การเก็บข้ อมูลเรื่ องความรุนแรงต่ อผู้หญิงและโควิด19 : แผนผังสาหรับการตัดสินใจ
เหตุใด จึงต้ องเก็บข้อมูลนีแ้ ละจะใช้ ประโยชน์ จาก

คาถามทีเ่ กิดขึน้ จากการสารวจข้ อมูลระดับประชากร :
• มีความรุ นแรงเพิ่มขึ้นหรื อไม่?
• มีความเปลี่ยนแปลงของลักษณะ รู ปแบบ และ
ความร้ายแรงของความรุ นแรงหรื อไม่?
• มีความเปลี่ยนแปลงของความเสี่ ยงหรื อปัจจัยการ
ป้ องกันความรุ นแรงหรื อไม่?

ข้ อมูลนีไ้ ด้ อย่ างไร?

คาถามใดบ้ างทีเ่ ป็ นประโยชน์ ต่อการสารวจ?
ใช้ ข้อมูลทีม่ ีอยู่!
• ใช้ขอ้ มูลจากการสารวจที่มีอยูแ่ ล้ว
• วิเคราะห์จากบันทึกการเข้ารับบริ การ (ก่อนและ
หลังช่วงโควิด 19)

ทางเลือกในการเก็บข้ อมูลปฐมภูมิที่
ปลอดภัยและสามารถให้ ข้อมูลที่
เกีย่ วข้ อง:

ใช่

ไม่ ใช่

• รวบรวมข้ อมูลผู้ให้ บริการ โดยรวมถึงการ
เปลี่ยนแปลงของความพร้อมที่จะให้บริ การ
และทรัพยากร
• ทาการสารวจระยะสั้นหรื อสัมภาษณ์ ผู้
ให้ บริการซึ่งเป็ นแหล่ งข้ อมูลสาคัญ
• สัมภาษณ์ ผ้ทู รี่ อดพ้ นจากความรุนแรงโดย
ปลอดภัย ได้ รับความยินยอมและเต็มใจจาก
ผู้ให้ สัมภาษณ์ (เช่น ในองค์กรผูห้ ญิง
สถานพยาบาล หรื อที่พกั พิง)

ให้ ความสาคัญต่ อเรื่ องความปลอดภัยของ
ผู้หญิงมากกว่าการเก็บข้ อมูลเสมอ!
โปรดดูข้อสรุ ปแนบเพิ่มเติม(ซึ่ งจะตามมา)
สามารถดูได้ ตั้งแต่ วนั ที่ 30 มิ.ย. 2020

ข้อมูลที่มีอยู่
สามารถนามา
ตอบคาถามที่
กาลัง
ดาเนินการ
สารวจอยูไ่ ด้
หรื อไม่?

มีการปิ ดพื้นที่ใน
ระดับประเทศ หรื อ
จากัดการเดินทางอย่าง
มีนยั สาคัญหรื อไม่?

สามารถใช้ขอ้ มูลการเข้ารับบริ การเพือ่
ระบุถึงความแพร่ หลาย (เช่น รายงาน
ของตารวจ จานวนสายเข้าเพือ่ ขอความ
ช่วยเหลือ ข้อมูลของที่พกั พิง) ได้
หรื อไม่?

ทาไม่ ได้
ผูส้ มั ภาษณ์ไม่สามารถ
พบผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ได้
อย่างปลอดภัย รวมถึงไม่
สามารถจัดให้มีการ
สัมภาษณ์เป็ นส่วนตัว
และเป็ นความลับได้

สามารถเพิม่ คาถามเกี่ยวกับประสบการณ์
ความรุ นแรง ในการประเมินแบบเร่ งด่วน
ของการสารวจข้อมูลระดับประชากร
เกี่ยวกับผลกระทบจากโควิด 19 ได้
หรื อไม่?

ทาไม่ ได้
ไม่ ได้ เนื่องจากมีผหู ้ ญิงที่ถูกทาร้ายจานวนเล็กน้อยที่เข้ารับบริ การ จึงไม่
ถูกต้องหากจะตีความการเปลี่ยนแปลงใดในข้อมูลการรับบริ การว่าเป็ น
การเปลี่ยนแปลงของความแพร่ หลาย
อนึ่ง ข้อมูลการรับบริ การเป็ นประโยชน์ต่อคาถามอื่น

ไม่ ได้

ใช่

คาถามทีเ่ กิดขึน้ จากแหล่ งข้ อมูลอื่น:
• มีความเปลี่ยนแปลงของลักษณะ รู ปแบบ และ
ความร้ายแรงของความรุ นแรงหรื อไม่?
• การเข้ารับบริ การเพิ่มขึ้นหรื อลดลงหรื อไม่?
• สามารถเข้าถึงบริ การต่างๆ และ/หรื อมีการ
ให้บริ การรู ปแบบอื่นหรื อไม่ และขั้นตอนเหล่านี้
ปลอดภัยและมีประสิ ทธิภาพหรื อไม่?

ไม่ ใช่ สามารถรับประกันเรื่ องการรักษาความลับ
ความเป็ นส่วนตัว และการให้ความ
ช่วยเหลือได้หรื อไม่?
ได้

สามารถสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ หรื อ
เก็บข้อมูลโดยการใช้อินเทอร์ เน็ต/
อุปกรณ์โทรศัพท์มือถือ เพือ่ เก็บข้อมูล
ความแพร่ หลายของความรุ นแรงได้
หรื อไม่?

ทาไม่ ได้
ไม่ ได้ เนื่องจากการที่ผหู ้ ญิงที่เข้าร่ วมในการสารวจ
เกี่ยวกับความรุ นแรง โดยเฉพาะผูห้ ญิงที่อาศัยอยูก่ บั
ผูก้ ระทาความรุ นแรง อาจส่งผลให้เกิดความรุ นแรง
เพิ่มขึ้น และ/หรื อทาให้ขอ้ มูลมีคุณภาพต่า

มีความปลอดภัยในการเก็บข้อมูลสารวจ
หรื อการสัมภาษณ์เกี่ยวกับความรุ นแรง
พึงระวัง!
การเก็บข้อมูลเพื่อนามาแสดงถึงจานวน
ผูห้ ญิงที่ประสบความรุ นแรง (ข้อมูลแสดง
ความแพร่ หลาย) ไม่วา่ จะเป็ นก่อน,
ระหว่าง หรื อ หลังสถานการณ์โควิด 19 จะ
สามารถทาได้โดยผ่านการสารวจจากการ
สุ่มตัวอย่างผูห้ ญิงเท่านั้น
จะเป็ นประโยชน์หรื อไม่หากเพิม่
คาถามที่หลีกเลี่ยงการระบุตวั ในการ
ประเมินแบบเร่ งด่วนลงไป (เช่น
ประสบการณ์ดา้ นความรุ นแรงของ
ผูอ้ ื่น)?

ทาไม่ ได้
ไม่ ได้ เนื่องจากไม่อาจทราบได้วา่
คาถามหลีกเลี่ยงการระบุตวั นั้น
กล่าวถึงอะไรจึงไม่สามารถนามา
ดาเนินการต่อได้

