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ข้อมูลเบือ้งต้นของนโยบายการปกป้องคุ้มครองเด็ก 

โรงเรียนนานาชาติ ฮาร์โรว์ กรุงเทพฯ ตระหนักดีถึงหน้าที่รับผดิชอบในการปกป้องคุ้มครองเด็กของเรา 

พระราชบญัญติัวา่ดว้ยเด็ก พ.ศ. 2532 และ 2547 แห่งสหราชอาณาจกัรก าหนดไวว้า่เด็กคือผูท่ี้มีอายยุงัไม่ครบ 18 ปี
บริบูรณ์ ทั้งน้ี การปกป้องและส่งเสริมสวสัดิภาพของเด็กมีก าหนดไวใ้นการประชุม Working Together to 
Safeguard Children (2013) ดงัน้ี : 

 การปกป้องคุม้ครองเด็กจากการกระท าท่ีโหดร้าย 
 การป้องกนัมิให้เด็กมีความบกพร่องดา้นสุขภาพหรือพฒันาการ 
 การใหเ้ด็กไดเ้ติบโตในสภาวะแวดลอ้มท่ีมีความปลอดภยัและการใส่ใจดูแลท่ีมีประสิทธิภาพ                        
 การรับผดิชอบหนา้ท่ีในการท าใหเ้ด็กมีโอกาสในชีวติท่ีดีและเติบโตเป็นผูใ้หญ่ไดด้ว้ยดี 

นโยบายน้ีจะใช ้(แต่ไม่จ  ากดัเฉพาะ) กบับุคลากร นกัเรียน แขกและผูเ้ยีย่มเยอืนทุกคนหรือบุคคลใดก็ตามท่ีท างาน
ในนามของโรงเรียนนานาชาติ ฮาร์โรว ์กรุงเทพฯ (ดูค านิยามของค าวา่ “บุคลากรทั้งหมด” ในเอกสารแนบ 3) 

วตัถุประสงค์ของนโยบายฉบับนี ้: 

 เพื่อคุม้ครองเด็กและเยาวชนทุกคน ท่ีเขา้เรียนในโรงเรียนนานาชาติ ฮาร์โรว ์และใชบ้ริการของเรา 
 เพื่อก าหนดหลกัการส าหรับบุคลากร (ตามท่ีระบุในเอกสารแนบ 3) และผูเ้ยีย่มเยอืนทุกคน เพื่อแนะน าการ

ปฏิบติัในการปกป้องดูแลเด็กของเรา 
โรงเรียนนานาชาติ ฮาร์โรว ์กรุงเทพฯ เช่ือวา่เด็กหรือเยาวชนไม่ควรประสบกบักระท าทารุณในรูปแบบใดก็ตาม เรา
มีหนา้ท่ีส่งเสริมสวสัดิภาพของเด็กและเยาวชนทุกคน ตลอดจนดูแลให้เด็กไดรั้บความปลอดภยั ดงันั้น เราจะมุ่งมัน่
ด าเนินการในแนวทางท่ีเป็นการปกป้องคุม้ครองเด็ก  

กรอบแนวทางด าเนินการทางกฎหมาย 

นโยบายฉบบัน้ีท าข้ึนโดยอาศยัหลกัเกณฑใ์นกฎหมายและค าแนะน าท่ีประกาศใชใ้นสหราชอาณาจกัรท่ีเป็นการ
ปกป้องคุม้ครองเด็ก ซ่ึงไดแ้ก่ : 

 พระราชบญัญติัวา่ดว้ยเด็ก พ.ศ. 2532   พระราชบญัญติัวา่ดว้ยเด็ก พ.ศ. 2547 
 อนุสัญญาสหประชาชาติวา่ดว้ยสิทธิเด็ก (UNCRC) 

พ.ศ. 2534 (ดูเอกสารแนบ 7) 
 พระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2551 
 พระราชบญัญติัความผดิเก่ียวกบัเพศ พ.ศ. 2546 

 พระราชบญัญติัคุม้ครองเสรีภาพ พ.ศ. 2555 
 แนวทางปฏิบติัของรัฐบาลเร่ืองการปกป้องเด็ก 
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เราตระหนักดีว่า : 

 สวสัดิภาพของเด็กเป็นส่ิงส าคญัอยา่งยิง่ ดงัท่ีก าหนดในพระราชบญัญติัวา่ดว้ยเด็ก พ.ศ. 2532 
 เด็กทุกคน ไม่วา่จะอยูใ่นช่วงอาย ุเพศ นบัถือศาสนาใดๆ หรือมีรูปร่างลกัษณะเช่นไรก็ตาม มีสิทธ์ิไดรั้บ

ความคุม้ครองจากการท าร้ายหรือการกระท าทารุณทุกรูปแบบโดยเท่าเทียมกนั  

 เด็กบางคนมีความเปราะบางเพิ่มมากข้ึนเน่ืองจากผลกระทบจากส่ิงท่ีเด็กเคยประสบมาก่อน ระดบัความ
จ าเป็นในการพึ่งพาผูอ่ื้น ปัญหาดา้นการส่ือสารหรือปัญหาอ่ืน ๆ 

 การท างานร่วมกบัเด็ก เยาวชน พอ่แม่ คนดูแลเด็กและหน่วยงานอ่ืนถือเป็นส่ิงส าคญัในการส่งเสริมสวสัดิ
ภาพของเยาวชน 

เรามีจุดมุ่งหมายทีจ่ะให้เด็กและเยาวชนได้รับความปลอดภัยโดยการ : 

 ใชข้ั้นตอนท่ีเขม้งวดในการสรรหาบุคลากรเพื่อมาเป็นพนกังานท่ีรับค่าจา้งและไม่รับค่าจา้งทุกคน เพื่อ
ตรวจสอบความเหมาะสมของบุคลากรเหล่านั้นในการท างานเก่ียวกบัเด็ก 

 เพิ่มความตระหนกัถึงการปกป้องคุม้ครองเด็กและสอนทกัษะความรู้ท่ีจ  าเป็นเพื่อให้เด็กมีความปลอดภยั 

 อบรมบุคลากรทุกคนใหมี้ความตระหนกัถึงการปกป้องคุม้ครองเด็ก 

 ใหบุ้คลากรทุกคนอ่านและท าความเขา้ใจนโยบายการปกป้องคุม้ครองเด็กและตระหนกัถึงส่ิงบ่งช้ีเก่ียวกบั
การกระท าทารุณเด็กและวธีิตอบรับขอ้กงัวลหรือการเปิดเผยเร่ืองราวเก่ียวกบัการกระท าทารุณ 

 จดัส่ิงแวดลอ้มท่ีปลอดภยัใหเ้ด็กไดเ้รียนรู้และมีพฒันาการ พร้อมทั้งใหค้วามส าคญั รับฟังและใหค้วาม
เคารพต่อเด็กไปดว้ยในขณะเดียวกนั 

 น าแนวทางปฏิบติัในการปกป้องคุม้ครองเด็กมาใชใ้นขั้นตอนด าเนินการและหลกัจรรยาบรรณส าหรับ
บุคลากร อาสาสมคัรและผูม้าเยีย่มเยอืน 

 จดัท าและด าเนินนโยบายส่ือสังคมออนไลน์ / e-safety ท่ีมีประสิทธิภาพ รวมถึงขั้นตอนต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

 จดัใหมี้การบริหารจดัการบุคลากรและผูรั้บจา้งทุกคนอยา่งมีประสิทธิภาพ โดยมีการควบคุมดูแล การ
สนบัสนุนและการอบรม 

 เผยแพร่ขอ้มูลเก่ียวกบัการปกป้องคุม้ครองเด็กและหลกัปฏิบติัอนัเหมาะสมให้แก่นกัเรียน ผูป้กครอง                  
ผูจ้ดัหาบุคลากรจากภายนอก ครูฝึกสอน อาสาสมคัรและผูม้าเยีย่มเยอืน 

 แจง้ขอ้กงัวลต่อหน่วยงานท่ีตอ้งทราบเร่ือง ตลอดจนผูป้กครองและนกัเรียนท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งโดยเหมาะสม 
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ความสอดคล้องกนัของนโยบายต่าง ๆ  
นโยบายฉบบัน้ีตอ้งน ามาพิจารณาควบคู่กบันโยบายต่าง ๆ ของเรียนดงัน้ี : 

 การต่อตา้นการกลัน่แกลง้กนั /          
ความประพฤติ 

  ส่ือสังคมออนไลน์ 

 การดูแลอยา่งใกลชิ้ดใน
เด็กเล็กในเด็กเล็ก 

 หลกัจรรยาบรรณส าหรับ
บุคลากร 

 หลกัจรรยาบรรณส าหรับ          
ผูรั้บจา้ง 

 อนามยัและความปลอดภยั 

 
หัวหน้างานปกป้องคุ้มครอง : ทิม เจฟเฟอร์ริส (รองอาจารยใ์หญ่) เจา้หนา้ท่ีฝ่ายคุม้ครองเด็ก : อเล็กซ์ เพราท ์
(Director of Houses); นิโคลสั พร๊อคเตอร์ (หวัหนา้ฝ่ายเตรียมประถมศึกษา) และลีแอน แกลลาเวย ์(หวัหนา้ฝ่าย 
อนุบาล) กรรมการบริหารโรงเรียนท่ีไดรั้บมอบหมายให้ดูแลงานคุม้ครองเด็ก : คุณกิตติพล ปราโมทย ์ณ อยธุยา 
(คุณเต)้ 
นโยบายฉบบัน้ีตรวจสอบคร้ังล่าสุด : สิงหาคม 2559 และไดรั้บการรับรองคณะกรรมการบริหารโรงเรียนจากการ
ประชุม เม่ือ : พฤษภาคม 2560     ลงช่ือ :      
แกไ้ขขอ้มูลบุคลากรคร้ังล่าสุดเม่ือ เดือน สิงหาคาม 2560 

เราจะทบทวนนโยบายและหลกัปฏิบัติอนัเหมาะสมของเราเป็นประจ าทุกปี 
การทบทวนนโยบายคร้ังต่อไปจะมีข้ึนใน : เดือน ตุลาคม 2561 
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1.    การตระหนักถึงการกระท าทารุณ – ส่ิงทีบุ่คลากรควรตั้งข้อสังเกต 

บุคลากรทุกคนควรตระหนกัถึงส่ิงท่ีแสดงถึงการกระท าทารุณและการทอดทิ้ง เพื่อให้บ่งช้ีไดว้า่เด็กคนใดท่ีอาจตอ้ง
ไดรั้บการช่วยเหลือหรือการคุม้ครอง 

บุคลากรท่ีท างานเก่ียวกบัเด็กควรระลึกเสมอวา่ “การกระท าทารุณอาจเกิดข้ึนท่ีน่ีได”้ ส าหรับงานท่ีเก่ียวกบัการ
ปกป้อง ทั้งน้ี เม่ือขอ้กงัวลนั้นเก่ียวขอ้งกบัสวสัดิภาพของเด็ก บุคลากรแต่ละคนควรด าเนินการโดยค านึงถึง
ประโยชน์ของเด็กอยูเ่สมอ 

ประเภทของการกระท าทารุณและการถูกทอดทิง้ 

การกระท าทารุณ : คือการกระท าท่ีโหดร้ายต่อเด็กรูปแบบหน่ึง ทั้งน้ี คนบางคนอาจกระท าทารุณหรือทอดทิ้งเด็ก
โดยการท าให้เด็กอยูใ่นอนัตรายหรือโดยการไม่ปกป้องเด็กจากอนัตราย ซ่ึงเด็กอาจถูกกระท าทารุณจากผูใ้หญ่หน่ึง
หรือหลายคน หรือจากเด็กคนอ่ืนหน่ึงหรือหลายคน 

การกระท าทารุณทางร่างกาย : คือการกระท าทารุณรูปแบบหน่ึง ซ่ึงอาจเก่ียวขอ้งกบั :  

 การทุบตี การจบัเขยา่ การเหวีย่ง การวางยาพิษ การเผาหรือการราดดว้ยน ้าร้อน การจบักดน ้า การท าให้
หายใจไม่ออกหรืออ่ืน ๆ อนัเป็นเหตุใหเ้ด็กไดรั้บอนัตรายต่อร่างกาย 

 อนัตรายต่อร่างกายท่ีอาจเกิดข้ึนเม่ือพ่อแม่หรือคนดูแลให้ขอ้มูลท่ีไม่เป็นความจริงเก่ียวกบัอาการเจบ็ป่วย
ของเด็กหรือท าใหเ้ด็กเจบ็ป่วยโดยไตร่ตรองไวก่้อน 

การกระท าทารุณทางจิตใจ : เป็นการท าร้ายจิตใจเด็กอยา่งต่อเน่ือง อยา่งเช่น การก่อผลกระทบรุนแรงและเลวร้ายต่อ
พฒันาการทางดา้นอารมณ์ของเด็ก : 

 โดยการท าให้เด็กรู้สึกไร้ค่าหรือไม่มีใครรัก ไม่ดีพอหรือจะมีค่าต่อเม่ือเด็กท าตามความตอ้งการของคนอ่ืน 

 โดยการไม่ใหเ้ด็กมีโอกาสแสดงความเห็น สั่งใหเ้ด็กเงียบหรือ “หวัเราะเยาะ” ส่ิงท่ีเด็กพดูหรือลกัษณะท่ี
เด็กส่ือสาร 

 โดยการตั้งความคาดหวงัไม่เหมาะสมกบัอายหุรือพฒันาการของเด็ก ซ่ึงไดแ้ก่  การปฏิบติัต่อกนัเกิน
ความสามารถทางพฒันาการของเด็ก ตลอดจนการปกป้องเด็กมากเกินไปและการจ ากดัความอยากรู้อยาก
เห็นและการเรียนรู้หรือขดัขวางเด็กไม่ใหมี้ส่วนร่วมในการมีปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมตามปกติ 

 โดยการเห็นหรือไดย้นิการกระท าท่ีไม่ดีของผูอ่ื้น (เช่น การไดรู้้เห็นการใชค้วามรุนแรงในบา้น) การกลัน่
แกลง้ท่ีรุนแรง (รวมถึงการกลัน่แกลง้บนโลกออนไลน์ดว้ย) ท าใหเ้ด็กรู้สึกหวาดกลวัหรือตกอยูใ่นอนัตราย
บ่อยคร้ัง หรือการแสวงหาประโยชน์หรือการฉ้อโกงเก่ียวกบัเด็ก 

 การทารุณจิตใจในบางระดบัท่ีเก่ียวพนักบัการกระท าท่ีโหดร้ายต่อเด็กในทุกประเภท แมว้า่เกิดข้ึนเพียง
เหตุการณ์เดียวก็ตาม 
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การกระท าทารุณทางเพศ : เป็นการบงัคบัหรือล่อลวงเด็กหรือเยาวชนใหมี้ส่วนร่วมในกิจกรรมทางเพศ แมจ้ะไม่มี
การใชค้วามรุนแรงในระดบัท่ีร้ายแรง ไม่วา่เด็กทราบส่ิงท่ีเกิดข้ึนหรือไม่ก็ตาม ซ่ึงการกระท าดงักล่าวไดแ้ก่ : 

 การสัมผสัร่างกาย รวมถึงการล่วงละเมิด (เช่น การข่มขืนกระท าช าเราหรือการใชป้ากกบัอวยัวะเพศ) หรือ
การท าโดยไม่สอดใส่อวยัวะเพศ เช่น การส าเร็จความใคร่ดว้ยตวัเอง การจูบ การลูบและสัมผสันอกเส้ือผา้ 

 นอกจากน้ียงัอาจรวมถึงการท าโดยไม่มีการสัมผสั เช่น ใหเ้ด็กดูหรือร่วมในการท าภาพเก่ียวกบัเร่ืองทาง
เพศ ดูกิจกรรมทางเพศ ส่งเสริมใหเ้ด็กมีประพฤติกรรมทางดา้นเพศในลกัษณะท่ีไม่เหมาะสมหรือแต่งตวั
ใหเ้ด็กเพื่อเตรียมกระท าทารุณ (รวมถึงกระท าผา่นทางอินเตอร์เน็ตดว้ย)  

 การกระท าทารุณทางเพศไม่ไดเ้กิดข้ึนเฉพาะจากผูช้ายท่ีเป็นผูใ้หญ่เท่านั้น ผูห้ญิงกก็ระท าทารุณทางเพศได ้
และเด็กก็สามารถกระท าต่อเด็กคนอ่ืนไดเ้ช่นเดียวกนั 

การทอดทิง้ : คือการไม่ดูแลเอาใจใส่ต่อความตอ้งการพื้นฐานทางร่างกายและ/หรือจิตใจของเด็กต่อเน่ืองยาวนาน 
ซ่ึงอาจมีผลใหเ้ด็กเสียสุขภาพและพฒันาการในระดบัท่ีรุนแรง 

 การทอดทิ้งอาจเกิดข้ึนระหวา่งการตั้งครรภอ์นัเป็นผลจากแม่เสพสารเสพติด 

 เม่ือเด็กคลอด การทอดทิ้งจะเก่ียวขอ้งกบัพอ่แม่หรือคนดูแลท่ีไม่ไดจ้ดัหาอาหาร เส้ือผา้และท่ีพกัท่ี
เหมาะสมให ้(รวมถึงการไล่ออกจากบา้นหรือการทอดทิ้ง) ไม่ไดป้กป้องเด็กจากภยัหรืออนัตรายทาง
ร่างกายและจิตใจ ไม่ไดใ้หก้ารดูแลท่ีเหมาะสม (รวมถึงการใชค้นดูแลท่ีไม่เหมาะสม); หรือไม่ไดใ้หเ้ขา้รับ
การดูแลหรือรักษาทางการแพทยท่ี์เหมาะสม 

 การทอดทิ้งหรือการไมส่นองตอบต่อความตอ้งการทางจิตใจขั้นพื้นฐานของเด็ก 

 การไม่เป็นผูป้กครองท่ีเป็นผูใ้หญ่อยา่งเหมาะสม เช่น การทิ้งเด็กไวท่ี้บา้นโดยไม่มีการดูแลเป็นระยะเวลา
ยาวนาน  

 
ดูขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัส่ิงท่ีอาจบ่งช้ีถึงการกระท าทารุณในเอกสารแนบ 4 
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2. การจัดการเกีย่วกบัการเปิดเผยเร่ืองราว / ขั้นตอนในการแจ้งเร่ือง (ดูแผนภาพในเอกสารแนบ 1) 

ผูใ้หญ่ทุกคนท่ีท างานเก่ียวกบัเด็กไม่ไดมี้หนา้ท่ีในการสอบสวนหรือตรวจพิสูจนส์ถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน แต่มีหนา้ท่ี
ในการแจง้ขอ้กงัวลหรือการเปิดเผยเร่ืองราวและด าเนินการเพื่อใหเ้ด็กไดรั้บความช่วยเหลือ 

2.1 ท่านมีขอ้กงัวลเก่ียวกบัสวสัดิภาพของเด็ก / เยาวชน โดยดูจาก :  

ก. ส่ิงท่ีเด็ก / เยาวชน / เด็กคนอ่ืน / ผูป้กครองท่านอ่ืนไดบ้อกแก่ท่าน 

ข. ส่ิงท่ีท่านสังเกตเห็นจากพฤติกรรม สุขภาพหรือลกัษณะภายนอกของเด็ก 

ค. ส่ิงท่ีผูเ้ช่ียวชาญท่านอ่ืนบอกหรือท า 

แมท้่านเห็นวา่ขอ้กงัวลของท่านเป็นเร่ืองเล็กนอ้ย แต่ Child Protection Officer (CPO) อาจมีขอ้มูลเชิง
ลึก ประกอบกบัส่ิงท่ีท่านทราบ ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวา่เด็กมีความน่าเป็นห่วงมากกวา่ท่ีคิดไว ้ท่านจะไม่ต้องตัดสินใจใน
การรับมือกบัข้อกงัวลใดเพยีงล าพงั – แต่ท่านต้องแจ้งข้อกงัวลของท่านให้เราทราบทุกคร้ัง ไม่ว่าเร่ืองน้ันจะเลก็น้อย
เพยีงใดกต็าม 

2.2 ตดัสินใจวา่ท่านตอ้งการทราบเร่ืองราวใหม้ากข้ึนโดยถามจากเด็ก / เยาวชน หรือพ่อแม่ของเด็กเพื่อใหเ้ขา้ใจส่ิงท่ี
กงัวลอยา่งชดัเจน แต่ขอใหร้ะวงัในการใชค้  าถามปลายเปิด : 

...ซ่ึงข้ึนตน้ดว้ยค าเหล่าน้ี เช่น : “อยา่งไร” “ท าไม” “ท่ีไหน” “เม่ือใด” “ใคร” 

2.3 บอกใหเ้ด็ก / เยาวชน / ผูป้กครองทราบส่ิงท่ีท่านคิดจะท าในขั้นต่อไป ถา้ท่านไดฟั้งเร่ืองราวเก่ียวกบัการกระท า
ทารุณหรือท่านก าลงัจะบอกพวกเขาเก่ียวกบัขอ้กงัวลของท่าน หา้มใหส้ัญญาวา่จะเก็บเร่ืองท่ีเขาบอกท่านเป็น
ความลบั 

...เช่น “ฉนัรู้สึกเป็นห่วงเก่ียวกบัแผลฟกช ้าของเธอและฉนัจ าเป็นตอ้งบอกใหคุ้ณสมิธทราบเพื่อให้เขาช่วยเราคิดวา่
จะช่วยใหเ้ธอปลอดภยัไดย้งัไงบา้ง” 

2.4 ใชแ้บบบนัทึกขอ้กงัวล (ขอรับเอกสารไดท่ี้แผนกตอ้นรับของโรงเรียนทุกแห่ง; หอ้งพกัครูเตรียมประถม, 
หอ้งพกัครูอนุบาล และ เตรียมมธัยม; หอ้งพกัครูประจ าคณะต่างๆของโรงเรียนมธัยม; หอ้งพกัครูใหญ่หอพกัชาย
และครูใหญ่หอพกัหญิงในหอพกัแต่ละแห่ง และในแฟ้มเอกสารคุม้ครองเด็กบนระบบ 365) เพือ่ลงบันทกึเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรทนัททีีส่ามารถท าได้ หลงัจากเกดิเหตุการณ์ขึน้ โดยให้ระบุดังนี ้: 
ก. ช่ือของเด็ก 
ข. วนั เวลาและสถานท่ี 
ค. บุคคลอ่ืนท่ีอยูร่่วมในเหตุการณ์ 
ง. ส่ิงท่ีไดรั้บแจง้ / ส่ิงท่ีเกิดข้ึน / ส่ิงท่ีท่านสังเกตเห็น ...ค  าพดู พฤติกรรม อารมณ์ ภาพวาด การเล่นหรือลกัษณะ
ภายนอก/การบาดเจบ็ ถา้เด็กหรือพ่อแม่พดู ใหบ้นัทึกค าพดูของพวกเขาเอาไว ้ไม่ตอ้งตีความเอง 

ฉ. การวเิคราะห์ส่ิงท่ีท่านสังเกตเห็นและสาเหตุท่ีส่ิงนั้นท าใหเ้กิดขอ้กงัวลข้ึน 

2.5 แจง้ / ยืน่แบบบนัทึกขอ้กงัวลท่ีกรอกขอ้มูลแลว้ต่อ CPO โดยเร็วท่ีสุด ตรวจดูให้แน่ใจวา่ไดย้ืน่แบบนั้นแลว้และ
ไม่ท าส าเนาหรือเก็บไวใ้นระบบอิเล็กทรอนิกส์ ถา้ไม่มี CPO อยู ่ใหแ้จง้หวัหนา้โรงเรียนหรือรองหวัหนา้โรงเรียน 

2.6 CPO จะตดัสินใจในการด าเนินการอนัเหมาะสมในขั้นต่อไปและจะติดต่อกบัอาจารยท์่านอ่ืนท่ีใกลชิ้ดกบัเด็ก / 
เยาวชน รวมถึงครอบครัวของเด็กอยา่งใกลชิ้ด ตามท่ีเหมาะสม 
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3.   การเกบ็รักษาความลบั 

3.1 การเก็บรักษาความลบัเป็นประเด็นหน่ึงท่ีตอ้งน ามาหารือและท าความเขา้ใจกนัอยา่งละเอียดระหวา่งบรรดาผูท่ี้
ท  างานเก่ียวกบัเด็ก โดยเฉพาะในส่วนท่ีเป็นการปกป้องคุม้ครองเด็ก 

3.2 การเก็บรักษาความลบัมีจุดประสงคเ์พื่อประโยชน์ของเด็กเท่านั้น บุคลากรแต่ละคนจะตอ้งไม่รับประกนัถึงการ
รักษาความลบัต่อเด็กนกัเรียนหรือตกลงกบัเด็กนกัเรียนในการเก็บรักษาความลบั เน่ืองจากในกรณีท่ีมีเป็นเร่ืองของ
การคุม้ครองเด็ก จะตอ้งน าเร่ืองน้ีแจง้ต่อเจา้หนา้ท่ีท่ีรับผดิชอบการปกป้องคุม้ครองเด็กและอาจตอ้งมีการสืบสวน
เพิ่มเติมจากหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 

3.3 บุคลากรจะไดท้ราบขอ้มูลในแต่ละกรณีท่ีเก่ียวกบัการคุม้ครองเด็ก “เท่าท่ีจ  าเป็นตอ้งทราบ” เท่านั้น โดยขอ้มูลท่ี
แจง้ใหท้ราบในลกัษณะน้ี บุคลากรดงักล่าวจะตอ้งเก็บไวเ้ป็นความลบั 

4.    การจัดการข้อกล่าวหาที่มีขึน้ต่อบุคลากร / อาสาสมัคร 

4.1 เด็กและเยาวชนสามารถยื่นขอ้กล่าวหาเก่ียวกบัการกระท าทารุณไดแ้ละผูใ้หญ่ท่ีเก่ียวขอ้งสามารถยืน่เร่ืองแทน
ได ้

4.2 จะตอ้งน าขอ้กงัวลเก่ียวกบัพฤติกรรมของบุคลากรหรืออาสาสมคัรหรือขอ้กล่าวหาเก่ียวกบัการกระท าทารุณต่อ
บุคลากรนั้นแจง้ต่อหวัหนา้โรงเรียนท่ีเก่ียวขอ้งทนัที ซ่ึงหวัหนา้เหล่านั้นจะด าเนินการในส่ิงท่ีเห็นวา่จ าเป็นโดยทนัที 

4.3 จะมีการจดัการขอ้กล่าวหาในการกระท าทารุณในลกัษณะท่ีเป็นธรรมและสอดคลอ้งกนั ซ่ึงใหค้วามคุม้ครอง
เด็กและในขณะเดียวกนัก็เป็นการช่วยเหลือผูถู้กกล่าวหาดว้ย ทั้งน้ี โรงเรียนจะตอ้งเก็บรักษาความลบัและป้องกนัมิ
ใหมี้การน าออกเปิดเผยต่อสาธารณะในขณะท่ีขอ้กล่าวหานั้นก าลงัอยูร่ะหวา่งการสืบสวนหรือการพิจารณา 

4.4 ครูใหญ่และคณะกรรมการบริหารโรงเรียน (กรณีท่ีเหมาะสม) จะสืบสวนและจดัการขอ้กล่าวหาท่ีไม่มีเหตุอนั
สมควรท่ีมีข้ึนต่อบุคลากร 

4.5 ถา้ท่านมีขอ้กงัวลเก่ียวกบัเพื่อนร่วมงาน 
ถา้บุคลากรมีขอ้กงัวลท่ีไม่ไดเ้ป็นเร่ืองร้ายแรงเก่ียวกบับุคลากรท่านอ่ืนหรืออาสาสมคัร ใหน้ าเร่ืองแจง้ต่อเจา้หนา้ท่ี
คุม้ครองเด็ก ถา้ขอ้กงัวลดงักล่าวเป็นเร่ืองร้ายแรง ควรน าเร่ืองแจง้ต่อครูใหญ่ 

4.6 กรณีท่ีมีขอ้กงัวลเก่ียวกบัหวัหนา้โรงเรียน ควรน าเร่ืองแจง้ต่อครูใหญ่ ถา้หากมีขอ้กงัวลเก่ียวกบัครูใหญ่ ควรน า
เร่ืองแจง้ต่อประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียน และกรรมการบริหารโรงเรียนผูไ้ดรั้บมอบหมายให้ท่ีมีหนา้ท่ี
ดูแลเร่ืองการคุม้ครองเด็ก ทั้งน้ี ขอ้กงัวลหรือขอ้กล่าวหาท่ีมีข้ึนต่อครูใหญ่หรือหวัหนา้โรงเรียนจะตอ้งแจง้เร่ืองโดย
ท่ีไม่ตอ้งบอกกล่าวใหบุ้คคลท่ีเก่ียวขอ้งดงักล่าวทราบแต่อยา่งใด 
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5.   ประเภทข้อกล่าวหา 

ใหน้ าค านิยามท่ีระบุในหวัขอ้ การใหเ้ด็กไดศึ้กษาอยา่งปลอดภยั (2557) มาใชใ้นการพิจารณาผลการสืบสวนขอ้
กล่าวหาดงัน้ี : 

ก. ยนืยนัแล้ว : มีหลกัฐานบ่งช้ีเพียงพอในการพิสูจน์ขอ้กล่าวหานั้น 
ข. เป็นเทจ็ : มีหลกัฐานเพียงพอในการพิสูจน์หกัลา้งขอ้กล่าวหานั้น 
ค. ไม่มีเหตุผลอันสมควร : มีหลกัฐานท่ีชดัเจนในการพิสูจน์วา่มีการกระท าเพื่อหลอกลวงโดยไตร่ตรองไวก่้อนและ
ขอ้กล่าวหานั้นเป็นเท็จโดยส้ินเชิง 
ง. ไม่มีมูลความจริง : ไม่มีหลกัฐานหรือหลกัเกณฑ์อนัเหมาะสมรองรับขอ้กล่าวหาท่ีท าข้ึน นอกจากน้ี อาจช้ีใหเ้ห็น
ไดว้า่ผูย้ื่นขอ้กล่าวหาเขา้ใจเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนผิดหรือมีส่ิงผิดพลาดเกิดข้ึนเก่ียวกบัส่ิงท่ีเขาเห็น หรือพวกเขาอาจไม่
ทราบเหตุการณ์ทั้งหมด 
จ. ไม่มีการพิสูจน์ : ลกัษณะน้ีจะต่างจากขอ้กล่าวหาเท็จ ซ่ึงจะหมายความว่าไม่มีหลกัฐานเพียงพอมาพิสูจน์หรือ
พิสูจน์หกัลา้งขอ้กล่าวหานั้น ดงันั้น ค าดงักล่าวไม่มีความหมายโดยนยัเป็นความผดิหรือการเป็นผูบ้ริสุทธ์ิ 

6.   การคุ้มกนัและขั้นตอนในการยนืยนัความบริสุทธ์ิ 

6.1 บุคลากรท่ีรู้สึกกงัวลเก่ียวกบัการกระท าของเพื่อนร่วมงานอาจกงัวลวา่พวกเขาเขา้ใจสถานการณ์ผิดและพวกเขา
อาจจะสงสัยวา่การแจง้เร่ืองจะเป็นผลเสียต่ออาชีพการงานของเพื่อนร่วมงานหรือไม่ ทั้งน้ี บุคลากรทุกคนตอ้งระลึก
เสมอวา่สวสัดิภาพของเด็กเป็นส่ิงส าคญัยิง่ โรงเรียนจะใหก้ารคุม้กนัและมีขั้นตอนในการยืนยนัความบริสุทธ์ิอยู ่ซ่ึง
จะช่วยให้บุคลากรสามารถขอให้เก็บขอ้กงัวลหรือขอ้กล่าวหานั้นเป็นความลบัและขอให้ด าเนินการสอบซักถาม
รายละเอียดเป็นการส่วนตวั  

6.2 ในโรงเรียนขนาดใหญ่อยา่งโรงเรียนนานาชาติ ฮาร์โรว ์กรุงเทพฯ นั้น มีโอกาสเกิดการท าผิดในการปกป้องเด็ก
หรือพฤติกรรมไม่เหมาะสมข้ึนได ้แต่จะไม่มีการเพิกเฉยต่อเร่ืองดงักล่าวและจะมีการพิสูจน์และแกไ้ขปัญหานั้น
โดยเร็วเพื่อใหเ้กิดผลดีต่อโรงเรียน บุคลากรและเหนือส่ิงอ่ืนใดคือนกัเรียน 

6.3 โรงเรียนตระหนกัดีวา่บุคลากรมกัจะเป็นบุคคลแรกท่ีสงสัยหรือทราบวา่มีส่ิงผิดปกติเกิดข้ึน ดงันั้น จึงมีหน้าท่ี
จดัการขอ้กงัวลเก่ียวกบัการปกป้องเด็กอย่างเหมาะสมและเป็นมืออาชีพ นอกจากน้ี โรงเรียนยงัตระหนักดีว่ามี
เหตุผลมากมายท่ีบุคลากรมกัรู้สึกลงัเลท่ีจะพูดถึงขอ้กงัวลดงักล่าว นัน่เป็นเหตุผลท่ีโรงเรียนคอยสนบัสนุนบุคลากร
ทุกคนท่ี “ออกมาพดู” เก่ียวกบัขอ้กงัวลท่ีพวกเขามีอยูเ่สมอ 

6.4 ในการเปิดเผยเร่ืองราวในโรงเรียนนั้น ท่านตอ้งท าดว้ยความสุจริตใจเท่านั้น กล่าวคือดว้ยความเช่ืออยา่งสัตยจ์ริง
เก่ียวกบัขอ้กงัวลท่ีท่านยื่นเร่ืองมา ทั้งน้ี ตามนโยบายและหลกัปฏิบติัแลว้ โรงเรียนพยายามส่งเสริมให้ท่านยื่นขอ้
กงัวลเป็นการภายใน ซ่ึงท่านสามารถน าเร่ืองยื่นต่อเจา้หนา้ท่ีฝ่ายคุม้ครองเด็กคนใดก็ไดภ้ายในโรงเรียนหรือยื่นต่อ
ครูใหญ่โดยตรงก็ได ้โดยจะมีการเก็บขอ้กงัวลของท่านไวเ้ป็นความลบั นอกจากน้ี โรงเรียนรับประกนัวา่จะมีการ
สืบสวนขอ้กงัวลของท่านใหเ้ป็นผลในทนัทีและจะแจง้ผลการสืบสวนใหท้ราบโดยเร็วท่ีสุด 
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6.5 หากบุคลากรแจง้เร่ืองการกระท าทารุณเด็กและเร่ืองอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคลากรในโรงเรียน ซ่ึงภายหลงัมีการ
ตดัสินวา่ไม่เป็นความจริง บุคลากรท่านนั้นไม่ตอ้งรับผิดชอบใดๆ  เวน้แต่บุคลากรท่านนั้นจงใจให้ขอ้มูลท่ีเป็นเท็จ 
มีเจตนาใหผู้อ่ื้นไดรั้บความเสียหาย 

7.   การปกป้องและส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ 

โรงเรียนจะต้องเป็นสถานที่ปลอดภัยส าหรับนักเรียนทุกคน (ดูนโยบายสุขอนามยัและความปลอดภยับนแดช
บอร์ด/365) ซ่ึงจะมีเน้ือหาเก่ียวกบัสุขอนามยัและความปลอดภยัในโรงเรียนทุกประการ เช่น การป้องกนัอคัคีภยั
และการจดัการเหตุการณ์วกิฤติ ขอ้กงัวลดา้นการแพทย ์การใชท้รัพยากร) นอกจากน้ี ยงัมีประเด็นส าคญัดงัน้ี : 

7.1  ประตคูวรมีหนา้ต่างเป็นกระจกใส หากติดฟิลม์หรือมู่ล่ีก็ตอ้งเป็นชนิดท่ีสามารถมองเห็นผูอ้ยูภ่ายในไดจ้าก
ดา้นนอก 

7.2 มีห้องน ้ าส าหรับบุคลากร บุคลากรจะตอ้งไม่ใชห้อ้งน ้าร่วมกบันกัเรียน ในกรณีท่ีจ าเป็นตอ้งเขา้ห้องน ้ าท่ีจดัไว้
ส าหรับนักเรียน เช่น เขา้ไปดูแลความประพฤติหรือปัญหาเก่ียวกบัสุขอนามยัและความปลอดภยั ตอ้งเปิด
ประตูทิ้งไวแ้ละแจง้เหตุผลในการเขา้ไปยงัสถานท่ีนั้นเพื่อเป็นสัญญาณบอกนกัเรียนท่ีก าลงัใชห้้องน ้าอยู ่กรณี
ท่ีสามารถท าได้ในสถานการณ์ดังกล่าว ควรหลีกเล่ียงการเขา้ไปโดยล าพงั (เราเขา้ใจดีถึงเด็กท่ียงัเล็กมาก 
บุคลากรจะช่วยเหลือเด็กในการเขา้ห้องน ้ าและดูแลอยา่งใกลชิ้ด ในกรณีน้ี ให้ดูนโยบายการดูแลอยา่งใกลชิ้ด
ในเอกสารแนบ 

7.3 ถา้บุคลากรอยูใ่นหอ้งกบันกัเรียนตามล าพงั (กล่าวคือ ในหอพกั การเขา้ค่ายและการไปทศันศึกษา) ตอ้งเปิด
ประตูทิ้งไวห้รือออกไปในท่ีมีผูค้นพลุกพล่าน กรณีท่ีสามารถท าได/้เห็นเหมาะสม 

8.   การป้องกนั – การสรรหาบุคลากรอย่างปลอดภัย (ดูรายการตรวจสอบในการสรรหาบุคลากรท่ีปลอดภยั
ยิง่ข้ึนในเอกสารแนบ 8) 

การสรรหาบุคลากรทุกคนอย่างปลอดภัย (ได้แก่ : ท่ีปรึกษา / ผูรั้บจ้าง / ครูท่ีมาสอนแทน ผูจ้ดักิจกรรมและ
อาสาสมคัร) ในโรงเรียนถือเป็นขั้นตอนแรกในการปกป้องและส่งเสริมสวสัดิภาพของเด็กในการศึกษาเล่าเรียนท่ี
โรงเรียนนานาชาติ ฮาร์โรว ์ เรารับประกนัถึงหลกัปฏิบติัในการสรรหาบุคลากรอยา่งปลอดภยัในการตรวจสอบและ
ลงบนัทึกความเหมาะสมของบุคลากรและอาสาสมคัรท่ีมาท างานเก่ียวกบัเด็ก 

ขั้นตอนในการสรรหาบุคลากรท่ีปลอดภยัยิง่ข้ึนของเรามีจุดมุ่งหมายเพื่อ : 
1. ยบัย ั้งผูท่ี้อาจกระท าทารุณโดยก าหนดมาตรฐานระดบัสูงในหลกัปฏิบติัและการสรรหาบุคลากรข้ึน 
2. คดัผูส้มคัรงานท่ีไม่เหมาะสมออกในขั้นตอนของการยื่นใบสมคัรและการสัมภาษณ์ 
3. ป้องกนัการกระท าทารุณต่อเด็กโดยก าหนดนโยบายท่ีเขม้งวดและก าหนดหลกัปฏิบติัท่ีมีความปลอดภยั 

เราจะใหบุ้คลากรอยา่งนอ้ยหน่ึงคนในคณะสรรหาบุคลากรไดรั้บการอบรมเก่ียวกบัการสรรหาบุคลากรท่ีปลอดภยั
ยิง่ข้ึนและ : 
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 โรงเรียนไดรั้บและตรวจสอบประวติัล่าสุดจากส านกังานต ารวจในประเทศบา้นเกิดของครูและประเทศท่ีครู
เคยท างานมาก่อน 

 เรามีบุคคลอา้งอิงสองคน ซ่ึงหน่ึงในสองคนดงักล่าวเป็นนายจา้งคนปัจจุบนั 
 ถา้ครูท างานในโรงเรียนมากกวา่สองแห่ง ภายในเวลา 5 ปี ควรโทรศพัทติ์ดต่อไปท่ีโรงเรียนเหล่านั้นเพื่อ

สอบถามถึงสาเหตุท่ีครูดงักล่าวลาออกและมีขอ้ร้องเรียนเก่ียวกบัความปลอดภยัของเด็กหรือไม่ 
 บุคลากรใหม่ทุกคนอ่านและลงช่ือในนโยบายการปกป้องเด็กและหลกัจรรยาบรรณในการปกป้องเด็ก 

8.1 ขอ้ก าหนดการปกป้องเบ้ืองตน้ส าหรับผูรั้บจา้ง 

 การอบรมก่อนเขา้ท างานท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบัการปกป้องคุม้ครองเด็ก 
 ผูอ้  านวยการฝ่ายปฏิบติัการใหมี้การเผยแพร่ขอ้มูลในนโยบายการปกป้องคุม้ครองเด็กใหแ้ก่ผูจ้ดัการท่ี

เก่ียวขอ้งในการประชุมสามญั 
 ผูรั้บจา้งอ่านกรอกขอ้มูลและลงช่ือในแบบใบยนืยนัการปฏิบติัตามนโยบายการคุม้ครองเด็ก (มีฉบบั

ภาษาองักฤษและภาษาไทย) 
 การตรวจสอบประวติัโดยต ารวจส าหรับบุคลากรท่ีจะจา้งมาท างานเป็นเวลานานกวา่ 6 วนั 
 มีการเผยแพร่หลกัจรรยาบรรณส าหรับผูรั้บจา้ง 
 มีการประชุมกลุ่มท างาน – การย  ้าเตือนให้ตระหนกัถึงนโยบายการปกป้องคุม้ครองเด็กในแต่ละวนั 

8.2 ขอ้ก าหนดในการปกป้องเบ้ืองตน้ส าหรับผูพ้กัอาศยัและบุคลากรทุกคนในบริเวณท่ีพกัอาศยัภายในพื้นท่ีตั้งของ
โรงเรียน (ดูเอกสารแนบ 3) 

 แจง้นโยบายการปกป้องและคุม้ครองเด็กและหลกัจรรยาบรรณในการปกป้องเด็กใหทุ้กคนในการประชุม
ก่อนเร่ิมท างาน (ในระหวา่งการปฐมนิเทศพนกังานใหม่)  

 การก าหนดใหผู้พ้กัอาศยัทุกคนยดึปฏิบติัตามนโยบายการปกป้องและคุม้ครองเด็กและหลกัจรรยาบรรณใน
การปกป้องเด็กท่ีไดอ้ธิบายไว ้

 ผูพ้กัอาศยัและบุคลากรตอ้งอ่านนโยบายการคุม้ครองเด็ก (มีฉบบัภาษาองักฤษและภาษาไทย) กรอกขอ้มูล
และลงช่ือในแบบใบยนืยนัตนเองในการปฏิบติัตามนโยบาย  

9.   การอบรมบุคลากร (ดูตารางการอบรมในเอกสารแนบ 5) 

9.1  ผูจ้ดัการฝ่ายบุคคลท่ีไดรั้บการสนบัสนุนจากคณะกรรมการคุม้ครองเด็กจะเก็บบนัทึกรายละเอียดการอบรม
ดา้นการคุม้ครองเด็กของบุคลากรทุกคนไวแ้ละจะแจง้เตือนใหท้ราบเม่ือตอ้งท าการปรับปรุงขอ้มูลการอบรม 

9.2 น าเร่ืองการปกป้องและคุม้ครองเด็กไปรวมในวาระการประชุมบุคลากรทุกคร้ัง 

9.3 บุคลากรทุกคนท่ีรับค่าจา้งและท่ีไม่ไดรั้บค่าจา้งควรมีการอบรมเก่ียวกบัการคุม้ครองเด็กภาคบงัคบัเป็นประจ า 
รวมถึงคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ผูจ้ดัการอาวุโส ผูใ้หบ้ริการจากภายนอก อาสาสมคัร ครูฝึกสอนและ
ผูรั้บจา้งหรือบุคคลใดก็ตามท่ีท างานในนามของ ฮาร์โรว ์กรุงเทพฯ 
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9.4 บุคลากรใหม่ควรมีการอบรมการปกป้องเป็นส่วนหน่ึงในขั้นตอนการปฐมนิเทศและควรมีการอบรมเพื่อ
เพิ่มพนูความเขา้ใจเป็นประจ าทุกสองปี 

 
9.5 นอกจากน้ี บุคลากรท่ีไดรั้บมอบหมาย (ทีมคุม้ครองเด็ก) จะด าเนินการอบรมระหวา่งหน่วยงานทุกสองปี

เพื่อใหมี้ความรู้และทกัษะอนัทนัสมยัอยูเ่สมอ 

9.6 บุคลากรทุกคนอ่านและเห็นชอบตามนโยบายการคุม้ครองเด็กก่อนเร่ิมงานกบัโรงเรียน 

9.7 มาตรฐานการปฏิบติัตนส าหรับพนกังานระบุอยูใ่นหลกัจรรยาบรรณทัว่ไปส าหรับบุคลากรและหลกั
จรรยาบรรณในการปกป้องในคู่มือพนกังานและในระบบ 365 ซ่ึงบุคลากรทุกคนตอ้งอ่าน ลงช่ือและปฏิบติั
ตามมาตรฐานเหล่าน้ี 

9.8 ทุกปี บุคลากรทุกคนควรทราบวธีิการเขา้ถึงนโยบายการปกป้องและคุม้ครองเด็กฉบบัล่าสุดของโรงเรียนและ
ขั้นตอนด าเนินการเก่ียวกบัการคุม้ครองเด็ก 

10.   การประเมินความเส่ียง 

10.1 การประเมินความเส่ียงมีข้ึนเพื่อส่งเสริมใหเ้กิดความปลอดภยั โดยท่ีการประเมินดงักล่าวจะมีเน้ือหาครอบคลุม
ทุกเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานของโรงเรียน เช่น สถานท่ีและอุปกรณ์ กิจกรรมในสถานท่ี กิจกรรมนอกสถานท่ี
และสถานท่ีท ากิจกรรม การใชร้ถมินิบสัและการขนส่งในลกัษณะอ่ืน 

10.2 การประเมินความเส่ียงจะประกอบไปดว้ยการจดัการความเส่ียงในดา้นต่าง ๆ ในการปกป้องเด็กและแผนการ
จดัการความเส่ียง 

10.3 การประเมินความเส่ียงนโยบายคุม้ครองเด็กน้ีจะร่วมถึงเม่ือโรงเรียนตอ้งร่วมงานกบัหุน้ส่วนคนอ่ืน ๆ และผู ้
ใหบ้ริการจากภายนอก เช่น การเขา้ค่ายและการไปทศันศึกษา 

10.4 ในกรณีท่ีเหมาะสม จะมีการสรุปรายละเอียด/ขอ้มูลการอบรมใหแ้ก่บุคลากรในองคก์รเจา้ภาพ/ต าแหน่งท่ีตั้ง
ในการปกป้องเด็กและวธีิในการแจง้ขอ้กงัวล 

10.5 การประเมินความเส่ียงจะตอ้งมีการลงช่ือรับรองโดยผูจ้ดัการ/หวัหนา้อาวุโส นอกเหนือจากหวัหนา้ในการเขา้
ค่ายและการไปทศันศึกษา 

11.   การด าเนินการของโรงเรียน 

ในการใชแ้ละตรวจสอบนโยบายการปกป้องเด็กฉบบัน้ี เราจะ : 

11.1 มีผูอ้าวุโสท่ีไดรั้บมอบหมายใหดู้แลงานคุม้ครองเด็ก ซ่ึงไดรั้บการอบรมและการสนบัสนุนใหรั้บหนา้ท่ีน้ีอยา่ง
เหมาะสม 

11.2 มีผูแ้ทนคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมารับหนา้ท่ีหวัหนา้งานคุม้ครองเด็ก รวมถึง : การสนบัสนุนการ
คุม้ครองเด็กภายในโรงเรียนและประสานงานกบัครูใหญ่; การอธิบายคร่าว ๆ เก่ียวกบัการคุม้ครองเด็กและนโยบาย
ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมด; การตรวจสอบมาตรการปกป้องเป็นประจ าทุกปีควบคู่ไปกบัครูใหญ่ตามก าหนดเวลาในปฏิทิน 
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11.3 ใหบุ้คลากร อาสาสมคัร ผูใ้ชส้ถานท่ี ลูกจา้งและกรรมการบริหารโรงเรียนทุกคนทราบช่ือเจา้หนา้ท่ีฝ่าย
คุม้ครองเด็กท่ีไดรั้บมอบหมายหนา้ท่ีดูแลการคุม้ครองเด็กและบทบาทหนา้ท่ีของเจา้หนา้ท่ีดงักล่าวผา่นโปรแกรม
การอบรมและโปสเตอร์รอบสถานท่ี 

11.4 ใหบุ้คลากรและอาสาสมคัรทุกคนท าความเขา้ใจเก่ียวกบัความรับผดิชอบของตนในการต่ืนตวัต่อสัญญาณบอก
ถึงการกระท าทารุณและหนา้ท่ีในการลงบนัทึกขอ้กงัวลและยืน่ขอ้กงัวลต่อครูผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายใหรั้บผิดชอบงาน
คุม้ครองเด็ก 

11.5 ใหผู้ม้าติดต่อโรงเรียนของเราทุกคนทราบถึงการปกป้องเด็กและขั้นตอนการแจง้เร่ืองโดยใหข้อ้มูลในบตัร
ส าหรับผูม้าติดต่อท่ีมีการลงช่ือรับทราบและโปสเตอร์การแจง้เร่ืองการปกป้องเด็กไวท่ี้จุดส าคญัรอบโรงเรียน 

11.6 ใหบุ้คลากรทุกคนรับการอบรมในการคุม้ครองเด็กอยา่งนอ้ยทุกสองปีและผูน้ า (เจา้หนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย
งานดา้นการคุม้ครองเด็ก หวัหนา้และสมาชิกกรรมการคุม้ครองเด็กและผูแ้ทนกรรมการบริหารโรงเรียน) ไดรั้บการ
อบรมทุกสองปี 

11.7 จดัใหมี้การเช่ือมโยงกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งและร่วมด าเนินการท่ีจ าเป็นในการสอบถามขอ้มูลเก่ียวกบัการ
คุม้ครองเด็ก 

11.8 ใหมี้การเก็บบนัทึกขอ้มูลเร่ืองสวสัดิภาพเด็กและบนัทึกการคุม้ครองเด็กทั้งหมดไวอ้ยา่งปลอดภยัและอยูใ่น
สถานท่ีปิดมิดชิด 

11.9 ใหมี้การท าตามหลกัปฏิบติัเก่ียวกบัการสรรหาบุคลากรท่ีปลอดภยัยิง่ข้ึน (เอกสารแนบ 8) 

11.10 ใหมี้การจดัการขอ้กล่าวหาท่ีมีข้ึนต่อบุคลากรเก่ียวกบัการคุม้ครองเด็กตามขั้นตอนท่ีไดต้กลงไวแ้ละจดัการขอ้
กงัวลทั้งหมดนั้นเป็นการเร่งด่วน (ดูหนา้ 8) 

11.11 รับประกนัวา่อาคารและสถานท่ีเรียนมีความมัง่คงแขง็แรง โดยมีการเก็บบนัทึกการประเมินความเส่ียงท่ี
ชดัเจน ตามขั้นตอนของโรงเรียนในเร่ืองอนามยัและความปลอดภยัและการประเมินความเส่ียง 

11.12 รับประกนัวา่นโยบายอ่ืน ๆ ของโรงเรียนท่ีมีองคป์ระกอบในการปกป้องเด็ก (เช่น สุขอนามยัและความ
ปลอดภยั; การต่อตา้นการกลัน่แกลง้; การรักษาความปลอดภยั; e-safety; การปฏิบติัตนของพนกังาน; การสรรหา
ทรัพยากรบุคคล; บทลงโทษในหอพกั) สอดคลอ้งกบันโยบายน้ีและระหวา่งนโยบายแต่ละฉบบัทุกประการและ
เช่ือมโยงกบันโยบายฉบบัน้ี 

11.13 ด าเนินการตรวจสอบการคุม้ครองและปกป้องเด็กเป็นประจ าทุกปีและติดตามความคืบหนา้ตามแผน
ด าเนินการปกป้อง มีการทบทวนช่วงกลางปี ทั้งน้ี คณะกรรมการบริหารโรงเรียนจะไดรั้บรายงานการปกป้องและ
การคุม้ครองเด็กอยา่งนอ้ยปีละหน่ึงคร้ัง (โดยดูตามการตรวจสอบและการทบทวนในแต่ละปี) 

11.14 ใหบุ้คลากร กรรมการบริหารโรงเรียนและอาสาสมคัรทุกคนไดรั้บและลงช่ือในส าเนานโยบายฉบบัน้ี 

11.15 ใหพ้อ่แม่ไดรั้บขอ้มูลเก่ียวกบัความรับผดิชอบของโรงเรียนและบุคลากรในการคุม้ครองเด็กจากโรงเรียนผา่น
การประชุมเชิงวชิาการตามปฏิทิน 

11.16 ใหก้ารศึกษาท่ีเหมาะสมกบัช่วงอายแุละการอบรมการคุม้ครองเด็กแก่นกัเรียน 
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เอกสารแนบ 1 

การปกป้องและคุ้มครองเด็ก 

แผนภาพการเปิดเผยเร่ืองราวและการแจ้งเร่ือง 
 

ท่านมข้ีอกงัวลเกีย่วกบัสวัสดิภาพของเด็ก 

ตื่นตัวต่อสัญญาณบ่งช้ีถึงการกระท าทารุณและตั้งค  าถามเก่ียวกบัพฤติกรรมผดิปกติหรือรอยแผล/การบาดเจบ็ 

 
 

เยาวชนเปิดเผยเร่ืองราวการกระท าทารุณหรือการทอดทิง้ 

รับฟังและเช่ือมั่น – ตั้งใจรับฟังขอ้กล่าวหา ให้ก าลงัใจท่ีพวกเขามีความกลา้หาญ แนะน าส่ิงท่ีพวกเขาควรท าใน
ขั้นต่อไป หา้มสัญญาวา่จะเก็บเร่ืองท่ีเล่ามาเป็นความลบั 

 
 

การแจ้งเร่ือง 

แจ้งเร่ืองโดยกรอกแบบใบบนัทึกขอ้กงัวลเพื่อลงบนัทึกไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร 
ยืน่แบบใบบนัทึกขอ้กงัวลท่ีกรอกขอ้มูลแลว้ให้แก่เจา้หนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายใหดู้แลการคุม้ครองเด็ก 

(CPO) โดยเร็วท่ีสุด 

บุคคลใดคอืเจ้าหน้าทีคุ้่มครองเด็กของโรงเรียน? 

 
 
 

ลีแอน แกลลาเวย ์
หวัหนา้ฝ่าย อนุบาล 

โรงเรียนประถม 

นิค พร๊อคเตอร์ 
หวัหนา้ฝ่าย

ประถมศึกษา 

 
โรงเรียน 
มัธยม 

อเล็กซ์ เพราท ์
Director of Houses 
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เอกสารแนบ 2 

การปกป้องและคุ้มครองเด็ก 

ข้อกล่าวหาทีม่ต่ีอบุคลากร / อาสาสมคัร 
 

ถ้าท่านทราบว่าบุคลากร / อาสาสมัครอาจ 
*มีความประพฤติในลกัษณะท่ีเป็นภยัหรืออาจเป็นภยัต่อเด็ก 

*ท าความผดิทางแพง่ต่อเด็กหรือเก่ียวกบัเด็ก 
*ประพฤติต่อเด็กในลกัษณะท่ีบ่งช้ีวา่เป็นเหตุให้เกิดความเส่ียงท่ีเป็นภยัต่อเด็ก 

หรือเยาวชนปิดเผยเร่ืองราวการกระท าทารุณหรือการทอดทิง้ของบุคลากร / อาสาสมัคร 

รับฟังและเช่ือ – ตั้งใจรับฟังขอ้กล่าวหา ให้ก าลงัใจท่ีพวกเขามีความกลา้ แจง้พวกเขาวา่คุณจะท าอยา่งไรต่อไป 
ไม่สัญญาวา่จะเก็บเร่ืองท่ีเล่ามาเป็นความลบั 

 

 

 

 

แจ้งเร่ืองต่อหัวหน้าโรงเรียนทนัที 

ขอ้กงัวลหรือขอ้กล่าวหาท่ีมีข้ึนต่อหวัหนา้ฝ่ายบริหารโรงเรียน ควรแจง้ต่อครูใหญ่  
ส่วนขอ้กล่าวหาท่ีมีต่อครูใหญ่ ควรแจง้ต่อกรรมการบริหารโรงเรียนท่ีรับผดิชอบการคุม้ครองเด็ก 
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เอกสารแนบ 3 
ค านิยามเกีย่วกบับุคลากรทั้งหมด 

ค าว่า “บุคลากรทั้งหมด” หมายถึง แต่ไม่จ ากดัเฉพาะ : 

 ครู 
 ผูช่้วยสอน 
 พนกังานธุรการ 
 เจา้หนา้ท่ีฝ่ายปฏิบติัการ 
 แม่บา้น 
 ผูจ้ดัการอาวุโส 
 คณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
 บุคลากรท่ีรับค่าจา้งทุกคนท่ีท างานท่ี ฮาร์โรว ์กรุงเทพฯ 
 ผูจ้ดักิจกรรมจากภายนอก 
 โคช้ (ผูฝึ้กสอน) 
 อาสาสมคัร 
 นกัศึกษาฝึกสอน 
 ผูรั้บจา้ง (เช่น : PCS, COMIN, EPICURE) 
 ท่ีปรึกษา 
 วทิยากรรับเชิญ 
 ผูเ้ช่ียวชาญรับเชิญท่ีมาใหก้ารอบรมในสถานท่ี 

ค าว่า “ผู้พกัอาศัยและบุคลากร” หมายถึง แต่ไม่จ ากดัเฉพาะ : 

 คู่สมรสของบุคลากรของ ฮาร์โรว ์ท่ีอาศยัอยูใ่นทาวน์เฮา้ส์หรือหอพกัในพื้นท่ีตั้งโรงเรียน ซ่ึงไม่ไดเ้ป็น
ลูกจา้งของโรงเรียน 

 แขกหรือผูม้าเยีย่มเยอืนบุคลากร ซ่ึงมาพกัท่ีทาวน์เฮา้ส์หรือหอพกัในพื้นท่ีตั้งโรงเรียนเป็นเวลานาน เช่น              
พกัอาศยัโดยต่อเน่ือง (นานกวา่ 6 วนั) 

 ผูท่ี้เป็นลูกจา้งของผูพ้กัอาศยัท่ีท างานในทาวน์เฮา้ส์หรือหอพกัในพื้นท่ีตั้งโรงเรียนเป็นประจ า เช่น พี่เล้ียง
เด็กและแม่บา้น 
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เอกสารแนบ 4 
ส่ิงบ่งช้ีถึงกระท าทารุณ 

ส่ิงบ่งช้ีถงึการทารุณทางร่างกาย ส่ิงบ่งช้ีถงึการทารุณทางจิตใจ 

 แผลฟกช ้าและรอยแนวยาวบนส่วนต่าง ๆ ของร่างกายท่ี
ไม่สามารถอธิบายได ้

 สีของแผลฟกช ้าท่ีแตกต่างกนั (แผลเก่า แผลใหม่) 
 การบาดเจบ็ท่ีแสดงถึงรูปร่างของส่ิงท่ีใช ้(สายไฟ เขม็

ขดั หวัเขม็ขดั ไมตี้ปิงปอง มือ) 
 การบาดเจบ็ท่ีปรากฏเป็นประจ าหลงัจากช่วงท่ีไม่มา

เรียนหรือปิดภาคเรียน 
 รอยไหมท่ี้อธิบายไม่ได ้โดยเฉพาะท่ีฝ่าเทา้ ฝ่ามือ แผน่

หลงัหรือบั้นทา้ย  
 รอยไหมท่ี้มีรูปร่างจากการใช ้หวัเตาไฟฟ้า เตารีดหรือ

บุหร่ี 
 รอยเชือกตามแขน ขา คอหรือล าตวั  
 การบาดเจบ็ท่ีขดักบัขอ้มูลท่ีไดจ้ากบาดแผล 
 ความร้อนจากการถูกจบักดในน ้าร้อนรอยของเด็ก

ท่ีมีเส้นขอบชดัเจน  
 แผลฉีกขาด รอยขีดข่วนหรือรอยแตกท่ีไม่สามารถ

อธิบายได ้

 

 การทารุณทางจิตใจเป็นเหตุให้เดก็มีพฤติกรรมเปล่ียนไป
ได ้

 เดก็อาจไม่ใส่ใจส่ิงท่ีท าหรือส่ิงท่ีเกิดข้ึนต่อพวกเขาหรือ
ท่ีเรียกวา่พฤติกรรมตามส่ิงเร้าในดา้นลบ  

 หรือเดก็อาจพยายามท าให้คนอ่ืนเกลียด ซ่ึงเรียกวา่
พฤติกรรมการแยกตวัโดดเด่ียว  

 เดก็ท่ีจะถูกทารุณทางจิตใจอาจสร้างพฤติกรรมในการรับ
ความเส่ียง เช่น การลกัขโมย การกลัน่แกลง้และการหนี
ออกจากบา้น 

 การท าร้ายตวัเองหรือความผดิปกติดา้นการกิน 
 ขาดทกัษะทางสงัคม 
 ตีตวัออกห่างจากพอ่แม่ 

ส่ิงบ่งช้ีถงึการกระท าทารุณทางเพศ 

 การรับรู้เร่ืองเพศ พฤติกรรมหรือการใชภ้าษาท่ีไม่
เหมาะสมกบัช่วงวยั 

 รูปแบบความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคลท่ีผดิปกติ 
 กามโรคในเดก็ช่วงอายตุ่าง ๆ  
 หลกัฐานการบาดเจบ็ทางร่างกายหรือการมีเลือดออก

บริเวณปาก อวยัวะเพศหรือทวารหนกั 
 การเดินหรือนัง่ล าบาก 
 การไม่ยอมเปล่ียนชุดพละ การหวาดกลวัห้องน ้ า 
 เดก็หนีออกจากบา้นและไม่มีมูลเหตุท่ีเจาะจง  
 การไม่ชอบอยูก่บัคนอ่ืนตามล าพงั 
 การตั้งครรภ ์โดยเฉพาะในช่วงอายนุอ้ย 
 การเล้ียงดูท่ีปกป้องลูกมากเกินไป 
 การเปิดรับส่ือลามก 

ส่ิงบ่งช้ีถงึการทอดทิง้ 

 เดก็ไม่ไดอ้าบน ้าหรือหิว 
 พอ่แม่ไม่ใส่ใจผลการเรียนของเดก็ 
 พอ่แม่ไม่ตอบรับการติดต่อจากโรงเรียนหลายคร้ัง 
 เดก็ไม่อยากกลบับา้น 
 ทั้งพอ่แม่หรือผูป้กครองตามกฎหมายไม่อยู ่
 ไม่สามารถติดต่อพอ่แม่ได ้เม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน 

 

 
 

 
 



 

โรงเรียนนานาชาติ ฮาร์โรว์ หน้า 18 
 

เอกสารแนบ 5 
ตารางการอบรม การปกป้องคุ้มครองเด็ก ประจ าปีและผู้อบรมทีจั่ดให้ 

ผู้ให้การอบรม กลุ่มบุคลากรทีเ่ข้าอบรม 

ผู้จัดการฝ่ายบุคคล พนกังานธุรการ 
ผูช่้วยสอน 

ผูช่้วยดูแลเด็ก 
พี่เล้ียงเด็กและแม่บา้นใน

ท่ีพกั 

ทีป่รึกษา 

เจา้หนา้ท่ีฝ่ายวชิาการและ
หวัหนา้ การเขา้ค่าย 

ผูจ้ดักิจกรรมจากภายนอก 
(องักฤษ) 

พยาบาล บุคลากรฝ่าย Peri. Music 

ผู้จัดการ PCS  
เจา้หนา้ท่ีท าความสะอาด 
PCS และคนท าสวนและ
แม่บา้นของ ฮาร์โรว ์

พนกังานบริษทั  Epicure บุคลากรฝ่ายทรัพยสิ์น 

เจ้าหน้าทีป่ระสานงาน
กจิกรรม LCC 

บุคลากรฝ่ายการเขา้ค่าย
และการไปทศันศึกษา 

(ไทย) 

ผูจ้ดักิจกรรมภายนอก
ทั้งหมด (ไทย) 

โคช้ (ไทย) 

ผู้อบรมบุคลากรฝ่าย
ปฏิบัติการ 

พนกังานบริษทัมนตรี  
พนกังานส่งเอกสารและ
พนกังานขบัรถของ

โรงเรียน 
- 

ผู้จัดการ PCS 
เจา้หนา้ท่ีรักษาความ

ปลอดภยั PCS ช่าง Comin ช่างซ่อมของ ฮาร์โรว ์

 
สมาชิก 

คณะกรรมการ CP 
 

 
ครูทุกคน 

 

 
ประชุมผูป้กครอง 

 

 
ผูพ้กัอาศยั 

 

 การอบรม CP จะรวมเป็นส่วนหน่ึงในการอบรมก่อนท างานส าหรับพนกังานใหมทุ่กคน 
 นอกจากน้ี เราจะมีการอบรมในหวัขอ้ต่าง ๆ ตลอดปีการศึกษาส าหรับบุคลากรใหม่ท่ีพลาดการอบรม

ก่อนท างานหรือพนกังานท่ีตอ้งการเขา้อบรมหลกัสูตรเพิ่มพนูความรู้  

 ส าหรับ ในปีการศึกษา 2559-2560 จะมีการวางแผนการอบรมในวนัท่ีต่าง ๆ ดงัน้ี : 

การอบรม CP คร้ังท่ี 1 : สัปดาห์ท่ีเร่ิมตน้ในวนัท่ี 29 สิงหาคม 2559 

การอบรม CP คร้ังท่ี 2 : สัปดาห์ท่ีเร่ิมตน้ในวนัท่ี 7 พฤศจิกายน 2559 

การอบรม CP คร้ังท่ี 3 : สัปดาห์ท่ีเร่ิมตน้ในวนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์ 2560 

การอบรม CP คร้ังท่ี 4 : สัปดาห์ท่ีเร่ิมตน้ในวนัท่ี 2 พฤษภาคม 2560 
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เอกสารแนบ 6 
คณะกรรมการปกป้องและคุ้มครองเด็กของโรงเรียน 

สมาชิกคณะกรรมการปกป้องและคุม้ครองเด็กของโรงเรียนมีดงัน้ี : 

ทมิ เจฟเฟอร์ริส – รองอาจารย์ใหญ่ (Second Master) 

โจ ขันทท้ีาว – ผู้จัดการฝ่ายบุคคล 

ซาพฟิรา  บิวดิน – หัวหน้าที่ปรึกษาของโรงเรียน 

นิค พร็อคเตอร์ – หัวหน้าโรงเรียนประถม 

อเลก็ซ์ เพราท์ – Director of Houses 

ทมิ แม็คโดนัลด์ – ผู้อ านวยการหอพกั 

คณะกรรมการมีหนา้ท่ีดงัน้ี : 

 พฒันาและทบทวนนโยบายและขั้นตอนด าเนินการของโรงเรียนเก่ียวกบัการคุม้ครองและปกป้องเด็กอยา่ง
สม ่าเสมอ 

 พฒันาและจดัอบรม CSP เพื่อใหข้อ้มูลล่าสุดแก่บุคลากรทุกคน 
 เก็บเอกสาร CSP ท่ีเป็นความลบัทั้งหมดไวอ้ยา่งปลอดภยั 
 ใหพ้นกังานทุกคนไดเ้ขา้ถึงนโยบาย ขั้นตอนปฏิบติัและค าแนะน าในการปกป้องเด็ก 

คณะกรรมการจะประชุมกนัอยา่งนอ้ยหน่ึงคร้ังทุกคร่ึงภาคการศึกษา 
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เอกสารแนบ 7 
ข้อก าหนดการคุ้มครองเด็ก ตามข้อ 19 ในอนุสัญญาว่าด้วย 

สิทธิเด็กและตามกฎหมายไทย 

นโยบายการคุม้ครองเด็กเป็นส่ิงส าคญัส าหรับโรงเรียนในการป้องกนั การยื่นมือเขา้ช่วยเหลือและเยยีวยารักษา 
รวมถึงการใหค้วามรู้แก่พอ่แม่และครู การใหข้อ้มูลและทรัพยากร นอกจากน้ี เรายงัมีหนา้ท่ีแทนพอ่แม่ในการ
คุม้ครองเด็กตามขอ้ 19 ในอนุสัญญาวา่ดว้ยสิทธิเด็กและกฎหมายไทยในปัจจุบนั : 

ขอ้ 19 : การคุม้ครองจากการกระท าทารุณและการทอดทิ้ง : 
หา้มบุคคลใดท าร้ายเด็ก ไม่วา่ในลกัษณะใดก็ตาม แมแ้ต่พ่อแม่ก็ไม่มีสิทธ์ิท าร้ายลูก ผูใ้หญ่ควรตรวจสอบวา่เด็ก
ไดรั้บการคุม้ครองจากการกระท าทารุณ การใชค้วามรุนแรงและการทอดทิ้งหรือไม่ 

ขอ้ 34 : การกระท าทารุณทางเพศ : 
เด็กทุกคนมีสิทธ์ิไดรั้บการคุม้ครองจากการกระท าทารุณทางเพศ ซ่ึงหมายถึงบุคคลใดก็ตามไม่สามารถท าส่ิงใดต่อ
ร่างกายเด็กท่ีเด็กไม่ยนิดีใหก้ระท า เช่น การจบัตอ้ง การถ่ายภาพและการบงัคบัใหเ้ด็กพดูส่ิงท่ีเด็กไม่อยากพดู 

อ้างอิง : อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเดก็ 

มาตรา 25 : 
5. หา้มพอ่แม่หรือผูป้กครองปฏิบติัต่อเด็กโดยวธีิการหรือในลกัษณะท่ีถือเป็นการดูแลท่ีไม่ชอบดว้ยกฎหมาย 

มาตรา 26 : 
หา้มบุคคลใด : 1. กระท าหรือละเลยส่ิงท่ีมีผลใหเ้ด็กไดรั้บความทรมานทางร่างกายหรือจิตใจ 

อ้างอิง : พระราชบัญญัติคุ้มครองเดก็ของไทย พ.ศ. 2546 

ข้อมูลติดต่อส าหรับบริการสังคมในประเทศไทย 

1. มูลนิธิสายเด็ก 1387 
ขอ้มูลการติดต่อเจา้หนา้ท่ีรับเร่ืองมูลนิธิสายเด็กมีอยูท่ี่ท่ีปรึกษาและ CPO 

2. มูลนิธิศูนย์พทิกัษ์สิทธิเด็ก (ศพด.) 
กรุงเทพ ฯ ท่ี (02-4121196 / 02-4120736) www.thaichildrights.org  

3. มูลนิธิเพือ่ยุติการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก 
328/1 ถนนพญาไท 
กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย 
โทร: +66 (0) 2 215 3388 ต่อ 190  แฟกซ์ : 66 (0) 2 215 8272   www.ecpat.net 

4. ศูนย์ประชาบดี 1300 

กรุณาอย่าติดต่อหน่วยงานบริการข้างต้นโดยทีย่งัไม่ได้ติดต่อเจ้าหน้าทีคุ้่มครองเด็ก (CPO) ก่อน เจา้หนา้ท่ีคุม้ครอง
เด็กจะขอค าปรึกษาจากท่ีปรึกษาเก่ียวกบัการส่งตวัไปยงัผูเ้ช่ียวชาญภายนอก ซ่ึงอาจรวมถึงการบ าบดัครอบครัว การ
ท าร้ายตวัเอง การติดยาเสพติด การรักษาทางคลินิก 
 
 
 

 

http://www.thaichildrights.org/
http://www.ecpat.net/
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เอกสารแนบ 8 
นโยบายการดูแลอนามัยส่วนตัวของเด็กเลก็ 

วตัถุประสงค์ 
 ปกป้องสิทธ์ิและส่งเสริมสวสัดิภาพของเด็ก 
 ใหค้  าแนะน าและการใหค้วามมัน่ใจแก่บุคลากรท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งในการดูแลเด็กอยา่งใกลชิ้ด 
 คุม้ครองเด็กจากการเลือกปฏิบติั  

ค าน า 
แนวทางปฏิบติัเหล่าน้ีจะน ามาใชเ้ฉพาะกบัเด็กท่ีอยูใ่นศูนยเ์ด็กเลก็ (Early Years Centre) ซ่ึงพฒันาการในช่วงปกติ
ของเด็กในกลุ่มน้ีบ่งช้ีใหเ้ห็นว่าเด็กจะยงัไม่ไดรั้บการฝึกให้ใชห้อ้งน ้าและเด็กบางคนยงัไม่ไดเ้ร่ิมฝึกเขา้หอ้งน ้า การ
ดูแลอยา่งใกลชิ้ดจะเนน้ในเร่ืองการดูแลตวัเอง ซ่ึงคนส่วนใหญ่จะท าเอง แต่เด็กบางคนไม่สามารถท าไดเ้น่ืองจาก
ความเยาวว์ยั หรือความตอ้งการการดูแลเป็นพิเศษของเด็กเหล่าน้ี ทั้งน้ี  จะมีการรักษาเกียรติของเด็กและเด็กจะไดรั้บ
ทางเลือกและการควบคุมดูแลในระดบัความเป็นส่วนตวัท่ีสูง บุคลากรท่ีคอยดูแลเด็กอยา่งใกลชิ้ดตระหนกัดีถึงเร่ือง
การคุม้ครองเด็ก ซ่ึงตามหลกัปฏิบติัโดยพื้นฐานแลว้ เด็กจะไดรั้บการส่งเสริมใหมี้อิสระตามท่ีสามารถท าได/้โดย
เหมาะสม ซ่ึงอาจหมายถึงเช่น การใหเ้ด็กรับผดิชอบการอาบน ้า / ท าความสะอาดดว้ยตวัเอง 

วธีิด าเนินการตามหลกัปฏิบัติอนัเหมาะสมของเรา 

1. เด็กทุกคนท่ีตอ้งไดรั้บการดูแลอยา่งใกลชิ้ดจะไดรั้บการปฏิบติัดว้ยความเคารพอยูเ่สมอ; สวสัดิภาพและ
เกียรติของเด็กเป็นส่ิงส าคญัสูงสุด 

2. มีหอ้งน ้าท่ีเหมาะสมและสะอาดและสถานท่ีเปล่ียนผา้ออ้มส าหรับเด็กทุกคน 

3. มีเคร่ืองเป่าลมร้อนหรือกระดาษช าระส าหรับเช็ดมือ 

4. ผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายท่ีมีหนา้ท่ีดูแลเด็กจะเปล่ียนผา้ออ้มใหเ้ด็กไดทุ้กกรณีตามความเหมาะสม 

5. บุคลากรจะตอ้งสวมถุงมือชนิดใชแ้ลว้ท้ิงในขณะเปล่ียนผา้ออ้ม (หรือผา้กนัเป้ือน) บุคลากรสวมอุปกรณ์กนั
เป้ือนเพื่อใชท้  าความสะอาดเดก็ท่ีอุจจาระหรือปัสสาวะฉุกเฉินในหอ้งน ้าตามท่ีเหมาะสม (มีผา้กนัเป้ือน/ถุง
มือให)้ 

6. น ากางเกงท่ีเปียกหรือมีรอยเป้ือนจากอุจจาระหรือปัสสาวะเลก็นอ้ยใส่ในถุงพลาสติกท่ีปิดมิดชิดและส่งไป
ท่ีบา้น ส่วนกางเกงท่ีมีรอยเป้ือนอุจจาระหรือปัสสาวะมาก ใหน้ าไปท้ิง ไม่ควรซกักางเกงชั้นในท่ีเป้ือนใน
อ่างภายในหอ้งอาบน ้าหรือบริเวณหอ้งน ้า 

7. ผา้ออ้มท่ีมีรอยเป้ือนตอ้งห่อสองชั้นและน าไปท้ิงในถงัท่ีเตรียมไว ้

8. พื้นท่ีเปล่ียนเส้ือผา้จะตอ้งสะอาดและมีฉีดน ้าและเช็ดภายหลงัการใช ้

9. บุคลากรจะตอ้งลา้งมือหรือใชเ้จลลา้งมือ หลงัจากถอดถุงมือออก 

10. เด็กจะไดรั้บความช่วยเหลือจากเจา้หนา้ท่ีในศูนย ์Early Years ของเราเอง เม่ือสวมชุด/ถอดชุด ในหอ้งเรียน
หรือในหอ้งน ้า โดยท่ีผูม้าเยีย่มชมหรือผูใ้หญ่ในโรงเรียนไม่สามารถมองเห็นได ้

11. เส้ือผา้ใหม่หยบิไดง่้าย ในตอนเปล่ียนเส้ือผา้ ดงันั้น เม่ือหาเส้ือผา้ไดแ้ลว้ จะปล่อยใหเ้ด็กอยูต่ามล าพงั 

12. ส่งเสริมใหใ้ชผ้า้ขนหนูอยา่งเหมาะสมและเนน้ในหวัขอ้ต่อไปน้ี : หาหอ้งว่าง; ท าตามล าดบัท่ีก  าหนด; ใส่ใจ
ต่อสุขภาพอนามยั; ใหเ้กียรติส่วนบุคคล;  
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เอกสารแนบ 9 
รายการตรวจสอบความปลอดภัยของการรับสมัครบุคลากร – บุคลากรฝ่ายวชิาการทีเ่ป็นชาวต่างชาต ิ
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เอกสารแนบ 9 
รายการตรวจสอบความปลอดภัยของการรับสมัครบุคลากร – บุคลากรไทย 
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เอกสารแนบ 10 
ประกาศส าหรับผู้ปกครองหรือผู้มาติดต่อ  

 



 

โรงเรียนนานาชาติ ฮาร์โรว์ หน้า 25 
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