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ในการศึกษาวิจัย ภายใต้โครงการ “พัฒนาชุดสิทธิประโยชน์เพื่อการดูแลเด็กและเยาวชนด้อยโอกาส  
ในกรณีท่ีปัญหามีความซ ้าซ้อน” เพื่อให้ได้มาซึ่งรูปแบบของการช่วยเหลือเด็กและเยาวชนด้อยโอกาส ข้อสรุป
กลุ่มสวัสดิการขั นพื นฐาน ตลอดจนคู่มือและขั นตอนการช่วยเหลือและดูแลเด็กและเยาวชนด้อยโอกาสท่ีมี
ปัญหาซ ้าซ้อน เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ระบบสารสนเทศ บัดนี ได้ส้าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ในการ
ท้าวิจัยแล้ว ทางคณะผู้วิจัย ขอขอบพระคุณ ผู้เกี่ยวข้องท่ีได้ให้ความร่วมมือทั งจากการสัมภาษณ์เชิงลึก 
อภิปรายกลุ่ม และการประชุมเพื่อรับความคิดเห็น โดยมีหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ทั งจากส่วนกลางและภูมิภาค 
อันได้แก่ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ศูนย์ช่วยเหลือสังคม (OSCC) กรมกิจการเด็กและ
เยาวชน บ้านพักเด็กและครอบครัว ศูนย์พึ่งได้ กองก้ากับการสวัสดิภาพเด็กและสตรี  ส้านักงานต้ารวจแห่งชาติ 
กรมสวัสดิภาพและคุ้มครองแรงงาน ส้านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ส้านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน มูลนิธิดวงประทีป มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิ
เด็ก มูลนิธิ Care for children มูลนิธิพระพร กลุ่มเพลินตรัง มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ  มูลนิธิเด็ก 1387 มูลนิธิ
ส่งเสริมพัฒนาบุคคล (เมอร์ซี่) มูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก และทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง ท่ี
ได้มาช่วยให้ข้อมูลและประสานงานการเก็บข้อมูลการวิจัย ตลอดจนแนวทางการด้าเนินงานวิจัยให้กับ
คณะผู้วิจัยจนประสบความส้าเร็จในการวิจัยครั งนี  

 ท้ายสุดคณะผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องท่ีคอยส่งเสริมและสนับสนุนแก่คณะผู้วิจัย
มาโดยตลอด ประโยชน์ใดท่ีพึงมีจากการศึกษาครั งนี ขอมอบแด่ผู้มีพระคุณทุก ๆ ท่าน 
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 จากท่ีเคยด้าเนินการภายใต้โครงการพัฒนาชุดสวัสดิการเพื่อการดูแลเด็กและเยาวชนด้อยโอกาส เมื่อ 
ปี พ.ศ. 2562 ท่ีได้ท้าการรวบรวมชุดสวัสดิการเพื่อการดูแลเด็กและเยาวชนด้อยโอกาส จากทุกหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องในประเทศไทย ได้เอ่ยถึงความส้าคัญของการ “ฝากอนาคต” ไว้ในบทน้าของงานวิจัยฉบับนั น 
งานวิจัยฉบับนี ได้จัดท้าขึ นเป็นภาคต่อของการดูแลอนาคตของพวกเราทุกคน เราจะท้าอย่างไรท่ีจะท้าให้
เด็กไทยทุกคนมีอนาคตท่ีดี เพื่อท่ีประเทศไทยจะมีอนาคตท่ีดีตามไปด้วย เป็นค้าถามท่ีมีค้าตอบได้หลากหลาย 
และหวังว่างานวิจัยครั งนี จะเป็นค้าตอบหนึ่งในค้าถามท่ีส้าคัญนั น งานวิจัยครั งนี มุ่งเน้นไปท่ีการพัฒนาระบบ
และชุดสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือเด็กและเยาวชนด้อยโอกาส งานวิจัยจะเน้นไปท่ีเด็กและเยาวชนด้อยโอกาสท่ีมี
ปัญหาซ ้าซ้อน ท่ีหมายถึงเด็กท่ีมีปัญหาท่ีมากกว่าหนึ่งปัญหาและมีความรุนแรง การช่วยเหลือเด็กและเยาวชน
ด้อยเพื่อให้มีอนาคตท่ีดีในวันหน้าจึงจ้าเป็นต้องด้าเนินการอย่างเป็นระบบ และมีชุดสิทธิประโยชน์ท่ีชัดเจน 
เพื่อให้การดูแลช่วยเหลือเด็กเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ไร้รอยต่อ และมั่นใจได้ถึงการได้รับบริการท่ีเพียงพอและ
เหมาะสม โดยไม่มีอุปสรรคทางด้านทรัพยากรและงบประมาณมากนัก จริงอยู่ว่าการด้าเนินการตามแนว
ทางการช่วยเหลือเด็กให้หลุดพ้นจากปัญหา จนกลับมามีคุณภาพชีวิตท่ีดี อยู่ในสังคมได้อย่างปกติ ปลอดภัย 
และได้รับการศึกษาท่ีเหมาะสม ไม่ได้เป็นงานท่ีท้าได้โดยง่าย สะดวก สบาย รวดเร็ว แต่ในทางตรงกันข้าม ต้อง
ใช้ความอดทน พยายาม ประสบการณ์ในการประสานข้ามหน่วยงาน ความช้านาญในการช่วยเหลือเด็ก และ
การช่วยกันในทีมอย่างเข้มแข็ง เป็นต้น การวิจัยนี จึงได้จัดท้าขึ นเพื่อเป็นแนวทางในการช่วยเหลือเด็กท่ีคาดว่า
จะมีความรุนแรงของปัญหามาก และต้องการการช่วยเหลือท่ีหลากหลาย โดยมีวัตถุประสงค์ของการวิจัย 3 
ประการ ได้แก่ 1) การพัฒนาระบบสวัสดิการขั นพื นฐานในลักษณะของการให้การดูแลเด็กและเยาวชนด้อย
โอกาสในกรณีท่ีปัญหามีความซ ้าซ้อน 2) พัฒนาคู่มือและขั นตอนการช่วยเหลือเด็กและเยาวชนด้อยโอกาสกลุ่ม
ปัญหาซ ้าซ้อน เพื่อให้พร้อมกับการใช้งานในรูปแบบเทคโนโลยีสารสนเทศต่อไป และ 3) จัดท้าข้อเสนอแนะเชิง
นโยบายในการช่วยเหลือ ดูแล และลดความเหล่ือมล ้า ส้าหรับกลุ่มเด็กและเยาวชนยากจนและด้อยโอกาสท่ีมี
ปัญหาซ ้าซ้อน โดยการวิจัยครั งนี เป็นเพียงระยะท่ี 1 ซึ่งจะต้องมีการท้าการทดลองระบบการให้การช่วยเหลือ
ทั งในส่วนของการท้างานในลักษณะการจัดการรายกรณีและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีรองรับ ซึ่งหมาย
รวมถึงการทดลองการลงรหัสตามท่ีงานวิจัยได้เสนอไว้ในการศึกษาระยะนี ด้วย โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่างานวิจัย
ฉบับนี จะส่วนหนึ่งท่ีเป็นก้าวย่างของการให้การช่วยเหลือเด็กและเยาวชนด้อยโอกาสท่ีมีปัญหาซ ้าซ้อน ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ และคุณภาพ อันจะน้าไปสู่ “อนาคต” ของประเทศไทยต่อไป ทั งนี หากผิดพลาดประการใดทาง
คณะผู้จัดท้าขออภัยไว้ ณ ท่ีนี ด้วย 
 
         คณะผู้จัดท้า  
         ธันวาคม 2563 

 



 
ค 

สารบัญ 
 

  หน้า 
 

กิตติกรรมประกาศ ก 
ค าน า ข 
สารบัญ ค 
สารบัญแผนภูมิ ช 
สารบัญตาราง ซ 
สารบัญแผนภาพภาพ ฌ 
  
บทที่ 1 โครงการพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์เพื่อการดูแลเด็กและเยาวชนด้อยโอกาส  

ในกรณีที่ปัญหามีความซ ้าซ้อน 
1 

 1.1 บทน ำ 1 
 1.2 วัตถุประสงค์ของงำนวิจัย 9 
 1.3 ขอบเขตกำรศึกษำ 9 

 
บทที่ 2 ระบบสวัสดิการขั นพื นฐานของการดูแลเด็กและเยาวชนด้อยโอกาส  

ในกรณีที่มีปัญหาซ ้าซ้อนของประเทศไทย 
11 

 2.1 บทน ำ 11 
 2.2 ทบทวนวรรณกรรม 12 
  2.2.1 ศูนย์ช่วยเหลือสังคม (One Stop Crisis Center: OSCC) 12 
  2.2.2 กองคุ้มครองเด็กและเยำวชน กรมกิจกำรเด็กและเยำวชน กรมพัฒนำสังคมและ

ควำมมั่นคงของมนุษย์ 
13 

  2.2.3 ศูนย์พึ่งได้ กระทรวงสำธำรณสุข 19 
  2.2.4 กองก ำกับกำรสวัสดิภำพเด็กและสตรี ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ 26 
       2.2.5 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยำวชน กระทรวงยุติธรรม 29 
       2.2.6 กรมสวัสดิภำพและคุ้มครองแรงงำน กระทรวงแรงงำน  31 
       2.2.7 ส ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษเพื่อกำรดูแลเด็กพิกำร กระทรวงศึกษำธิกำร 39 
       2.2.8 มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก 41 



 

  

ง 

  หน้า 
 

       2.2.9 มูลนิธิดวงประทีป 42 
       2.2.10 มูลนิธิ Care for Children 42 
       2.2.11 มูลนิธิพระพรอุบลรำชธำนี 42 
       2.2.12 เอกสำรงำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 43 
 2.3 ข้อค้นพบในพื้นท่ีเกี่ยวข้องระบบสวัสดิกำรขั้นพื้นฐำนในลักษณะของกำรให้กำรดูแลเด็ก

และเยำวชนด้อยโอกำส ในกรณีท่ีปัญหำมีควำมซ้ ำซ้อน 
49 

 2.4 สรุประบบสวัสดิกำรของประเทศไทย และระบบสวัสดิกำรท่ีพึงประสงค์ 52 
   
บทที่ 3  การศึกษา เด็กและเยาวชนที่มีปัญหาซ ้าซ้อนและการจัดสวัสดิการสังคม 63 
 3.1 บทน ำ 63 
 3.2 กำรด ำเนินกำร : ข้อมูลเด็กและเยำวชนที่มีปัญหำซ้ ำซ้อนและกำรจัดสวัสดิกำรสังคม 

      รำยกรณี 
64 

      3.2.1 วิธีกำรเก็บข้อมูล 64 
      3.2.2 กำรคัดเลือกกรณีศึกษำ 65 
      3.2.3 กำรแบ่งประเภทปัญหำของเด็กและเยำวชนตำมสภำพของกลุ่มปัญหำ 65 
 3.3 สรุปรูปแบบปัญหำเด็กและเยำวชนด้อยโอกำสกรณีท่ีปัญหำมีควำมซ้ ำซ้อน 65 
 กรณีศึกษำท่ี 1 เด็กถูกล่วงละเมิดจำกบิดำ 

กรณีศึกษำท่ี 2 เด็กในกระบวนยุติธรรม ในฐำนผู้กระท ำผิด 
84 
88 

 กรณีศึกษำท่ี 3 เด็กถูกล่วงละเมิดทำงเพศ และต้ังครรภ์ไม่พึงประสงค์ 94 
   
บทที่ 4 การดูแลเด็กและเยาวชนด้อยโอกาสที่มีปัญหาซ ้าซ้อน: กรณีศึกษาจากต่างประเทศ 99 
 4.1 บทน ำ 99 
 4.2 กำรดูแลเด็กและเยำวชนด้อยโอกำสในกรณีท่ีปัญหำมีควำมซ้ ำซ้อนในประเทศต่ำง ๆ 99 
      4.2.1 ประเทศออสเตรเลีย 99 
      4.2.2 ประเทศนิวซีแลนด์ 102 
      4.2.3 สหรำชอำณำจักร  104 
 4.3 กำรจัดกลุ่มข้อมูลเพื่อเป็นพื้นฐำนกำรเบิกจ่ำยสวัสดิกำรสังคมแก่เด็กและเยำวชน 105 
      4.3.1 กำรจัดกลุ่มและบันทึกข้อมูลด้ำนปัญหำสังคม  105 



 
จ 

  หน้า 
 

      4.3.2 กำรจัดกำร และกำรบัญญัติข้อมูล 108 
      4.3.3 ข้อพิจำรณำเพื่อกำรออกแบบกำรจ่ำย 109 
      4.3.4 กำรจัดกำรรำยกรณี (Case Management) 110 
   
บทที่ 5 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการดูแลเด็กและเยาวชนด้อยโอกาส  

ในกรณีที่ปัญหามีความซ ้าซ้อน 
141 

 5.1 บทน ำ 141 
 5.2 กำรทบทวนวรรณกรรม 141 
        5.2.1 ทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง  142 
        5.2.2 ตัวอย่ำงระบบสำรสนเทศท่ีเกี่ยวข้องกับเด็กและเยำวชนในประเทศไทย 150 
        5.2.3 ข้อสรุปปัญหำจำกระบบสำรสนเทศท่ีเกี่ยวข้องกับเด็กและเยำวชน 

               ในประเทศไทย 
157 

        5.2.4 ตัวอย่ำงระบบสำรสนเทศท่ีเกี่ยวข้องกับเด็กและเยำวชนในต่ำงประเทศ  
               (ประเทศออสเตรเลีย และสหรำชอำณำจักร) 

158 

        5.2.5 กำรวิเครำะห์กำรน ำข้อมูลเข้ำระบบสู่อิซี 163 
 5.3 ทำงเลือกของกำรท ำระบบสำรสนเทศ 169 
       5.3.1 กำรพัฒนำระบบอิซีโดยกำรบูรณำกำรข้อมูลด้วยกำรเช่ือมต่อฐำนข้อมูล 

              กับหน่วยงำนอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
170 

       5.3.2 พัฒนำระบบอิซีโดยกำรบูรณำกำรร่วมกับระบบสำรสนเทศ 
              เพื่อควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 

172 

       5.3.3 พัฒนำระบบอิซีในรูปแบบกำรสร้ำงขึ้นมำใหม่ท้ังหมด  173 
       5.3.4 ข้อเปรียบเทียบแนวทำงกำรด ำเนินกำรพัฒนำระบบอิซี 174 
       5.3.5 ฟังก์ชันกำรท ำงำนเบ้ืองต้นในระบบอิซี 175 

 
บทที่ 6  มาตรการทางกฎหมายและนโยบายของไทยในการส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลฯ  177 
 6.1 ควำมเป็นไปได้ทำงกฎหมำยในกำรส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กและเยำวชนฯ 178 
       6.1.1 กำรส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กและเยำวชนซึ่งอำยุไม่เกิน 18 ปี  

              ระหว่ำงหน่วยงำนรัฐกับหน่วยงำนรัฐ 
179 



 

  

ฉ 

  หน้า 
 

       6.1.2 กำรส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กและเยำวชนซึ่งอำยุไม่เกิน 18 ปี  
              ระหว่ำงหน่วยงำนรัฐและองค์กรภำคเอกชน 

182 

       6.1.3 กำรส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กและเยำวชนซึ่งอำยุไม่เกิน 18 ปี  
              ระหว่ำงองค์กรภำคเอกชนกับองค์กรภำคเอกชน 

184 

 6.2 มำตรกำรทำงกฎหมำยซึ่งรับรองและคุ้มครอง ‘หน่วยงำน’ รวมถึง ‘ผู้ปฏิบัติงำน’ 
     ในกำรส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กและเยำวชนฯ 

191 

 6.3 วิเครำะห์ควำมเป็นไปได้ทำงกฎหมำยและนโยบำยของไทยในกำรตั้งผู้จัดกำรรำยกรณี 197 
      6.3.1 กำรตั้งผู้จัดกำรรำยกรณีโดยพิจำรณำจำกหน่วยงำนท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน 197 
      6.3.2 กำรตั้งผู้จัดกำรรำยกรณี โดยต้ังหน่วยงำนใหม่ข้ึนมำรับผิดชอบเป็นกำรเฉพำะ 197 
 6.4 วิเครำะห์ควำมเป็นไปได้ทำงกฎหมำยและนโยบำยของไทยในกำรสร้ำงรูปแบบ 

      กำรส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กและเยำวชนด้อยโอกำสในกรณีปัญหำ 
       ท่ีมีควำมซ้ ำซ้อนฯ 

198 

       6.4.1 กรณีกองทุนเพื่อควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำด ำเนินกำรเอง 198 
       6.4.2 กรณีกองทุนเพื่อควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำให้หน่วยงำนอื่น 

              ท่ีมีหน้ำท่ีรับผิดชอบด ำเนินกำร 
201 

       6.4.3 กรณีกองทุนเพื่อควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำด ำเนินกำรร่วมกับหน่วยงำนอื่น ๆ  
              ท่ีเกี่ยวข้อง 

201 

   
บทที่ 7 บทสรุปและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 207 
   
บรรณานุกรม 209 

 
 
 
 
 
 

 



 
ช 

 
สารบัญแผนภูมิ 

 
  หน้า 
   
แผนภูมิ 1.1 จ ำนวนประชำกรเด็ก (แรกเกิด - 18 ปี) และเด็กด้อยโอกำสทำงกำรศึกษำ ปี พ .ศ. 

2556 -2561 
2 

แผนภูมิ 1.2 สัดส่วนประชำกรเด็ก (แรกเกิด  - 18 ปี) และเด็กด้อยโอกำสทำงกำรศึกษำ ปี พ.ศ. 
2559 - 2561 

3 

แผนภูมิ 1.3 จ ำนวนเด็กนักเรียนออกกลำงคัน ปี พ.ศ. 2556 - 2562 5 
แผนภูมิ 1.4 สถำนกำรณ์ควำมรุนแรงต่อเด็ก และควำมรุนแรงในครอบครัว ปี พ.ศ. 2553 - 2561 6 
แผนภูมิ 4.1 เดนโดแกรมกำรจับคู่กรณีปัญหำเด็กท่ีมีควำมต้องกำรทำงสังคม 109 
แผนภูมิ 4.2 เดนโดแกรมกำรจับคู่กรณีปัญหำเด็กท่ีมีควำมต้องกำรทำงสังคมแบ่งออกเป็น 5 คลัส

เตอร์ 
109 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ค 

สารบัญตาราง 
 

  หน้า 
 

ตาราง 1.1 จ ำนวนเด็กด้อยโอกำสในระบบกำรศึกษำ ปี พ.ศ. 2560 - 2561 4 
ตาราง 1.2 จ ำนวนเด็กและเยำวชนพิกำรในประเทศไทย ประจ ำ พ.ศ. 2563  7 
ตาราง 2.1 ขั้นตอนกำรท ำงำนและในควำมช่วยเหลือของศูนย์พึ่งได้ระดับจังหวัด ระดับชุมชน และ

ระดับโรงพยำบำล 
19 

ตาราง 3.1 ตัวอย่ำงข้อมูลกรณีศึกษำปัญหำเด็กและเยำวชนกรณีท่ีปัญหำมีควำมซ้ ำซ้อน 67 
ตาราง 3.2 ตัวอย่ำงข้อมูลกำรให้ควำมช่วยเหลือและจัดสวัสดิกำรเด็กและเยำวชนด้อยโอกำสกรณี

ท่ีปัญหำมีควำมซ้ ำซ้อน  
68 

ตาราง 3.3 รูปแบบปัญหำส ำหรับเด็กและเยำวชนด้อยโอกำสกรณีท่ีปัญหำมีควำมซ้ ำซ้อน 69 
ตาราง 4.1 จ ำนวนเด็กท่ีได้รับผลกระทบจำกเหตุกำรณ์สึนำมิท่ีประเทศไทย ปี พ.ศ. 2547  139 
ตาราง 5.1 องค์กรไม่แสวงหำผลก ำไร ก ำลังใช้เทคโนโลยีดิจิทัลหลำกหลำยรูปแบบในกำรท ำให้

องค์กรนั้นสำมำรถด ำเนินงำนได้มีประสิทธิภำพ 
149 

ตาราง 5.2 ผู้รับบริกำรได้รับประโยชน์อะไรจำกกำรบริกำรทำงเทคโนโลยีสำรสนเทศ 159 
ตาราง 5.3 ควำมเห็นของผู้ดูแล และผู้รับบริกำร ต่อบริกำรจำกรัฐบำล 160 
ตาราง 5.4 เปรียบเทียบข้อดีข้อเสียในกำรพัฒนำระบบท้ัง 3 แนวทำง  175 
ตาราง 6.1 ตำรำงสรุปกำรส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กอำยุ 0 -18 ปี เพื่อกำรป้องกันคุ้มครอง

และพัฒนำกำรเข้ำถึงสิทธิขั้นพื้นฐำนและสวัสดิกำรของรัฐ  
190 

 
 

 
 
 



 
ค 

สารบัญแผนภาพ 
 

  หน้า 
 

แผนภาพ 2.1 กระบวนงำนของบ้ำนพักเด็กและครอบครัว 14 
แผนภาพ 2.2 กระบวนกำรให้บริกำรของบ้ำนพักเด็กและครอบครัว 15 
แผนภาพ 2.3 กระบวนกำรสงเครำะห์เด็ก 16 
แผนภาพ 2.4 กระบวนกำรกำรคุ้มครองสวัสดิภำพเด็กกรณีเด็กถูกทำรุณกรรมและ 

เด็กท่ีจ ำเป็นต้องได้รับกำรคุ้มครองสวัสดิภำพ 
17 

แผนภาพ 2.5 ขั้นตอนกำรช่วยเหลือกรณีกำรใช้ควำมรุนแรงต่อเด็ก สตรี ผู้สูงอำยุ คนพิกำรและ
บุคคลในครอบครัว 

21 

แผนภาพ 2.6 กำรให้บริกำรศูนย์ท่ีพึ่งได้ระดับจังหวัด 22 
แผนภาพ 2.7 แนวทำงเวชปฏิบัติกำรช่วยเหลือเด็กท่ีถูกทำรุณกรรมในระดับโรงพยำบำล 23 
แผนภาพ 2.8 ขั้นตอนกำรดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยท่ีถูกกระท ำรุนแรงทำงร่ำงกำย/จิตใจ/เพศของ

โรงพยำบำล 
24 

แผนภาพ 2.9 แนวทำงเวชปฏิบัติกำรช่วยเหลือเด็กท่ีถูกทำรุณกรรมในระดับโรงพยำบำล 25 
แผนภาพ 2.10 ขั้นตอนกำรช่วยเหลือเด็กด้อยโอกำสของส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติร่วมกับสหสำขำ

วิชำชีพ 
28 

แผนภาพ 2.11 แนวทำงกำรปฏิบัติงำนสังคมสงเครำะห์ในสถำนพินิจและคุ้มครองเด็กและเยำวชน 30 
แผนภาพ 2.12 แนวทำงกำรช่วยเหลือแรงงำนเด็ก ท่ีอยู่ในปัญหำกำรใช้แรงงำนเด็กในรูปแบบท่ี

เลวร้ำยท่ีสุดแบบ ก. 
38 

แผนภาพ 2.13 ระบบกำรดูแลช่วยเหลือเด็กด้อยโอกำส และเด็กท่ีมีควำมพิกำร  40 
แผนภาพ 2.14 กระบวนกำรคุ้มครองเด็กท่ีถูกทำรุณกรรม 42 
แผนภาพ 2.15 รูปแบบกำรบริหำรจัดกำรรำยกรณีในชุมชนของประเทศไทย  49 
แผนภาพ 2.16 รูปแบบกำรดูแลเด็กและเยำวชนด้อยโอกำสในกรณีท่ีปัญหำมีควำมซ้ ำซ้อน, 

คณะผู้วิจัย 
61 

แผนภาพ 3.1 กำรวิเครำะห์ปัญหำ และกระบวนกำรให้ควำมช่วยเหลือ ของกรณีศึกษำ 
เด็กถูกล่วงละเมิดจำกบิดำ 

87 

แผนภาพ 3.2 กำรวิเครำะห์ปัญหำ และกระบวนกำรให้ควำมช่วยเหลือ ของกรณีศึกษำ เด็กท่ีมี
ปัญหำยำเสพติด 

92 



 

  

ง 

  หน้า 
 

แผนภาพ 3.3 กำรวิเครำะห์ปัญหำ และกระบวนกำรให้ควำมช่วยเหลือของกรณีศึกษำ  
เด็กถูกล่วงละเมิดทำงเพศ และต้ังครรภ์ไม่พึงประสงค์ 

96 

แผนภาพ 3.4 กำรวิเครำะห์ปัญหำ และกระบวนกำรให้ควำมช่วยเหลือ ของกรณีศึกษำ  
เด็กถูกล่วงละเมิดทำงเพศ 

97 

แผนภาพ 3.5 กำรวิเครำะห์ปัญหำ และกระบวนกำรให้ควำมช่วยเหลือ ของกรณีศึกษำ  
เด็กถูกล่วงละเมิดทำงเพศ: ครอบครัวห่ำงเหิน และแม่วัยใส 

98 

แผนภาพ 4.1 กระบวนกำรคุ้มครองเด็กในประเทศออสเตรเลีย 100 
แผนภาพ 4.2 กำรจัดกำรข้อมูลของเด็กในระบบบัตรสีฟ้ำ 101 
แผนภาพ 4.3 ตัวชี้วัดระบบบัตรสีฟ้ำ 102 
แผนภาพ 4.4 แนวคิดมิติกำรคุ้มครองเด็กในออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ 103 
แผนภาพ 4.5 กระบวนกำรช่วยเหลือคุ้มครองเด็กในประเทศนิวซีแลนด์ 104 
แผนภาพ 4.6 โมเดลของ Reid แสดงกระบวนกำรขั้นตอนจัดกำรรำยกรณีแบบให้งำนเป็น

ศูนย์กลำง 
114 

แผนภาพ 4.7 กระบวนกำรวำงแผนจัดกิจกรรมรำยกรณีในบริบทเมืองแอตแลนต้ำ  
ประเทศสหรัฐอเมริกำ 

128 

แผนภาพ 4.8 ทักษะท่ีผู้จัดกำรรำยกรณีในบริบทเมืองแอตแลนต้ำ ประเทศสหรัฐอเมริกำ 129 
แผนภาพ 4.9 กรอบกำรท ำงำนในกำรจัดกำรรำยกรณีจำก องค์กำรทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชำชำติ 

(UNICEF) 
137 

แผนภาพ 4.10 สถำนะควำมร่วมมือของประเทศไทยต่อเครื่องมือระหว่ำงประเทศ 138 
แผนภาพ 5.1 Linkage Center 157 
แผนภาพ 5.2 ตัวอย่ำงของ Text Field 163 
แผนภาพ 5.3 ตัวอย่ำง Text Area 164 
แผนภาพ 5.4 ตัวอย่ำงและองค์ประกอบของ Select box 164 
แผนภาพ 5.5 ตัวอย่ำงและองค์ประกอบของ Check box 165 
แผนภาพ 5.6 ตัวอย่ำงและองค์ประกอบของ Radio button 166 
แผนภาพ 5.7 ตัวอย่ำงของ button  166 
แผนภาพ 5.8 ตัวอย่ำงกำรท ำงำนของ OCR 167 
แผนภาพ 5.9 ตัวอย่ำงกำรท ำงำนของ HCR 168 



 
จ 

  หน้า 
 

แผนภาพ 5.10 สถำปัตยกรรมระบบอิซีส ำหรับกำรบูรณำกำรข้อมูล 171 
แผนภาพ 5.11 สถำปัตยกรรมระบบอิซีโดยกำรบูรณำระบบสำรสนเทศเพื่อควำมเสมอภำค 

ทำงกำรศึกษำ 
172 

แผนภาพ 5.12 สถำปัตยกรรมระบบอิซีส ำหรับกำรสร้ำงฐำนข้อมูลใหม่ท้ังหมด 173 
แผนภาพ 6.1 ภำพกำรส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลใน 3 รูปแบบ 205 

 
 



 
1 

บทที่ 1 
โครงการพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์เพื่อการดูแลเด็กและเยาวชนด้อยโอกาส  

ในกรณีที่ปัญหามีความซ ้าซ้อน 
 
1.1 บทน้า 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี มีการแบ่งยุทธศาสตร์ ออกเป็น 6 ด้าน โดยด้านท่ีส าคัญมากท่ีสุดสองในหกด้าน 
คือ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ และยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาค
และเท่าเทียมกันทางสังคม ทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยขับเคล่ือนส าคัญในการยกระดับการพัฒนาประเทศใน
ทุกมิติไปสู่เป้าหมายการเป็นประเทศพัฒนาท่ีขับเคล่ือนโดยภูมิปัญญาและนวัตกรรมในอีก  20 ปีข้างหน้า  
โดยมิติทางด้านเด็กและเยาวชนมีความส าคัญในการขับเคล่ือนประเทศได้ การวางรากฐานยุทธศาสตร์การ
พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์เป็นยุทธศาสตร์ท่ีมีความเกี่ยวข้องกับการพัฒนาการของเด็กและเยาวชน  
ต้ังแต่การปรับเปล่ียนค่านิยมและวัฒนธรรม การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมผ่านการเล้ียงดูในครอบครัว 
มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต และมุ่งพัฒนาคนเชิงคุณภาพในทุกช่วงวัย ต้ังแต่ช่วงการตั้งครรภ์ 
วัยเรียน วัยรุ่น นักศึกษา วัยแรงงาน และวัยผู้สูงอายุ เพื่อสร้างทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีศักยภาพ มีทักษะความรู้ 
และความสามารถในการด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า มีการสนับสนุนบทบาทของชุมชนและองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ในการเข้ามาเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว โดยเฉพาะกลุ่มครอบครัวเปราะบาง  เช่น การมี
ระบบพี่เล้ียงชุมชน มาตรการสนับสนุนการบริบาลและพัฒนาเด็ก การปฏิรูปส่ือให้มีบทบาทในเชิงสร้างสรรค์
ในการให้ความรู้ต่อการพัฒนาครอบครัว เช่น การวางแผนชีวิต การป้องกันการท้องไม่พร้อม การเล้ียงดู การ
ลดความรุนแรงในครอบครัว บทบาทของสมาชิกในครอบครัว ในส่วนของยุทธศาสตร์ท่ี 4 ยุทธศาสตร์การสร้าง
โอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ท่ีเน้นไปท่ีกลุ่มรายได้ต่ าสุดและผู้ด้อยโอกาสท่ีต้องการพัฒนาศักยภาพ
และโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร ให้ได้มีหลักประกันทางเศรษฐกิจและสังคม ได้รับปัจจัยพื้นฐานในการด ารง
ชีพอย่างพอเพียง โดยส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์การสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมให้คนทุกกลุ่มใน
สังคม คือ การสร้างหลักประกันทางสังคมท่ีครอบคลุมและเหมาะสมกับคนทุกช่วงวัยและทุกกลุ่ม ซึ่งรวมถึง
การสร้างหลักประกันโอกาสทางการศึกษา  

กอปรกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ให้จัดต้ังกองทุนเพื่อใช้ในการช่วยเหลือผู้ขาด
แคลนทุนทรัพย์ เพื่อลดความเหล่ือมล้ าในการศึกษาและเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู 
จึงมี พระราชบัญญัติกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. 2561 (ส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชน
ด้อยโอกาส) โดยในมาตรา 3 บัญญัติว่า ความเสมอภาคทางการศึกษา หมายถึง การท่ีประชาชนมีสิทธิท่ีจะ
ได้รับและเข้าถึงการศึกษาและพัฒนาอย่างเสมอภาคและท่ัวถึง โดยให้ความช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ลด
ความเหล่ือมล้ าในการศึกษา รวมทั้งเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู และมาตรา 5 ให้จัดต้ัง
กองทุนขึ้นกองทุนหนึ่ง เรียกว่า “กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา” วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเสมอ
ภาคทางการศึกษา รวมท้ังมีวัตถุประสงค์เพื่อ ส่งเสริม สนับสนุน และให้ความช่วยเหลือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน หรือภาคประชาสังคม เพื่อให้เด็ก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กปฐมวัย ได้รับการ
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พัฒนาท้ังทางด้านร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาท่ีเหมาะสมกับวัย ให้ความช่วยเหลือ 
ส่งเสริม พัฒนา และสนับสนุนเงินและค่าใช้จ่ายให้แก่เด็กและเยาวชน ซึ่งขาดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาส 
และผู้ด้อยโอกาส จนส าเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐาน เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพค รูให้มี
ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน และส่งเสริมสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์
และผู้ด้อยโอกาส ให้ได้รับการศึกษาหรือพัฒนา เพื่อให้มีความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพตามความ
ถนัดและมีศักยภาพท่ีจะพึ่งพาตนเองในการด ารงชีวิตได้ เป็นต้น (พระราชบัญญัติเพื่อความเสมอภาคทาง
การศึกษา พ.ศ. 2561) 

ข้อมูลจากส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานแสดงให้เห็นว่า แม้ว่าเด็กด้อยโอกาสท่ีอยู่ในระบบ
การศึกษา จะมีจ านวนลดลงต้ังแต่ปี พ.ศ. 2556 – 2561 ตามจ านวนประชากรเด็ก (แรกเกิด – 18 ปี) ท่ีลดลง 
[4],[5] แต่หากพิจารณาเทียบเป็นสัดส่วนเด็กด้อยโอกาสในระบบการศึกษาต่อจ านวนประชากรเด็ก กลับพบว่ามี
สัดส่วนท่ีเพิ่มขึ้นในช่วงสามปีท่ีผ่านมา และจากการคาดประมาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ. 2553 - 
2583 ของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พบว่ามีการเปล่ียนแปลงโครงสร้าง
ประชากร ตามกลุ่มอายุท่ีส าคัญคือ ประชากรวัยเด็ก (อายุ 0 - 14 ปี) และประชากรวัยแรงงาน (อายุ 15 - 59 
ปี) มีจ านวน และสัดส่วนลดลง ขณะท่ีประชากรสูงอายุ (อายุ 60 ปีขึ้นไป) มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
ส่งผลให้อัตราพึ่งพิง วัยสูงอายุเพิ่มขึ้น นั่นคือคนวัยแรงงานจะต้องรับภาระดูแลผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น[6] ดังนั้นจะ
เห็นว่า โอกาสท่ีประชากรเด็ก (แรกเกิด – 18 ปี) จะเป็นความหวังในอนาคต กลับมีแนวโน้มท่ีจะเป็นเด็กด้อย
โอกาสทางการศึกษาท่ีมากขึ้น   
 

 

 
ที่มา:  [4] สถิติด้านการศึกษา, ส านักงานสถิติแห่งชาติ http://164.115.22.198/statv3/list.php?id_branch=3  

[5] ระบบสถิติทางการทะเบียน, กระทรวงมหาดไทย 
https://stat.bora.dopa.go.th/stat/statnew/statINTERNET/#/FilterPageAge (สืบค้นวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2562) 

 

2556 2557 2558 2559 2560 2561

ประชากรเด็ก
(แรกเกิด-18ปี)

15,640,576 15,363,446 15,069,430 14,798,295 14,567,392 14,398,190

เด็กด้อยโอกาส 4,892,063 4,880,793 4,802,767 3,702,319 3,701,223 3,659,258
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 แผนภูมิ 1.1 จ านวนประชากรเด็ก (แรกเกิด – 18 ปี) และเด็กด้อยโอกาสทางการศึกษา ปี พ.ศ. 2556-2561 

http://164.115.22.198/statv3/list.php?id_branch=3
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แผนภูมิ 1.2 สัดส่วนประชากรเด็ก (แรกเกิด – 18 ปี) และเด็กด้อยโอกาสทางการศึกษา ปี พ.ศ. 2559 - 2561 

 
ที่มา: จากการค านวณของคณะผู้วิจัย โดยใช้ข้อมูลจากสถิติด้านการศึกษา ส านักงานสถิติแห่งชาติ และระบบสถิติทางการ
ทะเบียน กระทรวงมหาดไทย ปี พ.ศ. 2559 – 2561 

 
 ส าหรับการจ าแนกความด้อยโอกาส ส านักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน 
(สสค.) ร่วมกับองค์กรภาคีและผู้ทรงคุณวุฒิท่ีท างานเรื่องเด็กด้อยโอกาส ได้จัดประเภทของความด้อยโอกาส 
ออกเป็น 4 กลุ่มใหญ่ ๆ ตามลักษณะปัญหาตามสภาพปัญหา สาเหตุและแนวทางช่วยเหลือท่ีแตกต่างกันไปใน
เด็กแต่ละประเภท ดังนี้ 1. กลุ่มเปราะบางทางเศรษฐกิจ ได้แก่ เด็กยากจน เด็กท่ีอยู่ในครอบครัวใช้แรงงาน
หรือรับจ้าง ตลอดจนเด็กท่ีอาศัยอยู่พื้นท่ีห่างไกลทุรกันดาร 2. กลุ่มพิการและกลุ่มท่ีมีความต้องการพิเศษด้าน
การเรียนรู้ ได้แก่ เด็กพิการขาดโอกาส และเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษด้านการเรียนรู้  3. กลุ่มเปราะบางทาง
สังคม ได้แก่ เด็กก าพร้า เด็กท่ีใช้สารเสพติด แม่วัยรุ่น และเด็กสถานพินิจ เป็นต้น และ 4. กลุ่มปัญหาเฉพาะ ท่ี
ต้องอาศัยกระบวนการทางกฎหมายเข้าช่วย เช่น เด็กท่ีได้รับเช้ือ HIV เด็กท่ีค้าประเวณีหรือถูกบังคับใช้แรงงาน 
เด็กไร้สัญชาติ และเด็กด้อยโอกาสในจังหวัดชายแดนภาคใต้ [7] 

ซึ่งจากข้อมูลของส านักงานนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พบว่า ในปี พ.ศ. 2561 เด็กด้อยโอกาสในระบบการศึกษาท่ีพบส่วนใหญ่เป็นเด็กยากจนมากท่ีสุด 
จ านวน 3,628,741 คน คิดเป็นร้อยละ 99.17 รองลงมาเป็นเด็กก าพร้า จ านวน 15,173 คน คิดเป็นร้อยละ 
0.41 และน้อยท่ีสุดเป็นเด็กท่ีอยู่ในธุรกิจทางเพศ จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 0.001 (ตาราง 1.1) [4]  
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   ตาราง 1.1 จ านวนเด็กด้อยโอกาสในระบบการศึกษา ปี พ.ศ. 2560 - 2561 
ประเภทความด้อยโอกาส ปี 2560 ปี 2561 

เด็กยากจน 3,660,764  3,628,741 
ก าพร้า 17,898 15,173 
ชนกลุ่มน้อย 11,131 7,313 
เด็กถูกทอดท้ิง 5,602 3,152 
ท างานรับผิดชอบตนเอง และครอบครัว 3,368 2,910 
เด็กท่ีถูกท าร้ายทารุณ 610 621 
เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน 500 257 
เด็กท่ีมีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด 466 309 
เด็กเร่ร่อน 292 287 
ผลกระทบจากโรคเอดส์ 282 180 
เด็กในสถานพินิจ 270 256 
เด็กอยู่ในธุรกิจทางเพศ 33 22 
อื่น ๆ 7 37 

รวม 3,701,223 3,659,258 
   ที่มา: ส านักงานนโยบายและแผนการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ส านักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 
 จากข้อมูลข้างต้น จะเห็นได้ว่า เด็กด้อยโอกาสในระบบการศึกษาเกือบท้ังหมด เป็นเด็กยากจน  ซึ่ง
ส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และส านักส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้ ไม่ได้นิ่งนอนใจใน
การแก้ไขปัญหานี้ จึงได้ด าเนินโครงการ “พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อหลักประกันโอกาสทางการเรียนรู้” 
ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2559 โดยเป็นการออกแบบเครื่องมือ และปรับปรุงเกณฑ์การคัดกรองเด็กยากจนผ่านระบบ
สารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการคัดกรองเด็กยากจนเป็นรายบุคคล (Data Management Center หรือ DMC) 
เพื่อค้นหา และช่วยให้นักเรียนท่ียากจนและด้อยโอกาสได้รับการจัดสรรงบประมาณการช่วยเหลือจากภาครัฐ
อย่างต่อเนื่อง พร้อมน าข้อมูลท่ีได้รับกลับมาบูรณาการ ร่วมดูแลติดตามช่วยเหลือสนับสนุนเด็กด้อยโอกาส 
และต่อยอดจนน าไปสู่การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา ซึ่งพบว่า เมื่อใช้ระบบสารสนเทศคัดกรอง DMC แบบ
ใหม่ จ านวนเด็กยากจนลดลงกว่าครึ่ง [8]  

แม้ว่าเด็กและเยาวชนด้อยโอกาสส่วนใหญ่จะยังอยู่ในระบบการศึกษา แต่ก็มีโอกาสสูงท่ีจะกลายเป็น
กลุ่มเส่ียงต่อการออกกลางคัน เนื่องจากความจ าเป็นของครอบครัว[7] จากแผนภูมิ 1.3 แสดงให้เห็นถึงจ านวน
ของนักเรียนออกกลางคัน (ระดับช้ันอนุบาล 1 - มัธยมศึกษาปีท่ี 6) ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2556 – 2562 มีแนวโน้มท่ี
ลดลง (อันเนื่องมาจากจ านวนนักเรียนท่ีลดลง) ท้ังนี้มีเพียงปี พ.ศ. 2561 เท่านั้น ท่ีมีจ านวนนักเรียนออก
กลางคันท่ีเพิ่มขึ้น สาเหตุส่วนใหญ่ มาจากการอพยพตามผู้ปกครอง จ านวน 2,536 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 
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26.13 รองลงมาคือ มีปัญหาในการปรับตัว จ านวน 2,227 คน (ร้อยละ 22.95) หาเล้ียงครอบครัว จ านวน 
1,792 คน (ร้อยละ 18.46) มีปัญหาครอบครัว จ านวน 1,737 คน (ร้อยละ 17.90) ตามล าดับ เป็นต้น [9] เพื่อ
ป้องกันการออกกลางคัน เด็กและเยาวชนด้อยโอกาสจึงต้องการท้ังการสนับสนุนด้านโอกาสทางการศึกษาท่ีมี
คุณภาพ ต้ังแต่ช้ันปฐมวัยจนถึงช้ันสูงสุดตามศักยภาพ ตลอดจนการช่วยเหลือสงเคราะห์ครอบครัวให้มี
ปัจจัยพื้นฐานในการด ารงชีวิตท่ีพอเพียง อันจะส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพหรือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของเด็ก
กลุ่มนี้โดยตรง [7] 

 
แผนภูมิ 1.3 จ านวนเด็กนักเรียนออกกลางคัน ปี พ.ศ. 2556 - 2562 

 
       ที่มา: กลุ่มสารสนเทศ ส านักงานนโยบายและแผนงานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน 
       พ้ืนฐาน (สพฐ.) https://www.bopp-obec.info/home/ (สืบค้นเมื่อ 23 ธันวาคม 2563) 

 
ในส่วนของความรุนแรงต่อเด็ก และความรุนแรงในครอบครัวสถานการณ์ยังคงน่าเป็นห่วง ซึ่งจากข้อมูล

ของกรมกิจการเด็กสตรีและสถาบันครอบครัว พบว่า จ านวนเหตุการณ์ความรุนแรงในครอบครัวมีแนวโน้มเพิ่ม
สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องต้ังแต่ปี พ.ศ. 2553 – 2561 จากจ านวน 724 เหตุการณ์ เป็น 1,299 เหตุการณ์ โดยตลอด 
9 ปี มีเหตุการณ์รวมท้ังส้ิน 8,692 เหตุการณ์[10] ข้อมูลจากศูนย์พึ่งได้ โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข พบว่า ปี พ.ศ. 2561 เด็กท่ีถูกกระท าความรุนแรง (0 – ไม่เกิน 20 ปี) จากเหตุการณ์ความรุนแรง
ในครอบครัวมีจ านวน 6,182 ราย ส่วนข้อมูลจากศูนย์ช่วยเหลือสังคม (Social Assistance Center) กระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พบว่าจากผู้ถูกกระท าท่ีขอรับบริการจากศูนย์ฯ จ านวน 1,955 ราย 
เป็นเด็กและเยาวชนจ านวน 911 ราย[11] ท้ังนี้ความรุนแรงท่ีมีผู้ถูกกระท าเป็นเด็กมีแนวโน้มสูงขึ้นในช่วง 10 ปี
ท่ีผ่านมาเฉล่ีย 17%[12]  
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แผนภูมิ 1.4 สถานการณ์ความรุนแรงต่อเด็ก และความรุนแรงในครอบครัว ปี พ.ศ. 2553 – 2561 

 
ที่มา: ระบบฐานข้อมูลระบบฐานข้อมูล ความรุนแรงต่อเด็ก สตรีและความรุนแรงในครอบครัว  
www.violence.in.th, กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

 
รายงานข้อมูลสถานการณ์ด้านความรุนแรงในครอบครัวส าหรับการรายงานตามมาตรา 17 แห่ง

พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระท าด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 ประจ าปี พ.ศ. 2561 

ในด้านปัญหาความรุนแรงทางเพศในไทย มูลนิธิหญิงชายก้าวไกล ได้รวบรวมข่าวจากหนังสือพิมพ์ 13 
ฉบับในป ีพ.ศ. 2560 พบว่ามีข่าวความรุนแรงทางเพศจ านวน 317 ข่าว โดยร้อยละ 60.6 ของเหยื่อผู้ถูกกระท า
เป็นเด็กและเยาวชนอายุ 5 – 20 ปี ส่วนใหญ่เป็นคนรู้จักคุ้นเคยและเป็นบุคคลในครอบครัวกว่าร้อยละ 53 
รองลงมาเป็นคนแปลกหน้า และคนรู้จักผ่านโซเชียล ตามล าดับ ส าหรับอายุของผู้ถูกกระท าความรุนแรงทาง
เพศน้อยสุดคือ 5 ปี ส่วนผู้กระท าความรุนแรงทางเพศ อายุน้อยสุด 12 ปี[13] 

นอกจากนี้ยังมีกลุ่มเด็กพิการท่ีขาดโอกาสทางการศึกษา ซึ่งจากข้อมูลของส านักงานสถิติแห่งชาติ ท่ี
ด าเนินการส ารวจความพิการ พ.ศ. 2560 (ส ารวจทุก 5 ปี: เริ่มปี พ.ศ. 2545, 2550, 2555 และ 2560) พบว่า 
เด็กพิการวัยเรียนอายุ 5-17 ปี จ านวน 1.3 แสนคน มีถึงร้อยละ 37.8 ท่ีปัจจุบันไม่ได้เรียน (รวมเด็กท่ีไม่เคย
เรียนหรือเคยเรียนแต่ปัจจุบันไม่ได้เรียน) [14], [15] ซึ่งเด็กพิการท่ีไม่ได้รับโอกาสทางการศึกษานี้ย่อมหมดโอกาส
ท่ีจะพัฒนาตนเองตามศักยภาพ[7] ส าหรับกลุ่มเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษด้านการเรียนรู้ ซึ่งแยกเป็นเด็กพิการ
ท่ีอยู่ในช่วงอายุ 0 - 5 ปี (ปฐมวัย) ส่วนใหญ่มีความพิการทางสติปัญญาจ านวน 3,769 คน ล าดับถัดมาคือ 
พิการซ้อนจ านวน 3,621 คน และพิการทางการเคล่ือนไหวหรือทางร่างกาย 3,502 คน ตามล าดับ ส่วนเด็ก
ในช่วงอายุ 6 – 14 ปี (วัยเรียน) ส่วนใหญ่มีความพิการทางสติปัญญาเช่นเดียวกันจ านวน 19,889 คน พิการ
ซ้อน 15,790 คน และพิการทางการเคล่ือนไหวหรือทางร่างกาย 13,203 คน ตามล าดับ และกลุ่มเด็กและ
เยาวชนอายุ 15 – 21 ปี มีความบกพร่องทางสติปัญญา 22,955 คน รองลงมาคือ ความบกพร่องทางการ
เคล่ือนไหวหรือทางร่างกายจ านวน 15,722 คน และพิการซ้อน 14,582 คน ตามล าดับ [16]  โดยเด็กกลุ่มนี้มี
เพียงบางส่วนท่ีได้รับการดูแลเรื่องการศึกษาอย่างเหมาะสมถูกต้องตามหลักวิชาการในสถานศึกษาท่ีมีความ
พร้อม มีครูท่ีฝึกหัดมาด้านการศึกษาพิเศษ (Special Education) ซึ่งเด็กท่ีมีโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนา
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ศักยภาพเหล่านี้สามารถเติบโตใช้ชีวิตเป็นปกติได้เหมือนเด็กอื่น ๆ การส่งเสริมให้ครอบครัว ชุมชน และ
สถานศึกษาได้ร่วมกันขยายผลการจัดการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมแก่เด็กเหล่านี้ให้ครอบคลุมเด็กจ านวนมากขึ้นจึง
เป็นเรื่องส าคัญยิ่ง เพื่อให้เด็กกลุ่มนี้ทุกคนพัฒนาตนเองได้ตามศักยภาพและอยู่ร่วมกันในสังคมได้เหมือนเด็ก
ท่ัวไป [7] 
ตาราง 1.2 จ านวนเด็กและเยาวชนพิการในประเทศไทย ประจ าปี พ.ศ. 2563 

ประเภทความพิการ 
ปฐมวัย 

(อายุ 0-5 ปี) 
วัยเรียน 

(อายุ 6-14 ปี) 
วัยรุ่น 

(อายุ 15-21 ปี) 
ทางการเห็น 339 1,929 3,017 
ทางการได้ยินหรือส่ือความหมาย 1,016 5,155 6,069 
ทางการเคล่ือนไหวหรือทางร่างกาย 3,502 13,203 15,722 
ทางจิตใจหรือพฤติกรรม 60 702 1,362 
ทางสติปัญญา 3,769 19,889 22,955 
ทางการเรียนรู้ 62 4,442 4,240 
ทางออสทิสติก 1,240 7,491 3,836 
พิการซ้อน 3,621 15,790 14,582 
ไม่ระบุประเภทความพิการ 2 27 144 

รวม 13,611 68,628 71,927 
ที่มา: รายงานข้อมูลสถานการณ์ด้านคนพิการในประเทศไทย, กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พม.) 
หมายเหตุ: ข้อมูลอัพเดต ณ วันที ่6 ตุลาคม 2563, สืบค้นเมื่อ 23 ธันวาคม 2563 

ส าหรับเด็กกลุ่มเปราะบางทางสังคม ในส่วนของเด็กในสถานพินิจ จากข้อมูลการรายงานสถิติคดี 
ประจ าปี พ.ศ. 2562 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน พบว่า เด็กและเยาวชนท่ีถูกด าเนินคดีโดยสถาน
พินิจฯ ส่วนใหญ่มีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดเกินกว่าครึ่ง (จ านวน 10,634 คดี คิดเป็นร้อยละ 51.02) 
รองลงมาเป็นความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ จ านวน 2,948 คดี (ร้อยละ 14.15) ความผิดอื่น ๆ จ านวน 2,695 คดี 
(ร้อยละ 12.93) เป็นต้น[17] ท้ังนี้ปัญหาหลักของเด็กกลุ่มนี้ คือการถูกปฏิเสธจากสังคม เมื่อได้รับการปล่อยตัว 
ปัญหาการกลับเข้าสู่ระบบการศึกษาและน าไปสู่ปัญหาการกระท าผิดซ้ าในท่ีสุด ซึ่งจากตัวเลขของกรมพินิจและ
คุ้มครองเด็ก มีเด็กได้รับการปล่อยตัวและกระท าผิดซ้ าภายใน 1 ปี สูงถึงราวร้อยละ 20 – 25 [7] 

ส าหรับเด็กนอกระบบการศึกษา ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
(กศน.) ได้มีการส ารวจข้อมูลตามโครงการแก้ปัญหาประชากรวัยเรียนท่ีอยู่นอกระบบการศึกษา ปี พ.ศ. 2561 
โดยมีเป้าหมายน าประชากรวัยเรียนอายุระหว่าง 3 - 18 ปี เข้าสู่ระบบการศึกษา จากการส ารวจพบว่าเด็กท่ีอยู่
นอกระบบการศึกษาท้ังส้ิน 177,377 คน เป็นเด็กปกติท่ีไม่ได้เรียน 95,473 คน, เด็กท่ีออกกลางคัน 81,904 
คน และเด็กพิการ 24,331 คน[18] และสถิติเด็กข้ามชาติท่ีอยู่ในประเทศไทยท่ีมีมากถึง 3 ล้านคน โดยเด็กท่ีน่า
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เป็นห่วงมากท่ีสุดคือ เด็กพม่าท่ีเกิดในประเทศไทย และเด็กท่ีย้ายตามครอบครัวมาเพื่อประกอบอาชีพ โดย พบ
ตัวเลขมากกว่า 1 ล้านคนท่ีไม่ได้เข้าสู่ระบบการศึกษา[19]  

ปัจจุบัน ประเทศไทยมีการจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ส าหรับประชาชนไทย ตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ท่ีได้ก าหนดไว้ในมาตรา 54 รัฐต้องด าเนินการให้เด็กทุกคน
ได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ต้ังแต่ก่อนวัยเรียน จนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพ โดยไม่เก็บ
ค่าใช้จ่าย มาตรา 55 รัฐต้องด าเนินการให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณสุขท่ีมีประสิทธิภาพอย่างท่ัวถึง 
เสริมสร้างให้ประชาชนมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค  และส่งเสริมและ
สนับสนุนให้มีการพัฒนาภูมิปัญญาด้านแพทย์แผนไทยให้เกิดประโยชน์สูงสุด มาตรา 56 รัฐต้องจัดหรือ
ด าเนินการให้มีสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานท่ีจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตของประชาชนอย่างท่ัวถึงตามหลักการพัฒนา
อย่างยั่งยืน หน่วยงานต่าง ๆ  และ มาตรา 71 รัฐพึงให้ความช่วยเหลือเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้
ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส ให้สามารถด ารงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ และคุ้มครองป้องกันมิให้บุคคลดังกล่าวถูกใช้
ความรุนแรงหรือปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม รวมตลอดท้ังให้การบ าบัด ฟื้นฟูและเยียวยาผู้ถูกกระท าการดังกล่าว 
ในการจัดสรรงบประมาณ รัฐพึงค านึงถึงความจ าเป็นและความต้องการท่ีแตกต่างกันของเพศ วัย และสภาพ
ของบุคคล ท้ังนี้ เพื่อความเป็นธรรม โดยหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  

ส าหรับเด็กและเยาวชนด้อยโอกาสนั้นก็มีการจัดสรรสวัสดิการให้ เพื่อส่งเสริมการใช้ชีวิตและการศึกษา
ให้เด็กตามความเหมาะสม โดยเป็นการท างานด้วยกันจากหลายภาคส่วนท้ังจากภาครัฐ เอกชน และองค์กรไม่
แสวงหาก าไร อย่างไรก็ตามปัญหาท่ีส าคัญของประเทศไทย คือ การให้ความช่วยเหลือแก่เด็กและเยาวชนด้อย
โอกาสท่ีมีความซับซ้อน เพราะปัญหาค่อนข้างหลากหลาย ท้ายท่ีสุดจึงน าไปสู่ความด้อยโอกาสในหลายๆด้าน
พร้อมกัน การแก้ไขปัญหาจึงจ าเป็นต้องมีการประสานงาน ส่งต่อ และความร่วมมือร่ วมใจกันท างานอย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งแนวทางการแก้ไขปัญหาท่ียั่งยืนน าไปสู่การท าให้มั่นใจได้ว่าเด็กและเยาวชนจะได้รับโอกาสท่ี
เหมาะสมและเพียงพอนั้น ยังเป็นประเด็นท่ีต้องการการเติมเต็มท้ังในส่วนสวัสดิการท่ีมีอยู่แล้ว และการเพิ่ม
สวัสดิการใหม่ เพื่อปิดช่องว่างของปัญหาเด็กได้อย่างครอบคลุม ตลอดจนด้วยความทับซ้อนของการจัดขุด
สวัสดิการ หรือการวางแผนการช่วยเหลือสนับสนุนเด็กเยาวชนด้อยโอกาสทางการศึกษา ได้อย่างเป็นระบบ 
และต่อเนื่อง จ าเป็นต้องมีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วย การเตรียมข้อมูลท่ีเหมาะสมกับระบบดังกล่าวจึง
จ าเป็นอย่างยิ่ง 

งานวิจัยครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบการให้ความช่วยเหลือเด็กและเยาวชนด้อยโอกาสทาง
การศึกษา โดยเฉพาะในกรณีท่ีมีปัญหาซ้ าซ้อน ท้ังในส่วนของการจัดการ การประสานงาน การส่งต่อ การ
ติดตามและประเมินผล โดยผลลัพธ์ท่ีต้องการคือการพัฒนาเป็นคู่มือการด าเนินงาน ท่ีมีขั้นตอนในการ
ช่วยเหลือเด็กและเยาวชนด้อยโอกาสกลุ่มปัญหาซ้ าซ้อน เพื่อให้พร้อมกับการใช้งานในรูปแบบเทคโนโลยี
สารสนเทศต่อไป  
 
 



 
9 

1.2 วัตถุประสงคข์องงานวิจัย 

1.2.1 พัฒนาระบบสวัสดิการขั้นพื้นฐานในลักษณะของการให้การดูแลเด็กและเยาวชนด้อยโอกาส  
ในกรณีท่ีปัญหามีความซ้ าซ้อน 

1.2.2 พัฒนาคู่มือและขั้นตอนการช่วยเหลือเด็กและเยาวชนด้อยโอกาสกลุ่มปัญหาซ้ าซ้อน เพื่อให ้
พร้อมกับการใช้งานในรูปแบบเทคโนโลยีสารสนเทศต่อไป 

1.2.3 จัดท าข้อเสนอเชิงนโยบายในการช่วยเหลือ ดูแล และลดความเหล่ือมล้ า ส าหรับกลุ่มเด็กและ 
เยาวชนยากจนและด้อยโอกาสท่ีมีปัญหาซ้ าซ้อน 
 
1.3 ขอบเขตการศึกษา 

1.3.1 ระยะเวลาด้าเนินงาน 

ระหว่างวันท่ี 16 กันยายน พ.ศ. 2562 – 15 กันยายน พ.ศ. 2563 โดยการด าเนินการแบ่งเป็นสองระยะ  

1. ระยะแรกเป็นการด าเนินการเพื่อให้เห็นภาพรวมของโครงการท้ังหมด เป็นการศึกษาและวิเคราะห์
ระบบสวัสดิการขั้นพื้นฐานในลักษณะของการให้การดูแลเด็กและเยาวชนด้อยโอกาส ในกรณีท่ีปัญหามีความ
ซ้ าซ้อน ของประเทศไทย และร่างขั้นตอนการช่วยเหลือเด็กและเยาวชนด้อยโอกาสกลุ่มปัญหาซ้ าซ้อน  ใน
ลักษณะของกรณีตัวอย่าง เพื่อน าเสนอให้เห็นภาพรวมของโครงการ 

2. ระยะท่ีสองเป็นการพัฒนาคู่มือและขั้นตอนการช่วยเหลือเด็กและเยาวชนด้อยโอกาสกลุ่มปัญหา
ซ้ าซ้อน เพื่อให้พร้อมกับการใช้งานในรูปแบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และจัดท าข้อเสนอเชิงนโยบายในการ
ช่วยเหลือ ดูแล และลดความเหล่ือมล้ า ส าหรับกลุ่มเด็กและเยาวชนยากจนและด้อยโอกาสท่ีมีปัญหาซ้ าซ้อน
ต่อไป 

1.3.2 ด้านเนื อหา 

ระยะที่ 1  

1. ทบทวนวรรณกรรมในและต่างประเทศท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษาระบบการจัดสวัสดิการขั้นพื้นฐานใน
ลักษณะของการให้การดูแลเด็กและเยาวชนด้อยโอกาสท่ีมีปัญหาซ้ าซ้อน 

2. สัมภาษณ์บุคลากรของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อให้เข้าใจระบบการแก้ปัญหาท่ีมีอยู่เดิมท้ังในทาง
กฎหมาย หลักเกณฑ์การท างานตามแนวปฏิบัติ และการท าจริงในทางปฏิบัติ  

• ศูนย์พึ่งได้ 

• ศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300 

• ศูนย์สวัสดิภาพเด็ก เยาวชน และสตรี ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

• กระทรวงแรงงงาน แรงงานเด็ก  

• หน่วยงานรัฐอื่น ๆ หรือ NGOs  
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• จัดประชุมในทุกภูมิภาค และส่วนกลาง 

3. สรุประบบการจัดสวัสดิการขั้นพื้นฐานในลักษณะของการให้การดูแลเด็กและเยาวชนด้อยโอกาสท่ีมี
ปัญหาซ้ าซ้อนท่ีเหมาะสมกับประเทศไทย  

4. สังเคราะห์ปัญหาเด็กและเยาวชนด้อยโอกาสจากเอกสาร และการส ารวจปัญหาเด็กและเยาวชนด้อย
โอกาสในพื้นท่ีท่ีเป็นตัวแทนของปัญหาท่ีซ้ าซ้อนของเด็กและเยาวชนท่ีด าเนินการโดยนักวิจัยร่วมกับกองทุน
เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา 

5. คัดเลือกกลุ่มปัญหาเพื่อมาสร้างเป็นกรณีตัวอย่างการน าข้อมูลมาใส่รหัส และเตรียมความพร้อมใน
การเข้าสู่ระบบสารสนเทศต่อไป 

ระยะที่ 2 

1. สรุปกลุ่มปัญหาเด็กและเยาวชนด้อยโอกาสในภาพรวมของประเทศ และน าข้อมูลและกลุ่มปัญหามา
ใส่ code เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ระบบสารสนเทศต่อไป 

2. จัดกลุ่มสวัสดิการเพื่อการช่วยเหลือและดูแลเด็กและเยาวชนด้อยโอกาสท่ีมีปัญหาซ้ าซ้อน เพื่อเตรียม
ความพร้อมในการเข้าสู่ระบบสารสนเทศต่อไป 

3. รวบรวมข้อมูลจากระยะท่ีหนึ่ง และข้อมูลจากข้อท่ี 1 และ 2 ในระยะท่ี 2 มาจัดท าคู่มือ เพื่อการ
ช่วยเหลือเด็กและเยาวชนด้อยโอกาสท่ีมีปัญหาซ้ าซ้อน  

4. จัดประชุมภาคีเครือข่ายและเวทีสาธารณะร่วมกับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาในการ
จัดท าข้อเสนอเชิงนโยบายในการช่วยเหลือ ดูแล และลดความเหล่ือมล้ าส าหรับกลุ่มเด็กและเยาวชนด้อย
โอกาสทางการศึกษา โดยเฉพาะกลุ่มท่ีปัญหามีความซ้ าซ้อนเป็นรายกรณี 

1.3.3 กลุ่มประชากรในการศึกษา 

1. ระบบการจัดสวัสดิการขั้นพื้นฐานในลักษณะของการให้การดูแลเด็กและเยาวชนด้อยโอกาสท่ีมี
ปัญหาซ้ าซ้อนอายุแรกเกิด ถึง 18 ปี  

2. ภาคีท่ีเกี่ยวข้องกับการดูแลเด็กและเยาวชนด้อยโอกาสส่วนกลาง เช่น  ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ส านักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษ UNICEF มูลนิธิต่าง ๆ และ องค์กรพัฒนาเอกชน  
เป็นต้น 

3. ภาคีท่ีเกี่ยวข้องกับการดูแลเด็กและเยาวชนด้อยโอกาสระดับพื้นท่ี เช่น ส านักงานศึกษาธิการภาค 
ศึกษาธิการจังหวัด ส านักงานพื้นท่ีประถมศึกษา ส านักเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษ
ส่วนภูมิภาค สภาเด็กและเยาวชน มูลนิธิต่าง ๆ และองค์กรพัฒนาเอกชน เป็นต้น  
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บทที่ 2  
ระบบสวัสดิการขั นพื นฐานของการดูแลเด็กและเยาวชนด้อยโอกาส 

ในกรณีที่มีปัญหาซ ้าซ้อนของประเทศไทย 
 

2.1 บทน้า 

เด็กและเยาวชนด้อยโอกาสเป็นปัญหาส าคัญของประเทศไทย งานศึกษาครั้งนี้มุ่งเน้นไปท่ีแนวทางการ
ช่วยเหลือเด็กและเยาวชนด้อยโอกาสท่ีปัญหามีความซ้ าซ้อน ในปัจจุบันมีหน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชน ได้มี
ความพยายามในการป้องกันแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ท้ังการก าหนดแผนยุทธศาสตร์ป้องกันและ
แก้ไขปัญหา รวมทั้งสวัสดิการขั้นพื้นฐานของการดูแลเด็กและเยาวชนด้อยโอกาส ได้แก่กระทรวงพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงยุติธรรม กระทรวงแรงงาน กระทรวงศึกษาธิการ 
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ และองค์กรเอกชน (NGOs)  

ในบทนี้ได้ท าการทบทวนวรรณกรรมจากแต่ละหน่วยงานท่ีกล่าวไปข้างต้น เพื่อให้ทราบถึงแนวทางการ
ช่วยเหลือเด็กและเยาวชนด้อยโอกาส ท่ีเป็นระบบสวัสดิการท่ีประเทศไทยมีให้แก่เด็กและเยาวชนอยู่แล้ว ไม่ว่า
จะเป็นการให้บริการความช่วยเหลือในแต่ละกรณีปัญหา รวมถึงกรณีท่ีเด็กและเยาวชนเป็นผู้กระท าผิด และ
ผู้ถูกกระท าในแง่ของความรุนแรงในครอบครัว และคดีความต่าง ๆ  การช่วยเหลือของหน่วยงานบริการด้าน
สังคมสงเคราะห์ การบ าบัด ฟื้นฟูและปรับสภาพจิตใจ การคุ้มครองสวัสดิภาพในกระบวนการยุติธรรม การ
อ านวยความสะดวกด้านคดี การจัดการศึกษาโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนท่ียากจน (ซึ่งเป็นกลุ่มปัญหาหลักของ
เด็กและเยาวชนท่ีด้อยโอกาสทางการศึกษา)[4] กลุ่มเด็กพิการและกลุ่มท่ีมีความต้องการพิเศษด้านการเรียนรู้ 
และขั้นตอนการช่วยเหลือต้ังแต่รับแจ้งเหตุ จนยุติการให้บริการ ตลอดจนเครื่องมือในการปฏิบัติงานระดับ
พื้น ท่ี ไ ด้แก่  แบบคัดกรองเพื่อสนับสนุนการเล้ียงดูเด็กตามมาตรฐานขั้นต่ า (Child maltreatment 
surveillance tool : CMST) และแบบประเมินมาตรฐานขั้นต่ าในการเล้ียงดูเด็กแบบช่วงอายุ ได้แก่ อายุ 0-3 
ปี, 3-6 ปี, 6-9 ปี, 9-12 ปี, 12-15 ปี และ15-18 ป ีส าหรับใช้ในการสอดส่องปัจจัยเส่ียงหรือปัจจัยก่ออันตราย
ต่าง ๆ ท่ีส่งอาจผลกระทบต่อเด็ก หรือค้นหาเด็กท่ีต้องการความช่วยเหลือ  เพื่อให้การช่วยเหลือโดยการ
สงเคราะห์ หรือคุ้มครองสวัสดิภาพได้อย่างเหมาะสมและทันท่วงที นอกจากนี้ยังมีการทบทวนวรรณกรรมท่ี
เกี่ยวข้องกับรูปแบบการบริหารจัดการรายกรณีในชุมชนของประเทศไทย ต้ังแต่ระดับชุมชน ระดับจังหวัด ใน
องค์กร/หน่วยงาน และแบบทีมสหวิชาชีพ โดยได้กล่าวถึง ผู้จัดการรายกรณี (case manager) และทีมสห
วิชาชีพ (multidisciplinary) ซึ่งเป็นผู้ท่ีมีส่วนส าคัญในการท าให้เด็กและเยาวชนด้อยโอกาสท่ีปัญหามีความ
ซ้ าซ้อนเข้าสู่ระบบสวัสดิการขั้นพื้นฐานและการช่วยเหลือท่ีตรงตามความต้องการ ความจ าเป็นของเด็กและ
ครอบครัวอย่างท่ัวถึง และมีประสิทธิภาพ ปัญหาท่ีทับซ้อนของเด็กและครอบครัวอาจคล่ีคลายลงได้บ้าง  

นอกเหนือจากการทบทวนวรรณกรรมยังครอบคลุมถึงข้อค้นพบจากการลงพื้นท่ี เกี่ยวกับระบบ
สวัสดิการขั้นพื้นฐานในลักษณะของการให้การดูแลเด็กและเยาวชนด้อยโอกาส ในกรณีท่ีปัญหามีความซ้ าซ้อน 
โดยเป็นการสัมภาษณ์เชิงลึก (In – depth interview) และอภิปรายกลุ่ม (Focus group) จากผู้เกี่ยวข้องท่ีมี
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ส่วนได้ส่วนเสียท้ังในระดับผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติการท่ัวทุกภาคของประเทศไทย จาก 8 หน่วยงานหลักท่ีกล่าว
ไปข้างต้น แล้วน าข้อค้นพบมาวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content analysis) โดยใช้วิธีของ Hatch’s (2002)  โดย
แยกเป็น 7 ประเด็น ได้แก่ รับแจ้งเหตุ การคัดกรองเบ้ืองต้น/ส่งต่อ การประเมินปัญหา/ประเมินความต้องการ 
การวางแผนให้การดูแลเด็ก/ครอบครัว/ชุมชน การให้การดูแล/บริการ การติดตามและประเมินผล และการยุติ
การให้บริการ  

2.2 ทบทวนวรรณกรรม 

 คณะผู้วิจัยได้ด าเนินการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับระบบการช่วยเหลือเด็กและเยาวชนด้อยโอกาส
ในกรณีท่ีปัญหามีความซ้ าซ้อน ในหน่วยงานภาครัฐ องค์กรเอกชน (NGOs) และเอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
ดังนี้ 
 หน่วยงานภาครัฐ 

 1. ศูนย์ช่วยเหลือสังคม (One Stop Crisis Center: OSCC) กระทรวงพัฒนาสังคมฯ 
 2. กองคุ้มครองเด็กและเยาวชน กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงพัฒนาสังคมฯ  
 3. ศูนย์พึ่งได้ กระทรวงสาธารณสุข  
 4. กองก ากับการสวัสดิภาพเด็กและสตรี ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
 5. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม 
 6. กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน 
 7. ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กระทรวงศึกษาธิการ 

 องค์กรเอกชน (NGOs) 

 1. มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก  
 2. มูลนิธิดวงประทีป  
 3. มูลนิธิ Care for Children  
 4. มูลนิธิพระพรอุบลราธานี  

 
2.2.1 ศูนย์ช่วยเหลือสังคม (One Stop Crisis Center: OSCC) 

ปัจจุบันศูนย์ช่วยเหลือสังคม ปฏิบัติงานเพื่อช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายจ านวน 10 กลุ่มได้แก่ ผู้ได้รับความ
รุนแรงในครอบครัว การตั้งครรภ์วัยรุ่น การค้ามนุษย์ ปัญหาผู้ได้รับผลกระทบจากยาเสพติด คนเร่ร่อน ไร้ท่ีพึ่ง 
คนขอทาน เด็กและเยาวชน บุคคลสูญหาย ผู้สูงอายุ และคนพิการ[20] ซึ่งกระบวนการท างาน ดังนี้ 

Front line 1 การรับแจ้งเหตุหรือเบาะแส ผู้ประสบปัญหาหรือผู้พบเหตุสามารถแจ้งได้ใน 4 ช่องทาง 
คือ 1. แจ้งเหตุหรือเบาะแสด้วยตนเองท่ีหน่วยงานของกระทรวงต่าง ๆ 2. แจ้งเหตุหรือเบาะแสผ่านบริการ
ฮอตไลน์  โทร 1300  3. แจ้ง เหตุหรือ เบาะแสผ่านบริการ ผ่านเว็บไซต์ https://1300thailand.m-

https://1300thailand.m-society.go.th/records
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society.go.th/records 4. แจ้งเหตุหรือเบาะแสผ่าน Mobile Application ได้แก่ Line : sac1300news 
และ Facebook : Sac M-Society 

Front line 2 การให้บริการความช่วยเหลือ ท าหน้าท่ีเป็น case manager อ านวยความสะดวก และ
ประสานความร่วมมือของหน่วยงานท้ังภาครัฐและองค์กรเอกชน (NGOs) เพื่อการแสวงหาข้อเท็จจริง ให้
ค าปรึกษา หรือวางแผนให้การช่วยเหลือแก่เด็กและเยาวชนด้อยโอกาส รวมท้ังประสานงานส่งต่อเด็กและ
เยาวชนด้อยโอกาสให้เข้าอยู่ในพื้นท่ีปลอดภัย เช่น บ้านพักเด็กและครอบครัว หรือบ้านญาติ หรือแจ้งประสาน
พนักงานเจ้าหน้าท่ีตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง เช่น พนักงานเจ้าหน้าท่ีตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.
2546 พนักงานเจ้าหน้าท่ีตามพระราชบัญญัติ คุ้มครองผู้ถูกกระท าด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550 
พนักงานเจ้าหน้าท่ีตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 เพื่อเข้าคุ้มครองเด็ก
และเยาวชนตามกฎหมาย 

 
2.2.2 กองคุ้มครองเด็กและเยาวชน กรมกิจการเด็กและเยาวชน กรมพัฒนาสังคมและความม่ันคง

ของมนุษย์ 

มีการจัดสวัสดิการบ้านพักเด็กและครอบครัว และสถานรองรับส าหรับเด็กและเยาวชนด้อยโอกาส ตาม
พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546  พระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้ถูกกระท าความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 และพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามปัญหาการค้า
มนุษย์ พ.ศ. 2551[21]  ซึ่งบุคลากรท่ีปฏิบัติหน้าท่ี นักสังคมสงเคราะห์  นักจิตวิทยา  นักพัฒนาสังคม จะได้รับ
การอบรมหลักสูตรพนักงานเจ้าหน้าท่ีคุ้มครองเด็ก และได้รับการแต่งต้ังให้เป็นพนักงานเจ้าหน้าท่ีตามมาตรา 6 
ซึ่งมีกระบวนการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม ดังแสดงตามแผนภาพ 2.3  และมีกระบวนการ
หลักในการสงเคราะห์เด็ก ดังแสดงตามแผนภาพท่ี 2.4 ในส่วนของการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก ส าหรับการ
จัดบริการจะประกอบด้วย  

1. บริการด้านสังคมสงเคราะห์   
2. การบ าบัด ฟื้นฟู และปรับสภาพจิตใจ  
3. การให้ค าแนะน า ปรึกษาเรื่องท่ีเกี่ยวข้อง   
4. การช่วยเหลือเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน   
5. การมอบส่ิงของเครื่องอุปโภคบริโภค   
6. การอ านวยความสะดวกด้านคดี  
7. การจัดกิจกรรมนันทนาการ   
8. ประเมินสภาพครอบครัว เตรียมความพร้อมเพื่อส่งคืนสู่ครอบครัวและชุมชน   
9. ประสานหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อส่งต่อในการสงเคราะห์และคุ้มครองสวัสดิภาพ   
10. ส่งเสริม สนับสนุน บูรณาการ ร่วมกับทีมสหวิชาชีพ และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลือระยะยาว  
11. ส่งเสริมงานด้านอาสาสมัคร และจิตอาสาในการด าเนินกิจกรรมร่วมกับชุมชน   

https://1300thailand.m-society.go.th/records
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12. การบริการข้อมูล และข่าวสารภารกิจกรมกิจการเด็กและเยาวชน   
13. การให้ความรู้และเผยแพร่กฎหมายเกี่ยวกับเด็ก ซึ่งมีกระบวนการสังคมสงเคราะห์  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพ 2.1  กระบวนงานของบ้านพกัเด็กและครอบครัว[22] 

 

กระบวนงานของบ้านพักเด็กและครอบครัว 

ผู้ใช้บริการ 

WALK IN 

ท าค าร้องขอรับความช่วยเหลือ มีหนังสือน าส่ง 

บุคคล/หน่วยงาน น้าส่ง 

กระบวนการทางสังคมสงเคราะห์  

สอบข้อเท็จจริง ประเมินสภาพปัญหาเบื้องต้น 

จัดท าทะเบียนประวัติ/ถ่ายภาพ/ชั่งน้ าหนัก/วัดส่วนสูง/แจ้งสิทธิ/ตรวจสอบ

ทรัพย์สนิ (ถ้ามี) ประเมินสภาพ กาย จติ สังคม 

ประชุมทีมสหวิชาชีพภายใน บพด. 

การสงเคราะห ์ คุ้มครองสวัสดิภาพ 

CM (นักสังคมสงเคราะห์) จัดท าแผนการช่วยเหลือ ฟื้นฟู และพัฒนารายบุคคล หรือ IDP/ขออนุมัติ

ด าเนินการตามแผนการช่วยเหลือ/ด าเนินการตามแผน 

ประสานส่งต่อ/การประเมินครอบครัว/ 
การขออนุมัติส่งต่อ-ส่งคืนครอบครัว 

 การติดตามประเมินผลยุติการให้บริการ 
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แผนภาพ 2.2 กระบวนการให้บริการของบ้านพักเด็กและครอบครัว[23] 

 
 

 

Case 

WALK IN 

เขียนแบบขอรับการช่วยเหลือ มีหนังสือน าส่ง 

บุคคล/หน่วยงาน น้าส่ง 

คัดกรองสภาพปัญหาเบ้ืองต้น 

ถ่ายภาพ/ช่ังน้ าหนัก/วัดส่วนสูง 

  

แจ้งสิทธิ/ปฐมนิเทศ 

เสนอหัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว รับเข้า 

ตรวจสอบทรัพย์สิน 

แจ้ง Case  Manager (CM) (นกัสงัคมสงเคราะห,์นักจิตวิทยา)  

ติดตามประเมินผล 

ยุติการให้บริการ 

จัดท าแผนการช่วยเหลือ ฟื้นฟู และพัฒนารายบุคคล หรือ Individual Development Plan (IDP) 

ด าเนินการตามแผน 

ประสานงานส่งต่อ 

ไม่มีหนังสือน าส่ง/เขียนแบบ

ขอรับการช่วยเหลือ 
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แผนภาพ 2.3 กระบวนการสงเคราะห์เด็ก[24] 

 
 

การสงเคราะห์เด็ก 

พนกังานเจ้าหน้าทีต่าม ม.6 

การเข้าตรวจค้น/การน าเด็กไปกักตัวไม่เกิน 12 ชั่วโมง/การสืบหาขอ้มูล/สืบเสาะและพินิจ 

การประเมินสภาวะเด็กและครอบครัว/การดูแลรักษา (ม.30,33 ว.2,35) 

การช่วยเหลือและ
สงเคราะห์เด็ก 

ครอบครัวบุญธรรม การมอบเด็กให้อยู่ในการอุปการะของ
บุคคลที่เหมาะสม ไม่เกิน 1 เดือน 

สภาพครอบครัวหรือสิ่งแวดล้อมไม่
เหมาะสมและมีเหตุจ าเป็น 

การใช้มาตรการคุ้มครองสวัสดิภาพ การให้เด็กเข้ารับการสงเคราะห์ การคืนเด็กให้ผู้ปกครอง 

อาจวางข้อก าหนดป้องกันไม่ให้เด็กได้รับการ
เลี้ยงดูโดยมชิอบ 

การเลี ยงดูเด็กโดยมิชอบ 

ว่ากล่าวตักเตือน ท าทัณฑ์บนและวางเงินประกัน 

ผู้ปกครองไม่ให้ความยินยอมหรือไม่อาจให้ความ
ยินยอมได้ (ม.33 ว.2) 

ผู้ปกครองใหค้วามยินยอม 

ปลัดกระทรวง /ผู้ว่าราชการจังหวัด 

ต้องฟังรายงานและความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
สาขาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์และการแพทย์ 

(ม.30 ว.2) 

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพสังคม 

ปลัดกระทรวง/ผู้ว่าราชการจังหวัด 

สั่งให้เด็กเข้ารับการสงเคราะห ์

และก าหนดระยะเวลา (ม.33 ว.2,ว.3) 
สั่งให้เด็กเข้ารับการสงเคราะห ์

และก าหนดระยะเวลา (ม.33 ว.2,ว.3) 

ผู้ปกครองต้องแย้งค าสั่งให้เข้ารับการสงเคราะห์ 
/การก าหนด 

สถานรับเลี้ยงเด็ก/
ครอบครัวอุปถัมภ์ 

สถานแรกรับ สถานสงเคราะห ์ สถานพัฒนาและฟื้นฟู/
สถานที่ทางศาสนา 

เด็กท่ีพึ่งได้รบัการสงเคราะห์ 
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แผนภาพ 2.4 กระบวนการการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กกรณีเด็กถูกทารุณกรรมและเด็กท่ีจ าเป็นต้องได้รับการ
คุ้มครองสวัสดิภาพ[24]

 เมื่อได้รับการแจ้งเหตุ เข้าตรวจค้น/แยกเด็กออกจากครอบครัว/จัดท าบนัทึกแจ้งเหตุที่จ าเป็นต้องแยกตัวเด็ก/ตรวจร่างกายและจิตใจ
ทันที/รบัเด็กเข้าอุปการะบ้านพักเด็กและครอบครัวเพื่อสืบเสาะพินิจและหาวิธีการคุ้มครองท าได้ไม่เกิน 7 วัน/หนังสือเรียกผู้ปกครองหรือบุคคลอ่ืน
มาให้ถ้อยค าหรือข้อเท็จจริง 

  

การคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กที่ถูกทารุณกรรมหรือถูกเลี ยงดูโดยมิชอบ 

  
 ลงทะเบียนรับเข้า/ถ่ายรูปส าหรับท าทะเบียนประวัติ/สัมภาษณ์ประวัติเบื้องต้น/ปฐมนิเทศส่งเข้าอาคารบ้านพักตามเกณฑ์
การพิจารณา/จัดท ารายงานเกี่ยวกับตัวเด็กครอบครัวพฤติกรรมทารุณกรรมต่อเด็กรวมทั้งสาเหตุแก่หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว
ตามมาตรา 56 ท าบันทึกแล้วรายงานให้ปลัดกระทรวงหรือผู้ว่าราชการจังหวัดรับทราบ 

การรับเดก็เข้ารับการคุ้มครองโดยเจ้าหน้าท่ีของบ้านพักเด็กและครอบครัว 

  
 ร่วมมือกับสหสาขาวิชาชีพเพื่อหาข้อเท็จจริงเก่ียวกับตัวเด็กรวมถึงสภาวะแวดล้อมที่เก่ียวข้องกับตัวเด็กกระท าได้ไม่เกิน 7 วัน
แต่กรณีมีเหตุจ าเป็นจะขอขยายเวลาการสืบเสาะออกไปอีกไม่เกิน 30 วันโดยนับรวมวันที่เด็กเข้ารับการคุ้มครองที่บ้านพักเด็กฯด้วย
มาตรา 42 วรรค 2 

การสืบเสาะและพินิจ 

  
 1.กรณีส่งคืนครอบครัว (ท างานร่วมกันระหว่างครอบครัวและชุมชน) โดยการทดลองให้เด็กเย่ียมบ้านชั่วคราวและท าบันทึก
ข้อตกลงในการรับเด็กกลับไปอุปการะ 
 2.กรณีส่งต่อหน่วยงานอ่ืน ๆ พิจารณาตามความเหมาะสมของเด็กแต่ละราย 

การเตรียมความพรอ้มเด็กก่อนส่งคืนครอบครัว 

  
 ติดตามเย่ียมเด็กโดยลงพื้นที่เย่ียมบ้าน ส่งจดหมายตอบรับ โทรสอบถามจากตัวเด็กและผู้ปกครองเป็นระยะเวลา 3 เดือน, 6 
เดือน และ 1 ปี และบันทึกผลการติดตาม 

การตดิตามผล 

การปดิเคสและยุติการให้บรกิาร 

 
การประเมินผลและการด าเนินการช่วยเหลือ ประชุม และสรุปผลการให้การช่วยเหลือโดยทีมสหสาขาวิชาชีพ 

  
น าข้อมูลมาประชุมร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพและประเมินเบื้องต้น/จัดท าแผนพัฒนาฯฟื้นฟูเด็กรายบุคคลเพื่อด าเนินการ 

การวิเคราะห์ การวางแผน และการชว่ยเหลือ 

การด้าเนินงานตามแผนการสงเคราะห์และคุ้มครองสวัสดิภาพท่ีก้าหนด 
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 สถานรองรับเพื่อการสงเคราะห์และคุ้มครอง เด็กและเยาวชนด้อยโอกาสในกรณีท่ีปัญหามีซ้ าซ้อนของ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนษุย์ประกอบไปด้วย 

 1. สถานสงเคราะห์เด็ก  ให้การอุปการะเด็กชาย – หญิง อายุแรกเกิดถึง 18 ปีท่ีก าพร้าถูกทอดท้ิง 
ครอบครัวแตกแยก ติดเช้ือเอดส์หรือได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์ หรือบิดามารดาหรือผู้ปกครองไม่สามารถให้
การอุปการะได้อย่างเหมาะสม เป็นต้น โดยให้บริการปัจจัยส่ี การดูแลรักษาพยาบาล พัฒนาการด้านร่างกาย 
จิตใจ การศึกษา การฝึกอาชีพ นันทนาการ การติดตามสืบหาครอบครัว ตลอดจนการอบรมขัดเกลาด้าน
จริยธรรม เพื่อเตรียมความพร้อมของเด็กในการกลับสู่ครอบครัวและสังคม มีหน่วยงานให้บริการ รวม 20 แห่ง 
สถานสงเคราะห์เด็กอ่อน 4 แห่ง สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนท่ีมีเด็กโตร่วมด้วย 4 แห่ง  สถานสงเคราะห์เด็กโต 
12 แห่ง แยกเป็นสถานสงเคราะห์เด็กชาย 9 แห่ง และสถานสงเคราะห์เด็กหญิง 3 แห่ง 

 2. สถานแรกรับเด็ก  ให้การอุปการะเด็กชาย – หญิง อายุ 6 - 18 ปี ท่ีเร่ร่อน ขอทาน ถูกกระท า
ทารุณกรรม มีปัญหาพฤติกรรม และเด็กท่ีตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ เป็นต้น เป็นการรับอุปการะช่ัวคราว 
ไม่เกิน 3 เดือน โดยให้บริการปัจจัยส่ี และรวบรวมข้อเท็จจริงเกี่ยวกับตัวเด็ก ครอบครัว และบุคคลแวดล้อม
เด็ก เพื่อน ามาวิเคราะห์ ตลอดจนก าหนดวิธีการท่ีเหมาะสมในด้านการสงเคราะห์หรือคุ้มครองสวัสดิภาพต่อไป 
มีหน่วยงานให้บริการ 2 แห่ง ได้แก่ สถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี และสถานแรกรับเด็กหญิง
บ้านธัญญพร จังหวัดปทุมธานี 

 3. สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก ให้การอุปการะเด็กชาย – หญิง อายุ 6 – 18 ปี ท่ีมีปัญหาความ
ประพฤติ เด็กท่ีประพฤติตนไม่เหมาะสม และเด็กท่ีได้รับการเล้ียงดูไม่เหมาะสม โดยให้บริการปัจจัยส่ี  ให้การ
อุปการะเล้ียงดู การศึกษาอบรมและฝึกอาชีพเพื่อแก้ไขความประพฤติ บ าบัด รักษา และฟื้นฟูสมรรถภาพท้ัง
ทางสังคมและจิตใจ มีหน่วยงานให้บริการ 2 แห่ง ได้แก่ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยอง จังหวัดระยอง 
(เด็กชาย – หญิง) และสถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น (เด็กชาย) 

 4. สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก  เป็นสถานรองรับเด็กชาย – หญิง อายุ 6 – 18 ปี ท่ีจ าเป็นต้องได้รับ
การสงเคราะห์หรือคุ้มครองสวัสดิภาพเป็นกรณีพิเศษ ท่ีเกิดจากการเล้ียงดูไม่เหมาะสม ถูกกระท าความรุนแรง
ในครอบครัวหรือถูกกระท าทารุณท้ังทางด้านร่างกาย จิตใจ เพศ การปล่อยปละละเลย และการแสวงหา
ประโยชน์โดยมิชอบ จ าเป็นต้องได้รับการบ าบัด รักษา ฟื้นฟูสมรรถภาพด้านร่างกายและจิตใจ ตลอดจน
การศึกษา แนะแนว และการฝึกอาชีพ ตามความเห็นของแพทย์และทีมสหวิชาชีพ มีหน่วยงานให้บริการ 4 
แห่ง ได้แก ่สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กชาย จ านวน 2 แห่ง และสถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กหญิง จ านวน 2 แห่ง 

 5. ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพเด็กและเยาวชน ให้การฝึกอาชีพเด็กชาย อายุ 7 – 18 ปีท่ีครอบครัว
มีฐานะยากจน ผู้ปกครองไม่สามารถให้การอุปการะได้อย่างเหมาะสม โดยให้บริการปัจจัยส่ี การศึกษา การฝึก
ทักษะอาชีพ นันทนาการ และการจัดหางาน เพื่อให้เด็กสามารถน าความรู้ไปประกอบอาชีพเล้ียงตนเองได้ มี
หน่วยงานให้บริการ 1 แห่งอยู่ในจังหวัดศรีสะเกษ 
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 6. สถาบันเพาะกล้าคุณธรรม  รับเด็กและเยาวชนท่ัวประเทศท่ีมีความประสงค์เข้ารับการศึกษาใน
ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 6 (อายุ 13 – 19 ปี) โดยมีเกณฑ์ในการพิจารณาดังนี้ คือ เด็กและเยาวชนท่ี
ครอบครัวไม่สามารถเล้ียงดูได้ ยากจน ประสบปัญหาทางสังคม ประสบปัญหาครอบครัว พ่อแม่หย่าร้าง ขาด
โอกาสทางการศึกษา เป็นต้น   

 นอกเหนือจากนั้น กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้น า
แบบคัดกรองเพื่อการสนับสนุนการเล้ียงดูเด็กตามมาตรฐานขั้นต่ า (Child maltreatment surveillance tool 
: CMST) และแบบประเมินมาตรฐานขั้นต่ าในการเล้ียงดูเด็กตามช่วงอายุเด็ก ได้แก่ 0-3 ปี, 3-6 ปี, 6-9 ปี, 9-
12 ปี, 12-15 ปี และ15-18 ปี เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในคัดกรองเบื้องต้นส าหรับกลุ่มเด็กและเยาวชนในพื้นท่ี  
ข้อมูลและขั้นตอนการประเมินสามารถศึกษาได้เพิ่มเติมในภาคผนวก 2-1 
 

2.2.3 ศูนย์พึ่งได้ กระทรวงสาธารณสุข 

ศูนย์พึ่งได้ กระทรวงสาธารณสุข มีข้ันตอนในการท างานและให้ความช่วยเหลือแบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่
ระดับจังหวัด ระดับชุมชน และระดับโรงพยาบาล  ซึ่งในแต่ละระดับมีข้ันตอนดังนี้ 

ตาราง 2.1 ขั้นตอนการท างานและในความช่วยเหลือของศูนย์พึ่งได้ระดับจังหวัด ระดับชุมชน และระดับ
โรงพยาบาล 

ระดับจังหวัด (แผนภาพ 2.5) ระดับชุมชน (แผนภาพ 2.6) ระดับโรงพยาบาล 
(แผนภาพ 2.7, 2.8, 2.9) 

1. รับแจ้งเหตุ คัดกรอง ช่วยเหลือ และ
ส่ง ต่อผู้ประสบปัญหาตามบทบาท
หน้าที่และศักยภาพของหน่วยบริการ
ตามข้ันตอนที่ก าหนด โดยส านักงาน
ส า ธ า ร ณ สุ ข จั ง ห วั ด เ ป็ น ห น่ ว ย
ขับเคลื่อนนโยบาย มีหน่วยรับแจ้งเหตุ
และให้ความช่วยเหลือ  
2. ตรวจ วินิจฉัย ให้การรักษา พยาบาล 
และป้องกันโรคตามสภาพปัญหา 
3. ดูแลทางด้านความปลอดภัยให้กับผู้
ประสบปัญหา ประเมินทางด้านจิตใจ
และสังคมเพ่ือให้ความช่วยเหลือใน
ภาวะวิกฤติ 
4. ประสานส่ง ต่อในกรณีที่ เกินขีด
ความสามารถของสถานบริการและ
หรือจ า เป็นต้องส่ ง ต่อหน่วยงานที่

1. พบเด็กถูกกระท าความรุนแรงทาง
กาย จิตใจ และเพศ หรือท้องไม่พร้อม 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลมี
หน้าที่ประเมินตามมาตรฐานวิชาชีพ 
โดยใช้แบบประเมินผู้ป่วยที่สงสัยถูก
กระท าความรุนแรง ด้านร่างกาย จิตใจ 
เพศ และสังคม 
2. ประเมินปัญหาและความต้องการ
เพ่ือให้การช่วยเหลือเบื้องตนทั้งด้าน
ร่างกาย จิตใจ เพศ และสังคม หากเกิน
ขีดความสามารถให้ส่งต่อ 
3. บันทึกข้อมูลที่ เกี่ยวข้องเท่าที่จะ
บันทึกได้ลงในบันทึกส่วนที่ 1 initial 
Assessment พร้อมแผนที่เย่ียมบ้าน  
4. ให้การช่วยเหลือในกรณีที่ปัญหาไม่
ซับซ้อน และประสานงานเพ่ือการส่ง
ต่อ  

1. พบเด็กถูกกระท าความรุนแรงทาง
กาย จิตใจ และเพศ หรือท้องไม่พร้อม 
มารับการรักษาที่ แผนกผู้ป่วยนอก
หรือแผนกอุบั ติ เหตุฉุกเ ฉิน  แพทย์ 
พยาบาล ท าหน้าที่ประเมินสภาพ
ผู้ป่วยตามมาตรฐานวิชาชีพ โดยใช้
แบบประเมินผู้ป่วยที่สงสัยถูกกระท า
ความรุนแรง ด้านร่างกาย จิตใจ เพศ 
และสังคม 
2. ประเมินปัญหาและความต้องการ
เพ่ือให้การช่วยเหลือเบื้องตนทั้งด้าน
ร่างกาย จิตใจ เพศ และสังคม หากเกิน
ขีดความสามารถให้ส่งต่อ  
3. ทีมสหวิชาชีพรับผิดชอบบันทึก
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเด็กที่ถูกกระท า
ความรุนแรง ในส่วนของโรงพยาบาล
ดังน้ี  
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ระดับจังหวัด (แผนภาพ 2.5) ระดับชุมชน (แผนภาพ 2.6) ระดับโรงพยาบาล 
(แผนภาพ 2.7, 2.8, 2.9) 

เกี่ ยว ข้อง เ พ่ือ ให้ ความช่ วย เหลื อ
ทางด้านสังคมสงเคราะห์ 
5. ให้ค าปรึกษาเพ่ือฟ้ืนฟูศักยภาพผู้
ประสบปัญหาความรุนแรงและหรือ
ต้ังครรภ์ไม่พร้อม เพ่ือเยียวยาในระยะ
ยาว 
6. ติดตามเย่ียมบ้านและประเมินผล
การให้ความช่วยเหลือ 

5. ป้องกันการถูกกระท าซ้ า โดยการ
ประเมินความเสี่ยง กรณีพบว่ามีความ
เสี่ ยงประสานหน่วยงานภายนอก
เพ่ือให้การช่วยเหลือ  
6. ประเมินความพร้อมกลับสู่สังคม 
ก่อนการจ าหน่าย 

7. จำหน่ายกลับสู่ครอบครัวและสังคม 

    3.1 พยาบาล บันทึกในส่วนที่  1 
Initial Assessment และแผนที่เย่ียม
บ้าน 
    3.2 แพ ท ย์ บั นทึ ก ใ นส่ ว น ที่  2 
Medical Record รวมทั้งการรักษาที่
ผู้ป่วยได้รับ 
    3.3 จิตแพทย์ บันทึกในส่วนที่  3 
Psychological Record 
    3.4 นักสังคมสงเคราะห์ประเมิน
สภาพครอบครัว สั งคมเศรษฐกิ จ 
ช่วยเหลือตามสภาพปัญหา บันทึกใน
ส่วนที่ 4 นักสังคมสงเคราะห์ 
4. ป ร ะ ชุ ม ที ม ส ห วิ ช า ชี พ ที่ เ ป็ น
คณะท างานศูนย์ช่วยเหลือผู้ป่วยเด็ก
สตรี และบุคคลในครอบครัวที่ ถูก
ก ร ะท า รุ นแรงหารื อหรื อประชุม
ประเมินความพร้อมของผู้ป่วยในกรณี
ที่มีปัญหายุ่งยากซับซ้อนให้ค าปรึกษา
และให้การช่วยเหลือตามแนวทาง
ด า เ นิ น ง า นที่ เ ห มา ะส ม โดยการ
ประสานงานภายในและภายนอก เพ่ือ
ส่งต่อผู้ป่วย 
5. ประเมินความเสี่ยงต่อการถูกท าร้าย
ซ้ า และด าเนินการป้องกันการถูกท า
ร้ า ยซ้ า ใ น เ ด็ กสตรี แล ะบุ ค ค ล ใ น
ครอบครัวที่ถูกกระท ารุนแรง (เอกสาร
หน้า 33) กรณีมีความเสี่ยงประสาน
หน่วยงานภายนอกร่ วมให้ ค ว าม
ช่วยเหลือ 
6. ประเมินความพร้อมกับสู่สังคมของ
ผู้เสียหายก่อนจ าหน่าย 
7. จ าหน่าย 
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แผนภาพ 2.5 ขั้นตอนการช่วยเหลือกรณีการใช้ความรุนแรงต่อเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและบุคคลใน
ครอบครัว[25] 

 
 
 
 
 
 
 

ผู้เสียหาย/ผู้พบเห็นเหตุการณ์แจ้งเบาะแส 

โทรสายด่วน 1300, ข้อมูลบนเว็บไซต์, Walk in  

หน่วยให้บริการพมจ./ศูนย์ปฏิบัติการเพ่ือป้องกันการกระท าความ
รุนแรงในครอบครัว (พส.) / นักสังคมสงเคราะห ์

พม./ส่งต่อ Case ไปรับบริการตามสภาพปัญหา 

การแพทย์สธ. นักสังคมสงเคราะห ์ ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
สตช./ยธ./อัยการ/พม. 

บ าบัดรักษา 
- ฟ้ืนฟู เยียวยาร่างกายและจิตใจ 

- จัดหาที่พักชั่วคราว (พม.) 
- ให้บริการสงัคมสงเคราะห์ (พม.) 
- ดูแลด้านการศึกษา (ศธ./พม.) 
- ฝึกอาชีพ/จัดหางาน (รง./พม.) 

- เรียกร้องสิทธิ 
- ย่ืนค าร้องขอคุ้มครองสวัสดิภาพ 
ภายใน 7 วัน 

คืนสู่ครอบครัว/สงัคม 

ติดตาม/ประเมินผลสหสาขาวิชาชีพ 

ยุติ/ปรับแผนการช่วยเหลือ 



 
22 

ประสานงาน 

ผู้เสียหายแจ้ง 

ต ารวจ (191) 
พม. (1330) 

ต ารวจ (191) 
พม. (1330) 

ศูนย์พึ่งได้ 

รพศ./รพท 1669 
ระดับจังหวัด 

โรงพยาบาลชุมชน 

ทุกแห่ง 
ระดับอ าเภอ 

ประสานงาน 

ต ารวจ (191) 
พม. (1330) 

หน่วยบริการปฐมภูมิ/
รพ.สต 

ระดับต าบล 

ผู้เสียหายแจ้ง 

ประสานงาน 

ผู้เสียหายแจ้ง 
1. ทางตรง 

2. ทางอ้อม อสม./อบต./จนท.รัฐ และพลเมืองดี 

โทรศัพท ์
วิทยุ/โทรทัศน์ 

กล่องรับเรื่องร้องทุกข์ของต ารวจ 
หนังสือร้องเรียน 

สส. รัฐมนตรี 

ประสานงาน 

ประสานงาน/
ส่งต่อบริการ 

OSCC ระดับหมู่บ้าน ได้แก่ ผู้น าชุมชน, เพ่ือนบ้าน, กล่องรับเรื่องร้องทุกข์ในหมู่บ้าน (บ้านผู้ใหญ่บ้าน/ก านัน) 

ระดับหมู่บ้าน โรงพยาบาลสง่เสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต) ประสานงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภาพ 2.6 การให้บริการศูนย์ท่ีพึ่งได้ระดับจังหวัด[26] 
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แผนภาพ 2.7 แนวทางเวชปฏิบัติการช่วยเหลือเด็กท่ีถูกทารุณกรรมในระดับโรงพยาบาล[26] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใช ่

ใช ่

ใช ่

ไม ่

ไม ่

ไม ่

เจ้าหน้าที่ประเมนิเบ้ืองต้น 
กรณีเป็นเด็กรายงาน 

ตาม พรบ.คุ้มครองเด็กทุกราย 

ประเมินปัญหาและความต้องการ 

ร่างกาย/เพศ จิตใจ สังคม 

บ าบัดรักษาเบื้องต้น 
โรงพยาบาลศนูย์ 
โรงพยาบาลทั่วไป 

พัฒนาสังคมและความม่ันคงมนุษย์จังหวัด 
สถานีต ารวจ ฯลฯ 

ความเสี่ยงการถูกท าร้ายซ้ า 

ความพรอ้มสู่สงัคม 

จ าหนา่ย 

เด็ก/สตรีที่ถูกกระท ารุนแรง 
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แผนภาพ 2.8 ขั้นตอนการดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยท่ีถูกกระท ารุนแรงทางร่างกาย/จิตใจ/เพศของโรงพยาบาล[26] 

 

 

 

เด็ก/สตรีทีถู่กกระท ารุนแรง 

ER/OPD/IPD 

ประเมินปญัหาและความต้องการ 

ประเมินเบื้องต้น 
กรณีเป็นเด็กรายงานตาม 
พรบ.คุ้มครองเด็กทุกราย 

ทางร่างกาย ทางจิตใจ 

ปรึกษาแพทย์เฉพาะทาง ให้การปรึกษา 

ให้การรักษา ปรึกษาจิตแพทย์/นักจิต/นักสังคม 

ทางเพศ 

ข่มขืน 

ให้การปรึกษา 

<72ชั่วโม
ง 

ให้ยาป้องกัน 

ประชุมทีมสหสาขา
วิชาชีพ 

ประเมินความเสี่ยงการถูกท าร้ายซ้ า 

ประเมิน
ความพร้อม
กลับสู่สังคม 

ประสานหน่วยงานภายนอกร่วม 
ให้ความช่วยเหลือ 

จ าหน่าย 

ทางสังคม 

ให้การปรึกษาโดยนักสังคมสงเคราะห์ 

ให้การปรึกษา 

ไม่ 

ไม่ 

ใช่ 

ใช่ 

ใช่ 

ไม่ 
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แผนภาพ 2.9 แนวทางเวชปฏิบัติการช่วยเหลือเด็กท่ีถูกทารุณกรรมในระดับโรงพยาบาล[27] 

 

ขั นตอนที่ 7 
การติดตามผลการช่วยเหลือ 

ขั นตอนที่ 1 
การค้นหาเด็กที่ถูกทารุณ

กรรม ได้มาจาก : 
     การแจ้งความหรือแจ้งพนักงานเจ้าหน้าท่ีตาม
พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กให้เข้าไปช่วยเหลือการ
ประเมินของบุคลากรในโรงพยาบาลในหน่วยบริการ
ผู้ป่วยต่าง ๆ  

ขั นตอนที่ 2 
การประเมินทางร่างกายเบื้องต้น 

ประกอบด้วย : 
- การซักประวัติ การตรวจร่างกาย 
- การส่งตรวจเพ่ิมเติม (X-ray, CT scan, ตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง) 
- การบันทึกข้อมูลทางการแพทย์ 

ขั นตอนที่ 3 
การรักษาเบื้องต้น 

ป้องกัน : 
- โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
- การต้ังครรภ ์

ขั นตอนที่ 4 
การประเมินความจ าเป็นในการรับไว้ใน

โรงพยาบาล 

ด้านความปลอดภัย : 
- กรณีที่มีแนวโน้มว่าเด็กอาจถูกกระท าซ้ าหากกลับไปอยู่กับ
ครอบครัว 
- ผู้กระท าเป็นคนในครอบครัว 
- ผู้กระท ามีการข่มขู่หรือเป็นผู้ที่มีอิทธิพลในชุมชนที่เด็กอยู่ 
- มีแนวโน้มที่ผู้ปกครองจะไม่น าเด็กกลับมาพบแพทย์ตามนัด 

ขั นตอนที่ 5 
การรายงานพนักงานเจ้าหน้าท่ีและสืบค้น

ข้อเท็จจริง 

ในกรณีที่ไม่จ้าเป็นหรือไม่สามารถรับเด็กไว้รักษา
ตัวในโรงพยาบาลได้แต่ไม่ปลอดภัยหากเด็กกลับไป
อยู่กับครอบครัว : 
หาสถานที่ปลอดภัยให้เด็กอาศัย 
- บ้านพักฉุกเฉิน 
- แจ้งพนักงาน, เจ้าหน้าท่ีตาม พรบ.คุ้มครองเด็ก 
- ศูนย์ช่วยเหลือสังคม กระทรวงพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ (1300) 

ขั นตอนที่ 6 
ประชุมสหวิชาชีพเพ่ือรวบรวม

ข้อเท็จจริงและวางแผนการช่วยเหลือ 

หัวข้อในการวางแผนช่วยเหลอื : 
- การคุ้มครองเด็ก 
- การช่วยเหลือด้านสุขภาพร่างกาย 
- การช่วยเหลือด้านสุขภาพจิต  
- การช่วยเหลือด้านสังคม  
- การช่วยเหลือด้านกฎหมาย 
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2.2.4 กองก้ากับการสวัสดิภาพเด็กและสตรี ส้านักงานต้ารวจแห่งชาติ 

กองก ากับการสวัสดิภาพเด็กและสตรี มีอ านาจหน้าท่ีเกี่ยวข้องกับปัญหาเด็กด้อยโอกาสโดยรวบรวม
ข้อมูล สถิติการจับกุม และวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเด็กและสตรี 
ครอบครัว และการค้ามนุษย์ รับแจ้งเหตุเกี่ยวกับบุคคลสูญหาย ผู้กระท าด้วยความรุนแรงภายในครอบครัว 
การกระท าความผิดฐานค้ามนุษย์ รวมถึงการประสานงานกับศูนย์ประชาบดี กระทรวงพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงมนุษย์ ในการปฏิบัติการไปตามแผนท่ีเกี่ยวข้อง เช่น กรณีการใช้แรงงานเด็ก จะด าเนินการช่วยเหลือตาม
แผนปฏิบัติราชการของส านักงานต ารวจแห่งชาติในการพิทักษ์เด็ก สตรี และครอบครัว โดยการตรวจสอบการ
ใช้แรงงานเด็ก การขายแรงงานเด็ก รวมถึงการตรวจ ระงับ ป้องกัน ปราบรามไม่ให้เกิดเหตุ เป็นต้น[3] 

ระบบการช่วยเหลือเด็กและเยาวชนด้อยโอกาสในกรณีท่ีปัญหามีซ้ าซ้อนของกองก ากับการสวัสดิภาพ
เด็กและสตรีภายใต้กองบัญชาการของส านักงานต ารวจแห่งชาติ ต้องมีการด าเนินการร่วมกับทีมสหสาขา
วิชาชีพต้ังแต่แรกรับหรือได้รับแจ้งเหตุจนกระท่ังการยุติการให้บริการ โดยข้ันตอนต่าง ๆ แต่สาขาวิชาชีพจะมี
บทบาทท่ีแตกต่างกันไปตามความรับผิดชอบท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งขั้นตอนต่อไปนี้ได้จากข้อมูลการสัมภาษณ์จากกอง
ก ากับการสวัสดิภาพเด็กและสตรีภายใต้กองบัญชาการของส านักงานต ารวจแห่งชาติ ดังนี้ 

1. เมื่อส านักงานต ารวจแห่งชาติได้รับข้อมูลเบื้องต้นผ่านทางรูปแบบของระบบ ได้แก่ ทางเว็บไซต์ การ
ยื่นค าร้อง การสืบค้นข้อมูล หรือการเดินทางมาแจ้งความด้วยตนเองกับทางราชการแล้ว  ต้องด าเนินการ
ตรวจสอบข้อมูลการแจ้งเหตุและเบาะแสให้ชัดเจน 

2. ภายหลังการได้รับข้อมูลส านักต ารวจแห่งชาติได้รวบรวมข้อมูลจากการแจ้งเหตุและเบาะแสท่ีชัดเจน
แล้ว มีการด าเนินการประสานเข้าไปยังพื้นท่ีเพื่อตรวจสอบ หาข้อมูลหลักฐานเพื่อใช้ในการด าเนินคดีเพิ่มเติม
โดยละเอียด  และด าเนินการประสานหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องได้แก่ ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์จังหวัด (พมจ.) นักสังคมสงเคราะห์  เพื่อประเมินปัญหาร่วมกัน  

3. เมื่อได้ข้อมลูและวินิจฉัยปัญหาร่วมกันของสหสาขาวิชาชีพแล้ว จะด าเนินการส่งต่อให้พมจ./นักสังคม
สงเคราะห์ ท่ีมีหน้าท่ีในการดูแล case เพื่อด าเนินการส่งต่อ case ไปรับบริการตามสภาพปัญหาท่ีเกิดขึ้นได้แก่  

• ปัญหาทางกาย ประสานไปยังโรงพยาบาล เพื่อด าเนินการบ าบัด รักษา ฟื้นฟูสภาพร่างกาย  

• ปัญหาด้านสังคม ประสานไปยัง พม. /นักสังคมสงเคราะห์ เพื่อจัดหาท่ีพักอาศัย ดูแลด้าน
การศึกษา ด้านอาชีพ จัดหางาน และการสงเคราะห์อื่น ๆ 

• ปัญหาด้านกฎหมาย ประสานให้ สตช. ยธ. อัยการ เพื่อยื่นขอคุ้มครองสวัสดิภาพ หรือหากเกิด
เป็นคดีความต้องด าเนินคดี  เมื่อได้รับการแก้ไขปัญหาตามสภาพดังกล่าวแล้วจะด าเนินการคืนสู่
สังคม และครอบครัวพร้อมท้ังด าเนินการติดตามประเมินผล และยุติและปรับแผนในการ
ช่วยเหลือ  
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4. กรณีเด็กถูกน าส่งโรงพยาบาลโดยบุคคลในครอบครัวเอง หรือผู้พบเหตุ ได้รับการตรวจโดยแพทย์
พบว่าถูกท าร้ายร่างกาย แพทย์และพยาบาลท่ีดูแลเด็กต้องแจ้งไปยังสถานีต ารวจ และหน่วยงานของรัฐอื่น ๆ 
เช่น พมจ. สังคมสงเคราะห์ ในขณะเดียวกันแพทย์และพยาบาลท าหน้าท่ีในการดูแลเด็กท่ีโรงพยาบาลเริ่มต้น
โดยกุมารแพทย์ตรวจวินิจฉัยและรักษาอาการทางกาย รวมท้ังประเมินปัญหาสุขภาพจิตเบื้องต้น หากพบ
ปัญหาจะส่งปรึกษาแผนกจิตเวชโดยจิตแพทย์เป็นผู้ตรวจวินิจฉัยและบ าบัดรักษา พยาบาลด้านจิตเวชให้การ
ดูแลมุ่งเน้นด้านจิตใจและสังคม นอกจากนี้ ในกรณีท่ีเด็กถูกทารุณทางเพศ และต้องการหลักฐานทางสูติ-นรี
เวช จะส่งปรึกษาสูติ-นรีแพทย์ร่วมด้วย  

5. หลังจากเด็กได้รับการประเมินและดูแลรักษาแล้ว คณะท างานจะประเมินความพร้อมการกลับสู่
ครอบครัว กรณีเด็กสามารถกลับสู่ครอบครัวเดิมได้ นักสังคมสงเคราะห์และพยาบาลจิตเวชจะติดตามเยี่ยม
บ้านเป็นระยะ กรณีท่ีจ าเป็นต้องแยกเด็กออกจากครอบครัวก่อนเป็นการช่ัวคราวเพื่อความปลอดภัยของเด็ก 
เด็กจะเข้ารับการดูแลในสถานสงเคราะห์ นักสังคมสงเคราะห์จะติดตามเด็กโดยประสานงานกับสถาน
สงเคราะห์ต่อไป  

6. การติดตาม นักสังคมสงเคราะห์และสหสาขาวิชาชีพด าเนินการติดตามเยี่ยมบ้านในกรณีกลับคืนสู่
ครอบครัว อาจมีการนัดหมายเด็ก หรือครอบครัว มาสอบถามข้อมูลและเพื่อตรวจประเมินสภาพหากมีปัญหา
ทางกายและทางจิต ทีมต้องมีการประชุมวางแผนและติดตามผลร่วมกันขององค์กรสหวิชาชีพเดือนละครั้งเพื่อ
ติดตามเด็ก อาจต้องมีการวางแผนการดูแลรักษาและบ าบัดฟื้นฟูในกรณีท่ียังคงมีปัญหาอยู่ 

ในกรณีท่ีมีปัญหาทางด้านคดีอาญา ส านักงานต ารวจจะด าเนินการประสานร่วมกับอัยการเพื่อ
ด าเนินการตามกระบวนการทางกฎหมายควบคู่กับการดูแลเด็กต่อไป 

7. การยุติการให้บริการ ทีมสหสาขาวิชาชีพต้องน าข้อมูลมาร่วมกันสรุปเพื่อหาข้อยุติในการให้บริการแก่
เด็กหรือผู้เสียหาย โดยเด็กหรือผู้เสียหายเมื่อคืนกลับเข้าสู่ครอบครัวหรือสังคมอย่างปกติสุขแล้ว จะท าการยุติ
การให้บริการได้ ในกรณีท่ีมีการเกิดปัญหาซ้ าหรือพบเหตุซ้ าเหมือนเดิม ทีมสหสาขาวิชาชีพต้องร่วมกันประชุม
หาแนวทางในการแก้ไข หรือปรับเปล่ียนแนวทางการช่วยเหลืออย่างเหมาะสมกันต่อไป 

การท างานของส านักงานต ารวจแห่งชาติส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับคดีความ หรือขั้นตอนตามอ านาจ
หน้าท่ีของส านักงานต ารวจแห่งชาติเท่านั้น ในบทบาทอื่น ๆ จะได้รับการช่วยเหลือจากทีมสหสาขาวิชาชีพร่วม
ด าเนินการในบทบาทท่ีเกี่ยวข้องโดยส่วนใหญ่ พมจ. หรือนักสังคมสงเคราะห์มักจะท าหน้าท่ีหลักในการดูแล
เด็กหรือผู้ประสบเหตุ จากนั้นสหสาขาวิชาชีพอื่น ๆ จะเข้าร่วมด าเนินการ ดังแสดงในแผนภาพ 2.10 ดังนี้ 
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แจ้งเรื่อง 

สายด่วน 1300 
(Hotline) 

จุดรับบริการ ศชส. 
(Walk In) 

เว็บไซต์ / สื่อสังคมออนไลน์ 
(Web Site / Social Media) 

เจ้าหน้าที่รับเรื่อง 
- ให้ข้อมูลค าแนะน า 
ปรึกษาให้เข้าถึง
ทรัพยากรทางสังคมได้ 

- สามารถยุติปัญหาได้ 

- บันทึกข้อมูล  

 
ยุติ 

ประสานงาน/ส่งต่อตาม
ภารกิจ ไปยังหน่วยงาน

ภายในและภายนอก พม. 

ประสานงาน พมจ./
บพด. เพ่ือให้การ

ช่วยเหลือ 

หน่วยเคลื่อนที่เร็วลงพ้ืนที่
คุ้มครองสวัสดิภาพให้ความ

ช่วยเหลือ 

ประสานงาน พมจ./บพด. 
เพ่ือให้การช่วยเหลือ 

(ภายใน 24 ชม.) 

บันทึกข้อมูลลงในระบบรับเรื่องราวร้อง
ทุกข์ 

ประสาน ติดตาม รายงานผลการช่วยเหลือ 

จัดท ารายงานผลการด าเนินงานของ ศชส.  ยุติ 

 จนท. รับเรื่อง แสวงหาข้อเท็จจริง/คัดกรองปัญหา/
ประเมินสภาพปัญหาเบื้องต้น 

ปรึกษา Supervisor  
Supervisor วิเคราะห์สาเหตุผลกระทบ แนวทางช่วยเหลือ 

และประเมินทรัพยากรทางสังคม 

กรณีเร่งด่วน ปกติ 

แผนภาพ 2.10 ขั้นตอนการช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสของส านักงานต ารวจแห่งชาติร่วมกับสหสาขาวิชาชีพ[3] 
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2.2.5 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม 

ภารกิจของกรมพินิจฯ นอกจากการก ากับควบคุมดูแลแล้วยังรวมไปถึงกระบวนการแก้ไขฟื้นฟู ให้
ค าปรึกษา และวางแผนร่วมมือประสานงานกับเครือข่ายภาคส่วนอื่นในการช่วยเหลือ สงเคราะห์ ฟื้นฟูให้เด็ก
และเยาวชนกับสู่สังคมได้อย่างมีคุณภาพ กรมพินิจมีการท างานเป็นทีมแบบสหวิชาชีพในการวางแผนและ
พัฒนาฟื้นฟูเด็กและเยาวชนเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเป็นรายบุคคล ด้วยกระบวนการตามหลักสังคม
สงเคราะห์ คือ การศึกษาวิเคราะห์ปัญหา ประเมินความเส่ียง วางแผนแก้ไขบ าบัดฟื้นฟูเป็นรายบุคคล จัด
กิจกรรมและด าเนินงานตามแผน และการติดตามประเมินผล[28] 

นอกจากนั้น กรมพินิจฯ ได้มุ่งเน้นให้ความส าคัญในการยกระดับมาตรฐานงานยุติธรรมส าหรับเด็กและ
เยาวชนให้มีประสิทธิภาพ เพื่อลดจ านวนเด็กและเยาวชนท่ีกระท าผิดซ้ า โดยเป็นการลดจ านวนเด็กและ
เยาวชนท้ังระบบ เริ่มต้ังแต่ก่อนเด็กและเยาวชนเข้ามาสู่กระบวนการ เป็นการท างานเชิงรุก เพื่อป้องกันการ
กระท าความผิดของเด็กและเยาวชนกลุ่มเส่ียง และเมื่อเข้าสู่สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนแล้ว 
เป้าหมายคือการลดจ านวนเด็กและเยาวชนท่ีจะเข้าสู่ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน และลดการกระท าผิด
ซ้ าของเด็กและเยาวชนเมื่อออกจากกระบวนการ โดยมีเป้าหมายเพื่อควบคุมและจ ากัดจ านวนเด็กและเยาวชน
ท่ีเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม  
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แผนภาพ 2.11 แนวทางการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 
 

เด็ก/เยาวชน 

ศึกษา ค้นหา รวบรวม
ข้อมูล

ข้อมูลจากพนักงานคุมประพฤติ 

การสัมภาษณ์เด็ก/
เยาวชน
การสัมภาษณผ์ู้ปกครองหรือบุคคลในครอบครัว 

การเยี่ยมบ้าน 

รายงานการจ าแนก
 

อื่น ๆ  

การเข้ารับการบ าบัดแก้ไขแบบเช้ามา-เย็นกลับ 

การส่งไปรับบริการยังหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องกับปัญหาและความจ าเป็น 

ส่งเข้าสถานแรกรับ 

การติดตามและประเมินผล 

-ชุมชน 

-เครือข่าย 

-หน่วยงานท่ีมีบริการ 

จัดท ารายงานผลการบ าบัดแก้ไขเบ้ืองต้นเสนอผู้อ านวยการ 

รายงานเสนอศาลเพ่ือพิจารณา 

เข้ารับการบ าบัดตาม
กลุ่มสภาพปัญหา
และความจ าเป็น 

การวิเคราะห์ประเมินสภาพปัญหาและความ
จ้าเป็นในการให้ความช่วยเหลอืเด็ก/เยาวชน 

ปัญหาน้อย ปัญหาปานกลาง ปัญหามากจ าเป็นต้องแก้ไขเร่งด่วน 

การวางแผนแก้ไขและการให้ความช่วยเหลือ 
 

การให้ค าแนะน าปรึกษาเบ้ืองต้น 

ครอบครัวมีปัญหา
จ าเป็น ต้องได้รับความ
ช่วยเหลือ 

การหันเหคดีโดยใช้มาตรา 63 

การประชุมกลุ่มครอบครัวและชุมชน 

การให้ค าแนะน า
ปรึกษาเบ้ืองต้น 

การส่งไปรับ
บริการยัง
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2.2.6 กรมสวัสดิภาพและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน 

มุ่งเน้นไปท่ีกระบวนการคุ้มครองแรงงานเด็กท่ีอยู่ในปัญหาการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบท่ีเลวร้ายท่ีสุด 
เพราะปัญหาดังกล่าวเด็กจะถูกละเมิดสิทธิ ถูกกระท ารุนแรง ถูกเอารัดเอาเปรียบ ถูกหลอกลวง และถูกใช้
แรงงานอย่างไม่เป็นธรรม ซึ่งมีอยู่ 4 รูปแบบ ได้แก่ รูปแบบ ก. ทุกรูปแบบของการใช้ทาสหรือแนวปฏิบัติท่ี
คล้ายกับการใช้ทาส เช่น การค้า และการซื้อ การขายเด็ก แรงงานขัดหนี้ แรงงานไพร่ติดท่ีดินแรงงานบังคับ 
หรือเรียกเกณฑ์ ซึ่งรวมถึงการบังคับหรือเรียกเกณฑ์เด็กเพื่อใช้ในการสู้รบ รูปแบบ ข. การใช้จัดหาหรือเสนอ
เด็กเพื่อการค้าประเวณี เพื่อการผลิตส่ือลามกหรือเพื่อการแสดงลามก รูปแบบ ค. การใช้จัดหาหรือเสนอเด็ก
เพื่อกิจกรรมท่ีผิดกฎหมาย โดยเฉพาะเพื่อการผลิตและขนส่งยาเสพติดตามท่ีนิยามไว้ในสนธิสัญญาระหว่าง
ประเทศท่ีเกี่ยวข้อง รูปแบบ ง. งานซึ่งโดยลักษณะของงาน หรือ โดยสภาพแวดล้อมในการท างานมีแนวโน้มท่ี
จะเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ความปลอดภัย หรือศีลธรรมของเด็ก โดยมีกระบวนการในการช่วยเหลือดังนี้ 
 

2.2.6.1 ขั นตอนการช่วยเหลือ 

1. การรับแจ้งเบาะแส 

เด็กท่ีตกเป็นผู้เสียหายตามกรณีรูปแบบท่ีเลวร้ายท่ีสุด รูปแบบ ก และรูปแบบ ข สามารถแจ้ง
เหตุได้หลายช่องทาง ได้แก่ 

1.1 การรับแจ้งโดยหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ เจ้าหน้าท่ีต ารวจ เจ้าหน้าท่ีสังกัดกระทรวงการ
พัฒนา สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เจ้าหน้าท่ีกระทรวงแรงงาน เป็นต้น 

1.2 การรับแจ้งโดยองค์กรพัฒนาเอกชน 
1.3 การรับทราบข้อมูลโดยตรงจากการปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ี ท้ังเจ้าหน้าท่ีต ารวจตรวจ

สถาน บริการ หรือพนักงานตรวจแรงงานก าลังปฏิบัติหน้าท่ีตามปกติ อาจเห็นพฤติการณ์ท่ีมีข้อสงสัยว่าอาจมี
ผู้เสียหาย ประเมินสถานการณ์ว่าจะด าเนินการช่วยเหลือทันที หรือสืบค้นข้อเท็จจริงเพิ่มเติมเพื่อด าเนินการ
ช่วยเหลือต่อไป 

1.4 ผู้เสียหายมาขอรับความช่วยเหลือเอง หรือมีผู้พาผู้เสียหายมาขอรับความช่วยเหลือ  

2. การด้าเนินการช่วยเหลือ 

2.1 กรณีผู้รับแจ้งมีอ านาจหน้าท่ีตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง เช่น พนักงานตรวจแรงงาน ตาม 
พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 พนักงานเจ้าหน้าท่ีตาม พ.ร.บ. คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 พนักงาน
เจ้าหน้าท่ีตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 เจ้าหน้าท่ีต ารวจ ฯลฯ ด าเนินการให้
ความช่วยเหลือ ตามท่ีก าหนดในกฎหมาย โดยประสานความร่วมมือกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

2.2 การด าเนินการช่วยเหลือในระดับจังหวัด หลังจากรับแจ้งแล้วให้ด าเนินการตรวจสอบ 
หาก เหตุอันควรเช่ือว่ามีผู้เสียหายหรืออาจจะเป็นผู้เสียหาย ให้ชุดปฏิบัติการช่วยเหลือสหวิชาชีพ ภายใต้ศูนย์
ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัด (ศปคม. จังหวัด) ด าเนินการอย่างเร่งด่วน 
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2.3 กรณีท่ีเกี่ยวข้องกับกฎหมายแรงงาน ให้ส านักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ส านักงาน
จัดหางานจังหวัด เข้าร่วมด าเนินการกับชุดปฏิบัติการช่วยเหลือสหวิชาชีพในการให้ความ  

1.3 การเตรียมการก่อนการเข้าช่วยเหลือ 

การด าเนินการช่วยเหลือจ าเป็นต้องให้ความส าคัญกับข้ันตอนการเตรียมการ ดังนี้ 
3.1 ประเมินข้อมูลท่ีได้รับแจ้งว่ามีเหตุอันควรเช่ือว่ามีเด็กเป็นผู้เสียหายหรือไม่  
3.2 สืบค้นข้อเท็จจริงเพิ่มเติม เพื่อระบุสถานท่ีท่ีชัดเจน และกลุ่มเป้าหมายท่ีจะเข้าช่วยเหลือ  
3.3 ประชุมทีมสหวิชาชีพ เพื่อท าความเข้าใจข้อมูลท่ีรับแจ้งและวางแผนให้ความช่วยเหลือ  
3.4 ก าหนดบทบาทหน้าท่ีของแต่ละวิชาชีพ และจัดก าลังคนให้เพียงพอกับกลุ่มเป้าหมาย 
3.5 จัดเตรียมล่ามท่ีมีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าท่ีและเพียงพอกรณีท่ีมีผู้เสียหายเป็นเด็ก

ต่างชาติ โดยมีการก าหนดสัญลักษณ์ให้ผู้ปฏิบัติงานทราบว่าผู้ใดเป็นล่ามท่ีเข้าร่วมปฏิบัติการ เพื่อความสะดวก
ในการขอ การสนับสนุนในระหว่างปฏิบัติงาน 

3.6 เจ้าหน้าท่ีต ารวจยื่นค าร้องขอให้ศาลออกหมายค้น  
3.7 ผู้เข้าปฏิบัติงานควรศึกษากฎหมายหรือระเบียบท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินการให้ความ

ช่วยเหลือ  
3.8 เตรียมอุปกรณ์ในการรวบรวมพยานหลักฐาน เช่น กล้องถ่ายรูป กล้องวิดีโอ  
3.9 เตรียมพาหนะส าหรับผู้ปฏิบัติ ผู้ได้รับความช่วยเหลือ ซึ่งอาจมีผู้ป่วยด้วย 
 
2.2.6.2 การด้าเนินการระหว่างการเข้าช่วยเหลือ 

1. เมื่อเข้าช่วยเหลือให้รวบรวมผู้ท่ีสงสัยว่าอาจเป็นผู้เสียหายท้ังหมดให้มาอยู่รวมกันในพื้นท่ี 
ส่วนกลางซึ่งควรอยู่ในท่ีร่ม 

2. ตรวจสอบข้อมูลเบ้ืองต้นว่าเด็กคือคนชาติใด เพื่อจัดล่ามให้เหมาะสม 
3. เมื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้แล้วให้เจ้าหน้าท่ีช้ีแจงให้เด็กทราบว่า เจ้าหน้าท่ีท่ีเข้ามา ในสถาน

ประกอบกิจการหรือสถานท่ีท่ีเด็กอยู่นี้คือใคร และเข้ามาท าอะไร หากเด็กไม่สามารถส่ือสารด้วยภาษาไทย ได้
ให้ล่ามเป็นผู้ด าเนินการร่วมกับเจ้าหน้าท่ี 

4. กรณีท่ีพบคนท่ีเจ็บป่วยรีบส่งโรงพยาบาล โดยมีการบันทึกข้อมูลและจัดผู้ติดตามดูแล 
5. กรณีท่ีมีกลุ่มเป้าหมายกลุ่มใหญ่ซึ่งอาจมีท้ังเด็ก ผู้ใหญ่ ท้ังชายและหญิง ให้แยกกลุ่มเด็กออก 

จากผู้ใหญ่ กรณีเด็กมากับบิดามารดาให้จัดเป็นกลุ่มครอบครัว 
6. สอบถามผู้ท่ีได้รับความช่วยเหลือแล้วว่ามีคนท่ีถูกซ่อนไว้ที่ใดอีกหรือไม่ 
7. ซักถามข้อมูลเบ้ืองต้น เช่น ช่ือ อายุ สัญชาติ และสภาพปัญหาท่ีประสบเพื่อคัดแยกในเบ้ืองต้น 

ว่าเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์หรือไม่ 
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8. ถ่ายภาพเด็กในขณะท่ีอยู่ในสถานท่ีนั้น เพื่อเป็นพยานหลักฐานว่าเด็กถูกช่วยเหลือออกจาก
สถานท่ีนั้นจริง เพื่อให้เป็นหลักฐานแสดงท่ีมาของเด็กในกรณีท่ีเด็กไม่มีใบอนุญาตท างานหรือกรณีนายจ้างท่ี
ต่อสู้ไม่ได้ท างานอยู่ในสถานประกอบกิจการหรืออยู่ในสถานท่ีนั้น 

9. ตรวจสถานท่ีโดยรอบ ถ่ายภาพสถานท่ีท างาน ท่ีพักอาศัย เพื่อน าไปใช้ประกอบพยานหลักฐาน
อื่น ๆ  

10. รวบรวมพยานหลักฐานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
11. จัดอาหารและเครื่องด่ืมให้ผู้ท่ีได้รับความช่วยเหลือ และผู้ปฏิบัติงานในระหว่างท่ีรอขั้นตอน 

การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี 
12. น าเด็กออกจากสถานประกอบกิจการหรือสถานท่ีท่ีเด็กอยู่ให้เร็วที่สุด หลังจากเสร็จขั้นตอน 

ถึงบันทึกของเจ้าหน้าท่ีต ารวจ 
13. ก่อนน าเด็กออกจากสถานประกอบกิจการหรือสถานท่ีท่ีเด็กอยู่ให้ตรวจสอบว่าเด็กได้น า

เอกสารประจ าตัวที่ส าคัญติดตัวมาแล้ว เช่น บัตรอนุญาตท างาน บัตรแสดงสถานะบุคคล 
14. ส่ิงของส่วนตัวท่ีจ าเป็นให้เด็กน าติดตัวมาได้ ท้ังนี้ให้ค านึงถึงความสะดวกในการเดินทางใน

กรณี ท่ีเป็นการช่วยเหลือเด็กจ านวนมาก 
15. ก่อนการเคล่ือนย้ายผู้เสียหายออกจากสถานประกอบกิจการควรช้ีแจงให้ผู้ได้รับความ

ช่วยเหลือ ทราบว่าจะมีข้ันตอนการด าเนินการต่อไปอย่างไร 
16. ก่อนน าเด็กออกจากสถานท่ีนั้น ให้นักสังคมสงเคราะห์ผู้ท่ีได้รับมอบหมายรับตัวเด็กออกจาก 

สถานประกอบกิจการหรือสถานท่ีท่ีเด็กอยู่ แจ้งจ านวนและรายละเอียดช่ือของเด็ก และรวบรวมข้อมูลเพื่อ
ประสาน ส่งข้อมูลนั้นให้พนักงานสอบสวนเพื่อด าเนินการในขั้นตอนต่อไป 

17. ชุดปฏิบัติการฯ ส่งเรื่องให้พนักงานสอบสวน 
 

2.2.6.3 การด้าเนินการหลังจากส่งเร่ืองให้พนักงานสอบสวน 

1. กรณีท่ีอยู่ในช่วงเวลาท่ีสามารถด าเนินการคัดแยกว่าผู้ใดเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ให้
พนักงานสอบสวนจัดเตรียมสถานท่ีท่ีมีความปลอดภัย ปลอดจากการถูกแทรกแซงจากผู้กระท าความผิด หรือผู้
ต้องสงสัยท่ีเกี่ยวข้อง 

2. กรณีท่ีมีผู้เสียหายหลายคนให้จัดก าลังเจ้าหน้าท่ีต ารวจท่ีจะมาท าหน้าท่ีในการคัดแยก
ผู้เสียหาย จากการค้ามนุษย์ โดยประสานนักสังคมสงเคราะห์และล่าม 

3. กรณีผู้เสียหายอยู่ในภาวะไม่พร้อมท่ีจะท าการสัมภาษณ์เพื่อคัดแยกหรือเป็นเวลาท่ีไม่
เหมาะสม พนักงานสอบสวนท าหนังสือส่งตัวให้เข้ารับการคุ้มครองในสถานดูแลก่อน แล้วด าเนินการคัดแยก
ภายหลัง 

4. กรณีไม่มีหลักฐานแสดงในเรื่องอายุของเด็ก ให้พนักงานสอบสวนท าหนังสือส่งตัวไป
โรงพยาบาล เพื่อตรวจพิสูจน์ โดยเจ้าหน้าท่ีของสถานดูแลเป็นผู้ด าเนินการส่งตรวจ ผลการตรวจพิสูจน์อายุ
น ามาใช้ประกอบ การพิจารณาคัดแยก 
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2.2.6.4 การคัดแยกผู้เสียหายจากการกระท้าความผิดฐานค้ามนุษย์   

ภายหลังจากการช่วยเหลือผู้เสียหายหรืออาจจะเป็นผู้เสียหายแล้ว ให้เป็นหน้าท่ีของชุด
ปฏิบัติการ ช่วยเหลือของจังหวัดในการคัดแยกผู้เสียหายเบื้องต้น พร้อมบันทึกความเห็นหรือข้อสังเกต  ส่งต่อ
พนักงานสอบสวนในระหว่างการคัดแยกผู้เสียหายหรืออาจจะเป็นผู้เสียหายให้จัดสถานท่ีท่ีเหมาะสมและ
ปลอดภัยตามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติร่วมกันในการป้องกัน ปราบปราม การค้ามนุษย์ของ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องได้ก าหนดให้พนักงานสอบสวนเป็นผู้รับผิดชอบพิจารณาว่าจากการค้ามนุษย์โดยพิจารณา
ตามข้อเท็จจริง พยานหลักฐานท่ีรวบรวมได้ และรับฟังความจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งนัก
สังคมสงเคราะห์หรือนักจิตวิทยาท่ีดูแลอยู่ ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรพัฒนาเอกชน 

ในกรณีท่ีมีความเห็นต่างกันหรือแย้งกัน ให้หัวหน้าพนักงานสอบสวนในสถานีต ารวจนั้น ๆ ท า
บันทึก ความเห็นพร้อมแนบความเห็นต่างหรือแย้งนั้นไปยัง ศปคม.จังหวัดพิจารณาโดยเร็ว และขอให้ส่งผลการ
พิจารณา พร้อมแนบข้อคิดเห็นของ ศปคม.จังหวัดไปยังผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัดในฐานะหัวหน้าพนักงาน
สอบสวน เพื่อพิจารณา และในระหว่างการพิจารณาให้บุคคลดังกล่าวได้รับการคุ้มครองตามมาตรา 29 แห่ง
พระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 การด าเนินการเมื่อคัดแยกแล้วไม่ใช่
ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์หลังจากท่ีได้มีการคัดแยกผู้เสียหายแล้ว พบว่าเด็กไม่ใช่ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ 
ให้ประสานไปยังพนักงานเจ้าหน้าท่ีตามกฎหมายอื่น เช่น พระราชบัญญัติป้องกันและปรบปรามการค้า
ประเวณี พ.ศ. 2539 พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 หรือพนักงานตรวจแรงงาน ตามพระราชบัญญัติ
คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ด าเนินการให้ความช่วยเหลือคุ้มครองตามท่ีระบุไว้ในกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง โดย
ค านึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน 

 
2.2.6.5 การคุ้มครองสวัสดิภาพ 

1. การคุ้มครองผู้ท่ีน่าจะเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ตามาตรา 29 แห่ง พรบ. ป้องกัน และ
ปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.2551 หลังจากให้ความช่วยเหลือ พนักงานเจ้าหน้าท่ีมีอ านาจน าตัวบุคคลซึ่ง
อาจจะเป็น ผู้เสียหายไปไว้ในสถานท่ีอันควรซึ่งมิใช่ห้องขังหรือสถานท่ีคุมขังตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีก าหนด 
เพื่อประโยชน์ ในการแสวงหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ และเพื่อคุ้มครองป้องกันภัยแก่บุคคลดังกล่าว 
แต่ต้องไม่เกิน 24 ช่ัวโมง หากเกิน 24 ช่ัวโมงให้ยื่นค าร้องต่อศาล 

2. ห้ามมิให้พนักงานสอบสวนด าเนินคดีกับผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์  ผู้เสียหายจากการค้า
มนุษย์เป็นผู้ท่ีจะต้องได้รับความช่วยเหลือและคุ้มครองสวัสดิภาพ รวมท้ังการด าเนินคดีเกี่ยวกับคนเข้าเมือง 
หรือใช้หนังสือเดินทางปลอมตามประมวลกฎหมายอาญา ความผิดตามกฎหมายว่า ด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการค้าประเวณีเฉพาะท่ีเกี่ยวกับการติดต่อ ชักชวน แนะน าตัว ติดตาม หรือรบเร้าบุคคลเพื่อการค้า
ประเวณี และการเข้าไปมั่วสุมในสถานการค้าประเวณีหรือความผิดฐานเป็นคนต่างด้าวท างานโดยไม่ได้รับ
อนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการท างานคนต่างด้าว เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงยุติธรรม  
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3. การถามปากค าเด็กต่างชาติท่ีเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ เจ้าพนักงานต้องประสานงาน
แจ้งส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง หรือองค์กรพัฒนาเอกชนให้จัดหาหรือประสานงานให้มีนักสังคม
สงเคราะห์ นักจิตวิทยา จิตแพทย์ ล่าม องค์กรพัฒนาเอกชน หรือเจ้าหน้าท่ีท่ีมีประสบการณ์ท างานด้านเด็ก 
เข้าร่วมในการถามปากค า และให้พนักสอบสวนค านึงถึงหลักการว่าด้วยการคุ้มครองเด็กในคดีอาญาตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และให้ค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นส าคัญ 

4. การคุ้มครองพยาน ในกรณีท่ีมีเหตุอันควรเช่ือว่า ผู้นั้นอาจไม่ได้รับความปลอดภัย ให้หัวหน้า
สถานท่ีพักพิงนั้น หรือเลขานุการของ ศปคม. จังหวัด  ร้องขอต่อเจ้าหน้าท่ีต ารวจในการให้ความคุ้มครองผู้นั้น
ได้ตามความจ าเป็น และ/หรือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง พยานในคดีอาญา พ.ศ. 2546 

5. การรักษาความลับและข้อห้ามเผยแพร่ข้อเท็จจริงของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ เพื่อเป็นการ
คุ้มครองผู้เสียหายหรืออาจจะเป็นผู้เสียหาย ห้ามมิให้ด าเนินการในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

5.1 บันทึกภาพ แพร่ภาพ พิมพ์รูป หรือบันทึกเสียง แพร่เสียง หรือส่ิงอื่นท่ีสามารถแสดงว่า 
บุคคลใดเป็นผู้เสียหายจากการกระท าความผิดฐานค้ามนุษย์ ท้ังนี้ ไม่ว่าข้ันตอนใด ๆ 

5.2 โฆษณาหรือเผยแพร่ข้อความ ซึ่งปรากฏในทางสอบสวนของพนักงานสอบสวน หรือ
ในทางพิจารณาคดีของศาลท่ีท าให้บุคคลอื่นรู้จักช่ือตัว ช่ือสกุลของผู้เสียหายจากการกระท าค้ามนุษย์หรือ
บุคคลในครอบครัวของผู้เสียหายนั้น ท้ังนี้ ไม่ว่าส่ือสารสนเทศประเภทใด  

5.3 โฆษณาหรือเผยแพร่ข้อความ ภาพ หรือเสียง ไม่ว่าโดยส่ือสารสนเทศ เปิดเผยประวัติ
สถานท่ีอยู่ สถานท่ีท างาน หรือสถานศึกษาของบุคคลซึ่งเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์  

6. การด าเนินการกรณีเด็กผู้เสียหายไม่มีหลักฐานแสดงตนหรือเอกสารระบุสัญชาติ ให้เจ้าหน้าท่ี
ท่ีดูแลเด็กด าเนินการตรวจสอบกับสถานท่ีบุคคลนั้นอ้างว่าเป็นพลเมืองของประเทศนั้น หรือหน่วยงานใน
ประเทศต้นทาง และแจ้งผลการตรวจสอบให้พนักงานสอบสวนทราบ หากรัฐบาลประเทศภูมิล าเนาไม่ยอมรับ 
ให้รวบรวมหลักฐาน หรือซักถามผู้นั้นพร้อมท้ังบันทึกไว้ เพื่อค้นหารายละเอียดส าหรับการพิสูจน์สัญชาติต่อไป 

7. การตรวจพิสูจน์อายุเด็กผู้เสียหาย เพื่อประโยชน์ของเด็กท่ีเป็นผู้เสียหายให้สันนิษฐานไว้ก่อน
ว่า บุคคลนั้นอายุต่ ากว่า 18 ปี และให้พนักงานสอบสวนด าเนินการสอบสวนไปก่อนตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญาว่าด้วยการสอบสวนเด็ก 

8. การด าเนินคดีกับผู้กระท าความผิดฐานค้ามนุษย์ ให้พนักงานสอบสวนด าเนินคดีกับผู้กระท า
ความผิดท่ีเกี่ยวข้องในฐานความผิดค้ามนุษย์ ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 
2551 รวมท้ังความผิดตามกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง หลักเกณฑ์การนับอายุเด็กเพื่อด าเนินคดีกับผู้กระท า
ความผิด ให้ถืออายุของเด็กท่ีตกเป็นผู้เสียหายขณะท่ีความผิดเกิดขึ้นครั้งแรก ในกรณีท่ีความผิดเกิดขึ้นเมื่อเด็ก
อายุต่ ากว่า 18 ปี แต่พบการกระท าความผิดเมื่อเด็กอายุต้ังแต่ 18 ปีข้ึนไป ให้ด าเนินคดีกับผู้กระท าความผิดซึ่ง
กระท าแก่เด็กอายุต่ ากว่า 18 ปี 

 



 
36 

2.2.6.6 การฟื้นฟูเยียวยา/การพัฒนา 

1. ในระหว่างท่ีเด็กต่างชาติเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ เข้าไปอยู่ในสถานรองรับให้ได้รับ
ความช่วยเหลืออย่างเหมาะสม ในเรื่องอาหาร ท่ีพัก การรักษาพยาบาล การบ าบัดฟื้นฟูร่างกายและจิตใจ การ
ให้การศึกษา การฝึกอบรม การช่วยเหลือทางกฎหมาย การส่งกลับไปยังประเทศเดิมหรือภูมิล าเนา การ
ด าเนินคดีเพื่อเรียกร้องสินไหมทดแทน สิทธิของผู้เสียหายท่ีได้รับการคุ้มครองในแต่ละขั้นตอน ท้ังนี้ ต้องรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้เสียหายหรืออาจเป็นผู้เสียหายก่อนด้วย 

2. หากเจ้าหน้าท่ีพบว่า เด็กต่างชาติท่ีเป็นผู้เสียหาย เข้ามาในราชอาณาจักรโดยไม่ถูกต้องตาม
กฎหมาย หรือสิทธิการเข้ามาอยู่ได้ส้ินสุด แต่จ าเป็นต้องอยู่ในราชอาณาจักรต่อไปช่ัวคราวเพื่อประโยชน์ในการ
ด าเนินคดี ให้เจ้าหน้าท่ีในสถานดูแลประสานการด าเนินการให้มีการผ่อนผันให้คนต่างชาติผู้เสียหายนั้นอยู่ใน
ราชอาณาจักรได้เป็นการ ช่ัวคราวตามมาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 
พ.ศ. 2551 และหากต้องการท างานระหว่างท่ีได้รับการผ่อนผัน ให้ประสานเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อจัดหา
นายจ้าง และประสานให้ได้รับใบอนุญาตท างานตาม พรบ. การท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 จนกระท่ัง
หมดความจ าเป็นในการด าเนินคดีกับผู้กระท าความผิดฐานค้ามนุษย์ ให้เจ้าหน้าท่ีสถานดูแลแจ้งผู้มีอ านาจ 
ระงับสิทธิดังกล่าว แล้วจึงส่งตัวคนต่างด้าวนั้นกลับประเทศท่ีเป็นถิ่นท่ีอยู่หรือภูมิล าเนาโดยไม่ชักช้า การส่งตัว
กลับ ให้ค านึงถึงความปลอดภัยและสวัสดิภาพของบุคคลนั้นด้วย ส าหรับค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือและส่งกลับ 
ให้พิจารณาขอรับการสนับสนุนจากกองทุนตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 
2551 และกองทุนตามพระราชบัญญัติการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 

 
2.2.6.7 การส่งกลับภูมิล้าเนา 

กรณีการส่งเด็กต่างชาติท่ีตกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์กลับภูมิล าเนา จะมีก าหนดขั้นตอน
การ ส่งกลับและคืนสู่สังคมไว้ชัดเจน สามารถศึกษาได้ในภาคผนวก 2-1  

 
2.2.6.8 การคืนเด็กสู่สังคม 

ก่อนท่ีจะส่งเด็กคืนสู่สังคม จะต้องมีการประเมินปัญหาท่ีจะส่งผลให้เด็กไม่สามารถคืนสู่สังคม 
หากพบว่าจะเกิดปัญหาในการส่งคืน เช่น ปลอดภัยของเด็ก ความพร้อมของครอบครัว ให้จัดท าแผนปฏิบัติการ
เพื่อเตรียมการรองรับและแก้ไขปัญหา โดยเฉพาะการส่งเด็กต่างชาติคืนภูมิล าเนาต่างประเทศต้องประสานงาน
กับหน่วยงานในภูมิล าเนาของเด็กก่อนส่งคืน พร้อมรายละเอียดการวินิจฉัยโรค การประเมินสภาวะด้าน
ร่างกาย จิตใจ และสังคม ของผู้ตกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์หรือผู้เสียหายและครอบครัว แผนการบ าบัด
ฟื้นฟู การบ าบัดฟื้นฟูท่ีด าเนินแล้ว และข้อเสนอแนะในการบ าบัดฟื้นฟูต่อไป 

กรณีท่ีเป็นเด็กต่างชาติมีภูมิล าเนาอยู่นอกเขตพื้นท่ีบริการ และมีความต้องการหรือจ าเป็นต้องส่ง
ตัวกลับภูมิล าเนาก่อนจะบ าบัดฟื้นฟูเสร็จ ต้องหารือกับหน่วยงานในท้องถิ่นนั้น ๆ  เพื่อสร้างระบบการช่วยเหลือ 
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และการให้บริการทดแทนจากภายนอกนอกพื้นท่ี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เด็กท่ีติดโรคจากเพศสัมพันธ์ร้ายแรง
จ าเป็นต้องดูแลสุขภาพอย่างใกล้ชิด รวมท้ังจัดการป้องกันไม่ให้แพร่เช้ือไปยังบุคคลอื่น ท้ังนี้การป้องกัน
ดังกล่าวต้องไม่เป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลด้วยเช่นเดียวกัน แต่ถ้าเป็นปัญหาด้านสังคมและเศรษฐกิจ เช่น 
จัดหางาน ฝึกอาชีพ ให้ทุนประกอบอาชีพ ให้ประสานงานหน่วยงานเพื่อขอรับการสงเคราะห์ต่อไป  
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พนักงานตรวจ
แรงงาน 

 ตาม พรบ.คุ้มครอง
 

มีอ านาจในการ
ด าเนินการ 

เข้าตรวจสอบและ
รวบรวมข้อเท็จจริงใน
สถานประกอบกิจการ 

ไม่มีอ านาจใน
การ

ด าเนินการ 
รับแจ้ง
เหตุ 

ต ารวจ/DSO/
เจ้าหน้าที่ฝ่าย

ปกครอง/เจ้าหน้าที่ 
ตาม พรบ. ด้าน

พิจารณาขอ้เท็จจริง ขอ้ กม. 
ขอหมายค้น 

ตรวจค้น พิจารณาตาม ป.วอิาญา 
1. การเข้าสถานประกอบการโดยอาศัยอ านาจตาม พรบ. คา้มนุษย ์
2. ค้นโดยมีหมาย ตาม ป.วิอาญา 
3. ค้นโดยไม่มีหมาย 

พบเด็ก 
 (แจ้ง พม.) 

สถานที่มีเหตุต้องสงสัย  
(โดยพิจารณาอ านาจ

หน้าที่ 
แต่ละหน่วยงาน) 

ไม่พบ
ผู้เสียหาย 

มีเหตุเชื่อได้ว่า
เป็นผู้เสียหาย 

คัดแยก
โดยทีมสห
วิชาชีพ 

ตาม พรบ. 
ค้ามนุษย์ 

พม. 

ไม่ใช่
ผู้เสียหาย 
แต่เป็นเด็ก
ที่ต้องได้รับ

การ
คุ้มครอง 

เป็น
ผู้เสียหาย 
ตาม พรบ. 
ค้ามนุษย์ 

มีสิทธิ์ตาม พรบ. 
คุ้มครองแรงงาน 

เรียกร้อง
สิทธิ

ประโยชน์
ด้านแรงงาน 
โดย กสร. 

ให้การ
คุ้มครอง
เด็ก โดย 

พม. 

พนักงานสอบสอน
ด าเนินคดีผู้กระท าผิดให้

การดูแลคุ้มครอง
ผู้เสียหาย โดย พม. ตาม 

ม.33 

ตัวอย่างการช่วยเหลือแรงงานเด็ก ท่ีอยู่ในปัญหาการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบท่ีเลวร้ายท่ีสุดแบบ ก. แผนภาพ  2.12 ส าหรับการช่วยเหลือในรูปแบบอื่น 
สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ในภาคผนวก 2-1 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพ 2.12 แนวทางการช่วยเหลือแรงงานเด็ก ท่ีอยู่ในปัญหาการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบท่ีเลวร้ายท่ีสุดแบบ ก. [1, 2] 
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2.2.7 ส้านักบริหารงานการศึกษาพิเศษเพื่อการดูแลเด็กพิการ กระทรวงศึกษาธิการ 

กระทรวงศึกษาธิการ มีส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษเพื่อดูแลเด็กพิการ และด้อยโอกาสโดยมี
อ านาจหน้าท่ีหลักเกี่ยวกับการจัดการศึกษาเพื่อคนพิการและผู้ด้อยโอกาส จัดระบบส่ือส่ิงอ านวยความสะดวก 
รวมทั้งด าเนินการเกี่ยวกับกองทุนการศึกษา สนับสนุนให้ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาจัดการเรียนแก่คนพิการ
และผู้ด้อยโอกาสในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบอย่างท่ัวถึงมีคุณภาพ โดยมีการประสานงาน การส่งเสริม การสนับสนุน 
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมท้ังบุคคล ครอบครัวชุมชน องค์กร
ชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอื่นท่ีเกี่ยวข้องให้สามารถจัดการศึกษา
ส าหรับคนพิการและผู้ด้อยโอกาสให้สอดคล้องกับนโยบายและมาตรฐานการศึกษา ท้ังนี้การจัดการศึกษาศึกษา
พิเศษเพื่อเด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส แบ่งได้เป็น 3 กลุ่มคือ  

• โรงเรียนเฉพาะความพิการ จ านวน 46 โรงเรียนใน 37 จังหวัด   

• ศูนย์การศึกษาพิเศษ จ านวน 77 ศูนย์ และ 

• โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ จ านวน 51 โรงเรียนใน 43 จังหวัด 
 

 วัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการให้บริการทางการศึกษา และการฝึกอบรมเพื่อคน
พิการและผู้ด้อยโอกาสสามารถศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น สามารถประกอบอาชีพและพึ่งตนเองได้ตามศักยภาพ  
และจากการทบทวนวรรณกรรม และสัมภาษณ์ผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้องของส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
ส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ พบว่าระบบการดูแลช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส 
และเด็กท่ีมีความพิการ ดังแผนภาพท่ี 2.13
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เด็กด้อยโอกาสทาง
การศึกษา 10 

ประเภท 

เชิงรุก 

ลงพื้นท่ี คัดกรอง 
จัดแผนการ
ให้บริการ

เชิงรับ 

รับสมัคร คัดเลือก 
จัดแผนการ

ให้บริการการศึกษา 

เด็กพิการ 

- บกพร่องทางสติปัญญา 

- บกพร่องทางการได้ยิน 

- บกพร่องทางการเห็น 

- บกพร่องทางกายหรือการ
เคลื่อนไหวหรือสุขภาพ 

ลักษณะเด็กด้อย
โอกาส 

กระบวนการรับเข้า กระบวนการ
ช่วยเหลือ 

รร.เฉพาะความ
พิการ 

รร.การศึกษา
สงเคราะห์ 

(ส านักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ 

กศน.) 
(ส านักงานส่งเสริม

การศึกษานอกระบบ
ละการศึกษาตาม

อัธยาศัย) 

ส่งเสริมความสามารถพิเศษ เช่น กีฬา ดนตรี 

ศึกษาต่อ 
สอน

วิชาการ 

ประกอบอาชีพ 

สอนอาชีพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพ 2.13 ระบบการดูแลช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส และเด็กท่ีมีความพิการ[29]
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กระบวนการรับเข้าจะแบ่งออกเป็นเชิงรุกและเชิงรับ เชิงรุกทางโรงเรียนในพื้นท่ีส ารวจ เด็กด้อย
โอกาสร่วมกับภาคเครือข่ายในพื้นท่ี ได้แก่ องค์การบริหารส่วนต าบล สาธารณสุข และพัฒนาความมั่นคงฯ  
ส่วนเชิงรับ องค์การบริหารส่วนต าบล หรือผู้ปกครองท่ีมีเด็กด้อยโอกาสในพื้นท่ีหรือครอบครัวจะสมัครเข้ากับ
โรงเรียน ตามลักษณะความเฉพาะความพิการหรือโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ในพื้นท่ีนั้น ๆ จากนั้นจะมีการ
คัดกรองเด็กด้อยโอกาสแต่ละประเภท รวมท้ังจัดท าแผนการให้บริการทางการศึกษา IEP และ IIP โดย
ให้บริการทางการศึกษาตามแผนการสอนเฉพาะบุคคลมีการประเมินความก้าวหน้าตาม IEP และจัดท า 
Transition plan การจัดการศึกษาเพื่อการมีงานท าตามความสนใจความต้องการของนักเรียนผู้ปกครองชุมชน
และสถานประกอบการอีกท้ังร่วมจัดท า MOU กับสถาบันอาชีวศึกษา และสถานประกอบการ โดยให้มีการ
ฝึกงานในสถานประกอบการเพื่อเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพหลังจบการศึกษาและมีการติดตามหลังจาก
นักเรียนจบการศึกษา 

 
องค์กรเอกชน 

2.2.8 มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก 

 ศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก มีวัตถุประสงค์ของการด าเนินงานดังนี้ 

 1) สนับสนุนส่งเสริมสิทธิเด็กตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กแห่งสหประชาชาติ 
2) ให้ความช่วยเหลือและคุ้มครองเด็กผู้ถูกละเมิดสิทธิตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิ เ ด็กแห่ง

สหประชาชาติ 
3) ศึกษาและเสนอแนวทางในการปกป้องและคุ้มครองสิทธิเด็กในประเทศไทย ให้เป็นไปตาม

อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กแห่งสหประชาชาติ 
4) ร่วมมือกับหน่วยงานท่ีท างานด้านเด็กและสิทธิมนุษยชนและเอกชนในการปกป้อง และคุ้มครอง

เด็ก ทุกกรณี 
เคสส่วนใหญ่ของมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กเป็นเด็กท่ีถูกทารุณกรรม โดยมูลนิธิ ฯ มีกระบวนการใน

การท างานคุ้มครองเด็กท่ีถูกทารุณกรรมดังแผนภาพท่ี 2.14 
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แผนภาพ 2.14 กระบวนการคุ้มครองเด็กท่ีถูกทารุณกรรม[30] 

 
2.2.9 มูลนิธิดวงประทีป 

ปัจจุบัน มูลนิธิดวงประทีป ด าเนินงานพัฒนาเด็กและคนยากไร้ในชุมชน ผ่านโครงการต่าง ๆ ของมูลนิธิ 
เช่น โครงการทุนการศึกษาส าหรับเด็กยากจน โครงการอนุบาลดวงประทีมเพื่อเตรียมความพร้อมส าหรับเด็ก
ก่อนวัยเรียน โครงการแก้ไขปัญหาสถานะบุคคลครอบครัวของเด็กและเยาวชนท่ีไร้สัญชาติหรือมีปัญหาสถานะ
และสิทธิ สามารถได้เข้าถึงบริการจากรัฐอย่างท่ัวถึงและเป็นธรรม เป็นต้น[31] 
 

2.2.10 มูลนิธิ Care for Children[32]  

เป็นองค์กรการกุศลท่ีด าเนินงานด้านครอบครัวอุปถัมภ์ (Foster Care Program)  ในประเทศไทย โดย
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ต้ังแต่ พ.ศ. 2551 
เพื่อฝึกอบรมเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบและผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดหาครอบครัวทดแทนแก่เด็กในแบบครอบครัว
อุปถัมภ์  เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ และทักษะการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี  

 

2.2.11 มูลนิธิพระพรอุบลราชธานี[33] 

รับดูแลเด็กก าพร้า เด็กด้อยโอกาส และเด็กท่ีได้รับผลจาก HIV ในสถานสงเคราะห์เด็กบ้านพระพร ส่วน
บ้านพักพิง เป็นบ้านท่ีให้ความช่วยเหลือแก่เด็กติดเช้ือ HIV และเด็กท่ีได้รับผลจากเช้ือ HIV เป็นโครงการต่อ
เนื่องมาจากบ้านพระพร เพราะมีเด็กท่ีรับเข้ามาดูแลบางคนได้รับเช้ือ HIV ซึ่งเด็กกลุ่มนี้ต้องได้รับการดูแลเป็น

3. คุ้มครองสวัสดิภาพ 
(Protection) 

เด็ก เด็ก เด็ก 

ครอบครัว 

โรงเรีย
น 

ศูนย์บริการต่าง 
ๆ 

ชุมชน 

ทีมสหวิชาชีพสาขา
การแพทย์ 

สาขาสังคมสงเคราะห์ 
สาขากฎหมาย 

1. ตรวจตราตดิตาม 
(Monitoring) 

2. ค้นหาข้อเท็จจริง 
(Investigation) 

5.  คืนสู่สังคม 
(Social Integration) 

6. ป้องกัน 
(Prevention) 

กระบวนการคุ้มครองเด็กที่ถูกกระท าทารุณ 

4. บ าบัดฟ้ืนฟูและพัฒนา 
(Treatment & 
Development) 
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พิเศษจากเด็กท่ัวไป นอกจากนี้ ยังมีเด็กอีกจ านวนหนึ่งท่ีได้รับผลกระทบเนื่องมาจากพ่อแม่หรือผู้ปกครองติด
เช้ือ HIV และเสียชีวิตลง ท าให้เด็กขาดผู้ดูแล โดยเด็กไม่ได้ติดเช้ือ ปัจจุบันการด าเนินงานของมูลนิธิพระพร
อุบลราชธานี มีนิมิตในการท างานเพื่อเด็กด้อยโอกาสในกลุ่มเส่ียงอื่น ๆ เช่น เด็กยากไร้ข้างถนน เด็กท่ีถูก
ทอดท้ิงในสลัม ตลอดจนเด็กท่ีเกิดจากการต้ังครรภ์ไม่พร้อม ท้ังในจังอุบลราชธานีและจังหวัดอื่น ๆ โดยท า
หน้าท่ีดูแล พัฒนาชีวิต และสนับสนุนให้การศึกษาสูงสุดตามศักยภาพของเด็ก 
 

2.2.12 เอกสารงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

จากการทบทวนวรรณกรรมจากเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวกับรูปแบบการบริหารจัดการรายกรณีใน
ชุมชนของประเทศไทย[34, 35] พบว่า การจัดการรายกรณีจะมีบุคคลากรท่ีเข้าด าเนินการช่วยเหลือเด็กท่ีมีปัญหา
ซ้ าซ้อนท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และเครือข่ายชุมชน ดังนี้  

ภาครัฐ ประกอบด้วย กระทรวงนักพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, กระทรวงสาธารณสุข,
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ, กระทรวงยุติธรรม, กระทรวงศึกษาธิการ, กระทรวงแรงงาน และกระทรวงมหาดไทย 
ซึ่งด าเนินการท้ังการส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟื้นฟู โดยมีการวางแผนและด าเนินการช่วยเหลือท้ังเป็น
ทางการและไม่เป็นทางการ มีทรัพยากรบุคคลและทรัพยากรอื่น ๆ ร่วมกัน  

ภาคเอกชน เป็นองค์กรหรือมูลนิธิท่ีให้การช่วยเหลือเด็กโดยไม่ได้แสวงหาผลประโยชน์ ซึ่งถือว่าเป็น
ก าลังส าคัญในการช่วยเหลือและดูแลเด็กได้ได้แก่ UNICEF มูลนิธิเด็ก ฯลฯ   

เครือข่ายชุมชน มีการด าเนินการท่ีส าคัญ คือ การประเมินและคัดกรองปัญหาในระดับชุมชน เพื่อ
ช่วยเหลือและส่งต่อเด็กและเยาวชนท่ีอยู่ในภาวะต้องได้รับการสงเคราะห์ คุ้มครองสวัสดิภาพและฟื้นฟู ให้
ได้รับสวัสดิการท่ีเหมาะสมและทันท่วงที    

อย่างไรก็ตามการท างานท้ัง 3 ภาคส่วนควรมีการด าเนินการร่วมกัน โดยมีการต้ังแต่งผู้รับผิดชอบ 
เรียกว่า ผู้จัดการรายกรณี (Case manage) เป็นผู้ท่ีท าหน้าท่ีประเมินความต้องการความจ าเป็นของเด็กและ
ครอบครัว ก าหนดเป้าหมาย ประสานทีมสหวิชาชีพเข้าสู่ระบบการวางแผนจัดชุดสวัสดิการและเช่ือมโยงการ
ขอใช้ทรัพยากร ด าเนินการช่วยเหลือ ติดตามประเมินผล เพื่อให้เด็กและครอบครัวได้คล่ีคลายปัญหาท่ีซับซ้อน
ได้[34, 36] ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้  

1. ผู้จัดการรายกรณีระดับจังหวัด (Province case manage level) ซึ่งประกอบด้วย นักพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดท่ีได้รับมอบหมาย โดยท าหน้าท่ีมองภาพโดยรวมในการประเมิน เช่ือม
ประสานแหล่งทรัพยากรและทีมสหวิชาชีพเพื่อวางแผนให้ความช่วยเหลือ ด าเนินการ พร้อมท้ังติดตาม
ประเมินผล[34]  

2. ผู้จัดการรายกรณีระดับองค์กร (Organization case manage level) ประกอบด้วย หัวหน้า
ศูนย์พึ่งได้ OSCC โรงพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข พนักงานเจ้าหน้าท่ีตามพรบ.คุ้มครองเด็ก บ้านพักและ
ครอบครัวจังหวัด กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบงานคุ้มครองเด็กและ
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เยาวชน องค์การบริหารส่วนต าบล กระทรวงมหาดไทย ซึ่งมีหน้าท่ีประเมินวางแผนร่วมกับทีมสหวิชาชีพท้ัง
ภายในและภายนอกเพื่อวางแผนในการช่วยเหลือ ด าเนินการบ าบัดตลอดจนติดตามประเมินผลร่วมกับ
ผู้จัดการรายกรณีระดับจังหวัด  

3. ผู้จัดการรายกรณีระดับชุมชน (Community case manage level)  โดยเป็นผู้ท าหน้าท่ีแจ้ง
ประเมินความเส่ียงของเด็กในชุมชนระดับต าบล พร้อมท้ังประสานทรัพยากรด าเนินการช่วยเหลือเบื้องต้น ส่ง
ต่อไปยังผู้จัดการรายกรณีระดับจังหวัด รวมถึงการเฝ้าระวังและท างานเชิงป้องกันร่วมกับทีมสหวิชาชีพใน
ชุมชน[34] ได้แก่ ผู้น าท้องถิ่น ผู้น าชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) อาสาสมัครพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ครู เจ้าหน้าสาธารณสุขจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบลฯลฯ 
ซึ่งการด าเนินงานดังแผนภาพท่ี 2.14 รูปแบบการบริหารจัดการรายกรณีซึ่งแบ่งออกเป็น 7 ข้ันตอน[34, 37] ดังนี้ 

1. ขั นตอนการรับแจ้งเหตุ โดยการแจ้งเหตุสามารถแบ่งออกเป็น 2 กรณี ดังนี้ 

กรณีที่ 1 ผู้จัดการรายกรณีในชุมชน หรือผู้พบเหตุในชุมชน เป็นผู้รับแจ้งเหตุหรือพบเหตุ จะ
ด าเนินการดังนี้  

1. ผู้จัดการรายกรณีระดับชุมชน (CCM) รับทราบจะด าเนินการหาข้อมูลในเบื้องต้นว่าเหตุการณ์
เกิดท่ีใด ผู้ถูกกระท าเป็นใคร และใครเป็นผู้กระท า เกิดขึ้นเมื่อไหร่ และอย่างไร  

2. ประเมินเบ้ืองต้น43,46  ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 กรณี  ดังนี้  
2.1 กรณีท่ีไม่มีปัญหาซับซ้อน คือ กรณีท่ีด าเนินการช่วยเหลือร่วมกันภายในชุมชนเองได้ 

ผู้จัดการรายกรณีในชุมชนจะประสานงานไปยังคณะกรรมการคุ้มครองเด็กระดับต าบล ซึ่งประกอบด้วย อสม. 
เจ้าหน้าท่ี รพสต. และโรงเรียน เพื่อวางแผนด าเนินการให้ความช่วยเหลือ  

2.2 กรณีปัญหาซับซ้อน คือ กรณีท่ีไม่สามารถด าเนินการช่วยเหลือร่วมกันภายในชุมชนเองได้ 
เช่น เด็กยากจนถูกล่วงละเมิดทางเพศ  ผู้จัดการรายกรณีในชุมชนท าหน้าท่ีประสานไปยังพนักงานเจ้าหน้าท่ี
คุ้มครองเด็กบ้านพักเด็กและครอบครัวให้เข้ามาช่วยเหลือเด็กทันที  (สัมภาษณ์เจ้าหน้าท่ีคุ้มครองเด็กบ้านพัก
เด็กและครอบครัว, 2563) 

กรณีที่ 2 พนักงานเจ้าหน้าท่ีหรือผู้จัดการรายกรณีระดับองค์กร (CM) เป็นผู้รับแจ้งเหตุ ดังนั้น
เมื่อประสบเหตุเด็กถูกกระท าความรุนแรง มีการด าเนินการดังนี้  

1. พนักงานเจ้าหน้าท่ีหรือผู้จัดการรายกรณีระดับองค์กร (CM) ประสานขอความช่วยเหลือ
ผู้จัดการรายกรณีระดับชุมชน (CCM) ให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงเบ้ืองต้นว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นจริงหรือไม่   

2. ด าเนินการหาข้อมูลร่วมกับผู้จัดการรายกรณีระดับชุมชน (CCM) และคณะกรรมการคุ้มครอง
เด็กระดับต าบล เบื้องต้นว่าเหตุการณ์เกิดท่ีใด ผู้ถูกกระท าเป็นใคร และใครเป็นผู้กระท า เกิดขึ้นเมื่อไหร่ และ
อย่างไร และ  

3. ผู้จัดการรายกรณีระดับองค์กร (CM) จะด าเนินการประสานผู้จัดการรายกรณีระดับจังหวัด
และทีมสหวิชาชีพเพื่อด าเนินการต่อไป (สัมภาษณ์เจ้าหน้าท่ีคุ้มครองเด็กบ้านพักเด็กและครอบครัว,2563) 
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2. ขั นตอนการสืบค้นข้อเท็จจริง แบ่งได้ 2 กรณี ดังนี้ 

กรณีที่ 1 กรณีที่ไม่มีปัญหาซับซ้อน ผู้จัดการรายกรณีระดับชุมชน (CCM) จะร่วมกันสืบค้น
ข้อเท็จจริงร่วมกับทีมวิชาชีพในชุมชนท่ีเกี่ยวข้อง เช่น ผู้น าชุมชน อสม. ครู และเจ้าหน้าท่ี รพสต. ด้วยวิธีการ
เย่ียมบ้าน พูดคุยกับเด็กและสมาชิกในครอบครัว 

กรณีที่ 2 กรณีที่ปัญหาซับซ้อน ผู้จัดการรายกรณีระดับชุมชน (CCM) จะประสานผู้จัดการราย
กรณีระดับองค์กร (CM) และระดับจังหวัด พร้อมท้ังทีมสหวิชาชีพของจังหวัด ได้แก่ พนักงานเจ้าหน้าท่ีของ
บ้านพักเด็กและครอบครัว เจ้าหน้าท่ีพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) เข้าร่วมในการสืบ
ค้นหาข้อเท็จจริง 

การท างานท้ัง 2 รูปแบบ มีลักษณะการท างานเป็นทีมแต่ไม่มีการแบ่งบทบาทหน้าท่ีชัดเจนว่าใคร
จะท าอะไร ท าให้การท างานล่าช้า ขาดประสิทธิภาพ และการช่วยเหลือซ้ าซ้อนกัน 

3. การประเมินสภาพปัญหา  

เด็กท่ีถูกกระท าความรุนแรงจะได้รับการประเมินจากผู้จัดการรายกรณี (CCM) ระดับชุมชน โดย
เริ่มจากการประความเส่ียงอยู่ในระดับใด หากระดับมากจะเชิญเจ้าหน้าท่ีหลายฝ่ายในชุมชน เพื่อให้เกิดบริการ
ท่ีมีคุณภาพแก่เด็กท่ีมีปัญหาซับซ้อน โดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายเด็กท่ีได้รับผลกระทบจากความรุนแรง ต้อง
ประสบกับปัญหาท้ังทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม ต้องการการดูแลในระยะยาว (Long term 
care) การได้รับบริการจากแหล่งทรัพยากรเพียงแห่งเดียวไม่สามารถเยียวยาหรือ ช่วยเหลือให้ปัญหาคล่ีคลาย
ได้ จึงอาจต้องประสานงานกับทีมจังหวัด เช่น บ้านพักเด็กและครอบครัว พัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์จังหวัด เพื่อประเมินสภาพปัญหาร่วมกันโดยพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหรือ
เจ้าหน้าท่ีบ้านพักเด็กและครอบครัว ซึ่งท าหน้าท่ี ผู้จัดการรายกรณี (CM) ระดับองค์กรและระดับจังหวัดจะ
เชิญทีมสหวิชาชีพประชุมเพื่อพิจารณาถึงความต้องการของ เด็กในระยะแรก ประเมินภาวะสุขภาพกาย จิตใจ 
สภาวะอารมณ์ พัฒนาการความสัมพันธ์ทางสังคม ความสามารถในการท าบทบาทหน้าท่ีตามวัย ความพร้อม
ทางสติปัญญา ความพร้อมทางอารมณ์ สภาวะเศรษฐกิจ สภาพของครอบครัว การเล้ียงดูของครอบครัว 
มาตรฐานการเล้ียงดู ความรู้ ความเข้าใจ ของครอบครัวในการดูแลเด็ก ความสนใจของครอบครัว ผู้ปกครองใน
การร่วมมือสนับสนุนเพื่อ แก้ปัญหาเด็ก รวมถึงการประเมินทางกฎหมายด้วย นอกจากนี้ ผู้จัดการรายกรณีมี
การประเมินความเส่ียง (Risk assessment) ท่ีอาจจะ เกิดขึ้นในอนาคตกับเด็ก เช่น การเส่ียงต่อการถูกกระท า
ซ้ า เส่ียงต่อการอยู่ในสภาพแวดล้อมท่ีไม่เหมาะสม เป็นต้น ในขณะเดียวกันผู้จัดการรายกรณีต้องประเมิน
แหล่งทรัพยากร (Assessing resources) ด้วย การระบุแหล่งทรัพยากรและความต้องการจ าเป็นท่ียังไม่ได้รับ
การตอบสนอง ท้ังแหล่งทรัพยากร ภายในตัวผู้ใช้บริการและครอบครัว และแหล่งทรัพยากรภายนอกท้ังท่ีเป็น
ทางการและไม่เป็นทางการ 

 

 



 
46 

4. การจัดท้าแผนการบริการ (Care planning)  

การด าเนินการของผู้จัดการรายกรณีระดับชุมชนและระดับจังหวัดมีการประชุมโดยวาจาขาดการ
บันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร โดยจะมีการแบ่งบทบาทหน้าท่ีร่วมกันเพื่อวางแผนการจัดการเด็กในรายบุคคล 
โดยแผนท่ีเกิดจากการท างานร่วมกันท่ีเป็นลักษณะพันธสัญญาว่าหน่วยงานใดมีบทบาทอะไรและอย่างไร ซึ่งใน
ขั้นตอนนี้มีปัญหาและอุปสรรค คือ ขาดการติดตามต่อเนื่องและอาจจะท าให้แผนการด าเนินการช่วยเหลือ
รายบุคคลไม่เป็นไปตามแผนท่ีวางไว้ 

5. การด้าเนินการตามแผน (Implementation)  

การด าเนินงานตามแผนเป็นบทบาทแต่ละส่วนของทีมสหวิชาชีพท่ีรับผิดชอบ เช่น ศูนย์พึ่งได้ 
(OSCC) ของโรงพยาบาล ซึ่งมีเพื่อดูแลเด็กในขณะท่ีรักษาตัวในโรงพยาบาล เพื่อให้เด็กได้รับการช่วยเหลือ
อย่างเหมาะสมครบวงจร ก่อนถูกจ าหน่ายออกจากโรงพยาบาล ดังนี้ แพทย์ท าหน้าท่ีในการรักษาบาดแผล ทาง
ร่างกาย เก็บหลักฐาน ในขณะท่ีจิตแพทย์ นักจิตวิทยารักษาด้านภาวะจิตใจ หากพบว่าเด็กมีสภาพปัญหาด้าน
สุขภาพจิต และด้านสังคม เช่น ด้านการศึกษา ท่ีอยู่อาศัย และด้านกฎหมายจะประสานร่วมกับบ้านพักเด็ก
และครอบครัวหรือพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ซึ่งขึ้นอยู่กับว่าใครท าหน้าท่ีเป็นผู้จัดการราย
กรณีของกรณีนี้ เพื่อให้การช่วยเหลือในแหล่งบริการอื่น ๆ ได้ ครอบคลุมกับปัญหาและความต้องการของเด็ก 

6. การติดตาม (Monitoring) 

ผู้จัดการรายกรณีท้ังในระดับชุมชน ระดับองค์กรและ ระดับจังหวัด รวมถึงทีมสหวิชาชีพท่ีมีส่วน
ร่วมในการแบ่งความรับผิดชอบ มีการติดตามผลการด าเนินการ กับเด็กร่วมกันเพื่อให้รับรู้ว่าเด็กได้รับบริการ
อยู่ในขั้นตอนใด และเด็กมีการเปล่ียนแปลงหรือ พัฒนาการเป็นอย่างไร  โดยใช้กระบวนการเยี่ยมบ้านเป็น
วิธีการติดตาม 

7. การเฝ้าระวัง (Surveillance)  

หากเด็กได้รับการส่งกลับคืนสู่ชุมชน ผู้จัดการรายกรณีระดับชุมชนร่วมกับคณะท างานในชุมชนมี
การติดตามเฝ้าระวัง เพื่อมิให้เด็กต้องถูกกระท าซ้ า ยกตัวอย่าง กรณีเด็กถูกกระท าความรุนแรงทางเพศ ชุมชน
มีการบำบัดฟื้นฟูเด็กร่วมกัน และจัดหางานให้เด็ก ได้ช่วยงานในองค์การบริหารส่วนต าบล เนื่องจากเด็กมี
ภาวะปัญญาอ่อน และให้เด็กได้รับการเรียน และฝึกอาชีพตามความต้องการ รวมถึงการจัดกิจกรรมส่งเสริมให้
เด็กรู้จักการวางตัว การดูแลตนเอง เพื่อป้องกันเด็กท่ีอยู่ในภาวะเส่ียงและเด็กโดยท่ัวไปของชุมชนให้ได้รับการ
ดูแลคุ้มครองอย่างถูกต้อง ซึ่งจากการศึกษาพบว่าผู้จัดการรายกรณี ระดับชุมชนจะท าหน้าท่ีได้ดีในเชิงป้องกัน 
รวมถึงการมีทักษะในการจัดกิจกรรมได้เป็นอย่างดีอีกด้วย 

รูปแบบการบริหารจัดการรายกรณีเพื่อการคุ้มครองเด็กท่ีถูกกระท าความรุนแรง ซึ่งได้จาก
การศึกษาแนวคิดการท างานคุ้มครองเด็ก และระบบกระบวนการบริหารรายกรณีเพื่อการคุ้มครองเด็กของ
ผู้จัดการรายกรณีท้ังในระดับชุมชน ระดับองค์กรและระดับจังหวัด พบว่า มีการบริหารจัดการรายกรณีอยู่ 3 
รูปแบบใหญ่ ๆ คือ 1) การบริหารจัดการรายกรณีชุมชน 2) การบริหารจัดการรายกรณีระดับจังหวัดในองค์กร/
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หน่วยงาน และ 3) การบริหารจัดการรายกรณี แบบทีมสหวิชาชีพ การบริหารจัดการรายกรณีในแต่ละรูปแบบ
การดำเนินงานท่ีแตกต่างกันออกไป[34, 38]  รายละเอียดตามภาคผนวก 2-1 
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การบูรณาการความร่วมมอืในระดบันโยบาย 

มหาดไทย 

กองทุนคุ้มครองเดก็ คคก.คุม้ครองเด็กระดบัจังหวดั พรบ.คุม้ครองเด็ก พ.ศ.2546 

สค./พัฒนาสงัคม 

ศพด. 
ต้าบล/หมูบ่้าน 

เทศบาล/อบต. 
(นายก) 

ผู้จดัการรายกรณี 
(CCM) 

คณะกรรมการคุ้มครองเดก็ระดบัตา้บล 

NGO 

รพ.
สต./

วัด 

โรงเรี
ยน 

ศึกษาธิการ สาธารณสุข 

คณะกรรมการคุ้มครองเดก็ระดบัอ้าเภอ 

ดย./พัฒนาสังคม 

ดย./ส่งเสริมวิชาการ 
ความเชี่ยวชาญ/

ตดิตาม 

รับแจ้งเหตุภายใน 24 ชม. 

ต้าบล 

รับแจ้ง 

ประสาน/ส่งต่อตดิตาม 

ประเมินความเสี่ยง 

ต่้า สูง รุนแรง 

วางแผน/ด้าเนนิการ
ช่วยเหลือเบื องต้น 

เฝ้าระวัง/ป้องกัน CPMS 

พม. (CM จังหวดั) 
มองภาพรวม 
เชื่อมประสาน 

บ้านพกัเด็กและครอบครัว 
(CM ปฏิบตักิาร) 

(ดย./พม.) 

ศูนย์พึ่งได ้
OSCC 

ต้ารวจ สตช. 

รับแจ้งเหตุ/ค้นหาข้อเท็จจริง 

การประเมิน 
- จิตใจ 
- สังคม 
- ร่างกาย 

การตั งเปา้หมาย 
ระยะสั น ระยะยาว 

การวางแผนการดา้เนินการ 
(Case Conference) 

การก้าหนดแหลง่ทรัพยากร 

เชื่อมโยงผู้ใช้บริการสู่แหล่ง
ทรัพยากรที่เป็นทางการ 

เชื่อมโยงผู้ใช้บริการสู่แหล่ง
ทรัพยากรที่ไม่เป็นทางการ 

- โรงพยาบาล/สธ. 
- สถานคุ้มครอง & 
  สถานสงเคราะห์/พม. 
- อัยการ ศาล/ยธ. 
- เขตพื นที่การศกึษา/ศธ. 

ศาสนา/กลุม่ต่าง ๆ 

การตดิตาม 

การประเมินซ ้า 

การประเมินผล/ส่งกลบั 

การให้ค้าปรึกษา 
การเสริมสร้างพลังอ้านาจ 

การบ้าบดั 

การบ้ารุงรักษาเครือข่าย 

การพิทักษ์สิทธ ิ

แนวปฏบิตัิทีด่ ี

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพ 2.15 รูปแบบการบริหารจัดการรายกรณีในชุมชนของประเทศไทย[34] 
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2.3 ข้อค้นพบในพื นที่เก่ียวกับระบบสวัสดิการขั นพื นฐานในลักษณะของการให้การดูแลเด็กและเยาวชน
ด้อยโอกาส ในกรณีที่ปัญหามีความซ ้าซ้อน  

ผู้วิจัยด าเนินการศึกษาระบบสวัสดิการขั้นพื้นฐานในลักษณะของการให้การดูแลเด็กและเยาวชนด้อย
โอกาส ในกรณีท่ีปัญหามีความซ้ าซ้อนจากหน่วยงานหลัก ได้แก่ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์  กระทรวงสาธารณสุข ส านักงานต ารวจแห่งชาติ  กระทรวงยุ ติธรรม กระทรวงแรงงาน 
กระทรวงศึกษาธิการ องค์กรเอกชน และเทศบาล/องค์การบริหารส่วนต าบล มีข้อค้นพบของรายละเอียดดังนี้ 

1. การรับแจ้งเหตุ 

 กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์ กระทรวงสาธารณสุขและส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
ส่วนใหญ่ได้รับการแจ้งเหตุจากศูนย์ช่วยเหลือสังคม (OSCC) ผ่านทางสายด่วน 1300 นอกจากนี้สามารถแจ้ง
เหตุผ่านทางเว็บไซต์และ social media ของหน่วยงาน และผ่านการ walk in เข้ามาแจ้งเหตุ โดยผู้แจ้งเหตุ
สามารถแจ้งได้ท้ังตัวผู้เสียหายและผู้พบเห็น ในกรณีเด็กและเยาวชนท่ีมีปัญหาคดีอาญากระทรวงยุติธรรมจะ
เข้ามามีบทบาทในการดูแล โดยได้รับการประสานจากต ารวจส่งเด็กท่ีมีปัญหามาท่ีสถานพินิจและคุ้มครองเด็ก
และเยาวชนเพื่อด าเนินการดูแลและช่วยเหลือต่อไป ซึ่งกระบวนการดูแลของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและ
เยาวชนจะมีความคล้ายคลึงกับกระบวนการของพมจ. กรณีการแจ้งเหตุการณ์ใช้แรงงานเด็กหรือการค้า
ประเวณีภาครัฐต ารวจ เจ้าหน้าท่ีพมจ.หรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องจะท าหน้าท่ีประสานกับกระทรวงแรงงานให้
เข้ามาช่วยเหลือ  

 กระทรวงศึกษาธิการและองค์การบริหารส่วนต าบล มีการรับแจ้งเหตุคล้ายคลึงกันโดย มีการเฝ้าระวัง
เด็กกลุ่มเส่ียงในพื้นท่ี ผู้แจ้งอาจเป็นผู้รับผิดชอบครอบครัว บ้านใกล้เคียงหรือคนในชุมชนท่ีคุ้นเคยกันดี และ
หน่วยงานเอกชนมีวิธีการรับแจ้งเหตุคล้ายคลึงกัน เช่น มูลนิธิดวงประทีปมีการรับแจ้งเหตุจากคนในชุมชน 
เจ้าหน้าท่ีท่ีทราบปัญหา มูลนิธิพิทักษ์สิทธิเด็กส่วนใหญ่ได้รับการประสานงานมาจากโรงพยาบาลและทางอีเมล
โดยเคสส่วนใหญ่จะเป็นเคสเด็กและเยาวชนถูกทารุณกรรม และมูลนิธิพระพร จังหวัดอุบลราชธานีท่ีท าหน้าท่ี
ดูแลเด็กก าพร้าและด้อยโอกาส พร้อมกับเด็กท่ีได้รับผลจาก HIV ได้รับการแจ้งเหตุและผู้ท่ีน าเด็กมาพบกับทาง
มูลนิธิคือ ครู ต ารวจ หรือพ่อแม่ท่ีไม่สามารถเล้ียงดูลูกด้วยตนเองได้ 

2. การคัดกรองเบื องต้นและส่งต่อ 

 เมื่อเด็กและเยาวชนเข้าสู่ระบบจะมีการบันทึกข้อมูลการรับแจ้งเหตุ มีคัดกรองเด็กและเยาวชน
เบ้ืองต้นตามสภาพปัญหา โดยประเมินสภาพความรุนแรงท้ังทางด้านร่างกาย จิตใจ ครอบครัวและสังคม หากมี
ความซ้ าซ้อนของปัญหาจะมีทีมสหวิชาชีพซึ่งอาจเป็นนักสังคมสงเคราะห์หรือนักจิตวิทยาท่ีมีความเกี่ยวข้องกับ
ปัญหาเข้ามาช่วยเหลือร่วมด้วยและประสานหน่วยงานท่ีมีความเกี่ยวข้องเพื่ อช่วยเหลือเด็กและเยาวชนใน
ขั้นตอนต่อไป  
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3. การประเมินปัญหาและประเมินความต้องการ 

 ภายหลังการช่วยเหลือเด็กและเยาวชนผู้เสียหาย จะแยกการช่วยเหลือออกเป็น 1. กรณีท่ีมีความ
จ าเป็นต้องรับเข้าบ้านพักเด็กและครอบครัว กระบวนการแรกคือการประเมินปัญหาเบื้องต้นโดยนักจิตวิทยา
โดยใช้แบบประเมินจากรมสุขภาพจิต เพื่อวางแผนการให้การช่วยเหลือรายกรณี (IDP : Individual 
Development Plan) ร่วมกับทีมสหวิชาชีพ และมีเจ้าหน้าท่ีของบ้านพักเด็กและครอบครัวท าหน้าท่ีเป็น 
Case Manager  2. กรณีท่ีไม่มีความจ าเป็นต้องรับเข้าบ้านพักเด็กและครอบครัว มีการให้ค าปรึกษาและการ
ช่วยเหลือเบื้องต้น เยี่ยมบ้าน สืบเสาะ พินิจเกี่ยวกับเด็กและครอบครัว เพื่อให้ความช่วยเหลือตามความ
เหมาะสม หากเด็กและเยาวชนต้องคดีจะมีการคัดครองเด็กโดยสถานพินิจฯอีกครั้ง โดยมีการรับหนังสือหรือ
ค าส่ังให้ควบคุมตัวจากศาล ท าการลงทะเบียน ซักประวัติ ตรวจร่างกาย โดยมีระบบครูท่ีปรึกษาท่ีรับผิดชอบ
ดูแลเด็ก มีการสอบปากค าเด็กและเยาวชนตามแบบข้อมูลการรับตัวโดยเจ้าหน้าท่ีและพนักงานคุมประพฤติท่ี
เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงท่ีครบถ้วน ในกรณีท่ีเกี่ยวกับการใช้แรงงานเด็กและการค้าประเวณีจะมีการ
ท างานคล้ายคลึงกันกับข้างต้นและเพิ่มเติมทางกระทรวงแรงงานและต ารวจจะมีการด าเนินคดีกับสถาน
ประกอบการท่ีมีการกระท าผิด 

4. การวางแผนให้การดูแลเด็ก ครอบครัว และชุมชน 

 ในการวางแผนการช่วยเหลือจะมี Case manager เป็นหลัก ซึ่ง Case manager อาจเป็นนักสังคม
สงเคราะห์ หรือนักจิตวิทยา หรือนักพัฒนาสังคม ตามกระบวนการทางสังคมสงเคราะห์โดยกระบวนการ
วางแผนดูแลเด็กไม่มีการแบ่งแยกชาติพันธุ์ของเด็กและเยาวชน หากกรณีเด็กมีความผิดคดีอาญามีการวางแผน
ดูแลร่วมกับทีมสหวิชาชีพเพื่อให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจ าแนก หรือการแก้ไขบ าบัด ฟื้นฟูเด็กและเยาวชนใน
แต่ละราย โดยมีแผนการดูแลตามระดับความเส่ียง ทางด้านสถานศึกษาส านักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษมี
การวางแผนดูแลเด็กโดยให้ครอบครัวมีส่วนร่วมในการวางแผนการดูแลเด็กด้วย ส่วนองค์กรเอกชน ยกตัวอย่าง
เช่น มูลนิธิพิทักษ์สิทธิเด็กวางแผนให้การช่วยเหลือทุกปัญหาท่ีพบไม่ใช่ดูแลเพียงเรื่องปัญหาท่ีท าให้เด็กเข้าสู่
ระบบ 

5. การให้การดูแลและบริการ 

 กระบวนการช่วยเหลือเด็ก case manager เป็นคนดูแลหลักท าการประสานงาน ดูแล ช่วยเหลือเรื่อง
สวัสดิการซึ่งครอบคลุม การคุ้มครอง การจัดสวัสดิการ การพัฒนา และการสืบเสาะ หาหลักฐานเพื่อวางแผน
ส่งต่อเคสต่อไป โดยการดูแลในระหว่างท่ีอยู่ภายในบ้านพักเด็กและครอบครัวจัดบริการให้เด็กครอบคลุมปัจจัย 
4 มีกิจกรรมนันทนาการและสร้างความเข้มแข็งทางอารมณ์ให้กับเด็ก ตรวจสุขภาพร่างกายและจิตใจ และดูแล
ตามสภาพปัญหา ทางบ้านพักเด็กและครอบครัวมีระยะเวลาการช่วยเหลือไม่เกิน 3 เดือนก่อน ส่งต่อให้
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ด้านการช่วยเหลือเรื่องคดีความหรือกรณีท่ีมีความผิดทางกฎหมาย เด็กต้องเข้า
กระบวนการในการดูแลตามแผนของสถานพินิจฯ โดยมีครูท่ีปรึกษาเป็นผู้ดูแลหลักในด้านการอุปการะเล้ียงดู 
การศึกษาอบรมและฝึกอาชีพเพื่อแก้ไขความประพฤติ บ าบัดรักษา และฟื้นฟูสมรรถภาพท้ังทางสังคมและ
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จิตใจ ในกรณีเด็กท่ีมีปัญหาเรื่องแรงงานเด็กและค้าประเวณีมีกระบวนการคล้ายกับพม.ดูแลเด็กโดยไม่แบ่งแยก
ชาติพันธุ์ให้ความช่วยเหลือทางด้านกฎหมายเพื่อเรียกร้องสินไหมทดแทน สิทธิของผู้เสียหายท่ีได้รับการ
คุ้มครอง ในกรณีเด็กต่างชาติเพิ่มเติมการส่งกลับไปยังประเทศและภูมิล าเนาเดิม  

 กรณีท่ีเกี่ยวกับการศึกษา เช่น โรงเรียนการศึกษาพิเศษมีการดูแลจัดหาท่ีพักและได้รับเงินจัดสรรตาม
รายหัว กศน.มีการจัดการเรียนการสอนและสนับสนุนชุดสิทธิประโยชน์ให้กับเด็กในทุกระดับเหมือนกัน มูลนิธิ
ดวงประทีปจัดโครงการทุนการศึกษาโดยให้ทุนร้อยละ 40 ของค่าใช้จ่ายทางด้านการศึกษาเพื่อแบ่งเบาภาระ
ผู้ปกครองหรือหากเป็นเด็กเรียนดีมีความต้ังใจและยากจนมากทางมูลนิธิจะให้ทุนท้ังหมดและส่งจนเรียนจบ
ปริญญาตรี เป็นต้น ส่วนมูลนิธิ Care for children ปฏิบัติการร่วมกับเจ้าหน้าท่ีของสถานสงเคราะห์เกี่ยวกับ
ครอบครัวอุปถัมภ์ มีการอบรมเจ้าหน้าท่ีของสถานสงเคราะห์ปรับทัศนคติ ให้ความรู้เกี่ยวกับครอบครัวอุปถัมภ์ 
กระบวนการเตรียมพร้อมเด็กและครอบครัวอุปถัมภ์ และกระบวนการติดตาม 

6. การติดตามและประเมินผล 

  กรณีเด็กและเยาวชนในการดูแลของบ้านพักเด็กและครอบครัว สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก และสถาน
พินิจฯ เมื่อออกจากความดูแลของสถานท่ีดังกล่าวกลับสู่สังคม จะมีการติดตามเด็กโดยนักสังคมสงเคราะห์ผ่าน
ทางการโทรศัพท์สอบถาม การเยี่ยมบ้าน ระยะเวลาในการติดตามอาจแบ่งเป็นติดตามไม่มีระยะเวลาท่ีตายตัว 
โดยจะติดตามเรื่องความเป็นอยู่ในครอบครัว การช่วยเหลือด้านเงินสงเคราะห์ต่าง ๆ กรณีเด็กต่างชาติก่อนส่ง
เด็กกลับภูมิล าเนาหรือประเทศเดิมทางพม.ต้องประเมินความพร้อมครอบครัวในประเทศนั้น ๆ โดยเน้นความ
ปลอดภัยของเด็กเป็นหลัก สอบถามเจ้าหน้าท่ีสถานดูแลเพื่อส่งข้อมูลไปยังเจ้าหน้าท่ีประเทศต้นทางเพื่อขอ
ติดตามและผลประเมินครอบครัวว่าเด็กและเยาวชนสามารถกลับไปอยู่กับครอบครัวได้หรือไม่ เมื่อได้ผลการ
การประเมินครอบครัว น ามาวิเคราะห์ว่าเด็กสามารถใช้ชีวิตอยู่ได้หรือไม่ มีประเด็นปัญหาใดต้องแก้ไขก่อน
ส่งกลับ และเมื่อส่งเด็กกลับไปจะมีการติดตามเยี่ยมผ่านทางโทรศัพท์กับผู้เกี่ยวข้อง ทุก 1 เดือน 3 เดือน และ 
6 เดือน ส่วนทางด้านการศึกษาทางโรงเรียนการศึกษาพิเศษ และกศน. มีการประเมินเด็กเป็นระยะ ๆ โดย
ประเมินจากการวัดผลทางการเรียน ความสามารถในการท ากิจกรรมต่าง ๆ น ามาประเมินผลปรับแนวทางการ
ดูแลช่วยเหลือเด็ก 
7. การยุติการให้บริการ 

 เด็กและเยาวชนท่ีอยู่ในความดูแลของบ้านพักเด็กและครอบครัวจะยุติการให้บริการ เมื่อเด็กสามารถ
อยู่ในครอบครัว ชุมชนและสังคมได้ตามปกติ กรณีเด็กถูกทอดท้ิงหากครบ 3 เดือนและมีการสืบเสาะ พินิจตาม
กระบวนการทางสังคมสงเคราะห์แล้วจะส่งเด็กไปยังสถานสงเคราะห์เด็กต่อไป กรณีท่ีพ่อแม่เด็กหรือครอบครัว
ไม่พร้อมจะเล้ียงดูหากมีการฝากครบ 3 ปีต้องมีการลงเยี่ยมบ้านใหม่อีกครั้งเพื่อยกสิทธิ์ขาดในการดูแลเด็กให้
ทางสังคมสงเคราะห์ ป้องกันการเกิดปัญหาท่ีตามมา หากส่งเด็กต่อไปยังหน่วยงานภายนอกหรือมีการรับเด็ก
เป็นบุตรบุญธรรมจากครอบครัวใหม่  

ท้ังนี้รายละเอียดข้อค้นพบสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ท่ี ภาคผนวก 2-2 
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2.4 สรุประบบสวัสดิการของประเทศไทย และระบบสวัสดิการที่พึงประสงค์  

 จากการศึกษาเชิงคุณภาพ เพื่อศึกษาระบบสวัสดิการขั้นพื้นฐานในลักษณะของการให้การดูแลเด็ก
และเยาวชนด้อยโอกาสในกรณีท่ีปัญหามีความซ้ าซ้อน ผู้วิจัยได้ด าเนินการศึกษา โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (in-
depth interview) และอภิปรายกลุ่ม (focus group) จากผู้เกี่ยวข้องท่ีมีส่วนได้ส่วนเสียท้ังในระดับผู้บริหาร 
และผู้ปฏิบัติการท่ัวทุกภาคของประเทศไทยจาก 8 หน่วยงานหลัก ได้แก่ กระทรวงพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ กระทรวงสาธารณสุข ส านักงานต ารวจแห่งชาติ กระทรวงยุติธรรม กระทรวงแรงงาน 
กระทรวงศึกษาธิการ องค์กรเอกชน และเทศบาล/องค์การบริหารส่วนต าบลท่ัวทุกภาคของประเทศไทย โดย
ประเด็นท่ีได้จากการสัมภาษณ์พิจารณาประเด็นระบบการให้การดูแลเด็กและเยาวชนด้อยโอกาส ในกรณีท่ี
ปัญหามีความซ้ าซ้อน จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในแต่ละพื้นท่ี ทางคณะผู้วิจัยค้นพบว่า แนวทางการจัดสวัสดิการ
ของแต่ละหน่วยงานท้ังภาครัฐและองค์กรเอกชนดังท่ีกล่าวไปแล้วนั้นมีความคล้ายคลึงกันในแง่ของขั้นตอนและ
กระบวนการให้ความช่วยเหลือ ซึ่งน ามาสรุประบบสวัสดิการขั้นพื้นฐานในลักษณะของการให้การดูแลเด็กและ
เยาวชนด้อยโอกาส ในกรณีท่ีปัญหามีความซ้ าซ้อน รายละเอียด ดังนี้  
 
ขั นตอนที่ 1 การรับแจ้งเหตุ 

1. เด็กหรือผู้พบเห็นเหตุการณ์ Walk in มาแจ้งเหตุด้วยตนเอง 
2. แจ้งเหตุผ่าน Hot line 1300  
3. เจ้าหน้าท่ีรัฐทราบเหตุการณ์จากการปฏิบัติงาน เช่น เด็กถูกทารุณกรรมผู้ปกครองพามาพบแพทย์ท่ี

โรงพยาบาล 
4. เจ้าหน้าท่ี OSCC ติดตามข่าวสารเด็กจากโทรศัพท์ และ social media 

 
ขั นตอนที่ 2  การคัดกรองเบื องต้น/ส่งต่อ 

พนักงานเจ้าหน้าท่ีได้รับแจ้งหรือได้รับรายงานเหตุการณ์ของเด็กท่ีต้องได้รับความช่วยเหลือ  หรือเด็ก
ถูกทารุณกรรม หรือเจ็บป่วยจากการเล้ียงดูโดยมิชอบ มีข้ันตอนในการปฏิบัติดังนี้  

1. รับแจ้งเหตุ พนักงานเจ้าหน้าท่ีสอบถามข้อมูลจากผู้แจ้งเหตุและบันทึกข้อมูลโดยละเอียดลงใน Case 
profile ของเด็ก โดยประเด็นท่ีต้องสอบถามมีดังต่อไป  

1.1 เพราะอะไรผู้แจ้งเหตุจึงคิดว่าเด็กต้องการความช่วยเหลือ (ความเห็นของผู้แจ้งเหตุ)  
1.2 ผู้แจ้งเหตุรู้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับส่ิงท่ีเกิดกับตัวเด็กอย่างไรบ้าง ท่ีท าให้เด็กต้องการความช่วยเหลือ 
1.3 ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับตัวเด็ก ช่ือ เพศ อายุ จะพบเด็กได้ท่ีไหน เข้าถึงเด็กได้อย่างไร หากผู้

แจ้งเหตุรู้ข่าวมากจาคนอื่น ควรสอบถามว่าผู้แจ้งเหตุรู้ข่าวมาจากใคร จะติดต่อบุคคลนั้นได้อย่างไร 

2. การเข้าถึงตัวเด็ก เลือกใช้วิธีการให้เหมาะสมกับสถานการณ์ โดยพิจารณาจากข้อมูลท่ีได้รับแจ้งเหตุ 
และประสานงานกับหน่วยอื่นท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ ต ารวจเพื่อยับยั้งการกระท าท่ียังก่อให้เกิดอันตรายหรือความ
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เสียหายต่อเด็ก หรือชัดเจนว่าเป็นความผิดอาญา ส่งเด็กเข้ารับการตรวจรักษาพยาบาล ด้านร่างกายและจิตใจ
เบ้ืองต้น บันทึกรายละเอียด 

การกระท าความเสียหายท่ีเกิดขึ้นกับเด็กด้วยเสียงหรือภาพ ท้ังสภาพร่างกายและจิตใจในทันทีท่ีเข้าถึง
ตัวเด็ก โดยวิธีการเข้าถึงเด็กสามารถท าได้ใน 2 วิธีการดังนี้  

    วิธีการที่ 1 ติดต่อให้ผู้ใกล้ชิดเด็ก ได้แก่ แพทย์ พยาบาล นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ น าเด็กมา
พบพนักงานเจ้าหน้าท่ี ครู อาจารย์ นายจ้าง ญาติ เพื่อนบ้าน หรือผู้แจ้งเหตุ ให้น าตัวเด็กออกมาพบกับ
พนักงานเจ้าหน้าท่ี  

    วิธีการที่ 2 กรณีท่ีมีเหตุอันสมควรสงสัยว่ามีการกระท าทารุณกรรมเด็กมีการกักขังหรือล้ียงดูโดยมิ
ชอบ ให้ใช้อ านาจตามกฎหมายคุ้มครองเด็กเข้าไปในเคหสถาน สถานท่ีใด ๆ หรือยานพาหนะใด ๆ เพื่อตรวจ
ค้นและเข้าถึงตัวเด็ก   

3. การตรวจสอบสถานะของเด็ก     มีความจ าเป็นท่ีพนักงานเจ้าหน้าท่ีจะต้องให้ค าแนะน าช่วยเหลือ
เบื้องต้นหรือส่งต่อให้กับผู้ท่ีมีหน้าท่ีช่วยเหลือโดยตรง  ซึ่ งประเมินใน 2 ประเด็น คือ เป็นเด็กไทยท่ีขาด
หลักฐานทางทะเบียนราษฎรแสดงตัว หรือเด็กต่างชาติ หรือมีข้อมูลหลักฐานไม่เพียงพอท่ีระบุได้ว่าเด็กมี
สัญชาติไทย 

4. การประเมินความปลอดภัยของเด็กเบื้องต้น โดยใช้การสอบถามและการสังเกต ตามแบบคัดกรอง
เพื่อสนับสนุนการเล้ียงดูเด็กตามมาตรฐานขั้นต่ า (Child maltreatment surveillance tool: CMST) จ านวน 
32 ข้อ มีประเด็นท่ีต้องประเมิน ดังนี้ 

4.1 การประเมินร่างกาย จิตใจ สังคม ของเด็ก ดังนี้ 

• มีความเสียหายหรือความผิดปกติเกิดขึ้นกับเด็ก  
▪ มีบาดแผลหรือรอยช้ าตามร่างกาย 
▪ มีน้ าหนักส่วนสูงไม่ปกติ  
▪ มีอาการแสดงให้เห็นว่าพักผ่อนไม่เพียงพอ 
▪ มีอาการเจ็บป่วย โรคเรื้อรัง โรคประจ าตัว มีความพิการทางการ โดยไม่ได้รับการดูแล 
▪ มีอาการซึมเศร้า หวาดกลัว หวาดระแวง ก้าวร้าวผิดปกติ  

• มีความเส่ียงท่ีเด็กจะไม่ปลอดภัย 
▪ ร่างกาย เช่น เล็บ ผม เนื้อตัว ไม่สะอาด 
▪ ภาชนะกินข้าวและด่ืมน้ าของเด็กไม่สะอาด 
▪ ท่ีอยู่หลับนอนของเด็กไม่สะอาด ไม่มั่นคงแข็งแรงปลอดภัย  
▪ เด็กเคยต้องอยู่ตามล าพัง 
▪ เด็กมีพฤติกรรมเส่ียงท่ีจะเป็นอันตราย เช่น เด็กผู้หญิงมีพฤติกรรมชอบคลอเคลียหรือ

มีเพศสัมพันธ์กับเพศตรงข้าม 
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• เกณฑ์ในการพิจารณาผลการประเมินจากแบบคัดกรอง (CMST) แบ่งเป็น 3 สีดังนี้ 
▪ ธงเขียว  เมื่อตอบว่า “ใช่” ในข้อค าถามน้อยกว่า 3 ข้อ หมายความว่า ยังไม่พบข้อมูล

ท่ีต้องเฝ้าระวัง ซึ่งไม่เข้ากับ Flow ในกรณีมีปัญหาซ้ าซ้อน 
▪ ธงเหลือง เมื่อตอบว่า “ใช่” ในข้อค าถาม 3-4 ข้อ หรือตอบว่า “ใช่”ในข้อท่ี 30 “มี

การใช้ความรุนแรงในครอบครัว” หมายความว่า มีความเส่ียงท่ีอาจส่งผลกระทบต่อ
เด็ก  

▪ ธงแดง เมื่อตอบว่า “ใช่” ในข้อค าถามต้ังแต่ 5 ข้อขึ้นไป หมายความว่า เด็กมีความ
เส่ียงท่ีจะได้รับอันตรายและต้องอาศัยการประเมินเชิงลึกจากทีมสหวิชาชีพเพื่อค้นหา
ข้อเท็จจริง 

4.2 การประเมินความเส่ียง ประเมินว่าเด็กมีความปลอดภัยหรือไม่หากปล่อยให้เด็กอยู่กับผู้ปกครอง
ต่อไป โดยพิจารณาความสัมพันธ์ดังนี้ 

• มีข้อบ่งช้ีว่ามีความเสียหายหรือความผิดปกติเกิดขึ้นกับตัวเด็ก หรือมีความเส่ียงท่ีจะเกิด
ความเสียหายต่อเด็ก และไม่สามารถแก้ไขได้ในระยะเวลาอันส้ัน  

• ผู้ปกครองขาดความสามารถในการเล้ียงดูเด็ก ได้แก่ ขาดทักษะในการดูแลคุ้มครองเด็ก 
ปล่อยปะละเลย ผู้ปกครองติดเหล้า เสพยาบ้า มีปัญหาสุขภาพจิต และใช้ความรุนแรง 

• ปัจจัยด้านครอบครัวและสังคมส่ิงแวดล้อม เช่น ครอบครัวยากจน ต้องออกไปท างาน และไม่
มีญาติพี่น้องท่ีสามารถเกื้อกูลกันได้ ท่ีพักอาศัยไม่ปลอดภัย ชุมชนใช้ยาเสพติดและใช้ความรุนแรง 

5. การด าเนินการเฉพาะหน้าเพื่อให้เด็กปลอดภัย 

5.1 การแยกเด็กออกจากครอบครัวเป็นการช่ัวคราว เพื่อสืบเสาะพินิจสามารถแยกเด็กจากครอบครัว
ได้ 7 วัน ในกรณีท่ีมีเหตุจ าเป็นและสมควรเพื่อประโยชน์ของเด็ก สามารถยื่นค าร้องขอขยายเวลาออกไปอีก
โดยรวมไม่เกิน 30 วัน 

5.2 การก าหนดมาตรการให้ผู้ปกครองปฏิบัติเพื่อให้เด็กปลอดภัยท าได้ดังนี้ 

• วางข้อก าหนดเพื่อป้องกันมิให้เด็กถูกทารุณกรรมหรือได้รับการเล้ียงดูโดยมิชอบ โดยให้
ผู้ปกครองหรือบุคคลท่ีรับเด็กไปปกครองดูแลต้องปฏิบัติ ข้อใดข้อหนึ่งหรือหลายข้อตามความเหมาะสม ดังนี้ 

▪ ไม่ปล่อยเด็กให้อยู่ตามล าพังในลักษณะท่ีอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อเด็ก 
▪ ให้ความร่วมมือกับโรงเรียนในการดูแลเด็กให้มีความปลอดภัย 
▪ ห้ามมิให้บุคคลซึ่งเป็นอันตรายต่อเด็กเข้าใกล้ตัวเด็ก 
▪ ห้ามผู้กระท าทารุณกรรมเข้าใกล้ตัวเด็ก 
▪ ก าหนดให้ผู้ปกครองหรือน าผู้กระท าความทารุณกรรมแก่เด็กไปรับการบ าบัดฟื้นฟู จาก

แพทย์ก่อน 
▪ ก าหนดให้ผู้ปกครองร่วมกิจกรรมในการฟื้นฟูเด็กและครอบครัว  
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▪ ก าหนดให้ผู้ปกครองรับการฝึกทักษะในการเล้ียงดู ทักษะในการควบคุมตนเองจาก
หน่วยงานหรือบุคคลท่ีเหมาะสม  

▪ ก าหนดเงื่อนไขในการประกอบอาชีพท่ีเอื้อต่อการดูแลเด็ก  
▪ ก าหนดให้ผู้ปกครองย้ายถ่ินท่ีอยู่เพื่อสามารถติดตามดูแลสวัสดิภาพของเด็ก  

• กรณีท่ีเด็กถูกกระท าความรุณแรง ขอให้ศาลเยาวชนและครอบครัวออกค าส่ังก าหนด
มาตรการหรือวิธีการเพื่อการบรรเทาทุกข์ โดยก าหนดวิธีการดูแลบุตร  

• การขอให้ศาลเยาวชนและครอบครัวมีค าส่ังคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก โดยก าหนดวิธีการให้
ผู้ปกครองปฏิบัติ 5.2.4 การขอให้นายอ าเภอหรือผู้ว่าราชการจังหวัด เรียกผู้ปกครองมาท าทัณฑ์บนและวางเงิน
ประกันว่าจะไม่กระท าการใดอันมีลักษณะเป็นการให้การเล้ียงดูโดยมิชอบแก่เด็กอีก 

5.3 การก าหนดมาตรการควบคุมการกระท าของผู้ท่ีอาจท าให้เด็กไม่ปลอดภัย กรณีรู้ตัวผู้อาจท าให้
เด็กไม่ปลอดภัย สามารถขอให้ศาลเยาวชนและครอบครัวมีค าส่ังดังนี้ 

• ห้ามเข้าใกล้เด็กในระยะท่ีก าหนด ไม่ว่าจะมีการฟ้องคดีอาญาแก่ผู้กระท าผิดหรือไม่ก็ตาม  

• ห้ามผู้กระท าความรุนแรงเข้าไปในท่ีพ านักของครอบครัวหรือเข้าใกล้ตัวบุคคลในครอครัว ใช้
ในกรณีมีการร้องทุกข์แล้ว  

• ค าส่ังคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก ท้ังนี้ไม่ว่าจะมีการฟ้องคดีอาญาแก่ผู้กระท าความผิดหรือไม่ก็
ตาม 

6. การรับเคสเข้ามาด าเนินการ เป็นการน าเด็กและครอบครัวเข้าสู้กระบวนการให้บริการ จะต้องจัดให้มี 
Case profile ของแต่ละกรณีเพื่อบันทึกข้อเท็จจริง ท่ีครอบคลุมการประเมินด้านร่างกาย จิตใจ และสังคมของ
เด็ก การประเมินครอบครัว ประเมินความเส่ียง ประเมินความต้องการรับบริการของเด็กและครอบครัว โดย
สรุปการวิเคราะห์ของผู้ประกอบวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้อง จัดท าแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ การติดตามผลการ
ปฏิบัติ การทบทวนแผน การปรับปรุงแก้ไขแผน การบันทึกผลลัพธ์การปฏิบัติ และการประเมินก่อนการ
ให้บริการ โดยวัตถุประสงค์ของการรับเคสเข้ามาด าเนินการ ดังนี้  

    6.1 เพื่อสามารถติดตามผลการให้บริการได้ทุกระดับและทุกขั้นตอน 
    6.2 เพื่อให้มีการทบทวนการให้บริการว่าสอดคล้องกับประโยชน์สูงสุดของผู้รับบริการหรือไม่ 
    6.3 เพื่อสร้างหลักประกันว่าจะมีคนรับผิดชอบติดตามการให้บริการในทุกระดับและทุกขั้นตอน 

(CM) 
    6.4 เพื่อประกอบการพิจารณาว่าสมควรยุติการให้บริการเมื่อใด 

ขั นตอนที่ 3  การประเมินปัญหา/ประเมินความต้องการ 

การค้นหาปัญหาท่ีเด็กและครอบครัวประสบอยู่  วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา การขจัดหรือควบคุมปัจจัย
ท่ีเป็นสาเหตุของปัญหา และก าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหา ซึ่งสามารถแยกออกได้เป็น 3 ส่วน ดังนี้ 
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1. การก าหนดให้มีผู้จัดบริการทางสังคม (Care Manager : CM) ท าหน้าท่ีหลักในการประสานกับฝ่าย
ต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องเพื่อสืบค้นและประเมินความต้องการของเด็กและครอบครัว จัดท าแผนยุทธศาสตร์ 
แผนปฏิบัติการ การติดตามผลการปฏิบัติ การทบทวนแผน ปรับปรุงแก้ไขแผน ประเมินผลลัพธ์การปฏิบัติ และ
ประเมินเพื่อยุติการให้บริการ โดย CM และทีมสหวิชาชีพ มีบทบาทหน้าท่ี มีดังนี้ 

1.1 จัดประชุมเพื่อประมวลข้อเท็จจริงท่ีได้มาท้ังหมดต้ังแต่รับแจ้งเหตุ รวมท้ังการประเมิน
สภาวะการณ์เบ้ืองต้น 

1.2 วางแผนสืบค้นข้อเท็จจริง (สืบเสาะพินิจ) 
1.3 แต่ละวิชาชีพประเมินและเก็บรวบรวมหลักฐานต่าง ๆ ท าการบันทึกในส่วนท่ีตนเองเกี่ยวข้องหรือ

รับผิดชอบ 
1.4 จัดประชุมทีมสหวิชาชีพเพื่อรับฟังการประเมินของแต่ละวิชาชีพ แล้วจึงประเมินร่วมกัน และ

ร่วมกันก าหนดความต้องการรับบริการของเด็กและครอบครัว  

2. โครงสร้างหลักส าหรับการสืบค้นข้อเท็จจริงและประเมินความต้องการรับบริการของ เด็กและ
ครอบครัว ประกอบด้วยหัวข้อในการประเมินดังนี้ 

2.1 ความต้องการรับการพัฒนาของเด็ก ด้านสุขภาพ การเรียนรู้ พัฒนาการด้านอารมณ์และ
พฤติกรรม ความรับรู้เกี่ยวกับต้นเอง ความสัมพันธ์ระหว่างเด็กกับครอบครัว การเข้าสังคม และทักษะการดูแล
ตนเอง เปรียบเทียบกับความต้องการพัฒนาของเด็ก (Child’ developmental needs)  

2.2 ความสามารถในการเป็นพ่อแม่ (Parenting capacity) ได้แก่ การดูแลเด็กในชีวิตประจ าวัน การ
สร้างหลักประกันให้เด็กปลอดภัย การเป็นท่ีพึ่งและท่ียึดเหนี่ยวทางจิตใจ การกระตุ้นพัฒนาการตามวัย การ
ช้ีแนะแนวทางการด าเนินชีวิต และท าการวิเคราะห์การปฏิบัติของผู้ปกครองตอบสนองหรือส่งผลกระทบ
อย่างไรต่อความต้องการรับการพัฒนาของเด็ก  

2.3 ปัจจัยด้านครอบครัวและสังคมส่ิงแวดล้อมอื่น โดยการรวบรวมประวัติครอบครัวและการแสดง
บทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบของสมาชิกในครอบครัว การช่วยเหลือเกื้อกูลของเครือญาติ รายได้ ความมั่นคง
ปลอกภัยของตัวบ้าน การเป็นท่ียอมรับในชุมชน รวมถึงบริการต่าง ๆ ท่ีครอบครัวได้รับจากชุมชน  

3. เครื่องส าหรับการประเมินความต้องการรับบริการของเด็กและครอบครัว โดยใช้แบบประเมิน
มาตรฐานขั้นต่ าในการเล้ียงดูเด็กตาม 6 ช่วงวัย (0-3, 3-6, 6-9, 9-12, 12-15, 15-18 ปี) ร่วมกับการสังเกต 
และสัมภาษณ์ โดยมีประเด็นหัวข้อในการประเมิน 4 ด้าน ดังนี้  

3.1 การประเมิน ร่างกาย จิตใจ และสังคมของเด็ก (Bio-psycho social assessment) เพื่อให้ทราบ
ถึงสุขภาวะและพัฒนาการของเด็ก ว่าอยู่ในระดับท่ีเหมาะสมตามวัยหรือไม่ โดยเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ า 
โดยวิธีการสังเกต และสัมภาษณ์ 
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3.2 การประเมินครอบครัวของเด็ก (Family assessment) ท้ังโครงสร้างสัมพันธภาพและลักษณะ
ของครอบครัว เพื่อให้เห็นถึงสาเหตุและปัจจัยของการท่ีเด็กมีสุขภาพไม่ดี หรือไม่ได้รับทักษะหรือพัฒนาการท่ี
เหมาะสมตามวัย หรือมีพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสม หรือได้รับอันตราย โดยวิธีการสังเกต และสัมภาษณ์ 

3.3 การประเมินความเส่ียง (Risk assessment) น าข้อมูลท่ีได้จากการคัดกรองเบ้ืองต้น การประเมิน 
ร่างกาย จิตใจ และสังคมของเด็ก และการประเมินครอบครัวของเด็ก มาประเมินร่วมกันว่ามีกรณีท่ีน่ าสงสัย 
น่าเช่ือถือ หรือมีความชัดเจนว่าเด็กจะไม่ได้รับการเล้ียงดูท่ีเหมาะสมและคุ้มครองให้ปลอดภัยหรือไม่ เพื่อ
ก าหนดวิธีการหรือมาตรการแทรกแซงเพื่อให้เด็กปลอดภัย 

3.4 ประเมินความต้องการรับบริการของเด็กและครอบครัว (Need assessment) เมื่อประเมินท้ัง 3 
ส่วน ได้แก่ การประเมิน ร่างกาย จิตใจ และสังคมของเด็ก ประเมินครอบครัวของเด็ก และประเมินความเส่ียง
แล้ว ต้องจัดให้มีการประชุมของทีมประเมินเพื่อประมวลข้อมูลท่ีได้จากผลการประเมิน ประกอบกับข้อเท็จจริง
ท่ีได้มาต้ังแต่กระบวนการรับแจ้งเหตุ แล้วท าการประเมินความต้องการ โดยแยกเป็น 2 ประเด็น  

• ความต้องการรับบริการของเด็กและครอบครัวเพื่อให้เด็กมีความปลอดภัย 

• ความต้องการรับบริการของเด็กและครอบครัวเพื่อให้เด็กได้รับการอุปการะเล้ียงดูตาม
มาตรฐานขั้นต่ า 
 

ทีมสหวิชาชีพ (Multidisciplinary) 

ทีมสหวิชาชีพ หมายถึง กลุ่มบุคคล ได้แก่ พนักงานเจ้าหน้าท่ี (นักสังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยา นัก
กฎหมาย แพทย์ และครู)[39] พนักงานฝ่ายปกครอง ต ารวจ พนักงานเจ้าหน้าท่ีช้ันผู้ใหญ่ และพนักงานอัยการ 
หรือหน่วยงาน ได้แก่ ศูนย์พึ่งได้ โรงเรียน บ้านพักเด็กและครอบครัว ศาลเยาวชนและครอบครัว และส านักงาน
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ซึ่งทีมสหวิชาชีพมาท างานร่วมกัน ในรูปของการปรึกษาหารือ 
การระดมความคิดเห็น และก าหนดแนวทางการท างานบนพื้นฐานความรู้ ทักษะ และความสามารถเฉพาะแต่
ละสาขาวิชาชีพ เพื่อมุ่งแก้ไขปัญหาเด็กและครอบครัวอย่างเป็นระบบ บนพื้นฐานของเป้าหมาย และ
วัตถุประสงค์เดียวกัน โดยมีการติดต่อส่ือสารระหว่างกันอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การสงเคราะห์หรือการคุ้มครอง
สวัสดิภาพเด็กและครอบครัวมีประสิทธิภาพสูงสุด   โดยทีมสหวิชาชีพมีการท างานร่วมกันใน 2 รูปแบบ[40-42] 
ดังนี้ 

1. การประสานความร่วมมือ (Interdisciplinary) โดยใช้การส่งต่อข้อมูล หรือประสานขอทรัพยากร 
เพื่อใช้ในการด าเนินงานตามกระบวนการสงเคราะห์หรือการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กและครอบครัวโดยไม่
จ าเป็นต้องมีการประชุมร่วมกัน 

2. การประชุมทีมสหวิชาชีพ (Multidisciplinary) เพื่อระดมความคิดเห็น และก าหนดแนวทางในการ
แก้ไขปัญหาเด็กและครอบครัวร่วมกัน ต้ังแต่การลดปัจจัยเส่ียงในครอบครัว คุ้มครองป้องกันเฉพาะหน้า การ
สืบสวนสอบสวน การบ าบัดฟื้นฟู และการคืนสู่สังคม  

 



 
58 

การปฏิบัติงานสหวิชาชีพตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546[43] 

1. การตรวจตราติดตาม (monitoring) เป็นการเฝ้าระวังความเส่ียงท่ีจะเกิดการละเมิดสิทธิเด็กไม่ว่าจะ
เป็นด้านร่างกาย จิตใจ พัฒนาการ ครอบครัว และสังคม โดยอาศัยความร่วมมือของเครือข่ายและหน่วยบริการ 
ได้แก่ หน่วยงานด้านสุขภาพ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียน หน่วยบริการด้านสังคมของภาครัฐ (พมจ.) 
สถานีต ารวจ องค์กรเอกชน และหน่วยงานอื่น ๆ เช่น นายจ้าง สถาบันศาสนา22 

2. การค้นหาความจริง หรือการสืบสวนสอบสวน ( fact finding or Investigation) เป็นการค้นหา
ข้อเท็จจริงและประเมินความเส่ียง ตามหลักวิชาการทางสังคมสงเคราะห์ การแพทย์ ทางจิตวิทยา ทาง
กฎหมาย และหลักวิชาอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับเด็กและครอบครัว ท่ีมีความครอบคลุมทางด้านสุขภาพร่ายกาย 
จิตใจ พัฒนาการ พฤติกรรม ครอบครัว และความต้องการรับบริการ 

3. การคุ้มครองสวัสดิภาพ (protection) พนักงานเจ้าหน้าท่ีร่วมกับผู้เช่ียวชาญสาขาสังคมสงเคราะห์ 
การแพทย์ หรือครู จัดเตรียมรายงานความเห็นเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาใช้อ านาจส่ังแยกเด็กจาก
ผู้ปกครองเพื่อไปอยู่ในสถานท่ีปลอดภัย เช่น บ้านพักเด็กและครอบครัว สถานสงเคราะห์ หรือสถานพัฒนาและ
ฟื้นฟู จากนั้นรวบรวมพยานหลักฐาน เช่น บันทึกเวชกรรมของแพทย์ บันทึกของครู ท่ีช้ีให้เห็นพฤติกรรมของ
บุคคลท่ีน่าจะก่อให้เกิดอันตรายแก่ร่างกาย จิตใจ หรือสุขภาพของเด็ก เสนอต่อศาลเยาวชนและครอบครัว
พิจารณาออกค าส่ังคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กต่อไป 

4. การบ าบัดฟื้นฟูและพัฒนา (treatment & development) เป็นการจัดบริการท่ีเหมาะสมสอดคล้อง
กับความต้องการของเด็กและครอบครัวให้มีความครอบคลุมการสงเคราะห์ การคุ้มครองสวัสดิภาพ และการ
ฟื้นฟูเยียวยา ดังนี้  

4.1 การสงเคราะห์ เป็นบริการส าหรับเด็กยากไร้ หรือเด็กท่ีผู้ปกครองไม่สามารถอุปการะเล้ียงดูได้ 
หรือได้รับการเล้ียงดูโดยมิชอบ และอาศัยความยินยอมของผู้ปกครองเป็นหลัก  

4.2 การคุ้มครองสวัสดิภาพ เป็นบริการท่ีต้องให้ทันที ไม่จ าเป็นต้องค านึกถึงผู้ปกครอง เน้นความ
ปลอดภัยของเด็กเป็นหลัก เพื่อเป็นหลักประกันว่าเด็กจะได้รับความปลอดภัย และได้รับการดูแลพัฒนาตาม
มาตรฐานขั้นต่ า  

4.3 การฟื้นฟูเยียวยา การทารุณกรรมหรือทอดท้ิงเด็กส่งผลกระทบต่อร่างกาย อารมณ์ จิตใจ และ
สังคมของเด็กทางใดทางหนึ่งเสมอ จึงจ าเป็นต้องมีกระบวนการฟื้นฟูเยียวยาเด็กและครอบครัวโดยทีมสห
วิชาชีพ และต้องด าเนินการให้ผู้กระท ารับผิดชอบต่อการกระท าของตนเอง เพื่อยินยอมเข้ารับการบ าบัดฟื้นฟู
ด้านพฤติกรรมและจิตใจซึ่งเป็นการป้องกันเด็กไม่ให้ถูกกระท าซ้ าอีกทางหนึ่ง  

5. การคืนเด็กสู่สังคม (social integration) ต้องมีกระบวนการประเมินความพร้อมพร้อมของเด็กและ
แหล่งท่ีรองรับเด็ก ได้แก่ สุขภาวะและพัฒนาการของเด็กอยู่ในระดับท่ีเหมาะสมตามวัยเมื่อเทียบกับมาตรฐาน
ขั้นต่ า โครงสร้างและลักษณะครอบครัวเอื้อต่อการท่ีเด็กจะได้รับการเล้ียงดูอย่างเหมาะสม และไม่มีความเส่ียง
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ท่ีเด็กจะได้รับการเล้ียงดูไม่เหมาะสมหรือมีความปลอดภัยกับตัวเด็ก จึงจะด าเนินการส่งคืนเด็ก และต้องมีการ
ติดตามประเมินผลเป็นระยะจนกว่าจะมั่นใจว่าเด็กปลอดภัย 

6. การป้องกัน (prevention) เป็นการสร้างกลไกป้องกันไม่ให้เด็กถูกทารุณกรรม ถูกละเลย หรือถูก
ทอดท้ิง ในระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน และสังคม ซึ่งสามารถแบ่งได้ 4 ระดับ ได้แก่ ระดับปฐมภูมิ (primary 
prevention) การป้องกันเด็กในสังคมท่ัวไปให้ได้รับความปลอดภัย ระดับทุติยภูมิ (secondary prevention) 
เน้นป้องกันเด็กท่ีมีปัจจัยแวดล้อมเส่ียงท่ีจะได้รับอันตราย หรือเด็กท่ีได้รับอันตรายแล้วไม่ให้ได้รับอันตรายซ้ า 
ระดับตติยภูมิ (tertiary prevention) เป็นการสร้างกลไกป้องกันมิให้ผู้กระท าความผิดกลับมาท าความผิดซ้ า  
ระดับจตุภูมิ (quaternary prevention) เป็นการป้องกันเด็กผู้เสียหายไม่ให้กลายเป็นผู้กระท าความผิด 

ขั นตอนที่ 4 การวางแผนให้การดูแลเด็ก/ครอบครัว/ชุมชน 

เป็นการน าผลท่ีได้จากการประเมินความต้องการบริการของเด็กและครอบครัว มาก าหนดให้เป็น
แผนการให้บริการแก่เด็กและครอบครัว ดังนี้ 

1. การก าหนดแผนยุทธศาสตร์ (strategic plan) ผู้จัดบริการทางสังคมรายกรณี (CM) และทีมสห
วิชาชีพประชุม Case ร่วมกัน น าประเด็นความต้องการของเด็กและ ครอบครัว มาวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา 
และก าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาท่ีครอบคลุม 2 ประเด็น ได้แก่ ยุทธศาสตร์สร้างหลักประกันความ
ปลอดภัยของเด็ก และยุทธศาสตร์ให้เด็กได้รับการอุปการะเล้ียงดูตามมาตรฐานขั้นต่ า โดยแผนยุทธศาสตร์ต้อง
ครอบคลุมรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1.1 ลักษณะของบริการท่ีจ าเป็นต้องจัดให้แก่เด็กและครอบครัว ได้แก่ การก าหนดมาตรการให้
ผู้ปกครองปฏิบัติเพื่อให้เด็กปลอดภัย การจัดหาปัจจัยพื้นฐานส าหรับเด็กและครอบครัว การบ าบัดฟื้นฟูเด็ก
และครอบครัว การแก้ไขเปล่ียนแปลงบุคคลแวดล้อม การเตรียมความพร้อมเด็กและครอบครัว และการ
วางแผนช่วยเหลือสนับสนุนภายหลังการยุติการให้บริการหลัก 

1.2 การก าหนดบุคคลหรือหน่วยงานรับผิดชอบในการจัดบริการให้กับเด็กและครอบครัว  ตาม
ลักษณะของบริการท่ีให้ 

1.3 การก าหนดแหล่งท่ีมาของทรัพยากรในการจัดบริการให้แก่เ ด็กและครอบครัว  เช่น                     
งบราชการ งบประมาณจากองทุนคุ้มครองเด็ก หรือเงินบริจาค เป็นต้น 

2) การก าหนดแผนปฏิบัติ (Plan of Action) ต้องครอบคลุม เป้าหมายของการให้บริการ ล าดับของการ
ให้บริการรายละเอียดบริการท่ีต้องจัดให้แก่เด็กและครอบครัว ก าหนดบุคลากรหรือหน่วยงานท่ีรับผิดในการ
ให้บริการ ตารางเวลาส าหรับการปฏิบัติในแต่ละกิจกรรม การติดตามการปฏิบัติ การประเมินผลการปฏิบัติเพื่อ
วางแผนยุติการให้บริการ 
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ขั นตอนที่ 5 การให้การดูแล/บริการ 

ผู้จัดบริการทางสังคมรายกรณี (CM) มีหน้าท่ีในการติดตามความคืบหน้าการด าเนินงานให้บริการแก่เด็ก
และครอบครัว ตามแผนปฏิบัติจากผู้ให้บริการแต่ละฝ่าย และจัดประชุมผู้ให้บริการทุกฝ่ายเมื่อมีการด าเนินงาน
ให้บริการไปแล้วระยะหนึ่ง เพื่อติดตามความก้าวหน้าและวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน ในการประชุมควรมีการ
น าเสนอและพิจารณาในประเด็นดังต่อไปนี้ 

1. ช้ีแจงเหตุผลหรืออุปสรรคท่ีไม่สามารถให้บริการตามแผนปฏิบัติได้ 
2. การน าเสนอผลลัพธ์การให้บริการ ในกรณีท่ีไม่บรรลุตามเป้าเป็นเพราะเหตุใด 
3. สรุปวิเคราะห์ความคืบหน้าการให้บริการ และการปรับแผนการปฏิบัติในกรณีท่ีมีความจ าเป็น 

ขั นตอนที่ 6 การติดตามและประเมินผลทุก 1, 3, 6, 9 และ 12 เดือน 

เมื่อการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติเสร็จส้ินแล้ว ผู้จัดบริการทางสังคมรายกรณี (CM) ต้องจัดให้มีการ
ประชุมระหว่างผู้ให้บริการเพื่อพิจารณาปิด case โดยท าการประเมินใน 3 ส่วนดังนี้  

1. การประเมินร่างกาย จิตใจ และสังคมของเด็ก โดยเทียบกับมาตรฐานขั้นต่ า 
2. การประเมินครอบครัวของเด็ก ว่าโครงสร้างสัมพันธภาพภายในและลักษณะครอบครัว เอื้อต่อการท่ี

เด็กจะได้รับการเล้ียงดูอย่างเหมาะสม  
3. ประเมินความเส่ียงท่ีเด็กจะไม่ได้รับการเล้ียงดูท่ีเหมาะสมและคุ้มครองให้ปลอดภัยหรือไม่ 

 
ขั นตอนที่ 7 การยุติการให้บริการ 

เมื่อมีด าเนินการประเมินผลและได้ข้อสรุปของรายงานท่ีใช้ในการประกอบการยุติการให้บริการดังนี้ 
1. ผลการประเมินร่างกาย จิตใจ และสังคมของเด็ก มีผลลัพธ์เท่ากับมาตรฐานขั้นต่ า 
2. ผลการประเมินครอบครัว มีโครงสร้างสัมพันธภาพภายในและลักษณะครอบครัว เอื้อต่อการท่ีเด็กจะ

ได้รับการเล้ียงดูอย่างเหมาะสม  
3. ผลการประเมินไม่พบความเส่ียงท่ีเด็กจะไม่ได้รับการเล้ียงดูท่ีไม่เหมาะสมและมีความให้ปลอดภัย 

ขั้นตอนและการด าเนินสามารถสรุปเป็นภาพ 2.16 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
61 

ชุมชน/ท้องถ่ิน/OSCC/
โรงเรียน/โรงพยาบาล/สถานี

ต ารวจ/NGOs เด็ก
รับแจ้ง

IT/Walk In/ 
Hotline

ปลอดภัย

คัดกรอง

ไม่ปลอดภัย ทีมสหวิชาชีพ

ประเมินปัญหา/ประเมินความต้องการ

สืบค้นข้อเท็จจริง

วางแผนดูแล/ให้บริการ
เด็ก,ครอบครัว,ชุมชน

ให้การดูแล/บริการ

ติดตามและประเมินผล และประเมินการยุติ
ทุก 1,3,6,9 และ 12 เดือน

ยุติการให้บริการ 

การช่วยเหลือ
(            /        /ฟ้ืนฟู)

ด้านการศึกษา,สังคม,เศรษฐกิจ,สุขภาพ

ส่งข้อมูลให้ศูนย์ข้อมูลเพ่ือการเบิกจ่าย (Data Center)

ส่งข้อมูลให้หน่วยจ่ายเงิน (จ่ายเงินให้ CM)

วิเคราะห์ระดับความวิกฤติ

แยกเด็ก (คุ้มครอง)

ไม่แยกเด็ก
(        ,          ,       )

ส่งเข้าพื้นท่ีปลอดภัย บ้านพักเด็กและครอบครัว, 
บ้านญาติ, บ้านผู้น าชุมชน

เด็กกระท าผิด: สถานพินิจ ศูนย์ฝึกฯ

ส่งคืนเด็กแก่ครอบครัว

จัดการในระดับองค์กร/ชุมชน

แบบคัดกรองฯ 
การเล้ียงดูเด็กตามมาตรฐานขั้นต่ า (CMST)

ส่งต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

ส่งตรวจ/รักษา 
รพ./ศูนย์พ่ึงได้
แจ้งความสถานี

ต ารวจ

ฉุกเฉิน ไม่ฉุกเฉิน

 
 

  
  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

แผนภาพ 2.16  รูปแบบการดูแลเด็กและเยาวชนด้อยโอกาสในกรณีท่ีปัญหามีซ้ าซ้อน, คณะผู้วิจัย 

เด็กเป็นผูก้ระท า 
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บทที่ 3 
การศึกษาเด็กและเยาวชนด้อยโอกาสที่ปัญหามีความซ ้าซ้อนและการจัดสวัสดิการสังคม 

 
3.1 บทน้า  

การศึกษาบทนี้เป็นส่วนการด าเนินการเพื่อจัดท ากรณีศึกษาการจัดกลุ่มปัญหาเด็กและเยาวชนด้อย
โอกาสท่ีปัญหามีความซ้ าซ้อน และการจัดสวัสดิการสังคมเพื่อให้ความช่วยเหลือและคุ้มครองรายกรณี ส าหรับ
การจัดกลุ่มปัญหาดังกล่าว ทางคณะผู้วิจัย ได้คัดเลือกกรณีศึกษา (เด็กและเยาวชนท่ีมีปัญหาซ้ าซ้อน) โดยใช้
วิธีการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจงร่วมกับผู้ปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือเด็กและเยาวชน ท้ังนี้
จะต้องผ่านคุณสมบัติดังต่อไปนี้ คือ กรณีศึกษาต้องเป็นเด็กและเยาวชนท่ีประสบปัญหาอย่างน้อย 2 
สถานการณ์ปัญหาขึ้นไป และต้องได้รับบริการจากหน่วยงานรัฐ จากนั้นจึงท าการแบ่งประเภทปัญหาของเด็ก
และเยาวชนตามสภาพของกลุ่มปัญหาออกเป็น 4 กลุ่มหลัก อันได้แก่ 1. กลุ่มปัญหาวิกฤติ เป็นกลุ่มท่ีมีลักษณะ
ปัญหาท่ีต้องการได้รับการให้ความช่วยเหลือหรือได้รับการคุ้มครองสวัสดิภาพทันทีจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 2. 
กลุ่มปัญหาท่ีต้องได้รับการบ าบัดฟื้นฟูอย่างต่อเนื่อง  อันสืบเนื่องมาจากปัญหาสุขภาพ อนามัยเจริญพันธุ์ 
สภาวะท่ีต้องฟื้นฟู สภาพครอบครัว 3. กลุ่มปัญหาจากสถานการณ์เฉพาะ และ 4. กลุ่มปัญหาสืบเนื่องมาจาก
สภาพวิถีชีวิต/แหล่งท่ีอยู่อาศัยส่งผลกระทบ โดยใช้อักษรภาษาอังกฤษต้ังแต่อักษร a – r แทนลักษณะของ
ปัญหาเพื่อใช้เป็นโค้ดส าหรับด าเนินการในระบบสารสนเทศต่อไป ท้ังนี้มีกรณีศึกษาท้ังหมด 300 กรณีศึกษา 
โดยเก็บข้อมูลจากข้อมูลเชิงเอกสารและการสัมภาษณ ์นักสังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยา ครู ผู้ปฏิบัติงานให้
ความช่วยเหลือเด็กและเยาวชนในชุมชน เป็นต้น  

หลังจากจัดกลุ่มปัญหาเด็กและเยาวชนด้อยโอกาสท่ีปัญหามีความซ้ าซ้อนตามลักษณะปัญหาและจัดท า 
Association Rule แล้ว ท าให้คณะผู้วิจัยทราบสถานการณ์ปัญหาและรูปแบบของปัญหาความซ้ าซ้อน ซึ่ง
สามารถแบ่งได้เป็นรูปแบบต่าง ๆ หลากหลายรูปแบบ เช่น รูปแบบท่ี 1 ปัญหาน าเข้า ครอบครัวยากจน จะพบ
ปัญหาท่ีเกี่ยวข้องได้แก่ บิดามารดาหย่าร้าง, ได้รับการเล้ียงดูไม่เหมาะสม, ถูกกระท าด้วยความรุนแรงใน
ครอบครัวด้านร่างกาย, ถูกละเมิดทางเพศ และสภาพท่ีอยู่อาศัยไม่เหมาะสมต่อการพักอาศัย รูปแบบท่ี 2 
ปัญหาน าเข้า ถูกกระท าด้วยความรุนแรงในครอบครัว ด้านร่างกาย จะพบปัญหาท่ีเกี่ยวข้องได้แก่ ได้รับการ
เล้ียงดูไม่เหมาะสม, ครอบครัวยากจน, ประพฤติตนไม่เหมาะสม, บิดามารดาหย่าร้าง และถูกละเมิดทางเพศ 
จากลักษณะรูปแบบปัญหาดังกล่าว ตลอดจนระดับความวิกฤติของปัญหาท่ีเกิดขึ้นต่อเด็กและเยาวชน ท่ีส่งผล
ต่อการวางแผนและการจัดการให้ความช่วยเหลือและการจัดสวัสดิการสังคม ไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษา 
สังคม/เศรษฐกิจ และสุขภาพท่ีสอดคล้องเหมาะสมส าหรับเด็กและเยาวชนในกรณีต่าง ๆ และจากการศึกษา 
ท าให้ทราบรูปแบบการให้ความช่วยเหลือและการจัดสวัสดิการสังคม ดังนี้  

1. การช่วยเหลือและการจัดสวัสดิการสังคมเบื้องต้น เป็นการให้การช่วยเหลือระยะส้ัน ค านึงถึงความ
ต้องการพื้นฐาน ความปลอดภัยและสวัสดิภาพเป็นหลัก  

2. การช่วยเหลือและการจัดสวัสดิการสังคมเด็กและเยาวชนด้อยโอกาสในภาวะวิกฤติ และ  
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3. การช่วยเหลือและการจัดสวัสดิการสังคมระยะยาวจะค านึงถึงความมั่นคงในการให้การช่วยเหลือท่ีจะ
ท าให้ชีวิตของเด็กและเยาวชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น มีพื้นท่ีชีวิตท่ีปลอดภัย และสามารถด าเนินชีวิตอยู่ในชุมชน
และสังคมนั้นได้อย่างมั่นคง  

นอกจากนี้ คณะผู้วิจัยได้จัดท ากรณีตัวอย่าง 3 กรณีศึกษา คือ กรณีท่ีเด็กถูกล่วงละเมิดจากบิดา และ
กรณีเด็กในกระบวนการยุติธรรม ในฐานะผู้กระท าผิด และกรณีเด็กถูกล่วงละเมิดจากบุคคลภายนอกครอบครัว 
ต้ังแต่ปัญหาน าเข้าของเด็ก ภูมิหลังและปัญหาท่ีซ้ าซ้อน กระบวนการให้ความช่วยเหลือ และจัดสวัสดิการ
ส าหรับเด็กและเยาวชน เพื่อให้เห็นภาพของการวิเคราะห์ปัญหา การจัดกลุ่มปัญหา การจัดสวัสดิการและ
กระบวนการให้ความช่วยเหลือแก่เด็กและเยาวชนด้อยโอกาสท่ีปัญหามีความซ้ าซ้อน 

3.2 การด้าเนินการ: ข้อมูลเด็กและเยาวชนที่มีปัญหาซ ้าซ้อนและการจัดสวัสดิการสังคมรายกรณี 

ส าหรับการด าเนินการให้ได้มาซึ่งข้อมูลเด็กและเยาวชนท่ีมีปัญหาซ้ าซ้อนและการจัดสวัสดิการสังคมราย
กรณี จ านวน 300 กรณีศึกษา คณะผู้วิจัยได้จ าแนกหัวข้อออกเป็นวิธีการเก็บข้อมูล การคัดเลือกกรณีศึกษา 
การแบ่งประเภทปัญหาของเด็กและเยาวชนตามสภาพกลุ่มปัญหา โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

3.2.1 วิธีการเก็บข้อมูล โดยใช้วิธีการเก็บข้อมูล 2 วิธีการ ได้แก่  

3.2.1.1 การเก็บข้อมูลเชิงเอกสาร เป็นการเก็บข้อมูลจากการเอกสารรายงานการด าเนินการให้
ความช่วยเหลือเด็กและเยาวชนของผู้ปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือเด็กและเยาวชน ท่ีสามารถเปิดเผยได้และ
ได้รับอนุญาติ 

3.2.1.2 การสัมภาษณ์ แบบกึ่งโครงสร้างค าถาม โดยมีข้อค าถามหลักส าคัญ ได้แก่  

• ปัญหาน าเข้ารับบริการของหน่วยงาน: ปัญหาท่ีหน่วยงานต้องเข้าไปช่วยเหลือคือปัญหาอะไร  

• การวินิจฉัยถึงปัญหาอื่น ๆ ท่ีกรณีศึกษาประสบ  

• สถานการณ์และผลกระทบท่ีกรณีศึกษาได้รับ 

• กระบวนการให้ความช่วยเหลือแต่ละปัญหาของกรณีศึกษา   

• ผู้ท่ีเข้ามามีส่วนร่วมและมีบทบาทในกระบวนการให้ความช่วยเหลือกรณีศึกษา  

• ระยะเวลาการช่วยเหลือ จนส้ินสุดภารกิจหน้าท่ีของหน่วยงาน และกระบวนการส่งต่อ 
เพื่อให้ความช่วยเหลือท้ังในระยะวิกฤติ ระยะส้ัน และระยะยาว ท้ังนี้จะพิจารณาท้ังในลักษณะของการติดตาม
และประเมินผลการให้ความช่วยเหลือกรณีศึกษา ตลอดจน แผนปฏิบัติการให้ความช่วยเลือกในระยะต่าง ๆ 

  โดยท าการสัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานท่ีให้บริการเพื่อให้ความช่วยเหลือ คุ้มครองเด็กและ
เยาวชนที่ประสบปัญหาต่าง ๆ เช่น นักสังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยา ครู ผู้ปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือเด็กและ
เยาวชนในชุมชน ฯลฯ และหน่วยงาน ได้แก่ บ้านพักเด็กและเยาวชนจังหวัดต่าง ๆ ส านักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด สถานสงเคราะห์ โรงเรียน สถานพินิจและคุ้มครองเด็กต่าง ๆ ศูนย์พัฒนาและฝึก
อาชีพเด็กและเยาวชน โรงพยาบาล เป็นต้น  
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3.2.2 การคัดเลือกกรณีศึกษา ในกรณีคือ เด็กและเยาวชนท่ีมีปัญหาซ้ าซ้อน  ใช้วิธีการคัดเลือก
กลุ่มเป้าหมายอย่างเฉพาะจงเจาะร่วมกับผู้ปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือเด็กและเยาวชน ท่ีมีการก าหนด
คุณสมบติักรณีศึกษา ได้แก่ 

3.2.2.1 กรณีศึกษาเป็นเด็กและเยาวชนที่ประสบปัญหาอย่างน้อย 2 สถานการณ์ปัญหา 
3.2.2.2 กรณีศึกษาได้รับบริการจากหน่วยงานรัฐ ในกรณีคือ หน่วยงานด้านสวัสดิการสังคม 

หน่วยงานทางการศึกษา หน่วยงานบริการสาธารณสุข หน่วยงานด้านกระบวนยุติธรรม องค์กรปกครองวส่วน
ท้องถิ่น หน่วยงานด้านการให้ความช่วยเหลือกลุ่มคนไร้รัฐไร้สัญชาติ ฯลฯ 

3.2.3 การแบ่งประเภทปัญหาของเด็กและเยาวชนตามสภาพของกลุ่มปัญหา 

 กลุ่มปัญหาที่ 1 กลุ่มปัญหาวิกฤติ ท่ีมีลักษณะปัญหาท่ีต้องการได้รับการให้ความช่วยเหลือหรือ
ได้รับการคุ้มครองสวัสดิภาพทันทีจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ในกรณีคือ เด็กท่ีถูกท าร้าย/ทารุณกรรม(j) เด็กใน
ธุรกิจบริการทางเพศ(i) เด็กท่ีถูกบังคับให้ขายแรงงาน(h)  

 กลุ่มปัญหาที่ 2 กลุ่มปัญหาที่ต้องได้รับการบ าบัดฟื้นฟูอย่างต่อเนื่อง ท้ังนี้อันสืบเนื่องมาจาก
ปัญหาสุขภาพ อนามัยเจริญพันธุ์ สภาวะท่ีต้องฟื้นฟู สภาพครอบครัว ในกรณีคือ เด็กพิการ(b) เด็กก าพร้า(d) 
เด็กถูกทอดท้ิง(e) แม่วัยรุ่น(f) เด็กท่ีได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์ / โรคติดต่อเรื้อรัง(g) เด็กท่ีมีปัญหาเกี่ยวข้อง
กับยาเสพติด(m) เด็กท่ีเส่ียงต่อการกระท าจากการเล้ียงดูโดยมิชอบ (k) 

 กลุ่มปัญหาที่ 3 กลุ่มปัญหาจากสถานการณ์เฉพาะ ในกรณีคือ เด็กท่ีอยู่ในการควบคุมใน
กระบวนการยุติธรรม (l) เด็กลูกผู้ใช้แรงงานท่ีมีสถานท่ีท างานไม่เป็นหลักแหล่ง (n) หรือหมายรวมถึง เด็ก
เร่ร่อน (c) เด็กไร้รัฐ/ไร้สัญชาติ เด็กกลุ่มชาติพันธุ์  

  กลุ่มปัญหาที่ 4 กลุ่มปัญหาสืบเนื่องมาจากสภาพวิถีชีวิต/แหล่งที่อยู่อาศัยส่งผลกระทบ 
ในกรณีคือ  เด็กพื้นท่ีห่างไกล (p) เด็กพื้นท่ี 3 ชายแดนภาคใต้ (q) เด็กยากจน (a) อื่น ๆ ท่ีเป็นปัญหาจาก
สภาพชีวิต 

3.3 สรุปรูปแบบปัญหาเด็กและเยาวชนด้อยโอกาสกรณีที่ปัญหามีความซ ้าซ้อน 

 จากปัญหาของเด็กและเยาวชนตามสภาพของกลุ่มปัญหาจ านวน 300 กรณีศึกษา ทีมวิจัยได้น าข้อมูล
มาใส่ในตารางแสดงปัญหาเด็กและเยาวชนด้อยโอกาสฯ และตารางแสดงการให้ความช่วยเหลือและจัด
สวัสดิการส าหรับเด็กและเยาวชนด้อยโอกาสท่ีมีปัญหาซ้ าซ้อน โดยในตารางแสดงปัญหาได้ก าหนดสัญลักษณ์
บ่งบอกลักษณะปัญหา ได้แก่ a =เด็กยากจน b = เด็กพิการ c = เด็กเร่ร่อน/ไม่มีท่ีอยู่อาศัย d= เด็กก าพร้า e 
= เด็กถูกทอดท้ิง f =  แม่วัยรุ่น g = เด็กท่ีได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์ / โรคติดต่อเรื้อรัง h = เด็กท่ีถูกบังคับ
ให้ขายแรงงาน i = เด็กในธุรกิจบริการทางเพศ j = เด็กท่ีถูกท าร้าย/ทารุณกรรม k = เด็กท่ีเส่ียงต่อการกระท า
จากกาเล้ียงดุโดยมิชอบ l = เด็กท่ีอยู่ในการควบคุมของกรมพินิจฯ m = เด็กท่ีมีปัญหาเกี่ยวข้องกับยาเสพติด 
n = เด็กลูกผู้ใช้แรงงานท่ีมีสถานท่ีท างานไม่เป็นหลักแหล่ง p = เด็กพื้นท่ีห่างไกล q = เด็กพื้นท่ี 3 ชายแดน
ภาคใต้ r = อื่น ๆ ส่วนตารางแสดงการให้ความช่วยเหลือและจัดสวัสดิการส าหรับเด็กและเยาวชนด้อยโอกาสท่ี
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ปัญหามีความซ้ าซ้อน อ้างอิงรหัสจากภาคผนวก ข. คู่มือระบบการให้ความช่วยเหลือและสวัสดิการส าหรับเด็ก
และเยาวชนด้อยโอกาส กรณีท่ีปัญหามีความซ้ าซ้อน 
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ตาราง 3.1 ตัวอย่างข้อมูลกรณีศึกษาปัญหาเด็กและเยาวชนกรณีท่ีปัญหามีความซ้ าซ้อน (ข้อมูลเพิ่มเติมในภาคผนวก 3-1) 
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ตาราง 3.2 ตัวอย่างข้อมูลการให้ความช่วยเหลือและจัดสวัสดิการส าหรับเด็กและเยาวชนด้อยโอกาสกรณีท่ีปัญหามีความซ้ าซ้อน  (ข้อมูลเพิ่มเติมในภาคผนวก 3-2)   
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 เมื่อน ากรณีศึกษาจ านวน 300 กรณีศึกษาเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลตามกฎ Association 
Rule จะได้รูปแบบปัญหาดังแสดงในตาราง 3.3  

ตาราง 3.3 รูปแบบปัญหาส้าหรับเด็กและเยาวชนด้อยโอกาสกรณีที่ปัญหามีความซ ้าซ้อน 

ปัญหาน้าเข้า ปัญหาที่เก่ียวข้อง 
กลุ่ม a เด็กยากจน 
a01 ยากจน/ไร้ที่พึ่ง a02 ครอบครัวยากจน (41.38%) 

d04 บิดามารดาหย่าร้าง ท้ิงร้าง ถูกคุมขัง/แยกกัน/ครอบครัวแตกแยก 
(41.38%) 

k02 ได้รับการเล้ียงดูไม่เหมาะสม (31.03%) 
k16 อยู่ตามล าพังไม่มีผู้ดูแลและมีปัญหาในการด ารงชีวิต (20.69%) 
r01 ได้รับผลกระทบจากการท่ีคนในครอบครัวต้องโทษจ าคุก (20.69%) 

a02 ครอบครัวยากจน d04 บิดามารดาหย่าร้าง ท้ิงร้าง ถูกคุมขัง/แยกกัน/ครอบครัวแตกแยก 
(29.37%) 

k02 ได้รับการเล้ียงดูไม่เหมาะสม (21.68%) 
j01 ถูกกระท าด้วยความรุนแรงในครอบครัว ด้านร่างกาย (16.78%) 
i05 ถูกละเมิดทางเพศ (13.99%) 
a09 สภาพท่ีอยู่อาศัยไม่เหมาะสมต่อการพักอาศัย (12.59%) 

a03 ไม่มีทุนการศึกษา a02 ครอบครัวยากจน (100%) 
k02 ได้รับการเล้ียงดูไม่เหมาะสม (66.67%) 
d04 บิดามารดาหย่าร้าง ท้ิงร้าง ถูกคุมขัง/แยกกัน/ครอบครัวแตกแยก 

(33.33%) 
j01 ถูกกระท าด้วยความรุนแรงในครอบครัว ด้านร่างกาย (33.33%) 
k04 ไม่มี ผู้ ดูแลในตอนกลางวัน  ผู้ ดูแลต้องออกไปท างานนอกบ้าน     

(33.33%) 
k11 ประพฤติตนไม่เหมาะสม (33.33%) 

a04 ผู้ปกครองฐานะยากจน
ส่งเสียไม่ไหว 

a02 ครอบครัวยากจน ( 85.71%) 
k02 ได้รับการเล้ียงดูไม่เหมาะสม (57.14%) 
k11 ประพฤติตนไม่เหมาะสม (57.14%) 
j01 ถูกกระท าด้วยความรุนแรงในครอบครัว ด้านร่างกาย (28.57%) 
k01 มีความเส่ียงต่อการกระท าผิด (28.57%) 
k05 คนในครอบครัวมีความเกี่ยวข้องกับยาเสพติด (28.57%) 
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ปัญหาน้าเข้า ปัญหาที่เก่ียวข้อง 
a05 ครอบครัวมีภาระเลี ยงดู
ผู้ประสบปัญหา (อาทิ เด็ก
พิการ ผู้ติดเชื อเอดส์ ผู้ติดยา
เสพติด) 
 

a02 ครอบครัวยากจน ( 76.19%) 
k13 ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม (38.10%) 
i05 ถูกละเมิดทางเพศ (19.05%) 
r01 ได้รับผลกระทบจากการท่ีคนในครอบครัวต้องโทษจ าคุก (19.05%) 
a01 ยากจน/ไร้ท่ีพึ่ง (14.29%) 
a06 ต้องดูแลบุคคลในครอบครัว (14.29%) 
a08 ต้องรับภาระในครอบครัวเกินวัย/ก าลังความสามารถและสติปัญญา 

(14.29%) 
a09 สภาพท่ีอยู่อาศัยไม่เหมาะสมต่อการพักอาศัย (14.29%) 
j01 ถูกกระท าด้วยความรุนแรงในครอบครัว ด้านร่างกาย (14.29%) 

a06 ต้ อ ง ดู แ ล บุ ค ค ล ใ น
ครอบครัว 

a02 ครอบครัวยากจน (90.91%) 
a08 ต้องรับภาระในครอบครัวเกินวัย/ก าลังความสามารถและสติปัญญา 

(72.27%) 
a09 สภาพท่ีอยู่อาศัยไม่เหมาะสมต่อการพักอาศัย (36.36%) 
a05 ครอบครัวมีภาระเล้ียงดูผู้ประสบปัญหา (อาทิ เด็กพิการ ผู้ติดเช้ือเอดส์ 

ผู้ติดยาเสพติด) (27.27%) 
d04 บิดามารดาหย่าร้าง ท้ิงร้าง ถูกคุมขัง/แยกกัน/ครอบครัวแตกแยก 

(27.27%) 
r07 ผู้ปกครองเจ็บป่วย/พิการ (18.18%) 

a07 ต้องรับภาระเกินหน้าที่
ในครอบครัวเกินวัย /เ กิน
ความสามารถ สติปัญญา 

a02 ครอบครัวยากจน (100.00%) 
a08 ต้องรับภาระในครอบครัวเกินวัย/ก าลังความสามารถและสติปัญญา 

(50.00%) 
a05 ครอบครัวมีภาระเล้ียงดูผู้ประสบปัญหา (อาทิ เด็กพิการ ผู้ติดเช้ือเอดส์ 

ผู้ติดยาเสพติด) (25.00%) 
a06 ต้องดูแลบุคคลในครอบครัว (25.00%) 
a09 สภาพท่ีอยู่อาศัยไม่เหมาะสมต่อการพักอาศัย (25.00%) 
d01 ก าพร้าท้ังบิดาและมารดา (25.00%) 

a08 ต้องรับภาระในครอบ -
ค รัว เ กิน วัย / ก้ าลั งความ 
สามารถและสติปัญญา 
 

a02 ครอบครัวยากจน (84.62%) 
a06 ต้องดูแลบุคคลในครอบครัว (61.54%) 
a05 ครอบครัวมีภาระเล้ียงดูผู้ประสบปัญหา (อาทิ เด็กพิการ ผู้ติดเช้ือเอดส์ 

ผู้ติดยาเสพติด) (23.08%) 
a09 สภาพท่ีอยู่อาศัยไม่เหมาะสมต่อการพักอาศัย (23.08%) 
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ปัญหาน้าเข้า ปัญหาที่เก่ียวข้อง 
r07 ผู้ปกครองเจ็บป่วย/พิการ (23.08%) 

a09 สภาพ ที่ อ ยู่ อ า ศั ย ไ ม่
เหมาะสมต่อการพักอาศัย 

a02 ครอบครัวยากจน (66.67%) 
k02 ได้รับการเล้ียงดูไม่เหมาะสม (25.93%) 
d04 บิดามารดาหย่าร้าง ท้ิงร้าง ถูกคุมขัง/แยกกัน/ครอบครัวแตกแยก 

(22.22%) 
r01 ได้รับผลกระทบจากการท่ีคนในครอบครัวต้องโทษจ าคุก (18.52%) 
a06 ต้องดูแลบุคคลในครอบครัว (14.81%) 

กลุ่ม b เด็กพิการ  
b01 บกพร่องทางการเห็น a02 ครอบครัวยากจน (83.33%) 

b04 บกพร่องทางสติปัญญา (33.33%) 
b05 บกพร่องทางร่างกาย หรือการเคล่ือนไหว หรือสุขภาพ (33.33%) 
a05 ครอบครัวมีภาระเล้ียงดูผู้ประสบปัญหา (อาทิ เด็กพิการ ผู้ติดเช้ือเอดส์ 

ผู้ติดยาเสพติด) (16.67%) 
b02 บกพร่องทางการได้ยิน a05 ครอบครัวมีภาระเล้ียงดูผู้ประสบปัญหา (อาทิ เด็กพิการ ผู้ติดเช้ือเอดส์ 

ผู้ติดยาเสพติด) (100%) 
b04 บกพร่องทางสติปัญญา (100%) 
b06 บกพร่องทางการเรียนรู้ (100%) 
b09 บุคคลพิการซ้อน (100%) 

b03 บกพร่องทางการพูด
และภาษา 

b04 บกพร่องทางสติปัญญา (66.67%) 
b05 บกพร่องทางร่างกาย หรือการเคล่ือนไหว หรือสุขภาพ (66.67%) 
b09 บุคคลพิการซ้อน (66.67%) 
a02 ครอบครัวยากจน (33.33%) 
b01 บกพร่องทางการเห็น (33.33%) 

b04 บกพร่องทางสติปัญญา a02 ครอบครัวยากจน (41.67%) 
b06 บกพร่องทางการเรียนรู้ (25.00%) 
e05 ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลไม่สามารถอุปการะเล้ียงดูได้ (25.00%) 
i05 ถูกละเมิดทางเพศ (25.00%) 
b05 บกพร่องทางร่างกาย หรือการเคล่ือนไหว หรือสุขภาพ (20.83%) 
d04 บิดามารดาหย่าร้าง ท้ิงร้าง ถูกคุมขัง/แยกกัน/ครอบครัวแตกแยก 

(20.83%) 
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ปัญหาน้าเข้า ปัญหาที่เก่ียวข้อง 
b05 บกพร่องทางร่างกาย 
หรือการเคลื่ อนไหว หรือ
สุขภาพ 

a02 ครอบครัวยากจน (80.00%) 
b09 บุคคลพิการซ้อน (35.00%) 
d04 บิดามารดาหย่าร้าง ท้ิงร้าง ถูกคุมขัง/แยกกัน/ครอบครัวแตกแยก 

(30.00%) 
b04 บกพร่องทางสติปัญญา (25.00%) 
b11 ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ในชีวิตประจ าวัน (20.00%) 

b06 บกพร่องทางการเรียนรู้ k02 ได้รับการเล้ียงดูไม่เหมาะสม (45.00%) 
j01 ถูกกระท าด้วยความรุนแรงในครอบครัว ด้านร่างกาย (40.00%) 
b04 บกพร่องทางสติปัญญา (30.00%) 
a02 ครอบครัวยากจน (25.00%) 
d04 บิดามารดาหย่าร้าง ท้ิงร้าง ถูกคุมขัง/แยกกัน/ครอบครัวแตกแยก 

(25.00%) 
i05 ถูกละเมิดทางเพศ (25.00%) 
k11 ประพฤติตนไม่เหมาะสม (25.00%) 

b07 บกพร่องทางพฤติกรรม
หรืออารมณ์ 

k02 ได้รับการเล้ียงดูไม่เหมาะสม (44.44%) 
j01 ถูกกระท าด้วยความรุนแรงในครอบครัว ด้านร่างกาย (33.33%) 
a02 ครอบครัวยากจน (27.78%) 
k11 ประพฤติตนไม่เหมาะสม (27.78%) 
i05 ถูกละเมิดทางเพศ (22.22%) 
k13 ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม (22.22%) 
l03 เป็นผู้กระท าความรุนแรงต่อบุคคลอื่น (22.22%) 

b08 บุคคลออทิสติก i05 ถูกละเมิดทางเพศ (71.43%) 
a02 ครอบครัวยากจน (42.29%) 
j05 ถูกทารุณกรรมทางเพศ โดยบุคคลภายนอกครอบครัว (42.86%) 
f01 ต้ังครรภ์ในวัยรุ่น (28.57%) 
j08 ถูกข่มขู่ ท าให้กลัวเสียขวัญ (28.57%) 

b09 บุคคลพิการซ้อน a02 ครอบครัวยากจน (77.78%) 
b05 บกพร่องทางร่างกาย หรือการเคล่ือนไหว หรือสุขภาพ (77.78%) 
b04 บกพร่องทางสติปัญญา (44.44%) 
d04 บิดามารดาหย่าร้าง ท้ิงร้าง ถูกคุมขัง/แยกกัน/ครอบครัวแตกแยก 

(33.33%) 
b01 บกพร่องทางการเห็น (22.22%) 
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b03 บกพร่องทางการพูดและภาษา (22.22%) 

b10 ไม่ได้รับการรักษา 
พยาบาล หรือฟื้นฟู
สมรรถภาพ 

a02 ครอบครัวยากจน (100.00%) 
b01 บกพร่องทางการเห็น (100.00%) 

b11 ไม่สามารถช่วยเหลือ
ตัวเองได้ในชีวิตประจ้าวัน 

b05 บกพร่องทางร่างกาย หรือการเคล่ือนไหว หรือสุขภาพ (66.67%) 
b04 บกพร่องทางสติปัญญา (50.00%) 
a02 ครอบครัวยากจน (33.33%) 
a09 สภาพท่ีอยู่อาศัยไม่เหมาะสมต่อการพักอาศัย (16.67%) 
b03 บกพร่องทางการพูดและภาษา (16.67%) 
b06 บกพร่องทางการเรียนรู้ (16.67%) 
b09 บุคคลพิการซ้อน (16.67%) 
b13 มีปัญหาจิตเวช (16.67%) 
j05 ถูกทารุณกรรมทางเพศ โดยบุคคลภายนอกครอบครัว (16.67%) 
k04 ไม่มีผู้ดูแลในตอนกลางวัน ผู้ดูแลต้องออกไปท างานนอกบ้าน (16.67%) 

b13 มีปัญหาจิตเวช 
 

i05 ถูกละเมิดทางเพศ (32.14%) 
j01 ถูกกระท าด้วยความรุนแรงในครอบครัว ด้านร่างกาย (28.57%) 
k02 ได้รับการเล้ียงดูไม่เหมาะสม (28.57%) 
a02 ครอบครัวยากจน (21.43%) 
e05 ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลไม่สามารถอุปการะเล้ียงดูได้ (21.43%) 

กลุ่ม c เด็กเร่ร่อน 
c01 เร่ร่อน e05 ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลไม่สามารถอุปการะเล้ียงดูได้ (40.00%) 

k02 ได้รับการเล้ียงดูไม่เหมาะสม (40.00%) 
k11 ประพฤติตนไม่เหมาะสม (40.00%) 
a01 ยากจน/ไร้ท่ีพึ่ง (20.00%) 
b04 บกพร่องทางสติปัญญา (20.00%) 
e01 ถูกทอดท้ิง (20.00%) 
j01 ถูกกระท าด้วยความรุนแรงในครอบครัว ด้านร่างกาย (20.00%) 

c02 ไม่มีที่อยู่อาศัย a02 ครอบครัวยากจน (33.33%) 
b05 บกพร่องทางร่างกาย หรือการเคล่ือนไหว หรือสุขภาพ (33.33%) 
b09 บุคคลพิการซ้อน (33.33%) 
f01 ต้ังครรภ์ในวัยรุ่น (33.33%) 
j01 ถูกกระท าด้วยความรุนแรงในครอบครัว ด้านร่างกาย (33.33%) 
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k01 มีความเส่ียงต่อการกระท าผิด (33.33%) 

กลุ่ม d เด็กก้าพร้า 
d01 ก้าพร้าทั งบิดาและ
มารดา 

a02 ครอบครัวยากจน (85.71%) 
a01 ยากจน/ไร้ท่ีพึ่ง (28.57%) 
a07 ต้องรับภาระเกินหน้าท่ีในครอบครัว เกินวัย/เกินความสามารถสติปัญญา 

(14.29%) 
b05 บกพร่องทางร่างกาย หรือการเคล่ือนไหว หรือสุขภาพ (14.29%) 
e05 ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลไม่สามารถอุปการะเล้ียงดูได้ (14.29%) 
f01 ต้ังครรภ์ในวัยรุ่น (14.29%) 
h05 ถูกบังคับขอทาน (14.29%) 

d02 ก้าพร้าบิดา k16 อยู่ตามล าพังไม่มีผู้ดูแลและมีปัญหาในการด ารงชีวิต (66.67%) 
a01 ยากจน/ไร้ท่ีพึ่ง (50.00%) 
a02 ครอบครัวยากจน (50.00%) 
a09 สภาพท่ีอยู่อาศัยไม่เหมาะสมต่อการพักอาศัย (33.33%) 
k02 ได้รับการเล้ียงดูไม่เหมาะสม (33.33%) 
k05 คนในครอบครัวมีความเกี่ยวข้องกับยาเสพติด (33.33%) 
k11 ประพฤติตนไม่เหมาะสม (33.33%) 

d03 ก้าพร้ามารดา a02 ครอบครัวยากจน (100.00%) 
k01 มีความเส่ียงต่อการกระท าผิด (40.00%) 

d04 บิดามารดาหย่าร้าง ทิ ง
ร้ า ง  ถู กคุ มขั ง /แย ก กั น /
ครอบครัวแตกแยก 
 

a02 ครอบครัวยากจน (63.64%) 
k02 ได้รับการเล้ียงดูไม่เหมาะสม (27.27%) 
j01 ถูกกระท าด้วยความรุนแรงในครอบครัว ด้านร่างกาย (25.76%) 
a01 ยากจน/ไร้ท่ีพึ่ง (18.18%) 
e05 ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลไม่สามารถอุปการะเล้ียงดูได้ (10.61%) 
i05 ถูกละเมิดทางเพศ (10.61%) 

กลุ่ม e เด็กถูกทอดทิ ง 
e01 ถูกทอดทิ ง a01 ยากจน/ไร้ท่ีพึ่ง (40.00%) 

k02 ได้รับการเล้ียงดูไม่เหมาะสม (40.00%) 
k11 ประพฤติตนไม่เหมาะสม (40.00%) 
k16 อยู่ตามล าพังไม่มีผู้ดูแลและมีปัญหาในการด ารงชีวิต (40.00%) 

e05 ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลไม่
สามารถ อุปการะเลี ยงดูได้ 

k02 ได้รับการเล้ียงดูไม่เหมาะสม (53.57%) 
a02 ครอบครัวยากจน (28.57%) 
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r01 ได้รับผลกระทบจากการท่ีคนในครอบครัวต้องโทษจ าคุก (28.57%) 
d04 บิดามารดาหย่าร้าง ท้ิงร้าง ถูกคุมขัง/แยกกัน/ครอบครัวแตกแยก 

(25.00%) 
b04 บกพร่องทางสติปัญญา (21.43%) 
b13 มีปัญหาจิตเวช (21.43%) 
j01 ถูกกระท าด้วยความรุนแรงในครอบครัว ด้านร่างกาย (21.43%) 
k05 คนในครอบครัวมีความเกี่ยวข้องกับยาเสพติด (21.43%) 

กลุ่ม f แม่วัยรุน่ 
f01 ตั งครรภ์ในวัยรุ่น 
 

i05 ถูกละเมิดทางเพศ (48.00%) 
k02 ได้รับการเล้ียงดูไม่เหมาะสม (32.00%) 
a02 ครอบครัวยากจน (24.00%) 
j05 ถูกทารุณกรรมทางเพศ โดยบุคคลภายนอกครอบครัว (20.00%) 

f02 แม่วัยรุ่นไม่พร้อมในการ
เลี ยงดูบุตร 
 

i05 ถูกละเมิดทางเพศ (54.55%) 
k02 ได้รับการเล้ียงดูไม่เหมาะสม (45.45%) 
a02 ครอบครัวยากจน (36.36%) 
j05 ถูกทารุณกรรมทางเพศ โดยบุคคลภายนอกครอบครัว (27.27%) 

กลุ่ม g เด็กที่ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์ หรือโรคติดต่อร้ายแรง 
g01 ติดเชื อเอดส์ (HIV) d04 บิดามารดาหย่าร้าง ท้ิงร้าง ถูกคุมขัง/แยกกัน/ครอบครัวแตกแยก 

(100.00%) 
e05 ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลไม่สามารถอุปการะเล้ียงดูได้ (100.00%) 
f01 ต้ังครรภ์ในวัยรุ่น (100.00%) 
i02 แสวงหาผลประโยชน์ทางเพศในรูปแบบอื่น เป็นการแสวงหาประโยชน์

โดยการปฏิบัติต่อบุคคลเสมือนเป็นสินค้าหรือวัตถุทางเพศ โดยการ
บังคับ ล่อลวง หรือด้วยความสมัครใจของบุคคลท่ีถูกกระท า โดยมีส่ิง
ตอบแทน เช่น เงินสด ทรัพย์สิน ส่ิงของ (100.00%) 

k02 ได้รับการเล้ียงดูไม่เหมาะสม (100.00%) 
g04 ป่วยเป็นโรคร้ายแรง/
เรื อรัง 

a02 ครอบครัวยากจน (100.00%) 
a05 ครอบครัวมีภาระเล้ียงดูผู้ประสบปัญหา (อาทิ เด็กพิการ ผู้ติดเช้ือเอดส์ 

ผู้ติดยาเสพติด) (100.00%) 
a06 ต้องดูแลบุคคลในครอบครัว (100.00%) 
a09 สภาพท่ีอยู่อาศัยไม่เหมาะสมต่อการพักอาศัย (100.00%) 

กลุ่ม h เด็กที่ถูกบังคับให้ขายแรงงาน 
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h04 ถูกน้ามาขอทาน b06 บกพร่องทางการเรียนรู้ (100.00%) 

i05 ถูกละเมิดทางเพศ (100.00%) 
j01 ถูกกระท าด้วยความรุนแรงในครอบครัว ด้านร่างกาย (100.00%) 
j05 ถูกทารุณกรรมทางเพศ โดยบุคคลภายนอกครอบครัว (100.00%) 

h05 ถูกบังคับมาขอทาน a01 ยากจน/ไร้ท่ีพึ่ง (50.00%) 
a02 ครอบครัวยากจน (50.00%) 
d01 ก าพร้าท้ังบิดาและมารดา (50.00%) 
e05 ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลไม่สามารถอุปการะเล้ียงดูได้ (50.00%) 

h06 ใช้ก้าลังบังคับ ใช้แรง
บังคับให้ท้า หรือใช้อ้านาจสั่ง
ให้ท้า ให้เป็นไปตามความ
ประสงค์โดยกระท้าแก่กาย
หรือจิตใจ ด้วยแรงกายภาพ 
เป็นเหตุให้เด็กอยู่ในภาวะที่
ไม่สามารถขัดขืนได้ 

i05 ถูกละเมิดทางเพศ (100.00%) 
j12 ถูกล่อล่วง (66.67%) 
j05 ถูกทารุณกรรมทางเพศ โดยบุคคลภายนอกครอบครัว (33.33%) 

กลุ่ม i เด็กที่อยู่ในธุรกิจบริการทางเพศ 
i01 ถูกแสวงหาประโยชน์
จากค้าประเวณี  

a02 ครอบครัวยากจน (40.00%) 
i02 แสวงหาผลประโยชน์ทางเพศในรูปแบบอื่น เป็นการแสวงหาประโยชน์  

โดยการปฏิบัติต่อบุคคลเสมือนเป็นสินค้าหรือวัตถุทางเพศ โดยการ
บังคับ ล่อลวงฯ (40.00%) 

i05 ถูกละเมิดทางเพศ (40.00%) 
j01 ถูกกระท าด้วยความรุนแรงในครอบครัว ด้านร่างกาย (40.00%) 

i02 แสวงหาผลประโยชน์
ทางเพศในรูปแบบอื่น เป็น
การแสวงหาประโยชน์โดย
การปฏิบัติต่อบุคคลเสมือน
เป็นสินค้าหรือวัตถุทางเพศ 
โดยการบังคับ ล่อลวง หรือ
ด้วยความสมัครใจของบุคคล
ที่ ถูกกระท้า โดยมีสิ่ งตอบ
แทน เช่น เงินสด ทรัพย์สิน 
สิ่งของ 

j01 ถูกกระท าด้วยความรุนแรงในครอบครัว ด้านร่างกาย (57.14%) 
k02 ได้รับการเล้ียงดูไม่เหมาะสม (57.14%) 
a02 ครอบครัวยากจน (42.86%) 
k11 ประพฤติตนไม่เหมาะสม (42.86%) 
d04 บิดามารดาหย่าร้าง ท้ิงร้าง ถูกคุมขัง/แยกกัน/ครอบครัวแตกแยก 

(28.57%) 
i01 ถูกแสวงหาประโยชน์จากค้าประเวณี (28.57%) 
j05 ถูกทารุณกรรมทางเพศ โดยบุคคลภายนอกครอบครัว (28.57%) 
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i03 ถูกแสวงหาผลประโยชน์
ทางเพศ 

a02 ครอบครัวยากจน (50.00%) 
b13 มีปัญหาจิตเวช (50.00%) 
d04 บิดามารดาหย่าร้าง ท้ิงร้าง ถูกคุมขัง/แยกกัน/ครอบครัวแตกแยก 

(50.00%) 
i01 ถูกแสวงหาประโยชน์จากค้าประเวณี (50.00%) 

i04 ถูกบังคับค้าประเวณี a02 ครอบครัวยากจน (50.00%) 
d04 บิดามารดาหย่าร้าง ท้ิงร้าง ถูกคุมขัง/แยกกัน/ครอบครัวแตกแยก 

(50.00%) 
i01 ถูกแสวงหาประโยชน์จากค้าประเวณี (50.00%) 
i03 ถูกแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศ (50.00%) 

i05 ถูกละเมิดทางเพศ k02 ได้รับการเล้ียงดูไม่เหมาะสม (32.35%) 
a02 ครอบครัวยากจน (29.41%) 
j01 ถูกกระท าด้วยความรุนแรงในครอบครัว ด้านร่างกาย (23.53%) 
j02 ถูกกระท าด้วยความรุนแรงในครอบครัว ด้านเพศ (22.06%) 

กลุ่ม j เด็กที่ถูกท้าร้าย และ/หรือทารุณกรรม 
j01 ถู กกระท้ า ด้ วยความ
รุนแรงในครอบครัว ด้าน
ร่างกาย 

k02 ได้รับการเล้ียงดูไม่เหมาะสม (47.22%) 
a02 ครอบครัวยากจน (33.33%) 
k11 ประพฤติตนไม่เหมาะสม (25.00%) 
d04 บิดามารดาหย่าร้าง ท้ิงร้าง ถูกคุมขัง/แยกกัน/ครอบครัวแตกแยก 

(23.61%) 
i05 ถูกละเมิดทางเพศ (22.22%) 

j02 ถู กกระท้ า ด้ วยความ
รุนแรงในครอบครัว ด้านเพศ 

i05 ถูกละเมิดทางเพศ (62.50%) 
j01 ถูกกระท าด้วยความรุนแรงในครอบครัว ด้านร่างกาย (54.17%) 
k02 ได้รับการเล้ียงดูไม่เหมาะสม (45.83%) 
a02 ครอบครัวยากจน (29.17%) 
j08 ถูกข่มขู่ ท าให้กลัวเสียขวัญ (20.83%) 
f01 ต้ังครรภ์ในวัยรุ่น (16.67%) 

j03 ถู กกระท้ า ด้ วยความ
รุนแรงในครอบครัว ด้าน
จิตใจ 

j01 ถูกกระท าด้วยความรุนแรงในครอบครัว ด้านร่างกาย (83.33%) 
k02 ได้รับการเล้ียงดูไม่เหมาะสม (66.67%) 
b06 บกพร่องทางการเรียนรู้ (50.00%) 
j02 ถูกกระท าด้วยความรุนแรงในครอบครัว ด้านเพศ (50.00%) 
e05 ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลไม่สามารถอุปการะเล้ียงดูได้ (33.33%) 
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i05 ถูกละเมิดทางเพศ (33.33%) 

J04 ถู กท า รุณกร รมท า ง
ร่างกาย โดยบุคคลภายนอก
ครอบครัว 

j08 ถูกข่มขู่ ท าให้กลัวเสียขวัญ (66.67%) 
i05 ถูกละเมิดทางเพศ (50.00%) 
a02 ครอบครัวยากจน (16.67%) 
j01 ถูกกระท าด้วยความรุนแรงในครอบครัว ด้านร่างกาย (16.67%) 
j05 ถูกทารุณกรรมทางเพศ โดยบุคคลภายนอกครอบครัว (16.67%) 
k01 มีความเส่ียงต่อการกระท าผิด (16.67%) 

j05 ถู กกระท้ า ด้ วยความ
รุนแรงในครอบครัว ด้าน 
ร่างกาย 

i05 ถูกละเมิดทางเพศ (50.00%) 
a02 ครอบครัวยากจน (31.82%) 
j01 ถูกกระท าด้วยความรุนแรงในครอบครัว ด้านร่างกาย (27.27%) 
b13 มีปัญหาจิตเวช (22.73%) 
d04 บิดามารดาหย่าร้าง ท้ิงร้าง ถูกคุมขัง/แยกกัน/ครอบครัวแตกแยก 

(22.73%) 
f01 ต้ังครรภ์ในวัยรุ่น (22.73%) 

j06 ถูกทารุณกรรมทางจิตใจ 
โดยบุคคลภายนอกครอบครัว 

j05 ถูกกระท าด้วยความรุนแรงในครอบครัว ด้านร่างกาย (100.00%) 
j08 ถูกข่มขู่ ท าให้กลัวเสียขวัญ (100.00%) 
i05 ถูกละเมิดทางเพศ (66.67%) 
j07 ถูกกล่ันแกล้งหรือคุกคามในโลกออนไลน์ (66.67%) 
a02 ครอบครัวยากจน (33.33%) 
b13 มีปัญหาจิตเวช (33.33%) 

j07 ถูกกลั่นแกล้งหรือคุกคาม
ในโลกออนไลน์ 

a02 ครอบครัวยากจน (50.00%) 
b13 มีปัญหาจิตเวช (50.00%) 
j05 ถูกทารุณกรรมทางเพศ โดยบุคคลภายนอกครอบครัว (50.00%) 
j06 ถูกทารุณกรรมทางจิตใจ โดยบุคคลภายนอกครอบครัว (50.00%) 
j08 ถูกข่มขู่ ท าให้กลัวเสียขวัญ (50.00%) 
d04 บิดามารดาหย่าร้าง ท้ิงร้าง ถูกคุมขัง/แยกกัน/ครอบครัวแตกแยก 

(25.00%) 
j08 ถูกข่มขู่ ท้าให้กลัวเสีย
ขวัญ 

i05 ถูกละเมิดทางเพศ (68.42%) 
j02 ถูกกระท าด้วยความรุนแรงในครอบครัว ด้านเพศ (26.32%) 
a02 ครอบครัวยากจน (21.05%) 
f01 ต้ังครรภ์ในวัยรุ่น (21.05%) 
j04 ถูกทารุณกรรมทางร่างกาย โดยบุคคลภายนอกครอบครัว (21.05%) 
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j05 ถูกทารุณกรรมทางเพศ โดยบุคคลภายนอกครอบครัว (21.05%) 

j11 ถูกรังเกียจเหยียดหยาม a01 ยากจน/ไร้ท่ีพึ่ง (100.00%) 
a08 ต้องรับภาระในครอบครัวเกินวัย/ก าลังความสามารถและสติปัญญา 

(100.00%) 
j12 ถูกล่อลวง h06 ใช้ก าลังบังคับ ใช้แรงบังคับให้ท า หรือใช้อ านาจส่ังให้ท าฯ (100.00%) 

i05 ถูกละเมิดทางเพศ (100.00%) 
j05 ถูกทารุณกรรมทางเพศ โดยบุคคลภายนอกครอบครัว (50.00%) 

กลุ่ม k เด็กที่เสี่ยงต่อการกระท้าผิดจากการเลี ยงดูโดยมิชอบ 
k01 มี ความ เสี่ ย ง ต่อกา ร
กระท้าผิด 

k11 ประพฤติตนไม่เหมาะสม (58.33%) 
a02 ครอบครัวยากจน (54.17%) 
k02 ได้รับการเล้ียงดูไม่เหมาะสม (37.50%) 
m02 ติดยาเสพติด (29.17%) 
j01 ถูกกระท าด้วยความรุนแรงในครอบครัว ด้านร่างกาย (25.00%) 
l04 ขโมยของ (25.00%) 

k02 ไ ด้ รั บ ก า ร เ ลี ย ง ดู ไ ม่
เหมาะสม 

j01 ถูกกระท าด้วยความรุนแรงในครอบครัว ด้านร่างกาย (40.00%) 
a02 ครอบครัวยากจน (36.47%) 
i05 ถูกละเมิดทางเพศ (25.88%) 
d04 บิดามารดาหย่าร้าง ท้ิงร้าง ถูกคุมขัง/แยกกัน/ครอบครัวแตกแยก 

(21.18%) 
k11 ประพฤติตนไม่เหมาะสม (21.18%) 

k03 ไ ม่ มี ผู้ ดู แ ล ใ น ต อ น
กลางคืน ผู้ดูแลต้องออกไป
ท้างานนอกบ้าน 

a02 ครอบครัวยากจน (85.71%) 
k02 ได้รับการเล้ียงดูไม่เหมาะสม (85.71%) 
a01 ยากจน/ไร้ท่ีพึ่ง (71.43%) 
d04 บิดามารดาหย่าร้าง ท้ิงร้าง ถูกคุมขัง/แยกกัน/ครอบครัวแตกแยก 

(71.43%) 
d02 ก าพร้าบิดา (14.29%) 
j01 ถูกกระท าด้วยความรุนแรงในครอบครัว ด้านร่างกาย (14.29%) 

k04 ไ ม่ มี ผู้ ดู แ ล ใ น ต อ น
กลางวัน ผู้ดูแลต้องออกไป
ท้างานนอกบ้าน 

a02 ครอบครัวยากจน (77.78%) 
d04 บิดามารดาหย่าร้าง ท้ิงร้าง ถูกคุมขัง/แยกกัน/ครอบครัวแตกแยก 

(55.56%) 
b05 บกพร่องทางร่างกาย หรือการเคล่ือนไหว หรือสุขภาพ (22.22%) 
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k05 คนในครอบครัวมีความ
เก่ียวข้องกับยาเสพติด 

k02 ได้รับการเล้ียงดูไม่เหมาะสม (61.90%) 
k13 ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม (42.86%) 
a02 ครอบครัวยากจน (33.33%) 
j01 ถูกกระท าด้วยความรุนแรงในครอบครัว ด้านร่างกาย (33.33%) 
d04 บิดามารดาหย่าร้าง ท้ิงร้าง ถูกคุมขัง/แยกกัน/ครอบครัวแตกแยก 

(28.57%) 
e05 ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลไม่สามารถอุปการะเล้ียงดูได้ (28.57%) 

k06 ฉ้ อ ฉ ล  ใ ช้ อุ บ า ย
หลอกลวงโดยเอาความเท็จ
มากล่าวเพื่อให้เด็กหลงผิด 

a02 ครอบครัวยากจน (100.00%) 
k01 มีความเส่ียงต่อการกระท าผิด (100.00%) 
a04 ผู้ปกครองฐานะยากจนส่งเสียไม่ไหว (50.00%) 
d01 ก าพร้าท้ังบิดาและมารดา (50.00%) 
f01 ต้ังครรภ์ในวัยรุ่น (50.00%)     

k11 ประพฤติตนไม่เหมาะสม 
 

j01 ถูกกระท าด้วยความรุนแรงในครอบครัว ด้านร่างกาย (36.00%) 
k02 ได้รับการเล้ียงดูไม่เหมาะสม (36.00%) 
a02 ครอบครัวยากจน (30.00%) 
k01 มีความเส่ียงต่อการกระท าผิด (28.00%) 
l04 ขโมยของ (16.00%) 

k12 ผู้ปกครองมีพฤติกรรม
ห รื อ ป ร ะ ก อ บ อ า ชี พ ไ ม่
เหมาะสม 
 

a01 ยากจน/ไร้ท่ีพึ่ง (100.00%) 
k02 ได้รับการเล้ียงดูไม่เหมาะสม (100.00%) 
k16 อยู่ตามล าพังไม่มีผู้ดูแลและมีปัญหาในการด ารงชีวิต (100.00%) 
e01 ถูกทอดท้ิง (50.00%) 
k04 ไม่มีผู้ดูแลในตอนกลางวัน ผู้ดูแลต้องออกไปท างานนอกบ้าน (50.00%) 
k05 คนในครอบครัวมีความเกี่ยวข้องกับยาเสพติด (50.00%) 

k13 ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลมี
พฤติกรรมไม่เหมาะสม 
 

a02 ครอบครัวยากจน (46.67%) 
k02 ได้รับการเล้ียงดูไม่เหมาะสม (46.67%) 
j01 ถูกกระท าด้วยความรุนแรงในครอบครัว ด้านร่างกาย (40.00%) 
k05 คนในครอบครัวมีความเกี่ยวข้องกับยาเสพติด (30.00%) 
a05 ครอบครัวมีภาระเล้ียงดูผู้ประสบปัญหา (อาทิ เด็กพิการ ผู้ติดเช้ือเอดส์ 

ผู้ติดยาเสพติด) (26.67%) 
i05 ถูกละเมิดทางเพศ (26.67%) 

k14 หนีไปร้านเกมส์ k01 มีความเส่ียงต่อการกระท าผิด (100.00%) 
k11 ประพฤติตนไม่เหมาะสม (100.00%) 
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k16 อยู่ตามล้าพังไม่มีผู้ดูแล
และมีปัญหาในการด้ารงชีวิต 

a01 ยากจน/ไร้ท่ีพึ่ง (50.00%) 
a02 ครอบครัวยากจน (41.67%) 
k02 ได้รับการเล้ียงดูไม่เหมาะสม (41.67%) 
d02 ก าพร้าบิดา (33.33%) 
e05 ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลไม่สามารถอุปการะเล้ียงดูได้ (33.33%) 
r01 ได้รับผลกระทบจากการท่ีคนในครอบครัวต้องโทษจ าคุก (33.33%) 

กลุ่ม l เด็กที่อยู่ในการควบคุมของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 
l01 เคยต้องโทษและประสบ
ปัญหาการใช้ชีวิตในสังคม  

f01 ต้ังครรภ์ในวัยรุ่น (66.67%) 
k11 ประพฤติตนไม่เหมาะสม (66.67%) 
m02 ติดยาเสพติด (66.67%) 
f02 แม่วัยรุ่นไม่พร้อมในการเล้ียงดูบุตร (33.33%) 
j01 ถูกกระท าด้วยความรุนแรงในครอบครัว ด้านร่างกาย (33.33%) 

l02 เ ป็ น ผู้ ก ร ะ ท้ า ค ว า ม
รุนแรงต่อบุคคลในครอบครัว 

k11 ประพฤติตนไม่เหมาะสม (80.00%) 
b07 บกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์ (60.00%) 
l03 เป็นผู้กระท าความรุนแรงต่อบุคคลอื่น (20.00%) 

l03 เ ป็ น ผู้ ก ร ะ ท้ า ค ว า ม
รุนแรงต่อบุคคลอื่น 

k11 ประพฤติตนไม่เหมาะสม (50.00%) 
b07 บกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์ (28.57%) 
k01 มีความเส่ียงต่อการกระท าผิด (21.43%) 
k02 ได้รับการเล้ียงดูไม่เหมาะสม (21.43%) 
l04 ขโมยของ (21.43%) 
m02 ติดยาเสพติด (21.43%) 

l04 ขโมยของ a02 ครอบครัวยากจน (64.29%) 
k11 ประพฤติตนไม่เหมาะสม (57.14%) 
k01 มีความเส่ียงต่อการกระท าผิด (42.86%) 
k02 ได้รับการเล้ียงดูไม่เหมาะสม (42.86%) 
j01 ถูกกระท าด้วยความรุนแรงในครอบครัว ด้านร่างกาย (35.71%) 

กลุ่ม m เด็กที่มีปัญหาเก่ียวข้องกับยาเสพติด 
m01 ด่ืมเหล้า/เบียร์ 
 

k11 ประพฤติตนไม่เหมาะสม (66.67%) 
a04 ผู้ปกครองฐานะยากจนส่งเสียไม่ไหว (33.33%) 
d04 บิดามารดาหย่าร้าง ท้ิงร้าง ถูกคุมขัง/แยกกัน/ครอบครัวแตกแยก 

(33.33%) 
k02 ได้รับการเล้ียงดูไม่เหมาะสม (33.33%) 
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r04 ครอบครัวแตกแยก/พ่อแม่แยกทาง (33.33%) 
r06 ชุมชนไม่พอใจในพฤติกรรมของตัวเด็ก/เยาวชน (33.33%) 

m02 ติดยาเสพติด 
 

k01 มีความเส่ียงต่อการกระท าผิด (38.89%) 
k02 ได้รับการเล้ียงดูไม่เหมาะสม (38.89%) 
j01 ถูกกระท าด้วยความรุนแรงในครอบครัว ด้านร่างกาย (33.33%) 
k11 ประพฤติตนไม่เหมาะสม (33.33%) 
r02 ไม่ทราบวิธีปฏิบัติตนหรือการปรับตัวที่เหมาะสม (27.78%) 

m03 สูบบุหร่ี m01 ด่ืมเหล้า/เบียร์ (50.00%) 
d04 บิดามารดาหย่าร้าง ท้ิงร้าง ถูกคุมขัง/แยกกัน/ครอบครัวแตกแยก 

(33.33%) 
k02 ได้รับการเล้ียงดูไม่เหมาะสม (33.33%) 
k11 ประพฤติตนไม่เหมาะสม (33.33%) 
a04 ผู้ปกครองฐานะยากจนส่งเสียไม่ไหว (16.67%) 
b07 บกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์ (16.67%) 

กลุ่ม p เด็กพื นที่ห่างไกล 
p01 เ ด็ กที่ อ า ศั ย ใ นพื นที่
ห่างไกล 
 

a02 ครอบครัวยากจน (50.00%) 
a04 ผู้ปกครองฐานะยากจนส่งเสียไม่ไหว (50.00%) 
j05 ถูกทารุณกรรมทางเพศ โดยบุคคลภายนอกครอบครัว (50.00%) 

กลุ่ม r ปัญหาด้านอื่น ๆ 
r04 ครอบครัวแตกแยก/พ่อ
แม่แยกทาง 

j01 ถูกกระท าด้วยความรุนแรงในครอบครัว ด้านร่างกาย (53.85%) 
d04 บิดามารดาหย่าร้าง ท้ิงร้าง ถูกคุมขัง/แยกกัน/ครอบครัวแตกแยก 
(38.46%) 
k02 ได้รับการเล้ียงดูไม่เหมาะสม (38.46%) 
a02 ครอบครัวยากจน (30.77%) 
b13 มีปัญหาจิตเวช (23.08%) 
e05 ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลไม่สามารถอุปการะเล้ียงดูได้ (23.08%) 

r05 ชุ ม ช น ไ ม่ พ อ ใ จ ใ น
พฤติกรรมของครอบครัว
เด็ก/เยาวชน 

a02 ครอบครัวยากจน (100.00%) 
a04 ผู้ปกครองฐานะยากจนส่งเสียไม่ไหว (100.00%) 
b13 มีปัญหาจิตเวช (100.00%) 
d02 ก าพร้าบิดา (100.00%) 
k02 ได้รับการเล้ียงดูไม่เหมาะสม (100.00%) 
k05 คนในครอบครัวมีความเกี่ยวข้องกับยาเสพติด (100.00%) 
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ปัญหาน้าเข้า ปัญหาที่เก่ียวข้อง 
k11 ประพฤติตนไม่เหมาะสม (100.00%) 
r08 ผู้ปกครองมีอาการทางจิต (100.00%) 

r06 ชุ ม ช น ไ ม่ พ อ ใ จ ใ น
พ ฤ ติ ก ร ร ม ข อ ง ตั ว เ ด็ ก /
เยาวชน 

d04 บิดามารดาหย่าร้าง ท้ิงร้าง ถูกคุมขัง/แยกกัน/ครอบครัวแตกแยก  
(40.00%) 
i05 ถูกละเมิดทางเพศ (40.00%) 
k01 มีความเส่ียงต่อการกระท าผิด (40.00%) 
k02 ได้รับการเล้ียงดูไม่เหมาะสม (40.00%) 
k11 ประพฤติตนไม่เหมาะสม (40.00%) 
l04 ขโมยของ (40.00%) 
r04 ครอบครัวแตกแยก/พ่อแม่แยกทาง (40.00%) 

r07 ผู้ ป กครอ ง เ จ็ บป่ วย /
พิการ 

a02 ครอบครัวยากจน (100.00%) 
a08 ต้องรับภาระในครอบครัวเกินวัย/ก าลังความสามารถและสติปัญญา 
(50.00%) 
a09 สภาพท่ีอยู่อาศัยไม่เหมาะสมต่อการพักอาศัย (50.00%) 
a06 ต้องดูแลบุคคลในครอบครัว (33.33%) 
a05 ครอบครัวมีภาระเล้ียงดูผู้ประสบปัญหา (อาทิ เด็กพิการ ผู้ติดเช้ือเอดส์ 
ผู้ติดยาเสพติด) (16.67%) 

r08 ผู้ปกครองมีอาการทาง
จิต 

b13 มีปัญหาจิตเวช (57.14%) 
k02 ได้รับการเล้ียงดูไม่เหมาะสม (57.14%) 
a02 ครอบครัวยากจน (42.86%) 
a09 สภาพท่ีอยู่อาศัยไม่เหมาะสมต่อการพักอาศัย (42.86%) 
e05 ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลไม่สามารถอุปการะเล้ียงดูได้ (42.86%) 

หมายเหตุ จากกรณีศึกษาจ านวน 300 กรณีศึกษาไม่มีเด็กและเยาวชนท่ีมีปัญหาในกลุ่ม n เด็กลูกผู้ใช้แรงงานท่ีมี
สถานท่ีท างานไม่เป็นหลักแหล่ง และกลุ่ม q เด็กในพื้นท่ี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

 
 จากรูปแบบปัญหาท่ีได้จากน ากรณีศึกษาเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลตามกฎ Association Rule 
คณะผู้วิจัยจะขอน าเสนอกรณีตัวอย่าง จ านวน 3 กรณีศึกษา เพื่อให้เห็นภาพของการวิเคราะห์ปัญหา การจัด
กลุ่มปัญหา การจัดสวัสดิการและกระบวนการให้ความช่วยเหลือแก่เด็กและเยาวชนด้อยโอกาสท่ีปัญหามีความ
ซ้ าซ้อน 
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กรณีศึกษาที่ 1 เด็กถูกล่วงละเมิดจากบิดา 

ปัญหาน้าเข้า เด็กถูกล่วงละเมิดจากบิดา อายุ 12 ปี  

ภูมิหลังปัญหา สถานการณ์การถูกล่วงละเมิด โดยการกอด ใช้นิ้วสอดใส่อวัยวะเพศ ต้ังแต่มาอยู่กับบิดา
ได้ 1 ปี ซึ่งเด็กไม่เคยอาศัยอยู่กับบิดา ก่อนท่ีจะมาอยู่กับบิดา หลังจากท่ีมารดาเสียชีวิต เด็กออกไปเร่ร่อน 
เพราะยายไม่รับดูแลเด็กต่อจากมารดา ได้รับการดูแลจากบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดหนึ่ง จากนั้นถูกส่ง
ต่อไปอยู่ภายใต้การดูแลของสถานสงเคราะห์ โดยมีทีมสหวิชาชีพติดตามประเมินผล และสืบหาครอบครัวเด็กท่ี
สามารถดูแลเด็กได้ พบว่า “มีบิดา” และมีการติดตามการใช้ชีวิตระหว่างเด็กกับบิดาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทีมสห
วิชาชีพประเมินว่า “สามารถอยู่กับบิดาได้” แต่หลังจากส้ินสุดการให้ความช่วยเหลือของทีมสหวิชาชีพ จึงเกิด
สถานการณ์ปัญหา เด็กถูกล่วงละเมิดจากบิดา กลายเป็นปัญหานเข้าสู่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดหนึ่งอีก
ครั้ง     

ปัญหาที่ซ ้าซ้อน  
1. เด็กเร่ร่อน  
2. ครอบครัวแตกแยก 
3. มารดาเสียชีวิต  
4. ไม่มีผู้อุปการะ 

ผู้แจ้ง ครูโรงเรียน 

กระบวนการให้ความช่วยเหลือ และ จัดสวัสดิการสังคมส้าหรับเด็ก : ต้ังแต่การรับเข้า จนถึง 
กระบวนการส่งต่อ 

กรณีศึกษาเด็กได้รับการช่วยเหลือจากบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดหนึ่ง ซึ่งการจัดสวสัดิการสังคม 
แบ่งเป็นการให้ความช่วยเหลือ 3 ระดับ  

1. การช่วยเหลือและจัดการปัญหาในภาวะวิกฤติ หรือ แผนแร่งด่วน 
1.1 การให้ความช่วยเหลือในกระบวนการยุติธรรมเบื องต้น ส่งตรวจร่างกายเก็บร่องรอยการ

ถูกล่วงละเมิด และ ด าเนินการแจ้งความ โดยใช้ระยเวลา 1 วัน ท้ังนี้เป็นกรณีท่ีต้องเก็บร่องรอยเพื่อใช้ใน
กระบวนการด าเนินการต่อ    

1.2 การส่งวินิจฉัยเพื่อตรวจสุขภาพกาย-จิตของเด็ก ซึ่งจะต้องด าเนินการภายใน 3-7 วัน  
1.3 ประสานข้อมูลกับหน่วยงานท่ีเคยให้การดูแลเด็ก ในท่ีนี้ได้แก่ บ้านพักเด็กและครอบครัวที่

เคยให้บริการและดูแลเด็ก สถานสงเคราะห์ท่ีเคยดูแลเด็ก  
หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายการด าเนินการเร่งด่วนนี้ เป็นการขออนุเคราะห์จากหน่วยงานท่ีให้บริการใน

การให้ความช่วยเหลือเด็ก  
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2. การช่วยเหลือและจัดสวัสดิการเบื องต้น ในท่ีนี้คือ กรณีศึกษาดังกล่าวได้รับการคุ้มครองสวัสดิภาพ
ตาม พรบ.คุ้มครองเด็ก ซึ่งอยู่ในความดูแลของบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดดังกล่าว เพื่อสงเคราะห์และ
จัดสวัสดิการสังคมตาม พรบ.คุ้มครองเด็ก กระบวนการดังกล่าวด าเนินการตามภารกิจหน้าท่ีของบ้านพักเด็ก
และครอบครัว ซึ่งอยู่ในระยะเวลา 3 เดือน ได้แก่  

• ปัจจัย 4 (ดูแลตามสิทธิขั้นพื้นท่ีฐาน) 

• การให้ค าปรึกษา  

• การฟื้นฟูสุขภาวะ  

• การจัดการศึกษาประสานโรงเรียนเดิม โดยครูเป็นผู้รับส่งและดูแลเด็กระหว่างท่ีพักอาศัยอยู่
บ้านพักเด็กและครอบครัว 

• ด้านครอบครัวและสังคม ประสานครอบครัวเดิมของเด็ก จากานข้อมูลท่ีเด็กให้ พบว่า เด็กมี
ญาติท่ีไว้ใจ คือ “อา” ประสานและประเมินความพร้อมครอบครัวในการรับเด็ก โดยการประเมินด าเนินการลง
เย่ียมครอบครัว 2 ครั้ง ซึ่งครั้งท่ี 1 ประเมินยาย ยายปฏิเสธเด็ก ครั้งท่ี 2 ประเมนิครอบครัวอา อารับดูแลเด็ก 
แต่อาประเมินไม่ผ่าน เนื่องจากอาเป็นผู้ชาย มีอาชีพท างานร้านอาหารกลางคืน ถือว่ามีภาวะเส่ียงต่อการถูก
กระท าซ้ าจากบุคคลในครอบครัว ฉะนั้น กรณีศึกษาดังกล่าวจึงไม่สามารถกลับไปอยู่กับครอบครัวเดิมได้ 
(ด าเนินการภายใน 1 เดือน ต้ังแต่การเข้ารับการคุ้มครองจากบ้านพักเด็กและครอบครัว)  

• การวางแผนการให้ความช่วยเหลือระยะยาว และส่งต่อหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการดูแลเด็ก 
*หมายเหตุ ทีมสหวิชาชีพท่ีด าเนินการให้ความช่วยเหลืออย่างมีส่วนร่วม ได้แก่ นักสังคม

สงเคราะห์โรงพยาบาล ครูจากโรงเรียนเดิมของเด็ก ต ารวจในพื้นท่ี อัยการด าเนินการภายใต้การช่วยเหลือเด็ก
ตามกระบวนการ ป.วิอาญา   

3. การวางแผนการช่วยเหลือระยะยาวและการส่งต่อการจัดสวัสดิการสังคมส้าหรับเด็ก ประสานส่ง
ต่อเด็กไปยังสถานสงเคราะห์ โดยมีการด าเนินการจัดท าข้อมูลและวางแผนการให้ความช่วยเหลือร่วมกัน
ระหว่างบ้านพักเด็กและครอบครัวกับสถานสงเคราะห์ท่ีเข้ามารับช่วงดูแลเด็ก ซึ่งมีข้ันตอน ได้แก่ 

3.1 ประชุมทีมสหวิชาชีพ เพื่อขอความเห็นในการส่งต่อเด็กเข้าไปยังสถานสงเคราะห์ ด าเนินการ
ขออนุมัติผู้ว่าราชการจังหวัดในการส่งต่อเด็ก ตลอดจนวางแผนการให้ความช่วยเหลือระยะยาวเพื่อเป็นข้อมูล
ส่งต่อไปยังสถานสงเคราะห์ โดยจัดประชุมก่อนการส่งต่อเด็ก 1 ครั้ง   

3.2 เตรียมความพร้อมเด็กเพื่อการส่งต่อ โดยให้ข้อมูล ช้ีแจงเหตุและผลของการไม่สามารถกลับคืน
สู่ครอบครัว วัดประเมิน IQ ตรวจสุขภาพ 5 โรคตามข้อก าหนดการการน าเข้าสถานสงเคราะห์  

3.3 จัดท าข้อมูลเด็ก : ประวัติส่วนโดยละเอียด ภูมิหลังครอบครัว ผลการตรวจสุขภาพกาย-จิต 
กระบวนการให้ความช่วยเหลือท่ีด าเนินการผ่านมา ผลการวัดระดับพัฒนาการเด็ก  (IQ) ผลการศึกษา และ
แผนการให้ความช่วยเหลือเด็กท่ีต้องด าเนินการต่อเนื่อง ด าเนินส่งต่อเด็กไปยังสถานสงเคราะห์  

3.4 ด าเนินการส่งต่อเด็ก เข้าไปอยู่ภายใต้การดูแลของสถานสงเคราะห์ 
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3.5 ติดตามประเมินผลเด็กหลังจากเข้าไปอยู่ในความดูแลของบ้านพักเด็กและครอบครัว ซึ่งจะ
ด าเนินการติดตาม 3 เดือน: ครั้ง กรณีศึกษาติดตาม 1 ปี โดยประเมินพัฒนาการเด็กด้าน IQ EQ และผล
การศึกษา ระดับความสามารถในการปรับตัวและใช้ชีวิต พบว่า “เด็กสามารถด าเนินชีวิตตามปกติ” โดย
สวัสดิการท่ีสนับสนุนเด็กเป็นไปตามสิทธิขั้นพื้นฐาน   

3.6 การด าเนินการปรับและเตรียมความพร้อมครอบครัวเดิมในการรับเด็กคืนสู่ครอบครัว โดยเป็น
ครอบครัวสามารถเข้าเย่ียมเด็กได้ และมีการลงเย่ียมครอบครัวโดยสถานสงเคราะห์ ท้ังเบ้ืองต้น ยังไม่ให้เด็กคืน
สู่ครอบครัว 

3.7 การด าเนินการในกระบวนการยุติธรรมในส่วนของการด าเนินคดีใช้เวลา 1 ปี 6 เดือน ซึ่งเด็กมี
การขึ้นศาลเพื่อให้ปากค า ภายใต้ พรบ.คุ้มครองเด็ก จนส้ินสุดคดีความ  

3.8 ยุติการให้ความช่วยเหลือทุกกระบวนการของบ้านพักเด็กและครอบครัว ส าหรับกรณีศึกษา
เป็นระยะเวลา 1 ปี 6 เดือน  
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กรณีศึกษา เด็กถูกล่วงละเมิดจากบิดา เด็กหญิงเอ (นามสมมต)ิ อายุ 12 ปี 

ดญ.เอ (นามสมมติ)
อายุ 12 ปี

ปัญหาท่ีเผชิญ กระบวนการให้ความช่วยเหลือ

เด็กเร่ร่อน

ครอบครัวแตกแยก

มารดาเสียชีวิต

ไม่มีผู้อุปการะ

วิกฤติ 1.                                       
เบ้ืองต้น 
2.                                 -จิตของเด็ก 
3.                                             นักสังคมสงเคราะห์

โรงพยาบาล 
ครูจากโรงเรียนเดิมของเด็ก 
ต ารวจในพ้ืนท่ี 
อัยการด าเนินการภายใต้
การช่วยเหลือเด็กตาม
กระบวนการ ป.วิอาญา 

ทีมสหวิชาชีพ

เบ้ืองต้น - ปัจจัย 4 (ดูแลตามสิทธิข้ันพื้นท่ีฐาน)
- การให้ค าปรึกษา 
- การฟ้ืนฟูสุขภาวะ 
- การจัดการศึกษาประสานโรงเรียนเดิม 
- ประสานครอบครัวเดิมของเด็ก 

ระยะยาว - ประสานส่งต่อสถานสงเคราะห์
- บ้านพักเด็กและครอบครัวติดตามประเมินผล เป็น
ระยะเวลา 1 ปี
- เตรียมความพร้อมครอบครัวเดิม เพ่ือรับคืนเด็ก 

ส่งต่อติดตามผล
 

 
 

แผนภาพ 3.1 การวิเคราะห์ปัญหา และกระบวนการให้ความช่วยเหลือ ของกรณีศึกษา เด็กถูกล่วงละเมิดจากบิดา 
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กรณีศึกษาที่ 2 เด็กในกระบวนยุติธรรม ในฐานะผู้กระท้าผิด  

ปัญหาน้าเข้าของเด็ก คดีเกี่ยวกับร่างกาย และ คดียาเสพติด อายุ 15 ปี  

โดยเด็กมีก าหนดฝึกเป็นระยะ 2 ปี 6 เดือน เป็นการก าหนดฝึกอบรมแบบนับต่อ ได้แก่   
1. คดีเกี่ยวกับร่างกาย เด็กท าร้ายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตาย พิพากษา ก าหนดฝึกอบรมเป็น

ระยะเวลาขั้นต่ า 1 ปี 6 เดือน ขึ้นสูง 2 ปี  
2. คดียาเสพติด เด็กเป็นผู้ขาย พิพากษา ก าหนดฝึกอบรมเป็นระยะเวลาขั้นต่ า 1 ปี ขั้นสูง 1 ปี 6 เดือน 

ภูมิหลังและปัญหาที่ซ ้าซ้อน  

1. มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติดในฐานะผู้จ าหน่าย แต่ไม่มีพฤติกรรมการเสพสารเสพติด  
2. มีพฤติกรรมการใช้ความรุนแรงต่อผู้อื่น ทะเลาะวิวาท  
3. เด็กก าพร้า ปัจจุบันบิดาเสียชีวิต มารดามีครอบครัวใหม่ ไม่ดูแลกรณีศึกษา 
4. บิดามารดาหย่าร้าง มารดาสมรสใหม่ ซึ่งเด็กมีความสัมพันธ์ท่ีไม่ดีกับมารดา และบิดาไปท างาน

ต่างจังหวัด เด็กจึงอาศัยอยู่ปู่-ย่าและป้า เป็นหลัก     

กระบวนการให้ความช่วยเหลือ และ จัดสวัสดิการสังคมส้าหรับเด็ก  

ขั นตอนที่ (1) เด็กแรกเข้า : กลุ่มเด็กแรกรับ  
ถูกแยกเพื่อเตรียมความพร้อม ท าการประเมินวินิจฉัยเด็กรอบด้าน เพื่อจ าแนกและวางแผนการให้ความ

ช่วยเหลือเด็กรายบุคคล ใช้ระยะเวลาด าเนินการ 1 เดือน  
สัปดาห์ที่ 1-2 จะอยู่ในความดูแลของนักสังคมสงเคราะห์ (ท่ัวไป) เพื่อด าเนินการปฐมนิเทศ 

ประเมินสภาวะเด็ก ภูมิหลังชีวิตของเด็ก ท่ีเกี่ยวข้องกับพฤติกรรม ครอบครัว สังคม ส่ิงแวดล้อม โดยจะ
ประเมินบริบทชีวิตของเด็ก ซึ่งการประเมินวินิจฉัยดังกล่าว จะใช้เป็นฐานข้อมูลประกอบการจ าแนก การ
วางแผนการให้ความช่วยเหลือและจัดโปรแกรมการพัฒนาเด็กรายบุคคล หรือท่ีเรียกว่า “แผนการฝึกอบรมเด็ก
โดยนักวิชาชีพรายบุคคล” (Life plan) ในขณะเดียวกัน นักสังคมสงเคราะห์ ท่ีท าหน้าท่ีเกี่ยวกับการจัดการราย
กรณี ในท่ีนี้คือ IRC (Individual routing counselor (IRC)) จะมีส่วนร่วมในกระบวนการประเมิน วินิจฉัย 
เพื่อการจ าแนกและวางแผนรายบุคคล  

สัปดาห์ที่ 3-4 ด าเนินประเมินวินิจฉัยด้านสุขภาวะของเด็ก ท้ังกาย อารมณ์-จิตใจ การปรับตัว 
และพฤติกรรมโดยรวมของเด็ก โดยนักวิชาชีพด้านสุขภาพ ได้แก่ นักจิตวิทยา พยาบาล ตลอดจน มีการ
ประเมินศักยภาพเด็กด้านการเรียนรู้ โดยครู ท้ังนี้จะมีการก าหนดให้ประชุมคณะกรรมการวิชาชีพในสัปดาห์ท่ี 
3 เพื่อจัดท าฐานข้อมูลและแผนการฝึกอบรมเด็กโดยนักวิชาชีพรายบุคคล ส่งรายงานผลไปยังหน่วยงานต้น
สังกัด  

แผนการฝึกอบรมเด็กโดยนักวิชาชีพรายบุคคล (care plan) ของกรณีศึกษา เป็นเด็กท่ีอยู่
กลุ่ม Dสูง (การประเมินและจ าแนกเด็กโดยระบบของหน่วยงาน แบ่งเด็กออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม A เด็ก
และครอบครัวมีความพร้อม, กลุ่ม B เด็กมีความพร้อม แต่ครอบครัวไม่พร้อม, กลุ่ม C เด็กไม่มีความพร้อม แต่
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ครอบครัว และ กลุ่ม D เด็กและครอบครัวไม่พร้อม โดยมีการก าหนดความเส่ียง 3 ระดับ ได้แก่ ระดับสูง 
ระดับกลาง และ ระดับต่ า) ซึ่งกรณีศึกษานี้ จะจัดอยู่ในกลุ่มท่ีต้องได้รับการดูแลแบบเฉพาะเจาะจงจากนัก
สังคมสงเคราะห์ ท่ีถูกก าหนดให้เป็น “IRC” โดยแบ่งการให้ความช่วยเหลือและพัฒนาเด็ก เป็น 3 ระยะ ได้แก่ 

ระยะที่ 1 ระยะเวลาฝึกอบรมตามท่ีศาลก าหนด คือ 2 ปี 6 เดือน โดยก าหนดเด็กได้รับพัฒนา 5 
ด้าน ได้แก่  

1.1 ด้านท่ีอยู่อาศัยและชุมชน จะมีการลงเย่ียมบ้านเด็กระหว่างท่ีเด็กอยู่ในกระบวนการฝึกอบรม 
1.2 ด้านการศึกษาและการท างาน จะมีการประเมินความสนใจ และ ความพร้อมทางการศึกษา 

เพื่อวางแผนการจัดการศึกษาและส่งเสริมการมีงานให้กับเด็ก  
1.3 ด้านครอบครัว เสริมสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีให้เกิดในครอบครัว และสร้างเสริมบทบาทตาม

หน้าท่ีของสมาชิกในครอบครัว ให้มีส่วนร่วมในดูแลเด็ก  
1.4 ด้านการใช้เวลาว่าง เพื่อค้นหาความเหมาะสมในการใช้เวลาว่างของเด็ก เป็นการเตรียม

กิจกรรมท่ีเหมาะสมให้แก่เด็กระหว่างการฝึกอบรม ตลอดจนสามารถน าไปเป็นกิจกรรมหลังปล่อยตัว 
1.5 ด้านการคบเพื่อนท่ีดี เป็นการประเมินพฤติกรรมการคบเพื่อน การมีเพื่อนต่างเพศ โดยจะ

พิจารณาจากการใช้เวลาในการท ากิจกรรรมร่วมกับเพื่อน เช่น แข่งรถ เล่นเกมส์ การมั่วสุ่ม ฯลฯ ลักษณะนิสัย
พฤติกรรมของเพื่อนท่ีคบหา 

ระยะที่ 2 ระยะการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย ซึ่งจะเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย 6 เดือน 
โดยมีการวางระบบการเตรียมความพร้อม ได้แก่  

2.1 ประเมินความเส่ียงของเด็ก ท่ีจะออกไปท างานหรือศึกษาต่อหลังจากออกไปใช้ชีวิตภายนอก 
2.2 ประเมินความจ าเป็นเรื่องความเครียด พลังใจ เพื่อพิจารณาถึงความพร้อมในจิตใจของเด็ก

  2.3 ประเมินแรงจูงใจเกี่ยวกับการเรียนและท างาน รวมถึงโอกาสท่ีเป็นไปได้ และความเส่ียง
ต่อการด าเนินชีวิตของเด็ก 

2.4 น าข้อมูลของขั้น 1-3 มาวิเคราะห์ จัดรูปแบบการติดตามและการช่วยเหลือดูแลให้เหมาะสม
กับสภาพปัญหา ความเส่ียง และความจ าเป็นของเด็ก  

2.5 เลือกเป้าหมายและแหล่งทรัพยากรในการให้ความช่วยเหลือเด็ก  
2.6 จัดระดับการติดตาม ดูแล ช่วยเหลือ 
2.7 ร่างการจัดท าแผนการติดตาม ช่วยเหลือ  
2.8 เสนอแผนต่อคณะกรรมการวิชาชีพ เพื่อขอปล่อยตัวเด็ก  

ระยะที่ 3 ระยะติดตามหลังปล่อย มีการด าเนินการติดตาม 1 ปี หลังปล่อย โดยกรณีศึกษาก่อน
ปล่อย ปรับอยู่กลุ่ม C เส่ียงปานกลาง ซึ่งมีแผนการติดตามอย่างเข้มข้นในช่วงเวลา 1-3 เดือน จะมีการ
โทรศัพท์และลวงเย่ียมบ้านอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง หลังจากเดือนท่ี 3 จะมีการติดตามทางโทรศัพท์ทุกเดือน
และลงเย่ียม 3 เดือน ต่อ 1 ครั้ง  
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ซึ่งในส่วนการประเมินและวินิจฉัยเด็กช่วงแรกรับ เป็นการประเมินจาก “คณะกรรมการวิชาชีพ” ท่ีจะ
ด าเนินการ 1 เดือน ก่อนท่ีจะเข้าไปสู่กลุ่มเด็กฝึกอบรมปกติ ภายใต้การมีแผนการฝึกอบรมโดยนักวิชาชีพ
รายบุคคลเป็นแนวทางการพัฒนาเด็ก ตลอดระยะเวลาการฝึกอบรม     

หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายเพื่อการให้ความช่วยเหลือ ไม่มีค่าใช้จ่าย 

ขั นตอนที่ 2 ขั นฝึกอบรม 
เป็นขั้นตอนท่ีด าเนินการตามแผนการฝึกอบรมเด็กโดยนักวิชาชีพรายบุคคล” (Life plan) ซึ่งจะวางแผน

ด าเนินการ 5 ด้าน ดังท่ีก าหนดข้างต้น ช่วง 3 เดือน แรกพบว่า “เด็กมีปัญหาเรื่องการปรับตัว” ไม่สามารถเข้า
กับเพื่อนได้ จึงมีการส่งเข้าโปรแกรมบ าบัดด้านอารมณ์ โดยนักจิตวิทยาของหน่วยงาน เมื่อเด็กเข้าสู่สภาวะท่ี
สามรถปรับตัวได้ จึงด าเนินการตามแผนรายบุคคลท่ีก าหนดไว้  

1. ด้านที่อยู่อาศัยและชุมชน มีการลงเยี่ยมบ้านเด็กระหว่างท่ีเด็กอยู่ในกระบวนการฝึกอบรม 2 ครั้ง 
ได้แก่ ครั้งแรก 1 เดือนแรก และ ครั้งสอง ก่อนปล่อย 3 เดือน  

จากการลงเยี่ยมครั้งท่ี 1 พบว่า เด็กมีสัมพันธภาพท่ีดีกับป้าและย่า ไม่สนิทกับพ่อ และห่างเหินกับแม่
และพี่ชาย ส่ิงแวดล้อมมีความเส่ียงเนื่องจากมีปัญหายาเสพติด  

การลงเยี่ยมบ้านครั้งท่ี 2 (ลงเยี่ยมบ้านก่อนปล่อย) มีความสัมพันธ์ท่ีดีขึ้นกับบิดา ครอบครัวพร้อมรับ
เด็กกลับบ้าน ตลอดจนมารดาเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลเด็ก  

2. ด้านการศึกษาและการท้างาน ประเมินความสนใจ และ ความพร้อมทางการศึกษา เพื่อวางแผนการ
จัดการศึกษาและส่งเสริมการมีงานให้กับเด็ก โดย คณะกรรมการด้านการศึกษาของหน่วยงาน เด็กเลือกเข้า
เรียนหน่วยเรียนตามโปรแกรมแผนฝึกอบรมเกี่ยวข้องกับ “หลักสูตรคอมพิวเตอร์เบื้องต้น” ของศูนย์การจัด
ศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ซึ่งกรณีศึกษาได้รับการศึกษาของหน่วยวิชาชีพและหน่วย
สามัญ ท่ีจบหลักสูตรวิชาชีพท้ังระยะส้ันและระยะยาวด้านคอมพิวเตอร์ ตลอดจนการศึกษาหนาวยสามัญระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น จาก กศน. 

3. ด้านครอบครัว เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้เกิดในครอบครัว และสร้างเสริมบทบาทตามหน้าท่ีของ
สมาชิกในครอบครัวให้มีส่วนร่วมในดูแลเด็ก ซึ่งกรณีศึกษาและครอบครัว เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ
ครอบครัวเข้มแข็ง 4 ครั้ง   

4. ด้านการใช้เวลาว่าง ค้นหาความเหมาะสมในการใช้เวลาว่างของเด็ก เป็นการเตรียมกิจกรรมท่ี
เหมาะสมให้แก่เด็กระหว่างการฝึกอบรม ตลอดจนสามารถน าไปเป็นกิจกรรมหลังปล่อยตัว กรณีศึกษาเข้าร่วม
กิจกรรม To Be Number.1 ซึ่งกรณีศึกษาสมัครเป็นแกนน าเยาวชน และเป็นอาสาสมัครสมัครช่วยงาน
เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงาน ตลอดระยะยาวเวลาการฝึกอบรม ท้ังนี้มีกิจกรรมเฉล่ีย 1 ครั้งต่อสัปดาห์   

5. ด้านการคบเพื่อนที่ดี เป็นการประเมินพฤติกรรมการคบเพื่อน การมีเพื่อนต่างเพศ โดยจะพิจารณา
จากการใช้เวลาในการท ากิจกรรรมร่วมกับเพื่อน ลักษณะนิสัยพฤติกรรมของเพื่อนท่ีคบหา ซึ่งกรณีศึกษามีการ
เข้าโปรแกรมท่ีเกี่ยวข้องกับทักษะชีวิต ทักษะสังคม เช่น เข้าร่วมอบรมเกี่ยวกับการคบเพื่อนต่างเพศ เรียนรู้
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ทักษะการปฏิเสธ ทักษะการเผชิญและจัดการปัญหา ทักษะการส่ือสารเชิงบวก ฯลฯ ท้ังนี้กรณีศึกษามีการเข้า
ร่วมกิจกรรมดังกล่าวโดยเฉล่ีย 1 ครั้งต่อเดือน   

โดยนักสังคมสงเคราะห์ IRC มีการติดตามและประเมินผลกรณีศึกษาทุกวันผ่าน “กิจกรรมการพบครูท่ี
ปรึกษา” และใช้แบบติดตามแผน Life Plan เดือนละ 1 ครั้งเพื่อประเมินกรณีศึกษา และวางแผนด าเนินการ
ต่อ  

*** หมายเหตุ ไม่มีค่าใช้จ่ายอื่นใด กรณีศึกษาได้รับการจัดสวัสดิการตามภารกิจของหน่วยงาน 
 

ขั นตอนที่ 3 เตรียมความพร้อมก่อนปล่อย 

เป็นขั้นท่ีด าเนินการก่อนปล่อย 6 เดือน กรณีศึกษาเข้าโปรแกรมเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยของ
หน่วยงาน โดยนักสังคมสงเคราะห์ท่ัวไป และนักสังคมสงเคราะห์ IRC มีการจัดท าแผนภายหลังปล่อยตัว มีการ
จัดกิจกรรมส าหรับกรณีศึกษา ได้แก่  

 1. กิจกรรมแนะแนวอาชีพ 
 2. กิจกรรมการจัดท าแผนหลังปล่อยรายบุคคล ร่วมกับเด็กและผู้ปกครอง 
 3. กิจกรรมทดลองออกไปใช้ชีวิตข้างนอก โดยกรณีศึกษาได้กลับเยี่ยมบ้านเดือนละ 7 วัน ซึ่งให้
ผู้ปกครองเป็นผู้รับ-ส่งเด็ก ระหว่างกลับเยี่ยมบ้านมีการให้กรณีศึกษาหางานท่ีเห็นว่าสามารถท าได้ เพื่อเป็นฝึก
การวิเคราะห์ตนเอง การใช้ชีวิต และความสามารถในการด าเนินชีวิตหลังปล่อย พบว่า กรณีศึกษาเข้าร่วม
โครงการจ้างงานไทยเข้มแข็ง  

 กิจกรรมตามโปรแกรมเน้นให้กรณีศึกษาเรียนรู้การใช้ชีวิตด้วยตนเอง และสร้างการมีส่วนร่วมของ
ครอบครัวในการดูแลกรณีศึกษาหลังปล่อย 
 

ขั นตอนที่ 4 การติดตามหลังปล่อย 

มีการด าเนินการติดตาม 1 ปี หลังปล่อย โดยกรณีศึกษาก่อนปล่อย ปรับอยู่กลุ่ม C เส่ียงปานกลาง ซึ่งมี
แผนการติดตามอย่างเข้มข้นในช่วงเวลา 1-3 เดือน จะมีการโทรศัพท์และลวงเยี่ยมบ้านอย่างน้อยเดือนละ       
1 ครั้ง หลังจากเดือนท่ี 3 จะมีการติดตามทางโทรศัพท์ทุกเดือนและลงเย่ียม 3 เดือน ต่อ 1 ครั้ง ตลอดจนมีการ
ติดตามร่วมกับผู้น าชุมชน และ ครอบครัวในการเฝ้าระวังความเส่ียงท่ีจะเกิดขึ้นกับเด็ก  

หมายเหตุ ไม่มีค่าใช้จ่าย หรือ ไม่มีการสนับสนุนค่าใช้จ่ายเด็กและครอบครัว  
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แผนภาพ 3.2 การวิเคราะห์ปัญหา และกระบวนการให้ความช่วยเหลือ ของกรณีศึกษา เด็กท่ีมีปัญหายาเสพติด 
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กรณีศึกษาที่ 3  เด็กหญิงเอ1 (นามสมมุติ) 

ปัญหาน้าเข้า กรณีล่วงละเมิดทางเพศ เด็กหญิงเอ1 (นามสมมุติ) อายุ15ปี  

ศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300 ประสานงาน มายังบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ว่า มีลุงของ
เด็กหญิงคนหนึ่งอายุ 15 ปี โทรมาแจ้งในเรื่อง หลานสาวฝาแฝดของตนเอง โดยท้ังคู่ถูกเจ้าอาวาสวัดแห่งหนึ่ง 
กระท าล่วงละเมิดทางเพศ เด็กตั้งแต่เด็กอายุ 12 ปี จนปัจจุบันฝาแฝดผู้พี่ต้ังครรภ์และคลอดบุตร อายุ 10 วัน
แล้ว ลุงของเด็ก มีความ กังวลว่าจะถูกกระท าซ้ า จึงเห็นควรประสานบ้านพักเด็กและครอบครัวเนื่องจาก เด็ก
ถูกล่วงละเมิดจนเกิดการต้ังครรภ์ ควรให้มีเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องลงพื้นท่ีด าเนินการให้ความช่วยเหลือ และ
เยียวยาตามสภาพปัญหา  

ปัญหาอื่น ๆ ที่เกิดขึ นกับ ผู้ใช้บริการ   

ส าหรับปัญหาอื่น ๆ ท่ีเป็นปัญหาซ้ าซ้อนของนางสาวเอ1 นั่นคือ ปัญหาคุณแม่วัยใส เนื่องจากมีการ
ต้ังครรภ์ไม่พึงประสงค์เกิดขึ้น  นอกจากนี้ยังพบปัญหาความไม่เข้าใจกันภายในครอบครัว กรณีศึกษาอยู่ใน
ครอบครัวข้ามรุ่น ครอบครัวมีรายได้ไม่เพียงพอ อีกท้ังยังพบว่ามีการกีดกันและไม่ยอมรับผู้ใช้บริการกลับสู่
ชุมชนเนื่องจาก ผู้กระท าผิดเป็นผู้ท่ีมีช่ือเสียง เป็นผู้ท่ีชาวบ้านส่วนใหญ่นับถือ  

ผลกระทบที่เกิดขึ น 

ผลกระทบก็คือ มีภาวะความกังวลในช่วงแรก ในเรื่องความปลอดภัยเกรงว่าจะถูกท าร้าย และกังวลว่า
จะไม่มีใครเช่ือในเรื่องท่ีเกิดขึ้นเพราะพระเป็นพระท่ีคนในชุมชนและต่างจังหวัดค่อนข้างท่ีจะ เล่ือมใส ศรัทธา 
เคารพนับถือเป็นอย่างมาก แต่เมื่อเจ้าหน้าท่ีได้แนะน าในส่วนของกระบวนการการให้ความ ช่วยเหลือต่าง  ๆ 
แล้ว เด็กมีความผ่อนคลายไว้วางใจมากยิ่งขึ้น อีกประการหนึ่งคือบ้านพักอาศัยของเด็กอยู่บริเวณใกล้เคียงกับ
วัด ผู้ใช้บริการและครอบครัวรู้สึกไม่สบายใจท่ีจะยังอยู่ในละแวกพื้นท่ี เดียวกัน เพราะหากบุคคลในชุมชนรู้
เรื่องราวจะท าให้เด็กรู้สึกอับอายไม่กล้าเข้าสู่สังคม และความปลอดภัย ลุงของเด็ก จึงให้เด็กย้ายไปพักอาศัยท่ี
บ้านอีกอ าเภอหนึ่ง ซึ่งมีลุง ป้า และย่าช่วยกันดูแล  

กระบวนการช่วยเหลือ  

• ประสานมายังบ้านพักเด็กและครอบครัว 

• ส่งนักสังคมสงเคราะห์ไป ให้การปรึกษา และอธิบายถึงภารกิจกระบวนการช่วยเหลือของบ้านพัก
เด็กและครอบครัว 

• ประเมิน กาย จิต สังคม วางแผนให้การช่วยเหลือ 

• มีการประชุมทีมสหวิชาชีพ  

• ทางบ้านพักเด็กและครอบครัว ลงพื้นท่ีเพื่อหาพื้นท่ีใหม่ส าหรับ case และบุตร 

• หาผู้ดูแลเด็กเมื่อมารดาจะต้องไปศึกษาต่อ  

• ติดตามผล  



 
95 

ผู้ที่เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการให้ความช่วยเหลือ 

• หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว  

• นักสังคมสงเคราะห์   

• นักพัฒนาสังคม   

• เจ้าหน้าท่ีรับเรื่องจากศูนย์ ช่วยเหลือสังคม  

• ผู้ใหญ่บ้าน  

• กรรมการวัด  

• ต ารวจ / พนักงานสอบสวน  

• แพทย์ / พยาบาล นักจิตวิทยา   

ระยะเวลาการช่วยเหลือ ให้การดูแลคุ้มครองจนถึงการส่งต่อเป็นระยะเวลา 1 เดือน  
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 แผนภาพ 3.3 การวิเคราะห์ปัญหา และกระบวนการให้ความช่วยเหลือของกรณีศึกษา เด็กถูกล่วงละเมิด 
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 แผนภาพ 3.4 การวิเคราะห์ปัญหา และกระบวนการให้ความช่วยเหลือ ของกรณีศึกษา เด็กถูกล่วงละเมิดทางเพศ 
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แผนภาพ 3.5 การวิเคราะห์ปัญหา และกระบวนการให้ความช่วยเหลือของกรณีศึกษา เด็กถูกล่วงละเมิดทางเพศ: ครอบครัวห่างเหิน และแม่วัยใส 
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บทที่ 4 
การดูแลเด็กและเยาวชนด้อยโอกาสที่มีปัญหาซ ้าซ้อน: กรณีศึกษาจากต่างประเทศ 

 

4.1 บทน้า  

ในบทนี้อธิบายถึงระบบการดูแลเด็กและเยาวชนด้อยโอกาสท่ีมีปัญหาซ้ าซ้อน กรณีประสบการณ์จาก
ต่างประเทศ ท่ีประกอบไปด้วยประเทศออสเตรเลีย ท่ีได้มีการทบทวนการท างานท่ีต่างกันในบางรัฐด้วย
ประเทศนิวซีแลนด์ ประทศสหราชอาณาจักร ประเทศแคนาดา ประเทศสหรัฐอเมริกา ฮ่องกง และรวมไปถึง
บทบาทของกองทุนระหว่างประเทศต่อการจัดการรายกรณีของประเทศไทย โดยผู้วิจัยได้แบ่งเป็นการ
สังเคราะห์ระบบการดูแลเด็กและเยาวชนด้อยโอกาสในกรณีท่ีมีปัญหาซ้ าซ้อน และกรณีตัวอย่างการจัดการาย
กรณีของแต่ละประเทศออกจากกัน นอกจากนั้นยังได้ครอบคลุมการทบทวนวรรณกรรมในส่วนการจัดการและ
การบัญญัติข้อมูลท่ีประกอบไปด้วยการบันทึกข้อมูล การเปรียบเทียบความถ่ีของปัญหา และการจับคู่กรณีท่ีมี
ปัญหาเหมือนกัน เป็นต้น การเก็บรวบรวมข้อมูลท่ีประกอบไปด้วย ข้อมูลของลักษณะผู้รับบริการ ปัญหาของ
ผู้รับบริการ การจัดบริการท่ีมอบให้ และกฎหมายท่ีรองรับ นอกจากนี้ยังได้มีการทบทวนวรรณกรรมเรื่อง
ประสบการณ์การพัฒนาระบบการเบิกจ่ายของประเทศสหรัฐอเมริกาท่ีได้ด าเนินการมากว่าหลาย 10 ปีท่ีผ่าน
มาแล้ว 

 

4.2 การดูแลเด็กและเยาวชนด้อยโอกาสในกรณีที่ปัญหามีความซ ้าซ้อนในประเทศต่าง ๆ  

4.2.1 ประเทศออสเตรเลีย 

ประเทศออสเตรเลีย ได้นิยามเด็กและเยาวชนท่ีเผชิญปัญหาซ้ าซ้อนโดยรัฐต้องเข้าไปยื่นมือให้การ
ช่ ว ย เ ห ลื อ  ดั ง นี้  “Families with complex support needs are those experiencing multiple 
challenges related to children, parents or the whole family.” 

กล่าวคือ ครอบครัวที่ต้องการการสนับสนุนเนื่องจากมีความต้องการซับซ้อน คือ ครอบครัวที่เผชิญกับ
ความท้าทายหลายอย่างท่ีมีความเกี่ยวเนื่องกับเด็ก ผู้ปกครอง หรือท้ังครอบครัว ซึ่งรวมไปถึงความยากจน       
ตกงาน เจ็บป่วย ติดสารเสพติด เผชิญกับความรุนแรงหรือความชอกช้ าทางจิต ผลการเรียนไม่ดี ขาดความ
รับผิดชอบ/หนีโรงเรียน ปัญหาพฤติกรรม แยกตัว และ/หรือมีการดูแลสมาชิกในครอบครัวที่มีความบกพร่อง
หรือมีความต้องการการศึกษาพิเศษ การมีปัญหาดังกล่าวผนวกกันก่อให้เกิดความเครียดในครอบครัวเหล่านี้ได้ 
[44] 
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แผนภาพ 4.1 กระบวนการคุ้มครองเด็กในประเทศออสเตรเลีย[45] 

4.2.1.1 กระบวนการคุ้มครองเด็กในออสเตรเลีย[45]  

แม้ประเทศออสเตรเลียจะแบ่งระบบการบริหารออกเป็นรัฐ แต่กระบวนการคุ้มครองเด็กจะมี
กระบวนการท่ีคล้ายกัน ดังแสดงในภาพ 4.1 เด็กท่ีต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อกับหน่วยงานท่ีมี
หน้าท่ีรับผิดชอบงานด้านการช่วยเหลือและคุ้มครองเด็กได้ในหลายหน่วยงาน การจัดท ารายงานเกี่ยวกับกรณี
ของเด็กท่ีต้องการความช่วยเหลือถูกจัดท าโดยสมาชิกในชุมชน หรือผู้เช่ียวชาญ เช่น ต ารวจ บุคลากรใน
โรงเรียน หรือบุคลากรสาธารณสุข เป็นต้น หรือตัวเด็กเอง หรือผู้ปกครอง หรือญาติของเด็ก กระบวนการ
คุ้มครองเด็กเป็นกระบวนการคัดกรองระดับและรูปแบบของความช่วยเหลือท่ีเด็กควรได้รับ แต่ละระดับท่ีเข้าสู่
การพิจารณาในขั้นถัดไปเป็นการพิจารณาทางกฎหมายและท าเป็นรูปแบบรายงานอย่างเป็นทางการ 

รัฐได้รับการรายงานว่าเดก็ต้องการการปกปอ้ง 

มีการเตือนด้านการปกป้องเด็ก 

อ่ืน ๆ (เจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน าหรือส่งต่อ) 

การเตือนด้านการปกป้องเด็กไม่ถูกบันทึก 
(เจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน าหรือส่งต่อ) 

ไม่ท าการตรวจสอบ (จัดการปัญหาด้วยวิธีอ่ืน) ท าการตรวจสอบ 

ท าการพิสูจน์ ไม่ท าการพิสูจน์ 

สวัสดิการของเด็กถูกพิจารณา 

ปลอดภัย ไม่ปลอดภัย 

ให้การบริหารจัดการราย
กรณีหรือส่งต่อ 

หากพบว่าเด็กปลอดภัย
แน่นอนให้ปิดเคส 

ศาลออกค าสั่งด้าน
การปกครองเด็ก
และมีการจัดการ

รายกรณี 

เข้าสู่ระบบ
การดูแล 
นอกบ้าน 

อ่ืน ๆ 
เด็กอยู่อย่าง
อิสระ,ดูแล

ในบ้าน 

ลการให้บริการปกปอ้งเดก็
ถ้วนหนา้ 

(Universal prevention 
services) 

บริการสนบัสนุนทุติยภูม ิ
(Secondary support 

services) 
บริการสนบัสนุนครอบครัว 

อย่างละเอียด 
(Intensive Family 
support services) 

ประเมินความปลอดภัยของเด็ก 
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4.2.1.2 ประเด็นทางกฎหมาย: บุคคลที่สามารถเข้าถึงข้อมูลเด็ก[46] 

ในรัฐควีนส์แลนด์ มีระบบช่ือระบบบัตรสีฟ้าท่ีมอบให้กับบุคคลท่ีเกี่ยวข้องกับความช่วยเหลือเด็ก
ท่ีมีปัญหาซ้ าซ้อน โดยจะระบุสิทธิ์และระดับในการเข้าถึงข้อมูลของเด็ก ท้ังยังมีระยะเวลาท่ีสามารถเข้าถึง
ข้อมูลของเด็กโดยหากมีความจ าเป็นต้องเข้าถึงข้อมูลเด็กต่อเนื่อง บุคคลจะต้องเข้ารับการทดสอบเพื่อต่ออายุ
บัตรสีฟ้าของตนทุกปี ระบบบัตรสีฟ้า (The blue card system) ถูกน ามาใช้ในปี 2001 เพื่อให้ทราบปัญหา
ท่ีเป็นข้อกังวลต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นในชุมชนเกี่ยวกับเด็กท่ีถูกท าร้าย การสร้างระบบนี้หมายรวมให้เกิดการส่งเสริม

ส่ิงแวดล้อมท่ีปลอดภัยและสุขภาวะท่ีดี
ส าหรับเด็ก ระบบบัตรฟ้าถูกท าให้เข้มแข็งขึ้น
ในวันท่ี 31 พฤษภาคม 2006 เนื่องจากมีการ
คัดกรองผู้ดูแลอุปถัมภ์และผู้ดูแลท่ีเป็นญาติ
และผู้ใหญ่ในครัวเรือน อันเป็นเหตุให้รัฐทราบ
ถึงสถิติท่ีเด็กถูกท าร้ายในระบบการคุ้มครอง
เ ด็ ก เ อ ง  ท า ใ ห้ ผู้ ดู แ ล ท่ี มี ป ร ะ วั ติ ท า ง
อาชญากรรมถูก ตัดออกจากระบบการ
คุ้มครองเด็กเพื่อความปลอดภัยของเด็กท่ี
ได้รับการดูแลนอกบ้าน ระบบบัตรสีฟ้าเป็น
ระบบท่ีมีความครอบคลุมมากท่ีสุดระบบหนึ่ง
ในออสเตรเลีย เป็นระบบท่ีมีข้อมูลการจัดการ
การคุ้มครองเด็กท้ังในอดีต ปัจจุบัน และ
ความเป็นไปได้ในอนาคต ตามแผนภาพ 4.2  

 
 
  

อดีต: การคัด
กรองเพ่ือเข้า

ระบบ

อนาคต: ยทุธศาสตรก์าร
จดัการความเสี่ยงของเด็กและ

ปัจจุบัน: การด าเนินงานและการ
สะท้อนผลการด าเนินงานของผู้ถือ

บัตรและผู้เกี่ยวข้อง 
 

แผนภาพ 4.2 การจัดการข้อมูลของเด็กในระบบบัตรสีฟ้า 
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องค์ประกอบ 8 ประการของยุทธศาสตร์การจัดการความเสี่ยงของเด็กและเยาวชน 

1. พันธกิจ 
2. จรรยาบรรณ 
3. ข้ันตอนการสรรหาการจัดการและการฝึกอบรมเจ้าหน้าท่ี 
4. นโยบายในการระบุตัวตนและรายงานการเปิดเผยหรือการสงสัยถึงบุคคลอันตราย 
5. การอุดช่องโหว่ในการบริหารความเส่ียง 
6. นโยบายการปฏิบัติตามข้อบังคับระบบบัตรสีฟ้า 
7. แผนการจัดการความเส่ียงส าหรับกิจกรรมท่ีมีความเส่ียงสูงและกิจกรรมพิเศษ 
8. กลยุทธ์การส่ือสารและการสนับสนุน 

 
ตัวชี วัดที่ได้จากระบบบัตรสีฟ้า ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ตามภาพ 

แผนภาพ 4.3 ตัวชี้วัดระบบบัตรสีฟ้า 
 

4.2.2 ประเทศนิวซีแลนด์ 

ประเทศนิวซีแลนด์ มีกระทรวงเพื่อเด็ก ในการด าเนินการดูแลปัญหาและสวัสดิการของเด็กท่ีพึงได้รับ 
โดยมีกรอบแนวคิดในประเด็นเด็ก ท่ีมีความต้องการซ้ าซ้อนคล้ายกับประเทศออสเตรเลีย [47] ความต้องการท่ี
ซับซ้อนของเด็ก หมายรวมถึง ความต้องการการช่วยเหลืออันหลากหลาย ท้ังในแง่ของความยุ่งยากท่ีเกี่ยวข้อง
กับสุขภาพกาย สุขภาพจิต และสุขภาวะทางอารมณ์ ความสัมพันธ์ สุขภาวะทางวัตถุ การเรียนรู้และพัฒนาการ 
และความปลอดภัย ดังท่ีระบบการดูแลและคุ้มครองของประเทศออสเตรเลียได้จัดระเบียบความต้องการ
ประเภทต่าง ๆ ดังแผนภาพ 4.4 
 

ความตระหนักรู้

ความเห็นพ้อง
ส่ิงแวดล้อมที่

ปลอดภัย
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แผนภาพ 4.4 แนวคิดมิติการคุ้มครองเด็กในออสเตรเลียและนิวซีแลนด์[47] 

 
การให้บริการเด็กท่ีมีความต้องการท่ีซับซ้อน มีบริการหลายมิติ ได้แก่ การบริการถ้วนหน้า (Universal 

services) การบริการการป้องกัน (Preventative services) การบริการทางสุขภาพจิต (Mental health 
services) การบริการเพื่อการมีส่วนร่วม (Joined-up services) และการบริการเพื่อมุ่งเน้นผลทางพฤติกรรม 
(Wrap-around service)[47] 

ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2547 กระทรวงการพัฒนาสังคมของประเทศนิวซีแลนด์ได้รายงานต่อ
คณะกรรมการพัฒนาสังคมคณะรัฐมนตรี เสนอแนะการแก้ไขพระราชบัญญัติด้านงานสวัสดิการเด็กและ
เยาวชน ท าให้เกิดกระบวนการจัดสรรสวัสดิการแก่เด็กท่ีรัฐต้องให้ความช่วยเหลือท่ีครอบคลุมขึ้น โดยมีกรอบ
แนวคิดด้านการ “ประเมินปัญหาเบื้องต้น” เป็นการคัดกรองจัดสรรระดับสวัสดิการเด็ก ซึ่งกระทรวงเด็กจะ
เป็นผู้ด าเนินการส าหรับรายงานท้ังหมดท่ีได้รับ[48] วัตถุประสงค์ของการประเมินปัญหาเบ้ืองต้นเพื่อให้นักสังคม
สงเคราะห์ของกระทรวงเด็กมีเกณฑ์การตัดสินใจท่ีชัดเจนเกี่ยวกับความเหมาะสมของสวัสดิการท่ีควรมอบแก่
เด็กและกระบวนการทางกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง ดังแสดงในภาพ 4.5 นอกจากนี้ การประเมินปัญหาเบ้ืองต้นท่ี ยัง
น าไปสู่แต่ละช่องทางแต่ละประเภทในการช่วยเหลือเด็ก อาทิ 

• การประเมินเด็กและครอบครัว 

• การสอบสวน 

• การส่งต่อไปยังหน่วยงานอื่น ๆ (รวมไปถึงองค์กรไม่แสวงหาผลก าไร (NGOs)) หรือหน่วย
ให้บริการต่าง ๆ ของรัฐ 

• การกระท าอื่นใดท่ีมีผลต่อวัตถุประสงค์ตาม พรบ.คุ้มครองเด็กของประเทศนิวซีแลนด์ 

• การตัดสินใจว่าไม่จ าเป็นต้องด าเนินการเพิ่มเติมใด ๆ ตามความเหมาะสม 



 
104 

แจ้งเตือนการปกป้องเด็ก 

น าเคสเข้าพิจารณา 

ระดมการช่วยเหลือ 

Services care 

NGOs กระทรวง 

ประชุมกลุ่มครอบครัว/
ข้อตกลง 

ประเมินปัญหาเบื้องต้น 
ประเมินสุขภาวะ

ของเด็กและ
ครอบครัว 

(โดยกระทรวง หรือ 
NGOs) 
NGOs  

และบริการอื่น ๆ 

NGOs  
และบริการอื่น ๆ 

---
---

---
---

---
---

---
---

---
---

---
 

Services 

Self-referrals 

ส่งต่อเพ่ือลดการ
แจ้งเตือน 

ส่งต่อเพ่ือลดการ
แจ้งเตือน 

ได้รับงบ $19 ใน

 อย่างไรก็ตาม การประเมินปัญหาเบื้องต้นไม่ได้มุ่งเน้นการค้นหาว่าเด็กถูกท าร้ายหรือถูกละเลยมา
หรือไม่ แต่ผู้ประเมินจะยังคงเฝ้าระวังต่อสัญญาณแห่งการถูกท าร้ายหรือถูกละเลย ซึ่งตามพรบ.การคุ้มครอง
เด็กของประเทศนิวซีแลนด์ มีการระบุว่าหากในกระบวนการใด มีเหตุการณ์ต้องสงสัยว่าเด็กจะถูกท าให้อยู่ใน
สถานการณ์อันตราย นักสังคมสงเคราะห์จะต้องส่งเคสกลับไปยังกระบวนการน าเคสเข้าพิจารณาเพื่อประเมิน
ปัญหาเบื้องต้นเพิ่มเติม เพื่อการระดมการช่วยเหลือท่ีเหมาะสมอีกครั้ง [48] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพ 4.5 กระบวนการช่วยเหลือคุ้มครองเด็กในประเทศนิวซีแลนด์[48] 

 

4.2.3 สหราชอาณาจักร 

 ในสหราชอาณาจักร ได้มีพระราชบัญญัติท่ีเกี่ยวข้องกับการดูแลช่วยเหลือเด็กและเยาวชนด้อยโอกาส 
กล่าวคือ มาตรา 17 พรบ. 1989 “หากพบเด็กท่ีจ าเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือ องค์กรท้องถิ่นต้องท าหน้าท่ี
ปกป้องและคุ้มครองเด็ก” และมาตรา 47 พรบ.เด็ก 1989 “เมื่อพบเด็กท่ีต้องการความช่วยเหลือ องค์กรส่วน
ท้องถิ่นมีหน้าท่ีด าเนินการปกป้องเด็กและสนับสนุนให้เด็กได้รับสิทธิประโยชน์ตามสวัสดิการท่ีพึงได้”  

 ตาม พรบ. เด็ก 1989 ของสหราชอาณาจักร[49] ได้ให้ความส าคัญกับบทบาทของรัฐบาลท้องถิ่นต่อ
ระบบคุ้มครองเด็ก ดังนั้น องค์กรส่วนท้องถิ่นจึงมีหน้าท่ีจัดหาสิทธิประโยชน์การดูแลทางสังคมให้แก่เด็กท่ี
ต้องการความช่วยเหลือจากมาตราท่ี 47 พรบ.เด็ก 1989 โดยมีการด าเนินการ 4 แนวทาง ดังนี้ 

1. จัดหา หรือมีหน่วยงานอื่นเข้าช่วยเหลือเด็กแล้ว 
2. การตัดสินใจใด ๆ ให้ยึดถือข้อกฎหมายมาตรา 17 พรบ.เด็กฯ 
3. การตัดสินใจเพื่อท าตามกฎหมายมาตรา 47 พรบ. เด็กฯ 
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4. ต ารวจสืบสวนหาอาชญากรรมท่ีเกิดขึ้น 

 ในแนวทางท่ี 3 และแนวทางท่ี 4 จะท าให้เด็กเข้าสู้ระบบผู้จัดการรายกรณี1 (case manager) โดยนัก
สังคมสงเคราะห์จะเป็นผู้น าการประเมินภายใต้มาตรา 47 โดยมีวิชาชีพอื่นเป็นผู้สนับสนุน โดยการประเมิน
จะต้องแล้วเสร็จภายใน 45 วันท าการนับแต่วันท่ีองค์กรท้องถิ่นส่งต่อกรณี โดยมีข้อพิจารณาท่ีแตกต่างกัน ดังนี้ 

 1. พิสูจน์พบว่าเด็กไม่มีข้อน่ากังวลตามที่คาดไว้แต่แรก แต่ยังคงต้องได้รับการช่วยเหลืออยู่: ให้นัก
สังคมสงเคราะห์ท างานร่วมกับครอบครัวและวิชาชีพอื่น ๆ ในการวางแผนให้แน่ใจว่าเด็กจะมีความปลอดภัย
และได้รับสวัสดิการท่ีเหมาะสมตามกรณี ให้ท าการบันทึกข้อมูลการวางแผนและร่วมลงมือท าตามแผนท่ีตกลง 

2. พิสูจน์พบว่าเด็กมีข้อน่ากังวล ความเสี่ยง หรืออันตรายตามที่คาดไว้: ผู้จัดการกรณี (Social 
worker manager) เข้าแทรกแซงเพื่อเข้าสู่กระบวนประชุมเพื่อการคุ้มครองเด็กภายใน 15 วันท าการ ตามท่ี
มาตรา 47 รับรอง และด าเนินการจัดหาสวัสดิการท่ีเหมาะสมจนเด็กได้รับการคุ้มครองและปลอดภัย 

3. พิสูจน์พบว่าเด็กมีข้อน่ากังวลแต่อาจไม่เป็นอันตรายรุนแรงระดับที่คาดไว้: ให้หารือและบันทึก
ว่าเด็กต้องเข้าสู่กระบวนการคุ้มครองหรือไม่ หากต้องไม่จ าเป็นต้องเข้าสู่กระบวนการคุ้มครอง ให้นักสังคม
สงเคราะห์เป็นผู้น าในการประเมินสวัสดิภาพของเด็กโดยให้นักสังคมสงเคราะห์ท างานร่วมกับครอบครัวและ
วิชาชีพอื่น ๆ ในการวางแผนให้แน่ใจว่าเด็กจะมีความปลอดภัยในอนาคตนับแต่การประชุมส้ินสุด  และได้รับ
สวัสดิการท่ีเหมาะสมตามกรณี ให้ท าการบันทึกข้อมูลการวางแผนและร่วมลงมือท าตามแผนท่ีตกลง  แต่หาก
พิจารณาแล้วเห็นว่ากรณีท่ีพิจารณาจ าเป็นต้องเข้าสู่กระบวนการคุ้มครอง ให้ปฏิบัติตามข้อพิจารณาท่ี 2 
 
4.3 การจัดกลุ่มข้อมูลเพื่อเป็นพื นฐานการเบิกจา่ยสวัสดิการสังคมแก่เด็กและเยาวชน 

4.3.1 การจัดกลุ่มและบันทึกข้อมูลด้านปัญหาสังคม 
จาก บทความเรื่อง “The Classification and Recording of Social Problems” โดย Rosemary 

Fitzgerland ปี พ.ศ. 2521[50] 

เหตุใดจึงต้องมีการจัดเก็บข้อมูล 

ปัญหาท่ัวไปในการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับสวัสดิการทางสังคมเป็นปัญหาท่ีถูกรับรู้ในวงกว้างเป็นเวลานาน
มาแล้ว การจัดเก็บข้อมูลท่ีไม่สามารถท าให้ข้อมูลนั้น ๆ มีความพร้อมในการน าไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพท า
ให้ผู้ท่ีอ่านข้อมูลมีความยากล าบากในการน าข้อมูลนั้น ๆ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ปัญหาจากการจัดเก็บข้อมูลท่ี
ไม่ดีพอ บางครั้งสามารถมองเห็นปัญหาจากการจัดเก็บนั้น  ๆ  ได้โดยง่าย อาทิ ข้อมูลท่ีถูกจัดเก็บจะสะท้อนถึง
องค์ประกอบของการบันทึกและท่ีในการจัดเก็บท่ีซับซ้อนและไม่ชัดเจนยากต่อการส่งต่อหรือมีความคลุมเครือ

                                                     
1 ผู้จัดการรายกรณี คือ การบริการประสานงาน (อาจด าเนินการโดยนักสังคมสงเคราะห์) ให้แก่ผู้รับบริการ โดยท างานร่วมกับ/และติดตาม
หน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผู้รับบริการจะได้รับการดูแลตามกระบวนการที่ถูกต้อง (Petersen L. The Difference Between a Social 
Worker and a Case Manager 2018 [updated 19 March 2018. Available from: https://work.chron.com/difference-between-
social-worker-case-manager-3394.html) 
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ในการบังคับใช้ ข้อมูลควรได้รับการจัดเก็บอย่างชัดเจนตามประเภท มีความถูกต้อง และสะท้อนต่อ
วัตถุประสงค์แห่งการน าไปใช้ การจัดเก็บข้อมูลท่ีดีอาจไม่จ าเป็นต้องมีเนื้อหาท่ีลงรายละเอียดท่ียาวและ
มากมายจนเกินไป หรือการจัดเก็บข้อมูลท่ีสามารถน าไปใช้ได้ไม่ควรส้ันเกินไปจนไม่สมบูรณ์ การตระหนักถึง
ความจ าเป็นในการจัดเก็บข้อมูลอย่างเหมาะสมได้มีเพิ่มขึ้นตามล าดับ เพื่อตอบสนองการจัดสรรสวัสดิการ
สังคม พัฒนาการของการจัดเก็บข้อมูลจะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยพลวัตรทางสังคมช่วยผลักดัน 3 ประการ ได้แก่ 

1. การมีส่วนร่วมที่มากขึ นระหว่างรัฐบาลกลางและรัฐบาลท้องถ่ิน ต่อการบัญญัติบริการท่ีจะมอบ
ให้แก่ชุมชนรัฐบาลกลางและรัฐบาลท้องถิ่นควรมีส่วนร่วมกันในการออกแบบบันทึกข้อมูล การจัดเก็บข้อมูล 
รวมถึงการจัดบริการ เนื่องจากการจัดเก็บข้อมูลเป็นกระบวนการพื้นฐานท่ีช่วยควบคุมและติดตามการใช้จ่าย 
ซึ่งสามารถสะท้อนข้อมูลท้ังในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพจากนโยบายท่ีมีน ามาใช้ การบันทึกข้อมูลย่อม
น าไปสู่การแก้ปัญหาเชิงนโยบายและการตัดสินใจบนพื้นฐานของการจัดสรรทรัพยากรท่ีแท้จริงท้ังในส่วนกลาง
และท้องถิ่น การกระจายทรัพยากรอย่างเหมาะสมตามความเป็นจริง รวมไปถึงการเรียงล าดับความส าคัญ จะ
ขึ้นอยู่กับข้อมูลท่ีเพียงพอ ท้ังในการวางแผนระยะส้ันและระยาว ซึ่งมีความส าคัญอย่างยิ่งในการก้าวข้ามความ
ท้าทายทางเศรษฐกิจและรายจ่ายของประเทศ 

2. องค์กรผู้ให้บริการสวัสดิการต่าง ๆ มีความซับซ้อนเชิงโครงสร้างมากยิ่งขึ น การมีบริการทาง
สังคม และการมีจ านวนผู้เกี่ยวข้องต่อระบบบริการจ านวนมาก ท าให้การบริหารจัดการมีความซับซ้อน ปัญหา
ด้านความเท่ียงในการจัดเก็บข้อมูลจึงเกิดขึ้นและเป็นประเด็นส าคัญในการจัดบริการสวัสดิการสังคม และท าให้
มีความเป็นไปได้ในการให้และรับบริการหรือการดูแลทางสังคมท่ีไม่ต่อเนื่อง เนื่องจากมีการผลัดเปล่ียน
บุคลากรและการเคล่ือนย้ายของประชากร การจัดเก็บข้อมูลจึงมีความจ าเป็นส าหรับการส่ือสารให้ผู้รับและผู้
ให้บริการมีความเข้าใจท่ีตรงกันเพื่อให้การส่ือสารส าหรับการจัดบริการระหว่างหน่วยงานให้บริการและ
หน่วยงานอื่น ๆ  ไม่มีปัญหา การจัดเก็บข้อมูลอย่างสม่ าเสมอโดยอาจก าหนดความถี่ด้านช่วงเวลาของการ
จัดเก็บข้อมูลท่ีสมบูรณ์จึงมีความจ าเป็น  

3. การตระหนักของผู้ให้บริการในฐานะที่เป็นนักวิชาชีพ  จ านวนบุคลากรท่ีมีความรู้ด้านสังคม
สงเคราะห์มีจ านวนเพิ่มมากขึ้น ท าให้การปฏิบัติงานด้านการบริการทางสังคมมีพื้นฐานองค์ความรู้ท่ีถูกต้อง
และทักษะท่ีเหมาะสม กิจกรรมการให้บริการจึงมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น การตระหนักถึงประเด็นดังกล่าวจึง
ส่งผลต่อการจัดเก็บข้อมูลโดยตรง โดยการจัดเก็บข้อมูลอย่างเหมาะสมและเพียงพอจะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงาน
สามารถท าการจัดบริการแบบรายกรณีเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของผู้รับบริการ ผู้ให้บริการ และหน่วยงาน 

ข้อตกลงระดับชาติด้านการเก็บข้อมูลบันทึกข้อมูลเพื่อการบริการทางสังคม 

1. จะต้องมีมาตรฐานในการจัดเก็บข้อมูล: ควรมีการเห็นพ้องกันในรูปแบบ มิติ และตัวแปรท่ีจะจัดเก็บ
ข้อมูลเพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถน าข้อมูลไปใช้ได้อย่างเหมาะสม 

2. ต้องมีการท าความเข้าใจข้อมูลระดับท้องถิ่น 
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3. ต้องมีการปรับปรุงการบันทึกข้อมูลเพื่อให้สามารถน าไปสร้างกิจกรรมบริการได้อย่างเหมาะสมกับยุค
สมัย 

4. ต้องมีการจัดเก็บข้อมูลให้เล็งเห็นผลต่อการน าไปใช้ สร้างแผนการด าเนินการดูแลได้ 
5. เนื้อหาและรูปแบบของการจัดเก็บข้อมูลต้องขึ้นอยู่กับแนวปฏิบัติขององค์กรในปัจจุบัน 

ในการจัดเก็บข้อมูล ควรมีการแยกมิติของข้อมูลเป็นมิติต่าง ๆ เพื่อให้สามารถน าข้อมูลไปใช้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยพื้นฐานแล้ว การจัดเก็บข้อมูล จะจัดเก็บใน 4 มิติ ได้แก่ 

1. ลักษณะของผู้รับบริการ 
2. ปัญหาของผู้รับบริการ 
3. การจัดบริการท่ีมอบให้ 
4. กฎหมายท่ีรองรับ 

ท้ังนี้ ข้อควรระวังในการจัดประเภทข้อมูลในขั้นตอนการออกแบบการจัดเก็บข้อมูล คือ การจัดปัญหา
ของผู้รับบริการโดยการน าข้อมูลของมิติอื่น ๆ มาจัดไว้ในมิติของปัญหา ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความยุ่งยากอย่าง
มากในการจัดบริการและประเมินผลการให้บริการ ท้ังยังท าให้เกิดการใช้ทรัพยากรผิด วัตถุประสงค์ 
ข้อผิดพลาดท่ีมักจะพบในการแยกหรือจัดกลุ่มข้อมูล เช่น การบันทึกข้อมูลท่ีเป็นมิติด้านลักษณะของ
ผู้รับบริการให้อยู่ภายใต้มิติปัญหาของผู้รับบริการ ซึ่งความยุ่งยากท่ีเกิดขึ้นคือ การจัดบริการจะไม่สามารถ
แก้ปัญหาท้ังในส่วนของผู้รับบริการและเชิงระบบได้ เนื่องจากลักษณะของผู้รับบริการไม่มีสิทธิประโยชน์หรือ
วิธีการใดท่ีสามารถแก้ไขได้ เช่น เพศ ลักษณะครอบครัว ความพิการ เหล่านี้เป็นข้อมูลท่ีอยู่ภายใต้มิติลักษณะ
ของผู้รับบริการ รัฐหรือหน่วยงานใด ๆ ไม่สามารถจัดบริการเพื่อแก้ปัญหาลักษณะของผู้รับบริการได้ ในกรณีท่ี
ผู้รับบริการมีความพิการ ข้อมูลท่ีเป็นมิติด้านปัญหา เช่น ไม่สามารถเดินทางได้ด้วยตนเอง หรือไม่สามารถ
เรียนรู้จากทักษะการอ่านได้ เป็นต้น หรือในกรณีท่ีผู้รับบริการมีความยากจน ข้อมูลท่ีเป็นมิติด้านปัญหา เช่น 
ไม่มีเงินเพื่อการเดินทาง หรือไม่สามารถจัดหาอาหารเพื่อการด ารงชีวิตได้ เป็นต้น กล่าวคือการจัดกลุ่มข้อมูล
ในมิติปัญหาควรท่ีสะท้อนความต้องการของผู้รับบริการควรแสดงให้เห็นถึงปัญหาและในแบบฟอร์มการเก็บ
ข้อมูลควรช่วยให้ผู้เก็บข้อมูลทราบองค์ประกอบด้านทรัพยากรและกฎหมายท่ีรองรับ  เพื่อให้สามารถตอบ
ค าถามได้ว่าท าไมผู้ให้บริการจึงมีสิทธิ์ในการใช้ทรัพยากรดังกล่าว  

ข้อมูลในมิติปัญหาสังคม ควรสะท้อนปัจจัย 3 ประการ ได้แก่  

1. ปัจจัยทางสังคม เช่น ท่ีอยู่อาศัย การเงิน(จ านวนท่ีเป็นปัญหา) ปัญหากับองค์กรทางการ การปรับตัว
ทางวัฒนธรรม ความสามารถทางการศึกษาและการเข้าถึงการศึกษาท่ีเหมาะสมกับตนเอง การจัดการในบ้าน 

2. ปัจจัยด้านความสัมพันธ์ต่อบุคคลและสังคม: การมีความสัมพันธ์ที่ไม่มีคุณภาพ การขาดความสัมพันธ์ 
3. ปัจจัยทางสุขภาพ: สุขภาพกาย สุขภาพจิต ปัญหาเกี่ยวกับปัจจัยเจริญพันธุ์ 
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ส าหรับการนิยามศัพท์ ถือเป็นขั้นตอนท่ีมีความจ าเป็นต่อการวางแผนความช่วยเหลือท่ีเหมาะสม การ
นิยามศัพท์จ าเป็นต้องผ่านความเห็นชอบท่ีสอดคล้องกันของทุกหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ท้ังนี้ ควรมีการจัดให้ใช้
ข้อตกลงในค าศัพท์อย่างสม่ าเสมอ เนื่องจากพลวัตทางสังคมอาจท าให้ความหมายของค าศัพท์เปล่ียนไปจาก
เดิม การปรับแก้ความหมาย ยกเลิก เพิ่มเติม ค าศัพท์ เป็นส่ิงจ าเป็น เพื่อสะท้อนความต้องการทางสังคมให้เป็น
ปัจจุบัน [50] 

4.3.2 การจัดการ และการบัญญัติข้อมูล 
จาก บทความเรื่อง “Care Management and Information Provision: Towards a Reasoned 

Method of Assessing the Range and Extent of Problems and Needs in Child-Care Social Work” 
โดย Michael Sheppard และ Graham Crocker ปี พ.ศ. 2542[51] 

แม้ว่าการจัดการรายกรณีจะมีปัญหาและบริการท่ีจ าเพาะ แต่เมื่อมีข้อมูลท่ีมากเพียงพอ จะสามารถ
น ามาจัดกลุ่มประเภทการจัดการเป็นแต่ละรูปแบบปัญหาและการบริการได้ โดยจะพบปัจจัยบ่งบอกปัญหาท่ี
ตามมา เพื่อการป้องกันและจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อย่างไรก็ตามข้อมูลท่ีถู ก
บันทึกจ าเป็นต้องมีความเท่ียงและความตรง เพื่อให้หลักฐานทางข้อมูล การกระจายทรัพยากร และการ
จัดบริการ สามารถเสนอแนะเชิงนโยบายได้อย่างเหมาะสม 

เมื่อได้ระบบการจัดกลุ่ม/จัดเก็บข้อมูล มีประสิทธิภาพ คือสามารถน าไปใช้ได้อย่างดีเพียงพอ ข้อมูลท่ี
จัดเก็บจะสามารถสะท้อนความต้องการของผู้รับบริการ และการจัดกลุ่มบริการอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ 
รูปแบบข้อมูลและข้อมูลท่ีถูกจัดเก็บจะมีความสามารถในการ ตอบสนอง ท านาย เพื่อการเตรียมทรัพยากร
อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป ซึ่งจากการวิจัยได้ด าเนินการเก็บข้อมูลเด็กท่ีต้องการความช่วยเหลือทางสังคม 
ประกอบไปด้วยมิติปัญหา 6 ประการ ได้แก่ การเล้ียงดู การท าผิดกฎ/หลีกเล่ียงหน้าท่ี ปัญหาพัฒนาการเด็ก 
ปัจจัยทางสังคม ความสัมพันธ์ด้านจิตสังคม และสุขภาพ โดยมีกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลท่ีประกอบไปด้วย
ขั้นตอนต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

1. บันทึกข้อมูล: บันทึกข้อมูลในมิติปัญหา 
2. เปรียบเทียบความถ่ีของปัญหา: โดยใน 6 มิติ ของปัญหา จะถูกแบ่งออกเป็นหัวข้อท้ังหมด 35 ปัจจัย

ท่ีก่อให้เกิดปัญหา 
3. จับคู่กรณีท่ีมีความถ่ีประเภทปัญหาเหมือนกัน 
4. หลังจากท าการจับคู่: ให้จับคู่กับอีกกลุ่มกรณีท่ีมีความใกล้เคียงกันท่ีสุด ไปเรื่อย ๆ 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลตามกระบวนการดังกล่าวจะได้แผนภูมิเดนโดแกรม ดังแสดงในแผนภูมิท่ี 4.1 ซึ่ง
จะเห็นว่าการจับคู่กรณีปัญหาของเด็กจะท าให้เกิด 2 คลัสเตอร์ใหญ่ ซึ่งด้านซ้ายประกอบไปด้วย 40 กรณี และ
ด้านขวาประกอบไปด้วย 74 กรณี ซึ่งสามารถน ามาแบ่งให้เป็นคลัสเตอร์ท่ีเล็กลงได้ ดังแสดงในแผนภูมิท่ี 4.2 
ซึ่งจะได้คลัสเตอร์เล็ก 5 คลัสเตอร์และอาจให้เป็นชื่อ A-E ในเบ้ืองต้น 
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จากแผนภูมิ 4.2 จะพบว่า คลัสเตอร์ B มีความถ่ีด้านความรุนแรงทางเพศ/ความรุนแรงต่อมารดาสูงเป็น
ปัจจัยท่ีพบโดยท่ัวไปในกลุ่มนี้ โดยเป็นลักษณะท่ีความถ่ีท่ีแตกต่างจากคลัสเตอร์อื่น ๆ ซึ่งอาจเป็นไปได้ว่าปัจจัย
ดังกล่าวอาจเกิดขึ้นได้หากพบปัญหาการเล้ียงดูและมีความถี่ด้านปัญหาอื่น ๆ เกิดขึ้นหลายปัจจัย ในส่ วน
ของคลัสเตอร์ D ไม่พบปัญหาด้านอาชญากรรมในเด็ก มีเพียงปัญหาทางปัญญาท่ีเกิดขึ้นในกลุ่มนี้ ซึ่งนักสังคม
อาจไม่เฝ้าระวังปัญหาอาชญากรรมเพื่อรองรับกลุ่มนี้มากเท่ากับกลุ่มอื่น ๆ[51] 

 
แผนภูมิ 4.1 เดนโดแกรมการจับคู่กรณีปัญหาเด็กท่ีมีความต้องการทางสังคม

 
แผนภูมิ 4.2 เดนโดแกรมการจับคู่กรณีปัญหาเด็กท่ีมีความต้องการทางสังคมแบ่งออกเป็น 5 คลัสเตอร์ 

 
4.3.3 ข้อพิจารณาเพื่อการออกแบบการจ่าย 

จากบทความเรื่อง “Federal Fiscal Reform in Child Welfare Services”โดย Fred W. Eulczyn 
ปี พ.ศ. 2543[52] 

ในประเทศสหรัฐอเมริกาใช้การจ่ายแบบการจ่ายตามผลงานเป็นกลไกการเบิกจ่ายส าหรับการ
ให้บริการทางสังคมแต่เด็กและเยาวชนท่ีต้องการได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐ โดยรัฐท่ีใช้วิธีการเบิกจ่าย
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ดังกล่าว เช่น คันซัน โอไฮโอ อลลินอยส์ ซึ่งรัฐอื่น ๆ  ในสหรัฐอเมริกามีแนวโน้มในการจะหันมาใช้รูปแบบการ
เบิกจ่ายแบบการจ่ายตามผลงานได้มีจ านวนมากขึ้น  

สหรัฐอเมริกา มีแนวโน้มจะไม่ใช้และก าลังยกเลิกกลไกการเบิกจ่ายแบบการจ่ายตามรายการ และไม่
ใช้การจ่ายแบบการเหมาจ่ายรายหัว ซึ่งการเบิกจ่ายดังกล่าวเป็นการเบิกจ่ายแบบล่วงหน้าและจัดสรร
งบประมาณได้ในจ านวนคงท่ี โดยแต่ละรัฐจะได้รับเงินงบประมาณจากรัฐบาลกลางซึ่งในแต่ละรัฐมักพบปัญหา
จากการเบิกจ่ายว่ามีกฎเกณฑ์จ าเพาะและสามารถใช้ในการเบิกจ่ายได้ไม่ยืดหยุ่น ไม่กว้างขวาง ไม่เพียงพอต่อ
การบริการ 

สาเหตุของการหลีกเล่ียงการเบิกจ่ายแบบล่วงหน้า หรือตามจ านวนเงินท่ีก าหนดไว้ ในระบบสวัสดิการ
เพื่อเด็กและเยาชน เนื่องจากการจ่ายล่วงหน้ามักเป็นการจ่ายแบบการเหมาจ่ายรายหัว การเบิกจ่ายเพื่อ
สวัสดิการเด็กอาจเกิดข้อจ ากัด นอกจากนี้การจ่ายเพื่อสวัสดิการทางสังคมของเด็กไม่เหมือนการจ่ายทาง
การแพทย์ เนื่องจากไม่สามารถวัดประสิทธิผลทางคลินิกต่อปัญหาท่ีเหมือนกันได้ การให้บริการทางสังคมแก่
เด็กจ าเป็นต้องหาวิธีการแก้ไขท่ีได้ผลส าหรับเด็กแต่ละคนซึ่งใช้ทรัพยากรไม่เหมือนกันท้ังหมด และการเบิกจ่าย
ล่วงหน้าจ าเป็นต้องมีข้อมูลประกอบการเบิกจ่ายเพื่อให้ทราบว่าจะใช้ทรัพยากรอะไรในการให้ความช่วยเหลือ 
ซึ่งอาจไม่สามรถคาดเดาได้อย่างถูกต้องและในบางพื้นท่ีก็ไม่มีข้อมูลสนับสนุนเพียงพอ การเบิกจ่ายล่วงหน้า
ตามอัตราท่ีมีความถูกต้องแม่นย าจึงท าได้ยากมาก ส าหรับการจ่ายแบบการจ่ายตามรายการ เป็นระบบท่ีมอบ
ค่าบริการให้แก่ผู้ให้บริการ เป็นฟังก์ชันของพารามิเตอร์ 2 อย่าง ได้แก่ ต้นทุนต่อหน่วย และจ านวนหน่วย แต่
ในทางปฏิบัติการให้บริการทางสังคมแก่เด็กมักจะประกอบไปด้วย 3 ตัวแปร ได้แก่ ขนาด/จ านวน ระยะเวลา 
และต้นทุนต่อหน่วย ซึ่งตัวแปรขนาด/จ านวน ระยะเวลามักมีการแปรผันไปตามการให้และรับบริการซึ่งการจะ
ทราบว่าเงินจ านวนเท่าใดท่ีควรจะได้รับการเบิกจ่ายจะเป็นการทราบภายหลัง ซึ่งแม้ว่าการจ่ายตามรายการจะ
เป็นกลไกการเบิกจ่ายท่ีสร้างการเสริมแรงผู้ให้บริการมากกว่าการเบิกจ่ายด้วยวิธีอื่น ๆ แต่อาจท าให้เกิดปัญหา
ด้านคุณภาพการบริการ 

ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะต่อการเบิกจ่ายเพื่อการสวัสดิการทางสังคมแก่เด็กและเยาวชนโดยให้
รัฐบาลกลางมีหน้าท่ีในการจ่ายแบบล่วงหน้าแก่หน่วยบริการและรัฐบาลท้องถิ่นมีหน้าท่ีจ่ายแบบย้อนหลังโดยมี
ปัจจัยด้านคุณภาพการบริการเป็นส่วนหนึ่งของการพิจารณาประกอบการเบิกจ่าย[52] 

4.3.4 การจัดการรายกรณี (Case Management) 
4.3.4.1 แนวคิดเร่ืองการจัดการรายกรณี 

หลักการ 

การจัดการรายกรณี (Case Management) หมายถึง การรวมกระบวนการร่วมที่ท าการประเมิน 
วางแผน ปฏิบัติ ประสานงาน ติดตาม และประเมินผลทางเลือกและบริการ เพื่อให้ตอบสนองความต้องการ
ของบุคคลท่ีมีความต้องการด้านต่าง ๆ  โดยใช้การส่ือสารและทรัพยากรท่ีมีอยู่ในการสนับสนุนผลลัพธ์ท่ีมี
คุณภาพและคุ้มค่า[53] นอกจากนี้ ยังมีการให้ความหมายเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการรายกรณีอีกว่า หมายถึง 
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แบบแผนการด าเนินงานท่ีครอบคลุมงานด้านการบริการบุคคลต่าง ๆ  อาทิ งานสุขภาพจิต งานผู้สูงอายุ งาน
สวัสดิการเด็ก สุขภาพและความบกพร่องทางพัฒนาการ การจัดการรายกรณีถูกมองว่าเป็นวิธีการเพื่อการ
บริการท่ีครอบคลุมยิ่งขึ้น มีความต่อเนื่องมากขึ้น แก่ผู้รับบริการ[54] การจัดการรายกรณีสามารถเกิดขึ้นได้ท้ัง
ในองค์กรเด่ียวและองค์กรขยาย หรือเกิดขึ้นภายใต้โปรแกรมการบริการท่ีมีการบริการจากหลายภาคส่วนมา
ประกอบกัน [53] ท้ังนี้ การจัดการรายกรณีจ าเป็นต้องมีแผนการบริการเพื่อให้สามารถบริหารจัดการบริการอ
ย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้ผู้รับบริการได้รับบริการอย่างครบถ้วนและไม่ซ้ าซ้อน 

แผนจัดการรายกรณี (Case Management Plan) หมายถึง การก าหนดเวลาและกิจกรรมการ
บริการแก่ผู้รับบริการรวมถึงก าหนดผลท่ีคาดว่าจะได้รับในแผนจัดการรายกรณี ซึ่งการบริการเป็นผลจากภาค
ส่วนต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง แผนจัดการรายกรณีเป็นการวางแผนล่วงหน้าโดยทีมสหวิชาชีพหรือจากภาคส่วนต่าง 
ๆ. ท่ีเกี่ยวข้องต่อการบริการ การบริหาร การช่วยเหลือ การประสานงาน และการจัดท าเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 

ในปัจจุบัน กระบวนการช่วยเหลือบุคคลถูกพัฒนาขึ้นในทุกภาคส่วนเนื่องจากแนวคิดการ
คุ้มครองทางสังคมขั้นพื้นฐาน (Social Protection Floor: SPF) ซึ่งเป็นสิทธิเบื้องต้นท่ีประชาชนทุกคนใน
ประเทศหนึ่ง ๆ ได้รับการพัฒนามาตรฐานอย่างต่อเนื่อง[53] ท้ังนี้ ในทางปฏิบัติ หน่วยงานท่ีแตกต่างกันย่อมมี
ขอบเขตในการช่วยเหลือบุคลตามขอบเขตหน้าท่ี การจัดการรายกรณีจึงเป็นกระบวนการปฏิบัติงานท่ีช่วยตัด
ขอบเขตข้อจ ากัดระหว่างการบริการแก่บุคคลในภาคส่วนต่าง ๆ ให้สามารถมีการประสานเช่ือมโยงได้มากขึ้น 
ท้ังในภาคส่วนของงานสุขภาพจิต ผู้สูงอายุ เด็ก สุขภาพ และสังคมเพื่อให้บุคคลได้รับบริการหรือสิทธิประโยชน์
ได้อย่างต่อเนื่องจนบรรลุวัตถุประสงค์แห่งการช่วยเหลือหรือการรับบริการ  การจัดการรายกรณีถูกจัดให้เป็น
วิธีการดูแลผู้รับบริการท่ีมีบทบาทความส าคัญในการดูแลผู้รับบริการในระยะยาวอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ผู้
มีส่วนเกี่ยวข้องต่อการจัดการรายกรณียังคงต้องการนิยามการปฏิบัติการและมโนทัศน์ท่ีชัดเจน รูปแบบการ
ท างานของการจัดการรายกรณีมีขอบเขตกว้าง ๆ ใน 3 ระดับ ได้แก่ การให้บริการและ/หรือค าแนะน า การ
ตระหนักในระบบท่ีเกี่ยวข้องเพื่อการจัดสรรทรัพยากร และการเช่ือมประสานการท างานหรือการสนับสนุน
เครือข่ายการให้บริการ 

ผู้จัดการรายกรณี (Case Manager) หมายถึง ผู้เช่ียวชาญด้านการดูแลในสาขาใดสาขาหนึ่ง 
อาจเป็นผู้เช่ียวชาญด้านการดูแลทางสุขภาพ หรือผู้เช่ียวชาญด้านการดูแลทางสังคม ท่ีได้รับการฝึกอบรมให้มี
การรับผิดชอบด้านการประสานงานการดูแลผู้รับบริการตามความต้องการท่ีผู้รับบริการจ าเป็นต้องได้รับ และ
ได้รับการฝึกอบรมในงานอื่น ๆ อาทิ การให้ความรู้ผู้รับบริการ/ครอบครัว การประเมิน การประชุมเพื่อการ
บริหารจัดการรายกรณี การสนับสนุนบริการ การตรวจสอบและการจัดการดูแลและผลลัพธ์การดูแล [54] 

 
การมีส่วนร่วมกับผู้รับบริการหรือการให้บริการ (Client/Service Partner) 

ผู้รับบริการ (Client) คือบุคคลหรือครอบครัวท่ีรับบริการการจัดการรายกรณี อาจเรียกว่า 
คนไข้ หรือลูกค้า หรือผู้ใช้บริการ หรือผู้พักอาศัย หรือผู้รับสิทธิประโยชน์ หรือสมาชิก โดยส่วนใหญ่แล้ว ก่อน
การให้บริการ ผู้รับบริการจะต้องลงนามในแบบฟอร์มการรับบริการการจัดการรายกรณีเพื่อให้ผู้รับบริการ
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ทราบขอบเขตหรือรายละเอียดในการจัดการรายกรณีของตน รวมไปถึงทราบสิทธิของตนในการเข้ารับและ
ปฏิเสธบริการ การจัดการรายกรณีมีจุดมุ่งหมายในการให้บริการเพื่อผลลัพธ์ต่าง  ๆ ท้ังนี้ผู้รับบริการและ
ผู้จัดการรายกรณีจะต้องมีข้อตกลงร่วมกันหรือเห็นพ้องกันในการมุ่งหวังถึงเป้าหมายดังกล่าว การจัดการราย
กรณีมุ่งเน้นท่ีตัวผู้รับบริการให้สามารถเข้าถึงบริการท่ีจ าเป็นเพื่อตอบสนองความต้องการท่ีมีความจ าเพาะต่อ
ตัวบุคคล (รายกรณี) ซึ่งมาจากแนวคิดว่าผู้รับบริการ (บุคคล) มีความแตกต่างแยกจากบุคคลอื่น ๆ และมี
มุมมองต่อชีวิตของตน ประสบการณ์ รวมถึงเงื่อนไขอื่น ๆ ท่ีแตกต่างจากบุคคลอื่น การจัดการรายกรณีจึง
มุ่งเน้นท่ีตัวผู้รับบริการเพื่อให้ผู้จัดการรายกรณีสามารถวางแผนการช่วยเหลือผู้รับบริการได้อย่างเหมาะสม 

แนวคิดด้านการจัดการรายกรณี 

ผู้จัดการรายกรณีท่ัวโลกมีการปรับการปฏิบัติงานด้านการจัดการรายกรณีอย่างสม่ าเสมอเพื่อให้
การบริการสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องท่ีเปล่ียนไปตามพลวัตรเพื่อให้การจัดการรายกรณี
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดตามสภาพความเป็นจริง ทิศทางแนวคิดของการจัดการรายกรณีจาก

อดีตสู่การเปล่ียนผ่านในปัจจุบันจากระบบการดูแลสู่การดูแลอย่างเป็นระบบ (Care system → System of 
Care) โดยมีลักษณะการเปล่ียนผ่านมาสู่การดูแลอย่างเป็นระบบใน 15 ประเด็น[54] ดังนี้ 

1. การบริการแยกส่วน สู่ การประสานงานเพื่อการให้บริการ  

 (Fragmented Services → Coordinated Service Delivery) 

2. รูปแบบบริการ/แหล่งงบประมาณแบบแยกส่วน สู่ ทีมสหวิชาชีพ/รวมทรัพยากร 

(Categorical Programs/Funding → Multidisciplinary Team/Blended Resources) 

3. การบริการท่ีมีอยู่อย่างจ ากัด สู่ การบริการครบวงจร 

(Limited Service Availability → Comprehensive Services) 

4. แนวคิดการมุ่งเน้นท่ีปัญหา สู่ การมุ่งเน้นท่ีการบริการท่ีตอบสนองได้ท่ีมีอยู่ 

(Crisis-Oriented Approach → Focus on Available Care Responsive Services) 

5. การน าคนออกจากบ้าน สู่ การให้คนอยู่บ้านมากเท่าท่ีจะเป็นไปได้ 

(People Out-of-Home → People Within Home as Long as Possible) 

6. การดูแลผู้รับบริการ สู่ การดูแลภายในชุมชน 

(Client Care → Community-Based Care) 

7. การสร้างการพึ่งพา สู่ การให้บุคคลสามารถช่วยเหลือตนเองได้และมีส่วนร่วม 

(Creation of “Dependency” → Creation of “Self-Help” And Active Participation) 

8. การมุ่งเน้นท่ีผู้รับบริการเท่านั้น สู่ การมุ่งเน้นท่ีผู้รับบริการและการสนับสนุน 

(Client-Only Focus → Client and Supports as Focus) 
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9. การประเมินความต้องการและความขาดแคลน สู่ เน้นการประเมินจุดแข็ง 

(Needs/Deficits Assessment → Strengths-Based Assessments) 

10. ครอบครัวถูกมองว่าเป็นปัญหา สู่ การมองครอบครัวเป็นส่วนร่วมและการบริการบ าบัด 

(Families as “Problems” → Families As “Partners” and Therapeutic Services) 

11. การมองข้ามวัฒนธรรม สู่ การมองศักยภาพของวัฒนธรรม 

(Cultural Blindness → Cultural Competence) 

12. ความเป็นมืออาชีพสูง สู่ การผสานกันของความเป็นทางการ ความไม่เป็นทางการ และการ
สนับสนุนโดยธรรมชาติ 

(Highly Professionalized → Formal, Informal, and Natural Support Coordination) 

13. ผู้รับบริการต้องเหมาะสมกับการบริการ สู่ แนวคิดความเป็นบุคคลเพื่อให้สามารถเข้าถึง 
 สิทธิ์การในการบริการ 

(Client Must “Fit” With Services → Individualized Approach for Eligible Services) 

14. ความรับผิดชอบท่ีมุ่งเน้นข้อมูลน าเข้า สู่ ความรับผิดชอบทีมุ่งเน้นผลลัพธ์และผลท่ีได้  

(Input-Focused Accountability → Outcome/Results-Oriented Accountability) 

15. ผู้รับบริการท่ีมีปัญหา สู่ ผู้รับบริการท่ีเป็นส่วนร่วมต่อการแก้ไขปัญหา 

 (Clients with Problems → Clients as Partners in Solving Problems) 
 
แม้ว่าการจัดการรายกรณีจะมีความเฉพาะขึ้นอยู่กับบริบทของผู้ให้บริการและผู้รับบริการ แต่การ

จัดการรายกรณีมักมีลักษณะรูปแบบท่ีสามารถจัดกลุ่มโดยกว้างได้ 3 ลักษณะ ได้แก่  

1. การจัดการรายกรณีแบบมาตรฐาน (เพื่อการประสานงานและการบริการ)  
2. การจัดการรายกรณีแบบเน้นการฟื้นฟูในชุมชน และ  
3. การดูแลแบบครบวงจรอย่างเข้มข้น ลักษณะท่ีแตกต่างกันดังกล่าวถูกจัดกลุ่มไว้เพื่อให้การ

จัดการรายกรณีสามารถปรับตัวให้เหมาะสมกับบริบทพื้นท่ีต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสมอย่างคร่าว ๆ[55] 

เมื่อพิจารณาการจัดการรายกรณีจากระดับของระดับของมุมมอง เพื่อให้มองเห็นภาพการท างาน
ท่ีประสานสอดคล้องกัน คือ มีท้ังรูปแบบการปฏิบัติงานในระดับบุคคล การจัดท าแผนกระบวนการในระบบ 
และการปฏิบัติการระดับชุมชนประสานกัน ดังนั้นจึงสามารถแยกระดับการบริการจัดการรายกรณีโดย
พิจารณาจากมุมมองในการปฏิบัติงานท้ังในระดับจุลภาค ระดับกลาง และระดับมหภาค จึงท าให้ขอบเขตงาน
ของผู้จัดการรายกรณีมีความเกี่ยวข้องกับท้ัง 3 ระดับเช่นกัน ดังนี้ 

1. ขอบเขตงานของผู้จัดการรายกรณีในระดับจุลภาค เป็นขอบเขตงานท่ีผู้จัดการรายกรณีท างาน
ในระดับบุคคล หรืออาจเรียกว่า Case worker ผู้จัดการรายกรณีจึงจ าเป็นต้องมีความรู้และตระหนักถึง
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องค์ประกอบความมีคุณภาคชีวิตท่ีดีในระดับบุคคลตามแนวคิด Biopsychosocial determinant/status เพื่อ
ความเข้าใจอย่างครอบคลุม รวมไปถึงความสามารถในการประเมินสถานการณ์/สภาวะของบุคคลและ
ส่ิงแวดล้อม  

2. ขอบเขตงานของผู้จัดการรายกรณีในระดับกลาง เป็นขอบเขตงานท่ีเกี่ยวข้องกับการ
ประสานงานและบริหารจัดการ รวมไปถึงการพัฒนากลไกการบริการจากความรู้ใหม่ การประสานงานท้ังภาค
ส่วนสุขภาพ การศึกษา กฎหมาย การปกครองส่วนกลาง การปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อให้
เกิดเครือข่ายการให้บริการและทรัพยากรด้านต่าง ๆ และสามารถแทรกแซงสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม 

3. ขอบเขตงานของผู้จัดการรายกรณีในระดับมหภาค เป็นขอบเขตงานท่ีผู้จัดการรายกรณีเป็น
เสมือนตัวแทนสะท้อนความต้องการของประชากรท่ีมีความต้องการอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงในระดับนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ/มาตรการต่าง ๆ นอกจากนี้ยังเป็นกลไกท่ีช่วยสร้างความ
เข้มแข็งในเครือข่ายต่าง ๆ ระดับประเทศ 

โดยท่ัวไปการจัดการรายกรณีเป็นลักษณะงานท่ีมักเป็นการปฏิบัติงานในชุมชนและอาศัยการ
ท างานเป็นกลุ่มสหวิชาชีพเพื่อการบริการอย่างต่อเนื่องและครบวงจร ท้ังนี้ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดการรายกรณี
จ าเป็นต้องมีความรู้และมีความเข้าใจในลักษณะความจ าเพาะและลักษณะร่วมของพื้นท่ีปฏิบัติงานของตนและ
ภายในกลุ่ม อาทิ ลักษณะภูมิประเทศ คุณลักษณะของทีมสหวิชาชีพท่ีเข้าร่วมการปฏิบัติงาน รูปแบบการ
ด ารงชีวิตของประชากรในพื้นท่ีชุมชน ทรัพยากรทางกายภาพ ทรัพยากรด้านนามธรรม รวมไปถึงเข้าใจความ
เป็นพลวัต (Dynamic) ของสถานการณ์ เป็นต้น [56] 

 
ระบบและกระบวนการจัดการรายกรณี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภาพ 4.6 โมเดลของ Reid แสดงกระบวนการขั้นตอนจัดการรายกรณีแบบให้งานเป็นศูนย์กลาง 

ท่ีมา: Holosko [54], Garvin, Reid [57] 
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William J. Reid และคณะได้พัฒนาโมเดลเพื่อกระบวนการขั้นตอนจัดการรายกรณีแบบให้งาน
เป็นศูนย์กลางเพื่อการจัดการรายกรณีในขอบข่ายงานด้านสังคมสงเคราะห์ต้ังแต่ปี 1975 และโมเดลดังกล่าวได้
ถูกน ามาใช้อย่างแพร่หลายท่ัวโลกและยังถูกน ามาประยุกต์ใช้อย่างต่อเนื่องในปัจจุบัน[54, 57, 58] ดังแสดงในภาพ
ท่ี 4.6 ซึ่งเป็นโมเดลขั้นตอนการจัดการรายกรณีโดยแบ่งขั้นตอนออกเป็น 8 กระบวนการ ซึ่งโมเดลดังกล่าว
ไม่ใช่โมเดลเส้นตรงตามข้ันตอนอย่างเคร่งครัด ดังจะเห็นได้จากในขั้นตอนท่ี 5 ไปถึงขั้นตอนท่ี 7 การประเมิน
ซ้ าเกิดขึ้นได้เพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นในการปฏิบัติงานของผู้จัดการรายกรณี หากบริบทต่าง ๆ ของผู้รับบริการ
และ/หรือระบบมีการเปล่ียนแปลงซึ่งส่งผลให้การดูแลเกิดการเปล่ียนแปลงตามมาเพื่อตอบสนองต่อปัญหาได้
อย่างเหมาะสมท่ีสุด 

ในทางปฏิบัติ กระบวนการจัดการรายกรณีโดยเฉพาะในเด็กและเยาวชนท่ีเผชิญปัญหาซ้ าซ้อน
และ/หรือซับซ้อน อาจถูกแบ่งแยกแตกต่างไปจากโมเดลของ Reid โดยอาจมีการยุบรวม หรือแบ่งแยก
กระบวนการอื่น ๆ ให้มีความกระชับยิ่งขึ้นเพื่อให้ง่ายต่อการท างานของผู้จัดการรายกรณี ดังเช่นตัวอย่างในรัฐ
นิวเซาท์เวลล์ ประเทศออสเตรเลีย ภาครัฐได้มีการแนะน าขั้นตอนกระบวนการเพื่อการจัดการรายกรณีโดยแบ่ง
ขั้นตอนออกเป็น 5 กระบวนการ [59] ได้แก ่

1. การประเมิน เป็นกระบวนการท่ีมีความเป็นพลวัตร ซึ่งเป็นกระบวนการท่ีผู้จัดการรายกรณี
สามารถเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องเพื่อระบุการให้บริการสนับสนุนท่ีเหมาะสม การประเมินควร
เป็นกระบวนการท่ีช่วยให้ผู้จัดการรายกรณีสามารถตัดสินใจในด้านความเส่ียง จุดแข็ง และความต้องการของ
เด็กและ/หรือเยาวชนและครอบครัว ผลจากกระบวนการประเมินควรสามารถบวกพัฒนาการของการวางแผน
รายกรณีได้ โดยผลจากการประเมินควรท าให้ผู้จัดการรายกรณีทราบถึง ข้อมูลสถานการณ์ของเด็กและ
ครอบครัว การแบ่งปันข้อมูลกับหน่วยที่เกี่ยวข้องเพื่อความปลอดภัย คุณภาพชีวิต และสวัสดิภาพของเด็กหรือ
เยาวชนโดยค านึงถึงช้ันความลับและหน่วยท่ีสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ การประเมินจะต้องสามารถระบุถึง
หน่วยงานและบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องต่อการช่วยเหลือ และการประเมินจะต้องท าให้ผู้จัดการรายกรณีทราบถึงจุด
แข็งของเด็กและครอบครัวในการมีส่วนช่วยให้การช่วยเหลือเกิดขึ้นได้อย่างดีท่ีสุด 

2. การวางแผนรายกรณี การวางแผนเป็นกระบวนการส าคัญต่อการจัดการรายกรณีและช่วยให้
เกิดแนวทางการช่วยเหลือเด็กและครอบครัวอย่างมีประสิทธิภาพ การวางแผนเป็นการค านึงถึงกระบวนการ
ช่วยเหลือและบริการท่ีเกี่ยวข้องท่ีสามารถช่วยให้เด็กและครอบครัวแก้ปัญหาของตนได้ โดยการวางแผน
จ าเป็นต้องรวบรวมผู้เกี่ยวข้องท้ังหมดเข้ามาอยู่ในการวางแผนรายกรณี เพื่อให้สามารถตอบสนองความ
ต้องการทางกายภาพ อารมณ์ การศึกษา สังคม และวัฒนธรรมของเด็ก/เยาวชนและครอบครัว ในกระบวนการ
วางแผนควรมีการจัดท าเอกสารซึ่งระบุถึงเป้าหมายของแผนต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องในการวางแผนรายกรณี 
เป้าหมายและรายการปฏิบัติงานควรค านึงถึงบริบทความเป็นจริงและสามารถบรรลุเป้าประสงค์ได้จริง 
นอกจากนี้เอกสารดังกล่าวควรระบุถึงช่วงเวลาเริ่มและส้ินสุดการปฏิบัติ รายการปฏิบัติ บุคคลและหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องรวมไปถึงบทบาทในแต่ละแผน และข้อมูลสนับสนุน โดยใช้ภาษาท่ีเข้าใจง่าย ไม่มีศัพท์เฉพาะทาง
วิชาชีพมากเกินไป นอกจากนี้ผู้จัดการรายกรณีควรจัดท าชุดเอกสารตามจ านวนหน่วยและบุคคลท่ีเกี่ยวข้อง
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อย่างเพียงพอเพื่อให้ได้รับเอกสารการวางแผนรายกรณีอย่างครบถ้วน  โดยอาจแยกหัวข้อประเด็นในการ
วางแผนรายกรณี ดังนี้ 

• วัน เวลา สถานท่ี ในการประชุม และผู้เข้าร่วมประชุมท่ีเกี่ยวข้อง 

• จุดแข็งของเด็ก/เยาวชน และครอบครัว และการสนับสนุน 

• เป้าหมาย รายการปฏิบัติงาน และระยะเวลา ท่ีได้รับการเห็นพ้อง 

• บทบาทและหน้าท่ีความรับผิดชอบ 

• ความก้าวหน้าของเป้าหมาย 

• การเปล่ียนแปลงเป้าหมาย รายการปฏิบัติงาน และระยะเวลา 

• วันท่ีตรวจสอบ 

• การติดต่อประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องภายในและภายนอก 

3. การลงมือปฏิบัติงาน เป็นกระบวนการท่ีน าเอาแผนการจัดการรายกรณีมาสู่การกระท าและ
ให้บริการรายกรณี การลงมือปฏิบัติงานอาจเป็นในรูปแบบของการให้บริการโดยตรงหรือการส่งต่อเพื่อให้เด็ก
เข้ารับบริการจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนมีความจ าเป็นต้องเข้าในใจบทบาทและ
หน้าท่ีความรับผิดชอบของตนในการลงมือปฏิบัติงาน ในกรณีท่ีเป็นเด็ก/เยาวชนท่ีมีความต้องการซ้ าซ้อน/
ซับซ้อน การลงมือปฏิบัติงานอาจต้องอาศัยการร่วมมือกันในหลายภาคส่วนจากผู้จัดการรายกรณีซึ่งเป็น
ตัวแทนในการจัดหาบริการท่ีเหมาะสมต่อความต้องการ ซึ่งการประสานงานควรมีความชัดเจนและครอบคลุม 
มีการใช้การส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ หากมีการเปล่ียนแปลงเกิดขึ้นควรมีการบันทึกเพื่อให้เกิดกระบวนการท่ี
น ามาซึ่งความเห็นพ้องของเด็ก ครอบครัว หน่วยงานในการเปล่ียนแปลงใด ๆ ในกรณีท่ีมีข้อกังวลใด ๆเกิดขึ้น
ควรได้รับการตอบสนองอย่างรวดเร็วและร่วมกันแก้ปัญหา 

4. การตรวจสอบ เป็นกระบวนการสะท้อนความก้าวหน้าจากกระบวนการลงมือปฏิบัติงานเพื่อ
การปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพและการด าเนินการอย่างต่อเนื่องท่ีดี การจัดการรายกรณีท่ีประสบผลส าเร็จ
ต้องอาศัยความต่อเนื่องของการตรวจสอบเพื่อให้สามารถมั่นใจได้ว่าการวางแผนรายกรณีจะได้รับการพัฒนา
อย่างปลอดภัย เกิดสวัสดิภาพท่ีดี และมีคุณภาพชีวิตท่ีดี ของเด็กและเยาวชน นอกจากนี้การได้รับผลสะท้อน
จากเด็ก/เยาวชน ครอบครัว และเจ้าหน้าท่ีเป็นส่ิงส าคัญยิ่งต่อกระบวนการการตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจใน
ประเด็นต่อไปนี้ได้ว่า 

• บริการต่าง ๆ ถูกเสนอและมอบให้อย่างเหมาะสมตามการวางแผนรายกรณี 

• ความต้องการได้รับการเปล่ียนแปลง 

• อุปสรรคต่อการลงมือปฏิบัติมีจ านวนมากและได้รับการพิจารณา 

• การเปล่ียนแปลงเกิดขึ้นในทางท่ีจ าเป็น 

• การมีส่วนร่วมของครอบครัวมีอยู่อย่างต่อเนื่อง 
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5. การส่งต่อและปิดในแต่ละรายกรณี  

• การส่งต่อในแต่ละรายกรณีนั้นเกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงภายในองค์กรท่ีส่งผลต่อการ
จัดการรายกรณี หากเกิดกรณีดังกล่าวขึ้น กระบวนการดังต่อไปนี้จะท าให้การส่งต่อ
ราบรื่นท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได้ 

• ก่อนการส่งต่อในแต่ละรายกรณี ควรมีการจัดประชุมกับองค์กรท่ีจะรับในแต่ละรายกรณี
ต่อ 

• การบันทึกในแต่ละรายกรณีควรมีการปรับปรุงข้อมูลในทันสถานการณ์อยู่เสมอเพื่อให้การ
ส่งต่อในแต่ละรายกรณีทันต่อข้อมูล 

• เด็ก/เยาวชนและครอบครัวควรมีส่วนร่วมซึ่งนับเป็นพื้นฐานในการตัดสินใจหลักในการ
จัดการรายกรณี 

• การติดตามในแต่ละรายกรณีควรเกิดขึ้นเพื่อให้ทราบผลกระทบของการส่งต่อในแต่ละราย
กรณี 

• การปิดบริการจัดการรายกรณี การตัดสินใจเพื่อการปิดบริการจัดการรายกรณีควรเป็น
หนึ่งในองค์ประกอบท่ีต้องจัดไว้ ในการวางแผนการจัดการรายกรณี ซึ่งต้องเป็น
องค์ประกอบท่ีต้องพิจารณาอย่างระมัดระวัง โดยมีประเด็นท่ีเป็นแนวทางโดยคร่าวได้ 
ดังนี้ 

• ตรวจสอบการให้และได้รับบริการและให้ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ 

• ร่วมพิจารณารายกรณีร่วมกับเพื่อนร่วมงาน ท่ีปรึกษา และองค์กรร่วม 

• พูดคุยกับเด็ก/เยาวชนและครอบครัวในการตัดสินใจเพื่อให้มั่นใจว่าเกิดความเข้าใจท่ี
ตรงกันกับส่ิงท่ีจะเกิดขึ้นหลังปิดในแต่ละรายกรณี 

• ตรวจสอบนโยบายขององค์กรและกระบวนการท่ีเกี่ยวข้องเพื่อให้มั่นใจได้ว่ากระบวนการ
ทุกอย่างเรียบร้อย ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลการบันทึก  

รายงานความก้าวหน้า และประเด็นต่าง ๆ ได้รับการตอบสนอง 
 

การวิจัย (Research)[60] 

การวิจัยเป็นองค์ประกอบส าคัญต่อการจัดการรายกรณี เนื่องจากองค์ความรู้ด้านการจัดการราย
กรณีจะช่วยให้การจัดการรายกรณีในทางปฏิบัติสามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ งานวิจัยการจัดการ
รายกรณีเป็นองค์ความรู้ท่ีอาศัยประสบการณ์จากการปฏิบัติจริงในพื้นท่ีโดยมีรูปแบบของระบบ ทรัพยากร ผู้
ให้บริการ และผู้รับรับบริการท่ีมีลักษณะความต้องการท่ีหลากหลาย ดังนั้นการวิจัยด้านการจัดการรายกรณีจึง
ควรมีการศึกษาอย่างสม่ าเสมอควบคู่กับบริบทต่าง ๆ ท่ีมีการเปล่ียนแปลงตามกาลเวลา ท่ีผ่านมาจากงานวิจัย
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ดังกล่าวได้สังเคราะห์องค์ความรู้ด้านการจัดการรายกรณีท่ีมีประสิทธิภาพโดยแบ่งเป็นประสิทธิภาพเชิง
โครงสร้างและประสิทธิภาพเชิงการบริการ ดังนี้ 

1. ผลจากการวิจัยสู่องค์ความรู้ด้านประสิทธิภาพด้านการจัดการรายกรณีเชิงโครงสร้าง 

• โครงสร้างทีม เพื่อการวางแผนรายกรณี แก้ปัญหา แบ่งปันองค์ความรู้ด้านทรัพยากรเพื่อ
สนับสนุนสมาชิกในทีม 

• หัวหน้าทีม ควรเป็นบุคคลท่ีมีประสบการณ์ ได้รับการฝึกอบรมอย่างมืออาชีพในด้านท่ีต้อง
ให้บริการ เช่น งานสังคมสงเคราะห์ งานสุขภาพจิต เป็นต้น 

• ผู้จัดการรายกรณีสามารถเป็นบุคคลเทียบเท่ามืออาชีพ (Paraprofessional) อาทิ บุคคล
ท่ีส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี แต่ต้องสามารถเข้าถึงผู้เช่ียวชาญต่าง ๆ ได้ 

• ภาระงานด้านจ านวนกรณี สามารถยืดหยุ่นได้ตามระดับความรุนแรงของกรณีผู้รับบริการ 
สภาพภูมิประเทศ แต่ไม่ควรเกิน 20:1 โดยเฉล่ียแล้วภาระงานด้านจ านวนกรณีควรอยู่ท่ี
ประมาณ 12:1 ถึง 15:1 

• ความพยายามของผู้ให้บริการควรมุ่งเน้นการเอื้อประโยชน์ให้เกิดความต่อเนื่องระหว่าง
ผู้รับบริการและผู้จัดการรายกรณี 

• ความสัมพันธ์ ผู้จัดการรายกรณีและผู้รับบริการควรมีสัมพันธภาพท่ีดีต่อกัน 

• หน่วยสนับสนุน ท้ังในช่วงก่อนการให้บริการ ระหว่างบริการ และทางเทคนิค ควรมีพร้อม
ให้ผู้จัดการรายกรณีสามารถเข้าขอความช่วยเหลือดังกล่าวได้ตลอดเวลา 

• ช่วงเวลาการจัดการรายกรณี การปิดบริการจัดการรายกรณีและการต่ออายุในแต่ละราย
กรณีควรมีความยืดหยุ่นโดยค านึงถึงความเหมาะสม 

2. ผลจากการวิจัยสู่องค์ความรู้ด้านประสิทธิภาพด้านการจัดการรายกรณีเชิงการบริการ 

• การติดต่องานด้านการจัดการรายกรณี ควรมีสถานท่ีเฉพาะเป็นฐานท่ีต้ัง 

• ความถ่ีในการติดต่องานด้านการจัดการรายกรณี มีความหลากหลายในจ านวนครั้งแต่โดย
เฉล่ียแล้วควรประมาณ 6 ครั้ง ต่อเดือน 

• ผู้จัดการรายกรณีควรมีทักษะในการช่วยเหลือท่ีเพียงพอเท่าท่ีจะเป็นไปได้ อาทิ การ
อธิบายความคิดรวบยอดมโนทัศน์ด้านการช่วยเหลือ การจัดหาแหล่งทรัพยากร ทักษะ
ฝึกอบรมต่าง ๆ การให้ค าแนะน า 

• การส่งต่อบริการไปยังผู้จัดการรายกรณีอีกระบบเป็นส่ิงท่ีท าให้ผู้รับบริการสับสนและขาด
ความต่อเนื่องในการรับบริการ 

• การใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่แล้วในชุมชนเป็นส่ิงท่ีควรสนับสนุน 
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• ผู้จัดการรายกรณีควรเป็นบุคคลท่ีมีความรับผิดชอบ และควรมีอ านาจในการจัดการราย
กรณีแม้ในสถาการณ์ท่ีจ าเป็นต้องส่งต่อช่ัวคราว 

• ผู้รับบริการ(ท่ีมีสติสัมปชัญญะครบถ้วน) ควรมีอ านาจเทียบเท่าหรือมากกว่าผู้จัดการราย
กรณีในการตัดสินใจท่ีเกี่ยวข้องกับชีวิตของตน 
 

4.3.4.2 บทเรียนจากต่างประเทศ 

ก. กระบวนการท้างานด้านการจัดการรายกรณีในบริบทประเทศออสเตรเลีย 

การจัดการรายกรณีได้รับการยกย่องในประเทศออสเตรเลียว่าเป็นระบบท่ีช่วยให้เกิดบริการท่ี
ครบวงจร และยังมอบแนวการท างานเพื่อตอบสนองปัญหาและตรวจสอบความก้าวหน้าได้ ดังนั้นการจัดการ
รายกรณีจึงส าคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเจ้าหน้าท่ีจากมากกว่า 1 หน่วยงานต้องมาท างานร่วมกัน [61] การ
จัดการรายกรณีของประเทศออสเตรเลียโดยท่ัวไปใช้รูปแบบเดียวกับระบบการคุ้มครองเด็กท่ีได้เสนอไว้ภาพ 
4.1  

ประเทศออสเตรเลียมีกระบวนการคุ้มครองเด็กตามระดับความรุนแรงของปัญหาซึ่งจะผ่านการ
คัดกรองตามกระบวนการเพื่อให้สามารถช่วยเหลือเด็ก/เยาวชนได้ตามความเหมาะสม โดยแบ่งระดับการให้
ความช่วยเหลือออกเป็น 3 ระดับตามความรุนแรง ได้แก่ การบริการปกป้องเด็กถ้วนหน้า บริการสนับสนุนทุติย
ภูมิ และบริการสนับสนุนครอบครัวอย่างละเอียด 

ส าหรับการบริการปกป้องเด็กถ้วนหน้าและบริการสนับสนุนทุติยภูมิ เป็นกระบวนการให้ความ
ช่วยเหลือเด็ก/เยาวชนท่ีมีรูปแบบขั้นตอนท่ีชัดเจนตามแนวทางท่ีได้ระบุไว้ ผู้ให้บริการไม่จ าเป็นต้องออกแบบ
การช่วยเหลือพิเศษเพิ่มเติมนอกเหนือจากท่ีรัฐได้มีข้อปฏิบัติส าหรับผู้ให้บริการ 

ในกรณีของบริการสนับสนุนครอบครัวอย่างละเอียด เป็นลักษณะการให้บริการท่ีต้องอาศัย
กระบวนการจัดการรายกรณี เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของเด็กได้อย่างเหมาะสมตามบริบทท่ี
เด็กเผชิญได้มากท่ีสุด  

หน่วยคุ้มครองเด็กมีอ านาจในการมอบบริการแก่เด็กด้อยโอกาสในรูปแบบต่าง  ๆ อาทิ การ
จัดการรายกรณี การส่งต่อและสนับสนุนบริการ การพิสูจน์กรณีเด็กอาจถูกรังแก/ทอดท้ิง หน่วยรับค าส่ังจาก
ศาลในการคุ้มครองเด็กและให้เด็กเข้าสู่กระบวนการดูแลนอกบ้าน 

จากภาพ 4.1 บริการสนับสนุนครอบครัวอย่างละเอียดเป็นขอบเขตของกระบวนการจัดการราย
กรณี โดยครอบครัวจะได้รับบริการต่าง  ๆ  อาทิ การให้ค าแนะน า การศึกษา และการสนับสนุน จากหน่วย
คุ้มครองเด็กและผู้จัดการรายกรณี บริการต่าง  ๆ  ท่ีมีถูกจัดขึ้นเพื่อป้องกันการแยกจากระหว่างเด็กและ
ครอบครัวและให้เด็กสามารถกลับสู่การดูแลของครอบครัวอย่างมีสุขภาวะท้ังทางกายและทางใจตาม
สถานการณ์ท่ีจะเป็นไปได้ ท้ังนี้ หากประเมินความปลอดภัยของเด็กแล้วเจ้าหน้าท่ีมีข้อกังวลว่าเด็กอาจเกิด
ความไม่ปลอดภัยนักสังคมสงเคราะห์จะท างานเป็นผู้จัดการรายกรณีเพื่อตรวจสอบรายการการกระท าผิดต่อ
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เด็กโดยข้อมูลอาจได้จากการสัมภาษณ์ การตรวจประวัติ และการเยี่ยมบ้าน หากเข้าสู่กระบวนการท่ีศาลออก
ค าส่ังด้านการปกป้องเด็ก หน้าท่ีความรับผิดชอบต่อเด็กซึ่งเดิมเป็นของผู้ปกครองจะถูกให้ตกไปอยู่ท่ีหน่วย
คุ้มครองเด็กตามกฎหมาย หากผู้จัดการรายกรณีเห็นว่าเด็กควรเข้าสู่ระบบการดูแลนอกบ้านหรืออื่น  ๆ 
ผู้จัดการรายกรณีจะเป็นผู้จัดหา ประสานงาน และหาข้อตกลงใจท่ีเด็กมีความเห็นพ้องมากท่ีสุด[45, 62] 

 
หลักการท้างานด้านการจัดการรายกรณีที่ดีในบริบทประเทศออสเตรเลีย 

ประเทศออสเตรเลียต้ังข้อพิจารณาเกี่ยวกับการจัดการรายกรณีท่ีเกี่ยวข้องกับเด็ก/เยาวชนอย่าง
มีประสิทธิภาพ โดยมีรายละเอียดท่ีอ้างอิงจากหลักการดังต่อไปนี้ [63] 

1. ส่ิงส าคัญอย่างยิ่งท่ีจ าเป็นต้องตระหนักเกี่ยวกับการท างานเพื่อเด็กและเยาวชนในประเทศ
ออสเตรเลียได้แก่ ความปลอดภัย สวัสดิการ และสุขภาวะ อย่างไรก็ตาม ลักษณะการบริการต่อผู้ปกครองหรือ
ผู้ดูแลก็นับเป็นปัจจัยคุ้มครองส าคัญแก่เด็กและเยาวชนเช่นเดียวกัน 

2. ควรมีการตระหนักว่าผลลัพธ์ทางบวกมักจะเกิดขึ้นกับการจัดการรายกรณีท่ีสนับสนุนให้เด็ก/
เยาวชนและครอบครอบมีส่วนร่วม เพื่อเป็นการเสริมความแน่ใจว่าการมีส่วนร่วมนั้น  ๆ จะมีความหมาย 
เหมาะสมกับวัยและวัฒนธรรม 

3. การท่ีเด็ก/เยาวชนและครอบครัวสามารถระบุความต้องการของตนได้ถือเป็นหลักการส าคัญ
และการจัดการรายกรณีจ าเป็นต้องสนับสนุนในหลักการนี้ 

4. การจัดการรายกรณีต้องการการออกแบบและลงมือปฏิบัติอย่างเหมาะสมกับวัฒนธรรม 
เนื่องจากในบริบทประเทศออสเตรเลียจ าเป็นต้องค านึงถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมและภาษาของ
ชาวอะบอริจิน ผู้จัดการรายกรณีจ าเป็นต้องเข้าถึงความเข้าใจของครอบครัว ชุมชน และองค์กร รวมไปถึงการ
ค านึงถึงประเด็นด้านการเข้าถึงบริการและความเสมอภาค 

5. การท างานโดยอาศัยความร่วมมือและการประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อให้มั่นใจได้
ว่าความต้องการจะได้รับการระบุหรือค้นพบและตอบสนองในหนทางท่ีมีประสิทธิภาพ และควรจะหลีกเล่ียง
การให้ผู้รับบริการต้อง “เล่าซ้ า” เรื่องราวของตน หรือมีความคิดด้านลบเกี่ยวกับตนเองจากระบบบริการต่าง ๆ
ท่ีตนจะได้รับ หรือต้องได้รับการประเมินจ านวนมากเกินไป การประสานงานควรลดช่องว่างดังกล่าว หลีกเล่ียง
การบริการซ้ าซ้อน และสนับสนุนการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 

6. เป้าหมายและกลยุทธ์ต่าง ๆ ควรได้รับการบันทึกและตรวจสอบเพื่อให้ทราบถึงความก้าวหน้า
และการจัดด าเนินการเพื่อให้มั่นใจได้ว่าการด าเนินการขั้นต่อ ๆ ไปจะมีความเหมาะสม 

ระบบการจัดการรายกรณีในประเทศออสเตรเลียอาจมีความแตกต่างกัน เนื่องจากประเทศ
ออสเตรเลียมีรูปแบบการปกครองแบบหลายรัฐ ดังนั้นแต่ละรัฐมีกฎหมายท่ีบัญญัติขึ้นในแต่ละรัฐจึงมีความ
แตกต่างกัน ส่งผลให้ระเบียบปฏิบัติอาจมีความแตกต่างกันซึ่งในกรณีของระบบการจัดการรายกรณีท่ีแตกต่าง
กัน อาทิ ในกรณีของผู้ปกครองหน่วยท่ีสาม (Third-party parental) จะไม่ปรากฏในค าส่ังศาลยกเว้นรัฐ 
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South Australia, the Australian Capital Territory, และในเป็นบางกรณีของรัฐ New South Wales และ 
Queensland โดยมีรายละเอียด ดังนี้ [62] 

  

การจัดการรายกรณีในรัฐนิวเซาท์เวลส์และควีนส์แลนด์ 

ในบางกรณีของรัฐนิวเซาท์เวลส์ศาลอาจพิจารณาออกค าส่ังให้มีผู้ปกครองหน่วยท่ีสาม เมื่อเด็ก
อยู่ในกระบวนการจัดการรายกรณีหรือหน่วยคุ้มครองเด็กด าเนินงานให้บริการอยู่ ซึ่งหากเป็นกรณีดังกล่าวจะ
ถือว่าเด็กอยู่ภายใต้ระบบการดูแลนอกบ้าน 
 

การปฏิบัติงานเพื่อการจัดการรายกรณีในรัฐนิวเซาท์เวลส์ 

1. การสนับสนุนเด็ก เยาวชน และครอบครัว การจัดการรายกรณีเพื่อการสนับสนุนเด็ก เยาวชน 
และครอบครัวมีโครงสร้างการท างานกับกลุ่มเป้าหมาย 2 แบบ ได้แก่ กลุ่มเป้าหมายท่ีมีเด็กอายุต้ังแต่ 0-12 ปี 
และ กลุ่มเป้าหมายท่ีมีเด็กอายุต้ังแต่ 12-18 ปี การจัดการรายกรณีภายใต้โครงการนี้จะมีระยะเวลาโดยเฉล่ีย
ประมาณ 3 เดือน หากมีกรณีใด ๆ ท่ีต้องการขยายเวลา การวางแผนจัดการรายกรณีจะด าเนินหลังจากก าหนด 
3 เดือนไปแล้วและเป็นลักษณะของการจัดท ากรณีใหม่ 

2. โครงการอนาคตท่ีสดใสกว่า (Brighter Futures Program) เป็นโครงการท่ีด าเนินการโดย
องค์กรไม่แสวงหาผลก าไร ให้บริการแก่ครอบครัวท่ีมีเด็กอายุต่ ากว่า 9 ปี ท่ีต้องการการป้องกันการเข้าสู่
กระบวนการทางกฎหมาย(ระบบค าส่ังศาล) การจัดการรายกรณีภายใต้โครงการนี้มีการให้บริการ การเยี่ยม
บ้าน การดูแลเด็ก และโปรแกรมส าหรับผู้ปกครอง 

3. การจัดการรายกรณีส าหรับครอบครัวภายใต้โครงการส่วนขยาย Keep Them Safe  เป็น
โครงการน าร่องของรัฐเพื่อให้บริการการจัดการรายกรณีแก่ครอบครัวท่ีมีความถ่ีในการขอความช่วยเหลือจาก
รัฐมากในหลายหน่วยงานท้ังหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานท่ีไม่ใช่ภาครัฐ โดยมีเป้าหมายเพื่อลดความเส่ียงใน
การเกิดความรุนแรงแก่เด็กและเยาวชน การบริการภายใต้โครงการ Keep Them Safe มุ่งเน้นการให้บริการ
ท้ังครอบครัวท่ีมีผู้ดูแลเผชิญกับปัญหาทางสุขภาพจิต และ/หรือการใช้ยาหรือปัญหาการติดแอลกอฮอล์ โดย
การบริการจัดการรายกรณีมากกว่า 6 เดือน 

4. กฎหมายคุ้มครองว่าด้วยการจัดการรายกรณี  ในระบบกฎหมายคุ้มครอง การจัดการรายกรณี
เป็นกระบวนการท างานหนึ่งท่ีเกี่ยวข้องเพื่อให้มั่นใจได้ว่าเด็กและเยาวชนจะได้รับความปลอดภัยตลอดขั้นตอน
กระบวนการในระยะเวลาการพิจารณาทางกฎหมาย 

5. โครงการครอบครัวเข้มแข็ง เป็นการบริการภายในชุมชนโดยมุ่งเน้นครอบครัวท่ีมีความ
ต้องการซับซ้อน หน่วยงานท้ังของรัฐและมิใช่ของรัฐจะเป็นหน่วยให้บริการโดยมีแหล่งงบประมาณมาจากรัฐ 
โดยการจัดการรายกรณีในโครงการนี้จะมีองค์ประกอบส าคัญในการด าเนินงานคือการประชุมพิจารณาราย
กรณี เรียกว่า Interagency Case Discussion Meetings (ICDM) ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อผู้จัดการรายกรณีพิจารณา
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แล้วว่าเด็ก/เยาวชนมีความเส่ียงใดต่อความปลอดภัยเกิดขึ้นเพื่อให้เกิดการแบ่งปันข้อมูลจากองค์กรต่าง ๆ ท่ี
เกี่ยวข้องต่อการให้ความช่วยเหลือและมีโอกาสปรึกษาผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้าน 

6. การจัดการรายกรณีต่อระบบการดูแลนอกบ้าน ส าหรับเด็กและเยาวชนท่ีอยู่ภายใต้ระบบการ
ดูแลนอกบ้านในรัฐ New South Wales การจัดการรายกรณีอาจอยู่ภายใต้การบริการในชุมชนหรือองค์กรอื่น 
ๆ ท่ีรัฐอนุญาต ในกรณีของระบบการดูแลนอกบ้าน การส่งต่อบริการจัดการรายกรณีจากการบริการในชุมชน
ไปสู่องค์กรมิใช่รัฐท่ีตกลงบริการตามสัญญาได้จากเหตุการณ์ดังต่อไปนี้ 

• การให้บริการในชุมชนสมบูรณ์แล้วและการบริการในชุมชนนั้น ๆ ไม่ให้บริการท่ีเกี่ยวข้อง
กับกระบวนการศาลซึ่งเป็นกระบวนการต่อ ๆ ไปท่ีผู้รับบริการจะได้รับ 

• ศาลเด็กและเยาวชนได้ตัดสินให้มีการแบ่งการดูแลระหว่างผู้ปกครองหน่วยท่ีสามไปสู่
หน่วยอื่น ๆ ในพื้นท่ีท่ีได้พิจารณา 

• มีค าส่ังระยะยาว เช่น ค าส่ังการดูแล (Supervision Order) 

• การจัดการรายกรณีต่อระบบการดูแลนอกบ้านยังมีกรณีของการส่งต่อจากระบบการดูแล
นอกบ้านไปสู่หน่วยงานมิใช่ของรัฐ ซึ่งในกรณีดังกล่าว การจัดการรายกรณีจะมีบทบาท
ส าคัญในการส่งต่อ โดยอาศัยการประสานในหลายหน่วยงาน โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
▪ ระบุ และจัดสร้างแนวทางการส่ือสารอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการต่อ

หน่วยงานและภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 
▪ คงไว้ซึ่งองค์ความรู้ด้านองค์กรท้องถิ่น 
▪ ใช้การแลกเปล่ียนข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับความปลอดภัย สวัสดิการ และสุขภาวะของ

เด็ก/เยาวชน 
▪ ร้องขอการมีส่วนร่วมจากหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีจ าเป็น 
▪ ร่วมพิจารณาความเห็นพ้องต่อการร่วมงานท่ีเกิดประสิทธิภาพโดยรวมเอาเด็กและ

ครอบครัวมามีส่วนร่วมด้วย 
▪ แต่งต้ังผู้ท่ีจะเป็นผู้จัดการรายกรณีหรือองค์กรท่ีรับผิดชอบเพื่อการบริหารจัดการท่ี

มีประสิทธิภาพ 
▪ ในกรณีท่ีจ าเป็น ควรมีการแสดงถึงความร่วมมือท่ีเป็นลักษณะทางการผ่านนโยบาย 

ระเบียบปฏิบัติ หรือข้อตกลง 
▪ จัดสร้างกลไกท่ีมีสามารถแก้ปัญหาท่ีมีความแตกต่างกัน เช่น การสร้างโมเดลการ

แก้ปัญหาการประสานงานท่ีแตกต่างกันระหว่างองค์กรใด ๆ 

ในบางกรณีของรัฐ Queensland ผู้ปกครองหน่วยท่ีสามอาจให้บริการการจัดการรายกรณีด้วย 
ส าหรับกรณีท่ีเด็กต้องการการคุ้มครองระยะยาวจากบุคคลอื่น ๆ ซึ่งจะอยู่ภายใต้การบริการจัดการรายกรณี 
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ข. กระบวนการท้างานด้านการจัดการรายกรณีในบริบทประเทศแคนาดา 

ประเทศแคนาดาตระหนักถึงกรณีเด็กด้อยโอกาสท่ีมีความต้องการซับซ้อน/ซ้ าซ้อน (The 
Children and Youth with Complex Needs: CYCN) จึงได้จัดต้ังหน่วยบริการสนับสนุนเป็นการจัดการราย
กรณีเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการกลุ่มนี้ โดยรัฐได้จัดช่องทางการเข้าถึงบริการแบบจุดเดียวเป็น
ศูนย์รวมของการบริการจากหลายกระทรวง ในกรณี CYCN นี้ มีระเบียบบังคับในการวางแผนร่วมของ
หน่วยงานเพื่อการจัดบริการแก่เด็กและเยาวชนที่มีความต้องการซับซ้อนซึ่งเป็นบริการนอกเหนือพิเศษเพื่อการ
สนับสนุนท่ีมีความจ าเพาะต่อรายกรณีรวมถึงรองรับตามระดับความรุนแรงของแต่ละกรณี 
 

กลุ่มเป้าหมายของการจัดการรายกรณีกรณีเด็กด้อยโอกาสที่มีความต้องการซับซ้อน/ซ ้าซ้อน
ในประเทศแคนาดา  

การจัดการรายกรณีในประเทศแคนาดามุ่งเน้นผู้ท่ีนับเป็นกลุ่ม CYCN ต้องการบริการนอกเหนือ
พิเศษจากหลายกระทรวง/หน่วยงาน ประเทศแคนาดาได้ระบุถึงกลุ่มท่ีถูกจัดว่าเป็นกลุ่ม CYCN เช่น 

1. บุคคลท่ีมีความบกพร่องทางกายหลายรายการ 
2. บุคคลท่ีมีความซับซ้อนทางสุขภาพจิตและสุขภาพด้านอื่น ๆ และ/หรือมีความต้องการด้าน

ความช่วยเหลือทางพฤติกรรมข้ันรุนแรง 
3. บุคคลใด ๆ ท่ีได้ใช้ทรัพยากรท่ีมีท้ังหมดของรัฐอย่างจ ากัดในปัจจุบัน 
4. บุคคลใด ๆ ท่ีต้องการรับบริการในรูปแบบทรัพยากรบุคคลและทรัพยากรการเงินซึ่งกระทรวง

หนึ่ง ๆ มีข้อจ ากัด/อุปสรรคในการให้บริการตามความต้องการนั้น ๆ 

องค์กรที่มีบทบาทต่อการจัดการรายกรณีเด็กด้อยโอกาสที่มีความต้องการซับซ้อน/ซ ้าซ้อนใน
ประเทศแคนาดา 

การจัดการรายกรณีในประเทศแคนาดาจะเป็นกระบวนการผ่านการท างานในระดับท้องถิ่นซึ่ง
ทีม/หน่วยงานในท้องถิ่นจะท าหน้าท่ีเป็นจุดรับเข้าผู้รับบริการ ทีมดังกล่าวจะให้การสนับสนุนการจัดการราย
กรณีแบบครบวงจรแก่เด็กและเยาวชนในท้องถิ่นนั้น ๆ เมื่อทีมได้ข้อสรุปว่าผู้รับบริการมีความจ าเป็นต้องได้รับ
การสนับสนุนเพิ่มเติมและการพัฒนาหรือลงมือช่วยเหลือแบบพิเศษกว่าบุคคลท่ัวไป ทีมจะท าการวางแผนแบบ
บูรณาการด้านการช่วยเหลือและส่งต่อให้คณะกรรมการตรวจสอบระดับภูมิภาคท าการอนุมัติ 

เกณฑ์การคัดเข้าเพื่อรับบริการจัดการรายกรณีเด็กด้อยโอกาสที่มีความต้องการซับซ้อน/
ซ ้าซ้อนในประเทศแคนาดา 

ส าหรับบุคคลท่ีมีสิทธิ์ตามเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการตรวจสอบระดับภูมิภาคสามารถอนุมัติให้เป็น
กลุ่ม CYCN และเข้ารับบริการการจัดการรายกรณีได้ มีดังนี้ 

 
 



 
124 

1. เป็นเด็กและยาวชน: 

• อายุน้อยกว่า 20 ปี ก่อนวันท่ี 1 กันยายน ในปีท่ีระบุ 

• เผชิญกับเงื่อนไขใด ๆ มากกว่าหรือเท่ากับ 1 เงื่อนไข ซึ่งมีความบกพร่องรุนแรงต่อการ
ด าเนินชีวิตประจ าวันท่ีบ้าน โรงเรียน และชุมชน 

• ต้องการการบริการและการดูแลนอกเหนือพิเศษจากผู้ให้บริการมากกว่า 1 กระทรวง 

• ต้องการการบริการท่ีเกิดจากการประสานงานอย่างสูงเนื่องจากความซับซ้อน/ซ้ าซ้อนและ
หลากหลายของภาวะท่ีเผชิญอยู่ 

2. กรณีท่ีน าเข้าพิจารณาจะต้องมีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์เงื่อนไขอย่างน้อย 1 ข้อ จากการบริการ
ระดับท้องถิ่น ดังต่อไปนี้ 

• บริการระดับท้องถิ่นไม่สามารถให้บริการนอกเหนือพิเศษจากระดับการบริการในท้องถิ่นท่ี
มีอยู่แก่กรณีนั้น ๆ ได้ 

• ไม่มีช่องทางการประสานงานแบบเป็นทางการอยู่เดิมในการบูรณาการแผนการช่วยเหลือ
ซึ่งในกรณีท่ีพิจารณาต้องการผลลัพธ์ที่แตกต่างออกไปแก่เด็ก 

• การร่วมให้ความช่วยเหลือมีข้อจ ากัดทางนโยบายจึงไม่สามารถจัดการให้ความช่วยเหลือ
แบบปกติได้ 

หากคณะกรรมการตรวจสอบระดับภูมิภาคได้พิจารณาอนุมติการจัดการรายกรณีแล้ว ผู้
ให้บริการท่ีจะเข้ามามีบทบาทในกระบวนการจัดการรายกรณีในนามของหน่วยประสานงานระดับท้องถิ่น ส่วน
ใหญ่แล้วมาจากหน่วยงานต่าง ๆ ในจังหวัด เช่น ศูนย์บริการสุขภาพระดับจังหวัด หน่วยงานด้านการศึกษา 
หน่วยงานด้านการบริการเด็กและครอบครัว เป็นต้น 

ผู้ให้บริการจะให้บริการจากการส่งต่อของผู้จัดการรายกรณีซึ่งท าหน้าท่ีเป็นผู้ติดต่อประสานงาน
ระหว่างหน่วยงานในท้องถิ่นรวมไปถึงผู้ปกครองและหน่วยสนับสนุนระดับภูมิภาค โดยมีกระทรวงต่าง ๆ ท่ี
เกี่ยวข้องท างานร่วมกับหน่วยส านักงานระดับภูมิภาคด้านสุขภาพ โรงเรียน และหน่วยงานด้านเด็กและ
ครอบครัวให้บริการครอบคลุมการกบริการมนุษย์ การศึกษา และสุขภาพ [64] 

ขณะด าเนินการจัดการรายกรณีแก่เด็กและเยาวชนในประเทศแคนาดา ผู้จัดการรายกรณี
จ าเป็นต้องค านึงถึงมาตรฐานการให้บริการ เพื่อให้การจัดการรายกรณีมีประสิทธิภาพตามท่ีรัฐคาดหวัง ซึ่งมี
รายละเอียดแบ่งเป็น 2 ช่วงเวลา ได้แก่ ช่วง 1 เดือนระหว่างกระบวนการจัดการรายกรณีก าลังด าเนินอยู่ และ
กระบวนการด าเนินการจัดการรายกรณีหลังจาก 1 เดือนแรก โดยมีดังต่อไปนี้ 

เกณฑ์มาตรฐานการจัดการรายกรณีช่วง 1 เดือนระหว่างกระบวนการจัดการรายกรณีก าลัง
ด าเนินอยู่ มีองค์ประกอบให้ผู้จัดการรายกรณีได้พิจารณาใน 3 ประเด็น ได้แก่ การตรวจสอบแผนความ
ปลอดภัย การประเมินจุดแข็งและความต้องการของเด็กและครอบครัว และการพัฒนาแผนการให้บริการ 
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ส าหรับการตรวจสอบแผนความปลอดภัย หากผู้จัดการรายกรณีพบว่าเกิดภัยคุกคามต่อเด็กท่ี
เปล่ียนแปลงไประหว่างการให้ความช่วยเหลือหลังจากท่ีได้ประเมินความปลอดภัยเสร็จส้ินไปก่อนหน้านี้แล้ว 
ผู้จัดการรายกรณีจะท างานร่วมกับครอบครัวเพื่อจัดท าแผนความปลอดภัยทางเลือกเพิ่มขึ้นอีกแผน แผนความ
ปลอดภัยใหม่ท่ีจัดท าขึ้นมานี้จะถูกตรวจสอบจากผู้ควบคุมก่อนการน ามาใช้และจะถูกน ามาใช้หลังจากการ
อนุมัติรับรอง 1 วันท าการ 

ส าหรับการประเมินจุดแข็งและความต้องการของเด็กและครอบครัว ผู้จัดการกรายกรณีจะต้อง
จัดท าและประเมินการประเมินดังกล่าวให้เสร็จส้ินก่อนการจัดท าแผนการให้บริการ เนื่องจากผลการประเมิน
จะเป็นเครื่องมือท่ีช่วยแนะแนวทางในการจัดท าแผนให้ความช่วยเหลือเพื่อตอบสนองความต้องการในรายกรณี 

รายละเอียดการพัฒนาแผนและการให้บริการจัดการรายกรณี 

การพัฒนาแผนการให้บริการ จะถูกจัดท าโดยผู้จัดการรายกรณีร่วมกับความเห็นพ้องของบุคคลท่ี
เกี่ยวข้อง แผนพัฒนาการให้บริการในเบ้ืองต้นจะต้องเสร็จส้ินภายใน 30 วัน หลังจากการรับในแต่ละรายกรณี 
ส าหรับภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดท าแผนการให้บริการ ได้แก่ สมาชิกในครอบครัวท้ังหมด(รวมถึงเด็ก/
เยาวชนด้วยหากมีอายุท่ีเหมาะสมต่อการร่วมตัดสินใจ) ญาติ(ในกรณีท่ีมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับครอบครัว
ขยาย) ผู้ให้บริการท้ังหมดท่ีเกี่ยวข้อง และตัวแทนชุมชนหรือหน่วยงานในกรณีท่ีเด็กมีการใช้ภาษาถิ่นท่ี
แตกต่างจากภาษาราชการ เป็นต้น โดยแผนการให้บริการจะต้องประกอบด้วยเนื้อหาดังต่อไปนี้ 

1. เป้าหมายเฉพาะ วัตถุประสงค์ และกิจกรรมท่ีรวมเอาบุคคลท่ีต้องรับผิดชอบด้านการให้บริการ
รวมไปถึงระยะเวลาของการให้บริการแต่ละรายการ 

2. แผนเฉพาะตามระดับการประสานงานต่อเด็กและคนดูแลเมื่อกระบวนการจัดการรายกรณี
ด าเนินไปหลังจาก 1 เดือนท่ีรับในแต่ละรายกรณีแล้ว ผู้จัดการรายกรณีในประเทศแคนาดาจ าเป็นต้อง
พิจารณาถึงมาตรฐานกระบวนการด าเนินการจัดการรายกรณีหลังจาก 1 เดือนแรก ในหลายประเด็น ได้แก่ 
บทบาทของผู้จัดการรายกรณี มาตรฐานการเยี่ยมบ้าน การปรึกษาการท างานกับผู้ควบคุม และการตรวจสอบ
และเอกสารการปิดบริการจัดการรายกรณี  

 
บทบาทของผู้จัดการรายกรณีในประเทศแคนาดา หลังจาก 1 เดือนแรกของการรับในแต่ละ

รายกรณี 
1. การพบครอบครัวเด็กอย่างสม่ าเสมอเพื่อให้การสนับสนุน ช้ีแจงเป้าหมายและผลลัพธ์เป็น

ระยะ 
2. ประเมินและตอบสนองแผนต่าง ๆ ท่ีได้วางไว้หรือการเปล่ียนแปลงหรือสถานการณ์ท่ีไม่

คาดคิด รวมไปถึงกรณีการประเมินผู้ดูแลคนใหม่หากเกิดเหตุการณ์มี ผู้ดูแลคนใหม่เข้ามาอยู่
ร่วมกับเด็กในบ้านเพื่อความปลอดภัยของเด็ก 

3. จัดท าเอกสารเพื่อการด าเนินการทางกฎหมาย (หากมี) 
4. เตรียมครอบครัวเพื่อการเข้ารับบริการ 
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5. บริหารจัดการ ประสานงาน และตรวจสอบสัญญาหรือการประเมินความเหมาะสมด้านการ
บริการในชุมชน 

6. ด าเนินงานใด ๆ เพื่อให้เป้าหมายท่ีวางไว้สามารถบรรลุได้ 
7. สนับสนุนการส่ือสารระหว่างผู้ให้บริการด้านต่าง ๆ 
8. ประเมินความก้าวหน้าของครอบครัวต่อเป้าหมายท่ีวางไว้ 
9. รวบรวมข้อมูลด้านความก้าวหน้าและผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมาย 
10. ปรับแผนการเพื่อให้ตอบสนองความต้องการของเด็กได้ดีขึ้น 

 
มาตรฐานการเยี่ยมบ้านในกระบวนการจัดการรายกรณีของแคนาดา 

ส าหรับมาตรฐานการเยี่ยมบ้านเพื่อการจัดการรายกรณี พบว่า ประเทศแคนาดา ต้ังเกณฑ์
มาตรฐานการเยี่ยมบ้านส าหรับผู้จัดการรายกรณีว่า มาตรฐานอย่างต่ าในการเยี่ยมบ้านคือ 1 ครั้งต่อเดือน ท้ังนี้ 
หากมีความถี่ในการเยี่ยมบ้านมากกว่านี้ควรจะค านึงถึงสถานการณ์ท่ีเหมาะสม โดยความถี่การเยี่ยมบ้านท่ีสูง
จะเกิดขึ้นเมื่อผู้จัดการรายกรณีพบว่า การประเมินความเส่ียงพบระดับสูง หรือครอบครัวต้องการความ
ช่วยเหลือมากหรือเข้มข้น หรือแผนด้านความปลอดภัยถูกน ามาใช้แต่เด็กยังตัดสินใจท่ีจะอาศัยอยู่ในบ้านต่อไป 
หรือเด็กต้องการความช่วยเหลือ ซึ่งความถี่ในการเยี่ยมบ้านจะถูกพิจารณาภายใต้ดุยลพินิจของนักสังคม
สงเคราะห์และผู้ควบคุม ในกรณีท่ีระหว่างการจัดการรายกรณีเกิดเหตุการณ์เปล่ียนแปลงท่ีส่งผลกระทบ/
ความเครียดต่อเด็กและเยาวชน เช่น ครอบครัวขาดรายได้ ผู้ดูแลมีความเจ็บป่วย เกิดกรณีการสูญเสียผู้ดูแล 
เป็นต้น ผู้จัดการรายกรณีจะต้องท าการประเมินแผนความปลอดภัย หากพบความส่ียงต่อความปลอดภัยของ
เด็ก แผนความปลอดภัยใหม่นี้จะถูกน ามาใช้เพื่อลดความเส่ียงดังกล่าว 

 
การตรวจสอบการท้างานของผู้จะการรายกรณี 

ขณะท่ีผู้จัดการรายกรณีด าเนินงานด้านการจัดการรายกรณีแก่ผู้รับบริการ ผู้จัดการรายกรณี
จะต้องเข้าปรึกษาการท างานกับผู้ควบคุมเพื่อรายงานความก้าวหน้า ข้อห่วงใย และแสวงข้อตกลงใจในการ
ด าเนินกิจกรรมต่อ ๆ ไป โดยทุกการจัดการรายกรณีท่ีเกี่ยวข้องกับการคุ้มครองเด็กจะถูกตรวจสอบจากหน่วย
ควบคุมอย่างน้อย 1 ครั้งต่อ 6 สัปดาห์ โดยหากพบในแต่ละรายกรณีท่ีมีความเส่ียงสูงต่อความปลอดภัยของ
เด็ก ในแต่ละรายกรณีนั้น ๆ จะถูกตรวจสอบในจ านวนท่ีถี่ข้ึน  
 

การท้ารายงานความก้าวหน้าและปิดบริการรายกรณี 

เมื่อการจัดการรายกรณีมีแนวโน้มการเกิดความสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายท่ีวางไว้  ผู้จัดการราย
กรณีจะพิจารณาการตรวจสอบในแต่ละรายกรณีหรือจัดท าเอกสารการปิดบริการจัดการรายกรณี ซึ่งไม่ว่าจะ
เป็นกรณีของการตรวจสอบในแต่ละรายกรณีหรือปิดในแต่ละรายกรณี การท าเอกสารบันทึกความก้าวหน้า
จะต้องประกอบไปด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้ 
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1. ผลการประเมินความเส่ียงและผลการประเมินท้ังหมด 
2. เอกสารจากศาล (ถ้ามี) 
3. ผลการวิเคราะห์ผลลัพธ์จากการให้บริการ ซึ่งครอบคลุมเนื้อหาดังต่อไปนี้ 

• ความก้าวหน้าหรือการขาดความก้าวหน้าของครอบครัวในการบรรลุเป้าหมาย 
วัตถุประสงค์ และกิจกรรมท่ีบรรจุลงในแผนการจัดบริการ 

• ความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นรวมไปถึงความเส่ียงระหว่างการจัดการรายกรณี 

• คุณภาพของการให้บริการจากภาคส่วนต่าง ๆ ความเหมาะสมของบริการ และอุปสรรค
ต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นต่อการให้/รับบริการ และการมีส่วนร่วมของครอบครัว 

• แนวโน้มในการเกิดความเปล่ียนแปลง (ในกรณีท่ีการจัดการรายกรณียังคงต่อด าเนิน
ต่อไป) 

• แนวโน้มในการกลับสู่บ้าน (กรณีท่ีเด็กอยู่ภายใต้ระบบการดูแลนอกบ้าน) 

• แผนการบริการใหม่ และเหตุผลสนับสนุนในการด าเนินการจัดการรายกรณีต่อไป 

• เอกสารอนุมัติจากผู้ควบคุมในการให้บริการและการตัดสินใจต่าง ๆ ภายใน 7 วันของการ
ยื่นเสนอ[65] 

 
ค. กระบวนการท้างานด้านการจัดการรายกรณีในบริบทเมืองแอตแลนต้า ประเทศ

สหรัฐอเมริกา[66] 

การจัดการรายกรณีท่ีเป็นรูปแบบท่ีได้รับการยอมรับในด้านการบริการกลุ่มเด็กท่ีมีความต้องการ
ซับซ้อน/ซ้ าซ้อนในบริบทเมืองแอตแลนต้า ประเทศสหรัฐอเมริกา เกิดขึ้นผ่านองค์กร Children’s Wish 
Foundation International ซึ่งผู้จัดการรายกรณีมีหน้าท่ีในการให้บริการครอบครัวท่ีมีเด็กท่ีต้องเผชิญกับ
ปัญหาความเจ็บป่วยและอื่น ๆ ประกอบกัน การให้บริการจัดการรายกรณีนี้จะให้บริการแก่เด็กและเยาวชนท่ีมี
อายุต่ ากว่า 18 ปี ส่วนใหญ่แล้วการให้บริการจัดการรายกรณีของท่ีนี่จะใช้ระยะเวลาโดยเฉล่ียประมาณ 4 
เดือน ต้ังแต่การรับในแต่ละรายกรณีจากการส่งต่อของหน่วยงานต่าง ๆ มายังองค์กรนี้ การติดต่อประสานงาน
ผู้ให้บริการท่ีเกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งแพทย์เจ้าของไข้ การวางแผนรายกรณี และการปิดบริการจัดการราย
กรณี  
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บทบาทหน้าทีใ่นทางปฏบิัติของผู้จัดการรายกรณีในบริบทเมืองแอตแลนต้า ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
แผนภาพ 4.7 กระบวนการวางแผนจัดกิจกรรมรายกรณีในบริบทเมืองแอตแลนต้า ประเทศสหรัฐอเมริกา ที่มา Moore and 
Darby [66] 

การเป็นผู้จัดการรายกรณีในบริบทนี้จ าเป็นต้องประเมินและวางแผนการให้บริการแก่เด็กท่ีมีความ
ต้องการซับซ้อน/ซ้ าซ้อน และเพื่อให้แน่ใจว่าการวางแผนนั้น ๆ สามารถตอบสนองความต้องการของเด็กท่ี
แท้จริง การประสานงานกับภาคส่วนต่าง ๆ รวมถึงผู้เชียวชาญเฉพาะด้านจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง อาทิ แพทย์ 
และนักสังคมสงเคราะห์ของรัฐ เพื่อให้สามารถเข้าใจได้ว่า แต่ละการจัดการรายกรณีมีการวางแผนบริการท่ี
เหมาะสมต่อกรณีนั้น ๆอย่างแท้จริง ท้ังนี้ในการวางแผนบริการใด ๆ ผู้จัดการรายกรณีจ าเป็นต้องตรวจสอบ
คุณสมบัติและสิทธิ์ของเด็กอย่างละเอียดเพื่อให้แน่ใจได้ว่าเด็กจะสามารถเข้าถึงบริการท่ีได้วางแผนนั้น ๆ ซึ่ง
หากในกรณีท่ีเด็กขาดคุณสมบัติ ผู้จัดการรายกรณีจะได้มีทางเลือกในการจัดหาบริการอื่น ๆ ต่อไป โดยผู้ท่ีจะ
ยืนยันในสิทธิต่าง ๆ ของเด็กอาจเป็นนักสังคมสงเคราะห์ของรัฐหรือผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านของบริการนั้น ๆ 
หลังจากท่ีได้รับการยืนยันในการเข้าถึงสิทธิ์แล้ว ผู้จัดการรายกรณีจ าเป็นต้องยื่นบันทึกทางการแพทย์ให้แพทย์
พิจารณาว่าเห็นชอบในบริการต่าง ๆ ท่ีผู้จัดการรายกรณีเสนอหรือไม่ ดังแสดงแนวทางในภาพ 4.7 

หลังจากท่ีแพทย์เห็นชอบในกิจกรรมท่ีผู้จัดการรายกรณียื่นเสนอแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบของ
องค์กร Children’s Wish Foundation International จะเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ ซึ่งส่วนใหญ่แล้วหากผ่าน
ความเห็นชอบจากแพทย์ คณะกรรมการจะให้การรับรองเสมอ แต่ในบางกรณีเมื่อคณะกรรมการได้พิจารณาใน
รายละเอียดกิจกรรม ทางคณะกรรมการอาจเสนอข้อห่วงใยในความเป็นไปได้ของการด าเนินกิจกรรม เช่น 
บริบทด้านฤดูกาลต่าง ๆ หรืองบประมาณในปีนั้น ๆ เป็นต้น ซึ่งหากเป็นข้อห่วงใยด้านงบประมาณ ผู้จัดการ
รายกรณีสามารถน ารายละเอียดกิจกรรมในแผนมาวิเคราะห์ความคุ้มค่าเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการได้  

เมื่อคณะกรรมการขององค์กร Children’s Wish Foundation International พิจารณาอนุมัติแผน
กิจกรรมแล้ว ผู้จัดการรายกรณีจะต้องวางแผนในการด าเนินกระบวนการต่าง ๆ ตามแผนท่ีเสนอและปรับแก้

บทบาทหน้าที่ในทางปฏิบัติของ
ผู้จัดการรายกรณ ี

ในบริบทเมืองแอตแลนต้า ประเทศ

ประเมิน 

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ
ต่างๆ 

วางแผนรายการ
บริการ 

วางแผนรายการ 
 

บันทึกทางการแพทย ์

เห็นชอบ 
ไม่เห็นชอบ 

ด าเนินกิจกรรมบริการตามแผนการ
จัดการรายกรณี 

ผ่าน
คุณสมบั

ไม่ผ่าน
คุณสม
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แผนตามท่ีคณะกรรมการได้พิจารณาช้ีแนะ ซึ่งในการวางแผนในกระบวนการนี้ ผู้จัดการรายกรณีมักจะ
วางแผนร่วมกับครอบครัวเพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของครอบครัวภายใต้ขอบเขตท่ี
คณะกรรมการอนุมัติได้มากท่ีสุด การวางแผนในขั้นนี้ การจัดบริการตามแผนจะท าให้เกิดรายละเอียดด้าน
ระยะเวลาของการด าเนินกิจกรรมอย่างละเอียด และผู้จัดการรายกรณีจะสามารถท าการติดต่อประสานงาน
หน่วยให้บริการต่าง ๆ ตามระยะเวลาของการรับบริการท่ีได้วางแผนไว้  

ในกระบวนการท างานด้านการจัดการรายกรณี ผู้จัดการรายกรณีจ าเป็นต้องใช้ทักษะต่าง ๆ เพื่อให้
การจัดการรายกรณีสามารถด าเนินไปได้อย่างบรรลุวัตถุประสงค์ดังแสดงในภาพ 4.10 คือนอกจาก
ความสามารถในการเข้าใจความรู้สึกและการฟังอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้สามารถช่วยเหลือผู้รับบริการได้
อย่างดีท่ีสุดแล้ว ผู้จัดการรายกรณียังจ าเป็นต้องสามารถแจ้งขอบเขตในการติดต่อกับครอบครัวผู้รับบริการได้ 
เพื่อให้การจัดการรายกรณีไม่รบกวนสิทธิขั้นพื้นฐานต่าง ๆ และความเป็นส่วนตัวของครอบครัวผู้รับบริการและ
ผู้จัดการรายกรณีเอง เนื่องจากในบางครั้ง หากการให้บริการจัดการรายกรณีสร้างข้อกังวลให้แก่ผู้จัดการราย
กรณีมากเกินขอบเขตของคนท างานตามเวลางานและบริบทศักยภาพ การช่วยเหลือผู้รับบริการอาจเป็นปัจจัย
ท าร้ายสุขภาพกายและสุขภาพจิตของท้ังผู้รับบริการและผู้จัดการรายกรณี การมีขอบเขตเป็นส่ิงท่ี ช่วยให้
ผู้จัดการรายกรณีและผู้รับบริการตระหนักว่า การจัดการรายกรณีคือบริการท่ีช่วยส่งเสริมสนับสนุนให้บุคคล
สามารถด าเนินชีวิตประจ าวันได้อย่างมีคุณค่าและมีศักด์ิศรีของความเป็นมนุษย์ มิใช่การสงเคราะห์และการ
ส่งเสริมให้เกิดภาวะพึ่งพิงจนไม่สามารถเกิดแรงบันดาลใจในการช่วยเหลือตนเอง 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพ 4.8 ทักษะที่ผู้จัดการรายกรณีในบริบทเมืองแอตแลนต้า ประเทศสหรัฐอเมริกาตระหนักใช้ 

จากรายละเอียดการจัดการรายกรณีในบริบทเมืองแอตแลนต้า ประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้จัดการราย
กรณีในบริบทนี้ได้เน้นย้ าถึงความส าคัญในการจัดล าดับความส าคัญของรายการงานหรือกิจกรรมเพื่อให้
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างเหมาะสม การติดต่อประสานงานกับเพื่อนร่วมงานและบุคคลากรจากภาค
ส่วนต่าง ๆ เป็นอีกหนึ่งปัจจัยท่ีท าให้การจัดการรายกรณีสามารถด าเนินไปได้อย่างราบรื่นหรือติดขัดน้อยท่ีสุด 

ทักษะความเข้าใจ
ความรู้สึก 

(Emphaty)

ทักษะการแจ้งขอบเขต 
(Boundaries setting) 

ทักษะการฟังอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

(Active listening) 
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นอกจากนี้การจัดการกับอารมณ์ของผู้จัดการรายกรณีถือเป็นส่ิงท่ีควรให้ความส าคัญเป็นล าดับต้นๆเพื่อให้การ
ท างานมีประสิทธิภาพมากท่ีสุดและกระทบต่อการจัดการรายกรณีอื่น ๆ น้อยท่ีสุด การขอความช่วยเหลือหาก
เกิดกรณีจ าเป็นและการปรึกษากับผู้ควบคุมอย่างสม่ าเสมอจะช่วยให้ผู้จัดการรายกรณีสามารถบริหารจัดการ
งานได้ดีกว่าการไม่แสวงหาความช่วยเหลือหรือข้อแนะน า การปฏิเสธผู้รับบริการในกรณีท่ีผู้รับบริการร้องขอใน
บริการท่ีไม่เหมาะสมเป็นส่ิงท่ีผู้จัดการรายกรณีไม่ควรมองข้าม และส่ิงท่ีส าคัญท่ีสุดคือการปลูกฝังให้
ผู้รับบริการมีทักษะความรู้ในการแสวงหาความช่วยเหลือหรือทักษะการหาข้อมูลเพื่อให้ผู้รับบริการสามารถ
ด าเนินชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรีและมีประสิทธิภาพหลังการส้ินสุดการบริการจัดการรายกรณีแล้ว 

 
กระบวนการท้างานด้านการจัดการรายกรณีในบริบทการดูแลกลุ่มเด็กออทิซึม ประเทศ

สหรัฐอเมริกา [67] 

ความเป็นมา 

ในประเทศสหรัฐอเมริกา องค์กรท่ีเป็นศูนย์เช่ียวชาญด้านการดูแลสุขภาพกลุ่มเด็กออทิซึมขนาด
ใหญ่ระดับชาติมี 3 องค์กร หนึ่งในนั้นคือศูนย์ The Marcus Autism Center (MAC) ซึ่งให้บริการกิจกรรมราย
กรณีในด้านต่าง ๆ แก่กลุ่มเด็กออทิซึมมากกว่า 5,500 รายต่อปี อาทิ การตรวจประเมิน การตรวจวัดสภาวะ
ทางจิตเวช การให้บริการอย่างละเอียดเกี่ยวกับปัญหาการกินยากล าบากและความผิดปกติท่ีเกี่ยวข้อง ปัญหา
พฤติกรรมข้ันรุนแรง และภาษาและสร้างเสริมทักษะต่าง ๆ จึงท าให้มีผู้คนจากท่ัวโลกเดินทางมาเข้ารับบริการ
จากศูนย์ MAC แห่งนี้ 

บทบาทของผู้จัดการรายกรณีศูนย์ The Marcus Autism Center (MAC) 

ผู้จัดการรายกรณีท่ีศูนย์ MAC แห่งนี้เป็นส่วนหนึ่งของทีมสหวิชาชีพท่ีรวมเอานักจิตวิทยาท่ีได้รับ
การฝึกอบรมขั้นสูงและมีประสบการณ์ช่ัวโมงการให้บริการมากมาท างานร่วมกัน ซึ่งผู้ท่ีจะเป็นผู้จัดการราย
กรณีคือนักจิตวิทยาผู้สัมผัสในแต่ละรายกรณีคนแรกที่พบว่าผู้รับบริการมีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์การเป็นกลุ่มออทิ
ซึม โดยผู้จัดการรายกรณีจะท าการสัมภาษณ์เชิงโครงสร้างและตรวจประเมินโดยมีการเล่นเป็นฐาน จากนั้นจะ
น าผลมาเข้าร่วมพิจารณากับทีมก่อนจะน าผลพิจารณาไปสังเคราะห์เป็นข้อมูลท่ีผู้ปกครองควรจะทราบถึง
ความต้องการของเด็ก จุดแข็ง การท านายอาการต่อ ๆ ไปตามความเป็นจริง ผู้จัดการรายกรณีจะเริ่มหรือ
ด าเนินการต่อด้านการบ าบัดในขั้นตอนนี้และท าการส่งต่อการบ าบัดเฉพาะด้านอื่น ๆ ท่ีจ าเป็นท่ีศูนย์ MAC 
ให้บริการต่อไป 

ทีมจัดการรายกรณีจะประชุมร่วมกับครอบครัวซึ่งผลการประชุมจะท าให้ผู้จัดการรายกรณีทราบ
ข้อมูลของครอบครัวโดยเฉพาะเด็กและเกิดกิจกรรมการจัดการรายกรณีหลายรายการ บทบาทของผู้จัดการ
รายกรณีมีหลายประการ ได้แก่ การประสานงานกับแหล่งทรัพยากรในท้องถิ่น การให้ค าแนะน าในการสรรหา
ทรัพยากรต่าง ๆ เพื่อสนองความต้องการพื้นฐานของเด็ก การให้การสนับสนุนทางอารมณ์โดยเสริมสร้าง
พื้นฐานความสัมพันธ์แห่งการบ าบัดกับครอบครัว ผู้จัดการรายกรณีจะไม่ให้บริการบ าบัดทางจิตอย่างเป็น
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ทางการแก่ครอบครัว แต่จะให้บริการสนับสนุนครอบครัวในการเสริมสร้างกลยุทธ์และเทคนิคในการจัดการกับ
ภาวะวิกฤต การให้บริการดังกล่าวจากผู้จัดการรายกรณีจะช่วยให้ครอบครัวสามารถระบุถึงอารมณ์และ
อุปสรรคทางสังคมท่ีเด็กและครอบครัวเผชิญเพื่อให้สามารถด าเนินการต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

เนื่องจากผู้จัดการรายกรณีมีหน้าท่ีติดต่อประสานงานระหว่างครอบครัวกับแหล่งทรัพยากรต่าง 
ๆ ท่ีมีให้บริการในชุมชนของครอบครัว ผู้จัดการรายกรณีจ าเป็นต้องใช้เวลาจ านวนมากในการศึกษาหน่วยงาน
ต่าง ๆ ในชุมชนของครอบครัวนั้น ๆ ซึ่งมีความแตกต่างกันในทุกในแต่ละรายกรณี เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึก
เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ ทรัพยากรต่าง ๆ และวิธีการเข้าถึงสิทธิ์และทรัพยากรนั้น ๆ รวมไปถึงการสร้าง
เครือข่ายผู้ให้บริการและหน่วยสนับสนุนทางอารมณ์แก่ผู้ดูแล หากผู้จัดการรายกรณีพบว่ามีโครงการสิทธิ
ประโยชน์ใหม่เกิดขึ้น ผู้จัดการรายกรณีจะท าการแจ้งถึงสิทธิ์ในการเข้าถึงและรายละเอียดวิธีการเข้ารับสิทธิ
ประโยชน์นั้น ๆ แก่ครอบครัว 

รายละเอียดภาระงานของผู้จัดการรายกรณีของศูนย์ MAC 

รายละเอียดภาระงานของผู้จัดการรายกรณีของศูนย์ MAC มีหลากหลาย ซึ่งได้ระบุไว้ในภาระ
งานผู้จัดการรายกรณีก่อนท่ีบุคคลท่ีมีคุณสมบัติตามท่ีศูนย์ก าหนดจะรับงานนี้ซึ่งมี 8 ประการ ดังนี้ 

1. แนะน าคนไข้และครอบครัวในการจัดการกับความเจ็บป่วย การบ าบัด การอยู่ในศูนย์ตาม
หลักการของความงอกงามทางจิตใจและพัฒนาการการรักษา 

2. ใหค้ าแนะน าครอบครัวและทีมผู้ให้บริการทางสุขภาพในการจัดการวางแผนกิจกรรมรายกรณี 
รวมไปถึงแผนการจ าหน่ายในแต่ละรายกรณีท่ีเกี่ยวข้องต่อความต้องการทางสังคมจิตวิทยา 

3. ประเมิน วินิจฉัย วางแผน และด าเนินการดูแลขนไข้เด็กโดยท างานร่วมกับชุมชนและ
ผู้เช่ียวชาญต่าง ๆเพื่อพัฒนาแนวทางการให้บริการดูแลแบบทีมสหวิชาชีพ 

4. รับผิดชอบการคงความสัมพันธ์กับนักคลินิกต่าง ๆในชุมชนและโรงพยาบาลจิตเวชเด็กเพื่อการ
ส่งต่อบริการและติดตามในแต่ละรายกรณี 

5. รับผิดชอบการสร้างและบ ารุงรักษาทรัพยากรฐานข้อมูลส าหรับการส่งต่อและติดตามในแต่ละ
รายกรณีในบริการจิตเวชท่ีในแต่ละรายกรณีมีความต้องการทางจิตเวช 

6. ให้ข้อมูลและให้ความกระจ่างด้านการคุ้มครองเด็ก การเล้ียงดู และประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับ
ความปลอดภัย 

7. จัดท าเอกสารและจัดท าข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเพื่อให้สนับสนุนการบริการ อื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
8. แนะน า สอน และให้การควบคุมนักเรียนบัณฑิตศึกษาด้านสังคมสงเคราะห์ หรือจัดท า

โครงการกรณีศึกษาพิเศษ และ/หรือมอบกิจกรรมฝึกงานด้านการวางแผน 
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กระบวนการท้างานด้านการจัดการรายกรณีในบริบทการจัดสวัสดิการเด็กเพื่อการอุปถัมภ์ 
(Foster care)ในรัฐจอร์เจีย ประเทศสหรัฐอเมริกา [68] 

บทบาทขององค์กร 

กรมบริการครอบครัวและเด็ก (The Division of Family and Children Services: DFCS) รัฐ
จอร์เจีย ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นหน่วยงานของรัฐในการรับผิดชอบด้านการคุ้มครองเด็กจากการถูกทารุณ
กรรม เช่น ท าร้าย หรือทอดท้ิง นอกจากนี้หน่วยงาน DFCS ยังมีการจัดบริการแก่เด็กและครอบครัวที่ถูกทารุณ
กรรม อาทิ การเข้าช่วยเหลือ การอุปถัมภ์ และการอุปการะ โดยเป้าหมายหลัก 3 ประการในการคุ้มครองเด็ก
คือเพื่อให้มั่นใจได้ว่า 

1. เด็กจะปลอดภัย 
2. เด็กจะใช้ชีวิตอยู่ในบรรยากาศเสนมือนครอบครัวที่เข้มงวดน้อยท่ีสุด 
3. เด็กจะได้รับการตอบสนองความต้องการอย่างมีประสิทธิภาพและทันเวลา 

กลุ่มเป้าหมายของการจัดการรายกรณีจาก DFCS  

DFCS ให้บริการคุ้มครองเด็กท่ีมีอายุต้ังแต่ 0-18 ปี ส าหรับเยาวชนท่ีมีอายุต้ังแต่ 18-21 ปี ทาง 
DFCS จะได้รับการช่วยเหลือผ่านโครงการ The Extended Youth Support Services (EYSS)  

บทบาทผู้จัดการรายกรณีของ DFCS  

ส าหรับบทบาทของผู้จัดการรายกรณีในบริบทการจัดสวัสดิการเด็กเพื่อการอุปถัมภ์ในรัฐจอร์เจีย 
ประเทศสหรัฐอเมริกา มีหน้าท่ีความรับผิดชอบหลัก ได้แก่ 

1. ประเมินความเส่ียงในอันตรายท่ีเด็กจะได้รับในทุกเวลาเพื่อให้มั่นใจได้ว่าเด็กจะมีความ
ปลอดภัยและเสถียร 

2. ส่งเสริมให้เด็ก ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลหลัก และญาติๆหรือผู้สนับสนุนอื่น ๆ ในการพัฒนา
แผนการคืนสู่ครอบครัว แผนเพื่อความมีเสถียรภาพ และแผนทางเลือกอื่น ๆ 

3. บริหารจัดการรายกรณีเพื่อให้ความต้องการของเด็กได้รับการตอบสนองและให้แผนการ
จัดการรายกรณีมีความก้าวหน้าในเวลาและวิธีการท่ีเหมาะสม 

4. ติดต่อส่ือสารและประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ อาทิ หน่วยบริการ ศาลเยาวชน ผู้ให้บริการ
ในชุมชน หน่วยบังคับใช้กฎหมาย และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่น ๆ 

รายละเอียดภาระงานของผู้จัดการรายกรณีของศูนย์ DFCS 

ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตหน้าท่ีความรับผิดชอบดังกล่าว ท าให้ผู้จัดการรายกรณีมีกิจกรรม
การด าเนินการหลักหลายรายการ เช่น การเยี่ยมพบเด็กหรือ/และผู้ดูแลหลักหรือ/และครอบครัวอุปถัมภ์ การ
จัดท าเอกสารบันทึกการเยี่ยมพบ การจัดหาท่ีอยู่ทดแทนให้เด็ก การด าเนินการเพื่อให้มั่นใจได้ว่าเด็กจะได้พบ
กับครอบครัวของตนอย่างสม่ าเสมอ การค้นหาแหล่งทรัพยากรทดแทนให้แก่เด็ก (เช่น ญาติคนอื่น ๆ หรือ
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เพื่อน เป็นต้น) การด าเนินการเพื่อให้มั่นใจได้ว่าเด็กได้เข้ารับบริการทางการแพทย์และการศึกษาตามเวลาท่ี
ได้รับค าแนะน า จัดเตรียมเอกสารทางศาล การเข้าร่วมกิจกรรมการรับฟังทางศาล เข้าร่วมการประชุมรายกรณี
กับบุคลากรอื่น ๆ จัดกระชุมครอบครัว ปิดการให้บริการกิจกรรมรายกรณี จัดเก็บเอกสารและท าเอกสารให้
เป็นปัจจุบัน และภาระงานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการให้บริการรายกรณี 

ง. กระบวนการท้างานด้านการจัดการรายกรณีในบริบทฮ่องกง [69] 

ฮ่องกงมีการน าระบบการจัดการรายกรณีมาใช้กับระบบช่วยเหลือเยาวชนท่ีมีความเส่ียงจาก
สถานะทางเศรษฐกิจและสังคม (SES) 2อาทิ ผู้ท่ีไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์กับสังคม ผู้ท่ีถอนตัวออกจากสังคม ผู้ท่ีมี
ความยากจน กลุ่มผู้ท่ีไม่ได้อยู่ในระบบการศึกษาและ/หรือการจ้างงานและ/หรือการฝึกอบรม (Not in 
Education, Employment, or Training: NEET) ผู้ท่ีอยู่เหนือระดับความยากจนเพียงเล็กน้อย และผู้ท่ีหลบ
ซ่อนตัว โดยการจัดการรายกรณีมาช่วยเยาวชนท่ีมีความเส่ียงท่ีกล่าวมาจะน าเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) มา
ประยุกต์ใช้กับการให้บริการ 

ฮ่องกงพบว่ามีปัจจัยเฉพาะร่วมหลายประการท่ีเกี่ยวข้องกับความเส่ียงท่ีกล่าวไปเบื้องต้น เช่น 
สุขภาพจิต และการใช้สารเสพติด ซึ่งผู้รับบริการท่ีเกี่ยวข้องกับปัจจัยดังกล่าวจะมีการใช้บริการหลายครั้งใน
ปัญหาความเส่ียงท่ีแตกต่างกัน ท าให้มีการพิจารณาว่าผู้รับบริการเหล่านี้มีปัจจัยเส่ียงร่วมบางประการท่ีต้อง
ได้รับการแก้ไขไปถึงสาเหตุ โดยการสร้างเครือข่ายกับผู้รับบริการและสถาบันต่าง ๆ ท่ีช่วยส่งเสริมสถานะทาง
เศรษฐกิจและสังคม เช่น ครอบครัว การศึกษา และการจ้างงาน  

รัฐบาลฮ่องกงพบว่าเนื่องจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจท่ัวโลกเรื่อยมาต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 
ท าให้โครงการหรือนโยบายต่าง ๆ ท่ีถูกก าหนดมาต้ังแต่อดีตแม้ว่าจะมุ่งเน้นการช่วยเหลือกลุ่มคนใด ๆ แต่
ความเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจท าให้กิจกรรมหรือวิถีชีวิตของคนและวิถีการท างานขององค์กรมีการ
เปล่ียนแปลงตลอดเวลา นโยบายในอดีตเมื่อถูกน ามาใช้ในบริบทท่ีเปล่ียนไปแล้วจึงไม่สามารถตอบสนองความ
ช่วยเหลือได้อย่างเหมาะสมในปัจจุบัน เช่น รัฐบาลฮ่องกงมีโปรแกรมช่วยเหลือเยาวชนในการฝึกอบรมเพื่อ
เตรียมพร้อมก่อนการจ้างงาน แต่การช่วยเหลือดังกล่าวถูกวิพากษ์วิจารณ์มากขึ้นเรื่อย ๆ จากสังคม เช่น รัฐยัง
มีภาพติดอยู่กับวิธีหางานแบบเดิม ๆ ของเยาวชนในอดีต การฝึกอบรมไม่สามารถใช้งานได้จริง และไม่สามารถ
ช่วยเหลือเยาวชนในการท างานได้ ดังนั้น ในปัจจุบันการช่วยเหลือดังกล่าวจึงถูกท าให้มีความทันสมัยขึ้นเพื่อให้
เหมาะสมกับสภาพตลาดงานในปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม งานด้านการสังคมสงเคราะห์เพื่อช่วยเหลือเยาวชนใน
ฮ่องกงก็มีการเปล่ียนแปลงทางโครงสร้างหลายครั้งเช่นเดียวกับการเปล่ียนวิถีการท างานในองค์กรอื่น ๆ ใน
ระยะสองทศวรรษให้หลังมานี้  

                                                     
2 SES ในการแปลภาษาไทยบางคร้ังจะใช้ค าว่า เศรษฐานะ แต่ในที่น้ีต้องการเน้นให้ผู้อ่านตระหนักว่า SES เป็นปัจจัยที่ประกอบกันระหว่าง สถานะ
ทางเศรษฐกิจ และสถานะทางสังคมร่วมกัน จึงใช้ค าว่าสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมแทนค าว่าเศรษฐานะเพื่อมิให้ปัจจัยทางเศรษฐกิจเป็นตัวชี้วัด
ที่โดดเด่นกว่าปัจจัยสถานะทางสังคม 
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ภายใต้การเปล่ียนแปลงดังกล่าว ผู้ท่ีให้บริการเยาวชนจึงมีการท าเอาเทคโนโลยีสารสนเทศท่ี
เหมาะสมต่อการช่วยท างานมาใช้เพื่อตอบสนองความเปล่ียนแปลงท่ีมีอย่างรวดเร็วมากขึ้นในทุกวันนี้ การน า
เทคโนโลยีมาใช้กับการจัดการรายกรณีในฮ่องกงมีเหตุผลสนับสนุนหลายประการ ประการแรก ผู้จัดการราย
กรณีเล็งเห็นแล้วว่าการจัดการข้อมูลส่วนต่าง ๆ ท่ีมีคุณภาพสามารถช่วยให้ท างานง่ายกว่าและมีความเส่ียงใน
การผิดพลาดหรือไม่ประสบผลส าเร็จน้อยกว่าการลงทุนจัดต้ังโครงการขนาดใหญ่เพื่อให้บริการ ประการท่ีสอง 
เมื่อเปรียบเทียบลักษณะของผู้รับบริการในกลุ่มเส่ียงท่ีสนใจนี้กับผู้รับบริการกลุ่มอื่น ๆ พบว่ากลุ่มเยาวชนท่ีมี
ความเส่ียงด้านสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมนี้มีแนวโน้มในการเปิดเผยตัวตนและค้นหาความช่วยเหลือทาง
ช่องทางออนไลน์มากกว่ากลุ่มอื่น ๆ ประการท่ีสาม จากการศึกษาพบว่าเยาวชนกลุ่มนี้มีความเส่ียงเมื่อใช้ส่ือ
ออนไลน์ และการจัดการรายกรณีในรูปแบบช่องทางออนไลน์จะเข้าถึงการมีส่วนช่วยเยาวชนกลุ่มนี้ได้
เหมาะสมกว่าช่องทางปกติ ประการท่ีส่ี ICT เป็นเครื่องมือท่ีมีประสิทธิภาพในการรวบรวมแหล่งทรัพยากร
ช่วยเหลือทางออนไลน์และช่วยเยาวชนในการสร้างตัวตนของตัวเองในรูปแบบต่าง ๆ เช่น นามแฝง อวตาร 
คุณลักษณะปัญหาท่ีเผชิญ รูป วิดีโอ และรหัสการได้รับความช่วยเหลือ  ประการสุดท้าย ICT ช่วยให้มีการ
เช่ือมต่อเยาวชนกับแหล่งท่ีช่วยแก้ปัญหาในช่องทางอื่น ๆ ได้ท้ังออนไลน์และออฟไลน์ เช่น การหางาน การมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมออนไลน์/ออฟไลน์ต่าง ๆ 

ผู้จัดการรายกรณีบนเครือข่าย ICT จะไม่ได้นั่งท างานอยู่ในส านักงานหรือศูนย์บ าบัดขนาดใหญ่ 
แต่จะท างานในศูนย์ช่วยเหลือและวางบทบาทของตนว่าเป็นศูนย์เช่ือมประสานเครื่องมือและบริการต่าง  ๆ 
เพื่อให้เหมาะสมกับผู้รับบริการของตน ฮ่องกงจัดท าโครงการจัดการรายกรณีในบริบทนี้โดยต้ังโครงการน าร่อง
ช่ื อ  The Nite Cat Online Pilot Cyber Youth Outreaching Project ซึ่ ง ใ ห้ บ ริ ก า รอ ยู่ ใ น เ ว็ บ ไ ซ ต์  
http://nitecat.bgca.org.hk ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลฮ่องกงในการช่วยเหลือเยาวชนกลุ่มเส่ียงด้าน
สถานะทางเศรษฐกิจและสังคม โดยให้บริการเยาวชนอายุต่ ากว่า 24 ปี ทางอินเตอร์เน็ตโดยเริ่มด าเนินการ
ต้ังแต่ พ.ศ. 2549 ให้บริการตั้งแต่ 15.00-03.00 น. จ านวน 4 วันต่อสัปดาห์ 

โครงการ The Nite Cate Online (NCO) มีผู้ให้บริการแบบเต็มเวลาท่ีมีความเช่ียวชาญด้านงาน
สังคมสงเคราะห์และด้านการให้การปรึกษาเชิงจิตวิทยา ผู้รับบริการจัดการรายกรณีเข้าถึงบริการผ่านช่องทาง
ออนไลน์โดยผู้รับบริการมาจากทุกพื้นท่ีของฮ่องกง ผู้จัดการรายกรณีมีภาระงานอยู่ 2 มิติ ได้แก่ การให้บริการ 
และการสนับสนุนบริการ กล่าวคือ ผู้จัดการรายกรณีผู้จัดการรายกรณีจะมุ่งเน้นการให้บริการท่ีช่วยให้บุคคล
สามารถพัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพพร้อมกับการมีปฏิสัมพันธ์ทางกับสังคม นอกจากนี้ผู้จัดการรายกรณียัง
ใช้ ICT เพื่อการให้บริการจัดการรายกรณีในเกือบทุกกิจกรรม เช่น ติดต่อกับผู้รับบริการ ประเมิน ช่วยเหลือ 
และประเมินผลลัพธ์การบริการ ท้ังในระดับจุลภาค ระดับกลาง และระดับมหภาค โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

กิจกรรมติดต่อกับผู้รับบริการ: เนื่องจาก NCO มีการติดต่อกับผู้รับบริการจากทุกพื้นท่ีนฮ่องกง
ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียและเว็บไซต์ของโครงการ ผู้จัดการรายกรณีจ าเป็นต้องรู้สถานท่ีท่ีถูกต้องในการติดต่อ
กับผู้รับบริการเพื่อให้สามารถมอบบริการท่ีถูกต้องกับผู้รับบริการตามประเภทและกิจกรรมได้ ผู้รับบริการส่วน
ใหญ่เข้ามามีส่วนร่วมกับ NCO ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดีย วิธีการช่วยให้ผู้รับบริการเข้าถึง NCO ผ่านโซเชียล
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มีเดีย ได้แก่ การใช้เกมง่ายๆและแอพลิเคชันต่าง ๆ เพื่อให้ผู้จัดการรายกรณีทราบถึงศักยภาพเบื้องต้นของ
ผู้รับบริการ ผู้รับบริการยังสามารถเข้าไปยังเว็บไซต์ของ NCO ซึ่งเป็นช่องทางท่ีมีบทบาทระบุลักษณะของ
ผู้รับบริการและการจัดการรายกรณี การออกแบบเว็บไซต์เป็นการออกแบบอย่างเรียบง่าย ผ่านการทดสอบ 
และเป็นมิตรต่อผู้ใช้ นอกจากนี้ยังมีห้องสนทนาภายในเว็บไซต์เพื่อให้สามารถสนองความต้องการของ
ผู้ใช้บริการอย่างตรงจุดมากยิ่งขึ้น พบว่ามีผู้เย่ียมชมจ านวน 50,000 ราย ท่ีค้นหา NCO ทางอินเตอร์เน็ต และ
มีผู้ใช้บริการห้องสนทนาจ านวน 1,574 ในช่วงระยะเวลา 4 ปี 

กิจกรรมประเมิน: NCO ใช้เครื่องมือประเมินท่ีผ่านการทดสอบคุณภาพในการให้บริการแก่
ผู้รับบริการ ผู้จัดการรายกรณีต้องมีความรู้ว่าเมื่อไรควรจะใช้เครื่องมืออะไรในการประเมิน โดยจะต้องวางแผน
วัตถุประสงค์การประเมินและส่ิงท่ีต้องการจากการประเมินนั้น ๆ ในการช่วยเหลือผู้รับบริการ ซึ่งผู้จัดการราย
กรณีจะต้องมีความรู้ความช านาญในการใช้เครื่องมือต่าง ๆ ท่ี NCO มี และเครื่องมือจากหน่วยงานอื่น ๆ ท่ี
ได้รับอนุญาตให้ใช้ เช่น เครื่องมือ Standard Career Assessment Tool (SCAT) ซึ่งเป็นเครื่องมือท่ีได้การ
สนับสนุนการพัฒนาจากงบประมาณรัฐบาลฮ่องกง เครื่องมือดังกล่าวจะช่วยให้ผู้จัดการรายกรณีทราบว่าความ
ต้องการในคุณสมบัติการจ้างงานจากผู้ถูกฝึกอบรมมีอะไรบ้าง ผู้จัดการรายกรณีจะท าการวางแผนการฝึกอบรม
และแผนทางอาชีพแก่ผู้รับบริการท่ีเหมาะสมต่อความต้องการของผู้รับบริการ เป็นต้น 

กิจกรรมช่วยเหลือ : ผลจากการประเมินออนไลน์โดยผู้จัดการรายกรณีจะท าให้ทราบว่า
ผู้รับบริการต้องควรจะได้รับกินกรรมช่วยเหลืออะไรบ้างท้ังแบบออนไลน์และออฟไลน์ในการจัดการรายกรณี 
เช่น การบริการปรึกษาทางจิตวิทยา การฝึกอบรม กิจกรรมทางสังคม และการจัดหางาน ผู้จัดการรายกรณียัง
จ าเป็นต้องมีความรู้ด้านทรัพยากรท่ีมีให้บริการในชุมชนของผู้รับบริการอีกด้วย เพื่อท่ีจะได้สร้างการติดต่อกับ
หน่วยงานนั้น ๆ และให้ค าแนะน าในการเข้าถึงบริการรวมไปถึงนัดหมายเวลาในการเข้ารับบริการกับหน่วยต่าง 
ๆ ในกรณีท่ีผู้จัดการรายกรณีเห็นว่าผู้รับบริการควรได้รับการพัฒนาตนเองตามศักยภาพอย่างเต็มท่ีเพื่อท่ีจะได้
จัดการกับปัญหาของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพได้ด้วยตนเอง ผู้จัดการรายกรณีจะให้บริการปรึกษาทาง
จิตวิทยาควบคู่ไปด้วยเป็นบริการเสริม ผู้รับบริการบางคนท่ีมีความยากล าบากในการเข้ารับบริการปรึกษาทาง
จิตวิทยาสามารถเข้ารับบริการผ่านช่องทางออนไลน์ ซึ่งการปรึกษาทางจิตวิทยามักจะมีประเด็นท่ีมีความ
อ่อนไหวมาเกี่ยวข้องซึ่งการให้/รับบริการผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียอาจไม่เหมาะสมต่อบริการดังกล่าว ทาง 
NCO จึงได้จัดห้องสนทนาออนไลน์บนเว็บไซต์ช่ือ VIP Room เพื่อรักษาความเป็นส่วนตัวให้แก่ผู้รับ/ให้บริการ  

กิจกรรมประเมินผลลัพธ์การบริการ : ในทุกกิจกรรมรายกรณีมีความจ าเพาะ ดังนั้น การ
ประเมินผลอาจใช้ตัวช้ีวัดท่ีไม่เหมือนกัน แต่ในเบื้องต้น ผู้รับบริการจะมีโอกาสได้ประเมินผลลัพธ์การบริการ
เกี่ยวกับความสะดวก/อุปสรรคในการใช้เว็บไซต์ http://nitecat.bgca.org.hk ในส่วนของผู้จัดการรายกรณี
จะต้องมีพื้นฐานความรู้พื้นฐานในการประเมินและวิเคราะห์ผลผ่านเครื่องมือออนไลน์ต่าง ๆ 

บริบทของฮ่องกงช่วยเพิ่มพูนองค์ความรู้ด้านการจัดการรายกรณีให้ทันสมัยยิ่งขึ้น กระบวนการ
จัดการรายกรณีในอนาคตท่ีมีช่องทาง ICT เข้ามาเกี่ยวข้องจะช่วยให้ผู้จัดการรายกรณีเกิดความเปล่ียนแปลงใน
รูปแบบการท างานในการฝึกอบรมงานด้านสังคมสงเคราะห์เพื่อสนับสนุนระบบการจัดการรายกรณีต่อไป 
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4.3.4.3 บทบาทของ UNICHF ต่อการจัดการรายกรณีของประเทศไทย 

ข้อแนะน้าจากองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (United Nations Children’s 
Fund: UNICEF) ในประเด็นการจัดการรายกรณีเพื่อช่วยเหลือในประเทศไทย 

อาจกล่าวได้ว่าเหตุการณ์ธรณีพิบัติภัยสินามิท่ีเกิดขึ้นในประเทศไทยเมื่อวันท่ี 26 ธันวาคม พ.ศ. 
2547 เป็นจุดเริ่มต้นของการผลักดันและสนับสนุนจาก UNICEF ในการช่วยเหลือประเทศท่ีได้รับผลกระทบ
จากภัยพิบัติในครั้งนี้ให้น าองค์ความรู้ด้านการจัดการรายกรณีมาเริ่มประยุกต์ใช้อย่างเป็นรูปธรรมและ
แพร่หลายขึ้น ซึ่งเด็กท่ีได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากเหตุการณ์ธรณีพิบัติภัยสึนามิจนท าให้ต้องเข้าสู่ระบบ
การดูแลทางเลือก3 มีสาเหตุหลักหนึ่งมาจากภาวะความยากจน [70, 71] 

การจัดการรายกรณีเพื่อช่วยเหลือเด็กท่ีได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ธรณีพิบัติภัยในพ.ศ. 2547 
นั้นพบว่ามีอยู่อย่างจ ากัด เด็กหลายคนต้องย้ายจากสถาบันหนึ่งไปอีกสถาบันหนึ่ง การเยี่ยมพบหรือติดต่อกับ
ครอบครัวอย่างต่อเนื่องมีน้อย ไม่มีการช้ีวัดว่าเด็กโตจะสามารถมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการส่งต่อสู่ระบบ
การดูแลทางเลือกท่ีเกี่ยวข้องกับตนเองอย่างไร และยังไม่มีการวางแผนและการตรวจสอบผลการส่งเด็กเข้าสู่
ระบบการดูแลทางเลือกอีกด้วย  

UNICEF ได้มีข้อแนะน าว่าระบบการจัดการรายกรณีควรถูกน ามาใช้เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการจัดการ
รายกรณีจะถูกด าเนินการอย่างเหมาะสมและทันเวลา การฝึกอบรมผู้ท่ีสามารถเป็นผู้จัดการรายกรณีได้ควรถูก
จัดขึ้น เพื่อให้คนท างานมีความเข้าใจในพัฒนาการและพฤติกรรมของเด็กแต่ละขั้น รวมไปถึงความต้องการของ
เด็ก นอกจากนี้ การจัดการรายกรณีท่ีมีประสิทธิภาพสามารถเกิดขึ้นได้ในประเทศไทยหากมีการฝึกอบรมนัก
สังคมสงเคราะห์ให้เป็นผู้จัดการรายกรณี อย่างไรก็ตาม UNICEF ยังคงให้ค าแนะน าว่าเด็กจะอยู่ในส่ิงแวดล้อม
ท่ีเอื้อต่อพัฒนาการเชิงบวกท่ีสุดหากได้อยู่ในบรรยากาศการเติบโตภายใต้ครอบครัวของตนเอง ความพยายาม
ช่วยเหลือเด็กควรมุ่งเน้นไปท่ีการให้เด็กสามารถกลับคืนสู่ครอบครัวได้อย่างเหมาะสม แต่หากเป้าหมาย
ดังกล่าวมีความเป็นไปไม่ได้หรือมีโอกาสเอื้อต่อพัฒนาการเชิงบวกของเด็กได้น้อยและส่งผลเสียมากกว่า การ
ดูแลทางเลือกควรถูกจัดสรรผ่านกระบวนการจัดการรายกรณีอย่างเหมาะสมและทันเวลา กล่าวคือ การให้
ความช่วยเหลือและสนับสนุนเด็กไม่ควรมุ่งเน้นท่ีเฉพาะความต้องการของเด็กเพียงอย่างเดียวแต่ควรค านึงถึง
ความต้องการของเด็กในบริบทท่ีเด็กก าลังเผชิญอยู่ด้วย 

                                                     
3 ระบบการดูแลทางเลือก คือ ระบบการดูแลส าหรับเด็กก าพร้าหรือเด็กด้อยโอกาสที่ไม่สามารถอาศัยอยู่ภายใต้การดูแลของพ่อแม่ตามพันธุกรรมได้ 
ตัวอย่างของระบบการดูแลทางเลือก เช่น การอุปการะ การดูแลอุปถัมภ์ การดูแลโดยญาติ การได้รับสิทธิ์เป็นผู้ปกครองตามค าสั่งศาล การดูแลใน
สถาบัน 
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แผนภาพ 4.9 กรอบการท างานในการจัดการรายกรณีจากองค์การทุนเพ่ือเด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF) ที่มา UNICEF 
East Asia and Pacific Regional Office [71] 

กระบวนการจัดการรายกรณีท่ีแสดงในแผนภาพ 4.9 เป็นกรอบการท างานท่ี UNICEF เสนอเป็น
แนวทางเพื่อการจัดการรายกรณีในการบริการเด็กท่ีต้องการความช่วยเหลือ ซึ่งจากกรอบการท างานดังกล่าว
จะเริ่มต้ังแต่การเข้าถึงบริการไปจนถึงการปิดบริการจัดการรายกรณี การเข้าถึงบริการจัดการรายกรณีเกิดจาก
การส่งต่อหรือการไปหาเด็กท่ีมีความต้องการได้รับการช่วยเหลือเองของหน่วยบริการ ซึ่งในขณะท่ีเริ่มพบเด็ก
ในแต่ละการช่วยเหลือรายกรณี การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและเช่ือใจเป็นส่ิงจ าเป็น การประเมินจะเป็นการให้ผู้
บริการได้ทราบข้อมูลเพื่อความเข้าใจในความต้องการท่ีควรจะมอบให้ โดยจะต้องมีความร่วมมื อระหว่าง
ผู้จัดการรายกรณีกับผู้รับบริการท้ังในสถานการณ์และปัญหาจึงจะสามารถพัฒนาแผนการให้บริการจัดการราย
กรณีได้ เมื่อเข้าสู่ขั้นปฏิบัติการและการตรวจสอบผู้รับบริการและครอบครัวอาจได้รับการเช่ือมต่อกับ
หน่วยงานอื่น ๆ และเครือข่ายสนับสนุนแบบไม่เป็นทางการ การประเมินผลและปิดบริการจัดการรายกรณีจะ
เกิดขึ้นเมื่อปัญหาได้รับการแก้ไขและช่วยเหลือแล้วซึ่งในกระบวนการนี้จะสะท้อนความเช่ือมโยงในลักษณะ
ของแต่ละขั้นตอนท่ีผ่านมาในการจัดการรายกรณี 

บริบทการจัดการรายกรณีด้านการช่วยเหลือเด็กในประเทศไทย: บริบททางนโยบาย 

เครื่องมือระหว่างประเทศส าหรับการคุ้มครองเด็กมีอยู่อย่างหลากหลาย ซึ่งประเทศไทยได้ท า
ข้อตกลงกับอนุสัญญาระหว่างประเทศหลายฉบับ เรียงตามช่วงเวลาดังแสดงในภาพ 4.10  

 

ชุมชน

ครอบครัว

เด็ก

แนวทาง : 
• องค์รวม 
• แนวทางใชส้ิทธิ์ตาม

กฎหมายเป็นฐานและ
แนวทางวัฏจักรของชีวิต 

• แนวทางครอบครัวและ 
• ชุมชนเป็นฐาน 
• สหวิชาชีพ 

การเข้าถึง การรับเคส/ท า
ข้อตกลง 

การหาข้อมูลและการประเมิน 

การวางแผนเพ่ือ     
การบริการ/ช่วยเหลือ 

ปฏิบัติการและ
ตรวจสอบ 

ประเมินผลและ
ปิดบริการ

จัดการรายกรณ ี

ประโยชน์
สูงสุด
ของเด็ก
เป็น
ส้าคัญ 

นโยบายและโครงการ 
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แผนภาพ 4.10 สถานะความร่วมมือของประเทศไทยต่อเครื่องมือระหว่างประเทศ 

 
โดยประเทศไทยเป็นเพียงประเทศเดียวในกลุ่มประเทศท่ีได้รับผลกระบทจากเหตุการณ์ธรณีพิบัติ

ภัย สึนามิท่ีให้สัตยาบันต่ออนุสัญญากรุงเฮกว่าด้วยความร่วมมือในการรับบุตรบุญธรรมระหว่างประเทศ ค.ศ. 
1993 ซึ่งท าให้สิทธิของเด็กท่ีได้รับการอุปการะจากชาวต่างประเทศได้รับการคุ้มครอง 

ในส่วนของเครื่องมือระดับประเทศนั้น ประเทศไทยมีกฎหมายเพื่อการคุ้มครองเด็กท่ีถูกทอดท้ิง 
เด็กในสถานก าพร้า เด็กท่ีปล่อยปละละเลยและถูกท าร้าย เช่น  พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 ว่าด้วยกฎหมายบุตรบุญธรรม พระราชบัญญัติการรับเด็กเป็นบุตร
บุญธรรม พ.ศ. 2522 ท้ังนี้ประเทศไทยเป็นเพียงประเทศเดียวท่ีการรับบุตรบุญธรรมมีกระบวนการให้
ความส าคัญต่อการเลือกพ่อแม่บุญธรรมท่ีเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อเด็ก และหากได้สิทธิ์การรับเป็น
บุตรบุญธรรมสิทธิ์ของพ่อแม่ตามพันธุกรรมจะจบลงทันที 

ท้ังนี้ ในทางปฏิบัติแม้จะมีแผนปฏิบัติการและนโยบายการช่วยเหลือเด็กเกิดขึ้น แต่ยังมีช่องว่าง
เกิดขึ้นระหว่างนโยบาย การวางแผน และการปฏิบัติงาน ช่องว่าเหล่านี้ได้รับการเสนอให้เกิดความตระหนักใน
ท่ีประชุม UNICEF EAPRO เกี่ยวกับการดูแลทางเลือกซึ่งจัดประชุมท่ีกรุงเทพมหานครเมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 
2548  
 

เหตุการณ์ธรณีภัยสึนามิ: จุดเร่ิมต้นของการจัดการรายกรณีเพื่อช่วยเหลือเด็กในประเทศไทย 

ผลกระทบจากสึนามิ เด็กนับเป็นกลุ่มคนท่ีได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงท่ีสุด เด็กท่ีถูกพรากจาก
พ่อแม่หรือผู้ดูแลหลักกลายเป็นเหยื่อของกระบวนการค้ามนุษย์ การถูกลักพาตัว และการถูกน าไปเล้ียงแบบผิด

พ.ศ.2535
• สัตยาบัน : อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิเด็ก

พ.ศ.2543
• ลงนาม : อนุสัญญาสหประชาชาติเพ่ือต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่จัดต้ังในลักษณะของ

องค์กร

พ.ศ.2544

• สัตยาบัน : อนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 182
• ลงนาม : พิธีสารติดตามการค้ามนุษย์

พ.ศ.2547

• สัตยาบัน : อนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 138
• สัตยาบัน : อนุสัญญากรุงเฮกว่าด้วยความร่วมมือในการรับบุตรบุญธรรมระหว่างประเทศ 

ค.ศ.1993
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กฎหมาย ท้ังนี้ ประเทศไทยได้รับการยกย่องว่าเป็นประเทศท่ีมีระบบการบริหารจัดการต่อเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ คือ ตอบสนองได้อย่างรวดเร็วและจัดสรรทรัพยากรให้เป็นไปในทางบวก รัฐบาลได้รับ
การสนับสนุนจากองค์การระหว่างประเทศ เพื่อเข้ามาช่วยเหลือบรรเทาและฟื้นฟูความเสียหายท่ีเกิดขึ้นท้ังใน
แง่ของส่ิงของและระดับการช่วยเหลือทางจิตวิทยา อย่างไรก็ตาม การลงทะเบียนเพื่อเด็กท่ีไม่มีผู้ดูแลหลักยัง
เป็นไปได้ช้า แสดงการสะท้อนจ านวนของเด็กในประเทศไทยท่ีได้รับผลกระทบจากสึนามิ 

ตาราง 4.1 จ านวนเด็กท่ีได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์สึนามิท่ีประเทศไทย ปี พ.ศ. 2547 

จังหวัด เด็กที่สูญเสียพ่อหรือ/
และแม่ หรือผู้ดูแล 

เด็กในสถานพักพิง
ชั่วคราว 

เด็กที่ได้รับผลกระทบ
ทางจิตวิทยา* 

กระบี ่ 130 200  
พังงา 591 1,800  
ภูเก็ต 186   
ระนอง 98   
สตูล 3   
ตรัง 38   
อื่น ๆ 413   
รวม 1,459 2,000 50,000 

ท่ีมา: กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
*เป็นจ านวนประมาณการณ์จาก UNICEF 

จากเหตุการณ์ดังกล่าว UNICEF ได้ให้ค าแนะน าแก่ประเทศต่าง ๆ ท่ีมีเด็กจ านวนมากได้รับผลกระทบ
จากสึนามิซึ่งรวมถึงประเทศไทยด้วยว่า การจัดการรายกรณีท่ีมีประสิทธิภาพสามารถเกิดขึ้นได้โดยเริ่มจากการ
มีการฝึกอบรมให้แก่นักสังคมสงเคราะห์เพื่อให้สามารถท างานเป็นผู้จัดการรายกรณีได้ เพื่อให้สามารถรับมือ
กับเหตุการณ์วิกฤตและพฤติกรรมของเด็กได้และเพื่อให้บริการจัดการรายกรณีคงไว้ซึ่งความยุติธรรม การ
ปกป้องความเปราะบางและความต้องการของเด็ก ซึ่งในกรณีท่ีจ าเป็น ผู้จัดการรายกรณีท่ีเป็นนักสังคม
สงเคราะห์วิชาชีพสามารถจัดฝึกอบรมองค์ความรู้ด้านการจัดการรายกรณีให้แก่บุคลากรอื่น ๆ ท่ีไม่ใช่นัด
วิชาชีพได้เพื่อให้สามารถรองรับงานด้านการจัดการรายกรณีท่ีมีจ านวนความต้องการมาก  

มาตรฐานแห่งการจัดการรายกรณีตามข้อแนะน้าจากองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ 
(United Nations Children’s Fund: UNICEF) ในประเด็นการจัดการรายกรณีเพื่อช่วยเหลือเด็กใน
ประเทศไทย 

มาตรฐานแห่งการจัดการรายกรณีเป็นส่ิงจ าเป็นท่ีในทุกการฝึกอบรมการจัดการรายกรณีเพื่อ
ช่วยเหลือเด็กควรจะมีการครอบคลุมเนื้อหาและการท างานซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 
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1. ปรัชญาพื้นฐานและหลักการในการดูแลและคุ้มครองเด็กและบริการท่ีมอบให้แก่เด็กและครอบครัว 
2. ข้อมูลองค์กรและการบริหารจัดการ อาทิ วิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมาย องค์ประกอบคณะกรรมการ

และเนื้อหาด้านการตัดสินใจเชิงนโยบาย 
3. คุณภาพงานบริการจัดการรายกรณี อาทิ สัดส่วนของผู้ให้บริการต่อจ านวนเด็ก สุขภาพและ

โภชนาการ เงินช่วยเหลือและเครื่องนุ่งห่ม ประเด็นด้านสุขภัณฑ์ และอื่น ๆ 
4. นโยบาย โครงการ และกระบวนการจัดการรายกรณี  
5. นโยบายส่วนบุคคล เช่น คุณวุฒิ วัยวุฒิ การรับเข้าท างานเป็นผู้ให้บริการ การจ้างงาน โอกาส

ความก้าวหน้าในงาน เป็นต้น 
6. การจัดการทางการเงินการคลัง 
7. การบริหารความปลอดภัย เช่น โครงสร้างอาคาร สุขอนามัย การก่อสร้าง สนามเด็กเล่น เป็นต้น 

การเก็บข้อมูลเพื่อการจัดการรายกรณี 

นอกจากนี้ UNICEF ยังมีการแนะน าเรื่องการเก็บข้อมูลในหลายประการ ดังนี้ 

1. ข้อมูลท่ีจะเก็บตลอดการบริการจัดการรายกรณีต้องมีความชัดเจนในแนวคิด นิยาม และตัวชี้วัด  
2. ข้อมูลควรมีการจัดระเบียบ เช่น การจัดตามอายุ เพศ หมวดหมู่ และสถานะทางกฎหมาย  
3. ระบบการเก็บข้อมูลและการวิเคราะห์ควรได้รับการด าเนินการจากองค์กรท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องเท่านั้น 
4. ข้อมูลควรแบ่งปันเพื่อการช่วยเหลือ ขับเคล่ือนนโยบาย และปรับปรุงงานบริการ 

จากเหตุการณ์เมื่อ พ.ศ. 2547 ท าให้องค์ความรู้ด้านการจัดการรายกรณีเพื่อช่วยเหลือเด็กในประเทศ
ไทยได้รับการพัฒนาต่อยอดโดยเรื่อยมา จนกระท่ังในปี พ.ศ. 2561 ทาง UNICEF ประเทศไทยได้พัฒนา
วิสัยทัศน์ในการน าผู้มีส่วนเกี่ยวข้องซึ่งเป็นองค์กรต่าง ๆ และเยาวชนร่วมกันสร้างมาตรเพื่อการส้ินสุดเด็กกลุ่ม 
NEET (Not in Education, Employment or Training) ภายใน พ.ศ. 2573 นอกจากนี้ UNICEF ประเทศ
ไทย ยังได้รับการยกย่องให้เป็นองค์กรท่ีให้ความส าคัญต่อการคุ้มครองเด็กเนื่องจากมีความโดดเด่นด้านการ
เสริมความเข้มแข็งในระบบการจัดการรายกรณีในระดับชุมชนแก่เด็กท่ีมีความเส่ียง ซึ่งพบว่าใน พ.ศ. 2561 มี
เด็ก 25,000 ราย จาก 236 ต าบล ท่ีได้รับการคัดกรองความเส่ียงด้านการคุ้มครองเด็ก และในจ านวนนี้ มีเด็ก
จ านวน 1,589 ราย ท่ีอยู่ในกลุ่มเส่ียงปานกลางและสูง [71, 72] 
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บทที่ 5 
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการดูแลเด็กและเยาวชนด้อยโอกาส 

ในกรณีที่ปัญหามีความซ ้าซ้อน 
 

5.1 บทน้า 

ความหมายของ ระบบสารเทศว่า คือ “การรวบรวม (collect) ประมวลผล (process) จัดเก็บ (store) 
กระจาย (distribute) สารสนเทศ เพื่อช่วยในการตัดสินใจ และ การควบคุมในองค์กร นอกจากนี้ยังช่วยให้
บุคลากรวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจปัญหา และสร้างผลิตภัณฑ์ใหม”่[73] 

บทนี้เสนอเนื้อหาท่ีสามารถน ามาประยุกต์กับการหาแนวทางในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการดูแล
เด็กและเยาวชนด้อยโอกาสในกรณีท่ีปัญหามีความซ้ าซ้อนเพื่อการพัฒนาระบบสวัสดิการขั้นพื้นฐานในลักษณะ
ของการใหการดูและเด็กและเยาวชนด้อยโอกาส ในกรณีท่ีปญหามีความซ้ าซ้อน ภายใต้ โครงการพัฒนาชุด
สิทธิประโยชนเพื่อการดูแลเด็กและเยาวชนด้อยโอกาส และ ต้องมีการพัฒนา “ระบบสารสนเทศเพื่อการดูแล
เด็กและเยาวชนด้อยโอกาสในกรณีท่ีปัญหามีความซ้ าซ้อน” (An Information System for Caring 
Underprivileged Children and Youth with Multiple Complications)” โดยในรายงานฉบับนี้จะใช้ค า
ว่า “ระบบ ISCY หรือในภาษาไทย ระบบอิซี” 

เนื้อหาหลักอธิบายได้ดังนี้ คือ หัวข้อ 5.2 เรื่อง การทบทวนวรรณกรรม เพื่อให้เข้าใจเทคโนโลยี ท่ี
เกี่ยวข้อง กับการพัฒนาระบบอิซี เช่น เรื่องระบบสารสนเทศ เว็บแอปพลิเคชัน และ ปัญญาประดิษฐ์ เป็นต้น 
รวมถึงตัวอย่างระบบสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้องกับเด็กและเยาชนในประเทศไทย และตัวอย่างระบบสารสนเทศใน
ต่างประเทศ รวมถึงการวิเคราะห์การน าข้อมูลเข้าระบบสู่อิซี และหัวข้อ 5.3 อธิบายทางเลือกของการท าระบบ
สารสนเทศ โดยน าเสนอแนวทางการพัฒนาระบบอิซีสามแนวทาง และ ภาพรวมเบ้ืองต้นของระบบอิซี  

ท้ังนี้แนวทางการพัฒนาระบบอีซีพร้อมสถาปัตยกรรมของระบบท่ีเสนอมีสามแนวทาง คือ 1) การพัฒนา
ระบบอิซีโดยการบูรณาการข้อมูลด้วยการเช่ือมต่อฐานข้อมูลกับหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง  2) พัฒนาระบบอิซี
โดยการบูรณาการระบบสารสนเทศเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา และ 3) พัฒนาระบบอิซีในรูปแบบการ
สร้างขึ้นมาใหม่ท้ังหมด โดยแนวทางท่ี 3) นั้น น่าจะเป็นแนวทางท่ีเหมาะสมในสถานการณ์ปัจจุบัน เนื่องจาก
ข้อดี คือ 1. ระบบอิซี ไม่ต้องเช่ือมต่อกับหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อลดความล่าช้าในการเรียกใช้ข้อมูล 2. การเรียกใช้
งาน หรือแก้ไขข้อมูลท าได้สะดวก ไม่ต้องไปแก้ไขท่ีหน่วยอื่น ๆ  และ 3. ไม่ต้องศึกษางานระบบเดิม 

 

5.2 การทบทวนวรรณกรรม 

ในหัวข้อนี้อธิบายการทบทวนวรรณกรรมด้านเทคโนโลยีท่ีสามารถน ามาประยุกต์กับการพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการดูแลเด็กและเยาวชนด้อยโอกาสในกรณีท่ีปัญหามีความซ้ าซ้อน ซึ่งจะอธิบายเกี่ยวกับระบบ
สารสนเทศ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการรองรับการดูแลเด็กและเยาวชนท่ัวไป ท่ีมีอยู่ในประเทศไทยและในต่างประเทศ 
รวมถึงยกตัวอย่างระบบดังกล่าวท้ังในประเทศไทยและต่างประเทศ พร้อมด้วยค าอธิบายของแต่ละระบบ
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สารสนเทศท่ียกตัวอย่างมา  รวมถึงอธิบายทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับการหาแนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศ
เพื่อการดูแลเด็กและเยาวชนด้อยโอกาสในกรณีท่ีปัญหามีความซ้ าซ้อน  มีหัวข้อท้ังหมด 5 หัวข้อ คือ  

โดยยกตัวอย่างระบบท่ีมีการเก็บข้อมูลทางเทคโนโลยีสารสนเทศมา 10  ระบบ ซึ่งเป็นระบบ
สารสนเทศท่ีเกี่ยวข้องกับเด็กและเยาชนในประเทศไทย 8 ระบบ และจากต่างประเทศ 2 ระบบ และหัวข้อ
สุดท้ายหัวข้อ 5.2.5 การวิเคราะห์การน าข้อมูลเข้าระบบสู่อิซี 

5.2.1 ทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 

หัวข้อนี้ได้น าทฤษฎีต่าง ๆ เช่น ระบบสารสนเทศ ปัญญาประดิษฐ์ เว็บแอปพลิเคชัน เป็นต้น ซึ่งน ามาใช้
ในการพัฒนาระบบสารสนเทศ โดยอธิบายความหมายและเพื่อให้มีความเข้าใจในการพัฒนาระบบสารสนเทศ
เพื่อรองรับการดูแลเด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสและมีปัญหาซ้ าซ้อน อธิบายได้ดังนี้ 

5.2.1.1 ระบบสารสนเทศ 

ระบบสารสนเทศ (Information System หรือ IS)[74] คือ ระบบงานท่ีใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ท าหน้าท่ี รวบรวมข้อมูล จัดเก็บข้อมูล ประมวลผล น าเสนอและแจกจ่ายข้อมูลข่าวสารหรือสารสนเทศ มี
วัตถุประสงค์เพื่อ สร้างสารสนเทศ ส าหรับ สนับสนุนการตัดสินใจ และควบคุมการด าเนินงานขององค์กร โดย
องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ ประกอบด้วย ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ข้อมูล บุคลากร และขั้นตอนการ
ปฏิบัติการ เพื่อให้ระบบสารสนเทศท างานได้ตามความต้องการ 

โดยในงานวิจัยนี้ได้ใช้ระบบอิซีจะต้องเน้นในส่วนของ ซอฟต์แวร์ ข้อมูล และขั้นตอนการ
ปฏิบัติการ ซึ่งในการสร้างระบบอิซีนั้นอาจมีการใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบ ซึ่งใน
การพัฒนาระบบอิซี นี้ อาจมีแนวคิดการใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับระบบอิซีนี้ ด้วยการ
น าปัญญาประดิษฐ์เข้ามาช่วยในการประมวล พยากรณ์ และจัดจ าแจกเคสของปัญหา  โดยปัญญาประดิษฐ์ 
(Artificial Intelligence หรือ AI หรือ เอไอ) [75] คือ ความฉลาดเทียมท่ีสร้างขึ้นให้กับส่ิงท่ีไม่มีชีวิต ซึ่งในท่ีนี้คือ
คอมพิวเตอร์ ปัญญาประดิษฐ์เป็นสาขาหนึ่งในด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์เป็นหลัก และผสมผสานกับสมการ
ทางคณิตศาสตร์ โดยเอไอมีศาสตร์ย่อยหลากหลายมาก เช่น Machine Learning หรือ การเรียนรู้ของเครื่อง 
โดยการเรียนรู้ของเครื่องสามารถน ามาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบอิซี ยกตัวอย่าง เช่น ช่วยพยากรณ์
ล่วงหน้าว่าถ้าเคสท่ีพบนั้นอาจมีปัญหา a กับ b อยู่แล้ว แล้วเอไออาจช่วยท านายได้ว่าจะเกิดปัญหาอะไรต่อไป 
(เช่น อาจเกิดปัญหา c) หรือเอไอในระบบอิซีอาจท านายได้ว่าบริเวณใดของประเทศมีแนวโน้มจะพบเคสใหม่
อีกเป็นจ านวนมากในอนาคต เป็นต้น  ท้ังนี้เอไอจะท างานได้จริงนั้น เอไอต้องการข้อมูลของเคสเป็นจ านวน
มาก ซึ่งถ้าระบบอิซีถูกน าไปใช้และเก็บข้อมูลเคสได้ท้ังประเทศก็จะมีประโยชน์ต่อเอไอต่อไป 

การเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning หรือ ML หรือ เอ็มแอล) เป็น ศาสตร์ย่อยของเอไอ 
โดยระบบอิซีอาจใช้การเรียนรู้ของเครื่องในการท าให้เครื่องคอมพิวเตอร์มีความชาญฉลาด ด้วยการให้
คอมพิวเตอร์นั้นคิดเองได้ โดยจากการฝึกฝนให้คอมพิวเตอร์เรียนรู้ได้เอง โดย การเรียนรู้ของเครื่อง (Machine 
Learning หรือ ML หรือ เอ็มแอล) เป็นหนึ่งในเทคนิคท่ีได้รับการใช้งานมากของปัญญาประดิษฐ์ และ คือ เซต
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ของเทคนิคท่ีท าให้คอมพิวเตอร์สามารถเรียนรู้แบบอัตโนมัติด้วยตัวมันเองผ่านวิธีการท่ีเรียกว่า แบบแผน 
(pattern) และ  การหาข้อสรุป (inferences)[76]  หรือ คือ ศาสตร์การสอนให้เครื่องคอมพิวเตอร์ให้มีความ
ชาญฉลาด ซึ่งเอ็มแอลเป็นซับเซตของเอไอและเป็นศาสตร์ท่ีจะท าให้เครื่องคอมพิวเตอร์ฉลาดด้วยการ
เลียนแบบมนุษย์ท่ีสามารถเรียนรู้จากประสบการณ์[76]  

โดยเบื้องหลังการท างานของเอ็มแอลจะใช้รูปแบบการค านวณทางคณิตศาสตร์และรับข้อมูลเป็น
อินพุต และค านวณตามทางสมการทางคณิตศาสตร์จากโลกภายนอกหรือจากมนุษย์ท่ีเป็นผู้สอนให้เครื่อง
คอมพิวเตอร์เรียนรู้ตามท่ีต้องการ ดังนั้น ในระบบอิซีสามารถน าเอ็มแอลซึ่งเป็นศาสตร์ย่อยของเอไอไปใช้ใน
การเรียนรู้จากประสบการณ์ ซึ่งประสบการณ์ดังกล่าวนี้คือข้อมูลเคสต่าง ๆ นั่นเอง ท่ีได้มีการจัดเก็บ
เพื่อท่ีจะให้คอมพิวเตอร์เรียนรู้ และน าไปใช้ในการพยากรณ์ปัญหาของเคสล่วงหน้าท่ีอาจได้พบเจอดังอธิบายไว้
ในตอนท้ายของหัวข้อท่ีแล้ว โดยการท าให้คอมพิวเตอร์ฉลาดนั้น อาจใช้เทคนิคการรู้จ าแบบ (Pattern 
Recognition) ซึ่งเป็นวิธีการเชิงลึกของเอ็มแอล เพื่อสอนให้คอมพิวเตอร์มีความชาญฉลาด 

การรู้จ าแบบ จากเอ็มแอลท่ีต้องใช้เทคนิคการรู้จ าแบบ (Pattern Recognition)[77] เพื่อท าให้
เครื่องคอมพิวเตอร์รู้จักการเรียนรู้ตามท่ีมนุษย์ต้องการ โดยเทคนิคการรู้จ าแบบอาจช่วยในการให้คอมพิวเตอร์
เรียนรู้รูปแบบของข้อมูลเคสท่ีได้มีการจัดเก็บ ซึ่งการรู้จ าแบบมีความหมายดังนี้ การรู้จ าแบบ (6) คือ เป็นการ
ให้คอมพิวเตอร์แยกแยะส่ิงต่าง ๆ ออกได้ เช่น แยกรูปใดคือวงกลม รูปใดคือส่ีเหล่ียม ส่ีเหล่ียมจัตุรัส หรือ
ส่ีเหล่ียมผืนผ้า  จากตัวอย่างข้างต้น จะเห็นได้ว่าส่ิงต่าง ๆ ท่ีจะน ามาแยกแยะนั้น ต้องมีลักษณะเฉพาะท่ีบ่ง
บอกความเป็นตัวเป็นเอกลักษณ์ และอาจจะมีลักษณะปลีกย่อยท่ีต่างกันได้ หรือ อาจกล่าวได้ว่า การรู้จ าแบบ 
คือ การพยายามสอนให้คอมพิวเตอร์ รู้ว่าลักษณะส าคัญนั้นคืออะไร เมื่อมีข้อมูลใหม่เข้ามา ก็จะพิจารณาจาก
ส่ิงท่ีเรียนรู้มา และประมวลได้ตามส่ิงท่ีเรียนรู้มา  ในกรณีของระบบอิซี ท่ีต้องมีการบันทึกข้อมูลเคสจากผู้ดูแล
เคสแล้วนั้น ระบบอิซีสามารถหารูปแบบความสัมพันธ์ของข้อมูลเคส เพื่อใช้ในการพยากรณ์เคสในแง่มุมต่าง ๆ 
ต่อไปดังนั้นการรู้จ าแบบ สามารถน ามาใช้ในการจ าแนกปัญหาและจัดกลุ่มของเด็กด้อยโอกาสได้ 

5.2.1.2 ความน่าเชื่อถือได้ของเอไอในการประยกุต์ใช้ด้านการศึกษา 

หัวข้อนี้อธิบายเรื่องประโยชน์ของเอไอในด้านการศึกษาและความน่าเช่ือถือได้ของเอไอในการ
ประยุกต์ใช้ด้านการศึกษา ซึ่งอาจเป็นตัวอย่างให้กับระบบอิซี ท้ังในแง่ประโยชน์และโทษของเอไอต่อระบบอิซี
ได้ โดย เมื่อมีการน าเอไอเข้าไปใช้ร่วมกับระบบสารสนเทศอื่น ๆ แล้ว อาจมองว่า เอไอนี้ เป็น ระบบ
ปัญญาประดิษฐ์ (the AI system) [76] ซึ่งคือ ระบบท่ีใช้คอมพิวเตอร์ท่ีสามารถท าหน้าท่ีท านาย แนะน า หรือ 
ตัดสินใจ ได้ โดยใช้เซตของวัตถุประสงค์ของมนุษย์เป็นอินพุต 

โดย ประโยชน์ของเอไอ มีสองประเด็นท่ีเอไอช่วยเรื่องการศึกษา คือ  1) เมื่อพูดถึงการเรียนใน
ห้องเรียน (classroom) เอไอ เป็นตัวท าให้เกิดการเรียนรู้เฉพาะบุคคลด้วยเอไอ (Personalizing learning 
with AI) และ ช่วยสนับสนุนการเรียนของนักเรียนท่ีมีความพิเศษ เช่น นักเรียนพิการ และ 2) คือ เมื่อพูดถึง
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การบริหารจัดการการศึกษา (education system) เอไอช่วยในเรื่องของการท านาย เพื่อลดจ านวนการพัก
เรียนของนักเรียน เป็นต้น โดยเอกสารนี้เน้นเฉพาะข้อ 1) ข้างต้น 

ข้อจ ากัดของเอไอมีสองประเด็นคือ a) ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูลของ
นักเรียนท่ีเอไอต้องเอาข้อมูลเหล่านี้ไปใช้งาน b) และ การใช้ข้อมูลแบบไร้จริยธรรม ด้วยความอคติของผู้ใช้
ข้อมูลต่อเจ้าของข้อมูลบางคนหรือบางกลุ่ม 

การเรียนรู้เฉพาะบุคคลด้วยเอไอ (Personalizing learning with AI) 

เอไอนั้นเป็นตัวท าให้เกิด การเรียนรู้เฉพาะบุคคล และ เนื้อหาประกอบการเรียนรู้เฉพาะบุคคล 
โดยการเรียนรู้เฉพาะบุคคล (Personalized learning) เป็นหนึ่งในวิธีการทางการศึกษา ท่ีมุ่งการปรับแต่งการ
เรียนรู้โดยยึดความต้องการและจุดเด่นนักเรียนเป็นท่ีต้ัง และเพื่อให้บรรลุผลในการเรียนรู้เฉพาะบุคคล เอไอมี
ความสามารถสองอย่างคือ a) สามารถก าหนดเนื้อหาประกอบการเรียนรู้ เฉพาะบุคคลตามระดับความรู้
ความสามารถของบุคคลและ ก าหนดรูปแบบการเรียน เฉพาะบุคคลตามระดับความรู้ความสามารถของบุคคล 
และ b) สามารถท านาย แนะน า และ ตัดสินใจ ในเรื่องการเล่ือนขั้นของกระบวนการเรียนขั้นถัดๆไปของ
นักเรียนแบบเฉพาะบุคคลได้ ระบบเอไอ c) ยังช่วยให้ผู้เรียนนั้นเช่ียวชาญในหัวข้อหรือวิชาต่าง ๆ ได้ด้วย
ตนเองเป็นขั้น ๆ และ d) ยังช่วยให้การแนะน าครูในการช่วยเหลือนักเรียนดังกล่าวอีกด้วย 
 

สิ่งที่ควรน้าไปปรับใช้กับระบบอิซี 

จากขอ้ a) ถึง d) ในข้างต้น เอไอมีประโยชน์ต่อนักเรียนและครูเป็นหลัก ทีมผู้วิจัยมีความเห็นว่า 
ถ้ามีการประยุกต์ใช้เอไอกับระบบอิซีนั้น แล้ว ผู้ได้รับประโยชน์ทางตรง คือ ผู้จัดการเคส (case manager) 
เพราะ ระบบอิซี ควรมีการประยุกต์ใช้เอไอเมื่อระบบอิซีมีข้อมูลของเคสมากพอ โดยระบบอิซีจะได้รับ
ประโยชน์จากเอไอ สองประเด็นคล้ายข้อมูลข้างต้น คือ 1) เอไออาจช่วยให้ผู้จัดการเคส ได้เกิดความเช่ียวชาญ
เกี่ยวกับเคสต่าง ๆ ของตนตามลักษณะเฉพาะตัวของผู้จัดการเคสเองและของเคสด้วย โดยการให้เอไอเข้าไป
เรียนรู้ข้อมูลการจัดการต่าง ๆ ของเคสต่าง ๆ ท่ีจัดการโดยผู้จัดการเคสคนเดิม ยิ่งเอไอรู้ข้อมูลการจัดการมาก 
ก็ยิ่งช่วยให้ผู้จัดการเคสให้มีความเช่ียวชาญในการดูแลเคสในอนาคตได้อย่างเหมาะสมมากขึ้น และจะส่งผลดี
ต่อเคสต่อไป และ 2) สืบเนื่องจากข้อมูลท่ีเก็บไว้มาก ๆ ดังนั้น เอไอ อาจช่วยให้ค าแนะน ากับผู้จัดการเคสใน
การวางแผนเพื่อดูแลเคสได้อย่างเหมาะสมยิ่งขึ้น 

สรุป ระบบอิซีควรมีการประยุกต์ใช้เอไอเมื่อมีข้อมูลมากพอ แต่ต้องมีการวางแผนเพื่อออกแบบ
โครงสร้างข้อมูลท่ีเหมาะกับเอไอตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบระบบอิซี และ ข้อจ ากัดของเอไอในระบบอิซีมีสอง
ประเด็น คล้ายกับหัวข้อ a) และ b)  ข้างต้น เช่นกัน คือ 1) ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูลของ
ผู้จัดการเคสและเคสท่ีเอไอต้องเอาข้อมูลเหล่านี้ไปใช้งาน 2) และ การใช้ข้อมูลแบบไร้จริยธรรม ด้วยความอคติ
ของผู้ใช้ข้อมูลต่อผู้จัดการเคสและเคส 
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5.2.1.3 เว็บแอปพลิเคชัน 

เบื้องต้นระบบอิซีสามารถถูกพัฒนาให้อยู่ในรูปแบบของเว็บแอปพลิเคชัน โดยเว็บแอปพลิเคชัน 
(Web Application) ซึ่งหมายถึง ซอฟต์แวร์ท่ีช่วยท างานบนคอมพิวเตอร์ได้ตามความต้องการ และท างานอยู
ภายใตระบบปฏิบัติการตลอดเวลาจนกวาจะปดการท างาน โดยปกติเว็บแอปพลิเคชันสามารถเรียกใชงานผ
านบราวเซอร์ท่ีเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ต โดยท่ีไม่ต้องท าการติดต้ังแอปพลิเคชันลงไปในเครื่องคอมพิวเตอร์  ท าให
เว็บแอปพลิเคชันถูกเรียกใชงานได้จากทุกท่ีทุกเวลา โดยเว็บแอปพลิเคชันสามารถใช้งานได้ทุกแพลตฟอร์ม 
เช่น ใช้งานผ่านเว็บบราวเซอร์ท่ีอยู่ในสมาร์ทโฟนท้ังระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์และไอโอเอส คอมพิวเตอร์ 
หรือ แท็บเล็ต เป็นต้น[78] 

 
5.2.1.4 ปัญญาประดิษฐ์ การเรียนรู้ของเคร่ือง  และ การรู้จ้าแบบ 

ในการพัฒนาระบบอิซี นี้ อาจมีแนวคิดการใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับ
ระบบอิซีนี้ ด้วยการน าปัญญาประดิษฐ์เข้ามาช่วยในการประมวล พยากรณ์ และจัดจ าแจกเคสของปัญหา  โดย
ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence หรือ AI หรือ เอไอ) [75] คือ ความฉลาดเทียมท่ีสร้างขึ้นให้กับส่ิงท่ีไม่
มีชีวิต ซึ่งในท่ีนี้คือคอมพิวเตอร์ ปัญญาประดิษฐ์เป็นสาขาหนึ่งในด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์เป็นหลัก และ
ผสมผสานกับสมการทางคณิตศาสตร์ โดยเอไอมีศาสตร์ย่อยหลากหลายมาก เช่น Machine Learning หรือ 
การเรียนรู้ของเครื่อง โดยการเรียนรู้ของเครื่องสามารถน ามาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบอิซี 
ยกตัวอย่าง เช่น ช่วยพยากรณ์ล่วงหน้าว่าถ้าเคสท่ีพบนั้นอาจมีปัญหา a กับ b อยู่แล้ว แล้วเอไออาจช่วย
ท านายได้ว่าจะเกิดปัญหาอะไรต่อไป (เช่น อาจเกิดปัญหา c) หรือเอไอในระบบอิซีอาจท านายได้ว่าบริเวณใด
ของประเทศมีแนวโน้มจะพบเคสใหม่อีกเป็นจ านวนมากในอนาคต เป็นต้น  ท้ังนี้เอไอจะท างานได้จริงนั้น เอไอ
ต้องการข้อมูลของเคสเป็นจ านวนมาก ซึ่งถ้าระบบอิซีถูกน าไปใช้และเก็บข้อมูลเคสได้ท้ังประเทศก็จะมี
ประโยชน์ต่อเอไอต่อไป 

การเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning หรือ ML หรือ เอ็มแอล) เป็น ศาสตร์ย่อยของเอไอ 
โดยระบบอิซีอาจใช้การเรียนรู้ของเครื่องในการท าให้เครื่องคอมพิวเตอร์มีความชาญฉลาด ด้วยการให้
คอมพิวเตอร์นั้นคิดเองได้ โดยจากการฝึกฝนให้คอมพิวเตอร์เรียนรู้ได้เอง โดย การเรียนรู้ของเครื่อง (Machine 
Learning หรือ ML หรือ เอม็แอล) เป็นหนึ่งในเทคนิคท่ีได้รับการใช้งานมากของปัญญาประดิษฐ์ และ คือ เซต
ของเทคนิคท่ีท าให้คอมพิวเตอร์สามารถเรียนรู้แบบอัตโนมัติด้วยตัวมันเองผ่านวิธีการท่ีเรียกว่า แบบแผน 
(pattern) และ  การหาข้อสรุป (inferences) [76]  หรือ คือ ศาสตร์การสอนให้เครื่องคอมพิวเตอร์ให้มีความ
ชาญฉลาด ซึ่งเอ็มแอลเป็นซับเซตของเอไอและเป็นศาสตร์ท่ีจะท าให้เครื่องคอมพิวเตอร์ฉลาดด้วยการ
เลียนแบบมนุษย์ท่ีสามารถเรียนรู้จากประสบการณ์ [76]   

โดยเบื้องหลังการท างานของเอ็มแอลจะใช้รูปแบบการค านวณทางคณิตศาสตร์และรับข้อมูลเป็น
อินพุต และค านวณตามทางสมการทางคณิตศาสตร์จากโลกภายนอกหรือจากมนุษย์ท่ีเป็นผู้สอนให้เครื่อง
คอมพิวเตอร์เรียนรู้ตามท่ีต้องการ ดังนั้น ในระบบอิซีสามารถน าเอ็มแอลซึ่งเป็นศาสตร์ย่อยของเอไอไปใช้ใน
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การเรียนรู้จากประสบการณ์ ซึ่งประสบการณ์ดังกล่าวนี้คือข้อมูลเคสต่าง ๆ นั่นเอง ท่ีได้มีการจัดเก็บ
เพื่อท่ีจะให้คอมพิวเตอร์เรียนรู้ และน าไปใช้ในการพยากรณ์ปัญหาของเคสล่วงหน้าท่ีอาจได้พบเจอดังอธิบายไว้
ในตอนท้ายของหัวข้อท่ีแล้ว โดยการท าให้คอมพิวเตอร์ฉลาดนั้น อาจใช้เทคนิคการรู้จ าแบบ (Pattern 
Recognition) ซึ่งเป็นวิธีการเชิงลึกของเอ็มแอล เพื่อสอนให้คอมพิวเตอร์มีความชาญฉลาด   

การรู้จ าแบบ จากเอ็มแอลท่ีต้องใช้เทคนิคการรู้จ าแบบ (Pattern Recognition) เพื่อท าให้เครื่อง
คอมพิวเตอร์รู้จักการเรียนรู้ตามท่ีมนุษย์ต้องการ โดยเทคนิคการรู้จ าแบบอาจช่วยในการให้คอมพิวเตอร์เรียนรู้
รูปแบบของข้อมูลเคสท่ีได้มีการจัดเก็บ ซึ่งการรู้จ าแบบมีความหมายดังนี้ การรู้จ าแบบ [77]  คือ เป็นการให้
คอมพิวเตอร์แยกแยะส่ิงต่าง ๆ ออกได้ เช่น แยกรูปใดคือวงกลม รูปใดคือส่ีเหล่ียม ส่ีเหล่ียมจัตุรัส หรือ
ส่ีเหล่ียมผืนผ้า  จากตัวอย่างข้างต้น จะเห็นได้ว่าส่ิงต่าง ๆ ท่ีจะน ามาแยกแยะนั้น ต้องมีลักษณะเฉพาะท่ีบ่ง
บอกความเป็นตัวเป็นเอกลักษณ์ และอาจจะมีลักษณะปลีกย่อยท่ีต่างกันได้ หรือ อาจกล่าวได้ว่า การรู้จ าแบบ 
คือ การพยายามสอนให้คอมพิวเตอร์ รู้ว่าลักษณะส าคัญนั้นคืออะไร เมื่อมีข้อมูลใหม่เข้ามา ก็จะพิจารณาจาก
ส่ิงท่ีเรียนรู้มา และประมวลได้ตามส่ิงท่ีเรียนรู้มา  ในกรณีของระบบอิซี ท่ีต้องมีการบันทึกข้อมูลเคสจากผู้ดูแล
เคสแล้วนั้น ระบบอิซีสามารถหารูปแบบความสัมพันธ์ของข้อมูลเคส เพื่อใช้ในการพยากรณ์เคสในแง่มุมต่าง ๆ 
ต่อไปดังนั้นการรู้จ าแบบ สามารถน ามาใช้ในการจ าแนกปัญหาและจัดกลุ่มของเด็กด้อยโอกาสได้ 

 
5.2.1.5 เอพีไอ 

การเช่ือมต่อเว็บแอปพลิเคชันหรือระบบเพื่อแบ่งปันข้อมูลหรือให้บริการต่าง ๆ เพื่อให้ง่ายต่อ
การใช้งานของเว็บแอปพลิเคชัน โดยท่ีบางครั้งเจ้าของเว็บแอปพลิเคชันนั้นต้องการข้อมูลอื่น ๆ ท่ีเว็บแอป
พลิเคชันตนไม่มี แต่เว็บแอปพลิเคชันอื่นมี โดยเว็บแอปพลิเคชันสามารถท าการขอเช่ือมต่อเอพีไอเพื่อขอข้อมูล
จากเว็บแอปพลิเคชันอื่น  

เอพีไอ (Application Program Interface หรือ API) [79] คือ ช่องทางการเช่ือมต่อ หรือช่องทาง
หนึ่งท่ีจะเช่ือมต่อจากเว็บแอปพลิเคชันหนึ่งกับอีกเว็บแอปพลิเคชัน เพื่อให้ซอฟต์แวร์ภายนอกเข้าถึงและ
เปล่ียนแปลงข้อมูลของเว็บแอปพลิเคชันนั้น ๆ ได้ ตัวอย่างการท างานของเอพีไอท่ีเห็นได้ชัดเจนและบ่อยครั้ง 
คือ เว็บแอปพลิเคชันส่วนใหญ่ในปัจจุบันจะมีตัวเลือกให้ผู้ใช้สามารถเข้าสู่ระบบอย่างง่าย ๆ ผ่านบัญชีเฟซบุ๊ก 
หมายความว่าเว็บแอปพลิเคชันนั้น ๆ แชร์ข้อมูลร่วมกับเฟซบุ๊กบนฐานเอพีไออยู่นั่นเอง ในส่วนของระบบอิซี นี้
อาจต้องมีการเช่ือมต่อเอพีไอกับระบบสารสนเทศหรือเว็บแอปพลิเคชันอื่น ๆ รวมถึงเปิดบริการเอพีไอให้กับผู้
ท่ีต้องการขอข้อมูลจากทางระบบอิซีเองด้วย  
 

5.2.1.6 ยูสเคสไดอะแกรม 

ในการพัฒนาระบบสารสนเทศขึ้นมาจะต้องมีส่ิงท่ีบอกความสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้งานกับระบบ
สารสนเทศ นั่นคือ ยูสเคสไดอะแกรม (Use Case Diagram) [80] ซึ่งสามารถบ่งบอกถึงฟังก์ชันการท าของระบบ
สารสนเทศหรือของผู้ใช้งาน โดยยูสเคสไดอะแกรม เป็นแผนภาพท่ีใช้แสดงให้ทราบว่าระบบท างานหรือมี
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หน้าท่ีใดบ้าง โดยมีสัญลักษณ์รูปวงรีแทนยูสเคสและสัญลักษณ์รูปคน แทน ผู้กระท า (Actor) ส าหรับช่ือยูสเคส
นั้นให้ใช้ค ากริยา ดังนั้น ยูสเคสไดอะแกรมของระบบอิซีจะได้น าเสนอระหว่างผู้ใช้งานกับระบบอิซี พร้อม
ค าอธิบายยูสเคส ในหัวข้อ 5.5.1.1 และ 5.5.1.2 ซึ่งกล่าวถึง ยูสเคสไดอะแกรมของระบบอีซี และ ค าอธิบาย
ยูสเคสไดอะแกรม 
 

5.2.1.7 กระบวนการในการพัฒนาระบบ 

ในการพัฒนาระบบใด ๆ ก็ตามขึ้นมาหนึ่งระบบหนึ่งต้องมีกระบวนการในการพัฒนาระบบนั้น 
เพื่อการท างานท่ีเป็นรูปแบบเป็นขั้นตอนในการท างาน 

กระบวนการในการพัฒนาระบบ (Software Development Life Cycle หรือ SDLC) [81] คือ 
ขั้นตอนหรือกระบวนการในการพัฒนาระบบงาน ซึ่งมีจุดเริ่มต้นในการท างานและจุดส้ินสุดของการปฏิบัติงาน 
โดยกระบวนการในการพัฒนาระบบมีข้ันตอนดังนี้ 

1. เก็บรวบรวมข้อมูลความต้องการของระบบ 
2. วิเคราะห์ข้อมูลความต้องการของระบบ 
3. ออกแบบระบบตามท่ีวิเคราะห์ข้อมูล 
4. พัฒนาระบบตามท่ีได้ออกแบบ 
5. ทดสอบระบบท่ีพัฒนาขึ้นมา 
6. น าระบบไปติดต้ังและใช้งานจริง 

โดยสรุปในการด าเนินการพัฒนาระบบอิซีนี้จะมีการด าเนินตามกระบวนการในการพัฒนาระบบ
ข้างต้น เพื่อให้การท างานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 

5.2.1.8 ความส้าคัญเทคโนโลยีดิจิทัลต่อองค์กรไม่แสวงหาผลก้าไร 

ไม่ว่าหน่วยงานหรือองค์กรใดท่ีจะพัฒนาระบบอิซี ต้องตระหนักถึงความส าคัญของเทคโนโลยี
ดิจิทัลต่อองค์กรดังกล่าว ท้ังนี้[82] ได้อธิบายเรื่องท่ีว่า non-for-profit organization (NPO) หรือ องค์กรไม่
แสวงหาผลก าไร (เรียกส้ัน ๆ ว่า องค์กรฯ) ก าลังใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างไร เพื่อ 

1. เพื่อให้องค์กรรู้ถึงพื้นท่ีหรือส่วนท่ีจะท าให้องค์กรเติบโต และให้องค์กรทราบว่าองค์กรต้อง
ปรับปรุงอะไรบ้าง 

2. เพื่อท่ีจะท าให้องค์กรเหล่านี้ได้ตระหนักถึงการน าเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital technology) มา
ใช้ในองค์กรให้มากท่ีสุด เพราะเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นส่วนส าคัญอย่างมากต่อทุกองค์กรไม่เฉพาะองค์ไม่แสวงหา
ผลก าไรเท่านั้น และ ความส าเร็จขององค์กรไม่แสวงหาผลก าไรนั้นขึ้นอยู่กับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
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สรุป การท าให้องค์กรไม่แสวงหาผลก าไรสามารถท่ีจะอยู่รอดได้ในภาวการณ์เปล่ียนแปลงของ
รัฐบาลและผู้สนับสนุน ซึ่งการเปล่ียนแปลงดังกล่าวคือการกดดันให้องค์กรเหล่านี้ท างานอย่างมีประสิทธิภาพ
ดังนั้นเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นตัวช่วยตัวหนึ่งท่ีส าคัญ 

 
ภัยคุกคามขององค์การไม่แสวงหาผลก้าไร 

1. ภาครัฐมุ่งลดเงินในการสนับสนุนองค์กรฯ (Government is looking for ways to reduce 
spending) 

2. ผู้ให้ทุนแก่องค์กรฯ มีการคัดเลือกผู้รับทุนแบบเข้มข้นขึ้น (Traditional sources of funding 
are shifting) 

3. ผู้ให้การสนับสนุนองค์กรฯ มีความต้องการมากขึ้นเรื่อย ๆ ในเรื่องของข้อมูลท่ีแสดงว่า เมื่อ
ผู้ให้การสนับสนุนให้เงินกับองค์กรฯนั้น ๆ แล้ว ผู้สนับสนุนอยากรู้ว่าเขาได้อะไรกลับคืนจากการลงทุนนี้บ้าง 
(Supporters increasingly want to see the impact of their investment) 

ดังนั้นองค์กรฯ ต้องใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการรับมือกับภัยคุกคามท้ังสามอย่างนี้ เช่น ใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล ในการขับเคล่ือนการสร้างผลผลิตขององค์กรฯให้มากขึ้น และ ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการให้บริการ ท้ังหมดนี้จะส่งผลให้องค์กรฯอยู่รอดได้ในภาวะท่ีมีภัย
คุกคามดังกล่าว 

 
องค์กรฯ ใช้เทคโนโลยีอย่างไร 

องค์กรฯ ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อท าให้องค์กรฯนั้นท างานได้ดีขึ้น โดยองค์กรฯ ท่ีใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพจะท าให้องค์กรฯดังกล่าวปรับตัวต่อการเปล่ียนแปลงต่าง ๆ หรือภัยคุกคามสาม
อย่างด้านบนได้ดีขึ้น อีกท้ังองค์กรฯ ดังกล่าวสามารถ  

1. ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการควบคุมเรื่องของการลงทุนหรือการหาแหล่งทุนได้ดีขึ้น  
2. เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นโครงสร้างพื้นฐานส าหรับท่ีท าให้เจ้าหน้าท่ีขององค์กรฯ ซึ่งช่วยให้ท างาน

ได้ดีขึ้นแม้ในภาวะการท่ีมีการเปล่ียนแปลงต่าง ๆ ท่ีเกิดจากภัยคุกคามข้างต้น  
3. เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นการสร้างภาพลักษณ์การท างานแบบออนไลน์ ซึ่งภาพลักษณ์ดังกล่าวนี้

ช่วยให้ผู้มาใช้บริการจากองค์กรฯ (client) และแหล่งทุน เกิดการติดต่อหรือท างานร่วมกับองค์กรฯ อย่าง
ต่อเนื่อง โดยใช้บริการดังกล่าวและแหล่งทุนดังกล่าวจะไม่ท้ิงองค์กรฯ ท่ีมีการสร้างภาพลักษณ์ดังกล่าวนี้  
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ตาราง 5.1 องค์กรไม่แสวงหาผลก าไร ก าลังใช้เทคโนโลยีดิจิทัลหลากหลายรูปแบบในการท าให้องค์กรนั้น
สามารถด าเนินงานได้มีประสิทธิภาพ  

ประเภทเทคโนโลย ี การใช้งาน Benefit 
ใช้เทคโนโลยี (PCS, 
INFRASTRUCTURE, 
EMAIL, ETC) 

องค์กรฯ ใช้เทคโนโลยี โดยสมาชิกทุก
คนองค์กรฯสามารถเข้าถึงข้อมู ลไ ด้
ตลอดเวลา ทุกท่ี ทุกเวลา โดยการใช้
เครื่องมือทางเทคโนโลยีต่าง ๆ ท่ีมีการใช้
งานง่าย (เช่น คลาวด์ ระบบอีเมล์ ระบบ
แชร์ไฟล์) เพื่อให้เกิดการท างานร่วมกัน
ภายในองค์กรฯ 

พนักง านสามารถท า ง านและ
ท างานร่วมกันและได้ผลผลิตมาก
ขึ้น และพนักงานได้เข้าถึงข้อมูลได้
ตลอดเวลา ทุกท่ี ทุกเวลา 

ใช้ระบบสารสนเทศ องค์กรฯ ใช้ระบบสารสนเทศ โดยระบบ
สารสนเทศช่วยให้เกิดวิธีการแก้ปัญหาใน
การท างานแบบบูรณาการและ ระบบ
สารสนเทศช่วยรวบรวมข้อมูลท่ีจ าเป็น
ในการแก้ปัญหาไว้เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องทุก
คนเอาข้อมูลไปใช้ในการแก้ปัญหาได้  
ดังนั้นระบบสารสนเทศนี้ ถูก ใ ช้ เพื่อ
สนับสนุนให้ เกิดการท างานและการ
ให้บริการอย่างมีประ สิทธิภาพและ 
สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการยืนยันว่า
อ ง ค์ ก ร ท า ง า น แ ล้ ว ไ ด้ ผ ล ลั พ ธ์  
(Outcome) จริง 

ใช้ ระบบสารสนเทศ เพื่อ 1. ลด
ความยุ่งยากในการท ารายงานต่าง 
ๆ 2 .  ให้บริการ ท่ี ดี  3 .  ติดตาม
ผลลัพธ์ของ ผู้รับบริการอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

การใช้คลาวด์ 
 

องค์กร ฯ มีการใช้คลาวด์เช่น มากขึ้น
เรื่อย ๆ เช่น 
1 .  ก า ร แ ช ร์ ไ ฟ ล์  เ ช่ น  Microsoft 
Windows server based file sharing 
2. งานเอกสาร เช่น Exchange Online 
(Office 365) 
3. การเก็บไฟล์ เช่น Dropbox 
4. การใช้อีเมลท่ีองค์กรฯจัดเตรียมไว้  
5. การท างานร่วมกัน เช่น G suite  

ก า ร เ ข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพและประหยัด ท าให้
องค์กรฯ สามารถแก้ปัญหาไ ด้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
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โดยสรุปองค์กรไม่แสวงหาผลก าไร ก าลังใช้เทคโนโลยีดิจิทัลหลากหลายรูปแบบในการท าให้
องค์กรนั้นสามารถด าเนินงานได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

การใช้ระบบสารสนเทศ องค์กรฯมีการใช้ระบบสารสนเทศ  

1. ให้เจ้าหน้าท่ีสามารถผลิตสารสนเทศท่ีมีคุณภาพสูงอย่างมีประสิทธิภาพ  
2. ช่วยให้องค์กรฯ เก็บสารสนเทศท่ีส าคัญ ๆ ท่ีเกี่ยวกับกิจกรรมขององค์กรฯเองและท่ีเกี่ยวกับ

ผลผลิตและผลลัพธ์ขององค์กรเอง 

สิ่งที่ควรน้าไปปรับใช้กับระบบอิซี 

1. ระบบอิซี ควรถูกสร้างเพื่อให้เจ้าของระบบอิซี สามารถมี a) และ b) ข้างบนดังกล่าวได้ และ
ระบบสารสนเทศท่ีดีต้องผลิตสารสนเทศเพื่อตอบสนองต่อภารกิจและวิสัยทัศน์ขององค์กรฯ และ 

2. เพื่อความยั่งยืนของระบบอิซี กองทุนฯต้องค านงึถึงภัยคุกคามข้างต้น ดังนั้นระบบอิซีท่ีจะ
สร้างต้องผลิตข้อมูลเพื่อให้สอดคล้องกับการรับมือภัยคุกคามดังกล่าวโดยองค์กรฯ  
 

5.2.1.9 การรวมบริการของระบบของรัฐบาล  

การรวมบริการของระบบของรัฐบาล (The structure of the service system: A whole-of-
government approach to service delivery) [82, 83] อธิบายว่า ในส่วนของระบบสารสนเทศท่ีดูแลเด็กและ
เยาวชนในประเทศออสเตรเลีย ต้องการระบบสารสนเทศท่ีเป็นศูนย์กลางของข้อมูล แต่ปัจจุบันแต่ละ
หน่วยงานไม่ได้เช่ือมโยงข้อมูลกัน จึงต้องมีการการบูรณาการข้อมูลขึ้นมา และการท่ีข้อมูลแยกอยู่ตาม
หน่วยงานต่าง ๆ ไม่ท าให้เกิดประโยชน์ หรือเป็นข้อเสียในการเรียกใช้งานของข้อมูลเพื่อใช้แก้ปัญหาของเด็ก
และเยาวชนที่ด้อยโอกาสและมีปัญหาซ้ าซ้อน 

 
5.2.2 ตัวอย่างระบบสารสนเทศที่เก่ียวข้องกับเด็กและเยาวชนในประเทศไทย 

โดยผู้วิจัยมีการแบ่งกลุ่มตัวอย่างระบบสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชนในประเทศไทย 
ออกเป็น 5 หน่วยงาน พร้อมด้วยตัวอย่างระบบสารสนเทศของภายใต้หน่วยงานนั้น ๆ (ซึ่งอยู่ในหัวข้อ 5.2.2.1 
– 5.2.2.8) มีดังนี้  1. กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา หรือ กสศ. ได้แก่ 5.2.2.1 ระบบสารสนเทศ
เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา  2. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หรือ พม. ได้แก่ 
5.2.2.2 ระบบสารสนเทศด้านสังคม 5.2.2.3 ระบบส่งต่อข้อมูลผู้ใช้บริการ และ 5.2.2.4 ระบบฐานข้อมูลคน
พิการ 3. กระทรวงศึกษาธิการ หรือ ศธ. ได้แก่ 5.2.2.5 ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 5.2.2.6 ระบบ 
IEP Online 4. กระทรวงสาธารณสุข หรือ สธ. ได้แก่ 5.2.2.7 ระบบฐานข้อมูลเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพจิต
ส าหรับผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบชายแดนใต้  5. กระทรวงมหาดไทย หรือ มท. ได้แก่ 
5.2.2.8 Linkage Center อธิบายได้ดังนี้ 
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5.2.2.1 ระบบสารสนเทศเพือ่ความเสมอภาคทางการศึกษา 

สารสน เทศเพื่ อความ เสมอภาคทางการศึกษา ( Information System for Equitable 
Education หรือ iSEE) [84] เป็นระบบสารสนเทศของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) iSEE มี
ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ท่ีเก็บข้อมูลเป็นรายบุคคล ครอบคลุมกลุ่มเด็กและเยาวชนผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อย
โอกาสทางการศึกษา โดยเช่ือมโยงด้วยเลขประจ าตัวประชาชนของเด็กและครอบครัวกับฐานข้อมูลขนาดใหญ่4 
ซึ่งระบบ iSEE อาจใช้เป็นต้นแบบในการพัฒนาระบบอิซีได้ โดยได้อธิบายไว้ใน หัวข้อ 5.3.2 พัฒนาระบบอีซี
โดยการบูรณาการร่วมกับระบบสารสนเทศเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา โดยคุณสมบัติของ iSEE แบ่งเป็น
หัวข้อได้ ดังนี้ 

ศักยภาพของ iSEE 

iSEE ช่วยค้นหา คัดกรองเด็กเยาวชนทั้งในและนอกระบบการศึกษาอย่างละเอียดเป็นรายบุคลล 
ผู้ใช้ iSEE สามารถส ารวจข้อมูลของเด็กได้ถึงท่ีอยู่ เมื่อพบตัวตนจริงก็สามารถใช้ระบบสารสนเทศท่ีมีความ
แม่นย าสูง ประมวลผล บริหารจัดการช่วยเหลือ 

ข้อมูลท่ีรายงานผ่านระบบ iSEE นี้ประกอบด้วยข้อมูลจากฐานข้อมูลขนาดใหญ่จากโครงการใน 4 
ส่วนหลัก คือ 

1. ข้อมูลผลการค้นหาและคัดกรองกลุ่มเป้าหมายโดยในระบบ iSEE นี้คือข้อมูลผลการคัดกรอง
รายได้ทางอ้อม (Proxy Means Tests) ท่ี กสศ. ครอบคลุมผลการคัดกรองนักเรียนในสังกัด สพฐ.  

2. ข้อมูลผลการจัดสรรเงินอุดหนุนอย่างมีเงื่อนไข (Conditional Cash Transfer หรือ CCT)   
กสศ. มุ่งจัดสรรงบประมาณ เพื่อแก้ปัญหาความเหล่ือมล้ าเป็นรายบุคคล ผ่านการจัดสรรงบประมาณตรงตาม
ความต้องการของผู้เรียนเป็นรายบุคคลอย่างแท้จริง (Demand-side Financing) โดยไม่ใช่การจ่ายแบบราย
หัวทุกคนเท่ากัน ดังนั้น ระบบ iSEE สามารถรายงานผลการจัดสรรและการได้รับเงินอุดหนุนของนักเรียน
ท้ังหมด ได้เป็นรายบุคคล โดยแสดงข้อมูลการโอนเงินเข้าสู่บัญชีเงินฝากของนักเรียนและผู้ปกครอง ของการรับ
เงินสดของนักเรียนและผู้ปกครองจากครูหรือผู้อ านวยการสถานศึกษาพร้อมท้ังลายเซ็นรับรองการรั บเงิน
อิเล็กทรอนิกส์  ระบบ iSEE สามารถรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณของ กสศ. ท้ังในระดับภาพรวมของ
ประเทศ จังหวัด สถานศึกษา ไปจนถึงระดับผู้เรียนท้ังหมด  

3. ระบบติดตามเงื่อนไขการรับเงินอุดหนุน ระบบ iSEE จะรายงานข้อมูลผลการติดตามเงื่อนไข
การรับเงินอุดหนุนท่ีครูกรอกเข้าระบบ iSEE เป็นรายเทอม โดยข้อมูลจะถูกรายงานจากผลการบันทึกข้อมูล
ผ่าน แอปพลิเคชันระบบคัดกรองนักเรียนยากจน ท่ีช่วยครูประหยัดเวลาในการติดตาม และบันทึกผลการ
ปฏิบัติตาม 2 เงื่อนไข (เงื่อนไขท่ี 1 รักษาอัตราการมาเรียนให้เกินกว่าร้อยละ 80 ตลอดปีการศึกษา เงื่อนไขท่ี 
2 น้ าหนักส่วนสูงนักเรียนยากจนพิเศษให้มีพัฒนาการท่ีสมวัยตามเกณฑ์มาตรฐาน) การรับเงินอุดหนุนของ

                                                     
4 ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)  คือ ข้อมูลขนาดใหญ่ ที่ข้อมูลจ านวนมากมหาศาล ซึ่งอาจเป็นข้อมูลที่มีโครงสร้างชัดเจน 
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นักเรียนยากจนพิเศษได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยแอปพลิเคชันระบบคัดกรองนักเรียนยากจน  โดยจะเช่ือม
ข้อมูลน้ าหนักส่วนสูงของนักเรียนท่ีมีการบันทึกเข้ามาจากระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data 
Management Center หรือ DMC) ให้อัตโนมัติ และให้ครูเลือกเฉพาะนักเรียนท่ีขาดเรียนในแต่ละวัน ซึ่งครู
สามารถด าเนินการท้ังหมดได้โดยไม่ใช้กระดาษแม้แต่แผ่นเดียว ด้วยเครื่องมืออ านวยความสะดวก ครูและ
สถานศึกษาจะสามารถช่วยติดตามผลการจัดสรรเงินอุดหนุนของ กสศ. และ สพฐ. ของนักเรียนท้ังหมด ได้เป็น
รายบุคคลอย่างต่อเนื่องจนส าเร็จการศึกษาข้ันพื้นฐาน 15 ปี 

4. ระบบส่งต่อข้อมูลกับฐานข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบส่งต่อข้อมูลกับฐานข้อมูลขนาดใหญ่ของ
หน่วยงานต่าง ๆ ระบบ iSEE ถูกออกแบบมาให้สามารถท าหน้าท่ีเป็นตัวกลางในการเช่ือมโยงข้อมูลจาก
ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ ของ กสศ. กับของหน่วยงานต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิด้วยการเช่ือมโยงผ่านเลข
ประจ าตัวประชาชน 13 หลัก เพื่อสนับสนุนการบูรณาการท างานเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาของ กสศ. 
เข้ากับ 6 กระทรวงหลักท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการคลัง และส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ (ส านักนายกรัฐมนตรี) เป็นต้น 

ขั นตอนการเก็บข้อมูล ของ iSEE 

1. ครูหรือผู้ปกครองบันทึกข้อมูลส่วนตัวรูปถ่ายบ้านและท่ีอยู่บ้าน ของตนเองและนักเรียน 
2. ข้อมูลดังกล่าวถูกส่งไปยังฐานข้อมูล 
3. ระบบ iSEE รายงานผลในรูปแบบกราฟฟิก 

ข้อมูลที่ iSEE จัดเก็บ 

ระบบ iSEE จัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ เพื่อใช้ในการ เช่น รายได้ผู้ปกครอง, สถานะครัวเรือน, ภาพถ่าย
สภาพบ้านเรือน, สภาพปัญหา, พฤติกรรมเส่ียง, ความช่วยเหลือ, อัตราการมาเรียน, ผลการจัดสรรและการ
ได้รับเงินอุดหนุนอย่างมีเงื่อนไขของนักเรียนทุนเสมอภาค เป็นต้น 

ระบบ iSEE สามารถน ามาใช้เป็นต้นแบบในการพัฒนาระบบอิซี ได้ด้วยการจัดเก็บข้อมูลของ
นักเรียนท่ีอยู่ภายใต้สังกัดของสพฐ. ท่ีใช้เลขประจ าตัว 13 หลักในการยืนยันตัวตนและเช่ือมต่อกับหน่วยงาน
อื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง และระบบ iSEE โดยใช้เป็นต้นแบบในการพัฒนาระบบอิซีขึ้นมานี้ สามารถน าเสนอได้ถึง 2 
แนวทางในการพัฒนาระบบอิซีขึ้นมา โดยได้อธิบายไว้ใน หัวข้อ 5.3.1 คือ การพัฒนาระบบอีซีโดยบูรณาการ
ข้อมูลด้วยการเช่ือมต่อฐานข้อมูลกับหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง และ ใน หัวข้อ 5.3.2 คือ การพัฒนาระบบอีซี
โดยการบูรณาการร่วมกับระบบสารสนเทศเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา 
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5.2.2.2 ระบบสารสนเทศด้านสังคม  

ในหัวข้อนี้ระบบสารสนเทศด้านสังคม ซึ่งพัฒนาโดย พม. สามารถน ามาเป็นต้นแบบในการพัฒนา
ระบบอิซีได้โดยการพัฒนาบางฟังก์ชันท่ีคล้ายกับของระบบสารสนเทศด้านสังคม เช่น การแสดงข้อมูลจ านวน
เด็กและเยาวชนตามหัวข้อท่ีต้องการบนแผนท่ีแบ่งเป็นจังหวัดท่ัวประเทศ และสามารถให้บริการข้อมูลใน
รูปแบบต่าง ๆ ได้  ซึ่งสามารถอธิบายระบบสารสนเทศด้านสังคมได้ ดังนี้ 

ระบบสารสนเทศด้านสังคม (Social MIS) [85] ระบบสารสนเทศด้านสังคมจะแสดงข้อมูลข้อมูล/
สารสนเทศในรูปแบบเว็บแอปพลิเคชัน ซึ่งง่ายต่อการใช้งานเหมือนเว็บแอปพลิเคชันท่ัวไป ข้อมูลสารสนเทศท่ี
น าเสนอ แบ่งเป็นกลุ่ม ๆ ครอบคลุม สถานการณ์ท่ีส าคัญ กลุ่มเป้าหมาย เชิงประเด็น ข้อมูลพื้นฐานแต่ละ
รายการข้อมูล ประกอบด้วย ตารางแสดงรายละเอียดข้อมูล กราฟ และแผนท่ี  โดยสามารถสืบค้นในระดับ
จังหวัด อ าเภอ ต าบล และสืบค้นตามปี พ.ศ.ได้ ข้อมูลการติดต่อ อีเมล์ : society@m-society.go.th โทร 
1300, 02-659-648 ถึง 3 

5.2.2.3 ระบบส่งต่อข้อมูลผู้ใช้บริการ 

ระบบส่งต่อข้อมูลผู้ใช้บริการ[86] ของกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงพม. นี้ ผู้วิจัยได้ศึกษา
จากการลงพื้นท่ีเก็บข้อมูล ณ สถานสงเคราะห์เด็กชาย จังหวัดยะลา และได้สอบถามทางเจ้าหน้าท่ีเกี่ยวกับ
ความสามารถในการท างานของระบบนี้ ได้ข้อมูลของระบบดังกล่าวมาดังนี้ 

ระบบส่งต่อข้อมูลผู้ใช้บริการนั้นเป็นระบบท่ีบันทึกข้อมูลของเด็กท่ีอายุ 6-18 ปี (สามารถใช้
บริการได้สูงสุดถึง 24 ปี) โดยระบบจะรับดูแลเด็กให้อยู่ภายในการดูแลของกรมกิจการเด็กและเยาวชน โดย
ระบบจะจัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ ได้แก่ ประวัติส่วนตัว ประวัติท่ีอยู่อาศัย ประวัติครอบครัว ประวัติการศึกษา 
ประวัติด้านสุขภาพ รูปถ่าย ลายนิ้วมือ ประวัติรับเข้าอุปการะ ประวัติผู้อุปการะ และประวัติการให้ความ
ช่วยเหลือ เป็นต้น   

นอกจากนี้ยังมีการบันทึกข้อมูลการติดตามให้ความช่วยเหลือ การจ าหน่าย (หมายถึง การส่งเด็ก
ออกไปจากความดูแลของผู้ดูแล) การติดตามการประเมินผล เป็นต้น 

5.2.2.4 ระบบฐานข้อมูลคนพิการ 

ระบบฐานข้อมูลคนพิการ [87] ซึ่งพัฒนาโดย กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
กระทรวงพม. เป็นแหล่งข้อมูลส าคัญท่ีเกี่ยวข้องกับคนพิการ เพื่อน าไปใช้จัดบริการและสวัสดิการแก่คนพิการ
ตามนโยบายต่าง ๆ ปัจจุบันหลาย ๆ หน่วยงานจัดท าฐานข้อมูลของตนเองซึ่งส่วนใหญ่เป็นข้อมูลท่ีตอบโจทย์
เฉพาะหน่วยงานนั้น ๆ จากรายงานปัญหาของการเก็บข้อมูลคนพิการในประเทศไทยของโครงการประเมิน
เทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (Health Intervention and Technology Assessment Program หรือ 
HITAP) ได้กล่าวถึงปัญหาของการเก็บข้อมูลคนพิการ ปัจจุบันหลายหน่วยงานจัดท าฐานข้อมูลเพื่อเก็บข้อมูล
คนพิการเพื่อใช้ภายในของหน่วยงานนั้น ๆ เช่น ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ 
กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย สถานพยาบาล กรมการจัดหางาน กรมการปกครอง เป็นต้น  ท าให้มีความซ้ าซ้อน
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ของข้อมูล มีข้อมูลท่ีไม่ครอบคลุม ไม่เป็นระบบและไม่เช่ือมโยงระหว่างหน่วยงาน ยากต่อการเข้าถึงเพื่อ
น าไปใช้ประโยชน์ อีกท้ังขาดขาดประสิทธิภาพในการจัดการฐานข้อมูล และการน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ ดังนั้น
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการให้บริการและสวัสดิการท้ังด้านสุขภาพ และด้านสังคมแก่คนพิการควรร่วมมือกัน
พัฒนาระบบสารสนเทศ มีรายละเอียด ดังนี้ 

1. ฐานข้อมูลซ ้าซ้อน ไม่ครอบคลุม  

ประเทศไทยไม่มีระบบสารสนเทศกลางเกี่ยวกับคนพิการ และขาดการบูรณาการข้อมูลและการ
ใช้ฐานข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงาน เช่น ส านักงานสถิติแห่งชาติต่างจัดเก็บข้อมูลคนพิการท้ังจากการส ารวจ
และรวบรวมข้อมูล ท าให้เกิดความซ้ าซ้อนของข้อมูล ส้ินเปลืองเวลาและงบประมาณ ไม่สามารถน าข้อมูล
เหล่านั้นไปใช้ต่างหน่วยงานได้ 

2. ฐานข้อมูลคนพิการระดับประเทศยากต่อการเข้าถึงและใช้ประโยชน์  

การเข้าถึงข้อมูลท าได้ยากเนื่องจากบางหน่วยงานยังไม่มีกลไกสนับสนุนให้สืบค้นข้อมูลแบบ
ออนไลน์ บางหน่วยงานเปิดเผยข้อมูลเฉพาะบางส่วน ท าให้การสืบค้นข้อมูลมาใช้ประโยชน์เป็นไปได้ยาก 
นอกจากนี้พบว่ามีการเก็บข้อมูลชนิดเดียวกันในรูปแบบท่ีต่างกันท าให้ข้อมูลไม่พร้อมใช้งาน และยังใช้ค านิยาม
ความพิการท่ีต่างกันออกไปท าให้เกิดการสับสนของข้อมูล 

3. โครงสร้างของฐานข้อมูลไม่เป็นระบบ ไม่เชื่อมโยงกันระหว่างหน่วยงาน  

ท าให้ไม่สามารถตรวจสอบการได้รับบริการของคนพิการในระดับบุคคลได้ ท าให้คนพิการบางคน
ได้รับสิทธิบางคนไม่ได้รับสิทธิ รวมถึงไม่สามารถน าข้อมูลมาใช้ศึกษาสถานการณ์ระดับจังหวัด และประเทศได้ 
นอกจากนี้ยังไม่สามารถแบ่งปันแลกเปล่ียนข้อมูลระหว่างผู้ให้บริการรวมถึงผู้ปฏิบัติงานสังกัดหน่วยงานต่าง ๆ 
ท าให้ไม่ได้รับข้อมูลท่ีตรงต่อกัน รวมถึงคนพิการท่ีต้องการข้อมูลต้องติดต่อหลายหน่วยงานเพื่อให้ได้ข้อมูลท่ี
ครบถ้วนของตนเอง 

4. ข้อมูลไม่เพียงพอ 

จากการส ารวจการจัดบริการด้านคนพิการในโรงพยาบาลของรัฐในปีพ.ศ.2556 จ านวน 155 แห่ง 
ใน 20 จังหวัด ร้อยละ 45 ไม่มีการจัดเก็บข้อมูล โรงพยาบาลชุมชนกว่าร้อยละ 90 มีการเก็บข้อมูลแต่ไม่
ครอบคลุมคนพิการในพื้นท่ีรับผิดชอบท้ังหมด (ร้อยละ 30 ท่ีสามารถเก็บได้อย่างครอบคลุม) 

5. รูปแบบการบันทึกข้อมูลไม่เปน็ระบบเดียวกัน 

ระบบประกันสุขภาพและกระทรวงสาธารณสุขก าหนดให้ใช้โปรแกรมที่หลากหลายในการบันทึก
ข้อมูลและท ารายงาน ซึ่งแต่ละโปรแกรมไม่สามารถเช่ือมต่อกันได้ หากต้องการข้อมูลจะต้องท าการแยกข้อมูล
มาวิเคราะห์ ท าให้เสียเวลา และเป็นการจดบันทึกลงกระดาษ 
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ระบบฐานข้อมูลคนพิการ เป็นอีกหนึ่งระบบสามารถน ามาเป็นต้นแบบในการพัฒนาระบบอิซี 
ด้วยปัญหาท่ีกล่าวมาข้างต้นนั้น  ส่ือให้เห็นได้ว่าควรพัฒนาระบบอิซีขึ้นมาให้เป็นระบบเดียวท่ีดูแลเรื่องเด็ก
และเยาวชนที่ด้อยโอกาสและมีปัญหาซ้ าซ้อน 

5.2.2.5 ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 

ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center หรือ DMC) [88] ของ
กระทรวงศึกษาธิการเป็น ระบบท่ีรวบรวมข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ข้อมูลสถานศึกษา และข้อมูลเขตพื้นท่ี 
เนื่องจาก ระบบอิซีท่ีจะด าเนินการพัฒนาขึ้นมานั้น อาจสามารถเช่ือมต่อกับระบบเอพีไอของ DMC เพื่อขอ
ข้อมูลนักเรียนท่ีอาจเป็นเด็กและเยาวชนด้อยโอกาส ผ่านเอพีไอดังกล่าวได้ 

โดยระบบ DMC ได้จัดเก็บข้อมูลนักเรียนเป็น 3 ระยะ คือ ระยะท่ี 1 ข้อมูล ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 
ของทุกปี ระยะท่ี 2 ข้อมูล ณ วันท่ี 10 พฤศจิกายน ของทุกปี และระยะท่ี 3 คือ ข้อมูล ณ วันส้ินปีการศึกษา 
หรือ 31 มีนาคม ของทุกปี ส าหรับการท างานของระบบ DMC จะแบ่งการท างานเป็น 3 ระดับ คือ ข้อมูล
นักเรียนรายบุคคล จะถูกจัดท าโดยเจ้าหน้าท่ีข้อมูลของโรงเรียน ตรวจสอบ และยืนยันข้อมูล ส านักงานเขต
พื้นท่ีทุกแห่ง มีหน้าท่ีตรวจสอบ ติดตาม ให้ค าแนะน า ปรึกษา ในการจัดท าข้อมูลของโรงเรียน และระดับ 
สพฐ. มีหน้าท่ีจัดท าระบบ ประมวลผล แก้ไขปัญหาในการจัดท าข้อมูล ให้ค าแนะน า ปรึกษา ฝึกอบรม 
เจ้าหน้าท่ี รวมทั้งจัดท ารายงานส าหรับโรงเรียน เขตพื้นท่ี และ สพฐ.  โดยระบบ DMC มีบริการข้อมูลออนไลน์
เป็นเอพีไอท่ีสามารถเรียกใช้งานข้อมูล ได้ เช่น จ านวนนักเรียนในแต่ละโรงเรียน ท่ัวประเทศ 

สรุประบบ DMC คือ ระบบท่ีรวบรวมข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ข้อมูลสถานศึกษา และข้อมูลเขต
พื้นท่ี ดังนั้นระบบอิซีท่ีจะด าเนินการพัฒนาขึ้นมานั้น อาจสามารถเช่ือมต่อกับระบบเอพีไอของ DMC เพื่อขอ
ข้อมูลนักเรียนท่ีอาจเป็นเด็กและเยาวชนด้อยโอกาส ผ่านเอพีไอดังกล่าวได้ 

 
5.2.2.6 ระบบ IEP Online 

ระบบ IEP Online (Individualized Education Program) [89] เป็นของศธ.ระบบท่ีใช้ส าหรับ
การจัดท าแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล ให้กับนักเรียนท่ีมีความบกพร่องตาม 9 ประเภทความพิการทาง
การศึกษา (1.บุคคลท่ีมีความบกพร่องทางการเห็น 2.การได้ยิน 3.ทางสติปัญญา 4.ทางร่างกาย หรือการ
เคล่ือนไหวหรือสุขภาพ 5.ทางการเรียนรู้ 6.ทางการพูดและภาษา 7.ทางพฤติกรรมหรืออารมณ์ 8.ออทิสติก 9. 
พิการซ้อน [90]) เพื่อให้นักเรียนดังกล่าวขอรับส่ิงอ านวยความสะดวก ส่ือ บริการ และความช่วยเหลืออื่น ๆ ทาง
การศึกษาตามกฎกระทรวงศึกษาธิการ 

โดยในการพัฒนาระบบอิซี สามารถน าฟังก์ชันการจัดท าแผนการศึกษาเฉพาะบุคคลมาปรับใช้
เป็นการจัดท าแผนการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชนด้อยโอกาสในกรณีท่ีปญหามีความซ้ าซ้อนได้ 
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5.2.2.7 ระบบฐานข้อมูลเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพจิตส้าหรับผู้ได้รับผลกระทบจากสานการณ์
ความไม่สงบชายแดนใต้ 

ระบบฐานข้อมูลเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพจิตส าหรับผู้ได้รับผลกระทบจากสานการณ์ความไม่สงบ
ชายแดนใต้ (Violence-related Mental Health Surveillance หรือ VMS) [91] เป็นระบบของกรมสุขภาพจิต 
สธ. เป็นระบบสารสนเทศท่ีมีไว้ส าหรับให้เจ้าหน้าประจ าแผนกจิตเวชของโรงพยาบาลในพื้นท่ีสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ใช้งานในการดูแลและเยียวยาสภาพจิตใจของผู้ท่ีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ไม่สงบ
ชายแดนใต้ โดยจะเป็นผู้ท่ีอยู่ในเหตุการณ์ ผู้บาดเจ็บ ญาติผู้เสียชีวิต เป็นต้น ในท่ีนี้จะขอเรียกว่าหมายถึง
ผู้ป่วย โดยระบบวีเอ็มเอสนี้เป็นการใช้งานแบบเว็บแอปพลิเคชัน มีการจัดเก็บข้อมูล  ต่าง ๆ ของผู้ป่วย ไว้ใน
ระบบ ได้แก่ 1. ข้อมูลพื้นฐาน เช่น ช่ือ ท่ีอยู่ นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ รวมไปถึงข้อมูล ข้อมูลสุขภาพจิต ท้ังหมด 
เช่น การประเมินผลกระทบจิตใจหลังเกิดเหตุการณ์วิกฤต การประเมินโรคซึมเศร้า การประเมินสภาพจิตใจ 
สุภาพกาย 2. ข้อมูลการวินิจฉัยโรคจากแพทย์ท่ัวไป ท่ีได้วินิจฉัยจากข้อมูลท่ีบันทึกเข้ามาข้างต้น 3. ข้อมูล
ตารางการนัดหมาย ในการพบกับแพทย์หรือเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้อง 4. รายงานต่าง ๆ เช่น รายงานการเฝ้าระวัง
ปัญหาสุขภาพจิตผู้ได้รับลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบทางการเมือง รายงานผู้ท่ีได้รับการเยียวยาตาม
ประเภทและผลการประเมิน โดยในการพัฒนาระบบอิซีนี้สามารถน าฟังก์ชันการประเมินสุขภาพจิตไปปรับ
ใช้ได้ โดยการท าเป็นแบบประเมินท่ีประเมินได้ท้ังตัวผู้ป่วยเองหรือแพทย์รวมถึงเจ้าหน้าท่ีทางการแพทย์ท่ี
เกี่ยวข้อง 

 
5.2.2.8 Linkage Center 

Linkage Center [92] เป็นระบบสารสนเทศท่ีสามารถประยุกต์ใช้เกี่ยวกับการดูแลเด็กและเยาชน
ในประเทศไทยได้ ซึ่งพัฒนาโดยกรมการปกครอง มท. โดยใช้วิธีการบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการ
บริการภาครัฐ  ซึ่งระบบส่วนกลางของ Linkage Center จะท าหน้าท่ีในการเช่ือมฐานข้อมูลต่าง ๆ ของภาครัฐ
เข้าด้วยกัน เพราะ ในการพัฒนาระบบอิซีท่ีจะกล่าวถึงในหัวข้อท่ี 5.3 นั้น ผู้วิจัยจะน าเสนอทางเลือกอันหนึ่ง 
ซึ่งเป็นการพัฒนาระบบอิซีขึ้นมาด้วยการเช่ือมต่อกับระบบ Linkage Center เพื่อให้ระบบอิซีสามารถขอข้อมูล
เด็กและเยาชนเบื้องต้น เช่น ฐานข้อมูลวุฒิการศึกษาของเด็กและเยาวชนด้อยโอกาส จากฐานข้อมูล วุฒิ
การศึกษา ดังแสดงตามภาพ 1 ด้านขวาบนสุด 

ระบบ Linkage Center นั้น เกิดขึ้นจากการท่ีรัฐบาลได้มอบหมายให้กรมการปกครองเป็น
หน่วยงานกลางในการ i) เช่ือมโยงฐาน (ก.) ข้อมูลประชาชน กับ (ข.) ส่วนราชการ กว่า 167 หน่วยงาน และ ii) 
จัดท าฐานข้อมูลประชาชนของตนเองตามอ านาจหน้าท่ีโดยใช้เลขประจ าตัวประชาชน 13 หลักเป็นดัชนีในการ
จัดเก็บ  

 

 
 



 
157 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

แผนภาพ 5.1 Linkage Center [92] 
 
ดังนั้นจาก แผนภาพ 5.1 เช่ือมโยงระบบคอมพิวเตอร์กับส านักทะเบียนกลางและเพื่อเรียกใช้

ข้อมูลในการให้บริการประชาชนจากระบบฐานข้อมูลประชาชนของหน่วยงานต่าง ๆ โดยเช่ือมกับฐานข้อมูล
ต่าง ๆ ได้แก่ ฐานข้อมูลผู้ขอหนังสือเดินทาง ฐานข้อมูลวุฒิการศึกษา ฐานข้อมูลรักษาพยาบาล ฐานข้อมูลการ
เกณฑ์ทหาร ฐานข้อมูลทะเบียนเกษตร ฐานข้อมูลของส่วนราชการต่าง ๆ ถ้าต้องการเช่ือมอิซีกับระบบ 
Linkage Center อาจต้องติดต่อกับทาง กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ท่ีเบอร์โทรศัพท์ 02-791-752 
ถึง 5 

ดังนั้นหนึ่งในทางเลือกในการพัฒนาระบบอิซี คือ การเช่ือมต่อกับระบบ Linkage Center ซึ่งจะ
ท าหน้าท่ีในการเช่ือมฐานข้อมูลต่าง ๆ ของภาครัฐเข้าด้วยกันเพื่อท าการขอข้อมูลจากหน่วยงานอื่น ๆ ท่ีจัดเก็บ
ข้อมูลไว้ โดยระบบดังกล่าวนี้สามารถน ามาเป็นต้นแบบในการพัฒนาระบบอิซีได้ หรือสามารถพัฒนาระบบ
ดังนี้กล่าวนี้ให้มีความสามารถเหมาะสมกับการท างานของระบบอิซีได้ 

 
5.2.3 ข้อสรุปปัญหาจากระบบสารสนเทศที่เก่ียวข้องกับเด็กและเยาวชนในประเทศไทย 

หัวข้อนี้สรุปปัญหาของระบบสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชนในประเทศไทยในปัจจุบัน 
จากหัวข้อ 5.2.2 ซึ่งได้อธิบายตัวอย่างระบบสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชนในประเทศ และเห็นได้
ว่า เป็นระบบสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชนท่ีจัดเก็บข้อมูลทางการศึกษาเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งไม่ได้ให้ค
วาส าคัญข้อมูลของเด็กและเยาวชนนั้นเป็นเด็กด้อยโอกาสท่ีมีปัญหาซ้ าซ้อนโดยตรง ซึ่งไม่เพียงพอต่อการ
พัฒนาระบบอิซีท่ีเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสและท่ีปัญหามีความซ้ าซ้อน ท่ีต้องเหมาะสมกับปัญหาท่ี
อาจเกิดขึ้น เช่น ความรุนแรงทางเพศ ความรุนแรงในครอบครัว ค้ามนุษย์ การต้ังครรภ์ไม่พึงประสงค์ ยาเสพ
ติด ไร้สัญชาติ ความสัมพันธ์ในครอบครัว/เล้ียงดูไม่เหมาะสม และอื่น ๆ เป็นต้น 
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หน่วยงานบริการประชาชน 
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จากค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการดูแลเด็กและเยาวชนท่ีด้อยโอกาสและมีปัญหา
ซ้ าซ้อน ซึ่งยังไม่มีระบบสารสนเทศท่ีเป็นระบบเดียว ท่ีสามารถติดตามต้ังแต่พบเด็กหรือเยาวชนท่ีมีปัญหา 
จนถึงขั้นตอนสุดท้ายท่ีพวกเขาเหล่านั้นสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ 

จากท่ีกล่าวมา สรุปได้ว่าปัญหาในการท างานของหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการดูแลเด็กและ
เยาวชนในกรณีท่ีปัญหามีความซ้ าซ้อน มีเบ้ืองต้นดังนี้ 

1. ระบบสารสนเทศของแต่ละหน่วยงานท่ีมีการจัดเก็บข้อมูลเด็กและเยาวชนไม่สามารถเช่ือมโยงกันได้ 
เนื่องจากปัญหา สิทธิมนุษยชน ในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

2. ข้อมูลของเด็กและเยาวชนในระบบสารสนเทศของแต่ละหน่วยงานมีไม่เท่ากัน 
3. ข้อมูลของเด็กและเยาวชนมีการกระจัดกระจายอยู่ตามหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีไม่ได้เช่ือมโยงกัน 
4. กรมพินิจ มีการติดตามเคสของเด็ก โดยมีการจัดเก็บข้อมูลเป็นกระดาษรายงานและไฟล์ Excel 
5. ปัจจุบันข้อมูลของเด็กเร่ร่อน ไม่มีหลักฐานการแสดงตัวตนในระบบทะเบียนราษฎร์ 
6. ปัญหาการระบุตัวตนและข้อมูลอื่นของเด็กท่ีมีปัญหาเรื่องสัญชาติ 

ดังนั้น ข้อสรุปเบื้องต้นจากการอธิบายดังกล่าว ระบบสารสนเทศท่ีมีอยู่คือ หน่วยงานแต่ละหน่วยงานจะ
มีระบบสารสนเทศของตนเองซึ่งจะไม่เช่ือมโยงข้อมูลกันและกันระหว่างหน่วยงาน จึงได้เสนอแนวทางในการ
พัฒนาระบบสารสนเทศแบบพัฒนาต่อยอด ท่ีบรรยายไว้ในหัวข้อ 5.3.1  อธิบายหัวข้อ 5.3.2 พัฒนาระบบอิซี
โดยการบูรณาการร่วมกับระบบสารสนเทศเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา และพัฒนาระบบอิซีในรูปแบบ
การสร้างขึ้นมาใหม่ท้ังหมด อธิบายไว้ในหัวข้อ 5.3.3 

5.2.4 ตัวอย่างระบบสารสนเทศที่เก่ียวข้องกับเด็กและเยาวชนในต่างประเทศ (ประเทศออสเตรเลีย 
และ สหราชอาณาจักร) 

หัวข้อนี้ยกตัวอย่างระบบสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชนในประเทศออสเตรเลีย และ สหราช
อาณาจักร ท่ีสามารถน ามาประยุกต์หรือน ามาเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบอิซี 

5.2.4.1 การประยุกต์การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศและปัญญาประดิษฐ์กับในการดูแลพ่อ
แม่วัยรุ่นที่มีปัญหา (ประเทศออสเตรเลีย) 

ประยุกต์การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศและปัญญาประดิษฐ์กับในการดูแลพ่อแม่วัยรุ่นท่ีมี
ปัญหา (Doing better for vulnerable young parents and their children)[93] ซึ่งอธิบายประโยชน์จาก
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศโดยเฉพาะการใช้แอปพลิเคชันเกี่ยวกับโซเชียลเน็ตเวิร์ค เช่น Facebook 
และระบบท่ีรัฐบาลพัฒนาขึ้น (หรือ eGov คือ บริการจากรัฐบาล) ในการช่วยเหลือพ่อแม่วัยรุ่นท่ีมีปัญหา 
(vulnerable young parents) หรือเรียกว่า ผู้รับบริการ ในประเทศออสเตรเลีย[93] เน้นไปท่ีการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศโดยพ่อแม่วัยรุน ไม่ใช่การใช้โดยผู้ดูแล (caseworker) แม้ว่าท้ังผู้ดูแลและผู้รับบริการเอง
มองว่าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีประโยชน์มาก แต่ผู้ดูแลมองว่าระบบนั้นช้าและอาจไม่ปลอดภัยทางด้าน
ข้อมูลของท้ังผู้ดูแลและผู้รับบริการ เนื้อหาโดยสังเขปสรุปได้ดังนี้ 
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ผู้รับบริการได้รับประโยชน์อะไรจากบริการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 

บริการท่ีเข้าถึงได้โดยพ่อแม่วัยรุ่นท่ีมีปัญหาหรือเรียกว่า ผู้รับบริการ นั้น แบ่งได้สองแบบคือ
บริการจาdภาครัฐและเอกชน 

1. บริการจากภาครัฐ เรียกว่า eGov คือ บริการจากรัฐบาลเพื่อประชาชนหรือผู้มีเกี่ยวข้องผ่าน
อุปกรณ์ดิจิทัล  

2. ส่วนบริการจากเอกชน คือ บริการต่าง ๆ ผ่านระบบท่ีให้บริการแก่ประชาชนโดยเอกชน เช่น 
แอปพลิเคชันเกี่ยวกับโซเชียลเน็ตเวิร์ค เช่น Facebook ประโยชน์ท่ีผู้รับบริการได้รับจากบริการท้ังสองแบบ 
สรุปได้ดังนี้ 

ตาราง 5.2 ผู้รับบริการได้รับประโยชน์อะไรจากบริการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 

บริการจากรัฐบาล บริการจากเอกชน 
1. ผู้รับบริการใช้บริการของรัฐช่ือ MyGov app 
และ Centrelink website เพื่อตรวจสอบข้อมูล
ตนเองเกี่ยวกับการรับการช่วยเหลือจากภาครัฐ เช่น 
การตรวจสอบก าหนดการจ่ายเงินค่าดูแล เป็นต้น 
ท าให้ผู้รับบริการได้ข้อมูลจากบริการชองรัฐบาล
อย่างรวดเร็ว ซึ่ งท าให้ ผู้รับบริการมีความ คิด
เกี่ยวกับบริการของรัฐในเชิงบวก ***หมายเหตุ อาจ
เป็นเพราะผู้รับบริการใช้บริการของรัฐตรวจสอบ
เรื่องเงินจึงบอกว่าบริการของรัฐนั้นดี 
2. ผู้ดูแลมีการแนะน าว่ามีบริการอื่น ๆ ของรัฐ ท่ีไม่
เกี่ยวกับผู้รับบริการโดยตรงเช่น the Good Things 
Foundation ซึ่งเอาไว้ใช้กับกลุ่มคนด้อยโอกาส 
(disadvantaged social groups) แ ล ะ  Be 
Connected เป็นแอปพลิเคชันส าหรับผู้สูงอายุ 
(elderly Australians) โดยผู้ดูแลให้ความเห็นว่า
ควรมีระบบแบบ the Good Things Foundation 
และ Be Connected ให้กับผู้รับบริการด้วยเช่นกัน  

โดยปกติผู้รับบริการจะใช้แอปพลิเคชันเกี่ยวกับ
โซเชียลเน็ตเวิร์ค เช่น ใช้กลุ่มเฟซบุ๊ค (Facebook 
groups) หรือ เว็บไซต์ ( website) หรือ แอปต่าง ๆ 
(apps) เพื่อค้นหาข้อมูลและแบ่งบันข้อมูลเพื่อเอา
ข้อมูลไปประยุกต์ใช้ในการเล้ียงลูกได้ดีขึ้น  
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ตาราง 5.3 ความเห็นของผู้ดูแล และผู้รับบริการ ต่อบริการจากรัฐบาล 

ผู้ใช ้ ความคิดเห็นเชิงบวก ความคิดเห็นเชิงลบ หมายเหตุ 
ผู้ดูแล  
(ขณะไปเยี่ยม
ผู้รับบริการ) 

ระบบมีประโยชน์ 1.  ระบบ  eGov ไม่มีความ
เสถียร และ ใช้งานยาก ท าให้
เสียเวลานานในการใช้งาน 
2. เสียเวลา 1 ในสามของการ
เย่ียมกับระบบดังกล่าว 

อาจเป็นเพราะเป็นการใช้งาน
ครั้งแรก ๆ โดยผู้รับบริการ โดย
มีผู้ดูแลเป็นผู้แนะน าการใช้งาน 
ท าให้การท างานของผู้ดูแลช้า
ลง ดังนั้นผู้ดูแลมองว่าระบบ
ดังกล่าวท าให้เสียเวลา 

 
ข้อเสียของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทีอ่าจเกิดขึ นกับผู้รับบริการ 

1. ถ้าผู้รับบริการเอาเวลาไปอยู่กับเทคโนโลยีสารสนเทศมากไป จะท าให้ไม่มีเวลาให้ลูก ท าให้
เกิดปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างผู้รับบริการและลูก 

2. ปัญหาการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต เนื่องจากผู้รับบริการบางคนไม่มีเงินพอส าหรับการเข้าถึง
อินเทอร์เน็ต 

3. ปัญหาการใช้งาน เนื่องจากผู้รับบริการบางคนไม่มี digital literacy 
4. ปัญหาข้อมูลส่วนตัว ท่ีอาจรั่วไหลของท้ังผู้รับบริการและผู้ดูแล เช่น เฟซบุ๊ค นั้นเป็นองค์กร

ทางธุรกิจท่ีมุ่งแต่ความสนใจทางการแสวงหาผลก าไร จึงอาจน าข้อมูลของผู้รับบริการและผู้ดูแลไปใช้งาน
ในทางท่ีจะท าให้เป็นการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล ได้ 

สรุป 

1. อย่างไรเสียผู้ดูแลมองว่าเทคโนโลยีสารสนเทศมีประโยชน์มากกับผู้รับบริการ 
2. แต่ควรท าให้มีประสิทธิภาพและค านึงเรื่องความเป็นส่วนตัวของข้อมูล 
3. ถ้ารัฐบาลจะสร้างระบบเอง (an in-house platform) ต้องระวังเรื่องการละเมิดข้อมูลส่วน

บุคคลและข้อมูลท่ีเป็นความลับของผู้รับบริการ (privacy and confidentiality)  
4. ระบบท่ีจะสร้างขึ้นต้องระมัดระวงัเรื่องการรั่วไหลของข้อมูลด้วยซึ่งอาจส่งผลเสียผู้รับบริการ

และผู้ดูแล 

สิ่งที่ควรน้าไปปรับใช้กับระบบอิซี 

1. ระบบต้องเน้นเรื่องความเร็ว ความง่าย และความปลอดภัย 
2. ระบบไม่ได้สร้างเพื่อผู้ดูแลอย่างเดียว ผู้รับบริการอาจต้องเป็นผู้ใช้ด้วย 
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5.2.4.2 ระบบดิจิทัลเพื่อการดูแลเด็กที่อยู่ภายใต้การแลของรัฐ (สหราชอาณาจักร) 

ในสหราชอาณาจักรมีระบบดิจิทัลเพื่อการดูแลเด็กท่ีอยู่ภายใต้การแลของรัฐ [94] ซึ่งเน้นไปท่ี เด็ก
ท่ีอยู่ภายใต้การดูแลของรัฐ (Looked After Children & Young People) เช่น เด็กเร่ร่อน ท่ีถูกน าตัวมาให้อยู่
ในบ้านพักท่ีเตรียมไว้ให้โดยรัฐ หรือ ให้อยู่กับครอบครัวอุปถัมภ์ และ เจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องกับการดูแลเด็กท่ีอยู่
ภายใต้การแลของรัฐ ในโลกดิจิทัล (โลกออนไลน์หรือการใช้งานอินเตอร์เน็ต) โดย [94]  กล่าวถึงสภาวการณ์
ปัจจุบันของการอยู่ในโลกดิจิทัล (ออนไลน์หรือการใช้งานอินเตอร์เน็ต) และการใช้งานโลกดิจิทัล ของเด็กท่ีอยู่
ภายใต้การแลโดยท่ีเกิดจากภาครัฐของประเทศสหราชอาณาจักร ซึ่งถ้ามองในมุมของเด็กแล้ว [94] ไม่ได้เกี่ยว
ของกับการสร้างระบบอิซีมากนัก แต่ได้ให้ข้อแนะน าท่ีเกี่ยวกับเจ้าหน้าท่ีในเรื่องของการใช้งานโลกดิจิทัล
เพื่อให้สามารถดูแลเด็ก ๆ ข้างต้นให้อยู่ในสภาวะการณ์ปัจจุบันของการอยู่ในโลกการใช้งานโลกดิจิทัลท่ีดี ซึ่ง
ข้อแนะน าดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อการออกแบบระบบอิซี โดยสรุป คือ การท าให้เจ้าหน้าท่ีนั้นมีความสามารถ
และมีความรู้ท่ีเกี่ยวกับโลกโลกดิจิทัลท่ีดีนั้น เป็นเรื่องท่ีส าคัญอย่างยิ่งยวด เพราะท าให้เจ้าหน้าท่ีดังกล่าว
สามารถดูแลเด็กได้ดี ดังนั้นระบบอิซีควรให้ความส าคัญกับเรื่องนี้มาก ๆ เช่นกัน 

โดย งานวิจัยนี้ [94] ต้องการค้นหาค าตอบเกี่ยวกับปัญหาและความต้องการของเด็กท่ีอยู่ภายใต้
การแลของรัฐ โดยการค้นหาเกี่ยวข้องกับสามเรื่อง ต่อไปนี้ 

1. เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในการอยู่ในโลกดิจิทัลของเด็กท้ังในบ้านของเด็กเอง (ท่ีรัฐจัดให้) 
หรือ บ้านของครอบอุปถัมภ์ (ท่ีมีกระบวนการดูแลโดยรัฐ) 

2. เกี่ยวข้องกับการท่ีเด็กเข้าถึง ข้อมูลในโลกดิจิทัลท่ีเหมาะสม และอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อท่ี
เด็กจะได้มีการใช้งานข้อมูลดังกล่าวเพื่อการด าเนินชีวิตประจ าวันและเพื่อใช้ข้อมูลดังกล่าวการพัฒนาตังเด็ก
เอง 

3. เกี่ยวกับการให้การสนับสนุนท่ีดี ในเรื่อง สุขภาพและความเป็นอยู่ของเด็ก 

โดยการหาค าตอบให้กับ ข้อ 1. ถึง 3. ข้างต้นนั้นได้มาจากการพูดคุยกับเด็ก และ เจ้าหน้าท่ีท่ี
เกี่ยวข้อง ซึ่ง ผลลัพธ์ของการค้นหา ออกมาชัดเจนว่า การให้การบริการในปัจจุบันท่ีเกี่ยวกับสามหัวข้อด้าน
ดังกล่าวนั้นยังต้องมีการพัฒนาอีกมาก 

หัวข้อถัดไป เป็นการอธิบายโดยเน้นท่ีเกี่ยวกับเจ้าหน้าท่ี เพราะการท าให้เจ้าหน้าท่ีนั้นมี
ความสามารถและมีความรู้ท่ีเกี่ยวกับโลกโลกดิจิทัลท่ีดีนั้น เป็นเรื่องท่ีส าคัญอย่างยิ่งยวด เพราะท าให้เจ้าหน้าท่ี
ดังกล่าวสามารถดูแลเด็กได้ดี ดังนั้นระบบอิซีควรให้ความส าคัญกับเรื่องนี้มาก ๆ เช่นกัน 

สิ่งที่ควรน้าไปปรับใช้กับระบบอิซี 

ด้านทักษะด้านดิจิทัลและทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital literacy & skills) 

1. อย่าไปคิดว่า ว่าเจ้าหน้าท่ี (เช่น ผู้ใช้ระบบอิซี) ท่ีต้องมีทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
(digital literacy) โดยเจ้าหน้าท่ีทุกคนอาจมีทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลท่ีต่างกัน 
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2. ต้องอบรมทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เจ้าหน้าท่ีเสมอ ๆ ในขณะเดียวกัน ต้องมีการ
จัดเตรียมให้เจ้าหน้าท่ีได้มีโอกสาสอย่างสม่ าเสมอในการพัฒนาอาชีพของตัวเจ้าหน้าท่ีเอง โดยการพัฒนาดัง
กล่าวคือต้องพัฒนาในแง่ของทักษะด้านดิจิทัลและทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อให้สอดคล้อง
กับเด็กท่ีเจ้าหน้าท่ีคนนี้ดูแลอยู่ 

3. แม้ว่าในระบบอิซี ตัวเด็กเองจะไม่ได้ใช้ระบบดังกล่าวโดยตรง ตัวผู้ดูแลเด็กต้องได้รับการฝึกอบรม
การใช้งานระบบดังกล่าวอย่างดีเพื่อให้ ตัวผู้ดูแลเด็กนั้นมีความเช่ียวชาญในการใช้ระบบ เพื่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อเด็ก 

4. ต้องเตรียมบริการให้เจ้าหน้าท่ีเพื่อให้เจ้าหน้าท่ีมีการวัดหรือประเมินท่ีควบคุมหรือท่ีดีได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยบริการดังกล่าวนี้ต้องง่ายและเข้าถึงได้แม้เจ้าหน้าท่ีดังกล่าวจะมีทักษะด้านดิจิทัลน้อยก็ตาม 
โดยแท้จริงแล้วบริการนี้ควรให้เจ้าหน้าท่ีนี้ใช้ได้โดยไม่ต้องฝีกอบรม ดังนั้น ระบบ อีซีต้องเป็นระบบท่ีมีการใช้
งานง่ายท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได้เพราะผู้ดูแลเด็กอาจมีความรู้ด้านดิจิทัลน้อยมาก  ซึ่งการออกแบบระบบอิซีต้อง
ค านึงถึงข้อนี้ให้มาก 

5. การวัดหรือประเมินเด็กโดยเจ้าหน้าท่ีนั้น ข้อบังคับของการประเมินดังกล่าวต้องมีความยืดหยุ่น 
เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีท างานได้ง่ายขึ้น ดังนั้น ระบบอีซีท่ีมีแบบการประเมินมากมาย นั้น ข้อบังคับในการประเมิน
ดังกล่าวต้องมีความยืดหยุ่นเช่นกัน เช่น การท่ีต้องให้ผู้ประเมินเลือกท าเครื่องหมายถูกในแบบประเมิน สามสิบ
ข้อ นั้น สามารถให้ผู้ประเมิน ๆ ด้วยสามสิบข้อนี้แต่แทนด้วยการประเมินห้าข้อได้ในกรณีเร่งด่วน เป็นต้น 

ด้านความเป็นส่วนตัว จริยธรรม ความโปร่งใส และ ความเชื่อถือได้ (Privacy, ethics, 
transparency & trust ) 

1. เด็กท่ีอยู่ภายใต้การดูแลของรัฐเหล่านี้ รู้สึกว่าความเป็นส่วนตัวของพวกเขาถูกคุมคาม แต่เด็กก็
เข้าใจว่ามันยากท่ีเจ้าหน้าท่ีจะท าให้เด็กได้รับสวัสดิการท่ีดีในขณะท่ีต้องละเมิดข้อมูลไปด้วย 

2. ระบบอิซีควรมีการให้ท้ังผู้ท่ีใช้ระบบและเด็กได้มาอภิปรายกันถึงจริยธรรมในการใช้ระบบอีซี ก่อนท่ี
จะออกแบบระบบ 

3. ต้องให้ทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับระบบอิซีร่วมอภิปรายถึงเรื่องประเด็นการละเมิดข้อมูลส่วนตัว
ของเด็กมากแค่ไหนจึงจะเหมาะสมในขณะท่ียังคงให้การช่วยเหลือเด็กได้ 

สิ่งที่ควรน้าไปปรับใช้กับระบบอิซี 

ดังนั้นระบบอิซีอาจต้องเช่ือมต่อข้อมูลจากหลายหน่วยงานเพื่อท่ีจะให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องท่ีจะติดตามข้อมูล
ของเคสได้ต้ังแต่พบเคสจนถึงจบเคส 
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5.2.5 การวิเคราะห์การน้าข้อมูลเข้าระบบสู่อิซี 

ในการน าข้อมูลเข้าระบบสู่อิซีนั้น สามารถท าได้หลายวิธี ซึ่งแต่ละวิธีนั้น ล้วนมีข้อดี – ข้อเสีย และชนิด
ของข้อมูลท่ีต่างกัน โดยรูปแบบท่ีใช้ในการน าเข้าข้อมูล  อาจแบ่งได้ เป็น การน าเข้าข้อมูลท่ีมีโครงสร้าง 
(structured input data interfaces) เช่น การรับข้อมูลเข้าด้วย การพิมพ์ หรือ การเลือก ซึ่งถูกอธิบายไว้ใน 
หัวข้อ 5.2.5.1 - 5.2.5.6 และ การน าเข้าข้อมูลท่ีมีไม่โครงสร้าง (unstructured input data interfaces) เช่น 
การรับข้อมูลเข้าด้วยเสียงหรือการเขียนด้วยมือ ซึ่งอยู่ในหัวข้อ 5.2.5.9 

โดยสรุป การน าเข้าข้อมูลได้สองแบบ นั้น การน าเข้าข้อมูลท่ีมีโครงสร้าง เป็นข้อมูลท่ีสามารถน ามาท า
เป็น ตารางฐานข้อมูล ได้ง่ายโดยมีการให้ค าจัดกัดความของชุดข้อมูล นั้น ๆ ได้ เช่น ข้อมูลประเภท “อายุ” 
โดยผู้ใช้ท่ีเป็นเจ้าหน้าท่ี หรือ พนักงานท่ีได้ใช้ระบบสารสนเทศขององค์กรในการน าเข้าข้อมูลเป็นประจ าอยู่
แล้วจะคุ้นเคยกับการน าเข้ารูปแบบนี้เป็นอย่างดี เหลือเพียงแค่การท า user interface ให้เหมาะสม แต่
ส าหรับผู้ใช้ท่ีไม่เคยใช้งานระบบสารสนเทศในองค์กรมาก่อนหรือใช้กระดาษในการน าเดินธุรการต่าง ๆ อยู่อาจ
ไม่คุ้นชิน และรู้สึกว่าใช้งานได้ยาก  

ส่วน การน าเข้าข้อมูลท่ีไม่มีโครงสร้าง เป็นข้อมูลท่ีไม่สามารถระบุโครงสร้างท่ีชัดเจนได้ เช่น ข้อความ 
ภาพ เสียง หรือ วีดิโอ ซึ่งข้อมูลประเภทนี้ต้องผ่านการประมวลผลก่อนจึงจะสามารถเข้าใจความหมาย และ
สามารถน าเข้าสู่ระบบ และใช้งานได้ต่อไป เหมาะกับผู้ใช้ท่ีไม่เคยใช้งานระบบสารสนเทศในองค์กรมาก่อน และ
รู้สึกว่าการพิมพ์เป็นเรื่องท่ียาก แต่ส าหรับผู้ใช้ท่ีเคยใช้งานระบบสารสนเทศในองค์กรมาก่อน อาจรู้สึกว่าคุ้นชิน
กับแบบ Structured มากกว่า และรู้สึกว่าการพิมพ์เองมีความแม่นย าท่ีสูงกว่าการพูลหรือถ่ายภาพซึ่งต้องให้
ระบบประมวลผลอีกครั้ง ท าให้มีข้อผิดพลาดขึ้นได้ 

โดยการวิเคราะห์ในข้อ 5.2.5 นี้นั้น จะเป็นส่วนประกอบหนึ่ง ในการตัดสินใจเพื่อพัฒนาระบบอิซีตาม
ทางเลือกต่าง ๆ ในข้อ 5.3 (ทางเลือกของการท าระบบสารสนเทศ) ต่อไป 
 

5.2.5.1 กล่องข้อความ  

 
แผนภาพ 5.2 ตัวอย่างของ Text Field 

 
กล่องข้อความ (Text Field) เป็นรูปแบบการน าเข้าข้อมูลท่ีให้สามารถกรอกข้อมูลตัวอักษรโดย

การพิมพ์ตัวอักษรลงบน Text Field เพียงบรรทัดเดียว ข้อมูลท่ีน าเข้าระบบโดย Text Field  เป็นข้อมูล
เฉพาะท่ีไม่สามารถท าให้อยู่ในรูปแบบตัวเลือกได้ เช่น ช่ือ เป็นต้น [95] กล่องข้อความ (Text Field) มีข้อดี-
ข้อเสีย ดังนี้ 
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ข้อดี ข้อเสีย 

1. สามารถน าเข้าข้อมูลตัวอักษรได้อย่างอิสระ 1. การน าเข้าข้อมูลท าได้ช้ากว่าแบบตัวเลือก 
2. ควบคุมค าตอบได้ยาก เช่น ช่ือ ยูเชอร์บางคนจะ
ใส่ค าน าหน้าช่ือ แต่บางคนจะไม่ใส่ค าน าหน้าช่ือ 

 
5.2.5.2 กล่องรับข้อมูลจ้านวนมาก 

 
แผนภาพ 5.3 ตัวอย่างของ Text Area 

กล่องรับข้อมูลจ านวนมาก (Text Area) เป็นรูปแบบการน าเข้าข้อมูลท่ีให้ผู้ใช้สามารถกรอก
ข้อมูลตัวอักษรโดยการพิมพ์ตัวอักษรลงบน Text Area สามารถพิมพ์ได้หลายบรรทัด ข้อมูลท่ีน าเข้าระบบโดย 
Text Area เป็นข้อมูลเฉพาะท่ีไม่สามารถท าให้อยู่ในรูปแบบตัวเลือกได้ เช่น บันทึกเหตุการณ์ เป็นต้น [95] 
กล่องรับข้อมูลจ านวนมาก (Text Area) มีข้อด-ีข้อเสีย ดังนี้ 

ข้อดี ข้อเสีย 
1. สามารถน าเข้าข้อมูลตัวอักษรได้อย่างอิสระ 
2. สามารถพิมพ์ได้หลายบรรทัด 

1. การน าเข้าข้อมูลท าได้ช้ากว่าแบบตัวเลือก 
2. ควบคุมค าตอบได้ยาก เช่น ช่ือผู้ใช้บางคนจะใส่ค า
น าหน้าช่ือ แต่บางคนจะไม่ใส่ค าน าหน้าช่ือ 

 
5.2.5.3 รายการ 

 
แผนภาพ 5.4 ตัวอย่างและองค์ประกอบของ Select box 
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รายการ (Select box / Combo box) เป็นรูปแบบการน าเข้าข้อมูลท่ีให้ผู้ใช้สามารถเลือก
ตัวเลือกได้เพียงตัวเลือกเดียวและจ าเป็นต้องเลือกหนึ่งตัวเลือกเสมอเหมือน Radio button ในหลายๆ กรณี
สามารถใช้แทน Radio button ได้เลย หากไม่ต้องการแสดงตัวเลือกให้ผู้ใช้เห็นชัดเจน หรือไม่ต้องการกระตุ้น
การเปล่ียนตัวเลือก[96] รายการ (Select box / Combo box) มีข้อด-ีข้อเสีย ดังนี้ 

ข้อดี ข้อเสีย 
1. ประหยัดพื้นท่ีหน้าจอ เหมาะกับตัวเลือกท่ีมี
ตัวเลือกเยอะๆ เช่น จังหวัด 
2. เหมาะกับหน้าจอท่ีมีขนาดจ ากัด เช่น มือถือ 

1. มองเห็นตัวเลือกยาก การท่ีผู้ใช้จะสามารถ
มองเห็นตัวเลือกได้ นั้นผู้ใช้จะต้องเลือกท่ีแถบ
ตัวเลือกก่อน 

 
5.2.5.4 ตัวเลือกแบบเลอืกได้หลายข้อ  

แผนภาพ 5.5 ตัวอย่างและองค์ประกอบของ Check box 

ตัวเลือกแบบเลือกได้หลายข้อ (Checkbox) เป็นรูปแบบการน าเข้าข้อมูลท่ีให้ผู้ใช้สามารถเลือก
ตัวเลือกได้มากกว่าหนึ่งข้อ (มีค าตอบมากกว่า 1 ข้อ) หรือไม่เลือกเลยก็ได้ (เช่น การเลือกทอปปิ้งขนมหวาน)
[96] ตัวเลือกแบบเลือกได้หลายข้อ (Checkbox) มีข้อด-ีข้อเสีย ดังนี้ 

ข้อดี ข้อเสีย 
1. เลือกข้อมูลหลายตัวเลือกได้อย่างรวดเร็ว 
2. มองเห็นง่าย แสดงข้อมูลตัวเลือกได้ชัดเจน 

1. ใช้พื้นท่ีหน้าจอมาก แต่เล่ียงการใช้ได้ยากในกรณีท่ี
ต้องการน าเข้าข้อมูลท่ีสามารถตอบได้หลายตัวเลือก 
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5.2.5.5 ตัวเลือกแบบเลอืกได้ข้อเดียวในแต่ละกลุ่ม 
 
 
 
 

 
แผนภาพ 5.6 ตัวอย่างและองค์ประกอบของ Radio button 

ตัวเลือกแบบเลือกได้ข้อเดียวในแต่ละกลุ่ม (Radio Buttonเป็นรูปแบบการน าเข้าข้อมูลท่ีผู้ใช้
สามารถเลือกตัวเลือกได้เพียงหนึ่งข้อเท่านั้น (Mutually Exclusive) และจ าเป็นต้องเลือกด้วย (ในกรณีท่ัวไป) 
เช่น เพศ [96] ตัวเลือกแบบเลือกได้ข้อเดียวในแต่ละกลุ่ม (Radio Button) มีข้อด-ีข้อเสีย ดังนี้ 

ข้อดี ข้อเสีย 
1. มองเห็นง่าย แสดงข้อมูลได้ชัดเจนท่ีสุดในการ
แสดงตัวเลือก 2-4 ข้อ ท่ีต้องการค าตอบเดียว 

1. ใช้พื้นท่ีหน้าจอมากหากใช้กับค าถามท่ีมีตัวเลือก
มากกว่า 4 ตัวเลือก 
2. ในกรณีท่ีมีตัวเลือกหลายตัวเลือก ในมุมมองมือ
ถืออาจไม่เหมาะ เพราะหน้าจอมือถือมีพื้นท่ีจ ากัด 

 
5.2.5.6 ปุ่ม 

 
แผนภาพ 5.7 ตัวอย่างของ button 

ปุ่ม (Button) เป็นรูปแบบการน าเข้าข้อมูลท่ีผู้ใช้สามารถเลือกกด ปุ่มใดปุ่มหนึ่งแล้วระบบ จะ
ท างานตามปุ่มท่ีผู้ใช้กด เช่น เมื่อกดปุ่ม Reset ระบบจะท าการล้างข้อมูลท่ีผู้ใช้กรอกไว้ในหน้านั้น ๆ เป็นต้น 
ปุ่ม (Button) มีข้อด-ีข้อเสีย ดังนี้ [95] 
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ข้อดี ข้อเสีย 
1. สามารถก าหนดการท างานของระบบผ่านการกด
ปุ่มได้หลากหลาย 
2. ง่ายต่อการใช้การใช้งานของผู้ใช้ เพียงแค่กดปุ่มก็
สามารถส่ังระบบให้ระบบท างานท่ีหลากหลายได้ 

1. ในกรณีท่ีมีปุ่มมากกว่า 1 ปุ่ม อาจท าให้ผู้ใช้สับสน
ได้ 

 
5.2.5.7 การรู้จ้าเสียงพูด  

การรู้จ าเสียงพูด (Automatic Speech Recognition: ASR) คือระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ี
สามารถแปลงเสียงพูด (Audio File) เป็นข้อความอิเล็กทรอนิกส์ (Text) ได้โดยผู้พูด พูดค าท่ีต้องการพิมพ์ลง
ในระบบ ASR จะแปลค าพูดเหล่านั้นให้อยู่ในรูปแบบข้อความอิเล็กทรอนิกส์ [97] ASR มีข้อด-ีข้อเสีย ดังนี้ 

ข้อดี ข้อเสีย 
1. ช่วยอ านวยความสะดวกให้กับผู้ท่ีพิมพ์
ตัวอักษรผ่านแป้นพิมพ์ได้ช้า 
2. เพิ่มความคล่องตัว ในกรณีท่ีมือของผู้ใช้
ว่างแค่ข้างเดียว ก็สามารถน าข้อมูลเข้า
ระบบได้ 
3. ช่วยประหยัดเวลาในการท างาน 

1. ขณะใช้ต้องปราศจากเสียงรบกวนจากภายนอก เพื่อไม่ให้
โปรแกรมประมวลผลผิดพลาด 
2. ไม่สามารถแยกแยะได้ว่าใครพูด 
3. กรณีผู้พูดเป็นเด็กอาจท าให้โปรแกรมท างานผิดเพลาด 
4. ค าบางค าเช่นช่ือมีความซับซ้อนเพราะมีความหลากหลาย
อย่างมากและหลายวิธีในการสะกดช่ือเดียวกัน ยกตัวอย่างเช่น
“ Cathy” ,“ Kathy” อาจท าให้โปรแกรมท างานผิดพลาดได้ 

5.2.5.8 การแปลงภาพเป็นตัวอักษรดิจิตอล  

การแปลงภาพเป็นตัวอักษรดิจิตอล (Optical Character Recognition: OCR) คือเทคโนโลยีใน
การแปลงรูปภาพท่ีมีข้อความจากการพิมพ์ผ่านเครื่องพิมพ์ให้กลายเป็นข้อความอิเล็กทรอนิกส์ ส่วนใหญ่จะใช้
กับเอกสารท่ีเป็นแบบฟอร์มท่ีใช้กันในส านักงาน เช่น ใบสมัคร, บัตรประชาชน เป็นต้น[98] 

 
แผนภาพ 5.8 ตัวอย่างการท างานของ OCR 
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ข้อดี ข้อเสีย 
1. ช่วยอ านวยความสะดวกให้กับผู้ท่ีพิมพ์ตัวอักษร
ผ่านแป้นพิมพ์ได้ช้า 
2. ช่วยประหยัดเวลาในการท างาน 
3. มีโปรแกรมส าเร็จรูปท่ีช่ือว่า tesseract OCR ของ 
google ให้บริการ ไม้องพัฒนาใหม่เอง 

1. รูปท่ีน ามาประมวลผลต้องชัดเจน 
2. โปรแกรมสามารถแสดงผลลัพธ์ผิดพลาดได้ถ้า 
Font มีความแตกต่างจากตัวอักษรปกติมากเกินไป 

 
5.2.5.9 การแปลงภาพลายมือเปน็ตัวอักษรดิจิตอล 

การแปลงภาพลายมือเป็นตัวอักษรดิจิตอล (Handprint character recognition: HCR) คือ 
เทคโนโลยีในการแปลงรูปภาพท่ีมีข้อความจากการเขียนให้กลายเป็นข้อความอิเล็กทรอนิกส์ (text) จะใช้อัลกา
ริธึมเช่นเดียวกับ OCR แต่จะมีความแตกต่างทางโครงสร้างตัวอักษร เพราะลายมือจะมีความโค้งมากว่าอักษร
พิมพ์ มักใช้กับเอกสาร แบบฟอร์มสมัครใช้บริการต่าง ๆ ท่ีต้องใช้คนเขียนเอง ซึ่งสามารถใช้ได้ดีกับแบบฟอร์ม
ท่ีมีการระบุต าแหน่งท่ีชัดเจนบนเอกสาร[98] 

 
แผนภาพ5.9 ตัวอย่างการท างานของ HCR 

ข้อดี ข้อเสีย 
1. ช่วยอ านวยความสะดวกให้กับผู้ท่ีพิมพ์ตัวอักษร
ผ่านแป้นพิมพ์ได้ช้า 
2. ช่วยประหยัดเวลาในการท างาน 

1. ลายมือต้องอ่านออกชัดเจน ถ้าไม่อาจท าให้
โปรแกรมผิดพลาด 
 

 
โดยสรุป จากข้อ 5.2.5.1 - 5.2.5.9 ท่ีกล่าวมานั้นสามารถแบ่งรูปแบบของการน าเข้าข้อมูลได้สองแบบ 

คือ การน าเข้าข้อมูลท่ีมีโครงสร้าง (Structured input data interfaces) และ การน าเข้าข้อมูลท่ีไม่มี
โครงสร้าง (Unstructured input data interfaces) ซึ่งข้อ 5.2.5.1 - 5.2.5.6 คือ การน าเข้าข้อมูลท่ีมี
โครงสร้าง เป็นข้อมูลท่ีสามารถน ามาท าเป็น ตารางฐานข้อมูล ได้ง่ายโดยมีการให้ค าจัดกัดความของชุดข้อมูล 
นั้น ๆ ได้ เช่น ข้อมูลประเภท “อายุ” โดยผู้ใช้ท่ีเป็นเจ้าหน้าท่ี หรือ พนักงานท่ีได้ใช้ระบบสารสนเทศของ
องค์กรในการน าเข้าข้อมูลเป็นประจ าอยู่แล้วจะคุ้นเคยกับการน าเข้ารูปแบบนี้เป็นอย่างดี เหลือเพียงแค่การท า 
user interface ให้เหมาะสม แต่ส าหรับผู้ใช้ท่ีไม่เคยใช้งานระบบสารสนเทศในองค์กรมาก่อนหรือใช้กระดาษ
ในการน าเดินธุรการต่าง ๆ อยู่อาจไม่คุ้นชิน และรู้สึกว่าใช้งานได้ยาก ส่วน ข้อ 0 - 5.2.5.9 คือ การน าเข้า
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ข้อมูลท่ีไม่มีโครงสร้าง เป็นข้อมูลท่ีไม่สามารถระบุโครงสร้างท่ีชัดเจนได้ เช่น ข้อความ ภาพ เสียง หรือ วีดิโอ 
ซึ่งข้อมูลประเภทนี้ต้องผ่านการประมวลผลก่อนจึงจะสามารถเข้าใจความหมาย และสามารถน าเข้าสู่ระบบ 
และใช้งานได้ต่อไป เหมาะกับผู้ใช้ท่ีไม่เคยใช้งานระบบสารสนเทศในองค์กรมาก่อน และรู้สึกว่าการพิมพ์เป็น
เรื่องท่ียาก แต่ส าหรับผู้ใช้ท่ีเคยใช้งานระบบสารสนเทศในองค์กรมาก่อน อาจรู้ สึกว่าคุ้นชินกับแบบ 
Structured มากกว่า และรู้สึกว่าการพิมพ์เองมีความแม่นย าท่ีสูงกว่าการพูลหรือถ่ายภาพซึ่งต้องให้ระบบ
ประมวลผลอีกครั้ง ท าให้มีข้อผิดพลาดขึ้นได้ 

โดยการวิเคราะห์ในข้อ 5.2.5 นี้นั้น จะเป็นส่วนประกอบหนึ่ง ในการตัดสินใจเพื่อพัฒนาระบบอิซีตาม
ทางเลือกต่าง ๆ ในข้อ 5.3 (ทางเลือกของการท าระบบสารสนเทศ) ต่อไป 

5.3 ทางเลือกของการท้าระบบสารสนเทศ 

ในหัวข้อท่ี 5.3 นี้ได้กล่าวถึงแนวทางหรือข้อเสนอในการด าเนินการพัฒนาระบบอิซี เพื่อรองรับการดูแล
เด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสและมีปัญหาซ้ าซ้อน ท่ีคาดว่าจะครอบคลุมการติดตามต้ังแต่พบเด็กหรือเยาวชนท่ี
มีปัญหาจนจบการดูแลโดยบันทึกข้อมูลต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการดูแล ด้วยระบบอิซี ท่ีผู้วิจัยได้เสนอแนวทาง
มานั้น พัฒนาขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหา ในหัวข้อ 5.2.2 โดยเสนอ 3 แนวทางในการด าเนินการพัฒนาระบบอิซี  
คือ 5.3.1 พัฒนาระบบอิซีโดยการบูรณาการข้อมูลด้วยการเช่ือมต่อฐานข้อมูลกับหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง  
จากนั้นน าข้อมูลของเคสเด็กและเยาวชน ท่ีมีและไม่มีอยู่ในระบบสารสนเทศของแต่ละหน่วยงาน มารวมข้อมูล
เป็นระบบส่วนกลาง  5.3.2 พัฒนาระบบอิซีโดยการบูรณาการระบบสารสนเทศเพื่อความเสมอภาคทาง
การศึกษา เป็นการบูรณาการหรือปรับปรุงกับระบบ iSEE โดยการเสริมฟังก์ชันการท างานให้เหมาะสมกับเด็ก
ด้อยโอกาสและท่ีปัญหามีความซ้ าซ้อน  ในหัวข้อ 5.3.3 พัฒนาระบบสารสนเทศในรูปแบบการสร้างระบบอิซี 
ขึ้นมาใหม่ท้ังหมด  โดยการสร้างฐานข้อมูลท่ีไม่ได้เช่ือมตัวกับหน่วยงานใด ๆ ระบบสารสนเทศจะจัดเก็บข้อมูล
ท้ังหมดไว้ในฐานข้อมูลเดียว 

การใช้งานระบบอิซี นั้นมีการออกรหัสส าหรับดูแลเด็กท่ีด้อยโอกาส จะอาศัยหลักการการสร้างโค้ดดิง 
ออกรหัสส าหรับเคสเด็กและเยาวชนท่ีเข้าเกณฑ์ด้อยโอกาสและมีปัญหาซ้ าซ้อน  รวมถึงการสร้าง ช่องทางหนึ่ง
ท่ีจะเช่ือมต่อให้กับเว็บแอปพลิเคชันอื่น ๆ  หรือ Application Programming Interface (API) ส าหรับบริการ
ด้านข้อมูลเคส และได้อธิบายถึงการพัฒนาระบบอิซี  การน าเอไอเข้ามาใช้ในการจัดจ าแนกปัญหาของเด็กและ
เยาวชน หน้าท่ีหรือฟังก์ ชันของระบบอิซี  ท่ี ต้องมี (Functional Requirements) เบื้องต้น แผนภาพ
ความสัมพันธ์ระหว่างระบบกับผู้ใช้งาน (Use Case Diagram) และทุกแนวทางในการพัฒนาระบบอิซีนี้จะมี
สถาปัตยกรรมระบบ ช่วยอธิบายภาพรวมของระบบ ซึ่งช่วยให้ผู้อ่านได้เข้าใจถึงองค์ประกอบส าคัญและ
ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบดังกล่าวได้ง่ายข้ึน 
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5.3.1 การพัฒนาระบบอิซีโดยการบูรณาการข้อมูลด้วยการเชื่อมต่อฐานข้อมูลกับหน่วยงานอื่นที่
เก่ียวข้อง 

จากท่ีผู้วิจัยได้เคยกล่าวถึง5.2.2 ตัวอย่างระบบสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชนในประเทศไทย
มานั้น  ระบบ iSEE ของกสศ. ท่ีดูแลกลุ่มเด็กและเยาวชนผู้ขาดแเคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาสทางการศึกษา  
ระบบ DMC ระบบท่ีรวบรวมข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ข้อมูลสถานศึกษา และข้อมูลเขตพื้นท่ี  และ Linkage 
Center จะท าหน้าท่ีในการเช่ือมฐานข้อมูลต่าง ๆ ของภาครัฐเข้าด้วยกัน ดังนั้น ผู้วิจัยจึงได้น าเสนอแนวทางใน
การพัฒนาระบบอิซีด้วยการบูรณาการข้อมูล อธิบายได้ดังนี้ 

5.3.1.1 พัฒนาระบบอิซีด้วยการบูรณาการข้อมูล 

การบูรณาการข้อมูล (Data Integration)  คือ การพัฒนาระบบฐานข้อมูลร่วมกันของระบบ
สารสนเทศสองระบบขึ้นไปเข้าด้วยกัน [99] เป็นการบูรณาการระบบฐานข้อมูลและข้อมูลในระบบอิซี ท่ี
เกี่ยวข้อง โดยประกอบด้วยการพัฒนาส่วนส าคัญ 2 ส่วนหลัก ๆ คือ 1. สร้างระบบอิซี เพื่อจัดการฐานข้อมูลท่ี
รองรับการดูแลเด็กและเยาวชน เพื่อให้เช่ือมโยงกับระบบอิซี ท่ีติดตามเด็กด้อยโอกาสและมีปัญหาซ้ าซ้อนอื่น 
ๆ ในประเทศไทยท่ีกล่าวไว้ในหัวข้อ 5.2.2 และ 2. สร้างเอพีไอท่ีระบบอิซี ส าหรับการให้บริการด้านข้อมูลเคส
เพื่อรองรับการดูแลเด็กและเยาวชน ท่ีมีไว้ส าหรับหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีต้องการใช้งานข้อมูล หรือเป็นเอพีไอไว้
ส าหรับรวบรวมข้อมูลเป็นฐานข้อมูลส่วนกลาง 

โดยส่ิงท่ีใช้ในการเช่ือมโยงตัวตนของเด็กด้อยโอกาสในแนวทางการบูรณาการข้อมูลนั่นคือ เลข
ประจ าตัวประชาชน ท่ีทาง Linkage Center เปิดใช้งานเพื่อขอข้อมูล หรือหน่วยงานอื่นใช้เก็บเพื่อท่ีจะยืนยัน
ตัวตนของบุคคลนั้น ซึ่งในแนวคิดนี้ระบบอิซี ท่ีพัฒนาขึ้นมาจะจัดเก็บ เลขประจ าตัวประชาชน รหัสโค้ดดิง
และเคสปัญหาของเด็กท่ีด้อยโอกาส ส่วนในข้อมูลอื่น ๆ นั้น ระบบอิซี จะเช่ือมต่อกับฐานข้อมูลอื่น ๆ เพื่อขอ
ข้อมูลท่ีต้องมาใช้งาน โดยไม่จัดเก็บข้อมูล 
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5.3.1.2 สถาปัตยกรรมระบบ 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพ 5.10 สถาปัตยกรรมระบบอิซีส าหรับการบูรณาการข้อมูล 
 

ค าอธิบายสถาปัตยกรรมระบบอิซี ส าหรับการบูรณาการข้อมูล โดยอธิบายตามล าดับตัวเลขใน
ภาพ 5.10 ได้ดังนี้ 

1. ผู้พบเคสหรือผู้ดูแลเคสพบเคสและได้กรอกข้อมูลเคสและประเมินเคสเข้าสู่ระบบอิซี  
2. ระบบสารสนเทศรับข้อมูลเคสและประมวลผลด้วยเอไอและเอ็มแอลเพื่อการสร้างโค้ดด้ิง 
3. ระบบอิซีเรียกขอข้อมูลจากระบบ Linkage Center 
4. ระบบอิซีบันทึกข้อมูลเข้าสู่ฐานข้อมูล และน าข้อมูลเข้าสู่ระบบอิซีตามการเรียกใช้งาน 
5. ระบบอิซีสร้างเอพีไปส าหรับการเรียกใช้งานข้อมูลเคส 
6. ระบบอิซีแสดงข้อมูลตามท่ีผู้ดูแลเคสต้องการ เช่น ติดตามเคสหรือปิดเคส 

ข้อดี ข้อเสีย 
1. ระบบอิซีในแนวคิดนี้ ไม่จ าเป็นต้องจัดเก็บข้อมูล
ท้ังหมด เพราะเช่ือมต่อกับ Linkage Center หรือ
หน่วยงานท่ีมีข้อมูลท่ีต้องการ สามารถขอข้อมูลมาใช้
งานตามพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อความเสมอภาค
ทางการศึกษาได้ 
2. ระบบอิซีในแนวคิดนี้ จัดเก็บเฉพาะข้อมูลเลข
ประจ าตัวประชาชน เพื่อยืนยันตัวตน และข้อมูลเคส
ของเด็กด้อยโอกาส 

1. ในกรณีท่ีเกิดข้อผิดพลาดในการเช่ือมต่อขอข้อมูล
จาก Linkage Center ระบบจะไม่สามารถรับข้อมูล
ได้ 
2. การเช่ือมต่อกับฐานข้อมูลอาจเกิดความล่าช้าใน
การเรียกใช้งานข้อมูล 
 

 

ระบบสารสนเทศเพื่อการดูแลเดก็และเยาวชน
ด้อยโอกาสในกรณีที่ปญัหามคีวามซ ้าซ้อน 

(ISCY) 

5. สร้าง API ส้าหรับ 
บริการข้อมูล 

2. ประมวลผล
ข้อมูลและบันทึก

ข้อมูล 

4. รับ-ส่งข้อมูลเคสเด็กด้อยโอกาสต่าง ๆ 

Database 
User 

6. ข้อมูลเคสเด็ก
ด้อยโอกาส 

1. ข้อมูลเคสเด็ก
ด้อยโอกาส 

Linkage 
Center 

DMC 3. แลกเปลี่ยนข้อมูล 

ISEE 3. แลกเปลี่ยนข้อมูล 

3. แลกเปลี่ยนข้อมูล 
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5.3.2 พัฒนาระบบอิซีโดยการบูรณาการร่วมกับระบบสารสนเทศเพือ่ความเสมอภาคทางการศึกษา 

5.3.2.1 พัฒนาระบบอิซีโดยการบูรณาการร่วมกับระบบสารสนเทศเพื่อความเสมอภาคทาง
การศึกษา 

จากระบบสารสนเทศเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ( iSEE) ซึ่งระบบด าเนินการภายใต้
กองทุน กสศ. ซึ่งผู้วิจัยได้น าเสนอแนวคิดในการพัฒนาระบบอิซีด้วยการเพิ่มฟังก์ชันการท างานท่ีส่งเสริมการ
ดูแลเด็กและเยาวชนท่ีด้อยโอกาสและท่ีปัญหามีความซ้ าซ้อนเข้าไปในระบบ iSEE เพื่อให้ง่ายต่อการเรียกใช้
งานข้อมูลเด็กและเยาวชนเบ้ืองต้นตามท่ีต้องการ และความสะดวกในการติดต้ังระบบอิซีอีกด้วย 

5.3.2.2 สถาปัตยกรรมระบบ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
แผนภาพ 5.11 สถาปัตยกรรมฒนาระบบอิซีโดยการบูรณาระบบสารสนเทศเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา 

ค าอธิบายสถาปัตยกรรมระบบอิซี ส าหรับการสร้างระบบอิซี ร่วมกับระบบสารสนเทศเพื่อความ
เสมอภาคทางการศึกษา โดยอธิบายตามล าดับตัวเลขในภาพ 5.11 ได้ดังนี้ 

1. ผู้พบเคสหรือผู้ดูแลเคสพบเคสและได้กรอกข้อมูลเคสและประเมินเคสเข้าสู่ระบบอิซี  
2. ระบบสารสนเทศรับข้อมูลเคสและประมวลผลด้วยเอไอและเอ็มแอลเพื่อการสร้างโค้ดดิง 
3. ระบบอิซีเช่ือมต่อกับฐานข้อมูลระบบ iSEE ของกสศ. และบันทึกข้อมูลท้ังหมดเกี่ยวกับเคสเข้า

สู่ฐานข้อมูล และน าข้อมูลเข้าสู่ระบบอิซี ตามการเรียกใช้งาน 
4. ระบบอิซีสร้างเอพีไอส าหรับการเรียกใช้งานข้อมูลเคส 
5. ระบบอิซีแสดงข้อมูลตามท่ี ผู้ดูแลเคส ต้องการ เช่น ติดตามเคสหรือปิดเคส 

ระบบสารสนเทศเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (ISEE) 

3. รับ-ส่งข้อมูลเคสเด็กด้อยโอกาสต่าง ๆ 
Database 

User 

5. ข้อมูลเคสเด็กด้อย
โอกาส 

1. ข้อมูลเคสเด็กด้อยโอกาส 

ระบบสารสนเทศเพื่อการดูแลเด็กและเยาวชนด้อยโอกาสใน 
กรณีท่ีปัญหามีความซ ้าซ้อน (ISCY) 

4. สร้าง API ส้าหรับ 
บริการขอ้มูล 

2. ประมวลผลขอ้มูล
และบันทึกข้อมูล 
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ข้อดี ข้อเสีย 
1. ระบบอิซีในแนวคิดนี้ ไม่จ าเป็นต้องจัดเก็บข้อมูล
ท้ังหมด จัดเก็บเฉพาะข้อมูลเด็กและเยาวชนด้อย
โอกาสท่ีปัญหามีความซ้ าซ้อน 
2. ในการพัฒนาระบบอิซีไม่จ าเป็นต้องพัฒนา
ท้ังหมด พัฒนาแค่ส่วนส าคัญและน าไปติดต้ังใน
ระบบ iSEE 

ในการพัฒนาระบบอิซีต้องศึกษาระบบ iSEE ว่ามี
การพัฒนาระบบอย่างไรเพื่อน าระบบอิซีไปเช่ือมต่อ
ได้ 

 
5.3.3 พัฒนาระบบอิซีในรูปแบบการสร้างขึ นมาใหม่ทั งหมด 

5.3.3.1 พัฒนาเว็บแอปพลิเคชันและฐานข้อมูลส้าหรับบันทึกข้อมูลเคสที่ได้พบและท้าการ
จัดเก็บข้อมูล รวมถึงการประเมินเคสและสามารถติดตามเคสไปจนจบเคส 

แนวทางในการพัฒนาระบบอิซี ขึ้นมาใหม่ท้ังหมดนี้ จะพัฒนาระบบอิซี ขึ้นมาใหม่ต้ังแต่ออกแบบ
หน้าจอ แอปพลิเคชัน โดยเฉพาะฐานข้อมูล ซึ่งในส่วนของฐานข้อมูลนั้น จะเป็นฐานข้อมูลท่ีแยกออกจาก
หน่วยงานอื่น ๆ ท้ังหมด ไม่เช่ือมโยงหรือเกี่ยวข้องใด ๆ (แต่อาจจะมีการขอบริการกับระบบ Linkage Center 
เพื่อขอข้อมูลเลขประจ าตัวประชาชน เป็นต้น) ซึ่งภายในฐานข้อมูลของแนวคิดนี้จะมีข้อมูลท้ังหมด ต้ังแต่ 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน ช่ือ-นามสกุล ท่ีอยู่ รวมถึงปัญหาท้ังหมดของเด็กและเยาวชนท่ีถูกน าข้อมูล
เข้ามาในระบบอิซี นี้ 

5.3.3.2 สถาปัตยกรรมระบบ 

แต่อาจจะมีการขอบริการกับระบบ Linkage Center เพื่อขอข้อมูลเลขประจ าตัวประชาชน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพ 5.12 สถาปัตยกรรมระบบอิซีส าหรับการสร้างฐานข้อมูลใหม่ท้ังหมด 
 

ระบบสารสนเทศเพ่ือการดูแลเด็กและเยาวชนด้อยโอกาส
ในกรณีที่ปัญหามีความซ ้าซ้อน (ISCY) 

5. สร้าง API 
ส้าหรับ 

บริการข้อมูล 

2. ประมวลผล
ข้อมูลและบันทึก

ข้อมูล 

Database 

4. รับ-ส่งข้อมูลเคส
เด็กด้อยโอกาสต่าง ๆ 

Linkage Center 3. แลกเปลี่ยนข้อมูล 

User 

6. ข้อมูลเคส
เด็กด้อย
โอกาส 

1. ข้อมูลเคส
เด็กด้อย
โอกาส 
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ค าอธิบายสถาปัตยกรรมระบบอิซี ส าหรับการสร้างระบบอิซี ใหม่ท้ังหมด โดยอธิบายตามล าดับ
ตัวเลขในรูป 5.12 ได้ดังนี้ 

1. ผู้พบเคสหรือผู้ดูแลเคสพบเคสและได้กรอกข้อมูลเคสและประเมินเคสเข้าสู่ระบบอิซี  
2. ระบบอิซีรับข้อมูลเคสและประมวลผลด้วยเอไอและเอ็มแอลเพื่อการสร้างโค้ดดิง 
3. ระบบอิซีอาจจะมีการขอบริการกับระบบ Linkage Center เพื่อขอข้อมูลเลขประจ าตัว

ประชาชน เพื่อลดการท างานของระบบอิซี 
4. ระบบอิซีบันทึกข้อมูลท้ังหมดเกี่ยวกับเคสเข้าสู่ฐานข้อมูล และน าข้อมูลเข้าสู่ระบบอิซี ตาม

การเรียกใช้งาน 
5. ระบบอิซีสร้างเอพีไอส าหรับการเรียกใช้งานข้อมูลเคส 
6. ระบบอิซีแสดงข้อมูลตามท่ี ผู้ดูแลเคส ต้องการ เช่น ติดตามเคสหรือปิดเคส 

ข้อดี ข้อเสีย 
1. ระบบอิซี ไม่ต้องเช่ือมต่อกับหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อ
ลดความล่าช้าในการเรียกใช้ข้อมูล 
2. การเรียกใช้งาน หรือแก้ไขข้อมูลท าได้สะดวก ไม่
ต้องไปแก้ไขท่ีหน่วยอื่น ๆ 
3. ในการพัฒนาระบบอิซี กสศ. สามารถพัฒนาได้
เอง หรือปรับปรุงแก้ไขระบบได้เอง โดยไม่ต้องรอ
หน่วยงานอื่น ๆ 
4. สามารถด าเนินการตามข้อบังคับได้ท้ังหมดตาม
ความต้องการ 

1. ฐานข้อมูลจะมีขนาดท่ีใหญ่ เนื่องจากจัดเก็บ
ข้อมูลท้ังหมดของเคสเด็กด้อยโอกาส 
2. ในกรณีท่ีต้องใช้ข้อมูลเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง
กับหน่วยงานอื่น ๆ จะเกิดข้อมูลท่ีซ้ าซ้อนหรือข้อมูล
ไม่ตรงกัน 

 

 
5.3.4 ข้อเปรียบเทียบแนวทางการด้าเนินการพัฒนาระบบอิซี 

ในหัวข้อนี้ได้ท าการเปรียบเทียบข้อดีข้อเสีย ของแนวทางในการพัฒนาระบบอิซี 3 แนวทาง คือ 
ทางเลือกท่ี 1 การพัฒนาระบบอิซีโดยการบูรณาการข้อมูลด้วยการเช่ือมต่อฐานข้อมูลกับหน่วยงานอื่นท่ี
เกี่ยวข้อง  ทางเลือกท่ี 2 พัฒนาระบบอิซีโดยการบูรณาการระบบสารสนเทศเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา 
และ ทางเลือกท่ี 3 พัฒนาระบบอิซีในรูปแบบการสร้างขึ้นมาใหม่ท้ังหมด   

โดยทางเลือกท่ี 3 นั้น น่าจะเป็นแนวทางท่ีเหมาะสมในสถานการณ์ปัจจุบัน เนื่องจากข้อดี คือ 1. 
ระบบอิซี ไม่ต้องเช่ือมต่อกับหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อลดความล่าช้าในการเรียกใช้ข้อมูล 2. การเรียกใช้งาน หรือ
แก้ไขข้อมูลท าได้สะดวก ไม่ต้องไปแก้ไขท่ีหน่วยอื่น ๆ  และ 3. ไม่ต้องศึกษางานระบบเดิม 
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ตาราง 5.4 เปรียบเทียบข้อดีข้อเสียในการพัฒนาระบบทั ง 3 แนวทาง 

แนวทาง ข้อดี ข้อเสีย 
ทางเลือกท่ี 1  
การพัฒนาระบบอิซี
โดยการบูรณาการ
ข้ อ มู ล ด้ ว ย ก า ร
เช่ือมต่อฐานข้อมูล
กับหน่วยงานอื่นท่ี
เกี่ยวข้อง 

1. ระบบอิซี  ไม่จ าเป็นต้องจัดเก็บ
ข้อมูล ท้ังหมด เพราะเ ช่ือมต่อกับ 
Linkage Center หรือหน่วยงาน ท่ีมี
ข้อมูลท่ีต้องการ สามารถขอข้อมูลมา
ใช้งานตามพระราชบัญญัติฯได้ 
2. ระบบอิซี จัดเก็บเฉพาะข้อมูลเลข
ประจ าตัวประชาชน เพื่อยืนยันตัวตน 
และข้อมูลเคสของเด็กด้อยโอกาส 

1. ในกรณีท่ีเกิดข้อผิดพลาดในการเช่ือมต่อ
ขอข้อมูลจาก Linkage Center ระบบจะไม่
สามารถรับข้อมูลได้ 
2. การเช่ือมต่อกับฐานข้อมูลอื่น ๆ อาจเกิด
ความล่าช้าในการเรียกใช้งานข้อมูล 
3. ศึกษาระบบแต่ละระบบท่ีต้องพัฒนา
ระบบเพื่อท าการเช่ือมต่อ 

ทางเลือกท่ี 2 
พัฒนาระบบอิซีโดย
ก า ร บู ร ณ า ก า ร
ระบบสารสนเทศ
เพื่อความเสมอภาค
ทางการศึกษา 

1. ระบบอิซีในแนวคิดนี้ ไม่จ าเป็นต้อง
จัดเก็บข้อมูลท้ังหมด จัดเก็บเฉพาะ
ข้อมูลเด็กและเยาวชนด้อยโอกาสท่ี
ปัญหามีความซ้ าซ้อน 
2.  ระบบอิซี ไม่จ า เป็น ต้องพัฒนา
ท้ังหมด พัฒนาแค่ส่วนส าคัญและน าไป
ติดต้ังในระบบ iSEE 

ต้องศึกษาระบบ iSEE ว่ามีการพัฒนาระบบ
อย่างไรเพื่อน าระบบอิซีไปเช่ือมต่อได้ 

ทางเลือกท่ี 3  
พัฒนาระบบอิซีใน
รูปแบบการสร้ าง
ขึ้นมาใหม่ท้ังหมด 

1 .  ระบบอิซี  ไ ม่ ต้อ ง เ ช่ือม ต่อกั บ
หน่วยงานอื่น ๆ เพื่อลดความล่าช้าใน
การเรียกใช้ข้อมูล 
2. การเรียกใช้งาน หรือแก้ไขข้อมูลท า
ได้สะดวก ไม่ต้องไปแก้ไขท่ีหน่วยอื่น ๆ 
3. ไม่ต้องศึกษางานระบบเดิม 

ฐานข้อมูลจะมีขนาดท่ีใหญ่ เนื่องจาก
จัดเก็บข้อมูล ท้ังหมดของเคสเด็ก ด้อย
โอกาส 

 
5.3.5 ฟังก์ชันการท้างานเบื องต้นในระบบอิซี 

ฟังก์ชันของระบบอิซี ท่ีมี หรือ Functional Requirement  หมายถึง Requirement หรือส่ิงท่ีระบบ
ควรจะท าหน้าท่ีหลักของระบบท่ีจะต้องท า เบ้ืองต้น ส าหรับการพัฒนาระบบอิซี  ซึ่งจะอยู่ในขั้นตอนท่ี 1 และ 
2 ของ SDLC 

Functional Requirement ของระบบอิซี เบ้ืองต้น มีดังนี้ 
1. ระบบต้องอนุญาตให้ผู้พบเคสท่ีต้องได้รับความช่วยเหลือแจ้งข้อมูลเด็กท่ีด้อยโอกาสได้ 
2. ระบบต้องอนุญาตให้ผู้ดูแลเคสตรวจสอบข้อมูลจากท่ีผู้พบเคสบันทึกข้อมูล 
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บทที่ 6 
มาตรการทางกฎหมายและนโยบายของไทยในการส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคล 

เพื่อจัดการปัญหาการเข้าถึงสิทธิขั นพื นฐานและสวัสดิการของรัฐ 
กรณีเด็กและเยาวชนประสบปัญหาซ ้าซ้อน(5) 

 
การศึกษาในบทนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสวงหาค าตอบเกี่ยวกับความเป็นได้ทางกฎหมายและนโยบายของ

ประเทศไทยในการส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กและเยาวชนซึ่งมีอายุไม่เกิน 18 ปี เพื่อจัดการปัญหาการ
เข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานและสวัสดิการของรัฐกรณีเด็กและเยาวชนด้อยโอกาสท่ีประสบปัญหาซ้ าซ้อน (6)โดย
ท าการศึกษาใน 4 ประเด็น ดังนี้  

1. ศึกษาความเป็นไปได้ทางกฎหมายในการส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคล ของเด็กและเยาวชนซึ่งอายุไม่เกิน 
18 ปี รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลท่ีเกี่ยวข้องกับสมาชิกในครอบครัวเด็กและเยาวชนท่ีประสบปัญหาซ้ าซ้อนเพื่อ
จัดการปัญหาการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานและสวัสดิการของรัฐ 

2. ศึกษามาตรการทางกฎหมายซึ่งรับรองและคุ้มครอง ‘หน่วยงาน’ รวมถึง ‘ผู้ปฏิบัติงาน’ ในการส่งต่อ
ข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กและเยาวชนซึ่งอายุไม่เกิน 18 ปี รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลท่ีเกี่ยวข้องกับสมาชิกใน
ครอบครัวเด็กและเยาวชนท่ีประสบปัญหาซ้ าซ้อนเพื่อจัดการปัญหาการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานและสวัสดิการ
ของรัฐ 

3. ศึกษาความเป็นไปได้ทางกฎหมายและนโยบายของไทยในการต้ัง Case Manager เพื่อท าหน้าท่ี
รวบรวมข้อเท็จจริงและติดตามดูแลความคืบหน้าในการจัดการปัญหาเด็กและเยาวชนด้อยโอกาสในกรณี
ปัญหาท่ีมีความซ้ าซ้อน รวมถึงติดตามความคืบหน้าในการเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการตามกฎหมาย 

4. ศึกษาความเป็นไปได้ทางกฎหมายและนโยบายของไทยในการสร้างรูปแบบการส่งต่อข้อมูลส่วน
บุคคลของเด็กและเยาวชนด้อยโอกาสในกรณีปัญหาท่ีมีความซ้ าซ้อน เพื่อพัฒนาการส่งต่อข้อมูลผ่านระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ(7) 

โดยท าการศึกษาพันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนท่ีผูกพันประเทศไทย ได้แก่ ปฏิญญาสากล
ว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ค.ศ. 1948 กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมือง(สิทธิทางแพ่ง)และสิทธิทางการ
เมือง ค.ศ.1966 อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ค.ศ. 1989 ปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ค.ศ. 2012 และ
ศึกษามาตรการทางกฎหมายและนโยบายของไทยท่ีเกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสิทธิเด็ก คือ พระราชบัญญัติ
คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 และมาตรการทางกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ 

                                                     
[5] กิติวรญา รัตนมณี โครงการคลินิกกฎหมายนเรศวรเพื่อสิทธิมนุษยชน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
[6] โปรดดูรายละเอียดใน บทที่ 2  ระบบสวัสดิการขั้นพื้นฐานของการดูแลเด็กและเยาวชนด้อยโอกาสในกรณีที่ปัญหามีความซ้ าซ้อนของประเทศ

ไทย 
[7] โปรดดูรายละเอียดใน บทที่ 5 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการดูแลเด็กและเยาวชนด้อยโอกาสในกรณีที่ปัญหามีความซ้ าซ้อน 
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พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 
2562  

6.1 ความเป็นไปได้ทางกฎหมายในการส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กและเยาวชนซ่ึงอายุไม่เกิน 18 ปี 
รวมถึงขอ้มูลส่วนบุคคลที่เก่ียวข้องกับสมาชิกในครอบครัวเด็กและเยาวชนที่ประสบปัญหาซ ้าซ้อนเพือ่
จัดการปัญหาการเข้าถึงสิทธิขั นพื นฐานและสวัสดิการของรัฐ 

ภายใต้บทบัญญัติ มาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ได้ก าหนด
ความหมายของ “ข้อมูลข่าวสาร” หมายถึง ส่ิงท่ีส่ือความหมายให้รู้เรื่องราวข้อเท็จจริง ข้อมูล หรือส่ิงใด ๆ ไม่
ว่าการส่ือความหมายนั้นจะท าได้โดยสภาพของส่ิงนั้นเอง หรือส่ือความหมายโดยผ่านวิธีการใด ๆ เช่น เอกสาร 
แฟ้ม รายงาน หนังสือ แผนผัง แผนท่ี ภาพวาด ภาพถ่าย ฟิล์ม การบันทึกภาพ การบันทึกเสียง การบันทึกโดย
เครื่องคอมพิวเตอร์ หรือการบันทึกโดยวิธีการอื่นใดท่ีท าให้ส่ิงท่ีบันทึกไว้ปรากฏได้ 

ในขณะท่ี“ข้อมูลข่าวสารของราชการ” หมายถึง ข้อมูลข่าวสารท่ีอยู่ในความครอบครองหรือควบคุมดูแล
ของหน่วยงานของรัฐ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินงานของรัฐหรือข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
เอกชน 

ขณะท่ี “ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับส่ิงเฉพาะตัวของบุคคล เช่น ข้อมูล
การศึกษา ข้อมูลฐานะการเงิน ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติสุขภาพ ข้อมูลประวัติอาชญากรรม หรือข้อมูลประวัติการ
ท างาน ท่ีมีช่ือของบุคคลนั้นหรือมีหมายเลข รหัส หรือส่ิงท่ีสามารถบอกลักษณะเฉพาะท่ีท าให้ทราบว่าบุคคล
ดังกล่าวเป็นใคร เช่น ลายพิมพ์นิ้วมือ แผ่นบันทึกลักษณะเสียงของคน รูปถ่าย รวมถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับส่ิง
เฉพาะตัวของผู้ท่ีถึงแก่กรรมด้วย[100] 

ดังนั้น ความเป็นไปได้ทางกฎหมายในการส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กและเยาวชนซึ่งอยู่ในความ
ครอบครองของหน่วยงานภาครัฐ จึงเข้าข่ายเป็นการส่งต่อ“ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล”เกี่ยวกับเอกชนซึ่งอยู่ใน
ความครอบครองดูแลของหน่วยงานภาครัฐ หรือกล่าวได้ว่าเป็นการส่งต่อ“ข้อมูลข่าวสารของราชการซึ่งเป็น
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเอกชน” ภายใต้กฎหมายท่ีกล่าวมาตอนต้นซึ่งอาจเกิดได้ 2 ลักษณะ คือ 1.กรณีการส่ง
ต่อข้อมูลส่วนบุคคลระหว่างหน่วยงานรัฐกับหน่วยงานรัฐ และ 2.กรณีการส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลระหว่าง
หน่วยงานรัฐกับผู้อื่นหรือหน่วยงานภาคเอกชน 

อย่างไรก็ดี ข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กและเยาวชนอาจถูกรวบรวมข้ึนมาและอยู่ในความควบคุมดูแลของ
องค์กรภาคเอกชน โดยข้อมูลส่วนบุคคลส่วนนี้ไม่อยู่ภายใต้บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ.2540 แต่ตกอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 มาตรา 6 โดยก าหนด
ความหมายของ “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความว่า ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลธรรมดา(natural person) ซึ่งท าให้
สามารถระบุตัวบุคคลท้ังทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรม 
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จากแนวทางในการจ าแนกการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลท่ีปรากฏข้างต้น ประกอบกับข้อมูลท่ีได้จาก
การศึกษาและรวบรวมข้อเท็จจริงจากการรับฟังสถานการณ์ปัญหาในทุกภาคของประเทศไทย รวม 10 จังหวัด
(8) สามารถจ าแนกลักษณะการส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคล(9) ของเด็กและเยาวชนซึ่งอายุไม่เกิน 18 ปี รวมถึงข้อมูล
ส่วนบุคคลท่ีเกี่ยวข้องกับสมาชิกในครอบครัวของเด็กและเยาวชนท่ีประสบปัญหาซ้ าซ้อน ได้ 3 ลักษณะ คือ  
1.การส่งต่อข้อมูลระหว่างหน่วยงานรัฐกับหน่วยงานรัฐ  2.การส่งต่อข้อมูลระหว่างหน่วยงานรัฐกับองค์กร
ภาคเอกชน และ 3.การส่งต่อข้อมูลระหว่างองค์กรภาคเอกชนกับองค์กรภาคเอกชน โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 

6.1.1 การส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กและเยาวชนซ่ึงอายุไม่เกิน 18 ปี ระหว่างหน่วยงานรัฐกับ
หน่วยงานรัฐ 

โดยหลักแล้วหน่วยงานของรัฐจะเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลท่ีอยู่ในความควบคุมดูแลของตนให้กับ 
“หน่วยงานของรัฐ” แห่งอื่นได้ ก็ต่อเมื่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ให้ความยินยอม (consent) เป็นลายลักษณ์
อักษรไว้ล่วงหน้า หรือได้ให้ความยินยอมอย่างช้าสุดคือในขณะท่ีจะส่งต่อข้อมูลให้กับหน่วยงานของรัฐแห่งอื่น 
ท้ังนี้เป็นไปตามบทบัญญัติ มาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540(10) 

                                                     
[8] โปรดดูรายละเอียดใน บทที่ 2 ระบบสวัสดิการขั้นพื้นฐานของการดูแลเด็กและเยาวชนด้อยโอกาสในกรณีที่ปัญหามีความซ้ าซ้อนของประเทศไทย 

และ บทที่ 3 ตัวอย่างปัญหาความซ้ าซ้อนของเด็กด้อยโอกาส: จากปัญหาสู่แนวทางการช่วยเหลือ 
[9] ภายใต้บทบัญญัติ มาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ได้ให้นิยามไว้ดังน้ี 

“ข้อมูลข่าวสาร” หมายความว่า สิ่งที่สื่อความหมายให้รู้เร่ืองราวข้อเท็จจริง ข้อมูล หรือสิ่งใด ๆ  ไม่ว่าการสื่อความหมายน้ันจะท าได้โดย
สภาพของสิ่งน้ันเองหรือโดยผ่านวิธีการใด ๆ  และไม่ว่าจะได้จัดท าไว้ในรูปของเอกสาร แฟ้ม รายงาน หนังสือ แผนผัง แผนที่ ภาพวาด ภาพถ่าย 
ฟิล์ม การบันทึกภาพหรือเสียง การบันทึกโดยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ หรือวิธีอ่ืนใดที่ท าให้สิ่งที่บันทึกไว้ปรากฏได้ 

“ข้อมูลข่าวสารของราชการ” หมายความว่า ข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของหน่วยงานของรัฐ ไม่ว่าจะเป็น
ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการด าเนินงานของรัฐหรือข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับเอกชน 

“ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล” หมายความว่า ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวของบุคคล เช่น การศึกษา ฐานะการเงิน ประวัติสุขภาพ 
ประวัติอาชญากรรม หรือประวัติการท างาน บรรดาที่มีชื่อของผู้นั้นหรือมีเลขหมาย รหัส หรือสิ่งบอกลักษณะอ่ืนที่ท าให้รู้ตัวผู้นั้นได้ เช่น ลายพิมพ์
น้ิวมือ แผ่นบันทึกลักษณะเสียงของคนหรือรูปถ่าย และให้หมายความรวมถึงข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับสิ่งเฉพาะตัวของผู้ที่ถึงแก่กรรมแล้วด้วย 
[10] มาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 

“หน่วยงานของรัฐจะเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่อยู่ในความควบคุมดูแลของตนต่อหน่วยงานของรัฐแห่งอ่ืนหรือผู้อื่น โดยปราศจาก
ความยินยอมเป็นหนังสือของเจ้าของข้อมูลที่ให้ไว้ล่วงหน้าหรือในขณะน้ันมิได้ เว้นแต่เป็นการเปิดเผย ดังต่อไปน้ี 

(1) ต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานของตนเพื่อการน าไปใช้ตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐแห่งน้ัน 
(2) เป็นการใช้ข้อมูลตามปกติภายในวัตถุประสงค์ของการจัดให้มีระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลนั้น 
(3) ต่อหน่วยงานของรัฐที่ท างานด้านการวางแผนหรือการสถิติหรือส ามะโนต่างๆซึ่งมีห น้าที่ต้องรักษาข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลไว้ไม่ให้

เปิดเผยต่อไปยังผู้อื่น 
(4) เป็นการให้เพื่อประโยชน์ในการศึกษาวิจัยโดยไม่ระบุชื่อหรือส่วนที่ท าให้รู้ว่าเป็นข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่เก่ียวกับบุคคลใด 
(5) ต่อหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐตามมาตรา 26 วรรคหน่ึง เพื่อการตรวจดูคุณค่าในการเก็บรักษา 
(6) ต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อการป้องกันการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย การสืบสวน การสอบสวน หรือการฟ้องคดี ไม่ว่าเป็นคดี

ประเภทใดก็ตาม 
(7) เป็นการให้ซึ่งจ าเป็นเพื่อการป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิตหรือสุขภาพของบุคคล 
(8) ต่อศาล และเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐหรือบุคคลที่มีอ านาจตามกฎหมายที่จะขอข้อเท็จจริงดังกล่าว 
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ท้ังนี้ การให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กและเยาวชน ในกรณีท่ีบุคคลนั้ นมี
สถานะเป็นผู้เยาว์ คือ ยังไม่บรรลุนิติภาวะหรืออายุยังไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์ หรือยังไม่บรรลุนิติภาวะโดยการ
สมรส ให้“ผู้ใช้อ านาจปกครอง”มีสิทธิด าเนินการในการให้ความยินยอม (consent) แทนผู้เยาว์ และหาก
ผู้เยาว์มีอายุครบ 15 ปีบริบูรณ์ นอกจากจะต้องได้รับความยินยอม(consent) จาก“ผู้ใช้อ านาจปกครอง”แล้ว 
จะต้องได้รับความยินยอม(consent) จากผู้เยาว์ด้วย ท้ังนี้ เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ.2540 มาตรา 25 วรรคห้า(11) ประกอบกับกฎกระทรวง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2541 ซึ่งออกตามความ
ในพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540[101], (12) 

ท้ังนี้ มีกรณียกเว้น ท่ีหน่วยงานรัฐสามารถเปิดเผย“ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล”ท่ีอยู่ในความควบคุมดูแล
ของตนให้กับหน่วยงานของรัฐแห่งอื่นได้ แม้เจ้าของข้อมูลจะไม่ได้ให้ความยินยอมไว้ล่วงหน้า ดังนี้ 

1. กรณีเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลต่อเจ้าหน้าท่ีของรัฐภายในหน่วยงานของตัวเอง เพื่อน าข้อมูล
ไปใช้ตามอ านาจหน้าท่ีของหน่วยงานของรัฐ อาทิ การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กและเยาวชนระหว่าง
หน่วยงานภายในกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เช่น การเปิดเผยข้อมูลของเด็กซึ่งอยู่ใน
ความดูแลของบ้านพักเด็กและครอบครัว ให้กับเจ้าหน้าท่ีพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในจังหวัดนั้น
เพื่อน าไปใช้ในการช่วยเหลือเด็กให้สามารถเข้าสู่ระบบสวัสดิการต่าง ๆ เป็นต้น 

                                                     
(9) กรณีอ่ืนตามที่ก าหนดในพระราชกฤษฎีกา 
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามวรรคหน่ึง (3) (4) (5) (6) (7) (8) และ (9) ให้มีการจัดท าบัญชีแสดงการเปิดเผยก ากับไว้กับข้อมูล

ข่าวสารน้ัน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง” 
[11] มาตรา 25 วรรคห้า แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 

“ให้บุคคลตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงมีสิทธิด าเนินการตามมาตรา 23 มาตรา 24 และมาตรานี้ แทนผู้เยาว์ คนไร้ความสามารถ คน
เสมือนไร้ความสามารถ หรือเจ้าของข้อมูลที่ถึงแก่กรรมแล้วได้” 
[12] กฎกระทรวงฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

“ข้อ 1  ในกรณีเจ้าของข้อมูลเป็นผู้เยาว์ ให้ผูใ้ช้อ านาจปกครองมีสทิธิด าเนินการแทนตามมาตรา 25 วรรคห้า 
การด าเนินการตามวรรคหน่ึง ถ้าผู้เยาว์มีอายุไม่ต่ ากว่า 15 ปี ต้องได้รับความยินยอมจากผู้เยาว์ด้วย 
ข้อ 2  ในกรณีเจ้าของข้อมูลเป็นคนไร้ความสามารถ ให้ผู้อนุบาลมสีิทธิด าเนินการแทนตามมาตรา 25 วรรคห้า 
ข้อ 3  ในกรณีเจ้าของข้อมูลเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถไม่สามารถท าการตามมาตรา 23 มาตรา 24 และมาตรา 25 ด้วยตนเอง เพราะ

เหตุมีกายพิการหรือมีจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบหรือมีเหตุอ่ืนท านองเดียวกัน ให้ผู้พิทักษ์มีสิทธิด าเนินการแทนตามมาตรา 25 วรรคห้า 
ข้อ 4  ในกรณีเจ้าของข้อมูลถึงแก่กรรม และมิได้ท าพินัยกรรมก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน ให้บุคคลดังต่อไปน้ีมีสิทธิด าเนินการแทนตามมาตรา 

24 ได้ตามล าดับก่อนหลัง ดังต่อไปน้ี 
(1) บุตรชอบด้วยกฎหมายหรือบุตรบุญธรรม 
(2) คู่สมรส 
(3) บิดาหรือมารดา 
(4) ผู้สืบสันดาน 
(5) พี่น้องร่วมบิดามารดา 
(6) คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ 

ในกรณีตามมาตรา 23 และมาตรา 25 ให้บุคคลตามข้อ 4 (1) (2) (3) (4) และ (5) มีสิทธิด าเนินการแทนได้ไม่ว่าบุคคลหน่ึงบุคคลใดจะมี
ความเห็นเช่นใดก็ตาม” 
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2. กรณีเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลเพื่อการใช้งานตามปกติภายในวัตถุประสงค์ของการจัดเก็บ
ระบบข้อมูลนั้น เช่น การท่ีสถานศึกษาภาครัฐแจ้งข้อมูลส่วนบุคคลรวมถึงปัญหาความเดือดร้อนของเด็กและ
เยาวชนซึ่งอยู่ในฐานข้อมูลของสถานศึกษาไปยังกระทรวงศึกษาธิการ,กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ รวมถึงกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย เพื่อขอความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาสิทธิ
และสถานะบุคคลแก่เด็กและเยาวชนในสถานศึกษา เป็นต้น 

3. กรณีเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลต่อหน่วยงานของรัฐท่ีท างานด้านการวางแผนหรือการสถิติหรือ
ส ามะโนต่าง ๆ ซึ่งมีหน้าท่ีต้องรักษาข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลไว้ไม่ให้เปิดเผยต่อไปยังผู้อื่ น เช่น การเปิดเผย
ข้อมูลเด็กซึ่งถูกทอดท้ิง ประสบปัญหาความยากจน เด็กไร้บ้าน เด็กเร่ร่อน ให้กับกระทรวงพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ การเปิดเผยข้อมูลเด็กซึ่งประสบปัญหาความไร้รัฐไร้สัญชาติให้กับสถานศึกษาในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการหรือกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นต้น 

4. กรณีเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลเพื่อประโยชน์ในการศึกษาวิจัยโดยไม่ระบุช่ือหรือส่วนท่ีท าให้รู้
ว่าเป็นข้อมูลของบุคคลใด 

5. กรณีเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลต่อเจ้าหน้าท่ีของรัฐเพื่อการป้องกันการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
กฎหมาย การสืบสวน การสอบสวน หรือการฟ้องคดี ไม่ว่าเป็นคดีประเภทใดก็ตาม เช่น การเปิดเผยข้อมูลส่วน
บุคคลของเด็กท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการค้ามนุษย์ คดีแพ่ง คดีอาญา รวมถึงกรณีเด็กเป็นผู้เสียหาย หรือ
เป็นผู้ถูกกล่าวหาว่ากระท าความผิด โดยเปิดเผยข้อมูลให้กับพนักงานสอบสวน อัยการ นักพัฒนาสังคม เป็นต้น 

6. กรณีเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลเพื่อความจ าเป็นในการป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิตหรือ
สุขภาพของตัวเด็กและเยาวชนรวมถึงครอบครัวและผู้ท่ีเกี่ยวข้อง เช่น การเปิดเผยข้อมูลแก่บ้านพักเด็กและ
ครอบครัวเพื่อรักษาเยียวยาอาการป่วยของเด็กทางกายหรือทางจิตใจ การเปิดเผยข้อมูลแก่นักพัฒนาสังคมเพื่อ
ป้องกันเด็กถูกท าร้ายซ้ า การเปิดเผยข้อมูลแก่สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนเพื่อป้องกันไม่ให้เด็กไป
กระท าความผิดซ้ าเพื่อปกป้องผู้ท่ีถูกเด็กท าร้าย เป็นต้น 

7. กรณีเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลต่อศาล และเจ้าหน้าท่ีของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐหรือบุคคลท่ี
มีอ านาจตามกฎหมายท่ีจะขอข้อเท็จจริงดังกล่าว เช่น เปิดเผยข้อมูลเด็กในฐานะผู้เสียหายท่ีถูกท าร้ายร่างกาย 
เปิดเผยข้อมูลเด็กในฐานะท่ีเป็นผู้ถูกกล่าวหาว่ากระท าความผิด ให้แก่พนักงานสอบสวน อัยการ นักสังคม
สงเคราะห์ หรือเปิดเผยข้อมูลในการน าสืบข้อเท็จจริงเพื่อใช้เป็นพยานหลักฐานในช้ันศาล เป็นต้น 

ท้ังนี้ การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลซึ่งไม่ใช่กรณีเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลต่อเจ้าหน้าท่ี
ของรัฐภายในหน่วยงานของตัวเอง และกรณีเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลเพื่อการใช้งานตามปกติภายใน
วัตถุประสงค์ของการจัดเก็บระบบข้อมูล หน่วยงานท่ีเปิดเผยข้อมูลจะต้องท าบัญชีแสดงการเปิดเผยก ากับไว้กับ
ข้อมูลข่าวสารนั้น โดยระบุรายละเอียดของหน่วยงานภาครัฐท่ีขอข้อมูล วันเดือนปี วัตถุประสงค์ รวมถึงเหตุผล
ในการข้อให้เปิดเผยข้อมูล โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีก าหนดในกฎกระทรวงซึ่งออกตาม
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บทบัญญัติในมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540[102] เพื่อเป็นหลักฐานแสดง
ความโปร่งใสในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ตรวจสอบได้ 

อย่างไรก็ดี มีข้อยกเว้นซ้อน หน่วยงานของรัฐไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสารราชการท่ีเป็นข้อมูลส่วน
บุคคลของเด็กและเยาวชนให้แก่หน่วยงานของรัฐแห่งอื่น หากการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารราชการนั้นจะ
ก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตหรือกระทบต่อความปลอดภัยของเด็กและครอบครัว ท้ังนี้เป็นไปตาม บทบัญญัติ
มาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540(13) 

6.1.2 การส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคล ของเด็กและเยาวชนซ่ึงอายุไม่เกิน 18 ปี ระหว่างหน่วยงานรัฐกับ
องค์กรภาคเอกชน 

โดยหลักแล้วหน่วยงานของรัฐจะเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลท่ีอยู่ในความควบคุมดูแลของตนให้กับ 
“ผู้อื่น” ซึ่งหมายความรวมถึง “องค์กรภาคเอกชน” ซึ่งไม่ใช่หน่วยงานรัฐ ก็ต่อเมื่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้
ให้ความยินยอม (consent) เป็นลายลักษณ์อักษรไว้ล่วงหน้า หรือได้ให้ความยินยอมอย่างช้าสุดคือในขณะท่ี
หน่วยงานของรัฐจะเปิดเผยหรือส่งต่อข้อมูลให้กับ“ผู้อื่น”หรือ“องค์กรภาคเอกชน” ซึ่งเป็นไปตามบทบัญญัติ 
มาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540[102] 

ท้ังนี้ การให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กและเยาวชน ในกรณีท่ีบุคคลนั้นมี
สถานะเป็นผู้เยาว์ ให้“ผู้ใช้อ านาจปกครอง”มีสิทธิด าเนินการในการให้ความยินยอม(consent) แทนผู้เยาว์ 
และหากผู้เยาว์มีอายุครบ 15 ปีบริบูรณ์ นอกจากจะต้องได้รับความยินยอม(consent) จาก“ผู้ใช้อ านาจ
ปกครอง”แล้ว จะต้องได้รับความยินยอม(consent) จากผู้เยาว์ด้วย ท้ังนี้ เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูล

                                                     
[13] มาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 

“ข้อมูลข่าวสารของราชการที่มีลักษณะอย่างหน่ึงอย่างใดดังต่อไปน้ี หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอาจมีค าสัง่มิให้เปิดเผยก็ได้ โดย
ค านึงถึงการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของหน่วยงานของรัฐ ประโยชน์สาธารณะ และประโยชน์ของเอกชนที่เก่ียวข้องประกอบกัน 

(1) การเปิดเผยจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อความมั่นคงของประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ หรือความมั่นคงในทางเศรษฐกจิหรือ
การคลังของประเทศ 

(2) การเปิดเผยจะท าให้การบังคับใช้กฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพ หรือไม่อาจส าเร็จตามวัตถุประสงค์ได้ ไม่ว่าจะเก่ียวกับการฟ้องคดี การ
ป้องกัน การปราบปราม การทดสอบ การตรวจสอบ หรือการรู้แหล่งที่มาของข้อมูลข่าวสารหรือไม่ก็ตาม 

(3) ความเห็นหรือค าแนะน าภายในหน่วยงานของรัฐในการด าเนินการเร่ืองหน่ึงเร่ืองใด  แต่ทั้งน้ี ไม่รวมถึงรายงานทางวิชาการ รายงาน
ข้อเท็จจริง หรือข้อมูลข่าวสารที่น ามาใชใ้นการท าความเห็นหรือค าแนะน าภายในดังกล่าว 

(4) การเปิดเผยจะก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตหรือความปลอดภัยของบุคคลหน่ึงบุคคลใด 
(5) รายงานการแพทย์หรือข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลซึ่งการเปิดเผยจะเป็นการรุกล้ าสิทธิส่วนบุคคลโดยไม่สมควร 
(6) ข้อมูลข่าวสารของราชการที่มีกฎหมายคุ้มครองมิให้เปิดเผย หรือข้อมูลข่าวสารที่มีผู้ให้มาโดยไม่ประสงคใ์ห้ทางราชการน าไปเปิดเผยต่อ

ผู้อื่น 
(7) กรณีอ่ืนตามที่ก าหนดในพระราชกฤษฎีกา 
ค าสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการจะก าหนดเงื่อนไขอย่างใดก็ได้ แต่ต้องระบุไว้ด้วยว่าที่เปิดเผยไม่ได้เพราะเป็นข้อมูลข่าวสาร

ประเภทใดและเพราะเหตุใด และให้ถือว่าการมีค าสั่งเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการเป็นดุลพินิจ โดยเฉพาะของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามล าดับสาย
การบังคับบัญชา แต่ผู้ขออาจอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารได้ตามที่ก าหนดในพระราชบัญญัติน้ี” 
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ข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 มาตรา 25 วรรคห้า[102] ประกอบกับกฎกระทรวง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2541 ซึ่ง
ออกตามความในพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540[102] 

อย่างไรก็ดี มีกรณียกเว้นท่ีหน่วยงานรัฐสามารถเปิดเผย“ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล”ท่ีอยู่ในความ
ควบคุมดูแลของตนให้กับ“ผู้อื่น”หรือ“องค์กรภาคเอกชน” ได้ แม้เจ้าของข้อมูลจะไม่ได้ให้ความยินยอมไว้
ล่วงหน้า ดังนี้ 

1. กรณีเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลเพื่อการใช้งานตามปกติภายในวัตถุประสงค์ของการจัดเก็บ
ระบบข้อมูลนั้น เช่น การเปิดเผยข้อมูลเด็กซึ่งถูกทอดท้ิง เด็กเร่ร่อน เด็กสูญหาย ของกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ให้กับองค์กรภาคเอกชน เช่น มูลนิธิต่าง ๆ เพื่อการติดตามหาญาติ หรือผู้ปกครอง 
หรือสมาชิกในครอบครัวของเด็ก ซึ่งท าไปภายใต้กรอบวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์การ
ท างานของของกระทรวง คือ 1. มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพคน ครอบครัว ชุมชนให้มีความเข้มแข็งและสร้าง
ระบบท่ีเอื้อต่อการพัฒนาคนให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดี 2.สร้างหลักประกันทางสังคมท่ีครอบคลุมและเหมาะสมกับ
กลุ่มเป้าหมาย 3. ส่งเสริมภาคีเครือข่ายอย่างเป็นระบบสู่การเป็นหุ้นส่วนทางสังคม 4. ยกระดับองค์กรสู่การ
เป็นผู้น าทางสังคม เป็นต้น[103] 

2. กรณีเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลเพื่อประโยชน์ในการศึกษาวิจัยโดยไม่ระบุช่ือหรือส่วนท่ีท าให้รู้
ว่าเป็นข้อมูลของบุคคลใด เช่น เปิดเผยข้อมูลให้แก่องค์กรพัฒนาเอกชนเพื่อท าการศึกษาวิจัยผลกระทบจาก
การท่ีเด็กถูกกระท าความรุนแรงโดยบุคคลในครอบครัวเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดปัญหา
ดังกล่าวในอนาคต เป็นต้น 

3. กรณีเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลของเด็กและเยาวชนเพื่อความจ าเป็นในการป้องกันหรือระงับ
อันตรายต่อชีวิตหรือสุขภาพของตัวเด็กและเยาวชนรวมถึงครอบครัวและผู้ท่ีเกี่ยวข้อง เช่น การเปิดเผยข้อมูล
แก่องค์กรพัฒนาเอกชนเพื่อเข้ามาช่วยในกระบวนการรักษาเยียวยาอาการป่วยของเด็กทางกายหรือทางจิตใจ 
เพื่อป้องกันเด็กถูกท าร้ายซ้ า เพื่อป้องกันไม่ให้เด็กไปกระท าความผิดซ้ า หรือเพื่อปกป้องผู้ท่ีถูกเด็กท าร้าย เป็น
ต้น 

มีข้อสังเกตว่า หลักเกณฑ์ในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งอยู่ในความครอบครองของหน่วยงานภาครัฐ
ให้กับหน่วยงานภาครัฐด้วยกันเอง และหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับ
“ผู้อื่น”หรือ“องค์กรภาคเอกชน” มีความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน  

ท้ังนี้ หน่วยงานภาครัฐซึ่งเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กและเยาวชนจะต้องท าบัญชีแสดงการเปิดเผย
ก ากับไว้กับข้อมูลข่าวสารนั้น โดยระบุรายละเอียดของผู้ขอข้อมูล หรือหน่วยงานภาคเอกชนท่ีขอข้อมูล วัน
เดือนปี วัตถุประสงค์ รวมถึงเหตุผลในการข้อให้เปิดเผยข้อมูล โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีก าหนด
ในกฎกระทรวงซึ่งออกตามบทบัญญัติในมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
[102] เพื่อเป็นหลักฐานแสดงความโปร่งใสในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ตรวจสอบได้ 
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อย่างไรก็ดี มีข้อยกเว้นซ้อน กรณีหน่วยงานของรัฐไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสารราชการท่ีเป็นข้อมูล
ส่วนบุคคลของเด็กและเยาวชนให้กับ“ผู้อื่น”หรือ“องค์กรภาคเอกชน” เนื่องจากการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
ราชการนั้นจะก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตหรือกระทบต่อความปลอดภัยของเด็กและครอบครัว ท้ังนี้เป็นไปตาม 
บทบัญญัติมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540[102] 

6.1.3 การส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคล ของเด็กและเยาวชนซ่ึงอายุไม่เกิน 18 ปี ระหว่างองค์กร
ภาคเอกชนกับองค์กรภาคเอกชน 

ภายใต้บทบัญญัติมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 [104]  ซึ่งมีผลใช้
บังคับนับต้ังแต่พ้นก าหนด 1 ปี นับต้ังแต่วันท่ีกฎหมายนี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา กล่าวคือเริ่มใช้บังคับ
นับต้ังแต่วันท่ี 27 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นมา โดยกฎหมายได้บัญญัติก าหนดนิยามของผู้ควบคุมข้อมูลส่วน
บุคคล โดยให้ “ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล”[104] หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งมีอ านาจหน้าท่ีตัดสินใจ
เกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ท้ังนี้ ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายนี้ต้อง
ไม่ใช่หน่วยงานของรัฐท่ีอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 และต้องพิจารณา
ประกอบกับรายช่ือหน่วยงานและกิจการตามบัญชีท้ายของพระราชกฤษฎีกาก าหนดหน่วยงานและกิจการท่ีผู้
ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 พ.ศ. 
2563(14) ซึ่งใช้บังคับต้ังแต่วันท่ี 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 จนถึงวันท่ี 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ซึ่งเป็นช่วง

                                                     
[14]  บัญชีท้ายพระราชกฤษฎีกาก าหนดหน่วยงานและกิจการที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วน

บุคคล พ.ศ.2562 พ.ศ. 2563 
“(1) หน่วยงานของรัฐ 
(2) หน่วยงานของรัฐต่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศ 
(3) มูลนิธิ สมาคม องค์กรศาสนา และองค์กรไมแ่สวงหาก าไร 
(4) กิจการด้านเกษตรกรรม 
(5) กิจการด้านอุตสาหกรรม 
(6) กิจการด้านพาณิชยกรรม 
(7) กิจการด้านการแพทย์และสาธารณสุข 
(8) กิจการด้านพลังงาน ไอน้ า น้ า และการก าจัดของเสีย รวมทั้งกิจการที่เก่ียวข้อง 
(9) กิจการด้านการก่อสร้าง 
(10) กิจการด้านการซ่อมและการบ ารุงรักษา 
(11) กิจการด้านการคมนาคม ขนส่ง และการเก็บสินค้า 
(12) กิจการด้านการท่องเที่ยว 
(13) กิจการด้านการสื่อสาร โทรคมนาคม คอมพิวเตอร์ และดิจิทัล 
(14) กิจการด้านการเงิน การธนาคาร และการประกันภัย 
(15) กิจการด้านอสังหาริมทรัพย์ 
(16) กิจการด้านการประกอบวิชาชีพ 
(17) กิจการด้านการบริหารและบริการสนับสนุน 
(18) กิจการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิชาการ สังคมสงเคราะห์ และศิลปะ 
(19) กิจการด้านการศึกษา 
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ระยะเวลาท่ีบางหน่วยงานและบางกิจการท่ีผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลยังไม่พร้อมท่ีจะปฏิบัติให้ถูกต้องตาม
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 กล่าวคือ นับต้ังแต่วันท่ี 1 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป ทุก
หน่วยงานและกิจการจะต้องด าเนินการตาม พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 โดยเคร่งครัด 

ในการนี้ จึงสามารถกล่าวได้ว่า “ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเป็นองค์กรภาคเอกชน” จะเก็บรวบรวม 
ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลไม่ได้หากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไม่ได้ให้ความยินยอมไว้ก่อนหรือในขณะเก็บ
รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยนั้น เว้นแต่มีกฎหมายบัญญัติให้กระท าได้(15) 

ท้ังนี้ การขอความยินยอม(consent) จะต้องท าโดยชัดแจ้ง โดย 1.ท าเป็นหนังสือหรือ 2.ท าโดยผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ เว้นแต่โดยสภาพไม่อาจขอความยินยอมด้วยวิธีการดังกล่าวได้ และหน่วยงานซึ่งเป็นผู้
ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องแจ้งวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลด้วย และ
การขอความยินยอมนั้นต้องแยกส่วนออกจากข้อความอื่น ๆ อย่างชัดเจน นอกจากนี้จะต้องมีแบบหรือ
ข้อความท่ีเข้าถึงได้ง่ายและเข้าใจได้ รวมท้ังใช้ภาษาท่ีอ่านง่าย และไม่เป็นการหลอกลวงหรือท าให้เจ้าของ
ข้อมูลส่วนบุคคลเข้าใจผิดในวัตถุประสงค์ดังกล่าว และเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลต้องมีความเป็นอิสระในการให้
ความยินยอม และมีอิสระท่ีจะถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้ ท้ังนี้ การถอนความยินยอมย่อมไม่ส่งผลกระทบต่อ
การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลท่ีเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ให้ความยินยอมไปแล้วโดยชอบ 
ซึ่งเป็นไปตามบทบัญญัติในมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562[104] 

ข้อสังเกตว่า การขอความยินยอม(consent) ท่ีไม่เป็นไปตามกฎหมาย ท าให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
ไม่สามารถท าการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้  

การให้ความยินยอม(consent) ในกรณีท่ีเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นผู้เยาว์ซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะโดย
การสมรส หรือไม่มีฐานะเสมือนบุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ การให้ความ
ยินยอมจากเจ้าของข้อมูล (1) กรณีผู้เยาว์ไม่สามารถให้ความยินยอมได้โดยล าพังตามกฎหมาย(16) จะต้องได้รับ
ความยินยอมท้ังจากผู้เยาว์และผู้ใช้อ านาจปกครองท่ีมีอ านาจกระท าการแทนผู้เยาว์ด้วย (2) ในกรณีท่ีผู้เยาว์มี

                                                     
(20) กิจการด้านความบันเทิงและนันทนาการ 
(21) กิจการด้านการรักษาความปลอดภัย 
(22) กิจการในครัวเรือนและวิสาหกิจชุมชน ซึ่งไม่สามารถจ าแนกกิจกรรมได้อย่างชัดเจน 
ในกรณีที่มีปัญหาว่าหน่วยงานหรือกิจการใดเป็นหน่วยงานหรือกิจการตามบัญชีท้ายน้ี ให้คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเปน็ผู้

วินิจฉัย” 
[15] มาตรา 27 วรรคหน่ึงและวรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 

“ห้ามมิให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล โดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่เป็น
ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมได้โดยได้รับยกเว้นไม่ต้องขอความยินยอมตามมาตรา 24 หรือมาตรา 26 

บุคคลหรือนิติบุคคลที่ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลมาจากการเปิดเผยตามวรรคหน่ึง จะต้องไม่ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์
อ่ืนนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้กับผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลในการขอรับข้อมูลส่วนบุคคลนั้น” 
[16] ดูประกอบประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 22 มาตรา 23 มาตรา 24 
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อายุไม่เกิน 10 ปี จะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ใช้อ านาจปกครองท่ีมีอ านาจกระท าการแทนผู้เยาว์ ซึ่งเป็นไป
ตามบทบัญญัติใน มาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562[104] 

ดังนั้น โดยหลักแล้วการใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล
ส่วนบุคคล ก่อนหรือในขณะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนั้น 

กรณียกเว้น  ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเป็นองค์กรภาคเอกชนสามารถใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วน
บุคคลโดยไม่จ าเป็นต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล หากการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
ดังกล่าวได้รับยกเว้นไม่ต้องขอความยินยอม ดังนี้ 

1. กรณีใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลท่ีเก็บมาเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีเกี่ยวกับการศึกษาวิจัยหรือ
สถิติซึ่งได้จัดให้มีมาตรการปกป้องท่ีเหมาะสมเพื่อคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล  

2. กรณีใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของ
บุคคล 

3. เป็นการจ าเป็นเพื่อการปฏิบัติหน้าท่ีในการด าเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะของผู้ควบคุมข้อมูล
ส่วนบุคคล หรือปฏิบัติหน้าท่ีในการใช้อ านาจรัฐท่ีได้มอบให้แก่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล 

4. เป็นการจ าเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือของบุคคลหรือ
นิติบุคคลอื่นท่ีไม่ใช่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่ประโยชน์ดังกล่าวมีความส าคัญน้อยกว่าสิทธิขั้นพื้นฐาน
ในข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

ท้ังนี้ บุคคลหรือหน่วยงานภาคเอกชนท่ีได้รับข้อมูลส่วนบุคคลมาจากการเปิดเผยข้างต้นจะต้องไม่ใช้
หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ท่ีได้แจ้งไว้กับหน่วยงาน
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ภาคเอกชนซึ่งเป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งเป็นไปตามบทบัญญัติมาตรา 24 (17) ประกอบกับมาตรา 26(18) 

แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562   

                                                     
[17] มาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 

“ห้ามมิให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลท าการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่ 
(1) เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวกับการจัดท าเอกสารประวัติศาสตร์หรือจดหมายเหตุเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือที่เกี่ยวกับการ

ศึกษาวิจัยหรือสถิติซึ่งได้จัดให้มีมาตรการปกป้องที่เหมาะสมเพื่อคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล  ทั้งน้ี ตามที่คณะกรรมการ
ประกาศก าหนด 

(2) เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล 
(3) เป็นการจ าเป็นเพื่อการปฏิบัติตามสัญญาซึ่งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นคู่สัญญาหรือเพื่อใช้ในการด าเนินการตามค าขอของเจ้าของ

ข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเข้าท าสัญญานั้น 
(4) เป็นการจ าเป็นเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ในการด าเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล หรือปฏิบัติหน้าที่ใน

การใช้อ านาจรัฐที่ได้มอบให้แก่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล 
(5) เป็นการจ าเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอ่ื นที่ไม่ใช่ผู้ควบคุม

ข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่ประโยชน์ดังกล่าวมีความส าคัญน้อยกว่าสิทธิขั้นพื้นฐานในข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 
(6) เป็นการปฏิบัติตามกฎหมายของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล 

[18] มาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 
ห้ามมิให้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา 

พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ หรือข้อมูลอ่ืนใดซึ่ง
กระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในท านองเดียวกันตามที่คณะกรรมการประกาศก าหนด โดยไม่ได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากเจ้าของข้อมูล
ส่วนบุคคล เว้นแต่ 

(1) เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคลซึ่งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไม่สามารถให้ความยินยอมได้ ไม่ว่า
ด้วยเหตุใดก็ตาม 

(2) เป็นการด าเนินกิจกรรมโดยชอบด้วยกฎหมายที่มีการคุ้มครองที่เหมาะสมของมูลนิธิ สมาคม หรือองค์กรที่ไม่แสวงหาก าไรที่มี
วัตถุประสงค์เก่ียวกับการเมือง ศาสนา ปรัชญา หรือสหภาพแรงงานให้แก่สมาชิก ผู้ซึ่งเคยเป็นสมาชิก หรือผู้ซึ่งมีการติดต่ออย่างสม่ าเสมอกับมูลนิธิ 
สมาคม หรือองค์กรที่ไม่แสวงหาก าไรตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวโดยไม่ได้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนั้นออกไปภายนอกมูลนิธิสมาคม หรือองค์กรที่ ไม่
แสวงหาก าไรน้ัน 

(3) เป็นข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะด้วยความยินยอมโดยชัดแจ้งของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 
(4) เป็นการจ าเป็นเพื่อการก่อต้ังสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิ

เรียกร้องตามกฎหมาย 
(5) เป็นการจ าเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เก่ียวกับ 

(ก) เวชศาสตร์ป้องกันหรืออาชีวเวชศาสตร์ การประเมินความสามารถในการท างานของลูกจ้าง การวินิจฉัยโรคทางการแพทย์ การ
ให้บริการด้านสุขภาพหรือด้านสังคม การรักษาทางการแพทย์ การจัดการด้านสุขภาพ หรือระบบและการให้บริการด้านสังคมสงเคราะห์ ทั้งน้ี ใน
กรณีที่ไม่ใช่การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อมูลส่วนบุคคลน้ันอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ประกอบอาชีพหรือวิชาชีพหรือผู้มีหน้าที่รักษาข้อมูลส่วน
บุคคลนั้นไว้เป็นความลับตามกฎหมาย ต้องเป็นการปฏิบัติตามสัญญาระหว่างเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลกับผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์ 

(ข) ประโยชน์สาธารณะด้านการสาธารณสุข เช่น การป้องกันด้านสุขภาพจากโรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาดที่อาจติดต่อหรือแพร่
เข้ามาในราชอาณาจักร หรือการควบคุมมาตรฐานหรือคุณภาพของยา เวชภัณฑ์ หรือเคร่ืองมือแพทย์ ซึ่งได้จัดให้มีมาตรการที่เหมาะสมและเจาะจง
เพื่อคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลโดยเฉพาะการรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลตามหน้าที่ หรือตามจริยธรรมแห่ง
วิชาชีพ 

(ค) การคุ้มครองแรงงาน การประกันสังคม หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของผู้มีสิทธิตาม
กฎหมาย การคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ หรือการคุ้มครองทางสังคม ซึ่งการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเป็นสิ่งจ าเป็นในการปฏิบัติตามสิทธิหรือ
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และในกรณีที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับยกเว้นไม่ ต้องขอความ
ยินยอม ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลต้องบันทึกการใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้เจ้าของข้อมูลส่วน
บุคคลและส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสามารถตรวจสอบได้ โดยจะบันทึกเป็นหนังสือ
หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยมีรายละเอียด ได้แก่ (1) ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีมีการเก็บรวบรวม (2) 
วัตถุประสงค์ (3) ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (4) ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล (5) 
สิทธิและวิธีการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลรวมถึงเงื่อนไขเกี่ยวกับบุคคลท่ีมีสิทธิเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลและเงื่อนไข
ในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลนั้น (6) การใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล (7) มาตรการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล เป็นต้น ซึ่งเป็นไปตามบทบัญญัติในมาตรา 27(19) ประกอบกับมาตรา 39(20) แห่ง
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 
                                                     
หน้าที่ของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล โดยได้จัดให้มีมาตรการที่เหมาะสมเพื่อคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานและประโยชน์ของ
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

(ง) การศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ หรือสถิติ หรือประโยชน์สาธารณะอ่ืน ทั้งน้ี ต้องกระท าเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์
ดังกล่าวเพียงเท่าที่จ าเป็นเท่านั้น และได้จัดให้มีมาตรการที่เหมาะสมเพื่อคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานและประโยชน์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ตามที่
คณะกรรมการประกาศก าหนด 

(จ) ประโยชน์สาธารณะที่ส าคัญ โดยได้จัดให้มีมาตรการที่เหมาะสมเพื่อคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานและประโยชน์ของเจ้าของข้อมูลส่วน
บุคคล 

ข้อมูลชีวภาพตามวรรคหน่ึงให้หมายถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่เกิดจากการใช้เทคนิคหรือเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการน าลักษณะเด่นทาง
กายภาพหรือทางพฤติกรรมของบุคคลมาใช้ท าให้สามารถยืนยันตัวตนของบุคคลนั้นที่ไม่เหมือนกับบุคคลอื่นได้ เช่น ข้อมูลภาพจ าลองใบหน้า ข้อมูล
จ าลองม่านตา หรือข้อมูลจ าลองลายน้ิวมือ 

ในกรณีที่เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเก่ียวกับประวัติอาชญากรรมต้องกระท าภายใต้การควบคุมของหน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่
ตามกฎหมาย หรือได้จัดให้มีมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 
[19] มาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 

ห้ามมิให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล โดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่เป็น
ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมได้โดยได้รับยกเว้นไม่ต้องขอความยินยอมตามมาตรา 24 หรือมาตรา 26 

บุคคลหรือนิติบุคคลที่ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลมาจากการเปิดเผยตามวรรคหน่ึง จะต้องไม่ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์
อ่ืนนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้กับผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลในการขอรับข้อมูลส่วนบุคคลนั้น 

ในกรณีที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องขอความยินยอมตามวรรคหน่ึง ผู้ควบคุมข้อมูลส่วน
บุคคลต้องบันทึกการใช้หรือเปิดเผยน้ันไว้ในรายการตามมาตรา 39 
[20] มาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 

ให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลบันทึกรายการ อย่างน้อยดังต่อไปน้ี เพื่อให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลและส านักงานสามารถตรวจสอบได้ โดย
จะบันทึกเป็นหนังสือหรือระบบอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ 

(1) ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการเก็บรวบรวม 
(2) วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลแต่ละประเภท 
(3) ข้อมูลเก่ียวกับผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล 
(4) ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล 
(5) สิทธิและวิธีการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งเงื่อนไขเก่ียวกับบุคคลที่มีสิทธิเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลและเงื่อนไขในการเข้าถึงขอ้มูลส่วน

บุคคลนั้น 
(6) การใช้หรือเปิดเผยตามมาตรา 27 วรรคสาม 
(7) การปฏิเสธค าขอหรือการคัดค้านตามมาตรา 30 วรรคสาม มาตรา 31 วรรคสาม มาตรา 32 วรรคสาม และมาตรา 36 วรรคหน่ึง 
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ข้อสังเกต กรณีข้อมูลส่วนบุคคลท่ีมีความละเอียดอ่อน (Sensitive Personal Data) เช่น เช้ือ
ชาติ, ประวัติอาชญากรรม, ข้อมูลพันธุกรรม, ข้อมูลสุขภาพ, พฤติกรรมทางเพศ เป็นต้น การเก็บรวบรวม ใช้ 
หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจะมีหลักการท่ีเข้มงวดกว่าข้อมูลส่วนบุคคลท่ัวไป โดยจะกระท าได้หาก
ด าเนินการตามหลักการใดหลักการหนึ่ง ดังนี้[105-107] 

1. Explicit Consent ได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล  
2. Vital Interest กรณีการรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อป้องกันหรือระงับ

อันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล เช่น การเข้ารับบริการทาง การแพทย์ ณ โรงพยาบาล  
3. Social Protection and Non-Profit การด าเนินการโดยชอบด้วยกฎหมายท่ีมีการคุ้มครอง

ท่ีเหมาะสมของมูลนิธิ สมาคม หรือองค์กรท่ีไม่แสวงหาก าไร 
4. Manifestly Made Public ข้อมูลท่ีเปิดเผยต่อสาธารณะด้วยความยินยอมโดยชัดแจ้งของ

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 
5. Legal Claims จ าเป็นเพื่อการก่อต้ังสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตาม หรือการใช้

สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย 
6. Legal Obligations จ าเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมาย เฉพาะท่ีเกี่ยวกับกรณี ดังต่อไปนี้  
- Preventive or Occupational Medicine เช่น เวชศาสตร์ป้องกันหรืออาชีวเวชศาสตร์, 

การวินิจฉัยโรคทางการแพทย์, การให้บริการด้านสุขภาพหรือด้านสังคม, การรักษาทางการแพทย์ การจัดการ
ด้านสุขภาพ หรือระบบและการให้บริการด้านสังคมสงเคราะห์ 

- Public Health ประโยชน์สาธารณะด้านการสาธารณสุข 
- Health or Social Care Systems การประกันสังคม หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ การ

คุ้มครองแรงงาน สวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของผู้มีสิทธิตามกฎหมาย การคุ้มครองผู้ประสบภัยจาก
รถ หรือการคุ้มครองทางสังคม 

- Archiving, Scientific or Historical Research การศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์ 
ประวัติศาสตร์ หรือสถิติ หรือประโยชน์สาธารณะอื่น 

- Substantial Public Interest ประโยชน์สาธารณะท่ีส าคัญ[108, 109] 

 
 

                                                     
(8) ค าอธิบายเก่ียวกับมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยตามมาตรา 37 (1) 
ความในวรรคหน่ึงให้น ามาใช้บังคับกับตัวแทนของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรา 5 วรรคสอง โดยอนุโลม 
ความใน (1) (2) (3) (4) (5) (6) และ (8) อาจยกเว้นมิให้น ามาใช้บังคับกับผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเป็นกิจการขนาดเล็กตามหลักเกณฑ์

ที่คณะกรรมการประกาศก าหนด เว้นแต่มีการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความเสี่ยงที่จะมีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของ
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล หรือมิใช่กิจการที่เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเป็นคร้ังคราว หรือมีการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูล
ส่วนบุคคลตามมาตรา 26 
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ตาราง 6.1 ตารางสรุปการส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กอายุ 0-18 ปี เพื่อการปกป้องคุ้มครองและพัฒนา 
การเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานและสวัสดิการของรัฐ 

การส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของเด็ก 0-18 ป ี
(จ้าเป็นเพ่ือปกป้องสิทธิเสรีภาพของเด็ก) 

(1)  
หน่วยงานรัฐ  กับ

หน่วยงานรัฐ 

(2)  
หน่วยงานรัฐ กับ
องค์กรภาคเอกชน  

(3)  
องค์กรภาคเอกชน กับ 

องค์กรภาคเอกชน  

เพื่อให้ความช่วยเหลือเด็กซึ่งก าลังประสบปัญหา
การเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการด้านต่าง ๆ  

   

เพื่อคุ้มครอง/ป้องกันอันตรายอันใกล้จะเกิดกับ
เด็ก/คาดว่าอาจจะเกิดกับเด็ก 

   

เพื่อส่งต่อเด็กไปอยู่ในความดูแลของหน่วยงาน/
องค์กรอื่นซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง 

   

เพื่อส่งต่อเด็กไปอยู่ในความดูแลของหน่วยงาน/
องค์กรอื่นเพ่ือสวัสดิภาพของเด็กเป็นการชั่วคราว 

   

เพื่อใช้ในการศึกษาวิจัย/พัฒนาระบบการท างาน
ให้ความช่วยเหลือเด็ก ป้องกันปัญหาในอนาคต ฯ 
(แบบไม่ระบุชื่อ) 

   

เพื่อใช้ ในกระบวนการด าเนินคดีกับผู้กระท า
ความผิดต่อเด็ก 
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6.2 มาตรการทางกฎหมายซ่ึงรับรองและคุ้มครอง ‘หน่วยงาน’ รวมถึง ‘ผู้ปฏิบัติงาน’ ในการส่งต่อข้อมูล
ส่วนบุคคลของเด็กและเยาวชนซ่ึงอายุไม่เกิน 18 ปี รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่เก่ียวข้องกับสมาชิกใน
ครอบครัวเด็กและเยาวชนที่ประสบปัญหาซ ้าซ้อนเพื่อจัดการปัญหาการเข้าถึงสิทธิขั นพื นฐานและ
สวัสดิการของรัฐ 

มาตรการทางกฎหมายท้ังพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 และพระราชบัญญัติ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ต่างเป็นมาตรการทางกฎหมายในการรับรองและคุ้มครองสิทธิในความ
เป็นส่วนตัว (right to privacy) ประเภท “สิทธิในความเป็นส่วนตัวเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูล
ส่วนตัว” (right to information privacy) ซึ่งเป็นสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของมนุษย์ทุกคนท่ีติดตัวทุกคนมา
แต่ก าเนิด และไม่อาจถูกเลือกปฏิบัติ(non discrimination) ไม่ว่าด้วยเหตุแห่งความแตกต่างทางเช้ือชาติ เพศ
สภาพ อายุ ภาษา ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมืองหรือทางอื่น พื้นเพทางชาติหรือสังคม สถานะทาง
เศรษฐกิจ การเกิด ความพิการ หรือสถานะอื่นใด ซึ่งได้รับการรับรองโดย ข้อ 12 แห่งปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิ
มนุษยชน ค.ศ.1948, ข้อ 17 แห่งกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางแพ่ง(พลเมือง)และสิทธิทางการเมือง 
ค.ศ.1966, ข้อ 16 แห่งอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ค.ศ.1989, ข้อบทท่ี 2 และข้อบทท่ี 21 แห่งปฏิญญาอาเซียน
ว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ค.ศ.2012 รวมถึงกฎหมายภายในของไทย ได้แก่ มาตรา 32 แห่งรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560(21) ได้วางหลักคุ้มครองสิทธิในความเป็นส่วนตัวไว้ว่าการจ ากัดสิทธิในความเป็น
                                                     
[21] ข้อ 12 แห่งปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ค.ศ.1948  

“บุคคลใดจะถูกแทรกแซงตามอ าเภอใจ ในความเป็นส่วนตัว ครอบครัว ที่อยู่อาศัย หรือการสื่อสาร หรือจะถูกลบหลู่เกียรติยศและชื่อเสียง
ไม่ได้ ทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับความคุ้มครองของกฎหมายต่อการแทรกแซงสิทธิหรือการลบหลู่ดังกล่าวน้ัน” 

ข้อ 17 แห่งกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางแพ่ง(พลเมือง)และสิทธิทางการเมือง ค.ศ.1966  
“1. บุคคลจะถูกแทรกแซงความเป็นส่วนตัว ครอบครัว เคหสถาน หรือการติดต่อสื่อสารโดยพลการหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายมิได้และจะ

ถูกลบหลู่เกียรติและชื่อเสียงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายมิได้ 
2. บุคคลทุกคนมีสิทธิที่จะได้รั้บความคุ้มครองตามกฎหมายมิให้ถูกแทรกแซงหรือลบหลู่เช่นว่าน้ัน” 

ข้อ 16 แห่งอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ค.ศ.1989  
“1. เด็กจะไม่ถูกแทรกแซงโดยพลการ หรือโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายในความเป็นส่วนตัว ครอบครัว บ้านหรือหนังสือโต้ตอบ รวมทั้งจะไม่

ถูกกระท าโดยมิชอบต่อเกียรติและชื่อเสียง 
2. เด็กมีสิทธิได้รับการคุ้มครองทางกฎหมายจากการแทรกแซง หรือการกระท าดังกล่าว” 

ข้อ แห่งปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ค.ศ.2012  
“ข้อบทที่ 2 บุคคลทุกคนย่อมมีสิทธิและเสรีภาพทั้งปวงตามที่ก าหนดไว้ในปฏิญญาน้ี โดยปราศจากการแบ่งแยก ไม่ว่าชนิดใดๆ อาทิเชื้อ

ชาติ เพศสภาพ อายุ ภาษา ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมืองหรือทางอ่ืน พื้นเพทางชาติหรือสังคม สถานะทางเศรษฐกิจ การเกิด ความพิการ หรือ
สถานะอ่ืน 

ข้อบทที่ 21 บุคคลทุกคนมีสิทธิที่จะเป็นอิสระจากการแทรกแซงตามอ าเภอใจในความเป็นส่วนตัว ครอบครัว ที่อยู่อาศัย หรือการสื่อสารซึ่ง
รวมถึง ข้อมูลส่วนบุคคล หรือการดูหมิ่นเกียรติและชื่อเสียงของบุคคลนั้น บุคคลทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับการคุ้มครองทางกฎหมายจากการแทรกแซง
หรือการดูหมิ่นดังกล่าว” 

มาตรา 32 แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560  
“บุคคลย่อมมีสิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัว เกียรติยศ ชื่อเสียง และครอบครัว  
การกระทำอันเป็นการละเมิดหรือกระทบต่อสิทธิของบุคคลตามวรรคหน่ึง หรือการนำาข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ประโยชน์ไม่ว่าในทางใด ๆ 

จะกระท ามิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ตราขึ้นเพียงเท่าที่จ าเป็นเพื่อประโยชน์สาธารณะ” 
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ส่วนตัวนั้นจะกระท าไม่ได้ เว้นแต่มีบทบัญญัติแห่งกฎหมายท่ีบัญญัติไว้อย่างชัดแจ้ง และบทบัญญัติแห่ง
กฎหมายนั้นต้องจ ากัดสิทธิ “เท่าท่ีจ าเป็นเพื่อประโยชน์สาธารณะ”เท่านั้น โดยการจ ากัดสิทธิดังกล่าวต้อง
ค านึงถึง “หลักความได้สัดส่วน” ระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์สาธารณะเป็นส าคัญ(22)  

ท้ังนี้ เพื่อให้การส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กและเยาวชนสอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่เด็กและเยาวชน (the best interest of the child) ตาม
มาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 (23) และให้เด็กและเยาวชนด้อยโอกาสท่ีประสบปัญหา
ซ้ าซ้อนสามารถเข้าถึงชุดสิทธิประโยชน์เพื่อการดูและเด็ก ซึ่งสอดคล้องกับหลักการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของ
เด็ก เพื่อการปกป้อง(protect) เคารพ/ยอมรับ(respect) เติมเต็ม (fulfill) เพื่อให้เด็กสามารถเข้าถึงสิทธิขั้น
พื้นฐานรวมถึงสวัสดิการต่าง ๆ จากรัฐ ได้ครบถ้วน ท่ัวถึง เท่าเทียมกับเด็กอื่น ๆ ในสังคม 

จึงมีความจ าเป็นท่ีประเทศไทยจะมีมาตรการทางกฎหมายท่ีรองรับให้หน่วยงานราชการ และหน่วยงาน
ภาคเอกชน รวมถึงบุคคลในระดับผู้ปฏิบัติการ ซึ่งกระท าการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กและเยาวชน
โดยชอบด้วยกฎหมาย สามารถใช้ เปิดเผย หรือส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กและเยาวชน ระหว่างหน่วยงาน
ภาครัฐ-หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาครัฐ-หน่วยงานภาคเอกชน และ หน่วยงานภาคเอกชน-หน่วยงาน
ภาคเอกชน ได้โดยชอบด้วยกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลท้ัง 2 ฉบับ คือ พระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 และพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ตามท่ีได้วิเคราะห์
มาแล้วในหัวข้อ 6.1 ท่ีผ่านมา  

โดยต่อไปนี้ จะศึกษามาตรการทางกฎหมายซึ่งก าหนดหน้าท่ีและความรับผิดในกรณีหน่วยงานภาครัฐ 
หรือองค์กรภาคเอกชน หรือผู้ปฏิบัติการ ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่ง
สามารถพิจารณาได้ 2 กรณี ดังนี้ 

1. กรณีการส่งต่อข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐไปยังหน่วยงานภาครัฐหรือองค์กร
ภาคเอกชน ซึ่งอยู่ภายใต้บทบัญญัติของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 มีบทบัญญัติของ
กฎหมายก าหนดหน้าท่ีของหน่วยงาน หรือผู้ปฏิบัติการ ในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ไว้ในไว้ดังนี้(24) 
                                                     
[22] ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ. รายงานการศึกษาวิจัย เร่ือง ปัญหาและมาตรการทางกฎหมายในการรับรองและคุ้มครองสิทธิ

ในความเป็นอยู่ส่วนตัว, กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ดอกเบี้ย, 2558. หน้า 1-13. 
[23] มาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546  การปฏิบัติตอเด็กไมวากรณีใด ใหคำนึงถึงประโยชนสูงสุดของเด็กเปนสำคัญและไมใหมี

การเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรม 
[24] มาตรา 23 และมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 

มาตรา 23  หน่วยงานของรัฐต้องปฏิบัติเก่ียวกับการจัดระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลดังต่อไปน้ี 
(1) ต้องจัดให้มีระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลเพียงเท่าที่เกี่ยวข้องและจ าเป็นเพื่อการด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐให้ส าเร็ จตาม

วัตถุประสงค์เท่านั้น และยกเลิกการจัดให้มีระบบดังกล่าวเมื่อหมดความจ าเป็น 
(2) พยายามเก็บข้อมูลข่าวสารโดยตรงจากเจ้าของข้อมูล โดยเฉพาะอย่างย่ิงในกรณีที่จะกระทบถึงประโยชน์ได้เสียโดยตรงของบุคคลนั้น 
(3) จัดให้มีการพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาและตรวจสอบแก้ไขให้ถูกต้องอยู่เสมอเก่ียวกับสิ่งดังต่อไปน้ี 

(ก) ประเภทของบุคคลที่มีการเก็บข้อมูลไว้ 
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หน้าท่ี แจ้งให้เจ้าของข้อมูลทราบในกรณีมีการให้จัดส่งข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลไปยังหน่วยงานหรือ
องค์กรใด รวมถึงจัดท าบัญชีแสดงการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลก ากับไว้กับข้อมูลข่าวสารนั้น ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการท่ีก าหนดในกฎกระทรวง (25) 

                                                     
(ข) ประเภทของระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล 
(ค) ลักษณะการใช้ข้อมูลตามปกติ 
(ง) วิธีการขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารของเจ้าของข้อมูล 
(จ) วิธีการขอให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูล 
(ฉ) แหล่งที่มาของข้อมูล 

(4) ตรวจสอบแก้ไขข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลในความรับผิดชอบให้ถูกต้องอยู่เสมอ 
(5) จัดระบบรักษาความปลอดภัยให้แก่ระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามความเหมาะสม เพื่อป้องกันมิให้มีการน าไปใช้โดยไม่เหมาะสม

หรือเป็นผลร้ายต่อเจ้าของข้อมูล 
ในกรณีที่เก็บข้อมูลข่าวสารโดยตรงจากเจ้าของข้อมูล หน่วยงานของรัฐต้องแจ้งให้เจ้าของข้อมูลทราบล่วงหน้าหรือพร้อมกับการขอข้อมูล

ถึงวัตถุประสงค์ที่จะน าข้อมูลมาใช้ ลักษณะการใช้ข้อมูลตามปกติ และกรณีที่ขอข้อมูลนั้นเป็นกรณีที่อาจให้ข้อมูลได้โดยความสมัครใจหรือเป็นกรณี
มีกฎหมายบังคับ 

หน่วยงานของรัฐต้องแจ้งให้เจ้าของข้อมูลทราบในกรณีมีการให้จัดส่งข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลไปยังที่ใดซึ่งจะเป็นผลให้บุคคลทั่วไปทราบ
ข้อมูลข่าวสารน้ันได้ เว้นแต่เป็นไปตามลักษณะการใช้ข้อมูลตามปกติ 

มาตรา 24  หน่วยงานของรัฐจะเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่อยู่ในความควบคุมดูแลของตนต่อหน่วยงานของรัฐแห่งอ่ืนหรือผู้อื่น โดย
ปราศจากความยินยอมเป็นหนังสือของเจ้าของข้อมูลที่ให้ไว้ล่วงหน้าหรือในขณะน้ันมิได้ เว้นแต่เป็นการเปิดเผย ดังต่อไปน้ี 

(1) ต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานของตนเพื่อการน าไปใช้ตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐแห่งน้ัน 
(2) เป็นการใช้ข้อมูลตามปกติภายในวัตถุประสงค์ของการจัดให้มีระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลนั้น 
(3) ต่อหน่วยงานของรัฐที่ท างานด้านการวางแผนหรือการสถิติหรือส ามะโนต่าง ๆ  ซึ่งมีหน้าที่ต้องรักษาข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลไว้ไม่ให้

เปิดเผยต่อไปยังผู้อื่น 
(4) เป็นการให้เพื่อประโยชน์ในการศึกษาวิจัยโดยไม่ระบุชื่อหรือส่วนที่ท าให้รู้ว่าเป็นข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่เก่ียวกับบุคคลใด 
(5) ต่อหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐตามมาตรา ๒๖ วรรคหน่ึง เพื่อการตรวจดูคุณค่าในการเก็บรักษา 
(6) ต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อการป้องกันการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย การสืบสวน การสอบสวน หรือการฟ้องคดี ไม่ว่าเป็นคดี

ประเภทใดก็ตาม 
(7) เป็นการให้ซึ่งจ าเป็นเพื่อการป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิตหรือสุขภาพของบุคคล 
(8) ต่อศาล และเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐหรือบุคคลที่มีอ านาจตามกฎหมายที่จะขอข้อเท็จจริงดังกล่าว 
(9) กรณีอ่ืนตามที่ก าหนดในพระราชกฤษฎีกา 
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามวรรคหน่ึง (3) (4) (5) (6) (7) (8) และ (9) ให้มีการจัดท าบัญชีแสดงการเปิดเผยก ากับไว้กับข้อมูล

ข่าวสารน้ัน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
[25] กฎกระทรวง (พ.ศ.2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 

ข้อ 1  ให้มีการจัดท าบัญชีแสดงการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามมาตรา 24 (3) (4) (5) (6) (7) (8) และ (9) แห่งพระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 พร้อมส าเนาหน่ึงชุด ซึ่งอย่างน้อยต้องมีรายการตามบัญชีแสดงการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามที่
แนบท้ายกฎกระทรวงน้ี และเก็บรักษาไว้กับเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมดูแลข้อมูลข่าวสารดังกล่าว 

ข้อ 2  ให้หน่วยงานของรัฐจัดเก็บรวบรวมบัญชีหรือส าเนาบัญชีแสดงการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลให้เป็นระบบก ากับไว้กับข้อมูล
ข่าวสาร น้ัน เพื่อความสะดวกในการเก็บรักษาของหน่วยงานของรัฐและตรวจสอบของบุคคลที่ขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่เก่ียวกับตนตาม
มาตรา 25 

ข้อ 3  กรณีที่บัญชีแสดงการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลมีส่วนที่เห็นควรไม่เปิดเผยแก่ผู้ขอตรวจดูหรือยืมอยู่ด้วย หน่วยงานของรัฐ
หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐจะตัดรายการใดออกจากรายการในบัญชีที่จะเปิดเผยก็ได้ แต่อย่างน้อยต้องคงรายการที่แสดงล าดับที่ วัน เดือน ปี ที่ขอตรวจดู
หรือขอยืมไว้ และให้แสดงเหตุผลที่ไม่เปิดเผยไว้ในช่องหมายเหตุด้วย 
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2. กรณีการส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ได้
ก าหนดหน้าท่ี ความรับผิดทางแพ่ง ทางอาญา และทางปกครองของ“ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล” (Data 
Controller) ดังต่อไปนี้  

หน้าท่ี ตัดสินใจเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูล ส่วนบุคคล เช่น หน่วยงานของรัฐ หรือ
องค์กรภาคเอกชนท่ีเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้รับบริการ จะต้องด าเนินการจัดให้มี
มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล ด าเนินการเพื่อป้องกันมิให้ผู้อื่นใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วน
บุคคลโดยมิชอบ และแจ้งเหตุการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลให้ส านักงานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทราบภายใน 
72 ช่ัวโมงนับแต่ทราบเหตุ รวมถึงแต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer : 
DPO) เพื่อตรวจสอบการท างานของตน เป็นต้น(26) 

ความรับผิดทางแพ่ง ผู้กระท าละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้กับเจ้าของข้อมูล
ส่วนบุคคล ไม่ว่าการด าเนินการนั้นจะเกิดจากการกระท าโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อหรือไม่ก็ตาม และศาล
มีอ านาจส่ังให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพิ่มเติมได้สองเท่าของค่าสินไหมทดแทนท่ีแท้จริง[27] 

                                                     
[26] มาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 

“ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลมีหน้าที่ ดังต่อไปน้ี 
(1) จัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วน

บุคคลโดยปราศจากอ านาจหรือโดยมิชอบ และต้องทบทวนมาตรการดังกล่าวเมื่อมีความจ าเป็นหรือเมื่อเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไปเพื่อให้มี
ประสิทธิภาพในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสม  ทั้งน้ี ให้เป็นไปตามมาตรฐานขั้นต่ าที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 

(2) ในกรณีที่ต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลหรือนิติบุคคลอื่นที่ไม่ใชผู่้ควบคุมขอ้มูลส่วนบุคคลต้องด าเนินการเพื่อป้องกันมิให้ผู้นั้นใช้หรือ
เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอ านาจหรือโดยมิชอบ 

(3) จัดให้มีระบบการตรวจสอบเพื่อด าเนินการลบหรือท าลายข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อพ้นก าหนดระยะเวลาการเก็บรักษา หรือที่ไม่เก่ียวข้อง
หรือเกินความจ าเป็นตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลน้ัน หรือตามที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลร้องขอ หรือที่เจ้าของข้อมูลส่วน
บุคคลได้ถอนความยินยอม เว้นแต่เก็บรักษาไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การเก็บรักษาไว้เพื่อวัตถุประสงค์ตาม
มาตรา 24 (1) หรือ (4) หรือมาตรา 26 (5) (ก) หรือ (ข) การใช้เพื่อการก่อต้ังสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิ เรียกร้อง
ตามกฎหมายหรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย  ทั้งน้ี ให้น าความในมาตรา 33 วรรคห้า มาใช้บังคับ
กับการลบหรือท าลายข้อมูลส่วนบุคคลโดยอนุโลม 

(4) แจ้งเหตุการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลแก่ส านักงานโดยไม่ชักช้าภายในเจ็ดสิบสองชั่วโมงนับแต่ทราบเหตุเท่าที่จะสามารถกระท าได้ เว้น
แต่การละเมิดดังกล่าวไม่มีความเสี่ยงที่จะมีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ในกรณีที่การละเมิดมีความเสี่ยงสูงที่จะมีผลกระทบต่อสิทธิ
และเสรีภาพของบุคคล ให้แจ้งเหตุการละเมิดให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบพร้อมกับแนวทางการเยียวยาโดยไม่ชักช้าด้วย  ทั้งน้ี การแจ้ง
ดังกล่าวและข้อยกเว้นให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 

(5) ในกรณีที่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรา 5 วรรคสอง ต้องแต่งต้ังตัวแทนของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลเป็นหนังสือซึ่งตัวแทน
ต้องอยู่ในราชอาณาจักรและตัวแทนต้องได้รับมอบอ านาจให้กระท าการแทนผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่มีข้อจ ากัดความรับผิดใด ๆ ที่เก่ียวกับ
การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์ของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล” 
[27] มาตรา 77 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 

ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งด าเนินการใด ๆ เก่ียวกับข้อมูลส่วนบุคคลอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ
ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติน้ีท าให้เกิดความเสียหายต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการน้ันแก่เจ้าของข้อมูล
ส่วนบุคคล ไม่ว่าการด าเนินการน้ันจะเกิดจากการกระท าโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อหรือไม่ก็ตาม เว้นแต่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนั้นจะพิสูจน์ได้ว่า 
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ความรับผิดทางอาญา ส าหรับความผิดร้ายแรง เช่น กรณีใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลท่ีมีความ
ละเอียดอ่อนโดยมิชอบ, ล่วงรู้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่นแล้วน าไปเปิดเผยแก่ผู้อื่นโดยมิชอบ ระวางโทษสูงสุด
จ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท หรือท้ังจ าท้ังปรับ และในกรณีท่ีผู้กระท าความผิดเป็นนิติ
บุคคล ผู้เป็นกรรมการหรือผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการด าเนินงานของนิติบุคคลนั้นอาจต้องร่วม
รับผิดในความผิดอาญาท่ีเกิดขึ้น(28) 

                                                     
(1) ความเสียหายน้ันเกิดจากเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากการกระท าหรือละเว้นการกระท าของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลนั้นเอง 
(2) เป็นการปฏิบัติตามค าสั่งของเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติการตามหน้าที่และอ านาจตามกฎหมาย 
ค่าสินไหมทดแทนตามวรรคหน่ึง ให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ใช้จ่ายไปตามความจ าเป็นในการ

ป้องกันความเสียหายที่ก าลังจะเกิดขึ้นหรือระงับความเสียหายที่เกิดขึ้นแล้วด้วย 
มาตรา 78  ให้ศาลมีอ านาจสั่งให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลจ่ายค่าสินไหมทดแทนเพื่อการลงโทษเพิ่มขึน้

จากจ านวนค่าสินไหมทดแทนที่แท้จริงที่ศาลก าหนดได้ตามที่ศาลเห็นสมควร แต่ไม่เกินสองเท่าของค่าสินไหมทดแทนที่แท้จริงน้ัน  ทั้งน้ี โดย
ค านึงถึงพฤติการณ์ต่าง ๆ เช่น ความร้ายแรงของความเสียหายที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้รับ ผลประโยชน์ที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรื อผู้
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลได้รับ สถานะทางการเงินของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล การที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วน
บุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลได้บรรเทาความเสียหายที่เกิดขึ้น หรือการที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีส่วนในการก่อให้เกิดความเสียหาย
ด้วย 

สิทธิเรียกร้องค่าเสียหายอันเกิดจากการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติน้ีเป็นอันขาดอายุความเมื่อพ้นสามปีนับแต่วันที่
ผู้เสียหายรู้ถึงความเสียหายและรู้ตัวผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ต้องรับผิด หรือเมื่อพ้นสิบปีนับแต่วันที่มีการ
ละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล 
[28] มาตรา 79 ถึงมาตรา 81 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 

มาตรา 79 ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 27 วรรคหน่ึงหรือวรรคสอง หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 28 อันเกี่ยวกับข้อมูลส่วน
บุคคลตามมาตรา 26 โดยประการที่น่าจะท าให้ผู้อ่ืนเกิดความเสียหาย เสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น ถูกเกลียดชัง หรือได้รับความอับอาย ต้องระวางโทษ
จ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 27 วรรคหน่ึงหรือวรรคสอง หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 28 อันเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลตาม
มาตรา 26 เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายส าหรับตนเองหรือผู้อื่น ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหน่ึงปี หรือปรับไม่เกินหน่ึง
ล้านบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

ความผิดตามมาตราน้ีเป็นความผิดอันยอมความได้ 
มาตรา 80  ผู้ใดล่วงรู้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่นเน่ืองจากการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติน้ี ถ้าผู้น้ันน าไปเปิดเผยแก่ผู้อ่ืน ต้องระวาง

โทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
ความในวรรคหน่ึง มิให้น ามาใช้บังคับแก่การเปิดเผย ในกรณีดังต่อไปน้ี 
(1) การเปิดเผยตามหน้าที่ 
(2) การเปิดเผยเพื่อประโยชน์แก่การสอบสวน หรือการพิจารณาคดี 
(3) การเปิดเผยแก่หน่วยงานของรัฐในประเทศหรือต่างประเทศที่มีอ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย 
(4) การเปิดเผยที่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือเฉพาะคร้ังจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 
(5) การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เก่ียวกับการฟ้องร้องคดีต่าง ๆ ที่เปิดเผยต่อสาธารณะ 
มาตรา 81 ในกรณีที่ผู้กระท าความผิดตามพระราชบัญญัติน้ีเป็นนิติบุคคล ถ้าการกระท าความผิดของนิติบุคคลนั้นเกิดจากการสั่งการหรือ

การกระท าของกรรมการหรือผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการด าเนินงานของนิติบุคคลนั้น หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ต้องสั่งการ
หรือกระท าการและละเว้นไม่สั่งการหรือไม่กระท าการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้นกระท าความผิด ผู้นั้นต้องรับโทษตามที่บัญญัติไว้ส าหรับความผิด
น้ัน ๆ ด้วย 
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ความรับผิดทางปกรอง ก าหนดโทษปรับทางปกครองส าหรับการกระท าความผิดท่ีเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่
ปฏิบัติตามท่ีกฎหมายก าหนด เช่น ไม่แจ้งวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลให้เจ้าของข้อมูล
ส่วนบุคคลทราบ, ขอความยินยอมโดยหลอกลวงเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล, ไม่แต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล เป็นต้น โดยก าหนดโทษปรับทางปกครองสูงสุด 5,000,000 บาท(29) 

 

                                                     
[29] มาตรา 82 ถึงมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 

มาตรา 82  ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 23 มาตรา 30 วรรคสี่ มาตรา 39 วรรคหน่ึง มาตรา 41 วรรคหน่ึง หรือ
มาตรา 42 วรรคสองหรือวรรคสาม หรือไม่ขอความยินยอมตามแบบหรือข้อความที่คณะกรรมการประกาศก าหนดตามมาตรา 19 วรรคสาม หรือไม่
แจ้งผลกระทบจากการถอนความยินยอมตามมาตรา 19 วรรคหก หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 23 ซึ่งได้น ามาใช้บังคับโดยอนุโลมตามมาตรา 25 วรรค
สอง ต้องระวางโทษปรับทางปกครองไม่เกินหน่ึงล้านบาท 

มาตรา 83  ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 21 มาตรา 22 มาตรา 24 มาตรา 25 วรรคหน่ึง มาตรา 27 
วรรคหน่ึงหรือวรรคสอง มาตรา 28 มาตรา 32 วรรคสอง หรือมาตรา 37 หรือขอความยินยอมโดยการหลอกลวงหรือท าให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
เข้าใจผิดในวัตถุประสงค์ หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 21 ซึ่งได้น ามาใช้บังคับโดยอนุโลมตามมาตรา 25 วรรคสอง หรือส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลโดย
ไม่เป็นไปตามมาตรา 29 วรรคหน่ึงหรือวรรคสาม ต้องระวางโทษปรับทางปกครองไม่เกินสามล้านบาท 

มาตรา 84  ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 26 วรรคหน่ึงหรือวรรคสาม หรือฝ่าฝืนมาตรา 27 วรรคหน่ึงหรือวรรคสอง หรือ
มาตรา 28 อันเก่ียวกับข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรา 26 หรือส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรา 26 โดยไม่เป็นไปตามมาตรา 29 วรรคหน่ึงหรือ
วรรคสาม ต้องระวางโทษปรับทางปกครองไม่เกินห้าล้านบาท 

มาตรา 85  ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 41 วรรคหน่ึง หรือมาตรา 42 วรรคสองหรือวรรคสาม ต้องระวางโทษ
ปรับทางปกครองไม่เกินหน่ึงล้านบาท 

มาตรา 86  ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 40 โดยไม่มีเหตุอันควรหรือส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่เป็นไป
ตามมาตรา 29 วรรคหน่ึงหรือวรรคสาม หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 37 (5) ซึ่งได้น ามาใช้บังคับโดยอนุโลมตามมาตรา 38 วรรคสอง ต้องระวางโทษ
ปรับทางปกครองไม่เกินสามล้านบาท 

มาตรา 87  ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลผู้ใดส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรา 26 วรรคหน่ึงหรือวรรคสาม โดยไม่เป็นไปตาม
มาตรา 29 วรรคหน่ึงหรือวรรคสาม ต้องระวางโทษปรับทางปกครองไม่เกินห้าล้านบาท 

มาตรา 88  ตัวแทนผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือตัวแทนผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 39 วรรคหน่ึง ซึ่งได้
น ามาใช้บังคับโดยอนุโลมตามมาตรา 39 วรรคสอง และมาตรา 41 วรรคหน่ึง ซึ่งได้น ามาใช้บังคับโดยอนุโลมตามมาตรา 41 วรรคสี่ ต้องระวางโทษ
ปรับทางปกครองไม่เกินหน่ึงล้านบาท 

มาตรา 89  ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญหรือไม่มาชี้แจงข้อเท็จจริงตามมาตรา 75 หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 76(1) 
หรือไม่อ านวยความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา 76 วรรคสี่ ต้องระวางโทษปรับทางปกครองไม่เกินห้าแสนบาท 

มาตรา 90  คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญมีอ านาจสั่งลงโทษปรับทางปกครองตามที่ก าหนดไว้ในส่วนน้ี  ทั้งน้ี ในกรณีที่เห็นสมควร
คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญจะสั่งให้แก้ไขหรือตักเตือนก่อนก็ได้ 

ในการพิจารณาออกค าสั่งลงโทษปรับทางปกครอง ให้คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญค านึงถึงความร้ายแรงแห่งพฤติกรรมที่กระท าผิด ขนาด
กิจการของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล หรือพฤติการณ์ต่าง ๆ ประกอบด้วย  ทั้งน้ี ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ
ก าหนด 

ในกรณีที่ผู้ถูกลงโทษปรับทางปกครองไม่ยอมช าระค่าปรับทางปกครอง ให้น าบทบัญญัติเกี่ยวกับการบังคับทางปกครองตามกฎหมายว่า
ด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้บังคับโดยอนุโลม และในกรณีที่ไม่มีเจ้าหน้าที่ด าเนินการบังคับตามค าสั่ง หรือมีแต่ไม่สามารถด าเ นินการ
บังคับทางปกครองได้ ให้คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญมีอ านาจฟ้องคดีต่อศาลปกครองเพื่อบังคับช าระค่าปรับ  ในการน้ี ถ้าศาลปกครองเห็นว่าค าสั่งให้
ช าระค่าปรับน้ันชอบด้วยกฎหมาย ให้ศาลปกครองมีอ านาจพิจารณาพิพากษา และบังคับให้มีการยึดหรืออายัดทรัพย์สินขายทอดตลาดเพื่อช าระ
ค่าปรับได้ 

ค าสั่งลงโทษปรับทางปกครองและค าสั่งในการบังคับทางปกครอง ให้น าความในมาตรา 74 วรรคหก มาใช้บังคับโดยอนุโลม และให้น า
ความในมาตรา 74 วรรคสี่ มาใช้บังคับกับการบังคับทางปกครองตามวรรคสามโดยอนุโลม 
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6.3 วิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางกฎหมายและนโยบายของไทยในการตั งผู้จัดการรายกรณีท้าหน้าที่
รวบรวมข้อเท็จจริงและติดตามดูแลความคืบหน้าในการจัดการปัญหาเด็กและเยาวชนด้อยโอกาสในกรณี
ปัญหาที่มีความซ ้าซ้อน รวมถึงติดตามความคืบหน้าในการเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการตามกฎหมาย 

มีความเป็นไปได้ทางกฎหมายและนโยบายของไทยในการต้ัง Case Manager เพื่อท าหน้าท่ีรวบรวม
ข้อเท็จจริงและติดตามดูแลความคืบหน้าในการจัดการปัญหาเด็กและเยาวชนด้อยโอกาสในกรณีปัญหาท่ีมี
ความซ้ าซ้อน รวมถึงติดตามความคืบหน้าในการเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการตามกฎหมาย สามารถพิจารณาได้ 2 
กรณี คือ 1.การต้ัง Case Manager โดยพิจารณาจากหน่วยงานท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน และ 2.การต้ัง Case 
Manager โดยต้ังหน่วยงานใหม่ข้ึนมารับผิดชอบเป็นการเฉพาะ ดังนี้ 

6.3.1 การตั งผู้จัดการรายกรณีโดยพิจารณาจากหน่วยงานที่มีอยู่ในปัจจุบัน 

แนวคิดนี้พิจารณาต้ัง Case Manager จากหน่วยงานท่ีมีอ านาจหน้าท่ีในการดูแลและจัดการ
ปัญหาการเด็ก รวมถึงหน่วยงานท่ีดูแลด้านการจัดสวัสดิการและการส่งเสริมให้เด็กเข้าถึงสิทธิต่าง  ๆ ตาม
กฎหมายท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน เช่น กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยแนวคิดนี้มีข้อดีในแง่ของ
การบริหารจัดการงบประมาณท่ีมีกฎหมายรองรับแล้ว มีบุคลากรท่ีท างานรับผิดชอบในหน้าท่ีโดยตรง มีองค์
ความรู้ในการจัดการปัญหาการเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการต่าง ๆ ของเด็ก รวมถึงมีองค์ความรู้ในการเก็บ
ข้อเท็จจริงหรือสอบถามข้อมูลจากเด็กและครอบครัว รวมทั้งมีฐานข้อมูลเบ้ืองต้นเกี่ยวกับเด็กท้ังท่ีเป็น paper 
base และ online data base ซึ่งจะต้องมีการสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ 
เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการใช้งาน และพัฒนาเป็นฐานข้อมูลท่ีสามารถเปิดเผยหรือส่งต่อข้อมูลกับ
หน่วยงานอื่นท้ังหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานภาคเอกชนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการให้ความช่วยเหลือแก่เด็ก
ในอนาคต 

6.3.2 การตั งผู้จัดการรายกรณี โดยตั งหน่วยงานใหม่ขึ นมารับผิดชอบเป็นการเฉพาะ 

แนวคิดนี้พิจารณาต้ังหน่วยงานใหม่ขึ้นมาเพื่อรับผิดชอบในการท าหน้าท่ี Case Manager 
โดยเฉพาะ ซึ่งจะต้องมีการแก้ไขกฎหมายนโยบายเพื่อก าหนดอ านาจหน้าท่ีของหน่วยงานท่ีต้ังขึ้นมาใหม่ให้
สอดคล้องและเช่ือมโยงกับหน่วยงานท่ีมีอ านาจหน้าท่ีเกี่ยวข้องกับการดูแลเด็ก และต้องมีการปรับแก้กฎหมาย
ท่ีมีอยู่ เดิมของหน่วยงานต่าง  ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย เพื่อให้สอดคล้องกับอ านาจหน้าท่ีของ
หน่วยงานใหม่  ซึ่งคาดหมายได้ว่าจะต้องใช้งบประมาณเพิ่มข้ึน ใช้ระยะเวลานานขึ้นในการแก้ไขกฎหมาย ใช้
ต้นทุนในการพัฒนาความเช่ียวชาญของผู้ปฏิบัติงาน ต้นทุนในการพัฒนาองค์ความรู้ รวมถึงต้นทุนในการ
พัฒนาการจัดเก็บหรือการสร้างระบบฐานข้อมูล 
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6.4 วิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางกฎหมายและนโยบายของไทยในการสร้างรูปแบบการส่งต่อข้อมูลส่วน
บุคคลของเด็กและเยาวชนด้อยโอกาสในกรณีปัญหาที่มีความซ ้าซ้อน เพื่อพัฒนาการส่งต่อข้อมูลผ่าน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มีความเป็นไปได้ทางกฎหมายและนโยบายของไทยในการสร้างรูปแบบการส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของ
เด็กและเยาวชนด้อยโอกาส ในกรณีปัญหาท่ีมีความซ้ าซ้อน 3 รูปแบบ คือ  

1.กรณีกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาด าเนินการเอง  
2. กรณีกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาให้หน่วยงานอื่นท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบด าเนินการ  
3. กรณีกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาด าเนินการร่วมกับหน่วยงานอื่น  ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

กล่าวคือ 

6.4.1 กรณีกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาด้าเนินการเอง 

ภายใต้บทบัญญัติมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. 2561(30) 

ได้ก าหนดกรอบวัตถุประสงค์ของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ดังนี้ 
1. เพื่อสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 

                                                     
[30] มาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. 2561 

“ให้จัดต้ังกองทุนขึ้นกองทุนหน่ึง เรียกว่า “กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา” มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเสมอภาคทาง
การศึกษา รวมทั้งมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปน้ี 

(1) ส่งเสริม สนับสนุน และให้ความช่วยเหลือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน หรือภาคประชาสังคม เพื่อให้เด็ก 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงเด็กปฐมวัย ได้รับการพัฒนาทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาที่เหมาะสมกับวัย 

(2) ให้ความช่วยเหลือ ส่งเสริม พัฒนา และสนับสนุนเงินและค่าใช้จ่ายให้แก่เด็กและเยาวชน ซึ่งขาดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาส และ
ผู้ด้อยโอกาส จนส าเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

(3) เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครูให้มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน สามารถพัฒนาเด็กและเยาวชนตาม
พื้นฐานและศักยภาพที่แตกต่างกัน 

(4) ส่งเสริม สนับสนุน และให้ความช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์และผู้ด้อยโอกาส ให้ได้รับการศึกษาหรือพัฒนา เพื่อให้มีค วามรู้
ความสามารถในการประกอบอาชีพตามความถนัดและ มีศักยภาพที่จะพึ่งพาตนเองในการด ารงชีวิตได้ 

(5) ส่งเสริม สนับสนุน และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษา เพื่อให้มีการเรียนการสอนที่ท าให้ผู้เรียนสามารถรู้และพัฒนาได้ตามความถนัด
และศักยภาพของตน 

(6) ด าเนินการหรือจัดให้มีการศึกษา วิจัย หรือค้นคว้าแนวทางในการพัฒนาครู ให้มีจิตวิญญาณของความเป็นครู มีคุณธรรม มีจริยธรรม มี
ความรู้ และมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาผู้เรียนเพื่อลดความเหลื่อมล้ าในการศึกษาโดยมีแรงจูงใจที่เหมาะสม รวมทั้ง
ส่งเสริมหรือสนับสนุนให้มีการจัดต้ังสถาบันต้นแบบในการผลิตและพัฒนาครู 

(7) ด าเนินการหรือจัดให้มีการศึกษา วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนการน าองค์
ความรู้ดังกล่าวไปใช้เพื่อลดความเหลื่อมล้ าในการศึกษา สนองความต้องการทางด้านก าลังแรงงาน และการยกระดับความสามารถของคนไทย 

การขาดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาสตาม (2) และ (4) ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด  ในการน้ี ให้คณะกรรมการรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้เก่ียวข้องประกอบการพิจารณาด้วย 

ในการด าเนินการเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ตามวรรคหน่ึง กองทุนจะด าเนินการเองหรือร่วมกับหน่วยงานอ่ืนของรัฐหรือภาคเอกชนในการ
ด าเนินการก็ได้” 
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2. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และให้ความช่วยเหลือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน 
หรือภาคประชาสังคม เพื่อให้เด็ก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กปฐมวัย ได้รับการพัฒนาท้ังทางด้านร่างกาย จิตใจ 
วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาท่ีเหมาะสมกับวัย 

3. ให้ความช่วยเหลือ ส่งเสริม พัฒนา และสนับสนุนเงินและค่าใช้จ่ายให้แก่เด็กและเยาวชน ซึ่งขาด
แคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาส และผู้ด้อยโอกาส จนส าเร็จการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

4. เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครูให้มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน 
สามารถพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพื้นฐานและศักยภาพท่ีแตกต่างกัน 

5. ส่งเสริม สนับสนุน และให้ความช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์และผู้ด้อยโอกาส ให้ได้รับการศึกษา
หรือพัฒนา เพื่อให้มีความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพตามความถนัดและ มีศักยภาพท่ีจะพึ่งพาตนเอง
ในการด ารงชีวิตได้ 

6. ส่งเสริม สนับสนุน และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษา เพื่อให้มีการเรียนการสอนท่ีท าให้ผู้เรียน
สามารถรู้และพัฒนาได้ตามความถนัดและศักยภาพของตน 

7. ด าเนินการหรือจัดให้มีการศึกษา วิจัย หรือค้นคว้าแนวทางในการพัฒนาครู ให้มีจิตวิญญาณของ
ความเป็นครู มีคุณธรรม มีจริยธรรม มีความรู้ และมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนา
ผู้เรียนเพื่อลดความเหล่ือมล้ าในการศึกษาโดยมีแรงจูงใจท่ีเหมาะสม รวมท้ังส่งเสริมหรือสนับสนุนให้มีการ
จัดต้ังสถาบันต้นแบบในการผลิตและพัฒนาครู 

8. ด าเนินการหรือจัดให้มีการศึกษา วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ตลอดจน
ส่งเสริมและสนับสนุนการน าองค์ความรู้ดังกล่าวไปใช้เพื่อลดความเหล่ือมล้ าในการศึกษา สนองความต้องการ
ทางด้านก าลังแรงงาน และการยกระดับความสามารถของคนไทย 

ท้ังนี้ การด าเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ท้ัง 8 ประการนี้ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
สามารถ ‘ด าเนินการดังกล่าวได้เองโดยล าพัง’ หรือ ‘ด าเนินการร่วมกับหน่วยงานอื่นของรัฐหรือหน่วยงาน
ภาคเอกชน’ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ตามท่ีกล่าวมาข้างต้น 

ในการนี้ เมื่อพิจารณาประกอบกับ ข้อ 4 แห่งระเบียบกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาว่าด้วย
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และล าดับความส าคัญในการจัดสรรเงินกองทุน พ.ศ.2561(31) ซึ่งก าหนดกรอบ  

                                                     
[31] ข้อ 4 แห่งระเบียบกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และล าดับความส าคัญในการจัดสรรเงินกองทุน พ.ศ.

2561 
เพื่อให้การจัดสรรเงินกองทุนเป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการจัดต้ังกองทุน มีประสิทธิภาพ มีคุณภาพ และทั่วถึง ให้กองทุนด าเนินการ

ภายใต้แนวคิดหลักและล าดับความส าคัญดังน้ี 
(1) แนวคิดหลักของกองทุน 

ก. การเพิ่มประสิทธิผลและคุณภาพของผลสัมฤทธิ์ในการสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาและวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในมาตรา 5 
ข. การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการด าเนินงานเพื่อสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 
ค. การช่วยเหลือทั้งรูปแบบการสนับสนุนค่าใช้จ่ายผ่านหน่วยงาน ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน หรือภาคประชาสังคม และรูปแบบ

การสนับสนุนค่าใช้จ่ายต่อผู้รับประโยชน์โดยตรง 
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‘แนวคิดหลักของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา’ 5 ประการ เพื่อให้การจัดต้ังกองทุนมี
ประสิทธิภาพ มีคุณภาพ และท่ัวถึง กล่าวคือ  

1. แนวคิดหลักในการเพิ่มประสิทธิผลและคุณภาพของผลสัมฤทธิ์ในการสร้างความเสมอภาคทาง
การศึกษารวมถึงวัตถุประสงค์หลักท้ัง 8 ประการ ของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา  

2. แนวคิดหลักในการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการด าเนินงานเพื่อสร้างความเสมอภาคทาง
การศึกษา  

3. แนวคิดหลักในการให้ความช่วยเหลือท้ังรูปแบบการสนับสนุนค่าใช้จ่ายผ่านหน่วยงาน ไม่ว่าจะเป็น
ภาครัฐ ภาคเอกชน หรือภาคประชาสังคม และรูปแบบการสนับสนุนค่าใช้จ่ายต่อผู้รับประโยชน์โดยตรง  

4. แนวคิดหลักในการให้ความส าคัญกับการพัฒนาองค์ความรู้ ระบบสารสนเทศ และนวัตกรรมเพื่อเป็น
ฐานในการสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาอย่างยั่งยืน และการด าเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์หลัก
ของพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. 2561 

5. แนวคิดหลักในการติดตามผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง และสนับสนุนระบบธรรมาภิบาลของ
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา โดยมุ่งเน้นความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ 
  

                                                     
ง. การใหค้วามส าคัญกับการพัฒนาองคค์วามรู้ ระบบสารสนเทศ และนวัตกรรมเพื่อเป็นฐานในการสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา

อย่างย่ังยืน และการด าเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในมาตรา 5 
จ. การติดตามผลการด าเนินงานอย่างต่อเน่ือง และสนับสนุนระบบธรรมาภิบาลของกองทุน โดยมุ่งเน้นความโปร่งใสและสามารถ

ตรวจสอบได้ 
(2) ล าดับความส าคัญในการจัดสรรเงินกองทุน 

ก. พิจารณาจัดสรรให้แก่กลุ่มเป้าหมายที่ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาสก่อน 
ข. พิจารณาจัดสรรให้แก่กลุ่มเป้าหมายที่ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาสในระดับรุนแรงกว่าก่อน 
ค. พิจารณาจัดสรรให้แก่กลุ่มเป้าหมายที่มีปัญหาซ้ าซ้อนก่อน 
ง. พิจารณาจัดสรรให้แก่กลุ่มเป้าหมายที่ยังไม่ได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานใดก่อน 
จ. พิจารณาจัดสรรให้แก่ครูที่ดูแลกลุ่มเป้าหมายที่ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาสก่อน 

ทั้งน้ี ใหค้ณะกรรมการก าหนดการพิจารณาจัดล าดับความส าคัญไวใ้นแผนการด าเนินงานประจ าปีของกองทุน 
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จึงสามารถสรุปได้ว่า ภายใต้พระราชบัญญัติกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. 2561 
ประกอบกับกฎหมายลูก คือ ระเบียบกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ
ล าดับความส าคัญในการจัดสรรเงินกองทุน พ.ศ.2561 ก าหนดกรอบวัตถุประสงค์และแนวคิดหลักกองทุนเพื่อ
ความเสมอภาคทางการศึกษา ในการพัฒนาองค์ความรู้ ระบบสารสนเทศ และนวัตกรรมเพื่อเป็นฐานในการ
สร้างความเสมอภาคทางการศึกษาอย่างยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับกรอบอ านาจของกองทุนฯ ในการ ‘จัดท าระบบ
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับเด็กปฐมวัย เด็กและเยาวชนซึ่งขาดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาส ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ 
ผู้ด้อยโอกาส ครอบครัวที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และครู’ ตามระเบียบกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการตรวจสอบข้อมูลและการช่วยเหลือเด็กปฐมวัยเด็กและเยาวชนซึ่งขาดแคลนทุนทรัพย์
หรือด้อยโอกาส ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ผู้ด้อยโอกาสครอบครัวที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และครู พ.ศ. 2561  

ดังนั น กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาจึงมีท้ังกรอบวัตถุประสงค์และอ านาจตามกฎหมาย ใน
การจัดท าระบบฐานข้อมูลเกี่ยวกับเด็กปฐมวัย เด็กและเยาวชนซึ่งขาดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาส ผู้ขาด
แคลนทุนทรัพย์ ผู้ด้อยโอกาส ครอบครัวท่ีขาดแคลนทุนทรัพย์ และครู รวมถึงอ านาจหน้าท่ีตามกฎหมายใน
การพัฒนาองค์ความรู้ ระบบสารสนเทศ และนวัตกรรมเพื่อเป็นฐานในการสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา
อย่างยั่งยืน จึงสามารถด าเนินการการสร้างรูปแบบการส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กและเยาวชนด้อยโอกาส
ในกรณีปัญหาท่ีมีความซ้ าซ้อน เพื่อพัฒนาการส่งต่อข้อมูลผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้ด้วยอ านาจของ
กองทุนเองโดยล าพัง 

6.4.2 กรณีกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาให้หน่วยงานอื่นที่มีหน้าที่รับผิดชอบด้าเนินการ  

กรณีนี้กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาจะต้องประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการ
จัดการปัญหาของเด็กและเยาวชนด้อยโอกาสซึ่งประสบปัญหาซ้ าซ้อน เช่น กระทรวงพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น เพื่อให้หน่วยงานเหล่านั้นด าเนินการหรือร่วมกัน
ด าเนินการเพื่อพัฒนาระบบการรวบรวมและส่งต่อข้อมูลส าหรับจัดการปัญหาการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานรวมถึง
ปัญหาการเข้าถึงสวัสดิการของรัฐตามท่ีกฎหมายบัญญัติรับรองไว้  โดยกองทุนเพื่อความเสมอภาคทาง
การศึกษาช่วยสนับสนุนงบประมาณตามกรอบอ านาจหน้าท่ีและวัตถุประสงค์ของตนตามพระราชบัญญัติ
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ.2561 

6.4.3 กรณีกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาด้าเนินการร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง 

กรณีนี้กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาจะต้องประสานความร่วมมือกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
กับการจัดการปัญหาของเด็กและเยาวชนด้อยโอกาสซึ่งประสบปัญหาซ้ าซ้อน เช่น กระทรวงพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น เพื่อแสวงหาภาคีเครือข่ายในการท างานร่วมกันเพื่อ
พัฒนาระบบการรวบรวมและส่งต่อข้อมูลส าหรับจัดการปัญหาการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานรวมถึงปัญหาการ
เข้าถึงสวัสดิการของรัฐตามท่ีกฎหมายบัญญัติรับรองไว้ โดยกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาต้องแก้ไข
เพิ่มเติมบทบาทอ านาจหน้าท่ีของตนเองตามพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ.
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2561 และออกกฎหมายลูก คือ พระราชกฤษฎีกาเพื่อตั้งคณะท างานสหวิชาชีพ ก าหนดบทบาทอ านาจหน้าท่ี
ให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องสามารถเข้ามาร่วมท างานได้ ก าหนดวัตถุประสงค์ของการส่งต่อข้อมูลและการเช่ือม
ฐานข้อมูล ก าหนดวิธีการหรือแนวทางในการจัดเก็บรวบรวมและส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กและเยาวชน
รวมถึงผู้เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลท้ัง พระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 และพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 เพื่อรองรับการส่งต่อ
ข้อมูลท่ีจะเกิดขึ้นใน 3 รูปแบบ คือ การส่งต่อข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐด้วยกัน การส่งต่อข้อมูลระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานภาคเอกชน และการส่งต่อข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาคเอกชนและหน่วยงาน
ภาคเอกชน  

ในขณะเดียวกัน หน่วยงานท่ีเข้ามาเป็นคณะท างานสหวิชาชีพจะต้องด าเนินการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย
และนโยบายของตนให้สอดคล้องกับการด าเนินการร่วมกัน 

ข้อสังเกต เมื่อพิจารณาจากระเบียบกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการ
ตรวจสอบข้อมูลและการช่วยเหลือเด็กปฐมวัยเด็กและเยาวชนซึ่งขาดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาส ผู้ขาด
แคลนทุนทรัพย์ ผู้ด้อยโอกาสครอบครัวท่ีขาดแคลนทุนทรัพย์ และครู พ.ศ. 2561ซึ่งออกโดยอาศัยอ านาจตาม
ความในมาตรา 5 วรรคสอง [110] และมาตรา 23(6) แห่งพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อความเสมอภาคทาง
การศึกษา พ.ศ. 2561 ประกอบกับมติคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ในการ
ประชุมครั้งท่ี 6/2561 เมื่อวันท่ี 24 กันยายน 2561 ได้วางแนวทางในการให้ความช่วยเหลือเด็กและเยาวชน
ด้อยโอกาส(32) 

โดยการด าเนินการเพื่อช่วยเหลือ‘เด็กปฐมวัย เด็กและเยาวชนซึ่งขาดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาส ผู้
ขาดแคลนทุนทรัพย์ ผู้ด้อยโอกาส ครอบครัวท่ีขาดแคลนทุนทรัพย์ และครู ’ นั้น ให้ส านักงานตรวจสอบ
หลักฐานแสดงตนตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร หรือหลักฐานอื่นใดท่ีทางราชการจัดท าขึ้นหรือออก
ให้ หรือก าหนดให้ใช้ได้ และในกรณีท่ีเด็กและเยาวชนท่ีกล่าวมาข้างต้นไม่มีหลักฐานดังกล่าว(หรืออยู่ในสภาวะ
ไร้รัฐไร้สัญชาติ) ให้จัดให้มีการท าบันทึกแจ้งประวัติบุคคลตามแบบท่ีผู้จัดการก าหนดเพื่อใช้เป็นหลักฐานแสดง
ตนของบุคคลดังกล่าว และต้องให้จัดให้มีการรับรองข้อมูลการขาดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาสโดย
เจ้าหน้าท่ีของรัฐ  ท้ังนี้ตามหลักเกณฑ์ท่ีผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาก าหนด(33) 

                                                     
[32] มาตรา 23(6) แห่งพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. 2561 

“ให้คณะกรรมการมีหน้าที่และอ านาจ ดังต่อไปน้ี 
(6) ออกระเบียบเพื่อก าหนดหลักเกณฑ์ในการตรวจสอบข้อมูลและการช่วยเหลือเด็กปฐมวัย เด็กและเยาวชนซึ่งขาดแคลนทุนทรัพย์หรือ

ด้อยโอกาส ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ผู้ด้อยโอกาส ครอบครัวที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และครู” 
[33] ข้อ 3 แห่งระเบียบกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการตรวจสอบข้อมูลและการช่วยเหลือเด็กปฐมวัยเด็กและ
เยาวชนซึ่งขาดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาส ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ผู้ด้อยโอกาสครอบครัวที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และครู พ.ศ. 2561 

“ ในการด าเนินการเพื่อช่วยเหลือเด็กปฐมวัย เด็กและเยาวชนซึ่งขาดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาส ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ผู้ด้อยโอกาส 
ครอบครัวที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และครู ให้ส านักงานตรวจสอบหลกัฐานแสดงตนตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร หรือหลักฐานอ่ืนใดที่ทาง
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ท้ังนี้ “การขาดแคลนทุนทรัพย์”และระดับความรุนแรง ให้พิจารณาจากข้อมูลรายได้และข้อมูลสถานะ
ครัวเรือน โดยให้น าข้อมูลค่าครองชีพในแต่ละพื้นท่ีมาประกอบการพิจารณาด้วย และ“การด้อยโอกาส ให้
พิจารณาจากการประสบปัญหาความเดือดร้อนและได้รับผลกระทบในด้านเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา 
สาธารณสุข การเมือง กฎหมาย วัฒนธรรม ภัยธรรมชาติ หรืออยู่ในพื้นท่ีความไม่สงบ หรือขาดโอกาสท่ีจะ
เข้าถึงบริการขั้นพื้นฐานของรัฐ หรือสมควรได้รับการช่วยเหลือเพื่อมนุษยธรรม ตลอดจนประสบปัญหาท่ียังไม่
มีองค์กรหลักรับผิดชอบ อันจะส่งผลให้ไม่ได้รับโอกาสทางการศึกษาท่ีเสมอภาคกับผู้อื่น รวมถึงการด้อยโอกาส
ลักษณะอื่น ๆ ท่ีคณะกรรมการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาประกาศก าหนดเพิ่มเติม(34) 

นอกจากนี้  เพื่อประโยชน์ในการด าเนินงานของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ ภายใต้ข้อ 5 แห่งระเบียบกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาฯ ได้วางแนวทางให้
ส านักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาจัดท าระบบฐานข้อมูลเก่ียวกับเด็กปฐมวัย เด็กและ
เยาวชนซ่ึงขาดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาส ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ผู้ด้อยโอกาส ครอบครัวที่ขาดแคลน
ทุนทรัพย์ และครู โดยร่วมด าเนินงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง รวมทั้งให้พัฒนาหรือปรับปรุงระบบ
ฐานข้อมูลเป็นระยะ โดยส านักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาอาจใช้ระบบฐานข้อมูลดังกล่าว
ประกอบในการตรวจสอบข้อมูล ในการด าเนินการเพื่อช่วยเหลือ ‘เด็กปฐมวัย เด็กและเยาวชนซึ่งขาดแคลนทุน
ทรัพย์หรือด้อยโอกาส ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ผู้ด้อยโอกาส ครอบครัวท่ีขาดแคลนทุนทรัพย์ และครู’ ได้ตาม
ความเหมาะสม(35) 

                                                     
ราชการจัดท าขึ้นหรือออกให้ หรือก าหนดให้ใช้ได้ และในกรณีที่ไมม่ีหลักฐานดังกล่าว ให้จัดให้มีการท าบันทึกแจ้งประวัติบุคคลตามแบบที่ผู้จัดการ
ก าหนดเพื่อใช้เป็นหลักฐานแสดงตนของบคุคลดังกล่าว 

ในกรณีที่เป็นเด็กและเยาวชนซึ่งขาดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาส ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ผู้ด้อยโอกาส และครอบครัวที่ขาดแคลนทนุ
ทรัพย์ ให้จัดให้มีการรับรองข้อมูลการขาดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาสโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ทั้งน้ี ตามหลักเกณฑ์ที่ผู้จัดการก าหนด” 
[34] ข้อ 4 แห่งระเบียบกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการตรวจสอบข้อมูลและการช่วยเหลือ เด็กปฐมวัยเด็กและ
เยาวชนซึ่งขาดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาส ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ผู้ด้อยโอกาสครอบครัวที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และครู พ.ศ. 2561 

“ การขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาส ให้พิจารณาตามเกณฑ์ ดังต่อไปน้ี 
(1) การขาดแคลนทุนทรัพย์และระดับความรุนแรง ให้พิจารณาจากข้อมูลรายได้และข้อมูลสถานะครัวเรือน โดยให้น าข้อมูลค่าครองชีพใน

แต่ละพื้นที่มาประกอบการพิจารณาด้วย 
(2) การด้อยโอกาส ให้พิจารณาจากการประสบปัญหาความเดือดร้อนและได้รับผลกระทบในด้านเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา สาธารณสุข 

การเมือง กฎหมาย วัฒนธรรม ภัยธรรมชาติ หรืออยู่ในพื้นที่ความไม่สงบ หรือขาดโอกาสที่จะเข้าถึงบริการขั้นพื้นฐานของรัฐ หรือสมควรได้รับการ
ช่วยเหลือเพื่อมนุษยธรรม ตลอดจนประสบปัญหาที่ยังไม่มีองค์กรหลักรับผิดชอบ อันจะส่งผลให้ไม่ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่เสมอภาคกับผู้ อ่ืน 
รวมถึงการด้อยโอกาสลักษณะอ่ืน ๆ ที่คณะกรรมการประกาศก าหนดเพิ่มเติม” 
[35] ข้อ 5 แห่งระเบียบกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการตรวจสอบข้อมูลและการช่วยเหลือเด็กปฐมวัยเด็กและ
เยาวชนซึ่งขาดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาส ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ผู้ด้อยโอกาสครอบครัวที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และครู พ.ศ. 2561 

“เพื่อประโยชน์ในการด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพของกองทุน ให้ส านักงานจัดท าระบบฐานข้อมูลเก่ียวกับเด็กปฐมวัย เด็กและเยาวชน
ซึ่งขาดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาส ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ผู้ด้อยโอกาส ครอบครัวที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และครู โดยร่วมด าเนินงานกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งให้พัฒนาหรือปรับปรุงระบบฐานข้อมูลเป็นระยะ 

ส านักงานอาจใช้ระบบฐานข้อมูลตามวรรคหน่ึงประกอบในการตรวจสอบข้อมูลตามข้อ 3 ได้ตามความเหมาะสม” 
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โดยมีกรอบการให้ความช่วยเหลือ ดังนี้ 1. ค่าเล่าเรียน 2. ค่าใช้จ่ายท่ีเกี่ยวเนื่องกับการศึกษา ซึ่งรวมถึง
ค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อมของเด็กเพื่อให้สามารถกลับเข้าสู่ระบบการศึกษา 3. ค่าครองชีพ ซึ่งรวมถึง
ค่าเล้ียงดูเด็กเล็กส าหรับครอบครัว ค่าใช้จ่ายเดินทางมาเรียนและค่าอาหาร ค่าครองชีพระหว่างเรียน และ
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 4. ทุนเพื่อการฝึกอบรม ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมฝึกอบรม หรือเข้ารับ
การฝึกอบรม หรือการพัฒนาตนเอง ของครู 5. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมทักษะอาชีพส าหรับเยาวชนผู้ขาด
แคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาสและผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาส และ 6. รายการอื่น ๆ ตามท่ี
ส านักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาก าหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกองทุนเพื่อ
ความเสมอภาคทางการศึกษา(36) 

 

จึงสามารถสรุปได้ว่า กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษามีอ านาจในการจัดท าระบบฐานข้อมูล
เกี่ยวกับเด็กปฐมวัย เด็กและเยาวชนซึ่งขาดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาส ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ผู้ด้อยโอกาส 
ครอบครัวท่ีขาดแคลนทุนทรัพย์ และครู โดยร่วมด าเนินงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง รวมท้ังให้พัฒนาหรือ
ปรับปรุงระบบฐานข้อมูล ตามระเบียบกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการ
ตรวจสอบข้อมูลและการช่วยเหลือเด็กปฐมวัยเด็กและเยาวชนซึ่งขาดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาส ผู้ขาด
แคลนทุนทรัพย์ ผู้ด้อยโอกาสครอบครัวที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และครู พ.ศ. 2561 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                     
(36) ข้อ 6 แห่งระเบียบกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการตรวจสอบข้อมูลและการช่วยเหลือเด็ กปฐมวัยเด็กและ
เยาวชนซึ่งขาดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาส ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ผู้ด้อยโอกาสครอบครัวที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และครู พ.ศ. 2561 

การช่วยเหลือเด็กปฐมวัย เด็กและเยาวชนซึ่งขาดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาส ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ผู้ด้อยโอกาส ครอบครัวที่ขาด
แคลนทุนทรัพย์ และครู ให้ด าเนินการช่วยเหลือได้ตามรายการ ดังต่อไปน้ี 

(1) ค่าเล่าเรียน 
(2) ค่าใช้จ่ายที่เก่ียวเน่ืองกับการศึกษา ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อมของเด็กเพื่อให้สามารถกลับเข้าสู่ระบบการศึกษา 
(3) ค่าครองชีพ ซึ่งรวมถึงค่าเลี้ยงดูเด็กเล็กส าหรับครอบครัว ค่าใชจ้่ายเดินทางมาเรียนและค่าอาหาร ค่าครองชีพระหว่างเรียน และ

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 
(4) ทุนเพื่อการฝึกอบรม ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมฝึกอบรม หรือเข้ารับการฝึกอบรม หรือการพัฒนาตนเอง ของครู 
(5) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมทักษะอาชีพส าหรับเยาวชนผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาสและผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาส 
(6) รายการอ่ืน ๆ ตามที่ส านักงานก าหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 
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แผนภาพ 6.1 ภาพการส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลใน 3 รูปแบบ 
ดังนั้น จากการศึกษานี้ จึงสามารถสรุปได้ว่าภายใต้มาตรการทางกฎหมายและนโยบายของไทยมีความ

เป็นไปได้ทางกฎหมายในการส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคล ของเด็กและเยาวชนซึ่งอายุไม่เกิน 18 ปี รวมถึงข้อมูลส่วน
บุคคลท่ีเกี่ยวข้องกับสมาชิกในครอบครัวเด็กและเยาวชนท่ีประสบปัญหาซ้ าซ้อนเพื่อจัดการปัญหาการเข้าถึง
สิทธิขั้นพื้นฐานและสวัสดิการของรัฐ นอกจากนี้มาตรการทางกฎหมายท่ีมีอยู่ในปัจจุบันได้รับรองและคุ้มครอง 
‘หน่วยงาน’ รวมถึง ‘ผู้ปฏิบัติงาน’ ในการส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กและเยาวชนเพื่อจัดการปัญหาการ
เข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานและสวัสดิการของรัฐ และมีความเป็นไปได้ทางกฎหมายในการต้ัง Case Manager ท้ัง
แบบใช้หน่วยงานท่ีมีอยู่เดิม หรือตั้งหน่วยงานใหม่เข้ามาติดตามดูแลความคืบหน้าในการจัดการปัญหาเด็กและ
เยาวชนด้อยโอกาส และท่ีส าคัญคือมีความเป็นไปได้ทางกฎหมายในการพัฒนาการส่งต่อข้อมูลต่างๆรวมถึง
ข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กและเยาวชนผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อน าไปสู่การจัดการปัญหาของเด็กและ
เยาวชนอย่างเป็นระบบ โปร่งใส ตรวจสอบติดตามความคืบหน้าได้ในทุกขั้นตอน เพื่อเพิ่มการท างานให้มี
ประสิทธิภาพโดยใช้งบประมาณ เวลา และก าลังคนให้น้อยท่ีสุด เพื่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด 

สุดท้ายนี้ เพื่อให้เกิดการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอันน าไปสู่การจัดการปัญหาของเด็กและ
เยาวชนอย่างเป็นระบบโดยมีการเช่ือมโยงและต่อข้อมูลระหว่างหน่วยงานเพื่อผสานความร่วมมือในการจัดการ
ปัญหาของเด็กและเยาวชนด้อยโอกาส และเพื่อวางแนวทางในการป้องกันปัญหาในอนาคตอย่างยั่งยืน จึงเห็น
ควรท่ีจะมีการศึกษาค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับมาตรการทางกฎหมายและนโยบายของประเทศไทยเพื่อปฏิรูป
กฎหมายให้สอดคล้องกับระบบการจัดการ Big Data ของเด็กและเยาวชนที่เกิดข้ึนในปัจจุบัน  

รูปแบบการ
ส่งต่อข้อมูล
ส่วนบคุคล
เด็ก 0-18 ป ี

2.ให้
หน่วยงานอืน่ 

ท้าให ้

1. กสศ. 
ท้าเอง 

3. กสศ.ท้า
ร่วมกับ

หน่วยงานอืน่ 

แก้ไข กม.ให้อ้านาจ 

แก้วัตถุประสงค์ 

แก้กรอบอ้านาจหน้าที่ 

พม. 

พม.+อปท.+?? 

พม.+อปท. 

แก้ไข กม.เพ่ิมบทบาท/อ้านาจหน้าที่
ของ กสศ. 

ส่งข้อมูลระหว่างทีมงาน 

สร้างระบบฐานข้อมูลร่วม 

ความรู้เก่ียวกับ PDPA 

แก้ไข กม.เพ่ือเพ่ิมอ้านาจของหน่วยงาน
อื่น 

ก้าหนด How to 

เข้าร่วมทีมสหวิชาชีพภายใต้การ
ท้างานของ พม. (ออกประกาศ) 

ก้าหนดประเด็นที่จะส่งต่อข้อมูลฯ 
การให้ความ
ยินยอมใน

การเก็บข้อมูล 
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บทที่ 7 
บทสรุปและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

 
จากการทบทวนวรรณกรรมท้ังในประเทศ ต่างประเทศ ตลอดจนการลงพื้นท่ีเพื่อสัมภาษณ์เชิงลึก และ

การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นจากภาคส่วนต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง พบว่าการให้การดูแลเด็กและเยาวชนด้อย
โอกาสเป็นไปในลักษณะการจัดการรายกรณี (Case management) ซึ่งเป็นกระบวนการการจัดการบริการ
ให้กับเด็กและเยาวชนท่ีมีเป้าหมายในการจัดการท่ีมีคุณภาพ ไม่ท างานแยกส่วน และมุ่งผลลัพธ์เพื่อเด็กและ
เยาวชน ซึ่งหมายรวมถึงการร่วมมือของผู้จัดการรายกรณีกับทีมสหวิชาชีพในการประเมิน วางแผน 
ประสานงาน ด าเนินการให้บริการ ติดตาม ประเมินผล เพื่อน าไปสู่เด็กและเยาวชนด้อยโอกาสท่ีมีปัญหา
ซ้ าซ้อนมากท่ีสุด โดยบุคลากรหลักท่ีเป็นกลไกส าคัญท าให้การจัดการรายกรณีประสบความส าเร็จคือผู้จัดการ
รายกรณี ซึ่งจากการศึกษาพบว่าในกรณีของประเทศไทยพบว่า ในหลายๆองค์กรผู้จัดการรายกรณีและผู้
ให้บริการสวัสดิการ (welfare service provider) เป็นคนเดียวกัน โดยท าหน้าท่ีท้ังในส่วนประเมิน ประสาน 
ติดตาม ให้บริการ และส่งต่อ เป็นต้นโดยลักษณะการท างานจะท างานในลักษณะทีมสหวิชาชีพ 

การศึกษาเพื่อการจัดระบบสวัสดิการขั้นพื้นฐานในการให้การดูแลเด็กและเยาวชนด้อยโอกาสในกรณีท่ี
ปัญหามคีวามซ้ าซ้อนท่ีเหมาะสมกับประเทศไทย ได้รวบรวมข้อมูลจากการทบทวนวรรณกรรมในประเทศและ
ต่างประเทศ ลงพื้นท่ีศึกษาระบบงานและสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องในหน่วยงานท้ังรัฐและเอกชน สังเคราะห์ผังไหล 
(flowchart) ท่ีบูรณาการระบบงานของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง โดยใช้ปัญหาท่ีมีความซ้ าซ้อนของเด็กเป็นฐาน
การด าเนินงานรายกรณีต้ังแต่เริ่มต้นพบปัญหาจนสามารถยุติการให้สวัสดิการได้ เสนอระบบรหัสจ าแนกปัญหา
ท่ีเด็กพบตลอดช่วงวัยและระบบรหัสสวัสดิการหรือส่ิงแทรกแซงท่ีเด็กสมควรได้รับ เพื่อสามารถจัดการข้อมูลท่ี
มีความซับซ้อนและต่อเนื่องตลอดช่วงวัยของเด็กเป็นรายบุคคล เพื่อเป็นฐานการท างานระยะยาว การศึกษานี้
ได้ทดสอบแนวคิดปัญหาท่ีมีความซ้ าซ้อนตลอดช่วงวัย โดยทดลองแปลงข้อมูลกรณีศึกษาการช่วยเหลือ
สวัสดิการเด็กรายกรณีท่ีมีปัญหาซ้ าซ้อน สร้างแฟ้มข้อมูลเพื่อวิเคราะห์หา pattern ของปัญหาด้านต่าง ๆ ท่ีมัก
พบร่วมกันในเด็กแต่ละคน น าเสนอผลการศึกษาทุก ๆ องค์ประกอบนี้ในท่ีประชุมผู้เกี่ยวข้องในภาคเหนือ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ ภาคกลาง รวมทั้งผู้วางแผนนโยบายจากหน่วยงานต่าง ๆ ในกรุงเทพมหานคร จน
ขั้นสุดท้ายปรับปรุงผลการศึกษา ตามข้อวิพากษ์ท่ีได้จากท่ีประชุมต่าง ๆ จนเป็นผลรายงานการศึกษาฉบับนี้ 

สาระส าคัญของข้อสรุปของการศึกษานี้ ได้แก่ ผังไหลท่ีใช้ปัญหาของเด็กเป็นฐานของการจัดชุด
สวัสดิการช่วยเหลือท้ังสวัสดิการพื้นฐานและสวัสดิการเฉพาะต่อปัญหาของเด็กเป็นประโยชน์ต่อการวางแผน
ด าเนินการช่วยเหลือกรณีข้ามหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท าให้เกิดการบูรณาการทรัพยากรจากแหล่งต่าง ๆ ท่ีเด็ก
สมควรได้รับ เมื่อพบเด็กท่ีมีปัญหาสมควรรับการช่วยเหลือ ควรมีระบบบันทึกปัญหาเด็กท่ีสามารถแบ่งปันใช้
ร่วมกันได้ระหว่างผู้ดูแลรายกรณี หรือกลุ่มสหวิชาชีพท่ีร่วมกันลงความเห็นความจ าเป็นและแผนการช่วยเหลือ
เด็กจนกระท่ังสามารถยุติการช่วยเหลือได้ ระบบการให้รหัสปัญหาของเด็ก และการให้รหัสสวัสดิการการ
ช่วยเหลือเด็กเป็นข้อเสนอท่ีดีแต่ต้องทดสอบความเหมาะสมกับระบบงานจริงของแต่ละหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
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การออกแบบระบบข้อมูลท่ีใช้ตัวเด็กเป็นฐาน สามารถแบ่งปันและใช้ร่วมกันได้นี้จะช่วยลดความบอบช้ าของ
เด็กท่ีต้องเล่าประสบการณ์ด้านร้ายหลายครั้งจนกว่าจะได้รับการช่วยเหลือท่ีมีประสิทธิผล อย่างไรก็ตามระบบ
ดังกล่าวต้องได้รับการยอมรับว่ามีความปลอดภัยต่อตัวเด็ก มีการรักษาความลับไม่ท าให้เกิดผลด้านลบต่อเด็ก 
ข้อมูลท่ีใช้ตัวเด็กเป็นฐานและมีการติดตามตลอดช่วงวัยหรือติดตามตลอดปัญหาจนสามารถยุติการช่วยเหลือ
ย่อมเป็นฐานข้อมูลระยะยาว และหากมีการบันทึกท่ีสมบูรณ์จากผู้จัดการรายกรณีและผู้ให้บริการสวัสดิการ 
(welfare service provider) ทุกครั้งท่ีเกิดธุรกรรมท้ังมิติของเวลาและต้นทุนทรัพยากรท่ีใช้ จะเป็นฐานข้อมูล
ส าคัญส าหรับการพัฒนาระบบจัดการช่วยเหลือท่ีเหมาะสมต่อไป 

ข้อเสนอแนะในพัฒนาการจัดระบบสวัสดิการขั้นพื้นฐานในการให้การดูแลเด็กและเยาวชนด้อยโอกาสใน
กรณีท่ีปัญหามีความซ้ าซ้อนท่ีเหมาะสมกับประเทศไทย ส านักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา 
ควรทดลองปฏิบัติการในพื้นท่ีจริงต่อข้อเสนอระบบข้อมูลท่ีตัวเด็กเป็นฐานและสามารถใช้แบ่งปันกันได้
ตามล าดับช้ันระหว่างผู้ดูแลรายกรณีและผู้ให้บริการสวัสดิการ สอบทวนความเป็นไปได้ด้านความสมบูรณ์
ครบถ้วนของข้อมูลตัวเด็ก ความสมบูรณ์ของธุรกรรมการช่วยเหลือ ความเป็นไปได้ของข้อมูลระยะยาวตามช่วง
ปัญหาและช่วงวัยว่า และการวิเคราะห์ต้นทุนท่ีเกิดขึ้นจริง อันสามารถน าไปสู่การพัฒนาระบบการจัดการ
สวัสดิการเด็กท่ีมีปัญหาซ้ าซ้อนได้อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพได้อย่างไร  
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