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แพทย์หญงิสุนย์ี ยอดเยีย่ม

ในปัจจุบันมปัีญหาเรือ่งการถูกทารุณกรรมและการถูกทอดทิ้งของเด็กไมน้่อย โดยทีม่จีำนวน
ซ ึง่ไมไ่ด้รายงานอยูส่ว่นหนึง่ ซ ึง่เป็นผลจากการท ีส่ว่นราชการท ีรั่บผดิชอบไมส่ามารถดูแล
รับผดิชอบได้ อยา่งทัว่ถงึ รวมท้ังคนทัว่ไปเห็นวา่เป็นปัญหาในครอบครัวจงึไมไ่ด้ให้ความ
สำคัญเทา่ท ีค่วร
DSM IV ได้แบง่การถูกทารุณกรรมและการถูกทอดทิ้งไว้ 5 ชนดิคอื

1. Physical abuse of child
2. Sexual abuse of child
3. Neglect of child
4. Physical abuse of adult และ
5. Sexual abuse of adult

ซ ึง่ในท ีน่ ี้จะพูดถงึเฉพาะการถูกทารุณกรรมและถูกทอดทิ้งของเด็กเทา่น้ัน โดยเน้นในแงข่อง

1. ระบาดวทิยา
2. สาเหตุ
3. การวนิจิฉัยและลักษณะทางคลนิคิ
4. พยาธวิทิยาและการตรวจทางห้องปฏบัิตกิาร
5. course and prognonsis

Child abuse and neglect
ปัญหาการถูกทารุณกรรมและการถูกทอดทิ้ง เกดิได้ในเด็กอายุตา่งๆกัน ในเศรษฐานะตา่งๆ
และสัมพันธ์กับปัญหาทางอารมณ์, และอาการทางจติ
เด็กท ีถู่กทารุณกรรมทางรา่งกายและทางเพศจะมปัีญหาทางจติใจได้หลายอยา่งเชน่ วติก
กังวล มพีฤตกิรรมรุนแรง มคีวามคดิหวาดระแวง Post traaumatic stress disorder, ซมึเศร้า
และ เส ีย่งตอ่การฆา่ตัวตายมากขึ้น เด็กท ีม่ปัีญหาถูกทารุณกรรมจะมปัีญหาทางจติมากกวา่
เด็กปกต ิเด็กท ีถู่กทารุณ กรรมทางเพศจะมคีวามเช ือ่มัน่ในตนเองตำ่ มปัีญหาซมึเศร้า ใช้
ยาเสพตดิและ dissociation disorders

ระบาดวทิยา

จากรายงานของ National Committee for the Prevention of Child Abuse ในป ี1992 พบ
วา่มเีด็กถูกทารุณกรรม และทอดทิ้งสงูถงึ 3 ล้านราย, ในสหรัฐมเีด็กตายจากการถูก
ทารุณกรรมและทอดทิ้งประมาณ 2,000 ถงึ 4,000 รายตอ่ป ี; เด็กท ีถู่กทารุณกรรมและ
ทอดทิ้งรายใหม ่ตอ่ปปีระมาณ 15,000 ถงึ 200,000 ราย ; ประมาณ 1/4-1/3 ของเด็กชายถูก
ทารุณกรรมทางเพศ ในชว่งอายุ 18 ป ีคาดวา่มจีำนวนเด็กท ีถู่กทารุณกรรมและทอดทิ้งมาก
กวา่ท ีร่ายงาน
ในเด็กท ีถู่กทารุณกรรมทางกาย 32 % อายุตำ่กวา่ 5 ป ี27 % อายุ 5-9 ป ีคาดวา่ 27 % อายุ
10-14 ป ีและ 14 % อายุ 15-18 ปี
มากกวา่ 50 % ของเด็กท ีถู่กทารุณกรรมและถูกทอดทิ้ง เกดิกอ่นกำหนดและมน้ีำหนักแรก
คลอดน้อย

สาเหตุ

พ่อแมข่องเด็กท ีถู่กทารุณกรรมและทอดทิ้ง มักเคยถูกทารุณกรรมท้ังทางรา่งกายและทาง
เพศ มากอ่น
ปัจจัยซ ึง่มผีลตอ่การทารุณกรรม ได้แก ่ความเครยีด ความแออัด ความยากจน การแยก ตัว
ทางสังคม ปราศจากผู้ชว่ยเหลอื การตดิสารเสพตดิ การวา่งงาน ความผดิปกตทิางจติ
บุคลกิภาพ ผดิปกติ
นอกจากปัจจัยท ีก่ลา่วมาแล้วยังมปัีจจัยเก ีย่วกับตัวเด็กเอง เชน่ เด็กเกดิกอ่นกำหนด
ปัญญาออ่น มคีวามผดิปกตทิางกาย เป็นเด็กซนมาก เลี้ยงยาก ทำให้เส ีย่งตอ่การถูก
ทารุณกรรมและ ถูกทอดทิ้ง
ผู้ท ีท่ำทารุณกรรมเด็กมักเป็นแมม่ากกวา่พ่อเด็ก และผู้ทารุณกรรมเด็ก มักเป็นคนใน ครอบครัว
(80 %) แมอ่ายุเฉลีย่ประมาณ 26 ป ีสว่นพ่อแมอ่ายุเฉลีย่ประมาณ 30 ป ีประมาณ 90 % ของ
พ่อแมท่ ีก่ระทำทารุณกรรมเคยถูกทารุณกรรมในวัยเด็ก การกระทำทารุณกรรมทางเพศมักเป็น
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คนรู้จัก ผู้กระทำผดิเพศชาย มักทารุณกรรมเด็กหญงิถงึ 95 % และ 80 % ของเด็กชาย

การวนิจิฉัยและลักษณะทางคลนิกิ

การกระทำทารุณทางกาย ให้คำนงึถงึการกระทำทารุณทางกายถ้ามปีระวัตดัิงนี้ ลักษณะ
การบาดเจ็บไมเ่ข้ากับประวัต ิทีไ่ด้ ลักษณะการบาดเจ็บเป็นแบบสมมาตร อาจพบบาดแผลจาก
วัตถุบางอยา่ง เชน่ รอยเข็มขัด บาดแผลจากบุหรีจ่ ี้ รอ่งรอยของกระดูกหัก (spiral fracture)
บาดแผลถูกน้ำร้อนลวก
เด็กท ีม่าตรวจซ้ำๆบอ่ยๆ พ่อแมท่ ีใ่ห้ความรว่มมอืมากไป อาจเป็นจาก Munchausen
syndrome by proxy

ลักษณะอาการแสดงและการตรวจพบ

แพทย์ควรต้ังข้อสงสัยไว้ด้วยเสมอวา่มกีารทารุณกรรมเด็กเกดิขึ้นเม ือ่มบีาดแผลทีไ่มใ่ช ่จาก
อุบัตเิหตุ หรอืบาดแผลทีช่วนสงสัยอธบิายเหตุผลไมไ่ด้ เชน่

- เด็กมรีอยไหม้พองหลายแหง่ หรอืรอยถูกไฟจี้ ไฟนาบ
- มรีอยช้ำท ีต่ะโพก หลัง โดยเฉพาะสว่นลา่ง
- มบีาดแผลหลายแหง่ในระยะตา่งๆกัน
- มบีาดแผลทีอ่วัยวะเพศ
- ตับหรอืม้ามแตก
-Subdural hematoma
- กระดูกหักมรีอยชนดิ spiral

การกระทำทารุนทางเพศ สว่นมากเด็กจะถูกทารุณกรรมทางเพศโดยผู้ใกล้ชดิ และ
เหตุการณ์ท ีเ่กดิขึ้นมักไมถู่กเปดิเผย ขึ้นมา เด็กอาจจะถูกขูฆ่า่หรอืทำร้ายรา่งกายถ้าเปดิเผย
เรือ่งท ีเ่กดิขึ้น
การกระทำทารุณทางเพศอาจเกดิขึ้นในทีต่า่งๆ เชน่ สถานรับเลี้ยงเด็ก โรงเรยีน โดย ผู้ดูแล
เด็กเป็นผู้กระทำ อาจเกดิกับเด็กทารกจนถงึวัยรุน่
สว่นมากมักไมพ่บหลักฐานวา่ มกีารกระทำทารุณทางเพศ จากการตรวจรา่งกายนอกจาก รอย
ฟกช้ำ อาการคันปวดบรเิวณอวัยวะเพศ, การท ีม่กีารตดิเช ื้อระบบทางเดนิปัสสาวะบอ่ย มตีก
ขาว มโีรคตดิตอ่ทางเพศสัมพันธ์ เดนิหรอืนัง่ลำบาก ไมม่หีลักฐานทีจ่ำเพาะและบง่ชัดวา่มกีาร
ทารุณทางเพศ
เด็กท ีเ่คยถูกทารุณทางเพศ อาจแสดงออกมาทาง sexual play ; หรอืมพีฤตกิรรมรุนแรง
หวาดกลัวผู้ชาย เป็นการยากในการสัมภาษณ์เนือ่งจากภาษา Cognitive function การ
ตรวจสอบ ให้ทราบวา่เด็กถูกกระทำทารุณทางเพศ อาจใช้ anatomical doll

Vulnerability to the sequelae of sexual abuse depend on

1. type of abuse
2. chronicity of the abuse
3. age of child
4. overall relationship of the victim and the abuser

เด็กถูกทอดทิ้ง เด็กท ีถู่กทอดทิ้งมักไมพ่บบาดแผลใดๆ แตเ่ด็กจะมลัีกษณะของเด็กขาดรัก
ขาดสารอาหาร ไมโ่ต มพัีฒนาการช้า กระวนกระวาย poor hygience และ withdrawal

พยาธวิทิยาและการตรวจทางห้องปฏบิัตกิาร

แม้วา่จะไมม่ลัีกษณะจำเพาะท ีบ่ง่ถงึการถูกทอดทิ้งหรอืการกระทำทารุณเด็ก แตก่ารตรวจ
ทางห้องปฏบัิตกิารก็มคีวามจำเป็น เชน่ รายที ่Failure to thrive ก็ต้องม ีendocrinological
screening, รายทีส่งสัยถูกทารุณทางเพศให้ตรวจอวัยวะเพศหาแผลเป็น รอยฉกีขาดหรอืการ
ตดิเช ื้อ
X-ray อาจพบรอ่งรอยของกระดูกหักหลายแหง่ และมกีารหายในระยะตา่งๆ

Course & Prognosis

Outcome ขึ้นกับความรุนแรง ระยะเวลา nature of abuse ส ิง่ท ีพ่บตามมาจากการ ถูกกระทำ
ทารุณและถูกทอดทิ้ง เชน่ ภาวะซมึเศร้า, การฆา่ตัวตาย การใช้สารเสพตดิ post traumaic
stress disorder, dissociative identity disorder
Outcome ทีด่พีบได้ในรายทีถู่ก abuse มาไมน่าน Intact cognition ครอบครัว พร้อมทีจ่ะทำ
การรักษา

1. เด็กท ีม่กีระดูกหัก หรอืมคีวามผดิปกตขิองกระดูกจากภาพทางรังส ีจะต้องแยกจาก โรค
บางชนดิ เชน่ Osteogenesis Imperfecta syphilis, osteoporosis



2. รอยฟกช้ำและเลอืดออกต้องแยกจากโรคทีม่คีวามผดิปกตใินระบบเลอืด เชน่ ITP,
hemophilia, leukemia, vasculitis

3. เด็กท ีข่าดอาหาร เจรญิเตบิโตช้า จะต้องแยกจากโรคทาง organic failure to thrive
เชน่โรคหัวใจ โรคเลอืด โรคทางเดนิหายใจ โรคสมอง

Treatment

เด็ก

1. ให้ความมัน่ใจแกเ่ด็กในเรือ่งความปลอดภัย
2. แยกจากครอบครัวท ี ่abuse
3. ประเมนิสภาพจติใจเด็ก

พอ่แม่

1. จัดการกับ stress ทีม่อียู ่
2. emotional support, sympathy, encouragement
3. แก้ไข conflict ทีม่อียู ่

Table 43.2-1

-----------------------------------------------------------------------------------

Sexual Abuse of Children
Reported cases in US. 1985 123,000
Prevalence of male abuse 3-31  percent
Prevalence of female abuse 6-62  percent

Perpetrators
Father or stepfather 7-8   percent
Uncles or older siblings 16-42 percent
Friends 32-60 percent
Strangers 1 percent

Sexual activity
Coitus 16-29 percent
Oral sex and intercourse 3-11 percent
Touching genitals 13-33 percent
Age Peak between ages 9 and 12
High-risk factors Child living in single  parent home Marital

conflict

History of physical abuse

Increase in sexual abuse
Reported motivation of abuser Pedophilic impulses

No other sexual object

Inability to detay gratification
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