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ค�ำน�ำ

บเน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) ซึ่งองค์การ                     

อนามัยโลก (World Health Organization – WHO) ได้ออกแถลงการณ์ประกาศให้การแพร่ระบาด

ของโควิด-19 เป็นการระบาดใหญ่ (Pandemic) หลังมีการแพร่กระจายเชื้ออย่างกว้างขวาง                                       

ในหลายประเทศ ทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย ได้ส่งผลกระทบวงกว้างทั้งด้านสาธารณสุข เศรษฐกิจ สังคม 

ความมั่นคง ตลอดจนการด�ารงชีวิตของประชาชนทั่วโลก โดยเฉพาะเด็กท่ีได้รับผลกระทบทั้งทางตรง                 

และทางอ้อม โดยเด็กอาจถูกใช้ความรุนแรงมากขึ้น และไม่สามารถขอรับความช่วยเหลือได้เหมือนเช่น

สถานการณ์ปกติ

 พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติคุ ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 และนักสังคมสงเคราะห์                     

ที่ปฏิบัติงานด้านการคุ้มครองเด็ก ถือเป็นบุคลากรที่มีบทบาทส�าคัญยิ่งต่อการให้ความคุ ้มครอง                          

ช่วยเหลือเด็กให้มีความปลอดภัยและได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม โดยเฉพาะในสถานการณ์การแพร่

ระบาดของโควิด-19 ที่จ�าเป็นต้องท�างานกับบุคคลแวดล้อมเด็ก ทั้งพ่อแม่ผู ้ปกครอง คนในชุมชน               

โดยประสานความร่วมมือกับภาคประชาสังคมและองค์กรพัฒนาเอกชน รวมท้ังเครือข่ายครอบครัว                

อาสาสมัคร จึงจ�าเป็นอย่างยิ่งท่ีต้องส่งเสริมความรู้ความเข้าใจให้แก่ผู ้ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวข้างต้น                          

โดยจัดท�า “แนวปฏิบัติการจัดการรายกรณีเพื่อคุ้มครองเด็กในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19” 

ฉบบันี ้เพ่ือเป็นคูม่อืการด�าเนนิงานให้แก่ผูป้ฏบิตัหิน้าท่ีเป็นผูจั้ดการรายกรณใีนการคุม้ครองเดก็ ซ่ึงนอกจาก                

ค�านึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์สูงสุดของเด็กแล้ว ยังต้องปฏิบัติงานภายใต้มาตรการการป้องกัน           

การแพร่เชื้อของโควิด-19 รวมทั้งให้ค�าแนะน�าปรึกษาแก่ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็ก และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 

เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนด้านจิตสังคมอีกด้วย

 กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับองค์การ

ยนูเิซฟ ประเทศไทย จดัท�าแนวปฏบิติัดังกล่าว โดยหวงัเป็นอย่างยิง่ว่า แนวปฏบิติัฉบบันี ้จะเป็นประโยชน์

แก่ผู ้ปฏิบัติงานด้านการคุ ้มครองเด็ก เพื่อให้เด็กได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม มีความปลอดภัย                           

และมีพัฒนาการตามวัยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19

กรมกิจการเด็กและเยาวชน
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1. เกริ่นน�ำ
 โควิด-19 สามารถท�าลายสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเติบโตและพัฒนาการของเด็ก การที่กิจกรรม

ในครอบครัว ปฏิสัมพันธ์ระหว่างญาติมิตร กิจวัตรประจ�าวันและปฏิสัมพันธ์ในชุมชนต้องหยุดชะงัก 

เปลี่ยนแปลงหรือถูกรบกวนล้วนส่งผลกระทบเชิงลบต่อสุขภาวะ พัฒนาการและการคุ ้มครองเด็ก                       

ทั้งนี้ มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่เชื้อโควิด-19 เช่น การปิดโรงเรียนและการจ�ากัดการเดินทาง 

กระทบโดยตรงต่อกจิวตัร  ของเดก็และเครอืข่ายทางสงัคม ขณะเดยีวกนัยงัสร้างแรงกดดนัและความเครยีด

ให้ผู้ปกครองและผู้ดูแลเด็กด้วย เน่ืองจากต้องหาทางเลือกใหม่ในการดูแลเด็ก หรือต้องยอมละทิ้งหน้าที่

การงาน เด็กและผู ้ดูแลมีแนวโน้มท่ีจะเผชิญภาวะโดดเดี่ยวทางสังคม ความเครียดทางจิตสังคม                              

ซึ่งอาจส่งผลต่อการเพิ่มขึ้นของการใช้ความรุนแรงในครอบครัว นอกจากนั้น การจ�ากัดการเดินทาง                         

ยงัท�าให้เด็กและผู้ดแูลท่ีได้รับผลกระทบจากความรนุแรงไม่สามารถออกจากบ้านและขอความช่วยเหลือได้ 

ยิ่งกว่านั้น การตีตราและการเลือกปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับโควิด-19 ยิ่งท�าให้เด็กมีความเสี่ยงต่อความรุนแรง

และภาวะกดดันทางจิตสังคมมากขึ้นกว่าเดิม โดยเฉพาะกลุ่มที่มีความเส่ียงสูงรวมถึงเด็กและครอบครัว               

ที่มีความเปราะบางอยู่แล้ว เนื่องจากถูกกีดกันทางเศรษฐกิจ-สังคม เด็กและครอบครัวที่มีประวัติ                    

การใช้ความรุนแรงในบ้าน หรือเด็กและครอบครัวที่อาศัยอยู่ในชุมชนแออัด ดังนั้น ความต่อเนื่อง                         

ของการจัดการรายกรณีส�าหรบัเดก็และครอบครวัทีม่คีวามเสีย่งสงูจงึเป็นส่วนส�าคญัในการรบัมอืในสภาวะ

ฉุกเฉิน และเป็นเรื่องของการรักษาชีวิตเด็ก

 เดก็ทกุคนไม่ว่าอาศยัอยูท่ี่ไหนหรอืในสถานการณ์ใด ล้วนมสีทิธไิด้รบัความคุ้มครอง ดแูลให้รอดพ้น

จากการเลี้ยงดูที่ไม่เหมาะสม ความรุนแรง การล่วงละเมิด การละเลยทอดท้ิง และการแสวงประโยชน์              

โดยมิชอบตามที่ก�าหนดไว้ในอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ซึ่งการเคารพและส่งเสริมสิทธิของเด็ก                             

เป็นส่วนส�าคัญในการปกป้องคุ้มครองเด็ก 

 เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 แนวทางฉบับนี้ มีเป้าหมาย                                

เพื่อให้ค�าแนะน�าทางเทคนิคแก่ผู้ปฏิบัติงานด้านการคุ้มครองเด็ก เพ่ือให้สามารถรับมือกับความเสี่ยง                      

ที่เพิ่มขึ้นจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ผ่านการช่วยเหลือและการจัดการรายกรณี รวมทั้ง                         

ให้การสนับสนุนด้านจิตสังคม

2. ผลกระทบจำกโควิด-19 ต่อสถำนกำรณ์ด้ำนกำรคุ้มครองเด็ก
 โควิด-19 ส่งผลกระทบต่อชีวิตผู ้คนอย่างใหญ่หลวงในทุกมิติ ตั้งแต่บรรทัดฐานทางสังคม                

วัฒนธรรมไปจนถึงชีวิตของเด็กแต่ละคน :

 เด็ก : เด็กมีความเสี่ยงต่อการเล้ียงดูที่ไม่เหมาะสมเพ่ิมมากขึ้น ท้ังการปล่อยปละละเลย                                 

การใช้ความรุนแรง (ทั้งต่อเด็กและระหว่างคนในครอบครัว) และการแสวงประโยชน์จากเด็ก                                

(รวมถึงการใช้แรงงานเด็ก) ส่งผลกระทบทางจิตใจ/พัฒนาการ

  เด็กไม่มีผู้ดูแลหรือถูกแยกจากครอบครัว 

  เดก็มคีวามเสีย่งต่อการล่วงละเมดิและการแสวงประโยชน์ทางเพศ โดยเฉพาะบนพืน้ทีอ่อนไลน์ 

เนื่องจากผู้คนใช้เวลาออนไลน์เพิ่มมากขึ้นในช่วงกักตัว เด็กยิ่งทวีความเส่ียงต่อการถูกแสวง

ประโยชน์ทางเพศ ทั้งนี้ ผู้กระท�าความผิดทางเพศต่อเด็กจะแสวงหาช่องทางและโอกาสใหม่ ๆ 

โดยจะมุ่งไปที่ชุมชนและพื้นที่ใหม่ ๆ ดังนั้น ผู้ปกครองและผู้ดูแลจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจ

และสามารถสอดส่องและให้ค�าแนะน�าต่อบุตรหลาน
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  การกักตัวท�าให้ครอบครัวต้องอาศัยอยู่แต่ในบ้านหรือศูนย์พักพิง ซึ่งท�าให้ผู้หญิงและเด็กผู้หญิง    

หลายคนเสี่ยงต่อความรุนแรงทางเพศ เช่น ศูนย์พักพิงที่แออัด ไม่มีห้องแยกเป็นสัดส่วนส�าหรับ

ผู้หญิงและเด็กผู้หญิง อีกทั้งการกักตัวเองเป็นเวลานาน อาจท�าให้ผู้คนเผชิญปัญหาสุขภาพจิต

และความกดดันทางจิตสังคม จึงยิ่งสร้างความเสี่ยงสูงให้เกิดความรุนแรงในครอบครัวหรือ              

ความรุนแรงจากคู่สมรสได้ 

  เด็กที่มีข้อจ�ากัดด้านร่างกายและสุขภาพมีแนวโน้มที่จะเผชิญความเสี่ยงสูง

  ถูกกีดกันทางสังคม

ครอบครัว : ครอบครัวต้องแยกกันอยู่ การเข้าไม่ถึงการช่วยเหลือทางสังคม ความเครียดของผู้ดูแล                  

ความเสี่ยงต่อความรุนแรงในครอบครัว ชีวิตความเป็นอยู่ที่ถูกรบกวน สายสัมพันธ์และการสนับสนุน                

จากครอบครัวที่ถูกบั่นทอน ความหวาดกลัวต่อความเจ็บป่วย

ชุมชน : ความไว้วางใจพังทลายลง การแย่งชิงทรัพยากรที่มีจ�ากัด ข้อจ�ากัดในการเข้าถึงบริการสนับสนุน

ในชุมชน เช่น การศึกษาและพื้นที่สันทนาการ

สังคม : ทุนทางสังคมถูกกัดเซาะ ข้อจ�ากัดในการเข้าถึงบริการพื้นฐาน 

บรรทัดฐำนทำงสังคมวัฒนธรรม : การตีตราชนกลุ่มน้อย แรงงานข้ามชาติหรือแรงงานที่เดินทางกลับมา

จากต่างประเทศ 

ทั้งนี้ ความเสี่ยงจะเปลี่ยนแปลงไปตามอายุของเด็ก/เยาวชน โดยเด็กผู้หญิงและเด็กผู้ชายจะเผชิญ                  

ความเสี่ยงแตกต่างกัน

 

3. แนวทำงส�ำหรับผู้บริหำรหน่วยงำนด้ำนกำรคุ้มครองเด็ก (บ้ำนพักเด็ก
และครอบครัว) 

3.1 กำรจัดกำรรำยกรณี :

 ในการจัดบริการส�าหรับเด็กรายกรณีนั้น ต้องมีความต่อเนื่องส�าหรับเคสเด็กที่อยู่ในกระบวนการ

จดัการรายกรณ ี(ก่อนหน้าโควดิ-19) รวมถงึกรณเีคสใหม่ทีเ่ข้ามารบับรกิาร (ระหว่างโควดิ-19) โดยจดัล�าดบั 

ความส�าคัญตามระดับความเสี่ยงของเด็กแต่ละคน และปรับรูปแบบการจัดการรายกรณี จากการพบหน้า 

ไปสู ่การจัดการรายกรณีระยะไกลในกรณีที่เป็นไปได้ส�าหรับเคสที่ไม่รุนแรง ซึ่งองค์กรที่ให้บริการ                   

จดัการรายกรณีจะต้องทบทวนเคสทัง้หมดทีอ่ยู่ในความรบัผิดชอบ เพือ่ปรบัระดับความเสีย่ง โดยพจิารณา

ถึงความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสร่วมด้วย (เช่น เคสอาจจัดอยู่ในสถานะความเสี่ยงสูงส�าหรับการติดเชื้อ) 

ซึ่งผู้บริหารจะต้องสนับสนุนเจ้าหน้าที่ในการ : 

  ทบทวนเคสที่อยู่ในความรับผิดชอบร่วมกับทีมงาน โดยใช้ดุลพินิจเพื่อพิจารณาว่าเด็กคนไหน              

มีความเสี่ยงสูง หรือเด็กคนไหนอยู่ในสภาวะที่ไม่น่ากังวล หรือเด็กคนไหนสามารถให้การดูแล

ระยะไกลได้ 

  จัดท�าเกณฑ์เพื่อประเมินความเส่ียงและจัดล�าดับความส�าคัญของเด็กที่ต้องได้รับการคุ้มครอง 

เพื่อจ�าแนกเด็กท่ีมีความเปราะบางมาก และเด็กท่ีมีความพิการ ซึ่งเสี่ยงต่อการถูกแยก                

จากครอบครัว และการถูกใช้ความรุนแรง การล่วงละเมิด การแสวงประโยชน์ และการละเลย
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 ระดับ       สิ่งที่ควรด�ำเนินกำร

 สีแดง   สถำนกำรณ์หรือเคสที่มีควำมเสี่ยงสูง : 

     หาทางติดตามเด็กและครอบครัว และวางแผนว่าจะให้การดูแลและช่วยเหลืออย่างไร 

     เพื่อลดความเสี่ยง 

 สีเหลือง  สถำนกำรณ์ที่ต้องเฝ้ำระวัง หรือเคสที่มีควำมเสี่ยงปำนกลำง : 

     พิจารณาว่าสามารถให้ความช่วยเหลือจากระยะไกลได้หรือไม่ หากไม่สามารถท�าได้ 

     ให้หารอืกบัเดก็และครอบครวัว่า จะให้ความช่วยเหลือต่อเนือ่ง เพือ่ลดความเส่ียงได้อย่างไร 

     หากเป็นไปได้และมีความปลอดภัย ควรรักษาการติดต่อแบบพบหน้ากับเด็กและ                      

     ครอบครัวไว้ แต่อาจลดความถี่ของการพบหน้าลงในเคสที่มีความเสี่ยงสูง

 สีเขียว   สถำนกำรณ์ปกติ หรือเคสที่มีควำมเสี่ยงต�่ำ :

     ตดิตามเดก็และครอบครวัผ่านการสือ่สารระยะไกล ให้ข้อมลูเกีย่วกบัความถีใ่นการตดิตาม  

     รวมถึงชี้แจงว่า จะมีวิธีการติดต่อกันอย่างไร หากสถานการณ์เปลี่ยนไป 

  ทีมงานต้องมีความพร้อมในการรับเคสเพิ่ม อันเนื่องมาจากสถานการณ์โควิด-19 ที่ส่งผลต่อ 

สภาวะความเครียด ความรุนแรงในครอบครัว รวมถึงการลงโทษโดยใช้ความรุนแรง                          

การใช้แรงงานเด็ก ฯลฯ

  จัดท�าแผนงานที่ระบุเวลา (เม่ือไหร่) และวิธีการ (อย่างไร) ในการติดตามเคสที่มีความเสี่ยง              

โดยควรต้องมกีารตดิตามอย่างสม�า่เสมอบนฐานความต้องการของเดก็และครอบครวั การมแีผน

อย่างต่อเนื่องจะช่วยในการสร้างความคาดหวังที่เหมาะสมให้กับเด็กและครอบครัว   

  จัดอบรมส�าหรับผู้ปฏิบัติงานคุ้มครองเด็ก และผู้ให้บริการสายด่วนช่วยเหลือเด็ก ให้มีความรู้

เกี่ยวกับโควิด-19 ซึ่งรวมถึงข้อเท็จจริงพื้นฐานและมายาคติ ผลกระทบต่อการคุ้มครองเด็ก               

และบริการสนับสนุน

  ร่วมมอืกบัเจ้าหน้าท่ีสาธารณสขุเพือ่หาแนวทางในการเข้าถงึกลุม่เดก็ชายขอบ เดก็ทีม่คีวามพกิาร 

และกลุ่มเด็กที่มักเข้าถึงได้ยาก

  อ�านวยความสะดวกในการส่งต่อเด็กไปรับบริการเฉพาะทาง ซึ่งรวมถึงการฟื้นฟูทั้งทางร่างกาย

และจิตใจ

ตำรำงที่ 1 : ตารางการประเมินความเสี่ยง

ทอดทิ้ง อันเนื่องมาจากขาดการสอดส่องหรือติดตาม ให้เกิดการเตรียมความพร้อมและป้องกัน

ได้อย่างทันท่วงที โดยสามารถน�าดัชนีความเสี่ยงในตารางที่ 1 ไปปรับใช้เป็นแนวทาง                        

ในการจ�าแนกระดับความเสี่ยง 

  นอกเหนือจากการจัดระดับความส�าคัญของเคสท่ีหน่วยงานส่วนใหญ่ใช้ในภาวะปกติแล้ว                   

จะต้องพิจารณาความเปราะบางของผู้ดูแลและความเส่ียงต่อการติดเชื้อโควิด-19 ร่วมด้วย            

โดยพิจารณาสถานการณ์ความเป็นอยู่ และศักยภาพของเด็กและครอบครัวในการติดต่อ                       

กับเจ้าหน้าที่จากระยะไกลในกรณีมีเหตุฉุกเฉิน
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  จัดฝึกอบรมให้อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และอาสาสมัครสาธารณสุข

ในท้องถิ่น ในการป้องกันการแยกเด็กออกจากครอบครัว รวมทั้งการค้นหาและส่งต่อเด็ก                          

ที่ไม่มีผู้ดูแลหรือถูกแยกจากครอบครัว และเด็กที่อาจตกอยู่ในสภาวะถูกใช้ความรุนแรง

  จัดฝึกอบรมเครือข่ายในชุมชนที่สามารถช่วยดูแลเด็กที่ไม่มีผู้ดูแลหรือถูกแยกจากครอบครัว           

อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโควิด-19  

  พัฒนาองค์ความรู้และศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการป้องกันการแยกเด็ก             

ออกจากครอบครัว และจัดให้มีการเลี้ยงดูทดแทนบนฐานครอบครัว 

  ท�างานร่วมกับเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เจ้าหน้าที่ด้านงานสวัสดิการสังคม)                    

ในการค้นหาเด็กที่เข้าไม่ถึงบริการ (เช่น เด็กที่ไม่ได้อาศัยอยู่กับพ่อแม่ ซึ่งรวมถึงครอบครัว                     

ที่มีเฉพาะเด็กอาศัยอยู่ด้วยกันเอง เด็กที่อาศัยอยู่กับญาติ เด็กในครอบครัวอุปถัมภ์ ครอบครัว 

ที่มีเฉพาะเด็กและผู้สูงอายุ เด็กในการดูแลของสถานสงเคราะห์เอกชน/มูลนิธิ/องค์กรศาสนา ; 

เด็กต่างชาติ เด็กผู้ลี้ภัย และเด็กที่ไม่มีสถานะทางกฎหมาย หรือเข้าเมืองโดยไม่ถูกกฎหมาย ;   

เด็กเร่ร่อน ; เด็กในครอบครัวที่เปราะบาง เช่น ครอบครัวพ่อแม่วัยรุ่น ครอบครัวพ่อหรือ                        

แม่เลี้ยงเดี่ยว)

  ใช้แบบฟอร์มปกติของหน่วยงานส�าหรับการจัดการรายกรณี ควบคู่ไปกับแบบฟอร์มเฉพาะ                

ของหน่วยงานอื่น 

3.2 กำรจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์จ�ำเป็น :

  จัดเตรียมอุปกรณ์ที่จ�าเป็นส�าหรับรูปแบบการติดตามเคสที่เปลี่ยนไป (เช่น โทรศัพท์                         

บัตรเติมเงิน เป็นต้น) ส�าหรับผู้ปฏิบัติงาน หรือส�าหรับเคส (กรณีที่ไม่มีอุปกรณ์ในการติดต่อได้) 

  จดัหาอปุกรณ์ป้องกนัส่วนบคุคลให้กบัผูป้ฏบิติังาน เช่น เจลล้างมอืทีม่ส่ีวนผสมของแอลกอฮอล์ 

และหน้ากากอนามัย 

  ติดตามว่ามีการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามขั้นตอนการรักษาสุขอนามัยและการรักษาระยะห่าง

ทางกายภาพ 

  ให้ค�าแนะน�าแก่ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใช้สื่อข้อมูลเกี่ยวกับโควิด-19 

  จัดหาวัสดุอุปกรณ์เพื่อท�ากิจกรรมเพื่อผ่อนคลายส�าหรับกลุ่มเด็กและครอบครัวเปราะบาง                   

ที่ถูกกักตัวในบ้าน 

3.3 กำรเตรียมควำมพร้อมและกำรดูแลเจ้ำหน้ำที่ :

 นอกจากการประเมินความเสี่ยงของตัวเด็กและครอบครัว ผู้บริหารหน่วยงานด้านคุ้มครองเด็ก                 

จะต้องประเมินและดูแลด้านสุขภาพ ความปลอดภัยและความเสี่ยงให้กับผู้ปฏิบัติงานคุ้มครองเด็ก                   

และเจ้าหน้าท่ีอื่น ท้ังนี้ นอกเหนือจากการคุ้มครองเด็กและครอบครัวจากความเสี่ยงหรือความท้าทาย                

ที่พวกเขาเผชิญในชีวิตประจ�าวันแล้ว นักสังคมสงเคราะห์และผู้ปฏิบัติงานคุ้มครองเด็กจะต้องปกป้อง              

กลุ่มเปราะบางเหล่านี้จากการติดเชื้อไวรัสอีกด้วย

  สองปัจจยัท่ีมคีวามส�าคญัในการเตรยีมความพร้อมของผูป้ฏบิตังิาน : การมคีวามรูแ้ละมีอุปกรณ์

ส�าหรับใช้ดูแลความปลอดภัยของตนเองในการปฏิบัติงาน และใช้ป้องกันการแพร่เชื้อไวรัส                  
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ไปสู่ครอบครัว หรือชุมชนของตัวผู้ปฏิบัติงานด้วย

  มีนโยบายท่ีเข้มงวดกรณีท่ีเจ้าหน้าที่เจ็บป่วยจะต้องไม่ลงปฏิบัติงานหากมีอาการไอ มีไข้หรือ

หายใจล�าบาก

  หารือกับฝ ่ายทรัพยากรบุคคล เพ่ือหามาตรการที่ เป ็นไปได ้ในการจ่ายค่าตอบแทน                               

เมื่อผู้ปฏิบัติงานป่วย เพื่อลดแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่เข้าปฏิบัติงานในระหว่างที่มีอาการป่วย 

  ผู ้บริหารจะต้องประเมินระดับความเสี่ยงของผู ้ปฏิบัติงานแต่ละคน หากผู ้ปฏิบัติงานที่มี                

ความเสี่ยงด้านสุขภาพ (เช่น เป็นโรคระบบทางเดินหายใจ) ควรงดกิจกรรมการเยี่ยมบ้าน                   

โดยผูบ้รหิารต้องพจิารณาถงึความเสีย่งด้านสขุภาพของบคุคลในครอบครวัของผูป้ฏบิตังิานด้วย 

(เช่น มีสมาชิกในครัวเรือนที่มีความเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อหรือไม่) เพื่อหารือว่าเจ้าหน้าที่คนไหน                 

จะเป็นผู้ปฏิบัติงานเยี่ยมบ้านแทน ตัวผู้ปฏิบัติงานควรได้มีส่วนร่วมตัดสินใจ และต้องไม่มี                

การบังคับให้ผู้ปฏิบัติงานคนใดลงเยี่ยมบ้านหากไม่เต็มใจ  ทั้งนี้จะต้องพิจารณาหาทางเลือกที่ดี

ที่สุดในการช่วยเหลือผู้ที่มีความเปราะบางท่ามกลางภาระงานที่เพิ่มข้ึน และต้องมีการหารือ             

ร่วมกับทีมงานว่าจะท�าอย่างไร เพื่อลดความเสี่ยงให้น้อยที่สุดในระหว่างการให้ความช่วยเหลือ

  ฝึกอบรมให้ผูป้ฏิบัตงิานสามารถให้ความช่วยเหลอืเดก็และครอบครวัจากระยะไกล รวมทัง้จดัหา

อุปกรณ์ที่จ�าเป็นในการให้ความช่วยเหลือนั้น

  เพิ่มความถี่ในการติดตามและให้ค�าแนะน�าแก่ผู้ปฏิบัติงาน โดยอาจด�าเนินการผ่านทางช่องทาง

ออนไลน์ตามความเหมาะสมและจ�าเป็น

  ผู ้ปฏิบัติงานต้องมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการส�าคัญในการปกป้องคุ้มครองเด็ก                  

การแสวงประโยชน์ทางเพศโดยมิชอบ และการละเมิดทางเพศ รวมถึงแนวทางปฏิบัติ                           

ในการส่งต่อที่ปลอดภัย 

  ต้องมีการปฏิบัติตามนโยบายคุ้มครองเด็กขององค์กรอย่างเคร่งครัด โดยมีกลไกการแจ้งเหตุ              

ที่ปลอดภัยและเก็บรักษาความลับ ซึ่งรับทราบโดยผู ้ปฏิบัติงานและผู ้รับบริการทุกคน                     

โดยสนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานรายงานกรณีมีข้อกังวลตามนโยบายคุ้มครองเด็กขององค์กร 

3.4 กำรจัดกระบวนกำรท�ำงำน :

  หารือร่วมกับผู ้ปฏิบัติงาน ในการหาแนวทางใหม่ ๆ เพื่อช่วยเหลือเด็กและครอบครัว                            

จากระยะไกลในกรณีที่จ�าเป็น

  กระบวนการปฏิบัติงานควรมีการสัมผัสทางกายภาพให้น้อยท่ีสุด (ยกเว้นกรณีที่ประเมินว่า               

มีความเสี่ยงระดับสูงหรือปานกลาง) โดยทางเลือกรวมถึง 

   ก. ใช้เทคโนโลยีการสื่อสารทางไกล เช่น โทรศัพท์ เพื่อติดตามหรือให้ค�าปรึกษาในกรณี                        

ที่เป็นไปได้

   ข. การเยี่ยมบ้านจะต้องรักษาระยะห่าง (ไม่สัมผัส และรักษาระยะห่างอย่างน้อย 2 เมตร)

   ค. การเยี่ยมบ้านโดยอยู่ภายนอกตัวบ้าน ในพื้นที่เปิดโล่งที่มีอากาศถ่ายเทแทนท่ีจะเข้าไป                 

ภายในบ้าน (หารือร่วมกับผู้เชี่ยวชาญว่ามีเคสประเภทใดบ้างท่ีสามารถด�าเนินการตามนี้ได้ 

โดยไม่เสี่ยงต่อการเก็บรักษาความลับ)
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   ง. ในกรณีที่ปลอดภัยและเหมาะสม อาจพิจารณาทางเลือกในการติดตามเคสผ่านคนในชุมชน 

ซึ่งรวมถึงญาติ เพื่อนบ้าน ฯลฯ โดยค�านึงถึงการประสานงานและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง                

(เช่น จัดหาบัตรเติมเงินโทรศัพท์) ทั้งนี้ การติดตามผ่านคนในชุมชนต้องมีมาตรการที่ชัดเจน                  

ในการเก็บรักษาความลับ 

   จ. จะต้องมกีระบวนการทีเ่คร่งครดัในการขอค�ายนิยอมเพือ่เยีย่มบ้าน หากผูป้กครองหรอืผูด้แูล

ไม่สะดวกให้เยีย่มบ้าน หรอืไม่สามารถเข้าเยีย่มได้ เนือ่งจากสถานการณ์โควดิ-19 ต้องหารอื

กับผู้ปกครองหรือผู ้ดูแล เพื่อหาทางเลือกในการบรรเทาความเสี่ยง เพื่อปฏิบัติตาม                   

ความรับผิดชอบขององค์กรในการให้ความคุ้มครองโดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย

3.5 กำรประสำนงำนระหว่ำงภำคส่วนต่ำง ๆ และภำครัฐ :

 การป้องกันและรับมือการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อต้องอาศัยการประสานงานและความร่วมมือ

ระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ความร่วมมือแบบบูรณาการของหลายภาคส่วน (ก) จะช่วยท�าให้แน่ใจว่า                  

ความต้องการของเด็กและผู้ดูแลได้รับการแก้ไขแบบองค์รวม (ข) น�าไปสู่ผลลัพธ์ที่ดีกว่าและยั่งยืนกว่า

ส�าหรับตัวเด็ก โดยผู ้ปฏิบัติงานด้านคุ ้มครองเด็กควรต้องท�างานร่วมกับผู ้น�าศาสนาและผู ้น�า                                  

ทางความคิดด้วย

 การบรรเทาความเสีย่งของเดก็และครอบครวั ควรด�าเนนิการบนฐานความเข้มแข็งและกลไกเชงิบวก

ในการรับมือกับปัญหาของชุมชน ครอบครัว ผู้ดูแลและตัวเด็ก

 มีการประสานงานระหว่างกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในการปรับแก้              

แนวปฏิบัติเรื่องการคุ้มครองเด็ก ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานอื่น ๆ               

เพื่อให้มีการค้นหา และส่งต่อเด็กที่มีความเสี่ยงได้อย่างปลอดภัย

 ปรับปรุงฐานข้อมูลหน่วยบริการ ว่าหน่วยงานเหล่านั้นยังคงปฏิบัติงานอยู่หรือไม่ และจะสามารถ

ติดต่อได้อย่างไร เพื่อแจกจ่ายข้อมูลให้ผู้ปฏิบัติงาน 

 การส่งต่อเคสท่ีได้รับผลกระทบจากโควิด-19 : ก) ผู้ปฏิบัติงานคุ้มครองเด็กต้องรู้ว่าจะสามารถ              

ส่งต่อเคสเข้ารับบริการสาธารณสุขได้อย่างไร กรณีที่สงสัยว่ามีผู้ติดเชื้อโควิดในครัวเรือน ข) เจ้าหน้าที่

สาธารณสุขและผู้ปฏิบัติงานคุ้มครองเด็กจะต้องรู้แนวทางการส่งต่อในกรณีที่ผู้ดูแลหรือตัวเด็กต้องเข้ารับ

การรักษาเนื่องจากโควิด-19

 

4. แนวทำงส�ำหรับพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตำมพระรำชบัญญัติคุ้มครองเด็ก 
พ.ศ. 2546 และนักสังคมสงเครำะห์ที่ปฏิบัติงำนด้ำนกำรคุ้มครองเด็ก

4.1 กำรสร้ำงควำมตระหนักเกี่ยวกับเชื้อไวรัส :

 มีการสร้างความตระหนักเกี่ยวกับเชื้อไวรัสให้กับเด็กและครอบครัวที่อยู่ภายใต้การดูแล รวมถึง            

คนที่ช่วยดูแลเด็กและครอบครัวอยู่ในชุมชน ผู้ปฏิบัติงานคุ้มครองเด็กต้องมีความรู้เกี่ยวกับโควิด-19                   

อาการบ่งชี ้อาการของโรคและการตดิเชือ้ ซึง่เป้าหมายของการสร้างความตระหนกัเพือ่ให้สามารถป้องกัน               

และค้นพบการแพร่เชื้อ รวมท้ังให้การสนับสนุนด้านจิตสังคมแก่เด็กและครอบครัว และใช้การสนับสนุน

ด้านจิตสังคมเป็นช่องทางหลักในการท�างานกับเด็กและครอบครัว
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กำรสร้ำงควำมตระหนักจะต้อง :

  ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโควิด-19 เช่น การล้างมือและการรักษาระยะห่างทางกายภาพ

  ให้ความรูเ้กีย่วกับอาการบ่งชี ้อาการของโรค และความจ�าเป็นในการรายงานแจ้งเหตุการตดิเชือ้

  ให้ความรู้เพื่อท�าลายมายาคติหรือความเชื่อผิด ๆ เกี่ยวกับเชื้อไวรัสและวิธีการติดต่อของโรค          

อันอาจน�าไปสู่วิธีการท่ีไม่เหมาะสมในการยับยั้งโรค และการตีตราเด็กและครอบครัวที่มี              

อาการป่วย

  ให้ข้อมูลเกี่ยวกับช่องทางการเข้ารับการรักษาการติดเชื้อโควิด-19 รวมถึงหมายเลขโทรศัพท์

ฉุกเฉิน

  ช่วยเหลอืผูด้แูลและเดก็ทีม่คีวามเครยีดจากสถานการณ์โควดิ-19 อนัอาจเนือ่งมาจากความกลวั

ความเจ็บป่วย หรือกังวลกับการต้องถูกกักตัว หรือการรักษาระยะห่างทางกายภายใด ๆ                  

โดยพิจารณาว่า :

  o เดก็ได้รบัข้อมลูทีชั่ดเจนเกีย่วกับโควดิ-19 ผ่านวธิกีารสือ่สารทีเ่ป็นมติรกบัเดก็ และอ่อนไหว

ต่อเพศสภาพของเด็ก

  o ผู้ใหญ่ในครอบครัวต้องรู้ว่าจะส่ือสารกับเด็กเกี่ยวกับโควิด-19 อย่างไร ท่ีจะช่วยบรรเทา

ความเครียดของเด็ก

  สร้างความตระหนักเกี่ยวกับการปกป้องคุ้มครองเด็กจากความรุนแรงในรูปแบบต่าง ๆ ในช่วง

สถานการณ์โควิด-19 ให้รายละเอียดเกี่ยวกับรูปแบบของความรุนแรง เหตุใดจึงเป็นอันตราย   

เด็กมีสิทธิอะไรบ้าง และจะสามารถท�าอะไรเพื่อป้องกันและรับมือกับเหตุการณ์เหล่านี้                         

ผู้ปฏิบัติงานคุ้มครองเด็กจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการคุ้มครองเด็ก และสามารถใช้

แนวทางและหลักการดังกล่าวในการปฏิบัติงานประจ�าวัน เพ่ือช่วยเหลือเด็กและครอบครัว                 

ในชุมชนเป็นรายกรณี

  เน่ืองจากมาตรการกกัตัวและการรกัษาระยะห่างทางกายภาพในปัจจบุนั  ผูป้ฏบิตังิานคุม้ครองเดก็ 

ควรเน้นการสร้างความตระหนักในรูปแบบที่ไม่ต้องมีการพบหน้า เช่น ผ่านโทรศัพท ์                 

หรือพื้นที่ออนไลน์หรือช่องทางอื่น ๆ

4.2 กำรเตรียมควำมพร้อมให้กับเด็กและครอบครัว (เคสปัจจุบัน) :

 ก. ด้วยสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ผู้ปฏิบัติงานคุ้มครองเด็กจะต้องหารือร่วมกับเด็ก

และครอบครัวเกี่ยวกับแผนการติดตาม ซึ่งรวมถึงวิธีการติดต่อสื่อสาร เช่น ใช้โทรศัพท์มือถือ 

อินเตอร์เน็ต แอปพลิเคชัน เช่น WhatsApp เป็นต้น

 ข. ผู้ปฏิบัติงานคุ้มครองเด็กต้องได้รับอนุญาตจากเด็กและครอบครัว ในการเปลี่ยนตัวเจ้าหน้าที่              

ผู้ดูแลในกรณีที่เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลเดิมมีอาการเจ็บป่วย

 ค. ใช้วิธีการสื่อสารที่เหมาะสมกับเพศและวัยของเด็ก ในการให้ข้อมูลที่เป็นมิตรกับเด็ก กระชับ            

ถูกต้อง ตรงประเด็นและตอบค�าถามทั่วไปเกี่ยวกับโควิด-19 

4.3 กำรเตรียมควำมพร้อมให้ชุมชน :

 ท�างานร่วมกับกลุ่มต่าง ๆ ในชุมชน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการส่งต่อเคส เพื่อร่วมกันพัฒนา

แผนการดูแลช่วยเหลือครอบครัวที่เปราะบาง เช่น หาข้อสรุปร่วมกันว่า ใครจะช่วยน�าอาหารจากตลาด 
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ระดับควำมเสี่ยง

ในกรณีที่ไม่มีข้อบ่งชี้ถึงกำรติดเชื้อ

โควิด-19 ในครอบครัวหรือ

ชุมชนใกล้ชิด

ในกรณีที่มีกำรยืนยันกำรติดเชื้อ 

โควิด-19 ในครอบครัวหรือ

ชุมชนใกล้ชิด

สีเขียว

(สถำนกำรณ์ปกติหรือมีควำมเสี่ยงต�่ำ)
สื่อสารทางโทรศัพท์

ส่ือสารทางโทรศัพท์ โดยมีการ

ติดตามรายวัน เพื่อให้แน่ใจว่าเด็ก

และครอบครัวไม่ประสบปัญหา 

เมื่อได้รับการยืนยันจากเจ้าหน้าที่

สาธารณสุขว่า ครอบครัวปลอดเชื้อ 

ให้ด�าเนินการเยี่ยมบ้านทันที

สีเหลือง

(สถำนกำรณ์ที่ต้องเฝ้ำระวัง หรือ

มีควำมเสี่ยงปำนกลำง)

สื่อสารทางโทรศัพท์

กรณีที่จ�าเป็นให้เยี่ยมบ้านด้วย 

ความระมัดระวัง

สีแดง

(สถำนกำรณ์ที่น่ำกังวล หรือ

มีควำมเสี่ยงสูง)

กรณีที่จ�าเป็นให้เยี่ยมบ้านด้วย  

ความระมัดระวัง

ตำรำงที่ 2 : ตารางแสดงรูปแบบการจัดการรายกรณีบนฐานการประเมินความเสี่ยง

มาส่งให้กับครอบครัวท่ีถูกกักตัว รวมท้ังจัดให้ผู ้น�าชุมชนสามารถเข้าถึงสื่อที่มีข ้อมูลเช่ือถือได้                             

และช่องทางการสื่อสาร รวมถึงโซเชียลมีเดีย 

4.4 กำรเตรียมควำมพร้อมให้ตัวเอง :

 ก. ผู้ปฏิบัติงานคุ้มครองเด็กต้องมีความรู้เกี่ยวกับโควิด-19 อาการของโรค รวมถึงรู้ว่าเมื่อไหร่                     

ที่ต้องขอความช่วยเหลือและจะเข้าถึงการช่วยเหลือได้อย่างไร จะป้องกันการติดเชื้อได้อย่างไร 

 ข. ผู้ปฏิบัติงานคุ้มครองเด็กจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับ : 

  (1) การให้ค�าแนะน�าส�าหรับผู้ดูแลและญาติผู้ใหญ่ในครอบครัว เพื่อสามารถดูแลสภาพจิตใจ  

และส่งเสริมพฤติกรรมเชิงบวกให้กับเด็ก/เยาวชน อย่างเหมาะสมกับช่วงวัย

  (2) การให้ค�าแนะน�าส�าหรับผู้ปกครอง ผู้ดูแล เจ้าหน้าที่สาธารณสุข นักสังคมสงเคราะห์                    

เพื่อสามารถดูแลด้านจิตสังคมให้กับเด็กในช่วงการกักตัว การถูกแยกตัว การรักษาตัว                   

และการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล

  (3) การให้ค�าแนะน�าส�าหรับผู้ปกครอง ผู้ดูแล ครู เจ้าหน้าที่สาธารณสุข นักสังคมสงเคราะห์ 

อาสาสมคัรในชมุชน ทีม่ส่ีวนร่วมในการจดัการกบัสถานการณ์โควดิ-19 เกีย่วกับวธิกีารรบัมือ

กับเด็กและวัยรุ่นที่ต้องประสบกับความสูญเสียหรือการพลัดพราก (ภาคผนวก 1)

  (4) บริการด้านสุขภาพจิตและจิตสังคมที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง (ภาคผนวก 2) 

  (5) การให้ค�าแนะน�าแก่ผู้ปฏิบัติงานคุ้มครองเด็ก และเจ้าหน้าที่ในพ้ืนท่ี เกี่ยวกับวิธีการดูแล         

ตวัเอง การจดัการความเครยีดและสภาวะทางจติสงัคมในการรบัมอืกบัสถานการณ์โควดิ-19

  (6) ข้อมูลหน่วยบริการ ว่าหน่วยงานเหล่านั้นยังคงปฏิบัติงานอยู่หรือไม่ และจะสามารถติดต่อ

ได้อย่างไร 

4.5 กำรจัดกำรภำระงำนในช่วงกำรรับมือโควิด-19 : 

 ให้บริการอย่างต่อเนื่องส�าหรับเคสเด็กที่อยู่ในกระบวนการจัดการรายกรณี (ก่อนหน้าโควิด-19)  

รวมถึงกรณีเคสใหม่ที่เข้ามารับบริการ (ระหว่างโควิด-19) โดยจัดระดับความเสี่ยงตามตารางที่ 2 
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ส�าหรับเคสเดิมที่มีอยู่ ให้ความส�าคัญกับ :

  เคสที่จัดอยู่ในกลุ่มความเสี่ยงระดับปานกลางและระดับสูง รวมถึงเด็กที่มีความพิการ

  เด็กที่ไม่ได้อาศัยอยู่กับพ่อแม่ ซึ่งรวมถึงเด็กเร่ร่อน ครอบครัวที่มีเฉพาะเด็กอาศัยอยู่ด้วยกันเอง 

เด็กที่อาศัยอยู่กับญาติ เด็กในครอบครัวอุปถัมภ์ เด็กในการดูแลของสถานสงเคราะห์เอกชน/

มูลนิธิ/องค์กรศาสนา 

  เด็กต่างชาติ เด็กผู้ลี้ภัย และเด็กที่ไม่มีสถานะทางกฎหมาย หรือเข้าเมืองโดยไม่ถูกกฎหมาย

  เด็กที่มีผู้ดูแลเป็นผู้สูงวัยหรือมีภาวะเจ็บป่วยที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-19 (เช่น โรคเบาหวาน 

โรคระบบทางเดินหายใจ โรคหอบหืด วัณโรค โรคหัวใจ เป็นต้น)

  ทบทวนเคสใหม ่ ท่ี เป ็นผลมาจากโควิด-19 ตามระดับความเสี่ ยงของการจัดการ                                                    

รายกรณีในภาพรวม

ส�าหรับเคสใหม่ที่มีความเสี่ยงสูง ให้ความส�าคัญกับ :

 เดก็ทีไ่ม่มคีรอบครวัดแูล เด็กทีต้่องแยกจากผูด้แูล รวมทัง้เดก็ทีต้่องส่งต่อไปรบับรกิารสถานพยาบาล

หรือการเลี้ยงดูทดแทน

  เด็กในครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากการถูกกักตัว หรือไม่สามารถเข้าถึงบริการ

  เด็กที่มีความพิการ อาการเจ็บป่วยเร้ือรัง เด็กที่ติดเชื้อหรือหายจากโรค ซ่ึงอาจถูกตีตราหรือ

รังเกียจจากครอบครัวหรือชุมชน

  เด็กที่ครอบครัวหรือสมาชิกในครอบครัวติดเชื้อ

  เด็กที่มีความเสี่ยงสูงต่อการถูกใช้ความรุนแรง การละเลยทอดทิ้ง หรือการแสวงประโยชน์

4.6 กำรจัดให้มีกลไกเพ่ือดูแลชุมชนที่ถูกจ�ำกัดพื้นที่/กำรเดินทำง ให้ยังคงสำมำรถเข้ำถึงบริกำร             

ส�ำหรับเด็กที่ถูกใช้ควำมรุนแรง ที่จัดกำรดูแลแบบองค์รวมและมีควำมเป็นมิตรกับเด็ก 

 การที่ชุมชนถูกจ�ากัดพื้นท่ี/การเดินทาง ท�าให้ช่องทางในการเข้าถึงบริการภายนอกรวมถึงบริการ

ด้านการคุ้มครองเด็กถูกจ�ากัด จึงต้องพิจารณาช่องทางอื่นในการเข้าถึงบริการ ซึ่งอาจรวมถึง

  สร้างเครือข่ายเฝ้าระวังพื้นท่ีในชุมชน เพื่อสอดส่องค้นหาเด็กและครอบครัวที่มีความเสี่ยง           

และด�าเนินการส่งต่อเด็กที่ต้องเข้ารับบริการคุ้มครองเด็กไปยังหน่วยงานภายนอกชุมชนได้

  ประชาสัมพันธ์ช่องทางการแจ้งเหตุเพื่อรับบริการคุ้มครองเด็ก ท่ีทุกคนสามารถเข้าถึงได้                   

รวมถึงศูนย์ช ่วยเหลือสังคม 1300 เบอร์ติดต่อบ้านพักเด็กและครอบครัวในจังหวัด                                

สายด่วนเด็ก 1387 เป็นต้น (ภาคผนวก 3)

4.7 กำรเยี่ยมบ้ำนและติดตำมผล :

 การลงพื้นท่ีเยี่ยมบ้านจะต้องปฏิบัติด้วยความระมัดระวังอย่างเหมาะสม โดยผู้ปฏิบัติงานคุ้มครอง

เด็กจะต้อง :

  ปฏิบัติตามข้อบังคับของหน่วยงานในกรณีที่เจ้าหน้าที่มีอาการเจ็บป่วยในช่วงการแพร่ระบาด

ของโควิด-19 โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารก่อนลงพื้นที่เยี่ยมบ้านทุกกรณี

  หากนักสังคมสงเคราะห์หรือผู้ปฏิบัติงานคุ้มครองเด็กมีอาการใด ๆ ของการติดเชื้อโควิด-19            
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จะต้องยุติการลงเยี่ยมบ้านทันที และให้โทรศัพท์หาสายด่วนปรึกษาเรื่องโควิด 1422                     

ของกระทรวงสาธารณสุข เพ่ือขอค�าปรึกษาและขอความช่วยเหลือ นักสังคมสงเคราะห์หรือ                     

ผู้ปฏิบัติงานด้านคุ้มครองเด็กจะต้องหารือกับหัวหน้างาน เพื่อจัดหาเจ้าหน้าที่ทดแทนให้กับ

ครอบครวั โดยต้องได้รับความเหน็ชอบจากครอบครวัด้วย นกัสงัคมสังเคราะห์หรือผูป้ฏบัิตงิาน

คุ้มครองเด็กจะกลับมาปฏิบัติหน้าที่ได้ก็ต่อเมื่อได้รับการยืนยันว่าไม่มีอาการติดเชื้อ 

  หากนักสังคมสังเคราะห์หรือผู ้ปฏิบัติงานคุ ้มครองเด็กมีอาการติดเชื้อหรือต้องถูกกักตัว                         

จะต้องแจ้งหัวหน้างาน รวมท้ังเด็กและครอบครัวท่ีได้มีการลงเยี่ยมบ้าน เพ่ือให้ครอบครัว                    

เข้ารับการตรวจสุขภาพตามมาตรการป้องกันการแพร่กระจายของโรค  

ระหว่างการเยี่ยมเด็กและครอบครัว 

  ล้างมือด้วยสบู่หรือเจลล้างมือ ทั้งก่อน ระหว่าง และหลังการลงเยี่ยมบ้านทุกครั้ง (ก่อนเข้าไป 

ในบ้าน ในช่วงการพบปะ และหลังจากเยี่ยมบ้านเสร็จสิ้น) 

  ไม่จับมือหรือสัมผัสบุคคลหรือสิ่งของในบ้านระหว่างการเยี่ยมบ้าน

  ใส่หน้ากากอนามัยก่อนลงพื้นที่เยี่ยมชุมชนและครอบครัว โดยต้องรู้วิธีการใส่หน้ากากอนามัย

อย่างถูกต้อง รวมทั้งการถอดและทิ้งหน้ากากอนามัยอย่างถูกวิธี 

  ปฏบิตัติามและส่งเสรมิการรกัษาระยะห่างทางกายภาพ โดยควรรกัษาระยะห่างจากเดก็ประมาณ

สองเมตร และควรเยี่ยมบ้านในห้องหรือพื้นที่ปลอดภัยที่มีอากาศถ่ายเทหรือเปิดโล่ง

  ใส่ใจในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาระยะห่างทางกายภาพ โดยอธิบายถึงความส�าคัญ                     

ในการป้องกันการติดเชื้อของเด็กและครอบครัว รวมถึงตัวเจ้าหน้าที่เองในช่วงการระบาด              

ของโควิด-19 อาจใช้วิธีการที่สนุกสนานและภาษาที่เป็นมิตรกับเด็กในการอธิบายเก่ียวกับ

มาตรการป้องกันเหล่านี้

  ในกรณีท่ีครอบครัวขอให้นักสังคมสงเคราะห์งดการเยี่ยมบ้าน เนื่องจากกังวลเรื่องการติดเช้ือ           

โควิด-19 ผู้ปฏิบัติงานคุ้มครองเด็กควรเลื่อนการเยี่ยมบ้านออกไป โดยหาวิธีอ่ืนที่เหมาะสม                  

ในการติดตามเคสผ่านโทรศัพท์ พร้อมจดบันทึกประเด็นการพูดคุยในแฟ้มข้อมูล

  มีข้อมูลช่องทางการส่งต่อเข้ารับบริการทางการแพทย์ที่เป็นปัจจุบัน เพื่อให้ครอบครัว              

สามารถส่งต่อผู้ป่วยได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย 

  โทรศัพท์มือถือจะต้องพร้อมใช้งานตลอดเวลา (มีแบตเตอรี่ และยอดเงินในโทรศัพท์) เพื่อรักษา

ช่องทางการสือ่สารกบักลุม่ท่ีมคีวามเปราะบางมาก และเพือ่ให้ครอบครัวเหล่านัน้สามารถตดิต่อ

กับเจ้าหน้าที่ได้หากมีความจ�าเป็น 

  น�าหน้ากากอนามัยและอุปกรณ์ล้างมือ (สบู่และเจลล้างมือ) ส�ารองไปด้วยในการลงพ้ืนที่                   

เผื่อในกรณีที่เด็กและครอบครัวต้องการ

  เมื่อไปถึงบ้าน หากพบว่าสมาชิกในครอบครัวมีอาการไอหรือเจ็บป่วย ให้หาข้อมูลเพิ่มเติม                 

จากระยะไกลว่าเกิดอะไรขึ้น และส่งต่อไปรับการตรวจสุขภาพพร้อมประสานงานหน่วยบริการ

ทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้อง จากนั้นให้ติดต่อกับหัวหน้างาน เพ่ือหารือว่าจะด�าเนินการอย่างไร           

ต่อไป
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ควำมปลอดภัย

การตัดสินใจเรื่อง           

ความปลอดภัยของเด็กต้อง

ด�าเนินการอย่างทันท่วงที

ผู้เลี้ยงดู

เด็กย่อมเติบโตได้ดีที่สุด        

เมื่อได้อยู่กับครอบครัว         

ที่ปลอดภัย

กำรมีส่วนร่วม

การหารือร่วมกับเด็กและ

ครอบครัว เป็นการสร้าง

ความไว้วางใจ และส่งผล 

ต่อความร่วมมือในระยะยาว

ประโยชน์สูงสุดของเด็ก

การตัดสินใจใด ๆ ต้องอยู่บน

หลักของประโยชน์สูงสุดของเด็ก 

ซึ่งบางครั้งอาจขัดกับความ

ต้องการของพ่อแม่

กำรไม่เลือกปฏิบัติ

เด็กต้องได้รับการดูแลอย่าง          

เท่าเทียม โดยไม่ค�านึงถึงอายุ 

เพศ เชื้อชาติ ศาสนา สัญชาติ 

ชาติพันธุ์ เพศวิถี หรืออัตลักษณ์

อื่นใด

4.8 กำรระดมกำรสนับสนุนจำกชุมชน :

 จัดตั้งกลไกทางเลือกในชุมชนส�าหรับช่วยติดตามสุขภาวะที่ดีของเด็ก รวมถึงกรณีที่ชุมชนถูกจ�ากัด

พื้นที่/การเดินทางเข้า - ออก ซึ่งอาจส่งผลให้ผู ้ปฏิบัติงานคุ ้มครองเด็กไม่สามารถเข้าถึงพื้นที่ได ้                           

โดยหากเป็นไปได้ผู้ปฏิบัติงานคุ้มครองเด็กควรติดต่อประสานงานกับอาสาสมัครหรือเครือข่ายในชุมชน               

ทีม่คีวามเหมาะสมและสามารถเกบ็รกัษาความลับได้ เพือ่ด�าเนนิการร่วมกบัเจ้าหน้าทีข่ององค์กรปกครอง       

ส่วนท้องถิ่น และผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ

4.9 กรณีของกำรใช้ควำมรุนแรงต่อเด็ก รวมทั้งกำรละเลยทอดทิ้ง แสวงประโยชน์ ให้ด�ำเนินกำร               

ช่วยเหลือโดยมีเด็กเป็นศูนย์กลำง :  

 แนวทางนีมุ้ง่สูก่ารจดับรกิารให้เกดิประโยชน์สงูสดุต่อเดก็ และส่งเสรมิให้เดก็ได้เตบิโตในสิง่แวดล้อม

ที่เป็นครอบครัวที่มีความปลอดภัย เพื่อเอื้อต่อการมีพัฒนาการที่เหมาะสมตามช่วงวัย โดยมีหลักการ                   

ที่ต้องค�านึงถึงในการปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ :
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5. แนวทำงกำรจัดบริกำรส�ำหรับเด็กที่ไม่มีผู้ดูแล หรือเด็กที่ถูกแยกจำก              
ผู้ดูแลหลัก และเด็กที่ไม่มีผู้ปกครอง 1

 ในสถานการณ์โควิด-19 ผู้ดูแลเด็กอาจเจ็บป่วย ถูกกักตัว เข้ารับรักษาในโรงพยาบาล หรือเสียชีวิต 

ส่งผลให้เด็กต้องพลัดพรากและถูกทอดทิ้ง โดยเด็กอาจต้องเป็นก�าพร้าจากโควิด-19 หรือเด็กอาจมี                

ความไม่ปลอดภยัจากผูด้แูลทีใ่ช้ความรนุแรง ซึง่ต้องมกีารหาทางเลอืกอืน่ในการเลีย้งดทูดแทนส�าหรบัเดก็

ทุกคนที่ไม่มีผู้เลี้ยงดู โดยควรเริ่มวางแผนตั้งแต่ได้รับทราบว่าผู้ดูแลเด็กมีอาการป่วย (ก่อนที่จะต้องเข้ารับ

การรักษาในโรงพยาบาลหรือเสียชีวิต) 

 นอกจากนี้ เด็กอาจต้องการบริการเลี้ยงดูทดแทนในกรณีที่ไม่เกี่ยวข้องกับโควิด-19 ด้วยเช่นกัน              

ซึ่งในกรณีท่ีผู ้ดูแลยังมีชีวิตอยู่ และไม่ได้ถูกกักตัวหรือต้องเข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาล                     

การตัดสนิใจทีจ่ะแยกเดก็ออกจากครอบครวั ต้องด�าเนินการโดยพนกังานเจ้าหน้าทีต่าม พ.ร.บ.คุ้มครองเดก็ 

พ.ศ. 2546 หรือนักวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ โดยจัดให้มีการปรึกษาร่วมกับทีมสหวิชาชีพและบุคคล             

แวดล้อมเด็ก 

บ้ำนพักเด็กและครอบครัว / กรมกิจกำรเด็กและเยำวชน ควรร่วมกับเครือข่ายเพื่อ 

 ก. จัดท�ารายชื่อพร้อมข้อมูลการติดต่อที่เป็นปัจจุบันของหน่วยงานที่จัดบริการเล้ียงดูทดแทน 

ส�าหรับเด็ก รวมถึงศูนย์พักพิงชั่วคราว บ้านพักฉุกเฉิน ครอบครัวอุปถัมภ์ท่ีผ่านการอบรม                

และพร้อมที่จะรับเลี้ยงดูเด็ก และสถานดูแลเด็ก 

 ข. เพื่อให้สามารถจัดบริการท่ีเพียงพอต่อความต้องการและเกิดความครอบคลุมของพื้นที่                        

อาจต้องพิจารณาขยายเครือข่าย โดยรวบรวมหน่วยงานที่เป็นทางเลือกในการจัดบริการ                      

ที่เชื่อถือได้ เพื่อท�าการคัดกรอง และอบรมเตรียมความพร้อม ก่อนเริ่มใช้บริการเหล่านั้น

 ค. วางแผนและเตรียมบริการเลี้ยงดูทดแทนที่สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติด้านการเลี้ยงดูทดแทน

ของสหประชาชาติ (ภาคผนวก 4) โดยเตรียมทางเลือกต่าง ๆ ให้พร้อม โดยเฉพาะการเลี้ยงดู 

ในรูปแบบครอบครัว

 ง.  ร่วมมือกับหน่วยงานด้านสาธารณสุขและศูนย์ท่ีใช้กักตัวผู้มีความเส่ียงต่อการติดเชื้อโควิด-19 

เพื่อจัดให ้มีบริการส�าหรับเด็ก โดยเฉพาะเด็กที่ มีความเส่ียงถูกแยกจากครอบครัว                                           

ซึ่งรวมถึงบริการด้านสังคมสงเคราะห์ และการจัดการรายกรณี รวมถึงการดูแลด้านจิตสังคม 

และการจัดบริการเลี้ยงดูทดแทนในกรณีที่มีความจ�าเป็น

 จ. จดัท�าแผนการดแูลเด็ก รวมถงึการตดิตามการด�าเนนิงานตามแผน (ทัง้ในรปูแบบของการพบปะ

ตัวบุคคล หรือการติดตามระยะไกล ขึ้นอยู่กับความจ�าเป็น)

 ฉ. จัดให้ครอบครัวที่รับอุปถัมภ์เด็ก หรือผู้ดูแลเด็กในสถานดูแล (เช่น ศูนย์หรือบ้านพักพิง อาคาร

ส�าหรับการกักตัว) ได้รับการสนับสนุนด้านเทคนิคและทักษะในการดูแลเด็กอย่างต่อเนื่อง 

1 เด็กที่ถูกแยกจำกผู้ดูแลหลัก ได้แก่ เด็กที่ต้องแยกจากผู้ปกครองหรือถูกแยกจากผู้ดูแลตามกฎหมายหรือผู้ดูแลหลักตามประเพณีซึ่งไม่ใช่ญาติ ดังนั้น กรณีนี้

อาจรวมถึงเด็กที่อยู่กับสมาชิกครอบครัวที่เป็นผู้ใหญ่คนอื่น

เด็กที่ไม่มีผู้ดูแล ได้แก่ เด็กที่ต้องแยกจากผู้ปกครองและญาติคนอื่น และไม่มีผู้ใหญ่หรือผู้ดูแลทางกฎหมายและประเพณีเป็นผู้ดูแลหรือรับผิดชอบ
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 ช. กรณีที่ผู้ปกครองของเด็กต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเนื่องจากโควิด-19 เด็กจะต้องถูก

กกัตวั ซึง่จะต้องพจิารณาว่า เดก็มญีาตหิรือสมาชกิครอบครวัคนอืน่ทีจ่ะดแูลเดก็ในช่วงเวลานัน้

ได้หรอืไม่ โดยจดัให้มนีกัสงัคมสงเคราะห์คอยติดตามความเป็นอยูข่องเด็กและให้การช่วยเหลือ

ในกรณีที่จ�าเป็น 

 ซ. ในการส่งต่อเด็กเพื่อไปรับบริการ : 

       o  การจดับรกิารเลีย้งดูทดแทนส�าหรบัเดก็ จะต้องค�านงึถงึประโยชน์สงูสดุของเดก็ การละเว้น 

ไม่กระท�า ท�าให้เกดิอันตรายและสถานการณ์ของการระบาด เพือ่การพจิารณาอย่างรอบด้าน 

ถงึความต้องการด้านสขุภาพและด้านการคุม้ครองของตวัเดก็และครอบครวั ความปลอดภยั

ของหน่วยงานที่จะรับเด็กเข้าไปดูแล รวมถึงความปลอดภัยของเด็กและครอบครัวอื่น ๆ                

ทีต่วัเดก็อาจมปีฏสิมัพนัธ์ด้วย หากมสีมาชกิในครอบครวัของเดก็ติดเชือ้โควิด-19 หรือสงสยั

ว่าจะติดเช้ือโควิด-19 จะต้องส่งตัวเด็กไปพบเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ก่อนส่งเด็กเข้ารับ           

การเลี้ยงดูทดแทนชั่วคราวใด ๆ เน่ืองจากเด็กอาจต้องถูกกักตัว พึงระลึกว่า ผู้ติดเชื้อ                 

อาจไม่แสดงอาการใด ๆ   ดังนั้น จึงต้องมีการประเมินอย่างรอบคอบ ส�าหรับทุกกรณีที่ถูกส่ง

เข้ารับบริการโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวระหว่างช่วงเวลานี้ โดยต้องพิจารณาถึงประวัติ

ทางสุขภาพ และสถานการณ์ของเด็ก หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาเจ้าหน้าที่สาธารณสุข

      o หากเป็นไปได้จะต้องให้ความส�าคัญกับการเล้ียงดูทดแทนในรปูแบบครอบครัว เช่น ครอบครวั

เครอืญาต ิครอบครวัอปุถัมภ์ หากไม่สามารถด�าเนินการได้ อาจต้องพจิารณาส่งเด็กเข้าสถาน

ดูแล โดยพิจารณาสถานดูแลที่เป็นกลุ่มบ้านขนาดเล็กก่อน ทั้งนี้ต้องมีการให้ข้อมูลแก่ผู้ดูแล

เกี่ยวกับโควิด-19 การป้องกันการติดเชื้อ และการดูแลช่วยเหลือเด็ก

      o จัดให้มีการตรวจเชื้อส�าหรับเด็กท่ีไม่มีผู้ดูแล เนื่องจากผู้ปกครองต้องเข้ารับการรักษา                      

ในโรงพยาบาลด้วยโควิด-19 หากพบว่าผลตรวจเป็นลบ ให้จัดบริการเลี้ยงดูทดแทน                   

กับครอบครัวเครือญาติในกรณีท่ีเป็นไปได้ หากพบว่าผลตรวจเป็นบวก ให้ด�าเนินการดูแล

รักษาตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข

  o ส�าหรบัเดก็ทีถ่กูแยกตวัจากผูด้แูล จะต้องจดัให้มโีอกาสติดต่อสือ่สารกับผูด้แูลอย่างสม�า่เสมอ

  o ท�างานร่วมกบัหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้องในการจดัท�าระบบลงทะเบยีนเดก็ทีเ่ข้ารบับรกิารเล้ียงดู

ทดแทน เพื่อป้องกันการพรากจากในระยะยาว และเพื่ออ�านวยความสะดวกในการส่งเด็ก

กลับคืนสู่ครอบครัว

  o วางแผนเพื่อส่งเด็กกลับคืนสู่ครอบครัวในทันทีท่ีสถานการณ์มีความปลอดภัยเพียงพอ                 

(ปลอดโรค) กรณีที่ต้องมีการติดตามครอบครัวผ่านทางโทรศัพท์หรือเครือข่ายในชุมชน                   

ควรต้องด�าเนินการโดยทันที 

องค์กรภำคประชำสังคมหรือองค์กรพัฒนำเอกชน (NGOs) ควรจะ :

 ก.  ท�างานร่วมกับบ้านพักเด็กและครอบครัว เพื่อยืนยันจ�านวนครอบครัวอุปถัมภ์ที่พร้อมรับเด็ก 

รวมทั้งขั้นตอนส�าหรับบ้านพักเด็กและครอบครัวในการส่งต่อเด็กเข้ารับบริการ
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 ข. ฝึกอบรมและให้ความรู้กับครอบครัวที่สนใจรับเด็กไปอุปถัมภ์ จัดท�าข้อมูลว่าครอบครัวใด             

ที่พร้อมให้การดูแลเด็ก พร้อมจัดหาอุปกรณ์เพื่อดูแลความปลอดภัย (จากการติดเชื้อ) ส�าหรับ 

ผู้อุปถัมภ์และเด็ก

 ค. องค์กรภาคประชาสังคมหรือองค์กรพัฒนาเอกชนที่ไม่มีบริการครอบครัวอุปถัมภ์ ให้ส่งต่อเด็ก

ที่ถูกแยกตัวหรือไม่มีผู้ดูแลมาท่ีบ้านพักเด็กและครอบครัว เพื่อประสานหาการเล้ียงดูทดแทน            

ที่เหมาะสมและเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติด้านการเลี้ยงดูทดแทนของสหประชาชาติ 

หมำยเหตุ: 

 บ้านพักเด็กและครอบครัว กรมกิจการเด็กและเยาวชน รวมถึงเครือข่ายองค์กรภาคประชาสังคม 

และองค์กรพัฒนาเอกชน จะต้องเก็บรักษาความลับของข้อมูลเหล่านี้ : 

  ข้อมูลอัตลักษณ์ของเด็ก : ชื่อ อายุ และเพศ (ส�าเนาสูติบัตร ทะเบียนบ้าน)

  ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่เด็กอาศัยอยู่ด้วย รวมถึงที่อยู่ (ชื่อ เพศ และข้อมูลการติดต่อ)

  ชื่อและข้อมูลการติดต่อ (รวมถึงที่อยู่) ของผู้ใหญ่ที่มากับเด็ก

  ชื่อและข้อมูลการติดต่อของเจ้าหน้าที่องค์กรภาคประชาสังคมหรือองค์กรพัฒนาเอกชนที่ได้รับ

ข้อมูลจากเด็ก  ภำคผนวก
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ภำคผนวก
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ภำคผนวก 1 : ค�ำแนะน�ำในกำรปฏิบัติงำน

ก. ค�ำแนะน�ำในกำรให้กำรปรึกษำแก่ผู้ดูแลและผู้ใหญ่ในครอบครัว เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุน              

ด้ำนจิตสังคมแก่เด็ก

ปฏิกิริยำและพฤติกรรมทั่วไปที่พบในเด็กที่เผชิญกับความเจ็บป่วยและความเครียด ได้แก่ :

 มพีฤตกิรรมการกินและการนอนเปลีย่นไป 

เช่น กินและหลับยากขึ้น

 ฝันร้าย

 ปัสสาวะรดที่นอน

 เก็บตัว

 ก้าวร้าว

 ปวดท้องหรือปวดหัว

 หวาดกลัว

 ไม่กล้าอยู่คนเดียว

 มีพฤติกรรมถดถอย

 กังวลว่าจะถูกแยกหรือพลัดพราก

 มีพฤติกรรมพึ่งพาหรือติดผู้ดูแล

 กลัวสิ่งต่างๆ เพิ่มขึ้น  (เช่น กลัวความมืด)

 สนใจที่จะเล ่นหรือเข ้าร ่วมกิจกรรม

สันทนาการน้อยลง

 มีอาการเศร้า ร้องไห้บ่อยครั้งหรือร้องไห้

โดยไม่มีสาเหตุ

จ�าไว ้ว ่า ปฏิกิริยาจากความเครียดของเด็ก

เป็นการตอบสนองตามปกติต่อสถานการณ์                 

ท่ีไม่ปกติ อธิบายสิ่งเหล่านี้ให้เด็กฟัง หากเขา                

ไม่เข้าใจพฤติกรรมของตัวเองหรือไม่สามารถ

จัดการได้

กำรช่วยเหลือเด็ก 

เด็กต้องการกิจวัตร หรือความปกติ ได้เล่นและ

สนุกเท่าที่จะท�าได้ และได้รับโอกาสในการฟื้นฟู

ความรู ้สึกไว ้วางใจและปลอดภัย ซึ่งผู ้ดูแล                     

มีบทบาทส�าคัญอย่างยิ่งและต้องระวังไม่ให้                

เด็กต้องร่วมรับผิดชอบหรือมีบทบาทเหมือน            

เป็นผู้ใหญ่
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ค�ำแนะน�ำ - จะช่วยเหลือเด็กที่ก�ำลังเผชิญช่วงเวลำยำกล�ำบำกของชีวิตได้อย่ำงไร :

 1. รับฟังเมื่อเด็กพูดหรือสะท้อนเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้น แม้อาจจะสร้างความเจ็บปวด โดยตระหนัก

ถึงความเครียดและความหวาดกลัวของเด็ก บอกให้เด็กรู้ว่าการรู้สึกเศร้าไม่ใช่สิ่งผิดปกติ                  

และพวกเขาสามารถพูดถึงมันได้ หากว่าเด็กต้องการ

 2. ใช้เวลาในการปลอบโยนและให้ความรักแก่เด็ก แม้ว่าคุณอาจจะก�าลังยุ่งอยู่กับการดูแล               

ความต้องการด้านอื่น ๆ ของเด็ก หากว่าในครอบครัวมีเด็กหลายคน ควรมีการให้เวลาและ            

ความใส่ใจกับเด็กเป็นรายคน  

 3. สร้างความเชื่อมั่นว่าพวกเขาจะปลอดภัย อธิบายหรือพูดด้วยถ้อยค�าเรียบง่ายว่าเกิดอะไรข้ึน             

ไม่ปล่อยให้เด็กอยู่ล�าพังหรืออยู่กับผู้อื่นเป็นเวลานาน โดยบอกให้เด็กรู้ว่า คุณจะกลับโดยเร็ว 

และจะมีคนอื่นดูแลพวกเขาในช่วงเวลาที่คุณไม่อยู่

 4. ใช้เทคนิคง่าย ๆ ในการปลอบโยนและท�าให้เด็กสงบลง เช่น กอด เล่านิทาน ร้องเพลงให้ฟัง            

หรือเล่นเกมง่าย ๆ

 5. ชื่นชมเด็กบ่อย ๆ ในจุดแข็งของพวกเขา เช่น ในการแสดงความกล้าหาญ ความเห็นอกเห็นใจ 

และการช่วยเหลือคนอื่น 

 6. สนับสนุนให้เด็กช่วยกิจกรรมที่คุณท�าอยู่ โดยค�านึงถึงความปลอดภัยของเด็ก

 7. มีความละเอียดอ่อนและใส่ใจเด็ก กอดพวกเขาและบอกพวกเขาบ่อยครั้งว่า คุณรักเขา                   

และภูมิใจในตัวเขา ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความรู้สึกเชิงบวกและท�าให้รู้สึกปลอดภัย

 8. ก่อนเดก็เข้านอน ให้ความอบอุน่และปลอบโยนพวกเขาเท่าทีจ่ะท�าได้ ด้วยการร้องเพลงกล่อม

หรือเล่านิทานโดยท�าให้เป็นกิจวัตรตามที่โอกาสและสถานการณ์เอื้ออ�านวย

 9. สนับสนุนให้เด็กได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมของครอบครัว รวมถึงร่วมให้ความเห็นในประเด็น              

ต่าง ๆ

 10. ไม่โกรธ หากเด็กแสดงความก้าวร้าว หรือติดคุณมากเกินไป หรือปัสสาวะรดที่นอน แม้ว่าเขา

จะเป็นเด็กโตแล้วก็ตาม เพราะอาจเป็นสัญญาณเตือนว่าเด็กก�าลังอยู่ในความเครียด ใช้ความ

อดทนและช่วยให้เด็กปรับตัวและค้นหาว่าอะไรที่รบกวนจิตใจเขาอยู่

 11. ไม่บังคบัหรอืกดดนัให้เดก็พดูถงึความรูส้กึของพวกเขา แต่บอกให้เดก็รูว่้า คณุพร้อมทีจ่ะรบัฟัง

ทุกเมื่อ หากเด็กยังไม่ต้องการพูด คุณอาจหาวิธีการอื่นเพื่อให้เด็กได้แสดงความรู ้สึก                     

เช่น วาดภาพหรือเล่น

 12. เมือ่เดก็เล่าความรูส้กึ ให้ใส่ใจและรบัฟังสิง่ทีพ่วกเขาพดู ปล่อยให้พวกเขาอธิบายถงึความกงัวล

และความกลัว เคารพและให้เกียรติในสิ่งที่เด็กทุกคนพูด 

เด็กต้องกำรจะทรำบว่ำ…

 1. เด็กและวัยรุ่นต้องการรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นตามที่วัยของเขาจะสามารถรับรู้ได้ ผู้ดูแลจะต้องกระตุ้น

ให้เด็กถามค�าถามและใช้ค�าถามของพวกเขาเป็นแนวทางในการพูดคุย
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 2. แม้ว่าการพูดคุยจะมีความส�าคัญมาก แต่เด็กไม่ควรได้รับข้อมูลมากเกินไป รวมทั้งสิ่งที่พวกเขา

ไม่ได้ถาม ความซือ่สัตย์ส�าคญัอย่างยิง่โดยจะต้องใช้ถ้อยค�าทีเ่ด็กเข้าใจได้ง่าย อธบิายอย่างชดัเจน

ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่ความผิดของพวกเขา หลีกเล่ียงไม่ให้เด็กได้ยิน “การสนทนาของผู้ใหญ่”          

เกี่ยวกับสิ่งที่น่าหวาดกลัวและไม่อนุญาตให้เด็กดูข่าวร้ายหรือการเล่าข่าวร้ายทางโทรทัศน์

 3. ช่วยให้เด็กท�าความเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นในชุมชนและในครอบครัว ให้ข้อมูลตามความเป็นจริง

และตรงไปตรงมาเกี่ยวกับส่ิงท่ีเกิดข้ึน และอธิบายว่าท�าไมเด็กจึงอยู่ภายใต้สถานการณ์นี ้               

(เช่น เหตผุลในการอาศยัในพ้ืนท่ีจ�ากดัเป็นเวลานานในการถกูกักตัว หรอืสาเหตุทีไ่ม่ได้ไปโรงเรยีน 

หรือไม่ได้เจอเพื่อน เป็นต้น) ใช้ถ้อยค�าเรียบง่ายและข้อความเชิงบวก (ตัวอย่างเช่น “หนูต้องอยู่

ท่ีบ้าน/โรงพยาบาลเนื่องจากเป็นที่ที่ปลอดภัยส�าหรับหนู แม้มันอาจจะไม่สบายนักและน่าเบื่อ

อีกด้วย” “ฉันรู้ว่าหนูคิดถึงโรงเรียนและอยากเจอเพื่อนมาก แต่อย่าห่วงไปเลยนะ พวกเรา                  

อยู่ด้วยกันและหนูยังสามารถติดต่อกับเพ่ือน ๆ จากที่นี่ได้ เราจะอยู่ท่ีนี่แค่ชั่วคราวเท่านั้น                      

และเมื่อทุกสิ่งดีขึ้น เราจะได้กลับไปใช้ชีวิตแบบปกติอีกครั้ง”)

ขอควำมช่วยเหลือ… 

หากเด็กรู้สึกวิตกกังวล อยากท�าร้ายตัวเองหรือผู้อื่นติดต่อ 

สายด่วนกรมสุขภาพจิต 1323

ปรึกษาออนไลน์ที่ www.lovecarestation.com 
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ข. ค�ำแนะน�ำส�ำหรับผู้ปกครอง ผู้ดูแล เจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุข นักสังคมสงเครำะห์ในกำรสนับสนุน 

ด้ำนจิตสังคมและควำมเป็นอยู่ระหว่ำงกำรถูกกักตัว และกำรเข้ำรับกำรรักษำพยำบำล

เด็ก

รูส้กึโดดเดีย่วและหวาดกลวั (เช่น หวาดกลวัอปุกรณ์

ป้องกันส่วนบุคคลท่ีเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขสวมใส่) 

และอาจรู้สึกเบื่อหน่าย

ผู้ปกครอง

  รู้สึกผิด กังวล

  มีความกดดันเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากต้องการ              

   พบลูก ๆ ของตน

กำรแยกตัวที่ยืดเยื้อยำวนำนอำจส่งผลกระทบต่อพัฒนำกำรของเด็ก 

 เด็กจะรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้ดีกว่า หากผู้ใหญ่ที่อยู่กับเขามีอารมณ์มั่นคง สงบ             

และน่าไว้วางใจ เด็กอาจมีพฤติกรรมต่อไปนี้ ซึ่งเป็นผลมาจากความตึงเครียด

  เด็กเล็กอาจกลับไปมีพฤติกรรมถดถอย (เช่น ปัสสาวะรดที่นอนหรือดูดนิ้ว) ติดผู ้ดูแล                         

และลดการเล่นลงหรือมีพฤติกรรมเล่นซ�้า ๆ ที่สะท้อนจากความเครียด

  เด็กวัยเรียนอาจเชื่อว่าตนเป็นผู้ท�าให้เกิดเรื่องแย่ ๆ นี้ขึ้น เกิดความกลัวใหม่ ๆ ปลีกตัวออกห่าง

จากคนอื่น รู้สึกโดดเดี่ยว หรือวุ่นวายกับการปกป้อง หรือช่วยผู้อื่นที่ก�าลังเดือดร้อน 

  วยัรุน่อาจ “ไม่รูส้กึอะไร” “รูส้กึแตกต่าง” หรือโดดเดีย่วจากเพ่ือนฝงู หรอืแสดงพฤติกรรมเสีย่ง

และมีทัศนคติในแง่ลบ

กำรแยกตัว
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ครอบครัวและผู้ดูแลเป็นทรัพยากรส�าคัญในการคุ้มครองและดูแลด้านอารมณ์ส�าหรับเด็ก

ควำมเจ็บปวด

เด็กแสดงความรู ้สึกเจ็บปวดออกมาต่างกันและ

สื่อสารไม่ได้ชัดเจนเหมือนผู้ใหญ่

  พวกเขาอาจเก็บตัวมากขึ้น

  ร้องไห้และหงดุหงิดโมโห ซึง่เป็นสัญญาณ

ของความเจ็บปวด

  เด็กอาจรู้สึกโศกเศร้าและเครียด ซึ่งอาจ

ปรากฏเป็นอาการปวดท้องหรืออาการ

อื่น ๆ 

บทบำทของครอบครัวและผู้ดูแล

  สนับสนุนให้ท�ากิจกรรม เช่น เล่นเกม 

วาดภาพ 

  พูดคุยกับพวกเขา

  ปลอบโยนเมื่อพวกเขารู้สึกแย่

  ชมเชยและให้ก�าลังใจ

  กอด (โดยเฉพาะเด็กเล็กๆ)

  ช่วยให้เดก็นอนหลบั อยูเ่ป็นเพือ่นในยาม

ค�่าคืน

  ปลอบโยนและช่วยเบี่ยงเบนความสนใจ

ขณะท่ีเดก็ก�าลงัได้รบัการรักษาพยาบาล

กำรอยู่เป็นเพื่อนและดูแล 

เด็กต้องการรู้ว่า มีคนดูแลและให้ความช่วยเหลือ 

พวกเขา มิฉะนั้น พวกเขาจะรู ้ สึกหวาดกลัว                       

ซึ่งความรู้สึกไม่ม่ันคงปลอดภัยเหล่านี้ จะส่งผล                  

ให้เกิดความเครียดหลายรูปแบบ ซึ่งคุณสามารถ

ปลอบโยนเดก็ เพือ่ให้เดก็รู้ว่าพวกเขาไม่ได้อยูล่�าพงั 

ซึง่รวมถงึ :  

ขอควำมช่วยเหลือ… 

หากเดก็รูส้กึวติกกงัวล อยากท�าร้ายตวัเองหรอืผู้อืน่

ติดต่อ 

สายด่วนกรมสุขภาพจิต 1323

ปรึกษาออนไลน์ที่ www.lovecarestation.com 
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ค. ค�ำแนะน�ำส�ำหรับผู้ปกครอง ผู้ดูแล ครู เจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุข เจ้ำหน้ำที่สังคมสงเครำะห ์                       

อำสำสมคัรหมูบ้่ำนทีท่�ำงำนรบัมอืกบัโควดิ-19 ว่ำด้วยกำรดแูลเดก็และวยัรุน่ทีเ่ผชิญควำมสญูเสยี             

และกำรพลัดพรำก

ประสบการณ์ร่วมของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 คือ ความสูญเสีย

  แม้ไม่มีใครในครอบครัวเสียชีวิต แต่ครอบครัวก็สูญเสียบางสิ่งบางอย่างไป

  ผลกระทบจากความสูญเสียใหญ่หลวงกว่าที่คาดคิด

  การท�าความเข้าใจว่า ผู้ใหญ่และเด็กมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อความสูญเสียอย่างไร จะแยก           

ระหว่างปฏิกิริยาโศกเศร้าเสียใจที่เป็นปกติและไม่ปกติอย่างไร จะให้ความช่วยเหลือ                              

ที่เหมาะสมในภาวะเช่นนี้อย่างไรมีความส�าคัญอย่างยิ่ง

เมื่อเด็กร้องไห้ :

 1. ไม่เบี่ยงเบนความสนใจไปยังกิจกรรมอื่นเพื่อให้เด็กหยุดร้อง 

 2. ให้พวกเขาได้ร้องไห้ออกมา

 3. เงียบและกอดเพื่อปลอบพวกเขา หากมีความจ�าเป็นหรือมีความเหมาะสมตามวัฒนธรรม

 4. จากนั้น เมื่อเด็กสงบ ให้เด็กค่อย ๆ เล่าถึงสาเหตุที่ร้องไห้

กำรรับมือกับปฏิกิริยำหรือพฤติกรรมที่ยำกล�ำบำก :

บางครั้งเด็กมีอารมณ์ความรู้สึก (ทั้งโกรธหรือเศร้า) หรือร้องไห้โดยไม่สามารถควบคุมได้ 

  โอบกอดเดก็ไว้ (หากมคีวามเหมาะสมตามวฒันธรรม) โดยไม่พูดหรอืท�าอะไรจนกว่าเดก็จะสงบลง

  ไม่ต้องพยายามสร้างบทสนทนาหรือพูดคุยในขณะนั้น 

กำรช่วยให้เด็กได้แสดงควำมโศกเศร้ำเสียใจออกมำ :

  ให้เด็กได้แสดงความโศกเศร้าเสียใจเกี่ยวกับบุคคลที่เขาพลัดพรากหรือสูญเสีย

  หากเป็นความต้องการของเด็ก ช่วยให้พวกเขาได้พูดถึงบุคคลนั้น เช่น อาจจะเป็นการบรรยาย

ลักษณะของผู้นั้น หน้าตารูปร่าง ส่ิงที่ผู้นั้นชอบท�า ช่วงเวลาที่บุคคลนั้นอยู่กับเด็ก กิจกรรม               

ที่พวกเขาท�าด้วยกัน เป็นต้น

  ใช้ของเล่นและวิธีการแบบสร้างสรรค์ในการสื่อสารโดยเฉพาะกับเด็กเล็ก

กำรพูดถึงกับเด็กเกี่ยวกับ “ควำมตำย” : 

  จะต้องพูดความจริงเกี่ยวกับความตาย 

  - หากเด็กได้รับข้อมูลว่า บุคคลที่เสียชีวิตน้ันจะฟื้นกลับมาอีกครั้ง หรือเป็นการจากไปเพียง

ชั่วคราว เด็กจะยังคงมีความหวังกับสิ่งที่ไม่เป็นจริง

  - เมื่อเด็กค้นพบความจริงหลังจากนั้น เขาจะสูญเสียความไว้วางใจในตัวคุณและสมาชิก

ครอบครัวคนอื่น 
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  - สนับสนุนและกระตุ้นให้เด็กวาดภาพในฐานะเครื่องมือของการแสดงความรู้สึก

  - หากเด็กสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก ไม่ควรพูดว่า “อย่างน้อยที่สุด คุณ...ก็ยังมีชีวิตอยู่                      

และอยู่เคียงข้างหนูเสมอ” เนื่องจากไม่มีบุคคลใดจะทดแทนกันได้

ผู้ปกครองที่สูญเสียบุตรหลำน :

  เมื่อครอบครัวโศกเศร้าเสียใจจากการเสียชีวิตของบุตรหลานหรือจากกรณีอื่น ๆ  อย่าผลักภาระ

การปลอบใจพ่อแม่ผู้ปกครองให้กับเด็กคนอื่นที่ยังมีชีวิตอยู่ 

  ตวัเดก็เองกต้็องมกีารจัดการกบัประสบการณ์การสญูเสียของตนเช่นกนั และไม่สามารถคาดหวงั

ให้พวกเขาช่วยเหลือผู้ปกครองหรือพ่อแม่ในช่วงเวลายากล�าบากนี้

  การผลักภาระให้เด็กอาจน�าไปสู่การสร้างความรู้สึกผิดให้แก่เด็กเพ่ิมมากขึ้น ซึ่งจะขัดขวาง              

การฟื้นฟูจิตใจในครอบครัว

ค�ำแนะน�ำทั่วไป :

  เด็กแต่ละคนมีรูปแบบการเผชิญปัญหาที่ต่างกัน ดังนั้นเราจึงต้องท�าความเข้าใจปัญหาของเด็ก

เป็นรายบุคคลก่อน

  ขณะท่ีพิจารณาภาพรวมของสถานการณ์ที่เกิดขึ้น จะต้องไม่ลืมความจริงที่ว่า ปัญหาหรือ

สถานการณ์ของเด็กมีความเฉพาะต่างกันไปในเด็กแต่ละคน

  ไม่ด่วนสรุปในลักษณะที่ว่าเด็กคนอื่นต่างเผชิญสถานการณ์โศกเศร้าหรือเจ็บปวดคล้ายกัน               

ดังนั้น ประสบการณ์ร่วมเหล่านี้จะช่วยบรรเทาอารมณ์โศกเศร้าของเด็กลงได้  

  เพื่อนของเด็กอาจจะช่วยได้ เนื่องจากเด็ก ๆ สามารถสื่อสารกันเองได้ดีกว่าและอาจจะเปิดเผย

หรือแสดงออกมากกว่าในกลุ่มเพื่อน 

  ไม่ให้ค�าสัญญาใด ๆ กับเด็กที่ไม่สามารถปฏิบัติได้จริง 

  การให้รางวัลหรือข้าวของเป็นเพียงการปลอบโยนระยะสั้น และไม่สามารถชดเชยเยียวยา                

ความรู้สึกสูญเสียหรือเจ็บปวดได้

  ให้ข้อมูล สื่อสารแลกเปลี่ยน และแก้ปัญหาร่วมกับเด็ก ไม่ตัดสินใจแทนเด็ก

  หลีกเลี่ยงการท�าให้เด็กหงุดหงิดหรือโกรธ พึงตระหนักถึงสภาพทางอารมณ์ของเด็ก

  จะต้องไม่อ้างอิงถึงหรือพูดถึงเด็กในฐานะที่เป็น “เด็กท่ีพ่อเสียชีวิตหรือแม่เสียชีวิต...”           

เนือ่งจากสิง่เหล่านีจ้ะกลายเป็นอตัลกัษณ์ตดิตวัเดก็ แทนทีจ่ะเป็นการจดจ�าหรอือ้างถงึอตัลกัษณ์

ของเด็กเอง ซึ่งการอ้างอิงที่ไม่เหมาะสมจะขัดขวางการฟื้นฟูจิตใจเด็กเช่นกัน

  การโอบกอดและสัมผัสช่วยปลอบโยนเด็กได้ อย่างไรก็ตาม จะต้องปฏิบัติด้วยความระมัดระวัง

และพิจารณาความเหมาะสมทางวัฒนธรรม
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ขอควำมช่วยเหลือ… 

หากเด็กรู้สึกวิตกกังวล อยากท�าร้ายตัวเองหรือผู้อื่นติดต่อ 

  สายด่วนกรมสุขภาพจิต 1323

  ปรึกษาออนไลน์ที่ www.lovecarestation.com 

เมื่อไหร่ที่จะต้องด�ำเนินกำรส่งต่อ?

ในกรณีที่เด็กและวัยรุ่น :

  ยังคงแสดงออกและมีปฏิกิริยาทางอารมณ์อย่างเฉียบพลัน ต่อเนื่องและหนักหน่วง

  มีปฏิกิริยาทางร่างกายแบบต่าง ๆ 

  ยังคงมีความคิดและเห็นภาพเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง

  เก็บตัว และไม่สามารถท�ากิจกรรมประจ�าวันได้ 

  ละเลยหรือไม่สามารถปรับตัวกับเวลาและสถานที่ได้

  ไม่สามารถจดจ�าสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาได้

  ก้าวร้าวและใช้ความรุนแรง

  พยายามฆ่าตัวตายหรือท�าร้ายตัวเอง

  ใช้แอลกอฮอล์และยาเสพติด
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ง. ค�ำแนะน�ำแก่ผู้ปกครองและผู้ดูแลในกำรดูแลตัวเอง

พึงระลึกว่ำ :

  สิ่งเหล่านี้เป็นปฏิกิริยาหรือพฤติกรรมปกติที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาตึงเครียดหรือท้าทายเช่นที่คุณ

ก�าลังเผชญิอยู ่(อาจเป็นไปได้ว่า คณุก�าลงัวติกกงัวลเกีย่วกบับตุรหลานและสมาชกิในครอบครวั

ทีไ่ด้รบัผลกระทบจากสถานการณ์นี)้ หากคณุดแูลตัวเองให้ดยีิง่ขึน้ คณุจะสามารถดแูลบุตรหลาน

และสมาชิกครอบครัวให้ดียิ่งขึ้นด้วย 

  หากคุณมีทัศนคติท่ีดีในการรักและดูแลตัวเอง คุณจะสามารถให้ความรักและดูแลเอาใจใส่               

บุตรหลานอย่างที่พวกเขาต้องการจากคุณได้

ค�ำแนะน�ำเพื่อช่วยให้รู้สึกดีขึ้น :

 1. ให้เวลาตัวเองได้พักผ่อนและเยียวยา ท�าความเข้าใจตัวเอง

ส่วนใหญ่แล้ว พ่อแม่ผู้ปกครองจะให้ความส�าคัญกับการดูแลครอบครัว ซึ่งท�าให้ไม่ได้ใช้เวลา            

ในการดูแลตัวเอง ดังนั้น ควรให้เวลาและพื้นที่แก่ตัวเองในการแสดงความรู ้สึกเกี่ยวกับ                      

สิ่งที่เกิดขึ้น อดทนกับสภาพอารมณ์ของตัวเอง เนื่องจากเป็นสิ่งที่ปกติที่คุณจะพบกับ                      

ความผันผวนทางอารมณ์ในช่วงเวลาของความทุกข์ยากนี้

หำกคุณรู้สึก:

  เหนื่อย

  เครียด

  กระวนกระวาย

  โกรธ

  สับสน

  โมโหง่าย

  มีความอดทนต�่ากับบุตรหลาน

  สับสน

  มึนงง

  โศกเศร้า

  กังวล

  รู้สึกไร้พลัง

  รู้สึกผิด

  รู้สึกยากที่จะรับมือ

หำกคุณก�ำลัง:

  หลับยาก (เช ่น ไม ่รู ้ สึกอยากนอน                 

หลับไม่ลึก)

  เบื่ออาหาร

  ไม่สามารถท�างานบ้านหรืองานประจ�าวนัได้

  ไม่สามารถดูแลตัวเองหรือบุตรหลานได้

  ไม่มีแรงจูงใจ

  รู้สึกโดดเดี่ยว

  ปวดหัว ปวดเมื่อยร่างกายเป็นเวลานาน 

(เช่น ปวดต้นคอ)

  ไม่มีเรี่ยวแรง

  ไม่มีสมาธิ
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 2. ด�าเนินกิจวัตรประจ�าวันตามปกติในการรับประทาน นอน ออกก�าลังกายและพักผ่อน 

การด�าเนินกิจวัตรประจ�าวันตามปกติช่วยให้ทั้งผู้ปกครองและบุตรหลานได้ฟื้นฟูระดับสภาวะ

ปกติในช่วงสถานการณ์ท้าทาย ซึ่งรวมถึงการกักตัว การแยกตัวและการจ�ากัดพื้นที่ในบ้าน 

 3. เพือ่ให้สามารถดูแลตวัเองได้มากยิง่ขึน้ ควรท�าสิง่ทีช่่วยให้คณุมสีขุภาพดยีิง่ขึน้ เช่น รบัประทาน

อาหารมีประโยชน์ ดื่มน�้าให้เพียงพอ หาเวลาออกก�าลังกายในแต่ละวัน ท�าสมาธิ ผ่อนคลาย             

และพักผ่อนให้เพียงพอ

ผูท้ีส่ามารถรกัษาพฤตกิรรมทีเ่ป็นประโยชน์ต่อสุขภาพได้ มแีนวโน้มทีจ่ะควบคมุชวิีตของตัวเอง

ได้มากกว่า และฟื้นตัวจากความสูญเสียได้ดีกว่า หลีกเลี่ยงการใช้ยาเสพติดและแอลกอฮอล์ 

 4. ติดต่อสื่อสารกับบุคคลต่าง ๆ อันเป็นที่รัก ญาติมิตร สมาชิกครอบครัว เพื่อน แม้จะอยู่ในช่วง

แยกตัว กักตัวหรือต้องจ�ากัดบริเวณอยู่แต่ในบ้านก็ตาม 

ใช้เวลากบัผูใ้หญ่คนอืน่ ๆ  ซึง่เข้าใจว่าคณุก�าลงัเผชญิกับอะไร ขณะเดยีวกนั การขอความช่วยเหลือ 

จากบุคคลเหล่านี้เป็นความคิดที่ดี พึงระลึกว่า หากผู้คนเหล่านั้นมีประสบการณ์ เช่นเดียวกัน 

จะช่วยให้คุณผ่านพ้นไปได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งคุณอาจจะติดต่อหรือโทรศัพท์หาพวกเขา

 5. วางแผนเกีย่วกบัการพกัผ่อน เวลาสนัทนาการกบัครอบครวัทีเ่ดก็และสมาชกิครอบครวัสามารถ

เข้าร่วมได้ (เช่น การออกก�าลังกายง่าย ๆ  กิจกรรมสนุก ๆ  เกมที่ต้องเล่นหลายคน การเล่านิทาน 

การอ่านหนังสือด้วยกัน เต้นร�า ร้องเพลง ดูหนัง เป็นต้น) 

 6. หลีกเลี่ยงการตัดสินใจเรื่องส�าคัญของชีวิตขณะที่ยังคงมีความเครียดและสับสน 

ขอควำมช่วยเหลือ… 

หากเด็กรู้สึกวิตกกังวล อยากท�าร้ายตัวเองหรือผู้อื่นติดต่อ 

  สายด่วนกรมสุขภาพจิต 1323

  ปรึกษาออนไลน์ที่ www.lovecarestation.com 

พึงระลึกว่ำคุณจะไม่สำมำรถ

ช่วยเหลือครอบครัวของคุณได้ หำกว่ำ

คุณยังคงมีปัญหำในกำรรับมือสถำนกำรณ์

และไม่สำมำรถช่วยเหลือตัวเองได้
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ภำคผนวก 2 บริกำรด้ำนสุขภำพจิตและจิตสังคมที่มีควำมเชี่ยวชำญเฉพำะทำง
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ภำคผนวก 3 ช่องทำงกำรแจ้งเหตุเพื่อรับบริกำรคุ้มครองเด็ก
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ท�ำเนียบบ้ำนพักเด็กและครอบครัว

ที่ บพด. จังหวัด เบอร์โทรศัพท์ เบอร์โทรสำร เบอร์มือถือ ที่อยู่

1 ก�าแพงเพชร 0 5571 6881-2 0 5571 6881 08 4439 4977 20 หมู่ 12 ต�าบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล อ�าเภอเมือง ก�าแพงเพชร 

62000

2 เชียงราย 0 5360 2528 0 5360 2527 09 1858 6096 104 หมู่ 15 ต�าบลป่าซาง อ�าเภอแม่จัน เชียงราย 57110

3 เชียงใหม่ 0 5312 1036 0 5312 1164 08 9956 1360 63/4 หมู่ 4 ต�าบลดอนแก้ว อ�าเภอแม่ริม เชียงใหม่ 50180 

4 ตาก 0 5589 6341-2 0 5589 6341-2 08 1727 6386 555 หมู่ 9 ต�าบลน�้ารึม อ�าเภอเมืองตาก ตาก 63000 

5 นครสวรรค์ 0 5625 7313 0 5625 7317 08 1727 6385 62/1 หมู่ 6 ต�าบลนครสวรรค์ออก อ�าเภอเมือง นครสวรรค์ 

60000

6 น่าน 0 5468 2060 0 5468 2061 08 4439 4978 271 หมู่ 7 ถนนน่าน-ทุ่งช้าง ต�าบลผาสิงห์ อ�าเภอเมือง น่าน 

55000

7 พะเยา 0 5488 7252 0 5488 7252 08 9956 1361 29 หมู่ 1 ต�าบลบ้านต�๊า อ�าเภอเมือง พะเยา 56000 

8 พิจิตร 0 5699 0392-3 0 5699 0394 08 9810 5045 29/85 ถนนคลองคะเชนทร์ ต.ในเมือง อ�าเภอเมือง พิจิตร 66000

9 พิษณุโลก 0 5526 5017 0 5526 5018 08 4439 4979 334/17 หมู่ 6 ต�าบลท่าทอง อ�าเภอเมือง พิษณุโลก 65000

10 เพชรบูรณ์ 0 5672 2612 0 5672 2611 08 4439 4980 99/10 หมู่ 5 ต�าบลสะเดียง อ�าเภอเมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 

67000

11 แพร่ 0 5452 0743 0 5452 0744 08 4439 4981 119 หมู่ 1 บ้านบุญเจริญ ต�าบลแม่หล่าย อ�าเภอเมืองแพร่ แพร่ 

54000

12 แม่ฮ่องสอน 0 5369 5001-2 0 5369 5001 08 1764 1126 5/3 ถนนปางล้อนิคม ต�าบลจองค�า อ�าเภอเมือง แม่ฮ่องสอน 

58000

13 ล�าปาง 0 5482 5647-9 0 5482 5648 08 9956 1363 124 หมู่ 1 ถนนล�าปาง-แจ้ห่ม ต�าบลนิคมพัฒนา อ�าเภอเมือง

ล�าปาง ล�าปาง 52000

14 ล�าพูน 0 5352 5604, 608 0 5352 5605 08 4439 4985 126 หมู่ 10 ต�าบลบ้านกลาง อ�าเภอเมือง จังหวัดล�าพูน 51000

15 สุโขทัย 0 5561 0791 0 5561 0790 08 4439 4982 157/1 หมู่ 10 ต�าบลยางซ้าย อ�าเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 64000

16 อุตรดิตถ์ 0 5547 9791 0 5547 9792 08 4439 4983 209 หมู่ 6 ต�าบลชัยจุมพล อ�าเภอลับแล อุตรดิตถ์ 53130

17 อุทัยธานี 0 5650 3505 0 5650 3504 08 9811 0212 164 หมู่ 3 ต�าบลหลุมเข้า อ�าเภอหนองขาหย่าง อุทัยธานี 61130

18 กรุงเทพมหานคร 0 2354 7580, 7582 0 2354 7582 08 9202 1046 255 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 

10400 

19 กาญจนบุรี 0 3456 4517 0 3456 4517 08 1858 3169 8/8 หมู่ 12 ต�าบลปากแพรก อ�าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 

71000 

20 ชัยนาท 0 5640 5548 0 5640 5549 08 9810 5769 อาคารส�านักงานเลขที่ 199 หมู่ที่ 7 ต�าบลชัยนาท อ�าเภอเมือง

ชัยนาท ชัยนาท 17000 

21 นครนายก 0 3731 5501 0 3731 5502 08 9811 0063 124 หมู่ 10 ต�าบลพรหมณี อ�าเภอเมือง นครนายก 26000

22 นครปฐม 0 3427 2125-6 0 3427 2127 08 4439 4988 258 ถนนทวารวดีใต้ ต�าบลห้วยจรเข้ อ�าเภอเมือง นครปฐม 

73000

23 นนทบุรี 0 2582 1267, 

02 582 1299

0 2582 1266 08 4439 4966 78/64 หมู่ 1 ถนนติวานนท์ ต�าบลบางตลาด 

อ�าเภอปากเกร็ด นนทบุรี 11120

24 ปทุมธานี 0 2577 2372 0 2577 4955 08 4700 0560 1/119 หมู่ 2 ถนนรังสิต-นครนายก ต�าบลรังสิต อ�าเภอธัญบุรี 

ปทุมธานี 12110 

25 ประจวบคีรีขันธ์ 0 3260 0830, 

0 3260 0825

0 3260 0826 08 1736 6358 99/9 หมู่ 7 ต�าบลอ่าวน้อย อ�าเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

77210 

26 ปราจีนบุรี 0 3745 2632, 33, 34 0 3745 2632 08 9811 0083 231 หมู่ 5 ต�าบลเนินหอม อ�าเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี 25230

27 พระนครศรีอยุธยา 0 3574 3354 0 3574 3348 08 4439 4967 00/11 หมู่ 2 ต�าบลบ่อโพง อ�าเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรี        

อยุธยา 1326

28 เพชรบุรี 0 3240 1780 0 3240 1781 081 626 4264 40 หมู่ 3 ต�าบลช่องสะแก อ�าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000
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29 ราชบุรี 0 3273 8781 0 3273 8782 08 1736 0297 อาคารศูนย์ส่งเสริมและจัดสวัสดิการสังคมระดับชุมชน ต.บ้านไร่ 

อ.เมืองราชบุรี ราชบุรี 70000

30 ลพบุรี 0 3668 9844-5 0 3668 9845 08 4439 4984 212 หมู่ 3 ต.ทะเลชุบศร อ�าเภอเมือง ลพบุรี 15000

31 สมุทรปราการ 0 24635963, 64, 75 0 2462 6422 08 1803 8464 51 หมู่ 7 ต�าบลทรงคนอง อ�าเภอพระประแดง สมุทรปราการ 

10130

32 สมุทรสาคร 0 3443 2522-4 0 3443 2521 06 2597 2644 9/14 หมู่ 1

33 สมุทรสงคราม 0 3471 0592, 

0 3471 0593

0 3471 0593 08 1375 3067 99/4 หมู่6 ต.บางแก้ว อ�าเภอเมือง สมุทรสงคราม 75000

34 สระแก้ว 0 3724 7330-1,

7351-2

0 3724 7351 08 1377 0714 200 หมู่ 13 ต�าบลสระแก้ว อ�าเภอเมือง สระแก้ว 27000

35 สระบุรี 0 3635 1794-7, 1818 0 3635 1796 08 1174 9793 437/5 ถนนมิตรภาพ ต�าบลปากเพรียว อ�าเภอเมือง สระบุรี 

18000

36 สิงห์บุรี 0 3651 0950 0 3651 0950 08 9810 8207 246 หมู่ 4 ต�าบลม่วงหมู่ อ�าเภอเมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี 16000 

37 สุพรรณบุรี 0 3552 5223, 24, 25 0 3552 5224 08 1736 0290 1/1 ถนนนางสายทอง ต�าบลท่าพี่เลี้ยง อ�าเภอเมือง สุพรรณบุรี 

72000

38 อ่างทอง 0 3594 9842-3 0 3594 9843 08 4700 8167 20/1 หมู่ 1 ต�าบลหัวตะพาน อ�าเภอวิเศษชัยชาญ อ่างทอง 

14110

39 จันทบุรี 0 3932 7577 0 3932 7577 08 1377 0712 29/93 - 94 หมู่บ้านยลดาวิวล์ 1 ต�าบลวัดใหม่ อ�าเภอเมือง 

จันทบุรี 22000

40 ฉะเชิงเทรา 0 3853 5736-7 0 3853 5736 09 8228 2996 12/61-62 ถนนประชาสรรค์ ต�าบลหน้าเมือง อ�าเภอเมือง 

ฉะเชิงเทรา 24000

41 ชลบุรี 0 3824 0220, 0 3824 

0135

0 3824 0135 08 1861 6830 172/32 หมู่ 4 ถนนสุขุมวิท ต�าบลบางละมุง อ�าเภอบางละมุง 

ชลบุรี 20150

42 ตราด 0 3951 0730 0 3951 0731 08 4439 4987 5/1 ถนนท่าเรือจ้าง ต�าบลวังกระแจะ อ�าเภอเมือง ตราด 23000

43 ระยอง 0 3868 4895-6 0 3868 4895 08 1861 6831 281/18 ถนนสุขุมวิท ต�าบลห้วยโป่ง อ�าเภอเมือง ระยอง 21150

44 กาฬสินธุ์ 0 4381 2456 0 4381 2224 08 4439 4968 6/19 ถนนเลี่ยงเมืองทุ่งมน ต�าบลกาฬสินธุ์ อ�าเภอเมือง กาฬสินธุ์ 

46000

45 ขอนแก่น 0 4339 3380-1 0 4339 3380 08 1871 2650 222 หมู่ 3 ถนนมิตรภ�าพ ต�าบลส�าร�าญ อ�าเภอเมือง ขอนแก่น 

40000

46 ชัยภูมิ 0 4405 6545-

102,104

0 4405 6547 08 9811 0085 98/1 หมู่ 8 ต�าบลในเมือง อ�าเภอเมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ 36000

47 นครพนม 0 4253 0621 0 4253 0622 09 8363 9799 155 หมู่ 10 ต�าบลหนองญาติ อ�าเภอเมือง นครพนม 48000

48 นครราชสีมา 0 4492 2765 0 4492 2735 08 1760 1482 1422/1 ถนนสุรนารายณ์ ต�าบลในเมือง อ�าเภอเมือง นครราชสีมา 

30000

49 บึงกาฬ 0 4249 0640 0 4249 0641 09 0197 7364 346 หมู่ 5 บ้านท่าไคร้ ต�าบลบึงกาฬ อ�าเภอเมือง บึงกาฬ 38000

50 บุรีรัมย์ 0 4411 0873-74 0 4411 0874 08 1760 1480 1159 ศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ต.เสม็ด อ�าเภอเมืองบุรีรัมย์ 

บุรีรัมย์ 31000

51 มหาสารคาม 0 4370 6580 0 4375 0860 08 1871 2648 494 หมู่ 11 ต�าบลแวงน่าง อ�าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 

44000

52 มุกดาหาร 0 4267 3511 0 4267 3511 08 1708 7057 309 หมู่ 4 บ.กุดโง้งน้อย ต�าบลมุกดาหาร อ�าเภอเมือง มุกดาหาร 

49000

53 ยโสธร 0 4575 6849 0 4575 6848 08 4439 4969 170 หมู่ 13 บ้านสะเดา ต�าบลตาดทอง อ�าเภอเมือง ยโสธร 

35000 

54 ร้อยเอ็ด 0 4356 9334,9324 0 4356 9334 08 4439 4970 334 หมู่ 5 ต�าบลนิเวศน์ อ�าเภอธวัชบุรี ร้อยเอ็ด 45170

55 เลย 0 4281 0213-4  0 4281 0213 06 3215 4826 253 หมู่ 2 ต�าบลกกดู่ อ�าเภอเมือง เลย 42000

ที่ บพด. จังหวัด เบอร์โทรศัพท์ เบอร์โทรสำร เบอร์มือถือ ที่อยู่



แนวปฏิบัติการจัดการรายกรณีเพื่อคุ้มครองเด็ก ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19

30

56 ศรีสะเกษ 0 4561 7833 0 4561 7834 08 4439 4971 203/6 หมู่ 9 ถนนกสิกรรม ต�าบลโพธิ์ อ�าเภอเมือง ศรีสะเกษ 

33000

57 สกลนคร 0 4271 2072, 

0 4217 4155

0 4271 2072 08 1708 7059 1914 ถนนศูนย์ราชการ ต�าบลธาตุเชิงชุม อ�าเภอเมือง สกลนคร 

47000

58 สุรินทร์ 0 4451 5018, 0 4414 

0203

0 4451 5018 08 1877 0354 350/1 หมู่ 14 ต�าบลนอกเมือง อ�าเภอเมืองสุรินทร์ สุรินทร์ 

32000

59 หนองคาย 0 4249 5091 0 4249 5229 08 4439 4972 250 หมู่ 14 ถนนหนองสองห้อง-ท่าบ่อ ต�าบลค่ายบกหวาน 

อ.เมือง หนองคาย 43100 

60 หนองบัวล�าภู 0 4237 8034 0 4237 8450 08 4439 4973 ภายในบริเวณศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวล�าภู 985 หมู่ 2  

ต.ล�าภู อ.เมือง หนองบัวล�าภู 39000

61 อุดรธานี 0 4223 7151 0 4223 7151 08 1871 2649 205 ม.10 ถ.อุดรธานี-หนองบัวล�าภู ต.นิคมสงเคราะห์ อ.เมือง 

อุดรธานี 41000

62 อุบลราชธานี 0 4542 9351-2 0 4542 9351 08 1877 0353 122 หมู่ 8 ถนนเลี่ยงเมือง ต�าบลแจระแม อ�าเภอเมือง 

อุบลราชธานี 34000

63 อ�านาจเจริญ 0 4552 3194, 97, 98 0 4552 3197 08 4439 4974 101 หมู่ 13 ต�าบลโนนหนามแท่ง อ�าเภอเมือง จังหวัดอ�านาจเจริญ 

37000

64 กระบี่ 0 7561 2323-4 0 7561 2323 08 1271 3218 359 หมู่ 7 ถนนท่าเรือ ต�าบลไสไทย อ�าเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 

81000

65 ชุมพร 0 7759 8573-4 0 7759 8574 08 1891 1640 58/14 หมู่ 11 ต�าบลบางหมาก อ�าเภอเมือง ชุมพร 86000

66 ตรัง 0 7557 1605 - 6 0 7557 1605 08 1891 1641 38/17 ถนนโคกขัน ต�าบลทับเที่ยง อ�าเภอเมือง ตรัง 92000

67 นครศรีธรรมราช 0 7535 7990 0 7534 3892 08 1891 1644 (ภายในสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านศรีธรรมราช) 193 

ถนนราชด�าเนิน ต�าบลในเมือง อ�าเภอเมือง นครศรีธรรมราช 

80000 

68 นราธิวาส 0 7353 2669-70 0 7353 2670 08 1897 9057 79 หมู่ 8 ต�าบลล�าภู อ�าเภอเมือง นราธิวาส 96000 

69 ปัตตานี 0 7346 0246-47 0 7346 0246 08 1738 0121 186/76 หมู่ 6 ถนนหน้าสงเคราะห์ ต�าบลรูสะมิแล อ�าเภอเมือง 

ปัตตานี 94000

70 พังงา 0 7648 6814 0 7648 6815 08 9973 6134 56/122 หมู่ 5 ต�าบลคึกคัก อ�าเภอตะกั่วป่า พังงา 82190

71 พัทลุง 0 7482 9991-2 0 7482 9992 08 4439 4975 185 หมู่ 1 ต�าบลโคกชะงาย อ�าเภอเมือง พัทลุง 93000

72 ภูเก็ต 0 7621 3315,

0 7621 8165

0 7621 4369 08 1891 1643 3/96 หมู่ 1 ถนนศรีสุทัศน์ ต�าบลรัษฎา อ�าเภอเมือง ภูเก็ต 83000

73 ระนอง 0 7781 0347 0 7781 0346 08 4439 4976 990 หมู่ 3 ต�าบลบางริ้น อ�าเภอเมืองระนอง ระนอง 85000

74 สตูล 0 7477 2068 0 7477 2172 08 1738 0120 276 หมู่ 2 ถนนคลองขุด-นาแค ต�าบลคลองขุด อ�าเภอเมือง สตูล 

91000

75 สงขลา 0 7433 0149-50 0 7433 0149 08 1897 9056 331/25 หมู่ 2 ถนนสงขลา-เกาะยอ ต�าบลพะวง อ�าเภอเมือง 

สงขลา 90100

76 สุราษฏร์ธานี 0 7735 5092, 5093 0 7735 5092 08 1891 1645 39/19 หมู่ 1 ต�าบลขุนทะเล อ�าเภอเมือง สุราษฎร์ธานี 84100

77 ยะลา 0 7327 4091, 4192 0 7327 4091 08 1897 9058 62/62 ถนนสุขยางค์ ต�าบลสะเตง อ�าเภอเมือง ยะลา 95000

ที่ บพด. จังหวัด เบอร์โทรศัพท์ เบอร์โทรสำร เบอร์มือถือ ที่อยู่
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กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์
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