
สรุปผลการศกึษาสาํหรบัองค์กรในประเทศที�ทํางานกับสถาบนัรองรบัเด็ก

ขอ้ค้นพบสาํคัญบางประการ

1. ผลกระทบของโรคโควิด-19 ต่อการเลี�ยงดู และสวัสดิภาพของเด็ก
โรคโควิด-19 ก่อให้เกิดผลกระทบต่อชวิีตและสงัคมในวง
กว้างอยา่งไมเ่คยมีมาก่อน รฐับาลประเทศต่าง ๆ ได้ออก
มาตรการหลายอยา่ง ทั�งด้านสาธารณสุข การประกาศ
เคอรฟ์�ว การกักตัว จํากัดการเดินทาง และรกัษาระยะ
หา่ง มาตรการเหล่านี�สง่ผลกระทบทั�งทางตรงและทาง
อ้อมต่อการเลี�ยงดูเด็กในสถานรองรับต่างๆ และสง่ผลให้
สถานสงเคราะห์เด็กต้องเผชญิความท้าทาย ในเรื�อง
ความยั�งยืนของการเลี�ยงดเูด็ก และผลสมัฤทธิ�จากการ
เลี�ยงดูเด็กในรูปแบบสถาบัน

ของผูร้ว่มวิจัยระบุว่า การล็อกดาวน์
สง่ผลกระทบด้านลบต่อสุขภาพจิต
และอารมณ์ของเด็ก 

ของผูเ้ขา้รว่มวิจัย ระบุว่า เด็ก
และผูใ้หก้ารเลี�ยงด ูต่างต้องกักตัว
เป�นเวลานาน ในสถานรองรบั

ของผูเ้ขา้รว่มวิจัย ตั�งขอ้สงัเกตถึง
พฤติกรรมของเด็ก และความสมัพนัธ์
ระหว่างผูเ้ลี�ยงดกัูบเด็กว่า มคีวามมั�นคง
มากขึ�น สืบเนื�องจากผูใ้หก้ารเลี�ยงดู
ที�ต้องกักตัวอยูใ่นสถานรองรบั และ
การหยุดใหม้อีาสาสมัครมาเยี�ยมเยยีน

มขีอ้สังเกตว่า มาตรการเว้นระยะหา่ง
ในสถานสงเคราะห ์ยิ�งบั�นทอนความ
พยายามที�จะให ้‘การเลี�ยงดใูนบรรยากาศ
แบบครอบครวั’ และทําใหค้วามรูส้กึต่อ
การเลี�ยงดเูด็กในสถานรองรบัเลวรา้ยลง 

การศึกษานี�เป�นสว่นหนึ�งของการวิจัยเชงิคณุภาพขนาด
เล็ก โดยเป�นการสมัภาษณกึ์�งโครงสรา้ง 21 ครั�งกับผูก่้อตั�ง
แหล่งทนุหรือผูบ้รจิาค และผูอํ้านวยการสถานสงเคราะห์
เด็กเอกชน ในเจ็ดประเทศ เป�นงานวิจัยที�ออกแบบมาเพื�อ
ทําความเข้าใจกับผลกระทบของโรคโควิด-19 ต่อการ
ดําเนนิงานของสถานสงเคราะหเ์ด็กเหล่านี� ทั�งในแง่การ
จัดหาทุน การจัดหาเจ้าหนา้ที� อาสาสมคัร การดแูลเด็ก
การศึกษา ความสมัพนัธข์องเด็กกับครอบครวั และการคืน
เด็กสูค่รอบครัว ทั�งยังมุง่ศึกษาว่าโรคโควิด-19 กระตุ้นให้
เกิดความเข้าใจใหมกั่บทกุภาคสว่นที�เกี�ยวขอ้งต่อการ
เลี�ยงดูเด็กเชิงสถาบัน และรณรงค์ใหเ้กิดการเปลี�ยนแปลง
รูปแบบวิธีให้การเลี�ยงดูเด็กหรอืไมอ่ยา่งไร

ที�มา

ผลกระทบของ Covid-19 ต่อแหล่งทนุสนบัสนนุ และการดาํเนนิงาน
ของสถานรองรบัเดก็เอกชน ที�ใหก้ารเลี�ยงดเูดก็ในรปูแบบสถาบนั

รายงานนี�จัดทําขึ�นจากขอ้มูลและขอ้ค้นพบ
จากการศกึษาผลกระทบของโรคโควิด-19 ต่อสถานรองรับ ที�ใหก้ารเลี�ยงดเูด็กในรูปแบบสถาบัน



ผู้เข้ารว่มการวิจัย รายงานผลกระทบด้านลบจากการล็อกดาวนที์�มต่ีอเด็ก ทั�งผลกระทบด้านการศกึษา ชวิีตที�ตัดขาดจากชุมชน
ความเครียด  ความกังวล  ความกลัว  หรอืความซมึเศรา้อันเป�นผลมาจากการกักตัวและไมส่ามารถกลับไปเยี�ยมครอบครวัได้  แต่ผูเ้ขา้
รว่มการวิจัยบางสว่น ให้ข้อสงัเกตว่ามผีลกระทบด้านบวกของการล็อกดาวนด้์วยเชน่กันว่า เด็กเกิดความผกูพนัต่อผูเ้ลี�ยงด ูซึ�งเป�นผล
มาจากการเปลี�ยน การทํางานจากแบบเขา้เวร มาเป�นการอยูอ่าศยักับเด็กตลอดเวลา 24 ชั�วโมง และการหยุดใหม้อีาสาสมคัรเข้ามา
เยี�ยมเยียน การเลี�ยงดทีู�มีความสม�าเสมอมากขึ�นทําให้เด็กมคีวามสมัพันธที์�ดีขึ�นกับผูใ้หก้ารเลี�ยงด ู และสง่ผลใหพ้ฤติกรรมเด็กมคีวาม
มั�นคงมากขึ�น ในขณะเดียวกัน สถานรองรบัเด็กบางแหง่ที�ใชม้าตรการเว้นระยะหา่ง ใหค้วามเหน็ว่ามาตรการนี� ขัดขวางความพยายาม
ที�จะสร้างบรรยากาศการเลี�ยงดูเหมือนแบบครอบครวัในสถานรองรบัเด็ก ผูที้�เกี�ยวข้องบางสว่นระบุว่า ความสมัพนัธร์ะหว่างผูใ้หก้าร
เลี�ยงดูและเด็ก ทําใหมี้ความเป�นกันเองนอ้ยลง และเป�นทางการมากขึ�น รวมถึงความจําเป�นที�ต้องมรีะยะหา่งจากชุมชน ทําใหก้ารเลี�ยง
ดูเด็กในสถานรองรบั ยิ�งขยายบรรยากาศความเป�นสถาบนัมากขึ�น 

ทําใหผู้้เกี�ยวขอ้ง มโีอกาสทบทวนผลกระทบด้านต่าง ๆ ของการเว้นระยะหา่งทางสังคม และมาตรการ
อื�นๆต่อเด็กที�กลับคืนสูค่รอบครวั เมื�อเทียบกับเด็กที�ยงัคงอยูใ่นสถานสงเคราะหต่์อไป ข้อทบทวนนี�อาจมี
ประโยชน์ต่อผู้ที�เคยเชื�อว่า การเลี�ยงดเูด็กในสภาพแวดล้อมที�คล้ายกับครอบครวั มคีณุค่าเท่าเทียมและ
สามารถทดแทน การเลี�ยงดูโดยใชค้รอบครวัเป�นฐานได้ จึงได้ปฏิเสธขอ้เสนอนี�ไป

สรา้งความมั�นใจว่า จะมกีารพจิารณาผลกระทบต่อสุขภาพจิตของเด็กที�อาศยัอยูใ่นสถาน
สงเคราะห ์ให้การฟ�� นฟเูยียวยา และการสนบัสนนุที�เหมาะสมเพื�อชว่ยเด็กใหคื้นสูค่รอบครวั 

ขอ้มลูเชงิลึก

แนวทางการทํางานต่อไป:

2. การรกัษาความสัมพนัธ์และการคืนเด็กสูค่รอบครวั

ป�จจัยที�สง่ผลต่อการตัดสนิใจคืนเด็กสูค่รอบครวั ชว่งที�เกิดโรคโค
วิด-19 คือมาตรการหรอืความพยายามของรฐับาลที�จะลดการพึ�ง
พงิสถาบนัในการเลี�ยงดเูด็ก โดยพบว่าการคืนเด็กสูค่รอบครวัโดย
ปราศจากคําสั�งหรอืบทบาทนาํจากภาครฐัจะเกิดขึ�นได้ไมม่ากนกั
โดยมากเป�นความประสงค์ของเด็กและครอบครวัมากกว่าเป�น
ความต้องการของสถานสงเคราะห ์ซึ�งไมเ่ป�นที�พอใจนกัของผู้
อํานวยการหรอืผูบ้รจิาค ทั�งยงัเกิดขึ�นโดยไมม่กีระบวนการที�เหมาะ
สมหรอืสนบัสนนุชว่ยเหลือภายหลังการคืนเด็กสูค่รอบครวั แมผู้้
อํานวยการหรอืผูบ้รจิาคบางสว่นเหน็ด้วยในหลักการเลี�ยงดเูด็กโดย
ใชค้รอบครวัเป�นฐาน  แต่ดเูหมอืนจะยงัไมส่ามารถเอาชนะอคติที�
ต่อครอบครวัว่าไมส่ามารถเลี�ยงดูเด็กใหดี้เท่าสถานรองรบัได้ ขอ้มลู
นี�ใหช้ี�ว่า หากปราศจากกลไกของภาครฐัในการคัดกรอง ป�องกันไม่
ใหเ้ด็กเขา้สูก่ารเลี�ยงดทูดแทนโดยไมจํ่าเป�น ก็มแีนวโนม้ว่า ผูที้�
ทํางานเกี�ยวขอ้งกับเด็ก จะยงัคงสง่เด็กเขา้สูส่ถานสงเคราะหห์รอื
สถานรองรบัที�ใหก้ารเลี�ยงดเูด็กในรูปแบบสถาบันต่อไป โดยไม่
พจิารณาถึงหลักความจําเป�นหรอืความเหมาะสม และเมื�อมกีารคืน
เด็กสูค่รอบครัว ก็มกัจะไมมี่กระบวนการหรอืการสนบัสนนุที�เหมาะ
สม 

เมื�อมคํีาสั�งหรอืแผนลดการพึ�งพงิสถาบัน ในการเลี�ยงดเูด็กของภาค
รฐั ที�เรง่ใหเ้กิดการคืนเด็กสูค่รอบครวัแล้ว ในสถานการณข์อง     
 โควิด-19ที�แพรร่ะบาด ยงักระตุ้นใหผู้ม้เีกี�ยวขอ้งเป�ดใจยอมรบั
การเลี�ยงดเูด็กในรูปแบบครอบครวั รวมถึงการสรา้งความเขม้แขง็
ใหค้รอบครัว เพื�อเป�นทางเลือก ทดแทนการเลี�ยงดเูด็กในรูปแบบ
สถาบนั ทําใหผู้้เขา้รว่มวิจัยเหน็ว่า การคืนเด็กสูค่รอบครวัสามารถ
เป�นไปได้แมใ้นสถานการณที์�ยากลําบาก และตระหนกัว่า พวกเขา
สามารถสนบัสนนุชว่ยเหลือได้มากกว่าที�เป�นอยู ่เพื�อชว่ยให้เด็กได้
กลับคืนสูค่รอบครวั และยงัมีเด็กจํานวนมาก ที�ต้องอยูใ่นสถาน
สงเคราะหน์านเกินกว่าที�จําเป�น ทั�งๆที�หากมคีวามชว่ยเหลือหรอื
การสนบัสนนุที�เหมาะสม เด็กจะสามารถกลับคืนสูค่รอบครวัได้ 

ขอ้มลูเชงิลึกของผูเ้ขา้รว่มการวิจัยระบุว่า เด็กที�กลับ
คืนสูค่รอบครวัชว่งที�เกิดโรคโควิด-19 มี
ทั�งการกลับไปเยี�ยม และการกลับไป
กักตัวอยูกั่บครอบครวั 

ของผูเ้ขา้รว่มการวิจัย ยงัใหก้าร
ชว่ยเหลือด้านการเงิน หรอืของใชแ้ก่เด็ก
ที�กลับคืนสูค่รอบครวั ในชว่งระบาดของ   
โควิด-19 

แม้เป�นการคืนเด็กสูค่รอบครวัโดยมิได้มกีาร
วางแผนล่วงหน้า แต่ 53.8%  ไมม่รีายงานข้
อกังวลใดๆ, 
38.5% รายงานขอ้กังวลเกี�ยวกับสวัสดิภาพ
(โดยมากเกี�ยวกับน�าหนักตัวที�ลดลง หรอื
เพิ�มขึ�น และการออกกําลังกายที�ไมเ่พยีง
พอ) มผูีเ้ขา้รว่มเพยีง 1 หน่วยงาน (5%) ที�
ได้รบัรายงานขอ้กังวลเรื�องการคุ้มครองเด็ก
จากเจ้าหน้าที�

ของผูเ้ขา้รว่มการวิจัยระบุว่า มกีาร
หา้มไมใ่หเ้ด็กกลับไปหาครอบครวั 

ของผูเ้ขา้รว่มการวิจัยระบุว่า ยงัใหค้วาม
สนับสนุนต่อเนื�องหลังการสง่เด็กกลับคืนสู่
ครอบครวั

รายงานว่า เด็กบางสว่นได้กลับคืนสู่
ครอบครวัอยา่งถาวร 
โดย 38.5% ของผูร้ว่มวิจัยระบุว่า การคืน
เด็กสูค่รอบครวัเกิดจากการวางแผน
และ 61.5% ระบุว่า การคืนเด็กสู่
ครอบครวัเกิดขึ�นโดยไมม่กีารวางแผน
แต่เป�นผลกระทบจากโรคโควิด-19



ทําใหผู้้มสีว่นเกี�ยวขอ้ง ได้มีโอกาสทบทวน สิ�งที�เกิดขึ�นในชว่งระบาดของโรคโควิด-19 ซึ�งแสดงให้
เห็นจุดแขง็และจุดอ่อนของการเลี�ยงดูเด็ก ทั�งในรูปแบบสถาบนัและรูปแบบครอบครวั และ
พจิารณาทบทวนว่า จะนาํไปสูโ่อกาสที�จะทําให้เกิดการเปลี�ยนแปลงหรอืไม ่

ใชป้ระโยชนจ์ากการเป�ดใจรบัการเปลี�ยนแปลงที�มากขึ�น จากสถานการณข์องโรคโควิด-19 ใหร้ะบุ
ว่าสถานรองรบัเด็กใด พรอ้มจะเปลี�ยนรูปแบบการเลี�ยงดเูด็ก หรอืรูปแบบการระดมทุน โดยเริ�มต้น
สื�อสารกับผูม้สีว่นได้สว่นเสยี ใหเ้ปลี�ยนจากการเลี�ยงดเูด็กในสถานรองรบั เป�นการเลี�ยงดเูด็กในรูป
แบบครอบครวั และให้การสนบัสนนุแก่ครอบครวั

ทบทวนว่า การกลับไปเยี�ยมเครอืญาติ และ/หรอืการคืนสูค่รอบครวัของเด็ก ระหว่างการระบาด
ของโรคโควิด-19 ทั�งที�เกิดขึ�นจากความตั�งใจหรอืโดยไมไ่ด้วางแผนมาก่อน  ได้เปลี�ยนมมุมองของ
ผูเ้กี�ยวขอ้ง ถึงความจําเป�นในการเลี�ยงดเูด็กโดยสถานรองรบั และความเป�นไปได้ของการเลี�ยงดู
ในรูปแบบครอบครวั ทําใหมี้การเป�ดกว้างมากขึ�น ในกลุ่มผูที้�เกี�ยวขอ้งได้พจิารณาทางเลือกอื�นๆ
ในการชว่ยเหลือเด็ก ผา่นการทํางานสนบัสนนุชุมชนและครอบครวั 

หากผู้บรจิาคหรอืผูร้ะดมทนุเดิมไมเ่ห็นด้วยกับการเปลี�ยนรูปแบบการเลี�ยงดนูี� ใหห้าแหล่งทนุอื�นๆ
ที�เหน็ด้วย มาสนบัสนนุสถานรองรบัเหล่านี�แทน หากเป�นไปได้ ควรคุยเรื�องการเปลี�ยนแปลงรูป
แบบการเลี�ยงดเูด็กกับผูอํ้านวยการสถานรองรบัตั�งแต่เนิ�นๆ ตั�งแต่เจรจาเรื�องการสนบัสนนุงบ
ประมาณ เพื�อไมใ่หเ้กิดป�ญหาขึ�นภายหลัง

สนบัสนนุใหรั้ฐบาลออกคําสั�งหรอืนโยบาย ลดการเลี�ยงดเูด็กในสถานรองรบัอยา่งเป�นทางการ
และมกีลไกที�ชัดเจน เพื�อป�องกันการเลี�ยงดทูดแทนโดยไมจํ่าเป�น และใหห้ลักประกันว่า การ
พจิารณาใหก้ารเลี�ยงดทูดแทนใดๆ ต้องเป�นการตัดสนิใจอิสระ ที�ไมข่ึ�นต่อสถานรองรบั เพื�อใหเ้ด็ก
ได้อยูกั่บครอบครวัก่อน 

แนวทางการทํางานต่อไป:

แนวทางการทํางานต่อไป:

3. ข้อพจิารณาและแผนสําหรบัอนาคต

โรคโควิด-19 กระตุ้นใหผู้เ้กี�ยวขอ้ง ทบทวนการใหบ้รกิารและ
พจิารณาเปลี�ยนแปลง บางสว่นถกูบบีบงัคับใหต้้องเผชญิ
ป�ญหาความไมย่ั�งยนืในการดําเนนิงานเลี�ยงดเูด็ก สว่นคนอื�น
เริ�มตั�งคําถามว่าการเลี�ยงดเูด็กในสถานรองรบัยงัเป�นสิ�ง
จําเป�นหรอืมปีระโยชนต่์อเด็กแบบที�เคยคิดหรอืไม ่

ขอ้ค้นพบชี�ว่า ในบรรดาผูที้�เกี�ยวขอ้งทั�งหมด ผูทํ้าหนา้ที�
ระดมทนุมบีทบาทมากที�สดุ ที�ได้เรยีนรูผ้ลกระทบของการ
เกิดโรคระบาด เพื�อปรบัเปลี�ยนวิธกีารเลี�ยงดเูด็ก สว่นผูที้�ไม่
ได้รบัผดิชอบด้านการระดมทนุ ซึ�งมกัเป�นผูอํ้านวยการสถาน
รองรบัในประเทศนั�นๆ ประสบการณจ์ากโรคระบาดนี�
กระตุ้นใหเ้กิดการทบทวนและเปลี�ยนแปลงเชน่กัน แต่มกั
เป�นการเปลี�ยนแปลงในรายละเอียดเล็กๆนอ้ยๆ ที�อยูภ่ายใต้
ขอบเขตและการควบคมุของตนได้ ซึ�งมกัไมม่ผีลกระทบมาก
นกัต่อการหาเงินสนบัสนนุจากผูบ้รจิาค 
ขอ้เท็จจรงินี�ชี�ว่า การสื�อสารกับผูบ้รจิาคและผูร้ะดมทนุเป�น
ป�จจัยกระตุ้นใหเ้กิดการเปลี�ยนผา่น ซึ�งจะเกิดขึ�นไมไ่ด้ หาก
ปราศจากการชว่ยเหลือจากผู้ใหท้นุอื�นที�พดูคุยกันไว้ก่อน
หนา้ เพื�อใหม้ั�นใจ ว่าจะสนบัสนนุการเปลี�ยนเแปลงที�เกิดขึ�น

ขอ้มลูเชงิลึกของผูใ้หข้อ้มลูบอกว่า โรคโควิด-19 
กระตุ้นใหเ้กิดการทบทวน และ
พจิารณาใหเ้กิดการเปลี�ยนแปลงหรอื
การปรบัตัว 

ของผูเ้ขา้รว่มวิจัยมแีผนปลี�ยนแปลง
รูปแบบการเลี�ยงดเูด็ก รวมทั�งการ
ป�ดสถานรองรบั เพื�อเปลี�ยนไปสู่
การเลี�ยงดเูด็กโดยใชชุ้มชน หรอื
ครอบครวัเป�นฐาน

ของผูเ้ขา้รว่มวิจัย มแีผนปลี�ยน
รูปแบบการระดมทนุของตนเอง

ของผูเ้ขา้รว่มวิจัย กําลังพจิารณา
ปรบัเปลี�ยนการใหบ้รกิารหรอื
แผนการทํางาน เชน่ การเพิ�มทักษะ
ชวิีต หรอื การฝ�กอาชพี

ของผูเ้ขา้รว่มวิจัย เริ�มตระหนักว่า 
ไมค่วรพรากเด็กจากครอบครวั เพยีง
เพื�อวัตถปุระสงค์ใหเ้ด็กได้รบัการ
ศกึษา


