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การรังแก (bullying) เป็ นปั ญหาที่มีความซับซ้อน และพบได้อย่างแพร่หลายในปั จจุบนั โดยเฉพาะ
ในเด็กวัยเรียน มีงานวิจัยมากมายที่ระบุถึงผลเสียของปั ญหาการรังแกกันทั้งในด้านร่างกายและจิ ตใจ
ดังนัน้ กุมารแพทย์ควรตระหนักและให้ความสาคัญเพื่อป้องกัน จัดการปั ญหา และดูแลช่วยเหลือเด็กที่
เกี่ยวข้องกับการรังแกกันให้ได้ตงั้ แต่ระยะเริ่มแรก
การรังแกเป็ นพฤติกรรมก้าวร้าวรูปแบบหนึ่ง ที่ผรู้ งั แกตัง้ ใจกระทาให้ผถู้ กู รังแกมีความเจ็บปวด หรือ
รูส้ ึกไม่สบายทัง้ ทางร่างกายหรือจิตใจ โดยมีลกั ษณะที่สาคัญ คือ ผูร้ งั แกจะมีอานาจที่เหนือกว่าผูถ้ ูกรังแก
อย่างชัดเจน เช่น ตัวใหญ่กว่า หรือโดยการรับรู ข้ องทัง้ 2 ฝ่ ายก็ได้ เช่น ฐานะทางสังคมดีกว่า โดยผูถ้ กู รังแก
จะรูส้ กึ อ่อนแอกว่า และไม่สามารถต่อสูห้ รือตอบโต้ได้ และเป็ นพฤติกรรมที่เกิดขึน้ ซา้ ๆ หรือมีแนวโน้มที่จะ
เกิดซา้ ได้อีกในอนาคต

รูปแบบของการรังแก
แบ่งเป็ น 2 ประเภท ได้แก่
1. การรังแกแบบดัง้ เดิม (traditional bullying) แบ่งเป็ น 2 ประเภท ได้แก่
1) การรังแกโดยตรง (direct bullying) คือ พฤติกรรมการรังแกที่ทาต่อหน้าอย่างชัดเจนและ
เปิ ดเผย ได้แก่ การรังแกทางร่างกาย เช่น การทาร้ายร่างกาย แย่งของ เป็ นต้น และการรังแกทางวาจา
เช่น การพูดด่าด้วยคาหยาบคาย พูดข่มขู่ คุกคาม ล้อเลียน เป็ นต้น
2) การรังแกทางอ้อม (indirect bullying) คือพฤติกรรมการรังแกทางสังคมหรือความสัมพันธ์
ได้แก่ การกีดกันไม่ให้เข้ากลุม่ การเพิกเฉย การพูดลับหลังทาให้เกิดความเสื่อมเสียและอับอาย เป็ นต้น

2. การรังแกในโลกไซเบอร์ (cyberbullying) เป็ นการรังแกรู ปแบบใหม่ท่ีกระทาผ่านในโลกไซเบอร์
หรือโลกออนไลน์ ซึ่งสามารถแพร่หลายได้อย่างกว้างขวางและรวดเร็ว และหาตัวผูร้ งั แกได้ยาก เช่น
การปล่อยข่าวลือ ว่าร้าย การแชร์ขอ้ มูลหรือภาพเพื่อทาให้เกิดความเสียหาย เป็ นต้น
การรังแกเป็ นปัญหาที่พบได้บ่อยทั่วโลก โดยพบว่ามีความชุกประมาณร้อยละ 10-20 การศึกษาใน
เด็กวัยเรียนในประเทศไทย พบกลุ่มที่เป็ นทัง้ ผูร้ งั แกและถูกรังแกถึงร้อยละ 36.5-58.3 กลุ่มผูถ้ ูกรังแกร้อย
ละ 23.4-33.4 และกลุ่มผูร้ งั แกผูอ้ ่ืนร้อยละ 4.2-6.1 การรังแกแบบดัง้ เดิมนัน้ เริ่มพบได้ตงั้ แต่ระดับอนุบาล
โดยพบมากที่สดุ ในช่วงมัธยมศึกษาตอนต้นหรือ วัยรุ่นตอนต้น และจะค่อย ๆ ลดลงในช่วงวัยรุ่นตอนปลาย
หรือเข้าวัยผูใ้ หญ่ แต่อาจพบการรังแกในโลกไซเบอร์ท่ีมากขึน้ ได้ โดยการรังแกโดยตรงนัน้ พบในเด็กชาย
มากกว่าเด็กหญิ ง และมี แนวโน้มลดลงเมื่อเข้าสู่ช่ วงวัยรุ่นตอนกลาง ส่วนการรัง แกทางอ้อมนั้นพบใน
เด็กหญิงมากกว่า แต่ไม่ มีความแตกต่างกันกับเด็กชายเมื่อเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นตอนกลางแล้ว การรังแกแบบ
ดัง้ เดิมนัน้ มักเกิดที่โรงเรียนบริเวณสนามเด็กเล่นหรือทางเดิน ในช่วงเวลาพัก ส่วนการรังแกในโลกไซเบอร์
นัน้ สามารถเกิดได้ทกุ ที่และทุกเวลา

ผู้ทเี่ กี่ยวข้องกับเหตุการณ์รังแก
1. ผู้รังแก (bullies) อาจเกิดจากพฤติกรรมก้าวร้าวของเด็ก การขาดทักษะทางสังคมที่ดี การขาด
ความเข้าใจความรูส้ ึกของผูอ้ ่ืน ความต้องการในการควบคุม และเป็ นผูน้ าหรือมีสถานภาพทางสังคมที่สูง
กว่าผูอ้ ่นื โดยพฤติกรรมการรังแกอาจทาให้ผรู้ งั แกได้เป็ นผูน้ าของกลุม่ และมีเพื่อนเข้าไปอยู่ในกลุม่ เดียวกัน
ถึงแม้เพื่อนอาจไม่ชอบพฤติกรรมดังกล่าว เนื่องจากเพื่อนต้องการสถานภาพทางสังคมที่สงู กว่า หรือเพื่อ
ความปลอดภัยของตนเอง หรือผูร้ งั แกนัน้ อาจได้รบั ความสนใจจากผูอ้ ่ืน โดยคนที่เห็นเหตุการณ์อาจหัวเราะ
ยิม้ และมักไม่มีใครกล้าเข้าไปขัดขวาง จึงเป็ นการส่งเสริมทาให้เด็กมีพฤติกรรมรังแกมากขึน้ และอาจพบ
โรคจิตเวชอื่น ๆ ร่วมด้วย เช่น โรคซนสมาธิสนั้ โรคซึมเศร้า และโรคดือ้ ต่อต้าน เป็ นต้น
2. ผู้ถูกรังแก (victims) โดยเด็กที่ถูกรังแกมักเป็ นเด็กที่มีลกั ษณะแตกต่างจากผูอ้ ่ืน เช่น พัฒนาการ
ล่าช้า พิการ ตัวเล็ก อ้วน หรือมีความหลากหลายทางเพศ เป็ นต้น โดยเฉพาะเด็กที่ถูกปฏิเสธจากกลุ่ม หรือ
มีเพื่อนน้อย โดยลักษณะของผูท้ ่ถี กู รังแกจะมี 2 แบบ ได้แก่
1) ผูถ้ กู รังแกแบบยอมจานน (submissive victims) เป็ นกลุม่ ที่มกั วิตกกังวล ขีก้ ลัว อ่อนไหวง่าย ซึ่ง
จะตอบสนองต่อการถูกรังแกโดยการร้องไห้
2) ผู้ถูกรัง แกที่ก้าวร้าว (bully-victims, aggressive victims) เป็ นกลุ่ม ที่มี ปัญหาในการควบคุม
อารมณ์ตนเอง ซึ่งจะตอบสนองต่อการถูกรังแกโดยการต่อสูห้ รือโต้ตอบกลับด้วยวิธีการที่รุนแรง
ซึ่งในภายหลังอาจกลายเป็ นผูร้ งั แกเสียเอง ซึ่งกลุม่ นีเ้ ป็ นกลุม่ ที่จะมีผลกระทบตามมามากที่สุด

3. ผู้ทอี่ ยู่ในเหตุการณ์การรังแก (bystander) เป็ นปัจจัยที่สามารถส่งเสริม หรือช่วยหยุดพฤติกรรม
การรังแกได้

ผลกระทบของเหตุการณ์รังแก
การรังแก ทาให้เกิดผลกระทบทัง้ ทางด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และการเรียน ต่อเด็กทัง้ 3 กลุ่ม
ดังนี ้
1. ผู้รังแก (bullies) พบว่ามีความสัมพันธ์กบั การทาร้ายตนเอง ความคิดหรือการพยายามฆ่า
ตัวตาย การใช้ความรุนแรง การใช้สารเสพติด และปั ญหาการเรียน เมื่อโตขึน้ มีความสัมพันธ์กบั โรคทางจิต
เวช การทาผิดกฎหมาย ปั ญหาด้านความสัมพันธ์ ปั ญหาในการทางาน และโรคบุคลิกภาพผิดปกติแบบ
ต่อต้านสังคม
2. ผู้ถูกรังแก (victims) พบว่ามีปัญหาขาดความนับถือตนเอง มีอาการวิตกกังวล ซึมเศร้า
ความผิดปกติทางจิตใจภายหลังภยันตราย (PTSD) การทาร้ายตนเอง ความคิดหรือการพยายามฆ่าตัวตาย
มีปัญหาพฤติกรรมแสดงออกแบบก้าวร้าว พกอาวุธ ติดสารเสพติด หรือมีอาการทางกายที่มีสาเหตุจาก
ภาวะทางจิตใจ (psychosomatic symptom) เช่น ปวดศีรษะ ปวดท้อง เป็ นต้น มีปัญหานอนไม่หลับ นอน
น้อย และปั ญหาการเรียน นอกจากนัน้ แล้วอาการดังกล่าวยังส่งผลต่อเนื่องไปจนมีปัญหาสุขภาพในระยะ
ยาวซึ่งเป็ นผลมาจากการตอบสนองของร่างกายต่อภาวะเครียดที่เรือ้ รัง
3. ผู้ ที่ อ ยู่ ใ นเหตุ ก ารณ์ก ารรั ง แก (bystander) มี ความสัม พันธ์กับ ปั ญ หาด้านอารมณ์
พฤติกรรมแสดงออกแบบก้าวร้าว ผลการเรียนไม่ดี และมีความคิดฆ่าตัวตาย

กฎหมายไทยทีเ่ กี่ยวกับการรังแก
ปั จจุบนั ประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายที่เกี่ยวกับการคุม้ ครองสิทธิเด็กจากการถูกกลั่นแกล้งรังแกกัน
โดยตรง แต่มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการรังแกที่ตอ้ งนามาใช้เพื่อการคุม้ ครองสิทธิเด็กอยู่ 5 ฉบับ ได้แก่
1. พระราชบัญญัติคุม้ ครองเด็ก พ.ศ. 2546 ที่มุ่งเน้นการคุม้ ครองเด็กที่ถูกทารุ ณกรรมทั้งทางด้าน
ร่างกาย เพศ จิตใจ และการปล่อยปละละเลยหรือทอดทิง้ เด็ก

2. พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 ที่
มุ่งเน้นการคุม้ ครองสิทธิ สวัสดิภาพ และวิธีปฏิบตั ิต่อเด็ก เยาวชน สตรีและครอบครัว รวมถึงส่วน
ของกระบวนการพิจารณาคดีของศาลเยาวชนและครอบครัว เพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ
อนุสญ
ั ญาว่าด้วยสิทธิเด็ก และอนุสญ
ั ญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบตั ิต่อสตรีในทุกรูปแบบ
3. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่ม ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2560 เรื่องการกระทาความผิดเกี่ยวกับ
การทาร้ายร่างกายหรือจิตใจ มาตรา 293, 295, 297 และ 391 และการกระทาความผิดเกี่ยวกับ
การหมิ่นประมาท มาตรา 326, 328 และ 393 มีความผิดต้องระวางโทษจาคุก หรือปรับเงิน หรือทัง้
จาทัง้ ปรับ
4. พระราชบัญ ญั ติ แ ก้ไ ขเพิ่ม เติ ม ประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิ ช ย์ พ.ศ. 2557 มาตรา 423 ที่
กล่าวถึงการพูดหรือแพร่ข่าวที่ไม่เป็ นความจริง ซึ่งทาให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงหรือเกียรติ
คุณของบุคคลอื่น มีความผิดต้องจ่ายค่าสินไหมทดแทน
5. พระราชบัญ ญั ติว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ ยวกับคอมพิวเตอร์ แก้ไ ขเพิ่ม เติม พ.ศ. 2560 ที่
บัญญัติว่าการเผยแพร่ขอ้ มูลคอมพิวเตอร์ท่ีบิดเบือน ปลอมแปลงหรือเป็ นเท็จ และข้อมูลลามก มี
ความความผิดต้องระวางโทษจาคุก หรือปรับเงิน หรือทัง้ จาทัง้ ปรับ

บทบาทของกุมารแพทย์
กุมารแพทย์อยู่ใกล้ชิดกับครอบครัว จึง มีบทบาทสาคัญในการป้องกันและแก้ไขปั ญหาการรังแก
กันในเด็กและวัยรุน่ เนื่องจากเด็กอาจจะไม่ได้มาพบแพทย์ดว้ ยปัญหาการรังแกกัน แต่อาจมาเพื่อการตรวจ
สุขภาพทั่วไป อาการเจ็บป่ วยทางร่างกาย หรือปัญหาทางอารมณ์และพฤติกรรม ซึ่งอาจเป็ นผลกระทบจาก
การถูกรังแก หรือเด็กกลุ่มนีอ้ าจเป็ นกลุ่มเสี่ยงที่จะเกี่ยวข้องกับการรังแกกัน ดังนัน้ กุมารแพทย์จึงมีหน้าที่
ทัง้ การเฝ้าระวังและคัดกรอง การประเมิน การป้องกัน และการรักษา โดยมีหลักการ ดังนี ้

การเฝ้ าระวังและคัดกรองปั ญหา
กุ ม ารแพทย์มี บ ทบาทในการเฝ้ า ระวัง และคัด กรองปั ญ หาการรัง แกในเด็ ก และวัย รุ่ น ทุก คน
โดยเฉพาะในเด็กกลุ่มเสี่ยง เช่น เด็กที่มีลกั ษณะแตกต่างจากคนอื่นทางด้านกายภาพหรือพัฒนาการ เด็กที่
มี อาการทางกายที่มี ส าเหตุจ ากภาวะทางจิ ตใจ (psychosomatic symptom) เด็กที่มี ปัญหาพฤติกรรม
อารมณ์หรือโรคจิตเวช เป็ นต้น การคัดกรองนอกจากจะทาให้กุมารแพทย์สามารถให้คาแนะนาแก่เด็กและ
ครอบครัว เพื่อป้องกันและช่ วยเหลื อ ในการแก้ไ ขปั ญ หาได้ตั้ง แต่ระยะแรกแล้ว ยัง สามารถขยายการ

ช่วยเหลือไปสู่เ ด็กคนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือมี ความสัมพันธ์กัน เช่น ผูร้ งั แกหรือผูท้ ่ีถูกรังแกคนอื่น ๆ ใน
โรงเรียน
แนวทางการคัดกรองปัญหาการรังแกในเด็กและวัยรุน่ ได้แก่
1. กุมารแพทย์ควรให้ความรู แ้ ก่ผู้ปกครองเกี่ ยวกับปั ญหาการรังแกในเด็กวัยต่าง ๆ ว่ามี
รูปแบบหรือลักษณะอย่างไร เพื่อให้ผปู้ กครองสังเกตอาการและพฤติกรรมของเด็ก และ
ควรซักถาม พูดคุยกับเด็กเกี่ยวกับความไม่สบายใจ การดาเนินชีวิต หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่
โรงเรียน ความสัมพันธ์กบั เพื่อน การเผชิญปั ญหาต่าง ๆ เช่น การถูกแกล้งหรือรังแก เป็ น
ต้น
2. สังเกตพฤติกรรมเด็กและปฏิสมั พันธ์ระหว่างเด็กกับผูป้ กครองทัง้ ในและนอกห้องตรวจ
3. การประเมินความเสี่ยงจากการสัมภาษณ์เด็ก เช่น “หนูอยู่โรงเรียนเป็ นอย่างไรบ้าง” “หนู
เข้ากันได้ดีกับเพื่อน ๆ ไหม” “หนูมีเรื่องไม่สบายใจที่โรงเรียนบ้างหรือเปล่า” “ หนูเคย
ทะเลาะกับเพื่อนไหม” “หนูเคยถูกแกล้ง/ล้อเลียนหรือถูกรังแกที่โรงเรียนไหม” “หนูทา
อย่างไรเวลาถูกแกล้ง” “หนูเคยเล่าให้ใครฟั งเรื่องที่หนูถูกรังแกหรือเปล่า”เป็ นต้น ในวัยรุ่น
สามารถใช้การประเมินด้านจิ ตสัง คมโดยการถาม HEEADSSS (home environment,
education and employment, eating, peer-related activities, drugs, sexuality,
suicide/depression, safety) เพื่อการคัดกรองการรังแกและภาวะที่พบร่วมซึ่งอาจจะ
เป็ นผลกระทบหรือปัจจัยเสี่ยงของการถูกรังแกหรือการรังแกผูอ้ ่นื
4. การประเมินความเสี่ยงจากการสัมภาษณ์ผูป้ กครอง เช่น “เด็กมีปัญหาอะไรที่โรงเรียน
ไหม” “คุณครู เคยบอกว่าเด็กมีปัญหาอะไรที่โรงเรียนบ้างหรือเปล่า” “เด็กเคยบ่นให้ฟั ง
เกี่ยวกับปัญหาที่โรงเรียนบ้างไหม” “คุณเคยสงสัยว่าเด็กถูกแกล้งหรือรังแกที่โรงเรียนบ้าง
ไหม” และควรซักประวัติความเสี่ ยงต่าง ๆ เช่ น ปั ญหาการเรียน อาการผิดปกติ ท าง
ร่างกายและจิตใจ เป็ นต้น
5. การใช้แบบคัดกรองปั ญหาพฤติกรรมอารมณ์หรือปั ญหาการรังแกกัน เช่น แบบประเมิน
จุด แข็ ง และจุด อ่ อ น (Strengths and Difficulties Questionnaire; SDQ) แบบคัด กรอง
ปั ญหาด้านจิตสังคมในเด็ก (Pediatric Symptom Checklist; PSQ) แบบคัดกรองปั ญหา
การรังแกกัน เป็ นต้น

การประเมินปั ญหาการรังแก

1. ประเมินความรุนแรงของปั ญหา โดยถามรายละเอียดของการรังแก เช่น วิธีการ ความถี่
สถานที่ การแก้ไขหรือจัดการปัญหา การเล่าให้บคุ คลอื่นรับรู ้ เป็ นต้น
2. ประเมินผลกระทบที่เกิดขึน้ ทัง้ ต่อผูท้ ่ีถูกรังแก ผูร้ งั แก และคนที่ร่วมอยู่ในเหตุการณ์การ
รังแก โดยประเมินปั ญหาที่เกิดขึน้ ทัง้ ทางด้านร่างกาย พฤติ กรรม อารมณ์ จิตใจ สังคม
และการเรียน รวมถึงปัญหาทางจิตเวชที่อาจเกิดร่วมได้7,8
3. หาสาเหตุห รื อ ปั จ จัย ที่ก่ อ ให้เกิ ด การรัง แกกัน เช่ น ความผิ ด ปกติ ด้า นร่า งกาย ภาวะ
บกพร่องทางพัฒนาการ ปั ญหาพฤติกรรมอารมณ์ หรือโรคทางจิตเวช ของทัง้ เด็กที่ถูก
รังแกและเด็กที่เป็ นผูร้ งั แก
4. ประเมินครอบครัว เช่น รู ปแบบการเลีย้ งดู การจัดการกับปั ญหา การสื่อสาร การใช้ความ
รุนแรงในครอบครัว เป็ นต้น
5. ประสานงานกับโรงเรียนเพื่อร่วมกันหาสาเหตุ แนวทางการแก้ไขและป้องกันปัญหา
6. ประเมินโรงเรียนและสิ่งแวดล้อม เช่น นโยบายและแนวทางปฏิบัติในการป้องกันและ
แก้ไขปั ญหาการรังแกในโรงเรียน ทักษะของครู และผู้ บริหารโรงเรียนในการจัดการกับ
ปัญหา ทัศนคติของครู ผูป้ กครอง และเด็กนักเรียนที่มีต่อปัญหาการรังแก
7. พิจารณาปรึกษาจิตแพทย์กรณีท่ีการรังแกส่งผลกระทบที่รุนแรงต่อผูถ้ ูกรังแกและผูร้ งั แก
หรือสงสัยว่าเด็กมีโรคจิตเวชร่วมด้วย

การป้ องกัน
ในเวชปฏิบัติ กุม ารแพทย์ส ามารถให้คาแนะนาแก่พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู หรือบุคลากรอื่น ๆ ที่
ทางานเกี่ยวข้องกับเด็ก เพื่อให้ตระหนักถึงความสาคัญและเข้าใจปั ญหา ซึ่งจะทาให้เกิดความร่วมมือใน
การป้องกันและแก้ไขปั ญหาการรังแกกันในเด็กและวัยรุ่นต่อไป โดยมีแนวทางการให้คาแนะนาแก่พ่อแม่
ดังนี ้
1. ส่งเสริมให้พ่อแม่เลีย้ งลูกเชิงบวก ให้เวลาที่มีคุณภาพกับลูกอย่างสม่ าเสมอ ชวนเด็ก
พูดคุยเรื่องชีวิตประจาวัน เพื่อน โรงเรียน กิจกรรมต่าง ๆ ที่เด็กสนใจ เปิ ดโอกาสให้เด็กได้
พูดคุยระบายความรูส้ กึ และปรึกษาปัญหา
2. พ่อแม่และผูใ้ หญ่ตอ้ งเป็ นแบบอย่างที่ดีให้แก่เด็กในการแก้ปัญหา ไม่ใช้ความรุนแรง ไม่
พูดล้อเลียน ดูถกู ข่มขู่ หรือกลั่นแกล้งรังแกคนอื่น

3. ส่ง เสริม ให้เ ด็กและวัยรุ่นมี พัฒ นาการตามวัย และเสริม สร้างความเข้ม แข็ง ทางจิ ต ใจ
(resilience) เพื่อให้เด็กสามารถสื่อสารอารมณ์ ความรูส้ ึก และความต้องการของตนเอง
ได้ สามารถเข้าใจอารมณ์ความรูส้ กึ ของผูอ้ ่นื และมีปฏิสมั พันธ์กบั เพื่อนได้อย่างเหมาะสม
4. อธิบายให้พ่อแม่และเด็ก ตระหนักและเข้าใจว่าการรังแกเป็ นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง ผิดกฎหมาย
ไม่ควรมีใครที่ตอ้ งถูกรังแก พ่อแม่ควรคุยให้เด็กทราบว่าการรังแกเป็ นพฤติกรรมรุนแรงที่
ทัง้ พ่อแม่และสังคมไม่ยอมรับ การรังแกส่งผลกระทบต่อคนอื่นอย่างไรบ้าง
5. สอนให้วิเ คราะห์หาสาเหตุหรื อ ความเสี่ยงที่มี โอกาสทาให้เ กิ ดการรัง แก เพื่อหาแนว
ทางการป้องกันและจัดการแก้ไขปั ญหาตั้ง แต่ระยะเริ่ม ต้น เช่น หลีกเลี่ยงการอยู่ต าม
ลาพัง ไม่เอาของเล่นหรือของมีค่าไปโรงเรียน
6. สอนให้เด็กเคารพมุมมองทางความคิดและสิทธิของผูอ้ ่ืน ให้เด็กยอมรับในความแตกต่าง
ของแต่ละบุคคลและปฏิบตั ิต่อผูอ้ ่นื อย่างเหมาะสม
7. สนับสนุนให้เด็กพูดคุย เล่าเรื่องเหตุการณ์การรังแกที่ตนเองประสบ อาจจะในฐานะเป็ นผู้
ที่ถูกรังแกหรือเป็ นผูท้ ่ีเห็นเหตุก ารณ์ก็ตาม โดยอาจจะเล่าให้พ่อแม่ ครู หรือผูใ้ หญ่ท่ีเด็ก
ไว้วางใจ
8. ฝึ กทักษะการสื่อสาร การต่อรอง การแก้ปัญหา การจัดการกับอารมณ์ และความเครียด
การควบคุมตนเอง (self-control) การสร้างสัมพันธภาพกับผูอ้ ่ืนอย่างเหมาะสม การคิด
บวก เป็ นต้น
9. ใช้หลักการปรับพฤติกรรมที่เหมาะสม ชื่นชมหรือให้รางวัลเมื่อเด็กมีนา้ ใจ ช่วยเหลือผูอ้ ่ืน
และลงโทษให้ได้รบั ผลของการกระทาหากเด็กทาพฤติกรรมไม่เหมาะสม เช่น ล้อเลียน
หรือแกล้งเพื่อน โดยไม่ใช้วิธีลงโทษที่รุนแรงและติดตามพฤติกรรมเด็กอย่างต่อเนื่อง
10. แนะนาให้พ่อแม่สื่อสารและประสานงานกับโรงเรียนอย่างสม่าเสมอ เพื่อป้องกันและ
แก้ไขปัญหาร่วมกัน

การช่วยเหลือและแก้ไขปั ญหา
เนื่องจากปั ญหาการรังแกกันเป็ นปั ญหาที่มีความซับซ้อนและมีผเู้ กี่ยวข้องหลายฝ่ าย คือ เด็กที่ถูก
รังแก เด็กที่เป็ นผูร้ งั แก เด็กที่เห็นเหตุการณ์ ผูป้ กครองของเด็กทัง้ 3 กลุ่ม และครู ซึ่งต้องได้รบั การประเมิน
และให้คาแนะนาในการแก้ไขปั ญหา นอกจากนีก้ ารทางานกับโรงเรียนเป็ นอีกบทบาทหนึ่งของกุมารแพทย์

ที่จะช่วยลดปั ญหาการรังแกในโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ แนวทางการช่วยเหลือและแก้ไขปั ญหา
ได้แก่
1. การประเมินและจัดการด้านความปลอดภัย ได้แก่ การประเมินความรุนแรงและผลกระทบของ
การรัง แกกัน การรักษาอาการบาดเจ็ บทางร่างกาย การบาบัดฟื ้ นฟูเพื่ อแก้ไ ขปั ญ หาทาง
อารมณ์และพฤติกรรม และประเมินว่าเข้าข่ายการถูกทารุณกรรมหรือมีปัญหาทางกฎหมาย
ร่ว มด้ว ยหรื อ ไม่ ซึ่ง อาจจะต้อ งส่ง ปรึก ษาจิ ต แพทย์เ ด็ ก และวัย รุ่น หรื อ รายงานพนัก งาน
เจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติคมุ้ ครองเด็ก พ.ศ. 2546
2. การให้ค าปรึก ษาแก่ ผู้ป กครอง ควรแจ้ง ให้ผู้ป กครองทราบข้อ มูล ของเหตุก ารณ์ และให้
คาปรึกษาในการแก้ไขปัญหา โดยประสานงานกับโรงเรียนในการเชิญให้ผปู้ กครองทุกฝ่ ายเข้า
มามี ส่ ว นร่ ว มในการพู ด คุ ย และแก้ ปั ญหาร่ ว มกั น นอกจากนี ้ ค วรให้ ก ารช่ ว ยเหลื อ
ประคับประคองทางด้านจิตใจแก่ผปู้ กครองด้วย
3. การให้คาปรึกษาแก่เด็กและวัยรุน่ เพื่อช่วยให้จดั การกับปั ญหาและช่วยเหลือทางด้านอารมณ์
จิตใจควบคู่กันไปด้วย ควรฝึ กทักษะที่สาคัญต่าง ๆ ให้แก่เด็กและวัยรุ่น เช่น การสื่อสาร การ
แก้ปัญหา การจัดการกับความเครียด การควบคุมอารมณ์ เป็ นต้น
4. การประสานงานกับโรงเรียน โดยการจัดประชุมร่วมระหว่างแพทย์ ผูป้ กครอง และโรงเรียน
เพื่อหาแนวทางการแก้ปัญหาร่วมกัน กุมารแพทย์อาจให้ความรู แ้ ก่บุคคลากรที่โรงเรียนผ่าน
การอภิปรายกรณีศึกษา (case study) หรือให้คาแนะนาทางวิชาการเพื่อพัฒนาระบบโรงเรียน
ในการป้องกันและลดปัญหาการรังแกกัน
5. การปรึกษาและส่งต่อการรักษากับจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น เพื่อให้การบาบัดรักษาฟื ้ นฟูสภาพ
จิ ตใจ ในกรณี ท่ี พ บว่าเด็กมีโรคทางจิ ตเวชร่วมด้วย เช่ น โรคซึม เศร้า โรควิตกกัง วล ความ
ผิดปกติทางจิตใจภายหลังภยันตราย โรคพฤติกรรมเกเร พฤติกรรมก้าวร้าวหรือทาร้ายตนเองที่
รุนแรง หรือมีการทารุณกรรมเด็ก
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเรื่อง “การกากับดูแลสุขภาพเรื่องการรังแกกันในเด็กช่วงวัยต่าง ๆ คือ
เด็กก่อนวัยเรียน วัยเรียน และวัยรุน่ ” ได้ในบทความแยก)

มีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบเพื่อลดปั ญหาการรังแกกัน ( a whole
school approach for anti-bullying program)

ข้อมูลจากงานวิจยั ที่ศึกษาโดยการทบทวนวรรณกรรม (meta-analytic review) พบว่าการป้องกัน
และแก้ไขปั ญหาการรังแกกันโดยการพัฒนาโรงเรียนทัง้ ระบบ (a whole school approach) และทาอย่าง
จริงจังต่อเนื่องเป็ นเวลานาน จะสามารถช่วยแก้ปัญหาการรังแกกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนกว่า
การทาโครงการแบบแยกส่วน กุมารแพทย์สามารถทางานเชิงรุกร่วมกับโรงเรียนอย่างเป็ นระบบเพื่อลดและ
ป้องกันปั ญหาการรังแกกันได้ โดยการให้ความรูท้ างวิชาการเรื่องปั ญหาและผลกระทบที่เกิดจากการรังแก
กันแก่ทงั้ ครู นักเรียน และผูป้ กครอง เพื่อให้เกิดความตระหนักถึงความสาคัญ ช่วยปรับทัศนคติ อาจช่วยให้
คาแนะนาในการพัฒนาหลักสูตรเพื่อเสริมสร้างทักษะเชิงบวกที่สาคัญให้แก่นกั เรียน และเป็ นที่ปรึกษาใน
ระบบการดูแ ลช่ ว ยเหลื อ นัก เรี ย น รวมถึ ง การรับ ส่ง ต่ อ เพื่ อ มาดูแ ลรัก ษาต่ อ ในรายที่ มี ข้อ บ่ ง ชี ้ (อ่ า น
รายละเอียดเพิ่มเติมได้ในบทความเรื่อง “การพัฒนาโรงเรียนทัง้ ระบบเพื่อลดปัญหาการรังแกกัน)

สรุป
ปั ญ หาการรัง แกในเด็กและวัยรุ่นเป็ นปั ญหาที่พ บบ่อยทั่ว โลกรวมทั้ง ในประเทศไทย ซึ่ง ส่ง ผล
กระทบต่อเด็กมากมายทัง้ ด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม กุมารแพทย์จึงมีบทบาทสาคัญในการคัด
กรอง ประเมิน และให้การช่วยเหลือในการป้องกันและแก้ไขปัญหา รวมถึงการทางานเชิงรุกร่วมกับโรงเรียน
อย่างเป็ นระบบ เพื่อช่วยลดและป้องกันปัญหาการรังแกกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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