


1. 1. ถอดรหสัถอดรหสั  OSCC OSCC โรงพยาบาลชุมพรโรงพยาบาลชุมพรเขตรเขตรอุดมศักดิ์อุดมศักดิ์

2. 2. คําตอบของการแกไขปญหาความรุนแรงตอคําตอบของการแกไขปญหาความรุนแรงตอ
ครอบครัวอยูที่ครอบครัวอยูที่  ““พลังชุมชนพลังชุมชน””

3.3. พันธมิตรเชิงยุทธศาสตรพันธมิตรเชิงยุทธศาสตร  อีกหนึ่งปจจยัสําคัญของอีกหนึ่งปจจยัสําคัญของ
ความสําเร็จความสําเร็จ 

4.4. ขยายผลไปสูการพัฒนายุทธศาสตรขยายผลไปสูการพัฒนายุทธศาสตร  คุมครองเด็กคุมครองเด็ก
และครอบครัวในชุมชนและครอบครัวในชุมชน//ทองถิ่นทองถิ่น 



กรณีที่กรณีที่  11 ::

• มีนาคม 2551 อ.หลังสวน จ.ชุมพร

• เด็กผูหญิงอายุ 9 ป ถูกละเมิดทาง
เพศโดยคนแปลกหนา

1. 1. ถอดรหสัถอดรหสั  OSCC OSCC โรงพยาบาลชุมพรโรงพยาบาลชุมพรเขตรเขตรอุดมศักดิ์อุดมศักดิ์



กรณีที่กรณีที่  22 ::

• พฤษภาคม 2549 อ.สวี จ.ชุมพร

• เด็กผูหญิงอายุ 14 ป ถูกละเมิดทาง
เพศโดยบุคคลในครอบครัว (บิดา)

1. 1. ถอดรหสัถอดรหสั  OSCC OSCC โรงพยาบาลชุมพรโรงพยาบาลชุมพรเขตรเขตรอุดมศักดิ์อุดมศักดิ์



กรณีที่กรณีที่  22 ::

• มีนาคม 2549 อ.สวี จ.ชุมพร

• เด็กผูหญิงอายุ 11 ป ถูกละเมิดทางเพศ
โดยบุคคลในครอบครัว (พอเลี้ยง)

1. 1. ถอดรหสัถอดรหสั  OSCC OSCC โรงพยาบาลชุมพรโรงพยาบาลชุมพรเขตรเขตรอุดมศักดิ์อุดมศักดิ์



เดก็
และสตรี

(ผูถูกกระทํารุนแรง)

งบประมาณ
และ

ทรัพยากร

การ
แลกเปลีย่น
เรยีนรู

กระบวนการ
จัดการภายใน

OSCCOSCC
One Stop 

Crisis Center

ขั้นตอนการชวยเหลือเดก็
และสตรีที่ไดรบัความรุนแรง

โดย บุคลากรบุคลากร  รพรพ..ชุมพรชุมพร

พัฒนากลไก
การจัดการ

เชิงบูรณาการ

เพิ่มระดับคุณภาพ
มาตรฐานใหสูงขึ้น

มีทรัพยากรเหมาะสม

และใชอยางมีประสิทธิภาพ

มีระบบเครอืขายผูอุปถัมภรวม

พัฒนาการพิทักษสิทธิเด็ก & สตรี

แผนกฉุกเฉิน หองตรวจนรีเวช แพทย พยาบาล 
นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห & ผูที่เกี่ยวของ
มีความรู ความสามารถในการพัฒนาคุณภาพงาน

ทีมงานสหวิชาชีพ แกนนําเครือขายในชุมชน
อสม. เครือขายพันธมิตรเชิงยุทธศาสตร รวมกัน
แลกเปลี่ยนเรยีนรูเพื่อชวยเหลือ คุมครอง ปองกัน

รัฐธรรมนูญ 2550
ม.52, ม.80 (1)

พรบ.คุมครองเดก็
พรบ.กฎหมายอาญา

มาตรฐาน
โรงพยาบาล
เกณฑ HA 3.เพือ่สรางแกนนํา

เขมแข็งทุกพื้นที่

2.เพือ่ใหครอบครัว
ในชุมชนเขมแข็ง

4.เพือ่ขยายบทบาท
หนาที่เครือขาย

1.เพือ่ยุตคิวามรุนแรง
ตอผูหญิงและเดก็

อนุสัญญาวาดวยการ
คุมครองเด็กและสตรี
แหงชาติ พ.ศ.2532 
สิทธิมนุษยชน

สิทธิพื้นฐาน 4 ประการ

ขั้นตอนการชวยเหลือเดก็
และสตรีที่ไดรบัความรุนแรง

ใน ชุมชนชุมชน

ระบบบริหารจัดการแบบมีสวนรวม
และวัฒนธรรมการปฏิบัติงานแบบกัลยาณมิตร

โดยใชชุมชนเปนฐานการพัฒนา

1. 1. ถอดรหสัถอดรหสั  OSCC OSCC โรงพยาบาลชุมพรโรงพยาบาลชุมพรเขตรเขตรอุดมศักดิ์อุดมศักดิ์



มติ ครม. 29 มิ.ย. 2542
เห็นชอบกับ นโยบายและแผนขจัดความรุนแรงตอเด็กและสตรีนโยบายและแผนขจัดความรุนแรงตอเด็กและสตรี
• ให โรงพยาบาลในสั ง กัดกระทรวงสาธารณสุขจัดให มี 
ศูนยบริการชวยเหลือเด็กและสตรีในภาวะวิกฤตจากความศูนยบริการชวยเหลือเด็กและสตรีในภาวะวิกฤตจากความ
รุนแรงที่เกิดขึ้นรุนแรงที่เกิดขึ้น ในโรงพยาบาลทุกแหง

• มีคณะทํางานเปนทีมสําหรับงานบริการใหความชวยเหลือ
ผูถูกกระทํารุนแรงไดภายใน 24 ชม.

โหนดโหนดที่ที่
11

อ.ปะทิว

ชุมชนทายาง
อ.เมือง

ชุมชนเกาะแกว
อ.เมือง

โหนดโหนดที่ที่
22

อ.ทาแซะ

ศูนยพิทักษฯ
รพ.ชุมพรฯ

อ.พะโตะ

อ.สวี

2. 2. คําตอบของการแกไขปญหาความรุนแรงคําตอบของการแกไขปญหาความรุนแรง
ตอครอบครัวอยูที่ตอครอบครัวอยูที่  ““พลังชุมชนพลังชุมชน””



2. 2. คําตอบของการแกไขปญหาความรุนแรงคําตอบของการแกไขปญหาความรุนแรง
ตอครอบครัวอยูที่ตอครอบครัวอยูที่  ““พลังชุมชนพลังชุมชน””





















โครงการงดโครงการงด  เหลาเหลา  หยอดหยอด  กระปุกกระปุก





โครงการเยี่ยมบานผูผานพนโครงการเยี่ยมบานผูผานพน







3.3. พันธมิตรเชิงยุทธศาสตรพันธมิตรเชิงยุทธศาสตร  อีกหนึ่งปจจยัสําคัญอีกหนึ่งปจจยัสําคัญ
ของความสําเร็จของความสําเร็จ 

กรอบแนวปฏิบตัิกรอบแนวปฏิบตัิ
1. การใหไดรับการคุมครองและเขาถึงสิทธิ
ขั้นพืน้ฐาน

2. การสรางใหเด็กและสตรีมีสถานะที่ชอบ
ดวยกฎหมาย

3. การเสริมพลังและการสรางการมีสวนรวม
ของเด็กและสตรี

4. ใหการชวยเหลือเด็กและสตรีที่ถกูกระทํา
รุนแรง ทั้งดานรางกาย/จิตใจ/เพศ /สังคม
ที่มารับบริการ





เปดเวทีแหงโอกาส
ใหเครือขายไดสราง
งานสูสาธารณะ

รวมเปน
ที่ปรึกษา
ชวยเหลือ
สนับสนนุ
การจัดการ

รวมคิด-รวมแลกเปลี่ยน
ความรู ทศันคติ
การปฏิบัติ

ใหการสนบัสนุน
การจัดหา / จัดสรร
งปม.&ทรัพยากร
และติดตามผล

เดก็
และสตรี

(ผูถูกกระทํารุนแรง)

งบประมาณ
และ

ทรัพยากร

การ
แลกเปลีย่น
เรยีนรู

กระบวนการ
จัดการภายใน

OSCCOSCC
One Stop 

Crisis Center

ขั้นตอนชวยเหลือ
เดก็และสตรีโดย

บุคลากรบุคลากร  รพรพ..ชุมพรชุมพร

พัฒนา
กลไก

จัดการ

เพิ่มระดับคุณภาพ
มาตรฐานใหสูงขึ้น

มีทรัพยากรเหมาะสม

และใชอยางมีประสิทธิภาพ

มีระบบเครอืขายผูอุปถัมภรวม

พัฒนาการพิทักษสิทธิเด็ก & สตรี

แผนกฉุกเฉิน หองตรวจนรีเวช
แพทย พยาบาล & ผูที่เกี่ยวของ 
มีความสามารถพัฒนางาน

ทีมงานสหวิชาชีพ แกนนําเครือขาย
อสม. เครือขายพันธมิตร แลกเปลี่ยน
เรียนรู ชวยเหลือ คุมครอง ปองกัน

รัฐธรรมนูญ
2550

พรบ.คุมครอง
เดก็ กม.อาญา

HA
โรง
พยา
บาล

3. แกนนํา
เขมแข็ง

2. ครอบครัว
เขมแข็ง

4. ขยาย
เครอืขาย

1. ยุติความ
รุนแรง

อนุสัญญา
คุมครองเด็ก
และสตรี 2532
สิทธิมนุษยชน
สิทธิพื้นฐาน

ขั้นตอนชวยเหลือ
เดก็และสตรีรุนแรง

ใน ชุมชนชุมชน

ระบบบริหารจัดการแบบมีสวนรวม
และวัฒนธรรมการปฏิบัติงานแบบกัลยาณมิตร

โดยใชชุมชนเปนฐานการพัฒนา

3.3.  พันธมิตรเชิงยุทธศาสตรพันธมิตรเชิงยุทธศาสตร  อีกหนึ่งปจจัยสําคัญของความสําเร็จอีกหนึ่งปจจัยสําคัญของความสําเร็จ 



4.4.  ขยายผลไปสูการพัฒนายุทธศาสตรขยายผลไปสูการพัฒนายุทธศาสตร
คุมครองเด็กและเยาวชนในชุมชนคุมครองเด็กและเยาวชนในชุมชน//ทองถิ่นทองถิ่น 



เครือขายคุมครองเด็กและเยาวชน

Board : จังหวัด/อปท./ภาคประชาสังคม/ภาคธุรกิจ/สภาเด็กฯ/ขบวนการยุติธรรม/พมจ. (เลขาฯ)

• อบจ.
• เทศบาล
• อบต.

ทองถิ่น

กลุมพลังแผนดิน

- องคกรชุมชนระดับฐานราก
- ภาคประชาสังคม/ธรุกิจ
- องคกรการกุศล/ศาสนา

เครือขายเด็กและเยาวชน

- Formal : สภาเด็กและเยาวชน
- Informal : Fan Club
- อื่น ๆ

การศึกษา

- เขตพื้นที่
- สถานศึกษา
- เครือขายผูปกครอง

ขบวนการยุติธรรม

- ศาลเยาวชนและครอบครัว
- กองกํากับการตํารวจภูธร
- สถานพินิจ/บานพักเด็ก
- ศูนยพิทักษสิทธิเด็กและสตรี

ฯลฯ

องคกร
รูปแบบ
พิเศษ

(นํารอง)

โรงเรียน
สรางฝน

ครอบครัวครอบครัว

เครือขายผูนําชุมชนเครือขายผูนําชุมชน
ลดละเลิกเหลาลดละเลิกเหลา

และยุติความรุนแรงและยุติความรุนแรง
ในครอบครัวในครอบครัว



วิสัยทัศนเฉพาะ : ยกระดับความสามารถของ สังคมชุมพร ในการคุมครองเด็กและเยาวชน

มิติที่ 2
การพัฒนาศักยภาพ
เครือขายคุมครอง
เด็กและเยาวชน

มิติที่ 1
ผลสัมฤทธิ์
ตามพันธกิจ

1. รัฐธรรมนูญ
ม.40(6)
ม.49, ม.52
ม.80(1)

2. พ.ร.บ.คุมครองเด็ก
พ.ศ.2546

4.ระบบ Social Safety Net 
มีความมั่นคงความมั่นคง รองรับการ
แกปญหาเด็ก/เยาวชน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ

3. พ.ร.บ.สงเสริมการ
พั ฒ น า เ ด็ ก แ ล ะ
เยาวชนแหงชาติ
พ.ศ.2550

มิติที่ 3
กระบวนการ
บริหารงาน
ภายใน

มิติที่ 4
การสนับสนุน
การเงิน & งปม.

งบประมาณ
จังหวัด

งบประมาณ อปท.
(อบจ. เทศบาล อบต.)

งบประมาณ
หนวยงาน/องคกร

Think-Tank : ยุทธศาสตร
แกนนําภายใน

เครือขายคุมครองเด็ก

ปรึกษา Key Man
ผวจ. / นายก อบจ.
นายกเทศมนตรี

Cheer Up ให องคกรสวนทองถิ่น : อปท.
จัดทํายุทธศาสตรคุมครองเด็กและเยาวชน
ระดับพื้นที่ และสนับสนุนงบประมาณ

Monitor จบัตามอง
เหตุการณ / ปญหา

เผยแพรผานสื่อมวลชน

ติดตามผล
ประเมินผล

ให รางวัลรางวัล / ฟองรองฟองรอง  ??

จัดเวที
เติมหัวใจใหสังคม
วาระเด็กและเยาวชน

เปา
หมาย

-เชิงประเด็น

-เชิงพื้นที่

-เชิงกลุม 

งบประมาณ
โครงการพิเศษ

เครือขายคุมครองเด็กและเยาวชน

Board : ระดับจังหวัด

ทองถิ่น

กลุมพลังแผนดิน
เครือขายเด็ก
และเยาวชนการศึกษา ขบวนการยุติธรรม โรงเรียน

สรางฝน

ครอบครัวครอบครัว

เครือขายผูนําชุมชนเครือขายผูนําชุมชน
ลดละเลิกเหลาลดละเลิกเหลา



ขยายจิตตื่นรู สูชมุชนเขมแข็ง
ผอนคลาย จริงใจ ไมตัดสิน

เสมอภาค มีสวนรวม ... สู จิตใหญจิตใหญ
เครือขายชวยเหลือเด็กและสตรีเครือขายชวยเหลือเด็กและสตรี

5 5 พฤศจิกายนพฤศจิกายน  25512551



จนกระทั่งได พรบพรบ..สุขภาพสุขภาพ
แหงชาติแหงชาติ  พพ..ศศ.2550.2550

สรางการเรียนรูทาง
สังคมและผลักดัน
เชิงนโยบายสุขภาพ

เริ่มใหมกีารจัด
เวทีสมัชชา

สุขภาพป 2544

การเคลื่อนไหวเพื่อการปฏิรูป
ระบบสุขภาพเกิดขึ้นหลังจาก
ประกาศใชรัฐธรรมนูญ 2540

P = Policy : P = Policy : พลังนโยบายพลังนโยบาย

N = Network : N = Network : พลังเครอืขายพลังเครอืขาย K = Knowledge : K = Knowledge : พลังความรูพลังความรู



เกิดนโยบายสาธารณะสงเสริม/
สนับสนุนแนวคิด ระบบเครือขายระบบเครือขาย

ความปลอดภัยทางสังคมความปลอดภัยทางสังคม

การเคลื่อนไหวเพื่อสราง ระบบระบบ
เครือขายความปลอดภัยทางสังคมเครือขายความปลอดภัยทางสังคม 
รองรับการแกปญหาเด็ก/สตรีไดอยาง
มีประสิทธิภาพจากภูมปิญญาทองถิ่น

P = Policy : P = Policy : พลังนโยบายพลังนโยบาย

N = Network : N = Network : พลังเครอืขายพลังเครอืขาย K = Knowledge : K = Knowledge : พลังความรูพลังความรู

สรางการเรียนรูทางสังคมและ
ผลักดันแนวคิด ระบบเครือขายระบบเครือขาย
ความปลอดภัยทางสังคมความปลอดภัยทางสังคม

แกนนําแกนนํา
เครือขายเครือขาย

องคกรองคกร
ทองถิ่นทองถิ่น

ผูนําผูนํา
ชุมชนชุมชน

เราจะนําแนวคิดเราจะนําแนวคิด
ΔΔ  เขยื้อนภูเขาเขยื้อนภูเขา
มาใชมาใชไดได
อยางไรอยางไร  ??



1. ปญหาการกระทํารุนแรงตอเด็กและ
สตรีในพื้นที่ของทาน

• มีมาก/นอยเพียงใด ?
• เกิดขึ้นที่ไหน ?
• ใครเปนผูกระทํา ?

(30 (30 นาทีนาที  //  เสียงเพลงเสียงเพลง  //  เปลีย่นกลุมเปลีย่นกลุม
//  เหลอืเหลอื  ““เจาบานเจาบาน””  ไวไว  11  คนคน))



2.การขับเคลื่อนเครือขายชวยเหลือเด็ก
และสตรี

• ทําไดจริงหรอืไม ?
• ทําแลวใหคําตอบอะไรกบัสังคมชุมพร ?
• ประกอบไปดวยกลุมใดบาง ?

(25 (25 นาทีนาที  //  เสียงเพลงเสียงเพลง  //  เปลีย่นกลุมเปลีย่นกลุม
/ / เหลอืเหลอื  ““เจาบานคนใหมเจาบานคนใหม””  ไวไว  11  คนคน))



3.กลุมของทานจะกลับไป
• ทําอะไร ?
• อยางไร ?
• เมื่อใด ?
เพื่อสานพลังใหกบัเครือขายชวยเหลือ
เด็กและสตรี
(20 (20 นาทีนาที  //  เสียงเพลงเสียงเพลง  //  เปลีย่นกลุมเปลีย่นกลุม
/ / เหลอืเหลอื  ““เจาบานคนใหมเจาบานคนใหม””  ไวไว  11  คนคน))



4. งบประมาณเพื่อรองรับคาใชจาย
• เปนเรื่องสําคัญหรือไม ?
• ไดมาจากไหน ?
• มีวิธีจัดการอยางไร ?
((15 15 นาทีนาที  //  เสียงเพลงเสียงเพลง  //  รวมกลุมใหญรวมกลุมใหญ))



2. การขับเคลือ่นเครือขายชวยเหลือเด็กและสตร ีทําไดจริง
หรือไม ? ใหคําตอบอะไรกับสังคมชมุพร ? และประกอบ
ดวยกลุมใดบาง ?
(25 (25 นาทีนาที  //  เสียงเพลงเสียงเพลง  //  เปลี่ยนกลุมเปลี่ยนกลุม  //  เหลือเหลือ  ““เจาบานคนใหมเจาบานคนใหม””  ไวไว  11  คนคน))

3. กลุมของทานจะกลับไปทําอะไร ? อยางไร ? เมือ่ใด ? เพือ่
สานพลังใหกบัเครอืขายชวยเหลือเด็กและสตรี
(20 (20 นาทีนาที  //  เสียงเพลงเสียงเพลง  //  เปลี่ยนกลุมเปลี่ยนกลุม  //  เหลือเหลือ  ““เจาบานคนใหมเจาบานคนใหม””  ไวไว  11  คนคน))

4. งบประมาณเพือ่รองรับคาใชจายเปนเรือ่งสําคัญหรอืไม ?
ไดมาจากไหน ? จะมีวิธีจัดการอยางไร ?

(15 (15 นาทีนาที  //  เสียงเพลงเสียงเพลง  //  รวมกลุมใหญรวมกลุมใหญ))

1. ปญหาการกระทาํรุนแรงตอเด็กและสตรีในพื้นทีข่องทาน
มมีาก/นอยเพียงใด ? เกดิขึ้นที่ไหน ? ใครเปนผูกระทํา ?
(30 (30 นาทีนาที  //  เสียงเพลงเสียงเพลง  //  เปลี่ยนกลุมเปลี่ยนกลุม  //  เหลือเหลือ  ““เจาบานเจาบาน””  ไวไว  11  คนคน))ขอขอบคณุในน้าํใจไมตรีที่ทานมีตอขอขอบคณุในน้าํใจไมตรีที่ทานมีตอ
เด็กและสตรีผูถกูกระทํารุนแรงทุกชีวิตเด็กและสตรีผูถกูกระทํารุนแรงทุกชีวิต
ความคิดเห็นของทานจะถกูนําไปความคิดเห็นของทานจะถกูนําไป

ประยุกตใชเพื่อสรางประยุกตใชเพื่อสราง
ระบบเครือขายระบบเครือขาย

ความปลอดภัยทางสังคมความปลอดภัยทางสังคม
ใหเกิดขึน้ในสงัคมใหเกิดขึน้ในสงัคม
ชุมพรตอไปชุมพรตอไป..


