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ส ำหรบัแผน่พบั "กำรคุม้ครองเดก็ -- หนำ้ทีข่องเรำทกุคน" 

 

กำรคุม้ครองเด็ก -- หนำ้ทีข่องเรำทุกคน 

 

กำรเติบโตและพัฒนำกำรของเด็กต้องอำศัยควำมรักจำกผู้ปกครองและผู้ดูแล ตลอดจนกำรดูแลและ 

กำรอบรมบ่มนิสัยที่เหมำะสม หำกควำมปลอดภัยหรือสุขภำพทำงร่ำงกำยและทำงจิตใจ 

ถูกท ำร้ำยหรือถูกละเลยจำกผู้ปกครองหรือผู้ดูแลจะส่งผลร้ำยต่อเด็ก ผลกระทบเหล่ำนี้กลำยเป็น 

กำรท ำร้ำยเด็กหนักหนำมำกกว่ำโดนกระท ำจำกผู้อื่น ในทำงกำยภำพ เด็กที่ถูกท ำร้ำย/ 

ถูกทำรุณกรรมไม่เพียงจะต้องทนทุกข์จำกกำรบำดเจ็บทำงร่ำงกำย แต่ยังมีอันตรำยต่อกำรท ำงำน 

ของร่ำงกำยและพัฒนำกำรทำงสติปัญญำในระดับที่แตกต่ำงกันอีกด้วย ซึ่งในกรณีร้ำยแรงอำจ 

ส่งผลถึงชีวิต จำกกำรพูดคุยทำงจิตวิทยำและเชิงสังคม ปัญหำจะเกิดขึ้นกับพฤติกรรม อำรมณ์ 

กำรรับรู้ และควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลของเด็ก หำกปัญหำเหล่ำนี้ไม่ได้รับกำรจัดกำร 

อย่ำงเหมำะสม อำจสร้ำงควำมบอบช้ ำให้แก่เด็ก และอำจกระทบต่อกำรเลี้ยงดูและลักษณะ 

กำรอบรมบ่มนิสัยเด็ก ซึ่งเป็นต้นเหตุของปัญหำที่อำจเกิดขึ้นกับคนรุ่นถัดไป  

 

กำรปกป้องเด็กจำกกำรท ำร้ำยและกำรทำรุณกรรมไม่ใช่สิทธิของเด็กเท่ำน้ัน แต่ยังเป็น 

ควำมรับผิดชอบของผู้ปกครอง/ผู้คุ้มครอง ผู้ดูแลเด็กเหล่ำนั้น และสังคมอีกด้วย ไม่ว่ำเด็ก 

จะมีเพศ อำยุ เช้ือชำติ ภำษำ ศำสนำ สถำนะกำรพ ำนักอำศัย สภำวะสุขภำพ สมรรถภำพ หรือ 

พฤติกรรมใดก็ตำม ผู้ปกครองและทุกภำคส่วนควรสร้ำงควำมมั่นใจในควำมปลอดภัยทำงร่ำงกำย 

และทำงจิตใจของเด็กเท่ำที่ท ำได้ ในกำรป้องกันกำรทำรุณกรรมเด็ก 

 

กำรทำรณุกรรมเด็กคืออะไร 

 

ในควำมหมำยกว้ำง ๆ กำรทำรุณกรรมเด็กนิยำมไว้ว่ำเป็นกำรกระท ำหรือกำรกระท ำละเลยใด ๆ  

ที่เป็นอันตรำยหรือบ่ันทอนสุขภำพและพัฒนำกำรทำงร่ำงกำย/ทำงจิตใจของบุคคลที่อำยุต่ ำกว่ำ  

18 ปี 

 

กำรทำรุณกรรมเด็กเป็นกำรกระท ำผิดโดยบุคคลที่มีคุณลักษณะ (เช่น อำยุ สถำนภำพ ควำมรู้ 

รูปแบบองค์กร) อยู่ในฐำนะที่มีอ ำนำจแตกต่ำงกันซึ่งท ำให้เด็กมีควำมเสี่ยงสูง บุคคลเหล่ำนั้น 

รับผิดชอบในกำรเล้ียงดูและกำรควบคุมดูแลเด็ก หรือรับบทบำทในกำรเลี้ยงดูและกำรควบคุม 

ดูแลเด็ก เน่ืองจำกสถำนะ/อัตลักษณ์ของบุคคลดังกล่ำว ในกรณีกำรล่วงละเมิดทำงเพศเด็ก 

จะนับรวมบุคคลอื่นที่อยู่ในฐำนะที่มีอ ำนำจแตกต่ำงกันกับเด็ก บุคคลเหล่ำน้ีคือผู้ที่อำจจะรู้จัก 

หรือไม่รู้จักเด็ก ซึ่งเป็นได้ทั้งผู้ใหญ่หรือผู้เยำว์ 
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ประเภทของกำรท ำรำ้ยและกำรทำรณุกรรม 

 

(1) กำรท ำร้ำย/กำรทำรณุกรรมทำงรำ่งกำย 

หมำยถึงกำรท ำให้เด็กได้รับบำดเจ็บหรือควำมเจ็บปวดทำงร่ำงกำยด้วยกำรใช้ก ำลังหรือวิธีอื่น (เช่น 

กำรต่อย กำรเตะ กำรตีด้วยวัตถุ กำรท ำให้เด็กได้รับสำรพิษ กำรท ำให้ขำดอำกำศหำยใจ 

กำรท ำให้เป็นแผลไหม้ กำรเขย่ำทำรก 

หรือกำรสร้ำงเรื่องว่ำผู้อื่นมีอำกำรผิดปกติเพื่อเรียกร้องควำมสนใจ) โดยมีกำรรับรู้ชัดแจ้ง 

หรือควำมสงสัยที่สมเหตุสมผลว่ำกำรบำดเจ็บดังกล่ำว 

ถูกกระท ำให้ได้รับควำมทุกข์โดยไม่ใช่เหตุบังเอิญ 

 

 

ข้อมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับกำรท ำร้ำย/กำรทำรุณกรรมทำงร่ำงกำยมีดังนี้ 

 

ตัวบ่งชีท้ี่เป็นไปไดเ้กีย่วกับกำรท ำรำ้ย/กำรทำรณุกรรมทำงรำ่งกำย 

 

ตัวบ่งชีท้ำงรำ่งกำย 

 รอยฟกช้ ำ บำดแผลจำกของมีคม รอยกัด แผลไหม้ แผลน้ ำร้อนลวก กระดูกแตกหัก  

กำรบำดเจ็บภำยใน หรือกำรบำดเจ็บอื่น ๆ ที่ไม่น่ำเกิดขึ้นโดยบังเอิญ 

 รอยที่มือ ข้อมือ ขำ ข้อเท้ำ ท้อง และเอวที่บ่งบอกว่ำเด็กอำจถูกมัด 

 รอยฟกช้ ำหรือกำรบำดเจ็บทั้งใหม่และเก่ำที่บ่งบอกว่ำเด็กอำจได้รับบำดเจ็บหลำยครั้ง 

 เด็กดูอิดโรยและอ่อนเพลียมำก หรือมีอำกำรผมร่วงหรือภำวะซึมเศร้ำ  

 

ตัวบ่งชีท้ำงพฤติกรรม 

 ค ำอธิบำยสำเหตุ/ล ำดับเหตุกำรณ์กำรบำดเจ็บของเด็กที่ระบุโดยผู้ปกครอง/ผู้ดูแล/เด็ก 

ไม่น่ำเชื่อถือ/ขัดแย้ง หรือไม่สอดคล้องกับกำรบำดเจ็บที่ได้รับ 

 ควำมบกพร่องหรือควำมล่ำช้ำในกำรขอค ำแนะน ำทำงกำรแพทย์แก่เด็กที่บำดเจ็บ  

 เสื้อผ้ำที่เด็กสวมใส่เพื่อปกปิดร่ำงกำยมีจ ำนวนมำกเกินไป  

 เด็กแสดง/เลียนแบบสถำนกำรณ์กำรท ำร้ำย/กำรทำรุณกรรมในกำรเล่นหรือพฤติกรรมในชีวิตประ

จ ำวัน 

 

 

กำรบำดเจ็บตอ่ศรีษะจำกกำรถกูกระท ำทำรณุ (ก่อนหนำ้นีเ้รยีกกันวำ่ 

"กลุม่อำกำรทำรกถูกเขย่ำ") 

 กำรบำดเจ็บต่อศีรษะจำกกำรถูกกระท ำทำรุณ (ก่อนหน้ำน้ีเรียกกันว่ำ 

"กลุ่มอำกำรทำรกถูกเขย่ำ") อธิบำยกำรบำดเจ็บสำหัสที่เกิดขึ้นได้เม่ือทำรกหรือ 

เด็กเล็กถูกเขย่ำอย่ำงรุนแรง หรือกำรเจ็บปวดจำกกำรถูกของไม่มีคมกระทบโดย 

กำรตี กำรกระแทก กำรกระชำกอย่ำงแรง ฯลฯ  
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 มีช่องว่ำงระหว่ำงเนื้อเยื่อสมองและกะโหลกมนุษย์ ซึ่งไม่เชื่อมติดกันสนิท เด็กอ่อนมี 

ควำมเสี่ยงสูงเป็นพิเศษ เพรำะสมองยังอ่อนและกล้ำมเนื้อล ำคอยังไม่เจริญเติบโต 

กำรเขย่ำทำรกแรง ๆ ช่ัวครู่ในไม่ก่ีวินำทีด้วยแรงที่เพิ่มขึ้น-ลดลงฉับพลัน 

หรือท ำให้ได้รับแรงจำกของไม่มีคมล้วนเป็นสำเหตุให้สมองที่บอบบำงของทำรกเสียหำย 

ซึ่งส่งผลให้ได้รับบำดเจ็บสำหัส เช่น สมองถูกท ำลำยถำวร ตำบอด ชัก 

หรือกระทั่งเสียชีวิต  

 อำจเกิดขึ้นเมื่อผู้ดูแลแสดงปฏิกิริยำวู่วำมด้วยควำมโกรธหรือหงุดหงิดเพื่อให้ทำรกหยุดร้อง

ไห้ แต่กำรเขย่ำทำรกจะสร้ำงผลตำมมำที่รุนแรง จึงห้ำมรับมือกับทำรกโดยกำรใช้ก ำลัง  

 ส ำหรับรำยละเอียดเก่ียวกับ กำรบำดเจ็บต่อศีรษะจำกกำรถูกกระท ำทำรุณและ 

กำรรับมือกับกำรร้องไห้ไม่หยุดของทำรก กรุณำดูที่เว็บไซต์นี้ของกรมอนำมัย: 

https://www.fhs.gov.hk/english/health_info/child/13041.html 

 ส ำหรับแหล่งข้อมูลเสียงและภำพเก่ียวกับกลุ่มอำกำรทำรกถูกเขย่ำ กรุณำดูที่ 

เว็บไซต์นี้ของกรมอนำมัย: https://www.fhs.gov.hk/tc_chi/mulit_med/ 

000019.html (มีฉบับภำษำจีนกวำงตุ้งเท่ำน้ัน) 

 หำกคุณทรำบหรือสงสัยว่ำลูกน้อยของคุณถูกเขย่ำอย่ำงหนักหรือรุนแรง 

พำลูกน้อยของคุณไปรับกำรตรวจร่ำงกำยโดยทันทีที่โรงพยำบำลของส ำนักงำน 

ก ำกับดูแลโรงพยำบำล อย่ำปกปิดเพรำะควำมละอำย ควำมรู้สึกผิด หรือควำมกลัว  

คุณควรบอกควำมจริงแก่บุคลำกรทำงกำรแพทย์ และให้ลูกน้อยของคุณได้รับ 

กำรรักษำอย่ำงเหมำะสมที่สุด 

 

 

กำรลงโทษทำงกำยถอืเป็นกำรท ำรำ้ย/กำรทำรณุกรรมทำงรำ่งกำยหรอืไม่ 

 กำรลงโทษทำงกำยโดยทั่วไปหมำยถึง กำรตีเด็กให้หลำบจ ำเพื่อเปลี่ยนหรือควบคุม 

พฤติกรรมของเด็ก ในสถำนกำรณ์ส่วนใหญ่ 

กำรที่ผู้ปกครอง/ผู้ดูแลลงโทษทำงกำยกับเด็กเป็นกำรอบรมบ่มนิสัย โดยไม่มีเจตนำท ำร้ำยเด็ก 

อย่ำงไรก็ตำม กำรลงโทษทำงกำย 

ไม่ใช่วิธีที่เหมำะสมหรือได้ผลในกำรอบรมบ่มนิสัยเด็ก เมื่อผู้ปกครอง/ผู้ดูแลอำรมณ์เสีย 

กำรลงโทษอำจบำนปลำยหรือมำกเกินไป จนกลับกลำยเป็นช่องทำงระบำยอำรมณ์ นี่ไม่ใช่ 

แค่ผิดวัตถุประสงค์ในกำรอบรมบ่มนิสัยเด็ก แต่ยังก่อให้เกิดผลตำมมำที่ไม่พึงประสงค์  

นอกจำกสร้ำงบำดแผลทำงร่ำงกำยให้แก่เด็กแล้ว กำรลงโทษทำงกำยจะส่งผลต่อพัฒนำกำร 

ทำงจิตใจของเด็กด้วย เช่น เสียควำมภำคภูมิใจในตนเอง หรือชักน ำให้เด็กมีแนวโน้ม 

ใช้ควำมรุนแรงในกำรแก้ปัญหำ เหนือสิ่งอื่นใด จะส่งผลร้ำยต่อควำมสัมพันธ์ระหว่ำง 

ผู้ปกครองกับเด็กด้วยเช่นกัน 

 กรณีกำรท ำร้ำย/กำรทำรุณกรรมทำงร่ำงกำยหลำย ๆ ครั้งเกิดจำกกำรลงโทษทำงกำยโดยผู้ปกครอง 

ของเด็ก ไม่มีมำตรฐำนแน่นอนที่นิยำมว่ำกำรลงโทษทำงกำยลักษณะใดที่บัญญัติเป็น 

กำรท ำร้ำย/กำรทำรุณกรรมทำงร่ำงกำย บุคลำกรควรประเมินข้อดีของแต่ละกรณี กำรพิจำรณำ 

เบ้ืองต้นคือกำรท ำร้ำยและผลกระทบที่เป็นไปได้ที่เกิดขึ้นต่อสุขภำพและพัฒนำกำรทำงร่ำงกำย/ทำง

จิตใจของเด็กในทำงพฤติกรรมมำกกว่ำว่ำผู้ปกครอง/ผู้ดูแลมีเจตนำท ำร้ำยเด็ก 

https://www.fhs.gov.hk/english/health_info/child/13041.html
https://www.fhs.gov.hk/tc_chi/mulit_med/000019.html
https://www.fhs.gov.hk/tc_chi/mulit_med/000019.html
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หรือไม่ 

 

เด็กที่ถกูท ำรำ้ย/ถูกทำรณุกรรมทำงรำ่งกำยจะมีผลกระทบใด 

 เด็กที่ถูกท ำร้ำย/ถูกทำรุณกรรมทำงร่ำงกำยไม่เพียงจะต้องทนทุกข์จำกบำดแผลและ 

ควำมเจ็บปวดในใจ แต่ยังมีอันตรำยต่อกำรท ำงำนของร่ำงกำยและพัฒนำกำร 

ทำงสติปัญญำในระดับที่แตกต่ำงกันอีกด้วย ซึ่งในกรณีร้ำยแรงอำจส่งผลถึงชีวิต  

 นอกจำกนี้ ปัญหำจะเกิดขึ้นกับพฤติกรรม อำรมณ์ กำรรับรู้ และควำมสัมพันธ์ระหว่ำง 

บุคคลของเด็ก หำกปัญหำเหล่ำนี้ไม่ได้รับกำรจัดกำรอย่ำงเหมำะสม จะส่งผลต่อ 

กำรเติบโตของเด็กตลอดจนสร้ำงควำมบอบช้ ำ ปัญหำดังกล่ำวอำจส่งผลต่อกำรเลี้ยงดู 

และลักษณะกำรอบรมบ่มนิสัยเด็ก ที่เป็นต้นเหตุของปัญหำที่อำจเกิดขึ้นกับคนรุ่นถัดไป 

 

 

(2) กำรล่วงละเมดิทำงเพศ 

  หมำยถึงกำรบังคับหรือกำรล่อลวงเด็กให้ร่วมกำรกระท ำทำงเพศใด ๆ เพื่อกำรแสวงหำ 

ประโยชน์หรือกำรล่วงละเมิดทำงเพศ และเด็กไม่ยินยอม หรือไม่เข้ำใจถ่องแท้ หรือ 

ไม่รู้เรื่องกำรกระท ำทำงเพศที่เกิดขึ้นกับตนเอง เน่ืองจำกควำมไม่เจริญเต็มวัย 

ด้ำนจิตใจ  

 กำรกระท ำทำงเพศนี้ประกอบด้วยพฤติกรรมที่มีหรือไม่มีกำรสัมผัสร่ำงกำยเด็ก 

โดยตรง (เช่น กำรข่มขืน กำรร่วมเพศทำงปำก กำรล่อลวงเด็กเพื่อให้บุคคลอื่น 

ส ำเร็จควำมใคร่/กำรเปิดเผยอวัยวะเพศของเด็ก กำรผลิตสื่อลำมกอนำจำร ฯลฯ) 

  กำรล่วงละเมิดทำงเพศประกอบด้วยกำรหลอกล่อเด็กด้วยสิ่งตอบแทนหรือวิธีกำรอื่น ๆ 

นอกจำกนี้รวมถึงกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์โดยจงใจ และ/หรือกำรเชื่อมโยงทำงอำรมณ์ 

กับเด็กด้วยวิธีกำรต่ำง ๆ เพื่อให้เด็กไว้วำงใจโดยมีเจตนำที่จะล่วงละเมิดทำงเพศเด็ก 

(เช่น กำรติดต่อสื่อสำรกับเด็กผ่ำนโทรศัพท์มือถือหรืออินเทอร์เน็ต) 

  กิจกรรมทำงเพศโดยสมยอมระหว่ำงเยำวชนกับบุคคลอื่น อำจเก่ียวข้องกับ 

กำรแสวงหำประโยชน์ทำงเพศโดยบุคคลที่มีคุณลักษณะอยู่ในฐำนะที่มีอ ำนำจ 

ต่อเยำวชน   

 

 

ข้อมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับกำรล่วงละเมิดทำงเพศมีดังนี้ 

 

เรือ่งเทจ็เทยีบกับเรือ่งจรงิเกีย่วกับกำรลว่งละเมดิทำงเพศ 

เรือ่งเทจ็ เรือ่งจรงิ 

 ลักษณะกำรล่วงละเมิดทำงเ

พศคือกำรข่มขืน 

กำรมีเพศสัมพันธ์ 

ระหว่ำงเครือญำติ 

 นอกเหนือจำกพฤติกรรมน่ำรังเกียจเหล่ำนี้ กำรกระท ำ 

บำงอย่ำงโดยไม่มีกำรสัมผัสร่ำงกำย เช่น กำรแสดงลำมก 

อนำจำร กำรล่อลวงเด็กเพื่อให้บุคคลอื่นส ำเร็จควำมใคร่/ 

กำรเปิดเผยอวัยวะเพศของเด็ก หรือแสดงท่ำทำงลำมก 
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กำรกระท ำอนำจำร อนำจำร/ดูกิจกรรมทำงเพศของผู้อื่น/ภำพยนตร์ วิดีโอ 

หรือสิ่งพิมพ์ลำมก ฯลฯ กำรผลิตสื่อลำมก ฯลฯ 

เป็นกำรกระท ำด้ำนกำรล่วงละเมิดทำงเพศเช่นกัน 

กำรล่วงละเมิดทำงเพศยังรวมไปถึงกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ 

โดยจงใจ/กำรเชื่อมโยงทำงอำรมณ์กับเด็กด้วยวิธีกำรต่ำง ๆ 

เพื่อให้เด็กไว้วำงใจโดยมีเจตนำที่จะล่วงละเมิดทำงเพศเด็ก (เช่น 

ติดต่อสื่อสำรกับเด็กผ่ำนโทรศัพท์มือถือหรืออินเทอร์เน็ต) 

แม้แต่กับกิจกรรมทำงเพศโดยสมยอมระหว่ำงเยำวชนกับ 

บุคคลอื่นก็อำจถือเป็นกำรล่วงละเมิดทำงเพศเช่นกัน 

หำกเก่ียวข้องกับกำรแสวงหำประโยชน์ทำงเพศโดยบุคคลที่มีลัก

ษณะอยู่ในฐำนะที่มีอ ำนำจต่อเยำวชน  

 เด็กถูกล่วงละเมิด 

ทำงเพศโดย 

คนแปลกหน้ำเท่ำน้ัน 

 ในกรณีส่วนใหญ่ผู้กระท ำผิดรู้จักเด็ก พวกเขำเป็นบุคคล 

ที่มีอ ำนำจที่เด็กไว้วำงใจและรัก 

ทั้งยังอำจเป็นได้แม้แต่ญำติของเด็ก 

ผู้กระท ำผิดมักจะท ำให้เด็กยอมมีเพศสัมพันธ์ 

หรือร่วมเพศด้วยกำรเกลี้ยกล่อม สิ่งตอบแทน เล่ห์เหลี่ยม 

หรือแม้แต่กำรบีบบังคับ 

 เด็กผู้หญิงเท่ำนั้น 

ที่ถูกล่วงละเมิด 

ทำงเพศ 

 เด็กผู้ชำยก็ตกเป็นเหยื่อกำรล่วงละเมิดทำงเพศได้เช่นกัน 

โดยผู้กระท ำผิดเพศเดียวกันหรือเพศตรงข้ำม 

 

ตัวบ่งชีท้ี่เป็นไปไดเ้กีย่วกับ กำรล่วงละเมดิทำงเพศ 

เด็กส่วนใหญ่ที่ถูกล่วงละเมิดทำงเพศไม่สำมำรถ ไม่เต็มใจ หรือกลัวที่จะเปิดเผยประสบกำรณ์ 

กำรถูกล่วงละเมิดของตนเอง พวกเขำอำจถูกโน้มน้ำวหรือขู่เข็ญโดยผู้กระท ำผิดว่ำต้องไม่ 

บอกใครเก่ียวกับเรื่องนี้ เด็กที่ถูกล่วงละเมิดทำงเพศอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงทำงพฤติกรรม อำรมณ์ 

หรือร่ำงกำย ผู้ใหญ่ต้องตระหนักถึงตัวบ่งชี้ต่อไปนี้ของเด็ก  

 

ตัวบ่งชีท้ำงรำ่งกำย 

 กำรบ่นเก่ียวกับกำรเจ็บปวด กำรบวม หรืออำกำรคันบริเวณอวัยวะเพศ 

 กำรควบคุมกำรขับถ่ำยอุจจำระและปัสสำวะไม่ดี แม้ว่ำฝึกเข้ำห้องน้ ำแล้ว 

 กำรติดเชื้อในทำงเดินปัสสำวะซ้ ำ ๆ 

 โรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์ 

 กำรตั้งครรภ์ 
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ตัวบ่งชีท้ำงพฤติกรรม 

 กำรรู้เก่ียวกับพฤติกรรมเรื่องเพศหรือทำงเพศที่เกินควำมคำดคิดส ำหรับวัยของเด็ก 

 เด็กแสดงควำมสนใจเป็นพิเศษเก่ียวกับอวัยวะของผู้ใหญ่ หรือสัมผัสอวัยวะที่ไวต่อ 

ควำมรู้สึกซ้ ำ ๆ 

 เด็กแสดง/เลียนแบบสถำนกำรณ์กำรล่วงละเมิดทำงเพศในกำรเล่นหรือพฤติกรรมในชีวิต 

ประจ ำวัน 

 เด็กที่โตแล้วซึ่งนอนเตียงเดียวกับพ่อแม่เพศตรงข้ำมกับตนเองจนติดเป็นนิสัย 

 เด็กที่มีควำมสำมำรถในกำรดูแลตนเองอย่ำงเพียงพอ ซึ่งผู้ดูแลมักเอำใจใส่ 

เรื่องสุขอนำมัย/กำรดูแลส่วนบุคคลของเด็กคนดังกล่ำว (เช่น กำรอำบน้ ำ 

กำรท ำควำมสะอำดหลังเข้ำห้องน้ ำ กำรเปลี่ยนเสื้อผ้ำ ฯลฯ) 

 กำรส ำเร็จควำมใคร่มำกเกินไป  

 กลัวสุดขีดเม่ือโดนทิ้งให้อยู่ล ำพัง ไม่ยอมสบตำผู้อื่น 

 ต่อต้ำนอย่ำงยิ่งในกำรอยู่ที่ใดที่หน่ึงกับใครบำงคน/เพศที่เฉพำะเจำะจง/บุคคลที่มี 

บุคลิกลักษณะบำงอย่ำง 

 ฝันร้ำย นอนหลับหลับสนิทยำก หรือนอนไม่หลับบ่อยครั้ง  

 ซึมเศร้ำ รู้สึกด้อยคุณค่ำ และแม้แต่ท ำร้ำยตัวเอง หรือมีแนวโน้มฆ่ำตัวตำย  

 ปัญหำพฤติกรรม (เช่น อะนอเร็กเซีย/บูลิเมีย โรคอ้วน กำรท ำร้ำยตัวเอง 

กำรหนีออกจำกบ้ำน กำรฆ่ำตัวตำย ควำมส ำส่อน กำรติดสุรำ และกำรติดสำรเสพติด)  

 

ตัวบ่งชี้ข้ำงต้นใช้ส ำหรับกำรอ้ำงอิงเท่ำน้ัน หำกพบตัวบ่งชี้ใด ๆ ข้ำงต้นแนะน ำให้ 

ด ำเนินกำรส ำรวจเพิ่มเติม 

 

ฉันควรท ำอย่ำงไรหำกฉนัสงสยัว่ำเดก็ถูกลว่งละเมดิทำงเพศ 

ควรท ำ ไม่ควรท ำ 

 วำงตัวอย่ำงสุขุมและไว้ใจได้  ร้อนใจเกินไป มีกิริยำท่ำทำง 

เอนเอียง/เคลือบแคลงสงสัย  

 พูดคุยกับเด็กในสภำพแวดล้อมที่ปลอดภัย  ให้ข้อคิดเห็นเชิงตัดสิน 

 สนับสนุนให้เด็กเปิดเผยสิ่งที่เกิดขึ้น 

เพื่อให้เข้ำใจสถำนกำรณ์ 

 ถำมค ำถำมสมมติหรือค ำถำมชักน ำ  

 ยืนยันกับเด็กว่ำคุณเข้ำใจควำมรู้สึกและ 

จะจัดกำรปัญหำอย่ำงจริงจัง 

 

 

ไม่แยแส/เฉยชำ 

 ยืนยันกับเด็กว่ำก ำลังท ำสิ่งที่ถูกต้อง 

ในกำรเปิดเผยเหตุกำรณ์กำรล่วงละเมิดทำงเพศ 

  

 ให้เด็กรู้ว่ำกำรล่วงละเมิดทำงเพศเป็นเรื่องผิด 

และไม่ควรเก็บเป็นควำมลับ  
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 ให้เด็กรู้ว่ำไม่ใช่ควำมผิดของตนเอง 

ที่ถูกทำรุณทำงเพศ 

  

 

หำกเดก็เปดิเผยกำรถูกล่วงละเมดิทำงเพศ 

ควรท ำ ไม่ควรท ำ 

 ขอควำมช่วยเหลือ 

จำกผู้เชี่ยวชำญโดยทันที  

เช่น นักสังคมสงเครำะห์ 

ต ำรวจ หรือแพทย์ ฯลฯ  

 ว่ำกล่ำวหรือต ำหนิผู้ท ำควำมผิดต่อหน้ำ 

  เด็ก ขอให้เด็กปกปิดเหตุกำรณ์เพรำะกลัว 

ผลที่ตำมมำของกำรเปิดเผย 

  ต ำหนิเด็กว่ำให้ท่ำ/ 

ยอมให้คนอื่นร่วมเพศกับตนเอง  

  ไต่ถำมสิ่งที่เด็กพูด 

 

ในกรณทีีส่งสยั 

 คุณสำมำรถขอควำมช่วยเหลือจำกผู้เชี่ยวชำญ เช่น นักสังคมสงเครำะห์ ต ำรวจ 

หรือแพทย์ ฯลฯ 

 

ป้องกนักำรลว่งละเมดิทำงเพศไดอ้ย่ำงไร 

 ให้เด็กท ำควำมเข้ำใจเรื่องต่อไปนี้ 

 ผู้กระท ำผิดอำจเป็นคนแปลกหน้ำหรือคนที่เด็กรู้จัก 

 อวัยวะบำงอย่ำง เช่น หน้ำอก อวัยวะเพศ ฯลฯ เป็นของสงวน ห้ำมคนอื่นแตะต้อง 

 เด็กเป็นเจ้ำของร่ำงกำยของตนเอง ซึ่งมีสิทธิ์ปฏิเสธกำรขอสัมผัสในทำงไม่ดี 

หรือมุ่งร้ำยของคนอื่น (รวมถึงพ่อแม่และญำติ) 

 เด็กสำมำรถปฏิเสธโดยใช้หลำยวิธี เช่น ส่ำยหัว บอกว่ำ "ไม่" อย่ำงหนักแน่น กรีดร้อง 

วิ่งหนี ฯลฯ หรือขอควำมช่วยเหลือจำกคนอื่นโดยทันที 

 กำรล่วงละเมิดทำงเพศเป็นกำรกระท ำที่ไม่เหมำะสมและไม่ควรเก็บไว้เป็นควำมลับ 

 สนับสนุนให้เด็กขอควำมช่วยเหลือโดยบอกผู้ใหญ่ที่เด็กไว้วำงใจเก่ียวกับประสบกำรณ์ 

กำรล่วงละเมิดทำงเพศหรือกำรแตะเนื้อต้องตัวอย่ำงลับ ๆ ที่รบกวนจิตใจพวกเขำ 

 แม้ว่ำผู้ใหญ่คนดังกล่ำวไม่เชื่อ เด็กก็ควรบอกผู้ใหญ่คนอื่น ๆ ที่ไว้วำงใจจนกว่ำ 

จะมีคนเชื่อและช่วยเหลือตนเอง 

 อย่ำบีบบังคับหรือส่งเสริมให้เด็กกอดหรือจูบญำติ ๆ อย่ำงไม่ต้ังใจ ให้เด็กรับรู้ 

เรื่องกำรเว้นระยะห่ำงทำงสังคมกับผู้อื่น  

 ผู้กระท ำผิดมักจ ำเป็นต้องใช้แรงบังคับเพื่อให้เด็กยอมในกิจกรรมทำงเพศ พวกเขำจะชักจูง 

ให้เด็กท ำกิจกรรมทำงเพศโดยใช้ประโยชน์จำกควำมไว้วำงใจของเด็กและกำรไว้เน้ือ 

เชื่อใจคนอื่น ผู้ปกครองควรดูแลบุตรหลำนของตนเองเพื่อให้แน่ใจถึงควำมพึงพอใจทำงอำรมณ์ 

และหมั่นจับตำมองคนรู้จักเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้กระท ำผิดฉวยโอกำสกับเด็ก  

 ผู้ปกครองควรปฏิบัติต่อร่ำงกำยของบุตรหลำนอย่ำงเคำรพและใส่ใจ 
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บุตรหลำนจึงจะสำมำรถเรียนรู้และขอให้คนอื่นเคำรพร่ำงกำยของตนในลักษณะที่คล้ำยคลึงกัน  

 สื่อสำรกับเด็กและสนับสนุนให้ถำมค ำถำมหรือบอกเล่ำประสบกำรณ์ อธิบำยให้ฟังว่ำควร 

บอกคุณหรือผู้ใหญ่คนอื่นที่เชื่อถือได้ หำกเด็กถูกล่วงละเมิดทำงเพศ 

 

 

(3) กำรละเลย 

หมำยถึงกำรขำดกำรเอำใจใส่ด้ำนควำมจ ำเป็นพื้นฐำนของเด็กในลักษณะที่รุนแรงหรือเกิดขึ้นซ้ ำ ๆ 

ซึ่งเป็นอันตรำยหรือบ่ันทอนสุขภำพหรือพัฒนำกำรของเด็ก 

กำรละเลยอำจเกิดขึ้นในลักษณะต่อไปนี้ 

(ก)  ทำงร่ำงกำย (ประกอบด้วยควำมบกพร่องในกำรจัดหำอำหำร/เสื้อผ้ำ/ที่อยู่อำศัยที่จ ำเป็น 

ควำมบกพร่องในกำรป้องกันกำรบำดเจ็บ/ควำมทุกข์ทำงร่ำงกำย กำรขำด 

กำรควบคุมดูแลที่เหมำะสม กำรปล่อยเด็กเล็กทิ้งไว้โดยไม่มีคนดูแล กำรจัดเก็บยำ 

อันตรำยอย่ำงไม่เหมำะสมอันส่งผลให้เด็กกลืนกินโดยไม่ต้ังใจ หรือกำรปล่อยให้เด็ก 

อยู่ในสภำพแวดล้อมที่มีกำรใช้ยำอันส่งผลให้เด็กสูดดมยำอันตรำย) หรือ 

(ข)  ทำงกำรแพทย์ (ประกอบด้วยควำมบกพร่องในกำรจัดหำกำรดูแลทำงกำรแพทย์ 

หรือสุขภำพจิตที่เหมำะสมส ำหรับเด็ก) หรือ 

(ค)  ทำงกำรศึกษำ (ประกอบด้วยควำมบกพร่องในกำรให้กำรศึกษำหรือเพิกเฉย 

ควำมจ ำเป็นทำงศึกษำ/กำรฝึกฝนที่เกิดขึ้นจำกควำมทุพพลภำพของเด็ก) 

 

 

ข้อมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับกำรละเลยมีดังนี้ 

 

ส ำหรบัพฒันำกำรทีด่ตีอ่สขุภำพของเดก็ ควำมจ ำเปน็พื้นฐำนต่อไปนีต้อ้งไดร้บั 

กำรตอบสนอง 

 

 อำหำร  

อำหำรที่สมดุลและมีโภชนำกำรเหมำะสมกับพัฒนำกำรตำมวัยและทำงร่ำงกำยของเด็ก 

รวมถึงพฤติกรรมกำรกินที่ดีมีส่วนช่วยด้ำนพัฒนำกำรทำงร่ำงกำยที่เหมำะสมของเด็ก 

 

 สขุอนำมยัและกำรรกัษำควำมสะอำดสว่นบุคคล 

สภำพแวดล้อมของบ้ำนที่เป็นระเบียบเรียบร้อย เสื้อผ้ำที่สะอำดสะอ้ำน เครื่องนุ่งห่ม 

ที่เพียงพอ/เหมำะสมส ำหรับสภำพอำกำศที่หลำกหลำย และกำรดูแลทำงกำรแพทย์ 

หรือสุขภำพจิตที่จ ำเป็น คือสิ่งที่ขำดไม่ได้ส ำหรับพัฒนำกำรด้ำนสุขภำพของเด็ก  

 

 ควำมปลอดภยัในบำ้น 

ในกำรป้องกันอุบัติเหตุ ไม่ควรปล่อยเด็กทิ้งไว้โดยไม่มีคนดูแลที่บ้ำน และควรสร้ำง 

ควำมม่ันใจในสภำพแวดล้อมควำมปลอดภัยในบ้ำน สิ่งของอันตรำย/ยำสำมัญประจ ำบ้ำน 

ควรอยู่ในที่ที่เหมำะสม เพื่อป้องกันไม่ให้เด็กได้รับอันตรำยจำกของเหล่ำนี้ 
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 กำรนอนหลบัพักผอ่น 

กำรจัดหำสภำพแวดล้อมกำรนอนหลับที่สงบและสบำย และกำรส่งเสริมพฤติกรรม 

กำรนอนหลับที่ดีจะช่วยให้มั่นใจว่ำเด็กพักผ่อนเพียงพอตำมควำมจ ำเป็น 

 

 กำรศึกษำ 

กำรให้กำรศึกษำจะเอื้อต่อพัฒนำกำรด้ำนสติปัญญำของเด็ก เด็กที่จ ำเป็นต้องได้รับ 

กำรดูแล/กำรศึกษำเป็นพิเศษควรจัดให้มีกำรประเมิน กำรศึกษำ หรือกำรฝึกฝนที่เหมำะสม 

 

ตัวบ่งชีท้ี่เป็นไปไดเ้กีย่วกับกำรละเลย 

 ในทำงกำยภำพ เด็กอำจแสดงให้เห็นภำวะขำดสำรอำหำร กำรมีน้ ำหนักต่ ำกว่ำเกณฑ์ 

และสัญญำณของพัฒนำกำรทำงร่ำงกำยที่ล่ำช้ำ  

 เด็กทำรก/เด็กก่อนวัยเรียนถูกปล่อยทิ้งไว้ที่บ้ำนโดยไม่มีคนดูแล 

 กำรขำดเรียนบ่อยครั้ง/กำรออกจำกโรงเรียนโดยไม่มีเหตุผล หรือกำรขำดกำรติดต่อ 

กะทันหัน 

 ปัญหำทำงร่ำงกำยหรือควำมจ ำเป็นทำงกำรแพทย์/ทันตกรรมที่ไม่ได้รับกำรดูแล 

 ลักษณะภำยนอกและเสื้อผ้ำที่เปรอะเป้ือนหรือมอมแมม 

 กำรบ่นว่ำหิวอยู่เรื่อย ๆ กำรขอหรือกำรขโมยอำหำร 

 ไม่มีผู้ใหญ่หรือผู้ดูแลที่เหมำะสมที่บ้ำน 

 กำรได้รับสำรพิษ/กำรกลืนกินยำอันตรำยหรือสำรที่เป็นอันตรำยโดยไม่ต้ังใจ 

 ทำรก/เด็กที่เสี่ยงต่อกำรอยู่ในสถำนที่ซึ่งมียำอันตรำยที่ต้องสงสัยหรืออุปกรณ์ในกำรใช้ยำ 

 

ตัวบ่งชีท้ี่เป็นไปไดเ้กีย่วกับผู้ปกครอง/ผูดู้แลทีส่มัพนัธ์กับกำรละเลย 

 ปฏิเสธซ้ ำ ๆ ไม่ให้ผู้อื่นเข้ำใกล้เด็ก หรือกำรห้ำมเด็กไม่ให้สื่อสำรกับบุคลำกรโดยตรง  

 ปล่อยให้เด็กขำดเรียนติดต่อกัน หรือกำรห้ำมไม่ให้เด็กได้รับกำรศึกษำโดยไม่มีเหตุอันควร 

 ห้ำมไม่ให้เด็กเข้ำรับกำรติดตำมหรือกำรตรวจสุขภำพ/ทำงกำรแพทย์โดยไม่มีเหตุอันควร 

 ไม่ขอสูติบัตร/เอกสำรยืนยันตัวตนของเด็กโดยไม่มีเหตุอันควร 

  ใช้ยำอันตรำยที่ต้องสงสัยต่อหน้ำเด็ก 

 

(4) กำรท ำร้ำย/กำรทำรณุกรรมทำงจติใจ 

หมำยถึงลักษณะพฤติกรรมและ/หรือปฏิกิริยำที่เกิดขึ้นซ้ ำ ๆ ระหว่ำงผู้ดูแลกับเด็ก หรือ 

เหตุกำรณ์ร้ำยแรงที่เป็นอันตรำยหรือบ่ันทอนสุขภำพทำงร่ำงกำยและทำงจิตใจของเด็ก 

(รวมถึงพัฒนำกำรทำงอำรมณ์ ทำงสติปัญญำ ทำงสังคม และทำงร่ำงกำย) 

 

 

ข้อมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับกำรท ำร้ำย/กำรทำรุณกรรมทำงจิตใจมีดังนี้ 

 

กำรท ำร้ำย/กำรทำรณุกรรมทำงจติใจสำมำรถสรปุได้ตำมพฤติกรรมดงัตอ่ไปนี้ 
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กำรปฏเิสธ กำรแยกตัว และกำรดหูมิน่ 

กำรละเลยควำมต้องกำรด้ำนอำรมณ์ของเด็ก และกำรไม่มีอำรมณ์ควำมรู้สึกร่วมในกำรสื่อสำรด้วย 

กำรกีดกันเด็กจำกชีวิตทำงสังคมตำมปกติ (เช่น ตั้งข้อจ ำกัดหรือข้อบังคับที่ไม่สมเหตุสมผล 

ในกำรมีปฏิสัมพันธ์กับคนในครอบครัว เพื่อน หรือคนอื่นในสังคม) ติเตียนเด็กอย่ำงเกรี้ยวกรำดเสมอ 

ดุด่ำเด็กอย่ำงไม่มีเหตุผล ท ำให้เด็กขำยหน้ำในที่สำธำรณะล้อเลียนเด็ก และไม่ไยดีต่อเด็ก 

ลดคุณค่ำส่วนบุคคลในตัวเด็ก  

 

กำรขูเ่ข็ญ 

กำรใช้ถ้อยค ำขู่เข็ญและกำรอบรมบ่มนิสัยเด็กอย่ำงเกรี้ยวกรำด 

กำรท ำให้เด็กรู้สึกกลัวและหวำดระแวงอย่ำงมำกว่ำควำมปลอดภัยของตนเองถูกคุกคำมอย่ำงต่อเนื่อง 

(เช่น ขู่ว่ำจะทอดทิ้ง/ปล่อยเด็กไว้ในสถำนกำรณ์อันตรำยหรือน่ำหวำดกลัว 

ตั้งควำมคำดหวังที่เข้มงวดหรือเกินจริงพร้อมทั้งขู่ว่ำจะท ำร้ำย 

หรือท ำอันตรำยหำกเด็กไม่ท ำตำม) 

 

กำรท ำใหเ้ข้ำใจผดิ 

กำรสื่อสำรอย่ำงไม่เหมำะสมกับพัฒนำกำรของเด็ก (เช่น กำรคำดหวังว่ำต้องเก่งตั้งแต่ยังเด็ก 

กำรที่เด็กต้องท ำหน้ำที่แทนบิดำมำรดำ กำรท ำให้เด็กไม่รู้จักโต) กำรขัดขวำงกำรเข้ำสังคม 

และพัฒนำกำรทำงสังคมของเด็กภำยในสภำพแวดล้อมของเด็ก โดยกำรปลูกฝังควำมคิด 

และแนวคิดที่ไม่เหมำะสม/ผิดปกติ (เช่น บีบบังคับให้เด็กยอมจ ำนนต่อพฤติกรรมกำรเล้ียงดู 

ที่มีอ ำนำจเหนือเป็นพิเศษ เจ้ำก้ีเจ้ำกำรหรือจู้จี้จุกจิกกับชีวิตเด็กซึ่งท ำให้เด็กมีควำมคิดเก่ียวกับ 

ผิดชอบชั่วดีผิดเพี้ยนไป ชักจูงให้รู้สึกผิด หรือบ่มเพำะควำมวิตกกังวล) 

 

ตัวบ่งชีท้ี่เป็นไปไดเ้กีย่วกับกำรท ำรำ้ย/กำรทำรณุกรรมทำงจิตใจ 

 ในทำงกำยภำพ เด็กมีน้ ำหนักต่ ำกว่ำเกณฑ์หรือขี้โรค พัฒนำกำรช้ำ เจ็บป่วย 

จำกโรคกำรกินผิดปกติ ควำมรู้สึกไม่สบำยหรืออำกำรทำงกำยภำพที่เกิดจำก 

ควำมผิดปกติทำงจิตใจหรืออำรมณ์ (เช่น ปวดหัว ปวดท้อง ท้องเสีย อำเจียน 

ภูมิแพ้ผิวหนัง ฯลฯ)  

 ในทำงพฤติกรรม เด็กอำจต่อต้ำนกำรติดต่อกับผู้อื่นและโลกภำยนอก แสดงอำกำร 

วิตกกังวล (เช่น กัดเล็บ ดึงผม ดูดนิ้วหัวแม่มือ โขกศีรษะ และโยกตัวจนเป็นนิสัย ฯลฯ) 

กำรปัสสำวะรดที่นอน มีแนวโน้มท ำร้ำยตัวเอง 

 

ตัวบ่งชีท้ี่เป็นไปไดเ้กีย่วกับผู้ปกครอง/ผูดู้แลทีส่มัพนัธ์กับกำรท ำรำ้ย/กำรทำรณุกรรมทำงจิตใจ 

 กำรไม่สนใจหรือไม่แยแสต่อเด็ก มักจะปล่อยเด็กคนใดคนหนึ่งให้โดดเดี่ยว และ 

ทอดทิ้งหรือขู่เข็ญรุนแรง ดุด่ำอยู่เสมอ หรือท ำให้เด็กขำยหน้ำบ่อยครั้ง 

 บ่อยครั้งที่เด็กต้องแบกรับควำมรับผิดชอบของผู้ใหญ่ซึ่งไม่สมกับวัยของเด็ก กำรห้ำมปรำม 

เด็กไม่ให้แสดงควำมคิดเห็น ควำมรู้สึก และควำมประสงค์ กำรสนับสนุนพฤติกรรมเบ่ียงเบน 

หรือพฤติกรรมอำชญำกรรม 
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 กำรลงโทษอย่ำงวิตถำร พฤติกรรมที่คำดเดำไม่ได้  

 กล่ำวโทษคนอื่นซ้ ำแล้วซ้ ำเล่ำเก่ียวกับกำรท ำร้ำย/กำรทำรุณกรรมโดยไม่มีหลักฐำนตำมข้อเท็จจริง 

ท ำให้เด็กต้องด ำเนินกระบวนกำรตรวจสอบซ้ ำโดยไม่จ ำเป็น 

 

กำรปกปอ้งควำมปลอดภยัทำงรำ่งกำยและทำงจติใจของเด็ก 

เด็กต้องได้รับควำมรักและกำรเห็นคุณค่ำ เพื่อให้เติบโตและมีพัฒนำกำรอย่ำงปลอดภัยและ 

สมบูรณ์แข็งแรงในด้ำนร่ำงกำย จิตใจ และสังคม ในขณะเดียวกัน เด็กก็จ ำเป็นที่ต้องเรียนรู้ 

กำรดูแลตัวเองและรับมือกับชีวิตประจ ำวัน เด็กควรมีโอกำสแสดงมุมมองของตนเอง  

สร้ำงภำพลักษณ์และควำมมั่นใจในตัวเองในทำงที่ดี รู้สึกมีตัวตน และพัฒนำควำมสัมพันธ์ 

อันดีระหว่ำงบุคคล 

 

เพื่อให้แน่ใจว่ำพัฒนำกำรด้ำนสุขภำพร่ำงกำยและจิตใจของเด็กเป็นปกติ ผู้ปกครองหรือ 

ผู้ดูแลควรให้กำรดูแล สนับสนุน และส่งเสริมเด็กอย่ำงเพียงพอ กำรเล่น กำรสื่อสำร 

และกำรสัมผัสทำงร่ำงกำยที่เหมำะสมก็ส ำคัญเช่นกัน เมื่อเด็กท ำผิดพลำดไป ผู้ปกครอง 

ควรสั่งสอนและชี้แนะด้วยควำมอดทน นี่เป็นสิ่งส ำคัญอย่ำงยิ่งต่อพัฒนำกำรของเด็ก 

ด้ำนควำมมั่นใจในตนเอง กำรคุมอำรมณ์ ควำมยืดหยุ่น รวมถึงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคล 

ในแง่ดีและไว้วำงใจในอนำคต 

 

 

เรำท ำอะไรไดบ้้ำงเพือ่ชว่ยเด็กที่ถกูท ำรำ้ย/ถูกทำรณุกรรมและผู้กระท ำผดิ 

 

  เม่ือสงสัยว่ำควำมปลอดภัยทำงร่ำงกำยและทำงจิตใจของเด็กถูกคุกคำมหรือถูกท ำร้ำย 

ต้องจริงจังในกำรส ำรวจตรวจค้นสถำนกำรณ์และขอควำมช่วยเหลือโดยเร็วที่สุด 

  เด็กที่ถูกท ำร้ำย/ถูกทำรุณกรรมอำจกังวลเก่ียวกับผลที่ตำมมำจำกกำรเปิดเผย 

เหตุกำรณ์ เด็กชนกลุ่มน้อยบำงคนอำจดูเหมือนว่ำเก็บเนื้อเก็บตัว หรือต่อต้ำนกำรเปิดเผย 

เหตุกำรณ์เพรำะได้รับอิทธิพลจำกภูมิหลังทำงวัฒนธรรม หำกเด็กแสดงควำมกังวลหรือ 

ควำมวิตกใด ๆ ควรท ำควำมเข้ำใจควำมรู้สึกของเด็ก และให้ควำมช่วยเหลือเด็กเท่ำที่ท ำได้ 

เพื่อบรรเทำควำมกังวล นอกจำกนี้ เด็กควรได้รับกำรสนับสนุนให้เปิดเผยเหตุกำรณ์ 

โดยช่วยให้เด็กเข้ำใจควำมส ำคัญของกำรเปิดเผยเพื่อป้องกันไม่ให้เด็กโดนท ำร้ำยมำกไปกว่ำน้ี 

  ผู้กระท ำผิดย่อมไม่ตระหนักว่ำพฤติกรรมของตนเองอำจมีปัญหำ แม้ว่ำ 

ผู้กระท ำผิดรับรู้ถึงปัญหำ แต่ก็มักจะไม่สำมำรถควบคุมได้หรืออำจไม่ขอควำมช่วยเหลือ 

อย่ำงที่จ ำเป็น ผู้ที่ทรำบเรื่องอำจสนับสนุนให้ขอควำมช่วยเหลือโดยเร็วที่สุด 

  บุคคลหรือครอบครัวใดก็ตำมที่มีปัญหำใหญ่หรือปัญหำเล็กน้อย กำรท ำร้ำย/กำร 

ทำรุณกรรมเด็กอำจส่อแววถึงปัญหำส่วนบุคคลหรือปัญหำครอบครัว กำรทรำบว่ำทุกควำมยำก 

ล ำบำกมีทำงออกเสมอ เด็กที่ถูกท ำร้ำย/ถูกทำรุณกรรมและผู้กระท ำผิดจ ำเป็นต้อง 

ได้รับควำมช่วยเหลือจำกผู้เชี่ยวชำญไม่ต่ำงกันเพื่อรับมือกับควำมยำกล ำบำกที่เผชิญ 

  หวังว่ำทุกคนที่ใส่ใจพัฒนำกำรของเด็กจะสำมำรถสร้ำงควำมตระหนักอย่ำงกระตือรือร้น 

เก่ียวกับปัญหำกำรท ำร้ำย/กำรทำรุณกรรมเด็ก และเยียวยำผลกระทบร้ำยแรงและ 
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ในวงกว้ำงของปัญหำดังกล่ำว 

  หำกพบว่ำเด็กถูกท ำร้ำย/ถูกกระท ำทำรุณกรรม กรุณำติดต่อองค์กรที่เก่ียวข้องหรือ 

สำยด่วนกรมสวัสดิกำรสังคม (โทรศัพท์: 2343 2255) หรือหน่วยบริกำรปกป้องครอบครัว 

และเด็กในเขตกำรปกครองที่เก่ียวข้องโดยเร็วที่สุด 

 

ส ำหรับกำรติดต่อหน่วยบริกำรปกป้องครอบครัวและเด็ก 

https://www.swd.gov.hk/en/index/site_pubsvc/page_family/sub_listofserv/id_familyandc/ 

 

https://www.swd.gov.hk/en/index/site_pubsvc/page_family/sub_listofserv/id_familyandc/

