
- เคยอยูในครอบครัวท่ีใชความรุนแรง 

- แตงงานหรือมีบุตรขณะอายุนอย 

- ติดการพนัน มีหน้ีสิน 

- ความสัมพันธระหวางครอบครัวและชุมชนนอย

ปที่ 7 ฉบับที่ 2 มีนาคม 2563

อาชีพผูใชแรงงาน 
พบสูงสุด 7,945 คน/ป

ผูหญิง 1 ใน 6 คน 

(ประเทศไทย)

ผูหญิง 1 ใน 3 คน 

(ทั่วโลก)

ถูกกระทําความรุนแรง
จากคูชีวิต

“¼ÙŒªÒÂäÁ‹·íÒÃŒÒÂ
¼ÙŒËÞÔ§

ªÒÂËÞÔ§à·‹Òà·ÕÂÁ”
“¼ÙŒªÒÂäÁ‹·íÒÃŒÒÂ

¼ÙŒËÞÔ§

ªÒÂËÞÔ§à·‹Òà·ÕÂÁ”

การปองกัน
ความรุนแรง
ในผูหญิง

การปองกัน
ความรุนแรง
ในผูหญิง

ปจจัยเสี่ยง 4 ด าน

5 ปที่ผานมา (ป 2557-2561)

ผูเสียชีวิตจากการถูกทําราย 

เฉลี่ย 1,881 คน/ป

บาดเจ็บรุนแรงจากการถูกทําราย

10,354 คน/ป

ป 2561 

ผูหญิงถูกกระทําความรุนแรง 
13,248 คน

เสียชีวิตจากการถูกทําราย
214 คน

………………………….
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รอยละการบาดเจ็บรุนแรงจากการถูกทําร ายในเพศหญิง 
จําแนกตามวิธีที่ ถูกทําร าย ป  พ.ศ. 2561**

ที่มา: ข อมูลเฝ าระวังการบาดเจ็บ กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค 2561 ข อมูล ณ วันที่  25 กุมภาพันธ  2563

ºÃÔ¡ÒÃÈÙ¹Â�¾Öè§ä´Œ

ผูหญิงที่ถูกกระทําความรุนแรงมารับบริการที่ศูนยพึ่งได เฉลี่ยวันละ 36 คน

มากกวาครึ่งถูกกระทำความรุนแรงทางรางกาย โดยคูสมรส/แฟน รอยละ 57.98 

สาเหตุจากความสัมพันธในครอบครัว เชน หึงหวง นอกใจ 
และทะเลาะวิวาท รอยละ 37.89
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สถานการณการใชความรุนแรงในผูหญิง
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การถูกทํารายดวยวิธีอื่นท่ีระบุรายละเอียด

การถูกทํารายดวยวัตถุระเบิด

การถูกทํารายดวยกระสุนปนพก

กลุมอาการไดรับการทารุณอื่น

การถูกทํารายทางเพศดวยกําลังกาย

การถูกทํารายดวยกระสุนปนอื่นและท่ีไมระบุรายละเอียด

การถูกทํารายดวยวิธีท่ีไมระบุรายละเอียด

การถูกทํารายดวยวัตถุมีคม

การถูกทํารายดวยวัตถุไมมีคม

การถูกทํารายดวยกําลังกาย

0.40

 0.60

 0.87

  1.07

    3.27

      4.68

           8.48

                    14.83

                             21.31

                                                            43.09

ที่มา: ขอมูลสถิติผูที่ถูกกระทําความรุนแรงท่ีมารับบริการศูนยพึ่งได ปงบประมาณ 2561 ขอมูล ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 

ที่มา: *สรุปรายงานการปวย กองยุทธศาสตรและแผนงาน สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, 2561



สาเหตุการกระทําความรุนแรง ป 2561

ที่มา: ขอมูลสถิติผูที่ถูกกระทําความรุนแรงท่ีมารับบริการศูนยพึ่งได ปงบประมาณ2561

ขอมูล ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 

รอยละสาเหตุการกระทําความรุนแรง
จากสัมพันธภาพในครอบครัว 37.89
จากสภาพแวดลอม 23.30
จากการใชสารกระตุน 22.93
ปญหาสุขภาพจิต 7.98
ปญหาเศรษฐกิจ 4.92
อื่น ๆ เชน ขาดทักษะการเล้ียงดู ควบคุมอารมณไมได 2.61
ปญหาสุขภาพกาย 0.38...
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ปจจัยเสี่ยง 4 ด าน
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- เคยอยูในครอบครัวที่ใชความรุนแรง
- มีประวัติดถูกกระทําความรุนแรง
- มีปญหาสุขภาพจิตหรือสุขภาพกาย

- ติดการพนัน มีหนี้สิน
- อารมณรอน โมโห ฉุนเฉียว หงุดหงิดงาย
- ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลหรือใชสารเสพติด

- มีความขัดแยงภายในครอบครัว
- มีทัศนคติเพศชายเปนใหญมีอำนาจเหนือกวา
  ทั้งดานพละกําลัง การศึกษา รายได
- แตงงานหรือมีบุตรตอนอายุนอย

- ความสัมพันธระหวางครอบครัวและชุมชนนอย
- มีเหตุทะเลาะวิวาทระหวางคนในชุมชน
- เปนชุมชนแออัด มีอัตราการวางงานสูง
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ที่ปรึกษา       อัษฎางค รวยอาจิณ  วลัยรัตน ไชยฟู
ผูเขียน        นิพา ศรีชาง  จุฬาลักษณ จันทรเสนา กองโรคปองกันการบาดเจ็บ กรมควบคุมโรค 
กองบรรณาธิการ   อรัฐา รังผึ้ง  บริมาศ ศักดิ์ศิริสัมพันธ  ณฐวดี ศรีวรรณยศ  
ออกแบบ       ดนยา สุเวทเวทิน  ประมวล ทุมพงษ
จำนวน       1,000 ฉบับ
จัดทำโดย      กองระบาดวิทยา  กรมควบคุมโรค  อาคาร 10 ชั้น 3 กรมควบคุมโรค  กระทรวงสาธารณสุข
         ตำบลตลาดขวัญ  อำเภอเมือง  จังหวัดนนทบุรี  11000  โทรศัพท  0 2590 3805

                เผยแพรทางเว็บไซตกองระบาดวิทยา : https://ddc.moph.go.th/doe         กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค

ACCESS ONLINE QR CODE

ผูกระทําความรุนแรงและบุคคลในครอบครัว

รวมกันทำปองกันไดรวมกันทำปองกันได

ชุมชนและองคกรปกครองสวนทองถิ่น

เสริมสรางความเขมแข็งของกลุมเพื่อน ครอบครัว ชุมชน ทองถ่ิน 

ใหมีการสื่อสารเพื่อชวยเหลือสนับสนุนซึ่งกันและกัน

สงเสริมและสนับสนุนชุมชนในการเฝาระวังปญหาความรุนแรงท่ีเกิดข้ึน

ผูนําทางสังคมทุกระดับควรเปนแบบอยางที่ดีในการไมสราง ไมสนับสนุน 

และไมปกปองผู ใชความรุนแรงในครอบครัวทุกรูปแบบ

ควบคุมใหการดื่มแอลกอฮอลสอดคลองกับพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล 

โดยเนนมาตรการหามขายหรือใหเครื่องด่ืมแอลกอฮอลแกเยาวชนอายุตํ่ากวา 20 ป อยางเด็ดขาด 

และในชวงเทศกาล  

เจาหนาที่และบุคลากรที่เกี่ยวของ

มีระบบใหคําปรึกษากอนเริ่มชีวิตคู เนนการปองกันและเฝาระวังกอนเกิดปญหา

หนวยงานภาครัฐ ทองถิ่น และเอกชน มีศูนยใหคําปรึกษาแกบุคคลในครอบครัว 

ผูที่ตองการความชวยเหลือ และแบงเบาภาระการเล้ียงดูบุตร

สงเสริมทักษะฝมือแรงงานและแหลงเงินทุนแกสตรีท่ีมีการศึกษานอย 

เพื่อเปนทางเลือกใหสามารถพึ่งตนเองและมีอาชีพเล้ียงตนเองได

ไมดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล และเขารับการบําบัดกรณีติดแอลกอฮอล

สรางความเขาใจ ความสัมพันธที่ดี และลดความขัดแยงภายในครอบครัว

เขารวมกิจกรรมของชุมชน สรางเครือขายและความสัมพันธระหวางครอบครัวและชุมชน


