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บันทึกทางวิชาการ: การคุ้มครองเด็กในการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา (V.1)1 

บทน า

โรคติดเชื้อ เช่น ไวรัส COVID-19 สามารถทำลายสภาพแวดล้อมที่เด็กจะเจริญเติบโตและพัฒนาได้ การที่
ครอบครัว มิตรภาพ  กิจวัตรประจำวัน และชุมชนโดยรอบที่หยุดชะงักไปอาจส่งผลเสียต่อเด็กทางด้านสุขภาวะ
ความเป็นอยู ่ที ่ดี พัฒนาการและการคุ้มครอง นอกจากนี ้ การใช้มาตรการในการป้องกันและควบคุมการ
แพร่กระจายของเชื้อ อาจทำให้เด็กยิ่งเสี่ยงจากการคุ้มครอง ทั้งนี้ มาตรการกักกันโรคหรือการแยกตัว โดยให้อยู่ที่
บ้าน ในหน่วยงานหรือตามการแบ่งเขตโซนต่าง ๆ สามารถส่งผลเสียต่อเด็กและครอบครัวได้โดยทั้งหมด2 

เอกสารฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนผู้ปฏิบัติงานคุ้มครองเด็กให้สามารถรับมือกับความเสี่ยงด้านคุ้มครอง
เด็กได้ดียิ่งขึ้นในระหว่างการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ซึ่งสาระสำคัญในส่วนที่ 1 จะนำเสนอข้อมูลความ

1 ข้อมูลสำรับการอ้างอิง : The Alliance for Child Protection in Humanitarian Action, Technical Note: Protection of 
Children during the Coronavirus Pandemic, Version 1, March 2019 
2 ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องการกักกันตัว กรุณาอ่านที่หน้า 14 – 15 ของเอกสาร the Guidance Note: Protection of 
Children during Infectious Disease Outbreaks

Photo courtesy of UNICEF/Leonardo Fernandez/India 2019 

https://resourcecentre.savethechildren.net/node/13328/pdf/protection_of_children_during_infectious_disease_outbreak_guidance_note.pdf
https://resourcecentre.savethechildren.net/node/13328/pdf/protection_of_children_during_infectious_disease_outbreak_guidance_note.pdf
mailto:pusasri@gmail.com
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เสี่ยงด้านการคุ้มครองเด็กจากไวรัส COVID-19 ที่อาจเกิดขึ้นกับเด็กได้ และในส่วนที่ 2 จะนำเสนอทางเลือกใน
การดำเนินงาน อันเป็นไปตามแนวทางของเอกสาร “มาตรฐานขั ้นต่ำของการคุ ้มครองการดำเนินการด้าน
มนุษยธรรม (CPMS) ปี 2019  และบันทึกแนวทางการปฏิบัติ: การคุ้มครองเด็กในระหว่างโรคติดเชื้อที ่แพร่
ระบาด” 

1. การคุ้มครองเด็กในบริบทของไวรัสโคโรน่า 

ไวรัส COVID-19 สามารถเปลี่ยนแปลงบริบทที่เด็กอาศัยอยู่ได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งมาตรการกักกัน เช่น การ
ปิดโรงเรียน หรือข้อห้ามต่าง ๆ ในการเคลื่อนไหว สามารถส่งผลกระทบต่อกิจวัตรประจำวันและการสนับสนุนทาง
สังคมของเด็ก ในขณะเดียวกัน เรื่องนี้ยังสามารถเพิ่มแรงกดดันต่อพ่อแม่ผู้ปกครองในรูปแบบใหม่ขึ้นได้ ซึ่งอาจ
จำเป็นต้องหาทางเลือกใหม่ในการเลี้ยงดูบุตรหรือต้องเลิกทำงานไปเลย นอกจากนี้ การตีตราและการเลือกปฏิบัติ
อันเกี่ยวข้องกับไวรัส COVID-19 อาจทำให้เด็กมีความเสี่ยงต่อความรุนแรงและการรบกวนทางจิตสังคม  ในการนี้ 
มาตรการการควบคุมโรค ทีไ่มไ่ดพิ้จารณาถึงความต้องการ และความเปราะบางในเพศภาวะของสตรีและเด็กหญิง 
อาจส่งผลให้เกิดความเสี่ยงต่อการได้รับการคุ้มครองได้ด้วยเช่นกัน และอาจนำไปสู่กลไกการเผชิญกับสถานการณ์
ปัญหาในเชิงลบ ซึ่งในส่วนของเด็กและครอบครัวที่มีความเปราะบางอยู่แล้ว อันเนื่องมาจากการถูดกีดกันทาง
เศรษฐกิจและสังคมอยู่แล้ว หรือผู้ที่อาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่แออัดเกินไป ยิ่งมีความเสี่ยงเป็นพิเศษ 

1.1 ผลกระทบเชิงนิเวศสังคมของไวรัส COVID-19 
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1.2 ความเส่ียงในการคุ้มครองเด็ก 

ความเสี่ยงด้านการคุ้มครองเด็กบางประการตามตารางด้านล่างนี้ พบว่า ได้เกิดขึ้นในสภาวะการแพร่ระบาดครั้ง
ใหญ่ของไวรัส COVID-19 ในปัจจุบัน และส่วนหนึ่งเป็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นซึ่งค้นพบจากการระบาดของโรค
ติดเชื้อที่มีมาก่อนหน้านี้ 
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                             :     ฏ                                        
• ลดการอบรมเลี้ยงดูและการปล่อยปละละเลยเด็ก 
• เพ่ิมการทารุณกรรมเด็กและความรุนแรงใน

ครอบครัว/ ความรุนแรงระหว่างบุคคล 
• การปล่อยสารพิษและสิ่งที่เป็นอันตรายอ่ืน ๆ และ

ความเสี่ยงของเด็กท่ีจะได้รับบาดเจ็บ 
• ความกดดันหรือขาดการเข้าถึงบริการคุ้มครองเด็ก 
 

• การปิดสถานรับเลี้ยงเด็ก/ โรงเรียน ข้อกำหนด
ในการทำงานต่อเนื่องสำหรับผู้ดูแล ผู้ดูแลที่
เจ็บป่วย ได้รับการกักกันตัวหรือแยกตัว 

• การรบกวนทางด้านจิตสังคมของผู้ดูแลและ
สมาชิกชุมชนที่เพ่ิมขึน้ 

• การใช้สารฆ่าเชื้อโรคและแอลกอฮอล์ที่มีอยู่
แบบผิด ๆ 

• อุปสรรคในการรายงานแจ้งเหตุร้องทุกข์ 
                         :                           

• ความเสี่ยงต่อการแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศจาก
เด็ก การแลกเปลี ่ยนทางเพศเพ่ือให้ได้ร ับความ
ช่วยเหลือ การแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กใน
เชิงพาณิชย์ และการแต่งงานเด็กแบบบังค ับที่
เพ่ิมข้ึน 

• ความกดดันหรือการขาดโอการในการเข้าถึงบริการ
ด้านคุ้มครองเด็ก/การคุ้มครองจากความรุนแรงด้วย
เหตุแห่งเพศ GBV 

• ความสามารถในการคุ้มครองเด็กของครอบครัว
นั้นลดลง 

• รายได้ของครัวเรือนลดลง และหรือการพ่ึงพา
บุคคลภายนอกเพ่ือขนส่งสินค้าและบริการไปยัง 
ชุมชน 

• ความรับผิดชอบของครัวเรือนที่กำหนดตามเพศ
ของเด็กหญิง เช่น การดูแลสมาชิกในครอบครัว
หรือทำงานบ้าน 

• อุปสรรคในการรายงานแจ้งเหตุและร้องขอ
ความช่วยเหลือในการรักษาพยาบาลหรือการ
สนับสนุนอื่น ๆ มีมากขึ้น 

                         :                                           
• ความทุกขใ์จของเด็กอันเนื่องมาจากการเสียชีวิต 

เจ็บป่วยหรือพลัดพรากจากบุคคลอันเป็นที่รักหรือ
ความกลัวโรค 

• สภาวะสุขภาพจิตที่เป็นอยู่ก่อนหน้านี้แย่ลงกว่าเดิม 
• ความกดดันหรือขาดการเข้าถึงบริการสนับสนุน

ทางดา้นจิตใจและสังคม 
 

• ความเครียดอันเนื่องมาจากการแยกตัวใน
ระหว่างรับการรักษาหรือกักกันตัวตามบ้านที่
เพ่ิมข้ึน 

• เด็กและพ่อแมผู่้ปกครอง/ ผู้ดูแลที่มปีัญหาด้าน
สุขภาพจิตอยู่แล้วอาจไม่สามารถเข้าถึงบริการ
ช่วยเหลือหรือการรักษาตามปกติ 

• มาตรการกักกันตัว สามารถสร้างความ
หวาดกลัวและตื่นตระหนกให้กับชุมชน 
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โดยเฉพาะต่อเด็ก ๆ หากไม่เข้าใจในสิ่งที่กำลัง
เกิดข้ึน 

                             :            
• การนำเด็กเข้าไปเกี่ยวข้องกับงานอันตรายหรือถูก

แสวงหาประโยชน์ทางด้านแรงงาน 
• การสูญเสียหรือรายได้ของครัวเรือนลดลง 
• โอกาสหรือความคาดหวังให้เด็กไปทำงาน

เนื่องจากโรงเรียนปิด 
                             :                   ำ                                  

• การพลัดพราก 
• กลายเป็นเด็กที่เดินทางโดยลำพังหรือเป็นหัวหน้า

ครอบครัว 
• ถูกจัดให้เข้ารับการอุปการะในสถานสงเคราะห์ 

• การสูญเสียผู้ปกครอง/ ผู้ดูแลอันเนื่องมาจาก
เหตุของโรค 

• เด็กท่ีพลัดพรากจากผู้ดูแล/ หรือผู้ดูแลถูก
กักกัน 

• เด็กท่ีผู้ปกครองส่งให้ไปอยู่กับครอบครัวอ่ืน 
ในพื้นที่ท่ีไม่ได้รับผลกระทบ 

                             :                         
• การตีตราทางสังคมต่อผู้ติดเชื้อไวรัส หรือบุคคล/ 

กลุ่มท่ีสงสัยว่าเป็นที่ติดเชื้อ 
• ความเสี่ยงที่เพ่ิมข้ึน/ การสนับสนุนช่วยเหลือที่

จำกัดใหก้ับเด็กท่ีใช้ชีวิตหรือ/ทำงานบนท้องถนน
และเด็กกลุ่มอ่ืนที่มีความเสี่ยงอยู่แล้ว 

• ความเสี่ยงที่เพ่ิมข้ึนหรือ/ การสนับสนุนช่วยเหลือที่
จำกัดให้กับเด็กที่กระทำผิดต่อกฎหมาย รวมถึงเด็ก
ในห้องกักของ ตม. 

• การเลือกปฏิบัติทางสังคมและเชื้อชาติต่อ 
บุคคล/ กลุ่มท่ีสงสัยว่าติดเชื้อ 

• ผลกระทบที่ไม่สมดุลต่อผู้ด้อยโอกาส 
และกลุ่มชายขอบมีเพ่ิมมากขึ้น 

• การปิด / ไม่สามารถเข้าถึงบริการขั้นพ้ืนฐาน
สำหรับเด็กและ/หรือครอบครัวที่เปราะบาง 

• การหยุดชะงักของกระบวนการลงทะเบียนแจ้ง
เกิดเนื่องจากการกักกันตัว 

 

2. การตอบสนองด้านการคุ้มครองเด็ก 

การรณรงค์ระดับนโยบายกับภาครัฐ การประสานความร่วมมือกับภาคส่วนอื่น และการจัดทำแผนงานที่มุ่งเน้น
เฉพาะการคุ้มครองเด็ก ถือเป็นเรื่องที่ควรได้รับการจัดลำดับความสำคัญในการรับมือกับปัญหาแพร่ระบาดของ
ไวรัส COVID-19 

2.1 การท างานข้ามภาคส่วนและการท างานร่วมกับภาครัฐ 
ดังที่ได้กล่าวย้ำไว้ในคู ่มือ CPMS แล้วว่า “มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
จำเป็นต้องมีการประสานงานกันอย่างใกล้ชิดและระดมความร่วมมือจากหลายภาคส่วน” มาตรการแก้ไขปัญหา
แบบประสานงานกันหลายภาคส่วนจะต้อง (ก) สร้างหลักประกันว่าความต้องการของเด็กและผู้ดูแลจะได้รับการ
พิจารณาแก้ไขปัญหาอย่างเป็นองค์รวมและ (ข) นำไปสู่ผลลัพธ์ที่ดีกว่าสำหรับเด็ก ๆ ทั้งนี้ ผู ้ทำงานด้านการ
คุ้มครองเด็กยังควรพิจารณาถึงการประสานความร่วมมือกับผู้นำศาสนาและผู้นำดั้งเดิมตามประเพณีอีกด้วย 

มาตรการให้ความช่วยเหลือแบบหลายภาคส่วน ควรพิจารณาจัดลำดับความสำคัญดังต่อไปนี้: 

https://handbook.spherestandards.org/en/cpms/#ch002_013_009
https://handbook.spherestandards.org/en/cpms/#ch002_013_009
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• กระบวนงานที่เป็นมาตรฐานร่วมกันในการจดบันทึกทางด้านเอกสารและการอ้างอิงถึงเด็กในรายกรณีที่อาจ
จำเป็นต้องดำเนินการติดตามให้ความช่วยเหลือ 

• แบบแผนการทำงานทีช่ัดเจนเพ่ือป้องกัน/ ลดการแยกเด็กออกจากครอบครัวและรูปแบบอ่ืนใดของความเสี่ยง
ในการคุ้มครองเด็ก 

• ลดการตีตราและการกีดกันทางสังคมท่ีอันเป็นผลเนื่องมาจากโรค และ 
• การสื่อสารกับชุมชนที่มีการประสานงานอย่างเป็นมิตรสำหรับเด็กและมีความชัดเจน อันเกี่ยวกับความเสี่ยง

และความเปราะบางของเด็กเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรค 
 
ในการทำงานร่วมกับภาครัฐ ผู้ปฏิบัติงานคุ้มครองเด็กควรรณรงค์ในระดับนโยบาย เพื่อประกันว่ามาตรการต่าง ๆ 
จะได้รับการสนับสนุนให้เกิดการดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาไวรัส COVID-19 ที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลตาม
คำแนะนำขององค์การอนามัยโลก โดยใช้สิทธิมนุษยชนเป็นฐาน ปราศจากการเลือกปฏิบัติและอย่างเป็นสัดส่วน 
 
ประเด็นการดำเนินงานดังต่อไปนี้ เป็นประเด็นที่ควรได้รับการจัดลำดับให้ความสำคัญ โดยประสานงานข้ามภาค
ส่วน และทำงานร่วมกับภาครัฐในการแก้ไขปัญหาที่มีความละเอียดอ่อนต่อการคุ้มครองเด็ก มีดังนี้ 
 
           (CPMS            24) 
• รณรงคเ์รียกร้องให้เด็กกลุ่มเปราะบางและครอบครัวได้เข้าถึงบริการด้านสุขภาพโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย (หากยัง

ไม่มีความครอบคลุม) 
• ประสานความร่วมมือกันเพ่ือรวบรวมข้อกังวลเกี่ยวกับการคุ้มครองเด็ก ไว้ในการประเมินทางด้านสุขภาพและ

เครื่องมือการติดตามตรวจสอบ 
• พัฒนาขั้นตอนปฏิบัติงานอันเป็นมาตรฐานร่วมกันสำหรับการจัดทำเอกสารและการอ้างอิงถึงรายกรณีเด็ก

ระหว่างหน่วยงานคุ้มครองเด็กกับหน่วยงานให้บริการด้านสุขภาพ เพ่ือประกันว่าเด็ก ๆ ได้รับการดูแลที่
ปลอดภัย เหมาะสม และใช้ครอบครัวเป็นฐานในการเลี้ยงดูหากจำเป็นต้องแยกจากกัน 

• รณรงคเ์รียกร้องให้จัดทำกระบวนการในการรับและจำหน่ายที่ชัดเจนและเป็นมิตรสำหรับเด็ก เพ่ือส่งเสริมการ
คืนสู่ครอบครัวและลดความเสี่ยงในการพลัดพรากจากกัน 

• เอ้ือให้เกิดการสื่อสารที่ปลอดภัยและสม่ำเสมอระหว่างเด็กกับผู้ปกครอง/ ผู้ดูแลทีต่้องแยกจากกันเป็นการ
ชั่วคราว 

• ประสานความร่วมมือกัน เพ่ือประกันว่าจะมสีถานบริการด้านสุขภาพทีเ่ป็นมิตรสำหรับเด็ก/ การเข้าถึงการ
ดูแลสุขภาพรวมถึงคำแนะนำสำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเกี่ยวกับการสื่อสารที่เป็นมิตรสำหรับเด็ก และ
มาตรการพิเศษเพ่ือสนับสนุนให้เด็กได้มีเด็กสุขภาวะความเป็นอยู่ที่ด ีทั้งทางจิตใจและสังคมเมื่อเข้ารับการ
รกัษาและกักกันโรค 

• สนับสนุนการฝึกอบรมนโยบายคุ้มครองเด็กให้กับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข (โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานที่เด็กต้อง
ถูกแยกออกจากครอบครัวหรือผู้ดูแล) 

• สร้างช่องทางการรายงานแจ้งเหตุ ข้อร้องเรียนที่ปลอดภัยและเป็นมิตรสำหรับเด็ก รวมถึงจัดตั้งกลไกการรับ
ฟังข้อคิดเห็นในสถานพยาบาล 

• เสริมสร้างขีดความสามารถในการจัดการทางคลินิกของกรณีการข่มขืน (CMR) และประกันว่าเวชภัณฑ์ด้าน 
CMR ตามมาตรฐานขั้นต่ำได้จัดให้มีอยู่ในหน่วยงานหลักเพ่ือรับมือกับปัญหาความรุนแรงทางเพศอย่างได้
อย่างเหมาะสม 

https://handbook.spherestandards.org/en/cpms/#ch007_005
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• ประสานความร่วมมือกันในการดูแลสุขภาพจิตและการสนับสนุนทางด้านจิตสังคม (MHPSS) และการส่งสาร
ไปยังเด็กและผู้ดูแลที่ได้รับผลกระทบจากไวรัส COVID-19 

• รวบรวมมาตรการเพ่ือปกป้องคุ้มครองเด็กในระหว่างการแพร่ระบาดของไว้ COVID-19 บรรจุไว้ในแผนฉุกเฉนิ 
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้มีการจัดทำสื่อรณรงค์เพ่ือการศึกษาและการสื่อสาร (IEC) รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับบริการ

ที่มีอยู่ หรือที่มีการผลิตและได้มีการแจ้งประชาสัมพันธ์ โดยใช้ข้อความที่ไม่มากนักและเป็นมิตรเหมาะสม
สำหรับเด็ก 

 
WASH (CPMS         26) 
• ประสานความร่วมมือกันเพ่ือให้แน่ใจว่าได้จัดให้มสีถานที่สำหรับล้างมือทีเ่ป็นมิตรสำหรับเด็กไว้พร้อมบริการ

ตาม สถานพยาบาล โรงเรียน ศูนย์เด็กเล็ก สถานที่การเลี้ยงดูทดแทนต่าง ๆ และสถานที่อ่ืนใดที่เด็กมี
แนวโน้มว่าจะไปอยู่ในที่นั้น ๆ  

• ประสานความร่วมมือกัน เพ่ือจัดทำกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอนามัยที่ปลอดภัยและเป็นมิตรสำหรับเด็ก ทั้ง
ก่อนและระหว่างโรคกำลังระบาด รวมถึงการจัดทำรูปโปสเตอร์และอินโฟกราฟิกท่ีกำหนดเป้าหมายไปยังเด็ก
ผู้ปกครอง/ ผู้ดูแลและครู 

• ประสานความร่วมมือกันในการตรวจสอบความปลอดภัย เพ่ือประเมินและตอบสนองต่อความต้องการ
ทางด้านความปลอดภัยใด ๆ ในสถานทีข่อง WASH 

 
         (CPMS         25) 
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเด็กและครอบครัวที่อยู่ในสถานกักตัว แยกตัวเอง หรือตามสถานพยาบาล ไดเ้ข้าถึงความ

ช่วยเหลือทางโภชนาการที่เพียงพอ 
• ประสานความร่วมมือกันในการตรวจสอบความปลอดภัย เพ่ือประเมินและตอบสนองต่อความต้องการ

ทางด้านความปลอดภัย ในศูนย์ที่ให้บริการทางโภชนาการ 
 

         (CPMS         23;                                                                  
         ฉ   ฉ  : INEE) 
• ลดผลกระทบของการหยุดเรียน ด้วยการใช้วิธีการศึกษาทางไกลสำหรับเด็ก เช่น โทรทัศน์ วิทยุหรือการเรียนรู้

ออนไลน์ 
• รณรงค์ให้รัฐและนายจ้างภาคธเอกชนให้การสนับสนุนในการบริการจัดการการทำงานที่ยืดหยุ่นสำหรับพ่อแม่

ผู้ปกครอง ทีอ่าจเสียโอกาสในการเข้าถึงบริการดูแลเด็ก เพ่ือให้สามารถดูแลและให้การศึกษาแก่เด็ก ๆ ต่อไป 
• ทำงานร่วมกับโรงเรียนเพ่ือให้แน่ใจว่าสื่อข้อมูลในการคุม้ครองและความปลอดภัยไดส้่งถึงผู้ปกครองและเด็ก 

ๆ ในลักษณะทีล่ดความหวาดกลัวและความทุกข์ใจ สร้างความเชื่อมั่น และส่งเสริมการปฏิบัติตามข้อแนะนำ
ทางด้านสุขภาพ 

• อบรมครูและเจ้าหน้าที่โรงเรียนอื่น ๆ ให้มีความรู้เกี่ยวกับสัญญาณบ่งชี้ถึงปัญหาสุขภาพจิตของเด็กโดย
สามารถสงัเกตและส่งต่อเด็กที่อาจมีความต้องการได้รับบริการคุ้มครองเด็กโดยเฉพาะได้ 

• สร้างความม่ันใจว่าครูและอาสาสมัครมีความรู้และทักษะที่จำเป็นเกี่ยวกับการลดความเสี่ยงของความรุนแรง
ด้วยเหตุทางเพศ GBV การป้องกันการแสวงหาประโยชน์ทางเพศและการทารุณกรรม (PSEA) นโยบายการ
คุ้มครองเด็ก และการปฏิบัติด้านการส่งต่อเด็กเพ่ือรับบริการอย่างปลอดภัย 

• สนับสนุนการพัฒนาและนำเสนอกระบวนการแจ้งข้อร้องเรียนทีเ่ป็นมิตรสำหรับเด็ก รวมทั้งกลไกการจัดการ
ข้อร้องเรียนในโรงเรียนและสถานศึกษาต่าง ๆ 

https://handbook.spherestandards.org/en/cpms/#ch007_007
https://d.docs.live.net/299defa8d2f9038f/Sources/CP%20Systems/CP%20in%20emergency/CPMS%20มาตรฐาน%2025
https://handbook.spherestandards.org/en/cpms/#ch007_004
https://inee.org/collections/coronavirus-covid-19
https://inee.org/collections/coronavirus-covid-19
https://en.unesco.org/themes/education-emergencies/coronavirus-school-closures/solutions
https://en.unesco.org/themes/education-emergencies/coronavirus-school-closures/solutions
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• พัฒนา เผยแพร่หรือแสดงข้อความเกี่ยวกับการคุ้มครองเด็กและบริการที่มีอยู่ในโรงเรียน รวมถึง การจัดการ
รายกรณ ีและการสืบหาและการคืนเด็กสู่ครอบครัว 

• ทำงานร่วมกับผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษาเพ่ือลดการตีกตราและการกีดกันทางสังคมในโรงเรียน 

2.2 แผนงานการคุ้มครองเด็กเชิงประเด็นเฉพาะ 

 
มีการลงมือปฏิบัติใดบ้าง ที่เป็นการเสริมแนวปฏิบัติที่มีอยู่ตาม คู่มือมาตรฐานขั้นต่ำเพื่อการคุ้มครองเด็กในการ
ดำเนินการด้านมนุษยธรรม และบันทึกแนวทางปฏิบัติ: การคุ้มครองเด็กในระหว่างการระบาดของโรคติดต่อ ซึ่งถือ
เป็นการคุ้มครองเด็กในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ซึ่งนอกจากจะเป็นการลดความเสี่ยงแล้ว เรายัง
ต้องเสริมสร้างความเข้มแข็งและกลไกการเผชิญปัญหาในเชิงบวกของชุมชน ครอบครัว ผู้ดูแลและเด็ก 
 

 ำ        ำ          ฏ                         
                                 

                      :                                                    (CPMS            10&15) 
• พิจารณากำหนดแนวทางการช่วยเหลือทางด้าน

สุขภาพจติและการสนับสนุนทางจิตสังคม (MHPSS) 
และกิจกรรมทางด้านการศึกษาสำหรับเด็ก โดย
ปรึกษาหารือร่วมกับผู้อ่ืน 

• หารือร่วมกับเด็กและเยาวชน รวมถึงเด็กหญิงใน
การออกแบบการให้ความช่วยเหลือ 

• จดัฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานทางด้าน
สุขภาพ การศึกษา การบริการดูแลเด็ก และ 
MHPSS เกี่ยวกบัความเสี่ยงด้านการคุ้มครอง
เด็กท่ีเกี่ยวกับไวรัส COVID-19 

• กำหนดกลยุทธ์ในการให้บริการการสนับสนุน
ทางด้านจิตสังคมสำหรับเด็ก โดยเฉพาะเด็กที่
ถูกกักกันตัว 

• ดำเนินมาตรการรณรงค์เสริมสร้างความ
ตระหนักโดยวิธีการทำงานทางไกลที่คำนึงถึง
ความเหมาะสมกับเพศและวัย 

• ปรับเปลี่ยนช่องทางการส่งต่อเพ่ือรับบริการที่มี
อยู่ 

                      :                                                                
(CPMS            16) 

• ทำงานร่วมกับเด็ก ผู้ดูแลและภาคีหุ้นส่วนอ่ืน ๆ 
ในการสร้างความเข้าใจ และความเชื่อทางด้าน
วัฒนธรรม รวมถึงแนวทางปฏิบัติที่สามารถคุ้มครอง
หรืออาจเป็นอันตรายต่อเด็กในช่วงการแพร่ระบาด 

• พิจารณาถึงโอกาสในการรณรงคส์ร้างความ
ตระหนัก โดยเน้นความสำคัญต่อการเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองกับเด็ก 

• พัฒนาแผนการปฏิบัติงานแบบประสานข้าม
หน่วยงาน โดยรว่มมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน
เสริมสร้างความเข้มแข็งของการดูแลเด็กกลุ่ม
เปราะบาง 

• ให้การสนับสนุนทีม่ีการกำหนดเป้าหมายไปยัง
ศูนย์ดูแลเดก็ชั่วคราว ครอบครัวรวมถึง
ครัวเรือนที่มีหัวหน้าครอบครัวเป็นเด็ก 
ครอบครัวอุปถัมภ์ เพ่ือให้การสนับสนุนทาง
จิตใจให้แก่เด็ก และดึงให้เด็กเข้ามามีส่วนร่วม
ในการดูแลตนเองที่เหมาะสม 

• ให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงินและสิ่งของ 
(เงินสดหรือ NFIs) ให้แก่ครอบครัวที่ได้รับ
ผลกระทบในการขาดโอกาสสร้างรายได้ 

https://alliancecpha.org/en/CPMS_home
https://alliancecpha.org/en/CPMS_home
https://alliancecpha.org/en/child-protection-online-library/guidance-note-protection-children-during-infectious-disease
https://handbook.spherestandards.org/en/cpms/#ch005_005
https://handbook.spherestandards.org/en/cpms/#ch006_004
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 ำ        ำ          ฏ                         
                                 

• ส่งเสริมสนับสนุนและสร้างโอกาสที่ปลอดภัยใน
การสนับสนุนให้มกีารติดต่อเป็นประจำระหว่าง
เด็กและสมาชิกในครอบครัวที่ถูกแยกกันอยู่  

• ทำงานร่วมกับผู้ปฏิบัติงานในสาขาอ่ืน ๆ รวมถึง 
รัฐในการกำหนดมาตรการเพ่ือป้องกันการแยก
เด็กออกจากครอบครัว 

                      :                     (CPMS            17) 
• พิจารณาว่าชุมชนสามารถเข้ามามีบทบาทในการ

เสริมสร้างความตระหนักและในการคุ้มครองเด็ก 
และครอบครัวได้อย่างไร 

• ร่วมทำงานกับชุมชนเพ่ือพิจารณาถึงกลยุทธ์ในการ
ป้องกนัและคุ้มครองกลุ่มเสี่ยง (เช่น ผู้ลี้ภัย เด็กใน
การเลี้ยงดูทดแทน ผู้ที่มีความเสี่ยงจากการถูกตีตรา
และถูกกีดกันออกจากสังคม) 

• ทำงานร่วมกับสมาชิกชุมชนเพ่ือพัฒนาข้อมูล
สำหรับการสื่อสารที่มีความเหมาะสมสำหรับ
เด็กเกี่ยวกับความเสี่ยงและช่องทางการส่งต่อ
รับความช่วยเหลือทีเ่กี่ยวกับไวรัส COVID-19 

• พิจารณากลยุทธ์ในการสื่อสารกับชุมชนใน
ระยะไกล 

• ดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกับชุมชน เพ่ือยุติ
การตีตรา ส่งเสริมให้เกิดกลไกการเผชิญปัญหา
ทีป่ลอดภัย รวมทั้งความช่วยเหลือประชากรที่
ได้รับผลกระทบ 

• ทำงานกับผู้นำชุมชนแบบดั้งเดิมและผู้นำทาง
ศาสนาเพ่ือปรับแนวปฏิบัติตามประเพณีหาก
จำเป็น (เช่น การทักทาย พิธีงานศพ การฝังศพ 
ฯลฯ) 

                      :                  (CPMS            18) 
• จัดฝึกอบรมและการสนับสนุนช่วยเหลือให้แก่

ผู้ปฏิบัติงานรายกรณแีละสายด่วนทางโทรศพัทเ์ด็ก
ที่มีอยู่เดิม เกี่ยวกับสถานการณ์ไวรัส COVID-19 
รวมถึง ข้อเท็จจริงพื้นฐาน มายาคติ ผลกระทบต่อ 
ประเด็นที่น่ากังวลเกี่ยวกับการคุ้มครองเด็ก และ
บริการสนับสนุนช่วยเหลือ 

• ทำงานร่วมกับผู้ปฏิบัติงานทางด้านสาธารณสุขเพ่ือ
พัฒนากลยุทธ์ที่จะรวมถึงชายขอบและยากที่จะ -
เข้าถึงเด็ก 

• กำหนดมาตรการบรรเทาความเสี่ยงสำหรับ
ผู้ปฏิบัติงานรายกรณี และวิธีการทางเลือกในการ
ติดตามเด็ก หากไมส่ามารถดำเนินการเยีย่มบ้านได้ 

• ปรับแก้ไขหรือพัฒนาขั้นตอนการปฏิบัติงานที่
เป็นมาตรฐานร่วมกันกับ SOPs กับภาคส่วน
ทางด้านสาธารณสุขและหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อ
สร้างหลักประกันว่าจะมีการคัดกรองและส่งต่อ
เด็กกลุ่มเสี่ยงที่ปลอดภัย 

• พัฒนากลไกเพ่ือประกันว่า ชุมชนจะสามารถ
เผชิญกับข้อจำกัดในการเคลื่อนไหว และยังคง
สามารถเข้าถึงการดูแลเด็กที่ประสบปัญหา
ความรุนแรง ได้อย่างเป็นมิตรต่อเด็ก แบบองค์
รวมอย่างต่อเนื่อง 

• พิจารณาถึงเด็กทีอ่ยู่ในสถานะที่ถูกกีดกันออก
จากสังคมและทำให้พวกเขามีความเสี่ยงมากข้ึน 
(เช่น เด็กไร้อุปการะการเลี้ยงดูจากครอบครัว 
เด็กผู้ลี้ภัย ผู้พลัดถิ่นหรือคนไร้สัญชาติ เด็กท่ี

https://handbook.spherestandards.org/en/cpms/#ch006_005
https://handbook.spherestandards.org/en/cpms/#ch006_006
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• เอ้ือให้เกิดการส่งต่อไปยังหน่วยงานให้บริการที่มี
ความเชี่ยวชาญพิเศษอ่ืน ๆ เช่น บริการป้องกันและ
คุ้มครองเด็กจากความรุนแรงด้วยเหตุทางเพศ

อาศัยและ/หรือทำงานบนท้องถนน เด็กพิการ 
ฯลฯ ) 

                      :                  (CPMS            19 ) 
• พิจารณา ให้การฝึกอบรมและให้คำปรึกษาเป็นพ่ี

เลี้ยงแก่ผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพในพ้ืนที่ในการ
ป้องกันการพลัดพรากจากครอบครัวและการคัด
แยกและส่งต่อเด็กที่เดนิทางโดยลำพังและพลัด
พรากจากผู้ปกครอง (UASC)

• พิจารณากำหนดและจัดฝึกอบรมให้กับคนในชุมชน
ที่อยู่ในสถานะที่สามารถให้การอุปการะเลี้ยงดูเด็ก
UASC ในระหว่างแพร่ไวรัส COVID-19

• เสริมสร้างขีดความสามารถของระบบเพ่ือป้องกัน
การแยกเด็กออกจากครอบครัว การเปิดโอกาสให้
เข้ามามีส่วนร่วมในการสืบหาและคืนเด็กสู่
ครอบครัว รวมทั้งจัดการเลี้ยงดูเด็กโดยใช้ครอบครัว
เป็นฐานสำหรับเด็ก UASC

• พัฒนาการเตรียมการในการเลี้ยงดูเด็กโดยใช้
ครอบครัวเป็นฐานที่ปลอดภัย (เน้นการดูแล
แบบเครือญาติ)

• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเด็กที่ถูกแยกออกจาก
ผู้ปกครองจะมีโอกาสและสามารถสื่อสารกับ
ผู้ปกครองได้อย่างสม่ำเสมอ

• หลีกเลี่ยงการเผยแพร่ข้อมูลที่อาจเป็นการ
สนับสนุนให้ครอบครัวปล่อยปละหรือทอดทิ้ง
ลูกโดยไม่ตั้งใจ

• ทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพ่ือสร้าง
ระบบการลงทะเบียนเพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดการ
แยกจากครอบครัวในระยะยาว และเพ่ืออำนวย
ความสะดวกในการคืนเด็กสู่ครอบครัว

3. แหล่งข้อมูล

Child Protection Area of Responsibility Child 
Protection Resource Menu for COVID-19 

A collection of child protection resources 
related toa COVID-19 response 

Key messages and actions for coronavirus disease 
(COVID-19) prevention and control in schools 

Operational guidance on protecting 
children and schools from COVID-19 

INEE Resource Page on Novel Coronavirus 
(COVID-19) 

A collection of COVID-19 and education in 
emergencies resources 

IASC MHPSS Reference Group’s Briefing Note 
about MHPSS Aspects of COVID-19 

A briefing note about MHPSS aspects of the 
2019 
novel coronavirus (COVID-19) outbreak

https://handbook.spherestandards.org/en/cpms/#ch006_007
https://www.dropbox.com/s/7xp0bmgxl1v4rcn/1.%20COVID19%20CP%20AoR%20Resource%20Menu_Working%20Doc%20March2020.docx?dl=0
https://www.unicef.org/reports/key-messages-and-actions-coronavirus-disease-covid-19-prevention-and-control-schools
https://inee.org/emergencies/novel-coronavirus-covid-19
https://interagencystandingcommittee.org/iasc-reference-group-mental-health-and-psychosocial-support-emergency-settings/briefing-note-about



