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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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ชุดบริการจ�าเป็น (The Essential Services Package) ประกอบด้วยหมวดความรู้ทั้งหมด 6 หมวด
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แนวทางการน�าไปปฏบิตันิีเ้ป็นผลงานส่วนหนึง่ของคูม่อืว่าด้วยชดุบรกิารทีจ่�าเป็นส�าหรบัผู้หญิงและเดก็หญงิทีไ่ด้รบัผลกระทบจาก

ความรุนแรง องค์ประกอบหลักและแนวทางคุณภาพ (Essential Services Package for Women and Girls Subject to Violence: Core 

Elements and Quality Guidelines)  แนวปฏิบัตินี้เป็นหมวดความรู้เพื่อการปฏิบัติการควบคู่กัน ซึ่งจะช่วยให้ประเทศต่างๆ วางแผน

ในการน�าไปปฏิบัติตามแนวทางการบริการที่จ�าเป็นในระดับประเทศ แนวปฏิบัตินี้ยังตั้งใจให้เป็นการขับเคลื่อนแนวทางที่เป็นฐาน

ในการจัดท�าบริการท่ีเหมาะกับบริบท และลักษณะเฉพาะของท้องถิ่น แนวปฏิบัตินี้ประกอบด้วยภาคผนวกท่ีมีรายการตรวจสอบ 

(checklists) เครื่องมือสนับสนุนที่เฉพาะเจาะจงไปในแต่ละภาคบริการ คือ ภาคสุขภาพ ภาคยุติธรรมและภาคต�ารวจ ภาคบริการ

สังคม และภาคประสานงานและการบริหารการประสานงาน

* หาได้ที่ http://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2015/12/essential-services-package-for-women-and-girls-su

bject-toviolence
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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  

ผู้สนับสนุนหลักของโครงการร่วมแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการบริการที่จ�าเป็นส�าหรับผู้หญิงและเด็กหญิงที่

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

to Violence) ซ่ึงได้แก่ รัฐบาลประเทศออสเตรเลียและประเทศสเปน และเขตปกครองตนเองแห่งแคว้นบาสก์ 

(Autonomous Government of the Basque region)

พันธสัญญาท่ีด�าเนินมาอย่างต่อเนื่องของระบบสหประชาชาติต่อการพัฒนาโครงการและปฏิบัติการต่างๆ เพื่อ

สนองตอบต่อปัญหาความรนุแรงต่อผู้หญิง หน่วยงานสหประชาชาติหลายหน่วยงานทีช่่วยในการพฒันาแนวทาง

การน�าไปปฏิบัตินี้ ซึ่งเป็นหมวดความรู้ที่น�าไปปฏิบัติควบคู่กับ ชุดความรู้ว่าด้วยบริการที่จ�าเป็นส�าหรับผู้หญิง

และเด็กหญิงที่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรง องค์ประกอบหลักและแนวทางคุณภาพ (Services Package for 

Women and Girls Subject to Violence: Core Elements and Quality Guidelines) ได้สละเวลาและแบ่งปันความ

รู้เพ่ือให้แน่ใจว่าเราจะด�าเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีการปรับปรุงการให้บริการแก่ผู้หญิงและเด็กหญิงท่ีได้

รับผลกระทบจากความรุนแรง เราขอขอบคุณผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ส�าหรับพันธกรณีและข้อมูลที่มอบให้ 

ได้แก่ คุณ Kalliope Mingeirou คุณ Caroline Meenagh และคุณ Tania Farha (UN Women) คุณ Luis Mora และ  

คณุ Upala Devi (UNFPA) คณุ Claudia Baroni และคณุ Sven Pfeiffer (UNODC) และคณุ Claudia García-Moreno 

และคุณ Avni Amin (WHO) พร้อมทั้งการมีส่วนร่วมและให้ความเห็นจากผู้ร่วมงานจากส่วนงานอื่นๆ ในแผนก

นโยบาย (Policy Division) ของ UN Women ส�านักงานใหญ่ คุณ Diego Antoni (UNDP) และ คุณ Kathryn 

Robertson (มูลนิธิเอเชีย – The Asia Foundation)

ที่ปรึกษาที่ช่วยในการพัฒนาแนวปฏิบัตินี้ ได้แก่ คุณ Helen Rubenstein รองผู้อ�านวยการของ Global Rights for 

Women คณุ Eileen Skinnider รองอาวโุส (Senior Associate) จาก International Centre for Criminal Law Reform 

and Criminal Justice Policy และ คุณ Cheryl Thomas ผู้อ�านวยการบริหารของ Global Rights for Women
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1.1
บทน�า 

ในปี ค.ศ. 2015 (พ.ศ. 2558) โครงการร่วมระดับสากลแห่ง
สหประชาชาติว่าด้วยบริการที่จ�าเป็นส�าหรับผู ้หญิงและ 
เด็กหญิงท่ีได้รับผลกระทบจากความรุนแรง (United Nations 
Joint Global Programme on Essential Services for Women 
and Girls Subject to Violence หรือ“โครงการระดับสากล (the 
Global Programme)” ได้รเิริม่ชดุบรกิารทีจ่�าเป็นส�าหรบัผูห้ญงิ
และเดก็หญงิทีไ่ด้รบัผลกระทบจากความรนุแรง หรอืทีเ่รยีกว่า  
“ชุดบริการท่ีจ�าเป็น (Essential Services Package)” ใน
ฐานะที่เป็นผลงานชิ้นส�าคัญของโครงการระดับสากล ชุด
บริการที่จ�าเป็นได้ระบุถึงบริการที่ส�าคัญท่ีจะต้องจัดให้โดย 
หน่วยงานด้านสุขภาพ ด้านบริการสังคม ด้านงานยุติธรรม
และงานต�ารวจ รวมไปจนถึงแนวทางคุณภาพส�าหรับ 
องค์ประกอบหลักของแต่ละบริการที่จ�าเป็น ชุดบริการยัง
รวมถึงแนวทางการประสานงานด้านบริการที่จ�าเป็น และ
การบริหารกระบวนการและกลไกในการประสานงาน 
วัตถุประสงค์ของแนวทางการน�าไปปฏิบัติชุดนี้ก็เพื่อช่วยใน
การน�าไปใช้เป็นแนวทางโดยรวมของบริการที่จ�าเป็น

การเผยแพร่ชดุบรกิารทีจ่�าเป็นเพือ่สร้างความตระหนกันัน้เป็น 
สิ่งส�าคัญซึ่งความรู้เพียงอย่างเดียวไม่อาจประกันได้ว่าบริการ 
ที่จ�าเป็นเหล่านี้จะกลายมาเป็นรูปแบบการปฏิบัติงานประจ�าวัน 

การน�าชดุบรกิารทีจ่�าเป็นไปปฏบิตัใิห้มปีระสทิธภิาพน้ัน จ�าเป็น
ต้องมีการยอมรับ (buy-in) จากสถาบันภาครัฐ การอบรมผู้ให้ 
บริการอย่างสม�่าเสมอในเรื่องแนวปฏิบัติที่ดี ความมีส�านึก 
รบัผดิชอบ การก�ากบัดแูล ความยืดหยุน่ทีจ่ะปรบัใช้ตามบริบท
พื้นที่ และทุนงบประมาณที่จัดให้เฉพาะ อย่างพอเพียงและ
อย่างยั่งยืน

นอกจากนี ้การน�าชดุบรกิารทีจ่�าเป็นไปปฏบิตัใิห้ประสบความ
ส�าเรจ็ ชุดบรกิารทีจ่�าเป็นต้องมีขอบเขตอ�านาจศาลท่ีสอดคล้อง
กับบริบทสังคม กระบวนการนี้จะชี้ว่าบริการที่จ�าเป็นพื้นฐาน
ถูกมอง ได้รับความเข้าใจ ได้รับการยอมรับอย่างไรในฐานะ
ที่เป็นส่วนหนึ่งของการท�างานของรัฐที่จะแก้ไขปัญหาความ
รนุแรงต่อผูห้ญิงและเดก็หญงิ รากฐานของกระบวนการยอมรบั
คือการได้เข้าร่วมและความเป็นผู้น�าของขององค์กรพัฒนา
เอกชน (NGOs) ที่ท�างานด้านสิทธิผู้หญิง

แนวทางการน�าไปปฏิบัติน้ีจะมีการน�าไปใช้ในช่วงทดสอบ 
(pilot phase) ของชุดบริการที่จ�าเป็นในช่วงปี ค.ศ. 2017-2018 
จากน้ันจะมาการปรบัแก้ไขเพือ่ให้เป็นส่วนหนึง่ของงานก�ากบั
ดแูลและเพิม่ความละเอยีด (refinement) ให้กบัโปรแกรมระดบั
สากล (Global Programme)

1.2
บริบท

ความรุนแรงต่อผู้หญิงและต่อเด็กหญิง เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอย่าง
กว้างขวาง เป็นระบบ และซ่อนตัวอยู่ในวัฒนธรรม เลขาธิการ
สหประชาชาติ ระบุว่าเป็นปัญหาที่กระจายไปอย่างแพร่หลาย1 
จากการทบทวนระดับสากลโดยองค์การอนามัยโลกในปี ค.ศ. 
2013 พบว่า ผู้หญิงร้อยละ 35 ทั่วโลกเคยประสบความรุนแรง
ทางกายและ/หรอืทางเพศจากคูค่รองหรอืความรนุแรงทางเพศ
จากคนที่ไม่ใช่คู่ครอง2 ความรุนแรงต่อผู้หญิงเกิดขึ้นในหลาย

1  United Nations (2006) Secretary-General’s In-depth Study on 
Violence Against Women (รายงานเชงิลึกของเลขาธกิารว่าด้วยปัญหา
ความรุนแรงต่อผู้หญิง) A/61/122/Add.1.

2  WHO, Global and Regional Estimates of Violence against Women 
(ประมาณการระดับโลกและภูมิภาคว่าด้วยความรุนแรงต่อผู้หญิง) 
หน้า 2 (“มีเพียงผู้หญิงอายุ 15 ปีขึ้นไปที่อยู่ในประมาณการนี้ เพื่อ

รูปแบบ ความรุนแรงจากคู่ครองหรือความรุนแรงทางเพศ
จากคนที่ไม่ใช่คู่ครอง ถือเป็นหนึ่งในลักษณะความรุนแรงต่อ
ผู้หญิงและเด็กหญิงที่แพร่หลายและรุนแรงซับซ้อนที่สุดของ
โลก นอกจากนั้น ความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กหญิงยังรวม
ถึงการท�าอันตรายและการทารุณจิตใจและอารมณ์ การคุกคาม
ทางเพศ การขลิบหรอืตดัอวยัวะเพศหญงิ การทารณุกรรมเพราะ 
ถูกกล่าวหาว่าใช้เวทมนต์คาถา หรือเป็นแม่มดหมอผี การ  
“ฆ่าเพื่อรักษาศักดิ์ศรี” ของผู้หญิง เด็กหญิง และการกระท�าที่
เรยีกกนัว่า “การสงัหารเพือ่รกัษาเกยีรต”ิ ต่อผูห้ญงิและเดก็หญงิ

แยกปัญหาความรุนแรงต่อผู ้หญิงออกจากการทารุณกรรมทาง
เพศกับเด็ก” หน้า 12) ได้มาจาก http://apps.who. int/iris/bitstre
am/10665/85239/1/9789241564625_eng.pdf.

บทที่ 1:

บทน�าแนวทาง 

การน�าไปปฏิบัติ
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และเด็ก การแต่งงานในวัยเด็กหรือการบังคับแต่งงาน การค้าผู้
หญิงและเด็กหญิง การฆ่าทารกเพศหญิง การฆ่าผู้หญิง (femi-
cide) และการกระท�าอนัตรายแบบอืน่ๆ ค�าว่า ‘ความรนุแรงต่อ
ผูห้ญงิ’ รวมไปถงึความรนุแรงต่อเด็กหญงิ โดยเฉพาะเด็กหญงิที่
น่าจะได้รบัประโยชน์จากชดุบรกิารทีจ่�าเป็นส�าหรบัผูห้ญิงด้วย 
ตามที่ได้มีการอ้างถึงในแนวทางนี้

ความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กหญิงก่อผลลัพธ์ที่เป็นอันตราย
และเรื้อรังยาวนานต่อสวัสดิภาพ ภาวะสุขภาพ และความ
ปลอดภัยของผูห้ญงิและเด็ก รวมไปถึงผลกระทบด้านเศรษฐกจิ 
คุณภาพของการศึกษา และก�าลังการผลิตเพื่อพัฒนาสังคม
และพัฒนาชาติ ปัญหานี้เป็นสิ่งขัดขวางการพัฒนาที่ยั่งยืน  
มีพันธสัญญาอย่างกว้างขวางในระดับนานาชาติในช่วงสอง
ทศวรรษที่ผ่านมาท่ีจะท�างานรับมือและป้องกันความรุนแรง
ต่อผู้หญิงและเด็กหญิง การรับรองวาระเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
แห่ง ค.ศ. 2030 (2030 Agenda for Sustainable Development) 
และการรวมเอาเป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน (Sustainable 
Development Goal หรือ SDG) ล�าดับ 5 เป้าหมายที่ 5.2 เพื่อ
ขจัดความรุนแรงต่อผู ้หญิงและเด็กหญิงทุกรูปแบบทั้งใน
พื้นที่สาธารณะและในชีวิตส่วนตัว เช่นเดียวกับเป้าหมายอื่นๆ 
ของ SDG ที่เกี่ยวโยงกับการยุติความรุนแรงต่อผู้หญิง อย่างไร
ก็ตาม ผู ้หญิงและเด็กหญิงมีโอกาสน้อยที่จะเข้าถึงหรือไม่

สามารถเข้าถึงการสนับสนุนและบริการต่างๆ ท่ีจะปกป้อง
พวกเธอ ช่วยท�าให้พวกเธอปลอดภัย และแก้ปัญหาจากผล 
กระทบทั้งในระยะสั้นและระยะยาวจากการท่ีพวกเธอต้อง
เผชิญกับความรุนแรง ดังนั้นความพันธะของรัฐที่จะจัดการ
กับปัญหาความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กหญิงในระดับชาติ
และระดับภมูภิาคจงึเป็นสิง่ทีส่�าคญัในการบรรลเุป้าหมายต่างๆ  
ภายใต้โครงการระดับโลก (Global Programme) 

พันธกรณีในระดับสากลที่จะต้องท�าหน้าที่อย่างเต็มก�าลัง
ความสามารถ (due diligence) ก�าหนดให้รัฐภาคี (States) ต้อง
จัดท�ามาตรการที่มีประสิทธิภาพในการป้องกัน ตรวจสอบ 
และด�าเนินคดีกรณีของความรุนแรงต่อผู้หญิง3 ข้อผูกพันน้ี 
รวมไปถึงการแก้ไขปัญหาความรุนแรงรายกรณี รวมทั้งการ
ตั้งเป้าเพ่ือแก้ไขสาเหตุและผลกระทบที่จะตามมาของความ
รุนแรงในระดับโครงสร้าง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้ รัฐต้อง
พัฒนาขอบเขตของกฎหมายและนโยบายที่ครอบคลุมระบบ
ยุติธรรมและงานปราบปรามอาชญากรรมท่ีตระหนักใน 
เพศสภาพ บริการด้านสุขภาพอนามัยและบริการสังคมที ่
เพียงพอ กิจกรรมสร้างความตระหนัก และสร้างความเชื่อมั่น
ในมาตรการที่มีคุณภาพ

3  มาตรา 4(c) ปฏิญญาด้วยการขจัดความรุนแรงต่อผู้หญิง (Declaration 
on the Elimination of Violence Against Women) ตามมติ A/
RES/48/104 (1993)1.3

เป้าหมายและขอบเขต

เป้าหมายของแนวทางการน�าไปปฏิบัติน้ีคือเป็นการเสนอ
แนวทางทีจ่ดัระเบยีบมาอย่างดเีพ่ือการวางแผนและเริม่การน�า
ไปปฏิบัติตามชุดบริการที่จ�าเป็นอย่างเป็นระบบ แนวทางนี้ 
ส่งเสริมให้รัฐภาคีปรับใช้ ด�าเนินงาน และสร้างความก้าวหน้า
ให้กับแนวทางคุณภาพในการน�าเสนอบริการในแต่ละด้าน  
แง่มุมต่างๆ ของการน�าไปปฏิบัติต้องเกิดขึ้นระดับชาติและ
ระดับท้องถิ่น นอกจากนั้นแนวทางนี้ยังน�าไปใช้กับกลุ่มอื่นได้
ด้วย เช่น หน่วยงานของสหประชาชาติท่ีได้พัฒนาโปรแกรม
ระดบัโลก (Global Programme) เพือ่ช่วยก�าหนดความช่วยเหลือ
ทีจ่ะจัดให้ประเทศต่างๆ และเพือ่ก�ากบัดแูล ปรบัปรงุ และสร้าง
ความย่ังยืนให้กบัการผนวกชดุบรกิารทีจ่�าเป็นไว้เป็นส่วนหนึง่
ของชมุชน ตามความต้องการและเงือ่นไขของท้องถิน่ เช่นเดยีว
กับในระดับประเทศ

แนวทางนี้ก�าหนดขอบเขตท�างานและระบุกิจกรรมหลักที่
จะช่วยให้เกิดการท�างานที่ประสบผลส�าเร็จ แนวทางใช้ได้
กับสถาบันในระดับประเทศท่ีเป็นผู้ให้บริการที่จ�าเป็นกับ
ผู ้หญิงและเด็กหญิงท่ีประสบกับความรุนแรง รวมทั้งงาน
ต�ารวจ งานยุติธรรม ด้านสุขภาพ ด้านการบริการสังคม 
กลุ่มประสานงาน และองค์การพัฒนาเอกชนที่ท�าด้านสิทธิ 
ผู้หญิง เช่นเดียวกับชุดบริการท่ีจ�าเป็น แนวทางนี้มีเป้าหมาย

ในเบื้องแรกเพ่ือประเทศที่มีรายได้ต�่าและรายได้ปานกลาง  
อย่างไรก็ตาม อาจมีการน�าแนวทางนี้ไปใช้และปรับให้เข้ากับ
ประเทศอื่นๆ โดยค�านึงถึงวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมที่
แตกต่าง ในด้านงานยุติธรรม งานต�ารวจ ด้านสุขภาพ งาน
บริการสังคม และการประสานความร่วมมือ

ด้วยความเข้าใจว่าแนวทางด�าเนินการน้ีได้รับการออกแบบ
ส�าหรับประเทศที่มีบริบทต่างกันไป และจะน�าไปใช้กับผู้ให้
บริการและภาคงานที่หลากหลาย แนวคิดที่ใช้ในนี้จึงมีการ ตีความ
อย่างกว้างๆ และไม่ได้มีการส่งเสริมแนวทางต้นแบบใด  
เป็นพิเศษ องค์กรของรัฐและองค์กรภาคเอกชนสามารถปรับ
แนวทางที่ครอบคลุมและมีการประสานงานในหลายภาค
ส่วนน้ีได้ ซ่ึงได้พิสูจน์แล้วว่าจะเป็นการตอบสนองต่อปัญหา
ความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กหญิงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มากกว่าการที่จะด�าเนินแนวทางอย่างใดอย่างหนึ่งเพียง 
อย่างเดียว การน�าบริการที่จ�าเป็นไปปฏิบัติให้ประสบความ
ส�าเร็จจ�าเป็นต้องมีการปฏิบัติการจากทุกระดับในฝ่ายรัฐบาล
เช่นเดียวกับต้องมีความร่วมมือจากองค์กรภาคประชาสังคม 
ส�าหรบัแนวทางชดุนีม้กีจิกรรมทีด่�าเนนิการได้ทัง้ในระดบัชาติ
และระดับท้องถิ่น 
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1.4
โครงสร้างโดยรวมของแนวทางการน�าไปปฏิบัติ

แนวทางนี้ได้ปรับหลักการท�างานแบบสองด้าน (two-pronged 
approach) เข้าด้วยกนัในการน�าไปปฏบิตัติามชดุบรกิารทีจ่�าเป็น 
ด้านดังกล่าวนี้ประกอบด้วย 1) สิ่งแวดล้อมที่เอื้ออ�านวย และ  
2) กระบวนการน�าไปปฏบิติัในระดบัท้องถ่ิน แต่ละด้านต้องพึง่
พงิกนัและจะไม่สามารถมปีระสทิธภิาพหากขาดการท�างานอกี
ด้านหนึง่ ขณะทีข่ัน้ตอนท�างานในสายหนึง่จะเป็นไปตามล�าดบั
ตรรกะนิยม (logical sequence) ความซบัซ้อนของกระบวนการ
หมายความว่าจะไม่ได้มีเพียงวิธีเดียวท่ีถูกในการน�าไปท�างาน
อย่างได้ผล กิจกรรมระหว่างสองด้านอาจจะเกิดขึ้นไปพร้อมๆ 
กนัหรอืเกดิขึน้สลบักนั กจิกรรมอาจมีการทับซ้อนกนัในแต่ละ
ขัน้ตอนหรอืระหว่างขัน้ตอนทีต่่างกนั ภายในแต่ละขัน้ตอนอาจ
มปัีญหาหลากหลายทีต้่องแก้ไข รวมทัง้ลักษณะเชงิองค์กร การ
จัดสรรทุน และการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน

ส่วนทีห่นึง่ของแนวทางนีอ้ธบิายถงึปัจจยัเอือ้ประโยชน์ต่างๆ ที่
น่าจะมผีลกระทบต่อการท�างานและความยัง่ยนืของการสรรหา
บรกิารจ�าเป็นพืน้ฐาน ขณะทีส่่วนทีส่องอธบิายถงึวธิกีารพัฒนา
แผนปฏิบัติการเพื่อการน�าไปปฏิบัติ ในฐานะที่เป็นเครื่องมือ
สากล แนวทางนี้จะให้ภาพกว้างๆ ของขั้นตอนเบื้องต้นและ
พื้นฐานในการน�าไปปฏิบัติตามชุดบริการที่จ�าเป็น แนวทางน้ี
ยอมรับว่าต้องมีปฏิบัติการต่อไปในอนาคต ในระดับประเทศ 
ซึ่งจะขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมทางกฎหมาย สังคมและเศรษฐกิจ
และศักยภาพระดับสถาบันที่มีอยู่ ตลอดแนวทางคู่มือน้ีและ
ในรายการตรวจสอบภาคงานต่างๆ ในภาคผนวกนั้น จะมีการ
เน้นเครื่องมือและแหล่งข้อมูลอื่นๆ ที่จะให้ข้อมูลเพิ่มเติมและ
ขั้นตอนที่มีรายละเอียดมากขึ้นให้พิจารณา

1.5
ภาษาและอภิธานศัพท์ 

การประสานงาน  (Coordination) เป็นองค์ประกอบที่เป็น
ศูนย์กลางของการรับมือกับปัญหาความรุนแรงต่อผู้หญิงและ
เด็กหญิง มาตรฐานสากลก�าหนดว่าการรับมือกับความรุนแรง
ต่อผู้หญิงและเด็กหญิงนั้นจะต้องครอบคลุมครบวงจร มีความ
เป็นสหวิชาชีพ มีการประสานงานกัน มีความเป็นระบบ และ
มีความยั่งยืน เป็นกระบวนการท่ีมีรองรับโดยกฎหมายและ
นโยบาย การประสานความร่วมมือเป็นความอุตสาหะของ
ทีมสหวิชาชีพ บุคลากรและสถาบันจากภาคส่วนที่เก่ียวข้อง
ทัง้หมดทีม่าร่วมกนัด�าเนนิงานตามกฎหมาย นโยบาย กฎเกณฑ์
และข้อตกลง และการสื่อสารและความร่วมมือ เพ่ือป้องกัน
และรบัมอืกบัความรนุแรงต่อผูห้ญงิและเดก็หญงิ การประสาน
งานในระดับประเทศเกิดขึ้นระหว่างกระทรวงที่มีบทบาท
ในการแก้ไขปัญหาความรุนแรง การประสานงานในระดับ 
ท้องถิ่นเกิดขึ้นระหว่างผู้ให้บริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และใน
บางประเทศเกิดขึ้นที่หน่วยงาน (intermediate) ของรัฐบาลซึ่ง
อยู่ระหว่างระดับประเทศและระดับท้องถิ่น การประสานงาน
เกิดขึ้นระหว่างหน่วยงานรัฐในระดับต่างๆ 

บริการทีจ่�าเป็น (Essential Services) เป็นการรวมเอาชุดบรกิาร
หลักๆ ที่ให้บริการโดยภาคสาธารณสุข ภาคบริการสังคม ภาค
งานต�ารวจและกระบวนการยุติธรรม อย่างน้อยท่ีสุด บริการ
เหล่านี้จะต้องรักษาสิทธิ รักษาความปลอดภัย และให้ความ
เป็นอยู่ที่ดีแก่ผู้หญิงและเด็กซ่ึงประสบกับความรุนแรงด้วย
เหตุแห่งเพศ

ความรุนแรงด้วยเหตุแห่งเพศ  (Gender based violence) คือ 
“การกระท�ารุนแรงใดๆ ต่อผู้หญิงเพียงเพราะเธอเป็นผู้หญิง
หรอืเป็นการกระท�าทีส่่งผลกระทบต่อผูห้ญงิอย่างไม่เท่าเทยีม” 
(CEDAW ข้อเสนอแนะทั่วไป ข้อ 19 ย่อหน้า 6)

นโยบายและการปฏิบัติที่ตระหนักในเพศสภาพ  (Gender- 
responsive  policies  and  practices) หมายถึงนโยบายและ
การปฏิบัติที่ค�านึงถึงบทบาททางสังคมของชายและหญิงที่ 
แตกต่างกันที่ท�าให้ผู ้หญิงและผู ้ชายมีส่ิงจ�าเป็นในชีวิตที ่
แตกต่างกนัด้วย (Kabeer N. Gender-aware policy and planning: 
a social relations perspective. (นโยบายและการวางแผนที่
ตระหนกัในเพศสภาพ มมุมองด้านความสมัพนัธ์เชงิสงัคม) ใน 
Macdonald M, ed. Gender planning in development agencies: 
meeting the challenge (การวางแผนทางเพศสภาพในหน่วย
งานพฒันา การเผชญิกบัความท้าทาย). Oxford, Oxfam, 1994.)

ระบบสุขภาพ  (Health  system) หมายถึง (1) กิจกรรม
ทุกประการที่เป็นไปเพื่อส่งเสริม ฟื้นฟู ดูแลรักษาสุขภาพ  
(2) บุคคล สถาบัน และทรัพยากรที่จัดหามาตามนโยบายที่วาง
ไว้ เพื่อฟื้นฟูสุขภาพของประชากรที่ระบบเหล่านี้มุ่งให้บริการ 
(WHO, Health System Strengthening: Glossary.)

การน�าไปปฏิบัติ (Implementation) หมายถึงแผนและการจัด
กิจกรรมที่ระบุไว้ในแนวทางต่างๆ ในบริการจ�าเป็นพื้นฐาน
แต่ละชนิด ในลักษณะที่ย่ังยืนและมีประสิทธิภาพเพื่อตอบ
สนองต่อความต้องการของผูห้ญิงและเดก็หญิงทีป่ระสบความ
รุนแรง รวมทั้งการน�าผู้กระผิดมารับโทษ

โครงสร้างพื้นฐาน  (Infrastructure) หมายถึงโครงสร้าง 
พื้นฐานและสาธารณูปโภคต่างๆ ด้านกายภาพและด้านองค์กร 
ในแง่ของโปรแกรมระดับโลก (Global Programme) และ
แนวทาง (Guide) ชดุนี ้รวมถงึสาธารณปูโภค เครือ่งมอื สถาบัน
การศกึษา บรกิารทางเทคโนโลย ีและการสนบัสนนุด้านองค์กร
และด้านการเงิน
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ระบบความยุติธรรม/กระบวนการยุติธรรม  (Justice  system) 
ตามเป้าหมายของแนวทาง (Guide) นี้ หมายถึง กระบวนการ
ยุติธรรมที่เป็นทางการท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของรัฐและ 
หน่วยงานในสังกัด ระบบเหล่าน้ีรวมถึงกฎหมายที่รัฐบาล
รับรอง และสถาบันต่างๆ เช่น ฝ่ายต�ารวจ ฝ่ายอัยการ ฝ่ายศาล
ยุติธรรม ฝ่ายงานราชทัณฑ์ (เช่น งานภาคทัณฑ์และทัณฑ์บน 
probation and parole) และทัณฑสถาน ซ่ึงมีหน้าที่บังคับใช้
กฎหมายของรฐัและมีหน้าท่ีบรหิารงานลงโทษผูท้ีล่ะเมดิกฎหมาย

เส้นทางในกระบวนการยุติธรรม  (Justice  continuum) รวม
ไปถึงการที่ผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรงเข้าสู่ระบบ
ไปจนถึงคดีส้ินสุด เส้นทางของผู้หญิงแต่ละคนจะต่างกันไป
ตามสิ่งที่เธอต้องการ เธออาจมองหาทางเลือกในการขอความ
เป็นธรรม นับตั้งแต่การแจ้งความหรือการร้องเรียนเพ่ือให้มี
การสอบสวนทางอาญาและมีการด�าเนินคดี หรือเธออาจมอง
หาความคุม้ครอง และ/หรอื ฟ้องร้องทางแพ่ง อนัได้แก่ ค�าสัง่ขอ
คุม้ครองทางแพ่ง (civil protection order) การฟ้องหย่าและการ
ขออ�านาจปกครองบตุร และ/หรอื การฟ้องขอค่าชดเชยต่อความ
เสียหายต่อส่วนตวัหรอืความเสยีหายอืน่ๆ รวมทัง้จากกลไกทาง
ปกครองของรัฐ เฉพาะช่วงหนึ่งๆ หรือตลอดช่วงเวลาทั้งหมด

การตอบสนองแบบพหุภาคี  (Multi-sectoral  response) 
หมายถึงกลุ่มของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ตกลงท�างานร่วมกันใน
ลกัษณะประสานความร่วมมอืเพือ่ร่วมแก้ไขปัญหาความรนุแรง
ต่อผู้หญิงและเด็กหญิงในชุมชน ทีมงานเหล่านี้มีปรัชญาการ
ท�างานที่มีผู้เสียหายเป็นศูนย์กลาง และปรับเอามาตรฐานสิทธิ
มนุษยชนมาใช้ในการประกันความปลอดภัยของผู้เสียหาย
และการน�าผู้กระท�าผิดมารับโทษ พวกเขาและเธอมุ่งท�างาน 
ตอบสนองอย่างมีประสิทธิภาพส�าหรับเคสแต่ละเคส และอาจ
มีส่วนในการก�าหนดนโยบายด้วย 

บริการทางสังคม (Social Service) หมายถึงบริการที่มุ่งรับมือ
กบัความรนุแรงต่อผูห้ญงิและเดก็หญงิ และมุง่เน้นอย่างเฉพาะ
เจาะจงที่ผู้เสียหายหรือผู้รอดชีวิตจากความรุนแรง บริการทาง
สังคมนั้นเป็นส่ิงท่ีจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ในการช่วยผู้หญิงให้ฟื้น
สภาพจากความรุนแรง ในการเสริมศักยภาพให้กับผู้หญิงและ
ในการป้องกนัไม่ให้เกดิความรนุแรงซ�า้อกี และในบางกรณ ีจะ
ท�างานร่วมกับบางภาคส่วนของสังคมและชุมชนเพื่อเปลี่ยน
ทัศนคติ การรับรู้เรื่องความรุนแรง บริการเหล่านี้ให้ค�าปรึกษา
แนะน�าทางจิตใจอารมณ์สังคม ความช่วยเหลือทางการเงิน 
ข้อมูลภาวะวิกฤติ และให้ค�าปรึกษา ที่พักที่ปลอดภัย บริการ
ทางกฎหมายและทนายความ ช่วยเหลือด้านการจ้างงานและ
อื่นๆ แก่ผู้หญิงและเด็กหญิงที่ประสบความรุนแรง

ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสยี (Stakeholders) คอืรฐับาลและองค์กรภาค
ประชาสังคม และหน่วยงานที่มีบทบาทในการรับมือกับความ
รนุแรงต่อผูห้ญงิและเดก็หญิงในทกุระดบัของรฐับาลและภาค
ประชาสังคม ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีส�าคัญน้ันรวมถึงผู้เสียหาย

และตัวแทนของพวกเธอ ภาคบริการสังคม ภาคสาธารณสุข 
ผู้ให้ความช่วยเหลือด้านค่าใช้จ่ายทางกฎหมาย เจ้าพนักงาน
ต�ารวจ เจ้าพนักงานอัยการ ผู้พิพากษา หน่วยงานคุ้มครองเด็ก 
และภาคการศึกษา เป็นต้น 

ทฤษฎีว่าด้วยการเปลี่ยนแปลง (Theory of change) หมายถึง
รูปแบบวิธีการเฉพาะส�าหรับการวางแผน การมีส่วนร่วม และ
การประเมินผลที่ใช้ในงานภาคการกุศล (philanthropy) ไม่
แสวงผลก�าไร และงานของรัฐ เพื่อส่งเสริมการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคม ทฤษฎีว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงให้นิยามเป้าหมาย
ต่างๆ ในระยะยาวก่อนและจะมองย้อนกลับว่ามีเงื่อนไขก่อน
หน้า (preconditions) ทีจ่�าเป็นอะไรอยูแ่ล้วบ้าง (P. Brest (2010). 
“The Power of Theories of Change (พลงัของทฤษฎว่ีาด้วยการ
เปลี่ยนแปลง)”. Stanford Social Innovation Review. Spring.)

ผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรง  (Victim  /  survivor) 
หมายถึงผู้หญิงและเด็กหญิงที่ประสบหรือก�าลังประสบความ
รุนแรงด้วยเหตุแห่งเพศ 

หลกัการทีผู่เ้สียหาย/ผูร้อดชวีติจากความรนุแรงเป็นศนูย์กลาง 
(Victim/survivor-centred approach) หมายถึงแนวทางที่มี

สทิธิมนษุยชนเป็นฐานซึง่สิทธิและความต้องการของผูเ้สยีหาย/ 
ผูร้อดชวีติจากความรนุแรงมาเป็นอนัดบัแรกและยิง่กว่าสิง่อืน่
ใด ผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรงมีสิทธิที่จะ

·  ได้รับการปฏิบัติอย่างมีศักดิ์ศรีและด้วยความเคารพ แทนที่

ทัศนคติที่เป็นการต�าหนิว่าเป็นเหยื่อ

·  เลือกเส้นทางที่จะจัดการกับความรุนแรงแทนที่ความรู้สึก

ว่าตนเองไม่มีพลก�าลังที่จะต่อสู้

·  ได้รับความเป็นส่วนตัวและมีการรักษาความลับให้ แทนที่

จะถูกน�าไปเปิดเผย

·  ไม่ถูกเลือกปฏิบัติแทนที่จะถูกแบ่งแยกโดยเพศ อายุ เชื้อ

ชาติ/ชาติพันธุ ์ ความสามารถ ความโน้มเอียงทางเพศ 

สถานภาพติดเชื้อ HIV หรือลักษณะอื่นใด

·  ได้รับข้อมูลข่าวสารที่ครบถ้วนเพื่อประกอบการตัดสินใจ

ด้วยตัวเอง แทนที่จะมีคนชี้น�าว่าต้องท�าอย่างไร 

(UN Women Virtual Knowledge Centre to End Violence 
against Women and Girls (ศนูย์ความรูเ้สมอืนจริงเพือ่ยติุความ
รุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กหญิง))

ความรนุแรงต่อผูห้ญงิ (Violence against women หรอื VAW) 
หมายถงึ “การกระท�ารนุแรงใดใดอนัมาจากเหตุแห่งเพศทีม่ผีล
หรอืน่าจะท�าให้มผีลให้เกดิความบาดเจบ็หรอืความทกุข์ทรมาน
ทางร่างกาย ทางเพศ และทางจติใจต่อผูห้ญิง รวมถงึการข่มขูว่่า
จะท�าการใดๆ การบงัคับขูเ่ขญ็หรอืการบงัคบัให้ไร้ซึง่อสิรภาพ 
ไม่ว่าจะเกดิในทีส่าธารณะหรอืเกดิในชวีติส่วนตวั (ปฏญิญาว่า
ด้วยการขจัดความรุนแรงต่อผู้หญิง มาตรา 1)
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บทที่ 2

แนวทางส�าหรับ 

การน�าไปปฏิบัติ 
ส่วนที่ 1: สภาพแวดล้อมที่เอื้ออ�านวยต่อการน�าไปปฏิบัติ 
ส�าหรบัการใช้ชดุบรกิารทีจ่�าเป็นเพือ่จดับรกิารประจ�าให้กบัผู้หญงิและเดก็หญงิทกุคนทีป่ระสบกบัความรนุแรงน้ัน จ�าเป็น
ต้องมีสภาพแวดล้อมที่เอื้ออ�านวยต่อการน�าไปปฏิบัตใิห้ได้ผล รัฐภาคีและสถาบนัภายใต้รัฐจ�าเป็นต้องจัดการกับอปุสรรค
ทางโครงสร้างในระดับสถาบัน และหาองค์ประกอบที่จะส่งเสริมให้เกิดสิ่งแวดล้อมที่เอื้ออ�านวย  เช่น กฎหมาย นโยบาย  
งบประมาณ ผู้ให้บริการที่มีศักยภาพ ผู้ร้องขอบริการที่ได้รับข้อมูลอย่างดี  และการควบคุมคุณภาพ แนวทาง  (Guide)  
ในส่วนแรกนี้จะทบทวนปัจจัยพื้นฐานในการส่งเสริมบริการจ�าเป็นพื้นฐานและการน�าส่งบริการอย่างมีคุณภาพสูงสุด 

1. การบัญญัติกฎหมายและขอบเขตของกฎหมายที่ครอบคลุม

ก. ท�าความเข้าใจปัจจัยที่เอื้ออ�านวย

การสนับสนุนให้มีการสร้างกรอบการบัญญัติกฎหมายที่ครบ

วงจรมีความส�าคัญต่อความย่ังยืนและความน่าเช่ือถือของ

บรกิารจ�าเป็นพืน้ฐานในระยะยาว ตวับทกฎหมายต่างๆ จะเป็น

รากฐานทางกฎหมายและการพจิารณาคดขีองศาลในคดีส�าหรับ

ผู้หญิงและเด็กหญิงท่ีจะเรียกร้องสิทธิในด้านสุขภาพ บริการ

ทางสังคม บริการในงานยุติธรรม งานต�ารวจ และท�าการแก้ไข

เยยีวยาให้พวกเธอกลับมามสีภาพเหมอืนเดมิ หากมคีนปฏเิสธที่

จะให้บรกิารจ�าเป็นพ้ืนฐานเหล่านีแ้ก่พวกเธอ หรอืบอกปัด หรอื

บอกเลื่อนอย่างไม่มีเหตุผล หรือละเลยไม่จัดหาให้ การบัญญัติ

กฎหมายและขอบเขตของกฎหมายที่ครอบคลุมครบถ้วนเรื่อง

ความรุนแรงต่อผู้หญิงจะต้องมีการหนุนด้วยตัวบทกฎหมายที่

รับรองความเท่าเทียมทางเพศในการสมรส การหย่าร้าง สิทธิ

ในทรัพย์สินและการปกครองบุตร

ข. กลยุทธ์ที่เสนอแนะ

1. ส่งเสริมและบูรณาการหลักความเท่าเทียมกันทางเพศ การ

ไม่เลือกปฏิบัติ และการส่งเสริมศักยภาพของผู้หญิงใน

กฎหมายทุกฉบับ

2. ประกันว่าตัวบทกฎหมายท้ังหลายมีฐานมาจากหลักสิทธิ

มนุษยชน ท่ีมีแนวทางท่ีค�านึงถึงผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจาก

ความรุนแรงเป็นศูนย์กลาง และประกันว่าผู้กระท�าผิดมี

ความพร้อมรับผิด

3. ครอบคลมุความรนุแรงต่อผูห้ญิงในทกุรปูแบบ โดยใช้นยิาม

อย่างกว้างที่เป็นไปตามมาตรฐานสิทธิมนุษยชนโดย

 ก. ขอบเขตของกฎหมายอาญาที่ก�าหนดให้ความรุนแรง

ต่อผู้หญิงน้ันเป็นการกระท�าผิดทางอาญา ทุกรูปแบบ

สะท้อนความเป็นจริงของความรุนแรงที่ผู ้หญิงต้อง

เผชญิ รวมทัง้การเป็นความผดิทางอาญาเมือ่มกีารละเมดิ

ค�าสั่งคุ้มครองทางแพ่ง 

 ข. ขอบเขตของกฎหมายอาญา แพ่ง ครอบครัว และ

ปกครองทีป่ระกนัประสทิธภิาพในการปกป้อง คุม้ครอง 

ฟ้องร้อง ลงโทษ และก�าหนดให้มีการชดเชยค่าเสียหาย

(redress and reparations) รวมทัง้ค�าสัง่คุม้ครองทางแพ่ง 

(civil protection order)

4. ตอบสนองและระบุถึงสาเหตุ หลักของความรุนแรงต่อ 

ผูห้ญงิ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ความไม่เท่าเทยีมกนัระหว่างหญงิ

และชายอันมีพื้นฐานมาจากประวัติศาสตร์

5. ก�าหนดความรับผิดตามกฎหมายเก่ียวกับสถาบันเพื่อให้

บริการที่มีการประสานงานและบูรณาการ และก�าหนด

อาณัติที่ชัดเจนส�าหรับสถาบันที่ให้บริการ

6. พิจารณาบทบัญญัติทางกฎหมายเป็นการเฉพาะส�าหรับ

หน่วยที่เชี่ยวชาญเป็นพิเศษ การฝึกอบรม หน่วยที่มีหน้าที่

ควบคมุดแูล และกลไกการก�ากบัดแูล และทุม่เทให้แก่กลไก

ด้านการระดมทุน

7. จดักระบวนการปฏริปูกฎหมายซึง่รวมเอาการปรกึษาหารอื

ที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส ในเรื่อง

 ก. การส่งเสริมให้มีการหารือในวงกว้างกับหน่วยงานและ

ภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งองค์กรส�าหรับ 

ผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรง 
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 ข. ส่งเสริมการใช้งานวิจัยท่ีใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ 

(evidence-based research) เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนให้

กับการปฏิรูปกฎหมาย

8. พัฒนาแผนการกระจายข้อมูล/รณรงค์ความรู้ทางกฎหมายเพ่ือ 

ให้ผูห้ญงิได้ตระหนกัในสิทธขิองตวัเองในด้านกฎหมาย บริการ 

ต่างๆ ทีม่อียู ่และการแก้ไขเยยีวยาความเสยีหาย (remedies)

แหล่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ 

√  UN Women, Handbook for Legislation on Violence against Women (คู่มือส�าหรับบัญญัติกฎหมายเรื่องความรุนแรงต่อผู้หญิง) หาได้ที่ 
www.un.org/womenwatch/ daw/vaw/handbook/Handbook%20for%20legislation%20on%20violence%20against%20women.pdf.

√  UN Women, Virtual Knowledge Centre to End Violence against Women, Legislation Module (ศูนย์ความรู้ที่แท้จริงเพื่อยุติความ
รุนแรงต่อผู้หญิง หลักสูตรการบัญญัติกฎหมาย) หาได้ที่ www.endvawnow.org. 

√  UNODC, Blueprint of Action: Implementation Plan for Criminal Justice Systems to Prevent and Respond to Violence against 
Women and Girls, Chapter B Legal Framework (พิมพ์เขียวส�าหรับปฏิบัติการ แผนการน�าไปปฏิบัติส�าหรับกระบวนการยุติธรรม
ทางอาญาเพื่อป้องกันและรับมือกับความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กหญิง บทที่ B นโยบาย ขั้นตอนวิธีการ แนวปฏิบัติและประมวล
จริยธรรม ค้นได้ที่ http://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/Strengthening_Crime_Prevention_and_Criminal_
Justice_Responses_to_Vio lence_against_Women.pdf

2. นโยบายและแนวปฏิบัติที่ตอบสนองทางเพศสภาพ 

ก. ท�าความเข้าใจปัจจัยที่เอื้ออ�านวย (enabling factor) 

นโยบายและแนวปฏิบัติท่ีตอบสนองต่อประเด็นเพศสภาพ

นั้นตระหนักในความไม่เท่าเทียมกันเชิงประวัติศาสตร์ของ 

ผู้หญิงและผู้ชายและมุ่งท่ีจะขจัดความไม่เท่าเทียมของผู้หญิง

และผู้ชาย นโยบายและแนวปฏิบัติที่ตอบโจทย์เพศสภาพนี้

เป็นสิ่งจ�าเป็นอย่างย่ิงท่ีจะท�าให้เกิดการจัดท�าบริการจ�าเป็น

พื้นฐานที่มีคุณภาพตามมาตรฐานในแต่ละภาคงานและในการ

ประสานงานซึ่งกันและกัน นโยบายและแนวปฏิบัติต่างๆ ยังมี

ส่วนช่วยจัดการกับอุปสรรคทางสังคม วัฒนธรรมเชิงสถาบัน 

และโครงสร้างการปฏิบัติงานท่ีมีธรรมเนียมปฏิบัติอันไม่เอื้อ

ต่อการจัดส่งบริการที่มีคุณภาพ

ข. กลยุทธ์ที่เสนอแนะ 

1. ประกันให้มีขอบเขตนโยบายท่ีรอบด้าน ครอบคลุมระดับ

ต่างๆ เช่น ระดับชาติ ระดับพหุภาค ระดับเฉพาะภาคและ

ระดับสถาบัน 

2. หลอมรวมความเข้าใจร่วมกนัต่อเรือ่งความรนุแรงต่อผูห้ญงิ

ซึ่งค�านึงถึงผู้เสียหาย/ผู้เสียหายเป็นศูนย์กลาง โดยมีความรู้

เรือ่งหลกัสทิธิมนษุยชนและความจ�าเป็นในความพร้อมรับ

ผิดของผู้กระท�าผิด

3. ก�าหนดปัจจัยทางสถาบันอย่างชัดเจน เช่น เจ้าหน้าที่ รูป

แบบพิธีการและวัฒนธรรมองค์กร รวมทั้งความสัมพันธ์

ระหว่างองค์กรที่จ�าเป็นในการสร้างความร่วมมือและการ

ประสานงาน 

4. สอดแทรกนโยบายด้านปัญหาความรุนแรงต่อผู้หญิงใน

ขอบเขตข้อผกูพนัทางนโยบายระดบักว้าง ด้านการส่งเสริม

ความเท่าเทียมกันทางเพศและสิทธิมนุษยชน 

5. สอดแทรกนโยบายระดับภาคส่วนและด้านการประสาน

งานไว้ในแผนนโยบายและปฏิบติัการแห่งชาตเิพือ่ขจดัความ

รุนแรงต่อผู้หญิง

6. พัฒนาข้อผูกพันทางนโยบาย โดย

 ก. สื่อสารเรื่องนโยบายให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด

 ข.  พิจารณาสร้างแรงจูงใจในการระดมความร่วมมือ

ระหว่างหน่วยงานต่างๆ 

 ค.  ระบุบทบาทหลักของผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความ

รุนแรง และนักกฎหมายของพวกเธอ

แหล่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ 

√  UN Women, Handbook for National Action Plans on Violence against Women (คู่มือส�าหรับแผนปฏิบัติการระดับชาติเรื่องความ

รุนแรงต่อผู้หญิง) หาได้ที่ www.un.org/womenwatch/daw/ handbook-for-nap-on-vaw.pdf

√  UN Women, Virtual Knowledge Centre to End Violence against Women (ศูนย์ความรู้ที่แท้จริงเพื่อยุติความรุนแรงต่อผู้หญิง) หา

ได้ที่ www.endvawnow.org.

√  UNODC, Blueprint of Action: Implementation Plan for Criminal Justice Systems to Prevent and Respond to Violence against 

Women and Girls, Chapter C.1 Policies, procedures, guidelines and codes of conduct, ((พิมพ์เขียวส�าหรับปฏิบัติการ แผนการน�าไป

ปฏิบัติส�าหรับระบบ/กระบวนการยุติธรรมทางอาญาเพื่อป้องกันและรับมือกับความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กหญิง บทที่ C1 นโยบาย 

ระเบียบพิธีการ แนวทาง และข้อก�าหนดในการปฏิบัติ) หาได้ที่ http://www.unodc.org/ documents/justice-and-prison-reform/

Strengthening_Crime_Prevention_and_Criminal_Justice_Responses_to_Violence_ against_Women.pdf
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3. ทรัพยากรและการเงิน 

ก. ท�าความเข้าใจปัจจัยที่เอื้ออ�านวย

เพ่ือสร้างความเชือ่มัน่ว่าบรกิารทีจ่�าเป็นจะตอบสนองต่อผูห้ญิง

และเด็กหญิงได้อย่างมีประสิทธิภาพ แผนงานและนโยบาย 

ทั้งหลายที่ได้รับการออกแบบมาเพ่ือรับมือกับปัญหาความ

รุนแรงต่อผู ้หญิงและเด็กหญิงจ�าเป็นต้องมีการรองรับโดย

ทรัพยากรด้านเงินทุน ซึ่งจะสร้างสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัย

จากความรุนแรงด้วยเหตุแห่งเพศ นอกจากนั้น นโยบายและ 

แผนงานเหล่านียั้งต้องอยูใ่นหลกัการพ้ืนฐานในระบบแห่งชาติ

ทีอ่�านวยการประสานความร่วมมอืในด้านกลยทุธ์ระหว่างภาค

งานต่างๆ เพื่อสร้างความคืบหน้าให้กับความเท่าเทียมกันทาง

เพศ และการเพิ่มศักยภาพให้ผู้หญิง – มิใช่เพียงท�าให้พวกเธอ

ปลอดภัยจากความรุนแรงเท่าน้ัน ปัจจัยหน่ึงที่มีความส�าคัญ

เฉพาะคือ การวิเคราะห์ระบบบริการจัดการการเงินของรัฐใน

ระดบัชาต ิและวิธกีารเชือ่มระบบเข้ากบัเป้าหมายเฉพาะทีอ่ยูใ่น

กฎหมายและนโยบายแห่งชาตว่ิาด้วยการปัญหาความรนุแรงต่อ

ผู้หญิงและเด็กหญิงเพ่ือจะโยงไปยังทรัพยากรด้านทุนที่จ�าเป็น

ต้องได้รับ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายและด�ารงความก้าวหน้าไว้

อย่างมีประสิทธิภาพ 

ข. กลยุทธ์ที่เสนอแนะ 

1. ส่งเสรมิและสอดแทรกหลักการวางแผนงานและงบประมาณ 

ทีต่อบสนองด้านเพศสภาพ เพือ่จะให้แผนและนโยบายแห่ง

ชาติทั้งยุคตอบโจทย์ความต้องการของผู้หญิงและเด็กหญิง 

2. เน้นการมีส่วนร่วมที่เข้มแข็งของประชาสังคมและนัก 

รณรงค์ด้านเพศสภาพในกระบวนการวางแผนนโยบาย

และงบประมาณ โดยถือเป็นตัวกลางเพื่อการเรียนรู้ความ

ต้องการของผู้หญิงและเด็กหญิง และจัดหาทางให้กลุ่ม

เหล่านี้ได้มีส่วนในการออกแบบกฎหมาย นโยบายและ 

งบประมาณทีจ่ะมผีลต่อชีวติของกลุม่เป้าหมายในทางบวก

3. เข้าใจผลกระทบของระบบบริหารจัดการด้านการเงินของ

รัฐและนโยบายงบประมาณประจ�าปีที่มีต่อความเท่าเทียม

กันทางเพศ

4. จดัสรรทรพัยากรการเงนิอย่างพอเพยีงและย่ังยนืเพ่ือท�างาน

แก้ไขและรับมือกับปัญหาความรุนแรงต่อสตรี

5. ประกันให้มีบริการและโครงสร้างพื้นฐานท่ีเพียงพอและ

เหมาะสมที่เข้าถึงได้ มีพร้อมใช้งาน และปรับให้เหมาะกับ 

ผู้หญิงและเด็กหญิงทุกคนที่อาศัยอยู่ในรัฐภาคี รวมทั้งใน

เขตชนบทและเขตที่อยู่ห่างไกล

6. พิจารณาจัดเวทีที่มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่หลากหลาย หรือ

หน่วยสหวิชาชีพเพ่ือออกแบบกลยุทธ์อันเป็นองค์รวม

ที่เข้าใจความเท่าเทียมกันทางเพศและการสร้างพลังของ 

ผู้หญิงในทุกส่วนงานของรัฐภาคี

แหล่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ 

√  Budlender, Debbie (2006) Gender Responsive Budgeting and Women’s Reproductive Rights: A Resource Pack (การท�างบประมาณ
ที่ตอบสนองด้านเพศสภาพและสิทธิด้านการเจริญพันธ์ของผู้หญิง : ชุดข้อมูล) หาได้ที่ http://gender-financing.unwomen.org/en/
resources/g/e/n/gender-responsive-budgeting-and-womens-reproductive-rights-a-resource-pack.

√  Commonwealth Secretariat, Engendering Budgets, A Practitioner’s Guide to Understanding and Implementing Gender-responsive 
Budgets (คู่มือส�าหรับผู้ปฏิบัติงานเพื่อท�าความเข้าใจต่อการท�างบประมาณที่ตอบสนองด้านเพศสภาพและน�าไปปฏิบัติให้ได้ผล) หาได้ที่ 
http://www.internationalbudget.org/wp-content/uploads/2011/01/Engendering_Budgets_ final_doc.pdf

√  National Board of Health and Welfare, Sweden (2006) Costs of Violence against Women (ต้นทุนของความรุนแรงต่อผู้หญิง) หาได้ที่ 
http://gender-financing. unwomen.org/en/resources/c/o/s/costs-of-violence-against-women.

√  OECD (2014) Financing the Unfinished Business of Gender Equality and Women’s Rights: Priorities for the Post-2015 Framework 
(การจัดสรรเงินให้กับธุรกิจที่ไม่ส�าเร็จ เรื่องความเท่าเทียมกันทางเพศและสิทธิผู้หญิง: ความส�าคัญเร่งด่วนในยุคหลัง 2015 ขอบเขตการ
ท�างาน หาได้ที่ http://gender-financing.unwomen.org/en/resources/f/i/n/financing-the-unfinished-business-of-gender-equality-and-
womens-rights-priorities-for-the-post2015-framework

√  UN Women (2013) Manual for Costing a Multidisciplinary package of response services for women and girls subjected to violence 
(คู่มือส�าหรับการก�าหนดต้นทุนชุดสหวิชาชีพเพื่อให้บริการตอบสนองส�าหรับผู้หญิงและเด็กหญิงที่ประสบกับความรุนแรง) หาได้ที่ 
http://www.endvawnow.org/uploads/browser/files/costing_manual_vaw_unwomen_sea_2013.pdf

√  UN Women (2015) Handbook on Costing Gender Equality (คู่มือส�าหรับการจัดท�าต้นทุนของความเท่าเทียมกันทางเพศ) หาได้ที่ http:// 
gender-financing.unwomen.org/en/resources/h/a/n/handbook-on-costing-gender-equality

√  UN Women, Virtual Knowledge Centre to End Violence against Women (ศูนย์ความรู้ที่แท้จริงเพื่อยุติความรุนแรงต่อผู้หญิง) หาได้ที่ 
www.endvawnow.org
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4. การอบรมและพัฒนาศักยภาพ

ก. ท�าความเข้าใจปัจจัยที่เอื้ออ�านวย

เป็นเรื่องปกติที่การน�าเสนอการให้บริการจ�าเป็นพื้นฐานให้ถึง

มือผู้รับบริการในความรับผิดชอบของสถาบันต่างๆ ในการให้

บรกิารเหล่านีจ้ะต้องมบีรรยากาศทางองค์กรทีส่่งเสรมิให้มกีาร

จัดบริการได้ การอบรมและพัฒนาศักยภาพเป็นการประกันให้

หน่วยงานในภาคต่างๆ และกลไกการประสานความร่วมมือมี

ศกัยภาพและสมรรถนะในการน�าเสนอบรกิารทีม่คีณุภาพ และ

ผูม้หีน้าทีใ่ห้บรกิารกม็คีณุสมบตัทิีจ่�าเป็นในการท�าตามบทบาท

หน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมา

ข. กลยุทธ์ที่เสนอแนะ

1. ก�าหนดมาตรฐานการปฏิบัติในสถานที่ท�างาน รวมทั้ง

คุณสมบัติที่จ�าเป็นของผู้ให้บริการในแง่ของความรู้และ

ทักษะ

2. เพิม่ความหลากหลายในทีท่�างาน รวมถงึเรือ่งของเพศสภาพ 

ความเป็นชาติพันธุ์ และภาษา

3. จัดท�านโยบายที่ส่งเสริมความเท่าเทียมกันทางเพศใน

สถาบันที่รับผิดชอบเรื่องการให้บริการจ�าเป็นพื้นฐาน  

โดยเฉพาะอย่างย่ิงในระดับผู้มีอ�านาจตัดสินใจในระดับ

สูง รวมทั้งมาตรการในการจัดจ้าง รักษาไว้ และส่งเสริม 

ผู้หญิงอยู่ในต�าแหน่งอย่างสมดุลในกรณีที่ไม่มีผู้หญิงอยู่

ในต�าแหน่ง

4. ตั้งมาตรฐานในการอบรมผู้ให้บริการโดยใช้แนวปฏิบัติที่

ดีในแต่ละภาคส่วนและในเรื่องการประสานความร่วมมือ 

ไปจนถึงการสร้างภาคีกับองค์กรด้านผู้หญิงและการอบรม

ข้ามหน่วยงาน

5. ให้โอกาสกับผู้ให้บริการในระดับต่างๆ ในงานอาชีพของ

พวกเธอและเขา (จากเริ่มเข้างาน รับการอบรมต่อเนื่อง 

เลือ่นขัน้เลือ่นต�าแหน่ง แลกเปลีย่นในระดับเพ่ือนร่วมงาน) 

เพื่อสร้างทักษะและความเชี่ยวชาญ และประกันว่าความรู้

และทักษะของพวกเธอและเขาจะทันสมัยอยู่เสมอ

6. ส่งเสริมความช�านาญเฉพาะทางและทีมงานที่มีความเป็น 

สหวิชาชีพ

แหล่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ 

√  UN Women, Virtual Knowledge Centre to End Violence against Women, links to a number of training and capacity tools (ศูนย์ความรู้ 
ที่แท้จริงเพื่อยุติความรุนแรงต่อผู้หญิง เชื่อมโยงกับเครื่องมือการอบรมและสร้างศักยภาพหลายตัว) หาได้ที่ www.endvawnow.org.

√  UNODC, Blueprint of Action: Implementation Plan for Criminal Justice Systems to Prevent and Respond to Violence against 
Women and Girls, Chapter B.2 (on promoting effective training) (พิมพ์เขียวส�าหรับปฏิบัติการ แผนการน�าไปปฏิบัติส�าหรับระบบ
ยุติธรรมทางอาญาเพื่อป้องกันและรับมือกับความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กหญิง บท B.2 ว่าด้วยการส่งเสริมการอบรมที่มีประสิทธิภาพ) 
หาได้ที่ http://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/Strengthening_Crime_Prevention_and_Criminal_Justice_
Responses_to_Violence_against_Women.pdf

√  UNODC, Handbook on Effective Police Responses to Violence against Women (คู่มือส�าหรับการตอบสนองทางนโยบายที่ได้ผลใน
การแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อสตรี) ภาษาอังกฤษ, ภาษาสเปน, ภาษาฝรั่งเศส

√  UNODC, Training Curriculum on Effective Police Responses to Violence against Women (หลักสูตรการอบรมด้านงานต�ารวจที่ได้ผล
ในการแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อผู้หญิง) ภาษาอังกฤษ, ภาษาสเปน, ภาษาฝรั่งเศส

√  UNODC, Handbook on Effective Prosecution Responses to Violence against Women and Girls (คู่มือส�าหรับการฟ้องร้องที่ได้ผลใน
กรณีความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กหญิง) ภาษาอังกฤษ

5. การบริหาร การก�ากับดูแล และความพร้อมรับผิด

ก ท�าความเข้าใจปัจจัยที่เอื้ออ�านวย

ส�าหรับรัฐภาคีในการท�าหน้าท่ีให้บริการท่ีจ�าเป็นที่มีคุณภาพ 

แผนการน�าไปปฏิบัติควรจะมีการจัดระบบ ควบคุมดูแล และ

รับผิดชอบอย่างสะท้อนมิติทางเพศ ในการท�าหน้าที่ทาง 

การเมือง เศรษฐกิจและการปกครอง รัฐภาคีจ�าเป็นต้อง

ยอมรับว่าชีวิตของผู้หญิงถูกก�าหนดโดยเงื่อนไขที่ฝังรากลึก

และเป็นระบบด้วยค่านิยมทางสังคมและโครงสร้างเชิงอ�านาจ 

กลไก กระบวนการและสถาบันต่างๆ ที่ประชาชนและกลุ่ม

ต่างๆ สามารถแสดงออกซ่ึงความสนใจและเรียกร้องสิทธิ

ของตนจะต้องเป็นส่ิงท่ีผู้หญิงเข้าถึงได้ และออกแบบมาเพื่อ

ให้ประกันความเท่าเทียมกันทางเพศ พร้อมทั้งส่งเสริมการ

สร้างศักยภาพของผู้หญิง เช่นเดียวกับที่กลไก กระบวนการ

และสถาบันเหล่านี้จะไม่ยอมทนต่อความรุนแรงต่อผู้หญิง 

หรือเพิ่มจ�านวนผู้จะต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ หรือท�าให้

ผู้หญิงซึ่งผ่านความรุนแรงมาต้องกลายเป็นผู้เสียหายซ�้าซ้อน 

ประกันว่าการจัดระบบ การควบคุมและความพร้อมรับผิดที่

ตอบสนองต่อมิติทางเพศจะมีส่วนท�าให้ชุดคู่มือบริการจ�าเป็น 

พืน้ฐานได้รบัการยอมรับในความชอบธรรมโดยสงัคม โดยผูใ้ห้

บริการและโดยผู้ใช้บริการ 
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ข. กลยุทธ์ที่เสนอแนะ

1. ส่งเสริมโครงสร้างการจัดระบบที่มีส่วนในการสร้างความ

มั่นใจให้กับผู้หญิงในด้านกลไก กระบวนการและสถาบัน 

โดยช่วยเอื้อให้พวกเธอได้มีส่วนร่วม และด้วยการแก้ไข

อุปสรรคทางด้านบทบาทหญิงชายท่ีป้องกันไม่ให้พวกเธอ

ได้เข้าร่วม

2. พัฒนาโอกาสและศักยภาพของผู้หญิงให้สามารถสร้าง

อิทธิพลในวง กว้างในโครงสร้างทางการเมือง สังคม และ

การปกครองในลักษณะที่จะช่วยประกันให้เกิดความเท่า

เทียมกันทางเพศและการเข้าถึงของผู้หญิง รวมทั้งการ

ท�างานกับกลุ่มผู้หญิงและกลุ่มเคลื่อนไหวทางสังคมต่างๆ 

3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้หญิงท้ังในสถาบันของรัฐ 

(การเมอืงด้านนติบิญัญตั ิ(legislative politics) ศาลยตุธิรรม 

หน่วยงานทางปกครอง และกองทพั) และในสถาบนัประชา

สังคม (กลุ่มเคลื่อนไหว กลุ่มต่างๆ องค์กรพัฒนาเอกชน)

4. สร้างเสรมิกลไกการควบคมุดแูลทีม่อียูแ่ล้ว (เช่น ภายในและ

ภายนอก) ที่จะบูรณาการอ�านาจหน้าที่ให้ครอบคลุมเรื่อง

ความเท่าเทียมกันทางเพศและยุติความรุนแรงต่อผู้หญิง

5. ส่งเสริมให้มีกลไกสร้างความรับผิดตามขอบเขตหน้าที่

อย่างกว้างขวางทั้งภายในและระหว่างแต่ละภาคส่วน  

โดยรวมกลไกร้องเรียนของผู้เสียหาย การก�ากับดูแลโดย

หน่วยอิสระ และ/หรือ ประชาสังคม 

6. เสริมสร้างกลไกความพร้อมรับผิดตามขอบเขตหน้าที่  

โดยใช้ส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการออกแบบ  

น�าไปปฏิบัติและประเมินผลบริการเหล่านี้

แหล่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ 

√  UN Women, Virtual Knowledge Centre to End Violence against Women (ศูนย์ความรู้เสมือนจริงเพื่อยุติความรุนแรงต่อผู้หญิง) ใน
การท�าหน้าที่ตามอ�านาจทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม รัฐภาคีจ�าเป็นต้องยอมรับว่าชีวิตของผู้หญิงเป็นอย่างไร หาได้ที่ www.
endvawnow.org.

√  UNDP (2003) Essays on Gender and Governance (ความเรียงเรื่องเพศภาวะและการจัดระบบ) หาได้ที่ www.undp.org/content/dam/
india/docs/essays_on_gender_ and_governance.pdf

√  UNDP (2007) Electoral Financing to Advance Women’s Political Participation (การให้ทุนหาเสียงเพื่อส่งเสริมส่วนร่วมของผู้หญิงใน
ทางการเมือง) หาได้ที่ http://iknowpolitics.org/sites/ default/files/electoral_financing-en-ebook.pdf

√  UNDP (2009) Gender Responsive E-governance: Exploring the Transformative Potential (E-governance ที่ตอบสนองในมิติ
ทางเพศ การค้นหาศักยภาพที่ยังพัฒนาอยู่) หาได้ที่ http://www.undp.org/ content/dam/aplaws/publication/en/publications/
womens-empowerment/primers-in-gender-and-democratic-governance-4/f_GenderGovPr_eG_Web.pdf

√  UNDP (2014) Global Report – Gender Equality in Public Administration (รายงานระดับโลก ความเท่าเทียมกันทางเพศในงาน
ปกครองของรัฐ) หาได้ที่ http://www.undp.org/content/undp/en/ home/librarypage/democratic-governance/public_administration/
gepa.html

6. การติดตามและประเมินผล 

ก. ท�าความเข้าใจปัจจัยที่เอื้ออ�านวย

การปรับปรุงอย่างต่อเน่ืองด้วยการก�ากับดูแลและประเมินผล 

อย่างสม�่าเสมอโดยภาคส่วนต่างๆ เป็นเรื่องจ�าเป็นส�าหรับการ

ให้บริการที่มีคุณภาพเพื่อผู ้หญิงและเด็กหญิงที่ประสบกับ

ความรนุแรง การก�ากบัดแูลและการประเมนิเป็นขัน้ตอนส�าคญั

ของกระบวนการท�างาน ซึ่งจะมีการอภิปรายในรายละเอียดใน

ส่วนต่อไป ในฐานะที่เป็นปัจจัยเอื้ออย่างหนึ่ง การก�ากับดูและ

การประเมินผลอ้างถึงระบบต่างๆ ที่มีอยู่ในระดับท้องถิ่นและ

ระดบัชาต ิเพือ่ประกนัว่าระบบทีม่อียูแ่ล้วเหล่านีจ้ะส่งเสรมิการ

ก�ากบัดแูลและการน�าไปปฏบิติัได้อย่างมปีระสทิธภิาพ ข้อมลูที่ 

เชือ่ถอืได้และครบถ้วนในรปูแบบทีจ่ะน�าไปใช้เป็นมาตรวดัและ

ส่งเสรมิการให้บรกิารทีม่คีณุภาพ กรณีนีห้มายความว่าจะต้องมี

การรวบรวมและวิเคราะห์สถติิทีม่กีารแจกแจงทางเพศและอายุ 

ในการใช้ก�าหนดนโยบาย งบประมาณ และตัวบทกฎหมายที่มี

หลักฐานประจักษ์ ส�าหรับการน�าส่งบริการที่มีประสิทธิภาพ

เพื่อความเท่าเทียมกันทางเพศ
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ข. กลยุทธ์ที่เสนอแนะ

1. ก�าหนดมาตรฐานส�าหรับการก�ากับดูแลและประเมินผลที่

ตอบสนองต่อมติทิางเพศ รวมทัง้ตวัชีว้ดั การรวบรวมข้อมลู 

การวิเคราะห์และการรายงาน วิธีการวิจัย ตารางเก็บข้อมูล

และรายงาน รวมทั้งข้อมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ

2. พฒันาแนวทางและโครงสร้างในระดบัประเทศเพือ่ส่งเสรมิ

การก�ากับดูแลท่ีค�านึงถึงมิติทางเพศเพ่ือการจัดบริการใน

ระดับท้องถิ่น

3. แก้ไขกลไกการเก็บข้อมูลงานปกครองท่ีมีอยู่เพื่อให้มีการ

ตรวจตามการให้บรกิารจ�าเป็นพ้ืนฐานและการเข้าถงึบรกิาร

ทีมุ่่งหมายยตุกิารกระท�ารนุแรงต่อผูห้ญงิ รวมทัง้เพือ่บนัทกึ

ผลลัพธ์/ผลที่เกิดจากการให้บริการเหล่านี้ด้วย 

4. สร้างกลไกที่จะส่งผลที่ได้จากการก�ากับดูและการประเมิน

ผลการน�าไปปฏิบัติให้บริการจ�าเป็นพ้ืนฐานเป็นข้อเสนอ

แนะส�าหรับ ปรับปรุงปัจจัยเอื้ออ่ืนๆ เช่น การปฏิรูป

กฎหมายและการพัฒนานโยบาย

5. รบัรองว่าผลจากการก�ากบัดแูลและการประเมนิจะเข้าถงึได้

ในวงกว้าง มกีารแจกแจงลักษณะต่าง ๆ  (เช่น อาย ุชาตพินัธุ์ 

ถิ่นอาศัย และข้อมูลอ่ืนตามแต่ตกลงกันในบริบท) และ

ป้องกันความลับของผู้เสียหายผู้รอดชีวิตจากความรุนแรง

ไปพร้อมกัน 

6. รบัรองให้มสีมดุลทางเพศสภาพในกลไกการเก็บข้อมลูจาก

ภายนอก การก�ากับดูแล และการประเมินผล 

แหล่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ 

√  UN Women, Virtual Knowledge Centre to End Violence against Women (ศูนย์ความรู้ที่แท้จริงเพื่อยุติความรุนแรงต่อผู้หญิง) หาได้ที่ 
www.endvawnow.org.

√  Lawyers Collective (2013) Resource Tool for Monitoring and Evaluating the Implementation of the Protection of Women from 
Domestic Violence Act, 2005 (รัฐบัญญัติว่าด้วยเครื่องมือความรู้ส�าหรับการก�ากับดูแลและประเมินผลการน�าไปปฏิบัติเพื่อปกป้อง 
ผู้หญิงจากความรุนแรงทางเพศ) หาได้ที่ http://www.endvawnow.org/uploads/browser/files/resource_tool_for_monitoring_ evalua-
tion_of_pwdva_lawyers_collective.pdf

√  Shelah S. Bloom. (2008) Violence Against Women and Girls: A Compendium of Monitoring and Evaluation Indicators (ความ
รุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กหญิง บทคัดย่อส�าหรับตัวชี้วัดการก�ากับดูและและการประเมินผล) หาได้ที่ www.cpc.unc.edu/measure/publi-
cations/pdf/ms-08-30.pdf

√  OHCHR (2012) Human Rights Indicators: A Guide to Measurement and Implementation (ตัวชี้วัดด้านสิทธิมนุษยชน แนวทางส�าหรับ
ตรวจวัดและน�าไปปฏิบัติ) หาได้ที่ http://www.ohchr.org/ Documents/Publications/Human_rights_indicators_en.pdf
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ส่วนที่ 2: กระบวนการน�าไปปฏิบัติ
เมื่อมีปัจจัยเอื้ออยู่แล้ว กระบวนการจัดการบริการที่จ�าเป็นส�าหรับผู้หญิงและเด็กหญิงที่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรง
ก็สามารถน�าไปน�าไปปฏิบัติได้จริงในระดับท้องถิ่นที่ผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรงสามารถเข้าถึงบริการได้ แม้ว่า
อาจมีเพียงกลุ่มผู้ให้บริการเฉพาะหรือมีบริการที่จ�าเป็นชุดเดียว การให้บริการก็ยังมีประสิทธิภาพได้มากขึ้นไปอีกเม่ือ
มีการประสานงานกันจากหลายภาคส่วนเพื่อรับมือกับปัญหาความรุนแรง นอกเหนือจากผู้ให้บริการที่จ�าเป็นแล้ว การ 
ตอบสนองอย่างมีการประสานงานอาจรวมเอาผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ อีกด้วย กระบวนการน�าไปปฏิบัติไม่ใช่เพียงจะท�า
ครั้งเดียวเพื่อสร้างบริการจ�าเป็นพื้นฐาน แต่ส่วนต่างๆ ในกระบวนการนั้นจะด�าเนินไปอย่างต่อเนื่องหรือเป็นระยะๆ ตาม
ที่เหตุการณ์ก�าหนดให้เป็น เพื่อให้มั่นใจว่าการบริการจะท�าให้ผู้หญิงทั้งหลายปลอดภัยและผู้กระท�าผิดถูกน�าตัวมารับโทษ

1. การระบุหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อน�าไปปฏิบัติ 

ก. ท�าความเข้าใจปัจจัยส�าหรับการน�าไปปฏิบัติให้ได้ผล

การน�าบริการที่จ�าเป็นไปปฏิบัติจะเป็นต้องเกิดจากการสรรหา

หน่วยงานเฉพาะที่จะรับผิดชอบต่อการให้บริการต่างๆ ใน

ลักษณะที่จะช่วยแก้ปัญหาความรุนแรงต่อผู ้หญิงและเด็ก

หญิงอย่างได้ผล หน่วยงานน้ีอาจจะเป็นหน่วยงานประสานที ่

แยกเดีย่ว หรอืเป็นสังกดังานหนึง่ๆ ในหน่วยงานทีเ่ข้าร่วมกไ็ด้ 

สิ่งที่ส�าคัญก็คือหน่วยงานน้ีจะมีหน้าที่รับผิดชอบในการน�า

ส่วนงานที่เกี่ยวข้องท้ังหมดมาผนวกเข้าด้วยกัน ขณะท่ีการ

ประสานความร่วมมือบางอย่างอาจเกดิอย่างไม่เป็นทางการตาม

ความสมัพนัธ์ท่ีมต่ีอกนั การท�างานรบัมอืกบัปัญหาจะยัง่ยนืได้

ก็ต้องมีข้อตกลงร่วมกันที่เป็นทางการ ที่ก�าหนดบทบาทและ

ความพร้อมรับผิดตามขอบเขตหน้าที่ของผู้มีส่วนแต่ละฝ่าย 

ในการน�าบริการที่จ�าเป็นไปปฏิบัติ

หน่วยงานที่น�าไปปฏิบัติจะเป็นผู ้รับผิดชอบในการแนะ 

แนวทางการให้บริการท่ีจ�าเป็น เป็นผู ้ตั้งเป้าหมายและ

วัตถุประสงค์ส�าหรับการให้บริการ และคอยดูให้แต่ละภาค

ส่วนรับผิดชอบในขอบเขตหน้าที่ของตน เพื่อประกันว่า 

จะมีการท�าตามแนวทางท่ีวางไว้ส�าหรับบริการแต่ละอย่าง 

นอกจากนี้ หน่วยงานน�าไปปฏิบัติจะท�างานโดยมีทรัพยากร 

ที่เหมาะสมพร้อมอยู่ และจะคอยแก้ไขอุปสรรคที่เกิดขึ้นให้

ถูกต้องตามความจ�าเป็น หน่วยงานนี้จะอ�านวยความสะดวก

ด้านความร่วมมอื การประสานงาน และการร่วมแรงร่วมใจกนั

ระหว่างผูใ้ห้บรกิารทีจ่�าเป็นของภาคส่วนต่างๆ และกบัผูม้ส่ีวน

ได้ส่วนเสีย และรับรองว่าจะมีการรับฟังเสียงของประชากร 

ที่เปราะบางและอยู่ชายขอบ 

ข. กลยุทธ์ที่เสนอแนะ

1. รปูแบบการจดัรวมหน่วยงานน�าไปปฏิบติัทีน่่าจะเป็นไปได้

 ก.  ภาคีจากหลายภาคส่วนที่มีผู ้ปฏิบัติงานด้านบริการท่ี

จ�าเป็นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ 

 ข.  สัดส่วนที่สมดุลระหว่างข้าราชการและเจ้าหน้าที่

องค์การประชาสังคม 

 ค.  องค์กรพัฒนาเอกชน/ตัวแทน (ทางกฎหมาย) ของ 

ผูเ้สยีหาย/ผูร้อดชีวติจากความรนุแรงควรมบีทบาทหลกั 

เพราะองค์กรทีท่�างานด้านสทิธิผูห้ญิงมกัจะเป็นจดุผ่าน

ทาง (entry point) ของผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความ

รนุแรงและยงัท�างานร่วมกบัพวกเธอในการแก้ไขปัญหา

ความรุนแรง ดังน้ัน องค์กรเหล่าน้ีจึงอยู่ในต�าแหน่ง

ที่ดีที่สุด ไม่เพียงแต่จะเข้าใจผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจาก

ความรนุแรงเท่านัน้ แต่ยังสามารถน�าความต้องการของ 

พวกเธอไปบอกเล่าให้หน่วยงานให้บริการอ่ืนๆ พร้อม

ทั้งส่งเสริมการท�างานรับมือกับความรุนแรงอย่าง 

ครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ

 ง.  หน่วยงานกลางที่รับผิดชอบการน�าไปปฏิบัติ (เช่น  

ศูนย์ช่วยเหลือเบ็ดเสร็จครบวงจร) หรือแต่ละภาคส่วน

ท�ากิจกรรมของตนอย่างเป็นเอกเทศและมีกลุ่มที่แยก

ต่างหากเพื่อท�าเรื่องประสานความร่วมมือ

 จ.  อาจมีหน่วยงานใหม่ๆ เกิดขึ้นเพื่อประสานงานด้าน

การท�าโครงการระหว่างผู้ให้บริการต่างๆ และผู้มีส่วน

เกี่ยวข้อง หรือกับหน่วยงานที่มีอยู่แล้ว (เช่น องค์กร

พฒันาด้านสทิธิสตร)ี อาจจะรบัผดิชอบในการประสาน

ความร่วมมือ
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2. สมาชิกของหน่วยที่น�าไปปฏิบัติควรแบ่งปันหลักการที่ม ี

ผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรงเป็นศูนย์กลาง และ

ปรับใช้มาตรฐานสิทธิมนุษยชนส�าหรับความปลอดภัย

ของผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรง และน�าผู้กระท�า

ผิดมารับโทษ

3. สมาชกิของหน่วยงานทีน่�าไปปฏบิตัคิวรท�าบนัทกึข้อตกลง

ที่เห็นร่วมกันเรื่องปรัชญา เป้าหมาย และวัตถุประสงค์4 

4  หน่วยงานน�าไปปฏิบัติอาจจะต้องปรับใช้วัตถุประสงค์แบบ SMART 

กล่าวคือ

 ·  Specific (ความเฉพาะ) – เป้าหมายเพื่อการปรับปรุงเฉพาะจุด

 ·  Measurable (ตรวจวัดผลได้) – ตัวชี้วัดทางปริมาณหรืออย่างน้อยก็

บอกได้ว่ามีความก้าวหน้าเกิดขึ้น

การท�างานที่มีผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรงเป็น

ศนูย์กลาง (victim/survivor-centered) ข้อตกลงควรประกอบ

ด้วยความเข้าใจร่วมกันต่อความรุนแรงต่อผู ้หญิง และ

มาตรฐานและความคาดหวังอันโปร่งใสที่ภาคีทุกฝ่ายต่าง

มีต่อกันและกัน

 ·  Assignable (มอบหมายได้) – ระบุว่าใครจะท�าหน้าที่นี้ 

 ·  Realistic (เป็นจรงิได้) – ระบวุ่าผลแบบใดทีม่คีวามน่าจะเกดิขึน้จรงิ

ได้ หากได้รับทรัพยากรตามที่ก�าหนด

 ·  Time-related (สอดคล้องกับเวลา) – ระบุว่าเมื่อไรผลลัพธ์ที ่

คาดหมายจะเกิดขึ้น

2. การท�าการประเมิน 

ก. ท�าความเข้าใจปัจจัยส�าหรับการน�าไปปฏิบัติให้ได้ผล

การน�าบริการจ�าเป็นพื้นฐานไปปฏิบัติเพ่ือตอบสนองความ

ต้องการของผู้หญิงและเด็กหญิงที่ประสบกับความรุนแรง

นั้น ความส�าคัญคือการประเมินงานที่ผ่านมาเพื่อให้เกิดองค์ 

ความรู้ต่อสถานการณ์ที่เป็นอยู่ และค้นหาช่องว่างในบริการ

ต่างๆ เช่นเดียวกับค้นหาปัจจัยท่ีท�าให้เกิดสิ่งแวดล้อมที่ 

เอื้ออ�านวย มีความจ�าเป็นที่ต้องรู้ว่าอะไรคือความต้องการ 

ศักยภาพที่มีอยู่ในการสนองความต้องการเหล่าน้ัน มีความ

ต้องการอะไรที่ยังไม่ได้รับค�าตอบ และการจัดท�าเป้าหมายและ

วัตถุประสงค์เพื่อให้ตอบต่อความต้องการเหล่านั้น 

ข. กลยุทธ์ที่เสนอแนะ5

1. หารือกับผู้ท่ีเก่ียวข้อง รวมท้ังผู้ท่ีไม่ได้อยู่ในหน่วยที่น�าไป

ปฏิบัติ

2. ตรวจดูว่ามีปัจจัยที่เอื้ออ�านวยอยู่แล้วหรือไม่

3. ค้นหาหน่วยงาน บทบาทและขอบเขตหน้าที่ของรัฐท่ีม ี

อยู่แล้ว

4. ค้นหาผู้ให้บริการภาคประชาสังคมที่มีศักยภาพ

5  ทรัพยากรที่มีประโยชน์และน�ามาใช้ได้ในการประเมินได้ก็คือ  

“เครื่องมือส�าหรับประเมินมิติทางเพศในกระบวนการยุติธรรมทาง

อาญา” (Gender in the Criminal Justice System Assessment Tool) 

ซึง่เป็นส่วนหน่ึงของชดุเคร่ืองมอืประเมนิความยตุธิรรมทางอาญาของ 

หน่วยงาน UNODC 

5. ตรวจสอบปริมาณและคุณภาพของบริการจ�าเป็นพื้นฐาน 

ที่มีอยู่6

6. ตรวจดูว่ามีทรัพยากรอะไรที่จ�าเป็นต้องใช้และมีอยู่แล้ว

7. วเิคราะห์และระบชุ่องว่าง ตรวจดวู่ามคีวามต้องการบรกิาร

ใหม่ๆ บรกิารเพิม่เตมิ หรอืบรกิารทีต้่องปรบัปรุงบ้างหรือไม่

8.  ประเมินความรู ้ของผู ้ เสียหาย/ผู ้รอดชีวิตจากความ

รุนแรงเก่ียวกับสิทธิของพวกเธอต่อการเข้ารับบริการ 

ประสบการณ์ทีเ่คยได้รบั และศกัยภาพในการร้องขอบริการ

9.  ประเมินความต้องการใช้บรกิารทีม่าจากฐานทางภูมศิาสตร์

ของชุมชน

6  การให้บริการที่จ�าเป็นและปฏิบัติการอย่างทั่วถึงนั้นต้องมีปัจจัยหลัก

ดังต่อไปนี้

 ·  การพร้อมใช้งาน (Availability)

 ·  การเข้าถึงได้ทุกที่ (Accessibility)

 ·  การปรับให้เหมาะ (Adaptability)

 ·  ความเหมาะสมสอดคล้อง (Appropriateness)

 ·  ความปลอดภัยมาเป็นอันดับแรก (Prioritize safety)

 ·  ความยินยอมภายหลังการได้รับการบอกกล่าวให้รับทราบ 

ผลกระทบและการรักษาความลับ (Informed consent and 

confidentiality)

 ·  การส่ือสารที่มีประสิทธิภาพและการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง 

ในการออกแบบ การน�าไปปฏิบัติ และประเมินผลงานบริการต่างๆ 

 ·  การจัดเก็บข้อมูลและการบริการจัดการสารสนเทศ 

 ·  การเชื่อมโยงกับภาคงานและหน่วยงานอื่นๆ โดยผ่านการประสาน

ความร่วมมือ 
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3. การพัฒนาและก�าหนดต้นทุนแผนการน�าไปปฏิบัติ 

ก. ท�าความเข้าใจปัจจัยด้านการน�าไปปฏิบัติ 

การพัฒนา การก�าหนดต้นทุน และการปฏิบัติตามแผนน�าไป

ปฏิบัติเป็นหัวใจของกระบวนการท�างาน ผลที่เกิดควรจะเป็น

บรกิารท่ีจ�าเป็นทีเ่พยีงพอและมพีร้อมเสมอ โดยเกดิแนวปฏบิติั

ทีด่ใีนการตอบสนองต่อความต้องการของผูห้ญงิและเดก็หญงิ

ที่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรง

ข. กลยุทธ์ที่เสนอแนะ

1. ปรับเป้าหมายและวัตถุประสงค์ให้ชัดเจน

2. ก�าหนดภารกจิ ขอบเขตเวลา บทบาท และหน้าทีร่บัผดิชอบ

อย่างชัดเจน

3. สร้างกระบวนการส�าหรับแก้ไขข้อขัดแย้งในระหว่าง 

หน่วยงานที่ประสานความร่วมมือกัน

4. ก�าหนดความต้องการด้านเงินทุน แหล่งทุกที่มีอยู่ และ

สมัครรับทุนเหล่านั้น

5. ค้นหาโครงสร้างพื้นฐานที่ต้องการและวิธีที่จะน�ามาใช้

6. ระบุทรัพยากรมนุษย์ รวมทั้งการอบรมที่จ�าเป็นส�าหรับ 

ผู้ให้บริการและวิธีการจัดหา และ/หรือ อบรมผู้ให้บริการ

ที่ต้องการ

7. ให้ความส�าคญัเบือ้งต้นกบัการจดับรกิารตามความต้องการ

ของชุมชนเชิงประจักษ์

8. สร้างแผนน�าไปปฏิบัติอย่างละเอียดโดยใช้องค์ประกอบที่

ก�าหนดไว้ส�าหรับแต่ละภาคส่วนที่เก่ียวข้องดังปรากฏใน

ภาคผนวก

9. แจกแผนการน�าไปปฏิบัติให้กับผู้จัดบริการและกลุ่มอ่ืนๆ 

ตามความเหมาะสม

10. ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการและจัดสรรทรัพยากรต่างๆ 

กับผู้จัดบริการที่น�าไปปฏิบัติตามแผนที่ก�าหนด 

11. ส่งเสริมการประสานความร่วมมือกันระหว่างผู้จัดบริการ

12. สร้างความตระหนกัให้กบัสงัคมเรือ่งบรกิารทีจ่�าเป็นทีม่อียู่ 

และการเข้าถึงบริการเหล่านั้น 

4. การติดตามและการประเมินผลการน�าไปปฏิบัติ 

ก. ท�าความเข้าใจปัจจัยเพื่อการน�าไปปฏิบัติ

การติดตามและการประเมินผลเป็นสิ่งจ�าเป็นเพ่ือจะแสดง

ถึงความรับผิดตามขอบเขตหน้าท่ี ส�าคัญส�าหรับการตรวจ

สอบจุดแข็งและจุดอ่อนของบริการท่ีจัดให้ และวิกฤติในการ 

ตรวจสอบช่องว่างและความเปลี่ยนแปลงที่จ�าเป ็นต้อง 

เกิดขึ้น การติดตามและการประเมินผลให้ข้อมูลเพื่อน�าไป 

ขอทุนสนับสนุน และเพื่อน�าไปรณรงค ์ให ้มีการจัดท�า 

บทกฎหมายและนโยบายที่เฉียบขาดและมีประสิทธิภาพ

มากขึ้นในการแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อผู ้หญิงและเด็ก

หญิง การเก็บและรายงานข้อมูลเชิงคุณภาพและปริมาณเป็น 

สิ่งส�าคัญ เช่นเดียวกับการรับรองว่าจะมีการตีความข้อมูล 

อย่างถูกต้อง ตัวอย่างเช่น การมีรายงานมากขึ้นเรื่องความ

รุนแรงในครอบครัว ไม่ได้หมายความว่ามีเหตุรุนแรงเพิ่มขึ้น

เสมอไป แต่อาจหมายความว่าผู้เสียหายมีความกล้ามากขึ้น 

ที่จะออกมาแจ้งความเอาเรื่องผู้กระท�าก็ได้

ข กลยุทธ์ที่เสนอแนะ

1. ก�าหนดเป้าหมายที่เป็นไปได้ทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และ

ระยะยาว

2. ระบุกลไกควบคุมดูแล – ภายใน ภายนอก และกลไกการ

ระงับข้อพิพาทด้านการปฏิบัติงาน (operational grievance 

mechanisms)

3. ใช ้ตัวชี้ วัดด ้ านคุณภาพและปริมาณเพื่อตรวจสอบ

ประสิทธิภาพ

 ก.  จ�านวนงานข้อมูล/รณรงค์ที่จัดขึ้นเพื่อแชร์ข้อมูลเร่ือง

แนวทางและเครื่องมือการให้บริการจ�าเป็นพื้นฐาน

 ข.  จ�านวนการเย่ียมชม/ค�าขอข้อมลูผ่านเวบ็ไซต์/ชดุเนือ้หา

ที่พัฒนาขึ้นในโครงการ

 ค.  จ�านวนข้อตกลงเฉพาะเรื่องการประสานความร่วมมือ

ระหว่างหน่วยงาน 

 ง. จ�านวนชดุและหลักสตูรการอบรมทีพ่ฒันาข้ึนหรือปรับ

มาใช้โดยสอดคล้องกับหลักสูตรแม่ส�าหรับการพัฒนา

ศักยภาพให้กับผู้ให้บริการ

 จ. จ� านวนหลักสูตรอบรมและพัฒนาศักยภาพที่ ใช ้

หลกัสูตรและชุดเครือ่งมอืส�าหรบับรกิารทีจ่�าเป็นและน�า 

องค์ประกอบหลักของชุดความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติ

4. สอดแทรกข้อมูลพื้นฐานในระบบตรวจวัดต่างๆ 



หมวดที่ 6 | บทที่ 2หมวดที่ 6 | บทที่ 2

1918

5. ปรับระบบตรวจวัดความส�าเร็จของเป้าหมาย ผลลัพธ์ และ

ผลผลิต

6. จัดให้มีการก�ากับดูแลโดยกลุ่มที่เป็นอิสระ และ/หรือ กลุ่ม

ประชาสังคม

7. การก�ากับดแูลผลลพัธ์ของบรกิารทีจ่ดัให้และบรกิารทีไ่ม่ได้

จัดให้ 

8. วิเคราะห์และเผยแพร่ข้อมูลการก�ากับดูแล – จัดท�าข้อมูล

และผลวิเคราะห์ให้เป็นที่รับทราบในวงกว้าง

9. รายงานข้อมูลที่มีการแจกแจงมาแล้วโดยยังรักษาความลับ

ในส่วนที่จ�าเป็น

5. ทบทวนวงจรและปรับแผนน�าไปปฏิบัติ 

ก. ท�าความเข้าใจกับปัจจัยการน�าไปปฏิบัติ

การเรยีนรูจ้ากประสบการณ์ การคดิใหม่ และการวเิคราะห์ว่ามี

การจัดบริการอย่างไรตามส่ิงท่ีได้เรียนรู้ ควรเป็นกระบวนการ

ที่ต่อเนื่อง การตอบสนองความต้องการของผู้เสียหาย/ผู้รอด

ชีวิตจากความรุนแรงอย่างได้ผลน้ันข้ึนอยู่กับความสามารถ

ของผู้ให้บริการที่จะพัฒนาศักยภาพของตน โดยใช้ความรู้ที่ได้

มาจากประสบการณ์ท�างานฝั่งตน และจากประสบการณ์ของ

ผู้ให้บริการฝ่ายอื่นๆ 

ข. กลยุทธ์ที่เสนอแนะ

1. ระบุข้อเสนอแนะส�าหรบัการพฒันาศกัยภาพจกผลลัพธ์การ

ติดตามและประเมินผล

2. ด�าเนินการตามข้อเสนอแนะ

3. สอดแทรกข้อเสนอแนะจากผู ้เสียหาย/ผู ้รอดชีวิตจาก

ความรุนแรง และ/หรือ ตัวแทนของพวกเธอเพื่อน�าไป

เปลี่ยนแปลงและปรับปรุงการให้บริการ

4. จดัอบรมอย่างต่อเนือ่งส�าหรบัผู้ให้บรกิารในเรือ่งพฒันาการ

ใหม่ๆ และแนวปฏิบัติที่ดีในการให้บริการ
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ภาคผนวก: เครื่องมือสนับสนุนเพื่อการน�าไปปฏิบัติ 
โปรดสังเกตว่าระดับข้อมูลที่ระบุในรายการตรวจสอบ  (checklists) ตามภาคส่วนต่างๆ นั้นจะต่างกันไปตามแต่ละเครื่อง
มือที่มีในงานนั้นๆ ส�าหรับงานสุขภาพ เครื่องมือในการน�าไปปฏิบัติหลัก คือ คู่มือขององค์การอนามัยโลก “การเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพของระบบสุขภาพส�าหรับผูห้ญงิที่ไดร้ับผลกระทบจากความรุนแรงจากคู่ครองหรอืประสบกับความรนุแรง
ทางเพศ: คู่มือส�าหรับผู้จัดการงานสุขภาพ (Strengthening health systems for women subjected to intimate partner 
violence or sexual violence: A health managers manual)” (ก�าลังจะจัดพิมพ์ โดย WHO) และรายการตรวจสอบจึง
ขึ้นอยู่กับคู่มือฯ ดังกล่าว ส�าหรับงานยุติธรรมและงานต�ารวจนั้น ขณะที่กระบวนการยุติธรรมทางอาญายังเป็นจุดเน้น
ของ พิมพ์เขียวเพ่ือการปฏิบัติการ: แผนการน�าไปปฏิบัติส�าหรับกระบวนการยุติธรรมทางอาญาเพื่อป้องกันและรับมือ
กับความรุนแรงต่อผู้หญิง (Blueprint for Action: An Implementation Plan for Criminal Justice Systems to Prevent 
and Respond to Violence against Women) ที่พัฒนาขึ้นโดย UNODC รายละเอียดเพิ่มเติมจะอยู่ในระบบยุติธรรมทาง
แพ่ง ครอบครัว และทางปกครอง  ในรายการตรวจสอบของส่วนนี้  ยังไม่มีการพัฒนาคู่มือชุดรวมระดับสากลโดยเฉพาะ
ในเรื่องบริการทางสังคม ด้วยเหตุน้ี  รายการตรวจสอบจึงมีรายละเอียดมากกว่ารายการตรวจสอบของภาคงานท่ีกล่าวไป
แล้วทั้งสองข้างต้น

ภาคผนวก 1:

รายการตรวจสอบส�าหรับงานด้านสุขภาพ

ต่อไปนี้คือข้ันตอนส�าหรับการท�างานตามระบบสุขภาพเพื่อ

ออกแบบ วางแผน ก�ากับดูแล และประเมินการให้บริการเพื่อ

รับมือกับปัญหาความรุนแรงต่อผู้หญิง รายละเอียดต่างๆ ของ

การท�างานในแต่ละขั้นตอนจะมีบรรยายโดยละเอียดในคู่มือ 

ที่ชื่อว่า “การเสริมสร้างเสริมประสิทธิภาพของระบบสุขภาพ

ส�าหรับผู้หญิงที่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงจากคู่ครอง

และความรุนแรงทางเพศ: คู่มือส�าหรับผู้จัดการงานสุขภาพ” 

(ก�าลังจะจัดพิมพ์ โดย WHO) ส�าหรับส่วนงานสุขภาพในชุด

บรกิารทีจ่�าเป็นในชดุความรู้นีถื้อว่าเป็นแนวทางส�าหรับการน�า

ไปปฏิบัติ
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ขั้นตอนการปฏิบัติ ข้อพิจารณา 

1.  การให้ค�าปรึกษาทางกฎหมาย 

การวิเคราะห์สถานการณ์ และ

การวางแผน

√  ประเมินความพร้อมทางการเมืองของระบบสุขภาพ 

√  สร้างความมุ่งมั่นหรือเจตจ�านงทางการเมือง 

√  จัดท�าวิเคราะห์สถานการณ์พัฒนาแผนปฏิบัติงาน

√  ปรับปรุงแผนปฏิบัติการ

2.  ปรับปรุงการให้บริการ √  ประเมินความพร้อมการให้บริการของระบบสุขภาพ

√  จัดท�าระเบียบการหรือระเบียบปฏิบัติการมาตรฐาน (standard operating procedures)  

ส�าหรับการจัดท�าบริการ 

√  ระบุรูปแบบการดูแล (models of care) ที่เหมาะสมส�าหรับระบบบริการ

√  จัดตั้งการประสานความร่วมมือและส่งต่อภายในระบบสุขภาพ

√  น�าระเบียบปฏิบัติการมาตรฐาน (standard operating procedures) ไปใช้งานจริง

3.  สร้างเสริมศักยภาพของ

บุคลากรที่ท�างานด้านสุขภาพ 

√  ก�าหนดตัวผู้ให้บริการดูแลด้านสุขภาพที่จ�าเป็น

√  อบรมผู้ให้บริการดูแลด้านสุขภาพ 

√  ติดตามให้ก�าลังใจและนิเทศงานเพื่อส่งเสริมผลการท�างาน 

4.  สร้างเสริมประสิทธิภาพ

โครงสร้างพื้นฐานและจัดให้

มีผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์

พร้อมบริการ 

√  จัดอุปกรณ์ในสถานบริการการแพทย์ให้สามารถรับมือได้อย่างเพียงพอ 

√  จัดหาผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ที่จ�าเป็น 

5.  นโยบาย การบริหาร และ

ความพร้อมรับผิด

√  ทบทวน ด�าเนินการ และรณรงค์ให้มีการเสริมขอบเขตทางกฎหมายให้เข้มแข็งขึ้น

√  ทบทวนและเสริมความเข้มแข็งให้กับขอบเขตทางนโยบาย 

√  จัดท�าโครงสร้างส�าหรับการจัดระบบ

√  ด�าเนินการให้มีการวัดผลความพร้อมรับผิดตามขอบเขตหน้าที่ 

√  ส่งเสริมความเท่าเทียมกันทางเพศในสถานที่ท�างานด้านสุขภาพ

6.  งบประมาณและการเงิน  √  ตรวจดูปัจจัยหลักของชุดความรู้บริการจ�าเป็นพื้นฐาน 

√  จัดสรรงบประมาณ 

√  ประมาณการต้นทุนส�าหรับการจัดบริการ 

√  ลดอุปสรรคด้านการเงินในการเข้าถึงบริการ 

7.  การประสานงานแบบพหุภาคี

และการมีส่วนร่วมของชุมชน

√  หนุนการร่วมมือที่เข้มแข็งจากภาคงานสุขภาพในกลไกการประสานความร่วมมือแบบพหุภาคี 

√  จัดประสานความร่วมมือและระบบส่งต่อระหว่างภาคงานสุขภาพและภาคบริการอื่นๆ 

√  สร้างความสัมพันธ์ให้ชุมชนมีส่วนร่วม 

8.  สารสนเทศ การติดตามและ

การประเมินผล

√  การใช้ข้อมูลส�าหรับการรณรงค์และการวางแผน 

√  ด�าเนินการติดตามโครงการ

√  ด�าเนินการประเมินผล

√  ใช้ข้อมูลในการปรับปรุงบริการ

9.  เตรียมพร้อมที่จะขยายงาน  √  ออกแบบและวางแผนที่จะขยายงานระบบสุขภาพเพื่อรับมือกับความรุนแรงต่อผู้หญิง
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ภาคผนวก 2

รายการตรวจสอบส�าหรับการพิจารณากระบวนการน�าไปปฏิบัติในงานยุติธรรมและงานต�ารวจ 

ขั้นตอนการปฏิบัติ ข้อพิจารณา 

1.  ระบุหน่วยงานเพื่อรับผิดชอบ

ในการน�าไปปฏิบัติ

√  ค้นหาผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับงานยุติธรรมและงานต�ารวจเพื่อมาร่วมทีมน�าไปปฏิบัติแบบพหุภาคีในระดับชาติและ

ระดับท้องถิ่น

√  จัดท�าหรือเสริมสร้างหน่วยส�าหรับการน�าไปปฏิบัติในงานยุติธรรมที่มีการประสานความร่วมมืออย่างดี

√  จัดท�าหรือเสริมสร้างหน่วยน�าไปปฏิบัติงานต�ารวจและยุติธรรมส�าหรับการควบคุมดูแลการน�าไปปฏิบัติเฉพาะส่วนในระดับ

สถาบัน 

√  เข้าร่วมอย่างแข็งขันในการตอบสนองในการประสานความร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กหญิง รวมทั้ง 

ผู้มีส่วนได้เสียจากงานบริการสังคม งานยุติธรรมและงานต�ารวจ ผู้แทนโดยชอบของผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรง  

ภาคการศึกษา และอื่นๆ 

√  ในที่กล่าวมาทั้งหมด ต้องสร้างความเชื่อมั่นว่าว่าตัวแทนโดยชอบธรรมของผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรงจะมีบทบาท

ส�าคัญ

√  พัฒนาความเข้าใจร่วมกันส�าหรับค�าว่าความรุนแรง สาเหตุ และวัตถุประสงค์ของการให้บริการ รับรองว่าจะมีการความพยายาม

ที่จะระบุและแก้ปัญหาการต�าหนิผู้เสียหาย

2.  จัดท�าการประเมิน

√  หารือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในงานยุติธรรมและงานต�ารวจ รวมทั้งผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรง เมื่อเป็นไปได้ โดยท�า

ตามค�าแนะน�าด้านจริยธรรมและความปลอดภัย

ประเมินปัจจัยเอื้อที่เป็นประโยชน์ที่มีอยู่ ณ ขณะนั้น

√  ระบุหาขอบเขตทางกฎหมายที่มีอยู่ และดูว่ามีช่องว่างและความจ�าเป็นต้องมีการปฏิรูปกฎหมายอย่างใดหรือไม่เพื่อให้เกิด

ขอบเขตทางกฎหมายที่รอบด้านในการจัดท�าบริการที่จ�าเป็นในด้านงานยุติธรรมและงานต�ารวจที่มีประสิทธิภาพ

 ส�าหรับข้อแนะน�า โปรดดูศูนย์ความรู้เสมือนจริงว่าด้วยความรุนแรงต่อผู้หญิง (Virtual Knowledge Centre on EVAW) และ

คู่มือการบัญญัติกฎหมาย (Legislation Hand-book) ขององค์การ UN Women และพิมพ์เขียวเพื่อการปฏิบัติการ (Blueprint for 

Action) ขององค์การ UNODC 

√  ค้นหานโยบายและแนวปฏิบัติร่วมและเฉพาะด้านงานยุติธรรมที่มีอยู่ ว่ามีนโยบายเฉพาะส�าหรับแก้ปัญหาความรุนแรงต่อผู้หญิง

หรือไม่ในกระบวนการยุติธรรมและงานต�ารวจ และนโยบายเหล่านั้น ถ้ามี มีการเชื่อมโยงกับนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับ

ชาติหรือไม่ หรือนโยบายเหล่านี้มีบูรณาการอยู่ในบริการงานยุติธรรมและงานต�ารวจที่มีอยู่แล้วหรือไม่ ระบุว่ามีระเบียบการและ

ขั้นตอนพิธีการอะไรที่คู่มาด้วยหรือไม่ 

 ส�าหรับข้อแนะน�า ดูที่คู่มือแผนปฏิบัติการระดับชาติ (NAP Handbook) และ ศูนย์ความรู้เสมือนจริงว่าด้วยความรุนแรงต่อ 

ผู้หญิง (VKC on EVAW) ของหน่วยงาน UN Women

√  ค้นหาทรัพยากรและแหล่งสนับสนุนด้านการเงินที่มีอยู่ และข้อก�าหนดทางการเงินขั้นต�่าเพื่อจัดท�าบริการเหล่านี้ให้ได้ผล

√  ระบุศักยภาพของคนท�างานที่เป็นอยู่และแนวทางการพัฒนาศักยภาพและการอบรมต่างๆ 

√  ตรวจหากลไกจัดกระบวนการ ควบคุมดูแล และความพร้อมรับผิดตามขอบเขตหน้าที่ที่มีอยู่ 

√  ค้นหาความสามารถของกระบวนการยุติธรรมและงานต�ารวจในการก�ากับดูแลและประเมินผลการให้บริการ

จัดส�ารวจบริการจ�าเป็นพื้นฐานด้านงานยุติธรรมและงานต�ารวจ ที่มีอยู่ ในแง่ของความพร้อมของบริการ การเข้าถึงได้ง่าย  

การตอบสนองต่อปัญหา การปรับให้เหมาะกับบริบท การวิเคราะห์คุณภาพ และการระบุช่องว่าง

 ส�าหรับข้อแนะน�าในการประเมินด้านเพศสภาพในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา โปรดดูคู่มือการประเมินเพศสภาพ (Gender 

Assessment Tool) ของ UNODC รวมทั้งดูที่ ศูนย์ความรู้เสมือนจริงว่าด้วยความรุนแรงต่อผู้หญิง (VKC on EVAW) ของ  

UN Women เพื่อจัดประเมินกระบวนการยุติธรรม

3. การพัฒนาและก�าหนดต้นทุน

แผนการน�าไปปฏิบัติ

√  พิจารณาเป้าหมายและวัตถุประสงค์ต่างๆ ส�าหรับงานยุติธรรมและงานต�ารวจ โดยเน้นที่ความปลอดภัยของผู้เสียหาย/ 

ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรง ขณะที่ก็สร้างความมั่นใจให้ได้ว่าผู้กระท�าผิดมีความพร้อมรับผิดในสิ่งที่ตนกระท�า

การพิจารณาขอบเขตการบัญญัติกฎหมายและนโยบายเฉพาะที่จะช่วยสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้ออ�านวยต่อการจัดบริการจ�าเป็นพื้นฐาน

ด้านงานยุติธรรมและงานต�ารวจ

√  ขอบเขตกฎหมายอาญาที่คลอบคลุมและนโยบายที่ระบุอยู่ในพิมพ์เขียวส�าหรับปฏิบัติการ (Blueprint for Action) ของ UNODC 

และยุทธศาสตร์ต้นแบบที่ปรับให้ทันสมัยแล้ว (Updated Model Strategies) 

√  ขอบเขตทางกฎหมายแพ่ง ครอบครัวและการปกครองที่ประกันให้มีการปกป้อง คุ้มครอง การตัดสินข้อพิพาท และจัดการ

เยียวยาความเสียหายให้ถูกต้อง ที่เป็นไปตามมาตรฐานสากล 

√  ค�าตัดสินทางกฎหมายแพ่งที่ได้จากกระบวนการไกล่เกลี่ยการสมรส ค�าตัดสินเรื่องการปกครองบุตร และการพิจารณาคดีเกี่ยวกับ

กฎหมายครอบครัวอื่นๆ อันรวมถึงความรุนแรงในครัวเรือนจะมีการประกันความปลอดภัยและผลประโยชน์ที่ดีที่สุดของเด็กๆ 

อย่างพอเพียง และช่วยเสริมและสอดคล้องกับการท�างานตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
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ต่อจากหน้าที่แล้ว 

3. การพัฒนาและก�าหนดต้นทุน

แผนการน�าไปปฏิบัติ

√  ความพร้อมของการออกค�าสั่งคุ้มครองทางแพ่งแบบไต่สวนฝ่ายเดียว (ex parte civil protection orders) (เช่น ค�าสั่งที่ออกให้โดย

อาศัยค�าให้การของผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรงเพียงฝ่ายเดียว โดยผู้กระท�าผิดมีสิทธิคัดค้านในช่วงของการน�าสืบพยาน

ทางหลักฐาน (evidentiary hearing)

√  บทบัญญัติทางกฎหมายที่เกี่ยวกับกระบวนการปรองดอง (reconciliation) ตามธรรมเนียมประเพณีหรืออย่างไม่เป็นทางการ  

ต้องไม่เป็นการเลือกปฏิบัติต่อผู้หญิงหรือท�าให้ผู้หญิงต้องได้รับความเสี่ยงมากขึ้น

 ส�าหรับข้อแนะน�าในด้านคดีทางแพ่ง ทางครอบครัว และทางการปกครอง และขอบเขตนโยบาย ให้ดู คู่มือเรื่องการบัญญัติ

กฎหมาย (Legislative Handbook) คู่มือแผนปฏิบัติการระดับชาติ (NAP Handbook) และศูนย์ความรู้เสมือนจริงว่าด้วยความ

รุนแรงต่อผู้หญิง (Virtual Knowledge Centre on EVAW)  ของ UN Women 

ข้อค�านึงถึงโครงสร้างพื้นฐานเฉพาะที่มีส่วนให้เกิดสิ่งแวดล้อมที่เป็นมิตรส�าหรับการให้บริการจ�าเป็นพื้นฐานด้านงานยุติธรรมและ

งานต�ารวจ 

√  ส�าหรับรายการตรวจสอบว่าด้วยโครงสร้างเชิงสถาบันภายในระบบ/กระบวนการยุติธรรมทางอาญา ให้ดพูิมพ์เขียวเพื่อการ

ปฏิบัติการ (Blueprint for Action) ของ UNODC

√  ส�าหรับโครงสร้างพื้นฐานที่ออกแบบมาเพื่อให้มีการเข้าถึงได้ง่าย (กายภาพ เทคนิค การเงิน ภาษา) ส�าหรับผู้หญิงทุกคน ให้ดู

คู่มือ โครงการเข้าถึงความยุติธรรมของผู้หญิง - UN Women WA2J (ที่ก�าลังจะจัดท�าออกมา) 

√  การพิจารณาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อให้แน่ใจว่าจะมีสาธารณูปโภคที่พอเพียงส�าหรับสถาบันเพื่อความยุติธรรมทุกหน่วย เช่น  

การมีระบบรักษาความปลอดภัย (เช่น มีห้องแยก ระหว่างรอการขึ้นศาล) การเอื้อให้มีความเป็นส่วนตัวและรักษาความลับ  

(เช่น ตู้เก็บเอกสารบันทึกที่ปลอดภัย) ป้ายบอกที่เหมาะสม การจัดตั้งสถานที่ให้บริการในพื้นที่ที่เดินทางถึงได้ในหนึ่ง

วัน (ส�าหรับผู้หญิงที่อยู่ในที่ห่างไกลและในชนบท) ส่งเสริมให้มีการใช้เทคโนโลยี เช่น โทรศัพท์ โทรสาร หรือการเชื่อมต่อ

อินเตอร์เน็ตเพื่อให้ผู้หญิงสามารถเข้าร่วมในกระบวนการยุติธรรมในขั้นต่างๆ ตามระบบแห่งความยุติธรรม และเพื่อรับค�าสั่ง

คุ้มครอง (protection orders) การพัฒนาเครือข่ายศูนย์รวม (hubs) ส�าหรับจัดให้บริการ และการท�าศาลแพ่งและศาลครอบครัว

แบบเคลื่อนที่หรือสัญจรไปตามพื้นที่ เป็นต้น

√  โครงสร้างพื้นฐานที่อ�านวยให้ผู้ให้บริการด้านความยุติธรรมอาญาสามารถให้บริการทางการแพทย์หรือด้านจิตวิทยาสังคมกับ 

ผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรง เช่น มียานพาหนะส�าหรับส่งผู้เสียหายไปโรงพยาบาล มีสถานที่ส�าหรับการตรวจสอบทาง

นิติวิทยาศาสตร์ หรือมีสถานพักพิง

ส�าหรับการอภิปรายในเรื่ององค์ประกอบศาลพิเศษว่าด้วยความรุนแรงต่อสตรี ขอให้ดูใน ศูนย์ความรู้เสมือนจริงว่าด้วยความรุนแรง

ต่อสตรี (Virtual Knowledge Centre on EVAW) ซึ่งมีลิงก์เชื่อมโยงไปถึงข้อแนะน�าและแนวปฏิบัติที่ดีในการก่อตั้งศาลความรุนแรง

ในครอบครัว (Domestic Violence Court) ให้ดูรายงานของส�านักงานเพื่อการพัฒนาระบบยุติธรรมและรัฐธรรมนูญของประเทศ

แอฟริกาใต้ (South Africa Department of Justice and Constitutional Development) ที่ว่าด้วยการจัดตั้งศาลอีกครั้งเพื่อพิจารณากรณี

การกระท�าผิดทางเพศ (sexual offence courts) 

ส�าหรับการอภิปรายในเรื่องรูปแบบการให้บริการต่างๆ ในศูนย์ครบวงจร โปรดดูที่ ศูนย์ความรู้เสมือนจริงว่าด้วยความรุนแรงต่อสตรี 

(Virtual Knowledge Centre on EVAW) ซึ่งมีลิงก์โยงไปยังข้อเสนอแนะของสภาแห่งยุโรป (Council of Europe) เพื่อให้บริการขั้นต�่า

ส�าหรับศูนย์ด้านการประทุษร้ายทางเพศต่างๆ ให้จัดตั้งในโรงพยาบาล เช่นเดียวกับการทบทวนและการประเมินผลศูนย์ครบวงจรใน

ประเทศเคนยาและประเทศแซมเบีย

การพิจารณาเฉพาะด้านบุคลากร รวมถึงการสร้างศักยภาพให้กลุ่มคนท�างาน อาจจะช่วยให้เกิดสิ่งแวดล้อมที่เอื้ออ�านวยในการจัดท�า

บริการจ�าเป็นพื้นฐานด้านความยุติธรรมและงานต�ารวจ

√  ส�าหรับรายละเอียดด้านทรัพยากรมนุษย์และการส่งเสริมการอบรมที่มีประสิทธิภาพให้แก่ผู้ให้บริการงานยุติธรรม ขอให้ดู 

พิมพ์เขียวส�าหรับปฏิบัติการ (Blueprint for Action) ของ UNODC

√  การฝึกอบรมผู้ให้บริการงานยุติธรรมในเรื่องสิทธิมนุษยชนของผู้หญิง พลวัตของความรุนแรงต่อผู้หญิง การคุ้มครองและการ

หาทางออกในกรณีเหล่านี้อย่างมีประสิทธิภาพ และการเพิ่มขีดความสามารถในการจัดการกับความรุนแรงต่อผู้หญิงในลักษณะ

ที่จะลดความเป็นผู้เสียหายซ�้าแก่ผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรงได้มากที่สุด (วิธีการปฏิบัติตัวอย่างไม่ตัดสินต�าหนิ อย่าง

เอาใจเขามาใส่ใจเรา และอย่างเอื้ออาทร)

√  พิจารณาจัดอบรมแบบสหวิชาชีพเมื่อเป็นไปได้ และพัฒนาการอบรมด้วยความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับกลุ่มสิทธิสตรีและประชา

สังคม

√  เข้าถึงผู้ให้บริการงานยุติธรรมได้ง่าย (Accessibility) (ด้านกายภาย เทคนิค การเงิน ภาษา) รวมทั้งการประกันว่าเจ้าหน้าที่ใน

สถาบันยุติธรรมต่างๆ จะมีผู้เชี่ยวชาญอยู่ตามศูนย์กลางการบริการ และมีการหมุนเวียนเจ้าหน้าที่ไปในชนบทและพื้นที่ห่างไกล 

√  พิจารณาใช้ทีมสหวิชาชีพ

√  พัฒนาหรือเพิ่มการใช้ผู้ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายประจ�าชุมชน (paralegals) เพื่อให้มีการช่วยเหลือทางกฎหมายแก ่

ผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรงมากขึ้น

√  ส่งเสริมให้เกิดมวลชนที่ส�าคัญ (critical mass) ของกลุ่มผู้ให้บริการงานยุติธรรมต่อผู้หญิง รวมทั้งการจัดหาผู้ให้บริการที่เป็น 

ผู้หญิงที่อยู่ในต�าแหน่งที่มีอ�านาจตัดสินใจ 

 ดูข้อแนะน�าเพิ่มเติมที่ ศูนย์ความรู้เสมือนจริงว่าด้วยความรุนแรงต่อสตรี (Virtual Knowledge Centre on EVAW) 

การพิจารณาวิธีบริหารจัดการเฉพาะ ที่สามารถมีส่วนสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้ออ�านวยต่อการให้บริการงานยุติธรรมและงานต�ารวจ 

√  ส�าหรับแง่มุมเฉพาะในการบริการจัดการเคสในระบบ/กระบวนการยุติธรรมทางอาญา โปรดดูที่ พิมพ์เขียวส�าหรับปฏิบัติการ 

(Blueprint for Action) ของ UNODC  

√   แบบฟอร์มที่เข้าใจง่าย เช่น แบบค�าร้องขอการคุ้มครองทันทีและเร่งด่วน การขอหย่า การขออ�านาจปกครองบุตร การขอ 

ช่วยเหลือค่าใช้จ่ายทางกฎหมาย การขอเงินชดเชยจากกองทุนของรัฐ
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ต่อจากหน้าที่แล้ว 

3. การพัฒนาและก�าหนดต้นทุน

แผนการน�าไปปฏิบัติ

√  ศักยภาพในการจัดเก็บบันทึกต่าง ๆ เพื่อการติดตามคดี (รับรองว่าภารกิจนี้จะได้รับความส�าคัญเร่งด่วนและมีขั้นตอนลัดเพื่อ

ความรวดเร็ว) เช่น การใช้รหัสเอกสารที่เป็นเอกลักษณ์ ตลอดวงจรของงานยุติธรรม รวมทั้งประกันให้มีการสื่อสารระหว่าง

กระบวนการทางกฎหมายที่หลากหลาย (เช่น คดีกฎหมายครอบครัวและคดีอาญา เป็นต้น) 

 ส�าหรับข้อแนะน�า โปรดดู ศูนย์ความรู้เสมือนจริงว่าด้วยความรุนแรงต่อสตรี (Virtual Knowledge Centre on EVAW)

นอกจากต้นทุนที่กล่าวถึงแล้ว การพิจารณาต้นทุนอื่นๆ เมื่อเตรียมแผนการน�าไปปฏิบัติ ยังได้แก่

√  ต้นทุนที่เกี่ยวกับการช่วยเหลือให้สามารถเดินทางและติดต่อเจ้าหน้าที่ต�ารวจและฝ่ายบริการงานยุติธรรม (เบี้ยเลี้ยงเดินทาง  

ค่าอาหาร ที่พัก ค่าดูแลเด็ก)

√  การยกเว้นหรือลดค่าธรรมเนียมส�าหรับการพิจารณาคดีครอบครัว แพ่ง และการปกครอง

√  ค่าอบรมพนักงานศาลเพื่อให้ช่วยเหลือผู้หญิงที่ไม่มีตัวแทนทางกฎหมายในการยื่นค�าร้อง

 ส�าหรับข้อแนะน�า โปรดดู ศูนย์ความรู้เสมือนจริงว่าด้วยความรุนแรงต่อผู้หญิง (Virtual Knowledge Centre on EVAW)

4.  ติดตามและประเมินผล 

การน�าไปปฏิบัติ 

 ค�าแนะน�าส�าหรับกลไกการควบคุมดูแล 

√  บูรณาการกลไกควบคุมดูแลงานตอบสนองด้านความยุติธรรมต่อปัญหาความรุนแรงต่อผู้หญิงไว้ในกลไกดูแลที่มีอยู่ร่วมกันหรือ

แยกภาคส่วนกัน ทั้งภายในและภายนอก

√  ส่งเสริมความร่วมมือร่วมใจในกลุ่มประชาสังคมเพื่อท�างานสังเกตการณ์ (observatory) การสนองตอบของภาคงานยุติธรรม

 ค�าแนะน�าส�าหรับกลไกการก�ากับดูแล

√  บูรณาการการก�ากับดูแลคดีความรุนแรงต่อผู้หญิงในกลไกเก็บข้อมูลที่มีอยู่ เช่น ข้อมูลด้านการบริหารงานอาญา 

√  หน่วยงานยุติธรรมแต่ละแห่งบูรณาการการรวบรวม จัดเก็บ และส่งต่อข้อมูลในกระบวนการที่มีอยู่ เพื่อประกันความลับและ

เป็นการเคารพความเป็นส่วนตัวของผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรง ผู้กระท�าผิด และบุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

√  เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับความเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานยุติธรรมต่างๆ ในด้านการติดตามคดีความรุนแรงต่อผู้หญิงตลอด

ระบบงานยุติธรรม

√  ส่งเสริมกลุ่มที่ท�าหน้าที่ก�ากับดูแลที่มีอยู่ ให้รวมเอาการสังเกตการณ์ด้านเพศสภาพ (gender observatory) หรือมอบหมายให้กลุ่ม

ระดับชาติ เช่น ส�านักงานผู้ตรวจการแผ่นดินด้านเพศสภาพ (gender ombudsman) ในการก�ากับและรายงานผลการท�างานของ

ฝ่ายบริการยุติธรรมและงานต�ารวจ

√  อบรมผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรงและผู้หญิงอื่นๆ ให้ท�าการติดตามกลไกในงานยุติธรรม

√  อนุญาตให้มีการติดตามที่เป็นเอกเทศโดยองค์กรพัฒนาเอกชน รวมทั้งการทบทวนส�านวนคดีนอกเหนือจากการสังเกตการณ์ใน

ศาลยุติธรรม

√  มีการติดตามก�ากับดูแลและประเมินผลโครงการริเริ่มของงานยุติธรรมทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น

  ประเมินอัตราการท�าหน้าที่อย่างเต็มก�าลังความสามารถของฝ่ายรัฐบาลและผู้ให้บริการยุติธรรมในการป้องกัน คุ้มครอง ลงโทษ 

ในกรณีการกระท�าความรุนแรงต่อผู้หญิง

 ส�าหรับข้อแนะน�า โปรดดูที่ ศูนย์ความรู้เสมือนจริงว่าด้วยความรุนแรงต่อผู้หญิง (Virtual Knowledge Centre on EVAW)

 ค�าแนะน�าส�าหรับข้อมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณที่มีการแจกแจงด้านเพศ 

√  ไม่ว่าผู้หญิงจะรู้สิทธิของตัวเองภายใต้กฎหมายหรือไม่ ไม่ว่าผู้ชายจะตระหนักในกฎหมาย (บทลงโทษทางอาญา) หรือไม่ และ  

ไม่ว่าผู้จัดหาบริการจะตระหนักว่ามีหน้าที่ตามกฎหมายที่จะป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อผู้หญิงหรือไม่

√  ข้อมูลเรื่องผลกระทบของการท�างานเฉพาะที่เกิดขึ้นในงานต�ารวจและงานยุติธรรม และผลปฏิบัติงานของงานต�ารวจและ 

งานยุติธรรม

√  การท�าส�ารวจเชิงประชากร (เช่น ส�ารวจอาชญากรรม/การเป็นผู้เสียหาย หรือส�ารวจเรื่องความรุนแรงต่อผู้หญิง) และข้อมูลด้าน

การบริหารที่ได้จากเจ้าหน้าที่ต�ารวจ อัยการ ศาลยุติธรรม และราชทัณฑ์

 ส�าหรับข้อแนะน�า โปรดดู พิมพ์เขียวส�าหรับปฏิบัติการ (Blueprint for Action) ของ UNODC การจัดชั้นอาชญากรรมในระดับ

สากลส�าหรับวัตถุประสงค์เชิงสถิติ (International Classification of Crime for Statistical Purposes (หาดูได้ที่ https://www.uno-

dc.org/unodc/en/data-and-analysis/statistics/iccs.html; คู่มือว่าด้วยการส�ารวจการตกเป็นผู้เสียหาย (Manual on Victimization 

Surveys) (หาดูได้ที่ https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/Crime-statistics/Manual_on_Victimization_sur-

veys_2009_web.pdf) และคู่มือว่าด้วยระบบสถิติเรื่องความยุติธรรมทางอาญา (Manual on Criminal Justice Statistics Systems) 

(หาดูได้ที่ https://unstats.un.org/unsd/publication/SeriesF/SeriesF_89E.pdf)

√  การประเมินผลโครงการโดยการริเริ่มของงานต�ารวจและงานยุติธรรมอาจจะมีการประเมินอัตราการแจ้งความ จ�านวนคดี อัตรา

การตัดสินลงโทษ มุมมองของผู้หญิงต่อคุณภาพบริการที่จัดหาให้ และความต้องการของพวกเธอได้รับการตอบสนองหรือไม่ 

อุปสรรคในการเข้าถึง และความรู้ ทัศนคติและแนวปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ต�ารวจและผู้ให้บริการงานยุติธรรมต่อเรื่องเพศสภาพ

และความรุนแรงต่อผู้หญิง 

 ส�าหรับค�าแนะน�า โปรดดูที่ศูนย์ความรู้เสมือนจริง (Virtual Knowledge Centre on EVAW) ซึ่งมีลิงก์เชื่อมโยงไปยังกรอบความ

รับผิดแห่งชาติเพื่อการยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กหญิง:รายการตรวจสอบสิบข้อ (National Accountability Framework to 

End Violence against Women and Girls: 10 point Checklist) ของ UNIFEM 

5. วงจรการทบทวนและการปรับ

แผนการน�าไปปฏิบัติ 

√  ค้นหาอุปสรรค สิ่งขัดขวางงานยุติธรรมและงานต�ารวจ และบทเรียนที่ได้จากการก�ากับดูแลและประเมินผล

√  การได้รับข้อมูลสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น เจ้าหน้าที่ต�ารวจที่ได้รับการอบรมเรื่องความละเอียดอ่อน รวมทั้งผู้ให้

บริการงานยุติธรรมและผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรง 

√  รวมแนวปฏิบัติที่ดีและบทเรียนในการปรับปรุงบริการงานยุติธรรมและงานต�ารวจไว้ด้วยกัน
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แหล่งข้อมูลที่พร้อมให้บริการ

Updated Model Strategies United Nations Updated Model 
Strategies and Practical Measures on the Elimination 
of Violence against Women in the Field of Crime 
Prevention and Criminal Justice (ยุทธศาสตร์ต้นแบบที่
เป็นปัจจุบัน, ยุทธศาสตร์ต้นแบบและมาตรการเชิงปฏิบัติ
ของสหประชาชาติว่าด้วยการขจัดความรุนแรงต่อผู้หญิง
ในด้านการป้องกันอาชญากรรมและกระบวนการยุติธรรม
ฉบับปรับปรุงเพ่ิมเติม), G.A. res 65/228, annex, https://
www.unodc.org/docu-ments/justice-and-prison-reform/
crimeprevention/ Model_Strategies_and_Practical_
Measures_on_the_ Elimination_of_Violence_against_
Women_in_the_ Field_of_Crime_Prevention_and_
Criminal_Justice.pdf

UNODC Blueprint for Action UNODC (2014) Strengthening 
Crime Prevention and Criminal Justice Response to 
Violence against Women, including the UNODC Blueprint 
for Action: an Implementation Plan for Criminal Justice 
Systems to Prevent and Respond to Violence against Women 
(พิมพ์เขียวเพ่ือการปฏิบัติงานของ UNODC (2014), สร้าง
เสริมงานป้องกันอาชญากรรมและงานยุติธรรมทางอาญา
ในด้านความรุนแรงต่อผู้หญิง รวมถึงพิมพ์เขียวเพื่อการ
ปฏิบัติงาน: แผนน�าไปปฏิบัติเพื่อกระบวนการยุติธรรมทาง
อาญาในการป้องกันและรับมือกับความรุนแรงต่อผู้หญิง), 
https://www. unodc.org/documents/justice-and-prison-
reform/ Strengthening_Crime_Prevention_and_Criminal 
_ Justice_Responses_to_Violence_against_Women.pdf

UNODC Prosecution Handbook UNODC (2014) Hand-
book on effective prosecution responses to violence 
against women and girls (คู่มือเพื่อการด�าเนินคดีอย่างมี
ประสิทธภิาพในกรณคีวามรนุแรงต่อผูห้ญงิและเดก็), http://
www.unodc.org/ documents/justice-and-prison-reform/
Handbook_on_ effective_prosecution_responses_to_
violence_against_ women_and_girls.pdf

UNODC Police Handbook UNODC (2010) Handbook 
and Training Curriculum on effective police responses 
to violence against women (คู่มือต�ารวจ ของ UNODC, 
คู่มือและหลักสูตรอบรมการรับมือความรุนแรงต่อผู้หญิง
ของต�ารวจอย่างมีประสิทธิภาพ), https://www.unodc.
org/ documents/justice-and-prison-reform/Handbook_ 

on_Effective_police_responses_to_violence_against_ 
women_English.pdf and https://www.unodc.org/pdf/ 
criminal_justice/Training_Curriculum_on_Effective_ 
Police_Responses_to_Violence_against_Women.pdf

UNODC Gender Assessment Tool UNODC (2010) Gender 
in the Criminal Justice Assessment Tool (เคร่ืองมือการ
ประเมินเพศสภาพในความยุติธรรมทางอาญา), https://
www. unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/ 
crimeprevention/E-book.pdf

UNOHCHR Judicial Stereotyping UNOHCHR (2014) Eli-
minating judicial stereotyping: equal access to justice for 
women in gender-based violence cases (การขจัดมุมมอง
แบบเหมารวมทางกฎหมาย การเข้าถึงความยุติธรรมอย่าง
เท่าเทียมกันส�าหรับผู้หญิงในคดีความรุนแรงที่มีฐานทาง
เพศสภาพ), http:// cedaw-in-action.org/en/wp-content/
uploads/2016/04/ judicial_stereotyping2014.pdf

UN Women Legislative Handbook UN Women (2011) 
Handbook for Legislation on Violence against Women 
(คู ่มือการบัญญัติกฎหมายด้านความรุนแรงต่อผู ้หญิง), 
http://www.un.org/womenwatch/daw/vaw/hand-book/
Handbook%20for%20legislation%20on%20 violence%20
against%20women.pdf

UN Women NAP Handbook UN Women (2012) Handbook 
for National Action Plans on Violence against Women (คู่มอื
ส�าหรับแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยความรุนแรงต่อ 
ผูห้ญงิ), http://www.unwomen.org/~/media/Headquarters/
Attachments/Sections/Library/Publications/2012/7/
HandbookNationalActionPlansOnVAW-en%20pdf.pdf

UN Women WA2J Manual UN Women, A Practitioner’s 
Manual on Women’s Access to Justice Programming (คูม่อื
ผู้ปฏิบัติงานว่าด้วยการเข้าถึงโปรแกรมงานยุติธรรมของ 
ผู้หญิง) (UN Women, ก�าลังจัดพิมพ์)

Virtual Knowledge Centre  on EVAW UN Women, the 
various modules and information in the Virtual Knowledge 
Centre to End Violence against Women (หลักสูตรและ
ข้อมูลต่างๆ ในศูนย์ความรู้เสมือนจริงเพ่ือยุติความรุนแรง
ต่อผู้หญิง), http://www.endvawnow.org/
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รายการตรวจสอบส�าหรับการพิจารณากระบวนการน�าไปปฏิบัติเป็นการเฉพาะในงานบริการสังคม

ขั้นตอนการปฏิบัติ ข้อพิจารณาเพื่อรับรองประสิทธิภาพของงานบริการที่จ�าเป็นด้านบริการสังคม 

1.  ระบุหน่วยงานที่รับผิดชอบใน

การน�าไปปฏิบัติ 

√  ระบุจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ ในงานบริการสังคมเพื่อมาร่วมงานในกลุ่มน�าไปปฏิบัติแบบพหุภาคีในระดับ
ประเทศ รวมถึงกระทรวงต่างๆ ที่รับผิดชอบงานบริการสังคม หน่วยงานที่จัดท�าบริการสังคม สถาบันการศึกษาที่
ฝึกอบรมผู้ให้บริการสังคม องค์กรพัฒนาเอกชนด้านสิทธิสตรี และองค์กรศาสนาที่ให้ความช่วยเหลือต่อบุคคลและ
ครอบครัว

√  จัดตั้งหรือเสริมสร้างงานประสานความร่วมมือระหว่างผู้ให้บริการทางสังคม 
√  เข้าร่วมอย่างแข็งขันในการท�างานแบบสอดประสานเพื่อแก้ปัญหาความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กหญิง รวมทั้งผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสียจากงานบริการสังคม บริการสุขภาพ งานต�ารวจและงานยุติธรรม ตัวแทนทางกฎหมายของ 
ผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรง และภาคอื่นๆ 

√  ต้องมีหลักประกันว่าตัวแทนของผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรงจะมีบทบาทที่ส�าคัญ
√  พัฒนาความเข้าใจร่วมกันต่อค�าว่าความรุนแรง สาเหตุที่เป็นรากเหง้า และท�าไมบริการต่างๆ จึงเป็นที่ต้องการ ต้อง

มั่นใจว่าจะมีความพยายามในการระบุและแก้ไขปัญหาการต�าหนิผู้เสียหายซ�้า

2. จัดท�าการประเมิน

ปรึกษาหารือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในงานบริการสังคม เช่น
√  องค์กรที่รับผิดชอบโดยเฉพาะด้านการน�าบริการที่จ�าเป็นไปปฏิบัติ รวมถึงกระทรวงต้นสังกัดงานบริการสังคม  

ผู้ให้บริการสังคม องค์การประชาสังคม หน่วยงานวิชาการ องค์กรที่เป็นตัวแทนผู้เสียหายผู้รอดชีวิตจากความ
รุนแรง และผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรง

√  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้ปฏิบัติงานที่ส�าคัญในการพัฒนานโยบายและขั้นตอนพิธีการมีส่วนในการประสานความ
ร่วมมือและในการจัดบริการ รวมทั้งสมาชิกชุมชน ผู้น�าชุมชนและผู้น�าองค์กรด้านสตรี 

√  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ ที่มีบทบาทหรือมีผลประโยชน์ในการท�างานแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อผู้หญิงและ 
เด็กหญิง 

ประเมินปัจจัยเอื้อประโยชน์ที่มีอยู่
√  ระบุว่ามีขอบเขตทางกฎหมายที่มีอยู่รวมทั้งช่องว่างทางกฎหมายในด้านความคุ้มครองผู้หญิงและส่งเสริมให้มีการ

จัดบริการสังคมที่ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ และมีจริยธรรม และยังมีช่องว่างอยู่ที่ไหน
√  ระบุหานโยบายและแนวปฏิบัติ ไม่ว่าจะเป็นนโยบายด้านบริการสังคมที่มีให้เฉพาะเรื่องความรุนแรงต่อผู้หญิง และ

เมื่อมีการเชื่อมโยงกับนโยบายระดับชาติ และประเมินว่านโยบายด้านบริการสังคมส�าหรับผู้หญิงที่ประสบกับความ
รุนแรงมีการบูรณาการในขอบเขตบริการสังคมที่มีอยู่อย่างไร ค้นหาแผน ขั้นตอนพิธีการ และขอบเขตแนวทาง
ต่างๆ ด้านบริการสังคมที่มีอยู่ ระดับของการน�าไปปฏิบัติของนโยบาย แผนงาน และขั้นตอนพิธีการ รวมทั้งช่องว่าง 
ปัญหาที่สะสมเป็นอุปสรรคในการเข้าถึงบริการโดยคนกลุ่มย่อย (sub-groups)

√  ระบุหาทรัพยากรและเงินทุนที่มีอยู่และข้อก�าหนดขั้นต�่าสุดส�าหรับการจัดท�าบริการเหล่านั้นให้ได้ผล (เช่น  
งบประมาณด้านบริการสังคม โครงการพื้นฐานและสถานที่) อะไรคือความพร้อมมูลของผลิตภัณฑ์สินค้าและ
เทคโนโลยีที่จะประกันความลับ ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย หากยังไม่มีข้อก�าหนดขั้นต�่า ให้ปรึกษากับ
องค์กรที่ให้บริการเช่นนั้นอยู่ในปัจจุบัน และหน่วยงานที่ให้ทุนองค์กรเหล่านั้น รวมถึงต้นทุนที่แท้จริง (true costs) 
ของการให้บริการและการจัดสรรหาทรัพยากรที่ต้องการเพิ่มเติม และแหล่งเงินทุน

√  ระบุศักยภาพของก�าลังแรงงานในปัจจุบันและแนวทางการพัฒนาและการอบรม ในงานบริการสังคม ประกอบ
ด้วย การฝึกอบรมเบื้องต้น (initial training) การศึกษาต่อเนื่อง (continuing education) และการอบรมในการท�างาน 
(in-service training) การสร้างทีมงานข้ามภาคส่วน และการนิเทศงานและการเป็นพี่เลี้ยง (mentoring) ให้ก�าลัง
แรงงานในงานบริการสังคม 

√  ระบุกลไกระบบจัดการ การควบคุมดูแล และความพร้อมรับผิดตามขอบเขตหน้าที่ที่มีอยู่ ไม่ว่าจะเป็นกลไกการ
ประสานงานระดับสถาบันที่มีอยู่ในระดับชาติหรือระดับภูมิภาค วิธีการท�างาน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีอยู่และ 
ผู้ที่ควรจะเข้าร่วม ให้ค้นหากลุ่มคนที่มีความเสี่ยงต่อความรุนแรงและหาวิธีที่จะให้ตัวแทนของกลุ่มเหล่านี้เข้าร่วม 
(เช่น คนพิการ) ค้นหากระบวนการต่างๆ ที่จะท�าให้องค์กรและสถาบันต้องรับผิดชอบตามขอบเขตหน้าที่ 
ของตน

√  ค้นหาว่าอะไรคือความสามารถของงานบริการสังคมในการก�ากับดูแลและประเมินงานให้บริการ มีระบบ
สารสนเทศพร้อมอยู่หรือไม่ มีความเป็นไปได้ไหมที่ได้จะมีเสียงสะท้อนกลับจากผู้รับบริการและการประเมินโดย 
ผู้ใช้ และวิธีการอื่นๆ ที่สามารถติดตาม (track) คุณภาพของบริการได้
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2. จัดการประเมินงาน 

ส�ารวจบริการจ�าเป็นที่ด้านสังคมที่มีอยู่ ในแง่ของความพร้อมให้บริการ การเข้าถึง การตอบสนอง การปรับให้เหมาะสม 
สอดคล้อง วิเคราะห์คุณภาพและช่องว่างที่มีอยู่
√  มีบริการสังคมอะไรอยู่แล้วบ้างส�าหรับผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรง
√  หน่วยงานใดเป็นผู้ให้บริการเหล่านี้ (รัฐบาล องค์กรพัฒนาเอกชน หรืออื่นๆ)
√  พื้นที่ใดที่ให้บริการหนาแน่น และมีช่องว่างอะไร 
√  บริการเหล่านี้ได้รับงบประมาณอย่างไรและต้นทุนในการให้บริการผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรงเป็นเท่าไร 
√  ระดับคุณภาพและประสบการณ์ของผู้ใช้บริการเป็นอย่างไร
√  ใครสามารถเข้าถึงบริการได้ และใครเข้าถึงไม่ได้ 
√  มีการให้บริการอะไรในสถานบริการแบบไหน (เช่น ศูนย์ฉุกเฉิน ศูนย์บริการครบวงจร คลินิกและโรงพยาบาล 

สถานพักพิง ศูนย์ให้ค�าปรึกษาทางกฎหมายเพื่อผู้หญิง (women’s advocacy centres) สถานท่ีเคารพทางศาสนา 
√  สถานบริการชนิดไหนที่ดูแลเรื่องความปลอดภัยด้วย (เช่น มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยหรือมีเจ้าหน้าที่ต�ารวจ

อยู่ด้วย) และมีการรักษาความลับ (เช่น ใช้นามแฝงส�าหรับผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรงเป็นหมายเลขผู้ใช้
บริการหรือนามแฝง มีนโยบายเรื่องการรักษาความลับ เช่น ไม่เปิดเผยสถานที่ให้บริการ) 

3. การพัฒนาและค�านวณต้นทุน

แผนการน�าไปปฏิบัติ

กลั่นกรองเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของงานบริการสังคม 
√  เน้นหลักการบริการที่มีผู้เสียหายเป็นศูนย์กลาง ยอมรับว่าความรุนแรงต่อผู้หญิงเป็นปัญหาสังคมที่เกิดจากความ 

ไม่เท่าเทียมกันเชิงขนบประเพณีของชายและหญิง และความพยายามของผู้ชายที่จะรักษาอ�านาจและการควบคุม
เหนือผู้หญิง แม้ว่าการใช้สิ่งมึนเมาอาจเป็นปัจจัยท�าให้ปัญหาร้ายแรงขึ้น แต่ประเด็นนี้หรือการนอกใจในสมรสหรือ
การที่ฝ่ายผู้หญิงเลือกที่จะมีเล่นบทบาทตามธรรมเนียม ประเพณีด้านเพศสภาพ ก็ไม่อาจใช้เป็นเหตุผลที่จะกระท�า
ความรุนแรงได้ แนวทางที่มีผู้เสียหายเป็นศูนย์กลางยอมรับว่าจะต้อง ไม่มีการต�าหนิผู้เสียหายส�าหรับความรุนแรง
ที่เกิดขึ้น 

การพิจารณาด้านขอบเขตการบัญญัติกฎหมายหรือนโยบายเฉพาะสามารถที่จะสร้างสิ่งแวดล้อมที่เป็นมิตรในการจัดท�า
บริการสังคมที่จ�าเป็นได้
√  กฎหมายและ/หรือนโยบายต่างๆ ที่ระบุขอบเขตบริการทางสังคมอย่างรอบด้านที่จะแก้ไขผลกระทบทางกาย จิตใจ 

เศรษฐกิจ สังคมและสุขภาพจิต จากความรุนแรงในรูปแบบต่างๆ และหน้าที่ของผู้ให้บริการทางสังคมที่จะต้อง
ให้บริการที่รอบด้านกับผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรง โดยค�านึงถึงสิทธิของผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความ
รนุแรงทีจ่ะได้รบัความปลอดภัยและความช่วยเหลอื โดยมกีารรกัษาความลบัและการป้องกนัการตกเป็นผู้เสียหายซ�า้ 

√  การบัญญัติกฎหมายไม่ควรก�าหนดให้มีอาณัติในการรายงานคดีที่เกี่ยวกับผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรง 
ที่เป็นผู้ใหญ่ และควรห้ามการเปิดเผยข้อมูลคดีเฉพาะให้กับหน่วยงานของรัฐ โดยไม่มีความยินยอมโดยแจ้งให้ 
รับทราบผลกระทบ (informed consent) พร้อมทุกประการ 

√  การออกกฎหมายที่ก�าหนดให้หน่วยงานหนึ่งหรือหลายหน่วยงานรับผิดชอบบริการต่อผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจาก
ความรุนแรง และมีการวางบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจน ให้อ�านาจในการประสานความร่วมมือ ในการน�าไปปฏิบัติ 
และมีกลไกที่วางไว้โดยเฉพาะในด้านเงินทุน เพื่อประกันว่าบริการเหล่านี้จะได้รับการจัดตั้ง ก�ากับดูแล และประเมินผล 
โดยผลของการก�ากับดูแลจะมีการน�าไปเผยแพร่และใช้ประโยชน์เพื่อการปรับคุณภาพการให้บริการให้ดีขึ้น 

√  บทบัญญัติทางกฎหมายควรจะรวมเรื่องการจัดตั้งหน่วยหรือแนวทางท�างานช�านาญเฉพาะผู้เชี่ยวชาญและมีความ
เป็นสหวิชาชีพ (เช่น ให้อ�านาจในการส่งต่อเพื่อรับบริการทางสังคมโดยหน่วยต�ารวจช�านาญพิเศษด้านความรุนแรง
ในครอบครัว เป็นต้น) อาณัติในเรื่องการฝึกอบรม และจัดตั้งกลไกการควบคุมดูแล (oversight mechanism)

√  นโยบายต่างๆ ควรมุ่งไปที่การบูรณาการปัญหาความรุนแรงต่อผู้หญิงและโครงการทางสังคมที่หลากหลายรูปแบบ
ไว้บริการ เช่น ในการพัฒนาด้านการเลี้ยงชีพ การเกษตร การพัฒนาธุรกิจ การศึกษา นโยบายต่างๆ ที่จัดการด้าน
แนวทางทั้งระบบในสถาน ให้บริการทางสังคม รวมทั้งการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่อ�านวยความเป็นส่วนตัวและ
การรักษาความลับ การหลีกเลี่ยงการขอให้ผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรงต้องให้ปากค�าซ�้าๆ การจัดท�า 
ขั้นตอนพิธีการว่าเมื่อไรและที่ไหนที่ผู้ให้บริการทางสังคมจะคุยเรื่องข้อมูลส่วนตัวกับผู้รับบริการได้

√  ขั้นตอนพิธีการและแนวทางที่ก�าหนดมาตรฐานบริการและจัดเตรียมระเบียบการที่ชัดเจนให้กับผู้ให้บริการทาง
สังคม ตัวอย่างเช่น ชนิดของบริการที่จัดให้ ระยะเวลาที่ผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรงจะใช้บริการได้นาน
เท่าไร ความถี่ของการพบปะพูดคุยให้ค�าปรึกษา การสนับสนุนอื่นๆ หลังจากได้รับบริการแล้ว การอบรมคนท�างาน

การพิจารณาด้านโครงสร้างพื้นฐานและวัสดุอุปกรณ์เฉพาะที่อาจช่วยให้เกิดบรรยากาศที่เอื้ออ�านวยต่อการจัดส่งบริการ
จ�าเป็นพื้นฐานให้ถึงมือผู้รับบริการ
√  โครงสร้างพื้นฐานที่ช่วยในการเข้าถึงบริการ (ด้านกายภาพ ด้านเทคนิค ด้านการเงิน ด้านภาษา) ส�าหรับผู้หญิง 

ทุกคนที่ประสบกับความรุนแรง โดยค�านึงถึงผู้หญิงที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลและพื้นที่ชนบท และผู้หญิงที่มาจากกลุ่ม 
ที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ (marginalized groups) เช่น ผู้หญิงพิการ และผู้หญิงที่มีปัญหาด้านสุขภาพจิต

√  เครื่องมือและวัสดุต่างๆ ที่จ�าเป็นส�าหรับการให้บริการอย่างครอบคลุม โดยรองรับความต้องการที่หลากหลายของ
บริการที่หลากหลาย
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3. การพัฒนาและค�านวณต้นทุน

แผนการน�าไปปฏิบัติ

√  โครงสร้างพื้นฐานที่ค�านึงถึงความปลอดภัย ความเป็นส่วนตัว การรักษาความลับ และความมีศักดิ์ศรี เช่น จัดหา
ห้องให้ค�าปรึกษาผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรงที่บุคคลภายนอกไม่ได้ยิน ห้องรอบริการที่มีความเป็น 
ส่วนตัวเพื่อป้องกันการรักษาความเป็นส่วนตัว ป้องกันข้อมูลสู่สาธารณะ เช่น พื้นที่รับรอง และตู้เก็บแฟ้มเอกสาร
คนไข้ที่แน่นหนา/ปิดล็อคได้

√  โครงสร้างพื้นฐานที่ลดความเป็นผู้เสียหายซ�้าสอง (secondary victimization) เช่น การขอให้ผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิต
จากความรุนแรงเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นซ�้าๆ หลายครั้ง

√  โครงสร้างพื้นฐานที่อ�านวยต่อการท�างานแบบสหวิชาชีพและหลากหลายหน่วยงาน (เช่น ศูนย์บริการครบวงจรที่
อยู่ในโรงพยาบาล)

การพิจารณาด้านทรัพยากรมนุษย์ รวมทั้งการอบรมและศักยภาพของก�าลังคนท�างาน ซึ่งจะช่วยเอื้อให้มีบรรยากาศที่
เป็นมิตร ในการน�าเสนอบริการจ�าเป็นพื้นฐานด้านสังคม
√  การใช้แนวทางระบบเข้าถึงแบบใกล้ชิด (systems approach) ซึ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรและทักษะตลอดทั้งองค์กร

บริการสังคม โดยการอบรมเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการสังคมทั้งหมด รวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่ช�านาญเฉพาะด้านที่ให้บริการ
โดยตรงกับผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรง

√  การใช้แนวทางแบบบูรณาการ (integrated approach) อบรมผู้ให้บริการทางสังคมที่มีอยู่แล้วในการกลั่นกรองเพื่อหา
กรณีความรุนแรงต่อผู้หญิง ในการให้ค�าปรึกษาเมื่อเป็นไปได้ และในการส่งต่อ (referrals) เพื่อไปรับบริการอย่างอื่นๆ 

√  ความพร้อมให้บริการของผู้ท�างานด้านบริการสังคมที่มีศักยภาพในการจัดบริการคุณภาพเพื่อช่วยเหลือทางจิตวิทยา
และด้านอื่นๆ แก่ผู้หญิงที่ประสบความรุนแรง 

√  การเข้าถึงบริการอย่างง่าย (ทางกายภาพ ทางเทคนิค ทางการเงิน ทางภาษา) ของบริการสังคม รวมทั้งความสามารถ
ที่จะจัดเจ้าหน้าที่ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง 365 วันต่อปี และประกันว่าจะมีเจ้าหน้าที่ในพื้นท่ีชนบทและห่างไกล 
โดยผ่านผู้เชี่ยวชาญที่ท�างานอยู่ในศูนย์บริการ (hub facilities) และมีการหมุนเวียนเจ้าหน้าท่่ี 

√  การตอบสนองอย่างเหมาะสมของผู้ให้บริการทางสังคม รวมถึงการประกันว่าเจ้าหน้าที่มีศักยภาพ ในการประเมิน
ความปลอดภัยและอันตรายต่างๆ 

√  พิจารณาให้มีผู้ให้บริการสังคมที่ช�านาญพิเศษ/ได้รับมอบหมายมาโดยเฉพาะ การคัดเลือกตามเกณฑ์ประสบการณ์ 
ความสนใจ ทักษะ ทัศนคติ และระดับของความตระหนักต่อปัญหา รับรองคุณสมบัติของผู้เชี่ยวชาญและให้ค่า
ตอบแทนอย่างเหมาะสม

√  พิจารณาให้มีทีมสหวิชาชีพ รวมทั้งในกลุ่มผู้ให้บริการทางสังคมในแบบต่างๆ และข้ามภาคส่วนงาน เช่น ผนวก
รวมผู้ให้บริการทางสังคมไว้ในการท�างานด้านดูแลสุขภาพและงานต�ารวจ เป็นต้น

√  อบรมผู้ให้บริการทางสังคมในเรื่องพลวัตของความรุนแรงต่อผู้หญิง กฎหมายที่เกี่ยวข้องที่จะใช้ก�ากับการท�างาน
ของพวกเธอและเขา รวมทั้งองค์ประกอบของอาชญากรรม หลักฐานส�าหรับด�าเนินคดีอาญา วิธีแจ้งความเรื่อง
ความรุนแรง ผู้หญิงจะขอมาตรการคุ้มครองได้หรือไม่และอย่างไร หน้าที่ของผู้ให้บริการทางสังคมในกรณีที่
เกี่ยวข้องกับเด็กหญิง นอกจากนั้น การอบรมยังควรเน้นเรื่องความรู้ ทัศนคติ และทักษะที่ตระหนักในเพศสภาพ
และมีผู้หญิงเป็นศูนย์กลาง เช่น วิธีการถามเกี่ยวกับความรุนแรง การดูแลผู้หญิงที่เปิดเผยข้อมูลของเธอ และการส่ง
ต่อผู้หญิงไปรับบริการเฉพาะทาง

√  พิจารณาจัดอบรมแบบสหวิชาชีพเมื่อเป็นไปได้ และพัฒนาการอบรมโดยความร่วมมือของผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ให้บริการด้านสังคมและสุขภาพ ตัวแทนจากกระบวนการต�ารวจและงานยุติธรรม และองค์กร
พัฒนาเอกชนด้านสิทธิสตรี

√  เพิ่มจ�านวนผู้ให้บริการทางสังคมที่เป็นผู้หญิงภายในกลุ่มคนท�างาน เพื่อประกันให้ผู้เสียหายได้เข้าถึงผู้ให้บริการที่
เป็นเพศเดียวกัน เมื่อเป็นไปได้

การพิจารณาด้านบริการจัดการงานบริการโดยเฉพาะ ซึ่งจะช่วยให้เกิดสภาพแวดล้อมที่เป็นบวกต่อการน�าเสนอบริการ
ที่จ�าเป็นทางสังคม
√  บูรณาการการท�างานกับผู้หญิงที่ประสบความรุนแรงโดยเฉพาะ ไว้ในแนวทางการท�างานขององค์กรที่ให้บริการ

ทางสังคม
√  จัดเก็บบันทึกของผู้ใช้บริการและระบบสารสนเทศอย่างปลอดภัยแน่นหนา
√  จัดระบบมาตรฐานส�าหรับการบันทึกและระบบบริหารจัดการเรื่องความรุนแรงต่อผู้หญิง ทั้งภายในหน่วยงานและ

กับหน่วยงานอื่นๆ ที่ให้บริการด้านสังคม 
√  สร้างเสริมกระบวนการส่งต่อระหว่างหน่วยงานบริการด้านสังคม
นอกจากต้นทุนที่กล่าวไปแล้ว ควรมีการพิจารณาพัฒนาแผนการน�าไปปฏิบัติที่ก�าหนดให้
√  บริการทางสังคมทั้งหมดส�าหรับผู้หญิงที่ประสบกับความรุนแรงต้องไม่มีค่าใช้จ่าย
√  มีการช่วยค่าเดินทางเพื่อไปรับบริการทางสังคมและบริการอื่นๆ ที่ผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรงไม่อาจเข้า

4. การติดตามและประเมินผล

แผนการน�าไปปฏิบัติ

ค�าแนะน�าส�าหรับกลไกการควบคุมดูแล (oversight mechanisms)
√  บูรณาการการก�ากับดูแลให้เป็นส่วนหนึ่งของการท�างานบริการทางสังคมต่อปัญหาความรุนแรงต่อผู้หญิงไว้ใน

กลไกควบคุมดูแลที่มีอยู่ร่วมกันและตามภาคส่วน (over-sight joint and sector mechanisms) ทั้งภายในและภายนอก
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ต่อจากหน้าที่แล้ว 

4. การติดตามและประเมินผล

แผนการน�าไปปฏิบัติ 

√  ส่งเสริมความร่วมมือกับองค์กรพัฒนาเอกชนด้านสิทธิสตรีที่มีประสบการณ์ในการให้บริการทางสังคมเพื่อก�ากับ
ดูแลและประเมินผลการท�างานให้บริการทางสังคม

ค�าแนะน�าส�าหรับกลไกการก�ากับดูแล (monitoring mechanisms)
√  บูรณาการการก�ากับดูแลเรื่องความรุนแรงต่อผู้หญิงในระบบบริการทางสังคมที่มีอยู่ ผ่านการบันทึกและระบบ

สารสนเทศที่เป็นมาตรฐาน โดยใช้ความระมัดระวังในเรื่องการรักษาความลับและความปลอดภัยต่อผู้เสียหาย/ 
ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรง

√  สร้างเสริมหน่วยก�ากับดูแลที่มีอยู่ให้มีอ�านาจในการก�ากับและรายงานการท�างานด้านบริการสังคมให้กับผู้หญิงที่
ประสบความรุนแรง

√  รวบรวมผลสะท้อนและการประเมินงานโดยผู้ใช้บริการ และแนวทางอื่นๆ ในการก�ากับดูแลคุณภาพของการให้
บริการ และพิจารณาว่าบริการเหล่านั้นได้ช่วยเปลี่ยนแปลงชีวิตของผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรงหรือไม่

ค�าแนะน�าส�าหรับข้อมูลเชิงคุณภาพและปริมาณ
√  อัตราแพร่หลายของปัญหาความรุนแรงต่อผู้หญิงเป็นข้อมูลเบื้องต้นและช่วยระบุรูปแบบภายในประเทศและมีการ

เปลี่ยนแปลงไป ตามช่วงเวลา โปรดดูข้อแนะน�าในตัวชี้วัดหลักของความรุนแรงต่อผู้หญิง (VAW Core Indicators) 
จากแนวทางสหประชาชาติว่าด้วยการจัดท�าสถิติเรื่องความรุนแรงต่อผู้หญิง:การส�ารวจเชิงสถิติ (UN Guidelines 
for producing statistics on violence against women: statistical surveys)

√  ข้อมูลเชิงคุณภาพและ/หรือปริมาณด้านผลกระทบของการท�างานเฉพาะงานบริการทางสังคมและผลการน�าไป
ปฏิบัติของงานบริการสังคม

√  การประเมินผลโครงการริเริ่มด้านบริการสังคมอาจจะรวมเอาตัวชี้วัดระบบบริการสังคมดังต่อไปนี้
o  สัดส่วนของหน่วยบริการทางสังคมที่มีการบันทึกไว้และมีการปรับใช้ขั้นตอนพิธีการส�าหรับการบริหารจัดการ

ทางคลินิกส�าหรับผู้หญิง/เด็กหญิงที่เป็นผู้เสียหายจากความรุนแรง
o  สัดส่วนของหน่วยบริการทางสังคมที่ได้ท�าประเมินความพร้อมในการให้บริการกับผู้หญิงและเด็กหญิงที่

ประสบความรุนแรง 
o  สัดส่วนของหน่วยบริการทางสังคมที่มีวัสดุอุปกรณฺ์หรือเครื่องมือ commodities ส�าหรับการบริหารจัดการทาง

คลินิกเพื่อผู้หญิงและเด็กหญิงที่ประสบความรุนแรง 
o  สัดส่วนของหน่วยบริการทางสังคมที่มีผู้ให้บริการอย่างน้อยหนึ่งคนที่ได้รับการอบรมให้ดูแลและส่งต่อ 

ผู้เสียหายจากความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กหญิง
o  จ�านวนของผู้ให้บริการทางสังคมที่ได้รับการอบรมให้บริหารจัดการและให้ค�าปรึกษาเกี่ยวกับการตัดหรือขลิบ

อวัยวะเพศหญิง (Female Genital Mutilation/Cutting - FGM/C management and counselling)
o  สัดส่วนของผู้หญิงที่ถูกสอบถามเกี่ยวกับความรุนแรงทางกายและทางเพศในระหว่างท่ีมาใช้บริการที่หน่วย

บริการทางสังคม 
o  สัดส่วนของผู้หญิงที่รายงานว่าได้รับความรุนแรงทางกายและ/หรือทางเพศ 
o  จ�านวนของผู้ใช้บริการที่จัดให้ 
o  ชนิดของกรณีที่ได้รับไว้ 
o  ชนิดของกรณีที่ได้รับจากการส่งต่อและสถานที่ที่ส่งต่อมาให้ 
o  จ�านวนคืนที่ผู้รับบริการพักค้างที่สถานพักพิง 
o  จ�านวน/ชนิดบริการที่ผู้ใช้บริการได้รับ 
o  จ�านวนการเยี่ยมติดตามผู้ใช้บริการที่ได้กลับไปยังชุมชนแล้ว 
o  จ�านวนกรณีส่งต่อไปรับบริการอื่นๆ 
o  จ�านวนประชาชนที่มีความพิการที่ได้รับบริการ (อาจจะขยายไปถึงจ�านวนคนจากกลุ่มที่ต้องได้รับ 

การดูแลเป็นพิเศษ เช่น กลุ่มสตรีพื้นเมืองดั้งเดิม สตรีจากชนกลุ่มน้อย)
√  ข้อมูลอื่นอาจประกอบด้วย มุมมองของผู้หญิงต่อคุณภาพของบริการที่จัดให้ และความต้องการของเธอได้รับการ

ตอบสนองหรือไม่ อุปสรรคในการเข้าถึงบริการ ความรู้ ทัศนคติ และแนวปฏิบัติของผู้ให้บริการทางสังคมในเรื่อง
ความไม่เท่าเทียมกันทางเพศสภาพ และความรุนแรงต่อผู้หญิง 

√  การพัฒนาบัตรคะแนนเพื่อประเมิน(assessment scorecard) บริการทางสังคมที่สมดุล เพื่อช่วยในการก�ากับดูแล
พัฒนาการที่เกิดขึ้นตลอดช่วงเวลา

โปรดดูค�าแนะน�าเรื่อง “การพัฒนาตัวชี้วัดจากความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กหญิง บทสรุปด้านตัวชี้วัดในการก�ากับดูแล
และประเมินผล” (Guidance on developing indicators from Violence against Women and Girls: A Compendium of 
Monitoring and Evaluation Indicators) 

5. วงจรการทบทวนและปรับ

แผนการน�าไปปฏิบัติ 

√  ระบุสิ่งขัดขวาง/อุปสรรคในการบริการทางสังคมและบทเรียนที่ได้รับจากการก�ากับดูแลและประเมินผล 
√  น�าเข้าข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ผู้ให้บริการทางสังคมที่เข้าใจปัญหาและได้รับการอบรมแล้ว และ 

ผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรง 
√  สอดแทรกแนวปฏิบัติที่ดีและบทเรียนเพื่อน�าไปปรับปรุงการให้บริการ
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แหล่งข้อมูลที่พร้อมให้บริการ

UN Women, หลักสตูรและข้อมลูในศูนย์ความรู้เสมอืนจรงิว่าด้วยการยติุ
ความรุนแรงต่อผู้หญิง (Virtual Knowledge Centre to End Violence 
against Women) หาดูได้ที่ http://www.endvaw now.org/andhttp://
www.endvawnow.org/en/modules/view/15-shelter.html

Away From Violence: Guidelines for Setting Up and Running A 
Women’s Refuge (ก้าวข้ามความรุนแรง:แนวทางส�าหรับการจัดต้ัง
และด�าเนินการสถานพักพิงเพื่อผู้หญิง), 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 (ศนูย์เพือ่ความเป็นเลิศในการดูแลเดก็ในสก็อตแลนด์, 
ก้าวไปข้างหน้า:การด�าเนินการตามแนวทางเพือ่การดแูลเดก็ทางเลอืก 
ค.ศ. 2012), 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 (ศูนย์
ไต่สวนทางสขุภาพและสาระสมัพนัธ์ (2012): แนวทางด้านจรยิธรรม
เพือ่ให้ค�าปรกึษาแก่ผูห้ญงิทีป่ระสบความรนุแรงในครอบครวั). India.

Department of Social Development, Republic of South Africa (2008): 
‘Shelters for Victims of Domestic Violence’ Minimum Standards 
for Service Delivery in Victim Empowerment). (ส�านักงานเพื่อการ
พฒันาสงัคม, สาธารณรฐัแอฟรกิาใต้ (2008): บ้านพกัส�าหรบัผูเ้สียหาย
จากความรุนแรงในครอบครัว” ในมาตรฐานขั้นต�่าส�าหรับการจัดหา
บริการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพให้ผู้เสียหาย 

Establishing Gender-based Violence Standard Operating Procedures 
(SOPs) for multisectoral and inter-organ-isational prevention and 
response to gender-based violence in humanitarian settings, (การ
จัดท�ามาตรฐานวิธีปฏิบัติงานเพื่อรับมือกับความรุนแรงที่มีฐานทาง
เพศสภาพส�าหรับงานป้องกันและรับมือแบบพหุภาคีและระหว่าง  
หน่วยงานต่อปัญหาความรุนแรงที่มีฐานทางเพศสภาพใน บริบท
มนุษยธรรม http://gbvaor.net/wp-content/uploads/ sites/3/2012/10/
Establishing-Gender-based-Standard-OperatingProcedures-
SOPs-for-Multi-sectoral-and-Interorganisational-Prevention-and-
Response-to-Genderbased-Violence-in-Humani-tarian-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 (มาตรฐานและบริการในวิสัยทัศน์
เพ่ือบรกิารส�าหรบัเดก็และเยาวชนทีไ่ด้รบัผลกระทบจากความรนุแรง
ในครอบครัว). (หน้า 13)

Example organizational policy: Women’s Health West, “Developing 
a gender equity and/or preven-tion of violence against women 
organisational policy:A sample policy tool” (นโยบายองค์กรตวัอย่าง: 
“การพัฒนานโยบายระดับองค์กรด้านความเสมอภาคทางเพศสภาพ 
และ/หรอืการป้องกนัความรนุแรงต่อผูห้ญงิ ตวัอย่างของเครือ่งมอืด้าน
นโยบาย”), http://pvawhub.whwest. org.au/wordpress/wp-content/
uploads/2016/01/ Gender-Equity-and-Preventing-Violence-Against-
Women- Organisational-Policy-Tool.pdf

Council of Europe, “Combating violence against women: minimum 
standards for support services (สภาแห่งยุโรป, การแก้ไขปัญหาความ
รุนแรงต่อผูห้ญิง: มาตรฐานขัน้ต�า่เพือ่บริการช่วยเหลือ”, http://www.
coe.int/t/dg2/equality/domesticviolence campaign/Source/EG-VAW-
CONF(2007)Study%20rev.en. pdf

DFID, “Guidance Note 2: A Practical Guide on Community 
Programming on Violence against Women and Girls (ข้อแนะน�า
หมายเลขสอง: แนวทางปฏิบัติส�าหรับโครงการชุมชนว่าด้วยความ
รุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กหญิง)”, https://static1.squarespace.com/
static/536c4ee8e4b0b60bc6ca7c74/t/54ec6773e4b0440df7b25
bc3/1424779123002/DFID+VAWG+Guidance+2.pdf

โครงการ Nabilan ได้พัฒนาเคร่ืองมือจ�านวนหนึ่ง ร่วมกับภาคีประชา
สงัคมและรฐับาลประเทศตมิอร์เลสเต Timor-Leste แต่เครือ่งมอืเหล่า
นี้ยังไม่มีออนไลน์

 1)  เครื่องมือประเมินการบริหารจัดการคดี (Case Management 
Assessment Tool) – เพื่อประเมินคุณภาพของบริการที่ให้กับผู้ใช้  
มรีายการตรวจสอบทีท่บทวนการจดัเก็บแฟ้มข้อมลูของผูใ้ช้บรกิาร
และคุณภาพของการบันทึกข้อมูลนั้น

 2) เคร่ืองมือส�าหรับการบรูณาการ (Reintegration Tool) – รายการตรวจ
สอบทีช่่วยในการตัดสนิใจว่าผูใ้ช้บรกิารนัน้พร้อมจะกลบัไปใช้ชวีติ
ในชุมชนหรือยัง สถานการณ์ในชุมชน และเมื่อไรท่ีพร้อมจะปิด
กรณี เครื่องมือนี้รวมเอาความเป็นไปได้ที่จะจัดล�าดับ /ให้คะแนน
กบัสถานการณ์ของผูใ้ช้บรกิารในช่วงระยะเวลาหนึง่ เพือ่ตรวจตาม
ความเปลีย่นแปลงทีเ่กิดขึน้ เครือ่งมอืได้รับการออกแบบมาเพือ่ช่วย
คนท�างานให้มุ่งเป้าไปที่ประเด็นส�าคัญในการเยี่ยมติดตามที่บ้าน  
ในการบันทึกข้อสังเกตและความช่วยเหลือที่ให้ แผนส�าหรับการ 
ช่วยเหลือต่อในอนาคต และอาจจะน�าไปสาธิตให้เห็นการ
เปลีย่นแปลงในสถานการณ์ของผูร้บับรกิารหลงัจากระยะเวลาหนึง่

 3)  เครือ่งมือประเมนิสถานะทางจติวิทยาสังคมของผูร้บับรกิาร (Client 
Psycho-Social Status Tool) – และเครื่องมือที่ใช้การสังเกตท่ีจะ 
ช่วยให้คนท�างานสังเกตได้อย่างรอบคอบมากขึ้นและสามารถ
บันทึกสถานการณ์ของผู ้รับบริการ และปรับบริการที่ให้ตา 
มข้อสงัเกตเหล่านี ้เหตผุลหนึง่ทีม่กีารพฒันาเครือ่งมอืนีม้าคอืเพือ่
ช่วยให้สถานพักพิงต่างๆ ระบุความก้าวหน้าในสถานการณ์ของ
ผูร้บับรกิารแต่ละคนทีม่าพกัอาศยัอยูใ่นสถานพกัพงิเป็นระยะเวลา
นาน (บางครั้งถึงสองปี)

 4)  มาตรฐานขั้นตอนปฏิบัติงานเพื่อบริหารจัดการและส่งต่อกรณี 

(Standard Operating Procedures on Case Management and Referral) 
– เอกสารนี้ก�าหนดบทบาทและภาระหน้าที่ของผู้ท�างานหลักใน 
“เส้นทางส่งต่อ (referral pathway)” และมีเครื่องมือที่ใช้ได้ง่ายใน
ภาคผนวกส�าหรับผู้ให้บริการ รวมทั้ง ชุดค�าถามเกี่ยวกับความเสี่ยง
และความปลอดภัย แบบฟอร์มส่งต่อ (Referral Form) แบบฟอร์ม
ความยินยอมให้ใช้ข้อมูล (Consent to Release Information Form) 
แบบฟอร์มแรกรบั (Intake Form) แนวทางส�าหรบัการจดัประชุมเพ่ือ
บริหารจัดการคดี (Case Management meeting) แบบฟอร์มส�าหรับ
การจัดท�าแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ส�าหรับผู้ใช้บริการ และ
รายการตรวจสอบส�านวนคดีของผู้ใช้บริการ (Case File checklist)

เพือ่ช่วยให้ผู้จัดบริการระบหุากลุม่ประชาชนทีอ่าจจะมีความพกิาร อาจมี
การน�า “ค�าถามของกลุม่วอชงิตนั (Washington Group Questions)” มา
ใช้ ค�าอธบิายและลงิก์เพิม่เติมสามารถหาดไูด้ที ่http:// www.cbm.org/
Disaggregation-by-Disability-A-way-forward--498229.php
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ภาคผนวก 4

รายการตรวจสอบส�าหรับการพิจารณากระบวนการน�าไปปฏิบัติเพื่อการประสานงานและการบริหารการประสานงาน 

ขั้นตอนการปฏิบัติ ข้อพิจารณา 

1.  ระบุหน่วยงานที่รับผิดชอบ

การน�าไปปฏิบัติ 

√  ควรสะท้อนหน่วยงาน/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่จะเป็นส่วนหนึ่งของการท�างานแบบสอดประสานความร่วมมือ 
√  ความเป็นผู้น�าของตัวแทนทางกฎหมายของผู้เสียหาย (victim advocates)

2.  จัดท�าการประเมิน √  ปัจจัยเอื้อประโยชน์ที่มีอยู่ในปัจจุบัน
o ตรวจดูว่ามีขอบเขตทางกฎหมายที่ครบถ้วนอยู่แล้วหรือไม่ ซึ่งมีแนวทางที่ค�านึงถึงผู้เสียหายเป็นศูนย์กลาง 

และมีมาตรฐานด้านสิทธิมนุษยชน และรวมเอาขอบเขตทางกฎหมายส�าหรับการประสานงานที่ได้มาจาก 
แนวปฏิบัติที่ดีด้วย

o ตรวจดูว่ามีนโยบายและแนวปฏิบัติใดที่มีความตระหนักในเพศสภาพ รวมทั้งรับเอานโยบายที่ระบุและมุ่งแก้ไข
อุปสรรคของการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ

o ตรวจดูว่ามีทรัพยากรและเงินทุนที่พอเพียงและยั่งยืนอยู่ในระดับชาติและระดับท้องถิ่น เพื่อประสานงานกับ
งานด้านก�าหนดนโยบายและการจัดท�าบริการจ�าเป็นพื้นฐาน 

o ตรวจดูว่ามีข้อก�าหนดอยู่แล้วส�าหรับการอบรมและพัฒนาก�าลังแรงงานอย่างสม�่าเสมอ โดยอยู่บนแนวปฏิบัติ 
ที่ดีในด้านการประสานงานเพื่อจัดบริการจ�าเป็นพื้นฐานในทุกระดับ

o ตรวจดูว่ามีมาตรฐานด้านการติดตามและการประเมินผลอยู่แล้ว ที่มีวิธีการ ปัจจัยส�าหรับตรวจวัด ตารางการ
ท�างานเพื่อเก็บและรายงานข้อมูล และข้อมูลที่ได้มามีการวิเคราะห์และเผยแพร่เพื่อให้เกิดการปรับปรุงบริการ

√  ระบุและสร้างเสริมจากความพยายามในการประสานความร่วมมือที่มีอยู่ในขณะนั้น 
√  ระบุขอบเขตทางกฎหมายและนโยบายส�าหรับการประสานความร่วมมือที่อยู่บนฐานของแนวปฏิบัติที่ดี 

3.  การพัฒนาและก�าหนดต้นทุน

แผนการน�าไปปฏิบัติ

√  ระบุภารกิจส�าหรับการประสานงาน – จัดท�านโยบายและขั้นตอนพิธีการ และ/หรือ การร่วมมือกันท�างานรายคดี 
เช่น นโยบายการรักษาความลับ 

√  สร้างนโยบาย ขั้นตอนพิธีการ บันทึกข้อตกลง (MOUs) ซึ่ง 
o  ก�าหนดให้มีความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆ ในการรับมือกับความรุนแรงต่อผู้หญิง 
o  ก�าหนดให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันอย่างเหมาะสม 
o  ห้ามมิให้มีการรายงานคดีแต่ละบุคคลโดยไม่มีอ�านาจ ยกเว้นในกรณีที่มีอันตรายเฉพาะหน้า กรณีผู้เสียหาย 

ที่เป็นเด็ก หรือผู้เสียหายที่มีความเปราะบางเป็นพิเศษ
√  ก�าหนดผู้น�าส�าหรับงานแก้ไขปัญหาอย่างเชื่อมโยงและครอบคลุม 
√  ก�าหนดว่าจะมีการประชุมหรือไม่และเมื่อไร 
√  จัดอบรมอย่างต่อเนื่องตามแผนงานร่วมกัน 
√  ตกลงเรื่องเป้าหมายขั้นปฐมภูมิ (primary goals) – ความปลอดภัยของผู้เสียหาย ความพร้อมรับผิดของผู้กระท�าผิด 

ความพร้อมรับผิดตามขอบเขตหน้าที่ของหน่วยงานที่ท�างาน
√  ตกลงให้สถาบันของรัฐมีหน้าที่รายงานกรณีความรุนแรง ไม่ยกภาระให้กับผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรง
√  รับรองมาตรฐานเฉพาะเด็กหญิง 
√  หลีกเลี่ยงการให้บริการซ�้าซ้อนอย่างไม่จ�าเป็น 
√  ใช้การประเมินความเสี่ยงในทุกขั้นตอนของการท�างาน 
√  ทบทวนกรณีที่ถุูกละเมิดโดยทีมสหวิชาชีพ – หน่วยงานที่ท�างานร่วมกันเพื่อปรับปรุงการท�างานในกรณีเฉพาะ
√  ทบทวนอัตราความเสี่ยงต่อชีวิต (Fatality team review) – วิเคราะห์กรณีฆาตกรรมจากความรุนแรงในครอบครัว

เพื่อน�าไปปรับปรุงการท�างาน การให้บริการ และความร่วมมือกันเพื่อป้องกันการเกิดเหตุถึงชีวิตอีกในอนาคต
√  ตกลงกันในหลักการที่มีผู้เสียหายเป็นศูนย์กลาง ผู้เสียหายไม่ได้เป็นผู้รับผิดชอบต่อความรุนแรงและผู้เสียหาย 

ไม่สามารถยุติมันได้
√  ตกลงในสาเหตุรากเหง้าของปัญหาความรุนแรงว่าเป็นเรื่องของอ�านาจและการควบคุม 
√  นิยามบทบาทของหน่วยงานที่เข้ามามีส่วนร่วม 
√  รับรองระเบียบว่าด้วยการท�างานอย่างมีจรรยาบรรณ (ethical conduct) และน�าไปบังคับใช้กับเจ้าหน้าที่และ 

อาสาสมัครของหน่วยงานที่เข้าร่วม 
√  สร้างและบังคับใช้ขั้นตอนพิธีการในการรวบรวม เก็บรักษา และอนุญาตให้ใช้ข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคล
√  ประกันว่าการท�างานอย่างสอดประสานจะค�านึงถึงความต้องการที่หลากหลายของผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความ

รุนแรง เช่น เด็กหญิง ผู้ใหญ่สูงอายุ คนพิการ กลุ่มที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ ชนกลุ่มน้อย และกลุ่มเปราะบาง
และกลุ่มเลี่ยงอื่นๆ 

√  ปรับกลยุทธ์เฉพาะประเด็นปัญหาที่กลุ่มเป้าหมายต่างๆ ได้ประสบมา 
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4  การติดตามและการประเมิน

ผลการน�าไปปฏิบัติ 

√  ติดตามและใช้ข้อมูลร่วมกัน 
√  ประเมินผลโดยผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรงและตัวแทนทางกฎหมายของพวกเธอ 
√  ท�าการตรวจสอบภายในและภายนอกเพื่อประกับความพร้อมรับผิดตามขอบเขตหน้าที่ของหน่วยงาน 
√  ติดตามกรณีต่างๆ เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นและน�าไปปรับปรุงการท�างานตอบสนองรวมทั้งทบทวน

ความเสี่ยงต่อชีวิต (fatality review)
√  สร้างระบบติดตามระหว่างหน่วยงาน (inter-agency tracking systems) 
√  ใช้เทคโนโลยีพื้นฐานส�าหรับการบันทึกและการรายงานทั้งหมด 
√  ก�าหนดให้แต่ละหน่วยงานเก็บรักษาข้อมูลเรื่องการก�ากับดูแลและการประเมินผล  
√  ขอความยินยอมจากผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรงที่จะบันทึกข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลของพวกเธอ 
√  จัดท�าข้อมูลที่เป็นนิรนามเพื่อวัตถุประสงค์ในการก�ากับดูแลและประเมินผล 
√  วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อระบุความเสี่ยงของกลุ่มเฉพาะ 
√  รับรองกระบวนการที่จะค้นหาผลกระทบที่ไม่คาดหวังจากการท�างานตอบสนองปัญหาความรุนแรง

5.  ทบทวนวงจรและปรับ

แผนการน�าไปปฏิบัติ

√  ค้นหาสิ่งขัดขวางการประสานความร่วมมือให้ประสบผลส�าเร็จ และทางแก้ไขอุปสรรคนั้น 
√  จัดอบรมสม�่าเสมอและต่อเนื่องเพื่อประกันว่าจะมีการผสานความรู้ใหม่ๆ และแนวปฏิบัติที่ดีไว้ในการท�างานเพื่อ

ตอบสนองต่อปัญหาความรุนแรงต่อผู้หญิง 
√  สอดแทรกบทเรียนจากการท�างานในนโยบายและแนวปฏิบัติส�าหรับอนาคต 
√  ระบุแนวปฏิบัติที่ดีและบทเรียนจากการท�างาน 
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