
โรงเรียนพ่อแม(่ใหม)่ 
....อย่างไรพอ? 

ศ.คลินิก พญ.วินัดดา  ปิยะศิลป์ 
ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย 



ปัญหาเดก็ไทย...กับเวลาฝึกฝนที่สัน้ลง 

• เยอะ.....ในทุกเร่ือง  ทุกด้าน   

• ด้านพัฒนาการ  ที่อายุ 5ปี  พฒันาการช้า 30% ( มือ // ช่วยเหลือตนเอง) 

• ด้านการเรียน ผลการเรียนไม่ได้ประกันว่าจะเป็นคนดี 

• ด้านจริยธรรม ขโมย  โกง  ท าร้าย  พนัน  แทงบอล  ยาเสพตดิ  เพศ 

• ด้านสุขภาพ  อ้วน  อ่อนแอ ไม่ออกก าลังกาย 

• ด้านสภาพแวดล้อม การเมือง sex ก้าวร้าว ยาเสพตดิ วัตถุนิยม ห่างไกลธรรมชาติ 

• ด้านจติใจ  ไม่มั่นใจ หว่ันไหวง่าย ขาดรัก  

• ระบบช่วยเหลือ ??? 
 



สถิต ิ

• UN รายงานว่าประเทศไทยอยู่ล าดับที่ 7 จาก 71 ประเทศ ที่มีการ
กระท าความรุนแรงต่อผู้หญิงและเดก็ในครอบครัวในช่วง 10 ปีที่ผ่าน
มา (2544-2553)  

• ศูนย์พึ่งได้  สธ  (พ.ศ. 2553) พบเดก็/ผู้หญิง 13,190 /25,744ราย  
        - ถูกล่วงละเมิดทางเพศ >   ถูกทุบตี   
     เกือบ 9 ใน 10 ของเหย่ือเป็นเดก็ผู้หญิงอายุระหว่าง 10-15 ปี   
     ผู้กระท า ส่วนใหญ่เป็นคนรู้จัก ไว้ใจ ใกล้ชิด 
• เฉล่ีย 71 รายต่อวันหรือ 3 รายต่อช่ัวโมง เท่ากับว่าทุก 20 นาทจีะมี

เดก็หรือสตรี 1 รายถูกท าร้ายจากคนใกล้ชิด  เพิ่มขึน้เ  4 เท่า จากปี 
2547  

 
 

 



From Victim To Hero 

  https://www.youtube.com/w
atch?v=dAEBny9reMY 



กลุ่มเสี่ยงตอ่ปัญหา 

• ควบคมุเด็กไม่ได ้ ฝึกฝนเด็กไม่ได ้ เด็กไม่เช่ือฟัง 

• ครอบครวัเนน้การเรียนมากกว่าดา้นอื่น  แตช่่วยเหลือไม่มาก 

• เห็นความกา้วรา้ว เพศ โกหก พบอบายมุข จนชิน 

• ถูกกดดนั ขาดความช่วยเหลือแตถู่กลงโทษรุนแรง 

• ป่วยโรคเรื้ อรงั  พิการ 

• ครอบครวัท าหนา้ท่ีไม่เหมาะสม  ไม่มีความรู ้ไม่เขา้ใจวิธีการ

ฝึก ปฏิเสธปัญหา ไม่รกัหรือไม่สนใจ  ไม่ใหเ้วลา 

 



แบ่งกลุม่นกัเรียนเป็น 3 กลุม่ 

 

ปกต ิ
กลุ่มมี

ปัญหา 
กลุ่มเสี่ยง 

“เหยือ่” 



 

Resilience Factors = jump back 

 

30 % ของเด็กที่มาจากครอบครัวที่มีปัญหา  จะมีปัญหาต่อไป 



เหยื่อ 

เหยื่อ helper 
ผู้รอด 

มีชีวิตใหม่ 

ผู้แก้แค้น 
Zoro 



1. เก่งขึ้น  
      20 % 
2. กลบัมาสู่

ภาวะปกต ิ 

 60 % 

3. ชีวิตถดถอยลง 

 ไรค้ณุค่า 

ล่องลอย หมด

หวงั  20 % 

อุปสรรค 



เหยื่อ 

เหยื่อ 
Loser 

เหยื่อ 
 

Loser 

Loser 



หน้าที่พ่อแม่ 

ฝึกลูกแก้ปัญหา** 

ส่ือสารที่ได้ผล** 

 ฝึกฝนและควบคุมพฤตกิรรม** 

เป็นต้นแบบ** 
และเรียกร้องบทบาท 
ของลูกที่เหมาะสม 

  ตอบสนองความ 
ต้องการด้านอารมณ์ 

การมีส่วนร่วมในอารมณ์ 
Minuchin 1985 

Salvador Minuchin 
1974 

11 



กล้ามเนือ้
ใหญ่

การอ่าน

วาดภาพ

การเขียน

สังคม

จริยธรรม

การเรียนรู้
ในห้องเรียน

เพศ

การมอง
ตนเอง

ครอบครัว

ภา า

กล้ามเนือ้
เล็ก

การพูด

การช่วย
เหลือตัวเอง

อารมณ์

ทกั ะ

ก 



เป็นแบบอยา่งท่ีดี 

แบ่งงานใหเ้หมาะสม 

ท าทีละขั้นตอน 

ฝึกฝน สม า่เสมอ 

ยกยอ่ง   ชมเชย 

บรรยากาศการฝึกดี 

มีสมัพนัธภาพที่ดีตอ่กนั 

เทคนิคการฝึกฝนที่ดี 



Increase Self esteem & self control &  
Social skill training 
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Resilience Factors 

• Sense of Love and to be love  // feel security 

• Sense of Independent    

• Sense of connection   

• Sense of competence, Self esteem  

• Positive thinking on reality & problem solving 
skills   



สร้างคนรุ่นใหม่ที่เป็น Helper จริงๆไม่ได้ 



เหตุการณ์ความไม่สงบ 15,192 ครั้ง 

เสียชีวิต บาดเจ็บ 16,519 คน 

เสียชีวิต 5,926   คน 

บาดเจ็บ 10,593  คน 

ข้อมูลจาก กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ส่วนหน้า www.matichon.co.th 

สถานการณ์ความไม่สงบ  
มกราคม 2557 ถึง 31 ธันวาคม 2557 



เหตุการณ์ 15,192 คร้ัง 
เสียชีวติ 5,926 ราย 
บาดเจ็บ 10,593 ราย 

สถานการณ์ความไม่สงบ  
มกราคม 2547 ถงึ  ธันวาคม 2557 

เด็กได้รับผลกระทบฯ 
 4.94 คน/ 1 เดือน 



 
 
ที่มา:  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย ์

ข้อมูลจ านวนเด็กก าพร้า ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 

จังหวัด 
ก าพร้าบิดา ก าพร้ามารดา 

ก าพร้า 
บิดามารดา 

รวม รวม
ทั้งสิ้น 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 

นราธิวาส 876 950 40 33 10 9 926 992 1,918 

ปัตตานี 1,058 1,081 55 53 17 14 1,130 1,148 2,278 

ยะลา 626 618 21 24 13 13 660 655 1,315 

สงขลา 71 87 5 4 3 5 79 96 175 

รวม 
2,631 2,736 121 114 43 41 2,795 2,891 5,686 

5,367 235 84 5,686 



จ านวนทั้งส้ิน   479  คน 

บาดเจบ็   406  คน 

เสียชีวิต   73   คน 

ข้อมูลจาก  Deep South Watch/ศวชต. /กลุ่มด้วยใจ 

ข้อมูลจ านวนเด็กที่ได้รับผลกระทบ อายุ < 18 ปี 
2547 -   พฤษภาคม 2557 



ข้อมูลจ านวนสตรีหม้ายฯ  
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 

จังหวัด แม่บ้าน รับจ้าง รับราชการ เกษตรกร อิสระ ค้าขาย ไม่ระบุ รวม 

นราธิวาส 210 165 53 196 14 84 - 722 

ปัตตานี 359 311 127 125 55 107 0 1,084 

ยะลา 142 370 36 201 - 62 3 814 

สงขลา 20 26 3 28 1 7 - 85 

รวม 731 872 219 550 70 260 3 2,705 

ที่มา:  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 



เหยื่อ 

เหยื่อ เหยื่อ 
 

Identify 
with the 

aggressor 

คนไม่มีเวลา 
คนใจร้าย 



•  เสนอคณะกยต.2552 
•  เสนอหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง
เพื่อรับทราบ แต่ยังไม่มี
การด าเนินการใดๆอย่าง
บูรณาการและเป็นรูปธรรม 

 ยุทธศาสตร์การจัดระบบการดูแลเยียวยาเดก็ที่ 
ได้รับผลกระทบ 

จากสถานการณ์ความไม่สงบจังหวัดชายแดนภาคใต้ 



    ประเดน็หลัก 

• ความรุนแรงส่งผลทางลบต่อการเตบิโตของเดก็ 

    เช่น ด้านพัฒนาการเดก็ ด้านสุขภาพจติและจิตเวช 

• เดก็กลุ่มเส่ียงและกลุ่มที่ต้องการการบ าบดัฟ้ืนฟู         
เข้าไม่ถงึบริการ   

• ชุมชนเป็นรากฐานในการการดแูลเดก็  
  



From Victim To Hero 
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