การรังแกในเด็กและวัยรุ่น
(Bullying in children and adolescents)
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รศ.นพ.วีระศักดิ์ ชลไชยะ
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การรังแก (bullying) เป็นปัญหาที่มีความซับซ้อน และพบได้อย่างแพร่หลายในปัจจุบันโดยเฉพาะใน
เด็กวัยเรียน มีงานวิจัยมากมายที่ระบุถึงผลเสียของปัญหาการรังแกกันทั้งในด้านร่างกายและจิตใจ ดังนั้น กุมาร
แพทย์ควรตระหนักและให้ความสาคัญเพื่อป้องกัน จัดการปัญหา และดูแลช่วยเหลือเด็กที่เกี่ยวข้องกับการ
รังแกกันให้ได้ตั้งแต่ระยะเริ่มแรก
การรังแกเป็นพฤติกรรมก้าวร้าวรูปแบบหนึ่ง ที่ผู้รังแกตั้งใจกระทาให้ผู้ถูกรังแกมีความเจ็บปวด หรือ
รู้สึกไม่สบายทั้งทางร่างกายหรือจิตใจ โดยมีลักษณะที่สาคัญ คือ ผู้รังแกจะมีอานาจที่เหนือกว่าผู้ถูกรังแกอย่าง
ชัดเจน เช่น ตัวใหญ่กว่า หรือโดยการรับรู้ของทั้ง 2 ฝ่ายก็ได้ เช่น ฐานะทางสังคมดีกว่า โดยผู้ถูกรังแกจะรู้สึก
อ่อนแอกว่า และไม่สามารถต่อสู้หรือตอบโต้ได้ และเป็นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นซ้า ๆ หรือมีแนวโน้มที่จะเกิดซ้าได้
อีกในอนาคต1

รูปแบบของการรังแก แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่2
1. การรังแกแบบดั้งเดิม (traditional bullying) แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่
1) การรังแกโดยตรง (direct bullying) คือ พฤติกรรมการรังแกที่ทาต่อหน้าอย่างชัดเจนและ
เปิดเผย ได้แก่ การรังแกทางร่างกาย เช่น การทาร้ายร่างกาย แย่งของ เป็นต้น และการรังแกทางวาจา
เช่น การพูดด่าด้วยคาหยาบคาย พูดข่มขู่ คุกคาม ล้อเลียน เป็นต้น
2) การรังแกทางอ้อม (indirect bullying) คือพฤติกรรมการรังแกทางสังคมหรือความสัมพันธ์
ได้แก่ การกีดกันไม่ให้เข้ากลุ่ม การเพิกเฉย การพูดลับหลังทาให้เกิดความเสื่อมเสียและอับอาย เป็นต้น
2. การรังแกในโลกไซเบอร์ (cyberbullying) เป็นการรังแกรูปแบบใหม่ที่กระท าผ่านในโลกไซเบอร์
หรือโลกออนไลน์ ซึ่งสามารถแพร่หลายได้อย่างกว้างขวางและรวดเร็ว และหาตัวผู้รังแกได้ยาก เช่น การ
ปล่อยข่าวลือ ว่าร้าย การแชร์ข้อมูลหรือภาพเพื่อทาให้เกิดความเสียหาย เป็นต้น
การรังแกเป็นปัญหาที่พบได้บ่อยทั่วโลก โดยพบว่ามีความชุกประมาณร้อยละ 10-201 การศึกษาใน
เด็กวัยเรียนในประเทศไทย3-4 พบกลุ่มที่เป็นทั้งผู้รังแกและถูกรังแกถึงร้อยละ 36.5-58.3 กลุ่มผู้ถูกรังแกร้อยละ

23.4-33.4 และกลุ่มผู้รังแกผู้อื่นร้อยละ 4.2-6.1 การรังแกแบบดั้งเดิมนั้นเริ่มพบได้ตั้งแต่ระดับอนุบาล โดยพบ
มากที่สุดในช่วงมัธยมศึกษาตอนต้นหรือวัยรุ่นตอนต้น และจะค่อย ๆ ลดลงในช่วงวัยรุ่นตอนปลาย หรือเข้าวัย
ผู้ใหญ่ แต่อาจพบการรังแกในโลกไซเบอร์ที่มากขึ้นได้ โดยการรังแกโดยตรงนั้นพบในเด็กชายมากกว่าเด็กหญิง
และมีแนวโน้มลดลงเมื่อเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นตอนกลาง ส่วนการรังแกทางอ้อมนั้นพบในเด็กหญิงมากกว่า แต่ไม่มี
ความแตกต่างกันกับเด็กชายเมื่อเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นตอนกลางแล้ว การรังแกแบบดั้งเดิมนั้นมักเกิดที่โรงเรียน
บริเวณสนามเด็กเล่นหรือทางเดิน ในช่วงเวลาพัก ส่วนการรังแกในโลกไซเบอร์นั้นสามารถเกิดได้ทุกที่และทุก
เวลา5-6

ผู้ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์รังแก2,5
1. ผู้รังแก (bullies) อาจเกิดจากพฤติกรรมก้าวร้าวของเด็ก การขาดทักษะทางสังคมที่ดี การขาดความ
เข้าใจความรู้สึกของผู้อื่น ความต้องการในการควบคุม และเป็นผู้นาหรือมีสถานภาพทางสังคมที่สูงกว่าผู้อื่น
โดยพฤติกรรมการรังแกอาจทาให้ผู้รังแกได้เป็นผู้นาของกลุ่ม และมีเพื่อนเข้าไปอยู่ในกลุ่มเดียวกัน ถึงแม้เพื่อน
อาจไม่ชอบพฤติกรรมดังกล่าว เนื่องจากเพื่อนต้องการสถานภาพทางสังคมที่สูงกว่า หรือเพื่อความปลอดภัย
ของตนเอง หรือผู้รังแกนั้นอาจได้รับความสนใจจากผู้อื่น โดยคนที่เห็นเหตุการณ์อาจหัวเราะยิ้ม และมักไม่มี
ใครกล้าเข้าไปขัดขวาง จึงเป็นการส่งเสริมทาให้เด็กมีพฤติกรรมรังแกมากขึ้น และอาจพบโรคจิตเวชอื่น ๆ ร่วม
ด้วย เช่น โรคซนสมาธิสั้น โรคซึมเศร้า และโรคดื้อต่อต้าน เป็นต้น
2. ผู้ถูกรังแก (victims) โดยเด็กที่ถูกรังแกมักเป็นเด็กที่มีลักษณะแตกต่างจากผู้อื่น เช่น พัฒนาการล่าช้า
พิการ ตัวเล็ก อ้วน หรือมีความหลากหลายทางเพศ เป็นต้น โดยเฉพาะเด็กที่ถูกปฏิเสธจากกลุ่ม หรือมีเพื่อน
น้อย โดยลักษณะของผู้ที่ถูกรังแกจะมี 2 แบบ ได้แก่
1) ผู้ถูกรังแกแบบยอมจานน (submissive victims) เป็นกลุ่มที่มักวิตกกังวล ขี้กลัว อ่อนไหวง่าย ซึ่ง
จะตอบสนองต่อการถูกรังแกโดยการร้องไห้
2) ผู้ถูกรังแกที่ก้าวร้าว (bully-victims, aggressive victims) เป็นกลุ่มที่มีปัญหาในการควบคุ ม
อารมณ์ตนเอง ซึ่งจะตอบสนองต่อการถูกรังแกโดยการต่อสู้หรือโต้ตอบกลับด้วยวิธีการที่รุนแรง
ซึ่งในภายหลังอาจกลายเป็นผู้รังแกเสียเอง ซึ่งกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่จะมีผลกระทบตามมามากที่สุด
3. ผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์การรังแก (bystander) เป็นปัจจัยที่สามารถส่งเสริม หรือช่วยหยุดพฤติกรรม
การรังแกได้

ผลกระทบของเหตุการณ์รังแก
การรังแก ทาให้เกิดผลกระทบทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และการเรียน ต่อเด็กทั้ง 3 กลุ่ม ดังนี้

1. ผู้รังแก (bullies) พบว่ามีความสัมพันธ์กับการทาร้ายตนเอง ความคิดหรือการพยายามฆ่าตัว
ตาย การใช้ความรุนแรง การใช้สารเสพติด และปัญหาการเรียน เมื่อโตขึ้นมีความสัมพันธ์กับโรคทางจิตเวช
การทาผิดกฎหมาย ปัญหาด้านความสัมพันธ์ ปัญหาในการทางาน และโรคบุคลิกภาพผิดปกติแบบต่อต้าน
สังคม2,7-9
2. ผู้ถูกรังแก (victims) พบว่ามีปัญหาขาดความนับถือตนเอง มีอาการวิตกกังวล ซึมเศร้า ความ
ผิดปกติทางจิตใจภายหลังภยันตราย (PTSD) การท าร้ายตนเอง ความคิดหรือการพยายามฆ่าตัวตาย 7-8 มี
ปัญหาพฤติกรรมแสดงออกแบบก้าวร้าว พกอาวุธ ติดสารเสพติด 10 หรือมีอาการทางกายที่มีสาเหตุจากภาวะ
ทางจิตใจ (psychosomatic symptom) เช่น ปวดศีรษะ ปวดท้อง เป็นต้น11 มีปัญหานอนไม่หลับ นอนน้อย12
และปัญหาการเรียน นอกจากนั้นแล้วอาการดังกล่าวยังส่งผลต่อเนื่องไปจนมีปัญหาสุขภาพในระยะยาวซึ่งเป็น
ผลมาจากการตอบสนองของร่างกายต่อภาวะเครียดที่เรื้อรัง7,9,13
3. ผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์การรังแก (bystander) มีความสัมพันธ์กับปัญหาด้านอารมณ์ พฤติกรรม
แสดงออกแบบก้าวร้าว ผลการเรียนไม่ดี และมีความคิดฆ่าตัวตาย14

กฎหมายไทยที่เกี่ยวกับการรังแก15,16
ปัจจุบันประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายที่เกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิเด็กจากการถูกกลั่นแกล้งรังแกกัน
โดยตรง แต่มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการรังแกที่ต้องนามาใช้เพื่อการคุ้มครองสิทธิเด็กอยู่ 5 ฉบับ ได้แก่
1. พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 ที่มุ่งเน้นการคุ้มครองเด็กที่ถูกทารุณกรรมทั้งทางด้านร่างกาย
เพศ จิตใจ และการปล่อยปละละเลยหรือทอดทิ้งเด็ก
2. พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 ที่
มุ่งเน้นการคุ้มครองสิทธิ สวัสดิภาพ และวิธีปฏิบัติต่อเด็ก เยาวชน สตรีและครอบครัว รวมถึงส่วนของ
กระบวนการพิจารณาคดีของศาลเยาวชนและครอบครัว เพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ อนุสัญญา
ว่าด้วยสิทธิเด็ก และอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ
3. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2560 เรื่องการกระทาความผิดเกี่ยวกับการทา
ร้ายร่างกายหรือจิตใจ มาตรา 293, 295, 297 และ 391 และการกระทาความผิดเกี่ยวกับการหมิ่น
ประมาท มาตรา 326, 328 และ 393 มีความผิดต้องระวางโทษจาคุก หรือปรับเงิน หรือทั้งจาทั้งปรับ
4. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พ.ศ. 2557 มาตรา 423 ที่กล่าวถึง
การพูดหรือแพร่ข่าวที่ไม่เป็นความจริง ซึ่งทาให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงหรือเกียรติคุณของบุคคล
อื่น มีความผิดต้องจ่ายค่าสินไหมทดแทน

5. พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2560 ที่บัญญัติ
ว่าการเผยแพร่ข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือน ปลอมแปลงหรือเป็น เท็จ และข้อมูลลามก มีความ
ความผิดต้องระวางโทษจาคุก หรือปรับเงิน หรือทั้งจาทั้งปรับ

บทบาทของกุมารแพทย์
กุมารแพทย์อยู่ใกล้ชิดกับครอบครัว จึงมีบทบาทสาคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการรังแกกันใน
เด็กและวัยรุ่น เนื่องจากเด็กอาจจะไม่ได้มาพบแพทย์ด้วยปัญหาการรังแกกัน แต่อาจมาเพื่อการตรวจสุขภาพ
ทั่วไป อาการเจ็บป่วยทางร่างกาย หรือปัญหาทางอารมณ์และพฤติกรรม ซึ่งอาจเป็นผลกระทบจากการถูก
รังแก หรือเด็กกลุ่มนี้อาจเป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะเกี่ยวข้องกับการรังแกกัน ดังนั้น กุมารแพทย์จึงมีหน้าที่ทั้งการเฝ้า
ระวังและคัดกรอง การประเมิน การป้องกัน และการรักษา โดยมีหลักการ ดังนี้

การเฝ้าระวังและคัดกรองปัญหา2,17-19
กุมารแพทย์มีบทบาทในการเฝ้าระวังและคัดกรองปัญหาการรังแกในเด็กและวัยรุ่นทุกคน โดยเฉพาะ
ในเด็กกลุ่มเสี่ยง เช่น เด็กที่มีลักษณะแตกต่างจากคนอื่นทางด้านกายภาพหรือพัฒนาการ เด็กที่มีอาการทาง
กายที่มีสาเหตุจากภาวะทางจิตใจ (psychosomatic symptom) เด็กที่มีปัญหาพฤติกรรมอารมณ์หรือโรคจิต
เวช เป็นต้น การคัดกรองนอกจากจะทาให้กุมารแพทย์สามารถให้คาแนะนาแก่เด็กและครอบครัว เพื่อป้องกัน
และช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาได้ ตั้งแต่ระยะแรกแล้ว ยัง สามารถขยายการช่วยเหลือไปสู่เด็กคนอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องหรือมีความสัมพันธ์กัน เช่น ผู้รังแกหรือผู้ที่ถูกรังแกคนอื่น ๆ ในโรงเรียน
แนวทางการคัดกรองปัญหาการรังแกในเด็กและวัยรุ่น ได้แก่
1. กุมารแพทย์ควรให้ความรู้แก่ผู้ปกครองเกี่ยวกับปัญหาการรังแกในเด็กวัยต่าง ๆ ว่ามีรูปแบบ
หรือลักษณะอย่างไร เพื่อให้ผู้ปกครองสังเกตอาการและพฤติกรรมของเด็ก และควรซักถาม
พูดคุยกับเด็กเกี่ยวกับ ความไม่สบายใจ การด าเนินชีวิตหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่โรงเรียน
ความสัมพันธ์กับเพื่อน การเผชิญปัญหาต่าง ๆ เช่น การถูกแกล้งหรือรังแก เป็นต้น
2. สังเกตพฤติกรรมเด็กและปฏิสัมพันธ์ระหว่างเด็กกับผู้ปกครองทั้งในและนอกห้องตรวจ
3. การประเมินความเสี่ยงจากการสัมภาษณ์เด็ก เช่น “หนูอยู่โรงเรียนเป็นอย่างไรบ้าง” “หนู
เข้ากันได้ดีกับเพื่อน ๆ ไหม” “หนูมีเรื่องไม่สบายใจที่โรงเรียนบ้างหรือเปล่า” “ หนูเคย
ทะเลาะกับเพื่อนไหม” “หนูเคยถูกแกล้ง/ล้อเลียนหรือถูกรังแกที่โรงเรียนไหม” “หนูทา
อย่างไรเวลาถูกแกล้ง” “หนูเคยเล่าให้ใครฟังเรื่องที่หนูถูกรังแกหรือเปล่า”เป็นต้น ในวัยรุ่น

สามารถใช้ ก ารประเมิ น ด้ า นจิ ต สั ง คมโดยการถาม HEEADSSS (home environment,
education and employment, eating, peer-related activities, drugs, sexuality,
suicide/depression, safety) เพื่อการคัดกรองการรังแกและภาวะที่พบร่วมซึ่งอาจจะเป็น
ผลกระทบหรือปัจจัยเสี่ยงของการถูกรังแกหรือการรังแกผู้อื่น
4. การประเมินความเสี่ยงจากการสัมภาษณ์ผู้ปกครอง เช่น “เด็กมีปัญหาอะไรที่โรงเรียนไหม”
“คุณครูเคยบอกว่าเด็กมีปัญหาอะไรที่โรงเรียนบ้างหรือเปล่า” “เด็กเคยบ่นให้ฟังเกี่ยวกับ
ปัญหาที่โรงเรียนบ้างไหม” “คุณเคยสงสัยว่าเด็กถูกแกล้งหรือรังแกที่โรงเรียนบ้างไหม” และ
ควรซักประวัติความเสี่ยงต่าง ๆ เช่น ปัญหาการเรียน อาการผิดปกติทางร่างกายและจิตใจ
เป็นต้น
5. การใช้แบบคัดกรองปัญหาพฤติกรรมอารมณ์หรือปัญหาการรังแกกัน เช่น แบบประเมินจุด
แข็งและจุดอ่อน (Strengths and Difficulties Questionnaire; SDQ) แบบคัดกรองปัญหา
ด้านจิตสังคมในเด็ก (Pediatric Symptom Checklist; PSQ) แบบคัดกรองปัญหาการรังแก
กัน เป็นต้น

การประเมินปัญหาการรังแก2,19,20
1. ประเมินความรุนแรงของปัญหา โดยถามรายละเอียดของการรังแก เช่น วิธีการ ความถี่
สถานที่ การแก้ไขหรือจัดการปัญหา การเล่าให้บุคคลอื่นรับรู้ เป็นต้น
2. ประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นทั้งต่อผู้ที่ถูกรังแก ผู้รังแก และคนที่ร่วมอยู่ในเหตุการณ์การ
รังแก โดยประเมินปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งทางด้านร่างกาย พฤติกรรม อารมณ์ จิตใจ สังคม และ
การเรียน รวมถึงปัญหาทางจิตเวชที่อาจเกิดร่วมได้7,8
3. หาสาเหตุหรือปัจจัยที่ก่อให้เกิดการรังแกกัน เช่น ความผิดปกติด้านร่างกาย ภาวะบกพร่อง
ทางพัฒนาการ ปัญหาพฤติกรรมอารมณ์ หรือโรคทางจิตเวช ของทั้งเด็กที่ถูกรังแกและเด็กที่
เป็นผู้รังแก
4. ประเมินครอบครัว เช่น รูปแบบการเลี้ยงดู การจัดการกับปัญหา การสื่อสาร การใช้ความ
รุนแรงในครอบครัว เป็นต้น
5. ประสานงานกับโรงเรียนเพื่อร่วมกันหาสาเหตุ แนวทางการแก้ไขและป้องกันปัญหา
6. ประเมินโรงเรียนและสิ่งแวดล้อม เช่น นโยบายและแนวทางปฏิบัติในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการรังแกในโรงเรียน ทักษะของครูและผู้ บริหารโรงเรียนในการจัดการกับปัญหา
ทัศนคติของครู ผู้ปกครอง และเด็กนักเรียนที่มีต่อปัญหาการรังแก

7. พิจารณาปรึกษาจิตแพทย์กรณีที่การรังแกส่งผลกระทบที่รุนแรงต่อผู้ถูกรังแกและผู้รังแก
หรือสงสัยว่าเด็กมีโรคจิตเวชร่วมด้วย

การป้องกัน19-23
ในเวชปฏิบัติ กุมารแพทย์สามารถให้คาแนะนาแก่พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู หรือบุคลากรอื่น ๆ ที่ทางาน
เกี่ยวข้องกับเด็ก เพื่อให้ตระหนักถึงความสาคัญและเข้าใจปัญหา ซึ่งจะทาให้เกิดความร่วมมือในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการรังแกกันในเด็กและวัยรุ่นต่อไป โดยมีแนวทางการให้คาแนะนาแก่พ่อแม่ดังนี้
1. ส่งเสริมให้พ่อแม่เลี้ยงลูกเชิงบวก ให้เวลาที่มีคุณภาพกับลูกอย่างสม่าเสมอ ชวนเด็กพูดคุย
เรื่องชีวิตประจาวัน เพื่อน โรงเรียน กิจกรรมต่าง ๆ ที่เด็กสนใจ เปิดโอกาสให้เด็กได้พูดคุย
ระบายความรู้สึกและปรึกษาปัญหา
2. พ่อแม่และผู้ใหญ่ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่เด็กในการแก้ปัญหา ไม่ใช้ ความรุนแรง ไม่พูด
ล้อเลียน ดูถูก ข่มขู่ หรือกลั่นแกล้งรังแกคนอื่น
3. ส่ ง เสริ ม ให้ เ ด็ ก และวั ย รุ ่ น มี พ ั ฒ นาการตามวั ย และเสริ ม สร้ า งความเข้ ม แข็ ง ทางจิ ต ใจ
(resilience) เพื่อให้เด็กสามารถสื่อสารอารมณ์ ความรู้สึก และความต้องการของตนเองได้
สามารถเข้าใจอารมณ์ความรู้สึกของผู้อื่นและมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนได้อย่างเหมาะสม
4. อธิบายให้พ่อแม่และเด็ก ตระหนักและเข้าใจว่าการรังแกเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง ผิดกฎหมาย ไม่
ควรมีใครที่ต้องถูกรังแก พ่อแม่ควรคุยให้เด็กทราบว่าการรังแกเป็นพฤติกรรมรุนแรงที่ทั้งพ่อ
แม่และสังคมไม่ยอมรับ การรังแกส่งผลกระทบต่อคนอื่นอย่างไรบ้าง
5. สอนให้วิเคราะห์หาสาเหตุหรือความเสี่ยงที่มีโอกาสทาให้เกิดการรังแก เพื่อหาแนวทางการ
ป้องกันและจัดการแก้ไขปัญหาตั้งแต่ระยะเริ่มต้น เช่น หลีกเลี่ยงการอยู่ตามลาพัง ไม่เอา
ของเล่นหรือของมีค่าไปโรงเรียน
6. สอนให้เด็กเคารพมุมมองทางความคิดและสิทธิของผู้อื่น ให้เด็กยอมรับในความแตกต่างของ
แต่ละบุคคลและปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างเหมาะสม
7. สนับสนุนให้เด็กพูดคุย เล่าเรื่องเหตุการณ์การรังแกที่ตนเองประสบ อาจจะในฐานะเป็นผู้ที่
ถูกรังแกหรือเป็นผู้ที่เห็นเหตุการณ์ก็ตาม โดยอาจจะเล่าให้พ่อแม่ ครู หรือผู้ใหญ่ที่เด็ก
ไว้วางใจ

8. ฝึกทักษะการสื่อสาร การต่อรอง การแก้ปัญหา การจัดการกับอารมณ์ และความเครียด การ
ควบคุมตนเอง (self-control) การสร้างสัมพันธภาพกับผู้อื่นอย่างเหมาะสม การคิดบวก
เป็นต้น
9. ใช้หลักการปรับพฤติกรรมที่เหมาะสม ชื่นชมหรือให้รางวัลเมื่อเด็กมีน้าใจ ช่วยเหลือผู้อื่น
และลงโทษให้ได้รับผลของการกระทาหากเด็กทาพฤติกรรมไม่เหมาะสม เช่น ล้อเลียนหรือ
แกล้งเพื่อน โดยไม่ใช้วิธีลงโทษที่รุนแรงและติดตามพฤติกรรมเด็กอย่างต่อเนื่อง
10. แนะนาให้พ่อแม่สื่อสารและประสานงานกับโรงเรียนอย่างสม่าเสมอ เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหาร่วมกัน

การช่วยเหลือและแก้ไขปัญหา19-24
เนื่องจากปัญหาการรังแกกันเป็นปัญหาที่มีความซับซ้อนและมีผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่าย คือ เด็กที่ถูกรังแก
เด็กที่เป็นผู้รังแก เด็กที่เห็นเหตุการณ์ ผู้ปกครองของเด็กทั้ง 3 กลุ่ม และครู ซึ่งต้องได้รับการประเมินและให้
คาแนะนาในการแก้ไขปัญหา นอกจากนี้การทางานกับโรงเรียนเป็นอีกบทบาทหนึ่งของกุมารแพทย์ที่จะช่วยลด
ปัญหาการรังแกในโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ แนวทางการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหา ได้แก่
1. การประเมินและจัดการด้านความปลอดภัย ได้แก่ การประเมินความรุนแรงและผลกระทบของ
การรังแกกัน การรักษาอาการบาดเจ็บทางร่างกาย การบาบัดฟื้นฟูเพื่อแก้ไขปัญหาทางอารมณ์
และพฤติกรรม และประเมินว่าเข้าข่ายการถูกทารุณกรรมหรือมีปัญหาทางกฎหมายร่วมด้วย
หรือไม่ ซึ่งอาจจะต้องส่งปรึกษาจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น หรือรายงานพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม
พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546
2. การให้คาปรึกษาแก่ผู้ปกครอง ควรแจ้งให้ผู้ปกครองทราบข้อมูลของเหตุการณ์ และให้คาปรึกษา
ในการแก้ไขปัญหา โดยประสานงานกับโรงเรียนในการเชิญ ให้ผู้ปกครองทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วม
ในการพูดคุยและแก้ปัญหาร่วมกัน นอกจากนี้ควรให้การช่วยเหลือประคับประคองทางด้านจิตใจ
แก่ผู้ปกครองด้วย
3. การให้คาปรึกษาแก่เด็กและวัยรุ่น เพื่อช่วยให้จัดการกับปัญหาและช่วยเหลือทางด้านอารมณ์
จิตใจควบคู่กันไปด้วย ควรฝึกทักษะที่สาคัญต่าง ๆ ให้แก่เด็กและวัยรุ่น เช่น การสื่อสาร การ
แก้ปัญหา การจัดการกับความเครียด การควบคุมอารมณ์ เป็นต้น
4. การประสานงานกับโรงเรียน โดยการจัดประชุมร่วมระหว่างแพทย์ ผู้ปกครอง และโรงเรียน เพื่อ
หาแนวทางการแก้ปัญหาร่วมกัน กุมารแพทย์อาจให้ความรู้แก่บุคคลากรที่โรงเรียนผ่านการ

อภิปรายกรณีศึกษา (case study) หรือให้คาแนะนาทางวิชาการเพื่อพัฒนาระบบโรงเรียนในการ
ป้องกันและลดปัญหาการรังแกกัน
5. การปรึกษาและส่งต่อการรักษากับจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น เพื่อให้การบาบัดรักษาฟื้นฟูสภาพ
จิตใจ ในกรณีที่พบว่าเด็กมีโรคทางจิตเวชร่วมด้วย เช่น โรคซึมเศร้า โรควิตกกังวล ความผิดปกติ
ทางจิตใจภายหลังภยันตราย โรคพฤติกรรมเกเร พฤติกรรมก้าวร้าวหรือทาร้ายตนเองที่รุนแรง
หรือมีการทารุณกรรมเด็ก
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเรื่อง “การกากับดูแลสุขภาพเรื่องการรังแกกันในเด็กช่วงวัยต่าง ๆ คือ เด็ก
ก่อนวัยเรียน วัยเรียน และวัยรุ่น” ได้ในบทความแยก)

มีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบเพื่อลดปัญหาการรังแกกัน ( a whole school
approach for anti-bullying program)19,20,25
ข้อมูลจากงานวิจัยที่ศึกษาโดยการทบทวนวรรณกรรม (meta-analytic review) พบว่าการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการรังแกกันโดยการพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบ (a whole school approach) และทาอย่าง
จริงจังต่อเนื่องเป็นเวลานาน จะสามารถช่วยแก้ปัญหาการรังแกกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนกว่าการทา
โครงการแบบแยกส่วน25 กุมารแพทย์สามารถทางานเชิงรุกร่วมกับโรงเรียนอย่างเป็นระบบเพื่อลดและป้องกัน
ปัญหาการรังแกกันได้ โดยการให้ความรู้ทางวิชาการเรื่องปัญหาและผลกระทบที่เกิดจากการรังแกกันแก่ทั้ งครู
นักเรียน และผู้ปกครอง เพื่อให้เกิดความตระหนักถึงความสาคัญ ช่วยปรับทัศนคติ อาจช่วยให้คาแนะนาใน
การพัฒนาหลักสูตรเพื่อเสริมสร้างทักษะเชิงบวกที่สาคัญให้แก่นักเรียน และเป็นที่ปรึกษาในระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน รวมถึงการรับส่งต่อเพื่อมาดูแลรักษาต่อในรายที่ มีข้อบ่งชี้ (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน
บทความเรื่อง “การพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบเพื่อลดปัญหาการรังแกกัน)
สรุป
ปัญหาการรังแกในเด็กและวัยรุ่นเป็นปัญหาที่พบบ่อยทั่วโลกรวมทั้งในประเทศไทย ซึ่งส่งผลกระทบ
ต่อเด็กมากมายทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม กุมารแพทย์จึงมีบทบาทส าคัญในการคัดกรอง
ประเมิน และให้การช่วยเหลือในการป้องกันและแก้ไขปัญหา รวมถึงการทางานเชิงรุกร่วมกับโรงเรียนอย่าง
เป็นระบบ เพื่อช่วยลดและป้องกันปัญหาการรังแกกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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