
แนวทางการจัดการศูนยพ์ักคอยสำหรับเด็กและครอบครัว ในสถานการณโ์ควิด-19 
 
 
ปัจจบุันที่จำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในประเทศไทยเพ่ิมสูงขึ้นเป็นจำนวนมาก ซึ่งรวมถึงผู้ติดเชื้อเป็นเด็ก1หรือผู้ดูแล
หลักของเด็ก ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพและความปลอดภัยของตัวเด็กโดยตรง บริการที่มีอยู่สำหรับเด็ก เช่น 
โรงพยาบาลที่สามารถดูแลรักษาผู้ป่วยเด็กก็มีอยู่อย่างจำกัด ส่งผลให้จำเป็นต้องมีการจัดบริการอ่ืนๆ เพ่ือรองรับ
สถานการณ์ดังกล่าว อันได้แก่ ช่องทางการให้คำปรึกษาทางการแพทย์ (เพ่ือลดจำนวนเคสที่ต้องเข้าสู่โรงพยาบาล
และลดความหนาแน่นของการรอรับบริการ) ช่องทางการช่วยเหลืออ่ืน (สายด่วนต่างๆ) การกักตัวที่บ้าน (กรณีที่มี
พ้ืนที่ให้สามารถดำเนินการได ้และมีระบบสนับสนุนที่มีประสิทธิภาพ) การกักตัวในศูนย์พักคอย ฯลฯ 

ทั้งนี้มาตรการต่างๆ ที่นำมาใช้ต้องคำนึงถึงสุขภาพทางจิตสังคมของเด็กไปพร้อมๆ กับการดูแลทางร่างกาย และ
ควรป้องกันการแยกเด็กออกจากครอบครัวหรือสิ่งแวดล้อมที่เด็กคุ้นชิน ซึ่งจะส่งผลกระทบทางจิตใจ ดังนั้น 
ทางเลือกและการตัดสินใจเพ่ือจัดการดูแลให้กับเด็กต้องคำนึงทั้งความปลอดภัยและผลกระทบอ่ืน ๆ ต่อตัวเด็ก
ควบคู่กันด้วย 

เอกสารนี้นำเสนอแนวทางสำหรับเจ้าหน้าที่ที่ต้องดูแลเด็ก เมื่อจำเป็นต้องมีการกักตัวหรือแยกตัวเด็ก ในศูนย์พัก
คอย เพ่ือให้เด็กมีความเป็นอยู่ที่ดี และลดผลกระทบเชิงลบที่อาจเกิดขึ้นกับเด็ก รวมถึงลดความเสี่ยงในการ
คุ้มครองเด็ก  

 

การดูแลเด็กติดเช้ือในศูนย์พักคอย 
 
กรณีการจัดศูนย์พักคอยเพ่ือให้การดูแลเด็กนั้น นอกจากการพิจารณาขั้นตอนการแยกกักตัวในชุมชนจากกรมการ
แพทย์ (เอกสารแนบ ก) แล้ว การจัดสถานที่รวมถึงบริการต่างๆ จะต้องพิจารณาถึงปัจจัยสำคัญ คือ 1) การ
ส่งเสริมความเป็นครอบครัว 2) ความปลอดภัย และ 3) การดูแลด้านจิตสังคมและพัฒนาการของเด็ก 
 

 
1 “เด็ก” คอืบุคคลทีม่ีอายุต่ำกว่า 18 ปี ตามอนุสญัญาว่าดว้ยสทิธเิด็ก  



การส่งเสริมความเป็นครอบครัว 
 
 
 
การออกแบบศูนย์พักคอยควรส่งเสริมความเป็นครอบครัว ตามคำแนะนำขององค์กรอนามัยโลกและองค์การยูนิ
เซฟ โดยกรณีที่เป็นไปได้ควรจัดให้เด็กที่ติดเชื้อสามารถเข้าพักพร้อมกับครอบครัว 

องค์การอนามัยโลกแนะนำให้ผู้ที่ได้รับการยืนยันว่าติดเชื้อโควิด 19 ต้องแยกตัวเพ่ือป้องกันการแพร่กระจายของ
เชื้อ และให้ผู้ที่ใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อกักตัว ถึงแมว้่าผู้ป่วยที่มีอาการหนักควรได้รับการดูแลรักษาในสถานพยาบาล แต่
การแยกผู้ติดเชื้อที่อาการน้อยอาจจะเป็นไปได้ยากหากมีข้อจำกัดด้านศักยภาพต่างๆ รวมถึงทรัพยากรด้าน
สาธารณสุข นอกจากนี้ การแยกตัวผู้ติดเชื้อที่เป็นเด็ก หรือมีความเปราะบางเป็นพิเศษอาจจะไม่เหมาะสม2 ซึ่ง
ข้อพิจารณาเหล่านี้ควรคำนึงถึงในกรณีของการกักตัวผู้ใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อที่ต้องกักตัวด้วยเช่นกัน3  

แนวปฏิบัติขององค์การยูนิเซฟเรื่อง “การกักหรือแยกตัวเด็ก: การคุ้มครองและป้องกันการแยกเด็กจากครอบครัว
ในสถานการณ์การระบาดของโควิด-19”4  เน้นย้ำว่า ในการปฎิบัติเพ่ือแยกผู้ติดเชื้อหรือกักตัวผู้ใกล้ชิด ควร
พยายามลดการแยกเด็กจากครอบครัว และส่งเสริมให้ครอบครัวได้อยู่ด้วยกันมากที่สุด  การตัดสินใจใช้มาตรการ
กักตัวหรือการดูแลที่เฉพาะเจาะจงใด ๆ ควรพิจารณาเป็นรายกรณี ขึ้นอยู่กับอาการเจ็บป่วย ความจำเป็นที่ต้อง
ได้รับการดูแลแบบประคับประคอง ปัจจัยเสี่ยงต่อความรุนแรงของโรค และสภาพที่บ้าน รวมถึงการมีผู้ที่มีความ
เสี่ยงในครัวเรือน การประเมินเด็กและผู้ดูแล ควรดำเนินการแบบองค์รวม ผ่านการหารือร่วมกับเจ้าหน้าที่
สาธารณสุข โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เด็กได้อยู่ร่วมกับผู้ดูแล ไม่ว่าจะเป็นการดูแลในสถานที่ใด (บ้าน/ ศูนย์พัก
คอย/ โรงพยาบาลสนาม/ โรงพยาบาล) โดยมีการระบุตัวสมาชิกในครอบครัวที่มีสุขภาพดี หรือบุคคลที่คุ้นเคยกับ
ตัวเด็กและครอบครัว (กรณีที่ไม่สามารถระบุคนในครอบครัวได้) เพ่ือเป็นผู้ดูแลเด็ก  ทั้งนี้แนวปฏิบัติ ฯ ได้ให้
แนวทางไว้เบื้องต้นที่สามารถนำมาปรับให้เหมาะกับบริบทของไทย ดังนี้ 

 

1. กรณีที่เด็กติดเชื้อและครอบครัวติดเชื้อ  
กรณีท่ีทั้งเด็กและครอบครัวมีการติดเชื้อโควิด-19 ให้การกักแยกตัวเป็นแบบครอบครัว จะต้องจัดให้เด็กและผู้ดูแล
หลักได้อยู่ร่วมกัน เช่น มีพ่อและหรือแม่ และหรือพ่ีน้อง ให้อยู่ร่วมกันได้ เพ่ือลดผลกระทบจากการถูกพรากจาก
ครอบครัวต่อเด็ก รวมทั้งมีการจัดอุปกรณ์สำหรับให้ผู้ดูแลสามารถดูแลและทำกิจกรรมร่วมกับเด็กได้ (โดยมี
ระยะห่างทางกายภาพที่เหมาะสม) กรณีที่ไม่สามารถทำการกักแยกตัวที่บ้าน (Home Isolation) ได้ ควรมีการจัด
พ้ืนทีเ่ฉพาะเพ่ือรองรับครอบครัวติดเชื้อ  
กรณีที่เด็กและครอบครัวติดเชื้อ แต่ไม่มีคนในครอบครัวที่สามารถอยู่กับเด็กได้ เช่น พ่อหรือแม่อาการหนัก
ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ ต้องมีการพูดคุยกับครอบครัวไว้ล่วงหน้า ว่าหากเกิดกรณีเช่นนี้จะมีใครที่ดูแลเด็กได้บ้าง โดย

 
2 WHO, Community-based health care, including outreach and campaigns, in the context of the COVID-19 pandemic, page 15. 
3 WHO, Clinical Management of COVID-19 , pp. 12-13. 
4 UNICEF, Children, Isolation and Quarantine: Preventing Family Separation and Other Child Protection Considerations during 

the COVID-19 Pandemic.   

https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-Comm_health_care-2020.1
https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-clinical-2021-1
https://aa9276f9-f487-45a2-a3e7-8f4a61a0745d.usrfiles.com/ugd/aa9276_c7b2aa9798af4cee8aef9a631473e84b.pdf
https://aa9276f9-f487-45a2-a3e7-8f4a61a0745d.usrfiles.com/ugd/aa9276_c7b2aa9798af4cee8aef9a631473e84b.pdf


พิจารณาหาผู้ดูแลผู้ใหญ่ที่สามารถอยู่กับเด็ก เช่น ญาติ โดยกรณีที่ไม่มีผู้ดูแลอ่ืนที่สามารถทำหน้าที่แทนได้ ต้อง
ประสานแจ้งหน่วยงานด้านสวัสดิการสังคม เพ่ือดูแลคุ้มครองเด็กต่อไป   
 

2. กรณีที่เด็กติดเชือ้แต่ครอบครัวไม่ติดเชื้อ   

กรณีที่เด็กต้องเข้ารับการดูแลรักษาในศูนย์พักคอย/โรงพยาบาลสนาม/โรงพยาบาล ต้องมีการดำเนินการเพ่ิมเติม
เพ่ือส่งเสริมความสัมพันธ์ในครอบครัวและดูแลจิตใจของเด็ก ดังนี้  

1. เมื่อเด็กต้องถูกแยกกักตัวหรือรับการรักษาในศูนย์พักคอย/โรงพยาบาลสนาม/โรงพยาบาล ควรอนุญาตให้
ผู้ดูแลหรือสมาชิกที่เป็นผู้ใหญ่คนอ่ืนในครอบครัวที่เด็กคุ้นเคยได้อยู่ร่วมกับเด็กด้วย หากเด็กไม่สามารถดูแล
ตนเองได้ จำเป็นต้องมีผู้ดูแล กรณีเช่นนี้ต้องมีการคุยกับครอบครัว หาผู้ดูแลซึ่งส่วนใหญ่เป็นคนในครอบครัว
เช่น ญาติที่ติดเชื้อเหมือนกันเข้ามาดูแล หรืออาจต้องพิพจารณาให้คนในครอบครัวที่ไม่ติดเชื้อ เช่น พ่อ หรือ 
แม่ หรือ ญาติที่มีความเสี่ยงต่อความรุนแรงของโรคต่ำ สามารถเข้ามากักตัวกับเด็กในห้องแยกได้ โดยอธิบาย
ความเสี่ยงของโอกาสติดเชื้อ และแนวทางการป้องกันตัวระหว่างอยู่ร่วมกับเด็กที่ติดเชื้อ และการป้องกันการ
รับเชื้อ รวมถึงการติดตามสถานะการติดเชื้อของผู้ดูแลที่เข้ามาอยู่ร่วมกบัเด็ก 

2. หากจำเป็นต้องย้ายเด็กไปยังศูนย์พักคอย/โรงพยาบาลสนาม/โรงพยาบาล โดยลำพัง ควรเลือกสถานที่ที่ใกล้
กับท่ีอยู่ของครอบครัวให้มากท่ีสุด แต่หากสถานทีน่ั้นตั้งอยู่ห่างไกลจากท่ีอยู่อาศัยของครอบครัว ควรมกีารจัด
ที่พักชั่วคราวที่เหมาะสมให้กับผู้ดูแลทีต่้องส่งเด็กเข้ารักษาตัว เพ่ือรักษาการติดต่อสัมพันธ์กับเด็ก 

3. ก่อนแยกเด็กจากครอบครัวต้องมีการจัดทำเอกสารรายละเอียดข้อมูลของเด็กและครอบครัวทั้งหมด 
(เอกสารแนบ ข) โดยข้อมูลเหล่านี้ต้องถูกส่งต่อไปยังหน่วยงานหรือบุคคลที่รับตัวเด็กไปดูแลทุกครั้ง 
โดยเฉพาะกรณีที่ต้องมีการเคลื่อนย้ายเด็ก ครอบครัวของเด็กต้องได้รับทราบเกี่ยวกับสภาพของเด็กและ
ตำแหน่งที่อยู่ของเด็กเป็นประจำ (ทุกวันหากเป็นไปได้)  

4.  เจ้าหน้าที่สาธารณสุขหรือหน่วยงานอ่ืนทีม่ีการจัดศูนย์พักคอย/โรงพยาบาลสนาม/โรงพยาบาล ควรเตรียมจัด
ให้มีการติดต่อระหว่างที่เด็กจะไม่ได้อยู่กับครอบครัว  และสำหรับกรณีที่ไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง 
ต้องติดต่อหน่วยงานด้านสวัสดิการสังคมหรือเจ้าหน้าที่คุ้มครองเด็ก5 ก่อนที่เด็กจะแยกมาอยู่ในศูนย์พัก
คอย/โรงพยาบาล/โรงพยาบาลสนาม (กรณีที่เด็กไม่ได้ถูกส่งต่อมาจากหน่วยงานด้านสวัสดิการสังคม) 
เพ่ือให้มีการเข้ามาดูแลที่เหมาะสม และดำเนินการอ่ืนใดที่อาจจำเป็นภายใต้กฎหมาย เช่นการแจ้งต่อศาล  

5.  เมือ่รับเด็กท่ีถูกแยกมาอยู่ในศูนย์พักคอย/โรงพยาบาลสนาม/โรงพยาบาล โดยไม่มีผู้ดูแลมาด้วย จะต้องจัดหา
พ้ืนทีท่ี่เหมาะสมสำหรับการดูแลเด็ก ที่อยู่ภายใต้การดูแลของผู้ใหญ่เพศเดียวกบัเด็กที่มีความพร้อมและเต็มใจ
ที่จะดูแลเด็กระหว่างการรักษา รวมถึงแจ้งข้อมูลไปยังหน่วยงานด้านสวัสดิการสังคม สำหรับกรณีที่ต้องมีการ
ติดตามและการจัดการรายกรณี (ตามแนวปฏิบัติการจัดการรายกรณีเพ่ือคุ้มครองเด็ก ในสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโควิด-19) รวมถึงในกรณีที่จำเป็นจะต้องเริ่มดำเนินการติดตามครอบครัวของเด็กทันท ี

 
5 เจ้าหน้าท่ีคุ้มครองเด็ก หมายถึง พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบญัญัติคุม้ครองเด็ก พ.ศ.2546 ซึ่งมีทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน 
สามารถติดต่อประสานงานผ่านบา้นพักเด็กและครอบครัวในแต่ละจังหวัด หรือผ่านทาง Line OA: #Savekidscovid19 

https://drive.google.com/drive/folders/1zeYYc20qP-HbeonIWzzC9tkv-l9NDykh
https://drive.google.com/drive/folders/1zeYYc20qP-HbeonIWzzC9tkv-l9NDykh


6.  หน่วยงานที่รับดูแลเด็ก ศูนย์พักคอย/โรงพยาบาลสนาม/โรงพยาบาล โดยเฉพาะเด็กที่ไม่มีผู้ดูแล ต้องมีการ
ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลหรืออาสาสมัครอ่ืน ๆ อย่างเพียงพอ เพ่ือสามารถดูแลให้เด็กปลอดภัย ได้รับการ
คุ้มครอง และได้รับการกระตุ้นพัฒนาการที่เหมาะสม โดยดำเนินการที่เหมาะสมตามอายุของเด็กที่เกี่ยวข้อง 
และความสามารถของผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพและการคุ้มครองเด็ก และเจ้าหน้าที่ผู้ดูแล โดยดำเนินการตาม
พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก หรือตามนโยบายที่กำหนดขึน้ รวมถึงนโยบายการคุ้มครองเด็ก  

7.  เจ้าหน้าที่คุ้มครองเด็ก หรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลศูนย์พักคอย/โรงพยาบาลสนาม/โรงพยาบาล 
ควรได้รับข้อมูลและการฝึกอบรมเกี่ยวกับแนวปฏิบัติระดับสากล และระดับประเทศเกี่ยวกับวิธีการป้องกัน
ตนเองและผู้อ่ืนจากการติดเชื้อ และการใช้งานอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลที่จำเป็นเพ่ือลดความเสี่ยง ตลอดจน
การเข้าถึงอุปกรณ์ดังกล่าว6 7 

8.  ควรจัดให้มีวิธีการสื่อสารระหว่างเด็กและครอบครัว โดยไม่ต้องเสียคา่ใช้จ่าย การสื่อสารควรให้บ่อยที่สุดเท่าที่
จะเป็นไปได ้โดยครอบครัวและผู้ให้บริการสามารถตกลงกันเรื่องความถ่ีที่เหมาะสม 

9.  พัฒนาบริการช่วยเหลือด้านสุขภาพจิตและจิตสังคม8ที่สามารถเข้าถึงได้ ซึ่งรวมถึงการสนับสนุนกระตุ้นและ
การเลี้ยงดูอ่ืน ๆ สำหรับเด็กและผู้ดูแล ทีส่อดคล้องกับวัยและความสามารถของตัวเด็กและผู้ดูแล 

10. บุคลากรด้านสาธารณสุขควรได้รับการฝึกอบรมเก่ียวกบัการปฐมพยาบาลทางจิตวิทยาขั้นพ้ืนฐาน 
 
3. กรณีทีเ่ด็กไม่ติดเชื้อแต่ครอบครัวติดเชื้อ   

การดำเนินการเพ่ือรักษาความเป็นครอบครัว กรณีผู้ดูแลหลักต้องเข้ารักษาตัวในศูนย์พักคอย/โรงพยาบาลสนาม/
โรงพยาบาลทัว่ไป  

1. ก่อนแยกผู้ดูแลและเด็ก ต้องมีการจัดทำเอกสารรายละเอียดข้อมูลทั้งหมดของเด็กและครอบครัวของพวกเขา  
2. กรณีที่ผู้ดูแลมีอาการป่วยและต้องเข้ารับการรักษา โดยนำเด็กมาด้วย จะต้องมีการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเด็ก

และครอบครัวของเด็ก ณ จุดเข้ารับการรักษา และควรแจ้งหน่วยงานด้านสวัสดิการสังคม/ เจ้าหน้าที่
คุ้มครองเด็กโดยทันที ควรมีการวางแผนการดูแลเด็กโดยหารือรว่มกับผู้ดูแลและตัวเด็ก เพ่ือเตรียมการดูแลที่
จำเป็นในการกำหนดและย้ายเด็กไปอยู่ในความดูแลของผู้ใหญ่ที่เชื่อถือได้และมีความรับผิดชอบ ซ่ึงได้รับการ
ระบุตัวโดยผู้ดูแลหลัก ทั้งนี้ควรมีการบันทึกเอกสารรายละเอียดข้อมูลของเด็กและครอบครัวทั้งหมด 
(ตัวอย่างในเอกสารแนบ ข) รวมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับการส่งมอบเด็ก รวมถึงเวลา สถานที่ และผู้รับมอบ
เด็ก (รวมถึงรายละเอียดการติดต่อ) โดยกรณีที่ไม่มีบุคคลอ่ืนที่สามารถทำหน้าที่ดูแลเด็กแทนได้ ให้ครอบครัว
พิจารณาว่าจะให้เด็กเข้าสู่การแยกกักตัวร่วมกับครอบครัวหรือไม่ หรือจะให้ประสานแจ้งหน่วยงานด้าน
สวัสดิการสังคมเพ่ือดูแลคุ้มครองเด็กต่อไป   

 
6 World Health Organization, Rational use of personal protective equipment for coronavirus disease (COVID-19) and 

considerations during severe shortages.  
7 See also, Advice on the use of masks for children in the community in the context of COVID-19, (UNICEF/WHO).   
8 IASC Reference Group on Mental Health and Psychosocial Support, Interim Briefing Note addressing Mental Health and 

Psychosocial Aspects of COVID-19 Outbreak.   



3.  กรณีหากผู้ใหญ่เข้ารับการรักษาในศูนย์พักคอย/โรงพยาบาลสนาม/โรงพยาบาล โดยลำพัง ควรต้องมีการ
สอบถามว่ามีเด็กอยู่ที่บ้านหรือไม่ รวมถึงที่อยู่และการดูแลที่ได้จัดไว้ให้เด็ก กรณีที่มีเด็กถูกทิ้งไว้เพียงลำพัง 
จะต้องมีการแจ้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองเด็กโดยทันที และมอบหมายการเข้าเยี่ยมเด็กเพ่ือประเมินความปลอดภัย
ด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ รวมทั้งจัดเตรียมการดูแลที่จำเป็น และรายงานแจ้งกลับไปยังผู้ดูแล 

4.  เด็กที่ผู้ดูแลอยู่ระหว่างรับการรักษา ควรได้รับแจ้งว่าผู้ดูแลอยู่ที่ไหนและสถานะทางสุขภาพของผู้ดูแล (ใน
กรณีท่ีเหมาะสม) หากเป็นไปได้ควรจัดให้มีการตดิต่อระหว่างเด็กและผู้ดูแลเป็นระยะ  

5. กรณีที่ผู้ดูแลเสียชีวิตระหว่างการรักษา ต้องมีการแจ้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองเด็ก เพ่ือประเมินว่าต้องมีการจัดการ
เลี้ยงดูทดแทนสำหรับเด็กหรือไม่  
 

หน่วยงานด้านสวัสดิการสังคม/ เจ้าหน้าที่คุ้มครองเด็กจะพิจารณาทางเลือกในการดูแลเด็ก รวมถึง 

1. ให้เด็กกักตัวภายในบ้าน (หรือสภาพแวดล้อมที่ใกล้เคียงที่สุดเท่าที่จะทำได้) ภายใต้การดูแลของครอบครัว
ขยาย หรือคนรู้จักของครอบครัวที่เชื่อถือได้ ที่ถูกระบุโดยผู้ดูแลหลักของเด็ก บุคคลที่ช่วยดูแลเด็กนี้ต้องเต็ม
ใจและสามารถดูแลเด็กได้ชั่วคราวในขณะที่ผู้ดูแลเด็กต้องเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาล และตนเองมี
ความเสี่ยงต่ำทีจ่ะมีอาการรุนแรงหากติดเชื้อ  

2. หากไม่มีสมาชิกคนอ่ืนในครอบครัวที่พร้อมและสามารถดูแลเด็ก อาจต้องจัดให้เด็กเข้ารับการเลี้ยงดูทดแทน
แบบชั่วคราว (เฉพาะในกรณีที่ไม่มีทางเลือกอ่ืน) และควรเน้นการเลี้ยงดูในรูปแบบครอบครัวมากกว่าการ
เลี้ยงดูในสถานดูแลหรือสถานกักตัว (ศูนยพั์กคอย/โรงพยาบาลสนาม/โรงพยาบาล)  โดยผู้ดูแลซึ่งมีความเสี่ยง
ต่ำที่จะมีอาการรุนแรงหากติดเชื้อและสามารถให้การเลี้ยงดูเด็กและตอบสนองต่อความต้องการของเด็กได้  
ทั้งนี้ควรพยายามจัดให้เด็กได้อยู่ในครอบครัวทดแทนที่อยู่ใกล้กับสถานที่อยู่ของเด็กหรือสถานที่ที่ผู้ดูแลหลัก
ไดร้ับการรักษา  



ความปลอดภัยของเด็ก 
 
 

 

การจัดเตรียมสถานที่สำหรับการดูแลเด็ก (และครอบครัว) ในศูนย์พักคอยมีความสำคัญที่ต้องพิจารณาเรื่องความ
ปลอดภัยของเด็ก ดังนั้นการออกแบบจะต้องมีความรอบคอบและเลือกใช้อุปกรณ์ท่ีไม่มีอันตราย ตัวอย่างเช่น  

• จัดพื้นที่ให้สามารถมองเห็นได้ทั่ว ไม่มีเหลี่ยมมุมที่พ้นจากสายตาผู้ดูแล บางกรณีอาจพิจารณาติดตั้งกล้อง
วงจรปิดเพื่อให้เกิดการดูแลที่ทั่วถึง (ในขณะที่เคารพความเป็นส่วนตัว เช่น การเข้าห้องน้ำ)  

• พ้ืนที่ต้องมีความสว่างเพียงพอ รวมถึงห้องน้ำ 
• กรณีรับเด็กโต ควรต้องมีการแบ่งพ้ืนที่ชาย หญิง ให้ชัดเจน เพ่ือให้เด็กรู้สึกปลอดภัย 
• การใช้แผ่นโฟมปูพ้ืน (โดยเฉพาะในกรณีของเด็กเล็ก) เพ่ือไม่ให้เกิดการบาดเจ็บกรณีมีการล้ม  
• กรณีท่ีอุปกรณ์เครื่องใช้มีขอบ อาจต้องเลือกที่กลมมน หรือมีการห่อหุ้มเพ่ือไม่ให้เกิดอันตรายกับเด็ก  
• การจัดการขยะ โดยเฉพาะขยะติดเชื้อ ที่ต้องมีการให้ความรู้กับเด็ก เพ่ือหลีกเลี่ยงการติดเชื้อเพ่ิมเติม 
• มีการให้ข้อมูลกับเด็กว่าหากเด็กรูส้ึกไม่ปลอดภัย จะสามารถสื่อสารกับผู้ดูแลหรือทางศูนย์ฯ ผ่านช่องทาง

ใดได้บ้าง 
 

นอกจากเรื่องความปลอดภัยของสถานที่แล้ว สถานที่ที่มีการจัดบริการสำหรับเด็ก รวมถึงศูนย์พักคอย ต้อง
คำนึงถึงความปลอดภัยและการคุ้มครองความปลอดภัยของตัวบุคคลโดยเฉพาะเด็ก ซึ่งไม่เพียงคำนึงถึงความ
ปลอดภัยจากการติดเชื้อเท่านั้น แต่ยังต้องคำนึงถึงความปลอดภัยจากความรุนแรง การแสวงหาประโยชน์ การ
ละเมิด หรือการทอดทิ้งด้วย หน่วยงานต้องมีนโยบายและแนวปฏิบัติเพื่อการคุ้มครองเด็กที่เข้มงวด บุคคลทุก
คนที่ต้องปฏิสัมพันธ์กับเด็ก รวมถึงบุคลากรด้านการแพทย์ควรได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับเนื้อหาของนโยบายและ
แนวปฏิบัติและภาระหน้าที่ในการปฏิบัติตามและรายงานเมื่อเกิดเหตุการละเมดิใด ๆ 

 

นโยบายคุ้มครองเด็กในศูนย์พักคอย  

นโยบายเพ่ือการคุ้มครองเด็ก คือมาตรการเพ่ือคุ้มครองเด็กจากอันตรายต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากบุคลากร กิจกรรม 
หรือการดำเนินงานขององค์กร ดังนั้นการมีนโยบายคุ้มครองเด็กจะเป็นประโยชน์และลดความเสี่ยงต่อตัวเด็ก 
ครอบครัว ชุมชน ตัวองค์กร รวมถึงหน่วยงานเครือข่าย 

ความรับผิดชอบในการคุ้มครองเด็กขององค์กร รวมถึง การปฏิบัติต่อเด็กด้วยความเคารพและหลีกเลี่ยงการสร้าง
อันตรายต่อเด็ก การไม่ประพฤติพฤติกรรมต้องห้าม การตระหนักถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดจากสิ่งที่ดำเนินการและ
จัดการกับความเสี่ยงนั้น การรายงานแจ้งเหตุเมื่อพบข้อกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยของเด็ก และการจัดให้
บุคลากรเข้าร่วมรับการอบรมด้านคุ้มครองเด็ก 

หน่วยงานที่ต้องรบัดูแลเด็ก โดยเฉพาะเด็กท่ีต้องแยกจากผู้ดูแลหลัก จะต้องมีการดำเนินการดังต่อไปนี้9 

 
9 Considerations for quarantine of contacts of COVID-19 cases, WHO Interim Guidance, 19 August 2020 



• อบรมเจ้าหน้าที่ที่ดูแลด้านสุขภาพให้กับเด็ก ให้สามารถจับสัญญาณอาการป่วยโควิด-19 ในเด็กได้ รวมถึง
สัญญาณกรณทีีเ่ด็กต้องได้รับการดูแลทางการแพทย์อย่างเร่งด่วน 

• อบรมเจ้าหน้าที่ใหส้ามารถจัดบริการให้กับเด็กในสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัย อบอุ่น และส่งเสริมต่อพัฒนาการ 
โดยจดัให้มพ้ืีนทีเ่ฉพาะสำหรับการดูแลเด็ก ซึ่งช่วยป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น  

• มีการจัดทำแนวทางการส่งต่อสำหรับเด็กที่ต้องได้รับการคุ้มครอง (กรณีไม่มีผู้ดูแล หรือไม่ปลอดภัย) 
ให้กับพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 ในบ้านพักเด็กและครอบครัวระดับ
จังหวัด หรือพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัด  

• ศูนย์พักคอยที่รับเด็กเข้าไปดูแล จะต้องมีการกำหนดเจ้าหน้าที่อย่างน้อย 1 คนที่ทำหน้าที่ เป็นผู้
ประสานงานหลักด้านการคุม้ครองเด็ก ทั้งนี้ต้องมีการจัดทำแนวทางการส่งต่อไว้ล่วงหน้า 

• มีการจัดทำแนวทางการเปิดเผย/ เผยแพร่ข้อมูลและรูปของเด็ก ที่ยึดประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นหลัก คือ
ต้องไม่เปิดเผยตัวตนของเด็กหรือครอบครัว และต้องได้รับความยินยอมจากเด็กและผู้ดูแลก่อนที่จะทำการ
เผยแพร่รูปหรือข้อมูลใด ๆ 

• กรณีที่มีการรับอาสาสมัครเข้ามาช่วยในการดูแลเด็ก จะต้องมีกลไกการคัดกรองรวมถึงข้อตกลงในการ
ทำงานเพ่ือให้มั่นใจว่าอาสาสมัครจะไม่เป็นอันตรายต่อเด็ก และมีการให้ความรู้กับอาสาสมัครว่าสิ่งที่ควร
ระวังคืออะไร หากพบเจอกรณีที่เด็กมีความเสี่ยงจะดำเนินการอย่างไร   

 

 

 



การดูแลด้านจิตสังคมและพัฒนาการของเด็ก 
 
 
 

บริการที่จัดขึ้นในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ส่วนใหญ่มุ่งเน้นไปที่การดูแลด้านการแพทย์ เพ่ือลด
ผลกระทบต่อร่างกาย แต่การดูแลเด็กที่อยู่ในวัยที่กำลังเจริญเติบโตนั้น ต้องให้ความระมัดระวังเกี่ยวกับผลกระทบ
จากจิตใจที่อาจเกิดขึ้นกับเด็ก โดยเฉพาะเด็กที่ต้องถูกกักตัว หรือต้องเข้ารับการรักษา เนื่องจากไม่มีสัญญาณที่
มองเห็นได้ชัดเจนเหมือนการระเบิด การยิงกัน การทำลายบ้านเรือน แผ่นดินไหว หรือการอพยพเคลื่อนย้ายครั้ง
ใหญ่ จึงจำเป็นอย่างยิ่งทีจ่ะต้องมีการดูแลสภาวะทางจิตสังคมของเด็กในพ้ืนที่อย่างศูนย์พักคอย 
 

➢ Impact of emotional well being on physical survival
➢Right to children in distress to emotional and psychosocial support
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ทำไมจึงต้องมีการดูแลสุขภาพทางจิตสังคม 
ก่อนที่เราจะออกแบบการดูแลที่เหมาะสมสำหรับสุขภาพทางจิตสังคมให้กับเด็กได้นั้น เราต้องเริ่มจากการทำความ
รู้จักองค์ประกอบต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อเด็ก  เพ่ือให้สามารถจัดการดูแลที่จะช่วยบรรเทาความเจ็บปวดทาง
อารมณ์ สร้างความหวัง และส่งเสริมการฟ้ืนคืนพลังของเด็กท่ีต้องถูกแยกตัวจากครอบครัว เพื่อการกักตัว หรือรอดู
อาการ ตามแนวทางการดแูลเด็กในพืน้ที่กกัตวั10 ไดม้ีการสะทอ้นผลกระทบที่อาจเกิดกบัเด็กไวด้งันี ้
 

 ในช่วงเวลาที่เปราะบางที่สุดของชีวิต ที่เด็กๆ ต้องถูกแยกจากครอบครัว หรือสูญเสียพ่อแม่ ผู้ดูแล และ/
หรือเพ่ือน และเพ่ือนบ้าน ภายใต้สถานการณ์ที่เลวร้าย เด็กได้ถูกพรากจากสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมความ
เข้มแข็งทางอารมณ์และคุ้นชิน 
 เด็กไม่ได้รับข่าวสารจากคนที่รักท่ีต้องแยกจากกันในช่วงเวลาที่น่าหวาดกลัว และมีความไม่แน่นอน โดยไม่
ทราบว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับตัวเอง หรือเกิดอะไรขึ้นกับสมาชิกในครอบครัวที่ต้องแยกจากกัน  เด็กที่ถูก

 
10 Guidelines for the Care of Children in Quarantine / Observation Centres, UNICEF 



แยกจากพ่อแม่หรือผู้ดูแลที่มีอาการป่วย มักจะไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นกับคนเหล่านั้น ว่ายังมีชีวิตอยู่หรือ
เสียชีวิตไปแล้ว 
 เด็กมีความกังวลว่าตัวเองจะมี “อาการป่วย” ที่รุนแรงขึ้น ซึ่งนำไปสู่ความหวาดกลัวว่าอาจจะต้องตายไป
สร้างความเจ็บปวด และนำไปสู่การตายอย่างโดดเดี่ยว โดยไม่ได้พบหน้าคนที่เขารัก  สิ่งที่พวกเขารับรู้
หรือคาดหวังจะขึ้นอยู่กับข้อมูลที่พวกเขาได้รับในศูนย์ดูแล ซึ่งแตกต่างกันออกไป แต่ข่าวลือโดยส่วนใหญ่
มักทำให้มคีวามหวาดกลัวเพ่ิมมากขึ้น 
 เด็กจะเห็นถึงความวุ่นวายของเจ้าหน้าที่ แล้วอาจมีเด็กที่ถูกแยกออกไปอยู่ห้องเดี่ยว ซึ่งพวกเขาอาจจะ
ไมไ่ดเ้จอเด็กคนนั้นอีก 
 เด็กเหล่านี้ผ่านประสบการณ์หลายสัปดาห์/ เดือน ในพ้ืนที่ชุมชนที่ได้รับผลกระทบ และได้รู้เห็นหรือได้ยิน
รายละเอียดเกี่ยวกับความตายที่น่าหวาดกลัว และยังถูกพรากสิ่งที่ช่วยสร้างความเสถียรในชีวิต เช่น การ
ปิดโรงเรียน 

 
จัดให้มีการดูแลทางจิตสังคมที่ช่วยบรรเทาความเจ็บปวดทางอารมณ์ และส่งเสริมการฟ้ืนคืนพลัง และความ
ต้องการมีชีวิตอยู่ 
 
สิ่งเดียวที่เรารู้เกี่ยวกับแนวทางการรักษาชีวิตในสถานการณ์นี้ คือการหลีกเลี่ยงการสัมผัสทางกาย ซึ่งเป็นความท้า
ทายอย่างยิ่งในการดูแลจิตสังคมที่เด็กต้องการในภาวะวิกฤต เด็กได้รับคำบอกกล่าวไม่ให้สัมผัสเด็กคนอ่ืน รวมถึง
ผู้ใหญ่ที่ไม่มีภูมิคุ้มกันก็ต้องหลีกเลี่ยงการสัมผัสตัวเด็ก เรารู้ว่าเด็กไม่ควรแบ่งปันของเล่นหรือเกมส์ ทำให้ต้องหา
แนวทางที่สร้างสรรค์ในสถานการณ์นี้เพ่ือให้เด็กได้ใช้เวลาในแต่ละวันอันยาวนานของเด็กในศูนย์พักคอย พร้อมทั้ง
สร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ดูแลกับเด็กในสภาวะที่ต้องหลีกเลี่ยงไม่ให้มีการสัมผัสทางกาย 
 
บทบาทการของผู้ดูแลเด็กและอาสาสมัครในศูนย์พักคอย 
 

ทั้งนี้เนื่องจากข้อจำกัดของหน่วยงานที่บริหารจัดการศูนย์พักคอยที่อาจมีจำนวนบุคลากรไม่เพียงพอในการดูแลเด็ก
อย่างทั่วถึง อาจมีการจัดหาอาสาสมัครเพ่ือเข้ามาช่วยดูแลเด็ก โดยจะต้องมีการคัดกรองและสอดส่องดูแลการ
ปฏิบัติงานของอาสาสมัคร (โดยเฉพาะช่วงเวลาที่ใช้กับเด็ก) เพ่ือให้แน่ใจว่าเด็กได้รับการดูแลที่เหมาะสมและ
ปลอดภัย 

 

 ข้อเสนอแนะ: ผู้ดูแลหนึ่งคน ต่อเด็กจำนวน 5 คน 
 ผู้ดูแลคนเดิมกับเด็กกลุ่มเดิม ความสม่ำเสมอของการดูแลโดยผู้ดูแลคนเดิมจะช่วยส่งเสริมความม่ันคงทาง
อารมณ์และสร้างความสัมพันธ์ แก่สมาชิกทุกคนในหน่วยนั้น 

 ต้องขอให้ผู้ดูแลแต่ละคนทำความรู้จักกับเด็กที่อยู่ในหน่วยของตัวเอง ผ่านการสนทนาอย่างไม่เป็นทางการ
ภายในกลุ่ม และการพูดคุยตัวต่อตัว เพ่ือทำความเข้าใจกับสถานการณ์ของเด็กแต่ละคน ข้อมูลที่เด็กแต่
ละคนได้รับ รวมถึงความกังวล ความคาดหวัง  

 การอบรมผู้ดูแลหนึ่งวัน จะช่วยสร้างความเข้าใจและความรู้พ้ืนฐานทั้งในส่วนของนโยบายคุ้มครองเด็ก 
และเสริมสร้างความสามารถในการทำกิจกรรมร่วมกับเด็ก ซึ่งรวมถึงการดึงให้เด็กเข้ามามีส่วนร่วมในการ



พูดคุยแลกเปลี่ยน ทั้งในการพูดคุยปกติ และในหัวข้อที่ยากและสะเทือนอารมณ์ได้อย่างไร ซึ่งไม่ใช่การ 
“ให้การปรึกษา” แต่เป็นเพียงการทำความรู้จักและใส่ใจระหว่างกัน  ประเด็นสำคัญของการอบรมไม่ได้
อยู่ที่การดึงเด็กมาร่วมการสนทนา (ยกเว้นกรณีที่ผู้ดูแลมีลักษณะขี้อายโดยนิสัย) แต่ควรมุ่งเน้นที่การ
จัดการสิ่งที่เด็กแสดงออกมา 
- จะสะท้อนถึงความกังวล และเป็นห่วงได้อย่างไร 
- จะให้ข้อมูลอะไรและอย่างไรแก่เด็ก เมื่อเห็นได้ชัดว่าการไม่ได้รับข้อมูลเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เด็กเกิด

ความกลัวและความวิตกกังวล (ซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดในเกือบทุกกรณี) 
 แม้เราควรให้ความสำคัญและส่งเสริมกิจกรรมในกลุ่มขนาดใหญ่ (ดูรายละเอียดด้านล่าง) แต่ก็ควรจัดสรร
เวลาให้กับกลุ่มย่อยขนาดเล็ก เพ่ือให้มีเวลาพูดคุยแลกเปลี่ยน (ตามรายละเอียดด้านบน) รวมถึงกิจกรรม
ที่เน้นความสนุกสนานภายในกลุ่มเล็กๆ 

 ช่วงเวลาที่เด็กๆ อยู่ภายในกลุ่มที่มีขนาดเล็กและปลอดภัย เด็กจะสามารถแลกเปลี่ยนและแบ่งปัน
ประสบการณ์ ความกลัว ความหวัง ซ่ึงนับเป็นการบำบัดไปในตัวเอง แม้จะไม่มีผู้เชี่ยวชาญด้านจิตเวช 
เด็กจะเปิดกว้างที่จะบอกเล่าประสบการณ์และความรู้สึกในกลุ่มเล็กๆ กับผู้ดูแลที่เขาไว้เนื้อเชื่อใจ  ทั้งนี้
บางครั้งช่วงเวลานั้นอาจจะไม่เหมาะสม หรือไม่เกิดประโยชน์ที่เด็กจะพูดถึงประสบการณ์และ
ความรู้สึก เนื่องจากสถานการณ์ที่ไม่มีความแน่นอน ดังนั้นผู้ดูแลต้องช่วยสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือให้เด็ก
รู้สึกว่าเค้าสามารถแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความกลัวได้ แต่ไม่ควรรู้สึกว่าถูกบังคับให้ทำ 

 หากเป็นไปได ้ผู้ดูแลควรอาศัยอยู่ในศูนย์กักตัว เพ่ือให้เด็กรู้สึกว่ามีใครอยู่ตรงทีน่ั่นสำหรับพวกเขา ทั้งตอน
ตื่นนอน และตอนเข้านอน หากเป็นไปไม่ได้ อย่างน้อยผู้ดูแลควรอยู่กับเด็กเมื่อพวกเขาตื่นนอน และทำ
หน้าที่เป็นผู้ดูแลหลักในระหว่างวัน 
 ผู้ดูแลอาจตัดสินใจร่วมกันในการปรับเปลี่ยนกิจกรรมบางอย่าง หรือติดต่อหาความช่วยเหลือเพ่ิมเติม เช่น 
ผู้ให้คำปรึกษา ในกรณีมีเด็กที่มีสภาวะความเครียดทางอารมณ์รุนแรง และมาตรการที่มีอยู่ไม่สามารถ
จัดการได้ หรืออาจให้คำแนะนำเพ่ือให้มีการติดต่อสื่อสารกับครอบครัวของเด็กอย่างเร่งด่วน และอาจ
นำเสนอมาตรการอืน่ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อเด็ก 
 อาจจัดให้มี “การพูดคุยกัน” ระหว่างผู้ดูแล ที่จะสามารถแลกเปลี่ยนและรับฟังว่าคนอ่ืนๆ จัดการกับ
สถานการณ์อย่างไร เช่น การให้ข้อมูลกับเด็ก และการตอบรับข้อมูลเหล่านั้นของเด็ก รวมถึงการดูแล
จิตใจกันและกัน 

 

สร้างส่ิงแวดล้อมที่ใส่ใจและเยียวยาสำหรับเด็ก  

การจัดเตรียมสถานที่และบริการสำหรับการดูแลเด็ก (และครอบครัว) ในศูนย์พักคอยมีความสำคัญที่ต้องพิจารณา
เลือกสิ่งที่เป็นมิตรกับเด็ก เนื่องจากเด็กท่ีต้องเข้ามาอยู่ในศูนย์พักคอยนั้นมีความกังวลอยู่แล้วในหลายด้าน ทั้งเรื่อง
สุขภาพ การปรับตัวในสิ่งแวดล้อมใหม่ และในกรณีที่ไม่ได้มาพร้อมกับคนในครอบครัว ยังทำให้ต้องห่างจากบุคคล
ทีร่ักและคุ้นเคย ดังนั้นการออกแบบสถานที่ควรส่งเสริมให้เด็กสามารถปรับตัวได้ง่ายขึ้น ด้วยการสร้างสิ่งแวดล้อม



ที่เป็นมิตรสำหรับเด็ก รวมถึงการตกแต่งที่ช่วยลดความน่ากลัวของสถานพยาบาล เช่น การเลือกใช้สี การติด
สติ๊กเกอร์ การมีอุปกรณ์สำหรับเด็กเล่น ความสูงของอุปกรณ์ต่างๆ  ฯลฯ 

 
การจัดอาหารสำหรับเด็ก นอกจากการดูแลให้เด็กได้มีอาหารครบ 3 มื้อแล้ว ควรต้องคำนึงถึง 

• การมสีารอาหารครบถ้วน ซึ่งสำคัญต่อการเจริญเติบโต และการซ่อมแซมร่างกายส่วนที่สึกหรอจากอาการ
เจ็บป่วย 

• อาหารที่เหมาะสมตามวัย เช่น กรณีเด็กเล็ก อาจต้องเป็นอาหารเฉพาะ 
• รสชาดที่เหมาะกับเด็ก เช่น หลีกเลี่ยงอาหารรสจัด  
• อาจจัดให้มีอาหารว่าง เนื่องจากเด็กอาจหิวบ่อย และคุ้นชินกับการกินอาหารว่างในแต่ละวัน 
• เปิดโอกาสให้เด็กได้มีส่วนร่วมในการเลือกอาหาร โดยอาจดำเนินการผ่านกิจกรรมกลุ่มเพ่ือร่วมกันเลือก

อาหารของแต่ละวัน  
 

กิจกรรมที่ช่วยสร้างความเป็นกิจวัตร เป็นสิ่งที่จำเป็นในการบรรเทาความเจ็บปวด และเสริมสร้างการฟ้ืนคืนพลัง 
และความหวัง โดยอาจต้องเลือกกิจกรรมที่เหมาะสมกับสภาวะการณ์ท่ีต้องหลีกเลี่ยงการสัมผัสทางกายเช่นนี้  โดย
ศูนย์พักคอยที่มีเด็กในการดูแล อาจจะออกแบบกิจกรรมจิตสังคมของตนเอง (ตัวอย่าง ชุดกิจกรรมเพื่อการ
แสดงออกและความคิดสร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน ปรับเนื้อหาสำหรับสถานการณ์โรคโควิด-19) 
 
แนวทางที่สามารถนำอุปกรณ์การศึกษาและสันทนาการมาใช้ในการจัดกิจกรรมได้อย่างปลอดภัย และตัวอย่างแนว
ทางการจัดกิจวัตรประจำวันของเด็กที่จะช่วยส่งผลดีต่อสุขภาวะทางอารมณ์และความสามารถในการฟ้ืนคืนพลัง
ของเด็ก  
 
นอกจากการจัดกจิกรรมในกลุ่มขนาดเล็กแล้ว ยังควรพิจารณาถึง  

 ควรจัดกิจกรรมให้กับเด็กแบบเต็มวัน (สำหรับแต่ละวัน) มีความสนุก และกระตุ้นการเติบโต โดยอาจมี
เวลาว่างบา้งแต่ต้องไม่มากนัก ซึ่งในช่วงเวลาว่างนั้น ผู้ดูแลหน่วยควรอยู่ไม่ไกลจากเด็ก 
 เนื่องจากเด็กต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่มคีวามไม่แน่นอนอย่างยิ่ง จึงจำเป็นต้องกำหนดกิจกรรมและเวลา
ไว้ล่วงหน้า เพ่ือสร้างความแน่นอนให้กับเด็ก 
 สำหรับเด็กโต ให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริการให้คำปรึกษา กรณีที่เด็กมีความกังวลใจ หรือไม่สบายใจ และ
ต้องการพูดคยกับใครสักคน เช่น lovecarestation.com, สายด่วนเด็ก 1387, สายด่วนสุขภาพจิต 1323 
โดยอาจติดเป็นป้ายประกาศที่เด็กสามารถมองเห็นได้  และจัดเตรียมอุปกรณ์ที่เด็กสามารถใช้ในการ
สื่อสาร (ตัวอย่างในเอกสารแนบ ค) 
 

เนื้อหากิจกรรมทางจติสังคม 
a. อุปกรณ์สันทนาการ/ การศึกษา (เบื้องต้น) ส่วนบุคคล 

 เด็กแต่ละคนควรจะมีถุงผ้าส่วนตัว ที่มีชื่อเด็กเขียนอยู่ พร้อมอุปกรณ์ต่อไปนี้ 

https://www.unicef.org/thailand/th/reports/ชุดกิจกรรมเพื่อการแสดงออกและความคิดสร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน
https://www.unicef.org/thailand/th/reports/ชุดกิจกรรมเพื่อการแสดงออกและความคิดสร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน


- สึเทียนหนึ่งกล่อง ดินสอหนึ่งแท่ง ที่เหลาดินสอ ยางลบ และไม้บรรทัด 
- สมุดจดบันทึก 
- สมุดระบายสี (ท่ีมีรูปที่สะท้อนความสุข สัตว์ ดอกไม้) 
- หนังสือเรียน - ขึ้นอยู่กับอายุของเด็ก : ปัญหาเลขคณิต การศึกษาสังคม 
- ตุ๊กตาสัตว์ตัวเล็กๆ ที่เด็กสามารถเลือกจะเก็บไว้ในถุง หรือนำไปนอนด้วยในเวลากลางคืน 

ถุงกิจกรรมนี้สามารถนำไปเก็บไว้ในตู้เก็บของส่วนตัว หรือภาชนะที่มีการระบุชื่ อส่วนตัว เหมือนกับอุปกรณ์
ส่วนตัวในการกินอาหาร 
 
b. อุปกรณ์พื้นฐานสำหรับการจัดกิจกรรมสำหรับเด็กในศูนย์กักตัว  

 เครื่องเสียง พร้อมดนตรีประเภทต่างๆ รวมถึงเพลงคลาสสิค และเพลงที่ทำให้เกิดความผ่อนคลาย 
 กระดาษม้วนขนาดใหญ่สำหรับวาดรูป 
- อาจติดกระดาษบนกำแพง เพ่ือให้เด็กหลายๆ คนสามารถทำจิตรกรรมฝาผนังร่วมกัน โดยไม่ต้องอยู่ใกล้

หรือสัมผัสกัน  โดยอาจนำเสนอหัวข้อเชิงบวกให้เด็กร่วมกันสร้างเป็นจิตรกรรมฝาผนังในช่วงเวลา
หลายคาบ/วัน (มุ่งเน้นการทำงานร่วมกัน, ความเป็นหนึ่งเดียว, การสร้างเป้าหมาย, ความสนุก, ความ
มีสีสัน, สร้างทักษะความเชี่ยวชาญ, สร้างความภาคภูมิใจที่มีผลงานสู่สาธารณะ) 

 กระดาน (whiteboard หรือกระดานดำ) พร้อมทั้งปากกาเขียนกระดาน หรือชอล์ก 
- ผู้ดูแล/อาสาสมัคร สามารถใช้ในการสอนบทเรียน ส่วนการเล่มเกมส์สามารถใช้กระดานเขียนสิ่งที่ต้องการ

ให้มองเห็น 
 หนังสืออ่านเล่น บางเล่มอาจมีภาพประกอบ 
- ผู้ดูแล/อาสาสมัคร อาจรวบรวมเด็ก เพ่ืออ่านหนังสือหรือเล่าเรื่องให้เด็กฟัง เวลาอ่านหนังสือเล่าเรื่องควร

เปิดโอกาสให้เด็กตั้งคำถาม มีการแลกเปลี่ยนและให้ความเห็นเกี่ยวกับเนื้อเรื่อง ฯลฯ บางครั้งอาจ
ขอให้เด็กจินตนาการว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปหรือตอนจบควรเป็นอย่างไร 

 อุปกรณ์สนามเด็กเล่นสำหรับเด็กเล็ก (กรณีมีพ้ืนที่เพียงพอ) เช่น ม้าหมุน ชิงช้า กระดานเลื่อน โครงสร้าง
สำหรับปีนป่าย โดยดำเนินการให้มีการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อเป็นประจำ 

 เครื่องฉายภาพยนตร์หรือวีดีโอ  
 ภาพยนตร์ที่เน้นความรู้ (เช่น ชีวิตสัตว์โลก, National Geographics) และความบันเทิงสำหรับเด็ก 

 
(*) หมายเหตุ  ศูนย์พักคอยบางแห่งอาจมีทีวีและวีดีโออยู่แล้ว แต่อาจพิจารณาใช้อุปกรณ์ที่มีความเหมาะสมกับ
พ้ืนที่ เช่นกรณีพ้ืนที่ที่มีขนาดใหญ่และมีเด็กจำนวนมาก แนะนำให้ใช้เครื่องฉายหนังมากกว่าทีวี เพราะภาพบนผนัง
จะช่วยให้เด็กทุกคนสามารถมองเห็นได้ โดยไม่ต้องเบียดเสียดอยู่ใกล้กัน (มาตรการป้องกันทางสุขภาพ)  แม้บาง
สถานจะมีวีดีโออยู่แล้ว แต่เนื้อหาบางเรื่องอาจไม่เหมาะสมกับเด็ก ควรต้องเลือกวีดีโอที่ให้ความรู้หรือสร้างความ
สนุกสนานที่จะช่วยให้เด็กหลีกหนีจากภาวะความกังวลและความกลัวได้เป็นการชั่วคราว พร้อมทั้งช่วยกระตุ้น
พัฒนาการทางสมอง และมีความสนุก เห็นภาพเชิงบวก 
 



ตัวอย่างกำหนดการสำหรับให้เด็กใช้เวลาในแต่ละวัน - ที่สามารถนำไปปรับใช้ได้ (เน้นกิจกรรมที่ไม่ต้องสัมผัสทาง
กาย) 

▪ ตื่นนอน อาบน้ำ แปรงฟัน ทานอาหารเช้า สวดมนต์ 
▪ ร้องเพลงและเต้นรำ : 30 นาที 
▪ เวลาเรียน: เด็กโต มีผู้ช่วยสอน โดยใช้กระดานดำ   

เด็กเล็ก จัดเป็นกลุ่มเล็กรอบโต๊ะกับผู้ดูแล: วาดภาพ ระบายสี ร้องเพลง เล่านิทาน: 1 ชั่วโมง 
▪ เวลานอกตัวอาคาร: กระโดดเชือก เล่นอุปกรณ์ในสนามเด็กเล่น กระโดดยาง ตั้งเต และกิจกรรมทางกายอื่นๆ 

ที่ไม่ต้องมีการสัมผัสทางกาย : 1 ชั่วโมง 
▪ เต็กโต วาดภาพจิตรกรรมฝาผนัง/ลงสี 

เด็กเล็ก: ร้องเพลง เล่านิทาน เล่นเกมส์ทำตามคำสั่ง : 1 ชั่วโมง 
▪ เด็กโต: หารือ เตรียม และซ้อม ชุดการแสดง หรืออาจใช้เวลาในการร้องเพลง/เต้นรำ หรือฟังเพลง 

เด็กเล็ก อาจดูการแสดงของเด็กโต หรือร่วมการร้องเพลงและเต้นรำ 
▪ อาหารกลางวัน 
▪ เด็กเล็ก: นอนพัก 

เด็กโต: อาจนอนพัก หรืออาจเลือกพักผ่อนในเตียง หรือวาดรูป เขียนบันทึก หรือเล่นข้างนอกอาคาร : 1 
ชั่วโมง 

▪ เด็กเลือกกิจกรรมที่ต้องการ จากตัวเลือก การเล่นนอกตัวอาคาร วาดรูปหรือเขียนบันทึก หรือทำการบ้าน ฟัง
เพลง 45 นาที 

▪ ดูภาพยนตร์  1 ถึง 1.30 ชั่วโมง 
▪ แต่ละกลุ่มใช้เวลาเงียบๆ กับผู้ดูแล: แลกเปลี่ยนเกี่ยวกับภาพยนตร์ หรือคุยเรื่องส่วนตัว เล่นเกมส์ทายคำ ร้อง

เพลงกลุ่มเล็ก 45 นาที 
▪ ร้องเพลงและเต้นรำ 20 นาที 
▪ อาหารเย็น 
▪ ฟังเพลง หรือดูภาพยนตร์สั้น 
▪ เข้านอน 

 

ต้องมีการปรับกำหนดการเหล่านี้ให้เหมาะสมกับอายุและความสนใจของเด็ก เช่น อาจจัดให้มีเวลาเรียนกับผู้ดูแล/
อาสาสมัครเพ่ิมขึ้น หรือมีเวลาชมภาพยนตร์เพ่ิมขึ้นกรณีที่มีวีดีโอที่น่าสนใจ หรือให้เวลาในการเตรียมการแสดง 
กรณีที่มีผู้ดูแล/ อาสาสมัครที่มีทักษะในด้านดังกล่าว หัวใจสำคัญคือการกำหนดตารางในแต่ละวัน แล้วทำให้ได้
ตามที่กำหนด เพ่ือสร้างความรู้สึกแน่นอนให้กับเด็ก เพราะเด็กสามารถรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง และอีกสิ่งที่สำคัญ
คือการไม่ปล่อยใหเ้ด็กมีเวลาว่างมากเกินไป  
 



ติดกำหนดการประจำวันไว้บนกำแพง และสื่อสารให้เด็กทราบ และสื่อสารให้เด็ก ๆ ทราบ เพ่ือใส่ใจอ่าน 

มาตรการสำคัญท่ีอาจนำไปดำเนินการได ้

 ลดความโดดเดี่ยว ความกลัว และส่งเสริมความหวังและความต้องการมีชีวิตอยู ่
พยายามรกัษาการติดต่อ (ท่ีไม่ใช่เชิงกายภาพ) ระหว่างเดก็และญาติ เพ่ือน เพ่ือนบ้าน  
- ผู้ เป็นที่รัก หรือผู้ที่คุ้นชินกับเด็กสามารถเข้าเยี่ยม พูดคุยผ่านมาตรการรักษาระยะห่าง เพ่ือ

แลกเปลี่ยนข่าวคราวและรอยยิ้ม 
- หากไม่สามารถให้พบปะกันได้ ควรจัดให้ครอบครัวที่ต้องแยกกันสามารถติดต่อพูดคุยผ่านโทรศัพท์ 

หรือวีดีโอคอล สัปดาห์ละหลายๆครั้ง หากสมาชิกในครอบครัวเสียชีวิตไปแล้ว อาจจัดให้มีการติดต่อ
กับเพ่ือนบ้าน หรือเพ่ือน 

 ควรให้เบอร์ติดต่อกับสมาชิกในครอบครัว หรือเพ่ือน/ เพ่ือนบ้าน (กรณีที่สมาชิกในครอบครัวเสียชีวิต)  
เพ่ือให้สามารถติดต่อกบัเด็กในศูนย์พักคอยได ้
ศูนย์พักคอยควรมีเครื่องมือสื่อสาร เช่น โทรศัพท์หรือคอมพิวเตอร์จำนวนหลายเครื่อง ที่ทำความสะอาด
ด้วยสารฆ่าเชื้อ หลังจากการโทรทุกครั้ง (ตามแนวปฏิบัติของสาธารณสุข) เพ่ือให้สามารถใช้เครื่องมือ
สื่อสารในการติดต่อระหว่างเด็ก กับครอบครัว/เพือ่น/ เพ่ือนบ้าน ได้ 

 เด็กที่มีอาการและต้องเข้ารับการรักษา จะต้องไม่ถูกนำตัวไปคนเดียว แต่ควรต้องมีผู้ใหญ่ (ที่มีภูมิคุ้มกัน) 
เดินทางไปพร้อมกับเด็ก 

 
 



เอกสารแนบ ก ข้ันตอนการแยกกักตัวในชุมชนจากกรมการแพทย์ 



เอกสารแนบ ข แบบกรอกรายละเอียดข้อมูลของเด็กและครอบครัว กรณีที่เด็กต้องแยกจากผู้ดูแล 

วนัท่ี ________________ 

รายละเอียดข้อมลูของเด็ก 

ช่ือ-นามสกุล ______________________________ ช่ือเล่น/ ช่ืออื่นๆ ท่ีใชเ้รียก______________ 

เพศ _____________   อาย ุ_____________  วนั/เดือน/ปี เกิด ________________________ 

ศาสนา _______________  สัญชาติ  ______________   ภาษาท่ีใช ้ ____________________ 

รายละเอียดข้อมลูบิดา มารดาของเด็ก 

ช่ือ-นามสกุล บิดา ________________________________________________________ 

ท่ีอยู ่_________________________________________ เบอร์โทรศพัท ์______________ 

ช่ือ-นามสกุล มารดา _______________________________________________________ 

ท่ีอยู ่_________________________________________ เบอร์โทรศพัท ์______________ 

ระบุช่ือญาติใกล้ชิดคนอื่นของเด็ก ท่ีอาจจะสามารถดูแลเด็กได้  

ช่ือ-นามสกุล ของญาติคนท่ี 1 __________________________________________________ 

ท่ีอยู ่_________________________________________ เบอร์โทรศพัท ์______________ 

ช่ือ-นามสกุล ของญาติคนท่ี 2  _________________________________________________ 

ท่ีอยู ่_________________________________________ เบอร์โทรศพัท ์______________ 

ช่ือ-นามสกุล ของญาติคนท่ี 3  _________________________________________________ 

ท่ีอยู ่_________________________________________ เบอร์โทรศพัท ์______________ 

กรณีท่ีผูดู้แลตอ้งเขา้รับการรักษาตวัใน รพ ระบคุวามเก่ียวขอ้งของเด็กกบัผูป่้วย ________________________ 

เด็กอาศยัอยูก่บัผูป่้วยก่อนท่ีผูป่้วยจะเขา้รับการรักษาหรือไม่  ใช่  ไม่ใช่ 

กรณีตอบว่าไม่ใช่ ให้กรอกรายละเอียดดา้นล่าง  

ระบุช่ือ-นามสกุล บุคคลท่ีเด็กอาศยัอยูด่ว้ยตามปกติ  ______________________________________ 

ท่ีอยู ่_________________________________________ เบอร์โทรศพัท ์______________ 



เอกสารแนบ ค ตัวอย่างข้อมูลสำหรับเผยแพร่แนวทางการดูแลตัวเอง และเข้าถึงบริการ 

 



 

 


