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บ ทคัดย่อ:  ก ารวจิ ยั เ รือ่ งความรนุ แรงตอ่ ส ตรีม คี วามแตกตา่ งจากการวจิ ยั ป ระเภทอนื่ ๆเนือ่ งจากมี
ความทา้ ทายทางจริยธรรมทมี่ ลี กั ษณะเฉพาะ ป ญ
ั หาความรนุ แรงตอ่ ส ตรีเ ป็นป ญ
ั หาทลี่ ะเอียดออ่ น
และไวต่อความรู้สึก สตรีที่ตกเป็นเหยื่อของความรุนแรงส่วนใหญ่มักเป็นกลุ่มผู้ด้อยโอกาส
สตรีเหล่านี้มักปฏิเสธที่จะตอบคำถามเกี่ยวกับการถูกทำร้าย มีความรู้สึกอายหรือตำหนิตนเอง
ว่าเป็นส าเหตุข องปญ
ั หา ต ลอดจนหวาดกลัวต อ่ ก ารถกู ท ำร้ายทอี่ าจเพิม่ ข นึ้  ด งั น นั้ ก ารวจิ ยั เ รือ่ ง
ความรนุ แรงต่อสตรีควรต้องคำนึงถึงความขัดแย้งทางจริยธรรมเป็นอย่างมาก นักวิจัยจึงควร
มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับหลักจริยธรรมว่าด้วยเรื่องความรุนแรงต่อสตรีตามหลัก
ขององค์การอนามัยโลกโดยเฉพาะในด้านของความปลอดภัย ความเป็นส่วนตัว และความลับ
ของข้อมูล เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องตรงกับความเป็นจริงและสามารถใช้ข้อมูลดังกล่าวเป็น
หลักฐานเชิงประจักษ์ เพื่อเป็นแนวทางในการให้ความช่วยเหลือสตรีที่ถูกทำร้ายต่อไป
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องค์การสหประชาชาติ ได้ให้ความหมายของ
ความรุนแรงต่อสตรีในปฏิญญาสากลว่าด้วยการขจัด
ความรุนแรงต่อสตรีว่า การกระทำใดๆ ที่เป็นความ
รุนแรงที่เกิดจากการมีอคติทางเพศ ซึ่งเป็นผลให้เกิด
ความทุกข์ท รมานแก่ส ตรี ร วมทงั้ ก ารขเู่ ข็ญ ค กุ คาม ก าร
กีดกันเสรีภาพทั้งในที่สาธารณะและในชีวิตส่วนตัว
และไม่ว่าจะเป็นการกระทำความรุนแรงชนิดใดก็ตาม
ให้ถือเป็นการคุกคามสิทธิและเสรีภาพตลอดจนความ
เป็นอยู่ที่ดีของสตรี1 ในกรณีของความรุนแรงต่อสตรี
ทีเ่ กิดจ ากคสู่ มรส ผ ถู้ กู ก ระทำหรือเ หยือ่ ข องความรนุ แรง
ส่วนใหญ่มักมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิด (closed
relationship) กับผู้กระทำ และเป็นความสัมพันธ์ที่เป็น
ความผูกพันทางอารมณ์ (emotionalbond) อันเกิด
จากความสนิทสนมหรือการอยู่ด้วยกันฉันท์สามีภรรยา
ผลการวิจัยส่วนใหญ่พบว่า ผู้ถูกกระทำมักเป็นสตรี
ซึ่งอยู่ในฐานะภรรยาส่วนผู้กระทำมักได้แก่ สามี2-3
นอกจากนี้ยังพบว่า สตรีที่ถูกทำร้ายมักมีประวัติของ
การหย่าร้างหรือประวัติเพิ่งแยกทางกันอีกด้วย 4-7
การประเมินลักษณะของความสัมพันธ์ดังกล่าวหรือ
การ มี ส ถานภาพ ส มรส ที่ เ ปลี่ ย น ไ ป เ นื่ อ งจาก ก าร
ถูกกระทำมาก่อนของสตรีเหล่านี้ ถือเป็นอุปสรรค
ต่ อ ก าร วิ จั ย เรื่ อ งความรุนแรงต่อสตรีประการหนึ่ง
เนื่องจากเป็นข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งยากที่จะเปิดเผยได้
โดยง่าย 
 ธรรมชาติของความรุนแรงต่อสตรีที่เกิดจาก
คู่สมรสก็เป็นอุปสรรคอีกประการหนึ่งในการประเมิน
ความรุนแรง เนื่องจากมีลักษณะเฉพาะที่เรียกว่า
“วงจรของความรุนแรง” (cycle of violence)8-9
กล่าวคือลักษณะของการเกิดความรุนแรงจะเป็นวงจร
ที่ไม่รู้จบและจะทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่ง

แบ่งออกเป็น 3 ระยะ ได้แก่ ระยะเริ่มตึงเครียด
ระยะ ข อง ก าร ท ำร้ า ยและ ร ะยะ ดื่ ม น้ ำ ผึ้ ง พ ระจั น ทร์
ตัวอย่างเช่น ใ นระยะเริม่ ต งึ เครียด ส ามีเ ริม่ พ ดู จากา้ วร้าว
ด่าว่า คุกคามหรือขว้างปาข้าวของ ส่วนใหญ่พบว่าสามี
จะมีพฤติกรรมการดื่มสุราหรือใช้ยาเสพติดร่วมด้วย4-7
ใน ข ณะ ที่ ส ตรี พ ยายาม ที่ จ ะ ห ลบ ห รื อ ไ ม่ เ ผชิ ญ ห น้ า
เพื่อให้สามีสงบลงและเพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงไม่ให้
เกิดความรุนแรงในระยะต่อมา หากการหลีกเลี่ยงดัง
กล่าวไม่สำเร็จก็จะเข้าสู่ระยะของการทำร้ายโดยสามี
จะเริ่มลงมือทำร้ายในลักษณะต่างๆ เช่น ตบตีเตะต่อย
ทุบตี ก ระทืบ ใ ช้น ำ้ ร อ้ นลวกหรือใ ช้อ าวุธเ ช่นป นื  ม ดี แ ละ
อื่นๆ ทำให้สตรีได้รับบาดเจ็บทางกายเป็นอย่างม าก
ฝ่ า ย ส ตรี จ ะ รู้ สึ ก ไ ร้ เรี่ ย วแรง ห มด ท าง สู้ แ ละอดทนต่อ
ความรุนแรงจนกว่าสถานการณ์จะสงบลง จากนั้นจะ
เข้าส รู่ ะยะดมื่ น ำ้ ผ งึ้ พ ระจันทร์ ร ะยะนสี้ ามีจ ะทำทกุ อ ย่าง
เพื่อชดเชยความผิดที่เกิดขึ้นเช่น ซื้อของที่ชอบมาให้
พูดจาเอาอกเอาใจ ตามงอนง้อขอคืนดีและสัญญาว่า
จะไม่เกิดเ หตุการณ์รุนแรงหรือไม่มีการทำร้ายอีก ซึ่ง
ความจริงแล้วเหตุการณ์รุนแรงนี้มักจะเกิดขึ้นซ้ ำ ๆ
โดยจะกลับเข้าสู่วงจรใหม่อ กี ค รัง้  แ ละอาจเพิม่ ค วามถี่
และทวีค วามรนุ แรงมากขึ้นตามลำดับ
 อนึ่ง ถ้าความรุนแรงที่เกิดขึ้นอยู่ในระยะเริ่ม
ตึงเครียด สตรีที่ถูกทำร้ายอาจมาพบแพทย์ด้วยอาการ
ที่ไม่ชัดเจนต่างๆ (vague symptoms) เช่น ปวดศีรษะ
ใจสั่น นอนไม่หลับ มีอาการปวดเรื้อรังในบริเวณที่
บาดเจ็บเบื่ออาหาร ซึ่งการให้ประวัติดังกล่าวมักขาด
ความชัดเจนและไม่สัมพันธ์กับอาการเจ็บป่วย จนเป็น
ที่มาของคำว่า “Thick Chart Syndrome”10 เนื่องจาก
ไม่ทราบว่าสาเหตุของความเจ็บป่วยที่แท้จริงคืออะไร
เป็นผลทำให้การดูแลรักษาขาดความต่อเนื่อง หาก
ความ รุ น แรง ที่ เ กิ ด ขึ้ น อ ยู่ ใ น ร ะยะ ข อง ก าร ท ำร้ า ย
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ลักษณะของการบาดเจ็บจะมีได้ตั้งแต่การบาดเจ็บ
เล็กน อ้ ยเช่น ฟ กช้ำด ำเขียวตามรา่ งกายจนถึงก ารบาดเจ็บ
ทีร่ นุ แรงจากการใช้อ าวุธต า่ งๆ ข า้ งตน้ ผลการวจิ ยั พ บวา่ 
สตรีที่ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยมักจะไม่เข้ารับการรักษา
ในสถานพยาบาลแต่จะซื้อยามารับประทานหรือปล่อย
ให้ร อ่ งรอยของความบอบช้ำห ายไปเองเนือ่ งจากอบั อาย
กลัวถูกตำหนิว่าทำหน้าที่ภรรยาได้ไม่ดีหรือเป็นผู้หญิง
ที่ไม่ดี ไม่มีเงินค่ารักษาพยาบาล หรือจำเป็นต้องอดทน
เพื่อลูก7 เป็นต้น หากอาการบาดเจ็บนั้นรุนแรงมาก
เช่น ศีรษะแตก กระดูกหัก สตรีที่ถูกทำร้ายจะถูกนำตัว
ส่งโรงพยาบาลเพราะอาการบาดเจ็บอาจทำให้เกิด
อันตรายจนถึงแก่ชีวิตได้ จะเห็นได้ว่าการประเมิน
ปัญหาความรุนแรงนั้นทำได้ยากมาก เนื่องจากความ
รุนแรงมกั ถ อื เ ป็นเ รือ่ งสว่ นตวั ห รือเ รือ่ งภายในครอบครัว
วงจรของความรนุ แรงทมี่ คี วามสลับซ บั ซ อ้ นและตอ่ เ นือ่ ง
ไม่รู้จบตลอดจนความเจ็บป่วยที่คลุมเครือทั้งประวัติ
และอาการแสดงต่างๆ นอกจากนี้ สตรีที่ถูกทำร้าย
ยั ง มี ค วาม รู้สึก อายหรือกระอักกระอ่วนใจที่จะตอบ
คำถาม กลัวการตำหนิจากบุคลากรทางการแพทย์กลัว
การถกู ว พิ ากษ์ว จิ ารณ์จ ากสงั คม ห รือก ลัวถ กู ท ำร้ายจาก
สามีเ พิม่ ข นึ้  ต ลอดจนกลัวท จี่ ะตอ้ งแบกภาระการเลีย้ งดู
บุตรเพียงคนเดียวหากสามีถูกจับกุม เป็นต้น จึงทำให้
ข้อมูลท ไี่ ด้จ ากการวจิ ยั เ กีย่ วกบั เรือ่ งความรนุ แรงตอ่ ส ตรี
เป็นข้อมูลที่ต่ำกว่าความเป็นจริงเสมอ11-13 
บ ทความนมี้ จี ดุ ป ระสงค์เ พือ่ น ำเสนอหลักจ ริยธรรม
ที่เกี่ยวข้องในการวิจัยเรื่องความรุนแรงต่อสตรีโดย
องค์การอนามัยโลก13 ในด้านของความปลอดภัยความ
เป็นส่วนตัว และความลับของข้อมูลที่พึงกระทำต่อสตรี
ที่เข้าร ่วมการวิจัยท ุกคน ไม่ว่าสตรีผู้นั้นจะเป็นผู้ที่ถูก
ทำร้ายหรือไ ม่ก ต็ าม ก ารวจิ ยั ท ไี่ ม่ค ำนึงถ งึ ห ลักจ ริยธรรม
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ดังก ล่าวรวมทงั้ ไ ม่มกี ารวางแผนปอ้ งกันท ดี่ อี าจทำให้ส ตรี
ที่เข้าร่วมการวิจัยไม่ยอมเปิดเผยข้อมูลที่แท้จริงและ
อาจเป็นอันตรายทั้งต่อสตรีที่เข้าร่วมการวิจัยรวมทั้ง
ผู้วิจัยอีกด้วย11 ด้วยเหตุนี้การรักษาความปลอดภัย
ความเป็นส่วนตัว และความลับของข้อมูลต่อสตรีที่เข้า
ร่วมในการวิจัยจึงมีความสำคัญเป็นอย่างมากซึ่งพอที่
จะสรุปรายละเอียดได้ดังนี้ 
1. ชื่อเรื่องของการวิจัย ควรเป็นชื่อที่กล่าวใน
ภาพรวมแทนการใช้ชื่อที่เฉพาะเจาะจงลงไปเช่น “การ
ศึกษาปัญหาสุขภาพของสตรีในขณะตั้งครรภ์” แทน
การใช้ชื่อเรื่อง “การศึกษาความรุนแรงต่อสตรีในขณะ
ตั้งครรภ์”13 เนื่องจากการใช้ชื่อเฉพาะดังกล่าวอาจก่อ
ให้เกิดอันตรายต่อสตรีที่เข้าร่วมในการวิจัยได้ หาก
ชื่อเรื่องของการวิจัยล่วงรู้ไปถึงบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง
เช่น สามี ญาติหรือบุตรของสตรีท สี่ ามารถพดู จาตดิ ต่อ
สือ่ สารได้ ( อ ายุบ ตุ รมากกว่า 3-5  ป )ี  ใ นกรณีท สี่ ามี
เป็นผู้กระทำความรุนแรงดังกล่าวจริงสามีอาจจะเกิด
ความสงสัยหวาดระแวง หรือซักถามจุดป ระสงค์ของ
การวิจัย ตลอดจนกีดกันไม่ให้ภรรยาของตนเข้าร่วม
ในการวิจัยเนื่องจากกลัวว่าความลับของครอบครัวจะ
ถูกเปิดเผย อนึ่งในกรณีที่มีการส่งแบบสอบถามทาง
ไปรษณีย์ก็เช่นเดียวกัน การใช้ชื่อเรื่องเฉพาะอาจก่อ
ให้เ กิดอันตรายได้ หากผู้รับจดหมายกลายเป็นผู้อื่น
ซึ่งไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างเป้าหมายของการวิจัยเปิดซอง
จดหมายอ่านโดยตั้งใจหรือไม่ได้เจตนาหรือกระทำ
โดยพละการก็ตาม14-15
2 .  น กั ว จิ ยั ค วรนำเสนอโครงรา่ งการวจิ ยั เ พือ่ ข อรับ
การรบั รองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวจิ ยั ใ นคนใน
สถาบันที่เป็นที่ยอมรับ เช่น คณะกรรมการจริยธรรม
การวิจัยในคนในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันที่นักวิจัย
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สังกัดอยูก่ ่อนที่จะดำเนินการเก็บข้อมูลจริง ทั้งนี้เพื่อ
ประโยชน์ข องผเู้ ข้าร ว่ มโครงการวจิ ยั เ ป็นห ลัก โ ดยเฉพาะ
ในเรื่องศักดิ์ศรีของความเป็นคน สิทธิประโยชน์ต่างๆ
ความปลอดภัย ความเป็นส่วนตัว ความลับของข้อมูล
รวมทั้งความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น13,15 และเพื่อให้นักวิจัย
ตระหนักถึงหลักจริยธรรมดังกล่าวและสามารถวาง
โครงการ วิ จั ย ไ ด้ อ ย่ า ง ถู ก ต้ อ ง เ หมาะ ส ม ต าม แ นว
ปฏิบัติอย่างไรก็ตามคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย
ในคนควรจะมีบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจหรือ
ผ่ า น ก าร อ บรม เ กี่ ย ว กั บ จ ริ ย ธรรม ใ น ก าร วิ จั ย เรื่ อ ง
ความ รุ น แรง ต่ อ ส ตรี ซึ่ ง มี ลั ก ษณะ เ ฉพาะ ท าง ด้ า น
จริยธรรมที่แตกต่างจากการวิจัยรูปแบบอื่น เพื่อการ
พิจารณาที่ยังประโยชน์แก่ผู้เข้าร่วมวิจัยและส่งเสริม
ให้นักวิจัยได้สร้างองค์ความรู้ใหม่จากการวิจัยต่อไป
3 .  น กั ว จิ ยั ค วรชแี้ จงสตรีท เี่ ข้าร ว่ มการวจิ ยั ท กุ ค น
ทราบอย่างละเอียดเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย
ขั้นตอนของการเข้าร่วมวิจัย ประโยชน์และความเสี่ยง
ที่อาจเกิดขึ้น และควรเน้นว่าการเข้าร่วมโครงการวิจัย
ถือเป็นค วามสมัครใจ สตรีทุกคนที่เข้าร่วมวิจัยมีสิทธิ
ที่จะเข้าร่วมหรือไม่เข้าร่วมงานวิจัยก็ได้ ตลอดจน
เพิกถ อนออกจากงานวจิ ยั ไ ด้ต ลอดเวลาหากมคี วามรสู้ กึ 
ไม่สะดวกใจในการตอบคำถาม การอธิบายรายละเอียด
ดังกล่าวอย่างชัดเจนในขณะที่ทำการคัดเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างจะทำให้สตรีที่เข้าร่วมการวิจัยมีความรู้สึก
ปลอดภัยและยินดีให้ความร่วมมือเพื่อประโยชน์แก่
การวิจัยต่อไป อีกทั้งยังเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดี
ระหว่างนักวิจัยและผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยอีกด้วย 
4. การยินยอมเข้าร่วมการวิจัยอาจเป็นการ
ตกลงด้วยวาจา (verbal consent) แทนการลงนาม
เป็นหลักฐาน (signed consent)13 ทั้งนี้เนื่องจากการ
ลงนามเป็นลายลักษณ์อักษรอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อ

สตรีที่เข้าร่วมการวิจัยได้ เนื่องจากหลักฐานดังกล่าว
สามารถใช้เชื่อมโยงข้อมูลหรือตรวจสอบว่าสตรีรายใด
เป็นผู้ถูกกระทำได้ การลงนามเป็นลายลักษณ์อักษรจึง
ก่อให้เกิดผลเสียมากกว่าผ ลดแี ก่ส ตรีท เี่ ข้าร ว่ มการวจิ ยั 
โดยเฉพาะความปลอดภัยส ว่ นบคุ คลและความปลอดภัย
ของข้อมูลอย่างไรก็ตามการตกลงด้วยวาจาเพื่อเข้าร่วม
การวิจัยนั้นยังไม่เป็นที่ยอมรับในประเทศไทยมากนัก
แต่องค์การอนามัยโลกได้อนุโลมให้ใช้การยินยอม
ด้วยวาจาเป็นเสมือนการยินยอมด้วยการลงนามเป็น
ลายลักษณ์อักษรได้ ภายหลังจากที่นักวิจัยได้แจ้ง
วัตถุประสงค์ของการวิจัย ขั้นตอนของการเข้าร่วมวิจัย
ประโยชน์และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นให้แก่สตรีที่เข้า
ร่วมการวิจัยรับทราบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และให้ถือว่า
การยินยอมด้วยวาจาดังกล่าวเป็นการเข้าร่วมโครงการ
วิจัยด้วยความสมัครใจเช่นกัน 
5 .  แ บบสอบถามทใี่ ช้ใ นการวจิ ยั ค วรใช้ร หัสเ ลขที่
แบบสอบถามแทนการใช้ชื่อ นามสกุล หรือเลขที่เวช
ระเบียนของผู้ป่วย4-7 หรือแม้แต่ที่อยู่ของสตรีที่เข้าร่วม
การวจิ ยั ไ ม่ค วรมหี รือป รากฏในแบบสอบถามอย่างเด็ดข าด
ทั้งนี้เพื่อป้องกันการเปิดเ ผยหรือเชื่อมโยงว่าใครคือผู้
ตอบแบบสอบถาม หากเป็นการยินยอมที่ต้องลงนาม
เป็นลายลักษณ์อักษร นักวิจัยอาจใช้กล่องที่ปิดมิดชิด
จำนวนสองกล่อง แยกเก็บข้อมูลที่ได้จากการตอบ
แบบสอบถามและจากการลงนามยินยอมคนละกล่อง
เพื่อเป็นการรักษาความปลอดภัยและความลับของ
ข้อมูลอีกด้วย 
6. นักวิจัยที่เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย (principle
investigator) ค วรมหี น้าท รี่ บั ผ ดิ ช อบในการเก็บข อ้ มูลท ไี่ ด้
จากการสัมภาษณ์หรือการตอบแบบสอบถามข้อมูลดิบ
ที่ได้มาทั้งหมดในแต่ละวันควรเก็บในตู้เอกสารที่ใส่
กุญแจล๊อคได้และควรอยู่ในสถานที่ที่มีมาตรการรักษา
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ความท้าทายทางจริยธรรมในการทำวิจัยเรื่องความรุนแรงต่อสตรี

ความปลอดภัยที่เข้มงวดเช่น ภายในศูนย์วิจัยของ
หน่วยงาน ผูท้ ที่ ำการบนั ทึกข อ้ มูลค วรเป็นห วั หน้าโ ครงการ
วิจัยเองหรือผู้ร่วมวิจัยที่มีรหัสผ่านเฉพาะ (password)
เพื่อการลงบันทึกข้อมูลในคอมพิวเตอร์ที่มีฐานข้อมูล
เดียวกันทั้งนี้เพื่อป้องกันความลับของข้อมูลมิให้รั่วไหล
ไปยังบุคคลภายนอก13 นอกจากนี้การแปลผลข้อมูล
ควรทำในภาพรวมโดยไม่มีการระบุว่าข้อมูลดังกล่าว
ได้มาจากสตรีท ี่เข้าร่วมการวิจัยรายใด ทั้งนี้เพื่อความ
ปลอดภัยของสตรีที่เข้าร่วมการวิจัยและความลับของ
ข้อมูล
7. การสัมภาษณ์หรือการตอบแบบสอบถาม
ควรเลือกสถานทที่ มี่ คี วามปลอดภัยแ ละควรเป็นส ถานที่
สาธารณะเช่น ศูนย์การค้า โรงพยาบาล บริเวณ
โรงภาพยนตร์ หรือสนามเด็กเล่น เป็นต้น เนื่องจาก
สถานทดี่ งั ก ล่าวเป็นส ถานทที่ บี่ คุ คลทวั่ ไปสามารถเข้าถ งึ 
ได้ง่ายและไม่ตกเป็นเป้าสายตาของผู้อื่น นักวิจัยควร
เลือกมุมที่สามารถนั่งคุยได้ตลอดการเก็บข้อมูล ควร
เป็นที่ที่เงียบสงบและมีความเป็นส่วนตัวเนื่องจาก
ข้อมูลที่พูดคุยนั้นอาจเป็นเรื่องที่สตรีที่ถูกทำร้ายไม่
ต้องการให้ผู้อื่นรับทราบ นักวิจัยที่มีประสบการณ์น้อย
ควรหลีกเลี่ยงการเก็บข้อมูลโดยการติดตามเยี่ยมบ้าน
เนือ่ งจากบา้ นเป็นส ถานทๆี่  ม คี วามปลอดภัยน อ้ ยทสี่ ดุ
อีกทั้งยังมีความเสี่ยงต่อการถูกทำร้ายได้ทั้งสตรีที่เข้า
ร่วมการวิจัยและตัวนักวิจัยเองจากบุคคล ต้องสงสัย
ภายในบ้าน การวิจัยที่ต้องทำการสัมภาษณ์ควรมกี าร
นัดหมายวัน เวลา และสถานที่ก่อนล่วงหน้าทุกครั้งใน
กรณีที่สตรีที่เข้าร่วมการวิจัยไม่สามารถมาตามนัดหรือ
ไม่สะดวกที่จะโทรศัพท์ติดต่อกันตามที่ได้นัดหมายไว้
นักวิจัยควรมีความไวต่อสถานการณ์ดังกล่าวและควร
เป็นฝ า่ ยโทรศัพท์ต ดิ ต่อก ลับไ ปเพือ่ ท ำการนดั ห มายใหม่15

นอกจากนี้ นักวิจัยควรมีทักษะในการติดต่อสื่อสารที่
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ดีมีปฏิภาณไหวพริบและสามารถแก้ไขสถานการณ์ที่
คับขันไ ด้ห ากมกี ารดกั ฟังท างโทรศัพท์น กั ว จิ ยั อ าจใช้ร หัส
(code) ซึ่งเป็นที่เข้าใจตรงกันในขณะที่ติดต่อสื่อสาร
กับสตรีที่ถูกทำร้ายเช่น การพูดว่า “แจ้งผลการตรวจ
ครรภ์”  ห มายถงึ ก ารนดั ห มายให้ม าพบทแี่ ผนกฝากครรภ์
ในโรงพยาบาลเป็นต้น 
8 .  ห ากเป็นการสมั ภาษณ์ห รือต อบแบบสอบถาม
ในสถานพยาบาลทั่วไป นักวิจัยควรจัดสถานที่เพื่อทำ
การสัมภาษณ์หรือตอบแบบสอบถามให้มีความเป็น
ส่วนตัวให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้เช่น ภายในห้องตรวจ
หรือห้องให้คำปรึกษา โดยปราศจากการรบกวนจาก
บุคคลภายนอกเช่น สามี ญาติ หรือบุตรของสตรีที่
สามารถติดต่อสื่อสารได้รวมทั้งบุคลากรที่ไม่มีส่วน
เกี่ยวข้อง การคำนึงถึงสถานที่ดังกล่าวถือว่าเป็นการ
ให้ความเป็นส่วนตัวและพึงกระทำแก่สตรีที่เข้าร่วม
การ วิ จั ย ทุ ก ค น โ ดย ไ ม่ เ ลื อ ก ว่ า ส ตรี ผู้ นั้ น จ ะ เ ป็ น ผู้ ที่
ถูกก ระทำหรือไ ม่ก ต็ าม อ นึง่  เ นือ่ งจากสถานพยาบาลของ
รัฐส ว่ นใหญ่ม สี ถานทคี่ บั แ คบ เ จ้าห น้าทีห่ รือบ ุคลากร
ทางการแพทย์บางคนอาจจำเป็นต้องเดินผ่านหรือเข้า
ออกบริเวณหอ้ งตรวจดงั ก ล่าว ใ นกรณีเ ช่นน ถี้ า้ ห ลีกเ ลีย่ ง
ไม่ไ ด้จ ริงๆ น กั ว จิ ยั ค วรหยุดก ารสมั ภาษณ์ช วั่ คราวและ
รอจนกว่าเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรทางการแพทย์ผู้นั้น
จะออกไปจากหอ้ งตรวจ พ ร้อมทงั้ ช แี้ จงให้ส ตรีท เี่ ข้าร ว่ ม
การวิจัยถึงเหตุผลของการหยุดสัมภาษณ์และสร้าง
ความเชื่อมั่นแก่สตรีที่เข้าร่วมการวิจัยเกี่ยวกับความ
ปลอดภัยด้วย
9. ใน ข ณะ ที่ ด ำเนิ น ก าร สั ม ภาษณ์ ห รื อ ต อบ
แบบสอบถาม นักวิจัยควรระมัดระวังในเรื่องของการ
ใช้ภ าษาดว้ ยเช่นก นั  เ นือ่ งจากสตรีท ถี่ กู ท ำร้ายสว่ นใหญ่
มักเ ป็นผ ดู้ อ้ ยโอกาสทงั้ ใ นแง่ข องรายได้ อ าชีพ ก ารศกึ ษา
หรือฐานะทางสังคมเมื่อเปรียบเทียบกับสตรีทั่วไป14
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ในขณะที่นักวิจัยเองเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถเชิง
วิชาการหรืออาจมีฐานะทางสังคมสูงกว่า ความแตกต่าง
ดังกล่าวนี้อาจนำมาซึ่งความรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจ อับอาย
กลัว เครียด ไม่กล้าพูดคุย หรือตำหนิตนเองว่าเป็น
ต้นเหตุของปัญหาทั้งหมด16 นักวิจัยจึงควรเตรียม
ความพร้อมในเรื่องของการใช้คำพูด การกล่าวแนะนำ
ตนเองการสร้างสมั พันธภาพทดี่ ี ก ารสนทนาดว้ ยทา่ ทาง
ที่เป็นมิตรให้ความสนใจและรับฟังปัญหา เปิดโอกาส
ให้ผ ถู้ กู ส มั ภาษณ์ไ ด้ร ะบายความรสู้ กึ ค บั ข อ้ งใจ ตลอดจน
ให้เวลาและไม่เร่งรัดถามคำถามเฉพาะที่เกี่ยวกับความ
รุนแรงเท่านั้น เพราะการกระทำดังกล่าวอาจทำให้สตรี
ที่เข้าร่วมวิจัยเกิดความอึดอัดใจหรือหลีกเลี่ยงที่จะ
พูดคุยถึงปัญหาที่เกิดขึ้น รวมถึงปกปิดข้อมูลที่เป็น
ความจริง15 หากสตรีที่ถูกทำร้ายมีภาวะซึมเศร้าทาง
อารมณ์ (emotional distress) หรือหวนระลึกถึงความ
รุนแรงที่เกิดขึ้นจากการสัมภาษณ์ นักวิจัยควรหยุด
การสัมภาษณ์ดังกล่าวลงชั่วคราว และควรถามความ
สมัครใจของผู้เข้าร่วมการวิจัยว่าจะหยุดหรือให้ดำเนิน
การสมั ภาษณ์ต อ่ ใ นภายหลัง ท งั้ นีเ้ พือ่ เ ปิดโ อกาสให้ส ตรี
ที่ถูกกระทำมีเอกสิทธิ์ในการเพิกถอนการเข้าร่วม17
และเพื่อลดความตึงเครียดอันเกิดจากการหวนระลึกถึง
ภาพเหตุการณ์ห รือค ำพดู ต า่ งๆ ท เี่ กิดจ ากความรนุ แรง
อนึ่งนักวิจัยควรมีการเตรียมการและมีความพร้อมใน
การส่งต่อผ ู้ป่วย ด้วยหากพบว่าผู้ป่วยมีอาการผิดปกติ
ทางด้านร่างกายหรือจิตใจขณะทำการสัมภาษณ์
10. เมื่อเริ่มต้นการสัมภาษณ์หรือตอบแบบ
สอบถาม นักวิจัยควรเริ่มต้นด้วยการเกริ่นนำก่อนที่จะ
ถามคำถามเกี่ยวกับความรุนแรงโดยตรง เช่น “ใน
ปัจจุบันพบว่ามีการใช้ความรุนแรงต่อสตรีมากขึ้น ซึ่ง
เห็นไ ด้จ ากขา่ วตามหน้าห นังสือพิมพ์ร ายวนั ท วั่ ไปปัญหา
ความรุนแรงมีผลกระทบต่อสุขภาพเป็นอย่างมาก โดย
เฉพาะกับคุณแม่ที่ตั้งครรภ์รวมถึงบุตรในครรภ์ด้วย

ดิฉันจึงใคร่ขออนุญาตซักถามเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว
และขอสัญญาว่าข้อมูลที่ได้ถือเป็นความลับส่วนบุคคล
ทั้งนี้หากมีการเผยแพร่ผลการวจิ ยั อ อกไปสสู่ าธารณะ
ก็จะนำเสนอในภาพรวมเท่านั้น”หากนักวิจัยไม่สร้าง
สัมพันธภาพที่ดีและพูดเกริ่นนำก่อนอาจทำให้สตรีที่
เข้าร่วมการวิจัยขาดความไว้วางใจ ตลอดจนมีความ
รู้สึกไม่ปลอดภัย หลีกเลี่ยงหรือปฏิเสธที่จะตอบคำถาม
ในทสี่ ดุ นอกจากนี้ น กั ว จิ ยั ไ ม่ค วรใช้ค ำถามทเี่ ป็นค ำถาม
เชิงตำหนิเช่น คำถามที่ขึ้นต้นด้วยคำว่า “ทำไม”
ตัวอย่างเช่น “ทำไมคุณถึงไม่รู้จักหนี” หรือ “ทำไม
คุณจ งึ ก ลับไ ปหาเขาอกี ”  เ ป็นต้น เ พราะคำถามดงั ก ล่าว
เป็นคำถามเชิงตำหนิและสร้างความรู้สึกผิดแก่สตรีที่
ถูกทำร้ายว่าเป็นต้นเหตุของปัญหา18-19
11. นักวิจัยที่ทำการวิจัยเรื่องความรุนแรงต่อ
สตรี ไ ม่ ค วร ม อง ข้ า ม ค วาม ส ำคั ญ ข อง ก าร ป ระเมิ น
อาการบาดเจ็บที่เกิดจากความรุนแรงในขณะที่ทำการ
สัมภาษณ์หรือตอบแบบสอบถาม ถึงแม้ว่าผลการวิจัย
จะพบว่า บริเวณที่ถูกทำร้ายส่วนใหญ่มักเป็นบริเวณ
ใบหน้าก็ตาม4 สตรีที่ถูกทำร้ายอาจปกปิดร่างกาย
โดยเฉพาะบริเวณทถี่ กู ก ระทำเช่น บ ริเวณรม่ ผ้า ต น้ แ ขน
หน้าอก หน้าท้อง ต้นขาสะโพก ก้น หรือแผ่นหลัง
เป็นต้น เ นือ่ งจากความอาย4-5  บริเวณดงั ก ล่าวเป็นบ ริเวณ
ที่ปกปิดได้ง่ายจึงยากแก่การตรวจร่างกายและประเมิน
ความรุนแรงที่เกิดขึ้นดังนั้นการให้ความเป็นส่วนตัว
จึงเ ป็นเ รือ่ งสำคัญไ ม่น อ้ ยไปกว่าก ารรกั ษาความปลอดภัย
ข้างตน้  ห ากนกั ว จิ ยั ส งั เกตเห็นว า่ ผ ปู้ ว่ ยมอี าการผดิ ป กติ
ในขณะที่ทำการสัมภาษณ์เช่นนั่งก้มหน้าไม่สบตา นิ่ง
เงียบไม่ตอบคำถาม เหม่อลอย ใส่เสื้อแขนยาวปกปิด
ร่างกายทั้งๆ ที่อากาศร้อนอบอ้าวนักวิจัยควรรายงาน
แพทย์หรือพยาบาลที่เกี่ยวข้องเพื่อขออนุญาตทำการ
ตรวจร่างกายเฉพาะที่เพราะอาจมีการปกปิดร่องรอย
ของการทำร้ายการตรวจร่างกายดังกล่าวควรทำในที่ๆ
ปลอดภัยและควรมีความเป็นส่วนตัวให้มากที่สุด
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12. น กั ว จิ ยั ค วรเป็นผ ทู้ มี่ บี ทบาทสำคัญใ นการให้
ข้อมูลข่าวสารที่เหมาะสม เฝ้าระวังสตรีที่มีปัจจัยเสี่ยง
ต่อการถูกทำร้าย ตลอดจนประสานงานกับบุคลากร
หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเช่น แพทย์ พยาบาล
นักสังคมสงเคราะห์ บ้านพักฉุกเฉิน มูลนิธิหรือองค์กร
สตรีต า่ งๆ ร วมทงั้ ต ำรวจ เ พือ่ ใ ห้การชว่ ยเหลือท เี่ หมาะสม
ต่อไป ดังนั้นนักวิจัยควรจัดทำการ์ดขนาดเล็กเท่ากับ
บัตรประชาชนเพื่อประโยชน์ในการพกพาหรือเก็บไว้ใน
กระเป๋าสตางค์2,11 โดยแสดงข้อมูลของหน่วยงาน

ที่ให้ความช่วยเหลือต่างๆ รวมทั้งเบอร์โทรศัพท์ที่
สามารถตดิ ต่อไ ด้ ร วมทงั้ แ นวทางในการปฏิบตั ติ วั เ พือ่ 
ความปลอดภัยจากการถูกกระทำ (safety plan) การ
กระทำดังกล่าวจัดเป็นมาตรการด้านความปลอดภัย
อีกทางหนึ่งและเป็นสิ่งที่นักวิจัยควรกระทำเป็นอย่างยิ่ง
เพราะถือเป็นประโยชน์โดยตรงที่ผู้เข้าร่วมการวิจัย
พึงได้รับภายหลังจากเสร็จสิ้นการสัมภาษณ์หรือการ
ตอบแบบสอบถามแล้ว

ตัวอย่างการ์ดด้านหน้า
สถานีตำรวจ		
มูลนิธิเพื่อนหญิง
มูลนิธิผู้หญิง		
มูลนิธิปวีณาเพื่อเด็กและสตรี    
มูลนิธิศูนย์ฮอทไลน์
บ้านพักฉุกเฉิน     
สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมาย
ศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กและสตรี    
ศูนย์พึ่งได้ของโรงพยาบาลทุกแห่ง

โทร. 191
โทร. 02-513-2780, 02-513-2708
โทร. 02-433-5149, 02-435-1246
โทร. 02-521-9231 ถึง 2
โทร. 02-276-2950, 02-277-8811
โทร. 02-929-2301 ถึง 10 
โทร. 02-241-0737
โทร. 02-205-2595 ถึง 9
โทร. 1669

ต ัวอย่างการ์ดด้านหลัง
- เตรียมกระเป๋าเสื้อผ้า ของใช้ที่จำเป็น และเงินไว้ให้พร้อมอยู่เสมอ
- เตรียมเก็บเอกสารสำคัญเช่น บัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน สมุดบัญชี
ธนาคาร บัตรประกันสุขภาพ เบอร์โทรศัพท์ต่างๆ ไว้ในที่ๆปลอดภัย
- เตรียมสำรองกุญแจบ้านหรือกุญแจสำคัญอื่นๆ ไว้อีกหนึ่งชุด และฝาก
ไว้กับบุคคลที่ไว้ใจได้
- ติดต่อครอบครัว ญาติพี่น้อง หรือเพื่อนสนิทล่วงหน้าก่อนทำการย้ายที่
อยู่ โดยใช้รหัสลับซึ่งเป็นที่รู้กันภายในเท่านั้น
- เตรียมการเกี่ยวกับสถานที่ๆจะหลบหนีหรือไปพักอาศัยอยู่ชั่วคราว 
สถานที่ดังกล่าวควรมีความปลอดภัยสูงและห่างไกลจากการถูกติดตาม
22

วารสารสภาการพยาบาล ปีที่ 23 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน 2551

นันทนา ธนาโนวรรณ

 การวิจัยเรื่องความรุนแรงต่อสตรีนอกจากจะ
เป็นความท้าทายทางจริยธรรมแล้ว ยังเป็นการท้าทาย
ความสามารถของนักวิจัยอีกทางหนึ่ง การคำนึงถึง
หลักจริยธรรมในด้านของความปลอดภัย ความเป็น
ส่ ว น ตั ว แ ละ ค วาม ลั บ ข อง ข้ อ มู ล ที่ ก ล่ า ว ม า ข้ า ง ต้ น
สามารถช่วยให้นักวิจัยเข้าใจในธรรมชาติของปัญหาที่
สลับซับซ้อนตลอดจนความรู้สึกของสตรีที่ถูกกระทำ
ได้ เ ป็ น อ ย่ า ง ม าก ห ลั ก จ ริ ย ธรรม ดั ง ก ล่ า ว ถื อ เ ป็ น
สามั ญ สำนึ ก ข อง นั ก วิ จั ย ทุ ก ค นใน ก าร ท ำ วิ จั ย เรื่ อ ง
ความรุนแรงต่อสตรีที่พึงมีและพึงปฏิบัติต่อสตรีที่
เข้าร่วมการวิจัยทุกคน นอกจากนี้แพทย์ พยาบาล
และบุคลากรทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องก็ควรยึดหลัก
จริยธรรมดังกล่าวเช่นกันในขณะที่ทำการตรวจรักษา
และให้การพยาบาล หรือทำการส่งต่อสตรีที่ถูกทำร้าย
ไปยังหน่วยงานอื่นๆ การเคารพในศักดิ์ศรีของความ
เป็นคน อย่างน้อยก็ช่วยแบ่งเบา “ความทุกข์ในใจ” ของ
สตรีที่ถูกกระทำให้บรรเทาเบาบางลงไปได้ระดับหนึ่ง
ในฐานะเพื่อนมนุษย์ร่วมโลกใบเดียวกัน
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Ethical Challenges in Conducting Research on Violence against Women
Nanthana Thananowan Ph.D. (Nursing)*

Abstract : Conducting research in the area of violence against women is not like
other types of investigation because it entails unique ethical challenges. The issue of
violence against women is delicate and sensitive. Abused women are mostly a group
of vulnerable population. They usually refuse to answer about their victimization,
feel ashamed or self-blame as a source of the violent problem, and fear of further
violence. Thus, conducting research on violence against women need to be concerned
about its ethical dilemmas. Researchers in this field should have better understanding
about the ethical principles on violence against women according to World Health
Organization (WHO), especially the safety, privacy, and confidentiality in order to get
the right information that could be used as the evidence-based practice guideline to
help abused women in the future.
Thai Journal of Nursing Council 2008; 23(3) 16-25
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