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Child Physical Abuse
                                                                                    แพท�ห�งศ�ธร �งเส�

                                                                                             �น�งคาร� 21 พฤษภาคม 2545

บท�

Child physical abuse เ�น�ญหา�พบ�อย ในแ�ละ�งคมจะ�ความเ�อและ�ศนะค��อ Child physical
abuse ไ�เห�อน�น เ�น ใน�งคมไทย ภา�ต��า�ก�วใ��ก �ก�กใ��    �เ�น�นห�ง�ง�ใ�เ�น�า
�งคมไทยยอม�บการลงโทษ�อ�างกายเ�ก�าเ�น���เหมาะสม และบางค�ง�ปกครอง�งใ�ภา�ต�
เ�นเห�ผล�างๆ�ๆ ในการ��าย�างกายเ�ก�ก�วย

ความหมาย

Child physical abuse หมาย�ง การ�ใ�เ�ดการบาดเ�บแ��างกายของเ�ก�อา��ก�า 18 � โดย
�คคล��ห�า��แลเ�ก ห�อเ�กอ�ในภาวะ�งพา�คคล�นๆอาจกระ�โดย การ��วย�ต� การแตะ �ด
�อย การ�ใ�เ�ดแผลจากความ�อน การ��วย�ดห�อ�น �งแสดง�าสภาพความเ�นอ�และ�ขภาพ
ของเ�ก�ก�กคาม

 

���การ

จากการ�กษาของ Straus and Gelles ใน� 1985 พบ�า ���การของ physical abuse �อเ�กและ�ย�นเ�น
19 �อ 1000 คน ของเ�กอา� 3 – 17 � ���การ�ความแตก�างในแ�ละการ�กษา �นอ��บก�ม
ประชากร ���ดความและ��ในการหา�อ�ล �งตาม���ดความ บางการ�กษาจะรวม�งการใ�
แรงงานเ�กและการ�งเ�กไปเ�นโสเภ��วย

สาเห�ของ Child psychical abuse

1. Parent factor

�อแ�� abuse �ก�ก�ประ��เคย�ก abuse มา�อนใน�ยเ�ก โดย�านกลไก identification
และ�ด�าการ�โทษทางกายเ�น���เหมาะสมในการ�ดการพฤ�กรรม�ไ��องการของ
เ�ก

�อแ�� abuse �ก�ก�ภาวะ poor impulse control แสดงความ�กไ�เ�น บางค�ง��ญหา
alcohol และ substance abuse �ใ� impulse control แ�ลง�ก นอกจาก��งอาจ��ญหา�าน
�นๆ �วยเ�น �ญหาทาง�งคม ความสามารถในอา�พการงาน ความฉลาด�กอ��ระ�บ
below average �า�อแ�� stress มากๆ �กจะ�ความอดทนอดก�น�อพฤ�กรรมของ�กไ�
ลดลง พบ�าครอบค�วคน�นกลาง�รายไ��อน�าง� จะ����การของ child physical abuse
�อย

2. Child factor
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เ�กบางคนไ��บความสนใจเ�อแสงดพฤ�กรรมบางอ�าง��วโมโห เ�กจะเ�ยน�แบบแผน
ของพฤ�กรรม� �ใ�เ�มความ�นแรง และและเ�มการใ�อารม�ของ�อแ�มาก�น จาก
การ�กษาพบ�า เ�ก��ก abuse �ก� poor – self image และ�ด�า�ง�ตนเอง ไ��บเ�น�ง�
เหมาะสมแ�ว

3. Family and social factor

Child physical abuse นอกจากจะพบในครอบค�วแ�ว �งพบใน
โรงเ�ยน สถานเ�ยงเ�ก ประเทศ��สงครามกลางเ�อง �อแ�อ�
ในภาวะ�ไ��ความพ�อม�จะ�แล�กไ�อ�างเหมาะสม จะ�ความ
เ�ยง�งในการเ�ด Child physical abuse

 

Psychology of child abuse

Attachment and child abuse

ระห�าง�อแ�และ�ก��ก abuse � anomalies in development of attachment

anomalies in the development of parent ,s attachment to child
anomalies in development of an abused child ,s attachment to his parent �งเ�นผลจาก child
abuse และกระ�นใ�เ�ด child abuse �อไป

 

Concept of developmental anomaly

ไ�แนวความ�ดมาจาก Ethological – evolutionary attachment theory ของ Bowlby �งก�าว�า เ�กทารก
��น�กรรม��หนดใ�เ�กแสดงพฤ�กรรม�างๆ เ�อใ�เ�ดความ�ม�น��บ caregiver อาจเ�นใคร
�ไ� ใน��หมาย�ง mother figure เ�กจะ�ความสามารถ�งในการส�าง attachment ความ�มเหลวใน
การส�าง attachment ของทารก เ�ดในกร�� mother figure ป�อยปละละเลยมากๆ ห�อ�คน�แลฉาบ
ฉวยหลายๆคน จนเ�กไ�สามารถ focus attachment ไ�

เ�อเ�ด attachment �บ mother figure แ�ว เ�กจะ�องการ mother figure �นเ�อเ�กไ��บความเ�บปวด
�ก�กคาม แ��าความเ�บปวด และภาวะ�กคามจะมาจาก mother figure �น�ตาม

Attachment theory �งก�าว�ก�า พฤ�กรรมของแ�เอง��ก�หนดโดย�น�กรรม�วย �ง�ใ��ความ
สอดค�องกลมก�น�บ attachment ของเ�ก และแ�� Biological function ในการ�อง�ก เ�อความอ�
รอดของ�กและเ�า�น� �ง�น Child abuse �งเ�นความ�ดปก�ของ development of parental behavior

 

Study of abused children

พฤ�กรรมโดย�วไปของเ�ก��ก abuse จะไ��อยเ�าใก� caregiver และเ�กคน�นๆ �พฤ�กรรม
approach – avoidance �อ caregiver �แนวโ�มจะ��าย caregiver และเ�ก�น�งก�าเ�ก�วๆไป เ�อ
caregiver แสดง�าทางเ�น�ตรมากๆ �ใ�เ�กไ���าจะตอบสนองอ�างไร� เ�ก�กจะ�น�างเ�าหา
ห�อเ�าหา caregiver ทาง�านห�ง ห�อก�บห�ง�นแ�วถอยห�งเ�าหา caregiver
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อ�างไร�ตามเวลา�เ�ก�ภาวะ stress เ�ก�จะ�องการ การกอดจาก attachment figure �งแ�จะ���าการ
แสวงหาการกอด�น อาจ�ใ�เ�ดความเ�บปวดไ� และความ��ก��ใ�เ�กโกรธ�อ attachment figure
แสดงออกมาใ�เ�นโดยการเ�น��นแรง �าว�าว�อเ�ก�น ห�อ�ต��งของ แ�ในขณะการเ�นปก��
เ�ก repress ความโกรธไ�แ�ว

 

Study of abusing mother

จาก Evolutionary – ethnological attachment theory De lozier �งสม��ฐาน�าแ�� abuse �ก� anxious
attachment �บ�อแ�ตนเอง และ� anxious attachment �อ�กตนเอง และ�ก�ประ�� separation จาก�อ
แ�ใน�ยเ�ก �อแ�ตาย �กละ�ง ห�อ�อแ�ลงโทษอ�าง�นแรง �อ� anomalies in development of
attachment �อ mother figure แ�แ�ใน�ย�ให� แ�� abuse �ก ��ง�อนไหว�อ separation �งแสดงออก
โดย anxiety , anger �อนไหว�อการ�กป�เสธ ��ก low self esteem De Lozier �งก�าว�ก�า�
phenomenon of role – reversal ใน abusing mother �อ แ�� abuse �ก�จะ��กโกรธ ��ก�กป�เสธแ�
ในภาวะ mild separation จาก�ก เ�น �กไปโรงเ�ยน �กเ�านอน ห�อ�ก�อง

 

The child whose behavior evoke abuse

เ�ก premature, brain-damaged และเ�ก��ก abuse �ก�พฤ�กรรม�กระ�นใ��ก abuse �อ �องไ�
นานๆ

เ�ก�เ�ดแบบ premature �องอ� ICU นานๆ ใน�วงแรกของ��ต �ใ�เ�ดผลกระทบ�อพฤ�กรรมการ
�แลของแ� และเ�กใน ICU จะ� physiological rhythm �งไ� stable การ�องการ�ง�ญญาณบางอ�าง
แ�ไ�เ�าใจ �ง�งเห�า��าเ�ด�น�อม�ผล�อแ��กคน แ�แ��จะเ�ด�ญหา abuse �กตามมา�องเ�น
แ��� developmental anomaly อ��อนแ�ว

Child abuse เ�น vicious cycle �อเ�อแ� abuse �ก �ก�กจะโ�ตอบ ห�อ�อ�านแ�แ�ในภาวะปก� บาง
ค�งไ�ยอมเ�ามาหา ห�อห�กเ�ยงแ� �ใ�แ���ก�า�กไ��กและป�เสธแ� �ง�งเห�า��ใ�แ�
abuse �กมาก�น

ใน�วง�ปดา�แรกๆ ของ��ต �าแ�ไ��อยตอบสนอง�อการ�องของ�ก จะ�ใ��ก�องมาก�น ปลอบ
ยากมาก�น �งแ��จะเฉยมาก�น�กเ�อ�ก�อง �ใ�กลายเ�น vicious cycle และการ�อง�จะ�ไป�
child abuse ใน��ด

 

Child abuse and the antecedents of aggression

Aggression แ�งออกเ�น 3 แ��ม�อ

1. Biology �น�บ genetic, hormone aggression เ�ด�นเองตามธรรมชา� �จ�ย���วน�อยในการ
�ใ�เ�ด child abuse

บางค�งห�งจาก��ก abuse เ�กจะ�องและยอม�นน�อแ� �ง�อ�าเ�น inhibitory signal �ใ�
แ�ห�ดพฤ�กรรม�าว�าวไ� แ�ในขณะเ�ยว�น การ�อง�สามารถกระ�นใ�เ�ดพฤ�กรรม
�าว�าวของแ��วย



10/30/13 Child Physical Abuse

www.ramamental.com/topics/inter2.htm 4/5

2. Situational instigation of aggression and child abuse

สถานะการ�บางอ�างกระ�นใ�เ�ด aggression เ�น ความเ�บปวด ความไ�สมห�ง ความ�ดสน
ภาวะ�กคาม การ�ก�งเ�ยจ �งสามารถอ�บาย�า�ไม���การของ Child abuse ใน lower
socioeconomic �ง�ง

นอกจาก��อแ�� abuse �ก �กจะ�ความ�ด�า�ก�น ประสง��าย�อ�าน �าทายตนเอง �ด�า
�กโตพอ�จะ�และไ��บผลตอบแทนจาการ�อความ�คาญ การเ�นภาระ การ�าทาย�อแ� �ง
เห�า��ใ��อแ��ความโกรธ�อ�กมาก�น

เ�อ�กษา Personality ของ�อแ�� abuse �ก�บ�อแ��วๆไป พบ�าไ��ความแตก�าง�น แ�โดย
�วไปแ�ว�อแ�� abuse �ก�ก�ความคาดห�ง�ง�า�กจะ�ประสาไ�แ�ว ควร�อะไรบางอ�างไ�
แ�ว �งความคาดห�ง��ดเ�อนจากความจ�ง� �ใ�เ�ดการลงโทษ��นแรง การป�บ cognitive
ของ�อแ�ใน�วน�จะ�วยลดการเ�ด child abuse ลงไ� ในแ� Psychotherapeutic model จะ�งใ�
�อแ�เ�าใจอารม�ตนเอง เ�าใจ anxiety และ conflict ของตนเองมากก�า

�จ�ย���ญ�กอ�างห�งของ�อแ�� abuse �ก�อ self esteem แ�� abuse �ก จะตกอ�ใน
vicious cycle �อ แ�� low self esteem จะ�ความโกรธอ�าง�นแรง�อพฤ�กรรมเ�ยงเบนบาง
อ�างของ�ก �ใ�เ�ดการลงโทษ��นแรง �วยการ��าย�างกาย �ง�ใ�แ�เอง��ก�ดและ�
negative self image มาก�น และ�ภาวะ low self esteem มาก�น และเ�ดวนเ�ยน�นเ�น vicious
cycle

เ�อง self esteem เ�นเ�อง�แ�ยากเพราะเ�ยว�อง�บ�สมรส �งคม และ�อแ�ของ�อแ�� abuse
�กเอง �ง�นการแ�ไข�ญหา�ควร�งไป�การแยกแยะความ�เ�จและ�มเหลวของ�กออกจาก
ของ�อแ� เ�น �กบางคน�มเหลว เพราะ�งคงแสดงพฤ�รกรม�ไ�เหมาะสมบางอ�าง แ�แ�อาจ
ประสบความ�เ�จ�ไ�โ�ตอบ ห�อโกรธอ�าง�นแรง�อพฤ�กรรม�น �ใ�ห�ด vicious cycle
ไ�

3. Social learning Antecedent of aggression and child abuse

�จ�ย�าน�งคม�งเส�มความ�นแรงไ�โดย บาง�งคมยอม�บความ�นแรง�ปแบบ� ห�อใ�ความ�นแรง
แ�วไ� reward เ�น �สมรสยอม�บการกระ�� �แ�ว�ใ���ก��นาจ �แ�ว�ใ� self esteem ��น
�แ�วไ� sadistic pleasure ห�อ�แ�วไ�เ�น�ก�องไ��อนวอนขอโทษ ห�อแสดงความ�ก�อแ� �ญญา
�าจะไ���ด�ก �งเห�า��งเส�มใ�เ�ดความ�นแรงมาก�น

นอกจาก�ความ�าว�าว�งไ�มาจากการเ�ยนแบบ เ�ก��ก�โทษทาง�างกายอ�าง�นแรงห�อ�ก
physical abuse �แนวโ�ม�งก�าคน�วไป�จะเ�น�อแ�� abuse �ก �ง�นการ�กษาเ�ก��ก abuse
นอกจากจะ�วยใ�เขา�บ�อ�บความเ�บปวด�ไ��บแ�ว �ง�วย�อง�นการกลายเ�น�อแ�� abuse �ก
ในอนาคต�ก�วย

การสอนใ�เ�กเ�าใจระเ�ยบ��ย ควรใ���แยกแยะ�าอะไร��งคมยอม�บและไ�ยอม�บ อะไรเ�น�ง�
�ก อะไรเ�น�ง��ด มากก�าใ���ลงโทษทาง�างกาย

Clinical consideration

เ�ก��ก abuse �กมา�อง�กเ�น�วยเ�อง ตก�นใด ตกจากโ�ะเ�ยง การใ�ประ��ของ�อแ�อาจ�ง�
�เห�ผล แ�การตรวจ�างกาย�กไ�ไป�วย�น และ�กตรวจเจอ�องรอยการบาดเ�บเ�าๆ�วย บางค�ง
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ค� เ�อน�านอาจเ�นคนแ�งแ�ห�วยงาน��แลเ�ก ห�อแพท�อาจตรวจพบขณะตรวจ�างกาย�วๆไป

เ�ก��ก abuse �กไ��าเ�ง แยก�ว ��ญหาพฤ�กรรม ��ญหาการเ�ยน ��า�หวาดก�ว�อแ� �
�กษณะผอม ขาดสารอาหาร �สกปรกไ�ไ��บการ�แลเอาใจใ�

Primary Prevention

เ�นการ�อง�นในก�มเ�ยง แ��ากระ�ในครอบค�ว�เ�ด child physical abuse แ�วจะเ�นการ�กษา
มากก�า การ�อง�นจะเ�นการเ�ม coping skill แ��อแ� เ�ม self esteem �งเส�มใ�� support group
�ง�งเห�า� จะ�วยลดความเ�ยงในการเ�ด physical abuse ไ�

บทส�ป

Child Physical abuse เ�น�ญหาเ�ง�วน�ควรเ�งแ�ไข เพราะนอกจากจะ�ใ�เ�กสามารถ�บ�อ�บ
ความเ�บปวดแ�ว �งเ�นการ�อง�นไ�ใ�เ�กกลายเ�น�ให�� abuse �ก�อไป การสอนระเ�ยบ��ย
�วยการบอก�ง�ง��งคมยอม�บและไ�ยอม�บเ�นการเหมาะสมก�า การลงโทษทางกาย �งจะ�ใ�
เ�ดผลเ�ย�างๆ ตามมามากมาย

Reference

1. Child abuse and agenda for action Edited by George Gerbner, Catherine J.Ross Edward
Zigler, Oxford University press 1980.

2. Basic Child Psychiatry 6th edition, Philip Barker
3. Child and Adolescent Psychiatry, A comprehensive Textbook 2nd Edition Melvin Lewis.


