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ความรุนแรงต่อผู้หญิงในสถานการณ์โควิด 19 
15 เมษายน 2563 | ถาม-ตอบ 

บ้านไม่ใช่ที่ที่ปลอดภัยส าหรับฉัน ฉันควรท าอย่างไรดี? 

หากคุณประสบเหตุการณ์ที่ถูกกระท ารุนแรง ควรติดต่อญาติพ่ีน้อง เพื่อน หรือเพ่ือนบ้าน ขอความช่วยเหลือจากสายด่วน 
หรือหากปลอดภัยพอ ควรขอความช่วยเหลือจากบริการออนไลน์ที่ให้ความช่วยเหลือผู้ที่ถูกกระท ารุนแรง หาข้อมูลว่าใน
พ้ืนที่ว่ามีบริการใดบ้าง (เช่น ศูนย์พักพิง บริการให้ค าปรึกษา) ที่ยังเปิดอยู่ และติดต่อไปยังผู้ให้บริการเหล่านั้น 

ควรวางแผนเตรียมความปลอดภัย (Safety Plan) ในกรณีที่ความรุนแรงต่อตัวคุณและลูกๆ ทวีความรุนแรงขึ้น โดยแผน
เตรียมความปลอดภัยรวมถึงสิ่งต่อไปนี้ 

• ระบตุัวเพ่ือนบ้าน เพ่ือน ญาติ เพื่อนร่วมงาน หรือศูนย์พักพิงที่สามารถจะไปหาได้ในทันที ในกรณีท่ีคุณจะต้อง
หนีออกจากบ้านกะทันหันเพื่อรักษาตัวเองให้ปลอดภัย 

• วางแผนว่าคุณจะออกไปจากบ้านอย่างปลอดภัยได้อย่างไร และจะไปถึงจุดหมายได้อย่างไร (เช่น วิธีการเดินทาง
ไป) 

• เตรียมเก็บสิ่งของที่จ าเป็น (เช่น เอกสารแสดงตน โทรศัพท์ เงินสด ยา และเสื้อผ้า) รวมทั้งหมายเลขโทรศัพท์
ต่าง ๆ ส าหรับกรณีฉุกเฉิน 

• หากเป็นไปได้ ควรคิดรหัสลับส าหรับสื่อสารกับเพ่ือนบ้านที่ไว้ใจได้ เพ่ือให้เขาสามารถเข้ามาช่วยเหลือคุณทันที
เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน  

ฉันต้องการความช่วยเหลือทางการแพทย์เพราะถูกกระท ารุนแรง ใครจะช่วยได้? ฉันควรไปที่ไหน? 

หากคุณต้องการความช่วยเหลือด้านการแพทย์อย่างเร่งด่วน ควรโทรเรียกรถพยาบาลหรือสายด่วนผู้ป่วยฉุกเฉิน (เช่น 
สายด่วน 1669) หากคุณต้องการความช่วยเหลืออ่ืน ๆ โปรดติดต่อสถานที่ใหบ้ริการเฉพาะด้าน (หากมี) หรือโทรหา
แพทย์ พยาบาล 

ฉันปลอดภัยด ีแต่รู้สึกเปน็ทุกข์มากจากปัญหาสุขภาพจิต เร่ืองเพศ เร่ืองสังคม และการเจ็บป่วยทาง
กายที่เรื้อรังเนื่องจากถูกกระท ารุนแรง มีใครจะช่วยฉันได้ไหมในช่วงที่การระบาดของโรคโควิด 19? 

ควรลดปัจจัยที่ท าให้เครียดมากท่ีสุดเท่าที่จะท าได้โดย 

• ติดต่อสื่อสารและขอการสนับสนุนจากครอบครัวและเพ่ือนอย่างสม่ าเสมอทางโทรศัพท์ อีเมล์ ข้อความ ฯลฯ 
• พยายามท ากิจวัตรประจ าวันให้เป็นปกติ และให้เวลากับการออกก าลังกายและการนอนหลับให้เพียงพอ 
• ท ากิจกรรมเพ่ือผ่อนคลาย (เช่น หายใจเข้าออกช้าๆ ท าสมาธิ ผ่อนคลายกล้ามเนื้อ ท าแบบฝึกหัดการดึงเขา้มา

อยู่กับร่างกายในปัจจุบัน เพ่ือผ่อนคลายความคิดและความรู้สึกท่ีตึงเครียด โปรดอ่านเพิ่มเติมได้ที่ คู่มือทาง
คลินิกโดยองค์การอนามัยโลกหน้าที่ 70  

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/136101/WHO_RHR_14.26_eng.pdf;jsessionid=D1A793C54703C44D28E2E95590DBBF36?sequence=1
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/136101/WHO_RHR_14.26_eng.pdf;jsessionid=D1A793C54703C44D28E2E95590DBBF36?sequence=1
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• หันไปท ากิจกรรมที่เคยช่วยจัดการกับความทุกข์ของตัวเองอย่างได้ผลในอดีต 
• หาข้อมูลเกี่ยวกับโรคโควิด 19 จากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ และลดเวลาที่ใช้ในการรับข่าวสารให้น้อยลง (เช่น 1-

2 ครั้งต่อวันแทนที่จะเป็นทุก ๆ ชั่วโมง) 

คุณควรขอรับการดูแลจากแพทย์ พยาบาลที่เชี่ยวชาญ ในกรณีที่มีอาการหรือมีภาวะต่าง ๆ รวมถึงการบาดเจ็บที่ต้อง
ได้รับการรักษา  มาตรการจ ากัดการออกจากบ้านและการเดินทาง และภาระงานที่ล้นมือของระบบสาธารณสุขอาจท าให้
ยากที่จะเข้าถึงบริการด้านสุขภาพด้วยตัวเอง ในกรณีเช่นนี้ คุณอาจต้องหาข้อมูลว่ามีบริการทางเลือกอ่ืนใดบ้างในพ้ืนที่ที่
คุณสามารถเข้าถึงได้ รวมถึงข้อมูลและความช่วยเหลือที่สามารถเข้าถึงได้ทางโทรศัพท์หรือออนไลน์ 

หากว่าในปัจจุบัน คุณก าลังรับการรักษาและบ าบัดจากการถูกกระท ารุนแรงอยู่แล้ว การบ าบัดรักษานี้ควรจะด าเนินต่อไป
อย่างต่อเนื่องในช่วงการระบาดของโรคโควิด 19 โดยคุณอาจรับบริการผ่านทางโทรศัพท์หรือออนไลน์หากท าได้และ
เหมาะสมกับความต้องการของคุณ  

เราเป็นห่วงเพื่อนหรือคนรู้จัก เราจะช่วยเธอได้อย่างไร? 

ถ้าคุณรับทราบมาหรือเป็นห่วงว่าเพ่ือนหรือคนที่รู้จักก าลังอยู่ในความสัมพันธ์ที่มีการใช้ความรุนแรง สิ่งที่คุณสามารถท า
ได้มีดังนี้ 

• ติดต่อกับบุคคลนั้นอย่างสม่ าเสมอเพ่ือตรวจสอบว่าเธอปลอดภัยดี สร้างความมั่นใจว่าการติดต่อกับคุณนั้นเป็นสิ่ง
ทีป่ลอดภัย  นึกไว้เสมอว่าผู้กระท าความรุนแรงอาจเห็น ได้ยิน หรือเฝ้าติดตามการสื่อสารของบุคคลนั้นกับผู้อ่ืน
อยู่ตลอดเวลา ดังนั้น ต้องหาวิธีการสื่อสารที่ดีที่สุดที่จะติดต่อบุคคลนั้นอย่างปลอดภัย เช่น ส่งข้อความทาง
โทรศัพท์ ส่งอีเมล์หรือติดต่อทางสื่อโซเชียล ควรระมัดระวังการติดต่อพูดคุยกับเธอในขณะที่ผู้กระท าความ
รุนแรงอยู่ด้วยในบ้าน เพ่ือไม่ให้เป็นอันตรายต่อเขามากขึ้น ตรวจสอบวิธีการติดต่อแต่ละครั้งเพราะสถานการณ์
อาจเปลี่ยนแปลงได้ 

• หาข้อมูลว่ามีบริการส าหรับผู้หญิงที่ถูกกระท าความรุนแรงใดบ้างที่ยังเปิดด าเนินการในช่วงที่มีการระบาดของ
โรคโควิด 19 (เช่น ศูนย์พักพิง สายด่วน บริการให้ค าปรึกษา องค์กรเพ่ือผู้หญิง) และเผยแพร่ข้อมูลเหล่านี้ผ่าน
ทางเครือขา่ยหรือสื่อโซเชียลของคุณ  ควรให้ข้อมูลโดยตรงให้แก่บุคคลนั้นหากสามารถหาวิธีให้ได้อย่างลับ ๆ 
โดยไม่ให้ผู้กระท ารู้ 

• ถ้าคนที่คุณรู้จักต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม โปรดเตรียมพร้อมที่จะโทรแจ้ง
สายด่วนทางการแพทย์ ต ารวจ โรงพยาบาล หรือสายด่วนช่วยเหลือ 

หากอยากแจ้งเหตุการใช้ความรุนแรงในช่วงโควิด 19 ควรท าอย่างไร?  

หากคุณประสงค์จะแจ้งเหตุการใช้ความรุนแรง ควรปฏิบัติตามแนวทางการรายงานหรือแจ้งเหตุการใช้ความรุนแรงใน
ประเทศของคุณ และติดต่อบริการที่คิดว่าจะตอบสนองเหตุการณ์โดยยึดเอาผู้ที่ถูกกระท าเป็นศูนย์กลางมากท่ีสุด 

https://www.who.int/news-room/q-a-detail/violence-against-women-during-covid-19
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ในบางประเทศ มีข้อยกเว้นส าหรับการห้ามออกจากบ้านและการเดินทางในกรณีท่ีต้องการแจ้งเหตุการกระท ารุนแรง 
โปรดระลึกว่าการรายงานหรือแจ้งเหตุอาจท าให้คุณมีความเสี่ยงต่ออันตราย ดังนั้น จึงควรมีแผนเตรียมความปลอดภัยไว้
ด้วย 

คุณอาจพบว่า การรายงานหรือแจ้งเหตุถูกกระท าความรุนแรงเป็นเรื่องยากเพราะกระทบกระเทือนใจและสะเทือน
อารมณ์ ดังนั้น จึงอาจขอความช่วยเหลือจากเพ่ือน ญาติ เพ่ือนบ้านหรือเพ่ือนร่วมงาน หรือบริการให้ความช่วยเหลือใน
พ้ืนที่ส าหรับผู้ถูกกระท าความรุนแรง  

ผมได้ท าร้ายหรือก าลังกังวลว่าจะท าร้ายหรือท าให้แฟน/ภรรยา (หรือลูก ๆ) เจ็บปวดด้วยค าพูดหรือ
การกระท าของผม ผมจะหยุดได้อย่างไร? 

• ถ้าคุณรู้สึกว่าตัวเองก าลังโมโหหรือหงุดหงิดมาก ๆ ขอให้ออกห่างไปอยู่อีกห้องหนึ่งถ้าท าได้ หรือออกไปนอกบ้าน
แล้วสูดลมหายใจลึก ๆ 

• นับหนึ่งถึงสิบและสูดลมหายใจเข้าออกลึก ๆ จนกว่าจะรู้สึกสงบลง นับถอยหลังโดยเริ่มจาก 10 หรือท าอะไรก็ได้
ทีช่่วยให้คุณประคองอารมณ์ให้สงบ 

• คุยกับเพ่ือน ญาติ หรือผู้น าทางศาสนาและความเชื่อที่คุณไว้ใจ และหากจ าเป็น ควรขอความช่วยเหลือจาก
บริการทางการแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน (หากมี) 

• คิดเสมอว่าทุกคนในครอบครัวล้วนเผชิญความเครียดในช่วงนี้ 
• แสดงออกถึงความเห็นใจและความอดทนทั้งในค าพูดและการกระท า 

• เลิกหรือลดการดื่มแอลกอฮอล์ให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได้  

มาตรการต่าง ๆ ในปัจจุบันเพื่อรับมือกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 เช่น การห้ามประชาชนออกจากบ้านหรือห้าม
เดินทาง รวมถึงความไม่ม่ันคงทางด้านการเงินซึ่งส่งผลมาจากวิกฤตนี้ เป็นปัจจัยที่เพ่ิมความเครียดให้คุณได้ทั้งสิ้น ซึ่ง
นับว่าเป็นเรื่องปกติ แต่คุณสามารถควบคุมตัวเองได้ว่าจะตอบสนองความเครียดที่เกิดขึ้นอย่างไร ใช้วิธีจัดการกับ
ความเครียดของตนเองในแบบที่เคารพผู้อื่นและปลอดภัยต่อตัวเองและครอบครัว พยายามมีเมตตาต่อตนเอง ต่อคู่ ลูก ๆ 
และสมาชิกคนอ่ืนในครอบครัว 

เราเป็นบุคลากรทางการแพทย์ จะช่วยเหลือผู้หญิงที่ถูกกระท าความรุนแรงในช่วงโควิด 19 ได้อย่างไร? 

บุคลากรทางการแพทย์สามารถช่วยลดผลกระทบจากความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กได้หลายวิธี ทั้งในสถานการณ์ปกติ
และในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19  

ในขณะที่บริการสาธารณสุขต้องรับภาระงานจนเต็มก าลังทั้งเวลาและทรัพยากร คุณยังคงมีหน้าที่ในการให้ความดูแล
ผู้หญิงที่มาขอความช่วยเหลือ ซ่ึงมักต้องการความช่วยเหลือด้านความเจ็บปวดทางกายและใจทีเ่กิดจากความรุนแรง 

คุณอาจต้องปรับเปลี่ยนวิธีการให้บริการหากไม่สามารถให้บริการต่อหน้า อาจให้บริการโดยใช้ทางเลือกอ่ืน ๆ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่
กับทรัพยากรที่มีอยู่ เช่น โทรศัพท์มือถือ โปรแกรมสนทนาเช่น WhatsApp หรือช่องทางการสื่อสารอ่ืน ๆ โดยค านึงถึง
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ความปลอดภัยของผู้รับบริการเป็นส าคัญ ควรสื่อสารกับผู้หญิงอย่างตรงไปตรงมาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงวิธีการ
ให้บริการ 

หากผู้หญิงที่เป็นผู้ป่วยสงสัยเป็นโรคโควิด 19 หรือผู้ป่วยยืนยัน มาขอรับการช่วยเหลือเนื่องจากถูกกระท ารุนแรง การ
ให้บริการควรเหมือนกันกับบริการที่ให้แก่ผู้ที่ถูกกระท ารุนแรงรายอื่น ๆ แต่คุณควรปกป้องตัวเองเป็นอย่างดีจากการติด
เชื้อ โดยการรักษาระยะห่างกับผู้รับบริการเท่าที่จะท าได้ สวมชุดป้องกันการติดเชื้อ และรักษาสุขอนามัยของระบบ
ทางเดินหายใจ ล้างมือและท าความสะอาดพ้ืนผิวต่าง ๆ ด้วยน้ าและสบู่อย่างสม่ าเสมอและหลังจากท่ีสัมผัสสิ่งต่าง ๆ เพื่อ
ป้องกันการติดเชื้อ  

ในสถานการณ์ใดก็ตาม รวมถึงระหว่างการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 บุคลากรสาธารณสุขควรให้บริการเบื้องต้น โดย
ใช้แนวทาง LIVES ในการช่วยเหลือผู้หญิงที่ถูกกระท ารุนแรงดังต่อไปนี้ 

• L - Listen ฟังอย่างตั้งใจ ด้วยความเข้าใจและไม่ตัดสิน 
• I – Inquiry สอบถามความต้องการและความกังวลของผู้หญิงที่ถูกกระท า 
• V – Validation ตรวจสอบความรู้สึกและสิ่งที่ผู้ถูกกระท ารุนแรงประสบ แสดงให้เห็นว่าคุณเชื่อและเข้าใจ 
• E – Enhance สร้างความรู้สึกปลอดภัยให้แกผู่้หญิง 
• S – Support ส่งต่อผู้หญิงไปยังบริการอ่ืน ๆ ที่จ าเป็น  

เราท างานในสถานบริการสาธารณสุข จะสามารถช่วยเหลือผู้หญิงทีถู่กกระท ารุนแรงได้อย่างไรในช่วง
โควิด 19? 

• เก็บรวบรวมและจัดท าข้อมูลเกี่ยวกับบริการที่มีอยู่ในพื้นที่ที่ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ที่ถูกกระท ารุนแรง เช่น สาย
ด่วน ศูนย์พักพิง ศูนย์ให้ความช่วยเหลือผู้ถูกกระท าช าเรา และบริการให้ค าปรึกษา 

• หาข้อมูลเกี่ยวกับเวลาเปิดปิดการให้บริการ รายละเอียดส าหรับการติดต่อ และข้อมูลการให้บริการทางไกล 
รวมทั้งจัดระบบการประสานส่งต่อ  

• จัดให้บุคลากรทางการแพทย์มีข้อมูลเหล่านี้อย่างทั่วถึง และให้ผู้ป่วยหรือผู้ที่มารับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูล
เหล่านี้ได้โดยง่าย 

• ส่งเสริมผู้ให้บริการทางการแพทย์ในโรงพยาบาลด าเนินงานสนับสนุนช่วยเหลือผู้หญิงที่ถูกกระท ารุนแรงอย่าง
ต่อเนื่องในช่วงเวลานี้ 

• เตรียมพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงวิธีการให้การรักษาพยาบาลผ่านแนวทางแบบทางเลือกได้อย่างทันที โดยการ
จัดท าแผนตอบสนองสถานการณ์ที่มีประสิทธิภาพ เช่น จัดให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขทุกคนที่ติดต่อกับผู้ป่วย
โดยตรงมีโทรศัพท์และสามารถชาร์จแบตเตอรีโทรศัพท์ได้ตลอดเวลา 

• จัดให้มขีั้นตอนและวิธีปฏิบัติเพ่ือรักษาความปลอดภัยของที่เก็บเอกสาร ในกรณีท่ีมีการประกาศใช้มาตรการปิด
เมืองอย่างกะทันหัน 

• ให้ข้อมูลแก่ผู้ที่ถูกกระท ารุนแรงว่าจะสามารถปกป้องตนเองไดอ้ย่างไร และแจกบัตรข้อมูลขนาดเท่ากับบัตร
เครดิตที่มีรายชื่อหมายเลขโทรศัพท์ที่จ าเป็นส าหรับการแจ้งเหตุหรือขอความช่วยเหลือ 

https://www.who.int/news-room/q-a-detail/violence-against-women-during-covid-19
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เราเป็นผู้ก าหนดนโยบาย จะท าอย่างไรเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อผู้หญิงในช่วงโควิด 
19? 

• เมื่อจัดท าแผนเตรียมพร้อมรับมือและตอบสนองต่อการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19  ในแผนนั้นควรครอบคลุม
ถึงบริการที่จ าเป็นส าหรับผู้หญิงที่ถูกกระท ารุนแรงด้วย 

• จัดสรรทรัพยากรอย่างเพียงพอส าหรับบริการช่วยเหลือผู้ที่ถูกกระท ารุนแรง และหาทางให้ผู้ที่ต้องการความ
ช่วยเหลือเข้าถึงบริการเหล่านี้ให้ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริบทที่มีการใช้มาตรการห้ามประชาชนออกจากบ้าน
และจ ากัดการเดินทางเคลื่อนย้าย 

• ควรพิจารณาจัดบริการทางการแพทย์ทางไกล (telemedicine) การใช้ระบบไอทีเป็นแกนกลางของบริการทาง
การแพทย์ (digital health) หรือใช้โทรศัพท์มือถือในการให้บริการทางการแพทย์ (mhealth) เพ่ือส่งเสริมให้ผู้ที่
ถูกกระท ารุนแรงสามารถเข้าถึงบริการและความช่วยเหลือมากขึ้น โดยจ าเป็นต้องสร้างความปลอดภัยให้แก่
ผู้ใช้บริการด้วย 

• พิจารณาจัดศูนย์พักพิงเพ่ือทางเลือกส าหรับผู้หญิงที่จ าเป็นและต้องการที่พักอาศัยชั่วคราว 
• ให้หลักประกันว่ามาตรการที่ห้ามประชาชนออกจากบ้านจะไม่มีการลงโทษผู้หญิงที่ออกมาขอความช่วยเหลือเมื่อ

ถูกกระท ารุนแรง เช่น เมื่อต้องออกจากบ้านมายังสถานีต ารวจหรือโรงพยาบาลเพื่อแจ้งเหตุถูกกระท า 

ความรุนแรงต่อผู้หญิงเพิ่มขึ้นหรือไม่ตั้งแตม่ีการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19?  

ความรุนแรงต่อผู้หญิงเกิดขึ้นอย่างแพร่หลาย และความรุนแรงจากคู่เป็นรูปแบบของการใช้ความรุนแรงที่พบได้บ่อยที่สุด 
ในช่วงภาวะฉุกเฉินด้านสุขภาพ เช่น การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ความรุนแรงต่อผู้หญิงมีแนวโน้มที่จะเพ่ิมมากขึ้น 

แม้ว่าข้อมูลเกี่ยวกับความรุนแรงต่อผู้หญิงจะหายาก แต่รายงานจากทั่วโลก รวมถึงประเทศจีน สหราชอาณาจักร 
สหรัฐอเมริกา และประเทศอ่ืน ๆ ชี้ให้เห็นว่าความรุนแรงในครอบครัวเพ่ิมสูงขึ้นในช่วงการระบาดของโควิด 19 รายงาน
จากประเทศต่าง ๆ ยังแสดงให้เห็นด้วยว่าจ านวนผู้หญิงที่ถูกกระท ารุนแรงและไปขอความช่วยเหลือจากบริการต่าง ๆ 
กลับลดลงเนื่องจากมาตรการปิดเมือง และผู้หญิงไม่อยากไปยังสถานพยาบาลเนื่องจากกลัวการติดเชื้อ 

โควิด 19 เพ่ิมความเสี่ยงของความรุนแรงต่อผู้หญิงอย่างไร? 

ความเครียด การหยุดชะงักของเครือข่ายทางสังคมและความคุ้มครองต่าง ๆ การสูญเสียรายได้และการไม่สามารถเข้าถึง
บริการต่าง ๆ ล้วนเป็นปัจจัยเพ่ิมความเสี่ยงของผู้หญิงที่จะถูกกระท ารุนแรง 

ในหลายประเทศทีส่่งเสริมหรือก าหนดมาตรการให้ประชาชนอยู่บ้าน ความเสี่ยงที่ผู้หญิงจะถูกคู่ของตนกระท าความ
รุนแรงมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน โปรดดูแหล่งข้อมูลเพิ่มเติมได้ที ่
https://www.who.int/reproductivehealth/publications/emergencies/COVID-19-VAW-full-text.pdf  
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นอกจากนี้ การเข้าถึงบริการด้านสุขภาพทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์ก็มีแนวโน้มที่จะจ ากัดมากข้ึน บริการอื่น ๆ เช่น 
สายด่วน บ้านพักฉุกเฉิน ศูนย์พักพิง ความช่วยเหลือด้านกฎหมายและการใหก้ารคุ้มครองต่าง ๆ อาจถูกลดทอน ท าให้
ผู้หญิงเข้าถึงแหล่งให้ความช่วยเหลืออันมีอยู่น้อยนิดที่มีอยู่ในภาวะปกติได้ยากมากข้ึน  

ใครคือกลุ่มที่เปราะบางที่สุด? 

ผู้หญิงพลัดถิ่น ผู้อพยพและผู้ลี้ภัย และผู้ที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ที่มีความข้ดแย้ง ผู้หญิงสูงวัย ผู้หญิงที่มีความพิการมีความเสี่ยง
ต่อความรุนแรงมากเป็นพิเศษ และมีแนวโน้มที่จะได้รับผลกระทบจากความรุนแรงในสถานการณ์โรคโควิด 19 มากกว่า
ผู้หญิงกลุ่มอื่น ๆ 

ท าไมเราต้องสนใจเร่ืองความรุนแรงต่อผู้หญิงในช่วงโควิด 19? 

ความรุนแรงต่อผ้หญิงเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนของผู้หญิงข้ันรุนแรง ไม่ว่าจะเกิดข้ึนเมื่อใด ที่ไหน หรือ อย่างไร ความ
รุนแรงของผู้หญิงมีหลายรูปแบบ ซึ่งอาจส่งผลกระทบด้านลบต่อสุขภาพของผู้หญิงและลูก ๆ  

ความรุนแรงต่อผู้หญิงอาจส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บ และปัญหาสุขภาพด้านร่างกาย จิตใจ ด้านเพศและอนามัยเจริญพันธุ์
ที่รุนแรง รวมถึงโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การติดเชื้อเอชไอวี และการตั้งครรภ์โดยไม่ได้ตั้งใจ ในกรณีทีรุ่นแรงมาก ๆ 
ความรุนแรงต่อผู้หญิงอาจส่งผลให้ถึงแก่ชีวิตได้ 

ผลกระทบของความรุนแรงมักเกิดขึ้นในระยะยาว ความรุนแรงในทุกรูปแบบอาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของผู้หญิง
ไปจนตลอดชีวิต ซึ่งเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ และเราไม่อาจมองข้ามความเสี่ยงของผู้หญิงและลูก ๆ ที่อาจต้องเผชิญกับความ
รุนแรงในช่วงวิกฤตโรคโควิด 19 นี้ไปได้ 

เมื่อเราสามารถป้องกันความรุนแรงหรือช่วยเหลือผู้หญิงที่เคยถูกกระท ารุนแรง เท่ากับเราไดช้่วยปกป้องสิทธิมนุษยชน
ของผู้หญิง และส่งเสริมสุขภาพกายและจิตใจ รวมทั้งคุณภาพชีวิตของผู้หญิงตลอดทั้งชีวิต และยังเป็นการช่วยแบ่งเบา
ภาระของบริการที่จ าเป็นของภาครัฐซึ่งมีภาระล้นมือ ซึ่งรวมถึงระบบสาธารณสุขด้วย 
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