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วัยรุ่นตอนต้นเริ่มเข้าสู่วัยหนุ่มสาว ร่างกายมีการเปลี่ยนแปลง วัยนี้จึงมักสนใจกับรูปร่างหน้าตา ติดเพื่อน
ทาตามกลุ่มเพื่อนโดยเฉพาะเพื่อนเพศเดียวกัน ในขณะที่วัยรุ่นตอนกลางมีความคิดสร้างสรรค์เพิ่มขึ้น ชอบลองผิด
ลองถูก เริ่มสนใจเพศตรงข้าม บางรายเริ่มมีแฟน เริ่มลองดื่มเหล้า สูบบุหรี่ ยังคงให้ความสาคัญกับรูปร่างหน้าตา
และเพื่อนยังคงมีอิทธิพลมาก วัยนี้มีการใช้สื่อสังคมออนไลน์ (social media) ทาให้เข้าถึงพฤติกรรมเสี่ยงต่างๆ ได้
ง่ายขึ้น
วัยรุ่นที่ถูกรังแกมักมีแนวโน้มที่จะมีปัญหาการปรับตัวทางสังคม หรือขาดทักษะทางสังคม มีอาการทาง
กายที่มีผลจากจิตใจ (psychosomatic) น าไปสู่ปัญหาสุขภาพจิต และปัญหาอื่นๆ ตามมา หากถูกรังแกอย่าง
ต่อเนื่อง เป็นเวลานาน วัยรุ่นมักเชื่อว่า ตนไม่สามารถจัดการกับสิ่งที่เกิดขึ้นได้ ขาดความมั่นใจในตนเองและรู้สึกสิ้น
หวัง6 ในขณะที่เด็กที่รังแกผู้อื่นมักมีแนวโน้มที่จะก้าวร้าวรุนแรง มีปัญหาการเรียน และเสี่ยงติดสารเสพติด รวมถึง
เสี่ยงต่อการมีปัญหาสุขภาพจิตตามมา7
การรังแกส่งผลต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิตของวัยรุ่นทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ทั้งในวัยรุ่นที่ถูกรังแก
และวัยรุ่นที่รังแกผู้อื่น กุมารแพทย์จึงมีบทบาทโดยตรงในการคัดกรองและค้นหากลุ่มเสี่ยง เพื่อให้การป้องกันหรือ
ดูแลช่วยเหลือตั้งแต่ระยะแรก รวมไปถึงการให้การรักษาเบื้องต้นและการส่งต่อผู้เชี่ยวชาญเพื่อการรักษาเฉพาะ
ต่อไป

รูปแบบ
• ทางร่างกาย เช่น ต่อย ตี แทง ยกพวกตีกัน เป็นต้น

• ทางวาจา เช่น ล้อเลียนเรื่องรูปร่าง หน้าตา หรือความสูง เปรียบเทียบการแต่งกาย ทางวาจา
ท่าทาง หรือการกระทา บางรายถูกเพื่อนชายล่อลวงให้มีเพศสัมพันธ์ (date rape)1
• ถูกกลั่นแกล้งผ่านโลกออนไลน์ (cyberbullying) โดยถูกโพสต์ หรือแชร์รูป มีการส่งข้อความ
หรือคลิปวิดิโอของผู้ถูกกระทาลงสื่อสังคมออนไลน์ โดยมีเจตนาทาให้ผู้ถูกกระทาเสียหาย หรือ
อับอาย1
กลุ่มเสี่ยง
• ลักษณะของวัยรุ่นที่ถูกรังแก : ขีก้ ลัว วิตกกังวลง่าย ปรับตัวและเข้าสังคมได้ยาก ไม่มีเพื่อน เป็น
กลุ่มเด็กพิเศษ หรือชนกลุ่มน้อย2, 3 กลุ่มที่รักเพศเดียวกันหรือกลุ่มเพศหลากหลาย ซึ่งกลุ่มนี้มี
แนวโน้มที่จะไม่บอกเรื่องราวที่ตนถูกรังแกโดยเฉพาะกลุ่มที่ไม่สามารถแสดงออกทางเพศสภาพ
อย่างอิสระได้4 สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากวิธี การเลี้ยงดู ที่ปกป้องเกิน ไป และหรือเข้มงวดเกินไป
ส่งผลทาให้ไม่มั่นใจตนเอง ไม่กล้าตัดสินใจ และกลัวที่จะทาอะไรใหม่2, 5
• ลักษณะของวัยรุ่นรังแกคนอื่น : กร่าง เอาแต่ใจ มีพวกพ้อง ไม่อยู่ในกติกา มีปมในใจ แข็งแรงกว่า
มีอานาจมากกว่า ฉลาด ช่างสังเกต วางแผน เป็นต้น

การป้องกันปัญหาการรังแกในวัยรุ่น
วัยรุ่นเป็นวัยที่อยู่ในช่วงเปลี่ยนถ่ายจากวัยเด็กไปสู่วัยผู้ใหญ่ และเป็นวัยที่เปี่ยมไปด้วยพลังแห่งการเรียนรู้
หากได้รับการเลี้ยงดูที่เหมาะสมตามวัย ได้รับความรัก ความอบอุ่นจากครอบครัว มีความรู้ และมีโอกาสได้ฝึก
ทักษะที่จาเป็นต่าง ๆ ในยุคปัจจุบัน จะทาให้เขาเติ บใหญ่มาเป็นวัยรุ่นที่มีความเข้มแข็งทางร่างกาย และจิตใจ
ผู้ปกครองสามารถฝึกทักษะพื้นฐานที่จาเป็นให้ลูกตั้งแต่ยังเล็ก และเสริมสร้างทักษะอื่น ๆ เพิ่มเติมตามวัย โดยสอน
ผ่านการพูดคุย และทากิจกรรมร่วมกันในชีวิตประจาวัน
คาแนะนาพ่อแม่ในการเลี้ยงลูกวัยรุ่น เพื่อส่งเสริมให้วัยรุ่นมีความเข้มแข็งทางร่างกาย จิตใจ และมีทักษะ
ที่จาเป็นในการป้องกันตนเองจากการถูกรังแก หรือเป็นผู้กระทา ดังนี้
1. สร้างความตระหนัก จนยอมรับว่าการรังแกเป็นเรื่องไม่ถูกต้อง ผิดกฎหมาย ไม่ควรมีใครที่ต้องถูกรังแก
ไม่เป็นทีย่ อมรับในสังคม

2. ดูแลสุขภาพกายให้แข็งแรง โดยบริโภคอาหารให้เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย ออกกาลังกาย
สม่าเสมอ นอนหลับพักผ่อนอย่างน้อย 8-10 ชั่วโมงต่อคืน และทากิจวัตรประจาวันให้เหมาะสมตามวัย
เพราะร่างกายที่แข็งแรง ไม่เจ็บป่วย จะส่งผลให้จิตใจแข็งแรง
3. ฝึกการปรับตัว ยืดหยุ่น ผ่อนปรน ฝึกทักษะการสื่อสารที่ดี ทาความเข้าใจมุมมองคนอื่น หัดต่อรอง โน้ม
น้าว และทักษะการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า หัด เอาตัวรอดในเหตุการณ์ต่างๆ ฝึกผ่านการทากิจกรรมต่างๆ
หรือทางานร่วมกับผู้อื่น
4. ฝึกเผชิญความลาบาก อุปสรรค เพื่อสร้างความอดทน อดกลั้น รู้จักรอคอย และหัดคิดวิเคราะห์ผลที่จะ
เกิดตามมา รวมทั้งวิธีแก้ปัญหาที่เหมาะสมตามบริบทนั้น ๆ เช่น เมื่อถูกเพื่อนล้อเลียน หรือแกล้งที่
โรงเรียน หากวัยรุ่นโกรธ และไม่สามารถยับยั้งชั่ งใจได้ จะเกิดผลเสียอะไรตามมาบ้าง และเหตุการณ์ที่
เลวร้ายที่สุดที่อาจเกิดขึ้นคืออะไร ทาอย่างไรไม่ให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าว หากทาแบบนี้แล้วมีประโยชน์
อย่างไร เป็นต้น
5. ฝึกมองบวก เอาใจเขามาใส่ใจเรา มีเมตตา เห็นใจผู้อื่น รู้จักแบ่งปัน และให้อภัย เช่น การที่เพื่อนชอบ
รังแกผู้อื่น มีสาเหตุจากอะไร หากวัยรุ่นเข้าใจเรื่องราวของเพื่อน หรือเหตุปัจจัยที่ส่งเสริมให้เพื่อนเป็น
ผู้กระทา อาจทาให้วัยรุ่นรู้สึกเห็นใจ ให้อภัย และอยากช่วยเหลือได้
6. ฝึกปรับอารมณ์ รับรู้การเปลี่ยนแปลงของอารมณ์ตนเองได้เร็ว จัดการกับความเครียด หรือ ความโกรธ
ของตนเอง หัดเผชิญกับ ความผิดหวัง เท่ากับเป็นการฝึกฝนตนเองให้มีจิตใจเข้มแข็ง รู้วิธีการจัดการ
ความเครียดมีหลายวิธี เช่น ออกกาลังกาย นอนหลับ ฟังเพลง หาคนที่ไว้ใจพูดคุยปรึกษา เป็นต้น
7. รู้จักชื่นชม หรือให้รางวัลตนเองแม้เป็นเรื่องเล็กน้อย และมีความสุขกับสิ่งที่ผ่านเข้ามาในชีวิตประจาวัน
เช่น รู้สึกมีความสุขที่ได้ฟังเพลงที่ชอบ หรือได้พบเพื่อนเก่าที่ไม่เจอมานาน เป็นต้น
8. รู้จักการให้ เห็นอกเห็นใจผู้อื่น หัดช่วยเหลือผู้อื่น และมีจิตสาธารณะ การได้เห็นรอยยิ้มของผู้อื่น หรือได้
รับคาขอบคุณจากการที่ได้เป็ นผู้ให้ ได้เห็นผู้อื่นมีความสุขเป็นรางวัลอย่างหนึ่งให้วัยรุ่น และเป็นการเพิ่ม
คุณค่าของตนเองให้วัยรุ่น
9. ศึกษาหาความรู้รอบตัว grbj,ความสามารถหลายด้าน กระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ และรู้เท่าทันสื่อต่าง ๆ เช่น
ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ไม่ลงข้อมูลส่วนตัว หรือกดไลค์ แชร์ หรือโพสต์รูป หรือ
ข้อความในสื่อสังคมออนไลน์ โดยเฉพาะเรื่องที่ทาให้เกิดความเสียหายต่อตนเองและบุคคลอื่น ทราบ
วิธีการจัดการหากเกิดปัญหาการถูกกลั่นแกล้งในโลกไซเบอร์ได้
10. ค้นหาตัวเองให้พบ หาเป้าหมายของชีวิต โดยพิจารณาจากความชอบ ความถนัดของตนเอง พิจารณาว่า
ตนเองทาอะไรแล้วมีความสุข สามารถอยู่กับสิ่งนั้นได้นาน สามารถเลือกเรียนในสายที่ตนเองรัก และมี

ความเป็นไปได้ โดยพิจารณาจากข้อมูลที่เชื่อถือได้ อาจตั้งเป้าหมายระยะสั้นที่เป็นไปได้ก่อน แล้วค่อย ๆ
ตั้งเป้าหมายที่ยากขึ้นตามลาดับ
การคัดกรองและประเมินปัญหา
ในเวชปฏิบัติ กุมารแพทย์ควรคัดกรองปัญหาการรังแกในวัยรุ่นทุกคนที่มาตรวจที่คลินิกหรือโรงพยาบาล 1
ไม่ว่าจะมาพบแพทย์ด้วยปัญหาใดก็ตาม การคัดกรองนอกจากจะทาให้กุมารแพทย์สามารถให้การช่วยเหลือวัยรุ่น
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาได้ตั้งแต่ระยะแรกแล้ว ยังสามารถขยายการช่วยเหลือไปสู่เด็กคนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
หรือมีความสัมพันธ์กัน เช่น ผู้รังแกหรือผู้ที่ถูกรังแกคนอื่น ๆ ในโรงเรียนอีกด้วย
1. ใช้การประเมินด้านจิตสังคมในวัยรุ่น HEEADSSS
H – home, Health
E – environment, education and employment, eating
A – activities, peer-related activitiesD – drugs
S - sexuality, suicide/depression
S – safety
S – sexual life
2. สร้างสัมพันธภาพ ด้วยการพูดคุยด้วยท่าทีที่เป็นมิตร ไม่ตัดสิน การบอกหลักการเกี่ยวกับการรักษา
ความลับและมาตรการดูแลช่วยเหลือแบบมีส่วนร่วมในกรณีที่ต้องเปิดเผยข้อมูล รวมทั้งการมีโอกาสคุยกับวัยรุ่นทั้ง
ตอนที่มีผู้ปกครองอยู่ด้วยและตามลาพังโดยไม่มีผู้ปกครอง เป็นหลักการพื้นฐานในการสร้างสัม พันธภาพกับวัยรุ่น
ซึ่งอาจช่วยให้วัยรุ่นไว้วางใจและเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวได้มากขึ้น ในบางกรณี วัยรุ่นอาจไม่ทราบว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับ
ตัวเองเป็นการรังแก การใช้คาว่ารังแกอาจทาให้ได้ข้อมูลน้อยกว่าความเป็นจริง
3. ค้นหาภาวะที่พบร่วม ซึ่งอาจจะเป็นผลกระทบหรือเป็นปัจจัยเสี่ยงของการถูกรังแกหรือการรังแก
ผู้อื่น วัยรุ่นอาจลังเลที่จะเปิดเผยเกี่ยวกับการรังแกเนื่องจากหลายเหตุผล เช่น อับอาย รู้สึกว่าเป็นความผิดหรือ
ความอ่อนแอของตัวเอง อาจกลัวถูกแก้แค้น หรือคิดว่าการเปิดเผยเป็นการเปิดโปงความลับของผู้อื่น หรืออาจกลัว

ว่าจะถูกจากัดการใช้โทรศัพท์มือถือ หรืออินเทอร์เน็ต ในกรณีที่วัยรุ่นถูกกลั่นแกล้งทางโลกไซเบอร์ 8 หรืออาจมี
อาการที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียน เช่น ไม่อยากไปโรงเรียน หาเหตุผลหรือบอกว่ารู้สึกไม่สบายเพื่อที่จะไม่ต้องไป
โรงเรียน ต้องการเปลี่ยนเส้นทางหรือวิธีเดินทางไปโรงเรียน เช่น ขอให้ผู้ปกครองไปส่งแทนการเดินทางไปกลับเอง
มีอาการตึงเครียด หดหู่ ร้องไห้ก่อนไปหรือกลับจากโรงเรียน บ่นหรือพูดว่าเกลียดโรงเรียน/เพื่อน/นักเรียนคนอื่น มี
ร่องรอยฟกช้า/ขีดข่วน หรือการบาดเจ็บที่น่าสงสัย ของใช้ส่วนตัวหายหรือเสียหายบ่อย ๆ นอนหลับยาก ฝันร้าย
ปัสสาวะรดที่นอน มีอาการทางกาย เช่น ปวดหัว ปวดท้อง แยกตัวมากขึ้น หรือมักมีท่าทีปฏิเสธไม่ยอมพูดถึงเรื่อง
ที่โรงเรียน
4. เลือกใช้คาถามปลายเปิดที่ช่วยให้วัยรุ่นได้อธิบายหรือพูดถึงพฤติกรรมของตัวเองหรือผู้อื่น ในบริบท
ที่เกี่ยวข้องกับการรังแก เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนมากขึ้น9 ตัวอย่างคาถามดูในตารางที่ 1 ในภาคผนวก นอกจากนี้
ควรมีการถามพ่อแม่หรือผู้ปกครองของวัยรุ่นเกี่ยวกับพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะท่าทีเกี่ยวกับโรงเรียน
ควรถามผู้ปกครองโดยตรงด้วยว่าลูกเคยบอกว่าถูกรังแกหรือไม่ หรือเคยเห็นลูกหรือบุตรหลานถูกเพื่อนแกล้งที่
โรงเรียนหรือไม่
5. ต้นหารายละเอียดและลักษณะของการรังแกว่าเป็นแบบใด เช่น ท าร้ายทางกาย วาจา หรือ cyber
bulling หรือ การไม่ให้เข้ากลุ่ม การปล่อยข่าวลือให้เสียหาย ทาท่าดูถูกเหยียดหยาม การทาร้ายคุกคามทางเพศซึ่ง
อาจเป็นทางกายหรือโดยวาจาหรือแม่แต่ทางโทรศัพท์ รวมไปถึงความถี่ ความรุนแรง ระยะเวลาตั้งแต่เริ่มเกิด
เหตุการณ์ ความสัมพันธ์กับคู่กรณี และเคยบอกใครเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นบ้างหรือไม่ ในกรณี cyberbullying อาจ
ถามเพิ่มเติมว่ามีการเก็บภาพหน้าจอ ข้อความ หรือสื่อที่ได้รับหรือไม่ เพื่อการประเมินผู้เกี่ยวข้องต่อไป
6. ค้นหาผลกระทบจากการรังแก เช่น ภาวะวิตกกังวล ซึมเศร้า ความคิดฆ่าตัวตาย เพื่อการรักษาเบื้องต้น
และส่งต่อจิตแพทย์เด็กตามความเหมาะสม

การช่วยเหลือและแก้ไขปัญหา
1. การประเมินและจัดการด้านความปลอดภัย วัยรุ่นที่เกี่ยวข้องกับการรังแกทุกกลุ่ม ทั้งที่เป็นผู้รังแก ผู้ที่ถูก
รังแก หรือเป็นทั้งผู้ที่ถูกรังแกและรังแกผู้อื่นด้วย อาจมีปัญหาการบาดเจ็บ มีพฤติกรรมก้าวร้าว รุนแรง ความคิดฆ่า
ตัวตาย เข้าข่ายถูกทารุณกรรม หรือมีประวัติการถูกทารุณกรรมมาก่อน ดังนั้น กุมารแพทย์ต้องให้การรักษาอาการ
บาดเจ็บทางร่างกาย ช่วยแก้ไขปัญหาพฤติกรรมและอารมณ์จิตในเบื้องต้น และบางกรณีอาจจาเป็นต้องปรึกษา
จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น หรือรายงานพนักงานเจ้าหน้าทีต่ ามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546

2. การแจ้งผู้ป กครองให้ทราบข้อมูล และให้ผ ู้ปกครองมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือ แก้ไขปัญหา ควรให้
คาปรึกษาแก่วัยรุ่น เรื่องประโยชน์ของการเปิดเผยข้อมูลเรื่องการรังแกกับพ่อแม่ เพื่อให้เกิดความเข้าใจกัน ใน
ครอบครัวและเพิ่มการมีส่วนร่วมของพ่อแม่ในการช่วยเหลือลูก พ่อแม่ควรได้รับคาแนะนาในการปฏิบัติตัวและ
ระมัดระวังผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับวัยรุ่น เช่น การเผชิญหน้าระหว่างผู้ปกครองสองฝ่าย อาจทาให้เด็กที่ถูกรังแก
รู้สึกแย่กว่าเดิม นอกจากนี้ พ่อแม่อาจมีอารมณ์และปฏิกิริยาที่หลากหลายเมื่อทราบเรื่อง แพทย์จึงมีหน้าที่
ช่วยเหลือด้านจิตใจแก่พ่อแม่ด้วย10 ตัวอย่างการให้คาปรึกษาแก่วัยรุ่นและผู้ปกครองดูในตารางที่ 2 ในภาคผนวก
3. การติดต่อประสานงานกับโรงเรียน โดยอาจมีการจัดประชุมร่วมกันระหว่างพ่อแม่ แพทย์ และ
โรงเรียนเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน ตัวอย่างประเด็นที่ต้องพูดคุยกันในการประชุมกับโรงเรียน เช่น จะ
ดาเนินการตรวจสอบเรื่องที่เกิดขึ้นอย่างไร ระยะเวลาที่ใช้ในการตรวจสอบ การนัดประชุมเพื่อติดตามผล และ
มาตรการลงโทษหากพบการกระทาความผิด แพทย์อาจต้องติดต่อกับโรงเรียนโดยตรง หลังจากได้รับการอนุญาต
จากผู้ปกครองแล้ว เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับสิ่งที่แพทย์ตรวจพบจากการประเมินเด็ก
4. การให้การปรึกษาวัยรุ่นและการเสริมทักษะการรับมือ กับปัญหาการรังแก โดยใช้เทคนิคการให้คาปรึกษา
ซึ่งเน้นการให้วัยรุ่นมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาด้วย ประเด็นสาคัญในการให้คาปรึกษา ได้แก่
- แสดงความเห็นใจและเข้าใจวัยรุ่น และสื่อสารให้วัยรุ่นเข้าใจประเด็นที่สาคัญ เช่น “เขามีความ
กล้าหาญที่เปิดเผยเรื่องนี้” “เขาจะไม่ต้องเผชิญเรื่องนี้ตามลาพังอีกต่อไป” “เรื่องที่เกิดขึ้นไม่ใช่ความผิดของเขา
แต่เป็นปัญหาด้านจิตใจของผู้ที่รังแกคนอื่น ” และ “นักเรียนทุกคนมีสิทธิ์ที่จะอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยที่
โรงเรียน”
- สอนเทคนิคการรับมือ กับปัญหาการรังแกที่เกิดขึ้นบ่อย ๆ บางอย่าง เช่น การรับมือกับการถูก
ล้อเลียน เยาะเย้ย หรือดูถูกเหยียดหยาม โดยการใช้เทคนิค “fogging” ซึ่งหมายถึงการจินตนาการว่ามีกลุ่มเมฆ
หมอกสีขาวขนาดใหญ่ล้อมอยู่รอบตัวเวลาที่มีคนพูดล้อเลียน หรือใช้คาพูดที่ทาร้ายจิตใจ คาพูดเหล่านั้นจะถูกเมฆ
หมอกกลืนไปอย่างง่ายดายก่อนที่มาถึงตัวเรา พยายามไม่ไปโต้เถียง และพยายามไม่แสดงความโกรธ เพราะจะทา
ให้คนพูดรู้สึกพอใจ หรืออาจใช้อีกเทคนิคหนึ่ง คือ “staying in neutral zone” หมายถึง การตอบโต้คาพูดเสียดสี
เยาะเย้ยด้วยประโยคหรือวลีสั้น ๆ ที่ราบเรียบไม่แสดงอารมณ์ เช่น “นั่นคือสิ่งที่เธอคิด” หรือ “อาจจะใช่นะ” แล้ว
เดินจากไป ทั้งนี้แพทย์ควรพิจารณาตามความเหมาะสมกับวัยรุ่นแต่ละคน และอาจใช้บทบาทสมมติร่วมด้วยในการ
เตรียมการรับมือแต่ละอย่าง10

- สนับสนุนให้ วัยรุ่นเล่าเรื่องการรังแกกันให้ ผู้ใหญ่ทราบ ทั้งในกรณีที่ถูกรังแกและกรณี ที่ เป็น
ผู้เห็นเหตุการณ์ ไม่ควรแนะนาให้วัยรุ่นตอบโต้หรือเล่นงานผู้รังแกกลับด้วยตัวเอง ควรแนะนาให้วัยรุ่นรายงานครู
หรือผู้รับผิดชอบในการดูแลความปลอดภัยของนักเรียน
5. ปรึกษาและส่งต่อจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น เพื่อให้การรักษาและบาบัดฟื้นฟู ในกรณีต่อไปนี้
- มีโรคทางจิตเวชร่วมด้วย โรคจิตเวชที่พบได้บ่อย เช่น โรควิตกกังวล โรคซึมเศร้า โรคพฤติกรรม
เกเร โรคดื้อต่อต้าน เป็นต้น
- มีการละเมิดต่อร่างกายและจิตใจเด็กที่เข้าข่ายการทารุณกรรมเด็ก
- เพื่อให้การบาบัดรักษาผลกระทบด้านจิตใจจากการถูกรังแก ได้แก่ การจัดการกับอารมณ์ด้านลบ
ที่เกิดจากการถูกรังแก การเสริมสร้างความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง การฝึกทักษะการแก้ปัญหาและการสื่อสาร เป็น
ต้น
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ภาคผนวก
ตารางที่ 1 ตัวอย่างคาถามที่ใช้ในการคัดกรองและประเมินการรังแก
การถามอาจเริ่มจากคาถามที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนและการเรียน เช่น สิ่งที่ชอบเกี่ยวกับ วิชาที่ถนัด/สนใจ ตามด้วยคาถามที่
เฉพาะเจาะจงมากขึ้นดังต่อไปนี้ (........... คือชื่อหรือสรรพนามที่เรียกวัยรุ่น)
“ ...........รู้สึกปลอดภัยหรือไม่เวลาอยู่ที่โรงเรียน”
“ความสัมพันธ์ของ ...........กับครู เพื่อน นักเรียนคนอื่น ๆ เป็นยังไงบ้าง เข้ากันได้ดีแค่ไหน”
“ผลการเรียนของ...........เปลี่ยนแปลงหรือไม่ อย่างไรบ้างในช่วงปีที่ผ่านมา”
“วัยรุ่นหลายคนมีประสบการณ์ถูกแกล้ง ถูกรังแก ทั้งที่โรงเรียน และในสื่อสังคมออนไลน์ ........... หรือคนที่...........รู้จกั
เคยเจอกับเรื่องแบบนั้นบ้างหรือไม่”
หากวัยรุ่นบอกว่าถูกรังแกให้ถามเพิ่ม
“มีใครที่โรงเรียนหรือที่บ้านที่...........พูดคุยได้เกี่ยวกับเรื่องนี้บ้างหรือไม่”
“พ่อกับแม่จะช่วย...........ได้อย่างไรบ้าง”

ตารางที่ 2 ตัวอย่างการให้คาปรึกษาแก่วัยรุ่นและครอบครัว
- ในกรณีที่วัยรุ่นลังเลที่จะบอกพ่อแม่ แพทย์อาจช่วยได้โดยการแสดงความเข้าใจและเสริมพลัง เช่น “หมอเข้าใจว่า...........ไม่
อยากให้พ่อกับแม่รู้เรื่องเกิดขึ้น และต้องทนทุกข์อยู่ทุกวัน แต่จากประสบการณ์ของหมอ วัยรุ่นหลายคนพบว่ามันช่วยได้มากที่
พ่อแม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้าง เราอาจนั่งอยู่ด้วยกันตอนที่บอกพ่อแม่ ...........อาจให้หมอบอกหรือ...........อยากจะเล่าให้พ่อแม่ฟั ง
ด้วยตัวเอง หรือ...........อาจเลือกที่จะนั่งรอด้านนอกตอนที่หมอเล่าให้พ่อแม่ฟังว่าเกิดอะไรขึ้น”

- การให้การปรึกษาพ่อแม่ แพทย์ควรช่วยเหลือให้พ่อแม่มีท่าทีสงบและหลีกเลี่ยงการติดต่อผู้ปกครองของเด็กที่เป็นคู่กรณี มี
ข้อมูลจากการศึกษาว่าการเผชิญหน้าระหว่างผู้ปกครองสองฝ่ายทาให้เด็กที่ถูกรังแกรู้สึกแย่กว่าเดิม พ่อแม่อาจมีอารมณ์และ
ปฏิกิริยาที่หลากหลายเมื่อทราบเรื่อง แพทย์จึงมีหน้าที่ช่วยเหลือด้านจิตใจแก่พ่อแม่ด้วย สิ่งที่แพทย์ควรแนะน าพ่อแม่ให้
ช่วยเหลือลูกได้ ได้แก่
- การรับฟัง ใช้คาถามเปิดเมื่อต้องการทราบข้อมูล เช่น แต่ละครั้งเกิดอะไรขึ้นและใครเกี่ยวข้องบ้าง
- การแสดงความเข้าใจ เห็นอกเห็นใจ และบอกให้ลูกรู้ว่าพ่อแม่ดีใจที่ลูกบอกให้พ่อแม่รับรู้
- ให้เด็กมีส่วนร่วมโดยอาจถามความคิดเห็นว่าเด็กคิดว่ามีอะไรต้องทาบ้างที่น่าจะช่วยแก้ปัญหาได้
- หลีกเลี่ยงการลดทอนความสาคัญของการรังแก เช่น บอกลูกว่าเป็นเรื่องเล็กน้อย อย่าไปใส่ใจ
- หลีกเลี่ยงการตาหนิลูก หรือการคิดไปเองว่าลูกไปทาอะไรให้เพื่อไม่ชอบ เพื่อนก็เลยรังแก
- หลีกเลี่ยงการบอกลูกให้แก้แค้น หรือรังแกเพื่อนเพื่อโต้ตอบ
- หลีกเลี่ยงการวิจารณ์เชิงลบต่อวิธีที่ลูกจัดการกับการถูกรังแก
ในกรณีที่การรังแกเกิดขึ้นต่อเนื่อง ไม่ดีขึ้น หรือมีความรุนแรง พ่อแม่ควรประเมินความปลอดภัยติดต่อครูหรือผู้อานวยการ
โรงเรียนเพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติมและขอความร่วมมือในการหาทางแก้ไข และให้ความมั่นใจกับลูกว่าพ่อแม่จะดาเนินการทันทีอย่าง
เหมาะสมที่สุด

