รวมสรางสังคมเอื้ออาทรสําหรับเด็ก
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ความเปนมา
ศูนยพิทักษสิทธิเด็ก เริ่มดําเนินงานตั้งแตป พ.ศ.2524 ตอมาในป พ.ศ.2539 จดทะเบียนเปนมูลนิธิ
ศูนยพิทักษสิทธิเด็ก มูลนิธิฯ ดําเนินการให0ความชวยเหลือคุ0มครองเด็กถูกทารุณกรรม และเด็กที่ได0รับการ
เลี้ยงดูโดยมิชอบ หลังจากดําเนินการชวยเหลือแล0วสงเด็กเข0าสถานพัฒนาและฟ;<นฟู ซึ่งทําหน0าที่ในการสงเสริม
พัฒนาและฟ;<นฟูเยียวยาเด็ก โดยประสานความรวมมือกับสหวิชาชีพและหนวยงานที่เกี่ยวข0อง นอกจากนี้มี
การดําเนินงานด0านการป?องกันโดยการสงเสริมพัฒนาให0เด็กมีทักษะในการป?องกันตนเอง สงเสริมสนับสนุนให0
คนที่อยูแวดล0อมเด็ก ได0แก ครอบครัว โรงเรียน ชุมชน ทําหน0าที่ในการเลี้ยงดู สงเสริมพัฒนาและปกป?องเด็ก
ให0ปลอดภัย รวมทั้งการจัดการอบรมพัฒนาศักยภาพผู0ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข0องทั้งภาครัฐและเอกชนให0สามารถ
คุ0มครองเด็กได0อยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ตลอดระยะเวลาการทํางาน มูลนิธิศูนยพิทักษสิทธิเด็กตระหนักวาการชวยเหลือ คุ0มครอง และป?องกัน
ปDญหาการละเมิดสิทธิเด็กไมสามารถทําให0สําเร็จได0ด0วยองคกรใดเพียงองคกรเดียว จําเปนต0องอาศัยความ
รวมมือจากทุกภาคสวน ในการสร0างให0เกิดสังคมที่เอื้ออาทรตอเด็ก

กิจกรรม / โครงการ
โครงการชวยเหลือคุมครองเด็กที่ถูกทารุณกรรมและไดรับการเลี้ยงดูโดยมิชอบ
ฝHายคุ0มครองสิทธิเด็ก มีภารกิจในการให0ความชวยเหลือและคุ0มครองเด็กที่ถูกทารุณกรรม และได0รับ
การเลี้ยงดูโดยมิชอบ การชวยเหลือคุ0มครองดําเนินการตามกระบวนการคุ0มครองเด็กเริ่มตั้งแตขั้นตอนการ
ตรวจสอบติดตาม การสืบค0นข0อเท็จจริง การคุ0มครองสวัสดิภาพ การฟ;<นฟูเยียวยา การสงเสริมพัฒนา การ
ชวยเหลือทางกฎหมาย การคืนสูสังคม โดยดําเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข0องหลายฉบับ และทํางาน
รวมกับสหวิชาชีพ ซึ่งเปนผู0ประกอบวิชาชีพทางการแพทย นักสังคมสงเคราะห บุคลากรในกระบวนการ
ยุติธรรมและหนวยงานที่เกี่ยวข0อง ในแตละปให0ความชวยเหลือเด็กปละ 300 คน
โครงการพัฒนาศักยภาพเจาหนาที่และผูปฏิบัติงานในการคุมครองเด็กระดับตําบล
มูลนิธิศูนยพิทักษสิทธิเด็กรวมกับ กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย ดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพเจ0าหน0าที่และผู0ปฏิบัติงานในการคุ0มครองเด็กระดับตําบล
เพื่อพัฒนาศักยภาพเจ0าหน0าที่และผู0ปฏิบัติงานผู0เกี่ยวข0องในระดับตําบลให0สามารถชวยเหลือคุ0มครอง เด็กถูก
กระทําความรุนแรง เด็กได0รับการเลี้ยงดูโดยมิชอบ เด็กกลุมเสี่ยงตอการกระทําความผิด ได0อยางถูกต0อง
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เหมาะสมตามกระบวนการคุ0มครองเด็ กและกฎหมายที่เ กี่ยวข0อง โดยประสานความรวมมื อกับ ผู0ประกอบ
วิชาชีพและสามารถประสานสงตอให0หนวยงานที่เกี่ยวข0องในระดับอําเภอ และระดับจังหวัด พื้นที่ดําเนินการ
10 จังหวัด ได0แก จังหวัดกาญจนบุรี สุพรรณบุรี พะเยา เชียงใหม ระนอง ตรัง ชุมพร ชลบุรี อุดรธานี และ
อุบลราชธานี ระยะเวลาดําเนินโครงการ 2 ป ในระหวางเดือนตุลาคม 2557 – กันยายน 2559 โครงการ
ดังกลาวได0รับการสนับสนุนงบประมาณจากองคการทุนเพื่อเด็กแหงสหประชาชาติ (UNICEF)
โครงการสนับสนุนและคุมครองเด็กที่ถูกทารุณกรรม
เปนโครงการที่มุงเน0นสงเสริมและสนับสนุนให0เด็กและครอบครัวได0รับการคุ0มครองสวัสดิภาพ การ
บําบัดฟ;<นฟูผลกระทบจากการถูกทารุณกรรมอยางตอเนื่องและการสงเสริมการเลี้ยงดูเด็กตามมาตรฐานขั้น
ต่ํา ประกอบด0วยกิจกรรม ดังนี้
- กิจกรรมการเยี่ยมบ0าน

เปนกิจกรรมที่มีวัตถุประสงคเพื่อประเมินความเสี่ยงของเด็กตอการถูก

กระทําซ้ํา ประเมินความสามารถในการดูแลเด็กของผู0ปกครอง และให0คําปรึกษาแนะนําเด็กและ
ครอบครัวตามสภาวะ
- กิจกรรมพาเด็กและครอบครัวพบจิตแพทยตอเนื่อง

การทารุณกรรมกอให0เกิดบาดแผลทางใจที่

สงผลตออารมณจิตใจ และพฤติกรรมของเด็กอยางรุนแรง การบําบัดฟ;<นฟูอยางตอเนื่องจะชวยให0
เด็กและครอบครัวฟ;<นตัวจากผลกระทบดังกลาวได0ดีขึ้น
- กิจกรรมพาเด็กเข0ารวมกิจกรรมที่สร0างสรรค เชน กิจกรรมจิตอาสา กิจกรรมศิลปะ กิจกรรมละคร
เปนต0น
- กิจกรรมสงเสริมความรู0ในการเลี้ยงดูเด็กให0กับผู0ปกครองและผู0ดูแลเด็ก
- ในกรณีที่เด็กอยูในแหลงรองรับที่ไมใชครอบครัวต0นกําเนิด จัดให0เด็กและครอบครัวต0นกําเนิดได0
ทํากิจกรรมรวมกันเพื่อรักษาสัมพันธภาพ
โครงการศิลปะบําบัด
ศิลปะบําบัดเปนกิจกรรมที่ชวยในการรักษาความสมดุลแหงจิตใจ

การแสดงออกทางศิลปะ

สะท0อนให0เห็นถึงพัฒนาการและความเปนตัวตนของเด็ก เด็กสามารถรับรู0และตอบสนองตอโลกรอบๆตัว
เขาอยางไรผานกระบวนการทํางานศิลปะ

ศิลปะเปนการบําบัดด0วยตัวเอง (Art as therapy) เปน

กิจกรรมหนึ่งที่สามารถเข0าถึงคนทุกชวงวัยโดยไมต0องใช0คําอธิบายหรือคําพูดใดๆ

และใช0ได0กับ
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กลุมเป?าหมายที่หลากหลาย กิจกรรมศิลปะบําบัดสามารถพัฒนาศักยภาพรางกาย อารมณจิตใจ และ
สังคมได0เปนอยางดี กิจกรรมในโครงการประกอบด0วย
- กิจกรรมศิลปะบําบัดรายเดี่ยว และกลุมศิลปะบําบัด
- กิจกรรมคายศิลปะ
- กิจกรรมนิทรรศการศิลปะ
- กิจกรรมศิลปะกับการพัฒนาบุคลากร
โครงการเด็กเลนละคร
ละครได0ถูกนํามาใช0เปนเครื่องมือในการบําบัดฟ;<นฟูเด็ก ตั้งแต ป 2543 เพราะผลจากการเข0ารวม
กิจกรรมละครพบวา เด็กสวนใหญมีความเข0มแข็งทางด0านสภาพจิตใจมากขึ้น ความเครียดและภาวะ
ซึมเศร0าที่เกิดจากการถูกละเมิดสิทธิลดลง เด็กเริ่มมองวาตัวเองมีคุณคา(Self-Esteem) สามารถเรียนรู0
และใช0ชีวิตรวมกับผู0อื่นได0ดีขึ้น นอกจากนี้เด็กยังมีความรู0สึกปลอดภัยและมีความไว0วางใจสูง กล0าที่จะพูด
เปgดเผย บอกเลาเรื่องราวตางๆที่เกิดขึ้นให0เจ0าหน0าที่ เพื่อเก็บรวบรวมข0อมูลไปกําหนดแนวทางการบําบัด
ฟ;<นฟูระยะยาวให0กับเด็กแตละคนตอไป นอกจากละครบําบัดจะชวยฟ;<นฟูสภาพจิตใจของเด็กที่ถูกทารุณ
กรรมดังกลาวข0างต0นแล0วนั้น ละครบําบัดยังสามารถใช0ได0กับเด็กและบุคคลหลายๆกลุมเชน เด็กหรือ
บุคคลพิการ เด็กที่มีปDญหาพฤติกรรมไมพึงประสงค ตลอดจนเด็กทั่วๆไป เพื่อชวยสงเสริมพัฒนาการด0าน
ตางๆของเด็ก เปgดโอกาสให0เด็กได0แสดงออกอยางสร0างสรรค เรียนรู0ทักษะการแก0ปDญหาอยางเหมาะสม
และเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง กิจกรรมในโครงการประกอบด0วย
- กิจกรรมกลุมละครสร0างสรรค
- กิจกรรมคายละคร
- กิจกรรมการแสดง
- กิจกรรมละครเพื่อการแปรเปลี่ยน สําหรับพัฒนาบุคลากร
โครงการบําบัดฟ12นฟูบาดแผลทางใจ
เปนโครงการจิตบําบัดรายบุคคลที่มุงเน0นให0เด็กและครอบครัวที่มีบาดแผลทางใจได0รับการบําบัดฟ;<นฟู
เยียวยา ด0วยวิธีการทางจิตบําบัดที่สอดคล0องกับสภาวะของผู0รับบริการในแตละราย เชน การบําบัดด0วย
EMDR , CBT, Satir เปนต0น
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โครงการครอบครัวทดแทน
เปนโครงการหาครอบครัวชั่วคราวให0กับเด็กที่ผานการบําบัดฟ;<นฟูแล0ว แตครอบครัวต0นกําเนิดยังไมสามารถ
รับเด็กไปดูแลได0 เพื่อให0เด็กได0เรียนรู0บทบาท หน0าที่ของครอบครัว กิจกรรมในโครงการประกอบด0วย
- การสนับสนุนคาใช0จายในชีวิตประจําวันของเด็ก
- ให0ความรู0ครอบครัวทดแทนในการดูแลเด็ก
- จัดให0เด็กและครอบครัวทดแทนได0พบจิตแพทยอยางสม่ําเสมอ
โครงการสงเสริมการเรียนรูเรื่องเพศและความปลอดภัยทางเพศสําหรับเด็ก
: เปนโครงการที่มุงเน0นการเสริมสร0างความรู0ความเข0าใจในการสงเสริมการเรียนรู0เรื่องเพศและความ
ปลอดภัยทางเพศสําหรับเด็ก ประกอบด0วย 2 กิจกรรมหลัก คือ
- กิจกรรมตัวฉันเป4นของฉัน
: เปนกิจกรรมที่เสริมสร0างความรู0และทักษะให0กับเด็กในการป?องกันตนเองจากภัยทางเพศ เพื่อให0
เด็กสามารถคิดวิเคราะหภัยอันตรายที่เกิดขึ้น รู0จักการปฏิเสธ/หลีกเลี่ยงจากสถานการณเสี่ยง
รู0จักวิธีการขอความชวยเหลือ นอกจากการทํากิจกรรมกับเด็กแล0ว มูลนิธิฯยังทํากิจกรรมตัวฉัน
เปนของฉันสําหรับผู0ปกครองและครู เพื่อให0ผู0ปกครองและครูมีความรู0ความเข0าใจในเรื่องนี้
เพื่อที่จะนําไปใช0ประโยชนกับเด็กในความดูแลตอไปได0อีกด0วย
- กิจกรรมสรางการเรียนรูเรื่องเพศ
: เปนกิจกรรมที่เสริมสร0างความรู0ความเข0าใจให0กับเด็กวัยรุนหรือกอนวัยรุน ให0เข0าใจถึงการ
เปลี่ยนแปลงในชวงวัยรุน การดูแลสุขอนามัยทางเพศ การกระตุ0นเร0าอารมณเพศ การไตระดับ
อารมณเพศ การวางตัวกับเพศอื่น และทักษะการปฏิเสธ นอกจากการทํากิจกรรมกับเด็กแล0ว
มูลนิธิฯ ยังทํากิจกรรมสร0างการเรียนรู0เรื่องเพศสําหรับผู0ปกครองและครู เพื่อให0ผู0ปกครองและครู
มีความรู0ความเข0าใจในเรื่องนี้เพื่อที่จะนําไปใช0ประโยชนกับเด็กในความดูแลตอไปได0อีกด0วย
โครงการโรงเรียนคุมครองเด็ก
: เปนโครงการที่สงเสริมพัฒนาผู0บริหารและคณะครูในโรงเรียนให0มีความรู0ความเข0าใจ และมีการ
ดําเนินงานในโรงเรียนภายใต0กรอบเนื้อหาโรงเรียนคุ0มครองเด็ก ได0แก การจัดระบบของโรงเรียน
เพื่อให0นักเรียนมีความปลอดภัยทั้งจากอุบัติเหตุ และภัยบุคคล การดูแลชวยเหลือนักเรียนที่มีปDญหา
หรือมีความเสี่ยง และ การสงเสริมพัฒนานักเรียนและผู0ปกครองเพื่อให0นักเรียนมีพัฒนาการที่
เหมาะสม กิจกรรมในโครงการประกอบด0วย การอบรมครู การจัดเวทีเรียนรู0ในโรงเรียนในเรื่องที่
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เกี่ยวข0อง การชวยเหลือโรงเรียนในการจัดระบบภายในโรงเรียน การสร0างเครื่องมือการสํารวจข0อมูล
นักเรียนในเรื่องตางๆ เปนต0น
โครงการชุมชนคุมครองเด็ก
: เปนโครงการที่พัฒนาให0เกิดเครือขายในชุมชนในการดูแลเด็กและครอบครัว อาทิ เครือขาย
ครอบครัว เครือขายเด็กและเยาวชน เครือขายแกนนําชุมชน ภายใต0กรอบเนื้อหาชุมชนคุ0มครองเด็ก
ได0แก การดําเนินงานในชุมชนเพื่อให0เด็กมีความปลอดภัยทั้งจากอุบัติเหตุและภัยบุคคล การดูแล
ชวยเหลือเด็กที่มีปDญหาหรือมีความเสี่ยง การสงเสริมพัฒนาเด็กและครอบครัว กิจกรรมในโครงการ
ประกอบด0วย การอบรมเครือขายตางๆ การจัดเวทีเรียนรู0ในชุมชนในเรื่องที่เกี่ยวข0อง การชวยเหลือ
ชุมชนในการดําเนินงานเรื่องความปลอดภัยในชุมชน การจัดกิจกรรมสงเสริมความสัมพันธใน
ครอบครัว อาทิ กิจกรรมครอบครัวสัมพันธ กิจกรรมคายครอบครัว เปนต0น
โครงการ “ผูพิทักษ8เด็ก”
เปนโครงการรณรงคที่เชิญชวนให0ประชาชน ได0มีสวนรวมกันดูแล คุ0มครองให0เด็กได0รับความปลอดภัย
ได0รับการเลี้ยงดูอยางเหมาะสมตามวัย ตามพัฒนาการและสิทธิขั้นพื้นฐานที่เด็กควรจะได0รับตามที่อนุสัญญาวา
ด0วยสิทธิเด็กสหประชาชาติระบุไว0
โดยประชาชนทั่วไปสามารถรวมเปนสวนหนึ่งของโครงการผู0พิทักษเด็ก
ได0หลายรูปแบบ เชน
• แจงเหตุ พบเห็นเรื่องราวเด็กถูกทําร0ายด0วยความรุนแรง ไมนิ่งเฉยให0รีบสงตอข0อมูลหรือโทร
แจ0งหนวยงานที่เกี่ยวข0องทันที อยางถูกวิธีและไมละเมิดสิทธิเด็ก
• กระจายขาวสาร ชวยกันเผยแพรข0อมูลที่เปนประโยชนเกี่ยวกับการพิทักษเด็กสูสาธารณะ
• อาสาสัญจรพัฒนาเด็ก เพียงเดือนละหนึ่งครั้งกับการสัญจรไปยังมูลนิธิ สถานสงเคราะห
หรือชุมชนที่มีเด็กๆด0อยโอกาส เพื่อทํากิจกรรมเสริมสร0างทักษะชีวิต ทักษะสังคมและทักษะ
ความปลอดภัยให0เด็กๆ ได0รับการพัฒนาและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น (ชวยคิดกิจกรรม เตรียม
อุปกรณ ลงพื้นที่จัดกิจกรรมครั้งละ 3 ชั่วโมง)
• ระดมทุนเพื่อชวยเหลือเด็กที่ถูกทารุณกรรมกับโครงการชวยหนูดวย
หนวยงานที่มีแนวโน0มจะให0ทุนสนับสนุนงบประมาณกิจกรรมของมูลนิธิฯ

แนะนําบุคคลหรือ
หรือจัดกิจกรรม

ระดมทุนตามความสามารถ เชน ขายของมือสอง เลนดนตรีเปgดหมวก ประมูลสิ่งของ ตั้ง
กลองบริจาคในร0านค0า/หนวยงานของคุณ ฯลฯ เพื่อนํามาสนับสนุนให0มูลนิธิฯดําเนินงาน
เข0าชวยเหลือเด็กที่ถูกทารุณกรรมได0อยางทันทวงทีและครบวงจร
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คณะกรรมการมูลนิธิ
นางอภิญญา

เวชยชัย

ประธานกรรมการ

นางณัฐวดี

ณ มโนรม

รองประธานกรรมการ

นางจริยา

ทะรักษา

กรรมการ

นางญาณี

เลิศไกร

กรรมการ

นางทองไพรํา

ปุ?ยตระกูล

กรรมการ

นางพรรณพิมล

วิปุลากร

กรรมการ

นางสาวนิรมล

เมธีสุวกุล

กรรมการ

นายวันชัย

รุจนวงศ

กรรมการ

นางศรีศักดิ์

ไทยอารี

กรรมการ

นายอดิศักดิ์

ผลิตผลการพิมพ

กรรมการ

นายโอภาษ

วโรภาษ

กรรมการ

นางดาราวรรณ

ธรรมารักษ

กรรมการและเหรัญญิก

นางสาววาสนา

เก0านพรัตน

กรรมการและเลขานุการ
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รวมสนับสนุน
คุณสามารถรวมเปนสวนหนึ่งในการสนับสนุนให0การคุ0มครองและป?องกันปDญหาการละเมิดสิทธิเด็ก
ดําเนินตอไปอยางตอเนื่อง ด0วยการบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนการทํางาน
โดยบริจาคผาน
เช็ค สั่งจายในนาม มูลนิธิศูนย8พิทักษ8สิทธิเด็ก
ธนาณัติ ในนาม มูลนิธิศูนย8พิทักษ8สิทธิเด็ก สั่งจาย ป.ณ.บางกอกใหญ
โอนเงินเขาบัญชีออมทรัพย8 มูลนิธิศูนย8พิทักษ8สิทธิเด็ก
ธนาคารไทยพาณิชย สาขาทาพระ
ธนาคารกสิกรไทย สาขาโพธิ์สามต0น
ธนาคารกรุงเทพ สาขาบางกอกน0อย
ธนาคารกรุงไทย สาขาสํานักนานาเหนือ

เลขที่บัญชี
เลขที่บัญชี
เลขที่บัญชี
เลขที่บัญชี

017 - 2 - 35098 – 3
067 - 2 - 51383 – 9
119 - 0 - 63365 – 9
000 - 1 - 89258 - 4

กรุณาแจ0งชื่อ ที่อยู และวันที่โอน หรือสงโทรสารใบโอนมายัง
มูลนิธิศูนยพิทักษสิทธิเด็ก
เลขที่ 979 ซอยจรัญสนิทวงศ12 แขวงวัดทาพระ เขตบางกอกใหญ กรุงเทพมหานคร 10600
โทรศัพท 0-2412-0739 0-2412-1196 และ 0-2864-1421
โทรสาร 0-2412-9833
อีเมล : cpcrheadoffice1981@gmail.com , cpcrdonation@gmail.com
www.thaichildrights.org
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ใบเสร็จรับเงินไปหักลดหยอนภาษีเงินไดประจําปAตามที่กฎหมายกําหนด
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