
แนวปฏิบัติในการปองกันและคุมครองเด็ก
ในสถานการณการแพรระบาดของโควิด-19 สําหรับ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.)
และอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย (อพม.)

4 ขั้นตอนพิทักษเด็ก

โทร 1422
สายดวน
กรมควบคุมโรค

คูมือและแผนพับแนวปฏิบัติ...



อาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมูบาน (อสม.) 

อาสาสมคัรพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนษุย (อพม.) 

หรอือาสาสมคัรอ่ืนในพ้ืนที ่.... คุณคือ

สถานการณ
การแพรระบาดของโควดิ-19 มผีลตอความสามารถของครอบครวัในการจดัการความเครยีด

และความสามารถในการเลีย้งดเูดก็ โดยกลุมเดก็และครอบครวัทีต่องไดรบัการคุมครองเปนพิเศษ คือ

ภารกิจอาสาสมัครพิทักษเด็ก 

กลุมที ่1 เดก็หรอืผูดแูลเดก็ถกูกักตวัหรอืตดิเช้ือ 

-  มบีทบาทสําคัญในการปกปองคุมครองเดก็ เพราะเปนผูทีรู่จกัสถานการณ

   และคนในพ้ืนทีด่ทีีส่ดุ สอดสอง ดแูล และประเมนิเบือ้งตนวา มเีดก็ในพ้ืนทีไ่ดรบั

   การเล้ียงดทูีไ่มเหมาะสม หรอืถกูใชความรนุแรงหรอืไม 

-  ดาํเนนิการรวมกบัสิง่ทีคุ่ณทาํเปนประจาํอยูแลว ไมวาจะเปนการเย่ียมบาน 

   การสอบถามสารทกุขสขุดบิ การใหขอมลูดานสขุภาพหรอืบรกิารอืน่ ๆ ของรฐั 

-  เพียงแคสงัเกตถงึสถานการณในครวัเรอืนวา เดก็มคีวามเปนอยูทีด่ทีีเ่หมาะสมหรอืไม 

-  กรณทีีพ่บเจอเด็กทีคุ่ณรูสึกกังวลใจ หรอืมคีวามเปนหวง คุณสามารถสงตอ/แจงใหนกัวชิาชีพ 

   เขามาดาํเนนิการเพ่ือประเมนิสถานการณและใหความชวยเหลอืไดตอไป 

“เครอืขายพิทกัษเดก็”

กลุมที ่2 เดก็ทีถ่กูกระทาํความรนุแรง 



ทํางานรวมกับเครือขายภายในพื้นที่ และภายนอกพื้นที่

ขั้นตอนที่ 1 เตรียมตัว

เครือขายองคกร
พัฒนาเอกชน
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ผูนําศาสนา

สภาเด็กและเยาวชน

รพ.สต.

เครือขายเด็กและเยาวชน
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คุมครองเด็ก
เจาหนาที่

คุมครองเด็ก

     
  - สวัสดิการสังคม -

   
  
  
 - 

อง
คก

รพั
ฒ

นา
เอ

กช
น 

-

              - การศึกษ
า -

- กฎหมาย/ความปลอดภัย -           
 - ส

าธา
รณ

สุข

 -



แกไขคานิยม/ความเชื่อที่ไมถูกตอง
โรคโควิด-19
เพ่ือปองกันการตีตรา
และการแปลกแยกภายในชุมชน

ดูแลสภาวะทางจิตสังคม
ของเด็ก/ผูดูแล
รวมถึงการใหขอมลูทีถ่กูตองเก่ียวกบัโควดิ-19
ที่เหมาะสมกับเพศและวัย การดูแลใหผูมีปญหา
สุขภาพจิตไดรับบริการดานจิตเวช
การจัดกิจกรรมสําหรับเดก็ตามวยัเพ่ือสรางกจิวตัร
และลดความเครยีด

การใชความรุนแรงตอเด็ก
เชน รักวัวใหผูก รักลูกใหตี
หรือเด็กเปนสมบัติของครอบครัว

ขั้นตอนที่ 2 ปองกัน ลดปจจัยเสี่ยง



ขั้นตอนที่ 3  ชี้เปา เฝาระวัง

การติดเชื้อโควิด-19
และอาการของโควิด-19

 ประชาสมัพันธ
ชองทางการแจงเหตุ

ใหความรูกับเครอืขาย
ในพ้ืนที ่เกีย่วกับ

การคนหาเดก็กลุมเส่ียง

กรณีการติดเชื้อโควิด-19

โทร 1422

สายดวน
กรมควบคุมโรค

การเลี้ยงดูไมเหมาะสม
และ

การใชความรุนแรงตอเด็ก

กรณีเด็กที่ถูก
กระทําความรุนแรง 

อปท.

โทร 1300
หรือติดตอ บพด.



สงสัยวามีการใชความรุนแรง หรือปลอยปละละเลยเด็ก
ผูดูแลมีการลงโทษเด็กโดยการตีหรือดุดาอยางรุนแรง 
เด็กมีรอยแผลที่นาสงสัย หรือไมสามารถอธิบายได
เด็กมีอาการกระเพาะปสสาวะอักเสบ หรือเจ็บอุงเชิงกราน ซํ้า ๆ
เด็กมีทาทางหวาดกลัวผูดูแล หรือผูใหญคนอื่นในบานเกินความเหมาะสม
เด็กเล็กถูกทิ้งไวลําพังภายในบาน หรืออยูภายใตการดูแลของเด็กดวยกัน
เดก็มปีระวตับิาดเจบ็รนุแรง (จมนํา้/ตกกระแทก/อบุตัเิหตบุนถนน/บรโิภคสารพิษ ฯลฯ) 
สภาวะสุขอนามัยภายในบานไมดี
ประวัติเด็กคนอื่นในบานที่บาดเจ็บสาหัส เสียชีวิต หรือถูกนําไปใชแรงงาน

ปจจัยการพิจารณาความเสี่ยงตอเด็ก มีอะไรบาง ?

ขั้นตอนที่ 4    การชวยเหลือ

กลุมที ่1 เดก็หรอืผูดแูลเดก็ถูกกกัตวัหรอืตดิเช้ือ 

กลุมที่ 2 เด็กที่ถูกกระทําความรุนแรง 

อพม.

อสม.

อปท.



1. รับแจง
2. ประเมิน

3. ขึ้นทะเบียน
4. สืบขอเท็จจริง
5. กําหนดแผน

6. ใหบริการตามแผน
7. ติดตามผล

8. ยุติการบริการ

บพด./พมจ.

ขั้นตอนที่ 4    การชวยเหลือ

1. แจงเจาหนาที่คุมครองเด็ก อปท.
2. ทํางานรวมกับเจาหนาที่คุมครองเด็ก อปท.
และหนวยงานดานสาธารณสุขเพื่อ
        

1. แจงเจาหนาที่คุมครองเด็ก อปท.
2. ทํางานรวมกับหนวยงานดานคุมครองเด็ก
ผาน บพด. และ พมจ.

กระบวนการชวยเหลือ
หนวยงานดานคุมครองเด็ก

โรงพยาบาล

ประสานสงตอเขารบับรกิารทางการแพทย

ตามแนวทางขอตกลงกับหนวยงานดานสาธารณสุข

ตดิตามวา เดก็ทีไ่มถกูกกัตวัมผีูดแูลหรอืไม 

ถาไมม ีจะตองจดัหาผูเลีย้งดทูดแทน 

โดยทาํงานรวมกบั บพด. และ พมจ.

ถาเดก็ตองแยกจากผูดแูล จดัการใหเดก็สามารถรกัษา 

การตดิตอกบัผูดแูลไดสมํา่เสมอ

ประสานสงตอเขารบับรกิารดานคุมครองเดก็

ผาน บพด.และ พมจ. ตามแนวทาง

ขอตกลงระหวางหนวยงานสหวชิาชีพ

ลงเย่ียม ตดิตามดูแลเปนระยะ



คําถามสําหรับพูดคุยกับผูดูแลเด็ก (ในสถานการณโควิด)

สถานการณที่เกิดขึ้นทําใหหลายครอบครัวมีสภาวะความเครียดสูง 
ทานคิดวาการเลี้ยงดูเด็กในขณะนี้สงผลตอความเครียดของทานในระดับใด จาก 0-10 
(0 คือสบาย ๆ และ 10 คือไมสามารถจัดการได)

การกักตัวรวมกันในบาน ทําใหหลายครอบครัวมีเรื่องทะเลาะเบาะแวง 
หรือรูสึกวาเด็ก ๆ พยายามสรางความวุนวาย 
สิ่งเหลานี้เคยเกิดขึ้นในครอบครัวของทานบอยหรือไม จาก 0 - 10
(0 คือไมเคยเกิดขึ้น และ 10 คือเกิดขึ้นตลอดเวลา)

 
(สําหรับถามตัวเอง) เนื่องจากอาสาสมัคร คือคนที่รูจักเด็กและครอบครัว
เปนอยางดี สัญชาตญาณของทานจะบอกไดดีที่สุด 
ทานคิดวาเด็กและครอบครัวมีความเสี่ยงสูงหรือไม 

ขอพึงระวังของอาสาสมัครพิทักษเด็ก

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย กรมกิจการเด็กและเยาวชน 
กองคุมครองเด็กและเยาวชน

โทร 0 2651 6959 โทรสาร 0 2651 6881
www.dcy.go.th

https://www.facebook.com/DepartmentofChildrenandYouth

การรักษาความลับ
ของขอมูลเด็กและครอบครัว

การดูแลความปลอดภัย
ในการลงพื้นที่/เยี่ยมบาน

การเลี้ยงดูทดแทน
โดยเนนใหเด็ก

อยูในสภาพแวดลอมแบบครอบครัว

การคืนเด็ก/ครอบครัว
ที่เปนกลุมเสี่ยงติดเชื้อ สูชุมชน 

โดยไมถูกตีตรา หรือทําใหแปลกแยก

มากกวา 5 มีความเสี่ยงสูง

มากกวา 5 มีความเสี่ยงสูง


