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1. บทน า 

1.1 การประเมินผลลัพธ์ผู้ผ่านภาวะวิกฤติ  

เครื่องมือการประเมินผลลัพธ์ผู้ผ่านภาวะวิกฤติ (ASO) เป็นการประเมินความก้าวหน้าของผู้ผ่าน
ภาวะวิกฤติ ทีไ่ด้รับผลกระทบจากความรุนแรงในช่วงระยะเวลาของการฟื้นฟู (ณ ท่ีนี้ เรียกว่า การ
เยียวยาฟื้นฟูหรือการคืนสู่สังคม) ซึ่งไอเจเอ็ม (IJM) ได้นิยามความหมายของการฟื้นฟวู่า จะเกิดขึ้น
ได้ก็ต่อเมื่อผู้ผ่านภาวะวิกฤติสามารถท าหน้าที่ต่อไปได้ในสังคม โดยที่มีความเสี่ยงน้อยต่อการตก
เป็นผู้เสียหายซ้ า  ซึ่งการประเมินผลนี้จะท าหน้าที่ที่ส าคัญสองประการ คือ (1) เป็นเครื่องมือ
ส าหรับการจัดการรายกรณีในการพิจารณาถึงจุดแข็งและความเสี่ยงของผู้ผ่านภาวะวิกฤติ ซึ่งช่วย
ให้สามารถวางแผนการจัดบริการในรายละเอียดต่อไป และ (2) เป็นเครื่องมือในการวัดผลกระทบ
เพื่อให้มีข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพของแผนงานการดูแลให้ความช่วยเหลือ โดยผ่านการประเมิน
ความก้าวหน้าที่เกิดขึ้นกับผู้ผ่านภาวะวิกฤติ 

เครื่องมือนี้ได้รับการออกแบบมาส าหรับการประเมินผู้ผ่านภาวะวิกฤติ ตามรูปแบบของความ
รุนแรง 6 รูปแบบที่ไอเจเอ็มได้ด าเนินการอยู่ ได้แก่  การบังคับใช้แรงงาน (Forced Labor: FL) 
การแสวงหาประโยชน์ทางเพศในเชิงพาณิชย์ (Commercial Sexual Exploitation: CSE) การ
ประทุษร้ายทางเพศต่อเด็ก (Child Sexual Assault: CSA) การยึดครองทรัพย์สิน (Property 
Grabbing: PG) การแสวงหาประโยชน์ทาง เพศจากเด็กทางออนไลน์  (Online Sexual 
Exploitation of Children (OSEC) และการใช้อ านาจโดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ต ารวจ (Police 
Abuse of Power : PAP) และยังสามารถใช้ครอบคลุมถึงกรณีความรุนแรงอ่ืน ๆ ได้   

1.2 วัตถุประสงค์ของคู่มือ 

คู่มือฉบับนี้ ได้ให้แนวทางการใช้เครื่องมือการประเมินผลลัพธ์ผู้ผ่านภาวะวิกฤติ และถือเป็น
เอกสารอ้างอิงส าหรับเจ้าหน้าท่ีปฏิบัตงิานในการใช้เครื่องมือ ASO และ/หรือผู้ให้การนิเทศงาน 

1.3 การศึกษาวิจัยและการพัฒนาเครื่องมือ ASO 

ในปี 2555 ไอเจเอ็มได้พัฒนาเครื่องมือ ซึ่งเดิมเรียกว่า แบบประเมินผลลัพธ์ของการช่วยเหลือดูแล
ที่ประสบความส าเร็จ ต่อมาได้เปลี่ยนช่ือเป็น เครื่องมือการประเมินผลลัพธ์ผู้ผ่านภาวะวิกฤติ 
(ASO) ซึ่งภายหลังจากทีไ่ด้ผ่านกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องในการใช้เครื่องมือแล้ว – เพื่อ
เป็นการเติมเต็มช่องว่างในการประเมินผลส าหรับการวัดผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นผู้ผ่านภาวะวิกฤติ และ
ความก้าวหน้าของการฟื้นฟูเยียวยาอย่างเป็นองค์รวม โดยไอเจเอ็มได้ริเริ่มใช้เครื่องมือที่ก าหนด
วัตถุประสงค์โดยเฉพาะในการวัดความก้าวหน้าของผู้ผ่านภาวะวิกฤติ ที่ก าลังได้รับการเยียวยา
ฟื้นฟูจากการได้รับผลกระทบจากการบังคับใช้แรงงาน การแสวงหาประโยชน์ทางเพศในเชิง
พาณิชย์ การประทุษร้ายทางเพศต่อเด็ก การยึดครองทรัพย์สิน การแสวงหาประโยชน์ทางเพศจาก
เด็กทางออนไลน์ และการใช้อ านาจโดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ต ารวจ ต่อมาในปี 2558 ไอเจเอ็ม ได้
เริ่มการศึกษาวิจัยเพื่อตรวจสอบความถูกต้องในการใช้เครื่องมือ โดยจ าแนกออกเป็นสองส่วน 
เพื่อที่จะท าความเข้าใจกับความน่าเชื่อถือของเครื่องมือ ASO ในการให้ภาพรวมถึงความก้าวหน้า
ของผู้ผ่านภาวะวิกฤติในช่วงของการฟื้นฟูอย่างถูกต้อง และได้ด าเนินกระบวนการตรวจสอบสิ้นสุด
เมื่อเดือนธันวาคม 2560 รวมถึงกระบวนการศึกษาวิจัยเพื่อตรวจสอบความถูกต้องเป็นการภายใน
และภายนอก ซึ่งพบว่า เครื่องมือ ASO มีความแม่นย าถูกต้อง น่าเช่ือถือ และสามารถน าไปใช้ใน
การวัดความก้าวหน้าของผู้ผ่านภาวะวิกฤติ ที่ได้รับการเยียวยาฟื้นฟูจากความรุนแรงและการ
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แสวงหาประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ ได้ 

1.4 ข้อพิจารณาด้านจริยธรรม  

ในการใช้เครื่องมือ ASO ผู้ประเมนิจะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานทางด้านจริยธรรมทั้งในระดับสากล
และระดับท้องถิ่น ซึ่งรวมถึงกฎหมายต่าง ๆ ด้วย โดยค านึงถึงเรื่องดังต่อไปนี้: 

• ผู้ผ่านภาวะวิกฤติจะต้องได้รับการปฏิบัติอย่างมีศักดิ์ศรีและด้วยความเคารพตลอดการ
ประเมินผล 

• ผู้ผ่านภาวะวิกฤติควรให้ความยินยอมภายใต้การได้รับการช้ีแจงข้อมูลอย่างครบถ้วนว่า
ข้อมูลของตนจะได้รับการน าไปใช้อย่างไร และควรได้รับค าแนะน าว่าข้อมูลส าคัญ
ประจ าตัวและข้อมูลต่าง ๆ จะได้รับการเก็บรักษาเป็นความลับอย่างไร 

• ผู้ประเมินควรได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือ ASO ก่อนการประเมินผล 
• ผู้ประเมินจะแสวงหาการก ากับดูแล ให้ค าแนะน าในกรณีที่การประเมินอาจเกิดความ

ยุ่งยากในการใช้เครื่องมือ 
• ผู้ประเมินควรค านึงถึงบริบททางสังคมและวัฒนธรรมของผู้ผ่านภาวะวิกฤติมา

ประกอบการพิจารณาด้วย 
• ผู้ประเมินจะรักษาสัมพันธภาพทางวิชาชีพกับผู้ผ่านภาวะวิกฤติอยู่ตลอดเวลา 
• ผู้ประเมินจะต้องไม่บังคับหรือปรับเปลี่ยนวิธีการแก้ไขปัญหาให้เป็นไปตามมุมมองหรือ

ข้อคิดเห็นส่วนตนของผู้ประเมินอันมีต่อผู้ผ่านภาวะวิกฤติ 
• ผู้ประเมินจะด าเนินการส่งต่อการบริการเพื่อให้ผู้ผ่านภาวะวิกฤติได้เข้ารับบริการฉุกเฉิน

ตามความเหมาะสม หากคัดกรองแล้วพบว่ามีความเสี่ยงที่ร้ายแรง 



คู่มือแนวทางการประเมินผลลัพธ์ผู้ผ่านภาวะวิกฤต ิ

6 

1.5 สมรรถนะทางวัฒนธรรม  
ผู้ประเมินควรมีความตระหนักว่า อาจมีอคติเกิดขึ้นในระหว่างการประเมินอันเนื่องมาจากปัจจัยทางด้าน
วัฒนธรรม ดังนั้น จึงควรสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปัจจัยทางด้านวัฒนธรรม และให้พยายามประเมิน
ผู้ผ่านภาวะวิกฤติว่ามีสุขภาวะความเป็นอยู่ที่ดี รวมถึงสวัสดิภาพความปลอดภัย ภายใต้บริบทของชุมชน
และมุมมองทางด้านวัฒนธรรมของผู้ผ่านภาวะวิกฤติเอง โดยมีรูปแบบของหลักเกณฑ์ (Addressing 
Model) ในการพิจารณาถึงปัจจัยทางด้านวัฒนธรรมที่ส าคัญ ซึ่งถือว่ามีส่วนในการก าหนดค่านิยม กลุ่ม
เปราะบาง และอคติต่างๆ1 ดังนี้: 
 

ปัจจัยทางวัฒนธรรม ชนกลุ่มน้อย อคติที่มผีลเชิงอ านาจ 
อาย ุ ผู้สูงอาย ุ การกีดกันทางอายุ 
ความพิการ  
(จากกรรมพันธ์ุหรือพัฒนาการ) 

คนพิการ การถูกกีดกันจากการเข้าถึง 

ความพิการ (ทีไ่ด้มาภายหลัง) คนพิการ การถูกกีดกันจากการเข้าถึง 
ศาสนา  
(จติวิญญาณหรือไม่มีศาสนา) 

ชนกลุ่มน้อยทางศาสนา 
ไม่อดทนอดกลั้นต่อความแตกต่าง
ทางศาสนา 

เชื้อชาติ (และเผา่พันธุ์) 
ชาติพันธ์ุหรือเช้ือชาติ 
ชนกลุ่มน้อย 

การเหยยีดสผีิว 

สถานะทางสังคม สถานะทางเศรษฐกิจและสังคมต่ า การแบ่งสถานะทางสังคม 

รสนิยมทางเพศ ชนกลุ่มน้อยทางเพศ 
รสนิยมที่ยึดถือเพศตรงข้ามเป็น
ใหญ่ 

มรดกทางด้านภูมิปัญญาพื้นบ้าน ชนพ้ืนเมือง 
การเหยียดสีผิวและการล่าอาณา
นิคม 

ชาติก าเนิด ผู้ลี้ภัยหรือผู้อพยพ การเหยียดสีผิว 
เพศสภาพ สตรี การกีดกันทางเพศ 
 
  

                                           
1  Hays, P. 2008 Addressing cultural complexities in practice: Assessment, diagnosis, therapy. 2nd Ed. American Psychological Association: 
Washington D.C. 
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2. กรอบแนวคิดในภาพรวม 

2.1 ความหมายของการฟื้นฟูผู้ผ่านภาวะวิกฤติ  

ASO เป็นเครื่องมือท่ีมีความแม่นย าถูกต้องและน่าเชื่อถือในการประเมินความก้าวหน้าของผู้
ผ่านภาวะวิกฤติ ที่ได้รับการเยียวยาฟื้นฟูจากความรุนแรงและการแสวงหาประโยชน์ใน
รูปแบบต่าง ๆ ซึ่งไอเจเอ็ม จะเรียกกระบวนการเยียวยาฟื้นฟู ณ ที่นี้ว่า “การฟื้นฟู” และ
ก าหนดว่า การฟื้นฟูนี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อผู้ผ่านภาวะวิกฤติสามารถท าหน้าที่ต่อไปได้ใน
สังคมโดยท่ีมีความเสี่ยงน้อยต่อการตกเป็นผู้เสียหาย   

2.2 การฟื้นฟูในด้านต่าง ๆ  

หมวดหมู่หลัก (Domain)  ณ ที่นี้ หมายถึง ประเด็นในการท าหน้าที่ของผู้ผ่านภาวะวิกฤติที่
มีความส าคัญอย่างยิ่งในช่วงของการฟื้นฟู ซึ่งเครื่องมือ ASO ได้ก าหนดไว้หกหมวดหมู่หลัก
และหมวดหมู่รองที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งแต่ละประเด็นล้วนมีส่วนช่วยให้ผู้ผ่านภาวะวิกฤติ
สามารถท าหน้าท่ีต่อไปได้ในสังคม โดยทีม่ีความเสี่ยงน้อยต่อการตกเป็นผู้เสียหาย 

• ความปลอดภัย: ผู้ผ่านภาวะวิกฤติปลอดภัยจากการถูกคุกคามหรือต้องประสบกับ
การตกเป็นผู้เสียหายซ้ า มีแรงจูงใจและสามารถด ารงชีวิตต่อไปได้อย่างปลอดภัย 

• การคุ้มครองทางกฎหมาย: ผู้ผ่านภาวะวิกฤติมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิและความ
คุ้มครองภายใต้กฎหมาย สามารถเรียกร้องขอความยุติธรรมและการคุ้มครองตาม
กฎหมายได้ เมื่อเกิดการละเมิดสิทธิเหล่านี้ขึ้น 

• สุขภาวะทางจิต: ผู้ผ่านภาวะวิกฤติแสดงให้เห็นถึงความมั่นคงทางจิตใจ มีทักษะ
ในการเผชิญความเครียดอย่างสร้างสรรค์ และลดพฤติกรรมที่เป็นอันตรายซึ่ง
ส่งผลต่อการเยียวยาฟื้นฟใูนระยะยาว 

• การเสริมสร้างศักยภาพพลังอ านาจทางเศรษฐกิจและการศึกษา: ครอบครัวของ
ผู้ผ่านภาวะวิกฤติสามารถมีรายได้อย่างเพียงพอจากแหล่งงานที่ไม่มีลักษณะของ
การแสวงหาประโยชน์ ในการตอบสนองต่อความต้องการในด้านต่าง ๆ และผู้ผ่าน
ภาวะวิกฤติมีโอกาสเข้ารับการศึกษา ฝึกอบรม และ/หรือท างานเป็นอย่างดี 

• การสนับสนุนทางสังคม : ผู้ผ่านภาวะวิกฤติได้รับการสนับสนุนจากการมี
สัมพันธภาพเชิงบวก สามารถกลับคืนเข้าไปอยู่ในชุมชนที่ปราศจากการเลือก
ปฏิบัติและแรงกดดันทางสังคมในเชิงลบ 

• สุขภาวะความเป็นอยู่ที่ดีทางกายภาพ: ผู้ผ่านภาวะวิกฤติได้ดูแลความต้องการ
ทางด้านสุขภาพของตนเอง และสามารถเข้าถึงความต้องการขั้นพื้นฐาน บริการ
ทางการแพทย์รวมทั้งที่อยู่อาศัยที่ปลอดภัยและมั่นคง 
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2.3 การวิเคราะห์ข้อมูลในการประเมินตามเครื่องมือ ASO 

การติดตามและประเมินผลโดยพิจารณาข้อมูลที่ได้จากการใช้เครื่องมือ ASO จะช่วยให้ผู้
ประเมินสามารถท าความเข้าใจต่อความก้าวหน้าของผู้ผ่านภาวะวิกฤติ ตลอดกระบวนการ
ฟื้นฟูได้ดียิ่งขึ้น สามารถจัดล าดับความส าคัญ พร้อมทั้งระบุประเด็นที่เป็นจุดแข็งและความ
เสี่ยงภายใต้หมวดหมู่รองในแต่ละประเด็น นอกจากานี้ ข้อมูลที่ได้จากเครื่องมือ ASO ยัง
ช่วยในการตรวจสอบถึงความมีประสิทธิภาพของแผนงานการดูแลให้ความช่วยเหลือ ช่วยใน 

การให้ข้อเสนอแนะส าหรับการปรับปรุงแผนงานต่อไป และยังช่วยในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
แผนงานการดูแลให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ผ่านในภาวะฉุกเฉินได้อีกด้วย 

การประเมินตามแนวทางของเครื่องมือ ASO ควรจะใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการ 
• ประเมินความก้าวหน้าของผู้ผ่านภาวะวิกฤติในการฟื้นฟู 
• ให้ข้อมูลและจัดล าดับความส าคัญของจุดแข็งและความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ 
• ประเมินระดับการท าหน้าที่ทางสังคมของผู้ผ่านภาวะวิกฤติ และความเสี่ยงที่อาจท าให้

ตกเป็นผู้เสียหายซ้ า  
• ให้ทิศทางในการวางแผนจัดการรายกรณีและการประเมินผลตามแผนงานการให้ความ

ช่วยเหลือ 
• วัดระดับการฟื้นฟูของผู้ผ่านภาวะวิกฤตินับจากการประเมินครั้งแรกไปจนถึงการยุติการ

บริการ 
• ให้ข้อมูลเกี่ยวกับแผนงานการให้ความช่วยเหลือต่อผู้ผ่านภาวะวิกฤติ 

การประเมินตามแนวทาง ASO ไม่ควรน าไปใช้เป็น 
• เครื่องมือเพื่อประเมินสภาวะทางสขุภาพจิต ซึ่งเครื่องมือ ASO อาจแสดงให้เห็นถึงความ

เสี่ยงต่าง ๆ ของผู้ผ่านภาวะวิกฤติ แต่ไม่ได้ให้การวินิจฉัยถึงโรคต่าง ๆ แต่อย่างใด 
• เครื่องมือในการก าหนดกลุ่มเป้าหมายเพื่อค้นหาเด็กและครอบครัวที่จะให้เข้ามาร่วมอยู่

ในแผนงานการให้ความช่วยเหลือ แต่เป็นเครื่องมือที่ใช้ส าหรับการประเมินผู้ผ่านภาวะ
วิกฤติทีก่ าลังได้รับบริการอยู่แล้ว 

• การประเมินขีดสมรรถนะการท างานในการวัดผลความส าเร็จของผู้จัดการรายกรณี 
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3. การฝึกอบรมและการประกันคุณภาพ  
• การฝึกอบรม | ผู้ประเมินจะต้องผ่านการฝึกอบรมที่ได้มาตรฐาน ASO ของไอเจ

เอ็ม ก่อนการเริ่มการประเมิน รวมถึงการฝึกอบรมทบทวนอื่น ๆ เพิ่มเติมตาม
ความจ าเป็น 

• การนิเทศงาน | ผู้ประเมินควรได้รับการก ากับดูแลจากผู้นิเทศงานที่มีหน้าที่
รับผิดชอบในการบริหารจัดการ ภายในช่วงสามเดือนแรกของการด าเนินงาน
ประเมิน  ซึ่ งควรบรรจุรวมอยู่ ในแผนงานการทบทวนและให้ข้อคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการให้คะแนนของ ASO ในการนี้ อาจจัดให้มีการทบทวน
และนิเทศงานตามความจ าเป็นภายหลังจากที่ผ่านช่วงของการนิเทศงานภายใน
ระยะเวลา 3 เดือนแรกแล้ว  

• การปรึกษาหารือ | ฝ่ายงาน Global Aftercare Department ไอเจเอ็ม พร้อมให้
ค าปรึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยติดต่อได้ที่อีเมล์ aftercare@ijm.org 

• กลุ่มฝึกปฏิบัติ| หน่วยงานต่าง ๆ ควรจัดให้มีกลุ่มฝึกปฏิบัตริ่วมกัน ที่สามารถเป็น
กลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อนที่จะคอยให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ซึ่งควรฝึกปฏิบัติ
อย่างน้อยสองครั้งต่อปีเท่าที่จะสามารถกระท าได้ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความ
สอดคล้องต่อเนื่องกันในการให้คะแนนการประเมิน ตลอดจนการปรับใช้เครื่องมือ
ให้สอดคล้องกับบริบททางด้านวัฒนธรรมและบริบทอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งกลุ่ม
เพื่อนร่วมฝึกการปฏิบัตินี้ อาจด าเนินการผ่านการน าเสนอกรณีศึกษา การให้
คะแนนในการใช้เครื่องมือ ASOเป็นรายบุคคล และการอภิปรายกลุ่มไปตามเกณฑ์
การเลือกในการให้คะแนน
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4. แนวทางการด าเนินงาน  

4.1 การจัดเก็บรวบรวมข้อมูลส าหรับประเมินผลลัพธ์ผู ้ผ่าน
ภาวะวิกฤติ  

• ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ผ่านภาวะวิกฤตที่ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการประเมิน
อย่างครบถ้วน (หรือผู้ปกครองในกรณีผู้ผ่านภาวะวิกฤติยังเป็นเด็ก ) ก่อน
ด าเนินการประเมิน ตามภาคผนวก ก. 

• ใหด้ าเนินการประเมินผ่านการสนทนากับผู้ผ่านภาวะวิกฤติ (ในกรณีที่เป็นเด็กอายุ 
12 ปีหรือน้อยกว่านั้น ควรจัดให้มีผู้ดูแลร่วมอยู่ด้วย) และไม่ควรมองดูเอกสารใน
ระหว่างด าเนินการประเมิน เนื่องจากอาจเป็นการรบกวนท าให้การสนทนาไม่ลื่น
ไหลเป็นธรรมชาติ ตามภาคผนวก ข. 

• ห้ามมิใหพู้ดคุยถึงผลคะแนนการประเมินตามเครื่องมือ ASO กับผู้ผ่านภาวะวิกฤติ 
แต่ควรใช้ข้อมูลที่ได้จากการประเมิน ช่วยในการแจ้งต่อผู้ผ่านภาวะวิกฤติได้ทราบ
ถึงการปรับปรุงแผนงานการให้ความช่วยเหลือเป็นรายบุคคล ที่ได้แสดงให้เห็นถึง
เป้าหมาย จุดแข็ง และความเสี่ยงของผู้ผ่านภาวะวิกฤติ รวมถึงการพัฒนาความ
ร่วมมือผ่านการท างานร่วมกับผู้ผ่านภาวะวิกฤติในการปรับปรุงแผน ตาม
ภาคผนวก ก. 

• หากมีเครื่องมือการประเมินตนเองไว้อยู่แล้ว ให้ผู้ผ่านภาวะวิกฤติสามารถท าการ
ประเมินด้วยตนเองไปพร้อมกัน ซึ่งจะช่วยในการให้ข้อมูลเพิ่มเติมต่อการให้
คะแนนตามเครื่องมือ ASO อนึ่ง เครื่องมือการประเมิน ASO นี้ ไม่ได้รับการ
ออกแบบมาเพื่อใช้ส าหรับวัตถุประสงค์ในการประเมินตนเอง 

• ข้อมูลเพิ่มเติมส าหรับการประเมินตามเครื่องมือ ASO สามารถจัดเก็บรวบรวมได้
จากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิอื่น ๆ (เช่น ผู้ให้การดูแลผู้ผ่านภาวะวิกฤติ หรือสมาชิก
ครอบครัว และผ่านการสังเกตการณ์โดยตรง) 

4.2 ประเด็นที่เป็นข้อเสนอแนะส าหรับการจัดเก็บข้อมูล ASO  
• ขั้นตอนแรกรับ: ให้ข้อมูลเพื่อสร้างความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับจุดแข็งและความ

เปราะบางต่าง ๆ ของผู้ผ่านภาวะวิกฤติและควรด าเนินการประเมินก่อนการเข้าไป
แทรกแซงให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ผ่านภาวะวิกฤติ 

• การยุติการบริการ : ประเมินว่าผู้ผ่านภาวะวิกฤติได้รับการเยียวยาฟื้นฟู หรือมี
ความตอ้งการบริการอื่นใดเพิ่มเติม 

• การติดตามผล: ประเมินว่าการฟื้นฟูของผู้ผ่านภาวะวิกฤติจะยั่งยืนหรือไม่ (เช่น 
ด าเนินการประเมินใน 1 ปี นับจากภายหลังจากการยุติการใหบ้ริการ เพื่อพิจารณา
ว่าผู้ผ่านภาวะวิกฤติที่ผ่านการเยียวยาฟื้นฟแูล้ว) 
 

4.3 การจัดท าแผนการดูแลให้ความช่วยเหลือโดยใช้เกณฑ์
การประเมินตามแนว ASO  

แผนการดูแลให้ความช่วยเหลือจะช่วยก าหนดกรอบในการจัดบริการและแนวทางการ
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สนับสนุนช่วยเหลือ ที่ผู้ให้บริการสามารถให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการเสริมพลังอ านาจที่
จะก่อให้เกิดการเยียวยาฟื้นฟูผู้ผ่านภาวะวิกฤต ิโดยผ่านการท างานและการให้ความเห็นชอบ
ร่วมกันระหว่างผู้ใหบ้ริการกับผู้ผ่านภาวะวิกฤติ ซึ่งภายหลังทีไ่ด้ด าเนินการประเมิน ASO ใน
ขั้นตอนแรกรับเสร็จสิ้นลงแล้ว ผู้ประเมินควรท างานร่วมกับผู้ให้บริการและผู้ผา่นภาวะวกิฤติ 
เพื่อร่วมกันก าหนดประเภทของการบริการและจัดล าดับความส าคัญของการบริการ ที่จะ
แก้ไขปัญหาความเปราะบางต่าง ๆ รวมทั้งการตั้งเป้าหมายและพิจารณาถึงจุดแข็งต่าง ๆ ไป
พร้อมกันด้วย
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5. เกณฑ์การให้คะแนน  

5.1 การค านวณคะแนนประเมินผล  
• การให้คะแนนในหมวดหมู่รอง| ผู้ประเมินจะต้องใช้ดุลยพินิจทางวิชาชีพในการให้

คะแนนในแต่ละหมวดหมู่รอง โดยมีเกณฑ์วัดระดับความเสี่ยงตั้งแต ่1 – 4 ซึ่งการ
ให้ค่าคะแนนเท่ากับ  1 ถือเป็นระดับสูงสุดของความเสี่ยง และการให้ค่าคะแนน
เท่ากับ 4 เป็นระดับต่ าสุดของความเสี่ยง  

 

คะแนน คะแนนความเสี่ยง 

4 มีความมั่นคงสูง 
 

ไม่มีหรือมีความเสี่ยงต่ ามาก 

3 มีความมั่นคง มคีวามเสี่ยงน้อยหรือต่ า 

2 มีความเสี่ยง มีความเสี่ยงปานกลาง 

1 มีความเสี่ยงสูง ส าคัญหรือมีความเสี่ยงสูง 

• การให้คะแนนตามหมวดหมู่ | แต่ละหมวดหมู่จะมีการค านวณโดยเฉลี่ยค่า
คะแนนในแต่ละหมวดหมู่รอง ซึ่งค่าคะแนนหมวดหมู่ที่ได้ในระดับ 3.0 หรือสูงกว่า
นั้น (ในระดับค่าคะแนนตั้งแต่ 1.0 – 4.0) จะถือว่ามีความมั่นคง ที่สะท้อนให้เห็น
ว่าผู้ผ่านภาวะวิกฤติมีทักษะและ/หรือทรัพยากรที่มีความเสี่ยงน้อยต่อการตกเป็น
ผู้เสียหาย 

• การค านวณค่าคะแนนโดยรวม| คะแนนโดยรวมจะค านวณจากค่าคะแนนโดย
เฉลี่ยในแต่ละหมวดหมู่ ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานของไอเจเอ็ม  ส าหรับค่าคะแนนที่
ได้โดยรวมเป็น 3.0 หรือสูงกว่านั้น จะหมายถึงว่า ผู้ผ่านภาวะวิกฤติได้รับการ
เยียวยาฟื้นฟ ูและสามารถท าหน้าท่ีทางสังคมได้อย่างเป็นท่ีน่าพึงพอใจโดยมีความ
เสี่ยงน้อยต่อการตกเป็นผู้เสียหายซ้ า 

5.2 แนวทางการให้คะแนนการประเมินผลในภาพรวม  
• การใช้ ดุลยพินิจทางวิชาชีพ | เป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับการประเมิน

สถานการณ์ของผู้ผ่านภาวะวิกฤติและความเสี่ยงต่าง ๆ ซึ่งมีความสลับซับซ้อนใน
การใช้เครื่องมือการประเมิน ASO การใช้ดุลยพินิจทางวิชาชีพจะเป็นกระบวนการ
รวบรวมและพิจารณาถึงข้อเท็จจริงที่มีความส าคัญ เป็นการสะท้อนและการ
ปรึกษาหารือร่วมกับผู้อื่น (เช่น มีระบบการก ากับดูแลให้ค าปรึกษา) เพื่อให้เกิด
การตัดสินใจที่ดีและได้บันทึกประเด็นส าคัญไว้ในส่วนของการบันทึกย่อใน
เครื่องมือ ASO เพื่อที่จะใช้ส าหรับการสื่อสารถึงเหตุผลในการตัดสินใจนั้น ๆ 

• การท าหน้าที่โดยเฉลี่ยเปรียบเทียบกับภาพรวม| ผู้ประเมินควรพิจารณาการท า
หน้าที่ทางสังคมของผู้ผ่านภาวะวิกฤติในสถานการณ์ต่าง ๆ ภายในช่วงระยะเวลา 
30 วันที่ผ่านมาโดยเฉลี่ย ซึ่งจะมากกว่าการพิจารณาว่าบุคคลก าลังท าอะไรในวัน
ใดวันหนึ่งเพียงอย่างเดียว 

• พฤติกรรมที่เหมาะสมต่อพัฒนาการ| การให้คะแนนทั้งหมดในการประเมินแบบ 
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ASO ควรกระท าภายใต้บริบทของประเด็นที่เราพิจารณาว่าเป็นพฤติกรรมที่
เหมาะสมกับพัฒนาการ โดยค านึงถงึอายุและขีดความสามารถของบุคคล 

• การให้คะแนนในด้านที่พักพิงชั่วคราว| ผู้ประเมินควรพิจารณาถึงเป้าหมายของ
แผนการดูแลให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ผ่านภาวะวิกฤติ ในขณะที่ด าเนินการประเมิน
ผู้ที่อาศัยอยู่ในที่พักพิงช่ัวคราว เช่น ผู้ผ่านภาวะวิกฤติที่ก าลังอยู่ในความดูแลของ
ที่พักพิงซึ่งได้วางแผนที่จะกลับคืนสู่ชุมชน ทั้งนี้ การประเมินจะต้องพิจารณาไป
ตามสถานการณ์ของชุมชนที่บุคคลนั้นได้วางแผนที่จะกลับเข้าไปอาศัยอยู่ ณ 
ชุมชนนั้น  

• การให้คะแนนเมื่อไม่มีข้อมูลหรือมีข้อมูลแต่ไม่ชัดเจน| ผู้ประเมินควรหาข้อมูลให้
ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ในการประเมินตามหมวดหมู่รองในแต่ละรายการ 
หากพบว่ามีข้อมูลใดที่ขาดหายไปหรือมีข้อมูลที่ไม่ชัดเจน ผู้ประเมินควรให้ค่า
คะแนนอย่างระมัดระวัง (เช่น ควรให้คะแนนในระดับที่ต่ ากว่ามากกว่าที่จะให้
คะแนนสูงกว่า) การท าเครื่องหมายส าหรับผู้ผ่านภาวะวิกฤติที่มีค่าคะแนนเท่ากับ 
2.0 หรือในระดับที่ต่ ากว่า จะหมายถึงว่าผู้ผ่านภาวะวิกฤติผู้นั้นจะยังคงมีความ
เสี่ยงอยู่ภายใต้สถานการณ์ในหมวดหมู่รองนั้น ๆ
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6. แนวทางการประเมินในด้านต่าง ๆ 

6.1 หมวดหมู่หลักที่ 1: ความปลอดภัย  

ในหมวดหมู่นี้จะเป็นการประเมินความเสี่ยงในด้านความปลอดภัยของผู้ผ่านภาวะวิกฤติที่ยังคง
ปรากฏให้เห็นในการใช้ชีวิตอยู่ในสังคม เนื่องจากความปลอดภัยและการคุ้มครองถือเป็นปัจจัย
ส าคัญต่อการเยียวยาฟื้นฟูส าหรับผู้ผ่านภาวะวิกฤติ การที่ผู้ผ่านภาวะวิกฤติยังคงมีความเสี่ยงต่อ
การประสบกับภัยคุกคามจากการใช้อ านาจโดยมิชอบอย่างต่อเนื่อง จะถือว่าเป็นการเพิ่มความ
เสี่ยงต่อการตกเป็นเหยื่อของอาชญากรรมซ้ า 

เป้าหมาย 

ผู้ผ่านภาวะวิกฤติปลอดภัยจากการคุกคามหรือประสบกับการตกเป็นผู้เสียหายซ้ า มีแรงจูงใจและ
สามารถด ารงชีวิตอย่างปลอดภัยได้ 

หมวดหมู่รองที ่1: ผู้ผ่านภาวะวิกฤติปลอดภัยจากการล่วงละเมิดหรือการปล่อยปละละเลยทอดทิ้ง 

นิยามศัพท์ที่ส าคัญ 
• การล่วงละเมิดทางกาย: การใช้ก าลังทางกายที่รุนแรงเพ่ือที่จะท าให้เกิดการบาดเจ็บต่อ

ร่างกายหรือความทุกข์ทรมานทีเ่กิดขึ้นจริงหรือในลกัษะที่คล้ายคลึงกัน (เช่น ตี กัด เขยา่ 
โยน การวางยาพิษ เผา ท าให้จมน้ า ท าให้ขาดอากาศหายใจ การขลิบอวัยวะเพศหญิง 
การทรมาน เป็นต้น) 

• การล่วงละเมิดทางเพศ: กิจกรรมทางเพศที่ไม่พึงประสงค์ ด้วยการใช้ก าลัง ข่มขู่ หรือ
การฉวยประโยชน์จากความไม่สามารถท่ีจะให้การยินยอม 

• การล่วงละเมิดทางอารมณ์: พฤติกรรม หรือส่วนใหญ่เป็นการใช้วาจาในการข่มขวัญ 
ข่มขู่ เหยียดหยาม หรือดูหมิ่นผู้เสียหาย และ/หรือการท าให้ผู้เสียหายขาดโอกาสในการ
มีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่นตามปกติทั่วไป  

• การปล่อยปละละเลยทอดทิ้ง: ความล้มเหลวในการตอบสนองต่อความต้องการทางด้าน
ร่างกายและอารมณ์ ในขณะที่พ่อแม่ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลได้มีวิธีการ ความรู้และ
ความสามารถท่ีจะเข้าถึงบริการเพื่อท่ีจะกระท าการนั้น หรือความล้มเหลวในการปกป้อง
คุ้มครองผู้ผ่านภาวะวิกฤติจากอันตราย ส่งผลให้เกิดอันตรายต่อสวั สดิภาพความ
ปลอดภัย สุขภาวะความเป็นอยู่ท่ีดีและพัฒนาการ 

ข้อพึงพิจารณาในการประเมิน 
• ประเมินประสบการณ์ของการล่วงละเมิดหรือปล่อยปละละเลยทอดทิ้ง ภายใต้

สภาพแวดล้อมปัจจุบันของผู้ผ่านภาวะวิกฤติ (บ้าน ครอบครัว โรงเรียน และชุมชน) 
• ควรพิจารณาถึงบริบททางวัฒนธรรมและบรรทัดฐานทางสังคม ซึ่งพฤติกรรมและ

แนวทางปฏิบัติบางประการอาจถือว่าเป็นการกระท าตามบรรทัดฐานทางสังคมและไม่
เป็นอันตรายในบริบททางวัฒนธรรมในสังคมนั้น ๆ ทั้งนี้ มีตัวอย่างของแนวทางปฏิบัติที่
สะท้อนถึงความตระหนักต่อบริบททางวัฒนธรรม ได้แก่ การสร้างวินัยทางกาย หรือ
ระดับของการอบรมสั่งสอนเด็ก ในการนี้ ควรค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นหลัก
ในการประเมิน 
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ค าแนะน าเพิ่มเติม 

• ส าหรับผู้ผ่านภาวะวิกฤติที่อยู่ในที่พักพิงช่ัวคราว ให้ประเมินความปลอดภัยของ
สภาพแวดล้อม (บ้าน ครอบครัว โรงเรียน และชุมชน) ที่ผู้ผ่านภาวะวิกฤติจะกลับคืนสู่
สังคม 

หมวดหมู่รองที่ 2: ผู้ผ่านภาวะวิกฤติปลอดภัยจากการคุกคามของผู้ต้องสงสัย/ บุคคลใด ๆ 
ทีต้ั่งใจจะกระท าให้ตกเป็นผู้เสียหาย 

นิยามศัพท์ที่ส าคัญ 
• ผู้ต้องสงสัย : บุคคลที่มีเหตุอันควรเช่ือว่าได้กระท าความผิดในการก่ออาชญากรรมต่อ 

ผู้ผ่านภาวะวิกฤติในบริบทของการล่วงละเมิดหรือการแสวงหาประโยชน์ ไม่ว่าบุคคลนั้น
จะถูกตั้งข้อหา จับกุม ถูกตัดสินลงโทษหรือถูกควบคุมโดยหน่วยงานในกระบวนการ
ยุติธรรมอย่างเป็นทางการ 

ข้อพึงพิจารณาในการประเมิน 
▪ การประเมินแหล่งท่ีมาและเป้าหมายของการคุกคาม จะพิจารณาจาก:  

• การคุกคามทีอ่าจเกิดขึ้นจากกระท าโดยตรงจากผูต้้องสงสัยหรือบุคคลอื่นใดทีก่ระท าการ
แทนผู้ต้องสงสัย ซึ่งตั้งใจจะก่อให้เกิดอนัตราย 

• การคุกคามที่อาจพุ่งเป้าไปยังผู้ผ่านภาวะวิกฤติโดยตรง หรือไปยังผู้ที่อยู่ในเครือข่ายการ
สนับสนุนช่วยเหลือผู้ผ่านภาวะวิกฤติ (เช่น สมาชิกครอบครัว ผู้ดูแล ฯลฯ) 

▪ การประเมินความเสี่ยงท่ีเกี่ยวข้องกับการคุกคาม จะพิจารณาจาก: 
• ความใกล้ชิดทางกายทีผู่้ต้องสงสัยมตี่อผู้ผ่านภาวะวิกฤติ 
• ความจ าเพาะของการคุกคาม (ยิ่งเฉพาะเจาะจงมากเท่าใด ก็ยิ่งมีความเสี่ยงสูงเท่าน้ัน); 
• ความสามารถของผู้ต้องสงสัยที่จะท าการข่มขู ่
• ประวัติการใช้ความรุนแรงของผู้ต้องสงสัย 

▪ ประเมินความสามารถในการรับรู้ถึงการคุกคามความปลอดภัยของผู้ผ่านภาวะวิกฤติและ 
แนวทางการรับมือในลักษณะที่ลดความเสี่ยงภัยในอนาคต 

ค าแนะน าเพิ่มเติม 

ส าหรับผู้ผ่านภาวะวิกฤติที่อยู่ในความดูแลของที่พักพิงช่ัวคราว  ใหป้ระเมินสภาพแวดล้อมท่ีผู้ผ่าน
ภาวะวิกฤติจะกลับคืนสู่สังคมว่ามีความปลอดภัยจากการคุกคามจากผู้ต้องสงสัยหรือไม่ 
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หมวดหมูร่องท่ี 3: ผู้ผ่านภาวะวิกฤติสามารถระบุและจัดการกับสถานการณ์ที่ไม่ปลอดภัยได้ 

นิยามศัพท์ที่ส าคัญ 
• สถานการณ์ที่ไม่ปลอดภัย: เป็นสถานการณ์ที่ท าให้ผู้ผ่านภาวะวิกฤติตกอยู่ในภาวะเสี่ยง 

(เช่น กู้ยืมเงินจากแหล่งสินเชื่อที่ไม่ปลอดภัย การโยกย้ายถิ่นที่ไม่ปลอดภัย การขาดการ
อบรมสั่งสอนเด็ก การล่อลวง ฯลฯ)  

ข้อพึงพิจารณาในการประเมิน 
▪ ประเมินขีดความสามารถของผู้ผ่านภาวะวิกฤติในการระบุถึงสถานการณ์ที่ไม่ปลอดภัย โดย

พิจารณาว่าบุคคลมีความสามารถในการ: 

• ระบุบุคคลที่ไม่น่าเช่ือถือหรือไม่ปลอดภัยที่อาจหาช่องทางที่จะก่อให้เกิดภัยอันตราย; 
และ 

• ตระหนักถึงอันตรายหรือสถานการณ์ที่มีความเสี่ยง 
▪ ประเมินความสามารถในการจัดการกับสถานการณ์ที่ไม่ปลอดภัย  โดยพิจารณาว่าบุคคลมี

ความสามารถในการ: 

• ปฏิบัติตามข้อแนะน าด้านความปลอดภัยเพื่อหลีกเลี่ยงภัยอันตราย; 

• สามารถบอกถึงการสัมผัสที่ไม่ปลอดภัยและก าหนดขอบเขตพื้นทีท่ีป่ลอดภัยจากผู้อื่นได้; 
• สามารถจัดท าแผนรักษาความปลอดภัยส่วนบุคคลได้; 
• มีส่วนร่วมและกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมที่ปลอดภัยกับเพื่อนได้   
• สามารถระบุและติดต่อบุคคลที่ปลอดภัย ภายในชุมชนและกระบวนการยุติธรรม 

ค าแนะน าเพิ่มเติม 
▪ ส าหรับเด็กที่มีอายุ 12 ปีหรือต่ ากว่านั้น ให้ประเมินผู้ดูแลแทนเด็ก โดยประเมินผู้ดูแลบน

พื้นฐานว่า: 

• มีความตระหนักถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ผ่านภาวะวิกฤติ; 
• ด าเนินแก้ไขปัญหากับภัยคุกคามต่อความปลอดภัยของผู้ผ่านภาวะวิกฤติ 
• ให้การอบรมสั่งสอนและก าหนดขอบเขตในการรักษาความปลอดภัยของเด็กได้
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6.2 หมวดหมู่หลักที่ 2: การคุ้มครองทางกฎหมาย 

หมวดหมู่นีจ้ะเป็นการประเมินระดับการคุ้มครองทางกฎหมายที่มีให้กับผู้ผ่านภาวะวิกฤติ ซึ่ง
ภายหลังจากที่ผู้ผ่านภาวะวิกฤติประสบกับความรุนแรง การถูกกดขี่ การแสวงหาประโยชน์ 
และ/หรือการล่วงละเมดิแล้ว จะประเมินว่าผู้เสียหายได้มีความรู้เกี่ยวกับสิทธิของตนเองและ
การคุ้มครองภายใต้กรอบของกฎหมาย รวมทั้งการทราบว่ามีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถ
ให้ความช่วยเหลือ เพื่อที่จะสามารถแสวงหาการเรียกร้องในการคุ้มครองสิทธิต่าง ๆ เหล่านี้
ได้ โดยถือว่าเป็นองค์ประกอบหลักของความปลอดภัยและการเสริมพลังอ านาจอย่าง
ต่อเนื่อง 

เป้าหมาย 

ผู้ผ่านภาวะวิกฤติมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิของตนและการคุ้มครองภายใต้กฎหมาย และ
สามารถเรียกร้องขอความยุติธรรมและการคุ้มครองตามกฎหมายจากการถูกละเมิดสิทธิ 
ต่าง ๆ เหล่านี้ได้ 

หมวดหมู่รองที่ 1: ผู้ผ่านภาวะวิกฤติตระหนักถึงสิทธิและการคุ้มครองภายใต้กฎหมาย
และตระหนักว่าการละเมิดเป็นเร่ืองท่ีไม่เหมาะสม 

นิยามศัพท์ที่ส าคัญ 
• สิทธ:ิ ได้รับการคุ้มครองสิทธิหรือผลประโยชน์ตามกฎหมาย 

ข้อพึงพิจารณาในการประเมิน 

▪ ประเมินผู้ผ่านภาวะวิกฤติว่าสามารถระบุถึง: 

• องค์ประกอบของประสบการณ์อันเป็นลักษณะของการแสวงหาประโยชน์และที่ไม่
เหมาะสม มากกว่าจะถือเป็นความรับผิดชอบของตนเองในภัยอันตรายที่ประสบ 
(เช่น การถูกปฏิเสธเสรีภาพในการเคลื่อนไหว การละเมิดสิทธิในที่ดินท ากิน การ
ล่อลวงให้ตายใจเพื่อให้พร้อมส าหรับการล่วงละเมิดทางเพศ ฯลฯ) 

• การคุ้มครองต่าง ๆ ที่ได้รับตามกฎหมายในท้องถิ่น (เช่น กฎหมายแรงงานที่
เกี่ยวกับการจ่ายเงินค่าจ้างอย่างเป็นธรรม สิทธิในการเรียกร้องค าสั่งให้ได้รับการ
ปกป้องคุ้มครองจากผู้กระท าผิด สิทธิในการร้องขอการชดเชยและเยียวยาจาก
อาชญากรรม สิทธิในการร้องขอรับสิทธิประโยชน์ในการเยียวยาผู้เสียหาย  ฯลฯ) 

• ค าแนะน าเพิ่มเติม 
• ส าหรับเด็กที่มีอายุ 12 ปีและที่ต่ ากว่านั้น ให้ประเมินผู้ดูแลว่ามีความตระหนักต่อ

สิทธิและการคุ้มครองตามกฎหมายแทนการประเมินท่ีเด็ก 

หมวดหมู่รองที่ 2: สถานภาพทางกฎหมายของผู้ผ่านภาวะวิกฤติ หรือสถานะทางเอกสารที่
ผู้ผ่านภาวะวิกฤติถือครองอยู่ มีความเสี่ยงน้อยต่อการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนในอนาคต 

นิยามศัพท์ที่ส าคัญ 
• สถานภาพทางกฎหมาย: จุดยืนหรือต าแหน่งแห่งหนของบุคคลอันเกี่ยวเนื่องกับ

กฎหมาย หมายรวมถึงสิทธิ ข้อผูกพัน อ านาจหรือข้อจ ากัดที่บุคคลนั้นม ี 
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ข้อพึงพิจารณาในการประเมิน 

▪ ประเมินถึงสถานภาพทางกฎหมายของผู้ผ่านภาวะวิกฤติซึ่งมีส่วนท าให้ระดับของการ
คุ้มครองหรือความเสี่ยงมีมากเพิ่มขึ้น เช่น: 
• การได้รับการคัดแยกว่าเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์เพื่อป้องกันมิให้เกิดการ

ส่งกลับที่ไม่ปลอดภัย; 
• สถานะการเป็นพลเมืองหรือสถานะการเข้าเมืองเพื่อให้เข้าถึงบริการชุมชนและ/

หรือเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกผลักดันกลับ 
• ได้รับการออกเอกสารสิทธิในที่ดินอย่างเหมาะสม หรือได้รับการส ารวจรังวัดเพื่อ

แสดงสิทธิในการครอบครองที่ดิน 

▪ พิจารณาว่า การที่ผู้ผ่านภาวะวิกฤติได้เป็นผู้ครอบครองเอกสารสิทธิที่ส าคัญและ
หนังสือส าคัญประจ าตัว (เช่น บัตรประชาชนที่ออกโดยหน่วยงานราชการ หนังสือ
เดินทาง หนังสือรับรองต่าง ๆ หนังสือรับรองวรรณะ สูติบัตร โฉนดที่ดิน ฯลฯ) นั้นเป็น
การเพิ่มการคุ้มครองและลดความเสี่ยงต่อการถูกละเมิดสิทธิในอนาคต 

ค าแนะน าเพิ่มเติม 
• หากปรากฎว่าผู้ผ่านภาวะวิกฤติมีหรือไม่มีสถานภาพทางกฎหมาย หรือเอกสาร

สิทธิใดที่ไม่มีผลต่อระดับการคุ้มครอง หรือความเสี่ยงต่อผู้ผ่านภาวะวิกฤติ ให้
พิจารณาให้ค่าคะแนนในหมวดหมู่รองนี้เป็นคะแนนเท่ากับ  3 
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หมวดหมู่รองท่ี 3: ผู้ผ่านภาวะวิกฤติสามารถร้องขอความยุติธรรมจากการถูก
ละเมิดสิทธิมนุษยชนได้ 

นิยามศัพท์ที่ส าคัญ 
• การละเมิดสิทธิมนุษยชน: สิทธิมนุษยชนเป็นสิทธิเสรีภาพข้ันพ้ืนฐานและสิทธิโดย

ธรรมชาติส าหรับทุกคนโดยไม่ค านึงถึงอายุ เพศ สัญชาติ เช้ือชาติ สถานะทาง
เศรษฐกิจและสังคม ศาสนา หรือสถานะอื่นใด และได้รับการยอมรับและคุ้มครอง
ตามกฎหมายระหว่างประเทศ การละเมิดสิทธิมนุษยชนรวมถึงการฝ่าฝืนสิทธิ
เหล่านี้ 

ข้อพึงพิจารณาในการประเมิน 
• ให้ประเมินว่าผู้ผ่านภาวะวิกฤติสามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม อุปสรรค 

ต่าง ๆ ในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม ซึ่งอาจหมายรวมถึง การถูกเลอืกปฏิบัติ 
การมีค่าใช้จ่ายที่มากเกินไป พ านักอาศัยในสถานที่ที่ตั้งอยู่ในที่มีระยะทางที่ไกล
เกินไป หรือมีปัจจัยอื่น ๆ 

• ประเมินว่าผู้ผ่านภาวะวิกฤติสามารถเข้าถึงสิทธิที่จะได้รับการมีตัวแทนทาง
กฎหมายในการด าเนินคดีตามกระบวนการยุติธรรม 

• ประเมินว่าผู้ผ่านภาวะวิกฤติได้มีสิทธิในการเลือกตัดสินใจว่าจะเข้าไปมีส่วนร่วมใน
กระบวนการยุติธรรมทางอาญาหรือทางแพ่งหรือไม่ 

• พิจารณาว่าผู้ผ่านภาวะวิกฤติสามารถเข้าถึงความพยายามในการไกล่เกลี่ย
ประนีประนอมมากกว่าการใช้กระบวนการยุติธรรมอย่างเป็นทางการ และ
พิจารณาว่าผู้ผ่านภาวะวิกฤติเกิดความรู้สึกว่าเรื่องนี้เป็นหนทางหนึ่งที่จะน าไปสู่
ผลลัพธ์ทีม่ีความเป็นธรรม 

ค าแนะน าเพิ่มเติม 
• ส าหรับเด็กที่มีอายุ 12 ปีหรือต่ ากว่านั้น ให้ประเมินขีดความสามารถของผู้

อุปการะเลี้ยงดู ในการเรียกร้องขอความยุติธรรมจากการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน
ในนามของเด็ก
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6.3 หมวดหมู่หลักที่ 3: สุขภาวะทางจิต 

หมวดหมู่นี้ เป็นการประเมินสุขภาวะทางจิตของผู้ผ่านภาวะวิกฤติ ซึ่ง เกี่ยวข้องกับการ
เยียวยาฟื้นฟูจากประสบการณ์ที่ เลวร้าย และ/หรือตัวกระตุ้นให้เกิดความเครียดอัน
เนื่องมาจากการที่ประสบกับความรุนแรง การพิจารณาถึงสุขภาวะทางจิตเป็นเรื่องที่ส าคัญ
อย่างยิ่งและถือเป็นการเสริมพลังอ านาจให้กับผู้ผ่านภาวะวิกฤติ ด้วยเหตุที่ต้องรับมือกับ
ตัวกระตุ้นที่ท าให้เกิดความเครียดทั้งในปัจจุบันและอนาคต ดังนั้น การท าความเข้าใจขั้น
พื้นฐานถึงบาดแผลทางใจ อันเป็นผลเนื่องมาจากการมีประสบการณ์ที่เลวร้ายและอาการ
วิทยาของบาดแผลทางใจท่ัวไป จะเป็นประโยชน์ต่อการประเมินในหมวดหมู่นี้   

เป้าหมาย 

ผู้ผ่านภาวะวิกฤติแสดงให้เห็นถึงความมั่นคงทางใจ มีทักษะในการเผชิญกับความเครียดใน
เชิงสร้างสรรค์ และสามารถลดพฤติกรรมอันเป็นอันตรายที่ส่งผลต่อการเยียวยาฟื้นฟูใน
ระยะยาว 

หมวดหมู่รองที่ 1: ผู้ผ่านภาวะวิกฤติแสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมที่ปราศจาก
ความเสี่ยง 

นิยามศัพท์ที่ส าคัญ 
• พฤติกรรมเสี่ยง: การกระท าใด ๆ ที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพและความ

ปลอดภัยของบุคคลนั้นหรือบุคคลอื่น ๆ หรืออาจส่งผลให้บุคคลนั้นต้องสูญเสีย
บ้าน งาน และ/หรือการเข้าถึงชุมชนไป (เช่น ความก้าวร้าว การระเบิดความโกรธ 
การท าร้ายตนเอง พฤติกรรมเสพติดทางเพศ การใช้สารเสพติด ฯลฯ) 

ข้อพึงพิจารณาในการประเมิน 
▪ ประเมินพฤติกรรมเสี่ยงทีผู่้ผ่านภาวะวิกฤติแสดงให้เห็น ทั้งนี้ แม้ว่าปัจจัยสาเหตุ ความ

ตั้งใจหรือแรงจูงใจในการมีพฤติกรรมเสี่ยงนั้น อาจไม่ได้มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับการ
มีบาดแผลทางใจหรือการถูกละเมิด แต่ควรได้รับการพิจารณาให้รวมไว้อยู่ในการ
ประเมินนีด้้วย ตัวอย่างของพฤติกรรมเสี่ยง ได้แก่: 
• การท าร้ายตัวเอง (เช่น การกรีด ตัด การข่วน โขกศรีษะ วิ่งหน)ี 
• การท าอันตรายผู้อื่น (เช่น ต ีข่วน เตะ กัด) 
• การใช้สารเสพติดที่เป็นอันตราย (เชน่ การติดสุรา การเสพยาฯลฯ) 

▪ พิจารณาพัฒนาการทางอายุของผู้ผ่านภาวะวิกฤติเมื่อด าเนินการประเมินพฤติกรรม 

ค าแนะน าเพิ่มเติม 
• ในกรณีของเด็กอายุที่มีอายุ 3 ปีหรือต่ ากว่า กรุณาให้คะแนนที่พฤติกรรมของ

ผู้ดูแลแทนการให้คะแนนทีพ่ฤติกรรมของเด็ก 
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หมวดหมู่รองที ่2: ผู้ผ่านภาวะวิกฤติมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจวัตรประจ าวัน
อย่างสรา้งสรรค์  

นิยามศัพท์ที่ส าคัญ 
• การมีส่วนร่วมในเชิงสร้างสรรค์: คือการเข้าไปมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในลักษณะ

ที่มีความสอดคล้องต่อเนื่องและสร้างสรรค์ 

ข้อพึงพิจารณาในการประเมิน 

▪ ประเมินขีดความสามารถของผู้ผ่านภาวะวิกฤติ ในการเข้าไปมีส่วนร่วมในการด าเนิน
กิจวัตรประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ ไม่ว่าจะอยู่ในสัมพันธภาพใด ในโรงเรียนหรือที่
ท างาน ในครอบครัวหรือในชุมชน ให้พิจารณาปฏิกิริยาที่สามารถพบเห็นได้โดยทั่วไป
ในการตอบสนองต่อประสบการณ์ที่เลวร้าย: 
• ปฏิกิริยาทางด้านความสัมพันธ์: มีการถดถอยและแยกตัวออกจากผู้อื่น มีความ

ขัดแย้งในความสัมพันธ์ที่เพิ่มมากขึ้น การลดความผูกพันใกล้ชิด ความรู้สึกกลัวที่
ท่วมทน้มากขึ้น; 

• ปฏิกิริยาทางอารมณ์: มอีารมณ์แปรปรวน ร้องไห้บ่อย โกรธ หงุดหงิด รู้สึกสิ้นหวัง 
ซึมเศร้า วิตกกังวล ความกลัวในระดับสูง ความรู้สึกมึนชา คิดและ/หรือวางแผนที่
จะฆ่าตัวตาย 

• ปฏิกิริยาทางจิต: มีความยากล าบากในการมีสมาธิจดจ่อกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เกิดความ
สับสน ฝันร้าย มีปัญหาเกี่ยวกับความจ า 

▪ ใหพ้ิจารณาว่ามปีฏิกิริยาที่แสดงให้เห็นอยู่อย่างต่อเนื่องหรือเป็นครัง้คราว และปฏิกิริยา
นั้นได้ส่งผลกระทบต่อขีดความสามารถของผู้ผ่านภาวะวิกฤติต่อการเข้าร่วมในการ
ด าเนินกิจวัตรประจ าวันหรือไม่ 

▪ พิจารณาถึงบริบทและวัฒนธรรมด้วย เมื่อด าเนินการประเมินปฏิกิริยาเหล่านี้ที่มีความ
หลากหลาย 

ค าแนะน าเพิ่มเติม 
• ในกรณีของเด็กที่มีอาย ุ3 ปีหรือต่ ากว่า กรุณาให้คะแนนการประเมนิไปท่ีผูดู้แลตอ่

การเข้าไปมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจวัตรประจ าวันแทนการประเมินท่ีเด็ก 
 

หมวดหมู่รองที่ 3: ผู้ผ่านภาวะวิกฤติใช้ทักษะการเผชิญความเครียดในเชิง
สร้างสรรค์ 

นิยามศัพท์ที่ส าคัญ 
• ทักษะการเผชิญความเครียด: วิธีการที่บุคคลใช้ในการจัดการกับสถานการณ์ที่ตึง

เครียด (เช่น การเขียนบันทึก เทคนิคการก าหนดลมหายใจ สติบ าบัด การออก
ก าลงักาย ฯลฯ) 
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ข้อพึงพิจารณาในการประเมิน 
▪ ประเมินขีดความสามารถของผู้ผ่านภาวะวิกฤติ ในการใช้ทักษะการจัดการกับอารมณ์

หรือสถานการณ์ที่มีความยุ่งยากล าบากใจได้อย่างสร้างสรรค์ แทนการใช้ทักษะในเชิง
ลบ 

▪ ทักษะการเผชิญกับความเครียดในเชิงสร้างสรรค์ ได้แก่: 
• ทักษะการแกไ้ขปัญหา 
• ทักษะในการสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในเชิงสร้างสรรค์ 
• การเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่สนุกสนาน ซึ่ งช่วยลดความสนใจไปยัง

ความเครียดและความวิตกกังวล 
• การรับรู้ถึงอารมณ์และวิธีการจัดการกับอารมณ์นั้นๆ 

▪ ทักษะการเผชิญกับความเครียดในเชิงลบ ได้แก่: 
• การใช้วิธีการที่เป็นอันตราย; 
• การใช้สารเสพติดที่เป็นอันตราย 
• การท าร้ายตนเอง 

ค าแนะน าเพิ่มเติม 
• ส าหรับเด็กที่มีอายุ 3 ปีหรือต่ ากว่า กรุณาให้คะแนนไปที่ทักษะการเผชิญกับ

ความเครียดของผู้ดูแลแทนทักษะของเด็ก 

หมวดหมู่รองที่ 4: ผู้ผ่านภาวะวิกฤติแสดงให้เห็นถึงเจตคติและพฤติกรรมที่
ได้รับการเสริมพลังอ านาจ 

นิยามศัพท์ที่ส าคัญ 
• เจตคติที่ได้รับการเสริมพลังอ านาจ: เป็นความรู้สึกถึงความเข้มแข็งและความ

เชื่อมั่นภายในตนเอง ในการที่จะก าหนดและบรรลุเป้าหมายของตนเอง ด้วยความ
เชื่อที่ว่าเราสามารถตัดสินใจและแก้ไขปัญหาของตนเองได้ 

• พฤติกรรมที่ได้รับการเสริมพลังอ านาจ: การแสดงให้เห็นถึงเจตคติที่ได้รับการ
เสริมพลังอ านาจ ผ่านการตัดสินใจ การก าหนดขอบเขตของความสัมพันธ์ที่
เหมาะสม และสามารถใช้ความคิดริเริ่มส่วนบุคคลได้ 

ข้อพึงพิจารณาในการประเมิน 

▪ ประเมินเจตคติและพฤติกรรมที่ได้รับการเสริมพลังอ านาจ ซึ่งผู้ผ่านภาวะวิกฤติแสดงให้
เห็นได้ว่า มีความเช่ือและกระท าสิ่งต่าง ๆ ไปด้วยความรู้สึกว่าตนเองสามารถเลือก
ตัดสินใจ สามารถบรรลุถึงเป้าหมายและมีชีวิตที่ดี มีคุณค่าได้ 
• เจตคติที่ได้รับการเสริมพลังอ านาจ ได้แก่ ความเคารพนับถือในตนเอง ความ

ตระหนักรู้ในคุณค่าของตนเองในเชิงบวก ความรู้สึกในการมีความหวังเกี่ยวกับ
อนาคต และการรับรู้ถึงความสามารถของตนเอง 

• พฤติกรรมทีไ่ด้รับการเสริมพลัง รวมถึง การคิดริเริ่มได้ด้วยตนเอง สามารถพูดเพื่อ
ตวัเองได้ มีความกล้าที่จะพูดค าว่า “ไม่” เมื่อจ าเป็น สามารถเลอืกตัดสินใจในการ
วางแผนในอนาคตส าหรับตนเองในเชิงสร้างสรรค์ได้  

• เจตคติและพฤติกรรมที่ไม่ได้รับการเสริมพลังอ านาจ ได้แก่ ความคิดที่จะฆ่าตัว
ตาย การพึ่งพิงผู้อื่นในการตัดสินใจ และการพึ่งพาผู้อุปการะเลี้ยงดูในด้านความ
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ต้องการขั้นพ้ืนฐานในทุกด้าน  
• การพิจารณาถึงเจตคติและพฤติกรรมที่ได้รับการเสริมพลังอ านาจอาจเป็นเรื่องท้า

ทายในการที่จะด าเนินการประเมินในบางวัฒนธรรม ที่พิจารณาว่าการที่กลุ่ม
บุคคล (โดยเฉพาะผู้หญิงและเด็ก) เลือกทีจ่ะตัดสินใจได้ด้วยตนเอง อาจดูเป็นเรื่อง
ผิดปกติวิสัย  แม้ว่าผู้ผ่านภาวะวิกฤติจะมองถึงครอบครัวและชุมชนของตนเอง
เพื่อที่จะตัดสินใจ ให้ประเมินด้วยว่า ผู้ผ่านภาวะวิกฤตสามารถที่จะปฏิเสธโดยพูด
ค าว่า “ไม่” ได้หรือไม่ ในยามที่การตัดสินใจของครอบครัวหรือชุมชนนั้นอาจเป็น
อันตราย 

ค าแนะน าเพิ่มเติม 

ส าหรับเด็กทีม่ีอายุ 3 ปีหรือต่ ากว่า กรุณาให้คะแนนในเจตคติและพฤติกรรมของผู้ดูแลแทน
การใหค้ะแนนในทักษะของเด็ก 
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6.4 หมวดหมู ่หล ักที ่ 4: การ เสริมสร้า งศ ักยภาพทางด ้าน
เศรษฐกิจและการศึกษา 

ในหมวดหมู่นี้ จะเป็นการประเมินจุดแข็งและความเสี่ยงทางเศรษฐกิจของผู้ผ่านภาวะวิกฤติ
และครอบครัว รวมถึงเป็นการประเมินความก้าวหน้าในการด ารงชีวิตอย่างยั่งยืน โดย
พิจารณาว่าความเสี่ยงทางด้านเศรษฐกิจและการขาดการศึกษา รวมถึงการฝึกอบรมทักษะ
ทางอาชีพจะเป็นการเพิ่มความเสี่ยงที่จะตกเป็นหนี้ หรือการมีงานท าที่ไม่ปลอดภัยหรืออาจ
ถูกแสวงหาประโยชน์ นอกจากนี้ ยังสามารถส่งผลกระทบต่อผู้ผ่านภาวะวิกฤติและขีด
ความสามารถของครอบครัวในการเข้าถึงบริการและทรัพยากรที่ตอบสนองต่อความต้องการ
ขั้นพื้นฐานได้ โดยก าหนดหมวดหมู่รองในสามประเด็นแรก ที่ต้องด าเนินการประเมินที่
ครอบครัวแทนที่จะประเมินที่ผู้ผ่านภาวะวิกฤติ ด้วยเหตุผลที่ว่าการบริหารจัดการทาง
การเงินของครอบครัวจะส่งผลต่อเสถียรภาพทางการเงินและกระบวนการฟื้นฟูของผู้ผ่าน
ภาวะวิกฤติ 

เป้าหมาย 

ครอบครัวของผู้ผ่านภาวะวิกฤติมีความสามารถในการมีรายได้ที่เพียงพอ จากแหล่งงานที่ไม่
มีลักษณะของการแสวงหาผลประโยชน์ในการตอบสนองต่อความจ าเป็นต่าง ๆ รวมถึงการที่
ผู้ผ่านภาวะวิกฤติสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในการศึกษา การฝึกอบรมและ/หรือการมีงานท า 

หมวดหมู่รองที่ 1: ครอบครัวของผู้ผ่านภาวะวิกฤติมีรายได้ที่เพียงพอจาก
แหล่งงานที่ไมแ่สวงหาผลประโยชน์หรือจากสินทรัพย์ที่เป็นปัจจัยการผลิต 

นิยามศัพท์ที่ส าคัญ 
• ครอบครัว: กลุ่มคนที่อาศัยอยู่ในบ้านเดียวกัน และ/หรือมีการพึง่พาซึ่งกันและกัน

ทางด้านเศรษฐกิจและทางด้านอารมณ์ โดยพิจารณาว่าผู้ผ่านภาวะวิกฤติมีความ
เป็นอยู่อย่างเป็นอิสระและพอเพียง โดยที่ครอบครัวอาจมีเพียงแค่ผู้ผ่านภาวะ
วิกฤติ (แม้ว่าผู้ผ่านภาวะวิกฤติอาจส่งเงินกลับบ้านไปให้ครอบครัวท่ีอาศัยอยู่ ณ ที่
อื่น) 

• ความต้องการพ้ืนฐาน: ทรัพยากรขัน้ต่ าที่จ าเป็นส าหรับการมีสุขภาวะทางกายที่ดี 
เช่น เสื้อผ้า อาหาร น้ าดื่มที่ปลอดภัย สิ่งอ านวยความสะดวกด้านสุขอนามัยและ
สุขาภิบาลที่เพียงพอ เครื่องใช้ในครัวส าหรับการท าอาหารและรับประทานอาหาร 
มีเชื้อเพลิงส าหรับท าอาหาร 

• งานที่ไม่มีลักษณะของแสวงหาผลประโยชน์: แหล่งการจ้างงานที่เป็นปราศจาก
การกระท าผิดโดยมิชอบ 

• สินทรัพย์ท่ีเป็นปัจจัยการผลิต: สิ่งของที่มมีูลค่าที่บุคคลเป็นเจ้าของ ที่สามารถใช้
ในการผลิตสินค้าหรือสร้างรายได้ เช่น อสังหาริมทรัพย์ ที่ดิน ปศุสัตว์ อุปกรณ์
การเกษตรและ/หรือสิทธิประโยชน์จากรัฐบาล 

• การเกษตรเพ่ือยังชีพ: กิจกรรมการเกษตรซึ่งแต่ละบุคคลหรือครอบครัวผลิตเพียง
พอที่จะเลี้ยงตัวเองและ / หรือครอบครัวของพวกเขามากกว่าการมีส่วนเกิน
ส าหรับขาย 
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ข้อพึงพิจารณาในการประเมิน 
• ประเมินวิธีการที่ครอบครัวได้ใช้ในการได้มาซึ่งความต้องการขั้นพื้นฐาน จากการมี

งานท าที่ไม่มีลักษณะของการแสวงหาผลประโยชน์หรือได้จากการมีสินทรัพย์ที่
เป็นปัจจัยการผลิต 

• ประเมินหรือสังเกตการณ์เท่าที่จะสามารถกระท าได้ โดยพิจารณาดูความต่อเนื่อง
ของแหล่งรายได้ทางการเงิน และความสามารถในการดูแลภาระค่าใช้จ่ายอย่าง
ต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 6 เดือน  

• พิจารณาถึงความเป็นจริงและข้อจ ากัด ในกรณีที่ผู้ผ่านภาวะวิกฤติอาจมีพื้นฐาน
แต่เดิมมาจากชุมชนท่ียากจนและมีโอกาสทางเศรษฐกิจหรือทรัพยากรทางการเงิน
ที่จ ากัด ให้ด าเนินการประเมินจากขีดความสามารถของผู้ผ่านภาวะวิกฤติในการ
อยู่รอดเติบโตทางด้านเศรษฐกิจภายใตบ้ริบทของชุมชนของตนเอง 

• หากผู้ผ่านภาวะวิกฤติหรือครอบครัวมีแหล่งรายได้ที่เปลี่ยนแปลงไป (เช่น เป็น
แรงงานตามฤดูกาลหรือแรงงานอพยพ) ผู้ประเมินควรพิจารณาถึงรายได้ของ
ครอบครัวที่เพียงพอ ในตลอดระยะเวลาหนึ่งปีและวิธีการที่ครอบครัวจัดการกับ
เวลาในช่วงเวลานอกฤดูกาลการผลิต 

• หากผู้ผ่านภาวะวิกฤติหรือครอบครัวมีส่วนร่วมในการเพาะปลูกยังชีพ ผู้ประเมิน
ควรพิจารณาความเพียงพอของทรัพยากร ซึ่งรวมถึงผลผลิตของการท าการเกษตร 
รวมทั้งรายได้ที่เป็นเงินสดและสินทรัพย์ที่เป็นปัจจัยการผลิตเพิ่มเติม (ถ้าหากมี) 

หมวดหมู่รองที่ 2: ครอบครัวของผู้ผ่านภาวะวิกฤติแสดงให้เห็นถึงทักษะการ
จัดการทางการเงิน 

นิยามศัพท์ที่ส าคัญ 
• ทักษะการจัดการทางการเงิน: ความสามารถในการด ารงชีวิตอยู่อย่างเพียงพอ 

สามารถให้การสนับสนุนท่ีจ าเป็นแก่ผู้อื่น และสามารถจัดการหนี้ได้อย่างปลอดภัย 

ข้อพึงพิจารณาในการประเมิน 

▪ ประเมินทักษะการจัดการทางการเงินของครอบครัว โดยพิจารณาวา่: 
• ครอบครัวไม่มีรายได้หรือมีหนี้สิน อันเนื่องมาจากพฤติกรรมเสี่ยง เช่น การใช้สาร

เสพติดหรือติดการพนัน 
• ครอบครัวของผู้ผ่านภาวะวิกฤติมีหนี้สิน ซึ่งสามารถช าระหนีไ้ด้อย่างปลอดภัยและ

อยู่ในสัดส่วนเหมาะสมกับรายได้ที่เข้ามา เพื่อไม่ให้เกิดอันตรายจากการถูกคุกคาม
จากการตกเป็นหนี้ 

• ผู้ผ่านภาวะวิกฤติหรือครอบครัวสามารถสร้างหลักประกันได้ว่าได้ตอบสนองต่อ
ความต้องการขั้นพื้นฐานของตนเองได้ก่อนที่จะให้การสนับสนุนทางการเงินแก่
ผู้อื่น 
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หมวดหมู่รองที่ 3: ครอบครัวของผู้ผ่านภาวะวิกฤติสามารถเข้าถึงกลไก
คุ้มครองให้ความช่วยเหลือทางการเงินทีป่ลอดภัยอย่างเพียงพอ 

นิยามศัพท์ที่ส าคัญ 
• กลไกคุม้ครองให้ความช่วยเหลือทางการเงิน: การเข้าถึงแหล่งทรัพยากรที่ให้การ

สนับสนุนช่วยเหลือในกรณีที่ประสบความยากล าบากทางการเงิน (เช่น การให้
ความช่วยเหลือเป็นสิ่งของ การให้กู้ยืมเงินที่ปลอดภัย สินทรัพย์ กลุ่มออมทรัพย์ 
ธนาคาร ฯลฯ) 

• การสงเคราะห์ในรูปแบบสิ่งของ: การสนับสนุนช่วยเหลือที่เป็นสิ่งของ ทรัพย์สิน 
หรือบริการ ที่ไม่ใช่ความช่วยเหลือในรูปแบบของเงิน (เช่น ความช่วยเหลือในด้าน
การเดินทาง ศูนย์บริการการดูแลเด็กเล็ก อาหาร หรือบริการต่าง ๆ ) 

ข้อพึงพิจารณาในการประเมิน 

▪ ประเมินผู้ผ่านภาวะวิกฤติและครอบครัว สามารถเข้าถึงความช่วยเหลือในกรณีที่
ประสบความเดือดร้อนหรือปัญหาทางด้านการเงินในภาวะฉุกเฉิน โดยพิจารณาถึง: 
• กลไกคุ้มครองให้ความช่วยเหลือทางการเงินนั้น ได้รวมถึง ความช่วยเหลือทาง

การเงินหรือสิ่งของจากครอบครัวหรือเพื่อนบ้าน สินทรัพย์ โครงการช่วยเหลือ
ต่างๆ ของรัฐบาล ประกันสังคม บัญชีธนาคาร กลุ่มออมทรัพย์ แหล่งกู้ยืมเงินที่
ปลอดภัย หรือรูปแบบความช่วยเหลืออื่นใดที่ไม่มีลักษณะของการแสวงหา
ประโยชน์หรือไม่ 

• การพัฒนากลไกคุ้มครองให้ความช่วยเหลือทางการเงิน ได้รวมถึง การใหค้วามรู้ใน
การออมเงินเก็บไว้ใช้จ่ายในยามจ าเป็นส าหรับค่าใช้จ่ายที่อาจต้องใช้เงินเป็น
จ านวนมาก หรือเป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้คาดคิดมาก่อน 

▪ พิจารณาว่าผู้ผ่านภาวะวิกฤติสามารถเข้าถึงแหล่งให้การสนับสนุนทางการเงินได้อย่าง
ปลอดภัยหรือไม่ และไม่ท าให้ครอบครัวต้องมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้น 

▪ ส าหรับผู้ผ่านภาวะวิกฤติที่มีความสามารถที่จะออมเงิน พิจารณาว่าเขาหรือเธอมีการ
เข้าถึงกลุ่มออมทรัพย์หรือธนาคารหรือไม่ 

หมวดหมู่รองที่ 4: ผู้ผ่านภาวะวิกฤติมีส่วนร่วมในการศึกษา การฝึกอบรม
และ/หรือการมีงานท าในเชิงสร้างสรรค์  

นิยามศัพท์ที่ส าคัญ 
• การมีส่วนร่วมในเชิงสร้างสรรค์: การเข้าไปมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในลักษณะที่

สอดคล้องต่อเนื่องและสร้างสรรค์ 

ข้อพึงพิจารณาในการประเมิน 
• พิจารณาทั้งความสามารถในการเข้าถึงและแรงจูงใจในการมีส่วนร่วมในการศึกษา 

การฝึกอบรมและ/หรือการมีงานท า: 
• อุปสรรคในการเข้าถึงบริการอาจรวมถึง: ระยะทางที่ห่างไกล มีค่าใช้จ่าย คู่สมรส

หรือบิดามารดาไม่ยินยอมให้การสนับสนุน หรือเกิดจากปัจจัยอื่น ๆ 
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• แรงจูงใจที่ไม่ดี อาจสะท้อนให้เห็นได้จากการขาดงาน การมีเจตคติที่ไม่ดี การมี
พฤติกรรมในเชิงลบในระหว่างที่อยู่ในสภาพแวดล้อม ณ ที่โรงเรียนหรือที่ท างาน 
การขาดความคิดริเริ่มส่วนบุคคล ฯลฯ 

ค าแนะน าเพิ่มเติม 
• ส าหรับเด็กที่มีอายุ 3 ปีหรือต่ ากว่า กรุณาให้คะแนนที่ผู้ดูแลหลักในการเข้าไปมี

ส่วนร่วมในการศึกษา การฝึกอบรม หรือการมีงานท า 
• ส าหรับผู้ผ่านภาวะวิกฤติที่อยู่ในวัยเรียน การเข้าไปมีส่วนร่วมในการศึกษาที่

สร้างสรรค์ หมายรวมถึง การได้รับการสนับสนุนตามความจ าเป็นจากผู้ดูแลในการ
เข้าถึงการศึกษาและเข้าเรียนในโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง 

• ส าหรับผู้ผ่านภาวะวิกฤติที่อยู่ในความดูแลของสถานที่พักพิงช่ัวคราว จะประเมิน
สภาพแวดล้อมที่ผู้ผ่านภาวะวิกฤติจะกลับคืนสู่สังคมเพื่อเข้ารับการศึกษา การ
ฝึกอบรมและ/หรือการมีงานท า
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6.5 หมวดหมู่หลักที่ 5: การสนับสนุนทางสังคม 

หมวดหมู่นี้ จะเป็นการประเมินระบบสนับสนุนทางสังคมส าหรับผู้ผ่านภาวะวิกฤติ ซึ่งการมี
ระบบสนับสนุนทางสังคมที่เข้มแข็งจะเป็นการช่วยเพิ่มสุขภาวะความเป็นอยู่ที่ดี และช่วย
เสริมสร้างความเข้มแข็งใหก้ับผู้ผ่านภาวะวิกฤติได้เกิดความรู้สึกว่า ตนเป็นส่วนหน่ึงในสังคม 
สามารถสานสัมพันธ์เชื่อมโยงกับผู้อื่น  และยังเป็นการช่วยให้ผู้ผ่านภาวะวิกฤติได้เพิ่มโอกาส
ในการเข้าถึงแหล่งสนับสนุนให้ความช่วยเหลือและทรัพยากรในชุมชนได้อีกด้วย การ
สนับสนุนทางสังคมเป็นการสร้างสภาพแวดล้อมที่ปกป้องคุ้มครอง เป็นเรื่องที่ผู้ผ่านภาวะ
วิกฤติจะได้รับการเสรมิพลงัอ านาจในระหว่างการเยียวยาฟื้นฟ ูดังนั้น ผู้ประเมินควรประเมนิ
ทั้งปัจจัยที่มีอิทธิพลทั้งด้านบวกและด้านลบในชีวิตของแต่ละบุคคล 

เป้าหมาย 

ผู้ผ่านภาวะวิกฤติได้รับการสนับสนุนให้มีสัมพันธภาพในเชิงบวก สามารถด ารงชีวิตอยู่ได้ใน
ชุมชน โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติและแรงกดดันทางสังคมในเชิงลบ 

หมวดหมู่รองที่ 1: ผู้ผ่านภาวะวิกฤติรู้สึกว่าได้รับการสนับสนุนทางอารมณ์ใน
การสร้างสัมพันธภาพเชิงบวก 

นิยามศัพท์ที่ส าคัญ 
• การสนับสนุนทางอารมณ์: การสนับสนุนทางอารมณ์ในการสร้างสัมพันธภาพเชิง

บวก หมายถึง ความรู้สึกของผู้ผ่านภาวะวิกฤติที่สามารถเช่ือมต่อและได้รับการ
ยอมรับจากผู้ที่เสนอให้การสนับสนุนช่วยเหลือหรือมีอิทธิพลต่อผู้ผ่านภาวะวิกฤติ
ในเชิงบวก (ในลักษณะที่ไม่เป็นอันตราย) 

ข้อพึงพิจารณาในการประเมิน 

▪ ประเมินการด ารงอยู่และการเข้าไปมีสว่นร่วมในสมัพันธภาพเชิงบวก การแสวงหาความ
ช่วยเหลือจากบุคคลที่มีลักษณะไม่น่าปลอดภัย ควรให้คะแนนที่น้อยลง โดยพิจารณา
ว่า:  
• ในชีวิตของผู้ผ่านภาวะวิกฤติ ย่อมมีบุคคลที่คอยเช่ือมโยงความสัมพันธ์และ

สนับสนุนช่วยเหลือให้ผู้ผ่านภาวะวิกฤติได้ตัดสินใจมีทางเลือกในการด าเนินชีวิตที่
ด ี 

• ผู้ผ่านภาวะวิกฤติส่วนใหญ่จะมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับเพื่อนหรือคนอ่ืน ๆ ที่ท า
ให้เกิดพฤติกรรมที่เป็นอันตราย 

ค าแนะน าเพิ่มเติม 
• ส าหรับเด็กที่มีอายุ 3 ปีหริอต่ ากว่านั้น กรุณาประเมินไปท่ีความสัมพันธ์ของผู้ดูแล

มากกว่าความสัมพันธ์ของเด็ก 
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หมวดหมู่รองที่ 2: ครอบครัวได้ให้การสนับสนุนผู้ผ่านภาวะวิกฤติให้มีสุข
ภาวะความเป็นอยู่ที่ด ี

นิยามศัพท์ที่ส าคัญ 
• การสนับสนุนจากครอบครัว: การสนับสนุนจากครอบครัวหมายถึง ระดับการมี

ส่วนร่วมและการเข้าไปเกี่ยวข้องกับช่วยเหลือให้ผู้ผ่านภาวะวิกฤติได้มีสุขภาวะที่ดี
ทั้งทางกายและทางอารมณ์ 

ข้อพึงพิจารณาในการประเมิน 

▪ ประเมินระดับการสนับสนุนทางอารมณ์และการสนับสนุนช่วยเหลือที่เป็นรูปธรรมจาก
สมาชิกในครอบครัว โดยพิจารณาว่า: 
• ครอบครัวได้ยอมรับให้ผู้ผ่านภาวะวิกฤติได้กลับคืนเข้ามาอยู่ร่วมในครอบครัวและ

ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ผ่านภาวะวิกฤติเหมือนกับสมาชิกในครอบครัวคนอ่ืน ๆ; 

• ครอบครัวช่วยเหลือให้ผู้ผ่านภาวะวิกฤติได้สามารถตัดสินใจมีทางเลือกในเชิงบวก; 

• ครอบครัวกล่าวโทษผู้ผ่านภาวะวิกฤติจากการถูกล่วงละเมิด 

• ระดับการสนับสนุนอาจแตกต่างกันไประหว่างสมาชิกในครอบครัว ตราบใดที่
สมาชิกคนใดคนหนึ่งไม่เป็นอันตราย ทั้งนี้ หากพบว่ามีสมาชิกอย่างน้อยหนึ่งคนที่
เป็นอันตรายต่อสุขภาวะความเป็นอยู่ที่ดีของผู้ผ่านภาวะวิกฤติ ควรให้คะแนนที่
น้อยลง 

ค าแนะน าเพิ่มเติม 
• หมวดหมู่รองนี้ จะประเมินครอบครัวมากกว่าบุคคล แต่ในกรณีของผู้ผ่านภาวะ

วิกฤติที่อาศัยอยูต่ามล าพัง ให้ประเมินขีดความสามารถในการดูแลตัวเอง
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หมวดหมู่รองท่ี 3: ผู้ผ่านภาวะวิกฤติไม่ถูกเลือกปฏิบัติหรือได้รับแรงกดดันทาง
สังคมในเชิงลบ 

นิยามศัพท์ที่ส าคัญ 
• การเลือกปฏิบัติ: การปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม มีอคติ หรือตีตราบุคคลประเภทต่าง ๆ  

โดยเฉพาะอย่างยิ่งอันเนื่องมาจากความแตกต่างทางเช้ือชาติ ชาติพันธุ์ อายุ เพศ 
สถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ ชนช้ันวรรณะหรือประสบการณ์การถูกล่วง
ละเมิด 

• แรงกดดันทางสังคมในเชิงลบ : อิทธิพลที่ท าให้บุคคลเปลี่ยนความเช่ือหรือ
พฤติกรรม ซึ่งส่งผลในเชิงลบโดยตรง (เช่น แรงกดดันให้กลับไปยังสถานที่ที่ถูก
แสวงหาผลประโยชน์ แรงกดดันให้เพิกถอนการร้องทุกข์แจ้งความด าเนินคดีกับ
ผู้กระท าผิด) 
 

ข้อพึงพิจารณาในการประเมิน 

▪ การเลือกปฏิบัติและแรงกดดันทางสังคมในเชิงลบ สามารถเกิดขึ้นได้ในหลายระดับ 
ตั้งแตค่รอบครัว ชุมชน และระบบต่าง ๆ ของรัฐ ตัวอย่างเช่น:  
• ผู้ผ่านภาวะวิกฤติได้รับการปฏิบัติที่แตกต่างกันไปตามรูปแบบของการละเมิดที่

ประสบ หรือความแตกต่างทางด้านชนช้ันในสถานะทางสังคมและเศรษฐกิจ ฯลฯ 
• ผู้ผ่านภาวะวิกฤติถูกกีดกันออกไปจากการเข้าถึงแหล่งทรัพยากรในชุมชน และ/

หรือการเข้าไปอยู่ร่วมในเหตุการณ์ต่าง ๆ เนื่องมาจากมีความแตกต่างในชนช้ัน 
เชื้อชาติ ฯลฯ 

• ผู้ผ่านภาวะวิกฤติถูกกดดันให้ยกเลิกการฟอ้งคดี 
• ผู้ผ่านภาวะวิกฤติถูกชักชวนให้เข้าไปมีส่วนร่วมในพฤติกรรมที่เป็นอันตรายหรือใน

การท างานท่ีมีลักษณะของการแสวงหาผลประโยชน์ 

ค าแนะน าเพิ่มเติม 
• ส าหรับเด็กที่มีอายุ 3 ปีหริอต่ ากว่านั้น กรุณาให้คะแนนประสบการณ์ของผู้ดูแล

มากกว่าประสบการณ์ของเด็ก 
• ส าหรับผู้ผ่านภาวะวิกฤติที่อยู่ในความดูแลของสถานที่พักพิงช่ัวคราว ให้ประเมิน

สภาพแวดล้อมท่ีผู้ผ่านภาวะวิกฤติจะกลบัคืนสู่สงัคมว่ามีการเลอืกปฏิบัติหรอืมีแรง
กดดันทางสังคมหรือไม่ 

 

หมวดหมู่รองที่ 4: ผู้ผ่านภาวะวิกฤติสามารถเข้าถึงแหล่งทรัพยากรและกลไกการ
สนับสนุนช่วยเหลือด้านต่างๆ ในชุมชน 

นิยามศัพท์ที่ส าคัญ 
• กลไกสนับสนุนช่วยเหลือ: หมายถึงบริการและทรัพยากรต่าง ๆ ที่มีอยู่ในชุมชน 

ซึ่งสามารถน าไปใช้ในการเสริมสร้างสุขภาวะความเป็นอยู่ที่ดีทั้งทางด้านร่างกาย
และอารมณ์ของสมาชิกในชุมชน ซึ่งอาจรวมถึงบริการต่าง ๆ ของรัฐบาล ชุมชนที่
มีความเช่ือทางศาสนาเดียวกัน และเครือข่ายการคุ้มครองทางสังคม และยังรวมถึง
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การสนับสนุนจากสมาชิกคนอ่ืนในชุมชนอีกด้วย 

ข้อพึงพิจารณาในการประเมิน 

▪ ประเมินว่าผู้ผ่านภาวะวิกฤติสามารถเข้าถึงแหล่งทรัพยากรและกลไกสนับสนุนให้ความ
ช่วยเหลือในชุมชน ซึ่งอาจรวมถึงชุมชนที่มีความเช่ือทางศาสนาเดียวกัน การสนับสนุน
ช่วยเหลือเป็นสิ่งของจากเพื่อนบ้าน ผู้น าท้องถิ่น กลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน  และบริการ
สาธารณะ โดยพิจารณาจาก: 
• ขีดความสามารถของผู้ผ่านภาวะวิกฤติในการเข้าถึงความช่วยเหลือหรือแหล่ง

ทรัพยากร ผ่านเครือข่าย กลุ่มหรือบุคคลใด ๆ ท่ีอยู่ภายนอกครอบครัว 
• การมีส่วนร่วมของผู้ผ่านภาวะวิกฤติในการไปร่วมในกิจกรรมของชุมชน งาน

เทศกาลประเพณี หรือกิจกรรมทางด้านความเช่ือของชุมชน 
• พิจารณาว่าผู้ผ่านภาวะวิกฤติได้เห็นว่าตนเองเป็นสมาชิกส่วนหนึ่งของชุมชนที่อยู่

ร่วมด้วยหรือไม่ 
 

ค าแนะน าเพ่ิมเติม 
• ในกรณีของผู้ผ่านภาวะวิกฤติที่อยู่ ในความดูแลของสถานที่พักพิงช่ัวคราว ให้

ประเมินสภาพแวดล้อมที่ผู้ผ่านภาวะวิกฤตจะกลับคืนสู่สังคม ในการเข้าถึงแหล่ง
ทรัพยากรและกลไกสนับสนุนให้ความช่วยเหลือ 
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6.6 หมวดหมู่หลักที่ 6: สุขภาวะความเป็นอยู่ที่ดีทางกายภาพ 

ในหมวดหมู่นี้จะเป็นการประเมินความต้องการขั้นพื้นฐาน ความต้องการในด้านการ
รักษาพยาบาลและที่อยู่อาศัย ที่มีผลต่อสุขภาวะความเป็นอยู่ที่ดีทางกายของผู้ผ่านภาวะ
วิกฤติ และประเมินระดับของแรงจูงใจในการดูแลสุขภาพตนเอง หากสุขภาวะความเป็นอยู่ที่
ดีทางกายภาพไม่ได้รับการดูแลที่ดี อาจมีส่วนที่ท าให้ผู้เสียหายมีความเสี่ยงในด้านอื่น ๆ 
เพิ่มขึ้นได้ (เช่น “ปัจจัยผลัก” ท าให้เกิดสถานการณ์การค้ามนุษย์ห รือการโยกย้ายถิ่นฐานที่
ไม่ปลอดภัย การตกหนี้ท่ีเพิ่มขึ้น เป็นต้น) 

เป้าหมาย 

ผู้ผ่านภาวะวิกฤติสามารถดูแลความต้องการด้านสุขภาพและสามารถเข้าถึงบริการที่
ตอบสนองต่อความต้องการขั้นพื้นฐาน บริการทางการแพทย์ และการมีที่อยู่อาศัยที่มั่นคง
ปลอดภัย 

หมวดหมู่รองที่ 1: ผู้ผ่านภาวะวิกฤติสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ที่
จ าเป็นได้ 

นิยามศัพท์ที่ส าคัญ 
• บริการทางการแพทย์: การดูแลรักษาที่มีให้กับบุคคลเพื่อวินิจฉัย ป้องกันและ/

หรือรักษาอาการบาดเจ็บ ความเจ็บป่วยและอันตรายอื่นใดต่อสุขภาวะความ
เป็นอยูท่ี่ดีท้ังทางด้านร่างกายและจิตใจ 

• การเข้าถึง: ความสามารถในการใช้ทรัพยากรบางอย่าง 
• การแพทย ์แผนโบราณ: ผลรวมของความรู้ ทักษะ และประสบกาณ์ในการปฏิบัติ 

โดยยึดถือตามทฤษฎี ความเช่ือ และประสบการณ์ต่าง ๆ ตามแบบแผนเดิม ที่มี
วัฒนธรรมแตกต่างกันไป ไม่ว่าจะอธิบายได้หรือไม่ก็ตาม เพื่อให้เกิดการรักษา
สุขภาพ รวมทั้งการป้องกันโรค การวินิจฉัยโรค การพัฒนาปรับปรุง หรือการรักษา
ความเจ็บป่วยทางร่างกายและจิตใจ 

ข้อพึงพิจารณาในการประเมิน 

▪ ประเมินว่าผู้ผ่านภาวะวิกฤติสามารถเข้าถึงการให้ความช่วยเหลือทางด้านการแพทย์
ตรงตามความต้องการในการได้รับบริการทางการแพทย์ทีเ่ฉพาะทาง (ท้ังความต้องการ
ในภาวะปกติที่มีอย่างต่อเนื่องและในกรณีฉุกเฉิน) โดยพิจารณาจาก: 
• ระยะทางในการเดินทางเข้ารับการรักษาพยาบาลจากถิ่นที่อยู่ของผู้ผ่านภาวะ

วิกฤติทีเ่หมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน 
• ความพร้อมในการให้บริการทางการแพทย์ที่เพียงพอ (เช่น มีแพทย์ประจ าอยู่ใน

สถานพยาบาล  มยีาในคลังเก็บยา ฯลฯ)  
• ความพร้อมในการเดินทางและมีบุคคลเดินทางไปเป็นเพื่อนร่วมอยู่ด้วยในกรณีที่

จ าเป็น 
▪ บริการทางการแพทย์ ซึ่งหมายรวมถึงการแพทย์แผนโบราณ ซึ่งผู้ประเมินจะต้องใช้

ดุลพินิจทางวิชาชีพในการประเมินว่าการรักษาพยาบาลตามแบบการแพทยแ์ผนโบราณ
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นั้น มีความปลอดภัยและเป็นประโยชน์ต่อผู้ผ่านภาวะวิกฤติหรือไม่ หรืออาจก่อให้เกิด
อันตรายใด ๆ โดยไม่จ าเป็นอันเนื่องมาจากบริบทในท้องถิ่น 

▪ ความเสี่ยงท่ีเกี่ยวข้องกับสุขภาพ (เช่น มีความพิการหรืออยู่ในภาวะที่เป็นโรคเรื้อรัง) ไม่
ควรลดคะแนนลงไปในทันที 

ค าแนะน าเพิ่มเติม 
• ในกรณีของผู้ผ่านภาวะวิกฤติที่อยู่ในความดูแลของสถานที่พักพิงช่ัวคราว  ให้

ประเมินสภาพแวดล้อมที่ผู้ผ่านภาวะวิกฤติจะกลับคืนสังคมในการเข้าถึงบริการ
ทางการแพทย์ที่จ าเป็น 

หมวดหมู่รองท่ี 2: ผู้ผ่านภาวะวิกฤติสามารถดูแลสุขภาพตามความจ าเป็นได้ 

ข้อพึงพิจารณาในการประเมิน 

▪ ประเมินว่าผู้ผ่านภาวะวิกฤติสามารถดูแลสุขภาพพื้นฐานตามความจ าเป็นได้ (เช่น 
โภชนาการ การออกก าลังกาย) 

▪ พิจารณาถึงระดับความรู้ที่ผู้ผ่านภาวะวิกฤติทราบเกี่ยวกับบริการทางการแพทย์ที่มีอยู่
ในพ้ืนท่ีในกรณีทีเ่จ็บป่วยหรือมเีหตุฉุกเฉิน  

โดยพิจารณาว่าผู้ผ่านภาวะวิกฤติ: 
• สามารถลงมือด าเนินการใด ๆ เพื่อให้เข้าถึงบริการทางการแพทย์และรับฟัง

ค าแนะน าจากผู้เช่ียวชาญทางการแพทย์ได้ตามความจ าเป็น 
• เข้าถึงบริการสุขภาพเชิงป้องกันโรค  ถ้าหากมี 
• สามารถรักษาความสะอาดและมีสุขอนามัยที่ดี 

ค าแนะน าเพิ่มเติม 
• ส าหรับเด็กที่มีอายุ 12 ปี หรือต่ ากว่านั้น กรุณาให้คะแนนการเข้าไปมีสว่นร่วมของ

ผู้ดูแลหลัก ในการดูแลผู้ผ่านภาวะวิกฤติให้ได้รับการตอบสนองต่อความต้องการ
ทางด้านสุขภาพ 

 
หมวดหมู่รองที ่3: ผู้ผ่านภาวะวิกฤติเข้าถึงการตอบสนองต่อความต้องการขั้น
พื้นฐานที่มีผลกระทบต่อสุขภาพอย่างเพียงพอ 

นิยามศัพท์ที่ส าคัญ 
• ความต้องการขั้นพ้ืนฐาน: ทรัพยากรขั้นต่ าที่จ าเป็นส าหรับการมีสุขภาวะความ

เป็นอยู่ทางกายที่ดี เช่น เสื้อผ้า อาหาร น้ าดื่มที่ปลอดภัย สิ่งอ านวยความสะดวก
ด้านสุขอนามัยและสุขาภิบาลที่เพียงพอ เครื่องใช้ในครัวส าหรับการท าอาหารและ
การรับประทานอาหาร เชื้อเพลิงส าหรับท าอาหาร 

ข้อพึงพิจารณาในการประเมิน 
• ประเมินระดับความสามารถของผู้ผ่านภาวะวิกฤติในการเข้าถึงบริการตามความ

ต้องการขั้นพ้ืนฐาน 
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• ผู้ประเมินควรใช้ดุลพินิจทางวิชาชีพส าหรับการพิจารณาถึงความต้องการขั้น
พื้นฐานของผู้ผ่านภาวะวิกฤติว่าได้รับการตอบสนองอย่างเพียงพอหรือไม่ ภายใต้
บริบทท่ีผู้ผ่านภาวะวิกฤติอาศัยอยู ่

หมวดหมู่รองที ่4: ผู้ผ่านภาวะวิกฤติมีท่ีอยู่อาศัยท่ีม่ันคง 

ข้อพึงพิจารณาในการประเมิน 

▪ การมีที่อยู่อาศัยจะถือว่ามีความมั่นคง เมื่อผู้ผ่านภาวะวิกฤติมีทรัพยากรและ/หรือได้รับ
การสนับสนุนช่วยเหลือตามความจ าเป็นเพื่อให้ได้มาซึ่งที่อยู่อาศัย และสามารถ
บ ารุงรักษาไว้ได้เป็นเวลาอย่างน้อยสามถึงหกเดือน หรือมีแนวโน้มว่าจะสามารถรักษา
ไว้ได้อย่างน้อยในระยะเวลาสามถึงหกเดือนข้างหน้า 

▪ ประเมินขีดความสามารถของผู้ผ่านภาวะวิกฤติในการจัดการความเสี่ยงในการสูญเสียที่
อยู่อาศัย ซึ่งความเสี่ยงต่าง ๆ ได้แก่: 
• ความสามารถของผู้ผ่านภาวะวิกฤติในการช าระค่าเช่าหรือจ่ายภาษี 
• ความขัดแย้งระหว่างบุคคลกับผู้อื่นในสถานที่อยู่อาศัยเดียวกันยังคงมีปรากฎให้

เห็น 
• หากผู้ผ่านภาวะวิกฤติได้อาศัยอยู่ในพื้นที่ท ากินของรัฐบาล อาจมีความเสี่ยงต่อ

การถูกยึดครองที่ดินอีกครั้ง 
• การตั้งบ้านเรือนอยู่ใกล้กับบ้านของผู้ต้องสงสัย 
• ความสามารถของผู้ผ่านภาวะวิกฤติในการใช้ประโยชน์จากที่ดินที่อาศัยอยู่ (เช่น 

ใช้ในการท าเกษตรเพื่อยังชีพหรือใช้ประโยชน์อย่างอื่น) 

▪ อาจประเมินให้คะแนนส าหรับผู้ผ่านภาวะวิกฤติในระดับค่าคะแนนที่สูงได้ แม้ว่าจะ
อาศัยอยู่กับคนอื่นก็ตาม (เช่น ครอบครัวขยาย นายจ้าง ฯลฯ) ให้ใช้ดุลยพินิจทาง
วิชาชีพในการประเมินความเสี่ยง 

ค าแนะน าเพิ่มเติม 
• ในกรณีของผู้ผ่านภาวะวิกฤติที่อยู่ในความดูแลของสถานที่พักพิงช่ัวคราว ให้

ประเมินสภาพแวดล้อมที่ผู้ผ่านภาวะวิกฤติจะกลับคืนสู่สังคมในการมีที่อยู่อาศัยที่
มั่นคง 

หมวดหมู่รองที่ 5: ที่อยู่อาศัยของผู้ผ่านภาวะวิกฤติ มีความปลอดภัยและ
ปราศจากอันตราย 

นิยามศัพท์ที่ส าคัญ 
• อันตราย: สถานการณ์ที่อาจก่อให้เกิดภัยอันตรายต่อชีวิต สุขภาพหรือทรัพย์สินใน

ระดับใดระดับหนึ่ง 

ข้อพึงพิจารณาในการประเมิน 

▪ พิจารณาว่าในการมีที่อยู่อาศัยที่ปลอดภัยจะมีประเด็นที่เป็นเรื่องของความเหมาะสม
ทางด้านวัฒนธรรมใดหรือไม่ (เช่น วัสดุที่สร้างเป็นที่อยู่อาศัย จ านวนคนที่อยู่ร่วมใน
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การใช้พื้นที่เดียวกัน ฯลฯ ) ภายใต้บริบทของสังคมที่ก าหนด โดยพิจารณาจาก: 
• ความเสี่ยงเกี่ยวกับโครงสร้างทางกายภาพของที่อยู่อาศัยและว่ามีความเสี่ยงต่อ

ความปลอดภัยทางกายภาพหรือไม่ 
• ความปลอดภัยทางกายภาพของสภาพแวดล้อมโดยรอบที่อยู่อาศัยของผู้ผ่านภาวะ

วิกฤติ (เช่น เป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดน้ าท่วม พื้นที่ที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟไหม้ การ
สัมผัสกับสิ่งปฏิกูลหรือเป็นพื้นที่ทิ้งขยะ อยู่ใกล้กับสุสานหรือควันจากการเผาศพ 
เป็นพื้นที่ที่มีอุบัติการณ์สูงในการใช้ยาเสพติด กลุ่มอาชญากร และ/หรือมีการค้า
ประเวณี เป็นต้น) 

ค าแนะน าเพิ่มเติม 
• ในกรณีของผู้ผ่านภาวะวิกฤติที่อยู่ในความดูแลของสถานที่พักพิงช่ัวคราว ให้

ประเมินสภาพแวดล้อมท่ีผู้ผ่านภาวะวิกฤติจะกลับคืนสู่สังคมในการประเมินระดับ
ของความปลอดภัยและอันตรายต่าง ๆ
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อภิธานศัพท์ 
การละเมิด: การกระท าโดยเจตนาของการปฏิบัติโดยมิชอบ ซึ่งท าให้เกิดอันตรายต่อความ
ปลอดภัย สุขภาวะความเป็นอยู่ที่ดี ศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ และพัฒนาการของบุคคล 

การเข้าถึง: ความสามารถในการใช้ทรัพยากรบางอย่าง 

การเสพติด: การใช้สารที่เป็นอันตราย หรือพึ่งพายาเสพติด เช่น แอลกอฮอล์หรือยาเสพติด
ที่ผิดกฎหมาย 

เพียงพอ: ในจ านวนทีเ่พียงพอต่อการตอบสนองความต้องการขั้นพ้ืนฐาน 

การดูแลช่วยเหลือภายหลังจากพ้นความคุ้มครอง: บริการแบบองค์รวมส าหรับผู้ผ่านภาวะ
วิกฤติจากการถูกล่วงละเมิด ไม่ว่าจะอยู่ในชุมชนหรือท่ีอยู่อาศัยเป็นฐานในการรับบริการ ซึ่ง
ได้รับการออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อความต้องการทั้งระยะสั้นและระยะยาว อันเป็นผล
มาจากการประสบกับเหตุการณ์การละเมิดหรือมีความเสี่ยงต่อการถูกล่วงละเมิด 

ความต้องการขั้นพ้ืนฐาน: ทรัพยากรขั้นต่ าที่จ าเป็นส าหรับการมีสุขภาวะความเป็นอยู่ทาง
กายที่ดี เช่น เสื้อผ้า อาหาร น้ าดื่มที่ปลอดภัย สิ่งอ านวยความสะดวกด้านสุขอนามัยและ
สุขาภิบาลที่เพียงพอ เครื่องใช้ในครัวส าหรับการท าอาหารและการรับประทานอาหาร 
เชื้อเพลิงส าหรับท าอาหาร 

แผนการดูแลให้ความช่วยเหลือ: แสดงให้เห็นถึงบริการและการสนับสนุนช่วยเหลือที่ผู้ให้
บริการดูแลได้เสนอแนะ เพื่อช่วยให้ผู้ผ่านภาวะวิกฤติได้รับการเยียวยาฟื้นฟู ซึ่งเป็นแผนที่
ผ่านการท างานร่วมกันและเห็นชอบร่วมกันระหว่างผู้ใหบ้ริการกับผู้ผ่านภาวะวิกฤติ 

การประทุษร้ายทางเพศต่อเด็ก: การมีกิจกรรมทางเพศกับเด็ก รวมถึงการข่มขืนและ/หรือ
การมีเพศสัมพันธ์กับเด็ก กิจกรรมทางเพศทีไ่ม่ใช้การสัมผัสทางกายหรือการร่วมเพศแบบไม่
สอดใส่ เช่น การน าเด็กไปร่วมในการดูกิจกรรมทางเพศ การส่งเสริมให้เด็กแสดงออกทาง
เพศอย่างโจ่งแจ้ง และการท าให้เด็กเข้าถึงสื่อที่มเีนื้อหาทางเพศที่ไม่เหมาะสม2 

ชุมชน: กลุ่มคนที่มีความเกี่ยวข้องกันทางสังคม ทางสัมพันธภาพ ทางภูมิศาสตร์และ/หรือ
ทางเศรษฐกิจ (เช่น หมู่บ้าน เพื่อนบ้าน กลุ่มศาสนา และ/หรือผู้น าชุมชนและเจ้าหน้าที่ใน
ท้องถิ่น) 

การแสวงหาประโยชน์ทางเพศในเชิงพาณิชย์: การกระท าโดยบุคคลใด ๆ เพื่อส าเร็จความ
ใคร่ ได้รับผลประโยชน์ทางการเงินหรือประโยชน์อื่นใด จากการล่วงละเมิดทางเพศหรือ
แสวงหาประโยชน์ซึ่งบุคคลอื่น ซึ่งค านิยามนี้ หมายรวมถึง การค้ามนุษย์ในรูปแบบการค้า
ประเวณีในเชิงพาณิชย์ การค้าประเวณี การค้าประเวณีเด็ก และการล่วงละเมิดทางเพศต่อ
เด็กในเชิงพาณิชย ์

ทักษะการเผชิญความเครียด: กลยุทธ์ที่บุคคลใช้ในการจัดการกับสถานการณ์ที่ตึงเครียด 

                                           
2 Adapted from UNICEF. (n.d.). Break the silence end child abuse [Fact sheet]. Retrieved from 
http://www.unicef.org/lac/Break_the_Silence_Initiative-Fact_sheet(1).pdf  

http://www.unicef.org/lac/Break_the_Silence_Initiative-Fact_sheet(1).pdf
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(เช่น การจดบันทึก เทคนิคการก าหนดลมหายใจ สติบ าบัด การออกก าลังกาย ฯลฯ) 

การเลือกปฏิบัติ: การปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมหรือมีอคติ หรือตีตรา อันเนื่องมาจากความ
แตกต่างกันในประเภทของกลุ่มบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เช้ือชาติ ชาติพันธุ์  อายุ เพศ 
สถานะทางสังคมและเศรษฐกิจ วรรณะหรือประสบการณ์การถูกล่วงละเมิด 

หมวดหมู่หลัก: เป็นประเด็นของการท าหน้าทีท่างสังคมที่มีความส าคัญต่อการเยียวยาฟื้นฟู
ส าหรับผู้ผ่านภาวะวิกฤติ ไอเจเอ็มมีความเชื่อว่าการประสบความส าเร็จในการท าหน้าที่ทาง
สังคมในหมวดหมู่แต่ละด้านจะช่วยให้ผู้ผ่านภาวะวิกฤติสามารถท าหน้าที่ในสังคมได้โดยที่มี
ความเสี่ยงน้อยต่อการตกเป็นผู้เสียหาย 

การล่วงละเมิดทางอารมณ์: พฤติกรรม ซึ่งโดยส่วนใหญ่ผ่านทางวาจา ที่ท าให้เกิดการข่ม
ขวัญ ข่มขู่ เหยียดหยามหรือดูหมิ่นดูแคลนผู้เสียหาย และ/หรือท าให้ขาดการมีปฏิสัมพันธ์
กับบุคคลอื่นตามปกติ 

การสนับสนุนทางอารมณ์: ความสามารถในการให้และรับความดูแลเอาใจใส่ ความเห็นอก
เห็นใจและความห่วงใยอย่างแท้จริงต่อบุคคลอืน่ท่ีเรามีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องด้วย 

เจตคติที่ได้รับการเสริมพลังอ านาจ: ความรู้สึกถึงความเข้มแข็งและความเช่ือมั่นภายใน
ตนเอง ในการที่จะก าหนดและบรรลุเป้าหมาย รวมถึงความเชื่อที่ว่าเราสามารถตัดสินใจและ
แก้ไขปัญหาของตนเองได้ 

พฤติกรรมที่ได้รับการเสริมพลังอ านาจ: การแสดงให้เห็นถึงเจตคติที่ได้รับการเสริมพลัง
อ านาจ ผ่านการตัดสินใจ การก าหนดขอบเขตความสัมพันธ์ที่เหมาะสม และสามารถใช้
ความคิดริเริ่มส่วนบุคคลได้ 

การแสวงหาผลประโยชน์: การกระท าหรือข้อเท็จจริงในการปฏิบัติต่อบุคคลอื่นอย่างไม่เป็น
ธรรม เพื่อแสวงหาผลประโยชน์จากการท างานของบุคคลนั้น 

ทักษะการจัดการทางการเงิน: ความสามารถในการด ารงชีวิตอยู่อย่างเพียงพอ สามารถให้
การสนับสนุนท่ีจ าเป็นแก่ผู้อื่น และสามารถจัดการหนี้ได้อย่างปลอดภัย 

กลไกคุ้มครองให้ความช่วยเหลือทางการเงิน: การเข้าถึงแหล่งทรัพยากรที่ให้การสนับสนุน
ช่วยเหลือในกรณีที่ประสบความยากล าบากทางการเงิน (เช่น การให้ความช่วยเหลือเป็น
สิ่งของ การใหกู้้ยืมเงินท่ีปลอดภัย สินทรัพย์ กลุ่มออมทรัพย์ ธนาคาร ฯลฯ) 

การบังคับใช้แรงงาน: สถานการณ์ที่บุคคลต้องท างานผ่านการใช้ก าลังบังคับ การฉ้อฉลหรือ
การบีบบังคับ รวมถึงเง่ือนไขการบังคับใช้แรงงานคล้ายทาส  การค้ามนุษย์ในรูปแบบ
แรงงานบังคับ การค้ามนุษย์ในรูปแบบการบังคับใช้แรงงานเด็ก และแรงงานที่ตกอยู่สภาพ
เงื่อนไขของการเป็นหนี ้

ภัยอันตราย: การบาดเจ็บทางร่างกาย การคุกคามอย่างร้ายแรง การข่มขู่ หรือภัยคุกคาม
อย่างต่อเนื่องของการขับไล่ 

อันตราย: สถานการณ์ที่ก่อให้เกิดภัยคุกคามต่อชีวิต สุขภาพ หรือทรัพย์สินในระดับใดระดับ
หนึ่ง 
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ครอบครัว: กลุ่มคนที่อาศัยอยู่ในบ้านเดียวกัน และ/หรือมีการพึ่งพาซึ่งกันและกันทางด้าน
เศรษฐกิจและทางด้านอารมณ์ โดยพิจารณาว่าผู้ผ่านภาวะวิกฤติมีความเป็นอยู่อย่างเป็น
อิสระและพอเพียง โดยที่ครอบครัวอาจมีเพียงแค่ผู้ผ่านภาวะวิกฤติ (แม้ว่าผู้ผ่านภาวะวิกฤติ
อาจส่งเงินกลับบ้านไปให้ครอบครัวที่อาศัยอยู่ ณ ท่ีอื่น) 

การละเมิดสิทธิมนุษยชน: สิทธิมนุษยชนเป็นสิทธิเสรีภาพข้ันพ้ืนฐานและสิทธิโดยธรรมชาติ
ส าหรับทุกคนโดยไม่ค านึงถึงอายุ เพศ สัญชาติ เช้ือชาติ สถานะทางเศรษฐกิจและสังคม 
ศาสนา หรือสถานะอื่นใด และได้รับการยอมรับและคุ้มครองตามกฎหมายระหว่างประเทศ 
การละเมิดสิทธิมนุษยชนรวมถึงการฝ่าฝืนสิทธิเหล่านี้ 

การให้ความช่วยเหลือเป็นสิ่งของ: การสนับสนุนช่วยเหลือที่เป็นสิ่งของ ทรัพย์สิน หรือ
บริการ ที่ไม่ใช่ความช่วยเหลือเป็นตัวเงิน (เช่น ความช่วยเหลือในด้านการเดินทาง 
ศู น ย์ บ ริ ก า ร ก า ร ดู แ ล เ ด็ ก เ ล็ ก  อ า ห า ร  ห รื อ บ ริ ก า ร ต่ า ง  ๆ  ) 
 

รายได้: เงินหรือทรัพยากรที่ได้รับมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ได้รับเป็นประจ าจากการท างาน 
หรือได้จากสินทรัพย์ หรือการลงทุน 

กระบวนการยุติธรรม: ระบบของการบังคับใช้กฎหมายที่มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับการ
จับกุม การด าเนินคดี การต่อสู้ทางคดี การตัดสินคดี และการลงโทษบุคคลที่ต้องสงสัยว่า
กระท าผิดหรือถูกลงโทษตัดสินว่ามีความผิดทางอาญา 

สถานภาพทางกฎหมาย: การยืนยันตัวตนหรือต าแหน่งแห่งหนของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ
สถานะทางกฎหมาย รวมถึงสิทธิ ข้อผูกพัน อ านาจหรือข้อจ ากัดที่บุคคลนั้นมี 

บริการทางการแพทย์: บริการดูแลรักษาพยาบาลที่จัดให้กับบุคคล เพื่อวินิจฉัย ป้องกันโรค 
และ/หรือรักษาอาการบาดเจ็บ ความเจ็บป่วยและภัยคุกคามอื่น ๆ ที่เป็นอันตรายต่อสุข
ภาวะที่ดีทางกายและทางจิตใจ  รวมการแพทย์แผนโบราณ  กรุณาดูความหมายของ
การแพทยแ์ผนโบราณ 

แรงจูงใจ: ความปรารถนาและความมุ่งมั่นท่ีจะกระท าการบางสิ่งบางอย่าง 

การปล่อยปละละเลยทอดทิ้ง: ความล้มเหลวในการตอบสนองต่อความต้องการทางด้าน
ร่างกายและอารมณ์ เมื่อพ่อแม่ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลได้มีวิธีการ ความรู้ และความสามารถที่
จะเข้าถึงบริการเพื่อที่จะกระท าการนั้น หรือความล้มเหลวในการปกป้องคุ้มครองผู้ผ่าน
ภาวะวิกฤติจากอันตราย ส่งผลให้เกิดอันตรายต่อสวัสดิภาพความปลอดภัย สุขภาวะความ
เป็นอยูท่ี่ดแีละพัฒนาการ 

แรงกดดันทางสังคมในเชิงลบ: อิทธิพลที่ท าให้บุคคลเปลี่ยนความเช่ือหรือพฤติกรรม ซึ่ง
ส่งผลในเชิงลบโดยตรง (เช่น แรงกดดันให้กลับไปยังสถานที่ที่ถูกแสวงหาผลประโยชน์ แรง
กดดันให้เพิกถอนการร้องทุกข์แจ้งความด าเนินคดีกับผู้กระท าผิด) 

งานที่ไม่มีลักษณะของการแสวงหาผลประโยชน์: แหล่งการจ้างงานท่ีปราศจากการกระท า
ผิดโดยมิชอบ 
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การแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กทางออนไลน์: การผลิตเพื่อวัตถุประสงค์ในการ
เผยแพร่ทางออนไลน์ ด้วยการแสดงเป็นภาพหรือเสียง (เช่น รูปภาพ วีดีทัศน์ การแสดงสด) 
ของการทารุณกรรมทางเพศหรือการแสวงหาประโยชน์ทางเพซซึ่งผู้เยาว์ ให้แก่บุคคลที่สาม 
ที่ผู้เสียหายไม่ได้ปรากฎกายให้เห็นซึ่งหน้า เพื่อแลกเปลี่ยกับการจ่ายค่าตอบแทน ถ้อยค านี้
หมายรวมถึง การแสวงหาประโยชน์ทางเพศออนไลน์ การค้ามนุษย์ในโลกไซเบอร์ และการ
ท่องเที่ยวทางเพศต่อเด็กผ่านเว็บแคม 

การล่วงละเมิดทางกาย: การใช้ก าลังทางกายที่รุนแรงเพื่อที่จะท าให้เกิดการบาดเจ็บต่อ
ร่างกายหรือความทุกข์ทรมานโดยแท้จริงหรือในลักษะที่คล้ายคลึงกัน (เช่น ตี กัด เขย่า โยน 
การวางยาพิษ เผา ท าให้จมน้ า ท าให้ขาดอากาศหายใจ การขลิบอวัยวะเพศหญิง การ
ทรมาน เป็นต้น) ซึ่งการล่วงละเมิดทางกายนี้อาจเกิดได้จากการที่บิดามารดาหรือผู้ดูแล
แกล้งบอกว่าเป็นอาการทีเ่กิดจากโรค หรือจงใจท าให้เกิดอาการเจ็บป่วยต่อเด็ก3 

การใช้อ านาจโดยมิชอบของเจ้าหน้าท่ีต ารวจ: สถานการณ์ทีบุ่คคลตกเป็นเหยื่อของการใช้
ก าลังบังคับ ความรุนแรง หรือการทรมานโดยเจ้าหน้าที่ต ารวจโดยมิชอบด้วยกฎหมาย หรือ
เมื่อบุคคลถูกคุมขังในฐานที่กระท าความผิดทางอาญาซึ่งเป็นเท็จ ถ้อยค านี้หมายรวมถึง 
ความโหดร้ายของต ารวจ การตัดสินคดีที่ผิดพลาด การใช้ก าลังบังคับโดยมิชอบ และการ
จ าคุกโดยมิชอบด้วยกฎหมาย 

 

การมีส่วนร่วมในเชิงสร้างสรรค์: การเข้าไปมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในลักษณะที่มีความ
สอดคล้องต่อเนื่องและสร้างสรรค์ 

สินทรัพย์ที่เป็นปัจจัยการผลิต: สิ่งของที่มีมูลค่าที่บุคคลเป็นเจ้าของ ที่สามารถใช้ในการ
ผลิตสินค้าหรือสร้างรายได้ เช่น อสังหาริมทรัพย์ ที่ดิน ปศุสัตว์ อุปกรณ์การเกษตรและ/หรอื
สิทธิประโยชน์จากรัฐบาล 

การยึดครองทรัพย์สิน: การบังคับเข้าครอบครองหรือก ากับดูแลที่ดิน หรือการขู่ว่าจะเข้า
ครอบครองหรือก ากับดูแลที่ดิน โดยบุคคลที่มีสิทธิครอบครองที่ดินโดยชอบธรรมหรือไม่มี
สิทธิก็ตาม ซึ่งยึดครองจากบุคคลที่ได้อยู่อาศัยบนที่ดินนั้นเป็นคนแรกอย่างถูกต้องตาม
กฎหมาย หรือเป็นแหล่งที่มาในการรักษาผืนที่ดินนั้น ถ้อยค านี้ให้หมายรวมถึง การละเมิด
สิทธิในที่ดิน  

การส่งกลับ: การส่งบุคคลกลับคืนไปยังประเทศภูมิล าเนา หรือพื้นทีท่ี่บุคคลนั้นเป็นพลเมือง 

การฟ้ืนฟู: ไอเจเอ็มนิยามความหมายว่า การฟื้นฟูจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อผู้ผ่านภาวะวิกฤติ
สามารถท าหน้าท่ีในสังคมได้ โดยที่มีความเสี่ยงน้อยต่อการตกเป็นผู้เสียหาย ภายใต้แผนงาน
การดูแลให้ความช่วยเหลือภายหลังพ้นจากความคุ้มครองของไอเจเอ็ม การเยียวยาฟื้นฟูนี้ 
หมายรวมถึง ความพร้อมในการยุติการบริการส าหรับผู้ผ่านภาวะวิกฤติ และได้รับการ
ประเมินจากผู้ผ่านภาวะวิกฤติที่ได้รับการฟื้นฟ ูโดยได้ค่าคะแนนตั้งแต่ 3 หรือมากกว่านั้นขึ้น
ไป โดยใช้เครื่องมือการประเมินผลลัพธ์ผู้ผ่านภาวะวิกฤติ (ASO) 

                                           
3  UNICEF and Maestral International. (2010). Child protection system: Comprehensive mapping and assessment. Retrieved from 
http://www.unicef.org/protection/Comprehensive_Toolkit(3).xlsx 
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การตกเป็นผู้เสียหายซ้ า: การประสบกับเหตุการณ์ของความรุนแรง การล่วงละเมิด หรือ
การแสวงหาประโยชน์อีกครั้งหนึ่ง ไม่ว่าจะเหตุการณ์นั้นจะมีบริบทท่ีคล้ายคลึงกันกับการตก
เป็นเหยื่อเดิมหรือในบริบทท่ีแตกต่างกันไป 

สิทธิ: การคุ้มครองต่าง ๆ หรือสิทธิประโยชน์ที่ได้รับตามกฎหมาย 

พฤติกรรมเสี่ยง: การกระท าที่อาจเป็นภัยคุกคามต่อสุขภาพและสวัสดิภาพความปลอดภัย
ของบุคคลนั้นหรือของบุคคลอื่น  หรืออาจส่งผลให้บุคคลนั้นต้องสูญเสียครอบครัว หน้าที่
การงาน และ/หรือการเข้าถึงชุมชน (เช่น ความก้าวร้าว การระเบิดโกรธ การท าร้ายตัวเอง 
พฤติกรรมทางเพศ สารเสพติด ฯลฯ) 

สุขาภิบาล: ปัญหาเกี่ยวกับการระบายน้ า สิ่งปฏิกูล และศัตรูพืช และ/ หรือคุณภาพน้ าหรือ
อากาศ 

การก าหนดวิถีชีวิตตนเอง: ความสามารถและโอกาสในการเลือกและการตัดสินใจได้ด้วย
ตนเอง รวมถึงการตัดสินใจเกี่ยวกับบริการ การสนับสนุน และความช่วยเหลือต่าง ๆ 

การล่วงละเมิดทางเพศ: กิจกรรมทางเพศที่ไม่พึงประสงค์ ด้วยการใช้ก าลังบังคับ ข่มขู ่หรือ
การฉวยประโยชน์จากความไม่สามารถในการให้ความยินยอม 

หมวดหมู่รอง: ประเด็นเฉพาะในการท าหน้าที่ภายใต้หมวดหมู่หลักหกประการซึ่งมี
ความส าคัญต่อการเยียวยาฟื้นฟูของผู้ผ่านภาวะวิกฤติ 

การเกษตรเพ่ือยังชีพ: กิจกรรมการเกษตรซึ่งบุคคลหรือครอบครัวด าเนินการผลิตอย่างเพยีง
พอที่จะเลี้ยงชีพตนเองและ/หรือครอบครัวมากกว่าที่จะน าส่วนเกินไปขาย 

การใช้สารเสพติด: การใช้ หรือการพึ่งพาสารเสพติดที่เป็นอันตราย เช่น แอลกอฮอล์ หรือ
ยาเสพติดที่ผิดกฎหมาย 

กลไกสนับสนุนให้ความช่วยเหลือ: บริการและทรัพยากรในชุมชนที่มีส่วนช่วยให้เกิดสุข
ภาวะที่ดีทั้งร่างกายและทางอารมณ์ของสมาชิกในชุมชน ซึ่งอาจหมายรวมถึง บริการต่าง ๆ 
ของรัฐ ชุมชนทางด้านศาสนา และเครือข่ายการคุ้มครอง แและยังรวมถึงการสนับสนุน
ช่วยเหลือจากสมาชิกคนอ่ืนในชุมชนอีกด้วย 

ผู้ผ่านภาวะวิกฤติ: บุคคลที่รอดชีวิตจากวิกฤติหรือความท้าทายที่ส าคัญ 

ผู้ต้องสงสัย: บุคคลที่มีเหตุอันควรเชื่อว่าได้กระท าความผิดในการก่ออาชญากรรมต่อผู้ผ่าน
ภาวะวิกฤติ ในบริบทของการล่วงละเมิดหรือการแสวงหาประโยชน์ ไม่ว่าบุคคลนั้นจะถูกตั้ง
ข้อหาอย่างเป็นทางการ จับกุม ถูกตัดสินลงโทษหรือถูกควบคุมโดยหน่วยงานในกระบวนการ
ยุติธรรมอย่างเป็นทางการ 

ความช่วยเหลือที่เป็นรูปธรรม: การกระท าการให้ความช่วยเหลือในลักษณะที่เป็นรูปธรรม 
(เช่น การให้ยืมหรือให้สินค้า หรือบริการ การให้การปกป้องคุ้มครองหรือการดูแล เป็นต้น) 

การแพทย์แผนโบราณ: “ผลรวมของความรู้ ทักษะ และประสบกาณ์ในการปฏิบัติ โดย
ยึดถือตามทฤษฎี ความเช่ือ และประสบการณ์ต่าง ๆ ตามแบบแผนเดิม ที่มีวัฒนธรรม
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แตกต่างกันไป ไม่ว่าจะอธิบายได้หรือไม่ก็ตาม เพื่อให้เกิดการรักษาสุขภาพ รวมทั้งการ
ป้องกันโรค การวินิจฉัยโรค การพัฒนาปรับปรุง หรือการรักษาความเจ็บป่วยทางร่างกาย
และจิตใจ”4 

บาดแผลทางใจ: การสัมผัสกับความตายที่เกิดขึ้นจริงหรือจากการถูกข่มขู่ว่าจะท าให้
เสียชีวิต การได้รับบาดเจ็บสาหัส หรือความรุนแรงทางเพศ โดยผ่านประสบการณ์ตรง จาก
การเป็นพยานรู้เห็นในเหตุการณ์ จากการเรียนรู้จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับสมาชิกใน
ครอบครัวหรือเพื่อน หรือจากการประสบกับเหตุการณ์โดยตรงที่เกิดขึ้นซ้ า ๆ และลงใน
รายละเอียดของเหตุการณ์ดังกล่าวนัน้อย่างรุนแรง 

สุขภาวะความเป็นอยูท่ีดี่:  สภาวะในการด ารงชีวิตที่ด ี

 

                                           
4 World Health Organization. (2000). Traditional medicine: Definitions. Retrieved from 
http://www.who.int/medicines/areas/traditional/definitions/en 



คู่มือแนวทางการประเมินผลลัพธ์ผู้ผ่านภาวะวิกฤต ิ

42 

ภาคผนวก ก. : การด าเนินการประเมินผล 
ประเมินสถานการณ์และการท าหน้าทีข่องผู้ผ่านภาวะวิกฤติ โดยใช้ข้อมูลจากหลายแหล่ง: ผู้
ผ่านภาวะวิกฤติ (แหล่งข้อมูลหลัก) บิดามารดาของผู้ผ่านภาวะวิกฤติ ผู้ดูแลหลัก หรือ
สมาชิกในครอบครัว และผ่านการสังเกตการณ์โดยตรง ข้อมูลที่จัดเก็บรวบรวมเพื่อบันทึก
ข้อมูลลงในเครื่องมือ ASO ถือเป็นส่วนหนึ่งในการเยี่ยมบ้านหรือสถานที่ที่ผู้ผ่านภาวะวิกฤติ
พักอาศัยตามปกติ การสังเกตสภาพแวดล้อมของผู้ผ่านภาวะวิกฤติโดยตรง  รวมถึงการมี
ปฏิสัมพันธ์ต่าง ๆ และพฤติกรรม เป็นแหล่งข้อมูลส าหรับการประเมิน 

การเตรียมการส าหรับการประเมิน 

• ท าความคุ้นเคยกับการใช้เครื่องมือ ASO และคู่มือแนวทางการประเมิน การมี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหมวดหมู่หลักและหมวดหมู่รองรวมถึงค าจ ากัดความ
เป็นอย่างดี จะช่วยให้ท่านได้มีแนวทางน าไปใช้ในการอภิปรายหารือ ในการ
จัดเก็บรวบรวมข้อมูล โดยไม่ต้องดเูอกสาร ซึ่งอาจเป็นการท าให้การสนทนาไม่ลื่น
ไหลเป็นไปอย่างธรรมชาติ 

• ห้ามมิให้พูดคุยกับผู้ผ่านภาวะวิกฤติเกี่ยวกับคะแนน ASO  แต่ให้ใช้ข้อมูลที่
รวบรวมได้จากเครื่องมือ ASO น าไปวางแผนการดูแลให้ความช่วยเหลือเป็น
รายบุคคล ตามเป้าหมาย จุดแข็งและความเสี่ยงของผู้ผ่านภาวะวิกฤติได้แจ้งไว้ 
และพัฒนาแผนงานร่วมกันกับผู้ผ่านภาวะวิกฤติ 

• ใหใ้ช้สมุดบันทึกเพื่อจดบันทึก แต่ไม่ควรอ่านจากแบบบันทึกโดยตรง 
• ให้ทบทวนจากรายงานการบันทึกการจัดการรายกรณีของผู้ผ่านภาวะวิกฤติ ถ้า

หากมี 
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีล่ามอยู่ หากมีความจ าเป็นต้องใช้ล่าม 
• หาสถานท่ีที่มีความเป็นส่วนตัว เงียบสงบเพื่อด าเนินการประเมินผล 

 

ค าแนะน าส าหรับการได้มาซึ่งความยินยอมของผู้ผ่านภาวะวิกฤติ 

• แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการสนทนาและการได้รับความยินยอม 
• ด าเนินตามแนวทางปฏิบัติของหน่วยงาน หรือประเด็นพูดคุยตามบทพูด เพื่อให้

มั่นใจว่าจะได้รับความยินยอมแจ้งเป็นวาจา ดังนี:้ 

“เรามาที่น่ี เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ท่าน ซึ่งเราต้องการท าให้แน่ใจอยู่เสมอว่า ท่านจะรู้สึก
ว่าได้รับเกียรติในการปฏิบัติต่อท่านด้วยความเคารพและตระหนักถึงงานที่เราจะท าด้วยกัน
ว่ามีคุณค่า ซึ่งการเข้ามามีส่วนร่วมในการให้บริการการดูแลช่วยเหลือภายหลังที่พ้นจาก
ความคุ้มครองโดยสมัครใจ จะเป็นหนทางที่มีคุณค่าส าหรับการเยียวยาและเติบโตขึ้น ซึ่ง
พวกเราต้องการตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้มีการตอบค าถามทุกค าถามของท่าน ทั้งนี้ เราจะไม่
เปิดเผยข้อมูลของท่านโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร หากท่านประสงค์ที่จะเรา
สามารถแบ่งปันข้อมูลของท่านได้ เราจะด าเนินการไปในแนวทางที่ให้เกียรติ เคารพใน
ศักดิ์ศรีของท่านและการเยียวยาท่านอยู่เสมอ องค์กรของเราอาจใช้ข้อมูลที่รวบรวมได้จาก
การประเมินเหล่านี้ เพื่อช่วยให้เราได้ตัดสินใจว่าเราจะสามารถจัดบริการให้ความช่วยเหลือ
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ท่านให้ดียิ่งขึ้นได้อย่างไร ซึ่งข้อมูลของท่านจะได้รับการเก็บรักษาเป็นความลับ และจะไม่
ระบุช่ือของท่านรวมเอาไว้ ทั้งนี้ เราจะช่วยกันท างานอย่างใกล้ชิดในการก าหนดแผนการ
ดูแลให้ความช่วยเหลือ ซึ่งจะช่วยให้ท่านได้สามารถแก้ไขปัญหาในชีวิตของท่านในเรื่องที่
ท่านประสงค์ที่จะได้รับความช่วยเหลือและการสนับสนุนต่าง ๆ เพิ่มเติม โดยที่เราจะให้
ความส าคัญกับเรื่องดังต่อไปนี้ในชีวิตของท่าน ได้แก่ สวสัดิภาพความปลอดภัย การคุ้มครอง
ตามกฎหมาย สุขภาวะทางด้านจิตใจ การเสริมพลังทางเศรษฐกิจและการศึกษา การ
สนับสนุนทางสังคม และสุขภาวะทางกาย ทั้งนี้ ในการเยียวยาและฟื้นฟูของท่าน ถือเป็นสิ่ง
ที่ส าคัญที่สุดในการท างานร่วมกันของเรา หากท่่านมีค าถามหรือข้อสงสัยประการใด กรุณา
แจ้งให้เราทราบ” 

ข้อพึงพจิารณาในระหว่างการประเมิน 

• เคารพต่อความเหมาะสมทางด้านวัฒนธรรมที่เหมาะสมในการสบสายตาและพื้นที่ส่วน
บุคคล 

• ช่วยให้ผู้ผ่านภาวะวิกฤติรู้สึกผ่อนคลาย โดยการท าให้การสนทนาเป็นไปตามธรรมชาติ
และมีความเป็นมิตร 

• หลีกเลี่ยงการใช้ค าถามปลายปิด ใช่และไม่ใช่ ให้ใช้ค าถามปลายเปิดเพื่อให้ได้มาซึ่ง
ข้อมูล  

• อย่าใช้ค าถามน าหรือกดดันให้ผู้ผ่านภาวะวิกฤติต้องใหค้ าตอบบางอยา่ง หากผู้ผ่านภาวะ
วิกฤติยังไม่พร้อมหรือไม่เต็มใจที่จะตอบค าถาม ให้ข้ามไปยังค าถามต่อไปแล ้วค่อย
พิจารณากลับมาถามใหม่ในภายหลัง 

• ให้ผู้ผ่านภาวะวิกฤติสามารถพักหรือหยุดการสนทนาได้ หากพบว่าผู้ผ่านวิกฤติมีความ
ทุกข์ทรมานทางอารมณ์ จิตใจ หรือร่างกาย ให้ส่งต่อผู้ผ่านภาวะวิกฤติไปเข้ารับบริการ
ฉุกเฉิน ตามความจ าเป็น   

• ในตอนท้ายของการสนทนา ให้ทบทวนตรวจสอบหมวดหมู่หลักทั้งหกด้านในใจ เพื่อให้
แน่ใจว่าได้มีการรวบรวมข้อมูลในแต่ละด้านอย่างครบถ้วน 

• ให้ผู้ผ่านภาวะวิกฤติได้ทราบเกี่ยวกับข้ันตอนต่อไปหรือก าหนดนัดหมายในครั้งต่อไป 

การท าให้การประเมินมีความสมบูรณ์ 

• ท าให้การประเมิน ASO นั้นมีความสมบูรณ์โดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นับภายหลัง
จากที่มกีารสัมภาษณ์ ในขณะที่ข้อมูลยังมีความสดใหม่ที่ท่านยังสามารถจดจ าไว้ในใจได้ 

• หากพบว่า ข้อมูลที่รวบรวมได้จากผู้ผ่านภาวะวิกฤติและ/หรือแหล่งข้อมูลอื่น ๆ นั้นมี
ข้อมูลไม่เพียงพอที่จะท าให้การประเมิน ASO มีความสมบูรณ์ ให้พิจารณาหาข้อมูลจาก
แหล่งข้อมูลอื่น ๆ (ครู นักสังคมสงเคราะห์ที่บ้านพักพิง ฯลฯ) หรือจากบุคคลที่ท่าน
สามารถรวบรวมข้อมูลได้ 
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ภาคผนวก ข. : การประเมินผลในการจัดการรายกรณีของไอเจเอ็ม 
กระบวนการจัดการรายกรณีของไอเจเอ็มจะด าเนินการไปตามแผนภาพของการจัดบริการ โดยเร่ิมต้นจากการเข้าไปเกี่ยวข้องกับผู้ผ่านภาวะวิกฤติใน
ครั้งแรกไปจนถึงการยุติการบริหาร ซ่ึงการจัดการรายกรณีที่มีประสิทธิภาพจะเปิดโอกาสให้ผู้ผ่านภาวะวิกฤติได้เข้ามามีส่วนร่วมในการท างานตลอด
ระยะเวลาของการฟื้นฟูด้วยการประเมินจุดแข็งและความเสี่ยง ประสานงานบริการเพื่อลดภาวะความเปราะบาง  การติดตามความก้าวหน้าในการ
ฟื้นฟู และยุติบริการเมื่อการฟื้นฟูประสบความส าเร็จ 

ต้นแบบตามแผนภาพดังต่อไปนี้ แสดงให้เห็นถึงวิธีการการจัดการรายกรณีของแผนงานการดแูลให้ความช่วยเหลือภายหลังพ้นจากความคุ้มครองของ
ไอเจเอ็ม และแนวทางการใช้เครื่องมือ ASO ในฐานะที่ได้น ามาใช้เป็นเครื่องมือในการจัดการรายกรณี: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5 การประเมินความต้องการระบุถึงความต้องการท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงกับหมวดหมู่ต่าง ๆ ของเครื่องมือประเมิน ASO และแสดงจุดแข็งของผู้ผ่านภาวะวิกฤติและความต้องการท่ีสามารถ
บอกได้ทางวาจา ซึ่งจะเสร็จสิ้นเมื่อผู้ผ่านภาวะวิกฤติเริ่มใช้บริการตามแผนงานการดูแลให้ความช่วยเหลือภายหลังพ้นจากความคุ้มครอง และสามารถให้ข้อมูลท่ีส าคัญแก่ผู้ประเมินใน
ข้ันตอนแรกรับของการประเมิน ASO 
6 แผนการดูแลให้ความช่วยเหลือได้รับการจัดท าเป็นแผนส าหรับรายบุคคลท่ีสอดคล้องกับเป้าหมาย จุดแข็งและความเสี่ยงของผู้ผ่านภาวะวิกฤติตามท่ีได้แจ้งไว้ ซึ่งเครื่องมือประเมิน 
ASO จะช่วยท าใหถึ้งความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ ท่ีได้ระบุไว้ในแผนการดูแลให้ความช่วยเหลือในการเสริมพลังอ านาจช่วยให้ผู้ผ่านภาวะวิกฤติเกิดการฟื้นฟู 
*แบบจ าลองน้ีได้รับการปรับปรุงมาจากรูปแบบการช่วยเหลือเด็กซึ่งเป้นผู้ผ่านภาวะวิกฤติจากการทารุณกรรมทางเพศของคณะกรรมการช่วยเหลือระหว่างประเทศ (International 
Rescue Committee's Caring for Child Survivors of Sexual Abuse) (www.rescue.org)

ขั้นตอนที่หน่ึง: การริเริม่ให้ความช่วยเหลือภายหลงัจากพ้น
การคุ้มครอง 

ผู้ผ่านภาวะวิกฤติให้ความยินยอมในการรับความช่วยเหลือ 

ท าการประเมินให้เสร็จสมบูรณ ์

การรับรู้สถานการณ์และเขา้ไปเกี่ยวขอ้งในครั้งแรก 
การค้นหาปัญหาและเข้าไปเกี่ยวข้องกับผู้ผ่านภาวะวิกฤติ 

ขั้นตอนที่สอง: การประเมิน 
ประเมินจุดแข็ง ความต้องการ และความเสี่ยงต่อความม่ันคงปลอดภัย (ขั้น
แรกรับโดยประเมินตามกรอบ ASO การประเมินความเสี่ยง การประเมิน

ความต้องการ) 

ขั้นตอนที่สาม: การจัดท าแผน 
การจัดท าแผนการให้ความช่วยเหลือโดยใช้ข้อมูลจากการประเมินต่างๆ 

ขั้นตอนที่สี่: ด าเนินตามแผน 
การส่งต่อผู้ผ่านภาวะวิกฤติไปยังผู้ให้บริการเพื่อตอบสนตองต่อเป้าหมาย

และความต้องการ 

ขั้นตอนที่ห้า: การติดตามผล 
การติดตามความก้าวหน้าโดยพิจารณาถึงเป้าหมายด้วยการติดตามผลกับผู้

ผ่านภาวะวิกฤติอย่างสม่ าเสมอ 

ตรวจสอบว่าเปา้หมายในการดูแลบรรลุผลส าเร็จหรือไม่ 

ผู้ผา่นภาวะวิกฤติได้รับการฟ้ืนฟู (คะแนน ASOเท่ากับ3.0 หรือสูงกว่า) 

ขั้นตอนที่หก: ยุติการบริการ 

ด าเนินการตามแผนการให้ความช่วยเหลือ
ที่ได้รับการปรบัปรุงแล้ว 

ขั้นตอนที่เจ็ด: การประเมินผลการฟื้นฟูที่ยั่งยืน 
ด าเนินการประเมิน ASO ให้เสร็จสมบูรณ์ภายในหนึ่งปีภายหลัง
จากที่ยุติการบริการในกรณีผูผ้่านภาวะวิกฤติได้รับการฟ้ืนฟูแล้ว 
(คะแนนเท่ากบั 3.0 หรือสูงกว่า จะถือว่าเป็นการฟ้ืนฟูที่ยั่งยนื) 

ประเมินสภาวะความต้องการของผู้ผ่านภาวะวิกฤติ
และระบุปัญหาอุปสรรคในการบรรลผุลในการฟื้นฟูซ้ า 

ผู้ ผ่ า นภาวะวิ กฤติ มี ความ
ประสงค์จะเข้าร่วมบริการ 
และ ยังคงสามารถ เข้ า รั บ
บริ ก ารตลอดการฟื้ นฟู ไ ด้
หรือไม่ 

ใช ่

ใช ่

ใช ่

ไม่ใช ่

ไม่ใช ่
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ขอขอบคุณที่ท่านได้ให้ความสนใจในการใช้เครื่องมือการประเมินผลลัพธ์ผู้ผ่านภาวะวิกฤติ (ASO)  ซึ่งเป็นเครื่องมือการ
ประเมินที่มีความถูกต้องและเช่ือถือได้ ส าหรับการวัดผลลัพธ์ผู้ผ่านภาวะวิกฤติ และประเมินความก้าวหน้าของผู้ผ่านภาวะ
วิกฤติที่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงและการแสวงหาประโยชน์ไปสู่การเยียวยาฟื้นฟู ซึ่งไอเจเอ็ม (IJM) ก าหนดนิยาม
ความหมายของการฟื้นฟูว่าจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อผู้ผ่านภาวะวิกฤติสามารถท าหน้าที่ในสังคมได้ โดยมีความเสี่ยงน้อยต่อการตก
เป็นผู้เสียหาย การประเมินผลจะท าหน้าที่หลกัท่ีส าคัญสองประการคือ: (1) เป็นเครื่องมือส าหรับการจัดการรายกรณเีพื่อค้นหา
จุดแข็งและความเสี่ยงของผู้ผ่านภาวะวิกฤติ เพื่อช่วยในการวางแผนการจัดบริการได้อย่างเหมาะสม และ (2) เป็นเครื่องมือ
วัดผลกระทบเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพของแผนงานการดูแลช่วยเหลือ โดยการประเมินความก้าวหน้าของผู้ผ่านภาวะ
วิกฤติ  
 
เรามีความยินดีที่จะแบ่งปันการน าเครื่องมือนีไ้ปใช้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เนือ่งจากเราเชื่อมั่นว่าเครื่องมือ ASO คือ การประเมินที่มี
ความส าคัญยิ่งต่อการวัดผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับผู้ผ่านภาวะวิกฤติและประเมินความก้าวหน้าของผู้ผ่านภาวะวิกฤติในการเยียวยา
ฟื้นฟู อย่างไรก็ตาม ในการที่จะใช้เครื่องมือ ASO ให้มีประสิทธิภาพแล้ว มีความส าคัญอย่างยิ่งที่จะต้องน าเครื่องมือไปใช้ได้
อย่างถูกต้อง ไอเจเอ็มจึงขอให้ผู้ใช้เคร่ืองมือได้ลงนามในข้อตกลงและยึดถือปฏิบัติตามในการใช้เคร่ืองมือ ASO  :7j’
ข้อตกลงนี้มีไว้เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าทุกองค์กรที่ใช้เครื่องมือ ASO ได้ให้ความเห็นชอบในการด าเนินการตามเครื่องมืออย่าง
ถูกต้อง โดยมีเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือเยียวยาผู้ผ่านภาวะวิกฤติจากการใช้ความรุนแรง 
 
หากท่านมีข้อสงสัยประการใด เกี่ยวกับเครื่องมือ ASO หรือประสงค์ที่จะใช้เครื่องมือนี้ กรุณาติดต่อ Department of Global 
Aftercare ได้ที่อีเมลล์: aftercare@ijm.org 
 

mailto:aftercare@ijm.org
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การประเมินผลลัพธ์ผู้ผ่านภาวะวิกฤต ิ
 
เป้าหมายของการประเมิน  
ประเมินผลเสถียรภาพการท าหน้าท่ีของผู้ผ่านภาวะวิกฤติและระดับของความเสี่ยงต่อการตกเป็นผู้เสียหาย 
 

ค าแนะน า 
การท าให้เครื่องมือการประเมินผลนี้เสร็จสิ้นสมบูรณ์ จะขึ้นอยู่กับผลการประเมินของท่านในการท าหน้าที่และการประเมิน
สถานการณ์ต่าง ๆ ของผู้ผ่านภาวะวิกฤติภายในระยะเวลา 30 วันที่ผ่านมา กรุณาให้คะแนนในแต่ละหมวดหมู่หัวข้อรองในระดับ
คะแนนจาก 1 ถึง 4 ทั้งนี้ ผู้ผ่านภาวะวิกฤติควรเป็นผู้ใหข้้อมูลในการประเมินผลจ าแนกไปตามหมวดหมู่หัวข้อรองในแต่ละข้อ และ
รวมถึงข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้ดูแลหรือสมาชิกในครอบครัวของผู้ผ่านภาวะวิกฤติ  จากผู้ให้บริการ และ/หรือจากการ
สังเกตการณ์โดยตรงของผู้ประเมิน ซึ่งควรใช้ดุลยพินิจทางวิชาชีพในการพิจารณาข้อมูลทั้งหมดที่ม ีเพื่อสะท้อนให้เห็นจุดแข็งหรือ
ความเสี่ยงของผู้ผ่านภาวะวิกฤติในแต่ละหมวดหมู่หัวข้อรอง  ซึ่งได้จัดให้มีคู่มือแนวทางการประเมินที่แนบมาพร้อมนี้ เป็น
แนวทางในการให้คะแนนและก าหนดประเด็นการประเมินทีเ่ฉพาะ ตัวอย่างแนวทางในการสัมภาษณ์ และแหล่งข้อมูลอ้างอิงอื่นๆ 
 

ข้อมูลทางประชากรของผู้ผ่านภาวะวิกฤติ 

ชื่อผู้ผ่านภาวะวิกฤติ:  ประเภทของการทารุณกรรมทีป่ระสบ: 
☐ การแสวงหาประโยชน์ทางเพศในเชิงพาณิชย์ 
☐ การทารณุกรรมทางเพศต่อเดก็ 
☐ การค้ามนุษย์ในรูปแบบการบังคับใช้แรงงาน 
☐ การแสวงหาประโยชน์ทางเพศออนไลน ์
☐ การยึดครองทรัพย์สิน 
☐ การใช้อ านาจของต ารวจโดยมชิอบ 
☐ อื่น ๆ (กรณุาระบุ) 

วันเดือนปีเกิด: 
(หรือระบุอายหุากไม่ทราบวันเกดิ) 

 

เพศ:  

ประเทศภูมิล าเนา:  

เชื้อชาติ:  

สัญชาติ:  สถานที่ท่ีมกีารล่วงละเมิดเกิดขึน้  
(เมือง, ประเทศ):   

ภาษาหลัก:  

 

ข้อมูลการประเมิน 

วันที่ประเมิน:   ระยะเวลาของการประเมิน: 
(กรุณาระบุระยะเวลาที่การประเมนิเสร็จสิ้น) 
☐ ณ เวลาที่มกีารรับเรื่อง 
☐ ณ การยตุิการให้บริการ 

☐ การตดิตามภายหลังจากยตุิการให้บริการเป็น
ระยะเวลา 1 ป ี

☐ อืน่ ๆ (กรุณาระบุเหตุผล) 

เลขที ่(เคส):  

ชื่อและต าแหน่งของผู้ประเมิน:  

หน่วยงาน:  

สถานทีด่ าเนินการประเมิน  
(เมือง, ประเทศ) 

 

 
  หน้า 1 ใน 3 หน้า 



ไอเจเอ็ม 

 

 
ระดับ: 

 1. มีความเสี่ยงสูง       2. มีความเสี่ยง 3. มีความมั่นคง  4. มีความมั่นคงสูง 
หมวดหมู่หลัก หมวดหมู่รองที ่     

คว
าม

ปล
อด

ภัย
 1. ผู้ผ่านภาวะวิกฤติปลอดภัยจากการถูกล่วงละเมิดหรือการปล่อยปละละเลยทอดทิ้ง 1 2 3 4 

2. ผู้ผ่านภาวะวิกฤติปลอดภัยจากการคุกคามของผู้ต้องสงสัย/บุคคลใดๆ ที่ตั้งใจจะ
กระท าให้ตกเป็นเหยี่อซ้ า 

1 2 3 4 

3. ผู้ผ่านภาวะวิกฤติสามารถระบุ และจัดการกับสถานการณ์ที่ไม่ปลอดภัยได้*† 1 2 3 4 
 คะแนน: 

(คะแนนรวม/3) 
หมายเหตุ: 
 

หมวดหมู่หลัก หมวดหมู่รองที ่     

กา
รค

ุ้มค
รอ

งท
าง

กฎ
หม

าย
 1. ผู้ผ่านภาวะวิกฤตติระหนักถึงสิทธิและความคุ้มครองภายใต้กฎหมายและพิจารณา

เห็นว่าการล่วงละเมิดเป็นเรื่องไม่เหมาะสม*† 
1 2 3 4 

2. สถานภาพทางกฎหมายของผู้ผ่านภาวะวิกฤติ หรือสถานะทางเอกสารที่ผู้ผ่าน
ภาวะวิกฤติถึอครองอยู่ มีความเสี่ยงน้อยต่อการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนในอนาคต 

1 2 3 4 

3. ผู้ผ่านภาวะวิกฤติสามารถร้องขอความยุติธรรมจากการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน
ได้*† 

1 2 3 4 

 คะแนน: 
(คะแนนรวม/3) 

หมายเหตุ: 
 

หมวดหมู่หลัก หมวดหมู่รองที ่     

สุข
ภา

วะ
ทา

งจ
ิต 1. ผู้ผ่านภาวะวิกฤติแสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมที่ปราศจากความเสี่ยงได†้ 1 2 3 4 

2. ผู้ผ่านภาวะวิกฤติมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจวัตรประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ได้† 1 2 3 4 
3. ผู้ผ่านภาวะวิกฤติใช้ทักษะการเผชิญความเครียดในเชิงสร้างสรรค์ได้† 1 2 3 4 
4. ผู้ผ่านภาวะวิกฤติแสดงให้เห็นถึงเจตคติและพฤติกรรมที่ได้รับการเสริมพลังอ านาจ

ทางด้านเจตคติและพฤติกรรม† 
1 2 3 4 

 คะแนน: 
(คะแนนรวม/3) 

หมายเหตุ: 
 

หมวดหมู่หลัก หมวดหมู่รองที ่     

กา
รเส

ริม
สร

้าง
ศัก

ยภ
าพ

ทา
ง

เศ
รษ

ฐก
ิจแ

ลก
าร

ศกึ
ษา

 1. ครอบครัวของผูผ้่านภาวะวิกฤติมรีายได้เพียงพอจากแหล่งงานท่ีไมแ่สวงหา
ผลประโยชน์ หรือสินทรัพย์ทีเ่ป็นปัจจัยผลิตผล  

1 2 3 4 

2. ครอบครัวของผู้ผ่านภาวะวิกฤติแสดงให้เห็นถึงทักษะการจัดการทางการเงิน 1 2 3 4 
3. ครอบครัวของผู้ผ่านภาวะวิกฤติสามารถเข้าถึงกลไกคุ้มครองให้ความช่วยเหลือ

การเงินท่ีปลอดภัยอย่างเพียงพอ 
1 2 3 4 

4. ผู้ผ่านภาวะวิกฤติมีส่วนร่วมในการศึกษา การฝึกอบรม และ/หรือการมีงานท าใน
เชิงสร้างสรรค์† 

1 2 3 4 

 คะแนน: 
(คะแนนรวม/3) 

หมายเหตุ: 
 

*ส าหรับเด็กท่ีอายุต่ ากว่า 12 ปี กรุณาให้คะแนนผู้ดูแลเด็กแทนเด็ก 
†ส าหรับเด็กอายุ 3 ปีและต่ ากว่า กรุณาให้คะแนนผู้ดูแลเด็ก 

หน้า 2 ใน 3 หน้า 
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ระระดับ: 

 1. มีความเสี่ยงสูง 2. มีความเสี่ยง  3. มีความมั่นคง  4. มีความมั่นคงสูง 

หมวดหมูห่ลัก     หมวดหมู่รองที่     

กา
รส

นับ
สน

ุนท
าง

สัง
คม

 

1. ผู้ผ่านภาวะวิกฤติรู้สึกว่าได้รับการสนับสนุนทางอารมณ์ในการสร้างสัมพันธภาพเชิงบวก† 1 2 3 4 

2. ครอบครัวให้การสนับสนุนผู้ผ่านภาวะวิกฤติให้มีสุขภาวะความเป็นอยู่ที่ดี   1 2 3 4 

3. ผู้ผ่านภาวะวิกฤติไม่ถูกเลือกปฏิบัติ หรือได้รับแรงกดดันทางสังคมในเชิงลบ†   1 2 3 4 
4. ผู้ผ่านภาวะวิกฤติสามารถเข้าถึงแหล่งทรัพยากร และกลไกการสนับสนุนต่าง ๆ ในชุมชน 1 2 3 4 

 คะแนน: 
(คะแนนรวม/4) 

    บันทึก: 

หมวดหมูห่ลัก     หมวดหมู่รองท่ี     

  ส
ุขภ

าว
ะค

วา
มเ

ป็น
อย

ู่ที่ดี
ทา

ง
กา

ยภ
าพ

     1.   ผู้ผ่านภาวะวิกฤติสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ที่จ าเป็นได้ 1 2 3 4 

    2.   ผู้ผ่านภาวะวิกฤติสามารถดูแลสุขภาพตามความจ าเป็นได้*† 1 2 3 4 

    3.   ผู้ผ่านภาวะวิกฤติเข้าถึงการตอบสนองต่อความต้องการขั้นพื้นฐานที่มีผลกระทบต่อ
สุขภาพอย่างเพยีงพอ 

1 2 3 4 

    4.   ผู้ผ่านภาวะวิกฤติมีที่อยู่อาศัยที่มั่นคง 1 2 3 4 

    5.   ที่อยู่อาศัยของผู้ผ่านภาวะวิกฤติมีความปลอดภัย และ ปราศจากอันตราย 1 2 3 4 

     คะแนน: 
    (คะแนนรวม/5) 

    บันทึก: 
 

  
คะแนนการประเมินสุดท้าย ASO  
(ใส่คะแนนจากด้านบน) 

 
คะแนน ความปลอดภัย 
คะแนน การคุ้มครองทางกฎหมาย 
คะแนน สุขภาวะทางจิต 
คะแนน การเสริมสร้างดกัยภาพทางเศรษฐกิจและการศึกษา 
คะแนน การสนับสนุนทางสังคม 
คะแนน สุขภาวะความเป็นอยู่ที่ดีทางกายภาพ 

 
รวม: (รวมทั้งหมด) 

 คะแนนสรุป: (หารด้วย 6) 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
*ส าหรับเด็กที่อายุต่ ากว่า 12 ปี กรุณาให้คะแนนผู้ดูแลเด็กมากกว่าตัวเด็กเอง 
†ส าหรับเด็กอายุ 3 ปีและต่ ากว่า กรุณาให้คะแนนผู้ดูแลเด็ก 
 

 
หน้า 3 ใน 3 หน้า 



ไอเจเอ็ม 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

INTERNATIONAL  JUSTICE MISSION 

PO Box 58147 

Washington, DC 20037 USA 

T 703.465.5495 

F 703.465.5499 

IJM.org 

 

    

INTERNATIONAL  JUSTICE  MISSION  เป็นองค์กรระดับสากลที่ช่วยปกป้องคุ้มครองคนจนให้ปลอดภัยจาก
ความรุนแรงทั่วโลกที่ก าลังพัฒนา ไอเจเอ็มร่วมมือกับองค์กรภาคีในระดับท้องถ่ินเพ่ือช่วยเหลือผู้เสียหายจาก
ความรุนแรง น าอาชญากรไปสู่ความยุติธรรม ฟ้ืนฟูผู้ผ่านภาวะวิกฤติและเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
กระบวนการยุติธรรม 

ได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งใน 10 องค์กรท่ีไม่หวังผลก าไร “สร้างความแตกต่าง”  จากรายงานข่าวและโลกของประเทศ
สหรัฐอเมริกา (U.S. News and World Report) ซึ่งรูปแบบการด าเนินงานของไอเจเอ็มท่ีมีประสิทธิภาพได้รับการยอมรับ
จากฝ่ายการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา สภาเศรษฐกิจโลก (World Economic Forum) และผู้น าท่ัวโลก เช่นเดียวกับการให้
ความส าคัญโดย Foreign Affairs, Forbes, The Guardian, The New York Times, The Times of India, The Phnom 
Penh Post, National Public Radio และ CNN ท่ามกลางสื่ออื่น ๆ อีกมากมาย 

ข้อความและภาพท่ีปรากฎท้ังหมดเปน็ลิขสิทธิ์ของไอเจเอ็ม @2018 

 



คู่มือแนวทางการประเมินผลลัพธ์ผู้ผ่านภาวะวิกฤต ิ
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