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กิตติกรรมประกาศ

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

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

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

แนะน�ำชุดบริกำร
ที่จ�ำเป็น
1.1

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

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

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

1.2

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

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

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

1.3

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

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

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

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

1.4

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

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

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

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

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

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

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

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

12
หมวดที่ 1 | บทที่ 2

คุ้มครอง ด�ำเนินคดี ลงโทษ และ ชดเชยและชดใช้ค่าเสียหาย
ลั ก ษณะความเป็ น ผู ้ น� ำ ที่ เ ข้ ม แข็ ง ในทุ ก ระดั บ และการ
พันธสัญญาที่มีต่อหลักการชี้แนะ คุณลักษณะร่วม และการ
พัฒนาและการน�ำองค์ประกอบพื้นฐานที่ชัดเจนไปปฏิบัติถือ

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

2.1

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

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

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

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

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

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

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

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

ความรับผิดของผูก้ ระท�ำผิด (Perpetrator accountability)

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

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

2.2

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

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

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

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

แนวทาง

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

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

การปรับให้เหมาะสม (Adaptability)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.3

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

ความสามารถในการให้บริการจ�ำเป็นพื้นฐานที่มีคุณภาพอย่าง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการตอบสนองต่อปัญหา
ความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กหญิง

บทบัญญัติของกฎหมายและกรอบกฎหมายที่ครอบคลุม
(Comprehensive legislation and legal frameworks)

การฝึกอบรมและการพัฒนาบุคลากร
(Training and workforce development)

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

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

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

ทรัพยากรและการเงิน (Resources and financing)

ทรัพยากรและการเงินเป็นสิ่งจ�ำเป็นส�ำหรับสร้างและรักษา
ให้แต่ละภาคงานหรือระบบประสานงานที่มีศักยภาพและ

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

การติดตามและประเมินผล (Monitoring and evaluation)

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

นโยบายและแนวปฏิบัติที่ละเอียดอ่อนทางเพศสภาพ
(Gender sensitive policies and practices)

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

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

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

คุณลักษณะร่วม
(Common Characteristies)

หลักการ
(Principles)

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

ความเหมาะสมต่อวัยและความละเอียด
อ่อนเชิงวัฒนธรรม
การแสดงความรับผิดชอบของ
ผู้กระท�ำผิด

ความพร้อมให้บริการ

การเข้าถึงได้

การปรับให้เหมาะสม

ความเหมาะสม

ให้ความส�ำคัญกับความปลอดภัย

ความยินยอมภายหลังการได้รับการบอกกล่าวและการรักษา
ความลับ
การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

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

4.
5.
6.

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

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

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

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

องค์ประกอบ
พื้นฐาน

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

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

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

เครื่องมือและทรัพยากร
Special Rapporteur on violence against women (รายงานต่างๆ
ของผู้แทนพิเศษเรื่องความรุนแรงต่อผู้หญิง) ที่กล่าวถึงสาเหตุและ
ผลที่เกิดขึ้น – ค้นดูได้ที่ www.ohchr.org/EN/Issues?Women?SR
Women? Pages? SRWomenIndex.aspx.
United Nations, Secretary-General’s In-depth Study on Violence
against Women (รายงานเชิงลึกของเลขาธิการสหประชาชาติวา่ ด้วย
ความรุนแรงต่อผู้หญิง) ค้นดูได้ที่ www.un.org/womenwatch/daw/
vaw/SGstudyvaw.htm.
UN Women, Progress of the World’s Women: In Pursuit of
Justice: 2011-2012 (ความก้าวหน้าของผู้หญิงแห่งโลก เพื่อติดตาม
การเข้าถึงความยุติธรรม) ค้นดูได้ท่ี www.progress.unwomen.org/
pdfs?EN-Report-Progress.pdf.
UN Women, Handbook for National Action Plans on Violence
against Women (คู่มือการวางแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วย
ความรุนแรงต่อผู้หญิง) ค้นดูได้ที่ www.un.org/womenwatch/daw/
handbook-for-nap-on-vaw.pdf.
UN Women, Handbook for Legislation on Violence against
Women (คู่มือบทบัญญัติของกฎหมายเกี่ยวกับความรุนแรงต่อ
ผูห้ ญิง) ค้นดูได้ที่ www.un.org/women-watch/daw/vaw/handbook/
Handbook%20for%20legislation%20on%20violence%20
against%20 women.pdf.
UN Women, Knowledge Centre to End Violence against Women
(หลักสูตรและข้อมูลต่างๆ ในศูนย์ความรูว้ า่ ด้วยการยุตคิ วามรุนแรง
ต่อผู้หญิง) ค้นดูได้ที่ www.endvawnow.org.
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ต่อเด็กหญิงและผู้หญิง
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หมวดที่ 1
ภาพรวมและ
บทแนะน�ำ

หมวดที่ 2
สุขภาพ

หมวดที่ 3
งานยุติธรรมและ
กิจการต�ำรวจ

หมวดที่ 4
บริการทางสังคม

หมวดที่ 5
การประสานงาน
และการบริหารการ
ประสานงาน

หมวดที่ 6
แนวทาง
การน�ำไปปฏิบัติ

บทที่ 1 :
บทน�ำและชุดบริการ
ที่จ�ำเป็น

บทที่ 1 :
บทน�ำบริการด้านสุขภาพ
ที่จ�ำเป็น

บทที่ 1 :
บทน�ำบริการด้านงาน
ยุติธรรมและกิจการต�ำรวจ
ที่จ�ำเป็น

บทที่ 1 :
บทน�ำบริการด้านสังคม
ที่จ�ำเป็น

บทที่ 1 :
บทน�ำการประสานงาน
และการปฏิบัติการบริหาร
ที่จ�ำเป็น

บทที่ 1 :
บทน�ำแนวทางการน�ำไป
ปฏิบัติ

บทที่ 2 :
กรอบการด�ำเนินงาน
ส�ำหรับชุดการบริการที่
จ�ำเป็น

บทที่ 2 :
กรอบการด�ำเนินงาน
ส�ำหรับชุดการบริการที่
จ�ำเป็น

บทที่ 2 :
กรอบการด�ำเนินงาน
ส�ำหรับชุดการบริการที่
จ�ำเป็น

บทที่ 2 :
แนวทาง
การน�ำไปปฏิบัติ
ส่วนที่ 1 : สภาพแวดล้อมที่
เอื้ออ�ำนวยต่อการ
น�ำไปปฏิบัติ

1.1 บทน�ำ
1.2 บริบท
1.3 วัตถุประสงค์
และขอบเขต
1.4 ภาษาและ
อภิธานศัพท์

บทที่ 2 :
หลักการร่วม คุณลักษณะ
และ องค์ประกอบพื้นฐาน

1.1 บทน�ำ
1.2 วัตถุประสงค์
และขอบเขต
1.3 ภาษาและ
อภิธานศัพท์

บทที่ 2 :
กรอบการด�ำเนินงาน
ส�ำหรับชุดการบริการที่
จ�ำเป็น

1.1 บทน�ำ
1.2 วัตถุประสงค์
และขอบเขต
1.3 ภาษาและ
อภิธานศัพท์

1.1 บทน�ำ
1.2 วัตถุประสงค์
และขอบเขต
1.3 ภาษาและ
อภิธานศัพท์

1.1 บทน�ำ
1.2 วัตถุประสงค์
และขอบเขต
1.3 ภาษาและ
อภิธานศัพท์

2.1 หลักการ
2.2 คุณลักษณะร่วม
2.1 กรอบการด�ำเนิน 2.1 กรอบการด�ำเนิน 2.1 กรอบการด�ำเนิน 2.1 กรอบการด�ำเนิน
ของบริการที่จ�ำเป็น
งานโดยรวม
งานโดยรวม
งานโดยรวม
งานโดยรวม
ที่มีคุณภาพ
2.2 ลักษณะเฉพาะของ 2.2 ลักษณะเฉพาะของ 2.2 ลักษณะเฉพาะของ
2.3 องค์ประกอบ
กรอบการด�ำเนิน
กรอบการด�ำเนิน
กรอบการด�ำเนิน
พื้นฐาน
งานบริการด้าน
งานบริการด้าน
งานบริการด้าน
สุขภาพที่จ�ำเป็น
ด้านความยุติธรรม
สังคมที่จ�ำเป็น
และกิจการต�ำรวจที่
จ�ำเป็น

บทที่ 3 :
วิธีการใช้เครื่องมือ

3.1 กรอบการด�ำเนิน
งานตามแนวทาง
การบริการที่จ�ำเป็น

บทที่ 4:
เครื่องมือและทรัพยากร

บทที่ 3 :
แนวทางการให้บริการด้าน
สุขภาพที่จ�ำเป็น

บทที่ 4:
เครื่องมือและทรัพยากร

บทที่ 3 :
แนวทางการให้บริการด้าน
งานยุติธรรมและกิจการ
ต�ำรวจที่จ�ำเป็น

บทที่ 3 :
แนวทางการให้บริการด้าน
สังคมที่จ�ำเป็น

บทที่ 4:
เครื่องมือและทรัพยากร

บทที่ 4:
เครื่องมือและทรัพยากร

1.1 บทน�ำ
1.2 บริบท
1.2 วัตถุประสงค์
และขอบเขต
1.4 โครงสร้างโดยรวม
ของแนวทางการน�ำ
ไปปฏิบัติ
1.5 ภาษาและ
อภิธานศัพท์

1. ขอบเขตการตรา
กฎหมายและกรอบ
การด�ำเนินการทาง
กฎหมายที่ครอบคลุม
2. นโยบายและ
แนวปฏิบัติที่
ตระหนักใน
เพศสภาพ
3. ทรัพยากร
และการเงิน
4. การฝึกอบรมและ
พัฒนาศักยภาพ
5. การบริหารจัดการ
การก�ำกับดูแล และ
ส�ำนึกรับผิดชอบ
6. การติดตามและการ
ประเมินผล

บทที่ 3 :
แนวทางประสานงานและ
การปฏิบัติการบริหารที่
จ�ำเป็น

ส่วนที่ 2 :
ขั้นตอนการน�ำไปปฏิบัติ

บทที่ 4:
เครื่องมือและทรัพยากร

ภาคผนวก
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กิตติกรรมประกาศ

การจัดท�ำแนวปฏิบัติฉบับนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ หากปราศจาก
ความกล้าหาญของผูห้ ญิงจ�ำนวนมากทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากความรุนแรง และได้บอกเล่าประสบการณ์ของตนเอง
และของเหล่านักรณรงค์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง องค์กรผู้หญิงที่กระจายอยู่ทั่วโลก ที่ได้เรียกร้องให้มีการบริการและ
การช่วยเหลือ ที่เหมาะสมส�ำหรับผู้หญิงที่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรง
ความพยายามของรัฐบาลประเทศต่างๆ ทีจ่ ะด�ำเนินการเพือ่ ยุตปิ ญ
ั หาความรุนแรงต่อผูห้ ญิง ไม่วา่ จะเป็นการปฏิรปู
กฎหมาย การด�ำเนินการทางนโยบาย และการด�ำเนินโครงการด้านการป้องกันและแก้ไขต่างๆ
ผูส้ นับสนุนหลักของโครงการร่วมแห่งสหประชาชาติวา่ ด้วยการบริการทีจ่ ำ� เป็นส�ำหรับผูห้ ญิงและเด็กหญิงทีไ่ ด้
รับผลกระทบจากความรุนแรง (UN Joint Programme on Essential Services for Women and Girls Subject to
Violence) ซึ่งได้แก่ รัฐบาลประเทศออสเตรเลียและประเทศสเปน
ผูป้ ฏิบตั งิ านจากหลากหลายหน่วยงาน นักวิจยั ตัวแทนรัฐบาลทีไ่ ด้เข้าร่วมและมีสว่ นร่วมในประชุมให้คำ� ปรึกษา
ทางเทคนิคระดับสากลว่าด้วยการตอบสนองต่อปัญหาความรุนแรงต่อผู้หญิงของภาคสาธารณสุข (Global
Technical Consultations on the Health Sector’s Response to Violence Against Women) ซึ่งมีส่วนช่วยพัฒนา
แนวทางปฏิบัติพร้อมทั้งเครื่องมือล�ำดับต่อมา และค�ำแนะน�ำ (ดูรายละเอียดของผู้เข้าร่วมโครงการได้จาก
www.endvawnow.org โดยคลิกที่ค�ำว่า Essential Services)
พันธสัญญาทีด่ ำ� เนินมาอย่างต่อเนือ่ งในระบบขององค์การสหประชาชาติทจี่ ะพัฒนาโครงการและปฏิบตั กิ ารเพือ่
แก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อผู้หญิง หน่วยงานต่างๆ ขององค์การสหประชาชาติที่มีส่วนร่วมในการช่วยปรับแก้
และ/หรือพัฒนาแนวปฏิบัตินี้ ได้สละเวลาและแบ่งปันความรู้เพื่อให้แน่ใจว่าเราจะด�ำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อ
ให้มีการปรับปรุงการให้บริการแก่ผู้หญิงและเด็กหญิงที่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรง เราขอขอบคุณผู้แทน
จากหน่วยงานต่างๆ ส�ำหรับพันธสัญญาและข้อมูลทีม่ อบให้ ได้แก่ Tania Farha และ Riet Groenen (UN Women)
Luis Mora และ Upala Devi (UNFPA) และ Claudia Garcia Moreno และ Avni Amin (WHO) ทั้งนี้ ขอแสดง
ความขอบคุณเป็นกรณีพเิ ศษเพือ่ ระลึกถึงการท�ำงานอย่างต่อเนือ่ งยาวนานของ WHO ในการพัฒนาขอบเขตของ
แนวทางปฏิบตั ใิ นการปรับปรุงแนวทางการตอบสนองแก้ปญ
ั หาผูห้ ญิงและเด็กหญิงทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากความ
รุนแรงของภาคสุขภาพ ซึ่งเป็นที่มาในการพัฒนาแนวทางปฏิบัติในหมวดนี้
ทีป่ รึกษาผูซ้ งึ่ ให้ความช่วยเหลือในการพัฒนาและปรับปรุงแนวปฏิบตั นิ ี้ ได้แก่ ศาสตราจารย์ Jane Koziol-McLain
คุณ Sarah Louise Johnson และคุณ Ward Everett Rinehart
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บทที่ 1

บทน�ำบริการด้าน
สุขภาพที่จ�ำเป็น
1.1

บทน�ำ (Introduction)
แนวทางการให้ ก ารบริ ก ารด้ า นสุ ข ภาพที่ จ� ำ เป็ น นี้ อิ ง แนว
นโยบายและการรักษาว่าด้วยการจัดการปัญหาความรุนแรงจาก
คู่ครองและความรุนแรงทางเพศต่อผู้หญิงขององค์การอนามัย
โลก (WHO)1 เพือ่ ให้เป็นไปตามอาณัตขิ ององค์การอนามัยโลกที่
จะสร้างมาตรฐานในระบบสุขภาพ แนวทางทีม่ หี ลักฐานอ้างอิง
นี้ได้รับการพัฒนาขึ้นตามกระบวนการพัฒนาแนวปฏิบัติของ
องค์การอนามัยโลก ซึ่งรวมถึงการค้นคืนหลักฐานล่าสุดผ่าน
การตรวจสอบ ประเมิน และรวบรวมหลักฐานอย่างเป็นระบบ
และน�ำข้อมูลทีไ่ ด้จากผูเ้ ชีย่ วชาญหลากหลายสาขา (กลุม่ พัฒนา
แนวทางปฏิบัติ/Guideline Development Group) และจากการ
ตรวจทานโดยผู้เชี่ยวชาญอีกกลุ่มหนึ่งมาก�ำหนดเป็นข้อเสนอ
แนะ แนวทางปฏิบัตินี้ให้ค�ำแนะน�ำทางที่ที่มีหลักฐานอ้างอิง
แก่ภาคสาธารณสุข เพือ่ น�ำไปใช้ออกแบบ ด�ำเนินการ และตรวจ
สอบการดูแลผูห้ ญิงอย่างมีคณ
ุ ภาพ และมีผหู้ ญิงเป็นศูนย์กลาง
ส�ำหรับกรณีผู้หญิงที่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงจาก
คู่ครองและความรุนแรงทางเพศ แนวทางปฏิบัตินี้จะใช้ได้กับ
ความรุนแรงด้วยเหตุแห่งเพศที่มีพื้นฐานทางเพศต่อผู้หญิง
ในรูปแบบอื่นด้วย และใช้ได้กับเด็กหญิง โดยเฉพาะเด็กหญิงที่
สามารถใช้บริการทีจ่ ำ� เป็นพืน้ ฐานทีม่ ไี ว้สำ� หรับผูห้ ญิง แนวทาง
นี้พัฒนาขึ้นโดยมุ่งเน้นไปยังประเทศที่มีรายได้ต�่ำถึงปานกลาง
ที่มีสภาพความมั่นคง แต่ก็ยังสามารถใช้ได้กับประเทศที่มี
รายได้สูงเช่นเดียวกัน
องค์การอนามัยโลก (WHO) พร้อมด้วยกองทุนประชากร
แห่งสหประชาชาติ (UNFPA) และองค์การเพื่อการส่งเสริม
ความเสมอภาคระหว่ า งเพศและเพิ่ ม พลั ง ของผู ้ ห ญิ ง แห่ ง
1 World Health Organization. Responding to intimate partner
violence and sexual violence against women: WHO clinical and
policy guidelines (การตอบสนองต่อความรุนแรงที่เกิดจากคู่ครอง
และความรุนแรงทางเพศต่อผู้หญิง แนวปฏิบัติส�ำหรับงานการแพทย์
และนโยบายขององค์การอนามัยโลก). Geneva, Switzerland: World
Health Organization; 2013.

สหประชาชาติ (UN Women) ได้พัฒนาคู่มือการรักษาและการ
ดูแลสุขภาพผู้หญิงที่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงจากคู่
ครองใกล้ชดิ หรือความรุนแรงทางเพศ2 คูม่ อื “วิธกี าร” นีป้ ฏิบตั ิ
ได้จริงส�ำหรับผูใ้ ห้บริการทางสาธารณสุข ในคูม่ อื มีเนือ้ หาด้าน
ความช่วยเหลือในด้านการท�ำงาน เคล็ดลับ และข้อเสนอแนะที่
ท�ำได้จริง ข้อเสนอแนะนี้เป็นพื้นฐานของหมวดการให้บริการ
ด้านสุขภาพที่จ�ำเป็น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของชุดบริการที่จ�ำเป็น
พื้นฐานที่มุ่งหมายให้ทั้งผู้หญิงและเด็กผู้หญิงที่เคยประสบ
ความรุนแรงด้วยเหตุแห่งเพศได้เข้าถึงบริการของสหวิชาชีพ
ทีม่ กี ารประสานงานและมีคณ
ุ ภาพดีได้มากขึน้ ผูอ้ า่ นควรศึกษา
หลักสูตรนี้ควบคู่ไปกับเอกสารอีกสองฉบับที่กล่าวถึงข้างต้น
ชุดบริการที่จ�ำเป็น (The Essential Services Package) สะท้อน
ให้เห็นองค์ประกอบที่ส�ำคัญของการประสานความช่วยเหลือ
จากหลายภาคส่วนเพื่อช่วยเหลือผู้หญิงและเด็กหญิงที่ได้รับ
ผลกระทบจากความรุนแรง อันรวมถึงแนวทางส�ำหรับงาน
ยุตธิ รรมและงานต�ำรวจ บริการทางสังคม การประสานงานและ
การบริหารการประสานงาน รวมทัง้ การให้บริการด้านสุขภาพ
หมวดความรูแ้ นวทางส�ำหรับการบริการด้านสุขภาพทีจ่ ำ� เป็นนี้
ควรอ่านควบคูไ่ ปกับหมวดที่ 1: ภาพรวมและบทน�ำ ซึง่ กล่าวถึง
หลักการ คุณลักษณะร่วม และองค์ประกอบพืน้ ฐานของบริการ
จ�ำเป็นพื้นฐานทุกชนิด หมวดความรู้นี้ยังคงเป็นส่วนเติมเต็ม
ของหมวดการบริการงานยุติธรรมและงานต�ำรวจ (หมวดที่ 3)
บริการทางสังคม (หมวดที่ 4) และการประสานงานและการ
บริหารการประสานงาน (หมวดที่ 5)
2 WHO, UNW, UNFPA. Health care for women subjected to intimate
partner violence or sexual violence. A clinical handbook (การดูแล
สุขภาพให้แก่ผหู้ ญิงทีป่ ระสบความรุนแรงจากคูค่ รองหรือความรุนแรง
ทางเพศ คูม่ อื ส�ำหรับงานด้านการรักษา). Geneva: WHO, 2014. (WHO/
RHR/14.26)
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1.2

วัตถุประสงค์และขอบเขต (Purpose and scope)
การให้บริการด้านสุขภาพทีม่ คี ณ
ุ ภาพเพือ่ ตอบสนองต่อผูห้ ญิง
และเด็กหญิงที่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงนั้นมีความ
ส�าคัญมาก ไม่เพียงแต่จะเป็นหลักประกันว่า ผู้เสียหาย/ผู้รอด
ชีวติ จากความรุนแรงจะได้เข้าถึงมาตรฐานทางสุขภาพทีด่ ที สี่ ดุ
เท่าทีจ่ ะเป็นไปได้ แต่เนือ่ งจากผูใ้ ห้บริการด้านสาธารณสุข (เช่น
พยาบาล พยาบาลผดุงครรภ์ หมอ และอื่นๆ) มักจะเป็นนัก
วิชาชีพกลุ่มแรก ที่ได้พบกับผู้หญิงที่ที่ได้รับผลกระทบรุนแรง
จากคู่ครองหรือความรุนแรงทางเพศ

เนือ่ งจากผูห้ ญิงมีความต้องการและประสบการณ์ทหี่ ลากหลาย
หลักสูตรนีจ้ งึ กล่าวถึงผลกระทบต่อสุขภาพทัง้ หมดอันเกิดจาก
การที่ผู้หญิงต้องเผชิญกับความรุนแรง ทั้งผลกระทบต่อทาง
ร่างกาย จิตใจ ทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์ ตามข้อตกลงร่วม
จากการประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยสถานภาพสตรี สมัยที่
57 และแนวทางขององค์การ WHO หลักสูตรนี้ครอบคลุมการ
ช่วยเหลือด้านสุขภาพที่หลากหลาย3

การสงตอการรักษา
การดูแลสุขภาพขั้นพื้นฐาน

การตอบสนอง

แผนภาพที่ 1
การดูแลสุขภาพขั้นพื้นฐานและบริบทของระบบสุขภาพที่กว้างขึ้น การระดมพลังร่วมกันของชุมชน และกิจกรรมร่วม
ระหว่างภาคส่วน
การสงตอ
รพ.ตางๆ
และบริการเฉพาะทาง
การรักษาผูปวยใน
(บริการฉุกเฉินสูตินรีเวชวิทยา
ศัลยกรรมกระดูกและขอ)
การรักษาผูปวยนอกและบริการนอกสถานที่
(เชน คลินิกสาธารณสุขพื้นฐาน การวางแผนครอบครัว
การดูแลระหวางตั้งครรภ บริการสุขภาพเด็ก
การดูแลสุขภาพจิต โครงการรักษาผูติดเหลาและสารเสพติด)
การดูแลและชวยเหลือที่บาน

กิจกรรมรวมระหวางภาคสวน
เชน ตำรวจ กระบวนการยุติธรรม บริการทางสังคม
การศึกษา การคุมครองเด็ก
การเสริมศักยภาพผูหญิง/เพศสภาพ

การดูแลและปองกันในชุมชน
การระดมชุมชน
การกระตุนและใหความรูเกี่ยวกับบรรทัดฐาน
ทางเพศที่ไมนิยมความรุนแรง
การปองกันและบริการตางๆ

ที่มา: ปรับมาจาก Lawn JE et al,
Lancet, 2008 30 years of Alma
Ata

ผูห้ ญิงหรือเด็กหญิงมักจะแสวงหาบริการทางสุขภาพ เพือ่ รักษา
อาการบาดเจ็บของพวกเธอ ถึงแม้ว่าพวกเธอจะไม่เปิดเผยการ
ทารุณกรรมหรือความรุนแรงที่เป็นต้นเหตุ งานวิจัยแสดงให้
เห็นว่า ผู้หญิงที่ถูกทารุณกรรมใช้บริการสาธารณสุขมากกว่า

ผู้หญิงที่ไม่ถูกกระท�าทารุณกรรม4 พวกเธอยังระบุว่า ผู้ให้
บริการทางสาธารณสุขเป็นนักวิชาชีพที่พวกเธอไว้วางใจที่จะ
เปิดเผยเรื่องราวของการทารุณกรรมมากที่สุด

3 WHO. Responding to intimate partner violence and sexual violence
against women: WHO clinical and policy guidelines. (การตอบสนอง
ต่อความรุนแรงที่เกิดจากคู่ครองและความรุนแรงทางเพศต่อผู้หญิง
แนวทางส�าหรับงานการแพทย์และนโยบายขององค์การอนามัยโลก)
Geneva, WHO; 2013 ที่ หน้า 1.

4 WHO. Responding to intimate partner violence and sexual violence
against women: WHO clinical and policy guidelines. (การตอบสนอง
ต่อความรุนแรงที่เกิดจากคู่ครองและความรุนแรงทางเพศต่อผู้หญิง
แนวทางส�าหรับงานการแพทย์และนโยบายขององค์การอนามัยโลก).
Geneva, WHO; 2013 ที่หน้า 1.
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ทั้งการช่วยเหลือเบื้องต้นการรักษาอาการบาดเจ็บ และความ
ช่วยเหลือด้านสุขภาพจิตและเชิงจิตวิทยา การรักษาหลังการ
ถูกข่มขืน การคุมก�ำเนิดแบบฉุกเฉิน การท�ำแท้งทีป่ ลอดภัยและ
ถูกกฎหมาย การป้องกันการติดเชือ้ เอชไอวีหลังการสัมผัส และ
การตรวจและรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การฝึกอบรม
บุคลากรทางการแพทย์และทางสาธารณสุขอื่นๆ ให้ตรวจ
วินิจฉัยและรักษาผู้หญิงที่ประสบความรุนแรง และสามารถ
ตรวจสอบทางนิตวิ ทิ ยาศาสตร์ได้นนั้ เป็นสิง่ จ�ำเป็นยิง่ บุคลากร
เหล่านี้จักต้องได้รับการฝึกอบรมจากนักวิชาชีพที่ผ่านการฝึก
อบรมมาอย่างเหมาะสมแล้ว5 นอกจากนี้ พวกเขายังสามารถน�ำ
ค�ำแนะน�ำจากข้อตกลงร่วมนัน้ มาใช้เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าบริการด้าน
สาธารณสุขมีลกั ษณะดังนี้ คือ เข้าถึงได้ ช่วยรักษาภาวะบอบช�ำ้
ทางจิตใจ ราคาประหยัดเหมาะสม ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ
และคุณภาพดี
การให้บริการที่ดีเป็นองค์ประกอบส�ำคัญของระบบสุขภาพ
การจัดการและเนื้อหาในรายละเอียดของบริการสาธารณสุข
จะแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ แต่ผู้ให้บริการสาธารณสุข
ตามแบบฉบับนั้นท�ำงานในระดับของการให้บริการที่แตกต่าง
กันหลายระดับ
5 คณะกรรมาธิการว่าด้วยสถานภาพสตรี สมัยที่ 57 (2556) ข้อตกลง
ร่วม: การก�ำจัดและป้องกันความรุนแรงต่อผู้หญิง และเด็กหญิงทุก
รูปแบบ และWHO. Responding to intimate partner violence and
sexual violence against women: WHO clinical and policy guidelines.
Geneva, WHO; 2013.

1.3

(1) การดูแลขัน้ พืน้ ฐาน เช่น สถานีสขุ ภาพ ศูนย์สขุ ภาพและ
สถานีอนามัย และโรงพยาบาลต�ำบลที่มีบริการทั่วไป
ส�ำหรับผู้ป่วยนอก และบริการผู้ป่วยในขั้นพื้นฐาน
(2) การส่งต่อการรักษา ซึง่ รวมถึงโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ
ที่มีบริการเฉพาะทาง
จุ ด แรกเริ่ ม ในการดู แ ลผู ้ ห ญิ ง ที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบจากความ
รุนแรงในทุกระดับของการให้บริการ ได้แก่ สุขภาวะทางเพศ
และอนามัยเจริญพันธุ์ อันหมายรวมถึง อนามัยของแม่และ
เด็ก การวางแผนครอบครัว บริการดูแลหลังท�ำแท้ง เอชไอวี
และเอดส์ และบริการทางสุขภาพจิต โดยหน่วยงานของรัฐ
หรือองค์กรเอกชน
หลักสูตรนี้เน้นบริการทางสุขภาพที่ใกล้ชิดกับประชากร โดย
มีจุดแรกเริ่มเพื่อรับบริการจากเครือข่ายสุขภาพอยู่ที่การดูแล
ขัน้ พืน้ ฐาน (แทนทีจ่ ะอยูท่ รี่ ะดับโรงพยาบาลหรือแพทย์เฉพาะ
ทาง) หลักสูตรนี้ตระหนักดีว่า ผู้ให้บริการดูแลขั้นพื้นฐานจะ
เป็นผู้อ�ำนวยความสะดวกให้คนไข้ได้รับการบริการที่จ�ำเป็น
และท� ำ งานร่ วมกั บ ผู ้ ใ ห้ บ ริ ก ารด้ า นอื่ น ในระดั บ อื่ นๆ และ
ประสานงานกับภาคส่วนอื่น (เช่น บริการทางสังคม) และภาคี
อื่น (เช่น องค์กรชุมชน) ด้วย โครงข่ายของการให้บริการนั้น
รวมไปถึงบริการป้องกัน เยียวยารักษา บรรเทา และบ�ำบัดฟืน้ ฟู
และกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ6
6 องค์การอนามัยโลก (WHO) การตรวจสอบโครงสร้างพื้นฐานของ
ระบบสุขภาพ: คู่มือตัวชี้วัดและกลยุทธ์การวัด (Monitoring the
building blocks of health systems: a handbook of indicators and their
measurement strategies) Geneva: WHO: ๒๕๕๓ (2010).

ภาษาและอภิธานศัพท์ (Language and terms)
การค้นหาผู้ป่วยและการสืบสวนทางคลินิก (Case finding or
clinical enquiry) ในบริบทของความรุนแรงจากคู่ครองนั้น
หมายถึง การระบุตัวผู้หญิงที่ประสบความรุนแรงซึ่งมาเข้ารับ
การรักษา โดยถามค�ำถามทีม่ พี นื้ ฐานจากอาการทีป่ รากฏให้เห็น
จากประวัติ และจากการตรวจคนไข้ (หากเหมาะสม) ค�ำศัพท์
เหล่านี้แตกต่างจากค�ำว่า การตรวจคัดกรองโรค (screening)
หรือการสอบถามข้อมูลตามปกติ (routine enquiry)7
7 WHO. Responding to intimate partner violence and sexual violence
against women: WHO clinical and policy guidelines. (การตอบสนอง
ต่อความรุนแรงที่เกิดจากคู่ครองและความรุนแรงทางเพศต่อผู้หญิง
แนวทางส�ำหรับงานการแพทย์และนโยบายขององค์การอนามัยโลก).
Geneva, WHO; 2013 ตรงอภิธานศัพท์ หน้า vii.

การบ�ำบัดด้วยความคิดและพฤติกรรม (Cognitive behavior
therapy - CBT) มีพื้นฐานมาจากแนวคิดที่ว่า ความคิดคือสิ่ง
ที่ก�ำหนดความรู้สึกและพฤติกรรมของแต่ละบุคคลมากกว่า
ที่จะเป็นปัจจัยภายนอก เช่น ผู้คน หรือสถานการณ์ CBT มี
องค์ประกอบด้านสติปญ
ั ญา (ช่วยให้บคุ คลพัฒนาความสามารถ
ในการแยกแยะและท้าทายความคิดเชิงลบที่ไม่เป็นจริง) และ
องค์ประกอบด้านพฤติกรรม การบ�ำบัดการบ�ำบัดด้วยความ
คิดและพฤติกรรม (CBT) นั้นมีหลากหลาย ขึ้นอยู่กับปัญหา
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สุขภาพจิตนั้นๆ8
องค์ประกอบหลัก (Core elements) คือองค์ประกอบของ
บริการที่จ�ำเป็นที่ใช้ได้ในทุกบริบท และเชื่อมั่นได้ว่าจะท�ำให้
บริการนั้นมีประสิทธิภาพ
บริการที่จ�ำเป็น (Essential Services) เป็นการรวมเอาชุด
บริการหลักๆ ที่ให้บริการโดยด้านสุขภาพ บริการทางสังคม
งานยุติธรรมและงานต�ำรวจ อย่างน้อยที่สุด บริการเหล่านี้จัก
ต้องรักษาสิทธิ รักษาความปลอดภัย และให้ความเป็นอยูท่ ดี่ แี ก่
ผูห้ ญิงและเด็กหญิงซึง่ ประสบกับความรุนแรงด้วยเหตุแห่งเพศ
ความช่วยเหลือเบื้องต้น (First-line support) หมายถึงความ
ช่วยเหลือในเบือ้ งต้น (ขัน้ แรกทางด้านจิตวิทยา) และการตรวจ
สอบยืนยันความถูกต้องของเหตุการณ์ที่ประสบมา ผู้หญิง
ทุกคนทีเ่ ปิดเผยความรุนแรงให้กบั ผูใ้ ห้บริการด้านสาธารณสุข
(หรือบุคคลอืน่ ) ได้รบั รู้ ควรได้รบั ความช่วยเหลือ การช่วยเหลือ
เบื้องต้นคล้ายคลึงกับ “การปฐมพยาบาลทางจิตใจเบื้องต้น”
หลายประการ ในบริบทของเหตุการณ์ฉุกเฉินที่เกี่ยวเนื่องกับ
ประสบการณ์ที่ท�ำให้บอบช�้ำทางจิตใจ9
ความรุนแรงด้วยเหตุแห่งเพศ (Gender based violence) คือ
การกระท�ำรุนแรงใดใดต่อผู้หญิงเพียงเพราะเธอเป็นเพศหญิง
หรือที่มีผลกระทบต่อผู้หญิงอย่างไม่สมควร10
ผู้ให้บริการสุขภาพ (Health service provider) คือบุคคลหรือ
องค์กรที่ให้บริการด้านสุขภาพอย่างเป็นระบบ บุคคลผู้ให้
บริการอาจจะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพ เจ้าหน้าที่
8 WHO. Responding to intimate partner violence and sexual violence
against women: WHO clinical and policy guidelines. (การตอบสนอง
ต่อความรุนแรงที่เกิดจากคู่ครองและความรุนแรงทางเพศต่อผู้หญิง
แนวทางส�ำหรับงานการแพทย์และนโยบายขององค์การอนามัยโลก).
Geneva, WHO; 2013 ตรงอภิธานศัพท์ หน้า vii.
9 WHO. Responding to intimate partner violence and sexual violence
against women: WHO clinical and policy guidelines. (การตอบสนอง
ต่อความรุนแรงที่เกิดจากคู่ครองและความรุนแรงทางเพศต่อผู้หญิง
แนวทางส�ำหรับงานการแพทย์และนโยบายขององค์การอนามัยโลก).
Geneva, WHO; 2013 ตรงอภิธานศัพท์ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
WHO, UNW, UNFPA. Health care for women subjected to intimate
partner violence or sexual violence. A clinical handbook. (การดูแล
สุขภาพส�ำหรับผู้หญิงที่ประสบความรุนแรงจากคู่ครองหรือความ
รุนแรงทางเพศ คู่มือท�ำงานด้านคลินิก) Geneva: WHO, 2014.
10 CEDAW, ข้อเสนอแนะทัว่ ไปหมายเลข 19, ย่อหน้าที่ 6 ค้นดูได้ที่ http://
www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/recommendations/recomm.
htm.

สาธารณสุขชุมชน หรือบุคคลอื่นใดที่ได้รับการอบรมและมี
ความรู้ด้านสุขภาพ ในระดับองค์กร ได้แก่ โรงพยาบาล สถาน
พยาบาล ศูนย์สาธารณสุขเบื้องต้น และจุดให้บริการอื่นๆ ผู้ให้
บริการสาธารณสุขพื้นฐานได้แก่ พยาบาล พยาบาลผดุงครรภ์
แพทย์ และอื่นๆ11
ระบบสุขภาพ (Health system) หมายถึง (ก) กิจกรรมทุกอย่าง
ที่มีเป้าหมายหลักในการส่งเสริม ฟื้นฟู และ/หรือดูแลสุขภาพ
(ข) บุคคล สถาบัน และทรัพยากรที่จัดไว้ตามนโยบายที่มีอยู่
เพื่อฟื้นฟูสุขภาพของประชากรที่ใช้บริการ12
ความรุนแรงจากคู่ครอง (Intimate partner violence) เป็น
“รูปแบบความรุนแรงที่เกิดมากที่สุดกับผู้หญิงทั่วโลก . . . และ
ยังรวมไปถึงการกระท�ำอันเป็นการบังคับขู่เข็นทางเพศ ทาง
จิตใจ และทางกายต่อผู้หญิงและวัยรุ่นหญิง ไม่ว่าจะมาจากคู่
ครองคนปัจจุบันหรืออดีตคู่ครองโดยปราศจากความยินยอม
ความรุนแรงทางกายภาพประกอบได้แก่ การเจตนาใช้ก�ำลัง
บังคับ ความแข็งแรง หรืออาวุธเพื่อท�ำร้ายหรือท�ำให้ผู้หญิง
ได้รับบาดเจ็บ ความรุนแรงทางเพศประกอบด้วยการสัมผัส
ทางเพศที่ไม่เหมาะสม การบังคับให้ผู้หญิงมีเพศสัมพันธ์โดย
ปราศจากการยินยอม การพยายามมีเพศสัมพันธ์หรือได้มีเพศ
สัมพันธ์กบั ผูห้ ญิงทีป่ ว่ ย พิการ มึนเมา อยูใ่ ต้ภาวะกดดัน หรืออยู่
ใต้อทิ ธิพลของสิง่ มึนเมาหรือสารเสพติด ความรุนแรงทางจิตใจ
ประกอบด้วย การควบคุมหรือโดดเดี่ยวผู้หญิง หรือท�ำให้เธอ
ต้องเสื่อมเสียเกียรติหรือท�ำให้ได้รับความอับอาย ความรุนแรง
ทางเศรษฐกิจ คือ การปฏิเสธไม่ให้ผ้หู ญิงเข้าถึงและด�ำเนินการ
ควบคุมทรัพยากรบื้องต้น13
11 WHO. Responding to intimate partner violence and sexual violence
against women: WHO clinical and policy guidelines. (การตอบสนอง
ต่อความรุนแรงที่เกิดจากคู่ครองและความรุนแรงทางเพศต่อผู้หญิง
แนวทางส�ำหรับงานการแพทย์และนโยบายขององค์การอนามัยโลก).
Geneva, WHO; 2013 ตรงอภิธานศัพท์ หน้า vii.
12 WHO, Health System Strengthening: Glossary, (สร้างเสริมระบบ
ดูแลสุขภาพ อภิธานศัพท์) ค้นดูได้ที่ www.who.int/healthsystems/
Glossary_January2011.pdf.
13 Report of the Secretary-General, In-depth study on all forms of
violence against women (รายงานเจาะลึกของเลขาธิการใหญ่แห่ง
สหประชาชาติ)ว่าด้วยทุกรูปแบบของความรุนแรงต่อผูห้ ญิง), United
Nations, A/61/122/Add.1, (6 July 2006) ย่อหน้าที่ 111- 112 ค้นดูได้ที่
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/ UNDOC/GEN/N06/419/74/PDF/
N0641974.pdf?OpenElement.
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การรายงานตามข้ อ บั ง คั บ (Mandatory reporting) คื อ
บทบัญญัติของกฎหมายซึ่งตราโดยบางประเทศหรือบางรัฐ
ที่ให้บุคคลใดหรือบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้ง เช่น ผู้ให้บริการ
สาธารณสุข ต้องรายงานสถานการณ์ความรุนแรงในครอบครัว
หรือความรุนแรงจากคู่ครองที่เกิดขึ้น หรือสงสัยว่าได้เกิดขึ้น
(โดยปกติให้รายงานต่อต�ำรวจหรือหน่วยงานทางกฎหมาย)
ในหลายประเทศ การรายงานตามข้อบังคับนั้นใช้กับกรณีการ
ทารุณกรรมเด็ก หรือการกระท�ำผิดต่อผู้เยาว์ เท่านั้น แต่ใน
ประเทศอื่นๆ ครอบคลุมไปถึงการรายงานความรุนแรงจาก
คู่ครองด้วย14
หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ (Medico-legal evidence) ถูกใช้
ในเครื่องมือนี้ตามที่องค์การอนามัยโลก (WHO) ให้ค�ำจ�ำกัด
ความไว้ว่า “บันทึกของอาการบาดเจ็บที่ทวารหนักและอวัยวะ
สืบพันธุแ์ ละสภาวะอารมณ์ รวมไปถึงตัวอย่างทีเ่ ก็บจากร่างกาย
หรือเสื้อผ้าของเหยื่อใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางกฎหมายเท่านั้น
หลักฐานเหล่านั้น ได้แก่ น�้ำลาย น�้ำอสุจิ เส้นผม ขนเพชร เลือด
น�้ำปัสสาวะ เส้นใย เศษซาก (เนื้อตาย) และดิน”15
ความรุนแรงทางเพศจากผู้มิใช่คู่ครอง (Non-partner sexual
violence) “หมายถึง ความรุน แรงโดยญาติ เพื่อ น คนรู ้ จัก
เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน หรือคนแปลกหน้า”16 ซึ่งประกอบ
ด้วยการบังคับให้มีเพศสัมพันธ์โดยไม่สมัครใจ ความรุนแรง
และการคุกคามทางเพศที่กระท�ำต่อต่อผู้หญิงและเด็กหญิงซึ่ง
14 WHO. Responding to intimate partner violence and sexual violence
against women: WHO clinical and policy guidelines. (การตอบสนอง
ต่อความรุนแรงที่เกิดจากคู่ครองและความรุนแรงทางเพศต่อผู้หญิง
แนวทางส�ำหรับงานการแพทย์และนโยบายขององค์การอนามัยโลก).
ตรงอภิธานศัพท์ Geneva, WHO; 2013 ตรงอภิธานศัพท์ หน้า vii.
15 Du Mont, Janice and D. White (2007), “The uses and impacts of
medico-legal evidence in sexual assault cases: A Global Review
(การใช้และผลกระทบของหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ในกรณีของ
การประทุษร้ายทางเพศ การทบทวนระดับสากล) (WHO: Geneva)
and ดู WHO. Guidelines for medico-legal care for victims of sexual
violence (แนวทางส�ำหรับการดูแลเหยื่อความรุนแรงทางเพศในด้าน
นิติวิทยาศาสตร์). Geneva: WHO, 2003.
16 Report of the Secretary-General, In-depth study on all forms of
violence against women (รายงานเจาะลึกของเลขาธิการใหญ่แห่ง
สหประชาชาติว่าด้วยทุกรูปแบบของความรุนแรงต่อผู้หญิง), United
Nations, A/61/122/Add.1, (6 July 2006) ย่อหน้าที่ 128, ค้นดูได้ที่
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/ UNDOC/GEN/N06/419/74/PDF/
N0641974.pdf?OpenElement.

ส่วนมากโดยคนรู้จัก ในที่สาธารณะ ในโรงเรียน ในสถานที่
ท�ำงาน และในชุมชน
แนวทางคุณภาพ (Quality guidelines) ส่งเสริมการด�ำเนินงาน
และการน�ำองค์ประกอบหลักของบริการทีจ่ ำ� เป็นไปปฏิบตั เิ พือ่
สร้างความเชื่อมั่นว่าบริการจะมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพที่
เพียงพอต่อการสนองตอบต่อความต้องการของผูห้ ญิงและเด็ก
หญิง แนวทางคุณภาพ แนะน�ำ ‘วิธีท�ำ (how to) ส�ำหรับบริการ
ทีด่ ำ� เนินการตามหลักการสิทธิมนุษยชน ความละเอียดอ่อนทาง
วัฒนธรรม และการส่งเสริมพลังแก่สตรี แนวทางดังกล่าวตัง้ อยู่
บนพืน้ ฐานและเป็นส่วนเสริมมาตรฐานสากล และสะท้อนแนว
ปฏิบัติที่ดีที่สุดที่ได้รับการยอมรับในการตอบสนองต่อปัญหา
ความรุนแรงด้วยเหตุแห่งเพศ
ผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรง (Victim / survivor)
หมายถึงผู้หญิงและเด็กหญิงที่ได้รับผลกระทบ หรือก�ำลังได้
รับผลกระทบจากความรุนแรงด้วยเหตุแห่งเพศ เพื่อเป็นการ
สะท้อนถึงค�ำศัพท์เฉพาะที่ใช้ในกระบวนการทางกฎหมาย
และ การจัดการตัวเอง ของผู้หญิงและเด็กหญิงเหล่านี้ในการ
แสวงหาบริการจ�ำเป็นพื้นฐาน17
ความรุนแรงต่อผูห้ ญิง (Violence against women หรือ VAW)
หมายถึง “การกระท�ำรุนแรงด้วยเหตุแห่งเพศใดๆ ที่ก่อให้เกิด
หรือที่น่าจะก่อให้เกิดอันตรายทางกาย ทางเพศ หรือทางจิตใจ
หรือท�ำให้ผหู้ ญิงต้องทุกข์ทรมาน รวมทัง้ การข่มขูว่ า่ จะท�ำการ
เช่นนั้น การบังคับขู่เข็ญหรือการบังคับให้ปราศจากอิสรภาพ
(arbitrary deprivation of liberty) ในที่สาธารณะหรือส่วนตัว18

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

กรอบการด�ำเนินงานส�ำหรับ
ชุดบริการที่จ�ำเป็น
2.1

กรอบการด�ำเนินงานโดยรวม
กรอบแนวทางในการให้บริการที่จ�ำเป็นที่มีคุณภาพนั้นมีส่วน
ประกอบที่เชื่อมโยงกัน 4 ส่วน ดังนี้
• หลักการ (Principles) ที่เป็นฐานในการให้บริการที่จ�ำเป็น
ทุกชนิด
• คุณลักษณะร่วม (Common characteristics) ซึ่งอธิบายถึง
กิจกรรมและแนวทางต่างๆ ทีเ่ หมือนกันในทุกภาคส่วน และ
สนับสนุนการท�ำงานและการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ

• บริการที่จ�ำเป็น (Essential service) ซึ่งก�ำหนดบริการตาม
กฎหมายขั้นพื้นฐานเพื่อรักษาสิทธิมนุษยชน ความปลอดภัย
และความเป็นอยูท่ ดี่ ขี องผูห้ ญิงหรือเด็กหญิงวัยรุน่ ทีป่ ระสบ
ความรุนแรงจากคู่ครองและความรุนแรงทางเพศที่ไม่ใช่จาก
คู่ครอง
• องค์ ป ระกอบพื้ น ฐานซึ่ ง จ� ำ เป็ น ต้ อ งมี เ พื่ อ ช่ ว ยในการจั ด
บริการที่มีคุณภาพที่เชื่อมโยงการบริการที่จ�ำเป็นและการ
ปฏิบัติการในทุกด้าน

คุณลักษณะร่วม
(Common Characteristies)

หลักการ
(Principles)

ชุดบริการที่จ�ำเป็นพื้นฐาน: แผนภาพแสดงกรอบการด�ำเนินงานโดยรวม
แนวทางที่มีสิทธิมนุษยชนเป็นพื้นฐาน ส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศและ
สร้างพลังให้กับแก่ผู้หญิงมุ่งศักยภาพ
ให้ผู้หญิง
แนวทางที่มีผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจาก ความปลอดภัยส�ำคัญสูงสุด
ความรุนแรงเป็นศูนย์กลาง

เหมาะสมและละเอียดอ่อนทาง
วัฒนธรรมและความสมกับวัย
การเอาผิดต่อผู้กระท�ำผิด

ความพร้อมให้บริการ

การเข้าถึงได้

การปรับให้เหมาะสม

ความเหมาะสม

ให้ความส�ำคัญกับความปลอดภัยเป็นอันดับแรก

ความยินยอมภายหลังการได้รับการบอกกล่าวและการรักษา
ความลับ
การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

การเก็บข้อมูลและจัดการข้อมูลสารสนเทศ

การเชื่อมโยงทุกภาคส่วนและหน่วยงานต่างๆ ผ่านการส่งต่อและประสานงาน
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1.
2.
3.

บริการและปฏิบัติการที่จ�ำเป็น
Essential services and actions

4.
5.
6.

สุขภาพ
การระบุผู้เสียหายจากความรุนแรง
โดยคู่ครอง
การให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น
การเยียวยาบาดแผลและการรักษา
พยาบาลฉุกเฉิน
การตรวจสอบและให้การรักษา
กรณีประทุษร้ายทางเพศ
การประเมินและรักษาด้าน
สุขภาพจิต
การจัดเตรียมเอกสารทาง
นิติวิทยาศาสตร์ (medico-legal)

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

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

การบริการด้านสังคม
ข้อมูลวิกฤติ (Crisis information)
การให้ค�ำปรึกษาในภาวะวิกฤติ
สายด่วนช่วยเหลือ
การจัดที่พักที่ปลออดภัย
การช่วยเหลือด้านวัตถุและการเงิน
การจัดท�ำ เรียกคืน หรือทดแทน
เอกสารประจ�ำตัว
ข้อมูลด้านกฎหมายและสิทธิ
ค�ำปรึกษาและการว่าความให้
รวมทั้งในระบบกฎหมายพหุภาค
การให้ค�ำปรึกษาและช่วยเหลือ
ด้านจิตวิทยาสังคม
การช่วยเหลือที่มีผู้หญิงเป็น
ศูนย์กลาง
การบริการส�ำหรับเด็กที่ได้รับ
ผลกระทบจากความรุนแรง
ข้อมูลชุมชน การศึกษา
และการเข้าถึงชุมชน
การช่วยเหลือให้มีอิสระทาง
เศรษฐกิจ การฟื้นฟู และ
พึ่งตนเองได้

องค์ประกอบ
พื้นฐาน

การประสานงานและการบริหารการประสานงาน
ระดับชาติ: ปฏิบัติการที่จ�ำเป็น
ระดับท้องถิ่น: ปฏิบัติการที่จ�ำเป็น
1. การจัดท�ำกฎหมายและนโยบาย
1. การจัดท�ำโครงสร้างอย่างเป็นทางการส�ำหรับการประสานงาน
2. การจัดสรรและกระจายทรัพยากร
และการบริหารการประสานงาน ในระดับท้องถิ่น
3. การสร้างมาตรฐานในการตอบสนองแก้ไขปัญหาในระดับ
2. การด�ำเนินงานการประสานงานและการบริหารการประสาน
ท้องถิ่น
งาน
4. แนวทางที่ครอบคลุมเพื่อการตอบสนอง
5. ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพส�ำหรับผู้ก�ำหนดนโยบาย และ
ผู้มีอ�ำนาจตัดสินใจต่อการตอบสนองต่อปัญหาความรุนแรงต่อ
ผู้หญิงและเด็กหญิง
6. การติดตามและประเมินผลในระดับชาติและระดับท้องถิ่น
บทบัญญัติของกฎหมายและกรอบ
กฎหมายที่ครอบคลุม
การอบรมและพัฒนาบุคลากร

การบริหาร การก�ำกับดูแล และการ
ทรัพยากรและการเงิน
ตรวจสอบ
นโยบายและแนวปฏิบัติที่ละเอียดอ่อน การติดตามและประเมินผล
ต่อเพศสภาพ
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2.2

ลักษณะเฉพาะของกรอบการด�ำเนินงานบริการด้านสุขภาพที่จ�ำเป็น
หลักการ (Principles)

องค์ประกอบพื้นฐาน (Foundation elements)

สิ่งที่ผู้ให้บริการสาธารณสุขพึงระลึกไว้ในการน�ำหลักการ
ทั้งหมดไปใช้ คือ

สิ่งที่ผู้ให้บริการสาธารณสุขพึงระลึกไว้ในการน�ำหลักการ
ทั้งหมดไปใช้ คือ

• หลักการใช้สิทธิเป็นฐานต่างๆ รวมไปถึงสิทธิในการเข้าถึง
มาตรฐานทางสุขภาพที่สูงสุดที่พึงมี และสิทธิในการตัดสิน
ใจด้วยตนเอง นั่นหมายถึง ผู้หญิงมีสิทธิที่จะตัดสินใจใน
เรื่องเพศและการเจริญพันธุ์ และมีสิทธิที่จะปฏิเสธขั้นตอน
ทางการแพทย์ และ/หรือการด�ำเนินการทางกฎหมาย19

• นโยบายด้านสุขภาพเกี่ยวกับความรุนแรงต่อผู้หญิงจะต้อง
เชื่อมโยงกับนโยบายระดับชาติที่มีอยู่ รวมถึงการจัดการกับ
ความรุนแรงในสถานที่ท�ำงาน/ในสถาบัน ที่รวมไปถึงกฏ
ระเบียบหรือหลักปฏิบตั ใิ นการท�ำงานร่วมกัน การดูแลผูห้ ญิง
ที่ประสบความรุนแรงจากคู่ครองใกล้ชิดและความรุนแรง
ทางเพศ ควรรวมอยู่กับงานบริการด้านสุขภาพที่มีอยู่ไม่ควร
แยกออกจากกัน21

• การรับรองความเสมอภาคทางเพศในทางสุขภาพ หมายถึง
การให้การรักษาแก่ทั้งหญิงและชายอย่างเท่าเทียมกัน โดย
พิจารณาจากความต้องการและข้อกังวลด้านสุขภาพทีเ่ ฉพาะ
เจาะจงของพวกเขา เพือ่ ทีพ่ วกเขาจะได้ตระหนักถึงสิทธิและ
ศักยภาพในการมีสุขภาพที่ดีอย่างเท่าเทียมกัน ทั้งยังต้อง
ตระหนักด้วยว่า ความสัมพันธ์เชิงอ�ำนาจระหว่างหญิงและ
ชาย และระหว่างผู้ให้บริการกับคนไข้นั้น ไม่เท่าเทียมกัน

ลักษณะร่วม (Common Characteristics)
สิ่งที่ผู้ให้บริการสาธารณสุขพึงระลึกไว้ในการน�ำหลักการ
ทั้งหมดไปใช้ คือ
• ความยินยอมภายหลังได้รับการบอกกล่าวและการปกป้อง
ความเป็นส่วนตัวหมายถึงการให้การดูแลสุขภาพ การรักษา
และให้คำ� ปรึกษาด้านสุขภาพ ควรเป็นส่วนตัวและเป็นความ
ลับ การเปิดเผยข้อมูลจะเกิดขึ้นได้เมื่อผู้หญิงยินยอมเท่านั้น
และผูห้ ญิงมีสทิ ธิทจี่ ะรูว้ า่ ข้อมูลด้านสุขภาพของเธอทีถ่ กู เก็บ
รวบรวมไว้นั้น มีอะไรบ้าง และมีสิทธิที่สามารถเข้าถึงข้อมูล
รวมถึงเวชระเบียน20

19 WHO, UNW, UNFPA. Health care for women subjected to inti- mate partner
violence or sexual violence. A clinical handbook (การดูแลสุขภาพส�ำหรับ
ผู้หญิงที่ประสบความรุนแรงจากคู่ครองหรือจากความรุนแรงทางเพศ คู่มือ
ท�ำงานระดับคลินิก). (Geneva: WHO, 2014. (WHO/RHR/14.26) หน้า 3.
20 WHO, UNW, UNFPA. Health care for women subjected to inti- mate partner
violence or sexual violence. A clinical handbook. (การดูแลสุขภาพส�ำหรับ
ผู้หญิงที่ประสบความรุนแรงจากคู่ครองหรือจากความรุนแรงทางเพศ คู่มือ
ท�ำงานระดับคลินิก). Geneva: WHO, 2014. (WHO/RHR/14.26) หน้า 3.

• การพัฒนาบุคลากรทางด้านสาธารณสุข รวมถึงการสร้าง
ขีดความสามารถในประเด็นเหล่านี้ก่อนการให้บริการเช่น
เดียวกับการศึกษาต่อเนือ่ งและการฝึกอบรมในการให้บริการ
นอกจากนี้ ยังต้องสร้างทีมงานระหว่างภาคส่วน ควบคุม
ดูแลและเป็นพี่เลี้ยงให้กับทีมงานด้านสาธารณสุข ในขณะที่
ประเทศต้องการแนวทางดูแลผู้เสียหายหลากหลายแนวทาง
ตามระดั บ ของระบบสุ ข ภาพที่ แ ตกต่ า งกั น ไป สิ่ ง ส� ำ คั ญ
อันดับแรกคือ การสร้างศักยภาพและการให้บริการในระดับ
สาธารณสุขมูลฐาน22 ยิง่ ไปกว่านัน้ ในระดับต�ำบลหรือระดับ
พื้นที่ ควรมีผู้ให้บริการสาธารณสุข (พยาบาล แพทย์ หรือ
เทียบเท่า) พร้อมให้บริการอยู่ตลอดเวลาทั้งกลางวันและ
กลางคืน (ไม่ว่าจะประจ�ำการอยู่หรือสามารถติดต่อทาง
โทรศัพท์ได้) ผู้ให้บริการสาธารณสุขจะต้องผ่านการอบรม
เฉพาะทางเพื่อดูแลและตรวจวินิจฉัยการล่วงละเมิดทางเพศ
และมีความละเอียดอ่อนต่อเพศสภาพ23
21 WHO. Responding to intimate partner violence and sexual violence against
women: WHO clinical and policy guidelines. (การตอบสนองต่อความรุนแรง
ทีเ่ กิดจากคูค่ รองและความรุนแรงทางเพศต่อผูห้ ญิงแนวทางส�ำหรับงานการ
แพทย์และนโยบายขององค์การอนามัยโลก). (Geneva, WHO; 2013. ข้อเสนอ
แนะหมายแลข 34.
22 WHO. Responding to intimate partner violence and sexual violence against
women: WHO clinical and policy guidelines. (การตอบสนองต่อความรุนแรง
ทีเ่ กิดจากคูค่ รองและความรุนแรงทางเพศต่อผูห้ ญิง แนวทางส�ำหรับงานการ
แพทย์และนโยบายขององค์การอนามัยโลก). Geneva, WHO; 2013. ข้อเสนอ
แนะหมายเลข 35.
23 WHO. Responding to intimate partner violence and sexual violence against
women: WHO clinical and policy guidelines. (การตอบสนองต่อความรุนแรง
ทีเ่ กิดจากคูค่ รองและความรุนแรงทางเพศต่อผูห้ ญิง แนวทางส�ำหรับงานการ
แพทย์และนโยบายขององค์การอนามัยโลก). Geneva, WHO; 2013. ข้อเสนอ
แนะหมายเลข 36.
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• การมีส่วนร่วมกับชุมชนและการสนับสนุนผู้หญิงและเด็ก
หญิงทีผ่ รู้ อดชีวติ นัน้ เป็นกลไกส�ำคัญในการให้บริการจ�ำเป็น
พื้นฐานแก่ผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจกความรุนแรง

• การติดตามและประเมินผลบริการด้านสุขภาพที่จ�ำเป็นจะ
ต้องมีระบบข้อมูลสุขภาพ มาตรวัดความรับผิดชอบ การ
ประเมินและการติชมจากผู้เข้ารับบริการด้านสาธารณสุข

• กลไกส�ำคัญอีกตัวหนึ่งส�ำหรับบริการทางสุขภาพคือ ความ
พร้อมของอุปกรณ์และเทคโนโลยีทางการแพทย์ สิง่ นีร้ วมถึง
สุขภาพอนามัยด้านการเจริญพันธุ์และความพร้อมในการมี
บุตร การรักษาความลับ ความเป็นส่วนตัว และความปลอดภัย
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บทที่ 3

แนวทางการให้บริการด้านสุขภาพที่จ�ำเป็น
หมวดความรู้นี้ควรอ่านควบคู่ไปกับแนวปฏฺิบัติด้านนโยบาย
และทางคลินิกขององค์การอนามัยโลก และคู่มือทางคลินิก
ส�ำหรับดูแลสุขภาพผู้หญิงที่ประสบความรุนแรงจากคู่ครอง

หรื อ ความรุ น แรงทางเพศขององค์ ก ารอนามั ย โลก-WHO
องค์การ UN Women และ UNFPA ข้อมูลที่น�ำเสนอดังต่อไป
นี้สรุปประเด็นหลักๆ มาจากจากเอกสารเหล่านั้น โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง จากคู่มือทางคลินิก

บริการที่จ�ำเป็น : 1 ระบุตัวผู้เสียหายจากความรุนแรงจากคู่ครอง
ผู้ให้บริการสาธารณสุขจ�ำเป็นต้องตระหนักว่า ปัญหาสุขภาพของผู้หญิงมักจะเกิดจากความรุนแรงหรือเลวร้ายลงเพราะความรุนแรง
ผู้หญิงที่ได้รับผลจากความรุนแรงในความสัมพันธ์หรือความรุนแรงทางเพศมักจะต้องการขอรับบริการด้านสุขภาพที่ช่วยเหลือทางด้าน
สภาพอารมณ์ ด้านร่างกาย รวมถึงอาการที่ได้รับบาดเจ็บ แต่พวกเธอจะไม่เล่าถึงเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นให้ผู้ให้บริการทราบ
เนื่องจากอาย กลัวการถูกตัดสิน หรือหวาดกลัวคู่ครอง
องค์ประกอบหลัก
แนวทาง
1.1
• ในสถานดูแลสุขภาพ ควรมีโปสเตอร์หรือแผ่นพับที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับความรุนแรงจากคู่ครองและ
ข้อมูล
การล่วงละเมิดทางเพศจากผู้ที่ไม่ใช่คู่ครองติดไว้ในพื้นที่ส่วนตัว เช่น ห้องน�้ำหญิง
(โดยเตือนให้น�ำโปสเตอร์หรือแผ่นพับเหล่านี้กลับบ้าน หากคู่ครองที่กระท�ำทารุณกรรมอยู่ที่บ้าน)
(WHO Guidelines Recommendation 4)
1.2
• ผู้ให้บริการสุขภาพควรถามถึงโอกาสที่จะประสบความรุนแรงจากคู่ครองในขณะที่ประเมิน
การระบุตัวผู้หญิงที่ได้รับความ
สภาพที่อาจเกิดจากหรืออาจมีความซับซ้อนเนื่องจากความรุนแรงจากคู่ครอง เพื่อที่จะได้ปรับการ
ทุกข์ทรมานจากความรุนแรง
วินิจฉัย การระบุตัว และการดูแลรักษาที่ตามมา (ดูรายการของสภาพทางคลินิกและสภาพอื่นๆ
จากคู่ครอง
ที่เกี่ยวข้องกับความรุนแรงจากคู่ครองได้จาก WHO Guidelines ขอบเขตที่ 1 หน้า 19 และ
Clinical Handbook หน้า 9)
• หากถามผู้หญิงเกี่ยวกับความรุนแรง จ�ำเป็นต้องเชื่อมโยงกับการตอบสนองปัญหาที่มี
ประสิทธิภาพ ซึ่งได้แก่ การตอบสนองโดยให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น การรักษาพยาบาล
ทางการแพทย์ที่เหมาะสมตามความจ�ำเป็น และการส่งต่อ ไม่ว่าจะเป็นภายในระบบ
สุขภาพนั้นๆ หรือภายนอก
• สิ่งที่ไม่ควรท�ำคือ “การคัดกรองแบบครอบจักรวาล” หรือ “การสอบถามทั่วไป” (เช่น ถามผู้หญิง
เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลทั้งหมด) แม้ค�ำถามเหล่านี้จะช่วยให้ระบุตัวผู้หญิงที่ทุกข์ทรมานจาก
ความรุนแรงได้ดีขึ้น แต่ก็ไม่ส่งผลดีต่อสุขภาพหรืออาจเป็นอุปสรรคในการส่งต่อ วิธีการนี้ส่งผล
ให้ผู้ได้รับความเสียหายตืนตระหนกและยังจ�ำกัดช่องทางหรือทางเลือกในการส่งตัวผู้หญิงต่อไป
• ก่อนที่จะถามค�ำถามเกี่ยวกับความรุนแรงจากคู่ครอง ผู้ให้บริการในระบบสุขภาพควรจัดให้มี
สิ่งจ�ำเป็นเบื้องต้น ดังนี้
• จัดสภาพแวดล้อมที่เป็นส่วนตัว
• มีผู้ให้บริการสาธารณสุขที่ผ่านการฝึกการถามค�ำถามที่เหมาะสม (เช่น ค�ำถามที่แสดง
ความเห็นอกเห็นใจ ค�ำถามไม่มีอคติ) และรู้วิธีตอบสนองอย่างเหมาะสม
• ระบบส่งต่อที่พร้อม
• ข้อปฏิบัติ/ขั้นตอนการด�ำเนินการที่เป็นมาตรฐานที่พร้อมมูล
(ดู WHO Guidelines recommendations 2 และ 3 และ Clinical Handbook หน้า 10-12)
15
หมวดที่ 2 | บทที่ 3

1.2
• เมื่อผู้ให้บริการสุขภาพสงสัยว่าจะมีความรุนแรง แต่ผู้หญิงไม่ยอมเปิดเผย
การระบุตัวผู้หญิงที่ทุกข์ทรมาน
• อย่ากดดัน ให้เวลา
จากความรุนแรงจากคู่ครอง
• ให้ข้อมูล
(ต่อ)
-เกีย่ วกับบริการที่มีให้
-เกี่ยวกับผลกระทบของความรุนแรงต่อสุขภาพของผู้หญิงและของลูกๆ
• เสนอตัวไปเยี่ยมเพื่อติดตามผล
(ดู WHO Clinical Handbook หน้า 12)
บริการที่จ�ำเป็น : 2 ความช่วยเหลือเบื้องต้น
ในการให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้หญิงที่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรง ควรใส่ใจความจ�ำเป็น 4 ประการดังนี้ (1) ความจ�ำเป็น
เร่งด่วนด้านสุขภาพอารมณ์และสุขภาพจิต (2) ความจ�ำเป็นเร่งด่วนด้านสุขภาพกาย (3) ความจ�ำเป็นด้านความปลอดภัยที่ต่อเนื่อง
(4) ความจ�ำเป็นด้านการดูแลรักษาและด้านสุขภาพจิตที่ต่อเนื่อง
ความช่วยเหลือเบื้องต้นจะให้การรักษาที่ได้ผลและตอบสนองต่อความต้องการด้านอารมณ์ ด้านกายภาพ ด้านความปลอดภัย และด้าน
ความช่วยเหลือ แก่ผู้หญิง โดยไม่ละเมิดความเป็นส่วนตัว ความช่วยเหลือเบื้องต้นมักจะเป็นการดูแลรักษาที่ส�ำคัญที่สุดที่จะจัดให้ได้
องค์ประกอบหลัก
แนวทาง
2.1
• ผู้หญิงที่เปิดเผยความรุนแรงจากคู่ครอง (หรือจากสมาชิกในครอบครัวอื่นๆ) ในรูปแบบใดก็ตาม
การดูแลรักษาโดยมีผู้หญิงเป็น
หรือเปิดเผยการล่วงละเมิดทางเพศโดยผู้กระท�ำผิดใดใด ควรได้รับความช่วยเหลืออย่างทันท่วงที
ศูนย์กลาง
• ผู้ให้บริการด้านสุขภาพควรให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นเป็นอย่างน้อยเมื่อผู้หญิงเปิดเผยความ
รุนแรง ความช่วยเหลือเบื้องต้นนั้นมีดังต่อไปนี้
• ไม่ตัดสิน ให้การปลอบใจ และตรวจสอบสิ่งที่ผู้หญิงพูดว่าถูกต้อง
• ให้ความช่วยเหลือและจัดการการดูแลรักษาอย่างเหมาะสม ซึ่งตอบสนองสิ่งที่เธอต้องการ
แต่ไม่ก้าวล่วงความเป็นตัวของตัวเองของเธอ
• สอบถามประวัติความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับเธอ รับฟังอย่างใส่ใจ แต่ไม่กดดันให้เธอพูด
(หากมีล่ามอยู่ด้วย ควรระมัดระวังให้มากเวลาพูดคุยถึงเรื่องที่ละเอียดอ่อน)
• รับฟังโดยไม่กดดันให้เธอตอบหรือเปิดเผยข้อมูล
• น�ำเสนอข้อมูล ช่วยเธอให้เข้าถึงข้อมูลแหล่งต่างๆ รวมถึงกฎหมาย และบริการอื่นๆ
ที่เธอคิดว่าจะเป็นประโยชน์ และช่วยเธอติดต่อกับบริการและความช่วยเหลือทางสังคม
• ให้ข้อมูลที่เป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับกลยุทธ์ในการจัดการกับความเครียดรุนแรง
(โดยเตือนให้เธอระวังหากจะน�ำเอกสารสิ่งพิมพ์นั้นกลับบ้าน ถ้าคู่ครองที่กระท�ำทารุณเธอ
อยู่ที่บ้าน)
• ช่วยเธอเพิ่มความปลอดภัยให้กับตัวเองและลูกๆ หากเธอต้องการ
• ปลอบโยนและช่วยบรรเทาหรือลดความกระวนกระวาย
• ช่วยจัดหาความช่วยเหลือทางสังคม หรือรณรงค์ให้เกิดการช่วยเหลือทางสังคม
(รวมถึงการส่งต่อ)
• ผู้ให้บริการทางสาธารณสุขต้องแน่ใจว่า
• การให้ค�ำปรึกษานั้นเป็นการด�ำเนินการแบบเป็นส่วนตัว
• เป็นความลับ โดยแจ้งกับผู้หญิงว่า ความลับนั้นก็มีขอบเขต (เช่น หากต้องมีการรายงาน
ตามอาณัติ)
• หากผู้ให้บริการสุขภาพไม่สามารถช่วยเหลือเบื้องต้นได้ พวกเขาควรแน่ใจว่า จะมีบุคคลอื่น
(ในสถานพยาบาลนั้นหรือที่อื่นที่เข้าถึงได้ง่าย) พร้อมที่จะช่วยเหลือทันที
(WHO Guidelines Recommendation 1)
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2.2
รายงานตามข้อบังคับ

• ไม่แนะน�ำให้ผู้ให้บริการสาธารณสุขส่งรายงานตามข้อบังคับเกี่ยวกับความรุนแรงที่มีต่อผู้หญิง
ให้กับต�ำรวจ
• ผู้ให้บริการทางสาธารณสุขควรเสนอที่จะรายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อเจ้าหน้าที่
รวมถึงต�ำรวจ ก็ต่อเมื่อผู้หญิงต้องการและตระหนักถึงสิทธิของพวกเธอ
• ผู้ให้บริการทางสาธารณสุขจะต้องรายงานการทารุณเด็กและสถานการณ์ที่อาจท�ำให้ถึงแก่
ชีวิตแก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง หากกฎหมายบังคับให้กระท�ำเช่นนั้น
(WHO Guidelines Recommendation 36 and 37)

บริการที่จ�ำเป็น : 3 การดูแลรักษาอาการบาดเจ็บและเมื่อต้องเข้ารับการรักษาทางการแพทย์โดยเร่งด่วน
การตรวจวินิจฉัยและดูแลรักษาสุขภาพทางกายและทางอารมณ์ควรเกิดขึ้นพร้อมๆ กัน ในที่นี้จะอธิบายบริการทั้งสองไว้แยกกันเพื่อให้ได้
ข้อแนะน�ำที่ชัดเจนส�ำหรับมาตรฐานขั้นต�่ำ
องค์ประกอบหลัก
แนวทาง
3.1
• การบันทึกประวัติควรจะเป็นไปตามมาตรฐานของขั้นตอนทางการแพทย์ แต่พึงระลึกไว้ว่า
ประวัติและการตรวจวินิจฉัย
ผู้หญิงที่ได้รับผลกระทบจาก ความรุนแรงจากคู่ครองหรือความรุนแรงทางเพศมักจะบอบช�้ำทาง
จิตใจ ดังนั้นจึงควรทบทวนเอกสารที่มี และหลีกเลี่ยงไม่ถามค�ำถามที่เธอเคยตอบมาแล้ว
• อธิบายและขอค�ำยินยอมโดยได้รับการบอกกล่าวให้ทราบถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นส�ำหรับ
แต่ละกรณีข้างล่างนี้
• การตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์
• การรักษาพยาบาล
• การรวบรวมพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์
• การให้ข้อมูลกับบุคคลที่สาม เช่น ต�ำรวจ และศาล
• ถ้าผู้หญิงต้องการให้มีการเก็บหลักฐาน ให้ติดต่อหรือส่งต่อแก่กับผู้ให้บริการที่ได้รับการฝึกอบรม
เฉพาะทาง ดู บริการจ�ำเป็นพื้นฐาน หลักสูตรที่ 6
• จัดให้มีการตรวจร่างกายอย่างละเอียด บันทึกสิ่งที่พบและการสังเกตอย่างถี่ถ้วน
• สื่อสารและขออนุญาตในทุกๆ ขั้นตอนของการตรวจ
(ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในคู่มือทางคลินิกของ WHO หน้า 40-49)
3.2 การรักษาฉุกเฉิน
• ถ้าผู้หญิงอาจเสียชีวิตหรืออาการหนัก ให้ส่งต่อปรึกษาแบบฉุกเฉินในทันที
บริการที่จ�ำเป็น : 4 การตรวจวินิจฉัยและดูแลรักษาการล่วงละเมิดทางเพศ
ความรุนแรงทางเพศเป็นประสบการณ์ที่ท�ำให้บอบช�้ำทางจิตใจ ซึ่งอาจส่งผลกระทบเชิงลบที่หลากหลายต่อสุขภาพจิต สุขภาพกาย
สุขภาวะทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์ของผู้หญิง นั่นหมายความว่า พวกเธออาจต้องการการดูแลอย่างฉับพลันและในระยะยาว
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดูแลรักษาสุขภาพจิต
องค์ประกอบหลัก
แนวทาง
4.1
• เก็บประวัติให้ครบถ้วนสมบูรณ์ บันทึกเหตุการณ์เพื่อตัดสินใจว่า การรักษาแบบใดจะเหมาะสม
ประวัติแบบสมบูรณ์
และตรวจร่างกายอย่างละเอียด (ตั้งแต่หัวจรดเท้า รวมถึง อวัยวะเพศ)
• ในประวัติ ควรมีข้อมูลต่อไปนี้
• ระยะเวลาตั้งแต่มีการล่วงละเมิด และประเภทของการล่วงละเมิด
• ความเสี่ยงต่อการตั้งครรภ์
• ความเสี่ยงต่อการได้รับเชื้อเอชไอวี (HIV) และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆ (STIs)
• สภาวะของสุขภาพจิต
(WHO Guidelines Recommendation 11. ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในคู่มือทางคลินิกของ WHO หน้า 40-48)
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4.2
การคุมก�ำเนิดแบบฉุกเฉิน

4.3
การป้องกันการได้รับเชื้อ
เอชไอวีแบบฉุกเฉิน ภายหลัง
การสัมผัส (HIV PEP)
4.4
การป้องกันโรคติดต่อทางเพศ
สัมพันธ์ ภายหลังการสัมผัส
(PEP)

• ให้ยาคุมก�ำเนิดแบบฉุกเฉินแก่ผู้เสียหายจากการล่วงละเมิดทางเพศ ซึ่งมารับบริการภายใน 5 วัน
หลังจากถูกล่วงละเมิดทางเพศ ถ้าจะให้ดีควรให้เร็วที่สุดหลังจากการล่วงละเมิด เพื่อให้ยามี
ประสิทธิภาพมากที่สุด
• หากผู้หญิงมาพบหลังจากระยะเวลาที่จะให้ยาคุมก�ำเนิดแบบฉุกเฉินได้ทัน (5 วัน) การคุมก�ำเนิด
แบบฉุกเฉินล้มเหลว หรือผู้หญิงตั้งครรภ์เนื่องจากถูกข่มขืน เธอควรได้รับการท�ำแท้งที่ปลอดภัย
และเป็นไปตามที่กฎหมายของประเทศก�ำหนดไว้
(WHO Guidelines Recommendations 12-14 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากคู่มือทางคลินิกของ WHO
หน้า 49-51)
• พิจารณาให้ยาป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี (PEP) แก่ผู้หญิงที่มารับบริการภายใน 72 ชั่วโมงหลังจาก
ถูกล่วงละเมิดทางเพศ โดยตัดสินใจร่วมกับผู้เสียหายว่าควรจะใช้ HIV PEP หรือไม่ และปฏิบัติ
ตามแนวทางระดับประเทศในเรื่องของการป้องกันโรค
(WHO Guidelines Recommendations 15-18 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในคู่มือทางคลินิกของ WHO
ส่วนที่ 2.4 หน้า 55-57).
• ผู้หญิงที่รอดชีวิตจากการล่วงละเมิดทางเพศควรได้รับยาป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ทั่วไป
และวัคซีนไวรัสตับอักเสบบีตามข้อแนะน�ำระดับประเทศ
(WHO Guidelines Recommendations 19-20 และดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก ส่วนที่ 2.3 หน้า 52-54

บริการที่จ�ำเป็น : 5 การประเมินและดูแลรักษาสุขภาพจิต
ผู้หญิงหลายคนที่ประสบความรุนแรงจากคู่ครองหรือความรุนแรงทางเพศจะมีปัญหาสุขภาพทางอารมณ์และทางจิตใจตามมา หลังจากที่
ความรุนแรง การล่วงละเมิด หรือเหตุการณ์นั้นผ่านไป ปัญหาทางอารมณ์เหล่านี้มักจะคลายลง หลายคนกลับคืนสู่สภาพปกติ ผู้ให้บริการ
ทางสาธารณสุขสามารถใช้วิธีเฉพาะที่มีอยู่มาช่วยเหลือและแนะน�ำเทคนิคในการลดความเครียดและส่งเสริมการเยียวยาให้กับผู้หญิง
ผู้หญิงบางคนจะทุกข์หนักกว่าคนอื่น สิ่งส�ำคัญคือ ต้องจ�ำแนกให้ได้ว่าผู้หญิงคนใด และช่วยให้เธอได้รับการดูแลรักษา
องค์ประกอบหลัก
แนวทาง
5.1
• ผู้หญิงที่ได้รับผลกระทบจาก ความรุนแรงควรได้รับการประเมินปัญหาทางสุขภาพจิต (อาการ
การดูแลรักษาทางจิตใจให้กับ
ของความเครียดแบบเฉียบพลัน ภาวะสะเทือนขวัญหลังเหตุการณ์รุนแรง (PTSD) โรคซึมเศร้า
ผู้เสียหายจากความรุนแรงจาก
ปัญหาการใช้สุราและยาเสพติด การฆ่าตัวตาย หรือท�ำร้ายตัวเอง) และได้รับการรักษาตามนั้น
คู่ครอง
โดยใช้แนวทางในการดูแลช่วยเหลือโครงการปฏิบัติการลดช่องว่างทางสุขภาพจิต (mhGAP
intervention guide) ซึ่งครอบคลุมหลักเกณฑ์ทางคลินิกส�ำหรับปัญหาสุขภาพจิตแบบอิง
หลักฐานขององค์การ WHO
• ผู้ท�ำหน้าที่ดูแลสุขภาพจิตควรเป็นผู้ให้บริการสาธารณสุขที่เข้าใจความรุนแรงต่อผู้หญิง
เป็นอย่างดี
5.2
• หลังจากการล่วงละเมิด ความช่วยเหลือด้านจิตวิทยาสังคมอาจจะเพียงพอส�ำหรับช่วงเวลา 1-3
ความช่วยเหลือพื้นฐานทาง
เดือนแรก ในขณะเดียวกัน ควรมีการติดตามปัญหาทางสุขภาพจิตที่เกิดขึ้นภายหลัง
จิตวิทยาสังคม
ซึ่งอาจมีผลที่รุนแรงขึ้น รวมไปถึง
• ช่วยเสริมศักยภาพในความคิดทางบวกเพื่อรับมือกับปัญหา
• ส�ำรวจดูความพร้อมของความช่วยเหลือทางสังคม
• สอนและสาธิตการฝึกลดความเครียด
• ติดตามผลอย่างสม�่ำเสมอ
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5.3
ปัญหาทางจิตที่รุนแรงกว่า

• ประเมินสภาพจิตใจ (พร้อมกับการตรวจร่างกาย) เพื่อดูว่ามีความเสี่ยงฉับพลัน หรือการท�ำร้าย
ตัวเอง หรือการฆ่าตัวตาย และมีโรคซึมเศร้าแบบปานกลางหรือรุนแรง และ ความผิดปกติของ
ความเครียดจากความบอบช�้ำ (PTSD) หรือไม่
• ผู้หญิงที่เป็นโรคซึมเศร้าและ PTSD จะยังคงได้ประโยชน์จากการช่วยเหลือเบื้องต้น
ซึ่งจะช่วยให้พวกเธอได้รับความช่วย เหลือด้านสังคมมากขึ้น เรียนรู้การจัดการกับความเครียด
และความเห็นอกเห็นใจ และการติดตามช่วยเหลือ ถ้าหากมีนักบ�ำบัดที่ผ่านการฝึกฝนมา
ก็ให้ส่งต่อไปยังนักบ�ำบัด
• หากจ�ำเป็น ให้ส่งต่อไปรับการรักษาทางจิตวิทยาในช่วงสั้นๆ หรือการบ�ำบัดความคิด
และพฤติกรรม
(WHO Guidelines Recommendations 24-27 และดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากคู่มือทางคลินิก
ของ WHO หน้า 67-83

บริการที่จ�ำเป็น : 6 การบันทึก (นิติวิทยาศาสตร์)
ผู้ให้บริการสาธารณสุขมีหน้าที่ที่จะต้องบันทึกรายละเอียดของการให้ค�ำปรึกษาคนไข้ บันทึกนั้นควรจะระบุว่า คนไข้พูดอะไร
โดยจดเป็นค�ำพูดของคนไข้เอง และผู้ให้บริการสาธารณสุขเห็นอะไรและท�ำอะไรไปบ้าง ในกรณีที่มีความรุนแรง การจดบันทึกที่สมบูรณ์
และเที่ยงตรงระหว่างการตรวจวินิจฉัยเป็นสิ่งที่ส�ำคัญยิ่ง เพราะเวชระเบียนสามารถใช้เป็นหลักฐานในศาลได้ ถ้าผู้หญิงยินยอมให้มีการ
ตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ อาจต้องเรียกผู้ที่จดทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบทางนิติวิทยาศาสตร์ หรือผู้ตรวจสอบฯ จากทางราชการมา
ท�ำการตรวจ
ดูข้อแนะน�ำเพิ่มเติมได้จากแนวทางการดูแลทางนิติวิทยาศาสตร์ ส�ำหรับผู้เสียหายจากความรุนแรงทางเพศ ปี ค.ศ.2003 ขององค์การ
WHO (the 2003 WHO Guidelines for medico-legal care for victims of sexual violence)
ดูเนื้อหาประกอบในหลักสูตร บริการด้านกระบวนการยุติธรรมที่จ�ำเป็น ข้อ 3 ที่ว่าด้วยเรื่องการสืบสวน โดยดูที่ข้อ 3.3 “ข้อมูลและ
หลักฐานที่เกี่ยวข้องเก็บมาจากผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรงทางเพศ และพยาน” และ 3.4 “ท�ำการสืบสวนสอบสวน
อย่างละเอียด”
องค์ประกอบหลัก
แนวทาง
6.1
• บันทึกความเจ็บป่วยทางสุขภาพ ลักษณะและอาการเจ็บป่วย รวมถึงรายละเอียดของการบาดเจ็บ
การบันทึกที่เที่ยงตรงและ
ไว้ในเวชระเบียน
ครอบคลุม
• น่าจะเป็นประโยชน์ หากบันทึกสาเหตุหรือสิ่งที่คาดว่าจะเป็นสาเหตุของการบาดเจ็บเหล่านี้หรือ
สภาพการณ์อื่นๆ รวมไปถึงใครเป็นคนท�ำให้เธอบาดเจ็บ
• ขออนุญาตเขียนข้อมูลนี้ลงในบันทึกประวัติ
• ท�ำตามความต้องการของเธอ
6.2
• เมื่อผู้หญิงยินอมให้เก็บหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ในที่เกิดเหตุ สิ่งส�ำคัญก็คือ การเก็บหลักฐาน
การรวบรวมหลักฐานและบันทึก
ทางนิติวิทยาศาสตร์และวัตถุพยานต้องครบถ้วนและติดล�ำดับไว้อย่างชัดเจน
ตัวอย่างทางนิติวิทยาศาสตร์
6.3
• ผู้ให้บริการทางสาธารณสุขจะต้องคุ้นเคยกับระบบกฎหมาย รู้วิธีเขียนรายงานที่ดี อย่างน้อยที่สุด
การเตรียมหลักฐานที่เป็นลาย
ต้องบันทึกการบาดเจ็บได้อย่างสมบูรณ์และเที่ยงตรง สังเกตการณ์ทางคลินิกได้อย่างดี และเก็บ
ลักษณ์อักษรและการขึ้นศาล
ตัวอย่างจากผู้เสียหายได้อย่างน่าเชื่อถือ เมื่อพวกเขาเลือกที่จะเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมาย
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เอกสารฉบับภาษาไทยของชุดคูม่ อื บริการจ�ำเป็นพืน้ ฐานส�ำหรับผูห้ ญิงและเด็กหญิงทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากความรุนแรงนี้ ได้รบั การ
สนับสนุนจากองค์การเพื่อการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ และเพิ่มพลังของผู้หญิงแห่งสหประชาชาติ (UN Women) และ
องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ภายใต้โครงการปลอดภัยและยุติธรรม: ท�ำให้สิทธิและโอกาสของแรงงานข้ามชาติหญิงใน
ภูมิภาคอาเซียนเป็นจริง ที่ได้รับการสนับสนุนจากสหภาพยุโรปอันเป็นส่วนหนึ่งของสปอตไลท์อินนิชิเอทีฟ เพื่อขจัดความรุนแรง
ต่อเด็กหญิงและผู้หญิง

หมวดที่ 3

งานยุติธรรมและ
กิจการต�ำรวจ

ชุดบริการจ�ำเป็น (The Essential Services Package) ประกอบด้วยหมวดความรู้ทั้งหมด 6 หมวด
หมวดที่ 1
ภาพรวมและ
บทแนะน�ำ

หมวดที่ 2
สุขภาพ

หมวดที่ 3
งานยุติธรรมและ
กิจการต�ำรวจ

หมวดที่ 4
บริการทางสังคม

หมวดที่ 5
การประสานงาน
และการบริหารการ
ประสานงาน

หมวดที่ 6
แนวทาง
การน�ำไปปฏิบัติ

บทที่ 1 :
บทน�ำและชุดบริการ
ที่จ�ำเป็น

บทที่ 1 :
บทน�ำบริการด้านสุขภาพ
ที่จ�ำเป็น

บทที่ 1 :
บทน�ำบริการด้านงาน
ยุติธรรมและกิจการต�ำรวจ
ที่จ�ำเป็น

บทที่ 1 :
บทน�ำบริการด้านสังคม
ที่จ�ำเป็น

บทที่ 1 :
บทน�ำการประสานงาน
และการปฏิบัติการบริหาร
ที่จ�ำเป็น

บทที่ 1 :
บทน�ำแนวทางการน�ำไป
ปฏิบัติ

บทที่ 2 :
กรอบการด�ำเนินงาน
ส�ำหรับชุดการบริการที่
จ�ำเป็น

บทที่ 2 :
กรอบการด�ำเนินงาน
ส�ำหรับชุดการบริการที่
จ�ำเป็น

บทที่ 2 :
กรอบการด�ำเนินงาน
ส�ำหรับชุดการบริการที่
จ�ำเป็น

บทที่ 2 :
แนวทาง
การน�ำไปปฏิบัติ
ส่วนที่ 1 : สภาพแวดล้อมที่
เอื้ออ�ำนวยต่อการ
น�ำไปปฏิบัติ

1.1 บทน�ำ
1.2 บริบท
1.3 วัตถุประสงค์
และขอบเขต
1.4 ภาษาและ
อภิธานศัพท์

บทที่ 2 :
หลักการร่วม คุณลักษณะ
และ องค์ประกอบพื้นฐาน

1.1 บทน�ำ
1.2 วัตถุประสงค์
และขอบเขต
1.3 ภาษาและ
อภิธานศัพท์

บทที่ 2 :
กรอบการด�ำเนินงาน
ส�ำหรับชุดการบริการที่
จ�ำเป็น

1.1 บทน�ำ
1.2 วัตถุประสงค์
และขอบเขต
1.3 ภาษาและ
อภิธานศัพท์

1.1 บทน�ำ
1.2 วัตถุประสงค์
และขอบเขต
1.3 ภาษาและ
อภิธานศัพท์

1.1 บทน�ำ
1.2 วัตถุประสงค์
และขอบเขต
1.3 ภาษาและ
อภิธานศัพท์

2.1 หลักการ
2.2 คุณลักษณะร่วม
2.1 กรอบการด�ำเนิน 2.1 กรอบการด�ำเนิน 2.1 กรอบการด�ำเนิน 2.1 กรอบการด�ำเนิน
ของบริการที่จ�ำเป็น
งานโดยรวม
งานโดยรวม
งานโดยรวม
งานโดยรวม
ที่มีคุณภาพ
2.2 ลักษณะเฉพาะของ 2.2 ลักษณะเฉพาะของ 2.2 ลักษณะเฉพาะของ
2.3 องค์ประกอบ
กรอบการด�ำเนิน
กรอบการด�ำเนิน
กรอบการด�ำเนิน
พื้นฐาน
งานบริการด้าน
งานบริการด้าน
งานบริการด้าน
สุขภาพที่จ�ำเป็น
ด้านความยุติธรรม
สังคมที่จ�ำเป็น
และกิจการต�ำรวจที่
จ�ำเป็น

บทที่ 3 :
วิธีการใช้เครื่องมือ

3.1 กรอบการด�ำเนิน
งานตามแนวทาง
การบริการที่จ�ำเป็น

บทที่ 4:
เครื่องมือและทรัพยากร

บทที่ 3 :
แนวทางการให้บริการด้าน
สุขภาพที่จ�ำเป็น

บทที่ 4:
เครื่องมือและทรัพยากร

บทที่ 3 :
แนวทางการให้บริการด้าน
งานยุติธรรมและกิจการ
ต�ำรวจที่จ�ำเป็น

บทที่ 3 :
แนวทางการให้บริการด้าน
สังคมที่จ�ำเป็น

บทที่ 4:
เครื่องมือและทรัพยากร

บทที่ 4:
เครื่องมือและทรัพยากร

1.1 บทน�ำ
1.2 บริบท
1.2 วัตถุประสงค์
และขอบเขต
1.4 โครงสร้างโดยรวม
ของแนวทางการน�ำ
ไปปฏิบัติ
1.5 ภาษาและ
อภิธานศัพท์

1. ขอบเขตการตรา
กฎหมายและกรอบ
การด�ำเนินการทาง
กฎหมายที่ครอบคลุม
2. นโยบายและ
แนวปฏิบัติที่
ตระหนักใน
เพศสภาพ
3. ทรัพยากร
และการเงิน
4. การฝึกอบรมและ
พัฒนาศักยภาพ
5. การบริหารจัดการ
การก�ำกับดูแล และ
ส�ำนึกรับผิดชอบ
6. การติดตามและการ
ประเมินผล

บทที่ 3 :
แนวทางประสานงานและ
การปฏิบัติการบริหารที่
จ�ำเป็น

ส่วนที่ 2 :
ขั้นตอนการน�ำไปปฏิบัติ

บทที่ 4:
เครื่องมือและทรัพยากร

ภาคผนวก

3.1 แนวทางการ
ประสานงาน
ระดับประเทศและ
การบริหารการ
ประสานงานด้าน
บริการที่จ�ำเป็น
3.2 แนวทางการ
ประสานงาน
ระดับท้องถิ่นและ
การบริหารการ
ประสานงานด้าน
บริการที่จ�ำเป็น

1. การระบุหน่วยงานที่
รับผิดชอบในการน�ำ
ไปปฏิบัติ
2. การจัดท�ำการ
ประเมิน
3. การพัฒนาและ
ก�ำหนดต้นทุน
แผนการปฏิบัติงาน
4. ติดตามและประเมิน
ผลการน�ำไปปฏิบัติ
5. การทบทวน
กระบวนการและ
ปรับแผนการปฏิบัติ

กิตติกรรมประกาศ

การจัดท�ำแนวปฏิบัติฉบับนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ หากปราศจาก
ความกล้าหาญของผูห้ ญิงจ�ำนวนมากทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากความรุนแรง และได้บอกเล่าประสบการณ์ของตนเอง
และของเหล่านักรณรงค์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง องค์กรผู้หญิงที่กระจายอยู่ทั่วโลก ที่ได้เรียกร้องให้มีการบริการและ
ความช่วยเหลือที่เหมาะสมส�ำหรับผู้หญิงที่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรง
ความพยายามของรัฐบาลประเทศต่างๆ ทีจ่ ะด�ำเนินการเพือ่ ยุตปิ ญ
ั หาความรุนแรงต่อผูห้ ญิง ไม่วา่ จะเป็นการปฏิรปู
กฎหมาย การด�ำเนินการทางนโยบาย และการด�ำเนินโครงการด้านการป้องกันและแก้ไขต่างๆ
ผูส้ นับสนุนหลักของโครงการร่วมแห่งสหประชาชาติวา่ ด้วยการบริการทีจ่ ำ� เป็นส�ำหรับผูห้ ญิงและเด็กหญิงทีไ่ ด้
รับผลกระทบจากความรุนแรง (UN Joint Programme on Essential Services for Women and Girls Subject to
Violence) ซึ่งได้แก่ รัฐบาลประเทศออสเตรเลียและประเทศสเปน
ผูป้ ฏิบตั งิ านจากหลากหลายหน่วยงาน นักวิจยั ตัวแทนรัฐบาลทีไ่ ด้เข้าร่วมและมีสว่ นร่วมในประชุมให้คำ� ปรึกษา
ทางเทคนิคระดับสากลว่าด้วยการตอบสนองต่อปัญหาความรุนแรงต่อผู้หญิงของภาคสาธารณสุข (Global
Technical Consultations on the Health Sector’s Response to Violence Against Women) ซึ่งมีส่วนช่วยพัฒนา
แนวทางปฏิบัติพร้อมทั้งเครื่องมือล�ำดับต่อมา และค�ำแนะน�ำ (ดูรายละเอียดของผู้เข้าร่วมโครงการได้จาก
www.endvawnow.org โดยคลิกที่ค�ำว่า Essential Services)
พันธสัญญาทีด่ ำ� เนินมาอย่างต่อเนือ่ งในระบบขององค์การสหประชาชาติทไี่ ด้พฒ
ั นาโครงการและปฏิบตั กิ ารเพือ่
แก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อผู้หญิง หน่วยงานต่างๆ ขององค์การสหประชาชาติที่มีส่วนร่วมในการช่วยปรับแก้
และ/หรือพัฒนาแนวปฏิบัตินี้ ได้สละเวลาและแบ่งปันความรู้เพื่อให้แน่ใจว่าเราจะด�ำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อ
ให้มีการปรับปรุงการให้บริการแก่ผู้หญิงและเด็กหญิงที่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรง เราขอขอบคุณผู้แทน
จากหน่วยงานต่างๆ ส�ำหรับพันธสัญญาและข้อมูลทีม่ อบให้ ได้แก่ Tania Farha และ Riet Groenen (UN Women)
Luis Mora และ Upala Devi (UNFPA) Suki Beavers, Charles Chauvel และ Niki Palmer (UNDP) และ Claudia
Baroni และ Sven Pfeiffer (UNODC).
ข้อมูลโดยละเอียดจากเพื่อนร่วมงานที่ UNICEF ได้แก่ คุณ Clarice Da Silva e Paula และ คุณ Kerry Neal
ทีป่ รึกษาผูซ้ งึ่ ช่วยในการรวบรวมและเรียบเรียงแนวปฏิบตั ทิ ไี่ ด้พฒ
ั นาเป็นชุดบริการนี้ ได้แก่ คุณ Eileen Skinnider
และ คุณ Ruth Montgomery
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บทที่ 1

บทน�ำบริการด้านงานยุติธรรม
และกิจการต�ำรวจที่จ�ำเป็น
1.1

บทน�ำ
แนวทางปฏิบตั สิ ำ� หรับงานยุตธิ รรมและกิจการต�ำรวจมุง่ เน้นที่
จะน�ำเสนอแนวทางในการออกแบบ ด�ำเนินการ และทบทวน
คุณภาพของภาคส่วนด้านงานยุตธิ รรมและการบริการในกิจการ
ต�ำรวจส�ำหรับผู้หญิงและเด็กหญิงที่ได้รับผลกระทบจากความ
รุนแรงด้วยเหตุแห่งเพศในทุกรูปแบบ แนวทางปฏิบัตินี้มีการ
พัฒนาโดยมุ่งเน้นที่ประเทศที่มีรายได้น้อยถึงรายได้ปานกลาง
ที่อยู่ในสภาวการณ์มั่นคง อย่างไรก็ตามสามารถปรับใช้กับ
ประเทศที่มีรายได้สูงได้เช่นกัน
แนวทางปฏิ บั ติ นี้ เ ป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของชุ ด บริ ก ารที่ จ� ำ เป็ น ที่
มุง่ หมายจะให้ผหู้ ญิงและเด็กหญิงทุกคนทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจาก
ความรุนแรงด้วยเหตุแห่งเพศ สามารถเข้าถึงบริการที่จ�ำเป็น
ที่มีการประสานงานระหว่างหลายภาคส่วนและมีคุณภาพได้
ดียิ่งขึ้น

ชุดบริการทีจ่ ำ� เป็นได้สะท้อนให้เห็นถึงองค์ประกอบส�ำคัญของ
การปฏิบตั กิ ารอันเป็นการประสานงานของหลายภาคส่วนเพือ่
ผูห้ ญิงและเด็กหญิงที่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรง และยัง
เป็นการรวมแนวทางปฏิบตั สิ ำ� หรับบริการด้านสุขภาพ บริการ
ด้านสังคม การประสานงานและกลไกการบริหารงานรวมทั้ง
บริการด้านงานยุติธรรมและกิจการต�ำรวจ
แนวทางปฏิบัติส�ำหรับบริการด้านงานยุติธรรมควรจะศึกษา
ร่วมกับหมวดความรู้ที่ 1 ว่าด้วยภาพรวมและบทน�ำ ซึ่งกล่าว
ถึงหลักการ คุณลักษณะร่วม และ องค์ประกอบพื้นฐานที่น�ำ
ไปปรับใช้ได้ในทุกกลุ่มงานบริการที่จ�ำเป็น แนวทางปฏิบัติ
เหล่านี้ยังเป็นส่วนเสริมความสมบูรณ์ให้กับแนวปฏิบัติด้าน
สุขภาพ (หมวดความรูท้ ี่ 2) แนวปฏิบตั ดิ า้ นบริการสังคม (หมวด
ความรู้ที่ 4) และประสานงานและการบริหารการประสาน
(หมวดความรู้ที่ 5)

1.2

วัตถุประสงค์และขอบเขต
การปฏิบตั กิ ารในงานยุตธิ รรมและกิจการต�ำรวจทีม่ คี ณ
ุ ภาพเป็น
สิ่งที่ส�ำคัญต่อการสร้างความมั่นใจว่า กฎหมายต่อต้านความ
รุนแรงต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานสากลนั้น
มีการบังคับใช้ โดยให้ผู้หญิงและเด็กหญิงปลอดภัยจากความ
รุนแรง และจากความรุนแรงอาจเกิดซ�้ำ ลงโทษผู้กระท�ำผิด
และจัดให้มกี ารรักษาเยียวยาทีม่ ปี ระสิทธิภาพแก่ผเู้ สียหายและ
ผูร้ อดชีวติ จากความรุนแรง ระบบยุตธิ รรม และทุกภาคส่วนใน
ระบบยุตธิ รรมจะต้องมีสำ� นึกรับผิดชอบในการทีจ่ ะสร้างความ
เชื่อมั่นว่าจะมีการปฏิบัติงานตามหน้าที่ของตน วัตถุประสงค์
ของหน่วยความรู้ด้านงานยุติธรรมและกิจการต�ำรวจ (หน่วย
ความรูท้ ี่ ๓) ในชุดบริการทีจ่ ำ� เป็นคือ การช่วยให้ประเทศต่างๆ
สร้างความเชื่อมั่นในการจัดท�ำบริการด้านงานยุติธรรมที่มี

คุณภาพอันเป็นส่วนหนึ่งของแนวคิดเชิงพหุภาคีที่ครอบคลุม
และเป็นองค์รวมในการแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อผู้หญิง
แม้ว่าจะมีความก้าวหน้าและมีการปรับปรุงกรอบการด�ำเนิน
งานด้านกฎหมายและระบบยุตธิ รรมให้เป็นปัจจุบนั การปฏิบตั ิ
การของภาคส่วนงานยุตธิ รรมและต�ำรวจก็ยงั ขาดประสิทธิภาพ
อย่ า งเห็ น ได้ ชั ด และมั ก จะไม่ ส ามารถปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ไ ด้ ใ น
ระดับที่พึงประสงค์ในการที่จะแก้ไขความรุนแรง สภาพ และ
ขอบข่ายของความรุนแรงด้วยเหตุแห่งเพศ ในการทีจ่ ะคุม้ ครอง
สวัสดิภาพและความปลอดภัยของผู้เสียหายและผู้รอดชีวิต
จากความรุนแรง และในการที่จะสร้างความเชื่อมั่นในการเข้า
ถึงกระบวนการยุติธรรมของผู้หญิง การศึกษาจากทั่วโลกได้
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แสดงให้เห็นว่า ผูก้ ระท�ำผิดส่วนมากไม่ได้รบั โทษทางกฎหมาย1
มี ค ดี ค วามรุ น แรงต่ อ ผู ้ ห ญิ ง เพี ย งส่ ว นน้ อ ยเท่ า นั้ น ที่ มี ก าร
แจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ต�ำรวจ และมีจ�ำนวนน้อยยิ่งกว่าที่คดีที่
มีการแจ้งความนั้นมีการด�ำเนินคดีกับผู้กระท�ำความผิด และ
มีเพียงไม่กี่คดีที่ในท้ายที่สุดจะมีการพิพากษาลงโทษผู้กระท�ำ
ความผิด2 ในกรณีที่ผู้หญิงเลือกที่จะไม่เรียกร้องความยุติธรรม
ผ่านกระบวนการทางอาญา แต่เลือกที่จะด�ำเนินการภายใต้
กฎหมายแพ่ง กฎหมายครอบครัว และ/หรือ กฎหมายปกครอง
ผูห้ ญิงก็ตอ้ งเผชิญกับกระบวนการทางกฎหมายทีใ่ ช้ระยะเวลา
ยาวนาน ซับซ้อน และมีค่าใช้จ่ายสูง ไม่มีความช่วยเหลือทาง
กฎหมาย หรือมีอย่างจ�ำกัด รวมถึงความล้มเหลวในการพิจารณา
ทบทวนประวัตคิ วามรุนแรงเมือ่ มีการตัดสินใจในการปกครอง
และเข้าถึงเด็กของศาลแพ่งและศาลครอบครัว3
1 Johnson, H., Ollus, N. and Nevala, S. (2008) Violence Against Women
Survey: An International Perspective (HEUNI) หน้า 146; Lovett,
J. and UN Women (2013) Why do some men use violence against
women and how we can prevent it? Quantitative findings from the
United Nations Multi-country Study on Men and Violence in Asia
and the Pacific (UN Women, UNFPA, UNDP and UN Volunteers).
2 Johnson, H., Ollus, N. and Nevala, S. (2008) Violence Against Women
Survey: An International Perspective (HEUNI) หน้า 146. โดยทั่วไป
ผู้หญิงจ�ำนวนน้อยกว่า 20% แจ้งเหตุรุนแรงครั้งสุดท้ายที่ได้ประสบ
กับเจ้าหน้าที่ต�ำรวจ ซึ่งตีความได้ว่า ความรุนแรงต่อผู้หญิงจ�ำนวน
มากกว่า 80% ไม่เคยได้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม มีการรายงานเรื่อง
ความรุนแรงทางกายโดยบุคคลทีไ่ ม่ใช่คคู่ รองมากกว่าความรุนแรงทาง
เพศ (การประทุษร้ายทางกายมีอัตราระหว่าง 15% ถึง 27% และความ
รุนแรงทางเพศระหว่าง 4% ถึง 13% ความน่าจะเป็นของการตั้งข้อ
กล่าวหาต่อผู้ที่ละเมิดอยู่ระหว่าง 1% ถึง 7% ของเหตุทั้งหมดที่มีการ
แจ้งความเข้ามา ความน่าจะเป็นของคดีที่จะถูกตัดสินว่ามีความผิดมี
เพียง 1% ถึง 5% การศึกษาล่าสุดที่ทบทวนการศึกษาที่เป็นตัวแทนใน
ระดับประเทศเขตสหภาพยุโรป 28 ประเทศ แสดงว่า ผู้หญิงจ�ำนวน
เพียง 14% ได้เข้าพบเจ้าหน้าที่ต�ำรวจหลังจากประสบกับความรุนแรง
ในระดับที่ร้ายแรงตั้งแต่อายุ 15 ปี โปรดดูเพิ่มเติมที่ European Union
Agency for Fundamental Rights (2014) Violence against Women: an
EU-wide survey (Luxembourg) และดู: Lovett, J. and Kelly, L. (2009)
Different systems, similar outcomes? Tracking attrition in reported
rape cases across Europe. Child and Women Abuse Unit, London
Metropolitan University; Triggs, S. Mossman, J.J. and Kingi, V.
(2009) Responding to sexual violence: Attrition in the New Zealand
criminal justice system. New Zealand Ministry of Women’s Affairs;
และ Vetten, L. Jewkes, R Sigsworth, R, Christofides, N, Loots, L.
and Dunseith, O. (2008) Tracing Justice: The Attrition of Rape Cases
through the Criminal Justice System in Gauteng. Johannesburg:
Tshwaranang Legal Advocacy Centre, the South African Medical
Research Council, and the Centre for the Study of Violence and
Reconciliation.
3 Johnson, H. and Fraser J. (2011) Specialized Domestic Violence
Courts Do They Make Women Safer? Community Report: Phase I 7

เพือ่ ทีจ่ ะตอบสนองต่อความต้องการและประสบการณ์ทหี่ ลาก
หลายของผู้หญิงและเด็กหญิง หน่วยความรู้นี้ยอมรับว่ามี
ความจ�ำเป็นที่จะต้องมีทางเลือกในกระบวนการยุติธรรมอย่าง
กว้างๆ ส�ำหรับผู้เสียหายและผู้รอดชีวิตจากความรุนแรง ซึ่ง
ควรจะครอบคลุมมุมมองในประเด็นขอบเขตทางกฎหมายที่
เกีย่ วข้อง เช่น ประเด็นด้านกฎหมายอาญา ประเด็นด้านกฎหมาย
แพ่ง (เช่น การเรียกร้องค่าเสียหายหรือการละเมิดต่อบุคคล)
ประเด็นด้านกฎหมายครอบครัว (เช่น การหย่าร้าง การปกครอง
บุตร และค่าเลี้ยงดู) ประเด็นด้านกฎหมายปกครอง (เช่น กลไก
การเยียวยาความเสียหายทางอาญาของรัฐ)4 ทางเลือกใน
กระบวนการยุติธรรมอย่างกว้างสามารถ น�ำไปปรับใช้ได้ใน
ประเทศที่มีธรรมเนียมทางกฎหมายที่แตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็น
กฎหมายจารีตประเพณี กฎหมายแพ่ง กระบวนการยุติธรรม
ที่ยึดตามหลักศาสนา ผู้หญิงและเด็กหญิงที่ประสบกับความ
รุนแรงด้วยเหตุแห่งเพศ อาจจะต้องติดต่อกับระบบยุติธรรม
ในฐานะผูก้ ระท�ำผิด การพิจารณาตัดสินเป็นกรณีพเิ ศษส�ำหรับ
ผู้เสียหายและผู้รอดชีวิตจากความรุนแรงต่อผู้หญิงที่ถูกกล่าว
หาหรือถูกด�ำเนินคดีในความผิดทางอาญา มุ่งเน้นที่ผู้หญิง แต่
ไม่ ไ ด้ เ น้ น เด็ ก ผู ้ ห ญิ ง ด้ วยเหตุ นี้ อาจจะต้ องมีก ารทบทวน
มาตรฐานและบรรทั ดฐานสากลด้ า นงานยุ ติ ธรรมเยาวชน
(juvenile justice) ซึ่งไม่อยู่ในขอบเขตของเอกสารชุดนี้
บริการที่จ�ำเป็นพื้นฐานด้านงานความยุติธรรมและกิจการ
ต�ำรวจครอบคลุมการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เสียหายและผู้รอด
ชีวิตกับเจ้าหน้าที่ต�ำรวจและระบบยุติธรรม นับตั้งแต่การแจ้ง
ความหรือการติดต่อในชัน้ ต้น (initial contact) เพือ่ ให้มนั่ ใจว่ามี
การเยียวยาทีเ่ หมาะสม มีการจัดกลุม่ บริการต่างๆ เป็นกลุม่ ตาม
ขั้นตอนอย่างกว้างๆ ในระบบยุติธรรม นับตั้งแต่ การป้องกัน
การติดต่อในชั้นต้น การสอบสวน กระบวนการไต่สวน/ก่อน
การพิจารณาคดีในศาล กระบวนการไต่สวน/ในการพิจารณา
คดีในศาล ความรับผิดของผู้กระท�ำผิดและการชดเชยความ
เสียหาย กระบวนการหลังการพิจารณาคดีในศาล นอกจากนี้ ยัง
ต้องจัดให้มีบริการอื่นๆ ตลอดกระบวนการยุติธรรม เช่น การ
คุ้มครอง การส่งเสริมสนับสนุน การสื่อสาร และการประสาน
งานในหน่วยงานยุติธรรม
(Department of Criminology, University of Ottawa) and Hudson, V.,
Lee Brown, D. and Nielsen, P.L. (2011) “What is the Relationship
between Inequity in Family Law and Violence against Women? Approaching the Issue of Legal Enclaves” Politics and Gender Volume
7, Issue 4, pp 453-492.
4 This document articulates four separate legal domains as this might
be the situation in some jurisdictions, wheras in other jurisdictions,
family law rests within the civil law domain.
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แผนผังที่ 1:

เส้นทางในกระบวนการยุติธรรม (The Justice Continuum)
การป้องกัน

การติดต่อ
ชั้นต้น

ความปลอดภัยและการคุ้มครอง

การสอบสวน

กระบวนการ
ก่อนการพิจารณา

การส่งเสริมและช่วยเหลือ

การที่มีระบบกฎหมาย จารีตประเพณี วัฒนธรรมที่แตกต่าง มี
ความหลากหลายในอ�ำนาจหน้าที่และภารกิจของต�ำรวจและ
หน่วยงานยุติธรรมทั่วโลก หมวดความรู้นี้จึงใช้ค�ำกว้างๆ ว่า

1.3

กระบวนการ
พิจารณาคดี

การสื่อสารและข้อมูล

การรับผิดโดย
ผู้กระท�ำการ

กระบวนการ
หลังตัดสินคดี

การประสานงาน

“ผู้ให้บริการงานยุติธรรม (justice service provider)” เนื่องจาก
เป็นการมุ่งเน้นภารกิจและการบริการในระบบยุติธรรมใน
รูปแบบปกติมากกว่าเน้นไปที่หน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ที่ให้
บริการใดเป็นการเฉพาะ

ภาษาและอภิธานศัพท์
การชดเชย (Compensation) หมายถึงความเสียหายจากความ
รุนแรงที่ตีเป็นมูลค่าได้ และรวมถึงการเยียวยาแก้ไขที่เป็นตัว
เงินและในรูปที่ไม่ใช่ตัวเงิน (pecuniary and non-pecuniary
remedies)
องค์ประกอบหลัก (Core elements) คือลักษณะหรือส่วน
ประกอบของบริการที่จ�ำเป็นที่น�ำไปปรับใช้ในทุกบริบทและ
สร้างความเชื่อมั่นในการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ
บริ ก ารที่ จ� ำ เป็ น (Essential Services) ประกอบด้ ว ยชุ ด
บริ ก ารหลั ก ซึ่ ง จั ด ให้ โ ดยภาคส่ ว นงานดู แ ลสุ ข ภาพ งาน
สังคมสงเคราะห์ งานต�ำรวจ และงานยุติธรรม ซึ่งอย่างน้อย
ที่สุด บริการเหล่านี้จะต้องรับรองสิทธิ ความปลอดภัย และ
สวัสดิภาพของผูห้ ญิงหรือเด็กหญิงผูซ้ งึ่ ประสบกับความรุนแรง
ด้วยเหตุแห่งเพศ
ระบบยุติธรรมที่เป็นทางการ (Formal justice systems) คือ
ระบบยุ ติ ธ รรมที่ อ ยู ่ ภ ายใต้ ค วามรั บ ผิ ด ชอบของรั ฐ และ
หน่วยงานของรัฐระบบเหล่านี้ประกอบด้วยกฎหมายที่รัฐ
ให้การสนับสนุนและสถาบันต่างๆ เช่น ต�ำรวจ อัยการ ศาล
ทัณฑสถาน ที่มีหน้าที่บังคับใช้และปฏิบัติตามกฎหมายของ
รัฐ และท�ำหน้าที่ด�ำเนินการบังคับโทษกรณีละเมิดกฎหมาย
ความรุนแรงด้วยเหตุแห่งเพศ (Gender based violence) คือ
“การกระท�ำรุนแรงใดๆ ที่มุ่งกระท�ำต่อผู้หญิงเพียงเพราะเหตุ
ว่าเธอเป็นเพศหญิง หรือที่ส่งผลกระทบต่อผู้หญิงอย่างไม่ได้
สัดส่วน”5

การติดต่อเบื้องต้น (Initial contact) รวมถึงการแจ้งความต่อ
เจ้าหน้าที่ต�ำรวจ การลงบันทึกประจ�ำวัน การแจ้งความด�ำเนิน
คดีอาญา การให้ค�ำปรึกษาโดยทนายความ การด�ำเนินคดีแพ่ง
หรือการยื่นค�ำร้องด้านการปกครองต่อกลไกดูแลของรัฐ และ
ค�ำร้องขอหย่า ขออ�ำนาจปกครอง และ/หรือ มาตรการคุม้ ครอง
ฉุกเฉินและ/หรือเร่งด่วนโดยผ่านหน่วยงานหรือกลไกศาลอาญา
ศาลแพ่ง ศาลครอบครัว และทางปกครอง
ความรุนแรงที่เกิดจากคู่ครอง (Intimate partner violence)
เป็น “รูปแบบความรุนแรงที่เกิดมากที่สุดกับผู้หญิงทั่วโลก...
และยังรวมไปถึงการกระท�ำอันเป็นการบังคับขู่เข็นทางเพศ
ทางจิตใจ และทางกายต่อผูห้ ญิงและวัยรุน่ หญิง ไม่วา่ จะมาจาก
คู่ครองคนปัจจุบันหรืออดีตคู่ครองโดยปราศจากความยินยอม
ความรุนแรงทางกายภาพได้แก่ การเจตนาใช้ก�ำลังบังคับ ความ
แข็งแรง หรืออาวุธเพื่อท�ำร้ายหรือท�ำให้ผู้หญิงได้รับบาดเจ็บ
ความรุนแรงทางเพศได้แก่การสัมผัสทางเพศที่ไม่เหมาะสม
การบังคับให้ผู้หญิงมีเพศสัมพันธ์โดยปราศจากการยินยอม
การพยายามมีเพศสัมพันธ์หรือได้มีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิงที่
ป่วย พิการ มึนเมา อยู่ใต้สภาวะกดดัน หรืออยู่ใต้อิทธิพลของ
สิ่งมึนเมาหรือสารเสพติด ความรุนแรงทางจิตใจได้แก่ การ
ควบคุมหรือโดดเดีย่ วผูห้ ญิง หรือท�ำให้เธอต้องเสือ่ มเสียเกียรติ
5 จาก CEDAW ข้อเสนอแนะทั่วไป หมายเลข 19, ย่อหน้าที่ 6, http://
www. un.org/womenwatch/daw/cedaw/recommendations/recomm.
htm.
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หรือท�ำให้ได้รับความอับอาย ความรุนแรงทางเศรษฐกิจ คือ
การปฏิเสธไม่ให้ผหู้ ญิงเข้าถึงและด�ำเนินการควบคุมทรัพยากร
พื้นฐาน6
การสืบสวน (Investigation) โดยทั่วไปหมายถึงการประเมิน
และการสอบสวนคดีโดยระบบยุติธรรมทางอาญา รวมถึงการ
จัดการ การวางแผนสืบสวน การสัมภาษณ์ผเู้ สียหาย/ผูร้ อดชีวติ
จากความรุนแรงและพยาน การรวบรวม ประมวล และวิเคราะห์
พยานหลักฐาน การตรวจสอบทางนิตเิ วชศาสตร์ การค้นหาอัต
ลักษณ์ของผู้ต้องสงสัย การสัมภาษณ์ การจับกุมและด�ำเนิน
การกับผูต้ อ้ งสงสัย และจัดเก็บบันทึกข้อค้นพบและปฏิบตั กิ าร
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกระท�ำความผิด
ผู้ให้บริการด้านงานยุติธรรม (Justice service provider)
รวมถึงเจ้าพนักงานของรัฐ ผู้พิพากษา อัยการ เจ้าหน้าที่ต�ำรวจ
การให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย เจ้าพนักงานประจ�ำศาล
นักกฎหมายหรือทนายความ ผู้ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย
ในชุมชน (paralegals) ผู้ให้บริการทางสังคมหรือช่วยเหลือ
ผู้เสียหาย
เส้นทางในกระบวนการยุติธรรม (Justice continuum) เริ่ม
จากการที่ผู้ถูกละเมิดหรือผู้ที่รอดชีวิตจากความรุนแรงเข้าสู่
ระบบไปจนกระทั่งคดีสิ้นสุด เส้นทางของผู้หญิงจะแตกต่าง
กันไปตามความต้องการ เธออาจเข้าถึงทางเลือกเพื่อความ
ยุตธิ รรมหลายทาง ตัง้ แต่การแจ้งความหรือร้องเรียนเพือ่ เริม่ การ
สอบสวนและการด�ำเนินคดีอาญา หรือร้องขอความคุ้มครอง
และ/หรือการฟ้องเรียกค่าเสียหายทางแพ่ง รวมถึง การยื่นขอ
หย่าและการขอสิทธิปกครองบุตร และ/หรือการชดเชยความ
เสียหายส่วนบุคคลหรือความเสียหายอื่นๆ จากรูปแบบการ
บริหารงานของรัฐโดยด�ำเนินการในทันทีหรือเมื่อเวลาผ่านไป
ระยะหนึ่ง
การให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย (Legal aid) ณ ที่นี้เป็น
ไปตามนิ ย ามที่ พ บใน หลั ก การและแนวทางปฏิ บั ติ แห่ ง
สหประชาชาติว่าด้วยการเข้าถึงความช่วยเหลือด้านกฎหมาย
ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา (United Nations Principles
and Guidelines on Access to Legal Aid in Criminal Justice
Systems) และอ้างถึงการให้ข้อแนะน�ำทางกฎหมาย ความ
ช่วยเหลือ หรือการเป็นตัวแทนให้แก่ผู้เสียหายและผู้รอดชีวิต
จากความรุนแรงโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายส�ำหรับผู้เสียหายที่ไม่มี
ทุนทรัพย์เพียงพอ หรือเมื่อต้องด�ำเนินตามหลักความเป็น
ธรรม ความช่วยเหลือทางกฎหมายยังรวมถึงการเข้าถึงข้อมูล
ด้านกฎหมายด้วย

บริการทางกฎหมาย (Legal service) เป็นบริการทีอ่ ยูใ่ นบริการ
ที่จ�ำเป็นเพื่อรวมถึงการช่วยเหลือทางกฎหมายและบริการทาง
กฎหมายที่อัยการมีให้แก่ผู้ตกเป็นผู้เสียหาย โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งในเขตอ�ำนาจศาลบางแห่งที่ไม่มีกระบวนที่ศาลอนุญาตให้
ผู ้ เ สี ย หายสามารถแยกให้ ก ารต่ า งหากเป็ น การเฉพาะใน
กระบวนการพิจารณาความทางอาญา
พยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ (Medico-legal evidence)
ที่ใช้ในหมวดนี้จะเป็นไปตามนิยามขององค์การอนามัยโลก
คือ “การบาดเจ็บต่อบริเวณอวัยวะเพศและช่องทวาร และ
สภาวะอารมณ์รวมถึงตัวอย่างและพยานหลักฐาน (samples
and specimens) ที่เก็บมาจากร่างกายของผู้เสียหายหรือจาก
เสือ้ ผ้าทีส่ วมใส่ เพือ่ วัตถุประสงค์ทางกฎหมายโดยเฉพาะ พยาน
หลักฐานเหล่านัน้ ประกอบด้วยน�ำ้ ลาย น�ำ้ อสุจิ ผม ขนลับ เลือด
ปัสสาวะ เส้นใย ชิ้นเนื้อจากร่างกาย และเศษดิน”7
ความรุนแรงทางเพศจากผู้มิใช่คู่ครอง (Non-partner sexual
violence) “หมายถึงความรุนแรงโดยญาติ เพื่อน คนรู้จัก เพื่อน
บ้าน เพื่อนร่วมงาน หรือคนแปลกหน้า”8 ซึ่งประกอบด้วยการ
บังคับให้มีเพศสัมพันธ์โดยไม่สมัครใจ ความรุนแรงและการ
คุกคามทางเพศทีก่ ระท�ำต่อต่อผูห้ ญิงและเด็กหญิงซึง่ ส่วนมาก
โดยคนรู้จัก ในที่สาธารณะ ในโรงเรียน ในสถานที่ท�ำงาน และ
ในชุมชน กระบวนการหลังพิจารณาคดี (Post-trial processes)
รวมถึงราชทัณฑ์เนือ่ งจากเกีย่ วเนือ่ งกับการคุม้ ครองผูเ้ สียหาย/
ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรง การลดความเสี่ยงที่จะถูกกระท�ำ
ซ�้ ำ จากผู ้ ก ระท� ำ ความผิ ด และการบ�ำ บั ด ฟื ้ น ฟู ผู ้ ก ระท� ำผิ ด
รวมไปถึงบริการป้องกันและตอบสนองต่อผู้หญิงที่ถูกคุมขัง
ในทัณฑสถานต่างๆ และผู้หญิงในที่คุมขังที่ต้องประสบความ
ทุกข์จากการกระท�ำรุนแรงต่อผู้หญิงด้วย
ขั้นตอนก่อนการฟ้องคดี/กระบวนพิจารณาคดี (Pre-trial /
hearing processes) ในเรื่องที่เกี่ยวกับความยุติธรรมทางอาญา
รวมทัง้ การไต่สวนเพือ่ ขอปล่อยตัวชัว่ คราว (bail hearings) การ
ไต่สวนพื่อการด�ำเนินคดี (committal hearing) การแจ้งข้อหา
ตามค�ำฟ้อง การตัดสินใจด�ำเนินคดีและการเตรียมเพือ่ พิจารณา
คดีทางอาญา ในกรณีของคดีทางแพ่งและครอบครัว ขั้นตอน
เหล่านี้จะรวมถึงการออกค�ำสั่งเรื่องอ�ำนาจปกครอง/ดูแลบุตร
เป็นการชั่วคราว ระเบียบการการตรวจพยานพยานหลักฐาน
ของคู่ความในคดีแพ่ง และการเตรียมเพื่อพิจารณาคดีหรือ
ไต่สวน ในกรณีของกฎหมายปกครอง เช่น ชดเชยความเสียหาย
ทางอาญา เป็นที่ยอมรับว่าสามารถที่จะด�ำเนินคดีได้แม้ว่าจะมี

7 Du Mont, Janice and D. White (2007), “The uses and impacts of
medico-legal evidence in sexual assault cases: A Global Review
(WHO: Geneva).
6 รายงานของเลขาธิการใหญ่เรือ่ ง In-depth study on all forms of violence
8 รายงานของเลขาธิการใหญ่เรือ่ ง In-depth study on all forms of violence
against women, United Nations, A/61/122/Add.1, (วันที่ 6 กรกฎาคม
against women, United Nations, A/61/122/Add.1, (วันที่ 6 กรกฎาคม
ค.ศ. 2006) ย่อหน้าที่ 111- 112, http://daccess-dds-ny.un.org/doc/
ค.ศ. 2006) ย่อหน้า 128
UNDOC/ GEN/N06/419/74/PDF/N0641974.pdf?OpenElement.
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หรือไม่มีการฟ้องคดีทางอาญา และ/หรือ ทางแพ่ง ตลอดจน
การจัดท�ำบันทึกพยานหลักฐานเพือ่ ช่วยในการยืน่ ค�ำร้องต่างๆ
มาตรการป้องกัน (Prevention measures) ในมุมของผู้ให้
บริการด้านงานยุติธรรมหมายถึงกิจกรรมต่างๆ ที่มีเป้าหมาย
เบื้องต้นในการแทรกแซงเพื่อระงับความรุนแรงหรือป้องกัน
ความรุนแรงทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ในอนาคต พร้อมทัง้ เพือ่ ส่งเสริมให้
ผูห้ ญิงและเด็กหญิงต้องแจ้งเหตุเพือ่ ความปลอดภัยของตนเอง
แนวทางคุณภาพ (Quality guidelines) ส่งเสริมการจัดส่งและ
จัดท�ำองค์ประกอบหลักส�ำหรับบริการที่จ�ำเป็น เพื่อความเชื่อ
มั่นว่าบริการเหล่านี้จะมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลเพียง
พอต่อการตอบสนองความต้องการของผูห้ ญิงและเด็กหญิง แนว
ปฏิบัติด้านคุณภาพยังให้ข้อแนะน�ำ ‘วิธีการ (how to)’ ส�ำหรับ
การจัดให้บริการต่างๆ ในลักษณะที่เคารพต่อสิทธิมนุษยชน
มีความอ่อนไหวทางวัฒนธรรม และส่งเสริมพลังของผู้หญิง
การจัดท�ำบริการเหล่านี้จะส่งเสริมแนวท�ำงานตามมาตรฐาน
สากลและสะท้อนให้เห็นแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด (best practices)
ที่ได้พิสูจน์แล้วในการรับมือกับความรุนแรงด้วยเหตุแห่งเพศ
การชดเชยความเสียหาย (Reparations) หมายถึงการขจัด
ผลอันเกิดจากการกระท�ำผิดกฎหมาย และปรับสถานการณ์
ให้ ไ ด้ ม ากที่ สุ ด เท่ า ที่ จ ะมากได้ ซึ่ ง มี ค วามเป็ น ไปได้ ว ่ า มี อ ยู ่
แล้วหากแม้ไม่มีการกระท�ำผิดนั้น การชดใช้ค่าเสียหายนี้มี
อยูส่ องลักษณะ คือ เชิงกระบวนการและเชิงเนือ้ หา (procedural
and substantive)9 ในเชิงกระบวนการนั้น ได้แก่ กระบวนการ
การฟ้องร้องการกระท�ำผิดที่รับฟังและตัดสินโดยพนักงาน
เจ้าหน้าที่ ซึ่งไม่ว่าจะเป็นฝ่ายงานยุติธรรมหรือฝ่ายปกครอง
จ�ำเป็นจะต้องมีผู้หญิงเป็นศูนย์กลาง มีการจัดหาไว้พร้อมใช้
งาน เข้าถึงได้ง่าย และสามารถปรับให้เข้ากับความต้องการ
เฉพาะและความจ� ำ เป็ น เร่ ง ด่ ว นของผู ้ ห ญิ ง ที่ แ ตกต่ า งกั น
ออกไป กระบวนการเหล่านี้จ�ำเป็นต้องรับมือกับอุปสรรค
ทางธรรมเนียมประเพณี ที่อาจขัดขวางการเข้าถึงองค์กรที่
รับผิดชอบด้านการชดเชยความเสียหายต่างๆ ในส่วนของเชิง
เนื้อหานั้น คือ การชดเชยเยียวยาที่ประกอบด้วยผลจากการ
พิจารณาคดีอย่างกว้างๆ คือมาตรการเยียวยาต่างๆ ที่ให้แก่
ผู้เสียหายสิ่งเหล่านี้รวมถึงแนวทางที่มีประสิทธิภาพในการ
ชดเชยความเสียหายทีผ่ เู้ สียหายได้รบั อันได้แก่ กฎหมายละเมิด
(tort law) กรมธรรม์ (insurance) กองทุนส�ำหรับผูเ้ สียหาย (trust
funds) และนโยบายค่าชดเชยสาธารณะ รวมถึงความสูญเสียที่
มิใช่ในทางเศรษฐกิจ ซึ่งโดยทั่วไปมักมีผลกระทบต่อผู้หญิงใน
เชิงลบมากกว่าผู้ชาย การชดเชยความเสียหายมีหลายรูปแบบ
เช่น การฟื้นฟูสู่สภาพเดิม (restitution) ค่าสินไหมทดแทน
(compensation) การรับรู้ถึงข้อเท็จจริงของสาธารณะและ

ยอมรับในความรับผิดชอบ การด�ำเนินคดีกับผู้กระท�ำผิด การ
กู้คืนศักดิ์ศรีของผู้เสียหายโดยวิธีต่างๆ และการรับรองว่าจะ
ไม่มีการกระท�ำผิดซ�้ำ ขณะที่ความหมายของการชดเชยความ
เสียหายอาจรวมองค์ประกอบของการบริหารงานยุติธรรมเชิง
สมานฉันท์ และความจ�ำเป็นต้องแก้ไขปัญหาความไม่เท่าเทียม
ทีม่ อี ยูก่ อ่ นแล้ว ความไม่เป็นธรรม อคติ และความล�ำเอียง หรือ
ทัศนะและแนวปฏิบัติทางสังคมที่ท�ำให้เกิดความรุนแรงต่อ
ผู้หญิงเกิดขึ้น ยังไม่มีข้อตกลงที่สะท้อนให้เห็นการชดเชย
ความเสียหายที่เปลี่ยนแปลงได้ในเชิงโครงสร้าง (structural
transformative reparations) ในบริการด้านงานยุติธรรมที่
จ�ำเป็นมาตรการการชดเชยความเสียหายควรสร้างความมั่นใจ
เชื่อมั่นว่าการชดเชยเยียวยาควรเป็นองค์รวมและไม่ควรแยก
จากกันและกัน
การฟื้นฟูสู่สภาพเดิม (Restitution) ถือเป็นมาตรการเพื่อช่วย
ให้ผู้เสียหายได้กลับคืนสู่สภาพปกติแต่เดิมก่อนที่จะเกิดความ
รุนแรง
กระบวนการพิ จ ารณาคดี การไต่ ส วน (Trial / hearing
processes) ได้แก่การแสดงหลักฐานและค�ำพิพากษาหรือ
การตัดสินทางแพ่ง รวมถึงการยื่นพยานหลักฐานให้กับคณะ
กรรมการปกครองและค�ำตัดสินสุดท้ายของคณะกรรมการนัน้
ผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรง (Victim / survivor)
หมายถึงผู้หญิงและเด็กหญิงที่ประสบหรือก�ำลังประสบความ
รุนแรงด้วยเหตุแห่งเพศ เพื่อสะท้อนถึงทั้งศัพท์บัญญัติใน
กระบวนการทางกฎหมายและศักยภาพ (the agency) ของ
ผู้หญิงและเด็กหญิงในการแสวงหาบริการที่จ�ำเป็น10
ความรุนแรงต่อผูห้ ญิง (Violence against women หรือ VAW)
หมายถึง “การกระท�ำรุนแรงด้วยเหตุแห่งเพศใดๆ ที่ก่อให้เกิด
หรือที่น่าจะก่อให้เกิดอันตรายทางกาย ทางเพศ หรือทางจิตใจ
หรือท�ำให้ผหู้ ญิงต้องทุกข์ทรมาน รวมทัง้ การข่มขูว่ า่ จะท�ำการ
เช่นนั้น การบังคับขู่เข็ญหรือการบังคับให้ปราศจากอิสรภาพ
(arbitrary deprivation of liberty) ในที่สาธารณะหรือส่วนตัว11

10 United Nations (2006) Secretary-General’s In-depth Study on
Violence Against Women A/61/122/Add.1 หมายเหตุวา่ มีการอภิปราย
ที่ยังด�ำเนินอยู่ในเรื่องของค�ำศัพท์ว่า เหยื่อ และ ผู้เสียหาย บางหน่วย
งานเสนอว่า “ไม่ควรใช้ค�ำศัพท์ว่า “เหยื่อ (victim)” เพราะหมายถึง
ความเป็นฝ่ายรับ ความอ่อนแอ และ ความเปราะบางโดยธรรมชาติ
และเป็นการไม่ยอมรับความเป็นจริงว่าผู้หญิงมีความแข็งแกร่งและมี
พลังในการดูแลตัวเอง (resilience and agency) ส�ำหรับบางหน่วยงาน
“ค�ำว่า “ผู้เสียหาย (survivor)” เป็นค�ำที่มีปัญหาเพราะเป็นการกระท�ำ
ให้เป็นผู้เสียหายที่เกิดกับผู้หญิงที่เป็นเป้าหมายของอาชญากรรมด้าน
ความรุนแรง” ดังนั้น แนวปฏิบัตินี้จึงใช้ค�ำว่า “ผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิต
จากความรุนแรง (victim/survivor)” ไปพร้อมกัน
9 Special Rapporteur on violence against women, its causes and
11 United Nations 1993, Declaration on the Elimination of all forms of
consequences, Rashida Manjoo, A/HRC/14/22, 19 April 2010.
Violence Against Women, United Nations: Geneva, Article 1.
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กรอบการด�ำเนินงานส�ำหรับ
ชุดบริการที่จ�ำเป็น
2.1

กรอบการด�ำเนินงานโดยรวม
กรอบการด�ำเนินงานส�ำหรับแนวปฏิบัติเพื่อการให้บริการ
ทีจ่ ำ� เป็นตามงานความยุตธิ รรมและกิจการต�ำรวจทีม่ คี ณ
ุ ภาพมี
องค์ประกอบที่เชื่อมโยงกันสี่ส่วน คือ
• หลักการ (Principles) ที่เป็นฐานในการให้บริการที่จ�ำเป็น
ทุกชนิด
• คุณลักษณะร่วม (Common characteristics) ซึ่งอธิบายถึง
กิจกรรมและแนวทางต่างๆ ทีเ่ หมือนกันในทุกภาคส่วน และ
สนับสนุนการท�ำงานและการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ

• บริการที่จ�ำเป็น (Essential service) ซึ่งก�ำหนดบริการตาม
กฎหมายขั้นพื้นฐานเพื่อรักษาสิทธิมนุษยชน ความปลอดภัย
และความเป็นอยูท่ ดี่ ขี องผูห้ ญิงหรือเด็กหญิงวัยรุน่ ทีป่ ระสบ
ความรุนแรงจากคู่ครองและความรุนแรงทางเพศที่ไม่ใช่จาก
คู่ครอง
• องค์ประกอบพื้นฐาน (Foundational elements) ซึ่งจ�ำเป็น
ต้องมีเพื่อช่วยในการจัดบริการที่มีคุณภาพที่เชื่อมโยงการ
บริการที่จ�ำเป็นและการปฏิบัติการในทุกด้าน

คุณลักษณะร่วม
(Common Characteristies)

หลักการ
(Principles)

ชุดบริการที่จ�ำเป็นพื้นฐาน: ตารางแสดงกรอบการด�ำเนินงานโดยรวม
แนวทางที่มีสิทธิมนุษยชนเป็นพื้นฐาน ส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศและ
สร้างพลังให้กับแก่ผู้หญิงมุ่งศักยภาพ
ให้ผู้หญิง
แนวทางที่มีผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจาก ความปลอดภัยส�ำคัญสูงสุด
ความรุนแรงเป็นศูนย์กลาง

เหมาะสมและละเอียดอ่อนทาง
วัฒนธรรมและความสมกับวัย
การเอาผิดต่อผู้กระท�ำผิด

ความพร้อมให้บริการ

การเข้าถึงได้

การปรับให้เหมาะสม

ความเหมาะสม

ให้ความส�ำคัญกับความปลอดภัยเป็นอันดับแรก

ความยินยอมภายหลังการได้รับการบอกกล่าวและการรักษา
ความลับ
การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

การเก็บข้อมูลและจัดการข้อมูลสารสนเทศ

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

4.
5.
6.

สุขภาพ
การระบุผู้เสียหายจากความรุนแรง
โดยคู่ครอง
การให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น
การเยียวยาบาดแผลและการรักษา
พยาบาลฉุกเฉิน
การตรวจสอบและให้การรักษา
กรณีประทุษร้ายทางเพศ
การประเมินและรักษาด้าน
สุขภาพจิต
การจัดเตรียมเอกสารทาง
นิติวิทยาศาสตร์ (medico-legal)

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

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

การบริการด้านสังคม
ข้อมูลวิกฤติ (Crisis information)
การให้ค�ำปรึกษาในภาวะวิกฤติ
สายด่วนช่วยเหลือ
การจัดที่พักที่ปลออดภัย
การช่วยเหลือด้านวัตถุและการเงิน
การจัดท�ำ เรียกคืน หรือทดแทน
เอกสารประจ�ำตัว
ข้อมูลด้านกฎหมายและสิทธิ
ค�ำปรึกษาและการว่าความให้
รวมทั้งในระบบกฎหมายพหุภาค
การให้ค�ำปรึกษาและช่วยเหลือ
ด้านจิตวิทยาสังคม
การช่วยเหลือที่มีผู้หญิงเป็น
ศูนย์กลาง
การบริการส�ำหรับเด็กที่ได้รับ
ผลกระทบจากความรุนแรง
ข้อมูลชุมชน การศึกษา
และการเข้าถึงชุมชน
การช่วยเหลือให้มีอิสระทาง
เศรษฐกิจ การฟื้นฟู และ
พึ่งตนเองได้

องค์ประกอบ
พื้นฐาน

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

การบริหาร การก�ำกับดูแล และการ
ทรัพยากรและการเงิน
ตรวจสอบ
นโยบายและแนวปฏิบัติที่ละเอียดอ่อน การติดตามและประเมินผล
ต่อเพศสภาพ
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2.2

ลักษณะเฉพาะของกรอบการด�ำเนินงานบริการด้านงานยุติธรรมและกิจการต�ำรวจที่จ�ำเป็น
หลักการ (Principles)

คุณลักษณะร่วม (Common Characteristics)

ในการปรับใช้หลักการโดยรวมนั้น ผู้ให้บริการงานยุติธรรม
จ�ำเป็นต้องค�ำนึงถึงสิ่งต่อไปนี้

ในการปรับใช้หลักการโดยรวม ผูใ้ ห้บริการงานยุตธิ รรม จ�ำเป็น
ต้องค�ำนึงถึงสิ่งต่อไปนี้

• พลวัตของความไม่เท่าเทียมกันระหว่างผู้หญิงและผู้ชายที่
ก่อให้เกิดความเปราะบางอันเฉพาะเจาะจงทางเพศสภาพ เช่น
การพึ่งพาทางเศรษฐกิจและทางกฎหมาย ซึ่งมีผลกระทบกับ
ผู้หญิงในการใช้บริการงานยุติธรรม เป็นอุปสรรคในการเข้า
ถึงความเป็นธรรม และบางครั้งถึงขนาดที่ท�ำให้การชดเชย
ด้านความยุติธรรมส่งผลกระทบทางลบกับผู้หญิงเอง (เช่น
การจ่ายค่าปรับในกรณีความรุนแรงที่กระท�ำโดยคู่ครอง)

• ความล้ ม เหลวในการพิ จ ารณาประเด็ น การคุ ้ ม ครองและ
ส่งเสริมสนับสนุนตลอดกระบวนการยุตธิ รรมอย่างต่อเนือ่ ง
และเป็นประจ�ำ อาจท�ำให้เกิดผลเสียอย่างมากได้

• บริการด้านงานยุติธรรมและงานต�ำรวจไม่ควรย่อหย่อนใน
ด้านสิทธิ ของผูห้ ญิงและเด็กหญิง จะต้องไม่มกี ารขูเ่ ข็ญบังคับ
และจะต้องอยูบ่ นฐานของหลักการเพศสภาพทีป่ รับเปลีย่ นไป
(gender transformative approach)
• หลั ก การที่ มี ผู ้ ห ญิ ง เป็ น ศู น ย์ ก ลางในการให้ บ ริ ก ารงาน
ยุติธรรมและกิจการต�ำรวจ จะค�ำนึงถึงความต้องการและ
ความเป็ น จริ ง ของผู ้ ห ญิ ง และเด็ ก หญิ ง ยิ่ ง กว่ า ค� ำ นึ ง ถึ ง
เป้าหมายของสถาบันยุติธรรม สิ่งนี้หมายความถึงการให้
ความส�ำคัญเร่งด่วนกับความปลอดภัยของผู้หญิง การสร้าง
พลัง และการฟื้นฟู การปฏิบัติต่อผู้หญิงทุกคนอย่างเคารพ
การส่งเสริมและให้ข้อมูลกับพวกเธอตลอดกระบวนการ
ยุติธรรม
• การน�ำผู้กระท�ำผิดมารับผิดต่อสิ่งที่ท�ำลงไปนั้นจ�ำเป็นต้อง
มีบริการด้านงานยุติธรรมและกิจการต�ำรวจเพื่อส่งเสริม
และอ�ำนวยความสะดวกแก่ผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความ
รุนแรงในการมีส่วนร่วมในกระบวนการยุติธรรม ส่งเสริม
ศักยภาพของพวกเธอในการกระท�ำหรือแสดงพลังทีพ่ วกเธอ
มีอยู่ (woman’s agency) ขณะเดียวกันก็สร้างความเชื่อมั่นว่า
ภาระและหน้าทีใ่ นการแสวงหาความยุตธิ รรมจะไม่ตกอยูก่ บั
พวกเธอ แต่ต้องเป็นหน้าที่ของรัฐ

• การสื่ อ สารอย่ า งเป็ น ระบบ ทั น เวลา ชั ด เจน และมี
ประสิทธิภาพ การประสานบริการต่างๆ เครือข่ายและกลไก
การส่งต่อระหว่างหน่วยให้บริการงานยุตธิ รรมและหน่วยให้
บริการอืน่ ๆ ถือเป็นกุญแจในการคงไว้ซงึ่ ความปลอดภัยและ
การคุ้มครองผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรงให้ได้รับ
บริการและความช่วยเหลือต่างๆ ที่พวกเธอสมควรได้รับ

องค์ประกอบพื้นฐาน (Foundational Elements)
ในการปรับใช้หลักการโดยรวมนั้น ผู้ให้บริการงานยุติธรรม
จ�ำเป็นต้องค�ำนึงถึงสิ่งต่อไปนี้
• กรอบกฎหมายอาญาก� ำ หนดให้ ก ารกระท� ำ รุ น แรงทุ ก
รูปแบบต่อผู้หญิงถือเป็นการกระท�ำความผิดอาญา เช่น
เดียวกับขอบเขตกฎหมายอาญา กฎหมายแพ่ง กฎหมาย
ครอบครัว และกฎหมายการปกครองทีร่ บั รองว่าการป้องกัน
การคุ้มครอง การด�ำเนินคดี การชี้ขาดตัดสินและการจัดหา
การชดเชยมีด�ำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตาม
มาตรฐานสากลนั้น
• ในส่วนของการอบรมและพัฒนาก�ำลังแรงงาน การสืบสวน
สอบสวน การฟ้องร้องและการการชีข้ าดตัดสินในกรณีความ
รุนแรงต่อผูห้ ญิง บ่อยครัง้ ถือเป็นเรือ่ งซับซ้อนและจ�ำเป็นต้อง
มีความช�ำนาญ ทักษะ และความสามารถพิเศษ บริการงาน
ยุติธรรมควรพิจารณาให้มีหน่วยช�ำนาญเฉพาะและมีความ
เป็นสหวิชาชีพในด้านความยุตธิ รรม (เช่น ศาลทีช่ ำ� นาญพิเศษ
ในเรื่องความรุนแรงในครอบครัว หน่วยงานที่ช�ำนาญด้าน
การฟ้องร้องกรณีความรุนแรงด้วยเหตุแห่งเพศ หน่วยด้าน
ความรุนแรงในครอบครัวของต�ำรวจ ซึ่งรวมทั้งเจ้าหน้าที่
ต�ำรวจและนักสังคมสงเคราะห์)
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แนวทางการบริการด้านงานยุติธรรม
และกิจการต�ำรวจที่จ�ำเป็น
บริการที่จ�ำเป็น : 1. การป้องกัน (PREVENTION)
เป็นสิ่งส�ำคัญที่ผู้ให้บริการงานยุติธรรมท�ำการส่งเสริมโครงการและองค์กรที่มุ่งสร้างความเท่าเทียมให้กับผู้หญิง สร้างความตระหนักให้แก่สาธารณชน
เกี่ยวกับความรุนแรงต่อผู้หญิง สาเหตุและผลกระทบต่อผู้หญิง ครอบครัวและชุมชน รวมทั้งการลงโทษที่ผู้กระท�ำผิดจะได้รับ และสร้างความมั่นใจว่า
ข้อมูลเกี่ยวกับบริการและการเข้าถึงบริการจะมีพร้อมอยู่ตลอดเวลา การพัฒนาและส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่มีฐานอยู่บนความเท่าเทียมและการ
ตอบสนองต่อประเด็นเพศสภาพต่องานป้องกัน1เป็นสิ่งส�ำคัญยิ่ง1
องค์ประกอบหลัก
แนวทาง
• ค้นหาและสร้างความสัมพันธ์พร้อมท�ำงานร่วมมือกับหน่วยงานที่มียุทธศาสตร์ในระยะยาวที่จะยุติความ
1.1
รุนแรงและเพิ่มความเท่าเทียมกันให้กับผู้หญิง:
การส่งเสริมและสนับสนุนโดย
• สร้างความมีส่วนร่วมของหน่วยงานหลัก (เช่น สถาบันการศึกษา) กลุ่มเฉพาะ (เช่น กลุ่มผู้หญิง กลุ่มผู้ชาย
หน่วยงานและโครงการต่างๆ เพื่อยุติ
และเด็กชาย พ่อแม่ เด็กๆ และเยาวชน) และสื่อมวลชนเพื่อรณรงค์และปฏิบัติการเพื่อลดความรุนแรงต่อ
ความรุนแรงต่อผู้หญิงและเพื่อเพิ่ม
ผู้หญิงและเด็กหญิง
ความเท่าเทียมกันของผู้หญิง
• สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการตระหนักในเพศสภาพ
• พิจารณาถึงผลกระทบและเจตนาของนโยบาย กระบวนการ และแนวปฏิบัติต่อผู้หญิงและผู้ชายในองค์กร
และผู้หญิง ผู้ชายและเด็กในชุมชน
• เน้นถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากการตอบสนองทางเพศสภาพ (gender responsiveness) ให้กับองค์กรชุมชน
ที่ท�ำงานในด้านนี้
• แสดงให้เห็นว่าผู้หญิงเป็นพนักงานที่ทรงคุณค่าในระบบยุติธรรม และสิ่งที่ผู้หญิงอุทิศให้กับองค์กรนั้น
เป็นสิ่งส�ำคัญต่อการจัดท�ำบริการที่มีคุณภาพ
• สร้างความเชื่อมั่นว่าจะมีและบังคับใช้นโยบายซึ่งไม่มีการยอมทน (zero tolerance) ต่อความรุนแรงที่กระท�ำต่อ
บุคคลใดๆ รวมทั้งต่อผู้เสียหาย ผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรงต่อสตรี ส�ำหรับลูกจ้างในองค์กรทุกคน
• นิยามบทลงโทษส�ำหรับการไม่ปฏิบัติตามนโยบายนี้และสร้างความเชื่อมั่นใจว่าจะมีการฝึกอบรมและ
สร้างกระบวนการเพื่อให้เกิดการปฏิบัติตามนโยบาย
• มีส่วนในการพัฒนาและด�ำเนินงานตามกลยุทธ์ที่ท้าทายค่านิยมทางวัฒนธรรมและสังคม ทัศนคติและ
1.2
พฤติกรรมที่มีส่วนให้เกิดการยอมรับการกระท�ำความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กหญิง อันได้แก่
การสนับสนุนงานสร้างความ
• การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ทุกประเภท รวมทั้งสื่อมวลชนและบุคคลของสังคมตามความเหมาะสม เพื่อน�ำ
ตระหนักและส่งเสริมให้สังคมไม่
เสนอข้อความที่ย�้ำว่าความรุนแรงเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้และเป็นสิ่งที่ปราศจากเหตุผล (unacceptable and
ยอมรับการใช้ความรุนแรงของผู้ชาย
unjustified)
หรือเด็กชายที่กระท�ำต่อผู้หญิง
• ย�้ำเตือนว่าผู้ชายและเด็กชายคือส่วนส�ำคัญในการแก้ปัญหาความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กหญิง
• ท�ำงานร่วมกันหลายภาคส่วนเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับสังคมว่าระบบยุติธรรมสามารถที่จะช่วยเหลือกรณี
ความรุนแรงต่อผู้หญิงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
• ย�้ำเตือนและแสดงให้สาธารณชนได้รับรู้ซึ่งความมุ่งมั่นในการท�ำงานที่มีผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความ
รุนแรงเป็นศูนย์กลางในการสร้างความปลอดภัย ให้ความคุ้มครอง ให้การสนับสนุน รักษาความเป็น
ส่วนตัวและความลับของผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรง ของครอบครัวและผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ และ
ผู้กระท�ำผิดต้องแสดงความรับผิด
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• จัดเก็บพยานหลักฐานที่ถูกต้องและวิเคราะห์บันทึกรายงานเหตุการณ์กระท�ำรุนแรงต่อผู้หญิงเพื่อเข้าใจ
1.3
แนวโน้มของการแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ต�ำรวจ
การยุติความรุนแรงและป้องกันความ
• ส่งเสริมและจัดรวบรวมข้อมูลเพื่อช่วยให้เข้าใจรูปแบบต่างๆ ของการกระท�ำรุนแรงต่อผู้หญิงในประเทศและ
รุนแรงไม่ให้เกิดซ�้ำกับผู้หญิง
ในเขตอ�ำนาจศาลในท้องที่
• วิเคราะห์ข้อมูลตัวแทนระดับประเทศเรื่องความรุนแรงต่อผู้หญิง (ถ้ามี) เพื่อให้เข้าใจอย่างเต็มที่ถึงระดับความ
รุนแรงที่มีอยู่ในสังคม ข้อมูลนี้อาจน�ำไปเปรียบเทียบกับการแจ้งความที่ทางเจ้าหน้าที่ต�ำรวจและหน่วยงาน
อื่นๆ ได้รับ ส�ำหรับสร้างความเข้าใจและตอบสนองได้ดีขึ้นในกรณีของการแจ้งความน้อยกว่าความเป็นจริงกับ
หน่วยงานบริการ (under-reporting to services)
• บนฐานการวิเคราะห์ ให้ปฏิบัติการเพื่อป้องกันความรุนแรง โดยการ
• ให้ความช่วยเหลือตั้งแต่แรก
• ตอบสนองอย่างรวดเร็วและน�ำผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรงและผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ ออกจากสภาวะ
ความรุนแรง และ
• จับกุมและน�ำผู้กระท�ำผิดออกจากสถานที่เกิดเหตุ
• ส่งเสริมอย่างแข็งขันให้ผู้ประสบความรุนแรงเข้าแจ้งความ
1.4
• ให้ข้อมูลกับชุมชนถึงความมุ่งมั่นในฝั่งเจ้าหน้าที่ต�ำรวจที่จะรับมือกับปัญหาความรุนแรงต่อผู้หญิงและ
การส่งเสริมให้ผู้หญิงแจ้งความใน
เด็กหญิงอย่างมีประสิทธิภาพ
กรณีถูกกระท�ำรุนแรง
• มั่นใจว่าเจ้าหน้าที่ต�ำรวจจะพร้อมรับแจ้งความตลอด 24 ชั่วโมงต่อวันและ 365 วันต่อปี
• ท�ำงานร่วมกับผู้ให้บริการด้านอื่นๆ และชุมชนเพื่อมั่นใจว่า ด่านแรกในการแจ้งความคือประตูที่ถูกต้อง
ส�ำหรับกรณีความรุนแรง ไม่ว่าจะเป็นการแจ้งความแบบใด เช่น
- การแจ้งความโดยตรงกับเจ้าหน้าที่ต�ำรวจ
- การแจ้งกับผู้ให้บริการด้านสุขภาพ
- การแจ้งกับผู้ให้บริการสังคมสงเคราะห์
- การแจ้งกับเจ้าพนักงานของศาล
• มุ่งมั่นที่จะสร้างความมั่นใจให้กับผู้หญิงในการแจ้งความ โดยการตอบรับอย่างทันท่วงทีและอย่างเหมาะสมกับ
สิ่งที่ได้รับรายงานในด้านความรุนแรงที่ผู้แจ้งได้ประสบมา
• มั่นใจว่านโยบายและแนวปฏิบัติจะมีค�ำนึงถึงสิ่งที่ผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรงได้สะท้อนไว้ เพื่อ
น�ำไปพิจารณาว่าควรจะด�ำเนินการสืบสวนสอบสวนหรือเริ่มกระบวนการทางศาลหรือไม่
บริการที่จ�ำเป็น : 2. การติดต่อเบื้องต้น (INITIAL CONTACT)
ประสบการณ์ที่เป็นบวกในการแจ้งความเบื้องต้นกับระบบยุติธรรมเป็นสิ่งที่ส�ำคัญอย่างยิ่งยวดกับผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรง บริการต่างๆ จะ
ต้องพร้อมอยู่เสมอและเข้าถึงได้โดยผู้หญิงทุกคน แต่สิ่งที่ส�ำคัญมากที่สุดก็คือ การติดต่อครั้งแรกจะต้องแสดงให้ผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรง
เห็นว่า ระบบด้านความยุติธรรมและผู้ให้บริการด้านความยุติธรรมมีความมุ่งมั่นต่อสุขภาพและความปลอดภัยของเธอ รับฟังการร้องเรียนของเธออย่าง
จริงจัง และต้องการให้เธอได้รับความช่วยเหลืออย่างดีตลอดเส้นทางในกระบวนการยุติธรรม2
องค์ประกอบหลัก
แนวทาง
• มั่นใจว่าบริการยุติธรรมและงานต�ำรวจพร้อมให้บริการส�ำหรับผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรงทุกคน
2.1
ไม่ว่าพวกเธอจะมีภูมิล�ำเนาที่ใด มีสัญชาติอะไร มาจากชาติพันธุ์ไหน มีวรรณะใด อยู่ในชนชั้นไหน เป็นคน
ความพร้อมให้บริการ
ย้ายถิ่นหรือเป็นผู้อพยพ สถานะความเป็นชนพื้นเมือง อายุ ศาสนา ภาษา หรือระดับการอ่านออกเขียนได้
(Availability)
ความโน้มเอียงทางเพศ สถานภาพสมรส ความพิการ หรือลักษณะอื่นใดที่จ�ำเป็นต้องพิจารณา
• มั่นใจว่าการเข้าถึงบริการของเจ้าหน้าที่ต�ำรวจนั้น
2.2
• มีพร้อมตลอด 24 ชั่วโมงต่อวัน และ 365 วันต่อปี
การเข้าถึงได้ง่าย
• เข้าถึงได้โดยสภาพทางภูมิศาสตร์ และแม้ไม่มีสภาพทางภูมิศาสตร์ที่เข้าถึงได้ ก็ยังมีกลไกอื่นที่จะช่วยให้
(Accessibility)
ผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรงติดต่อได้อย่างความปลอดภัย/เข้าถึงบริการของภาคต�ำรวจโดยอาศัย
ตัวกลางอื่นๆ
• มีความเป็นมิตรกับผู้รับบริการ ตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย เช่น ไม่มี
ข้อจ�ำกัดส�ำหรับคนที่ไม่รู้หนังสือ คนพิการทางสายตา หรือไม่มีสถานะเป็นพลเมืองหรือไม่มีถิ่นที่อยู่เป็น
หลักแหล่ง
- ขั้นตอนพิธีการและค�ำชี้แนะต่างๆ มีอยู่ในหลายรูปแบบเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มคนได้มากที่เช่น (เช่น
เป็นการเขียน เป็นสื่ออิเล็กทรอนิก เป็นการบอกด้วยวาจา ใช้สื่อต่างๆ หรือ บอกทางโทรศัพท์)
• ใช้ป้ายบอกต่างๆ ตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย
• น�ำส่งให้ไกลเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยค�ำนึงถึงภาษาของผู้ใช้บริการด้วย
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2.3
การตอบสนองความต้องการ
(Responsiveness)

• มั่นใจว่า สถานที่ด�ำเนินด้านความยุติธรรมนั้นเป็นสถานที่ปลอดภัยและมีพื้นที่ที่เป็นมิตรกับผู้หญิงและเด็ก
• มัน่ ใจว่า บริการของเจ้าหน้าที่ต�ำรวจนั้นจะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย และมั่นใจว่า
• การเข้าถึงบริการจะไม่สร้างภาระทางการเงินหรือการจัดการให้กับผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรง
• ทุกขั้นตอนจะด�ำเนินไปเพื่อให้ผู้เสียหาย/ผู้เสียให้ได้เข้าถึง “บริการที่ต้องจ่ายเงิน” ที่ต้องการได้ด้วย (เช่น
การตรวจทางแพทย์ บริการการช่วยเหลือด้านจิตใจอารมณ์)
• มั่นใจว่าผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรงสามารถแจ้งความได้ทุกๆ เวลา และในสถานที่ที่ปลอดภัย เป็น
ส่วนตัว และน่าสบายใจส�ำหรับเธอ โดย
• มีความพยายามที่จะจ�ำกัดจ�ำนวนคนที่ผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรงต้องพบเจอให้น้อยที่สุด เพื่อที่
เล่าเรื่องราวของเธอ ทั้งนี้เพื่อลดความเสี่ยงจากการสร้างความเป็นผู้เสียหายซ�้ำ (secondary victimization)3
• ผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรง และ/หรือ พ่อแม่/ผู้ปกครอง/ตัวแทนทางกฎหมายในกรณีของเด็ก
หญิง จะต้อง
- มีโอกาสได้ตัดสินใจว่าจะเดินหน้าต่อในกระบวนการยุติธรรมหรือไม่
- ได้รับข้อมูลที่เพียงพอเพื่อประกอบการตัดสินใจให้ความยินยอมโดยแจ้งให้รับทราบผลกระทบ
(informed decisions)
- ไม่ได้รับโทษหากไม่ให้ความร่วมมือ เมื่อไม่มีการรับรองความปลอดภัยของเธอหรือเมื่อไม่สามารถ
ป้องกันภาวะความเป็นผู้เสียหายซ�้ำสองได้
• มั่นใจว่าจะมีผู้ให้บริการที่ได้รับการอบรมแล้วพร้อมช่วยเหลือและสนับสนุนผู้เสียหายในการกรอกบันทึกการ
แจ้งความหรือใบร้องเรียน
• มั่นใจว่าการแจ้งความเหตุกระท�ำรุนแรงต่อผู้หญิงจะมีการบันทึกไว้ ไม่ว่าการกระท�ำนั้นจะถือเป็นอาชญากรรม
หรือไม่ก็ตาม
• ข้อมูลที่ได้มาทั้งหมดและรายงานต่างๆ ต้องมีการเก็บไว้เป็นความลับในสถานที่ปลอดภัย
• มั่นใจตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการด�ำเนินการทันที เมื่อผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรงเข้าแจ้งเหตุกระท�ำ
รุนแรงที่เธอได้ประสบ
• มั่นใจว่าผู้ให้บริการงานยุติธรรมจะต้อนรับผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรง
• โดยไม่มีการตัดสินว่าเธอเป็นอย่างไร มีความเข้าใจความรู้สึก และการให้ความช่วยเหลือ
• ด�ำเนินการต่อในลักษณะที่
- ค�ำนึงถึงและป้องกันการสร้างความเป็นผู้เสียหายซ�้ำสอง
- สนองตอบต่อความกังวลของผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรงโดยไม่ละลาบละล้วง
- มั่นใจว่ามีการรักษาความเป็นส่วนตัวของผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรง
• มั่นใจว่าผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรงมีโอกาสที่จะ
• บอกเล่าเรื่องราวของเธอ ได้รับการรับฟัง และมีการบันทึกเรื่องเล่าของเธออย่างถูกต้อง
• มีโอกาสบอกว่าความรุนแรงที่เกิดขึ้นมีผลกับเธออย่างไร
• มั่นใจว่าเด็กหญิงที่เป็นผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรงสามารถแสดงออกซึ่งความคิดเห็นที่สอดคล้องกับ
ความสามารถ อายุ วุฒิภาวะ และศักยภาพตามระดับการพัฒนาของเธอ

บริการที่จ�ำเป็น : 3. การสืบสวนสอบสวน (INVESTIGATION)
เป็นสิ่งส�ำคัญยิ่งที่จะต้องมีการเริ่มต้นสอบสวนอาชญากรรมที่กระท�ำโดยคู่ครองหรือความรุนแรงทางเพศที่กระท�ำต่อผู้หญิงอย่างทันต่อเวลา และใน
ลักษณะที่เป็นมืออาชีพ โดยสอดคล้องกับข้อก�ำหนดเรื่องการพิสูจน์พยานหลักฐานและเรื่องการสอบสวน นอกจากนั้น ต้องมีการก�ำหนดและเลือกสรร
เครื่องมือที่มีอยู่ทุกอย่างเพื่อน�ำมาระบุตัวและจับกุมผู้ต้องสงสัย ตลอดทุกขั้นตอน ความปลอดภัย สวัสดิภาพ และศักดิ์ศรีของผู้หญิงจะต้องได้รับการค�ำนึง
ถึงเสมอและด�ำรงไว้ตลอดเวลา
ชุดแนวปฏิบัติต่างๆ นี้เป็นการเสริมให้กับชุดบริการจ�ำเป็นพื้นฐานด้านสุขภาพหมายเลข 6 – การจัดเก็บข้อมูล (นิติเวช) ที่กล่าวไว้อย่างละเอียดในหลักสูตร
ด้านสุขภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในข้อ 6.2 ที่ว่าด้วยการรวบรวมและเก็บบันทึกตัวอย่างทางนิติ และ ข้อ 6.3 ที่ว่าด้วยพยานหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษร
และรายงานกระบวนพิจารณาของศาล (written evidence and court attendance)
องค์ประกอบหลัก
แนวทาง
• มั่นใจว่าจะมีนโยบายรองรับที่ก�ำหนดให้ผู้ให้บริการด้านความยุติธรรมที่รับร้องเรียนเรื่องความรุนแรง ต้อง
3.1
• อธิบายให้ผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรงทราบถึงขั้นตอนการสอบสวนและกระบวนการยุติธรรม
กรณีความรุนแรงต่อผู้หญิงที่ควร
สิทธิของเธอ บริการที่มีให้เธอตลอดกระบวนการยุติธรรม
ได้รับความส�ำคัญอันดับต้นๆ ใน
• เริ่มต้นสอบสวนทันทีโดยค�ำนึงถึงความรู้สึกของผู้เป็นผู้เสียหาย (victim sensitive investigation)
กระบวนการสืบสวนสอบสวน
• มั่นใจว่าจะมีการสอบสวนตามรายงานที่ได้รับแจ้งทันทีและจะมีการติดตามผล
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• มั่นใจว่าปฏิบัติการในด้านความยุติธรรมจะไม่ท�ำให้เกิดความชอกช�้ำกับผู้เสียหายเพิ่มขึ้น โดยพิจารณาถึง
• บริบทของผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรง
• ความชอกช�้ำทั้งร่างกายและจิตใจที่เธอได้รับมา
• ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการแจ้งความของเธอต่อตัวเธอเอง ต่อครอบครัว และต่อคนอื่นๆ
• มั่นใจว่าผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรงจะไม่ถูกบอกเลื่อนหรือท�ำให้ล่าช้า ถูกสั่งให้รอแจ้งความ หรือ
พบกับการกระท�ำอื่นใดที่ขัดขวางการพยายามน�ำกรณีของเธอเข้าแจ้งความกับผู้มีอ�ำนาจด้านความยุติธรรม
• มั่นใจว่าผู้ต้องสงสัยจะถูกจับกุมโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะปฏิบัติได้
• มั่นใจว่าผู้ต้องสงสัยจะถูกจ�ำกัดเขตตามมาตรการเพื่อปกป้องผู้เสียหาย
• มั่นใจว่าการตอบสนองด้านความยุติธรรมระหว่างการสืบสวนสอบสวนจะเน้นที่ความต้องการของผู้เสียหาย/
3.2
ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรง ค�ำนึงถึงความบอบช�้ำทางกายและจิตใจที่เธอได้รับ และ ความต้องการด้านการ
ความต้องการด้านการรักษาพยาบาล
รักษาพยาบาลและสังคมสงเคราะห์ โดยที่
และปรับสภาพอารมณ์จิตใจของผู้
• ผู้ให้บริการด้านความยุติธรรมตอบสนองอย่างเหมาะสมต่อปัญหาที่ต้องการการรักษาพยาบาลอย่างทันที
เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรง
• ความต้องการด้านการรักษาพยาบาลและด้านอารมณ์จิตใจของเธอได้รับการตอบสนองโดยบุคลากร
ได้รับการตอบสนอง
ทางการแพทย์และด้านสุขภาพจิต
• ผู้ให้บริการด้านความยุติธรรมอ�ำนวยความสะดวกให้เธอได้เข้าถึงความช่วยเหลือทางการแพทย์และ
การตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์ (medico-legal examinations)
• มั่นใจว่าค�ำให้การของผู้เสียหายจะ
3.3
• ได้รับการตอบสนองอย่างทันท่วงที โดยความเป็นมืออาชีพ โดยไม่มีการตัดสิน และในลักษณะที่อ่อนไหว
มีการรวบรวมข้อมูลและพยาน
ต่อความรู้สึกของผู้เสียหาย
หลักฐานที่เกี่ยวข้องจากผู้เสียหาย/
• มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้อง การอ่านทวนให้ผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรงได้รับฟัง และมีการ
ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรง
ยืนยันเนื้อหาโดยผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรง
และจากพยานหลักฐาน
• จะมีการซักถามแค่ครั้งเดียว เพื่อลดผลกระทบต่อความรู้สึกของผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรง และ
ป้องกันการสร้างความเป็นผู้เสียหายซ�้ำสอง (secondary victimization)
• รับรองว่าจะมีการตรวจสอบทางนิติวิทยาศาสตร์ (medico-legal examination) ตามความเหมาะสม4 ท�ำให้แน่ใจ
ว่าการตรวจร่างกายจะมีการจัดท�ำและบันทึกไว้ในลักษณะที่
• ทันต่อเวลา
• อ่อนไหวต่อประเด็นทางเพศสภาพ และค�ำนึงถึงความต้องการและมุมมองเฉพาะของผู้เป็นผู้เสียหาย/
ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรง เคารพศักดิ์ศรีและชื่อเสียงของเธอ และลดความจาบจ้วงให้มากที่สุด ในขณะที่
ก็ยังด�ำรงมาตรฐานของการเก็บพยานหลักฐานทางนิติเวชศาสตร์ (forensic evidence)
• เมื่อเป็นไปได้ ให้ประกันว่าผู้ให้บริการด้านความยุติธรรมจะติดตามผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรง
ไปยังสถานพยาบาลเพื่อท�ำการตรวจร่างกาย
• รับรองว่าจะมีการจัดเก็บพยานหลักฐานทั้งหมดที่น่าเชื่อถือที่จะน�ำไปสู่การตั้งข้อกล่าวหา และการจัดเก็บจะ
เป็นไปอย่างเคารพและปกป้องศักดิ์ศรีของผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรง อันประกอบด้วย
• การส่งเสริมให้รวบรวมพยานหลักฐานที่เน้นถึงความน่าเชื่อถือของข้อกล่าวหามากกว่าเน้นที่ความน่า
เชื่อถือของผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรง
• พิจารณาว่าการตรวจสอบทางนิติเวชวิทยาเป็นสิ่งจ�ำเป็นหรือไม่ และหากจ�ำเป็นจะต้องจัดท�ำอย่างทันเวลา
ด้วย
• รับรองว่าจะมีการลงไปตรวจสถานที่เกิดเหตุอย่างทันเวลา
• ตรวจและกั้นสถานที่เกิดเหตุเพื่อไม่ให้พยานหลักฐานสูญหาย
• หากมีการยืนยันว่ามีพยานหลักฐานที่สามารถตรวจสอบต่อไปได้ตกในที่เกิดเหตุ ก็ให้ด�ำเนินการตรวจสอบ
สถานที่เกิดเหตุอาชญากรรมอย่างละเอียด โดย
- รวบรวมพยานหลักฐานต่างๆ จัดเก็บ และประมวลพยานหลักฐานให้ตรงกับระเบียบการพิสูจน์
พยานหลักฐาน (chain of evidence requirements)
- จัดการสิ่งที่ต้องท�ำเพื่อท�ำการวิเคราะห์พยานหลักฐานจากสถานที่และจากผู้เสียหาย (scene and
victim evidence analysis)
- ทบทวนรายงานการวิเคราะห์พยานหลักฐานและน�ำไปใช้เพื่อก�ำหนดสิ่งที่จะต้องท�ำในล�ำดับต่อไป
• พิจารณาข้อมูลที่ได้มาทั้งหมดและท�ำการสอบสวนติดตาม (follow-up investigations) และปฏิบัติการเพื่อ
สรุปคดี
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• รับรองว่าเมื่อมีการท�ำงานกับผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรงที่เป็นเด็กหญิง จะมีบริการที่จัดไว้ให้
เหมาะสมกับความต้องการเฉพาะวัยของเด็กหญิง และท�ำให้มั่นใจว่า
• ห้องสัมภาษณ์และบทสัมภาษณ์มีความเป็นมิตรกับเด็ก
• ระเบียบพิธีการต่างๆ มีความอ่อนไหวต่อเด็ก
• พ่อแม่ที่ไม่ได้เป็นผู้กระท�ำผิด ผู้ปกครอง ผู้แทนโดยชอบธรรม หรือหน่วยงานผู้มีอ�ำนาจที่ให้ความ
ช่วยเหลือเด็กที่เหมาะสม จะมีส่วนและเข้าร่วมในทุกปฏิบัติการที่ไตร่ตรองไว้หรือที่ได้กระท�ำลงไป
• บริการช่วยเหลือด้านการแพทย์ ด้านอารมณ์สังคม มีความเหมาะสมกับวัยของเด็ก และ
• จะมีการรักษาความลับและไม่มีการเปิดเผยข้อมูลที่ห้ามเปิดเผยที่เกี่ยวกับเด็กหญิง
• แน่ใจว่ามีการระบุตัวพยานและบุคคลอื่นๆ ที่อาจมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะท�ำได้โดย
• พยายามทุกวิถีทางที่จะประมวลยืนยันค�ำให้การค�ำพูด บทสัมภาษณ์และข้อค้นพบต่างๆ ของผู้เสียหาย
ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรง
• มั่นใจว่าจะมีการระบุตัวผู้ต้องสงสัย ซักถาม และมีการจับกุม เมื่อเหมาะสม
3.4
มีการสืบสวนสอบสวนอย่างละเอียด • มั่นใจว่าจะมีรายงานที่ละเอียดและบันทึกไว้อย่างดีถึงรายละเอียดของการสืบสวนที่ท�ำเสร็จสิ้นไปและมีการ
ทบทวนอย่างดีแล้ว
ถี่ถ้วน
• เจ้าพนักงานชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาได้ตรวจรายงานเพื่อให้แน่ใจว่าทุกๆ ขั้นตอนที่จ�ำเป็นได้มีการ
ปฏิบัติไปแล้วและมีการบันทึกไว้
• มีการท�ำส�ำเนารายงานส�ำหรับน�ำไปใช้และน�ำไปติดตามผลโดยเจ้าพนักงานสอบสวนและเจ้าพนักงาน
อัยการ
• มีการส่งส�ำเนารายงานให้กับผู้ให้บริการส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีความพร้อมรับผิดในระดับองค์กรตลอดกระบวนการสืบสวนสอบสวน
3.5
• พนักงานสอบสวนอาวุโสหรือผู้บังคับบัญชา
ความรับผิดชอบอย่างมืออาชีพ
- ประกันให้มีการทบทวนการสอบสวนอย่างเหมาะสม มีการท�ำแผนการสอบสวนและปฏิบัติตาม
จะคงไว้ตลอดการสืบสวนสอบสวน
แผนนั้น พนักงานสอบส่วนมีการประสานงานกันอย่างเหมาะสม มีติดตามก�ำกับดูแลและ
ประเมินผลปฏิบัติการและข้อค้นพบต่างๆ อย่างต่อเนื่อง
- ก�ำหนดให้พนักงานสอบสวนรับผิดต่อหน้าที่ของตนตลอดกระบวนการปฏิบัติงาน
• องค์กรต้องก�ำหนดให้เจ้าพนักงานที่ได้รับมอบหมายท�ำการ
• วิเคราะห์อาชญากรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อระบุหาสัญญาณของความรุนแรงที่เพิ่มขึ้น และประวัติ
ความรุนแรงและแนวโน้ม มีการบันทึกไว้ในรายงาน
- ก�ำกับให้พนักงานสอบสวนรวบรวมพยานพยานหลักฐานตามระเบียบว่าด้วยพยานหลักฐาน
(evidentiary requirements)
- ประกันว่าบริการต่างๆ นั้นตรงกับความต้องการของผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรง มั่นใจ
ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามั่นใจ
• มีระบบจัดการที่โปร่งใสและเชื่อถือได้เพื่อรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการให้บริการ
- ระบบเข้าถึงได้ง่ายและพร้อมใช้งานอยู่เสมอส�ำหรับผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรงทุกคน
และมีการก�ำกับดูแลอย่างต่อเนื่อง
บริการที่จ�ำเป็น : 4. กระบวนการก่อนการฟ้องคดี (PRE-TRIAL PROCESSES)
กระบวนการก่อนการฟ้องคดีอาญาและการไต่สวนตามกฎหมายแพ่ง กฎหมายครอบครัว และกฎหมายปกครอง ต้องไม่ล�ำเอียงและมีความละเอียดอ่อนต่อ
ความต้องการของผู้เสียหายและผู้รอดชีวิตจากความรุนแรงผู้เสียหายและผู้รอดชีวิตจากความรุนแรงโดยคู่ครองและความรุนแรงทางเพศเป็นสิ่งส�ำคัญเพื่อ
ประกันสิทธิของพวกเธอที่จะได้รับความเป็นธรรม บริการที่จ�ำเป็นในช่วงก่อนการฟ้องคดีสะท้อนถึงมาตรฐานสากลว่าด้วยพันธกรณีของรัฐและ
ผู้ให้บริการด้านความยุติธรรมต่างๆ ในการท�ำหน้าที่เบื้องต้นด้านการสืบสวนสอบสวนและการเริ่มด�ำเนินคดีฟ้องร้อง ในขณะที่ถ่วงดุลโดยการสร้างพลัง
ให้กับผู้เสียหายและผู้รอดชีวิตจากความรุนแรงที่จะตัดสินใจได้อย่างมีความเข้าใจที่ชัดเจน เกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ของพวกเธอกับระบบหรือกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญา บริการจ�ำเป็นพื้นฐานในช่วงก่อนการฟ้องคดีอาญาและการไต่สวนทางแพ่ง ทางครอบครัวและทางการปกครองจะเน้นความส�ำคัญของ
การตรงต่อเวลา ค่าใช้จ่ายที่สมเหตุผล และกระบวนพิจารณาที่ไม่ซับซ้อนและง่ายต่อการด�ำเนินการ
องค์ประกอบหลัก
แนวทาง
• แสวงหาข้อมูลอย่างรุกไปข้างหน้าในเรื่องของระเบียบพิธีการด้านความยุติธรรมที่มีอยู่ (ด้านอาญา ด้านแพ่ง
4.1
ด้านครอบครัว และด้านการปกครอง) ที่เกี่ยวข้องกับคดี
แนวปฏิบัติในการด�ำเนินคดีอาญา
• ตรวจสอบค�ำสั่งคุ้มครองและสนับสนุนที่ยังคั่งค้างอยู่และน�ำเรียนต่อศาล
คดีแพ่ง คดีครอบครัวและ
• แลกเปลี่ยนและใช้ประโยชน์ข้อมูลจากการพิจารณาคดีอื่นๆ ตามสมควรภายในระบบหรือกระบวนการ
คดีปกครองที่สอดประสานและ
ยุติธรรม
มีบูรณาการกัน
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4.2
ความรับผิดชอบเบื้องต้นในการเริ่ม
กระบวนการฟ้องร้อง

• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าความรับผิดชอบเบื้องต้นในการเริ่มฟ้องร้องเป็นของผู้ให้บริการด้านความยุติธรรม ไม่ใช่
เป็นของผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรง
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเจ้าหน้าที่ต�ำรวจยอมให้ผู้เสียหายมีอ�ำนาจในการดูแลตัวเอง (victim agency) ซึ่งหมายถึง
• การแจ้งให้ผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรงทราบถึงการตัดสินใจใดๆ ที่เกี่ยวกับการฟ้องร้อง
นอกเสียจากว่าเธอจะแจ้งก่อนหน้านั้นว่าไม่ต้องการรับทราบ
• การให้โอกาสกับผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรงในการบอกเล่าเรื่องราวของเธอและมีการรับฟัง
เรื่องราวนั้น ก่อนที่จะมีการตัดสินใจใดๆ เกี่ยวกับการฟ้องร้อง
• พิจารณาให้ใช้นโยบายที่ส่งเสริมให้มีการน�ำคดีขึ้นสู่ศาล (pro-prosecution policies)
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการรวบรวมพยานหลักฐานที่มีอยู่ทั้งหมดเมื่อมีการทบทวนน�้ำหนักของพยานหลักฐาน
เพื่อตัดสินใจว่าจะส่งฟ้องหรือไม่ ซึ่งหมายถึง
• การส่งเสริมให้มีการรวมพยานหลักฐานที่เน้นความน่าเชื่อถือของข้อกล่าวหามากกว่าความน่าเชื่อถือของ
ผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรง
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการรวบรวมพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์และนิติเวชศาสตร์ (medico-legal and
forensic evidence) จะด�ำเนินการในเวลาที่เหมาะสม ในกรณีที่เหมาะสม
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการตัดสินใจที่จะไม่ฟ้องร้องนั้นไม่ได้เกิดขึ้นเพราะข้อเท็จจริงว่าไม่มีรายงานทาง
นิติวิทยาศาสตร์หรือรายงานไม่มีข้อสรุป และ
• การอ้างอิงแนวปฏิบัติเสริมที่กล่าวถึงในหลักสูตรว่าด้วยงานด้านสุขภาพ
(บริการจ�ำเป็นพื้นฐานหมายเลข 7)
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าพนักงานอัยการ / ผู้พิพากษาที่มีประสบการณ์ท�ำการตัดสินใจยุติการด�ำเนินคดี
(discontinuance decisions)
• ลดอุปสรรคต่างๆ ที่สร้างความกดดันให้ผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรงต้องถอนฟ้อง ซึ่งหมายถึง
• ความเข้าใจและการตอบสนองต่อความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นระหว่างระบบหรือกระบวนการยุติธรรมทาง
อาญากับความปรารถนาของผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรง
• การให้น�้ำหนักอย่างเต็มที่กับความคิดเห็นของผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรงต่อกระบวนการในการ
ด�ำเนินคดีอาญา (criminal proceedings)
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการตัดสินใจที่จะตั้งข้อหาและการอนุมัติให้ตั้งข้อหาเป็นไปด้วยความรวดเร็ว และอยู่บน
4.3
ฐานของกระบวนการที่เป็นธรรมและตามมาตรฐานด้านพยานหลักฐาน (evidential standards) โดยที่
การตั้งข้อหาอย่างถูกต้องและการ
• การสอบสวนเพิ่มเติมตามที่ก�ำหนดไว้ครบถ้วนพอที่จะตั้งข้อหาได้
อนุมัติให้มีการตั้งข้อหาอย่างรวดเร็ว
• มีการแจ้งและอธิบายการตัดสินใจให้กับผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรง และ/หรือ พ่อแม่/
ผู้ปกครอง/ผู้แทนโดยชอบธรรมในกรณีที่ผู้เสียหายเป็นเด็กหญิง
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการตัดสินในเรื่องการตั้งข้อหาจะได้สัดส่วนกับความรุนแรงของการกระท�ำผิด
• พิจารณาว่าความรุนแรงต่อผู้หญิงเป็นปัจจัยที่ร้ายแรงและปัจจัยตัดสินว่าจะฟ้องร้องคดีเพื่อประโยชน์ของ
สาธารณชนหรือไม่
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการเข้าถึงกระบวนพิธีการด้านกฎหมาย ครอบครัว และการปกครอง (ศาลครอบครัว
4.4
การเรียกร้องค่าเสียหาย tort claim กระบวนพิธีการค้นพบก่อนพิจารณาคดี pre-trial discovery procedure)
ขั้นตอนการเข้าถึงที่เหมาะสม
อย่างน้อยที่สุดหมายถึง
เข้าถึงได้ง่ายและราคาไม่แพง
• พิธีการด้านกฎหมายแพ่ง ครอบครัว และปกครอง อยู่ในเกณฑ์ที่จ่ายได้
• พิธีการต่างๆ มีความเรียบง่ายและใช้การได้ง่าย
• การให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายฟรีอย่างหลากหลาย ในประเด็นที่เกี่ยวกับกฎหมายแพ่ง ครอบครัวและ
ปกครอง เมื่อโจทก์ผู้ฟ้องร้อง (plaintiff/applicant) เป็นผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรงในกรณีความ
รุนแรงต่อผู้หญิง (ข้อมูลทางกฎหมาย ค�ำแนะน�ำทางกฎหมาย ความช่วยเหลือทางกฎหมาย และการเป็น
ตัวแทนทางกฎหมาย)
• การตีความอย่างกว้างที่สุดส�ำหรับการมีสิทธิเข้าถึงความช่วยเหลือทางกฎหมาย (เช่น หากค่าธรรมเนียม
ในการใช้บริการด้านกฎหมายต้องค�ำนวณจากรายได้ของครอบครัว และผู้กระท�ำผิดเป็นสมาชิกครอบครัว
นั้น หรือผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรงไม่มีส่วนเข้าถึงรายได้ของครอบครัว ก็จะใช้รายได้ของ
ผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรงเป็นตัวค�ำนวณค่าธรรมเนียมบริการด้านกฎหมาย)
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคดีด้านกฎหมายครอบครัวทั้งหมดจะมีการตรวจหาความเกี่ยวข้องกับความรุนแรงใน
ครอบครัวก่อน และต้องได้รับการปฏิบัติในลักษณะที่แตกต่างจากคดีอื่นๆ
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4.5
การให้ความส�ำคัญกับคดีเป็นอันดับ
แรก ในกรณีของความยุติธรรมทาง
อาญา

ในกรณีของความยุติธรรมทางอาญา
• พัฒนาระเบียบการลัดขั้นตอน (fast track procedures) ที่ช่วยระบุว่าคดีไหนเป็นเรื่องของความรุนแรงต่อผู้หญิง
และจัดล�ำดับความส�ำคัญในสารระบบคดีของศาล ซึ่งรวมถึงการไต่สวนเพื่อปล่อยตัวชั่วคราว การไต่สวนเพื่อ
น�ำตัวไปฝากขังในเรือนจ�ำ และส�ำหรับการพิจารณาคดี
• ในกรณีของผู้เสียหายที่เป็นเด็กหญิง การพิจารณาคดีต้องเกิดขึ้นเร็วที่สุดเท่าที่จะปฏิบัติได้ นอกเสียจากว่า
ความล่าช้านั้นจะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อเด็กเอง
ในกรณีที่เกี่ยวกับคดีทางแพ่ง กฎหมายครอบครัว หรือคดีปกครอง
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าระยะเวลาตามกระบวนการก่อนการพิจารณาและการพิจารณาคดีตรงตามที่กฎหมาย
ก�ำหนด
• กรณีที่เกี่ยวกับความรุนแรงต่อผู้หญิงจ�ำเป็นต้องด�ำเนินการลัดขั้นตอนอย่างเร็ว (fast tracked)
• ให้ความส�ำคัญเร่งด่วนกับคดีที่อยู่ในสารระบบคดีของศาล
ในกรณีของความยุติธรรมทางอาญา
4.6
• ให้ใช้ภาระหน้าที่ตามที่กฎหมายก�ำหนดอย่างเป็นธรรมและมาตรฐานด้านพยานหลักฐาน (evidentiary
การใช้ระเบียบการและมาตรฐาน
standards)
ด้านพยานหลักฐานที่เป็นธรรมใน
กระบวนการก่อนการฟ้องคดีทั้งหมด • จัดรวบรวมพยานหลักฐานเบื้องต้นให้ครบสมบูรณ์ก่อนที่จะมีการตัดสินใจใดๆ เกี่ยวกับคดี
• ตรวจสอบให้มั่นใจว่ามีค�ำให้การที่ชัดเจนและสมบูรณ์ของผู้เสียหาย หากเป็นไปได้
• ทบทวนพยานหลักฐานอื่นๆ ทั้งหมด
• ลดความล่าช้าในทุกขั้นตอนของการตัดสินใจก่อนการฟ้องคดี
• จ�ำกัดจ�ำนวนของคดี (case continuances/adjournments)
• อนุญาตให้มีความล่าช้าที่สมเหตุผล โดยค�ำนึงถึงผลกระทบที่จะเกิดกับผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความ
รุนแรง
ในกรณีที่เกี่ยวกับคดีทางแพ่ง กฎหมายครอบครัว หรืองานปกครอง
• ในการบริหารจัดการกระบวนการต่างๆ ก่อนการฟ้องคดีนั้น ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการรวบรวมข้อมูลที่
เกี่ยวเนื่องทั้งหมด ซึ่งอาจประกอบด้วย
• บริบทด้านจิตใจอารมณ์สังคมของความรุนแรง
• รายงานและข้อมูลด้านการแพทย์ นิติเวช และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ให้บริการจะไม่ตัดสินผู้เสียหายในลักษณะใดลักษณะหนึ่งและจะให้ความช่วยเหลือ
4.7
เสมอ
กระบวนการก่อนการฟ้องร้องที่มี
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรงได้มีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและเป็นมิตรเมื่อต้อง
ผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความ
พบกับผู้ให้บริการด้านความยุติธรรม
รุนแรงเป็นศูนย์กลาง การสร้าง
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรงมีโอกาสที่จะเข้าร่วมอย่างเต็มที่
ความเข้มแข็งและการใช้หลักสิทธิ
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่ากระบวนการฟ้องร้องเป็นการยืนยันในสิ่งทีผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรงได้
มนุษยชนเป็นฐาน‑
ประสบ
• ผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรงรู้สึกว่ามีการรับแจ้งเหตุอย่างเอาจริงเอาจัง
• การร้องเรียนของเธอได้รับความเชื่อถือและยืนยัน จนกว่าข้อเท็จจริงจะระบุเป็นอย่างอื่น
• จุดเน้นของความน่าเชื่อถืออยู่ที่ข้อกล่าวหา มิได้อยู่ที่ความน่าเชื่อถือของผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความ
รุนแรง
• มั่นใจว่าผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรงทุกคนจะได้รับการปฏิบัติด้วยความเคารพ หมายความว่า
การปฏิบัติจะต้อง
• ป้องกันการสร้างความเป็นผู้เสียหายซ�้ำสอง (secondary victimization)
• มีความเหมาะสมกับอายุ .
• มั่นใจว่ากระบวนการต่างๆ จะค�ำนึงถึงความต้องการและมุมมองที่ไม่เหมือนใครของผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจาก
ความรุนแรง เคารพในศักดิ์ศรีและ ชื่อเสียง/เกียรติ ของพวกเธอ และลดการละลาบละล้วงในชีวิตของเธอให้
มากที่สุด
• มั่นใจว่าให้ผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรงรู้สึกว่าเสียงของพวกเธอเป็นที่รับฟัง
• ให้เธอมีโอกาสเล่าเรื่องราวของเธอเอง ได้มีคนรับฟัง และได้สะท้อนว่าความรุนแรงที่เกิดขึ้นมีผลกระทบ
กับเธออย่างไร หากเธอต้องการที่จะท�ำเช่นนั้น
• มีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยที่ผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรงสามารถเล่าเรื่องราวทั้งหมดอย่างเป็น
ส่วนตัวหรืออย่างเป็นความลับ และด้วยความมีศักดิ์ศรี
• มั่นใจว่าผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรงเป็นผู้ตัดสินใจด้วยตัวเองว่า จะเดินหน้าต่อในกระบวนการ
ยุติธรรมหรือไม่ และได้รับข้อมูลที่เพียงพอประกอบการตัดสินใจโดยได้รับแจ้งให้รับทราบถึงผลกระทบ และมี
ทางเลือกที่จะถอนตัวจากกระบวนการยุติธรรมด้วย
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• การที่ผู้กระท�ำผิดได้รับการปล่อยตัวก่อนการฟ้องคดี การไต่สวนเพื่อขอปล่อยตัวชั่วคราว (Pre-trial release/
bail hearings) จะต้องค�ำนึงถึงความเสี่ยงต่อผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรง และต้องพิจารณาถึงความ
ปลอดภัยของเธอ
• ในกรณีที่มีความเสี่ยงที่สูงเพียงพอว่าจะเกิดความรุนแรงหรือความกังวลว่าผู้ต้องสงสัยจะไม่ท�ำตามเงื่อนไข
ของการปล่อยตัวชั่วคราว การกักขังระหว่างรอพิจารณาคดีอาจเป็นทางเลือกหนึ่งที่ต้องค�ำนึงถึง
• ผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรงได้รับทราบถึงการประกันตัวก่อนฟ้องคดี หรือการได้รับการ
ประกันตัวแบบมีเงื่อนไข และทราบว่าจะติดต่อใครได้ในกรณีมีการละเมิดเงื่อนไขการประกันตัวนั้น
• มั่นใจว่ามีการประสานงานในระหว่างผู้ให้บริการหลักๆ (เจ้าหน้าที่ต�ำรวจ ผู้ให้บริการด้านสุขภาพ ฯลฯ)
4.8
• มั่นใจว่าพยานหลักฐานส�ำคัญจะได้มาในคดี โดยรวมถึงการมั่นใจว่า
ความพร้อมในการเข้าร่วมการ
• มีการเข้าถึงผู้เสียหาย พยาน และผู้ต้องสงสัย เพื่อส่งหมายศาลเรียกตัวมาเข้าร่วมในคดี
พิจารณาคดี
• มั่นใจว่าค�ำให้การ การวิเคราะห์ และหลักฐานต่างๆ มีการจัดเก็บ รวบรวม และพร้อมเสนอต่อศาล และ
ค�ำให้การเพิ่มเติมอื่นๆ ก็มีพร้อมในมือ
• มั่นใจว่าผู้ให้บริการด้านความยุติธรรมเป็นผู้มีความสามารถที่จะน�ำเสนอพยานในศาลในลักษณะที่มีจริยธรรม
เป็นกลาง และเป็นมืออาชีพ
• ส่งเสริมการรวบรวมหลักฐานที่มีน�้ำหนักมีความน่าเชื่อถือตามข้อกล่าวหา มิใช่หลักฐานที่เน้นความน่าเชื่อถือ
ของผู้ร้องทุกข์
• มั่นใจว่ามีการอ�ำนวยความสะดวกอย่างพอเพียงส�ำหรับการเข้าถึงบริการให้ความช่วยเหลือส�ำหรับผู้เสียหาย/
ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรง ในการท�ำความคุ้นเคยกับกระบวนการทางศาล และการเตรียมตัวขึ้นศาล
• อนุญาตให้มีการไกล่เกลี่ย หรือ ใช้กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ มาแทนเมื่อมีกระบวนการต่างๆ พร้อม
4.9
เพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่มีการบังคับ กดดัน หรือ ข่มขู่5 ข้อก�ำหนดขั้นต�่ำสุดที่ต้องการประกอบด้วย
ไม่มีการบังคับให้ไกล่เกลี่ย หรือหา
ทางประนีประนอมความในรูปแบบ
• กระบวนการที่อ�ำนวยให้มาตรการคุ้มครองที่เหมือนเดิมหรือมากกว่าเดิมส�ำหรับความปลอดภัยของ
อื่นในกรณีที่เกี่ยวกับความรุนแรง
ผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรง เช่นเดียวกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
ต่อผู้หญิง
• ผู้ละเมิดยอมรับผิดแล้ว
• ผู้ให้บริการด้านงานยุติธรรมอนุมัติ
• ผู้ไกล่เกลี่ยได้รับการอบรมและมีคุณสมบัติ
• มีการรับรองผลประเมินความเสี่ยงว่าผู้หญิงไม่อยู่ในภาวะเสี่ยงสูง
• ผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรงรับทราบกระบวนการทั้งหมดและยินยอมให้มีการไกล่เกลี่ย
• ผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรงเต็มใจที่จะเข้าร่วม
• ต้องแน่ใจว่าเวลาระหว่างการติดต่อครั้งแรก (initial response) และการรวบรวมพยานหลักฐาน ในกรณีที่มี
4.10
สัญญาณว่าผู้ต้องสงสัยอาจจะเป็นผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรงต่อผู้หญิงนั้น
การพิจารณาเป็นพิเศษส�ำหรับ
• จะมีการรับรองและพิจารณาความเปราะบางโดยเฉพาะของผู้ถูกกล่าวหาที่เป็นผู้หญิง เมื่อมีการสอบ
ผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความ
ปากค�ำผู้ต้องสงสัยและก่อนที่จะมีการตัดสินใดๆ เพื่อจับกุมและคุมขัง
รุนแรงที่ต้องสงสัยหรือถูกกล่าวหาว่า
• การรวบรวมพยานหลักฐานและการตั้งรูปคดี (case building) ต้องเข้าใจถึงบริบทของความรุนแรงที่เธอ
มีความผิดทางอาญา
เคยประสบมา ตัวอย่างเช่น พยานหลักฐานที่อาจสนับสนุนข้ออ้างว่าป้องกันตัวเอง
• มีการจัดวิเคราะห์บริบท รวมทั้งการตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างผู้ถูกกล่าวหาและผู้เสียหาย
(complainant) และแรงจูงใจของผู้ถูกกล่าวหาและเจตนาที่จะใช้ความรุนแรง
• ในการยอมรับว่าความรุนแรงต่อผู้หญิงเป็นภาวะต่อเนื่อง (continuum) และเหตุการณ์รุนแรงหนึ่งที่กระท�ำ
โดยผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรงจ�ำเป็นต้องมีการสอบสวนด้านสภาวการณ์แวดล้อมการก้าวร้าว
(aggression) ปัจจัยและลักษณะต่างๆ ของภาวะต่อเนื่อง (continuum) ของความรุนแรง ผลกระทบด้านจิตใจ
และอารมณ์สังคมต่อผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรง และการที่ปัจจัยเหล่านี้มีผลต่อพฤติกรรมของเธอ
ขอให้พิจารณาว่า
• การตรวจทางจิตวิทยาจะเป็นการชี้สภาพจิตใจของผู้ต้องสงสัยและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมรุนแรง
เช่น เหตุการณ์รุนแรงในอดีตที่ผ่านมา
• การประเมินความเสี่ยงเพื่อชี้ให้เห็นปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ในฝ่ายของผู้ต้องสงสัย และท�ำให้เข้าใจว่าการท�ำร้าย
(aggression) เป็นเพียงปฏิกิริยาต่อสภาวการณ์ที่ใกล้เคียงกับการท�ำร้าย หรือการท�ำร้ายนั้นเป็นส่วนหนึ่ง
ของความคิดในใจที่สั่งสมมาตลอดระยะเวลาหนึ่ง
• ในเขตพื้นที่ศาลที่อนุญาตให้มีการฟ้องกลับ หรือ ฟ้องแย้ง (dual charges) และคู่กรณีเรื่องความรุนแรงใน
ครอบครัวอาจถูกตั้งข้อกล่าวหาว่ากระท�ำผิด ขอให้วิเคราะห์ว่าฝ่ายไหนที่เป็นผู้ละเมิดที่มีอ�ำนาจเหนือว่า
(predominate aggressor)6 โดยพิจารณาสิ่งต่อไปนี้
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• เป็นการบาดเจ็บจากการมุ่งท�ำร้ายและการป้องกันตัว (offensive and defensive injuries)
• เป็นการคุกคามที่ฝ่ายหนึ่งกระท�ำต่ออีกฝ่ายหนึ่งหรือกระท�ำต่อสมาชิกครอบครัว
• มีประวัติความรุนแรงในครอบครัวระหว่างคู่กรณีมาก่อน รวมทั้งมีการแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ต�ำรวจ มีการ
ตั้งข้อกล่าวหา มีการออกค�ำสั่งคุ้มครอง
• ท�ำให้มั่นใจว่าการไต่สวนเพื่อขอประกันตัว (bail hearing) จะเป็นไปตามเงื่อนไขต่อไปนี้
• ศาลมีข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งบริบทที่ผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรงที่ถูกกล่าวหาว่า
กระท�ำรุนแรงต่อผู้หญิงได้กระท�ำความรุนแรงนั้น
• เมื่อพิจารณาเงื่อนไขส�ำหรับประกันตัว เงื่อนไขเหล่านี้ไม่เป็นการมีอคติ (prejudice) ต่อผู้เสียหาย/ผู้รอด
ชีวิตจากความรุนแรงในกระบวนการทางศาลแพ่งหรือศาลครอบครัวใดๆ ตัวอย่างเช่น ผลกระทบต่อ
สถานะดั้งเดิม status quo ที่เกี่ยวเนื่องกับการพิจารณาอ�ำนาจปกครองบุตร
• เมื่อพิจารณาเงื่อนไขส�ำหรับการขอประกันตัว ต้องประกันว่าเงื่อนไขเหล่านั้นจะไม่ท�ำให้ผู้เสียหาย/ผู้รอด
ชีวิตจากความรุนแรงที่ถูกกล่าวหาต้องประสบกับความรุนแรงอีก
บริการที่จ�ำเป็น : 5. กระบวนการพิจารณาคดี การไต่สวน (TRIAL/HEARING PROCESSES)
ผู้เสียหายและผู้รอดชีวิตจากความรุนแรงที่กระท�ำโดยคู่ครองและความรุนแรงทางเพศมีส่วนร่วมในขั้นพิจารณาคดีในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาและ
ทางแพ่ง สามารถรู้สึกเปราะบาง ท่วมท้นไปด้วยความไม่คุ้นเคยกับระบบยุติธรรม หรือรู้สึกเหมือนกลายเป็นผู้เสียหายซ�้ำอีก (re-victimized) จากการปฏิบัติ
ที่ขาดความอ่อนไหวหรือการเลือกปฏิบัติโดยผู้ให้บริการด้านความยุติธรรม กฎหมายและมาตรฐานสากลได้เรียกร้องให้มีมาตรการป้องกันความยากแค้น
และความบอบช�้ำเพิ่มเติมที่อาจจะเกิดจากการต้องเข้าฟังการพิจารณาคดีในตัวของมันเอง และมั่นใจว่ากระบวนการต่างๆ จะได้รับความร่วมมือจาก
ผู้เสียหายมากที่สุด ส่งเสริมศักยภาพของพวกเธอที่จะด�ำรงการควบคุมดูแลตัวเอง (agency) ในระหว่างการพิจารณาคดี ในขณะที่ท�ำให้มั่นใจว่าประเด็นทาง
อาญาต่างๆ ภาระหรือ onus ของการแสวงหาความเป็นธรรมจะตกอยู่กับรัฐ บริการด้านความยุติธรรมเป็นสิ่งจ�ำเป็นพื้นฐานในระหว่างกระบวนการทาง
อาญาที่สะท้อนถึงกลยุทธ์ต้นแบบที่ได้ตกลงกันในระดับสากล รวมทั้งสิ่งแวดล้อมในศาลที่เป็นมิตรและช่วยเอื้ออ�ำนวย (enabling) เพื่อท�ำให้ผู้เสียหายรู้สึก
ปลอดภัยและสะดวกใจในการให้การถึงประสบการณ์ที่ได้รับ ระเบียบพิธีการต่างๆ ต้องลดการสร้างความเป็นผู้เสียหายซ�้ำ (re-victimization) และการใช้
ระเบียบพิสูจน์พยานหลักฐาน (evidentiary rules) จะต้องเป็นไปอย่างไม่มีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติ (non-discriminatory manner)
องค์ประกอบหลัก
แนวทาง
• อนุญาตให้คนที่ช่วยเหลือได้ เช่น สมาชิกครอบครัว เพื่อน หรือ บุคคลที่ได้รับการอบรมในการช่วยเหลือมา
5.1
แล้ว ได้อยู่กับผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรงในระหว่างการพิจารณาคดี ในกรณีที่ผู้เสียหายเป็นเด็กหญิง
สภาพแวดล้อมในห้องพิจารณาคดีใน
ต้องมีมาตรการที่จะจัดหาผู้เชี่ยวชาญและสมาชิกครอบครัวมาอยู่เป็นเพื่อนเด็ก และมีผู้ปกครองที่คอยปกป้อง
ศาลที่ปลอดภัยและเป็นมิตร
ผลประโยชน์ทางกฎหมาย (legal interests) ของเด็กหญิงนั้น
• สร้างสิ่งแวดล้อมในศาลที่เป็นมิตรและเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ รวมถึงสถานที่นั่งรอเข้าศาลด้วย
• น�ำบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้ถูกกล่าวหาว่ากระท�ำผิด ไปที่อื่น ในขณะที่ผู้เสียหาย/พยานขึ้นให้การ
• จัดมาตรการที่เหมาะสมเพื่อให้แน่ใจว่าไม่ให้มีการติดต่อโดยตรงระหว่างผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรง
กับผู้ถูกกล่าวหาโดยใช้ค�ำสั่งจ�ำกัดเขตของศาล (court-ordered restraining orders) หรือค�ำสั่งให้คุมขังใน
ระหว่างการพิจารณาคดี (pre-trial detention)
• แจ้งให้หน่วยงานผู้มีอ�ำนาจทราบในกรณีที่สงสัยว่าผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรงน่าจะได้รับอันตราย
หรือมีความเสี่ยงในระหว่างการพิจารณาหรือการไต่สวน
• ปรับมาตรการที่มีอยู่เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัว เกียรติยศชื่อเสียง (integrity) และศักดิ์ศรี ของผู้เสียหาย/
5.2
ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรง ซึ่งรวมถึง
การคุ้มครองความเป็นส่วนตัว
• การจ�ำกัดหรือสั่งห้ามไม่ให้ประชาชนเข้ารับฟังการพิจารณาคดี ตัวอย่างเช่น ใช้การพิจารณาคดีโดยกล้อง
เกียรติยศชื่อเสียงและศักดิ์ศรี
วงจรปิด หรือใช้การพิจารณาโดยลับ (closed trials)
• การจ�ำกัดหรือห้ามสื่อตีพิมพ์ข้อมูลส่วนตัวของผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรง
• คัดค้านหรือไม่อนุญาตให้มีการให้การเท็จ (misstatements) หรือให้มีการพยายามใดๆ ที่จะล่วงล�้ำความ
ปลอดภัยของผู้เป็นพยาน (เช่น ในกรณีที่อาจจะมีการให้ถ้อยค�ำที่ต้องระบุข้อมูลส่วนบุคคลของพยาน)
• ลบทิ้งข้อมูลส่วนตัวต่างๆ เช่น ชื่อและที่อยู่ จากบันทึกศาลที่เปิดเผยต่อสาธารณะ หรือใช้นามแฝงส�ำหรับ
ผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรง
• ในกรณีที่ผู้เสียหายเป็นเด็กหญิง ให้ด�ำเนินมาตรการที่เหมาะสมเพื่อ
• รักษาความลับและจ�ำกัดการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวกับตัวตนของเธอและการเข้าร่วมในกระบวนการทางศาล
• กันประชาชนและสื่อออกจากห้องพิจารณาคดีในศาลในระหว่างที่เด็กเบิกความ หากกฎหมายภายใน
ประเทศอนุญาตให้ท�ำได้
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5.3
โอกาสในการมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่

• ใช้ และ/หรือ อนุญาตให้ใช้เมื่อเป็นไปได้ ในมาตรการที่มีอยู่เพื่ออ�ำนวยความสะดวกในการให้ปากค�ำของ
ผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรงในระหว่างการพิจารณา/การไต่สวน อันได้แก่
• มาตรการที่อนุญาตให้ผู้เสียหายให้การได้ในลักษณะที่ท�ำให้เธอสามารถหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้ากับ
ผู้ถูกกล่าวหา ตัวอย่างเช่น มีฉากกั้น อยู่ในห้องที่ปิดประตู หรือใช้โทรทัศน์วงจรปิด
• ปรับแนวปฏิบัติการบริการคดีที่มั่นใจตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรงมีโอกาสได้
เข้าร่วมอย่างเต็มที่ในขั้นตอนต่างๆ โดยมีผลกระทบเป็นการสร้างความเป็นผู้เสียหายซ�้ำสองให้น้อยที่สุด โดย
• ลดความล่าช้าที่ไม่จ�ำเป็น
• ส่งเสริมแนวปฏิบัติที่เน้นการปรองดองและตกลงกันในประเด็นที่ไม่อยู่ในข้อพิพาท (issues not in dispute) ตั้งแต่เริ่มการพิจารณา/การไต่สวน
• ด�ำเนินแนวปฏิบัติและใช้วิธีต่างๆ เพื่อลดความเครียดของผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรง เช่น
• จ�ำกัดให้พยานหลักฐานฝั่งของเธอเป็นเฉพาะพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องเท่านั้น
• อนุญาตให้มีการพักช่วงสั้นๆ (short recess) เมื่อดูเหมือนเธอจะเริ่มเครียดที่จะด�ำเนินการต่อ
• ระบุตัวเลือกต่างๆ ที่จะช่วยหลีกเลี่ยงหรือลดทอนให้น้อยที่สุดซึ่งการสอบสวนผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจาก
ความรุนแรงโดยตรงโดยฝ่ายที่ถูกกล่าวหา เท่าที่จะเป็นไปได้
• สอบสวนโดยใช้คนกลาง หากมีการอนุญาตให้ใช้ได้
• ใช้การสัมภาษณ์ที่บันทึกไว้เป็นคลิปวีดีโอเป็นพยานหลักฐานส�ำคัญ (evidence in chief) หากอนุญาตให้
ใช้ได้
• ในกรณีที่ผู้เสียหายเป็นเด็กหญิง ให้ใช้กระบวนวิธีพิจารณาที่อ่อนไหวกับเด็ก รวมทั้งห้องสัมภาษณ์
สิ่งแวดล้อมในศาล และมาตรการที่มั่นใจว่าการไต่สวนและการสัมภาษณ์จะมีในระหว่างเวลาของวันที่เหมาะ
สมกับอายุของเด็กหญิงและแยกสัมภาษณ์จากผู้ถูกกล่าวหา
• อนุญาตให้ผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรงมีโอกาสได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับผลกระทบของอาชญากรรม
5.4
ที่มีต่อเธอ หากเธอประสงค์เช่นนั้น
โอกาสที่จะให้ปากค�ำอย่างละเอียดใน
• ให้ทางเลือกที่หลากหลายกับเธอในการให้ปากค�ำในระหว่างพิจารณาคดี
เรื่องผลกระทบของอาชญากรรม
ในกรณีความยุติธรรมทางอาญา
5.5
การตีความอย่างไม่เลือกปฏิบัติและ • มั่นใจว่ามีการน�ำพยานหลักฐานทั้งหมดที่เกี่ยวข้องมาน�ำเสนอต่อศาล โดย
• พิจารณาอนุญาตให้มีพยานผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์อันเหมาะสม มาให้ข้อมูลเกี่ยวกับพลวัตและ
การปรับใช้ระเบียบว่าด้วยพยานหลัก
ความซ�้ำซ้อนของความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กหญิง
ฐาน (evidentiary rules) ในกรณี
• ผู้เสียหาย (Complaints) ต้องได้รับความเชื่อถือและรับฟังค�ำให้การ จนกว่าจะพิสูจน์เป็นอย่างอื่น
ความยุติธรรมทางอาญา
• ด�ำเนินการที่จะหลีกเลี่ยงผลกระทบที่น่าจะเป็นไปได้ของระเบียบและพิธีการที่มีลักษณะเลือกปฏิบัติที่มีอยู่
เช่น
• คัดค้านหรือไม่อนุญาตให้มีการซักถามใดๆ ที่ไม่เป็นธรรม ซ�้ำซ้อนโดยไม่จ�ำเป็น ก้าวร้าว หรือเลือกปฏิบัติ
โดยฝ่ายจ�ำเลย
• คัดค้านหรือไม่อนุญาตให้มีการซักถามใดๆ ที่มีลักษณะเป็นมายาคติ (myths) หรือการเหมารวม
(stereotyping)
• คัดค้านหรือไม่อนุญาตให้มีการซักถามใดๆ เกี่ยวกับประวัติทางเพศของผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความ
รุนแรง ในส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องกับคดี
• ไม่อนุญาตให้มีการน�ำความเห็นที่ยังไม่มีข้อสรุปมาใช้ ด้วยเหตุผลที่ว่ามีการแจ้งความช้าหรือไม่มีการแจ้งความ
• หากฝ่ายจ�ำเลยน�ำสิ่งที่ดูเหมือนจะเป็นพยานหลักฐานที่น่าจะเป็นผลร้ายอย่างสูง ต้องท�ำให้แน่ใจว่าจะมีการ
ด�ำเนินการตามขั้นตอนเหล่านี้
• ขอให้ฝ่ายจ�ำเลยยื่นค�ำร้องเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อใช้พยานหลักฐานนั้น
• มั่นใจว่าค�ำร้องเช่นนั้นจะท�ำตั้งแต่ช่วงก่อนการพิจารณาคดี และอนุญาตให้ใช้ในระหว่างพิจารณาคดีได้
เฉพาะในกรณีที่ฝ่ายจ�ำเลยสามารถพิสูจน์ได้ว่าสุดวิสัย (เช่น จ�ำเลยไม่ทราบว่ามีข้อมูลนั้นอยู่จนกระทั่งถึง
ช่วงพิจารณาคดี)
• ให้โอกาสแก่ผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรงโดยการเป็นปากเป็นเสียงในเรื่องที่เธอกังวลและในการ
เสนอค�ำแย้งต่อพยานหลักฐานที่แสดงการเลือกปฏิบัติ (discriminatory evidence)
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการใช้กฎระเบียบต่างๆ (โดยเฉพาะอย่างยิ่งกฎว่าด้วยการประเมินความน่าเชื่อถือ
ของพยานหลักฐาน) ที่ไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้หญิงหรือที่จะตีความในลักษณะที่ท�ำให้ฝ่ายผู้กระท�ำผิดด้านความ
รุนแรงต่อผู้หญิงสามารถพ้นผิดได้
ในกรณีของกฎหมายแพ่ง กฎหมายครอบครัว และ/หรือ การด�ำเนินการทางปกครอง
• ต้องท�ำให้มั่นใจว่าศาลแพ่งและศาลครอบครัวจะมีข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องตรงหน้า ซึ่งรวมถึง
• บริบททางจิตใจและสังคมของความรุนแรง
• การพิจารณาที่จะใช้พยานผู้เชี่ยวชาญ
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5.6
การพิจารณาเป็นพิเศษส�ำหรับ
ผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความ
รุนแรงที่ถูกกล่าวหาว่ากระท�ำผิด
ทางอาญา

• มั่นใจว่าศาลแพ่งและศาลครอบครัวจะไม่ใช้พยานหลักฐานที่น่าจะเป็นผลร้าย ด้วยเหตุผลว่าผู้เสียหาย/
ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรงตัดสินใจที่จะหลีกเลี่ยงความรุนแรงที่จะเกิดขึ้นอีก หรือเพื่อมั่นใจผลประโยชน์ที่ดี
ที่สุดของเด็ก เช่น
• ในกรณีของการปกครองบุตร ให้สร้างความมั่นใจว่าพฤติกรรมของผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรง
เป็นที่เข้าใจในบริบทของความรุนแรงจากคู่ครอง ตัวอย่างเช่น หากผู้หญิงเลือกที่จะหนีไปจากบ้านหรือใช้
มาตรการปกป้องตัวเองแบบอื่นๆ ไม่ควรถูกใช้ในทางลบ prejudice her civil proceedings ในการพิจารณา
ทางแพ่งของเธอ
• มั่นใจว่าผลกระทบจากความรุนแรงที่กระท�ำโดยคู่ครอง เช่น ความคิดฆ่าตัวตายของผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิต
จากความรุนแรง จะไม่มีผลทางลบกับคดีตามกฎหมายแพ่งและกฎหมายครอบครัวของเธอ
• สร้างความมั่นใจว่าการให้การของเด็กๆ ในช่วงไต่สวนเรื่องอ�ำนาจปกครองบุตรจะเป็นที่เข้าใจในบริบท
ของเด็กในฐานะพยานในเหตุการณ์ความรุนแรงที่กระท�ำโดยคู่ครองที่เกิดขึ้นกับมารดาของเด็ก และจะมี
การพิจารณาบริบทของการกล่าวหาแทนผู้เป็นบิดาว่า ผู้เป็นมารดาเป็นต้นเหตุให้มีปัญหาความสัมพันธ์
ระหว่างผู้ปกครองและบุตร
• มั่นใจว่าการพิจารณาคดีอาญาจะพิจารณาในสิ่งต่อไปนี้
• ศาลมีข้อมูลทุกอย่างที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งบริบททางสังคมที่ผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรงที่เป็นผู้ถูก
กล่าวหาต้องประสบกับความรุนแรง
• การร้องเรียนต่างๆ ว่าเป็นการป้องกันตัว (self defence) โดยฝ่ายหญิงที่เป็นผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความ
รุนแรงจากความรุนแรง
• การตัดสินลงโทษผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรงที่เป็นผู้ถูกกล่าวหา ควรค�ำนึงถึงผลกระทบของ
ความรุนแรงต่อผู้หญิงที่มีต่อผู้ถูกกล่าวหาด้วย
• ด�ำเนินการเพื่อลดหรือเลี่ยงผลกระทบที่น่าจะเกิดขึ้นจากระเบียบและพิธีการที่มีอยู่ด้านการพิสูจน์พยาน
หลักฐานที่มีลักษณะเลือกปฏิบัติ (discriminatory evidentiary rules and procedures) โดย
• คัดค้านหรือไม่อนุญาตให้มีการซักถามที่ไม่เป็นธรรม ซ�้ำซ้อนโดยไม่จ�ำเป็น ก้าวร้าว หรือเลือกปฏิบัติโดย
ฝ่ายอัยการ

บริการที่จ�ำเป็น : 6. ความรับผิดของผู้กระท�ำผิดและการชดเชยความเสียหาย (PERPETRATOR ACCOUNTABILITY AND REPARATIONS)
โดยส่วนใหญ่ของความรุนแรงที่กระท�ำโดยคู่ครองและความรุนแรงทางเพศ ผู้กระท�ำผิดมักไม่ได้รับการลงโทษตามกฎหมาย เมื่อมีการน�ำผู้กระท�ำผิดมา
รับโทษ บ่อยครั้งการลงโทษไม่ว่าจะเป็นทางอาญา ทางแพ่ง หรือทางการปกครอง ก็จะเป็นโทษเบามาก นอกจากนี้ การชดเชยความเสียหาย (reparations) ที่
ผู้หญิงได้รับจากผู้ละเมิด และ/หรือจากรัฐ หลังจากได้ประสบกับความรุนแรงแล้ว ก็ยังไม่สะท้อนความเป็นจริงของความเสียหายที่ผู้หญิงและเด็กหญิงต้อง
ได้รับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบังคับขู่เข็ญ การท�ำให้ต้อยต�่ำ (intimidation) และการขู่ว่าจะใช้ความรุนแรงที่ถูกน�ำมาใช้ประจ�ำ จากมุมมองของผู้เสียหายแล้ว
การรับผิดและการชดเชยนั้นหมายถึงสิ่งต่างๆ มากมาย นับจากค�ำพิพากษาทางอาญา ค่าเสียหายทางแพ่ง การชดเชยโดยรัฐ การประณามโดยสังคมในความ
รุนแรงนั้น รวมไปถึงการเยียวยา (redress) ความล้มเหลวของรัฐที่จะให้บริการจ�ำเป็นพื้นฐานด้านความยุติธรรม บริการจ�ำเป็นพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับความ
รับผิดและการชดเชยเป็นเครื่องสะท้อนพันธกรณีระหว่างประเทศที่รัฐจะท�ำหน้าที่อย่างเต็มก�ำลังความสามารถ (due diligence) เพื่อให้บทลงโทษที่
เหมาะสมเพื่อท�ำให้ผู้กระท�ำต้องรับผิดต่อสิ่งที่ได้กระท�ำลงไป และเพื่อให้มีการเยียวยาที่เป็นธรรมและมีประสิทธิภาพแก่ผู้เสียหายจากอันตรายหรือ
การสูญเสียที่พวกเธอต้องเผชิญ
องค์ประกอบหลัก
แนวทาง
ในกรณีของความยุติธรรมทางอาญา
6.1
• จัดท�ำนโยบายเรื่องการตัดสินโทษที่มั่นใจว่าจะมีการตัดสินอย่างเที่ยงตรงสมกับความร้ายแรงของอาชญากรรม
ผลลัพธ์ของความยุติธรรมที่ได้
ที่เกิดขึ้น โดยให้บรรลุเป้าหมายของ
สัดส่วนกับความผิดที่เกิดขึ้นและ
• การประณามและยับยั้งความรุนแรงต่อผู้หญิง
เน้นที่ความปลอดภัยของผู้เสียหาย/
• การหยุดยั้งพฤติกรรมรุนแรง
ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรง
• การส่งเสริมความปลอดภัยของผู้เสียหายและชุมชน
• การค�ำนึงถึงผลกระทบต่อผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตและครอบครัว
• ค�ำนึงถึงปัจจัยกระตุ้น (aggravating factors) เพื่อจุดประสงค์ในการตัดสินคดี ตัวอย่างเช่น พฤติกรรมรุนแรงที่
ท�ำซ�้ำๆ การละเมิดโดยใช้ความไว้วางใจหรือใช้อ�ำนาจที่เหนือกว่า การละเมิดด้วยความรุนแรงกับคู่สมรสหรือ
บุคคลที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับผู้ละเมิด และการละเมิดด้วยความรุนแรงต่อบุคคลที่อายุต�่ำกว่า 18 ปี
• แจ้งให้ผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรงทราบว่ามีการปล่อยตัวผู้กระท�ำผิด
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ในกรณีของกฎหมายแพ่ง กฎหมายครอบครัว และ/หรือ การด�ำเนินการทางปกครอง
• มั่นใจว่าการตัดสินของศาลในส่วนของคดีตามกฎหมายครอบครัวที่เกี่ยวกับความรุนแรงต่อผู้หญิงจะค�ำนึง
ถึงผลกระทบต่อผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรงและครอบครัว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ลูกๆ ของผู้เสียหาย
และผลกระทบกับบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง
• ระเบียบของการประเมินความเสียหายในค�ำตัดสินทางแพ่งนั้นจะต้องมีการตีความโดยไม่มีลักษณะเป็นการ
เลือกปฏิบัติ
• หลีกเลี่ยงเท่าที่จะเป็นไปได้ที่จะใช้กฎระเบียบหรือการตีความที่เคร่งครัดหรือหละหลวมจนเกินไปในการ
พิจารณาความเชื่อมโยงสาเหตุ เมื่อท�ำการประเมินผลเสียหายและมาตรฐานด้านพยานหลักฐานและระเบียบ
พิธีการที่ไม่เพียงพอ ส�ำหรับการตีมูลค่าความเสียหายที่อาจจะสร้างผลกระทบในทางลบอย่างสิ้นเชิง ให้กับ
ผู้หญิงหรือเด็กหญิง
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการชดเชยทางแพ่ง (civil remedies) ที่ทันเวลา มีประสิทธิภาพ อ่อนไหวต่อประเด็น
ทางเพศ และเหมาะสมต่อวัย ส�ำหรับความเสียหายรูปแบบต่างๆ ที่ผู้หญิงและเด็กหญิงต้องเผชิญ
• ให้โอกาสกับผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรงได้ให้ปากค�ำต่อศาลในช่วงของการรับฟังค�ำข้อเสนอการ
6.2
ลงโทษ (sentencing hearing) ถึงความเสียหายที่เกิดต่อร่างกายและจิตใจ และผลกระทบจากการถูกท�ำให้ต้อง
การมีส่วนร่วมของผู้เสียหาย/ผู้รอด
กลายเป็นผู้เสียหาย
ชีวิตจากความรุนแรงในการรับฟัง
• อนุญาตให้ผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรงได้มีบทบาทในการน�ำเสนอการลงโทษ (sentencing) โดยใช้
ข้อเสนอการลงโทษ (sentencing
วิธีการต่างๆ ที่เหมาะสมกับความต้องการเฉพาะตน (เช่น การให้ปากค�ำถึงผลกระทบโดยการเขียนหรือโดย
hearings) ในเขตอ�ำนาจศาลที่บังคับ
วาจา รายงานผลกระทบต่อผู้เสียหายที่เตรียมโดยผู้เชี่ยวชาญ เช่น นักสังคมสงเคราะห์)
ใช้ (applicable jurisdictions)
• มั่นใจว่ากระบวนวิธีพิจารณาต่างๆ จะมีความเรียบง่าย เข้าถึงได้โดยสะดวก และไม่มีค่าใช้จ่าย
• ปรับเวลาในการพิจารณาคดีให้เหมาะกับความต้องการของผู้เสียหายและการฟื้นตัวของเธอ
• ในกรณีของผู้เสียหายที่เป็นเด็กหญิง ให้มั่นใจว่ากระบวนการต่างๆ จะมีความอ่อนไหวต่อเด็กๆ
ในกรณีของความยุติธรรมทางอาญา
6.3
• เมื่อเป็นไปได้ ให้มั่นใจว่ามีการค�ำนึงถึงการชดใช้ (reparations) ในกรณีของคดีอาชญากรรมด้วย กล่าวคือ
ทางเลือกส�ำหรับการชดใช้ที่พร้อม
• การชดใช้ความเสียหาย ถือเป็นส่วนหนึ่งของการรับฟังข้อเสนอการลงโทษ (sentencing hearing)
และเข้าถึงได้
• การชดใช้ความเสียหายและการชดเชยด้านการเงินส�ำหรับการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นกับผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิต
จากความรุนแรงจะได้รับความส�ำคัญล�ำดับต้นๆ ก่อนค่าปรับหรือบทลงโทษอื่นๆ และไม่ควรเป็นเงื่อนไข
จ�ำกัด เพื่อมิให้ผู้เสียหายน�ำไปเรียกร้องทางแพ่งหรือเพื่อร้องขอค่าชดเชยแบบอื่นๆ
• การชดใช้ความเสียหายและการชดเชยด้านการเงินจะไม่น�ำมาใช้แทนที่โทษจ�ำคุก
ในกรณีของกฎหมายแพ่ง กฎหมายครอบครัว และ/หรือ การด�ำเนินการทางปกครอง
• ในเขตพื้นที่ศาลที่ได้รับอนุญาต ให้รัฐเป็นผู้จ่ายค่าชดเชย โดยไม่เกี่ยวกับว่ามีกระบวนการทางอาญาหรือไม่
แนวปฏิบัติการชดเชยควรจะ
• ก�ำหนดเวลาที่เหมาะสมส�ำหรับการจ่ายค่าชดเชยให้กับผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรง
• มีกระบวนการเขียนค�ำร้องที่เรียบง่าย
• มั่นใจว่าจะไม่มีค่าธรรมเนียมส�ำหรับการท�ำค�ำร้องขอค่าชดเชย
• จัดหารูปแบบความช่วยเหลือทางกฎหมาย (legal aid) และความช่วยเหลือด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย
ให้พร้อมอยู่เสมอ เมื่อเป็นไปได้
• การเยียวยาแก้ไขตามกฎหมายแพ่งและกฎหมายที่ไม่มีลักษณะทางอาญาอื่นๆ เป็นสิ่งที่ไม่แพงและเข้าถึงได้
ทั่วไป
• การร้องขอหรือการยื่นฟ้องทางแพ่งหรือทางอื่นๆ ที่ไม่ใช่ทางอาญาจะต้องไม่ซับซ้อนและง่ายต่อการ
ใช้งาน เท่าที่จะเป็นไปได้
• เมื่อเป็นไปได้ ความช่วยเหลือทางกฎหมาย (legal aid) และการช่วยเหลืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย จะ
ต้องมีพร้อมให้ใช้การได้
• มั่นใจว่าการค�ำนวณค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายต่างๆ ของผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรง ที่เกิดขึ้นมาจาก
6.4
ผลของความรุนแรงจะมีการตีความอย่างกว้างที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ และมุ่งหมายให้เป็นการปรับให้ดีขึ้น
การชดเชยความเสียหาย
(transformative) แทนที่จะเป็นเพียงการใช้คืนเพื่อกลับไปสู่สภาพเดิมก่อนที่การกระท�ำรุนแรงจะเกิดขึ้น แต่ยัง
(Reparations) ที่ค�ำนึงถึงผลกระทบ
เป็นการแก้ไขความไม่เท่าเทียมกันที่ท�ำให้พวกเธอต้องเสี่ยงต่อความรุนแรงนั้น
และความเสียหายที่ผู้เสียหาย/
• โดยพิจารณาจาก
ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรงได้รับ
• ผลของการบาดเจ็บหรือความเสียหายต่อร่างกายและจิตใจ รวมทั้งชื่อเสียงและศักดิ์ศรี ความปวดร้าว และ
ความทุกข์ทรมาน และความกดดันทางอารมณ์ (emotional distress) และการสูญเสียความรื่นเริงในชีวิตไป
• โอกาสการได้รับการจ้างงานที่สูญเสียไป เงินบ�ำนาญเลี้ยงชีพ การศึกษา และสวัสดิการสังคมต่างๆ รวมทั้ง
การเสียศักยภาพที่จะท�ำงานหารายได้
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6.5
การบังคับใช้ในการเยียวยา
(remedies)
6.6
การร้องเรียนเมื่อถูกปฏิเสธที่จะให้
บริการที่จ�ำเป็นด้านความยุติธรรม
หรือเมื่อไม่ได้รับการดูแลอันสมควร
ล่าช้าอย่างไม่มีเหตุผล หรือไม่ได้
รับความช่วยเหลือเพราะการละเลย
หน้าที่ของผู้เกี่ยวข้อง

• ความเสียหายที่ค�ำนึงถึงกิจกรรมงานบ้านและงานดูแลผู้อื่นทั้งหมดที่ผู้เสียหายท�ำไปโดยไม่ได้รับ
ค่าตอบแทน
• ความเสียหายที่ค�ำนึงถึงสถานการณ์ของเด็กหญิงที่เป็นผู้เสียหายอย่างเต็มที่ รวมถึงต้นทุนของการฟื้นฟู/
การบูรณาการฟื้นคืนทางสังคมและการศึกษา
• ค่าใช้จ่ายส�ำหรับบริการทางกฎหมาย ทางการแพทย์ ทางจิตวิทยา และทางสังคมสงเคราะห์
• ต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงของการแสวงหาความเป็นธรรมและของบริการอื่นๆ ที่เป็นผลมาจาก/หรือที่เกี่ยวข้อง
จากประสบการณ์ความรุนแรงที่ได้รับ รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการเดินทางต่างๆ
• ต้องมั่นใจว่าการเยียวยา (remedies) ที่ตัดสินออกมานั้นจะมีการน�ำไปบังคับใช้อย่างได้ผล
• รับรองมาตรการต่างๆ เพื่อก�ำกับดูแลว่ามีการบังคับใช้ให้เกิดการเยียวยาขึ้นจริง
• ค�ำนวณความเสียหายอย่างกว้างๆ ที่เป็นผลมาจากการปฏิเสธ การไม่ให้ความสนใจอันควร หรือความล่าช้าที่
ไม่มีเหตุผลสมควร ของกระบวนการยุติธรรม อันได้แก่
• ความเสียหายจากการสูญเสียรายได้ การด�ำรงชีพ หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดจากการถูกปฏิเสธหรือจากความ
ล่าช้า
• ความเสียหายทางอารมณ์และทางจิตใจ และการที่ความสุขในชีวิตต้องหายไป อันเป็นผลมาจากการถูก
ปฏิเสธหรือความล่าช้า
• ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงในการแสวงหาการชดใช้ รวมทั้งการเดินทาง
• จัดเตรียมบริการส�ำหรับความเสียหายที่เกิดจากความรุนแรงอื่นๆ ที่ผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรงต้อง
ประสบ อันเป็นผลมาจากการปฏิเสธไม่ให้บริการหรือสร้างความล่าช้าอย่างไม่สมเหตุสมผล
• กระบวนการร้องเรียนต่อรัฐให้ท�ำการแก้ไข ชดเชย (redress) นั้น จะต้องมีความเรียบง่าย ไม่เสียค่าใช้จ่าย และ
ปลอดภัย
• ต้องท�ำให้มั่นใจว่าการร้องเรียนจะไม่มีผลกีดกันไม่ให้ผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรงได้เข้าถึงบริการ
ด้านความยุติธรรม
• ค�ำร้องต่างๆ จะต้องได้รับการพิจารณาในเวลาอันสมควร

บริการที่จ�ำเป็น : 7. กระบวนการหลังพิพากษา (POST TRIAL PROCESSES)
ระบบ/กระบวนการยุติธรรมสามารถมีบทบาทอันส�ำคัญในการป้องกันความรุนแรงไม่ให้เกิดขึ้นอีกในอนาคต ทั้งโดยการส่งสัญญาณที่ชัดเจนไปสู่ชุมชน
ว่าความรุนแรงต่อผู้หญิงเป็นสิ่งที่รับไม่ได้ และทั้งในบทบาทที่จะตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้กระท�ำผิดต้องรับโทษและได้รับการฟื้นฟูเพื่อลดการกระท�ำผิดซ�้ำ
จารีตประเพณีและมาตรฐานสากลต่างๆ เรียกร้องให้รัฐพัฒนาและประเมินผลโครงการดูแลและบูรณาการ/ฟื้นฟูส�ำหรับผู้กระท�ำผิดที่ให้ความส�ำคัญอันดับ
ต้นๆ กับความปลอดภัยของผู้เสียหาย เช่นเดียวกับท�ำให้แน่ใจว่าจะมีการก�ำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายที่บัญญัติไว้ มาตรฐานเหล่านี้เรียกร้องให้รัฐ
มั่นใจว่าจะมีมาตรการที่เหมาะสมเพื่อขจัดความรุนแรงที่กระท�ำต่อผู้หญิงที่ถูกคุมขัง ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม
องค์ประกอบหลัก
แนวทาง
• เมื่อมีค�ำสั่งให้ผู้กระท�ำผิดเข้ารับการรักษาฟื้นฟู ต้องมั่นใจว่าโครงการเยียวยานั้นจะลดการท�ำผิดซ�้ำ
7.1
(recidivism) และส่งเสริมให้ผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรงมีความปลอดภัยด้วย7
การแทรกแซงเพื่อป้องกันการ
กระท�ำผิดซ�้ำที่คุกคามต่อความ
• มั่นใจว่าจะมีการประเมินผลผู้กระท�ำผิดว่ามีความเหมาะสม ก่อนที่จะรับตัวเข้าโครงการบ�ำบัด และมีการ
ปลอดภัยของผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิต
ประเมินความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องโดยค�ำนึงถึงความปลอดภัยของผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรงเป็น
จากความรุนแรง
ประการส�ำคัญ หมายความว่า
• มีการปรึกษาหารือกับผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรงในเวลาที่ต้องท�ำการประเมิน เมื่อมีทางเลือก
ต่างๆ ให้พิจารณาเช่นเดียวกับมีการประเมินความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง
• มีการแจ้งให้ผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรงทราบการตัดสินใจทั้งหมดหลังจากพิจารณาคดี
• มั่นใจว่าการฟื้นฟูจะเป็นส่วนหนึ่งของค�ำพิพากษาลงโทษ (conviction) แทนที่จะเป็นทางเลือกที่จะไม่ลงบันทึก
ประวัติอาชญากรรม
• มั่นใจตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการก�ำกับดูแลโครงการบ�ำบัดต่างๆ
• จัดให้มีผลลัพธ์ที่เหมาะสมส�ำหรับผู้กระท�ำผิดที่ไม่สามารถผ่านโครงการบ�ำบัดได้อย่างเป็นที่น่าพอ่ใจ
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7.2
การป้องกันและการรับมือกับความ
รุนแรงต่อผู้หญิงที่ถูกคุมขังไม่ว่าจะ
ด้วยเหตุผลใด

• มั่นใจว่าบริการต่างๆ จะมีอยู่เพื่อรับมือกับและป้องกันความรุนแรงต่อผู้หญิงที่ถูกคุมขังไม่ว่าด้วยเหตุผลใด
• มัน่ ใจว่าบริการต่างๆ จะมีอยู่ส�ำหรับผู้หญิงที่ถูกคุมขังที่ประสบกับความรุนแรงก่อนที่จะถูกคุมขัง
• ระบุและป้องกันการเป็นผู้เสียหายอีกครั้งในบรรดาผู้ต้องขังหญิง ในระหว่างการเข้าเยี่ยมของคู่ครองหรืออดีต
คู่ครองที่มีพฤติกรรมละเมิด
• มั่นใจว่าจะมีมาตรการป้องกันส�ำหรับหน่วยงานที่มีอ�ำนาจในการคุมขัง (correctional authorities) คือ
• การตรวจสอบทัณฑสถานเป็นระยะโดยหน่วยงานที่ไม่ใช่ภาครัฐ (arms-length body) ที่ประกอบด้วย
สมาชิกสตรี
• การตรวจร่างกายของผู้ต้องขังหญิงจะใช้ผู้ตรวจที่เป็นหญิงเท่านั้น
• การอ�ำนวยความสะดวกให้มีการติดต่อกับโลกภายนอก ครอบครัว และ/หรือกับลูกๆ หากผู้ต้องขังต้องการ
เช่นนั้น
• จ�ำแนกประชากรผู้ต้องขังโดยเพศและกลุ่มผู้ใหญ่/กลุ่มผู้เยาว์
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีมาตรการพิเศษเพื่อปกป้องผู้หญิงที่ถูกคุมขังร่วมกับลูกๆ ของเธอ
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการช่วยเหลือและมาตรการที่เข้าถึงได้เพื่อเยียวยา (redress) ความรุนแรงที่เกิดขึ้นใน
ระหว่างการคุมขัง
• ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิของผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรงที่จะร้องเรียน และขั้นตอนและวิธีการต่างๆ
ที่จะต้องท�ำตาม
• กระบวนการร้องเรียนที่เรียบง่าย ปลอดภัย และเป็นความลับ
• การเข้าถึงความช่วยเหลือทางกฎหมาย
• การคุ้มครองเฉพาะหน้าและระยะยาวจากการแก้แค้น (retaliation) ในทุกรูปแบบ
• การเข้าถึงบริการและค�ำปรึกษาด้านจิตวิทยา
• การตรวจสอบรายงานทุกฉบับเกี่ยวกับความรุนแรงโดยผู้ต้องขัง โดยหน่วยงานผู้รับผิดชอบและเป็นอิสระ
และเคารพหลักการแห่งการรักษาความลับ
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีบริการระหว่างการคุมขังและหลังการพ้นโทษส�ำหรับผู้กระท�ำผิดที่เป็นผู้หญิง เพื่อลด
7.3
การต้องเผชิญกับความรุนแรง
การลดความเสี่ยง (exposure) ต่อ
ความรุนแรงที่ผู้กระท�ำผิดที่เป็นหญิง • โครงการบ�ำบัดฟื้นฟูและบูรณาการที่รวมเอาโครงการฝึกทักษะ การอบรมอาชีพ และการสร้างศักยภาพเพื่อ
ให้มั่นใจว่าผู้กระท�ำผิดหญิงที่เป็นผู้เสียหายจากความรุนแรงจะสามารถหลีกเลี่ยงสิ่งแวดล้อมที่ท�ำให้เกิดการ
อาจต้องเผชิญในที่คุมขังและการให้
ละเมิดในอดีต
บริการต่างๆ หลังการพ้นโทษ (post
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการภาคทัณฑ์ที่ปรับให้เหมาะสมรายกรณี (tailored probation) และมีผู้ให้บริการอื่นๆ
detention services)
ตระหนักถึงพลวัตของความรุนแรงที่มีฐานทางเพศสภาพ
• การประสานงานและการบูรณาการบริการต่างๆ เพื่อส่งเสริมผู้หญิงที่ถูกปล่อยตัวจากการคุมขังแล้ว
บริการที่จ�ำเป็น : 8. ความปลอดภัยและการคุ้มครอง (SAFETY AND PROTECTION)
มาตรการคุ้มครองส�ำหรับผู้หญิงที่ประสบความรุนแรงจากคู่ครองหรือความรุนแรงทางเพศเป็นสิ่งที่วิกฤติยิ่งในการยุติความรุนแรงและป้องกันการเกิดเหตุ
ซ�้ำ หรือการข่มขู่ว่าจะใช้ความรุนแรง ผู้หญิงมีสิทธิที่จะมีชีวิตอันปราศจากความรุนแรงและปราศจากความกลัวว่าจะได้รับความรุนแรง สิ่งนี้หมายความ
ว่ามาตรการป้องกันต่างๆ จ�ำเป็นต้องมีพร้อมให้บริการ โดยไม่ค�ำนึงว่าจะต้องมีการฟ้องร้องคดีอาญา คดีแพ่ง คดีครอบครัว แล้วหรือไม่ และจะต้องมีการ
ออกแบบเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่ผู้หญิงในการเข้าถึงความเป็นธรรม และเอื้อให้พวกเธอปลอดภัยตลอดการด�ำเนินการในกระบวนการยุติธรรม
องค์ประกอบหลัก
แนวทาง
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีมาตรการคุ้มครองเฉพาะหน้าและเร่งด่วน8 ที่ผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรง
8.1
การเข้าถึงมาตรการคุ้มครองทั้ง
ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ กล่าวคือ เป็นมาตรการที่
เฉพาะหน้า เร่งด่วนและระยะยาว
• พร้อมให้บริการเสมอและไม่เสียค่าใช้จ่าย
• มีขั้นตอนการกรอกค�ำร้องที่เรียบง่ายและเป็นมิตร
• ผู้ให้บริการด้านความยุติธรรมมีหน้าที่ที่จะช่วยเหลือในการกรอกค�ำร้องให้สมบูรณ์
• สามารถเข้าถึงศาลได้แม้นอกเวลาท�ำงาน
• อนุญาตให้ออกค�ำสั่งโดยฝ่ายเดียว (ex parte orders) เมื่อจ�ำเป็น
• มีการเข้าถึงศาลที่เหมาะสมแบบลัดขั้นตอน (fast track) / แบบเร่งด่วน
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8.2
การบังคับใช้มาตรการคุ้มครอง

8.3
การประเมินความเสี่ยง

8.4
การวางแผนเพื่อความปลอดภัย

• ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการคุ้มครองที่ออกแบบมาเฉพาะให้ตรงกับความต้องการของผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจาก
ความรุนแรง ครอบครัวของเธอ และบุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
• ผู้ให้บริการด้านความยุติธรรมควรพิจารณาถึงมาตรการคุ้มครองที่กว้างที่สุดที่พร้อมให้บริการส�ำหรับ
พวกเธอ
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามาตรการคุ้มครองไม่ต้องขึ้นอยู่กับขั้นตอนการด�ำเนินคดีอาญา คดีแพ่ง หรือ
คดีครอบครัว
• มั่นใจว่าหลักการพิสูจน์พยานหลักฐาน (evidentiary rules) ในการคุ้มครองการพิจารณาคดี จะไม่ถูกตีความ
อย่างคับแคบหรือในลักษณะที่เลือกปฏิบัติ
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีบริการทันท่วงทีที่จะออกค�ำสั่งคุ้มครอง (protection orders)
• มั่นใจว่าการแก้ไขปรับเปลี่ยนมาตรการคุ้มครองจะต้องค�ำนึงถึงความปลอดภัยของผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจาก
ความรุนแรงเป็นอันดับแรก
• มั่นใจว่าบทบาทและความรับผิดชอบส�ำหรับการบังคับใช้มาตรการคุ้มครอง จะมีนิยามอย่างชัดเจน (เช่น
ค�ำสั่งคุ้มครองของศาลและค�ำสั่งศาลอื่นๆ ที่แย้ง และ/หรือ เป็นเงื่อนไขส�ำหรับการปล่อยตัว/การให้ประกัน
ตัวผู้กระท�ำผิด)
• มาตรการคุ้มครองมีผลในทันที
• มีการส่งส�ำเนามาตรการคุ้มครองจากศาลไปยังฝ่ายต�ำรวจ
• มีการส่งส�ำเนามาตรการคุ้มครองให้แก่เจ้าพนักงานในสนามและเจ้าหน้าที่รับส่งหนังสือราชการ
โดยฝ่ายได้รับจะเก็บส�ำเนาไว้ในที่ที่เรียกใช้ง่าย
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการก�ำกับดูแลมาตรการคุ้มครองอย่างเหมาะสม
• ในสถานการณ์ที่ผู้ต้องสงสัยถูกคุมขัง ให้แจ้งเจ้าพนักงานในสถานคุมขังทราบถึงมาตรการคุ้มครอง และ
ขอให้เจ้าพนักงานนั้นติดตามอย่างใกล้ชิด หากมีการติดต่อใดๆ จากภายนอก ทั้งนี้เพื่อป้องกันการละเมิด
มาตรการคุ้มครอง (ตัวอย่างเช่น โทรศัพท์ อีเมล์)
• มั่นใจว่าจะมีการรับมือในกรณีละเมิดมาตรการคุ้มครองอย่างทันทีและรวดเร็ว
• ผู้ละเมิดจะถูกจับกุมและน�ำตัวขึ้นศาล
• การละเมิดค�ำสั่งศาลถือเป็นเรื่องร้ายแรง และถือเป็นคดีอาญา และจะมีการก�ำหนดบทลงโทษที่เหมาะสม
โดยศาล
• ผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรงจะไม่ต้องรับโทษกรณีที่มีการละเมิดค�ำสั่งคุ้มครอง และเฉพาะ
ผู้กระท�ำผิดที่จะต้องท�ำตามค�ำสั่งนั้น
• ก�ำหนดให้ผู้ให้บริการด้านความยุติธรรมต้องรับผิดส�ำหรับการกระท�ำหรือการไม่กระท�ำใดๆ ที่จะบังคับใช้
มาตรการคุ้มครอง
• มั่นใจว่าจะมีการประเมินความเสี่ยงด้วยการเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวกรอง (intelligence) อย่างทันเวลา
• รวบรวมข่าวกรองจากหลายๆ แหล่ง
• ค้นหาจากมุมมองของผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรงต่อการคุกคามที่อาจเกิดขึ้น
• พัฒนาและด�ำเนินกลยุทธ์เพื่อขจัดหรือลดความเสี่ยงของผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรง
• มั่นใจว่าจะมีการประเมินความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องเพื่อดูว่ามีความเปลี่ยนแปลงในภาวะเสี่ยงและต้องด�ำเนิน
มาตรการที่เหมาะสมอย่างไรเพื่อให้ผู้เสียหายมีความปลอดภัย
• มั่นใจว่าจะมีการประเมินความเสี่ยงร่วมกับผู้ให้บริการด้านความยุติธรรมที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการตัดสินใจ
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าในการประเมินความเสี่ยงอย่างน้อยที่สุดจะต้องมีประเด็น
• ความเสี่ยงต่อชีวิตและความเสี่ยงที่จะเกิดความรุนแรงซ�้ำ
• ระดับหรือขอบเขตของอันตรายที่จะเกิดกับผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรง ครอบครัวของเธอ หรือ
คนอื่นที่เกี่ยวข้อง
• การถูกท�ำให้เป็นผู้เสียหายที่ผ่านมา (prior victimization)
• การคุกคามข่มขู่ที่เธอเคยประสบและการคุกคามนั้นยังด�ำเนินอยู่ หรือการคุกคามว่าจะใช้อาวุธ
• มีพยานหลักฐานว่าจะมีความรุนแรงเพิ่มขึ้นหรือมีการท�ำให้หวาดกลัว (intimidation)
• สถานะของความสัมพันธ์
• มั่นใจว่าจะมีการพัฒนา ด�ำเนินงาน และประเมินผลแผนความปลอดภัยอย่างเหมาะสม
• แผนความปลอดภัยที่ก�ำหนดโดยผลการประเมินความเสี่ยง
• ท�ำงานร่วมกับผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรง เพื่อ
• ค้นหาทางเลือกและทรัพยากรต่างๆ ที่มีอยู่
• วางแผนว่าเธอจะปกป้องตัวเองและครอบครัวและคนที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ได้อย่างไรในบริบทและสถานการณ์
ต่างๆ
• ทบทวนและปรับแผนความปลอดภัยอย่างสม�่ำเสมอ
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8.5
การให้ความส�ำคัญกับประเด็นความ
ปลอดภัยในการตัดสินใจทุกเรื่อง

• การรักษาความปลอดภัยของผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรง ครอบครัวของเธอ และบุคคลอื่น ถือเป็น
หัวใจส�ำคัญของปฏิบัติการด้านยุติธรรม
• มั่นใจว่าข้อมูลทั้งหมด รวมทั้งผลประเมินความเสี่ยง จะมีพร้อมก่อนที่จะมีการตัดสินใจใดๆ เกี่ยวกับการ
จับกุม คุมขัง ตั้งเงื่อนไขการปล่อยตัว ภาคทัณฑ์ หรือมั่นใจในตัวผู้กระท�ำผิด ข้อมูลเหล่านี้ประกอบด้วย
• เคยมีประวัติความรุนแรงมาก่อนหรือไม่
• ความกลัวของผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรงว่าจะมีความรุนแรงเกิดขึ้นอีกและเหตุผลของ
ความกลัวนั้น
• ความเห็นของผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรงต่อความเป็นไปได้ที่ผู้ละเมิดจะปฏิบัติตามเงื่อนไขการ
ปล่อยตัว
• การคุกคามใดๆ หรือการเพิ่มขึ้นของความรุนแรง
• การตัดสินใจใดๆ เกี่ยวกับการปล่อยตัวผู้ต้องสงสัยหรือผู้กระท�ำผิดจะต้องค�ำนึงถึงความเสี่ยงที่จะเกิดกับ
ผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรงและความปลอดภัยของเธอ
• หากมีความเสี่ยงมากพอที่จะมีความรุนแรงหรือมีความกังวลใดๆ ว่าผู้ต้องสงสัยจะไม่ท�ำตามเงื่อนไข
การปล่อยตัว ก็ให้ไตร่ครองว่าควรกักขังผู้ต้องสงสัยไว้ก่อนในระหว่างการพิจารณาคดีหรือไม่
8.6
• ในขณะที่การด�ำเนินคดีเริ่มขึ้น จะต้องมีการประสานงานมาตรการคุ้มครองร่วมกันระหว่างฝ่ายอาญา ฝ่ายแพ่ง
มาตรการร่วมในการคุ้มครอง
ฝ่ายครอบครัว ฝ่ายปกครอง โดย
• ค�ำนึงถึงระบบลงทะเบียนส�ำหรับค�ำสั่งคุ้มครองต่างๆ เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ให้บริการยุติธรรมทั้งหมดจะเข้าถึง
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้
• มั่นใจว่ามีการเชื่อมต่อข้อมูลร่วมกันอย่างถูกกฎหมายและปลอดภัย โดยปกป้องความลับของผู้เสียหาย/
ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรงในขณะเดียวกัน
• ท�ำงานร่วมกับผู้ให้บริการอื่นๆ เพื่อพัฒนาและด�ำเนินกระบวนการผสมผสานด้านวิธีปฏิบัติและเครือข่ายการ
8.7
ส่งต่อที่มีประสิทธิภาพ เพื่อ
การคุ้มครองและและบริการ
• จัดการและนิเทศมาตรการฉุกเฉิน
ช่วยเหลือที่มีการประสานงานอย่างดี
• สร้างระบบให้กับการท�ำงานเชิงประสาน
• พัฒนามาตรฐานส�ำหรับบริการส่งต่อ
• มั่นใจว่ามาตรการช่วยเหลือ เช่น เงินช่วยเหลือเด็กหรือเงินเลี้ยงดูจะมีพร้อมเพื่อช่วยให้ผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิต
จากความรุนแรงสามารถสร้างชีวิตใหม่ได้อย่างปลอดภัย
บริการที่จ�ำเป็น : 9. การส่งเสริมและการช่วยเหลือ (SUPPORT AND ASSISTANCE)
ปัจจัยที่ส�ำคัญยิ่งที่จะประกันว่าผู้หญิงทุกคนได้เข้าถึงความยุติธรรมคือการสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือระหว่างกระบวนการยุติธรรม กฎหมายและ
มาตรฐานสากลอ้างถึงความส�ำคัญของความช่วยเหลือด้านกฎหมาย ข้อมูลที่พร้อมใช้ถูกต้องและสมบูรณ์ บริการช่วยเหลือผู้เสียหายและพยาน และความ
ช่วยเหลือจากภาคงานอื่นๆ (เช่น สุขภาพ สถานพักพิง สังคมสงเคราะห์ ค�ำปรึกษา)9 บริการเหล่านี้สามารถสร้างความเข้นแข็งให้แก่ผู้หญิง ท�ำให้พวกเธอ
สามารถตัดสินใจได้ด้วยตนเอง โดยเข้าใจสิทธิและทางเลือกเพื่อความยุติธรรมต่างๆ
องค์ประกอบหลัก
แนวทาง
• มั่นใจว่ามีข้อมูลหลากหลายด้าน โดยอย่างน้อยที่สุดต้องมี
9.1
• ค�ำอธิบายที่ชัดเจนเรื่องกระบวนการยุติธรรมในภาษาและรูปแบบต่างๆ ที่ตรงกับความต้องการของกลุ่ม
ข้อมูลที่ใช้การได้ ถูกต้อง เข้าถึงได้
สตรีที่หลากหลาย
และครอบคลุมครบถ้วน
• บทบาทและความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงานด้านยุติธรรมที่เกี่ยวข้อง
• ข้อมูลด้านสิทธิและการเยียวยา รวมทั้งการฟื้นคืนสภาพเดิม (restitution) และชดเชยความเสียหาย
(compensation)
• ข้อมูลวิธีและสถานที่ที่จะขอความช่วยเหลือทางกฎหมายและค�ำแนะน�ำ
• ข้อมูลด้านชนิดของบริการต่างๆ ที่มีให้ และผู้ให้บริการที่มีอยู่ และการเข้าถึงบริการเหล่านั้น
• มาตรการคุ้มครองที่มีพร้อมให้บริการ

29
หมวดที่ 3 | บทที่ 3

9.2
บริการทางกฎหมาย

กรณีกฎหมายอาญา
• ในเขตอ�ำนาจศาลที่ผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรงไม่ได้รับอนุญาตให้แสดงต่อศาลว่าจะได้รับผลทาง
กฎหมาย (standing) ในคดีอาญา ให้ส�ำนักงานอัยการสูงสุดเป็นผู้จัดบริการด้านกฎหมาย
• ในเขตอ�ำนาจศาลที่ผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรง ได้รับอนุญาตให้แสดงต่อศาลว่าจะได้รับผลทาง
กฎหมายในคดีอาญา บริการทางกฎหมายควรจะมีราคาสมเหตุผล และส�ำหรับผู้ที่ไม่มีปัจจัยเพียงพอ หรือเพื่อ
ประโยชน์แห่งความยุติธรรม ก็ให้จัดบริการทางกฎหมายนั้นโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย (การช่วยเหลือค่าใช้จ่าย
ทางกฎหมาย หรือ legal aid)
• บริการทางกฎหมายได้แก่ ข้อมูลทางกฎหมาย ค�ำแนะน�ำ ความช่วยเหลือ และการเป็นตัวแทนโดย
ชอบธรรม
• กระบวนการทางปกครองที่เรียบง่ายและให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
• หากมีการประเมินความสามารถที่จะจ่าย (means test) ค่าธรรมเนียมทางกฎหมายได้โดยค�ำนวณจากฐาน
รายได้ในครัวเรือนของครอบครัวหนึ่งๆ และผู้ถูกกล่าวหาเป็นสมาชิกของครอบครัว หรือผู้เสียหาย/
ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรงไม่สามารถเข้าถึงรายได้ของครอบครัว ให้ค�ำนวณอัตราค่าธรรมเนียมจากรายได้
ของผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรงที่ร้องขอความช่วยเหลือด้านค่าใช้จ่ายทางกฎหมายเท่านั้น
ในกรณีของคดีแพ่ง ครอบครัว และ/หรือ คดีเกี่ยวกับทางปกครอง
• มั่นใจว่าบริการทางกฎหมายจะมีราคาที่ไม่แพง
• ให้บริการที่รอบด้าน เช่น ข้อมูลทางกฎหมาย ค�ำแนะน�ำ ความช่วยเหลือและการเป็นตัวแทนโดยชอบธรรม
• มั่นใจว่ามีกระบวนการทางปกครองที่เรียบง่ายและให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
• หากการประเมินความสามารถที่จะจ่าย (means test) ค่าธรรมเนียมทางกฎหมายได้ค�ำนวณจากฐานรายได้ใน
ครัวเรือนของครอบครัวหนึ่งๆ และผู้ถูกกล่าวหาเป็นสมาชิกของครอบครัว หรือผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความ
รุนแรงไม่สามารถเขาถึงรายได้ของครอบครัว ให้ค�ำนวณอัตราค่าธรรมเนียมจากรายได้ของผู้เสียหาย/ผู้รอด
ชีวิตจากความรุนแรงที่ร้องขอความช่วยเหลือด้านค่าใช้จ่ายทางกฎหมายเท่านั้น
ในสถานการณ์ที่ผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรงถูกกล่าวหา หรือถูกต้องข้อหาว่ากระท�ำความผิดทางอาญา
• ต้องแน่ใจว่าผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรงที่ถูกกล่าวหาจะเข้าถึงความช่วยเหลือด้านค่าใช้จ่ายทาง
กฎหมายนับตั้งแต่จุดเริ่มต้นที่เข้าสู่ระบบยุติธรรมทางอาญา
• มั่นใจว่าผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรงที่ถูกกล่าวหาว่ากระท�ำรุนแรง และต้องคดีทางแพ่ง/ครอบครัว
จะเข้าถึงความช่วยเหลือด้านค่าใช้จ่ายทางกฎหมาย
9.3
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีความช่วยเหลืออย่างรอบด้านส�ำหรับผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรง บริการ
บริการสนับสนุนผู้เสียหายและพยาน
ดังกล่าวควรประกอบด้วย
• ข้อมูลและค�ำแนะน�ำ
• การช่วยเหลือด้านอารมณ์และจิตวิทยาสังคม
• ความช่วยเหลือในทางปฏิบัติ (เช่น การเดินทางไปกลับศาลยุติธรรม)
• การเตรียมตัวและการหนุนช่วยในศาลยุติธรรม
• การคุ้มครองจากการถูกท�ำให้เป็นผู้เสียหายซ�้ำสอง
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าบริการช่วยเหลือเข้าถึงได้ง่ายและพร้อมให้บริการเสมอ
• บริการช่วยเหลือที่ไม่มีค่าใช้จ่าย
• บริการช่วยเหลือที่มีพร้อมตามพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ และหากเข้าไม่ถึง ก็ยังมีกลไกที่จะช่วยให้ผู้เสียหายได้
เข้าถึงทรัพยากรต่างๆ โดยใช้รูปแบบทดแทนอื่น
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการบริการช่วยเหลือที่ทันเวลาตลอดเส้นทางแห่งความยุติธรรม (justice continuum)
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าบริการช่วยเหลือมีการปรับให้เข้ากับความต้องการของผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความ
รุนแรง
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าความช่วยเหลือมีความเป็นมิตรกับเด็ก ส�ำหรับทั้งเด็กหญิงที่เป็นผู้เสียหายและผู้หญิงที่
เป็นผู้เสียหายพร้อมด้วยลูกของเธอ เมื่อพวกเธอมาขอใช้บริการ
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าบุคคลที่ช่วยเหลือมีความเป็นมืออาชีพหรือไม่ก็เป็นอาสาสมัครที่ได้รับการอบรมให้เข้าใจ
ความซับซ้อนของความรุนแรงต่อผู้หญิงและเข้าใจระบบด้านความยุติธรรมต่างๆ
• ท�ำงานร่วมกับผู้ให้บริการอื่นๆ เพื่อพัฒนาและด�ำเนินงานเกณฑ์พิธีแบบผสมผสานและเครือข่ายส่งต่อที่มี
9.4
ประสิทธิภาพ เพื่อ
การส่งต่อไปยังผู้ให้บริการด้าน
• เชื่อมโยงผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรงกับบริการทางการแพทย์และสังคมที่จ�ำเป็น (ตัวอย่าง เช่น
สุขภาพและสังคมสงเคราะห์
สถานที่พักพิง การดูแลทางการแพทย์และทางจิตใจ)
• จัดระบบให้กับการท�ำงานอย่างสอดประสาน
• พัฒนามาตรฐานส�ำหรับบริการส่งต่อ
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บริการที่จ�ำเป็น : 10. การสื่อสาร
การสื่อสารคือหัวใจส�ำคัญของระบบยุติธรรม ผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรงจ�ำเป็นต้องรู้ว่ามีคนรับฟังพวกเธอ และเข้าใจความต้องการด้านยุติธรรม
ที่เปลี่ยนไปตามเวลาของเธอ ข้อมูลและวิธีการสื่อสารสามารถสร้างพลังให้กับผู้เสียหายที่จะตัดสินใจอย่างรู้พร้อมเกี่ยวกับส่วนร่วมของเธอในระบบ
ยุติธรรม การบริการจัดการข้อมูลและการสื่อสารระหว่างหน่วยงานที่ให้บริการในภาคด้านความยุติธรรมและนอกภาคด้านความยุติธรรม โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการให้ความส�ำคัญอันดับแรกกับการรักษาความลับและความเป็นส่วนตัว จะช่วยให้ลดความเสี่ยงที่ผู้เสียหายต้องเผชิญในระหว่างที่เรียกร้องขอ
ความเป็นธรรม
องค์ประกอบหลัก
แนวทาง
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าบริการที่จัดให้มีเพียงพอและทันเวลา ในลักษณะที่ค�ำนึงถึงความต้องการของกลุ่ม
10.1
เป้าหมายที่หลากหลาย ข้อมูลเหล่านี้ควรประกอบด้วย
ข้อมูลเกี่ยวกับบริการยุติธรรมที่
• ค�ำอธิบายที่ชัดเจนเรื่องกระบวนการยุติธรรมในภาษาและรูปแบบต่างๆ ที่ตรงกับความต้องการของกลุ่ม
เข้าใจได้และเข้าถึงง่าย
สตรีที่หลากหลาย
• ค�ำอธิบายที่ชัดเจนเรื่องบทบาทและความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงานด้านยุติธรรมที่เกี่ยวข้อง
• กลไกด้านความยุติธรรมที่มีพร้อม ระเบียบพิธีการ และการเยียวยา (remedies)
• ข้อมูลเกี่ยวกับคดีเฉพาะของผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรง
• มั่นใจว่าข้อมูลมีการส่งต่อไปในลักษณะที่ค�ำนึงถึงความต้องการของกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย โดย
• พร้อมให้บริการในภาษาของผู้ใช้งาน มากเท่าที่จะเป็นไปได้
• พร้อมให้บริการในรูปแบบต่างๆ (เช่น ทางวาจา การเขียน สื่ออิเล็กทรอนิก)
• มีความเป็นมิตรกับผู้ใช้และมีภาษาที่เรียบง่าย
• มั่นใจว่าป้ายบอกหรือสัญลักษณ์ต่างๆ ตามส�ำนักงานด้านความยุติธรรมจะตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้า
หมายต่างๆ
• มั่นใจว่าการสื่อสารระหว่างผู้ให้บริการงานยุติธรรมและผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรง และ/หรือ
10.2
พ่อแม่ ผู้ปกครอง และผู้แทนโดยชอบธรรม จะ
การสื่อสารที่ส่งเสริมศักดิ์ศรีและ
• ไม่มีการตัดสินต�ำหนิ มีความเห็นอกเห็นใจ และมีความเอื้ออาทร
เคารพผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความ
• รับรองในสิ่งที่เกิดขึ้นกับผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรงตลอดกระบวนการ และสิ่งที่ส�ำคัญ คือ
รุนแรง
- ผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรงต้องรู้สึกว่าการแจ้งความเรื่องความรุนแรงของเธอมีคนรับฟัง
อย่างจริงจัง
- ค�ำร้องของเธอมีความน่าเชื่อถือและถูกต้อง จนกว่าจะพิสูจน์เป็นอย่างอื่น
- เธอได้รับการปฏิบัติด้วยความเคารพ และอย่างดีที่สุดเท่าที่จะจัดหาให้ได้
• ได้รับการเคารพ
• ไม่ถูกท�ำให้กลายเป็นผู้เสียหายซ�้ำสอง
• เหมาะสมกับอายุ
• มั่นใจว่าผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรงจะรู้สึกว่าเสียงของเธอมีคนรับฟัง และเธอมีโอกาสที่จะ
• บอกเล่าเรื่องราวของตัวเอง
• มีคนรับฟังและมีคนบันทึกเรื่องของเธออย่างถูกต้อง
• มีประสบการณ์ที่เป็นบวกในการท�ำงานร่วมกับผู้ให้บริการด้านความยุติธรรม
• สามารถเล่าถึงผลกระทบของความรุนแรงที่มีต่อเธอ
• มั่นใจว่าการสื่อสารจะใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายและมีการอธิบายอย่างอดทน
• มั่นใจว่าจะมีการรักษาความเป็นส่วนตัวของผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรง
• มั่นใจว่าจะมีการรักษาความลับของข้อมูลที่เธอให้ และจะมีการห้ามเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวกับตัวของเธอและ
การมีส่วนร่วมของผู้เสียหายในกระบวนการ
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10.3
การสื่อสารกับผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิต
จากความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง

10.4
การสื่อสารระหว่างหน่วยงาน
ด้านยุติธรรมที่สม�่ำเสมอและมี
ประสิทธิภาพ

10.5
การสื่อสารระหว่างหน่วยด้านความ
ยุติธรรมและหน่วยงานอื่นๆ

• ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการสื่อสารอย่างสม�่ำเสมอกับผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรงตลอดกระบวนการ
ยุติธรรม โดยระลึกว่าเธออาจจะตกอยู่ภายใต้ความเสี่ยงอย่างมากที่จะเผชิญกับความรุนแรงต่อเนื่องจาก
ผู้ละเมิด
• ความเสี่ยงของผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรง จะเป็นตัวก�ำหนดชนิดและปริมาณของการสื่อสารที่
จ�ำเป็นต้องมี
• การรับฟัง หรือ พบกันตัวต่อตัวเมื่อ
- มีการเปลี่ยนแปลงในระดับความเสี่ยงของเธอ
- ผู้ต้องสงสัยถูกปล่อยตัว หนีไป หรือก�ำลังจะได้รับการปล่อยตัว หรือถูกปล่อยตัวแล้ว หรืออยู่
ระหว่างภาคทัณฑ์ หรือปล่อยตัวโดยการคุมประพฤติ
- มีการก�ำหนดหรือเปลี่ยนแปลงวันขึ้นศาล
• ยืนยันว่าผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรงสามารถที่จะเข้าถึงบริการที่จัดไว้ให้ได้
• มั่นใจว่าผู้ให้บริการด้านยุติธรรมได้รับมอบหมายให้ติดตามผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรง และให้ข้อมูล
ติดต่อกับเธอ จะมีการตอบรับในทันทีในกรณีที่น่าจะมีหรือมีความรุนแรงจากการละเมิดค�ำสั่งคุ้มครอง
• มั่นใจว่าจะมีกลไกที่จะจัดรายงานแจ้งความให้กับผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรง และ/หรือ ฝ่ายกฎหมาย
ของพวกเธอ เพื่อน�ำไปใช้ในกระบวนการยุติธรรมที่เกี่ยวข้อง
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการแลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพระหว่างผู้ให้บริการด้านความยุติธรรม
• ข้อมูลต้องเชื่อมต่อกันภายใต้ข้อก�ำหนดความเป็นส่วนตัวและการรักษาความลับ
• การเปิดเผยข้อมูลจะเป็นไปได้ก็เพื่อวัตถุประสงค์เดียวกับที่ได้รับหรือรวบรวมข้อมูลมาเท่านั้น
• ต้องขอความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลจากผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรง และ/หรือ พ่อแม่/
ผู้ปกครอง และผู้แทนโดยชอบธรรม เมื่อเป็นไปได้
• ส่งเสริมการส่งผ่านข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ
• พัฒนากระบวนวิธีการและกลไกส่งต่อ/ทางผ่าน (pathways) ที่ท�ำให้เกิดการส่งผ่านของข้อมูลอย่างตรง
เวลาและมีประสิทธิผล ในระหว่างผู้ให้บริการด้านความยุติธรรม
• มั่นใจว่าจะมีการส่งต่อข้อมูลตามข้อก�ำหนดการรักษาความเป็นส่วนตัวและความลับ
• ต้องขอความยินยอมพร้อมใจในการเปิดเผยข้อมูลจากผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรง เมื่อเป็นไปได้

บริการที่จ�ำเป็น : 11. การประสานระหว่างหน่วยงานยุติธรรม (COORDINATION AMONG JUSTICE AGENCIES)
เนื่องจากมีขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ที่หลากหลายในหน่วยงานด้านยุติธรรมแต่ละหน่วย และภารกิจที่แตกต่างกันไปส�ำหรับผู้ให้บริการด้านความยุติธรรม
ทั้งหลาย การรับมืออย่างสอดประสานจึงเป็นสิ่งที่ส�ำคัญยิ่งเพื่อให้แน่ใจว่าบริการจ�ำเป็นพื้นฐานด้านความยุติธรรมและงานต�ำรวจจะถูกน�ำส่งอย่างมี
คุณภาพและมีประสิทธิภาพ โดยยังผลลัพธ์ที่ดีที่สุดส�ำหรับผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรง การประสานงานยังสร้างมาตรฐานแห่งความโปร่งใส
(transparent standards) และความคาดหวังต่อหน่วยงานยุติธรรมแต่ละหน่วย พร้อมทั้งมีส่วนช่วยให้เกิดการสื่อสารและการเชื่อมโยงที่ดีขึ้นระหว่าง
หน่วยงานด้านความยุติธรรมและผู้ให้บริการต่างๆ จากมุมมองของผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรง การประสานความร่วมมือให้บริการจ�ำเป็น
พื้นฐานหมายความว่า เธอจะได้รับความเข้าใจเป็นหนึ่งเดียวซึ่งสิทธิและสถานการณ์ของเธอ และได้รับบริการที่เหมือนกัน มีคุณภาพสูงจากทุกหน่วยงาน
ที่ให้บริการ ผู้ให้บริการด้านความยุติธรรมเป็นสมาชิกที่มีคุณค่ายิ่งในกลไกประสานงานแบบสหวิชาชีพ ซึ่งจะได้กล่าวถึงในหมวดที่ 5 ว่าด้วยการประสาน
ความร่วมมือและการจัดระบบงานประสาน (Coordination and Governance)
องค์ประกอบหลัก
แนวทาง
• มั่นใจว่าจะมีการรับมือทางด้านความยุติธรรมอย่างผสมผสานและร่วมมือกัน โดย
11.1
• มีส่วนร่วมอย่างกว้างขวางโดยผู้เกี่ยวข้อง
การประสานงานระหว่างหน่วยงาน
• มีความเข้าใจที่สอดคล้องและร่วมกันในเรื่องความรุนแรงต่อผู้หญิง
ด้านความยุติธรรมต่างๆ
• มีขอบเขตด้านปรัชญาเรื่องการรับมือต่อความรุนแรงต่อผู้หญิงในระหว่างหน่วยงานทั้งหลายที่เกี่ยวข้อง
• ความรับผิดตามขอบเขตหน้าที่ของหน่วยงานทั้งหมด ประกอบด้วย
- เป้าหมายและตัวชี้วัดผลการท�ำงานที่ชัดเจน
- การก�ำกับดูแลและประเมินผลกระทบอย่างต่อเนื่อง
• วิธีการส่งต่อข้อมูล โดยอยู่ในข้อก�ำหนดทางกฎหมายในแง่ของการรักษาความเป็นส่วนตัวและความลับ
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเป้าหมายของการประสานความร่วมมือคือการจัดให้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดต่อผู้เสียหาย/
ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรง
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีแนวปฏิบัติอันสอดคล้องและกลมเกลียวกันในการ
• บริหารจัดการกรณีความรุนแรงต่อผู้หญิง
• ประเมินความเสี่ยง
• ท�ำแผนเรื่องความปลอดภัย (safety planning)
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เครื่องมือและทรัพยากร
• UNODC, Strengthening Crime Prevention and Criminal
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Documen tation.aspx.
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(หมายเหตุท้ายบท Guideline Endnotes)
1 ชุดบริการที่จ�ำเป็นที่เกี่ยวกับการป้องกันนั้นอาศัยเค้าโครง
จากกลยุทธ์ตน้ แบบว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมดังทีเ่ ห็น
ชอบโดยสมัชชาแห่งสหประชาชาติในเรื่องแผนยุทธศาสตร์
ต้นแบบและมาตรการในทางปฏิบัติว่าด้วยการขจัดความ
รุนแรงต่อผู้หญิง ในด้านการป้องกันอาชญากรรมและความ
ยุติธรรมทางอาญา ฉบับปรับปรุงเพิ่มเติม (Updated Model
Strategies and Practical Measures on the Elimination of
Violence against Women in the Field of Crime Prevention
and Criminal Justice) (มติสมัชชาหมายเลข 65/228 ภาค
ผนวก) เช่นเดียวกับ แนวปฏิบัติสหประชาชาติว่าด้วยการ
ป้องกันอาชญากรรม และ มติของสภาความมั่นคงหมายเลข
2002/13 ภาคผนวก
2 บริการที่จ�ำเป็นและแนวปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวกับผู้เสียหายที่
เป็นเด็กหญิงมีฐานมาจากมาตรฐานและกฎหมายระดับสากล
ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคม
แห่งสหประชาชาติว่าด้วยแนวปฏิบัติด้านความยุติธรรม
ส�ำหรับผู้เสียหายและพยานที่เป็นเด็กในคดีอาญา (United
Nations Economic and Social Council in the Guidelines on
Justice in Matters Involving Child Victims and Witnesses
of Crime) (มติของ ECOSOC หมายเลข 2005/20)
3 “การเป็นผู้เสียหายซ�้ำ (Secondary victimization)” คือการ
กลายเป็นผู้เสียหายที่ไม่ได้เกิดจากอาชญากรรมโดยตรง แต่
เกิดจากการที่สถาบันและบุคลากรต่างๆ ไม่สามารถตอบ
สนองต่อผู้ตกเป็นผู้เสียหายอย่างเพียงพอและสมควร
4 องค์ ก ารอนามั ย โลกได้ พั ฒ นา แนวปฏิ บั ติ ก ารดู แ ลทาง
นิติวิทยาศาสตร์ส�ำหรับผู้เสียหายจากความรุนแรงทางเพศ
องค์การอนามัยโลก (2004) และแนวปฏิบัติการดูแลด้าน
นิติเวชศาสตร์ส�ำหรับผู้เสียหายจากความรุนแรงทางเพศ
(Guidelines for medico-legal care for victims of sexual
violence) (Geneva) ควรมีการหลีกเลี่ยงที่จะพึ่งพาพยาน
หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์จนมากเกินไป เพราะไม่ใช่ว่า
คดีทกุ คดีทเี่ กีย่ วกับความรุนแรงจากคูค่ รองหรือความรุนแรง
ทางเพศจากคนที่ไม่ใช่คู่ครองจะมีพยานหลักฐานที่สรุปได้
ชัดเจน กรณีเหล่านีเ้ ช่น เมือ่ มีการแจ้งความย้อนหลังไปนานๆ
ผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรงท�ำลายพยานหลักฐาน
ด้วยการอาบน�้ำช�ำระร่างกาย หรือรูปแบบความรุนแรงอื่นๆ
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เช่น ความรุนแรงทางจิตใจโดยคู่ครองอาจจะไม่มีพยานหลัก
ฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ปรากฎให้เห็น
5 การใช้วธิ กี ารไกล่เกลีย่ หรือยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์ restorative
justice practices เพื่อปัญหาความรุนแรงต่อผู้หญิงเป็นสิ่งที่
ซับซ้อนด้วยเหตุผลหลายประการ แต่เหตุผลหลักก็คือความ
ไม่เท่าเทียมกันในความสัมพันธ์เชิงอ�ำนาจ ระหว่างผูเ้ สียหาย/
ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรงและผู้ที่กระท�ำการละเมิด ซึ่งมัก
จะถูก เอาเปรียบและขอขยายระยะเวลา perpetuated and
exploited ในกระบวนการเหล่านีอ้ อกไป ขณะทีม่ กี ารแนะน�ำ
แนวปฏิบัติต่างๆ ไว้ในกระบวนการนี้ แต่การน�ำไปใช้ก็ควร
เป็นไปอย่างระมัดระวังและต้องค�ำนึงถึงพลวัตความรุนแรง
จากคู่ครอง ประเด็นด้านอ�ำนาจ และความปลอดภัย
6 การวิเคราะห์ผู้ก้าวร้าวที่มีอ�ำนาจเหนือกว่า predominant
aggressor analysis หมายความถึงการวิเคราะห์ที่จัดท�ำเพื่อ
ระบุว่าใครคือผู้รุกรานที่มีนัยส�ำคัญที่สุดหรือเป็นผู้รุกราน
หลัก ความรุนแรงในครอบครัวมักเกี่ยวข้องกับการควบคุม
และการท�ำให้รู้สึกต้อยต�่ำที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยบุคคล
ที่ท�ำการละเมิด และการควบคุมผู้เป็นผู้เสียหาย และอาจจะ
รวมหรืออาจจะไม่รวมถึงความรุนแรงทางกายด้วย ผูเ้ สียหาย
ของความรุนแรงในครอบครัวอาจตระหนักหรือมีปฏิกิริยา
ต่อตัวชี้บ่งด้านพฤติกรรมรุนแรงที่ก�ำลังจะเกิดขึ้นที่ผู้ละเมิด
แสดงออกเป็นนัย และกระท�ำการในลักษณะที่เหมือนกับว่า
ผู้รุกรานที่มีอ�ำนาจเหนือกว่าไม่ได้เป็นคนสร้างความรุนแรง
ก่อนในบางกรณีดว้ ยซ�ำ้ ไป ความท้าทายในการประเมินอาการ
บอกเหตุ (precursors) ของความรุนแรงคือกรณีที่อาการ
เหล่านี้ไม่ได้อยู่ในระดับที่เป็นความรุนแรงทางกาย
7 การประชุ ม หารื อ ในระดั บ นานาชาติ ไ ด้ ถ กเถี ย งกั น ถึ ง
คุณลักษณะทีจ่ ะช่วยพิจารณาว่าเมือ่ ใดควรท�ำโครงการฟืน้ ฟู/
แทรกแซงเพื่อป้องกันการละเมิดซ�้ำและการจัดล�ำดับความ
ส�ำคัญให้กับความปลอดภัยของผู้เสียหาย มติเอกฉันท์คือ
การไม่ลงรายละเอียดไว้ในบริการจ�ำเป็นพื้นฐาน แต่ให้อ้าง
ถึงงานที่เคยท�ำไปแล้วโดยองค์การ UN Women ในคู่มือว่า
ด้วย แผนปฏิบัติการระดับชาติ และโดยองค์การ UNODC
ใน พิมพ์เขียวส�ำหรับปฏิบัติการว่าด้วยแผนการด�ำเนินงาน
ส�ำหรับระบบยุติธรรมทางอาญาเพื่อป้องกันและตอบสนอง
ต่อความรุนแรงต่อผูห้ ญิงและเด็กหญิง (Blueprint for Action:

An Implementation Plan for Criminal Justice Systems
to Prevent and Respond to Violence against Women and
Girls) คุณลักษณะดังกล่าวส�ำหรับโครงการเหล่านี้ประกอบ
ด้วยทุนด�ำเนินงานที่เพียงพอ เจ้าหน้าที่ที่ได้รับการอบรม
ด้านการก�ำกับดูแลอย่างตรงเวลาและการบังคับใช้กฎหมาย
ในทันที ที่ได้รับการรับรองโดยหน่วยงานที่ให้การส่งเสริม
การแจ้งกลับโดยผู้ตกเป็นผู้เสียหายว่ายังมีความรุนแรงเกิด
ขึ้นหรือไม่ มีความมุ่งมั่นที่จะท�ำงานภายใต้การวิเคราะห์ทาง
เพศสภาพเชิงโครงสร้าง (gendered structural analysis) ของ
ความรุนแรงต่อผู้หญิง ในทางตรงกันข้ามกับกระบวนทัศน์
การจัดการกับอารมณ์โกรธในลักษณะทั่วไปและลักษณะ
เฉพาะตน (simplistic or individualized anger management
paradigm) และพันธสัญญาที่จะไม่สร้างความสัมพันธ์ใดๆ
หรือท�ำการไกล่เกลี่ย (mediation)

9 หลักการและแนวปฏิบตั แิ ห่งสหประชาชาติวา่ ด้วยความช่วย
เหลือทางกฎหมายในระบบ/กระบวนการยุติธรรมทางอาญา
(มติสมัชชา ฉบับที่ 67/187 ภาคผนวก) ยุทธศาสตร์ต้นแบบ
และมาตรการเชิงปฏิบัติของสหประชาชาติว่าด้วยการขจัด
ความรุนแรงต่อผู้หญิงในด้านการป้องกันอาชญากรรมและ
กระบวนการยุติธรรมฉบับปรับปรุงเพิ่มเติม และปฏิญญา
ของสหประชาชาติวา่ ด้วยหลักการเบือ้ งต้นของความยุตธิ รรม
ส�ำหรับผูเ้ สียหายจากอาชญากรรมและการใช้อำ� นาจในทางที่
ผิด (มติสมัชชา ฉบับที่ 40/34 ภาคผนวก) นอกจากมาตรฐาน
สากลเหล่านี้ แนวปฏิบัติแห่งสหประชาชาติว่าด้วยความ
ยุติธรรมในกรณีที่เกี่ยวกับผู้เสียหายและพยานที่เป็นเด็กใน
กรณีอาชญากรรม มีความส�ำคัญเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีของ
ผู้เสียหายที่เป็นเด็กหญิง (มติ ECOSOC ฉบับที่ 2005/20)

8 มาตรการปกป้องคุม้ ครองตามทีอ่ ธิบายไว้วา่ เป็นเรือ่ งฉุกเฉิน
ความเร่งด่วน หรือระยะยาว มาตรการฉุกเฉิน (Emergency
measures) หมายถึงมาตรการที่จะขอได้โดยฝ่ายเดียว (ex
parte) โดยไม่ต้องมีการแจ้งผู้ท�ำการละเมิด ไม่จ�ำเป็นต้อง
รวบรวมพยานหลักฐานทัง้ หมด และพิจารณาจากความสมดุล
ของความเป็นไปได้ตา่ งๆ (balance of probabilities) มาตรการ
เร่งด่วน (Urgent measures) คือ มาตรการที่มุ่งตรงไปศาล
โดยไม่มีความล่าช้า เช่น ผ่านกระบวนการลัดขั้นตอน (fast
track procedures) แต่การตัดสินก็ยังต้องมีการไต่สวนพยาน
หลักฐานเต็มรูปแบบ (full hearing) มาตรการฉุกเฉินมักจะ
เป็นมาตรการคุ้มครองระยะสั้นกว่า ในขณะที่มาตรการเร่ง
ด่วนจะด�ำเนินการนานกว่า ส่วนมาตรการคุ้มครองระยะยาว
(Longer term measures) โดยทั่วไปจะต้องมีการไต่สวนเต็ม
รูปแบบเพื่อให้ผู้ละเมิดมีโอกาสให้ปากค�ำในส่วนของตน
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เอกสารฉบับภาษาไทยของชุดคูม่ อื บริการจ�ำเป็นพืน้ ฐานส�ำหรับผูห้ ญิงและเด็กหญิงทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากความรุนแรงนี้ ได้รบั การ
สนับสนุนจากองค์การเพื่อการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ และเพิ่มพลังของผู้หญิงแห่งสหประชาชาติ (UN Women) และ
องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ภายใต้โครงการปลอดภัยและยุติธรรม: ท�ำให้สิทธิและโอกาสของแรงงานข้ามชาติหญิงใน
ภูมิภาคอาเซียนเป็นจริง ที่ได้รับการสนับสนุนจากสหภาพยุโรปอันเป็นส่วนหนึ่งของสปอตไลท์อินนิชิเอทีฟ เพื่อขจัดความรุนแรง
ต่อเด็กหญิงและผู้หญิง

หมวดที่ 4

บริการทางสังคม

ชุดบริการจ�ำเป็น (The Essential Services Package) ประกอบด้วยหมวดความรู้ทั้งหมด 6 หมวด
หมวดที่ 1
ภาพรวมและ
บทแนะน�ำ

หมวดที่ 2
สุขภาพ

หมวดที่ 3
งานยุติธรรมและ
กิจการต�ำรวจ

หมวดที่ 4
บริการทางสังคม

หมวดที่ 5
การประสานงาน
และการบริหารการ
ประสานงาน

หมวดที่ 6
แนวทาง
การน�ำไปปฏิบัติ

บทที่ 1 :
บทน�ำและชุดบริการ
ที่จ�ำเป็น

บทที่ 1 :
บทน�ำบริการด้านสุขภาพ
ที่จ�ำเป็น

บทที่ 1 :
บทน�ำบริการด้านงาน
ยุติธรรมและกิจการต�ำรวจ
ที่จ�ำเป็น

บทที่ 1 :
บทน�ำบริการด้านสังคม
ที่จ�ำเป็น

บทที่ 1 :
บทน�ำการประสานงาน
และการปฏิบัติการบริหาร
ที่จ�ำเป็น

บทที่ 1 :
บทน�ำแนวทางการน�ำไป
ปฏิบัติ
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การจัดท�ำแนวปฏิบัติฉบับนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ หากปราศจาก
ความกล้าหาญของผูห้ ญิงจ�ำนวนมากทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากความรุนแรง และได้บอกเล่าประสบการณ์ของตนเอง
และของเหล่านักรณรงค์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง องค์กรผู้หญิงที่กระจายอยู่ทั่วโลก ที่ได้เรียกร้องให้มีการบริการและ
ความช่วยเหลือที่เหมาะสมส�ำหรับผู้หญิงที่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรง
ความพยายามของรัฐบาลประเทศต่างๆ ทีจ่ ะด�ำเนินการเพือ่ ยุตปิ ญ
ั หาความรุนแรงต่อผูห้ ญิง ไม่วา่ จะเป็นการปฏิรปู
กฎหมาย การด�ำเนินการทางนโยบาย และการด�ำเนินโครงการด้านการป้องกันและแก้ไขต่างๆ
ผูส้ นับสนุนหลักของโครงการร่วมแห่งสหประชาชาติวา่ ด้วยการบริการทีจ่ ำ� เป็นส�ำหรับผูห้ ญิงและเด็กหญิงทีไ่ ด้
รับผลกระทบจากความรุนแรง (UN Joint Programme on Essential Services for Women and Girls Subject to
Violence) ซึ่งได้แก่ รัฐบาลประเทศออสเตรเลียและประเทศสเปน
ผูป้ ฏิบตั งิ านจากหลากหลายหน่วยงาน นักวิจยั ตัวแทนรัฐบาลทีไ่ ด้เข้าร่วมและมีสว่ นร่วมในประชุมให้คำ� ปรึกษา
ทางเทคนิคระดับสากลว่าด้วยการตอบสนองต่อปัญหาความรุนแรงต่อผู้หญิงของภาคบริการสังคม (Global
Technical Consultations on the Social Services Sector’s Response to Violence Against Women and Girls) ซึง่ มีสว่ น
ช่วยพัฒนาแนวทางปฏิบตั พิ ร้อมทัง้ เครือ่ งมือล�ำดับต่อมา และค�ำแนะน�ำ (ดูรายละเอียดของผูเ้ ข้าร่วมโครงการได้จาก
www.endvawnow.org โดยคลิกที่ค�ำว่า Essential Services)
พันธสัญญาทีด่ ำ� เนินมาอย่างต่อเนือ่ งในระบบขององค์การสหประชาชาติทจี่ ะพัฒนาโครงการและปฏิบตั กิ ารเพือ่
แก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อผู้หญิง หน่วยงานต่างๆ ขององค์การสหประชาชาติที่มีส่วนร่วมในการช่วยปรับแก้
และ/หรือพัฒนาแนวปฏิบตั นิ ี้ ได้สละเวลาและแบ่งปันความรูเ้ พือ่ ให้แน่ใจว่าเราจะด�ำเนินการอย่างต่อเนือ่ งเพือ่ ให้
มีการปรับปรุงการให้บริการแก่ผหู้ ญิงและเด็กหญิงทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากความรุนแรง เราขอขอบคุณผูแ้ ทนจาก
หน่วยงานต่างๆ ส�ำหรับพันธสัญญาและข้อมูลทีม่ อบให้ ได้แก่ Tania Farha และ Riet Groenen (UN Women) Luis
Mora และ Upala Devi (UNFPA) พร้อมทั้งการเข้าร่วมงานและข้อมูลจากเพื่อนร่วมงานจากองค์การ UNICEF
ได้แก่ คุณ Theresa Kilbane คุณ Clarice Da Silva e Paula และคุณ Peter Gross
ที่ปรึกษาผู้ซึ่งให้ความช่วยเหลือในการพัฒนาและปรับปรุงแนวปฏิบัตินี้ ได้แก่ คุณ Janice Watt และคุณ Sue
Finucane
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บทที่ 1

แนะน�ำบริการด้าน
สังคมที่จ�ำเป็น
1.1

บทน�ำ
แนวปฏิ บั ติ ใ นการบริ ก ารด้ า นสั ง คมที่ จ� ำ เป็ น นี้ มุ ่ ง ที่ จ ะน� ำ
เสนอแนวทางในการออกแบบ ด�ำเนินการ และทบทวนความ
ช่วยเหลือด้านบริการทางสังคมที่มีคุณภาพส�ำหรับผู้หญิงและ
เด็กหญิงที่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงด้วยเหตุแห่งเพศ
ในทุกรูปแบบ แนวปฏิบัตินี้มุ่งเน้นประเทศที่มีรายได้ต�่ำถึง
ปานกลางทีม่ คี วามมัน่ คง และสามารถน�ำไปปรับใช้กบั ประเทศ
ที่มีรายได้สูงได้
แนวปฏิบัตินี้เป็นส่วนหนึ่งของชุดบริการที่จ�ำเป็นส�ำหรับ
ผู้หญิงและเด็กหญิงที่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงซึ่ง
ต้องการทีจ่ ะให้ผหู้ ญิงและเด็กหญิงทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากความ
รุนแรงด้วยเหตุแห่งเพศเข้าถึงบริการที่มีการประสานระหว่าง
หลากหน่วยงานและที่มีคุณภาพได้มากขึ้น
ชุดบริการทีจ่ ำ� เป็นสะท้อนให้เห็นองค์ประกอบทีส่ ำ� คัญของการ
ประสานความร่วมมือจากหลายภาคส่วนเพื่อช่วยเหลือผู้หญิง
และเด็กหญิงที่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรง รวมถึงแนว
ปฏิบัติส�ำหรับบริการสุขภาพ งานยุติธรรมและกิจการต�ำรวจ
กลไกการประสานงานและการก�ำกับดูแล และบริการในภาค
ส่วนด้านสังคม
แนวปฏิบัติส�ำหรับการบริการด้านสังคมที่จ�ำเป็นนี้ ควรศึกษา
ควบคู่ไปกับหมวดที่ 1: ภาพรวมและบทน�ำ ซึ่งเอ่ยถึงหลักการ
คุณลักษณะร่วม และองค์ประกอบพืน้ ฐานของบริการทีจ่ ำ� เป็น
ทุกชนิด แนวปฏิบตั นิ ยี้ งั คงเป็นส่วนเสริมให้กบั แนวปฏิบตั ดิ า้ น
บริการสุขภาพ (หมวดที่ 2) หน่วยงานด้านกิจการต�ำรวจและ
งานยุติธรรม (หมวดที่ 3) และการประสานงานและการก�ำกับ
ดูแลการประสานงาน (หมวดที่ 5)

บริการทางสังคมที่มีคุณภาพ
การให้บริการทางสังคมที่มีคุณภาพนั้นเป็นองค์ประกอบที่
ส�ำคัญยิ่งของการให้ความช่วยเหลือแบบประสานกันหลาย

ภาคส่วนแก่ผู้หญิงและเด็กหญิงที่ได้รับผลกระทบจากความ
รุนแรง บริการทางสังคมประกอบด้วยบริการชุดหนึง่ ซึง่ จ�ำเป็น
ในการส่งเสริมสิทธิ ความปลอดภัย และความเป็นอยู่ที่ดีของ
ผู้หญิงและเด็กหญิงที่ประสบกับความรุนแรง ได้แก่ ข้อมูลใน
ภาวะวิกฤติและโทรศัพท์สายด่วนที่พักที่ปลอดภัย ค�ำแนะน�ำ
และข้อมูลด้านกฎหมายและสิทธิ งานวิจัยและการปฏิบัติ
แสดงให้เห็นว่าวิธีการให้บริการส่งผลอย่างมีนัยส�ำคัญต่อ
ประสิทธิภาพของงานบริการ1
ปัจจัยส�ำคัญที่จะช่วยให้คงความปลอดภัยของผู้หญิงและเด็ก
หญิงไว้ได้ ก็คือความเข้าใจธรรมชาติทางเพศสภาพของความ
รุนแรงต่อผูห้ ญิงและเด็กหญิง และให้บริการภายใต้ธรรมเนียม
ปฏิบัติของการเพิ่มศักยภาพผู้หญิง รวมถึงการให้หลักประกัน
ว่า บริการนี้จะมุ่งเน้นที่ผู้หญิง เป็นมิตรกับเด็ก ไม่มีการต�ำหนิ
และช่วยให้ผหู้ ญิงและเด็กได้พจิ ารณาทางเลือกต่างๆ ทีม่ อี ยู่ และ
สนับสนุนการตัดสินใจของพวกเธอ

1 ค้ น หาได้ ที่ http://www.popcouncil.org/research/expandingthe-evidence-base -on-comprehensive-care-for-survivors-of-sexual-v
และที่ Arango, D, et al, การแทรกแซงเพือ่ ป้องกันหรือลดความรุนแรง
ต่อผู้หญิงและเด็กหญิง การทบทวนงานวรรณกรรมทั้งหลายอย่าง
เป็นระบบ ชุดงานวิจัยเรื่องเสียงและพลังในการปกครองตัวเองของ
ผูห้ ญิง ค.ศ. 2014 ฉบับที่ 10 ธนาคารโลก (Interventions To Prevent Or
Reduce Violence Against Women And Girls: A Systematic Review
Of Reviews Women’s Voice and Agency Research Series, 2014,
No.10, The World Bank) และ ฉบับที่ 6 เดือนธันวาคม ค.ศ. 2006
(Issues No. 6 December 2006); บริการส�ำหรับเหยือ่ ผูเ้ สียหายของความ
รุนแรงทางเพศ ค้นหาความต้องการ การแทรกแซง และการให้บริการ
ในออสเตรเลีย (Services for victim/survivors of sexual assault Identifying needs, interventions and provision of services in Australia) โดย
Jill Astbury ดูได้ที่ http://www.aifs.gov.au/acssa/pubs/issue /i6.html
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1.2

วัตถุประสงค์และขอบเขต
แนวทางปฏิ บั ติ นี้ ไ ด้ รั บ การออกแบบมาให้ เ ป็ น เครื่ อ งมื อ
ที่ ป ฏิ บั ติ ไ ด้ จ ริ ง เพื่ อ ช่ ว ยประเทศต่ า งๆ น� ำ ไปปฏิ บั ติ ต าม
พันธสัญญาระหว่างประเทศที่ครอบคลุมเพื่อที่จะขจัดและ
ป้องกันความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กหญิง แนวปฏิบัตินี้
ประสงค์ที่จะแนะแนวทางการให้บริการด้านสังคมที่จ�ำเป็น
แก่ ผู ้ ห ญิ ง และเด็ ก หญิ ง ทุ ก คนทั้ ง หมดในสถานการณ์ แ ละ
สภาพแวดล้อมที่หลากหลาย
แนวปฏิบัตินี้ระบุข้อก�ำหนดขั้นต�่ำชุดหนึ่งส�ำหรับชุดบริการ
ทางสังคมที่จ�ำเป็นพื้นฐาน ซึ่งก็ให้การรับมือที่มีคุณภาพด้วย
ขอบเขตของแนวปฏิบัติส�ำหรับการบริการทางสังคมที่จ�ำเป็น
นี้โดยมากก็คือบริการเพื่อผู้หญิงและเด็กหญิง ขณะที่แนว
ปฏิบัติอาจปรับใช้ได้กับความรุนแรงต่อผู้หญิงในรูปแบบอื่น

แต่ ก็ ไ ด้ รั บ การพั ฒ นาขึ้ น มาเพื่ อ ตอบโจทย์ ข องผู ้ ห ญิ ง และ
เด็กหญิงที่ประสบความรุนแรงจากคู่ครองและความรุนแรง
ทางเพศจากผูท้ ไี่ ม่ใช่คคู่ รอง รวมไปถึงความต้องการเฉพาะของ
คุณแม่ที่ยังเด็กและลูกๆ ของเธอด้วย ปัจจัยหลักอยู่ที่การ
รั บ มื อ กั บ ความรุ น แรงต่ อ ผู ้ ห ญิ ง และเด็ ก หญิ ง (และลู ก ๆ)
หลังจากความรุนแรงเกิดขึน้ แล้ว และด�ำเนินการแก้ไขตัง้ แต่เริม่
มีสัญญาณของความรุนแรง หรือเข้าไปแทรกแซงเพื่อป้องกัน
ไม่ให้เกิดความรุนแรงซ�้ำอีก
แนวปฏิบัตินี้สมบูรณ์ได้ด้วยเป็นสิ่งที่อยู่ในความสนใจของ
องค์การยูนิเซฟ (UNICEF) ซึ่งนอกจากเหนือจากประเด็นที่
หลากหลายอื่นๆ แล้ว ยังท�ำงานอันเป็นการสร้างความเชื่อมั่น
ว่า เด็กทุกคนสามารถด�ำรงค์ชวี ติ ได้อย่างปราศจากความรุนแรง
นอกจากนีย้ งั มีการพัฒนาแนวปฏิบตั แิ ละวิธกี ารรับมือทีส่ ำ� คัญ
ส�ำหรับเด็กที่เป็นผู้เสียหายจากความรุนแรง

1.3

ภาษาและอภิธานศัพท์
การประสานงาน (Coordination) เป็นองค์ประกอบอันเป็น
ศูนย์กลางในการรับมือกับปัญหาความรุนแรงต่อผู้หญิงและ
เด็กหญิง เป้าหมายที่ก�ำหนดไว้ตามมาตรฐานสากลคือ การ
รั บ มื อ กั บ ความรุ น แรงต่ อ ผู ้ ห ญิ ง และเด็ ก หญิ ง นั้ น จะต้ อ ง
ครอบคลุมครบวงจร เป็นสหวิชาชีพ มีการประสานงานกัน
เป็นระบบ และยั่งยืน การประสานงานเป็นกระบวนการที่
ก�ำกับโดยกฎหมายและนโยบาย และต้องมีความร่วมมือของทีม
สหวิ ช าชี พ และบุ ค ลากรและสถาบั น จากทุ ก ภาคส่ ว นที่
เกี่ ย วข้ อ งทั้ ง หมดในการด� ำ เนิ น การทางกฎหมาย นโยบาย
ระเบี ย บการ และข้ อ ตกลง รวมถึ ง การสื่ อ สารและความ
ร่วมมือ เพื่อป้องกันและรับมือกับความรุนแรงต่อผู้หญิงและ
เด็ ก หญิ ง การประสานงานมี ทั้ ง ในระดั บ ประเทศระหว่ า ง
กระทรวงที่ มี บ ทบาทในการแก้ ป ั ญ หาความรุ น แรง และ
ในระดับท้องถิ่นระหว่างผู้ให้บริการในพื้นที่ กลุ่มผู้มีส่วน
ได้เสีย และ ในบางประเทศ มีการประสานงานในระดับกลาง
(intermediate) ระหว่างรัฐบาลในระดับประเทศและระดับ
ท้องถิ่น นอกจากนั้น ยังมีการประสานงานระหว่างหน่วยงาน
ของรัฐบาลในระดับต่างๆ
องค์ประกอบหลัก (Core elements) คือ ลักษณะหรือส่วน
ประกอบของบริการที่จ�ำเป็นซึ่งปรับเข้ากับบริบทต่างๆ และ
สร้างความเชื่อมั่นในการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ
บริการทีจ่ ำ� เป็น (Essential Services) ได้แก่ ชุดบริการหลักทีจ่ ดั
ให้โดยหน่วยงานด้านสุขภาพ ด้านสังคมสงเคราะห์ ด้านกิจการ
ต�ำรวจ และด้านงานยุตธิ รรม อย่างน้อยทีส่ ดุ บริการเหล่านีต้ อ้ ง

รับรองในสิทธิ ความปลอดภัย และสวัสดิภาพของผู้หญิงและ
เด็กหญิงที่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงด้วยเหตุแห่งเพศ
ความรุนแรงด้วยเหตุแห่งเพศ (Gender based violence) คือ
“การกระท�ำรุนแรงใดๆ ที่มุ่งประสงค์ต่อผู้หญิงเพียงเพราะ
เหตุว่าเธอเป็นเพศหญิง หรือที่มีผลกระทบต่อผู้หญิงอย่างไม่
สมควร”2
การบริหารการประสานงาน (Governance of coordination)
มีสององค์ประกอบหลัก ได้แก่ องค์ประกอบแรกคือการจัด
ท�ำกฎหมายและนโยบายที่จ�ำเป็นเพื่อด�ำเนินงานและส่งเสริม
การประสานงานให้บริการที่จ�ำเป็นที่มุ่งขจัดหรือตอบสนอง
ปั ญ หาความรุ น แรงต่ อ ผู ้ ห ญิ ง และเด็ ก หญิ ง องค์ ป ระกอบ
ที่สอง คือ กระบวนการที่ท�ำให้ผู้มีส่วนได้เสียต้องมีส�ำนึก
รับผิดชอบในการปฏิบัติตามพันธกรณีในการตอบสนองซึ่งมี
การประสานงานต่อความรุนแรงต่อผูห้ ญิงและเด็กหญิง อีกทัง้
มีการก�ำกับดูแล การติดตามและประเมินผลการตอบสนองทีไ่ ด้
มีประสานงานนั้น ซึ่งการบริหารจะต้องด�ำเนินไปทั้งในระดับ
ประเทศและท้องถิ่น
ความรุนแรงจากคู่ครอง (Intimate partner violence) เป็น
“รูปแบบความรุนแรงที่เกิดมากที่สุดกับผู้หญิงทั่วโลก . . . และ
ยังรวมไปถึงการกระท�ำอันเป็นการบังคับขู่เข็ญทางเพศ ทาง
จิตใจ และทางกายต่อผู้หญิงและวัยรุ่นหญิง ไม่ว่าจะมาจาก
คู่ครองคนปัจจุบันหรืออดีตคู่ครองโดยปราศจากความยินยอม
2 อนุสญ
ั ญาแห่งสหประชาชาติวา่ ด้วยการยุตกิ ารเลือกปฏิบตั ติ อ่ สตรีใน
ทุกรูปแบบ (CEDAW) ข้อเสนอแนะทั่วไปหมายเลข 19 ย่อหน้า 6
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ความรุนแรงทางกายภาพ ได้แก่ การเจตนาใช้ก�ำลังบังคับ
ความแข็งแรง หรืออาวุธเพื่อท�ำร้ายหรือท�ำให้ผู้หญิงได้รับ
บาดเจ็บ ความรุนแรงทางเพศประกอบด้วยการสัมผัสทางเพศ
ที่ไม่เหมาะสม การบังคับให้ผู้หญิงมีเพศสัมพันธ์โดยปราศจาก
การยินยอม การพยายามมีเพศสัมพันธ์หรือได้มีเพศสัมพันธ์
กับผู้หญิงที่ป่วย พิการ มึนเมา อยู่ใต้ภาวะกดดัน หรืออยู่ใต้
อิทธิพลของสิ่งมึนเมาหรือสารเสพติด ความรุนแรงทางจิตใจ
ประกอบด้วย การควบคุมหรือโดดเดี่ยวผู้หญิง หรือท�ำให้เธอ
ต้องเสื่อมเสียเกียรติหรือท�ำให้ได้รับความอับอาย ความรุนแรง
ทางเศรษฐกิจ คือ การปฏิเสธไม่ให้ผ้หู ญิงเข้าถึงและด�ำเนินการ
ควบคุมทรัพยากรพื้นฐาน3
ที ม ปฏิ บั ติ ก ารช่ ว ยเหลื อ สหวิ ช าชี พ (Multi-disciplinary
response teams) คือกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียซึ่งเห็นชอบที่จะ
ประสานความร่วมมือในการรับมือความรุนแรงต่อผู้หญิงและ
เด็กหญิงในชุมชน ทีมงานนี้เน้นการรับมือหรือแก้ไขปัญหาที่
มีประสิทธิภาพในแต่ละกรณีและอาจมีสว่ นร่วมในการก�ำหนด
นโยบายด้วย
ความรุนแรงทางเพศจากผูท้ ไี่ ม่ใช่คคู่ รอง (Non-partner sexual
violence) หมายถึง “ความรุนแรงที่เกิดจากญาติ เพื่อน คนรู้จัก
เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน หรือคนแปลกหน้า”4 ซึ่งหมายรวม
ถึงการบังคับให้มีเพศสัมพันธ์โดยไม่สมัครใจ การถูกคุกคาม
ทางเพศ และการกระท�ำรุนแรงทางเพศต่อผู้หญิงและเด็กหญิง
โดยผู้กระท�ำผิดที่รู้จักกัน ทั้งในพื้นที่สาธารณะ ในโรงเรียน ใน
ที่ท�ำงาน และในชุมชน
แนวทางคุณภาพ (Quality guidelines) ส่งเสริมการด�ำเนินงาน
และการน�ำองค์ประกอบหลักของบริการทีจ่ ำ� เป็นไปปฏิบตั เิ พือ่
สร้างความเชื่อมั่นว่าบริการจะมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ
ที่เพียงพอต่อการสนองตอบต่อความต้องการของผู้หญิงและ
เด็กหญิง แนวทางคุณภาพ แนะน�ำ ‘วิธีการ (how to)’ ส�ำหรับ
บริ ก ารที่ ด� ำ เนิ น การโดยยึ ด หลั ก การสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน ความ
ละเอียดอ่อนทางวัฒนธรรม และการส่งเสริมพลังแก่สตรี
แนวทางดังกล่าวตัง้ อยูบ่ นพืน้ ฐานและเป็นส่วนเสริมมาตรฐาน
สากล และสะท้อนแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดที่ได้รับการยอมรับใน
การรับมือปัญหาความรุนแรงด้วยเหตุแห่งเพศ
ภาคบริการสังคม (Social services sector) ให้ความช่วยเหลือ
ในแบบต่างๆ เพือ่ ปรับปรุงสวัสดิภาพโดยทัว่ ไปและเสริมสร้าง
พลังให้แก่กลุ่มประชาชนเฉพาะในสังคม บริการเหล่านี้อาจ
จะเป็นบริการทั่วๆ ไป หรือเป็นบริการที่มุ่งเน้นปัญหาเฉพาะ
ด้าน เช่น การช่วยเหลือผู้หญิงและเด็กหญิงที่ได้รับผลกระทบ
จากความรุนแรง บริการด้านสังคมส�ำหรับผูห้ ญิงและเด็กหญิง
ที่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงนี้ประกอบด้วยบริการที่
จัดให้หรือสนับสนุนโดยรัฐ (เป็นที่รู้จักโดยทั่วไปว่า บริการ
สาธารณะ public services หรือจัดให้โดยภาคประชาสังคมหรือ

ชุมชน รวมถึงองค์กรพัฒนาภาคเอกชนและองค์กรทีต่ งั้ ขึน้ บน
ฐานความเชื่ออื่นๆ
บริการสังคม (Social services) เป็นการรับมือกับความรุนแรง
ต่อผู้หญิงและเด็กหญิงที่มุ่งไปที่ผู้ได้รับผลกระทบจากความ
รุนแรงบริการนี้มีความจ�ำเป็นอย่างยิ่งในการช่วยให้ผู้หญิงที่
ได้รบั ผลกระทบสามารถฟืน้ ฟูเยียวยาจากความรุนแรง การเพิม่
พลังและป้องกันการเกิดความรุนแรงซ�้ำ ในบางสถานการณ์
ท�ำงานกับสังคมบางกลุ่มหรือกับชุมชนในการเปลี่ยนแปลง
ทัศนคติหรือการรับรู้เกี่ยวกับความรุนแรง สิ่งนี้รวมถึงและไม่
จ�ำกัดเฉพาะการให้ค�ำปรึกษาทางจิตวิทยาสังคม การช่วยเหลือ
ด้านการเงิน การให้ขอ้ มูลด้านวิกฤติ (crisis information) สถาน
พักพิงทีป่ ลอดภัย และบริการทางกฎหมายและทนาย (legal and
advocacy services) การจัดหาที่อยู่อาศัย การจ้างงาน และอื่นๆ
ส�ำหรับผูห้ ญิงและเด็กหญิงทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากความรุนแรง
ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย (Stakeholders) คือองค์กรภาครัฐและภาค
ประชาสังคมทีม่ บี ทบาทในการแก้ปญ
ั หาความรุนแรงต่อผูห้ ญิง
และเด็กหญิงในทุกระดับของรัฐและประชาสังคม ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียที่ส�ำคัญยังรวมถึงผู้ได้รับผลกระทบและผู้รอดชีวิต
และตัวแทน บริการด้านสังคม ภาคบริการสาธารณสุข ผู้ให้
ความช่วยเหลือทางกฎหมาย เจ้าหน้าที่ต�ำรวจ พนักงานอัยการ
ผู้พิพากษา หน่วยงานคุ้มครองเด็ก และภาคการศึกษา
ผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรง (Victim / survivor)
หมายถึงผู้หญิงและเด็กหญิงที่ได้รับผลกระทบ หรือก�ำลังได้
รับผลกระทบจากความรุนแรงด้วยเหตุแห่งเพศ เพื่อเป็นการ
สะท้อนถึงค�ำศัพท์เฉพาะที่ใช้ในกระบวนการทางกฎหมาย
และ องค์กร ของผู้หญิงและเด็กหญิงเหล่านี้ในการแสวงหา
บริการที่จ�ำเป็น5
ความรุนแรงต่อผูห้ ญิง (Violence against women หรือ VAW)
หมายถึง “การกระท�ำรุนแรงด้วยเหตุแห่งเพศใดๆ ที่ก่อให้เกิด
หรือที่น่าจะก่อให้เกิดอันตรายทางกาย ทางเพศ หรือทางจิตใจ
หรือท�ำให้ผหู้ ญิงต้องทุกข์ทรมาน รวมทัง้ การข่มขูว่ า่ จะท�ำการ
เช่นนั้น การบังคับขู่เข็ญหรือการบังคับให้ปราศจากอิสรภาพ
(arbitrary deprivation of liberty) ในที่สาธารณะหรือส่วนตัว6

5 องค์การสหประชาชาติ (2006) รายงานเจาะลึกของเลขาธิการใหญ่แห่ง
สหประชาชาติเรื่องความรุนแรงต่อผู้หญิง (United Nations (2006)
Secretary-General’s In-depth Study on Violence Against Women
A/61/122/Add .1) กล่าวถึงการอภิปรายทีย่ งั ไม่มขี อ้ สรุป ถึงค�ำว่า เหยือ่
และ ผู้เสียหาย บางหน่วยงานบอกว่า ไม่ควรใช้ค�ำว่า “เหยื่อ” เพราะ
ค�ำนี้มีนัยยะถึงการไม่โต้ตอบ ความอ่อนแอ และความเปราะบางโดย
ธรรมชาติ ค�ำนี้ไม่ได้ตระหนักถึงความเป็นจริงที่ผู้หญิงมีความแกร่ง
(resilience) และพลังในการดูแลตัวเอง (agency) ส่วนบางหน่วยงาน
เห็นว่า “ผู้เสียหาย” นั้นเป็นค�ำที่มีปัญหา เพราะไม่มีนัยยะของการ
ที่ผู้หญิงต้องตกเป็นเหยื่อในฐานะที่เป็นเป้าหมายของอาชญากรรม
ด้านความรุนแรง ดังนั้นคู่มือนี้จึงใช้ค�ำว่า “เหยื่อ/ผู้เสียหาย (victim/
survivor)” ควบคู่กัน
3 รายงานของเลขาธิการใหญ่แห่งสหประชาชาติ ดังที่กล่าวในเชิงอรรถ
ที่ 1 ย่อหน้า 111- 112
6
ปฏิญญาว่าด้วยการขจัดความรุนแรงต่อผู้หญิง มาตราที่ 1
8
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กรอบการด�ำเนินงานส�ำหรับ
ชุดบริการที่จ�ำเป็น
2.1

กรอบการด�ำเนินงานโดยรวม
กรอบแนวทางในการให้บริการที่จ�ำเป็นที่มีคุณภาพนั้นมีส่วน
ประกอบที่เชื่อมโยงกัน 4 ส่วน ดังนี้
• หลักการ (Principles) ที่เป็นฐานในการให้บริการที่จ�ำเป็น
ทุกชนิด
• คุณลักษณะร่วม (Common characteristics) ซึ่งอธิบายถึง
กิจกรรมและแนวทางต่างๆ ทีเ่ หมือนกันในทุกภาคส่วน และ
สนับสนุนการท�ำงานและการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ

• บริการที่จ�ำเป็น (Essential service) ซึ่งก�ำหนดบริการตาม
กฎหมายขั้นพื้นฐานเพื่อรักษาสิทธิมนุษยชน ความปลอดภัย
และความเป็นอยูท่ ดี่ ขี องผูห้ ญิงหรือเด็กหญิงวัยรุน่ ทีป่ ระสบ
ความรุนแรงจากคู่ครองและความรุนแรงทางเพศที่ไม่ใช่จาก
คู่ครอง
• องค์ประกอบพื้นฐาน (Foundational elements) ซึ่งจ�ำเป็น
ต้องมีเพื่อช่วยในการจัดบริการที่มีคุณภาพที่เชื่อมโยงการ
บริการที่จ�ำเป็นและการปฏิบัติการในทุกด้าน

คุณลักษณะร่วม
(Common Characteristies)

หลักการ
(Principles)

ชุดบริการที่จ�ำเป็นพื้นฐาน: ตารางแสดงกรอบการด�ำเนินงานโดยรวม
แนวทางที่มีสิทธิมนุษยชนเป็นพื้นฐาน ส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศและ
สร้างพลังให้กับแก่ผู้หญิงมุ่งศักยภาพ
ให้ผู้หญิง
แนวทางที่มีผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจาก ความปลอดภัยส�ำคัญสูงสุด
ความรุนแรงเป็นศูนย์กลาง

เหมาะสมและละเอียดอ่อนทาง
วัฒนธรรมและความสมกับวัย
การเอาผิดต่อผู้กระท�ำผิด

ความพร้อมให้บริการ

การเข้าถึงได้

การปรับให้เหมาะสม

ความเหมาะสม

ให้ความส�ำคัญกับความปลอดภัยเป็นอันดับแรก

ความยินยอมภายหลังการได้รับการบอกกล่าวและการรักษา
ความลับ
การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

การเก็บข้อมูลและจัดการข้อมูลสารสนเทศ

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

4.
5.
6.

สุขภาพ
การระบุผู้เสียหายจากความรุนแรง
โดยคู่ครอง
การให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น
การเยียวยาบาดแผลและการรักษา
พยาบาลฉุกเฉิน
การตรวจสอบและให้การรักษา
กรณีประทุษร้ายทางเพศ
การประเมินและรักษาด้าน
สุขภาพจิต
การจัดเตรียมเอกสารทาง
นิติวิทยาศาสตร์ (medico-legal)

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

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

การบริการด้านสังคม
ข้อมูลวิกฤติ (Crisis information)
การให้ค�ำปรึกษาในภาวะวิกฤติ
สายด่วนช่วยเหลือ
การจัดที่พักที่ปลออดภัย
การช่วยเหลือด้านวัตถุและการเงิน
การจัดท�ำ เรียกคืน หรือทดแทน
เอกสารประจ�ำตัว
ข้อมูลด้านกฎหมายและสิทธิ
ค�ำปรึกษาและการว่าความให้
รวมทั้งในระบบกฎหมายพหุภาค
การให้ค�ำปรึกษาและช่วยเหลือ
ด้านจิตวิทยาสังคม
การช่วยเหลือที่มีผู้หญิงเป็น
ศูนย์กลาง
การบริการส�ำหรับเด็กที่ได้รับ
ผลกระทบจากความรุนแรง
ข้อมูลชุมชน การศึกษา
และการเข้าถึงชุมชน
การช่วยเหลือให้มีอิสระทาง
เศรษฐกิจ การฟื้นฟู และ
พึ่งตนเองได้

องค์ประกอบ
พื้นฐาน

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

การบริหาร การก�ำกับดูแล และการ
ทรัพยากรและการเงิน
ตรวจสอบ
นโยบายและแนวปฏิบัติที่ละเอียดอ่อน การติดตามและประเมินผล
ต่อเพศสภาพ
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2.2

ลักษณะเฉพาะของกรอบการด�ำเนินงานบริการด้าน
สังคมที่จ�ำเป็น
งานบริการด้านสังคมที่จ�ำเป็นมีการสร้างฐานสนับสนุนจาก
องค์ประกอบพื้นฐานส�ำคัญที่มีการประยุกต์ใช้เป็นการเฉพาะ
กับบริการทางสังคม ดังนี้
• การส่งต่อ
• การประเมินและการจัดการความเสี่ยง
• เจ้าหน้าที่ที่ผ่านการฝึกอบรมมาอย่างเหมาะสม และการ
พัฒนาทีมงาน
• การประสานระบบและส�ำนึกรับผิดชอบ
แนวทางปฏิบัติส�ำหรับองค์ประกอบพื้นฐานนี้ปรากฏอยู่ใน
ส่วนที่ 3.2
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บทที่ 3

แนวทางการให้บริการด้านสังคมที่จ�ำเป็น
3.1

แนวปฏิบัติส�ำหรับการบริการด้านสังคมที่จ�ำเป็น
บริการที่จ�ำเป็น : 1. ข้อมูลภาวะวิกฤติ
การที่ผู้หญิงและเด็กหญิงที่เคยประสบหรือก�ำลังประสบกับความรุนแรงทางร่างกาย ทางเพศ และความรุนแรงในรูปแบบอื่น เข้าถึง
ข้อมูลภาวะวิกฤติที่ชัดเจนและถูกต้องได้อย่างทันท่วงที ไม่ว่าเธอจะอยู่ที่ไหน ไม่ว่าจะเป็นในเวลากลางวันหรือกลางคืนนั้น ส�ำคัญมาก
เพราะจะช่วยให้เธอได้รับบริการซึ่งเอื้อต่อความปลอดภัยของเธอ
ข้อมูลเกี่ยวกับภาวะวิกฤตินั้น รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิของผู้หญิงและเด็กหญิง ขอบเขตประเภทและลักษณะของบริการที่มีอยู่
การให้ข้อมูลจะต้องเป็นไปอย่างไม่มีการต�ำหนิ ไม่ตัดสิน ข้อมูลเหล่านั้นจะต้องเอื้อให้ผู้หญิงและเด็กหญิงพิจารณาประเภทและทางเลือก
ที่มีอยู่ และเลือกด้วยตนเองได้ ผู้หญิงและเด็กหญิงที่ประสบความรุนแรงจะต้องได้รับข้อมูลเกี่ยวกับภาวะวิกฤติเช่นเดียวกับครอบครัว
เพื่อน เพื่อนร่วมงาน บริการด้านสุขภาพและต�ำรวจ ซึ่งอาจมีบทบาทในการช่วยเหลือผู้หญิงและเด็กหญิงให้เข้าถึงบริการต่างๆ
อย่างปลอดภัยตามแต่การตัดสินใจ
องค์ประกอบหลัก
แนวทาง
1.1
• ต้องให้แน่ใจว่า ข้อมูลเกี่ยวกับภาวะวิกฤตินั้นชัดเจน กระชับ และถูกต้อง
เนื้อหาของข้อมูล
• ต้องให้แน่ใจว่า ข้อมูลเกี่ยวกับภาวะวิกฤติระบุและอ้างถึงชุดบริการต่างๆ ที่มีอยู่ให้กับผู้หญิงและ
เด็กหญิง
1.2
• ต้องให้แน่ใจว่า ข้อมูลเกี่ยวกับภาวะวิกฤติแพร่หลายไปในวงกว้าง และผู้หญิงและเด็กหญิงทุกคน
การเตรียมข้อมูล
สามารถเข้าถึงได้
• ต้องให้แน่ใจว่า น�ำเสนอข้อมูลในรูปแบบแตกต่างกันเพื่อให้เหมาะกับกลุ่มคนต่อไปนี้
• ผู้หญิงและเด็กหญิงที่ทุกข์ทรมานจากการเลือกปฏิบัติหลายรูปแบบ
• ผู้หญิงและเด็กหญิงพิการ
• เด็กๆ
• ต้องให้แน่ใจว่า จะเผยแพร่ข้อมูลที่ละเอียดอ่อนทางวัฒนธรรมออกไปในวงกว้าง โดยผ่านสื่อต่างๆ
ที่เกี่ยวข้อง ไปยังพื้นที่และสภาพแวดล้อมที่หลากหลายทั่วทั้งภูมิภาคและทั่วประเทศ
บริการที่จ�ำเป็น : 2. การให้ค�ำปรึกษาในภาวะวิกฤติ
การให้ค�ำปรึกษาในภาวะวิกฤตินั้นจ�ำเป็นต่อการช่วยให้ผู้หญิงและเด็กหญิงได้รับความปลอดภัยในทันทีทันใด เข้าใจประสบการณ์ของ
พวกเธอ ยืนยันสิทธิของพวกเธอ และบรรเทาความรู้สึกผิดและความอาย
องค์ประกอบหลัก
แนวทาง
2.1
• ให้ค�ำปรึกษาในภาวะวิกฤติโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
ความพร้อมให้บริการ
• ต้องให้แน่ใจว่า มีผู้รับฟังและเชื่อในสิ่งที่ผู้หญิงและเด็กหญิงบอกกล่าว
• ต้องให้แน่ใจว่า น�ำเสนอทางเลือกหลายทางให้กับผู้หญิงและเด็กหญิง ได้แก่
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•
2.2
ความเกี่ยวข้อง
2.3
การเข้าถึง

•
•
•

• การเข้าถึงที่พักที่ปลอดภัยและมั่นคงในทันทีทันใด
• การเข้าถึงบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินปลอดภัย เช่น โรงพยาบาล ในทันทีทันใด7
• ความสามารถในการติดต่อกับบริการ แม้ว่าเธอจะไม่เลือกทางใดเลยที่น�ำเสนอไป
ต้องให้แน่ใจว่า ผู้หญิงและเด็กหญิงได้รับการสนับสนุนให้เลือกโดยได้รับการบอกกล่าว
(informed choice)
ต้องให้แน่ใจว่า การให้ค�ำปรึกษานั้นเหมาะกับรูปแบบความรุนแรงที่ผู้หญิงและเด็กหญิง
ประสบมา
ให้ค�ำปรึกษาในภาวะวิกฤติด้วยวิธีต่างๆ ทั้งเป็นการส่วนบุคคล การปรึกษาทางโทรศัพท์
ทางโทรศัพท์มือถือ และทางอีเมล์
ต้องให้แน่ใจว่า มีการให้ค�ำปรึกษาภาวะวิกฤติในหลากหลายพื้นที่และในสภาพแวดล้อมต่างๆ

บริการที่จ�ำเป็น : 3. สายด่วน
โทรศัพท์สายด่วนเป็นจุดเชื่อมผู้หญิงและเด็กหญิงที่ประสบความรุนแรงเข้ากับข้อมูล การให้ค�ำปรึกษา และบริการให้ความช่วยเหลือ
โทรศัพท์สายด่วนนี้แยกกันกับโทรศัพท์สายด่วนของการบังคับใช้กฎหมายและเรื่องฉุกเฉินอื่นๆ แต่ก็ท�ำงานควบคู่กันไป
องค์ประกอบหลัก
แนวทาง
3.1
• จัดให้มีโทรศัพท์สายด่วนที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย หรือหมายเลขโทรฟรี
ความพร้อมในการให้บริการ
• จัดให้มีโทรศัพท์สายด่วน 24 ชั่วโมงต่อวัน เจ็ดวันต่อสัปดาห์ หรืออย่างต�่ำ 4 ชั่วโมงต่อวัน
รวมวันหยุดสุดสัปดาห์และวันหยุดราชการด้วย
• ต้องให้แน่ใจว่า เจ้าหน้าที่ที่รับโทรศัพท์มีความรู้และความเชี่ยวชาญที่เหมาะสม และได้รับการ
ฝึกอบรมมาพอสมควร
• ต้องให้แน่ใจว่า สายด่วนมีขั้นตอนวิธีการที่เชื่อมโยงเข้ากับบริการด้านสังคมอื่นๆ และบริการ
ด้านสาธารณสุขและกระบวนการยุติธรรม เพื่อรับมือกับสถานการณ์ส่วนบุคคลของผู้หญิงและ
เด็กหญิงแต่ละราย
• ต้องให้แน่ใจว่า สายด่วนมีการเข้าถึงทรัพยากรได้ถ้าจ�ำเป็น เพื่อเป็นหลักประกันความปลอดภัย
ของผู้หญิงและเด็กหญิง รวมถึง
• เพื่อสนับสนุนการเคลื่อนย้ายผู้หญิงและเด็กหญิงแบบฉุกเฉินไปยังสถานที่ปลอดภัย ไม่ว่าจะอยู่ใน
สถานที่ใด
• จัดหาของใช้ส่วนตัวและอุปกรณ์ดูแลสุขภาพ รวมถึงอาหารและเสื้อผ้า ให้อย่างทันท่วงที
ไม่ว่าจะจัดให้โดยตรง หรือผ่านหน่วยบริการท้องถิ่น
• เชื่อมต่อกับความช่วยเหลือด้านกระบวนการยุติธรรมที่เหมาะสมและทันท่วงที เมื่อได้รับการ
ร้องขอ หรือเมื่อจ�ำเป็น
3.2
• ต้องให้แน่ใจว่า ข้อมูลเกี่ยวกับบริการและเวลาในการให้บริการได้รับการประกาศ/สื่อสารผ่าน
การเข้าถึงได้
ช่องทางที่เหมาะสมอย่างชัดเจนและถูกต้อง
• ต้องให้แน่ใจว่า สามารถใช้โทรศัพท์มือถือติดต่อกับบริการทางโทรศัพท์นั้นได้

7 ดู การตอบสนองต่อความรุนแรงโดยคูค่ รองและความรุนแรงทางเพศต่อผูห้ ญิง แนวทางด้านนโยบายและงานคลินกิ ขององค์กรอนามัยโลก (Responding
to intimate partner and sexual violence against women, World Health Organization Policy and Clinical Guidelines) ค้นหาได้ที่ http://apps.who.int/
iris/bitstream/ 10665/85240/1/9789241548595_eng.pdf?ua=1) และวิธกี ารเชิงคลินกิ ส�ำหรับผูป้ ฏิบตั งิ านทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ เป็นส่วนหนึง่ ของโครงการร่วมฯ
(Joint Programme) ค้นหาได้ที่ http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/136101/1/WHO_RHR_14.26_eng.pdf?ua=1
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บริการที่จ�ำเป็น : 4. ที่พักที่ปลอดภัย
ผู้หญิงและเด็กหญิงจ�ำนวนมากต้องออกจากที่อยู่อาศัยที่มีอยู่อย่างเร่งด่วนเพื่อความปลอดภัย การเข้าถึงบ้านพัก ศูนย์ลี้ภัย ที่พักพิงของ
ผู้หญิง หรือพื้นที่ปลอดภัยอย่างทันท่วงทีจะให้ตัวเลือกด้านที่พักอาศัยฉุกเฉินที่มั่นคงและปลอดภัย นอกจากสถานที่หลบภัยแล้ว ผู้หญิง
และเด็กหญิงอาจต้องการความช่วยเหลือในการหาที่พักที่ปลอดภัยในระยะกลางถึงระยะยาว
องค์ประกอบหลัก
แนวทาง
4.1
• จัดหาที่พักฉุกเฉินที่ปลอดภัยและมั่นคง จนกว่าการคุกคามเฉพาะหน้านั้นจะหมดไป
ที่หลบภัย ศูนย์ลี้ภัย ที่พักพิงของ • รับประกันว่ามีมาตรการความปลอดภัย อันได้แก่
ผู้หญิง
• สถานที่ที่เป็นความลับ (เท่าที่จะเป็นไปได้)
• บุคลากรรักษาความปลอดภัย
• ระบบรักษาความปลอดภัย
• ต้องให้แน่ใจว่า จะมีกฎเกณฑ์ในการเข้า-ออกสถานที่พักหลบภัยนั้น
• จัดหาที่พักขั้นพื้นฐานให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
• ต้องให้แน่ใจว่า จะมีข้อปฏิบัติส�ำหรับเด็กที่อยู่ล�ำพัง รวมถึงการเลี้ยงดูทดแทนในระยะยาวหาก
จ�ำเป็นและเหมาะสม โดยให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับกฎหมายระดับประเทศ และมาตรฐาน
สากลที่มีอยู่
• ต้องให้แน่ใจว่า สถานที่พักนั้นสะดวกส�ำหรับผู้หญิงและเด็กหญิงที่พิการ
4.2
• จัดพื้นที่ในสถานที่พักให้ผู้หญิงและเด็กหญิงมีความเป็นส่วนตัวและเป็นความลับ
การรับมือ
• ต้องให้แน่ใจว่า สถานที่พักนั้นตอบสนองความต้องการของเด็ก และเป็นมิตรกับเด็ก
• ประเมินความต้องการเฉียบพลัน
• พัฒนาแผนการช่วยเหลือผู้หญิงและเด็กหญิงเป็นรายบุคคล โดยปรึกษากับพวกเธอด้วย
บริการที่จ�ำเป็น : 5. ความช่วยเหลือด้านวัตถุและการเงิน
ในช่วงภาวะวิกฤติเร่งด่วน เราต้องถือว่า ผู้หญิงและเด็กหญิงเข้าไม่ถึงทรัพยากรทางวัตถุหรือเข้าถึงได้น้อย ความช่วยเหลือทางวัตถุและ
การเงิน รวมถึงความช่วยเหลือและทรัพยากรที่จะช่วยให้เข้าถึงข้อมูลภาวะวิกฤติและการให้ค�ำปรึกษา สถานที่พักหลบภัย และอาหาร
องค์ประกอบหลัก
แนวทาง
5.1
• สนับสนุนให้ผู้หญิงและเด็กหญิงแต่ละคนได้รับสิ่งจ�ำเป็นพื้นฐานรายบุคคลในทันใด รวมไปถึง
ความพร้อมให้บริการ
การเคลื่อนย้ายฉุกเฉิน อาหาร สถานที่พักหลบภัย โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
• ประกันความช่วยเหลือที่จ�ำเป็นให้กับเด็กเป็นรายบุคคล
• ให้ความช่วยเหลือเป็นสิ่งของและไม่ใช่เงิน เช่น อุปกรณ์ดูแลสุขภาพและของใช้ส่วนตัวพื้นฐาน
• ท�ำให้ได้รับความคุ้มครองทางสังคม เช่น การโอนเงิน หากมีพร้อม ก็สามารถเข้าถึงได้ในระยะเวลา
อันสั้น
5.2
• ท�ำให้แน่ใจได้ว่า มีวิธีการมากมายที่ผู้หญิงและเด็กหญิงจะเข้าถึงความช่วยเหลือทางวัตถุและ
การเข้าถึงได้
ทางการเงินได้อย่างปลอดภัย
บริการที่จ�ำเป็น : 6. การสร้างเอกสารแสดงตน การกู้เอกสารแสดงตนคืน และการท�ำเอกสารทดแทน
เอกสารแสดงตนจะท�ำให้ผู้หญิงและเด็กหญิงเดินทาง ท�ำงานหรือหางาน เข้าถึงบริการสังคมและสิทธิประโยชน์ที่รัฐมีให้ และเข้าถึงบัญชี
ธนาคาร และอื่นๆ เนื่องจากผู้หญิงและเด็กหญิงที่ประสบความรุนแรงจ�ำนวนมากต้องหนีโดยไม่น�ำเอกสารเหล่านี้ติดตัวไป หากจะอยู่
อย่างปลอดภัย พวกเธออาจต้องการความช่วยเหลือในการสร้างเอกสารแสดงตนขึ้นมาใหม่ รวมถึงการกู้เอกสารคืน และการท�ำเอกสาร
ทดแทน
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องค์ประกอบหลัก
6.1
ความพร้อมให้บริการ

แนวทาง
• ให้ความช่วยเหลือผู้หญิงและเด็กหญิงในการสร้างอัตลักษณ์ขึ้นมาใหม่ ตามข้อก�ำหนดของ
กฎหมายท้องถิ่นหรือตามกฎเกณฑ์สากล หากจ�ำเป็น
• ประสานกับหน่วยงานต่างประเทศ/สถานกงสุลที่เหมาะสม หากจ�ำเป็น
• ให้ความช่วยเหลือในการสร้างใหม่ กู้คืน และทดแทนเอกสารแสดงตน โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

บริการที่จ�ำเป็น : 7. ข้อมูลและค�ำแนะน�ำด้านกฎหมายและสิทธิ และการเป็นตัวแทนโดยชอบธรรม รวมไปถึงในระบบพหุกฎหมาย
ผู้หญิงและเด็กหญิงจ�ำนวนมากมักจะมีความรู้จ�ำกัดในเรื่องสิทธิของตนเองและทางเลือกต่างๆ ที่ตนมี ในการคุ้มครองความปลอดภัยให้
กับผู้หญิงและเด็ก จะต้องให้ข้อมูลที่เที่ยงตรงและทันท่วงที อาทิเช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายหย่าร้าง/สมรส สิทธิในการดูแลเด็ก ความ
เป็นผู้ปกครอง สถานภาพการย้ายถิ่น และความช่วยเหลือเพื่อน�ำมาซึ่งการตอบสนองทางกระบวนการยุติธรรม
องค์ประกอบหลัก
แนวทาง
7.1
• ให้ข้อมูลแก่ผู้หญิงและเด็กหญิงเกี่ยวกับสิทธิของพวกเธอ
ความพร้อมให้บริการ
• ให้ข้อมูลที่ชัดเจนและเที่ยงตรงเกี่ยวกับ
• มาตรการรักษาความปลอดภัยที่มีอยู่ ที่จะช่วยป้องกันอันตรายในอนาคตจากผู้กระท�ำผิด
ที่ถูกกล่าวหา
• ขั้นตอนและช่วงเวลาที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาความยุติธรรมในระดับชาติ หรือระดับท้องถิ่น
• ให้ความช่วยเหลือ หากจ�ำเป็นต้องด�ำเนินคดีทางกฎหมายหรือการเยียวยาอย่างเป็นทางการ
• ต้องให้แน่ใจว่า ผู้หญิงและเด็กหญิงเห็นด้วยและยินยอมรับข้อมูลและค�ำแนะน�ำ รวมถึงการส่งต่อ
ไปยังหน่วยบริการที่จ�ำเป็น
• ให้ข้อมูลด้านกฎหมายและสิทธิ ผู้แทนโดยชอบธรรม และค�ำแนะน�ำโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
• จัดหาผู้แทนโดยชอบธรรมและทนายความให้กับผู้หญิงและเด็กหญิงเมื่อพวกเธอต้องการให้ท�ำ
เช่นนั้น
• บันทึกค�ำแนะน�ำทางกฎหมายทั้งหมดเพื่อช่วยเหลือผู้หญิงและเด็กหญิง หากพวกเธอจะ
ด�ำเนินการใดต่อไป
7.2
• ให้ข้อมูล ค�ำแนะน�ำเกี่ยวกับทางเลือกต่างๆ และการเป็นผู้แทนทางกฎหมายอย่างทันท่วงที
เข้าถึงได้ง่าย
เพื่อความปลอดภัยเฉพาะหน้าของผู้หญิงและเด็กหญิง เช่น สั่งให้ผู้กระท�ำความผิดอยู่ห่างจากเธอ
• ให้ข้อมูลที่เป็นลายลักษณ์อักษร (ในภาษาที่ผู้หญิงและเด็กหญิงเข้าใจ) ทางการพูดคุย และ/หรือใน
รูปแบบที่ผู้หญิงคุ้นเคย
• ให้ข้อมูลและค�ำแนะน�ำเมื่อผู้หญิงและเด็กหญิงพร้อม นั่นหมายความว่า ในช่วงเวลาและสถานที่
ที่เหมาะสมส�ำหรับผู้หญิงและเด็กหญิง
บริการที่จ�ำเป็น : 8. ความช่วยเหลือและการให้ค�ำปรึกษาด้านจิตวิทยาสังคม
การให้ค�ำปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญสามารถปรับปรุงมุมมองทางสุขภาพ (Health Outlook) ของผู้หญิงและเด็กหญิง ซึ่งจะส่งผลให้พวกเธอ
เข้าถึงการศึกษาและการจ้างงานได้ดีขึ้น
องค์ประกอบหลัก
แนวทาง
8.1
• ให้ค�ำปรึกษารายบุคคลหรือเป็นกลุ่มตามความเหมาะสม โดยมืออาชีพที่ผ่านการฝึกอบรมให้
การให้ค�ำปรึกษารายบุคคลและ
เชี่ยวชาญในการท�ำงานกับผู้หญิงและเด็กหญิงที่ประสบกับความรุนแรง
เป็นกลุ่ม
• ต้องให้แน่ใจว่า ผู้หญิงและเด็กหญิงได้เข้าร่วมกิจกรรมให้ความช่วยเหลือและการให้ค�ำปรึกษา
อย่างน้อยตามก�ำหนดจ�ำนวนขั้นต�่ำ/ช่วงเวลาของการให้ค�ำปรึกษา
• พิจารณาการให้ความช่วยเหลือแบบกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน
• ต้องแน่ใจว่า ค�ำปรึกษาที่ได้รับนั้นมาจากประสบการณ์ของความรุนแรง
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8.2
เข้าถึงได้ง่าย

• ต้องให้แน่ใจว่า การให้ค�ำปรึกษานั้นเป็นไปโดยมีพื้นฐานจากสิทธิมนุษยชนและมีความละเอียด
อ่อนทางวัฒนธรรม
• ให้ค�ำปรึกษาและความช่วยเหลือโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
• จัดหาทางเลือกในการเดินทางเพื่อมาร่วมกิจกรรมให้กับผู้หญิง
• จัดเวลาในการให้ค�ำปรึกษาที่เหมาะสมกับผู้หญิงและเด็กหญิง

บริการที่จ�ำเป็น : 9. ความช่วยเหลือโดยมีผู้หญิงเป็นศูนย์กลาง
หากผู้หญิงและเด็กหญิงที่ประสบความรุนแรงจากคู่ครองและความรุนแรงทางเพศจากผู้ที่ไม่ใช่คู่ครองต้องหาทางจัดการกับบริการ
อันหลากหลาย ทางเลือกที่มากมาย และการตัดสินใจต่างๆ นานาด้วยตนเอง คงจะน่าหวาดหวั่นมิใช่น้อย ดังนั้น เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ
ที่ผ่านการฝึกอบรมมาแล้วควรเป็นผู้ช่วยเหลือผู้หญิงและเด็กหญิง เพื่อให้พวกเธอเข้าถึงบริการที่เหมาะสมที่สุดและมีข้อมูลเพียงพอที่จะ
เลือกวิธีที่ดีที่สุดที่จะท�ำให้พวกเธอปลอดภัย ได้รับการเสริมศักยภาพและรักษาสิทธิของพวกเธอ
องค์ประกอบหลัก
แนวทาง
9.1
• ต้องให้แน่ใจว่า ผู้หญิงและเด็กหญิงได้รับความช่วยเหลือโดยมีผู้หญิงและเด็กหญิงเป็นศูนย์กลาง
ความพร้อมให้บริการ
ตลอดเส้นทางทั้งระบบ
• ต้องให้แน่ใจว่า เจ้าหน้าที่ได้รับการอบรมมาให้ท�ำงานเพื่อผู้หญิงและเด็ก และเป็นตัวแทนปกป้อง
ผลประโยชน์ของพวกเธอ
• ต้องให้แน่ใจว่า เจ้าหน้าที่เคารพความต้องการและการตัดสินใจที่ผู้หญิงและเด็กหญิงแสดงออกมา
• ต้องให้แน่ใจว่า การเป็นตัวแทนให้กับผู้หญิงและเด็กหญิงใดๆ เกิดขึ้นจากความยินยอมโดยแจ้งให้
รับทราบผลกระทบอย่างชัดเจน
บริการที่จ�ำเป็น : 10. บริการส�ำหรับเด็กที่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรง
การประสบกับความรุนแรง ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม ย่อมส่งผลกระทบที่รุนแรงต่อเด็ก เด็กๆ มีสิทธิในการเข้าถึงบริการที่เหมาะ
กับวัย อ่อนโยน และเป็นมิตรกับเด็ก
องค์ประกอบหลัก
แนวทาง
10.1
• ให้ค�ำปรึกษาโดยให้เด็กเป็นศูนย์กลางและมีฐานมาจากสิทธิมนุษยชน และให้ความช่วยเหลือด้าน
ความพร้อมให้บริการ
จิตวิทยาสังคม
• ต้องให้แน่ใจว่า มีแผนการดูแลเฉพาะบุคคลส�ำหรับเด็กแต่ละคน
• ให้บริการแก่เด็กๆ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
• ช่วยให้เข้าถึงการเลี้ยงดูทดแทนทั้งแบบฉุกเฉินและในระยะยาวถ้าจ�ำเป็น จะมีผู้ปกครองหรือ
ผู้ดูแลหรือไม่ ก็แล้วแต่ความเหมาะสม ทั้งนี้ให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติการเลี้ยงดูทดแทนส�ำหรับ
เด็ก (Guideline of the Alternative Care of Children)
• ช่วยให้เข้าถึงตัวแทนส�ำหรับเด็กเมื่อจ�ำเป็น เช่น ผู้อุปถัมภ์ ในกรณีที่เด็กอยู่เพียงล�ำพัง
• รับประกันการส่งต่อที่ทันท่วงที และช่วยให้เข้าถึงบริการที่จ�ำเป็น เช่น ส่งต่อไปยังการคุ้มครอง
เด็กเพื่อจัดการกับประเด็นความเป็นผู้ดูแล (guardianship) การดูแลสุขภาพ และการศึกษา
10.2
• ให้บริการที่เหมาะกับวัย อ่อนโยนกับเด็ก เป็นมิตรกับเด็ก และเป็นไปตามมาตรฐานสากล
เข้าถึงได้ง่าย
• รับประกันว่า เจ้าหน้าที่ได้รับการอบรมเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติที่อ่อนโยนกับเด็กและเป็นมิตรกับเด็ก
บริการที่จ�ำเป็น : 11. ข้อมูลชุมชน การศึกษา และการเข้าถึงชุมชน
องค์กรภาคประชาสังคม กลุ่มผู้หญิง ผู้น�ำทางศาสนาและผู้น�ำชุมชน มักจะมีบทบาทส�ำคัญในการระดมพลังชุมชนเพื่อสร้างความ
ตระหนักรู้เกี่ยวกับความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กหญิงที่มีอยู่มากมาย และบทบาทของชุมชนในการรับมือและป้องกันความรุนแรง
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องค์ประกอบหลัก
11.1
ข้อมูลชุมชน

แนวทาง
• ต้องแน่ใจว่าข้อมูลของชุมชนจะต้องประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิของผู้หญิงและเด็กหญิง
และบริการหลากหลายที่มีไว้ช่วยเหลือพวกเธอ
• อย่างน้อยที่สุด ข้อมูลชุมชนควรประกอบด้วย
• สถานที่ที่ไปขอความช่วยเหลือได้
• บริการที่มีอยู่และวิธีการเข้าถึงบริการเหล่านั้น
• สิ่งที่คาดหวัง รวมถึง บทบาท ความรับผิดชอบ การรักษาความลับ
• ต้องให้แน่ใจว่า ข้อมูลชุมชนจะได้รับการพัฒนาขึ้นมา และเผยแพร่ออกไปตามสถานที่ต่างๆ ใน
หลายรูปแบบ และเป็นข้อมูลที่เหมาะสมและละเอียดอ่อนทางวัฒนธรรม ยกตัวอย่างเช่น ข้อมูล
นั้นควรจะ
• เป็นภาษาท้องถิ่น
• มีภาพประกอบ
11.2
• รับประกันว่า มีการจัดการเรียนรู้ในชุมชนเป็นประจ�ำและถูกต้อง
การเรียนรู้และระดมพลังชุมชน • รับประกันว่า ในการให้การศึกษาเรียนรู้ของชุมชนนั้น มีข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิของผู้หญิงและ
เด็กหญิง
• พุ่งเป้าไปที่กลุ่มเฉพาะ เช่น ผู้น�ำชุมชนและผู้น�ำศาสนา และกลุ่มผู้อาวุโส เพื่อสนับสนุนการให้
บริการ
• ให้การฝึกอบรมที่เหมาะสมแก่ผู้ชายที่สนับสนุนสิทธิมนุษยชนของผู้หญิง เพื่อให้พวกเขาเป็น
ต้นแบบและเป็นส่วนหนึ่งในระบบสนับสนุน (support system)
• ท�ำงานกับครอบครัว เพื่อประกันว่า ผู้หญิงและเด็กหญิงจะได้รับความช่วยเหลือ และสามารถ
เข้าถึงบริการได้
• ท�ำงานกับสมาคมท้องถิ่น สื่อ โรงเรียน ชมรมกีฬาของชุมชน เพื่อปรับสารเรื่องการศึกษาชุมชน
และเผยแพร่กลยุทธ์
• พัฒนากฎเกณฑ์ขึ้นมาเพื่อช่วยให้ผู้หญิงปลอดภัย เมื่อได้รับการติดต่อขอสัมภาษณ์จากสื่อ
11.3
• บริการควรจ�ำแนกกลุ่มที่เข้าถึงยากและเปราะบาง และเข้าใจความต้องการเฉพาะของพวกเธอ
การเข้าถึงชุมชน
• ปรับข้อมูลชุมชนและการให้การศึกษาเรียนรู้ให้เหมาะกับกลุ่มที่เข้าถึงยาก เปราะบาง และเป็น
กลุ่มคนที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ
• ให้ข้อมูลชุมชนและการศึกษาชุมชนแก่กลุ่มที่เข้าถึงยาก เปราะบาง และเป็นกลุ่มคนที่ต้องได้รับ
การดูแลเป็นพิเศษด้วยวิธีที่เหมาะสม
บริการที่จ�ำเป็น : 12. ความช่วยเหลือที่น�ำไปสู่อิสรภาพทางเศรษฐกิจ การฟื้นตัว และการพึ่งตนเอง
เป็นที่ทราบกันอยู่ว่า การประสบกับความรุนแรงส่งผลกระทบในระยะยาวต่อสุขภาพและความเป็นอยู่ของผู้หญิงและเด็กหญิง และส่งผล
ต่อความสามารถในการเข้าไปมีส่วนร่วมกับสังคมอย่างเต็มที่ ผู้หญิงและเด็กหญิงอาจต้องการความช่วยเหลือระยะยาวมากขึ้น เพื่อช่วยให้
พวกเธอฟื้นฟูสภาพและใช้ชีวิตที่มีคุณค่าได้
องค์ประกอบหลัก
แนวทาง
12.1
• ให้ความช่วยเหลือที่ยั่งยืนอย่างต�่ำ 6 เดือน เพื่อการฟื้นฟูสภาพแบบองค์รวม
ความพร้อมให้บริการ
• ช่วยให้เข้าถึงความช่วยเหลือด้านรายได้และการคุ้มครองทางสังคมเมื่อจ�ำเป็น
• ช่วยให้เข้าถึงการฝึกอาชีพ
• ให้โอกาสเข้าถึงแหล่งรายได้ เช่น การให้ทุนตั้งต้นส�ำหรับการเริ่มต้นธุรกิจ
12.2
• ช่วยให้ผู้หญิงและเด็กหญิง รวมถึงเด็กๆ กลับคืนไปเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนได้อย่างปลอดภัยเมื่อ
เข้าถึงได้ง่าย
เหมาะสม ดังเจตนารมณ์ของเธอ
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3.2

แนวปฏิบัติส�ำหรับองค์ประกอบพื้นฐานเพื่อการบริการด้านสังคมที่จ�ำเป็นโดยเฉพาะ
การส่งต่อ
ค�ำอธิบาย
เส้นทางส่งต่อช่วยผู้หญิงและเด็กหญิงให้ได้รับ
บริการช่วยเหลือที่เหมาะสมและทันการณ์
กระบวนการส่งต่อต้องน�ำมาตรฐานความยินยอม
ภายหลังการแจ้งให้รับทราบผลกระทบมาใช้ด้วย

มาตรฐาน
• บริการต่างๆ มีกฎเกณฑ์และข้อตกลงในการส่งต่อกับบริการด้านสังคม
สาธารณสุข และกระบวนการยุติธรรมที่เกี่ยวข้อง รวมถึงความรับผิดชอบ
ที่ชัดเจนของแต่ละบริการ
• ขั้นตอนในการแลกเปลี่ยนข้อมูลและการส่งต่อระหว่างบริการต่างๆ นั้น
จะต้องคงเส้นคงวา เป็นที่รู้กันในหมู่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน และได้รับการ
สื่อสารไปยังผู้หญิงและเด็กหญิงอย่างแจ่มแจ้ง
• บริการต่างๆ มีกลไกในการประสานงานและติดตามตรวจสอบประสิทธิภาพ
ของกระบวนการส่งต่อ
• บริการต่างๆ ส่งต่อไปยังบริการเฉพาะส�ำหรับเด็กได้ตามความจ�ำเป็นและความ
เหมาะสม

การประเมินและการจัดการความเสี่ยง
ค�ำอธิบาย
ผู้หญิงและเด็กหญิงเผชิญกับความเสี่ยงที่คุกคาม
ความปลอดภัยเฉพาะหน้าและความปลอดภัย
ต่อเนื่องของพวกเธอมากมาย ความเสี่ยงเหล่านี้
ขึ้นอยู่กับสถานการณ์แวดล้อมเฉพาะบุคคลของ
ผู้หญิงและเด็กหญิงแต่ละคน

มาตรฐาน
• บริการต่างๆ ใช้เครื่องมือในการประเมินและจัดการความเสี่ยงที่พัฒนาขึ้นมา
เป็นพิเศษส�ำหรับรับมือกับความรุนแรงที่เกิดจากคู่ครองและความรุนแรงทาง
เพศจากผู้ที่ไม่ใช่คู่ครอง
• บริการต่างๆ ประเมินความเสี่ยงรายบุคคลให้กับผู้หญิงและเด็กหญิงแต่ละคน
อย่างสม�่ำเสมอและคงเส้นคงวา
• บริการต่างๆ ใช้ทางเลือกในการจัดการความเสี่ยง ทางออก และมาตรการ
การประเมินและจัดการความเสี่ยงลดระดับความ
ความปลอดภัยต่างๆ ไปช่วยให้ผู้หญิงและเด็กหญิงปลอดภัย
เสี่ยงได้ การประเมินและจัดการความเสี่ยงที่ดีที่สุด
• ผู้หญิงและเด็กหญิงได้รับแผนเฉพาะบุคคลที่ใช้จุดแข็งเป็นตัวก�ำหนด
คือ วิธีการที่คงเส้นคงวา และมีการร่วมมือกัน
(strength-based) แผนนี้รวมเอากลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยงไว้ด้วย
ภายในและประสานงานกันระหว่างระบบบริการ
• บริการต่างๆ ท�ำงานร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ รวมถึงบริการด้านสาธารณสุขและ
ด้านสังคม สาธารณสุข และกระบวนการยุติธรรม
กระบวนการยุติธรรม เพื่อประสานกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยงเข้าด้วยกัน
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เจ้าหน้าที่ที่ผ่านการฝึกอบรมมาอย่างดีและการพัฒนาทีมงาน
ค�ำอธิบาย
มาตรฐาน
เจ้าหน้าที่ที่มีค่าตอบแทนและอาสาสมัครจะต้อง
• เจ้าหน้าที่ที่มีค่าตอบแทนและอาสาสมัครเข้าใจว่า ความรุนแรงต่อผู้หญิงและ
มีความเชี่ยวชาญพิเศษและความรู้ เพื่อช่วยเหลือ
เด็กหญิงเกิดขึ้นทุกแห่งหน อีกทั้งยังเข้าใจธรรมชาติและสาเหตุของความ
ผู้หญิงและเด็กหญิงที่ประสบความรุนแรงได้อย่าง
รุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กหญิงอีกด้วย
เหมาะสม
• เจ้าหน้าที่ที่มีค่าตอบแทนและอาสาสมัครแสดงให้เห็นว่า เข้าใจและมี
ประสบการณ์ในการรับมือกับผู้หญิงและเด็กหญิงที่ประสบความรุนแรง
เจ้าหน้าที่ต้องมีโอกาสเสริมสร้างความช�ำนาญและ
• เจ้าหน้าที่ที่มีค่าตอบแทนและอาสาสมัครแสดงให้เห็นว่า เข้าใจวิธีการ
ความเชี่ยวชาญพิเศษ และรับประกันว่าความรู้ของ
ช่วยเหลือเด็กที่ประสบความรุนแรงที่เหมาะสมและละเอียดอ่อน
พวกเธอทันสมัยเสมอ
• เจ้าหน้าที่ที่มีค่าตอบแทนและอาสาสมัครได้รับการฝึกอบรมทั้งก่อนท�ำงานและ
อย่างต่อเนื่อง ทั้งยังได้รับการพัฒนาความเป็นมืออาชีพ
• เจ้าหน้าที่ที่มีค่าตอบแทนและอาสาสมัครได้รับการสนับสนุนและการก�ำกับ
ดูแลอย่างสม�่ำเสมอ
• หลักสูตรการดูแลตนเองส�ำหรับเจ้าหน้าที่และอาสาสมัคร รวมอยู่ในโครงการ
ฝึกอบรมด้วย
• บริการต่างๆ มีสภาพแวดล้อมในการท�ำงานที่ปลอดภัย เกื้อกูล และเต็มไปด้วย
ความเคารพ
การประสานงานระบบและส�ำนึกรับผิดชอบ
ค�ำอธิบาย
วิธีการเข้าถึงจุดมุ่งหมาย (systems approach) ใน
การให้บริการที่ประสานกันและประกอบด้วยหลาย
ภาคส่วนน�ำมาซึ่งบริการที่หลากหลายและรวบรวม
องค์กรต่างๆ ที่ประสงค์จะให้มีการรับมือร่วมกัน
ในเรื่องความรุนแรงต่อผู้หญิงและการคุ้มครองเด็ก
มากขึ้น

มาตรฐาน
• บริการต่างๆ ด�ำเนินการในลักษณะที่ร่วมมือสนับสนุน และควบคู่ไปด้วยกัน
กับบริการอื่นๆ ทางด้านสังคม ด้านสาธารณสุข และด้านกระบวนการยุติธรรม
• บริการต่างๆ พัฒนาพิธีการ บันทึกความเข้าใจ (MOU) และข้อตกลงซึ่งบันทึก
บทบาทและหน้าที่รับผิดชอบของแต่ละหน่วยเอาไว้ชัดเจน และทบทวน
เอกสารเหล่านั้นอย่างสม�่ำเสมอ
• บริการต่างๆ ต้องการให้บริการด้านสังคมอื่นๆ และหน่วยงานด้านสุขภาพและ
ความยุติธรรมเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาและฝึกอบรมทีมงาน และร่วม
บริการด้านสังคมจะต้องท�ำงานควบคู่ไปกับบริการ
กิจกรรมติดตามสังเกตและประเมินผล
ด้านสาธารณสุขและด้านความยุติธรรม เพื่อให้
• เอกสารและการสนับสนุนการบริการต่างๆ ส�ำหรับสิทธิของผู้หญิงและ
ความช่วยเหลือที่มีคุณภาพแก่ผู้หญิงและเด็กหญิง
เด็กหญิง และการปรับปรุงอย่างเป็นระบบและส�ำนึกรับผิดชอบ
บริการด้านสังคมอยู่ภายใต้และต้องรายงานต่อ
ระบบบริการที่กว้างขึ้นนี้
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เครื่องมือและทรัพยากร
Away From Violence: Guidelines for Setting Up and Running
A Women’s Refuge (ไปให้พ้นจากความรุนแรง แนวปฏิบัติ
ส�ำหรับการจัดตั้งและด�ำเนินงานสถานพักพิงส�ำหรับผู้หญิง),
2004, WAVE Co-ordination Office, Austrian Women’s Shelter
Network, Vienna
Centre for Excellence for looked after children in Scotland,
Moving Forward: Implementing the Guidelines for
Alternative Care for Children 2012 (เดินไปข้างหน้า การ
ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติว่าด้วยการดูแลทดแทนส�ำหรับเด็ก) ที่
http:// www.unicef.org/protection/files/Moving_Forward_
Implementing_the_Guidelines_English.pdf
Centre for Enquiry into Health and Allied Themes (2012):
Ethical Guidelines for Counselling Women Facing Domestic
Violence. India (แนวปฏิบัติด้านจริยธรรมในการให้ค�ำปรึกษา
แก่ผู้หญิงที่ประสบกับความรุนแรงในครอบครัว ประเทศ
อินเดีย.
Department of Social Development, Republic of South
Africa (2008): ‘Shelters for Victims of Domestic Violence’
in Minimum Standards for Service Delivery in Victim
Empowerment (‘สถานพักพิงส�ำหรับเหยื่อความรุนแรงใน
ครอบครัว’ ใน มาตรฐานขั้นต�่ำส�ำหรับการให้บริการเพื่อสร้าง
พลังให้กับผู้ที่ตกเป็นเหยื่อ)

Establishing Gender-based Violence Standard Operating
Procedures (SOPs) for multisectoral and inter-organisational
prevention and response to gender-based violence in
humanitarian settings (การจั ด ท� ำ ระเบี ย บพิ ธี ป ฏิ บั ติ ก าร
มาตรฐานว่าด้วยความรุนแรงทีม่ ฐี านทางเพศสภาพส�ำหรับการ
ป้องกันและการตอบสนองในระดับพหุภาคีและข้ามองค์กร
ต่อปัญหาความรุนแรงที่มีฐานทางเพศสภาพในบริบทงาน
เพื่อมนุษยธรรม) ที่ http://gbvaor.net/wp-content/uploads/
sites/3/2012/ 10/Establishing-Gender-based-StandardOperatingProcedures-SOPs-for-Multi-sectoral-and-Interorg
anisational-Prevention-and-Response-to-Genderbased-Viole
nce-in-Humanitarian-Settings-ENGLISH.doc
Local Government Association, Women’s Aid et al. (UK):
‘Standards and Services’ in Vision for Services for Children
and Young People Affected by Domestic Violence. (‘มาตรฐาน
และบริการ’ ใน วิสัยทัศน์เพื่อบริการส�ำหรับเด็กและเยาวชนที่
ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงในครอบครัว) (หน้า 13)
UN Women, Virtual Knowledge Centre to End Violence
against Women and Girls (ศูนย์ความรูเ้ สมือนจริงเพือ่ ยุตคิ วาม
รุนแรงต่อผูห้ ญิงและเด็กหญิง) http://www.endvawnow.org/en/
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เอกสารฉบับภาษาไทยของชุดคูม่ อื บริการจ�ำเป็นพืน้ ฐานส�ำหรับผูห้ ญิงและเด็กหญิงทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากความรุนแรงนี้ ได้รบั การ
สนับสนุนจากองค์การเพื่อการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ และเพิ่มพลังของผู้หญิงแห่งสหประชาชาติ (UN Women) และ
องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ภายใต้โครงการปลอดภัยและยุติธรรม: ท�ำให้สิทธิและโอกาสของแรงงานข้ามชาติหญิงใน
ภูมิภาคอาเซียนเป็นจริง ที่ได้รับการสนับสนุนจากสหภาพยุโรปอันเป็นส่วนหนึ่งของสปอตไลท์อินนิชิเอทีฟ เพื่อขจัดความรุนแรง
ต่อเด็กหญิงและผู้หญิง

หมวดที่ 5

การประสานงาน
และการบริหาร
การประสานงาน

ชุดบริการจ�ำเป็น (The Essential Services Package) ประกอบด้วยหมวดความรู้ทั้งหมด 6 หมวด
หมวดที่ 1
ภาพรวมและ
บทแนะน�ำ

หมวดที่ 2
สุขภาพ

หมวดที่ 3
งานยุติธรรมและ
กิจการต�ำรวจ

หมวดที่ 4
บริการทางสังคม

หมวดที่ 5
การประสานงาน
และการบริหารการ
ประสานงาน

หมวดที่ 6
แนวทาง
การน�ำไปปฏิบัติ

บทที่ 1 :
บทน�ำและชุดบริการ
ที่จ�ำเป็น

บทที่ 1 :
บทน�ำบริการด้านสุขภาพ
ที่จ�ำเป็น

บทที่ 1 :
บทน�ำบริการด้านงาน
ยุติธรรมและกิจการต�ำรวจ
ที่จ�ำเป็น

บทที่ 1 :
บทน�ำบริการด้านสังคม
ที่จ�ำเป็น

บทที่ 1 :
บทน�ำการประสานงาน
และการปฏิบัติการบริหาร
ที่จ�ำเป็น

บทที่ 1 :
บทน�ำแนวทางการน�ำไป
ปฏิบัติ

บทที่ 2 :
กรอบการด�ำเนินงาน
ส�ำหรับชุดการบริการที่
จ�ำเป็น

บทที่ 2 :
กรอบการด�ำเนินงาน
ส�ำหรับชุดการบริการที่
จ�ำเป็น

บทที่ 2 :
กรอบการด�ำเนินงาน
ส�ำหรับชุดการบริการที่
จ�ำเป็น

บทที่ 2 :
แนวทาง
การน�ำไปปฏิบัติ
ส่วนที่ 1 : สภาพแวดล้อมที่
เอื้ออ�ำนวยต่อการ
น�ำไปปฏิบัติ

1.1 บทน�ำ
1.2 บริบท
1.3 วัตถุประสงค์
และขอบเขต
1.4 ภาษาและ
อภิธานศัพท์

บทที่ 2 :
หลักการร่วม คุณลักษณะ
และ องค์ประกอบพื้นฐาน

1.1 บทน�ำ
1.2 วัตถุประสงค์
และขอบเขต
1.3 ภาษาและ
อภิธานศัพท์

บทที่ 2 :
กรอบการด�ำเนินงาน
ส�ำหรับชุดการบริการที่
จ�ำเป็น

1.1 บทน�ำ
1.2 วัตถุประสงค์
และขอบเขต
1.3 ภาษาและ
อภิธานศัพท์

1.1 บทน�ำ
1.2 วัตถุประสงค์
และขอบเขต
1.3 ภาษาและ
อภิธานศัพท์

1.1 บทน�ำ
1.2 วัตถุประสงค์
และขอบเขต
1.3 ภาษาและ
อภิธานศัพท์

2.1 หลักการ
2.2 คุณลักษณะร่วม
2.1 กรอบการด�ำเนิน 2.1 กรอบการด�ำเนิน 2.1 กรอบการด�ำเนิน 2.1 กรอบการด�ำเนิน
ของบริการที่จ�ำเป็น
งานโดยรวม
งานโดยรวม
งานโดยรวม
งานโดยรวม
ที่มีคุณภาพ
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การจัดท�ำแนวปฏิบัติฉบับนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ หากปราศจาก
ความกล้าหาญของผูห้ ญิงจ�ำนวนมากทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากความรุนแรง และได้บอกเล่าประสบการณ์ของตนเอง
และของเหล่านักรณรงค์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง องค์กรผู้หญิงที่กระจายอยู่ทั่วโลก ที่ได้เรียกร้องให้มีการบริการและ
ความช่วยเหลือที่เหมาะสมส�ำหรับผู้หญิงที่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรง
ความพยายามของรัฐบาลประเทศต่างๆ ทีจ่ ะด�ำเนินการเพือ่ ยุตปิ ญ
ั หาความรุนแรงต่อผูห้ ญิง ไม่วา่ จะเป็นการปฏิรปู
กฎหมาย การด�ำเนินการทางนโยบาย และการด�ำเนินโครงการด้านการป้องกันและแก้ไขต่างๆ
ผูส้ นับสนุนหลักของโครงการร่วมแห่งสหประชาชาติวา่ ด้วยการบริการทีจ่ ำ� เป็นส�ำหรับผูห้ ญิงและเด็กหญิงทีไ่ ด้
รับผลกระทบจากความรุนแรง (UN Joint Programme on Essential Services for Women and Girls Subject to
Violence) ซึ่งได้แก่ รัฐบาลประเทศออสเตรเลียและประเทศสเปน
ผู้ปฏิบัติงานจากหลากหลายหน่วยงาน นักวิจัย ตัวแทนรัฐบาลที่ได้เข้าร่วมและมีส่วนร่วมในประชุมให้ค�ำ
ปรึกษาทางเทคนิคระดับสากลว่าด้วยการประสานงานและการบริหารการบริการทีจ่ ำ� เป็นเพือ่ แก้ไขปัญหาความ
รุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กหญิง (Global Technical Consultations on Coordination and Governance of Essential
Services for Responding to Violence Against Women and Girls) ซึ่งมีส่วนช่วยพัฒนาแนวทางปฏิบัติฉบับนี้
(ดูรายละเอียดของผู้เข้าร่วมโครงการได้จาก www.endvawnow.org โดยคลิกที่ค�ำว่า Essential Services)
พันธสัญญาที่ด�ำเนินมาอย่างต่อเนื่องในระบบขององค์การสหประชาชาติเพื่อพัฒนาโครงการและกิจกรรมที่
สนองตอบต่อปัญหาความรุนแรงต่อผูห้ ญิง หน่วยงานสหประชาชาติหลายหน่วยงานทีช่ ว่ ยปรับแก้ไข และ/หรือ
ร่วมพัฒนาชุดคู่มือเหล่านี้ ได้สละเวลาและความรู้เพื่อให้เราสามารถปรับปรุงบริการที่จ�ำเป็นส�ำหรับผู้หญิงและ
เด็กหญิงที่ได้รับผลกระท�ำจากความรุนแรง เราขอขอบคุณตัวแทนของหน่วยงานเหล่านั้นส�ำหรับความมุ่งมั่น
และข้อมูลที่มอบให้ ได้แก่ Tania Farha และ Riet Groenen (UN Women) Luis Mora และ Upala Devi (UNFPA)
Sven Pfeiffer (UNODC) และ Avni Amin และ Claudia Garcia Moreno (WHO)
ที่ปรึกษาผู้ซึ่งให้ความช่วยเหลือในการพัฒนาและปรับปรุงแนวปฏิบัติน้ี ได้แก่ คุณ Cheryl Thomas และคุณ
Helen Rubinstein
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บทที่ 1

บทน�ำ
1.1

ความเป็นมา
แนวทางปฏิบัติส�ำหรับปฏิบัติการที่จ�ำเป็นเพื่อการประสาน
งานและการบริหารการประสานงานนี้มุ่งที่จะเสนอแนะแนว
ทางส�ำหรับหน่วยบริการทีจ่ ำ� เป็นในการทีจ่ ะท�ำงานร่วมกันทัง้
อย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการเพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่า
ผู้หญิงและเด็กหญิง (และลูกๆ ของพวกเธอ หากจ�ำเป็น) จะได้
รับการช่วยเหลือทีค่ รอบคลุมโดยมีผหู้ ญิงและเด็กเป็นศูนย์กลาง
แนวปฏิบตั นิ มี้ งุ่ เน้นประเทศทีม่ รี ายได้ตำ�่ ถึงปานกลางทีม่ คี วาม
มั่นคง และสามารถน�ำไปปรับใช้กับประเทศที่มีรายได้สูงได้
แนวปฏิบัตินี้เป็นส่วนหนึ่งของชุดบริการที่จ�ำเป็นส�ำหรับ
ผู้หญิงและเด็กหญิงที่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงซึ่ง
ต้องการทีจ่ ะให้ผหู้ ญิงและเด็กหญิงทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากความ
รุนแรงด้วยเหตุแห่งเพศเข้าถึงบริการที่มีการประสานระหว่าง
หลากหน่วยงานและที่มีคุณภาพได้มากขึ้น
ชุดบริการทีจ่ ำ� เป็นสะท้อนให้เห็นองค์ประกอบทีส่ ำ� คัญของการ
ประสานความร่วมมือจากหลายภาคส่วนเพื่อช่วยเหลือผู้หญิง
และเด็กหญิงที่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรง รวมถึงแนว
ปฏิบัติส�ำหรับบริการสุขภาพ บริการงานยุติธรรมและกิจการ
ต�ำรวจ บริการด้านสังคม และเพื่อการประสานงานและกลไก
การบริหารจัดการ

แนวทางปฏิบตั สิ ำ� หรับปฏิบตั กิ ารทีจ่ ำ� เป็นเพือ่ การประสานงาน
และการบริหารการประสานงาน นี้ ควรมีการศึกษาควบคูไ่ ปกับ
หมวดที่ 1: ภาพรวมและบทน�ำ ซึ่งเอ่ยถึงหลักการ คุณลักษณะ
ร่วม และองค์ประกอบพื้นฐานของบริการที่จ�ำเป็นพื้นฐาน
ทุกชนิด หมวดนี้ยังคงเป็นส่วนเสริมของหมวดบริการสุขภาพ
(หมวดที่ 2) งานยุติธรรมและงานต�ำรวจ (หมวดที่ 3) และการ
ประสานงานบริการสังคม (หมวดที่ 4)

การประสานงานและการบริหารการประสานงาน
หลักการร่วมมือระหว่างหน่วยงานเชิงสหวิชาชีพทีเ่ ชือ่ มโยงกัน
เพื่อรับมือกับความรุนแรงต่อผู้หญิง และเด็กหญิง ถือเป็นสิ่ง
ส�ำคัญยิ่งเพื่อปกป้องผู้เสียหายและผู้รอดชีวิตจากความรุนแรง
โดยคู่ครองหรือความรุนแรงทางเพศที่กระท�ำโดยผู้ที่ไม่ใช่
คู่ครอง มิให้ได้รับอันตรายที่อาจเกิดขึ้นอีกในระหว่างรับมือ
กับความรุนแรง ระบบที่มีการประสานงานกันจะสร้างผล
กระทบที่ยิ่งใหญ่ขึ้นในการรับมือ ปัญหาความรุนแรง ก่อให้
เกิดประสิทธิภาพ มากกว่าองค์กรที่ท�ำงานตามล�ำพัง แนวทาง
ปฏิบัติในการประสานงานและการบริหารการประสานงาน
บริการที่จ�ำเป็นนี้เจตนาท�ำขึ้นเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในผล
ประโยชน์ของหลักการประสานงานร่วมกัน (coordinated
approach)

1.2

วัตถุประสงค์และขอบเขตของแนวปฏิบัติ
วัตถุประสงค์ของแนวปฏิบัตินี้คือการส่งเสริมประเทศต่างๆ
ในการท�ำงานเพื่อให้บริการแก่ผู้หญิงและเด็กหญิงทุกคนที่
เป็นผู้เสียหายและผู้รอดชีวิตจากความรุนแรง ในบริบทและ
สถานการณ์ท่ีหลากหลาย1 การออกแบบแนวปฏิบัตินี้ก็เพื่อ
รับรองว่าบริการของทุกภาคส่วนจะมีการประสานงานและ
1 ปัจจัยต่างๆ มาตรฐานคุณภาพ และแนวปฏิบัติเหล่านี้ไม่ได้ประยุกต์
ใช้กับบริบทของงานด้านมนุษยธรรม ซึ่งจ�ำเป็นต้องพิจารณาในอีก
รูปแบบหนึ่ง

จัดระบบอย่างครอบคลุม โดยมีผู้หญิงและเด็กเป็นศูนย์กลาง
และมีความรับผิดชอบต่อผู้เสียหายและผู้รอดชีวิตจากความ
รุนแรงและต่อกันและกัน ขอบเขตของแนวปฏิบัตินี้คือการ
ประสานงานและการบริหารการประสานงานบริการที่จ�ำเป็น
ในระดับประเทศและท้องถิ่น ในบางประเทศ การขับเคลื่อน
งานประสานและการบริหารการประสานงานอาจจะเกิดขึน้ ใน
หน่วยงานกลางของรัฐ (intermediate levels of government) แต่
แนวปฏิบัติจะกล่าวถึงระดับชาติและท้องถิ่นเพื่อความชัดเจน

6
หมวดที่ 5 | บทที่ 1

และความต่อเนื่อง (consistency) แนวปฏิบัตินี้เน้นเรื่องสร้าง
ความเชื่อมั่นว่าแนวทางปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงานต่างๆ มี
ความยึดโยงกัน (cohesive) ในการรับมือกับความรุนแรงต่อ
ผู้หญิงและเด็ก และปกป้องผู้เสียหายและผู้รอดชีวิตจากความ
รุนแรงจากอันตรายที่อาจเกิดขึ้นอีก ในขณะที่อาจมีการปรับ
ใช้ แนวปฏิบัตินี้กับความรุน แรงต่อ ผู้หญิง และเด็ ก หญิ งใน
รูปแบบอื่นๆ ได้ แต่แนวปฏิบัตินี้นี้พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์

1.3

เรื่องความรุนแรงที่เกิดจากคู่ครองใกล้ชิดหรือความรุนแรง
ทางเพศที่เกิดจากคนที่ไม่ใช่คู่ครอง รวมทั้งเพื่อสนองต่อความ
ต้องการเฉพาะของเด็กหญิงที่อาจต้องใช้บริการเหล่านี้ หัวใจ
หลักของแนวปฏิบัติ คือการตอบสนองต่อปัญหา ความรุนแรง
ต่อผู้หญิงและเด็กหญิง (และลูกๆ) หลังจากความรุนแรงเกิด
ขึ้นแล้ว และมีการแก้ปัญหาตั้งแต่เริ่มมีสัญญาณแรกเริ่มของ
ความรุนแรง หรือเข้าไปแทรกแซงเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความ
รุนแรงซ�้ำอีก

ภาษาและค�ำศัพท์
การประสานงาน (Coordination) เป็นองค์ประกอบอันเป็น
ศูนย์กลางในการรับมือกับปัญหาความรุนแรงต่อผู้หญิงและ
เด็กหญิง เป้าหมายที่ก�ำหนดไว้ตามมาตรฐานสากลคือ การ
รั บ มื อ กั บ ความรุ น แรงต่ อ ผู ้ ห ญิ ง และเด็ ก หญิ ง นั้ น จะต้ อ ง
ครอบคลุมครบวงจร เป็นสหวิชาชีพ มีการประสานงานกัน
เป็นระบบ และยั่งยืน การประสานงานเป็นกระบวนการที่
ก�ำกับโดยกฎหมายและนโยบาย และต้องมีความร่วมมือของทีม
สหวิ ช าชี พ และบุ ค ลากรและสถาบั น จากทุ ก ภาคส่ ว นที่
เกี่ ย วข้ อ งทั้ ง หมดในการด� ำ เนิ น การทางกฎหมาย นโยบาย
ระเบียบการ และข้อตกลง รวมถึงการสือ่ สารและความร่วมมือ
เพื่อป้องกันและรับมือกับความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กหญิง
การประสานงานในระดับประเทศเกิดขึ้นระหว่างกระทรวงที่
มีบทบาทในการจัดการกับปัญหาความรุนแรง การประสาน
งานมีทั้งในระดับประเทศระหว่างกระทรวงที่มีบทบาทใน
การแก้ปัญหาความรุนแรง และในระดับท้องถิ่นระหว่างผู้ให้
บริการในพื้นที่ กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย และ ในบางประเทศ มีการ
ประสานงานในระดับกลาง (intermediate) ระหว่างรัฐบาลใน
ระดับประเทศและระดับท้องถิน่ นอกจากนัน้ ยังมีการประสาน
งานระหว่างหน่วยงานของรัฐบาลในระดับต่างๆ
องค์ประกอบหลัก (Core elements) คือ ลักษณะหรือส่วน
ประกอบของบริการที่จ�ำเป็นซึ่งปรับเข้ากับบริบทต่างๆ และ
สร้างความเชื่อมั่นในการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ
บริการจ�ำเป็นพื้นฐาน (Essential Services) ได้แก่ชุดบริการ
หลักที่จัดให้โดยหน่วยงานด้านสุขภาพ ด้านสังคมสงเคราะห์
ด้านกิจการต�ำรวจ และด้านงานยุตธิ รรม อย่างน้อยทีส่ ดุ บริการ
เหล่านี้ต้องรับรองในสิทธิ ความปลอดภัย และสวัสดิภาพของ
ผู้หญิงและเด็กหญิงที่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงด้วย
เหตุแห่งเพศ

ความรุนแรงด้วยเหตุแห่งเพศ (Gender based violence) คือ
“การกระท�ำรุนแรงใดๆ ที่มุ่งประสงค์ต่อผู้หญิงเพียงเพราะ
เหตุว่าเธอเป็นเพศหญิง หรือที่มีผลกระทบต่อผู้หญิงอย่างไม่
สมควร”2
การบริหารการประสานงาน (Governance of coordination)
มีสององค์ประกอบหลัก ได้แก่ องค์ประกอบแรกคือการจัด
ท�ำกฎหมายและนโยบายที่จ�ำเป็นเพื่อด�ำเนินงานและส่งเสริม
การประสานงานให้บริการที่จ�ำเป็นที่มุ่งขจัดหรือตอบสนอง
ปัญหาความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กหญิง องค์ประกอบที่
สอง คือ กระบวนการที่ท�ำให้ผู้มีส่วนได้เสียต้องมีส�ำนึกรับ
ผิดชอบในการปฏิบัติตามพันธกรณีในการตอบสนองซึ่งมีการ
ประสานงานต่อความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กหญิง อีกทั้งมี
การก�ำกับดูแล การติดตามและประเมินผลการตอบสนองที่ได้
มีประสานงานนั้น ซึ่งการบริหารจะต้องด�ำเนินไปทั้งในระดับ
ประเทศและท้องถิ่น
ความรุนแรงจากคู่ครอง (Intimate partner violence) เป็น
“รูปแบบความรุนแรงที่เกิดมากที่สุดกับผู้หญิงทั่วโลก . . . และ
ยังรวมไปถึงการกระท�ำอันเป็นการบังคับขู่เข็นทางเพศ ทาง
จิตใจ และทางกายต่อผู้หญิงและวัยรุ่นหญิง ไม่ว่าจะมาจาก
คู ่ ค รองคนปั จ จุ บั น หรื อ อดี ต คู ่ ค รองโดยปราศจากความ
ยินยอม ความรุนแรงทางกายภาพ ได้แก่ การเจตนาใช้ก�ำลัง
บังคับ ความแข็งแรง หรืออาวุธเพื่อท�ำร้ายหรือท�ำให้ผู้หญิง
ได้รับบาดเจ็บ ความรุนแรงทางเพศประกอบด้วยการสัมผัส
ทางเพศที่ไม่เหมาะสม การบังคับให้ผู้หญิงมีเพศสัมพันธ์โดย
ปราศจากการยินยอม การพยายามมีเพศสัมพันธ์หรือได้มี
เพศสัมพันธ์กับผู้หญิงที่ป่วย พิการ มึนเมา อยู่ใต้ภาวะกดดัน
2 CEDAW, ข้อเสนอแนะทั่วไป ข้อ 19 ย่อหน้าที่ 6
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หรืออยู่ใต้อิทธิพลของสิ่งมึนเมาหรือสารเสพติด ความรุนแรง
ทางจิตใจประกอบด้วย การควบคุมหรือโดดเดี่ยวผู้หญิง หรือ
ท�ำให้เธอต้องเสื่อมเสียเกียรติหรือท�ำให้ได้รับความอับอาย
ความรุนแรงทางเศรษฐกิจ คือ การปฏิเสธไม่ให้ผู้หญิงเข้าถึง
และด�ำเนินการควบคุมทรัพยากรพื้นฐาน”3
ที ม ปฏิ บั ติ ก ารช่ ว ยเหลื อ สหวิ ช าชี พ (Multi-disciplinary
response teams) คือกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียซึ่งเห็นชอบที่จะ
ประสานความร่วมมือในการรับมือความรุนแรงต่อผู้หญิงและ
เด็กหญิงในชุมชน ทีมงานนี้เน้นการรับมือหรือแก้ไขปัญหาที่
มีประสิทธิภาพในแต่ละกรณีและอาจมีสว่ นร่วมในการก�ำหนด
นโยบายด้วย
ความรุนแรงทางเพศจากผูท้ ไี่ ม่ใช่คคู่ รอง (Non-partner sexual
violence) “หมายถึงความรุนแรงที่เกิดจากญาติ เพื่อน คนรู้จัก
เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงานหรือคนแปลกหน้า”4 ซึ่งหมายรวม
ถึงการบังคับให้มีเพศสัมพันธ์โดยไม่สมัครใจ การถูกคุกคาม
ทางเพศ และการกระท�ำรุนแรงทางเพศต่อผู้หญิงและเด็กหญิง
โดยผู้กระท�ำผิดที่รู้จักกัน ทั้งในพื้นที่สาธารณะ ในโรงเรียน
ในที่ท�ำงาน และในชุมชน
แนวทางคุณภาพ (Quality guidelines) ส่งเสริมการด�ำเนินงาน
และการน�ำองค์ประกอบหลักของบริการทีจ่ ำ� เป็นไปปฏิบตั เิ พือ่
สร้างความเชื่อมั่นว่าบริการจะมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพที่
เพียงพอต่อการสนองตอบต่อความต้องการของผูห้ ญิงและเด็ก
หญิง แนวทางคุณภาพ แนะน�ำ ‘วิธกี าร (how to) ส�ำหรับบริการ
ที่ด�ำเนินการโดยยึดหลักการสิทธิมนุษยชน ความละเอียดอ่อน
ทางวัฒนธรรม และการส่งเสริมพลังแก่สตรี แนวทางดังกล่าว
ตั้ ง อยู ่ บ นพื้ น ฐานและเป็ น ส่ ว นเสริ ม มาตรฐานสากล และ
สะท้อนแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดที่ได้รับการยอมรับในการรับมือ
ปัญหาความรุนแรงด้วยเหตุแห่งเพศ
3 UN Secretary-General’s Study, จากเชิงอรรถ 1 ย่อหน้า 111-112
4 Ibid. ย่อหน้า 128

ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย (Stakeholders) คือองค์กรภาครัฐและภาค
ประชาสังคมทีม่ บี ทบาทในการแก้ปญ
ั หาความรุนแรงต่อผูห้ ญิง
และเด็กหญิงในทุกระดับของรัฐและประชาสังคม ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียที่ส�ำคัญยังรวมถึงผู้ได้รับผลกระทบและผู้รอดชีวิต
และตัวแทน บริการด้านสังคม ภาคบริการสาธารณสุข ผู้ให้
ความช่วยเหลือทางกฎหมาย เจ้าหน้าที่ต�ำรวจ พนักงานอัยการ
ผู้พิพากษา หน่วยงานคุ้มครองเด็ก และภาคการศึกษา
ผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรง (Victim / survivor)
หมายถึงผู้หญิงและเด็กหญิงที่ได้รับผลกระทบ หรือก�ำลังได้
รับผลกระทบจากความรุนแรงด้วยเหตุแห่งเพศ เพื่อเป็นการ
สะท้อนถึงค�ำศัพท์เฉพาะที่ใช้ในกระบวนการทางกฎหมาย
และ องค์กร ของผู้หญิงและเด็กหญิงเหล่านี้ในการแสวงหา
บริการที่จ�ำเป็น5
ความรุนแรงต่อผูห้ ญิง (Violence against women หรือ VAW)
หมายถึง “การกระท�ำรุนแรงด้วยเหตุแห่งเพศใดๆ ที่ก่อให้เกิด
หรือที่น่าจะก่อให้เกิดอันตรายทางกาย ทางเพศ หรือทางจิตใจ
หรือท�ำให้ผหู้ ญิงต้องทุกข์ทรมาน รวมทัง้ การข่มขูว่ า่ จะท�ำการ
เช่นนั้น การบังคับขู่เข็ญหรือการบังคับให้ปราศจากอิสรภาพ
(arbitrary deprivation of liberty) ในที่สาธารณะหรือส่วนตัว6
5 UN Secretary-General’s Study, ดังกล่าวในเชิงอรรถ 1 รายงานระบุวา่
มีการถกเถียงอย่างกว้างขวางถึงค�ำศัพท์ victim และ survivor บางคน
เสนอว่า “ควรเลีย่ งการใช้คำ� ว่า “victim (เหยือ่ )” เพราะท�ำให้เห็นว่าเป็น
ฝ่ายรับ แสดงความอ่อนแอ และความเปราะบาง รวมทั้ง ไม่ตระหนัก
ถึงความจริงว่าผู้หญิงนั้นมีความแกร่งและมีความเข้มแข็งในตัวเอง
(agency) ส่วนบางฝ่ายเห็นว่า การใช้ค�ำ “survivor (ผู้เสียหายหรือผู้
ที่รอดมาได้)” จะสร้างปัญหาเพราะเป็นการปฏิเสธความเป็นเหยื่อ
ทีผ่ หู้ ญิงได้ถกู กระท�ำ ซึง่ ตกเป็นเป้าของอาชญากรรมด้านความรุนแรง”
ดังนั้น หลักสูตรนี้จึงจะใช้ “ผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรง”
(victim/survivor) ควบคู่กันไป
6 Declaration on the Elimination of Violence Against Women (ปฏิญญา
ว่าด้วยการขจัดความรุนแรงต่อสตรี), มาตรา 1

1.4

ความส�ำคัญของการประสานงานและการบริหารงาน
การประสานงานและการบริหารการประสานงานเป็นการ
ท�ำงานที่เกี่ยวพันกันเพื่อแจ้งให้อีกฝ่ายรับทราบและเป็นการ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกันอย่างต่อเนื่อง การประสานงานท�ำได้
ทั้งในกระบวนการที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ โดยอยู่

ภายใต้ ข อบเขตของกฎหมายและนโยบาย อย่ า งไรก็ ต าม
กฎหมายและนโยบายควรจะมีฐานจากแนวปฏิบัติที่ดี (best
practices) ที่ พั ฒ นามาจากมาตรฐานและกฎหมายสากล
หลั ก ฐานที่ ป ระจั ก ษ์ แ ล้ ว และบทเรี ย นต่ า งๆ ที่ เ กิ ด จาก
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ประสบการณ์ ต รงในการประสานงาน ความรั บ ผิ ด ชอบ
ต่อหน้าที่ในการบริหารงานควรจะระบุให้เห็นจุดแข็งและ
จุดอ่อนในการประสานงาน และน�ำไปสูก่ ารปรับปรุงเพือ่ พัฒนา
กฎหมาย นโยบาย และแนวปฏิบัติที่มีอยู่ให้ดีขึ้น
การแก้ไขปัญหาแบบประสานความร่วมมือนั้นเป็นสิ่งส�ำคัญ
เพราะจะเป็นการท�ำงานที่ได้ผลมากกว่าในการท�ำให้ผู้เสีย
หาย/ผูร้ อดชีวติ จากความรุนแรงปลอดภัยจากความรุนแรงและ
ท�ำให้ผกู้ ระท�ำละเมิดมารับผิดได้ดกี ว่าการทีม่ หี ลายๆ ฝ่ายเข้ามา
ท�ำงานเพือ่ สังคมแบบแยกส่วนกันเพือ่ จะแก้ปญ
ั หาสิง่ เดียวกัน
การประสานงานยังท�ำให้เกิดผลดีกับผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจาก
ความรุนแรงกับหน่วยงานและสถาบันทีท่ ำ� งานรับมือกับความ
รุนแรงต่อผู้หญิง และกับชุมชนโดยรอบ
ส�ำหรับผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรงแล้ว ผลของการ
ท�ำงานอย่างมีการประสานความร่วมมือคือความปลอดภัยทีเ่ พิม่
ขึน้ ด้วยการให้พวกเธอได้เป็นศูนย์กลางของการการแทรกแซง
หรือการแก้ไขปัญหาในระดับองค์กร การรับมือแบบประสาน
กันสามารถท�ำให้ผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรงเข้าถึง
ผู้ปฏิบัติงานที่มีความเข้าใจและมีทักษะที่จะแบ่งปันความรู้ใน
สภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรและช่วยเหลือ การแก้ไขปัญหาอย่าง
ประสานความร่วมมือยังท�ำให้รบั ทราบถึงความต้องการทีห่ ลาก
หลายของผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรง ซึ่งจะสามารถ
สนองตอบได้ผ่านบริการที่จัดตั้งร่วมกันและผ่านเครือข่ายการ
ส่งต่อ การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานต่างๆ เป็นการ
ลดจ�ำนวนครั้งที่ผู้เสียหายและผู้รอดชีวิตจากความรุนแรงต้อง
บอกเล่าเรื่องราวของพวกเธอ และเป็นการลดความเสี่ยงที่จะ
ต้องได้รับความบอบช�้ำซ�้ำซ้อน (re-traumatization) ต้นแบบ
การดูแลแบบมีบูรณาการ (Integrated care models) หมายถึง
จะต้องมีการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นองค์รวมต่อความต้องการ
ทางจิตใจ อนามัยทางเพศ และความต้องการด้านการแพทย์
อืน่ ๆ ของผูเ้ สียหาย/ผูร้ อดชีวติ จากความรุนแรง นอกจากนีส้ ทิ ธิ
ของผู้หญิงที่จะมีความเป็นอิสระทางการเงินและทางสังคมซึ่ง
ยังอาจจะลดความเสีย่ งของพวกเธอทีจ่ ะถูกทารุณกรรมซ�ำ้ และ
ช่วยส่งเสริมศักยภาพของพวกเธอในการหลุดพ้นจากเหตุการณ์
รุนแรง เป็นสิ่งที่สามารถสอดแทรกในการท�ำงานแก้ไขปัญหา
อย่างมีการประสานงาน เพือ่ แก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อผูห้ ญิง
และเด็กหญิงได้ด้วย
การแก้ไขปัญหาแบบประสานความร่วมมือยังมีประโยชน์
ต่อสถาบันและหน่วยงานที่ท�ำงานแก้ไขปัญหาความรุนแรง
ต่ อ ผู ้ ห ญิ ง ด้ ว ย และท� ำ ให้ ห น่ ว ยงานเหล่ า นี้ ท� ำ งานอย่ า ง

มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพขึ้ น ในการน� ำ มาตรฐานขั้ น ต�่ ำ มาใช้ นั้ น
หน่วยงานภาคีทั้งหลายสามารถด�ำเนินการรับมือกับปัญหา
อย่างสอดคล้อง ความชัดเจนในบทบาทและความรับผิดชอบ
หมายความว่า แต่ละภาคส่วนมีความช�ำนาญพิเศษในแต่ละ
ด้านของตน ในขณะที่งานของผู้เชี่ยวชาญคนหนึ่งก็จะได้รับ
การเสริมจากงานของผู้เชี่ยวชาญคนอื่น การประสานงานกับ
ภาคส่วนอืน่ ช่วยเพิม่ ขีดความสามารถของระบบ/กระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญาในการน�ำผู้ละเมิดมารับผิด ระเบียบการ
ที่ใช้ร่วมกัน (Shared protocols) ช่วยสร้างความมั่นใจในการ
สื่อสารที่โปร่งใสและชัดเจนและกลไกความรับผิดชอบใน
หน้าที่ ระหว่างหน่วยงานต่างๆ การประสานงานยังหมาย
ถึงการส่งสารและการตอบสนองอย่างสอดคล้องกันให้กับ
ผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรง ผู้กระท�ำละเมิด และ
ชุมชน ระบบการแบ่งปันข้อมูล (Shared data systems) ช่วย
ส่งเสริมการบริหารจัดการคดีส่วนบุคคล เช่น การรับรองว่าว่า
จะมีการตอบสนองอย่างเหมาะสมต่อผลของการประเมินความ
เสี่ยง และสามารถเป็นแหล่งข้อมูลเพื่อการก�ำกับดูแลและการ
ประเมินผลโครงการด้วย
การประสานงานท�ำให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีและเข้าถึงโครงการ
ต่างๆ ได้มากกว่า โดยใช้ต้นทุนน้อยกว่าด้วยการโยงทรัพยากร
ทางการเงินและบุคลากรเข้าด้วยกัน และด้วยการลดความ
ซ�ำ้ ซ้อนในการท�ำงาน การประสานงานยังเป็นโอกาสในการแลก
เปลี่ยนทรัพยากร ความรู้ที่ได้จากการปฏิบัติ (practice-based
knowledge) นวัตกรรมและการวิจัย
ส� ำ หรั บ ชุ ม ชนแล้ ว การประสานงานช่ ว ยส่ ง สารที่ ชั ด เจน
สอดคล้อง และเป็นหนึง่ เดียวกันว่า ความรุนแรงต่อผูห้ ญิงเป็น
สิ่งที่ต้องจัดการอย่างจริงจัง ทั้งโดยการปกป้องและช่วยเหลือ
ผู้ที่เป็นผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรงโดยการยับยั้ง
และลงโทษผู้กระท�ำความผิด การประสานงานสามารถท�ำให้
เกิดความตระหนักในชุมชนมากยิ่งขึ้นในแง่ของบริการที่มีอยู่
เพื่อช่วยเหลือผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรง และส่ง
สัญญาณว่าความรุนแรงต่อผู้หญิงเป็นสิ่งที่สังคมต้องไม่ยอม
วางเฉย การประสานงานให้โอกาสมากขึ้นในการแสดงความ
คิดเห็น – ส�ำหรับผู้หญิง ในเรื่องประสบการณ์ความรุนแรง
ส�ำหรับสมาชิกชุมชน รวมทั้งผู้ชายและเด็กชายเกี่ยวกับผล
กระทบของความรุ น แรงต่ อ ผู ้ ห ญิ ง ที่ มี ต ่ อ พวกเขาและ
ครอบครั ว กลยุ ท ธ์ ก ารมี ส ่ ว นร่ ว มของชุ ม ชนที่ ม องความ
รุนแรงต่อผู้หญิงให้เป็นประเด็นของสิทธิมนุษยชนและความ
เท่าเทียม เป็นการเปิดโอกาสให้มคี วามร่วมมือกับกลุม่ ทีท่ ำ� งาน
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ในประเด็นความยุติธรรมในสังคมด้วย

การเสริมสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างหน่วยงาน Enhancing
inter-agency relationships

การเปลี่ยนนโยบาย
และแนวปฏิบัติของสถาบัน
Changing institutions policies
and practices

การเพิ่มการเข้าถึง
และปรับปรุงการให้บริการ
Increasing access to and
improving service delivery

การสร้างความตระหนักใน
เรื่องสิทธิของผู้เสียหายและ
ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรง
Raising awareness of victim
and survivor rights

1.5

องค์ประกอบร่วมส�ำหรับการท�ำงานอย่างประสานความร่วมมือ
การแก้ไขปัญหาแบบประสานความร่วมมือโดยปกติ ต้องประกอบ การส่งเสริมความเป็นภาคี (Partnerships) ระหว่างภาคส่วนและ
ด้วยปัจจัยต่อไปนี้
หน่วยงานต่างๆ กระท�ำได้ด้วยเครื่องมือดังต่อไปนี้
• กรอบการด�ำเนินงานส�ำหรับความร่วมมือพหุภาคีระหว่าง
หน่วยงาน
• คณะกรรมการประสานงานหรือหน่วยงานที่ก�ำกับดูแลความ
ก้าวหน้าและพัฒนานโยบาย
• กลไกในการบริหารจัดการ ท�ำงานกับ และลงโทษผู้กระท�ำผิด
• บริการส�ำหรับผู้เสียหาย เช่น สุขภาพ ที่พักพิง และช่วยเหลือ
เรื่องการเรียกร้อง รวมทั้งบูรณาการระหว่างการชดเชยความ
เสียหายจากการคุ้มครองทางแพ่ง (integration of civil
protection remedies) ร่วมกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
(criminal justice process)

• การประชุมร่วมกันอย่างสม�่ำเสมอ
• นโยบายและระเบียบการที่ใช้ร่วมกันมีการพัฒนาโดยหน่วยงาน
หลัก
• การวางแผนร่วมกันเพื่อจัดกิจกรรมและการแทรกแซงต่างๆ
• การอบรมร่วมกันส�ำหรับเจ้าหน้าที่ในองค์กรและภาคงานที่เป็น
ภาคี
• การใช้ข้อมูลร่วมเกี่ยวกับผู้เสียหายและผู้กระท�ำละเมิด
ขณะเดียวกันก็เคารพความเป็นส่วนตัวและรับรองความ
ปลอดภัย
• การรวบรวมข้อมูลอย่างต่อเนื่องเพื่อติดตามความก้าวหน้าและ
ผลลัพธ์ของคดี และเพื่อระบุถึงบทเรียนที่ดีและไม่ดี

การท�ำงานแบบสหวิชาชีพที่ประสานความร่วมมือกันจ�ำเป็นต้องมี หน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการประสานความร่วมมืออาจจะต้องมี
• การมีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็งโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่
หลากหลาย
• ข้อตกลงเกี่ยวกับวิธีการที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการรับมือกับ
ปัญหาความรุนแรงต่อผู้หญิง
• การร่วมมือ การสื่อสาร และข้อมูลที่มีการใช้ร่วมกันระหว่าง
หน่วยงานต่างๆ

• คณะบุคคลอิสระหรือหน่วยงานช�ำนาญการพิเศษที่มีบทบาทใน
การประสานความร่วมมือกับภาคงานหลัก
• แนวร่วมของหน่วยงานต่างๆ ที่พบปะกันอย่างสม�่ำเสมอ เป็นที่
รู้จักกันในฐานะสภา คณะกรรมการ หรือคณะท�ำงานเฉพาะกิจ
(task force)
• คณะบุคคลในระดับสูง รวมทั้งรัฐมนตรี และ/หรือ ผู้บริหารใน
สถาบันส�ำคัญ

10
หมวดที่ 5 | บทที่ 1

บทที่ 2

กรอบการด�ำเนินงาน
ส�ำหรับชุดบริการที่จ�ำเป็น
กรอบแนวทางในการให้บริการที่จ�ำเป็นที่มีคุณภาพนั้นมีส่วน
ประกอบที่เชื่อมโยงกัน 4 ส่วน ดังนี้
• หลักการ (Principles) ที่เป็นฐานในการให้บริการที่จ�ำเป็น
ทุกชนิด
• คุณลักษณะร่วม (Common characteristics) ซึ่งอธิบายถึง
กิจกรรมและแนวทางต่างๆ ทีเ่ หมือนกันในทุกภาคส่วน และ
สนับสนุนการท�ำงานและการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ

• บริการที่จ�ำเป็น (Essential service) ซึ่งก�ำหนดบริการตาม
กฎหมายขั้นพื้นฐานเพื่อรักษาสิทธิมนุษยชน ความปลอดภัย
และความเป็นอยูท่ ดี่ ขี องผูห้ ญิงหรือเด็กหญิงวัยรุน่ ทีป่ ระสบ
ความรุนแรงจากคู่ครองและความรุนแรงทางเพศที่ไม่ใช่จาก
คู่ครอง
• องค์ประกอบพื้นฐาน (Foundational elements) ซึ่งจ�ำเป็น
ต้องมีเพื่อช่วยในการจัดบริการที่มีคุณภาพที่เชื่อมโยงการ
บริการที่จ�ำเป็นและการปฏิบัติการในทุกด้าน

คุณลักษณะร่วม
(Common Characteristies)

หลักการ
(Principles)

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

ความเหมาะสมต่อวัยและความละเอียด
อ่อนเชิงวัฒนธรรม
การแสดงความรับผิดชอบของ
ผู้กระท�ำผิด

ความพร้อมให้บริการ

การเข้าถึงได้

การปรับให้เหมาะสม

ความเหมาะสม

ให้ความส�ำคัญกับความปลอดภัย

ความยินยอมภายหลังการได้รับการบอกกล่าวและการรักษา
ความลับ
การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

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

4.
5.
6.

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

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

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

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

องค์ประกอบ
พื้นฐาน

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

การบริหาร การก�ำกับดูแล และการ
ทรัพยากรและการเงิน
ตรวจสอบ
นโยบายและแนวปฏิบัติที่ละเอียดอ่อน การติดตามและประเมินผล
ต่อเพศสภาพ
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บทที่ 3

แนวทางการปฏิบัติการที่จ�ำเป็นเพื่อการประสาน
งานและการบริหารการประสานงาน
แนวทางปฏิ บั ติ ก ารที่ จ� ำ เป็ น เพื่ อ การประสานงานและการ
บริหารการประสานงานนั้นประกอบด้วยงานสองส่วน :

• ระดับประเทศ – ปฏิบัติการระหว่างกระทรวงต่างๆ ที่มี
บทบาทในการแก้ปัญหาความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กหญิง
• ระดับท้องถิ่น – ปฏิบัติการระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน
ระดับท้องถิ่น

3.1

แนวทางในการประสานความร่วมมือและการบริหารการประสานงานบริการที่จ�ำเป็นในระดับประเทศ
บริการที่จ�ำเป็น : 1. การออกกฎหมายและนโยบาย
กฎหมายและนโยบายที่อยู่บนฐานของแนวปฏิบัติที่ดีและกฎหมายและจารีตและมาตรฐานสากลเป็นสิ่งส�ำคัญที่จะช่วยเสนอแนะ
กระบวนการที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการในการส่งเสริมการประสานความร่วมมือและการบริหารการประสานงาน กฎหมายและ
นโยบายเหล่านี้ควรตั้งอยู่บนหลักฐานเชิงประจักษ์ และบทเรียนที่ได้รับจากประสบการณ์ในการประสานความร่วมมือ
องค์ประกอบหลัก
แนวทาง
1.1
• เชื่อมั่นว่ากฎหมายและนโยบายทั้งหมดเป็นที่เข้าใจร่วมกันในเรื่องความเท่าเทียมกันทางเพศและ
นโยบายและกฎหมายที่มุ่งแก้ไข
การไม่เลือกปฏิบัติ
ปัญหาความรุนแรงต่อผู้หญิง
• รับรองว่าการรับมือปัญหาความรุนแรงต่อผู้หญิงจะมีแนวปฏิบัติที่มีผู้เสียหายเป็นศูนย์กลางและ
และเด็กหญิง
ใช้มาตรฐานสิทธิมนุษยชนส�ำหรับความปลอดภัยของเหยื่อและความพร้อมรับผิดของผู้กระท�ำผิด
• ช่วยเหลือความรุนแรงต่อผู้หญิงในทุกรูปแบบ ในขณะเดียวกันก็เชื่อมั่นว่าการท�ำงานต่างๆ ได้รับ
การออกแบบมาให้เหมาะกับความรุนแรงในแต่ละรูปแบบ
• รับรองว่าแนวปฏิบัติแบบมีส่วนร่วมหรือครบวงจร (participatory/inclusive approach) ในด้าน
การออกกฎหมายและการก�ำหนดนโยบาย โดยการน�ำความรู้และสิ่งที่สะท้อนจากผู้เสียหาย/ผู้รอด
ชีวิตจากความรุนแรง องค์กรพัฒนาเอกชน และกลุ่มอื่นๆ ที่ท�ำงานโดยตรงกับผู้เสียหาย/ผู้รอด
ชีวิตจากความรุนแรงและผู้กระท�ำผิด
• สร้างเสริมความเข้มแข็งให้กับหน่วยงานและองค์กรของรัฐและโครงสร้างอื่นๆ ที่มีบทบาทในการ
รับมือกับปัญหาความรุนแรงต่อสตรี
• รวมประสบการณ์จากการคิดริเริ่มประสานความร่วมมือในระดับชาติและระดับท้องถิ่นไว้ในการ
ก�ำหนดนโยบายระดับชาติ
1.2
• จัดตั้งขอบเขตทางกฎหมายและนโยบายส�ำหรับการประสานความร่วมมือที่มีฐานจากแนวปฏิบัติ
นโยบายและกฎหมายส�ำหรับ
ที่ดีทีได้รวมเอาความเข้าใจเรื่องความรุนแรงต่อผู้หญิงที่สามารถน�ำไปปรับใช้ ได้กับความต้องการ
การประสานความร่วมมือของ
ของประเทศ
บริการที่จ�ำเป็นในระดับประเทศ • พัฒนา และ/หรือ ปรับแผนปฏิบัติการระดับชาติให้มีการระบุกลไกและงบประมาณเพื่อการ
และระดับท้องถิ่น
ประสานความร่วมมือส�ำหรับบริการที่จ�ำเป็น
• ก�ำหนดให้มีความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อผู้หญิง
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• ระบุความรับผิดชอบเฉพาะในการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานแต่ละหน่วย รวมถึง
องค์การด้านสตรี
• ก�ำหนดให้มีการใช้ข้อมูลร่วมอย่างเหมาะสมระหว่างหน่วยงานต่างๆ ที่ให้ความส�ำคัญเบื้องต้นกับ
การน�ำผู้กระท�ำผิดมารับโทษ และการรักษาความลับของผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรง
• นิยามความรับผิดชอบส�ำหรับการจัดหาทรัพยากรด้านการเงิน
• ห้ามมิให้มีการบังคับข้อมูลคดีส่วนบุคคลส่งต่อระหว่างหน่วยงานที่ประสานความร่วมมือกัน
ยกเว้นในกรณีของเหตุอันตรายเฉพาะหน้าที่ผู้เสียหายเป็นเด็กหรือมีความเสี่ยงเป็นพิเศษ7
• ก�ำหนดให้มีบริการด้านต�ำรวจและงานยุติธรรม บริการสังคม และบริการด้านสุขภาพอย่าง
เพียงพอเพื่อสนองความต้องการของผู้เสียหายและผู้รอดชีวิตจากความรุนแรง
บริการที่จ�ำเป็น : 2. การจัดสรรและการกระจายงบประมาณ
การประสานความร่วมมือและการบริหารการประสานงานจ�ำเป็นต้องมีทรัพยากรที่เพียงพอเพื่อความเชื่อมั่นว่างานต่างๆ มีผู้ช�ำนาญทาง
เทคนิค มีระบบและกระบวนการ และมีอ�ำนาจที่จะด�ำเนินการและปฏิบัติการตามหน้าที่ที่ก�ำหนด
องค์ประกอบหลัก
แนวทาง
2.1
• ให้การสนับสนุนด้านงบประมาณ บุคลากร ความเชี่ยวชาญ และความช่วยเหลือทางวิชาการใน
ทุนและทรัพยากรอื่นๆ ที่
ระดับประเทศเพื่อประสานความร่วมมือในด้านการก�ำหนดนโยบาย
เพียงพอส�ำหรับการประสาน
• ให้ทรัพยากรที่เพียงพอในระดับประเทศและท้องถิ่นเพื่อการจัดท�ำ ประสานงาน และให้ทุน
ความร่วมมือและการบริหาร
บริการต่างๆ และเพื่อให้น�ำกฎหมายและนโยบายไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
การประสานงาน
• ให้ความส�ำคัญกับการสนับสนุนทุนและทรัพยากรให้กับองค์กรพัฒนาเอกชนและภาคประชา
สังคมเพื่อเอื้อให้เกิดความเป็นผู้น�ำในการจัดหาและประสานงานด้านบริการ
• ให้ทุนสนับสนุนงานวิจัยเพื่อติดตามและตัดสินในประสิทธิภาพของกลไกประสานงานและ
ผลลัพธ์ของการจัดหาบริการอย่างประสานความร่วมมือ
• จัดหาแนวปฏิบัติส�ำหรับประเมินต้นทุนของบริการประสานงาน
• จัดตั้งกลไกเพื่อประกันให้มีการจัดสรรทุนอย่างตรงเวลา
• ประกันให้มีส่วนร่วมอย่างกว้างขวางและมีความโปร่งใสในกระบวนการกระจายงบประมาณ
• ติดตามการใช้จ่ายทรัพยากรเพื่อส่งเสริมความรับผิดชอบตามขอบเขตหน้าที่
• ในกรณีที่ยังไม่มีทรัพยากรหลัก ให้ท�ำการระดมทรัพยากรเป็นการเฉพาะ
• ส่งเสริมให้มีความเข้าใจร่วมกันในบรรดาผู้ให้บริการจ�ำเป็นพื้นฐาน ในเรื่องของสาเหตุและ
2.2
การประสานความร่วมมือ
ผลกระทบจากความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กหญิง
ระหว่างหน่วยงานผู้ก�ำหนด
• บูรณาการประเด็นความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กหญิงทั่วทั้งภาคงานนโยบายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง
นโยบายที่เกี่ยวข้อง ในระดับชาติ
การสร้างและเสริมความเข้มแข็งของหน่วยงานสาธารณะที่อุทิศตนให้กับเรื่องสิทธิสตรี
• ระบุและขจัดอุปสรรคในการประสานความร่วมมือที่มีประสิทธิภาพในระดับนโยบายและระดับ
ปฏิบัติการ
• สื่อสารการเรียนรู้สาธารณะให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน
บริการที่จ�ำเป็น : 3. การก�ำหนดมาตรฐานส�ำหร้บจัดตั้งกลไกประสานงานระดับท้องถิ่น
มาตรฐานต่างๆ ช่วยในการสร้างกลไกและขั้นตอนที่สอดคล้องในการส่งเสริมให้เกิดความพร้อมรับผิดตามหน้าที่ในการท�ำงานอย่าง
ประสานความร่วมมือ โดยยังเป็นสิ่งส�ำคัญที่จะช่วยสร้างความกระจ่างต่อความคาดหวังในระบบที่สอดประสานกันด้วย และต่อผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับความพยายามในการประสานความร่วมมือ
7 โปรดดูเอกสารของ World Health Organization, Responding to intimate partner violence and sexual violence against women, WHO clinical and
policy guidelines (การตอบสนองต่อความรุนแรงจากคู่ครองและความรุนแรงทางเพศจากผู้ที่ไม่ใช่คู่ครองที่กระท�ำต่อผู้หญิง แนวปฏิบัติด้านคลินิก
และนโยบายขององค์การอนามัยโลก) หน้า 40. http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/85240/1/9789241548595_eng.pdf.
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องค์ประกอบหลัก
3.1
มาตรฐานส�ำหรับสร้างเสริม
การท�ำงานอย่างมีการประสาน
ความร่วมมือในชุมชน

แนวทาง
• ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมว่าด้วยความเข้าใจร่วมกันในเรื่องความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กหญิง
• ข้อตกลงว่าด้วยเป้าหมายเบื้องต้น: ความปลอดภัยของผู้เสียหาย ความพร้อมรับผิดของผู้กระท�ำ
ผิด และความพร้อมรับผิดของหน่วยงาน
• บทบาทของผู้เสียหาย ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรงและผู้แทน ในฐานะเป็นผู้น�ำ และ/หรือ ผู้ให้
ข้อมูลหลักกับกระบวนการ โดยไม่ท�ำให้พวกเธอต้องเสี่ยงต่อความปลอดภัย
• ข้อตกลงที่ว่าสถาบันของรัฐคือผู้รับผิดชอบในการแก้ไขปัญหาความรุนแรง ไม่ใช่ผู้เสียหาย/ผู้รอด
ชีวิตจากความรุนแรงเป็นผู้รับผิดชอบ
• ข้อก�ำหนดขั้นพื้นฐานส�ำหรับขั้นตอนพิธีการที่เป็นทางการ (formal protocols)/บันทึกความเข้าใจ
(MOUs) ส�ำหรับการประสานงานในระดับท้องถิ่น รวมทั้งความสัมพันธ์เชิงร่วมมือ การประสาน
งานระหว่างระบบบริการต่างๆ
• บทบาทและความรับผิดชอบของหน่วยงานและบุคคลต่างๆ ที่มีส่วนในการท�ำงานรับมืออย่าง
สอดประสาน
• มาตรฐานเฉพาะเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของเด็กหญิง
• พันธสัญญาที่จะจัดทรัพยากรในการประสานงานโดยหน่วยงานที่เข้าร่วม
• การใช้ทรัพยากรอย่างเกิดประโยชน์เพื่อหลีกเลี่ยงความซ�้ำซ้อนโดยไม่จ�ำเป็นของบริการต่างๆ
• การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องที่ที่ส�ำคัญทุกฝ่าย (critical parties)8
• บทบาทของผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรงและตัวแทนของพวกเธอในฐานะผู้น�ำ และ/หรือ
ในฐานะผู้ให้ข้อมูลเบื้องต้นกับกระบวนการ โดยไม่ท�ำให้เกิดความเสี่ยงต่อความปลอดภัยของ
พวกเธอ
• การมีส่วนร่วมของกลุ่มที่ไม่มีตัวแทนมาก่อนหรือเป็นกลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ
(underrepresented or marginalized groups)
• ระบุหาบุคคลดีเด่นในระดับชุมชน พร้อมส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งให้กับความพยายามของ
พวกเขา
• ส่งเสริมการสร้างความตระหนักของชุมชนในเรื่องความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กหญิง และใน
เรื่องบริการที่จ�ำเป็นที่พร้อมให้บริการ
3.2
• ใช้กลยุทธ์และการแทรกแซงที่ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ และได้มาจากแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด
มาตรฐานส�ำหรับความพร้อม
• นิยามบทบาทของหน่วยงานที่มีส่วนร่วม
รับผิดตามหน้าที่ของหน่วยงาน • จัดท�ำตรวจสอบบัญชีทั้งภายในและภายนอก (internal and external audits) เพื่อความเชื่อมั่นใน
ในด้านการประสานความร่วมมือ
ความพร้อมรับผิดต่อการกระท�ำหน้าที่ในการด�ำเนินโครงการประสานความร่วมมือ
• รวมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ เข้าไว้ด้วยกัน
• ระบุอุปสรรคต่อความปลอดภัยและบริการ และความต้องการที่ยังไม่ได้รับการตอบสนอง
(unmet needs) ตามที่ได้รับฟังจากผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรง
• ติดตามงานประสานการท�ำงานโดยฝ่ายต�ำรวจและฝ่ายยุติธรรม ฝ่ายบริการสังคม และฝ่ายบริการ
ด้านสุขภาพ
• ติดตามกรณีต่างๆ เพื่อเรียนรู้ผลลัพธ์และเพื่อน�ำไปปรับปรุงการท�ำงาน (เช่น ทบทวนการเสียชีวิต
(fatalities) เพื่อลดความเสี่ยงต่อการฆาตกรรมที่จะเกิดขึ้นอีกในอนาคต)
• สร้างระบบติดตามระหว่างหน่วยงานเพื่ออ�ำนวยให้มีการใช้ข้อมูลร่วมระหว่างองค์กรต่างๆ และ
เป็นการติดตามความก้าวหน้าของผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรงทั้งระบบ
• รับรองและบังคับใช้แนวปฏิบัติอย่างมีจริยธรรมโดยเจ้าหน้าที่ผู้ท�ำงานและโดยอาสาสมัครใน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

8 กลุ่มวิกฤติ ภาคีฝ่ายที่ส�ำคัญ (Critical parties) ประกอบด้วยผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรงและตัวแทนของพวกเธอ บริการทางสังคม ภาคงาน
ด้านสุขภาพ ผู้ให้ความช่วยเหลือด้านค่าใช้จ่ายในทางกฎหมาย เจ้าพนักงานต�ำรวจ เจ้าพนักงานอัยการ และผู้พิพากษา กลุ่มคนอื่นๆ อาจมีหน่วยงาน
ของรัฐหรือองค์กรภาคประชาสังคมอื่นๆ เช่น องค์กรพิทักษ์เด็กและภาคการศึกษา
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3.3
ระบบส�ำหรับการบันทึกและ
รายงานข้อมูล

• ตกลงเรื่องค�ำศัพท์ที่จะใช้ร่วมกันในการจัดท�ำบันทึกและการรายงาน
• ก�ำหนดให้แต่ละหน่วยงานเก็บข้อมูลไว้เพื่อการติดตามและการประเมินผล
• ขอความยินยอม (consent) จากผู้เสียหายและผู้รอดชีวิตจากความรุนแรงก่อนที่จะท�ำการบันทึก
ข้อมูลที่ชี้ตัวพวกเธอได้ (personally identifiable information หรือ PII)
• ปกป้องความลับและความเป็นส่วนตัวของผู้เสียหายและผู้รอดชีวิตจากความรุนแรงเมื่อมีการ
รวบรวม บันทึก และ รายงานข้อมูลที่ชี้ตัวพวกเธอได้ (PII)
• อนุญาตให้มีการเข้าถึงข้อมูล PII ได้เฉพาะบุคคลและหน่วยงาน ที่พิสูจน์ได้ว่า มีความจ�ำเป็นต้อง
ใช้จริง
• เก็บข้อมูล PII ไว้ในที่ปลอดภัย
• จัดท�ำข้อมูลแบบไม่ระบุชื่อ (Anonymize data) เพื่อประโยชน์ในการก�ำกับดูแลและประเมินผล

บริการที่จ�ำเป็น : 4. หลักการครอบคลุมเพื่อการแก้ปัญหาอย่างประสานกัน
การสนองตอบต่อปัญหาอย่างสอดประสานจะต้องรับรองว่า ผู้ปฏิบัติค�ำนึงถึงความหลากหลายของประสบการณ์และความต้องการของ
ผู้หญิงและเด็กหญิงที่ผ่านความรุนแรง ในการออกแบบและก�ำกับดูแลการท�ำงานอย่างประสานร่วมมือ และด้วยการส่งเสริมให้พวกเธอ
มีส่วนร่วมในกิจกรรมเหล่านั้น
องค์ประกอบหลัก
แนวทาง
4.1
• มีความเข้าใจว่าความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กหญิงมีผลกระทบแตกต่างและหลากหลายรูปแบบ
ขึ้นอยู่กับแต่ละชุมชน (โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้หญิงและเด็กหญิงจะได้รับความทุกข์ด้านการถูกเลือก
กลไกของการมีส่วนร่วม
ปฏิบัติในหลายรูปแบบ) ในกลุ่มผู้ก�ำหนดนโยบายและประสานความร่วมมือในทุกระดับ
• พัฒนาต้นแบบส�ำหรับการท�ำส�ำรวจ/รายการสิ่งของ (mapping/inventory models) เพื่อค้นหากลุ่ม
ที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษและกลุ่มที่มีความเปราะบาง
• ให้มีตัวแทนของกลุ่มที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษและกลุ่มเปราะบางในทุกขั้นตอนของการวาง
นโยบายและประสานความร่วมมือ (การวางแผน การก�ำหนดนโยบาย การด�ำเนินงาน การติดตาม
และการประเมินผล)
• ประกันให้เสียงของเยาวชนหญิงและเด็กหญิงจะได้รับการรับฟัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของ
ความเสี่ยงต่างๆ ที่พวกเธอต้องเผชิญ
• ปรับแต่งกลยุทธ์ที่เหมาะกับประเด็นปัญหาเฉพาะของกลุ่มต่างๆ
• รับทราบและด�ำเนินการแก้ไขความเสี่ยงที่น่าจะเกิดขึ้น ด้วยความร่วมมือจากผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิต
จากความรุนแรง
• วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อค้นหาความเสี่ยงของกลุ่มเฉพาะต่างๆ
• ใช้ขั้นตอนในการระบุผลที่ไม่พึงประสงค์เพื่อให้มั่นใจว่าสมมติฐานและการพัฒนากระบวนการ
ถูกต้องแม่นย�ำ
บริการที่จ�ำเป็น : 5. การอ�ำนวยการเรื่องพัฒนาศักยภาพส�ำหรับผู้ก�ำหนดนโยบายและผู้มีอ�ำนาจตัดสินใจอื่นๆ ในการท�ำงานอย่าง
ประสานความร่วมมือ
สถาบัน หน่วยงาน และบุคลากรจะต้องให้ได้รับการส่งเสริมและการฝึกอบรมให้สามารถรับรองได้ว่าจะมีการประสานความร่วมมืออย่าง
ได้ผล การอบรมร่วมกันหรือข้ามภาคส่วนจะมีประสิทธิภาพในการช่วยให้ผู้ช�ำนาญการจากหลายสาขาวิชาได้รับความเข้าใจเกี่ยวกับความ
รุนแรงต่อผู้หญิง และเข้าถึงหลักฐานร่วมสมัยเกี่ยวกับการตอบสนองปัญหาอย่างได้ผล
องค์ประกอบหลัก
แนวทาง
5.1
• จัดสรรทรัพยากรและค�ำแนะน�ำส�ำหรับสร้างความมั่นคงด้านองค์กรและด้านการเงิน คุณภาพ
การพัฒนาศักยภาพ
โครงการและความเจริญก้าวหน้า
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5.2
มาตรฐานการอบรมแบบ
สหวิชาชีพและการอบรม
ข้ามภาคส่วน

• จัดอบรมให้กับผู้ก�ำหนดนโยบายในระดับชาติและระดับภูมิภาคในเรื่องการท�ำงานอย่าง
สอดประสานเพื่อไขปัญหาความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กหญิง
• รวมหรือผสมผสานการพัฒนาศักยภาพกับโครงการส่งเสริมศักยภาพต่างๆ ที่ยังด�ำเนินงานอยู่
รวมทั้งการท�ำงานกับภาคส่วนอื่นๆ
• หากเป็นไปได้ ให้ตัวแทนของผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรงได้มีบทบาทน�ำในการพัฒนา
และด�ำเนินการอบรมแก่ผู้ปฏิบัติการระบบและผู้ให้บริการทั้งหมด
• วางฐานการอบรมไว้ที่การสร้างความเข้าใจร่วมกันในเรื่องความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กหญิง
นิยามศัพท์ร่วม และวิธีการท�ำงานของแต่ละส่วนจะส่งเสริมให้ผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความ
รุนแรงมีความปลอดภัยเพิ่มมากขึ้นได้อย่างไรบ้าง
• สอนเทคนิคในการประสานความร่วมมืออย่างมีประสิทธิภาพ
• ก�ำหนดให้มีการจัดอบรมอย่างสม�่ำเสมอและต่อเนื่อง เพื่อประกันให้มีความรู้ใหม่ และแนวปฏิบัติ
ที่ดีได้ถูกสอดแทรกเป็นส่วนหนึ่งของการท�ำงานเพื่อรับมือกับความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กหญิง

บริการที่จ�ำเป็น : 6. การติดตามและการประเมินผลส�ำหรับการประสานความร่วมมือในระดับประเทศและระดับท้องถิ่น
การก�ำกับดูแลและการประเมินผลเป็นการสร้างโอกาสให้เข้าใจและเรียนรู้ว่า ระบบที่มีการประสานกันนั้นท�ำงานอย่างไร การแบ่งปัน
ข้อค้นพบในการติดตามและประเมินผลร่วมกันสามารถเอื้อให้การแก้ไขปัญหาอย่างสอดประสานสามารถพัฒนาให้ดีขึ้นได้ และเพื่อผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียจะสามารถเข้าร่วมการตัดสินใจหรือท�ำการตัดสินใจในการปรับปรุงให้ดียิ่งๆ ขึ้น
องค์ประกอบหลัก
แนวทาง
6.1
• ตั้งเป้าหมายที่เป็นจริง ทั้งระยะสั้น ระยะปานกลาง และระยะยาว
มาตรฐานในการติดตามและ
• ก�ำหนดตัวชี้วัดเชิงคุณภาพและปริมาณเพื่อวัดประสิทธิผลของการประสานความร่วมมือ
ประเมินผลในระดับชาติและ
• จัดท�ำระบบส�ำหรับตรวจวัดระดับความส�ำเร็จในการบรรลุเป้าหมาย
ระดับท้องถิ่น
• ถ้าเป็นไปได้ควรรวบรวมข้อมูลภาคสนามมาช่วยในระบบการวัดผล
• วิเคราะห์ผลลัพธ์ของการท�ำงานรับมืออย่างสอดประสาน
• ระบุว่าอะไรคืออุปสรรคต่อความส�ำเร็จของการประสานความร่วมมือและต่อการหาทางออกที่
เป็นไปได้
• รวบรวมบทเรียนที่ได้ไว้ในแผนนโยบายและแนวปฏิบัติในอนาคต
6.2
• ระบุหาแนวปฏิบัติที่ดีและบทเรียนต่างๆ
แลกเปลี่ยนและรายงานแนว
• ค้นดูปัญหาและทางออกที่เป็นไปได้
ปฏิบัติที่ดี และผลลัพธ์จากการ • ปรับใช้ข้อมูลที่ได้เรียนรู้มาจากการก�ำกับดูแลและประเมินผลงานในระดับท้องถิ่น เพื่อน�ำไปแจ้ง
ติดตามและประเมินผล
ในวาระแห่งชาติ
6.3
• จัดให้มีแนวปฏิบัติ มาตรฐาน และนโยบายพร้อมอย่างกว้างขวางที่สุด
ความโปร่งใสในขณะที่ยังรักษา • ใช้ภาษาแบบชาวบ้านในการท�ำแนวปฏิบัติ มาตรฐาน และนโยบายต่างๆ
ความลับและลดความเสี่ยงให้
• น�ำแนวปฏิบัติ มาตรฐานและนโยบายต่างๆ ให้สามารถเข้าถึงได้ในทุกภาษา ไปใช้ในชุมชน
เหลือน้อยที่สุด
• ท�ำให้ผลของการก�ำกับดูแลและประสานงานกระบวนการประสานความร่วมมือเป็นที่รับทราบ
อย่างกว้างขวางในสังคม
• ท�ำให้ข้อค้นพบเรื่องผลกระทบของการประสานงานต่อกลุ่มที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษและ
กลุ่มเปราะบาง พร้อมให้บริการเพื่อให้กลุ่มเหล่านี้เข้าถึงได้
• ระบุขนาดของปัญหาในรายงานที่ตีพิมพ์เป็นประจ�ำ ตัวอย่างเช่น บริการที่จัดให้ผู้เสียหายและ
ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรงที่มีอยู่ การใช้บริการเหล่านั้นโดยผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรง
ผู้กระท�ำผิดพร้อมรับผิดอย่างไร
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3.2

แนวทางการประสานความร่วมมือและการบริหารการประสานงานบริการที่จ�ำเป็นระดับท้องถิ่น
บริการที่จ�ำเป็น : 1. การจัดโครงสร้างที่เป็นทางการส�ำหรับการประสานความร่วมมือและการจัดระบบงานในระดับท้องถิ่น
โครงสร้างที่เป็นทางการส�ำหรับการประสานความร่วมมือและการบริหารการประสานงานจะส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสถาบันและ
องค์กรในระดับท้องถิ่น และช่วยเอื้อให้เกิดกลไกที่เข้มแข็ง ซึ่งสามารถเข้าใจและรับผิดชอบโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและชุมชน
องค์ประกอบหลัก
แนวทาง
1.1
โครงสร้างที่เป็นทางการต้องประกันว่ามีมาตรฐานซึ่ง
มาตรฐานส�ำหรับการประสาน • สอดคล้องกับมาตรฐานสิทธิมนุษยชนในระดับสากล
ความร่วมมือ
• ใช้แนวปฏิบัติที่มีผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรงเป็นศูนย์กลาง โดยมีฐานอยู่ที่สิทธิ
มนุษยชนของผู้หญิงและเด็กหญิงที่จะมีชีวิตที่ปราศจากความรุนแรง
• รวมความพร้อมรับผิดโดยผู้กระท�ำละเมิดไว้ด้วย
บริการที่จ�ำเป็น : 2. การด�ำเนินงานเพื่อประสานความร่วมมือและการบริหารการประสานงาน
การด�ำเนินงานที่มีประสิทธิภาพเพื่อประสานความร่วมมือและการบริหารการประสานงานในระดับท้องถิ่นควรจะเป็นไปตามแผน
ปฏิบัติการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ระดับชาติ และจัดท�ำขึ้นด้วยกระบวนการปรึกษาหารือ ข้อตกลงและขั้นตอนในการปฏิบัติงาน
ที่มีมาตรฐาน (standard operating procedures) ซึ่งใช้ร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เข้าร่วมและที่ชุมชนเข้าถึงได้ จะเป็นตัวส่งเสริมการ
ประสานงานในระดับท้องถิ่น
องค์ประกอบหลัก
แนวทาง
2.1
แผนปฏิบัติการระดับท้องถิ่นควร
แผนปฏิบัติการ
• เป็นไปตามกฎหมายและนโยบายและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และมาตรฐานระดับชาติว่าด้วย
การประสานความร่วมมือและการบริหารการประสานงาน
• ระบุถึงความต้องการและช่องว่างในท้องถิ่น
• ได้รับการพัฒนาโดยใช้กระบวนหารือกัน โดยที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยเฉพาะผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิต
จากความรุนแรงและตัวแทนของพวกเธอ
• ระบุความส�ำคัญเร่งด่วน
• นิยามกิจกรรมเฉพาะที่น่าจะต้องจัดท�ำ – รวมถึงขอบเขตเวลา ความรับผิดชอบของแต่ละ
หน่วยงาน ทรัพยากรที่จ�ำเป็น และตัวชี้วัดเพื่อตรวจสอบความส�ำเร็จ
• ระบุหาทรัพยากรที่เป็นไปได้ และด�ำเนินการเพื่อขอรับทรัพยากรเหล่านั้น
• สร้างความเชื่อมโยงกับการท�ำงานในท้องถิ่นส่วนอื่นๆ เพื่อแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อผู้หญิง
และเด็กหญิง
• แจ้งให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดที่ยังไม่เคยเข้าร่วมในการพัฒนาแผนปฏิบัติการได้รับทราบ
2.2
• จัดท�ำพันธกิจ (mission) และวิสัยทัศน์ของกลไกประสานความร่วมมือ โดยอยู่บนฐานความเข้าใจ
ข้อตกลงส�ำหรับการเป็นสมาชิก
ร่วมกันในเรื่องปัญหาความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กหญิง
และการเข้าร่วมในระดับ
• ระบุองค์ประกอบของกลไกประสานความร่วมมือ (รวมทั้งผู้แทนภาคยุติธรรม ภาคบริการ
หน่วยงานในกลไกประสาน
สังคม ภาคบริการด้านสุขภาพ และประชาสังคม โดยรวมถึงกลุ่มผู้ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ
ความร่วมมือ
(marginalized groups) และกลุ่มอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง)
• ก�ำหนดให้ตัวแทนหน่วยงานต่างๆ ที่เข้าร่วมต้องมีอ�ำนาจในการตัดสินใจแทนหน่วยงานของตน
• นิยามบทบาทและความรับผิดชอบของตัวแทนต่างๆ
• นิยามว่าจะมีการจัดสรรผู้เป็นประธานอย่างไร และเงื่อนไขในการด�ำรงต�ำแหน่ง
• จัดท�ำก�ำหนดการประชุม
• สร้างกระบวนการตัดสินใจ
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2.3
การบริหารจัดการเคส/
กระบวนการทบทวนเคส

2.4
ขั้นตอนการด�ำเนินงานที่ได้
มาตรฐานส�ำหรับกลไกการ
ประสานความร่วมมือ

2.5
ความตระหนักของชุมชนต่อ
ปัญหาความรุนแรงต่อผู้หญิง
และเด็กหญิง
2.6
การติดตามและการประเมินผล

• รับรองขอบเขตความพร้อมรับผิด และขั้นตอนการลงมติเรื่องที่ร้องเรียน (accountability and
complaint resolution process)
• สร้างกระบวนการทบทวนส�ำหรับการท�ำงานในกลไกประสานความร่วมมือ รวมถึงขอบเขตเวลา
ส�ำหรับท�ำงานให้แล้วเสร็จ
• สร้างกฎเกณฑ์ส�ำหรับกลุ่ม (เช่น การรักษาความลับ)
• ผูกพันที่จะใช้ข้อมูลร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ได้ผ่านการพิสูจน์แล้ว
• ให้ความส�ำคัญกับความปลอดภัยของผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรงมากยิ่งกว่าการพยายาม
รักษาครอบครัวหรือเป้าหมายอื่น
• สร้างพลังในการเข้าร่วมให้กับผู้เสียหายและผู้รอดชีวิตจากความรุนแรง โดยการให้ทางเลือก
ต่างๆ ที่มีข้อมูลพร้อม (เช่น สิทธิที่จะตัดสินใจว่าต้องการใช้บริการชนิดไหน หรือว่าจะเข้าร่วมใน
กระบวนการยุติธรรมหรือไม่)
• ท�ำให้บริการเข้าถึงผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรงได้ โดยค�ำนึงถึงพื้นที่ทางภูมิศาสตร์
ค่าใช้จ่ายที่สมเหตุผล ผู้ให้บริการที่พร้อมให้บริการ ข้อมูลที่เข้าใจได้ง่าย เป็นต้น
• ประกันให้มีการส�ำรวจความเสี่ยงและท�ำแผนความปลอดภัยเป็นระยะ
• ตกลงกันเพื่อรับมือกับความเสี่ยงที่เพิ่มสูงขึ้น
• ประกันว่าจะมีการสร้างกระบวนการที่รองรับความต้องการของเด็กๆ ที่ตกเป็นผู้เสียหายจาก
ความรุนแรง ไม่ว่าจะโดยตรง หรือเป็นผลมาจากความรุนแรงระหว่างพ่อแม่
• ประกันว่าผู้ให้บริการจะได้รับการอบรมและมีทักษะที่ต้องการ
• ให้โอกาสในการอบรมข้ามสายงาน
• ประกันว่าจะมีการตอบสนองอย่างฉับพลันและสมควรกับกรณีความรุนแรงโดยภาคบริการ หรือ
เมื่อมีการละเมิดค�ำสั่งศาล
• ก�ำหนดจุดผู้ให้บริการในพื้นที่
• สร้างความเข้าใจและหลักการร่วมกันในกลุ่มผู้ให้บริการทั้งหลายส�ำหรับการให้บริการ
• สร้างขั้นตอนระเบียบพิธีปฏิบัติเพื่อการส่งต่อและการติดต่อประสานกันระหว่างผู้ให้บริการส่วน
ต่างๆ
• จัดการอบรมข้ามภาคส่วนตามมาตรฐานที่ตกลงไว้แล้ว
• พัฒนาความเชื่อมโยงกับฝ่ายที่สาม (เช่น โรงเรียน)
• ท�ำงานด้วยความโปร่งใส โดยไม่ละเมิดข้อก�ำหนดเรื่องการรักษาความลับ
• ประกันว่าจะมีการท�ำกิจกรรมสร้างความตระหนักชุมชน (เช่น ประกาศในรายการโทรทัศน์หรือ
วิทยุภาคประชาชน ข่าวสารผ่านสื่อออนไลน์ ป้ายโฆษณาริมถนน การจัดพิมพ์รายงาน)

• ระบุวัตถุประสงค์ ขอบข่าย และเกณฑ์เวลาส�ำหรับการก�ำกับดูแลและการประเมินผล
• มุ่งเน้นไปที่การติดตามและประเมินผลการท�ำงานเพื่อแก้ปัญหาการประสานงานในประเด็นความ
รุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กหญิง
• ด�ำเนินงานตามขอบเขตก�ำกับดูแลและประเมินผลระดับชาติ
• ระบุข้อมูลและตัวชี้วัดเบื้องต้นส�ำหรับการตรวจวัดความก้าวหน้า
• ก�ำหนดให้หน่วยงานต่างๆ รวบรวมและใช้ข้อมูลร่วมตามที่ได้ตกลงกัน
• พัฒนาศักยภาพและทรัพยากรส�ำหรับการก�ำกับดูแลและการประเมินผล
• รวมเอาผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรงไว้ในกระบวนการติดตามและประเมินผล
• ค้นหาแหล่งทุน
• รายงานผลที่ได้ค้นพบจากการติดตามและประเมินผลให้กับหน่วยงานควบคุมดูแลระดับชาติหรือ
ระดับภูมิภาค
• ท�ำให้เป็นไปตามข้อก�ำหนดด้านการรายงานของหน่วยงานที่อยู่ระดับสูงขึ้นไป
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บทที่ 4

เครื่องมือและทรัพยากร
Multi-Sectoral Programme on Violence Against Women is
being implemented jointly by the Government of Bangladesh
and Government of Denmark under the Ministry of Women
and Children Affairs (โครงการพหุภาคีว่าด้วยความรุนแรงต่อ
ผูห้ ญิงได้มกี ารด�ำเนินการร่วมกันโดยรัฐบาลประเทศบังคลาเทศ
และรัฐบาลประเทศเดนมาร์กภายใต้กระทรวงกิจกรรมสตรีและ
เด็ก) http://www. mspvaw.gov.bd
The “Duluth Model” is an ever evolving way of thinking about
how a community works together to end domestic violence.
The Dulth Model. Since the early 1980s, Duluth—a small
community in northern Minnesota—has been an innovator
of ways to hold batterers accountable and keep victims safe.
(“โมเดลดูลุธ” คือวิธีที่วิวัฒนาการมาตลอดในด้านความคิด
เกี่ยวกับการท�ำงานร่วมกันของชุมชนเพื่อยุติความรุนแรงใน
ครอบครัว หรือทีเ่ รียกว่า โมเดลดูลธุ นับตัง้ แต่ตน้ ทศวรรษ 1980
ดูลุธ – ชุมชนเล็กๆ ทางเหนือของรัฐมินเนโซต้า – กลายเป็น
ผู้คิดค้นวิธีการท�ำให้คนที่ชอบทุบตีท�ำร้ายร่างกาย (batterers)
ต้องยอมรับผิดและวิธีช่วยให้ผู้ถูกละเมิดเกิดความปลอดภัย)
http:// www.theduluthmodel.org

National Policy Framework Management Of Sexual Offence
Matters (การบริหารจัดการกรอบนโยบายระดับชาติว่าด้วย
คดีที่เกี่ยวกับการกระท�ำผิดทางเพศ), Department of Justice
and Constitutional Development, Pretoria, South Africa.
http://www.justice.gov.za/vg/sxo/2012-draftNPF.pdf
Programming Module on Coordinated Responses
(forthcoming) – Virtual Knowledge Centre to End Violence
Against Women and Girls (หลักสูตรการจัดท�ำโครงการว่า
ด้วยการตอบสนองแบบร่วมมือกัน (ก�ำลังจัดท�ำ) – ศูนย์ความ
รู ้ เ สมื อ นจริ ง เพื่ อ ยุ ติ ค วามรุ น แรงต่ อ ผู ้ ห ญิ ง และเด็ ก หญิ ง ),
www.endevawnow.org (available January 2016)
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เอกสารฉบับภาษาไทยของชุดคูม่ อื บริการจ�ำเป็นพืน้ ฐานส�ำหรับผูห้ ญิงและเด็กหญิงทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากความรุนแรงนี้ ได้รบั การ
สนับสนุนจากองค์การเพื่อการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ และเพิ่มพลังของผู้หญิงแห่งสหประชาชาติ (UN Women) และ
องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ภายใต้โครงการปลอดภัยและยุติธรรม: ท�ำให้สิทธิและโอกาสของแรงงานข้ามชาติหญิงใน
ภูมิภาคอาเซียนเป็นจริง ที่ได้รับการสนับสนุนจากสหภาพยุโรปอันเป็นส่วนหนึ่งของสปอตไลท์อินนิชิเอทีฟ เพื่อขจัดความรุนแรง
ต่อเด็กหญิงและผู้หญิง

หมวดที่ 6

แนวทาง
การน�ำไปปฏิบัติ

ชุดบริการจ�ำเป็น (The Essential Services Package) ประกอบด้วยหมวดความรู้ทั้งหมด 6 หมวด
หมวดที่ 1
ภาพรวมและ
บทแนะน�ำ

หมวดที่ 2
สุขภาพ

หมวดที่ 3
งานยุติธรรมและ
กิจการต�ำรวจ

หมวดที่ 4
บริการทางสังคม

หมวดที่ 5
การประสานงาน
และการบริหารการ
ประสานงาน

หมวดที่ 6
แนวทาง
การน�ำไปปฏิบัติ

บทที่ 1 :
บทน�ำและชุดบริการ
ที่จ�ำเป็น

บทที่ 1 :
บทน�ำบริการด้านสุขภาพ
ที่จ�ำเป็น

บทที่ 1 :
บทน�ำบริการด้านงาน
ยุติธรรมและกิจการต�ำรวจ
ที่จ�ำเป็น

บทที่ 1 :
บทน�ำบริการด้านสังคม
ที่จ�ำเป็น

บทที่ 1 :
บทน�ำการประสานงาน
และการปฏิบัติการบริหาร
ที่จ�ำเป็น

บทที่ 1 :
บทน�ำแนวทางการน�ำไป
ปฏิบัติ

บทที่ 2 :
กรอบการด�ำเนินงาน
ส�ำหรับชุดการบริการที่
จ�ำเป็น

บทที่ 2 :
กรอบการด�ำเนินงาน
ส�ำหรับชุดการบริการที่
จ�ำเป็น

บทที่ 2 :
กรอบการด�ำเนินงาน
ส�ำหรับชุดการบริการที่
จ�ำเป็น

บทที่ 2 :
แนวทาง
การน�ำไปปฏิบัติ
ส่วนที่ 1 : สภาพแวดล้อมที่
เอื้ออ�ำนวยต่อการ
น�ำไปปฏิบัติ

1.1 บทน�ำ
1.2 บริบท
1.3 วัตถุประสงค์
และขอบเขต
1.4 ภาษาและ
อภิธานศัพท์

บทที่ 2 :
หลักการร่วม คุณลักษณะ
และ องค์ประกอบพื้นฐาน

1.1 บทน�ำ
1.2 วัตถุประสงค์
และขอบเขต
1.3 ภาษาและ
อภิธานศัพท์

บทที่ 2 :
กรอบการด�ำเนินงาน
ส�ำหรับชุดการบริการที่
จ�ำเป็น

1.1 บทน�ำ
1.2 วัตถุประสงค์
และขอบเขต
1.3 ภาษาและ
อภิธานศัพท์

1.1 บทน�ำ
1.2 วัตถุประสงค์
และขอบเขต
1.3 ภาษาและ
อภิธานศัพท์

1.1 บทน�ำ
1.2 วัตถุประสงค์
และขอบเขต
1.3 ภาษาและ
อภิธานศัพท์

2.1 หลักการ
2.2 คุณลักษณะร่วม
2.1 กรอบการด�ำเนิน 2.1 กรอบการด�ำเนิน 2.1 กรอบการด�ำเนิน 2.1 กรอบการด�ำเนิน
ของบริการที่จ�ำเป็น
งานโดยรวม
งานโดยรวม
งานโดยรวม
งานโดยรวม
ที่มีคุณภาพ
2.2 ลักษณะเฉพาะของ 2.2 ลักษณะเฉพาะของ 2.2 ลักษณะเฉพาะของ
2.3 องค์ประกอบ
กรอบการด�ำเนิน
กรอบการด�ำเนิน
กรอบการด�ำเนิน
พื้นฐาน
งานบริการด้าน
งานบริการด้าน
งานบริการด้าน
สุขภาพที่จ�ำเป็น
ด้านความยุติธรรม
สังคมที่จ�ำเป็น
และกิจการต�ำรวจที่
จ�ำเป็น

บทที่ 3 :
วิธีการใช้เครื่องมือ

3.1 กรอบการด�ำเนิน
งานตามแนวทาง
การบริการที่จ�ำเป็น

บทที่ 4:
เครื่องมือและทรัพยากร

บทที่ 3 :
แนวทางการให้บริการด้าน
สุขภาพที่จ�ำเป็น

บทที่ 4:
เครื่องมือและทรัพยากร

บทที่ 3 :
แนวทางการให้บริการด้าน
งานยุติธรรมและกิจการ
ต�ำรวจที่จ�ำเป็น

บทที่ 3 :
แนวทางการให้บริการด้าน
สังคมที่จ�ำเป็น

บทที่ 4:
เครื่องมือและทรัพยากร

บทที่ 4:
เครื่องมือและทรัพยากร

1.1 บทน�ำ
1.2 บริบท
1.2 วัตถุประสงค์
และขอบเขต
1.4 โครงสร้างโดยรวม
ของแนวทางการน�ำ
ไปปฏิบัติ
1.5 ภาษาและ
อภิธานศัพท์

1. ขอบเขตการตรา
กฎหมายและกรอบ
การด�ำเนินการทาง
กฎหมายที่ครอบคลุม
2. นโยบายและ
แนวปฏิบัติที่
ตระหนักใน
เพศสภาพ
3. ทรัพยากร
และการเงิน
4. การฝึกอบรมและ
พัฒนาศักยภาพ
5. การบริหารจัดการ
การก�ำกับดูแล และ
ส�ำนึกรับผิดชอบ
6. การติดตามและการ
ประเมินผล

บทที่ 3 :
แนวทางประสานงานและ
การปฏิบัติการบริหารที่
จ�ำเป็น

ส่วนที่ 2 :
ขั้นตอนการน�ำไปปฏิบัติ

บทที่ 4:
เครื่องมือและทรัพยากร

ภาคผนวก

3.1 แนวทางการ
ประสานงาน
ระดับประเทศและ
การบริหารการ
ประสานงานด้าน
บริการที่จ�ำเป็น
3.2 แนวทางการ
ประสานงาน
ระดับท้องถิ่นและ
การบริหารการ
ประสานงานด้าน
บริการที่จ�ำเป็น

1. การระบุหน่วยงานที่
รับผิดชอบในการน�ำ
ไปปฏิบัติ
2. การจัดท�ำการ
ประเมิน
3. การพัฒนาและ
ก�ำหนดต้นทุน
แผนการปฏิบัติงาน
4. ติดตามและประเมิน
ผลการน�ำไปปฏิบัติ
5. การทบทวน
กระบวนการและ
ปรับแผนการปฏิบัติ

แนวทางการน�ำไปปฏิบตั นิ เี้ ป็นผลงานส่วนหนึง่ ของคูม่ อื ว่าด้วยชุดบริการทีจ่ ำ� เป็นส�ำหรับผูห้ ญิงและเด็กหญิงทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจาก
ความรุนแรง องค์ประกอบหลักและแนวทางคุณภาพ (Essential Services Package for Women and Girls Subject to Violence: Core
Elements and Quality Guidelines) แนวปฏิบัตินี้เป็นหมวดความรู้เพื่อการปฏิบัติการควบคู่กัน ซึ่งจะช่วยให้ประเทศต่างๆ วางแผน
ในการน�ำไปปฏิบัติตามแนวทางการบริการที่จ�ำเป็นในระดับประเทศ แนวปฏิบัตินี้ยังตั้งใจให้เป็นการขับเคลื่อนแนวทางที่เป็นฐาน
ในการจัดท�ำบริการที่เหมาะกับบริบท และลักษณะเฉพาะของท้องถิ่น แนวปฏิบัตินี้ประกอบด้วยภาคผนวกที่มีรายการตรวจสอบ
(checklists) เครื่องมือสนับสนุนที่เฉพาะเจาะจงไปในแต่ละภาคบริการ คือ ภาคสุขภาพ ภาคยุติธรรมและภาคต�ำรวจ 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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การจัดท�ำแนวปฏิบัติฉบับนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ หากปราศจาก
ความกล้าหาญของผูห้ ญิงจ�ำนวนมากทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากความรุนแรง และได้บอกเล่าประสบการณ์ของตนเอง
และของเหล่านักรณรงค์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง องค์กรผู้หญิงที่กระจายอยู่ทั่วโลก ที่ได้เรียกร้องให้มีการบริการและ
ความช่วยเหลือที่เหมาะสมส�ำหรับผู้หญิงที่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรง
ความพยายามของรัฐบาลประเทศต่างๆ ทีจ่ ะด�ำเนินการเพือ่ ยุตปิ ญ
ั หาความรุนแรงต่อผูห้ ญิง ไม่วา่ จะเป็นการปฏิรปู
กฎหมาย การด�ำเนินการทางนโยบาย และการด�ำเนินโครงการด้านการป้องกันและแก้ไขต่างๆ
ผู้สนับสนุนหลักของโครงการร่วมแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการบริการที่จ�ำเป็นส�ำหรับผู้หญิงและเด็กหญิงที่
ได้รับผลกระทบจากความรุนแรง (UN Joint Programme on Essential Services for Women and Girls Subject
to Violence) ซึ่งได้แก่ รัฐบาลประเทศออสเตรเลียและประเทศสเปน และเขตปกครองตนเองแห่งแคว้นบาสก์
(Autonomous Government of the Basque region)
พันธสัญญาที่ด�ำเนินมาอย่างต่อเนื่องของระบบสหประชาชาติต่อการพัฒนาโครงการและปฏิบัติการต่างๆ เพื่อ
สนองตอบต่อปัญหาความรุนแรงต่อผูห้ ญิง หน่วยงานสหประชาชาติหลายหน่วยงานทีช่ ว่ ยในการพัฒนาแนวทาง
การน�ำไปปฏิบัตินี้ ซึ่งเป็นหมวดความรู้ที่น�ำไปปฏิบัติควบคู่กับ ชุดความรู้ว่าด้วยบริการที่จ�ำเป็นส�ำหรับผู้หญิง
และเด็กหญิงที่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรง องค์ประกอบหลักและแนวทางคุณภาพ (Services Package for
Women and Girls Subject to Violence: Core Elements and Quality Guidelines) ได้สละเวลาและแบ่งปันความ
รู้เพื่อให้แน่ใจว่าเราจะด�ำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีการปรับปรุงการให้บริการแก่ผู้หญิงและเด็กหญิงที่ได้
รับผลกระทบจากความรุนแรง เราขอขอบคุณผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ส�ำหรับพันธกรณีและข้อมูลที่มอบให้
ได้แก่ คุณ Kalliope Mingeirou คุณ Caroline Meenagh และคุณ Tania Farha (UN Women) คุณ Luis Mora และ
คุณ Upala Devi (UNFPA) คุณ Claudia Baroni และคุณ Sven Pfeiffer (UNODC) และคุณ Claudia García-Moreno
และคุณ Avni Amin (WHO) พร้อมทั้งการมีส่วนร่วมและให้ความเห็นจากผู้ร่วมงานจากส่วนงานอื่นๆ ในแผนก
นโยบาย (Policy Division) ของ UN Women ส�ำนักงานใหญ่ คุณ Diego Antoni (UNDP) และ คุณ Kathryn
Robertson (มูลนิธิเอเชีย – The Asia Foundation)
ที่ปรึกษาที่ช่วยในการพัฒนาแนวปฏิบัตินี้ ได้แก่ คุณ Helen Rubenstein รองผู้อ�ำนวยการของ Global Rights for
Women คุณ Eileen Skinnider รองอาวุโส (Senior Associate) จาก International Centre for Criminal Law Reform
and Criminal Justice Policy และ คุณ Cheryl Thomas ผู้อ�ำนวยการบริหารของ Global Rights for Women
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บทที่ 1:

บทน�ำแนวทาง
การน�ำไปปฏิบัติ
1.1

บทน�ำ 
ในปี ค.ศ. 2015 (พ.ศ. 2558) โครงการร่วมระดับสากลแห่ง
สหประชาชาติ ว ่ า ด้ ว ยบริ ก ารที่ จ� ำ เป็ น ส� ำ หรั บ ผู ้ ห ญิ ง และ
เด็กหญิงที่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรง (United Nations
Joint Global Programme on Essential Services for Women
and Girls Subject to Violence หรือ“โครงการระดับสากล (the
Global Programme)” ได้รเิ ริม่ ชุดบริการทีจ่ ำ� เป็นส�ำหรับผูห้ ญิง
และเด็กหญิงทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากความรุนแรง หรือทีเ่ รียกว่า
“ชุ ด บริ ก ารที่ จ� ำ เป็ น (Essential Services Package)” ใน
ฐานะที่เป็นผลงานชิ้นส�ำคัญของโครงการระดับสากล ชุด
บริการที่จ�ำเป็นได้ระบุถึงบริการที่ส�ำคัญที่จะต้องจัดให้โดย
หน่วยงานด้านสุขภาพ ด้านบริการสังคม ด้านงานยุติธรรม
และงานต� ำ รวจ รวมไปจนถึ ง แนวทางคุ ณ ภาพส� ำ หรั บ
องค์ประกอบหลักของแต่ละบริการที่จ�ำเป็น ชุดบริการยัง
รวมถึงแนวทางการประสานงานด้านบริการที่จ�ำเป็น และ
การบริ ห ารกระบวนการและกลไกในการประสานงาน
วัตถุประสงค์ของแนวทางการน�ำไปปฏิบัติชุดนี้ก็เพื่อช่วยใน
การน�ำไปใช้เป็นแนวทางโดยรวมของบริการที่จ�ำเป็น
การเผยแพร่ชดุ บริการทีจ่ ำ� เป็นเพือ่ สร้างความตระหนักนัน้ เป็น
สิ่งส�ำคัญซึ่งความรู้เพียงอย่างเดียวไม่อาจประกันได้ว่าบริการ
ที่จ�ำเป็นเหล่านี้จะกลายมาเป็นรูปแบบการปฏิบัติงานประจ�ำวัน

การน�ำชุดบริการทีจ่ ำ� เป็นไปปฏิบตั ใิ ห้มปี ระสิทธิภาพนัน้ จ�ำเป็น
ต้องมีการยอมรับ (buy-in) จากสถาบันภาครัฐ การอบรมผู้ให้
บริการอย่างสม�่ำเสมอในเรื่องแนวปฏิบัติที่ดี ความมีส�ำนึก
รับผิดชอบ การก�ำกับดูแล ความยืดหยุน่ ทีจ่ ะปรับใช้ตามบริบท
พื้นที่ และทุนงบประมาณที่จัดให้เฉพาะ อย่างพอเพียงและ
อย่างยั่งยืน
นอกจากนี้ การน�ำชุดบริการทีจ่ ำ� เป็นไปปฏิบตั ใิ ห้ประสบความ
ส�ำเร็จ ชุดบริการทีจ่ ำ� เป็นต้องมีขอบเขตอ�ำนาจศาลทีส่ อดคล้อง
กับบริบทสังคม กระบวนการนี้จะชี้ว่าบริการที่จ�ำเป็นพื้นฐาน
ถูกมอง ได้รับความเข้าใจ ได้รับการยอมรับอย่างไรในฐานะ
ที่เป็นส่วนหนึ่งของการท�ำงานของรัฐที่จะแก้ไขปัญหาความ
รุนแรงต่อผูห้ ญิงและเด็กหญิง รากฐานของกระบวนการยอมรับ
คือการได้เข้าร่วมและความเป็นผู้น�ำของขององค์กรพัฒนา
เอกชน (NGOs) ที่ท�ำงานด้านสิทธิผู้หญิง
แนวทางการน�ำไปปฏิบัตินี้จะมีการน�ำไปใช้ในช่วงทดสอบ
(pilot phase) ของชุดบริการที่จ�ำเป็นในช่วงปี ค.ศ. 2017-2018
จากนัน้ จะมาการปรับแก้ไขเพือ่ ให้เป็นส่วนหนึง่ ของงานก�ำกับ
ดูแลและเพิม่ ความละเอียด (refinement) ให้กบั โปรแกรมระดับ
สากล (Global Programme)

1.2

บริบท
ความรุนแรงต่อผู้หญิงและต่อเด็กหญิง เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอย่าง
กว้างขวาง เป็นระบบ และซ่อนตัวอยู่ในวัฒนธรรม เลขาธิการ
สหประชาชาติ ระบุว่าเป็นปัญหาที่กระจายไปอย่างแพร่หลาย1
จากการทบทวนระดับสากลโดยองค์การอนามัยโลกในปี ค.ศ.
2013 พบว่า ผู้หญิงร้อยละ 35 ทั่วโลกเคยประสบความรุนแรง
ทางกายและ/หรือทางเพศจากคูค่ รองหรือความรุนแรงทางเพศ
จากคนที่ไม่ใช่คู่ครอง2 ความรุนแรงต่อผู้หญิงเกิดขึ้นในหลาย
1 United Nations (2006) Secretary-General’s In-depth Study on
Violence Against Women (รายงานเชิงลึกของเลขาธิการว่าด้วยปัญหา
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�ำอันตรายและการทารุณจิตใจและอารมณ์ การคุกคาม
ทางเพศ การขลิบหรือตัดอวัยวะเพศหญิง การทารุณกรรมเพราะ
ถูกกล่าวหาว่าใช้เวทมนต์คาถา หรือเป็นแม่มดหมอผี การ
“ฆ่าเพื่อรักษาศักดิ์ศรี” ของผู้หญิง เด็กหญิง และการกระท�ำที่
เรียกกันว่า “การสังหารเพือ่ รักษาเกียรติ” ต่อผูห้ ญิงและเด็กหญิง
แยกปั ญ หาความรุ น แรงต่ อ ผู ้ ห ญิ ง ออกจากการทารุ ณ กรรมทาง
เพศกับเด็ก” หน้า 12) ได้มาจาก http://apps.who. int/iris/bitstre
am/10665/85239/1/9789241564625_eng.pdf.
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และเด็ก การแต่งงานในวัยเด็กหรือการบังคับแต่งงาน การค้าผู้
หญิงและเด็กหญิง การฆ่าทารกเพศหญิง การฆ่าผู้หญิง (femicide) และการกระท�ำอันตรายแบบอืน่ ๆ ค�ำว่า ‘ความรุนแรงต่อ
ผูห้ ญิง’ รวมไปถึงความรุนแรงต่อเด็กหญิง โดยเฉพาะเด็กหญิงที่
น่าจะได้รบั ประโยชน์จากชุดบริการทีจ่ ำ� เป็นส�ำหรับผูห้ ญิงด้วย
ตามที่ได้มีการอ้างถึงในแนวทางนี้
ความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กหญิงก่อผลลัพธ์ที่เป็นอันตราย
และเรื้อรังยาวนานต่อสวัสดิภาพ ภาวะสุขภาพ และความ
ปลอดภัยของผูห้ ญิงและเด็ก รวมไปถึงผลกระทบด้านเศรษฐกิจ
คุณภาพของการศึกษา และก�ำลังการผลิตเพื่อพัฒนาสังคม
และพัฒนาชาติ ปัญหานี้เป็นสิ่งขัดขวางการพัฒนาที่ยั่งยืน
มีพันธสัญญาอย่างกว้างขวางในระดับนานาชาติในช่วงสอง
ทศวรรษที่ผ่านมาที่จะท�ำงานรับมือและป้องกันความรุนแรง
ต่อผู้หญิงและเด็กหญิง การรับรองวาระเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
แห่ง ค.ศ. 2030 (2030 Agenda for Sustainable Development)
และการรวมเอาเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable
Development Goal หรือ SDG) ล�ำดับ 5 เป้าหมายที่ 5.2 เพื่อ
ขจั ด ความรุ น แรงต่ อ ผู ้ ห ญิ ง และเด็ ก หญิ ง ทุ ก รู ป แบบทั้ ง ใน
พื้นที่สาธารณะและในชีวิตส่วนตัว เช่นเดียวกับเป้าหมายอื่นๆ
ของ SDG ที่เกี่ยวโยงกับการยุติความรุนแรงต่อผู้หญิง อย่างไร
ก็ตาม ผู้หญิงและเด็กหญิงมีโอกาสน้อยที่จะเข้าถึงหรือไม่

1.3

สามารถเข้าถึงการสนับสนุนและบริการต่างๆ ที่จะปกป้อง
พวกเธอ ช่วยท�ำให้พวกเธอปลอดภัย และแก้ปัญหาจากผล
กระทบทั้งในระยะสั้นและระยะยาวจากการที่พวกเธอต้อง
เผชิญกับความรุนแรง ดังนั้นความพันธะของรัฐที่จะจัดการ
กับปัญหาความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กหญิงในระดับชาติ
และระดับภูมภิ าคจึงเป็นสิง่ ทีส่ ำ� คัญในการบรรลุเป้าหมายต่างๆ
ภายใต้โครงการระดับโลก (Global Programme)
พั น ธกรณี ใ นระดั บ สากลที่ จะต้ องท� ำ หน้ า ที่ อย่างเต็มก�ำลัง
ความสามารถ (due diligence) ก�ำหนดให้รัฐภาคี (States) ต้อง
จัดท�ำมาตรการที่มีประสิทธิภาพในการป้องกัน ตรวจสอบ
และด�ำเนินคดีกรณีของความรุนแรงต่อผู้หญิง3 ข้อผูกพันนี้
รวมไปถึงการแก้ไขปัญหาความรุนแรงรายกรณี รวมทั้งการ
ตั้งเป้าเพื่อแก้ไขสาเหตุและผลกระทบที่จะตามมาของความ
รุนแรงในระดับโครงสร้าง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้ รัฐต้อง
พัฒนาขอบเขตของกฎหมายและนโยบายที่ครอบคลุมระบบ
ยุ ติ ธ รรมและงานปราบปรามอาชญากรรมที่ ต ระหนั ก ใน
เพศสภาพ บริ ก ารด้ า นสุ ข ภาพอนามั ย และบริ ก ารสั ง คมที่
เพียงพอ กิจกรรมสร้างความตระหนัก และสร้างความเชื่อมั่น
ในมาตรการที่มีคุณภาพ
3 มาตรา 4(c) ปฏิญญาด้วยการขจัดความรุนแรงต่อผู้หญิง (Declaration
on the Elimination of Violence Against Women) ตามมติ A/
RES/48/104 (1993)

เป้าหมายและขอบเขต
เป้าหมายของแนวทางการน�ำไปปฏิบัตินี้คือเป็นการเสนอ
แนวทางทีจ่ ดั ระเบียบมาอย่างดีเพือ่ การวางแผนและเริม่ การน�ำ
ไปปฏิบัติตามชุดบริการที่จ�ำเป็นอย่างเป็นระบบ แนวทางนี้
ส่งเสริมให้รัฐภาคีปรับใช้ ด�ำเนินงาน และสร้างความก้าวหน้า
ให้กับแนวทางคุณภาพในการน�ำเสนอบริการในแต่ละด้าน
แง่มุมต่างๆ ของการน�ำไปปฏิบัติต้องเกิดขึ้นระดับชาติและ
ระดับท้องถิ่น นอกจากนั้นแนวทางนี้ยังน�ำไปใช้กับกลุ่มอื่นได้
ด้วย เช่น หน่วยงานของสหประชาชาติที่ได้พัฒนาโปรแกรม
ระดับโลก (Global Programme) เพือ่ ช่วยก�ำหนดความช่วยเหลือ
ทีจ่ ะจัดให้ประเทศต่างๆ และเพือ่ ก�ำกับดูแล ปรับปรุง และสร้าง
ความยัง่ ยืนให้กบั การผนวกชุดบริการทีจ่ ำ� เป็นไว้เป็นส่วนหนึง่
ของชุมชน ตามความต้องการและเงือ่ นไขของท้องถิน่ เช่นเดียว
กับในระดับประเทศ
แนวทางนี้ก�ำหนดขอบเขตท�ำงานและระบุกิจกรรมหลักที่
จะช่วยให้เกิดการท�ำงานที่ประสบผลส�ำเร็จ แนวทางใช้ได้
กับสถาบันในระดับประเทศที่เป็นผู้ให้บริการที่จ�ำเป็นกับ
ผู้หญิงและเด็กหญิงที่ประสบกับความรุนแรง รวมทั้งงาน
ต� ำ รวจ งานยุ ติ ธ รรม ด้ า นสุ ข ภาพ ด้ า นการบริ ก ารสั ง คม
กลุ่มประสานงาน และองค์การพัฒนาเอกชนที่ท�ำด้านสิทธิ
ผู้หญิง เช่นเดียวกับชุดบริการที่จ�ำเป็น แนวทางนี้มีเป้าหมาย

ในเบื้องแรกเพื่อประเทศที่มีรายได้ต�่ำและรายได้ปานกลาง
อย่างไรก็ตาม อาจมีการน�ำแนวทางนี้ไปใช้และปรับให้เข้ากับ
ประเทศอื่นๆ โดยค�ำนึงถึงวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมที่
แตกต่าง ในด้านงานยุติธรรม งานต�ำรวจ ด้านสุขภาพ งาน
บริการสังคม และการประสานความร่วมมือ
ด้วยความเข้าใจว่าแนวทางด�ำเนินการนี้ได้รับการออกแบบ
ส�ำหรับประเทศที่มีบริบทต่างกันไป และจะน�ำไปใช้กับผู้ ให้
บริการและภาคงานที่หลากหลาย แนวคิดที่ใช้ในนี้จึงมีการ ตีความ
อย่ า งกว้ า งๆ และไม่ ไ ด้ มี ก ารส่ ง เสริ ม แนวทางต้ น แบบใด
เป็นพิเศษ องค์กรของรัฐและองค์กรภาคเอกชนสามารถปรับ
แนวทางที่ ค รอบคลุ ม และมี ก ารประสานงานในหลายภาค
ส่วนนี้ได้ ซึ่งได้พิสูจน์แล้วว่าจะเป็นการตอบสนองต่อปัญหา
ความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กหญิงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มากกว่ า การที่ จ ะด� ำ เนิ น แนวทางอย่ า งใดอย่ า งหนึ่ ง เพี ย ง
อย่างเดียว การน�ำบริการที่จ�ำเป็นไปปฏิบัติให้ประสบความ
ส�ำเร็จจ�ำเป็นต้องมีการปฏิบัติการจากทุกระดับในฝ่ายรัฐบาล
เช่นเดียวกับต้องมีความร่วมมือจากองค์กรภาคประชาสังคม
ส�ำหรับแนวทางชุดนีม้ กี จิ กรรมทีด่ ำ� เนินการได้ทงั้ ในระดับชาติ
และระดับท้องถิ่น
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1.4

โครงสร้างโดยรวมของแนวทางการน�ำไปปฏิบัติ
แนวทางนี้ได้ปรับหลักการท�ำงานแบบสองด้าน (two-pronged
approach) เข้าด้วยกันในการน�ำไปปฏิบตั ติ ามชุดบริการทีจ่ ำ� เป็น
ด้านดังกล่าวนี้ประกอบด้วย 1) สิ่งแวดล้อมที่เอื้ออ�ำนวย และ
2) กระบวนการน�ำไปปฏิบตั ใิ นระดับท้องถิน่ แต่ละด้านต้องพึง่
พิงกันและจะไม่สามารถมีประสิทธิภาพหากขาดการท�ำงานอีก
ด้านหนึง่ ขณะทีข่ นั้ ตอนท�ำงานในสายหนึง่ จะเป็นไปตามล�ำดับ
ตรรกะนิยม (logical sequence) ความซับซ้อนของกระบวนการ
หมายความว่าจะไม่ได้มีเพียงวิธีเดียวที่ถูกในการน�ำไปท�ำงาน
อย่างได้ผล กิจกรรมระหว่างสองด้านอาจจะเกิดขึ้นไปพร้อมๆ
กันหรือเกิดขึน้ สลับกัน กิจกรรมอาจมีการทับซ้อนกันในแต่ละ
ขัน้ ตอนหรือระหว่างขัน้ ตอนทีต่ า่ งกัน ภายในแต่ละขัน้ ตอนอาจ
มีปญ
ั หาหลากหลายทีต่ อ้ งแก้ไข รวมทัง้ ลักษณะเชิงองค์กร การ
จัดสรรทุน และการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน

ส่วนทีห่ นึง่ ของแนวทางนีอ้ ธิบายถึงปัจจัยเอือ้ ประโยชน์ตา่ งๆ ที่
น่าจะมีผลกระทบต่อการท�ำงานและความยัง่ ยืนของการสรรหา
บริการจ�ำเป็นพืน้ ฐาน ขณะทีส่ ว่ นทีส่ องอธิบายถึงวิธกี ารพัฒนา
แผนปฏิบัติการเพื่อการน�ำไปปฏิบัติ ในฐานะที่เป็นเครื่องมือ
สากล แนวทางนี้จะให้ภาพกว้างๆ ของขั้นตอนเบื้องต้นและ
พื้นฐานในการน�ำไปปฏิบัติตามชุดบริการที่จ�ำเป็น แนวทางนี้
ยอมรับว่าต้องมีปฏิบัติการต่อไปในอนาคต ในระดับประเทศ
ซึ่งจะขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมทางกฎหมาย สังคมและเศรษฐกิจ
และศักยภาพระดับสถาบันที่มีอยู่ ตลอดแนวทางคู่มือนี้และ
ในรายการตรวจสอบภาคงานต่างๆ ในภาคผนวกนั้น จะมีการ
เน้นเครื่องมือและแหล่งข้อมูลอื่นๆ ที่จะให้ข้อมูลเพิ่มเติมและ
ขั้นตอนที่มีรายละเอียดมากขึ้นให้พิจารณา

1.5

ภาษาและอภิธานศัพท์
การประสานงาน (Coordination) เป็นองค์ประกอบที่เป็น
ศูนย์กลางของการรับมือกับปัญหาความรุนแรงต่อผู้หญิงและ
เด็กหญิง มาตรฐานสากลก�ำหนดว่าการรับมือกับความรุนแรง
ต่อผู้หญิงและเด็กหญิงนั้นจะต้องครอบคลุมครบวงจร มีความ
เป็นสหวิชาชีพ มีการประสานงานกัน มีความเป็นระบบ และ
มีความยั่งยืน เป็นกระบวนการที่มีรองรับโดยกฎหมายและ
นโยบาย การประสานความร่วมมือเป็นความอุตสาหะของ
ทีมสหวิชาชีพ บุคลากรและสถาบันจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
ทัง้ หมดทีม่ าร่วมกันด�ำเนินงานตามกฎหมาย นโยบาย กฎเกณฑ์
และข้อตกลง และการสื่อสารและความร่วมมือ เพื่อป้องกัน
และรับมือกับความรุนแรงต่อผูห้ ญิงและเด็กหญิง การประสาน
งานในระดับประเทศเกิดขึ้นระหว่างกระทรวงที่มีบทบาท
ในการแก้ไขปัญหาความรุนแรง การประสานงานในระดับ
ท้องถิ่นเกิดขึ้นระหว่างผู้ให้บริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และใน
บางประเทศเกิดขึ้นที่หน่วยงาน (intermediate) ของรัฐบาลซึ่ง
อยู่ระหว่างระดับประเทศและระดับท้องถิ่น การประสานงาน
เกิดขึ้นระหว่างหน่วยงานรัฐในระดับต่างๆ
บริการทีจ่ ำ� เป็น (Essential Services) เป็นการรวมเอาชุดบริการ
หลักๆ ที่ให้บริการโดยภาคสาธารณสุข ภาคบริการสังคม ภาค
งานต�ำรวจและกระบวนการยุติธรรม อย่างน้อยที่สุด บริการ
เหล่านี้จะต้องรักษาสิทธิ รักษาความปลอดภัย และให้ความ
เป็นอยู่ที่ดีแก่ผู้หญิงและเด็กซึ่งประสบกับความรุนแรงด้วย
เหตุแห่งเพศ
ความรุนแรงด้วยเหตุแห่งเพศ (Gender based violence) คือ
“การกระท�ำรุนแรงใดๆ ต่อผู้หญิงเพียงเพราะเธอเป็นผู้หญิง
หรือเป็นการกระท�ำทีส่ ง่ ผลกระทบต่อผูห้ ญิงอย่างไม่เท่าเทียม”
(CEDAW ข้อเสนอแนะทั่วไป ข้อ 19 ย่อหน้า 6)

นโยบายและการปฏิบัติที่ตระหนักในเพศสภาพ (Genderresponsive policies and practices) หมายถึงนโยบายและ
การปฏิบัติที่ค�ำนึงถึงบทบาททางสังคมของชายและหญิงที่
แตกต่ า งกั น ที่ ท� ำ ให้ ผู ้ ห ญิ ง และผู ้ ช ายมี สิ่ ง จ� ำ เป็ น ในชี วิ ต ที่
แตกต่างกันด้วย (Kabeer N. Gender-aware policy and planning:
a social relations perspective. (นโยบายและการวางแผนที่
ตระหนักในเพศสภาพ มุมมองด้านความสัมพันธ์เชิงสังคม) ใน
Macdonald M, ed. Gender planning in development agencies:
meeting the challenge (การวางแผนทางเพศสภาพในหน่วย
งานพัฒนา การเผชิญกับความท้าทาย). Oxford, Oxfam, 1994.)
ระบบสุ ข ภาพ (Health system) หมายถึ ง (1) กิ จ กรรม
ทุกประการที่เป็นไปเพื่อส่งเสริม ฟื้นฟู ดูแลรักษาสุขภาพ
(2) บุคคล สถาบัน และทรัพยากรที่จัดหามาตามนโยบายที่วาง
ไว้ เพื่อฟื้นฟูสุขภาพของประชากรที่ระบบเหล่านี้มุ่งให้บริการ
(WHO, Health System Strengthening: Glossary.)
การน�ำไปปฏิบัติ (Implementation) หมายถึงแผนและการจัด
กิจกรรมที่ระบุไว้ในแนวทางต่างๆ ในบริการจ�ำเป็นพื้นฐาน
แต่ละชนิด ในลักษณะที่ยั่งยืนและมีประสิทธิภาพเพื่อตอบ
สนองต่อความต้องการของผูห้ ญิงและเด็กหญิงทีป่ ระสบความ
รุนแรง รวมทั้งการน�ำผู้กระผิดมารับโทษ
โครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) หมายถึงโครงสร้าง
พื้นฐานและสาธารณูปโภคต่างๆ ด้านกายภาพและด้านองค์กร
ในแง่ของโปรแกรมระดับโลก (Global Programme) และ
แนวทาง (Guide) ชุดนี้ รวมถึงสาธารณูปโภค เครือ่ งมือ สถาบัน
การศึกษา บริการทางเทคโนโลยี และการสนับสนุนด้านองค์กร
และด้านการเงิน
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ระบบความยุติธรรม/กระบวนการยุติธรรม (Justice system)
ตามเป้าหมายของแนวทาง (Guide) นี้ หมายถึง กระบวนการ
ยุติธรรมที่เป็นทางการที่อยู่ในความรับผิดชอบของรัฐและ
หน่วยงานในสังกัด ระบบเหล่านี้รวมถึงกฎหมายที่รัฐบาล
รับรอง และสถาบันต่างๆ เช่น ฝ่ายต�ำรวจ ฝ่ายอัยการ ฝ่ายศาล
ยุติธรรม ฝ่ายงานราชทัณฑ์ (เช่น งานภาคทัณฑ์และทัณฑ์บน
probation and parole) และทัณฑสถาน ซึ่งมีหน้าที่บังคับใช้
กฎหมายของรัฐและมีหน้าทีบ่ ริหารงานลงโทษผูท้ ลี่ ะเมิดกฎหมาย
เส้นทางในกระบวนการยุติธรรม (Justice continuum) รวม
ไปถึงการที่ผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรงเข้าสู่ระบบ
ไปจนถึงคดีสิ้นสุด เส้นทางของผู้หญิงแต่ละคนจะต่างกันไป
ตามสิ่งที่เธอต้องการ เธออาจมองหาทางเลือกในการขอความ
เป็นธรรม นับตั้งแต่การแจ้งความหรือการร้องเรียนเพื่อให้มี
การสอบสวนทางอาญาและมีการด�ำเนินคดี หรือเธออาจมอง
หาความคุม้ ครอง และ/หรือ ฟ้องร้องทางแพ่ง อันได้แก่ ค�ำสัง่ ขอ
คุม้ ครองทางแพ่ง (civil protection order) การฟ้องหย่าและการ
ขออ�ำนาจปกครองบุตร และ/หรือ การฟ้องขอค่าชดเชยต่อความ
เสียหายต่อส่วนตัวหรือความเสียหายอืน่ ๆ รวมทัง้ จากกลไกทาง
ปกครองของรัฐ เฉพาะช่วงหนึ่งๆ หรือตลอดช่วงเวลาทั้งหมด
การตอบสนองแบบพหุ ภ าคี (Multi-sectoral response)
หมายถึงกลุ่มของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ตกลงท�ำงานร่วมกันใน
ลักษณะประสานความร่วมมือเพือ่ ร่วมแก้ไขปัญหาความรุนแรง
ต่อผู้หญิงและเด็กหญิงในชุมชน ทีมงานเหล่านี้มีปรัชญาการ
ท�ำงานที่มีผู้เสียหายเป็นศูนย์กลาง และปรับเอามาตรฐานสิทธิ
มนุษยชนมาใช้ในการประกันความปลอดภัยของผู้เสียหาย
และการน�ำผู้กระท�ำผิดมารับโทษ พวกเขาและเธอมุ่งท�ำงาน
ตอบสนองอย่างมีประสิทธิภาพส�ำหรับเคสแต่ละเคส และอาจ
มีส่วนในการก�ำหนดนโยบายด้วย
บริการทางสังคม (Social Service) หมายถึงบริการที่มุ่งรับมือ
กับความรุนแรงต่อผูห้ ญิงและเด็กหญิง และมุง่ เน้นอย่างเฉพาะ
เจาะจงที่ผู้เสียหายหรือผู้รอดชีวิตจากความรุนแรง บริการทาง
สังคมนั้นเป็นสิ่งที่จะหลีกเลี่ยงไม่ได้ในการช่วยผู้หญิงให้ฟื้น
สภาพจากความรุนแรง ในการเสริมศักยภาพให้กับผู้หญิงและ
ในการป้องกันไม่ให้เกิดความรุนแรงซ�ำ้ อีก และในบางกรณี จะ
ท�ำงานร่วมกับบางภาคส่วนของสังคมและชุมชนเพื่อเปลี่ยน
ทัศนคติ การรับรู้เรื่องความรุนแรง บริการเหล่านี้ให้ค�ำปรึกษา
แนะน�ำทางจิตใจอารมณ์สังคม ความช่วยเหลือทางการเงิน
ข้อมูลภาวะวิกฤติ และให้ค�ำปรึกษา ที่พักที่ปลอดภัย บริการ
ทางกฎหมายและทนายความ ช่วยเหลือด้านการจ้างงานและ
อื่นๆ แก่ผู้หญิงและเด็กหญิงที่ประสบความรุนแรง
ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย (Stakeholders) คือรัฐบาลและองค์กรภาค
ประชาสังคม และหน่วยงานที่มีบทบาทในการรับมือกับความ
รุนแรงต่อผูห้ ญิงและเด็กหญิงในทุกระดับของรัฐบาลและภาค
ประชาสังคม ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส�ำคัญนั้นรวมถึงผู้เสียหาย

และตัวแทนของพวกเธอ ภาคบริการสังคม ภาคสาธารณสุข
ผู้ให้ความช่วยเหลือด้านค่าใช้จ่ายทางกฎหมาย เจ้าพนักงาน
ต�ำรวจ เจ้าพนักงานอัยการ ผู้พิพากษา หน่วยงานคุ้มครองเด็ก
และภาคการศึกษา เป็นต้น
ทฤษฎีว่าด้วยการเปลี่ยนแปลง (Theory of change) หมายถึง
รูปแบบวิธีการเฉพาะส�ำหรับการวางแผน การมีส่วนร่วม และ
การประเมินผลที่ใช้ในงานภาคการกุศล (philanthropy) ไม่
แสวงผลก�ำไร และงานของรัฐ เพื่อส่งเสริมการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคม ทฤษฎีว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงให้นิยามเป้าหมาย
ต่างๆ ในระยะยาวก่อนและจะมองย้อนกลับว่ามีเงื่อนไขก่อน
หน้า (preconditions) ทีจ่ ำ� เป็นอะไรอยูแ่ ล้วบ้าง (P. Brest (2010).
“The Power of Theories of Change (พลังของทฤษฎีวา่ ด้วยการ
เปลี่ยนแปลง)”. Stanford Social Innovation Review. Spring.)
ผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรง (Victim / survivor)
หมายถึงผู้หญิงและเด็กหญิงที่ประสบหรือก�ำลังประสบความ
รุนแรงด้วยเหตุแห่งเพศ
หลักการทีผ่ เู้ สียหาย/ผูร้ อดชีวติ จากความรุนแรงเป็นศูนย์กลาง
(Victim/survivor-centred approach) หมายถึงแนวทางที่มี
สิทธิมนุษยชนเป็นฐานซึง่ สิทธิและความต้องการของผูเ้ สียหาย/
ผูร้ อดชีวติ จากความรุนแรงมาเป็นอันดับแรกและยิง่ กว่าสิง่ อืน่
ใด ผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรงมีสิทธิที่จะ
· ได้รับการปฏิบัติอย่างมีศักดิ์ศรีและด้วยความเคารพ แทนที่
ทัศนคติที่เป็นการต�ำหนิว่าเป็นเหยื่อ
· เลือกเส้นทางที่จะจัดการกับความรุนแรงแทนที่ความรู้สึก
ว่าตนเองไม่มีพลก�ำลังที่จะต่อสู้
· ได้รับความเป็นส่วนตัวและมีการรักษาความลับให้ แทนที่
จะถูกน�ำไปเปิดเผย
· ไม่ถูกเลือกปฏิบัติแทนที่จะถูกแบ่งแยกโดยเพศ อายุ เชื้อ
ชาติ / ชาติ พั น ธุ ์ ความสามารถ ความโน้ ม เอี ย งทางเพศ
สถานภาพติดเชื้อ HIV หรือลักษณะอื่นใด
· ได้รับข้อมูลข่าวสารที่ครบถ้วนเพื่อประกอบการตัดสินใจ
ด้วยตัวเอง แทนที่จะมีคนชี้น�ำว่าต้องท�ำอย่างไร
(UN Women Virtual Knowledge Centre to End Violence
against Women and Girls (ศูนย์ความรูเ้ สมือนจริงเพือ่ ยุตคิ วาม
รุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กหญิง))
ความรุนแรงต่อผูห้ ญิง (Violence against women หรือ VAW)
หมายถึง “การกระท�ำรุนแรงใดใดอันมาจากเหตุแห่งเพศทีม่ ผี ล
หรือน่าจะท�ำให้มผี ลให้เกิดความบาดเจ็บหรือความทุกข์ทรมาน
ทางร่างกาย ทางเพศ และทางจิตใจต่อผูห้ ญิง รวมถึงการข่มขูว่ า่
จะท�ำการใดๆ การบังคับขูเ่ ข็ญหรือการบังคับให้ไร้ซงึ่ อิสรภาพ
ไม่วา่ จะเกิดในทีส่ าธารณะหรือเกิดในชีวติ ส่วนตัว (ปฏิญญาว่า
ด้วยการขจัดความรุนแรงต่อผู้หญิง มาตรา 1)
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แนวทางส�ำหรับ
การน�ำไปปฏิบัติ
ส่วนที่ 1: สภาพแวดล้อมที่เอื้ออ�ำนวยต่อการน�ำไปปฏิบัติ
ส�ำหรับการใช้ชดุ บริการทีจ่ ำ� เป็นเพือ่ จัดบริการประจ�ำให้กบั ผูห้ ญิงและเด็กหญิงทุกคนทีป่ ระสบกับความรุนแรงนัน้ จ�ำเป็น
ต้องมีสภาพแวดล้อมที่เอื้ออ�ำนวยต่อการน�ำไปปฏิบัตใิ ห้ได้ผล รัฐภาคีและสถาบันภายใต้รัฐจ�ำเป็นต้องจัดการกับอุปสรรค
ทางโครงสร้างในระดับสถาบัน และหาองค์ประกอบที่จะส่งเสริมให้เกิดสิ่งแวดล้อมที่เอื้ออ�ำนวย เช่น กฎหมาย นโยบาย
งบประมาณ ผู้ให้บริการที่มีศักยภาพ ผู้ร้องขอบริการที่ได้รับข้อมูลอย่างดี และการควบคุมคุณภาพ แนวทาง (Guide)
ในส่วนแรกนี้จะทบทวนปัจจัยพื้นฐานในการส่งเสริมบริการจ�ำเป็นพื้นฐานและการน�ำส่งบริการอย่างมีคุณภาพสูงสุด
1. การบัญญัติกฎหมายและขอบเขตของกฎหมายที่ครอบคลุม
ก. ท�ำความเข้าใจปัจจัยที่เอื้ออ�ำนวย
การสนับสนุนให้มีการสร้างกรอบการบัญญัติกฎหมายที่ครบ
วงจรมีความส�ำคัญต่อความยั่งยืนและความน่าเชื่อถือของ
บริการจ�ำเป็นพืน้ ฐานในระยะยาว ตัวบทกฎหมายต่างๆ จะเป็น
รากฐานทางกฎหมายและการพิจารณาคดีของศาลในคดีสำ� หรับ
ผู้หญิงและเด็กหญิงที่จะเรียกร้องสิทธิในด้านสุขภาพ บริการ
ทางสังคม บริการในงานยุติธรรม งานต�ำรวจ และท�ำการแก้ไข
เยียวยาให้พวกเธอกลับมามีสภาพเหมือนเดิม หากมีคนปฏิเสธที่
จะให้บริการจ�ำเป็นพืน้ ฐานเหล่านีแ้ ก่พวกเธอ หรือบอกปัด หรือ
บอกเลื่อนอย่างไม่มีเหตุผล หรือละเลยไม่จัดหาให้ การบัญญัติ
กฎหมายและขอบเขตของกฎหมายที่ครอบคลุมครบถ้วนเรื่อง
ความรุนแรงต่อผู้หญิงจะต้องมีการหนุนด้วยตัวบทกฎหมายที่
รับรองความเท่าเทียมทางเพศในการสมรส การหย่าร้าง สิทธิ
ในทรัพย์สินและการปกครองบุตร
ข. กลยุทธ์ที่เสนอแนะ
1. ส่งเสริมและบูรณาการหลักความเท่าเทียมกันทางเพศ การ
ไม่เลือกปฏิบัติ และการส่งเสริมศักยภาพของผู้หญิงใน
กฎหมายทุกฉบับ
2. ประกันว่าตัวบทกฎหมายทั้งหลายมีฐานมาจากหลักสิทธิ
มนุษยชน ที่มีแนวทางที่ค�ำนึงถึงผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจาก
ความรุนแรงเป็นศูนย์กลาง และประกันว่าผู้กระท�ำผิดมี
ความพร้อมรับผิด
3. ครอบคลุมความรุนแรงต่อผูห้ ญิงในทุกรูปแบบ โดยใช้นยิ าม
อย่างกว้างที่เป็นไปตามมาตรฐานสิทธิมนุษยชนโดย

4.
5.
6.

7.

ก. ขอบเขตของกฎหมายอาญาที่ก�ำหนดให้ความรุนแรง
ต่อผู้หญิงนั้นเป็นการกระท�ำผิดทางอาญา ทุกรูปแบบ
สะท้อนความเป็นจริงของความรุนแรงที่ผู้หญิงต้อง
เผชิญ รวมทัง้ การเป็นความผิดทางอาญาเมือ่ มีการละเมิด
ค�ำสั่งคุ้มครองทางแพ่ง
ข. ขอบเขตของกฎหมายอาญา แพ่ ง ครอบครั ว และ
ปกครองทีป่ ระกันประสิทธิภาพในการปกป้อง คุม้ ครอง
ฟ้องร้อง ลงโทษ และก�ำหนดให้มีการชดเชยค่าเสียหาย
(redress and reparations) รวมทัง้ ค�ำสัง่ คุม้ ครองทางแพ่ง
(civil protection order)
ตอบสนองและระบุถึงสาเหตุ หลักของความรุนแรงต่อ
ผูห้ ญิง โดยเฉพาะอย่างยิง่ ความไม่เท่าเทียมกันระหว่างหญิง
และชายอันมีพื้นฐานมาจากประวัติศาสตร์
ก�ำหนดความรับผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับสถาบันเพื่อให้
บริการที่มีการประสานงานและบูรณาการ และก�ำหนด
อาณัติที่ชัดเจนส�ำหรับสถาบันที่ให้บริการ
พิจารณาบทบัญญัติทางกฎหมายเป็นการเฉพาะส�ำหรับ
หน่วยที่เชี่ยวชาญเป็นพิเศษ การฝึกอบรม หน่วยที่มีหน้าที่
ควบคุมดูแล และกลไกการก�ำกับดูแล และทุม่ เทให้แก่กลไก
ด้านการระดมทุน
จัดกระบวนการปฏิรปู กฎหมายซึง่ รวมเอาการปรึกษาหารือ
ที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส ในเรื่อง
ก. การส่งเสริมให้มีการหารือในวงกว้างกับหน่วยงานและ
ภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งองค์กรส�ำหรับ
ผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรง
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ข. ส่ ง เสริ ม การใช้ ง านวิ จั ย ที่ ใ ช้ ห ลั ก ฐานเชิ ง ประจั ก ษ์
(evidence-based research) เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนให้
กับการปฏิรูปกฎหมาย

8. พัฒนาแผนการกระจายข้อมูล/รณรงค์ความรู้ทางกฎหมายเพื่อ
ให้ผหู้ ญิงได้ตระหนักในสิทธิของตัวเองในด้านกฎหมาย บริการ
ต่างๆ ทีม่ อี ยู่ และการแก้ไขเยียวยาความเสียหาย (remedies)

แหล่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์
√ UN Women, Handbook for Legislation on Violence against Women (คู่มือส�ำหรับบัญญัติกฎหมายเรื่องความรุนแรงต่อผู้หญิง) 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�ำหรับปฏิบัติการ แผนการน�ำไปปฏิบัติส�ำหรับกระบวนการยุติธรรม
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�ำความเข้าใจปัจจัยที่เอื้ออ�ำนวย (enabling factor)
นโยบายและแนวปฏิบัติที่ตอบสนองต่อประเด็นเพศสภาพ
นั้นตระหนักในความไม่เท่าเทียมกันเชิงประวัติศาสตร์ของ
ผู้หญิงและผู้ชายและมุ่งที่จะขจัดความไม่เท่าเทียมของผู้หญิง
และผู้ชาย นโยบายและแนวปฏิบัติที่ตอบโจทย์เพศสภาพนี้
เป็นสิ่งจ�ำเป็นอย่างยิ่งที่จะท�ำให้เกิดการจัดท�ำบริการจ�ำเป็น
พื้นฐานที่มีคุณภาพตามมาตรฐานในแต่ละภาคงานและในการ
ประสานงานซึ่งกันและกัน นโยบายและแนวปฏิบัติต่างๆ ยังมี
ส่วนช่วยจัดการกับอุปสรรคทางสังคม วัฒนธรรมเชิงสถาบัน
และโครงสร้างการปฏิบัติงานที่มีธรรมเนียมปฏิบัติอันไม่เอื้อ
ต่อการจัดส่งบริการที่มีคุณภาพ
ข. กลยุทธ์ที่เสนอแนะ
1. ประกันให้มีขอบเขตนโยบายที่รอบด้าน ครอบคลุมระดับ
ต่างๆ เช่น ระดับชาติ ระดับพหุภาค ระดับเฉพาะภาคและ
ระดับสถาบัน
2. หลอมรวมความเข้าใจร่วมกันต่อเรือ่ งความรุนแรงต่อผูห้ ญิง
ซึ่งค�ำนึงถึงผู้เสียหาย/ผู้เสียหายเป็นศูนย์กลาง โดยมีความรู้

3.

4.
5.
6.

เรือ่ งหลักสิทธิมนุษยชนและความจ�ำเป็นในความพร้อมรับ
ผิดของผู้กระท�ำผิด
ก�ำหนดปัจจัยทางสถาบันอย่างชัดเจน เช่น เจ้าหน้าที่ รูป
แบบพิธีการและวัฒนธรรมองค์กร รวมทั้งความสัมพันธ์
ระหว่างองค์กรที่จ�ำเป็นในการสร้างความร่วมมือและการ
ประสานงาน
สอดแทรกนโยบายด้านปัญหาความรุนแรงต่อผู้หญิงใน
ขอบเขตข้อผูกพันทางนโยบายระดับกว้าง ด้านการส่งเสริม
ความเท่าเทียมกันทางเพศและสิทธิมนุษยชน
สอดแทรกนโยบายระดับภาคส่วนและด้านการประสาน
งานไว้ในแผนนโยบายและปฏิบตั กิ ารแห่งชาติเพือ่ ขจัดความ
รุนแรงต่อผู้หญิง
พัฒนาข้อผูกพันทางนโยบาย โดย
ก. สื่อสารเรื่องนโยบายให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด
ข. พิ จ ารณาสร้ า งแรงจู ง ใจในการระดมความร่ ว มมื อ
ระหว่างหน่วยงานต่างๆ
ค. ระบุบทบาทหลักของผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความ
รุนแรง และนักกฎหมายของพวกเธอ

แหล่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์
√ UN Women, Handbook for National Action Plans on Violence against Women (คู่มือส�ำหรับแผนปฏิบัติการระดับชาติเรื่องความ
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�ำหรับปฏิบัติการ แผนการน�ำไป
ปฏิบัติส�ำหรับระบบ/กระบวนการยุติธรรมทางอาญาเพื่อป้องกันและรับมือกับความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กหญิง บทที่ C1 นโยบาย
ระเบียบพิธีการ แนวทาง และข้อก�ำหนดในการปฏิบัติ) 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

ข. กลยุทธ์ที่เสนอแนะ

ก. ท�ำความเข้าใจปัจจัยที่เอื้ออ�ำนวย

1. ส่งเสริมและสอดแทรกหลักการวางแผนงานและงบประมาณ
ทีต่ อบสนองด้านเพศสภาพ เพือ่ จะให้แผนและนโยบายแห่ง
ชาติทั้งยุคตอบโจทย์ความต้องการของผู้หญิงและเด็กหญิง
2. เน้นการมีส่วนร่วมที่เข้มแข็งของประชาสังคมและนัก
รณรงค์ด้านเพศสภาพในกระบวนการวางแผนนโยบาย
และงบประมาณ โดยถือเป็นตัวกลางเพื่อการเรียนรู้ความ
ต้องการของผู้หญิงและเด็กหญิง และจัดหาทางให้กลุ่ม
เหล่านี้ได้มีส่วนในการออกแบบกฎหมาย นโยบายและ
งบประมาณทีจ่ ะมีผลต่อชีวติ ของกลุม่ เป้าหมายในทางบวก
3. เข้าใจผลกระทบของระบบบริหารจัดการด้านการเงินของ
รัฐและนโยบายงบประมาณประจ�ำปีที่มีต่อความเท่าเทียม
กันทางเพศ
4. จัดสรรทรัพยากรการเงินอย่างพอเพียงและยัง่ ยืนเพือ่ ท�ำงาน
แก้ไขและรับมือกับปัญหาความรุนแรงต่อสตรี
5. ประกันให้มีบริการและโครงสร้างพื้นฐานที่เพียงพอและ
เหมาะสมที่เข้าถึงได้ มีพร้อมใช้งาน และปรับให้เหมาะกับ
ผู้หญิงและเด็กหญิงทุกคนที่อาศัยอยู่ในรัฐภาคี รวมทั้งใน
เขตชนบทและเขตที่อยู่ห่างไกล
6. พิจารณาจัดเวทีที่มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่หลากหลาย หรือ
หน่วยสหวิชาชีพเพื่อออกแบบกลยุทธ์อันเป็นองค์รวม
ที่เข้าใจความเท่าเทียมกันทางเพศและการสร้างพลังของ
ผู้หญิงในทุกส่วนงานของรัฐภาคี

เพือ่ สร้างความเชือ่ มัน่ ว่าบริการทีจ่ ำ� เป็นจะตอบสนองต่อผูห้ ญิง
และเด็กหญิงได้อย่างมีประสิทธิภาพ แผนงานและนโยบาย
ทั้งหลายที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อรับมือกับปัญหาความ
รุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กหญิงจ�ำเป็นต้องมีการรองรับโดย
ทรั พ ยากรด้ า นเงิ น ทุ น ซึ่ ง จะสร้ า งสิ่ ง แวดล้ อ มที่ ป ลอดภั ย
จากความรุนแรงด้วยเหตุแห่งเพศ นอกจากนั้น นโยบายและ
แผนงานเหล่านีย้ งั ต้องอยูใ่ นหลักการพืน้ ฐานในระบบแห่งชาติ
ทีอ่ ำ� นวยการประสานความร่วมมือในด้านกลยุทธ์ระหว่างภาค
งานต่างๆ เพื่อสร้างความคืบหน้าให้กับความเท่าเทียมกันทาง
เพศ และการเพิ่มศักยภาพให้ผู้หญิง – มิใช่เพียงท�ำให้พวกเธอ
ปลอดภัยจากความรุนแรงเท่านั้น ปัจจัยหนึ่งที่มีความส�ำคัญ
เฉพาะคือ การวิเคราะห์ระบบบริการจัดการการเงินของรัฐใน
ระดับชาติ และวิธกี ารเชือ่ มระบบเข้ากับเป้าหมายเฉพาะทีอ่ ยูใ่ น
กฎหมายและนโยบายแห่งชาติวา่ ด้วยการปัญหาความรุนแรงต่อ
ผู้หญิงและเด็กหญิงเพื่อจะโยงไปยังทรัพยากรด้านทุนที่จ�ำเป็น
ต้องได้รับ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและด�ำรงความก้าวหน้าไว้
อย่างมีประสิทธิภาพ

แหล่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์
√ Budlender, Debbie (2006) Gender Responsive Budgeting and Women’s Reproductive Rights: A Resource Pack (การท�ำงบประมาณ
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�ำหรับผู้ปฏิบัติงานเพื่อท�ำความเข้าใจต่อการท�ำงบประมาณที่ตอบสนองด้านเพศสภาพและน�ำไปปฏิบัติให้ได้ผล) 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�ำเร็จ เรื่องความเท่าเทียมกันทางเพศและสิทธิผู้หญิง: ความส�ำคัญเร่งด่วนในยุคหลัง 2015 ขอบเขตการ
ท�ำงาน หาได้ที่ http://gender-financing.unwomen.org/en/resources/f/i/n/financing-the-unfinished-business-of-gender-equality-andwomens-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�ำหรับการก�ำหนดต้นทุนชุดสหวิชาชีพเพื่อให้บริการตอบสนองส�ำหรับผู้หญิงและเด็กหญิงที่ประสบกับความรุนแรง) หาได้ที่
http://www.endvawnow.org/uploads/browser/files/costing_manual_vaw_unwomen_sea_2013.pdf
√ UN Women (2015) Handbook on Costing Gender Equality (คู่มือส�ำหรับการจัดท�ำต้นทุนของความเท่าเทียมกันทางเพศ) 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�ำความเข้าใจปัจจัยที่เอื้ออ�ำนวย
เป็นเรื่องปกติที่การน�ำเสนอการให้บริการจ�ำเป็นพื้นฐานให้ถึง
มือผู้รับบริการในความรับผิดชอบของสถาบันต่างๆ ในการให้
บริการเหล่านีจ้ ะต้องมีบรรยากาศทางองค์กรทีส่ ง่ เสริมให้มกี าร
จัดบริการได้ การอบรมและพัฒนาศักยภาพเป็นการประกันให้
หน่วยงานในภาคต่างๆ และกลไกการประสานความร่วมมือมี
ศักยภาพและสมรรถนะในการน�ำเสนอบริการทีม่ คี ณ
ุ ภาพ และ
ผูม้ หี น้าทีใ่ ห้บริการก็มคี ณ
ุ สมบัตทิ จี่ ำ� เป็นในการท�ำตามบทบาท
หน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมา
ข. กลยุทธ์ที่เสนอแนะ
1. ก�ำหนดมาตรฐานการปฏิบัติในสถานที่ท�ำงาน รวมทั้ง
คุณสมบัติที่จ�ำเป็นของผู้ให้บริการในแง่ของความรู้และ
ทักษะ
2. เพิม่ ความหลากหลายในทีท่ ำ� งาน รวมถึงเรือ่ งของเพศสภาพ
ความเป็นชาติพันธุ์ และภาษา

3. จั ด ท� ำ นโยบายที่ ส ่ ง เสริ ม ความเท่ า เที ย มกั น ทางเพศใน
สถาบั น ที่ รั บ ผิ ด ชอบเรื่ อ งการให้ บ ริ ก ารจ� ำ เป็ น พื้ น ฐาน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับผู้มีอ�ำนาจตัดสินใจในระดับ
สูง รวมทั้งมาตรการในการจัดจ้าง รักษาไว้ และส่งเสริม
ผู้หญิงอยู่ในต�ำแหน่งอย่างสมดุลในกรณีที่ไม่มีผู้หญิงอยู่
ในต�ำแหน่ง
4. ตั้งมาตรฐานในการอบรมผู้ให้บริการโดยใช้แนวปฏิบัติที่
ดีในแต่ละภาคส่วนและในเรื่องการประสานความร่วมมือ
ไปจนถึงการสร้างภาคีกับองค์กรด้านผู้หญิงและการอบรม
ข้ามหน่วยงาน
5. ให้โอกาสกับผู้ให้บริการในระดับต่างๆ ในงานอาชีพของ
พวกเธอและเขา (จากเริ่มเข้างาน รับการอบรมต่อเนื่อง
เลือ่ นขัน้ เลือ่ นต�ำแหน่ง แลกเปลีย่ นในระดับเพือ่ นร่วมงาน)
เพื่อสร้างทักษะและความเชี่ยวชาญ และประกันว่าความรู้
และทักษะของพวกเธอและเขาจะทันสมัยอยู่เสมอ
6. ส่งเสริมความช�ำนาญเฉพาะทางและทีมงานที่มีความเป็น
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�ำหรับปฏิบัติการ แผนการน�ำไปปฏิบัติส�ำหรับระบบ
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�ำหรับการตอบสนองทางนโยบายที่ได้ผลใน
การแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อสตรี) ภาษาอังกฤษ, ภาษาสเปน, ภาษาฝรั่งเศส
√ UNODC, Training Curriculum on Effective Police Responses to Violence against Women (หลักสูตรการอบรมด้านงานต�ำรวจที่ได้ผล
ในการแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อผู้หญิง) ภาษาอังกฤษ, ภาษาสเปน, ภาษาฝรั่งเศส
√ UNODC, Handbook on Effective Prosecution Responses to Violence against Women and Girls (คู่มือส�ำหรับการฟ้องร้องที่ได้ผลใน
กรณีความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กหญิง) ภาษาอังกฤษ

5. การบริหาร การก�ำกับดูแล และความพร้อมรับผิด
ก ท�ำความเข้าใจปัจจัยที่เอื้ออ�ำนวย
ส�ำหรับรัฐภาคีในการท�ำหน้าที่ให้บริการที่จ�ำเป็นที่มีคุณภาพ
แผนการน�ำไปปฏิบัติควรจะมีการจัดระบบ ควบคุมดูแล และ
รั บ ผิ ด ชอบอย่ า งสะท้ อ นมิ ติ ท างเพศ ในการท� ำ หน้ า ที่ ท าง
การเมื อ ง เศรษฐกิ จ และการปกครอง รั ฐ ภาคี จ� ำ เป็ น ต้ อ ง
ยอมรับว่าชีวิตของผู้หญิงถูกก�ำหนดโดยเงื่อนไขที่ฝังรากลึก
และเป็นระบบด้วยค่านิยมทางสังคมและโครงสร้างเชิงอ�ำนาจ
กลไก กระบวนการและสถาบันต่างๆ ที่ประชาชนและกลุ่ม
ต่างๆ สามารถแสดงออกซึ่งความสนใจและเรียกร้องสิทธิ
ของตนจะต้องเป็นสิ่งที่ผู้หญิงเข้าถึงได้ และออกแบบมาเพื่อ

ให้ประกันความเท่าเทียมกันทางเพศ พร้อมทั้งส่งเสริมการ
สร้างศักยภาพของผู้หญิง เช่นเดียวกับที่กลไก กระบวนการ
และสถาบันเหล่านี้จะไม่ยอมทนต่อความรุนแรงต่อผู้หญิง
หรือเพิ่มจ�ำนวนผู้จะต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ หรือท�ำให้
ผู้หญิงซึ่งผ่านความรุนแรงมาต้องกลายเป็นผู้เสียหายซ�้ำซ้อน
ประกันว่าการจัดระบบ การควบคุมและความพร้อมรับผิดที่
ตอบสนองต่อมิติทางเพศจะมีส่วนท�ำให้ชุดคู่มือบริการจ�ำเป็น
พืน้ ฐานได้รบั การยอมรับในความชอบธรรมโดยสังคม โดยผูใ้ ห้
บริการและโดยผู้ใช้บริการ
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ข. กลยุทธ์ที่เสนอแนะ
1. ส่งเสริมโครงสร้างการจัดระบบที่มีส่วนในการสร้างความ
มั่นใจให้กับผู้หญิงในด้านกลไก กระบวนการและสถาบัน
โดยช่วยเอื้อให้พวกเธอได้มีส่วนร่วม และด้วยการแก้ไข
อุปสรรคทางด้านบทบาทหญิงชายที่ป้องกันไม่ให้พวกเธอ
ได้เข้าร่วม
2. พัฒนาโอกาสและศักยภาพของผู้หญิงให้สามารถสร้าง
อิทธิพลในวง กว้างในโครงสร้างทางการเมือง สังคม และ
การปกครองในลักษณะที่จะช่วยประกันให้เกิดความเท่า
เทียมกันทางเพศและการเข้าถึงของผู้หญิง รวมทั้งการ
ท�ำงานกับกลุ่มผู้หญิงและกลุ่มเคลื่อนไหวทางสังคมต่างๆ
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้หญิงทั้งในสถาบันของรัฐ
(การเมืองด้านนิตบิ ญ
ั ญัติ (legislative politics) ศาลยุตธิ รรม
หน่วยงานทางปกครอง และกองทัพ) และในสถาบันประชา
สังคม (กลุ่มเคลื่อนไหว กลุ่มต่างๆ องค์กรพัฒนาเอกชน)

4. สร้างเสริมกลไกการควบคุมดูแลทีม่ อี ยูแ่ ล้ว (เช่น ภายในและ
ภายนอก) ที่จะบูรณาการอ�ำนาจหน้าที่ให้ครอบคลุมเรื่อง
ความเท่าเทียมกันทางเพศและยุติความรุนแรงต่อผู้หญิง
5. ส่งเสริมให้มีกลไกสร้างความรับผิดตามขอบเขตหน้าที่
อย่ า งกว้ า งขวางทั้ ง ภายในและระหว่ า งแต่ ล ะภาคส่ ว น
โดยรวมกลไกร้องเรียนของผู้เสียหาย การก�ำกับดูแลโดย
หน่วยอิสระ และ/หรือ ประชาสังคม
6. เสริ ม สร้ า งกลไกความพร้ อ มรั บ ผิ ด ตามขอบเขตหน้ า ที่
โดยใช้ส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการออกแบบ
น�ำไปปฏิบัติและประเมินผลบริการเหล่านี้

แหล่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์
√ UN Women, Virtual Knowledge Centre to End Violence against Women (ศูนย์ความรู้เสมือนจริงเพื่อยุติความรุนแรงต่อผู้หญิง) ใน
การท�ำหน้าที่ตามอ�ำนาจทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม รัฐภาคีจ�ำเป็นต้องยอมรับว่าชีวิตของผู้หญิงเป็นอย่างไร 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�ำความเข้าใจปัจจัยที่เอื้ออ�ำนวย
การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องด้วยการก�ำกับดูแลและประเมินผล
อย่างสม�่ำเสมอโดยภาคส่วนต่างๆ เป็นเรื่องจ�ำเป็นส�ำหรับการ
ให้บริการที่มีคุณภาพเพื่อผู้หญิงและเด็กหญิงที่ประสบกับ
ความรุนแรง การก�ำกับดูแลและการประเมินเป็นขัน้ ตอนส�ำคัญ
ของกระบวนการท�ำงาน ซึ่งจะมีการอภิปรายในรายละเอียดใน
ส่วนต่อไป ในฐานะที่เป็นปัจจัยเอื้ออย่างหนึ่ง การก�ำกับดูและ
การประเมินผลอ้างถึงระบบต่างๆ ที่มีอยู่ในระดับท้องถิ่นและ
ระดับชาติ เพือ่ ประกันว่าระบบทีม่ อี ยูแ่ ล้วเหล่านีจ้ ะส่งเสริมการ

ก�ำกับดูแลและการน�ำไปปฏิบตั ไิ ด้อย่างมีประสิทธิภาพ ข้อมูลที่
เชือ่ ถือได้และครบถ้วนในรูปแบบทีจ่ ะน�ำไปใช้เป็นมาตรวัดและ
ส่งเสริมการให้บริการทีม่ คี ณ
ุ ภาพ กรณีนห้ี มายความว่าจะต้องมี
การรวบรวมและวิเคราะห์สถิตทิ มี่ กี ารแจกแจงทางเพศและอายุ
ในการใช้ก�ำหนดนโยบาย งบประมาณ และตัวบทกฎหมายที่มี
หลักฐานประจักษ์ ส�ำหรับการน�ำส่งบริการที่มีประสิทธิภาพ
เพื่อความเท่าเทียมกันทางเพศ
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ข. กลยุทธ์ที่เสนอแนะ
1. ก�ำหนดมาตรฐานส�ำหรับการก�ำกับดูแลและประเมินผลที่
ตอบสนองต่อมิตทิ างเพศ รวมทัง้ ตัวชีว้ ดั การรวบรวมข้อมูล
การวิเคราะห์และการรายงาน วิธีการวิจัย ตารางเก็บข้อมูล
และรายงาน รวมทั้งข้อมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ
2. พัฒนาแนวทางและโครงสร้างในระดับประเทศเพือ่ ส่งเสริม
การก�ำกับดูแลที่ค�ำนึงถึงมิติทางเพศเพื่อการจัดบริการใน
ระดับท้องถิ่น
3. แก้ไขกลไกการเก็บข้อมูลงานปกครองที่มีอยู่เพื่อให้มีการ
ตรวจตามการให้บริการจ�ำเป็นพืน้ ฐานและการเข้าถึงบริการ
ทีม่ งุ่ หมายยุตกิ ารกระท�ำรุนแรงต่อผูห้ ญิง รวมทัง้ เพือ่ บันทึก
ผลลัพธ์/ผลที่เกิดจากการให้บริการเหล่านี้ด้วย

4. สร้างกลไกที่จะส่งผลที่ได้จากการก�ำกับดูและการประเมิน
ผลการน�ำไปปฏิบัติให้บริการจ�ำเป็นพื้นฐานเป็นข้อเสนอ
แนะส� ำ หรั บ ปรั บ ปรุ ง ปั จ จั ย เอื้ อ อื่ น ๆ เช่ น การปฏิ รู ป
กฎหมายและการพัฒนานโยบาย
5. รับรองว่าผลจากการก�ำกับดูแลและการประเมินจะเข้าถึงได้
ในวงกว้าง มีการแจกแจงลักษณะต่าง ๆ (เช่น อายุ ชาติพนั ธุ์
ถิ่นอาศัย และข้อมูลอื่นตามแต่ตกลงกันในบริบท) และ
ป้องกันความลับของผู้เสียหายผู้รอดชีวิตจากความรุนแรง
ไปพร้อมกัน
6. รับรองให้มสี มดุลทางเพศสภาพในกลไกการเก็บข้อมูลจาก
ภายนอก การก�ำกับดูแล 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�ำหรับการก�ำกับดูแลและประเมินผลการน�ำไปปฏิบัติเพื่อปกป้อง
ผู้หญิงจากความรุนแรงทางเพศ) หาได้ที่ http://www.endvawnow.org/uploads/browser/files/resource_tool_for_monitoring_ evaluation_of_pwdva_lawyers_collective.pdf
√ Shelah S. Bloom. (2008) Violence Against Women and Girls: A Compendium of Monitoring and Evaluation Indicators (ความ
รุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กหญิง บทคัดย่อส�ำหรับตัวชี้วัดการก�ำกับดูและและการประเมินผล) หาได้ที่ www.cpc.unc.edu/measure/publications/pdf/ms-08-30.pdf
√ OHCHR (2012) Human Rights Indicators: A Guide to Measurement and Implementation (ตัวชี้วัดด้านสิทธิมนุษยชน แนวทางส�ำหรับ
ตรวจวัดและน�ำไปปฏิบัติ) หาได้ที่ http://www.ohchr.org/ Documents/Publications/Human_rights_indicators_en.pdf
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ส่วนที่ 2: กระบวนการน�ำไปปฏิบัติ
เมื่อมีปัจจัยเอื้ออยู่แล้ว กระบวนการจัดการบริการที่จ�ำเป็นส�ำหรับผู้หญิงและเด็กหญิงที่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรง
ก็สามารถน�ำไปน�ำไปปฏิบัติได้จริงในระดับท้องถิ่นที่ผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรงสามารถเข้าถึงบริการได้ แม้ว่า
อาจมีเพียงกลุ่มผู้ให้บริการเฉพาะหรือมีบริการที่จ�ำเป็นชุดเดียว การให้บริการก็ยังมีประสิทธิภาพได้มากขึ้นไปอีกเมื่อ
มีการประสานงานกันจากหลายภาคส่วนเพื่อรับมือกับปัญหาความรุนแรง นอกเหนือจากผู้ให้บริการที่จ�ำเป็นแล้ว การ
ตอบสนองอย่างมีการประสานงานอาจรวมเอาผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ อีกด้วย กระบวนการน�ำไปปฏิบัติไม่ใช่เพียงจะท�ำ
ครั้งเดียวเพื่อสร้างบริการจ�ำเป็นพื้นฐาน แต่ส่วนต่างๆ ในกระบวนการนั้นจะด�ำเนินไปอย่างต่อเนื่องหรือเป็นระยะๆ ตาม
ที่เหตุการณ์ก�ำหนดให้เป็น เพื่อให้มั่นใจว่าการบริการจะท�ำให้ผู้หญิงทั้งหลายปลอดภัยและผู้กระท�ำผิดถูกน�ำตัวมารับโทษ
1. การระบุหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อน�ำไปปฏิบัติ
ก. ท�ำความเข้าใจปัจจัยส�ำหรับการน�ำไปปฏิบัติให้ได้ผล

ข. กลยุทธ์ที่เสนอแนะ

การน�ำบริการที่จ�ำเป็นไปปฏิบัติจะเป็นต้องเกิดจากการสรรหา
หน่วยงานเฉพาะที่จะรับผิดชอบต่อการให้บริการต่างๆ ใน
ลักษณะที่จะช่วยแก้ปัญหาความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็ก
หญิงอย่างได้ผล หน่วยงานนี้อาจจะเป็นหน่วยงานประสานที่
แยกเดีย่ ว หรือเป็นสังกัดงานหนึง่ ๆ ในหน่วยงานทีเ่ ข้าร่วมก็ได้
สิ่งที่ส�ำคัญก็คือหน่วยงานนี้จะมีหน้าที่รับผิดชอบในการน�ำ
ส่วนงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดมาผนวกเข้าด้วยกัน ขณะที่การ
ประสานความร่วมมือบางอย่างอาจเกิดอย่างไม่เป็นทางการตาม
ความสัมพันธ์ทมี่ ตี อ่ กัน การท�ำงานรับมือกับปัญหาจะยัง่ ยืนได้
ก็ต้องมีข้อตกลงร่วมกันที่เป็นทางการ ที่ก�ำหนดบทบาทและ
ความพร้อมรับผิดตามขอบเขตหน้าที่ของผู้มีส่วนแต่ละฝ่าย
ในการน�ำบริการที่จ�ำเป็นไปปฏิบัติ

1. รูปแบบการจัดรวมหน่วยงานน�ำไปปฏิบตั ทิ นี่ า่ จะเป็นไปได้
ก. ภาคีจากหลายภาคส่วนที่มีผู้ปฏิบัติงานด้านบริการที่
จ�ำเป็นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ
ข. สั ด ส่ ว นที่ ส มดุ ล ระหว่ า งข้ า ราชการและเจ้ า หน้ า ที่
องค์การประชาสังคม
ค. องค์ ก รพั ฒ นาเอกชน/ตั ว แทน (ทางกฎหมาย) ของ
ผูเ้ สียหาย/ผูร้ อดชีวติ จากความรุนแรงควรมีบทบาทหลัก
เพราะองค์กรทีท่ ำ� งานด้านสิทธิผหู้ ญิงมักจะเป็นจุดผ่าน
ทาง (entry point) ของผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความ
รุนแรงและยังท�ำงานร่วมกับพวกเธอในการแก้ไขปัญหา
ความรุนแรง ดังนั้น องค์กรเหล่านี้จึงอยู่ในต�ำแหน่ง
ที่ดีที่สุด ไม่เพียงแต่จะเข้าใจผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจาก
ความรุนแรงเท่านัน้ แต่ยงั สามารถน�ำความต้องการของ
พวกเธอไปบอกเล่าให้หน่วยงานให้บริการอื่นๆ พร้อม
ทั้ ง ส่ ง เสริ ม การท� ำ งานรั บ มื อ กั บ ความรุ น แรงอย่ า ง
ครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ
ง. หน่ ว ยงานกลางที่ รั บ ผิ ด ชอบการน� ำ ไปปฏิ บั ติ (เช่ น
ศูนย์ช่วยเหลือเบ็ดเสร็จครบวงจร) หรือแต่ละภาคส่วน
ท�ำกิจกรรมของตนอย่างเป็นเอกเทศและมีกลุ่มที่แยก
ต่างหากเพื่อท�ำเรื่องประสานความร่วมมือ
จ. อาจมีหน่วยงานใหม่ๆ เกิดขึ้นเพื่อประสานงานด้าน
การท�ำโครงการระหว่างผู้ให้บริการต่างๆ และผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง หรือกับหน่วยงานที่มีอยู่แล้ว (เช่น องค์กร
พัฒนาด้านสิทธิสตรี) อาจจะรับผิดชอบในการประสาน
ความร่วมมือ

หน่ ว ยงานที่ น� ำ ไปปฏิ บั ติ จ ะเป็ น ผู ้ รั บ ผิ ด ชอบในการแนะ
แนวทางการให้ บ ริ ก ารที่ จ� ำ เป็ น เป็ น ผู ้ ตั้ ง เป้ า หมายและ
วัตถุประสงค์ส�ำหรับการให้บริการ และคอยดูให้แต่ละภาค
ส่ ว นรั บ ผิ ด ชอบในขอบเขตหน้ า ที่ ข องตน เพื่ อ ประกั น ว่ า
จะมีการท�ำตามแนวทางที่วางไว้ส�ำหรับบริการแต่ละอย่าง
นอกจากนี้ หน่วยงานน�ำไปปฏิบัติจะท�ำงานโดยมีทรัพยากร
ที่เหมาะสมพร้อมอยู่ และจะคอยแก้ไขอุปสรรคที่เกิดขึ้นให้
ถูกต้องตามความจ�ำเป็น หน่วยงานนี้จะอ�ำนวยความสะดวก
ด้านความร่วมมือ การประสานงาน และการร่วมแรงร่วมใจกัน
ระหว่างผูใ้ ห้บริการทีจ่ ำ� เป็นของภาคส่วนต่างๆ และกับผูม้ สี ว่ น
ได้ส่วนเสีย และรับรองว่าจะมีการรับฟังเสียงของประชากร
ที่เปราะบางและอยู่ชายขอบ
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2. สมาชิกของหน่วยที่น�ำไปปฏิบัติควรแบ่งปันหลักการที่มี
ผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรงเป็นศูนย์กลาง และ
ปรับใช้มาตรฐานสิทธิมนุษยชนส�ำหรับความปลอดภัย
ของผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรง และน�ำผู้กระท�ำ
ผิดมารับโทษ
3. สมาชิกของหน่วยงานทีน่ ำ� ไปปฏิบตั คิ วรท�ำบันทึกข้อตกลง
ที่เห็นร่วมกันเรื่องปรัชญา เป้าหมาย และวัตถุประสงค์4

การท�ำงานที่มีผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรงเป็น
ศูนย์กลาง (victim/survivor-centered) ข้อตกลงควรประกอบ
ด้วยความเข้าใจร่วมกันต่อความรุนแรงต่อผู้หญิง และ
มาตรฐานและความคาดหวังอันโปร่งใสที่ภาคีทุกฝ่ายต่าง
มีต่อกันและกัน

4 หน่วยงานน�ำไปปฏิบัติอาจจะต้องปรับใช้วัตถุประสงค์แบบ SMART
กล่าวคือ
· Specific (ความเฉพาะ) – เป้าหมายเพื่อการปรับปรุงเฉพาะจุด
· Measurable (ตรวจวัดผลได้) – ตัวชี้วัดทางปริมาณหรืออย่างน้อยก็
บอกได้ว่ามีความก้าวหน้าเกิดขึ้น

· Assignable (มอบหมายได้) – ระบุว่าใครจะท�ำหน้าที่นี้
· Realistic (เป็นจริงได้) – ระบุวา่ ผลแบบใดทีม่ คี วามน่าจะเกิดขึน้ จริง
ได้ หากได้รับทรัพยากรตามที่ก�ำหนด
· Time-related (สอดคล้ อ งกั บ เวลา) – ระบุ ว ่ า เมื่ อ ไรผลลั พ ธ์ ท่ี
คาดหมายจะเกิดขึ้น

2. การท�ำการประเมิน
ก. ท�ำความเข้าใจปัจจัยส�ำหรับการน�ำไปปฏิบัติให้ได้ผล
การน�ำบริการจ�ำเป็นพื้นฐานไปปฏิบัติเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของผู้หญิงและเด็กหญิงที่ประสบกับความรุนแรง
นั้น ความส�ำคัญคือการประเมินงานที่ผ่านมาเพื่อให้เกิดองค์
ความรู้ต่อสถานการณ์ที่เป็นอยู่ และค้นหาช่องว่างในบริการ
ต่ า งๆ เช่ น เดี ย วกั บ ค้ น หาปั จ จั ย ที่ ท� ำ ให้ เ กิ ด สิ่ ง แวดล้ อ มที่
เอื้ออ�ำนวย มีความจ�ำเป็นที่ต้องรู้ว่าอะไรคือความต้องการ
ศักยภาพที่มีอยู่ในการสนองความต้องการเหล่านั้น มีความ
ต้องการอะไรที่ยังไม่ได้รับค�ำตอบ และการจัดท�ำเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์เพื่อให้ตอบต่อความต้องการเหล่านั้น
ข. กลยุทธ์ที่เสนอแนะ5
1. หารือกับผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้ที่ไม่ได้อยู่ในหน่วยที่น�ำไป
ปฏิบัติ
2. ตรวจดูว่ามีปัจจัยที่เอื้ออ�ำนวยอยู่แล้วหรือไม่
3. ค้นหาหน่วยงาน บทบาทและขอบเขตหน้าที่ของรัฐที่มี
อยู่แล้ว
4. ค้นหาผู้ให้บริการภาคประชาสังคมที่มีศักยภาพ

5 ทรั พ ยากรที่ มี ป ระโยชน์ แ ละน� ำ มาใช้ ไ ด้ ใ นการประเมิ น ได้ ก็ คื อ
“เครื่องมือส�ำหรับประเมินมิติทางเพศในกระบวนการยุติธรรมทาง
อาญา” (Gender in the Criminal Justice System Assessment Tool)
ซึง่ เป็นส่วนหนึง่ ของชุดเครือ่ งมือประเมินความยุตธิ รรมทางอาญาของ
หน่วยงาน UNODC

5. ตรวจสอบปริมาณและคุณภาพของบริการจ�ำเป็นพื้นฐาน
ที่มีอยู6่
6. ตรวจดูว่ามีทรัพยากรอะไรที่จ�ำเป็นต้องใช้และมีอยู่แล้ว
7. วิเคราะห์และระบุชอ่ งว่าง ตรวจดูวา่ มีความต้องการบริการ
ใหม่ๆ บริการเพิม่ เติม หรือบริการทีต่ อ้ งปรับปรุงบ้างหรือไม่
8. ประเมิ น ความรู ้ ข องผู ้ เ สี ย หาย/ผู ้ ร อดชี วิ ต จากความ
รุ น แรงเกี่ ย วกั บ สิ ท ธิ ข องพวกเธอต่ อ การเข้ า รั บ บริ ก าร
ประสบการณ์ทเี่ คยได้รบั และศักยภาพในการร้องขอบริการ
9. ประเมินความต้องการใช้บริการทีม่ าจากฐานทางภูมศิ าสตร์
ของชุมชน
6 การให้บริการที่จ�ำเป็นและปฏิบัติการอย่างทั่วถึงนั้นต้องมีปัจจัยหลัก
ดังต่อไปนี้
· การพร้อมใช้งาน (Availability)
· การเข้าถึงได้ทุกที่ (Accessibility)
· การปรับให้เหมาะ (Adaptability)
· ความเหมาะสมสอดคล้อง (Appropriateness)
· ความปลอดภัยมาเป็นอันดับแรก (Prioritize safety)
· ความยินยอมภายหลังการได้รับการบอกกล่าวให้รับทราบ
ผลกระทบและการรักษาความลับ (Informed consent and
confidentiality)
· การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง
ในการออกแบบ การน�ำไปปฏิบัติ และประเมินผลงานบริการต่างๆ
· การจัดเก็บข้อมูลและการบริการจัดการสารสนเทศ
· การเชื่อมโยงกับภาคงานและหน่วยงานอื่นๆ โดยผ่านการประสาน
ความร่วมมือ
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3. การพัฒนาและก�ำหนดต้นทุนแผนการน�ำไปปฏิบัติ
ก. ท�ำความเข้าใจปัจจัยด้านการน�ำไปปฏิบัติ
การพัฒนา การก�ำหนดต้นทุน และการปฏิบัติตามแผนน�ำไป
ปฏิบัติเป็นหัวใจของกระบวนการท�ำงาน ผลที่เกิดควรจะเป็น
บริการทีจ่ ำ� เป็นทีเ่ พียงพอและมีพร้อมเสมอ โดยเกิดแนวปฏิบตั ิ
ทีด่ ใี นการตอบสนองต่อความต้องการของผูห้ ญิงและเด็กหญิง
ที่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรง
ข. กลยุทธ์ที่เสนอแนะ
1. ปรับเป้าหมายและวัตถุประสงค์ให้ชัดเจน
2. ก�ำหนดภารกิจ ขอบเขตเวลา บทบาท และหน้าทีร่ บั ผิดชอบ
อย่างชัดเจน
3. สร้ า งกระบวนการส� ำ หรั บ แก้ ไ ขข้ อ ขั ด แย้ ง ในระหว่ า ง
หน่วยงานที่ประสานความร่วมมือกัน
4. ก�ำหนดความต้องการด้านเงินทุน แหล่งทุกที่มีอยู่ และ
สมัครรับทุนเหล่านั้น

5. ค้นหาโครงสร้างพื้นฐานที่ต้องการและวิธีที่จะน�ำมาใช้
6. ระบุทรัพยากรมนุษย์ รวมทั้งการอบรมที่จ�ำเป็นส�ำหรับ
ผู้ให้บริการและวิธีการจัดหา และ/หรือ อบรมผู้ให้บริการ
ที่ต้องการ
7. ให้ความส�ำคัญเบือ้ งต้นกับการจัดบริการตามความต้องการ
ของชุมชนเชิงประจักษ์
8. สร้างแผนน�ำไปปฏิบัติอย่างละเอียดโดยใช้องค์ประกอบที่
ก�ำหนดไว้ส�ำหรับแต่ละภาคส่วนที่เกี่ยวข้องดังปรากฏใน
ภาคผนวก
9. แจกแผนการน�ำไปปฏิบัติให้กับผู้จัดบริการและกลุ่มอื่นๆ
ตามความเหมาะสม
10. ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการและจัดสรรทรัพยากรต่างๆ
กับผู้จัดบริการที่น�ำไปปฏิบัติตามแผนที่ก�ำหนด
11. ส่งเสริมการประสานความร่วมมือกันระหว่างผู้จัดบริการ
12. สร้างความตระหนักให้กบั สังคมเรือ่ งบริการทีจ่ ำ� เป็นทีม่ อี ยู่
และการเข้าถึงบริการเหล่านั้น

4. การติดตามและการประเมินผลการน�ำไปปฏิบัติ
ก. ท�ำความเข้าใจปัจจัยเพื่อการน�ำไปปฏิบัติ
การติดตามและการประเมินผลเป็นสิ่งจ�ำเป็นเพื่อจะแสดง
ถึงความรับผิดตามขอบเขตหน้าที่ ส�ำคัญส�ำหรับการตรวจ
สอบจุดแข็งและจุดอ่อนของบริการที่จัดให้ และวิกฤติในการ
ตรวจสอบช่ อ งว่ า งและความเปลี่ ย นแปลงที่ จ� ำ เป็ น ต้ อ ง
เกิดขึ้น การติดตามและการประเมินผลให้ข้อมูลเพื่อน�ำไป
ขอทุ น สนั บ สนุ น และเพื่ อ น� ำ ไปรณรงค์ ใ ห้ มี ก ารจั ด ท� ำ
บทกฎหมายและนโยบายที่ เ ฉี ย บขาดและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
มากขึ้ น ในการแก้ไ ขปัญ หาความรุน แรงต่อ ผู ้ ห ญิ งและเด็ ก
หญิง การเก็บและรายงานข้อมูลเชิงคุณภาพและปริมาณเป็น
สิ่งส�ำคัญ เช่นเดียวกับการรับรองว่าจะมีการตีความข้อมูล
อย่างถูกต้อง ตัวอย่างเช่น การมีรายงานมากขึ้นเรื่องความ
รุนแรงในครอบครัว ไม่ได้หมายความว่ามีเหตุรุนแรงเพิ่มขึ้น
เสมอไป แต่อาจหมายความว่าผู้เสียหายมีความกล้ามากขึ้น
ที่จะออกมาแจ้งความเอาเรื่องผู้กระท�ำก็ได้
ข กลยุทธ์ที่เสนอแนะ
1. ก�ำหนดเป้าหมายที่เป็นไปได้ทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และ
ระยะยาว

2. ระบุกลไกควบคุมดูแล – ภายใน ภายนอก และกลไกการ
ระงับข้อพิพาทด้านการปฏิบัติงาน (operational grievance
mechanisms)
3. ใช้ ตั ว ชี้ วั ด ด้ า นคุ ณ ภาพและปริ ม าณเพื่ อ ตรวจสอบ
ประสิทธิภาพ
ก. จ�ำนวนงานข้อมูล/รณรงค์ที่จัดขึ้นเพื่อแชร์ข้อมูลเรื่อง
แนวทางและเครื่องมือการให้บริการจ�ำเป็นพื้นฐาน
ข. จ�ำนวนการเยีย่ มชม/ค�ำขอข้อมูลผ่านเว็บไซต์/ชุดเนือ้ หา
ที่พัฒนาขึ้นในโครงการ
ค. จ�ำนวนข้อตกลงเฉพาะเรื่องการประสานความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงาน
ง. จ�ำนวนชุดและหลักสูตรการอบรมทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ หรือปรับ
มาใช้โดยสอดคล้องกับหลักสูตรแม่ส�ำหรับการพัฒนา
ศักยภาพให้กับผู้ให้บริการ
จ. จ� ำ นวนหลั ก สู ต รอบรมและพั ฒ นาศั ก ยภาพที่ ใ ช้
หลักสูตรและชุดเครือ่ งมือส�ำหรับบริการทีจ่ ำ� เป็นและน�ำ
องค์ประกอบหลักของชุดความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติ
4. สอดแทรกข้อมูลพื้นฐานในระบบตรวจวัดต่างๆ
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5. ปรับระบบตรวจวัดความส�ำเร็จของเป้าหมาย ผลลัพธ์ และ
ผลผลิต
6. จัดให้มีการก�ำกับดูแลโดยกลุ่มที่เป็นอิสระ และ/หรือ กลุ่ม
ประชาสังคม
7. การก�ำกับดูแลผลลัพธ์ของบริการทีจ่ ดั ให้และบริการทีไ่ ม่ได้
จัดให้

8. วิเคราะห์และเผยแพร่ข้อมูลการก�ำกับดูแล – จัดท�ำข้อมูล
และผลวิเคราะห์ให้เป็นที่รับทราบในวงกว้าง
9. รายงานข้อมูลที่มีการแจกแจงมาแล้วโดยยังรักษาความลับ
ในส่วนที่จ�ำเป็น

5. ทบทวนวงจรและปรับแผนน�ำไปปฏิบัติ
ก. ท�ำความเข้าใจกับปัจจัยการน�ำไปปฏิบัติ

ข. กลยุทธ์ที่เสนอแนะ

การเรียนรูจ้ ากประสบการณ์ การคิดใหม่ และการวิเคราะห์วา่ มี
การจัดบริการอย่างไรตามสิ่งที่ได้เรียนรู้ ควรเป็นกระบวนการ
ที่ต่อเนื่อง การตอบสนองความต้องการของผู้เสียหาย/ผู้รอด
ชีวิตจากความรุนแรงอย่างได้ผลนั้นขึ้นอยู่กับความสามารถ
ของผู้ให้บริการที่จะพัฒนาศักยภาพของตน โดยใช้ความรู้ที่ได้
มาจากประสบการณ์ท�ำงานฝั่งตน และจากประสบการณ์ของ
ผู้ให้บริการฝ่ายอื่นๆ

1. ระบุขอ้ เสนอแนะส�ำหรับการพัฒนาศักยภาพจกผลลัพธ์การ
ติดตามและประเมินผล
2. ด�ำเนินการตามข้อเสนอแนะ
3. สอดแทรกข้ อ เสนอแนะจากผู ้ เ สี ย หาย/ผู ้ ร อดชี วิ ต จาก
ความรุนแรง และ/หรือ ตัวแทนของพวกเธอเพื่อน�ำไป
เปลี่ยนแปลงและปรับปรุงการให้บริการ
4. จัดอบรมอย่างต่อเนือ่ งส�ำหรับผูใ้ ห้บริการในเรือ่ งพัฒนาการ
ใหม่ๆ และแนวปฏิบัติที่ดีในการให้บริการ
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ภาคผนวก: เครื่องมือสนับสนุนเพื่อการน�ำไปปฏิบัติ
โปรดสังเกตว่าระดับข้อมูลที่ระบุในรายการตรวจสอบ (checklists) ตามภาคส่วนต่างๆ นั้นจะต่างกันไปตามแต่ละเครื่อง
มือที่มีในงานนั้นๆ ส�ำหรับงานสุขภาพ เครื่องมือในการน�ำไปปฏิบัติหลัก คือ คู่มือขององค์การอนามัยโลก “การเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพของระบบสุขภาพส�ำหรับผูห้ ญิงที่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงจากคู่ครองหรือประสบกับความรุนแรง
ทางเพศ: คู่มือส�ำหรับผู้จัดการงานสุขภาพ (Strengthening health systems for women subjected to intimate partner
violence or sexual violence: A health managers manual)” (ก�ำลังจะจัดพิมพ์ โดย WHO) และรายการตรวจสอบจึง
ขึ้นอยู่กับคู่มือฯ ดังกล่าว ส�ำหรับงานยุติธรรมและงานต�ำรวจนั้น ขณะที่กระบวนการยุติธรรมทางอาญายังเป็นจุดเน้น
ของ พิมพ์เขียวเพื่อการปฏิบัติการ: แผนการน�ำไปปฏิบัติส�ำหรับกระบวนการยุติธรรมทางอาญาเพื่อป้องกันและรับมือ
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 ด้วยเหตุนี้ รายการตรวจสอบจึงมีรายละเอียดมากกว่ารายการตรวจสอบของภาคงานที่กล่าวไป
แล้วทั้งสองข้างต้น
ภาคผนวก 1:
รายการตรวจสอบส�ำหรับงานด้านสุขภาพ
ต่อไปนี้คือขั้นตอนส�ำหรับการท�ำงานตามระบบสุขภาพเพื่อ
ออกแบบ วางแผน ก�ำกับดูแล และประเมินการให้บริการเพื่อ
รับมือกับปัญหาความรุนแรงต่อผู้หญิง รายละเอียดต่างๆ ของ
การท�ำงานในแต่ละขั้นตอนจะมีบรรยายโดยละเอียดในคู่มือ
ที่ชื่อว่า “การเสริมสร้างเสริมประสิทธิภาพของระบบสุขภาพ

ส�ำหรับผู้หญิงที่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงจากคู่ครอง
และความรุนแรงทางเพศ: คู่มือส�ำหรับผู้จัดการงานสุขภาพ”
(ก�ำลังจะจัดพิมพ์ โดย WHO) ส�ำหรับส่วนงานสุขภาพในชุด
บริการทีจ่ ำ� เป็นในชุดความรูน้ ถี้ อื ว่าเป็นแนวทางส�ำหรับการน�ำ
ไปปฏิบัติ
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ขั้นตอนการปฏิบัติ
1. 	การให้ค�ำปรึกษาทางกฎหมาย
การวิเคราะห์สถานการณ์ และ
การวางแผน

ข้อพิจารณา
√ ประเมินความพร้อมทางการเมืองของระบบสุขภาพ
√ สร้างความมุ่งมั่นหรือเจตจ�ำนงทางการเมือง
√ จัดท�ำวิเคราะห์สถานการณ์พัฒนาแผนปฏิบัติงาน
√ ปรับปรุงแผนปฏิบัติการ
2. 	ปรับปรุงการให้บริการ
√ ประเมินความพร้อมการให้บริการของระบบสุขภาพ
√ จัดท�ำระเบียบการหรือระเบียบปฏิบัติการมาตรฐาน (standard operating procedures)
ส�ำหรับการจัดท�ำบริการ
√ ระบุรูปแบบการดูแล (models of care) ที่เหมาะสมส�ำหรับระบบบริการ
√ จัดตั้งการประสานความร่วมมือและส่งต่อภายในระบบสุขภาพ
√ น�ำระเบียบปฏิบัติการมาตรฐาน (standard operating procedures) ไปใช้งานจริง
3. 	สร้างเสริมศักยภาพของ
√ ก�ำหนดตัวผู้ให้บริการดูแลด้านสุขภาพที่จ�ำเป็น
บุคลากรที่ท�ำงานด้านสุขภาพ √ อบรมผู้ให้บริการดูแลด้านสุขภาพ
√ ติดตามให้ก�ำลังใจและนิเทศงานเพื่อส่งเสริมผลการท�ำงาน
4. 	สร้างเสริมประสิทธิภาพ
√ จัดอุปกรณ์ในสถานบริการการแพทย์ให้สามารถรับมือได้อย่างเพียงพอ
โครงสร้างพื้นฐานและจัดให้ √ จัดหาผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ที่จ�ำเป็น
มีผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์
พร้อมบริการ
5. 	นโยบาย การบริหาร และ
√ ทบทวน ด�ำเนินการ และรณรงค์ให้มีการเสริมขอบเขตทางกฎหมายให้เข้มแข็งขึ้น
ความพร้อมรับผิด
√ ทบทวนและเสริมความเข้มแข็งให้กับขอบเขตทางนโยบาย
√ จัดท�ำโครงสร้างส�ำหรับการจัดระบบ
√ ด�ำเนินการให้มีการวัดผลความพร้อมรับผิดตามขอบเขตหน้าที่
√ ส่งเสริมความเท่าเทียมกันทางเพศในสถานที่ท�ำงานด้านสุขภาพ
6. 	งบประมาณและการเงิน
√ ตรวจดูปัจจัยหลักของชุดความรู้บริการจ�ำเป็นพื้นฐาน
√ จัดสรรงบประมาณ
√ ประมาณการต้นทุนส�ำหรับการจัดบริการ
√ ลดอุปสรรคด้านการเงินในการเข้าถึงบริการ
7. 	การประสานงานแบบพหุภาคี √ หนุนการร่วมมือที่เข้มแข็งจากภาคงานสุขภาพในกลไกการประสานความร่วมมือแบบพหุภาคี
และการมีส่วนร่วมของชุมชน √ จัดประสานความร่วมมือและระบบส่งต่อระหว่างภาคงานสุขภาพและภาคบริการอื่นๆ
√ สร้างความสัมพันธ์ให้ชุมชนมีส่วนร่วม
8. 	สารสนเทศ การติดตามและ √ การใช้ข้อมูลส�ำหรับการรณรงค์และการวางแผน
การประเมินผล
√ ด�ำเนินการติดตามโครงการ
√ ด�ำเนินการประเมินผล
√ ใช้ข้อมูลในการปรับปรุงบริการ
9. 	เตรียมพร้อมที่จะขยายงาน √ ออกแบบและวางแผนที่จะขยายงานระบบสุขภาพเพื่อรับมือกับความรุนแรงต่อผู้หญิง
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ภาคผนวก 2
รายการตรวจสอบส�ำหรับการพิจารณากระบวนการน�ำไปปฏิบัติในงานยุติธรรมและงานต�ำรวจ
ขั้นตอนการปฏิบัติ

ข้อพิจารณา

1. 	ระบุหน่วยงานเพื่อรับผิดชอบ
ในการน�ำไปปฏิบัติ

√ ค้นหาผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับงานยุติธรรมและงานต�ำรวจเพื่อมาร่วมทีมน�ำไปปฏิบัติแบบพหุภาคีในระดับชาติและ
ระดับท้องถิ่น
√ จัดท�ำหรือเสริมสร้างหน่วยส�ำหรับการน�ำไปปฏิบัติในงานยุติธรรมที่มีการประสานความร่วมมืออย่างดี
√ จัดท�ำหรือเสริมสร้างหน่วยน�ำไปปฏิบัติงานต�ำรวจและยุติธรรมส�ำหรับการควบคุมดูแลการน�ำไปปฏิบัติเฉพาะส่วนในระดับ
สถาบัน
√ เข้าร่วมอย่างแข็งขันในการตอบสนองในการประสานความร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กหญิง รวมทั้ง
ผู้มีส่วนได้เสียจากงานบริการสังคม งานยุติธรรมและงานต�ำรวจ ผู้แทนโดยชอบของผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรง
ภาคการศึกษา และอื่นๆ
√ ในที่กล่าวมาทั้งหมด ต้องสร้างความเชื่อมั่นว่าว่าตัวแทนโดยชอบธรรมของผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรงจะมีบทบาท
ส�ำคัญ
√ พัฒนาความเข้าใจร่วมกันส�ำหรับค�ำว่าความรุนแรง สาเหตุ และวัตถุประสงค์ของการให้บริการ รับรองว่าจะมีการความพยายาม
ที่จะระบุและแก้ปัญหาการต�ำหนิผู้เสียหาย

2. 	จัดท�ำการประเมิน

√ หารือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในงานยุติธรรมและงานต�ำรวจ รวมทั้งผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรง เมื่อเป็นไปได้ โดยท�ำ
ตามค�ำแนะน�ำด้านจริยธรรมและความปลอดภัย
ประเมินปัจจัยเอื้อที่เป็นประโยชน์ที่มีอยู่ ณ ขณะนั้น
√ ระบุหาขอบเขตทางกฎหมายที่มีอยู่ และดูว่ามีช่องว่างและความจ�ำเป็นต้องมีการปฏิรูปกฎหมายอย่างใดหรือไม่เพื่อให้เกิด
ขอบเขตทางกฎหมายที่รอบด้านในการจัดท�ำบริการที่จ�ำเป็นในด้านงานยุติธรรมและงานต�ำรวจที่มีประสิทธิภาพ
ส�ำหรับข้อแนะน�ำ โปรดดูศูนย์ความรู้เสมือนจริงว่าด้วยความรุนแรงต่อผู้หญิง (Virtual Knowledge Centre on EVAW) และ
คู่มือการบัญญัติกฎหมาย (Legislation Hand-book) ขององค์การ UN Women และพิมพ์เขียวเพื่อการปฏิบัติการ (Blueprint for
Action) ขององค์การ UNODC
√ ค้นหานโยบายและแนวปฏิบัติร่วมและเฉพาะด้านงานยุติธรรมที่มีอยู่ ว่ามีนโยบายเฉพาะส�ำหรับแก้ปัญหาความรุนแรงต่อผู้หญิง
หรือไม่ในกระบวนการยุติธรรมและงานต�ำรวจ และนโยบายเหล่านั้น ถ้ามี มีการเชื่อมโยงกับนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับ
ชาติหรือไม่ หรือนโยบายเหล่านี้มีบูรณาการอยู่ในบริการงานยุติธรรมและงานต�ำรวจที่มีอยู่แล้วหรือไม่ ระบุว่ามีระเบียบการและ
ขั้นตอนพิธีการอะไรที่คู่มาด้วยหรือไม่
ส�ำหรับข้อแนะน�ำ ดูที่คู่มือแผนปฏิบัติการระดับชาติ (NAP Handbook) และ ศูนย์ความรู้เสมือนจริงว่าด้วยความรุนแรงต่อ
ผู้หญิง (VKC on EVAW) ของหน่วยงาน UN Women
√ ค้นหาทรัพยากรและแหล่งสนับสนุนด้านการเงินที่มีอยู่ และข้อก�ำหนดทางการเงินขั้นต�่ำเพื่อจัดท�ำบริการเหล่านี้ให้ได้ผล
√ ระบุศักยภาพของคนท�ำงานที่เป็นอยู่และแนวทางการพัฒนาศักยภาพและการอบรมต่างๆ
√ ตรวจหากลไกจัดกระบวนการ ควบคุมดูแล และความพร้อมรับผิดตามขอบเขตหน้าที่ที่มีอยู่
√ ค้นหาความสามารถของกระบวนการยุติธรรมและงานต�ำรวจในการก�ำกับดูแลและประเมินผลการให้บริการ
จัดส�ำรวจบริการจ�ำเป็นพื้นฐานด้านงานยุติธรรมและงานต�ำรวจ ที่มีอยู่ ในแง่ของความพร้อมของบริการ การเข้าถึงได้ง่าย
การตอบสนองต่อปัญหา การปรับให้เหมาะกับบริบท การวิเคราะห์คุณภาพ และการระบุช่องว่าง
ส�ำหรับข้อแนะน�ำในการประเมินด้านเพศสภาพในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา โปรดดูคู่มือการประเมินเพศสภาพ (Gender
Assessment Tool) ของ UNODC รวมทั้งดูที่ ศูนย์ความรู้เสมือนจริงว่าด้วยความรุนแรงต่อผู้หญิง (VKC on EVAW) ของ
UN Women เพื่อจัดประเมินกระบวนการยุติธรรม

3. การพัฒนาและก�ำหนดต้นทุน
แผนการน�ำไปปฏิบัติ

√ พิจารณาเป้าหมายและวัตถุประสงค์ต่างๆ ส�ำหรับงานยุติธรรมและงานต�ำรวจ โดยเน้นที่ความปลอดภัยของผู้เสียหาย/
ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรง ขณะที่ก็สร้างความมั่นใจให้ได้ว่าผู้กระท�ำผิดมีความพร้อมรับผิดในสิ่งที่ตนกระท�ำ
การพิจารณาขอบเขตการบัญญัติกฎหมายและนโยบายเฉพาะที่จะช่วยสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้ออ�ำนวยต่อการจัดบริการจ�ำเป็นพื้นฐาน
ด้านงานยุติธรรมและงานต�ำรวจ
√ ขอบเขตกฎหมายอาญาที่คลอบคลุมและนโยบายที่ระบุอยู่ในพิมพ์เขียวส�ำหรับปฏิบัติการ (Blueprint for Action) ของ UNODC
และยุทธศาสตร์ต้นแบบที่ปรับให้ทันสมัยแล้ว (Updated Model Strategies)
√ ขอบเขตทางกฎหมายแพ่ง ครอบครัวและการปกครองที่ประกันให้มีการปกป้อง คุ้มครอง การตัดสินข้อพิพาท และจัดการ
เยียวยาความเสียหายให้ถูกต้อง ที่เป็นไปตามมาตรฐานสากล
√ ค�ำตัดสินทางกฎหมายแพ่งที่ได้จากกระบวนการไกล่เกลี่ยการสมรส ค�ำตัดสินเรื่องการปกครองบุตร และการพิจารณาคดีเกี่ยวกับ
กฎหมายครอบครัวอื่นๆ อันรวมถึงความรุนแรงในครัวเรือนจะมีการประกันความปลอดภัยและผลประโยชน์ที่ดีที่สุดของเด็กๆ
อย่างพอเพียง และช่วยเสริมและสอดคล้องกับการท�ำงานตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
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√ ความพร้อมของการออกค�ำสั่งคุ้มครองทางแพ่งแบบไต่สวนฝ่ายเดียว (ex parte civil protection orders) (เช่น ค�ำสั่งที่ออกให้โดย
อาศัยค�ำให้การของผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรงเพียงฝ่ายเดียว โดยผู้กระท�ำผิดมีสิทธิคัดค้านในช่วงของการน�ำสืบพยาน
ทางหลักฐาน (evidentiary hearing)
√ บทบัญญัติทางกฎหมายที่เกี่ยวกับกระบวนการปรองดอง (reconciliation) ตามธรรมเนียมประเพณีหรืออย่างไม่เป็นทางการ
ต้องไม่เป็นการเลือกปฏิบัติต่อผู้หญิงหรือท�ำให้ผู้หญิงต้องได้รับความเสี่ยงมากขึ้น
ส�ำหรับข้อแนะน�ำในด้านคดีทางแพ่ง ทางครอบครัว และทางการปกครอง และขอบเขตนโยบาย ให้ดู คู่มือเรื่องการบัญญัติ
กฎหมาย (Legislative Handbook) คู่มือแผนปฏิบัติการระดับชาติ (NAP Handbook) และศูนย์ความรู้เสมือนจริงว่าด้วยความ
รุนแรงต่อผู้หญิง (Virtual Knowledge Centre on EVAW) ของ UN Women
ข้อค�ำนึงถึงโครงสร้างพื้นฐานเฉพาะที่มีส่วนให้เกิดสิ่งแวดล้อมที่เป็นมิตรส�ำหรับการให้บริการจ�ำเป็นพื้นฐานด้านงานยุติธรรมและ
งานต�ำรวจ
√ ส�ำหรับรายการตรวจสอบว่าด้วยโครงสร้างเชิงสถาบันภายในระบบ/กระบวนการยุติธรรมทางอาญา ให้ดพู ิมพ์เขียวเพื่อการ
ปฏิบัติการ (Blueprint for Action) ของ UNODC
√ ส�ำหรับโครงสร้างพื้นฐานที่ออกแบบมาเพื่อให้มีการเข้าถึงได้ง่าย (กายภาพ เทคนิค การเงิน ภาษา) ส�ำหรับผู้หญิงทุกคน ให้ดู
คู่มือ โครงการเข้าถึงความยุติธรรมของผู้หญิง - UN Women WA2J (ที่ก�ำลังจะจัดท�ำออกมา)
√ การพิจารณาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อให้แน่ใจว่าจะมีสาธารณูปโภคที่พอเพียงส�ำหรับสถาบันเพื่อความยุติธรรมทุกหน่วย เช่น
การมีระบบรักษาความปลอดภัย (เช่น มีห้องแยก ระหว่างรอการขึ้นศาล) การเอื้อให้มีความเป็นส่วนตัวและรักษาความลับ
(เช่น ตู้เก็บเอกสารบันทึกที่ปลอดภัย) ป้ายบอกที่เหมาะสม การจัดตั้งสถานที่ให้บริการในพื้นที่ที่เดินทางถึงได้ในหนึ่ง
วัน (ส�ำหรับผู้หญิงที่อยู่ในที่ห่างไกลและในชนบท) ส่งเสริมให้มีการใช้เทคโนโลยี เช่น โทรศัพท์ โทรสาร หรือการเชื่อมต่อ
อินเตอร์เน็ตเพื่อให้ผู้หญิงสามารถเข้าร่วมในกระบวนการยุติธรรมในขั้นต่างๆ ตามระบบแห่งความยุติธรรม และเพื่อรับค�ำสั่ง
คุ้มครอง (protection orders) การพัฒนาเครือข่ายศูนย์รวม (hubs) ส�ำหรับจัดให้บริการ และการท�ำศาลแพ่งและศาลครอบครัว
แบบเคลื่อนที่หรือสัญจรไปตามพื้นที่ เป็นต้น
√ โครงสร้างพื้นฐานที่อ�ำนวยให้ผู้ให้บริการด้านความยุติธรรมอาญาสามารถให้บริการทางการแพทย์หรือด้านจิตวิทยาสังคมกับ
ผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรง เช่น มียานพาหนะส�ำหรับส่งผู้เสียหายไปโรงพยาบาล มีสถานที่ส�ำหรับการตรวจสอบทาง
นิติวิทยาศาสตร์ หรือมีสถานพักพิง
ส�ำหรับการอภิปรายในเรื่ององค์ประกอบศาลพิเศษว่าด้วยความรุนแรงต่อสตรี ขอให้ดูใน ศูนย์ความรู้เสมือนจริงว่าด้วยความรุนแรง
ต่อสตรี (Virtual Knowledge Centre on EVAW) ซึ่งมีลิงก์เชื่อมโยงไปถึงข้อแนะน�ำและแนวปฏิบัติที่ดีในการก่อตั้งศาลความรุนแรง
ในครอบครัว (Domestic Violence Court) ให้ดูรายงานของส�ำนักงานเพื่อการพัฒนาระบบยุติธรรมและรัฐธรรมนูญของประเทศ
แอฟริกาใต้ (South Africa Department of Justice and Constitutional Development) ที่ว่าด้วยการจัดตั้งศาลอีกครั้งเพื่อพิจารณากรณี
การกระท�ำผิดทางเพศ (sexual offence courts)
ส�ำหรับการอภิปรายในเรื่องรูปแบบการให้บริการต่างๆ ในศูนย์ครบวงจร โปรดดูที่ ศูนย์ความรู้เสมือนจริงว่าด้วยความรุนแรงต่อสตรี
(Virtual Knowledge Centre on EVAW) ซึ่งมีลิงก์โยงไปยังข้อเสนอแนะของสภาแห่งยุโรป (Council of Europe) เพื่อให้บริการขั้นต�่ำ
ส�ำหรับศูนย์ด้านการประทุษร้ายทางเพศต่างๆ ให้จัดตั้งในโรงพยาบาล เช่นเดียวกับการทบทวนและการประเมินผลศูนย์ครบวงจรใน
ประเทศเคนยาและประเทศแซมเบีย
การพิจารณาเฉพาะด้านบุคลากร รวมถึงการสร้างศักยภาพให้กลุ่มคนท�ำงาน อาจจะช่วยให้เกิดสิ่งแวดล้อมที่เอื้ออ�ำนวยในการจัดท�ำ
บริการจ�ำเป็นพื้นฐานด้านความยุติธรรมและงานต�ำรวจ
√ ส�ำหรับรายละเอียดด้านทรัพยากรมนุษย์และการส่งเสริมการอบรมที่มีประสิทธิภาพให้แก่ผู้ให้บริการงานยุติธรรม ขอให้ดู
พิมพ์เขียวส�ำหรับปฏิบัติการ (Blueprint for Action) ของ UNODC
√ การฝึกอบรมผู้ให้บริการงานยุติธรรมในเรื่องสิทธิมนุษยชนของผู้หญิง พลวัตของความรุนแรงต่อผู้หญิง การคุ้มครองและการ
หาทางออกในกรณีเหล่านี้อย่างมีประสิทธิภาพ และการเพิ่มขีดความสามารถในการจัดการกับความรุนแรงต่อผู้หญิงในลักษณะ
ที่จะลดความเป็นผู้เสียหายซ�้ำแก่ผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรงได้มากที่สุด (วิธีการปฏิบัติตัวอย่างไม่ตัดสินต�ำหนิ อย่าง
เอาใจเขามาใส่ใจเรา และอย่างเอื้ออาทร)
√ พิจารณาจัดอบรมแบบสหวิชาชีพเมื่อเป็นไปได้ และพัฒนาการอบรมด้วยความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับกลุ่มสิทธิสตรีและประชา
สังคม
√ เข้าถึงผู้ให้บริการงานยุติธรรมได้ง่าย (Accessibility) (ด้านกายภาย เทคนิค การเงิน ภาษา) รวมทั้งการประกันว่าเจ้าหน้าที่ใน
สถาบันยุติธรรมต่างๆ จะมีผู้เชี่ยวชาญอยู่ตามศูนย์กลางการบริการ และมีการหมุนเวียนเจ้าหน้าที่ไปในชนบทและพื้นที่ห่างไกล
√ พิจารณาใช้ทีมสหวิชาชีพ
√ พัฒนาหรือเพิ่มการใช้ผู้ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายประจ�ำชุมชน (paralegals) เพื่อให้มีการช่วยเหลือทางกฎหมายแก่
ผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรงมากขึ้น
√ ส่งเสริมให้เกิดมวลชนที่ส�ำคัญ (critical mass) ของกลุ่มผู้ให้บริการงานยุติธรรมต่อผู้หญิง รวมทั้งการจัดหาผู้ให้บริการที่เป็น
ผู้หญิงที่อยู่ในต�ำแหน่งที่มีอ�ำนาจตัดสินใจ
ดูข้อแนะน�ำเพิ่มเติมที่ ศูนย์ความรู้เสมือนจริงว่าด้วยความรุนแรงต่อสตรี (Virtual Knowledge Centre on EVAW)
การพิจารณาวิธีบริหารจัดการเฉพาะ ที่สามารถมีส่วนสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้ออ�ำนวยต่อการให้บริการงานยุติธรรมและงานต�ำรวจ
√ ส�ำหรับแง่มุมเฉพาะในการบริการจัดการเคสในระบบ/กระบวนการยุติธรรมทางอาญา โปรดดูที่ พิมพ์เขียวส�ำหรับปฏิบัติการ
(Blueprint for Action) ของ UNODC
√ 		แบบฟอร์มที่เข้าใจง่าย เช่น แบบค�ำร้องขอการคุ้มครองทันทีและเร่งด่วน การขอหย่า การขออ�ำนาจปกครองบุตร การขอ
ช่วยเหลือค่าใช้จ่ายทางกฎหมาย การขอเงินชดเชยจากกองทุนของรัฐ
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√ ศักยภาพในการจัดเก็บบันทึกต่าง ๆ เพื่อการติดตามคดี (รับรองว่าภารกิจนี้จะได้รับความส�ำคัญเร่งด่วนและมีขั้นตอนลัดเพื่อ
ความรวดเร็ว) เช่น การใช้รหัสเอกสารที่เป็นเอกลักษณ์ ตลอดวงจรของงานยุติธรรม รวมทั้งประกันให้มีการสื่อสารระหว่าง
กระบวนการทางกฎหมายที่หลากหลาย (เช่น คดีกฎหมายครอบครัวและคดีอาญา เป็นต้น)
ส�ำหรับข้อแนะน�ำ โปรดดู ศูนย์ความรู้เสมือนจริงว่าด้วยความรุนแรงต่อสตรี (Virtual Knowledge Centre on EVAW)
นอกจากต้นทุนที่กล่าวถึงแล้ว การพิจารณาต้นทุนอื่นๆ เมื่อเตรียมแผนการน�ำไปปฏิบัติ ยังได้แก่
√ ต้นทุนที่เกี่ยวกับการช่วยเหลือให้สามารถเดินทางและติดต่อเจ้าหน้าที่ต�ำรวจและฝ่ายบริการงานยุติธรรม (เบี้ยเลี้ยงเดินทาง
ค่าอาหาร ที่พัก ค่าดูแลเด็ก)
√ การยกเว้นหรือลดค่าธรรมเนียมส�ำหรับการพิจารณาคดีครอบครัว แพ่ง และการปกครอง
√ ค่าอบรมพนักงานศาลเพื่อให้ช่วยเหลือผู้หญิงที่ไม่มีตัวแทนทางกฎหมายในการยื่นค�ำร้อง
ส�ำหรับข้อแนะน�ำ โปรดดู ศูนย์ความรู้เสมือนจริงว่าด้วยความรุนแรงต่อผู้หญิง (Virtual Knowledge Centre on EVAW)

4. 	ติดตามและประเมินผล
การน�ำไปปฏิบัติ

ค�ำแนะน�ำส�ำหรับกลไกการควบคุมดูแล
√ บูรณาการกลไกควบคุมดูแลงานตอบสนองด้านความยุติธรรมต่อปัญหาความรุนแรงต่อผู้หญิงไว้ในกลไกดูแลที่มีอยู่ร่วมกันหรือ
แยกภาคส่วนกัน ทั้งภายในและภายนอก
√ ส่งเสริมความร่วมมือร่วมใจในกลุ่มประชาสังคมเพื่อท�ำงานสังเกตการณ์ (observatory) การสนองตอบของภาคงานยุติธรรม
ค�ำแนะน�ำส�ำหรับกลไกการก�ำกับดูแล
√ บูรณาการการก�ำกับดูแลคดีความรุนแรงต่อผู้หญิงในกลไกเก็บข้อมูลที่มีอยู่ เช่น ข้อมูลด้านการบริหารงานอาญา
√ หน่วยงานยุติธรรมแต่ละแห่งบูรณาการการรวบรวม จัดเก็บ และส่งต่อข้อมูลในกระบวนการที่มีอยู่ เพื่อประกันความลับและ
เป็นการเคารพความเป็นส่วนตัวของผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรง ผู้กระท�ำผิด และบุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
√ เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับความเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานยุติธรรมต่างๆ ในด้านการติดตามคดีความรุนแรงต่อผู้หญิงตลอด
ระบบงานยุติธรรม
√ ส่งเสริมกลุ่มที่ท�ำหน้าที่ก�ำกับดูแลที่มีอยู่ ให้รวมเอาการสังเกตการณ์ด้านเพศสภาพ (gender observatory) หรือมอบหมายให้กลุ่ม
ระดับชาติ เช่น ส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินด้านเพศสภาพ (gender ombudsman) ในการก�ำกับและรายงานผลการท�ำงานของ
ฝ่ายบริการยุติธรรมและงานต�ำรวจ
√ อบรมผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรงและผู้หญิงอื่นๆ ให้ท�ำการติดตามกลไกในงานยุติธรรม
√ อนุญาตให้มีการติดตามที่เป็นเอกเทศโดยองค์กรพัฒนาเอกชน รวมทั้งการทบทวนส�ำนวนคดีนอกเหนือจากการสังเกตการณ์ใน
ศาลยุติธรรม
√ มีการติดตามก�ำกับดูแลและประเมินผลโครงการริเริ่มของงานยุติธรรมทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น
ประเมินอัตราการท�ำหน้าที่อย่างเต็มก�ำลังความสามารถของฝ่ายรัฐบาลและผู้ให้บริการยุติธรรมในการป้องกัน คุ้มครอง ลงโทษ
ในกรณีการกระท�ำความรุนแรงต่อผู้หญิง
ส�ำหรับข้อแนะน�ำ โปรดดูที่ ศูนย์ความรู้เสมือนจริงว่าด้วยความรุนแรงต่อผู้หญิง (Virtual Knowledge Centre on EVAW)
ค�ำแนะน�ำส�ำหรับข้อมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณที่มีการแจกแจงด้านเพศ
√ ไม่ว่าผู้หญิงจะรู้สิทธิของตัวเองภายใต้กฎหมายหรือไม่ ไม่ว่าผู้ชายจะตระหนักในกฎหมาย (บทลงโทษทางอาญา) หรือไม่ และ
ไม่ว่าผู้จัดหาบริการจะตระหนักว่ามีหน้าที่ตามกฎหมายที่จะป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อผู้หญิงหรือไม่
√ ข้อมูลเรื่องผลกระทบของการท�ำงานเฉพาะที่เกิดขึ้นในงานต�ำรวจและงานยุติธรรม และผลปฏิบัติงานของงานต�ำรวจและ
งานยุติธรรม
√ การท�ำส�ำรวจเชิงประชากร (เช่น ส�ำรวจอาชญากรรม/การเป็นผู้เสียหาย หรือส�ำรวจเรื่องความรุนแรงต่อผู้หญิง) และข้อมูลด้าน
การบริหารที่ได้จากเจ้าหน้าที่ต�ำรวจ อัยการ ศาลยุติธรรม และราชทัณฑ์
ส�ำหรับข้อแนะน�ำ โปรดดู พิมพ์เขียวส�ำหรับปฏิบัติการ (Blueprint for Action) ของ UNODC การจัดชั้นอาชญากรรมในระดับ
สากลส�ำหรับวัตถุประสงค์เชิงสถิติ (International Classification of Crime for Statistical Purposes (หาดูได้ที่ https://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/statistics/iccs.html; คู่มือว่าด้วยการส�ำรวจการตกเป็นผู้เสียหาย (Manual on Victimization
Surveys) (หาดูได้ที่ https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/Crime-statistics/Manual_on_Victimization_surveys_2009_web.pdf) และคู่มือว่าด้วยระบบสถิติเรื่องความยุติธรรมทางอาญา (Manual on Criminal Justice Statistics Systems)
(หาดูได้ที่ https://unstats.un.org/unsd/publication/SeriesF/SeriesF_89E.pdf)
√ การประเมินผลโครงการโดยการริเริ่มของงานต�ำรวจและงานยุติธรรมอาจจะมีการประเมินอัตราการแจ้งความ จ�ำนวนคดี อัตรา
การตัดสินลงโทษ มุมมองของผู้หญิงต่อคุณภาพบริการที่จัดหาให้ และความต้องการของพวกเธอได้รับการตอบสนองหรือไม่
อุปสรรคในการเข้าถึง และความรู้ ทัศนคติและแนวปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ต�ำรวจและผู้ให้บริการงานยุติธรรมต่อเรื่องเพศสภาพ
และความรุนแรงต่อผู้หญิง
ส�ำหรับค�ำแนะน�ำ 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�ำไปปฏิบัติ

√ ค้นหาอุปสรรค สิ่งขัดขวางงานยุติธรรมและงานต�ำรวจ และบทเรียนที่ได้จากการก�ำกับดูแลและประเมินผล
√ การได้รับข้อมูลสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น เจ้าหน้าที่ต�ำรวจที่ได้รับการอบรมเรื่องความละเอียดอ่อน รวมทั้งผู้ให้
บริการงานยุติธรรมและผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรง
√ รวมแนวปฏิบัติที่ดีและบทเรียนในการปรับปรุงบริการงานยุติธรรมและงานต�ำรวจไว้ด้วยกัน
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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
ฉบับปรับปรุงเพิ่มเติม), 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
(พิมพ์เขียวเพื่อการปฏิบัติงานของ UNODC (2014), สร้าง
เสริมงานป้องกันอาชญากรรมและงานยุติธรรมทางอาญา
ในด้านความรุนแรงต่อผู้หญิง รวมถึงพิมพ์เขียวเพื่อการ
ปฏิบัติงาน: แผนน�ำไปปฏิบัติเพื่อกระบวนการยุติธรรมทาง
อาญาในการป้องกันและรับมือกับความรุนแรงต่อผู้หญิง),
https://www. unodc.org/documents/justice-and-prisonreform/ Strengthening_Crime_Prevention_and_Criminal
_ Justice_Responses_to_Violence_against_Women.pdf
UNODC Prosecution Handbook UNODC (2014) Handbook on effective prosecution responses to violence
against women and girls (คู่มือเพื่อการด�ำเนินคดีอย่างมี
ประสิทธิภาพในกรณีความรุนแรงต่อผูห้ ญิงและเด็ก), 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�ำรวจ ของ UNODC,
คู่มือและหลักสูตรอบรมการรับมือความรุนแรงต่อผู้หญิง
ของต�ำรวจอย่างมีประสิทธิภาพ), 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 (เครื่องมือการ
ประเมินเพศสภาพในความยุติธรรมทางอาญา), https://
www. unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/
crimeprevention/E-book.pdf
UNOHCHR Judicial Stereotyping UNOHCHR (2014) Eliminating judicial stereotyping: equal access to justice for
women in gender-based violence cases (การขจัดมุมมอง
แบบเหมารวมทางกฎหมาย การเข้าถึงความยุติธรรมอย่าง
เท่าเทียมกันส�ำหรับผู้หญิงในคดีความรุนแรงที่มีฐานทาง
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 ่ มื อการบั ญ ญั ติ ก ฎหมายด้ า นความรุ น แรงต่อ ผู้หญิง ),
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 (คูม่ อื
ส�ำหรับแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยความรุนแรงต่อ
ผูห้ ญิง), 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 (คูม่ อื
ผู้ปฏิบัติงานว่าด้วยการเข้าถึงโปรแกรมงานยุติธรรมของ
ผู้หญิง) (UN Women, ก�ำลังจัดพิมพ์)
Virtual Knowledge Centre on EVAW UN Women, the
various modules and information in the Virtual Knowledge
Centre to End Violence against Women (หลักสูตรและ
ข้อมูลต่างๆ ในศูนย์ความรู้เสมือนจริงเพื่อยุติความรุนแรง
ต่อผู้หญิง), http://www.endvawnow.org/
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ภาคผนวก 3
รายการตรวจสอบส�ำหรับการพิจารณากระบวนการน�ำไปปฏิบัติเป็นการเฉพาะในงานบริการสังคม
ขั้นตอนการปฏิบัติ

ข้อพิจารณาเพื่อรับรองประสิทธิภาพของงานบริการที่จ�ำเป็นด้านบริการสังคม

√ ระบุจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ ในงานบริการสังคมเพื่อมาร่วมงานในกลุ่มน�ำไปปฏิบัติแบบพหุภาคีในระดับ
ประเทศ รวมถึงกระทรวงต่างๆ ที่รับผิดชอบงานบริการสังคม หน่วยงานที่จัดท�ำบริการสังคม สถาบันการศึกษาที่
ฝึกอบรมผู้ให้บริการสังคม องค์กรพัฒนาเอกชนด้านสิทธิสตรี และองค์กรศาสนาที่ให้ความช่วยเหลือต่อบุคคลและ
ครอบครัว
1. 	ระบุหน่วยงานที่รับผิดชอบใน √ จัดตั้งหรือเสริมสร้างงานประสานความร่วมมือระหว่างผู้ให้บริการทางสังคม
√ เข้าร่วมอย่างแข็งขันในการท�ำงานแบบสอดประสานเพื่อแก้ปัญหาความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กหญิง รวมทั้งผู้มี
การน�ำไปปฏิบัติ
ส่วนได้ส่วนเสียจากงานบริการสังคม บริการสุขภาพ งานต�ำรวจและงานยุติธรรม ตัวแทนทางกฎหมายของ
ผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรง และภาคอื่นๆ
√ ต้องมีหลักประกันว่าตัวแทนของผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรงจะมีบทบาทที่ส�ำคัญ
√ พัฒนาความเข้าใจร่วมกันต่อค�ำว่าความรุนแรง สาเหตุที่เป็นรากเหง้า และท�ำไมบริการต่างๆ จึงเป็นที่ต้องการ ต้อง
มั่นใจว่าจะมีความพยายามในการระบุและแก้ไขปัญหาการต�ำหนิผู้เสียหายซ�้ำ

2. จัดท�ำการประเมิน

ปรึกษาหารือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในงานบริการสังคม เช่น
√ องค์กรที่รับผิดชอบโดยเฉพาะด้านการน�ำบริการที่จ�ำเป็นไปปฏิบัติ รวมถึงกระทรวงต้นสังกัดงานบริการสังคม
ผู้ให้บริการสังคม องค์การประชาสังคม หน่วยงานวิชาการ องค์กรที่เป็นตัวแทนผู้เสียหายผู้รอดชีวิตจากความ
รุนแรง และผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรง
√ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้ปฏิบัติงานที่ส�ำคัญในการพัฒนานโยบายและขั้นตอนพิธีการมีส่วนในการประสานความ
ร่วมมือและในการจัดบริการ รวมทั้งสมาชิกชุมชน ผู้น�ำชุมชนและผู้น�ำองค์กรด้านสตรี
√ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ ที่มีบทบาทหรือมีผลประโยชน์ในการท�ำงานแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อผู้หญิงและ
เด็กหญิง
ประเมินปัจจัยเอื้อประโยชน์ที่มีอยู่
√ ระบุว่ามีขอบเขตทางกฎหมายที่มีอยู่รวมทั้งช่องว่างทางกฎหมายในด้านความคุ้มครองผู้หญิงและส่งเสริมให้มีการ
จัดบริการสังคมที่ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ และมีจริยธรรม และยังมีช่องว่างอยู่ที่ไหน
√ ระบุหานโยบายและแนวปฏิบัติ ไม่ว่าจะเป็นนโยบายด้านบริการสังคมที่มีให้เฉพาะเรื่องความรุนแรงต่อผู้หญิง และ
เมื่อมีการเชื่อมโยงกับนโยบายระดับชาติ และประเมินว่านโยบายด้านบริการสังคมส�ำหรับผู้หญิงที่ประสบกับความ
รุนแรงมีการบูรณาการในขอบเขตบริการสังคมที่มีอยู่อย่างไร ค้นหาแผน ขั้นตอนพิธีการ และขอบเขตแนวทาง
ต่างๆ ด้านบริการสังคมที่มีอยู่ ระดับของการน�ำไปปฏิบัติของนโยบาย แผนงาน และขั้นตอนพิธีการ รวมทั้งช่องว่าง
ปัญหาที่สะสมเป็นอุปสรรคในการเข้าถึงบริการโดยคนกลุ่มย่อย (sub-groups)
√ ระบุหาทรัพยากรและเงินทุนที่มีอยู่และข้อก�ำหนดขั้นต�่ำสุดส�ำหรับการจัดท�ำบริการเหล่านั้นให้ได้ผล (เช่น
งบประมาณด้านบริการสังคม โครงการพื้นฐานและสถานที่) อะไรคือความพร้อมมูลของผลิตภัณฑ์สินค้าและ
เทคโนโลยีที่จะประกันความลับ ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย หากยังไม่มีข้อก�ำหนดขั้นต�่ำ ให้ปรึกษากับ
องค์กรที่ให้บริการเช่นนั้นอยู่ในปัจจุบัน และหน่วยงานที่ให้ทุนองค์กรเหล่านั้น รวมถึงต้นทุนที่แท้จริง (true costs)
ของการให้บริการและการจัดสรรหาทรัพยากรที่ต้องการเพิ่มเติม และแหล่งเงินทุน
√ ระบุศักยภาพของก�ำลังแรงงานในปัจจุบันและแนวทางการพัฒนาและการอบรม ในงานบริการสังคม ประกอบ
ด้วย การฝึกอบรมเบื้องต้น (initial training) การศึกษาต่อเนื่อง (continuing education) และการอบรมในการท�ำงาน
(in-service training) การสร้างทีมงานข้ามภาคส่วน และการนิเทศงานและการเป็นพี่เลี้ยง (mentoring) ให้ก�ำลัง
แรงงานในงานบริการสังคม
√ ระบุกลไกระบบจัดการ การควบคุมดูแล และความพร้อมรับผิดตามขอบเขตหน้าที่ที่มีอยู่ ไม่ว่าจะเป็นกลไกการ
ประสานงานระดับสถาบันที่มีอยู่ในระดับชาติหรือระดับภูมิภาค วิธีการท�ำงาน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีอยู่และ
ผู้ที่ควรจะเข้าร่วม ให้ค้นหากลุ่มคนที่มีความเสี่ยงต่อความรุนแรงและหาวิธีที่จะให้ตัวแทนของกลุ่มเหล่านี้เข้าร่วม
(เช่น คนพิการ) ค้นหากระบวนการต่างๆ ที่จะท�ำให้องค์กรและสถาบันต้องรับผิดชอบตามขอบเขตหน้าที่
ของตน
√ ค้นหาว่าอะไรคือความสามารถของงานบริการสังคมในการก�ำกับดูแลและประเมินงานให้บริการ มีระบบ
สารสนเทศพร้อมอยู่หรือไม่ มีความเป็นไปได้ไหมที่ได้จะมีเสียงสะท้อนกลับจากผู้รับบริการและการประเมินโดย
ผู้ใช้ และวิธีการอื่นๆ ที่สามารถติดตาม (track) คุณภาพของบริการได้
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ต่อจากหน้าที่แล้ว

2. จัดการประเมินงาน

ส�ำรวจบริการจ�ำเป็นที่ด้านสังคมที่มีอยู่ ในแง่ของความพร้อมให้บริการ การเข้าถึง การตอบสนอง การปรับให้เหมาะสม
สอดคล้อง วิเคราะห์คุณภาพและช่องว่างที่มีอยู่
√ มีบริการสังคมอะไรอยู่แล้วบ้างส�ำหรับผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรง
√ หน่วยงานใดเป็นผู้ให้บริการเหล่านี้ (รัฐบาล องค์กรพัฒนาเอกชน หรืออื่นๆ)
√ พื้นที่ใดที่ให้บริการหนาแน่น และมีช่องว่างอะไร
√ บริการเหล่านี้ได้รับงบประมาณอย่างไรและต้นทุนในการให้บริการผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรงเป็นเท่าไร
√ ระดับคุณภาพและประสบการณ์ของผู้ใช้บริการเป็นอย่างไร
√ ใครสามารถเข้าถึงบริการได้ และใครเข้าถึงไม่ได้
√ มีการให้บริการอะไรในสถานบริการแบบไหน (เช่น ศูนย์ฉุกเฉิน ศูนย์บริการครบวงจร คลินิกและโรงพยาบาล
สถานพักพิง ศูนย์ให้ค�ำปรึกษาทางกฎหมายเพื่อผู้หญิง (women’s advocacy centres) สถานที่เคารพทางศาสนา
√ สถานบริการชนิดไหนที่ดูแลเรื่องความปลอดภัยด้วย (เช่น มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยหรือมีเจ้าหน้าที่ต�ำรวจ
อยู่ด้วย) และมีการรักษาความลับ (เช่น ใช้นามแฝงส�ำหรับผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรงเป็นหมายเลขผู้ใช้
บริการหรือนามแฝง มีนโยบายเรื่องการรักษาความลับ เช่น ไม่เปิดเผยสถานที่ให้บริการ)

กลั่นกรองเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของงานบริการสังคม
√ เน้นหลักการบริการที่มีผู้เสียหายเป็นศูนย์กลาง ยอมรับว่าความรุนแรงต่อผู้หญิงเป็นปัญหาสังคมที่เกิดจากความ
ไม่เท่าเทียมกันเชิงขนบประเพณีของชายและหญิง และความพยายามของผู้ชายที่จะรักษาอ�ำนาจและการควบคุม
เหนือผู้หญิง แม้ว่าการใช้สิ่งมึนเมาอาจเป็นปัจจัยท�ำให้ปัญหาร้ายแรงขึ้น แต่ประเด็นนี้หรือการนอกใจในสมรสหรือ
การที่ฝ่ายผู้หญิงเลือกที่จะมีเล่นบทบาทตามธรรมเนียม ประเพณีด้านเพศสภาพ ก็ไม่อาจใช้เป็นเหตุผลที่จะกระท�ำ
ความรุนแรงได้ แนวทางที่มีผู้เสียหายเป็นศูนย์กลางยอมรับว่าจะต้อง ไม่มีการต�ำหนิผู้เสียหายส�ำหรับความรุนแรง
ที่เกิดขึ้น
การพิจารณาด้านขอบเขตการบัญญัติกฎหมายหรือนโยบายเฉพาะสามารถที่จะสร้างสิ่งแวดล้อมที่เป็นมิตรในการจัดท�ำ
บริการสังคมที่จ�ำเป็นได้
√ กฎหมายและ/หรือนโยบายต่างๆ ที่ระบุขอบเขตบริการทางสังคมอย่างรอบด้านที่จะแก้ไขผลกระทบทางกาย จิตใจ
เศรษฐกิจ สังคมและสุขภาพจิต จากความรุนแรงในรูปแบบต่างๆ และหน้าที่ของผู้ให้บริการทางสังคมที่จะต้อง
ให้บริการที่รอบด้านกับผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรง โดยค�ำนึงถึงสิทธิของผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความ
รุนแรงทีจ่ ะได้รบั ความปลอดภัยและความช่วยเหลือ โดยมีการรักษาความลับและการป้องกันการตกเป็นผูเ้ สียหายซ�ำ้
√ การบัญญัติกฎหมายไม่ควรก�ำหนดให้มีอาณัติในการรายงานคดีที่เกี่ยวกับผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรง
ที่เป็นผู้ใหญ่ และควรห้ามการเปิดเผยข้อมูลคดีเฉพาะให้กับหน่วยงานของรัฐ โดยไม่มีความยินยอมโดยแจ้งให้
รับทราบผลกระทบ (informed consent) พร้อมทุกประการ
√ การออกกฎหมายที่ก�ำหนดให้หน่วยงานหนึ่งหรือหลายหน่วยงานรับผิดชอบบริการต่อผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจาก
ความรุนแรง และมีการวางบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจน ให้อ�ำนาจในการประสานความร่วมมือ ในการน�ำไปปฏิบัติ
3. การพัฒนาและค�ำนวณต้นทุน
และมีกลไกที่วางไว้โดยเฉพาะในด้านเงินทุน เพื่อประกันว่าบริการเหล่านี้จะได้รับการจัดตั้ง ก�ำกับดูแล และประเมินผล
โดยผลของการก�ำกับดูแลจะมีการน�ำไปเผยแพร่และใช้ประโยชน์เพื่อการปรับคุณภาพการให้บริการให้ดีขึ้น
แผนการน�ำไปปฏิบัติ
√ บทบัญญัติทางกฎหมายควรจะรวมเรื่องการจัดตั้งหน่วยหรือแนวทางท�ำงานช�ำนาญเฉพาะผู้เชี่ยวชาญและมีความ
เป็นสหวิชาชีพ (เช่น ให้อ�ำนาจในการส่งต่อเพื่อรับบริการทางสังคมโดยหน่วยต�ำรวจช�ำนาญพิเศษด้านความรุนแรง
ในครอบครัว เป็นต้น) อาณัติในเรื่องการฝึกอบรม และจัดตั้งกลไกการควบคุมดูแล (oversight mechanism)
√ นโยบายต่างๆ ควรมุ่งไปที่การบูรณาการปัญหาความรุนแรงต่อผู้หญิงและโครงการทางสังคมที่หลากหลายรูปแบบ
ไว้บริการ เช่น ในการพัฒนาด้านการเลี้ยงชีพ การเกษตร การพัฒนาธุรกิจ การศึกษา นโยบายต่างๆ ที่จัดการด้าน
แนวทางทั้งระบบในสถาน ให้บริการทางสังคม รวมทั้งการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่อ�ำนวยความเป็นส่วนตัวและ
การรักษาความลับ การหลีกเลี่ยงการขอให้ผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรงต้องให้ปากค�ำซ�้ำๆ การจัดท�ำ
ขั้นตอนพิธีการว่าเมื่อไรและที่ไหนที่ผู้ให้บริการทางสังคมจะคุยเรื่องข้อมูลส่วนตัวกับผู้รับบริการได้
√ ขั้นตอนพิธีการและแนวทางที่ก�ำหนดมาตรฐานบริการและจัดเตรียมระเบียบการที่ชัดเจนให้กับผู้ให้บริการทาง
สังคม ตัวอย่างเช่น ชนิดของบริการที่จัดให้ ระยะเวลาที่ผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรงจะใช้บริการได้นาน
เท่าไร ความถี่ของการพบปะพูดคุยให้ค�ำปรึกษา การสนับสนุนอื่นๆ หลังจากได้รับบริการแล้ว การอบรมคนท�ำงาน
การพิจารณาด้านโครงสร้างพื้นฐานและวัสดุอุปกรณ์เฉพาะที่อาจช่วยให้เกิดบรรยากาศที่เอื้ออ�ำนวยต่อการจัดส่งบริการ
จ�ำเป็นพื้นฐานให้ถึงมือผู้รับบริการ
√ โครงสร้างพื้นฐานที่ช่วยในการเข้าถึงบริการ (ด้านกายภาพ ด้านเทคนิค ด้านการเงิน ด้านภาษา) ส�ำหรับผู้หญิง
ทุกคนที่ประสบกับความรุนแรง โดยค�ำนึงถึงผู้หญิงที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลและพื้นที่ชนบท และผู้หญิงที่มาจากกลุ่ม
ที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ (marginalized groups) เช่น ผู้หญิงพิการ และผู้หญิงที่มีปัญหาด้านสุขภาพจิต
√ เครื่องมือและวัสดุต่างๆ ที่จ�ำเป็นส�ำหรับการให้บริการอย่างครอบคลุม โดยรองรับความต้องการที่หลากหลายของ
บริการที่หลากหลาย
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√ โครงสร้างพื้นฐานที่ค�ำนึงถึงความปลอดภัย ความเป็นส่วนตัว การรักษาความลับ และความมีศักดิ์ศรี เช่น จัดหา
ห้องให้ค�ำปรึกษาผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรงที่บุคคลภายนอกไม่ได้ยิน ห้องรอบริการที่มีความเป็น
ส่วนตัวเพื่อป้องกันการรักษาความเป็นส่วนตัว ป้องกันข้อมูลสู่สาธารณะ เช่น พื้นที่รับรอง และตู้เก็บแฟ้มเอกสาร
คนไข้ที่แน่นหนา/ปิดล็อคได้
√ โครงสร้างพื้นฐานที่ลดความเป็นผู้เสียหายซ�้ำสอง (secondary victimization) เช่น การขอให้ผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิต
จากความรุนแรงเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นซ�้ำๆ หลายครั้ง
√ โครงสร้างพื้นฐานที่อ�ำนวยต่อการท�ำงานแบบสหวิชาชีพและหลากหลายหน่วยงาน (เช่น ศูนย์บริการครบวงจรที่
อยู่ในโรงพยาบาล)
การพิจารณาด้านทรัพยากรมนุษย์ รวมทั้งการอบรมและศักยภาพของก�ำลังคนท�ำงาน ซึ่งจะช่วยเอื้อให้มีบรรยากาศที่
เป็นมิตร ในการน�ำเสนอบริการจ�ำเป็นพื้นฐานด้านสังคม
√ การใช้แนวทางระบบเข้าถึงแบบใกล้ชิด (systems approach) ซึ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรและทักษะตลอดทั้งองค์กร
บริการสังคม โดยการอบรมเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการสังคมทั้งหมด รวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่ช�ำนาญเฉพาะด้านที่ให้บริการ
โดยตรงกับผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรง
√ การใช้แนวทางแบบบูรณาการ (integrated approach) อบรมผู้ให้บริการทางสังคมที่มีอยู่แล้วในการกลั่นกรองเพื่อหา
กรณีความรุนแรงต่อผู้หญิง ในการให้ค�ำปรึกษาเมื่อเป็นไปได้ และในการส่งต่อ (referrals) เพื่อไปรับบริการอย่างอื่นๆ
√ ความพร้อมให้บริการของผู้ท�ำงานด้านบริการสังคมที่มีศักยภาพในการจัดบริการคุณภาพเพื่อช่วยเหลือทางจิตวิทยา
และด้านอื่นๆ แก่ผู้หญิงที่ประสบความรุนแรง
√ การเข้าถึงบริการอย่างง่าย (ทางกายภาพ ทางเทคนิค ทางการเงิน ทางภาษา) ของบริการสังคม รวมทั้งความสามารถ
ที่จะจัดเจ้าหน้าที่ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง 365 วันต่อปี และประกันว่าจะมีเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ชนบทและห่างไกล
โดยผ่านผู้เชี่ยวชาญที่ท�ำงานอยู่ในศูนย์บริการ (hub facilities) และมีการหมุนเวียนเจ้าหน้าที่
√ การตอบสนองอย่างเหมาะสมของผู้ให้บริการทางสังคม รวมถึงการประกันว่าเจ้าหน้าที่มีศักยภาพ ในการประเมิน
ความปลอดภัยและอันตรายต่างๆ
√ พิจารณาให้มีผู้ให้บริการสังคมที่ช�ำนาญพิเศษ/ได้รับมอบหมายมาโดยเฉพาะ การคัดเลือกตามเกณฑ์ประสบการณ์
ความสนใจ ทักษะ ทัศนคติ และระดับของความตระหนักต่อปัญหา รับรองคุณสมบัติของผู้เชี่ยวชาญและให้ค่า
3. การพัฒนาและค�ำนวณต้นทุน
ตอบแทนอย่างเหมาะสม
√ พิจารณาให้มีทีมสหวิชาชีพ รวมทั้งในกลุ่มผู้ให้บริการทางสังคมในแบบต่างๆ และข้ามภาคส่วนงาน เช่น ผนวก
แผนการน�ำไปปฏิบัติ
รวมผู้ให้บริการทางสังคมไว้ในการท�ำงานด้านดูแลสุขภาพและงานต�ำรวจ เป็นต้น
√ อบรมผู้ให้บริการทางสังคมในเรื่องพลวัตของความรุนแรงต่อผู้หญิง กฎหมายที่เกี่ยวข้องที่จะใช้ก�ำกับการท�ำงาน
ของพวกเธอและเขา รวมทั้งองค์ประกอบของอาชญากรรม หลักฐานส�ำหรับด�ำเนินคดีอาญา วิธีแจ้งความเรื่อง
ความรุนแรง ผู้หญิงจะขอมาตรการคุ้มครองได้หรือไม่และอย่างไร หน้าที่ของผู้ให้บริการทางสังคมในกรณีที่
เกี่ยวข้องกับเด็กหญิง นอกจากนั้น การอบรมยังควรเน้นเรื่องความรู้ ทัศนคติ และทักษะที่ตระหนักในเพศสภาพ
และมีผู้หญิงเป็นศูนย์กลาง เช่น วิธีการถามเกี่ยวกับความรุนแรง การดูแลผู้หญิงที่เปิดเผยข้อมูลของเธอ และการส่ง
ต่อผู้หญิงไปรับบริการเฉพาะทาง
√ พิจารณาจัดอบรมแบบสหวิชาชีพเมื่อเป็นไปได้ และพัฒนาการอบรมโดยความร่วมมือของผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ให้บริการด้านสังคมและสุขภาพ ตัวแทนจากกระบวนการต�ำรวจและงานยุติธรรม และองค์กร
พัฒนาเอกชนด้านสิทธิสตรี
√ เพิ่มจ�ำนวนผู้ให้บริการทางสังคมที่เป็นผู้หญิงภายในกลุ่มคนท�ำงาน เพื่อประกันให้ผู้เสียหายได้เข้าถึงผู้ให้บริการที่
เป็นเพศเดียวกัน เมื่อเป็นไปได้
การพิจารณาด้านบริการจัดการงานบริการโดยเฉพาะ ซึ่งจะช่วยให้เกิดสภาพแวดล้อมที่เป็นบวกต่อการน�ำเสนอบริการ
ที่จ�ำเป็นทางสังคม
√ บูรณาการการท�ำงานกับผู้หญิงที่ประสบความรุนแรงโดยเฉพาะ ไว้ในแนวทางการท�ำงานขององค์กรที่ให้บริการ
ทางสังคม
√ จัดเก็บบันทึกของผู้ใช้บริการและระบบสารสนเทศอย่างปลอดภัยแน่นหนา
√ จัดระบบมาตรฐานส�ำหรับการบันทึกและระบบบริหารจัดการเรื่องความรุนแรงต่อผู้หญิง ทั้งภายในหน่วยงานและ
กับหน่วยงานอื่นๆ ที่ให้บริการด้านสังคม
√ สร้างเสริมกระบวนการส่งต่อระหว่างหน่วยงานบริการด้านสังคม
นอกจากต้นทุนที่กล่าวไปแล้ว ควรมีการพิจารณาพัฒนาแผนการน�ำไปปฏิบัติที่ก�ำหนดให้
√ บริการทางสังคมทั้งหมดส�ำหรับผู้หญิงที่ประสบกับความรุนแรงต้องไม่มีค่าใช้จ่าย
√ มีการช่วยค่าเดินทางเพื่อไปรับบริการทางสังคมและบริการอื่นๆ ที่ผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรงไม่อาจเข้า

4. การติดตามและประเมินผล
แผนการน�ำไปปฏิบัติ

ค�ำแนะน�ำส�ำหรับกลไกการควบคุมดูแล (oversight mechanisms)
√ บูรณาการการก�ำกับดูแลให้เป็นส่วนหนึ่งของการท�ำงานบริการทางสังคมต่อปัญหาความรุนแรงต่อผู้หญิงไว้ใน
กลไกควบคุมดูแลที่มีอยู่ร่วมกันและตามภาคส่วน (over-sight joint and sector mechanisms) ทั้งภายในและภายนอก
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4. การติดตามและประเมินผล
แผนการน�ำไปปฏิบัติ

5. วงจรการทบทวนและปรับ
แผนการน�ำไปปฏิบัติ

√ ส่งเสริมความร่วมมือกับองค์กรพัฒนาเอกชนด้านสิทธิสตรีที่มีประสบการณ์ในการให้บริการทางสังคมเพื่อก�ำกับ
ดูแลและประเมินผลการท�ำงานให้บริการทางสังคม
ค�ำแนะน�ำส�ำหรับกลไกการก�ำกับดูแล (monitoring mechanisms)
√ บูรณาการการก�ำกับดูแลเรื่องความรุนแรงต่อผู้หญิงในระบบบริการทางสังคมที่มีอยู่ ผ่านการบันทึกและระบบ
สารสนเทศที่เป็นมาตรฐาน โดยใช้ความระมัดระวังในเรื่องการรักษาความลับและความปลอดภัยต่อผู้เสียหาย/
ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรง
√ สร้างเสริมหน่วยก�ำกับดูแลที่มีอยู่ให้มีอ�ำนาจในการก�ำกับและรายงานการท�ำงานด้านบริการสังคมให้กับผู้หญิงที่
ประสบความรุนแรง
√ รวบรวมผลสะท้อนและการประเมินงานโดยผู้ใช้บริการ และแนวทางอื่นๆ ในการก�ำกับดูแลคุณภาพของการให้
บริการ และพิจารณาว่าบริการเหล่านั้นได้ช่วยเปลี่ยนแปลงชีวิตของผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรงหรือไม่
ค�ำแนะน�ำส�ำหรับข้อมูลเชิงคุณภาพและปริมาณ
√ อัตราแพร่หลายของปัญหาความรุนแรงต่อผู้หญิงเป็นข้อมูลเบื้องต้นและช่วยระบุรูปแบบภายในประเทศและมีการ
เปลี่ยนแปลงไป ตามช่วงเวลา โปรดดูข้อแนะน�ำในตัวชี้วัดหลักของความรุนแรงต่อผู้หญิง (VAW Core Indicators)
จากแนวทางสหประชาชาติว่าด้วยการจัดท�ำสถิติเรื่องความรุนแรงต่อผู้หญิง:การส�ำรวจเชิงสถิติ (UN Guidelines
for producing statistics on violence against women: statistical surveys)
√ ข้อมูลเชิงคุณภาพและ/หรือปริมาณด้านผลกระทบของการท�ำงานเฉพาะงานบริการทางสังคมและผลการน�ำไป
ปฏิบัติของงานบริการสังคม
√ การประเมินผลโครงการริเริ่มด้านบริการสังคมอาจจะรวมเอาตัวชี้วัดระบบบริการสังคมดังต่อไปนี้
o สัดส่วนของหน่วยบริการทางสังคมที่มีการบันทึกไว้และมีการปรับใช้ขั้นตอนพิธีการส�ำหรับการบริหารจัดการ
ทางคลินิกส�ำหรับผู้หญิง/เด็กหญิงที่เป็นผู้เสียหายจากความรุนแรง
o สัดส่วนของหน่วยบริการทางสังคมที่ได้ท�ำประเมินความพร้อมในการให้บริการกับผู้หญิงและเด็กหญิงที่
ประสบความรุนแรง
o สัดส่วนของหน่วยบริการทางสังคมที่มีวัสดุอุปกรณฺ์หรือเครื่องมือ commodities ส�ำหรับการบริหารจัดการทาง
คลินิกเพื่อผู้หญิงและเด็กหญิงที่ประสบความรุนแรง
o สัดส่วนของหน่วยบริการทางสังคมที่มีผู้ให้บริการอย่างน้อยหนึ่งคนที่ได้รับการอบรมให้ดูแลและส่งต่อ
ผู้เสียหายจากความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กหญิง
o จ�ำนวนของผู้ให้บริการทางสังคมที่ได้รับการอบรมให้บริหารจัดการและให้ค�ำปรึกษาเกี่ยวกับการตัดหรือขลิบ
อวัยวะเพศหญิง (Female Genital Mutilation/Cutting - FGM/C management and counselling)
o สัดส่วนของผู้หญิงที่ถูกสอบถามเกี่ยวกับความรุนแรงทางกายและทางเพศในระหว่างที่มาใช้บริการที่หน่วย
บริการทางสังคม
o สัดส่วนของผู้หญิงที่รายงานว่าได้รับความรุนแรงทางกายและ/หรือทางเพศ
o จ�ำนวนของผู้ใช้บริการที่จัดให้
o ชนิดของกรณีที่ได้รับไว้
o ชนิดของกรณีที่ได้รับจากการส่งต่อและสถานที่ที่ส่งต่อมาให้
o จ�ำนวนคืนที่ผู้รับบริการพักค้างที่สถานพักพิง
o จ�ำนวน/ชนิดบริการที่ผู้ใช้บริการได้รับ
o จ�ำนวนการเยี่ยมติดตามผู้ใช้บริการที่ได้กลับไปยังชุมชนแล้ว
o จ�ำนวนกรณีส่งต่อไปรับบริการอื่นๆ
o จ�ำนวนประชาชนที่มีความพิการที่ได้รับบริการ (อาจจะขยายไปถึงจ�ำนวนคนจากกลุ่มที่ต้องได้รับ
การดูแลเป็นพิเศษ เช่น กลุ่มสตรีพื้นเมืองดั้งเดิม สตรีจากชนกลุ่มน้อย)
√ ข้อมูลอื่นอาจประกอบด้วย มุมมองของผู้หญิงต่อคุณภาพของบริการที่จัดให้ และความต้องการของเธอได้รับการ
ตอบสนองหรือไม่ อุปสรรคในการเข้าถึงบริการ ความรู้ ทัศนคติ และแนวปฏิบัติของผู้ให้บริการทางสังคมในเรื่อง
ความไม่เท่าเทียมกันทางเพศสภาพ และความรุนแรงต่อผู้หญิง
√ การพัฒนาบัตรคะแนนเพื่อประเมิน(assessment scorecard) บริการทางสังคมที่สมดุล เพื่อช่วยในการก�ำกับดูแล
พัฒนาการที่เกิดขึ้นตลอดช่วงเวลา
โปรดดูค�ำแนะน�ำเรื่อง “การพัฒนาตัวชี้วัดจากความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กหญิง บทสรุปด้านตัวชี้วัดในการก�ำกับดูแล
และประเมินผล” (Guidance on developing indicators from Violence against Women and Girls: A Compendium of
Monitoring and Evaluation Indicators)
√ ระบุสิ่งขัดขวาง/อุปสรรคในการบริการทางสังคมและบทเรียนที่ได้รับจากการก�ำกับดูแลและประเมินผล
√ น�ำเข้าข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ผู้ให้บริการทางสังคมที่เข้าใจปัญหาและได้รับการอบรมแล้ว และ
ผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรง
√ สอดแทรกแนวปฏิบัติที่ดีและบทเรียนเพื่อน�ำไปปรับปรุงการให้บริการ
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แหล่งข้อมูลที่พร้อมให้บริการ
UN Women, หลักสูตรและข้อมูลในศูนย์ความรูเ้ สมือนจริงว่าด้วยการยุติ
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�ำหรับการจัดตั้ง
และด�ำเนินการสถานพักพิงเพื่อผู้หญิง), 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 (ศูนย์เพือ่ ความเป็นเลิศในการดูแลเด็กในสก็อตแลนด์,
ก้าวไปข้างหน้า:การด�ำเนินการตามแนวทางเพือ่ การดูแลเด็กทางเลือก
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
ไต่สวนทางสุขภาพและสาระสัมพันธ์ (2012): แนวทางด้านจริยธรรม
เพือ่ ให้คำ� ปรึกษาแก่ผหู้ ญิงทีป่ ระสบความรุนแรงในครอบครัว). 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�ำนักงานเพื่อการ
พัฒนาสังคม, สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ (2008): บ้านพักส�ำหรับผูเ้ สียหาย
จากความรุนแรงในครอบครัว” ในมาตรฐานขั้นต�่ำส�ำหรับการจัดหา
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�ำมาตรฐานวิธีปฏิบัติงานเพื่อรับมือกับความรุนแรงที่มีฐานทาง
เพศสภาพส�ำหรับงานป้องกันและรับมือแบบพหุภาคีและระหว่าง
หน่วยงานต่อปัญหาความรุนแรงที่มีฐานทางเพศสภาพใน บริบท
มนุษยธรรม http://gbvaor.net/wp-content/uploads/ sites/3/2012/10/
Establishing-Gender-based-Standard-OperatingProceduresSOPs-for-Multi-sectoral-and-Interorganisational-Prevention-andResponse-to-Genderbased-Violence-in-Humani-tarian-SettingsENGLISH.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
เพือ่ บริการส�ำหรับเด็กและเยาวชนทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากความรุนแรง
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” (นโยบายองค์กรตัวอย่าง:
“การพัฒนานโยบายระดับองค์กรด้านความเสมอภาคทางเพศสภาพ
และ/หรือการป้องกันความรุนแรงต่อผูห้ ญิง ตัวอย่างของเครือ่ งมือด้าน
นโยบาย”), http://pvawhub.whwest. org.au/wordpress/wp-content/
uploads/2016/01/ Gender-Equity-and-Preventing-Violence-AgainstWomen- Organisational-Policy-Tool.pdf

Council of Europe, “Combating violence against women: minimum
standards for support services (สภาแห่งยุโรป, การแก้ไขปัญหาความ
รุนแรงต่อผูห้ ญิง: มาตรฐานขัน้ ต�ำ่ เพือ่ บริการช่วยเหลือ”, http://www.
coe.int/t/dg2/equality/domesticviolence campaign/Source/EG-VAWCONF(2007)Study%20rev.en. pdf
DFID, “Guidance Note 2: A Practical Guide on Community
Programming on Violence against Women and Girls (ข้อแนะน�ำ
หมายเลขสอง: แนวทางปฏิบัติส�ำหรับโครงการชุมชนว่าด้วยความ
รุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กหญิง)”, https://static1.squarespace.com/
static/536c4ee8e4b0b60bc6ca7c74/t/54ec6773e4b0440df7b25
bc3/1424779123002/DFID+VAWG+Guidance+2.pdf
โครงการ Nabilan ได้พัฒนาเครื่องมือจ�ำนวนหนึ่ง ร่วมกับภาคีประชา
สังคมและรัฐบาลประเทศติมอร์เลสเต Timor-Leste แต่เครือ่ งมือเหล่า
นี้ยังไม่มีออนไลน์
1) เครื่ อ งมื อ ประเมิ น การบริ ห ารจั ด การคดี (Case Management
Assessment Tool) – เพื่อประเมินคุณภาพของบริการที่ให้กับผู้ใช้
มีรายการตรวจสอบทีท่ บทวนการจัดเก็บแฟ้มข้อมูลของผูใ้ ช้บริการ
และคุณภาพของการบันทึกข้อมูลนั้น
2) เครือ่ งมือส�ำหรับการบูรณาการ (Reintegration Tool) – รายการตรวจ
สอบทีช่ ว่ ยในการตัดสินใจว่าผูใ้ ช้บริการนัน้ พร้อมจะกลับไปใช้ชวี ติ
ในชุมชนหรือยัง สถานการณ์ในชุมชน และเมื่อไรที่พร้อมจะปิด
กรณี เครื่องมือนี้รวมเอาความเป็นไปได้ที่จะจัดล�ำดับ /ให้คะแนน
กับสถานการณ์ของผูใ้ ช้บริการในช่วงระยะเวลาหนึง่ เพือ่ ตรวจตาม
ความเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ เครือ่ งมือได้รบั การออกแบบมาเพือ่ ช่วย
คนท�ำงานให้มุ่งเป้าไปที่ประเด็นส�ำคัญในการเยี่ยมติดตามที่บ้าน
ในการบันทึกข้อสังเกตและความช่วยเหลือที่ให้ แผนส�ำหรับการ
ช่ ว ยเหลื อ ต่ อ ในอนาคต และอาจจะน� ำ ไปสาธิ ต ให้ เ ห็ น การ
เปลีย่ นแปลงในสถานการณ์ของผูร้ บั บริการหลังจากระยะเวลาหนึง่
3) เครือ่ งมือประเมินสถานะทางจิตวิทยาสังคมของผูร้ บั บริการ (Client
Psycho-Social Status Tool) – และเครื่องมือที่ใช้การสังเกตที่จะ
ช่วยให้คนท�ำงานสังเกตได้อย่างรอบคอบมากขึ้นและสามารถ
บั น ทึ ก สถานการณ์ ข องผู ้ รั บ บริ ก าร และปรั บ บริ ก ารที่ ใ ห้ ต า
มข้อสังเกตเหล่านี้ เหตุผลหนึง่ ทีม่ กี ารพัฒนาเครือ่ งมือนีม้ าคือเพือ่
ช่วยให้สถานพักพิงต่างๆ ระบุความก้าวหน้าในสถานการณ์ของ
ผูร้ บั บริการแต่ละคนทีม่ าพักอาศัยอยูใ่ นสถานพักพิงเป็นระยะเวลา
นาน (บางครั้งถึงสองปี)
4) มาตรฐานขั้นตอนปฏิบัติงานเพื่อบริหารจัดการและส่งต่อกรณี
(Standard Operating Procedures on Case Management and Referral)
– เอกสารนี้ก�ำหนดบทบาทและภาระหน้าที่ของผู้ท�ำงานหลักใน
“เส้นทางส่งต่อ (referral pathway)” และมีเครื่องมือที่ใช้ได้ง่ายใน
ภาคผนวกส�ำหรับผู้ให้บริการ รวมทั้ง ชุดค�ำถามเกี่ยวกับความเสี่ยง
และความปลอดภัย แบบฟอร์มส่งต่อ (Referral Form) แบบฟอร์ม
ความยินยอมให้ใช้ข้อมูล (Consent to Release Information Form)
แบบฟอร์มแรกรับ (Intake Form) แนวทางส�ำหรับการจัดประชุมเพือ่
บริหารจัดการคดี (Case Management meeting) แบบฟอร์มส�ำหรับ
การจัดท�ำแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ส�ำหรับผู้ใช้บริการ และ
รายการตรวจสอบส�ำนวนคดีของผู้ใช้บริการ (Case File checklist)
เพือ่ ช่วยให้ผจู้ ดั บริการระบุหากลุม่ ประชาชนทีอ่ าจจะมีความพิการ อาจมี
การน�ำ “ค�ำถามของกลุม่ วอชิงตัน (Washington Group Questions)” มา
ใช้ ค�ำอธิบายและลิงก์เพิม่ เติมสามารถหาดูได้ที่ http:// www.cbm.org/
Disaggregation-by-Disability-A-way-forward--498229.php
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ภาคผนวก 4
รายการตรวจสอบส�ำหรับการพิจารณากระบวนการน�ำไปปฏิบัติเพื่อการประสานงานและการบริหารการประสานงาน
ขั้นตอนการปฏิบัติ
1. 	ระบุหน่วยงานที่รับผิดชอบ
การน�ำไปปฏิบัติ
2. 	จัดท�ำการประเมิน

ข้อพิจารณา
√ ควรสะท้อนหน่วยงาน/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่จะเป็นส่วนหนึ่งของการท�ำงานแบบสอดประสานความร่วมมือ
√ ความเป็นผู้น�ำของตัวแทนทางกฎหมายของผู้เสียหาย (victim advocates)
√ ปัจจัยเอื้อประโยชน์ที่มีอยู่ในปัจจุบัน
o ตรวจดูว่ามีขอบเขตทางกฎหมายที่ครบถ้วนอยู่แล้วหรือไม่ ซึ่งมีแนวทางที่ค�ำนึงถึงผู้เสียหายเป็นศูนย์กลาง
และมีมาตรฐานด้านสิทธิมนุษยชน และรวมเอาขอบเขตทางกฎหมายส�ำหรับการประสานงานที่ได้มาจาก
แนวปฏิบัติที่ดีด้วย
o ตรวจดูว่ามีนโยบายและแนวปฏิบัติใดที่มีความตระหนักในเพศสภาพ รวมทั้งรับเอานโยบายที่ระบุและมุ่งแก้ไข
อุปสรรคของการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ
o ตรวจดูว่ามีทรัพยากรและเงินทุนที่พอเพียงและยั่งยืนอยู่ในระดับชาติและระดับท้องถิ่น เพื่อประสานงานกับ
งานด้านก�ำหนดนโยบายและการจัดท�ำบริการจ�ำเป็นพื้นฐาน
o ตรวจดูว่ามีข้อก�ำหนดอยู่แล้วส�ำหรับการอบรมและพัฒนาก�ำลังแรงงานอย่างสม�่ำเสมอ โดยอยู่บนแนวปฏิบัติ
ที่ดีในด้านการประสานงานเพื่อจัดบริการจ�ำเป็นพื้นฐานในทุกระดับ
o ตรวจดูว่ามีมาตรฐานด้านการติดตามและการประเมินผลอยู่แล้ว ที่มีวิธีการ ปัจจัยส�ำหรับตรวจวัด ตารางการ
ท�ำงานเพื่อเก็บและรายงานข้อมูล และข้อมูลที่ได้มามีการวิเคราะห์และเผยแพร่เพื่อให้เกิดการปรับปรุงบริการ
√ ระบุและสร้างเสริมจากความพยายามในการประสานความร่วมมือที่มีอยู่ในขณะนั้น
√ ระบุขอบเขตทางกฎหมายและนโยบายส�ำหรับการประสานความร่วมมือที่อยู่บนฐานของแนวปฏิบัติที่ดี

3. 	การพัฒนาและก�ำหนดต้นทุน √ ระบุภารกิจส�ำหรับการประสานงาน – จัดท�ำนโยบายและขั้นตอนพิธีการ และ/หรือ การร่วมมือกันท�ำงานรายคดี
เช่น นโยบายการรักษาความลับ
แผนการน�ำไปปฏิบัติ

√ สร้างนโยบาย ขั้นตอนพิธีการ บันทึกข้อตกลง (MOUs) ซึ่ง
o ก�ำหนดให้มีความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆ ในการรับมือกับความรุนแรงต่อผู้หญิง
o ก�ำหนดให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันอย่างเหมาะสม
o ห้ามมิให้มีการรายงานคดีแต่ละบุคคลโดยไม่มีอ�ำนาจ ยกเว้นในกรณีที่มีอันตรายเฉพาะหน้า กรณีผู้เสียหาย
ที่เป็นเด็ก หรือผู้เสียหายที่มีความเปราะบางเป็นพิเศษ
√ ก�ำหนดผู้น�ำส�ำหรับงานแก้ไขปัญหาอย่างเชื่อมโยงและครอบคลุม
√ ก�ำหนดว่าจะมีการประชุมหรือไม่และเมื่อไร
√ จัดอบรมอย่างต่อเนื่องตามแผนงานร่วมกัน
√ ตกลงเรื่องเป้าหมายขั้นปฐมภูมิ (primary goals) – ความปลอดภัยของผู้เสียหาย ความพร้อมรับผิดของผู้กระท�ำผิด
ความพร้อมรับผิดตามขอบเขตหน้าที่ของหน่วยงานที่ท�ำงาน
√ ตกลงให้สถาบันของรัฐมีหน้าที่รายงานกรณีความรุนแรง ไม่ยกภาระให้กับผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรง
√ รับรองมาตรฐานเฉพาะเด็กหญิง
√ หลีกเลี่ยงการให้บริการซ�้ำซ้อนอย่างไม่จ�ำเป็น
√ ใช้การประเมินความเสี่ยงในทุกขั้นตอนของการท�ำงาน
√ ทบทวนกรณีที่ถุูกละเมิดโดยทีมสหวิชาชีพ – หน่วยงานที่ท�ำงานร่วมกันเพื่อปรับปรุงการท�ำงานในกรณีเฉพาะ
√ ทบทวนอัตราความเสี่ยงต่อชีวิต (Fatality team review) – วิเคราะห์กรณีฆาตกรรมจากความรุนแรงในครอบครัว
เพื่อน�ำไปปรับปรุงการท�ำงาน การให้บริการ และความร่วมมือกันเพื่อป้องกันการเกิดเหตุถึงชีวิตอีกในอนาคต
√ ตกลงกันในหลักการที่มีผู้เสียหายเป็นศูนย์กลาง ผู้เสียหายไม่ได้เป็นผู้รับผิดชอบต่อความรุนแรงและผู้เสียหาย
ไม่สามารถยุติมันได้
√ ตกลงในสาเหตุรากเหง้าของปัญหาความรุนแรงว่าเป็นเรื่องของอ�ำนาจและการควบคุม
√ นิยามบทบาทของหน่วยงานที่เข้ามามีส่วนร่วม
√ รับรองระเบียบว่าด้วยการท�ำงานอย่างมีจรรยาบรรณ (ethical conduct) และน�ำไปบังคับใช้กับเจ้าหน้าที่และ
อาสาสมัครของหน่วยงานที่เข้าร่วม
√ สร้างและบังคับใช้ขั้นตอนพิธีการในการรวบรวม เก็บรักษา และอนุญาตให้ใช้ข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคล
√ ประกันว่าการท�ำงานอย่างสอดประสานจะค�ำนึงถึงความต้องการที่หลากหลายของผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความ
รุนแรง เช่น เด็กหญิง ผู้ใหญ่สูงอายุ คนพิการ กลุ่มที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ ชนกลุ่มน้อย และกลุ่มเปราะบาง
และกลุ่มเลี่ยงอื่นๆ
√ ปรับกลยุทธ์เฉพาะประเด็นปัญหาที่กลุ่มเป้าหมายต่างๆ ได้ประสบมา
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4 การติดตามและการประเมิน
ผลการน�ำไปปฏิบัติ

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

5. 	ทบทวนวงจรและปรับ
แผนการน�ำไปปฏิบัติ

ติดตามและใช้ข้อมูลร่วมกัน
ประเมินผลโดยผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรงและตัวแทนทางกฎหมายของพวกเธอ
ท�ำการตรวจสอบภายในและภายนอกเพื่อประกับความพร้อมรับผิดตามขอบเขตหน้าที่ของหน่วยงาน
ติดตามกรณีต่างๆ เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นและน�ำไปปรับปรุงการท�ำงานตอบสนองรวมทั้งทบทวน
ความเสี่ยงต่อชีวิต (fatality review)
สร้างระบบติดตามระหว่างหน่วยงาน (inter-agency tracking systems)
ใช้เทคโนโลยีพื้นฐานส�ำหรับการบันทึกและการรายงานทั้งหมด
ก�ำหนดให้แต่ละหน่วยงานเก็บรักษาข้อมูลเรื่องการก�ำกับดูแลและการประเมินผล
ขอความยินยอมจากผู้เสียหาย/ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรงที่จะบันทึกข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลของพวกเธอ
จัดท�ำข้อมูลที่เป็นนิรนามเพื่อวัตถุประสงค์ในการก�ำกับดูแลและประเมินผล
วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อระบุความเสี่ยงของกลุ่มเฉพาะ
รับรองกระบวนการที่จะค้นหาผลกระทบที่ไม่คาดหวังจากการท�ำงานตอบสนองปัญหาความรุนแรง

√ ค้นหาสิ่งขัดขวางการประสานความร่วมมือให้ประสบผลส�ำเร็จ และทางแก้ไขอุปสรรคนั้น
√ จัดอบรมสม�่ำเสมอและต่อเนื่องเพื่อประกันว่าจะมีการผสานความรู้ใหม่ๆ และแนวปฏิบัติที่ดีไว้ในการท�ำงานเพื่อ
ตอบสนองต่อปัญหาความรุนแรงต่อผู้หญิง
√ สอดแทรกบทเรียนจากการท�ำงานในนโยบายและแนวปฏิบัติส�ำหรับอนาคต
√ ระบุแนวปฏิบัติที่ดีและบทเรียนจากการท�ำงาน
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