
ทิศทางนโยบายในการชวยเหลือทิศทางนโยบายในการชวยเหลือ

เด็กเด็ก  และสตรีทีถู่กกระทํารุนแรงและสตรีทีถู่กกระทํารุนแรง

สํานักพัฒนาระบบบริการสุขภาพสํานักพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

2020 กุมภาพันธกุมภาพันธ    25522552

ณณ    หองยอยที่หองยอยที่    66 อาคารอาคารอิมแพ็คอิมแพ็ค                      

คอนคอนเวนชั่นเวนชั่นเซ็นเซ็นเตอรเตอร  ฮอลลฮอลล  99



เกิดอะไรขึ้นในสังคมบานเรา



 ตัวอยางความรุนแรงตอสตรี



 ตัวอยางความรุนแรงตอเด็ก(ถูกอาจารยทําโทษ)



ตัวอยางความรุนแรงตอเด็ก (ถูกแมเลี้ยงเอาน้ํารอนราด)



ตัวอยางความรุนแรงตอเด็ก (ถูกแมเลี้ยงเอาน้ํารอนราด)



สถิติการถูกทาํรายในเด็กและสตรี

ที่มารับบริการที่ศูนยพึ่งได

39 ราย/วัน14,382912549

47 ราย/วัน17,1702502550

32 ราย/วัน11,5421092548

19  ราย/วัน6,951722547

5 ราย/วัน1,825172546

เฉลี่ยการถูก

ทําราย

จํานวนเด็กและสตรีที่

ถูกกระทํารุนแรง

จํานวน

โรงพยาบาล
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จํานวนผูถูกกระทําจําแนกรายภาคจํานวนผูถูกกระทําจําแนกรายภาค  ((ปป2550)2550)
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ประเภทความรุนแรงในกลุมเด็กประเภทความรุนแรงในกลุมเด็ก

2,607

597
5,925

181

ทางกาย

ทางจิต

ทางเพศ

ทางสังคม



5,560

391

1,355
107

ทางกาย

ทางจิต

ทางเพศ

ทางสังคม

ประเภทความรุนแรงในกลุมผูใหญประเภทความรุนแรงในกลุมผูใหญ



สาเหตุของการกระทํารุนแรงสาเหตุของการกระทํารุนแรง

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

เม าสุ ร า
น อ ก ใจ

เจต น าล อ ล วง
ป ญ หาเศ รษ ฐ กิ จ
ป ญ หาสุ ข ภ าพ
ป ญ หาค รอ บ ค รั ว
ส่ื อ ล าม ก
อ่ื น  ๆ



นโยบายนโยบาย  มาตรการแนวทางปฏิบัติทีเ่กี่ยวของกับมาตรการแนวทางปฏิบัติทีเ่กี่ยวของกับ

ระบบงานคุมครองเด็กระบบงานคุมครองเด็ก  สตรีสตรี  และครอบครัวในปจจุบันและครอบครัวในปจจุบัน

1.มตคิณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 มิย.42

2.พ.ร.บคุมครองเดก็ พ.ศ.2546

3. พ.ร.บ. แกไขเพิ่มเตมิประมวลกฎหมายพิธีพจิารณาความอาญา 
(ฉบับที่ 20 : 4 ก.ย. 2542)

4. แผนฯ10 ในเรื่องการเสริมสรางคนไทยใหอยูรวมกนัในสังคมไทย
ไดอยางสันติสุข และสรางภูมิคุมกนัใหแกเดก็และครอบครัว

5. พระราชบัญญตัิคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว 
พ.ศ. 2550



ที่มาของ

ความรนุแรงตอสตรี



Cycle of Violence Cycle of Violence 



ผลกระทบทางสุขภาพจากความรนุแรงที่เด็กและผูหญิงไดรับ

ความรนุแรง

ตอผูหญิง

ไมถึงแกชีวิต

ถึงแกชีวิต

ผลกระทบตอสุขภาพ

ทางกาย

-การติดเชื้อกามโรค, ติดเชื้อเอดส

-การติดเชื้อในระบบสืบพันธุ

-เกิดปญหาเรื้อรังในระบบสืบพันธุ

-บาดแผลจากการถูกทําราย

-การตั้งครรภไมพึงประสงค

-การตกเลอืดและแทง

-การถูกบังคับใหติดแอลกอฮอลและยาเสพติด

-การพิการบางสวนของรางกายหรือสวนใหญ
ทางใจ

-ซึมเศรา หวาดกลัว เครียดและเกบ็กด 

มีความวิตกกังวล

-ขาดความเชือ่มั่นในตนเอง ประณามตนเอง

-สูญเสียความรูสึกทางเพศ ไมตอบสนองทางเพศ

-เกิดการกินผิดปกติ

-เกิดสภาพผิดปกติทางบุคลิกภาพ ย้ําคิดย้ําทํา

-ทุกขทรมานใจจนตองใชยาเสพติด

- ฆาตัวตาย
- การฆาตกรรม

- การตายเพราะคลอด

หรือจากการทําแทง

- การตายจากการเปนเอดส



Economic cost of Economic cost of 
interinter--personal and personal and 

selfself--inflicted injuriesinflicted injuries

IHPPIHPP
13 November 200613 November 2006



Overall CostOverall Cost

36,687 6,638 30,049 Overall Cost

34,558 6,100 28,459 Productivity 
Losses

2,129 539 1,590 Direct 
Medical 

Cost

TotalFemaleMaleCost

(Million baht)
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*GDP ราคาประจําป 2548 เทากับ 7,104.2 พันลานบาท

แหลงขอมูล: สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 



แนวทางการแกไขปญหาแนวทางการแกไขปญหา



กําหนดกลุมเปาหมายกําหนดกลุมเปาหมาย

(1) ระดบัปฐมภูมิ การดําเนินการปองกันกอนที่ความรุนแรง  
จะเกิด

(2) ระดบัทุติยภูมิ การดําเนินการที่สามารถวนิจิฉัยความรุนแรง 
ไดทันเวลา และสามารถหยดุยั้ง โดยเร็วที่สดุเทาที่จะทําได

(3) ระดบัตติยภูมิ การดําเนินการเพื่อปองกัน ไมใหเกิดความ
รุนแรงซ้ําหรือทําใหผลกระทบจากความรุนแรงเจือจางลง



ยทุธศาสตรยทุธศาสตรบรูณาบรูณาการการ  

การจัดการปญหาความรุนแรงการจัดการปญหาความรุนแรง
ยุทธศาสตรที่ยุทธศาสตรที่  11  การปองกันและการเฝาระวังปญหาเด็กและสตรีการปองกันและการเฝาระวังปญหาเด็กและสตรี

ที่ถูกกระทํารุนแรงที่ถูกกระทํารุนแรง

--  สรางระบบการคนหากลุมเสี่ยงในชุมชนสรางระบบการคนหากลุมเสี่ยงในชุมชน

--  รณรงครณรงค  สรางความตระหนักสรางความตระหนัก  คานยิมคานยิม  และวัฒนธรรมและวัฒนธรรม  

ของคนในสังคมตอปญหาความรุนแรงของคนในสังคมตอปญหาความรุนแรง

--  มีระบบการเฝาระวังและปองกันปญหาความรุนแรงในมีระบบการเฝาระวังและปองกันปญหาความรุนแรงใน

สถานบรกิารและชุมชนสถานบรกิารและชุมชน



ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาระบบบริการชวยเหลือเดก็และสตรี

ที่ถูกกระทํารุนแรง

- พัฒนาเครือขายระบบบรกิารใหครอบคลุมทั้งจังหวัด

ยุทธศาสตรที่ 3 การฟนฟแูละเยียวยาเดก็และสตรีที่ถูกกระทํา

รุนแรงรวมถึงผูที่ไดรับผลกระทบและครอบครัว

- การประสานหนวยงานที่เกี่ยวของในการใหการ

ชวยเหลือ ฟนฟูเยยีวยา ในระยะยาว
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CPMRS child protective services/case management model

Juvenile 
detention center

Juvenile 
probation office

Child protection committee

SDHS

OSCC

Emergency 
shelter

Homes for 
babies

police

Public 
prosecutor

NGOsTAO Case Manager



CPMRS child protective services/case management model

Juvenile 
detention center

Juvenile 
probation office

Child protection committee

SDHS

OSCC

Emergency 
shelter

Homes for 
babies

police

Public 
prosecutor

NGOsTAO Case Manager



Provincial OSCC
Child Protection 

Committees
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จากมติคณะรัฐมนตรีจากมติคณะรัฐมนตรี  เมื่อเมื่อวันที่วันที่  2929  มิถุนายนมิถุนายน  25422542

เห็นชอบเห็นชอบ  ::--

♦♦ จัดใหมีศูนยชวยเหลือเด็กและสตรีการในสถานพยาบาลจัดใหมีศูนยชวยเหลือเด็กและสตรีการในสถานพยาบาล

ทุกแหงของรัฐและเอกชนในรูปแบบทุกแหงของรัฐและเอกชนในรูปแบบ  ““งานบริการชวยเหลือเด็กงานบริการชวยเหลือเด็ก

และสตรีและสตรี  ในภาวะวิกฤตในภาวะวิกฤต  จากความรุนแรงจากความรุนแรง  …”…”

♦♦ กําหนดเดือนกําหนดเดือน  พฤศจิกายนพฤศจิกายน  ของทุกปเปนของทุกปเปน  ““เดือนรณรงคยุติเดือนรณรงคยุติ

ความรุนแรงตอเด็กและสตรีความรุนแรงตอเด็กและสตรี  ””

ความเปนมา



การดําเนินงานที่ผานมาการดําเนินงานที่ผานมา

ป 2544

• แตงตัง้คณะกรรมการกําหนดรูปแบบและแนวทางการใหบริการ

• จดัทําคูมอื “แนวทางปฏิบตัิเพื่อชวยเหลือเดก็และ สตรีที่ถูกกระทํา

รุนแรง” โดยรวมกับกรมสุขภาพจิต  และกรมอนามัย 

• สนับสนนุใหโรงพยาบาล  20 แหง เปนโรงพยาบาลนาํรอง จดัตั้ง 

“ ศูนยชวยเหลอืเดก็และสตรีที่ถูกกระทํารุนแรง ” ใหมีบริการ

ลกัษณะเปน One Stop Service Crisis Center ( OSCC )



ป 2545

ติดตามนิเทศงาน 20 รพ.นํารอง มีโรงพยาบาล  ที่เปน

ตนแบบในการจัดบริการไดแก

–  โรงพยาบาลขอนแกน      - โรงพยาบาลระยอง

–  โรงพยาบาลสระบุรี - โรงพยาบาลชุมพรเขตอุดมศักดิ์

– โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห 

–  โรงพยาบาลปทุมธานี



จัดทําโครงการจัดตั้งศูนยบริการชวยเหลือเด็กและสตรีจัดทําโครงการจัดตั้งศูนยบริการชวยเหลือเด็กและสตรี

ในภาวะวิกฤตจากความรุนแรงในภาวะวิกฤตจากความรุนแรง  เสนอเปนโครงการเฉลิมเสนอเปนโครงการเฉลิม  

พระเกียรติสมเดจ็พระนางเจาสิริกิติ์พระเกียรติสมเดจ็พระนางเจาสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีนาถ    

เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเนื่องในโอกาสพระราชพิธี  มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษามหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา      

6 6 รอบรอบ 12  12 สิงหาคมสิงหาคม 2547 2547((ศนูยพึ่งไดศนูยพึ่งได))  รวมกับกระทรวงการรวมกับกระทรวงการ

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนษุยพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนษุย    จํานวนจํานวน  104104  แหงแหง

ปป  25462546



 ป  2548

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขและ

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ไดมีนโยบายใหพัฒนา

ระบบบริการการแพทยฉุกเฉินและศูนยพึ่งได ให

เชื่อมตอการบริการใหครอบคลุมการใหบริการ

ตลอด 24 ชั่วโมง โดยใชชื่อ  “ศูนยนเรนทรพึ่งได” 

สายดวน 1669



ป 2549

จัดประชุมวิชาการระดับชาติเพื่อยุติความรุนแรง          

ในครอบครัว   ครั้งที่ 1

– จัดทําโครงการพัฒนาระบบบริการชวยเหลือเด็ก

และสตรีที่ถูกกระทํารุนแรง ในโรงพยาบาลชุมชน 

(นํารอง 5 แหง)



ป 2550

–  จัดประชุมทีมสหวิชาชีพเพื่อชวยเหลอืเดก็และสตรีที่ถูกกระทํา

รุนแรง ใน 5 จังหวัดนํารอง

– จดัทําโครงการพัฒนาฐานขอมูลเดก็และสตรีที่ถูกกระทํารุนแรง 

–  การจัดประชุมเชงิปฏิบัตกิาร เรื่องการจัดการองคความรูในการ

ปฏิบัติงานชวยเหลอืเดก็ สตรี และครอบครัว ที่ถูกกระทํารุนแรง

–  จัดทําโครงการพัฒนาระบบคุมครองเดก็ในพืน้ที่ 6 จงัหวัด ภาคใต 

รวมกับ UNICEF มหาวิทยาลัยขอนแกน และมหาวิทยาลัยมหดิล



ป 2550

–  จัดทาํโครงการพัฒนาระบบคุมครองเด็กในพื้นที่ 6 

จังหวัด ภาคใต รวมกับ UNICEF 

มหาวิทยาลัยขอนแกน และมหาวิทยาลัยมหิดล

–  จัดประชมุทีมสหวชิาชีพศูนยพึ่งได 4 ภาค รวมกับ

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ

มนษุย



ป 2551

–  จัดสมัมนาวิชาการศูนยพึง่ได 

– จัดอบรมการใชโปรแกรมฐานขอมูลความรุนแรงใน

เด็กและสตรี

– จัดประชมุวิชาการศูนยพึง่ได ครั้งที่ 1

– วิเคราะหขอมูลการใหบรกิารชวยเหลือเด็กและสตรีที่

ถูกกระทํารุนแรงของศนูยพึ่งได ตั้งแตป 2547-2550



แผนการดําเนินงานในปแผนการดําเนินงานในป  25522552

--  พัฒนารูปแบบการชวยเหลือเด็กและสตรีที่ถูกกระทํารุนแรงพัฒนารูปแบบการชวยเหลือเด็กและสตรีที่ถูกกระทํารุนแรง

ในระดบัตาํบลในระดบัตาํบล

--  พัฒนาองคความรูดานนิติเวชในการชวยเหลือเด็กและสตรีที่พัฒนาองคความรูดานนิติเวชในการชวยเหลือเด็กและสตรีที่

ถูกกระทํารุนแรงสําหรับบคุลากรที่ปฏิบัติงานในศนูยพึ่งไดถูกกระทํารุนแรงสําหรับบคุลากรที่ปฏิบัติงานในศนูยพึ่งได

--  จัดอบรมบคุลากรเรื่องการใชโปรแกรมฐานขอมูลความจัดอบรมบคุลากรเรื่องการใชโปรแกรมฐานขอมูลความ

รุนแรงรุนแรง  ในเด็กและสตรีในเด็กและสตรี



ปญหาอุปสรรคในการดําเนินงานปญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน

1. ขาดความชัดเจนทางดานนโยบาย
2. ขาดการสนับสนุนทางดานงบประมาณ    
3. กลไกการประสานงานระหวางสหวิชาชีพยังไมมี

แนวทางทีช่ัดเจน

4. บุคลากรทีป่ฏิบัติงานยังขาดความรู ความเขาใจ        
ในเรื่องระบบการคุมครองเด็ก ตาม พ.ร.บ คุมครองเด็ก       
พ.ศ. 2546 และพ.ร.บ.คุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรง
ในครอบครัว พ.ศ. 2550



ปญหาอุปสรรคในการดําเนินงานปญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน  ((ตอตอ))
5. กฎหมายคุมครองเด็กไมมีบทลงโทษที่ชัดเจนจึง

ทําใหไมสามารถบังคับหนวยงานที่เกีย่วของใหรายงานได

6. ศูนยพึ่งได ไมไดเปนภารกิจหลักของหนวยงานจึง
ทําใหไมไดรับความสําคัญในแงของนโยบาย

7. ศูนยพึ่งไดตองบูรณาการงานคุมครองเด็กและสตรี

ที่ถูกกระทํารุนแรงเขาดวยกัน จึงเปนการเพิ่มภาระงาน
ใหกับบุคลากรมากขึ้น



ปญหาอุปสรรคในการดําเนินงานปญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน  ((ตอตอ))

8. การรายงานตามกฎหมายคุมครองเด็กและ
กฎหมายครอบครวั ยังขาดหนวยงานที่จะมารองรบั
การรายงาน  ทําใหภารกิจดังกลาวตองอยูในความ
รับผิดชอบของศูนยพึ่งได สงผลใหการแกไขปญหา

ไมตอเนื่องและไมประสบผลสําเร็จเทาที่ควร  
9. การทํางานเชิงรุกดานการปองกันยังมีนอย



โอกาสในการพัฒนาโอกาสในการพัฒนา

จุดแข็ง

1. หนวยงานของกระทรวงสาธารณสุข มีทุกระดับ         
ในพื้นที่กระจายอยูทั่วประเทศ

2. มีการทํางานอยางเปนระบบ  แยกหนวยงานที่
รับผิดชอบทางดานนโยบายและปฏิบัติออกจากกันอยาง

ชัดเจน

3. บุคลากรมีความเขมแข็ง และมีใจรักงานดานนี้



โอกาสในการพฒันาโอกาสในการพฒันา  ((ตอตอ))

จุดแข็ง

4. หนวยงานของกระทรวงสาธารณสุขมีระบบ

บริการ ในการดูแลเด็กคอนขางครอบคลุมหลายดาน 
และมีบุคลากรที่มีความรูและเชีย่วชาญหลายสาขาอยู

ในหนวยงานของโรงพยาบาล  ยกเวนทางดาน
กฎหมาย



ตัวอยางตัวอยาง    Best PracticeBest Practice

1.รพ.ขอนแกน

2. รพ.รอยเอด็
3. รพ.ชมุพรเขตรอุดมศักดิ์
4. รพ.เชยีงรายประชานุเคราะห
5. รพ.ปทุมธานี
6. รพ.มหาสารคาม



ศูนยพึ่งได พึ่งไดจริง

หรือ

เปนคําถาม ที่รอคําตอบ

ยังมีเด็กและสตรีที่ถกู

กระทํารุนแรงอีกมาก ที่รอ

รับ    การชวยเหลือจากเรา



ครอบครัวอบอุน  ไรความรุนแรง

พบเห็นความรุนแรง

แจงศูนยพึ่งได   1669



จบการนาํเสนอ


