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เอกสารฉบบัภาษาไทยของชดุคูม่อืบรกิารจ�าเป็นพืน้ฐานส�าหรบัผูห้ญงิและเดก็หญงิทีไ่ด้รบัผลกระทบจากความรุนแรงนี ้ได้รับการ

สนับสนุนจากองค์การเพื่อการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ และเพิ่มพลังของผู้หญิงแห่งสหประชาชาติ (UN Women) และ

องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ภายใต้โครงการปลอดภัยและยุติธรรม: ท�าให้สิทธิและโอกาสของแรงงานข้ามชาติหญิงใน

ภูมิภาคอาเซียนเป็นจริง ที่ได้รับการสนับสนุนจากสหภาพยุโรปอันเป็นส่วนหนึ่งของสปอตไลท์อินนิชิเอทีฟ เพื่อขจัดความรุนแรง

ต่อเด็กหญิงและผู้หญิง
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2.  การจัดท�าการ
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3.  การพัฒนาและ
ก�าหนดต้นทุน
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บทที่ 4: 

เครื่องมือและทรัพยากร

บทที่ 4: 

เครื่องมือและทรัพยากร

ภาคผนวก

ชุดบริการจ�าเป็น (The Essential Services Package) ประกอบด้วยหมวดความรู้ทั้งหมด 6 หมวด
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กิตติกรรมประกาศ 
การจัดท�าแนวปฏิบัติฉบับนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ หากปราศจาก

ความกล้าหาญของผูห้ญงิจ�านวนมากทีไ่ด้รบัผลกระทบจากความรนุแรง และได้บอกเล่าประสบการณ์ของตนเอง 

และของเหล่านักรณรงค์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง องค์กรผู้หญิงที่กระจายอยู่ทั่วโลก ที่ได้เรียกร้องให้มีการบริการและ

ความช่วยเหลือที่เหมาะสมส�าหรับผู้หญิงที่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรง 

ความพยายามของรฐับาลประเทศต่างๆ ทีจ่ะด�าเนนิการเพือ่ยตุปัิญหาความรนุแรงต่อผูห้ญงิ ไม่ว่าจะเป็นการปฏริปู

กฎหมาย การด�าเนินการทางนโยบาย และการด�าเนินโครงการด้านการป้องกันและแก้ไขต่างๆ  

ผูส้นับสนนุหลกัของโครงการร่วมแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการบรกิารทีจ่�าเป็นส�าหรบัผูห้ญงิและเดก็หญิงทีไ่ด้

รับผลกระทบจากความรุนแรง (UN Joint Programme on Essential Services for Women and Girls Subject to 

Violence) ซึ่งได้แก่ รัฐบาลประเทศออสเตรเลียและประเทศสเปน

ผูป้ฏบิตังิานจากหลากหลายหน่วยงาน นกัวจิยั ตัวแทนรฐับาลทีไ่ด้เข้าร่วมและมส่ีวนร่วมในประชุมให้ค�าปรกึษา

ทางเทคนิคระดับสากลว่าด้วยการตอบสนองต่อปัญหาความรุนแรงต่อผู้หญิงของภาคบริการสังคม (Global 

Technical Consultations on the Social Services Sector’s Response to Violence Against Women and Girls) ซ่ึงมีส่วน

ช่วยพฒันาแนวทางปฏิบตัพิร้อมทัง้เครือ่งมอืล�าดบัต่อมา และค�าแนะน�า (ดูรายละเอยีดของผูเ้ข้าร่วมโครงการได้จาก  

www.endvawnow.org โดยคลิกที่ค�าว่า Essential Services)  

พนัธสัญญาทีด่�าเนนิมาอย่างต่อเนือ่งในระบบขององค์การสหประชาชาตทิีจ่ะพฒันาโครงการและปฏบิตักิารเพือ่

แก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อผู้หญิง หน่วยงานต่างๆ ขององค์การสหประชาชาติที่มีส่วนร่วมในการช่วยปรับแก้ 

และ/หรอืพฒันาแนวปฏบิตันิี ้ได้สละเวลาและแบ่งปันความรูเ้พือ่ให้แน่ใจว่าเราจะด�าเนนิการอย่างต่อเนือ่งเพือ่ให้

มกีารปรบัปรงุการให้บรกิารแก่ผูห้ญงิและเดก็หญงิทีไ่ด้รบัผลกระทบจากความรนุแรง เราขอขอบคณุผูแ้ทนจาก

หน่วยงานต่างๆ ส�าหรบัพนัธสญัญาและข้อมลูทีม่อบให้ ได้แก่ Tania Farha และ Riet Groenen (UN Women) Luis 

Mora และ Upala Devi (UNFPA) พร้อมทั้งการเข้าร่วมงานและข้อมูลจากเพื่อนร่วมงานจากองค์การ UNICEF 

ได้แก่ คุณ Theresa Kilbane คุณ Clarice Da Silva e Paula และคุณ Peter Gross

ที่ปรึกษาผู้ซึ่งให้ความช่วยเหลือในการพัฒนาและปรับปรุงแนวปฏิบัตินี้ ได้แก่ คุณ Janice Watt และคุณ Sue 

Finucane
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บทที่ 1 

แนะน�าบริการด้าน 

สังคมที่จ�าเป็น

1.1 
บทน�า

แนวปฏิบัติในการบริการด้านสังคมที่จ�าเป็นนี้มุ ่งที่จะน�า

เสนอแนวทางในการออกแบบ ด�าเนินการ และทบทวนความ 

ช่วยเหลือด้านบริการทางสังคมที่มีคุณภาพส�าหรับผู้หญิงและ

เด็กหญิงท่ีได้รับผลกระทบจากความรุนแรงด้วยเหตุแห่งเพศ

ในทุกรูปแบบ แนวปฏิบัติน้ีมุ่งเน้นประเทศที่มีรายได้ต�่าถึง 

ปานกลางทีม่คีวามมัน่คง และสามารถน�าไปปรบัใช้กบัประเทศ

ที่มีรายได้สูงได้ 

แนวปฏิบัตินี้เป็นส่วนหนึ่งของชุดบริการที่จ�าเป็นส�าหรับ

ผู ้หญิงและเด็กหญิงที่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงซึ่ง

ต้องการท่ีจะให้ผูห้ญงิและเดก็หญงิทีไ่ด้รบัผลกระทบจากความ

รุนแรงด้วยเหตุแห่งเพศเข้าถึงบริการที่มีการประสานระหว่าง

หลากหน่วยงานและที่มีคุณภาพได้มากขึ้น 

ชดุบริการท่ีจ�าเป็นสะท้อนให้เหน็องค์ประกอบทีส่�าคญัของการ

ประสานความร่วมมือจากหลายภาคส่วนเพ่ือช่วยเหลือผู้หญิง

และเด็กหญิงที่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรง รวมถึงแนว

ปฏิบัติส�าหรับบริการสุขภาพ งานยุติธรรมและกิจการต�ารวจ 

กลไกการประสานงานและการก�ากับดูแล และบริการในภาค

ส่วนด้านสังคม

แนวปฏิบัติส�าหรับการบริการด้านสังคมท่ีจ�าเป็นนี้ ควรศึกษา

ควบคู่ไปกับหมวดที่ 1: ภาพรวมและบทน�า ซึ่งเอ่ยถึงหลักการ 

คณุลกัษณะร่วม และองค์ประกอบพืน้ฐานของบรกิารทีจ่�าเป็น

ทุกชนดิ แนวปฏบิตันิีย้งัคงเป็นส่วนเสรมิให้กบัแนวปฏิบติัด้าน

บริการสุขภาพ (หมวดที่ 2) หน่วยงานด้านกิจการต�ารวจและ

งานยุติธรรม (หมวดที่ 3) และการประสานงานและการก�ากับ

ดูแลการประสานงาน (หมวดที่ 5)

บริการทางสังคมที่มีคุณภาพ

การให้บริการทางสังคมที่มีคุณภาพนั้นเป็นองค์ประกอบที่

ส�าคัญยิ่งของการให้ความช่วยเหลือแบบประสานกันหลาย 

ภาคส่วนแก่ผู้หญิงและเด็กหญิงท่ีได้รับผลกระทบจากความ

รนุแรง บรกิารทางสงัคมประกอบด้วยบรกิารชดุหนึง่ซึง่จ�าเป็น

ในการส่งเสริมสิทธิ ความปลอดภัย และความเป็นอยู่ที่ดีของ

ผู้หญิงและเด็กหญิงที่ประสบกับความรุนแรง ได้แก่ ข้อมูลใน

ภาวะวิกฤติและโทรศัพท์สายด่วนที่พักที่ปลอดภัย ค�าแนะน�า

และข้อมูลด้านกฎหมายและสิทธิ งานวิจัยและการปฏิบัติ

แสดงให้เห็นว่าวิธีการให้บริการส่งผลอย่างมีนัยส�าคัญต่อ

ประสิทธิภาพของงานบริการ1

ปัจจัยส�าคัญที่จะช่วยให้คงความปลอดภัยของผู้หญิงและเด็ก

หญิงไว้ได้ ก็คือความเข้าใจธรรมชาติทางเพศสภาพของความ

รนุแรงต่อผูห้ญงิและเดก็หญงิ และให้บรกิารภายใต้ธรรมเนยีม

ปฏิบัติของการเพิ่มศักยภาพผู้หญิง รวมถึงการให้หลักประกัน

ว่า บริการนี้จะมุ่งเน้นที่ผู้หญิง เป็นมิตรกับเด็ก ไม่มีการต�าหนิ 

และช่วยให้ผูห้ญงิและเดก็ได้พจิารณาทางเลอืกต่างๆ ทีม่อียู ่และ

สนับสนุนการตัดสินใจของพวกเธอ

1  ค้นหาได้ที่  http://www.popcouncil.org/research/expanding- 

the-evidence-base -on-comprehensive-care-for-survivors-of-sexual-v 

และที ่Arango, D, et al, การแทรกแซงเพือ่ป้องกันหรอืลดความรนุแรง

ต่อผู้หญิงและเด็กหญิง การทบทวนงานวรรณกรรมท้ังหลายอย่าง

เป็นระบบ ชุดงานวิจัยเรื่องเสียงและพลังในการปกครองตัวเองของ 

ผูห้ญิง ค.ศ. 2014 ฉบบัที ่10 ธนาคารโลก (Interventions To Prevent Or 

Reduce Violence Against Women And Girls: A Systematic Review 

Of Reviews Women’s Voice and Agency Research Series, 2014, 

No.10, The World Bank) และ ฉบับที่ 6 เดือนธันวาคม ค.ศ. 2006 

(Issues No. 6 December 2006); บรกิารส�าหรับเหยือ่ผูเ้สยีหายของความ

รนุแรงทางเพศ ค้นหาความต้องการ การแทรกแซง และการให้บรกิาร

ในออสเตรเลยี (Services for victim/survivors of sexual assault Identi-

fying needs, interventions and provision of services in Australia) โดย 

Jill Astbury ดูได้ที่ http://www.aifs.gov.au/acssa/pubs/issue /i6.html
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1.2 
วัตถุประสงค์และขอบเขต

แนวทางปฏิบัตินี้ได้รับการออกแบบมาให้เป็นเครื่องมือ
ที่ปฏิบัติได้จริง เพื่อช่วยประเทศต่างๆ น�าไปปฏิบัติตาม 
พันธสัญญาระหว่างประเทศที่ครอบคลุมเพื่อที่จะขจัดและ
ป้องกันความรุนแรงต่อผู ้หญิงและเด็กหญิง แนวปฏิบัตินี้
ประสงค์ที่จะแนะแนวทางการให้บริการด้านสังคมที่จ�าเป็น
แก่ผู ้หญิงและเด็กหญิงทุกคนท้ังหมดในสถานการณ์และ 
สภาพแวดล้อมที่หลากหลาย

แนวปฏิบัตินี้ระบุข้อก�าหนดขั้นต�่าชุดหนึ่งส�าหรับชุดบริการ
ทางสังคมที่จ�าเป็นพื้นฐาน ซึ่งก็ให้การรับมือที่มีคุณภาพด้วย

ขอบเขตของแนวปฏิบัติส�าหรับการบริการทางสังคมที่จ�าเป็น
นี้โดยมากก็คือบริการเพ่ือผู ้หญิงและเด็กหญิง ขณะที่แนว
ปฏิบัติอาจปรับใช้ได้กับความรุนแรงต่อผู้หญิงในรูปแบบอื่น 

แต่ก็ได้รับการพัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์ของผู ้หญิงและ 
เด็กหญิงที่ประสบความรุนแรงจากคู่ครองและความรุนแรง
ทางเพศจากผูท้ีไ่ม่ใช่คูค่รอง รวมไปถงึความต้องการเฉพาะของ 
คุณแม่ที่ยังเด็กและลูกๆ ของเธอด้วย ปัจจัยหลักอยู่ที่การ
รับมือกับความรุนแรงต่อผู ้หญิงและเด็กหญิง (และลูกๆ)  
หลงัจากความรนุแรงเกดิขึน้แล้ว และด�าเนนิการแก้ไขตัง้แต่เริม่
มีสัญญาณของความรุนแรง หรือเข้าไปแทรกแซงเพ่ือป้องกัน 
ไม่ให้เกิดความรุนแรงซ�้าอีก

แนวปฏิบัตินี้สมบูรณ์ได้ด้วยเป็นสิ่งที่อยู่ในความสนใจของ
องค์การยูนิเซฟ (UNICEF) ซึ่งนอกจากเหนือจากประเด็นที่
หลากหลายอื่นๆ แล้ว ยังท�างานอันเป็นการสร้างความเชื่อมั่น
ว่า เดก็ทกุคนสามารถด�ารงค์ชวีติได้อย่างปราศจากความรุนแรง 
นอกจากนีย้งัมีการพฒันาแนวปฏบิตัแิละวธิกีารรบัมอืทีส่�าคญั
ส�าหรับเด็กที่เป็นผู้เสียหายจากความรุนแรง

1.3 
ภาษาและอภิธานศัพท์

การประสานงาน (Coordination) เป็นองค์ประกอบอันเป็น
ศูนย์กลางในการรับมือกับปัญหาความรุนแรงต่อผู้หญิงและ 
เด็กหญิง เป้าหมายท่ีก�าหนดไว้ตามมาตรฐานสากลคือ การ
รับมือกับความรุนแรงต่อผู ้หญิงและเด็กหญิงนั้นจะต้อง
ครอบคลุมครบวงจร เป็นสหวิชาชีพ มีการประสานงานกัน 
เป็นระบบ และย่ังยืน การประสานงานเป็นกระบวนการที่
ก�ากบัโดยกฎหมายและนโยบาย และต้องมคีวามร่วมมอืของทมี 
สหวิชาชีพ และบุคลากรและสถาบันจากทุกภาคส่วนที่
เกี่ยวข้องท้ังหมดในการด�าเนินการทางกฎหมาย นโยบาย 
ระเบียบการ และข้อตกลง รวมถึงการส่ือสารและความ 
ร่วมมือ เพื่อป้องกันและรับมือกับความรุนแรงต่อผู้หญิงและ
เด็กหญิง การประสานงานมีท้ังในระดับประเทศระหว่าง
กระทรวงที่มีบทบาทในการแก้ปัญหาความรุนแรง และ
ในระดับท้องถิ่นระหว่างผู้ให้บริการในพ้ืนที่ กลุ่มผู้มีส่วน 
ได้เสีย และ ในบางประเทศ มีการประสานงานในระดับกลาง 
(intermediate) ระหว่างรัฐบาลในระดับประเทศและระดับ 
ท้องถิ่น นอกจากนั้น ยังมีการประสานงานระหว่างหน่วยงาน
ของรัฐบาลในระดับต่างๆ 

องค์ประกอบหลัก (Core elements) คือ ลักษณะหรือส่วน
ประกอบของบริการท่ีจ�าเป็นซ่ึงปรับเข้ากับบริบทต่างๆ และ
สร้างความเชื่อมั่นในการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ

บรกิารทีจ่�าเป็น (Essential Services) ได้แก่ ชดุบรกิารหลกัทีจ่ดั
ให้โดยหน่วยงานด้านสขุภาพ ด้านสงัคมสงเคราะห์ ด้านกจิการ
ต�ารวจ และด้านงานยตุธิรรม อย่างน้อยทีส่ดุ บรกิารเหล่านีต้้อง

รับรองในสิทธิ ความปลอดภัย และสวัสดิภาพของผู้หญิงและ
เด็กหญิงที่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงด้วยเหตุแห่งเพศ

ความรุนแรงด้วยเหตุแห่งเพศ (Gender based violence) คือ 
“การกระท�ารุนแรงใดๆ ที่มุ่งประสงค์ต่อผู้หญิงเพียงเพราะ
เหตุว่าเธอเป็นเพศหญิง หรือที่มีผลกระทบต่อผู้หญิงอย่างไม่
สมควร”2

การบริหารการประสานงาน (Governance of coordination) 
มีสององค์ประกอบหลัก ได้แก่ องค์ประกอบแรกคือการจัด
ท�ากฎหมายและนโยบายที่จ�าเป็นเพื่อด�าเนินงานและส่งเสริม
การประสานงานให้บริการที่จ�าเป็นที่มุ่งขจัดหรือตอบสนอง
ปัญหาความรุนแรงต่อผู ้หญิงและเด็กหญิง องค์ประกอบ
ที่สอง คือ กระบวนการที่ท�าให้ผู ้มีส่วนได้เสียต้องมีส�านึก 
รับผิดชอบในการปฏิบัติตามพันธกรณีในการตอบสนองซึ่งมี
การประสานงานต่อความรนุแรงต่อผูห้ญงิและเด็กหญงิ อกีทัง้
มกีารก�ากบัดแูล การติดตามและประเมนิผลการตอบสนองทีไ่ด้

มีประสานงานนั้น ซึ่งการบริหารจะต้องด�าเนินไปทั้งในระดับ

ประเทศและท้องถิ่น

ความรุนแรงจากคู่ครอง (Intimate partner violence) เป็น 
“รูปแบบความรุนแรงที่เกิดมากที่สุดกับผู้หญิงทั่วโลก . . . และ
ยังรวมไปถึงการกระท�าอันเป็นการบังคับขู่เข็ญทางเพศ ทาง
จิตใจ และทางกายต่อผู้หญิงและวัยรุ่นหญิง ไม่ว่าจะมาจาก 
คู่ครองคนปัจจุบันหรืออดีตคู่ครองโดยปราศจากความยินยอม 

2 อนสุญัญาแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการยติุการเลอืกปฏบัิตต่ิอสตรใีน

ทุกรูปแบบ (CEDAW) ข้อเสนอแนะทั่วไปหมายเลข 19 ย่อหน้า 6
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ความรุนแรงทางกายภาพ ได้แก่ การเจตนาใช้ก�าลังบังคับ 
ความแข็งแรง หรืออาวุธเพ่ือท�าร้ายหรือท�าให้ผู ้หญิงได้รับ 
บาดเจ็บ ความรุนแรงทางเพศประกอบด้วยการสัมผัสทางเพศ
ที่ไม่เหมาะสม การบังคับให้ผู้หญิงมีเพศสัมพันธ์โดยปราศจาก
การยินยอม การพยายามมีเพศสัมพันธ์หรือได้มีเพศสัมพันธ์
กับผู้หญิงที่ป่วย พิการ มึนเมา อยู่ใต้ภาวะกดดัน หรืออยู่ใต้
อิทธิพลของส่ิงมึนเมาหรือสารเสพติด ความรุนแรงทางจิตใจ
ประกอบด้วย การควบคุมหรือโดดเด่ียวผู้หญิง หรือท�าให้เธอ
ต้องเสื่อมเสียเกียรติหรือท�าให้ได้รับความอับอาย ความรุนแรง
ทางเศรษฐกจิ คือ การปฏเิสธไม่ให้ผู้หญงิเขา้ถึงและด�าเนินการ
ควบคุมทรัพยากรพื้นฐาน3

ทีมปฏิบัติการช่วยเหลือสหวิชาชีพ (Multi-disciplinary 
response teams) คือกลุ่มผู ้มีส่วนได้เสียซึ่งเห็นชอบที่จะ
ประสานความร่วมมือในการรับมือความรุนแรงต่อผู้หญิงและ
เด็กหญิงในชุมชน ทีมงานนี้เน้นการรับมือหรือแก้ไขปัญหาที่
มปีระสทิธภิาพในแต่ละกรณแีละอาจมส่ีวนร่วมในการก�าหนด
นโยบายด้วย

ความรนุแรงทางเพศจากผูท้ีไ่ม่ใช่คูค่รอง (Non-partner sexual 
violence) หมายถึง “ความรุนแรงที่เกิดจากญาติ เพื่อน คนรู้จัก 
เพื่อนบ้าน เพ่ือนร่วมงาน หรือคนแปลกหน้า”4 ซึ่งหมายรวม
ถึงการบังคับให้มีเพศสัมพันธ์โดยไม่สมัครใจ การถูกคุกคาม
ทางเพศ และการกระท�ารุนแรงทางเพศต่อผู้หญิงและเด็กหญิง 
โดยผู้กระท�าผิดที่รู้จักกัน ทั้งในพื้นที่สาธารณะ ในโรงเรียน ใน
ที่ท�างาน และในชุมชน

แนวทางคณุภาพ (Quality guidelines) ส่งเสรมิการด�าเนนิงาน
และการน�าองค์ประกอบหลกัของบรกิารทีจ่�าเป็นไปปฏบิติัเพือ่
สร้างความเชื่อมั่นว่าบริการจะมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ
ที่เพียงพอต่อการสนองตอบต่อความต้องการของผู้หญิงและ 
เด็กหญิง แนวทางคุณภาพ แนะน�า ‘วิธีการ (how to)’ ส�าหรับ
บริการที่ด�าเนินการโดยยึดหลักการสิทธิมนุษยชน ความ
ละเอียดอ่อนทางวัฒนธรรม และการส่งเสริมพลังแก่สตรี 
แนวทางดงักล่าวตัง้อยูบ่นพืน้ฐานและเป็นส่วนเสรมิมาตรฐาน
สากล และสะท้อนแนวปฏิบัติท่ีดีท่ีสุดท่ีได้รับการยอมรับใน
การรับมือปัญหาความรุนแรงด้วยเหตุแห่งเพศ

ภาคบริการสังคม (Social services sector) ให้ความช่วยเหลือ
ในแบบต่างๆ เพือ่ปรบัปรงุสวสัดภิาพโดยทัว่ไปและเสรมิสร้าง
พลังให้แก่กลุ่มประชาชนเฉพาะในสังคม บริการเหล่านี้อาจ
จะเป็นบริการท่ัวๆ ไป หรือเป็นบริการท่ีมุ่งเน้นปัญหาเฉพาะ
ด้าน เช่น การช่วยเหลือผู้หญิงและเด็กหญิงที่ได้รับผลกระทบ
จากความรนุแรง บรกิารด้านสงัคมส�าหรบัผูห้ญงิและเดก็หญงิ
ที่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงน้ีประกอบด้วยบริการที่
จัดให้หรือสนับสนุนโดยรัฐ (เป็นท่ีรู้จักโดยทั่วไปว่า บริการ
สาธารณะ public services หรือจดัให้โดยภาคประชาสงัคมหรอื

3  รายงานของเลขาธิการใหญ่แห่งสหประชาชาติ ดังที่กล่าวในเชิงอรรถ
ที่ 1 ย่อหน้า 111- 112

4  Ibid. ย่อหน้า 128

ชมุชน รวมถงึองค์กรพฒันาภาคเอกชนและองค์กรทีต้ั่งข้ึนบน
ฐานความเชื่ออื่นๆ 

บริการสังคม (Social services) เป็นการรับมือกับความรุนแรง
ต่อผู้หญิงและเด็กหญิงที่มุ่งไปที่ผู้ได้รับผลกระทบจากความ
รุนแรงบริการนี้มีความจ�าเป็นอย่างยิ่งในการช่วยให้ผู้หญิงที่
ได้รบัผลกระทบสามารถฟ้ืนฟเูยยีวยาจากความรนุแรง การเพิม่
พลังและป้องกันการเกิดความรุนแรงซ�้า ในบางสถานการณ์ 
ท�างานกับสังคมบางกลุ่มหรือกับชุมชนในการเปลี่ยนแปลง
ทัศนคติหรือการรับรู้เกี่ยวกับความรุนแรง สิ่งน้ีรวมถึงและไม่
จ�ากัดเฉพาะการให้ค�าปรึกษาทางจิตวิทยาสังคม การช่วยเหลือ
ด้านการเงนิ การให้ข้อมลูด้านวกิฤติ (crisis information) สถาน
พกัพงิทีป่ลอดภยั และบรกิารทางกฎหมายและทนาย (legal and 
advocacy services) การจัดหาที่อยู่อาศัย การจ้างงาน และอื่นๆ 
ส�าหรบัผูห้ญิงและเดก็หญงิทีไ่ด้รบัผลกระทบจากความรนุแรง

ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี (Stakeholders) คอืองค์กรภาครัฐและภาค
ประชาสงัคมทีม่บีทบาทในการแก้ปัญหาความรนุแรงต่อผูห้ญงิ
และเด็กหญิงในทุกระดับของรัฐและประชาสังคม ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียที่ส�าคัญยังรวมถึงผู้ได้รับผลกระทบและผู้รอดชีวิต
และตัวแทน บริการด้านสังคม ภาคบริการสาธารณสุข ผู้ให้
ความช่วยเหลือทางกฎหมาย เจ้าหน้าที่ต�ารวจ พนักงานอัยการ 
ผู้พิพากษา หน่วยงานคุ้มครองเด็ก และภาคการศึกษา 

ผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรง (Victim / survivor) 
หมายถึงผู้หญิงและเด็กหญิงที่ได้รับผลกระทบ หรือก�าลังได้
รับผลกระทบจากความรุนแรงด้วยเหตุแห่งเพศ เพื่อเป็นการ
สะท้อนถึงค�าศัพท์เฉพาะที่ใช้ในกระบวนการทางกฎหมาย
และ องค์กร ของผู้หญิงและเด็กหญิงเหล่านี้ในการแสวงหา
บริการที่จ�าเป็น5

ความรนุแรงต่อผูห้ญงิ (Violence against women หรอื VAW) 
หมายถึง “การกระท�ารุนแรงด้วยเหตุแห่งเพศใดๆ ที่ก่อให้เกิด
หรือที่น่าจะก่อให้เกิดอันตรายทางกาย ทางเพศ หรือทางจิตใจ 
หรอืท�าให้ผูห้ญงิต้องทกุข์ทรมาน รวมทัง้การข่มขูว่่าจะท�าการ
เช่นน้ัน การบังคับขู่เข็ญหรือการบังคับให้ปราศจากอิสรภาพ 

(arbitrary deprivation of liberty) ในที่สาธารณะหรือส่วนตัว6

5  องค์การสหประชาชาต ิ(2006) รายงานเจาะลกึของเลขาธกิารใหญ่แห่ง
สหประชาชาติเรื่องความรุนแรงต่อผู้หญิง (United Nations (2006) 
Secretary-General’s In-depth Study on Violence Against Women 
A/61/122/Add .1) กล่าวถงึการอภปิรายทีย่งัไม่มข้ีอสรปุ ถงึค�าว่า เหยือ่ 
และ ผู้เสียหาย บางหน่วยงานบอกว่า ไม่ควรใช้ค�าว่า “เหย่ือ” เพราะ
ค�านี้มีนัยยะถึงการไม่โต้ตอบ ความอ่อนแอ และความเปราะบางโดย
ธรรมชาติ ค�านี้ไม่ได้ตระหนักถึงความเป็นจริงที่ผู้หญิงมีความแกร่ง 
(resilience) และพลังในการดูแลตัวเอง (agency) ส่วนบางหน่วยงาน
เห็นว่า “ผู้เสียหาย” นั้นเป็นค�าที่มีปัญหา เพราะไม่มีนัยยะของการ
ที่ผู้หญิงต้องตกเป็นเหยื่อในฐานะท่ีเป็นเป้าหมายของอาชญากรรม
ด้านความรุนแรง ดังนั้นคู่มือนี้จึงใช้ค�าว่า “เหยื่อ/ผู้เสียหาย (victim/
survivor)” ควบคู่กัน

6 ปฏิญญาว่าด้วยการขจัดความรุนแรงต่อผู้หญิง มาตราที่ 1
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บทที่ 2

กรอบการด�าเนินงานส�าหรับ 

ชุดบริการที่จ�าเป็น

2.1
กรอบการด�าเนินงานโดยรวม

กรอบแนวทางในการให้บริการที่จ�าเป็นที่มีคุณภาพนั้นมีส่วน

ประกอบที่เชื่อมโยงกัน 4 ส่วน ดังนี้

• หลักการ (Principles) ที่เป็นฐานในการให้บริการที่จ�าเป็น 

ทุกชนิด

• คุณลักษณะร่วม (Common characteristics) ซ่ึงอธิบายถึง

กจิกรรมและแนวทางต่างๆ ทีเ่หมอืนกนัในทกุภาคส่วน และ

สนับสนุนการท�างานและการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ 

• บริการที่จ�าเป็น (Essential service) ซึ่งก�าหนดบริการตาม

กฎหมายขั้นพื้นฐานเพื่อรักษาสิทธิมนุษยชน ความปลอดภัย 

และความเป็นอยูท่ีด่ขีองผูห้ญงิหรอืเดก็หญิงวยัรุ่นทีป่ระสบ

ความรุนแรงจากคู่ครองและความรุนแรงทางเพศที่ไม่ใช่จาก

คู่ครอง 

• องค์ประกอบพ้ืนฐาน (Foundational elements) ซึ่งจ�าเป็น

ต้องมีเพื่อช่วยในการจัดบริการที่มีคุณภาพที่เชื่อมโยงการ

บริการที่จ�าเป็นและการปฏิบัติการในทุกด้าน

ชุดบริการที่จ�าเป็นพื้นฐาน: ตารางแสดงกรอบการด�าเนินงานโดยรวม

ห
ลัก

กา
ร 

 

(P
ri

nc
ip

le
s)

แนวทางที่มีสิทธิมนุษยชนเป็นพื้นฐาน ส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศและ

สร้างพลังให้กับแก่ผู้หญิงมุ่งศักยภาพ

ให้ผู้หญิง

เหมาะสมและละเอียดอ่อนทาง

วัฒนธรรมและความสมกับวัย

แนวทางที่มีผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจาก

ความรุนแรงเป็นศูนย์กลาง

ความปลอดภัยส�าคัญสูงสุด การเอาผิดต่อผู้กระท�าผิด

คุณ
ลัก

ษ
ณ

ะร
่วม
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ha

ra
ct

er
is

tie
s) ความพร้อมให้บริการ การเข้าถึงได้

การปรับให้เหมาะสม ความเหมาะสม

ให้ความส�าคัญกับความปลอดภัยเป็นอันดับแรก ความยินยอมภายหลังการได้รับการบอกกล่าวและการรักษา

ความลับ

การเก็บข้อมูลและจัดการข้อมูลสารสนเทศ การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

การเชื่อมโยงทุกภาคส่วนและหน่วยงานต่างๆ ผ่านการส่งต่อและประสานงาน
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สุขภาพ งานยุติธรรมและงานรักษากฎหมาย การบริการด้านสังคม

 1. การระบุผู้เสียหายจากความรุนแรง

โดยคู่ครอง 

 2. การให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น 

 3. การเยียวยาบาดแผลและการรักษา

พยาบาลฉุกเฉิน 

 4. การตรวจสอบและให้การรักษา

กรณีประทุษร้ายทางเพศ 

 5. การประเมินและรักษาด้าน 

สุขภาพจิต 

 6. การจัดเตรียมเอกสารทาง

นิติวิทยาศาสตร์ (medico-legal)

 1. การป้องกัน

 2. การติดต่อขั้นต้น 

 3. การประเมิน / การสืบสวน

สอบสวน

 4. กระบวนการก่อนพิจารณาคดี 

 5. กระบวนการพิจารณาคดี 

 6. การแสดงความรับผิดของผู้กระท�า

ผิดและการชดเชยความเสียหาย 

 7. กระบวนการหลังการพิจารณาคดี 

 8. ความปลอดภัยและการคุ้มครอง 

 9. ความช่วยเหลือและการสนับสนุน 

 10. การสื่อสารและข้อมูล

 11. การประสานงานในกระบวนการ

ยุติธรรม 

 1. ข้อมูลวิกฤติ (Crisis information)

 2. การให้ค�าปรึกษาในภาวะวิกฤติ

 3. สายด่วนช่วยเหลือ

 4. การจัดที่พักที่ปลออดภัย

 5. การช่วยเหลือด้านวัตถุและการเงิน 

 6. การจัดท�า เรียกคืน หรือทดแทน 

เอกสารประจ�าตัว 

 7. ข้อมูลด้านกฎหมายและสิทธิ  

ค�าปรึกษาและการว่าความให้  

รวมทั้งในระบบกฎหมายพหุภาค

 8. การให้ค�าปรึกษาและช่วยเหลือ 

ด้านจิตวิทยาสังคม 

 9. การช่วยเหลือที่มีผู้หญิงเป็น

ศูนย์กลาง 

 10. การบริการส�าหรับเด็กที่ได้รับ 

ผลกระทบจากความรุนแรง 

 11. ข้อมูลชุมชน การศึกษา  

และการเข้าถึงชุมชน 

 12. การช่วยเหลือให้มีอิสระทาง

เศรษฐกิจ การฟื้นฟู และ 

พึ่งตนเองได้ 

การประสานงานและการบริหารการประสานงาน  Coordination and governance of coordination

ระดับชาติ: ปฏิบัติการที่จ�าเป็น ระดับท้องถิ่น: ปฏิบัติการที่จ�าเป็น

 1.  การจัดท�ากฎหมายและนโยบาย 

 2.  การจัดสรรและกระจายทรัพยากร

 3.  การสร้างมาตรฐานในการตอบสนองแก้ไขปัญหาในระดับ 

ท้องถิ่น

 4.  แนวทางที่ครอบคลุมเพื่อการตอบสนอง

 5.  ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพส�าหรับผู้ก�าหนดนโยบาย และ 

ผู้มีอ�านาจตัดสินใจต่อการตอบสนองต่อปัญหาความรุนแรงต่อ 

ผู้หญิงและเด็กหญิง 

 6.  การติดตามและประเมินผลในระดับชาติและระดับท้องถิ่น

 1.  การจัดท�าโครงสร้างอย่างเป็นทางการส�าหรับการประสานงาน

และการบริหารการประสานงาน ในระดับท้องถิ่น

 2.  การด�าเนินงานการประสานงานและการบริหารการประสาน

งาน

อง
ค์ป

ระ
กอ

บ
 

พ
ื้น

ฐา
น

บทบัญญัติของกฎหมายและกรอบ

กฎหมายที่ครอบคลุม

การบริหาร การก�ากับดูแล และการ

ตรวจสอบ

ทรัพยากรและการเงิน

การอบรมและพัฒนาบุคลากร นโยบายและแนวปฏิบัติที่ละเอียดอ่อน

ต่อเพศสภาพ

การติดตามและประเมินผล
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2.2
ลักษณะเฉพาะของกรอบการด�าเนินงานบริการด้าน
สังคมที่จ�าเป็น 

งานบริการด้านสังคมที่จ�าเป็นมีการสร้างฐานสนับสนุนจาก

องค์ประกอบพ้ืนฐานส�าคัญท่ีมีการประยุกต์ใช้เป็นการเฉพาะ

กับบริการทางสังคม ดังนี้

•  การส่งต่อ

•  การประเมินและการจัดการความเสี่ยง

•  เจ้าหน้าท่ีที่ผ่านการฝึกอบรมมาอย่างเหมาะสม และการ

พัฒนาทีมงาน

•  การประสานระบบและส�านึกรับผิดชอบ

แนวทางปฏิบัติส�าหรับองค์ประกอบพ้ืนฐานนี้ปรากฏอยู่ใน

ส่วนที่ 3.2
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บทที่ 3 

แนวทางการให้บริการด้านสังคมที่จ�าเป็น 

3.1 
แนวปฏิบัติส�าหรับการบริการด้านสังคมที่จ�าเป็น

บริการที่จ�าเป็น : 1. ข้อมูลภาวะวิกฤติ

การที่ผู้หญิงและเด็กหญิงที่เคยประสบหรือก�าลังประสบกับความรุนแรงทางร่างกาย ทางเพศ และความรุนแรงในรูปแบบอื่น เข้าถึง

ข้อมูลภาวะวิกฤติที่ชัดเจนและถูกต้องได้อย่างทันท่วงที ไม่ว่าเธอจะอยู่ที่ไหน ไม่ว่าจะเป็นในเวลากลางวันหรือกลางคืนนั้น ส�าคัญมาก 

เพราะจะช่วยให้เธอได้รับบริการซึ่งเอื้อต่อความปลอดภัยของเธอ

ข้อมูลเกี่ยวกับภาวะวิกฤตินั้น รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิของผู้หญิงและเด็กหญิง ขอบเขตประเภทและลักษณะของบริการที่มีอยู่  

การให้ข้อมูลจะต้องเป็นไปอย่างไม่มีการต�าหนิ ไม่ตัดสิน ข้อมูลเหล่านั้นจะต้องเอื้อให้ผู้หญิงและเด็กหญิงพิจารณาประเภทและทางเลือก

ที่มีอยู่ และเลือกด้วยตนเองได้ ผู้หญิงและเด็กหญิงที่ประสบความรุนแรงจะต้องได้รับข้อมูลเกี่ยวกับภาวะวิกฤติเช่นเดียวกับครอบครัว 

เพื่อน เพื่อนร่วมงาน บริการด้านสุขภาพและต�ารวจ ซึ่งอาจมีบทบาทในการช่วยเหลือผู้หญิงและเด็กหญิงให้เข้าถึงบริการต่างๆ  

อย่างปลอดภัยตามแต่การตัดสินใจ

องค์ประกอบหลัก แนวทาง

1.1 

เนื้อหาของข้อมูล

•  ต้องให้แน่ใจว่า ข้อมูลเกี่ยวกับภาวะวิกฤตินั้นชัดเจน กระชับ และถูกต้อง

•  ต้องให้แน่ใจว่า ข้อมูลเกี่ยวกับภาวะวิกฤติระบุและอ้างถึงชุดบริการต่างๆ ที่มีอยู่ให้กับผู้หญิงและ

เด็กหญิง

1.2 

การเตรียมข้อมูล

•  ต้องให้แน่ใจว่า ข้อมูลเกี่ยวกับภาวะวิกฤติแพร่หลายไปในวงกว้าง และผู้หญิงและเด็กหญิงทุกคน

สามารถเข้าถึงได้

•  ต้องให้แน่ใจว่า น�าเสนอข้อมูลในรูปแบบแตกต่างกันเพื่อให้เหมาะกับกลุ่มคนต่อไปนี้

•  ผู้หญิงและเด็กหญิงที่ทุกข์ทรมานจากการเลือกปฏิบัติหลายรูปแบบ

•  ผู้หญิงและเด็กหญิงพิการ

•  เด็กๆ 

•  ต้องให้แน่ใจว่า จะเผยแพร่ข้อมูลที่ละเอียดอ่อนทางวัฒนธรรมออกไปในวงกว้าง โดยผ่านสื่อต่างๆ 

ที่เกี่ยวข้อง ไปยังพื้นที่และสภาพแวดล้อมที่หลากหลายทั่วทั้งภูมิภาคและทั่วประเทศ

บริการที่จ�าเป็น : 2. การให้ค�าปรึกษาในภาวะวิกฤติ

การให้ค�าปรึกษาในภาวะวิกฤตินั้นจ�าเป็นต่อการช่วยให้ผู้หญิงและเด็กหญิงได้รับความปลอดภัยในทันทีทันใด เข้าใจประสบการณ์ของ

พวกเธอ ยืนยันสิทธิของพวกเธอ และบรรเทาความรู้สึกผิดและความอาย

องค์ประกอบหลัก แนวทาง

2.1 

ความพร้อมให้บริการ

•  ให้ค�าปรึกษาในภาวะวิกฤติโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

•  ต้องให้แน่ใจว่า มีผู้รับฟังและเชื่อในสิ่งที่ผู้หญิงและเด็กหญิงบอกกล่าว

•  ต้องให้แน่ใจว่า น�าเสนอทางเลือกหลายทางให้กับผู้หญิงและเด็กหญิง ได้แก่
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•  การเข้าถึงที่พักที่ปลอดภัยและมั่นคงในทันทีทันใด

•  การเข้าถึงบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินปลอดภัย เช่น โรงพยาบาล ในทันทีทันใด7

•  ความสามารถในการติดต่อกับบริการ แม้ว่าเธอจะไม่เลือกทางใดเลยที่น�าเสนอไป

•  ต้องให้แน่ใจว่า ผู้หญิงและเด็กหญิงได้รับการสนับสนุนให้เลือกโดยได้รับการบอกกล่าว 

(informed choice)

2.2 

ความเกี่ยวข้อง

• ต้องให้แน่ใจว่า การให้ค�าปรึกษานั้นเหมาะกับรูปแบบความรุนแรงที่ผู้หญิงและเด็กหญิง 

ประสบมา

2.3 

การเข้าถึง

• ให้ค�าปรึกษาในภาวะวิกฤติด้วยวิธีต่างๆ ทั้งเป็นการส่วนบุคคล การปรึกษาทางโทรศัพท์  

ทางโทรศัพท์มือถือ และทางอีเมล์

• ต้องให้แน่ใจว่า มีการให้ค�าปรึกษาภาวะวิกฤติในหลากหลายพื้นที่และในสภาพแวดล้อมต่างๆ 

บริการที่จ�าเป็น : 3. สายด่วน

โทรศัพท์สายด่วนเป็นจุดเชื่อมผู้หญิงและเด็กหญิงที่ประสบความรุนแรงเข้ากับข้อมูล การให้ค�าปรึกษา และบริการให้ความช่วยเหลือ 

โทรศัพท์สายด่วนนี้แยกกันกับโทรศัพท์สายด่วนของการบังคับใช้กฎหมายและเรื่องฉุกเฉินอื่นๆ แต่ก็ท�างานควบคู่กันไป

องค์ประกอบหลัก แนวทาง

3.1 

ความพร้อมในการให้บริการ

• จัดให้มีโทรศัพท์สายด่วนที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย หรือหมายเลขโทรฟรี

• จัดให้มีโทรศัพท์สายด่วน 24 ชั่วโมงต่อวัน เจ็ดวันต่อสัปดาห์ หรืออย่างต�่า 4 ชั่วโมงต่อวัน  

รวมวันหยุดสุดสัปดาห์และวันหยุดราชการด้วย

• ต้องให้แน่ใจว่า เจ้าหน้าที่ที่รับโทรศัพท์มีความรู้และความเชี่ยวชาญที่เหมาะสม และได้รับการ 

ฝึกอบรมมาพอสมควร

• ต้องให้แน่ใจว่า สายด่วนมีขั้นตอนวิธีการที่เชื่อมโยงเข้ากับบริการด้านสังคมอื่นๆ และบริการ 

ด้านสาธารณสุขและกระบวนการยุติธรรม เพื่อรับมือกับสถานการณ์ส่วนบุคคลของผู้หญิงและ

เด็กหญิงแต่ละราย

• ต้องให้แน่ใจว่า สายด่วนมีการเข้าถึงทรัพยากรได้ถ้าจ�าเป็น เพื่อเป็นหลักประกันความปลอดภัย

ของผู้หญิงและเด็กหญิง รวมถึง

• เพื่อสนับสนุนการเคลื่อนย้ายผู้หญิงและเด็กหญิงแบบฉุกเฉินไปยังสถานที่ปลอดภัย ไม่ว่าจะอยู่ใน

สถานที่ใด

• จัดหาของใช้ส่วนตัวและอุปกรณ์ดูแลสุขภาพ รวมถึงอาหารและเสื้อผ้า ให้อย่างทันท่วงที  

ไม่ว่าจะจัดให้โดยตรง หรือผ่านหน่วยบริการท้องถิ่น

• เชื่อมต่อกับความช่วยเหลือด้านกระบวนการยุติธรรมที่เหมาะสมและทันท่วงที เมื่อได้รับการ

ร้องขอ หรือเมื่อจ�าเป็น

3.2 

การเข้าถึงได้

• ต้องให้แน่ใจว่า ข้อมูลเกี่ยวกับบริการและเวลาในการให้บริการได้รับการประกาศ/สื่อสารผ่าน 

ช่องทางที่เหมาะสมอย่างชัดเจนและถูกต้อง

• ต้องให้แน่ใจว่า สามารถใช้โทรศัพท์มือถือติดต่อกับบริการทางโทรศัพท์นั้นได้

7  ด ูการตอบสนองต่อความรนุแรงโดยคู่ครองและความรนุแรงทางเพศต่อผูห้ญงิ แนวทางด้านนโยบายและงานคลินกิขององค์กรอนามยัโลก (Responding 

to intimate partner and sexual violence against women, World Health Organization Policy and Clinical Guidelines) ค้นหาได้ที่ http://apps.who.int/

iris/bitstream/ 10665/85240/1/9789241548595_eng.pdf?ua=1) และวธีิการเชงิคลนิกิส�าหรบัผูป้ฏบิตังิานทีพ่ฒันาขึน้เป็นส่วนหนึง่ของโครงการร่วมฯ 

(Joint Programme) ค้นหาได้ที่ http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/136101/1/WHO_RHR_14.26_eng.pdf?ua=1
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บริการที่จ�าเป็น : 4. ที่พักที่ปลอดภัย

ผู้หญิงและเด็กหญิงจ�านวนมากต้องออกจากที่อยู่อาศัยที่มีอยู่อย่างเร่งด่วนเพื่อความปลอดภัย การเข้าถึงบ้านพัก ศูนย์ลี้ภัย ที่พักพิงของ 

ผู้หญิง หรือพื้นที่ปลอดภัยอย่างทันท่วงทีจะให้ตัวเลือกด้านที่พักอาศัยฉุกเฉินที่มั่นคงและปลอดภัย นอกจากสถานที่หลบภัยแล้ว ผู้หญิง

และเด็กหญิงอาจต้องการความช่วยเหลือในการหาที่พักที่ปลอดภัยในระยะกลางถึงระยะยาว

องค์ประกอบหลัก แนวทาง

4.1 

ที่หลบภัย ศูนย์ลี้ภัย ที่พักพิงของ

ผู้หญิง

•  จัดหาที่พักฉุกเฉินที่ปลอดภัยและมั่นคง จนกว่าการคุกคามเฉพาะหน้านั้นจะหมดไป

•  รับประกันว่ามีมาตรการความปลอดภัย อันได้แก่

•  สถานที่ที่เป็นความลับ (เท่าที่จะเป็นไปได้)

•  บุคลากรรักษาความปลอดภัย

•  ระบบรักษาความปลอดภัย

•  ต้องให้แน่ใจว่า จะมีกฎเกณฑ์ในการเข้า-ออกสถานที่พักหลบภัยนั้น

•  จัดหาที่พักขั้นพื้นฐานให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

•  ต้องให้แน่ใจว่า จะมีข้อปฏิบัติส�าหรับเด็กที่อยู่ล�าพัง รวมถึงการเลี้ยงดูทดแทนในระยะยาวหาก

จ�าเป็นและเหมาะสม โดยให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับกฎหมายระดับประเทศ และมาตรฐาน

สากลที่มีอยู่

•  ต้องให้แน่ใจว่า สถานที่พักนั้นสะดวกส�าหรับผู้หญิงและเด็กหญิงที่พิการ

4.2 

การรับมือ

•  จัดพื้นที่ในสถานที่พักให้ผู้หญิงและเด็กหญิงมีความเป็นส่วนตัวและเป็นความลับ

•  ต้องให้แน่ใจว่า สถานที่พักนั้นตอบสนองความต้องการของเด็ก และเป็นมิตรกับเด็ก

•  ประเมินความต้องการเฉียบพลัน

•  พัฒนาแผนการช่วยเหลือผู้หญิงและเด็กหญิงเป็นรายบุคคล โดยปรึกษากับพวกเธอด้วย

บริการที่จ�าเป็น : 5. ความช่วยเหลือด้านวัตถุและการเงิน

ในช่วงภาวะวิกฤติเร่งด่วน เราต้องถือว่า ผู้หญิงและเด็กหญิงเข้าไม่ถึงทรัพยากรทางวัตถุหรือเข้าถึงได้น้อย ความช่วยเหลือทางวัตถุและ

การเงิน รวมถึงความช่วยเหลือและทรัพยากรที่จะช่วยให้เข้าถึงข้อมูลภาวะวิกฤติและการให้ค�าปรึกษา สถานที่พักหลบภัย และอาหาร

องค์ประกอบหลัก แนวทาง

5.1 

ความพร้อมให้บริการ

• สนับสนุนให้ผู้หญิงและเด็กหญิงแต่ละคนได้รับสิ่งจ�าเป็นพื้นฐานรายบุคคลในทันใด รวมไปถึง 

การเคลื่อนย้ายฉุกเฉิน อาหาร สถานที่พักหลบภัย โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

• ประกันความช่วยเหลือที่จ�าเป็นให้กับเด็กเป็นรายบุคคล

• ให้ความช่วยเหลือเป็นสิ่งของและไม่ใช่เงิน เช่น อุปกรณ์ดูแลสุขภาพและของใช้ส่วนตัวพื้นฐาน 

• ท�าให้ได้รับความคุ้มครองทางสังคม เช่น การโอนเงิน หากมีพร้อม ก็สามารถเข้าถึงได้ในระยะเวลา

อันสั้น

5.2 

การเข้าถึงได้

• ท�าให้แน่ใจได้ว่า มีวิธีการมากมายที่ผู้หญิงและเด็กหญิงจะเข้าถึงความช่วยเหลือทางวัตถุและ

ทางการเงินได้อย่างปลอดภัย

บริการที่จ�าเป็น : 6. การสร้างเอกสารแสดงตน การกู้เอกสารแสดงตนคืน และการท�าเอกสารทดแทน

เอกสารแสดงตนจะท�าให้ผู้หญิงและเด็กหญิงเดินทาง ท�างานหรือหางาน เข้าถึงบริการสังคมและสิทธิประโยชน์ที่รัฐมีให้ และเข้าถึงบัญชี

ธนาคาร และอื่นๆ เนื่องจากผู้หญิงและเด็กหญิงที่ประสบความรุนแรงจ�านวนมากต้องหนีโดยไม่น�าเอกสารเหล่านี้ติดตัวไป หากจะอยู่

อย่างปลอดภัย พวกเธออาจต้องการความช่วยเหลือในการสร้างเอกสารแสดงตนขึ้นมาใหม่ รวมถึงการกู้เอกสารคืน และการท�าเอกสาร

ทดแทน
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องค์ประกอบหลัก แนวทาง

6.1 

ความพร้อมให้บริการ

• ให้ความช่วยเหลือผู้หญิงและเด็กหญิงในการสร้างอัตลักษณ์ขึ้นมาใหม่ ตามข้อก�าหนดของ

กฎหมายท้องถิ่นหรือตามกฎเกณฑ์สากล หากจ�าเป็น

• ประสานกับหน่วยงานต่างประเทศ/สถานกงสุลที่เหมาะสม หากจ�าเป็น

• ให้ความช่วยเหลือในการสร้างใหม่ กู้คืน และทดแทนเอกสารแสดงตน โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

บริการที่จ�าเป็น : 7. ข้อมูลและค�าแนะน�าด้านกฎหมายและสิทธิ และการเป็นตัวแทนโดยชอบธรรม รวมไปถึงในระบบพหุกฎหมาย

ผู้หญิงและเด็กหญิงจ�านวนมากมักจะมีความรู้จ�ากัดในเรื่องสิทธิของตนเองและทางเลือกต่างๆ ที่ตนมี ในการคุ้มครองความปลอดภัยให้

กับผู้หญิงและเด็ก จะต้องให้ข้อมูลที่เที่ยงตรงและทันท่วงที อาทิเช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายหย่าร้าง/สมรส สิทธิในการดูแลเด็ก ความ

เป็นผู้ปกครอง สถานภาพการย้ายถิ่น และความช่วยเหลือเพื่อน�ามาซึ่งการตอบสนองทางกระบวนการยุติธรรม 

องค์ประกอบหลัก แนวทาง

7.1 

ความพร้อมให้บริการ

• ให้ข้อมูลแก่ผู้หญิงและเด็กหญิงเกี่ยวกับสิทธิของพวกเธอ

• ให้ข้อมูลที่ชัดเจนและเที่ยงตรงเกี่ยวกับ

• มาตรการรักษาความปลอดภัยที่มีอยู่ ที่จะช่วยป้องกันอันตรายในอนาคตจากผู้กระท�าผิด 

ที่ถูกกล่าวหา 

• ขั้นตอนและช่วงเวลาที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาความยุติธรรมในระดับชาติ หรือระดับท้องถิ่น

• ให้ความช่วยเหลือ หากจ�าเป็นต้องด�าเนินคดีทางกฎหมายหรือการเยียวยาอย่างเป็นทางการ

• ต้องให้แน่ใจว่า ผู้หญิงและเด็กหญิงเห็นด้วยและยินยอมรับข้อมูลและค�าแนะน�า รวมถึงการส่งต่อ

ไปยังหน่วยบริการที่จ�าเป็น

• ให้ข้อมูลด้านกฎหมายและสิทธิ ผู้แทนโดยชอบธรรม และค�าแนะน�าโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

• จัดหาผู้แทนโดยชอบธรรมและทนายความให้กับผู้หญิงและเด็กหญิงเมื่อพวกเธอต้องการให้ท�า

เช่นนั้น

• บันทึกค�าแนะน�าทางกฎหมายทั้งหมดเพื่อช่วยเหลือผู้หญิงและเด็กหญิง หากพวกเธอจะ 

ด�าเนินการใดต่อไป

7.2 

เข้าถึงได้ง่าย

• ให้ข้อมูล ค�าแนะน�าเกี่ยวกับทางเลือกต่างๆ และการเป็นผู้แทนทางกฎหมายอย่างทันท่วงที  

เพื่อความปลอดภัยเฉพาะหน้าของผู้หญิงและเด็กหญิง เช่น สั่งให้ผู้กระท�าความผิดอยู่ห่างจากเธอ

• ให้ข้อมูลที่เป็นลายลักษณ์อักษร (ในภาษาที่ผู้หญิงและเด็กหญิงเข้าใจ) ทางการพูดคุย และ/หรือใน

รูปแบบที่ผู้หญิงคุ้นเคย

• ให้ข้อมูลและค�าแนะน�าเมื่อผู้หญิงและเด็กหญิงพร้อม นั่นหมายความว่า ในช่วงเวลาและสถานที่ 

ที่เหมาะสมส�าหรับผู้หญิงและเด็กหญิง

บริการที่จ�าเป็น : 8. ความช่วยเหลือและการให้ค�าปรึกษาด้านจิตวิทยาสังคม

การให้ค�าปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญสามารถปรับปรุงมุมมองทางสุขภาพ (Health Outlook) ของผู้หญิงและเด็กหญิง ซึ่งจะส่งผลให้พวกเธอ

เข้าถึงการศึกษาและการจ้างงานได้ดีขึ้น

องค์ประกอบหลัก แนวทาง

8.1 

การให้ค�าปรึกษารายบุคคลและ

เป็นกลุ่ม

• ให้ค�าปรึกษารายบุคคลหรือเป็นกลุ่มตามความเหมาะสม โดยมืออาชีพที่ผ่านการฝึกอบรมให้

เชี่ยวชาญในการท�างานกับผู้หญิงและเด็กหญิงที่ประสบกับความรุนแรง

• ต้องให้แน่ใจว่า ผู้หญิงและเด็กหญิงได้เข้าร่วมกิจกรรมให้ความช่วยเหลือและการให้ค�าปรึกษา

อย่างน้อยตามก�าหนดจ�านวนขั้นต�่า/ช่วงเวลาของการให้ค�าปรึกษา

• พิจารณาการให้ความช่วยเหลือแบบกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน

• ต้องแน่ใจว่า ค�าปรึกษาที่ได้รับนั้นมาจากประสบการณ์ของความรุนแรง
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• ต้องให้แน่ใจว่า การให้ค�าปรึกษานั้นเป็นไปโดยมีพื้นฐานจากสิทธิมนุษยชนและมีความละเอียด

อ่อนทางวัฒนธรรม

8.2 

เข้าถึงได้ง่าย

• ให้ค�าปรึกษาและความช่วยเหลือโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

• จัดหาทางเลือกในการเดินทางเพื่อมาร่วมกิจกรรมให้กับผู้หญิง

• จัดเวลาในการให้ค�าปรึกษาที่เหมาะสมกับผู้หญิงและเด็กหญิง

บริการที่จ�าเป็น : 9. ความช่วยเหลือโดยมีผู้หญิงเป็นศูนย์กลาง

หากผู้หญิงและเด็กหญิงที่ประสบความรุนแรงจากคู่ครองและความรุนแรงทางเพศจากผู้ที่ไม่ใช่คู่ครองต้องหาทางจัดการกับบริการ 

อันหลากหลาย ทางเลือกที่มากมาย และการตัดสินใจต่างๆ นานาด้วยตนเอง คงจะน่าหวาดหวั่นมิใช่น้อย ดังนั้น เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ 

ที่ผ่านการฝึกอบรมมาแล้วควรเป็นผู้ช่วยเหลือผู้หญิงและเด็กหญิง เพื่อให้พวกเธอเข้าถึงบริการที่เหมาะสมที่สุดและมีข้อมูลเพียงพอที่จะ

เลือกวิธีที่ดีที่สุดที่จะท�าให้พวกเธอปลอดภัย ได้รับการเสริมศักยภาพและรักษาสิทธิของพวกเธอ

องค์ประกอบหลัก แนวทาง

9.1 

ความพร้อมให้บริการ

• ต้องให้แน่ใจว่า ผู้หญิงและเด็กหญิงได้รับความช่วยเหลือโดยมีผู้หญิงและเด็กหญิงเป็นศูนย์กลาง 

ตลอดเส้นทางทั้งระบบ

• ต้องให้แน่ใจว่า เจ้าหน้าที่ได้รับการอบรมมาให้ท�างานเพื่อผู้หญิงและเด็ก และเป็นตัวแทนปกป้อง

ผลประโยชน์ของพวกเธอ

• ต้องให้แน่ใจว่า เจ้าหน้าที่เคารพความต้องการและการตัดสินใจที่ผู้หญิงและเด็กหญิงแสดงออกมา

• ต้องให้แน่ใจว่า การเป็นตัวแทนให้กับผู้หญิงและเด็กหญิงใดๆ เกิดขึ้นจากความยินยอมโดยแจ้งให้

รับทราบผลกระทบอย่างชัดเจน

บริการที่จ�าเป็น : 10. บริการส�าหรับเด็กที่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรง

การประสบกับความรุนแรง ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม ย่อมส่งผลกระทบที่รุนแรงต่อเด็ก เด็กๆ มีสิทธิในการเข้าถึงบริการที่เหมาะ

กับวัย อ่อนโยน และเป็นมิตรกับเด็ก

องค์ประกอบหลัก แนวทาง

10.1 

ความพร้อมให้บริการ

• ให้ค�าปรึกษาโดยให้เด็กเป็นศูนย์กลางและมีฐานมาจากสิทธิมนุษยชน และให้ความช่วยเหลือด้าน

จิตวิทยาสังคม

• ต้องให้แน่ใจว่า มีแผนการดูแลเฉพาะบุคคลส�าหรับเด็กแต่ละคน

• ให้บริการแก่เด็กๆ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

• ช่วยให้เข้าถึงการเลี้ยงดูทดแทนทั้งแบบฉุกเฉินและในระยะยาวถ้าจ�าเป็น จะมีผู้ปกครองหรือ 

ผู้ดูแลหรือไม่ ก็แล้วแต่ความเหมาะสม ทั้งนี้ให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติการเลี้ยงดูทดแทนส�าหรับ

เด็ก (Guideline of the Alternative Care of Children)

• ช่วยให้เข้าถึงตัวแทนส�าหรับเด็กเมื่อจ�าเป็น เช่น ผู้อุปถัมภ์ ในกรณีที่เด็กอยู่เพียงล�าพัง

• รับประกันการส่งต่อที่ทันท่วงที และช่วยให้เข้าถึงบริการที่จ�าเป็น เช่น ส่งต่อไปยังการคุ้มครอง

เด็กเพื่อจัดการกับประเด็นความเป็นผู้ดูแล (guardianship) การดูแลสุขภาพ และการศึกษา

10.2 

เข้าถึงได้ง่าย

• ให้บริการที่เหมาะกับวัย อ่อนโยนกับเด็ก เป็นมิตรกับเด็ก และเป็นไปตามมาตรฐานสากล

• รับประกันว่า เจ้าหน้าที่ได้รับการอบรมเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติที่อ่อนโยนกับเด็กและเป็นมิตรกับเด็ก

บริการที่จ�าเป็น : 11. ข้อมูลชุมชน การศึกษา และการเข้าถึงชุมชน

องค์กรภาคประชาสังคม กลุ่มผู้หญิง ผู้น�าทางศาสนาและผู้น�าชุมชน มักจะมีบทบาทส�าคัญในการระดมพลังชุมชนเพื่อสร้างความ

ตระหนักรู้เกี่ยวกับความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กหญิงที่มีอยู่มากมาย และบทบาทของชุมชนในการรับมือและป้องกันความรุนแรง
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องค์ประกอบหลัก แนวทาง

11.1 

ข้อมูลชุมชน

• ต้องแน่ใจว่าข้อมูลของชุมชนจะต้องประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิของผู้หญิงและเด็กหญิง 

และบริการหลากหลายที่มีไว้ช่วยเหลือพวกเธอ

• อย่างน้อยที่สุด ข้อมูลชุมชนควรประกอบด้วย

• สถานที่ที่ไปขอความช่วยเหลือได้

• บริการที่มีอยู่และวิธีการเข้าถึงบริการเหล่านั้น

• สิ่งที่คาดหวัง รวมถึง บทบาท ความรับผิดชอบ การรักษาความลับ

• ต้องให้แน่ใจว่า ข้อมูลชุมชนจะได้รับการพัฒนาขึ้นมา และเผยแพร่ออกไปตามสถานที่ต่างๆ ใน

หลายรูปแบบ และเป็นข้อมูลที่เหมาะสมและละเอียดอ่อนทางวัฒนธรรม ยกตัวอย่างเช่น ข้อมูล

นั้นควรจะ 

• เป็นภาษาท้องถิ่น

• มีภาพประกอบ

11.2

การเรียนรู้และระดมพลังชุมชน

• รับประกันว่า มีการจัดการเรียนรู้ในชุมชนเป็นประจ�าและถูกต้อง

• รับประกันว่า ในการให้การศึกษาเรียนรู้ของชุมชนนั้น มีข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิของผู้หญิงและ 

เด็กหญิง

• พุ่งเป้าไปที่กลุ่มเฉพาะ เช่น ผู้น�าชุมชนและผู้น�าศาสนา และกลุ่มผู้อาวุโส เพื่อสนับสนุนการให้

บริการ

• ให้การฝึกอบรมที่เหมาะสมแก่ผู้ชายที่สนับสนุนสิทธิมนุษยชนของผู้หญิง เพื่อให้พวกเขาเป็น 

ต้นแบบและเป็นส่วนหนึ่งในระบบสนับสนุน (support system)

• ท�างานกับครอบครัว เพื่อประกันว่า ผู้หญิงและเด็กหญิงจะได้รับความช่วยเหลือ และสามารถ 

เข้าถึงบริการได้

• ท�างานกับสมาคมท้องถิ่น สื่อ โรงเรียน ชมรมกีฬาของชุมชน เพื่อปรับสารเรื่องการศึกษาชุมชน 

และเผยแพร่กลยุทธ์

• พัฒนากฎเกณฑ์ขึ้นมาเพื่อช่วยให้ผู้หญิงปลอดภัย เมื่อได้รับการติดต่อขอสัมภาษณ์จากสื่อ

11.3 

การเข้าถึงชุมชน

• บริการควรจ�าแนกกลุ่มที่เข้าถึงยากและเปราะบาง และเข้าใจความต้องการเฉพาะของพวกเธอ

• ปรับข้อมูลชุมชนและการให้การศึกษาเรียนรู้ให้เหมาะกับกลุ่มที่เข้าถึงยาก เปราะบาง และเป็น 

กลุ่มคนที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ

• ให้ข้อมูลชุมชนและการศึกษาชุมชนแก่กลุ่มที่เข้าถึงยาก เปราะบาง และเป็นกลุ่มคนที่ต้องได้รับ

การดูแลเป็นพิเศษด้วยวิธีที่เหมาะสม

บริการที่จ�าเป็น : 12.  ความช่วยเหลือที่น�าไปสู่อิสรภาพทางเศรษฐกิจ การฟื้นตัว และการพึ่งตนเอง

เป็นที่ทราบกันอยู่ว่า การประสบกับความรุนแรงส่งผลกระทบในระยะยาวต่อสุขภาพและความเป็นอยู่ของผู้หญิงและเด็กหญิง และส่งผล

ต่อความสามารถในการเข้าไปมีส่วนร่วมกับสังคมอย่างเต็มที่ ผู้หญิงและเด็กหญิงอาจต้องการความช่วยเหลือระยะยาวมากขึ้น เพื่อช่วยให้

พวกเธอฟื้นฟูสภาพและใช้ชีวิตที่มีคุณค่าได้

องค์ประกอบหลัก แนวทาง

12.1  

ความพร้อมให้บริการ

• ให้ความช่วยเหลือที่ยั่งยืนอย่างต�่า 6 เดือน เพื่อการฟื้นฟูสภาพแบบองค์รวม

• ช่วยให้เข้าถึงความช่วยเหลือด้านรายได้และการคุ้มครองทางสังคมเมื่อจ�าเป็น

• ช่วยให้เข้าถึงการฝึกอาชีพ

• ให้โอกาสเข้าถึงแหล่งรายได้ เช่น การให้ทุนตั้งต้นส�าหรับการเริ่มต้นธุรกิจ

12.2 

เข้าถึงได้ง่าย

• ช่วยให้ผู้หญิงและเด็กหญิง รวมถึงเด็กๆ กลับคืนไปเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนได้อย่างปลอดภัยเมื่อ

เหมาะสม ดังเจตนารมณ์ของเธอ
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3.2 
แนวปฏิบัติส�าหรับองค์ประกอบพื้นฐานเพื่อการบริการด้านสังคมที่จ�าเป็นโดยเฉพาะ

การส่งต่อ

ค�าอธิบาย มาตรฐาน

เส้นทางส่งต่อช่วยผู้หญิงและเด็กหญิงให้ได้รับ

บริการช่วยเหลือที่เหมาะสมและทันการณ์

กระบวนการส่งต่อต้องน�ามาตรฐานความยินยอม

ภายหลังการแจ้งให้รับทราบผลกระทบมาใช้ด้วย

• บริการต่างๆ มีกฎเกณฑ์และข้อตกลงในการส่งต่อกับบริการด้านสังคม 

สาธารณสุข และกระบวนการยุติธรรมที่เกี่ยวข้อง รวมถึงความรับผิดชอบ 

ที่ชัดเจนของแต่ละบริการ

• ขั้นตอนในการแลกเปลี่ยนข้อมูลและการส่งต่อระหว่างบริการต่างๆ นั้น  

จะต้องคงเส้นคงวา เป็นที่รู้กันในหมู่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน และได้รับการ

สื่อสารไปยังผู้หญิงและเด็กหญิงอย่างแจ่มแจ้ง

• บริการต่างๆ มีกลไกในการประสานงานและติดตามตรวจสอบประสิทธิภาพ

ของกระบวนการส่งต่อ

• บริการต่างๆ ส่งต่อไปยังบริการเฉพาะส�าหรับเด็กได้ตามความจ�าเป็นและความ

เหมาะสม

การประเมินและการจัดการความเสี่ยง

ค�าอธิบาย มาตรฐาน

ผู้หญิงและเด็กหญิงเผชิญกับความเสี่ยงที่คุกคาม

ความปลอดภัยเฉพาะหน้าและความปลอดภัย 

ต่อเนื่องของพวกเธอมากมาย ความเสี่ยงเหล่านี้ 

ขึ้นอยู่กับสถานการณ์แวดล้อมเฉพาะบุคคลของ 

ผู้หญิงและเด็กหญิงแต่ละคน

การประเมินและจัดการความเสี่ยงลดระดับความ

เสี่ยงได้ การประเมินและจัดการความเสี่ยงที่ดีที่สุด

คือ วิธีการที่คงเส้นคงวา และมีการร่วมมือกัน

ภายในและประสานงานกันระหว่างระบบบริการ

ด้านสังคม สาธารณสุข และกระบวนการยุติธรรม

• บริการต่างๆ ใช้เครื่องมือในการประเมินและจัดการความเสี่ยงที่พัฒนาขึ้นมา

เป็นพิเศษส�าหรับรับมือกับความรุนแรงที่เกิดจากคู่ครองและความรุนแรงทาง

เพศจากผู้ที่ไม่ใช่คู่ครอง

• บริการต่างๆ ประเมินความเสี่ยงรายบุคคลให้กับผู้หญิงและเด็กหญิงแต่ละคน

อย่างสม�่าเสมอและคงเส้นคงวา

• บริการต่างๆ ใช้ทางเลือกในการจัดการความเสี่ยง ทางออก และมาตรการ 

ความปลอดภัยต่างๆ ไปช่วยให้ผู้หญิงและเด็กหญิงปลอดภัย

• ผู้หญิงและเด็กหญิงได้รับแผนเฉพาะบุคคลที่ใช้จุดแข็งเป็นตัวก�าหนด 

(strength-based) แผนนี้รวมเอากลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยงไว้ด้วย

• บริการต่างๆ ท�างานร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ รวมถึงบริการด้านสาธารณสุขและ

กระบวนการยุติธรรม เพื่อประสานกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยงเข้าด้วยกัน
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เจ้าหน้าที่ที่ผ่านการฝึกอบรมมาอย่างดีและการพัฒนาทีมงาน

ค�าอธิบาย มาตรฐาน

เจ้าหน้าที่ที่มีค่าตอบแทนและอาสาสมัครจะต้อง 

มีความเชี่ยวชาญพิเศษและความรู้ เพื่อช่วยเหลือ 

ผู้หญิงและเด็กหญิงที่ประสบความรุนแรงได้อย่าง

เหมาะสม

เจ้าหน้าที่ต้องมีโอกาสเสริมสร้างความช�านาญและ

ความเชี่ยวชาญพิเศษ และรับประกันว่าความรู้ของ

พวกเธอทันสมัยเสมอ

• เจ้าหน้าที่ที่มีค่าตอบแทนและอาสาสมัครเข้าใจว่า ความรุนแรงต่อผู้หญิงและ

เด็กหญิงเกิดขึ้นทุกแห่งหน อีกทั้งยังเข้าใจธรรมชาติและสาเหตุของความ

รุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กหญิงอีกด้วย

• เจ้าหน้าที่ที่มีค่าตอบแทนและอาสาสมัครแสดงให้เห็นว่า เข้าใจและมี

ประสบการณ์ในการรับมือกับผู้หญิงและเด็กหญิงที่ประสบความรุนแรง

• เจ้าหน้าที่ที่มีค่าตอบแทนและอาสาสมัครแสดงให้เห็นว่า เข้าใจวิธีการ 

ช่วยเหลือเด็กที่ประสบความรุนแรงที่เหมาะสมและละเอียดอ่อน

• เจ้าหน้าที่ที่มีค่าตอบแทนและอาสาสมัครได้รับการฝึกอบรมทั้งก่อนท�างานและ

อย่างต่อเนื่อง ทั้งยังได้รับการพัฒนาความเป็นมืออาชีพ

• เจ้าหน้าที่ที่มีค่าตอบแทนและอาสาสมัครได้รับการสนับสนุนและการก�ากับ

ดูแลอย่างสม�่าเสมอ

• หลักสูตรการดูแลตนเองส�าหรับเจ้าหน้าที่และอาสาสมัคร รวมอยู่ในโครงการ

ฝึกอบรมด้วย

• บริการต่างๆ มีสภาพแวดล้อมในการท�างานที่ปลอดภัย เกื้อกูล และเต็มไปด้วย

ความเคารพ

การประสานงานระบบและส�านึกรับผิดชอบ

ค�าอธิบาย มาตรฐาน

วิธีการเข้าถึงจุดมุ่งหมาย (systems approach) ใน

การให้บริการที่ประสานกันและประกอบด้วยหลาย

ภาคส่วนน�ามาซึ่งบริการที่หลากหลายและรวบรวม

องค์กรต่างๆ ที่ประสงค์จะให้มีการรับมือร่วมกัน

ในเรื่องความรุนแรงต่อผู้หญิงและการคุ้มครองเด็ก

มากขึ้น

บริการด้านสังคมจะต้องท�างานควบคู่ไปกับบริการ

ด้านสาธารณสุขและด้านความยุติธรรม เพื่อให้

ความช่วยเหลือที่มีคุณภาพแก่ผู้หญิงและเด็กหญิง 

บริการด้านสังคมอยู่ภายใต้และต้องรายงานต่อ

ระบบบริการที่กว้างขึ้นนี้

• บริการต่างๆ ด�าเนินการในลักษณะที่ร่วมมือสนับสนุน และควบคู่ไปด้วยกัน

กับบริการอื่นๆ ทางด้านสังคม ด้านสาธารณสุข และด้านกระบวนการยุติธรรม

• บริการต่างๆ พัฒนาพิธีการ บันทึกความเข้าใจ (MOU) และข้อตกลงซึ่งบันทึก

บทบาทและหน้าที่รับผิดชอบของแต่ละหน่วยเอาไว้ชัดเจน และทบทวน

เอกสารเหล่านั้นอย่างสม�่าเสมอ

• บริการต่างๆ ต้องการให้บริการด้านสังคมอื่นๆ และหน่วยงานด้านสุขภาพและ

ความยุติธรรมเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาและฝึกอบรมทีมงาน และร่วม 

กิจกรรมติดตามสังเกตและประเมินผล

• เอกสารและการสนับสนุนการบริการต่างๆ ส�าหรับสิทธิของผู้หญิงและ 

เด็กหญิง และการปรับปรุงอย่างเป็นระบบและส�านึกรับผิดชอบ
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เครื่องมือและทรัพยากร

Away From Violence: Guidelines for Setting Up and Running 

A Women’s Refuge (ไปให้พ้นจากความรุนแรง แนวปฏิบัติ

ส�าหรับการจัดตั้งและด�าเนินงานสถานพักพิงส�าหรับผู้หญิง), 

2004, WAVE Co-ordination Office, Austrian Women’s Shelter 

Network, Vienna

Centre for Excellence for looked after children in Scotland, 

Moving Forward: Implementing the Guidelines for 

Alternative Care for Children 2012 (เดินไปข้างหน้า การ

ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติว่าด้วยการดูแลทดแทนส�าหรับเด็ก) ที่ 

http:// www.unicef.org/protection/files/Moving_Forward_ 

Implementing_the_Guidelines_English.pdf

Centre for Enquiry into Health and Allied Themes (2012): 

Ethical Guidelines for Counselling Women Facing Domestic 

Violence. India (แนวปฏิบัติด้านจริยธรรมในการให้ค�าปรึกษา

แก่ผู ้หญิงที่ประสบกับความรุนแรงในครอบครัว ประเทศ

อินเดีย. 

Department of Social Development, Republic of South 

Africa (2008): ‘Shelters for Victims of Domestic Violence’ 

in Minimum Standards for Service Delivery in Victim 

Empowerment (‘สถานพักพิงส�าหรับเหยื่อความรุนแรงใน

ครอบครัว’ ใน มาตรฐานขั้นต�่าส�าหรับการให้บริการเพื่อสร้าง

พลังให้กับผู้ที่ตกเป็นเหยื่อ)

Establishing Gender-based Violence Standard Operating 

Procedures (SOPs) for multisectoral and inter-organisational 

prevention and response to gender-based violence in 

humanitarian settings (การจัดท�าระเบียบพิธีปฏิบัติการ

มาตรฐานว่าด้วยความรนุแรงทีม่ฐีานทางเพศสภาพส�าหรับการ

ป้องกันและการตอบสนองในระดับพหุภาคีและข้ามองค์กร

ต่อปัญหาความรุนแรงที่มีฐานทางเพศสภาพในบริบทงาน

เพ่ือมนุษยธรรม) ที่ http://gbvaor.net/wp-content/uploads/

sites/3/2012/ 10/Establishing-Gender-based-Standard- 

OperatingProcedures-SOPs-for-Multi-sectoral-and-Interorg

anisational-Prevention-and-Response-to-Genderbased-Viole

nce-in-Humanitarian-Settings-ENGLISH.doc

Local Government Association, Women’s Aid et al. (UK): 

‘Standards and Services’ in Vision for Services for Children 

and Young People Affected by Domestic Violence. (‘มาตรฐาน

และบริการ’ ใน วิสัยทัศน์เพื่อบริการส�าหรับเด็กและเยาวชนที่

ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงในครอบครัว) (หน้า 13)

UN Women, Virtual Knowledge Centre to End Violence 

against Women and Girls (ศนูย์ความรูเ้สมอืนจริงเพือ่ยติุความ

รนุแรงต่อผูห้ญงิและเดก็หญงิ) http://www.endvawnow.org/en/
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