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บทสรุุป
ในทุุกๆ ปีีมีีเด็็กจำำ�นวนมากกว่่าหนึ่่�งพัันล้้านคนที่่�ต้้อง
ประสบกัั บความรุุ นแรง นัับเป็็นจำำ�นวนครึ่่�งหนึ่่�งของเด็็ ก
ทั่่�วโลกความรุุ นแรงที่่�พวกเขาประสบนั้้�นมีีหลากหลายรูู ป
แบบและเกิิดขึ้้�นในสถานที่่�หลากหลาย ทั้้�งบนโลกออนไลน์์
หรืือออฟไลน์์ ที่่�บ้้าน โรงเรีียนหรืือในชุุ มชน เด็็ กอาจตก
เป็็นเป้้าของความรุุ นแรง เป็็นผู้้�พบเห็็นความรุุ นแรง หรืือ
พบเจอกัับความรุุ นแรงในรูู ปแบบแตกต่่างกัันออกไป ทั้้�ง
ที่่�เกิิดขึ้้�นพร้้อมกัันหลายรููปแบบ หรืือที่่�เริ่่�มต้้นจากรููปแบบ
หนึ่่�ง แล้้วนำำ�ไปสู่่�อีีกรูู ปแบบหนึ่่�ง จนเกิิดเป็็นวงจรต่่อเนื่่�อง
อัันแสนสะเทืือนใจ
	นัับเป็็นที่่�ประจัักษ์์ชััดว่่าความรุุ นแรงมีีผลกระทบแสน
สาหัั ส ต่่ อ สุุ ข ภาพจิิ ต ของเด็็ ก บ่่ อ ยครั้้�งที่่�การพบเจอกัั บ
ความรุุ นแรงสร้้างบาดแผลทางจิิ ตใจ ซึ่่�งสามารถปลุุกให้้
เกิิ ด การตอบสนองต่่ อ ความเครีี ย ดในรูู ป แบบที่่�เกิิ ด โทษ
สร้้างความเสีียหายทางกายภาพและทางจิิตใจ ทั้้�งที่่�ส่่งผล
โดยตรงทัันทีีและในระยะยาว ผลจากความรุุนแรงนั้้�นรวม
ถึึงอาการซึึมเศร้้า สภาวะเครีียดผิิดปกติิหลัังผ่่านเหตุุการณ์์
ร้้ายแรง (Post-traumatic Stress Disorder – PTSD) ภาวะ
บุุคลิิกภาพผิิดปกติิชนิิดก้ำำ�กึ่่� ง (Borderline Personality
Disorder) ความวิิตกกัังวล การใช้้สารเสพติิด พฤติิกรรม
การกิินอาหารและการนอนที่่�ผิิดปกติิ และการฆ่่าตััวตาย
ผลกระทบที่่�สะสมเพิ่่�มขึ้้�นของความรุุ นแรงต่่อสุุขภาพ
จิิตของเด็็กนั้้�นก่่อร่่างขึ้้�นจากการที่่�เด็็กต้้องประสบกัับความ
รุุนแรงในช่่วงปฐมวััยไปถึึงวััยรุ่่�น ซึ่่�งแตกต่่างหลากหลายทั้้�ง
ในรูู ปแบบของความรุุ นแรงที่่�พวกเขาได้้พบเจอและผลที่่�
เกิิดขึ้้น
� กัับสุุขภาพจิิตของพวกเขา ผลกระทบเหล่่านี้้�สามารถ
ถููกส่่งต่่อจากรุ่่�นสู่่�ร่่น โดยเฉพาะเด็็กที่่�สััมผััสกัับความรุุนแรง
ในช่่วงวัั ยเยาว์์ จากความรุุ นแรงที่่�เกิิ ดในคู่่�รััก (Intimate
Partner Violence – IPV) และแม่่ที่่�เคยประสบกัับความ
รุุนแรงในช่่วงเวลาที่่�เติิบโตมา
	ปััจจััยเสี่่�ยงเกิิดขึ้้�นในระดัับบุุคคล ภายในความสััมพัันธ์์
และทั่่�วทั้้�งชุุมชนและสัังคม ปฏิิกิิริิยาระหว่่างปััจจััยเสี่่�ยงที่่�
ข้้ามระดัับต่่างๆ นั้้�นมีีความสำำ�คััญเท่่าเทีียมกัับอิิทธิิพลของ
ปััจจััยเสี่่�ยงใดปััจจััยหนึ่่�งในระดัับเดีียว
	ถืือเป็็นความจำำ�เป็็นเร่่งด่่วนที่่�ต้้องมีีการเคลื่่�อนไหว เพื่่�อ
ป้้องกัันและตอบสนองต่่อภััยคุุกคามต่่อสุุขภาพจิิตเด็็กอััน
เกิิดจากความรุุ นแรง ถึึงแม้้ว่่าจะมีีการระบุุโดยตััวเด็็กเอง
ว่่าความกัังวลหลัักของพวกเขาคืือเรื่่�องสุุขภาพจิิต แต่่ถึึง
กระนั้้�นยัังมีีความขาดแคลนเป็็นอย่่างมากในการลงทุุนและ
ศัักยภาพที่่�จะจััดหาการดููแลทางสุุขภาพจิิตที่่�มีีคุณ
ุ ภาพ ตั้้�ง
อยู่่�บนพื้้�นฐานด้้ า นสิิ ท ธิิ และมีี ค วามเหมาะสมต่่ อ สภาพ
วััฒนธรรมในระดัับโลก นอกจากนี้้�เด็็กยัังเข้้าถึึงการบริิการ

ด้้านสุุขภาพจิิ ตในความถี่่�ที่่�น้้อยกว่่าบุุคคลในช่่วงวััยอื่่�นๆ
อัันเป็็นผลจากการตีีตรา ความล้้มเหลวในการค้้นพบความ
ต้้องการของตนเอง และการรัับรู้้�ต่ำำ�ถึึงบริิการที่่�มีีอยู่่� ทั้้�งหมด
นี้้�ส่่งผลให้้เด็็กที่่�มีีปััญหาสุุขภาพจิิตเพีียงไม่่กี่่�หยิิบมืือได้้รัับ
การสนัับสนุุนที่่�ถููกต้้องในเวลาอัันเหมาะสม

สิ่่�งที่่�เป็็นผล
แม้จะมีหลักฐานเกิดเพิ่มข้ึนเกี่ยวกับปัจจัยที่คุ้มครอง
เด็ กและสิ่งที่ สามารถตอบสนองอย่างมีประสิทธิภาพต่ อ
ผลกระทบจากความรุนแรงต่อสุขภาพจิตเด็ก อย่างไรก็ตาม
ยังคงมีชอ
่ งว่างทางความรู้อีกมากมาย
การด� ำเนินการเชิงป้องกั นอั นมุ่งเน้นไปที่ สุขภาพจิ ต
แม่ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างแม่และทารก การเล่นและการกระ
ตุ้นนั้นมีประโยชน์ในทางที่ดีและในระยะยาว การด�ำเนิน
การด้านการเลี้ยงดูและสวัสดิภาพเด็กนั้นได้รับการพิสูจน์
แล้วว่ าสามารถเป็นปัจจั ยส�ำคั ญในการหยุ ดวงจรอั นเป็น
อั นตรายของการส่งต่ อความรุ นแรงและอาการป่วยทาง
จิตจากรุน
่ สูร่ ุน
่ กระบวนการฟื้ นฟูในชุมชนและการด�ำเนิน
การด้ านการเรียนรู้ทางสังคมและอารมณ์ในโรงเรียนนั้น
เป็นผลดี นอกจากนี้ยังมีการแนะแนวทางให้กับผู้ท่ีท�ำงาน
ด้านสุขภาพจิตและอื่นๆ ด้วยหลักฐานเชิงประจักษ์ เพื่อ
ให้สามารถสนับสนุนสุขภาพจิตของเด็กที่ตกเป็นเหยื่อของ
ความรุนแรง รวมทั้งในบริบทด้านมนุษยธรรม
ภาครัฐต้องน�ำความรูเ้ หล่านีม
้ าปฏิบต
ั ิ ด้วยการแนะแนว
ทางตามมาตรฐานสากลด้ า นสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน และการ
เดิ นตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable
Development Goals – SDGs) ซึ่งไม่อาจสามารถบรรลุ
ได้ ห ากไม่ มี ม าตรการในการจั ด การกั บ ความรุ น แรงใน
ทุกรู ปแบบ นับเป็นสิ่งจ� ำเป็นที่จะต้องมีการด�ำเนินการที่
ครอบคลุมและประสานกันเป็นอย่างดี อันก่อร่างขึ้นจาก
แนวทางของการท�ำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานและผู้มี
ส่วนได้สว
่ นเสียทุกฝ่าย
เด็กคือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส�ำคัญที่สุด ที่ผ่านมาพวก
เขารับบทบาทผู้น�ำในการส่งเสริมสุขภาพจิตและสุขภาวะ
ของตนเองอยูแ
่ ล้ว ผ่านกิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อนต่างๆ พวก
เขามีส่วนร่วมเป็นอย่างมากกับการวางโครงการเกี่ยวกับ
สุขภาพจิต ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ แต่พวกเขายังคงต้อง
ดิ้นรนพยายามให้ผู้อ่ ืนได้ยินเสียงและให้ความคิดเห็นของ
พวกเขาถูกน�ำไปพิจารณา ต้องมีการใช้มุมมองของเด็กที่
มีประสบการณ์ตรงด้านสุขภาพจิตและความพิการทางจิต
สังคมในการออกแบบ การจัดบริการและการประเมินผล
ของบริการช่วยเหลือเหล่านั้น
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สิ่งที่ต้องเกิดขึ้น
การด� ำ เนิ น การที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเริ่ ม ต้ น จากการ
ป้องกั นและการเร่งเข้าแทรกแซงช่วยเหลื อในระยะแรก
เริม
ั จัยที่ท�ำให้เด็กอยูบ
่ นความเสีย
่ งต่อความ
่ โดยมุง่ ไปที่ปจ
รุ นแรงและปัจจั ยที่ สามารถคุ้มครองพวกเขาจากภายใน
ครอบครัว ชุมชน และสังคม นอกจากนี้ยังมีความต้องการ
ที่จะมุ่งเน้นอย่างเฉพาะเจาะจงไปที่ความต้องการของเด็ก
ที่ อยู่บนความเสี่ยงสูงต่อความรุ นแรงและปัญหาสุขภาพ
จิต เนื่องจากที่อยูแ
่ ละสภาพตัวตนของเด็ก
การบริการด้านสุขภาพจิตต้องได้รบ
ั การยกระดับให้เป็น
องค์ประกอบส�ำคัญของหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า การ
บริการที่มีคุณภาพควรจัดหาได้ในชุมชน ในกรณีท่ีมีความ
เป็นไปได้ควรหลีกเลี่ยงการน�ำเข้าสูส
่ ถานรองรับผู้มีปัญหา
ทางสุขภาพจิตและการที่ต้องมีการตรวจวินิจฉัยและรักษา
ทางการแพทย์ ซึ่งเหล่านีต
้ ้องใช้การลงทุนที่มากข้น
ึ รวมทั้ง
การลงทุนเพื่อให้แน่ใจว่ามีเจ้าหน้าที่ท่ีมีทักษะในจ�ำนวนที่
เหมาะสมและได้ถก
ู กระจายออกไป นอกจากนีย
้ งั ควรมีการ
ลงทุนเพิ่มเติม เพื่อจัดการปัญหาการขาดแคลนข้อมูลและ
งานวิจัยเกี่ยวกับสุขภาพจิตเด็ก
ท้ายที่สุดนี้ ในขณะที่ประชาคมระหว่างประเทศก�ำลัง
อยูใ่ นทศวรรษแห่งการด�ำเนินการอย่างจริงจังเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายแห่งการพัฒนาอย่างยั่งยืนภายในปี 2573 จะต้อง
มีการวางกรอบการท�ำงานด้านการติดตามประเมินผลและ
ก�ำกับติดตามความรับผิดชอบ เพื่อให้ประชาคมโลกเดินทาง
ไปในทิศทางที่วางไว้ ต้องท�ำให้แน่ใจว่าจะเกิดการด�ำเนิน
การเพื่อส่งเสริมสุขภาพจิตของเด็กทุกคน ป้องกันสภาวะ
สุขภาพจิ ตของเด็ ก ที่ ประสบกั บความรุ นแรง และจั ดหา
การดูแลรักษาให้กับเด็กทุกคนที่มีความต้องการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

viii แผลเป็็นที่่� มองไม่่เห็็น - ความรุุนแรงทำำ�ร้า้ ยสุุขภาพจิิตเด็็กได้้มากเพีียงใด  

ภาพวาดโดยเด็็กแสดงให้้เห็็นภาพใบหน้้าที่่�มีรี อยแผลเป็็นและดวงตาบอบช้ำำ� เด็็กชาย Arnaldo อายุุ 6 ปีีวาดภาพนี้้�ขึ้�น
้ ขณะร่่วมกิิจกรรม
ศิิลปะบำำ�บัด
ั ที่่� Beautiful Gate ศููนย์์ฟื้นฟูู
้�
สำ�หรั
ำ
บ
ั เด็็กที่่�ถูก
ู ทารุุณกรรมและถููกทอดทิ้้�งในย่่าน Lower Crossroads ของเมืืองเคปทาวน์์

บทนำำ� 1

1. บทนำำ�
“การไม่่กล่่าวถึึงนั้้�นเป็็นเหมืือนมะเร็็งทางอารมณ์์ ... คุุณ
ไม่่สามารถเริ่่มรัั
� กษาได้้จนกว่่าคุุณจะเปิิดเผยมัันออกมา”
Matthew McVarish ผู้้�รอดชีีวิิตและผู้้�ที่่�ทำำ�งานสนัับสนุุน
(สก็็อตแลนด์์)1
	มัันไม่่ได้้เป็็นเพีียงความเป็็นไปได้้ที่่�จะป้้องกัันและตอบ
สนองต่่อบาดแผลที่่�เกิิดจากความรุุนแรงต่่อสุุขภาพจิิตเด็็ก
แต่่มัันเป็็นสิ่่�งสำำ�คััญจำำ�เป็็นที่่�พวกเราต้้องทำำ�
อนุุสััญญาว่่าด้้วยสิิทธิิเด็็กรัับรองสิิทธิิของเด็็กทุุกคนที่่�
จะอยู่่�โดยปราศจากความรุุ นแรงและมีีสุุขภาพจิิตที่่�อยู่่�บน
มาตราฐานสููงสุุดที่่�สามารถบรรลุุได้้ เช่่นเดีียวกัับวาระการ
พััฒนา 2030 เพื่่�อเป้้าหมายการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน ซึ่่�งให้้คำำ�
ปฏิิญาณที่่�จะขจััดความรุุ นแรงทุุกรูู ปแบบ และส่่งเสริิมสุุข
ภาพจิิตและสุุขภาวะ บทบััญญััติิอื่่� นๆ ในอนุุสัญ
ั ญาฯ และ
วาระการพััฒนา 2030 นั้้�นยัังมีีความสำำ�คััญต่่อการรัับรอง
ให้้เกิิดรากฐานในการส่่งเสริิมและปกป้้องสุุขภาพจิิตที่่�ดีี
	ถึึงแม้้ ว่่ า จะมีี ข้้ อ ผูู ก มัั ด และพัั น ธะสัั ญ ญาเหล่่ านี้้� แต่่
ความรุุ นแรงต่่อเด็็ก ซึ่่�งส่่งผลอย่่างหนัักต่่อสุุขภาพจิิตและ
ความสามารถในการเรีียนรู้้� การเจริิญเติิบโตและพััฒนาการ
ให้้ เ ต็็ ม ศัั ก ยภาพนั้้�นยัั ง คงเกิิ ด ขึ้้� น อย่่ า งต่่ อ เนื่่� อง ปรากฏ
หลัักฐานชััดเจนทั้้�งในประเทศรายได้้สูงู ปานกลาง และต่ำำ�
ประสบการณ์์ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับความรุุนแรงเพิ่่�มความเสี่่�ยงต่่อ
ความเสีียหายของสุุขภาพจิิต ผลที่่�เกิิดขึ้้�นนั้้�นรวมทั้้�งอาการ
ซึึมเศร้้า สภาวะทางจิิตใจหลัังผ่่านเหตุุการณ์์ร้า้ ยแรง (Posttraumatic Stress Disorder – PTSD) ภาวะบุุคลิิกภาพผิิด
ปกติิชนิิดก้ำำ�กึ่่�ง (Borderline Personality Disorder) ความ
วิิตกกัังวล การใช้้สารเสพติิด พฤติิกรรมการกิินอาหารและ
การนอนที่่�ผิิดปกติิ และการฆ่่าตัวั ตาย นอกจากนี้้�การประสบ
กัับความรุุนแรงในวััยเด็็กสามารถก่่อให้้เกิิดพฤติิกรรมที่่�ผิิด
ปกติิในวััยผู้้�ใหญ่่เพิ่่�มขึ้้�นด้้วย ซึ่่�งรวมทั้้�งความผิิดปกติิที่่�ส่่ง
ผลถึึงอารมณ์์ ระดัับความวิิตกกัังวล และพฤติิกรรม2

เด็็กและวััยรุ่่�นร้้อยละ 10-20 ทั่่�วโลกประสบกัับสภาวะ
ทางสุุขภาพจิิต และครึ่่�งหนึ่่�งของความเจ็็บป่่วยทางสุุขภาพ
จิิตทั้้�งหมดเกิิดขึ้้�นก่่อนอายุุ 14 ปีี การฆ่่าตััวตายเป็็นสาเหตุุ
อัันดัับสามของการเสีียชีีวิต
ิ ของวััยรุ่่�นอายุุระหว่่าง 15-19 ปีี3
แต่่เมื่่�อเปรีียบเทีียบกัับสุุขภาพกาย วาระที่่�เกี่่�ยวกัับนโยบาย
สาธารณะต่่ างๆ กลัับจัั ดลำำ�ดัั บความสำำ�คัั ญให้้สุุขภาพจิิ ต
อยู่่�ในลำำ�ดัับล่่างและได้้รัับการจััดสรรทรััพยากรบุุคคลและ
ทางการเงิิ น ที่่�ไม่่ เ พีี ย งพอ สถานการณ์์ รุุ น แรงมากขึ้้� น ใน
ช่่วงเวลาแห่่งวิิกฤติิอย่่างการแพร่่ระบาดของโรคโควิิด-19
และความขััดแย้้งที่่�ยืืดเยื้้�อทั่่�วโลกมาเป็็นเวลานาน ก่่อให้้
เกิิดความเสี่่�ยงเพิ่่�มเติิมต่่อสุุขภาวะทางจิิตใจของเด็็ก และ
ในขณะเดีียวกัันยัังค่่อยๆ ทำำ�ลายศัักยภาพของการบริิการ
ดููแลทางสุุขภาพและสัังคมที่่�ตอบสนองต่่อสุุขภาพจิิตด้้วย
หากไม่่มีก
ี ารดำำ�เนิินการที่่�เข็็มแข็็งในการรัับมืือกัับความ
ท้้าทายเหล่่านี้้� คำำ�สััญญาที่่�ได้้ให้้ไว้้กับ
ั เด็็กๆ ผ่่านอนุุสัญ
ั ญาว่่า
ด้้วยสิิทธิิเด็็กและวาระการพััฒนา 2030 นั้้�นไม่่อาจเป็็นจริิง
ได้้ ในขณะที่่�ประชาคมโลกเริ่่�มต้้นทศวรรษแห่่งการดำำ�เนิิน
การอย่่างจริิงจัังเพื่่�อให้้บรรลุุเป้้าหมายแห่่งการพััฒนาอย่่าง
ยั่่�งยืืนภายในปีี 2573 นัับเป็็นสิ่่�งที่่�หลีีกเลี่่�ยงไม่่ได้้ ที่่� จะให้้
ความสำำ�คััญกัับมาตราการในการป้้องกัันและตอบสนองต่่อ
ความรุุนแรงที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับเด็็กมากขึ้้�น
รายงานฉบัับนี้้�มุ่่�งที่่�จะสนัับสนุุนกระบวนการนี้้� โดยให้้
เห็็นถึึงภาพรวมของหลัักฐานในระดัับสากลว่่าความรุุนแรง
ทำำ�ร้้ายสุุขภาพจิิตเด็็กในวิิถีีทางที่่�แตกต่่างกััน และเน้้นย้ำำ�ถึึง
ความเร่่งด่่วนในการจััดการ โดยพิิจารณาถึึงสภาพแวดล้้อม
และรูู ปแบบของความรุุ นแรงที่่�หลากหลาย ความแตกต่่าง
ทางพััฒนาการในผลกระทบของความรุุนแรง ความเสี่่�ยงที่่�
มีีความสำำ�คััญที่่�สุุดและปััจจััยในการคุ้้�มครอง รายงานฉบัับ
นี้้�ยัังเน้้นถึึงทางออก การยอมรัับว่่าแม้้จะมีีช่อ
่ งว่่างในความ
รู้้� แต่่ยังั คงมีีแนวทางที่่�มีีประสิิทธิิภาพที่่�ควรดำำ�เนิินตาม

กรอบที่่� 1
นิิยามของสุุขภาพจิิต
สุุขภาพจิิตเป็็นองค์์ประกอบที่่�สำำ�คััญและจำำ�เป็็นของ
สุุขภาพ  องค์์การอนามััยโลกได้้นิิยามว่่า  “สุุขภาพคืือ
สภาวะแห่่งความสมบููรณ์์ทางร่่างกาย จิิตใจ และสุุขภาวะ
ทางสัังคม ไม่่ใช่่เพีียงการปราศจากโรคภััยไข้้เจ็็บเท่่านั้้น
� ”4
ซึ่่�งบอกเป็็นนััยว่่าสุุขภาพจิิตนั้้�นมีีความหมายมากกว่่า
เพีียงการปราศจากความเจ็็บป่่วยทางสุุขภาพจิิต 
สุุขภาพจิิตคืือระดัับสุุขภาวะที่่�แต่่ละบุุคคลตระหนััก
ถึึงความสามารถของตน สามารถรัับมืือกัับความเครีียด
ปกติิในชีีวิิต  สามารถทำำ�งานได้้อย่่างมีีประสิิทธิิผล และ
สามารถมีีส่่วนร่่วมกัับชุุมชน สุุขภาพจิิตมีีความหมาย
ต่่ อ ความสามารถทั้้� ง ส่่ ว นรวมและส่่ ว นบุุ ค คลในฐานะ

มนุุษย์์ที่่�สามารถนึึกคิิด  แสดงอารมณ์์ มีีปฏิิสััมพัันธ์์กัับ
ผู้้�อื่่�น  ประกอบอาชีีพและมีีความสุุขกัับชีีวิิต  การส่่งเสริิม
ป้้องกัันและฟื้้นฟููสุ
�
ข
ุ ภาพจิิตจึง
ึ สำำ�คััญยิ่่�งต่่อบุุคคล ชุุมชน
และสัังคมทั่่�วทั้้�งโลก5 ปััญหาด้้านสุข
ุ ภาพจิิตเกิิดขึ้้น
� ในภาวะ
ต่่อเนื่่อ
� งจากระดัับที่่ไ� ม่่รุน
ุ แรงมากสู่่�ความทุุกข์์ยากในบาง
ช่่วงเวลาจนถึึงสภาวะเรื้้�อรััง ทวีีความรุุนแรงขึ้้�น  และเกิิด
เป็็นความพิิการอย่่างสาหััส6   ความพิิการทางจิิตสัง
ั คม
คืือคำำ� ที่่� ใ ช้้ อ้้า งถึึ ง ความพิิ ก ารของเด็็ ก  ทั้้� ง ที่่� ไ ด้้ รัั บ การ
วิินิจ
ิ ฉััยแล้้วและที่่เ� ข้้าใจว่่า  เป็็นสภาพทางสุุขภาพจิิต  และ/
หรืือ ความบกพร่่องทางสติิปััญญา  ซึ่่�งอาจเกิิดขึ้้�นจาก
การตีีตรา การเลืือกปฏิิบัติ
ั แิ ละการกีีดกััน7

2 แผลเป็็นที่่� มองไม่่เห็็น - ความรุุนแรงทำำ�ร้า้ ยสุุขภาพจิิตเด็็กได้้มากเพีียงใด   

เด็็กชายคนหนึ่่�งถืือกระดาษที่่�มีีรููปหน้า้ บึ้้�งสีีเหลืืองบดบัังดวงตาของเขาที่่�ศููนย์์ดูแ
ู ลเด็็ก ซึ่�ง่ ดำำ�เนิินการโดย Precious Jewels Ministry องค์์กร
เอ็็นจีีโอในพื้้� นที่่�ที่่�ทำำ�งานสนัับสนุุนเด็็กที่่�ได้้รับ
ั ผละกระทบจากโรคเอดส์์ในกรุุงมะนิิลา ประเทศฟิิลิิปปิน
ิ ส์์ โดยในกิิจกรรมฝึึกหััดนี้้�เด็็กๆ เล่่น
กัับรููปภาพที่่�แสดงสีีหน้้าต่่างๆ เพื่่� อเผยให้้เห็็นถึึงอารมณ์์ของพวกเขา

ความจำำ�เป็็นเร่่งด่่วนเพื่่�อดำำ�เนิินการ
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2. ความจำำ�เป็็นเร่่งด่่วนเพื่่�อดำำ�เนิินการ
ความรุุนแรงต่่อเด็็ก - ความชุุก รููปแบบและสภาพ
แวดล้้อม
ในทุุกปีีมีเี ด็็กอย่่างน้้อยหนึ่่�งพัันล้้านคนที่่�ต้้องประสบกัับ
ความรุุนแรงนัับเป็็นครึ่่�งหนึ่่�งของจำำ�นวนเด็็กทั้้�งโลก ซึ่่�งไม่่มีี
การยกเว้้นให้้กัับเด็็กคนใดคนหนึ่่�หรืือประเทศใดประเทศ
หนึ่่�งโดยเฉพาะ จากการเพิ่่�มขึ้้�นของหลัักฐานต่่างๆ เกี่่�ยว
กัับความชุุกของความรุุ นแรงต่่อเด็็ก ทำำ�ให้้ทราบได้้ถึึงการ
ละเมิิดสิิทธิิที่่�เกิิดขี้้�นอย่่างมหาศาลและร้้ายแรง (กรอบที่่� 2)

ความรุุนแรงยัังเกิิดขึ้้�นในสภาพแวดล้้อมอัันหลากหลาย ทั้้�ง
ที่่�บ้้าน โรงเรีียน ชุุมชน สถานที่่�ทำำ�งาน และภายในสถาบััน
ต่่างๆ อาทิิ สถานกัักกัันและสถานเลี้้�ยงดููเด็็กกำำ�พร้้า เช่่น
เดีียวกัับในโลกออนไลน์์ รููปแบบต่่างๆ ของความรุุนแรงนั้้�น
เชื่่�อมโยงกััน เนื่่�องจากมีีรากเหง้้าเดีียวกััน โดยสามารถเกิิด
ขึ้้�นพร้้อมๆ กััน หรืือรููปแบบหนึ่่�งนำำ�พาไปสู่่�อีีกรููปแบบหนึ่่�ง
กลายเป็็นวงจรต่่อเนื่่�องของความรุุนแรงต่่อเด็็ก

กรอบที่่� 2
ความรุุนแรงต่่อเด็็ก - ตััวเลขภาพรวม
•

ในทุุกๆ 7 นาทีีมีีวััยรุ่่�นในที่่�แห่่งใดบนโลกใบนี้้�ถููกฆ่่า
ตายด้้วยการกระทำำ�จากความรุุนแรง8

•

ข้้อมููลจาก 24 ประเทศเสดงให้้เห็็นว่่า  ความรุุนแรง
ทางเพศในวััยเด็็กเกิิดขึ้้น
� ในร้้อยละ 8-31 ในเด็็กหญิิง
และร้้อยละ 3-17 ในเด็็กชาย9

เกืือบหนึ่่�งในสามของนัักเรีียกอายุุ 11-15 ปีีต้้องพบ
กัับการถููกกลั่่�นแกล้้งจากเพื่่อ
� นอย่่างน้้อยหนึ่่�งครั้้�งใน
เดืือนที่่�ผ่าน
่ มา14

•

•

•

ในทั่่� ว โลกมีีตัั ว เลขของบุุ ค คลจำำ� นวนประมาณ 
750,000 คนที่่� พ ยายามเข้้ า ถึึ ง เด็็ ก ทางออนไลน์์
เพื่่�อจุุดประสงค์์ทางเพศ10

เด็็กอายุุ 2-4 ปีี จำำ�นวนเกืือบ 300 ล้้านคนทั่่�วโลกต้้อง
เผชิิญกัับการสั่่�งสอนที่่ใ� ช้้ความรุุนแรงเป็็นประจำำ�โดย
ผู้้�ดููแล15

•

เด็็กอายุุต่ำำ��กว่่า  5 ปีีจำำ�นวนหนึ่่�งในสี่่�คนอาศััยอยู่่�กัับ
แม่่ที่่�เป็็นเหยื่่�องของความรุุนแรงจากคู่่�รััก16

•

เด็็กนัับเป็็นจำำ�นวนร้้อยละ 30 ของผู้้�ที่่�ถููกเป็็นเหยื่่�อ
การค้้ามนุุษย์์11

•

มีีการประเมิินว่่าการทารุุณกรรมทางอารมณ์์นั้้�นส่่ง
ผลกระทบกัับเด็็กมากกว่่าหนึ่่�งในสามคนทั่่�วโลก17

•

เมื่่อ
� เปรีียบเทีียบกัับเด็็กทั่่�วไปมีีความเป็็นไปได้้มากกว่่า
ถึึง 4 เท่่าที่่�เด็็กที่่�มีีความพิิการจะประสบกัับความ
รุุนแรง12 มีีหลัักฐานที่่�แสดงว่่าเมื่่�อเปรีียบเทีียบกัับ
เด็็กที่่�มีีความพิิการด้้านอื่่�นเด็็กที่่�มีีความพิิการทาง
สุุขภาพจิิตหรืือสติิปััญญามีีความชุุกและความเสี่่�ยง
มากกว่่าต่่อความรุุนแรง13

•

ความชุุกของความรุุนแรงทางร่่างกายที่่เ� กิิดระหว่่าง
การออกเดทของวััยรุ่่�นอายุุ 13-18 ปีีทั่่ว
� โลกอยู่่�ที่่ร้� อ
้ ย
ละ 20 โดยประมาณ ส่่วนความชุุกของความรุุนแรง
ทางเพศที่่�เกิิดระหว่่างการออกเดทของวััยรุ่่�นอยู่่�ที่่�
ร้้อยละ 9 โดยประมาณ18

เด็็ ก ๆ ต้้ อ งประสบกัับความรุุ น แรงในรูู ป แบบที่่�
แตกต่่ างกัันไป ซึ่่�งรวมทั้้�งความรุุ นแรงทางร่่างกาย ทาง
จิิตใจ และทางเพศ เช่่นเดีียวกัับการทอดทิ้้�ง การแสวงหา
ประโยชน์์ การปฏิิบััติิที่่�เกี่่�ยวกัับการซื้้�อขาย การค้้ามนุุษย์์
และที่่�เป็็นอัันตรายอื่่�นๆ (เช่่น การขลิิบอวััยวะเพศหญิิง)

“... มีีเด็็กที่่�นำำ�พาสิ่่�งเหล่่านี้้�มาจากที่่�บ้้าน ผู้้�ปกครอง
ด่่าทอและทำำ�ร้้ายพวกเขา ... พวกเขาจดจำำ�มัันและคิิด
ว่่าอาจจะเป็็นสิ่่�งที่่�ทำำ�ได้้เพราะมัันเกิิดขึ้้�นในบ้้าน เมื่่�อมา
ถึึงโรงเรีียนก็็นำำ�มาลงกัับเด็็กคนอื่่� นๆ” Alexa (นามสมมุุติิ)
อายุุ 12 ปีี (แม็็กซิิโก)19

4 แผลเป็็นที่่� มองไม่่เห็็น - ความรุุนแรงทำำ�ร้า้ ยสุุขภาพจิิตเด็็กได้้มากเพีียงใด   

เมื่่�อความรุุนแรงระหว่่างบุุคคลเคลื่่� อนล้้นจากสภาพ
แวดล้้อมหนึ่่�งไปยัังอีีกสภาพแวดล้้อมหนึ่่�ง เกิิดเป็็นภาวะที่่�
เรีียกว่่าการตกเป็็นเหยื่่�อของความรุุนแรงที่่�มากกว่่าหนึ่่�ง
(Poly-Victimization)20 ตััวอย่่างเช่่น เด็็กที่่�ถููกทำำ�ร้้ายที่่�
บ้้านหรืือที่่�โรงเรีียนนั้้�นมีีความเป็็นไปได้้มากกว่่าที่่�จะตกเป็็น
เหยื่่�อของความรุุนแรงในชุุมชนวงกว้้าง การแทรกซึึมอย่่าง
รวดเร็็วของการใช้้งานอิินเตอร์์เน็็ตและโทรศััพท์์เคลื่่�อนที่่�ได้้
เพิ่่�ม “สภาพแวดล้้อมเสมืือนจริิง (virtual environment)”
ที่่�สามารถเกิิดความรุุ นแรงได้้ และเป็็นสััญญาณของการ
ตกเป็็นเหยื่่�อที่่�คาบเกี่่�ยวและการเกิิดความรุุ นแรงระหว่่าง
โลกออฟไลน์์และออนไลน์์21 งานวิิจัย
ั ได้้เน้้นถึึงธรรมชาติิที่่�
เชื่่�อมโยงกัันของการตกเป็็นเหยื่่�อที่่�มากกว่่าหนึ่่�งประเภท แต่่
ยัังรวมถึึงแนวทางที่่�ผลกระทบสะสมสามารถเป็็นอุุปสรรค
ใหญ่่หลวงต่่อพััฒนาการของเด็็ก22
นอกเหนืือไปจากการประสบกัับความรุุ นแรงโดยตรง
แล้้ ว เด็็ ก ยัังสามารถเป็็ น พยานพบเห็็ นค วามรุุ น แรง
ระหว่่าง บุุคคลอื่่�นๆ อย่่างเช่่นในเหตุุการณ์์ของความรุุนแรง
ภายในครอบครััว การกลั่่�นแกล้้ง หรืือความรุุนแรงจากการ
รวมแก๊๊งต่่างๆ ในชุุมชน และที่่�สำำ�คััญพอกัันคืือการที่่�เด็็ก
สามารถเข้้าถึึงเนื้้�อหาที่่�รุุนแรงต่่างๆ ในสื่่�อและอิินเตอร์์เน็็ต
	ถึึงแม้้ว่่าเด็็กทุุกคนจะสามารถตกเป็็นเหยื่่�อของความ
รุุ นแรงได้้ แต่่ มีีเด็็ กบางคนที่่�ตกอยู่่�ในความเสี่่�ยงสููงกว่่ า
ซึ่ง่� รวมถึึงเด็็กที่่�อยู่่�ในการเลี้้�ยงดููทดแทน เด็็กที่่�ไม่่มีอั
ี ต
ั ลัักษณ์์
ทางกฎหมาย เด็็ ก ที่่�อยู่่�ในสถานการณ์์ บ นท้้ อ งถนนหรืื อ
ที่่�สาธารณะ เด็็ กที่่�มีีความพิิการ เด็็ กที่่�อาศััยอยู่่�ในความ
ยากจน เด็็กชนกลุ่่�มน้้อย ทั้้�งจากชาติิพัน
ั ธุ์์� ศาสนาและภาษา
เด็็กที่่�เป็็นเลสเบี้้�ยน เกย์์ ไบเซ็็กชวล และทรานส์์เจนเดอร์์
และกลุ่่�มเด็็กเคลื่่�อนย้้าย อาทิิ ผู้้�อพยพ ผู้้�ลี้้�ภััยหรืือผู้้�พลััด
ถิ่่�นภายในประเทศ23 ปััจจััยที่่�แตกต่่างกัันสามารถบรรจบ
กัันได้้ทำำ�ให้้ความเสี่่�ยงต่่อความรุุนแรงและความท้้าทายต่่อ
สุุขภาพจิิตเด็็กนั้้�นขยายเพิ่่�มขึ้้�น

	นัับเป็็นสิ่่�งสำำ�คััญที่่�จะต้้องเห็็นถึึงมิิติิทางสถานะเพศ
ของความรุุ น แรงต่่ อ เด็็ ก การเหมารวมบนพื้้�นฐานของ
สถานะเพศ การขาดสมดุุลของอำำ�นาจ ความไม่่เท่่าเทีียม
และการเลืือกปฏิิบััติิก่่อให้้เกิิดความเสี่่�ยงที่่�แตกต่่างกัันต่่อ
เด็็ก ตััวอย่่างเช่่น เด็็กผู้้�หญิิงจะมีีความเสี่่�ยงต่่อความรุุนแรง
ทางเพศ ความรุุ น แรงจากคู่่�รัั ก และการปฏิิ บัั ติิ ที่่� เป็็ น ภัั ย
ต่่างๆ มากกว่่า เด็็กผู้้�ชายมีีความเป็็นไปได้้มากกว่่าที่่�จะถููก
ฆาตกรรมหรืือเผชิิญกัับรูู ปแบบของความรุุ นแรงอื่่�นๆ ใน
ชุุมชน
การเป็็นเหยื่่�อของการทารุุ ณกรรมทำำ�ให้้ ความเสี่่�ยง
ของเด็็ กเพิ่่�มขึ้้�นที่่�จะกลายเป็็นเหยื่่�อหรืือผู้้�กระทำำ�ความ
รุุนแรงทางเพศ ความรุุนแรงในวััยรุ่่�น ความรุุนแรงต่่อตนเอง
และความรุุ น แรงต่่ อ คู่่�รัั ก ในอนาคต เด็็ ก ที่่�พบเห็็ น ความ
รุุ นแรงต่่ อคู่่�รัักที่่�เกิิดขึ้้�นกัับแม่่หรืือแม่่เลี้้�ยงมีีความเป็็นไป
ได้้มากกว่่าที่่�จะต้้องประสบกัับความรุุ นแรงในอนาคต ทั้้�ง
ที่่�เป็็นเหยื่่�อและผู้้�กระทำำ�24
เด็็กที่่�อยู่่�ในสภาพแวดล้้อมทางมนุุษยธรรม นั้้�นมีีความ
เสี่่�ยงต่่อความรุุนแรงเป็็นอย่่างมาก สงคราม ภััยพิิบัติ
ั ิที่่�เกิิด
จากภููมิอ
ิ ากาศ และการระบาดของโรคอย่่างการระบาดใหญ่่
ของโรคโควิิด-19 (กรอบที่่� 3) สามารถส่่งผลให้้ระบบทาง
สัังคมนั้้�นล่่มสลาย การแยกทางกัันระหว่่ างเด็็ กกัับผู้้�ดููแล
และความเสีียหายหรืือการทำำ�ลายล้้างของสภาพแวดล้้อม
ที่่�เคยเป็็นพื้้�นที่่�ปลอดภััย
	ทุุ ก วัั น นี้้�มีี เ ด็็ ก หนึ่่�งในสี่่�คนบนโลกที่่�ต้้ อ งใช้้ ชีี วิิ ต อยู่่�ใน
ประเทศที่่�ได้้ รัับผลกระทบจากความขััดแย้้งหรืือภัั ยพิิบััติิ
เด็็กจำำ�นวนเกืือบ 50 ล้้านคนต้้องย้้ายถิ่่�นฐานจากบ้้านเกิิด
ด้้วยเหตุุผลจากความรุุนแรง ความยากจนหรืือภััยพิิบัติ
ั ิทาง
ธรรมชาติิ25 เมื่่�อสถานการณ์์วิิกฤติิเช่่นนี้้�ขยายเพิ่่�มมากขึ้้�น
ทำำ�ให้้มีเี ด็็กที่่�กำำ�ลัังตกอยู่่�ในความเสี่่�ยงต่่อความรุุนแรงในทุุก
รููปแบบในจำำ�นวนมากกว่่าที่่�เคยมีี26

ความจำำ�เป็็นเร่่งด่่วนเพื่่�อดำำ�เนิินการ

กรอบที่่� 3
การระบาดใหญ่่ของโรคโควิิด-19 กัับสุุขภาพจิิตเด็็ก
การระบาดใหญ่่ของโรคโควิิด-19 ซึ่ง
่� ยัังคงดำำ�เนิินอยู่่�
ในขณะที่่จั
� ดทำ
ั �ำ รายงานฉบัับนี้้�มีีความเกี่่ย
� วเนื่่อ
� งกัับสุุขภาพ
จิิตของเด็็กเป็็นอย่่างมาก มาตรการกัักตััว ความเครีียด
ที่่� เ พิ่่� ม ขึ้้� น ของครอบครัั ว และการหยุุ ดช ะงัั ก ของการ
บริิการคุ้้�มครองเด็็กที่่�มีีอยู่่�อย่่างจำำ�กััดทำ�ำ ให้้ความเสี่่�ยง
ของเด็็กต่่อความรุุนแรงทุุกรููปแบบนั้้�นแย่่ลง ซึ่่�งรวมถึึง
ความรุุนแรงและการทารุุณกรรมที่่เ� กิิดขึ้้น
� ในวงเวีียนของ
คนที่่เ� ด็็กไว้้ใจ  (วงเวีียนที่่ร� วมทั้้�งผู้้�ดููแลและญาติิคนอื่่น
� ๆ)
ความรุุนแรงบนพื้้�นฐานของสถานะเพศ และการแสวงหา
ประโยชน์์ทางเพศ ทั้้�งออนไลน์์และออฟไลน์์ สถานการณ์์
แย่่ลงอีีกเมื่่�อเด็็กขาดการเข้้าถึึงเพื่่�อนที่่�โรงเรีียน  ครูู นััก
สัังคมสงเคราะห์์ และพื้้�นที่ป
่� ลอดภััย ผลกระทบแง่่ลบของ
ความรุุนแรงต่่อสุุขภาพจิิตเด็็กผสมกัับความวิิตกกัังวล
ความกลััว ความไม่่ปลอดภััย และการแยกตััวอัันเป็็นผล
โดยทั่่�วไปจากการระบาดใหญ่่นี้้2� 7

	ถึึงแม้้ว่่าจะมีีความชุุกในการเกิิดสููง แต่่ความรุุ นแรง
ต่่อเด็็กนั้้�นมัักซ่่อนตััว ไม่่สามารถมองเห็็นได้้ และไม่่
ได้้รัับการรายงาน อัันเป็็นผลมาจากความกลััว การตีีตรา
และการยอมรัับของสัังคมต่่ อความรุุ นแรง มีีเด็็ กจำำ�นวน
เพีี ย งน้้ อ ยนิิ ด ที่่�ได้้ รัั บ ผลกระทบที่่�แสดงตนและรายงาน
ประสบการณ์์ของตน29 “ความไม่่ปรากฏ” ของความรุุนแรง
นั้้�นประกอบขึ้้�นจากการขาดระบบการร้้องทุุกข์์และกลไก
การรายงานที่่�มีีความอ่่อนไหวต่่อเด็็กและการไม่่มีีการเก็็บ
ข้้อมููลที่่�เพีียงพอ
นอกเหนืือไปจากต้้นทุุนทางมนุุษย์์อย่่างใหญ่่หลวง
ที่่�เ กิิดจากความรุุ น แรง ความรุุ น แรงยัังมีีผลกระทบ
อย่่างยิ่่�งยวดต่่อเศรษฐกิิจ ต้้นทุุนทางเศษฐกิิจของความ
รุุ นแรงต่่อเด็็กทั่่�วโลกประเมิินได้้สููงถึึง 7 ล้้านล้้านเหรีียญ
สหรััฐ30 สำำ�หรัับประเทศสหรััฐอเมริิกาเพีียงประเทศเดีียว
ในปีี 255831 ภาระทางเศรษฐกิิจตลอดชีีพโดยรวมที่่�เกี่่�ยว
โยงกัั บกรณีีการทารุุ ณกรรมเด็็ กที่่�มีีหลัั กฐานพิิสููจน์์ได้้ ใน
หนึ่่�งปีีนั้้� นอยู่่�ที่่� 428,000 ล้้ านเหรีียญสหรััฐ ในภููมิิภาค
เอเชีียตะวัันออกและแปซิิฟิิกผลกระทบทางเศรษฐกิิจจาก
ผลทางสุุขภาพที่่�ตามมาจากการทารุุณกรรมเด็็กนั้้�นประเมิิน
เป็็นรายปีีได้้ที่่�ร้อ
้ ยละ 1.4 - 2.5 ของผลิิตภััณฑ์์มวลรวมใน
ประเทศของภููมิิภาค32

การหารืือระหว่่างมููลนิิธิศุ
ิ ภ
ุ นิิมิตกั
ิ บ
ั เด็็กและวััยรุ่่�นอายุุ
8-18 ปีีจาก 13 ประเทศถึึงความเข้้าใจ ประสบการณ์์และ
มุุมมองต่่อโรคโควิิด-19 นั้้�นพบว่่า 
•

ร้้อยละ 71 ของเด็็กและวััยรุ่่�นรายงานว่่าพวกเขารู้้�สึก
ึ
โดดเดี่่�ยวและเหงา  เนื่่�องจากโรงเรีียนปิิด  ซึ่่�งส่่งผล
ในแง่่ลบต่่อการเรีียนรู้้�และกิิจวััตรประจำำ�วััน  และเพิ่่�ม
ความรู้้�สึึกโดดเดี่่�ยวและสิ้้�นหวััง

•

ร้้อยละ 91 พบว่่าพวกเขากำำ�ลัังเผชิิญกัับความเครีียด
ทางอารมณ์์และประสบการณ์์ที่่�เป็็นปััญหา รวมทั้้�ง
ความรู้้�สึึกวิิตกกัังวล ความโกรธ และความทุุกข์์ใจที่่�
เกิิดจากความไม่่แน่่นอนว่่า วิิกฤตนี้้�จะยาวนานเพีียง
ใดและจะต้้องรัับมืือกัับความโดดเดี่่�ยวอย่่างไร 

•

ร้้อยละ 75  ของเด็็กและวััยรุ่่�นพบว่่า  การต้้องรัับมืือ
กัับข้้อบัังคัับในการรัักษาระยะห่่างทางร่่างกายและ
สัังคมนั้้�นเป็็นความท้้าทายทางอารมณ์์28

สาระสำำ�คััญ
•

ในทุุกปีีมีีเด็็กกว่่า  1 พัันล้้านคนตกเป็็นเหยื่่�อของ
ความรุุนแรง

•

เด็็กประสบกัับความรุุนแรงหลายรููปแบบในสภาพ
แวดล้้อมหลากหลาย ทั้้�งออนไลน์์และออฟไลน์์

•

ความรุุนแรงมัักเกิิดขึ้้น
� เป็็นวงจรต่่อเนื่่อ
� ง สามารถ
เกิิดขึ้้น
� หลายรููปแบบพร้้อมกัันและจากรููปแบบหนึ่่�ง
นำำ�ไปสู่่�อีีกรููปแบบหนึ่่�ง

•

เด็็กสามารถตกเป็็นเป้้าของความรุุนแรงได้้เช่่น
เดีียวกัับที่่�เป็็นพยานพบเห็็นหรืือพบเจอกัับความ
รุุนแรง

•

การตกเป็็ น เหยื่่� อ ของความรุุ น แรงในวัั ย เด็็ ก มีี
ความเชื่่�อมโยงกัับความเสี่่�ยงที่่�สููงขึ้้�นในการที่่�จะ
ตกเป็็นเหยื่่�อของความรุุนแรงในวััยผู้้�ใหญ่่

•

ความรุุนแรงต่่อเด็็กนั้้�นมัักถููกปิิดบัังและไม่่ได้้รัับ
การรายงาน 

•

นอกเหนืือไปจากต้้นทุน
ุ มนุุษย์์ที่ก่
่� อ
่ ให้้เกิิดความเสีีย
หายเป็็นอย่่างมาก ความรุุนแรงยัังสร้้างผลกระทบ
ทางเศรษฐกิิจอย่่างมหาศาล

5

6 แผลเป็็นที่่� มองไม่่เห็็น - ความรุุนแรงทำำ�ร้า้ ยสุุขภาพจิิตเด็็กได้้มากเพีียงใด   

วิิกฤติิสุุขภาพจิิตระดัับโลก – ไม่่นัับเป็็นความสำำ�คััญ
ลำำ�ดัับต้้นของวาระการจััดทำำ�นโยบายสาธารณะ
ความรุุ นแรงส่่งผลตามมาอย่่างยาวนานตลอดวััยเด็็ก
เข้้าสู่่�วัย
ั ผู้้�ใหญ่่ ระหว่่างรุ่่�นอายุุและสำำ�หรัับสัังคมในวงกว้้าง33
ผลที่่ต
� ามมานั้้�นรวมถึึงผลกระทบอย่่างสาหััสต่่อสุุขภาพ
จิิตเด็็ก
แต่่กระนั้้�นมีีประเทศสมาชิิกขององค์์การสหประชาชาติิ
น้้ อ ยกว่่ า ครึ่่�งหนึ่่�งที่่�มีี แ ผนหรืื อ กลยุุ ท ธ์์ เ กี่่�ยวกัั บ สุุ ข ภาพ
จิิ ต เด็็ ก และวัั ย รุ่่�น 34 คณะกรรมาธิิ ก ารแลนเซ็็ ท ว่่ าด้้ ว ย
สุุขภาพจิิ ตโลกและการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน (The Lancet
Commission on Global Mental Health and Sustainable
Development) พบว่่า คุุณภาพของการบริิการสุุขภาพจิิต
นั้้�นแย่่กว่่าการบริิการสุุขภาพร่่างกาย และยัังพบว่่า “การ
ลงทุุนและการพััฒนาของรััฐบาล เพื่่�อให้้ความช่่วยเหลืือ
ด้้านสุุขภาพจิิตนั้้�นน้้อยนิิดอย่่างน่่าสังั เวช”35 เงิินทุุนที่่�ได้้รับ
ั
การจััดสรรให้้กัับสุุขภาพจิิตนั้้�นมัักถููกใช้้ไปอย่่างไร้้ทิิศทาง
และอย่่างไม่่ได้้สัด
ั ส่่วนเมื่่�อเทีียบกัับผลที่่�เกิิดขึ้้�นจากอาการ
ป่่วยทางจิิตเรื้้�อรัังมากกว่่าการดำำ�เนิินการในระยะแรกเริ่่�ม
และการป้้ องกัั น ซึ่่�งเป็็ นจุุ ด ที่่�สามารถได้้ รัับผลตอบแทน
จากการลงทุุ น มากกว่่ า ความล้้ ม เหลวที่่�เกิิ ด ขึ้้� น ร่่ ว มกัั น
จากการตอบสนองต่่อวิิกฤติิสุุขภาพจิิตระดัับโลกส่่งผลต่่อ
การสูู ญ เสีี ย ในศัั ก ยภาพของมนุุ ษ ย์์ อัั น ยิ่่�งใหญ่่ แ ละความ
ทุุกข์์ยากในวงกว้้ างที่่�อาจหลีี กเลี่่�ยงได้้ 36
การที่่�สุุขภาพจิิตเด็็กและวััยรุ่่�นไม่่ได้้อยู่่�ในลำำ�ดัับความ
สำำ�คัั ญนั้้�นแสดงให้้เห็็นจากการมีีรายงานระดัั บโลกอย่่าง

กรอบที่่� 4
เด็็กและวััยรุ่่�นมีีแนวโน้้มที่่จ
� ะใช้้บริิการทางสุุขภาพจิิต
น้้อยกว่่า
เด็็ ก เข้้ า ถึึ ง การบริิ ก ารทางสุุ ข ภาพจิิ ต ไม่่ บ่่ อ ยเท่่ า
กลุ่่�มอายุุอื่่�น  การขาดแคลนการเข้้าถึึงนี้้�เป็็นผลมาจาก
การที่่�ปััญหาสุุขภาพจิิตของเด็็กไม่่ได้้ตรวจพบ ความ
ตระหนัักของพวกเขาสำำ�หรัับการมีีอยู่่�ของบริิการต่่างๆ
และความไม่่เต็็มใจที่่�จะหาความช่่วยเหลืือ เช่่นเดีียวกัับ
กรอบนโยบายที่่�ไม่่ได้้ให้้ความสำำ�คััญกัับความต้้องการ
ทางสุุขภาพจิิต37 มีีการประเมิินว่่าร้้อยละ 70 ของเด็็ก
และวััยรุ่่�นที่่�มีีปััญหาสุุขภาพจิิตไม่่ได้้รัับการดำำ�เนิินการ
ที่่�เหมาะสมในเวลาอัันควร38
ปััญหาสุุขภาพจิิตเมื่่�ออายุุน้้อยสามารถนำำ�ไปสู่่�การ
เลืือกปฏิิบัติ
ั ิ การตีีตราและการถููกกีีดกัันตลอดชีีวิิต และ
อาจจำำ�กััดการเข้้าถึึงในวงกว้้างของการบริิการทาง
สัังคม การศึึกษาและสุุขภาพ

จำำ�กััดถึึงข้้อมููลความชุุกของปััญหาสุุขภาพจิิตของประชากร
กลุ่่�มนี้้� บทวิิเคราะห์์หนึ่่�งพบว่่า จาก 187 ประเทศมีี 124
ประเทศที่่�ไม่่มีีข้้อมููลเกี่่�ยวกัับความบกพร่่องใดๆ หากไม่่มีี
กลยุุ ท ธ์์ ที่่� เจาะจงในการจัั ด การกัั บ การขาดแคลนข้้ อ มูู ล
การรายงานที่่�อยู่่�ในระดัับย่ำำ�แย่่ทั้้�งในประเทศที่่�มีีรายได้้สููง
และรายได้้ต่ำำ�ถึึงปานกลางจะยัังคงขััดขวางการส่่งเสริิมสุุข
ภาพจิิตเด็็กและวััยรุ่่�น การขาดแคลนข้้อมููลจะยัังคงเหนี่่�ยว
รั้้�งการวางแผนและการจััดสรรทรััพยากรสำำ�หรัับสุุขภาพจิิต
เด็็กและวััยรุ่่�นที่่�มีีอยู่่�อย่่างจำำ�กััดในปััจจุุบัน
ั 39
ในสถานการณ์์นี้้�มีีความจำำ�เป็็นเร่่งด่่วนที่่�จะต้้องให้้
ความใส่่ใจเป็็นอย่่างยิ่่ง� ต่่อสุุขภาพจิิตเด็็กและวััยรุ่่�นเมื่่�อ
ตอบสนองต่่อความรุุนแรงต่่อเด็็ก
การดำำ� เนิินการเมื่่� อ แรกเริ่่�ม ในชีีวิิตของเด็็ ก มีีความ
สำำ�คััญยิ่่�งในการที่่�จะป้้องกัันปััญหาสุุขภาพจิิตที่่�จะเกิิดขึ้้�น
ตามมา โดยเฉพาะเมื่่�อพิิจารณาว่่าเกืือบทุุกสภาพสุุขภาพ
จิิตของผู้้�ใหญ่่นั้้�นมีีรากเหง้้ามาจากวััยเด็็ก การเปลี่่�ยนแปลง
ของระบบประสาทในช่่วงเวลาที่่�มีีความละเอีี ยดอ่่ อนสููง
อย่่างวัั ยเด็็ กและวัั ยรุ่่�นเป็็นโอกาสที่่�จะกระทบต่่ อสมองที่่�
กำำ�ลัังพััฒนา ทั้้�งในทางที่่�ดีีและไม่่ดีี
	สุุขภาพจิิตเป็็นความกัังวลหลัักของเด็็ กในรายงาน
Voice of Children and Young People: Child Helpline
Data for 2017&2018 เครืื อ ข่่ า ยทั่่�วโลกของสายด่่ ว น
เด็็ ก (Child Helpline International) แจ้้ ง ว่่ า ความ
กัั งวลหลัั กสองสิ่่�งของเด็็ กที่่�ติิ ดต่่ อสายด่่ วนคืื อการทารุุ ณ
กรรมและความรุุ นแรง เช่่นเดีี ยวกัั บสุุขภาพจิิ ต40 ในส่่วน
ของการทารุุ ณ กรรมและความรุุ น แรงมีี ก ารทารุุ ณ กรรม
ทางร่่ า งกายและจิิ ต ใจเป็็ น ความกัั ง วลหลัั ก ในส่่ ว นของ
สุุขภาพจิิ ต เด็็ กพููดถึึงความคิิ ดที่่�จะฆ่่าตััวตาย ความกลัั ว
และความวิิ ตกกัั งวลเป็็นหลัั ก รายงานนี้้�นำำ�ข้้อมููลมาจาก
สายด่่ วนเด็็ กใน 84 ประเทศและพื้้�นที่่�ทั่่�วโลก ซึ่่�งได้้ เน้้น
ให้้ เ ห็็ น ถึึงความชุุ ก ของการเกิิ ด ปัั ญ หาในระดัั บ โลกจาก
ข้้อมููลที่่�ค้้ นพบ
	ต้้ น ทุุ น ทางเศรษฐกิิ จ ที่่�เกิิ ด จากปัั ญ หาสุุ ข ภาพจิิ ต อัั น
ย่ำำ�แย่่นั้้� นสำำ�คัั ญยิ่่�ง สำำ�หรัับความรุุ นแรงต่่ อเด็็ กโดยทั่่�วไป
ในปีี 2554 สภาเศรษฐกิิจโลก (World Economic Forum
– WEF) พบว่่าสุุขภาพจิิตนั้้�นนัับเป็็นร้้อยละ 35 ของภาระ
เศรษฐกิิ จ โลกสำำ�หรัั บ โรคที่่�ไม่่ ติิ ด ต่่ อ มากกว่่ า โรคมะเร็็ ง
โรคเบาหวาน และโรคหััวใจ สภาเศรษฐกิิจโลกยัังประเมิิน
ว่่ าภายในปีี 2573 ปััญหาสุุขภาพจิิ ตจะเป็็นความสููญเสีีย
ทางเศรษฐกิิจ อัันเป็็นค่่าใช้้จ่่ายโลกถึึง 16 ล้้านล้้านเหรีียญ
สหรััฐ41

ความจำำ�เป็็นเร่่งด่่วนเพื่่�อดำำ�เนิินการ

สาระสำำ�คััญ
•

ความรุุนแรงต่่อเด็็กนั้้�นสััมพัันธ์์กัับปััญหาสุุขภาพจิิตต่่างๆ มากมาย รวมทั้้�งความวิิตกกัังวล อาการซึึมเศร้้า 
ความคิิดอยากฆ่่าตััวตาย สภาวะ PTSD การใช้้สารเสพติิด พฤติิกรรมก้้าวร้้าว และความบกพร่่องของระบบการ
ทำำ�งานของสมอง

•

คุุณภาพของบริิการสุุขภาพจิิตยัังคงแย่่กว่่าบริิการสุุขภาพกาย

•

ไม่่มีีงบประมาณสนัับสนุุนเพีียงพอเกี่่�ยวกัับสุุขภาพจิิต เงิินทุุนที่่�มีีอยู่่�มัักไม่่ถููกจััดสรไปในทางที่่�ดีีที่สุ
่� ุด 

•

ยัังขาดแคลน ข้้อมููลเกี่่�ยวกัับสุุขภาพจิิตเด็็กและวััยรุ่่�น 

•

เด็็กส่่วนใหญ่่ที่่�มีีสภาวะสุุขภาพจิิตไม่่ได้้รัับการดำำ�เนิินการในเวลาที่่�เหมาะสม

•

สุุขภาพจิิตเป็็นความกัังวลหลัักของตััวเด็็กและวััยรุ่่�น 

•

การดำำ�เนิินการในระยะแรกเริ่่�มเพื่่�อป้้องกัันปััญหาสุุขภาพจิิตนั้้�นมีีประโยชน์์เป็็นอย่่างมาก

•

สุุขภาพจิิตที่่�ย่ำำ��แย่่เป็็นภาระทางเศรษฐกิิจใหญ่่หลวงของประเทศและทั่่�วโลก

7
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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 อายุุ 12 ปีียืน
ื ร้้องไห้้ในตลาดที่่�เมืืองหลวงอย่่างกรุุงคาบููล กระเป๋๋าที่่�เธอใช้้ค้้นหาสิ่่�งของจากกองขยะนั้้�นหนัักมากและผู้้�คนที่่�เดิินผ่่านไป
มาก็็ถากถางเธอว่่า เธอนั้้�นไร้้ยางอายที่่�มาเดิินร่่อนเร่่อยู่่�ตามถนนเยี่่ย
� งขอทาน

ผลกระทบของความรุุนแรงต่่อสุุขภาพจิิตเด็็ก 9

3. ผลกระทบของความรุุนแรงต่่อสุุขภาพจิิตเด็็ก
ผลทางสุุขภาพจิิตจากความรุุนแรงต่่อเด็็ก
เป็็นที่ป
�่ ระจัักษ์์ชััดโดยไม่่อาจโต้้แย้้งได้้ว่า่ ความรุุนแรง
นั้้�นบั่่�นทอนสุุขภาพจิิตของเด็็กและปููทางให้้กัับความเสี่่ย
� ง
ที่่แ
� ท้้จริิงสำำ�หรัับปััญหาสุุขภาพจิิตในระยะแรกเริ่่ม
� และต่่อ
เนื่่� อง การต้้องพบเจอกัับประสบการณ์์ที่่�ไม่่พึึงประสงค์์ใน
วััยเด็็ก (Adverse Childhood Experiences – ACEs) อย่่าง
ความรุุนแรงสามารถเป็็นความบอบช้ำำ�ทางจิิตใจ กระตุ้้�นให้้
เกิิดการตอบสนองต่่อความเครีียดในทางที่่�เป็็นพิิษภััย และ
ความเสีียหายในระยะยาวต่่อร่่างกายและจิิตใจ42
	ปััญหาสุุขภาพจิิต 3 ประเภทที่่�ถููกรายงานมากที่่�สุุดว่่า
เป็็นผลจากความรุุนแรงต่่อเด็็กคืือ

ปััญหาทางพฤติิกรรมและอารมณ์์ การรัับรู้้�และทััศนคติิ
และปััญหาระยะยาว (ภาพที่่� 1)43
	ความผิิดปกติิทางพฤติิกรรมและอารมณ์์มัักเกิิดขึ้้�น
เมื่่�อเด็็กต้้องเผชิิญกัับความรุุนแรงสะสมมากกว่่าสองบริิบท
(ตััวอย่่างเช่่น ต้้องพบเห็็นกัับความรุุนแรงที่่�บ้้าน การทารุุณ
กรรมทางเพศและความเครีี ย ดของผู้้�ปกครอง) เด็็ ก ที่่�มีี
ความผิิดปกติิทางพฤติิกรรมและอารมณ์์อาจแสดงอาการ
ภายนอกที่่�มุ่่�งตรงออกไปที่่�ผู้้�อื่่�น (เช่่น ก้้าวร้้าวมาก ชอบแหก
กฎ และแสดงออกในทางที่่�ไม่่ดีี)44 การแสดงออกภายนอกที่่�
เป็็นอาการทางสุุขภาพจิิตอย่่างพฤติิกรรมก้้าวร้้าวหรืือต่่อ
ต้้านสัังคมมัักทำำ�ให้้ตกเป็็นเหยื่่�อจากเพื่่�อนได้้มากยิ่่�งขึ้้�น

ภาพที่่� 1 ภาพรวมผลทางสุุขภาพจิิตของความรุุนแรงต่่อเด็็ก
ที่่�มา Professor Ghlzlane Benjelloun
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เด็็ ก อาจแสดงอาการที่่�เกิิ ด จากภายในที่่�มุ่่�งเข้้ า มาที่่�
ตนเอง ซึ่่�งรวมถึึงความวิิตกกัังวลที่่�เพิ่่�มขึ้้�น อาการซึึมเศร้้า
หงุุดหงิิด สภาวะ PTSD พยายามฆ่่าตััวตาย และฆ่่าตััวตาย
ผลที่่�ตามมาอีีกหนึ่่�งอย่่างจากความบอบช้ำำ�และความรุุนแรง
ที่่�ได้้รับ
ั ในวััยเด็็กคืือพฤติิกรรมที่่�ปููทางให้้เกิิดความเสี่่�ยงที่่�แท้้
จริิงต่่อสุุขภาพของเด็็ก การใช้้ยาเสพติิดและแอลกอฮอล์์
ของเด็็กเพิ่่�มขึ้้�นทั่่�วโลก และอาจเห็็นได้้ว่่าเป็็นวิิธีีที่่�เด็็กใช้้
เพื่่�อรัับมืือและจััดการกัับอารมณ์์แง่่ลบ45

กรอบที่่� 5
ความสััมพัันธ์์ระหว่่างความรุุนแรงในวััยเด็็กกัับความ
วิิตกกัังวลและอาการซึึมเศร้้า
การศึึกษาในประเทศนอร์์เวย์์เมื่่�อปีี 2558 ยืืนยััน
ความสััมพัันธ์์ระหว่่างความรุุนแรงต่่อเด็็กทุุกรููปแบบ
รวมกัันกับ
ั ความวิิตกกัังวลและอาการซึึมเศร้้า จากกลุ่่�ม
ผู้้เ� ข้้าร่ว
่ มการศึึกษา ผู้้�ที่เ่� ผชิิญกัับความรุุนแรงในวััยเด็็ก
ไม่่ว่่ารููปแบบใด ผู้้�ที่่�เผชิิญกัับการถููกทอดทิ้้�ง และ/หรืือ
ความรุุนแรงทางจิิตใจรายงานว่่า มีีความวิิตกกัังวล
หรืืออาการซึึมเศร้้ามากกว่่าผู้้�ที่่�เผชิิญกัับความรุุนแรง
ทางเพศหรืือความรุุนแรงในครอบครััวเพีียงอย่่างเดีียว
สำำ� หรัั บ ผู้้�ที่่� เ ผชิิ ญ กัั บ ความรุุ น แรงสองประเภทใน
วััยเด็็ก ผู้้�ที่่�เผชิิญกัับการถููกทอดทิ้้�งหรืือความรุุนแรง
ทางจิิตใจร่่วมกัับความรุุนแรงทางเพศ และ/หรืือความ
รุุนแรงในครอบครััวรายงานว่่ามีีความวิิตกกัังวลและ
อาการซึึมเศร้้ามากกว่่าผู้้�ที่่�เผชิิญกัับความรุุนแรงทาง
เพศและความรุุ น แรงทางร่่ า งกายภายในครอบครัั ว
พร้้ อ มกัั น  ไม่่ เ ป็็ นที่่� น่่ า แปลกใจที่่� ผู้้�ที่่� เ ผชิิ ญ กัั บ ความ
รุุนแรงสามประเภทในวััยเด็็กมีีคะแนนระดัับของความ
วิิตกกัังวลและอาการซึึมเศร้้าสููงที่่�สุุด46

เด็็กที่่�เป็็นพยานพบเห็็นหรืือเป็็นเหยื่่�อของความรุุนแรง
สามารถแสดงอาการของสภาวะ PTSD คล้้ า ยกัั บ ทหาร
ที่่�เพิ่่�งกลัั บจากศึึกสงครามด้้ วยอาการของความเครีียดที่่�
เพิ่่�มขึ้้�นจากจำำ�นวนเหตุุการณ์์ความรุุ นแรงที่่�พบเห็็นหรืือ
ประสบ อาการเหล่่านี้้�รวมถึึงการวอกแวกง่่าย ความกลััว
ที่่�เข้้ามารบกวนและไม่่เป็็นที่่�ต้้องการ ความคิิดและความ
รู้้�สึึกไม่่เป็็นส่่วนหนึ่่�ง47
	จำำ�เป็็นต้้องรัับรู้้�ว่่าถึึงอย่่างไรก็็ตามนั้้�นมีีความเสี่่�ยงที่่�เกิิด
จากการจ่่ายยาให้้เด็็กอย่่างไม่่เหมาะสม เพื่่�อตอบสนองต่่อ
ความรุุนแรงและการทารุุณกรรม ในบางครั้้�งพฤติิกรรมตอบ
สนองของเด็็กต่่อความรุุ นแรงสามารถนำำ�ไปสู่่�การวิินิิจฉััย
โรคทางสุุ ข ภาพจิิ ต ทั้้�งที่่�พฤติิ ก รรมเหล่่ านี้้� เป็็ น การตอบ
สนองที่่�คาดการณ์์ได้้และเหมาะสมกัับสถานการณ์์ของพวก
เขา

หลัักฐานเกี่่�ยวกัับความบกพร่่องทางระบบประสาท
แสดงให้้เห็็นว่่ าความรุุ นแรงในวัั ยเด็็ กนั้้�นสััมพัันธ์์กัับการ
พััฒนาของระบบประสาทที่่�ช้้าลง ผลการเรีียนอัันย่ำำ�แย่่ และ
การมีีส่่วนร่่วมในโรงเรีียนต่ำำ� อาการและโรคทางสุุขภาพ
จิิตที่่�คาดการณ์์ได้้ว่่าจะส่่งผลให้้ผลการเรีียนย่ำำ�แย่่นั้้�นรวม
ถึึงสภาวะ PTSD ความวิิตกกัังวล พฤติิกรรมก้้าวร้้าว และ
อาการซึึมเศร้้า
เด็็กที่่�พบเจอกัับความบอบช้ำำ�ยัังมีีผลระยะยาวอย่่าง
อาการซึึมเศร้้า ความเคารพตนเองต่ำำ� และการใช้้สารเสพ
ติิดในวััยรุ่่�นตอนปลายและวััยผู้้�ใหญ่่ตอนต้้น ประสบการณ์์
ที่่�ไม่่พึึงประสงค์์ ในวัั ยเด็็ กสามารถบั่่�นทอนความสามารถ
ของบุุคคลในการพััฒนาวิิธีก
ี ารรัับมืือที่่�ดีีต่อ
่ สุุขภาพเมื่่�อต้้อง
เจอกัับความยากลำำ�บากในชีีวิิต ซึ่่�งส่่งผลต่่อพฤติิกรรมทาง
สุุขภาพและช่่องทางโอกาสตลอดชีีวิต
ิ และยิ่่�งไปกว่่านั้้�นอาจ
นำำ�ไปสู่่�การเสีียชีีวิิตก่่อนวััยอัันควร48

กรอบที่่� 6
ความสััมพัันธ์์ระหว่่างการประสบกัับความรุุนแรง
ประเภทต่่างๆ กัับสุุขภาพจิิต
ผลการศึึกษาความสััมพัันธ์์ระหว่่างการประสบกัับ
ความรุุ น แรงประเภทต่่ า งๆ กัั บ สุุ ข ภาพจิิ ต ในประเทศ
มาลาวีีพบว่่า49
•

มีีความเกี่่� ย วพัั นสูู งระหว่่ า งการประสบกัั บ ความ
รุุนแรงในอดีีตและที่่�ผ่่านมาไม่่นาน 

•

โดยมากเป็็นการรวมกลุ่่�มของการประสบกัับความ
รุุนแรงสามรููปแบบ

•

ความเกี่่�ยวโยงกัันของการประสบกัับความรุุนแรง
รููปแบบใดรููปแบบหนึ่่� ง กัั บ ระดัั บ ความเครีียดทาง
จิิตใจสููง ทั้้�งทางตรงและทางอ้้อม อัันเป็็นผลมาจาก
ความสััมพัันธ์์กัับความรุุนแรงรููปแบบอื่่�น 

•

ผลการศึึกษานี้้�ตรงกัับสิ่่�งตีีพิิมพ์์อื่น
่� ๆ ที่่ศึ
� ก
ึ ษาเกี่่ย
� ว
กัับความสััมพัันธ์์ของความรุุนแรงกัับสุุขภาพจิิต
เด็็กในประเทศอื่่�นๆ50

ประสบการณ์์ที่่� ไม่่พึึงประสงค์์ ในวัั ยเด็็ กมีีความเชื่่�อม
โยงอย่่างมีีนััยยะสำำ�คััญกัับการเพิ่่�มขึ้้�นของความเสี่่�ยงที่่�จะ
เกิิดความผิิดปกติิในการใช้้แอลกอฮอล์์และสารเสพติิด การ
ฆ่่าตััวตาย ปััญหาสุุขภาพจิิต โรคหััวใจ และโรคเรื้้�อรัังอื่่�นๆ
และพฤติิกรรมที่่�มีีความเสี่่�ยงตลอดชั่่�วชีีวิิต นอกจากนี้้�ยััง
เชื่่�อมโยงกัับความสำำ�เร็็จทางการศึึกษา การทำำ�งานและราย
ได้้ที่่�ลดลง ซึ่ง่� ทั้้�งหมดนี้้�มีีผลกระทบทางตรงและทางอ้้อมต่่อ
สุุขภาพและความเป็็นอยู่่�ที่่�ดีี

ผลกระทบของความรุุนแรงต่่อสุุขภาพจิิตเด็็ก 11

สาเหตุุ ข องการเสีี ย ชีี วิิ ต อย่่ า งน้้ อ ยห้้ า ในสิิ บ สัั ม พัั น ธ์์
กัั บ ประสบการณ์์ ที่่� ไม่่ พึึ งประสงค์์ ใ นวัั ย เด็็ ก ซึ่่� ง รวมทั้้�ง
ประสบการณ์์หลายอย่่างที่่�มีีส่่วนให้้อายุุขััยเฉลี่่�ยนั้้�นลดลง
อย่่างโรคหััวใจ โรคปอดอุุดกั้้�นเรื้้�อรัังและโรคอ้้วน51 ผลการ
วิิเคราะห์์ประสบการณ์์ที่่�ไม่่พึึงประสงค์์ในวััยเด็็กจาก 17
ประเทศพบว่่า ผู้้�ใหญ่่ที่่�เคยมีีประสบการณ์์ที่่�ไม่่พึึงประสงค์์
ในวััยเด็็กถึึงสี่่�ประสบการณ์์หรืือมากกว่่าก่่อนอายุุ 18 ปีีมีี
ความเป็็นไปได้้มากกว่่าผู้้�ใหญ่่ทั่่�วไปที่่�ไม่่เคยมีีประสบการณ์์
ที่่�ไม่่พึึงประสงค์์ในวััยเด็็กถึึง 7-8 เท่่าที่่�จะมีีส่่วนในความ
รุุ นแรงระหว่่างบุุคคล และมีีความเป็็นไปได้้กว่่า 30 เท่่าที่่�
จะฆ่่าตััวตาย52

สาระสำำ�คััญ
ความรุุนแรงในวััยเด็็กเป็็นความเสี่่ย
� งหลัักต่่อการ
เริ่่�มเกิิดขึ้้�นและความเรื้้�อรัังของปััญหาสุุขภาพจิิต
•

เด็็กที่่�พบเจอกัับความรุุนแรงสามารถปลดปล่่อย
การตอบสนองต่่อความเครีียดในรููปแบบที่่�เกิิด
โทษ ซึ่่�งก่่อให้้เกิิดความเสีียหายทางร่่างกายและ
จิิตใจ ทั้้�งในทัันทีีและในระยะยาว

•

ปัั ญ หาสุุ ข ภาพจิิ ตที่่� เ กิิ ดจา กความรุุ น แรงต่่ อ
เด็็กที่่�ได้้รัับการรายงานมากที่่�สุุดคืือปััญหาทาง
พฤติิกรรมและอารมณ์์ การรัับรู้้�และทััศนคติิ และ
ปััญหาระยะยาว

•

ประสบการณ์์ที่ไ่� ม่่พึง
ึ ประสงค์์ในวััยเด็็กนั้้�นสัม
ั พัันธ์์
กัับการเพิ่่�มขึ้้�นของความเสี่่�ยงที่่�จะเกิิดความผิิด
ปกติิในการใช้้แอลกอฮอล์์และสารเสพติิด  การฆ่่า
ตััวตาย ปััญหาสุุขภาพจิิต โรคหััวใจ และโรคเรื้้�อรััง
อื่่�นๆ และพฤติิกรรมที่่มีี
� ความเสี่่�ยงตลอดชั่่�วชีีวิิต

•

ผู้้�ใหญ่่ที่่�เคยมีีประสบการณ์์ที่่�ไม่่พึึงประสงค์์ในวััย
เด็็กถึึงสี่่�ประสบการณ์์หรืือมากกว่่าก่่อนอายุุ 18  
ปีีมีี ความเป็็ นไปได้้มากกว่่าผู้้�ใหญ่่ทั่่�วไปที่่�ไม่่เคย
มีีประสบการณ์์ที่่�ไม่่พึึงประสงค์์ในวััยเด็็กถึึง 7-8
เท่่าที่่�จะมีีส่่วนในความรุุนแรงระหว่่างบุุคคล และมีี
ความเป็็นไปได้้กว่่า 30 เท่่าที่่�จะฆ่่าตััวตาย53

ผลทางสุุ ข ภาพจิิ ต ของความรุุ น แรงต่่ อ เด็็ ก ตลอด
ช่่วงชีีวิิต
ผลกระทบของความรุุนแรงต่่อสุุขภาพจิิตเด็็กนั้้�นขึ้้�นอยู่่�
ประสบการณ์์ความรุุ นแรงที่่�เผชิิญระหว่่างการเจริิญ
เติิบโตและพััฒนาการสามารถเริ่่�มต้้นขึ้้�นตั้้�งแต่่ตอนที่่�อยู่่�
ในครรภ์์ ซึ่่�งความรุุ นแรงเป็็นความเสี่่�ยงร้้ายแรงต่่อระบบ
ประสาทและระบบสมองของเด็็ ก ความเสี่่�ยงใหญ่่หลวง
ที่่�เด็็ ก ต้้ อ งเผชิิ ญ ก่่ อ นที่่�จะเกิิ ด มาคืื อ ความรุุ น แรงภายใน

ครอบครััวที่่�แม่่ตั้้�งครรภ์์เผชิิญจากคู่่�รััก สามีี หรืือสมาชิิกใน
ครอบครััวคนอื่่�นๆ
ช่่วงปฐมวััย
ในช่่วงปฐมวััยสถานการณ์์ที่่�ยากลำำ�บากของครอบครััว
ก่่อให้้เกิิดความเครีียดในตััวเด็็กที่่�จะนำำ�มาสู่่�ปััญหาสุุขภาพ
จิิตในอนาคต นัักวิิทยาศาสตร์์ได้้เสดงให้้เห็็นว่่าการทารุุ ณ
กรรมสามารถ “ฝัังลึึก” อยู่่�ในร่่างกายและเปลี่่�ยนแปลง
โครงสร้้างและการทำำ�งานของสมองอัันเยาว์์วััย54
	พััฒนาการที่่�ปกติิและส่่งผลดีีต่อ
่ สุุขภาพของทารกจนถึึง
วัั ย ก่่ อ นเข้้ า เรีี ย นขึ้้� น อยู่่�กัั บ ความสัั ม พัั น ธ์์ ที่่� ปลอดภัั ย และ
มั่่�นใจได้้กัับผู้้�ที่่�ดููแลทารก อุุปสรรคใดๆ ที่่�เกิิดขึ้้�น อาทิิ การ
ต้้องพบเจอกัับความรุุ นแรงสามารถแทรกแซงทุุกมิิติิของ
พััฒนาการเด็็ก เมื่่�อเจาะจงไปมากกว่่านี้้�เด็็กอาจไม่่สามารถ
มีีความเชื่่�อใจและความเป็็นอิิสระในตนเองในระดัับที่่�ส่่งผล
ดีีต่่อสุุขภาพ55 การต้้องพบเจอกัับความรุุนแรงในวััยทารก
สามารถทำำ�ให้้ความมั่่�นคงในความผููกพัันกัับผู้้�ให้้การดููแล
นั้้�นหยุุดชะงัักได้้ สามารถทำำ�ให้้เริ่่�มรบกวนการนอนหลัับและ
รููปแบบการกิิน และสามารถเปลี่่�ยนพััฒนาการของสมองได้้
(กรอบที่่� 7)
ทารกและเด็็กเล็็กที่่�พบเห็็นความรุุนแรงทั้้�งที่่�บ้้านหรืือ
ในชุุมชนแสดงความหงุุดหงิิดมากเกิินจำำ�เป็็น พฤติิกรรมที่่�
เด็็กกว่่าอายุุ การรบกวนการนอน ความเครีียดทางอารมณ์์
ความกลััวที่่�จะต้้องอยู่่�คนเดีียว และความถดถอยในการใช้้
ห้้องน้ำำ�และภาษา56

กรอบที่่� 7
ความรุุนแรงในวััยเด็็กทำำ�ให้้พััฒนาการปกติินั้้�นหยุุด
ชะงััก
การต้้องพบเจอกัับความบอบช้ำำ�� โดยเฉพาะความ
รุุ น แรงในครอบครัั ว แทรกแซงพัั ฒ นาการของความ
เชื่่�อใจอัันเป็็นปกติิของเด็็ก และแนวโน้้มที่่�จะสำำ�รวจและ
ผลัักเพดานขอบเขตในช่่วงวััยรุ่่�น ซึ่ง
่� เป็็นสิ่่ง
� ที่่ช่
� ว
่ ยให้้เด็็ก
พััฒนาความเป็็นอิิสระในตนเอง57
รายงานเมื่่�อไม่่นานมานี้้�ได้้กล่่าวถึึงอาการของเด็็ก
ที่่เ� หมืือนกัับผู้้ใ� หญ่่ที่อ
่� ยู่่�ในสภาวะ PTSD รวมถึึงการรู้้�สึก
ึ
ถึึงประสบการณ์์ซ้ำำ��ๆ ต่่อเหตุุการณ์์ที่ส
่� ร้้างบาดแผล การ
หลีีกเลีียงและการตอบสนองแบบ “ด้้านชา”58
เด็็กวััยก่่อนเข้้าเรีียนยัังไม่่สามารถควบคุุมอารมณ์์ของ
ตนเองได้้ทั้้�งหมด ผลการวิิจััยได้้แสดงถึึงผลทางพฤติิกรรมที่่�
เกิิดจากการประสบกัับความรุุนแรงในวััยนี้้�ที่่�รวมถึึงความไม่่
แน่่ใจในตััวผู้้�ปกครอง การแสดงออกในทางที่่�ไม่่ดีี โวยวาย
และติิดผู้้�ใหญ่่ หรืือร้้องไห้้ ทั้้�งหมดนี้้�อาจเป็็นผลมาจากความ
วิิตกกัังวลและความเครีียดหลัังประสบความบอบช้ำำ�59

12 แผลเป็็นที่่� มองไม่่เห็็น - ความรุุนแรงทำำ�ร้า้ ยสุุขภาพจิิตเด็็กได้้มากเพีียงใด  

วััยเด็็ก

วััยรุ่่น
�

ระหว่่างช่่วงอายุุ 6-12 ปีี เด็็กเริ่่�มรู้้�ว่่ามีีความคาดหวััง
เกี่่�ยวกัับตััวเขาและเริ่่�มสร้้างการรู้้�จัักตนเองผ่่านการเปรีียบ
เทีี ยบตนเองกัั บผู้้�อื่่�นรอบตัั ว ผลการวิิ จััยแสดงให้้ เห็็ นว่่ า
ผลกระทบของความรุุนแรงภายในครอบครััวต่่อเด็็กในช่่วง
อายุุนี้้�รวมถึึงความรู้้�สึึกผิิดและละอาย เช่่นเดีียวกัับความ
วิิตกกัังวลและอาการของผู้้�ที่่�อยู่่�ในสภาวะ PTSD60 เด็็กอาจ
เริ่่�มมีีปััญหาที่่�โรงเรีียนและความสััมพัันธ์์กัับเพื่่�อนรอบข้้าง
เด็็กอาจขาดแรงจููงใจหรืือขาดสมาธิิจากความคิิดต่่างๆ ที่่�
รุุ กล้ำำ�เข้้ามาในหััว ช่่วงเวลานี้้�ยัังเป็็นช่่วงของการขััดเกลา
ทางสัังคมเรื่่�องเพศ และช่่วงที่่�เด็็กเริ่่�มตััดสิินใจในเรื่่�องของ
ความยุุติิธรรม และพิิจารณาว่่าความต้้องการของพวกเขา
นั้้�นได้้รัับการเติิมเต็็มในทางที่่�ดีีที่่�สุุดหรืือไม่่61

การศึึกษาด้้ านจิิ ตวิิ ทยา การรู้้�คิิ ดและระบบประสาท
ได้้เปลี่่�ยนความเข้้าใจเกี่่�ยวกัับสาเหตุุที่่�เป็็นไปได้้ในการเริ่่�ม
เกิิดสภาวะทางสุุขภาพจิิตของวััยรุ่่�นการเปลี่่�ยนผ่่านที่่�
มีี ลัั ก ษณะพิิ เ ศษที่่�เกิิ ด ขึ้้� น ในวัั ย รุ่่�นคืื อ การที่่�ความคิิ ด เห็็ น
ของเพื่่�อนเริ่่�มมีีความสำำ�คััญมากกว่่ามุุมมองของผู้้�ปกครอง
หรืื อ ญาติิ เ ครืื อ พลัั ง จากอิิ ท ธิิ พ ลของเพื่่�อนนั้้�นทำำ�ให้้ วัั ย
รุ่่�นอ่่อนไหวต่่อการกระตุ้้�นทางสัังคมและเพิ่่�มแนวโน้้มไปยััง
พฤติิกรรมเสี่่�ยง

	มีีความเป็็นไปได้้ว่่าเด็็กที่่�อยู่่�ในวััยเรีียนมีีความสามารถ
ที่่�จะทำำ�ความเข้้าใจสถานการณ์์ความรุุ นแรงที่่�ประสบหรืือ
พบเห็็นได้้ดีีกว่่า เด็็กช่่วงอายุุนี้้�สามารถเสาะหาทรััพยากร
ภายใน (อย่่ า งเช่่ น มุุ ม มองที่่�เจนโลกมากขึ้้� น ) และจาก
ภายนอก (อย่่างเจ้้าหน้้าที่่�ที่่�โรงเรีียนและบางทีีอาจหาความ
รู้้�เกี่่�ยวกัับความรุุ นแรงในครอบครััว) ที่่�สามารถช่่วยรัับมืือ
ได้้62
อย่่างไรก็็ตาม เด็็กในวััยเรีียนที่่�พบเจอกัับความรุุนแรง
จะแสดงออกถึึงการเพิ่่�มขึ้้� น ของการนอนหลัั บ ที่่�ผิิ ด ปกติิ
และมีีความเป็็นไปได้้ที่่�จะสำำ�รวจและเล่่นอย่่างอิิสระหรืือ
แสดงออกถึึงแรงจููงใจในการทำำ�ความเข้้าใจสภาพแวดล้้อม
ลดลงเช่่ น เดีี ย วกัั บ เด็็ ก ก่่ อ นวัั ย เรีี ย น 63 นอกจากนี้้�เด็็ ก ใน
วััยเรีียนน่่าจะเข้้าใจความรุุ นแรงที่่�ตนพบเจอหรืือประสบ
มากขึ้้�นว่่าเป็็นสิ่่�งที่่�เกิิดขึ้้�นจากความตั้้�งใจ และอาจกัังวลว่่า
พวกเขาน่่าจะทำำ�อะไรเพื่่�อป้้องกัันไม่่ให้้เกิิดเหตุุหรืือพวกเขา
เป็็นต้้นเหตุุของการเกิิดเหตุุตั้้�งแต่่แรก

กรอบที่่� 9
ข้้อมููลสำำ�คััญเกี่่�ยวกัับสุุขภาพจิิตวััยรุ่่�น
•

ผลจากการต้้ อ งพบเจอกัั บ ความรุุ น แรงในวัั ย รุ่่�น
สามารถรวมถึึงอาการซึึมเศร้้าและความคิิดอยาก
ฆ่่าตัว
ั ตาย ความรุุนแรงในขณะออกเดท การใช้้สาร
เสพติิดและความรุุนแรงเป็็นกลยุุทธ์์ในการควบคุุม
กว่่าร้้อยละ 20 ของวััยรุ่่�น (อายุุ 15-19 ปีี) ทั่่�วโลก
ประสบกัับปััญหาทางสุุขภาพจิิต 

•

การฆ่่าตััวตายเป็็นสาเหตุุการตายอัันดัับสามของ
เด็็กวััยรุ่่�น (อายุุ 15-18 ปีี) ทั่่�วโลก

•

วััยรุ่่�นประมาณร้้อยละ 15 ของประเทศที่่�มีีรายได้้
ระดัับต่ำำ��หรืือกลางเคยมีีความคิิดอยากฆ่่าตััวตาย

•

ปัั จจุุ บัั น ความผิิ ด ปกติิ ท างจิิ ต และการใช้้ ส ารเสพ
ติิดเป็็นสาเหตุุต้้นๆ ของความพิิการในเด็็กและวััย
รุ่่�นทั่่�วโลก66

กรอบที่่� 8
ผลกระทบจากความรุุนแรงในชุุมชนต่่อเด็็กวััยเรีียน
มีีงานศึึกษาหลายชิ้้�นที่ส
่� นัับสนุุนเรื่่อ
� งความสััมพัันธ์์
ระหว่่างการพบเจอกัับความรุุนแรงในชุุมชนกัับอาการ
วิิตกกัังวล ซึึมเศร้้า  และพฤติิกรรมก้้าวร้้าวในเด็็กวััย
เรีียนที่่�อาศััยอยู่่�ในย่่านที่่�มีีความรุุนแรง64 ในกรณีีที่่�พบ
เจอกัับความรุุนแรงในชุุมชนอย่่างมากเด็็กในวััยเรีียน
จะแสดงอาการที่่�คล้้ายกัับสภาวะ PTSD บางงานศึึกษา
ได้้เชื่่�อมโยงความสััมพัันธ์์ระหว่่างเด็็กที่่�พบเห็็นความ
รุุนแรงกัับฝัันร้้าย ความกลััวที่่�จะออกจากบ้้าน  ความ
วิิตกกัังวล และอาการ “ด้้านชา”65
วััยรุ่่�นชายในกรุุงเทพ (ประเทศไทย) หนึ่่�งในกลุ่่�มประชากรผู้้�มีี
ความเปราะบาง

© มููลนิิธิส
ิ ายเด็็ก

ผลกระทบของความรุุนแรงต่่อสุุขภาพจิิตเด็็ก 13

	วััยรุ่่�นมีีส่ว
่ นในการค้้นหาตััวตนอย่่างกระตืือรืือร้้น และ
การขาดการชี้้�แนะในช่่วงเวลาที่่�สำำ�คััญนี้้�สามารถนำำ�มาสู่่�การ
ตััดสิินใจที่่�ผิิด67 การก้้าวผ่่านวััยในเรื่่�องทางเพศและการเริ่่�ม
มีีประสบการณ์์ทางเพศสามารถบิิดเบืือนไป อัันเป็็นผลจาก
การต้้องพบเจอกัับความรุุ นแรงและการถููกทำำ�ให้้เข้้าใจว่่า
ความรุุ นแรงเป็็นพฤติิกรรมปกติิ อาจเป็็นการยากที่่�วััยรุ่่�น
จะเข้้าหาความช่่วยเหลืือในประเภทหรืือระดัับที่่�เหมาะสม
เพราะการประสบกัับความรุุนแรงมีีอิท
ิ ธิิพลต่่อพวกเขาและ
อาจถููกบดบัังโดยมาตรฐานของตนเองหรืือพฤติิกรรมที่่�ผิิด
กฎหมายหรืือรุุนแรง
ผลการศึึกษาจำำ�นวนมากเกี่่�ยวกัับความรุุนแรงในวััยรุ่่�น
และเยาวชนแสดงให้้เห็็นว่่า วััยรุ่่�นที่่�พบเจอกัับความรุุนแรง
โดยเฉพาะความรุุนแรงต่่อเนื่่�องยาวนานในชุุมชนมีีแนวโน้้ม
ที่่�จะแสดงออกถึึงความก้้าวร้้าวในระดัับสููงและแสดงออกใน
ทางที่่�ไม่่ดีีตลอดช่่วงอายุุ และมัักมีีความวิิตกกัังวล ปััญหา
ด้้านพฤติิกรรม ปััญหาการเรีียน การหนีีโรงเรีียนและการ
แสวงหาการแก้้แค้้นร่่วมด้้วย
ผลกระทบที่่�รุุนแรงกว่่าอาจเกี่่�ยวกัับการที่่�เด็็กวััยรุ่่�นพบ
เจอกัับความรุุ นแรงที่่�สาหััสกว่่าเด็็กที่่�มีีอายุุน้้อย วััยรุ่่�นที่่�มีี
อาการบอบช้ำำ�อย่่างเรื้้�อรัังสามารถตายด้้านต่่อความรู้้�สึึก
และความเจ็็บปวด และสามารถแสดงออกถึึงพััฒนาการ
ทางอารมณ์์ที่่�จำำ�กััด ในอีีกทางเลืือกหนึ่่�งพวกเข้้าอาจยึึดติิด
กัับกลุ่่�มเพื่่�อนหรืือแก๊๊งในฐานะตััวแทนของครอบครััว และ
อาจนำำ�ความรุุ นแรงมาเป็็นส่่วนหนึ่่�งของชีีวิิต เพื่่�อเป็็นวิิธีี
รัับมืือกัับข้้อขััดแย้้งหรืือความขััดข้้องใจ68
แง่่มุุมที่่เ� กี่่ย
� วกัับการส่่งต่่อระหว่่างรุ่่น
�
“พวกเขาอาจเป็็นวัั ยรุ่่�นหรืือผู้้�ปกครองที่่�มีีวัั ยเด็็ กที่่�
ทุุก ข์์ระทมติิดตััวมา โดยไม่่ ส ามารถสลััดมัันออกไปได้้
พวกเขาจึึงให้้เด็็กคนอื่่� นมาชดใช้้และรู้้�สึึกเหมืือนที่่�พวก
เขารู้้�สึึกตอนเด็็กๆ”Ava -นามสมมุุติิ (แคนาดา)69
หลัักฐานของแง่่มุุมที่�่เกี่่�ยวกัับระหว่่างรุ่่�นของความ
รุุนแรงและสุุขภาพจิิตในประเทศที่่�มีีรายได้้สููงแสดงให้้เห็็น
ว่่า	 ประสบการณ์์ที่่�ไม่่พึึงประสงค์์ในวััยเด็็กของแม่่ไม่่เพีียง
แต่่มีีผลไปไกลถึึงตลอดชีีวิิต แต่่ยังั คงแผ่่ขยายไปสู่่�อีีกรุ่่�น70
ผลที่่�ตามมาเหล่่านี้้�คืือการเลี้้�ยงดููที่่�ยุ่่�งเหยิิง ความผููกพัันทาง
อารมณ์์ที่่�บกพร่่องและผลลััพธ์์ทางการศึึกษาและสุุขภาพ
จิิตที่่�ย่ำำ�แย่่ต่่อตััวเด็็ก

ผลการศึึกษาในประเทศรายได้้ระดัับต่ำำ�และปานกลาง
เมื่่�อไม่่นานมานี้้�พบว่่า การปฏิิบััติิที่่�ไม่่ดีีต่่อแม่่และการพบ
เจอกัับความรุุ นแรงสามารถกระตุ้้�นทััศนคติิและแนวโน้้ม
ต่่ อความรุุ นแรงของเด็็ กให้้เพิ่่�มขี้้�น71 อาการซึึมเศร้้าของ
แม่่ยังั เชื่่�อมโยงกัับความไม่่สงบทางอารมณ์์ พฤติิกรรม และ
พััฒนาการทางประสาทในวััยเด็็ก ซึ่่�งรวมทั้้�งปััญหาสุุขภาพ
จิิตที่่�ประเมิินด้้วยการรายงานตนเอง ความเสี่่�ยงที่่�เพิ่่�มขึ้้�น
ต่่อการใช้้ความรุุ นแรงและสารเสพติิด และผลการเรีียนที่่�
ย่ำำ�แย่่72
เด็ ก อาจอยู่ ใ นอั น ตรายหากผู้ ดู แ ลตกเป็ น เหยื่ อของ
ความรุ น แรงจากคู่รักหรือ เมื่อ เด็ กต้ อ งพบเห็ นค วาม
รุ นแรงนี้เกิดขึ้น ผลการวิ จัยพบว่ า เด็ กที่ พบเห็นความ
รุ น แรงที่ บ้ า นหรื อ อาศั ย อยู่ กั บ แม่ ท่ี เ ป็ น เหยื่ อ ของความ
รุ นแรงจากคู่รักมีความเสี่ยงสูงที่ จะประสบกับการทารุ ณ
กรรมที่ บ้ า น มี ห ลั ก ฐานที่ แ สดงว่ า เด็ ก ที่ ต้ อ งพบเจอกั บ
ความรุนแรงในครอบครัวมีความเป็นไปได้ท่ีจะแสดงความ
ก้าวร้าวกับเพื่อนหรือพี่น้องและน�ำพาความรุ นแรงติดตัว
ไปเมื่อเป็นผู้ใหญ่ ทั้งในฐานะเหยื่อหรือผู้กระท�ำ การต้อง
พบเห็นความรุ นแรงระหว่างพ่อแม่หรือผู้ให้การดูแลยังมี
อิทธิพลต่อทัศนคติของเด็กว่า ความรุนแรงเป็นสิง่ ที่ยอมรับ
ได้ ในครอบครัวและความสัมพันธ์ใกล้ ชิด ทั ศนคติ เช่นนี้
สามารถถูกส่งต่อไปยังรุ่นต่อไป และท�ำให้วงจรของความ
รุนแรงนี้คงอยูเ่ รื่อยไป

ผลทางสุขภาพจิตที่เกิดจากความรุนแรงต่อเด็กใน
สภาพแวดล้อมและรูปแบบที่หลากหลาย
นอกจากผลกระทบที่แตกต่างไปในแต่ละช่วงชีวิตแล้ว
ผลต่ อ สุ ข ภาพจิ ต ของเด็ ก ยั ง ขึ้ น อยู่ กั บ รู ป แบบของความ
รุ นแรงที่ ประสบและสภาพแวดล้อมที่ เกิดขึ้น ตารางที่ 1
สรุปผลที่เกิดกับสุขภาพจิตจากความรุนแรงหลากหลายรูป
แบบและสภาพแวดล้อม
	นัับเป็็นสิ่่�งสำำ�คััญในการสัังเกตว่่า การประสบกัับความ
รุุนแรงนั้้�นไม่่ใช่่การวิินิจ
ิ ฉััย ไม่่ใช่่ว่าทุ
่ ก
ุ คนที่่�ได้้รับ
ั ผลกระทบ
จากความรุุนแรงแบบใดแบบหนึ่่�งจะตอบสนองในวิิธีเี ดีียวกััน
หรืือได้้รับ
ั ประโยชน์์จากการดำำ�เนิินการแบบเดีียวกััน

14 แผลเป็็นที่่� มองไม่่เห็็น - ความรุุนแรงทำำ�ร้า้ ยสุุขภาพจิิตเด็็กได้้มากเพีียงใด  

Fatima (นามสมมุุติิ) อายุุ 16 ปีีกำำ�ลัังอุ้้�มทารกของเธอในศููนย์์พัก
ั พิิงสำำ�หรับ
ั เด็็กหญิิงและสตรีีที่่�ถูก
ู กระทำำ�ความรุุนแรงทางเพศและความ
รุุนแรงที่่�อยู่่�บนฐานของเพศสภาพที่่�เมืืองโมกาดิิชูู ประเทศโซมาเลีีย Fatima ตั้้�งครรภ์์หลัังจากที่่�ถูก
ู ข่่มขืน
ื โดยชายกลุ่่�มหนึ่่�ง

สาระสำำ�คััญ
•

ผลกระทบของความรุุ น แรงต่่ อ เด็็ ก นั้้� นขึ้้� น อยู่่�
กั บ ประสบการณ์ ข องเด็ ก ระหว่ า งการเติ บ โตและ
พัฒนาการ 

•

ความรุุ น แรงในปฐมวัั ย สามารถบั่่� น ทอนความ
ผูกพันทางอารมรณ์ที่มั่นคง รบกวนการนอนและ
พฤติกรรมการกิน รวมทั้งเปลี่ยนแปลงพัฒนาการ
ของสมอง

•

ทารกและเด็็ ก เล็็ ก ที่่� พ บเห็็ น ความรุุ น แรงทั้้� ง ที่่� บ้้ าน
หรือในชุมชนแสดงความหงุดหงิดมากเกินจ�ำเป็น 
พฤติ ก รรมที่ เ ด็ ก กว่ า อายุ การบกวนการนอน 
ความเครียดทางอารมณ์ ความกลัวที่จะต้องอยูค
่ น
เดียว และความถดถอยในการใช้ห้องน�้ำและภาษา

•

เด็็กในวััยเรีียนน่่าจะเข้้าใจความรุุนแรงที่่�ตนพบเจอ
หรือประสบมากขึ้นว่า  เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากความ

ตั้ ง ใจ  และอาจกั ง วลว่ าพ วกเขาน่ าจ ะท�ำอะไรเพื่อ
ป้องกันไม่ให้เกิดเหตุหรือพวกเขาเป็นต้นเหตุของ
เหตุที่เกิดตั้งแต่แรก
•

สิ่่� ง ที่่� มาพร้้ อมกัั บการเป็็ นวััยรุ่่�นคืือความอ่่ อ นไหว
ที่เพิ่มมากขึ้นต่ออิทธิพลของเพื่อนและการเพิ่มขึ้น
ของแนวโน้มที่จะเกิดพฤติกรรมเสย
ี่ ง ผลกระทบจาก
การเป็นพยานพบเห็นความรุนแรงในวัยรุ่นรวมถึง
อาการซึมเศร้าและความคิดอยากฆ่าตัวตาย การ
ใช้สารเสพติด และการใช้ความรุนแรงเป็นกลยุทธ์ใน
การควบคุม

•

ประสบการณ์์ความรุุนแรงมีีผลต่่อสุุขภาพจิิตจาก
รุน
่ สูร่ น 
ุ่ โดยเฉพาะผลกระทบที่เกิดจากประสบการณ์
อันไม่พง
ึ ประสงค์ในวัยเด็กและความรุนแรงจากคูร่ ก
ั

ผลกระทบของความรุุนแรงต่่อสุุขภาพจิิตเด็็ก 15

ตารางที่่� 1 รููปแบบ สภาพแวดล้้อม และผลที่่�เกิิดจากความรุุนแรง
รููปแบบและสภาพ
แวดล้้อม

ผลที่่�เกิิดจากความรุุนแรง

ความรุุนแรงทาง
จิิตใจ

ความเสี่่�ยงที่่�เพิ่่�มขึ้้�นการเกิิดอาการซึึมเศร้้า ความวิิตกกัังวล ความเชื่่�อมั่่�นในตนเองต่ำำ� การมีี
สััมพัันธภาพที่่�ไม่่เหมาะสมหรืือมีีปััญหา และการขาดความสามารถในการเข้้าใจผู้้�อื่่�นตลอดช่่วงชีีวิิต

ความรุุนแรงทาง
เพศ

ผลที่่�ตามมารวมถึึงอาการซึึมเศร้้า สภาวะ PTSD ความเสี่่�ยงที่่�จะฆ่่าตััวตาย ความผิิดปกติิในการกิิน
การตั้้�งครรภ์์ในวััยรุ่่�น พฤติิกรรมทางเพศที่่�มีีความเสี่่�ยง ผลการเรีียนที่่�แย่่ลง และมุุมมองของเหยื่่�อต่่อ
สุุขภาพที่่�แย่่ลงของตนเอง73 ซึ่่�งอาจกระทบประสาทสััมผััสทางร่่างกายอย่่างความเจ็็บปวดรุุนแรงและ
ความหิิว74 เช่่นเดีียวกัับช่่วงของความสนใจและการทำำ�งานของความทรงจำำ�75
ผลกระทบทางร่่างกายและอารมณ์์สามารถเกิิดความเสีียหายเป็็นอย่่างมากเพราะการเก็็บเป็็นความ
ลัับ ความรู้้�สึึกละอาย และการตีีตรา ตอกย้ำำ�ด้้วยมาตราฐานทางเพศที่่�เป็็นอัันตราย ซึ่่�งหมายความว่่าเด็็ก
ชายและเด็็กหญิิงที่่�ประสบกัับการทารุุณกรรมทางเพศมัักต้้องรัับมืือคนเดีียวอย่่างโดดเดี่่�ยว

ความรุุนแรงและ
การทำำ�โทษทาง
ร่่างกาย

เกี่่�ยวโยงกัับความผิิดปกติิของพฤติิกรรม โรควิิตกกัังวล อาการซึึมเศร้้าและการใช้้สารเสพติิด
หลัักฐานที่่�มีีอยู่่�พบความเชื่่�อมโยงระหว่่างการทำำ�โทษทางร่่างกายกัับความก้้าวร้้าวที่่�เพิ่่�มขึ้้�น ความ
เห็็นอกเห็็นใจที่่�ลดลง และวิิธีที่่�
ี เด็็กซึึมซัับและปฏิิบัติ
ั ิตามกฎเกณฑ์์ทางศีีลธรรม76
เชื่่�อมโยงกัับพััฒนาการทางระบบประสาทที่่�ช้้าลงและผลการเรีียนที่่�แย่่ลง

การทอดทิ้้�ง

เกี่่�ยวโยงกัับปััญหาทางพฤติิกรรม ระบบประสาท พััฒนาการ และปััญหาที่่�เกิิดภายใน77 ซึ่่�งเป็็นไปได้้ที่่�
จะก่่อให้้เกิิดอัันตรายเช่่นเดีียวกัับการทารุุณกรรมรููปแบบอื่่�นๆ78

การกลั่่�นแกล้้ง

เชื่่�อมโยงกัับผลการเรีียนที่่�แย่่ลงและปััญหาสุุขภาพจิิต รวมถึึงความวิิตกกัังวลและอาการซึึมเศร้้า
ความคิิดและการฆ่่าตััวตาย การทำำ�ร้้ายตนเอง และพฤติิกรรมรุุนแรงอื่่�นๆ ซึ่่�งยัังคงพบต่่อไปในวััยผู้้�ใหญ่่
การกลั่่�นแกล้้งทางอิินเตอร์์เน็็ตส่่งผลในลัักษณะเดีียวกััน และได้้ถูก
ู เชื่่�อมโยงกัับความเป็็นไปได้้มากกว่่าที่่�
79
จะเกิิดปััญหาการดื่่�มเครื่่�องดื่่�มแอลกอฮอล์์ สููบบุุหรี่่� และการพนััน
ผลกระทบจากการกลั่่�นแกล้้งนั้้�นไม่่ได้้อยู่่�เฉพาะที่่�ตััวเหยื่่�อ แต่่เด็็กที่่�กลั่่�นแกล้้งผู้้�อื่่�นยัังเกี่่�ยวโยงกัับ
ผลย่ำำ�แย่่ในวััยเด็็กและในอนาคต เด็็กที่่�กลั่่�นแกล้้งผู้้�อื่่�นแสดงปััญหาจากภายนอก อาทิิ พฤติิกรรมต่่อ
ต้้านสัังคมและชอบเสี่่�ยงภััย เช่่นเดีียวกัับการทำำ�ความผิิดทางอาญาในอนาคต การเป็็นทั้้�งผู้้�กระทำำ�ความ
รุุนแรงและเหยื่่�อเพิ่่�มความเสี่่�ยงต่่อปััญหาทั้้�งทางจิิตใจและพฤติิกรรม

ความรุุนแรงในโลก
ออนไลน์์

เด็็กที่่�สััมผััสกัับความรุุนแรงในโลกออนไลน์์และเนื้้�อหาที่่�ไม่่เหมาะสม (เช่่น เนื้้�อหาที่่�ทำำ�ร้้ายเด็็ก สื่่�อ
ลามก เนื้้�อหาที่่�สร้้างความเกลีียดชััง และเนื้้�อหาที่่�ส่่งเสริิมพฤติิกรรมที่่�ไม่่ดีีต่่อสุุขภาพและเป็็นอัันตราย
เช่่น การทำำ�ร้้ายตนเอง การฆ่่าตััวตาย และโรคคลั่่�งผอม) นั้้�นเชื่่�อมโยงกัับพฤติิกรรมที่่�มีีปััญหาอย่่าง
ก้้าวร้้าว วิิตกกัังวล อาการของสภาวะ PTSD ท้้ายที่่�สุุดเด็็กอาจมีีความสามารถในการเข้้าใจผู้้�อื่่�นและเห็็น
อกเห็็นใจต่ำำ� การแสดงให้้เห็็ภาพของการฆ่่าตััวตายในโลกออนไลน์์ยังั สามารถนำำ�ไปสู่่�การเลีียนแบบหรืือ
“การลอกเลีียนผลงาน (copycat)” การฆ่่าตััวตายอัันเป็็นปััญหาสำำ�คััญหนึ่่�ง80

เด็็กที่่�อยู่่�ในความ
ดููแลของสถาน
สงเคราะห์์

มีีหลัักฐานที่่�หนัักแน่่นและสอดคล้้องกัันถึึงผลกระทบในแง่่ลบของการดููแลโดยสถานสงเคราะห์์ต่่อ
สุุขภาพจิิตเด็็ก โดยเฉพาะในรููปแบบของอาการทางจิิตเวช และปััญหาทางอารมณ์์และพฤติิกรรมใน
อััตราสููง การตรวจสอบอย่่างมีีระบบเน้้นอยู่่�บ่่อยครั้้�งถึึงความสััมพัันธ์์ระหว่่างการถููกละเลยจากสถาน
สงเคราะห์์และพััฒนาการทางระบบประสาทที่่�ล่่าช้า้ ซึ่่�งสามารถส่่งผลถึึงความพิิการถาวรได้้81
งานวิิจััยยืืนยัันถึึงผลกระทบในทางลบต่่อระบบประสาทของผู้้�เยาว์์และผู้้�ที่่�ใช้้เวลาอย่่างยาวนานใน
สถานสงเคราะห์์82

16 แผลเป็็นที่่� มองไม่่เห็็น - ความรุุนแรงทำำ�ร้า้ ยสุุขภาพจิิตเด็็กได้้มากเพีียงใด  

รููปแบบและสภาพ
แวดล้้อม

ผลที่่�เกิิดจากความรุุนแรง

เด็็กที่่�ถููกลดทอน
อิิสรภาพ

เด็็กที่่�อยู่่�ในการคุุมขัังของระบบยุุติิธรรมมีีปััญหาสุุขภาพจิิตในระดัับที่่�สููงกว่่าเด็็กทั่่�วไปในชุุมชน โดย
เฉพาะปััญหาการใช้้สารเสพติิด ความผิิดปกติิของพฤติิกรรมและอาการซึึมเศร้้า เด็็กหลายคนที่่�อยู่่�ในการ
คุุมขัังมีีประสบการณ์์ของสภาวะ PTSD และสภาพสุุขภาพจิิตเสีียหายร้้ายแรงจำำ�เป็็นต้้องได้้รับ
ั การรัักษา
ในทัันทีี ที่่�สำำ�คััญยิ่่�งคืือปััญหาสุุขภาพจิิตของเด็็กที่่�ถููกคุุมขัังพบว่่า ส่่วนใหญ่่แล้้วเป็็นปััญหาที่่�เกิิดขึ้้�นพร้้อม
กััน เช่่น การเกิิดขึ้้�นพร้้อมๆ กัับปััญหาอื่่�น83 พฤติิกรรมทำำ�ร้้ายตนเองและฆ่่าตััวตายในเด็็กที่่�ถููกควบคุุม
ตััวนั้้�นสููงกว่่าเด็็กทั่่�วไปในชุุมชน วััยรุ่่�นที่่�อยู่่�ในการคุุมขัังมีีความเป็็นไปได้้ที่่�จะเสีียชีีวิิตด้้วยการฆ่่าตััวตาย
มากกว่่าเด็็กวััยรุ่่�นทั่่�วไปถึึงสี่่�เท่่า84 เด็็กที่่�ถููกควบคุุมตััวอัันเนื่่�องมาจากสาเหตุุของการอพยพย้้ายถิ่่�นฐาน
มีีความเสี่่�ยงที่่�จะเกิิดความผิิดปกติิทางสุุขภาพจิิตรุุนแรง อัันเป็็นผลมาจากปััจจััยมากมาย อย่่างการ
ทรมานและความบอบช้ำำ�ก่่อนการมาถึึง ความล่่มสลายของครอบครััวที่่�เกิิดจากการคุุมขััง ระยะเวลาของ
การคุุมขัังและความไม่่แน่่ใจในอนาคต รวมทั้้�งการต้้องเป็็นพยานพบเห็็นความบอบช้ำำ�ในสถานกัักกััน85

การปฏิิบัติ
ั ิที่่�เป็็น
อัันตราย

การปฏิิบัติ
ั ิที่่�เป็็นอัันตรายสามารถก่่อให้้เกิิดความเสีียหายทางจิิตใจทั้้�งในทัันทีีและในระยะยาว
ตััวอย่่างเช่่น เด็็กผู้้�หญิิงและผู้้�หญิิงที่่�ผ่่านการขลิิบอวััยวะเพศอาจมีีอััตราการเกิิดความผิิดปกติิทางจิิตใจ
ที่่�สููงกว่่า โดยเฉพาะอาการซึึมเศร้้า โรควิิตกกัังวล สภาวะ PTSD และภาวะโซมาติิก อย่่างอาการปวด
ร้้าวและความเจ็็บปวดที่่�ไม่่มีีสาเหตุุทางร่่างกายที่่�ชััดเจน86 ผลการศึึกษาเรื่่�องการแต่่งงานในวััยเด็็กและ
สุุขภาวะทางจิิตใจในประเทศในเจอร์์และเอธิิโอเปีียได้้แสดงความเชื่่�อมโยงอัันสำำ�คััญในทางลบระหว่่าง
การแต่่งงานในวััยเด็็กกัับสุุขภาวะทางจิิตใจ รวมทั้้�งอาการซึึมเศร้้าและวิิตกกัังวล เช่่นเดีียวกัับกำำ�ลัังใจใน
การอยู่่�รอดและสุุขภาพโดยรวม ความสััมพัันธ์์นี้้�ยังั คงอยู่่�ถึึงแม้้ว่่าอััตราความชุุกของการแต่่งงานในวััย
เด็็ก ความรุุนแรง และค่่าเฉลี่่�ยสุุขภาวะทางจิิตใจในระดัับชุุมชนจะปรัับเปลี่่�ยนไป ซึ่่�งแนะให้้เห็็นว่่าการ
แต่่งงานในวััยเยาว์์นั้้�นก่่อให้้เกิิดความเสีียหายต่่อสุุขภาวะทางจิิตใจ ถึึงแม้้ว่่าจะพิิจารณาจากมาตรฐาน
ทางสัังคมของการแต่่งงานในวััยเด็็กและตััวแปรอื่่�นๆ ในชุุมชน87

ความรุุนแรงจาก
อาวุุธในชุุมชน

ผลการวิิจััยแสดงให้้เห็็นว่่า เด็็กที่่�พบเจอกัับความรุุนแรงจากปืืนอาจประสบกัับผลกระทบทางจิิตใจ
ทั้้�งในระยะสั้้�นและระยะยาว ซึ่่�งรวมถึึงความโกรธ การถอนตััว สภาวะ PTSD การลดความรู้้�สึึกกลััวความ
รุุนแรง การรบกวนการนอน ความคิิดที่่�ล่่วงล้ำำ�เข้้ามาเกี่่�ยวกัับเหตุุกาณ์์ที่่�สร้้างบาดแผล มีีความยากลำำ�บาก
ในการใช้้สมาธิิในห้้องเรีียน ผลการเรีียนที่่�ย่ำำ�แย่่ และแรงบัันดาลใจในการเรีียนหรืือการทำำ�งานลดลง
ผลที่่�ตามมาอื่่�นๆ รวมทั้้�งการเพิ่่�มขึ้้�นของพฤติิกรรมก้้าวร้้าว พฤติิกรรมทางเพศที่่�มีีความเสี่่�ยง และการใช้้
สารเสพติิดในทางที่่�ผิิด88 ผลกระทบนั้้�นร้้ายแรงกว่่าในเด็็กที่่�เป็็นเหยื่่�อของความรุุนแรงจากปืืนโดยตรง
หรืืออยู่่�ในชุุมชนที่่�ต้้องเป็็นพยานพบเห็็นความรุุนแรงจากปืืนซ้ำำ�แล้้วซ้ำำ�เล่่า

เด็็กผู้้�อพยพ

ผู้้�อพยพที่่�ประสบกัับการดำำ�เนิินคดีี การทรมาน และความรุุนแรงทางเพศอยู่่�ในความเสี่่�ยงสููงที่่�จะ
พััฒนาเป็็นความผิิดปกติิทางจิิตใจที่่�ร้้ายแรงและเรื้้�อรััง ความบอบช้ำำ�สะสมที่่�พบเจอก่่อนการย้้ายถิ่่�นฐาน
(อาทิิ ภััยคุุกคาม การพบเห็็นความรุุนแรงที่่�ผู้้�อื่่�นต้้องทนทุุกข์์ และการขาดแคลนการเข้้าถึึงความจำำ�เป็็น
พื้้�นฐาน) และหลัังจากนั้้�น (อาทิิ ความกัังวลด้้านความคุ้้�มครอง การขาดแคลนสถานภาพทางรััฐ และการ
คุุมขััง) ยัังเป็็นส่่วนหนึ่่�งของความเครีียดโดยรวมของเด็็ก89
เด็็กที่่�ผ่่านประสบการณ์์เหล่่านี้้�เผชิิญกัับความเสี่่�ยงต่่อปััญหาทางสุุขภาพจิิตที่่�สููงขึ้้�นมาก โดยเฉพาะ
สภาวะ PTSD และอาการซึึมเศร้้าในภายหลััง90
การวิิเคราะห์์อภิิมานจากการศึึกษากรณีีของผู้้�อพยพ 30 รายพบความชุุกอยู่่�ที่่�ร้้อยละ 0-87 สำำ�หรัับ
เด็็กที่่�เข้้าเกณฑ์์การเกิิดสภาวะ PTSD91 เด็็กรายงานถึึงความกลััวที่่�จะนึึกถึึงเหตุุการณ์์ที่่�สร้้างความ
บอบช้ำำ�นั้้�น ความกลััวว่่าเหตุุการณ์์นั้้�นจะเกิิดขึ้้�นอีีกครั้้�ง ปวดศีีรษะ น้ำำ�หนัักลด ความวิิตกกัังวลและอาการ
นอนไม่่หลัับ ความชุุกของการเกิิดอาการที่่�เกี่่�ยวกัับภาวะซึึมเศร้้านั้้�นอยู่่�ในอััตราร้้อยละ 35-90
ความชุุกของปััญหาความก้้าวร้้าวและพฤติิกรรมในกลุ่่�มเยาวชนในค่่ายผู้้�อพยพนั้้�นอยู่่�ที่่�ประมาณ
ร้้อยละ 36 โดยเด็็กชายแสดงความก้้าวร้้าวมากกว่่าเด็็กหญิิง92

ผลกระทบของความรุุนแรงต่่อสุุขภาพจิิตเด็็ก 17

รููปแบบและสภาพ
แวดล้้อม

ผลที่่�เกิิดจากความรุุนแรง

การแพร่่ระบาด
ของโรค

มาตรการกัักตััวสามารถทำำ�ให้้เด็็กอยู่่�ในความเสี่่�ยงต่่อความรุุนแรงและการแสวงหาประโยชน์์มาก
ขึ้้�น การหยุุดชะงัักของการบริิการสำำ�หรัับเด็็กที่่�มาจากครััวเรืือนที่่�เป็็นอัันตราย อยู่่�ในการเลี้้�ยงดููทดแทน
อาศััยอยู่่�ตามท้้องถนน และในสภาพแวดล้้อมด้้านมนุุษยธรรม ซึ่่�งหมายถึึงการที่่�ช่่องทางช่่วยชีีวิิต ให้้
ความปลอดภััยและการสนัับสนุุนถููกตััดขาด
เช่่นเดีียวกัับผลกระทบจากความรุุนแรงที่่�บ้้าน ออนไลน์์ และสภาพแวดล้้อมอื่่�นๆ การแยกตััวซึ่่�งเกิิด
จากมาตรการกัักตััวในช่่วงของการแพร่่ระบาดนั้้�นสััมพัันธ์์กัับผลกระทบทั้้�งหลายต่่อสุุขภาพจิิตเด็็ก
เด็็กอาจพบปััญหาจากการเปลี่่�ยนแปลงอย่่างฉัับพลัันของกิิจวััตรประจำำ�วััน ซึ่่�งแทรกแซงความรู้้�สึึก
ของชีีวิิตที่่�มีีแบบแผน การคาดการณ์์ได้้ และความมั่่�นคง เด็็กอาจกัังวลกัับความปลอดภััยของตนเองและ
ผู้้�เป็็นที่่�รััก วิิธีก
ี ารที่่�จะเติิมเต็็มความต้้องการขั้้�นพื้้�นฐาน และสิ่่�งที่่�จะเกิิดขึ้้�นในอนาคต เด็็กที่่�ผ่่านความ
บอบช้ำำ�หรืือมีีปััญหาสุุขภาพจิิต ทางกาย และพััฒนาการอยู่่�ก่่อนหน้้ามีีความเสี่่�ยงสููงที่่�จะเกิิดการรบกวน
ทางอารมณ์์
วิิธีก
ี ารการตอบสนองของเด็็กและสััญญาณความเครีียดแตกต่่างกัันไปตามอายุุ ประสบการณ์์ก่่อน
หน้้า และวิิธีก
ี ารที่่�เด็็กรัับมืือกัับความเครีียด ความเปลี่่�ยนแปลงที่่�เห็็นได้้ตามปกติิรวมทั้้�ง:
•	ร้้องไห้้และหงุุดหงิิดมากเกิินปกติิในเด็็กเล็็ก
•	ย้้อนกลัับมามีีพฤติิกรรมที่่�เลิิกทำำ�ไปแล้้ว (เช่่น เข้้าห้้องน้ำำ�ไม่่ทัันหรืือปััสสาวะรดที่่�นอน)

ความขััดแย้้ง
ภายในและระหว่่าง
ประเทศ

•

ความกัังวลและความเศร้้ามากเกิินปกติิ

•

พฤติิกรรมหงุุดหงิิดและแสดงออกในทางที่่�ไม่่ดีีในวััยรุ่่�น

•

หลีีกเลี่่�ยงกิิจกรรมที่่�เคยชอบทำำ�

•

ปวดศีีรษะหรืือปวดตััวอย่่างไม่่มีีสาเหตุุ

•

การใช้้แอลกอฮอล์์ สููบบุุหรี่่� หรืือยาอื่่�นๆ

หลัักฐานทั้้�งหมดยืืนยัันว่่าผลกระทบที่่�เสีียหายจากสงครามและความรุุนแรงทางการทหารต่่อสุุขภาพ
จิิตของเด็็กและผู้้�ใหญ่่ การเพิ่่�มขึ้้�นของสภาวะ PTSD ซึึมเศร้้า ความวิิตกกัังวล และอาการแยกแยะไม่่ออก
(เช่่น เห็็นภาพย้้อนอดีีตถึึงเหตุุการณ์์อัันบอบช้ำำ�นั้้�น ความรู้้�สึึกตััดขาดกัับสิ่่�งที่่�เกิิดขึ้้�นรอบตััว ไม่่สามารถ
จำำ�ได้้ในชั่่�วขณะหนึ่่�ง)93
การบาดเจ็็บของสมอง (Traumatic Brain Injury – TBI) เป็็นปััญหาหลัักของเด็็กที่่�มาจากพื้้�นที่่�ขััดแย้้ง
และเพิ่่�มโอกาสในการเกิิดปััญหาสุุขภาพจิิตตามมา94
นัับเป็็นสิ่่�งสำำ�คััญที่่�ต้้องเข้้าใจว่่าถึึงสิ่่�งกระตุ้้�นให้้เกิิดความตึึงเครีียดในสภาพแวดล้้อมเหล่่านี้้�นั้้�นเชื่่�อม
ต่่อกััน และผลกระทบในทางที่่�ไม่่ดีีของความรุุนแรงนั้้�นผสมไปกัับการขาดช่่องทางการบริิการสนัับสนุุน
ต่่างๆ ที่่�เด็็กต้้องการเพื่่�อความอยู่่�รอดและรัับมืือกัับความเครีียด
ความรุุนแรงอย่่างเป็็นระบบนั้้�นเป็็นความบอบช้ำำ�ของเหยื่่�อ และสำำ�หรัับผู้้�ที่่�รัักษาและช่่วยเหลืือพวก
เขาด้้วย95 ตััวอย่่างหนึ่่�งคืือความรุุนแรงแสนสาหััส การทรมาน การตกเป็็นทาส ความรุุนแรงทางเพศ
อย่่างเป็็นระบบ และการคััดเลืือกทหารเด็็กที่่�เกิิดขึ้้�นกัับชนเผ่่ายาซิิดีีในตอนเหนืือของประเทศอิิรัก
ั โดย
กลุ่่�มรััฐอิิสลาม (ISIL/Da’esh) เกืือบครึ่่�ง (ร้้อยละ 42.9) ของเหยื่่�อที่่�หนีีมาได้้นั้้�นแสดงอาการของสภาวะ
PTSD ร้้อยละ 39.5 ต้้องทนอยู่่�กัับอาการซึึมเศร้้าอย่่างรุุนแรง โดยในจำำ�นวนเหยื่่�อเหล่่านี้้� ผู้้�หญิิงมีีความ
เป็็นไปได้้มากกว่่าผู้้�ชายที่่�จะต้้องทนทุุกข์์กัับสภาวะ PTSD และอาการซึึมเศร้้าอย่่างรุุนแรง การทรมาน
และความรุุนแรงทางเพศตััวทำำ�นายที่่�ชััดเจนของการเกิิดสภาวะ PTSD และอาการซึึมเศร้้าที่่�เกิิดร่่วม96

18 แผลเป็็นที่่� มองไม่่เห็็น - ความรุุนแรงทำำ�ร้า้ ยสุุขภาพจิิตเด็็กได้้มากเพีียงใด  

Maryam เด็็กหญิิงผู้้�อพยพหนีีความขััดแย้้งในภาคตะวัันออกเฉีย
ี งเหนืือของประเทศไนจีีเรีียวาดภาพของ Sayam Forage แคมป์์ผู้้�อพยพใน
แคว้้นดิิฟฟาของประเทศไนเจอร์์ในวัันที่่� 30 มีีนาคม 2558

ทำำ�ความเข้้าใจปััจจััยเสี่่�ยงและปััจจััยป้้องกััน 19

4. ท�ำความเข้าใจปัจจัยเสี่ยงและปัจจัยป้องกัน
	พื้้�นฐานของกิิจกรรมที่่�มีีประสิิทธิิภาพนั้้�นขึ้้น
� อยู่่�การระบุุ
ปััจจััยที่่�ทำำ�ให้้เด็็กมีีความเสี่่�ยงต่่อความรุุ นแรงและปััญหา
สุุขภาพจิิต และปััจจััยที่่�สามารถป้้องกัันพวกเขาจากทั้้�งสอง
สิ่่�งนี้้� นอกจากนี้้�แนวทางแบบผสมผสานจะช่่วยลดความ
เสี่่�ยงและเพิ่่�มการป้้องกัันที่่�จะสนัับสนุุนให้้ความพยายาม
ในการป้้องกัันและตอบสนองนั้้�นประสบความสำำ�เร็็จ

ปััจจััยเสี่่�ยง
	ปััจจััยเสี่่�ยงบางปััจจััยนั้้�นสอดคล้้องกัับความรุุ นแรงต่่อ
เด็็กบางรูู ปแบบโดยเฉพาะ แต่่โดยทั่่�วไปแล้้วความรุุ นแรง
หลายรูู ปแบบมีีปััจจััยเสี่่�ยงเดีียวกััน ซึ่่�งสะท้้อนถึึงความชุุก
ของการตกเป็็นเหยื่่�อที่่�มากกว่่าหนึ่่�ง (poly-victimization)
ซึ่่� ง เกี่่�ยวข้้ อ งความรุุ น แรงหลายรูู ป แบบ 97 ความเสี่่�ยง
สามารถเกิิดขึ้้�นได้้ในระดัับบุุคคล ภายในความสััมพัันธ์์ และ
ทั่่�วทั้้�งชุุ มชนและสัังคมเป็็นไปตามแนวคิิ ดนิิเวศวิิ ทยาเชิิง
สัังคม (social ecological model)98 เช่่นเดีียวกัันตััวกำำ�หนด
สภาวะสุุขภาพจิิตนั้้�นรวมถึึงปััจจััยหลายอย่่างทางชีีววิิทยา
ทางจิิตใจ สัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม99
	ปัั จ จัั ย ระดัั บ บุุ ค ลรวมทั้้�งลัั ก ษณะทางชีี ว ภาพและ
ประชากรศาสตร์์ที่่�เพิ่่�มความเสี่่�ยงที่่�เด็็กหรืือเยาวชนจะตก
เป็็นเหยื่่�อของความรุุนแรง อาทิิ สถานะเพศ อายุุ ระดัับการ
ศึึกษาต่ำำ� รายได้้ต่ำำ� ความพิิการหรืือประเด็็นทางสุุขภาพ
จิิ ต อื่่� นๆ อย่่ า งการเป็็ น เลสเบี้้�ยน เกย์์ ไบเซกชวล และ
ทรานส์์เจนเดอร์์ การใช้้แอลกอฮอล์์และสารเสพติิดที่่�เป็็น
อัันตราย และการมีีประวััติิของการพบเจอกัับความรุุนแรง
คุุณลัักษณะหลายอย่่างเหล่่านี้้�หล่่อหลอมสุุขภาพจิิ ตโดย
รวม จึึงเป็็นสิ่่�งสำำ�คััญที่่�จะต้้องพิิจารณาถึึงผลกระทบที่่�ขยาย
กว้้างจากการมาบรรจบกัันของความเหลื่่�อมล้ำำ�ทางสุุขภาพ
จิิตกัับผลที่่�ตามมา100
	ปััจจััยที่่�เกี่่�ยวกัับความสััมพัันธ์์เกิิดขึ้้�นจากความสััมพัันธ์์
กัับบุุคคลรอบข้้าง คู่่�รัักและสมาชิิกในครอบครััว ซึ่่�งรวมถึึง
การขาดความมั่่�นคงทางอารมณ์์ระหว่่างเด็็กกัับพ่่อแม่่หรืือ
ผู้้�ดููแล การเลี้้�ยงดููที่่�ไม่่ดีี สภาพครอบครััวผิิดปกติิและการ
แยกจาก รวมทั้้�งการรวมกลุ่่�มทำำ�กิิจกรรมผิิดกฎหมาย การ
พบเห็็นความรุุนแรงระหว่่างผู้้�ปกครองหรืือผู้้�ดููแล และการ
แต่่งงานเร็็วเกิินไปหรืือถููกบัังคัับให้้แต่่งงาน การสููญเสีียพ่่อ
แม่่ผู้้�ปกครองหรืือญาติิใกล้้ชิด
ิ การมีีแม่่ที่่�มีสุ
ี ข
ุ ภาพจิิตย่ำำ�แย่่
และการใช้้สารเสพติิ ดของผู้้�ดููแลนั้้�นเชื่่�อมโยงกัั บผลทาง
สุุขภาพจิิตที่่�เป็็นไปในทางที่่�ไม่่ดีีของเด็็ก101
	ปััจจััยเสี่่�ยงระดัับชุุมชนหมายถึึงการที่่�คุุณลัักษณะของ
พื้้�นที่่�อย่่างโรงเรีียน สถานที่่�ทำำ�งาน และละแวกบ้้านเพิ่่�ม

ความเสี่่�ยงต่่อความรุุนแรงในวััยเด็็ก ซึ่่�งรวมทั้้�งความยากจน
ประชากรหนาแน่่น ประชากรชั่่�วคราว ความสามััคคีี ใน
ชุุมชนต่ำำ� สภาพแวดล้้อมทางกายภาพที่่�ไม่่ปลอดภััย อััตรา
การเกิิดอาชญากรรมสููง และการมีีอยู่่�ของการค้้ายาเสพติิด
ในพื้้�นที่่� ผลการวิิจัย
ั พบว่่าเด็็กมีีความเสี่่�ยงสููงขึ้้น
� ที่่�จะพบเจอ
กัับความรุุนแรงที่่�หลากหลายเมื่่�ออยู่่�ในความยากจนร่่วมกัับ
มีีปััจจััยเสี่่�ยงทางประชากรศาสตร์์อื่่� นๆ (อาทิิ ครััวเรืือนที่่�มีี
พ่่อหรืือแม่่เลี้้�ยงเดี่่�ยว สถานะของการชนกลุ่่�มน้้อยหรืือกลุ่่�ม
ชาติิพัน
ั ธุ์์�) โดยไม่่ขึ้น
�้ อยู่่�กัับสภาพที่่�อยู่่�อาศััยของเด็็กหรืือการ
ที่่�เด็็กจะมีีที่่�อยู่่�อาศััยหรืือไม่่102
	ปััจจััยเสี่่�ยงระดัับสัังคมคืือมาตรฐานทางกฎหมายและ
สัังคมที่่�สร้้างให้้เกิิดบรรยากาศที่่�ความรุุ นแรงนั้้�นได้้รัับการ
ส่่งเสริิมหรืือ ถููกทำำ�ให้้เป็็นเรื่่�องปกติิ ซึ่่�งรวมถึึงมาตรฐาน
ทางวััฒนธรรมที่่�แสดงให้้เห็็นว่่า การใช้้ความรุุนแรงในการ
แก้้ปััญหาความขััดแย้้งนั้้�นเป็็นเรื่่�องปกติิ หรืือที่่�การที่่�ผู้้�ชาย
มีีอำำ�นาจเหนืือกว่่ าผู้้�หญิิงและเด็็ ก หรืือที่่�เห็็นว่่ าสิิทธิิของ
ผู้้�ปกครองนั้้�นสำำ�คััญกว่่าความเป็็นอยู่่�ที่่�ดีีของเด็็ก และยััง
รวมถึึงการที่่�นโยบายทางสุุขภาพ เศรษฐกิิจ การศึึกษาและ
สัังคมนั้้�นเกื้้�อกููลต่่อความไม่่เท่่าเทีียมทางเศรษฐกิิจ เพศและ
สัังคม การไม่่มีีการป้้องกัันทางสัังคมหรืือมีีแต่่ไม่่เพีียงพอ
การกำำ�กัับดููแลที่่�อ่่อนแอ และการบัังคัับใช้้กฎหมายที่่�ไม่่ดีพ
ี อ

กรอบที่่� 10
ทััศนคติิต่่อความรุุนแรง
ทััศนคติิต่่อความรุุนแรงนั้้�นมีีความสำำ�คััญต่่อการ
หล่่อหลอมปััจจัย
ั เสี่่ย
� งในสภาพแวดล้้อมต่่างๆ การศึึกษา
ระยะยาวใน 9 ประเทศโดย Lansford และคณะในปีี 2560
พบว่่า  การที่่�ชุุมชนยอมรัับการใช้้ความรุุนแรงสามารถ
เป็็นตััวทำำ�นายการสร้้างวิินััยโดยใช้้ความรุุ นแรงของ
ผู้้�ปกครองได้้103เมื่่�อสัังคมยอมรัับการใช้้ความรุุนแรง
เด็็กจะยอมรัับและหาเหตุุผลให้้กัับการใช้้ความรุุนแรง
โดยเฉพาะในวิิธีีที่่�เป็็นการสร้้างวิินััย104 ผลการศึึกษา
ยัังแสดงให้้เห็็นว่่า  ความเชื่่�อและทััศนคติิของครููเกี่่�ยว
กัับความรุุนแรงเป็็นตัว
ั กำำ�หนดระดัับความรุุนแรงที่่ใ� ช้้ใน
ห้้องเรีียนของพวกเขา  เพราะพวกเขามีีอิิทธิิพลหลัักต่่อ
การสถาปนาว่่า พฤติิกรรมใดเหมาะสมหรืือ “ปกติิ” ถึึง
แม้้ว่าจ
่ ะไม่่มีีการกระทำำ�ใดเกิิดขึ้้น 
� แต่่ความเชื่่อ
� ของครููอาจ
เพิ่่�มความชุุกและความถี่่ข
� องพฤติิกรรมการกลั่่�นแกล้้งใน
ห้้องเรีียน105

20 แผลเป็็นที่่� มองไม่่เห็็น - ความรุุนแรงทำำ�ร้า้ ยสุุขภาพจิิตเด็็กได้้มากเพีียงใด  

ภาวะฉุุ ก เฉิิ น อย่่ า งสงคราม ภัั ย พิิ บัั ติิ ท างธรรมชาติิ
และการแพร่่ะระบาดของโรคทำำ�ให้้สัังคมเปราะบางและ
กััดกร่่อนการสนัับสนุุนต่่างๆ ที่่�จะสามารถปกป้้องเด็็กๆ ภาย
ใต้้สถานการณ์์ปกติิ พ่่อแม่่ผู้้�ปกครองหรืือผู้้�ใหญ่่ที่่�มีีความ
สำำ�คััญต่่อเด็็กอาจเสีียชีีวิิต ถููกทำำ�ให้้พิก
ิ าร หรืือบอบช้ำำ� และ
เด็็กอาจต้้องมีีความรัับผิิดชอบในการดููแลผู้้�ใหญ่่
โรงเรีียนซึ่่�งเป็็นพื้้�นที่่�ป้้องกัันในหลายด้้านที่่�เปิิดประตูู
ไปสู่่�การได้้รัับความช่่วยเหลืือด้้านสุุขภาพจิิตและจิิตสัังคม
อาจถููกปิิด เสีียหาย หรืือเป็็นเป้้าในการโจมตีีทางทหาร เด็็ก
มัักสููญเสีียโอกาสในการเล่่นและสร้้างสััมพัันธ์์กัับเพื่่�อนเมื่่�อ
ครอบครััวถููกบัังคัับให้้ออกไปจากที่่�อยู่่�อาศััย หรืือถููกบัังคัับ
ให้้ล็็อคดาวน์์ พร้้อมๆ กัับการที่่�พื้้�นที่่�ปลอดภััยในชุุมชนนั้้�น
หายไป

กรอบที่่� 11
สุุขภาพจิิตกัับสงคราม “เมื่่�อเวลาผ่่านไป [ความรุุนแรง]
ได้้กลายเป็็นส่่วนหนึ่่�งของตััวฉััน”

มีีหลัักฐานเพิ่่�มขึ้้�นมากมายที่่แ� สดงให้้เห็็นถึึงผลกระทบ
ต่่ อ สุุ ข ภาพจิิ ต ของเด็็ ก ที่่� เ กิิ ดจา กการเปลี่่� ย นแปลง
โครงสร้้าง มาตรฐาน  และบทบาททางสัังคมระหว่่าง
สงคราม การศึึกษาหลายชิ้้�นกล่่าวถึึงการเปลี่่�ยนแปลง
ของพฤติิกรรมทางเพศ รวมทั้้�งการมีีเพศสััมพัันธ์์เร็็ว
และการแต่่งงานในเด็็ก เด็็กที่่�ถููกบัังคัับให้้ย้้ายถิ่่�นฐาน
และถููกแยกจากพ่่อแม่่อาจจะต้้องพบกัับความเสี่่�ยงที่่�
เพิ่่�มขึ้้�นที่่�จะถููกแสวงหาผลประโยชน์์ มีีพฤติิกรรมทาง
เพศที่่�มีีความเสี่่�ยงสููง การติิดเชื้้�อโรคติิดต่่อทางเพศ
สััมพัันธ์์ และการตั้้�งครรภ์์ในวััยรุ่่�น106 ความสููญเสีียที่่�
เกิิดจากการเป็็นทหารเด็็กนั้้�นร้า้ ยแรงมาก ในการศึึกษา
หลายชิ้้�นพบว่่า  เด็็กเหล่่านี้้�ได้้เล่่าถึึงกระบวนการในการ
ปลููกฝัังความเชื่่อ
� และวิิธีีการควบคุุม รวมทั้้�งการทารุุณ
กรรมทางร่่างกายและจิิตใจอยู่่�เป็็นประจำำ� การทรมาน 
และการทำำ�ให้้เห็็นว่า่ ความรุุนแรงเป็็นเรื่่อ
� งปกติิ107 ซึ่่ง
� เด็็ก
คนหนึ่่�งได้้อธิิบายว่่า “เมื่่อ
� เวลาผ่่านไป [ความรุุนแรง] ได้้
กลายเป็็นส่่วนหนึ่่�งของตััวฉััน”108

แนวทางที่่�ปััจจััยทั้้�งหมดเหล่่านี้้�มีีปฏิิสััมพัันธ์์ข้้ามไป
มาในทุุกระดัับของแนวคิิดนิิเวศวิิทยาเชิิงสัังคมนั้้�นมีีความ
สำำ�คััญ เท่่ า เทีียมกัับอิิทธิิพลของปัั จ จััยใดปัั จ จััยหนึ่่� ง ใน
ระดัับเดีียว

ปััจจััยป้้องกััน
	ปััจจััยป้้องกัันสามารถแบ่่งออกเป็็น 3 จำำ�พวกดัังนี้้�
ปััจจััยเกี่่ย
� วกัับตััวเด็็ก ปััจจััยเกี่่ย
� วกัับครอบครััว และปััจจััย
ที่่น
� อกเหนืือจากครอบครััว

กรอบที่่� 12
สุุขภาพจิิตของเด็็กและความรุุนแรงในซิิมบัับเว
การศึึ ก ษาแรกในซิิ ม บัั บ เวที่่� ป ระเมิิ นปัั จจัั ย เสี่่� ย ง
สำำ�หรัับความรุุนแรงทางอารมณ์์และทางร่่างกายในวััย
เด็็ก (ใช้้ข้้อมููลตััวแทนระดัับประเทศ) พบความเชื่่�อมโยง
อย่่างหนัักแน่่นระหว่่างสุุขภาพจิิตที่ย่ำ
่� ำ��แย่่กับ
ั พฤติิกรรม
ที่่เ� ป็็นอันตรา
ั
ย ซึ่ง
่� ตรงกัับการศึึกษาระดัับสากล Chigiji
และคณะยืืนยัันว่่า ปััจจััยเสี่่�ยงสำำ�คััญต่่อการประสบกัับ
ความรุุนแรงสำำ�หรัับเด็็กผู้้�หญิิงคืือการประสบกัับการ
ทารุุณกรรมทางจิิตใจก่่อนอายุุ 13  ปีี การมีีผู้้�ใหญ่่ใน
ครอบครััวที่่เ� จ็็บป่่วย สถานะทางสัังคมและเศรษฐกิิจ และ
อายุุ ปัจจั
ั ย
ั เสี่่ย
� งสำำ�หรัับเด็็กผู้้�ชายรวมถึึงความสััมพัันธ์์
กัับเพื่่�อนและสถานะทางสัังคมและเศรษฐกิิจ  ในขณะที่่�
ปััจจััยป้้องกัันนั้้�นรวมถึึงการมีีครููที่่�ใส่่ใจและสมาชิิกใน
ชุุมชนที่่ส
� ามารถไว้้ใจได้้ ปัจจั
ั ย
ั เสี่่ย
� งต่่อการทารุุณกรรม
ทางอารมณ์์นั้้น
� แตกต่่างกัันไป แต่่รวมถึึงความสััมพัันธ์์
ในครอบครััว ตััวแปรเกี่่ย
� วกัับครููและโรงเรีียน สถานะทาง
สัังคมและเศรษฐกิิจ  ความไว้้วางใจและความมั่่�นคงใน
ชุุมชน109
	ปัั จ จัั ย เกี่่�ยวกัั บ ตัั ว เด็็ ก รวมถึึงการปรัั บ ตัั ว ของเด็็ ก
บุุ ค ลิิ ก ลัั ก ษณะ การมองโลกในแง่่ ดีี แ ละวิิ ธีีก ารรัั บ มืื อ กัั บ
ปััญหา เช่่นเดีียวกัับการที่่�เด็็กทำำ�ความเข้้าใจและประเมิิน
สถานการณ์์รอบตััว ปััจจััยป้้องกัันเพิ่่�มเติิมที่่�ถููกกล่่าวถึึงใน
ผลการศึึกษาต่่ างๆ มีีดัังนี้้� ความเชื่่�อมั่่�นในตนเอง ความ
สามารถในตนเอง การมีี บุุ ค ลิิ ก ลัั ก ษณะและรูู ป ลัั ก ษณ์์
ภายนอกที่่�น่่ าดึึ งดูู ด พรสวรรค์์ ส่่ ว นตัั ว ศาสนาที่่�นัั บ ถืื อ
การได้้เปรีียบทางสัังคมและเศรษฐกิิจ โอกาสที่่�ดีีทางการ
ศึึกษาและการงาน และการปฏิิสััมพัันธ์์กัับผู้้�คนและสภาพ
แวดล้้อมที่่�เป็็นไปในแง่่ดีีต่่อพััฒนาการ110 ซึ่่�งสามารถพููด
ได้้ว่่าเด็็กที่่�มีีโอกาส ได้้รับ
ั การสนัับสนุุนและความมั่่�นใจนั้้�น
เกิิดจากวััยเด็็กที่่�ปลอดภััยและได้้รับ
ั การใส่่ใจดููแล

กรอบที่่� 13
กลยุุทธ์์การรัับมืือกัับปััญหาของเด็็กเมื่่�อพบเจอกัับ
ความรุุนแรง
ผลงานวิิจัย
ั ได้้เน้้นย้ำำ��ถึึงบทบาทสำำ�คััญของกลยุุทธ์์
ในการควบคุุมอารมณ์์เพื่่�อรัับมืือกัับปััญหา  ซึ่่�งผลงาน
วิิ จัั ย ทั้้� ง หลายได้้ ใ ห้้ คำำ� นิิ ย ามว่่ า  ความสามารถในการ
เพิ่่�มหรืือลดอารมณ์์ตามความต้้องการ อัันเป็็นวิิธีีการ
ที่่จ
� ะป้้องกัันตนเองจากอาการทางสุุขภาพจิิตที่เ่� กิิดจาก
การเผชิิญหน้้ากับ
ั ความรุุนแรงหลากหลายรููปแบบ เด็็กที่่�
คิิดว่าตน
่
สามารถรัับมืือทางอารมณ์์ได้้นั้้นมีี
� อาการทาง
สุุขภาพจิิตน้อ
้ ยกว่่า กลยุุทธ์์ในการรัับมืือกัับปััญหาของ
เด็็กเองช่่วยเป็็นกัันชนจากผลกระทบอัันร้้ายแรงที่่�เกิิด
จากการประสบกัับความรุุนแรง ทั้้�งในส่่วนที่่เ� ป็็นกลยุุทธ์์
ในการป้้องกัันและรัักษา111

ทำำ�ความเข้้าใจปััจจััยเสี่่�ยงและปััจจััยป้้องกััน 21

ความยืืดหยุ่่�นคืือหััวใจหลัักที่่�อาจกำำ�หนดว่่าเด็็กคนใด
จะเผชิิญกัับผลกระทบที่่�เสีียหายอัันเป็็นการตอบสนองต่่อ
ความรุุนแรงที่่�พบเจอได้้น้อ
้ ยกว่่า112 ความยืืดหยุ่่�นนั้้�นเกี่่�ยว
กัั บ ศัั ก ยภาพของบุุ ค คลที่่�จะนำำ�พาตนเองไปสู่่�ทรัั พ ยากร
ต่่างๆ ที่่�จะส่่งเสริิมและรัักษาสุุขภาพและสุุขภาวะของตน
ซึ่ง่� มาจากลัักษณะส่่วนตััวและการหล่่อหลอมของวััฒนธรรม
และสภาพแวดล้้ อ ม ผลจากการศึึกษาทารก เด็็ ก และ
เยาวชนที่่�มีีความยืืดหยุ่่�นที่่�พบเจอกัับความรุุนแรงในชุุมชน
พบสิ่่�งที่่�สอดคล้้องกัันคืือการระบุุปััจจััยป้้องกัันที่่�สำำ�คััญต่่อ
พััฒนาการดัังนี้้� การมีีผู้้�ใหญ่่ที่่�ใส่่ใจ การมีีพื้้� นที่่� “ปลอดภััย”
ในชุุมชน และทรััพยากรภายในตััวเด็็กเอง ยัังมีีหลัักฐาน
ที่่�แสดงให้้ เ ห็็ น ว่่ า ผลกระทบจากปัั จ จัั ย เสี่่�ยงทางสภาพ
แวดล้้อมต่่อเด็็กและเยาวชนสามารถลดลงหรืือป้้องกัันได้้
โดยการช่่วยสร้้างความเข้้มแข็็งให้้กัับความยืืดหยุ่่�นในตััว
เด็็กเอง113
	ปัั จ จััยเกี่่� ย วกัับครอบครััวรวมถึึงความเข้้ ม แข็็ ง และ
ธรรมชาติิของความสััมพัันธ์์ของเด็็กกัับพ่่อแม่่ผู้้�ปกครอง พี่่�
น้้อง และสมาชิิกคนอื่่�นๆ ของครอบครััว ทรััพยากรที่่�ช่่วย
ป้้องกัันที่่�สำำ�คััญที่่�สุุดในการช่่วยให้้เด็็กรัับมืือกัับการเผชิิญ
กัับความรุุ นแรงคืือการมีีสััมพัันธ์์ที่่�แข็็งแกร่่งกัับผู้้�ใหญ่่ที่่�มีี
ความมีีสามารถ ใส่่ใจดููแลและมองโลกในแง่่ดีี ซึ่่�งบ่่อยครั้้�ง
คืือพ่่อแม่่ผู้้�ปกครองของเด็็กเอง เมื่่�อมีีการเลี้้�ยงดููที่่�ดีีจากแม่่
หรืือพ่่อหรืือผู้้�ใหญ่่ที่่�มีค
ี วามสำำ�คััญต่่อตััวเด็็ก พััฒนาการทาง
ระบบประสาทและสัังคมของเด็็กจะสามารถเติิบโตต่่อไปได้้
แม้้ในช่่วงเวลาแห่่งความทุุกข์์ยาก

การศึึกษาของแม่่เป็็นปััจจััยป้้องกัันหนึ่่�งที่่�อาจมีีบทบาท
หลัักในการลดความเสี่่�ยงที่่�สััมพัันธ์์กับ
ั ปััญหาทั้้�งในและนอก
114
ครอบครััว ตััวอย่่างเช่่น การศึึกษาของแม่่ที่่�ต่ำำ�ในประเทศ
รายได้้ สูู ง นั้้�นเชื่่�อมโยงกัั บ ความเสี่่�ยงที่่�เพิ่่�มขึ้้� น ต่่ อ ปัั ญ หา
ด้้ านระบบประสาท พฤติิ กรรมและอารมณ์์ในวัั ยเด็็ ก115
แม่่ที่่�มีีการศึึกษาสููงแต่่อยู่่�ในสภาพแวดล้้อมที่่�มีีทรััพยากร
อัันย่ำำ�แย่่มีีความเป็็นไปได้้ที่่�จะมีีปฏิิสััมพัันธ์์อัันมีีคุุณภาพดีี
กว่่าและมีีความรู้้�เกี่่�ยวกัับพััฒนาการมากกว่่า และสามารถ
ให้้การกระตุ้้�นที่่�บ้้านที่่�มีีคุุณภาพมากกว่่า และมีีความน่่า
จะเป็็นที่่�จะมีีหนัังสืืออยู่่�ที่่�บ้้านมากกว่่า การผสมผสานการ
กระตุ้้�นพััฒนาการเด็็กเข้้ากัับการกระตุ้้�นทางสุุขภาพและ
โภชนาการมีีผลต่่อประสิิทธิิภาพการป้้องกััน อัันรวมทั้้�งใน
สภาพแวดล้้อมด้้านมนุุษยธรรม
	ปััจจััยที่่น
� อกเหนืือจากครอบครััวรวมถึึงการมีีสัม
ั พัันธ์์ที่่�
ดีีและการสนัับสนุุนทางสัังคมจากเพื่่�อนหรืือผู้้�ใหญ่่รอบข้้าง
อย่่างครูู และผู้้�นำำ�ชุุมชน เป็็นที่่�ประจัักษ์์ว่่าสภาพแวดล้้อม
เชิิงบวกของโรงเรีียนสามารถป้้องกัันการเกิิดปััญหาสุุขภาพ
จิิ ตและการตกเป็็นเหยื่่�อโดยเพื่่�อนๆ แม้้แต่่ในที่่�ที่่�มีีความ
รุุ นแรงในชุุมชนระดัับสููง โดยทั่่�วไปนัักเรีียนที่่�ต้้องประสบ
กัับความรุุนแรงในชุุมชนร่่วมกัับการมีีสภาพแวดล้้อมเชิิงลบ
ของโรงเรีียนแสดงออกถึึงพััฒนาการแย่่ที่่�สุด
ุ 116 การปฏิิบัติ
ั ิ
ตามวิิถีีทางวััฒนธรรม มาตรฐานสัังคม และกรอบกฎหมาย
ที่่�สามารถป้้องกัันการเลืือกปฏิิบัติ
ั ินั้้�นมีีส่ว
่ นสำำ�คััญด้้วย

สาระสำำ�คััญ

วััยรุ่่�นหญิิงที่่�เข้้ารัับการสนัับสนุุนจาก The Hub ศููนย์์ช่ว่ ยเหลืือ

•

พื้้� น ฐานของการดำำ� เนิิ น การที่่� มีี ประสิิ ท ธิิ ผ ลต่่ อ
การป้้องกัันและตอบสนองต่่อความรุุนแรงในวััย
เด็็กและผลกระทบต่่อสุุขภาพจิิตนั้้�นขึ้้�นอยู่่�กัับการ
กำำ�หนดปััจจััยที่่�พาให้้เด็็กไปอยู่่�ในความเสี่่�ยงและ
ปััจจััยที่่�จะช่่วยปกป้้องพวกเขา 

•

สามารถพบปัั จจัั ย เสี่่� ย งได้้ ใ นทุุ ก ระดัั บ ทั้้� ง ระดัั บ
บุุคคล ครอบครััว/ความสััมพัันธ์ ชุ
์ ม
ุ ชนและสัังคม

•

ปฏิิกิิริิยาระหว่่างปััจจััยเสี่่�ยงต่่างๆ ในทั่่�วทุุกระดัับ
นั้้�นมีีความสำำ�คััญเท่่าเทีียมกัับอิิทธิิพลของปััจจััย
ใดปััจจััยหนึ่่�งในระดัับเดีียว

•

ปััจจัย
ั ป้้องกัันสามารถแบ่่งออกเป็็น 3 จำำ�พวกดัังนี้้�
ปััจจััยเกี่่�ยวกัับตััวเด็็ก ปััจจััยเกี่่�ยวกัับครอบครััว
และปััจจััยที่่�นอกเหนืือจากครอบครััว

เด็็กและวััยรุ่่�นในกรุุงเทพ (ประเทศไทย) The Hub ดำำ�เนิินการ
โดยมููลนิิธิส
ิ ายเด็็กดููแลจััดหาอาหาร ห้้องอาบน้ำำ� การรัักษา

พยาบาล และการศึึกษาแก่่เด็็กและวััยรุ่่�นที่่�ประสบปััญหาใน
พื้้� นที่่�ใกล้้เคีียง

© มููลนิิธิส
ิ ายเด็็ก

22 แผลเป็็นที่่� มองไม่่เห็็น - ความรุุนแรงทำำ�ร้า้ ยสุุขภาพจิิตเด็็กได้้มากเพีียงใด  

ภาพเด็็กยิ้้�มเป็็นภาพเหมืือนตนเองที่่�วาดโดยเด็็กที่่�เข้้าร่่วมกิิจกรรมศิิลปะบำำ�บัด
ั ที่่� Beautiful Gate ศููนย์์ฟื้นฟูู
้�
สำ�หรั
ำ
บ
ั เด็็กที่่�ถูก
ู ทารุุณกรรมและ
ถููกทอดทิ้้�งในย่่าน Lower Crossroads ของเมืืองเคปทาวน์์

สิ่่� งที่่� เป็็นผลสำำ�เร็็จ หลัักฐานที่่� แสดงให้้เห็็นถึึงการป้้องกัันและการตอบสนองที่่� มีีประสิิทธิิภาพ 23

5. สิ่่�งที่่�เป็็นผลสำำ�เร็็จ หลัักฐานที่่�แสดงให้้เห็็นถึึงการป้้องกัันและการตอบสนองที่่�มีี
ประสิิทธิิภาพ
“เหยื่่�อไม่่ต้อ
้ งการให้้ประสบการณ์์ที่เ�่ กิิดขึ้้�นนิิยามชีีวิิต
ทั้้�งชีีวิิตของพวกเขา ทำำ�ไมเราถึึงอยู่่�ในระบบที่่�ทำำ�ให้้ฉััน
ต้้องรู้้�สึึกละอายใจกัับสิ่่�งผิิดที่่�คนอื่่�นทำำ�กัับฉััน ทำำ�ไมเรา
ถึึงเป็็นคนที่�่ต้้องหลบซ่่อนเพราะความอัับอาย ฉัันจะไม่่
ให้้โอกาสคนที่่ทำ
� ำ�กัับฉัันเป็็นผู้้�เขีียนเรื่่�องราวชีีวิิตของฉััน”
Sophie ผู้้�รอดชีีวิิตและผู้้�ทำำ�งานสนัับสนุุน (เคนยา)117

	ปััจจุุ บัันมีีข้้อมููล งานวิิ จััย และหลัั กฐานเกี่่�ยวกัั บการ
ดำำ�เนิินการที่่�ป้้องกัันและตอบสนองต่่อความรุุนแรงต่่อเด็็ก
มากกว่่ าที่่� เคยมีีในอดีี ตที่่�ผ่่านมา118 องค์์ การอนามััยโลก
ตระหนัักถึึงหลัักฐานที่่�เพิ่่�มมากขึ้้�นของการดำำ�เนิินการที่่�
มีีประสิิทธิิภาพและคุ้้�มทุุนเพื่่�อส่่งเสริิมสุุขภาพจิิตเด็็ก และ
เพื่่�อป้้องกัันและรัักษาอาการทางสุุขภาพจิิตตามที่่�เห็็นได้้
จากรางายที่่�ชื่่�อว่่า Mental Health Action Plan 2013 2020119 องค์์การอนามััยโลกเองมีีโครงการที่่�มุ่่�งสร้้างความ
เข็็มแข็็งให้้กัับระบบการดููแลสุุขภาพจิิตและการจััดหาการ
ดำำ�เนิินการด้้านจิิตสัังคม เพื่่�อส่่งเสริิม ป้้องกััน และดููแลเด็็ก
และเยาวชน120
คณะกรรมาธิิการแลนเซ็็ทว่่าด้้วยสุุขภาพจิิ ตโลกและ
การพัั ฒ นาอย่่ า งยั่่�งยืื น ได้้ ร ะบุุ ก ารดำำ�เนิิ น การทั้้�งหลายที่่�
จำำ�เป็็ น ในการป้้ อ งกัั น โรคทางจิิ ต และการใช้้ ส ารเสพติิ ด
รวมทั้้�งการจััดการการดููแลรัักษาเพื่่�อให้้ฟื้้� นฟููได้้เร็็วขึ้้�น121
คณะกรรมาธิิการฯ ได้้ย้ำ�ถึึ
ำ งการดำำ�เนิินการรููปแบบใหม่่ที่�่
มีีความเป็็นไปได้้ที่จ
�่ ะขยายการดำำ�เนิินการและที่่�สามารถ
จััดทำำ�ได้้ผ่่านระบบสุุขภาพทั่่�วไปหรืือผ่่านช่่องทางอื่่�นๆ ที่่�
มีีอยู่่�แล้้ว
การดำำ�เนิิ น การเชิิ ง ป้้ อ งกัั น ที่่�เน้้ น ไปที่่�สุุ ข ภาพจิิตแม่่
ปฏิิสััมพัันธ์์ระหว่่างแม่่และลููก และการเล่่นและการกระ
ตุ้้�นมีีผลที่่�ดีีในระยะยาวทั้้�งสำำ�หรัับทารกและแม่่ การดำำ�เนิิน
การที่่�สนัับสนุุนการให้้นมแม่่ตั้้�งแต่่แรกเริ่่�มและสััมผััสใกล้้ชิด
ิ
กัับแม่่ และเพิ่่�มการตอบสนองของแม่่นั้้�นมีีความสำำ�คััญยิ่่�ง
เพราะเป็็นการสร้้างความผููกพัันทางอารมณ์์และลดความ
เสี่่�ยงต่่ อการกระทำำ�ผิิดต่่ อเด็็ ก นอกจากนี้้�การศึึกษาของ
พ่่อแม่่และการดำำ�เนิินการที่่มีี
� องค์์ประกอบหลากหลาย(ที่่�
รวมการสนัับสนุุนจากครอบครััว การศึึกษาก่่อนวััยเรีียน
ทัักษะการเลี้้�ยงดูู และการดููแลเด็็ก)แสดงถึึงความเป็็นไป
ได้้ในการป้้องกัันการกระทำำ�ผิิดต่่อเด็็กและลดปััญหาสุุขภาพ
จิิตในเด็็กที่่�ประสบกัับความทุุกข์์ยาก และเด็็กที่่�ได้้รับ
ั ผลกระ
ทบจากการขััดแย้้งทางอาวุุธ122
การวิิเคราะห์์อภิิมานจากกรณีีศึึกษา 193 รายที่่�ทำำ�การ
ศึึกษาโดย Patel และคณะสำำ�หรัับคณะกรรมาธิิการแลนเซ็็ท
รายงานถึึงความเชื่่�อมโยงอย่่างหนัักแน่่นระหว่่างอาการซึึม
เศร้้าของแม่่กัับปััญหาสุุขภาพจิิตที่่�เพิ่่�มขึ้้�น (ทั้้�งที่่�เกิิดจาก

ภายในและภายนอก) ของเด็็ก และมีีหลัักฐานอย่่างชััดเจน
ว่่าการดำำ�เนิินการที่่�ส่่งเสริิมสุุขภาพจิิตของแม่่ช่ว่ ยลดปััญหา
ทั้้�งที่่�เกิิ ด จากภายในและภายนอกของเด็็ ก และช่่ ว ยลด
อาการแรกเริ่่�มของปััญหาสุุขภาพจิิตในเด็็กโครงการเยี่่ย
� ม
บ้้านสำำ�หรัับคุุณแม่่มืือใหม่่และทารกมีีประโยชน์์มาก โดย
เฉพาะเมื่่�อมีีการตรวจพบและรัักษาอาการซึึมเศร้้าของแม่่
และมีีการจััดหาการดำำ�เนิินการทางจิิตสัังคมเป็็นส่่วนหนึ่่�ง
ของบริิการดููแลก่่อนและหลัังคลอด123
การลงทุุนในการดำำ�เนิินการเกี่่�ยวกัับการเลี้้�ยงลููกและ
สวััสดิิภาพเด็็กนั้้�นสำำ�คััญอย่่างยิ่่�งยวดในการที่่�จะทลายวงจร
อัันเป็็นพิิษร้้ายของการส่่งต่่อความรุุนแรง ความยากจน
และความเจ็็บป่่วยทางสุุขภาพจิิตจากรุ่่�นสู่่�รุ่่�น การดำำ�เนิิน
การที่่�เกี่่�ยวกัั บการเลี้้�ยงดููมุ่่�งที่่�จะปรัับเปลี่่�ยนแง่่ มุุ ม ต่่ า งๆ
ของการเลี้้�ยงดููบุุตรที่่�อาจก่่อให้้เกิิดความเสี่่�ยง อาทิิ ส่่งเสริิม
การสร้้างวิินััยที่่�ไม่่ใช้้ความรุุ นแรงหรืือการแก้้ไของค์์ความ
รู้้�ของผู้้�ปกครองเกี่่�ยวกัับผลกระทบที่่�อาจเกิิดขึ้้�นจากความ
รุุ นแรงต่่อพััฒนาการของเด็็ก สมาคมจิิตวิิทยาอเมริิกัันได้้
ทดสอบโครงการป้้องกัันที่่�มุ่่�งเน้้นไปที่่�ครอบครััว และพบ
ว่่าเกิิดผลได้้จริิง ในขณะที่่�หลายโครงการได้้แสดงให้้เห็็น
ว่่าคุ้้�มต้้นทุุน124 ตััวอย่่างเช่่นโครงการเยี่่�ยมบ้้านขององค์์กร
Nurse-Family Partnership ในประเทศสหรััฐอเมริิกาแสดง
ให้้เห็็นว่่าสามารถประหยััดเงิินได้้ 3-6 เหรีียญสหรััฐต่่อทุุกๆ
หนึ่่�งเหรีียญที่่�ลงทุุนลงไป125
คณะกรรมาธิิ ก ารแลนเซ็็ ท ยัั ง พบว่่ า การดำำ�เนิิ น การ
สำำ�หรัับเด็็กวััยหััดเดิินที่่�มีีการเจริิญเติิบโตในภาวะแคระแกรน
ที่่�ได้้รัับการกระตุ้้�นทางจิิตสัังคมและการสนัับสนุุนในการ
เลี้้�ยงดูู นำำ� ไปสู่่�ผลลัั พ ธ์์ ใ นการทำำ�หน้้ าที่่� ของผู้้�ใหญ่่ แ ละใน
ตลาดแรงงานในอนาคต ส่่ ว นการฝึึ ก หัั ด ทัั ก ษะชีี วิิ ต ใน
โรงเรีียนที่่�มุ่่�งเน้้นไปที่่�พััฒนาการทางสัังคมและทัักษะทาง
อารมณ์์ การแก้้ปััญหา และวิิธีีการรัับมืือกัับปััญหาเป็็นวิิธีี
การที่่�ดีี ที่่�สุุ ด ในการสร้้ า งความสามารถทางอารมณ์์ แ ละ
สัังคมสำำ�หรัับเด็็กทุุกช่่วงอายุุ126
	ส่่วนของการดููแล รัักษา และฟื้้� นฟููปััญหาสุุขภาพจิิต
ของเด็็กในสภาพแวดล้้อมที่่�มีีทรััพยากรต่ำำ� การดำำ�เนิินการ
พื้้�นฐานสำำ�หรัับเด็็กควรรวมถึึงการฝึึกอบรมทัักษะการเลี้้�ยง
ดููบุุตร ซึ่่�งเกิิ ดผลดีี ต่่อเด็็ กที่่�มีีปััญหาด้้ านทางพััฒนาการ
พฤติิกรรม และอารมณ์์127
ตัั วอย่่างของรูู ปแบบการฟื้้�นฟููที่�่ชุุมชนเป็็นแนวทาง
ที่่�ใช้้เรื่่�องของสิิทธิิเป็็นพื้้�นฐาน ซึ่่�งก่่อร้้างขึ้้�นจากความเข้้ม
แข็็งตามธรรมชาติิ ของชุุ มชน โดยให้้ผู้้�พิิการ สมาชิิกใน
ครอบครััวและอาสาสมััครมีีส่่วนร่่วม แนวทางเช่่นนี้้�ควร
ได้้ รัับการสนัับสนุุนจากเจ้้ า หน้้าที่่� สาธารณสุุขในท้้ องถิ่่�น

24 แผลเป็็นที่่� มองไม่่เห็็น - ความรุุนแรงทำำ�ร้า้ ยสุุขภาพจิิตเด็็กได้้มากเพีียงใด  

เพื่่�อรวมเข้้ากัับการบริิการกระแสหลัักในกรณีีที่่�เป็็นไปได้้
แนวทางต่่างๆ ควรได้้รับ
ั การปรัับแต่่งให้้เหมาะสมกัับความ
ต้้องการและทรััพยากรในท้้องถิ่่�น
หลัั กฐานที่่�ประจัั กษ์์ เกี่่�ยวกัั บโครงการฟื้้� นฟููในชุุ มชน
สำำ�หรัั บ เด็็ ก ที่่�มีี พัั ฒ นาการล่่ าช้้ า และความผิิ ด ปกติิ ท าง
พััฒนาการเน้้นทั้้�งในเรื่่�องการยอมรัับจากชุุมชนท้้องถิ่่�นและ
ประโยชน์์ที่่�พวกเขาจะได้้รับ
ั 128 นอกจากนี้้�ยัังมีีหลัักฐานที่่�
สนัับสนุุนการใช้้แนวทางเพื่่�อนช่่วยเพื่่�อน (peer support
groups) สำำ�หรัั บ ทั้้�งผู้้�ปกครองและเด็็ ก และการบริิ ก าร
ชั่่�วคราวระยะสั้้�นสำำ�หรัับเด็็กที่่�มีีความพิิการทางจิิตสัังคม129

โรงเรีียน และชุุ มชนสามารถสร้้างกลุ่่�มคนวงในที่่�มีีความ
สำำ�คััญในการคุ้้�มครองวััยรุ่่�น การดำำ�เนิินการที่่�เกี่่�ยวกัับการ
ให้้คำำ�ปรึึกษาในเชิิงบวกและโอกาสในการดำำ�รงชีีวิต
ิ สามารถ
ส่่งผลที่่�เป็็นประโยชน์์ได้้ด้้วย
โครงการ Helping Adolescents Thrive อัันเป็็นความ
ร่่วมมืือระหว่่างองค์์การอนามััยโลกและองค์์การยููนิิเซฟที่่�
มุ่่�งจะให้้คำำ�เนะนำำ�ในการจััดตั้้�งโครงการสำำ�หรัับยุุทธศาสตร์์
ที่่�เน้้นชุุมชน ครอบครััว และวััยรุ่่�น เพื่่�อการส่่งเสริิมสุุขภาพ
จิิต การป้้องกัันปััญหาสุุขภาพจิิต และการลดการทำำ�ร้้าย
ตนเองและพฤติิกรรมเสี่่�ยงต่่างๆ ของวััยรุ่่�น133

กรอบที่่� 14
Waves for Change (W4C) ประเทศแอฟริิกาใต้้
“Waves for Change สอนให้้ฉัันเป็็นอิิสระและมีี
ความหวัังสำำ�หรัับวัันพรุ่่�งนี้้� หากฉัันล้้มฉัันรู้้�ว่่าฉัันจะลุุก
ขึ้้�นยืืนได้้อีีกครั้้�ง ชีีวิิตนั้้�นเต็็มไปด้้วยความท้้าทาย แต่่
ฉัันจะไม่่มีีวัันยอมแพ้้” ผู้้�เข้้าร่่วม W4C
การบำำ� บัั ดด้้ ว ยการเล่่ น กระดานโต้้ ค ลื่่� น ของ
Waves for Change (W4C) ให้้การบริิการทางสุุขภาพ
จิิตแก่่วััยรุ่่�นที่่�มีีความเปราะบาง ซึ่่�งอาศััยอยู่่�ในพื้้�นที่่�ที่่�ไม่่
มั่่�นคงในเคปทาวน์์ เด็็กที่่�ได้้รัับการส่่งต่่อมาที่่�โครงการนี้้�
ประสบกัับเหตุุการณ์์ไม่่พึึงประสงค์์ ซึ่่�งมีีผลกระทบใหญ่่
หลวงต่่อสุุขภาพจิิตของเด็็ก
•

ร้้อยละ 37  พบเห็็นคนถููกยิิง แทงหรืือทำำ�ร้้าย

•

ร้้อยละ 35 มีีสมาชิิกในครััวเรืือนที่่ถูู
� กทำำ�ร้้าย

•

ร้้อยละ 28 ต้้องเผชิิญกัับความหิิวโหยและไม่่มีีอาหาร
ที่่�บ้้านอยู่่�บ่่อยครั้้�ง

•

ร้้อยละ 37 เคยถููกผู้้�ใหญ่่ทำำ�ร้้ายร่่างกาย

“ในอดีีตเมื่่� อโดนกลั่่� นแกล้้ งโดยเด็็ กคนอื่่� นๆ ฉัันจะ
ก้้าวร้้าวมาก แต่่ที่�่ปรึก
ึ ษาประจำำ�หมู่่�บ้้านช่่วยฉัันได้้มาก
ตอนนี้้�ฉัันสามารถรัับมืือกัับสถานการณ์์และผู้้�คนต่่ างๆ
ได้้”เด็็กหญิิงจาก SOS Children’s Village131
	ช่่วงวััยเด็็กตอนปลายและวััยรุ่่�นเสนอโอกาสที่่�มากขึ้้�น
ในการบรรเทาผลกระทบที่่�เกิิดจากความเสีียหายในวััยเยาว์์
สร้้างความยืืดหยุ่่�นและผลอัันเป็็นอัันตรายของอาการต่่างๆ
ที่่�เริ่่�มจะเกิิดขึ้้�นในช่่วงเวลานี้้� การดำำ�เนิินการเพื่่�อเสริิมความ
แข่่งแกร่่งให้้กัับความสามารถทางสัังคมและอารมณ์์ ซึ่่�งมััก
เน้้นไปที่่�การส่่งเสริิมการควบคุุมอารมณ์์ ที่่�รวบรวมออก
มาเป็็นกาารเรีียนรู้้�ด้้านทัักษะชีีวิิต การมีีสติิ หรืือแม้้แต่่การ
ฝึึกโยคะ สามารถมีีผลในเชิิงป้้องกัันได้้132 ในขณะเดีียวกััน
พ่่อแม่่ผู้้�ปกครองและสมาชิิกในครอบครััวคนอื่่�นๆ เพื่่�อน

W4C ผสมผสานการบำำ�บััดทางกายและใจที่่�อิิงหลััก
ฐาน  โดยใช้้การเล่่นกระดานโต้้คลื่่�นช่่วยจััดการกัับความ
กัังวลทางสุุขภาพจิิตและสุุขภาพกาย โครงการจััดทำำ�
โดยครููฝึึกในชุุมชนที่่มีีส่
� ว
่ นร่่วมและสนัับสนุุนวัย
ั รุ่่�น โดยใช้้
สภาพแวดล้้อมในท้้องถิ่่�นที่เ่� อื้้�อต่่อการเล่่นกระดานโต้้คลื่่น
�
วััยรุ่่�นถููกส่่งต่่อมาจากโรงเรีียน  การบริิการในชุุมชน 
และหน่่วยงานภาครััฐ พวกเขาเข้้าโครงการระยะเวลา 12  
เดืือน  และต้้องเข้้าร่่วมเซิิร์์ฟคลิินิิกทุุกสััปดาห์์ เพื่่�อสร้้าง
สายสััมพัันธ์์กัับที่่�ปรึึกษาและผู้้�อื่่�น
หลัังจาก 12 เดืือนผ่่านไปผู้้เ� ข้้าร่ว
่ มส่่วนใหญ่่แสดงให้้
เห็็นถึึงการควบคุุมอารมณ์์ที่่�ดีีขึ้้�นและมองโลกในแง่่ดีีขึ้้�น 
ทั้้�งครููและผู้้�ปกครองเห็็นว่่า ผู้้�เข้้าร่่วมมีีอารมณ์์สงบมาก
ขึ้้�น มีีส่่วนร่่วมที่่�โรงเรีียนมากขึ้้�น และมีีความยืืดหยุ่่�นมาก
ขึ้้�นในการรัับมืือกัับความเครีียด
ปััจจุุบัันโครงการ  W4C ได้้ขยายไปใน   5 พื้้�นที่่�ใน
แอฟริิกาใต้้ และมีีโครงการใหม่่ในประเทศไลบีีเรีีย130

การดำำ�เนิินการทางการเรีียนรู้้�ทางสัังคมและอารมณ์์
ที่่�เป็็นสากล(Universal Socio-Emotional Learning –
SEL) ที่่�ชุุมชนและโรงเรีียนสนัับสนุุนหน้้าที่่�ในเชิิงสัังคมและ
อารมณ์์ของเด็็ก ปรัับปรุุ งผลการเรีียน และลดพฤติิกรรม
เสี่่�ยงที่่�รวมถึึงการสููบบุุ หรี่่�และการตั้้�งครรภ์์ ในวัั ยรุ่่�น การ
ดำำ�เนิินการด้้าน SEL นี้้�สามารถจััดทำำ�ได้้โดยเพื่่�อน ครููและ
ที่่�ปรึึกษา โดยผสมผสานเข้้าไปกัับโครงการกิิจกรรมวััยรุ่่�น
อื่่�นๆ หรืือหลัักสููตรของโรงเรีียน (ตััวอย่่างเช่่น โครงการ
HealthWise ในแอฟริิกาใต้้)134
การดำำ�เนิินการที่่�มีีประสิิทธิิภาพมากที่่�สุุดใช้้แนวทางแบบ
ทั่่�วทั้้ง� โรงเรีียน ซึ่ง่� SEL นั้้�นได้้รับ
ั การส่่งเสริิมอยู่่�ในพัันธกิิจของ
โรงเรีียนและสภาพแวดล้้อมทางกายภาพและสัังคมที่่�ส่่ง
เสริิมและสนัับสนุุนสุุขภาพจิิตที่่�ดีี ซึ่่�งเจ้้าหน้้าที่่� นัักเรีียน ผู้้�

สิ่่� งที่่� เป็็นผลสำำ�เร็็จ หลัักฐานที่่� แสดงให้้เห็็นถึึงการป้้องกัันและการตอบสนองที่่� มีีประสิิทธิิภาพ 25

ปกครองและชุุมชนท้้องถิ่่�นสามารถมีีส่่วนร่่วม การดำำ�เนิิน
การเหล่่ านี้้�ส่่ ง ผลโดยตรงช่่ ว ยส่่ ง เสริิ ม ความสามารถใน
ตนเองและความไว้้วางใจ และลดความเสี่่�ยงอย่่างการกลั่่�น
แกล้้ง ผลการวิิเคราะห์์ทางเศรษฐกิิจพบว่่า การดำำ�เนิินการ
เชิิง SEL ในโรงเรีียนนั้้�นคุ้้�มทุุน เกิิดการประหยััดจากผลลััพธ์์
ทางสุุขภาพที่่�ดีีขึ้�้นและลดค่่าใช้้จ่่ายในระบบยุุติิธรรมทาง
อาญา135
“ครููให้้กระดาษมาหนึ่่�งแผ่่น พร้้อมบอกว่่าเราสามารถ
ขีีดเขีียน ประทัับตรา หรืือขยำำ�มัันได้้ แต่่ต้้องไม่่ทำำ�ให้้ฉีีก
ขาด หลัักจากนั้้� นครูู บ อกให้้ พ วกเราลองคลี่่�ก ระดาษดูู
แต่่ มัันเป็็นไปไม่่ได้้ เลยที่่�จะทำำ�ให้้กระดาษกลัับมาเรีียบ
เหมืือนเดิิม แล้้วครููก็็บอกเราว่่านี่่�คืือสิ่่�งที่่�เกิิดขึ้้�นเมื่่�อใคร
บางคนถููกกลั่่�นแกล้้ง” เด็็กชายอายุุ 11 ปีี (นอร์์เวย์์)136
	ความพยายามในการจััดการกัับประเด็็ นการฆ่่าตััว
ตายของวัั ย รุ่่�นนั้้�นสำำ�คัั ญ เมื่่� อพิิ จ ารณาเห็็ น ว่่ า ความคิิ ด
อยากฆ่่ าตัั ว ตายและการฆ่่ าตัั ว ตายในเด็็ ก วัั ย รุ่่�นนั้้�นเป็็ น
ประเด็็นหลัักทางสาธารณสุุข กลยุุทธ์์ในการป้้องกัันรวมถึึง
การฝึึกฝนทัักษะให้้กัับนัักเรีียนทั้้�งที่่�โรงเรีียนและในชุุมชน
การระบุุวััยรุ่่�นที่่�มีีความเสี่่�ยง การให้้ความรู้้�กัับแพทย์์ปฐม
ภููมิิ การให้้ความรู้้�กัับสื่่�อมวลชนถึึงความรัับผิิดชอบในการ
รายงานข่่าวการฆ่่าตัว
ั ตาย และการจำำ�กััดการเข้้าถึึงอุุปกรณ์์
ฆ่่าตััวตาย (อาทิิ ปืืน ยาฆ่่าแมลง และยาต่่างๆ)
	ตัั ว อ ย่่ า ง ห นึ่่� ง ข อ ง ก า ร ดำำ� เ นิิ น ก า ร ที่่� โ ร ง เ รีี ย น ที่่�มีี
ประสิิ ท ธิิ ภ าพคืื อ โครงการ Youth Aware of Mental
Health (YAM) ซึ่่�งมีีการจััดการอบรมพััฒนาทัักษะการแก้้
ปััญหาและการรัับมืือให้้กัับวััยรุ่่�น137 โครงการ Going Off,
Growing Strong ในประเทศแคนาดาคืือตััวอย่่างของการ
ดำำ�เนิินการในชุุมชนที่่�มีีประสิิทธิิภาพ โดยให้้โอกาสกัับเด็็ก
ที่่�มีีความเสี่่�ยงให้้ได้้มีีส่่วนร่่วมในกิิจกรรมชุุมชนและสร้้าง
ความสััมพัันธ์์เชิิงบวกกัับผู้้�ที่่�เป็็นต้้นแบบของผู้้�ใหญ่่ในแง่่ที่่�ดีี
ในชุุมชน Nain ในเขตปกครองตนเอง Nunatsiavut (มณฑล
Labrador)
การดำำ�เนิินการเชิิงป้้องกัันแบบเน้้นกลุ่่�มเป้้าหมายมุ่่�ง
ไปที่่�วััยรุ่่�นผู้้�มีีประสบการณ์์ที่่�จะเพิ่่�มความเปราะบางในการ
เกิิดปััญหาสุุขภาพจิิตหรืือแสดงอาการที่่�อยู่่�ในระดัับเดีียวกัับ
ปััญหานั้้�นๆ การดำำ�เนิินการที่่�ช่่วยให้้วััยรุ่่�นรัับมืือกัับปััญหา
และสร้้างเสริิมความยืืดหยุ่่�น รวมทั้้�งการฝึึกอบรมเพิ่่�มทัักษะ
ในการรัับรู้้� ซึ่่�งช่่วยลดความวิิตกกัังวล อาการซึึมเศร้้าและ
การฆ่่าตััวตาย138
องค์์การอนามััยโลกได้้ออกแนวทางในการดููแลรัักษา
ที่่�ตอบสนองต่่ อเด็็ กและวัั ยรุ่่�นที่่�ผ่่านการทารุุ ณกรรมทาง
เพศ รวมทั้้�งแนวทางทั่่�วไปสำำ�หรัับภาคสาธารณสุุขที่่�จะตอบ
สนองต่่อการกระทำำ�ผิิดต่่อเด็็ก แนวทางเหล่่านี้้�มุ่่�งให้้การช่่วย
เหลืือเจ้้าหน้้าที่่�สาธารณสุุขด่่านหน้้าให้้จััดหาการบริิการที่่�มีี
หลัักฐานเชิิงประจัักษ์์ มีีคุณ
ุ ภาพดีีและการดููแลบาดแผลทาง
จิิตใจ การดำำ�เนิินการด้้านจิิตใจและสุุขภาพจิิตดัังกล่่าวนั้้�น

รวมถึึงการบำำ�บััดทางความคิิดและพฤติิกรรม (Cognitive
Behavioural Therapy – CBT) ที่่�สามารถทำำ�ได้้ อ ย่่ า ง
ปลอดภััย เน้้นเรื่่�องบาดแผลทางจิิตใจและการมีีส่่วนร่่วม
ของผู้้�ดููแลที่่�ไม่่ได้้กระทำำ�ความผิิด139

กรอบที่่� 15
ตััวอย่่างของการบำำ�บััดทางความคิิดและพฤติิกรรมที่่�
เน้้นเรื่่�องบาดแผลทางจิิตใจ
การบำำ�บััดทางความคิิดและพฤติิกรรมที่่�เน้้นเรื่่�อง
บาดแผลทางจิิ ต ใจ  (Trauma-focused cognitive
behavioural therapy – TF-CBT) เป็็นรููปแบบการ
รัักษาที่่มีี
� โครงสร้้างในระยะสั้้�น เพื่่อ
� ปรัับปรุุงผลที่่ตา
� มมา
สำำ�หรัับเด็็ก ผู้้ป
� กครองหรืือผู้้�ดููแลที่่มีี
� บาดแผลทางจิิตใจ 
มีีสภาวะ PTSD หรืือปััญหาอื่่น
� ๆ ที่่�เกี่่�ยวกัับเหตุุการณ์์ที่่�
สร้้างความบอบช้ำำ��ในชีีวิิต  โดยทั่่�วไปการรัักษาประกอบ
ด้้วยกิิจกรรม 8-16 ครั้้�ง ใช้้เวลาครั้้�งละ 60-90 นาทีี โดย
มีีเด็็กและ/หรืือผู้้�ดููแลที่่�ไม่่ได้้กระทำำ�ความผิิด ทั้้�งในระดัับ
บุุคคลหรืือเป็็นกลุ่่�ม
เด็็กเรีียนรู้้�ทัก
ั ษะในการรัับมืือกัับปััญหาที่่ช่
� ว
่ ยให้้พวก
เขาจััดการกัับการตอบสนองทางอารมณ์์ต่อ
่ ความทรง
จำำ�อัันแสนบอบช้ำำ�� แนวทางนี้้�ยัง
ั ช่่วยผู้้ป
� กครองให้้รับ
ั มืือ
กัับประสบการณ์์ความบอบช้ำำ��ของเด็็ก
ปัั จจุุ บัั นมีี การใช้้ TF-CBT ในวงกว้้ า งและมีีการ
ประเมิินผลกระทบอย่่างกว้้างขวาง หลัักฐานที่่�แสดง
ถึึ ง ประสิิ ท ธิิ ภ าพนั้้� นมีี ให้้ เ ห็็ นทั้้� ง ในสภาพแวดล้้ อ มที่่� มีี
ทรัั พ ยากรมากและน้้ อ ย และสามารถตอบสนองต่่ อ
ประสบการณ์์ความบอบช้ำำ��ที่่�หลากหลาย มากกว่่าหนึ่่�ง
และซัับซ้้อนได้้
ตัั ว อย่่ า งคืือการใช้้ รูู ปแบบนี้้� กัั บ กลุ่่�มบุุ ค คลและ
ครอบครััวในประเทศแซมเบีีย กลุ่่�มเด็็กชายและเด็็กหญิิง
ในประเทศคองโก และกัับการบริิการหรืือโครงสร้้างของ
โครงการสำำ� หรัั บ กลุ่่�มผู้้�ที่่� มีี ความโศกเศร้้ าจา กความ
บอบช้ำำ��ทางจิิตใจในประเทศเคนยา โดยยัังอยู่่�ในระหว่่าง
ดำำ� เนิิ น การในประเทศเคนยา  แทนซาเนีียและแซมเบีีย
โครงการ  TF-CBT ยัังถููกนำำ�มาใช้้ในสถานพัักพิิงของ
วััยรุ่่�นที่่�เป็็นเหยื่่�อจากการค้้ามนุุษย์์ทางเพศในประเทศ
กััมพููชา140

องค์์ ก ารอนามัั ย โลกได้้ จัั ด ทำำ� “คู่่�มืื อ การดูู แ ลรัั ก ษา
mhGAP สำำ�หรัับโรคจิิตเวช โรคระบบประสาท และความ
ผิิดปกติิ พฤติิกรรมดื่่�มสุุราและใช้้สารเสพติิดในสถานบริิการ
สุุขภาพทั่่�วไป” (mhGAP Intervention Guide for Mental,
Neurological and Substance Abuse Disorder in NonSpecialized Health Settings)141 ที่่�แจกแจงการบริิหาร
จัั ดการลำำ�ดัั บความสำำ�คัั ญของปัั ญหาด้้ วยการใช้้ระเบีียบ
การในการตััดสิินใจในทางคลิินิก
ิ โดยผู้้�ให้้การบริิการที่่�ไม่่ได้้

26 แผลเป็็นที่่� มองไม่่เห็็น - ความรุุนแรงทำำ�ร้า้ ยสุุขภาพจิิตเด็็กได้้มากเพีียงใด  

หญิิงวััยรุ่่�นที่่�ศููนย์์ Ignacia ในเมืืองซานตาครููซ ประเทศโบลิิเวีียกำำ�ลัังกอดตุ๊๊�กตาหมีีของเธอ ศููนย์์นี้้ใ� ห้้การพัักพิิงและการสนัับสนุุนต่่างๆ อย่่าง
การให้้คำำ�ปรึึกษาและการศึึกษาให้้แก่่ผู้้�รอดชีีวิิตจากการทารุุณกรรมทางเพศ

มีีความชำำ�นาญพิิเศษ อัันมีีหลัักสููตรเกี่่�ยวกัับเด็็กและวััยรุ่่�นที่่�
เน้้นแนวทางการรัักษาเชิิงนิิเวศและจิิตสัังคม
องค์์การอนามััยโลกยัังจััดทำำ�หนัังสืือ “การปฐมพยาบาล
ทางใจ...คุุณก็็ช่่วยคนอื่่�นได้้” (Psychological First Aid:
Guide for Field Workers) เพื่่�อเพิ่่�มทัักษะและศัักยภาพ
ของผู้้�ที่่�ทำำ�งานกัับเด็็กให้้สามารถลดความทุุกข์์ใจที่่�เกิิดจาก
อุุบัติ
ั ิเหตุุ ภััยพิิบัติ
ั ิทางธรรมชาติิ ความขััดแย้้ง ความรุุนแรง
ระหว่่างบุุคคลหรืือวิิกฤตการณ์์ต่่างๆ142 ทรััพยากรข้้อมููล
ที่่�สำำ�คััญอื่่�นๆ ได้้แก่่ Psychological First Aid Training
Manual for Child Practitioners ของสหพัั น ธ์์ พิิ ทัั ก ษ์์
เด็็ก (Save the Children) และ Children’s Resilience
Programme ที่่�พัั ฒ นาโดยสหพัั น ธ์์ พิิ ทัั ก ษ์์ เ ด็็ ก ร่่ ว มกัั บ
ศูู น ย์์ จิิ ต สัั ง คมของสหพัั น ธ์์ ส ภากาชาดและสภาเสี้้�ยววง
เดืื อนแดงระหว่่ างประเทศ (Psychosocial Center for
the International Federation of Red Cross and Red
Crescent Societies)143
แนวทางการสนัั บ สนุุ น ด้้ า นสุุ ข ภาพจิิ ต และจิิ ต สัั ง คม
ในสภาพแวดล้้อมฉุุกเฉิิน (Guideline on Mental Health
and Psychosocial Support in Emergency Settings)
ของคณะกรรมการประจำำ�ระหว่่างหน่่วยงาน (The InterAgency Standing Committee – IASC)144 มุ่่�งที่่�จะเสริิม
ความแข็็ ง แกร่่ ง ของความยืื ด หยุ่่�นที่่�มีี อ ยู่่�แล้้ ว ของชุุ ม ชน
หลีี ก เลี่่�ยงการทำำ�ให้้ ค วามทุุ ก ข์์ ใ จนี้้�กลายเป็็ น การวิิ นิิ จ ฉัั ย
ของแพทย์์ และส่่งเสริิมการใช้้บริิการอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
นอกจากนี้้�ยัังมุ่่�งที่่�จะระบุุกรณีีและการส่่งต่่อสู่่�การดำำ�เนิิน
การที่่�เหมาะสมในเชิิงรุุก และผสานให้้สุข
ุ ภาพจิิตนั้้�นรวมอยู่่�
ในการตอบสนองในการดููแลทางแพทย์์และสัังคม บทบาท

อย่่างจริิงจัังของสมาชิิกในชุุมชนและผู้้�มีีอำำ�นาจในทุุกระดัับ
นั้้�นมีี ค วามสำำ�คัั ญ ต่่ อ ปฏิิ บัั ติิ ก ารที่่�มีี ก ารประสานงานเป็็ น
อย่่างดีีในทุุกระดัับ และช่่วยเพิ่่�มศัักยภาพและความยั่่�งยืืน
ในท้้องถิ่่�น การตอบสนองที่่�ประสานกัันเป็็นอย่่างดีีควรทำำ�ให้้
แน่่ใจว่่า ปฏิิบััติิการและการดำำ�เนิินการต่่างๆ จะตั้้�งอยู่่�บน
พื้้�นฐานของการมีีระบบการดููแลสุุขภาพจิิตที่่�ยั่่�งยืืน145 คณะ
กรรมการ IASC ยัังพััฒนาแนวปฏิิบััติิสำำ�หรัับโครงการส่่ง
เสริิมสุุขภาพจิิตและจิิตสัังคมที่่�ครอบคลุุมหลายหน่่วยงาน
ในช่่วงของการระบาดใหญ่่ของโรคโควิิด-19 ซึ่่�งมีีบทแยก
เฉพาะสำำ�หรัับเด็็ก146
แนวปฏิบต
ั ใิ นชุมชนเกีย
่ วกับการส่งเสริมสุขภาพจิตและ
จิตสังคมในสภาพแวดล้อมแห่งมนุษยธรรม (Operational
Guidelines on Community-based Mental Health and
Psychosocial Support in Humanitarian Settings) ของ
องค์ การยู นิเซฟ ในแนวทางบนขอบเขตของการส่งเสริม
ที่ เ ด็ ก ต้ อ งการ จากการบริ ก ารขั้ น พื้ น ฐานสู่ ก ารส่ ง เสริ ม
ครอบครัว/ชุมชนไปจนถงึ การดูแลรักษาสุขภาพจิตทางการ
แพทย์147 นอกเหนือไปจากนี้องค์การยูนิเซฟและองค์การ
อนามัยโลกยังพัฒนาและลงทุนในแพ็คเกจการบริการที่
ต่�ำที่สุด ( Minimum Services Package) เพื่อจัดหาการส่ง
เสริมสุขภาพจิตและจิตสังคมให้กับสภาพแวดล้อมฉุกเฉิน
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นใหม่และความขัดแย้งที่ยืดเยื้อ แพ็คเกจการ
บริการนีค
้ รอบคลุมสุขภาพ การศก
ึ ษาและการคุม
้ ครอง โดย
จะช่วยสร้างโครงข่ายรองรับเพื่อความปลอดภัยให้กบ
ั เด็กที่
อยูใ่ นพื้นที่วิกฤติ

สิ่่� งที่่� เป็็นผลสำำ�เร็็จ หลัักฐานที่่� แสดงให้้เห็็นถึึงการป้้องกัันและการตอบสนองที่่� มีีประสิิทธิิภาพ 27

สาระสำำ�คััญ
•

มีีหลัักฐานเพิ่่�มขึ้้�นมากเกี่่�ยวกัับประสิิทธิิภาพและความคุ้้�มทุุนของการดำำ�เนิินการที่่�ส่่งเสริิมสุุขภาพจิิตและป้้องกััน
ปััญหาสุุขภาพจิิตในเด็็กและวััยรุ่่�น รวมทั้้�งกลุ่่�มที่่�ประสบกัับความรุุนแรง การดำำ�เนิินการเชิิงป้้องกัันที่่�เน้้นสุุขภาพ
จิิตแม่่ ปฏิิสััมพัันธ์์ระหว่่างทารกและแม่่ และการเล่่นและการกระตุ้้�นมีีผลดีีในระยะยาวต่่อเด็็กและเยาวชน 

•

การดำำ�เนิินการที่่�เกี่่�ยวกัับการเลี้้�ยงดููและสวััสดิิภาพเด็็กนั้้�นเป็็นการลงทุุนหลัักที่่�จะทลายวงจรอัันเป็็นพิิษร้้ายของ
การส่่งต่่อความรุุนแรง ความยากจน และความเจ็็บป่่วยทางสุุขภาพจิิตจากรุ่่�นสู่่�รุ่่�น

•

หลัักฐานเกี่่�ยวกัับโครงการฟื้้�นฟููในชุุมชนแสดงให้้เห็็นว่่าเป็็นสิ่่�งที่่�ได้้รัับการยอมรัับจากท้้องถิ่่�นและมีีผลดีีต่่อเด็็กที่่�
มีีความพิิการด้้านพััฒนาการ

•

การฝึึกทัักษะชีีวิิตในโรงเรีียนเป็็นตััวอย่่างของแนวปฏิิบััติิที่่�เป็็นเลิิศในการสร้้างศัักยภาพทางอารมณ์์และสัังคม
ให้้กัับเด็็กทุุกช่่วงวััย

•

การดำำ�เนิินการทางการเรีียนรู้้ท
� างสัังคมและอารมณ์์ในโรงเรีียนส่่งผลให้้เกิิดการประหยััดอย่่างแท้้จริง
ิ  อัันเป็็นผล
มาจากสุุขภาพจิิตที่ดีีขึ้้
่� �นและการลดค่่าใช้้จ่่ายในระบบยุุติิธรรมทางอาญา 

•

กลยุุทธ์์ในการป้้องกัันการฆ่่าตััวตายของวััยรุ่่�นที่่�ดููจะเป็็นผลมากที่่�สุุดคืือการฝึึกทัักษะ การให้้ความรู้้�กัับแพทย์์
ปฐมภููมิิ การให้้ความรู้้�กัับสื่่�อมวลชนถึึงความรัับผิิดชอบในการรายงานข่่าวการฆ่่าตััวตาย และการจำำ�กััดการเข้้า
ถึึงอุุปกรณ์์ฆ่่าตััวตาย

•

องค์์การอนามััยโลกได้้ออกแนวปฏิิบััติิทางการแพทย์์ที่่�สนัับสนุุนเจ้้าหน้้าที่่�สาธารณสุุขและสุุขภาพจิิตด่่านหน้้าให้้
จััดหาการบริิการที่่�มีีหลัักฐานเชิิงประจัักษ์์   การดููแลที่่�มีีคุณ
ุ ภาพและให้้ความสำำ�คััญกัับบาดแผลทางจิิตใจสำำ�หรัับ
เด็็กที่่�เป็็นเหยื่่�อของความรุุนแรง เช่่นเดีียวกัับการดููแลทางสุุขภาพจิิตและการส่่งเสริิมทางจิิตสัังคมสำำ�หรัับเด็็กที่่�
มีีพััฒนาการล่่าช้้าและปััญหาทางอารมณ์์และพฤติิกรรม

•

มีีหลัักฐานที่่�เพิ่่�มขึ้้�นมากมายเกี่่�ยวกัับความมีีประสิิทธิิภาพของการดำำ�เนิินการสำำ�หรัับเด็็กที่่�มีีปััญหาสุุขภาพจิิตใน
สภาพแวดล้้อมอัันเป็็นวิิกฤติิ

28 แผลเป็็นที่่� มองไม่่เห็็น - ความรุุนแรงทำำ�ร้า้ ยสุุขภาพจิิตเด็็กได้้มากเพีียงใด  

ภาพวาดท้้องฟ้้าสีีม่่วง ดวงดาว ดวงอาทิิตย์์และนางฟ้้าลอยอยู่่�เหนืือพุ่่�มดอกไม้้โดยเด็็กคนหนึ่่�งที่่�โรงพยาบาล Maputo Day ในเมืืองมาปููโต
ประเทศโมซััมบิก
ิ โรงพยาบาลจััดหายาและการส่่งเสริิมด้้านจิิตสัังคมอย่่างการให้้คำำ�ปรึึกษาและศิิลปะบำำ�บัด
ั กัับเด็็กที่่�ติิดเชื้้�อเอชไอวีี

การสร้้างสภาพแวดล้้อมที่่� เอาใจใส่่ ให้้ความคุ้้�มครอง และเสริิมพลัังให้้แก่่เด็็กร่่วมกััน 29

6. การสร้้างสภาพแวดล้้อมที่่�เอาใจใส่่ ให้้ความคุ้้�มครอง และเสริิมพลัังให้้แก่่เด็็ก
ร่่วมกััน
ความพยายามในการจััดการกัับปััญหาความรุุนแรงต่่อ
เด็็กควรดำำ�เนิินตามมาตราฐานสากลทางมนุุษยธรรมอย่่าง
อนุุ สัั ญ ญาว่่ าด้้ ว ยสิิ ท ธิิเ ด็็ ก และอนุุ สัั ญ ญาว่่ าด้้ ว ยสิิ ท ธิิค น
พิิการ ควรสอดคล้้องกัับวาระการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน 2030
และในขณะเดีี ยวกัั นต้้ องสะท้้ อนถึึงแนวทางสาธารณสุุข
แบบสมััยใหม่่ หลัักการสำำ�คััญของแนวทางนี้้�คืือสุุขภาพจิิต
ที่่�ดีีนั้้�นมีีความหมายนอกเหนืือไปจากการปราศจากความ
เจ็็บป่่วยทางจิิต
การยืืนหยััดเพื่่�อสิิทธิิของเด็็กที่่�ตกเป็็นเหยื่่�อของความ
รุุ นแรงบนมาตราฐานทางสุุขภาพจิิ ตอย่่างสููงสุุดเท่่ าที่่� จะ
ทำำ�ได้้นั้้�นต้้องมีีปฏิิบััติิการที่่ค
� รอบคลุุมและประสานงานกััน
เป็็นอย่่างดีี ซึ่่�งส่่งเสริิมโดยกรอบการทำำ�งานทางกฎหมาย
และนโยบายที่่�แข็็งแกร่่ง การส่่งเสริิมสุุขภาพจิิตต้้องเป็็น
ส่่วนหนึ่่�งของการบริิการให้้ความคุ้้�มครองหลัักผ่่านแนวทาง
ที่่�ให้้ความสำำ�คััญกัับสิิทธิิเด็็กและครอบคลุุมหลายหน่่วยงาน
แนวทางเช่่นนี้้�ต้้องการที่่�จะรัับมืือกัับความเสี่่�ยงที่่�เด็็กเผชิิญ
ในทุุกระดัับและทำำ�ให้้แน่่ใจว่่ามีีการดููแลทางสุุขภาพจิิตที่่�มีี
คุุณภาพสำำ�หรัับทุุกคนที่่�ต้้องการ มีีการวางกรอบการทำำ�งาน
ที่่�สำำ�คััญทั้้�งหลาย เพื่่�อนำำ�ทางปฏิิบัติ
ั ิการของรััฐในประเด็็นนี้้�
อาทิิ แผนการทำำ�งานด้้านสุุขภาพจิิต 2555-2563 (Mental
Health Action Plan 2012-2020)148 ขององค์์การอนามััย
โลก และคณะกรรมาธิิการแลนเซ็็ทว่่าด้้วยสุุขภาพจิิตโลก
และการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน149
	จุุดเริ่่�มต้้นของการสร้้างสภาพแวดล้้อมที่่�เอาใจใส่่ ให้้
ความคุ้้�มครอง และเสริิมพลัั งให้้ แก่่ เด็็ กคืื อ การคุ้้�มครอง
และส่่งเสริิมสภาวะสุุขภาพจิิตของทุุกคนและการจััดการ
กัับตััวกำำ�หนดทางสัังคมและเศรษฐกิิจของสุุขภาพจิิต เป็็น
สิ่่�งสำำ�คััญยิ่่�งที่่�จะสร้้างสภาพการณ์์ที่่�จะช่่วยให้้เด็็กพััฒนา
เจริิญเติิบโต และไปถึึงศัักยภาพที่่�จะพััฒนาได้้
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้จึงมีความจ�ำเป็นที่ต้องจัดการ
กั บปัจจั ยทางสังคมและสิ่งแวดล้ อมที่ หล่ อหลอมสุขภาพ
จิตในช่วงเวลาที่เปราะบางที่สด
ุ ของพัฒนาการ โดยจัดการ
กับความเสีย
่ งในทุกระดับของแนวทางนิเวศวิทยาเชิงสังคม
เป้าหมายการพัฒนาที่ย่งั ยืนหลายข้อจัดการกับปัจจัยเหล่า
นี้โดยเฉพาะ และความคืบหน้าส�ำหรับแต่ละเป้าหมายได้
สร้างศักยภาพในการส่งเสริมสุขภาพจิตและลดภาระที่เกิด
จากปัญหาสุขภาพส�ำหรับทั่วโลก
การป้องกันต้องมีการผสมผสานระหว่างการด�ำเนินการ
ที่มผ
ี ลทั่วไปและเจาะจงเฉพาะกลุ่ม โดยเน้นเฉพาะที่ความ
ต้องการของกลุ่มที่เปราะบาง รวมทั้งปฏิบัติการที่จัดการ
กับการตีตรา การเลือกปฏิบัติ มาตรฐานทางสังคมที่เป็น

อันตราย และการละเมิดสิทธิมนุษยชน ซึ่งบั่นทอนสุขภาพ
จิ ตของเด็ ก นอกจากนี้ความพยายามในการป้องกั นต้ อง
ตอบสนองต่อภัยคุกคามต่อสุขภาพจิตที่เพิม
ึ จากปัญหา
่ ข้น
ต่างๆ ในโลก อาทิ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การ
เพิ่มขึ้นของความไม่เท่าเทียม และการระบาดของโรค
การบริ ก ารสุ ข ภาพจิ ต แก่ เ ด็ ก ต้ อ งได้ รั บ การยกระดั บ
ให้ เ ป็ น ส่ ว นส�ำคัญจ�ำเป็ น ของหลักประกันสุ ข ภาพถ้ ว น
หน้าและควรได้รับการผสานเข้ากับกลยุทธ์อ่ ืนๆ ส�ำหรับ
ป้องกันสุขภาพและความรุ นแรง การบริการที่มีคุณภาพดี
ควรจัดหาได้ในชุมชน หลีกเลีย
่ งการน�ำเด็กเข้าสูส
่ ถานเลีย
้ งดู
และกระบวนการท�ำให้เป็นการแพทย์ในกรณีท่ีเป็นไปได้ให้
มากที่สด
ุ และเป็นการดีท่ีสด
ุ ที่จะหลีกเลี่ยงการสร้างบริการ
ทางสุขภาพจิตที่จัดหาให้เฉพาะต่อเหยื่อของความรุ นแรง
เนื่องจากอาจเป็นการตีตราในลักษณะหนึ่ง
ต้ อ งมี ก ารพั ฒ นาการบริ ก ารทางสุ ข ภาพและสั ง คม
ในชุ มชนที่ครอบคลุม เพื่อให้แน่ใจว่าการดูแลรักษาจะมี
ความต่อเนื่องระหว่างผู้ให้บริการ การท�ำงานร่วมกันอย่าง
มีประสิทธิภาพระหว่างผู้ให้การบริการที่เป็นทางการและ
ไม่เป็นทางการ และการส่งเสริมการดูแลตนเอง การตรวจ
พบและด�ำเนินการส�ำหรับสุขภาพจิตเด็กตั้ งแต่ระยะแรก
เริ่มนั้นเป็นสิ่งส�ำคัญยิ่ง
การเสริมพลังให้ กั บ เด็ ก เพื่ อที่ จ ะมี ส่ ว นร่ ว มในการ
ตั ด สิ น ใจเกี่ ย วกั บ การดู แ ลตนเองอั น เป็ น สิ ท ธิท่ี ส ถิ ต ย์ อ ยู่
ในอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก เป็นรากฐานส�ำหรับแนวทาง
ด้านสุขภาพจิตที่ต้ังอยูบ
่ นพื้นฐานของสิทธิ วัยรุน
่ หลายคน
มีบทบาทน�ำในการส่งเสริมสุขภาพจิตและสุขภาวะของตน
อยูแ
่ ล้ว เช่นเดียวกับกิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อนต่างๆ150 พวก
เขามี ส่วนร่วมอย่างแข็งขันในโครงการกิ จกรรมเกี่ ยวกั บ
สุขภาพจิตต่างๆ ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ แต่ถึงกระนั้น
เสียงพวกเขายังไม่ค่อยเป็นที่ได้ยินนัก ต้องใช้มุมมองและ
ประสบการณ์ของเด็กที่เผชิญกับปัญหาทางสุขภาพจิตและ
ความพิการทางจิตสังคมในการพิจารณาการออกแบบ การ
จัดบริการ และการประเมินผลของบริการช่วยเหลือเหล่านัน
้
“ฉันต้องเลือกระหว่างการยอมรับกับการท�ำลายล้าง
ฉันตระหนักว่ าถ้ าฉันไม่ยอมรับอดีต อดีตจะท�ำลายฉัน
การปล่อยวางความเจ็บปวดไม่ง่ายเลย แต่ฉันรูว
้ ่ามันคือ
151
สิ่งที่ดีทส
ี่ ุด” Lee ผู้รอดชีวิต อาชีพต�ำรวจ (ไทย)
นั บ เป็ น สิ่ ง จ� ำ เป็ น ที่ ต้ อ งมี เ จ้ า หน้ า ที่ ใ ห้ บ ริ ก ารด้ า น
สุขภาพและสังคมที่มีความสามารถ ความอ่อนไหวและ
ทักษะที่เหมาะสมในจ�ำนวนที่พอแหมาะและมีการจัดสรร

30 แผลเป็็นที่่� มองไม่่เห็็น - ความรุุนแรงทำำ�ร้า้ ยสุุขภาพจิิตเด็็กได้้มากเพีียงใด  

อย่ า งเป็ น ธรรม ที่ ส� ำ คั ญ พอกั น คื อ การสร้ า งองค์ ค วามรู้
และทักษะของเจ้าหน้าที่ด้านสุขภาพและสังคมทั่วไปและ
เฉพาะทางที่จะจัดหาการบริการด้านสุขภาพจิต จิตสังคม
และความคุ้มครองเชิงประจั กษ์ เหมาะสมกับวั ฒนธรรม

และเป็นไปในเชิงมนุษยธรรม การเชื่อมต่อระหว่างหน่วย
งานการศึกษา สุขภาพ และคุ้มครองเด็กต้องได้รบ
ั การเสริม
ความแข็งแกร่ง เพื่อให้แน่ใจว่าจะเกิดการส่งต่อที่เหมาะสม
ระหว่างหน่วยงาน

กรอบที่่� 16
มุุมมองของเด็็กและวััยรุ่่�นต่่อวิิธีีการส่่งเสริิมและคุ้้�มครองสุุขภาพจิิตของพวกเขา
เครืือข่่ายผู้้ใ� ห้้คำำ�ปรึึกษาเยาวชนแห่่งยุุโรป (European
Network of Young Advisors – ENYA) ซึ่่�งเป็็นผู้้�ให้้
คำำ� ปรึึ ก ษาแก่่ เ ครืือข่่ า ยผู้้�ตร วจการด้้ าน เด็็ ก แห่่ ง ยุุ โ รป
(European Network of Ombudspersons for Children
– ENOC) ได้้เริ่่�มโครงการในปีี 2561 เกี่่�ยวกัับวิิธีีการส่่ง
เสริิมและคุ้้�มครองสุุขภาพจิิตเด็็กในภาพรวม ทำำ�ให้้บรรลุุ
ถึึ ง ข้้ อ เสนอแนะสำำ� หรัั บ ภาคการศึึ ก ษาและสาธารณสุุ ข
รวมทั้้�งรััฐบาล ชุุมชนและสื่่�อ152
การศึึกษา
•

มีีการฝึึกอบรมครููเพื่่อ
� ปรัับปรุุงการป้้องกัันและตรวจ
พบประเด็็นสุุขภาพจิิตเด็็กให้้มากขึ้้�น 

•

ให้้ความรู้้�เด็็กเกี่่�ยวกัับสิิทธิิของพวกเขา สุุขภาพจิิต
และเรืืองของความหลากหลายให้้มากขึ้้�น 

•

•

จััดหาช่่องทางให้้เด็็กเข้้าถึึงการบริิการในชุุมชนให้้ได้้
มากที่่�สุุดเท่่าที่่�จะทำำ�ได้้

•

มีีสายด่่วนช่่วยเหลืือเด็็กที่่ติ
� ด
ิ ต่่อได้้ตลอด 24  ชั่่�วโมง
ทุุกวัันเพื่่�อให้้ข้้อมููลและความช่่วยเหลืือ

•

ใช้้ แ นวทางที่่� ไ ม่่ เ พีียงรัั ก ษาเด็็ ก และวัั ย รุ่่�นด้้ ว ยยา
เพีียงอย่่างเดีียว แต่่ยัังส่่งเสริิมการมีีสััมพัันธ์์ที่่�ดีีใน
ครอบครััว แก้้ปััญหาความขััดแย้้ง ปลููกฝัังให้้เกิิด
ความไว้้วางใจ และลดความก้้าวร้้าว

สื่่�อ
•

เพิ่่�มความตระหนัักรู้้ข
� องสาธารณชนเกี่่ย
� วกัับประเด็็น
สุุขภาพจิิตในวิิถีีทางที่่�คุ้้�มครองผู้้�ที่่�มีีปััญหาสุุขภาพ
จิิตจากการตีีตรา 

มีีการพููดคุุยในโรงเรีียนเกี่่ย
� วกัับสุุขภาพจิิตให้้มากขึ้้�น 
เพื่่�อช่่วยลดการตีีตราและการเลืือกปฏิิบัติ
ั ิ

•

ใช้้ช่่องทางและสาระที่่�เด็็กเข้้าถึึงได้้ง่่ายและใช้้บ่่อย

•

การสร้้างพื้้�นที่่�ปลอดภััยที่่�เด็็กสามารถถามหาความ
ช่่วยเหลืือโดยไม่่ต้้องกลััวการถููกตััดสิิน 

•

ให้้ความรู้้แ� ก่่ผู้ป
้� กครองเกี่่ย
� วกัับสิิทธิิเด็็ก พััฒนาการ
เด็็ก และสััญญาณที่่�บ่่งบอกถึึงปััญหาของเด็็ก

•

การให้้ ค วามสำำ� คัั ญ ที่่� เ ท่่ า เทีียมกัั บ พัั ฒ นาการทาง
อารมณ์์ในโรงเรีียนและไม่่มุ่่�นเน้้นไปที่่ค
� วามสำำ�เร็็จทาง
วิิชาการเพีียงอย่่างเดีียว

•

จััดทำำ�กิิจกรรมสำำ�หรัับเด็็กและผู้้�ปกครองที่่�ส่่งเสริิม
ความสััมพัันธ์์อัันดีี 

•

ให้้ความช่่วยเหลืือทางการเงิินแก่่ครอบครััวที่่�จำำ�เป็็น
ด้้วยความระมััดระวััง

•

จััดหาบริิการที่่�มีีประสิิทธิิภาพสำำ�หรัับเด็็กที่่�มีีความ
พิิ ก ารและเด็็ ก ที่่� เ ผชิิ ญ กัั บ ปัั ญ หาทางสุุ ข ภาพ  เพื่่� อ
ให้้ ส ามารถถามหาความช่่ ว ยเหลืือที่่� ต้้ อ งการ  ซึ่่� ง
สนัับสนุุนโดยสาธารณููปโภคที่่�เหมาะสม (อย่่างทาง
ลาด) เพื่่�อให้้แน่่ใจว่่า พวกเขาสามารถมีีส่่วนร่่วมใน
ทุุกๆ กิิจกรรมได้้อย่่างเต็็มที่่�

•

รัับประกัันว่า่ กฎหมายไม่่เลืือกปฏิิบัติ
ั ต่
ิ อ
่ ผู้้�ที่เ่� ผชิิญกัับ
ปััญหาสุุขภาพจิิต 

สุุขภาพ
•

การรณรงค์์เผยแพร่่สร้้างความตระหนัักรู้้�ที่่�มากขึ้้�น
เกี่่�ยวกัับการลดการตีีตราและสนัับสนุุนให้้เยาวชน
ถามหาความช่่วยเหลืือ โดยเฉพาะกิิจกรรมลัักษณะ
เพื่่�อนช่่วยเพื่่�อน 

•

การสื่่�อสารข้้อความเชิิงบวกและเน้้นย้ำำ��มากขึ้้�นถึึง
การแก้้ปััญหาที่่�ใช้้งานได้้จริิงอย่่างการกิินอาหารที่่�
ดีีต่่อสุุขภาพ การออกกำำ�ลัังกายอย่่างสม่ำำ��เสมอ และ
การมีีเครืือข่่ายช่่วยเหลืือที่่�ไว้้ใจได้้

•

•

รััฐบาล

เด็็กควรสามารถขอความช่่วยเหลืือจากเจ้้าหน้้าที่่�
วิิ ชา ชีีพได้้ โ ดยไม่่ ต้้ อ งได้้ รัั บ การยิิ น ยอมจากผู้้�
ปกครอง อายุุของการให้้ความยิินยอมในการรัักษา
ควรอยู่่�ที่่�อายุุ 16 ปีีหรืือต่ำำ��กว่่านั้้�น 

ชุุมชน
•

สร้้างพื้้�นที่ใ่� นชุุมชนที่่เ� ด็็กและผู้้ใ� หญ่่สามารถหารืือกััน
ถึึงประเด็็นที่่�มีีผลกระทบต่่อพวกเขา 

ลดรายชื่่�อรอเรีียกรัับบริิการสุุขภาพจิิตเด็็กและทำำ�ให้้
แน่่ใจว่่าเด็็กได้้รัับการรัักษาจากผู้้�ที่่�ได้้รัับการอบรม
ประเด็็นเกี่่�ยวกัับเด็็กที่่�เหมาะสม

•

สร้้ า งโอกาสในการมีีส่่ ว นร่่ ว มของเด็็ ก ในกิิ จ กรรม
กีีฬาและทางวััฒนธรรมต่่างๆ ในเวลาว่่างโดยไม่่เสีีย
ค่่าใช้้จ่่าย

การสร้้างสภาพแวดล้้อมที่่� เอาใจใส่่ ให้้ความคุ้้�มครอง และเสริิมพลัังให้้แก่่เด็็กร่่วมกััน 31

การลงทุุนเพิ่่�มเติิมที่่�สำ�คััญ
ำ
เป็็นสิ่่�งจำำ�เป็็นเพื่่�อส่่งเสริิม
และคุ้้�มครองสุุขภาพจิิตเด็็ก โดยเฉพาะเมื่่�อโลกกำำ�ลัังเผชิิญ
กัั บการระบาดใหญ่่ของโรคโควิิ ด19 ซึ่่�งมีีผลกระทบต่่ อ
สุุขภาพจิิตของเด็็กและผู้้�ปกครองอย่่างไม่่ต้้องสงสััย (ศึึกษา
เพิ่่�มเติิมได้้ในกรอบที่่� 3) นัับเป็็นสิ่่�งจำำ�เป็็นที่่�ต้้องเสริิมความ
แข็็งแกร่่งให้้กัับระบบสาธารณสุุขในช่่วงหลัั งการระบาด
และการเสริิ ม ความแข็็ ง แกร่่ ง นี้้�ต้้ อ งเพิ่่�มกำำ�ลัั ง ให้้ กัั บ การ
บริิการด้้านสุุขภาพจิิตของเด็็กและวััยรุ่่�น เช่่นเดีียวกัับระบบ
คุ้้�มครองเด็็กต่่างๆ
แต่่ในขณะเดีียวกัันช่่วงเวลานี้้�เป็็นโอกาสในทัันทีีที่่�จะใช้้
ทรััพยากรที่่�มีีอยู่่�ให้้เกิิดประสิิทธิิภาพและเป็็นผลสููงสุุด ช่่อง
ทางโอกาสเหล่่านี้้�คืือ
•

การจัั ด สรรงบประมาณด้้ า นสุุ ข ภาพจิิ ต ใหม่่ จ ากโรง
พยาบาลขนาดใหญ่่ สู่่� โรงพยาบาลท้้ อ งถิ่่�นและการ
บริิการในชุุมชน

•

การริิเริ่่�มการดำำ�เนิินการในระยะแรกเริ่่�มสำำ�หรัับประเด็็น
ทางสุุขภาพจิิตที่่�เพิ่่�งเกิิดขึ้้�นในเด็็กและเยาวชน

•

การพััฒนาโครงสร้้างระหว่่ างกลางในวิิ ชาโรคจิิ ตเวช
เกี่่�ยวกัับเด็็ กและวัั ยรุ่่�น (เช่่น บ้้านพัักวัั ยรุ่่�น) เพื่่�อลด
การเข้้ารัับรัักษาในโรงพยาบาลและการตีี ตรา และ
ปรัับปรุุ งการเข้้าถึึ งการบริิการที่่�มีีเด็็ กเป็็นศููนย์์กลาง
และตอบสนองต่่อวััยรุ่่�น

•

การผสานการส่่งเสริิม ป้้องกััน และรัักษาสุุขภาพจิิตเข้้า
กัับช่่องทางที่่�มีีอยู่่�อย่่างความมั่่�นคงแล้้ว เพื่่�อให้้เด็็กและ
เยาวชนมีีสุุขภาพจิิตและสุุขภาวะที่่�ดีี ทั้้�งผ่่านโรงเรีียน
และช่่องทางดิิจิิตััล153

•

ส่่งเสริิมการฝึึกอบรมครูู เพื่่�อการเรีียนรู้้�ด้้านสัังคมและ
อารมณ์์

ในขณะเดียวกันต้องมีการลงทุนเพิ่มมากขึ้นเกี่ยวกับ
การวิจัยและนวัตกรรมมีความจ�ำเป็นที่จะต้องแก้ไขความ
ไม่สมดุลที่เป็นอยูใ่ นขณะนี้ เพราะงานวิจัยส่วนใหญ่เกิดขึ้น
ในและจัดท�ำโดยประเทศที่มีรายได้สูง ต้องท�ำให้แน่ใจว่า
ประเทศที่มีรายได้ต่�ำหรือระดับกลางจะมีกลยุทธ์ท่ีเหมาะ
สมกับวัฒนธรรมและคุ้มต้นทุน เพื่อตอบสนองต่อความ
ต้องการทางสุขภาพจิตและล�ำดับความส�ำคัญของเด็ก โดย
เฉพาะเด็กที่เผชิญกับความรุ นแรง ข้อมูลส�ำคัญที่จ�ำเป็น
ส�ำหรับปฏิบัติการที่มีประสิทธิภาพในการส่งเสริมสุขภาพ
จิตมีดังนี้
•

ความชุุกและธรรมชาติิของปััญหาสุุขภาพจิิต

•

ความครอบคลุุ ม ของนโยบาย ตัั ว บทกฎหมาย การ
ด�ำเนินการและบริการต่างๆ

•

ข้้อมููลเกี่่�ยวกัับผลทางสุุขภาพที่่�ตามมา

•

ข้้อมููลเกี่่�ยวกัับผลทางสัังคมและเศรษฐกิิจที่่�ตามมา

•

งานวิิจััยที่่�มีีเด็็กและเยาวชนเป็็นตััวนำำ�

•

	ข้้ อ มูู ล เหล่่ านี้้�ต้้ อ งถูู ก จำำ�แนกโดยเพศและอายุุ และ
สะท้้ อ นให้้ เ ห็็ น ถึึงความต้้ อ งการที่่�หลากหลายของ
ประชากรกลุ่่�มย่่ อ ย ซึ่่� ง รวมถึึ งผู้้�ที่่� มาจากสภาพ
ภููมิศ
ิ าสตร์์ที่่�หลากหลายและชุุมชนที่่�มีีความเปราะบาง

	ท้้ายที่่�สุุดนี้้�ในขณะที่่�ประชาคมระหว่่างประเทศกำำ�ลััง
เดิิ น ทางในทศวรรษแห่่ ง การดำำ�เนิิ น การอย่่ า งจริิ ง จัั ง เพื่่�อ
ให้้ บ รรลุุ เ ป้้ า หมายแห่่ ง การพััฒนาอย่่ า งยั่่� ง ยืื น ภายในปีี
2573จะต้้ องมีีการวางกรอบการทำำ�งานด้้ านการติิ ดตาม
ตรวจสอบและความสำำ�นึึกรัับผิิดชอบ เพื่่�อให้้ประชาคมโลก
เดิินทางไปในทิิศทางที่่�วางไว้้ ต้้องทำำ�ให้้แน่่ใจว่่า จะเกิิดการ
ดำำ�เนิินการเพื่่�อส่่งเสริิมสุุขภาพจิิตของเด็็กทุุกคน ป้้องกััน
สภาวะสุุขภาพจิิตของเด็็กที่่�ประสบกัับความรุุ นแรง และ
จัั ดหาการดููแลรัักษาให้้กัับเด็็กทุุกคนที่่�มีีความต้้องการได้้
อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
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สาระสำำ�คััญ
•

ควรใช้้อนุุสััญญาว่่าด้้วยสิิทธิิเด็็กและวาระการพััฒนา 2030 เพื่่�อการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืนชี้้�นำำ�การดำำ�เนิินการที่่จ
� ะ
รับมือกับผลกระทบของความรุนแรงต่อสุขภาพจิตของเด็ก

•

สุุขภาพจิิตที่่�ดีีมีีความหมายไกลเกิินกว่่าการปราศจากความเจ็็บป่่วยทางจิิต 

•

นัับเป็็นสิ่่�งสำำ�คััญยิ่่�งที่่�จะสร้้างสภาพการณ์์ที่่�ช่่วยให้้เด็็กพััฒนา เจริิญเติิบโต และไปถึึงศัักยภาพที่่จ
� ะพััฒนาได้้

•

การดำำ�เนิินการที่่�ครอบคลุุมและประสานกัันเป็็นอย่่างดีีที่่�นั้้�นเป็็นสิ่่�งที่่�จำำ�เป็็น  เพื่่�อคุ้้�มครองสุุขภาพจิิตและสุุขภาพ
กายของเด็ก ซึง
่ ก่อร่างขึ้นจากแนวทางของการท�ำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานและผูม
้ ส
ี ว
่ นได้สว
่ นเสียหลายฝ่าย

•

นัับเป็็นสิ่่ง
� สำำ�คััญที่่ต้
� อ
้ งจััดลำำ�ดัับความสำำ�คััญให้้กับ
ั การป้้องกัันการเกิิดปัญ
ั หาสุุขภาพจิิตที่เ่� กิิดจากการพบเจอกัับ
ความรุนแรง และจัดการกับความเสี่ยงในทุกระดับของแนวทางเชิงสังคมนิเวศวิทยา จากเด็กแต่ละคน สูค
่ รอบครัว
และระบบของสังคม ไปจนถึงมาตรฐานทางสังคมและนโยบาย

•

การป้้องกัันต้้องมีีการผสมผสานระหว่่างการบริิการที่่�ใช้้ได้้ทุุกคนและมุ่่�งเน้้นเฉพาะกลุ่่�ม โดยเจาะจงไปที่่�ความ
ต้องการของกลุ่มที่มีความเปราะบาง

•

การบริิการสุุขภาพจิิตควรได้้รัับการยกระดัับให้้เป็็นองค์์ประกอบสำำ�คััญของหลัักประกัันสุุขภาพถ้้วนหน้้า 

•

ควรจััดหาการบริิการที่่มีีคุ
� ณ
ุ ภาพได้้ในชุุมชน ในกรณีีที่่มีี
� ความเป็็นไปได้้ควรหลีีกเลี่่ย
� งการนำำ�เข้้าสู่่�สถานเลี้้�ยงดููและ
การท�ำให้เป็นปัญหาทางการแพทย์

•

การเข้้าร่่วมของเด็็กตามหลัักจริิยธรรมและอย่่างมีีความหมายสำำ�คััญต้้องเป็็นหััวใจหลัักของการดำำ�เนิินการใน
ประเด็็นนั้้�นๆ รวมทั้้�งที่่�ผ่่านการสนัับสนุุนสำำ�หรัับกิิจกรรมเพื่่�อนช่่วยเพื่่�อน 

•

จำำ�นวนที่่�เหมาะสมและการจััดสรรเจ้้าหน้้าที่่�ด้้านสุุขภาพจิิต ผู้้�ที่่�ทำำ�งานด้้านสุุขภาพจิิตในชุุมชน ผู้้�ที่่�ทำำ�งานด้้าน
สังคมสงเคราะห์ นักการศึกษาที่ได้รับการฝึกอบรม และที่ปรึกษาที่โรงเรียนที่มีทักษะนั้นเป็นสิ่งส�ำคัญ เพื่อรับ
ประกันให้เกิดช่องทางส�ำหรับบริการสุขภาพจิตและจิตสังคมที่ให้ความคุ้มครองและส่งเสริม

•

การลงทุุนเพิ่่�มเติิมที่่สำ
� ำ�คััญเป็็นสิ่่ง
� จำำ�เป็็นต่่อระบบและการบริิการสุุขภาพจิิตสำำ�หรัับเด็็กและวััยรุ่่�น เช่่นเดีียวกัับงาน
วิจย
ั และนวัตกรรม ในขณะเดียวกันมค
ี วามจ�ำเป็นที่จะด�ำเนินการให้การลงทุนที่มอ
ี ยูแ่ ล้วเกิดผลสูงสุดเท่าที่จะท�ำได้

•

ต้้องมีีการวางกรอบการทำำ�งานอัันแข็็งแกร่่ง สามารถตรวจสอบได้้ และมีีความรัับผิิดชอบ เพื่่�อให้้แน่่ใจว่่าจะเกิิด
การด�ำเนินการที่มีประสิทธิภาพในการส่งเสริมสุขภาพจิตของเด็กที่ประสบกับความรุนแรง
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