and may be 
drawn into risky lifestyles, including prostitution and alcohol and drug use, all of which increase the likelihood 
of their coming into contact with the police and criminal justice system.

Regrettably, while millions of girls around the world are exposed to violence in many forms, the majority of 
cases go unnoticed, unaddressed or, at times, ignored by the criminal justice system. And many of the girls 
who do find themselves in contact with this system risk being stigmatized, punished and revictimized rather 
than receiving the assistance and support they require. Once they enter the criminal justice system, there is 
a real possibility of their being exposed to levels of violence still greater than the abuse they experienced in 
their homes and communities.

In short, girls in all regions of the world are at high risk of serious violations of their human rights. This 
vulnerability makes it imperative that criminal justice systems are responsive to the situation of girls, sensitive 
to the challenges they face, and respectful of their rights.

1.3 The experience of girls in the criminal justice system

As enshrined in the CRC, children have the right to protection from torture or other cruel, inhuman or degrading 
treatment or punishment, and from all forms of physical or mental violence, injury or abuse, neglect or negligent 
treatment, maltreatment or exploitation, including sexual abuse. However, as not

Maria อายุ 12 ป็ยีนืรอ้งไห้ใ้นตลาดท่ี่�เมืีองห้ลวงอยา่งกรุงคาบูล กระเป็า๋ท่ี่�เธอใช้ำค้้นห้าสิ�งขึ้องจากกองขึ้ยะนั�นห้นกัมีากและผูค้นท่ี่�เดินผา่นไป็
มีาก็ถูากถูางเธอว่า เธอนั�นไรย้างอายท่ี่�มีาเดินรอ่นเรอ่ยูต่ามีถูนนเย่�ยงขึ้อที่าน 
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3. ผลกรุะที่บของความรุุนแรุงต่อสุุขภาพจิิตเด็็ก 

ภาพท่ี่� 1 ภาพรุวมผลที่างสุุขภาพจิิตของความรุุนแรุงต�อเด็็ก

ท่ี่�มา Professor Ghlzlane Benjelloun

ผลที่างสุุขภาพจิิตจิากความรุุนแรุงต�อเด็็ก 

 เป็น็ั้ท่�ป็ระจ้กษ์ชีด้้โด้ยไม่อ่าจโต้้แย้งได้้ว่าคุวาม่รุนั้แรง
น้ั้�นั้บ้�นั้ทอนั้สุขภาพจ่ต้ของเด็้กแล่ะปู็ทางให้ก้บคุวาม่เส่�ยง
ท่�แท้จรง่สำาหรบ้ป็ญั่หาสขุภาพจ่ต้ในั้ระยะแรกเร่�ม่แล่ะต่้อ
เนืั้�อง กำรต้องพบเจอกับประสบกำรณ์ท่ีไม่พ้งประสงค์ใน
วัยเด็ก (Adverse Childhood Experiences – ACEs) อยำ่ง
ควำมรุนแรงสำมำรถเป็นควำมบอบชำำทำงจิตใจ กระตุ้นให้
เกิดกำรตอบสนองต่อควำมเครียดในทำงท่ีเป็นพิษภัย และ
ควำมเสยีหำยในระยะยำวต่อรำ่งกำยและจิตใจ42

 ปัญหำสุขภำพจิต 3 ประเภทท่ีถูกรำยงำนมำกท่ีสุดว่ำ
เป็นผลจำกควำมรุนแรงต่อเด็กคือ

ป็ัญ่หาทางพฤต่้กรรม่แล่ะอารม่ณ์์ การรบ้รูแ้ล่ะท้ศนั้คุต่้ 
แล่ะป็ญั่หาระยะยาว (ภำพท่ี 1)43 

 คุวาม่ผ่ด้ป็กต่้ทางพฤต่้กรรม่แล่ะอารม่ณ์์มักเกิดข้้น
เม่ือเด็กต้องเผชญิกับควำมรุนแรงสะสมมำกกว่ำสองบรบิท 
(ตัวอยำ่งเชน่ ต้องพบเห็นกับควำมรุนแรงท่ีบ้ำน กำรทำรุณ
กรรมทำงเพศและควำมเครียดของผู้ปกครอง) เด็กท่ีมี
ควำมผิดปกติทำงพฤติกรรมและอำรมณ์อำจแสดงอำกำร
ภำยนอกท่ีมุง่ตรงออกไปท่ีผู้อ่ืน (เชน่ ก้ำวร้ำวมำก ชอบแหก
กฎ และแสดงออกในทำงท่ีไมดี่)44 กำรแสดงออกภำยนอกท่ี
เป็นอำกำรทำงสุขภำพจิตอย่ำงพฤติกรรมก้ำวร้ำวหรือต่อ
ต้ำนสงัคมมักท�ำให้ตกเป็นเหยื่อจำกเพื่อนได้มำกยิง่ข้้น 
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 หลักฐำนเก่ียวกับคุวาม่บกพร่องทางระบบป็ระสาท
แสดงให้เห็นว่ำควำมรุนแรงในวัยเด็กน้ันสัมพันธ์กับกำร
พฒันำของระบบประสำทท่ีชำ้ลง ผลกำรเรยีนอันยำำแย ่และ
กำรมีส่วนร่วมในโรงเรียนตำำ อำกำรและโรคทำงสุขภำพ
จิตท่ีคำดกำรณ์ได้ว่ำจะส่งผลให้ผลกำรเรียนยำำแย่น้ันรวม
ถ้งสภำวะ PTSD ควำมวิตกกังวล พฤติกรรมก้ำวร้ำว และ
อำกำรซึ่ม้เศรำ้ 

 เด็กท่ีพบเจอกับควำมบอบชำำยังมีผล่ระยะยาวอย่ำง
อำกำรซึ่้มเศร้ำ ควำมเคำรพตนเองตำำ และกำรใช้สำรเสพ
ติดในวัยรุน่ตอนปลำยและวัยผู้ใหญต่อนต้น  ประสบกำรณ์
ท่ีไม่พ้งประสงค์ในวัยเด็กสำมำรถบั่นทอนควำมสำมำรถ
ของบุคคลในกำรพัฒนำวิธกีำรรบัมือท่ีดีต่อสขุภำพเม่ือต้อง
เจอกับควำมยำกล�ำบำกในชีวิต ซึ่้่งสง่ผลต่อพฤติกรรมทำง
สขุภำพและชอ่งทำงโอกำสตลอดชีวิต และยิง่ไปกว่ำน้ันอำจ
น�ำไปสูก่ำรเสยีชวิีตก่อนวัยอันควร48  

 ประสบกำรณ์ท่ีไม่พ้งประสงค์ในวัยเด็กมีควำมเชื่อม
โยงอย่ำงมีนัยยะส�ำคัญกับกำรเพิ่มข้้นของควำมเสี่ยงท่ีจะ
เกิดควำมผิดปกติในกำรใช้แอลกอฮอล์และสำรเสพติด กำร
ฆ่ำ่ตัวตำย ปัญหำสขุภำพจิต โรคหัวใจ และโรคเรื้อรงัอ่ืนๆ 
และพฤติกรรมท่ีมีควำมเส่ียงตลอดชั่วชีวิต นอกจำกน้ียัง
เชื่อมโยงกับควำมส�ำเรจ็ทำงกำรศ้กษำ กำรท�ำงำนและรำย
ได้ท่ีลดลง ซ่้ึ่งท้ังหมดน้ีมีผลกระทบทำงตรงและทำงอ้อมต่อ
สขุภำพและควำมเป็นอยูท่ี่ดี 

กรอบท่ี่� 6  
ความสัุมพันิธ์์ระหว่างการประสุบกับความรุนิแรง
ประเภที่ต่างๆ กับสุุขภาพจิิต 

	 ผลก�รุศึกษ�คว�มสัมพัื่นำธ์ิรุะหว่�งก�รุปรุะสบกับ
คว�มรุุนำแรุงปรุะเภทต่่�งๆ	 กับสุขภ�พื่จิำต่ในำปรุะเทศ
ม�ล�ว่พื่บว่�49 

• ม่คว�มเก่�ยวพัื่นำส้งรุะหว่�งก�รุปรุะสบกับคว�ม
รุุนำแรุงในำอด่่ต่และท่�ผ่�นำม�ไม่นำ�นำ	

• โด่ยม�กเป็นำก�รุรุวมกลุ่มของก�รุปรุะสบกับคว�ม
รุุนำแรุงส�มรุ้ปแบบ	

• คว�มเก่�ยวโยงกันำของก�รุปรุะสบกับคว�มรุุนำแรุง
รุ้ปแบบใด่รุ้ปแบบหนึำ�งกับรุะด่ับคว�มเครุ่ยด่ท�ง
จิำต่ใจำส้ง	ทั�งท�งต่รุงและท�งอ้อม	อันำเป็นำผลม�จำ�ก
คว�มสัมพัื่นำธ์ิกับคว�มรุุนำแรุงรุ้ปแบบอ่�นำ	

• ผลก�รุศึกษ�น่ำ�ต่รุงกับสิ�งต่่พิื่มพ์ื่อ่�นำๆ	ท่�ศึกษ�เก่�ยว
กับคว�มสัมพัื่นำธ์ิของคว�มรุุนำแรุงกับสุขภ�พื่จิำต่
เด่็กในำปรุะเทศอ่�นำๆ50 

 เด็กอำจแสดงอำกำรท่ีเกิดจำกภำยในท่ีมุ่งเข้ำมำท่ี
ตนเอง ซ่้ึ่งรวมถ้งควำมวิตกกังวลท่ีเพิ่มข้้น อำกำรซึ่้มเศร้ำ 
หงุดหงิด สภำวะ PTSD พยำยำมฆ่ำ่ตัวตำย และฆ่ำ่ตัวตำย 
ผลท่ีตำมมำอีกหน่้งอยำ่งจำกควำมบอบชำำและควำมรุนแรง
ท่ีได้รบัในวัยเด็กคือพฤติกรรมท่ีปูทำงให้เกิดควำมเสีย่งท่ีแท้
จริงต่อสุขภำพของเด็ก กำรใช้ยำเสพติดและแอลกอฮอล์
ของเด็กเพิ่มข้้นท่ัวโลก และอำจเห็นได้ว่ำเป็นวิธีท่ีเด็กใช้
เพื่อรบัมือและจัดกำรกับอำรมณแ์ง่ลบ45 

 เด็กท่ีเป็นพยำนพบเห็นหรือเป็นเหยื่อของควำมรุนแรง
สำมำรถแสดงอำกำรของสภำวะ PTSD คล้ำยกับทหำร
ท่ีเพิ่งกลับจำกศ้กสงครำมด้วยอำกำรของควำมเครียดท่ี
เพิ่มข้้นจำกจ�ำนวนเหตุกำรณ์ควำมรุนแรงท่ีพบเห็นหรือ
ประสบ อำกำรเหล่ำน้ีรวมถ้งกำรวอกแวกง่ำย ควำมกลัว
ท่ีเข้ำมำรบกวนและไม่เป็นท่ีต้องกำร ควำมคิดและควำม
รู้ส้กไม่เป็นส่วนหน่้ง47 

 จ�ำเป็นต้องรบัรูว่้ำถ้งอยำ่งไรก็ตำมน้ันมีควำมเสีย่งท่ีเกิด
จำกกำรจ่ำยยำให้เด็กอยำ่งไมเ่หมำะสม เพื่อตอบสนองต่อ
ควำมรุนแรงและกำรทำรุณกรรม ในบำงครัง้พฤติกรรมตอบ
สนองของเด็กต่อควำมรุนแรงสำมำรถน�ำไปสู่กำรวินิจฉัย
โรคทำงสุขภำพจิต ท้ังท่ีพฤติกรรมเหล่ำน้ีเป็นกำรตอบ
สนองท่ีคำดกำรณไ์ด้และเหมำะสมกับสถำนกำรณข์องพวก
เขำ 

กรอบท่ี่� 5 
ความสัุมพันิธ์์ระหว่างความรุนิแรงในิวัยเด็็กกับความ
วิตกกังวลและอาการซึึมเศร้า

	 ก�รุศึกษ�ในำปรุะเทศนำอรุ์เวย์เม่�อปี	 2558	 ย่นำยันำ
คว�มสัมพัื่นำธิ์รุะหว่�งคว�มรุุนำแรุงต่่อเด็่กทุกรุ้ปแบบ
รุวมกันำกับคว�มวิต่กกังวลและอ�ก�รุซึึ่มเศรุ�้	จำ�กกลุม่
ผ้เ้ข�้รุว่มก�รุศึกษ�	ผ้ท่้�เผชิีญกับคว�มรุุนำแรุงในำวัยเด่ก็
ไม่ว่�รุ้ปแบบใด่	 ผ้้ท่�เผชิีญกับก�รุถ้ึกทอด่ทิ�ง	 และ/หรุ่อ	
คว�มรุุนำแรุงท�งจิำต่ใจำรุ�ยง�นำว่�	 ม่คว�มวิต่กกังวล
หรุ่ออ�ก�รุซึ่ึมเศรุ้�ม�กกว่�ผ้้ท่�เผชิีญกับคว�มรุุนำแรุง
ท�งเพื่ศหรุ่อคว�มรุุนำแรุงในำครุอบครัุวเพ่ื่ยงอย�่งเด่ย่ว	

	 สำ�หรัุบผ้้ท่�เผชิีญกับคว�มรุุนำแรุงสองปรุะเภทในำ
วัยเด็่ก	 ผ้้ท่�เผชิีญกับก�รุถ้ึกทอด่ทิ�งหรุ่อคว�มรุุนำแรุง
ท�งจิำต่ใจำรุ่วมกับคว�มรุุนำแรุงท�งเพื่ศ	และ/หรุ่อคว�ม
รุุนำแรุงในำครุอบครัุวรุ�ยง�นำว่�ม่คว�มวิต่กกังวลและ
อ�ก�รุซึึ่มเศรุ้�ม�กกว่�ผ้้ท่�เผชิีญกับคว�มรุุนำแรุงท�ง
เพื่ศและคว�มรุุนำแรุงท�งรุ่�งก�ยภ�ยในำครุอบครัุว
พื่รุ้อมกันำ	 ไม่เป็นำท่�นำ่�แปลกใจำท่�ผ้้ท่� เผชิีญกับคว�ม
รุุนำแรุงส�มปรุะเภทในำวัยเด็่กม่คะแนำนำรุะดั่บของคว�ม
วิต่กกังวลและอ�ก�รุซึึ่มเศรุ้�ส้งท่�สุด่46 
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 สำเหตุของกำรเสียชีวิตอย่ำงน้อยห้ำในสิบสัมพันธ์
กับประสบกำรณ์ท่ีไม่พ้งประสงค์ในวัยเด็ก ซึ่้่งรวมท้ัง
ประสบกำรณ์หลำยอย่ำงท่ีมีส่วนให้อำยุขัยเฉล่ียน้ันลดลง
อยำ่งโรคหัวใจ โรคปอดอุดก้ันเรื้อรงัและโรคอ้วน51 ผลกำร
วิเครำะห์ประสบกำรณ์ท่ีไม่พ้งประสงค์ในวัยเด็กจำก 17 
ประเทศพบว่ำ ผู้ใหญท่ี่เคยมีประสบกำรณ์ท่ีไมพ่ง้ประสงค์
ในวัยเด็กถ้งสี่ประสบกำรณ์หรือมำกกว่ำก่อนอำยุ 18 ปีมี
ควำมเป็นไปได้มำกกว่ำผู้ใหญท่ั่วไปท่ีไมเ่คยมีประสบกำรณ์
ท่ีไม่พ้งประสงค์ในวัยเด็กถ้ง 7-8 เท่ำท่ีจะมีส่วนในควำม
รุนแรงระหว่ำงบุคคล และมีควำมเป็นไปได้กว่ำ 30 เท่ำท่ี
จะฆ่ำ่ตัวตำย52

ผลที่างสุุขภาพจิิตของความรุุนแรุงต่อเด็็กตลอด็

ชุ�วงชุ่วิต 

 ผลกระทบของควำมรุนแรงต่อสขุภำพจิตเด็กน้ันขึ�นั้อยู่
ป็ระสบการณ์์คุวาม่รุนั้แรงท่�เผช่ีญ่ระหว่างการเจร่ญ่
เต่้บโต้แล่ะพ้ฒนั้าการสำมำรถเริ่มต้นข้้นต้ังแต่ตอนท่ีอยู่
ในครรภ์ ซึ่้่งควำมรุนแรงเป็นควำมเสี่ยงร้ำยแรงต่อระบบ
ประสำทและระบบสมองของเด็ก ควำมเสี่ยงใหญ่หลวง
ท่ีเด็กต้องเผชิญก่อนท่ีจะเกิดมำคือควำมรุนแรงภำยใน

สุาระสุำาคัญ

	 คว�มรุุนำแรุงในำวัยเด่ก็เป็นำคว�มเส่�ยงหลักต่่อก�รุ
เริุ�มเกิด่ขึ�นำและคว�มเรุ่�อรัุงของปัญห�สุขภ�พื่จิำต่

• เด่็กท่�พื่บเจำอกับคว�มรุุนำแรุงส�ม�รุถึปลด่ปล่อย
ก�รุต่อบสนำองต่่อคว�มเครุ่ยด่ในำรุ้ปแบบท่�เกิด่
โทษ	 ซึึ่�งก่อให้เกิด่คว�มเส่ยห�ยท�งรุ่�งก�ยและ
จิำต่ใจำ	ทั�งในำทันำท่และในำรุะยะย�ว	

• ปัญห�สุขภ�พื่จำิต่ท่� เกิด่จำ�กคว�มรุุนำแรุงต่่อ
เด่็กท่�ได่้รัุบก�รุรุ�ยง�นำม�กท่�สุด่ค่อปัญห�ท�ง
พื่ฤติ่กรุรุมและอ�รุมณ์์	ก�รุรัุบรุ้้และทัศนำคติ่	 และ
ปัญห�รุะยะย�ว	

• ปรุะสบก�รุณ์์ท่�ไม่พึื่งปรุะสงคใ์นำวัยเด่ก็นัำ�นำสัมพัื่นำธ์ิ
กับก�รุเพิื่�มขึ�นำของคว�มเส่�ยงท่�จำะเกิด่คว�มผิด่
ปกติ่ในำก�รุใช้ีแอลกอฮอล์และส�รุเสพื่ติ่ด่	ก�รุฆ่่�
ตั่วต่�ย	ปญัห�สุขภ�พื่จิำต่	โรุคหวัใจำ	และโรุคเรุ่�อรัุง
อ่�นำๆ	และพื่ฤติ่กรุรุมท่�ม่คว�มเส่�ยงต่ลอด่ชัี�วช่ีวิต่

• ผ้้ใหญ่ท่�เคยม่ปรุะสบก�รุณ์์ท่�ไม่พึื่งปรุะสงค์ในำวัย
เด่็กถึึงส่�ปรุะสบก�รุณ์์หรุ่อม�กกว่�ก่อนำอ�ยุ	18		
ปีม่คว�มเป็นำไปได้่ม�กกว่�ผ้้ใหญ่ทั�วไปท่�ไม่เคย
ม่ปรุะสบก�รุณ์์ท่�ไม่พึื่งปรุะสงค์ในำวัยเด่็กถึึง	7-8	
เท่�ท่�จำะม่ส่วนำในำคว�มรุุนำแรุงรุะหว่�งบุคคล	และม่
คว�มเป็นำไปได้่กว่�	30	เท่�ท่�จำะฆ่่�ตั่วต่�ย53 

ครอบครวัท่ีแมต้ั่งครรภ์เผชญิจำกคู่รัก สำมี หรอืสมำชกิใน
ครอบครวัคนอ่ืนๆ

ช่ว่งปฐมวัย

 ในั้ชีว่งป็ฐม่ว้ยสถำนกำรณ์ท่ียำกล�ำบำกของครอบครัว
ก่อให้เกิดควำมเครียดในตัวเด็กท่ีจะน�ำมำสู่ปัญหำสุขภำพ
จิตในอนำคต นักวิทยำศำสตร์ได้เสดงให้เห็นว่ำกำรทำรุณ
กรรมสำมำรถ “ฝังล้ก” อยู่ในร่ำงกำยและเปล่ียนแปลง
โครงสรำ้งและกำรท�ำงำนของสมองอันเยำว์วัย54 

 พัฒนำกำรท่ีปกติและสง่ผลดีต่อสุขภำพของทำรกจนถ้ง
วัยก่อนเข้ำเรียนข้้นอยู่กับควำมสัมพันธ์ท่ีปลอดภัยและ
ม่ันใจได้กับผู้ท่ีดูแลทำรก อุปสรรคใดๆ ท่ีเกิดข้้น อำทิ กำร
ต้องพบเจอกับควำมรุนแรงสำมำรถแทรกแซึ่งทุกมิติของ
พฒันำกำรเด็ก เม่ือเจำะจงไปมำกกว่ำน้ีเด็กอำจไมส่ำมำรถ
มีควำมเชื่อใจและควำมเป็นอิสระในตนเองในระดับท่ีสง่ผล
ดีต่อสุขภำพ55 กำรต้องพบเจอกับควำมรุนแรงในวัยทำรก
สำมำรถท�ำให้ควำมม่ันคงในควำมผูกพันกับผู้ให้กำรดูแล
น้ันหยุดชะงักได้ สำมำรถท�ำให้เริม่รบกวนกำรนอนหลับและ
รูปแบบกำรกิน และสำมำรถเปล่ียนพฒันำกำรของสมองได้ 
(กรอบท่ี 7) 

 ทารกแล่ะเด็้กเล็่กท่ีพบเห็นควำมรุนแรงท้ังท่ีบำ้นหรอื
ในชุมชนแสดงควำมหงุดหงิดมำกเกินจ�ำเป็น พฤติกรรมท่ี
เด็กกว่ำอำยุ กำรรบกวนกำรนอน ควำมเครยีดทำงอำรมณ ์
ควำมกลัวท่ีจะต้องอยูค่นเดียว และควำมถดถอยในกำรใช้
ห้องนำำและภำษำ56

 

   เด็้กว้ยก่อนั้เข้าเรย่นั้ยงัไม่สำมำรถควบคุมอำรมณ์ของ 
ตนเองได้ท้ังหมด ผลกำรวิจัยได้แสดงถ้งผลทำงพฤติกรรมท่ี
เกิดจำกกำรประสบกับควำมรุนแรงในวัยน้ีท่ีรวมถ้งควำมไม่
แน่ใจในตัวผู้ปกครอง กำรแสดงออกในทำงท่ีไม่ดี โวยวำย
และติดผู้ใหญ ่หรอืรอ้งไห ้ท้ังหมดน้ีอำจเปน็ผลมำจำกควำม
วิตกกังวลและควำมเครยีดหลังประสบควำมบอบชำำ59 

กรอบท่ี่� 7  
ความรุนิแรงในิวัยเด็็กที่ำาให้พัฒนิาการปกตินัิ�นิหยุด็
ช้ะงัก

	 ก�รุต้่องพื่บเจำอกับคว�มบอบชีำ��	 โด่ยเฉัพื่�ะคว�ม
รุุนำแรุงในำครุอบครุัวแทรุกแซึ่งพื่ัฒนำ�ก�รุของคว�ม
เช่ี�อใจำอันำเป็นำปกต่ิของเด่็ก	 และแนำวโน้ำมท่�จำะสำ�รุวจำและ
ผลักเพื่ด่�นำขอบเขต่ในำชีว่งวัยรุุ่นำ	ซึึ่�งเป็นำสิ�งท่�ช่ีวยให้เด็่ก
พัื่ฒนำ�คว�มเป็นำอิสรุะในำต่นำเอง57 

	 รุ�ยง�นำเม่�อไม่นำ�นำม�น่ำ�ได่้กล่�วถึึงอ�ก�รุของเด่็ก
ท่�เหม่อนำกับผ้้ใหญ่ท่�อย่้ในำสภ�วะ	PTSD	รุวมถึึงก�รุรุ้สึ้ก
ถึึงปรุะสบก�รุณ์์ซึ่ำ��ๆ	ต่่อเหตุ่ก�รุณ์์ท่�สรุ้�งบ�ด่แผล	ก�รุ
หล่กเล่ยงและก�รุต่อบสนำองแบบ	“ด่้�นำชี�”58 



12  แผลเป็น็ท่ี่�มองไมเ่หน็ - ความรุนแรงที่ำารา้ยสขุภาพจิิตเด็็กได้็มากเพย่งใด็  

วัยเด็็ก 

 ระหว่างชี่วงอายุ 6-12 ป็ี เด็กเริ่มรู้ว่ำมีควำมคำดหวัง
เก่ียวกับตัวเขำและเริม่สรำ้งกำรรูจั้กตนเองผำ่นกำรเปรยีบ
เทียบตนเองกับผู้อ่ืนรอบตัว ผลกำรวิจัยแสดงให้เห็นว่ำ
ผลกระทบของควำมรุนแรงภำยในครอบครัวต่อเด็กในช่วง
อำยุน้ีรวมถ้งควำมรู้ส้กผิดและละอำย เช่นเดียวกับควำม
วิตกกังวลและอำกำรของผู้ท่ีอยูใ่นสภำวะ PTSD60 เด็กอำจ
เร่ิมมีปัญหำท่ีโรงเรียนและควำมสัมพันธกั์บเพื่อนรอบข้ำง 
เด็กอำจขำดแรงจูงใจหรือขำดสมำธิจำกควำมคิดต่ำงๆ ท่ี
รุกลำำเข้ำมำในหัว ช่วงเวลำน้ียังเป็นช่วงของกำรขัดเกลำ
ทำงสังคมเรื่องเพศ และช่วงท่ีเด็กเริ่มตัดสินใจในเรื่องของ
ควำมยุติธรรม และพิจำรณำว่ำควำมต้องกำรของพวกเขำ
น้ันได้รับกำรเติมเต็มในทำงท่ีดีท่ีสุดหรือไม่61 

 มีควำมเป็นไปได้ว่ำเด็กท่ีอยูใ่นวัยเรยีนมีควำมสำมำรถ
ท่ีจะท�ำควำมเข้ำใจสถำนกำรณ์ควำมรุนแรงท่ีประสบหรือ
พบเห็นได้ดีกว่ำ เด็กช่วงอำยุน้ีสำมำรถเสำะหำทรัพยำกร
ภำยใน (อย่ำงเช่นมุมมองท่ีเจนโลกมำกข้้น) และจำก
ภำยนอก (อยำ่งเจ้ำหน้ำท่ีท่ีโรงเรยีนและบำงทีอำจหำควำม
รู้เก่ียวกับควำมรุนแรงในครอบครัว) ท่ีสำมำรถช่วยรับมือ
ได้62 

 อย่ำงไรก็ตำม เด็กในวัยเรียนท่ีพบเจอกับควำมรุนแรง
จะแสดงออกถ้งกำรเพิ่มข้้นของกำรนอนหลับท่ีผิดปกติ
และมีควำมเป็นไปได้ท่ีจะส�ำรวจและเล่นอย่ำงอิสระหรือ
แสดงออกถ้งแรงจูงใจในกำรท�ำควำมเข้ำใจสภำพแวดล้อม
ลดลงเช่นเดียวกับเด็กก่อนวัยเรียน63 นอกจำกน้ีเด็กใน
วัยเรียนน่ำจะเข้ำใจควำมรุนแรงท่ีตนพบเจอหรือประสบ
มำกข้้นว่ำเป็นสิง่ท่ีเกิดข้้นจำกควำมต้ังใจ และอำจกังวลว่ำ
พวกเขำน่ำจะท�ำอะไรเพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดเหตุหรอืพวกเขำ
เป็นต้นเหตขุองกำรเกิดเหตต้ัุงแต่แรก

กรอบท่ี่� 8  
ผลกระที่บจิากความรุนิแรงในิชุ้มช้นิต่อเด็็กวัยเร่ยนิ

	 ม่ง�นำศึกษ�หล�ยชิี�นำท่�สนัำบสนุำนำเรุ่�องคว�มสัมพัื่นำธ์ิ
รุะหว่�งก�รุพื่บเจำอกับคว�มรุุนำแรุงในำชีุมชีนำกับอ�ก�รุ
วิต่กกังวล	 ซึึ่มเศรุ้�	 และพื่ฤติ่กรุรุมก้�วรุ้�วในำเด่็กวัย
เรุ่ยนำท่�อ�ศัยอย่้ในำย่�นำท่�ม่คว�มรุุนำแรุง64	 ในำกรุณ่์ท่�พื่บ
เจำอกับคว�มรุุนำแรุงในำชุีมชีนำอย่�งม�กเด่็กในำวัยเรุ่ยนำ
จำะแสด่งอ�ก�รุท่�คล้�ยกับสภ�วะ	PTSD	บ�งง�นำศึกษ�
ได่้เช่ี�อมโยงคว�มสัมพัื่นำธ์ิรุะหว่�งเด่็กท่�พื่บเห็นำคว�ม
รุุนำแรุงกับฝัันำรุ้�ย	คว�มกลัวท่�จำะออกจำ�กบ้�นำ	คว�ม
วิต่กกังวล	และอ�ก�รุ	“ด่้�นำชี�”65

กรอบท่ี่� 9  
ข้อมูลสุำาคัญเก่�ยวกับสุุขภาพจิิตวัยรุ่นิ

• ผลจำ�กก�รุต้่องพื่บเจำอกับคว�มรุุนำแรุงในำวัยรุุ่นำ
ส�ม�รุถึรุวมถึึงอ�ก�รุซึึ่มเศรุ้�และคว�มคิด่อย�ก
ฆ่่�ตั่วต่�ย	คว�มรุุนำแรุงในำขณ์ะออกเด่ท	ก�รุใช้ีส�รุ
เสพื่ต่ิด่และคว�มรุุนำแรุงเป็นำกลยุทธ์ิในำก�รุควบคุม	
กว่�รุ้อยละ	20	ของวัยรุุ่นำ	(อ�ยุ	15-19	ปี)	ทั�วโลก
ปรุะสบกับปัญห�ท�งสุขภ�พื่จิำต่	

• ก�รุฆ่่�ตั่วต่�ยเป็นำส�เหตุ่ก�รุต่�ยอันำด่ับส�มของ
เด่็กวัยรุุ่นำ	(อ�ยุ	15-18	ปี)	ทั�วโลก	

• วัยรุุ่นำปรุะม�ณ์รุ้อยละ	 15	 ของปรุะเทศท่�ม่รุ�ยได้่
รุะด่ับต่ำ��หรุ่อกล�งเคยม่คว�มคิด่อย�กฆ่่�ตั่วต่�ย	

• ปัจำจุำบันำคว�มผิด่ปกติ่ท�งจิำต่และก�รุใชี้ส�รุเสพื่
ติ่ด่เป็นำส�เหตุ่ต้่นำๆ	ของคว�มพิื่ก�รุในำเด็่กและวัย
รุุ่นำทั�วโลก66 

วัยรุน่ช้ำายในกรุงเที่พ (ป็ระเที่ศิไที่ย) ห้น้�งในกลุ่มีป็ระช้ำากรผูม่้ี
ความีเป็ราะบาง 
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วัยรุ่่น่ 

 กำรศ้กษำด้ำนจิตวิทยำ กำรรู้คิดและระบบประสำท
ได้เปล่ียนควำมเข้ำใจเก่ียวกับสำเหตุท่ีเป็นไปได้ในกำรเริ่ม
เกิดสภาวะทางสุขภาพจ่ต้ของว้ยรุ่นั้กำรเปล่ียนผ่ำนท่ี
มีลักษณะพิเศษท่ีเกิดข้้นในวัยรุ่นคือกำรท่ีควำมคิดเห็น
ของเพื่อนเริ่มมีควำมส�ำคัญมำกกว่ำมุมมองของผู้ปกครอง
หรือญำติเครือ พลังจำกอิทธิพลของเพื่อนน้ันท�ำให้วัย
รุน่อ่อนไหวต่อกำรกระตุ้นทำงสงัคมและเพิม่แนวโน้มไปยงั
พฤติกรรมเส่ียง 
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 วัยรุน่มีสว่นในกำรค้นหำตัวตนอยำ่งกระตือรอืร้น และ
กำรขำดกำรชีแ้นะในชว่งเวลำท่ีส�ำคัญน้ีสำมำรถน�ำมำสูก่ำร
ตัดสนิใจท่ีผิด67 กำรก้ำวผำ่นวัยในเรื่องทำงเพศและกำรเริม่
มีประสบกำรณท์ำงเพศสำมำรถบดิเบอืนไป อันเป็นผลจำก
กำรต้องพบเจอกับควำมรุนแรงและกำรถูกท�ำให้เข้ำใจว่ำ
ควำมรุนแรงเป็นพฤติกรรมปกติ อำจเป็นกำรยำกท่ีวัยรุ่น
จะเข้ำหำควำมช่วยเหลือในประเภทหรือระดับท่ีเหมำะสม 
เพรำะกำรประสบกับควำมรุนแรงมีอิทธพิลต่อพวกเขำและ
อำจถกูบดบงัโดยมำตรฐำนของตนเองหรอืพฤติกรรมท่ีผิด
กฎหมำยหรอืรุนแรง 

 ผลกำรศ้กษำจ�ำนวนมำกเก่ียวกับควำมรุนแรงในวัยรุน่
และเยำวชนแสดงให้เห็นว่ำ วัยรุน่ท่ีพบเจอกับควำมรุนแรง 
โดยเฉพำะควำมรุนแรงต่อเน่ืองยำวนำนในชุมชนมีแนวโน้ม
ท่ีจะแสดงออกถ้งควำมก้ำวรำ้วในระดับสูงและแสดงออกใน
ทำงท่ีไม่ดีตลอดช่วงอำยุ และมักมีควำมวิตกกังวล ปัญหำ
ด้ำนพฤติกรรม ปัญหำกำรเรียน กำรหนีโรงเรียนและกำร
แสวงหำกำรแก้แค้นรว่มด้วย

 ผลกระทบท่ีรุนแรงกว่ำอำจเก่ียวกับกำรท่ีเด็กวัยรุน่พบ
เจอกับควำมรุนแรงท่ีสำหัสกว่ำเด็กท่ีมีอำยุน้อย วัยรุ่นท่ีมี
อำกำรบอบชำำอย่ำงเรื้อรังสำมำรถตำยด้ำนต่อควำมรู้ส้ก
และควำมเจ็บปวด และสำมำรถแสดงออกถ้งพัฒนำกำร
ทำงอำรมณ์ท่ีจ�ำกัด ในอีกทำงเลือกหน่้งพวกเข้ำอำจย้ดติด
กับกลุ่มเพื่อนหรือแก๊งในฐำนะตัวแทนของครอบครัว และ
อำจน�ำควำมรุนแรงมำเป็นส่วนหน่้งของชีวิต เพื่อเป็นวิธี
รบัมือกับขอ้ขดัแยง้หรอืควำมขัดขอ้งใจ68 

แง่ม่มที่่�เก่�ยวกับการุ่ส่ง่ต่่อรุ่ะหว่างรุ่่น่

 “พวกเขาอาจเป็็นั้ว้ยรุ่นั้หรือผู้ป็กคุรองท่�ม่่ว้ยเด็้กท่�
ทุกข์ระทม่ต่้ด้ต้้วม่า โด้ยไม่่สาม่ารถึสล้่ด้ม่้นั้ออกไป็ได้้ 
พวกเขาจึงให้เด็้กคุนั้อื�นั้ม่าชีด้ใชี้แล่ะรูสึ้กเหม่ือนั้ท่�พวก
เขารูส้กึต้อนั้เด็้กๆ”Ava -นามีสมีมุีติ (แคนาดา)69  

 หลักฐำนของแง่มุ่ม่ท่�เก่�ยวก้บระหว่างรุ่นั้ของควำม
รุนแรงและสุขภำพจิตในประเทศท่ีมีรำยได้สูงแสดงให้เห็น
ว่ำ ประสบกำรณท่ี์ไมพ่ง้ประสงค์ในวัยเด็กของแมไ่มเ่พยีง
แต่มีผลไปไกลถ้งตลอดชีวิต แต่ยงัคงแผข่ยำยไปสูอี่กรุน่70 
ผลท่ีตำมมำเหล่ำน้ีคือกำรเล้ียงดท่ีูยุง่เหยงิ ควำมผูกพนัทำง
อำรมณ์ท่ีบกพร่องและผลลัพธ์ทำงกำรศ้กษำและสุขภำพ
จิตท่ียำำแยต่่อตัวเด็ก 

 ผลกำรศ้กษำในประเทศรำยได้ระดับตำำและปำนกลำง
เม่ือไม่นำนมำน้ีพบว่ำ กำรปฏิิบัติท่ีไม่ดีต่อแม่และกำรพบ
เจอกับควำมรุนแรงสำมำรถกระตุ้นทัศนคติและแนวโน้ม
ต่อควำมรุนแรงของเด็กให้เพิ่มขี้น71 อำกำรซึ่้มเศร้ำของ
แมย่งัเชื่อมโยงกับควำมไม่สงบทำงอำรมณ์ พฤติกรรม และ
พฒันำกำรทำงประสำทในวัยเด็ก ซึ่้่งรวมท้ังปัญหำสขุภำพ
จิตท่ีประเมินด้วยกำรรำยงำนตนเอง ควำมเสี่ยงท่ีเพิ่มข้้น
ต่อกำรใช้ควำมรุนแรงและสำรเสพติด และผลกำรเรียนท่ี
ยำำแย7่2 

 เด็กอำจอยู่ในอันตรำยหำกผู้ดูแลตกเป็นเหยื่อของ
คุวาม่รุนั้แรงจากคูุ่ร้กหรือเมื่�อเด็้กต้้องพบเห็นั้คุวาม่
รุนั้แรงนั้่�เก่ด้ขึ�นั้ ผลกำรวิจัยพบว่ำ เด็กท่ีพบเห็นควำม
รุนแรงท่ีบ้ำนหรืออำศัยอยู่กับแม่ท่ีเป็นเหยื่อของควำม
รุนแรงจำกคู่รักมีควำมเสี่ยงสูงท่ีจะประสบกับกำรทำรุณ
กรรมท่ีบ้ำน มีหลักฐำนท่ีแสดงว่ำเด็กท่ีต้องพบเจอกับ
ควำมรุนแรงในครอบครัวมีควำมเป็นไปได้ท่ีจะแสดงควำม
ก้ำวร้ำวกับเพื่อนหรือพ่ีน้องและน�ำพำควำมรุนแรงติดตัว
ไปเม่ือเป็นผู้ใหญ่ ท้ังในฐำนะเหย่ือหรือผู้กระท�ำ กำรต้อง
พบเห็นควำมรุนแรงระหว่ำงพ่อแม่หรือผู้ให้กำรดูแลยังมี
อิทธพิลต่อทัศนคติของเด็กว่ำ ควำมรุนแรงเป็นสิง่ท่ียอมรบั
ได้ในครอบครัวและควำมสัมพันธ์ใกล้ชิด ทัศนคติเช่นน้ี
สำมำรถถูกส่งต่อไปยังรุ่นต่อไป และท�ำให้วงจรของควำม
รุนแรงน้ีคงอยูเ่รื่อยไป 

ผลที่างสุุขภาพจิิตที่่�เกิด็จิากความรุุนแรุงต่อเด็็กใน
สุภาพแวด็ล้อมและรุูป็แบบที่่�ห็ลากห็ลาย  

 นอกจำกผลกระทบท่ีแตกต่ำงไปในแต่ละช่วงชีวิตแล้ว
ผลต่อสุขภำพจิตของเด็กยังข้้นอยู่กับรูปแบบของควำม
รุนแรงท่ีประสบและสภำพแวดล้อมท่ีเกิดข้้น ตำรำงท่ี 1 
สรุปผลท่ีเกิดกับสขุภำพจิตจำกควำมรุนแรงหลำกหลำยรูป
แบบและสภำพแวดล้อม 

 นับเป็นสิ่งส�ำคัญในกำรสังเกตว่ำ กำรประสบกับควำม
รุนแรงน้ันไมใ่ชก่ำรวินิจฉยั ไมใ่ชว่่ำทกุคนท่ีได้รบัผลกระทบ
จำกควำมรุนแรงแบบใดแบบหน่้งจะตอบสนองในวิธเีดียวกัน
หรือได้รบัประโยชน์จำกกำรด�ำเนินกำรแบบเดียวกัน 
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Fatima (นามีสมีมุีติ) อายุ 16 ป็กีำาลังอุ้มีที่ารกขึ้องเธอในศูินยพ์กัพงิสำาห้รบัเด็กห้ญิงิและสตรท่่ี่�ถูกูกระที่ำาความีรุนแรงที่างเพศิและความี
รุนแรงท่ี่�อยูบ่นฐานขึ้องเพศิสภาพท่ี่�เมืีองโมีกาดิชู้ำ ป็ระเที่ศิโซึ่มีาเล่ย Fatima ตั�งครรภ์ห้ลังจากท่ี่�ถูกูขึ้ม่ีขึ้นืโดยช้ำายกลุ่มีห้น้�ง 

• ผลกรุะทบของคว�มรุุนำแรุงต่่อเด่็กนัำ�นำขึ�นำอย่้
กับปรุะสบก�รุณ์์ของเด็่กรุะหว่�งก�รุเติ่บโต่และ
พื่ัฒนำ�ก�รุ	

• คว�มรุุนำแรุงในำปฐมวัยส�ม�รุถึบั�นำทอนำคว�ม
ผ้กพื่ันำท�งอ�รุมรุณ์์ท่�มั�นำคง	 รุบกวนำก�รุนำอนำและ
พื่ฤต่ิกรุรุมก�รุกินำ	รุวมทั�งเปล่�ยนำแปลงพื่ัฒนำ�ก�รุ
ของสมอง	

• ท�รุกและเด่็กเล็กท่�พื่บเห็นำคว�มรุุนำแรุงทั�งท่�บ้�นำ
หรุ่อในำชุีมชีนำแสด่งคว�มหงุด่หงิด่ม�กเกินำจำำ�เป็นำ	
พื่ฤต่ิกรุรุมท่� เด่็กกว่�อ�ยุ	 ก�รุบกวนำก�รุนำอนำ	
คว�มเครุย่ด่ท�งอ�รุมณ์์	คว�มกลวัท่�จำะต้่องอย้ค่นำ
เด่่ยว	และคว�มถึด่ถึอยในำก�รุใชี้ห้องนำำ��และภ�ษ�

• เด่็กในำวัยเรุ่ยนำน่ำ�จำะเข้�ใจำคว�มรุุนำแรุงท่�ต่นำพื่บเจำอ
หรุ่อปรุะสบม�กขึ�นำว่�	 เป็นำสิ�งท่�เกิด่ขึ�นำจำ�กคว�ม

ต่ั�งใจำ	 และอ�จำกังวลว่�พื่วกเข�นำ่�จำะทำ�อะไรุเพื่่�อ
ป้องกันำไม่ให้เกิด่เหตุ่หรุ่อพื่วกเข�เป็นำต่้นำเหตุ่ของ
เหตุ่ท่�เกิด่ต่ั�งแต่่แรุก

• สิ�งท่�ม�พื่รุ้อมกับก�รุเป็นำวัยรุุ่นำค่อคว�มอ่อนำไหว
ท่�เพื่ิ�มม�กขึ�นำต่่ออิทธิิพื่ลของเพื่่�อนำและก�รุเพื่ิ�มขึ�นำ
ของแนำวโน้ำมท่�จำะเกดิ่พื่ฤต่กิรุรุมเส่�ยง	ผลกรุะทบจำ�ก
ก�รุเป็นำพื่ย�นำพื่บเห็นำคว�มรุุนำแรุงในำวัยรุุ่นำรุวมถึึง
อ�ก�รุซึึ่มเศรุ้�และคว�มคิด่อย�กฆ่่�ตั่วต่�ย	ก�รุ
ใชี้ส�รุเสพื่ต่ิด่	และก�รุใชี้คว�มรุุนำแรุงเป็นำกลยุทธิ์ในำ
ก�รุควบคุม	

• ปรุะสบก�รุณ์์คว�มรุุนำแรุงม่ผลต่่อสุขภ�พื่จิำต่จำ�ก
รุุน่ำส้รุุ่น่ำ	โด่ยเฉัพื่�ะผลกรุะทบท่�เกดิ่จำ�กปรุะสบก�รุณ์์
อนัำไม่พึื่งปรุะสงค์ในำวยัเด็่กและคว�มรุุนำแรุงจำ�กค่้รุกั	

สุาระสุำาคัญ
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ตารางท่ี่� 1 รูปแบบ สุภาพแวด็ล้อม และผลท่ี่�เกิด็จิากความรุนิแรง 

รูปแบบและสุภาพ
แวด็ล้อม 

ผลท่ี่�เกิด็จิากความรุนิแรง

ควำมรุนแรงทำง
จิตใจ

     ควำมเสีย่งท่ีเพ่ิมข้้นกำรเกิดอำกำรซึ่ม้เศร้ำ ควำมวิตกกังวล ควำมเชื่อม่ันในตนเองตำำ กำรมี
สมัพนัธภำพท่ีไมเ่หมำะสมหรือมีปัญหำ และกำรขำดควำมสำมำรถในกำรเข้ำใจผู้อ่ืนตลอดชว่งชวิีต 

ควำมรุนแรงทำง
เพศ  

     ผลท่ีตำมมำรวมถ้งอำกำรซึ่ม้เศร้ำ สภำวะ PTSD ควำมเสี่ยงท่ีจะฆ่ำ่ตัวตำย ควำมผิดปกติในกำรกิน 
กำรต้ังครรภ์ในวัยรุน่ พฤติกรรมทำงเพศท่ีมีควำมเสีย่ง ผลกำรเรยีนท่ีแยล่ง และมุมมองของเหยื่อต่อ
สขุภำพท่ีแยล่งของตนเอง73 ซึ่้่งอำจกระทบประสำทสัมผัสทำงรำ่งกำยอยำ่งควำมเจ็บปวดรุนแรงและ
ควำมหิว74  เชน่เดียวกับชว่งของควำมสนใจและกำรท�ำงำนของควำมทรงจ�ำ75 

     ผลกระทบทำงรำ่งกำยและอำรมณส์ำมำรถเกิดควำมเสยีหำยเป็นอยำ่งมำกเพรำะกำรเก็บเป็นควำม
ลับ ควำมรูส้ก้ละอำย และกำรตีตรำ ตอกยำำด้วยมำตรำฐำนทำงเพศท่ีเป็นอันตรำย ซึ่้่งหมำยควำมว่ำเด็ก
ชำยและเด็กหญิงท่ีประสบกับกำรทำรุณกรรมทำงเพศมักต้องรบัมือคนเดียวอยำ่งโดดเด่ียว 

ควำมรุนแรงและ
กำรท�ำโทษทำง
รำ่งกำย

     เก่ียวโยงกับควำมผิดปกติของพฤติกรรม โรควิตกกังวล อำกำรซึ่ม้เศรำ้และกำรใชส้ำรเสพติด 

     หลักฐำนท่ีมีอยูพ่บควำมเชื่อมโยงระหว่ำงกำรท�ำโทษทำงรำ่งกำยกับควำมก้ำวรำ้วท่ีเพิม่ข้้น ควำม
เห็นอกเห็นใจท่ีลดลง และวิธท่ีีเด็กซึ่ม้ซึ่บัและปฏิิบติัตำมกฎเกณฑ์์ทำงศีลธรรม76 

     เชื่อมโยงกับพัฒนำกำรทำงระบบประสำทท่ีช้ำลงและผลกำรเรยีนท่ีแยล่ง 

กำรทอดท้ิง      เก่ียวโยงกับปัญหำทำงพฤติกรรม ระบบประสำท พฒันำกำร และปัญหำท่ีเกิดภำยใน77 ซ่้ึ่งเป็นไปได้ท่ี
จะก่อให้เกิดอันตรำยเชน่เดียวกับกำรทำรุณกรรมรูปแบบอ่ืนๆ78 

กำรกล่ันแกล้ง      เชื่อมโยงกับผลกำรเรียนท่ีแยล่งและปัญหำสุขภำพจิต รวมถ้งควำมวิตกกังวลและอำกำรซึ่ม้เศรำ้ 
ควำมคิดและกำรฆ่ำ่ตัวตำย กำรท�ำร้ำยตนเอง และพฤติกรรมรุนแรงอ่ืนๆ ซึ่้่งยงัคงพบต่อไปในวัยผู้ใหญ ่
กำรกล่ันแกล้งทำงอินเตอรเ์น็ตสง่ผลในลักษณะเดียวกัน และได้ถกูเชื่อมโยงกับควำมเป็นไปได้มำกกว่ำท่ี
จะเกิดปัญหำกำรด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ สบูบุหรี่ และกำรพนัน79 

     ผลกระทบจำกกำรกล่ันแกล้งน้ันไมไ่ด้อยูเ่ฉพำะท่ีตัวเหยื่อ แต่เด็กท่ีกล่ันแกล้งผู้อ่ืนยงัเก่ียวโยงกับ
ผลยำำแยใ่นวัยเด็กและในอนำคต เด็กท่ีกล่ันแกล้งผู้อ่ืนแสดงปัญหำจำกภำยนอก อำทิ พฤติกรรมต่อ
ต้ำนสงัคมและชอบเสีย่งภัย เชน่เดียวกับกำรท�ำควำมผิดทำงอำญำในอนำคต กำรเป็นท้ังผู้กระท�ำควำม
รุนแรงและเหย่ือเพ่ิมควำมเสีย่งต่อปัญหำท้ังทำงจิตใจและพฤติกรรม 

ควำมรุนแรงในโลก
ออนไลน์ 

     เด็กท่ีสัมผัสกับควำมรุนแรงในโลกออนไลน์และเน้ือหำท่ีไมเ่หมำะสม (เชน่ เน้ือหำท่ีท�ำร้ำยเด็ก สื่อ
ลำมก เน้ือหำท่ีสรำ้งควำมเกลียดชงั และเน้ือหำท่ีสง่เสรมิพฤติกรรมท่ีไมดี่ต่อสขุภำพและเป็นอันตรำย 
เชน่ กำรท�ำร้ำยตนเอง  กำรฆ่ำ่ตัวตำย และโรคคล่ังผอม) น้ันเชื่อมโยงกับพฤติกรรมท่ีมีปัญหำอยำ่ง
ก้ำวรำ้ว วิตกกังวล อำกำรของสภำวะ PTSD ท้ำยท่ีสดุเด็กอำจมีควำมสำมำรถในกำรเข้ำใจผู้อ่ืนและเห็น
อกเห็นใจตำำ กำรแสดงให้เห็ภำพของกำรฆ่ำ่ตัวตำยในโลกออนไลน์ยงัสำมำรถน�ำไปสูก่ำรเลียนแบบหรอื 
“กำรลอกเลียนผลงำน (copycat)”  กำรฆ่ำ่ตัวตำยอันเป็นปัญหำส�ำคัญหน่้ง80 

เด็กท่ีอยูใ่นควำม
ดแูลของสถำน
สงเครำะห์ 

     มีหลักฐำนท่ีหนักแนน่และสอดคล้องกันถ้งผลกระทบในแง่ลบของกำรดแูลโดยสถำนสงเครำะห์ต่อ
สขุภำพจิตเด็ก โดยเฉพำะในรูปแบบของอำกำรทำงจิตเวช และปัญหำทำงอำรมณแ์ละพฤติกรรมใน
อัตรำสงู กำรตรวจสอบอยำ่งมีระบบเน้นอยูบ่อ่ยครั้งถ้งควำมสมัพนัธร์ะหว่ำงกำรถกูละเลยจำกสถำน
สงเครำะห์และพัฒนำกำรทำงระบบประสำทท่ีล่ำชำ้ ซึ่้่งสำมำรถสง่ผลถ้งควำมพกิำรถำวรได้81 

     งำนวิจัยยนืยนัถ้งผลกระทบในทำงลบต่อระบบประสำทของผู้เยำว์และผู้ท่ีใชเ้วลำอยำ่งยำวนำนใน
สถำนสงเครำะห์82 
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เด็กท่ีถกูลดทอน
อิสรภำพ

     เด็กท่ีอยูใ่นกำรคมุขงัของระบบยุติธรรมมีปัญหำสุขภำพจิตในระดับท่ีสงูกว่ำเด็กท่ัวไปในชุมชน โดย
เฉพำะปัญหำกำรใช้สำรเสพติด ควำมผิดปกติของพฤติกรรมและอำกำรซึ่ม้เศร้ำ เด็กหลำยคนท่ีอยูใ่นกำร
คมุขงัมีประสบกำรณข์องสภำวะ PTSD และสภำพสขุภำพจิตเสยีหำยรำ้ยแรงจ�ำเป็นต้องได้รบักำรรกัษำ
ในทันที ท่ีส�ำคัญย่ิงคือปัญหำสขุภำพจิตของเด็กท่ีถกูคุมขงัพบว่ำ สว่นใหญแ่ล้วเป็นปัญหำท่ีเกิดข้้นพรอ้ม
กัน เชน่ กำรเกิดข้้นพรอ้มๆ กับปัญหำอ่ืน83 พฤติกรรมท�ำร้ำยตนเองและฆ่ำ่ตัวตำยในเด็กท่ีถกูควบคมุ
ตัวน้ันสงูกว่ำเด็กท่ัวไปในชุมชน วัยรุน่ท่ีอยูใ่นกำรคุมขงัมีควำมเป็นไปได้ท่ีจะเสยีชวิีตด้วยกำรฆ่ำ่ตัวตำย
มำกกว่ำเด็กวัยรุน่ท่ัวไปถ้งสี่เท่ำ84 เด็กท่ีถกูควบคมุตัวอันเน่ืองมำจำกสำเหตขุองกำรอพยพยำ้ยถ่ินฐำน
มีควำมเสีย่งท่ีจะเกิดควำมผิดปกติทำงสขุภำพจิตรุนแรง อันเป็นผลมำจำกปัจจัยมำกมำย อยำ่งกำร
ทรมำนและควำมบอบชำำก่อนกำรมำถ้ง ควำมล่มสลำยของครอบครวัท่ีเกิดจำกกำรคุมขงั ระยะเวลำของ
กำรคมุขงัและควำมไมแ่น่ใจในอนำคต รวมท้ังกำรต้องเป็นพยำนพบเห็นควำมบอบชำำในสถำนกักกัน85

กำรปฏิิบติัท่ีเป็น
อันตรำย 

     กำรปฏิิบติัท่ีเป็นอันตรำยสำมำรถก่อให้เกิดควำมเสยีหำยทำงจิตใจท้ังในทันทีและในระยะยำว 
ตัวอยำ่งเชน่ เด็กผู้หญงิและผู้หญิงท่ีผำ่นกำรขลิบอวัยวะเพศอำจมีอัตรำกำรเกิดควำมผิดปกติทำงจิตใจ
ท่ีสูงกว่ำ โดยเฉพำะอำกำรซึ่ม้เศร้ำ โรควิตกกังวล สภำวะ PTSD และภำวะโซึ่มำติก อยำ่งอำกำรปวด
รำ้วและควำมเจ็บปวดท่ีไมมี่สำเหตทุำงรำ่งกำยท่ีชัดเจน86 ผลกำรศ้กษำเรื่องกำรแต่งงำนในวัยเด็กและ
สขุภำวะทำงจิตใจในประเทศในเจอรแ์ละเอธโิอเปียได้แสดงควำมเชื่อมโยงอันส�ำคัญในทำงลบระหว่ำง
กำรแต่งงำนในวัยเด็กกับสุขภำวะทำงจิตใจ รวมท้ังอำกำรซึ่ม้เศร้ำและวิตกกังวล เชน่เดียวกับก�ำลังใจใน
กำรอยูร่อดและสขุภำพโดยรวม ควำมสมัพนัธน้ี์ยงัคงอยูถ้่งแม้ว่ำอัตรำควำมชุกของกำรแต่งงำนในวัย
เด็ก ควำมรุนแรง และค่ำเฉล่ียสขุภำวะทำงจิตใจในระดับชุมชนจะปรับเปล่ียนไป ซึ่้่งแนะให้เห็นว่ำกำร
แต่งงำนในวัยเยำว์น้ันก่อให้เกิดควำมเสยีหำยต่อสขุภำวะทำงจิตใจ ถ้งแม้ว่ำจะพจิำรณำจำกมำตรฐำน
ทำงสงัคมของกำรแต่งงำนในวัยเด็กและตัวแปรอ่ืนๆ ในชุมชน87 

ควำมรุนแรงจำก
อำวุธในชุมชน 

     ผลกำรวิจัยแสดงให้เห็นว่ำ เด็กท่ีพบเจอกับควำมรุนแรงจำกปืนอำจประสบกับผลกระทบทำงจิตใจ 
ท้ังในระยะสั้นและระยะยำว ซึ่้่งรวมถ้งควำมโกรธ กำรถอนตัว สภำวะ PTSD กำรลดควำมรูส้ก้กลัวควำม
รุนแรง กำรรบกวนกำรนอน ควำมคิดท่ีล่วงลำำเขำ้มำเก่ียวกับเหตกุำณท่ี์สรำ้งบำดแผล มีควำมยำกล�ำบำก
ในกำรใชส้มำธใินห้องเรียน ผลกำรเรยีนท่ียำำแย ่และแรงบนัดำลใจในกำรเรียนหรอืกำรท�ำงำนลดลง 
ผลท่ีตำมมำอ่ืนๆ รวมท้ังกำรเพิม่ข้้นของพฤติกรรมก้ำวรำ้ว พฤติกรรมทำงเพศท่ีมีควำมเสีย่ง และกำรใช้
สำรเสพติดในทำงท่ีผิด88 ผลกระทบน้ันรำ้ยแรงกว่ำในเด็กท่ีเป็นเหยื่อของควำมรุนแรงจำกปืนโดยตรง 
หรอือยูใ่นชุมชนท่ีต้องเป็นพยำนพบเห็นควำมรุนแรงจำกปืนซึ่ำำแล้วซึ่ำำเล่ำ 

เด็กผู้อพยพ      ผู้อพยพท่ีประสบกับกำรด�ำเนินคดี กำรทรมำน และควำมรุนแรงทำงเพศอยูใ่นควำมเสีย่งสงูท่ีจะ
พฒันำเป็นควำมผิดปกติทำงจิตใจท่ีร้ำยแรงและเรื้อรงั ควำมบอบชำำสะสมท่ีพบเจอก่อนกำรยำ้ยถ่ินฐำน 
(อำทิ ภัยคกุคำม กำรพบเห็นควำมรุนแรงท่ีผู้อ่ืนต้องทนทกุข ์และกำรขำดแคลนกำรเข้ำถ้งควำมจ�ำเป็น
พ้ืนฐำน) และหลังจำกน้ัน (อำทิ ควำมกังวลด้ำนควำมคุ้มครอง กำรขำดแคลนสถำนภำพทำงรัฐ และกำร
คมุขัง) ยังเป็นสว่นหน่้งของควำมเครยีดโดยรวมของเด็ก89

     เด็กท่ีผ่ำนประสบกำรณเ์หล่ำน้ีเผชญิกับควำมเสีย่งต่อปัญหำทำงสุขภำพจิตท่ีสงูข้้นมำก โดยเฉพำะ
สภำวะ PTSD และอำกำรซึ่ม้เศร้ำในภำยหลัง90

     กำรวิเครำะห์อภิมำนจำกกำรศ้กษำกรณีของผู้อพยพ  30  รำยพบควำมชุกอยูท่ี่ร้อยละ 0-87 ส�ำหรบั
เด็กท่ีเขำ้เกณฑ์์กำรเกิดสภำวะ PTSD91 เด็กรำยงำนถ้งควำมกลัวท่ีจะน้กถ้งเหตกุำรณท่ี์สรำ้งควำม
บอบชำำน้ัน ควำมกลัวว่ำเหตุกำรณน้ั์นจะเกิดข้้นอีกครั้ง ปวดศีรษะ นำำหนักลด ควำมวิตกกังวลและอำกำร
นอนไมห่ลับ ควำมชุกของกำรเกิดอำกำรท่ีเก่ียวกับภำวะซึ่ม้เศรำ้น้ันอยูใ่นอัตรำรอ้ยละ 35-90 

     ควำมชุกของปัญหำควำมก้ำวรำ้วและพฤติกรรมในกลุ่มเยำวชนในค่ำยผู้อพยพน้ันอยูท่ี่ประมำณ  
รอ้ยละ 36 โดยเด็กชำยแสดงควำมก้ำวรำ้วมำกกว่ำเด็กหญิง92 
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กำรแพรร่ะบำด 
ของโรค 

     มำตรกำรกักตัวสำมำรถท�ำให้เด็กอยูใ่นควำมเสีย่งต่อควำมรุนแรงและกำรแสวงหำประโยชน์มำก
ข้้น กำรหยุดชะงักของกำรบรกิำรส�ำหรับเด็กท่ีมำจำกครัวเรอืนท่ีเป็นอันตรำย อยูใ่นกำรเล้ียงดทูดแทน 
อำศัยอยูต่ำมท้องถนน และในสภำพแวดล้อมด้ำนมนุษยธรรม ซึ่้่งหมำยถ้งกำรท่ีชอ่งทำงชว่ยชวิีต ให้
ควำมปลอดภัยและกำรสนับสนุนถกูตัดขำด 

     เชน่เดียวกับผลกระทบจำกควำมรุนแรงท่ีบ้ำน ออนไลน์ และสภำพแวดล้อมอ่ืนๆ กำรแยกตัวซึ่้่งเกิด
จำกมำตรกำรกักตัวในชว่งของกำรแพรร่ะบำดน้ันสมัพนัธกั์บผลกระทบท้ังหลำยต่อสขุภำพจิตเด็ก 

     เด็กอำจพบปัญหำจำกกำรเปล่ียนแปลงอยำ่งฉบัพลันของกิจวัตรประจ�ำวัน ซึ่้่งแทรกแซึ่งควำมรูส้ก้
ของชวิีตท่ีมีแบบแผน กำรคำดกำรณ์ได้ และควำมม่ันคง  เด็กอำจกังวลกับควำมปลอดภัยของตนเองและ
ผู้เป็นท่ีรัก วิธกีำรท่ีจะเติมเต็มควำมต้องกำรขั้นพื้นฐำน และสิง่ท่ีจะเกิดข้้นในอนำคต เด็กท่ีผำ่นควำม
บอบชำำหรอืมีปัญหำสขุภำพจิต ทำงกำย และพฒันำกำรอยูก่่อนหน้ำมีควำมเสี่ยงสงูท่ีจะเกิดกำรรบกวน
ทำงอำรมณ ์

     วิธกีำรกำรตอบสนองของเด็กและสัญญำณควำมเครยีดแตกต่ำงกันไปตำมอำยุ ประสบกำรณก่์อน
หน้ำ และวิธกีำรท่ีเด็กรบัมือกับควำมเครยีด ควำมเปล่ียนแปลงท่ีเห็นได้ตำมปกติรวมท้ัง: 

• รอ้งไห้และหงุดหงิดมำกเกินปกติในเด็กเล็ก 

• ยอ้นกลับมำมีพฤติกรรมท่ีเลิกท�ำไปแล้ว (เชน่ เขำ้ห้องนำำไมทั่นหรอืปัสสำวะรดท่ีนอน) 

• ควำมกังวลและควำมเศรำ้มำกเกินปกติ 

• พฤติกรรมหงุดหงิดและแสดงออกในทำงท่ีไมดี่ในวัยรุน่ 

• หลีกเล่ียงกิจกรรมท่ีเคยชอบท�ำ 

• ปวดศีรษะหรอืปวดตัวอยำ่งไมมี่สำเหตุ

• กำรใชแ้อลกอฮอล์ สูบบุหรี่ หรอืยำอ่ืนๆ 

ควำมขัดแยง้
ภำยในและระหว่ำง
ประเทศ 

     หลักฐำนท้ังหมดยืนยนัว่ำผลกระทบท่ีเสยีหำยจำกสงครำมและควำมรุนแรงทำงกำรทหำรต่อสขุภำพ
จิตของเด็กและผู้ใหญ ่กำรเพิม่ข้้นของสภำวะ PTSD ซึ่ม้เศรำ้ ควำมวิตกกังวล และอำกำรแยกแยะไม่ออก 
(เชน่ เห็นภำพย้อนอดีตถ้งเหตกุำรณอั์นบอบชำำน้ัน ควำมรูส้ก้ตัดขำดกับสิง่ท่ีเกิดข้้นรอบตัว  ไมส่ำมำรถ
จ�ำได้ในชั่วขณะหน่้ง)93

     กำรบำดเจ็บของสมอง (Traumatic Brain Injury – TBI) เป็นปัญหำหลักของเด็กท่ีมำจำกพื้นท่ีขดัแยง้
และเพ่ิมโอกำสในกำรเกิดปัญหำสุขภำพจิตตำมมำ94 

     นับเป็นสิง่ส�ำคัญท่ีต้องเข้ำใจว่ำถ้งสิง่กระตุ้นให้เกิดควำมต้งเครยีดในสภำพแวดล้อมเหล่ำน้ีน้ันเชื่อม
ต่อกัน และผลกระทบในทำงท่ีไมดี่ของควำมรุนแรงน้ันผสมไปกับกำรขำดชอ่งทำงกำรบรกิำรสนับสนุน
ต่ำงๆ ท่ีเด็กต้องกำรเพื่อควำมอยูร่อดและรับมือกับควำมเครยีด 

     ควำมรุนแรงอยำ่งเป็นระบบน้ันเป็นควำมบอบชำำของเหยื่อ และส�ำหรับผู้ท่ีรักษำและชว่ยเหลือพวก
เขำด้วย95 ตัวอยำ่งหน่้งคือควำมรุนแรงแสนสำหัส กำรทรมำน กำรตกเป็นทำส ควำมรุนแรงทำงเพศ
อยำ่งเป็นระบบ และกำรคัดเลือกทหำรเด็กท่ีเกิดข้้นกับชนเผำ่ยำซึ่ดีิในตอนเหนือของประเทศอิรกัโดย
กลุ่มรฐัอิสลำม (ISIL/Da’esh) เกือบคร้่ง (รอ้ยละ 42.9) ของเหยื่อท่ีหนีมำได้น้ันแสดงอำกำรของสภำวะ 
PTSD ร้อยละ 39.5 ต้องทนอยูกั่บอำกำรซึ่ม้เศร้ำอยำ่งรุนแรง โดยในจ�ำนวนเหยื่อเหล่ำน้ี ผู้หญิงมีควำม
เป็นไปได้มำกกว่ำผู้ชำยท่ีจะต้องทนทกุขกั์บสภำวะ PTSD และอำกำรซึ่ม้เศร้ำอยำ่งรุนแรง กำรทรมำน
และควำมรุนแรงทำงเพศตัวท�ำนำยท่ีชดัเจนของกำรเกิดสภำวะ PTSD และอำกำรซึ่ม้เศร้ำท่ีเกิดรว่ม96
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Maryam เด็กห้ญิงิผูอ้พยพห้นค่วามีขัึ้ดแยง้ในภาคตะวันออกเฉีย่งเห้นอืขึ้องป็ระเที่ศิไนจ่เรย่วาดภาพขึ้อง Sayam Forage แคมีป์็ผูอ้พยพใน
แคว้นดิฟื้ฟื้าขึ้องป็ระเที่ศิไนเจอรใ์นวันท่ี่�  30  ม่ีนาคมี 2558
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4. ที่ำาความเข้าใจิป็ัจิจิัยเสุ่�ยงและป็ัจิจิัยป็้องกัน 

กรอบท่ี่� 10
ทัี่ศนิคติต่อความรุนิแรง 

	 ทัศนำคติ่ต่่อคว�มรุุนำแรุงนัำ�นำม่คว�มสำ�คัญต่่อก�รุ
หล่อหลอมปัจำจัำยเส่�ยงในำสภ�พื่แวด่ล้อมต่่�งๆ	ก�รุศึกษ�
รุะยะย�วในำ	9	ปรุะเทศโด่ย	Lansford	และคณ์ะในำปี	2560	
พื่บว่�	ก�รุท่�ชุีมชีนำยอมรัุบก�รุใช้ีคว�มรุุนำแรุงส�ม�รุถึ
เป็นำตั่วทำ�นำ�ยก�รุสรุ้�งวินัำยโด่ยใช้ีคว�มรุุนำแรุงของ
ผ้้ปกครุองได้่103เม่�อสังคมยอมรัุบก�รุใช้ีคว�มรุุนำแรุง
เด่็กจำะยอมรัุบและห�เหตุ่ผลให้กับก�รุใช้ีคว�มรุุนำแรุง	
โด่ยเฉัพื่�ะในำวิธ่ิท่�เป็นำก�รุสรุ้�งวินัำย104	 ผลก�รุศึกษ�
ยังแสด่งให้เห็นำว่�	 คว�มเชี่�อและทัศนำคติ่ของครุ้เก่�ยว
กับคว�มรุุนำแรุงเป็นำตั่วกำ�หนำด่รุะดั่บคว�มรุุนำแรุงท่�ใช้ีในำ
ห้องเรุ่ยนำของพื่วกเข�	 เพื่รุ�ะพื่วกเข�ม่อิทธิิพื่ลหลักต่่อ
ก�รุสถึ�ปนำ�ว่�	พื่ฤติ่กรุรุมใด่เหม�ะสมหรุ่อ	 “ปกติ่”	 ถึึง
แม้ว่�จำะไม่ม่ก�รุกรุะทำ�ใด่เกิด่ขึ�นำ	แต่่คว�มเช่ี�อของครุ้อ�จำ
เพิื่�มคว�มชุีกและคว�มถ่ึ�ของพื่ฤติ่กรุรุมก�รุกลั�นำแกล้งในำ
ห้องเรุ่ยนำ105

 พื้นฐำนของกิจกรรมท่ีมีประสทิธภิำพน้ันข้้นอยูก่ำรระบุ
ปัจจัยท่ีท�ำให้เด็กมีควำมเสี่ยงต่อควำมรุนแรงและปัญหำ
สขุภำพจิต และปัจจัยท่ีสำมำรถป้องกันพวกเขำจำกท้ังสอง
สิ่งน้ี นอกจำกน้ีแนวทำงแบบผสมผสำนจะช่วยลดควำม
เส่ียงและเพิ่มกำรป้องกันท่ีจะสนับสนุนให้ควำมพยำยำม
ในกำรป้องกันและตอบสนองน้ันประสบควำมส�ำเร็จ 

ปั็จิจัิยเสุ่�ยง 

 ปัจจัยเส่ียงบำงปัจจัยน้ันสอดคล้องกับควำมรุนแรงต่อ
เด็กบำงรูปแบบโดยเฉพำะ แต่โดยท่ัวไปแล้วควำมรุนแรง
หลำยรูปแบบมีปัจจัยเสี่ยงเดียวกัน ซ่้ึ่งสะท้อนถ้งควำมชุก
ของกำรตกเป็นเหยื่อท่ีมำกกว่ำหน่้ง (poly-victimization) 
ซึ่้่งเก่ียวข้องควำมรุนแรงหลำยรูปแบบ97 ควำมเส่ียง
สำมำรถเกิดข้้นได้ในระดับบุคคล ภำยในควำมสัมพันธ ์และ
ท่ัวท้ังชุมชนและสังคมเป็นไปตำมแนวคิดนิเวศวิทยำเชิง
สงัคม (social ecological model)98 เชน่เดียวกันตัวก�ำหนด
สภำวะสขุภำพจิตน้ันรวมถ้งปัจจัยหลำยอยำ่งทำงชวีวิทยำ 
ทำงจิตใจ สังคมและสิง่แวดล้อม99

 ปัจจัยระดับบุคลรวมท้ังลักษณะทำงชีวภำพและ
ประชำกรศำสตร์ท่ีเพิ่มควำมเสี่ยงท่ีเด็กหรือเยำวชนจะตก
เป็นเหยื่อของควำมรุนแรง อำทิ สถำนะเพศ อำยุ ระดับกำร
ศ้กษำตำำ รำยได้ตำำ ควำมพิกำรหรือประเด็นทำงสุขภำพ
จิตอ่ืนๆ อย่ำงกำรเป็นเลสเบี้ยน เกย์ ไบเซึ่กชวล และ
ทรำนส์เจนเดอร์ กำรใช้แอลกอฮอล์และสำรเสพติดท่ีเป็น
อันตรำย และกำรมีประวัติของกำรพบเจอกับควำมรุนแรง 
คุณลักษณะหลำยอย่ำงเหล่ำน้ีหล่อหลอมสุขภำพจิตโดย
รวม จ้งเป็นส่ิงส�ำคัญท่ีจะต้องพิจำรณำถ้งผลกระทบท่ีขยำย
กว้ำงจำกกำรมำบรรจบกันของควำมเหล่ือมลำำทำงสขุภำพ
จิตกับผลท่ีตำมมำ100 

 ปัจจัยท่ีเก่ียวกับควำมสมัพนัธเ์กิดข้้นจำกควำมสมัพนัธ์
กับบุคคลรอบขำ้ง คู่รกัและสมำชิกในครอบครวั ซ่้ึ่งรวมถ้ง
กำรขำดควำมม่ันคงทำงอำรมณ์ระหว่ำงเด็กกับพ่อแม่หรือ
ผู้ดูแล กำรเล้ียงดูท่ีไม่ดี สภำพครอบครัวผิดปกติและกำร
แยกจำก รวมท้ังกำรรวมกลุ่มท�ำกิจกรรมผิดกฎหมำย กำร
พบเห็นควำมรุนแรงระหว่ำงผู้ปกครองหรอืผู้ดแูล และกำร
แต่งงำนเร็วเกินไปหรือถูกบังคับให้แต่งงำน กำรสูญเสียพอ่
แมผู้่ปกครองหรือญำติใกล้ชดิ กำรมีแม่ท่ีมีสขุภำพจิตยำำแย่ 
และกำรใช้สำรเสพติดของผู้ดูแลน้ันเชื่อมโยงกับผลทำง
สขุภำพจิตท่ีเป็นไปในทำงท่ีไมดี่ของเด็ก101 

 ปัจจัยเสี่ยงระดับชุมชนหมำยถ้งกำรท่ีคุณลักษณะของ
พื้นท่ีอย่ำงโรงเรียน สถำนท่ีท�ำงำน และละแวกบ้ำนเพิ่ม

ควำมเสีย่งต่อควำมรุนแรงในวัยเด็ก ซึ่้่งรวมท้ังควำมยำกจน 
ประชำกรหนำแน่น ประชำกรชั่วครำว ควำมสำมัคคีใน
ชุมชนตำำ สภำพแวดล้อมทำงกำยภำพท่ีไมป่ลอดภัย อัตรำ
กำรเกิดอำชญำกรรมสูง และกำรมีอยูข่องกำรค้ำยำเสพติด
ในพื้นท่ี ผลกำรวิจัยพบว่ำเด็กมีควำมเสีย่งสูงข้้นท่ีจะพบเจอ
กับควำมรุนแรงท่ีหลำกหลำยเม่ืออยูใ่นควำมยำกจนรว่มกับ
มีปัจจัยเส่ียงทำงประชำกรศำสตรอ่ื์นๆ (อำทิ ครวัเรอืนท่ีมี
พอ่หรือแม่เล้ียงเด่ียว สถำนะของกำรชนกลุ่มน้อยหรอืกลุ่ม
ชำติพนัธุ)์ โดยไม่ข้น้อยูกั่บสภำพท่ีอยูอ่ำศัยของเด็กหรือกำร
ท่ีเด็กจะมีท่ีอยูอ่ำศัยหรอืไม1่02 

 ปัจจัยเส่ียงระดับสังคมคือมำตรฐำนทำงกฎหมำยและ
สังคมท่ีสร้ำงให้เกิดบรรยำกำศท่ีควำมรุนแรงน้ันได้รับกำร
ส่งเสริมหรือถูกท�ำให้เป็นเรื่องปกติ ซึ่้่งรวมถ้งมำตรฐำน
ทำงวัฒนธรรมท่ีแสดงให้เห็นว่ำ กำรใชค้วำมรุนแรงในกำร
แก้ปัญหำควำมขดัแย้งน้ันเป็นเรื่องปกติ หรอืท่ีกำรท่ีผู้ชำย
มีอ�ำนำจเหนือกว่ำผู้หญิงและเด็ก หรือท่ีเห็นว่ำสิทธิของ
ผู้ปกครองน้ันส�ำคัญกว่ำควำมเป็นอยู่ท่ีดีของเด็ก และยัง
รวมถ้งกำรท่ีนโยบำยทำงสขุภำพ เศรษฐกิจ กำรศ้กษำและ
สงัคมน้ันเก้ือกลูต่อควำมไมเ่ท่ำเทียมทำงเศรษฐกิจ เพศและ
สังคม กำรไม่มีกำรป้องกันทำงสังคมหรือมีแต่ไม่เพียงพอ 
กำรก�ำกับดูแลท่ีอ่อนแอ และกำรบงัคับใช้กฎหมำยท่ีไมดี่พอ
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 ภำวะฉุกเฉินอย่ำงสงครำม ภัยพิบัติทำงธรรมชำติ 
และกำรแพร่ะระบำดของโรคท�ำให้สังคมเปรำะบำงและ
กัดกรอ่นกำรสนบัสนุนต่ำงๆ ท่ีจะสำมำรถปกปอ้งเด็กๆ ภำย
ใต้สถำนกำรณ์ปกติ พ่อแม่ผู้ปกครองหรือผู้ใหญ่ท่ีมีควำม
ส�ำคัญต่อเด็กอำจเสยีชวิีต ถกูท�ำใหพ้กิำร หรอืบอบชำำ และ
เด็กอำจต้องมีควำมรบัผิดชอบในกำรดแูลผู้ใหญ ่

 โรงเรียนซ่้ึ่งเป็นพื้นท่ีป้องกันในหลำยด้ำนท่ีเปิดประตู
ไปสู่กำรได้รับควำมช่วยเหลือด้ำนสุขภำพจิตและจิตสังคม
อำจถูกปิด เสียหำย หรือเป็นเป้ำในกำรโจมตีทำงทหำร เด็ก
มักสูญเสียโอกำสในกำรเล่นและสร้ำงสมัพนัธกั์บเพื่อนเม่ือ
ครอบครวัถกูบงัคับให้ออกไปจำกท่ีอยูอ่ำศัย หรอืถูกบังคับ
ให้ล็อคดำวน์ พรอ้มๆ กับกำรท่ีพื้นท่ีปลอดภัยในชุมชนน้ัน
หำยไป 

 แนั้วทางท่�ป็ัจจ้ยท้�งหม่ด้เหล่่านั้่�ม่่ป็ฏ่ิส้ม่พ้นั้ธ์์ข้าม่ไป็
ม่าในั้ทกุระด้้บของแนั้วคุ่ด้น่ั้เวศว่ทยาเชีง่สง้คุม่น้ั้�นั้ม่คุ่วาม่
สำาคุ้ญ่เท่าเท่ยม่ก้บอ่ทธ่์พล่ของป็ัจจ้ยใด้ป็ัจจ้ยหนึั้�งในั้
ระด้้บเด้ย่ว 

ปั็จิจัิยป้็องกัน

 ป็ัจจ้ยป็้องก้นั้สาม่ารถึแบ่งออกเป็็นั้ 3 จำาพวกด้้งนั้่� 
ป็จัจ้ยเก่�ยวก้บต้้วเด็้ก ป็จัจ้ยเก่�ยวก้บคุรอบคุรว้ แล่ะป็จัจ้ย
ท่�นั้อกเหนืั้อจากคุรอบคุรว้

กรอบท่ี่� 11
สุุขภาพจิิตกับสุงคราม “เม่�อเวลาผ่านิไป [ความรุนิแรง] 
ได้็กลายเป็นิสุ่วนิหนึิ�งของตัวฉัันิ”
	 ม่หลักฐ�นำเพิื่�มขึ�นำม�กม�ยท่�แสด่งให้เห็นำถึึงผลกรุะทบ
ต่่อสุขภ�พื่จิำต่ของเด่็กท่�เกิด่จำ�กก�รุเปล่�ยนำแปลง
โครุงสรุ้�ง	ม�ต่รุฐ�นำ	 และบทบ�ทท�งสังคมรุะหว่�ง
สงครุ�ม	ก�รุศึกษ�หล�ยชิี�นำกล่�วถึึงก�รุเปล่�ยนำแปลง
ของพื่ฤติ่กรุรุมท�งเพื่ศ	รุวมทั�งก�รุม่เพื่ศสัมพัื่นำธ์ิเร็ุว
และก�รุแต่่งง�นำในำเด่็ก	 เด่็กท่�ถ้ึกบังคับให้ย้�ยถิึ�นำฐ�นำ
และถ้ึกแยกจำ�กพ่ื่อแม่อ�จำจำะต้่องพื่บกับคว�มเส่�ยงท่�
เพิื่�มขึ�นำท่�จำะถ้ึกแสวงห�ผลปรุะโยชีน์ำ	 ม่พื่ฤติ่กรุรุมท�ง
เพื่ศท่�ม่คว�มเส่�ยงส้ง	 ก�รุติ่ด่เช่ี�อโรุคติ่ด่ต่่อท�งเพื่ศ
สัมพัื่นำธ์ิ	 และก�รุตั่�งครุรุภ์ในำวัยรุุ่นำ106	 คว�มส้ญเส่ยท่�
เกิด่จำ�กก�รุเป็นำทห�รุเด่ก็นัำ�นำรุ้�ยแรุงม�ก	ในำก�รุศึกษ�
หล�ยชิี�นำพื่บว่�	 เด่็กเหล่�น่ำ�ได่้เล่�ถึึงกรุะบวนำก�รุในำก�รุ
ปล้กฝัังคว�มเช่ี�อและวิธ่ิก�รุควบคุม	รุวมทั�งก�รุท�รุุณ์
กรุรุมท�งรุ่�งก�ยและจิำต่ใจำอย่้เป็นำปรุะจำำ�	 ก�รุทรุม�นำ	
และก�รุทำ�ใหเ้ห็นำว่�คว�มรุุนำแรุงเปน็ำเรุ่�องปกต่1ิ07	ซึึ่�งเด่ก็
คนำหนึำ�งได่อ้ธิิบ�ยว่�	“เม่�อเวล�ผ่�นำไป	[คว�มรุุนำแรุง]	ได่้
กล�ยเป็นำส่วนำหนึำ�งของตั่วฉัันำ”108   

กรอบท่ี่� 12 
สุุขภาพจิิตของเด็็กและความรุนิแรงในิซิึมบับเว

	 ก�รุศึกษ�แรุกในำซึ่ิมบับเวท่�ปรุะเมินำปัจำจัำยเส่�ยง
สำ�หรัุบคว�มรุุนำแรุงท�งอ�รุมณ์์และท�งรุ่�งก�ยในำวัย
เด่็ก	(ใช้ีข้อม้ลตั่วแทนำรุะด่ับปรุะเทศ)	พื่บคว�มเช่ี�อมโยง
อย่�งหนัำกแน่ำนำรุะหว่�งสุขภ�พื่จิำต่ท่�ยำ��แย่กับพื่ฤติ่กรุรุม
ท่�เป็นำอันำต่รุ�ย	ซึึ่�งต่รุงกบัก�รุศกึษ�รุะด่บัส�กล	Chigiji	
และคณ์ะย่นำยันำว่�	 ปัจำจัำยเส่�ยงสำ�คัญต่่อก�รุปรุะสบกับ
คว�มรุุนำแรุงสำ�หรุับเด่็กผ้้หญิงค่อก�รุปรุะสบกับก�รุ
ท�รุุณ์กรุรุมท�งจิำต่ใจำก่อนำอ�ยุ	13	 	 ปี	ก�รุม่ผ้้ใหญ่ในำ
ครุอบครัุวท่�เจ็ำบป่วย	สถึ�นำะท�งสงัคมและเศรุษฐกจิำ	และ
อ�ยุ	ปัจำจัำยเส่�ยงสำ�หรัุบเด่ก็ผ้้ชี�ยรุวมถึึงคว�มสมัพัื่นำธ์ิ
กับเพ่ื่�อนำและสถึ�นำะท�งสังคมและเศรุษฐกิจำ	 ในำขณ์ะท่�
ปัจำจัำยป้องกันำนัำ�นำรุวมถึึงก�รุม่ครุ้ท่�ใส่ใจำและสม�ชิีกในำ
ชุีมชีนำท่�ส�ม�รุถึไว้ใจำได่	้ปัจำจัำยเส่�ยงต่่อก�รุท�รุุณ์กรุรุม
ท�งอ�รุมณ์์นัำ�นำแต่กต่่�งกันำไป	แต่่รุวมถึึงคว�มสัมพัื่นำธ์ิ
ในำครุอบครุวั	ตั่วแปรุเก่�ยวกับครุ้และโรุงเรุ่ยนำ	สถึ�นำะท�ง
สังคมและเศรุษฐกิจำ	คว�มไว้ว�งใจำและคว�มมั�นำคงในำ
ชุีมชีนำ109 

กรอบท่ี่� 13 
กลยุที่ธ์์การรับม่อกับปัญหาของเด็็กเม่�อพบเจิอกับ
ความรุนิแรง 

	 ผลง�นำวิจัำยได้่เน้ำนำยำ��ถึึงบทบ�ทสำ�คัญของกลยุทธ์ิ
ในำก�รุควบคุมอ�รุมณ์์เพ่ื่�อรัุบม่อกับปัญห�	 ซึึ่�งผลง�นำ
วิจำัยทั�งหล�ยได้่ให้คำ�นิำย�มว่�	 คว�มส�ม�รุถึในำก�รุ
เพิื่�มหรุ่อลด่อ�รุมณ์์ต่�มคว�มต่้องก�รุ	 อันำเป็นำวิธ่ิก�รุ
ท่�จำะปอ้งกันำต่นำเองจำ�กอ�ก�รุท�งสขุภ�พื่จำติ่ท่�เกิด่จำ�ก
ก�รุเผชิีญหน้ำ�กับคว�มรุุนำแรุงหล�กหล�ยรุ้ปแบบ	เด่ก็ท่�
คิด่ว่�ต่นำส�ม�รุถึรัุบม่อท�งอ�รุมณ์์ได่นั้ำ�นำม่อ�ก�รุท�ง
สุขภ�พื่จิำต่น้ำอยกว่�	กลยุทธ์ิในำก�รุรัุบม่อกับปัญห�ของ
เด่็กเองช่ีวยเป็นำกันำชีนำจำ�กผลกรุะทบอันำรุ้�ยแรุงท่�เกิด่
จำ�กก�รุปรุะสบกับคว�มรุุนำแรุง	ทั�งในำส่วนำท่�เป็นำกลยุทธ์ิ
ในำก�รุป้องกันำและรัุกษ�111  

 ปัจจัยเก่ียวกับตัวเด็กรวมถ้งกำรปรับตัวของเด็ก 
บุคลิกลักษณะ กำรมองโลกในแง่ดีและวิธีกำรรับมือกับ
ปัญหำ เช่นเดียวกับกำรท่ีเด็กท�ำควำมเข้ำใจและประเมิน
สถำนกำรณ์รอบตัว ปัจจัยป้องกันเพิ่มเติมท่ีถูกกล่ำวถ้งใน
ผลกำรศ้กษำต่ำงๆ มีดังน้ี ควำมเชื่อม่ันในตนเอง ควำม
สำมำรถในตนเอง กำรมีบุคลิกลักษณะและรูปลักษณ์
ภำยนอกท่ีน่ำด้งดูด พรสวรรค์ส่วนตัว ศำสนำท่ีนับถือ 
กำรได้เปรียบทำงสังคมและเศรษฐกิจ โอกำสท่ีดีทำงกำร
ศ้กษำและกำรงำน และกำรปฏิิสัมพันธกั์บผู้คนและสภำพ
แวดล้อมท่ีเป็นไปในแง่ดีต่อพัฒนำกำร110 ซึ่้่งสำมำรถพูด
ได้ว่ำเด็กท่ีมีโอกำส ได้รบักำรสนับสนุนและควำมม่ันใจน้ัน
เกิดจำกวัยเด็กท่ีปลอดภัยและได้รบักำรใสใ่จดูแล 
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 ควำมยืดหยุ่นคือหัวใจหลักท่ีอำจก�ำหนดว่ำเด็กคนใด
จะเผชิญกับผลกระทบท่ีเสียหำยอันเป็นกำรตอบสนองต่อ
ควำมรุนแรงท่ีพบเจอได้น้อยกว่ำ112  ควำมยืดหยุน่น้ันเก่ียว
กับศักยภำพของบุคคลท่ีจะน�ำพำตนเองไปสู่ทรัพยำกร
ต่ำงๆ ท่ีจะส่งเสริมและรักษำสุขภำพและสุขภำวะของตน 
ซึ่้ง่มำจำกลักษณะสว่นตัวและกำรหล่อหลอมของวัฒนธรรม
และสภำพแวดล้อม ผลจำกกำรศ้กษำทำรก เด็กและ
เยำวชนท่ีมีควำมยดืหยุน่ท่ีพบเจอกับควำมรุนแรงในชุมชน
พบสิ่งท่ีสอดคล้องกันคือกำรระบุปัจจัยป้องกันท่ีส�ำคัญต่อ
พฒันำกำรดังน้ี กำรมีผู้ใหญท่ี่ใสใ่จ กำรมีพื้นท่ี “ปลอดภัย” 
ในชุมชน และทรัพยำกรภำยในตัวเด็กเอง ยังมีหลักฐำน
ท่ีแสดงให้เห็นว่ำ ผลกระทบจำกปัจจัยเสี่ยงทำงสภำพ
แวดล้อมต่อเด็กและเยำวชนสำมำรถลดลงหรือป้องกันได้
โดยกำรช่วยสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับควำมยืดหยุ่นในตัว
เด็กเอง113  

 ป็ัจจ้ยเก่�ยวก้บคุรอบคุร้วรวมถ้งควำมเข้มแข็งและ
ธรรมชำติของควำมสัมพนัธข์องเด็กกับพอ่แม่ผู้ปกครอง พี่
น้อง และสมำชิกคนอ่ืนๆ ของครอบครัว ทรัพยำกรท่ีช่วย
ป้องกันท่ีส�ำคัญท่ีสุดในกำรช่วยให้เด็กรับมือกับกำรเผชิญ
กับควำมรุนแรงคือกำรมีสัมพันธ์ท่ีแข็งแกร่งกับผู้ใหญ่ท่ีมี
ควำมมีสำมำรถ ใสใ่จดแูลและมองโลกในแง่ดี  ซึ่้่งบอ่ยคร้ัง
คือพอ่แม่ผู้ปกครองของเด็กเอง เม่ือมีกำรเล้ียงดท่ีูดีจำกแม่
หรอืพอ่หรือผู้ใหญท่ี่มีควำมส�ำคัญต่อตัวเด็ก พฒันำกำรทำง
ระบบประสำทและสงัคมของเด็กจะสำมำรถเติบโตต่อไปได้
แม้ในชว่งเวลำแหง่ควำมทุกขย์ำก 

สุาระสุำาคัญ

• พ่ื่�นำฐ�นำของก�รุด่ำ�เนิำนำก�รุท่�ม่ปรุะสิทธิิผลต่่อ
ก�รุป้องกันำและต่อบสนำองต่่อคว�มรุุนำแรุงในำวัย
เด่็กและผลกรุะทบต่่อสุขภ�พื่จิำต่นัำ�นำขึ�นำอย่้กับก�รุ
กำ�หนำด่ปัจำจัำยท่�พื่�ให้เด็่กไปอย่้ในำคว�มเส่�ยงและ
ปัจำจัำยท่�จำะช่ีวยปกป้องพื่วกเข�	

• ส�ม�รุถึพื่บปัจำจัำยเส่�ยงได่้ในำทุกรุะด่ับทั�งรุะด่ับ
บุคคล	ครุอบครุวั/คว�มสมัพัื่นำธ์ิ	ชุีมชีนำและสงัคม	

• ปฏิิกิริุย�รุะหว่�งปัจำจัำยเส่�ยงต่่�งๆ	 ในำทั�วทุกรุะด่ับ
นัำ�นำม่คว�มสำ�คัญเท่�เท่ยมกับอิทธิิพื่ลของปัจำจัำย
ใด่ปัจำจัำยหนึำ�งในำรุะด่ับเด่่ยว	

• ปัจำจัำยป้องกันำส�ม�รุถึแบง่ออกเป็นำ	3	จำำ�พื่วกด่งัน่ำ�	
ปัจำจัำยเก่�ยวกับตั่วเด่็ก	 ปัจำจัำยเก่�ยวกับครุอบครุัว	
และปัจำจัำยท่�นำอกเหน่ำอจำ�กครุอบครัุว

วัยรุน่ห้ญิงิท่ี่�เข้ึ้ารบัการสนบัสนุนจาก The Hub ศูินยช์้ำว่ยเห้ลือ
เด็กและวัยรุน่ในกรุงเที่พ (ป็ระเที่ศิไที่ย) The Hub ดำาเนนิการ
โดยมูีลนธิสิายเด็กดแูลจัดห้าอาห้าร ห้อ้งอาบนำา การรกัษา
พยาบาล และการศิก้ษาแก่เด็กและวัยรุน่ท่ี่�ป็ระสบป็ญัิห้าใน
พื�นท่ี่�ใกล้เค่ยง 

© มูีลนธิสิายเด็ก

 กำรศ้กษำของแม่เป็นปัจจัยป้องกันหน่้งท่ีอำจมีบทบำท
หลักในกำรลดควำมเส่ียงท่ีสัมพนัธกั์บปัญหำท้ังในและนอก
ครอบครัว114 ตัวอยำ่งเชน่ กำรศ้กษำของแม่ท่ีตำำในประเทศ
รำยได้สูงน้ันเชื่อมโยงกับควำมเสี่ยงท่ีเพิ่มข้้นต่อปัญหำ
ด้ำนระบบประสำท พฤติกรรมและอำรมณ์ในวัยเด็ก115 
แม่ท่ีมีกำรศ้กษำสูงแต่อยู่ในสภำพแวดล้อมท่ีมีทรัพยำกร
อันยำำแย่มีควำมเป็นไปได้ท่ีจะมีปฏิิสัมพันธอั์นมีคุณภำพดี
กว่ำและมีควำมรูเ้ก่ียวกับพฒันำกำรมำกกว่ำ และสำมำรถ
ให้กำรกระตุ้นท่ีบ้ำนท่ีมีคุณภำพมำกกว่ำ และมีควำมน่ำ
จะเป็นท่ีจะมีหนังสืออยู่ท่ีบ้ำนมำกกว่ำ กำรผสมผสำนกำร 
กระตุ้นพัฒนำกำรเด็กเข้ำกับกำรกระตุ้นทำงสุขภำพและ
โภชนำกำรมีผลต่อประสิทธิภำพกำรป้องกัน อันรวมท้ังใน
สภำพแวดล้อมด้ำนมนุษยธรรม 

 ป็จัจ้ยท่�นั้อกเหนืั้อจำกครอบครวัรวมถ้งกำรมีสมัพนัธท่ี์
ดีและกำรสนับสนุนทำงสังคมจำกเพื่อนหรือผู้ใหญร่อบข้ำง
อย่ำงครูและผู้น�ำชุมชน เป็นท่ีประจักษ์ว่ำสภำพแวดล้อม
เชงิบวกของโรงเรียนสำมำรถป้องกันกำรเกิดปัญหำสุขภำพ
จิตและกำรตกเป็นเหยื่อโดยเพื่อนๆ แม้แต่ในท่ีท่ีมีควำม
รุนแรงในชุมชนระดับสูง โดยท่ัวไปนักเรียนท่ีต้องประสบ
กับควำมรุนแรงในชุมชนรว่มกับกำรมีสภำพแวดล้อมเชงิลบ
ของโรงเรียนแสดงออกถ้งพฒันำกำรแย่ท่ีสดุ116 กำรปฏิิบติั
ตำมวิถีทำงวัฒนธรรม มำตรฐำนสงัคม และกรอบกฎหมำย
ท่ีสำมำรถป้องกันกำรเลือกปฏิิบติัน้ันมีสว่นส�ำคัญด้วย 
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ภาพเด็กยิ�มีเป็น็ภาพเห้มืีอนตนเองท่ี่�วาดโดยเด็กท่ี่�เขึ้า้รว่มีกิจกรรมีศิลิป็ะบำาบดัท่ี่� Beautiful Gate ศูินยฟ์ื้้� นฟื้สูำาห้รบัเด็กท่ี่�ถูกูที่ารุณกรรมีและ
ถูกูที่อดทิี่�งในยา่น Lower Crossroads ขึ้องเมืีองเคป็ที่าวน์
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5. สิุ�งท่ี่�เป็็นผลสุำาเร็ุจิ ห็ลักฐานท่ี่�แสุด็งให้็เห็็นถึึงการุป้็องกันและการุตอบสุนองท่ี่�ม่
ป็รุะสิุที่ธิภาพ 
 “เหยื�อไม่ต้่้องการใหป้็ระสบการณ์์ท่�เก่ด้ขึ�นั้น่ั้ยาม่ชีว่่ต้
ท้�งชี่ว่ต้ของพวกเขา ทำาไม่เราถึึงอยู่ในั้ระบบท่�ทำาให้ฉ้ันั้
ต้้องรู้สึกล่ะอายใจก้บส่�งผ่ด้ท่�คุนั้อื�นั้ทำาก้บฉ้ันั้ ทำาไม่เรา
ถึึงเป็็นั้คุนั้ท่�ต้้องหล่บซ่่อนั้เพราะคุวาม่อ้บอาย ฉ้ันั้จะไม่่
ใหโ้อกาสคุนั้ท่�ทำาก้บฉ้ันั้เป็น็ั้ผูเ้ขย่นั้เรื�องราวชีว่่ต้ของฉ้ันั้” 
Sophie ผูร้อดช้ำวิ่ตและผูท้ี่ำางานสนับสนุน (เคนยา)117  

 ปัจจุบันมีข้อมูล งำนวิจัย และหลักฐำนเก่ียวกับกำร
ด�ำเนินกำรท่ีป้องกันและตอบสนองต่อควำมรุนแรงต่อเด็ก
มำกกว่ำท่ีเคยมีในอดีตท่ีผ่ำนมำ118 องค์กำรอนำมัยโลก
ตระหนักถ้งหล้่กฐานั้ท่�เพ่�ม่ม่ากขึ�นั้ของการด้ำาเน่ั้นั้การท่�
ม่ป่็ระสท่ธ่์ภาพแล่ะคุุ้ม่ทนุั้เพ่ือสง่เสริมสขุภำพจิตเด็ก และ
เพื่อป้องกันและรักษำอำกำรทำงสุขภำพจิตตำมท่ีเห็นได้
จำกรำงำยท่ีชื่อว่ำ Mental Health Action Plan 2013 - 
2020119  องค์กำรอนำมัยโลกเองมีโครงกำรท่ีมุง่สรำ้งควำม
เข็มแข็งให้กับระบบกำรดูแลสุขภำพจิตและกำรจัดหำกำร
ด�ำเนินกำรด้ำนจิตสงัคม เพื่อสง่เสรมิ ป้องกัน และดแูลเด็ก
และเยำวชน120

 คณะกรรมำธิกำรแลนเซึ่็ทว่ำด้วยสุขภำพจิตโลกและ
กำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนได้ระบุกำรด�ำเนินกำรท้ังหลำยท่ี
จ�ำเป็นในกำรป้องกันโรคทำงจิตและกำรใช้สำรเสพติด    
รวมท้ังกำรจัดกำรกำรดูแลรักษำเพื่อให้ฟื้ นฟูได้เร็วข้้น121 
คณะกรรมำธิกำรฯ ได้ยำำถ้งการด้ำาเน่ั้นั้การรูป็แบบใหม่่ท่�
ม่คุ่วาม่เป็น็ั้ไป็ได้้ท่�จะขยายการด้ำาเน่ั้นั้การและท่ีสำมำรถ
จัดท�ำได้ผ่ำนระบบสุขภำพท่ัวไปหรือผ่ำนช่องทำงอ่ืนๆ ท่ี
มีอยูแ่ล้ว 

 กำรด�ำเนินกำรเชิงป้องกันท่ีเน้นไปท่ีสุขภาพจ่ต้แม่ ่
ป็ฏ่ิส้ม่พ้นั้ธ์์ระหว่างแม่่แล่ะลู่ก แล่ะการเล่่นั้แล่ะการกระ
ตุ้้นั้มีผลท่ีดีในระยะยำวท้ังส�ำหรบัทำรกและแม ่กำรด�ำเนนิ
กำรท่ีสนับสนุนกำรให้นมแม่ต้ังแต่แรกเริม่และสัมผัสใกล้ชดิ
กับแม่ และเพิ่มกำรตอบสนองของแม่น้ันมีควำมส�ำคัญยิ่ง 
เพรำะเป็นกำรสร้ำงควำมผูกพันทำงอำรมณ์และลดควำม
เสี่ยงต่อกำรกระท�ำผิดต่อเด็ก นอกจำกน้ีการศึกษาของ
พอ่แม่แ่ล่ะการด้ำาเน่ั้นั้การท่�ม่อ่งค์ุป็ระกอบหล่ากหล่าย(ท่�
รวม่การสน้ั้บสนุั้นั้จากคุรอบคุรว้ การศกึษาก่อนั้ว้ยเรย่นั้ 
ท้กษะการเล่่�ยงดู้ แล่ะการดู้แล่เด็้ก)แสดงถ้งควำมเป็นไป
ได้ในกำรปอ้งกันกำรกระท�ำผดิต่อเด็กและลดปญัหำสขุภำพ
จิตในเด็กท่ีประสบกับควำมทุกข์ยำก และเด็กท่ีได้รบัผลกระ
ทบจำกกำรขดัแยง้ทำงอำวุธ122 

 กำรวิเครำะห์อภิมำนจำกกรณีศ้กษำ 193 รำยท่ีท�ำกำร
ศ้กษำโดย Patel และคณะส�ำหรับคณะกรรมำธิกำรแลนเซ็ึ่ท 
รำยงำนถ้งควำมเชื่อมโยงอย่ำงหนักแนน่ระหว่ำงอาการซ่มึ่
เศรา้ของแม่่กับปัญหำสุขภำพจิตท่ีเพิ่มข้้น (ท้ังท่ีเกิดจำก

ภำยในและภำยนอก) ของเด็ก และมีหลักฐำนอยำ่งชดัเจน
ว่ำกำรด�ำเนินกำรท่ีส่งเสริมสุขภำพจิตของแม่ชว่ยลดปัญหำ
ท้ังท่ีเกิดจำกภำยในและภำยนอกของเด็ก และช่วยลด
อำกำรแรกเริ่มของปัญหำสุขภำพจิตในเด็กโคุรงการเย่�ยม่
บ้านั้ส�ำหรับคุณแม่มือใหม่และทำรกมีประโยชน์มำก โดย
เฉพำะเม่ือมีกำรตรวจพบและรักษำอำกำรซ้ึ่มเศร้ำของแม ่
และมีกำรจัดหำกำรด�ำเนินกำรทางจ่ต้ส้งคุม่เป็นส่วนหน่้ง
ของบรกิำรดูแลก่อนและหลังคลอด123 

 กำรลงทุนในกำรด�ำเนินกำรเก่ียวกับกำรเล้ียงลูกและ
สวัสดิภำพเด็กน้ันส�ำคัญอยำ่งยิง่ยวดในกำรท่ีจะทล่ายวงจร
อ้นั้เป็็นั้พ่ษรา้ยของการส่งต่้อคุวาม่รุนั้แรง คุวาม่ยากจนั้ 
แล่ะคุวาม่เจ็บป็ว่ยทางสขุภาพจ่ต้จากรุน่ั้สูรุ่น่ั้ กำรด�ำเนิน
กำรท่ีเก่ียวกับกำรเล้ียงดูมุ่งท่ีจะปรับเปล่ียนแง่มุมต่ำงๆ 
ของกำรเล้ียงดูบุตรท่ีอำจก่อให้เกิดควำมเส่ียง อำทิ สง่เสรมิ
กำรสร้ำงวินัยท่ีไม่ใช้ควำมรุนแรงหรือกำรแก้ไของค์ควำม
รู้ของผู้ปกครองเก่ียวกับผลกระทบท่ีอำจเกิดข้้นจำกควำม
รุนแรงต่อพัฒนำกำรของเด็ก สมำคมจิตวิทยำอเมริกันได้
ทดสอบโครงกำรป้องกันท่ีมุ่งเน้นไปท่ีครอบครัว และพบ
ว่ำเกิดผลได้จริง ในขณะท่ีหลำยโครงกำรได้แสดงให้เห็น
ว่ำคุ้มต้นทนุ124 ตัวอยำ่งเชน่โครงกำรเยีย่มบ้ำนขององค์กร 
Nurse-Family Partnership ในประเทศสหรัฐอเมริกำแสดง
ให้เห็นว่ำสำมำรถประหยดัเงินได้ 3-6 เหรยีญสหรฐัต่อทุกๆ  
หน่้งเหรยีญท่ีลงทนุลงไป125 

 คณะกรรมำธิกำรแลนเซ็ึ่ทยังพบว่ำ กำรด�ำเนินกำร
ส�ำหรบัเด็กวัยหัดเดินท่ีมีกำรเจริญเติบโตในภำวะแคระแกรน 
ท่ีได้รับกำรกระตุ้นทำงจิตสังคมและกำรสนับสนุนในกำร
เล้ียงดูน�ำไปสู่ผลลัพธ์ในกำรท�ำหน้ำท่ีของผู้ใหญ่และใน
ตลำดแรงงำนในอนำคต ส่วนกำรฝึกหัดทักษะชีวิตใน
โรงเรียนท่ีมุ่งเน้นไปท่ีพัฒนำกำรทำงสังคมและทักษะทำง
อำรมณ์ กำรแก้ปัญหำ และวิธีกำรรับมือกับปัญหำเป็นวิธี
กำรท่ีดีท่ีสุดในกำรสร้ำงควำมสำมำรถทำงอำรมณ์และ
สงัคมส�ำหรบัเด็กทกุชว่งอำยุ126 

 ส่วนของกำรดูแล รักษำ และฟื้ นฟูปัญหำสุขภำพจิต
ของเด็กในสภำพแวดล้อมท่ีมีทรัพยำกรตำำ กำรด�ำเนินกำร
พื้นฐำนส�ำหรบัเด็กควรรวมถ้งกำรฝึกอบรมทักษะกำรเล้ียง
ดูบุตร  ซ่้ึ่งเกิดผลดีต่อเด็กท่ีมีปัญหำด้ำนทำงพัฒนำกำร 
พฤติกรรม และอำรมณ1์27 

 ตัวอย่ำงของรูป็แบบการฟื้้� นั้ฟืู้ท่�ชุีม่ชีนั้เป็นแนวทำง
ท่ีใช้เร่ืองของสิทธิเป็นพื้นฐำน ซ่้ึ่งก่อร้ำงข้้นจำกควำมเข้ม
แข็งตำมธรรมชำติของชุมชน โดยให้ผู้พิกำร สมำชิกใน
ครอบครัวและอำสำสมัครมีส่วนร่วม แนวทำงเช่นน้ีควร
ได้รับกำรสนับสนุนจำกเจ้ำหน้ำท่ีสำธำรณสุขในท้องถ่ิน 
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เพ่ือรวมเข้ำกับกำรบริกำรกระแสหลักในกรณีท่ีเป็นไปได้ 
แนวทำงต่ำงๆ ควรได้รบักำรปรับแต่งให้เหมำะสมกับควำม
ต้องกำรและทรพัยำกรในท้องถ่ิน

 หลักฐำนท่ีประจักษ์เก่ียวกับโครงกำรฟื้ นฟูในชุมชน
ส�ำหรับเด็กท่ีมีพัฒนำกำรล่ำช้ำและควำมผิดปกติทำง
พฒันำกำรเน้นท้ังในเรื่องกำรยอมรบัจำกชุมชนท้องถ่ินและ
ประโยชน์ท่ีพวกเขำจะได้รบั128  นอกจำกน้ียังมีหลักฐำนท่ี
สนับสนุนกำรใช้แนวทำงเพื่อนช่วยเพื่อน (peer support 
groups) ส�ำหรับท้ังผู้ปกครองและเด็ก และกำรบริกำร
ชัว่ครำวระยะสัน้ส�ำหรบัเด็กท่ีมีควำมพกิำรทำงจิตสงัคม129 

 “ในั้อด้่ต้เม่ื�อโด้นั้กล้่�นั้แกล้่งโด้ยเด็้กคุนั้อื�นั้ๆ ฉ้ันั้จะ
ก้าวรา้วม่าก แต่้ท่�ป็รกึษาป็ระจำาหมู่่บ้านั้ชี่วยฉ้ันั้ได้้ม่าก 
ต้อนั้นั้่�ฉ้ันั้สาม่ารถึร้บม่ือก้บสถึานั้การณ์์แล่ะผู้คุนั้ต่้างๆ 
ได้้”เด็กห้ญิงิจาก SOS Children’s Village131  

 ช่วงวัยเด็กตอนปลำยและวัยรุ่นเสนอโอกำสท่ีมำกข้้น
ในกำรบรรเทำผลกระทบท่ีเกิดจำกควำมเสียหำยในวัยเยำว์ 
สรา้งคุวาม่ยดื้หยุน่ั้และผลอันเป็นอันตรำยของอำกำรต่ำงๆ 
ท่ีเริม่จะเกิดข้้นในชว่งเวลำน้ี กำรด�ำเนินกำรเพื่อเสรมิควำม
แขง่แกรง่ให้กับควำมสำมำรถทำงสังคมและอำรมณ ์ซึ่้่งมัก
เน้นไปท่ีกำรส่งเสริมกำรควบคุมอำรมณ์ ท่ีรวบรวมออก
มำเปน็กำำรเรยีนรูด้้ำนทักษะชวิีต กำรมีสติ หรอืแมแ้ต่กำร
ฝึกโยคะ สำมำรถมีผลในเชงิป้องกันได้132 ในขณะเดียวกัน
พ่อแม่ผู้ปกครองและสมำชิกในครอบครัวคนอ่ืนๆ เพื่อน 

โรงเรียน และชุมชนสำมำรถสร้ำงกลุ่มคนวงในท่ีมีควำม
ส�ำคัญในกำรคุ้มครองวัยรุ่น กำรด�ำเนินกำรท่ีเก่ียวกับกำร
ให้ค�ำปร้กษำในเชิงบวกและโอกำสในกำรด�ำรงชีวิตสำมำรถ
สง่ผลท่ีเป็นประโยชน์ได้ด้วย 

 โครงกำร Helping Adolescents Thrive อันเป็นควำม
ร่วมมือระหว่ำงองค์กำรอนำมัยโลกและองค์กำรยูนิเซึ่ฟท่ี
มุ่งจะใหค้�ำเนะน�ำในกำรจัดต้ังโครงกำรส�ำหรบัยุทธศำสตร์
ท่ีเน้นชุมชน ครอบครัว และวัยรุน่ เพื่อกำรสง่เสรมิสขุภำพ
จิต กำรป้องกันปัญหำสุขภำพจิต และกำรลดกำรท�ำร้ำย
ตนเองและพฤติกรรมเส่ียงต่ำงๆ ของวัยรุน่133 

 การด้ำาเน่ั้นั้การทางการเรย่นั้รูท้างส้งคุม่แล่ะอารม่ณ์์
ท่�เป็็นั้สากล่(Universal Socio-Emotional Learning – 
SEL) ท่ีชุมชนและโรงเรียนสนับสนุนหน้ำท่ีในเชิงสังคมและ
อำรมณ์ของเด็ก ปรับปรุงผลกำรเรียน และลดพฤติกรรม
เสี่ยงท่ีรวมถ้งกำรสูบบุหรี่และกำรต้ังครรภ์ในวัยรุ่น กำร
ด�ำเนินกำรด้ำน SEL น้ีสำมำรถจัดท�ำได้โดยเพื่อน ครูและ
ท่ีปร้กษำ โดยผสมผสำนเข้ำไปกับโครงกำรกิจกรรมวัยรุ่น
อ่ืนๆ หรือหลักสูตรของโรงเรียน (ตัวอย่ำงเช่น โครงกำร 
HealthWise ในแอฟริกำใต้)134 

 กำรด�ำเนนิกำรท่ีมปีระสทิธภิำพมำกท่ีสดุใชแ้นั้วทางแบบ
ท้�วท้�งโรงเรย่นั้ ซึ่้ง่ SEL น้ันได้รบักำรสง่เสรมิอยูใ่นพนัธกิจของ
โรงเรียนและสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพและสังคมท่ีส่ง
เสรมิและสนับสนุนสุขภำพจิตท่ีดี ซึ่้่งเจ้ำหน้ำท่ี นักเรยีน ผู้

กรอบท่ี่� 14 
Waves for Change (W4C) ประเที่ศแอฟริกาใต้ 

 “Waves for Change สอนั้ให้ฉ้ันั้เป็็นั้อ่สระแล่ะม่่
คุวาม่หว้งสำาหรบ้ว้นั้พรุง่นั้่� หากฉ้ันั้ล้่ม่ฉ้ันั้รูว่้าฉ้ันั้จะล่กุ
ขึ�นั้ยืนั้ได้้อ่กคุร้�ง ชีว่่ต้น้ั้�นั้เต็้ม่ไป็ด้้วยคุวาม่ท้าทาย แต่้
ฉ้ันั้จะไม่ม่่ว้่นั้ยอม่แพ”้ ผูเ้ขึ้า้รว่มี W4C 

	 ก�รุบำ�บัด่ด้่วยก�รุเล่นำกรุะด่�นำโต้่คล่�นำของ	
Waves	 for	Change	 (W4C)	 ให้ก�รุบริุก�รุท�งสุขภ�พื่
จิำต่แก่วัยรุุ่นำท่�ม่คว�มเปรุ�ะบ�ง	 ซึึ่�งอ�ศัยอย่้ในำพ่ื่�นำท่�ท่�ไม่
มั�นำคงในำเคปท�วน์ำ	เด่็กท่�ได่้รัุบก�รุส่งต่่อม�ท่�โครุงก�รุน่ำ�
ปรุะสบกับเหตุ่ก�รุณ์์ไม่พึื่งปรุะสงค์	 ซึึ่�งม่ผลกรุะทบใหญ่
หลวงต่่อสุขภ�พื่จิำต่ของเด็่ก

• รุ้อยละ	37		พื่บเห็นำคนำถ้ึกยิง	แทงหรุ่อทำ�รุ้�ย	

• รุ้อยละ	35	ม่สม�ชิีกในำครัุวเรุ่อนำท่�ถ้ึกทำ�รุ้�ย	

• รุ้อยละ	28	ต้่องเผชิีญกับคว�มหิวโหยและไม่ม่อ�ห�รุ
ท่�บ้�นำอย่้บ่อยครัุ�ง	

• รุ้อยละ	37	เคยถ้ึกผ้้ใหญ่ทำ�รุ้�ยรุ่�งก�ย	

	 W4C	ผสมผส�นำก�รุบำ�บัด่ท�งก�ยและใจำท่�อิงหลัก
ฐ�นำ	 โด่ยใช้ีก�รุเล่นำกรุะด่�นำโต้่คล่�นำช่ีวยจัำด่ก�รุกับคว�ม
กังวลท�งสุขภ�พื่จิำต่และสุขภ�พื่ก�ย	 โครุงก�รุจัำด่ทำ�
โด่ยครุ้ฝึักในำชุีมชีนำท่�ม่ส่วนำรุ่วมและสนำบัสนุำนำวัยรุุ่นำ	โด่ยใชี้
สภ�พื่แวด่ล้อมในำท้องถิึ�นำท่�เอ่�อต่่อก�รุเล่นำกรุะด่�นำโต้่คล่�นำ

	 วัยรุุ่นำถ้ึกส่งต่่อม�จำ�กโรุงเรุ่ยนำ	ก�รุบริุก�รุในำชุีมชีนำ	
และหน่ำวยง�นำภ�ครัุฐ	พื่วกเข�เข้�โครุงก�รุรุะยะเวล�	12		
เด่่อนำ	 และต่้องเข้�รุ่วมเซึ่ิร์ุฟื้คลินิำกทุกสัปด่�ห์	 เพ่ื่�อสรุ้�ง
ส�ยสัมพัื่นำธ์ิกับท่�ปรึุกษ�และผ้้อ่�นำ

	 หลังจำ�ก	12	เด่อ่นำผ่�นำไปผ้้เข้�รุ่วมส่วนำใหญ่แสด่งให้
เห็นำถึึงก�รุควบคุมอ�รุมณ์์ท่�ด่่ขึ�นำและมองโลกในำแง่ด่่ขึ�นำ	
ทั�งครุ้และผ้้ปกครุองเห็นำว่�	ผ้้เข้�รุ่วมม่อ�รุมณ์์สงบม�ก
ขึ�นำ	ม่ส่วนำรุ่วมท่�โรุงเรุ่ยนำม�กขึ�นำ	และม่คว�มย่ด่หยุ่นำม�ก
ขึ�นำในำก�รุรัุบม่อกับคว�มเครุ่ยด่

	 ปัจำจุำบันำโครุงก�รุ	W4C	 ได่้ขย�ยไปในำ	 	 5	 พ่ื่�นำท่�ในำ
แอฟื้ริุก�ใต้่	และม่โครุงก�รุใหม่ในำปรุะเทศไลบ่เรุ่ย130 
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ปกครองและชุมชนท้องถ่ินสำมำรถมีส่วนร่วม กำรด�ำเนิน
กำรเหล่ำน้ีส่งผลโดยตรงช่วยส่งเสริมควำมสำมำรถใน
ตนเองและควำมไว้วำงใจ และลดควำมเสีย่งอยำ่งกำรกล่ัน
แกล้ง ผลกำรวิเครำะห์ทำงเศรษฐกิจพบว่ำ กำรด�ำเนินกำร
เชงิ SEL ในโรงเรยีนน้ันคุ้มทนุ เกิดกำรประหยดัจำกผลลัพธ์
ทำงสุขภำพท่ีดีข้้นและลดค่ำใช้จ่ำยในระบบยุติธรรมทำง
อำญำ135 

 “คุรูใหก้ระด้าษม่าหนึั้�งแผน่ั้ พรอ้ม่บอกว่าเราสาม่ารถึ
ขด่้เขย่นั้ ป็ระท้บต้รา หรอืขยำาม่้นั้ได้้ แต่้ต้้องไม่ท่ำาใหฉ้ัก่
ขาด้ หล้่กจากน้ั้�นั้คุรูบอกให้พวกเราล่องคุล่่�กระด้าษดู้ 
แต่้ม่้นั้เป็็นั้ไป็ไม่่ได้้เล่ยท่�จะทำาให้กระด้าษกล้่บม่าเรย่บ
เหมื่อนั้เด่้ม่ แล้่วคุรูก็บอกเราว่านั้่�คืุอส่�งท่�เก่ด้ขึ�นั้เม่ื�อใคุร
บางคุนั้ถูึกกล้่�นั้แกล้่ง” เด็กช้ำายอายุ  11  ป็ ี(นอรเ์วย์)136  

 คุวาม่พยายาม่ในั้การจ้ด้การก้บป็ระเด็้นั้การฆ่่าต้้ว
ต้ายของวัยรุ่นน้ันส�ำคัญ เม่ือพิจำรณำเห็นว่ำควำมคิด
อยำกฆ่่ำตัวตำยและกำรฆ่่ำตัวตำยในเด็กวัยรุ่นน้ันเป็น
ประเด็นหลักทำงสำธำรณสขุ กลยุทธใ์นกำรป้องกันรวมถ้ง
กำรฝึกฝนทักษะให้กับนักเรียนท้ังท่ีโรงเรียนและในชุมชน 
กำรระบุวัยรุ่นท่ีมีควำมเสี่ยง กำรให้ควำมรู้กับแพทย์ปฐม
ภูมิ กำรให้ควำมรู้กับสื่อมวลชนถ้งควำมรับผิดชอบในกำร
รำยงำนขำ่วกำรฆ่ำ่ตัวตำย และกำรจ�ำกัดกำรเข้ำถ้งอุปกรณ์
ฆ่ำ่ตัวตำย (อำทิ ปืน ยำฆ่ำ่แมลง และยำต่ำงๆ) 

 ตัวอย่ำงหน่้งของกำรด�ำ เ นินกำรท่ีโรงเรียนท่ี มี
ประสิทธิภำพคือโครงกำร Youth Aware of Mental 
Health (YAM) ซึ่้่งมีกำรจัดกำรอบรมพัฒนำทักษะกำรแก้
ปัญหำและกำรรบัมือให้กับวัยรุน่137 โครงกำร Going Off, 
Growing Strong ในประเทศแคนำดำคือตัวอยำ่งของกำร
ด�ำเนินกำรในชุมชนท่ีมีประสิทธภิำพ โดยให้โอกำสกับเด็ก
ท่ีมีควำมเสี่ยงให้ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมชุมชนและสร้ำง
ควำมสมัพนัธเ์ชงิบวกกับผู้ท่ีเป็นต้นแบบของผู้ใหญใ่นแง่ท่ีดี
ในชุมชน Nain ในเขตปกครองตนเอง Nunatsiavut (มณฑ์ล 
Labrador) 

 กำรด�ำเนินกำรเชิงป้องกันแบบเน้นกลุ่มเป้ำหมำยมุ่ง
ไปท่ีวัยรุน่ผู้มีประสบกำรณ์ท่ีจะเพิม่ควำมเปรำะบำงในกำร
เกิดปัญหำสุขภำพจิตหรือแสดงอำกำรท่ีอยูใ่นระดับเดียวกับ
ปัญหำน้ันๆ กำรด�ำเนินกำรท่ีชว่ยให้วัยรุน่รับมือกับปัญหำ
และสรำ้งเสรมิควำมยดืหยุน่ รวมท้ังกำรฝึกอบรมเพิม่ทักษะ
ในกำรรับรู้ ซ่้ึ่งช่วยลดควำมวิตกกังวล อำกำรซึ่้มเศร้ำและ
กำรฆ่ำ่ตัวตำย138 

 องค์กำรอนำมัยโลกได้ออกแนั้วทางในั้การดู้แล่รก้ษา
ท่ีตอบสนองต่อเด็กและวัยรุ่นท่ีผ่ำนกำรทำรุณกรรมทำง
เพศ รวมท้ังแนวทำงท่ัวไปส�ำหรบัภำคสำธำรณสขุท่ีจะตอบ
สนองต่อกำรกระท�ำผิดต่อเด็ก แนวทำงเหล่ำน้ีมุง่ให้กำรชว่ย
เหลือเจ้ำหน้ำท่ีสำธำรณสุขด่ำนหน้ำให้จัดหำกำรบริกำรท่ีมี
หลักฐำนเชงิประจักษ์ มีคณุภำพดีและกำรดแูลบำดแผลทำง
จิตใจ กำรด�ำเนินกำรด้ำนจิตใจและสุขภำพจิตดังกล่ำวน้ัน

รวมถ้งกำรบ�ำบัดทำงควำมคิดและพฤติกรรม (Cognitive 
Behavioural Therapy – CBT) ท่ีสำมำรถท�ำได้อย่ำง
ปลอดภัย เน้นเร่ืองบำดแผลทำงจิตใจและกำรมีส่วนร่วม
ของผู้ดแูลท่ีไมไ่ด้กระท�ำควำมผิด139

 

 องค์กำรอนำมัยโลกได้จัดท�ำ “คู่มือกำรดูแลรักษำ 
mhGAP ส�ำหรับโรคจิตเวช โรคระบบประสำท และควำม
ผิดปกติ พฤติกรรมด่ืมสรุำและใช้สำรเสพติดในสถำนบริกำร
สขุภำพท่ัวไป” (mhGAP Intervention Guide for Mental, 
Neurological and Substance Abuse Disorder in Non-
Specialized Health Settings)141 ท่ีแจกแจงกำรบริหำร
จัดกำรล�ำดับควำมส�ำคัญของปัญหำด้วยกำรใช้ระเบียบ
กำรในกำรตัดสนิใจในทำงคลินิกโดยผู้ให้กำรบริกำรท่ีไมไ่ด้

กรอบท่ี่� 15 
ตัวอย่างของการบำาบัด็ที่างความคิด็และพฤติกรรมท่ี่�
เน้ินิเร่�องบาด็แผลที่างจิิตใจิ 

	 ก�รุบำ�บัด่ท�งคว�มคิด่และพื่ฤติ่กรุรุมท่�เน้ำนำเรุ่�อง
บ�ด่แผลท�งจำิต่ใจำ	 (Trauma-focused	 cognitive	
behavioural	 therapy	 –	 TF-CBT)	 เป็นำรุ้ปแบบก�รุ
รัุกษ�ท่�ม่โครุงสรุ้�งในำรุะยะสั�นำ	เพ่ื่�อปรัุบปรุุงผลท่�ต่�มม�
สำ�หรัุบเด็่ก	ผ้้ปกครุองหรุ่อผ้้ด่แ้ลท่�ม่บ�ด่แผลท�งจิำต่ใจำ	
ม่สภ�วะ	PTSD	หรุ่อปัญห�อ่�นำๆ	ท่�เก่�ยวกับเหตุ่ก�รุณ์์ท่�
สรุ้�งคว�มบอบชีำ��ในำช่ีวิต่	 โด่ยทั�วไปก�รุรัุกษ�ปรุะกอบ
ด่ว้ยกิจำกรุรุม	8-16	ครัุ�ง	ใช้ีเวล�ครัุ�งละ	60-90	นำ�ท่	โด่ย
ม่เด่็กและ/หรุ่อผ้้ด่แ้ลท่�ไม่ได่้กรุะทำ�คว�มผิด่	 ทั�งในำรุะด่ับ
บุคคลหรุ่อเป็นำกลุ่ม

	 เด็่กเรุ่ยนำรุ้้ทักษะในำก�รุรัุบม่อกับปัญห�ท่�ช่ีวยให้พื่วก
เข�จำดั่ก�รุกบัก�รุต่อบสนำองท�งอ�รุมณ์์ต่่อคว�มทรุง
จำำ�อันำแสนำบอบชีำ��	แนำวท�งน่ำ�ยังช่ีวยผ้้ปกครุองให้รัุบม่อ
กับปรุะสบก�รุณ์์คว�มบอบชีำ��ของเด็่ก	

	 ปัจำจุำบันำม่ก�รุใช้ี	 TF-CBT	 ในำวงกว้�งและม่ก�รุ
ปรุะเมินำผลกรุะทบอย่�งกว้�งขว�ง	 หลักฐ�นำท่�แสด่ง
ถึึงปรุะสิทธิิภ�พื่นัำ�นำม่ให้เห็นำทั�งในำสภ�พื่แวด่ล้อมท่�ม่
ทรัุพื่ย�กรุม�กและน้ำอย	 และส�ม�รุถึต่อบสนำองต่่อ
ปรุะสบก�รุณ์์คว�มบอบชีำ��ท่�หล�กหล�ย	ม�กกว่�หนึำ�ง	
และซัึ่บซ้ึ่อนำได้่	

	 ตั่วอย่�งค่อก�รุใช้ีรุ้ปแบบน่ำ�กับกลุ่มบุคคลและ
ครุอบครัุวในำปรุะเทศแซึ่มเบ่ย	กลุ่มเด็่กชี�ยและเด่ก็หญิง
ในำปรุะเทศคองโก	และกับก�รุบริุก�รุหรุ่อโครุงสรุ้�งของ
โครุงก�รุสำ�หรัุบกลุ่มผ้้ท่�ม่คว�มโศกเศรุ้�จำ�กคว�ม
บอบชีำ��ท�งจิำต่ใจำในำปรุะเทศเคนำย�	โด่ยยังอย่้ในำรุะหว่�ง
ด่ำ�เนิำนำก�รุในำปรุะเทศเคนำย�	 แทนำซึ่�เน่ำยและแซึ่มเบ่ย	
โครุงก�รุ	 TF-CBT	 ยังถ้ึกนำำ�ม�ใช้ีในำสถึ�นำพัื่กพิื่งของ
วัยรุุ่นำท่�เป็นำเหย่�อจำ�กก�รุค้�มนำุษย์ท�งเพื่ศในำปรุะเทศ
กัมพ้ื่ชี�140
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อยำ่งจริงจังของสมำชกิในชุมชนและผู้มีอ�ำนำจในทกุระดับ
น้ันมีควำมส�ำคัญต่อปฏิิบัติกำรท่ีมีกำรประสำนงำนเป็น
อย่ำงดีในทุกระดับ และช่วยเพิ่มศักยภำพและควำมยั่งยืน
ในท้องถ่ิน กำรตอบสนองท่ีประสำนกันเป็นอยำ่งดีควรท�ำให้
แน่ใจว่ำ ปฏิิบัติกำรและกำรด�ำเนินกำรต่ำงๆ จะต้ังอยู่บน
พื้นฐำนของกำรมรีะบบกำรดแูลสขุภำพจิตท่ีย่ังยนื145 คณะ
กรรมกำร IASC  ยังพัฒนำแนวปฏิิบัติส�ำหรับโครงกำรส่ง
เสริมสุขภำพจิตและจิตสังคมท่ีครอบคลุมหลำยหน่วยงำน
ในช่วงของกำรระบำดใหญ่ของโรคโควิด-19 ซ่้ึ่งมีบทแยก
เฉพำะส�ำหรบัเด็ก146 

 แนวปฏิิบัติในชุมชนเก่ียวกับกำรสง่เสริมสุขภำพจิตและ
จิตสังคมในสภำพแวดล้อมแห่งมนุษยธรรม (Operational 
Guidelines on Community-based Mental Health and 
Psychosocial Support in Humanitarian Settings) ของ
องค์กำรยูนิเซึ่ฟ ในแนวทำงบนขอบเขตของกำรส่งเสริม
ท่ีเด็กต้องกำร จำกกำรบริกำรขั้นพื้นฐำนสู่กำรส่งเสริม
ครอบครัว/ชุมชนไปจนถ้งกำรดูแลรักษำสุขภำพจิตทำงกำร
แพทย์147 นอกเหนือไปจำกน้ีองค์กำรยูนิเซึ่ฟและองค์กำร
อนำมัยโลกยังพัฒนำและลงทุนในแพ็คเกจกำรบริกำรท่ี
ตำำท่ีสุด ( Minimum Services Package) เพื่อจัดหำกำรสง่
เสริมสุขภำพจิตและจิตสังคมให้กับสภำพแวดล้อมฉุกเฉิน
ต่ำงๆ ท่ีเกิดข้้นใหม่และควำมขัดแย้งท่ียืดเยื้อ แพ็คเกจกำร
บริกำรน้ีครอบคลุมสุขภำพ กำรศ้กษำและกำรคุ้มครอง โดย
จะชว่ยสร้ำงโครงขำ่ยรองรับเพ่ือควำมปลอดภัยให้กับเด็กท่ี
อยูใ่นพื้นท่ีวิกฤติ

มีควำมช�ำนำญพิเศษ อันมีหลักสูตรเก่ียวกับเด็กและวัยรุน่ท่ี
เน้นแนวทำงกำรรักษำเชิงนิเวศและจิตสงัคม

 องค์กำรอนำมัยโลกยังจัดท�ำหนังสอื “กำรปฐมพยำบำล
ทำงใจ...คุณก็ช่วยคนอ่ืนได้” (Psychological First Aid: 
Guide for Field Workers) เพื่อเพิ่มทักษะและศักยภำพ
ของผู้ท่ีท�ำงำนกับเด็กให้สำมำรถลดควำมทกุขใ์จท่ีเกิดจำก
อุบติัเหต ุภัยพบิติัทำงธรรมชำติ ควำมขดัแยง้ ควำมรุนแรง
ระหว่ำงบุคคลหรือวิกฤตกำรณ์ต่ำงๆ142 ทรัพยำกรข้อมูล
ท่ีส�ำคัญอ่ืนๆ ได้แก่ Psychological First Aid Training 
Manual for Child Practitioners ของสหพันธ์พิทักษ์
เด็ก (Save the Children) และ Children’s Resilience 
Programme ท่ีพัฒนำโดยสหพันธ์พิทักษ์เด็กร่วมกับ
ศูนย์จิตสังคมของสหพันธ์สภำกำชำดและสภำเส้ียววง
เดือนแดงระหว่ำงประเทศ (Psychosocial Center for 
the International Federation of Red Cross and Red 
Crescent Societies)143 

 แนวทำงกำรสนับสนุนด้ำนสุขภำพจิตและจิตสังคม
ในสภำพแวดล้อมฉกุเฉนิ (Guideline on Mental Health 
and Psychosocial Support in Emergency Settings) 
ของคณะกรรมกำรประจ�ำระหว่ำงหน่วยงำน (The Inter-
Agency Standing Committee – IASC)144 มุง่ท่ีจะเสรมิ
ควำมแข็งแกร่งของควำมยืดหยุ่นท่ีมีอยู่แล้วของชุมชน 
หลีกเล่ียงกำรท�ำให้ควำมทุกข์ใจน้ีกลำยเป็นกำรวินิจฉัย
ของแพทย ์และสง่เสริมกำรใชบ้รกิำรอยำ่งมีประสทิธภิำพ 
นอกจำกน้ียังมุ่งท่ีจะระบุกรณีและกำรส่งต่อสู่กำรด�ำเนิน
กำรท่ีเหมำะสมในเชิงรุก และผสำนให้สขุภำพจิตน้ันรวมอยู่
ในกำรตอบสนองในกำรดแูลทำงแพทย์และสงัคม บทบำท

ห้ญิงิวัยรุน่ท่ี่�ศูินย์ Ignacia ในเมืีองซึ่านตาครูซึ่ ป็ระเที่ศิโบลิเว่ยกำาลังกอดตุ�กตาห้ม่ีขึ้องเธอ ศูินย์น่�ให้ก้ารพกัพงิและการสนับสนุนต่างๆ อยา่ง
การให้ค้ำาป็รก้ษาและการศิก้ษาให้แ้ก่ผูร้อดช้ำวิ่ตจากการที่ารุณกรรมีที่างเพศิ 
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สุาระสุำาคัญ

• ม่หลักฐ�นำเพิื่�มขึ�นำม�กเก่�ยวกับปรุะสิทธิิภ�พื่และคว�มคุ้มทุนำของก�รุด่ำ�เนิำนำก�รุท่�ส่งเสริุมสุขภ�พื่จิำต่และป้องกันำ
ปัญห�สุขภ�พื่จิำต่ในำเด็่กและวัยรุุ่นำ	รุวมทั�งกลุ่มท่�ปรุะสบกับคว�มรุุนำแรุง	ก�รุด่ำ�เนิำนำก�รุเชิีงป้องกันำท่�เน้ำนำสุขภ�พื่
จิำต่แม่	ปฏิิสัมพัื่นำธ์ิรุะหว่�งท�รุกและแม่	และก�รุเล่นำและก�รุกรุะตุ้่นำม่ผลด่่ในำรุะยะย�วต่่อเด่็กและเย�วชีนำ	

• ก�รุด่ำ�เนิำนำก�รุท่�เก่�ยวกับก�รุเล่�ยงด่้และสวัสดิ่ภ�พื่เด็่กนัำ�นำเป็นำก�รุลงทุนำหลักท่�จำะทล�ยวงจำรุอันำเป็นำพิื่ษรุ้�ยของ
ก�รุส่งต่่อคว�มรุุนำแรุง	คว�มย�กจำนำ	และคว�มเจ็ำบป่วยท�งสุขภ�พื่จิำต่จำ�กรุุ่นำส่้รุุ่นำ

• หลักฐ�นำเก่�ยวกับโครุงก�รุฟ้ื้�นำฟ้ื้ในำชุีมชีนำแสด่งให้เห็นำว่�เป็นำสิ�งท่�ได่้รัุบก�รุยอมรัุบจำ�กท้องถิึ�นำและม่ผลด่่ต่่อเด่็กท่�
ม่คว�มพิื่ก�รุด่้�นำพัื่ฒนำ�ก�รุ

• ก�รุฝึักทักษะช่ีวิต่ในำโรุงเรุ่ยนำเป็นำตั่วอย่�งของแนำวปฏิิบัติ่ท่�เป็นำเลิศในำก�รุสรุ้�งศักยภ�พื่ท�งอ�รุมณ์์และสังคม
ให้กับเด็่กทุกช่ีวงวัย	

• ก�รุด่ำ�เนิำนำก�รุท�งก�รุเรุ่ยนำรุ้้ท�งสังคมและอ�รุมณ์์ในำโรุงเรุ่ยนำส่งผลให้เกิด่ก�รุปรุะหยัด่อย่�งแท้จำริุง	อันำเป็นำผล
ม�จำ�กสุขภ�พื่จิำต่ท่�ด่่ขึ�นำและก�รุลด่ค่�ใช้ีจ่ำ�ยในำรุะบบยุติ่ธิรุรุมท�งอ�ญ�	

• กลยุทธ์ิในำก�รุป้องกันำก�รุฆ่่�ตั่วต่�ยของวัยรุุ่นำท่�ด่้จำะเป็นำผลม�กท่�สุด่ค่อก�รุฝึักทักษะ	ก�รุให้คว�มรุ้้กับแพื่ทย์
ปฐมภ้มิ	ก�รุให้คว�มรุ้้กับส่�อมวลชีนำถึึงคว�มรัุบผิด่ชีอบในำก�รุรุ�ยง�นำข่�วก�รุฆ่่�ตั่วต่�ย	และก�รุจำำ�กัด่ก�รุเข้�
ถึึงอุปกรุณ์์ฆ่่�ตั่วต่�ย

• องค์ก�รุอนำ�มัยโลกได่้ออกแนำวปฏิิบัติ่ท�งก�รุแพื่ทย์ท่�สนัำบสนุำนำเจ้ำ�หน้ำ�ท่�ส�ธิ�รุณ์สุขและสุขภ�พื่จิำต่ด่่�นำหน้ำ�ให้
จัำด่ห�ก�รุบริุก�รุท่�ม่หลักฐ�นำเชิีงปรุะจัำกษ์	 	ก�รุด่้แลท่�ม่คุณ์ภ�พื่และให้คว�มสำ�คัญกับบ�ด่แผลท�งจิำต่ใจำสำ�หรัุบ
เด่็กท่�เป็นำเหย่�อของคว�มรุุนำแรุง	 เช่ีนำเด่่ยวกับก�รุด่้แลท�งสุขภ�พื่จิำต่และก�รุส่งเสริุมท�งจิำต่สังคมสำ�หรัุบเด็่กท่�
ม่พัื่ฒนำ�ก�รุล่�ช้ี�และปัญห�ท�งอ�รุมณ์์และพื่ฤติ่กรุรุม

• ม่หลักฐ�นำท่�เพิื่�มขึ�นำม�กม�ยเก่�ยวกับคว�มม่ปรุะสิทธิิภ�พื่ของก�รุด่ำ�เนิำนำก�รุสำ�หรัุบเด็่กท่�ม่ปัญห�สุขภ�พื่จิำต่ในำ
สภ�พื่แวด่ล้อมอันำเป็นำวิกฤติ่
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ภาพวาดท้ี่องฟื้า้สม่ีว่ง ดวงดาว ดวงอาทิี่ตยแ์ละนางฟื้า้ลอยอยูเ่ห้นอืพุม่ีดอกไม้ีโดยเด็กคนห้น้�งท่ี่�โรงพยาบาล Maputo Day ในเมืีองมีาปู็โต 
ป็ระเที่ศิโมีซึ่มัีบกิ โรงพยาบาลจัดห้ายาและการสง่เสรมิีด้านจิตสงัคมีอยา่งการให้ค้ำาป็รก้ษาและศิลิป็ะบำาบดักับเด็กท่ี่�ติดเช้ำื�อเอช้ำไอว่ 
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6. การุสุรุ้างสุภาพแวด็ล้อมท่ี่�เอาใจิใสุ่ ให้็ความคุ้มครุอง และเสุริุมพลังให้็แก่เด็็ก
รุ่วมกัน 

 ควำมพยำยำมในกำรจัดกำรกับปัญหำควำมรุนแรงต่อ
เด็กควรด�ำเนนิตำมม่าต้ราฐานั้สากล่ทางม่นุั้ษยธ์รรม่อยำ่ง
อนุสัญญำว่ำด้วยสิทธิเด็กและอนุสัญญำว่ำด้วยสิทธิคน
พกิำร ควรสอดคล้องกับวาระการพ้ฒนั้าอย่างย้�งยนืั้ 2030 
และในขณะเดียวกันต้องสะท้อนถ้งแนวทำงสำธำรณสุข
แบบสมัยใหม ่หลักกำรส�ำคัญของแนวทำงน้ีคือสขุภำพจิต
ท่ีดีน้ันมีควำมหมำยนอกเหนือไปจำกกำรปรำศจำกควำม
เจ็บป่วยทำงจิต 

 กำรยืนหยัดเพื่อสิทธิของเด็กท่ีตกเป็นเหยื่อของควำม
รุนแรงบนมำตรำฐำนทำงสุขภำพจิตอย่ำงสูงสุดเท่ำท่ีจะ
ท�ำได้น้ันต้องมีป็ฏ่ิบต่้้การท่�คุรอบคุลุ่ม่แล่ะป็ระสานั้งานั้ก้นั้
เป็็นั้อย่างด้่ ซึ่้่งส่งเสริมโดยกรอบกำรท�ำงำนทำงกฎหมำย
และนโยบำยท่ีแข็งแกร่ง กำรส่งเสริมสุขภำพจิตต้องเป็น
สว่นหน่้งของกำรบริกำรให้ควำมคุ้มครองหลักผำ่นแนวทำง
ท่ีให้ควำมส�ำคัญกับสิทธเิด็กและครอบคลุมหลำยหน่วยงำน 
แนวทำงเชน่น้ีต้องกำรท่ีจะรบัมือกับควำมเสีย่งท่ีเด็กเผชิญ
ในทกุระดับและท�ำให้แนใ่จว่ำมีกำรดูแลทำงสุขภำพจิตท่ีมี
คณุภำพส�ำหรบัทกุคนท่ีต้องกำร มีกำรวำงกรอบกำรท�ำงำน
ท่ีส�ำคัญท้ังหลำย เพื่อน�ำทำงปฏิิบติักำรของรัฐในประเด็นน้ี 
อำทิ แผนกำรท�ำงำนด้ำนสขุภำพจิต 2555-2563 (Mental 
Health Action Plan 2012-2020)148 ขององค์กำรอนำมัย
โลก  และคณะกรรมำธกิำรแลนเซึ่็ทว่ำด้วยสุขภำพจิตโลก
และกำรพฒันำอยำ่งยั่งยนื149

 จุดเริ่มต้นของกำรสร้ำงสภำพแวดล้อมท่ีเอำใจใส่ ให้
ควำมคุ้มครอง และเสริมพลังให้แก่เด็กคือการคุุ้ม่คุรอง
แล่ะส่งเสรม่่สภาวะสุขภาพจ่ต้ของทุกคุนั้และกำรจัดกำร
กับตัวก�ำหนดทำงสังคมและเศรษฐกิจของสุขภำพจิต เป็น
สิ่งส�ำคัญยิ่งท่ีจะสร้ำงสภำพกำรณ์ท่ีจะช่วยให้เด็กพัฒนำ 
เจรญิเติบโต และไปถ้งศักยภำพท่ีจะพฒันำได้ 

 เพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยน้ีจ้งมีควำมจ�ำเป็นท่ีต้องจัดกำร
กับปัจจัยทำงสังคมและสิ่งแวดล้อมท่ีหล่อหลอมสุขภำพ
จิตในชว่งเวลำท่ีเปรำะบำงท่ีสุดของพฒันำกำร โดยจัดกำร
กับควำมเสีย่งในทกุระดับของแนวทำงนิเวศวิทยำเชงิสงัคม 
เป้ำหมำยกำรพฒันำท่ีย่ังยนืหลำยข้อจัดกำรกับปัจจัยเหล่ำ
น้ีโดยเฉพำะ และควำมคืบหน้ำส�ำหรับแต่ละเป้ำหมำยได้
สรำ้งศักยภำพในกำรสง่เสรมิสขุภำพจิตและลดภำระท่ีเกิด
จำกปัญหำสุขภำพส�ำหรับท่ัวโลก 

 กำรป้องกันต้องมีกำรผสมผสำนระหว่ำงกำรด�ำเนินกำร
ท่ีมีผลท่ัวไปและเจำะจงเฉพำะกลุ่ม โดยเน้นเฉพำะท่ีควำม
ต้องกำรของกลุ่มท่ีเปรำะบำง รวมท้ังปฏิิบัติกำรท่ีจัดกำร
กับกำรตีตรำ กำรเลือกปฏิิบัติ มำตรฐำนทำงสังคมท่ีเป็น

อันตรำย และกำรละเมิดสิทธมินุษยชน ซึ่้่งบั่นทอนสุขภำพ
จิตของเด็ก นอกจำกน้ีควำมพยำยำมในกำรป้องกันต้อง
ตอบสนองต่อภัยคุกคำมต่อสุขภำพจิตท่ีเพิม่ข้้นจำกปัญหำ
ต่ำงๆ ในโลก อำทิ กำรเปล่ียนแปลงสภำพภูมิอำกำศ กำร
เพิ่มข้้นของควำมไม่เท่ำเทียม และกำรระบำดของโรค 

 กำรบริกำรสุขภำพจิตแก่เด็กต้องได้รับกำรยกระดับ
ให้เป็นส่วนสำาคุ้ญ่จำาเป็็นั้ของหล้่กป็ระก้นั้สุขภาพถ้ึวนั้
หน้ั้าและควรได้รับกำรผสำนเข้ำกับกลยุทธ์อ่ืนๆ ส�ำหรับ
ป้องกันสุขภำพและควำมรุนแรง กำรบริกำรท่ีมีคุณภำพดี
ควรจัดหำได้ในชุมชน หลีกเล่ียงกำรน�ำเด็กเขำ้สูส่ถำนเล้ียงดู 
และกระบวนกำรท�ำให้เป็นกำรแพทย์ในกรณท่ีีเป็นไปได้ให้
มำกท่ีสุด และเป็นกำรดีท่ีสดุท่ีจะหลีกเล่ียงกำรสรำ้งบรกิำร
ทำงสุขภำพจิตท่ีจัดหำให้เฉพำะต่อเหยื่อของควำมรุนแรง 
เน่ืองจำกอำจเป็นกำรตีตรำในลักษณะหน่้ง 

 ต้องมีกำรพัฒนำกำรบริกำรทำงสุขภำพและสังคม
ในชุมชนท่ีครอบคลุม เพื่อให้แน่ใจว่ำกำรดูแลรักษำจะมี
ควำมต่อเน่ืองระหว่ำงผู้ให้บริกำร กำรท�ำงำนรว่มกันอย่ำง
มีประสิทธิภำพระหว่ำงผู้ให้กำรบริกำรท่ีเป็นทำงกำรและ
ไม่เป็นทำงกำร  และกำรสง่เสริมกำรดูแลตนเอง กำรตรวจ
พบและด�ำเนินกำรส�ำหรับสุขภำพจิตเด็กต้ังแต่ระยะแรก
เริ่มน้ันเป็นสิ่งส�ำคัญยิ่ง 

 การเสร่ม่พล้่งให้ก้บเด็้กเพื่อท่ีจะมีส่วนร่วมในกำร
ตัดสินใจเก่ียวกับกำรดูแลตนเองอันเป็นสิทธิท่ีสถิตย์อยู่
ในอนุสัญญำว่ำด้วยสิทธิเด็ก เป็นรำกฐำนส�ำหรับแนวทำง
ด้ำนสุขภำพจิตท่ีต้ังอยูบ่นพื้นฐำนของสิทธ ิวัยรุน่หลำยคน
มีบทบำทน�ำในกำรสง่เสรมิสขุภำพจิตและสขุภำวะของตน
อยูแ่ล้ว เชน่เดียวกับกิจกรรมเพื่อนชว่ยเพื่อนต่ำงๆ150  พวก
เขำมีส่วนร่วมอย่ำงแข็งขันในโครงกำรกิจกรรมเก่ียวกับ
สุขภำพจิตต่ำงๆ ท้ังออนไลน์และออฟไลน์ แต่ถ้งกระน้ัน
เสียงพวกเขำยังไม่ค่อยเป็นท่ีได้ยินนัก ต้องใช้มุมมองและ
ประสบกำรณ์ของเด็กท่ีเผชญิกับปัญหำทำงสขุภำพจิตและ
ควำมพกิำรทำงจิตสังคมในกำรพจิำรณำกำรออกแบบ กำร
จัดบริกำร และกำรประเมินผลของบริกำรชว่ยเหลือเหล่ำน้ัน

 “ฉ้ันั้ต้้องเลื่อกระหว่างการยอม่รบ้ก้บการทำาล่ายล้่าง 
ฉ้ันั้ต้ระหน้ั้กว่าถ้ึาฉ้ันั้ไม่่ยอม่ร้บอด้่ต้ อด้่ต้จะทำาล่ายฉ้ันั้ 
การป็ล่่อยวางคุวาม่เจ็บป็วด้ไม่ง่่ายเล่ย แต่้ฉ้ันั้รูว่้าม่้นั้คืุอ
ส่�งท่�ด้ท่่�สุด้” Lee ผู้รอดช้ำ่วิต อาช้ำ่พตำารวจ (ไที่ย)151  

 นับเป็นสิ่งจ�ำเป็นท่ีต้องมีเจ้ำหน้ำท่ีให้บริกำรด้้านั้
สุขภาพแล่ะส้งคุม่ท่�ม่คุ่วาม่สาม่ารถึ คุวาม่อ่อนั้ไหวแล่ะ
ท้กษะท่�เหม่าะสม่ในจ�ำนวนท่ีพอแหมำะและมีกำรจัดสรร



30  แผลเป็น็ท่ี่�มองไมเ่หน็ - ความรุนแรงที่ำารา้ยสขุภาพจิิตเด็็กได้็มากเพย่งใด็  

อย่ำงเป็นธรรม ท่ีส�ำคัญพอกันคือกำรสร้ำงองค์ควำมรู้
และทักษะของเจ้ำหน้ำท่ีด้ำนสุขภำพและสังคมท่ัวไปและ
เฉพำะทำงท่ีจะจัดหำกำรบริกำรด้ำนสุขภำพจิต จิตสังคม
และควำมคุ้มครองเชิงประจักษ์ เหมำะสมกับวัฒนธรรม

และเป็นไปในเชิงมนุษยธรรม กำรเชื่อมต่อระหว่ำงหน่วย
งำนกำรศก้ษำ สขุภำพ และคุ้มครองเด็กต้องได้รบักำรเสริม
ควำมแข็งแกรง่ เพื่อให้แนใ่จว่ำจะเกิดกำรสง่ต่อท่ีเหมำะสม
ระหว่ำงหน่วยงำน 

กรอบท่ี่� 16 
มุมมองของเด็็กและวัยรุ่นิต่อวิธ่์การสุ่งเสุริมและคุ้มครองสุุขภาพจิิตของพวกเขา 

	 เครุ่อข่�ยผ้้ให้คำ�ปรึุกษ�เย�วชีนำแห่งยุโรุป	(European	
Network	 of	 Young	Advisors	 –	 ENYA)	 ซึึ่�งเป็นำผ้้ให้
คำ�ปรึุกษ�แก่เครุ่อข่�ยผ้้ต่รุวจำก�รุด่้�นำเด่็กแห่งยุโรุป	
(European	Network	of	Ombudspersons	for	Children	
–	ENOC)	ได่้เริุ�มโครุงก�รุในำปี	2561	เก่�ยวกับวิธ่ิก�รุส่ง
เสริุมและคุ้มครุองสุขภ�พื่จิำต่เด่็กในำภ�พื่รุวม	ทำ�ให้บรุรุลุ
ถึึงข้อเสนำอแนำะสำ�หรัุบภ�คก�รุศึกษ�และส�ธิ�รุณ์สุข	
รุวมทั�งรัุฐบ�ล	ชุีมชีนำและส่�อ152 

การุศึึกษา 

• ม่ก�รุฝึักอบรุมครุ้เพ่ื่�อปรัุบปรุุงก�รุป้องกันำและต่รุวจำ
พื่บปรุะเด็่นำสุขภ�พื่จิำต่เด็่กให้ม�กขึ�นำ	

• ให้คว�มรุ้้เด่็กเก่�ยวกับสิทธิิของพื่วกเข�	 สุขภ�พื่จิำต่
และเรุ่องของคว�มหล�กหล�ยให้ม�กขึ�นำ	

• ม่ก�รุพ้ื่ด่คุยในำโรุงเรุ่ยนำเก่�ยวกับสุขภ�พื่จิำต่ให้ม�กขึ�นำ	
เพ่ื่�อช่ีวยลด่ก�รุต่่ต่รุ�และก�รุเล่อกปฏิิบัติ่

• ก�รุสรุ้�งพ่ื่�นำท่�ปลอด่ภัยท่�เด่็กส�ม�รุถึถึ�มห�คว�ม
ช่ีวยเหล่อโด่ยไม่ต้่องกลัวก�รุถ้ึกตั่ด่สินำ	

• ก�รุให้คว�มสำ�คัญท่�เท่�เท่ยมกับพัื่ฒนำ�ก�รุท�ง
อ�รุมณ์์ในำโรุงเรุ่ยนำและไม่มุ่นำเน้ำนำไปท่�คว�มสำ�เร็ุจำท�ง
วิชี�ก�รุเพ่ื่ยงอย่�งเด่ย่ว

สุุขภาพ 

• ก�รุรุณ์รุงค์เผยแพื่รุ่สรุ้�งคว�มต่รุะหนำักรุ้้ท่�ม�กขึ�นำ
เก่�ยวกับก�รุลด่ก�รุต่่ต่รุ�และสนัำบสนุำนำให้เย�วชีนำ
ถึ�มห�คว�มช่ีวยเหล่อ	 โด่ยเฉัพื่�ะกิจำกรุรุมลักษณ์ะ
เพ่ื่�อนำช่ีวยเพ่ื่�อนำ	

• ก�รุส่�อส�รุข้อคว�มเชิีงบวกและเนำ้นำยำ��ม�กขึ�นำถึึง
ก�รุแก้ปัญห�ท่�ใช้ีง�นำได่้จำริุงอย่�งก�รุกินำอ�ห�รุท่�
ด่ต่่่อสุขภ�พื่	ก�รุออกกำ�ลังก�ยอย่�งสมำ��เสมอ	และ
ก�รุม่เครุ่อข่�ยช่ีวยเหล่อท่�ไว้ใจำได้่	

• เด่็กควรุส�ม�รุถึขอคว�มช่ีวยเหล่อจำ�กเจ้ำ�หน้ำ�ท่�
วิชี�ช่ีพื่ได่้ โด่ยไม่ต้่องได่้ รัุบก�รุยินำยอมจำ�กผ้้
ปกครุอง	อ�ยุของก�รุให้คว�มยินำยอมในำก�รุรัุกษ�
ควรุอย่้ท่�อ�ยุ	16	ปีหรุ่อต่ำ��กว่�นัำ�นำ	

• ลด่รุ�ยช่ี�อรุอเรุ่ยกรัุบบริุก�รุสุขภ�พื่จิำต่เด่็กและทำ�ให้
แน่ำใจำว่�เด็่กได้่รัุบก�รุรัุกษ�จำ�กผ้้ท่�ได้่รัุบก�รุอบรุม
ปรุะเด็่นำเก่�ยวกับเด่็กท่�เหม�ะสม	

• จัำด่ห�ช่ีองท�งให้เด็่กเข้�ถึึงก�รุบริุก�รุในำชุีมชีนำให้ได้่
ม�กท่�สุด่เท่�ท่�จำะทำ�ได่้	

• ม่ส�ยด่ว่นำชีว่ยเหล่อเด่ก็ท่�ติ่ด่ต่่อได่ต้่ลอด่	24		ชัี�วโมง
ทุกวันำเพ่ื่�อให้ข้อม้ลและคว�มช่ีวยเหล่อ

• ใช้ีแนำวท�งท่�ไม่เพ่ื่ยงรัุกษ�เด่็กและวัยรุุ่นำด่้วยย�
เพ่ื่ยงอย่�งเด่่ยว	 แต่่ยังส่งเสริุมก�รุม่สัมพัื่นำธ์ิท่�ด่่ในำ
ครุอบครุัว	 แก้ปัญห�คว�มขัด่แย้ง	 ปล้กฝัังให้เกิด่
คว�มไว้ว�งใจำ	และลด่คว�มก้�วรุ้�ว	

สุ่�อ

• เพิื่�มคว�มต่รุะหนำกัรุ้้ของส�ธิ�รุณ์ชีนำเก่�ยวกับปรุะเด่น็ำ
สุขภ�พื่จิำต่ในำวิถ่ึท�งท่�คุ้มครุองผ้้ท่�ม่ปัญห�สุขภ�พื่
จิำต่จำ�กก�รุต่่ต่รุ�	

• ใช้ีช่ีองท�งและส�รุะท่�เด็่กเข้�ถึึงได่้ง่�ยและใช้ีบ่อย

รัุฐบาล

• ให้คว�มรุ้้แก่ผ้้ปกครุองเก่�ยวกับสิทธิิเด็่ก	พัื่ฒนำ�ก�รุ
เด่็ก	และสัญญ�ณ์ท่�บ่งบอกถึึงปัญห�ของเด็่ก	

• จัำด่ทำ�กิจำกรุรุมสำ�หรัุบเด็่กและผ้้ปกครุองท่�ส่งเสริุม
คว�มสัมพัื่นำธ์ิอันำด่่	

• ให้คว�มช่ีวยเหล่อท�งก�รุเงินำแก่ครุอบครัุวท่�จำำ�เป็นำ
ด่้วยคว�มรุะมัด่รุะวัง	

• จัำด่ห�บริุก�รุท่�ม่ปรุะสิทธิิภ�พื่สำ�หรัุบเด่็กท่�ม่คว�ม
พิื่ก�รุและเด่็กท่�เผชิีญกับปัญห�ท�งสุขภ�พื่	 เพ่ื่�อ
ให้ส�ม�รุถึถึ�มห�คว�มชี่วยเหล่อท่�ต้่องก�รุ	 ซึึ่�ง
สนัำบสนุำนำโด่ยส�ธิ�รุณ้์ปโภคท่�เหม�ะสม	 (อย่�งท�ง
ล�ด่)	 เพ่ื่�อให้แน่ำใจำว่�	พื่วกเข�ส�ม�รุถึม่ส่วนำรุ่วมในำ
ทุกๆ	กิจำกรุรุมได่้อย่�งเต็่มท่�	

• รัุบปรุะกันำว่�กฎหม�ยไม่เล่อกปฏิิบัติ่ต่่อผ้้ท่�เผชิีญกับ
ปัญห�สุขภ�พื่จิำต่	

ชุุมชุน 

• สรุ้�งพ่ื่�นำท่�ในำชุีมชีนำท่�เด็่กและผ้้ใหญ่ส�ม�รุถึห�รุ่อกันำ
ถึึงปรุะเด่็นำท่�ม่ผลกรุะทบต่่อพื่วกเข�	

• สรุ้�งโอก�สในำก�รุม่ส่วนำรุ่วมของเด่็กในำกิจำกรุรุม
ก่ฬ�และท�งวัฒนำธิรุรุมต่่�งๆ	ในำเวล�ว่�งโด่ยไม่เส่ย
ค่�ใช้ีจ่ำ�ย	
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 การล่งทุนั้เพ่�ม่เต่้ม่ท่�สำาคุ้ญ่เป็นสิ่งจ�ำเป็นเพื่อส่งเสริม
และคุ้มครองสุขภำพจิตเด็ก โดยเฉพำะเม่ือโลกก�ำลังเผชญิ
กับกำรระบำดใหญ่ของโรคโควิด19  ซ่้ึ่งมีผลกระทบต่อ
สขุภำพจิตของเด็กและผู้ปกครองอย่ำงไม่ต้องสงสัย (ศ้กษำ
เพิม่เติมได้ในกรอบท่ี 3) นับเป็นสิง่จ�ำเป็นท่ีต้องเสริมควำม
แข็งแกร่งให้กับระบบสำธำรณสุขในช่วงหลังกำรระบำด 
และกำรเสริมควำมแข็งแกร่งน้ีต้องเพิ่มก�ำลังให้กับกำร
บรกิำรด้ำนสขุภำพจิตของเด็กและวัยรุน่ เชน่เดียวกับระบบ
คุ้มครองเด็กต่ำงๆ 

 แต่ในขณะเดียวกันชว่งเวลำน้ีเป็นโอกำสในทันทีท่ีจะใช้
ทรพัยำกรท่ีมีอยูใ่ห้เกิดประสิทธภิำพและเป็นผลสูงสดุ ชอ่ง
ทำงโอกำสเหล่ำน้ีคือ

• กำรจัดสรรงบประมำณด้ำนสุขภำพจิตใหม่จำกโรง
พยำบำลขนำดใหญ่สู่โรงพยำบำลท้องถ่ินและกำร
บรกิำรในชุมชน 

• กำรริเริม่กำรด�ำเนินกำรในระยะแรกเริม่ส�ำหรับประเด็น
ทำงสขุภำพจิตท่ีเพิง่เกิดข้้นในเด็กและเยำวชน 

• กำรพัฒนำโครงสร้ำงระหว่ำงกลำงในวิชำโรคจิตเวช
เก่ียวกับเด็กและวัยรุ่น (เช่น บ้ำนพักวัยรุ่น) เพื่อลด
กำรเข้ำรับรักษำในโรงพยำบำลและกำรตีตรำ  และ
ปรับปรุงกำรเข้ำถ้งกำรบริกำรท่ีมีเด็กเป็นศูนย์กลำง
และตอบสนองต่อวัยรุน่ 

• กำรผสำนกำรสง่เสรมิ ป้องกัน และรกัษำสขุภำพจิตเข้ำ
กับชอ่งทำงท่ีมีอยูอ่ยำ่งควำมม่ันคงแล้ว เพื่อให้เด็กและ
เยำวชนมีสุขภำพจิตและสุขภำวะท่ีดี ท้ังผ่ำนโรงเรียน
และชอ่งทำงดิจิตัล153 

• ส่งเสริมกำรฝึกอบรมครูเพื่อกำรเรียนรู้ด้ำนสังคมและ
อำรมณ์

 ในขณะเดียวกันต้องมีการล่งทุนั้เพ่�ม่ม่ากขึ�นั้เก่�ยวก้บ
การว่จ้ยแล่ะนั้ว้ต้กรรม่มีควำมจ�ำเป็นท่ีจะต้องแก้ไขควำม
ไมส่มดลุท่ีเป็นอยูใ่นขณะน้ี เพรำะงำนวิจัยสว่นใหญเ่กิดข้้น
ในและจัดท�ำโดยประเทศท่ีมีรำยได้สูง ต้องท�ำให้แน่ใจว่ำ
ประเทศท่ีมีรำยได้ตำำหรือระดับกลำงจะมีกลยุทธ์ท่ีเหมำะ
สมกับวัฒนธรรมและคุ้มต้นทุน  เพ่ือตอบสนองต่อควำม
ต้องกำรทำงสุขภำพจิตและล�ำดับควำมส�ำคัญของเด็ก โดย
เฉพำะเด็กท่ีเผชิญกับควำมรุนแรง ข้อมูลส�ำคัญท่ีจ�ำเป็น
ส�ำหรับปฏิิบัติกำรท่ีมีประสิทธิภำพในกำรส่งเสริมสุขภำพ
จิตมีดังน้ี 

• ควำมชุกและธรรมชำติของปัญหำสุขภำพจิต 

• ควำมครอบคลุมของนโยบำย ตัวบทกฎหมำย กำร
ด�ำเนินกำรและบริกำรต่ำงๆ 

• ขอ้มูลเก่ียวกับผลทำงสุขภำพท่ีตำมมำ

• ขอ้มูลเก่ียวกับผลทำงสังคมและเศรษฐกิจท่ีตำมมำ 

• งำนวิจัยท่ีมีเด็กและเยำวชนเป็นตัวน�ำ 

•  ข้อมูลเหล่ำน้ีต้องถูกจ�ำแนกโดยเพศและอำยุ และ
สะท้อนให้เห็นถ้งควำมต้องกำรท่ีหลำกหลำยของ
ประชำกรกลุ่มย่อย ซึ่้่ งรวมถ้งผู้ ท่ีมำจำกสภำพ
ภูมิศำสตรท่ี์หลำกหลำยและชุมชนท่ีมีควำมเปรำะบำง

 ท้ำยท่ีสุดน้ีในขณะท่ีประชำคมระหว่ำงประเทศก�ำลัง
เดินทำงในทศวรรษแห่งกำรด�ำเนินกำรอย่ำงจริงจังเพื่อ
ให้บรรลุเป้ำหมำยแห่งการพ้ฒนั้าอย่างย้�งยืนั้ภายในั้ป็ ี
2573จะต้องมีกำรวำงกรอบกำรท�ำงำนด้ำนกำรติดตำม
ตรวจสอบและควำมส�ำน้กรบัผิดชอบ เพื่อให้ประชำคมโลก
เดินทำงไปในทิศทำงท่ีวำงไว้ ต้องท�ำให้แน่ใจว่ำ จะเกิดกำร
ด�ำเนินกำรเพื่อส่งเสริมสุขภำพจิตของเด็กทุกคน ป้องกัน
สภำวะสุขภำพจิตของเด็กท่ีประสบกับควำมรุนแรง และ
จัดหำกำรดูแลรักษำให้กับเด็กทุกคนท่ีมีควำมต้องกำรได้
อยำ่งมีประสทิธภิำพ
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สุาระสุำาคัญ

• ควรุใช้ีอนุำสัญญ�ว่�ด่้วยสิทธิิเด็่กและว�รุะก�รุพัื่ฒนำ�	2030	 เพ่ื่�อก�รุพัื่ฒนำ�อย่�งยั�งย่นำช่ี�นำำ�ก�รุด่ำ�เนิำนำก�รุท่�จำะ
รุับม่อกับผลกรุะทบของคว�มรุุนำแรุงต่่อสุขภ�พื่จำิต่ของเด่็ก	

• สุขภ�พื่จิำต่ท่�ด่่ม่คว�มหม�ยไกลเกินำกว่�ก�รุปรุ�ศจำ�กคว�มเจ็ำบป่วยท�งจิำต่	

• นัำบเป็นำสิ�งสำ�คัญยิ�งท่�จำะสรุ้�งสภ�พื่ก�รุณ์์ท่�ช่ีวยให้เด่็กพัื่ฒนำ�	เจำริุญเติ่บโต่	และไปถึึงศักยภ�พื่ท่�จำะพัื่ฒนำ�ได่้	

• ก�รุด่ำ�เนำินำก�รุท่�ครุอบคลุมและปรุะส�นำกันำเป็นำอย่�งด่่ท่�นัำ�นำเป็นำสิ�งท่�จำำ�เป็นำ	 เพ่ื่�อคุ้มครุองสุขภ�พื่จำิต่และสุขภ�พื่
ก�ยของเด็่ก	ซึึ่�งก่อรุ่�งขึ�นำจำ�กแนำวท�งของก�รุทำ�ง�นำรุ่วมกนัำรุะหว่�งหน่ำวยง�นำและผ้้ม่ส่วนำได้่ส่วนำเส่ยหล�ยฝ่ั�ย

• นัำบเป็นำสิ�งสำ�คัญท่�ต้่องจัำด่ลำ�ด่บัคว�มสำ�คัญให้กับก�รุป้องกันำก�รุเกิด่ปัญห�สุขภ�พื่จิำต่ท่�เกิด่จำ�กก�รุพื่บเจำอกับ
คว�มรุนุำแรุง	และจัำด่ก�รุกบัคว�มเส่�ยงในำทกุรุะดั่บของแนำวท�งเชีงิสงัคมนำเิวศวิทย�	จำ�กเด่ก็แต่่ละคนำ	ส้ค่รุอบครุวั
และรุะบบของสังคม	ไปจำนำถึึงม�ต่รุฐ�นำท�งสังคมและนำโยบ�ย	

• ก�รุป้องกันำต้่องม่ก�รุผสมผส�นำรุะหว่�งก�รุบรุิก�รุท่�ใช้ีได่้ทุกคนำและมุ่งเนำ้นำเฉัพื่�ะกลุ่ม	 โด่ยเจำ�ะจำงไปท่�คว�ม
ต่้องก�รุของกลุ่มท่�ม่คว�มเปรุ�ะบ�ง	

• ก�รุบริุก�รุสุขภ�พื่จิำต่ควรุได้่รัุบก�รุยกรุะด่ับให้เป็นำองค์ปรุะกอบสำ�คัญของหลักปรุะกันำสุขภ�พื่ถ้ึวนำหน้ำ�	

• ควรุจัำด่ห�ก�รุบริุก�รุท่�ม่คุณ์ภ�พื่ได่ใ้นำชุีมชีนำ	ในำกรุณ่์ท่�ม่คว�มเป็นำไปได่ค้วรุหล่กเล่�ยงก�รุนำำ�เข้�ส่้สถึ�นำเล่�ยงด่แ้ละ
ก�รุทำ�ให้เป็นำปัญห�ท�งก�รุแพื่ทย์	

• ก�รุเข้�รุ่วมของเด่็กต่�มหลักจำริุยธิรุรุมและอย่�งม่คว�มหม�ยสำ�คัญต้่องเป็นำหัวใจำหลักของก�รุด่ำ�เนิำนำก�รุในำ
ปรุะเด็่นำนัำ�นำๆ	รุวมทั�งท่�ผ่�นำก�รุสนัำบสนุำนำสำ�หรัุบกิจำกรุรุมเพ่ื่�อนำช่ีวยเพ่ื่�อนำ	

• จำำ�นำวนำท่�เหม�ะสมและก�รุจำัด่สรุรุเจำ้�หน้ำ�ท่�ด่้�นำสุขภ�พื่จิำต่	 ผ้้ท่�ทำ�ง�นำด่้�นำสุขภ�พื่จิำต่ในำชีุมชีนำ	 ผ้้ท่�ทำ�ง�นำด่้�นำ
สังคมสงเครุ�ะห์	 นำักก�รุศึกษ�ท่�ได่้รุับก�รุฝัึกอบรุม	 และท่�ปรุึกษ�ท่�โรุงเรุ่ยนำท่�ม่ทักษะนำั�นำเป็นำสิ�งสำ�คัญ	 เพื่่�อรุับ
ปรุะกันำให้เกิด่ชี่องท�งสำ�หรุับบรุิก�รุสุขภ�พื่จำิต่และจำิต่สังคมท่�ให้คว�มคุ้มครุองและส่งเสรุิม

• ก�รุลงทุนำเพิื่�มเติ่มท่�สำ�คัญเป็นำสิ�งจำำ�เป็นำต่่อรุะบบและก�รุบริุก�รุสุขภ�พื่จิำต่สำ�หรัุบเด็่กและวัยรุุ่นำ	เช่ีนำเด่ย่วกับง�นำ
วิจำยัและนำวตั่กรุรุม	ในำขณ์ะเด่ย่วกนัำม่คว�มจำำ�เป็นำท่�จำะด่ำ�เนิำนำก�รุให้ก�รุลงทนุำท่�มอ่ย่้แล้วเกดิ่ผลส้งสดุ่เท่�ท่�จำะทำ�ได้่	

• ต้่องม่ก�รุว�งกรุอบก�รุทำ�ง�นำอันำแข็งแกรุ่ง	ส�ม�รุถึต่รุวจำสอบได่้	 และม่คว�มรุับผิด่ชีอบ	 เพ่ื่�อให้แน่ำใจำว่�จำะเกิด่
ก�รุด่ำ�เนำินำก�รุท่�ม่ปรุะสิทธิิภ�พื่ในำก�รุส่งเสรุิมสุขภ�พื่จำิต่ของเด่็กท่�ปรุะสบกับคว�มรุุนำแรุง	
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