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บริบทและสถานการณ์
ปัจจุบันของเด็กใน
ประเทศไทย 

ในปี 2564 รฐับาลไทยได้ประกาศแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 13 พ.ศ. 2566 – 2570 ซึ่งมีเป้าหมายหลักจ�านวน 5 ประการ 
ประกอบด้วย การปรับโครงสร้างการผลิตสู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม 
การพัฒนาคนส�าหรับโลกยุคใหม่ การมุ่งสู่สังคมแห่งโอกาสและ
ความเป็นธรรม การเปลี่ยนผ่านไปสู่ความยั่งยืน และการเสริมสร้าง
ความสามารถของประเทศในการรับมอืกบัความเสีย่งและการเปลีย่นแปลง
ภายใต้บริบทโลกใหม่ แผนพัฒนาฯ ดังกล่าวได้ผ่านการรับฟัง
ความคิดเห็นจากภาคส่วนต่าง ๆ  ในวงกว้าง รวมทัง้เยาวชน โดยเป็นการ
ต่อยอดความส�าเร็จและการถอดบทเรียนจากแผนพัฒนาฯ ฉบับก่อน
หน้านี้ โดยมีสาระส�าคัญเพื่อรองรับผลกระทบด้านเศรษฐกิจและ
สังคมของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
ในประเทศไทย 

ประเทศไทยได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งเกิดขึ้นหลายระลอกทั่วโลกในปี 2564 
ท�าให้ต้องมีการใช้มาตรการควบคุมการแพร่ระบาด ซึ่งก่อให้เกิด
ความท้าทายทัง้ในด้านเศรษฐกจิและสงัคมทีส่่งผลกระทบต่อเด็กและ
ครอบครัว การส�ารวจครัวเรือนผ่านทางโทรศัพท์ของธนาคารโลก
ระหว่างเดอืนเมษายน-มถินุายนเกีย่วกับผลกระทบของการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พบว่า ร้อยละ 50 ของครัวเรือน
ได้รับผลกระทบจากการถูกเลิกจ้าง และมากกว่าร้อยละ 70 มีรายได้
ลดลง โดยร้อยละ 80 ของครวัเรอืนอยูใ่นแถบพ้ืนทีช่นบท ภาคใต้ และ
มีรายได้ต�่า
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ข้อมูลจากสถาบันสถิติแห่งองค์การยูเนสโก ระบุว่านักเรียนกว่า 
12 ล้านคนและครูกว่า 680,000 คนได้รับผลกระทบจากการ 
ปิดโรงเรียนระหว่างเดือนกันยายน 2563 ถึงตุลาคม 2564  
(ปิดท้ังโรงเรียนเป็นเวลา 3 สัปดาห์ และปิดบางส่วนเป็นเวลา  
36 สัปดาห์) การส�ารวจครัวเรือนผ่านทางโทรศัพท์ของธนาคารโลก
ระหว่างเดอืนเมษายน-มถุินายน 2564 พบว่า ร้อยละ 90 ของครวัเรอืน 
ที่ให้ข้อมูลมีเด็กท่ีก�าลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนในภาคการศึกษาล่าสุด 
โดยครึ่งหน่ึงของเด็กเหล่านั้นได้เรียนในรูปแบบผสมระหว่าง
แบบออนไลน์และในห้องเรยีน และมเีด็กจ�านวนหน่ึงในสีท่ีไ่ด้เข้าเรยีน
ปกติในห้องเรียน สัดส่วนดังกล่าวจะลดต�่าลงในครัวเรือนอยู่ใน
แถบพืน้ทีช่นบทและมรีายได้ต�า่ รวมทัง้ครวัเรอืนทีอ่ยูพ่ืน้ทีภ่าคใต้ ทัง้นี้ 
มากกว่าคร่ึงหนึง่ของครวัเรอืนระบวุ่า เดก็ประสบอปุสรรคในการเรยีน
ในช่วงเวลาดังกล่าวเนื่องจากการขาดผู้ใหญ่คอยควบคุมให้มีสมาธิ
ในการเรียนและการขาดอุปกรณ์ส�าหรับการเรียนแบบทางไกล

ผลการประเมินสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นจ�านวน 183,974 คนผ่าน
แอปพลิเคชัน่ออนไลน์โดยกรมสุขภาพจิตในช่วง 18 เดอืนแรกของการ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พบว่า ร้อยละ 28 
ของเด็กและวัยรุ่นมีความเครียดระดับสูง ร้อยละ 32 มีความเสี่ยง
ที่จะเป็นโรคซึมเศร้า และร้อยละ 22 มีความเสี่ยงท่ีจะฆ่าตัวตาย 
การใช้มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 อย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานส่งผลให้เกิดความยากล�าบาก
ทางการเงินประกอบกับภาวะเครียด ท�าให้การขอรับค�าปรึกษา
ผ่านทางโทรศัพท์จากมูลนิธิสายเด็กซึ่งให้บริการให้ความช่วยเหลือ
โดยตรงแก่เด็กและวัยรุ่น มีปริมาณเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 265 

แม้จะมคีวามท้าทายในด้านต่าง ๆ  การส�ารวจสถานการณ์เดก็และสตรี
ในประเทศไทย (Multiple Indicator Cluster Survey - MICS) 
ในจังหวัดท่ียากจนทีส่ดุ 17 จงัหวดั ซึง่ด�าเนนิการส�ารวจก่อนการแพร่
ระบาดของโรคตดิเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 และได้มกีารเผยแพร่รายงาน
การส�ารวจเมื่อเดือนมีนาคม 2564 แสดงให้เห็นถึงความคืบหน้า
อย่างมีนัยส�าคัญในเร่ืองความอยู่ดีมีสุขของเด็ก ผลส�ารวจพบว่า
อัตราการคลอดในวัยรุ่นลดลง เด็กอายุระหว่าง1-15 ปีที่ถูกลงโทษ
ด้วยความรุนแรงมีจ�านวนลดลง อัตราการบริโภคเกลือเสริมไอโอดีน
เพิ่มขึ้น (จากร้อยละ 85 เป็นร้อยละ 90) และเด็กที่อาศัยอยู่กับพ่อแม่
มีสัดส่วนมากกว่าเด็กในภูมิภาคอื่นของประเทศไทย

อย่างไรก็ตาม เมื่อเปรียบเทียบข้อมูลการส�ารวจสถานการณ์เด็กและ
สตรีในประเทศไทยในระดับจังหวัด ผลการส�ารวจชี้ให้เห็นถึง
ความเหล่ือมล�้าอย่างชัดเจน โดยเฉพาะอย่างย่ิงในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ซ่ึงยังประสบกบัความท้าทายในพฒันาการของเดก็อกีหลายด้าน 
ทีส่�าคัญ อกีทัง้สถานการณ์น่าจะยิง่เลวร้ายลง อนัเนือ่งมาจากการแพร่
ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 โดยสดัส่วนของเดก็ทีม่ภีาวะ
เตีย้แคระแกรน็ในจงัหวดัปัตตาน ียะลา และนราธวิาสอยู่ทีร้่อยละ 23 
ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยทั่วประเทศที่ร้อยละ 13 เกือบสองเท่า และสัดส่วน

ของเด็กอายตุ�า่กว่า 5 ปีท่ีมีภาวะเต้ียแคระแกรน็ในสามจงัหวดัดงักล่าว 
อยู่ที่ประมาณร้อยละ 16 ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยทั่วประเทศที่อยู่ประมาณ
ร้อยละ 8 นอกจากนั้น สัดส่วนของเด็กอายุ 7-8 ปี ที่มีทักษะการอ่าน
ขั้นพื้นฐาน ในจังหวัดนราธิวาส สงขลา ปัตตานี และยะลา ยังมีเพียง
ร้อยละ 18-36 โดยค่าเฉลี่ยทั่วประเทศคือร้อยละ 52 และสัดส่วน
ของเด็กท่ีไม่ได้เรียนต่อในระดับมธัยมศึกษาตอนต้นในจงัหวดันราธวิาส 
สงขลา ปัตตานี และสตูล ยังสูงถึงร้อยละ 5-8 โดยค่าเฉลี่ยทั่วประเทศ
คือร้อยละ 3 ช่องว่างดังกล่าวยิ่งถ่างกว้างขึ้นส�าหรับเด็กที่ไม่ได้เรียน
ต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมีสัดส่วนถึงร้อยละ 19-36 
เมื่อเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยทั่วประเทศที่ร้อยละ 18

แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างประชากรแสดงให้เห็นว่า
ประเทศไทยจะกลายเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ภายในปี 2566 
โดยจะมีประชากรสูงอายุคิดเป็นร้อยละ 20.1 ของประชากรทั้งหมด 
ในขณะเดียวกัน ด้วยอัตราการเกิดที่ลดลง จ�านวนประชากรที่เป็น
ก�าลังแรงงานจะลดลงเหลือเพียงร้อยละ 11 ของประชากรในปี 2583 
ดงันัน้ การพฒันาทุนมนษุย์จงึเป็นรากฐานของร่างแผนพฒันาเศรษฐกจิ
และสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13 ซึ่งให้ความส�าคัญกับการจัดสรร 
งบประมาณเพ่ือเดก็และคณุภาพของบรกิารส�าหรบัเดก็และครอบครวั 
นอกจากนั้น การเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างประชากรยังเน้นให้เห็น
ความจ�าเป็นท่ีต้องมีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือการปฏิรูปการศึกษา
ให้มีคุณภาพและมีความครอบคลุมเพื่อให้แน่ใจว่าเยาวชนจะได้รับ
การพัฒนาทักษะที่จ�าเป็นและสอดคล้องต่อความต้องการเพื่อเข้าสู่
ตลาดแรงงาน

การประท้วงทีม่นัีกเรยีนและเยาวชนเป็นแกนน�ายงัคงเกดิขึน้ในปี 2564 
โดยส่วนหนึง่ของแรงขับเคลือ่นคอืผลกระทบด้านเศรษฐกจิและสขุภาพ
จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เนื่องจาก
มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดได้ส่งผลกระทบต่อเยาวชนที่อยู่ใน
ภาคเศรษฐกจินอกระบบทีไ่ม่เป็นทางการ โดยท�าให้พวกเขามงีานและ
รายได้ลดลง จนถึงถูกเลิกจ้าง และโดยที่พวกเขาอายุต�่ากว่า 18 ปี 
ท�าให้พวกเขาเป็นกลุม่สดุท้ายท่ีได้เข้าถึงวคัซนี ส่งผลให้โอกาสทีจ่ะได้
กลับมาท�างานยิ่งลดลง ทั้งนี้ ประเทศไทยมีเยาวชนอายุระหว่าง 
15-24 ปี กว่า 1.4 ล้านคนที่ไม่ได้อยู่ในระบบการศึกษา ว่างงาน หรือ
ไม่ได้รับการฝึกอบรม (NEET)

เมือ่เดอืนกมุภาพันธ์ กองทพัเมยีนมาได้ยดึอ�านาจจากรฐับาลพลเรอืน 
ซึ่งน�าไปสู่การเคลื่อนไหวประท้วงในเมียนมาในวงกว้าง ท�าให้รัฐบาล
ไทยต้องเตรียมความพร้อมส�าหรับความเป็นไปได้ท่ีจะมีผู้อพยพ
ข้ามแดนเข้ามาในไทยเป็นจ�านวนมาก โดยยูนิเซฟได้ยกระดับ
การเตรียมความพร้อมเช่นกันส�าหรับสถานการณ์ด้านมนุษยธรรม
ที่อาจเกิดข้ึน ทั้งนี้ ยังมีเด็กไร้รัฐไร้สัญชาติมากกว่า 200,000 คน 
ในประเทศไทยยงัเข้าไม่ถงึสทิธิขัน้พืน้ฐานในเรือ่งสญัชาตแิละไร้สถานะ
ทางกฎหมาย
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ผลลัพธ์ที่ส�าคัญและ 
ปัจจัยความส�าเร็จ 

ส�าหรบัประเทศท่ีมรีายได้ปานกลางระดบัสงูอย่างประเทศไทย ยทุธศาสตร์
ของยูนิเซฟยังคงให้ความส�าคัญกับการพัฒนาขีดความสามารถ
ของหน่วยงานของรัฐในการบริการและขยายการบริการสังคมที่มี

คุณภาพส�าหรับเด็ก เพื่อส่งเสริมสิทธิของเด็กทุกคนและแก้ไขปัญหา
ความไม่เสมอภาคที่ยังคงมีอยู่ แนวทางดังกล่าวมีความส�าคัญยิ่งขึ้น
ในปี 2564 ท่ามกลางการแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019

ความต่อเนือ่งของสภาพแวดล้อมทีเ่อือ้ต่อพัฒนาการในเชิงบวก
ด้วยความพยายามในการรณรงค์ การหารือแลกเปลี่ยนเชิงนโยบาย 
การท�างานกับวัยรุ่นและเปิดพื้นที่ให้วันรุ่นเข้ามามีส่วนร่วม และ
การสนับสนุนทางวิชาการตลอดปี 2564 ยูนิเซฟได้มีส่วนในการ
เสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อส�าหรับเด็กในหลากหลายด้าน

ประเดน็ส�าคญัเกีย่วกบัเดก็ได้ถูกสะท้อนอยูใ่นร่างแผนพฒันาเศรษฐกจิ
และสงัคมแห่งชาตฉิบบัที ่13 และสภาพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคม
แห่งชาติได้ริเริ่มการจัดท�าดัชนีความยากจนหลายมิติของเด็ก 
ในประเทศไทย นอกจากนั้น โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็ก
แรกเกิดยังได้รับการขยายขอบเขตให้ครอบคลุมมากกว่าคร่ึงหนึ่ง
ของเด็กอายุต�่ากว่า 6 ปี (2.3 ล้านคน) และแผนพัฒนาเด็กปฐมวัย 
พ.ศ. 2564-2570 ได้ผ่านความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี

หลักสูตรการศึกษาที่เน้นการพัฒนาทักษะและสมรรถนะได้รับ
การปรับปรุงและเริ่มใช้เมื่อเดือนตุลาคมโดยได้รับการสนับสนุน
จากองค์การเพ่ือความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (OECD) 
และยูนิเซฟ โดยผ่านกระบวนการหารืออย่างใกล้ชิด ร่างหลักสูตร
ผู้ดูแลเด็กเล็ก (อายุ 0-3 ปี) ได้รับการพัฒนาและเริ่มทดลองใช้งาน
ภายใต้ความร่วมมือกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) และ
กองทุนเพือ่ความเสมอภาคทางการศกึษาได้เริม่ทบทวนความเสมอภาค 
ของแนวทางการจัดสรรและกระจายงบประมาณด้านการศึกษา 
ซึ่งเป็นหมุดหมายส�าคัญของการแก้ไขปัญหาช่องว่างในการจัดสรร
งบประมาณของภาครัฐ
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กรมกิจการเด็กและเยาวชนเปล่ียนมาให้ความส�าคัญกับแนวทาง
ที่เน้นการป้องกันด้วยการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ครอบครัว 
หลงัจากทีย่นูเิซฟได้ประสานงานให้มกีารประเมนิและก�าหนดวสิยัทศัน์
เกี่ยวกับการคุ้มครองเด็ก ซึ่งจะถูกน�าไปใช้ในการพัฒนายุทธศาสตร์
การคุ้มครองเด็กแห่งชาติ พ.ศ. 2566-2570 ต่อไป นอกจากนั้น 
กรมกจิการเดก็และเยาวชนยงัได้พฒันาแนวปฏบิตัใินการคุม้ครองเดก็
ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
เพือ่ป้องกนัไม่ให้เดก็ถกูแยกจากครอบครวั รวมท้งได้จดัท�าแนวปฏบิตัิ
และเคร่ืองมือส�าหรับการคุ้มครองเด็กในสถานการณ์ฉุกเฉินส�าหรับ
เจ้าหน้าที่ด่านหน้าใน 77 จังหวัด

การสนับสนุนการปฏิรูปกฎหมายของยูนิเซฟได้น�าไปสู่การจัดท�า
ข้อเสนอเพื่อเพิ่มเกณฑ์อายุขั้นต�่าของความรับผิดทางอาญาจาก 
10 เป็น 12 ปี โดยประเด็นดังกล่าวจะเป็นส่วนหนึ่งของร่างกฎหมาย
เพื่อแก้ไขพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กซ่ึงอยู่ระหว่างการทบทวน 
นอกจากนั้น ยูนิเซฟได้สนับสนุนคณะอนุกรรมการปฏิรูปกฎหมาย

ในการจัดท�าร่างกฎหมายเพื่อคุ้มครองและตอบสนองต่อปัญหา
การคุม้ครองเด็กในโลกออนไลน์ ซึง่รวมถงึการละเมดิและแสวงประโยชน์
ทางเพศจากเด็ก รวมทั้งสนับสนุนกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมัน่คงของมนษุย์ในการพฒันายทุธศาสตร์ใหม่ เพือ่จดัสวสัดกิาร
ทางสังคมแก่แม่วัยรุ่นอย่างรอบด้าน (จะมีการพิจารณาอนุมัติ
ในปี 2565) หลังจากที่ได้มีการประเมินความคืบหน้าของการปฏิบัติ
ตามพระราชบญัญตักิารป้องกนัและแก้ไขปัญหาการตัง้ครรภ์ในวยัรุน่ 
พ.ศ. 2559

ภายใต้กรอบคณะท�างานด้านการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ
ขององค์การสหประชาชาตใินประเทศไทย ยนูเิซฟมบีทบาทน�าในการ
ให้การสนับสนุนแก่กระทรวงสาธารณสุขซึ่งท�าหน้าที่ก�ากับดูแล
การโฆษณาอาหารและเครือ่งดืม่ทีไ่ม่เป็นประโยชน์ต่อสขุภาพของเดก็ 
โดยคาดว่าจะมกีารออกกฎหมายเกีย่วกบัเร่ืองดงักล่าวภายในปี 2565 
โดยจะเป็นกฎหมายเกี่ยวกับเร่ืองก�ากับดูแลการโฆษณาอาหารและ
เครื่องดื่มที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพของเด็กฉบับแรกในภูมิภาค

การปรับตัวเข้าสู่วิถีชีวิตใหม่
ในระหว่างที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้องปิดด�าเนินการช่ัวคราว เด็ก 
650,000 คนยังคงได้รับประโยชน์จากโครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนที่ส่งถึงบ้าน หลังจากท่ียูนิเซฟได้ผลักดันเรื่องดังกล่าว
จนประสบความส�าเร็จเมื่อปี 2563 สืบเนื่องจากผลของการประเมิน
มาตรฐานอาหารและโภชนาการในสถานศึกษาของโครงการ
อาหารกลางวันในโรงเรียนเมื่อปี 2563 ยูนิเซฟได้ร่วมกับส�านัก
งบประมาณของรัฐสภาและคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง
พระราชบญัญตังิบประมาณรายจ่ายประจ�าปีในการเสนอแนะให้มกีาร
เพิม่การจดัสรรงบประมาณส�าหรับโครงการอาหารกลางวนัในโรงเรยีน 
นอกจากนี ้การเสรมิสร้างความเป็นหุน้ส่วนและการรณรงค์เชงินโยบาย
มีบทบาทส�าคัญในการผลักดันให้คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่
กระทรวงศกึษาธกิารเสนอให้มกีารจดัสรรงบประมาณเพิม่เตมิส�าหรบั
โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนอีกร้อยละ 5 ในปี 2564

เพือ่บรรเทาผลกระทบของการปิดด�าเนนิการชัว่คราวของศนูย์พฒันา
เด็กเล็ก ยูนิเซฟได้สนับสนุนพ่อแม่และผู้ดูแลเด็กจ�านวน 43,716 คน 
ผ่านโครงการ 9 ย่างเพื่อสร้างลูก (Early Moment Matters on 
Mobile) และสนับสนุนเด็กอายุต�่ากว่า 5 ปี จ�านวน 10,655 คน 
จากครอบครัวยากจน ชุมชนแออัด และครอบครัวแรงงานโยกย้าย
ถิ่นฐาน ให้ได้เข้าถึงสื่อการเรียนรู้จากกล่องมหัศจรรย์ (Magic Box) 
นอกจากนั้น เด็กโยกย้ายถ่ินฐานและเด็กในกลุ่มชาติพันธุ์เกือบ 
10,000 คน ยงัได้รับประโยชน์จากการสนบัสนนุการเรียนรูจ้ากยนูเิซฟ
ในระหว่างทีม่กีารปิดโรงเรยีน และเดก็เกอืบ 75,000 คน ได้มปีฏสิมัพนัธ์
กนัอย่างสร้างสรรค์โดยผ่านกจิกรรมการอ่านขัน้พืน้ฐานแบบออนไลน์ 
ยนูเิซฟและกองทุนเพือ่ความเสมอภาคทางการศกึษาได้ให้ความส�าคญั
กับการกลับมาเปิดเรียน โดยได้ด�าเนินโครงการน�าร่องเพื่อท�าความ
เข้าใจและบรรเทาผลกระทบของโอกาสการเรียนรู้ที่สูญเสียไป 
ผ่านการเรียนชดเชยแบบเร่งรัดในจังหวัดต่าง ๆ ที่ได้รับผลกระทบ 

ทัง้นี ้การรณรงค์เรือ่งความปลอดภยัในโรงเรยีนและการให้ความส�าคัญ
กบัการฉีดวคัซีนป้องกนัโรคโควดิ-19ให้แก่บุคลากรครูเป็นปัจจยัส�าคญั
ที่ท�าให้ร้อยละ 95 ของโรงเรียนทั่วประเทศกลับมาเปิดการเรียน
การสอนได้ 

ในส่วนของการตอบสนองต่อผลกระทบของการแพร่ระบาดของ
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ยูนิเซฟได้ด�าเนินการอย่างเร่งด่วน 
โดยการกระจายเคร่ืองผลิตออกซเิจนจ�านวน 550 เคร่ืองให้แก่กระทรวง
สาธารณสขุ และอปุกรณ์ป้องกนัการตดิเชือ้ให้แก่กลุม่เปราะบางจ�านวน 
305,767 คน ในชุมชนต่าง ๆ ที่ได้รับผลกระทบ (เด็ก 164,016 คน 
และผู้ใหญ่ 141,751 คน ซึ่งรวมถึงแรงงานโยกย้ายถิ่นฐาน 4,608 คน 
และเด็กพิการ 533 คน) 

ยูนิเซฟได้สนับสนุนการปฐมพยาบาลทางจิตใจ (Psychosocial 
First Aid) ให้แก่เด็ก 3,927 คน และช่วยริเริ่มการใช้ระบบการจัดการ
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รายกรณีส�าหรับการคุ้มครองและให้บริการสุขภาพแก่เด็กในกลุ่ม
เปราะบาง 1,690 คน จากการที่ยูนิเซฟผลักดันและให้การสนับสนุน
ทางวิชาการแก่กรมกิจการเด็กและเยาวชนในการพัฒนาแนวปฏิบัติ
ในการคุ้มครองเดก็เพือ่ป้องกนัไม่ให้เดก็ถกูแยกจากครอบครวั รวมทัง้
แนวปฏิบติัและเครือ่งมอืส�าหรบัการคุม้ครองเดก็ในสถานการณ์ฉุกเฉนิ
ส�าหรบัเจ้าหน้าทีด่่านหน้า ส่งผลให้เดก็ทีไ่ม่มผีูป้กครองดแูลเนือ่งจาก
สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้รับ
การสนบัสนนุเงนิอดุหนนุเพือ่ให้ได้รบัการช่วยเหลอืชัว่คราวและได้อยู่
ในการดูแลของญาติและครอบครัวอุปถัมภ์ รวมทั้งได้รับชุดทดสอบ
การติดเชื้อด้วยตัวเอง นอกจากนั้น ยูนิเซฟยังได้ท�างานร่วมกับ

กรมพนิจิและคุม้ครองเดก็และเยาวชน กระทรวงยตุธิรรม ในการพฒันา
แนวปฏิบัติการให้ความดูแลและการคุ้มครองเด็กในสถานพินิจและ
คุ้มครองเด็กและเยาวชนในบริบทของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 โดยเน้นการมีแผนส�ารองและระเบียบปฏิบัติ
เพื่อเตรียมการรับมือกับกรณีการติดเชื้อใหม่และการประสานงานกับ
หน่วยงานให้บรกิารสุขภาพ รวมทัง้พัฒนาส่ือเพ่ือสร้างความตระหนกัรู ้
เกี่ยวกับความเสี่ยงและการมีส่วนร่วมของชุมชนในสถานการณ์
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้แก่เด็กและผู้ดูแล
ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

ไม่ทิง้ใครไว้ข้างหลัง
โดยการสนับสนุนของยูนิเซฟ หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องได้ร่างแผน
ระยะเวลาสามปีเพื่อน�าไปสู่การยกเลิกข้อสงวนของไทยต่อข้อ 22 
ของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (สถานะของเด็กล้ีภัย) โดยได้มีการ
ประเมินเพ่ือปรับปรุงการคุ้มครองเด็กโยกย้ายถิ่นฐาน ซึ่งครอบคลุม
มิติต่าง ๆ ที่เป็นประเด็นข้ามแดน และการพัฒนาแนวปฏิบัติในการ
คุ้มครองเด็กโยกย้ายถิ่นฐานของกรมกิจการเด็กและเยาวชน

รายงานการศึกษาจ�านวนหลายฉบับ (เผยแพร่ในไตรมาสแรก 
ของปี 2564) ส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจเพ่ิมขึ้นเกี่ยวกับข้อจ�ากัด
ของเดก็พกิารในการเข้าถงึสทิธปิระโยชน์และบรกิารสงัคม โดยเฉพาะ
การทบทวนหลักเกณฑ์

ผูม้สีทิธไิด้รับเงินเบีย้ความพกิาร ทีช่ีเ้หน็ข้อจ�ากดัของการใช้หลกัเกณฑ์
ทางการแพทย์ในการนิยามความพิการ การศึกษาดังกล่าวได้ประเมิน
ความเป็นไปได้ที่จะมีการแบ่งระดับของสิทธิประโยชน์ส�าหรับผู้พิการ 
และการเชื่อมโยงบริการสังคมต่าง ๆ ส�าหรับเด็กพิการ

นอกจากน้ัน ด้วยการสนับสนุนของยูนิเซฟ กรมส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการและกรมกิจการเด็กและเยาวชนได้จัดท�าและ
ด�าเนนิงานตามแผนยทุธศาสตร์การส่ือสารและการปรบัปรงุการให้เงนิ
เบี้ยความพิการ ซึ่งรวมถึงการพัฒนาระบบแชทบอท (chatbot) 
เพื่อรองรับปริมาณการร้องเรียนผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ที่มี
เป็นจ�านวนมาก และการผลิตส่ือประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้าง
ความเข้าใจเกี่ยวกับบริการทางสังคมส�าหรับผู้พิการและลดภาระงาน
ของเจ้าหน้าที ่โดยในปี 2565 สือ่การประชาสมัพนัธ์เหล่านีจ้ะสามารถ
ให้บริการผู้พิการ 2 ล้านคน ซึ่งรวมถึงเด็กพิการและครอบครัว

ด้วยการผลักดันร่วมกับส�านักงานราชบัณฑิตยสภา คณะรัฐมนตรี
ได้เห็นชอบการบรรจุการจัดการศึกษาแบบทวิ-พหุภาษาโดยใช้
ภาษาแม่เป็นฐาน (Mother Tongue-Based Multilingual Education 
หรือ MTB-MLE) ไว้ในแผนปฏิบัติการด้านนโยบายภาษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2564-2565
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ขยายขอบเขตการปรับใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
กระทรวงสาธารณสุขได้น�าระบบ Primero ซึ่งเป็นระบบข้อมูล
การจดัการรายกรณ ีเข้ามาใช้ในระบบ Child-Shield ในจงัหวัดอดุรธานี 
เพื่อเฝ้าระวังและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคาดการณ์ในการคัดกรองและ
ตดิตามเดก็และครอบครวัทีต่กอยูใ่นความเสีย่งต่อการใช้ความรุนแรง 
การแสวงประโยชน์ การละเมิด และการถูกทอดทิ้ง เพื่อประโยชน์
ในการด�าเนนิการเชงิป้องกนั รวมทัง้ได้ด�าเนนิโครงการการเล้ียงดเูดก็
เพือ่ให้มสีขุภาพดตีลอดชวีติ (Parenting for Lifelong Health (PLH)) 
ซึ่งเป็นการอบรมพ่อแม่บนพื้นฐานของผลการศึกษาทางวิชาการ 
เพ่ือลดความเสี่ยงของการใช้ความรุนแรงต่อเด็กและปรับปรุงความ
เป็นอยู่ของเด็ก ทั้งนี้ ยูนิเซฟและกระทรวงสาธารณสุขจะประเมินผล
การทดลองใช้ระบบ Primero เพือ่ประเมนิความเป็นไปได้และประโยชน์
ที่จะได้รับในการน�าไปใช้ในในระดับประเทศต่อไป 

ด้วยการผลักดันของยูนิเซฟ รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณจ�านวน 
13 ล้านบาท เพือ่สนับสนนุการพฒันาระบบการจดัการข้อมูลโครงการ
เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เพื่อปรับปรุงการตรวจสอบ 

กระบวนการท�างาน และการบูรณาการกระบวนการภายในองค์กร
ในเรื่องการอนุมัติและจ่ายเงินอุดหนุน โดยยูนิเซฟได้สนับสนุน
การพฒันาระบบดงักล่าว ซึง่ปัจจบุนัได้มกีารส่งมอบแล้วและอยูร่ะหว่าง
การฝึกอบรมการใช้งานให้แก่เจ้าหน้าทีข่องกรมกจิการเด็กและเยาวชน 
คาดว่าจะเสร็จสิ้นในปี 2565 

ด้วยความร่วมมือกับองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม
แห่งสหประชาชาต-ิยเูนสโกและสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ 
(ITU) ยูนิเซฟได้ด�าเนินการวิเคราะห์ช่องว่างของโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านดจิทัิลในระบบการศกึษา ซึง่รวมถงึการส�ารวจการเข้าถงึอนิเทอร์เนต็
ของโรงเรียนต่าง ๆ เพื่อน�าเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลระหว่างประเทศ
ของโครงการ Project Connect ของยูนิเซฟ นอกจากนั้น กระทรวง
ศึกษาธิการยังได้ร่วมกับยูนิเซฟ ในการริเริ่มการประเมินเปรียบเทียบ
แพลตฟอร์มการเรียนรู้ต่าง ๆ รวมท้ังการรวบรวมและเก็บรักษาสื่อ
และเนื้อหาการเรียนรู้แบบดิจิทัลเพื่อความสะดวกส�าหรับผู้ใช้งาน

การใช้ข้อมูลหลักฐานเชิงประจักษ์เพือ่การปฏิบัติ
ข้อมูลที่ได้รับจากการศึกษาที่ยูนิเซฟให้การสนับสนุนทางวิชาการ
ส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจมากข้ึนเกีย่วกบัสถานการณ์เดก็ โดยเฉพาะ
กลุ่มเปราะบาง

ในปี 2564 รายงานการส�ารวจสถานการณ์เดก็และสตรใีนประเทศไทย
ได้สร้างความตื่นตัวในระดับประเทศและได้ถูกน�ามาใช้ประกอบ
การหารือเชิงนโยบายหลายครั้ง ได้แก่ การรณรงค์ร่วมกันเพื่อหยุด
การตีตราทางสงัคมและการเลอืกปฏบัิติต่อผูติ้ดเชือ้เอชไอวี การประเมนิ
ประเทศร่วมของหน่วยงานสหประชาชาติในไทย (UN Common 
Country Assessment) การก�าหนดวสิยัทศัน์เก่ียวกบัการคุม้ครองเดก็ 
และการวิเคราะห์ข้อมลูสถานการณ์เดก็และสตรใีนเชงิลึกเพือ่ประโยชน์
ในด้านการศึกษา (MICS EAGLE)

ยูนิเซฟได้สนับสนุนการจัดท�ารายงานการวิเคราะห์สถานการณ์
การศึกษาของไทย เพ่ือช่วยอธิบายผลกระทบของการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 ทีม่ต่ีอประสทิธภิาพและประสิทธผิล
ของระบบการศึกษาของไทย อีกท้ังได้จัดการประชุมเชิงวิชาการ
เพื่อเรียนรู้ประสบการณ์จากทั่วโลก และการประชุมระหว่างประเทศ
โดยผ่านระบบทางไกลเก่ียวกับบทบาทของครู โดยมีผู้เข้าร่วม
ภายในประเทศ 40,000 คน และจากต่างประเทศ 1,500 คน

ระบบการคุ้มครองทางสังคมได้รับประโยชน์จากรายงานการศึกษา
และการวิเคราะห์ที่ยูนิเซฟได้จัดท�าอย่างต่อเนื่อง เช่น การส�ารวจ
สถานการณ์ของกลุ่มเปราะบางและการวิเคราะห์ประเด็นต่าง ๆ 
เกี่ยวกับเด็ก การสูงวัยอย่างมีคุณภาพ แรงงานโยกย้ายถิ่นฐาน  
ผู้สูงอายุ และเพศสภาพ โดยมีการทบทวนความเพียงพอของ
จ�านวนเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด รวมทั้ง ยังศึกษา

ความเป็นไปได้ในการขยายขอบเขตโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการ
เลี้ยงดูเด็กแรกเกิดให้ครอบคลุมหญิงตั้งครรภ์ และการประเมินผล
ยุทธศาสตร์และแนวปฏิบัติ

ด้วยความเป็นหุ้นส่วนร่วมกับกรมอนามัย ยูนิเซฟให้การสนับสนุน
การศึกษาความเป็นไปได้ในการให้บริการให้ค�าปรึกษาแบบออนไลน์
เกีย่วกบัการให้นมแม่ โดยจะน�าผลทีไ่ด้ไปใช้ประกอบการจดัท�าต้นแบบ
การให้บริการออนไลน์ท่ีเหมาะสมในปี 2565 นอกจากนั้น ยูนิเซฟ
ยงัได้สนบัสนนุการศกึษาเพือ่ท�าความเข้าใจมมุมองและความต้องการ
ของเด็กที่อยู่ในกระบวนการบ�าบัดและฟื้นฟู และการพัฒนาชุมชน
ต้นแบบเพื่อสนับสนุนการกลับคืนสู่สังคมของเด็ก ซ่ึงช่วยให้เกิดการ
ปรบัปรงุบรกิารและการสร้างการมส่ีวนร่วมของชมุชนในเรือ่งดังกล่าว

รายงาน “การยุติภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติของเด็กในประเทศไทย: 
การพฒันาแนวปฏบัิตใินการเร่งกระบวนการทบทวนสทิธิในสญัชาต”ิ 
จะถกูน�าไปใช้เป็นข้อมลูเพือ่รณรงค์ผลกัดนัให้ส�านกังานคณะกรรมการ
สขุภาพแห่งชาตมิกีารจดัท�านโยบายการให้บรกิารสขุภาพทีม่ปีระสทิธผิล
ส�าหรับเด็กไร้รัฐไร้สัญชาติ นอกจากนั้น มีการจัดท�ารายงานเกี่ยวกับ
การเข้าถึงบริการต่าง ๆ ของเด็กโยกย้ายถิ่นฐานสัญชาติกัมพูชา 
ซึ่งจะถูกน�าไปใช้ประกอบการหารือเบื้องต้นระหว่างรัฐบาลไทย
กับกัมพูชาในปี 2565 เก่ียวกับความร่วมมือในการคุ้มครองเด็ก
โยกย้ายถิ่นฐาน

ด้วยการด�าเนินงานเชิงรุกในการหารือเชิงนโยบายเพื่อประเมินผล
โครงการต่าง ๆ  เช่น โครงการมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต และ
โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ยูนิเซฟจึงได้รับการแต่งต้ังโดย
นายกรัฐมนตรีให้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผล
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การใช้จ่ายเงนิกูต้ามพระราชก�าหนดให้อ�านาจกระทรวงการคลงักูเ้งนิ
เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 วงเงินหนึ่งล้านล้านบาท 

ด้วยความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐจากหลากหลายองค์กร ได้แก่ 
กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศกึษาธกิาร กระทรวงการพฒันาสงัคม
และความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงยุติธรรม รวมทั้งองค์กร
ภาคประชาสังคม ยูนิเซฟได้ริเริ่มศึกษาแนวทางการปรับปรุง
การให้บริการสนับสนุนทางด้านสุขภาพจิตและด้านจิตสังคมแก่เด็ก
และวัยรุ่นให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด โดยจะได้จัดท�าข้อเสนอแนะว่า
ต้องมกีารด�าเนนิการใดเพ่ิมเตมิบ้างในส่วนภาคส่วนต่าง ๆ  ทีเ่กีย่วข้อง
เเช่น สวสัดกิารสงัคม บรกิารสขุภาพ การศกึษา เพือ่ให้เกดิหลกัประกนั
การเข้าถึงบริการดังกล่าวส�าหรับเด็กและวัยรุ่น พร้อมทั้งหารูปแบบ
การจดับรกิารเพือ่น�าไปสูก่ารปฏบิตัใินระดบัประเทศ ทัง้นี ้สขุภาพจติ

เป็นหนึง่ในประเดน็ส�าคญัของเอกสารแผนงานระดบัประเทศ (Country 
Programme Document) ฉบับใหม่ของยูนิเซฟ ประเทศไทย 

ยนูเิซฟในฐานะหน่วยงานของสหประชาชาตซิึง่มภีารกจิในการคุม้ครอง
สิทธิของเด็กทุกคน ซ่ึงรวมถึงสิทธิในการเติบโตในสภาพแวดล้อม
ทีป่ลอดภยั ได้รเิริม่การศกึษาเกีย่วกับผลกระทบของการเปลีย่นแปลง
สภาพภูมิอากาศและความเส่ือมโทรมของสภาพแวดล้อมที่มีต่อเด็ก
ในประเทศไทย เพ่ือสนับสนุนการด�าเนินการด้านส่ิงแวดล้อมและ
การเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศในระดบัประเทศ โดยให้ความส�าคญั
กบัความเปราะบาง ความต้องการ และมมุมองของเดก็ในประเทศไทย 
โดยผลการศึกษาดังกล่าวจะเป็นพื้นฐานในการผลักดันและ
ด�าเนินโครงการที่มีเป้าหมายเกี่ยวกับการบรรเทาผลกระทบ
ของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีต่อเด็ก

การต่อยอดและขยายผล
ยูนิเซฟได้ให้การสนับสนุนทางวิชาการแก่เจ้าหน้าที่ในระดับท้องถ่ิน
จ�านวน 36 คนในการจดัท�าค�าของบประมาณส�าหรบัการจดัการบรกิาร
พัฒนาเด็กปฐมวัย โดยประมาณร้อยละ 70 ของค�าของบประมาณ
ดังกล่าวจะเป็นส่วนหนึ่งของแผนงบประมาณในระดับท้องถิ่น
ในปีงบประมาณหน้า ทัง้นี ้เพือ่ให้เกดิความยัง่ยนื ความรูสึ้กเป็นเจ้าของ 
และเพื่อขยายผลโครงการดังกล่าว สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
จะน�าหลักสูตรการจัดท�าค�าของบประมาณและการวางแผนและ
จัดท�างบประมาณที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ดังกล่าวไปใช้ในการฝึกอบรมต่อไป

ความครอบคลุมของระบบคุ้มครองเด็กในระดับท้องถิ่นได้เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 142 (จาก 850 เป็น 2,059 ต�าบล) โดยมีการก�าหนดบทบาท
ในการคุ้มครองเด็กที่ชัดเจนยิ่งขึ้นส�าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ภายใต้กระทรวงมหาดไทย

เด็กนักเรียนมากกว่า 75,000 คนทั่วประเทศ (ร้อยละ 51 เป็นเด็ก 
ผู ้หญิง) ได้เข้าร่วมโครงการ “เด็กทุกคนอ่านได้” โดยผ่าน 
มุมอ่านหนังสือในห้องเรียนระดับอนุบาล ห้องสมุดเคลื่อนที่ในพ้ืนที่
ห่างไกล และการรณรงค์แบบออนไลน์เพือ่ส่งเสรมินสัิยรกัการอ่านในปี 
2564 จากการวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์เด็กและสตรีในเชิงลึก
เพื่อประโยชน์ในด้านการศึกษา (MICS-EAGLE) และการประเมินผล
โครงการส่งเสริมการอ่าน ยนูเิซฟได้ผลกัดนัและท�างานร่วมกบัองค์กร
พันธมิตรเพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านและการค�านวณขั้นพื้นฐาน 
โดยเฉพาะส�าหรบัเดก็ด้อยโอกาส ทัง้นี ้ห้องสมดุเคลือ่นทีจ่�านวน 10 คนั 
ได้รับการปรับปรุงเทคโนโลยีและระบบดิจิทัล โดยมีการเชื่อมต่อและ
ติดตั้งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และแท็บเล็ตที่มีเนื้อหาที่เป็นประโยชน์
ส�าหรับเด็กเพื่อเสริมสร้างทักษะด้านดิจิทัลให้แก่เด็กในชนบท

วัยรุ่น ผู้ปกครอง และผู้ดูแลจ�านวน 18,730,447 คน ได้รับข้อมูลและ
ค�าแนะน�าเกีย่วกบัสขุภาพจติภายใต้โครงการ “โอกาสพกัใจมไีด้ทกุวนั” 
โดยการถ่ายทอดสดผ่านเฟซบุ๊กและอินโฟกราฟิก ผู้ใช้งานจ�านวน 
1,304,423 คน ได้เข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับ สุขภาพทางเพศ อนามัย

การเจริญพันธุ์ และสุขภาพจิตผ่านโครงการ LoveCareStation และ
เยาวชน 10,232 คน ได้เข้าถงึบรกิารให้ค�าปรกึษาออนไลน์ในประเดน็
เหล่านี้ นอกจากนั้น เยาวชนในกลุ่มเปราะบางจ�านวน 1,541 คน 
ยังได้รับการพฒันาทักษะในการเรยีนรูต้ลอดชีวติ ความสามารถในการ
มีงานท�า การตัดสินใจเกี่ยวกับสุขภาพของตัวเอง และการมีส่วนร่วม
อย่างสร้างสรรค์ในชุมชน เยาวชนจ�านวน 163,074 คน ได้มีส่วนร่วม
ในการสนับสนุนการรณรงค์เชิงนโยบายของยูนิเซฟโดยผ่านช่องทาง
ดจิทิลั และเยาวชนจ�านวน 75,516 คน ได้เข้าถึงโอกาสทัง้แบบออนไลน์
และออฟไลน์เพือ่เสรมิสร้างความตระหนกัรูเ้กีย่วกบัสทิธิในการมีส่วนร่วม 
หลักการเป็นพลเมืองดิจิทัล และการพัฒนาทักษะในการมีส่วนร่วม
ในการตัดสินใจที่ส่งผลกระทบต่อพวกเขาโดยตรง 
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ประสิทธิผลของโครงการ
ด้วยงบประมาณประจ�าปีรวม 339 ล้านบาท ยูนิเซฟ ประเทศไทย 
ได้ด�าเนินโครงการรวม 49 โครงการ โดยร่วมกับหน่วยงานราชการ 
10 แห่ง และองค์กรภาคประชาสังคม 27 แห่ง ในจ�านวนนี้รวมถึง
องค์กรภาคประชาสังคม 25 แห่งที่ด�าเนินกิจกรรมด้านการให้
ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรม ยูนิเซฟได้มีการจัดการฝึกอบรมและ
การประเมนิขดีความสามารถขององค์กรภาคประชาสงัคมทัง้ 27 แห่ง
เก่ียวกบัการแสวงประโยชน์และการล่วงละเมดิทางเพศ เพือ่เสรมิสร้าง

ความเข้มแข็งให้กบัระบบการปกป้องคุม้ครองจากการแสวงประโยชน์
และการล่วงละเมดิทางเพศอย่างยัง่ยนื รวมทัง้ลดความเสีย่งอืน่ทีอ่าจ
จะเกิดขึ้นในการด�าเนินโครงการ นอกจากนั้น ยูนิเซฟ ประเทศไทย 
ยังได้จัดท�าเอกสารแผนงานระดับประเทศ (Country Programme 
Document) ประจ�าปี 2565-2569 เพือ่เสนอให้ท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริหารในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 พิจารณาอนุมัติ

การส่งเสริมภาพลักษณ์และความน่าเช่ือถือขององค์กร
ยูนิเซฟได้ด�าเนินโครงการรณรงค์ในระดับประเทศในประเด็น 
ละเอียดอ่อนจ�านวนสองประเด็น ซึ่งน�าไปสู ่การเสริมสร้าง 
ความตระหนักรู้และการกระตุ้นให้เกิดการหารือเชิงนโยบายเกี่ยวกับ

สขุภาพจติของเยาวชน สามารถเข้าถงึกลุม่เป้าหมาย 18 ล้านคน และ
การแก้ไขปัญหาเด็กไร้รัฐไร้สัญชาติ สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย 
12 ล้านคน โดย 7 ล้านคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมโดยตรง

การเตรียมความพร้อมส�าหรับสถานการณ์ฉุกเฉิน
 โดยความร่วมมอืกบัส�านกังานข้าหลวงใหญ่ผูล้ีภ้ยัแห่งสหประชาชาติ 
ยนูเิซฟได้ตดิตามสถานการณ์ของผูพ้ลดัถิน่ทีข้่ามแดนมาจากประเทศ
เมียนมาในจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย กาญจนบุรี ระนอง 
ชุมพร และประจวบคีรีขันธ์อย่างใกล้ชิด รวมทั้งได้ประสานงานกับ
คณะท�างานด้านการปกป้องคุ้มครอง การจัดหาน�้าสะอาด สุขาภิบาล 
และสุขอนามัย การศึกษา และโภชนาการ ซ่ึงยูนิเซฟได้สนับสนุน
การพัฒนาขีดความสามารถขององค์กรภาคประชาสังคมเพื่อ

ด�าเนินการจัดตั้งระบบการส่งต่อผู้ต้องการความช่วยเหลือ รวมท้ัง
การพัฒนาข้อความที่ใช้ในการรณรงค์และสื่อสารสาธารณะ รวมทั้ง
แนววธิปีฏบิตัทิีต่อบสนองต่อประเดน็ต่าง ๆ  ในพืน้ทีป่ลอดภยัชัว่คราว
ในจงัหวดัตาก ยูนเิซฟได้สนบัสนนุการแจกจ่ายอปุกรณ์ด้านสขุอนามยั
ป้องกันการติดเชื้อให้แก่เดก็ 1,673 คน ผู้ใหญ่ 3,057 คน และหนังสือ
และของเล่นส�าหรับเด็ก 149 คน

© UNICEF Thailand/Preechapanich



ยูนิเซฟ ประเทศไทย รายงานประจ�าปี 2564 11

ความเป็นหุ้นส่วนและความ
ร่วมมือกับสหประชาชาติ 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นพันธมิตรทางยุทธศาสตร์ใหม่
ในการด�าเนินงานประเด็นเกี่ยวกับเด็กในประเทศไทย เนื่องด้วย
เป็นหน่วยงานรบัผิดชอบในการเสริมสร้างขดีความสามารถในการจัดท�า 
และวางแผนงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ทัว่ประเทศ 
ความร่วมมอืกบักรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิน่ รวมทัง้ภาคประชาสงัคม 
(มูลนิธิรักษ์ไทย) และภาควิชาการ (ส�านักงานสัญญาธรรมศักดิ์
เพื่อประชาธิปไตย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) คือปัจจัยความส�าเร็จ
ในการทดลองการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมให้แก่การพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย โดยยูนิเซฟได้ท�างานร่วมกับสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถ่ิน
ในการน�าโครงการดังกล่าวไปปฏบิติัให้เกดิผลอย่างต่อเนือ่ง นอกจากนัน้ 
ความร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินผ่านโครงการ
กล่องมหัศจรรย์ (Magic Boxes) ส่งผลให้กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิน่ตระหนกัถงึความส�าคัญของการมส่ีวนร่วมของพ่อแม่ผูป้กครอง
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) คืออีกหนึ่งองค์กรพันธมิตร
ส�าคัญในปี 2564 ความร่วมมือกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การ
มหาชน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม 
ในการพฒันาหลกัสตูรฝึกอบรมผูด้แูลเดก็อาย ุ0-3 ปี คอืโอกาสในการ
สร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของและความน่าเชื่อถือของหลักสูตรดังกล่าว
ก่อนที่จะน�าเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
ภายใต้การน�าของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ยูนิเซฟ
ได้เริ่มให้การสนับสนุนการพัฒนาระบบ E-Workforce Ecosystem 
ซึง่เป็นแพลตฟอร์มการเรยีนรูต้ลอดชวีติแพลตฟอร์มแรกของประเทศไทย 
นอกจากนั้น ยูนิเซฟยังได้ร่วมมือกับกระทรวงแรงงานในการรวบรวม
ข้อมูลเกี่ยวกับเยาวชนที่ไม่ได้อยู ่ในระบบการศึกษา ว่างงาน 
หรือไม่ได้รบัการฝึกอบรม เพือ่ศกึษาปัจจยัทีท่�าให้เกดิเงือ่นไขดงักล่าว 
และได้ร่วมมือกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ในการ
เสรมิสร้างขดีความสามารถขององค์กรเยาวชนทีท่�างานด้านการศกึษา
ทั้งในและนอกระบบ ซึ่งจะน�าไปสู่การจัดท�ามาตรฐานอาชีพส�าหรับ
งานด้านเยาวชนในปี 2565

© UNICEF Thailand/2021/Chotsuwan
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คณะที่ปรึกษาด้านวิชาการซึ่งประกอบด้วยหลายหน่วยงาน ได้แก่ 
กระทรวงสาธารณสขุ กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์ 
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงยุติธรรม องค์กรภาคประชาสังคม 
องค์การอนามัยโลก องค์การยูเนสโก และผู้แทนเยาวชน ได้ถูกจัดตั้ง
ขึ้นเพื่อศึกษาระบบการส่งเสริมและสนับสนุนด้านสุขภาพจิต และ
การผลักดันการพัฒนาบริการสุขภาพและสวัสดิการแบบครบวงจร
ส�าหรับเยาวชน

ยนูเิซฟได้ร่วมมอืกับคณะกรรมการส่งเสรมิการพฒันาเดก็และเยาวชน
แห่งชาตใินการจดัท�ารายงานการวเิคราะห์สถานการณ์การมส่ีวนร่วม
ของวัยรุ่น รวมทั้งความร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
สภาเดก็และเยาวชนแห่งประเทศไทย และส�านกังานกองทนุสนบัสนนุ
การสร้างเสริมสุขภาพ ได้ช่วยเสริมสร้างกลไกส�าหรับการมีส่วนร่วม
อย่างมคีณุภาพ ส่งเสรมิให้มผีูแ้ทนเยาวชนในทกุระดบัของการบริหาร
จัดการการปกครอง และรวมถึงการน�าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(SDGs) ไปปฏิบัติในพื้นที่ซึ่งได้ร่วมด�าเนินงานกับโครงการพัฒนา
แห่งสหประชาชาติ (UNDP) 

ยนูเิซฟร่วมกบักระทรวงแรงงานได้ให้การสนบัสนนุแก่เดก็และครอบครวั
ทีต้่องกกัตวัเองอยูใ่นท่ีพกัคนงานภายในโครงการก่อสร้างในช่วงระหว่าง
การแพร่ระบาดระลอกที่สามของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
รวมทั้งได้ร่วมมือในการจัดท�ารายงานเพ่ืออธิบายมาตรการจูงใจ
ทางภาษีเพื่อส่งเสริมแนวปฏิบัติที่ส่งเสริมสิทธิเด็ก

การประเมินผลโครงการมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิตคืออีกหนึ่ง
ตัวอย่างความส�าเร็จของความเป็นหุ้นส่วนระหว่างภาครัฐ (กระทรวง
สาธารณสุข) ภาควิชาการ (มหาวิทยาลัยมหิดล) และยูนิเซฟ

ความร่วมมอืกับสถาบันวจิยัเพือ่การพฒันาประเทศไทยและเครอืข่าย
องค์กรภาคประชาสงัคมท่ีด�าเนินงานเร่ืองเงนิอุดหนุนเพือ่การเล้ียงดบูตุร 
(Child Support Grant) มีความส�าคัญต่อการด�าเนินการเพื่อบรรลุ
เป้าหมายด้านการคุ้มครองทางสังคม เนื่องด้วยสถาบันวิจัยเพ่ือการ
พัฒนาประเทศไทยซึ่งมีบทบาทส�าคัญในการหารือและการตัดสินใจ
เชิงนโยบาย อีกทั้งยังเป็นสมาชิกของคณะกรรมการระดับชาติและ
คณะกรรมการที่ปรึกษาที่ส�าคัญอีกหลายคณะ 

ภายใต้โครงการความร่วมมอืด้านการคุม้ครองทางสงัคมของสหประชาชาติ 
ได้มีการส�ารวจสถานการณ์ของกลุ่มเปราะบาง และการประเมิน
ระบบการคุม้ครองทางสงัคมในไทย โดยมกีารจดัท�ารายงานในประเดน็
ต่าง ๆ  เกีย่วกบัเดก็ การสูงอายอุย่างมคุีณภาพ แรงงานโยกย้ายถ่ินฐาน 
เพศสภาพ และผู้สูงอายุ เพื่อใช้ประกอบการหารือเชิงนโยบายกับ
ผูเ้ชีย่วชาญจากหน่วยงานราชการ ภาควชิาการ ภาคประชาสงัคม และ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจากภาคส่วนอื่น
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