่ งทีถ
กําหนดการประชุมเชิงปฏิบต
ั ก
ิ ารเพือ
่ การศึกษาเรียนรู ้ การจัดการดําเนินงานการเฝ้ าระวัง ติดตาม ป้ องกัน และการช่วยเหลือเด็กเสีย
่ ก
ู กระทํารุนแรงฯ
ระหว่างวันที่ 1 – 4 ธันวาคม 2563 ผ่าน google classroom และ zoom
เวลา
08.00–09.00 น.

09.00-10,00 น.

10.00-11.00 น.

วันที่ 1 ธ.ค. 2563

อัยการธีรพร สุรสีหเสถียร
สํานั กงานอัยการสูงสุด

ึ ษา: ขัน
กรณีศก
้ ตอนการดําเนินงานที่
เกีย
่ วข ้องกับการคุ ้มครองเด็ก

อัยการธีรพร สุรสีหเสถียร
สํานั กงานอัยการสูงสุด

นางสาววรภัทร แสงแก ้ว
โรงพยาบาลปทุมธานี

แนวคิดพืน
้ ฐานพัฒนาการเด็ก
และพืน
้ ฐานจิตวิทยาพัฒนาการเด็ก

นายศัลย์ ทระเทพ

หลักสิทธิมนุษยชนกับการทํางานการให ้การ
ช่วยเหลือเด็กทีถ
่ ก
ู กระทํารุนแรง

นายศัลย์ ทระเทพ

การอภิปรายการแลกเปลีย
่ นประสบการณ์การ
ทํางาน CM CW

1. นางชนานุช พันธ์เพียงรพ.สกลนคร
2. นางไขศรี บุญนํ าทวีรพ.อุดรธานี
3. นางนิลวรรณ ผ่องใสโสภณ รพ.อุดรธานี
4. นางสาวสุนทรี อัคราชรพ.สกลนคร
ผู ้ดําเนินการอภิปราย น.ส.อชิมา เกิดกล ้า

อาหารกลางวัน

่ ง
เครือ
่ งมือเพือ
่ การคัดกรองกลุม
่ เสีย

นางสาวปรีต ิ สําราญทรัพย์
กองบริหารการสาธารณสุข

การใช ้เครือ
่ งมือการประเมินสุขภาพจิต
14.00-15.00 น.

มาตรฐาน หลักกฎหมายสากล ว่าด ้วยเรือ
่ งความ
รุนแรงต่อเด็กและผู ้หญิง

นางนิลวรรณ ผ่องใสโสภณ รพ.อุดรธานี
นางสาวสุนทรี อัคราช รพ.สกลนคร

การรายงานตามม. 29 และบทบาทของพนักงาน
เจ ้าหน ้าทีต
่ าม พรบ.คุ ้มครองเด็ก

นางสาวดารณี นฤดมพงศ์
หลักการประชุมทีมสหวิชาชีพ
และการเขียนรายงาน

นางสาวดารณี นฤดมพงศ์

การอภิปรายการแลกเปลีย
่ นประสบการณ์การ
ทํา Parenting Education

15.00-16.00 น.

วันที่ 4 ธ.ค. 2563

นพ.ชาญวิทย์ ทระเทพ

หลักกฎหมายในประเทศไทย และ
ขัน
้ ตอนการดําเนินงานทีเ่ กีย
่ วข ้องกับ
การคุ ้มครองเด็ก

12.00-13.00 น.
13.00-14.00 น.

วันที่ 3 ธ.ค. 2563

้ จงโครงการฯ
เปิ ดการอบรมและชีแ

การประเมินครอบครัวและสังคม และการ
่ ง
ประเมินความเสีย
11.00-12.00 น.

วันที่ 2 ธ.ค. 2563

การใช ้เครือ
่ งมือการประเมิน ทางสังคม
ครอบครัว และความรุนแรง ฯ

นางชนานุช พันธ์เพียง รพ.อุดรธานี
นางไขศรี บุญนํ าทวี รพ.สกลนคร

1. นางไขศรี บุญนํ าทวีรพ.อุดรธานี

2.นางสาวน าทิพย รัตนนิมติ ร ศูนยสุขภาพจิตที่ 8
3. นางสาวเพชรลดา เข็มพล นักวิชาการ สำนักงาน

สาธารณสุข อำเภอหนองแสง จังหวัด อุดรธานี
4. นางสาว รดาธร วงศนภดล รพ. สต. บานตาด
ผูดำเนินการอภิปราย น.ส.อชิมา เกิดกล

รศ.พญ. วนิดา เปาอินทร์
คณะแพทย์ศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์
การสืบค ้น รวบข ้อมูลหลักฐาน
วินจ
ิ ฉั ยความรุนแรง

รศ.พญ. วนิดา เปาอินทร์
คณะแพทย์ศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์
การเยียวยาและการฟื้ นฟูจต
ิ ใจเด็ก
่ ง)
(เด็กกลุม
่ เสีย

หลักการการจัดการรายกรณี
(Case Management)

อ.โสภา อ่อนโอภาส

ึ ษา: การจัดการรายกรณี
กรณีศก
(Case Management)

นพ.ชาญวิทย์ ทระเทพ

รศ.พญ. วนิดา เปาอินทร์
คณะแพทย์ศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์

ึ ษา : การทํา case conference
กรณีศก
และการทํางานสหวิชาชีพ

1 นพ.ปรัชญ์ เฉลยโภชน์ กุมารแพทย์
2 นางสาว วรภัทร แสงแก ้ว
3 อัยการธีราพร สุรสีหเสถียร
4.พ.ต.อ.หญิงปวีณา เอกฉัตร ผู ้กํากับ
การ (สอบสวน) กลุม
่ งานสอบสวน
ตํารวจนครบาล 8
5. นางสาวอรทัย ศิลปประกอบ

ระบบสารสนเทศมาใช ้ในการเฝ้ า
ระวัง ติดตามและป้ องกันผู ้ทีถ
่ ูก
กระทํารุนแรง

นพ.ชาญวิทย์ ทระเทพ
ผศ.พิจต
ิ รพงศ์ สุนทรพิพธิ

การจัดการเบือ
้ งต ้นและการส่งต่อ

นางสาววรภัทร แสงแก ้ว
โรงพยาบาลปทุมธานี

น.ส.วัชราวัลย์ ธีรวัฒน์

