ยุติความรุนแรง...บุคคลในครอบครัว
ปัจจุบันสถาบันครอบครัวได้มีการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตไปจากเดิม โดยมีการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ
และสั งคม เป็ น ผลให้ วัฒ นธรรม สั งคม ประเพณีต่า ง ๆ ได้มีก ารแปลงเปลี่ ยนไปอย่ างมากมาย ส่ งผลให้
โครงสร้างครอบครัวมีการเปลี่ยนแปลง ที่เห็นอย่า งชัดเจน คือ ครอบครัวมีขนาดเล็กลง เมื่อมีปัญหาต่าง ๆ
ครอบครัวต้องเผชิญด้วยตนเอง ไม่มีใครสามารถเข้ามาไกล่เกลี่ยปัญหา ทาให้มีการแก้ไขปัญหาด้วยการใช้
อารมณ์ และขาดทักษะในการแก้ไขความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ (อภิญญา เวชยชัย, 2546) ยังพบว่า ข่าวการ
ใช้ความรุนแรงในครอบครัวมักมีให้เห็นได้ทุกวัน ไม่ว่าจะเป็นทางสื่อโทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ แม้กระทั่งสื่อ
ออนไลน์ที่เข้าถึงได้ทุกเพศทุกวัย อย่างกรณีข่าวที่เกี่ยวข้องกับการใช้ความรุนแรง เช่น ลูกฆ่าพ่อและแม่บังเกิด
เกล้า หรือแม้กระทั่งพ่อแม่ฆ่าลูกที่เป็นสายเลือดของตนเอง เชื่อ ได้ว่าเหตุการณ์เหล่านี้ไม่มีใครอยากให้เกิด
แน่นอน ซึ่งสาเหตุของปัญหาที่เกิดจากครอบครัว ประเมินจากสภาพปัญหาต่าง ๆ ที่สาคัญ อันได้แก่ ความไม่
พร้อมทางด้านร่างกาย จิตใจ และวุฒิภาวะของหญิงและชายที่สร้างครอบครัว หรือการที่ไม่ได้เตรียมความ
พร้ อมของครอบครั ว เป็ น ผลต่ อทัศนคติและค่านิยมที่ผิ ด ๆ ในเรื่องบทบาทของสามีและภรรยาย (ภาสุ รี
เอี่ยมทิม, 2548) ซึ่งสอดคล้องกับ นายแพทย์ดุสิต ลิขนะพิชิตกุล จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น กรมสุขภาพจิต กล่าว
ช่วงหนึ่งว่า รูปแบบของความรุนแรงภายในครอบครัวมีอยู่ 2 แบบ หลัก ๆ คือ พ่อกระทาความรุนแรงต่อแม่
และลูก เป็นปัญหาที่พบได้บ่อย โดยเฉพาะทางกายและทางเพศ และลูกกระทาความรุนแรงต่อพ่อแม่ เป็น
ปั ญ หาที่ พ บไม่ ไ ด้ บ่ อ ยมากนั ก (momypedia.com) จะเห็ น ได้ ว่ า มิ ติ ค วามสั ม พั น ธ์ ท างครอบครั ว มี ค วาม
เชื่ อมโยงทั้ งทางด้า นร่ า งกายและจิ ตใจในด้า นที่ ดีเ ป็น ส าคัญ แต่ ส ภาพความเป็ นจิ ต นั้น หาได้ เป็ นเช่น นั้ น
ความสัมพันธ์ที่เกี่ยวโยงและแอบแฝงไปด้วยความรุนแรง และที่สาคัญที่สุดบุคคลที่เป็นสมาชิกในครอบครัวได้
ถ่ายทอดทัศนคติและการเลียนแบบกระทาต่อกันมา และหากอยู่ในสถานการณ์ ที่ร่างกายและความคิดถูก
กดดันจะถูกระบายออกมาด้วยการกระทาความรุนแรงมาก ทาให้ครอบครัวมีความอ่อนแอในด้านสัมพันธภาพ
และเกิดปัญหาทางสังคมตามมาในภายหลัง
ปัญหาความรุนแรงในครอบครัวอาจไม่เป็นเรื่องใหม่ แต่เป็นเรื่องที่ได้เกิดขึ้นมาช้านนาน และเป็นเรื่อง
ที่สาคัญ เพียงแต่ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในอดีตถูกครอบงาโดยกฎสังคม โดยมีปรากฎการณ์ที่เป็นปัญหา เช่น
การทารุณกรรมทางด้านร่างกาย การล่วงละเมินทางเพศ การทาร้ายด้วยวาจา หรือข่มเหงทางด้านจิตใจ โดย
ส่ว นใหญ่ที่ตกเป็น เหยื่อผู้เคราะห์ร้ ายจะเป็ นผู้ หญิงและเด็ก (ปรีช า อุปโยคิน , 2538) ส าหรับกระทรวง
สาธารณสุข ได้เผยปัญหาเด็กและสตรีในปัจจุบัน ถูกกระทารุนแรงอยู่ในเกณฑ์น่าวิตก สถิติในปี 2556 พบรวม
31,966 ราย เป็นเด็ก 19,229 ราย สตรี 12,638 ราย เฉลี่ยวันละ 87 ราย ชี้ปัญหาอันดับ 1 ที่พบในเด็ก 1015 ปี คือการล่วงละเมิดทางเพศ ส่วนในสตรี คือ การถูกทาร้ายร่างกาย
กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดตั้ง "ศูนย์พึ่งได้" ในโรงพยาบาลในสังกัดทุกระดับ เพื่อให้บริการช่วยเหลือ
เด็กและสตรี รวมถึงบุคคลในครอบครัว อาทิ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ที่ถูกกระทารุนแรงทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ
และทางเพศ อย่ างครบวงจรเบ็ดเสร็ จที่จุดเดี ยว เป็นบริการฟรีตลอด 24 ชั่วโมง ครอบคลุมตั้งแต่การ
รักษาพยาบาล เช่น การป้องกันการตั้งครรภ์ ป้องกันการติดเชื้อต่าง ๆ และการประสานหน่วยงานช่วยเหลือ
ด้านกฎหมายและด้านสวัสดิการสังคมอื่น ๆ ที่จาเป็น โดยมีทีมแพทย์ พยาบาล นักจิตวิทยา และนักสังคม
สงเคราะห์ บูรณาการทางานแบบทีมสหวิชาชีพ ปัจจุบันได้ตั้งศูนย์พึ่งได้แล้ว 829 แห่ง อยู่ในโรงพยาบาลศูนย์
โรงพยาบาลทั่วไปรวม 95 แห่ง โรงพยาบาลชุมชน 734 แห่ง
นอกจากนี้ มีแผนขยายบริการลงสู่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลซึ่งอยู่ใกล้ชิดชุมชนที่สุด มี 9,750
แห่งทั่วประเทศ เพื่อเป็นหน่วยรับแจ้งเหตุ คัดกรอง ส่งต่อ เชื่อมโยงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และวางแผนดูแล

ป้องกันกลุ่มเสี่ยง 4 กลุ่มหลัก ได้แก่ 1. การกระทาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และคนพิการ 2. การ
กระทารุนแรงทางเพศ รวมถึงปัญหาท้องไม่พร้อม/คุณแม่วัยใส 3. การใช้แรงงานเด็ก และ 4. การค้ามนุษย์
โดยในปี 2558 นาร่องที่จังหวัดชุมพรและระยองก่อน เพื่อเป็นต้นแบบและขยายไปจังหวัดอื่น ๆ ตั้งเป้าหมาย
ให้ได้ร้อยละ 20
ทั้งนี้ จากการวิเคราะห์ผลการดาเนินการที่ผ่านมา พบว่าสถานการณ์การกระทาความรุนแรงต่อเด็ก
และสตรีในประเทศไทย มีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างน่าวิตก เพียงเวลา 1 ปียอดพุ่งขึ้นร้อยละ 35 ตลอดปี 2556
ศูนย์พึ่งได้ช่วยเหลือเด็กและสตรีที่ถูกกระทารุนแรง รวม 31,966 ราย เฉลี่ยวันละ 87 ราย หรือชั่วโมงละ 3
ราย ในจานวนนี้เป็นเด็กร้อยละ 60 สตรีร้อยละ 40 ขณะที่ในปี 2555 มีจานวน 20,582 ราย เฉลี่ยวันละ 56
ราย โดยความรุนแรงที่เกิดในกลุ่มเด็ก พบว่าเกือบร้อยละ 90 เป็นเด็กหญิง พบมากที่สุดในกลุ่มอายุ 10-15 ปี
คิดเป็นร้อยละ 61 รองลงมาคืออายุ 15-18 ปี คิดเป็นร้อยละ 22 โดยถูกล่วงละเมิดทางเพศมากเป็นอันดับ 1
จานวน 13,226 ราย คิดเป็นร้อยละ 69 รองลงมาเป็นการทาร้ายร่างกาย 4,256 ราย ผู้กระทาส่วนใหญ่เป็น
บุคคลที่เด็กรู้จัก ไว้วางใจ และมีความสัมพันธ์ใกล้ชิด เช่นแฟน รองลงมาคือเพื่อน สาเหตุส่วนใหญ่มาจาก
สภาพแวดล้อม ได้แก่ สื่อลามก ความใกล้ชิด และโอกาสเอื้ออานวย เป็นต้น
ส่วนความรุนแรงในกลุ่มสตรี พบมากที่สุดอยู่ในกลุ่มอายุ 24 - 45 ปี คิดเป็นร้อยละ 74 ปัญหาอันดับ
1 ที่พบ ได้แก่ การทาร้ายร่างกาย 9,699 ราย คิดเป็นร้อยละ 77 รองลงมาคือถูกกระทาทางเพศ 2,226 ราย
คิดเป็นร้อยละ 18 ผู้กระทาเป็นคู่สมรสมากที่สุดร้อยละ 53 สาเหตุส่วนใหญ่มาจากการนอกใจ หึงหวง ทะเลาะ
วิวาทกัน อย่างไรก็ตาม เรื่องนี้เป็นเรื่องที่สังคมต้องช่วยกันแก้ไข ป้องกัน ดั่งที่อธิบดีกรมสุขภาพจิตกล่าวว่า
"ถ้าเห็นความรุนแรงเกิดขึ้นต้องไม่เพิกเฉย รีบให้ความช่วยเหลือตามกาลังความสามารถ เช่น โทรศัพท์แจ้ง
ตารวจ ให้กาลังใจ ให้คาปรึกษา แนะนาแหล่งข้อมูลหรือหน่วยงานให้ความช่วยเหลือ รวมทั้งช่วยกันสอดส่อง
ดูแลไม่ให้เกิดการใช้ความรุนแรงภายในชุมชน สร้างความสัมพันธ์ที่ดีภายในชุมชน เพื่อนาไปสู่การสร้างระบบ
เฝ้าระวังการป้องกันความรุนแรงที่จะเกิดขึ้นได้ เพราะความรุนแรงที่เกิดขึ้นไม่ใช่เรื่องของคนใดคนหนึ่งหรือ
เรื่องส่วนตัวของใคร" หากประชาชนพบเห็นเหตุการณ์ผู้ถูกกระทารุนแรง ไม่ว่าจะเป็นบุคคลที่ท่านรู้จักหรือไม่ก็
ตาม โปรดแจ้ง 1669 หรือ 1330 ตลอด 24 ชั่วโมง.
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