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INTRODUCTION
การประสานงาน
และการบริหาร
การประสานงาน
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Module 5

COORDINATION 
AND GOVERNANCE 
OF COORDINATION
ชุดบริการที่จ�าเป็นส�าหรับผู้หญิงและเด็กหญิง
ที่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรง 
องคประกอบหลักและแนวทางที่มีคุณภาพ



เอกสารฉบบัภาษาไทยของชดุคูม่อืบรกิารจ�าเป็นพืน้ฐานส�าหรบัผูห้ญงิและเดก็หญงิทีไ่ด้รบัผลกระทบจากความรุนแรงนี ้ได้รับการ

สนับสนุนจากองค์การเพื่อการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ และเพิ่มพลังของผู้หญิงแห่งสหประชาชาติ (UN Women) และ

องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ภายใต้โครงการปลอดภัยและยุติธรรม: ท�าให้สิทธิและโอกาสของแรงงานข้ามชาติหญิงใน

ภูมิภาคอาเซียนเป็นจริง ที่ได้รับการสนับสนุนจากสหภาพยุโรปอันเป็นส่วนหนึ่งของสปอตไลท์อินนิชิเอทีฟ เพื่อขจัดความรุนแรง

ต่อเด็กหญิงและผู้หญิง
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แนวทาง 

การน�าไปปฏิบัติ

บทที่ 1 : 

บทน�าและชุดบริการ 

ที่จ�าเป็น 

1.1  บทน�า
1.2  บริบท
1.3  วัตถุประสงค์ 

และขอบเขต
1.4  ภาษาและ 

อภิธานศัพท์ 

บทที่ 1 : 

บทน�าบริการด้านสุขภาพ

ที่จ�าเป็น

1.1  บทน�า
1.2  วัตถุประสงค์ 

และขอบเขต
1.3  ภาษาและ 

อภิธานศัพท์ 
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ที่จ�าเป็น

1.1  บทน�า 
1.2  วัตถุประสงค์ 

และขอบเขต
1.3  ภาษาและ 

อภิธานศัพท์ 

บทที่ 1 : 

บทน�าบริการด้านสังคม

ที่จ�าเป็น 

1.1  บทน�า 
1.2  วัตถุประสงค์ 

และขอบเขต
1.3  ภาษาและ 

อภิธานศัพท์ 

บทที่ 1 : 

บทน�าการประสานงาน

และการปฏิบัติการบริหาร

ที่จ�าเป็น

1.1  บทน�า 
1.2  วัตถุประสงค์ 

และขอบเขต
1.3  ภาษาและ 

อภิธานศัพท์ 

บทที่ 1 : 

บทน�าแนวทางการน�าไป

ปฏิบัติ 

1.1  บทน�า 
1.2  บริบท
1.2  วัตถุประสงค์ 

และขอบเขต
1.4  โครงสร้างโดยรวม

ของแนวทางการน�า
ไปปฏิบัติ

1.5  ภาษาและ 
อภิธานศัพท์  
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กรอบการด�าเนินงาน
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จ�าเป็น

2.1  กรอบการด�าเนิน
งานโดยรวม 

2.2  ลักษณะเฉพาะของ
กรอบการด�าเนิน
งานบริการด้าน
สุขภาพที่จ�าเป็น 

บทที่ 2 :

กรอบการด�าเนินงาน

ส�าหรับชุดการบริการที่

จ�าเป็น

2.1  กรอบการด�าเนิน
งานโดยรวม 

2.2  ลักษณะเฉพาะของ
กรอบการด�าเนิน
งานบริการด้าน
ด้านความยุติธรรม
และกิจการต�ารวจที่
จ�าเป็น 

บทที่ 2 : 

กรอบการด�าเนินงาน

ส�าหรับชุดการบริการที่

จ�าเป็น

2.1  กรอบการด�าเนิน
งานโดยรวม 

2.2  ลักษณะเฉพาะของ
กรอบการด�าเนิน
งานบริการด้าน
สังคมที่จ�าเป็น 

บทที่ 2 : 

กรอบการด�าเนินงาน

ส�าหรับชุดการบริการที่

จ�าเป็น

2.1  กรอบการด�าเนิน
งานโดยรวม 

บทที่ 2 : 

แนวทาง

การน�าไปปฏิบัติ 

ส่วนที่ 1 : สภาพแวดล้อมที่

เอื้ออ�านวยต่อการ

น�าไปปฏิบัติ 

1.  ขอบเขตการตรา
กฎหมายและกรอบ
การด�าเนินการทาง
กฎหมายที่ครอบคลุม 

2.  นโยบายและ 
แนวปฏิบัติที่
ตระหนักใน 
เพศสภาพ 

3.  ทรัพยากร 
และการเงิน 

4.  การฝึกอบรมและ
พัฒนาศักยภาพ 

5.  การบริหารจัดการ 
การก�ากับดูแล และ
ส�านึกรับผิดชอบ 

6.  การติดตามและการ 
ประเมินผล 

บทที่ 3 : 

วิธีการใช้เครื่องมือ 

3.1  กรอบการด�าเนิน
งานตามแนวทาง
การบริการที่จ�าเป็น

บทที่ 3 : 

แนวทางการให้บริการด้าน

สุขภาพที่จ�าเป็น 

บทที่ 3 : 

แนวทางการให้บริการด้าน

งานยุติธรรมและกิจการ

ต�ารวจที่จ�าเป็น

บทที่ 3 : 

แนวทางการให้บริการด้าน

สังคมที่จ�าเป็น 

บทที่ 3 : 

แนวทางประสานงานและ

การปฏิบัติการบริหารที่

จ�าเป็น 

3.1  แนวทางการ
ประสานงาน
ระดับประเทศและ
การบริหารการ
ประสานงานด้าน
บริการที่จ�าเป็น 

3.2  แนวทางการ
ประสานงาน
ระดับท้องถิ่นและ
การบริหารการ
ประสานงานด้าน
บริการที่จ�าเป็น

ส่วนที่ 2 : 

ขั้นตอนการน�าไปปฏิบัติ

1.  การระบุหน่วยงานที่
รับผิดชอบในการน�า
ไปปฏิบัติ 

2.  การจัดท�าการ
ประเมิน 

3.  การพัฒนาและ
ก�าหนดต้นทุน
แผนการปฏิบัติงาน

4.  ติดตามและประเมิน
ผลการน�าไปปฏิบัติ 

5.  การทบทวน
กระบวนการและ
ปรับแผนการปฏิบัติ 

บทที่ 4: 

เครื่องมือและทรัพยากร

บทที่ 4: 

เครื่องมือและทรัพยากร

บทที่ 4: 

เครื่องมือและทรัพยากร

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

ผู้ปฏิบัติงานจากหลากหลายหน่วยงาน นักวิจัย ตัวแทนรัฐบาลที่ได้เข้าร่วมและมีส่วนร่วมในประชุมให้ค�า

ปรกึษาทางเทคนคิระดบัสากลว่าด้วยการประสานงานและการบรหิารการบรกิารทีจ่�าเป็นเพือ่แก้ไขปัญหาความ

รุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กหญิง (Global Technical Consultations on Coordination and Governance of Essential 

Services for Responding to Violence Against Women and Girls) ซึ่งมีส่วนช่วยพัฒนาแนวทางปฏิบัติฉบับนี้  

(ดูรายละเอียดของผู้เข้าร่วมโครงการได้จาก www.endvawnow.org โดยคลิกที่ค�าว่า Essential Services)  

พันธสัญญาที่ด�าเนินมาอย่างต่อเนื่องในระบบขององค์การสหประชาชาติเพื่อพัฒนาโครงการและกิจกรรมที่

สนองตอบต่อปัญหาความรนุแรงต่อผูห้ญงิ หน่วยงานสหประชาชาตหิลายหน่วยงานทีช่่วยปรบัแก้ไข และ/หรอื 

ร่วมพัฒนาชุดคู่มือเหล่านี้ ได้สละเวลาและความรู้เพื่อให้เราสามารถปรับปรุงบริการที่จ�าเป็นส�าหรับผู้หญิงและ

เด็กหญิงท่ีได้รับผลกระท�าจากความรุนแรง เราขอขอบคุณตัวแทนของหน่วยงานเหล่านั้นส�าหรับความมุ่งมั่น

และข้อมูลที่มอบให้ ได้แก่ Tania Farha และ Riet Groenen (UN Women) Luis Mora และ Upala Devi (UNFPA)

Sven Pfeiffer (UNODC) และ Avni Amin และ Claudia Garcia Moreno (WHO)

ท่ีปรึกษาผู้ซ่ึงให้ความช่วยเหลือในการพัฒนาและปรับปรุงแนวปฏิบัตินี้ ได้แก่ คุณ Cheryl Thomas และคุณ 

Helen Rubinstein
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บทที่ 1 

บทน�า

1.1
ความเป็นมา

แนวทางปฏิบัติส�าหรับปฏิบัติการที่จ�าเป็นเพ่ือการประสาน

งานและการบริหารการประสานงานนี้มุ่งที่จะเสนอแนะแนว

ทางส�าหรับหน่วยบรกิารทีจ่�าเป็นในการทีจ่ะท�างานร่วมกนัทัง้

อย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการเพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่า 

ผู้หญิงและเด็กหญิง (และลูกๆ ของพวกเธอ หากจ�าเป็น) จะได้

รบัการช่วยเหลือทีค่รอบคลมุโดยมผีูห้ญิงและเดก็เป็นศนูย์กลาง 

แนวปฏบิตันิีมุ้ง่เน้นประเทศทีม่รีายได้ต�า่ถงึปานกลางทีม่คีวาม

มั่นคง และสามารถน�าไปปรับใช้กับประเทศที่มีรายได้สูงได้ 

แนวปฏิบัติน้ีเป็นส่วนหน่ึงของชุดบริการที่จ�าเป็นส�าหรับ

ผู ้หญิงและเด็กหญิงที่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงซึ่ง

ต้องการท่ีจะให้ผูห้ญงิและเดก็หญงิทีไ่ด้รบัผลกระทบจากความ

รุนแรงด้วยเหตุแห่งเพศเข้าถึงบริการที่มีการประสานระหว่าง

หลากหน่วยงานและที่มีคุณภาพได้มากขึ้น 

ชดุบริการท่ีจ�าเป็นสะท้อนให้เหน็องค์ประกอบทีส่�าคญัของการ

ประสานความร่วมมือจากหลายภาคส่วนเพ่ือช่วยเหลือผู้หญิง

และเด็กหญิงที่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรง รวมถึงแนว

ปฏิบัติส�าหรับบริการสุขภาพ บริการงานยุติธรรมและกิจการ

ต�ารวจ บริการด้านสังคม และเพื่อการประสานงานและกลไก

การบริหารจัดการ

แนวทางปฏบิตัสิ�าหรบัปฏบิตักิารทีจ่�าเป็นเพือ่การประสานงาน

และการบรหิารการประสานงาน นี ้ควรมกีารศกึษาควบคู่ไปกบั

หมวดที่ 1: ภาพรวมและบทน�า ซึ่งเอ่ยถึงหลักการ คุณลักษณะ

ร่วม และองค์ประกอบพื้นฐานของบริการที่จ�าเป็นพื้นฐาน 

ทุกชนิด หมวดนี้ยังคงเป็นส่วนเสริมของหมวดบริการสุขภาพ 

(หมวดที่ 2) งานยุติธรรมและงานต�ารวจ (หมวดที่ 3) และการ

ประสานงานบริการสังคม (หมวดที่ 4)

การประสานงานและการบริหารการประสานงาน 

หลกัการร่วมมอืระหว่างหน่วยงานเชิงสหวชิาชีพทีเ่ชือ่มโยงกนั

เพ่ือรับมือกับความรุนแรงต่อผู้หญิง และเด็กหญิง ถือเป็นสิ่ง

ส�าคัญย่ิงเพ่ือปกป้องผู้เสียหายและผู้รอดชีวิตจากความรุนแรง

โดยคู่ครองหรือความรุนแรงทางเพศที่กระท�าโดยผู้ที่ไม่ใช่ 

คู่ครอง มิให้ได้รับอันตรายที่อาจเกิดขึ้นอีกในระหว่างรับมือ

กับความรุนแรง ระบบที่มีการประสานงานกันจะสร้างผล 

กระทบที่ยิ่งใหญ่ข้ึนในการรับมือ ปัญหาความรุนแรง ก่อให้

เกิดประสิทธิภาพ มากกว่าองค์กรที่ท�างานตามล�าพัง แนวทาง

ปฏิบัติในการประสานงานและการบริหารการประสานงาน

บริการที่จ�าเป็นนี้เจตนาท�าขึ้นเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในผล

ประโยชน์ของหลักการประสานงานร่วมกัน (coordinated 

approach)

1.2
วัตถุประสงค์และขอบเขตของแนวปฏิบัติ 

วัตถุประสงค์ของแนวปฏิบัตินี้คือการส่งเสริมประเทศต่างๆ 

ในการท�างานเพ่ือให้บริการแก่ผู้หญิงและเด็กหญิงทุกคนที่

เป็นผู้เสียหายและผู้รอดชีวิตจากความรุนแรง ในบริบทและ

สถานการณ์ที่หลากหลาย1 การออกแบบแนวปฏิบัติน้ีก็เพื่อ

รับรองว่าบริการของทุกภาคส่วนจะมีการประสานงานและ

1  ปัจจัยต่างๆ มาตรฐานคุณภาพ และแนวปฏิบัติเหล่าน้ีไม่ได้ประยุกต์

ใช้กับบริบทของงานด้านมนุษยธรรม ซึ่งจ�าเป็นต้องพิจารณาในอีก 

รูปแบบหนึ่ง 

จัดระบบอย่างครอบคลุม โดยมีผู้หญิงและเด็กเป็นศูนย์กลาง 

และมีความรับผิดชอบต่อผู้เสียหายและผู้รอดชีวิตจากความ

รุนแรงและต่อกันและกัน ขอบเขตของแนวปฏิบัติน้ีคือการ

ประสานงานและการบริหารการประสานงานบริการที่จ�าเป็น

ในระดับประเทศและท้องถิ่น ในบางประเทศ การขับเคล่ือน

งานประสานและการบริหารการประสานงานอาจจะเกดิขึน้ใน

หน่วยงานกลางของรัฐ (intermediate levels of government) แต่

แนวปฏิบัติจะกล่าวถึงระดับชาติและท้องถิ่นเพื่อความชัดเจน
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และความต่อเนื่อง (consistency) แนวปฏิบัตินี้เน้นเรื่องสร้าง

ความเชื่อม่ันว่าแนวทางปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงานต่างๆ มี

ความยึดโยงกัน (cohesive) ในการรับมือกับความรุนแรงต่อ 

ผู้หญิงและเด็ก และปกป้องผู้เสียหายและผู้รอดชีวิตจากความ

รุนแรงจากอันตรายท่ีอาจเกิดข้ึนอีก ในขณะที่อาจมีการปรับ

ใช้แนวปฏิบัตินี้กับความรุนแรงต่อผู ้หญิงและเด็กหญิงใน 

รูปแบบอื่นๆ ได้ แต่แนวปฏิบัตินี้นี้พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์

เรื่องความรุนแรงที่เกิดจากคู่ครองใกล้ชิดหรือความรุนแรง

ทางเพศที่เกิดจากคนที่ไม่ใช่คู่ครอง รวมทั้งเพื่อสนองต่อความ

ต้องการเฉพาะของเด็กหญิงที่อาจต้องใช้บริการเหล่านี้ หัวใจ

หลักของแนวปฏิบัติ คือการตอบสนองต่อปัญหา ความรุนแรง

ต่อผู้หญิงและเด็กหญิง (และลูกๆ) หลังจากความรุนแรงเกิด

ขึ้นแล้ว และมีการแก้ปัญหาต้ังแต่เริ่มมีสัญญาณแรกเริ่มของ

ความรุนแรง หรือเข้าไปแทรกแซงเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความ

รุนแรงซ�้าอีก
1.3 
ภาษาและค�าศัพท์ 

การประสานงาน (Coordination) เป็นองค์ประกอบอันเป็น

ศูนย์กลางในการรับมือกับปัญหาความรุนแรงต่อผู้หญิงและ 

เด็กหญิง เป้าหมายท่ีก�าหนดไว้ตามมาตรฐานสากลคือ การ

รับมือกับความรุนแรงต่อผู ้หญิงและเด็กหญิงนั้นจะต้อง

ครอบคลุมครบวงจร เป็นสหวิชาชีพ มีการประสานงานกัน 

เป็นระบบ และย่ังยืน การประสานงานเป็นกระบวนการที่

ก�ากบัโดยกฎหมายและนโยบาย และต้องมคีวามร่วมมอืของทมี 

สหวิชาชีพ และบุคลากรและสถาบันจากทุกภาคส่วนที่

เกี่ยวข้องท้ังหมดในการด�าเนินการทางกฎหมาย นโยบาย 

ระเบยีบการ และข้อตกลง รวมถงึการสือ่สารและความร่วมมอื 

เพื่อป้องกันและรับมือกับความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กหญิง 

การประสานงานในระดับประเทศเกิดข้ึนระหว่างกระทรวงที่

มีบทบาทในการจัดการกับปัญหาความรุนแรง การประสาน

งานมีทั้งในระดับประเทศระหว่างกระทรวงที่มีบทบาทใน

การแก้ปัญหาความรุนแรง และในระดับท้องถิ่นระหว่างผู้ให้

บริการในพื้นที่ กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย และ ในบางประเทศ มีการ

ประสานงานในระดับกลาง (intermediate) ระหว่างรัฐบาลใน

ระดบัประเทศและระดบัท้องถิน่ นอกจากนัน้ ยังมกีารประสาน

งานระหว่างหน่วยงานของรัฐบาลในระดับต่างๆ 

องค์ประกอบหลัก (Core elements) คือ ลักษณะหรือส่วน

ประกอบของบริการท่ีจ�าเป็นซ่ึงปรับเข้ากับบริบทต่างๆ และ

สร้างความเชื่อมั่นในการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ

บริการจ�าเป็นพื้นฐาน (Essential Services) ได้แก่ชุดบริการ

หลักที่จัดให้โดยหน่วยงานด้านสุขภาพ ด้านสังคมสงเคราะห์ 

ด้านกจิการต�ารวจ และด้านงานยุตธิรรม อย่างน้อยทีส่ดุ บรกิาร

เหล่านี้ต้องรับรองในสิทธิ ความปลอดภัย และสวัสดิภาพของ

ผู้หญิงและเด็กหญิงท่ีได้รับผลกระทบจากความรุนแรงด้วย

เหตุแห่งเพศ

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

ปัญหาความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กหญิง องค์ประกอบที่

สอง คือ กระบวนการที่ท�าให้ผู้มีส่วนได้เสียต้องมีส�านึกรับ

ผิดชอบในการปฏิบัติตามพันธกรณีในการตอบสนองซึ่งมีการ

ประสานงานต่อความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กหญิง อีกทั้งมี

การก�ากับดูแล การติดตามและประเมินผลการตอบสนองที่ได้

มีประสานงานนั้น ซึ่งการบริหารจะต้องด�าเนินไปทั้งในระดับ

ประเทศและท้องถิ่น

ความรุนแรงจากคู่ครอง (Intimate partner violence) เป็น  

“รูปแบบความรุนแรงที่เกิดมากที่สุดกับผู้หญิงทั่วโลก . . . และ

ยังรวมไปถึงการกระท�าอันเป็นการบังคับขู่เข็นทางเพศ ทาง

จิตใจ และทางกายต่อผู้หญิงและวัยรุ่นหญิง ไม่ว่าจะมาจาก 

คู ่ครองคนปัจจุบันหรืออดีตคู ่ครองโดยปราศจากความ

ยินยอม ความรุนแรงทางกายภาพ ได้แก่ การเจตนาใช้ก�าลัง

บังคับ ความแข็งแรง หรืออาวุธเพ่ือท�าร้ายหรือท�าให้ผู้หญิง

ได้รับบาดเจ็บ ความรุนแรงทางเพศประกอบด้วยการสัมผัส

ทางเพศที่ไม่เหมาะสม การบังคับให้ผู้หญิงมีเพศสัมพันธ์โดย

ปราศจากการยินยอม การพยายามมีเพศสัมพันธ์หรือได้มี 

เพศสัมพันธ์กับผู้หญิงที่ป่วย พิการ มึนเมา อยู่ใต้ภาวะกดดัน  

 

2  CEDAW, ข้อเสนอแนะทั่วไป ข้อ 19 ย่อหน้าที่ 6
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หรืออยู่ใต้อิทธิพลของสิ่งมึนเมาหรือสารเสพติด ความรุนแรง

ทางจิตใจประกอบด้วย การควบคุมหรือโดดเดี่ยวผู้หญิง หรือ

ท�าให้เธอต้องเส่ือมเสียเกียรติหรือท�าให้ได้รับความอับอาย 

ความรุนแรงทางเศรษฐกิจ คือ การปฏิเสธไม่ให้ผู้หญิงเข้าถึง

และด�าเนินการควบคุมทรัพยากรพื้นฐาน”3 

ทีมปฏิบัติการช่วยเหลือสหวิชาชีพ (Multi-disciplinary 

response teams) คือกลุ่มผู ้มีส่วนได้เสียซึ่งเห็นชอบที่จะ

ประสานความร่วมมือในการรับมือความรุนแรงต่อผู้หญิงและ

เด็กหญิงในชุมชน ทีมงานนี้เน้นการรับมือหรือแก้ไขปัญหาที่

มปีระสทิธภิาพในแต่ละกรณแีละอาจมส่ีวนร่วมในการก�าหนด

นโยบายด้วย

ความรนุแรงทางเพศจากผูท้ีไ่ม่ใช่คูค่รอง (Non-partner sexual 

violence) “หมายถึงความรุนแรงที่เกิดจากญาติ เพื่อน คนรู้จัก 

เพื่อนบ้าน เพ่ือนร่วมงานหรือคนแปลกหน้า”4 ซึ่งหมายรวม

ถึงการบังคับให้มีเพศสัมพันธ์โดยไม่สมัครใจ การถูกคุกคาม

ทางเพศ และการกระท�ารุนแรงทางเพศต่อผู้หญิงและเด็กหญิง 

โดยผู้กระท�าผิดท่ีรู้จักกัน ท้ังในพ้ืนท่ีสาธารณะ ในโรงเรียน  

ในที่ท�างาน และในชุมชน

แนวทางคณุภาพ (Quality guidelines) ส่งเสรมิการด�าเนนิงาน

และการน�าองค์ประกอบหลกัของบรกิารทีจ่�าเป็นไปปฏบิติัเพือ่

สร้างความเชื่อม่ันว่าบริการจะมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพที่

เพยีงพอต่อการสนองตอบต่อความต้องการของผูห้ญงิและเดก็

หญงิ แนวทางคณุภาพ แนะน�า ‘วธิกีาร (how to) ส�าหรบับรกิาร

ที่ด�าเนินการโดยยึดหลักการสิทธิมนุษยชน ความละเอียดอ่อน

ทางวัฒนธรรม และการส่งเสริมพลังแก่สตรี แนวทางดังกล่าว

ตั้งอยู ่บนพ้ืนฐานและเป็นส่วนเสริมมาตรฐานสากล และ

สะท้อนแนวปฏิบัติท่ีดีท่ีสุดท่ีได้รับการยอมรับในการรับมือ

ปัญหาความรุนแรงด้วยเหตุแห่งเพศ

3  UN Secretary-General’s Study, จากเชิงอรรถ 1 ย่อหน้า 111-112

4  Ibid. ย่อหน้า 128

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 UN Secretary-General’s Study, ดงักล่าวในเชงิอรรถ 1 รายงานระบวุ่า 

มีการถกเถียงอย่างกว้างขวางถึงค�าศัพท์ victim และ survivor บางคน

เสนอว่า “ควรเลีย่งการใช้ค�าว่า “victim (เหยือ่)” เพราะท�าให้เหน็ว่าเป็น

ฝ่ายรับ แสดงความอ่อนแอ และความเปราะบาง รวมทั้ง ไม่ตระหนัก

ถึงความจริงว่าผู้หญิงนั้นมีความแกร่งและมีความเข้มแข็งในตัวเอง 

(agency) ส่วนบางฝ่ายเห็นว่า การใช้ค�า “survivor (ผู้เสียหายหรือผู้

ที่รอดมาได้)” จะสร้างปัญหาเพราะเป็นการปฏิเสธความเป็นเหยื่อ 

ทีผู่ห้ญงิได้ถกูกระท�า ซึง่ตกเป็นเป้าของอาชญากรรมด้านความรุนแรง” 

ดังนั้น หลักสูตรนี้จึงจะใช้ “ผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรง” 

(victim/survivor) ควบคู่กันไป

6  Declaration on the Elimination of Violence Against Women (ปฏญิญา

ว่าด้วยการขจัดความรุนแรงต่อสตรี), มาตรา 1 

1.4
ความส�าคัญของการประสานงานและการบริหารงาน

การประสานงานและการบริหารการประสานงานเป็นการ

ท�างานที่เกี่ยวพันกันเพื่อแจ้งให้อีกฝ่ายรับทราบและเป็นการ

ช่วยเหลือซ่ึงกันและกันอย่างต่อเน่ือง การประสานงานท�าได้

ทั้งในกระบวนการท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ โดยอยู ่

ภายใต้ขอบเขตของกฎหมายและนโยบาย อย่างไรก็ตาม 

กฎหมายและนโยบายควรจะมีฐานจากแนวปฏิบัติที่ดี (best 

practices) ที่พัฒนามาจากมาตรฐานและกฎหมายสากล  

หลักฐานที่ประจักษ์แล้ว และบทเรียนต่างๆ ที่ เกิดจาก
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ประสบการณ์ตรงในการประสานงาน ความรับผิดชอบ

ต่อหน้าที่ในการบริหารงานควรจะระบุให้เห็นจุดแข็งและ 

จดุอ่อนในการประสานงาน และน�าไปสูก่ารปรบัปรงุเพือ่พฒันา

กฎหมาย นโยบาย และแนวปฏิบัติที่มีอยู่ให้ดีขึ้น 

การแก้ไขปัญหาแบบประสานความร่วมมือนั้นเป็นส่ิงส�าคัญ 

เพราะจะเป็นการท�างานที่ได้ผลมากกว่าในการท�าให้ผู ้เสีย

หาย/ผูร้อดชวีติจากความรนุแรงปลอดภยัจากความรนุแรงและ

ท�าให้ผูก้ระท�าละเมดิมารบัผดิได้ดกีว่าการทีม่หีลายๆ ฝ่ายเข้ามา

ท�างานเพือ่สงัคมแบบแยกส่วนกนัเพือ่จะแก้ปัญหาสิง่เดยีวกนั 

การประสานงานยังท�าให้เกิดผลดีกับผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจาก

ความรุนแรงกบัหน่วยงานและสถาบนัทีท่�างานรบัมอืกบัความ

รุนแรงต่อผู้หญิง และกับชุมชนโดยรอบ 

ส�าหรับผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรงแล้ว ผลของการ

ท�างานอย่างมกีารประสานความร่วมมือคือความปลอดภยัทีเ่พิม่

ขึน้ด้วยการให้พวกเธอได้เป็นศนูย์กลางของการการแทรกแซง

หรือการแก้ไขปัญหาในระดับองค์กร การรับมือแบบประสาน

กันสามารถท�าให้ผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรงเข้าถึง

ผู้ปฏิบัติงานที่มีความเข้าใจและมีทักษะที่จะแบ่งปันความรู้ใน

สภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรและช่วยเหลือ การแก้ไขปัญหาอย่าง

ประสานความร่วมมอืยังท�าให้รับทราบถึงความต้องการทีห่ลาก

หลายของผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรง ซึ่งจะสามารถ

สนองตอบได้ผ่านบริการที่จัดตั้งร่วมกันและผ่านเครือข่ายการ

ส่งต่อ การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานต่างๆ เป็นการ

ลดจ�านวนครั้งที่ผู้เสียหายและผู้รอดชีวิตจากความรุนแรงต้อง

บอกเล่าเรื่องราวของพวกเธอ และเป็นการลดความเส่ียงที่จะ

ต้องได้รับความบอบช�้าซ�้าซ้อน (re-traumatization) ต้นแบบ

การดูแลแบบมีบูรณาการ (Integrated care models) หมายถึง 

จะต้องมีการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นองค์รวมต่อความต้องการ

ทางจิตใจ อนามัยทางเพศ และความต้องการด้านการแพทย์

อืน่ๆ ของผูเ้สยีหาย/ผูร้อดชวีติจากความรนุแรง นอกจากนีส้ทิธิ

ของผู้หญิงที่จะมีความเป็นอิสระทางการเงินและทางสังคมซึ่ง

ยงัอาจจะลดความเสีย่งของพวกเธอทีจ่ะถกูทารณุกรรมซ�า้และ

ช่วยส่งเสรมิศกัยภาพของพวกเธอในการหลดุพ้นจากเหตุการณ์

รุนแรง เป็นสิ่งที่สามารถสอดแทรกในการท�างานแก้ไขปัญหา

อย่างมกีารประสานงาน เพือ่แก้ไขปัญหาความรนุแรงต่อผูห้ญงิ

และเด็กหญิงได้ด้วย

การแก้ไขปัญหาแบบประสานความร่วมมือยังมีประโยชน์

ต่อสถาบันและหน่วยงานท่ีท�างานแก้ไขปัญหาความรุนแรง

ต่อผู ้หญิงด้วย และท�าให้หน่วยงานเหล่าน้ีท�างานอย่าง

มีประสิทธิภาพขึ้น ในการน�ามาตรฐานขั้นต�่ามาใช ้นั้น  

หน่วยงานภาคีท้ังหลายสามารถด�าเนินการรับมือกับปัญหา

อย่างสอดคล้อง ความชัดเจนในบทบาทและความรับผิดชอบ 

หมายความว่า แต่ละภาคส่วนมีความช�านาญพิเศษในแต่ละ

ด้านของตน ในขณะที่งานของผู้เชี่ยวชาญคนหนึ่งก็จะได้รับ

การเสริมจากงานของผู้เช่ียวชาญคนอื่น การประสานงานกับ

ภาคส่วนอืน่ช่วยเพิม่ขดีความสามารถของระบบ/กระบวนการ

ยุติธรรมทางอาญาในการน�าผู้ละเมิดมารับผิด ระเบียบการ 

ที่ใช้ร่วมกัน (Shared protocols) ช่วยสร้างความมั่นใจในการ

สื่อสารที่โปร่งใสและชัดเจนและกลไกความรับผิดชอบใน

หน้าที่ ระหว่างหน่วยงานต่างๆ การประสานงานยังหมาย

ถึงการส่งสารและการตอบสนองอย่างสอดคล้องกันให้กับ 

ผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรง ผู้กระท�าละเมิด และ

ชุมชน ระบบการแบ่งปันข้อมูล (Shared data systems) ช่วย 

ส่งเสริมการบริหารจัดการคดีส่วนบุคคล เช่น การรับรองว่าว่า

จะมกีารตอบสนองอย่างเหมาะสมต่อผลของการประเมนิความ

เส่ียง และสามารถเป็นแหล่งข้อมูลเพื่อการก�ากับดูแลและการ

ประเมินผลโครงการด้วย 

การประสานงานท�าให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีและเข้าถึงโครงการ

ต่างๆ ได้มากกว่า โดยใช้ต้นทุนน้อยกว่าด้วยการโยงทรัพยากร

ทางการเงินและบุคลากรเข้าด้วยกัน และด้วยการลดความ 

ซ�า้ซ้อนในการท�างาน การประสานงานยงัเป็นโอกาสในการแลก

เปล่ียนทรัพยากร ความรู้ที่ได้จากการปฏิบัติ (practice-based 

knowledge) นวัตกรรมและการวิจัย 

ส�าหรับชุมชนแล้ว การประสานงานช่วยส่งสารที่ชัดเจน 

สอดคล้อง และเป็นหนึง่เดยีวกนัว่า ความรนุแรงต่อผูห้ญงิเป็น

สิ่งที่ต้องจัดการอย่างจริงจัง ทั้งโดยการปกป้องและช่วยเหลือ

ผู้ที่เป็นผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรงโดยการยับยั้ง

และลงโทษผู้กระท�าความผิด การประสานงานสามารถท�าให้

เกิดความตระหนักในชุมชนมากยิ่งขึ้นในแง่ของบริการที่มีอยู่

เพ่ือช่วยเหลือผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรง และส่ง

สัญญาณว่าความรุนแรงต่อผู้หญิงเป็นส่ิงที่สังคมต้องไม่ยอม

วางเฉย การประสานงานให้โอกาสมากขึ้นในการแสดงความ

คิดเห็น – ส�าหรับผู้หญิง ในเรื่องประสบการณ์ความรุนแรง

ส�าหรับสมาชิกชุมชน รวมทั้งผู้ชายและเด็กชายเกี่ยวกับผล 

กระทบของความรุนแรงต ่อผู ้หญิงที่มีต ่อพวกเขาและ 

ครอบครัว กลยุทธ์การมีส่วนร่วมของชุมชนที่มองความ

รุนแรงต่อผู้หญิงให้เป็นประเด็นของสิทธิมนุษยชนและความ

เท่าเทยีม เป็นการเปิดโอกาสให้มคีวามร่วมมอืกบักลุ่มทีท่�างาน
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ในประเด็นความยุติธรรมในสังคมด้วย

1.5 
องค์ประกอบร่วมส�าหรับการท�างานอย่างประสานความร่วมมือ

การแก้ไขปัญหาแบบประสานความร่วมมือโดยปกติ ต้องประกอบ

ด้วยปัจจัยต่อไปนี้ 

การส่งเสริมความเป็นภาคี (Partnerships) ระหว่างภาคส่วนและ

หน่วยงานต่างๆ กระท�าได้ด้วยเครื่องมือดังต่อไปนี้

•  กรอบการด�าเนินงานส�าหรับความร่วมมือพหุภาคีระหว่าง

หน่วยงาน

•  คณะกรรมการประสานงานหรือหน่วยงานที่ก�ากับดูแลความ

ก้าวหน้าและพัฒนานโยบาย 

•  กลไกในการบริหารจัดการ ท�างานกับ และลงโทษผู้กระท�าผิด

•  บริการส�าหรับผู้เสียหาย เช่น สุขภาพ ที่พักพิง และช่วยเหลือ

เรื่องการเรียกร้อง รวมทั้งบูรณาการระหว่างการชดเชยความ 

เสียหายจากการคุ้มครองทางแพ่ง (integration of civil 

protection remedies) ร่วมกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 

(criminal justice process)

•  การประชุมร่วมกันอย่างสม�่าเสมอ 

•  นโยบายและระเบียบการที่ใช้ร่วมกันมีการพัฒนาโดยหน่วยงาน

หลัก 

•  การวางแผนร่วมกันเพื่อจัดกิจกรรมและการแทรกแซงต่างๆ 

•  การอบรมร่วมกันส�าหรับเจ้าหน้าที่ในองค์กรและภาคงานที่เป็น

ภาคี 

•  การใช้ข้อมูลร่วมเกี่ยวกับผู้เสียหายและผู้กระท�าละเมิด 

ขณะเดียวกันก็เคารพความเป็นส่วนตัวและรับรองความ

ปลอดภัย 

•  การรวบรวมข้อมูลอย่างต่อเนื่องเพื่อติดตามความก้าวหน้าและ

ผลลัพธ์ของคดี และเพื่อระบุถึงบทเรียนที่ดีและไม่ดี

การท�างานแบบสหวิชาชีพที่ประสานความร่วมมือกันจ�าเป็นต้องมี หน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการประสานความร่วมมืออาจจะต้องมี 

•  การมีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็งโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ 

หลากหลาย 

•  ข้อตกลงเกี่ยวกับวิธีการที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการรับมือกับ

ปัญหาความรุนแรงต่อผู้หญิง 

•  การร่วมมือ การสื่อสาร และข้อมูลที่มีการใช้ร่วมกันระหว่าง

หน่วยงานต่างๆ 

•  คณะบุคคลอิสระหรือหน่วยงานช�านาญการพิเศษที่มีบทบาทใน

การประสานความร่วมมือกับภาคงานหลัก 

•  แนวร่วมของหน่วยงานต่างๆ ที่พบปะกันอย่างสม�่าเสมอ เป็นที่

รู้จักกันในฐานะสภา คณะกรรมการ หรือคณะท�างานเฉพาะกิจ 

(task force) 

•  คณะบุคคลในระดับสูง รวมทั้งรัฐมนตรี และ/หรือ ผู้บริหารใน

สถาบันส�าคัญ 

การสร้างความตระหนักใน
เรื่องสิทธิของผู้เสียหายและ
ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรง 

Raising awareness of victim 
and survivor rights

การเสริมสร้างความสัมพันธ์ 
ระหว่างหน่วยงาน Enhancing 

inter-agency relationships

การเปลี่ยนนโยบาย
และแนวปฏิบัติของสถาบัน 

Changing institutions policies 
and practices

การเพิ่มการเข้าถึง
และปรับปรุงการให้บริการ 
Increasing access to and 

improving service delivery
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กรอบการด�าเนินงาน 

ส�าหรับชุดบริการที่จ�าเป็น

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: แผนภาพแสดงกรอบการด�าเนินงานโดยรวม

ห
ลัก

กา
ร 

 

(P
ri

nc
ip

le
s) หลักการที่มีสิทธิมนุษยชนเป็นพื้นฐาน การขับเคลื่อนความเท่าเทียมทางเพศ

และเสริมสร้างพลังให้กับผู้หญิง

ความเหมาะสมต่อวัยและความละเอียด

อ่อนเชิงวัฒนธรรม

แนวทางที่มีผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจาก

ความรุนแรงเป็นศูนย์กลาง

ความปลอดภัยส�าคัญสูงสุด การแสดงความรับผิดชอบของ 

ผู้กระท�าผิด

คุณ
ลัก

ษ
ณ

ะร
่วม

 

(C
om

m
on

 C
ha

ra
ct

er
is

tie
s) ความพร้อมให้บริการ การเข้าถึงได้

การปรับให้เหมาะสม ความเหมาะสม

ให้ความส�าคัญกับความปลอดภัย ความยินยอมภายหลังการได้รับการบอกกล่าวและการรักษา

ความลับ

การเก็บข้อมูลและการบริหารจัดการสารสนเทศ การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

การเชื่อมโยงภาคส่วน ผ่านการส่งต่อและประสานงาน
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สุขภาพ งานยุติธรรมและงานรักษากฎหมาย บริการทางสังคม

 1. การระบุผู้เสียหายจากความรุนแรง

โดยคู่ครอง 

 2. การให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น 

 3. การเยียวยาบาดแผลและการรักษา

พยาบาลฉุกเฉิน 

 4. การตรวจสอบและให้การรักษา

กรณีประทุษร้ายทางเพศ 

 5. การประเมินและรักษา 

ด้านสุขภาพจิต 

 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  

รวมทั้งใน ระบบกฎหมายพหุภาค

 8. การให้ค�าปรึกษาและช่วยเหลือ 

ด้านจิตวิทยาสังคม 

 9. การช่วยเหลือที่มีผู้หญิงเป็น

ศูนย์กลาง 

 10. การบริการส�าหรับเด็กที่ได้รับ 

ผลกระทบจากความรุนแรง 

 11. ข้อมูลชุมชน การศึกษา และการ

เข้าถึงชุมชน 

 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�านาจตัดสินใจต่อการตอบสนองต่อปัญหาความรุนแรง 

ต่อผู้หญิงและเด็กหญิง 

 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

การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร นโยบายและแนวปฏิบัติที่ละเอียดอ่อน

ต่อเพศสภาพ

การติดตามและประเมินผล
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แนวทางการปฏิบัติการที่จ�าเป็นเพื่อการประสาน

งานและการบริหารการประสานงาน 

แนวทางปฏิบัติการท่ีจ�าเป็นเพ่ือการประสานงานและการ

บริหารการประสานงานนั้นประกอบด้วยงานสองส่วน : 

•  ระดับประเทศ – ปฏิบัติการระหว่างกระทรวงต่างๆ ที่มี

บทบาทในการแก้ปัญหาความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กหญิง

•  ระดับท้องถ่ิน – ปฏิบัติการระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน

ระดับท้องถิ่น

3.1 
แนวทางในการประสานความร่วมมือและการบริหารการประสานงานบริการที่จ�าเป็นในระดับประเทศ 

บริการที่จ�าเป็น : 1. การออกกฎหมายและนโยบาย 

กฎหมายและนโยบายที่อยู่บนฐานของแนวปฏิบัติที่ดีและกฎหมายและจารีตและมาตรฐานสากลเป็นสิ่งส�าคัญที่จะช่วยเสนอแนะ

กระบวนการที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการในการส่งเสริมการประสานความร่วมมือและการบริหารการประสานงาน กฎหมายและ

นโยบายเหล่านี้ควรตั้งอยู่บนหลักฐานเชิงประจักษ์ และบทเรียนที่ได้รับจากประสบการณ์ในการประสานความร่วมมือ 

องค์ประกอบหลัก แนวทาง

1.1 

นโยบายและกฎหมายที่มุ่งแก้ไข

ปัญหาความรุนแรงต่อผู้หญิง

และเด็กหญิง 

•  เชื่อมั่นว่ากฎหมายและนโยบายทั้งหมดเป็นที่เข้าใจร่วมกันในเรื่องความเท่าเทียมกันทางเพศและ

การไม่เลือกปฏิบัติ 

•  รับรองว่าการรับมือปัญหาความรุนแรงต่อผู้หญิงจะมีแนวปฏิบัติที่มีผู้เสียหายเป็นศูนย์กลางและ

ใช้มาตรฐานสิทธิมนุษยชนส�าหรับความปลอดภัยของเหยื่อและความพร้อมรับผิดของผู้กระท�าผิด 

•  ช่วยเหลือความรุนแรงต่อผู้หญิงในทุกรูปแบบ ในขณะเดียวกันก็เชื่อมั่นว่าการท�างานต่างๆ ได้รับ

การออกแบบมาให้เหมาะกับความรุนแรงในแต่ละรูปแบบ

•  รับรองว่าแนวปฏิบัติแบบมีส่วนร่วมหรือครบวงจร (participatory/inclusive approach) ในด้าน

การออกกฎหมายและการก�าหนดนโยบาย โดยการน�าความรู้และสิ่งที่สะท้อนจากผู้เสียหาย/ผู้รอด

ชีวิตจากความรุนแรง องค์กรพัฒนาเอกชน และกลุ่มอื่นๆ ที่ท�างานโดยตรงกับผู้เสียหาย/ผู้รอด

ชีวิตจากความรุนแรงและผู้กระท�าผิด

•  สร้างเสริมความเข้มแข็งให้กับหน่วยงานและองค์กรของรัฐและโครงสร้างอื่นๆ ที่มีบทบาทในการ

รับมือกับปัญหาความรุนแรงต่อสตรี

•  รวมประสบการณ์จากการคิดริเริ่มประสานความร่วมมือในระดับชาติและระดับท้องถิ่นไว้ในการ

ก�าหนดนโยบายระดับชาติ 

1.2 
นโยบายและกฎหมายส�าหรับ
การประสานความร่วมมือของ
บริการที่จ�าเป็นในระดับประเทศ
และระดับท้องถิ่น

•  จัดตั้งขอบเขตทางกฎหมายและนโยบายส�าหรับการประสานความร่วมมือที่มีฐานจากแนวปฏิบัติ
ที่ดีทีได้รวมเอาความเข้าใจเรื่องความรุนแรงต่อผู้หญิงที่สามารถน�าไปปรับใช้ ได้กับความต้องการ
ของประเทศ

•  พัฒนา และ/หรือ ปรับแผนปฏิบัติการระดับชาติให้มีการระบุกลไกและงบประมาณเพื่อการ
ประสานความร่วมมือส�าหรับบริการที่จ�าเป็น

•  ก�าหนดให้มีความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อผู้หญิง 
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•  ระบุความรับผิดชอบเฉพาะในการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานแต่ละหน่วย รวมถึง
องค์การด้านสตรี

•  ก�าหนดให้มีการใช้ข้อมูลร่วมอย่างเหมาะสมระหว่างหน่วยงานต่างๆ ที่ให้ความส�าคัญเบื้องต้นกับ
การน�าผู้กระท�าผิดมารับโทษ และการรักษาความลับของผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรง

•  นิยามความรับผิดชอบส�าหรับการจัดหาทรัพยากรด้านการเงิน 
•  ห้ามมิให้มีการบังคับข้อมูลคดีส่วนบุคคลส่งต่อระหว่างหน่วยงานที่ประสานความร่วมมือกัน 

ยกเว้นในกรณีของเหตุอันตรายเฉพาะหน้าที่ผู้เสียหายเป็นเด็กหรือมีความเสี่ยงเป็นพิเศษ7

•  ก�าหนดให้มีบริการด้านต�ารวจและงานยุติธรรม บริการสังคม และบริการด้านสุขภาพอย่าง 
เพียงพอเพื่อสนองความต้องการของผู้เสียหายและผู้รอดชีวิตจากความรุนแรง

บริการที่จ�าเป็น : 2. การจัดสรรและการกระจายงบประมาณ

การประสานความร่วมมือและการบริหารการประสานงานจ�าเป็นต้องมีทรัพยากรที่เพียงพอเพื่อความเชื่อมั่นว่างานต่างๆ มีผู้ช�านาญทาง
เทคนิค มีระบบและกระบวนการ และมีอ�านาจที่จะด�าเนินการและปฏิบัติการตามหน้าที่ที่ก�าหนด

องค์ประกอบหลัก แนวทาง

2.1 
ทุนและทรัพยากรอื่นๆ ที่ 
เพียงพอส�าหรับการประสาน
ความร่วมมือและการบริหาร 
การประสานงาน 

•  ให้การสนับสนุนด้านงบประมาณ บุคลากร ความเชี่ยวชาญ และความช่วยเหลือทางวิชาการใน
ระดับประเทศเพื่อประสานความร่วมมือในด้านการก�าหนดนโยบาย

•  ให้ทรัพยากรที่เพียงพอในระดับประเทศและท้องถิ่นเพื่อการจัดท�า ประสานงาน และให้ทุน
บริการต่างๆ และเพื่อให้น�ากฎหมายและนโยบายไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ

•  ให้ความส�าคัญกับการสนับสนุนทุนและทรัพยากรให้กับองค์กรพัฒนาเอกชนและภาคประชา
สังคมเพื่อเอื้อให้เกิดความเป็นผู้น�าในการจัดหาและประสานงานด้านบริการ

•  ให้ทุนสนับสนุนงานวิจัยเพื่อติดตามและตัดสินในประสิทธิภาพของกลไกประสานงานและ
ผลลัพธ์ของการจัดหาบริการอย่างประสานความร่วมมือ

•  จัดหาแนวปฏิบัติส�าหรับประเมินต้นทุนของบริการประสานงาน
•  จัดตั้งกลไกเพื่อประกันให้มีการจัดสรรทุนอย่างตรงเวลา
•  ประกันให้มีส่วนร่วมอย่างกว้างขวางและมีความโปร่งใสในกระบวนการกระจายงบประมาณ
•  ติดตามการใช้จ่ายทรัพยากรเพื่อส่งเสริมความรับผิดชอบตามขอบเขตหน้าที่
•  ในกรณีที่ยังไม่มีทรัพยากรหลัก ให้ท�าการระดมทรัพยากรเป็นการเฉพาะ

2.2 
การประสานความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงานผู้ก�าหนด
นโยบายที่เกี่ยวข้อง ในระดับชาติ 

•  ส่งเสริมให้มีความเข้าใจร่วมกันในบรรดาผู้ให้บริการจ�าเป็นพื้นฐาน ในเรื่องของสาเหตุและ 
ผลกระทบจากความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กหญิง 

•  บูรณาการประเด็นความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กหญิงทั่วทั้งภาคงานนโยบายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง
การสร้างและเสริมความเข้มแข็งของหน่วยงานสาธารณะที่อุทิศตนให้กับเรื่องสิทธิสตรี

•  ระบุและขจัดอุปสรรคในการประสานความร่วมมือที่มีประสิทธิภาพในระดับนโยบายและระดับ
ปฏิบัติการ

•  สื่อสารการเรียนรู้สาธารณะให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน

บริการที่จ�าเป็น : 3. การก�าหนดมาตรฐานส�าหร้บจัดตั้งกลไกประสานงานระดับท้องถิ่น 

มาตรฐานต่างๆ ช่วยในการสร้างกลไกและขั้นตอนที่สอดคล้องในการส่งเสริมให้เกิดความพร้อมรับผิดตามหน้าที่ในการท�างานอย่าง
ประสานความร่วมมือ โดยยังเป็นสิ่งส�าคัญที่จะช่วยสร้างความกระจ่างต่อความคาดหวังในระบบที่สอดประสานกันด้วย และต่อผู้มี 
ส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับความพยายามในการประสานความร่วมมือ

7  โปรดดูเอกสารของ World Health Organization, Responding to intimate partner violence and sexual violence against women, WHO clinical and 

policy guidelines (การตอบสนองต่อความรุนแรงจากคู่ครองและความรุนแรงทางเพศจากผู้ที่ไม่ใช่คู่ครองที่กระท�าต่อผู้หญิง แนวปฏิบัติด้านคลินิก

และนโยบายขององค์การอนามัยโลก) หน้า 40. http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/85240/1/9789241548595_eng.pdf.



หมวดที่ 5 | บทที่ 3หมวดที่ 5 | บทที่ 3

1514

องค์ประกอบหลัก แนวทาง

3.1 
มาตรฐานส�าหรับสร้างเสริม 
การท�างานอย่างมีการประสาน
ความร่วมมือในชุมชน 

•  ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมว่าด้วยความเข้าใจร่วมกันในเรื่องความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กหญิง 
•  ข้อตกลงว่าด้วยเป้าหมายเบื้องต้น: ความปลอดภัยของผู้เสียหาย ความพร้อมรับผิดของผู้กระท�า

ผิด และความพร้อมรับผิดของหน่วยงาน 
•  บทบาทของผู้เสียหาย ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรงและผู้แทน ในฐานะเป็นผู้น�า และ/หรือ ผู้ให้

ข้อมูลหลักกับกระบวนการ โดยไม่ท�าให้พวกเธอต้องเสี่ยงต่อความปลอดภัย
•  ข้อตกลงที่ว่าสถาบันของรัฐคือผู้รับผิดชอบในการแก้ไขปัญหาความรุนแรง ไม่ใช่ผู้เสียหาย/ผู้รอด

ชีวิตจากความรุนแรงเป็นผู้รับผิดชอบ 
•  ข้อก�าหนดขั้นพื้นฐานส�าหรับขั้นตอนพิธีการที่เป็นทางการ (formal protocols)/บันทึกความเข้าใจ 

(MOUs) ส�าหรับการประสานงานในระดับท้องถิ่น รวมทั้งความสัมพันธ์เชิงร่วมมือ การประสาน
งานระหว่างระบบบริการต่างๆ 

•  บทบาทและความรับผิดชอบของหน่วยงานและบุคคลต่างๆ ที่มีส่วนในการท�างานรับมืออย่าง
สอดประสาน

•  มาตรฐานเฉพาะเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของเด็กหญิง
•  พันธสัญญาที่จะจัดทรัพยากรในการประสานงานโดยหน่วยงานที่เข้าร่วม 
•  การใช้ทรัพยากรอย่างเกิดประโยชน์เพื่อหลีกเลี่ยงความซ�้าซ้อนโดยไม่จ�าเป็นของบริการต่างๆ 
•  การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องที่ที่ส�าคัญทุกฝ่าย (critical parties)8 
•  บทบาทของผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรงและตัวแทนของพวกเธอในฐานะผู้น�า และ/หรือ 

ในฐานะผู้ให้ข้อมูลเบื้องต้นกับกระบวนการ โดยไม่ท�าให้เกิดความเสี่ยงต่อความปลอดภัยของ 
พวกเธอ

•  การมีส่วนร่วมของกลุ่มที่ไม่มีตัวแทนมาก่อนหรือเป็นกลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ 
(underrepresented or marginalized groups) 

•  ระบุหาบุคคลดีเด่นในระดับชุมชน พร้อมส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งให้กับความพยายามของ
พวกเขา

•  ส่งเสริมการสร้างความตระหนักของชุมชนในเรื่องความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กหญิง และใน
เรื่องบริการที่จ�าเป็นที่พร้อมให้บริการ

3.2 
มาตรฐานส�าหรับความพร้อม 
รับผิดตามหน้าที่ของหน่วยงาน
ในด้านการประสานความร่วมมือ 

•  ใช้กลยุทธ์และการแทรกแซงที่ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ และได้มาจากแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด
•  นิยามบทบาทของหน่วยงานที่มีส่วนร่วม
•  จัดท�าตรวจสอบบัญชีทั้งภายในและภายนอก (internal and external audits) เพื่อความเชื่อมั่นใน

ความพร้อมรับผิดต่อการกระท�าหน้าที่ในการด�าเนินโครงการประสานความร่วมมือ
•  รวมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ เข้าไว้ด้วยกัน
•  ระบุอุปสรรคต่อความปลอดภัยและบริการ และความต้องการที่ยังไม่ได้รับการตอบสนอง  

(unmet needs) ตามที่ได้รับฟังจากผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรง
•  ติดตามงานประสานการท�างานโดยฝ่ายต�ารวจและฝ่ายยุติธรรม ฝ่ายบริการสังคม และฝ่ายบริการ

ด้านสุขภาพ
•  ติดตามกรณีต่างๆ เพื่อเรียนรู้ผลลัพธ์และเพื่อน�าไปปรับปรุงการท�างาน (เช่น ทบทวนการเสียชีวิต 

(fatalities) เพื่อลดความเสี่ยงต่อการฆาตกรรมที่จะเกิดขึ้นอีกในอนาคต)
•  สร้างระบบติดตามระหว่างหน่วยงานเพื่ออ�านวยให้มีการใช้ข้อมูลร่วมระหว่างองค์กรต่างๆ และ

เป็นการติดตามความก้าวหน้าของผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรงทั้งระบบ
•  รับรองและบังคับใช้แนวปฏิบัติอย่างมีจริยธรรมโดยเจ้าหน้าที่ผู้ท�างานและโดยอาสาสมัครใน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

8  กลุ่มวิกฤติ ภาคีฝ่ายที่ส�าคัญ (Critical parties) ประกอบด้วยผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรงและตัวแทนของพวกเธอ บริการทางสังคม ภาคงาน

ด้านสุขภาพ ผู้ให้ความช่วยเหลือด้านค่าใช้จ่ายในทางกฎหมาย เจ้าพนักงานต�ารวจ เจ้าพนักงานอัยการ และผู้พิพากษา กลุ่มคนอื่นๆ อาจมีหน่วยงาน

ของรัฐหรือองค์กรภาคประชาสังคมอื่นๆ เช่น องค์กรพิทักษ์เด็กและภาคการศึกษา
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3.3 

ระบบส�าหรับการบันทึกและ

รายงานข้อมูล

•  ตกลงเรื่องค�าศัพท์ที่จะใช้ร่วมกันในการจัดท�าบันทึกและการรายงาน
•  ก�าหนดให้แต่ละหน่วยงานเก็บข้อมูลไว้เพื่อการติดตามและการประเมินผล
•  ขอความยินยอม (consent) จากผู้เสียหายและผู้รอดชีวิตจากความรุนแรงก่อนที่จะท�าการบันทึก

ข้อมูลที่ชี้ตัวพวกเธอได้ (personally identifiable information หรือ PII)
•  ปกป้องความลับและความเป็นส่วนตัวของผู้เสียหายและผู้รอดชีวิตจากความรุนแรงเมื่อมีการ

รวบรวม บันทึก และ รายงานข้อมูลที่ชี้ตัวพวกเธอได้ (PII) 
•  อนุญาตให้มีการเข้าถึงข้อมูล PII ได้เฉพาะบุคคลและหน่วยงาน ที่พิสูจน์ได้ว่า มีความจ�าเป็นต้อง

ใช้จริง 
•  เก็บข้อมูล PII ไว้ในที่ปลอดภัย 
•  จัดท�าข้อมูลแบบไม่ระบุชื่อ (Anonymize data) เพื่อประโยชน์ในการก�ากับดูแลและประเมินผล

บริการที่จ�าเป็น : 4. หลักการครอบคลุมเพื่อการแก้ปัญหาอย่างประสานกัน

การสนองตอบต่อปัญหาอย่างสอดประสานจะต้องรับรองว่า ผู้ปฏิบัติค�านึงถึงความหลากหลายของประสบการณ์และความต้องการของ 

ผู้หญิงและเด็กหญิงที่ผ่านความรุนแรง ในการออกแบบและก�ากับดูแลการท�างานอย่างประสานร่วมมือ และด้วยการส่งเสริมให้พวกเธอ 

มีส่วนร่วมในกิจกรรมเหล่านั้น

องค์ประกอบหลัก แนวทาง

4.1 

กลไกของการมีส่วนร่วม 

•  มีความเข้าใจว่าความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กหญิงมีผลกระทบแตกต่างและหลากหลายรูปแบบ
ขึ้นอยู่กับแต่ละชุมชน (โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้หญิงและเด็กหญิงจะได้รับความทุกข์ด้านการถูกเลือก
ปฏิบัติในหลายรูปแบบ) ในกลุ่มผู้ก�าหนดนโยบายและประสานความร่วมมือในทุกระดับ

•  พัฒนาต้นแบบส�าหรับการท�าส�ารวจ/รายการสิ่งของ (mapping/inventory models) เพื่อค้นหากลุ่ม
ที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษและกลุ่มที่มีความเปราะบาง

•  ให้มีตัวแทนของกลุ่มที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษและกลุ่มเปราะบางในทุกขั้นตอนของการวาง
นโยบายและประสานความร่วมมือ (การวางแผน การก�าหนดนโยบาย การด�าเนินงาน การติดตาม
และการประเมินผล)

•  ประกันให้เสียงของเยาวชนหญิงและเด็กหญิงจะได้รับการรับฟัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของ
ความเสี่ยงต่างๆ ที่พวกเธอต้องเผชิญ 

•  ปรับแต่งกลยุทธ์ที่เหมาะกับประเด็นปัญหาเฉพาะของกลุ่มต่างๆ 
•  รับทราบและด�าเนินการแก้ไขความเสี่ยงที่น่าจะเกิดขึ้น ด้วยความร่วมมือจากผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิต

จากความรุนแรง
•  วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อค้นหาความเสี่ยงของกลุ่มเฉพาะต่างๆ 
•  ใช้ขั้นตอนในการระบุผลที่ไม่พึงประสงค์เพื่อให้มั่นใจว่าสมมติฐานและการพัฒนากระบวนการ

ถูกต้องแม่นย�า

บริการที่จ�าเป็น : 5. การอ�านวยการเรื่องพัฒนาศักยภาพส�าหรับผู้ก�าหนดนโยบายและผู้มีอ�านาจตัดสินใจอื่นๆ ในการท�างานอย่าง

ประสานความร่วมมือ

สถาบัน หน่วยงาน และบุคลากรจะต้องให้ได้รับการส่งเสริมและการฝึกอบรมให้สามารถรับรองได้ว่าจะมีการประสานความร่วมมืออย่าง

ได้ผล การอบรมร่วมกันหรือข้ามภาคส่วนจะมีประสิทธิภาพในการช่วยให้ผู้ช�านาญการจากหลายสาขาวิชาได้รับความเข้าใจเกี่ยวกับความ

รุนแรงต่อผู้หญิง และเข้าถึงหลักฐานร่วมสมัยเกี่ยวกับการตอบสนองปัญหาอย่างได้ผล

องค์ประกอบหลัก แนวทาง

5.1 

การพัฒนาศักยภาพ

•  จัดสรรทรัพยากรและค�าแนะน�าส�าหรับสร้างความมั่นคงด้านองค์กรและด้านการเงิน คุณภาพ

โครงการและความเจริญก้าวหน้า
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•  จัดอบรมให้กับผู้ก�าหนดนโยบายในระดับชาติและระดับภูมิภาคในเรื่องการท�างานอย่าง 

สอดประสานเพื่อไขปัญหาความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กหญิง 

•  รวมหรือผสมผสานการพัฒนาศักยภาพกับโครงการส่งเสริมศักยภาพต่างๆ ที่ยังด�าเนินงานอยู่ 

รวมทั้งการท�างานกับภาคส่วนอื่นๆ 

5.2 

มาตรฐานการอบรมแบบ 

สหวิชาชีพและการอบรม 

ข้ามภาคส่วน

•  หากเป็นไปได้ ให้ตัวแทนของผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรงได้มีบทบาทน�าในการพัฒนา

และด�าเนินการอบรมแก่ผู้ปฏิบัติการระบบและผู้ให้บริการทั้งหมด

•  วางฐานการอบรมไว้ที่การสร้างความเข้าใจร่วมกันในเรื่องความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กหญิง 

นิยามศัพท์ร่วม และวิธีการท�างานของแต่ละส่วนจะส่งเสริมให้ผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความ

รุนแรงมีความปลอดภัยเพิ่มมากขึ้นได้อย่างไรบ้าง

•  สอนเทคนิคในการประสานความร่วมมืออย่างมีประสิทธิภาพ

•  ก�าหนดให้มีการจัดอบรมอย่างสม�่าเสมอและต่อเนื่อง เพื่อประกันให้มีความรู้ใหม่ และแนวปฏิบัติ

ที่ดีได้ถูกสอดแทรกเป็นส่วนหนึ่งของการท�างานเพื่อรับมือกับความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กหญิง

บริการที่จ�าเป็น : 6. การติดตามและการประเมินผลส�าหรับการประสานความร่วมมือในระดับประเทศและระดับท้องถิ่น 

การก�ากับดูแลและการประเมินผลเป็นการสร้างโอกาสให้เข้าใจและเรียนรู้ว่า ระบบที่มีการประสานกันนั้นท�างานอย่างไร การแบ่งปัน 

ข้อค้นพบในการติดตามและประเมินผลร่วมกันสามารถเอื้อให้การแก้ไขปัญหาอย่างสอดประสานสามารถพัฒนาให้ดีขึ้นได้ และเพื่อผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสียจะสามารถเข้าร่วมการตัดสินใจหรือท�าการตัดสินใจในการปรับปรุงให้ดียิ่งๆ ขึ้น 

องค์ประกอบหลัก แนวทาง

6.1 

มาตรฐานในการติดตามและ

ประเมินผลในระดับชาติและ

ระดับท้องถิ่น 

•  ตั้งเป้าหมายที่เป็นจริง ทั้งระยะสั้น ระยะปานกลาง และระยะยาว

•  ก�าหนดตัวชี้วัดเชิงคุณภาพและปริมาณเพื่อวัดประสิทธิผลของการประสานความร่วมมือ 

•  จัดท�าระบบส�าหรับตรวจวัดระดับความส�าเร็จในการบรรลุเป้าหมาย

•  ถ้าเป็นไปได้ควรรวบรวมข้อมูลภาคสนามมาช่วยในระบบการวัดผล

•  วิเคราะห์ผลลัพธ์ของการท�างานรับมืออย่างสอดประสาน

•  ระบุว่าอะไรคืออุปสรรคต่อความส�าเร็จของการประสานความร่วมมือและต่อการหาทางออกที่

เป็นไปได้

•  รวบรวมบทเรียนที่ได้ไว้ในแผนนโยบายและแนวปฏิบัติในอนาคต

6.2 

แลกเปลี่ยนและรายงานแนว

ปฏิบัติที่ดี และผลลัพธ์จากการ

ติดตามและประเมินผล 

•  ระบุหาแนวปฏิบัติที่ดีและบทเรียนต่างๆ 

•  ค้นดูปัญหาและทางออกที่เป็นไปได้

•  ปรับใช้ข้อมูลที่ได้เรียนรู้มาจากการก�ากับดูแลและประเมินผลงานในระดับท้องถิ่น เพื่อน�าไปแจ้ง

ในวาระแห่งชาติ

6.3 

ความโปร่งใสในขณะที่ยังรักษา

ความลับและลดความเสี่ยงให้

เหลือน้อยที่สุด 

•  จัดให้มีแนวปฏิบัติ มาตรฐาน และนโยบายพร้อมอย่างกว้างขวางที่สุด 

•  ใช้ภาษาแบบชาวบ้านในการท�าแนวปฏิบัติ มาตรฐาน และนโยบายต่างๆ 

•  น�าแนวปฏิบัติ มาตรฐานและนโยบายต่างๆ ให้สามารถเข้าถึงได้ในทุกภาษา ไปใช้ในชุมชน

•  ท�าให้ผลของการก�ากับดูแลและประสานงานกระบวนการประสานความร่วมมือเป็นที่รับทราบ

อย่างกว้างขวางในสังคม 

•  ท�าให้ข้อค้นพบเรื่องผลกระทบของการประสานงานต่อกลุ่มที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษและ

กลุ่มเปราะบาง พร้อมให้บริการเพื่อให้กลุ่มเหล่านี้เข้าถึงได้ 

•  ระบุขนาดของปัญหาในรายงานที่ตีพิมพ์เป็นประจ�า ตัวอย่างเช่น บริการที่จัดให้ผู้เสียหายและ 

ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรงที่มีอยู่ การใช้บริการเหล่านั้นโดยผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรง 

ผู้กระท�าผิดพร้อมรับผิดอย่างไร
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3.2 
แนวทางการประสานความร่วมมือและการบริหารการประสานงานบริการที่จ�าเป็นระดับท้องถิ่น

บริการที่จ�าเป็น : 1. การจัดโครงสร้างที่เป็นทางการส�าหรับการประสานความร่วมมือและการจัดระบบงานในระดับท้องถิ่น 

โครงสร้างที่เป็นทางการส�าหรับการประสานความร่วมมือและการบริหารการประสานงานจะส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสถาบันและ

องค์กรในระดับท้องถิ่น และช่วยเอื้อให้เกิดกลไกที่เข้มแข็ง ซึ่งสามารถเข้าใจและรับผิดชอบโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและชุมชน

องค์ประกอบหลัก แนวทาง

1.1 

มาตรฐานส�าหรับการประสาน

ความร่วมมือ 

โครงสร้างที่เป็นทางการต้องประกันว่ามีมาตรฐานซึ่ง

•  สอดคล้องกับมาตรฐานสิทธิมนุษยชนในระดับสากล 

•  ใช้แนวปฏิบัติที่มีผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรงเป็นศูนย์กลาง โดยมีฐานอยู่ที่สิทธิ 

มนุษยชนของผู้หญิงและเด็กหญิงที่จะมีชีวิตที่ปราศจากความรุนแรง

• รวมความพร้อมรับผิดโดยผู้กระท�าละเมิดไว้ด้วย

บริการที่จ�าเป็น : 2. การด�าเนินงานเพื่อประสานความร่วมมือและการบริหารการประสานงาน 

การด�าเนินงานที่มีประสิทธิภาพเพื่อประสานความร่วมมือและการบริหารการประสานงานในระดับท้องถิ่นควรจะเป็นไปตามแผน

ปฏิบัติการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ระดับชาติ และจัดท�าขึ้นด้วยกระบวนการปรึกษาหารือ ข้อตกลงและขั้นตอนในการปฏิบัติงาน

ที่มีมาตรฐาน (standard operating procedures) ซึ่งใช้ร่วมกันระหว่างหน่วยงานท่ีเข้าร่วมและที่ชุมชนเข้าถึงได้ จะเป็นตัวส่งเสริมการ

ประสานงานในระดับท้องถิ่น

องค์ประกอบหลัก แนวทาง

2.1 

แผนปฏิบัติการ 

แผนปฏิบัติการระดับท้องถิ่นควร

• เป็นไปตามกฎหมายและนโยบายและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และมาตรฐานระดับชาติว่าด้วย

การประสานความร่วมมือและการบริหารการประสานงาน

• ระบุถึงความต้องการและช่องว่างในท้องถิ่น 

• ได้รับการพัฒนาโดยใช้กระบวนหารือกัน โดยที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยเฉพาะผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิต

จากความรุนแรงและตัวแทนของพวกเธอ 

• ระบุความส�าคัญเร่งด่วน 

• นิยามกิจกรรมเฉพาะที่น่าจะต้องจัดท�า – รวมถึงขอบเขตเวลา ความรับผิดชอบของแต่ละ 

หน่วยงาน ทรัพยากรที่จ�าเป็น และตัวชี้วัดเพื่อตรวจสอบความส�าเร็จ 

• ระบุหาทรัพยากรที่เป็นไปได้ และด�าเนินการเพื่อขอรับทรัพยากรเหล่านั้น

• สร้างความเชื่อมโยงกับการท�างานในท้องถิ่นส่วนอื่นๆ เพื่อแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อผู้หญิง

และเด็กหญิง

• แจ้งให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดที่ยังไม่เคยเข้าร่วมในการพัฒนาแผนปฏิบัติการได้รับทราบ

2.2 

ข้อตกลงส�าหรับการเป็นสมาชิก

และการเข้าร่วมในระดับ 

หน่วยงานในกลไกประสาน

ความร่วมมือ

•  จัดท�าพันธกิจ (mission) และวิสัยทัศน์ของกลไกประสานความร่วมมือ โดยอยู่บนฐานความเข้าใจ

ร่วมกันในเรื่องปัญหาความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กหญิง 

•  ระบุองค์ประกอบของกลไกประสานความร่วมมือ (รวมทั้งผู้แทนภาคยุติธรรม ภาคบริการ

สังคม ภาคบริการด้านสุขภาพ และประชาสังคม โดยรวมถึงกลุ่มผู้ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ 

(marginalized groups) และกลุ่มอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง)

•  ก�าหนดให้ตัวแทนหน่วยงานต่างๆ ที่เข้าร่วมต้องมีอ�านาจในการตัดสินใจแทนหน่วยงานของตน

•  นิยามบทบาทและความรับผิดชอบของตัวแทนต่างๆ 

•  นิยามว่าจะมีการจัดสรรผู้เป็นประธานอย่างไร และเงื่อนไขในการด�ารงต�าแหน่ง 

•  จัดท�าก�าหนดการประชุม

•  สร้างกระบวนการตัดสินใจ
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•  รับรองขอบเขตความพร้อมรับผิด และขั้นตอนการลงมติเรื่องที่ร้องเรียน (accountability and 

complaint resolution process)

•  สร้างกระบวนการทบทวนส�าหรับการท�างานในกลไกประสานความร่วมมือ รวมถึงขอบเขตเวลา

ส�าหรับท�างานให้แล้วเสร็จ 

•  สร้างกฎเกณฑ์ส�าหรับกลุ่ม (เช่น การรักษาความลับ)

•  ผูกพันที่จะใช้ข้อมูลร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ได้ผ่านการพิสูจน์แล้ว

2.3 

การบริหารจัดการเคส/

กระบวนการทบทวนเคส 

•  ให้ความส�าคัญกับความปลอดภัยของผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรงมากยิ่งกว่าการพยายาม

รักษาครอบครัวหรือเป้าหมายอื่น 

•  สร้างพลังในการเข้าร่วมให้กับผู้เสียหายและผู้รอดชีวิตจากความรุนแรง โดยการให้ทางเลือก

ต่างๆ ที่มีข้อมูลพร้อม (เช่น สิทธิที่จะตัดสินใจว่าต้องการใช้บริการชนิดไหน หรือว่าจะเข้าร่วมใน

กระบวนการยุติธรรมหรือไม่)

•  ท�าให้บริการเข้าถึงผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรงได้ โดยค�านึงถึงพื้นที่ทางภูมิศาสตร์  

ค่าใช้จ่ายที่สมเหตุผล ผู้ให้บริการที่พร้อมให้บริการ ข้อมูลที่เข้าใจได้ง่าย เป็นต้น

•  ประกันให้มีการส�ารวจความเสี่ยงและท�าแผนความปลอดภัยเป็นระยะ

•  ตกลงกันเพื่อรับมือกับความเสี่ยงที่เพิ่มสูงขึ้น

•  ประกันว่าจะมีการสร้างกระบวนการที่รองรับความต้องการของเด็กๆ ที่ตกเป็นผู้เสียหายจาก

ความรุนแรง ไม่ว่าจะโดยตรง หรือเป็นผลมาจากความรุนแรงระหว่างพ่อแม่

•  ประกันว่าผู้ให้บริการจะได้รับการอบรมและมีทักษะที่ต้องการ

•  ให้โอกาสในการอบรมข้ามสายงาน

•  ประกันว่าจะมีการตอบสนองอย่างฉับพลันและสมควรกับกรณีความรุนแรงโดยภาคบริการ หรือ

เมื่อมีการละเมิดค�าสั่งศาล

2.4 

ขั้นตอนการด�าเนินงานที่ได้

มาตรฐานส�าหรับกลไกการ

ประสานความร่วมมือ 

•  ก�าหนดจุดผู้ให้บริการในพื้นที่

•  สร้างความเข้าใจและหลักการร่วมกันในกลุ่มผู้ให้บริการทั้งหลายส�าหรับการให้บริการ

•  สร้างขั้นตอนระเบียบพิธีปฏิบัติเพื่อการส่งต่อและการติดต่อประสานกันระหว่างผู้ให้บริการส่วน

ต่างๆ 

•  จัดการอบรมข้ามภาคส่วนตามมาตรฐานที่ตกลงไว้แล้ว

•  พัฒนาความเชื่อมโยงกับฝ่ายที่สาม (เช่น โรงเรียน)

•  ท�างานด้วยความโปร่งใส โดยไม่ละเมิดข้อก�าหนดเรื่องการรักษาความลับ

2.5 

ความตระหนักของชุมชนต่อ

ปัญหาความรุนแรงต่อผู้หญิง

และเด็กหญิง 

•  ประกันว่าจะมีการท�ากิจกรรมสร้างความตระหนักชุมชน (เช่น ประกาศในรายการโทรทัศน์หรือ

วิทยุภาคประชาชน ข่าวสารผ่านสื่อออนไลน์ ป้ายโฆษณาริมถนน การจัดพิมพ์รายงาน)

2.6 

การติดตามและการประเมินผล 

•  ระบุวัตถุประสงค์ ขอบข่าย และเกณฑ์เวลาส�าหรับการก�ากับดูแลและการประเมินผล 

•  มุ่งเน้นไปที่การติดตามและประเมินผลการท�างานเพื่อแก้ปัญหาการประสานงานในประเด็นความ

รุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กหญิง 

•  ด�าเนินงานตามขอบเขตก�ากับดูแลและประเมินผลระดับชาติ

•  ระบุข้อมูลและตัวชี้วัดเบื้องต้นส�าหรับการตรวจวัดความก้าวหน้า

•  ก�าหนดให้หน่วยงานต่างๆ รวบรวมและใช้ข้อมูลร่วมตามที่ได้ตกลงกัน

•  พัฒนาศักยภาพและทรัพยากรส�าหรับการก�ากับดูแลและการประเมินผล

•  รวมเอาผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรงไว้ในกระบวนการติดตามและประเมินผล

• ค้นหาแหล่งทุน

•  รายงานผลที่ได้ค้นพบจากการติดตามและประเมินผลให้กับหน่วยงานควบคุมดูแลระดับชาติหรือ

ระดับภูมิภาค

•  ท�าให้เป็นไปตามข้อก�าหนดด้านการรายงานของหน่วยงานที่อยู่ระดับสูงขึ้นไป
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เครื่องมือและทรัพยากร 

National Policy Framework Management Of Sexual Offence 

Matters (การบริหารจัดการกรอบนโยบายระดับชาติว่าด้วย

คดีที่เกี่ยวกับการกระท�าผิดทางเพศ), Department of Justice 

and Constitutional Development, Pretoria, South Africa.  

http://www.justice.gov.za/vg/sxo/2012-draftNPF.pdf

Programming Module on Coordinated Responses 

(forthcoming) – Virtual Knowledge Centre to End Violence 

Against Women and Girls (หลักสูตรการจัดท�าโครงการว่า

ด้วยการตอบสนองแบบร่วมมือกัน (ก�าลังจัดท�า) – ศูนย์ความ

รู ้เสมือนจริงเพ่ือยุติความรุนแรงต่อผู ้หญิงและเด็กหญิง),  

www.endevawnow.org (available January 2016)

Multi-Sectoral Programme on Violence Against Women is 

being implemented jointly by the Government of Bangladesh 

and Government of Denmark under the Ministry of Women 

and Children Affairs (โครงการพหุภาคีว่าด้วยความรุนแรงต่อ

ผูห้ญงิได้มกีารด�าเนนิการร่วมกนัโดยรฐับาลประเทศบงัคลาเทศ

และรฐับาลประเทศเดนมาร์กภายใต้กระทรวงกจิกรรมสตรแีละ

เด็ก) http://www. mspvaw.gov.bd

The “Duluth Model” is an ever evolving way of thinking about 

how a community works together to end domestic violence. 

The Dulth Model. Since the early 1980s, Duluth—a small 

community in northern Minnesota—has been an innovator 

of ways to hold batterers accountable and keep victims safe. 

(“โมเดลดูลุธ” คือวิธีที่วิวัฒนาการมาตลอดในด้านความคิด

เกี่ยวกับการท�างานร่วมกันของชุมชนเพื่อยุติความรุนแรงใน

ครอบครัว หรอืทีเ่รยีกว่า โมเดลดลูธุ นบัตัง้แต่ต้นทศวรรษ 1980 

ดูลุธ – ชุมชนเล็กๆ ทางเหนือของรัฐมินเนโซต้า – กลายเป็น 

ผู้คิดค้นวิธีการท�าให้คนท่ีชอบทุบตีท�าร้ายร่างกาย (batterers) 

ต้องยอมรับผิดและวิธีช่วยให้ผู้ถูกละเมิดเกิดความปลอดภัย) 

http:// www.theduluthmodel.org
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