
การประเมินผลลพัธผ์ู้ผา่นภาวะวิกฤติ 

เป้าหมายของการประเมิน: ประเมนิเสถยีรภาพการท าหน้าทีข่องผูผ้่านภาวะวกิฤตแิละระดบัของความเสีย่งต่อการตก
เป็นเหยือ่การถูกกระท าซ ้า 

คาแนะนา: การท าใหเ้ครื่องมอืการประเมนิผลนี้เสรจ็สิ้นสมบูรณ์ จะขึน้อยู่กบัผลการประเมนิของท่านในการทาหน้าที่

และการประเมนิสถานการณ์ต่าง ๆ ของผู้ผ่านภาวะวิกฤติภายในระยะเวลา 30 วนัที่ผ่านมา กรุณาให้คะแนนในแต่ละ
หมวดหมู่หวัขอ้รองในระดบัคะแนนจาก 1 ถงึ 4 ทัง้นี้ ผู้ผ่านภาวะวิกฤตคิวรเป็นผู้ให้ขอ้มูลในการประเมนิผลจ าแนกไป
ตามหมวดหมู่หวัขอ้รองในแต่ละขอ้ และรวมถงึขอ้มูลที่ไดจ้ากการสมัภาษณ์ผู้ดูแลหรอืสมาชกิในครอบครวัของผู้ผ่าน
ภาวะวกิฤติ จากผูใ้หบ้รกิาร และ/หรอืจากการสงัเกตการณ์โดยตรงของผูป้ระเมนิ ซึง่ควรใชดุ้ลยพนิิจทางวชิาชพีในการ
พจิารณาขอ้มลูทัง้หมดทีม่ ี เพื่อสะทอ้นใหเ้หน็จุดแขง็หรอืความเสีย่งของผูผ้่านภาวะวกิฤตใินแต่ละหมวดหมู่หวัขอ้รอง
ซึง่ไดจ้ดัใหม้คีู่มอืแนวทางการประเมนิทีแ่นบมาพรอ้มนี้ เป็นแนวทางในการใหค้ะแนนและก าหนดประเดน็การประเมนิที่
เฉพาะ ตวัอยา่งแนวทางในการสมัภาษณ์ และแหล่งขอ้มลูอา้งองิอื่นๆ

ข้อมลูทางประชากรของผู้ผา่นภาวะวิกฤติ 
ช่ือผูผ้่านภาวะวิกฤติ: ประเภทของประสบการณ ์การถูกล ่วง

ละเมิด : 

เพศ: 

ประเทศภมิูล าเนา: 

เช้ือชาติ: 

สญัชาติ: สถานที�ที�การล่วงละเมิดเกิดขึ�น: 

ภาษาหลกั: 

ข้อมลูการประเมิน 
วนัท่ีประเมิน: ระยะการประเมิน: 

ชื�อจริง, นามสกุล

วัน-เดือน-ปี ☐ การใช้แสวงหาประโยชน ์ทางเพศในเชิง

พาณิชย ์

☐ ความรุนแรงทางเพศ
☐ การค้ามนุษย ์ รูปแบบการบังคับใช้

แรงงาน
☐ การถูกแสวงประโยชน ์ทางเพศออนไลน์

☐ การยึดครองทรัพย ์สิน

☐ การใช้อํานาจของต ํารวจโดยทิ�มิชอบ

☐ ความรนุแรงในครอบครวั

☐ อื�นๆ; กรุณาระบุ:

วนั-เดอืน-ปี

เมอืง/อาํเภอ, รฐั/จงัหวดั, ประเทศ 

วนัเดือนปี เกิด: 

(หรืออายุหากไม่รู้วนัเกิด)

ห้า
มค
ดัล
อก



*ส ำหรับเด็กทีอ่ำยตุ ำ่กวำ่ 12 ปี, กรุณำใหค้ะแนนผูด้แูลเด็กมำกกวำ่ตัวเด็กเอง

†ส ำหรับเด็กอำย ุ3 ปีและต ่ำกวำ่, กรุณำใหค้ะแนนผูด้แูลเด็ก

เคสเลขที�: (กรณุาระบุระยะทีก่ารประเมนิเสรจ็สิ้น) 

☐ณ เวลาที�รบัเคสชื�อผูป้ระเมิน และตาํแหน่ง:

หน่วยงาน: 

ระดบั: 

1. มีความเส่ียงสงู 2. มีความเส่ียง 3. มีความมัน่คง 4. มีความมัน่คงสงู

หมวดหมูห่ลกั 1 หมวดหมู่รองที ่

คว
าม

ปล
อด

ภยั
 

1. ผูผ้่านภาวะวกิฤตปิลอดภยัจากการถูกล่วงละเมดิหรอื
การปล่อยปละละเลยทอดทิง้

2. ผูผ้่านภาวะวกิฤตปิลอดภยัจากการคุกคามของผูต้อ้ง
สงสยั/บุคคลใดๆ ทีต่ ัง้ใจจะกระท าใหต้กเป็นเหยือ่ซ ้า

3. ผูผ้่านภาวะวกิฤตสิามารถระบุ และจดัการกบั
สถานการณ์ทีไ่มป่ลอดภยัได*้†

คะแนน (คะแนนรวม/3): 

บนัทกึ: 

ชื �อจรงิ, นามสกุล

สถานที่ดาํเนินการประเมิน: 
เมอืง/อาํเภอ, รฐั/จงัหวดั, ประเทศ

☐ขณะที�ปิดเคส
☐หน ึ�งป ีหลังจากการป ิดเคส
☐อื�นๆ; กรุณาระบุเหตุผล:

☐ ไดม้กีารประเมนิผลสาํเรจ็แลว้ในครั �งกอ่น

หน้านี�

คะแนน (1, 2, 3, 4)

ห้า
มค
ดัล
อก



*ส ำหรับเด็กทีอ่ำยตุ ำ่กวำ่ 12 ปี, กรุณำใหค้ะแนนผูด้แูลเด็กมำกกวำ่ตัวเด็กเอง

†ส ำหรับเด็กอำย ุ3 ปีและต ่ำกวำ่, กรุณำใหค้ะแนนผูด้แูลเด็ก

หมวดหมูห่ลกัที ่2 หมวดหมู่รอง 

กา
รค

ุ้มค
รอ

งท
าง
กฏ

หม
าย

 
1. ผูผ้่านภาวะวกิฤตติระหนกัถงึสทิธแิละความคุม้ครอง

ภายใตก้ฎหมายและ ตระหนกัว่าการละเมดิเป็นเรือ่งไม่
เหมาะสม *†

2. สถานภาพทางกฎหมายของผูผ้่านภาวะวกิฤต ิหรอื
สถานะทางเอกสารทีผู่ผ้่านภาวะวกิฤตถิอืครองอยู่
มคีวามเสีย่งน้อยต่อการถูกละเมดิสทิธมินุษยชนใน
อนาคต

3. ผูผ้่านภาวะวกิฤตสิามารถรอ้งขอความยตุธิรรมจากการ
ถูกละเมดิสทิธมินุษยชนได*้†

คะแนน (คะแนนรวม/3): 

บนัทกึ: 

หมวดหมูห่ลกัที ่3 หมวดหมู่รอง 

สขุ
ภา

วะ
ทา

งจิ
ต 

1. ผูผ้่านภาวะวกิฤตแิสดงใหเ้หน็ถงึพฤตกิรรมทีป่ราศจาก
ความเสีย่งได†้

2. ผูผ้่านภาวะวกิฤตมิสี่วนรว่มในการด าเนินกจิวตัร
ประจ าวนัอยา่งสรา้งสรรค ์†

3. ผูผ้่านภาวะวกิฤตใิชท้กัษะการเผชญิความเครยีดในเชงิ
สรา้งสรรค†์

4. ผูผ้่านภาวะวกิฤตแิสดงใหเ้หน็ถงึทศันคตแิละพฤตกิรรม
ทีไ่ดร้บัการเสรมิพลงัอ านาจ

คะแนน (คะแนนรวม/4): 

บนัทกึ: 

คะแนน (1, 2, 3, 4)

คะแนน (1, 2, 3, 4)

ห้า
มค
ดัล
อก



*ส ำหรับเด็กทีอ่ำยตุ ำ่กวำ่ 12 ปี, กรุณำใหค้ะแนนผูด้แูลเด็กมำกกวำ่ตัวเด็กเอง

†ส ำหรับเด็กอำย ุ3 ปีและต ่ำกวำ่, กรุณำใหค้ะแนนผูด้แูลเด็ก

หมวดหมูห่ลกัที ่4 หมวดหมู่รอง 
กา

รเ
สริ

มส
ร้า
งศ

กัย
ภา

พท
าง
เศ
รษ

ฐกิ
จ

แล
ะก

าร
ศึก

ษา
 

1. ครอบครวัของผูผ้่านภาวะวกิฤตมิรีายไดท้ีเ่พยีงพอจาก
แหล่งงานทีไ่มแ่สวงหาผลประโยชน์ หรอื สนิทรพัยท์ี่
เป็นปัจจยัการผลติ

2. ครอบครวัของผูผ้่านภาวะวกิฤตแิสดงใหเ้หน็ถงึทกัษะ
การจดัการทางการเงนิ

3. ครอบครวัของผูผ้่านภาวะวกิฤตสิามารถเขา้ถงึกลไก
คุม้ครองใหค้วามช่วยเหลอืทางการเงนิทีป่ลอดภยัอยา่ง
เพยีงพอ

4. ผูผ้่านภาวะวกิฤตมิสี่วนรว่มในการศกึษา การฝึกอบรม
และ/หรอืการมงีานท าในเชงิสรา้งสรรค์†

คะแนน (คะแนนรวม/4): 

บนัทกึ: 

หมวดหมูห่ลกัที ่5 หมวดหมู่รอง 

กา
รส

นับ
สนุ

น 

ทา
งส

งัค
ม 

1. ผูผ้่านภาวะวกิฤตริูส้กึว่าไดร้บัการสนบัสนุนทางอารมณ์
ในการสรา้งสมัพนัธภาพเชงิบวก

2. ครอบครวัใหก้ารสนบัสนุนผูผ้่านภาวะวกิฤตใิหม้สีุขภาวะ
ความเป็นอยูท่ีด่ ี

3. ผูผ้่านภาวะวกิฤตไิมถู่กเลอืกปฏบิตั ิหรอืไดร้บัแรงกดดนั
ทางสงัคมในเชงิลบ †

4. ผูผ้่านภาวะวกิฤตสิามารถเขา้ถงึแหล่งทรพัยากร และ
กลไกการสนบัสนุนช่วยเหลอืดา้นต่างๆ ในชุมชน

คะแนน (คะแนนรวม/4): 

บนัทกึ: 

คะแนน (1, 2, 3, 4)

คะแนน (1, 2, 3, 4)

ห้า
มค
ดัล
อก



*ส ำหรับเด็กทีอ่ำยตุ ำ่กวำ่ 12 ปี, กรุณำใหค้ะแนนผูด้แูลเด็กมำกกวำ่ตัวเด็กเอง

†ส ำหรับเด็กอำย ุ3 ปีและต ่ำกวำ่, กรุณำใหค้ะแนนผูด้แูลเด็ก

หมวดหมูห่ลกัที ่6 หมวดหมู่รอง 
สขุ

ภา
วะ
คว

าม
เป็
นอ

ยู่ ที่
ดีท

าง
กา

ยภ
าพ

 

1. ผูผ้่านภาวะวกิฤตสิามารถเขา้ถงึบรกิารทางการแพทยท์ี่
จ าเป็นได้

2. ผูผ้่านภาวะวกิฤตสิามารถดูแลสุขภาพตามความจ า
เป็นได ้*†

3. ผูผ้่านภาวะวกิฤตเิขา้ถงึการตอบสนองต่อความตอ้งการ
ขัน้พืน้ฐานทีม่ผีลกระทบต่อสุขภาพอย่างเพยีงพอ

4. ผูผ้่านภาวะวกิฤตมิทีีอ่ยูอ่าศยัทีม่ ัน่คง

5. ทีอ่ยูอ่าศยัของผูผ้่านภาวะวกิฤตมิคีวามปลอดภยั และ
ปราศจากอนัตราย

คะแนน (คะแนนรวม/5): 

บนัทกึ: 

คะแนน (1, 2, 3, 4)

ห้า
มค
ดัล
อก



*ส ำหรับเด็กทีอ่ำยตุ ำ่กวำ่ 12 ปี, กรุณำใหค้ะแนนผูด้แูลเด็กมำกกวำ่ตัวเด็กเอง

†ส ำหรับเด็กอำย ุ3 ปีและต ่ำกวำ่, กรุณำใหค้ะแนนผูด้แูลเด็ก

คะแนนการประเมินสดุท้าย 

(ใส่คะแนนจากดา้นบน) 

คะแนน ความปลอดภยั 

คะแนน การคุม้ครองทางกฎหมาย 

คะแนน สุขภาวะทางจติ 

คะแนน การเสรมิสรา้งศกัยภาพทาง
เศรษฐกจิและการศกึษา 

คะแนน การสนับสนุนทางสงัคม 

คะแนน สุขภาวะความเป็นอยูท่ีด่ทีาง
กายภาพ 

คะแนนรวม (รวมทัง้หมด) 

หารด้วย 6 (คะแนนสรปุ) 

ห้า
มค
ดัล
อก




