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กิตติกรรมประกาศ

การจัดท�ำแนวปฏิบัติฉบับนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ หากปราศจาก
ความกล้าหาญของผูห้ ญิงจ�ำนวนมากทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากความรุนแรง และได้บอกเล่าประสบการณ์ของตนเอง
และของเหล่านักรณรงค์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง องค์กรผู้หญิงที่กระจายอยู่ทั่วโลก ที่ได้เรียกร้องให้มีการบริการและ
ความช่วยเหลือที่เหมาะสมส�ำหรับผู้หญิงที่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรง
ความพยายามของรัฐบาลประเทศต่างๆ ทีจ่ ะด�ำเนินการเพือ่ ยุตปิ ญ
ั หาความรุนแรงต่อผูห้ ญิง ไม่วา่ จะเป็นการปฏิรปู
กฎหมาย การด�ำเนินการทางนโยบาย และการด�ำเนินโครงการด้านการป้องกันและแก้ไขต่างๆ
ผูส้ นับสนุนหลักของโครงการร่วมแห่งสหประชาชาติวา่ ด้วยการบริการทีจ่ ำ� เป็นส�ำหรับผูห้ ญิงและเด็กหญิงทีไ่ ด้
รับผลกระทบจากความรุนแรง (UN Joint Programme on Essential Services for Women and Girls Subject to
Violence) ซึ่งได้แก่ รัฐบาลประเทศออสเตรเลียและประเทศสเปน
ผู้ปฏิบัติงานจากหลากหลายหน่วยงาน นักวิจัย ตัวแทนรัฐบาลที่ได้เข้าร่วมและมีส่วนร่วมในทุกการประชุม

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการระดับนานาชาติ (Global Technical Consultations) เพื่องานในโครงการนี้
(ดูรายละเอียดของผู้มีส่วนร่วมได้ที่ www.endvawnow.org โดยคลิกที่ค�ำว่า Essential Services)

พันธสัญญาทีด่ ำ� เนินมาอย่างต่อเนือ่ งในระบบขององค์การสหประชาชาติทจี่ ะพัฒนาโครงการและปฏิบตั กิ ารเพือ่
แก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อผู้หญิง หน่วยงานต่างๆ ขององค์การสหประชาชาติที่มีส่วนร่วมในการช่วยปรับแก้
และ/หรือพัฒนาแนวปฏิบัตินี้ ได้สละเวลาและแบ่งปันความรู้เพื่อให้แน่ใจว่าเราจะด�ำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อ
ให้มีการปรับปรุงการให้บริการแก่ผู้หญิงและเด็กหญิงที่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรง เราขอขอบคุณผู้แทน
จากหน่วยงานต่างๆ ส�ำหรับพันธสัญญาและข้อมูลทีม่ อบให้ ได้แก่ Tania Farha และ Riet Groenen (UN Women)
Upala Devi และ Luis Mora (UNFPA) Claudia Garcia Moreno และ Avni Amin (WHO) Suki Beavers, Niki
Palmer และ Charles Chauvel (UNDP) Claudia Baroni และ Sven Pfeiffer (UNODC)
ทีป่ รึกษาผูซ้ งึ่ ช่วยในการรวบรวมและเรียบเรียงแนวปฏิบตั ติ า่ งๆ ทีไ่ ด้พฒ
ั นาเป็นชุดการบริการนี้ ได้แก่ คุณ Eileen
Skinnider และ คุณ Janice Watt
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บทที่ 1

แนะน�ำชุดบริกำร
ที่จ�ำเป็น
1.1

บทน�ำ (Introduction)
โครงกำรร่วมแห่งสหประชำชำติวำ่ ด้วยบริกำรทีจ่ �ำเป็น ส�ำหรับ
ผู้หญิงและเด็กหญิงทีไ่ ด้รับผลกระทบจำกควำมรุนแรง (The
United Nations Joint Global Programme on Essential
Services for Women and Girls Subject to Violence) หรือ
ท่เี รียกว่า “โครงการ” เป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน
ดังต่อไปนี้ คือ องค์การเพือ่ การส่งเสริมความเสมอภาคระหว่าง
เพศและเพิ่มพลังของผู้หญิงแห่งสหประชาชาติ (UN Women)
กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ (UNFPA) องค์การอนามัย
โลก (WHO) โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) และ
ส�านักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่ง
สหประชาชาติ (UNODC) ซึง่ มีเป้าหมายในส่งเสริมการเข้า
ถึงบริการทีจ่ า� เป็นทีม่ ีคุณภาพจากการประสานงานระหว่าง
หลากหลายสาขาวิช าชีพ แก่ ผ ู้ ห ญิง และเด็ก หญิง ทีไ่ ด้ ร ั บ
ผลกระทบจากปัญหาความรุนแรงด้วยเหตุแห่งเพศ
โครงการดังกล่าวได้ระบุถึง บริกำรทีจ่ �ำเป็น ทีจ่ ัดให้โดยภาค
ส่วนด้านสุขภาพ ด้านสังคมสงเคระห์ ด้านกิจการต�ารวจ และ
ด้านงานยุติธรรม (“บริการที่จ�าเป็น หรือ Essential Services”)
รวมถึง แนวปฏิบ ตั ใิ นการประสานงานในการให้ บ ริก ารท่ ี
จ�าเป็นพืน้ ฐาน และการบริหารกระบวนการและกลไกการ
ประสานงานต่างๆ (“แนวทางการประสานงาน-Coordination
Guidelines”) มีการก�าหนดแนวทางการให้บริการอันเป็นองค์
ประกอบหลักของแต่ละการบริการทีจ่ �าเป็น เพือ่ ให้มนั่ ใจได้
ว่ามีการบริการทีใ่ ห้นนั้ มีคณ
ุ ภาพเพียงพอส�าหรับผู้หญิงและ
เด็กหญิงทีไ่ ด้รับผลกระทบจากความรุนแรง โดยเฉพาะอย่างยิง่
ในประเทศทีม่ ีระดับรายได้นอ้ ยและปานกลาง ซึง่ องค์ประกอบ
เหล่านีไ้ ด้นา� มารวมเข้าด้วยกัน เป็น “ชุดกำรบริกำรทีจ่ �ำเป็นหรือ
“Essential Services Package”
ชุดบริการที่จ�าเป็นนี้ ประกอบด้วยหมวดความรู้ที่คาบเกี่ยวกัน
จ�านวนหกหมวดดังนี้ :

• หมวดที่ 1: ภาพรวมและบทน�ำ
• หมวดที่ 2: บริการสุขภาพที่จำ� เป็น
• หมวดที่ 3: บริการด้านงานยุติธรรม และกิจการต�ำรวจที่
จ�ำเป็น
• หมวดที่ 4: บริการด้านสังคมที่จำ� เป็น
• หมวดที่ 5: ปฏิบัติการที่จำ� เป็นส�ำหรับการประสานงาน และ
การบริหารการประสานงาน
• หมวดที่ 6: แนวทางการน�ำไปปฏิบัติ
ชุดบริการที่จ�ำเป็น สะท้อนให้เห็นถึงองค์ประกอบส�ำคัญของ
การช่วยเหลือผู้หญิงและเด็กหญิงที่ได้รับผลกระทบจากความ
รุนแรง ผ่านการประสานงานของหลายภาคส่วน ข้อก�ำหนด
การประสานงาน การบริหารการบริการที่จ�ำเป็นด้านสุขภาพ
ด้านกิจการต�ำรวจ ด้านงานยุติธรรม และด้านสังคมสงเคราะห์
สามารถบรรเทาผลของความรุนแรงต่อสวัสดิภาพ สุขภาวะ
และ ความปลอดภัยในชีวิตของผู้หญิงและเด็กหญิง ช่วยฟื้นฟู
และสร้างพลังให้แก่ผู้หญิง และช่วยยับยั้งความรุนแรงไม่ให้
เกิดซ�้ำ บริการที่จ�ำเป็นต่างๆ สามารถช่วยลดความสูญเสียที่
ผู้หญิง ครอบครัวและชุมชนต้องเผชิญในแง่ของศักยภาพ
(Productivity) ผลส�ำเร็จทางการศึกษา นโยบายสาธารณะและ
งบประมาณ และยังช่วยระงับวงจรของความรุนแรงได้ ชุดการ
บริการที่จ�ำเป็นยังมีบทบาทส�ำคัญในการลดความยากจน การ
พัฒนา และการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable
Development Goals) ที่มีการเห็นชอบในปี ค.ศ. 2015
ชุ ด บริ ก ารที่ จ� ำ เป็ น มี เ ป้ า หมายในการลดช่ อ งว่ า ง ระหว่ า ง
ข้อตกลงและพันธกรณีต่างๆ ที่ได้ท�ำขึ้นในระดับระหว่าง
ประเทศเพื่ อ ก� ำ หนดการจั ด บริ ก ารกรณี ค วามรุ น แรงด้ ว ย
เหตุแห่งเพศ รวมถึง ข้อสรุปที่ได้รับการเห็นชอบของคณะ
กรรมาธิการว่าด้วยสถานภาพสตรี (Commission on the Status
of Women) ในปี ค.ศ. 2013 และกิจกรรมระดับประเทศในการ
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ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการเพื่อพัฒนาการบริการที่จ�ำเป็น
และแก้ไขการให้บริการที่มีคุณภาพ พันธกรณีดังกล่าวปรากฏ
อย่างละเอียดในกลไกด้านสิทธิมนุษยชน ข้อตกลงระหว่าง
ประเทศ รวมถึ ง ปฏิ ญ ญาและนโยบายเพิ่ ม เติ ม ซึ่ ง ก� ำ หนด
มาตรฐานและบรรทัดฐานสากลทีน่ ำ� มาเป็นแนวทางในการจัด
ท�ำชุดบริการที่จ�ำเป็น ในขณะพันธกรณีที่จะแก้ไขและป้องกัน

ความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กได้เกิดขึ้นอย่างกว้างขวางใน
ระดับโลกในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมา ผู้หญิงและเด็กหญิง
จ�ำนวนมากยังไม่ได้รับหรือไม่สามารถเข้าถึงความช่วยเหลือ
และบริการต่างๆ อย่างเพียงพอที่จะปกป้อง สร้างความรู้สึก
ปลอดภัย และช่วยให้พวกเขาสามารถรับมือกับผลที่เกิดขึ้นทั้ง
ในระยะสั้นและระยะยาวจากความรุนแรงในรูปแบบต่างๆ ได้

1.2

บริบท (Context)
ความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กหญิง เกิดขึ้นอย่างกว้างขวาง
เป็ น ระบบ และแทรกตั ว อยู ่ ใ นวั ฒ นธรรม ซึ่ ง เลขาธิ ก าร
สหประชาชาติ ระบุว่าเป็นปัญหาที่กระจายไปอย่างแพร่หลาย1
ความรุนแรงต่อผู้หญิงประกอบด้วย “การกระท�ำใดๆ เป็นการ
กระท�ำความรุนแรงบนฐานแห่งเพศสภาพ อันส่งผลหรืออาจ
ก่อให้เกิดผลให้เป็นอันตรายทางร่างกาย ทางเพศ หรือทางสภาพ
จิตใจ หรือก่อให้เกิดความทุกข์ทรมานแก่ผู้หญิง รวมทั้งการ
กระท�ำอันเป็นการคุกคาม บังคับขู่เข็ญหรือการกระท�ำให้
ปราศจากเสรีภาพโดยปราศจากเหตุอันสมควร ไม่ว่าจะเกิดขึ้น
ในสถานที่สาธารณะหรือส่วนบุคคล”2 ความรุนแรงที่มีฐาน
ทางเพศสภาพ หรือความรุนแรงซึง่ มุง่ กระท�ำโดยตรงต่อผูห้ ญิง
ด้วยเหตุที่เป็นเพศหญิง หรือกระทบต่อผู้หญิงอย่างไม่สมควร3
สามารถเกิดขึ้นได้หลายรูปแบบ นอกเหนือจากความรุนแรง
ทางกายและทางเพศแล้ว ความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กหญิง
ยังรวมถึงการท�ำร้ายและท�ำอันตรายต่อจิตใจและอารมณ์ การ
คุกคามทางเพศ การขลิบอวัยวะเพศหญิง การทารุณกรรมอัน
เป็นผลมาจากการถูกกล่าวหาว่าใช้เวทมนต์คาถา การสังหาร
ผู้หญิงและเด็กหญิง เพื่อรักษาเกียรติยศของครอบครัว การ
ค้าผู้หญิงและเด็กหญิง การสังหารทารกเพศหญิง และการ
กระท�ำทารุณกรรมในรูปแบบอื่นๆ ความรุนแรงทางเพศที่เกิด
จากคูส่ มรสหรือจากผูท้ มี่ ใิ ช่คสู่ มรส ก็เป็นหนึง่ ในรูปแบบความ
1 United Nations (2006) Secretary-General’s In-depth Study on Violence
Against Women (รายงานเชิงลึกของเลขาธิการสหประชาชาติว่าด้วย
ความรุนแรงต่อผู้หญิง) A/61/122/Add.1.
2 ปฏิญญาว่าด้วยการขจัดความรุนแรงต่อสตรี มาตราที่ 1, ค้นหาได้ที่
http://www.unhchr.ch/huridocda/huridoca.nsf/(Symbol)/A.RES.
48.104.En?Opendocument
3 ดูตัวอย่างได้ที่ คณะกรรมการว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรี
ในทุกรูปแบบการ (CEDAW), ข้อเสนอแนะทั่วไปเลขที่ 19 ค้นดูได้ที่
http:// www.un.org/womenw a tch/daw/cedaw/recommendations/
recomm.htm..

รุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กหญิงที่แพร่หลายและร้ายแรงที่สุด
ค�ำว่า ‘ความรุนแรงต่อผู้หญิง’ นั้นรวมไปถึงความรุนแรงต่อ
เด็กหญิง โดยเฉพาะเด็กหญิงทีพ่ งึ จะได้รบั ประโยชน์จากบริการ
ที่จ�ำเป็นที่ให้แก่ผู้หญิงด้วย
จากรายงานการทบทวนระดับสากลขององค์การอนามัยโลก
(WHO) ในปี ค.ศ. 2013 พบว่า ร้อยละ 35 ของผูห้ ญิงทัว่ โลกต่าง
เคยประสบความรุนแรงทางกาย และหรือทางเพศ
จากคู่สมรส หรือความรุนแรงทางเพศจากผู้ที่มิใช่คู่สมรส 4
ผูห้ ญิงทัว่ โลกมากกว่าร้อยละ 7 รายงานว่า เคยถูกกระท�ำรุนแรง
ทางเพศจากคนผู้ที่มิใช่คู่สมรส 5 การศึกษาในบางประเทศ
แสดงให้เห็นว่า ผู้หญิงถึงร้อยละ 70 ต่างเคยผ่านประสบความ
รุนแรงทางกายและทางเพศจากผู้ชายในช่วงใดช่วงหนึ่งชีวิต
หนึ่งซึ่งโดยส่วนใหญ่ผู้กระท�ำคือสามีหรือคู่ครองอื่นๆ6 มีการ
ประมาณการว่า เด็กหญิงหนึ่งในห้าคนเคยถูกล่วงละเมิดใน
4 WHO, Global and Regional Estimates of Violence against
Women, หน้า 2 (“ผู้หญิงที่อายุ 15 ปีขึ้นไปอยู่ในกลุ่มศึกษานี้ด้วย
เพื่อแยกระหว่างความรุนแรงทางเพศต่อผู้หญิง และการละเมิดทาง
เพศต่อเด็ก” หน้า 12), ค้นดูได้ที่ http://apps.who.int/iris/bitstream/
10665/85239/1/9789241564625_ eng.pdf.
5 Ibid, p. 18.
6 UN Women “Violence against Women: Facts and Figures” SAY NO
UNiTE TO END VIOLENCE AGAINST WOMEN (“ความรุนแรง
ต่อผู้หญิง ข้อเท็จจริงและตัวเลข ร่วมกันส่งเสียงเพื่อยุติความรุนแรง
ต่อผู้หญิง), ค้นดูได้ที่ www. saynotoviolence.org/issues/facts-andfigures - การส�ำรวจประชากรพบว่ามีผหู้ ญิงจ�ำนวนร้อยละ 10-70 ระบุ
ว่าถูกประทุษร้ายทางกายโดยคูค่ รองทีใ่ กล้ชดิ ในช่วงชีวติ ของพวกเธอ,
ดู Heise, L., Ellserg, M. and Gottemoeller, M. (1999) Ending Violence
against Women (Baltimore, MD: John Hopkins University School of
Public Health). การศึกษาของเลขาธิการแห่งสหประชาชาติ ใน supra
note 1 รายงานว่า ความรุนแรงต่อผูห้ ญิงนัน้ มีผลต่อผูห้ ญิงหนึง่ ในสาม
คนในช่วงหนึ่งของชีวิต
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วัยเด็ก โดยในบางประเทศอาจมีตัวเลขสูงถึงหนึ่งในสามคน7
ความสัมพันธ์เชิงอ�ำนาจที่มีฐานทางเพศสภาพในสังคม ท�ำให้
เด็กหญิงจ�ำนวนมากต้องตกอยู่ในภาวะเสี่ยงต่อความรุนแรง
บางลักษณะมากกว่าเด็กชายโดยเฉพาะความรุนแรงทางเพศ
จากการศึกษาเรื่องผู้ชายที่ใช้ความรุนแรงในพื้นที่ตัวอย่างใน
เจ็ดประเทศ ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก พบว่า ผู้ชายร้อยละ
26-80 เคยล่วงเกินทางร่างกาย และ/หรือ ทางเพศกับคู่ครอง
ของตน และผู้ชายร้อยละ 10-40 ยอมรับว่าได้กระท�ำช�ำเรา
หญิงทีไ่ ม่ใช่คคู่ รองของตน โดยอ้างว่าแรงจูงใจ คือความรูส้ กึ ว่า
ตัวเองมีสิทธิทางเพศที่จะท�ำเช่นนั้น8
งานวิจยั จ�ำนวนมากระบุวา่ จ�ำนวนครึง่ หนึง่ ของเหยือ่ ฆาตกรรม
ที่เป็นผู้หญิงทั่วโลก ถูกฆาตกรรมโดยสามี หรือโดยอดีตสามี
หรือคู่ครอง9
7 http://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/status_
report/2014 /en/ หน้า 14
8 UN Women (2013) Why do some men use violence against women
and how can we prevent it? (ท�ำไมผู้ชายจึงใช้ความรุนแรงกับผู้หญิง
และเราจะป้องกันได้อย่างไร) Quantitative findings from the United
Nations Multi-country Study on Men and Violence in Asia and the
Pacific (ข้อค้นพบเชิงปริมาณจากการศึกษาหลายประเทศขององค์การ
สหประชาชาติว่าด้วยผู้ชายและความรุนแรงในภูมิภาคเอเชียและ
แปซิฟิก) (UN Women, UNFPA, UNDP and UN Volunteers).
9 ดูตัวอย่างที่ UNODC, Global Study on Homicide 2013, p. 14, ค้นหา
ได้ที่ http://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/statistics/
GSH2013/2014GLOBALHOMICIDEBOOKweb.pdf.

ความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กหญิงก่อให้เกิดความเสียหาย
และส่งผลกระทบระยะยาวต่อสวัสดิภาพ สุขภาวะและความ
ปลอดภัยของผูห้ ญิงและเด็ก รวมไปถึงผลกระทบด้านเศรษฐกิจ
คุณภาพการศึกษา และผลกระทบต่อผลิตภาพและการพัฒนา
สังคมและประเทศ ขณะที่มีพันธสัญญาเกิดขึ้นอย่างกว้างขวาง
ในระดับสากล เพื่อแก้ไขและป้องกันปัญหาความรุนแรงต่อ
ผู้หญิงและเด็กหญิง ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ผู้หญิงและ
เด็กหญิงจ�ำนวนมากก็ยังแทบจะเข้าไม่ถึงหรือไม่สามารถเข้า
ถึงการช่วยเหลือหรือบริการต่างๆ ที่จะสามารถปกป้อง สร้าง
ความปลอดภัย หรือ ช่วยแก้ไขผลกระทบทั้งในระยะสั้นและ
ระยะยาวอันเกิดจากจากความรุนแรง ดังนั้น พันธสัญญาของ
รัฐบาลที่จะแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กหญิงยัง
เป็นสิง่ ส�ำคัญต่อการบรรลุเป้าหมายของแนวทางปฏิบตั เิ หล่านี้
พันธกรณีระหว่างประเทศที่จะต้องด�ำเนินการตรวจสอบ (due
diligence) ก�ำหนดให้รัฐภาคี (States) ต้องจัดให้มีมาตรการที่
มีประสิทธิภาพในการป้องกัน ตรวจสอบ และด�ำเนินคดีเกี่ยว
กับความรุนแรงต่อผูห้ ญิง ทัง้ นี้รวมถึงวิธีการทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
ในการแก้ปัญหาความรุนแรงในแต่ละกรณี อีกทั้งจัดการกับ
สาเหตุและผลของความรุนแรงในเชิงโครงสร้าง โดยสร้างความ
เชื่อมั่นต่อการมีกรอบนโยบายและกฎหมายที่ครอบคลุม มี
ระบบยุติธรรมและกิจการต�ำรวจที่มีความละเอียดอ่อนต่อ
เพศสภาพ บริการด้านสุขภาพและสังคม กิจกรรมสร้างความ
ตระหนักรู้และสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพของทุกมาตรการ

1.3

วัตถุประสงค์และขอบเขต (Purpose and scope)
วัตถุประสงค์ของชุดบริการทีจ่ ำ� เป็นคือ การสนับสนุนประเทศ
ต่างๆ ในการออกแบบ ปฏิบัติ และทบทวนบริการต่างๆ ที่
จัดให้กับผู้หญิงและเด็กหญิงทุกคนที่ได้รับผลกระทบจาก
ความรุนแรง ในสภาพแวดล้อมและสถานการณ์อย่างกว้างๆ
ชุดบริการถือเป็นเป็นเครื่องมือที่สามารถน�ำไปปฏิบัติได้จริง
ส�ำหรับประเทศต่างๆ ที่ก�ำลังจะจัดท�ำแผนกลยุทธ์ (roadmap)
ที่ ชั ด เจนเพื่ อ สร้ า งความเชื่ อ มั่ น ในการเตรี ย มการและการ
ประสานของบริการที่มีคุณภาพในทุกภาคส่วน ชุดบริการถูก
ออกแบบมาเพื่อรับรองว่าการบริการของทุกภาคส่วนจะมี
การประสานงานและบริหารจัดการเพื่อตอบสนองต่อความ
ต้องการของผูใ้ ช้บริการอย่างครอบคลุม มีผหู้ ญิงเป็นศูนย์กลาง
และมีเด็กเป็นศูนย์กลางเมื่อจ�ำเป็น และมีส�ำนึกรับผิดชอบ

(accountable) ต่อผู้ที่ได้รับผลกระทบและผู้รอดชีวิตและต่อ
กันและกัน แนวทางของแต่ละองค์ประกอบหลักของบริการที่
จ�ำเป็นพืน้ ฐานได้รบั การออกแบบเพือ่ สร้างความเชือ่ มัน่ ต่อการ
แก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อผูห้ ญิงและเด็กหญิงอย่างมีคณ
ุ ภาพ
การบริ ก ารที่ จ� ำ เป็ น จะแตกต่ า งกั น ในแต่ ล ะประเทศ บาง
ประเทศอาจจะมีบริการเช่นนี้อยู่แล้ว แต่บางประเทศอาจต้อง
ปรับบริการที่มีอยู่แล้ว หรือน�ำรูปแบบอื่นมาใช้แบบค่อยเป็น
ค่อยไป หรือสร้างมาตรการเพิ่มเติมเพื่อให้ได้มาตรฐาน เป็น
เรื่องส�ำคัญที่แต่ละประเทศจะต้องมีแผนรองรับเพื่อบรรลุ
มาตรฐานที่ก�ำหนด และสร้างความเชื่อมั่นว่ามีมาตรการ และ
กระบวนการและกลไกในการตรวจสอบ (accountability) ใน
การให้บริการที่มีคุณภาพตามที่ก�ำหนดไว้
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ในขณะที่แนวทางปฏิบัติเหล่านี้อาจน�ำไปปรับใช้กับความ
รุ น แรงต่ อ ผู ้ ห ญิ ง และเด็ ก หญิ ง ในรู ป แบบอื่ น ๆ ได้ ซึ่ ง มี
วัตถุประสงค์หลักในการน�ำไปใช้ในสถานการณ์ที่เกิดความ
รุ นแรงทางเพศจากคู่สมรสหรือจากผู้ที่ไ ม่ใช่ คู่ สมรส โดย
เน้นหลักการสนองตอบต่อปัญหาความรุนแรงตั้งแต่ระยะ
แรกเริ่ม และเข้าแทรกแซงเพื่อป้องกันไม่ให้ความรุนแรงเกิด
ซ�้ำ แนวทางนี้เน้นที่บริการและการตอบสนองที่ออกแบบเพื่อ
ผู้หญิง โดยค�ำนึงถึงความต้องการของเด็กหญิงในช่วงอายุที่
จะใช้บริการเหล่านี้ได้ ในสถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง แนวทาง
เหล่านีย้ งั พิจารณาถึงความต้องการของผูห้ ญิงและเด็กหญิงทีน่ ำ�
ลูกๆ มารับบริการที่จ�ำเป็นด้วย ไม่เพียงแต่ผู้หญิงและเด็กหญิง
เท่านัน้ ทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากความรุนแรงและการทารุณกรรม
โดยผู้ชาย องค์การสหประชาชาติยังยอมรับว่า ความรุนแรงต่อ
ผูห้ ญิงนัน้ “เป็นข้อบ่งชีถ้ งึ ความไม่เท่าเทียมกันทางเพศระหว่าง
ชายและหญิงเชิงประวัตศิ าสตร์ ทีน่ ำ� ไปสูก่ ารทีผ่ ชู้ ายแสดงออก
ซึง่ อ�ำนาจเหนือกว่าและเลือกปฏิบตั ติ อ่ ผูห้ ญิง”10 ผลก็คอื พลวัต
ของความรุนแรงต่อผูห้ ญิง รูปแบบความรุนแรงต่างๆ ทีผ่ หู้ ญิง

ต้องประสบ ความหนักหนาสาหัส ความถี่ และ ผลกระทบ จะ
ต่างกันอย่างมากกับความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับผู้ชาย
ขอบข่ายของชุดบริการจ�ำเป็นพื้นฐานได้รับการหนุนเสริม
ด้วยภารกิจหลักขององค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ
(UNICEF) หนึ่งในภารกิจนั้นก็คือการสร้างความเชื่อมั่นว่า
เด็กๆ จะด�ำเนินชีวติ โดยปราศจากความรุนแรง องค์การยูนเิ ซฟ
จะยังคงพัฒนาแนวทางและการแก้ปัญหาที่ส�ำคัญส�ำหรับเด็ก
ในฐานะผู้ได้รับผลกระทบจากความรุนแรง แม้แนวปฏิบัตินี้
จะสามารถน�ำไปปรับใช้ได้อย่างเป็นสากล แต่ก็มีการพัฒนา
เป็นการเฉพาะโดยค�ำนึงถึงกลุ่มประเทศที่มีรายได้น้อยถึง
ปานกลาง ทั้งนี้ ถือเป็นสิ่งส�ำคัญที่จะต้องรับทราบว่า แนวทาง
ปฏิบัตินี้ไม่ได้เน้นการแทรกแซงในภาวะวิกฤติหรือในบริบท
มนุษยธรรม อย่างไรก็ตามการตอบสนองทีก่ ล่าวไว้ใน แนวทาง
ปฏิบัติฉบับนี้สามารถเสริมการด�ำเนินงานภายใต้ภาวะวิกฤติ/
ในบริบทมนุษยธรรมได้

10 ปฏิญญาสหประชาชาติว่าด้วยการขจัดความรุนแรงต่อสตรี (United
Nations Declaration on the Elimination of Violence against Women)

1.4

ภาษาและค�ำศัพท์ (Language and terms)
การประสานงาน (Coordination) ถือเป็นองค์ประกอบหลัก
ของการแก้ ไ ขปั ญ หาความรุ น แรงต่ อ ผู ้ ห ญิ ง และเด็ ก หญิ ง
มาตรฐานสากลได้ก�ำหนดไว้ว่าการตอบสนองต่อความรุนแรง
ต่อผูห้ ญิงและเด็กหญิง จะต้องครอบคลุม มีรปู แบบสหวิชาชีพ
มีการประสานงาน เป็นระบบ และยั่งยืน การประสานงาน
เป็นกระบวนการที่ต้องก�ำกับโดยกฎหมายและนโยบาย เป็น
งานที่ข้องเกี่ยวกับความร่วมมือโดยทีมสหวิชาชีพ บุคลากร
และสถาบันจากทุกภาคส่วน ในการบังคับใช้กฎหมาย นโยบาย
ระเบียบพิธกี าร (protocols) และข้อตกลง รวมไปถึงการสือ่ สาร
และความร่วมมือเพื่อป้องกันและตอบสนองต่อปัญหาความ
รุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กหญิง การประสานงานมีทั้งในระดับ
ประเทศระหว่างกระทรวงที่มีบทบาทในการแก้ปัญหาความ
รุนแรง และในระดับท้องถิ่นระหว่างผู้ให้บริการในพื้นที่ กลุ่ม
ผูม้ สี ว่ นได้เสีย และ ในบางประเทศ มีการประสานงานในระดับ
กลาง (intermediate) ระหว่างรัฐบาลในระดับประเทศและระดับ
ท้องถิ่น นอกจากนั้น ยังมีการประสานงานระหว่างหน่วยงาน
ของรัฐบาลในระดับต่างๆ

องค์ประกอบหลัก (Core elements) คือ ลักษณะหรือส่วน
ประกอบของบริการที่จ�ำเป็นซึ่งปรับเข้ากับบริบทต่างๆ และ
สร้างความเชื่อมั่นในการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ
บริการที่จ�ำเป็น (Essential Services) ได้แก่ชุดบริการหลักที่
จัดให้โดยหน่วยงานด้านสุขภาพ ด้านสังคมสงเคราะห์ ด้าน
กิจการต�ำรวจ และด้านงานยุติธรรม อย่างน้อยที่สุด บริการ
เหล่านี้ต้องรับรองในสิทธิ ความปลอดภัย และสวัสดิภาพของ
ผูห้ ญิงและเด็กหญิงทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากความรุนแรงด้วยเหตุ
แห่งเพศสภาพ
ระบบยุติธรรมที่เป็นทางการ (Formal justice systems) คือ
ระบบยุติธรรมที่อยู่ในความรับผิดชอบของรัฐและหน่วยงาน
ในสังกัด ระบบนีร้ วมถึงกฎหมายของรัฐบาล และสถาบันต่างๆ
เช่น ต�ำรวจ อัยการ ศาล ทัณฑสถาน ที่รับผิดชอบในการบังคับ
และปรับใช้กฎหมายของรัฐ และบริหารจัดการให้มีบทลงโทษ
หากมีการละเมิดกฎหมาย
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ความรุนแรงด้วยเหตุแห่งเพศ (Gender based violence) คือ
“การกระท�ำรุนแรงใดๆ ที่มุ่งประสงค์ต่อผู้หญิงเพียงเพราะ
เหตุว่าเธอเป็นเพศหญิง หรือที่มีผลกระทบต่อผู้หญิงอย่างไม่
สมควร”11
การบริหารการประสานงาน (Governance of coordination)
มีสององค์ประกอบหลัก ได้แก่ องค์ประกอบแรกคือการจัดท�ำ
กฎหมายและนโยบายที่จ�ำเป็นเพื่อด�ำเนินงานและส่งเสริมการ
ประสานงานให้บริการทีจ่ ำ� เป็นทีม่ งุ่ ขจัดหรือตอบสนองปัญหา
ความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กหญิง องค์ประกอบที่สอง คือ
กระบวนการที่ท�ำให้ผู้มีส่วนได้เสียต้องมีส�ำนึกรับผิดชอบใน
การปฏิบัติตามพันธกรณีในการตอบสนองซึ่งมีการประสาน
งานต่อความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กหญิง อีกทั้งมีการก�ำกับ
ดูแล การติดตามและประเมินผลการตอบสนองที่ได้มีประสาน
งานนั้น ซึ่งการบริหารจะต้องด�ำเนินไปทั้งในระดับประเทศ
และท้องถิ่น
ระบบสุขภาพ (Health system) หมายถึง (1) ทุกกิจกรรมที่มี
เป้าหมายหลักในการส่งเสริม ฟื้นฟู และ/หรือดูแลสุขภาพ (2)
บุคคล สถาบัน และทรัพยากรที่เตรียมการตามนโยบายที่ได้จัด
ตั้งเพื่อปรับปรุงสุขภาพของประชากรที่พึงจะได้รับ12
ผู้ให้บริการด้านสุขภาพ (Health care provider) คือบุคคล
หรือองค์กรที่ให้บริการทางสาธารณสุขอย่างเป็นระบบ บุคคล
ผู้ให้บริการอาจเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพ เจ้าหน้าที่
สาธารณสุขชุมชน หรือบุคคลอื่นใดที่ได้รับการอบรมและ
มีความรู้ด้านสุขภาพ องค์กรผู้ให้บริการก็ได้แก่โรงพยาบาล
สถานพยาบาล ศูนย์พยาบาลเบื้องต้น และจุดให้บริการอื่นๆ
ผู้ให้บริการสุขภาพพื้นฐานได้แต่ พยาบาล พยาบาลพยุงครรภ์
แพทย์ หรือ อื่นๆ 13

11 CEDAW, ข้อเสนอแนะทั่วไป ข้อ 19 ย่อหน้าที่ 6
12 WHO, Health System Strengthening: Glossary (สร้างความเข้มแข็ง
ให้กับระบบสุขภาพ: ประมวลค�ำศัพท์) ค้นหาได้ที่ www.who.int/
healthsystems/Glossary _January2011.pdf
13 WHO (2013) Responding to intimate partner violence and sexual
violence against women: WHO clinical and policy guidelines (การ
ตอบสนองต่อความรุนแรงโดยคู่ครองและความรุนแรงทางเพศต่อ
ผูห้ ญิงโดยคนทีไ่ ม่ใช่คคู่ รอง: หลักสูตรงานคลินกิ และงานนโยบายของ
องค์การอนามัยโลก) หน้า vii.

ความรุนแรงจากคู่ครอง (Intimate partner violence) เป็น
“รูปแบบความรุนแรงที่เกิดมากที่สุดกับผู้หญิงทั่วโลก . . . และ
ยังรวมไปถึงการกระท�ำอันเป็นการบังคับขูเ่ ข็นทางเพศ ทางจิตใจ
และทางกายต่อผู้หญิงและวัยรุ่นหญิง ไม่ว่าจะมาจากคู่ครองคน
ปัจจุบนั หรืออดีตคูค่ รองโดยปราศจากความยินยอม ความรุนแรง
ทางกายภาพประกอบได้แก่ การเจตนาใช้ก�ำลังบังคับ ความ
แข็งแรง หรืออาวุธเพื่อท�ำร้ายหรือท�ำให้ผู้หญิงได้รับบาดเจ็บ
ความรุนแรงทางเพศประกอบด้วยการสัมผัสทางเพศทีไ่ ม่เหมาะ
สม การบังคับให้ผู้หญิงมีเพศสัมพันธ์โดยปราศจากการยินยอม
การพยายามมีเพศสัมพันธ์หรือได้มีเพศส�ำพันธ์กับผู้หญิงที่ป่วย
พิการ มึนเมา อยูใ่ ต้ภาวะกดดัน หรืออยูใ่ ต้อทิ ธิพลของสิง่ มึนเมา
หรือสารเสพติด ความรุนแรงทางจิตใจประกอบด้วย การควบคุม
หรือโดดเดีย่ วผูห้ ญิง หรือท�ำให้เธอต้องเสือ่ มเสียเกียรติหรือท�ำให้
ได้รับความอับอาย ความรุนแรงทางเศรษฐกิจ คือ การปฏิเสธ
ไม่ให้ผู้หญิงเข้าถึงและด�ำเนินการควบคุมทรัพยากรเบื้องต้น”14
ผู้ให้บริการงานยุติธรรม (Justice service provider) ได้แก่
เจ้าหน้าที่รัฐ (State/government) ผู้พิพากษา พนักงานอัยการ
เจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจ ผูช้ ว่ ยเหลือทางกฎหมาย ศาล ทนายความ ผูช้ ว่ ย
ทนายความ (paralegals) และผู้ให้ความช่วยเหลือผู้ถูกละเมิด/
เจ้าหน้าที่ให้บริการด้านสังคมสงเคราะห์
เส้นทางในกระบวนการยุติธรรม (Justice continuum) เริ่มจาก
การที่ผู้ถูกละเมิดหรือผู้ที่รอดชีวิตจากความรุนแรงเข้าสู่ระบบ
ไปจนกระทัง่ คดีสนิ้ สุด เส้นทางของผูห้ ญิงจะแตกต่างกันไปตาม
ความต้องการ เธออาจเข้าถึงทางเลือกเพื่อความยุติธรรมหลาย
ทาง ตัง้ แต่การแจ้งความหรือร้องเรียนเพือ่ เริม่ การสอบสวนและ
การด�ำเนินคดีอาญา หรือร้องขอความคุ้มครอง และ/หรือการ
ฟ้องเรียกค่าเสียหายทางแพ่ง รวมถึง การยื่นขอหย่าและการขอ
สิทธิปกครองบุตร และ/หรือการชดเชยความเสียหายส่วนบุคคล
หรือความเสียหายอื่นๆ จากรูปแบบการบริหารงานของรัฐโดย
ด�ำเนินการในทันทีหรือเมื่อเวลาผ่านไประยะหนึ่ง
ที ม ปฏิ บั ติ ก ารช่ ว ยเหลื อ สหวิ ช าชี พ (Multi-disciplinary
response teams) คือกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียตกลงที่จะประสาน
งานในการตอบสนองต่อความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กหญิง
ในชุมชน ทีมงานเหล่านี้เน้นการตอบสนองที่มีประสิทธิภาพ
เพือ่ ช่วยเป็นรายกรณีและอาจจะมีสว่ นในการจัดท�ำนโยบายด้วย
14 UN Secretary-General’s Study, จากเชิงอรรถ 1 ย่อหน้า 111-112
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ความรุนแรงทางเพศจากผู้มิใช่คู่ครอง (Non-partner sexual
violence) “หมายถึงความรุนแรงโดยญาติ เพื่อน คนรู้จัก เพื่อน
บ้าน เพื่อนร่วมงาน หรือคนแปลกหน้า”15 ซึ่งประกอบด้วย
การบังคับให้มีเพศสัมพันธ์โดยไม่สมัครใจ ความรุนแรงและ
การคุกคามทางเพศที่กระท�ำต่อต่อผู้หญิงและเด็กหญิงซึ่งส่วน
มากโดยคนรู้จักในที่สาธารณะ ในโรงเรียน ในสถานที่ท�ำงาน
และในชุมชน
แนวทางคุณภาพ (Quality guidelines) ส่งเสริมการด�ำเนินงาน
และการน�ำองค์ประกอบหลักของบริการทีจ่ ำ� เป็นไปปฏิบตั เิ พือ่
สร้างความเชื่อมั่นว่าบริการจะมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพที่
เพียงพอต่อการสนองตอบต่อความต้องการของผูห้ ญิงและเด็ก
หญิง แนวทางคุณภาพ แนะน�ำ ‘วิธที ำ� (how to)’ ส�ำหรับบริการ
ทีด่ ำ� เนินการตามหลักการสิทธิมนุษยชน ความละเอียดอ่อนทาง
วัฒนธรรม และการส่งเสริมพลังแก่สตรี แนวทางดังกล่าวตัง้ อยู่
บนพืน้ ฐานและเป็นส่วนเสริมมาตรฐานสากล และสะท้อนแนว
ปฏิบัติที่ดีที่สุดที่ได้รับการยอมรับในการตอบสนองต่อปัญหา
ความรุนแรงด้วยเหตุแห่งเพศ
ภาคบริการสังคม (Social services sector) ให้ความช่วยเหลือ
ในแบบต่างๆ เพือ่ ปรับปรุงสวัสดิภาพโดยทัว่ ไปและเสริมสร้าง
พลังให้แก่กลุม่ ประชาชนเฉพาะในสังคม บริการเหล่านีอ้ าจจะ
เป็นบริการทั่วๆ ไป หรือเป็นบริการที่มุ่งเน้นปัญหาเฉพาะด้าน
เช่น การช่วยเหลือผู้หญิงและเด็กหญิงที่ได้รับผลกระทบจาก
ความรุนแรง บริการด้านสังคมส�ำหรับผู้หญิงและเด็กหญิงที่
ได้รบั ผลกระทบจากความรุนแรงนีป้ ระกอบด้วยบริการทีจ่ ดั ให้
หรือสนับสนุนโดยรัฐ (เป็นทีร่ จู้ กั โดยทัว่ ไปว่า บริการสาธารณะ
public services) หรือจัดให้โดยภาคประชาสังคมหรือชุมชน
รวมถึงองค์กรพัฒนาภาคเอกชนและองค์กรทางศาสนา
บริการสังคม (Social services) เป็นการแก้ไขปัญหาความ
รุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กหญิงที่มุ่งไปที่ผู้ได้รับผลกระทบจาก
ความรุนแรงบริการนีม้ คี วามจ�ำเป็นอย่างยิง่ ในการช่วยให้ผหู้ ญิง
ที่ได้รับผลกระทบสามารถฟื้นฟูเยียวยาจากความรุนแรง การ
เพิม่ พลังและป้องกันการเกิดความรุนแรงซ�ำ้ ในบางสถานการณ์
ท�ำงานกับสังคมบางกลุ่มหรือกับชุมชนในการเปลี่ยนแปลง
ทัศนคติหรือการรับรู้เกี่ยวกับความรุนแรง สิ่งนี้รวมถึงและ
ไม่ จ� ำ กั ด เฉพาะการให้ ค� ำ ปรึ ก ษาทางจิ ต วิ ท ยาสั ง คม การ
ช่ ว ยเหลื อ ด้ า นการเงิ น การให้ ข ้ อ มู ล ด้ า นวิ ก ฤติ (crisis
15 Ibid. ย่อหน้า 128

information) สถานพักพิงที่ปลอดภัย บริการทางกฎหมาย
และว่าความ (legal and advocacy services) การจัดหาทีอ่ ยูอ่ าศัย
การหางานให้ท�ำ และอื่นๆ ส�ำหรับผู้หญิงและเด็กหญิงที่ได้รับ
ผลกระทบจากความรุนแรง
ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย (Stakeholders) คือองค์กรภาครัฐและภาค
ประชาสังคมทีม่ บี ทบาทในการแก้ปญ
ั หาความรุนแรงต่อผูห้ ญิง
และเด็กหญิงในทุกระดับของรัฐและประชาสังคม ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียที่ส�ำคัญยังรวมถึงผู้ได้รับผลกระทบและผู้รอดชีวิต
และตัวแทน บริการด้านสังคม ภาคบริการสาธารณสุข ผู้ให้
ความช่วยเหลือทางกฎหมาย เจ้าหน้าที่ต�ำรวจ พนักงานอัยการ
ผู้พิพากษา องค์กรพิทักษ์เด็ก และภาคการศึกษา
ผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรง (Victim / survivor)
หมายถึงผู้หญิงและเด็กหญิงที่ได้รับผลกระทบ หรือก�ำลังได้
รับผลกระทบจากความรุนแรงด้วยเหตุแห่งเพศ เพื่อเป็นการ
สะท้อนถึงค�ำศัพท์เฉพาะทีใ่ ช้ในกระบวนการทางกฎหมายและ
องค์กรของผูห้ ญิงและเด็กหญิงเหล่านีใ้ นการแสวงหาบริการที่
จ�ำเป็น16
ความรุนแรงต่อผูห้ ญิง (Violence against women หรือ VAW)
หมายถึง “การกระท�ำรุนแรงด้วยเหตุแห่งเพศใดๆ ที่ก่อให้เกิด
หรือที่น่าจะก่อให้เกิดอันตรายทางกาย ทางเพศ หรือทางจิตใจ
หรือท�ำให้ผหู้ ญิงต้องทุกข์ทรมาน รวมทัง้ การข่มขูว่ า่ จะท�ำการ
เช่นนั้น การบังคับขู่เข็ญหรือการบังคับให้ปราศจากอิสรภาพ
(arbitrary deprivation of liberty) ในที่สาธารณะหรือส่วนตัว17

16 UN Secretary-General’s Study, ดังกล่าวในเชิงอรรถ 1 รายงานระบุวา่
มีการถกเถียงอย่างกว้างขวางถึงค�ำศัพท์ victim และ survivor บางคน
เสนอว่า “ควรเลีย่ งการใช้คำ� ว่า “victim (เหยือ่ )” เพราะท�ำให้เห็นว่าเป็น
ฝ่ายรับ แสดงความอ่อนแอ และความเปราะบาง รวมทั้ง ไม่ตระหนัก
ถึงความจริงว่าผู้หญิงนั้นมีความแกร่งและมีความเข้มแข็งในตัวเอง
(agency) ส่วนบางฝ่ายเห็นว่า การใช้ค�ำ “survivor (ผู้เสียหายหรือผู้
ที่รอดมาได้)” จะสร้างปัญหาเพราะเป็นการปฏิเสธความเป็นเหยื่อ
ทีผ่ หู้ ญิงได้ถกู กระท�ำ ซึง่ ตกเป็นเป้าของอาชญากรรมด้านความรุนแรง”
ดังนั้น หลักสูตรนี้จึงจะใช้ “ผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรง”
(victim/survivor) ควบคู่กันไป
17 Declaration on the Elimination of Violence Against Women (ปฏิญญา
ว่าด้วยการขจัดความรุนแรงต่อสตรี), มาตรา 1
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บทที่ 2

หลักการร่วม คุณลักษณะ
และองค์ประกอบพื้นฐาน
การวิจัยและการปฏิบัติการแสดงให้เห็นว่า แนวทางการให้บริการสามารถสร้างผลกระทบอย่างมี
นัยส�ำคัญต่อประสิทธิภาพ กุญแจสู่การแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กหญิง และรักษา
ความปลอดภัยและสวัสดิภาพแก่ผู้หญิงและเด็กหญิง คือความเข้าใจลักษณะทางเพศสภาพของความ
รุนแรง สาเหตุและผลลัพธ์ และการให้บริการภายใต้วัฒนธรรมของการเพิ่มพลังแก่สตรี โดยช่วยให้
ผูห้ ญิงและเด็กหญิงพิจารณาตัวเลือกต่างๆ ทีม่ อี ยู่ และช่วยในการตัดสินใจ ในการให้บริการทีจ่ ำ� เป็นทีม่ ี
คุณภาพ ประเทศต่างๆ จะต้องค�ำนึงถึงหลักการทีก่ ำ� หนดการบริการทีจ่ ำ� เป็น หลักการและองค์ประกอบ
ปฐมภูมินี้สะท้อนอยู่ในคุณลักษณะและในกิจกรรมที่มีร่วมกันในทุกภาคส่วนอันได้แก่ ด้านสุขภาพ
ด้านสังคม กิจการต�ำรวจ และด้านงานยุตธิ รรม พร้อมทัง้ การประสานงานและกลไกการการบริหารต่างๆ
หลักการ คุณลักษณะร่วม และองค์ประกอบพื้นฐานส�ำหรับ
บริการที่จ�ำเป็นส�ำหรับผู้หญิงและเด็กหญิงที่ได้รับผลกระทบ
จากจากความรุนแรง ปรากฏอยู่ในเครื่องมือด้านกฎหมายใน
ระดับสากล รัฐภาคีทั่วโลกได้ต่อรองและเห็นชอบร่วมกันใน
การสนับสนุนบรรทัดฐานและมาตรฐานสากลเพือ่ แก้ไขปัญหา
ความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กหญิง อันประกอบด้วย
• 		อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูป
แบบ ปี ค.ศ. 197918 และอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กแห่ง ปี
ค.ศ.198919 ได้ก�ำหนดขอบเขตพื้นฐานด้านสิทธิมนุษยชน
• ปฏิญญาว่าด้วยการขจัดความรุนแรงต่อสตรี ปี ค.ศ. 199320
ปฏิ ญ ญาและแผนปฏิ บั ติ ก ารปั ก กิ่ ง ปี ค.ศ. 199521 รวม
ทั้ ง ข้ อ ตกลงของสมั ช ชาใหญ่ แ ละคณะกรรมาธิ ก ารสิ ท ธิ
มนุษยชนต่างๆ พร้อมด้วยข้อเสนอแนะทั่วไป หมายเลข 19
18 มติสมัชชาใหญ่ หมายเลข 34/180.
19 มติสมัชชาใหญ่ หมายเลข 44/25.
20 มติสมัชชาใหญ่ หมายเลข 48/104.
21 Report of the Fourth World Conference on Women (รายงานการ
ประชุมโลกวาระทีส่ วี่ า่ ด้วยเรือ่ งผูห้ ญิง), Beijing, 4-15 September 1995
(United Nations publication, Sales No. E.96.IV.13), บทที่ I, มติที่ 1,
ภาคผนวกที่ I และภาคผนวกที่ II.

ของคณะกรรมการว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบตั ติ อ่ สตรีใน
ทุกรูปแบบ ที่ระบุอย่างชัดเจนถึงการด�ำเนินงานของรัฐภาคี
ในแก้ไขปัญหานี้
• เมือ่ ไม่นานมานี้ ยุทธศาสตร์ตน้ แบบและมาตรการเชิงปฏิบตั ิ
ในการขจัดความรุนแรงต่อสตรีในการป้องกันอาชญากรรม
และงานยุติธรรมทางอาญา22 ได้ให้ข้อเสนอแนะอย่างกว้างๆ
ที่ ร วมถึ ง ประเด็ น ความยุ ติ ธ รรมทางอาญาระดั บ พื้ น ฐาน
พิธีการ และปฏิบัติการ พร้อมทั้งรองรับความส�ำคัญของ
การตอบสนองด้านสหวิชาชีพ อย่างเป็นองค์รวมและสอด
ประสานกัน
• ข้อสรุปร่วม รับรองโดยการประชุมคณะกรรมการว่าด้วย
สถานภาพสตรี ครั้งที่ 57 ได้ก�ำหนดแนวทางเพิ่มเติมในการ
จัดท�ำบริการหลากสาขาซึง่ มีความครอบคลุม สอดคล้อง เป็น
สหวิชาชีพ เข้าถึงได้ และยั่งยืน ส�ำหรับผู้เสียหายและผู้รอด
ชีวิตจากความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กหญิงในทุกรูปแบบ
หลั ก การส� ำ คั ญ ที่ เ กิ ด จากกรอบการด� ำ เนิ น งานด้ า นเชิ ง
บรรทัดฐานระดับสากลคือ พันธกรณีที่รัฐภาคีต้องตรวจสอบ
การปฏิบัติหน้าตามพันธกรณี (due diligence) ในงานป้องกัน
22 มติสมัชชาใหญ่ หมายเลข 65/457, ภาคผนวก.
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คุ้มครอง ด�ำเนินคดี ลงโทษ และ ชดเชยและชดใช้ค่าเสียหาย
ลั ก ษณะความเป็ น ผู ้ น� ำ ที่ เ ข้ ม แข็ ง ในทุ ก ระดั บ และการ
พันธสัญญาที่มีต่อหลักการชี้แนะ คุณลักษณะร่วม และการ
พัฒนาและการน�ำองค์ประกอบพื้นฐานที่ชัดเจนไปปฏิบัติถือ

เป็นสิง่ ทีส่ ำ� คัญในการออกแบบ การน�ำปฏิบตั ิ และการทบทวน
ที่ประสบความส�ำเร็จของการตอบสองต่อปัญหาความรุนแรง
ต่อผูห้ ญิงอย่างยัง่ ยืน มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลคุณภาพ

2.1

หลักการ (Principles)
หลักการที่คาบเกี่ยวกันต่อไปนี้คือสิ่งที่เป็นฐานสนับสนุนการ
ให้บริการที่จ�ำเป็นและการประสานการบริการเหล่านี้
• หลักการใช้สิทธิเป็นฐาน
• การขับเคลื่อนความเท่าเทียมทางเพศและสร้างเสริมพลัง
แก่ผู้หญิง
• ความละเอียดอ่อนและความเหมาะสมต่อวัยในเชิงวัฒนธรรม
• ผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรงเป็นศูนย์กลาง
• ความปลอดภัยส�ำคัญสูงสุด
• ความรับผิดของผู้กระท�ำผิด

หลักการใช้สิทธิเป็นฐาน (A rights-based approach)
หลักการใช้สิทธิเป็นฐานในการจัดบริการจ�ำเป็นพื้นฐานที่
มีคุณภาพเป็นการรับรองว่า รัฐมีความรับผิดชอบหลักที่จะ
เคารพ ปกป้อง และเติมเต็มสิทธิของผูห้ ญิงและเด็กหญิง ความ
รุนแรงต่อผูห้ ญิงและเด็กหญิงถือเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน
โดยเฉพาะสิทธิทจี่ ะด�ำรงชีวติ โดยปราศจากความหวาดกลัวและ
ความรุนแรง หลักการด้านสิทธิมนุษยชนเรียกร้องให้มบี ริการที่
ให้ความส�ำคัญต่อความปลอดภัยและสวัสดิภาพของผูห้ ญิงและ
เด็กหญิง และปฏิบตั ติ อ่ ผูห้ ญิงและเด็กหญิงด้วยความมีศกั ดิศ์ รี
เคารพและละเอียดอ่อน พร้อมทั้งเรียกร้องให้มีมาตรฐานที่
บรรลุสูงสุดด้านสุขภาพ สังคม ยุติธรรม และกิจการต�ำรวจ
– บริการที่มีคุณภาพที่ดี มีพร้อม เข้าถึงได้ และเป็นที่ยอมรับ
ของผู้หญิงและเด็กหญิง23

การขับเคลื่อนความเท่าเทียมทางเพศและสร้างเสริมพลังแก่
ผู้หญิง (Advancing gender equality and women’s
empowerment)

ศูนย์รวมของความไม่เท่าเทียมกันทางเพศสภาพและการเลือก
ปฏิบัติ ซึ่งเป็นทั้งรากเหง้าและผลลัพธ์ของความรุนแรงต่อ
ผู้หญิงและเด็กหญิง ต้องการให้บริการต่างๆ พึงจะต้องสร้าง
ความเชื่อมั่นว่ามีการวางนโยบายและการปฏิบัติที่ตอบสนอง
และละเอี ย ดอ่ อ นต่ อ เพศสภาพ บริ ก ารจะต้ อ งสร้ า งความ

เชื่อมั่นว่าความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กหญิงจะไม่อาจให้อภัย
ได้และไม่อาจยอมทนหรือยอมให้กระท�ำได้ บริการต่างๆ ต้อง
ส่งเสริมอ�ำนาจในการจัดการตนเองของผู้หญิง (women’s
agency) ที่ผู้หญิงและเด็กหญิงจะสามารถตัดสินใจด้วยตัวเอง
รวมถึงการตัดสินใจที่จะปฏิเสธบริการที่จ�ำเป็นด้วย

ความละเอียดอ่อนและเหมาะสมต่อวัยในเชิงวัฒนธรรม
(Culturally and age appropriate and sensitive)
บริ ก ารที่ จ� ำ เป็ น ละเอี ย ดอ่ อ นและเหมาะแก่ ต ่ อ วั ย ในเชิ ง
วัฒนธรรม จะต้องตอบสนองต่อสภาวะและประสบการณ์ชวี ติ
ของผู้หญิงและเด็กหญิงแต่ละคน โดยค�ำนึงถึงอายุ อัตลักษณ์
วัฒนธรรม เพศวิถี อัตตลักษณ์ทางเพศ เชื้อชาติและภาษา
บริการทีจ่ ำ� เป็นต้องตอบสนองต่อผูห้ ญิงและเด็กหญิงทีป่ ระสบ
กับรูปแบบการเลือกปฏิบัติที่อันหลากหลาย – ไม่เพียงเพราะ
ว่าเธอเป็นผู้หญิง แต่ยังเป็นเพราะเชื้อชาติ ชาติพันธุ์ วรรณะ
เพศวิถี ศาสนา ความพิการ สถานภาพสมรส อาชีพ หรือ
คุณลักษณะอืน่ ๆ – หรือเพราะว่าเธอได้รบั ผลกระทบจากความ
รุนแรง

ผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรงเป็นศูนย์กลาง
(Victim/survivor-centered)
หลักการผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรงเป็นศูนย์กลาง
เป็นการน�ำสิทธิ ความต้องการ และความปรารถนาของผู้หญิง
และเด็กหญิงเป็นศูนย์กลางในการให้บริการ หลักการนี้ต้องมี
การพิจารณาถึงความต้องการที่หลากหลายของผู้เสียหายและ
ผู้รอดชีวิต
ความเสี่ ย งและความเปราะบางต่ า งๆ ผลกระทบต่ อ การ
ตัดสินใจและสิ่งที่เลือกกระท�ำ และรับรองว่าบริการจะมีการ
ออกแบบตามความต้องการและตอบสนองความประสงค์ของ
ผู้หญิงและเด็กหญิงแต่ละคน

23 E/2013/27.
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ความปลอดภัยส�ำคัญสูงสุด (Safety is paramount)

ความรับผิดของผูก้ ระท�ำผิด (Perpetrator accountability)

ความปลอดภัยของผู้หญิงและเด็กเป็นสิ่งส�ำคัญสูงสุดส�ำหรับ
การให้บริการทีม่ คี ณ
ุ ภาพ บริการทีจ่ ำ� เป็นจะต้องให้ความส�ำคัญ
เป็นอันดับแรกกับความปลอดภัยและความมั่นคงของผู้ใช้
บริการ และหลีกเลี่ยงที่ก่อให้เกิดอันตรายอื่นใด

ความรับผิดของผู้กระท�ำผิดต้องใช้บริการที่จ�ำเป็นตามสมควร
เพื่อให้เกิดความรับผิดของผู้กระท�ำผิดอย่างมีประสิทธิภาพ
พร้ อ มกั น นั้ น ต้ อ งให้ เ กิ ด ความเป็ น ธรรมในกระบวนการ
ยุ ติ ธ รรม บริ ก ารที่ จ� ำ เป็ น ต้ อ งสนั บ สนุ น และอ� ำ นวยความ
สะดวกการมีส่วนร่วมในกระบวนการยุติธรรมของผู้เสียหาย/
ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรง ส่งเสริมศักยภาพในการปฏิบัติ
งานหรือใช้อ�ำนาจในบทบาทน�ำที่มี ขณะเดียวกันก็สร้างความ
เชื่อมั่นว่าภาระหรือความรับผิดชอบในการเรียกร้องความ
ยุติธรรมไม่ตกอยู่กับผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรง
แต่ต้องเป็นหน้าที่ของรัฐ

2.2

คุณลักษณะร่วมของบริการที่จ�ำเป็นที่มีคุณภาพ (Common characteristics of quality essential services)
บริ ก ารที่ จ� ำ เป็ น มี คุ ณ ลั ก ษณะและกิ จ กรรมร่ ว มกั น หลาย
ประการ โดยไม่เกี่ยวกับว่าเป็นบริการใน ‘ภาคส่วน’ ใดที่จะ
ตอบสนองต่อผู้หญิงและเด็กหญิงที่ได้รับผลกระทบจากความ
รุนแรง การให้บริการทีจ่ ำ� เป็นและปฏิบตั กิ ารต่างๆ ในทุกสาขา
ควรจะต้องมีคุณลักษณะดังต่อไปนี้
• ความพร้อมให้บริการ (Availability)
• การเข้าถึงได้ (Accessibility)
• การปรับให้เหมาะสม (Adaptability)
• ความเหมาะสม (Appropriateness)
• ให้ความส�ำคัญกับความปลอดภัยเป็นอันดับแรก (Prioritize
safety)
• ความยิ น ยอมภายหลั ง ที่ ไ ด้ รั บ การบอกกล่ า วและรั ก ษา
ความลับ (Informed consent and confidentiality)
• การสื่อสารและการมีส่วนร่วมที่มีประสิทธิภาพโดยผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียในการออกแบบ ด�ำเนินงาน และประเมินผลของ
การบริการ
• การเก็บข้อมูลและการจัดการสารสนเทศ
• เชือ่ มโยมกับภาคส่วนและหน่วยงานอืน่ ๆ ผ่านการประสานงาน

ความพร้อมให้บริการ (Availability)
การดูแลสุขภาพ บริการทางสังคม บริการงานยุติธรรมและ
กิจการต�ำรวจ จะต้องมีความพร้อมอย่างเพียงพอ ทั้งด้าน
ปริมาณและคุณภาพส�ำหรับผู้เสียหายและผู้รอดชีวิตจากความ
รุนแรงทุกคน โดยไม่ค�ำนึงถึงเรื่องถิ่นฐาน สัญชาติ ชาติพันธุ์
วรรณะ ชนชั้นทางสังคม สถานะคนย้ายถิ่นหรือผู้ลี้ภัย สถานะ
คนพื้นเมืองดั้งเดิม อายุ ศาสนา ภาษา ระดับการศึกษา เพศวิถี
สถานภาพสมรส ภาวะความพิการ หรือลักษณะอื่นๆ

แนวทาง
• การให้บริการจะต้องมีการสร้าง รักษา และพัฒนาใน
ลักษณะที่สร้างความเชื่อมั่นให้ผู้หญิงและเด็กหญิงเข้า
ถึงบริการที่ครอบคลุมในทุกพื้นที่ของรัฐ รวมทั้งพื้นที่
ห่างไกล ชนบท และโดดเดี่ยว โดยปราศจากการแบ่งแยก
• บริการจะต้องไปถึงประชากรทุกกลุ่ม รวมถึงกลุ่มชาย
ขอบ ห่างไกล เปราะบาง และชนกลุ่มน้อยมากที่สุด โดย
ปราศจากการเลือกปฏิบตั ทิ มี่ ติ อ้ งค�ำนึงถึงสภาพส่วนบุคคล
และประสบการณ์ชีวิตของผู้หญิงและเด็กหญิง ซึ่งรวม
ถึง อายุ อัตลักษณ์ วัฒนธรรม เพศวิถี อัตลักษณ์ทางเพศ
ชาติพันธุ์ และภาษาที่เลือกใช้
• การให้บริการส�ำหรับผู้หญิงและเด็กหญิงจะต้องมีความ
ต่อเนื่องของการดูแลตลอดเครือข่ายบริการและวงจรชีวิต
ของผู้รับบริการ
• พิ จ ารณาการให้ บ ริ ก ารรู ป แบบใหม่ ๆ เพื่ อ เพิ่ ม ความ
ครอบคลุมขอบเขตการให้บริการ เช่น หน่วยแพทย์หรือ
ศาลเคลื่ อ นที่ หรื อ การใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศอย่ า ง
สร้างสรรค์เมื่อเป็นไปได้

การเข้าถึงได้ (Accessibility)
การเข้าถึงก�ำหนดให้มีบริการที่ผู้หญิงและเด็กหญิงทุกคน
สามารถเข้าถึงได้ โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติ โดยเข้าถึงได้
ทางกายภาพ (บริการทีอ่ ยูใ่ นสถานทีผ่ หู้ ญิงและเด็กหญิงทุกคน
สามารถเดินทางไปถึงได้อย่างปลอดภัย) เข้าถึงได้ทางเศรษฐกิจ
(สามารถจ่ายได้) และเข้าถึงได้ทางภาษา (มีข้อมูลให้ในหลายๆ
รูปแบบ)
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แนวทาง

แนวทาง

• ผู้หญิงและเด็กหญิงสามารถเข้าถึงบริการโดยไม่มีภาระ
ทางการเงินหรือการจัดการ หมายความว่า บริการที่จัดให้
ควรอยูใ่ นระดับราคาทีจ่ า่ ยได้ การด�ำเนินการเข้าถึงง่าย และ
ในบางกรณี เช่น งานต�ำรวจ งานบริการสุขภาพฉุกเฉิน และ
งานสังคมสงเคราะห์ ไม่ควรต้องมีค่าใช้จ่าย
• บริการทีจ่ ดั ให้จะต้องค�ำนึงถึงความต้องการด้านภาษาของ
ผู้ใช้บริการมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
• ขั้นตอนการจัดบริการและข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับบริการ
ที่จ�ำเป็นจะต้องมีในหลายรูปแบบ เช่น ทางวาจา ทาง
ลายลักษณ์อกั ษร หรือทางสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ และเป็นมิตร
กับผู้ใช้ มีภาษาที่เรียบง่าย เพื่อเพิ่มการเข้าถึงและตรงกับ
ความต้องการของกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกันออกไป

• ความพยายามในการลดการถูกกระท�ำซ�้ำตัวอย่างเช่น ลด
จ�ำนวนครั้งในการเล่าเหตุการณ์ จ�ำนวนคนที่ต้องติดต่อ
ด้วย และบุคลากรควรได้รับการอบรมมาแล้ว
• ผู้หญิงและเด็กหญิงจะต้องได้รับการสนับสนุนให้เข้าใจ
อย่างชัดเจนถึงทางเลือกการบริการ
• ผู ้ ห ญิ ง และเด็ ก หญิ ง จะต้ อ งได้ รั บ การส่ ง เสริ ม พลั ง ให้
สามารถช่วยเหลือตัวเองและร้องขอความช่วยเหลือได้
• การตัดสินใจของผู้หญิงและเด็กหญิงจะต้องได้รับความ
เคารพ หลังจากเข้าใจถึงทางเลือกต่างๆ ที่มีอยู่
• บริการต่างๆ ควรจัดให้ในลักษณะที่ตอบสนองต่อความ
ต้องการและข้อกังวล โดยไม่ก้าวก่ายอิสระในการตัดสิน
ใจ (autonomy)

การปรับให้เหมาะสม (Adaptability)

ให้ความส�ำคัญกับความปลอดภัยเป็นอันดับแรก
– การประเมินความเสี่ยงและการวางแผนความปลอดภัย
(Prioritize safety - risk assessment and safety planning)

บริการทีจ่ ำ� เป็นต้องตระหนักถึงผลกระทบทีแ่ ตกต่างของความ
รุนแรงต่อกลุ่มผู้หญิงและชุมชนที่แตกต่างกัน บริการจะต้อง
ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เสียหายและผู้รอดชีวิตจาก
ความรุนแรงโดยค�ำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชนและความละเอียด
อ่อนทางวัฒนธรรม

แนวทาง
• บริการต้องเข้าใจและตอบสนองต่อสภาวการณ์และความ
ต้ อ งการรายบุคคลของผู้เสีย หาย/ผู้รอดชี วิต จากความ
รุนแรง
• ชุดบริการที่ครอบคลุมจัดมีให้เพื่อที่ผู้หญิงและเด็กหญิง
มีทางเลือกในการใช้บริการที่จะตอบสนองสถานการณ์
เฉพาะบุคคลได้ดีที่สุด

ความเหมาะสม (Appropriateness)
บริการที่จ�ำเป็นที่เหมาะสมส�ำหรับผู้หญิงและเด็กหญิงคือ
บริการที่จัดให้ด้วยในแนวทางที่ให้ผู้หญิงเห็นชอบกล่าวคือ
เคารพศักดิ์ศรี ยืนยันในการรักษาความลับ ละเอียดอ่อนต่อ
ความต้องการและทัศนคติ และลดการถูกกระท�ำซ�้ำสอง24
24 การถูกกระท�ำซ�ำ้ (Secondary victimization) มีนยิ ามในแผนยุทธศาสตร์
ต้นแบบและมาตรการในทางปฏิบัติของสหประชาชาติ (UN Updated
Model Strategies and Practical Measures) ว่าเป็นการสร้างความ
เสียหายที่ไม่ใช่ผลโดยตรงจากการถูกกระท�ำ แต่จากการตอบสนอง
อย่างไม่เพียงพอโดยสถาบันหรือบุคคลที่ข้องเกี่ยวกับผู้เสียหาย

ผู้หญิงและเด็กหญิงต้องเผชิญกับความเสี่ยงต่อความปลอดภัย
ทั้งเฉพาะหน้าและต่อเนื่อง ความเสี่ยงเหล่านี้มีความเฉพาะใน
แต่ละสภาวการณ์ของผู้หญิงและเด็กแต่ละคน การประเมิน
และการจัดการความเสี่ยงจะช่วยลดระดับความเสี่ยงได้ แนว
ปฏิบตั ทิ ดี่ สี ดุ ในการบริหารและจัดการความเสีย่ ง ประกอบด้วย
แนวทางที่สม�่ำเสมอและประสานงานกัน ภายในและระหว่าง
ส่วนงานด้านสังคม สุขภาพ งานต�ำรวจ และงานยุติธรรม

แนวทาง
• การบริการใช้เครือ่ งมือประเมินและจัดการกับความเสีย่ งที่
พัฒนามาโดยเฉพาะเพื่อตอบสนองต่อปัญหาความรุนแรง
จากคู่ครอง หรือความรุนแรงทางเพศจากผู้ที่มิใช่คู่ครอง
• การบริการจะต้องมีการประเมินความเสี่ยวระดับบุคคล
ผู้หญิงและเด็กหญิงแต่ละคนอย่างสม�่ำเสมอและต่อเนื่อง
• การบริการควรมีทางเลือกที่หลากหลายในการบริหาร
ความเสี่ยง การแก้ไขปัญหาและมาตรการความปลอดภัย
ที่เพื่อสร้างความปลอดภัยแก่ผู้หญิงและเด็กหญิง
• ผู้ให้บริการควรรับรองว่าผู้หญิงและเด็กหญิงได้รับแผน
เฉพาะบุคคลบนฐานความเข้มแข็งที่มียุทธศาสตร์ เพื่อ
บริหารความเสี่ยงด้วย
• การบริการ จะต้องท�ำงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ด้าน
สุขภาพ ด้านสังคม ด้านงานยุติธรรม ด้านงานต�ำรวจ ใน
การประสานงานการประเมินและแนวทางจัดการความ
เสี่ยง
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การสื่อสารและการมีส่วนร่วมที่มีประสิทธิภาพโดยผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียในการออกแบบ ด�ำเนินงาน และประเมิน
ผลของการบริการ (Effective and Communication and
Participation by Stateholders in design, implementation and assessment of services)
ผู้หญิงและเด็กหญิงต้องการรู้ว่ามีคนรับฟัง เข้าใจและช่วย
เหลือปัญหาตรงตามความต้องการ ข้อมูลและวิธีการสื่อสาร
จะช่วยสร้างพลังที่จะแสวงหาบริการที่จ�ำเป็น การสื่อสารกับ
ผู้หญิงและเด็กหญิงจะต้องส่งเสริมความมีศักดิ์ศรี และเป็นไป
ด้วยความเคารพ

แนวทาง
• ผูใ้ ห้บริการจะต้องมีทศั นคติทไี่ ม่ดว่ นตัดสิน (non-judgmental)
มีความเห็นอกเห็นใจ (empathetic) และพร้อมช่วยเหลือ
สนับสนุน
• ผู้หญิงและเด็กหญิงต้องมีโอกาสได้เล่าเรื่องของตนเอง ซึ่ง
ได้รับการรับฟัง และบันทึกอย่างถูกต้อง และต้องสามารถ
แสดงออกถึงความต้องการและข้อกังวลตามความสามารถ
อายุ วุฒิภาวะปัญญา และศักยภาพที่ก�ำลังพัฒนา
• ผู ้ ใ ห้ บ ริ ก ารจะต้ อ งเห็ น คุ ณ ค่ า และให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ
ข้อกังวลและประสบการณ์โดยรับฟังอย่างจริงจัง โดยไม่มี
การกล่าวโทษหรือตัดสินใดๆ
• ผู้ให้บริการจะต้องให้ข้อมูลและค�ำปรึกษาที่จะช่วยให้
ผู้หญิงและเด็กหญิงสามารถตัดสินใจได้ด้วยตัวเอง

ความยินยอมภายหลังที่ได้รับการบอกกล่าวและการรักษา
ความลับ (Informed consent and confidentiality)
บริการที่จ�ำเป็นทุกประการต้องจัดให้ในแนวทางที่เป็นการ
ปกป้องความเป็นส่วนตัวของผู้หญิงและเด็กหญิง สร้างความ
เชื่อมั่นในการเก็บรักษาความลับ และจะเปิดเผยข้อมูลเฉพาะ
เมื่อมีความยินยอมภายหลังที่ได้รับการบอกกล่าวแล้วเท่านั้น
ข้อมูลเกีย่ วกับประสบการณ์ความรุนแรงของผูห้ ญิงเป็นข้อมูล
ที่มีความละเอียดอ่อนอย่างมาก การเผยแพรข้อมูลอย่างไม่
เหมาะสมอาจท�ำให้เกิดอันตรายและมีผลคุกคามชีวติ ของผูห้ ญิง
หรือเด็กหญิง รวมถึงคนที่ให้ความช่วยเหลือด้วย

แนวทาง
• การบริการจะต้องมีหลักจริยธรรม (code of ethics) ในการ
แลกเปลี่ยนข้อมูล (ให้เป็นไปตามกฎหมายที่มีอยู่) ซึ่งรวม
ถึงประเภทของข้อมูล วิธกี ารและผูท้ มี่ สี ว่ นเกีย่ วข้องในการ
แลกเปลี่ยนข้อมูล

• ผูใ้ ห้บริการทีท่ ำ� งานโดยตรงกับผูห้ ญิงและเด็กหญิง จะต้อง
รับทราบและปฏิบัติตามหลักจริยธรรม
• ข้อมูลเกี่ยวกับผู้หญิงและเด็กหญิงแต่ละบุคคลต้องเก็บ
รักษาไว้เป็นความลับ และจัดเก็บไว้ในที่ปลอดภัย
• ผู้หญิงและเด็กหญิงต้องได้รับการส่งเสริมเพื่อให้ทราบ
ข้อมูลอย่างครบถ้วนถึงทางเลือกและผลกระทบจากการ
เปิดเผยข้อมูล
• ผู้ให้บริการต้องเข้าใจและปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ด้วย
การเคารพต่อการรักษาความลับของผู้รับบริการ

การเก็บข้อมูลและการจัดการสารสนเทศ (Data collection
and information management)
ความต่อเนือ่ งและความถูกต้องในการเก็บข้อมูลเกีย่ วกับบริการ
ที่จัดให้แก่ผู้หญิงและเด็กหญิงเป็นสิ่งที่ส�ำคัญในการส่งเสริม
การปรับปรุงบริการอย่างต่อเนื่อง บริการต่างๆ ต้องมีขั้นตอน
ทีช่ ดั เจนและได้รบั การบันทึก เพือ่ ให้มขี อ้ มูลทีถ่ กู ต้องและเป็น
ความลับ และมีสถานที่เก็บที่ปลอดภัยส�ำหรับข้อมูลเกี่ยวกับ
ผู้หญิงและเด็กหญิงและบริการที่จัดให้

แนวทาง
• รับรองว่ามีระบบที่ปลอดภัยและมีการจัดเก็บเป็นระบบ
เพือ่ การรวบรวม บันทึก และจัดเก็บรายละเอียดและข้อมูล
ทั้งหมดไว้
• ข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับผู้หญิงและเด็กหญิงที่ได้รับบริการ
ที่จัดให้ จะต้องมีการจัดเก็บอย่างปลอดภัย อันได้แก่แฟ้ม
ผู้รับบริการ รายงานทางกฎหมายและการแพทย์ และแผน
ความปลอดภัย
• สร้างความเชื่อมั่นในการรวบรวมข้อมูลที่ถูกต้องโดยการ
ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่เข้าใจและใช้ระบบเก็บข้อมูล จัดสรร
เวลาให้เจ้าหน้าที่อย่างเพียงพอในการป้อนข้อมูลลงใน
ระบบ
• รับรองว่าข้อมูลมีการแลกเปลี่ยนภายใต้ระเบียบพิธีการที่
ตกลงกันระหว่างองค์กร
• ส่งเสริมการวิเคราะห์การจัดเก็บข้อมูลเพือ่ ช่วยให้เข้าใจสภาพ
ของความรุนแรง แนวโน้มของการใช้บริการที่จ�ำเป็น การ
ประเมินบริการที่มีอยู่ และการแจ้งมาตรการป้องกันต่างๆ

เชื่อมโยงกับภาคส่วนและหน่วยงานอื่นๆ ผ่านการ
ส่งต่อและประสานงาน (Linking with other sectors
and agencies through referral and coordination)
การเชื่อมโยงกับภาคส่วนและองค์กรต่างๆ ผ่านการประสาน
งาน เช่น กระบวนการส่งต่อ จะสามารถช่วยให้ผู้หญิงและ
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เด็กหญิงได้รบั บริการทีเ่ หมาะสมและทันเวลา กระบวนการส่ง
ต่อจะต้องยึดหลักความยินยอมภายหลังได้รับการบอกกล่าว
เพือ่ ให้การด�ำเนินงการให้บริการทีจ่ ำ� เป็นทีแ่ ตกต่างกัน ส�ำหรับ
ผู้เสียหายและผู้รอดชีวิตจากความรุนแรงเป็นไปด้วยความ
ราบรื่นควรมีการก�ำหนดระเบียบพิธีการและข้อตกลงต่างๆ
เกี่ยวกับกระบวนการส่งต่อให้กับหน่วยบริการด้านสังคม
สุขภาพ และยุติธรรมที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งหน้าที่รับผิดชอบที่
ชัดเจนของแต่ละหน่วยงาน

แนวทาง
• ระเบียบการระหว่างการบริการแลกเปลี่ยนข้อมูลและการ
ส่งต่อต้องสอดคล้อง รับทราบโดยเจ้าหน้าที่ทุกคน และมี
การสื่อสารอย่างชัดเจนกับผู้หญิงและเด็กหญิง
• บริ ก ารมี ก ลไกเพื่ อ การประสานงานและก� ำ กั บ ดู แ ล
ประสิทธิภาพของกระบวนการส่งต่อผู้รับบริการ
• บริการจะส่งต่อไปยังหน่วยเฉพาะด้านเด็กเมื่อมีความ
จ�ำเป็นและเหมาะสม

2.3

องค์ประกอบพื้นฐาน (Foundational elements)
เพื่อบริการและการให้บริการที่มีคุณภาพสูง รัฐภาคีและภาค
ส่วนด้านสุขภาพ ต�ำรวจ งานยุติธรรมและสังคม จะต้องสร้าง
ความเชือ่ มัน่ ว่ามีรากฐานทีแ่ ข็งแรงรองรับการปฏิบตั งิ านเหล่านี้

ความสามารถในการให้บริการจ�ำเป็นพื้นฐานที่มีคุณภาพอย่าง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการตอบสนองต่อปัญหา
ความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กหญิง

บทบัญญัติของกฎหมายและกรอบกฎหมายที่ครอบคลุม
(Comprehensive legislation and legal frameworks)

การฝึกอบรมและการพัฒนาบุคลากร
(Training and workforce development)

รัฐควรมีกรอบกฎหมายที่ครอบคลุม ที่เป็นฐานทางกฎหมาย
และการพิจารณาคดีส�ำหรับผู้เสียหาย / ผู้รอดชีวิตจากความ
รุนแรงที่ต้องการบริการด้านสุขภาพ ทางสังคม ความยุติธรรม
และต�ำรวจ

การบริหาร การก�ำกับดูแล และการตรวจสอบ
(Governance, oversight and accountability)

การบริหาร การก�ำกับดูแล และการตรวจสอบถูกก�ำหนดให้เป็น
หน้าที่ของรัฐภาคีเพื่อให้มีบริการที่จ�ำเป็นพื้นฐานที่มีคุณภาพ
ข้าราชการการเมืองและข้าราชการประจ�ำจะต้องได้รับการ
สนับสนุนส่งเสริมเพื่อด�ำเนินงานดังกล่าวนี้ โดยจัดให้มีการ
พูดคุยแลกเปลี่ยนกรณีการน�ำแนวทางไปปฏิบัติอ การก�ำหนด
คุณภาพของมาตรฐานบริการ และติดตามการปฏิบัติให้เป็นไป
ตามตามมาตรฐานเหล่านั้น พร้อมทั้งระบุความผิดพลาดอย่าง
เป็นระบบในการออกแบบ การปฏิบตั งิ าน และการจัดให้บริการ
ผูห้ ญิงและเด็กหญิงจ�ำเป็นต้องมีชอ่ งทางการขอความช่วยเหลือ
หาก มีการปฏิเสธ ยกเลิก ล่าช้าอย่างไม่มเี หตุอนั สมควร หรือถูก
ละเลยเพิกเฉยในการให้บริการทีจ่ ำ� เป็น การตรวจสอบเป็นสิง่ ที่
ส�ำคัญยิ่งในการให้ความเชื่อมั่นว่าบริการต่าง ๆ จะมีพร้อม เข้า
ถึงได้ ปรับเปลีย่ นได้ และเหมาะสม การตรวจสอบจะต้องได้รบั
การส่งเสริมด้วยการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการ
ออกแบบ การน�ำไปปฏิบัติ และการประเมินการบริการต่างๆ

ทรัพยากรและการเงิน (Resources and financing)

ทรัพยากรและการเงินเป็นสิ่งจ�ำเป็นส�ำหรับสร้างและรักษา
ให้แต่ละภาคงานหรือระบบประสานงานที่มีศักยภาพและ

การฝึกอบรมและการพัฒนาบุคลากรเป็นการสร้างหลักประกัน
ว่า ภาคส่วนงานต่างๆ และกลไกการประสานงานมีศักยภาพ
และความสามารถในการจัดบริการทีม่ คี ณ
ุ ภาพ และผูใ้ ห้บริการ
มีศักยภาพที่พึงมีเพื่อปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่และความ
รับผิดชอบได้ ผู้ให้บริการทุกหน่วยต้องได้รับโอกาสในการ
สร้างเสริมทักษะและความเชีย่ วชาญเพือ่ ให้มคี วามรูแ้ ละทักษะ
ที่ทันต่อสถานการณ์อยู่เสมอ

การติดตามและประเมินผล (Monitoring and evaluation)

การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องของภาคส่วนต่างๆ ด้วยการติดตาม
และประเมินผลเป็นประจ�ำ เป็นสิ่งที่จ�ำเป็นในการให้บริการที่
มีคุณภาพแก่ผู้หญิงและเด็กหญิงที่ได้รับผลกระทบจากความ
รุนแรง ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการการรวบรวม วิเคราะห์ และจัดพิมพ์
ข้อมูลที่ครอบคลุมในประเด็นความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็ก
หญิง ในรูปแบบทีส่ ามารถน�ำไปใช้ในการประเมินและส่งเสริม
การให้บริการที่มีคุณภาพได้

นโยบายและแนวปฏิบัติที่ละเอียดอ่อนทางเพศสภาพ
(Gender sensitive policies and practices)

นโยบายในแต่ละภาคส่วนส�ำหรับกลไกลการประสานงาน
จ�ำเป็นต้องมีความละเอียดอ่อนต่อเพศสภาพ และมีบูรณาการ
กับแผนการปฏิบัติงานระดับชาติว่าด้วยการขจัดความรุนแรง
ทางเพศต่อผู้หญิง ส�ำหรับแต่ละภาคส่วนที่ท�ำงานร่วมกับและ
ควบคูก่ บั หน่วยบริการอืน่ ๆ อย่างมีบรู ณาการ ในด�ำเนินการช่วย
เหลือผู้หญิงและเด็กหญิงที่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรง
อย่างที่มีประสิทธิภาพตอบสนอง นโยบายของแต่ละภาคส่วน
ควรจะต้องเชื่อมโยงกับนโยบายระดับประเทศ
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วิธีการใช้เครื่องมือ
3.1

ขอบเขตแนวทางปฏิบัติส�ำหรับบริการที่จ�ำเป็น
ขอบเขตแนวทางปฏิบัติส�ำหรับบริการที่จ�ำเป็นเพื่อให้บริการ
ที่มีคุณภาพ ประกอบไปด้วย 4 ส่วนที่เชื่อมโยงกันดังต่อไปนี้
• หลักการ (Principles) ที่เป็นฐานในการให้บริการจ�ำเป็น
พื้นฐานทุกชนิด
• คุณลักษณะร่วม (Common characteristics) ซึ่งอธิบายถึง
กิจกรรมและแนวทางต่าง ๆ ทีต่ า่ งเชือ่ งโยงทุกประเด็นร่วมกัน
และสนับสนุนการท�ำงานและการให้บริการทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
• บริ ก ารจ� ำ เป็ น พื้ น ฐานและปฏิ บั ติ ก ารต่ า งๆ (Essential
services and actions) ซึ่งก�ำหนดไว้ในแนวทางปฏิบัติฉบับ
นี้จ�ำเป็นต่อการให้บริการเพื่อรับรองสิทธิมนุษยชน ความ

ปลอดภัย และสวัสดิภาพของผู้หญิง เด็กหญิง หรือเด็กที่
ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงจากคู่ครองหรือจากผู้ที่
ไม่ใช่คู่ครอง บริการที่จ�ำเป็นแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มงานใหญ่ๆ
คือ งานด้านสุขภาพ งานยุติธรรมและกิจการต�ำรวจ งาน
สังคมสงเคราะห์ บริการเหล่านี้หนุนเสริมโดยองค์ประกอบ
ประการที่ 4 คือ ปฏิบัติการที่จ�ำเป็นส�ำหรับการประสานงาน
และการบริหารการประสานงาน
• องค์ประกอบพื้นฐาน (Foundational elements) ซึ่งจ�ำเป็น
ต้องมีเพื่อช่วยในการจัดบริการที่มีคุณภาพที่เชื่อมโยงการ
บริการที่จ�ำเป็นและการปฏิบัติการในทุกด้าน

คุณลักษณะร่วม
(Common Characteristies)

หลักการ
(Principles)

ชุดบริการที่จ�ำเป็นพื้นฐาน: ตารางแสดงกรอบการด�ำเนินงานโดยรวม
หลักการที่มีสิทธิมนุษยชนเป็นพื้นฐาน การขับเคลื่อนความเท่าเทียมทางเพศ
และเสริมสร้างพลังให้กับผู้หญิง
แนวทางที่มีผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจาก ความปลอดภัยส�ำคัญสูงสุด
ความรุนแรงเป็นศูนย์กลาง

ความเหมาะสมต่อวัยและความละเอียด
อ่อนเชิงวัฒนธรรม
การแสดงความรับผิดชอบของ
ผู้กระท�ำผิด

ความพร้อมให้บริการ

การเข้าถึงได้

การปรับให้เหมาะสม

ความเหมาะสม

ให้ความส�ำคัญกับความปลอดภัย

ความยินยอมภายหลังการได้รับการบอกกล่าวและการรักษา
ความลับ
การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

การเก็บข้อมูลและการบริหารจัดการสารสนเทศ
การเชื่อมโยงภาคส่วน ผ่านการส่งต่อและประสานงาน
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1.
2.
3.
บริการและปฏิบัติการที่จ�ำเป็น
Essential services and actions

4.
5.
6.

สุขภาพ
การระบุผู้เสียหายจากความรุนแรง
โดยคู่ครอง
การให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น
การเยียวยาบาดแผลและการรักษา
พยาบาลฉุกเฉิน
การตรวจสอบและให้การรักษา
กรณีประทุษร้ายทางเพศ
การประเมินและรักษา
ด้านสุขภาพจิต
การจัดเตรียมเอกสารทาง
นิติวิทยาศาสตร์ (medico-legal)

งานยุติธรรมและงานรักษากฎหมาย
1. การป้องกัน
2. การติดต่อขั้นต้น
3. การประเมิน / การสืบสวน
สอบสวน
4. กระบวนการก่อนพิจารณาคดี
5. กระบวนการพิจารณาคดี
6. การแสดงความรับผิดของผู้กระท�ำ
ผิดและการชดเชยความเสียหาย
7. กระบวนการหลังการพิจารณาคดี
8. ความปลอดภัยและการคุ้มครอง
9. ความช่วยเหลือและการสนับสนุน
10. การสื่อสารและข้อมูล
11. การประสานงานในกระบวนการ
ยุติธรรม

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

บริการทางสังคม
ข้อมูลวิกฤติ Crisis information
การให้ค�ำปรึกษาในภาวะวิกฤติ
สายด่วนช่วยเหลือ
การจัดที่พักที่ปลออดภัย
การช่วยเหลือด้านวัตถุและการเงิน
การจัดท�ำ เรียกคืน หรือทดแทน
เอกสารประจ�ำตัว
ข้อมูลด้านกฎหมายและสิทธิ
ค�ำปรึกษาและการว่าความให้
รวมทั้งใน ระบบกฎหมายพหุภาค
การให้ค�ำปรึกษาและช่วยเหลือ
ด้านจิตวิทยาสังคม
การช่วยเหลือที่มีผู้หญิงเป็น
ศูนย์กลาง
การบริการส�ำหรับเด็กที่ได้รับ
ผลกระทบจากความรุนแรง
ข้อมูลชุมชน การศึกษา และการ
เข้าถึงชุมชน
การช่วยเหลือให้มีอิสระทาง
เศรษฐกิจ การฟื้นฟู และ
พึ่งตนเองได้

องค์ประกอบ
พื้นฐาน

การประสานงานและการบริหารการประสานงาน Coordination and governance of coordination
ระดับชาติ: ปฏิบัติการที่จ�ำเป็น
ระดับท้องถิ่น: ปฏิบัติการที่จ�ำเป็น
1. การจัดท�ำกฎหมายและนโยบาย
1. การจัดท�ำโครงสร้างอย่างเป็นทางการส�ำหรับการประสานงาน
2. การจัดสรรและกระจายทรัพยากร
และการบริหารการประสานงาน ในระดับท้องถิ่น
3. การสร้างมาตรฐานในการตอบสนองแก้ไขปัญหาในระดับ
2. การด�ำเนินงานการประสานงานและการบริหารการประสาน
ท้องถิ่น
งาน
4. แนวทางที่ครอบคลุมเพื่อการตอบสนอง
5. ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพส�ำหรับผู้ก�ำหนดนโยบาย และ
ผู้มีอ�ำนาจตัดสินใจต่อการตอบสนองต่อปัญหาความรุนแรง
ต่อผู้หญิงและเด็กหญิง
6. การติดตามและประเมินผลในระดับชาติและระดับท้องถิ่น
บทบัญญัติของกฎหมายและกรอบ
กฎหมายที่ครอบคลุม
การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร

การบริหาร การก�ำกับดูแล และการ
ทรัพยากรและการเงิน
ตรวจสอบ
นโยบายและแนวปฏิบัติที่ละเอียดอ่อน การติดตามและประเมินผล
ต่อเพศสภาพ
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เครื่องมือและทรัพยากร
กลไกระดับสหประชาชาติ (สนธิสญ
ั ญา และจารีตประเพณี
ทางกฎหมายที่ไม่มีผลบังคับ)
Commission on the Status of Women 57th Session, conclusions
on the elimination and prevention of all forms of violence against
women and girls (การประชุมคณะกรรมการว่าด้วยสถานะของ
สตรี ครั้งที่ 57 ข้อตกลงร่วม ว่าด้วยการขจัดและการป้องกัน
ความรุ น แรงต่ อ ผู ้ ห ญิ ง และเด็ ก หญิ ง ในทุ ก รู ป แบบ) ค้ น ดู ไ ด้ ที่
www.un.org/womenwatch/daw/csw/csw57/CSW57_Agreed_
Conclusions(CSW_report_excerpt).pdf.
Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination
against Women (อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรี
ในทุกรูปแบบ) ค้นดูได้ที่ www.un.org/ womenwatch/daw/cedaw/
text/econvention.htm
Convention on the Rights of the Child (อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก)
ค้นดูได้ที่ www.ohchr.org/en /professionalinterest/pages/crc.aspx.
Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime
and Abuse of Power (ปฏิญญาว่าด้วยหลักการพื้นฐานเกี่ยวกับการ
อ�ำนวยความยุตธิ รรมแก่ผทู้ ไี่ ด้รบั ความเสียหายจากอาชญากรรมและ
การใช้อำ� นาจโดยไม่ถกู ต้อง) ค้นดูได้ที่ www.un.org/ documents/ga/
res/40/a4 r034.htm.
Declaration on the Elimination of Violence against Women
(ปฏิญญาว่าด้วยการขจัดความรุนแรงต่อสตรี) ค้นดูได้ที่ www.
un.org/documents/ga/res/48 /a48r104.ht.
Guidelines on Justice in Matters Involving Child Victims and
Witnesses of Crime (แนวปฏิบัติด้านความยุติธรรมส�ำหรับผู้เสีย
หายและพยานที่เป็นเด็กในคดีอาญา) ค้นดูได้ที่ www.un.org/en/
pseataskforce/docs/gudelines_on_justice_in_matters_involving_
child_victims_and.pdf
UN Principles and Guidelines on Access to Legal Aid in Criminal
Justice Systems (หลักการและแนวปฏิบตั แิ ห่งสหประชาชาติวา่ ด้วย
การเข้าถึงความช่วยเหลือด้านกฎหมายในระบบยุตธิ รรมทางอาญา)
ค้นดูได้ที่ www.unodc. org/documents/justice-and-prison-reform/
UN_princi- ples_and_guidelines_on_access_to_legal_aid.pdf.

Updated Model Strategies and Practical Measures on the
Elimination of Violence against Women in the Field of Crime
Prevention and Criminal Justice (แผนยุทธศาสตร์ต้นแบบและ
มาตรการในทางปฏิบัติว่าด้วยการขจัดความรุนแรงต่อผู้หญิงใน
ด้านการป้องกันอาชญากรรมและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
ฉบับปรับปรุงเพิ่มเติม) ค้นดูได้ที่ www.unodc. org/documents/
justice-and-prison-reforms/crimepreven tion/Model_Strategies_
and_Practical_Measures_on_the_ Elimination_of_Violence_
against_Women_in_the_Field_of_Crime_Prevention_and_
Criminal_Justice.pdf.

เครื่องมือและทรัพยากร
Special Rapporteur on violence against women (รายงานต่างๆ
ของผู้แทนพิเศษเรื่องความรุนแรงต่อผู้หญิง) ที่กล่าวถึงสาเหตุและ
ผลที่เกิดขึ้น – ค้นดูได้ที่ www.ohchr.org/EN/Issues?Women?SR
Women? Pages? SRWomenIndex.aspx.
United Nations, Secretary-General’s In-depth Study on Violence
against Women (รายงานเชิงลึกของเลขาธิการสหประชาชาติวา่ ด้วย
ความรุนแรงต่อผู้หญิง) ค้นดูได้ที่ www.un.org/womenwatch/daw/
vaw/SGstudyvaw.htm.
UN Women, Progress of the World’s Women: In Pursuit of
Justice: 2011-2012 (ความก้าวหน้าของผู้หญิงแห่งโลก เพื่อติดตาม
การเข้าถึงความยุติธรรม) ค้นดูได้ท่ี www.progress.unwomen.org/
pdfs?EN-Report-Progress.pdf.
UN Women, Handbook for National Action Plans on Violence
against Women (คู่มือการวางแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วย
ความรุนแรงต่อผู้หญิง) ค้นดูได้ที่ www.un.org/womenwatch/daw/
handbook-for-nap-on-vaw.pdf.
UN Women, Handbook for Legislation on Violence against
Women (คู่มือบทบัญญัติของกฎหมายเกี่ยวกับความรุนแรงต่อ
ผูห้ ญิง) ค้นดูได้ที่ www.un.org/women-watch/daw/vaw/handbook/
Handbook%20for%20legislation%20on%20violence%20
against%20 women.pdf.
UN Women, Knowledge Centre to End Violence against Women
(หลักสูตรและข้อมูลต่างๆ ในศูนย์ความรูว้ า่ ด้วยการยุตคิ วามรุนแรง
ต่อผู้หญิง) ค้นดูได้ที่ www.endvawnow.org.
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