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Children and war, overview and Neurobiological Mechanisms response in Children

                                                                                                                         

                                                                                                                 แพท�ห�ง โช�ตา ภาว�ท�
ไพ�ฐ

                                                                                          �น�งคาร� 20 พฤษภาคม 2546

 

สงคราม�บเ�ก�เ�นเ�อง�ไ��าจะไป�วย�นไ� เ�กเ�น�วแทนของการ�ฒนา การเ�บโต เ�นอนาคต
ของม�ษยชา� ในขณะ�สงคราม�แ�การ�ลาย�าง ความตาย ความหายนะ แ�พบ�า�ประชากรเ�ก
�ก�นวนมาก�ตกเ�นเห�อของสงคราม�งจะเ�น�าใน�วงทศวรรต��านมา�เห�การ�สงครามเ�ด
�น�วโลก เ�น สงคราม��ก-�เวต สงครามเกาห�เห�อ-เกาห�ใ� และ��งคง��าวใน�จ��น �อ
สงครามอเม�กา-��ก�ห�บประเทศไทยเอง�จะ�างไกลจากเ�องสงคราม แ��พบ�า�เห�การ�ความ
�นแรงใน�งคมเรามาก�น ไ��าจะเ�นเห�การ�ความ�นแรงใน 4 �งห�ดภาคใ� เห�การ�พฤษภา
ท�ฬ สงครามไ�ไ�หมาย�งเ�ยงความ�ก�ทรมานทางกาย ความตาย การบาดเ�บและ�การในเ�ก
�ยจากสงคราม�ง�งผล�งภาวะ�พโภชนาการ การ�ดเ�อ การขาดแคลนทางการ�กษา และหมายรวม
�งผลกระทบทางสภาพ�ตใจและ�งคม �ง�งผล�อระบบ�งคมและระบบสาธารณ�ขในประเทศ�นๆ
�วย พบ�ญหาเห�า��งในประเทศ�ฒนาแ�วและ��ง�ฒนา จากสงครามโลกค�ง�1และ 2 พบ�า�
ครอบค�วเ�อบ 30 �านครอบค�ว��องอพยพ�าย�อ� เ�กประมาณ 8 �านคนในเยอรม��กลายเ�น
เ�กเ��อน (Langmeier and Matejcek1975) ใน�วงสงครามโลกค�ง� 1 �เ�กหลายแสนคน��องออก
จากการเ�ยนเ�อ�งานเ�ยง�พ ค�เ�กและเยาวชนเ�ม�นอ�างรวดเ�ว�ว�โรป(Save the Children
International Union 1932) UNICEFไ�ประมาณการ�า�เ�กอา��อยก�า 5 �ตายจากผลกระทบของ
สงครามประมาณ 320,000คนใน�ค.ศ.1981-86(UNICEF1987) ขณะ�ในประเทศ�โกสลาเ�ย สงคราม
ในก�งซาราเจโว �ใ�ระบบสาธารณ�ขและระบบการ�กษา�มสลายลงเ�นระยะเวลา 1 �ห�งสงคราม

�ก�น�เ�กๆ�องเผ�ญ�บสงครามโดยทางตรงห�อทาง�อม เ�กสามารถ�บ�เ�องสงคราม�าน�อ
�างๆโดยเฉพาะโทร�ศ� แ�ขาดความเ�าใจอ�าง�ให� �วม�บบทบาทของ�อแ�และโรงเ�ยน��อย
ลง(Beardslee and Mack1982; Goldberg et al 1985; Sheffet et al 1988) �งพบ�าใน�วง�
ทศวรรษ1980�อโทร�ศ�เ�องสงคราม�วเค�ย�พบ�าเ�กแสดงออก�งความ�งวล�อสงครามอ�าง
�ดเจน �งพบ�าเ�กจะ�ความ�งวล�ง�นตาม�ย�เ�า��ย�น �วงอา�ประมาณ 11-13�แ�ว�งลดลง โดย
เพศห�งจะ�การแสดงออก�งความก�วและ�งวล�งก�าเพศชาย (Escalona1963; Schwebel1965;
Goldberg et al1985; Chivian et al1988) โดยเพศห�งจะ�ภาพความ�ดเ�ยว�บสงคราม�าเ�นการ
ทรมาน ความ�นแรง ในขณะ�เ�กชายจะมอง�งการผจญ�ยและการเ�น�ร��ษ
มากก�า(Engestrom1978) �การ�กษา��ยในเ�กโดยเ�ม�งแ��อ�ลทางส��ห�งสงคราม (Save the
Children International Union 1932) และมา�กษาเ�นระบบ �เคราะ� �ดตามเ�กก�ม�พบ�าจาก
สงครามโลกค�ง� 2 เ�กก�ม���ญหาทางการแสดงอารม��งความก�ว �มเศ�า อารม�แปรปรวน
ภาวะPTSD �การ�กษา�สราเอลพบ�าประมาณเ�อบค�ง(48%) ของเ�กปาเลสไต�เ�ดอาการก�วเ�อ
เ�นทหาร และประมาณ 1ใน3(28%) ก�วการออกจาก�าน(Raviv and Klingman1983;Baker1990)
พฤ�กรรม�าว�าวห�อถดถอยลง และอาการทางกาย เ�น��ญหาเ�องการนอน การ�น �งอาการเห�า�
�นอ��บหลาย�จ�ย เ�น ความ�นแรง��วเ�กและครอบค�วไ��บผลกระทบจากสงคราม ความสามารถ
ในการป�บ�ว การไ��บการ�แลจาก�งคมห�งสงคราม �ท�พลจาก�คคลในครอบค�ว เ�น แ��วย
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เ�น�มเศ�า อาการเห�า��มา�การ�กษา�งภาวะการตอบสนอง�อความเค�ยดอ�าง�นแรงในเ�ก
�งพบ�า��กษณะการตอบสนองค�ายค�งใน�ให� �งทางกายและ�ตใจ แ�ในเ�ก�กแสดงออกเ�น
�ญหาพฤ�กรรมเ�นห�ก (Ainsworth et al1978;Biederman et al1990;Bowlby 1980; Kagan et al1991;
Melamed and Siegel1985)เ�อความเค�ยด�เ�ด�น�น�นแรงและนานพอระ�บห�ง และผลจากการ
เผ�ญภาวะเค�ยดใน�ยเ�กอ�าง�นแรง�งผลใ�เ�ดพยา�สภาพทาง�ตใจใน�ให� (Bifulco et al1991;
Breier et al 1988; Brown et al 1986,1987; Higley et al1992,1994 �งเ�กแ�ละคน�ความสามารถในการ
ป�บ�ว�อความเค�ยดแตก�าง�น�นอ��บหลาย�จ�ย �อ

1. �น�กรรม ( genetic background)
2. ประสบการ�เ�ม
3. อา�และระ�บ�ฒนาการ
4. �กษณะการตอบสนองของเ�ก�ยเ�ยว�น( social competence)
5. ระ�บการ�งานควบ�มของสมอง�วนกลาง( CNS) �งควบ�มอารม� และพฤ�กรรม

Neurophysiological mechanisms of Stress Response การเป�ยนแปลงการ�งานของสมองเ�อตอบ
สนอง�อความเค�ยด พบ�า�การตอบสนองในหลาย�ปแบบ การ�กษาของOrnitz และ Pynoosใน
�1989ไ�เสนอ�าการเผ�ญภาวะ�นแรงทาง�ตใจในเ�ก�งผลใ�เ�ดการถดถอยของการ�งานของ
ระบบประสาท (neurophysiological regression) การ�ญเ�ยการควบ�มการ�งาน�งผล�อความ
สามารถในการ�ฒนาทางส��ญญาในการเ�ยน ความ�งใจ และสมา�

Limbic and Cortical Regulation of Human Affect and
Emotion ระบบ�วน�ม�ค ประกอบ�วยการ�งานหลาย�วน�ง�
�ท�พล�อความ� การเ�ยน� ระ�บอารม�และการตอบสนอง
�ง�

1.Hippocampus เ�น�วน��ญการเ�บและ�ความ�มาใ� (Pinchus and Tucker1978) เ�น�ด�ส�าง
ภาวะหลง�ม�วคราว (dissociative states) (Mesulam1981) การ�งาน�กควบ�ม�วยระ�บ
ของcorticosteroid�ง�ใ�เ�ดการตายของเซล�ประสาทไ� (Sapolsky et al1990) �การ�กษาผล
ของposttraumatic stressใน�ให�ของBremnerและคณะใน�1995 �รายงานพบ�า�ป�มาตร
ของhippocampusลดลง�ง 12%

2.Parahippocampus gyrus �งานประสาน�บ�วนhippocampus เ�น�วน��บทบาทในก�มโรคแพ�ค
และโรค�ตก�งวล (gray et al 1983; Reiman et al1984; Teicher1988) �งอาจเ�ดจากการ��สารอด�นา�
นออกมามากและไป��ท�พลบ�เวณ�ปโปแคม�ส (Gorman et al1989) �งเ�น�ด��ผล�อการเ�ด
โรคPTSD

3.Amygdala �ดเ�อม�อของอไมลอย��วเค�ยสเ�น�ด�เ�อ�าควบ�มพฤ�กรรม��าว�าว พฤ�กรรม
ทางเพศและทางปาก (Pinchus and Tucker 1978) การควบ�มไ�ไ�บางค�งห�อพฤ�รรม��นแรง
�าว�าวอาจเ�นจาก�การรบกวนการป�อยกระแสของอไมลอย��วเค�ยส (Pinchus and Tucker1978)
และ�งเ�น�วน��บทบาทในสมอง�อการเ�ด “Klinding” �เ�นปรากฏการ����ญเ�อ�การกระ�น
�ว�วรอน�ๆสามารถ�งผลใ�เ�ดการ�กไ� (Goddard et al 1969; Post et al1984) �งการเป�ยนแปลง
�ๆในระยะยาว�งผลกระทบ�อการควบ�มพฤ�กรรมไ� Van der Kolkและ Greenberg(1987) ไ�เสนอ
�าการเ�ดเห�การ��นแรง�อสภาพ�ตใจ�ๆ อาจ�งผล�อพฤ�กรรม�าว�าวและพฤ�กรรมทางเพศ�
ไ�เหมาะสม

4.Limbic striatum เ�น�วนประกอบของระบบการ�งานของ�ม�ค ประกอบ�วย�วเค�ยส แอค�มเบน
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(nucleus accumbens) และ�วนของคลอเ�ท�วเค�ยส (caudate nucleus) ��วนในเ�องการควบ�ม
พฤ�กรรม การ�บ�งตนเอง (inhibited or disinhibited) (Depue and Spoont1986)

Right-hemisphere function การ�งานของสมอง�านขวา�
บทบาทในการ�บ�และแสดงออกทางอารม� �งอารม��านบวก
และ�านลบ การ��วน��ก�ลายอาจ�งผลใ��อาการ�านการ
แสดงอารม� เ�นdepression, indifference, hysteria, gross social-
emotional disinhibition, manic excitement, Childishness, euphoria,
impulsitivity และพฤ�กรรมทางเพศ��ดปก� (Joseph 1988) การ
�งาน�ไ�ประสาน�นระห�างสมอง�าน�ายและ�านขวาสามารถ
�งผลใ�เ�ดการแปลอารม���ดพลาดไ�
Brain stem modulation �ใ�เ�ดภาวะarousal syndrome�ง�
อาการแสดงออกมาทาง�ญหาการ�น�ว (hypervigilance) การ
นอนห�บ (parasomnia) การควบ�มอารม�เ�ยสม�ลไป
(dysregulation of aggression and irritability) พบ�าเ�กก�ม�ห�ง
เผ�ญภาวะความเค�ยดทาง�ตใจจะ��ญหาใน�วงNon-rapid eye
movementโดยเวลา�วงระยะ 2 และ4 เ�ม�ง�นขณะห�บ โดย
แสดงอาการออกมาเ�นอาการละเมอ �น�าย นอนไ�ห�บ ห�อ�
อาการ�นก�วตอนกลาง�ก

Neurohormonal response เห�การ��นแรงสามารถกระ�นการห�งฮอ�โมนความเค�ยดไ��งแ��ย
เ�กเ�ก��ท�พล�อกระบวนการ�งานของระบบประสาท (selection and formation process of neuronal
network) �ง�ผลไปจน�ง�ยเ�ยน และเ�า��ย�น (Chugani et al1987)

Central Catecholaminergic systems เป�ยนแปลง�งผล�งการควบ�มความสม�ล�ระ�บ
ความสนใจ�อ�งเ�าภายนอก และภายใน (regulation of attentional balance between
interoceptive and exteroceptive cues) �ใ�เ�ดความสนใจ�อ�งกระ�นภายนอก�วมาก�น
เ�อ�จะคอยระ�ง�นตราย�จะเ�ด�น และส�างการตอบสนองเ�อ�อง�นตนเอง (J.H.
Krystal et al 1989) กระ�น�ใ�เ�ดความ�งวลมาก�น เ�ยก�าภาวะ “anxiety of
premonitions” (Kagan1991) โดย�กมา�วม�บการกระ�นระบบประสาท�ตโน��เ�ม�น
�ใ���ตราการเ�นของ�วใจ��ง�น �ใจ�น ความ�นโล�ต�ง�น �เห�อออก ห�าแดง
�วห�งชา ขน�ก เ�น�น(Perry 1994)
Adrenocortical Response ควบ�มการ�งานโดยHypothalamic-pituitary-adrenal (HPA) �ง
ผลการตอบสนองทางระบบ�อมไ��อ โดยเ�อ�ความเค�ยดมากระ�น จะ�สาร�อประสาท
มากระ�น�ไฮโปทาลา�ส �การห�งสารCorticotropin-releasing factor (CRF) และ/ห�อ
Arginine vasopressin (AVP) มากระ�น�อม���ตา��วนห�าใ�ห�ง
สารAdrenocorticotropin (ACTH) �ง�งผล�ใ��างกายเ�ดการป�บ�ว�อสภาวะเค�ยด
ทางกาย�น �ง�การควบ�ม�วยระบบnegative-feedback loop เ�อไ�ใ�เ�ดการตอบสนอง
�มากเ�นไป

 

Protection of Children

�งแ��าผลจากสงครามจะ�อใ�เ�ดความทรมาน ความเ�ยหาย การ�ญเ�ย แ�เ�ก�วนให���เห�อน
�าจะเ�บโต�นมาไ�โดยไ���ญหาทาง�ตเวช��นแรง การใ�ความ�วยเห�อเ�กก�ม���แนวโ�ม�
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�ญหาความ�ดแ�งในใจอ��งเ�น�ดห�กในการ�กษา��ย �ง�เ�กบางก�ม�แนวโ�มความ�ดแ�งใน
ใจ�งคง�อ��อไป�กระยะยาว �อ ก�มเ�ก�การจากสงคราม เ�ก�ก��ายและทา�ณกรรมจาก
สงคราม �องพ�ดพรากจาก�อแ� ประสบการ�ของเ�กจากความ�นแรง�น�ก�กมอง�าม ห�อ
พยายามห�กเ�ยงจาก�ให� �ง�ด�าเ�น��ปก�องเ�กไ��าจะเ�น �อแ� ค� แ�การใ�ความ�วย
เห�อ��ก�องพบ�าควรจะกระ�นใ�เ�กเห�า�ไ��ด�งประสบการ� และระบาย�งความ��กภายใน
อ�างเหมาะสมมากก�า(Ayalone 1983;Raviv and Klingman1983; Richman1991; Raundalen and
Dyregrov,unpublished) �งอาจ�านการเ�น ดนต� ห�อ�จกรรม�ส�างสรร� (Richman 1991) การ�วย
ใ�เ�กเ�าใจ�งคมและ�ให�จะ�วยใ�เ�กมองเ�นโลก�าเ�น�ง�คาดการ�เห�การ�ไ� �ง�เ�น
�ห�บในประเทศ�ไ�ไ�อ�ใน�ดสงครามเ�น�น การสอนในเ�องของความ�น��ข(Peace education)
�ง�ความ�เ�น�ห�บการเ�ยนการสอนในโรงเ�ยนเ�น�น การขาดระบบการ�กษาในบางแ�ง เ�น
ในเบ�ต �วม�บ�ปกครอง��อยการ�กษา พบ�าเ�กจะ��กษะการป�บ�ว��อยก�า(Bryce and
Walker1986)
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