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Kinship care 
is prevalent, 
while other 
alternative families 
are minimal
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• Almost 1 in 4 children or around 3 million children have absent 

parents, mainly due to internal migration. (Unicef, 2020)*

• Only about 5,500 kinship families and 400 foster families are 

formally supported. (ACT, 2020)

• Family strengthening services are scarce and scattered.

*This number does not include the children in residential care

Source: Unicef. (2020). Thailand’s national survey shows drop in adolescent birth rate, but worrying trend in child nutrition and secondary school drop-out: Children from poor families lagging behind in health, education and overall development 

Retrieved from https://www.unicef.org/thailand/press-releases/thailands-national-survey-shows-drop-adolescent-birth-rate-worrying-trend-child#:~:text=Children%20not%20living%20with%20parents,million%20children%20have%20absent%20parents

Alternative Care Thailand (2020) 

https://www.unicef.org/thailand/press-releases/thailands-national-survey-shows-drop-adolescent-birth-rate-worrying-trend-child#:~:text=Children%20not%20living%20with%20parents,million%20children%20have%20absent%20parents


Institutional 
care is still 
the default

• Almost 50% operate 
without a required license

• 63% are in the Northern 
Thailand

• 64% are associated with 
faith, particularly 
Christianity despite the 
Buddhist predominance
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Source: CRC Coalition Thailand. (2016). Report of Online Survey to Assess the extent of unregistered Children’s Homes in Thailand. Bangkok: CRC Coalition Thailand. 
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Institutional care
is not only orphanages

20%

3%

19%

58%

Private orphanages including Christian-based shelters

Buddhist temples

School dormitories

Kinship care

Source: Unicef, 2021, Research on holistic review of alternative care provision in an area of Thailand with a high number of migrant children: The border district of Sangkhlaburi;

https://www.gotoknow.org/posts/566129 ; https://www.thairath.co.th/news/local/629519

https://www.gotoknow.org/posts/566129


Source: ส ำนักงำนสภำพฒันำกำรเศรษฐกจิและสังคมแหง่ชำต.ิ (2565). 2019 รำยงำนควำมยำกจนหลำยมติขิองเด็กไทย. ส ำนักง ำนสภ ำพฒัน ำก ำรเศรษฐกจิและสังคมแหง่ช ำต.ิ
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Family income compare to expenses

Average monthly household 

income of kinship care:
4,679.41 Baht (USD148)

Average monthly expense per 

child in private residential care:
4,830 Baht (USD153)

Source: Unicef, 2021, Research on holistic review of alternative care provision in an area of Thailand with a high number of migrant children: The border district of Sangkhlaburi



สนับสนุนการด าเนินการตามแนวปฏิบตัิด้านการเลี้ยงดูทดแทน

ประโยชน์: เพื่อระบปุระเดน็ดา้นการเลีย้งดทูดแทน จัดล าดบัความส าคญั และระบนุโยบายหรอืมาตรการทีเ่หมาะสม
ผลลัพธ์: ภาพรวมของสถานการณ์การเลีย้งดูทดแทนในประเทศไทย
วิธีการ: จัดทีม เตรียมขอ้มลู ตอบค าถามรว่มกัน ประมวลผล ติดตามผล เปรียบเทยีบผลเพือ่วดัการเปลีย่นแปลงอยา่งตอ่เนือ่ง
กลุ่มค าถามภาพรวมสถานการณ์: ลักษณะของการเลีย้งดทูดแทน ข้อมูลเดก็ ระบบและกระบวนการ ทางเลอืกทีม่ี 

ระบุปัจจัยทีท่ ำใหจ้ ำเป็นต้องรับกำรเลีย้งดูทดแทน
• สนบัสนนุเด็กและครอบครวั
• การเลีย้งดทูดแทนในฐานะสว่นหนี่งของกรอบนโยบายแหง่ชาติ
• การใหท้นุอดุหนนุการเลีย้งดู
• จดุแข็ง และความกา้วหนา้

ลดกำรใช้กำรเลีย้งดูทดแทนแบบเป็นทำงกำรนอกจำกจ ำเป็น
• ระบบคดักรองเด็กก่อนเขา้สูร่ะบบการเลีย้งดทูดแทน
• การประเมิน วางแผน และทบทวนการใหก้ารเลีย้งดทูดแทน
• การคืนสูค่รอบครวั การออกจากการเลีย้งด ูการเตรยีมความพรอ้ม

และการสนบัสนนุภายหลงัออกจากการเลีย้งดู
• การเลีย้งดอูยา่งไมเ่ป็นทางการ
• จดุแข็ง และความกา้วหนา้

ใหก้ำรเลีย้งดูทดแทนแบบเป็นทำงกำรมีมำตรฐำนขัน้ต ่ำ
• มาตรฐานระดบัชาติ
• ทรพัยากรบคุคล
• การจดทะเบียนและระบบควบคมุ
• กลไกการดแูลตรวจสอบ
• จดุแข็ง และความกา้วหนา้

ให้กำรเลีย้งดูทดแทนแบบเป็นทำงกำรตอบสนองตอ่ผลประโยชนส์ูงสุดของเดก็
แต่ละคน
• ทางเลอืกดา้นการเลีย้งดทูดแทนแบบเป็นทางการ
• การเลีย้งดทูดแทนแบบเป็นทางการในรูปแบบครอบครวั
• การเลีย้งดใูนสถานรองรงั
• การลดการพึง่พิงสถาบนั และระบบการเลีย้งดทูดแทน
• การดแูลเด็กที่อยูน่อกประเทศตน้ก าเนิด
• การดแูลเด็กในสถานการณฉ์กุเฉิน
• จดุแข็ง และความกา้วหนา้
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กลุ่มค าถามรายประเด็น:



● Government’s work on child 
protection and alternative care

● Gaps of evidences and data 
>> lack of strong political will

● Measuring progress 
Seeing the way forward

● Contextualising tools

Measuring progress:
what do we learn?
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