
การส่งเสริมพฒันาดูแล
สถาบันครอบครัว



สถาบัน
ครอบครัว

ช่วงเวลาทีอ่ยู่
กนัยาวนาน

ความเข้มข้นของ
ความสัมพนัธ์

สิทธิในการ
ก าหนดพฤติกรรม
ของกนัและกนั

ความแตกต่าง
ทางด้านอายุ เพศ
และความสนใจ

บทบาทหน้าทีแ่ต่
ละฝ่ายทีไ่ด้มา
ตั้งแต่ก าเนิด

สภาพการเป็น
สมาชิกและ
ความเป็น
ส่วนตวั



เราไม่สามารถคาดเดาได้เลย
ว่าการใช้ความรุนแรง

ระหว่างบุคคลจะเกดิขึน้ที่ใด 
เม่ือใด

ควบคุมได้แค่ใหน



ท ำไมงำนน้ีถงึ..ท ำงำนยำก..?
• ควำมรุนแรงต่อเด็ก สตรแีละบคุคล มีหลำยระดบั บำงกรณียำกต่อกำรตดัสนิใจ

• ตอ้งท ำงำนแบบบูรณำกำรสูงมำก ใชค้วำมรูห้ลำยศำสตร ์

•ควำมรุนแรงต่อเด็ก สตรแีละบคุคลในครอบครวัเป็นหนำ้ที่ของใคร?

พม. สธ. ตร. ศธ. นกักฎหมำย ภำคเอกชน หรอืระบบทัง้หมด

• ระบบกำรท ำงำนของ รพ.ที่แบ่งเป็นสว่นๆ ดูเฉพำะเรื่องท ำใหก้ำร

ช่วยเหลอืไม่มีประสทิธิภำพ

• กฎหมำยมีออกมำหลำยฉบบั กำรเช่ือมโยงกฎหมำยต่ำงๆ จนท.ที่ไม่ใช่

นกักฎหมำยอำจไม่เขำ้ใจเพยีงพอ กำรบงัคบัใชบ้ำงเรื่องยำกต่อกำรปฏบิตัิ



ความรุนแรงดา้นเพศ
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การปรับตัวในการท างาน
วชิาชีพต่างๆAdaptation

Laws

Organization

development

Cooperation

collaboration

Intrend,Inter

หลกัการ
SOCIAL

Self

Development



บทบำทสหวชิำชีพในกำรคุม้ครองเด็กและผูถ้กูกระท ำดว้ยควำมรุนแรงในครอบครวั

พนกังำนเจำ้หนำ้ที่ ต ำรวจ/ปกครอง/    

อยักำร/ศำล

สถำนพยำบำล

(ศูนยพ์ึง่ได ้OSCC)

ป้องกนัถกูกระท ำซ ้ำ ปรบัพฤตกิรรม

-คุม้ครองเบื้องตน้

-รบัแจง้เหต/ุระงบัเหต/ุแยกเด็ก

-ตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิ

-เรยีกรอ้งสทิธิตำมกม.

-สงเครำะห/์ใหท้ี่พกัชัว่ครำว/   ให ้

กำรศึกษำ/ฝึกอำชีพ

-ตดิตำมประเมินผล

-ช่วยเหลอืเบื้องตน้

-ขอคุม้ครองสวสัดิภำพ    

ต่อศำล/ศำลส ัง่ 

-พรบ.คุม้ครองเด็ก

-พรบ.คุม้ครอง ฯ

-พรบ.ศำลเยำวชน

-เยยีวยำรกัษำ/บ ำบดัฟ้ืนฟู

-คุม้ครองสวสัดิภำพ ตำมค ำส ัง่

ศำล/พนจ.

-พรบ.คุม้ครองเด็ก

-พรบ.คุม้ครอง ฯ

-พรบ.ศำลเยำวชน

-แจง้รำยงำนพนจ.
ปรบัพฤตกิรรมป้องกนักระท ำซ ้ำ



กำรจดักำรกบัภำยในตวัเองของเหยื่อ

•ทศันคติ  วธิีคิด กำรปรบัตวั

•กำรควบคุมอำรมณ์ กลวั โกรธ เศรำ้ ถดถอย

•กำรสนบัสนุนก ำลงัใจ กำรปรบัควำมคิด พฤติกรรม

•กำรฟ้ืนคนืพลงั เยยีวยำรกัษำ ฝึกทกัษะกำรจดักำรควำมคดิ

ควำมรูส้กึต่ำงๆและต่อสูห้รอืเผชิญกบัปญัหำ ฯลฯ



กำรจดักำรกบัสิง่แวดลอ้มภำยนอก

•สิง่ที่คุกคำมผูป้ระสบปญัหำ ผูก้ระท ำ ญำติ คนอืน่ๆ  

•สถำนที่ที่ปลอดภยั  ที่พกัพงิที่เหมำะสม

•สือ่ กำรเขำ้ถงึตวัผูป้ระสบปญัหำ

•กำรใชก้ฎหมำยคุม้ครองสทิธใิหถ้กูตอ้ง

•แหล่งสง่ต่อ ทรพัยำกรดำ้นสงัคม กองทนุฯลฯ



ปรับเป้าหมายในการช่วยเหลือ

ผู้กระท าความรุนแรง

ผู้ถูกกระท าความรุนแรง



เป้าหมาย

1. ผู้ถูกกระท ารุนแรง 2. ผู้กระท ารุนแรง

3. การติดตามเฝ้าระวงัปัญหา
และค้นหากลุ่มเส่ียงในพืน้ที่



บทบำทบคุลำกรทำงกำรแพทยค์ุม้ครองผูถ้กูกระท ำดว้ยวำมรุนแรงในครอบครวั

ควำมรุนแรงพรบ.คุม้ครองเด็ก ๔๖

บทบำทบคุลำกรทำงกำรแพทย์

คุม้ครองสวสัดิภำพ 

*แจง้พนจ./ศูนยส์ง่เสรมิฯ

เจำ้พนกังำนคุม้ครองเด็ก

คดีอำญำ

ผูก้ระท ำแจง้พนกังำน

สอบสวน

พรบ.สง่เสรมิกำรพฒันำและ

คุม้ครองสถำบนัครอบครวั

เยยีวยำฟ้ืนฟ ูกำย-จติ

ฟ้ืนฟบู ำบดั

ผูถ้กูกระท ำ

ตรวจรกัษำ

ปรกึษำแนะน ำ

เกบ็เป็น

ควำมลบั



รฐัมนตรรีกัษำกำรตำมพรบ.(พม,สธ,มท) /ออกระเบียบและประกำศ 

ศูนยส์ง่เสรมิและคุม้ครองครอบครวั/สง่เสรมิพฒันำและคุม้ครองครอบครวั

ศูนยพ์ฒันำครอบครวัในชุมชน/ สง่เสรมิพฒันำและคุม้ครองครอบครวัในชุมชน

สหวชิำชีพ/คุม้ครองสวสัดิภำพตำมบทบำทหนำ้ที่

พรบ.สง่เสรมิกำรพฒันำและคุม้ครองสถำบนัครอบครวั 

พนกังำนเจำ้หนำ้ที่ตำมพรบ.(รวมถงึฝ่ำยปกครองต ำรวจ)/คุม้ครองสวสัดิภำพ

กลไกในกำรสง่เสรมิกำรพฒันำและคุม้ครองครอบครวั

คก.สง่เสรมิกำรพฒันำและคุม้ครองฯ/ก ำหนดนโยบำย ยทุธศำสตร ์แผนงำนฯ

กระบวนกำรยตุธิรรมทำงอำญำ/คุม้ครองสวสัดิภำพตำมบทบำทหนำ้ที่

ประชำชนนทัว่ไป/เฝ้ำระวงั-แจง้เหตตุ่อพนจ.และศูนยฯ์



บทบำทศูนยส์ง่เสรมิและคุม้ครองครอบครวั

ศูนยก์ำรเรยีนรู ้

สง่เสรมิพฒันำครอบครวั
ศูนยก์ลำง

ประสำนงำน

กบัหน่วยงำน

ของรฐัและเอกชน

ศูนยก์ำรด ำเนินกำร

คุม้ครองสวสัดิภำพ

รบัแจง้เหต/ุรวบรวมขอ้เทจ็จรงิ

เยยีวยำ/บ ำบดัฟ้ืนฟ/ูไกลเ่กลีย่

ประนีประนอม/ยื่นค ำรอ้งขอศำล

ส ัง่คุม้ครองสวสัดิภำพ

ปรกึษำแนะน ำ

ใหค้วำมรูค้วำมเขำ้ใจ           

ช่วยเหลอืสงเครำะห์

กำรสง่เสรมิและพฒันำสถำบนัครอบครวั

ในกำรสง่เสรมิกำรพฒันำและคุม้ครองครอบครวั



ช่วยเหลอืสนบัสนุนงำนดำ้นกำรสง่เสรมิและพฒันำครอบครวั

กำรคุม้ครองสวสัดิภำพ

บทบำทหนำ้ที่ศูนยใ์นชมุชน 

บทบำทศูนยพ์ฒันำครอบครวัในชมุชน(ม.๑๕-๑๖)

ช่วยเหลอืสนบัสนุนงำนดำ้นกำรคุม้ครองครอบครวั

กำรป้องกนัควำมรุนแรง



สทิธิของผูถ้กูกระท ำดว้ยควำมรุนแรงในครอบครวั

 สทิธิที่จะรบักำรคุม้ครองป้องกนัถกูกระท ำซ ้ำ

 สทิธิที่รอ้งทกุข ์หรอืใหพ้นกังำนเจำ้หนำ้ที่รอ้งทกุขแ์ทน 

 สทิธิที่จะรอ้งขอศำลเยำวชนฯคุม้ครองสวสัดิภำพ

(ม.๑๐,๑๑ /หมวด ๑๕ ม.๑๗๒,๑๗๙)

สทิธิที่จะไดร้บัค่ำชดเชยควำมเสยีหำย

-เงนิช่วยเหลอืบรรเทำทกุขเ์บื้องตน้จำกผูก้ระท ำฯ

-ค่ำสนิไหมทดแทนควำมเสยีหำยจำกผูก้ระท ำฯ

-ค่ำตอบแทนผูเ้สยีหำยจำกรฐั



ข้อแนะน าจากรายงานการศึกษา
1.ขยายขนาดของโครงการด้านการป้องกัน (Scale up prevention program)

2.ประกันว่ากฎหมายที่มีอยู่แล้วได้รับการบังคับใช้อย่างเตม็ที่(Ensure that existing 

laws are fully enforce)

3.ประกันว่าการให้บริการแก่เหยื่อมีอย่างกว้างขวางและเข้าถงึได้ (Ensure that 

victims services are a widely available and accessible)

4.เสริมความเข้มแข็งในการเกบ็ข้อมูลและการใช้ (Strengthen data collection 

and use)

5.ก าหนดค่าพืน้ฐานและเป้าหมาย ส าหรับการตดิตามความคืบหน้าของการป้องกันความ
รุนแรง (Set baseline and targets for violence prevention track 

progress)



ถ้าเราป้องกนัปัญหาความรุนแรงในครอบครัวได้
• ลดการมีเพศสัมพนัธ์เร็ว

• ลดการตั้งครรภ์ในวยัรุ่น

• ลดการด่ืมสุรา/ใช้สารเสพติด

• ลดการใช้ความรุนแรงระหว่างบุคคล

• ลดการข่มขืนกระท าช าเรา

• สุขภาพกาย จิต อนัตรายต่อสังคมลดลง



Thank You!!


