
การแทรกแซงจากตำรวจ 

(Intervention by Police)
ข้อเรียกร้องและบันทึกรายงานการใช้ความรุนแรงในประเทศทั้งหมดจะได้รับการ

ดำเนินการและสืบสวนหาข้อเท็จจริงโดยกรมตำรวจฮ่องกง ภายใต้สถานการณ์ปกติ 

บันทึกรายงานต่างๆ สามารถจัดทำขึ้นจากการโทรศัพท์แจ้งไปยังสถานีตำรวจผ่านทาง

สายด่วนตำรวจหมายเลข 2527 7177 หรือโดยการแจ้งลงบันทึกต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจโด

ยตรง ในกรณีฉุกเฉินสามารถกดหมายเลข ‘999’ เพื่อขอความช่วยเหลือ ข้อมูลเกี่ยวกับ

เหยื่อผู้เคราะห์ร้ายและผู้แจ้งข้อมูลจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ

ตามข้อบังคับของกฎหมายอาญา (มาตรา 200) และการกระทำผิดต่อพระราชบัญญัติบุคคล (มาตรา 212) บุคคลใ

ดก็ตามที่ก่อเหตุหรือข่มขู่จนก่อให้เกิดการบาดเจ็บทางร่างกายต่อบุคคลอื่นรวมถึงคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันอย่าง

สามีภรรยา จะมีความผิดตามกฎหมายและมีโทษจำคุก

บริการจิตวิทยาคลินิก 

(Clinical Psychological Service)
นักจิตวิทยาคลินิกจากหน่วยงานจิตวิทยาคลินิก ของ SWD จะทำการประเมินแล

ะให้บริการบำบัดรักษาเหยื่อผู้เคราะห์ร้าย ผู้ถูกกระทำทารุณกรรม และ/หรือบุต

รของพวกเขาที่แสดงออกถึงปัญหาด้านจิตใจ ท่านสามารถขอรับความช่วยเหลือ

จากหน่วยงานให้ความช่วยเหลือต่างๆ ของ SWD  นักจิตวิทยาคลินิกจะให้คำป

รึกษาเฉพาะบุคคล หรือการบำบัดรักษาทางจิตเป็นกลุ่ม เพื่อจัดการกับปัญหาด้านจิตใจที่เกิดขึ้นจากการกระทำท

ารุณกรรมของคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันอย่างสามีภรรยา  ทั้งนี้การรักษาจะขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของแต่ละปัญหา 

สำหรับกรณีหย่าร้าง นักจิตวิทยาคลินิกอาจทำการประเมินและเสนอความคิดเห็นในฐานะผู้เชี่ยวชาญต่อศาลถึงปั

ญหาที่เกี่ยวกับการคุ้มครอง การเข้าพบ และ/หรือข้อตกลงเกี่ยวกับการดูแลบุตรได้ 

การให้ความช่วยเหลือด้านการเงิน 

(Financial Assistance)
แบบแผนการให้ความช่วยเหลือด้านความปลอดภัยทางสังคมอย่างคลอ

บคลุม (Comprehensive Social Security Assistance (CSSA) Scheme) ถู

กออกแบบเพื่อให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงินกับบุคคลที่จำเป็นต้อง

ได้รับการช่วยเหลือ ข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ที่สามารถรับความช่วยเหลือได้ กำหนดให้ผู้ขอรับความ

ช่วยเหลือต้องเป็นผู้พำนักอาศัยในฮ่องกงเป็นระยะเวลาอย่างน้อยเจ็ดปี  ในกรณีที่มีข้อยกเว้น การให้ความช่วยเห

ลือแก่ผู้ขอรับความช่วยเหลือจาก CSSA ซึ่งไม่มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการพำนักอาศัยอาจต้องไ

ด้รับการยินยอมตามดุลยพินิจของผู้อำนวยการกรมประชาสงเคราะห์ หากท่านต้องการขอรับความช่วยเหลือจาก 

CSSA ท่านสามารถแจ้งนักสังคมสงเคราะห์ของท่าน หรือเข้าพบหน่วยงานความปลอดภัยทางสังคมของ SWD 

ด้วยตนเองได้

การจัดหาที่พักอาศัยสำหรับผู้ประสบเหตุ

การจัดหาที่พักอาศัยสำหรับผู้ประสบเหตุ คือการให้ความช่วยเหลือด้า

นการจัดหาที่พักอาศัย ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่บุคค

ลหรือครอบครัว ซึ ่งต้องการที่พักอาศัยจริงๆ และในเวลาอันใกล้ แต่ไ

ม่สามารถแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง ภายใต้แผนการให้ความช่วยเหลือนี้ 

การให้เช่าโดยมีเงื่อนไข สามารถช่วยเหลือบุคคลซึ่งอยู่ในระหว่างการดำเนินการหย่าร้าง (รวมถึงเหยื่อผู้เคราะห์ร้

ายจากการกระทำของคู่สมรส) และมีความต้องการที่พักอาศัยจริงๆ ในขณะที่รอการตัดสินคำขอหย่าร้างของศาล 

บุคคลที่ต้องการที่พักอาศัยสามารถติดต่อขอรับการช่วยเหลือจากหน่วยงานสังคมสงเคราะห์ที่เกี่ยวข้องได้

บริการความช่วยเหลือด้านกฎหมาย 

(Legal Aid Service)
เหยื่อผู้เคราะห์ร้ายจากการกระทำทารุณกรรมโดยคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันอย่าง

สามีภรรยา  ซึ่งต้องการดำเนินการตามกระบวนกฎหมายแพ่งสามารถขอรับควา

มช่วยเหลือทางด้านกฎหมายจากสำนักงานช่วยเหลือด้านกฎหมาย  คู่สมรสที่ถูก

ทารุณกรรมหรือผู้ที่ยู่กินด้วยกันอย่างสามีภรรยาสามารถขอรับความช่วยเหลือจ

ากศาล เพื่อออกคำสั่งห้ามของศาล  คู่สมรสที่ถูกกระทำทารุณกรรมซึ่งตัดสินใจ

หย่าร้างก็สามารถเริ่มดำเนินการหย่าร้างได้ด้วยเช่นกัน ข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณส

มบัติของผู้ที่สามารถรับความช่วยเหลือทางกฎหมายได้กำหนดให้เหยื่อผู้เคราะห์ร้ายต้องผ่านการตรวจสอบรายไ

ด้และทรัพย์สินอย่างเป็นทางการและการตรวจสอบความเหมาะสมทางจริยธรรม สำหรับการขอความช่วยเหลือเ

ร่งด่วนทางกฎหมายเพื่อออกคำส่ังห้ามของศาล LAD จะเตรียมการสอบถามข้อมูลโดยเร็วท่ีสุดเพื่อดำเนินการตร

วจสอบรายได้และทรัพย์สินอย่างเป็นทางการรวมถึงการตรวจสอบรายการเงินฝากถอนในบัญชี

บริการให้ความช่วยเหลือปัญหา

คู่สมรส / ผู้ที่อยู่กินด้วยกันอย่างสามีภรรยาซึ่งถูกกระทำทารุณกรรม
Support Services to

SPOUSE / COHABITANT BATTERING CASES

 (Compassionate Rehousing)
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ศูนย์ระงับเหตุวิกฤต  

(Multi-purpose Crisis Intervention and Support Centre) (CEASE Crisis Centre)

ศูนย์ระงับเหตุวิกฤต ดำเนินงานโดย กลุ่มโรงพยาบาลตงหว่า (Tung Wah Group of Hospitals) ให้บริการช่วยเห

ลือระงับเหตุวิกฤต โดยมีวัตถุประสงค์ ให้ความช่วยเหลืออย่างครอบคลุมแก่เหยื่อผู้เคราะห์ร้ายที่ประสบเหตุการ

ณ์ความรุนแรงทางเพศ  ให้ความช่วยเหลือบุคคล/สมาชิกในครอบครัวที่ประสบเหตุการณ์ความรุนแรงในครอบ

ครัวหรือในเหตุการณ์วิกฤต ศูนย์ระงับเหตุวิกฤตให้บริการในรูปแบบต่างๆ อาทิ การบริการสายด่วน 24 ชั่วโมง 

การแทรกแซงเหตุวิกฤต การบริการขยายผลอย่างเร่งด่วนสำหรับเหยื่อผู้เคราะห์ร้ายที่ประสบความรุนแรงทางเพ

ศและการทำทารุณกรรมผู้สูงอายุ การให้บริการคำแนะนำเกี่ยวกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้แก่ผู้ประสบเหตุ

สามารถขอความช่วยเหลือ และศูนย์ฯ ยังให้บริการสถานที่พักอาศัยในระยะสั้นแก่เหยื่อผู้เคราะห์ร้ายที่ไม่สมควร

จะเดินทางกลับบ้านเป็นการชั่วคราว รวมทั้งบุคคล/ครอบครัวที่เผชิญเหตุการณ์ความรุนแรงขั้นวิกฤต 

ศูนย์ให้ความช่วยเหลือครอบครัวขั้นวิกฤต 

(Family Crisis Support Centre - FCSC)

ศูนย์ให้ความช่วยเหลือครอบครัวขั้นวิกฤต ซึ่งดำเนินงานโดย Caritas - Hong Kong 

จะจัดการแก้ปัญหาวิกฤตในครอบครัวในเบื้องต้น โดยการให้บริการร่วมกัน ผู้ประสบเหตุการณ์วิกฤตสามารถข

อรับการใช้บริการได้สะดวก เพื่อช่วยเหลือบุคคลหรือครอบครัวที่เผชิญเหตุการณ์วิกฤตหรืออยู่ในภาวะความเครี

ยดอย่างรุนแรง ศูนย์นี้ให้บริการในรูปแบบต่างๆ เช่น บริการสายด่วน 24 ชั่วโมง การแทรกแซงอย่างเร่งด่วนใน

ระยะสั้น การจัดหาที่พักค้างคืน สถานที่หลบภัยชั่วคราว และจัดหาหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือ 

จะรับคำร้องขอความช่วยเหลือโดยตรงจากท่าน หรือจากผู้ให้ความช่วยเหลือจากหน่วยงานสวัสดิการสังคม 

หรือองค์กรต่างๆของชุมชน   

บริการสายด่วน 

(Hotline Service)
เหยื่อผู้เคราะห์ร้ายจากความรุนแรงในครอบครัวสามารถติดต่อสอบถา

มไปที่สายด่วนของ SWD (หมายเลข 2343 2255) เกี่ยวกับการให้บริกา

รสวัสดิการสังคมต่างๆ การขอรับคำปรึกษาทันเวลา และการขอรับการ

ให้บริการจากหน่วยงานช่วยเหลือต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง สายด่วนของ SWD 

จะให้ความช่วยเหลือท่านตลอด 24 ชั่วโมง สายที่โทรฯ เข้ามาระหว่างเวลาทำการจะดำเนินการโดยนักสังคมสงเ

คราะห์สายด่วนของ SWD ในขณะที่สายที่โทรฯ เข้ามานอกเวลาทำการจะให้บริการโดยระบบโอนสายไปยังทีม

งานบริการสายด่วนและขยายผลที่ดำเนินงานโดยกลุ่มโรงพยาบาลตงหว่า

การให้บริการทางสังคมด้านการรักษาพยาบาล

(Medical Social Services)
ปัญหาการใช้ความรุนแรงภายในครอบครัวอาจกลายเป็นสิ่งที่นักสังคมสงเคราะ

ห์ด้านการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลของรัฐและคลินิกผู้ป่วยนอกเฉพาะทาง 

ตลอดจนถึงบุคลากรในโรงพยาบาล ตำรวจ หรือองค์กรต่างๆ ต้องให้ความสนใจ 

โดยการแจ้งเหตุโดยตรงจากผู ้ป่วยหรือสมาชิกในครอบครัว นักสังคมสงเคราะห์ด้านการรักษาพยาบาล

จะบริการให้คำปรึกษา ให้บริการอย่างชัดเจน และจัดหาหน่วยงานให้ความช่วยเหลือเพื่อการฟื้นฟูสภาพ 

จัดหาแหล่งบริการชุมชน และอื่นๆ เพื่อช่วยเหลือเหยื่อผู้เคราะห์ร้ายจากการใช้ความรุนแรงในครอบครัวและสม

าชิกในครอบครัวเพื่อตอบสนองความจำเป็นในเรื่องของสวัสดิการด้านต่างๆ 

โครงการสนับสนุนเหย่ือผู้เคราะห์ร้ายท่ีประสบเหตุการณ์ความรุนแรงในครอบครัว 

(Victim Support Programme for Victims of Family Violence) 
ด้วยความร่วมมือของนักสังคมสงเคราะห์  ศูนย์ Tsui Lam ขององค์กรการกุศล Po Leung Kuk ได้ให้ความช่

วยเหลือแก่เหยื่อผู้เคราะห์ร้ายที่ประสบเหตุการณ์ความรุนแรงในครอบครัวทั่วทุกเขตในพื้นที่ โครงการนี้มีวั

ตถุประสงค์เพื่อลดความรู้สึกหวาดกลัวและความสิ้นหวังของผู้ประสบเหตุการณ์ความรุนแรงในครอบครัว 

โดยให้บริการความช่วยเหลือต่างๆ ตั้งแต่ การให้ข้อมูล ให้กำลังใจ และให้ความคุ้มครองผู้ประสบเหตุในระหว่า

งการพิจารณาคดีตามขั้นตอนของกฎหมาย หรือเมื่อต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงในชีวิตอย่างกระทันหัน ท่านส

ามารถติดต่อนักสังคมสงเคราะห์เพื่อขอรับการให้บริการ

บริการที่พักอาศัยชั่วคราว 

(Temporary Accommodation Services)
ศูนย์หลบภัยสำหรับผู้หญิง  

(Refuge Centres for Women)

ในฮ่องกงมีศูนย์หลบภัยสำหรับผู้หญิงห้าแห่ง ได้แก่ บ้านพักสตรี 

Wai On, บ้านพักสตรี Harmony House, บ้านพักสตรี Serene Court 

บ้านพักสตรี Sunrise Court และบ้านพักสตรี Dawn Court ซึ่งจะให้ที่พักอาศัยชั่วคราว และให้บริการช่วยเหลือแ

ก่ผู้หญิงและบุตรจากความเสี่ยงของการใช้ความรุนแรงในครอบครัว หรือการเผชิญกับภาวะวิกฤต ผู้หญิงที่ต้องก

ารขอรับความช่วยเหลือ สามารถขอเข้าพักได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยขอรับความช่วยเหลือจากนักสังคมสงเคราะห์ 

ตำรวจ หรือโรงพยาบาล หรือโดยการขอรับความช่วยเหลือโดยตรง  สถานที่ตั้งของศูนย์หลบภัยนี้จะถูกเก็บไว้เป็

นความลับ

ในฮ่องกง การให้ความช่วยเหลือแก่เหยื่อผู้เคราะห์ร้าย (โดยไม่คำนึงถึงอายุ เพศ การรับรู้ทางเพศ และเชื้อชาติ 

เป็นต้น) ผู้ถูกทำร้ายหรือครอบครัวของ คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันอย่างสามีภรรยา ที่ถูกกระทำทารุณกรรม 

จะกระทำผ่านกรมประชาสงเคราะห์ (Social Welfare Department - SWD) องค์กรเอกชนต่างๆ (non-governmental 

organisations - NGOs) กรมตำรวจ และสำนักงานช่วยเหลือด้านกฎหมาย (Legal Aid Department - LAD) เป็นต้น 

หน่วยบริการปกป้องครอบครัวและเด็ก 

(Family and Child Protective Services Units - FCPSUs)
หน่วยบริการปกป้องครอบครัวและเด็ก ในความรับผิดชอบของ SWD เป็นหน่วยงานที่มีความเชี ่ยวชาญ 

ซึ ่งดำเนินงานโดยนักสังคมสงเคราะห์ ผู ้ให้ความช่วยเหลือแก่เหยื ่อผู ้ เคราะห์ร ้าย ผู ้ถ ูกทำร้าย และ/

หรือครอบครัวที่มีการทำร้ายเด็ก คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันอย่างสามีภรรยา ที่ถูกกระทำทารุณกรรม นักสั

งคมสงเคราะห์จะให้บริการขยายผล ตรวจสอบข้อเท็จจริงทางสังคม ดำเนินการแทรกแซงในภาวะวิกฤต 

ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาสังคม และปฎิบัติดูแลเป็นกลุ่ม เป็นต้น ทั้งนี้

ขึ้นอยู่กับความจำเป็นสำหรับแต่ละปัญหา ในกรณีที่จำเป็น จะมีบุคคลผู้

ให้การช่วยเหลือด้านการเงิน ที่พักอาศัย ให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมาย 

ให้บริการด้านจิตวิทยา และจัดหาโรงเรียน เป็นต้น นอกเหนือจากการกระ

ทำเพื่อคุ้มครองเด็ก ซึ่งได้รับผลกระทบโดยการอารักขา หรือการคัดค้านกา

รให้ความคุ้มครองแล้ว FCPSUs จะจัดทำรายงานการตรวจสอบข้อเท็จจริง

ทางสังคมตามคำสั่งของศาล รวมทั้งให้การดูแลเด็กตามคำสั่งของศาลด้วย

ศูนย์บริการครอบครัวร่วม 

(Integrated Family Service Centres - IFSCs)
ศูนย์บริการครอบครัวร่วม ซึ ่งดำเนินงานโดย SWD และ NGOs ที ่ได้รับเงินช่วยเหลือ จะให้บริการคว

ามช่วยเหลือด้านต่างๆ แก่บุคคลและครอบครัวในชุมชนเพื ่อตอบสนองความต้องการด้านสวัสดิการต่

างๆ  ศูนย์บริการนี ้ประกอบด้วย หน่วยงานทรัพยากรครอบครัว หน่วยงานให้ความช่วยเหลือด้านครอ

บครัว  และหน่วยงานให้คำปรึกษาปัญหาครอบครัว  การให้บริการจะครอบคลุมถึงการให้ความรู ้เกี ่ยว

กับชีวิตครอบครัว กิจกรรมระหว่างผู ้ปกครองและเด็ก บริการสอบถามข้อมูล การฝึกอบรมอาสาสมัคร 

การบริการขยายผล กลุ่มการให้ความช่วยเหลือร่วมกัน การให้คำปรึกษา การให้บริการแนะนำหน่วยงานต่างๆ 

แก่บุคคลและครอบครัวที่ต้องการ เป็นต้น โดยมีการขยายเวลาการให้บริการ


