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มาตรฐานสากลเรือ่งขัน้ตอนการจดัการ 

เพือ่เปน็การปอ้งกนัและรบัมอืกบั  

การละเมดิมาตรการปกปอ้ง  

ทีล่กูคา้ของ IRC พบเ จอ  

 
 
 

วัตถุประสงค ์

IRC ได้นิยามค าว่ามาตรการปกป้องว่า 

เป็นการปกป้องคุ้มครองความปลอดภัยและศักดิ์ศรีของพนักงานและลูกค้า ในส่วนของลูกค้า 

มาตรการปกป้องนี้จะรวมถึง การแสวงหาผลประโยชน์และการละเมิดทางเพศของผู้ใหญ่และเด็ก 

โดยรวมถึงทางร่างกาย ทางวาจา ทางจิตใจ ทางการเงิน 

และ ก า ร แสว ง หา ผลประโยชน์และการละเมิดทางเพศ ของบุคคลที่เป็นหรืออาจจะเป็นลูกค้าของ 

IRC โดยพนักงาน ผู้รับเหมา หุ้นส่วน ผู้รับย่อย ผู้จ าหน่าย หรือผู้ร่วมงานอื่น 

มาตรฐานสากลเรื่องขั้นตอนการจัดการนี้มีผลใช้บังคับกับบุคคลทั้งผู้ใหญ่และเด็ก ที่อาจจะเป็นลูกค้าของ 

IRC โ ดย เ ฉพา ะ  
 

ขั้นตอนการจัดการนี้จัดท าขึ้นเพื่อเป็นการรับรองว่าส านักงานของ IRC 

สามารถด าเนินการเพื่อจัดการแก้ไขการละเมิดมาตรการปกป้องได้ทันทีและเหมาะสม 

ขั้นตอนนี้สนับสนุนส านักงานระดับท้องถ่ิน ทั้ง RAI แแแ CRRD 

เพื่อรับรองมาตรฐานของเนื้อหาและความเหมาะสมกับสถานที่ตั้ง ก่อนที่จะมีเหตุการณ์เกิดขึ้น 

ตลอดจนเพื่อสนับสนุนการป้องกันการเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว  

 

ส านักงานทุกแห่งของ IRC ควรใช้ขั้นตอนการจัดการนี้เพื่อจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน (SOP) 

ที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมการท างานของตน 

ด้วยภาษาที่พนักงานสามารถเข้าใจได้1 

                                                 
1 สามารถดูแม่แบบวิธีการปฏิบตัิงาน (SOP) ได้ที ่ https://rescue.box.com/s/9xujls8skyqjrhe9gkcoq3xah9obj8jz 

เอกสารนี้มีผลใช้บังคับกับ RAI แแแ 

CRRD อย่างเท่าเทียมกัน 

ถึงแม้ว่าสภาพแวดล้อมในการด าเนิน

แแแแแแ IRC 

อาจจะขึ้นอยู่กับการพัฒนาเพิ่มเติม 

กลไกระดับท้องถ่ิน 

แต่ส านักงานเหล่านี้ยังคงสามารถรับร

องได้ว่าขั้นตอนและระเบียบวิธีของกา

รรายงานและการตอบสนองน้ันชัดเจ

น 

และได้มีการก าหนดมาตรการปฏิบัติเ

พื่อการปกป้องที่จริงจังไว้แล้ว  

https://rescue.box.com/s/9xujls8skyqjrhe9gkcoq3xah9obj8jz
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เอกสารนี้ได้ก าหนดมาตรฐานขั้นต่ าส าหรับการป้องกันและการตอบสนองต่อการละเมิดมาตรการปกป้องด้

วยวิธีการที่ตรงตามค่านิยม แแแแแแแแแ IRC และให้ความส าคัญต่อผู้เสียหาย 

การน าขั้นตอนนี้ไปปฏิบัติจริงอาจใช้วิธีที่แตกต่างกันไปตามกฎหมายระดับประเทศและความพร้อมใช้งาน

ของบริการความช่วยเหลือในพื้นที่  

 

ขั้นตอนการจัดการนี้มีผลใช้บังคับกับทั้งผู้ใหญ่และเด็กที่ถูกละเมิดและแสวงหาผลประโยชน์โดยพนักงาน

แแแ IRC ในกรณีที่มีมาตรการหรือด าเนินการส าหรับเด็กโดยเฉพาะ 

จะมีการเน้นข้อความให้โดดเด่นชัดเจนในเอกสาร หากปราศจากการเน้นที่โดดเด่นนี้ 

มา ตร การและการด าเนินการเหล่านี้จะมีผลใช้กับทั้งผู้ใหญ่และเด็กโดยเท่าเทียมกัน 

 

ในกรณีที่ IRC เป็นผู้น ากิจการการค้าร่วมหรือ หากคู่ค้าไม่มีกลไกและระเบียบวิธีการตอบสนองที่เหมาะสม 

IRC อาจแบ่งปันขั้นตอนการจัดการนี้และ SOP ระดับท้องถ่ินของตนกับคู่ค้า 

และอาจน าคู่ค้ามารวมไว้ในระเบียบวิธีส าหรับมาตรการปกป้องของ IRC 

จนกว่าคู่ค้าจะสามารถจัดท าขั้นตอนของตนได้ 

 

ขั้นตอนการจัดการนี้ประกอบด้วยข้อมูลต่อไปนี้  

I. การป้องกันและการเตียมความพร้อม 

i. การสื่อสาร  

ii. การฝึกอบรม 

II. กา ร ร า ย ง า น  

III. การเสนอรายงานและขั้นตอนการสอบสวน 

IV. การตอบสนองและบริการความช่วยเหลือ 

V. การเรียนรู้และการไตร่ตรอง  

การปอ้งกนัและการเตรยีมความพรอ้ม 

การตระหนักและเข้าใจเก่ียวกับการมีอยู่ของเนื้อหาและขั้นตอนการจัดการตลอดจน SOP 

ส าหรับสถานที่ตั้ง หรือเอกสารอื่นเก่ียวกับมาตรการการปกป้องของลูกค้าที่ได้จัดท าขึ้น 

เป็นองค์ประกอบส าคัญส าหรับการป้องกันการละเมิดมาตรการ IRC 

คาดหมายให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ในทุกส านักงานแจ้งข้อความให้พนักงานทราบ 

เก่ียวกับพฤติกรรมที่ยอมรับได้และยอมรับไม่ได้ 

ตลอดจนสิ่งที่จะด าเนินการในกรณีของการละเมิดค าสั่งหรือข้อก าหนดของนโยบายมาตรการปกป้องของ 

IRC2 

ซึ่งเป็นการยกระดับการรับรองความพร้อมในการให้การตอบสนองอย่างทันท่วงทีและเหมาะสมเมื่อเกิดเหตุ

การณ์ 

 

การสื่อสาร 

การสื่อสารเป็นการก าหนดวิธีการที่จะต้องให้พนักงาน รวมถึง พนักงานที่ได้รับค่าตอบแทน 

พนักงานชั่วคราว พนักงานตามสัญญา หรือพนักงานรายวัน อาสาสมัคร คู่ค้า ผู้จ าหน่าย เพื่อนร่วมงานอื่น 

และลูกค้า ยึดถือปฏิบัติ โดยมีการก าหนดความคาดหมายและขอบเขต ในลักษณะที่ชัดเจน กระชับ 

                                                 
2 การปกปอ้งนโยบายของลูกค้าเหล่านี้ประกอบด้วย: นโยบายการปกป้องเด็ก 

และนโยบายการคุ้มครองจากการแสวงหาประโยชนท์างเพศและการล่วงละเมดิ  
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และสามารถเข้าใจได้ และก าหนดว่าพฤติกรรมใดเป็นพฤติกรรมที่ยอมรับได้และยอมรับไม่ได้ 

ใช้มาตรฐานต่อไปนี้เพื่อเป็นแนวทางส าหรับวิธีการสื่อสารที่ชัดเจนเก่ียวกับมาตรการปกป้องของ IRC 

ที่ส านักงานของคุณ  

 

o แต่งตั้งผู้น าฝ่ายมาตรการป้องการประจ าส านักงาน 

o บุคคลนี้ไม่จ าเป็นต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง 

แต่ควรเป็นบุคคลที่เหมาะสมที่สุดส าหรับต าแหน่งหน้าที่นี้ 

ภารกิจของผู้น าคือสนับสนุนกิจกรรมการเริ่มต้นใช้มาตรการปกป้อง เชน่ การจัดท า 

SOP เพื่อการตอบสนองการละเมิดมาตรการปกป้องของลูกค้า ภาคผนวก 1 ได้ระบุ 

TOR ที่น าเสนอส าหรับบทบาทผู้น า 

o ผู้น าฝ่ายมาตรการปกป้องอย่างน้อยคนหนึ่งต้องเป็นผู้หญิง 

ซึ่งมีส่วนร่วมในการก าหนดจุดความปลอดภัยส าหรับพนักงานหญิงและลูกค้าหญิง 

ในการรายงานขอความช่วยเหลือ สนับสนุนและสื่อสารส าหรับมาตรการปกป้อง  

o ในกรณีที่ท าได้ ควรแต่งตั้งผู้น าหลายคนในทุกเพศ 

เพื่อเป็นตัวแทนประจ าสถานที่ตั้งต่างๆ เช่น เมืองหลวงและส านักงานภาคสนาม 

o แต่งตั้งผู้น าฝ่ายมาตรการปกป้องจากทีมงานระดับท้องถ่ิน 

การมีบุคคลที่อยู่ในทีมฝ่ายบริหารระดับอาวุโส 

หรือฝ่ายบริหารอาวุโสหรือทีมผู้น าระดับท้องถ่ินรูปแบบอื่น 

เป็นการสื่อสารให้ทราบถึงความส าคัญของบทบาทของพวกเขาและมาตรการปกป้องใน

ระดับท้องถ่ิน 

 

o สื่อสารให้พนักงานและลูกค้าทุกคนทราบว่ามีขั้นตอนการจัดการ, SOP 

และเนื้อหานโยบายมาตรการปกป้องของ IRC 

และระบุตัวบุคคลผู้ท าหน้าที่สื่อสารข้อความเหล่านี้เพื่อเป็นการรับรองอ านาจหน้าที่และความน่าเ

ชื่อถือ และส่งผลกระทบต่อบุคคลที่เป็นเป้าหมายด้านการสื่อสาร 

o ทั้งนี้จะต้องมีพนักงานระดับท้องถ่ินทั้งชายและหญิง 

เข้าร่วมในกระบวนการจัดท าและการสื่อสาร SOP แก่พนักงานอื่นและลูกค้า ส าหรับ 

CRRD ควรรวมถึง กลุ่มคนท างานที่เป็นผู้หญิง 

เพื่อเป็นการรับรองว่าจะมีการพิจารณาเรื่องภาษาและเนื้อหาระดับท้องถ่ิน 

 นอกจากเพศแล้ว 

จ าเป็นต้องมีการพิจารณาเพิ่มเติมเก่ียวกับความหลากหลายของพนักงานระดับ

ท้องถ่ิน รวมถึง เชื้อชาติ ศาสนา 

หรืออัตลักษณ์ส่วนบุคคลอื่นๆที่อาจสะท้อนให้เห็นถึงความหลายหลากและครอ

บคลุมของพนักงาน IRC ในบริบทของการด าเนินการ  

o ขอแนะน าให้ใช้โปรแกรมที่มีอยู่และโปรแกรมที่พนักงานจัดท าขึ้นเป็นจุดเริ่มต้นในการ

สื่อสารกับลูกค้า  
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o ขอแนะน าการใช้ภาษาที่เรียบง่ายและชัดเจนใน SOP 

และผู้ร่างควรใช้มุมมองที่ไม่ใช่ขององค์กร 

เพื่อให้เอกสารมีจุดยืนที่เป็นอิสระโดยไม่ต้องมีค าอธิบายอื่นใด 

o ขอความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านมาตรการปกป้อง 

แแแแแแแแแแแแแแแแแ (GE) 

และหน่วยงานป้องกันละเมิดและตอบสนองเหตุการณ์ (VPRU) ตามความจ าเป็น 

เพื่อให้มั่นใจถึงความเหมาะสมของการสื่อสารและขอค าปรึกษาจากลูกค้า  

 

o ระบุประเภทของวิธีการสื่อสารที่จะใช้ วิธีการสื่อสารนั้นมีมากมายหลากหลาย 

รวมถึงการสื่อสารของตัวบุคคล ป้ายโปสเตอร์ โฆษณาวิทยุ และวิดีโอ เป็นต้น  

o โดยจ าเป็นต้องขอค าปรึกษาจากทั้งพนักงานและลูกค้าเก่ียวกับวิธีที่ได้รับสารเก่ียวกับมา

ตรการปกป้องที่พวกเขาต้องการ 

ทั้งนี้จ าเป็นต้องพิจารณาข้อจ ากัดส าหรับเนื้อหาระดับท้องถ่ิน 

ตัวอย่างเช่น ไม่มีสัญญาณมือถือหรือภาษาพูดเฉพาะท้องถ่ินด้วยเช่นกัน 

ค าตอบที่ถูกต้องส าหรับค าถามที่ว่า 

เราจะสื่อสารกันอย่างไรในบริบทที่แตกต่างกันของเรานั้น 

ไม่ได้มีเพียงค าตอบเดียว 

และองค์ประกอบส าคัญนั้นไม่ใช่วิธีการส่งข้อความ 

แต่เป็นวิธีรับทราบข้อความ  

o ทั้งนี้การพิจารณาเรื่องวิธีสื่อสารอื่นนั้นจ าเป็นต้องมีการวิเคราะห์เพศและอายุ 

และท าการปรึกษาพูดคุยกับกลุ่มเฉพาะดังกล่าวเพื่อเป็นการรับรองว่าจะมีการใช้วิธีการ

สื่อสารที่ตรงตามความต้องการของพวกเขา  

 

o ตั้งค่าการแจ้งเตือนและการสื่อสารเก่ียวกับขั้นตอนการจัดการ ระเบียบปฏิบัติประจ า (SOP) 

และสิ่งอื่นที่เก่ียวข้องเป็นประจ า 

o ขอแนะน าให้ผู้น าฝ่ายมาตรการปกป้องจัดท าวิธีปฏิบัติเรื่องการสื่อสารที่ท าเป็นกิจวัตรกั

บพนักงานทุกคนเก่ียวกับมาตรการปกป้องลูกค้า 

โดยมีฝ่ายบริหารระดับอาวุโสให้การสนับสนุน 

ซึ่งอาจกระท าโดยการเพิ่มหัวข้อที่จะหารีกันในการประชุมฝ่ายบริหารระดับอาวุโสหรือ

การประชุมพนักงานทั้งหมด ด้วยการทบทวนความรู้ประจ าไตรมาสเก่ียวกับมุมมองต่างๆ 

ของมาตรการปกป้อง หรือด้วยสื่อวัสดุที่จัดท าขึ้นในส านักงาน 

การใช้วิธีการที่แตกต่างกันนั้นมักจะมีประสิทธิภาพมากที่สุด  

o ขอแนะน าให้ท าการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเรื่องมาตรการปกป้อง GE แแแ 

VPRU ตามความจ าเป็น 

เนื่องจากความเชี่ยวชาญเฉพาะทางของบุคคลเหล่าน้ีสามารถช่วยในการจัดท าสื่อวัสดุ

กา รสื่อสารที่เหมาะสมได้ หน่วยปฏิบัติงานฝ่ายมาตรการปกป้องเฉพาะกิจ 

ซึ่งเป็นคณะท างานที่จัดตั้งขึ้นใน IRC เม่ือปี 2561 

โปรดจ าไว้ว่า 

เด็กและผู้ใหญ่ที่ด้อยทักษะด้านการอ่า

นเขียนจะไม่สามารถเข้าใจป้ายโปสเ

ตอร์ที่เขียนด้วยภาษาวิชาการ 

เราอาจต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ 

รูปภาพ การ์ตูน วิดีโอ 

หรือการสื่อสารรูปแบบอื่นในการสื่อข้

อคว า มของ เ ร า  
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และประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางจากหลายหน่วยงานและหัวหน้าเจ้าหน้าที่ระดับ

อาวุโสใน CRRD แแแ RAI 

ได้จัดท าสื่อวัสดุการสื่อสารเรื่องมาตรการปกป้องทุกสองเดือนซึ่งสามารถใช้เพื่อช่วยใน

ภารกิจน้ีได้เช่นกัน  

การฝึกอบรม 

ในกรณีที่การสื่อสารเป็นเรื่องเก่ียวกับการใช้น้ าเสียงและพฤติกรรม 

การฝึกอบรมก็จะต้องให้ความรู้และทักษะแก่พนักงาน รวมถึง พนักงานที่ได้รับค่าตอบแทน 

พนักงานชั่วคราว พนักงานตามสัญญา หรือพนักงานช่วงกลางวัน และอาสาสมัคร คู่ค้า ผู้จ าหน่าย 

และพนักงานอื่น เพื่อให้พนักงานได้เข้าใจเก่ียวกับวิธีประพฤติปฏิบัติที่ถูกต้องเชิงลึก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

การบอกเราว่า ท า ไ ม  IRC 

จึงเชื่อว่าพฤติกรรมบางอย่างเหมาะสมถูกต้องส าหรับทุกคนที่มีส่วนเก่ียวข้องกับองค์กร เช่น 

การปฏิบัติต่อลูกค้าด้วยความเคารพและรักษาศักดิ์ศรี และอื่นๆ อย่างเช่น 

การใช้แรงงานเด็กเป็นอุปสรรคกีดขวางเด็กจากการได้รับการศึกษาอย่างเต็มที่ตามที่เด็กควรได้รับ 

นั้นเป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้  

 

การฝึกอบรมน้ียังควรมีการให้ความรู้และทักษะที่จ าเป็นในการตอบสนองภายในเวลาที่เหมาะสม 

ในลักษณะที่เป็นการรักษาศักดิ์ศรีและให้ความส าคัญต่อผู้เสียหายเป็นหลัก 

เม่ือบุคคลพบการละเมิดข้อก าหนดเรื่องมาตรการปกป้อง 

ไม่ควรคาดหมายว่าบุคคลใดจะสามารถเข้าใจได้โดยสัญชาตญาณว่าควรจะจัดการกับผู้เสียหายอย่างไร 

ในส านักงานระดับท้องถ่ินบางแห่ง อาจมีพนักงานที่ได้รับการฝึกอบรมในเรื่องนี้แล้ว 

ซึ่งท าให้พวกเขาเป็นบุคลากรที่มีค่า แต่ในกรณีที่ท าได้ 

พนักงานทุกคนควรได้รับการฝึกอบรมเพื่อความสามารถในการจัดการตอบสนองต่อผู้เสียหาย 

เราไม่อาจทราบได้ว่าใครบ้างที่สามารถเชื่อใจได้เก่ียวกับการเปิดเผยข้อมูลผู้เสียหาย 

และทุกคนควรเตรียมพร้อมเพื่อการลงมือท าและช่วยเหลือผู้เสียหายที่มีความสามารถในการรายงาน 

 

การฝึกอบรมที่ต้องท ามีอยู่สามระดับด้วยกัน 

1) ทุกคนควรทราบวิธีรับมือและวิธีปฏิบัติต่อการเปิดเผยข้อมูลของผู้เสียหายในทันที 

ซึ่งรวมถึงการปฐมพยาบาลด้านจิตวิทยา การส่งเรื่องต่อให้แก่เจ้าหน้าที่ดูแลกรณีเฉพาะใน 

CRRD หรือผู้ให้บริการความช่วยเหลือภายนอกใน RAI วิธีใดและข้อมูลใดที่ควรบันทึก/รายงาน 

หลักการเรื่องการรักษาความลับของข้อมูล และการให้ความยินยอม  

2) ผู้น าและผู้น าฝ่ายมาตรการปกป้องควรผ่านการอบรมที่กล่าวข้างต้น 

รวมทั้งมีทักษะและความรู้เพื่อรณรงค์ส่งเสริมความตระหนักและกิจกรรมการเปลี่ยนพฤติกรรมแล

ะ  

3) เจ้าหน้าที่ดูแลกรณีเฉพาะควรผ่านการอบรมดังกล่าวข้างต้น 

รวมทั้งการให้บริการส าหรับการตอบสนองขั้นต่ า  

 

o จัดท าแผนงานเพื่อเป็นการรับรองว่าพนักงาน รวมถึง พนักงานที่ได้รับค่าตอบแทน 

พนักงานชั่วคราว พนักงานตามสัญญา หรือพนักงานช่วงกลางวัน อาสาสมัคร คู่ค้า ผู้จ าหน่าย 

และพนักงานอื่น 

มีความเข้าใจอย่างครอบคลุมและได้รับการฝึกอบรมเรื่องการให้ความยินยอมของขั้นตอนการจัด
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แแแ แแแ SOP รวมถึงกิจวัตรการฝึกอบรม 

เพื่อสร้างความมั่นใจว่าบุคลากรทุกคนที่มีส่วนเก่ียวข้องกับ IRC 

ได้รับการแจ้งเตือนและการทบทวนความรู้เก่ียวกับวิธีการประพฤติปฏิบัติที่ถูกต้อง 

o ชุดการฝึกอบรมส่วนขยายเพิ่มเติมเรื่องมาตรการปกป้องควรได้รับการจัดท าในระดับส า

นักงานใหญ่ เพื่อเป็นมาตรฐานเนื้อหาระดับองค์กรและการปรับใช้ที่ระดับท้องถ่ิน 

ซึ่งประกอบด้วยโมดูลการอบรบทางอิเล็กทรอนิกส์และผู้ให้การอบรมของการฝึกอบรมผู้

ให้การอบรม ที่ออกแบบเพื่อการสร้างความรู้และทักษะ 

และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมแบบค่อยเป็นค่อยไป 

ทั้งนี้อาจจะมีการปรึกษากับผู้อ านวยการฝ่ายมาตรการปกป้องเก่ียวกับข้อมูลเพิ่มเติมส า

หรับชุดการฝึกอบรมน้ี 

การฝึกอบรมน้ีจัดท าขึ้นในรูปแบบของการพูดคุยเก่ียวกับเนื้อหาทั้งหมด 

แต่ในกรณีจ าเป็น 

ควรจะมีการจัดท ามาตรฐานเนื้อหาระดับองค์กรเพิ่มเติมและการแปลเอกสาร 

เม่ือโครงการเริ่มต้น ควรจัดการฝึกอบรมน้ีแก่พนักงานทุกคนในทุกสถานที่ 

o ทั้งนี้ในกรณีที่ท าได้ 

ขอแนะน าว่าควรมีการขอทุนด าเนินการเพื่อความต่อเนื่องในการเพิ่มขีดความสามารถ 

อย่างเช่น การเพิ่มขีดความสามารถแก่พนักงานภายในอย่างต่อเนื่อง 

ตลอดจนมาตรการปกป้องอื่นและกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับความสัตย์ซื่อ ส าหรับพนักงาน 

รวมถึง พนักงานที่ได้รับค่าตอบแทน พนักงานชั่วคราว พนักงานตามสัญญา 

หรือพนักงานช่วงกลางวัน อาสาสมัคร คู่ค้า ผู้จ าหน่าย และพนักงานอื่น 

เก่ียวกับมาตรการปกป้อง 

ปัจจุบันมีความเป็นไปได้ของการให้ทุนที่ระดับรายบุคคลส าหรับกิจกรรมเฉพาะดังกล่าว 

และสามารถเชื่อมโยงโดยตรงด้วยโปรแกรมที่จ าเป็น  

o ขอความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเรื่องมาตรการปกป้อง GE แแแ VPRU 

ตามความจ าเป็น ในการปรับเปลี่ยนหรือการส่งมอบสื่อวัสดุการฝึกอบรม 

กา ร ร า ยง า น 

ส าหรับลูกค้าของ IRC ความสามารถในการรายงานต่อองค์กรในลักษณะที่เหมาะสม ปลอดภัย มีศักดิ์ศรี 

เป็นความลับ และให้ความส าคัญแก่ผู้เสียหายนั้นเป็นสิ่งส าคัญยิ่งต่อการรับรองว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น 

ได้รับการบันทึกและแก้ไขจัดการ นอกจากนี้การมีและการใช้กลไกการรายงานจะเป็นการปฏิบัติระยะยาว 

อันเป็นเครื่องยับยั้งผู้ที่อาจกระท าผิด 

เนื่องจากวิธีนี้จะช่วยสร้างสภาพแวดล้อมของการเปิดใจและการสื่อสาร 

 

ช่องทางการรายงานจะแตกต่างกันไปตามเนื้อหาการด าเนินการ และควรจะจัดหาลู่ทางต่างๆ 

ในการรายงานเพื่อรับรองความสามารถในการเข้าถึงของลูกค้าต่างเพศและต่างอายุ 

สิ่งส าคัญสูงสุดที่จ าเป็นจะต้องมีคือ สิ่งที่เหมาะสมส าหรับกลุ่มลูกค้า ไม่ใช่สิ่งที่เหมาะสมส าหรับองค์กร3 

                                                 
3 สามารถหาค าแนะน าเพิม่เตมิเกี่ยวกบัวิธีการรายงานลูกค้าได้จากแหล่งข้อมลูที่เกี่ยวกบัขอบข่ายงานของการตอบสนองลกูค้า หรือ 

ECU สา มา ร ถค้นหาแบบร่างค าแนะน า, แม่แบบ, และตัวอย่างจรงิ ได้ที ่

https://rescue.box.com/s/645zwce8mr9xhenbqg0z1hky8cwhthvd  

https://rescue.box.com/s/645zwce8mr9xhenbqg0z1hky8cwhthvd
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ในกรณีที่ใช้โปรแกรมการคุ้มครองเด็กของ IRC โปรแกรมการคุ้มครองและให้อ านาจแก่สตรี (WPE) 

หรือโปรแกรมการคุ้มครองและกฎเกณฑ์ของกฎหมาย (PRoL) 

ควรจะมีการส่งเสริมการรายงานและมีความเป็นไปได้ว่าจะเกิดขึ้นผ่านทางบริการที่มีอยู่เหล่าน้ี 

ในกรณีที่ไม่มีการด าเนินการเหล่านี้ หรือมีส่วนเพิ่มเติมของการด าเนินการเหล่านี้ 

ก็อาจจะต้องจัดสร้างวิธีการอื่น แแแ IRC 

มีส่วนร่วมในโครงการความร่วมมือหรือกลไกการร้องเรียนระหว่างต่างหน่วยงาน อาทิเช่น 

ส าหรับการคุ้มครองผู้ได้รับผลประโยชน์จากการแสวงหาผลประโยชน์และการละเมิดทางเพศ (PSEA) 

ลูกค้าก็ควรจะรายงานเหตุการณ์การแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศหรือการละเมิดทางเพศโดยใช้กลไลดัง

กล่าวโดยตรง  

 

o จัดท ากลไกการรายงานที่เหมาะสมส าหรับกลุ่มลูกค้า 

o ทั้งนี้ขอแนะน าให้คุณท าการประเมินร่วมกับกลุ่มลูกค้าของคุณเพื่อระบุวิธีที่ลูกค้าต้องกา

รในการรายงาน เพื่อการร้องเรียนใดก็ตามเก่ียวกับโปรแกรมของ IRC 

การละเมิดความสัตย์ซื่อ หรือการละเมิดมาตรการปกป้อง 

o โปรดอย่าลืมว่ากลไกการรายงานอาจมีรูปแบบแตกต่างกันไปและมักจะสอดคล้องกับเนื้

อหาขององค์กรของคุณ ตามสถานที่ตั้ง อายุ ศาสนา การแบ่งย่อยเชื้อชาติ และเพศ 

การด้อยทักษะด้านภาษาและการอ่านเขียน 

อาจจะเป็นปัจจัยส าคัญที่จ าเป็นต้องพิจารณาระหว่างการออกแบบกลไกการรายงาน 

นอกจากนี้ 

ข้อก าหนดของการรายงานอาจแตกต่างกันไปในแต่ละโปรแกรมระดับประเทศหรือเมือง 

จึงควรจะต้องประเมินความแตกต่างเหล่านี้ 

 

o ก าหนดแผนการเพื่อการเริ่มต้นใช้งานกลไกการรายงาน 

และรับรองว่ามีการสื่อสารให้ลูกค้าทราบเป็นประจ า 

o การเริ่มต้นใช้กลไกการรายงานนี้จ าเป็นต้องมีการประสานงานและความร่วมมือจากลูก

ค้า ซึ่งจะช่วยให้มั่นใจถึงการสร้างความน่าเชื่อถือของกลไกการรายงานตั้งแต่เริ่มต้น 

และกลุ่มลูกค้ามีความเข้าใจว่าระบบนี้สร้างขึ้นเพื่อการใช้งานของลูกค้าอย่างแท้จริง  

o ต้องมีการสื่อสารด้วยรูปภาพ เสียงและวิดีโอ (ตามความเหมาะสมและตามงบประมาณ) 

เก่ียวกับวิธีรายงานที่พร้อมให้ลูกค้าใช้งาน 

แล ะในรูปแบบที่เหมาะสมตามวัฒนธรรมท้องถ่ิน ภาษาเฉพาะ 

และการมองเห็นให้มากที่สุดส าหรับเด็กและผู้ที่ด้อยทักษะด้านการอ่านเขียน  

o ขอความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ด้านมาตรการปกป้อง, GE, VPRU, 

การประเมินผล และการศึกษาเรียนรู้เรื่องการติดตามตรวจสอบ (MEAL) 

ตา มคว า มจ าเป็น 

เพื่อรับรองว่ากลไกการรายงานตรงตามวิธีปฏิบัติที่ดีและความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้

า หมา ย   

 

o จัดตั้งระบบการติดตามตรวจสอบการใช้ระบบการรายงานและเพื่อตรวจสอบว่าระบบยังคงเหมาะ

สมส าหรับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 
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o ทั้งนี้ต้องมีการขอข้อเสนอแนะจากกลุ่มลูกค้าเป็นประจ าเพื่อรวบรวมรายงานและทดสอบ

ความมีประสิทธิภาพของระบบการรายงาน   

o ขอแนะน าให้พนักงานของ MEAL 

และพนักงานผู้จัดท าโปรแกรมเข้าร่วมในการติดตามตรวจสอบกลไกการรายงานระยะย

าว เนื่องจากบุคคลเหล่านี้มีการติดต่อกับลูกค้าโดยตรงเป็นประจ าอยู่แล้ว 

ฝ่ายบริหารระดับอาวุโสเป็นผู้มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการบริหารจัดการและการจัด

ท าระดับท้องถ่ิน  

การเสนอรายงานและขัน้ตอนการสอบสวน 

ทั้งนี้เป็นสิ่งจ าเป็นที่การรับเรื่องรายงานต้องด าเนินการในลักษณะที่มีการปกป้องความลับของข้อมูล 

และคุ้มครองความปลอดภัยของผู้รายงาน โดยให้ความส าคัญต่อผู้เสียหายเป็นหลัก แแแ IRC 

ต้องการสร้างสภาพแวดล้อมที่ท าให้ลูกค้ารู้สึกถึงความสบายใจในการรายงานเก่ียวกับการกระท าผิดของ

พนักงาน IRC สิ่งส าคัญคือต้องตระหนักว่าสภาพแวดล้อมในบางสถานที่ที่ IRC 

ด าเนินการนั้นมีความเสี่ยงระดับสูงที่เก่ียวข้องกับชุมชนหรือครอบครัวจ านวนมาก 

ตระหนักว่ามีการละเมิดมาตรการปกป้องของบุคคลที่ไม่สามารถป้องกันตนเองได้  

 

การรายงานสถานที่ที่มีความแตกต่างอย่างชัดเจนส าหรับผู้ใหญ่ ผู้เยาว์ และเด็กเล็ก 

ในกรณีที่เป็นการรายงานเรื่องเด็ก 

ความลับของข้อมูลที่รายงานของเด็กเหล่านี้จะต้องสมดุลกับการกระท าที่เป็นประโยชน์สูงสุดต่อเด็ก 

ต้องมีผู้ดูแลอยู่ร่วมกับเด็กตลอดเวลา4ระหว่างขั้นตอนการรายงานและการสอบสวน 

การไต่สวนเด็กต้องต้องใช้ความละเอียดอ่อนเป็นพิเศษ เพื่อไม่ให้เด็กเป็นอันตรายยิ่งไปกว่าเดิม 

กรณีที่เป็นไปได้ แแ CRRD 

ควรมีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญด้านการคุ้มครองเด็กเข้าร่วมกระบวนการในการไต่สวนเด็ก 

เพื่อให้ค าปรึกษาเรื่องวิธีที่ดีที่สุดหรือเข้าร่วมในการไต่สวนด้วย ส าหรับ RAI 

อาจจ าเป็นต้องใช้แหล่งทรัพยากรภายนอก  

 

ขณะที่ท ารายงาน พนักงานของ IRC ควรสอบถามข้อมูลต่อไปนี้ว่าเกิดอะไรขึ้น 

เหตุการณ์กระท าผิดนี้เกิดขึ้นเมื่อไหร่และที่ไหน และมีใครเก่ียวข้องบ้าง 

ทั้งนี้เป็นสิ่งยอมรับไม่ได้โดยเด็ดขาด 

ในการชี้แนะว่าผู้รายงานอาจจะโกหกหรือกุเรื่องข้อกล่าวหาของตนเองขึ้น ขณะที่ได้รับรายงาน 

เราต้องถามค าถามโดยให้ความส าคัญต่อผู้เสียหายเป็นหลัก เชื่อในผู้รายงาน จากนั้นจึงสื่อสารข้อมูลให้ 

ECU เพื่อท าการสอบสวนต่อไป  

 

                                                 
4  ผู้ดูแล (caregiver) เป็นค าทีใ่ช้อธิบายบุคคลที่ดูแลเด็กแบบวันต่อวัน บุคคลผู้นั้นคือพอ่หรือแม่ ญาต ิเพื่อนของสมาชิกในครอบครวั 

หรือผูป้กครองลักษณะอืน่ โดยไม่จ าเปน็ที่จะต้องมีความรบัผิดชอบทางกฏหมาย  

โปรดอย่าลืมว่ามี ข้อก าหนด 

ที่เป็นข้อบังคับว่าต้องรายงานในกรณีที่เกิดการ

ละเมิดมาตรการปกป้องนั้นมีเด็กเก่ียวข้อง  
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การให้ความยินยอม5 และการรักษาความลับของข้อมูล6 

เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญอย่างยิ่งของการรักษาศักดิ์ศรีและการใส่ใจดูแลที่เรามอบให้แก่ผู้เสียหายที่ท ากา

รรายงานเรื่องกับ IRC และเป็นสิ่งที่ต้องยึดมั่นปฏิบัติตามตลอดเวลา IRC 

ใช้วิธีการของการให้ความส าคัญต่อผู้เสียหายเป็นหลัก โปรดดูข้อมูลอ้างอิงจาก แนวทางการปฏิบัติของ 

IRC ส าหรับวิธีการของการให้ความส าคัญต่อผู้เสียหายเป็นหลัก เพื่อรายการการละเมิดมาตรการปกป้อง  

ส าหรับข้อมูลเพิ่มเติม  

 

ในกรณีที่ ผู้กระท าผิดไม่ใช่พนักงานของ IRC อาจรายงานเรื่องดังกล่าวโดยใช้กลไกภายในองค์กรที่มีอยู่ 

หรือต่อหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายภายในประเทศเพื่อการสอบสวนและด าเนินการต่อไป 

อาจมีการพิจารณาการส่งเรื่องต่อดังกล่าวในกรณีที่บุคคล (ผู้เสียหาย พนักงาน และพยาน) 

ไม่มีความเสี่ยงหรืออันตรายด้านความปลอดภัยใด 

 

o การสื่อสารกับพนักงานของ IRC พนักงานที่ได้รับค่าตอบแทน พนักงานชั่วคราว 

พนักงานตามสัญญา หรือพนักงานรายวัน อาสาสมัคร คู่ค้า ผู้จ าหน่าย และผู้ร่วมงานอื่น 

เก่ียวกับวิธีรับเรื่องและเสนอรายงานหรือเหตุการณ์ sRAIected 

ของการละเมิดมาตรการปกป้องกับลูกค้า 

o ทั้งนี้เป็นสิ่งจ าเป็นที่วิธีการเสนอรายงานควรเป็นส่วนหนึ่งของการสื่อสารและการฝึกอบ

รมเรื่องวิธีปฏิบัติส าหรับมาตรการปกป้องของ IRC ทุกระดับพื้นที่ 

โดยปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมตามสภาพแวดล้อมของแต่ละพื้นที่  

o โปรดอย่าลืมว่าการรายงานนั้นต้องสอดคล้องตาม 

แนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลในเรื่องการรายงาน  และ  

แนวทางการปฏิบัติของ IRC 

เรื่องวิธีการของการให้ความส าคัญต่อผู้เสียหายเป็นหลักเพื่อการรายงานการละเมิดมาต

รการปกป้อง  

                                                 
5 ในองกรค ์ IRC นัน้ ความยินยอมหมายถึง  

การตกลงโดยสมัครใจของบคุคลที่มคีวามสามารถในการให้ความยินยอมในทางกฏหมาย 

เพื่อให้ความยินยอมทีไ่ดร้ับการบอกกลา่วนั้น ตัวบคุคลจะต้องมีความสามารถและวุฒิภาวะที่จะรู้และเข้าใจเกี่ยวกบับริการที่น าเสนอ 

และสามารถให้ความยินยอมได้อย่างถกูต้องตามกฏหมาย เพื่อให้แนใ่จว่าการยินยอม "ไดร้ับการบอกกล่าว" 

ผู้ใหบ้ริการจะตอ้งให้ข้อมูลตอ่ไปนี้แกผู้่รอดชีวติ: ข้อมูลและตัวเลอืกที่เป็นไปไดท้ัง้หมดทีม่ีอยู่ส าหรับบุคคล 

เพื่อที่เขาจะสามารถตัดสินใจได้; 

แจ้งให้บุคคลนั้นทราบว่าเขาอาจจ าเปน็ต้องแบง่ปันข้อมูลของตนกับผู้อืน่ที่สามารถใหบ้รกิารเพิ่มเตมิได้; 

จะเกิดอะไรข้ึนเมื่อคุณท างานกบัเขา; ประโยชน์และความเส่ียงของบริการ; 

บุคคลผู้นัน้มีสิทธ์ิที่จะไม่ยอมรบัหรือปฏเิสธส่วนใดกต็ามของบริการ; และขีดจ ากัดของการเกบ็ข้อมูลเปน็ความลับ 

6 ในองกรค์ IRC นั้น การเก็บข้อมลูเป็นความลบัหมายถงึ  

หลักจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพทางการแพทย์และการบรกิารทางสังคม ในการรักษาข้อมูลเปน็ความลับ 

มีการก าหนดให้ผู้ให้บริการปกป้องข้อมูลทีร่วบรวมเกี่ยวกบัลูกค้า 

และตกลงที่จะแบง่ปนัข้อมูลที่เกี่ยวกับกรณีของลูกค้าโดยได้รบัอนุญาตอย่างชัดเจนเท่านัน้ 

ข้อมูลที่เปน็ลายลักษณ์อกัษรทัง้หมดจะได้รบัการเก็บรักษาในที่ลบัและในไฟลท์ี่ถูกลอ็ค 

โดยข้อมูลทีไ่มร่ะบตุัวตนเท่านัน้ที่จะถูกเขียนลงในไฟลป์ระวัต ิการเก็บข้อมูลเป็นความลบัหมายความว่า 

ผู้ใหบ้ริการต้องไมพู่ดคุยเกี่ยวกบัรายละเอียดของบคุคลกบัครอบครัว เพื่อน หรือผู้รว่มงาน 

ซึ่งการละเมิดข้อมูลนัน้ถือว่าไม่มีความจ าเป็น มีข้อจ ากัดในการรกัษาข้อมูลเปน็ความลับเมือ่ท างานกับเด็ก 

https://rescuenet.rescue.org/Interact/Pages/Content/Document.aspx?id=11550
https://rescuenet.rescue.org/Interact/Pages/Content/Document.aspx?id=11550
https://rescuenet.rescue.org/Interact/Pages/Content/Document.aspx?id=9139
https://rescuenet.rescue.org/Interact/Pages/Content/Document.aspx?id=11550
https://rescuenet.rescue.org/Interact/Pages/Content/Document.aspx?id=11550
https://rescuenet.rescue.org/Interact/Pages/Content/Document.aspx?id=11550
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แนวทางการปฏิบัติเพิ่มเติมเรื่องวิธีรับเรื่องและเสนอรายงานเก่ียวกับการละเมิดมาตรการ

ปกป้องของเด็ก สามารถพบได้ในภาคผนวก 2 ของขั้นตอนการจัดการ 

o ขอความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเก่ียวกับมาตรการปกป้อง, 

แแแแแแแแแ, GE แแแ VPRU เมื่อจ าเป็น 

เพื่อให้มั่นใจว่าจะมีการใช้วิธีการของการให้ความส าคัญต่อผู้เสียหายกับลูกค้าทุกคนที่

ท าการรายงานเป็นหลัก  

 

o จัดท าระเบียบวิธีการบริหารจัดการข้อมูลเพื่อเป็นการรับรองว่าค าถามทั้งหมดที่ทีมงานฝ่ายสอบส

วนถาม ตลอดจนการสื่อสารกับผู้กระท าผิด ผู้เสียหาย 

และผู้ให้ความช่วยเหลือจ าเป็นต้องท าในการจัดการอย่างระมัดระวังและให้ความส าคัญสูงสุด 

o ฝ่ายบริหารระดับอาวุโสจ าเป็นจะต้องก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในการสื่อสารดังกล่

าวไว้ล่วงหน้า และปรับเปลี่ยนตามความจ าเป็นของสถานการณ์เฉพาะนั้นๆ 

และความจ าเป็นของบุคคล อย่างเช่น ผู้เสียหาย  

o การวิเคราะห์กฎหมายระดับท้องถ่ินเป็นสิ่งจ าเป็น 

เนื่องจากกฎหมายเหล่านี้เก่ียวข้องกับการรายงานและความรับผิดชอบของการละเมิดใ

นรูปแบบต่างๆ ซึ่งจะมีการระบุไว้ล่วงหน้าในรายงาน 

ดังนั้นจึงขอแนะน าให้ใช้วิธีการของการให้ความส าคัญต่อผู้เสียหายเป็นหลักและภายใ

นเวลาที่เหมาะสมโดยไม่ล่าช้า  

o ขอแนะน าให้ผู้น าฝ่ายมาตรการปกป้องรับบทบาทส าคัญ อย่างเช่น 

การสื่อสารและการติดตามผล  

การตอบสนองและการให้ความช่วยเหลอื  

เม่ือเกิดการละเมิดมาตรการปกป้องเกิดขึ้แ IRC 

มีข้อก าหนดให้ส านักงานมีขั้นตอนด าเนินการเพื่อให้บริการที่มีคุณภาพ เหมาะสมตามเพศและอายุ 

และให้การดูแลรักษาทางการแพทย์ภายใน 72 ชั่วโมง7 ร่วมกับบริการตอบสนองขั้นต่ าอื่นๆ 

ตามที่ระบุไว้ด้านล่าง 

 

ในส านักงานของ CRRD ที่มีโปรแกรมสุขภาพ การคุ้มครองเด็ก และ/หรือ WPE 

ควรใช้ภาคส่วนเหล่านี้เป็นหลักเพื่อให้มั่นใจในคุณภาพของบริการ 

สอดคล้องกับวิธีปฏิบัติที่ดีและโปรแกรมมาตรฐาน ซึ่งจะรวมถึงหมวดหมู่ที่ครอบคลุมสี่หมวด ซึ่งได้แก่ 

ความปลอดภัย การแพทย์ สังคม และ กฎหมายในบางกรณี มาตรฐานขั้นต่ าส าหรับบริการเหล่าน้ี 

เพื่อการก าหนดเส้นทางการส่งต่อที่ชัดเจน และส าหรับวิธีส่งมอบบริการเหล่าน้ี 

มีข้อมูลเพิ่มเติมโดยละเอียดอยู่ในภาคผนวก 3 

 

ข้อส าคัญคือพึงระลึกเสมอว่าจ าเป็นต้องแต่งต้ังเจ้าหน้าที่ดูแลกรณีเฉพาะที่ท าการตอบรับและบริการความ

ช่วยเหลือในกรณีการละเมิดมาตรการปกป้องหรือ WPE แต่ละกรณีโดยเฉพาะ 

เพื่อสร้างความมั่นใจว่าผู้เสียหายได้รับความช่วยเหลือได้ทันท่วงที หากไม่มีบุคคลในหน้าที่ดังกล่าว IRC 

                                                 
7 เร็วกว่า 72 ช่ัวโมงจะเหมาะที่สุด และในบางบริบท รวมถึง RAI ดว้ย อาจมบีรกิารแบบทนัทีทนัใด  
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มีหน้าที่หาทางเลือกอื่นเพื่อให้แน่ใจว่ามีบริการสนับสนุน แผนการส่งต่อที่ก าหนดไว้ชัดเจน 

ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานขั้นต่ าของเรา  

 

ส าหรับ RAI หากมีบริการสนับสนุนในระดับท้องถ่ินจะท าให้การส่งต่อเป็นเรื่องง่ายขึ้นมาก อย่างไรก็ตาม 

สิ่งส าคัญคือบริการเหล่านี้ต้องได้มาตรฐานขั้นต่ าตามที่ก าหนดในภาคผนวก 3 ซึ่งระบุว่า 

แม้จะออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อค านึงถึงช่องโหว่ในการบริการในโครงการ CRRD 

(การตอบสนองต่อวิกฤต การฟื้นฟู และการพัฒนา) ของหลายประเทศ 

แต่ก็มีการก าหนดมาตรฐานที่ชัดเจนและสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติที่ดี แม้แต่ใน RAI 

เราก็ยังคงต้องการให้มีบริการด้านความปลอดภัย จิตวิทยาสังคม และในบางกรณี บริการด้านกฎหมาย 

และ ก า หนดแผนการส่งต่อไว้ก่อนล่วงหน้า  

 

o ก าหนดภาพรวมหรือแผนที่แสดงว่ามีหรือจะมีบริการที่เหมาะสมก่อนเกิดการละเมิดมาตรการควา

มปลอดภัยเกิดขึ้น 

o ก าหนดให้ใช้ เครื่องมือท าแผนผัง CRRD Rapid Service Mapping Tool แแแ IRC 

หรือเครื่องมือท าแผนผังที่คล้ายคลึง เม่ือมีการเปลี่ยนแปลงในบริบทการปฏิบัติงาน 

ควรท าการประเมินการบริการเพื่อให้แน่ใจว่ามีบริการดังกล่าวหากผู้รอดชีวิตหรือผู้สนั

บสนุนคนเหล่าน้ีต้องการเข้าถึงบริการ  

o ส าหรับ CRRD (การตอบสนองต่อวิกฤต การฟื้นฟู และการพัฒนา):  

 หากไม่มีบริการบริการคุ้มครองสิทธิเด็ก สุขภาพ 

หรือการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิสตรี และไม่มีบริการภายนอกที่ตั้งอยู่ใกล้พอ 

หรือมีคุณภาพไม่ดีพอ ต้องก าหนดแผนในการน าผู้เชี่ยวชาญภายใน และ/หรือ 

ยกระดับความสามารถของผู้ให้บริการภายนอก 

 ต้องระบุรายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบที่จะท างานกับผู้รอดชีวิตจากการละเมิดม

าตรการป้องกันไว้ก่อน ซึ่งอาจเป็นเจ้าหน้าที่คุ้มครองสิทธิเด้ก 

หรือคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิสตรี เจ้าหน้าที่ IRC อื่น 

หากไม่มีโครงการคุ้มครองสิทธิเด็กและคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิสตรี 

หรือผู้ให้บริการภายนอกอื่น ในกรณีที่เป็นเจ้าหน้าที่ IRC 

อื่นหรือผู้ให้บริการภายนอก เจ้าหน้าที่เหล่านี้ต้องได้รับการอบรมที่เหมาะสม  

 หากเป็นไปได้ 

ขอแนะน าให้ระบุข้อมูลองค์กรหรือหน่วยงานที่ไม่ได้เป็นพันธมิตรกับ IRC 

ไว้ในแผนการส่งตัวด้วย ในกรณีที่ IRC 

อาจเป็นคู่กรณีของข้อกล่าวหาของผู้รอดชีวิต 

และอาจไม่สบายใจในการรับบริการจากองค์กร 

ควรให้ผู้รอดชีวิตเป็นผู้ตัดสินใจว่าต้องการรับบริการสนับสนุนจากองค์กรหรือ

บริการใดที่มีอยู่  

o ส าหรับ RAI: 

 มักจะเป็นการส่งตัวให้ผู้ให้บริการภายนอก 

แม้อาจจะมีสมมุติฐานว่าบริการที่มีอยู่ในสหรัฐอเมริกาอาจมีคุณภาพเพียงพอเ

พื่อตอบสนองต่อความต้องการของเรา แต่การค านึงถึงเรื่องบางประเด็น เช่น 

ภาษาที่มีให้บริการ 

https://rescue.box.com/s/614peeh8ocknnqfgjx90iwk11xj7atfv
https://rescue.box.com/s/614peeh8ocknnqfgjx90iwk11xj7atfv
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หรือว่าบริการเหล่าน้ีมีประสบการณ์ท างานกับผู้ลี้ภัยที่ได้รับความบอบช้ าหรือไ

ม่ก็เป็นเรื่องส าคัญ  

o ส านักงานท้องถ่ินควรให้เจ้าหน้าที่ IRC พนักงานประจ าโครงการ ชั่วคราว รับจ้าง 

หรือรายวัน เข้าถึงบริการสนับสนุนในรูปแบบต่างๆ 

หากได้รับรายงานเก่ียวกับการละเมิดมาตรการความปลอดภัย 

หรือเป็นกรณีที่พวกเขาช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบดังกล่าวโดยการละเมิดมาตรการค

วามปลอดภัย  

o ขอรับบริการสนับสนุนจากเจ้าหน้าที่เทคนิคด้านสุขภาพ คุ้มครองสิทธิเด็ก 

และ/หรือคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิสตรี 

เพื่อขอค าแนะน าในการระบุและจัดตั้งบริการเพื่อตอบสนองเหตุการณ์ 

 

ขัน้ตอนการเรยีนรูแ้ละการไตรต่รอง 

หลังรับรายงานการละเมิดมาตรการความปลอดภัยทุกครั้ง 

ต้องมีขั้นตอนการเรียนรู้เพื่อสรุปบทเรียนและช่องโหว่ที่ยังมีอยู่ 

ซึ่งอาจหมายรวมถึงการสร้างบริบทต่อการตอบสนองของเรา 

หรือการไตร่ตรองแนวทางที่มุ่งเน้นผู้รอดชีวิตเป็นหลัก 

หรืออาจรวมถึงค าแนะน าจากการสืบสวนหลังเหตุการณ์ ECU 

ควรเก็บรวบรวมข้อคิดเห็นเชิงลึกจากประชากรถึงวิธีที่ IRC 

อาจปรับปรุงการละเมิดมาตรการความปลอดภัยให้ดีขึ้น หลังมั่นใจว่าปลอดภัยแล้ว  

 

ต้องก าหนดแผนปฏิบัติการซึ่งต้ังอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลที่เก็บรวบรวมและน าไปปฏิบัติเพื่อพิจารณาประเ

ด็นต่างๆ ที่ระบุ การเรียนรู้จากข้อผิดพลาด หรือแม้จากความประมาท 

เป็นขั้นตอนส าคัญในการพัฒนาองค์กร 

 

o พัฒนาแผนให้มีการถอดแบบบทเรียนและการไตร่ตรองเป็นประจ า 

หลังรับรายงานและสืบสวนการละเมิดมาตรการความปลอดภัย 

o ขอแนะน าให้ผู้บริหารอาวุโสเป็นผู้น าขั้นตอนดังกล่าว 

และควรรวมถึงผู้น ามาตรการความปลอดภัย  

o ขอแนะน าให้รวบรวมค าติชมจากเจ้าหน้าที่เทคนิคและลูกค้าท้องถ่ินในขั้นตอนการเรีย

นรู้และการไตร่ตรอง  

o ขอแนะน าให้ผู้บริหารอาวุโสจัดตั้งกลไกเพื่อให้ขั้นตอนนี้มีความส าคัญ  

 

  



ธันวาคม 2562 13 

ร า ยกา ร ตร ว จสอบ  
 

การปอ้งกนัและการเตรยีมพรอ้ม 
o ส านักงานท้องถ่ินแต่ละแห่งควรแต่งตั้งผู้บริหารอาวุโสอย่างน้อยสองคนเป็นผู้น ามาตรการความป

ลอดภัย 

o เจ้าหน้าที่ IRC พนักงานประจ าโครงการ ชั่วคราว รับจ้าง หรือรายวัน อาสาสมัคร พันธมิตร คู่ค้า 

และภาคีอื่นๆ 

ต้องมีความเข้าใจอย่างครอบคลุมในเรื่องวิธีการจัดการด้านความประพฤติที่เก่ียวข้องและเอกสาร

คู่มือการปฏิบัติงานที่ปรับให้เข้ากับท้องถ่ิน 

o ลูกค้าของ IRC ไม่ว่าผู้ใหญ่หรือเด็ก 

มีความเข้าใจอย่างครอบคลุมในเรื่องวิธีการจัดการด้านความประพฤติที่เก่ียวข้องและเอกสารคู่มื

อการปฏิบัติงานที่ปรับให้เข้ากับท้องถ่ิน 

ปรับบริบทและแปลตามระดับการรู้หนังสือและความเข้าใจ 

o ผู้บริหารอาวุโสควรสื่อสารกับพนักงานเป็นประจ าถึงการมีอยู่และเนื้อหาของเอกสารคู่มือการปฏิบั

ติงานและวิธีการจัดการด้านความประพฤติที่เก่ียวข้อง  

o เจ้าหน้าที่ IRC พนักงานประจ าโครงการ ชั่วคราว รับจ้าง หรือรายวัน 

และอาสาสมัครต้องเข้าถึงและรับการอบรมใหม่ๆ เก่ียวกับมาตรการความปลอดภัยเป็นประจ า 

กา ร ร า ยง า น 

o จัดท าการประเมินประชาชนเพื่อรับทราบวิธีการรายงานที่ชื่นชอบในการร้องเรียนเก่ียวกับโครงก

แแแแแ IRC การละเมิดความซื่อสัตย์ หรือการละเมิดมาตรการความปลอดภัย 

o ยกระดับกลไกการรายงานที่มีอยู่ผ่านโครงการการป้องกัน 

และออกแบบและใช้กลไลการรายงานแบบใหม่ 

เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการที่หลากหลายที่ระบุได้ในการประเมินประชากร  

o มีการสื่อสารโดยท าให้เห็นภาพผ่านเสียงหรือวิดีโอ (ตามความเหมาะสมและงบประมาณ) 

เก่ียวกับวิธีการรายงาน และตามวิธีการที่เหมาะกับวัฒนธรรมน้ันๆ  

o เปิดโอกาสรับฟังค าติชมจากประชาชนเป็นประจ าเพื่อเก็บรวบรวมรายงานและทดสอบประสิทธิภา

พของ ร ะ บบกา ร ร า ย ง า น    

ขัน้ตอนการสง่ตอ่รายงานและการสบืสวน 

o เจ้าหน้าที่ IRC พนักงานประจ าโครงการ ชั่วคราว รับจ้าง หรือรายวัน อาสาสมัคร พันธมิตร คู่ค้า 

และภาคีอื่นๆ ต้องรู้วิธีส่งต่อเหตุการณ์ที่รับรายงาน หรือ RAI 

เก่ียวกับการละเมิดมาตรการความปลอดภัยต่อลูกค้า ตา มแนวทางการรายงานระดับโลก 

o ต้องเข้าใจและปฏิบัติตามวิธีการตอบสนองต่อลูกค้าโดยมุ่งเน้นผู้รอดชีวิตเป็นศูนย์กลาง 

ซึ่งรวมถึงการรายงานภาคบังคับในกรณีเกิดเหตุที่เก่ียวกับเด็ก  

o ให้ทีมท้องถ่ินให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่และสุดความสามารถหากได้รับค าร้องขอจากทีมสืบสวน 

รวมถึงการสื่อสารกับผู้ที่อาจเป็นผู้กระท าผิดและผู้รอดชีวิตเก่ียวกับผลของการสืบสวนและขั้นตอ

นด าเนินการจากนั้น 
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o ประสานงานและสื่อสารกับผู้บริจาคเก่ียวกับการสืบสวนและขั้นตอนด าเนินการจากนั้นหลังรับราย

งานเรื่องการละเมิดมาตรการความปลอดภัย หา ก เ หมา ะ สม  

o ส านักงานท้องถ่ินต้องก าหนดให้มีระบบการบริหารจัดการข้อมูลและวิธีคุ้มครองข้อมูล 

การตอบสนองและบริการสนับสนุน 

o ส านักงานท้องถ่ินต้องปรับแผนผังบริหารที่เป็นปัจจุบันเสมอ รวมถึง 

วิธีการส่งต่อและระบบบริการจัดการข้อมูลที่เป็นไปตามมาตรฐานขั้นต่ าที่ IRC ก า หนด   

o ส านักงานท้องถ่ินต้องแต่งต้ังเจ้าหน้าที่ดูแลเฉพาะรายและจัดบริการอย่างน้อยขั้นต่ าให้พร้อม 

หรือสามารถที่จะส่งตัวผู้รอดชีวิตออกมาให้กับบริการที่ดูแลจัดการเฉพาะรายโดยมีคุณภาพในมา

ตรฐานอย่างน้อยขั้นต่ าให้แก่ผู้รอดชีวิตรวมทั้งแผนน ามาสู่สมรรถนะภายในองค์กรหรือเสริมสร้า

งสมรรถนะผู้ให้บริการนอกองค์กรเท่าที่จ าเป็น 

 

กระบวนการเรยีนรูแ้ละไตรต่รองทบทวน 

o เม่ือมีรายงานการละเมิดมาตรการปกป้องเข้ามาแล้ว 

ฝ่ายบริหารระดับสูงมีความตระหนักในบทเรียนที่ได้รับรวมทั้งช่องโหว่ที่ยังเหลืออยู่ 

o ส านักงานท้องถ่ินจะปฏิบัติตามข้อเสนอแนะจาก ECU, เจ้าหน้าที่ทางเทคนิค ผู้รับบริการ 

หรือบุคคลอื่นที่จ าเป็นยิ่ง  
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ขอ้ก าหนดและขอบเขตของงานฉบับน าเสนอส าหรับทีมหวัหน้าด าเนนิมาตรการปกปอ้ง 

วัตถุประสงค์ 

ส านักงานท้องถ่ินต้องมีการแต่งต้ังทีมหัวหน้าด าเนินมาตรการปกป้องไว้เพื่อให้แน่ใจว่าการด าเนินงานปก

ป้องมีความคงที่คงวาและเดินหน้า ทั้งนี้ไม่ได้หมายถึงบทบาทเต็มเวลา 

ทีมหัวหน้านี้จะปฏิบัติหน้าที่เป็นจุดที่ให้ติดต่อสอบถามเก่ียวกับงานต่าง ๆ ในการปกป้อง 

มีส่วนในการปรับงานปกป้องให้เข้ากับบริบท 

อีกทั้งให้ความช่วยเหลือในการผลิตหรือแจกจ่ายเอกสารแนวแนวการปกป้อง เอกสารต้นแบบ 

เอกสารการอบรมหรือเอกสารอื่น ๆ  

การแต่งตั้งทีมหัวหน้าด าเนินมาตรการปกป้องจะไม่ลดหรือตัดความจ าเป็นของฝ่ายบริหารระดับสูงของท้อ

งถ่ินในการเป็นเจ้าของและเป็นผู้รับผิดชอบดูแลให้การในการกิจกรรมมาตรการปกป้องบรรลุผล  

ความรับผิดชอบหลักต่าง ๆ  

ความรับผิดชอบหลักต่าง ๆ 

นี้ทีมหัวหน้าฝ่ายมาตราการการป้องกันสามารถแบ่งหน้าที่กันและหลังจากระยะหนึ่งอาจสับเปลี่ยนกันได้ 

 ปฏิบัติหน้าที่เป็นจุดที่หน่วยปฏิบัติภารกิจการปกป้อง ผู้อ านวยการมาตรการปกป้อง 

หรือบุคคลอื่นติดต่อสอบถามเก่ียวกับข้อมูลที่ทันเหตุการณ์และข้อมูลกิจกรรมในการปกป้องระดับ

ท้องถ่ิน;  

 ปฏิบัติหน้าที่เป็นจุดที่เจ้าหน้าที่โปรแกรมท้องถ่ินติดต่อสอบถามหรือขอความช่วยเหลือในเรื่องนโ

ยบายและกิจกรรมในการปกป้องในระดับประเทศและ/หรือระดับโลก 

 เข้ามีส่วนในการปรับเอกสารแนะแนวการปกป้อง เอกสารต้นแบบ 

เอกสารการอบรมหรือเอกสารอื่น ๆ ให้เข้ากับบริบทและให้เข้ากับท้องถ่ินเท่าที่จ าเป็น อีกทั้ง 

 ให้ความช่วยเหลือในการผลิตหรือแจกจ่ายเอกสารแนวทางการปกป้อง เอกสารต้นแบบ 

เอกสารการอบรมหรือเอกสารอื่น ๆ เท่าที่จ าเป็น 

สัดส่วนเวลาที่ต้องให้ 

แนะน าว่าเวลาที่ต้องให้เป็น 5%-10% 

ข้อก าหนดส าหรับส านักงานท้องถ่ิน 

มีหัวหน้าในทีมอย่างน้อยหนึ่งท่านที่เป็นสตรี และไม่ว่ากรณีใด ๆ ควรตั้งเป้าให้มีทุกเพศสมดุลกัน  

ทีมหัวหน้าด าเนินการควรมาจากสมาชิกเจ้าหน้าที่โปรแกรมท้องถ่ินและเป็นตัวแทนถึงกลุ่มประชากรท้องถ่ิ

นต่าง ๆ ที่หลากหลาย เว้นแต่จะเป็นไปไม่ได้  
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คุณสมบัติ: 

หัวหน้าด าเนินมาตรการปกป้องที่ดีควรมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้: 

 มีทักษะสูงในการสื่อสาร; 

 มีความเข้าอกเข้าใจและความเมตตาอาทรต่อผู้รอดชีวิต;  

 มีความเข้าใจในเรื่องการรักษาข้อมูลเป็นความลับ; 

 มีความรู้ระดับพื้นฐานในเรื่องมาตรการปกป้อง;  

 มีความมุ่งมั่นและใจรักให้กับการดูแลเรื่องการปกป้องผู้รับบริการและเจ้าหน้าที่โปรแกรม; อีกทั้ง 

 ได้รับความเชื่อถือจากเจ้าหน้าที่โปรแกรมและผู้รับบริการ 
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ขอ้แนะน าและขอ้มูลส าหรับการพดูคยุกับเดก็ทีร่อดออกมาเกีย่วกับการละเมดิมาตรการปกปอ้ง 

 

ทุกครั้งที่มีการเข้าหามีปฏิสัมพันธ์กับเด็กที่รอดออกมาจะต้องค านึงถึงบรรทัดฐานทางวัฒนธรรมและสั

งคมที่อาจมีผลกระทบให้ผู้รับบริการที่มาจากนานาภูมิหลังประสบความบอบช้ าทางจิตใจซ้ าอีก  

 

ดูพาวเวอร์พอยท์ที่แนบมา8 

ซึ่งมีข้อมูลขยายเพิ่มเติมและในรายละเอียดรวมทั้งการแนะแนวในเรื่องต่อไปนี้คือ  

 

- ความเข้าใจในเรื่องการล่วงละเมิดเด็ก – สไลด์ที่ 1-15 

สไลด์ดังกล่าวให้ค าจ ากัดความเก่ียวกับการล่วงละเมิดเด็กในรูปแบบต่าง ๆ, 

ข้อควรทราบเก่ียวกับการก่อกรรมท าเข็ญ, 

ภาพรวมของอาการสัญญาณจากการล่วงละเมิดที่พบทั่วไป 

- ความเข้าใจในเรื่องการเปิดเผยข้อมูล – สไลด์ที่ 16-21 

สไลด์ดังกล่าวให้ข้อมูลเก่ียวกับการเปิดเผยข้อมูล, ผลกระทบต่อผู้ดูแล, 

ข้อก าหนดเก่ียวกับท่าทีที่เป็นมิตรกับเด็ก อีกทั้งหลักความยึดมั่นของผู้ให้บริการ 

- ความเข้าใจในหลักการที่เป็นเครื่องชี้น าและประเด็นส าคัญ แ – สไลด์ที่ 22-37 

สไลด์ดังกล่าวให้ภาพรวมในเรื่องหลักการส าคัญที่เป็นเครื่องชี้น า รวมทั้งประเด็นส าคัญ ๆ 

ในการท าหน้าที่รายงาน 

ระเบียบขั้นตอนในการรักษาข้อมูลเป็นความลับและการประกันผลประโยชน์สูงสุดที่เด็กควรได้รับ 

- ความเข้าใจในความส าคัญของการสื่อสารที่กับเด็กที่รอดออกมา – สไลด์ที่ 38-81 

สไลด์ดังกล่าวให้ข้อมูลเรื่องการสร้างความสัมพันธ์ในฐานะผู้ให้ความช่วยเหลือ, 

แนวปฏิบัติที่ดีในการสื่อสาร, กา ร ใช้เทคนิคที่ไม่ใช่ทางวาจา ตัวอย่างเนื้อหาบทสื่อสาร, 

แนวทางในการสัมภาษณ์เด็กในวัยที่ต่าง ๆ กัน เด็กที่มีภาวะทุพพลภาพ, 

สิ่งที่ควรท ากรณีไม่มีการปริปากบอกหรือกรณีปฏิเสธว่าไม่มีการล่วงละเมิดเกิดขึ้น 

- ความเข้าใจในการจัดการดูแลเฉพาะราย – สไลด์ที่ 82-146 

สไลด์ดังกล่าวให้ข้อมูลและค าชี้แนะเก่ียวกับขั้นตอนการจัดการดูแลเฉพาะราย 

ซึ่งรวมถึงการแนะน าตัวและการมีปฏิสัมพันธ์, การรับเข้าสู่โปรแกรมและการประเมิน, 

การวางแผนการด าเนินการเฉพาะราย, การปฎิบัติให้เป็นตามแผนเฉพาะราย, 

การติดตามผลเฉพาะราย และการปิดการด าเนินการเฉพาะราย 

- คว า ม เข้าใจในการเข้าแทรกแซงช่วยเหลือทางจิตวิทยากรณีเด็ก – สไลด์ที่ 147-152 

สไลด์ดังกล่าวให้ข้อมูลเก่ียวกับการให้ความรู้เรื่องการเยียวยา การฝึกวิธีผ่อนคลาย 

ทักษะในการรับมือและ การแก้ไข ปํญหา  

 

                                                 
8 ข้อมูลเหล่านี้มาจาก: แนวทางปฏิบตัริะหว่างหน่วยงานส าหรบัการจัดการรายบคุคลและการคุ้มครองเดก็ 

http://www.cpcnetwork.org/wp-content/uploads/2014/08/CM_guidelines_ENG_.pdf 

และการดูแลเยาวชนผู้รอดชีวติจากการล่วงละเมิดทางเพศ  https://gbvresponders.org/response/caring-child-survivors/  

https://rescue.box.com/s/82uu2et6ktaal7gnuyaes9dhfpyam55p
http://www.cpcnetwork.org/wp-content/uploads/2014/08/CM_guidelines_ENG_.pdf
https://gbvresponders.org/response/caring-child-survivors/
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เอกสารแนะแนวฉบับสั้น ซึ่งรวมถึงการอบรมวิธีรับรายงานการละเมิดมาตรการปกป้อง 

ไม่ว่าจะรับจากผู้ร่วมงาน ผู้รับบริการที่อยู่ในวัยผู้ใหญ่หรือวัยเด็ก 

รวมทั้งวิธีการท าให้รายงานเป็นที่รับฟังมากขึ้น ก าลังอยู่ในระหว่างการจัดท า 

คาดว่าจะได้แบ่งปันให้ทั่วถึงใน IRC ภา ย ใ น เ ดือน มิถุนายน/ก ร กฎา คม  2019 
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ภาคผนวกนี้จัดท าเฉพาะส าหรับผู้อ่านของ CRRD 

โดยตระหนักว่าช่องโหว่ในบริการส าหรับบริบทการปฏิบัติงานของ CRRD 

นั้นแตกต่างกับช่องโหว่ในบริการของ RAI เป็นอย่างมาก ในการใช้ตามจุดมุ่งหมายของ RAI 

โปรดอิงเฉพาะหมวดการบริการในระดับอย่างน้อยขั้นต่ า 

 

ปฏิบัตกิารตอบสนองดว้ยการดแูลและบรกิารในระดับอยา่งนอ้ยขัน้ต่ าส าหรับผูร้อดออกมาจากการละเมดิม

าตรการปกปอ้ง9  

นอกจากกลไกที่เหมาะสมในการรายงานและการสืบสวนแล้ว แแแ IRC 

ยังมีความมุ่งมั่นในการให้การดูแลตามมาตรฐานและบริการในระดับอย่างน้อยขั้นต่ า 

เพื่อช่วยเหลือค้ าจุนให้ผู้รอดออกมาฟื้นตัวได้10 เอกสารนี้ก าหนด 

มาตรฐานในระดบัอยา่งนอ้ยขัน้ต่ าส าหรับบริการการเอาใจใสด่แูลและปฏิบตัิการตอบสนองเข้าชว่ยส าหรั

บบุคคลที่ประสบกับการลว่งละเมดิและการแสวงหาผลประโยชนใ์นทุกรปูแบบ (ทางกาย ทางอารมณ์ 

ทางเพศ) ที่พนักงาน IRC, พนักงานที่ได้ค่าตอบแทน, พนักงานชั่วคราว, 

พนักงานตามสัญญาหรือพนักงานช่วงกลางวัน, อาสาสมัคร, หุ้นส่วน, ผู้จ าหน่าย, 

และผู้ร่วมสมทบในงานเข้าไปยื่นมือเก่ียวข้อง 

ซึ่งจะท าให้แน่ใจได้ว่าจะมีการช่วยเหลือค้ าจุนได้ทันเวลาและอย่างเหมาะสมแก่ผู้รอดออกมา 

โดยสอดคล้องกับอายุ ช่วงวัยพัฒนาการและเพศของผู้นั้นด้วยเช่นกัน  

 

อะ ไ ร  ที่เป็นการตอบสนองด้วยการดแูลและบรกิารในระดบัอยา่งนอ้ยขัน้ต่ าที่ทาง IRC 

จ าเปน็ต้องตรวจใหด้ีวา่ผูร้อดออกมาจะไดร้บั  

เม่ือมีผู้รอดออกมาต้องการเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับตนเอง หรือมีรายงานจากบุคคลที่สาม 

(โดยมีความยินยอมจากผู้รอดพ้นจากภัยให้แก่ผู้ใหญ่และเพื่อนพี่น้องที่อายุมากกว่าที่สามารถท าการตัดสิ

นใจเองได้) หรือเมื่อมีการสังเกตพบโดยตรงว่ามีการล่วงละเมิด จะต้องมีการแต่งต้ัง 

เจา้หนา้ทีดู่แลเฉพาะราย11 ส าหรับผู้รอดออกมานั้นในทันที 

ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ผู้นี้เป็นผู้ที่จะตรวจให้แน่ว่าผู้รอดออกมานั้นจะได้รับการเอาใจใส่ดูแลและบริการตามความ

จ าเป็นโดยทันที อีกทั้งจะเข้าร่วมในกระบวนการ การบริหารดแูลเฉพาะรายแบบคอ่ยเปน็คอ่ยไป12 ด้วย 

 

                                                 
9 ซึง่รวมการล่วงละเมิดและการแสวงหาประโยชนท์างเพศและการปกปอ้งเดก็ 

10แนวทางปฏบิัตริะหว่างหน่วยงานส าหรบัการจัดการรายบุคคลและการคุ้มครองเด็ก http://www.cpcnetwork.org/wp-

content/uploads/2014/08/CM_guidelines_ENG_.pdf, การดูแลเยาวชนผู้รอดชีวติจากการล่วงละเมิดทางเพศ  

https://gbvresponders.org/response/caring-child-survivors/; 

และ แนว ทา ง กา รจัดการระหว่างหน่วยงานของกรณีความรุนแรงที่เกี่ยวข้องกบัเพศ  

https://gbvresponders.org/response/gbv-case-management/   
11 เจ้าหน้าที่ดแูลเฉพาะราย มักจะเปน็นกัจิตวทิยาสังคมหรือนักสังคมสงเคราะห์ 

ในกรณีที่รกัษาความรบัผิดชอบในการดูแลผู้รอดชีวติตั้งแต่เริม่ตน้ไปจนถึงการปิดเคส 

ควรจะเป็นเจ้าหน้าทีท่ี่ผ่านการฝึกอบรมและดูแลอย่างเหมาะสม ส าหรบัองค์กร IRC 

โดยปรกติจะเปน็เจ้าหน้าที่เฉพาะรายทีดู่แลการคุม้ครองเด็ก หรอืการคุ้มครองและสร้างพลงัแก่สตร ี

12 ก ร ะ บวนการเชิงโครงสร้างของการช่วยเหลอืผู้รอดชีวิตผ่านการสนับสนนุงานประเภทสังคมสงเคราะห์โดยตรง 

เรื่องนี้เกี่ยวข้องกบัการทีน่ักจติวทิยาสังคมหรือนักสังคมสงเคราะหร์ับผิดชอบในการรับประกันว่าผู้รอดชีวิตไดร้ับการบอกกล่าว 

ว่าปัญหาที่เกิดข้ึนกบัผู้รอดชีวิตไดร้ับการแก้ไข และให้การสนับสนนุทางด้านจิตใจแก่ผูร้อดชีวิตตลอดกระบวนการ 

http://www.cpcnetwork.org/wp-content/uploads/2014/08/CM_guidelines_ENG_.pdf
http://www.cpcnetwork.org/wp-content/uploads/2014/08/CM_guidelines_ENG_.pdf
https://gbvresponders.org/response/caring-child-survivors/
https://gbvresponders.org/response/caring-child-survivors/
https://gbvresponders.org/response/gbv-case-management/
https://gbvresponders.org/response/gbv-case-management/
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เจ้าหน้าที่ดูแลเฉพาะรายเป็นบุคคลที่มีปฏิสัมพันธ์โดยตรงกับผู้รอดออกมาเพื่อให้แน่ใจว่าผู้รอดออกใสได้รั

บการเอาใจใส่ดูแลและบริการที่จ าเป็น 

เจ้าหน้าที่ดูแลเฉพาะรายที่ผ่านการอบรมปกติจะเข้าร่วมในทีมโปรแกรมคุ้มครองเด็กกับโปรแกรมคุ้มครอง

และสร้างพลังแก่สตรี (Women’s Protection and Empowerment, WPE) ที่มีอยู่แล้ว หากเป็นไปได้ 

ไม่ว่าในที่ใด 

ควรจัดให้มีมาตรฐานปฏิบัติการตอบสนองในระดับอย่างน้อยขั้นต่ าโดยผ่านทางทีมงานและโครงสร้างโปร

แกรมที่มีอยู่แล้วนี้ 

โดยที่ทีมงานและโปรแกรมเหล่าน้ีต่างก็มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในด้านนี้และมักจะเป็นทางเลือ

กโดยปริยายส าหรับเป็นจุดป้อนรายงานเข้า ส าหรับในที่ ๆ มีองค์กร IRC 

ก าลังด าเนินงานอยู่แต่ไม่มีตัวแทนหรือไม่มีโปรแกรมหน่วยคุ้มครองเด็กหรือ WPE ฝ่ายผู้น าของ IRC 

จ าเป็นจะต้องหาทางเลือกอื่น ๆ 

เพื่อประกันว่าเราจะไปถึงมาตรฐานปฏิบัติการตอบสนองในระดับอย่างน้อยขั้นต่ าได้ 

(ดูวิธีการไปถึงมาตรฐานในระดับอย่างน้อยขั้นต่ าในรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ตารางข้างล่าง)  

 

ปฏิสัมพันธ์ที่เจ้าหน้าที่ดูแลเฉพาะรายจะมีกับผู้รอดออกมาควรรับการชี้น าจาก หลักการทีเ่ป็นเครือ่งชีน้ า 

ต่อไปนี้ซึ่งนอกจากจากแนะแนวแล้วยังจะให้ข้อมูลในการตัดสินใจเรื่องบริการต่าง ๆ 

และประกันคุณภาพโดยรวมในการเอาใจใส่ดูแล 

อีกทั้งเป็นเป็นหลักการที่สอดคล้องกับแนวทางเพื่อมนุษยธรรมที่ใช้ระหว่างหน่วยงาน ดังนี้ 

 

ส าหรบัสตรแีละเดก็หญิงทีร่อดชีวติ13 ส าหรบัเด็กผูร้อดชวีิต14 ส าหรบัชายผูร้อดชวีิต15 

ศูนย์กลางของผู้รอดชีวิต ส่งเสริมผลประโยชน์สูงสุดของเด็ก ศูนย์กลางของผู้รอดชีวิต 

สิทธิ์ในความปลอดภัย สร้างความม่ันใจในความปลอดภัยของเด็ก สิทธิ์ในความปลอดภัย 

สิทธิ์ในความลับ ให้ความสบายแก่เด็ก สิทธิ์ในความลับ 

สิทธิ์ต่อเกียรติยศและสิทธิในการก าหนดอนาคตตนเอง ตรวจสอบให้แน่ใจในการรักษาความลับอย่างเหมาะสม สิทธิ์ต่อเกียรติยศและสิทธิในการก าหนดอนาคตตนเอง 

การไม่เลือกปฏิบัติ ให้เด็กมีส่วนเก่ียวข้องในการตัดสินใจ การไม่เลือกปฏิบัติ 

ไม่ท าให้ได้รับอันตราย ปฏิบัติต่อเด็กทุกคนอย่างยุติธรรมและเท่าเทียมกัน ไม่ท าให้ได้รับอันตราย 

 ส่งเสริมการฟื้นตัวได้ในเด็ก  

 

เม่ือเจ้าหน้าที่ดูแลเฉพาะรายได้รับการมอบหมายให้กับผู้รอดชีวิต 

เจ้าหน้าที่ดูแลเฉพาะรายควรท ากระบวนการการบริหารดูแลเฉพาะรายแบบค่อยเป็นค่อยไปซึ่งประกอบด้ว

ยขัน้ตอนต่อไปนี:้ 

 

1. ทักทายและปลอบโยน ผู้รอดชีวิต – 

นี่เป็นโอกาสแรกที่เจ้าหน้าที่ดูแลเฉพาะรายจะสร้างมิตรภาพกับผู้รอดชีวิต 

                                                 
13 มาตรฐานข้ันต่ าของ GBV AOR (ทีเ่ตรียมพรอ้มอยู่แล้ว) และแนวทางปฏิบตัิระหว่างหนว่ยงานส าหรบัการจัดการเฉพาะรายของ 

GVB  https://gbvresponders.org/response/gbv-case-management/   
14 แนวทางปฏบิตัิระหว่างหนว่ยงานส าหรบัการจัดการรายบคุคลและการคุ้มครองเด็ก http://www.cpcnetwork.org/wp-

content/uploads/2014/08/CM_guidelines_ENG_.pdf และการดูแลเยาวชนผู้รอดชีวติจากการลว่งละเมิดทางเพศ  

https://gbvresponders.org/response/caring-child-survivors/  
15ค าแนะน าแก่ผูร้อดชีวิตจากการโจมตทีางเพศชายขององค์กร IRC; การจัดการด้านการดูแลรักษาผู้รอดชีวติจากการถูกข่มขืนของ 

WHO  https://www.who.int/reproductivehealth/publications/emergencies/924159263X/en/ 

และการดูแลรกัษาส าหรบัผู้รอดชีวติจากการโจมตทีางเพศขององคก์ร IRC  https://gbvresponders.org/response/clinical-care-

sexual-assault-survivors/   

https://gbvresponders.org/response/gbv-case-management/
http://www.cpcnetwork.org/wp-content/uploads/2014/08/CM_guidelines_ENG_.pdf
http://www.cpcnetwork.org/wp-content/uploads/2014/08/CM_guidelines_ENG_.pdf
https://gbvresponders.org/response/caring-child-survivors/
https://gbvresponders.org/response/caring-child-survivors/
https://www.who.int/reproductivehealth/publications/emergencies/924159263X/en/
https://gbvresponders.org/response/clinical-care-sexual-assault-survivors/
https://gbvresponders.org/response/clinical-care-sexual-assault-survivors/
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(และในกรณีที่เด็กผู้รอดชีวิตกับผู้ให้การดูแล) และเริ่มพัฒนาความสัมพันธ์ที่น่าเชื่อถือ 

สิ่งนี้ส าคัญส าหรับผู้รอดชีวิตที่จะรู้สึกว่าได้รับความไว้วางใจและได้รับการดูแล 

และส าหรับการแสดงออกอันเก่ียวโยงกับประสบการณ์การถูกล่วงละเมิด 

และความประสงค์จะด าเนินการอย่างไร 

 

2. ขอ  ความยินยอม (และ/หรือการยอมรับในกรณีเด็กผู้รอดชีวิต 

และขึ้นอยู่กับอายุและระดับพัฒนาการของเด็ก) – จ าเป็นที่ผู้รอดชีวิต (และผู้ให้การดูแล 

ในกรณีที่ผู้รอดชีวิตเป็นเด็ก) ที่จะเข้าใจว่าก าลังจะเกิดอะไรขึ้น, 

เข้าใจเก่ียวกับทางเลือกส าหรับการดูแลและบริการ และผลประโยชน์และความเสี่ยงที่เก่ียวข้อง 

และเพื่อได้รับค าอนุญาตให้ด าเนินการต่อ โปรดทราบว่าส าหรับแต่ละค าแนะน าบริการต่อไปนี้ 

ต้องมีค ายินยอม/ยอมรับส าหรับแต่ละค าแนะน าบริการ 

 

3. ท า ก า ร  ประเมินต่อไปนี้: 

i. ความต้องการด้านความปลอดภัย เพื่อดูว่าผู้รอดชีวิตปลอดภัยหรือไม:่ จากอันตรายอื่นๆ 

โดยผู้กระท าผิด; จากการแก้แค้นโดยผู้อื่น; และจากจุดด่างพร้อย 

ii. ความต้องการด้านสุขภาพ 

จะก าหนดความเร่งด่วน/ความไม่เร่งด่วนของการรักษาทางการแพทย์/การส่งตัวต่อไป 

iii. ความต้องการทางจิตสังคมจะเป็นตัวก าหนดว่าระดับสภาวะที่ผู้รอดชีวิตในปัจจุบันนั้นจัด

ว่าเป็นปัญหาทางการแพทย์ และ/หรือความปลอดภัยหรือไม่ 

รวมถึงการประเมินการท าร้ายตัวเองและการฆ่าตัวตาย 

iv. ความต้องการทางกฎหมาย/ความยุติธรรมจะเป็นตัวก าหนดว่าผู้รอดชีวิต (และผู้ดูแล 

ในกรณีที่ผู้รอดชีวิตเป็นเด็ก) 

นั้นต้องการให้ด าเนินการทางกฎหมายผ่านกระบวนการยุติธรรมที่มีหรือไม่ 

 

4. พัฒนา แผนปฏิบัติการตามกรณี อิงกับความต้องการหลักและเร่งด่วน 

และความต้องการของผู้รอดชีวิต (และผู้ดูแล ในกรณีที่ผู้รอดชีวิตเป็นเด็ก) 

ในแง่ที่ว่าต้องการบริการใด 

 

5. น าเสนอหรือแนะน า บริการ ที่ต้องการใน 4 ด้านหลักของการประเมินที่มีความต้องการเร่งด่วน 

และบริการขั้นต่ าที่ต้องการเป็นตัวหนา: 

i. ความปลอดภยัและการปกปอ้ง จากการล่วงละเมิดเพิ่มเติม   

ii. การดแูลสขุภาพทางคลนิิกและการรกัษา 

iii. การสนับสนนุทางจติสงัคม ที่เร่งด่วน และเปน็ระยะยาว  

iv. การเข้าถึงความยุติธร ร ม  

 

6. ติดตามและตรวจสอบ เพื่อให้แน่ใจว่าผู้รอดชีวิตได้รับความช่วยเหลือที่ต้องการ 

และเพื่อประเมินความคืบหน้าของสถานการณ์ของผู้รอดชีวิต 

การประชุมติดตามผลจะเปิดโอกาสให้ผู้รอดชีวิตและผู้ดูแลเคส “แลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกัน” 

เก่ียวกับการด าเนินการที่เกิดขึ้นตั้งแต่การประชุมครั้งแรก 

และหารือความต้องการและการดูแลระยะยาว และเรื่องอื่นๆ 
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การประชุมติดตามผลยังเปิดโอกาสให้ผู้ดูแลเคสท าการประเมินสถานภาพความปลอดภัยของผู้รอ

ดชีวิต 

 

บริการขัน้ต่ าใน 4 ด้านหลัก รวมถึง:  

ความปลอดภัย 

o แผนปฏิบตัิการความปลอดภยั: ถ้าระหว่างการประเมินพบว่าผู้รอดชีวิตไม่อยู่ในความปลอดภัย 

ผู้ดูแลเคสควรจัดล าดับความส าคัญกับผู้รอดชีวิตในการพัฒนาแผนปฏิบัติการความปลอดภัย 

รวมถึงการรวมการแนะน าให้กับตัวแทนการป้องกันและความปลอดภัย 

และการพัฒนาของแผนความปลอดภัยรายบุคคล  

 

สุขภาพ 

ระบุความต้องการบริการทางการแพทย์เป็นสิ่งส าคัญล าดับต้นหรือไม่ 

ในการประเมินผู้รอดชีวิตที่ถูกละเมิดทางเพศหรือทางร่างกาย 

ระบุความเร่งด่วนในความต้องการบริการทางการแพทย์จากการบาดเจ็บ และ/หรือความเจ็บปวด 

และ/หรือช่วงเวลาการท าร้าย และ/หรือลักษณะการท าร้าย และ/หรือส าหรับการเก็บหลักฐาน 

หากเกิดการละเมิดทางเพศภายใน 120 ชั่วโมงที่ผ่านมา ต้องให้บริการทางการแพทย์ที่เร่งด่วน 

เนื่องจากอยู่ในช่วงเวลาส าหรับการจัดหาการเยียวยาเพื่อรักษาชีวิต หากเป็นเวลาผ่านไปแล้ว 120 ชั่วโมง 

อาจยังต้องให้ความช่วยเหลือทางการแพทย์อย่างเร่งด่วนถ้ามีการบาดเจ็บและการเจ็บปวด 

อาจจ าเปน็ต้องให้บริการทางการแพทยเ์รง่ดว่น (เช่น ในทันท)ี  ส าหรับ:  

 

o การป้องกัน HIV: สามารถลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ HIV 

หากผู้รอดชีวิตได้รับการรักษาทางการแพทย์เพื่อรับยาต้านการติดเชื้อหลังการสัมผัส HIV 

ภายใน 3 วัน (72 ชั่วโมง)  

o การป้องกันการตั้งครรภ์: 

สามารถลดความเสี่ยงของการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์หากผู้รอดชีวิตได้รับการดูแลทางการแพทย์

เพื่อรับยาคุมก าเนิดฉุกเฉินภายใน 5 วัน (120 ชั่วโมง)  

o การคงสภาพ/การรักษาทางการแพทย์ของการบาดเจ็บหรือความเจ็บปวดเฉียบพลัน: 

ขึ้นอยู่กับความร้ายแรงและลักษณะของการบาดเจ็บ (เช่น กระดูกหัก, เป็นแผล 

หรือบาดเจ็บภายใน), อาจมีความต้องการการดูแลทางการแพทย์ฉุกเฉิน  

o การเก็บหลักฐาน: หากผู้รอดชีวิตขอให้เก็บหลักฐานเพื่อวัตถุประสงค์ทางกฎหมาย 

ต้องมีการตรวจสอบทางการแพทย์และบันทึกไว้โดยเร็วที่สุดเท่าที่ท าได้ (ภายใน 48 ชั่วโมง) 

หากผู้รอดชีวิตยังไม่ได้อาบน้ าหรือเข้าห้องน้ า จะสามารถเก็บอสุจิจากปากได้นานถึง 12 ชั่วโมง 

และจากอวัยวะเพศได้นานถึง 48 ชั่วโมง หากไม่มีการสอดใส่ อาจพบอสุจิบนร่างกายได้นานถึง 6 

ชั่วโมง ต้องบันทึกการบาดเจ็บไว้อย่างละเอียด  

o โปรดทราบว่าการบาดเจ็บร้ายแรงและเป็นภัยต่อชีวิตบางอย่างนั้นไม่สามารถตรวจจับได้โดยง่าย 

เ พร า ะ อ า จไม่สามารถมองเห็นได้ทางกายภาพ หรือเป็นเหตุของความเจ็บปวด (เช่น 

การตกเลือดภายในในกระเพาะ หรือสมอง, ช่องทะลุ ฯ ลฯ ) 

 

หากผู้รอดชีวิตไม่มีการบาดเจ็บทางกายและไม่มีความเจ็บปวด 

การคุกคามทางเพศน้ันเกิดมาเป็นเวลามากกว่า 120 ชั่วโมง 

และ/หรือการจู่โจมน้ันไม่มีความรุนแรงทางกาย, การสัมผัส หรือการสอดใส ่
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การช่วยเหลือทางการแพทย์อาจเป็นประโยชน์ แต่ไม่เร่งด่วน 

ผู้รอดชีวิตที่แสวงหาความช่วยเหลือเป็นเวลา 120 

ชั่วโมงหลังจากการละเมิดทางเพศอาจยังต้องการการรักษาอย่างทันท่วงทีหรือไม่ควรล่าช้าหรือลดความพ

ยายามแสวงหาความช่วยเหลือทางการแพทย์ 

ความช่วยเหลือทางการแพทย์ที่ไม่เร่งด่วนอาจจ าเป็นส าหรับ: 

o การติดเชื้อผ่านความสัมพันธ์ทางเพศ ซึ่งรวมถึง หนองในเทยีม, โรคหนองใน 

และซิฟิลิสควรได้รับการรักษาด้วยยาปฏิชีวนะ หากทิ้งไว้โดยไม่ได้รับการรักษา 

อาจท าให้เกิดความเจ็บป่วยเรื้อรัง หรือเป็นหมัน 

o การกลั้นปัสสาวะหรืออุจาระไม่ได้อาจบ่งถึงภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจากการบาดเจ็บ เช่น แผลทะลุ- 

หรือความเสียหายต่อทวารหนัก-กล้ามเนื้อหูรูด ซึ่งต้องท าการผ่าตัดรักษา 

o การท าแท้งแบบครบวงจร ขึ้นอยู่กับความจ าเป็นและความต้องการของผู้รอดชีวิต16   

 

จิตสังคม 

o การประเมนิการท าร้ายตวัเองและการฆ่าตัวตาย และ/หรอืการแทรกแซงวิกฤติ: 

ผู้รอดชีวิตอาจพบกับการตอบสนองรุนแรงต่อประสบการณ์ที่ถูกละเมิด 

โ ดย เ ฉพา ะ ก า ร ละ เมิดทางเพศ 

เป็นสิ่งส าคัญส าหรับผู้ดูแลเคสที่จะต้องคอยเฝ้าระวังสัญญาณเตือนว่าผู้รอดชีวิตมีความเสี่ยงต่อก

ารท าร้ายตัวเองหรือการฆ่าตัวตาย ขั้นตอนในการด าเนินการรวมถึง: 

การพิจารณาในเรื่องความคิดที่จะท าร้ายตนเอง/ฆ่าตัวตาย ทั้งในปัจจุบัน/ในอดีต 

การพิจารณาถึงความรู้สึก, การช่วยเหลือในการสนับสนุน 

และการก าหนดแผนด าเนินการเพื่อความปลอดภัย 

ถ้าผู้รอดชีวิตดูเหมือนว่าก าลังอยู่ในภาวะที่วิกฤติ, 

ให้รีบด าเนินการจัดส่งไปยังคลินิคด้านสุขภาพหรือสถานที่ที่ปลอดภัยและมีการควบคุมอย่างดี  

o การช่วยเหลอืในด้านอารมณ์: มันอาจเกิดขึ้นได้เนื่องจากการขาดการตัดสินใจที่ดี, 

การด าเนินการโดยมีผู้รอดชีวิตเป็นศูนย์กลางของผู้ที่ท างานร่วมกับผู้รอดชีวิต 

และรวมถึงการให้ความช่วยเหลือขั้นพื้นฐานทางด้านจิตสังคม  

o การให้การศกึษาขัน้พืน้ฐานเกีย่วกับการลว่งละเมดิ: 

สิ่งเหล่าน้ีจะช่วยให้ผู้รอดชีวิตมีความเข้าใจและจัดการการตอบสนองของตนเองได้, 

และเป็นการให้ข้อมูลที่เป็นการเฉพาะเจาะจงเก่ียวกับผลกระทบของการล่วงละเมิด 

และกลยุทธ์ในการจัดการกับผลกระทบจากการล่วงละเมิดนี้  

o การให้ความช่วยเหลือแก่ผู้รอดชีวิตในปัญหาที่เป็นเฉพาะ: 

ถ้าสาธารณะชนได้ล่วงรู้ถึงเรื่องสิ่งที่ผู้รอดชีวิตต้องเผชิญกับการล่วงละเมิด, 

ผลกระทบที่ร้ายแรงก็อาจจะเกิดขึ้นได้ ในบางสถานการณ์ 

ผู้รอดชีวิตที่เป็นเด็กอาจไม่ได้รับอนุญาตให้กลับไปที่โรงเรียน 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเด็กตั้งครรภ์จากการถูกล่วงละเมิด 

สตรีที่ยังไม่ได้แต่งงานและหญิงสาววัยรุ่นอาจต้องถูกบังคับให้แต่งงานกับผู้กระท าความผิด 

หรือยอมรับต่อข้อยุติอื่น ๆ ตามที่ครอบครัวต้องการ 

 สตรีที่แต่งงานแล้วต้องเผชิญกับการถูกปฏิเสธจากครอบครัวและจากชุมชนของพวกเขา 

                                                 
16 https://rescuenet.rescue.org/Interact/Pages/Section/SubFullOne.aspx?subsection=8528&SearchId=377821  
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และในบางที่ก็อาจถึงแก่ชีวิตและถูกท าร้ายได้ 

 ผู้รอดชีวิตอาจรู้สึกอับอายต่อการกลับไปยังศาสนสถาน หรือ “ การถูกพบเห็แ” 

โดยผู้คนในสังคมทั่วไป, หรืออาจมีประเด็นส่วนตัวอื่น ๆ  

 

วิธีที่ดีที่สุดส าหรับผู้รอดชีวิตในการเยียวยาจากการถูกล่วงละเมิดคือการท ากิจกรรมประจ าวันขอ

งพวกเขาต่อไป, เช่นการไปโรงเรียนหรือในสถานที่ที่ปลอดภัย, การไปตลาดกับคนอื่น, 

และการเข้ามีส่วนร่วมในการชุมนุมทางศาสนาและการเข้าสังคม 

เจ้าหน้าที่ที่ดูแลเคสจะต้องท างานร่วมกับผู้รอดชีวิตเพื่อพัฒนากลยุทธ์ในการช่วยเหลือพวกเขาใ

ห้สามารถเชื่อมต่อได้กับเพื่อน ๆ, ครอบครัว และสังคม อีกครั้งหนึ่ง 

o ในกรณีที่ผู้รอดชีวิตเป็นเด็ก, ควรให้ค าแนะน าปรึกษา แก่ผู้ดูแลและ / หรือ 

สมาชิกคนอื่นในครอบครัว 

ผู้รอดชีวิตที่เป็นเด็กจะได้รับผลกระทบจากคนใกล้ชิดว่าจะปฏิบัติต่อพวกเขาอย่างไรบ้าง 

หลังการถูกล่วงละเมิด ผู้ปกครองหลายคนมักมีปฏิกิริยาตอบโต้ที่รุนแรง 

เม่ือต้องรับรู้ว่าเด็กของตนถูกท าร้ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีของการล่วงละเมิดทางเพศ 

ผู้ปกครองอาจได้รับข้อมูลเท็จเก่ียวกับการล่วงละเมิด 

ซึ่งท าให้พวกเขากล่าวโทษหรือรู้สึกโกรธเด็กของตน ถ้ากรณีนี้เกิดขึ้น 

เจ้าหน้าที่ที่ดูแลเคสอาจจ าเป็นต้องให้ค าแนะน าปรึกษาต่อครอบครัว 

การให้ค าปรึกษาควรมุ่งเน้นไปที่การยินยอมให้ผู้ดูแลได้เปิดเผย (และไม่ใช่ต่อหน้าเด็ก) 

แสดงความรู้สึกเก่ียวกับการล่วงละเมิดนี้ และมันมีผลกระทบต่อพวกเขาอย่างไรบ้าง 

และควรให้ข้อมูล, ความช่วยเหลือ และความรู้ ถึงวิธีการปลอบประโลมตนเองและเด็กของพวกเขา  

 
กฎหมา ย  

การตัดสินใจในการด าเนินคดีเป็นเรื่องใหญ่, และผู้รอดชีวิต (และในกรณีที่ผู้รอดชีวิตที่เป็นเด็ก, ผู้ดูแล) 

จ าเป็นต้องเข้าถึงข้อมูลที่สมบูรณ์เพื่อการพิจารณาที่ถ่ีถ้วนในการตัดสินใจ มันเป็นเรื่องปกติของ 

ผู้รอดชีวิต/ครอบครัว ที่จะต้องใช้เวลาในการตัดสินใจ 

ในระหว่างการพิจารณาถึงแผนการด าเนินคดีเบ้ืองต้น, มันเป็นสิ่งที่ยอมรับได้อย่างแน่นอน 

ที่จะเสนอทางเลือกต่าง ๆ ในทางกฎหมายให้แก่ผู้รอดชีวิต 

และให้เวลาแก่พวกเขาในการปรึกษาหารือถึงทางเลือกต่าง ๆ  

 

  เราจะแนใ่จได้อยา่งไรว่า ผูร้อดชีวติไดร้ับการดแูลขั้นต่ าและมีค าตอบจากการให้บริการ?  

 

การให้การดูแลและการบริการขัน้ต่ า มาตรการการทีใ่ชใ้นการวดัผลส าเรจ็ตามมาตรฐานขั้นต่ า 

  

ปฏิบัตกิารทีจ่ าเป็นเพือ่ให้บรรลตุามมาตรฐานขั้นต่ า กา ร ตร ว จสอบ  

การให้การดูแลและบริการขั้นต่ า #1: 

เลือกใช้การให้บริการที่มีอยู่แล้ว 

การเลือกใช้วิธีการให้บริการอย่างรวดเร็วจะเสร็จสิ้นในทุก 6 

เดือน, ซึ่งรวมถึง การให้บริการ ด้านสุขภาพ, 

ความรุนแรงทางเพศ (GBV = Gender Based Violence) และ 

การให้ความคุ้มครองเด็ก ภายใน 2 ชั่วโมงที่ได้รับเรื่อง 

ซึ่งประเมินแล้วว่าเพียงพอต่อความต้องการของผู้รอดชีวิต 

 ขอให้ติดต่อกับแผนกสุขภาพ, แแแแ GBV, และแผนกคุ้มครองเด็ก 

เพื่อที่จะได้เข้าถึงขั้นตอนของการปฏิบัติงานตามมาตรฐานและได้รับการส่งต่อการด าเนินงานไปยังการให้บริการส่วนท้องถ่ินที่มีอยู่ในขณะนั้น 

 จัดหาการให้บริการที่ตรงกับความต้องการอย่างรวดเร็วโดยใช้มาตรการ กา รสอบถามจากแผนกสุขภาพ, แแแแ GBN, 

และแผนกคุ้มครองเด็ก ตามมาตรฐานแม่บทที่ได้ก าหนดไว้ใน Rapid Service Mapping Template 

 ท าการประเมินผลว่าผู้รอดชีวิตจะต้องใช้เวลานานเท่าใดที่เข้าถึงการให้บริการเหล่านี้จาก สถานที่ซึ่งมีการปฏิบัติการ (ถ้าต้องใช้เวลามากกว่า 

2 ชั่วโมง ผู้รอดชีวิตก็ดูเหมือนจะไม่สามารถเข้าถึงความช่วยเหลือ หรือรักษาความลับได้ภายในเวลาที่เหมาะสม แแแ IRC (IRC = 

International Rescue Committee) ก็จะต้องยอมเสียเวลาต่อการให้การบริการโดยตรง - ดูจาก Action # 3) 

 

การให้บริการที่เหมาะสมดูได้ที่นี่  

 
 

https://rescue.box.com/s/614peeh8ocknnqfgjx90iwk11xj7atfv
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 การพิจารณาคุณภาพของการให้บริการโดยใช้ xxx (ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด IRC 

จ าเป็นที่จะต้องด าเนินการให้บริการโดยตรง - ดู Action #3) ขอให้พึงตระหนักว่า 

การประเมินผลของคุณภาพการให้บริการจ าเป็นต้องใช้เจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะอย่างที่อยู่ภายในคณะ 

การดูแลและการให้บริการขั้นต่ า Action #2: 

การก าหนดเจ้าหน้าที่ที่ดูแลเคส  

เม่ือมีเหตุการณ์เกิดขึ้น 

จะมีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัตการในคดีนี้ภายใน 24 

ชั่วโมง ผู้ซึ่งอยู่ในสถานที่ท างานเดียวกันนี้หรือจากที่ใกล้เคียง  

 ในกรณีที่โครงการ IRC Child Protection และ/หรือ WPE ได้มีการปฏิบัติการอยู่แล้ว, เจ้าหน้าที่ที่ดูแลในด้าน Child Protection หรือ WPE 

ในสถานที่นั้นหรือสถานที่ใกล้เคียง ควรได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ดูแลความปลอดภัยของผู้รอดชีวิตในคดีนั้น ๆ ตามกฎทั่วไป, 

ในกรณีการให้ความคุ้มครองเด็ก, ต้องแต่งต้ังผู้คุ้มครองเด็ก, ในกรณีการกระท าการรุนแรง, ต้องแต่งต้ังผู้ดูแลเคสที่เป็น WPE 

ในกรณีที่สมาชิกของทีม / เจ้าหน้าที่ อาจเป็นผู้มีส่วนเก่ียวข้อง, ก็ให้แต่งต้ังผู้ท างานในเคสนี้จากทีมตรงข้าม 

(เช่นในกรณีที่เป็นการปกป้องคุ้มครองเด็ก, ถ้าผู้ท างานในหน้าที่คุ้มครองเด็กคนนี้มีส่วนเก่ียวข้องอยู่ด้วย, ก็ให้แต่งตั้งผู้ท างานในเคส WPE 

แทน, และเช่นเดียวกันในทางกลับกัน) 

  

 ในกรณีที่ส านักงานนี้ ไม่มีโครงการณ์ การให้ความคุ้มครองเด็ก (IRC Child Protection) หรือโปรแกรมการคุ้มครองและส่งเสริมสตรี (WPE 

Programs), เจ้าหน้าที่ที่อยู่ในประเทศน้ัน ควรพิจารณาว่าจะใช้ เจ้าหน้าที่ IRC คนอื่นๆ 

หรือจากส านักงานอื่นที่อยู่ใกล้เคียงที่สุดมาช่วยเป็นเจ้าหน้าที่ดูแลเคสนี้ (ซึ่งอาจเป็น เจ้าหน้าที่ทางด้านสุขภาพ หรือทางด้านการศึกษา) 

สิ่งเหล่าน้ีควรได้มีการระบุไว้ล่วงหน้า, เพื่อที่เจ้าหน้าที่จะได้รับการฝึกอบรม (แนวทางปฏิบัติหลัก, การบริหารจัดการ และการดูแลทางคลินิก) 

ให้เป็นไปตามล าดับขั้นตอนและมีการเตรียมการล่วงหน้า 

 ในกรณีนี้, ควรมีการให้การสนับสนุนทางด้านเทคนิคและการก ากับดูแล จาก โครงการณ์คุ้มครองเด็กและสตรี (Child Protection or WPE 

TAs) 
 

 ในกรณีที่ไม่มีโครงการณ์ คุ้มครองเด็กและสตรี (IRC Child Protection หรือ WPE) และไม่มีเจ้าหน้าที่ IRC 

ที่มีความสามารถรับเป็นผู้ดูแลเคสนี้ได้, การจัดหาผู้เหมาะสมควรพิจารณาหาจากการบริการจากภายนอกอื่น ๆ 

ที่สามารถท าหน้าที่เป็นผู้ดูแลเคสนี้ได้ 

 สิ่งเหล่าน้ีควรได้มีการก าหนดไว้ล่วงหน้า, เพื่อว่าผู้ให้บริการเหล่านี้จะได้รับการฝึกอบรม (แนวคิดหลัก, การบริหารจัดการผู้ป่วย 

และการดูแลทางคลินิก) ตามขั้นตอนและล่วงหน้า 

 ในกรณีนี้, ควรมีการให้การสนับสนุนทางเทคนิคและการติดตามดูแลโดยเจ้าหน้าที่ด้านการปกป้องเด็ก หรือ WPE TAs 

 

เ อกสารที่ยืนยันชื่อและวันที่นัดหมายของผู้ดูแลเคสในแต่ละคดีที่มีอยู่ใน ... 

(โดยไม่มีการระบุข้อมูลที่ยืนยันถึงผู้รอดชีวิต) 

  
 

เอกสารการฝึกอบรม (เช่น วันที่ วาระ และรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม) ส าหรับผู้ที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ผู้ดูแล 

ในโครงการปกป้องเด็ก / โครงการณ์คุ้มครองสตรี WPE และ/หรือ บุคคลภายนอกที่เป็นผู้ให้บริการ 

สามารถดูได้ที่... 

การดูแลและการให้บริการขั้นต่ า # 3: 

การให้ความปลอดภัยและการป้องกันขั้นต่ าโดยตรง, 

การดูแลและรักษาสุขภาพทางคลินิกอย่างเร่งด่วน, 

และการให้บริการด้านจิตสังคมทันที และ/หรือ 

การส่งต่อการให้บริการ  

 
 

การประเมินความปลอดภัย ด้านสุขภาพ, 

จิตสังคมและกฎหมายจะต้องเสร็จสมบูรณ์ภายใน 24-36 

ชั่วโมงนับจากวันที่ได้รับการรับเรื่อง 

 

การจัดเตรียมบริการและ/หรือการส่งต่อบุคคลจะเกิดขึ้นภายใน 

24ชั่วโมงหลังจากที่การประเมินได้เสร็จสิ้นลง 

 

จะมีการประชุมติดตามผลอย่างน้อยหน่ึงครั้งเมื่อส่งมอบบริการ 

และ/หรือส่งต่อบุคคล 

 

 ที่ใดที่มีการให้บริการขั้นต่ าของโปรแกรมด้านสุขภาพ การคุ้มครองเด็ก แล ะ/หรือ การคุ้มครองและสร้างพลังแก่สตรี (WPE) ขององค์กร IRC 

ในต าแหน่งภูมิศาสตร์เดียวกัน หรือภายในระยะทางที่ยอมรับได้ 

เจ้าหน้าที่ดูแลเฉพาะรายจะต้องม่ันใจว่าผู้รอดชีวิตจะได้รับบริการเหล่านี้จากโปรแกรม IRC 

 ที่ใดที่องค์กร IRC ไม่ได้ให้บริการขั้นต่ าในบางส่วนหรือทั้งหมด หรือบริการไม่อยู่ในระยะทางที่เข้าถึงได้จากต าแหน่งของผู้รอดชีวิต 

หรือผู้รอดชีวิตมีความประสงค์ที่จะเข้าถึงบริการภายนอกหากสามารถเข้าถึงได้ ควรมีแผนที่แสดงว่ามีบริการขั้นต่ าภายนอกใดบ้าง 

ภายในระยะทางและมีคุณภาพดีพอที่เจ้าหน้าที่ดูแลเฉพาะรายสามารถส่งต่อผู้รอดชีวิตได้ 

 ที่ใดที่องค์กร IRC ยังไม่มีโปรแกรมด้านสุขภาพ การคุ้มครองเด็ก และ/หรือ WPE เพื่อที่จะมอบบริการขั้นต่ าเหล่าน้ีในปัจจุบัน 

และยังไม่มีบริการขั้นต่ าภายนอกใด ๆ หรืออยู่ห่างไกลเกินไปหรือมีคุณภาพแย่ 

โครงการของประเทศจะต้องน าเข้าและให้งบประมาณเพื่อการคุ้มครองเด็กอย่างเต็มเวลา หรือแก่เจ้าหน้าที่เฉพาะรายของ WPE 

หรือ/และให้งบประมาณและด าเนินกิจกรรมเสริมสร้างความสามารถแก่ผู้ให้บริการตอบสนองขั้นต่ าภายนอก (เช่น การฝึกอบรม 

การจัดหาสิ่งของ) 

 ติดต่อหน่วยป้องกันเด็กและ WPE 

เพื่อเข้าถึงขั้นตอนการปฏิบัติงานตามมาตรฐานระหว่างผู้ให้บริการบนเกณฑ์ของการส่งต่อบุคคลและข้อปฏิบัติในการจัดการข้อมูล 

หากสิ่งเหล่านี้ไม่ถูกต้อง หรือไม่เป็นไปตามมาตรฐานขั้นต่ า 

โครงการของประเทศจะต้องรับประกันว่าทุกอย่างมีความเหมาะสมและได้มาตรฐาน 

 

เอกสารที่ระบุวันที่ของการประเมิน วันที่และประเภทของการจัดเตรียมบริการ และ/หรือการส่งต่อบุคคล 

และวันที่ของการประชุมติดตามผลส าหรับแต่ละรายบุคคลมีอยู่ที่... 

(โดยไม่มีข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลเก่ียวกับผู้รอดชีวิตได้) 

 

ส าหรับประเทศที่ไม่มี (หรือมีไม่เพียงพอ) โปรแกรมด้านสุขภาพ การป้องกันเด็ก หรือ WPE 

เอกสารที่ร่างแผนส าหรับประเทศและงบประมาณส าหรับการสร้างปฏิบัติการตอบสนองการป้องกันเด็กหรือ 

WPE และ/หรือความสามารถในการตอบสนองอื่น ๆ (เช่น 

การเชิญนักสังคมสงเคราะห์ที่ผ่านการฝึกอบรมจากต่างประเทศ/ ที่ปรึกษา 

กองทุนส าหรับการน าผู้รอดชีวิตและเจ้าหน้าที่ไปยังเมืองที่ใหญ่กว่า) 

และ/หรือการลงทุนในการฝึกอบรมและวัสดุส าหรับการเสริมก าลังความสามารถภายนอก มีอยู่ที่... 

 

เกณฑ์ปฏิบัติการส่งต่อบุคคลและการจัดการข้อมูลมีอยู่ที่... 



ธันวาคม 2562 26 

 
 
 

 


