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30ปีของการเสริมสร้างสถานภาพผู้หญิง
 

 จากจุดเล็กๆ ของกลุ่มส่งเสริมสถานภาพสตรี ภายใต้การนำของคุณหญิงกนิษฐา
วิเชียรเจริญ ที่ได้เปิดบ้านพักตัวเองเป็นบ้านพักฉุกเฉินสำหรับผู้หญิงและเด็กที่ประสบปัญหาความ
เดือดร้อนเป็นการชั่วคราวจนบ้านพักฉุกเฉินแห่งแรกซึ่งเป็นโครงการร่วมกับสมาคมบัณฑิตสตรีทาง
กฎหมายได้ก่อสร้างแล้วเสร็จและเริ่มดำเนินการอย่างเป็นทางการตั้งแต่ปี2523เป็นต้นมา
 บา้นพกัฉกุเฉนิหลงัแรกตัง้อยู่ที่ชัน้3ของอาคารสมาคมบณัฑติสตรีทางกฎหมายถนนสโุขทยั
เขตดุสิต ต่อมาเมื่อมีผู้มาขอความช่วยเหลือมากขึ้นทำให้สถานที่คับแคบลง จึงจำเป็นต้องขยับขยาย
สถานที่โดยได้รับบริจาคที่ดินจำนวน21ไร่จากคุณรวีวรรณบุญยรักษ์บริเวณดอนเมืองเพื่อเป็น
ที่สำหรับสร้างบ้านพักฉุกเฉินที่กว้างขวางพอซึ่งได้กลายมาเป็นสถานที่ทำการรองรับผู้ประสบปัญหา
ได้อย่างเต็มที่และสามารถดำเนินกิจกรรมต่างๆได้ครบวงจรทั้งในเชิงรับและเชิงรุก
  จากจุดเริ่มแรกที่บ้านพักฉุกเฉินมีเจ้าหน้าที่เพียง 11 คน ซึ่ง 7 คน ทำงานใน
บ้านพักฯ ทำหน้าที่ดูแลทุกอย่างตั้งแต่ให้บริการในเรื่องปัจจัยสี่ไปจนถึงการประสานงานส่งต่อรักษา
พยาบาล จัดทำเอกสาร และการดำเนินการทางกฎหมาย โดยอีก 4 คน ทำงานที่หน่วยบริการ 
2แห่งๆละ2คนคือที่สถานีหัวลำโพงและสถานีขนส่งหมอชิตซึ่งเป็นหน้าด่านในการตั้งรับผู้หญิง
ที่ประสบปัญหาในทุกๆ ด้าน ปัจจุบันบ้านพักฉุกเฉินมีเจ้าหน้าที่ 27 คน ด้วยโครงสร้างที่ใหญ่ขึ้น
เพือ่รองรบัในการให้ความชว่ยเหลอืผู้หญงิและเดก็อยา่งครบวงจรนอกจากนัน้ยงัมีทมีสหวชิาชพีที่เปน็
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจากหลากหลายสาขาซึ่งเป็นอาสาสมัครมาช่วยในขบวนการบำบัดและเยียวยา
แต่เจ้าหน้าที่ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า “เราทำงานหนักและเหนื่อยมาก เพราะในอดีตเราทำงานสู้
กับปัญหาที่ผู้หญิงประสบเท่านั้นแต่ปัจจุบันเราสู้กับทัศนคติและความเชื่อทางสังคมและวัฒนธรรม
ของคนในยุคปัจจุบันที่ทำงานจนไม่มีเวลาให้กับลูกจึงทำให้เด็กยุคใหม่มีต้นทุนชีวิตที่ต่ำและยากใน
การนำพาชีวิตของตนเองไปสู่ความสุขและความสำเร็จในชีวิตได้” สมาคมฯ จึงได้ริเริ่มทำงานในเชิง
รุกเพื่อรองรับสภาวการณ์นี้ โดยมุ่งเน้นที่การเพิ่มต้นทุนให้กับเด็กก่อนที่พวกเขาจะเป็นพ่อ-แม่ผ่าน
ขบวนการทางความคิดในงานพัฒนาเยาวชน  ด้วยหวังว่าจะเป็นส่วนช่วยในการสร้างสังคมและลด
ทอนปัญหาต่อไป

 สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ
501/1ซอยเดชะตุงคะ1ถนนเดชะตุงคะแขวงสีกันเขตดอนเมือง

กรุงเทพมหานคร10210
โทร02-929-2301-7,02-929-2222

Email:admin@apsw-thailand.orgwww.apsw-thailand.org
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สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ
 

 

   สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี 

พระวรราชาทินัดดามาตุ เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนที่ดำเนินงานสาธารณกุศล ให้ความช่วยเหลือ 

ผู้หญงิและเดก็ที่ประสบปญัหาวกิฤตชวีติผา่นกระบวนการชว่ยเหลอืฟืน้ฟูสรา้งความเขม้แขง็ใหก้าร

ศกึษาและฝกึอาชพีเพือ่พฒันาคณุภาพชวีติและสถานภาพให้สามารถยนืหยดัได้ในสงัคมอยา่งเหมาะ

สมรวมทัง้ดำเนนิกจิกรรมในเชงิรกุที่เอือ้ตอ่การปอ้งกนัปญัหาที่เกดิขึน้กบัผู้หญงิและเดก็การรณรงค์

เพือ่ให้เกดิการเปลีย่นแปลงเชงินโยบายเพือ่เสรมิสรา้งสถานภาพศกัยภาพสทิธิและโอกาสของผู้หญงิ

ในสังคม

 งานของสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯนั้นนับว่าครอบคลุมและค่อนข้างครบวงจรและ

ค่อนข้างหลากหลายเริ่มต้นจากงานช่วยเหลือสงเคราะห์เมื่อ30ปีที่แล้วจนถึงวันนี้มีผู้หญิงและ

เด็กกว่า50,000รายซึ่งได้รับบริการจากบ้านพักฉุกเฉินณวันนี้บ้านพักฉุกเฉินยังคงมีงานหลัก

ในการดูแลผู้หญิงที่ประสบปัญหาต่างๆเช่นถูกกระทำรุนแรงทำร้ายร่างกายถูกข่มขืนล่วงละเมิด

ทางเพศถูกทอดทิ้งท้องไม่พร้อมติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ขัดแย้งภายในครอบครัวไม่มีงานทำไม่มี

ที่พัก ฯลฯ โดยในแต่ละวัน มีผู้หญิงและเด็กที่พักอาศัยรับความช่วยเหลืออยู่ประมาณ 140 คน 

โดยเฉลี่ย

 จากประสบการณ์อันยาวนานในการให้ความช่วยเหลือดูแลปัญหาของผู้หญิงและเด็ก งาน

จึงค่อยๆ ปรับพัฒนา ทั้งในเชิงคุณภาพการให้บริการ และตามปีที่ผ่านไป ขยายกรอบภารกิจให้

ครอบคลุมงานในเชิงรุกเน้นการป้องกันปัญหาด้วยการทำงานกับเยาวชนและการรณรงค์ในระดับ

นโยบายเพื่อเสริมสร้างสถานภาพของผู้หญิงอันนำไปสู่ความเสมอภาคระหว่างหญิงชายในสังคมด้วย



5

สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ
คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ
ประจำปีพ.ศ.2555-2557

 

1.ศ.เกียรติคุณพญ.เพ็ญศรีพิชัยสนิธ นายกสมาคมฯ 

2.นางเรือนแก้วกุยยกานนท์แบรนดท์ อุปนายก 

3.ศ.ดร.ยุวัฒน์วุฒิเมธี อุปนายก 

4.คุณหญิงณัษฐนนททวีสิน อุปนายก 

5.นางเจริญจิตงามทิพยพันธุ์ อุปนายก 

6.ดร.เมทินีพงษ์เวช เลขาธิการ 

7.นาวาโทหญิงนันทนาธำรงวิทย์ เหรัญญิก 

8.นางสาวจารุวรรณเกษมทรัพย์ ผู้ช่วยเหรัญญิก 

9.นายวสันต์ฝีมือช่าง นายทะเบียน 

10.นางนิตยาจันทร์เรืองมหาผล กรรมการและประชาสัมพันธ์ 

11.นางสาวกัญญกาโกวิทวานิช กรรมการ 

12.นางสาวณฤดีเคียงศิริ กรรมการ 

13.นางพงษ์ทิพย์เทศะภู กรรมการ 

14.พล.ต.ท.หญิงพจนีสุนทรเกตุ กรรมการ 

15.รศ.ดร.นพ.พิทยาจารุพูนผล กรรมการ 

16.พ.ต.อ.หญิงพิมลพันธุ์วิไล กรรมการ 

17.นางศิรินาปวโรฬารวิทยา กรรมการ 

18.พญ.ศิริพรกัญชนะ กรรมการ 

19.ดร.อเล็กซ์แย้มบุปผา กรรมการ 

20.นายอาจวิเชียรเจริญ กรรมการ 
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 1.นางสาวอรุณีศิริวัฒน์ ผู้อำนวยการสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ 

2.นางสาวกรวิณท์วรสุข ผู้เชี่ยวชาญด้านสังคมสงเคราะห์ 

3.นางณัฐิยาทองศรีเกตุ ผู้อำนวยการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ 

4.นางจริยาสำลีอ่อน ผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษาและฝึกอาชีพ 

5.ดร.กรกนกเมืองประเทศ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโครงการ 

  และพัฒนาเยาวชน 

6.นางทิพวัลย์มารศรี ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

  และบริหารงานบุคคล 
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สรุปการดำเนินงานในปี2555
 

 เนื่องจากสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยครั้งใหญ่ ที่ระดับน้ำ

ท่วมสูงประมาณ1.20เมตรอาคารทุกอาคารเสียหายบ้านพักฉุกเฉินต้องหยุดรับผู้ประสบปัญหา

รายใหม่เป็นระยะเวลาเกือบ6เดือนจากกลางเดือนตุลาคม2554ถึงประมาณเดือนมีนาคม2555

แต่การให้การดูแลสมาชิกที่พักอยู่ก่อนหน้าน้ำท่วม ก็ยังดำเนินต่อไปไม่ได้หยุด  เมื่องานซ่อมแซม

ดำเนินไปพอที่จะรับผู้ประสบปัญหาได้บ้านพักฉุกเฉินจึงกลับเริ่มให้บริการใหม่ในราวเดือนมีนาคม

2555

 ระยะเวลาในช่วงไตรมาสแรกและไตรมาสที่2เป็นช่วงเวลาที่สมาคมฯดำเนินการปรับปรุง

ซ่อมแซมอาคารติดตั้งระบบไฟฟ้าโทรศัพท์และจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ใหม่มาทดแทน

ของเดิมที่ชำรุดเสียหายเสร็จสิ้นในเดือนมิถุนายน2555

 ปี2555สมาคมฯจึงมีโอกาสได้ต้อนรับคณะบุคคลเป็นจำนวนมากซึ่งในระยะครึ่งปีแรก

นั้นเกือบจะทั้งหมดมาด้วยความเห็นใจและมุ่งมั่นที่จะช่วยพลิกฟื้นสภาพของสมาคมฯหลังจาก

น้ำท่วมซึ่งได้ประมวลรายละเอียดไว้ใน“ย้อนรอยอุทกภัย”ในตอนถัดไปหนึ่งในคณะนั้นคือ

คณะของNipponFoundationโดยMr.ShuichiOhnoผู้อำนวยการบริหารของมูลนิธินิปปอน

(NipponFoundation)แห่งประเทศญี่ปุ่นได้รีบเดินทางมาหลังจากที่สมาคมฯได้ติดต่อขอความ

ช่วยเหลือไปยังประธานมูลนิธิฯMr.YoheiSasakawaและเพียงไม่นานหลังจากนั้นมูลนิธินิปปอน

ได้จัดสรรเงินสนับสนุนการซ่อมแซมเป็นกรณีพิเศษประมาณ6ล้านบาทซึ่งเมื่อรวมกับความเมตตา

ที่สมาคมฯได้รบัจากองคก์รและคณะบคุคลภายในประเทศทำให้สามารถกลบัคนืสู่สภาพเดมิและพรอ้ม

ให้บริการอย่างเต็มที่ได้ต่อไป

 ในปี2555นี้แม้การซ่อมแซมฟื้นฟูจะทำให้เกิดความไม่สะดวกในหลายลักษณะอยู่บ้างแต่

สมาคมฯก็ได้รับเกียรติจากบุคคลสำคัญมาเยี่ยมชมกิจการหลายราย

 สมาคมฯ ได้รับเมตตาจากพระอาจารย์ชยสาโร มาเทศนาธรรมให้กับชาวสมาคมส่งเสริม

สถานภาพสตรีฯเมื่อวันศุกร์ที่2มีนาคม2555เวลา14.00–16.00น.เป็นวันอันดีก่อนที่

จะถึงวันพระใหญ่คือวันมาฆะบูชาในวันพุธที่7มีนาคม2555พระอาจารย์ชยสาโรได้กรุณา

มาแสดงธรรมให้กบัคณะกรรมการบรหิารสมาคมฯเจา้หนา้ที่และสมาชกิผู้หญงิและเดก็ของบา้นพกั

ฉุกเฉินรวมทั้งในช่วงท้ายท่านยังได้สนทนาธรรมให้ข้อคิดและกำลังใจในการดำเนินชีวิตกับผู้หญิง



9

และเด็กที่ประสบปัญหาท้องไม่พร้อมสามีทำร้ายร่างกายติดเชื้อเอชไอวีและถูกข่มขืนอีกทั้ง

ยังได้กรุณามอบปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงานของบ้านพักฉุกเฉินด้วย

 

 กิจกรรมสำคัญกิจกรรมหนึ่งในเชิงสัญลักษณ์ คือ การร่วมเฉลิมฉลองวันเกิดรัฐบุรุษ 

เนลสันมันเดลาแห่งอัฟริกาใต้เมื่อวันที่18กรกฏาคม2555โอกาสนี้เกิดขึ้นเมื่อฯพณฯ 

เอกอัครราชทูตอัฟริกาใต้ (Ms.RobinaP.Marks)พร้อมทั้งคณะเจ้าหน้าที่สถานทูตอัฟริกาใต้

ประจำประเทศไทยได้เลือกสมาคมฯเป็นที่เฉลิมฉลองและจัดกิจกรรมเพื่อสังคมเนื่องในวันคล้าย

วันเกิดของเนลสันโรสิฮลาฮลามันเดลาประธานาธิบดีคนแรกที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นที่รู้จักกัน

ในฐานะนักเคลื่อนไหวทางสันติ และเป็นผู้ที่ได้รับการยกย่องอย่างสูงภายในประเทศอัฟริกาใต้ ใน

ฐานะรัฐบุรุษอาวุโสเนลสันมันเดลาได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพและรางวัลอื่นๆมากว่า

250รางวัล
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 ฯพณฯ เอกอัครราชทูตและเจ้าหน้าที่สถานทูต ได้เยี่ยมชมการดำเนินงานสมาคมฯ พร้อม

มอบเครื่องซักผ้าและบริจาคเงินจำนวน30,000บาทเพื่อสมทบเข้ากองทุนบ้านพักฉุกเฉินใน

การชว่ยเหลอืเดก็และผู้หญงิและฯพณฯเอกอคัรราชทตูยงัได้แสดงปาฐกถาเกีย่วกบัความเปน็ธรรม

ในสังคมและกล่าวให้กำลังใจสมาชิกบ้านพักฉุกเฉินในการต่อสู้ชีวิตด้วย

 อีกโอกาสที่สำคัญ คือ การมาเยี่ยมชมกิจการของสมาคมฯ โดย รัฐมนตรีแห่งสวีเดนที่

ดูแลเรื่องเด็กเยาวชนและผู้สูงอายุรัฐมนตรีมาเรียลาร์ซัน(MariaLarsson)และคณะรวมทั้ง

เอกอัครราชทูตสวีเดนประจำประเทศไทยเมื่อวันที่2ตุลาคม2555

 ปี2555นับเป็นปีที่มีการเปลี่ยนแปลงหลายประการในด้านสถานที่ที่เป็นการซ่อมแซม

ใหญ่จากผลของอุทกภัย ในด้านคณะกรรมการ มีการเลือกตั้งใหม่ จากคณะเดิมที่หมดวาระลง 

โดยศาสตราจารย์เกียรติคุณแพทย์หญิงเพ็ญศรี พิชัยสนิธ ได้รับการเลือกตั้งเป็นนายกสมาคมฯ 

ต่ออีกหนึ่งสมัย มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการสมาคมฯ บ้าง กรรมการที่มาร่วมใหม่ ได้แก่ 

คุณศิรินาเปาวโรฬารวิทยาพญ.ศิริพรกัญชนะคุณณฤดีเคียงศิรินาวาโทหญิงนันทนา

ธำรงวิทย์และดร.เมทินีพงษ์เวชซึ่งลาออกจากตำแหน่งผู้อำนวยการสมาคมฯส่วนผู้ที่มารับ

ตำแหน่งผู้อำนวยการสมาคมฯแทนตั้งแต่1พฤษภาคม2555คือคุณอรุณีศิริวัฒน์

 ดว้ยสถานที่ที่ปรบัปรงุซอ่มแซมใหม่ดว้ยคณะกรรมการชดุใหม่ที่เริม่วาระใหม่และผู้บรหิาร

องค์กรใหม่การดำเนินงานของสมาคมฯปี2555จึงก้าวไปได้อย่างราบรื่นด้วยความทุ่มเทและ

ตั้งใจของทุกฝ่าย
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ย้อนรอยอุทกภัย
ปลายปี2554-สู่-การพลิกฟื้นสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯในปี2555

 อุทกภัยปลายปี2554ส่งผลกระทบอย่างมากต่อการดำเนินงานของสมาคมส่งเสริมสถาน

ภาพสตรีฯ28ตุลาคม2554เป็นวันที่สมาคมฯต้องอพยพสมาชิกบ้านพักฉุกเฉินและเจ้าหน้าที่

รวมกวา่100ชวีติไปยงัมหาปชาบดีเถรีวทิยาลยั(วทิยาลยัแม่ชี)อำเภอปกัธงชยัจงัหวดันครราชสมีา

โดยผู้บัญชาการทหารอากาศพลอากาศเอกอิทธพรศุภวงศ์ที่ช่วยจัดยานพาหนะให้และท่าน

อธิการบดีมหามงกุฎราชวิทยาลัยคณะแม่ชีผู้บริหารและนักศึกษาที่กรุณาให้พวกเราได้เข้าพักพิง

และดูแลเป็นอย่างดี

 หลังจากนั้นสมาคมฯได้รับความช่วยเหลือและสนับสนุนจากองค์กรหน่วยงานกลุ่มบุคคล

ต่างๆ เริ่มจากรายการผู้หญิงถึงผู้หญิง ช่วยสนับสนุนค่าอาหารผ่านโครงการครัวน้ำใจไทย สถานี

โทรทศัน์ไทยทวีีสีชอ่ง3บรจิาคทนุทรพัย์ชว่ยเหลอืในเรือ่งอาหารชว่งระยะ2เดอืนแรกและในระยะ

หลังอีกเป็นเงินกว่า2ล้านบาทอีกทั้งช่วยประชาสัมพันธ์ผ่านทางรายการทำให้ผู้มีจิตเมตตาและ

อาสาสมัครหลายหลายท่านเข้ามาเลี้ยงอาหารบริจาคสิ่งของที่จำเป็นบริจาคทุนทรัพย์รวมทั้งจัด

กิจกรรมเสริมกำลังใจคลายเครียดให้กับสมาชิกตลอดระยะเวลาที่พักอยู่ในวิทยาลัยแม่ชียาวนาน

ถึง4เดือน

 เมื่อน้ำลดในช่วงต้นเดือนธันวาคม2554การปรับปรุงฟื้นฟูและพลิกฟื้นสมาคมส่งเสริม

สถานภาพสตรีฯนั้นเป็นปัญหาใหญ่ที่ตามมาเนื่องจากน้ำท่วมขังมีระดับความสูง1.20เมตร 

เป็นเวลาประมาณเดือนครึ่ง  อาคารทุกอาคารเสียหาย  โดยเฉพาะในส่วนบ้านพักฉุกเฉินซึ่งเป็น

พื้นที่ต่ำสุดจึงได้รับความเสียหายมาก ไม่ว่าจะเป็นบ้านเด็ก ศูนย์เลี้ยงเด็กอ่อน อาคารโสมสวลีชั้น

ล่างลานเอนกประสงค์ลานกิจกรรมและห้องพักผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์อาคารคุณหญิง

สินชั้นล่างที่เป็นห้องทำงานของนักสังคมสงเคราะห์ห้องแรกรับห้องให้คำปรึกษาศูนย์กนิษฐ์นารี

(ห้องสืบพยานและห้องแพทย์) ห้องเคหะกิจ อาคารนารินทร์กรุณา (ตึกอำนวยการ) และอาคารวี

เทรนอินเตอร์เนชั่นแนลเฮ้าส์ทุกสถานที่มีน้ำท่วมขังนานเมื่อน้ำลดจึงเกิดเชื้อราตะไคร่น้ำเกาะหนา

บนฝาผนังสูงเฉลี่ยประมาณ1-2เมตรวัสดุอุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์ที่เป็นโลหะขึ้นสนิมโต๊ะทำงาน 
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ตู้เก็บเอกสาร ชั้นวางหนังสือพังเสียหาย ส่วนสโมสรอาคารราชสุดา (โรงยิม) พื้นที่เป็นปาร์เก้

พังเสียหายทั้งหมด ต้นไม้โดยรอบ ไม่ว่าจะเป็นไม้ดอก ไม้ประดับ หรือไม้ยืนต้นตายไปกว่า 90

เปอร์เซนต์

 การฟื้นฟู เริ่มต้นด้วยการทำความสะอาดอาคารและสถานที่โดยรอบ โดย บริษัท 

ไอเอ็นจี ประกันชีวิต จำกัด ได้บริจาคของใช้ที่จำเป็นและชุดทำความสะอาด จำนวน 90 ชุด 

ตามด้วยทีมผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้าลิสซิ่งประเทศไทยจำกัดจำนวน400คนมา

ช่วยทำความสะอาดรอบๆสมาคมฯโดยมีสำนักงานเขตดอนเมืองมาอำนวยความสะดวกเรื่องรถน้ำ

และรถขยะชุดที่สองเป็นทีมทหารกองทัพบกจากกองร้อยสนับสนุนการช่วยรบร.11พัน1รอ. 

จำนวน26นายมาช่วยทำความสะอาดเคลื่อนย้ายเครื่องเรือนอุปกรณ์ผนังโต๊ะตู้เป็นเวลา

4 วัน ในส่วนบ้านพักฉุกเฉินต้องจ้างบริษัทฯ รับทำความสะอาดมาทำความสะอาดฆ่าเชื้อเพื่อ 

สุขอนามัยของสมาชิกบ้านพักฉุกเฉินเพราะเป็นที่พักของเด็กอ่อนเด็กเล็กคนท้องและผู้ป่วยก่อน

ที่จะย้ายสมาชิกผู้หญิงและเด็กจากมหาปชาบดีเถรีวิทยาลัย(วิทยาลัยแม่ชี)อำเภอปักธงชัยจังหวัด

นครราชสีมากลับมาบ้านพักฉุกเฉิน

 ในการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร ส่วนความเสียหายเหล่านี้ สมาคมฯ ได้รับเงินและการ

สนับสนุนจากองค์กรหน่วยงานและกลุ่มบุคคลต่างๆอาทิ

 มูลนิธินิปปอน(NipponFoundation)ได้ให้การสนับสนุนกว่า6ล้านบาทในการซ่อมแซม

ปรับปรุงโครงสร้างอาคารต่างๆระบบไฟฟ้าระบบโทรศัพท์ระบบแอร์ห้องน้ำตามอาคารต่างๆ

และพื้นโรงยิมทั้งหมดในขณะเดียวกันโรงครัวหลังใหม่ซึ่งครอบครัวคุณโชติ-อำพันอัสสกุลได้

บริจาคเงิน1ล้านบาทให้ก่อสร้างนั้นก็นับเป็นโชคดีที่ยังไม่ได้เริ่มก่อสร้างจึงได้จังหวะดำเนิน

การไปพร้อมกับการซ่อมแซมต่างๆในคราวเดียวกัน

 ในส่วนวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ที่เสียหายไปกับน้ำ สโมสรโรตารี่ ปทุมวัน ได้นำมา

มอบให้รวมมูลค่ากว่า1ล้านบาทและบริษัทเคพีเอ็มจีภูมิไชยสอบบัญชีจำกัดได้บริจาคผ้าห่ม

และที่นอนพร้อมมอบเงินสนับสนุนจำนวน200,000บาทบริษัทเชฟรอนประเทศไทยสำรวจและ

ผลิตจำกัดสนับสนุนจัดทำสนามเด็กเล่นพร้อมเครื่องเล่นสนับสนุนสีทาภายนอกพนักงานจิตอาสา

มาชว่ยทาสีภายนอกให้บา้นเดก็รวมทัง้สนบัสนนุเงนิในการปรบัปรงุหลงัคาและฝา้ให้อาคารศนูย์เลีย้ง

เด็กอ่อนบางส่วน
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 ธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัด(มหาชน)สนับสนุนสีทาภายนอก/ภายในพนักงานจิตอาสา

มาช่วยทาสีภายนอกและภายในบ้านเด็กพร้อมมอบเงินสนับสนุนจำนวน100,000บาท

 ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) สนับสนุนในการตกแต่งจัดทำห้องเสริมสร้างพัฒนาการ

เด็กพร้อมเครื่องเล่นที่อยู่ในอาคารศูนย์เลี้ยงเด็กอ่อน

 กลุ่มดินสอสีรุ้งจัดหาสีและช่วยทาสีภายในและวาดภาพในห้องเลี้ยงเด็กอ่อน

 นอกจากนี้ยงัมีกลุม่นกัศกึษาจติอาสาจากมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์และคณะพยาบาลศาสตร์

มหาวิทยาลัยรังสิตจัดหาสีและมาช่วยทาสีเตียงนอนวาดภาพภายในห้องนอนห้องทำกิจกรรมและ

ห้องรับประทานอาหารในบ้านเด็ก

 ส่วนของพื้นที่นอกอาคาร ต้นไม้ และสนามที่เสียหายนั้น ได้ความอนุเคราะห์จาก 

คุณณัฎฐ์ชานันท์ อิงคภัทรางกูร และเพื่อนๆ ช่วยกันบริจาคปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ มาพลิกฟื้นดินและ

ตน้ไม้อกีทัง้ชว่ยประสานงานจนได้รบัความเมตตาจากคณุวนัทนยี์หวัหนา้ศนูย์เพาะชำกลา้ไม้อำเภอ

บา้นนาจงัหวดันครนายกอนเุคราะห์ตน้ไม้มาจำนวนหนึง่นอกจากนี้ยงัได้รบัความเอือ้เฟือ้จากบรษิทั

เชฟรอน ประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด พาพนักงานจิตอาสามาพลิกฟื้นและตกแต่งสวนหย่อม

ในอาคารนารินทร์กรุณาในด้านแปลงผักสวนครัวซึ่งเจ้าหน้าที่บริษัทสินทรัพย์ประกันภัยจำกัด 

ได้มารว่มแรงรว่มใจทำไว้ให้สมาชกิบา้นพกัฉกุเฉนิไว้ทำอาหารได้ถกูนำ้ทำลายไปทางเจา้หนา้ที่บรษิทั

สินทรัพย์ประกันภัยจำกัดก็เมตตามาช่วยฟื้นฟูและปลูกแปลงผักสวนครัวให้ใหม่

 อีกทั้งยังมีผู้บริจาครายย่อยอีกหลายราย มีทั้งกลุ่ม ชมรม และบุคคลที่มีจิตกุศลที่สละทุน

ทรัพย์ส่วนตัวได้ร่วมช่วยเหลือในระหว่างพักอยู่ที่วิทยาลัยแม่ชีและการดำเนินการฟื้นฟูหลังจากน้ำ

ลดแล้ว

 จากธันวาคม2554เรื่อยมาจนค่อนปี2555การซ่อมแซมพลิกฟื้นให้กลับมาเหมือนเดิม

จึงสิ้นสุดลงโดยสมบูรณ์

 ทั้งหมดทั้งสิ้นของความกรุณาที่สมาคมฯได้รับจากทุกภาคส่วนนับเป็นพลังใจที่ยิ่งใหญ่ที่

คณะกรรมการสมาคมฯเจ้าหน้าที่และสมาชิกบ้านพักฉุกเฉินรู้สึกขอบคุณยิ่งและขอขอบคุณผ่าน

หนังสือเล่มนี้ถึงผู้มีจิตเมตตาทุกท่านที่ประคับประคองช่วยให้ทุกทุกชีวิตที่พักพิงและอยู่ใต้ร่มเงาของ

สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯสามารถผ่านพ้นวิกฤตมาได้
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ก่อนการฟื้นฟู
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ก่อนการฟื้นฟู
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หลังการฟื้นฟู
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หลังการฟื้นฟู
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หลังการฟื้นฟู
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บ้านพักฉุกเฉิน 
 

  การให้บรกิารของบา้นพกัฉกุเฉนิฝา่ยสงัคมสงเคราะห์เนน้การ 
ให้ความชว่ยเหลอืผู้หญงิและเดก็ที่เดอืดรอ้นจากปญัหาตา่งๆที่เกดิขึน้
ในสงัคมโดยให้ความชว่ยเหลอืดา้นทีพ่กัอาศยัอาหารสขุภาพอนามยั
รวมทัง้การให้คำปรกึษาแนะนำการให้ทกัษะชวีติและให้กำลงัใจโดย
ใช้หลกัสงัคมสงเคราะห์และกระบวนการจดัการกลุม่บำบดัทางจติเพือ่
นำไปสู่ความเชื่อมั่นในตนเอง สามารถออกไปใช้ชีวิตในสังคมได้ด้วย
ปกติสุขและช่วยเหลือตนเองได้การให้บริการและความช่วยเหลือนอก
เหนอืจากการให้เขา้พกัที่บา้นพกัฉกุเฉนิแลว้โครงการคลนิกิผู้หญงิได้
เปดิบรกิารทางโทรศพัท์ให้คำปรกึษาแนะนำปญัหาดา้นสขุภาพอนามยั
เจริญพันธุ์เช่นท้องเมื่อไม่พร้อมโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ปัญหา
โรคเอดส์และการหมดวัยเจริญพันธุ์ฯลฯ
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บ้านพักฉุกเฉิน
บ้านพักฉุกเฉิน
 ให้ความช่วยเหลือผู้หญิงและเด็กที่ประสบปัญหาต่างๆ โดยเฉลี่ย มีผู้รับความช่วยเหลือพัก
อาศัยอยู่ราววันละ140คนสำหรับตัวบ้านพักฉุกเฉินที่รองรับผู้ประสบปัญหานั้นมี2หลังและ
มีพื้นที่บางส่วนในบริเวณที่แยกออกเป็นพิเศษสำหรับการดูแลเฉพาะกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเด็ก
     
บ้านเด็ก
 บ้านเด็กเป็นสถานที่ดูแลเด็กและรับเลี้ยงเด็กในช่วงอายุวัย2-6ขวบซึ่งเป็นบุตรของผู้เดือด
รอ้นทีม่าขอรบัความชว่ยเหลอืในระหวา่งที่มารดารบัการฟืน้ฟูรา่งกาย/จติใจหรอืพกัรอคลอดถงึหลงั 
คลอดรวมทัง้บตุรของผู้ฝากเลีย้งซึง่ครอบครวัอาจไม่พรอ้มตลอดจนเดก็ที่ถกูลว่งละเมดิและถกูแยก
ออกมาจากครอบครัว
 ทั้งนี้มีครูและพี่เลี้ยงเด็กเป็นผู้ดูแลเสริมสร้างพัฒนาการร่างกายอารมณ์และสติปัญญา
โดยมุ่งเตรียมความพร้อมให้เด็กๆ สามารถช่วยเหลือตนเองและอยู่ร่วมผู้อื่นในสังคมได้ อีกทั้งลดผล 
กระทบความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับเด็กพร้อมทั้งสร้างสายสัมพันธ์ที่ดี
 
ศูนย์เลี้ยงเด็กอ่อน
 ศูนย์เลี้ยงเด็กอ่อนเป็นสถานที่ดูแลเด็กทารกซึ่งเป็นบุตรผู้เดือดร้อนที่ประสบปัญหาท้องเมื่อ
ไม่พร้อมที่ต้องการยกบุตรเพื่อหาพ่อแม่อุปถัมภ์หรือมารดาของเด็กฝากเลี้ยงชั่วคราวเพื่อไปหา
งานทำหรือศึกษาต่อทั้งนี้มีพี่เลี้ยงดูแลเด็กทารกทำหน้าที่ดูแลพัฒนาการร่างกายและจิตใจตลอด
24ชั่วโมง
 
ศูนย์กนิษฐ์นารี
 ศูนย์กนิษฐ์นารีเป็นงานส่วนหนึ่งของบ้านพักฉุกเฉิน เป็นสถานที่ให้ความช่วยเหลือผู้หญิง
และเด็กที่ถูกข่มขืนซึ่งให้บริการโดยทีมงานสหวิชาชีพอย่างครบวงจรรวมทั้งการให้ความช่วยเหลือ
ประสานงานเพื่อดำเนินคดีทางกฎหมายให้ในกรณีที่ผู้ประสบปัญหาต้องการดำเนินคดีผู้กระทำผิด
นอกจากนั้นยังให้บริการทางโทรศัพท์แก่ผู้ประสบปัญหาทุกๆประเภทด้วย
   

บ้านพักฉุกเฉินเปิดให้บริการทุกวันโดยมีนักสังคมสงเคราะห์และ/หรือนักจิตวิทยา
ให้การปรึกษาตลอด24ชั่วโมง

บ้านพักฉุกเฉินสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ
โทร.0-2929-2222,0-2929-3926,0-2929-2422-23โทรสาร0-2566-270
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กระบวนการช่วยเหลือผู้หญิงและเด็กในบ้านพักฉุกเฉิน

1.บริการด้านสังคมสงเคราะห์/
จิตวิทยา

จัดหาที่พักอาศัยชั่วคราว อาหาร ยา•
สิ่งจำเป็นต่างๆ
นักสังคมสงเคราะห์/นักจิตวิทยาให้•
คำปรกึษาให้กำลงัใจและทางเลอืกโดย
ยึดผู้หญิงและเด็กเป็นศูนย์กลาง โดย
ใช้แนวทาง การเสริมสร้างศักยภาพ 
(Empowerment)
จัดกลุ่มบำบัดฟื้นฟูจิตใจ•
เป็นสื่อกลางขอความช่วยเหลือหน่วย•
งานรัฐและเอกชน
เยี่ยมบ้าน สร้างความเข้าใจและฟื้นฟู•
ครอบครัว

5.ติดตามผล  
เมื่อพ้นจากบ้านพักฉุกเฉินไปแล้ว

2.บริการด้านการแพทย์
แพทย์สูตินารีเวชและจิตแพทย์(อาสาสมัคร) •
ให้การตรวจและให้คำแนะนำปรึกษาด้าน
การวางแผนครอบครัว/โรคต่างๆทาง
เพศสัมพันธ์และด้านเพศศึกษาและดูแล
ด้านสุขภาพจิตตามลำดับ
ส่งต่อเข้ารับการตรวจรักษาวินิจฉัยทาง•
กาย-จิต/รักษาฝากครรภ์ที่โรงพยาบาล
ของรัฐ เช่น วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์
กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล /
สถาบันบำราศนราดูร / โรงพยาบาล
ศรีธัญญา/ศูนย์บริการสาธารณสุข15
และ60ฯลฯ
ติดตามผลและเยี่ยมเยียนผู้ที่เข้ารับการ •
รักษาที่โรงพยาบาลอย่างต่อเนื่อง

3.บริการเสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพ

ให้ความรู้ดา้นตา่งๆที่จำเปน็เชน่การ•
วางแผนครอบครัว เอชไอวี / เอดส์
การดูแลเด็กฯลฯ
เสริมสร้างทักษะชีวิต•
ฝึกอาชีพตามความสนใจ•
ให้บริการการศึกษาตามระบบการ•
ศึกษาของประเทศทั้งในระบบและการ
ศึกษานอกโรงเรียนในระดับประถม
และมัธยม

4.บริการด้านกฎหมาย   
ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายเบื้องต้นและ•
กระบวนการยุติธรรม
ศนูยก์ลางรบัเรือ่งและตดิตอ่สถานีตำรวจ•
ที่เกี่ยวข้อง/ติดตามผลคดี
เป็นสื่อกลางติดต่อหน่วยงานเอกชนและ•
รัฐที่ให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย (เช่น
มูลนิธิเพื่อนหญิง / สมาคมบัณฑิตสตรี
ทางกฎหมายฯ)
ร่วมสอบพยานเด็กตาม ป.วิ อาญา •
พ.ศ.2543
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งานบ้านพักฉุกเฉิน
 

1. จำนวนและประเภทปัญหาของผู้หญิงและเด็ก

  1.1จำนวนที่รับความช่วยเหลือ
 ในปี2555มีผู้หญิงและเด็กที่มาขอรับการช่วยเหลือจากบ้านพักฉุกเฉินรวมทั้งสิ้น

1,646รายแบ่งเป็น 

 -ผู้หญิงและเด็กเข้าพักบ้านพักฉุกเฉิน 323 ราย 

 -ผู้หญิงขอรับการปรึกษาด้วยตนเองแต่ไม่เข้าพัก 77 ราย 

 -ผู้หญิงขอรับการปรึกษาทางโทรศัพท์ 1,224 ราย 

 -ผู้หญิงขอรับคำปรึกษาทางอินเตอร์เน็ต 22 ราย
รายละเอียดเกี่ยวกับอายุระดับการศึกษาภูมิลำเนาและการนำส่งมีปรากฏในภาคผนวกก

 1.2ภาพรวมประเภทปัญหาที่ผู้หญิงและเด็กประสบ

                              ประเภทของปัญหา  จำนวน/ราย
1.ปัญหาครอบครัว    149

2.ปัญหาท้องเมื่อไม่พร้อม -จากสามี/แฟน89ราย

   -จากถูกข่มขืน7ราย   98

   -จากสามีติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์2ราย

3.ความรุนแรง -ถูกสามีทุบตีทำร้ายร่างกายจำนวน69ราย

   -บิดา/แม่สามีทำร้ายจำนวน2ราย 71

4.ปัญหาผู้ติดเชื้อHIV/AIDS   15

5.ไม่มีที่พัก    -

6.ปัญหาสุขภาพกาย12ราย,สุขภาพจิต15ราย   27

7.ปัญหาเศรษฐกิจ    14

8.ถูกข่มขืน-รุมโทรม/อนาจาร(ไม่ตั้งครรภ์)   18

9.อื่นๆเช่นถูกลักทรัพย์1ราย/ผู้สูงอายุ7ราย   8

 รวมทั้งสิ้น   400

*ไม่นับปัญหาจากกรณีขอคำปรึกษาทางโทรศัพท์
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 1.3ประเภทปัญหา
 

 1.3.1กรณีท้องเมื่อไม่พร้อม
 ผู้หญิงท้องเมื่อไม่พร้อมมาขอรับความช่วยเหลือรวมทั้งสิ้น98รายซึ่งผู้หญิงท้องเมื่อไม่

พร้อมมาขอคำปรึกษาและกลับสู่ครอบครัว จำนวน 23  ราย  พักระหว่างรอคลอด/หลังคลอด

จำนวน75รายโดยจำแนกอายุดังนี้

เด็กและเยาวชนหญิงอายุ13-18ปี จำนวน 18 ราย (ร้อยละ18)•

ผู้หญิงอายุ19-25ปี  จำนวน 41 ราย (ร้อยละ42)•

ผู้หญิงอายุ26-35ปี  จำนวน 32 ราย (ร้อยละ33)•

ผู้หญิงอายุ36-40ปี  จำนวน 6 ราย (ร้อยละ6)•

ผู้หญิงอายุ41–42ปี  จำนวน 1 ราย (ร้อยละ1)•

 1.3.2กรณีติดเชื้อHIV/AIDS
 ผู้ติดเชื้อHIV/AIDSมาขอรับความช่วยเหลือรวม15รายโดยจำแนกได้ดังนี้

ผู้หญิงอายุ22-30ปี  จำนวน 3 ราย (ร้อยละ20)•

ผู้หญิง/ผู้ชายอายุ31-40ปี  จำนวน 9 ราย (ร้อยละ60)•

ผู้หญิงอายุ41–60ปี  จำนวน 3 ราย (ร้อยละ20)•

 1.3.3กรณีถูกทำร้าย
 ผู้หญิงและเด็กที่ประสบปัญหาความรุนแรงในครอบครัวที่มาขอรับบริการความช่วยเหลือ

โดยพักอาศัยรวมทั้งสิ้น71รายโดยผู้ชาย(สามี)เป็นผู้กระทำจำนวน69รายโดยปัจจัย

สำคัญที่นำไปสู่ความรุนแรงนั้นมาจากสามีดื่มสุรา/ติดยาเสพติด และหึงหวง ในจำนวนดังกล่าว 

มี37รายไม่ต้องการร้องทุกข์ดำเนินคดีใดๆทั้งสิ้น

 1.3.4กรณีเด็กที่ได้รับผลกระทบทั้งโดยทางตรงและโดยอ้อม

 เด็กก่อนวัยเรียน  

 บ้านเด็กเป็นสถานที่ดูแลเด็กและรับเลี้ยงเด็กในช่วงอายุวัย1.5ขวบ-6ปีซึ่งเป็นบุตร

ของผู้เดือดร้อนที่มาขอรับความช่วยเหลือในระหว่างที่มารดารับการฟื้นฟูร่างกาย/จิตใจ หรือพัก

รอคลอดถึงหลังคลอด หรือพักเพื่อหลบภัย/อีกทั้งการปกป้องคุ้มครองความปลอดภัย ซึ่งเด็กเหล่า

นั้นส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงในครอบครัวทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งมีทั้งเด็กที่
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ถูกล่วงละเมิดทางเพศ เด็กที่มารดาติดเชื้อเอชไอวี และบิดามารดาต้องโทษจำคุกข้อหายาเสพติด 

ตลอดปี2555มีเด็กอยู่ในความดูแลทั้งสิ้น51ราย(เด็กผู้หญิง29รายเด็กผู้ชาย22ราย)

 เด็กอ่อน

 ศนูย์เลีย้งเดก็ออ่นเปน็สถานที่ดแูลเดก็ทารกซึง่เปน็บตุรของผู้หญงิและเดก็ที่ประสบปญัหาทอ้ง

ไม่พร้อมทั้งที่ต้องการหาพ่อแม่อุปถัมภ์ยกให้เป็นบุตรบุญธรรม และเด็กฝากเลี้ยงชั่วคราว เนื่องจาก

มารดาไปหางานทำหรือศึกษาต่อ

 ตลอดปี2555มีเด็กแรกเกิดฝากเลี้ยงประจำและฝากเฉพาะกลางวันรวม50รายซึ่งมี

ระยะเวลาในการฝากเลี้ยงไม่เกิน1ปีทั้งนี้เป็นเด็กที่แม่ต้องการยกบุตรหาพ่อแม่อุปถัมภ์โดยบ้าน

พักฉุกเฉินส่งต่อมูลนิธิมิตรมวลเด็กสหทัยมูลนิธิรวม17รายเป็นเด็กที่แม่ฝากเลี้ยงชั่วคราวและรับ

กลับคืนสู่ครอบครัวที่อยู่ในศูนย์เลี้ยงเด็กอ่อน7รายและเด็กที่แม่ฝากเลี้ยงฝากเฉพาะเนื่องจาก

มารดาวัยรุ่นต้องไปเรียนหนังสือ/ไปทำงาน/ไปโรงพยาบาลจำนวน26ราย

 1.3.5กรณีถูกข่มขืน
 ศนูย์กนษิฐ์นารีเปน็สถานที่ชว่ยเหลอืผู้หญงิที่ถกูขม่ขนือยา่งครบวงจรปี2555มีผู้หญงิและ

เด็กที่ถูกข่มขืนกระทำชำเราถูกอนาจารมาขอความช่วยเหลือทั้งสิ้น17ราย(ถูกข่มขืน10ราย

ถูกข่มขืนเป็นเหตุให้ท้อง7ราย)

เด็กอายุ7-18ปี จำนวน 15 ราย (ร้อยละ88)•

ผู้หญิงอายุ19-25ปี จำนวน 1 ราย (ร้อยละ6)•

ผู้หญิงอายุ26-30ปี จำนวน 1 ราย (ร้อยละ6)•

 ในจำนวนดังกล่าวร้อยละ59ผู้ถูกกระทำมีสถานภาพเป็นนักเรียน/นักศึกษาร้อยละ53

เป็นบิดาเลี้ยง/เพื่อนร้อยละ29.36ผู้กระทำเป็นญาติพี่เขยลุงคนรักคนรู้จักและร้อยละ

17.64ผู้กระทำเป็นผู้ชายแปลกหน้า

 1.4ประเภทปัญหาของผู้ท่ีมาขอรับการปรึกษาทางโทรศัพท์ มีรายละเอียดดังน้ี
 ผู้ประสบปัญหาที่ขอรับการปรึกษาทางโทรศัพท์จำนวน1,224รายในจำนวนดังกล่าว

เป็นหญิง  1,040 ราย คิดเป็นร้อยละ 85 ที่ประสบปัญหาความรุนแรงทุกรูปแบบ เป็นกลุ่มที่

มีอายุระหว่าง21-30ปีมากที่สุด89รายคิดเป็นร้อยละ22ของผู้รับบริการทั้งหมดส่วนใหญ่

ประสบปัญหาท้องเมื่อไม่พร้อมจำนวน791รายคิดเป็นร้อยละ65ปัญหาครอบครัวจำนวน

85รายคิดเป็นร้อยละ7ปัญหาติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์80รายคิดเป็นร้อยละ8และปัญหา

ข่มขืน/อนาจารจำนวน18รายคิดเป็นร้อยละ1ส่วนใหญ่มีภูมิลำเนาในกรุงเทพฯจำนวน743

รายคิดเป็นร้อยละ61
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 ผู้ขอรับการปรึกษาทางโทรศัพท์ส่วนใหญ่รู้จักบ้านพักฉุกเฉินจากอินเตอร์เนต655ราย

คิดเป็นร้อยละ54เพื่อน/พลเมืองดีแนะนำ135รายคิดเป็นร้อยละ11ไทยทีวีสีช่อง3/วิทยุ

118รายคิดเป็นร้อยละ10นิตยสารชีวิตรัก/คู่สร้างคู่สม65รายคิดเป็นร้อยละ5องค์กร

ภาครัฐ 58 ราย คิดเป็นร้อยละ 4 Bug 1133/สมุดหน้าเหลือง 40 ราย คิดเป็นร้อยละ 3 

องค์กรเอกชน22รายคิดเป็นร้อยละ2ส่วนมากโทรศัพท์มาปรึกษาเวลาเช้า-กลางวันคิดเป็น

ร้อยละ70และเวลากลางคืนคิดเป็นร้อยละ30ตามลำดับ(ภาคผนวกก)

2. กระบวนการให้ความช่วยเหลือและดูแล

 2.1การดูแลฟื้นฟูและเยียวยาผู้หญิงและเด็ก:
 ผู้หญงิและเดก็ที่ประสบปญัหาจะได้รบัการดแูลโดยนกัสงัคมสงเคราะห์และนกัจติวทิยาในทกุ

ด้านในรายที่มีความจำเป็นที่ต้องการการดูแลช่วยเหลือเป็นพิเศษก็จัดหาบริการพิเศษให้โดยมี

นักจิตวิทยาคลีนิกประจำบ้านพักฉุกเฉินตรวจสอบวัดระดับสติปัญญา/ทดสอบบุคลิกภาพทดสอบ

ความสัมฤทธิ์ผลทางการเรียนเป็นกรณีๆไปตามความจำเป็น

 การดูแลอาจแยกตามลักษณะได้ดังนี้

 2.1.1การดูแลสุขภาพจิตและการให้คำปรึกษาโดยทั่วไป
 ศ.เกียรติคุณพญ.เพ็ญศรี พิชัยสนิธ นายกสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ ให้การปรึกษา

แนะนำการดำเนินชีวิตแก่ผู้หญิง เด็ก และผู้ปกครอง รวมทั้งเป็นประธานในการทำ case 

conferenceรว่มกบันกัสงัคมสงเคราะห์นกัจติวทิยาและเจา้หนา้ที่ฝา่ยสงัคมสงเคราะห์เปน็จำนวน

3ครั้งเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาผู้หญิงและเด็กในบ้านพักฉุกเฉินที่ประสบปัญหาความรุนแรง

ถูกข่มขืนท้องเมื่อไม่พร้อมผู้หญิงติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์และเด็กที่ถูกทอดทิ้งจำนวน10ราย

 นพ.ชัยพร พิศิษฎ์พงศ์อารีย์  หัวหน้าภาคจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น นพ.พิสาส์น เตชะเกษม

และพญ.วรุณากลกิจโกวินท์จิตแพทย์เด็กวิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล 

(คลินคิกู้ใจ)ได้ใหก้ารบำบดัฟืน้ฟูจติใจให้กบัเดก็/เยาวชน/ผู้หญงิประสบปญัหาความรนุแรงในครอบครวั

ถูกข่มขืนและพฤติกรรมก้าวร้าว/อารมณ์แปรปรวนจำนวน7รายรวม20ครั้งอีกทั้งได้ร่วม

ประชุมทีมสหวิชาชีพหาแนวทางช่วยเหลือเด็กและครอบครัวจำนวน3รายรวม1ครั้ง

 การบำบัดที่โรงพยาบาล•

 สมาคมฯได้สง่เดก็/ผู้หญงิที่ถกูขม่ขนืและความรนุแรงในครอบครวัเขา้รบัคำปรกึษาและการ

บำบัดฟื้นฟูจิตใจภายใต้การดูแลของจิตแพทย์โรงพยาบาลศิริราชจำนวน1รายและโรงพยาบาล

ตำรวจจำนวน2ราย
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 2.1.2การประชุมทีมสหวิชาชีพร่วมกับองค์กรผู้หญิงและเด็ก
 จัดประชุมกลุ่มเพื่อปรึกษาปัญหารายกรณี(Caseconference)ระหว่างนักสังคมสงเคราะห์

นักจิตวิทยา บ้านพักฉุกเฉิน ร่วมกับทีมสหวิชาชีพ โดยมี อัยการสาโรช  นักเบศร์ เลขานุการ 

ผู้ตรวจการอัยการ พ.ต.ท.หญิงปวีณา เอกฉัตร สถานีตำรวจนครบาลราษฎร์บูรณะ คุณณัฐวุฒิ 

บัวประทุม นักกฎหมาย มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก คุณสำรวม ไวยอาสา ศูนย์ปฏิบัติการเพื่อ

ป้องกันความรุนแรงในครอบครัวสำนักงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าหญิงและเด็กพญ.วรุณา 

กลกิจโกวินท์จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นคลินิกกู้ใจวชิรพยาบาลคุณสุเพ็ญศรีพึ่งโคกสูงและทีมทนาย

มูลนิธิหญิงชายก้าวไกลอาจารย์โรงเรียนบำรุงรวิวรรณและแพทย์นักจิตวิทยาโรงพยาบาลภูมิพล

/โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์เพื่อร่วมกันหาแนวทางช่วยเหลือฟื้นฟูเยี่ยวยา/ปรับพฤติกรรมเด็ก

/เยาวชนและผู้หญิงที่ประสบปัญหาความรุนแรงทางเพศและความรุนแรงในครอบครัว มีผู้เข้าร่วม

จำนวน7รายเป็นจำนวน7ครั้ง

 2.1.3โครงการศิลปะบำบัด
 โครงการนี้เปน็โครงการที่บา้นพกัฉกุเฉนินำศลิปะมาชว่ยบำบดัฟืน้ฟูเยยีวยาจติใจให้กบัผู้หญงิ

และเด็กที่ประสบปัญหาความรุนแรงโดยมีคุณฟ้าใสวิเศษกุลนักจิตวิทยาศิลปะบำบัดเป็นผู้ดำเนิน 

โครงการฯจัดกิจกรรมให้ทุกวันจันทร์เวลา13.00-18.00น.ตั้งแต่เดือนมิถุนายน2555

 นอกจากนี้ยังจัดกิจกรรมการเล่นบำบัดโดยมีคุณฉันทิดาสนิทนราธรนักเล่นบำบัดมา

ช่วยเสริมเพื่อบำบัดพฤติกรรม และอารมณ์ให้กับเด็กที่ประสบปัญหาความรุนแรงที่มีอายุระหว่าง 

2-12ปีในทุกวันพุธเวลา9.00-17.00น.ในช่วงเดือนมิถุนายน-กันยายน2555ด้วยราย

ละเอียดสำหรับการดำเนินงานในปี2555ปรากฎในภาคผนวกค

 2.2การให้บริการด้านการเสริมสร้างการเรียนรู้และประสบการณ์ชีวิต

 2.2.1สำหรับเด็กเล็กก่อนวัยเรียน
 การจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมด้านร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมและสติปัญญารวมทั้ง

การฝึกสมาธิ การฝึกว่ายน้ำ การเล่านิทาน ศิลปะและดนตรีบำบัด ทุกวันจันทร์-วันอาทิตย์ โดย 

ครูพี่เลี้ยงบ้านเด็ก

 - เสริมสร้างการรักการอ่านหนังสือนิทาน ทุกวันพุธ ที่ห้องสมุดประชาชน สวนรมณีย์ 

ทุ่งสีกันและบ้านหนังสือกรุงเทพมหานครดอนเมือง

 - จัดกิจกรรมเพื่อเสริมกำลังใจ โดยนักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1-4 ชมรมอาสาสมัคร 

ช่วยสังคมมหาวิทยาลัยมหิดลเมื่อวันที่5กุมภาพันธ์2555
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 - เสริมทักษะชีวิตการดูแลปกป้องตนเอง หลักสูตรโลกหมุนได้ด้วยมือฉัน สำหรับเด็กเล็ก 

ทุกสัปดาห์วันละ30นาที

 -จัดกิจกรรมจิตอาสาโดยมีนักเรียนจำนวน12คนจากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

มาร่วมทำความสะอาดบ้านเด็กและบริเวณรอบๆ กับน้องๆ ในบ้านเด็ก เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์

2555

 -จัดทัศนศึกษาพาเด็กเล็กไปจัดกิจกรรมนอกสถานที่จำนวน7ครั้งดังนี้

 คร้ังท่ี1จำนวนเด็ก22คนไปหาดเจ้าสำราญจังหวัดเพชรบุรีเม่ือวันท่ี20เมษายน2555

 ครัง้ที่2มารดาและเดก็จำนวน20คนไปสวนสตัว์ซาฟารีเวริล์เมือ่วนัที่24กรกฎาคม 

2555

 ครั้งที่ 3 จำนวนเด็ก 23 คน ไปร่วมงานวันแม่ ณ พิฑิธภัณฑ์สัตว์น้ำ โอเชี่ยนเวิร์ล 

ห้างสรรพสินค้าพารากอนกรุงเทพฯเมื่อวันที่7สิงหาคม2555

 ครั้งที่4จำนวนเด็ก18คนไปชมภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชั่นณโรงภาพยนตร์เซ็น

ทรัลเวิร์ลเมื่อวันที่31ตุลาคม2555

 ครั้งที่5จำนวนเด็ก24คนมารดา12คนเข้าร่วมกิจกรรมสัญจรณอุทยานน้ำตกวัง

ตะไคร้จังหวัดนครนายกโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์วิริยาภรณ์อุดมระติอาจารย์จากมหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์เป็นผู้จัดกิจกรรมให้เมื่อวันที่7-8ธันวาคม2555

 ครั้งที่6จำนวนเด็ก27คนไปร่วมงานวันคริสต์มาสณบ้านMrs.DebbieKristie

ถนนรามอินทรากรุงเทพฯเมื่อวันที่22ธันวาคม2555

 ครั้งที่7จำนวนเด็ก17คนไปรับประทานอาหารเย็นบนเรือ“ลอยนาวา”และร่วมฉลอง

งานวันขึ้นปีใหม่ณโรงแรมเซนต์ธาราแกรนด์เมื่อวันที่29ธันวาคม2555
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 สำหรับผู้ปกครองกลุ่มเด็กเล็ก

 การให้คำปรกึษา–โดยนกัจติวิทยาคลินคิและนกัจติวทิยาพฒันาการใหก้ารปรกึษาผู้ปกครอง

ซึ่งประสบปัญหาความรุนแรงในครอบครัวในประเด็นเด็กสมาธิสั้นเด็กดื้อก้าวร้าวเด็กเรียกร้อง

ความสนใจเด็กกลัวการถูกทอดทิ้งเด็กเริ่มมีพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรงการจัดการความเครียด

เป็นต้น

 การจัดอบรมให้องค์ความรู้

 -จัดอบรม“เสริมสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจ”ให้กับผู้ปกครองเด็กที่ได้รับความรุนแรงใน

ครอบครวัจำนวน7ครัง้โดยนกัจติวทิยาบา้นพกัฉกุเฉนิและอาจารย์รกัชณุหกาญจน์จากมหาวทิยาลยั

เกษตรศาสตร์ทกุวนัอาทติย์เวลา13.00-15.00น.ณหอ้งประชมุสมาคมสง่เสรมิสถานภาพสตรฯี 
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 2.2.2สำหรับสมาชิกเยาวชนรวมทั้งเยาวชนที่ตั้งครรภ์/แม่วัยรุ่น
 การดำเนินงานที่เกี่ยวกับเยาวชนในบ้านพักฉุกเฉินประมวลได้ดังนี้

 สำหรับเยาวชน

 (1)โครงการเสริมสร้างพลังด้วยดนตรีและศิลปะ

 กิจกรรมดนตรี

 โครงการเสรมิสรา้งพลงัดว้ยคนตรีเปน็โครงการใหม่ที่เริม่ทำมาตัง้แต่เดอืนกนัยายน2554

เปน็หนึง่ในกระบวนการเสรมิสรา้งพลงัและพฒันาการในดา้นอารมณ์รา่งกายและจติใจให้กบัเยาวชน

และเด็กที่ประสบปัญหาความรุนแรงกิจกรรมจะเป็นการกล่อมเกลาจากการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์

ทางดนตรี โดยใช้องค์ประกอบของดนตรีอย่างสร้างสรรค์ทั้งการฟัง การเล่นเครื่องดนตรี การขับ

ร้องเดี่ยวการขับร้องหมู่การขับร้องประสานเสียงการแสดงดนตรีการแสดงละครเน้นให้เด็กได้

มีส่วนร่วมในการสร้างบทเพลงอีกทั้งเปิดโอกาสให้เด็กๆได้สัมผัสกับเครื่องดนตรีชนิดใหม่ๆอาทิ

Ukuleleพร้อมกับสนับสนุนให้เด็กๆได้แสดงความสามารถบนเวทีสาธารณะตามโอกาสเพื่อพัฒนา

ทักษะด้านต่างๆให้เพิ่มมากขึ้น

 ในปี2555โครงการนี้จดัให้กบัเดก็ในบา้นเดก็จำนวน8รายและเดก็วยัรุน่จำนวน6ราย 

จัดขึ้นในระหว่างเดือนมกราคม-พฤษภาคม2555ในทุกวันอาทิตย์เวลา13.30-17.00น.โดยมี 

คุณเรียวจันทร์ ธีรธู ผลอนันต์ เป็นวิทยากร รายละเอียดสำหรับการดำเนินงานปรากฎใน 

ภาคผนวกค

 กิจกรรมประกอบด้วย

 1.ฝึกซ้อมร้องเพลงจำนวน10เพลง

 2.ฝึกซ้อมเครื่องดนตรี6ชนิดได้แก่คีย์บอร์ดกีต้าร์ฮาโมนิก้าขลุ่ยเพียงออขลุ่ยหลิบ

อคูเลเล่

 3.ฝึกซ้อมร้องเพลงประสานเสียง

 4.กิจกรรมสร้างสรรค์วรรณศิลป์ให้เด็กเขียนบรรยายความรู้สึกในการใช้ชีวิตในช่วงที่เกิด

อทุกภยัในปลายปี2554ที่ผา่นมาและให้ฝกึแตง่เนือ้เพลงโดยใช้ประสบการณ์ชว่งนำ้ทว่มบา้นพกัฉกุเฉนิ 
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 กิจกรรมศิลปะ

 1.กิจกรรมประดิษฐ์ศิลป์ประดับสวยอาทิพับกระดาษโมบายล์ทำเครื่องแต่งกายจาก

ไหมพรมกรอบรูปปักแผ่นเฟรมเป็นต้น

 2. กิจกรรมเสื้อยืดสดใส ไอเดียดนตรี โดยให้เด็กช่วยกับออกแบบลายเสื้อเพื่อทำเป็นเสื้อ

ทีม

 3. กิจกรรมตกแต่งดีไซด์...สไตล์วัยซน ให้เด็กๆ ช่วยกันออกแบบตกแต่งภาพแขวนผนังและ

ป้ายตารางกิจกรรมบ้านเด็ก

 นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมอื่นๆสอดแทรกไปด้วยได้แก่กิจกรรมดูหนังฟังนิทานเพื่อสร้าง

แรงบันดาลใจและกิจกรรมทัศนาจรผ่อนคลายที่จัดให้ไปทำกิจกรรมนอกสถานที่3ครั้งได้แก่

 ครั้งที่ 1 ในวันศุกร์ที่ 13 เมษายน 2555 ไหว้พระ และเล่นน้ำสงกรานต์ ในเขต

ดอนเมือง

 ครั้งที่2ในวันศุกร์ที่20เมษายน2555ไปหาดเจ้าสำราญจังหวัดเพชรบุรี

 ครั้งที่3ในวันอาทิตย์ที่13พฤษภาคม2555พาไปเก็บดอกบัวหน้าหมู่บ้านเมืองใหม่ 

ดอนเมือง 

  

 ผลที่ได้รับ

 เด็กๆที่เข้าร่วมมีพัฒนาการในทักษะต่างๆอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้กิจกรรมที่มียังช่วยบ่ม

เพาะให้เด็กได้ซึมซับวัฒนธรรม คุณธรรม มีจิตเมตตา และใกล้ชิดธรรมชาติ ซึ่งจะช่วยหล่อหลอม

ให้มีจิตใจที่อ่อนโยนและพัฒนาบุคลิกภาพในองค์รวมอีกด้วย     

  

  (2)กิจกรรมด้านการศึกษาและทักษะชีวิต

 สำหรับสมาชิกเยาวชนจัดให้เข้าเรียนในสถานศึกษาในเขตดอนเมืองได้แก่โรงเรียนบำรุง 

รวิวรรณวทิยา,เทคนคิดอนเมอืงและศนูย์การศกึษานอกโรงเรยีนโดยแยกเปน็ชัน้ประถมศกึษาจำนวน 

10รายชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน2รายสายอาชีพจำนวน2รายและนักเรียนโรงเรียน

ปัญญาภิวัฒน์จำนวน1ราย
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 โครงการพบกัน...วันปิดเทอมครั้งที่6เป็นกิจกรรมเสริมทักษะการใช้ชีวิตกับปราชญ์ชาว

บ้านบ้านนาอีสานอ.สนามชัยเขตจ.ฉะเชิงเทราจัดให้กลุ่มเด็ก/วัยรุ่นจำนวน10คนเมื่อวันที่

4-8เมษายน2555โดยมีคุณวิจิตรว่องวารีทิพย์และเจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาเยาวชน(บ้านเพื่อนใจ

วัยทีน)ดอนเมืองเป็นวิทยากร

 กิจกรรม“สวนผักบ้านพักฉุกเฉิน”ส่งเสริมให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์มีความ

รับผิดชอบสร้างความสามัคคีรวมทั้งช่วยให้คลายเครียดโดยผ่านการปลูกผักสวนครัวโดยมีคุณ

สมพรแสงสุวรรณเป็นผู้ดูแล

 โครงการเกษตร ศูนย์การเรียนรู้การทำเกษตรในเมือง มาจัดอบรมการปลูกผัก เพาะเห็ด

ปรับพื้นที่ หมักปุ๋ยชีวภาพ และทำน้ำหมักชีวภาพ ให้กับกลุ่มเยาวชน ที่บ้านพักฉุกเฉิน ในทุกวัน

เสาร์โดยเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่12พฤษภาคม-30มิถุนายน2555โดยมีคุณชูเกียรติโกแมนเป็น 

วิทยากร

 สำหรบัสมาชกิเยาวชนที่ตัง้ครรภ์หรอืแม่ลกูออ่นจดัให้เขา้รบัการศกึษานอกโรงเรยีนระดบั

ประถม/มัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน1รายระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน2รายที่ศูนย์

การศึกษานอกโรงเรียนสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯซึ่งมีการพบกลุ่มทุกวันพุธและวันอาทิตย์

เวลา9.00-12.00น.

 จดักจิกรรมอบรมให้ความรู้หลกัสตูร“การดแูลมารดาและทารก”โดยอาจารย์สายทองชาวสวน

และคณาจารย์จากสภากาชาดไทยให้ความรู้แก่คนทอ้งและแม่ลกูออ่นจำนวน12คนระหวา่งวนัที่12-15

พฤศจกิายน2555เวลา9.00-16.00น.ณหอ้งประชมุบญุเกือ้-กิง่แกว้สมาคมสง่เสรมิสถานภาพสตรฯี 

 

 จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้“เสริมสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจ”ให้กับคนท้องเมื่อไม่พร้อม 

จำนวน30รายจำนวน12ครั้งโดยนักจิตวิทยาบ้านพักฉุกเฉินทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี

เวลา10.00-12.00น.ที่ห้องปาณิตาบ้านพักฉุกเฉิน

 กิจกรรมเตรียมความพร้อมสำหรับหญิงมีครรภ์ และแม่ลูกอ่อน ในหัวข้อ การคลาย

ความเครยีดการดแูลตนเองกอ่นและหลงัคลอดบตุรการดแูลตรวจครรภ์การฝกึโยคะสำหรบัคนทอ้ง 
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โรคเอดส์ การวางแผนครอบครัว การบริบาลทารกแรกเกิด และการนวดสัมผัสทารก ให้สมาชิก

ท้องเมื่อไม่พร้อมและแม่ลูกอ่อนโดยน.อ.หญิงวัลลภาอันดาราอาจารย์แผนกจิตเวชวิทยาลัย

ทหารอากาศ และอาสาสมัครพยาบาล และพ.ท.หญิงนัทมน อุ่นพงศ์ภูวนาถ อาสาสมัครพยาบาล

และนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ  มหาวิทยาลัยรังสิต และนักศึกษาพยาบาล

อาจารย์มหาวิทยาลัยปทุมธานี

 สำหรับเยาวชนทุกคน

 จดักจิกรรมให้ความรู้“คยุเรือ่งเอดส์”โดยนางศรีไทยอำ่สวุรรณผู้ชว่ยนกัสงัคมสงเคราะห์ 

บ้านพักฉุกเฉินให้กับเยาวชน จำนวน 8 ราย เมื่อวันที่ 1-15 ตุลาคม และ 21 พฤศจิกายน

2555

 กิจกรรมศาสนาบำบัดฝึกการนั่งสมาธิและฟังธรรมะโดยคุณคัญฑนิกม์นิโรธรนักจิตวิทยา

บ้านพักฉุกเฉินในทุกวันศุกร์เวลา16.00-16.45น.

 เยาวชน รวมทั้งนักสังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยา จำนวน 12 คน ได้เข้าค่ายธรรมะยุติ

ความรุนแรงระหว่างวันที่8-10กันยายน2555ณห้องประชุมบำรุงรวิวรรณสมาคมส่งเสริม

สถานภาพสตรีฯและวันที่17-19กันยายน2555ที่มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัยอำเภอปักธงชัย

จังหวัดนครราชสีมา

 กิจกรรมการศึกษาการฝึกอาชีพ เช่น หลักสูตรคอมพิวเตอร์ 30 ชั่วโมง เรียนหลักสูตร

เสริมสวยเรียนการเย็บผ้าการปักผ้าด้วยมือตุ๊กตาโฟมศิลปะประดิษฐ์นวดตัว(นวดแผนโบราณ) 

นวดฝ่าเท้าและขนมอบฯลฯ

 สำหรับผู้ปกครองกลุ่มเยาวชนและเยาวชนท้องเมื่อไม่พร้อม/แม่วัยรุ่น

 กจิกรรมGroupSupportและการแบง่ปนัการแกไ้ขปญัหาพฤตกิรรมลกูสาวให้แก่ผู้ปกครอง

โดยอาจารย์รักชุณหกาญจน์จำนวน8ครั้งมีผู้เข้าร่วมจำนวน6-10รายเมื่อวันที่ 
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25มนีาคม22เมษายน24มถินุายน29กรกฎาคม19สงิหาคม30กนัยายน11พฤศจกิายน

และ23ธันวาคม2555

 ให้คำปรึกษาแก่ผู้ปกครองแบบรายบุคคล และการบำบัดครอบครัว จำนวน 5 ครอบครัว 

   

โครงการแม่วัยรุ่น          

 โครงการเพิ่มต้นทุนชีวิตแม่วัยรุ่น

 เป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิเด็กโลกแห่งสวีเดน (World Childhood

Foundation) มีวัตถุประสงค์สำคัญ คือ มุ่งลดอัตราการส่งลูกสู่สถานสงเคราะห์ เน้นการสร้าง

ความสัมพันธ์ระหว่างแม่และลูกในช่วงระหว่างรอคลอดและหลังคลอด ให้การสนับสนุนการ

ศึกษาต่อจนจบมัธยมศึกษาตอนต้นและปลาย จัดกิจกรรมให้ความรู้ในด้านสิทธิอนามัยเจริญ

พันธุ์ หลักสูตรบริบาลทารก ทักษะชีวิตและปรับทัศนะคติแก่เด็กและผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อมอย่าง

รอบด้าน อีกทั้งมีเงินสะสมให้เพื่อเพิ่มต้นทุนชีวิตแม่วัยใส เมื่อพ้นจากบ้านพักฉุกเฉินไปแล้ว 

ในปี2555มีเด็กและเยาวชนท้องเมื่อไม่พร้อมเป็นแม่ลูก8คู่ซึ่งในจำนวนแม่วัยรุ่นทั้ง8ราย

มีเพียง1รายที่ตัดสินใจยกบุตรให้กับมูลนิธิมิตรมวลเด็กนอกนั้นเลี้ยงดูลูกเอง

 กรณีที่สำเร็จการศึกษาและกลับคืนสู่ครอบครัวในปี2555คือ

  กรณีน้องแตงโม(นามสมมุติ)แม่วัยรุ่นอายุ19ปีท้องเมื่อไม่พร้อมจากการถูกครู

และญาติขม่ขนืกระทำชำเราและหลงัจากนัน้ยงัถกูกระทำชำเราจากบดิาบญุธรรมอายุ57ปีจนตัง้

ครรภ์และคลอดลูกสาวชื่อน้องกล้วย(นามสมมุติ)อายุ3ปีซึ่งน้องแตงโมมีความตั้งใจที่จะเลี้ยง

ดูลกูสาวดว้ยตนเองพรอ้มกบัศกึษาตอ่จนจบชัน้มธัยมศกึษาตอนปลายการศกึษานอกโรงเรยีน(กศน.)

เขตดอนเมืองจนจบระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเมื่อวันที่23เมษายน2555สมาคมฯได้มอบ

เงินค่าเลี้ยงดูบุตรจำนวน46,500บาทให้สำหรับเริ่มต้นชีวิตใหม่พร้อมลูกสาวส่วนในเรื่อง

คดีความนั้นกรณีถูกครูและญาติครูข่มขืนศาลชั้นต้นยกฟ้องเนื่องจากการเบิกความของผู้เสียหาย

ไมม่ีนำ้หนกันา่เชือ่ถอืศาลอทุธรณ์พพิากษายนืตามศาลชัน้ตน้สว่นกรณีบดิาบญุธรรมขม่ขนืจบในศาล

ชัน้ตน้จำเลยยอมชดใช้คา่เสยีหายให้เปน็จำนวนเงนิ50,000บาทและได้รบัคา่คุม้ครองสทิธิของผู้เสยี

หายในคดีอาญากรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมเป็นจำนวนเงิน30,000บาท

ขณะนี้น้องแตงโมได้ทำงานที่โรงงานทำขนมจังหวัดสิงห์บุรีในวันจันทร์–ศุกร์ส่วนลูกสาว

เขา้เรยีนชัน้อนบุาลโดยมีมารดาบดิาชว่ยเลีย้งดูครอบครวัของนอ้งแตงโมและลกูสาวอยู่อยา่งอบอุน่

มีความสุขดี
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 โครงการ“การพัฒนาตัวแบบโรงเรียนแม่วัยรุ่น”

 เป็นโครงการถอดบทเรียนจากบ้านพักฉุกเฉินในการดูแลแม่วัยรุ่นซึ่งกลับไปศึกษาต่อ  โดย

โครงการมุ่งที่จะพัฒนาตัวแบบและนำไปประยุกต์ในพื้นที่นำร่อง2แห่งซึ่งได้เลือกเป็นพื้นที่จังหวัด

เชียงรายและนครราชสีมาเพื่อให้มีการจัดการเรียนรู้ให้กับแม่วัยรุ่นที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อมโครงการ

นี้ ได้รับการสนับสนุนจากสำนักส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณภาพเยาวชน (สสค.) โดยมี

นางสาววิจิตรว่องวารีทิพย์เป็นผู้รับผิดชอบโครงการมีระยะเวลาการดำเนินโครงการระหว่าง

เมษายน2555–มิถุนายน2556

 2.2.3สำหรับสมาชิกผู้ติดเชื้อ
 กิจกรรมด้านสุขภาพกาย/จิต – การดูแลชีวิตและสุขภาพอนามัยทางด้านกายและจิต 

ของผู้หญิงที่ติดเชื้อโดยพ.ท.หญิงนัทมนอุ่นพงศ์ภูวนาถอาสาสมัครพยาบาล

 กิจกรรมเสริมสร้างพลังอำนาจภายในตนเอง – การดำเนินชีวิตให้มีคุณค่าในตนเอง 

การSupportจิตใจการจัดการกับความเครียดอารมณ์โกรธอีกทั้งการปรับแก้พฤติกรรมอารมณ์

และความคิดโดยอาจารย์รักชุณหกาญจน์เดือนละ1ครั้ง

 - จัดส่งสมาชิกผู้ติดเชื้อ ไปร่วมประชุมและรับความรู้ด้านสุขภาพ ที่ชมรมเพื่อนวันพุธ 

 สภากาชาดไทยตามหัวข้อดังนี้

 - หัวข้อ ยาต้านไวรัส มีผลอย่างไรกับอาหาร โภชนาการของผู้ติดเชื้อ เมื่อวันที่ 25 

 มีนาคม2555มีผู้ไปเข้าร่วม5คน

 - หัวข้อ วัณโรคที่พบบ่อยในผู้ติดเชื้อเอช ไอ วี/เอดส์ เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2555 

 มีผู้ไปเข้าร่วม5คน

 - หัวข้อการเป็นวิทยากรเมื่อวันที่31พฤษภาคม2555มีผู้ไปเข้าร่วม3คน

 - หัวข้อผู้ติดเช้ือฯมีชีวิตยืนยาวจริงหรือเม่ือวันท่ี9มิถุนายน2555มีผู้ไปเข้าร่วม10คน

 กิจกรรม“ธรรมะยุติความรุนแรงต่อเด็กและผู้หญิง”โดยแม่ชีศรีสลับอุปมัยและนักศึกษา

จากมหาปชาบดีเถรีวิทยาลัยเมื่อวันที่8-10กันยายน2555ณสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ

 กิจกรรมทางศาสนา–ฟังเทศน์“ธรรมะและการดำเนินชีวิตเชิงบวก”เดินจงกรมและสวด

มนต์ทำวัตรเย็นทุกเดือนเดือนละ1ครั้งโดยแม่ชีดร.ไพเราะทิพยทัศน์จากอาศรมมาตา 

แม่ชีศรีสลับอุปมัยแม่ชีวิไลพรพันมะวงค์จากมหาปชาบดีเถรีวิทยาลัย

 จัดกิจกรรมการศึกษาและฝึกอาชีพเช่นศิลปประดิษฐ์ผลิตดอกไม้ต่างๆนวดตัว(นวดแผน

โบราณ)นวดฝ่าเท้าขนมอบฯลฯ
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 กิจกรรมทำสวนผัก-ปลูกผักปลอดสารพิษเช่นผักบุ้งผักโขมผักกวางตุ้งและตะไคร้ฯลฯ 

จัดกิจกรรมทัศนศึกษาและสันทนาการนอกสถานที่ให้กับสมาชิกผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์จำนวน

15คนที่สวนสยามเมื่อวันที่20พฤษภาคม2555

 

 2.3การช่วยเหลือทางกฎหมาย
 นอกเหนือจากการจัดประชุมทีมสหวิชาชีพกับหน่วยงานภายนอก เพื่อระดมความคิดหา

แนวทางการช่วยเหลือเด็กด้านคดีความรุนแรงทางเพศรวม6ครั้งจำนวน6รายแล้วยังดำเนิน

การในเรื่องต่างๆดังนี้

 การช่วยเหลือปัญหาความรุนแรง ตาม พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความ

รุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 จำนวน 4 ราย ซึ่งเป็นการทำร้ายร่างกายโดยสามี จำนวน 

2รายได้มีการทำบันทึกข้อตกลงวางเงื่อนไขและกลับไปอยู่ด้วยกันส่วนอีก2รายอยู่ระหว่าง

การดำเนินคดี

 การสืบพยาน/การดำเนินคดี
 ระดับตำรวจ

 นักสังคมสงเคราะห์ได้ดำเนินการสอบพยานเด็ก ที่สถานีตำรวจนครบาลคันนายาว สถานี

ตำรวจภูธรปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมาและสำนักอัยการจังหวัดนครราชสีมาจำนวน3ราย

(เด็กอายุ12ปี15ปีและ18ปี)

 ระดับศาล

 นักสังคมสงเคราะห์ นำเด็กอายุ 14 ปี ที่ถูกพ่อเลี้ยง อายุ 48 ปี ข่มขืน ไปสืบพยาน 

ที่ศาลอาญาธนบุรีเมื่อวันที่28มิถุนายน2555

 นักสังคมสงเคราะห์นำเด็กอายุ14ปีที่ถูกคนรู้จักอายุ36ปีกระทำชำเราไปสืบพยาน

ที่ศาลอาญารัชดาเมื่อวันที่23กันยายน2555

3. การติดตามผลและการเยี่ยมบ้าน
 หลังจากบ้านพักฉุกเฉินได้ช่วยเหลือผู้เดือดร้อนจากปัญหาต่างๆ แล้ว นักสังคมสงเคราะห์

ได้มีการติดตามผลและเยี่ยมบ้านผู้เดือดร้อนโดยการโทรศัพท์ ประสานงานกับเจ้าหน้าที่สำนักงาน

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ของแต่ละจังหวัดเช่นกรุงเทพฯเขตวัฒนาเขตหนองแขม

บุรีรัมย์อุทัยธานีชัยนาทนครราชสีมาศรีสะเกษและปราจีนบุรีรวม102รายซึ่งเป็นรายที่

ต้องการการดูแลเพื่อให้กลับคืนสู่ครอบครัวเท่าที่จะทำได้
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4. การรว่มสอบสวนตามประมวลกฎหมายวธิีพจิารณาความอาญามาตรา12

ทวิพ.ศ.2543

 บ้านพักฉุกเฉินให้ความร่วมมือกับภาครัฐ โดยส่งนักสังคมสงเคราะห์ของบ้านพักฉุกเฉิน

หมุนเวียนไปเข้าร่วมในการสอบพยานเด็กที่ตกเป็นผู้เสียหายกับเจ้าหน้าที่ตำรวจตามสถานีต่างๆคดี

ในชั้นศาล3คดีจำนวน3รายเป็นคดีค้ามนุษย์2คดีจำนวน2รายเป็นคดีทางเพศ

(ข่มขืนพรากผู้เยาว์)1คดีจำนวน1รายชั้นสอบสวน4คดี7รายแยกเป็นคดีกระทำชำเรา

1รายพรากผู้เยาว์4รายข่มขืน1รายและโทรมหญิง1รายรวม7คดี10ราย
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ศูนย์การศึกษาและฝึกอาชีพ
 

 ศนูย์การศกึษาและฝกึอาชพีเปน็อกีสว่นหนึง่ของการให้บรกิาร
ของสมาคมฯ มุ่งให้การศึกษาและเสริมสร้างทักษะสำหรับการนำไป
ประกอบอาชีพโดยมีกลุ่มเป้าหมายคือผู้เดือดร้อนที่มาขอความช่วย
เหลือจากบ้านพักฉุกเฉิน ผู้ด้อยโอกาส รวมทั้งประชาชนผู้สนใจโดย
ทั่วไป
 สำหรับการศึกษานั้น จัดการศึกษานอกระบบสายสามัญ
วิธีเรียนแบบพบกลุ่ม (กศน.) ทั้งระดับประถม-มัธยมปลาย เพื่อให้
ความรู้ขั้นพื้นฐานภาคบังคับ ตาม พรบ.การศึกษาเป็นสำคัญ รวม
ทั้งการศึกษาตามอัธยาศัย เสริมการเรียนรู้ และเพิ่มพูนความรู้ผ่าน 
ห้องสมุด
 ในส่วนของการเสริมทักษะด้านอาชีพนั้นเปน็การจัดหลักสูตร
ฝึกอาชีพในด้านต่างๆ เพื่อเป็นฐานในการสร้างรายได้ให้ทั้งสมาชิก
บ้านพักฉุกเฉินและบุคคลทั่วไป



38

งานการศึกษาและฝึกอาชีพ
 

1.การฝึกอบรมวิชาชีพให้แก่สมาชิกบ้านพักฉุกเฉินและบุคคลทั่วไป
 มีการเปิดสอนวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้นรวม 16 หลักสูตร 36 กลุ่ม ซึ่งแต่ละหลักสูตร มี

ระยะเวลาเรียนตั้งแต่5–200ชั่วโมงมีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น434รายเป็นสมาชิกบ้านพัก

ฉุกเฉิน58คนและบุคคลทั่วไป376รายเป็นหญิง417รายเป็นชาย17รายดังราย

ละเอียดในตารางข้างล่างนี้

ตาราง1จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอาชีพแยกเป็นรายหลักสูตร

  ที่  วิชา จำนวนผู้เข้ารับ รวม หญิงชาย
   กลุ่ม การอบรม 
         ทั่วไปบ้านพัก
     ฉุกเฉิน

1 ช่างดัดผมและเสริมสวย200ชม. 2 21 4 25 25 - 

2 ช่างดัดผมและเสริมสวย100ชม. 3 48 4 52 52 - 

3 ช่างตัดผมชาย100ชม. 1 13 - 13 10 3 

4 ขับรถยนต์36ชม. 5 75 - 75 69 6 

5 ช่างตัดเสื้อผ้าสตรี30ชม. 5 75 - 75 74 1 

6 ขนมอบ24ชม. 6 61 7 68 66 2 

7 ขนมจีน-น้ำยา6ชม. 1 5 - 5 5 - 

8 น้ำเต้าหู้-น้ำขิง6ชม. 1 17 - 17 16 1 

9 ก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นขนมปุยฝ้ายกระทงทอง10ชม. 1 - 7 7 7 - 

10 นวดฝ่าเท้า30ชม. 1 4 - 4 4 - 

11 นวดแผนไทย(นวดตัว)30ชม. 2 7 1 8 8 - 

12 คอมพิวเตอร์Word/Excel30ชม. 2 16 - 16 14 2 

13 สนทนาภาษาอังกฤษ30ชม. 3 32 - 32 30 2 

14 การทำดีโคพาร์ท5ชม. 1 - 9 9 9 - 

15 การทำตุ๊กตาไทยการบูร5ชม. 1 - 21 21 21 - 

16 แม่บ้านโรงแรมภาคทฤษฎี4วันฝึกงาน1เดือน 1 2 5 7 7 - 

     รวม 363765843441717 
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2. การจัดการศึกษานอกระบบ(สายสามัญ)วิธีเรียนแบบพบกลุ่มวันอาทิตย์

และวันพุธ(กศน.)

 เป็นการจัดการศึกษาในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาให้แก่สมาชิกบ้านพักฉุกเฉินและ 

ประชาชนทั่วไปสรุปได้ดังนี้(สมาชิกบ้านพักฉุกเฉินมี1คน)

ภาคการศึกษาระดับจำนวนหญิงชาย                

ภาคการศึกษาที่1-2/2555ประถมศึกษา - - - 

 มัธยมต้น 31 15 16 

 มัธยมปลาย 53 32 21

                                               รวม 84 47 37
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3. การศึกษาตามอัธยาศัยเสริมการเรียนรู้และเพ่ิมพูนความรู้(ห้องสมุด)
 ผลจากอุทกภัยใหญ่ในปลายปี2554มีผลกระทบต่อห้องสมุดอย่างมากหนังสือและชั้นวาง

หนังสือได้รับความเสียหายในปี2555จึงเป็นช่วงเวลาที่อยู่ในการปรับปรุงได้ดำเนินการจัดหา

หนังสือชั้นวางหนังสือโต๊ะและเก้าอี้มาทดแทนของเก่าที่ชำรุดเสียหาย

4. โครงการพิเศษ

 4.1  “โครงการผู้หญิงฉลาดออม ฉลาดใช้” มูลนิธิซิตี้และธนาคารซิตี้แบงก์ประเทศไทย

บริหารโครงการโดยสถาบันคีนันแห่งเอเชียได้จับมือกับฝ่ายการศึกษาและฝึกอาชีพสตรีสมาคม

ส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ ในการจัดกิจกรรมโครงการ “ผู้หญิงฉลาดออม ฉลาดใช้” ขึ้นที่สมาคม

ส่งเสริมสถานภาพสตรีฯในวันที่13มีนาคม2555(9.00น.-17.00น.)ณห้องประชุมบำรุง- 

รวิวรรณสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน46คนโดยมีวัตถุประสงค์

ในการจัดกิจกรรมเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารการเงินส่วนบุคคลให้แก่กลุ่มผู้หญิงที่มีรายได้ต่ำ

หรอืมีความไม่มัน่คงทางดา้นอาชพีโดยเนน้การเรยีนรู้ผา่นการทำกจิกรรมตา่งๆซึง่เนือ้หาการอบรม

จะครอบคลุมถึงการตั้งเป้าหมาย/การหารายได้/การใช้จ่าย/การออมและการลงทุน

 รูปแบบการจัดกิจกรรมโครงการ เป็นแนวอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยเน้นการมีส่วนร่วม และ

การระดมความคดิของผู้เขา้รว่มกจิกรรมเปน็หลกัและมีการถา่ยทอดวทิยายทุธ์ดา้นการจดัการบรหิาร

รายรบั-รายจา่ย-การออม-หนี้รวมทัง้การจดัการกบัความฟุม่เฟอืยหรอืปจัจยัสิน้เปลอืงตา่งๆที่เขา้ใจ

งา่ยและนำไปใชไ้ด้จรงิในชวีติประจำวนัโดยวทิยากรผู้เชีย่วชาญอาจารย์ววิฒัน์ชตุิวณชิยกลุที่ปรกึษา

อาวุโสฝ่ายพัฒนาธุรกิจและเศรษฐกิจสถาบันคีนันแห่งเอเชีย

  

 4.2  “โครงการฝึกอาชีพระยะสั้นของศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) ดอนเมือง”  

เปดิอบรมวชิาชพีระยะสัน้หลกัสตูรชา่งเสรมิสวยสระไดร์ขดัหนา้ถกัเปยีซึง่มีสมาชกิบา้นพกัฉกุเฉนิ

และนักเรียนก.ศ.น.ร่วมอบรมระหว่างวันที่25-31กรกฎาคม2555จำนวน25คน
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 4.3  “โครงการฝึกอบรมอาชีพ ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันแม่” ของคุณนวลนิต 

วสุวัติและมล.พัชรีนวรัตน์อาสาสมัครมาสอนทำดีโคพาร์ท(Decoupage)ลงบนภาชนะเครื่อง

จักสานหรือผ้ายืดแก้วแจกันและอื่นๆตามต้องการให้แก่เจ้าหน้าที่และสมาชิกบ้านพักฉุกเฉิน

จำนวน10คนเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเนื่อง

ในวันแม่แห่งชาติเมื่อวันที่6สิงหาคม2555

  4.4“โครงการแกว้เจา้จอมสรา้งอาชพี”เปน็โครงการของมหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทามี

เจา้หนา้ที่และสมาชกิบา้นพกัฉกุเฉนิเขา้รว่มอบรมระหวา่งวนัที่9-10ตลุาคม2555จำนวน10คน 

และวันที่13ธันวาคม2555จำนวน10คนรวม5หลักสูตรดังนี้ 

 1.ก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋น2.เต้าหู้นมสด3.ขนมกระทงทอง

 4.ขนมปุยฝ้าย5.ถั่วลิสงเคลือบงา
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5. การบริการชุมชน
 กิจกรรมบริการชุมชนเป็นกิจกรรมที่ผู้เข้าอบรมหลักสูตร

ช่างตัดผมชายช่างดัดผมและเสริมสวยได้ลงฝึกภาคปฏิบัติหลังจาก

เรียนภาคทฤษฎีจบแล้วปีนี้ได้ออกบริการชุมชนจำนวน13ครั้งใน

ชุมชนและสถานสงเคราะห์ในเขตดอนเมืองบางเขนปทุมธานีและ

นนทบุรีมีผู้มารับบริการ486คนชาย361คนหญิง125คน

รายละเอียดปรากฎในภาคผนวกง

6. การเผยแพร่ผลิตภัณฑ์
 ศูนย์การศึกษาและฝึกอาชีพได้ร่วมกิจกรรมสาธิตและเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นงานประดิษฐ์

จากสมาชิกบ้านพักฉุกเฉินในงานต่างๆหลายแห่งเช่นงานที่จัดขึ้นในโอกาสสำคัญอาทิวันสตรี

สากล รวมทั้งงานที่หน่วยงานอื่นๆ จัดเพื่อให้การสนับสนุนแก่บ้านพักฉุกเฉิน หรือจำหน่ายให้แขก

ที่มาเยี่ยมชมสมาคมฯรายละเอียดปรากฎในภาคผนวกง

 6.1  มูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ อนุเคราะห์พื้นที่ในร้านสายใจไทย สาขา

สุวรรณภูมิให้สมาคมฯวางดอกไม้ประดิษฐ์เพื่อจำหน่ายและเผยแพร่ตั้งแต่12ตุลาคม2552

เป็นต้นมา
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บ้านเพื่อนใจวัยทีน
 
  การดำเนินงานพัฒนาเยาวชน โดยบ้านเพื่อนใจวัยทีน 
มุ่งจัดกิจกรรมทั้งค่ายผู้นำ ค่ายเยาวชน ฝึกอบรมทักษะชีวิต 
เพื่อปลูกฝังส่งเสริมให้เยาวชนมีทัศนคติที่เคารพในศักดิ์ศรีของความ
เป็นมนุษย์ที่เท่าเทียมกันไม่ว่าหญิงหรือชาย ให้มีแนวคิดที่ช่วยเหลือ
ส่วนรวมชุมชนและผู้ด้อยโอกาสในขณะเดียวกันก็มุ่งให้ลดละ
เลิกอบายมุขสิ่งเสพติดทุกชนิดและรู้จักใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพและ
เพือ่ปอ้งกนัปญัหาวยัรุน่งานพฒันาเยาวชนเนน้ในเรือ่งการเสรมิสรา้ง
ทักษะชีวิต การส่งเสริมสุขภาพทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์ และ 
มุ่งเน้นให้วัยรุ่นได้มีข้อมูลถูกต้องรอบด้านเพื่อจะตัดสินใจได้อย่าง
เหมาะสม
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งานพัฒนาเยาวชน
 งานพัฒนาเยาวชน ของทีมบ้านเพื่อนใจวัยทีนในปี 2555 มีความหลากหลายทั้งในเชิง

กิจกรรมสาระและสถานที่ในการดำเนินงานเป็นงานเชิงรุกและเยาวชนในโรงเรียนเป็นเป้าหมาย

สำคัญโดยเฉพาะโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร

1. กิจกรรมด้านเสริมสร้างสิทธิอนามัยเจริญพันธุ์

  1.1โครงการปรับ/แก้คู่มือหลักสูตรโลกหมุนได้ด้วยมือฉัน(TheWorld
StartsWithMe)
 สบืเนือ่งมาจากโครงการเสรมิสรา้งทกัษะชวีติสำหรบันกัเรยีนมธัยมตน้หลกัสตูรโลกหมนุได้

ด้วยมือฉันที่ดำเนินการต่อเนื่องมาจากโครงการเสริมสร้างสิทธิอนามัยเจริญพันธุ์ได้เสร็จสิ้นลงทีม

งานพฒันาเยาวชนได้มีการตดิตามผลการดำเนนิโครงการในโรงเรยีนสงักดักรงุเทพมหานครที่เขา้รว่ม

ทั้ง100โรงเรียนพบว่ามีโรงเรียนที่ยังคงใช้หลักสูตร“โลกหมุนได้ด้วยมือฉัน”ในโรงเรียนแบบ

เต็มรูปแบบเพียง20โรงเรียนในหลายโรงเรียนไม่สามารถดำเนินการได้โดยสาเหตุหลักมาจาก

ปัญหาด้านบุคลากรที่เป็นผู้อำนวยการเรียนรู้ของหลักสูตร ที่ถูกโยกย้าย หรือสลับสับเปลี่ยนหน้าที่

รับผิดชอบและครูที่มารับหน้าที่คนใหม่ไม่สามารถนำคู่มือฯมาใช้ได้เนื่องจากคู่มือมีเนื้อหาสาระ

และภาษาที่เข้าใจยาก  ทำให้ไม่สามารถดำเนินโครงการฯ ต่อได้ ทั้งๆ ที่ยอมรับว่าเป็นโครงการ

ที่มีประโยชน์ต่อนักเรียน  และมีความเห็นร่วมกันว่าควรจะมีการปรับ/แก้ คู่มือฯ ขึ้นใหม่ เพื่อให้

ง่ายต่อการนำไปใช้ และได้มีการประชุมเพื่อปรับแก้/คู่มือฯไปแล้ว1ครั้งในปี 2554ที่ผ่านมา

สำหรับการปรับ/แก้ครั้งที่สองซึ่งเลื่อนกำหนดมาจัดในปีนี้อันเนื่องมาจากปัญหาน้ำท่วมจัดประชุม

ปรับ/แก้คู่มือครั้งที่2ณชีวารีโฮเทลรีสอร์ทแอนด์สปาจันทบุรีมีครูเข้าร่วมจำนวน16คน 

(9-11พ.ค.55)และรวบรวมข้อมูลเนื้อหาสาระนำมาออกแบบและจัดทำรูปเล่มเพื่อทำหนังสือคู่มือ

ฉบับแก้ไขต่อไป
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 1.2กิจกรรมกับสมาชิกบ้านพักฉุกเฉิน
 โครงการ“พบกันวันปิดเทอม”เพื่อให้เยาวชนที่เป็นสมาชิกบ้านพักฉุกเฉินได้ใช้เวลาว่าง

ให้เป็นประโยชน์ในระหว่างปิดเทอมด้วยการจัดกิจกรรมในด้านทักษะชีวิตภาษาอังกฤษศิลปะ

รวมทัง้สอดแทรกความรู้ดา้นอนามยัเจรญิพนัธุ์โดยแกนนำเยาวชนหมนุเวยีนมาจดักจิกรรมตลอดชว่ง

ปิดเทอมรวม2ครั้ง

 ครั้งที่1เนื้อหาสาระในครั้งนี้เพื่อให้สมาชิกเยาวชนในบ้านพักฉุกเฉินได้เรียนรู้การใช้ชีวิตใน

ชุมชนที่มีวิถีชีวิตแบบพอเพียงและพึ่งพาตัวเองซึ่งเป็นการใช้ชีวิตอีกรูปแบบหนึ่งเพื่อนำกลับมา

ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันกิจกรรมครั้งนี้มีสมาชิกเข้าร่วมจำนวน12คน(มีทั้งเด็กนักเรียนแม่

วัยรุ่นและลูกน้อย)ณบ้านนาอิสานอำเภอสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา(4-8เม.ย.55)

 ครั้งที่2เนื้อหาสาระอยู่ที่การเรียนรู้ศิลปะอาหารและทัศนศึกษาท้องฟ้าจำลองคลอง6

รังสิตมีสมาชิกนักเรียนเข้าร่วมรวม15คนรวม6วัน(9,5-16ต.ค.55)
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 โครงการ“คุณแม่ใหม่....หัวใจวัยรุ่น”โครงการคุณแม่ใหม่...หัวใจวัยรุ่นเป็นโครงการ

เสริมสร้างทักษะชีวิตสำหรับคุณแม่วัยรุ่นที่เข้ามาขอรับความช่วยเหลือในบ้านพักฉุกเฉิน  เพื่อเพิ่ม

ทักษะในการดำเนินชีวิตที่เหมาะสมปรับระบบคิดและทัศนคติเพื่อนำพาตัวเองให้อยู่ในสังคมได้อย่าง

มีคุณภาพในอนาคต  มีกิจกรรมเช่นการพูดคุย การวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆ ฯลฯ ในปีนี้จัดรวม 

6 ครั้ง มีสมาชิกแม่วัยรุ่นเข้าร่วมกิจกรรมเฉลี่ยครั้งละ 9 คน (7, 28 พย. และ 4, 13, 19, 

26ธ.ค.55)

2. กิจกรรมพิเศษ
 การเป็นวิทยากรให้กับหน่วยงานต่างๆ

 ในปี2555ทีมเยาวชนได้รับเชิญเป็นวิทยากรเรื่องเพศศึกษาหัวข้อความหลากหลายทาง

เพศและการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ แก่เด็กภายในบ้านพักของศูนย์นักบุญมาติน (วัดพระ

แม่มหาการุณย์)ปากเกร็ดนนทบุรี(21มี.ค.55)เป็นวิทยากรฐานการเรียนรู้เรื่องทักษะชีวิตให้

กับนักเรียนในโครงการสมัชชาเพื่อการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมจังหวัดสมุทรสงครามจัด

โดยสำนกัพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์จงัหวดัสมทุรสงครามมีเยาวชนเขา้รว่มกจิกรรม

100คน(หญิงล้วน)จากโรงเรียน6แห่งในจังหวัดสมุทรสงครามเมื่อวันที่22มิถุนายน

2555ณคุ้มพญาซอรีสอร์ทอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงครามและเป็นวิทยากรให้ความรู้ให้กับ

คณะเยี่ยมชมสมาคมฯที่เป็นนักเรียนเช่นโรงเรียนสายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ

เจ้าฟ้าเพชรรัตน์ราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี  โรงเรียนอัสสัมชัญ ศูนย์การศึกษาลพบุรี และมูลนิธิ

สร้างสรรค์เด็ก
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 งานเครือข่าย

 ทีมเยาวชนฯเข้าร่วมประชุมและให้ความร่วมมือกับองค์กรต่างๆทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่

เป็นเครือข่ายในด้านสุขภาพทางเพศและสิทธิอนามัยเจริญพันธุ์ของเยาวชนอย่างสม่ำเสมออาทิ

 ร่วมประชุม“PracticalPointsinAdolescentHealthCare”จัดโดยราชวิทยาลัยกุมาร

แพทย์แห่งประเทศไทยร่วมกับอนุกรรมการและชมรมสุขภาพวัยรุ่น(24-27ม.ค.55)

 เวทีสรปุบทเรียนการทำงานรณรงค์เรื่องเพศเชิงบวก“คุยได้”จัดโดยแผนงานสร้างเสริมสขุ

ภาวะทางเพศ มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง ขับเคลื่อนด้วยองค์ความรู้เพื่อให้สุขภาพ 

ผู้หญิงได้รับความคุ้มครอง(2-3ก.พ.55)

 ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ  “หลักสูตรการศึกษาออนไลน์สำหรับชุมชน (Community (e)

Education)”จัดโดยโครงการหลักสูตรการศึกษาออนไลน์HEALTH[e]FOUNDATIONซึ่งเป็น

มูลนิธิที่ทำงานด้านสุขภาวะทางเพศจากประเทศเนเธอร์แลนด์(16มี.ค.55)

 การสัมมนาเพื่อเสริมกำลังบุคลากรที่ให้ความช่วยเหลือผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม (กรณีท้องต่อ)

จัดโดยเครือข่ายท้องไม่พร้อม(23มี.ค.55)

 รว่มประชมุเวทีระดมสมองเรือ่ง“สทิธิและการเขา้ถงึสทิธิ์ของเยาวชนหญงิที่ตัง้ครรภ์”จดัโดย

ศูนย์ศึกษานโยบายสาธารณสุขสวัสดิการและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกับภาคีความร่วมมือ

ในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ด้านเพศภาวะเพศวิถีและสุขภาพ(24เม.ย.55)

 เข้าร่วมประชุมวิชาการอนามัยการเจริญพันธุ์แห่งชาติ ครั้งที่ 2พศ. 2555ภายใต้ชื่อ 

“อนามัยการเจริญพันธุ์สร้างสรรค์สุขภาพ”และจัดนิทรรศการหัวข้อเรื่อง“เรียนเล่นรู้เท่าทันเพศ

ศึกษารอบด้าน”จัดโดยสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์กรมอนามัย(10-13ก.ค.55)
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 เข้าร่วมประชุมเพื่อจัดทำคู่มือดำเนินงานให้ความช่วยเหลือวัยรุ่นที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อม

วัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่นจัดโดยสำนัก

คุ้มครองสวัสดิภาพหญิงและเด็กกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ(14-15ส.ค.55)

 ร่วมประชุมทบทวนยุทธศาสตร์เอดส์ในยุทธศาสตร์จังหวัด มีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวน

ยทุธศาสตร์การปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหาเอดส์กรงุเทพมหานครจดัโดยกองควบคมุโรคเอดสฯ์สำนกั

อนามัย(30ส.ค.55)

 เขา้รว่มสมัมนาการขบัเคลือ่นผลงานการศกึษาวจิยัสู่สงัคมเรือ่ง“ปญัหาเยาวชนหญงิตัง้ครรภ์

ก่อนวัยอันควรกับมิติสิทธิมนุษยชน”ณโรงแรมรามาการ์เด้นจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการสิทธิ

มนุษยชนแห่งชาติ(18ก.ย.55)

3. กิจกรรมโครงการพัฒนาเยาวชนพื้นที่สึนามิบ้านน้ำเค็มอำเภอตะกั่วป่า

พังงา
 งานพัฒนาเยาวชนในพื้นที่สึนามิ ของสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ ณ ที่ทำการอาคาร

เฉลิมพระเกียรติพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงมีพระชันษา

48ปีซึ่งสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างโดยมูลนิธิยูนิลีเวอร์ออสตราเลเซียและบริษัทยูนิ

ลีเวอร์เทรดดิ้ง(ประเทศไทย)กิจกรรมสำคัญในปี2555โดยสรุปมีดังนี้
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 กจิกรรมเตรยีมความพรอ้มนอ้งกอ่นวยัรุน่เปน็โครงการที่เกดิจากประสบการณ์ของเยาวชน

รุ่นพี่ที่มีความห่วงใยถึงการเปลี่ยนแปลงของร่างกายอารมณ์จิตใจและสิ่งแวดล้อมฯลฯในช่วง

ของการก้าวเข้าสู่วัยรุ่นจัดกิจกรรมรวม2ครั้งครั้งที่1ณโรงเรียนบ้านบางม่วงอำเภอตะกั่วป่า

มีผู้เข้าร่วมจำนวน80คนแกนนำเยาวชน4คนวิทยากร4คนอาจารย์แนะแนว8คน 

(12ก.พ.55)ครั้งที่2ณโรงเรียนบ้านไหนหนังจังหวัดกระบี่มีผู้เข้าร่วมจำนวน63คนแกน

นำเยาวชนบ้านไหนหนัง18คนวิทยากร5คนเยาวชนรุ่นพี่2คน(3มี.ค.55)

 กจิกรรมเขา้ถงึอยา่งเขา้ใจสาววยัใสหนุม่วยัรุน่วตัถปุระสงค์เพือ่ให้เยาวชนได้เรยีนรู้และ

สร้างคุณค่าในตนเองการสร้างสัมพันธภาพสร้างภูมิคุ้มกันเรื่องเพศรวมทั้งวิเคราะห์สถานการณ์

ความเสี่ยงเรื่องยาเสพติด15ครั้งในเดือนมิถุนายนณโรงเรียนบ้านบางม่วงอำเภอตะกั่วป่ามี

เยาวชนเข้าร่วมครั้งละ51–59คน

 กจิกรรมเขยีวชอุม่สู่ชมุชนเพือ่ให้เยาวชนเหน็ความสำคญัของสิง่แวดลอ้มและมีสว่นชว่ยกนั

เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับชุมชนด้วยกิจกรรมปลูกป่าชายเลนณป่าชายเลนบ้านน้ำเค็มตำบลบางม่วง 

อำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงามีเยาวชนเข้าร่วมทั้งหมด92คนผู้ใหญ่ในชุมชนและเจ้าหน้าที่สถานี

พัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่16ทั้งหมด17คนเจ้าหน้าที่3คน(29ก.ค.55)

 กิจกรรม50+กำลังมันส์ร่วมสร้างสรรค์รักปาฏิหาริย์เป็นกิจกรรมเพื่อส่งมอบความ

รักกำลังใจให้กับผู้สูงอายุในบ้านพักผู้สูงอายุณศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุภูเก็ต

มีผู้สูงอายุเข้าร่วมจำนวน30คนผู้ใหญ่ในชุมชน5คนแกนนำเยาวชน4คนเยาวชนผู้เข้า

ร่วม9คน(10เม.ย.55)

 กิจกรรมทำความสะอาดวัดเนื่องในวันแม่แห่งชาติณวัดน้ำเค็มตำบลบางม่วงจังหวัด

พังงามีเยาวชนเข้าร่วมทั้งหมด20คน(12ส.ค.55)

 กิจกรรมทำบุญเลี้ยงพระ และงานเลี้ยงปีใหม่ ณ  ศูนย์พัฒนาเยาวชน อาคารเฉลิม

พระเกียรติฯอบต.บางม่วงอ.ตะกั่วป่าจ.พังงามีผู้ใหญ่เข้าร่วมจำนวน11คนแกนนำเยาวชน 

4คนเยาวชนผู้เข้าร่วม25คนเจ้าหน้าที่3คน(16ธ.ค.55)

 กิจกรรมสอนดนตรีจัดหาครูมาสอนดนตรีไทยให้น้องๆเยาวชนในวันเสาร์อาทิตย์และ

จันทร์รวม12ครั้งตลอดเดือนกันยายน-ตุลาคมณอาคารเฉลิมพระเกียรติ์ฯมีเยาวชนเข้าร่วม

ครั้งละ2-4คน

 กิจกรรมสอนทำขนม(โดนัทยีสต์)ณศูนย์พัฒนาเยาวชนอาคารเฉลิมพระเกียรติฯอบต.

บางม่วงอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงามีผู้เข้าร่วมทั้งหมด4คน(24ส.ค55)

 เปน็วทิยากรให้กบัหนว่ยงานอืน่เจา้หนา้ที่ศนูย์ได้รบัเชญิไปเปน็วทิยากรให้ความรู้โครงการ

กิจกรรมพัฒนาพ่อแม่ผู้ปกครองเด็กปฐมวัยณโรงเรียนวัดคมนียเขตตำบลคึกคักอำเภอตะกั่วป่า
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จังหวัดพังงาเยาวชนผู้เข้าร่วมทั้งหมด15คนผู้ปกครอง10คนอาจารย์1คน(19มิ.ย.55) 

และ ได้รับเชิญจากทางเรือนจำอำเภอตะกั่วป่าให้ไปจัดส่งท้ายปีเก่า-ต้อนรับปีใหม่ให้กับผู้ต้องขัง 

ณเรือนจำอำเภอตะกั่วป่าจ.พังงาแกนนำเยาวชน1คนเจ้าหน้าที่2คน(28ธ.ค.55)

 กิจกรรมอื่นๆ ร่วมแสดงดนตรี และขายของเพื่อหาเงินเข้าโครงการฯ ในงานรำลึกสึนามิ 

ณสวนอนุสรณ์สถานสึนามิหมู่บ้านน้ำเค็มต.บางม่วงอ.ตะกั่วป่าจ.พังงามีเยาวชนเข้าร่วม 

8 คน เจ้าหน้าที่ 2 คน 26 ธันวาคม 2555  และร่วมงานสายสัมพันธ์อาสาที่บ้านเด็กอ่อน

ปากเกร็ด(25พ.ย.55)

 ในการดำเนินกิจกรรมนั้นจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาโครงการเยาวชนส่อง

สวา่งสู่ชมุชนเปน็ประจำเพือ่สรา้งความเขา้ใจในการทำงานรว่มกนัรายงานความคบืหนา้การดำเนนิ

งานรวมทั้งการวางแผนการดำเนินงานรายงานสถานะทางการเงินจัดให้มีการประชุมรวม7

ครั้งมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมครั้งละ13–14คนนอกจากนั้นยังมีการประชุมแกนนำ

เยาวชนเพื่อพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและวางแผนการดำเนินงานของกลุ่มการแบ่งหน้าที่รับ

ผิดชอบแจ้งผลการดำเนินงานการหางบประมาณในการจัดกิจกรรมต่างๆการหาแกนนำรุ่นใหม่ๆ

เพิ่มมีการจัดประชุมทั้งหมดรวม10ครั้งณโรงเรียนราชประชานุเคราะห์35จังหวัดพังงา
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สถาบันวิจัยบทบาทหญิงชาย 
และการพัฒนา

  ด้วยเป้าหมายที่มุ่งสร้างสรรค์สังคมที่มีความเสมอภาคและ
เป็นธรรมระหว่างหญิงและชายสถาบันวิจัยบทบาทหญิงชายและการ
พัฒนา ดำเนินกิจกรรมที่ครอบคลุมหลายลักษณะ ทั้งในเชิงเนื้อหา
และกลุม่เปา้หมายตัง้แต่ในระดบัสงัคมโดยรวมซึง่มุง่เนน้ปรบัทศันคติ 
ค่านิยม สร้างการตระหนักรับรู้เกี่ยวกับบทบาทของผู้หญิงในการ
พัฒนาประเทศตลอดจนสร้างวัฒนธรรมใหม่ที่เน้นศักดิ์ศรีของความ
เป็นมนุษย์ที่เท่าเทียมกันไม่ว่าหญิงหรือชายลดหลั่นลงมาในระดับ
องค์กรทางการเมืองและการบริหาร ซึ่งเป็นการมุ่งสร้างกระแสหลัก
ผลักดันหลักการของความเสมอภาคเพื่อให้ผลประโยชน์/ผลกระทบ
ของการบริหารและพัฒนาตกแก่หญิงและชายอย่างเป็นธรรม อีกทั้ง
ยังมุ่งการสร้างเสริมศักยภาพของผู้หญิงเอง เพื่อให้สามารถมีส่วน
ร่วมในกระบวนการตัดสินใจทุกระดับได้อย่างมีประสิทธิภาพ และให้
สามารถเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม
 สถาบันฯสร้างและใช้ระบบข้อมูลหญิงชายเพื่อเป็นเครื่องมือ
ในการสรา้งกระแสและผลกัดนัให้บทบาทและความสำคญัของผู้หญงิที่
มีต่อการพัฒนาประเทศเป็นที่ประจักษ์นอกจากนั้นแนวการดำเนิน
งานที่สำคัญ คือ การวิจัยเชิงปฏิบัติการที่ส่งผลในทางปฏิบัติภายใน
กรอบเวลาที่จำกัดและทันต่อสภาพการณ์ การฝึกอบรม/สัมมนาเพื่อ
สร้างเสริมความรู้และปรับทัศนคติอย่างเหมาะสม การใช้ผลสำเร็จ
เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาและการใช้เครือข่ายในการผนึกพลัง
ความคิดและดำเนินงานเพื่อเปลี่ยนแปลงสถานภาพสตรี
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งานสร้างเสริมความเสมอภาค
ระหว่างหญิงชาย

 ในปี2555สถาบันวิจัยบทบาทหญิงชายและการพัฒนาได้ดำเนินการที่เอื้อต่อการเสริม

สร้างศักยภาพของผู้หญิงและความเสมอภาคหญิงชายดังนี้

1.การสรา้งการตระหนกัรบัรู้ในบทบาทและศกัยภาพของผู้หญงิ:งานสปัดาห์

สตรีสากลปี2555”
 สถาบันวิจัยบทบาทหญิงชายและการพัฒนา สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ จัดงานสตรี

สากลประจำปี2555ขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่30มีนาคม2555ณห้องประชุมบำรุง-รวีวรรณสมาคม

ส่งเสริมสถานภาพสตรีฯมีผู้เข้าร่วมประชุมรวม350คนในงานมีพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้

แก่“ผู้หญิงเก่งประจำปี2555”ในสาขาอาชีพต่างๆรวม9สาขาดังนี้

      

ที่ ชื่อ สาขา จังหวัด 

1 คุณคณิตกันทะตั๋น เกษตรกร ลำปาง 

2 คุณจินตนาแก้วขาว สิ่งแวดล้อม ประจวบคีรีขันธ์ 

3 คุณบุญมีบัวทอง นักพัฒนา ราชบุรี 

4 คุณอภิรดีตั้งวุฒิพงศ์ ผู้ริเริ่มธุรกิจ นครนายก 

5 คุณรจนากัลป์ตินันท์ นักการเมืองท้องถิ่น อุบลราชธานี 

6 คุณสุดสวาทสรรเสริญ นักบริหาร นครราชสีมา 

7 คุณธนิดากิจบำรุง สื่อมวลชน กรุงเทพมหานคร 

8 คุณศศิวรรณใจอาสา เยาวสตรี กำแพงเพชร 

9 คุณปราณีปี่แก้ว สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล ลพบุรี
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 นอกจากนี้ยังมีรางวัล “องค์กรท้องถิ่น ดีเด่น ประจำปี 2555” ซึ่งเป็นองค์กรที่เล็งเห็น

ความสำคัญในเรื่องมิติหญิงชายในธรรมาภิบาล รวมทั้งการมีส่วนร่วมของทั้งหญิงและชายในการ

บริหารจัดการได้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลนางรองอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์และกองทุน

หมูบ่า้นและชมุชนเมอืงฯดีเดน่คอืกองทนุหมูบ่า้นบา้นดอนหนัตำบลใหม่นาเพยีงอำเภอแวงใหญ่

จังหวัดขอนแก่น

2.งานรณรงค์เพื่อส่งเสริมบทบาทผู้หญิงในทางการเมือง
 2.1จัดเสวนาเรื่อง“รวมใจสร้างประชาธิปไตยท้องถิ่น”
 สถาบันวิจัยฯ ร่วมกับคณะกรรมาธิการการพัฒนาการ

เมืองการสื่อสารมวลชนและการมีส่วนร่วมของประชาชนสภา

ผู้แทนราษฎรและองคก์รตดิตามความกา้วหนา้ดา้นมติิหญงิชาย

เพื่อความเสมอภาค (ตมส.)  ได้จัดเสวนาเรื่อง “รวมใจสร้าง

ประชาธิปไตยท้องถิ่น” ขึ้น เพื่อให้แกนนำทั่วประเทศได้ร่วมลง

นามสนบัสนนุเพือ่แกไ้ขพระราชบญัญตัิสภาตำบลและองคก์าร

บริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2542 กันอีกครั้งในการรณรงค์ให้

สมาชกิสภาผู้แทนราษฎรและสมาชกิวฒุสิภาลงคะแนนสนบัสนนุ

ในการแก้ไขร่าง พ.ร.บ. อบต. ที่กำหนดสัดส่วนหญิงชายเข้าสู่

สภาฯเมื่อวันศุกร์ที่31สิงหาคม2555ณห้องประชุม

213-216 อาคารรัฐสภา 2 ในช่วงเช้า เป็นการเสวนาใน

หัวข้อ “การกำหนดสัดส่วนหญิงชายที่เท่ากันในองค์การบริหาร

ส่วนตำบล”โดยมีดร.กรวิภาวิลลาสเป็นผู้ดำเนินรายการและมีผู้ร่วมอภิปรายอาทิคุณอรุณี

ชำนาญยาคุณบุณย์ธิดาสมชัยคุณสมชายเจริญอำนวยสุขคุณศิริพรปัญญาเสนและใน

ช่วงบ่าย เป็นการเสวนาในหัวข้อ “ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนกฎหมายเพื่อให้ผู้หญิงมีส่วนร่วมอย่าง

เท่าเทียมกันในการบริหารจัดการในระดับตำบล”โดยมีคุณอารีวรรณจตุทองเป็นผู้ดำเนินรายการ 
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มีผู้ร่วมคณะผู้อภิปรายอาทิดร.พีรพันธุ์พาลุสุขคุณณัฎฐ์บรรทัดฐานคุณรัชฎาภรณ์แก้วสนิท

คุณนิคมไวยรัชพานิชคุณอาธิศักดิ์จอมสืบวิสิฐมีผู้เข้าร่วมประชุมจาก56จังหวัดรวม218

คนประกอบด้วยผู้นำท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลเทศบาลนักการเมืองกลุ่มสตรีองค์กร

พัฒนาเอกชนหน่วยงานธุรกิจหน่วยงานราชการสถาบันการศึกษาและสื่อมวลชน

 2.2 รณรงค์ขอการสนบัสนนุจากผูน้ำทางการเมอืงในการสนบัสนนุการ

แก้ไขพ.ร.บ.อบต.ดังนี้
 -วันที่23สิงหาคม2555เข้าพบคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะผู้นำฝ่ายค้าน

 -วันที่3กันยายน2555เข้าพบคุณยงยุทธวิชัยดิษฐ์รองนายกรัฐมนตรีฯและรมต.

มหาดไทย

 -วันที่5กันยายน2555เข้าพบคุณอุดมเดชรัตนเสถียร(ประธานวิปฝ่ายรัฐบาล)

 -วันที่17กันยายน2555เข้าพบรมต.นิวัฒน์ธำรงบุญส่งไพศาลและคุณจาตุรนต์

ฉายแสง

3. โครงการสำรวจข้อมูลประชากรแม่ชีไทยในพุทธศาสนาในประเทศไทย 
 สถาบันวิจัยบทบาทหญิงชายและการพัฒนา ร่วมกับมูลนิธิสภาแม่ชีไทย จัดทำโครงการ 

“สำรวจข้อมูลประชากรแม่ชีไทยในพทุธศาสนาในประเทศไทย”เพื่อเป็นขอ้มลูพื้นฐานในการกำหนด

นโยบายพัฒนาแม่ชีที่เป็นสตรีในพุทธศาสนา ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพแม่ชีไทยในการพัฒนา 

สังคมไทย และได้จัดทำสรุปรายงานจำนวนแม่ชีไทยในพระพุทธศาสนา โดยแยกประเภท สถานที่

พำนักอายุจำนวนพรรษาและการศึกษา

 นอกจากนี้ ยังได้จัดทำสรุปรายงานจำนวนพระภิกษุณี ในประเทศไทย โดยแยกประเภท

สถานที่พำนักอายุจำนวนพรรษาและการศึกษาไว้ด้วย
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การประชาสัมพันธ์และหาทุน
 การประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจในภารกิจและการ
รณรงค์หาทุนสนับสนุนการดำเนินงานของสมาคมฯ มีหลากหลาย
รูปแบบและวิธีการที่นับเป็นอีกภารกิจหนึ่งที่สำคัญยิ่งของสมาคมฯ
เนือ่งจากสมาคมฯเปน็องคก์รพฒันาเอกชนที่ดำเนนิกจิกรรมสาธารณ
กุศล ให้ความช่วยเหลือผู้หญิงและเด็กที่ประสบปัญหาโดยมิได้คิดค่า
ใช้จ่ายจากผู้รับบริการแต่อย่างใด งบประมาณของสมาคมฯ ที่ใช้ใน
การดำเนินงานทั้งในเชิงรุกและให้บริการนั้น มาจากการบริจาคของ
สาธารณชนเกือบทั้งหมด
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งานประชาสัมพันธ์และหาทุน

1. งานประชาสัมพันธ์ผลิตและเผยแพร่สื่อ
 สมาคมฯได้ทำการประชาสมัพนัธ์ทัง้ภายในและภายนอกองคก์รโดยการผลติขา่วสง่สือ่มวลชน

ผ่านทางหนังสือพิมพ์วิทยุโทรทัศน์ให้สาธารณชนทราบถึงการดำเนินงานและความเคลื่อนไหว

กิจกรรมต่างๆของสมาคมฯออกเป็นรายเดือนและยังได้ผลิตแผ่นพับชาวประชาร่วมใจแผ่นพับ

โครงการวนัเกดิรายงานสถติิสมาชกิบา้นพกัฉกุเฉนิแผน่พบัคูม่อืโครงการนกหวดีปอ้งกนัภยัและ

แผ่นพับฉบับพิเศษที่ใช้ในเดือนพฤศจิกายนเพื่อรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี

 ในส่วนของบทความเพื่อตีพิมพ์ในนิตยสารนั้นในปี2555ที่ผ่านมาได้ผลิตบทความทั้งสิ้น

จำนวน24เรื่องลงในนิตยสาร3ฉบับ(ชีวิตจริงคู่สร้าง-คู่สมชีวิตต้องสู้)

2. งานรณรงค์ด้านความรุนแรง
 2.1โครงการเดินรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี
 ในปี2555สมาคมฯได้ร่วมกับมูลนิธิเพ่ือนหญิงจัดกิจกรรมเดินรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อ

เด็กและสตรีในเดือนพฤศจิกายนณหอจดหมายเหตุพุทธทาสอินทปัญโญ(สวนโมกข์กรุงเทพฯ)

 2.2โครงการรณรงค์จำหน่ายนกหวีดป้องกันภัยของผู้หญิง
 สมาคมฯได้ดำเนนิการรณรงค์ปอ้งกนัภยัของผู้หญงิโดยการจดัจำหนา่ยนกหวดีปอ้งกนัภยัอยา่ง 

ต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี2551และในปีนี้ได้นำนกหวีดป้องกันภัยออกจำหน่ายตามสถานที่ต่างๆและใน

การประชุมสัมมนาทั้งภาครัฐและเอกชนตลอดทั้งปี
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3. งานนิทรรศการ
 สมาคมฯได้ร่วมจัดนิทรรศการกับหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนตลอดทั้งปีดังนี้

 งานสัมมนาสืบสานวันกตัญญูผู้สูงอายุณโรงแรมโกลเด้นท์ทิวลิปซอฟเฟอรินจัดโดย

สำนักพัฒนาสังคมกรุงเทพมหานคร(19เม.ย.55)งานอบรมสัมมนาเจ้าหน้าที่บริษัทเชฟรอน 

ณสำนักงานใหญ่บริษัทเชฟรอน(23เม.ย.55)งาน“we:เราผู้หญิงไม่ยอมเป็นเหยื่อ” 

จดัโดยมลูนธิิเพือ่นหญงิณหอจดหมายเหตุพทุธทาสอนิทปญัโญ(สวนโมกข์กรงุเทพ)(23พ.ย.55) 

งาน “เทศกาลสื่อสาธารณะ” จัดโดย ไทยพีบีเอส ณ สำนักงาน ส.ส.ท. (1 ธ.ค. 55) งาน 

TEDxLumpiniจัดโดยองค์กรFHI360ณโรงแรมโซพีเทล(2ธ.ค.55)

4. งานระดมทุน
 4.1งานกล่องรับบริจาค
 ในปี2555สมาคมฯมีกล่องรับบริจาคที่ตั้งอยู่ตามสถานที่ต่างๆทั่วกรุงเทพมหานคร

และเขตปริมณฑลรวม334กล่องในปีนี้ได้มีจุดแจ้งยกเลิกการตั้งกล่องจำนวน7กล่อง

 นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานต่างๆ ที่จัดตั้งกล่องรับบริจาคของหน่วยงานและจัดสรรเงิน 

รบับรจิาคให้กบัสมาคมฯไดแ้ก่บรษิทัเซน็ทรลัวตัสนัจำกดัได้ชว่ยนำกลอ่งรบับรจิาคของสมาคมฯ 

ไปจดัตัง้ในสาขาตา่งๆของบรษิทัเพือ่สนบัสนนุการดำเนนิงานของสมาคมฯรวมทัง้บรษิทัเดอะมอลล์กรุป๊ 

บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัด(มหาชน)และบริษัทสินแพทย์จำกัดได้จัดตั้งกล่องบริจาคของ

หน่วยงานไว้และได้จัดสรรเงินบริจาคให้กับสมาคมฯเป็นประจำทุกปี

 4.2งานระดมทุนทางไปรษณีย์
 โครงการชาวประชารว่มใจเปน็การระดมทนุผา่นจดหมายโดยจดัสง่เอกสารการดำเนนิงาน

ของสมาคมฯถงึบคุคล/บรษิทั/หา้งรา้นตา่งๆ/หนว่ยงานภาครฐัและเอกชนเพือ่ขอรบัการสนบัสนนุ

ตามศรัทธาโดยในปี2555นี้ได้ส่งจดหมายรวม450ฉบับได้รับการตอบรับคิดเป็น10% 

 โครงการวนัเกดิเปน็การระดมทนุผา่นทางจดหมายเนือ่งในวนัคลา้ยวนัเกดิของบคุคลตา่งๆ

โดยจัดส่งบัตรอวยพรวันเกิดและแผ่นพับโครงการวันเกิดในปี2555ได้จัดส่งรวม200ฉบับ

ได้รับการตอบรับคิดเป็น10%
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5. กิจกรรมพิเศษ
 หน่วยงานต่างๆ ได้ให้ความกรุณา จัดกิจกรรมเพื่อหารายได้ให้กับสมาคมฯ อาทิเช่น 

  บริษัท เซ็นทรัล วัตสัน ได้ให้การสนับสนุนและจัดกิจกรรมต่างๆ ให้กับสมาคมฯ ในปี

2555อย่างต่อเนื่องอาทิเนื่องในสัปดาห์สตรีสากลร้านวัตสันได้ให้ความสำคัญกับผู้หญิงจึงได้

จัดกิจกรรมช่วยเหลือองค์กรที่ทำงานด้านผู้หญิงซึ่งลูกค้าของวัตสันส่วนมากเป็นผู้หญิงเช่นกันจึงได้

มีการเชิญชวนลูกค้าซื้อเสื้อยืดในวาระพิเศษจำนวน300ตัวเพื่อนำรายได้มอบให้สมาคมส่งเสริม

สถานภาพสตรีฯโดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆภายในงานมีเป้อารักษ์ผู้พันเบิร์ด(พันโทวันชนะสวัสดี) 

คุณไก่มีสุขแจ้งมีสุขร่วมเป็นพรีเซนเตอร์เมื่อวันที่8มีนาคม2555ณอาคารซีพีทาวเวอร์

สีลม

 

 นอกจากนี้ บริษัทเซ็นทรัลวัตสันจำกัดยังได้จัดงานฉลองครบรอบ16ปีวัตสันใน

ประเทศไทยอยา่งอลงัการเมือ่วนัที่26กรกฎาคม2555ณเซน็ทรลัพลาซา่แกรนด์พระรามเกา้ 

นำทีมโดยมร.คริชไอเยอร์กรรมการผู้จัดการบริษัทฯโดยการประมูลของรักจากดารานำรายได้

มอบให้แก่สมาคมสง่เสรมิสถานภาพสตรฯีภายในงานได้มีการแสดงมินิคอนเสริด์จากออ๊ฟปองศกัดิ์ 

ภายใต้คอนเซป็ต์HallofFriendsและมีดารานกัแสดงชือ่ดงัมารว่มอยา่งคบัคัง่อาทิบีนำ้ทพิย์พิ้งกี้

สาวิกาออยธนาซาร่าเล็กจ์ไบรท์พิชญทัฬน์มิ้งยูมิโกะแอร์ภัณฑิลาจั๊กจั่นอคัมย์สิริฯ 
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 ท้ายสุดเมื่อวันที่14ธันวาคม2555คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่บริษัทเซ็นทรัลวัตสัน

จำกัดนำทีมโดยคุณนวลพรรณชัยนามได้จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ให้กับเจ้าหน้าที่

และสมาชิกบ้านพักฉุกเฉินสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯภายในงานมีกิจกรรมนันทนาการการ

แสดงตา่งๆนอกจากนี้ยงัจดัเลีย้งอาหารกลางวนัและมอบของขวญัปีใหม่ให้กบัสมาชกิบา้นพกัฉกุเฉนิ

อีกด้วย

 บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กับโครงการ “ให้” อิ่มท้องเพิ่มรอยยิ้ม โดย 

คุณไพศาลอ่าวสถาพรรองกรรมการผู้จัดการสายงานธุรกิจอาหารได้จัดกิจกรรมเพื่อแบ่งปันให้

กับผู้ด้อยโอกาสในมูลนิธิต่างๆให้ได้รับหนึ่งอิ่มพร้อมรอยยิ้มโดยเชิญชวนลูกค้าและบุคคลทั่วไป

รว่มบรจิาคหนา้รา้นทกุสาขาและเชญิชวน“ให้”รว่มกบัโออิชิมอบเงนิบรจิาคให้กบัสมาคมสง่เสรมิ

สถานภาพสตรีฯเป็นจำนวนเงิน97,000บาท(เก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)เมื่อวันที่21มกราคม

2555ณสถานสงเคราะห์เด็กบ้านปราณีรังสิตโดยมีคุณกรวิณท์วรสุขผู้เชี่ยวชาญงาน

สังคมสงเคราะห์เป็นผู้รับมอบ
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 บริษัทยูนิลีเวอร์ไทยเทรดดิ้งจำกัดนำทีมโดยคุณภรณีเพชรชมผู้จัดการผลิตภัณฑ์

วาสลีนได้จัดกิจกรรมภายใต้แคมเปญ“ปาฏิหาริย์แห่งสัมผัส”ซึ่งเป็นแคมเปญหนังสั้นออนไลน์โดย

เปดิโอกาสให้ผู้บรโิภคได้รว่มสนบัสนนุการชว่ยเหลอืสตรีที่ประสบปญัหาวกิฤติในชวีติให้มีกำลงัใจและ

พร้อมที่จะก้าวเดินต่อไปในสังคมอีกครั้งโดยนำรายได้จากกิจกรรมดังกล่าวมอบให้กับสมาคมส่ง

เสริมสถานภาพสตรีฯจำนวน100,000.00บาท(หนึ่งแสนบาทถ้วน)โดยมีดร.เมทินีพงษ์เวช

เลขาธิการสมาคมฯและคุณอรุณีศิริวัฒน์ผู้อำนวยการสมาคมฯเป็นผู้รับมอบ

 ธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัด(มหาชน)ได้จัดกิจกรรมเพื่อสังคมโดยนำคณะเจ้าหน้าที่

จิตอาสาร่วมกันพื้นฟูพื้นที่ในบ้านพักฉุกเฉิน(หลังได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์น้ำท่วมเมื่อปลาย

ปี2554)ด้วยการทาสีในบ้านเด็กและเลี้ยงอาหารกลางวันแก่สมาชิกบ้านพักฉุกเฉินนอกจากนี้ยัง

ได้มอบเงินบริจาคจำนวน100,000.00บาท(หนึ่งแสนบาท)เพื่อพื้นฟูบ้านพักฉุกเฉินโดยมี

ดร.เมทีนีพงษ์เวชเลขาธิการสมาคมฯเป็นผู้รับมอบเมื่อวันที่10มีนาคม2555
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ผู้สนใจและสนับสนุนการ

ดำเนินงานของสมาคมฯ
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ผู้สนใจและผู้สนับสนุนการดำเนินงาน
ของสมาคมฯ

 การดำเนนิงานของสมาคมสง่เสรมิสถานภาพสตรฯียงัคงได้รบัความสนใจและการสนบัสนนุ

จากสาธารณชนอย่างต่อเนื่องดังนี้

1. การเยี่ยมชมสมาคมฯ
 ในปี2555มีคณะบุคคลทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้ความสนใจเข้าเยี่ยมชมการดำเนิน

งานของสมาคมฯอยา่งตอ่เนือ่งตลอดทัง้ปีมีทัง้นกัเรยีนนกัศกึษาทกุระดบัการศกึษานอกจาก

การเยีย่มชมแลว้สำหรบันกัเรยีนยงัได้จดักจิกรรมที่ให้ความรู้ในเรือ่งการดแูลและปอ้งกนัตนเองโดย

นำเสนอในรูปแบบละครสั้น มีเนื้อหาและเรื่องราวให้เหมาะสม โดยใช้หลักสูตรการป้องกันการล่วง

ละเมิดทางเพศเข้าไปสอดแทรกในบทละครซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากคณะครูและนักเรียน

ที่มาเยี่ยมชม

 ตัวอย่างเช่น ทีมงานครูบ้านเด็ก ได้แบ่งปันและจัดกิจกรรมหลักสูตรโลกหมุนได้ด้วยมือฉัน 

(สำหรับเด็กเล็ก)ให้จำนวน11ครั้งละ60คนเป็นต้น

 คณะบุคคลจากหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนที่มาเยี่ยมชมสมาคมฯรวม70คณะ

จำนวน1,900คนดังนี้

 คณะเยี่ยมชมจำนวน(คณะ)จำนวน(คน)

 กลุ่มนักเรียน/นักศึกษา40กลุ่ม1,141 คน

 กลุ่มบุคคลทั่วไป(ไทย)23กลุ่ม686คน

 กลุ่มชาวต่างประเทศ8กลุ่ม93คน

  รวม 71กลุ่ม 1,920คน
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 รายชื่อคณะบุคคลต่างๆที่มาเยี่ยมชมมีปรากฏในภาคผนวกจ

2. โครงการจิตอาสาของกลุ่มNEEDeed
 กลุ่ม  NEEDeed  เป็นกลุ่มผู้หญิงต่างชาติที่เป็นผู้มีความรู้ มีประสบการณ์และมีความ

เชี่ยวชาญที่หลากหลายและส่วนใหญ่เป็นภริยาติดตามสามีที่เป็นผู้บริหารธุรกิจต่างชาติที่บริหารงาน

อยู่ในประเทศไทยนำโดยคุณIldikoModlaSzalaiเป็นการรวมกลุ่มกันเพื่อนำความสามารถที่

มีมาใช้ในการทำประโยชน์และช่วยเหลือสังคมทั้งนี้กลุ่มNEEDeedนี้ได้เลือกสมาคมส่งเสริมสถาน

ภาพสตรฯีเปน็องคก์รสาธารณกศุลองคก์รหนึง่ที่ทำโครงการรว่มกนัโดยในปี2555ที่ผา่นมาได้เริม่

โครงการ2-3โครงการซึ่งในปี2555ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นไป1โครงการได้แก่โครงการ

อบรมงานแม่บ้านโรงแรม

 โครงการนี้ สมาชิกของ NEEDeed ที่เป็นผู้บริหารโรงแรม คือ คุณ Veronique 

Siraultเป็นแกนนำกลุ่มผู้หญิงต่างชาติที่เป็นผู้บริหารโรงแรมอีก4คนในการพัฒนาหลักสูตรการ

อบรมสำหรับผู้ที่สนใจในการเป็นแม่บ้านในโรงแรมซึ่งเมื่อผ่านหลักสูตรแล้วสามารถทำงานในสาขา

อาชีพแม่บ้านการโรงแรมได้ซึ่งต่อมาได้จัดอบรมให้กับสมาชิกบ้านพักฉุกเฉินและบุคคลทั่วไปที่สนใจ

โดยแบ่งเป็นภาคทฤษฎี4วัน(5-8พฤศจิกายน2555)และภาคปฎิบัติซึ่งเป็นการไปฝึกงานใน

โรงแรมชั้นนำ4แห่งได้แก่โรงแรมParkPlazaสุขุมวิทโรงแรมPanPacificทองหล่อ

โรงแรมPresidentPalaceและโรงแรมPhacharaSuitesเป็นเวลา1เดือนโดยเริ่มฝึกงาน

เมื่อวันที่12พฤศจิกายน2555มีผู้รับการอบรม7คน(สมาชิกบ้านพักฉุกเฉิน5คน/บุคคล

ทั่วไป2คน)มีวิทยากร4ท่านคือคุณอรวรรณสวยกมลดร.พรเกษมกันตามระคุณวันชัย

ขนัธิกลุและคณุสายใจผลาจนัทร์ซึง่หลงัจากจบการอบรมและฝกึงานแลว้ผู้ที่ผา่นการอบรมที่สนใจ

ทำงานก็ได้รับให้เข้าทำงานต่อเนื่องไปเลย

 อกีโครงการหนึง่ที่เริม่ตน้ในปี2555คอืโครงการเสรมิสรา้งความรู้และทกัษะนกัจติวทิยา

นักสังคมสงเคราะห์และเจ้าหน้าที่บ้านพักฉุกเฉินในเรื่องของการดูแลผู้ที่ตั้งครรภ์โดยคุณคริสติน 

ซิมสัน(KristinSimpson)กับคุณโครี่ฟอกซ์(CoryFox)ที่เป็นนักจิตวิทยาและพยาบาลได้พัฒนา
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คู่มือการดูแลผู้ตั้งครรภ์ที่ครอบคลุมทั้งการดูแลร่างกายและจิตใจสำหรับผู้ที่ผ่านการถูกกระทบจิตใจ

อยา่งรนุแรงโครงการนี้มีจดุมุง่หมายที่จะสรา้งมาตรฐานของการให้คำปรกึษาและให้ความรู้แก่สมาชกิ

บ้านพักฉุกเฉิน โดยปรับฐานความรู้แก่นักจิตวิทยา และนักสังคมสงเคราะห์รวมทั้งเจ้าหน้าที่  ซึ่ง

เริ่มจากการอบรมตามสาระของคู่มือเพื่อที่จะได้ทำหน้าที่วิทยากรได้อย่างเป็นมาตรฐานต่อไปโดย

กำหนดการอบรมในช่วงต้นปี2556

 นอกจากนัน้ยงัมีโครงการที่จะเผยแพร่เรือ่งราวที่เปน็ชวีติของสมาชกิบา้นพกัที่ประสบปญัหา

และฟื้นคืนสู่การช่วยเหลือตนเอง และดำเนินชีวิตที่ประสบความสำเร็จตามที่ตนเองเป็นคนเลือก 

โดยอาสาสมัครของกลุ่มNEEDeedเป็นผู้เขียนและจะได้เผยแพร่ต่อไป

3. การสนับสนุนและการร่วมบริจาค
 สมาคมฯ ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมทั้งสาธารณชนทั่วไปใน

หลายรูปแบบเช่น

3.1หน่วยงานภาครัฐ
 1.กองควบคุมโรคเอดส์กระทรวงสาธารณสุข

 2.กรุงเทพมหานครสำนักงานเขตดอนเมือง

 3. สถานพยาบาลต่างๆ ในกรุงเทพมหานคร (ศูนย์บริการสาธารณสุข 60 โรงพยาบาล

บำราศนราดูร โรงพยาบาลวชิรพยาบาล โรงพยาบาลศรีธัญญา โรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานี 

โรงพยาบาลภูมิพล)

 การสนบัสนนุโดยภาครฐัสว่นใหญ่เปน็การให้ความรว่มมอืที่เอือ้ตอ่การแกไ้ขปญัหาตา่งๆที่ผู้

หญงิและเดก็ประสบสำหรบัการให้ทนุสนบัสนนุนัน้อยู่ในรปูของการสนบัสนนุโครงการจดักจิกรรม

ในส่วนที่ได้รับการสนับสนุนนั้นคิดเป็นร้อยละ5ของค่าใช้จ่ายที่สมาคมฯต้องใช้ในแต่ละปี
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 3.2หน่วยงานภาคเอกชนและสาธารณชนผู้มีจิตศรัทธา
 ตลอดทั้งปีที่ผ่านมามีหน่วยงานภาคเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศหลายหน่วยงาน

ช่วยเหลือสมาคมฯด้วยการให้ทุนสนับสนุนกิจกรรมเช่นบริษัทปูนซิเมนต์ไทยจำกัด(มหาชน) 

มูลนิธิสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  มูลนิธิเด็กโลกแห่งสวีเดน (World Childhood 

Foundation)เป็นต้น

 นอกจากนี้ ยังมีหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ โดยร่วมกันบริจาคสิ่งของ 

จัดกิจกรรมและเลี้ยงอาหารสมาชิกบ้านพักฉุกเฉินเช่นบริษัทเซฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต

จำกัดบริษัทฉัตรวัฎฎ์จำกัดบริษัทต้นวงษ์ศิริจำกัดบริษัทไอเอ็นจีประกันชีวิตจำกัดบริษัท

เคพีเอ็มจีภูมิไชยสอบบัญชีจำกัดบริษัทพรอดเตอร์แอนด์แกนเบิลหรือพีแอนด์จีจำกัด

สโมสรโรตารี่บางรักสโมสรโรตารี่ปทุมวันบริษัทคนธนบุรีจำกัดบริษัทฟิวเจอร์ทูยูจำกัด

โรงแรมแมริออทสาทรวิสต้ามูลนิธิซิตี้และธนาคารซิตี้แบงค์ประเทศไทยสถาบันคีนันแห่งเอเชีย

คณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด(ป.ป.ส)ธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัด(มหาชน) 

ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน) มูลนิธิดินสอสีรุ้ง ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย 

(รวกท.)มูลนิธิสร้างสรรค์เด็กวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีกรุงเทพมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 

มหาวทิยาลยัหวัเฉยีวเฉลมิพระเกยีรติกรมแพทย์ทหารอากาศมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ศาลอธุรณ์

ภาค 3 สถาบันรามจิตติ คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล โรงเรียน 

อัสสัมชัญศึกษาและโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์เป็นต้น
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4. การเลี้ยงอาหารแก่สมาชิกบ้านพักฉุกเฉิน
 บ้านพักฉุกเฉินได้ต้อนรับผู้มีจิตศรัทธามาบริจาคสิ่งของและเลี้ยงอาหารให้กับผู้หญิงและเด็ก

ที่บ้านพักฉุกเฉินโดยเป็นผู้มาเลี้ยงอาหารรวมทั้งหมด142คณะ

5. งานสื่อมวลชนสัมพันธ์
 ในปี 2555 ที่ผ่านมาสมาคมฯ ได้รับความร่วมมือจากสื่อมวลชนจำนวนมาก ในการเผย

แพร่ข่าวสารการดำเนินงานต่างๆและความสนใจของสื่อในการขอสัมภาษณ์และขอข้อมูลในประเด็น

ความรุนแรงในครอบครัว ท้องไม่พึงประสงค์ การดูแลและบำบัดเยียวยาผู้ประสบปัญหา เป็นต้น 

(รายละเอียดปรากฎในภาคผนวกฉ)

6. นักศึกษาฝึกปฏิบัติงานและอาสาสมัคร
 ในปี2555มีนกัศกึษามหาวทิยาลยัตา่งๆฝกึปฏบิตัิงาน/จติอาสาเพือ่เสรมิสรา้งประสบการณ์

ชวีติและทกัษะให้และแบง่ปนัความชว่ยเหลอืแก่ผู้หญงิและเดก็ที่ประสบปญัหาในบา้นพกัฉกุเฉนิจำนวน

93คน(เป็นนักศึกษาปริญญาตรี7รายนักเรียนนายร้อยตำรวจ5รายนักเรียน/นักศึกษา

พยาบาล81ราย(จาก5สถาบัน)ดังนี้

สถาบันการศึกษา จำนวน(คน) ระยะเวลา 

 1.นักศึกษาปริญญาตรีปีที่4 32 รุ่นที่117-24เมษายน2555 

 คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิต  รุ่นท่ี215-22พฤษภาคม2555 

2. นักศึกษาปริญญาตรีปีที่4 4 2พฤษภาคม-14มิถุนายน

 คณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2555 

3. นักเรียนนายร้อยตำรวจสามพรานปีที่35 4-18กันยายน2555

 โรงเรียนนายร้อยสามพราน   

4. นักเรียนพยาบาลทหารอากาศปีที่3 49 รุ่นที่112ตุลาคม-20

 วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ  ธันวาคม2555

 กรมแพทย์ทหารอากาศ  รุ่นที่230ธันวาคม2555

    -20กุมภาพันธ์2556 

5. นักศึกษาปริญญาตรีคณะมนุษยศาสตร์และ3 5พฤศจิกายน-15กุมภาพันธ์

 สังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  2556 
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อาสาสมัครที่ช่วยบ้านพักฉุกเฉินอย่างต่อเนื่องกว่า2เดือนรวม3คนได้แก่ 

 1.อาจารย์รักชุณหกาญจน์ นักจิตวิทยาพัฒนาการเด็กมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 2.คุณฟ้าใสวิเศษกุล นักจิตวิทยาศิลปะบำบัด 

 3.Ms.SusanDustin อาสาสมัครชาวออสเตรเลีย 

  

 อาสาสมัครระยะสั้น 

 อาสาสมัครต่างชาติที่สนใจมาช่วยงานสมาคมฯระยะสั้นในปี2556รวม7คนได้แก่ 

 1.Ms.JamieCatherine ชาวอเมริกัน 

 2.Ms.AlineRyter ชาวสวิสเซอร์แลนด์ 

 3.Mr.SimonAnderson ชาวสวีเดน 

 4.Ms.NadjaEliason ชาวสวีเดน 

 5.Mrs.JacquiScott ชาวนิวซีแลนด์  

 6.Ms.AudreyVoorhees ชาวอเมริกัน 

 7.Ms.Ann-KathrinSpeckmann ชาวเยอรมัน
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การบริหารงานทั่วไป
บุคลากรและการเงิน

งานด้านบุคลากร  
 งานดา้นบคุลากรนัน้ครอบคลมุการดแูลเจา้หนา้ที่เพือ่เอือ้ตอ่การปฏบิตัิงานที่มีประสทิธภิาพ

และประสิทธิผลรวมทั้งการพัฒนาบุคลากรและจัดสวัสดิการต่างๆ

จำนวนบุคลากร
 ในปี2555จำนวนเจ้าหน้าที่(ข้อมูลณ31ธันวาคม2555)ทั้งหมด98คนเป็น

หญิง87คนชาย11คน(รวมเจ้าหน้าที่ของวีเทรนอินเตอร์เนชั่นแนล31คน)

การพัฒนาบุคลากร
 จัดอบรมจิตวิทยาการพัฒนาทีมให้กับเจ้าหน้าที่สมาคมฯจำนวน13คนณบ้านผู้หว่าน 

จ.นครปฐมในวันที่28-30กันยายน2555โดยวิทยากรดร.โสรีช์โพธิแก้ว

 จัดอบรมพัฒนาทักษะให้กับเจ้าหน้าที่สมาคมฯโดยศูนย์การศึกษาและฝึกอาชีพสมาคมส่ง

เสริมสถานภาพสตรีฯดังนี้

 -หลักสูตรภาษาอังกฤษ30ชม.จำนวน4คนคือคุณมนัสนันทเกิดวรคุณวิไลภรณ์

เพียงกระโทกคุณลักษนันท์ชมดวงและคุณจิตรานวลละออง

 -หลักสูตรคอมพิวเตอร์30ชม.จำนวน1คนคือคุณศรีไทยอ่ำสุวรรณ

 ส่งเจ้าหน้าที่ไปรับการอบรมพัฒนาศักยภาพในเรื่องต่างๆดังนี้

คุณจินตนามะสมโพธิ์ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ได้เข้าอบรมหลักสูตร“ทักษะการให้คำปรึกษา•

แบบเสริมสร้างศักยภาพ”ที่พนาศรมรีสอร์ทจ.นนทบุรีเมื่อวันที่5-9กุมภาพันธ์2555

คณุกรวณิท์วรสขุผู้เชีย่วชาญงานสงัคมสงเคราะห์ได้เขา้อบรมหลกัสตูรพืน้ฐานนกัศลิปะบำบดั•

ในแนวมนุษยปรัชญาตามมาตราฐานเยอรมัน  ซึ่งได้เริ่มเข้ารับการอบรมไปเมื่อเดือนสิงหาคม 

ปี2553จนปลายปี2554รวมที่อบรมไปแล้ว3ครั้งและในปี2555ได้เข้ารับความอบรม

ต่อเนื่องอีก5ครั้งดังนี้

 ครั้งที่4เมื่อวันที่13-17กุมภาพันธ์2555ที่อนุบาลบ้านรัก

 ครั้งที่5เมื่อวันที่2-6เมษายน2555ที่บริษัทTheThirdWorld

 ครั้งที่6เมื่อวันที่20-24สิงหาคม2555ที่อนุบาลบ้านรัก
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 ครั้งที่7เมื่อวันที่27-31สิงหาคม2555ที่อนุบาลบ้านรัก

 และครั้งที่8เมื่อวันที่10-14ธันวาคม2555ที่อนุบาลบ้านรัก

คุณกรวิณท์วรสุขคุณพัชญ์สิตามายอดและคุณปรียาภรณ์บุญแก้วฝ่ายสังคมสงเคราะห์•

ได้เข้าอบรมหลักสูตร “เทคนิค ทักษะการทำงานกับเด็ก เยาวชน และครอบครัว รุ่น 4” ที่

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เมื่อวันที่27กุมภาพันธ์-3มีนาคม2555

คณุกรวณิท์วรสขุคณุณฐัิยาทองศรีเกตุและคณุคญัฑนิกม์นิโรธรเขา้อบรมหลกัสตูรครอบครวั•

บำบดัสำหรบับคุลากรที่ปฏบิตัิงานดา้นครอบครวัและเดก็จดัโดยกรมสขุภาพจติสถาบนัราชานกุลู

เมื่อวันที่20-30มีนาคม25พฤษภาคม29มิถุนายนและ27กรกฏาคม2555

เจ้าหน้าที่นักสังคมสงเคราะห์นักจิตวิทยาครูบ้านเด็กและพี่เลี้ยงศูนย์เลี้ยงเด็กอ่อนฝ่าย•

สังคมสงเคราะห์จำนวน15คนได้เข้าอบรมหลักสูตร“พัฒนาการเด็กและRedFlag

Behaviors”โดยผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการเด็กMr.StuartRothenbergและMrs.Andrea

Rothenburgแห่งโรงพยาบาลMountSinaiสหรัฐอเมริกาที่สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ

เมื่อวันที่14พฤษภาคม2555

คุณณัฐิยาทองศรีเกตุฝ่ายสังคมสงเคราะห์ได้เข้าอบรมหลักสูตร“การบริหารงานยุติธรรม•

ระดับกลางรุ่น4(ยธก.4)การอำนวยความเป็นธรรมให้กับสังคม”ที่สำนักงานกิจการยุติธรรม

กระทรวงยุติธรรมเมื่อวันที่12มิถุนายน–4กันยายน

คุณวิไลภรณ์ เพียงกระโทก ส่วนประชาสัมพันธ์และหาทุน เข้าอบรมการระดมทรัพยากร •

และการสื่อสารระหว่างวันที่9-15กรกฎาคมและ30กรกฎาคม-6สิงหาคมรวม15วัน

จัดโดยมูลนิธิกองทุนไทยและไปอบรมเกี่ยวกับความรุนแรงต่อผู้หญิงที่ประเทศญี่ปุ่นระหว่าง

วันที่17-28ตุลาคม2555

คุณปิยะนุช รอดสะการ และคุณมาร์กาเร็ต แซ่ส่ง ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ เข้าอบรม •

เชงิปฏบิตัิการดา้นสขุภาวะผู้หญงิและความเปน็ธรรมทางเพศจดัโดยโครงการผู้หญงิเพือ่สนัตภิาพ

และความเป็นธรรมอ.แม่ริมจ.เชียงใหม่ระหว่างวันที่6-12ธันวาคม2555

งานด้านการเงิน
 การบริหารจัดการในด้านการเงินทั้งหมด เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับด้านการเงินของ 

สมาคมฯโดยคณะกรรมการของสมาคมฯเน้นในด้านความถูกต้องโปร่งใสและประหยัดซึ่งมีการ

ตรวจบัญชีของสมาคมฯโดยในปี2555การเงินและบัญชีมีการตรวจสอบโดยบริษัทเคพีเอ็มจี 

ภูมิไชยสอบบัญชีจำกัด
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ความเคลื่อนไหวรอบรั้วสมาคมฯ
1. มอบกรมธรรม์และแปลงผักให้แก่สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ
 ดร.สมนกึสงวนสนิประธานคณะกรรมการบรษิทัสนิทรพัย์ประกนัภยัจำกดัได้มอบกรมธรรม์

ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สินให้กับสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯโดยมีคุณอรุณีศิริวัฒน์ 

ผู้อำนวยการสมาคมฯเปน็ผูร้บัมอบกรมธรรม์และใหก้ารตอ้นรบัคณะเจา้หนา้ที่บรษิทัสนิทรพัย์ประกนั

ภัยนอกจากนี้คณะเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯยังได้มาจัดทำกิจกรรมนันทนาการเลี้ยงอาหารกลางวัน

ให้กับเจ้าหน้าที่และสมาชิกบ้านพักฉุกเฉินรวมทั้งได้บริจาคสิ่งของให้กับบ้านพักฉุกเฉินด้วย

2. คุณเก้า-จิรายุละอองมณี
 เมื่อวันที่8มกราคม2555คุณเก้าจิรายุและคุณแม่วีระนุชละอองมณีร่วมกับแฟนคลับ

นำแท้งค์น้ำและเครื่องปั๊มน้ำที่เกิดจากการจำหน่ายเสื้อยืดในวันคล้ายวันเกิดมามอบให้กับบ้านพัก

ฉุกเฉินสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯโดยมีดร.เมทินีพงษ์เวชรักษาการผู้อำนวยการสมาคมฯ

เป็นผู้รับมอบและมีน้องๆสมาชิกบ้านพักฉุกเฉินร่วมร้องเพลงแทนคำขอบคุณพร้อมทั้งมอบการ์ด

อวยพรวันเกิดให้และเมื่อวันที่25ตุลาคม2555น้องเก้าได้บริจาคโลหิตให้โรงพยาบาลภูมิพล

และมอบเงินจำนวน30,000บาทให้กับบ้านพักฉุกเฉินสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯโดยมี

คุณอรุณีศิริวัฒน์ผู้อำนวยการสมาคมฯเป็นผู้รับมอบณโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
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3. สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯมอบของที่ระลึกและขอบคุณทหาร
 วันที่18มกราคม2555สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯได้ส่งตัวแทนไปมอบหนังสือ

ขอบคุณพร้อมกระเช้าตุ๊กตาไทยเพื่อเป็นที่ระลึกและเป็นการขอบคุณแก่เจ้าหน้าที่ทหารกองทัพ

บกช่วยเหลือประชาชนร.11พัน1รอ.ที่ได้สละเวลาและสละกำลังพลจำนวน26นายเข้ามา

ช่วยพลิกฟื้นสมาคมฯหลังจาก น้องน้ำได้จากไป เมื่อวันที่ 20-23 ธันวาคม 2554 โดยมี คุณ

จริยาสำลีอ่อนผอ.ฝ่ายการศึกษาและฝึกอาชีพสตรีฯคุณสริลลามหาพิรุณเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมและ 

คณุดลฤดีศรีทองสขุเจา้หนา้ที่ไอทีและสารสนเทศและ

คุณจิตรานวลละอองเจ้าหน้าที่กิจกรรมเป็นตัวแทน

ฝา่ยประชาชนในการมอบของพรอ้มคำขอบคณุสว่นฝา่ย

ทหารนั้นมีจ่าสิบเอกชนันท์พันธ์ยิ่งยกและจ่าสิบเอก

สุพัฒนารักษาราษฎร์เป็นตัวแทนผู้รับมอบของที่ระลึก

นอกจากนี้ทหารทัง้สองทา่นยงัได้เอือ้เฟือ้พาพวกเราเยีย่ม

ชมโครงการเกษตรพึง่ตนเองตามแนวเศรษฐกจิพอเพยีง

ในค่ายทหารอีกด้วย

4. เจ้าหน้าที่ป.ป.ส.เลี้ยงKFCแก่น้องๆบ้านพักฉุกเฉิน
 วันที่11มกราคม2555คณะเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม

ยาเสพติด(ป.ป.ส.)จำนวน30ท่านได้เลี้ยงอาหารเย็น(KFC)แก่น้องๆสมาชิกบ้านพักฉุกเฉินใน

ระหว่างที่ได้มาเข้าพักเพื่อประชุมที่บริษัทวีเทรนอินเตอร์เนชั่นแนลเฮ้าส์ นอกจากนี้ในวันดังกล่าวยัง

เป็นวันเกิดของน้องผู้หญิงคนหนึ่ง อายุ 11 ปี ที่ประสบปัญหาถูกล่วงละเมิดทางเพศ ซึ่งน้องเพิ่ง

มาพักเพื่อขอรับความช่วยเหลือที่บ้านพักฉุกเฉินได้ประมาณ5เดือนคณะพี่ๆป.ป.ส.จึงได้ร่วม

กันร้องเพลงHappyBirthDayเพื่อเป็นการอวยพรวันเกิดให้กับน้อง...แม้พวกเธอเหล่านี้จะเหมือน

อยู่อีกซีกโลกหนึ่งที่บางครั้งก็ถูกหลงลืม......ขอบคุณที่มองเห็น...และขอบคุณที่นึกถึง...และขอขอบคุณ 

ที่แบ่งปัน
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5. รางวัลนักเรียนทุนรัฐบาลไทยดีเด่นประจำปี2553-2554
 ดร.เมทินี พงษ์เวช เลขาธิการสมาคมฯ ได้รับรางวัลนักเรียนทุนรัฐบาลไทยดีเด่นประจำปี 

2553-2554 จากสมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย โดยได้รับมอบเข็มและประกาศเกียรติคุณ จาก 

ดร.สถิตย์ลิ่มพงศ์พันธุ์นายกสมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทยในพิธีมอบเข็มและประกาศเกียรติคุณ 

นกัเรยีนทนุรฐับาลไทยดีเดน่ประจำปี2553-2554ซึง่จดัขึน้เมือ่วนัอาทติย์ที่19กมุภาพนัธ์2555 

ณหอ้งกมลทพิย์โรงแรมสยามซติี้ถนนศรอียธุยากรงุเทพฯโดยมีผู้ได้รบัรางวลัรว่มอกีจำนวน5ทา่น 

ได้แก่ ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ คุณยรรยง พวงราช ดร.วิชัย ตันศิริ ศ.โสภณ รัตนากร 

ดร.อรัณย์รัตโนภาศโดยมีคุณเจริญจิตงามทิพยพันธุ์อุปนายกสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ

ร่วมแสดงความยินดีในวันดังกล่าว

6. ครอบครัวคุณโชติ-อำพันอัสสกุลส่งมอบครัวใหม่ให้บ้านพักฉุกเฉิน 
 ครอบครัวคุณโชติ-อำพัน อัสสกุล บริจาคเงิน จำนวน 1 ล้านบาท เพื่อสร้างโรงครัว 

หลังใหม่ให้กับบ้านพักฉุกเฉินโดยได้ส่งมอบครัวหลังใหม่เมื่อวันที่25พฤษภาคม2555พร้อม

เลี้ยงอาหารกลางวันให้กับสมาชิกบ้านพักฉุกเฉินโดยมีดร.เมทินีพงษ์เวชเลขาธิการสมาคมฯและ

คุณอรุณีศิริวัฒน์ผู้อำนวยการสมาคมฯเป็นผู้รับมอบ
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7.วันเกิดน้องคุณนิชคุณหรเวชกุลนักร้องดังวง2PM
 เมือ่วันที่24มถินุายน2555ที่ผ่านมาเปน็ฤกษ์งามยามดีเนือ่งจากเปน็วันคลา้ยวันเกดิของ

นิชคุณหรเวชกุลซุปเปอร์สตาร์ไทยหนึ่งในสมาชิกวงบอยแบนด์แดนกิมจิฉายาไอดอลสัตว์ป่าแห่ง

วง2pmดังนั้นคุณแม่เย็นจิตรหรเวชกุลคุณแม่ของน้องคุณพร้อมเหล่าบรรดาแฟนคลับจึงได้รวม

ตัวกันโดยมีกลุ่มGangKhun(www.GangKhun.com)เป็นโต้โผในการจัดกิจกรรมทำบุญเลี้ยงอาหาร

กลางวันและบริจาคเงินพร้อมสิ่งของให้กับสมาชิกผู้หญิงและเด็กที่บ้านพักฉุกเฉินสมาคมส่งเสริม

สถานภาพสตรีฯ

8.ธนาคารธนชาตจำกัด(มหาชน)
 ธนาคารธนชาตจำกดั(มหาชน)และมลูนธิิธนชาตเพือ่สงัคมไทยโดยนายวชิากลุกอบเกยีรติ

ผู้อำนวยการอาวโุสสายงานสือ่สารและบรหิารแบรนด์นำทมีพนกังานและทมีCSRCLUBจากHUB 

งามวงศ์วานเข้าปรับปรุงและฟื้นฟูห้องส่งเสริมพัฒนาการเด็กของบ้านพักฉุกเฉินซึ่งได้รับความเสีย

หายจากเหตุอุทกภัยเมื่อปลายปี2554ที่ผ่านมาโดยได้ส่งมอบห้องพร้อมอุปกรณ์สื่อการเรียนรู้ให้

กับดร.เมทินีพงษ์เวชเลขาธิการสมาคมฯพร้อมทั้งได้เข้าเยี่ยมชมในส่วนต่างๆของบ้านพักฉุกเฉิน

ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยด้วย
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9. บริษัทเชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิตจำกัด
 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2555 บริษัทเชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด 

นำคณะเจ้าหน้าที่กว่า30คนเข้าร่วมกิจกรรมปรับปรุงพื้นที่สวนหย่อมภายในอาคารนารินทร์

กรุณาสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯหลังจากได้รับความเสียหายจากอุทกภัยเมื่อปลายปี2554

10. รับทุนมูลนิธิกองทุนการกุศลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
 เนือ่งในวโรกาสวนัคลา้ยวนัพระราชสมภพสมเดจ็พระศรีนครินทราบรมราชชนนีมลูนธิิกองทนุ 

การกุศลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาและทุนอุดหนุนประจำปี 

แก่นักศึกษาพยาบาลและองค์กรการกุศล ซึ่งสมาคมฯ เป็นองค์กรหนึ่งที่ได้รับทุนสนับสนุนสำหรับ

องค์กรสาธารณกุศล จำนวน 100,000 บาท โดยมี คุณอรุณี ศิริวัฒน์ ผู้อำนวยการสมาคมฯ 

เป็นผู้แทนเข้ารับมอบทุนดังกล่าว เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2555 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 

สภาการพยาบาลกระทรวงสาธารณสุขถนนติวานนท์นนทบุรี
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11.สโมสรโรตารี่
 เมือ่วนัที่13พฤศจกิายน2555คณะสมาชกิสโมสรโรตารี่ปทมุวนันำทมีโดยคณุกติติพงษ์ 

ธนาเสริมสวย นายกสโมสรโรตารี่ปทุมวัน จัดทำโครงการฟื้นฟูบ้านพักฉุกเฉินหลังน้ำท่วม 

โดยมอบอุปกรณ์สำนักงาน และเครื่องใช้ที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน มูลค่า 621,495 บาท และ 

ดร.เมตตาองคะสุวรรณนายกสโมสรโรตารี่บางรักภาค3350นำคณะสมาชิกสโมสรโรตารี่ 

อามางาซากิภาค2680จากประเทศญี่ปุ่นนำตู้แช่อาหารเครื่องกรองน้ำและเครื่องทำน้ำเย็น

มามอบให้กับบ้านพักฉุกเฉินโดยมีคุณอรุณีศิริวัฒน์ผู้อำนวยการสมาคมฯเป็นผู้รับมอบ

12.บริษัทคนธนบุรีจำกัด
 เมื่อวันที่18พฤศจิกายน2555สถานีวิทยุโทรทัศน์คนธนบุรีจัดกิจกรรมสร้างกำลังใจ 

ให้กับผู้หญิงและเด็กในบ้านพักฉุกเฉิน ในงานได้นำศิลปินนักร้องจากค่ายต่างๆ และแฟนรายการ 

เขา้รว่มทำกจิกรรมโดยเนน้ความบนัเทงิและคลายเครยีดนอกจากนี้ยงัได้มอบของบรจิาคให้กบับา้น

พักฉุกเฉินด้วย
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ผู้หญิงและผู้ชายแห่งปี 
รางวัล“ผู้หญิง”และ“ผู้ชาย”

แห่งปี2555
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ผู้หญิงและผู้ชายแห่งปี 
 รางวัล“ผู้หญิง”และ“ผู้ชาย”แห่งปี2555

 รางวัล“ผู้หญิง”และ“ผู้ชาย”แห่งปีเป็นรางวัลที่สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯมอบให้

แก่สุภาพสตรีและสุภาพบุรุษที่มีผลงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ว่าเอื้อต่อการเสริมสร้างสถานภาพสตรี 

ในชว่งเดอืนสตรีสากลเดอืนมนีาคมของทกุปีโดยรางวลั“ผู้หญงิแหง่ปี”ได้เริม่มาตัง้แต่ปีพ.ศ.2537

ส่วนรางวัล“ผู้ชายแห่งปี”นั้นได้เริ่มตั้งแต่ปีพ.ศ.2543เป็นต้นมา

 ในวันสตรีสากลปี2555นี้คณะกรรมการสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯได้มีมติร่วมกัน

เลือกคุณศิริพรสะโครบาเนคเป็น”ผู้หญิงแห่งปี2555”และเลือกศาสตราจารย์นายแพทย์รณชัย

คงสกนธ์เป็น“ผู้ชายแห่งปี2555”

ผู้หญิงแห่งปี2555:คุณศิริพรสะโครบาเนค

 คุณศิริพร  สะโครบาเนค  ทำงานด้านสังคมตั้งแต่เรียนจบ โดยเริ่มสอนหนังสือใน

ชนบทในโครงการบัณฑิตอาสาสมัคร ทำงานกับเด็กกำพร้าในเวียดนาม ช่วงสงครามเวียดนาม 

เป็นบรรณาธิการหนังสือชาวบ้านของมูลนิธิโกมลคีมทอง  และร่วมก่อตั้งมูลนิธิเด็ก เพื่อพิทักษ์ 

สิทธิของเด็กหลังจากเรียนจบด้านสตรีและการพัฒนาได้ริเริ่มโครงการศูนย์ข่าวผู้หญิงเพื่อให้ 

คำปรกึษาแก่หญงิไทยที่ตอ้งการไปตา่งประเทศในปีพ.ศ.2527และตอ่มาได้จดทะเบยีนเปน็มลูนธิิ

ผู้หญงิโดยรบัตำแหนง่เปน็เลขาธกิารได้พฒันาแนวทางการทำงานเพือ่สรา้งความตระหนกัในปญัหา

ผู้หญิงที่ยังถูกละเลยจัดตั้งบ้านพักผู้หญิงเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่หญิงที่ประสบความรุนแรงใน

ครอบครวัดำเนนิโครงการคำหลา้เพือ่รณรงค์ในชมุชนตา้นการนำเดก็ไปแสวงหาประโยชน์ทางเพศ
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ปจัจบุนัได้ชว่ยจดัอบรมถา่ยทอดความรู้ความเขา้ใจในแนวคดิสทิธิมนษุยชนของผู้หญงิให้กบัเครอืขา่ย 

ผู้หญิงต่างๆ

ผู้ชายแห่งปี2555:
ศาสตราจารย์นายแพทย์รณชัยคงสกนธ์  

 

   ศ.นพ.รณชัยคงสกนธ์รองคณบดีคณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีและ

กรรมการราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย คุณหมอได้มีโอกาสทำงานร่วมกับแพทยสภาเพื่อ 

แก้ไขข้อกฏหมายเกี่ยวกับการยุติการตั้งครรภ์  ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 305 โดยได้ 

เพิ่มเติมความหมายของคำว่า “สุขภาพของหญิง” ให้รวมเรื่องสุขภาพใจเข้าไปด้วย จากการที่ 

คณุหมอรณชยัได้เขา้ไปทำงานดงักลา่วทำให้คณุหมอมองเหน็ปญัหาสงัคมในเรือ่งความรนุแรงชดัเจน

ขึ้น คุณหมอจึงลุกขึ้นมาทำงานเกี่ยวกับความรุนแรงในครอบครัว เพื่อบอกสังคมว่า “ความรุนแรง 

ในครอบครัว เป็นเรื่องที่สังคมต้องหันมามองแล้วช่วยกันแก้ไข” ตลอดระยะเวลาที่คุณหมอได้เข้าไป

ช่วยแก้ปัญหาสังคมในเรื่องของความรุนแรงในครอบครัว

 คุณหมอได้ศึกษาวิจัย เพื่อให้ได้องค์ความรู้เกี่ยวกับลักษณะความรุนแรง  และการสร้าง

เครือข่ายเพื่อก่อให้เกิดความร่วมมือในการแก้ปัญหา รวมทั้งการผลักดันในเชิงนโยบายร่วมกับ 

กระทรวงยุติธรรมจัดทำโครงการครอบครัวสมานฉันท์

 นี่เป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงความห่วงใยที่คุณหมอมีต่อผู้หญิง ที่สังคมปล่อยปละละเลยให้ 

ผู้ถูกกระทำความรุนแรงต้องเผชิญกับความทุกข์นี้เพียงลำพัง
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รายชื่อเจ้าหน้าที่ 

รายชื่อเจ้าหน้าที่สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯปี2555 

นางสาวอรุณีศิริวัฒน์ ผู้อำนวยการสมาคมฯ

  ตั้งแต่1พฤษภาคม2555 

ดร.เมทินีพงษ์เวช รักษาการผู้อำนวยการสมาคมฯ

  จนถึง30เมษายน2555 

นางสาวกรวิณท์วรสุข ผู้เชี่ยวชาญงานสังคมสงเคราะห์

 

 งานประสาน/ช่วยอำนวยการ 

นางสาวศรีแก้วฟ้าอัลภาชน์ เลขานุการนายกสมาคมฯ 

นางรัจนาศุภเมธิน เลขานุการผู้อำนวยการสมาคมฯ 

  

ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ 
 

1.นางณัฐิยาทองศรีเกตุ ผู้อำนวยการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ 

2.นางพัชญ์สิตามายอด นักสังคมสงเคราะห์ 

3. นางปรียาภรณ์บุญแก้ว นักสังคมสงเคราะห์ 

4. นางสาวปิยะนุชรอดสการ นักสังคมสงเคราะห์ 

5. นางศิรินทิพย์นิ่มแสง นักจิตวิทยา 

6. นายคัญฑนิกม์นิโรธร นักจิตวิทยาคลีนิค 

7. นางสาวมาร์กาเร็ตแซ่ส่ง นักจิตวิทยา 

8. นางศรีไทยอ่ำสุวรรณ ผู้ช่วยนักสังคมสงเคราะห์ 

9. นางนวมัยนาคธน หัวหน้าบ้านเด็ก 

10.นางสาวสมพรแสงสุวรรณ ครูพี่เลี้ยงบ้านเด็ก 

11.นางสาววีรยาแลคไธสง หัวหน้าศูนย์เลี้ยงเด็กอ่อน 
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12.นางสมจิตรเกิดสวัสดิ์ พี่เลี้ยงเด็กอ่อน 

13.นางศิริรัตน์บำรุงวงศ์ พี่เลี้ยงเด็กอ่อน 

14.นางสาวสุชีลาคำสินธุ์ พี่เลี้ยงเด็กอ่อน 

15.นางอนันต์ดิษพงษา พี่เลี้ยงเด็กอ่อน 

16.นางเกษาดำรงวิทย์ พี่เลี้ยงเด็กอ่อน 

17.นางสาวนริศราการินทร์ พี่เลี้ยงเด็กอ่อน 

18.นางสาวเพชรบัวกลาง พี่เลี้ยงเด็กอ่อน 

19.นางบุษบาจันทร์ทอง พี่เลี้ยงเด็กอ่อน 

20.นางกฤษณาส่งสุข แม่บ้านศูนย์เลี้ยงเด็กอ่อน 

21.นางนิตยาศรีอนันท์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(การเงิน) 

22.นางนารถติยาปิดสาโย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

23.นางสาวสมจิตรวงค์อนันท์ ผู้จัดการเคหะกิจ 

24.นางสาววนพาเหมภูมิ เจ้าหน้าที่เคหะกิจ 

25.นางกาญจนาโสภณภักดิ์ นักโภชนาการ 

 ฝ่ายการเงินและบัญชี 

1. นางพิมพ์บุญโศภิตทิพย์ ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี 

2. นางวิภาวรรณจิตพึ่งธรรม หัวหน้าส่วนการเงินและบัญชี 

3. นางพรรณีนีระ เจ้าหน้าที่การเงิน 

4. นางสาวมณฑาทิพย์เกตุนอก เจ้าหน้าที่ทรัพย์สิน 

ฝ่ายการศึกษาและฝึกอาชีพ 

1. นางจริยาสำลีอ่อน ผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษาและฝึกอาชีพ 

2. นางสริลลามหาพิรุณ เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม 

3. นางสาวสุภาภรณ์สองห้อง เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม 

4. นางประเทืองอาจหินกอง เจ้าหน้าที่ฝึกอาชีพ 

5. นางโบว์อาจปรุ เจ้าหน้าที่ฝึกอาชีพ 

6. นางมลฮูวิชิต ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ฝึกอบรม 

7. นางสาววลีบรรลือเสียง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

8. นางสาวอารียาเทศะปุรณะ ผู้ช่วยบรรณารักษ์และงานกิจกรรมพิเศษ 
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ฝ่ายบริหารงานบุคคลและบริหารงานทั่วไป 

1. นางทิพวัลย์มารศรี ผ.อ.ฝ่ายบริหารงานบุคคลและบริหารทั่วไป 

2. นางรัจนาศุภเมธิน หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป 

3. นางธิติมาใยเจริญ เจ้าหน้าที่งานรับบริจาค 

4. นางสาวมยุราแสนภักดีไทย เจ้าหน้าที่งานรับบริจาค 

5. นางสาวจิตราโคนาบาล เจ้าหน้าที่แม่บ้าน-สถานที่ 

6. นางสาวมาศเมืองโลหิตดี เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงและยานพาหนะ 

7. นายอนงค์วงศ์อนันท์ เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงและยานพาหนะ 

8. นายสมควรฤทธิบุตร เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงและยานพาหนะ 

9. นายอร่ามสมซื่อ เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงและยานพาหนะ 

10.นางสาวสมคิดท่อนจันทร์ เจ้าหน้าที่ยานพาหนะ 

11.นางลำพึงมีบริบูรณ์ เจ้าหน้าที่เกษตรและพื้นที่ 

12.นายภานุพงษ์จันมี เจ้าหน้าที่เกษตรและพื้นที่ 

13.นางกลมวิเศษ เจ้าหน้าที่เกษตรและพื้นที่ 

14.นายเมี้ยนสมบุญเปล่ง หัวหน้างานรักษาความปลอดภัย 

15.นายวิชาญเผ่าพันธุ์ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 

16.นายวีระวัฒน์นครคุปต์ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 

 ฝ่ายบริหารโครงการและพัฒนาเยาวชน 
 

1. ดร.กรกนกเมืองประเทศ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโครงการและพัฒนาเยาวชน 

2. นางสาวศรีแก้วฟ้าอัลภาชน์ เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการต่างประเทศ 

3. นางสาวจิตรานวลละออง เจ้าหน้าที่กิจกรรม 

4. นายกรีฑาแก้วประดิษฐ เจ้าหน้าที่กิจกรรม 

5. นางสาวดลฤดีศรีทองสุข เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6. นายกิติภูมิบุณณ์ญาณ์ เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบ 

7. นางศุลีพรเลขะพันธ์ุ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
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ส่วนประชาสัมพันธ์และหาทุน 

1. นางสาววิไลภรณ์เพียงกระโทก หัวหน้าส่วนประชาสัมพันธ์และหาทุน 

2. นางสมพิสแก้ววิเศษ เจ้าหน้าที่งานกล่องรับบริจาค 

3. นางสาวมัจจติกาโคมทอง เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กร 

 

สถาบันวิจัยบทบาทหญิงชายและการพัฒนา 

1. นางมนัสนันทเกิดวร ผู้ช่วยนักวิจัย 

2. นางสาวพัชรีแรงเขตการณ์ ผู้ช่วยนักวิจัย 

3. นางลักษนันท์ชมดวง ผู้ช่วยนักวิจัย 

 เจ้าหน้าที่โครงการพิเศษ 

1. นางสาววิภารัตน์โพธิ์วิจิตร นักพัฒนาเยาวชน/ผู้ประสานงาน

  โครงการเยาวชนพังงา 

2. นางสาวนุจนาฎเกิดสุข เยาวชนผู้ประสานงานโครงการเยาวชนพังงา 

 

วีเทรนอินเตอร์เนชั่นแนลเฮ้าส์ 

1. นางธาราทิพย์นิยมค้า ผู้อำนวยการฝ่ายวีเทรนฯ 

2. นางณภัทรนิธิเมธกุล เจ้าหน้าที่การเงิน 

3. นางสาววีณาเขตรนคร ผู้จัดการงานบริการส่วนหน้าและลูกค้าสัมพันธ์ 

4. นางสาวกานต์สินีสะเอียบคง ผู้ช่วยผู้จัดการงานบริการส่วนหน้าและลูกค้าสัมพันธ์ 

5. นางสาวอารยาหงษ์อินทร์ เจ้าหน้าที่งานบริการส่วนหน้าและลูกค้าสัมพันธ์ 

6. นางขวัญเนตรวงษ์สังข์ทอง เจ้าหน้าที่งานบริการส่วนหน้าและลูกค้าสัมพันธ์ 

7. นางสาววันทนาเกตุชิต เจ้าหน้าที่งานบริการส่วนหน้าและลูกค้าสัมพันธ์ 

8. นางสาวกุลวดีกลิ่นสันเทียะ เจ้าหน้าที่งานบริการส่วนหน้าและลูกค้าสัมพันธ์ 

9. นางสาวชลดาภรณ์ไชยานะ ผู้จัดการงานแม่บ้านสถานที่ 
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10.นางสาวทองน้อยวันทวี ผู้ช่วยผู้จัดการงานแม่บ้านสถานที่ 

11.นางทุมมามะณีวัน เจ้าหน้าที่แม่บ้านสถานที่ 

12.นางสาวฉวีวรรณสมแพง เจ้าหน้าที่แม่บ้านสถานที่ 

13.นางสาวสมจิตร์พ่วงพันธ์ศรี เจ้าหน้าที่แม่บ้านสถานที่ 

14.นางรุ่งรัตน์มีศรีดี เจ้าหน้าที่แม่บ้านสถานที่ 

15.นางมาลีเผ่าพันธุ์ เจ้าหน้าที่แม่บ้านสถานที่ 

16.นางสาวปัญญาคุลี เจ้าหน้าที่สโมสรสุขภาพ 

17.นายจตุพรจริตรัมย์ เจ้าหน้าที่สโมสรสุขภาพ 

18.นางสาวเกษมศรีเถาสกุล ผู้จัดการห้องอาหาร 

19.นางแสงอรุณพันธุ์ศิลป์ ผู้ช่วยผู้จัดการหัวหน้าห้องอาหารและคอฟฟี่ชอป 

20.นางสาวรุจาภาวงค์อนันท์ เจ้าหน้าที่ห้องอาหาร 

21.นางสาวลำพึงมาลัย แม่ครัว 

22.นางสาววิชญาภรณ์ทับเนียม แม่ครัว 

23.นางสมนึกนิลม้าย ผู้ช่วยแม่ครัว 

24.นางทองมูลปิงอุด ผู้ช่วยแม่ครัว 

25.นางสาวสุพัตราท่อนจันทร์ ผู้ช่วยแม่ครัว 

26.นางสาวมธุรสฉิมคง เจ้าหน้าที่คอฟฟี่ชอฟ 

27.นางสาววรรณีแคล่วคล่อง เจ้าหน้าที่คอฟฟี่ชอฟ 

28.นางวรรณนิสากองเลิศ เจ้าหน้าที่บริการ  

29.นางสาวโสพิศม่วงมณี เจ้าหน้าที่บริการ 
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ภาคผนวก
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 1.2จำนวนผู้หญิงและเด็กแยกตามระดับการศึกษา

 1.3จำนวนผู้หญิงและเด็กแยกตามหน่วยงานนำส่ง*และภูมิลำเนา

0-2ปี 3-6ปี 7-12ปี 13-18ปี19-25ปี26-35ปี36-45ปี46-55ปี56ปี รวม
        ขึ้นไป 

  89 23 14 49 58 85 52 22 8 400 

ไม่อยู่ในไม่ได้รับระดับประถมระดับมัธยมอนุปริญญาปริญญาตรีรวม

เกณฑ์ได้รับการศึกษา ปวช.,ปวส.

การศึกษา ประถมต้นประถมปลายมัธยมต้นมัธยมปลาย

 112- 3872 8966815400

หน่วยงาน/ภูมิลำเนา/แหล่งท่ีมากรุงเทพฯตะวันออกเหนือกลางใต้อีสานรวม 

มาเอง 35 14 26 39 8 49 171

ติดตามมารดา 25 7 11 14 2 21 80 

พลเมืองดี/ญาติ/เพื่อน 15 1 7 7 1 6 37 

ติดครรภ์มารดามา 37 - - 1 - - 38 

ส่งมาจากหน่วยงานเอกชน 4 1 4 7 1 3 20 

ส่งมาจากโรงพยาบาล 16 - - 4 - 10 30 

ส่งมาจากหน่วยงานรัฐ 7 - - - - - 7 

ติดต่อช่วยเหลือนสพ./จดหมาย 5 1 - 3 - 1 10 

ส่งมาจากสถานีตำรวจ 3 - - 1 - 1 5 

บ้านพักฉุกเฉินไปช่วยเหลือ - - - - - 2 2 

รวม 147 24 48 76 12 93400 

ภาคผนวกก
รายละเอียดของผู้หญิงและเด็กที่มารับบริการของบ้านพักฉุกเฉินปี2555

1. ผู้มารับความช่วยเหลือด้านที่พักอาศัย
 1.1จำนวนผู้หญิงและเด็กแยกตามอายุ
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  2.2จำนวนผู้มารับบริการให้คำปรึกษาแยกตามเพศ
 เพศหญิง จำนวน 335 ราย (ร้อยละ85)

 เพศชาย จำนวน 65 ราย (ร้อยละ15)

  รวม 400 ราย 

 

 2.3จำนวนผู้มารับบริการให้คำปรึกษาแยกตามอายุ 
 อายุ10-20ปี จำนวน 180 ราย (ร้อยละ45) 

 อายุ21-30ปี จำนวน 89 ราย (ร้อยละ22) 

 อายุ31-40ปี จำนวน 90 ราย (ร้อยละ23) 

 อายุ41-50ปี จำนวน 29 ราย (ร้อยละ7) 

 อายุ51-80ปี จำนวน 12 ราย (ร้อยละ3) 

2.ผู้มารับบริการด้านการให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์

   2.1จำนวนผู้หญิงและเด็กที่ขอรับบริการทางโทรศัพท์แยกตามรายเดือน
 

          เดือนผู้หญิงและเด็ก(ราย)รับปรึกษาโทรศัพท์(ราย) 

 มกราคม 18 31 

 กุมภาพันธ์ 20 81 

 มีนาคม 39 182 

 เมษายน 31 124 

 พฤษภาคม 49 139 

 มิถุนายน 28 100 

 กรกฎาคม 25 114 

 สิงหาคม 35 78 

 กันยายน 42 84 

 ตุลาคม 41 102 

 พฤศจิกายน 32 119 

 ธันวาคม 40 70 

  รวม4001,224 
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 2.6  แหล่งข้อมูลที่ทำให้ผู้มารับบริการให้คำปรึกษา รู้จักบ้านพักฉุกเฉิน      
 นิตยสารชีวิตรัก/คู่สร้างคู่สม   จำนวน65ราย(ร้อยละ5) 

 อินเตอร์เนต   จำนวน655ราย(ร้อยละ54) 

 องค์กรเอกชน   จำนวน22ราย(ร้อยละ2) 

 เพื่อน/พลเมืองดี   จำนวน135ราย(ร้อยละ11) 

 Bug1133/สมุดหน้าเหลือง   จำนวน40ราย(ร้อยละ3) 

 ทีวี/วิทยุ   จำนวน118ราย(ร้อยละ10) 

 องค์กรรัฐ(ตำรวจ/โรงพยาบาล)   จำนวน58ราย(ร้อยละ4) 

 อื่นๆเช่นโรงเรียน,หนังสือ,ร้านขาย,แท็กซี่,แผ่นพับ จำนวน131ราย(ร้อยละ11) 

 2.4จำนวนผู้มารับบริการให้คำปรึกษาแยกตามประเภทของปัญหา 
   

  ปัญหาจำนวน/รายร้อยละ 

 1.ท้องเมื่อไม่พร้อม 791 65 

 2.ครอบครัว 85 7 

 3.ความรุนแรงในครอบครัว 98 8 

 4.ติดเชื้อHIV/AIDS 80 7 

 5.ข่มขืน/อนาจาร 18 1 

 6.พฤติกรรมลูกหญิง/ชาย 15 1 

 7.สุขภาพกาย/จิต 45 4 

 8.ไม่มีที่พักพิง 38 3 

 9.อื่นๆเช่นยาเสพติด/หนี้นอกระบบ/
 กฎหมาย/ยาคุมกำเนิดฯลฯ 54 4 

 รวม 1,224 100 

 2.5จำนวนผู้มารับบริการให้คำปรึกษาแยกตามจังหวัด 
 กรุงเทพฯ จำนวน 743 ราย(ร้อยละ61) 

 นนทบุรี/ปทุมธานี จำนวน 238 ราย(ร้อยละ19) 

 ต่างจังหวัด จำนวน 243 ราย(ร้อยละ20) 

 ต่างประเทศ จำนวน - ราย
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           2.7ช่วงเวลาการติดต่อขอรับบริการการให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์
 เวลาเช้า-กลางวัน จำนวน 870ราย(ร้อยละ70)

 เวลากลางคืน จำนวน 354ราย(ร้อยละ30)

 ช่องทางการมารับบริการ/ขอความช่วยเหลือจากบ้านพักฉุกเฉิน
 ผู้ประสบปัญหามาขอความช่วยเหลือด้วยตนเอง

รู้จักบ้านพักฉุกเฉินจากนิตยสารชีวิตรักคู่สร้างคู่สมอินเตอร์เน็ตเพื่อนนายจ้างบิดามารดา

ญาติ(ยายย่าป้าน้า)พลเมืองดีทีวีทุกช่องรายการผู้หญิงถึงผู้หญิงbug1113โทร.1133

และกรมสุขภาพจิตโทร1323

การส่งต่อมาจากหน่วยงานต่างๆดังต่อไปนี้

สถานีตำรวจนครบาล

สน.ดอนเมืองสน.นิมิตรใหม่สน.ราษฎร์บรูณะ

โรงพยาบาล/สถานพยาบาล

วทิยาลยัแพทยศ์าสตร์กรงุเทพมหานครและวชริพยาบาลรพ.ตำรวจรพ.นพรตันร์าชธานีรพ.รามาธบิดี

รพ.เจริญกรุงประชารักษ์รพ.ราชพิพัฒน์รพ.สิรินธรรพ.บางบ่อรพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 

รพ.พระรามเก้ารพ.ส่งเสริมสุขภาพแม่และเด็กรพ.กลางและคลีนิคนิรนาม

หน่วยราชการ

บ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพมหานครศูนย์คุ้มครองสวัสดิภาพโรงเรียนบำรุงรวิวรรณวิทยา

สำนักงานเขตคลองสามวาสถานทูตแคนนาดาและสถานทูตมองโกเลีย

หน่วยงานเอกชนจำนวน9องค์กร

มูลนิธิหญิงชายก้าวไกลมูลนิธิผู้หญิงมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กมูลนิธิส่งเสริมการพัฒนาบุคคลฯ

(ศูนย์เมอร์ซี่)มูลนิธิโสสะมูลนิธิเด็กบ้านทานตะวันมูลนิธิฮอทไลน์สายเด็ก1387และเลิฟแคร์

สเตชั่น
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รายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิและวิทยากรท่ีให้ความกรุณาและจัดกิจกรรมให้บ้านพักฉุกเฉิน 
 

 1.ศ.เกียรติคุณพญ.เพ็ญศรีพิชัยสนิธนายกสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ 

 2.นพ.ชัยพรพิศิษฎ์พงศ์อารีย์ หัวหน้างานจิตเวชเด็กและวัยรุ่น

  วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานคร  

  และวชิรพยาบาล 

 3.นพ.พิสาส์นเตชะเกษม จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นวิทยาลัยแพทยศาสตร์ 

  กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล 

 4.พญ.วรุณากลกิจโกวินท์ จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นวิทยาลัยแพทยศาสตร์ 

  กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล 

 5.คุณฟ้าใสวิเศษกุล นักศิลปะบำบัด 

 6.น.อ.หญิงวัลลภาอันดารา อาจารย์แผนกจิตเวชวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ 

 7.คุณณัฐวุฒิบัวประทุม มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก 

 8.อาจารย์รักชุณหกาญจน์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 9.แม่ชีศรีสลับอุปไมย มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัยในพระสังฆราชูปถัมภ์ 

 10.แม่ชีไพเราะทิพยทัศน์ อาศรมมาตาอ.ปักธงชัยจ.นครราชสีมา

 11.คุณวิจิตรว่องวารีทิพย์ ที่ปรึกษาโครงการงานพัฒนาเยาวชน
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โครงการพิเศษเพื่อบำบัดผู้หญิงและเด็กที่ประสบปัญหาความรุนแรง
โครงการ“ศิลปะบำบัด”
 ศิลปะบำบัดเป็นกระบวนการบำบัดฟื้นฟูในรูปแบบใหม่ ซึ่งสมาคมฯ ได้เริ่มนำมาช่วย 
ในกระบวนการฟื้นฟูเยียวยาให้กับผู้หญิงและเด็กในบ้านพักฉุกเฉิน โดยมี คุณฟ้าใส วิเศษกุล 
นักจิตวิทยาศิลปะบำบัด  มาดำเนินการให้ ทำให้การฟื้นฟูเยียวยาและสร้างศักยภาพของบ้านพัก
ฉุกเฉินมีความหลากหลายและรอบด้านมากขึ้น
 ในปี 2555 คุณฟ้าใส ได้ทำกิจกรรมบำบัดรายบุคคล ซึ่งมีเด็กและผู้หญิงที่ป็นสมาชิก 
บ้านพักฉุกเฉินที่เข้ารับการบำบัดทั้งหมด6คน
 นอกจากนี้ในปี2555คุณฟ้าใสได้จัดทำโครงการ“เครือข่ายพราวแสงรุ้ง”ที่ได้รับการ
สนบัสนนุจากสภากรงุเทพมหานครและสมาคมสง่เสรมิสถานภาพสตรฯีโดยมีจดุมุง่หมายเพือ่พฒันา
ศักยภาพบุคลากรที่ทำงานด้านการดูแลเด็กผู้หญิงและผู้ด้อยโอกาสโดยมีผู้เข้าร่วมอบรม35คน
ที่ประกอบด้วยนักจิตวิทยาแพทย์นักสังคมสงเคราะห์นักละครชุมชนอาจารย์มหาวิทยาลัยและ
กลุ่มผู้ทำงานเกี่ยวข้องกับผู้ด้อยโอกาสจากองค์กรต่างๆ
 โครงการ “เครือข่ายพราวแสงรุ้ง” เป็นโครงการที่อบรมให้ความรู้ด้านศิลปะบำบัดรูปแบบ
ต่างๆที่ต่อเนื่องมีระยะเวลา1ปีมีศิลปะบำบัดการเล่นบำบัดดนตรีบำบัดศิลปะการเคลื่อนไหว
บำบัดและละครบำบัดตลอดจนทฤษฎีจิตบำบัดต่างๆการวิเคราะห์พลวัตรความสัมพันธ์ครอบครัว
การเยียวยาผู้ที่ประสบปัญหาความรุนแรงต่างๆ ซึ่งมีผู้เข้าอบรมที่ฝึกงานโครงการจำนวน 5 คน 
ที่ร่วมกันจัดกิจกรรมกับผู้รับความช่วยของบ้านพักฉุกเฉิน โดยมีการใช้ละครบำบัด การเล่นบำบัด
และศิลปะบำบัดในการทำกิจกรรมโครงการฯสำหรับเด็กในบ้านเด็กและสตรีวัยรุ่นกรณีรายบุคคล 
ใช้กิจกรรมละครบำบัดภายใต้คำปรึกษาของทีมวิทยากร“โครงการเครือข่ายพราวแสงรุ้ง”
 คุณฟ้าใสได้กล่าวถึงการดำเนินงานในการให้ความช่วยเหลือโดยผ่านศิลปะบำบัดว่า.....
 “งานศลิปะบำบดัสาขาตา่งๆ(CreativeExpressiveTherapy)นัน้มีสว่นชว่ยในการสง่เสรมิการ
แสดงออกตวัตนผา่นการสรา้งสรรค์การแสดงออกในรปูแบบตา่งๆซึง่สะทอ้นการเรีบนรู้ของคนคน
นัน้การได้รว่มแสดงความคดิเหน็แลกเปลีย่นประสบการณ์ความรูส้กึการสง่เสรมิความมัน่ใจการใช้
สทิธิของตนเองในการมีสว่นรว่มและแสดงออกถงึความคดิความรูส้กึตอ่ประเดน็ตา่งๆอยา่งสรา้งสรรค์ 
(EmpowerandgiveVoice)สง่เสรมิการเรยีนรู้จากกนัและกนัการปรบัตวัการเรยีนรู้ทกัษะสงัคมเปน็ตน้” 
 ในชว่งทา้ยของโครงการฯมีการจดัสมัมนาเพือ่เผยแพร่การเรยีนรู้เกีย่วกบัศลิปะบำบดักบัการ
พัฒนาบุคลากรด้านการดูแลเด็กสตรีและผู้ด้อยโอกาสโดยเปิดโอกาสให้สาธารณชนภายนอกได้
รับฟังด้วย
 กล่าวโดยรวมได้ว่าโครงการศิลปะบำบัดในปี2555ได้เน้นการเผยแพร่การให้ความรู้และ
เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการได้รับการบริการที่ครอบคลุมมากขึ้นโดยผ่านการฝึกอบรมและฝึกงาน
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1.การนำผลิตภัณฑ์ของสมาชิกบ้านพักฉุกเฉินไปจำหน่ายในงานต่างๆ 

วัน/เดือน/ปี 

25-27มกราคม
2555 

8มีนาคม2555 

30มีนาคม2555 

19เมษายน2555 

23เมษายน2555 

6มิถุนายน2555 

11สิงหาคม2555 

24พฤศจิกายน
2555 

23พฤศจิกายน- 
3ธันวาคม2555 

งาน 

โครงการพัฒนาโครงงาน 
เฉลมิพระเกยีรตริะดบัประเทศ
“เยาวชนทำดีถวายในหลวง”

ครั้งที่16 

วันสตรีสากล 

วันสตรีสากล 

งานสบืสานวนักตญัญผููส้งูอาย ุ

กิจกรรมของบริษัทเชฟรอน 

มหกรรมผมบูชาครูและชิงแชมป์ 
ผมเกล้าแห่งประเทศไทย 

วันแม่แห่งชาติ 

งานรณรงค์ยุติความรุนแรง 

งานเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก 

สถานท่ี 

เมืองทองธานี 

เมืองทองธานี 

สมาคมส่งเสริม
สถานภาพสตรีฯ 

โรงแรมโกเด้นท์
ทิวลิปเชฟเฟอริน 

อาคารไทยพาณิชย์ 

ห้างอิมพิเรียล
สำโรง 

ห้างเซ็นทรัล
พระราม2 

สวนรถไฟ 

วังสวนกุหลาบ 

หน่วยงานที่จัด 

สำนักพัฒนานวัตกรรมการ
จัดการการศึกษาสำนัก

งานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ 

 
สถาบันวิจัยบทบาท

หญิงชายและการพัฒนา 
 

สำนักงานพัฒนาสังคม
กรุงเทพมหานคร 

 
บริษัทเชฟรอน 

 
นิตยสารHairBeauty 

 

สำนักงานเขตบางขุนเทียน 
 

มูลนิธิเพื่อหญิง 

 
มูลนิธิเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)

ยามยาก 
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2.นักเรียนหลักสูตรช่างดัดผมและเสริมสวยและหลักสูตรช่างตัดผมชาย
ออกบริการชุมชนตามหน่วยงานต่างๆ

วัน/เดือน/ปี 

 

1มีนาคม2555 

11มีนาคม2555 

19มีนาคม2555 

25มีนาคม2555 

16กรกฎาคม2555 

18กรกฎาคม2555 

2กันยายน2555 

23กันยายน2555 

7ตุลาคม2555 

14ตุลาคม2555 

21ตุลาคม2555 

1พฤศจิกายน2555 

11พฤศจิกายน2555 

สถานที่ 

 

สถานสงเคราะห์บ้านไร้ที่พึ่งชายธัญบุรี 

ค่ายทหารม.พัน29สนามเป้า 

ค่ายทหารม.พัน29สนามเป้า 

บ้านพักคนชราบางเขน 

ค่ายทหารม.พัน29สนามเป้า 

สถานสงเคราะห์บ้านไร้ที่พึ่งหญิงคลอง5 

ค่ายทหารม.พัน29สนามเป้า 

ค่ายทหารม.พัน29สนามเป้า 

การเคหะคลอง4ปทุมธานี 

บ้านเด็ก(บ้านพักฉุกเฉิน) 

ค่ายทหารม.พัน29สนามเป้า 

สถานสงเคราะห์บ้านไร้ที่พึ่งหญิงคลอง5 

สถานสงเคราะห์บ้านไร้ที่พึ่งชายธัญบุรี

รวม 

จำนวน

ครั้ง 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

13 

ชาย 

35 

55 

45 

25 

- 

33 

42 

36 

45 

6 

31 

- 

8 

361 

หญิง

-

- 

- 

- 

58 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

67 

- 

125 

รวม

 

 

35 

55 

45 

25 

58 

33 

42 

36 

45 

6 

31 

67 

8 

486 
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23ม.ค.55 คณะคุณกิติคุณพลวัน 40 

28ม.ค.55 เจ้าหน้าที่มูลนิธิพัฒนาการคุ้มครองเด็ก

 พาชาวฎูฏานเข้าเยี่ยมชม 6 

5ก.พ.55 นักศึกษาชมรมMUGE54-016ช้ันปีท่ี1หลักสูตรการศึกษา

 ท่ัวไปเพ่ือการพัฒนามนุษย์มหาวิทยาลัยมหิดล(ศาลายา) 5 

11ก.พ.55 พนักงานบริษัทต้นวงษ์ศิริจำกัด 10 

13ก.พ.55 นักศึกษาคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต 14 

14ก.พ.55 สมาชิกกลุ่มคริสจักรนิมิตรใหม่ 3 

16ก.พ.55 ข้าราชการคณะสำนักงานอนามัยกรุงเทพมหานคร 30 

17ก.พ.55 นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชา

 พัฒนาการมนุษย์สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและ

 ครอบครัวมหาวิทยาลัยมหิดล 18 

19ก.พ.55 คณะอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนสายน้ำผึ้งกรุงเทพมหานคร 9 

1มี.ค.55 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ชั้นป.1 59 

2มี.ค.55 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเซนต์ฟรังซิสเซเวียร์ชั้นป.2 58 

5มี.ค.55 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเซนต์ฟรังซิสเซเวียร์ชั้นป.3 46 

6มี.ค.55 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเซนต์ฟรังซิสเซเวียร์ชั้นป.4 62 

7มี.ค.55 นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ 10 

18มี.ค.55 นักศึกษาคณะวิทยาลัยนวัตกรรมสังคมมหาวิทยาลัยรังสิต 5 

19มี.ค.55 สมาชิกศูนย์นักบุญมาร์ติน(วัดพระแม่มหาการุณย์) 17 

30มี.ค.55 นักศึกษาคณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต 30 

รายช่ือคณะเย่ียมชมกิจกรรมสมาคมฯระหว่างเดือนมกราคม–ธันวาคม2555

วัน/เดือน/ปี ชื่อคณะจำนวน

ภาคผนวกจภาคผนวกจ



97

1เม.ย.55 นักศึกษาคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต 58 

20เม.ย.55 คณะเจ้าหน้าที่และเด็กในโครงการมูลนิธิCCF 80 

24เม.ย.55 คณะเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการการปฏิรูปกฏหมาย 4 

24เม.ย.55 คณะเจ้าหน้าที่บริษัทสินทรัพย์ประกันภัย 60 

26เม.ย.55 คณะเจ้าหน้าที่ธนาคารธนชาติ 15 

28เม.ย.55 คณะเจ้าหน้าที่สโมสรโรตารีระยองและคณะโรตารี

 จากประเทศญี่ปุ่น 15 

3พ.ค.55 นิสิตคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ 35 

12พ.ค.55 คณะเจ้าหน้าที่บริษัทฟิวเจอร์ทูยูจำกัด 22 

17พ.ค.55 นักศึกษาคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 30 

19พ.ค.55 คณะเจ้าหน้าที่โรงแรมแมริออทสาทรวิสต้า 13 

29พ.ค.55 คณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์และผู้นำชุมชน 38 

22พ.ค.55 นักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีกรุงเทพฯ 24 

10มิ.ย.55 คณะทัวร์บริษัทไทเกอร์ทัวร์ริสจำกัด 8 

11มิ.ย.55 เจ้าหน้าที่วิชาการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่1

 กรุงเทพมหานคร 3 

13มิ.ย.55 คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 4 

21มิ.ย.55 เจ้าหน้าที่มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กนำคณะนักศึกษา

 มหาวิทยาลัยSanDiegoStateเข้าเยี่ยมชม 11 

28มิ.ย.55 คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล 12 

5ก.ค.55 นักศึกษาคณะวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม  

 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 3 

6ก.ค.55 นักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี

 กรุงเทพมหานคร 48 

วัน/เดือน/ปี ชื่อคณะจำนวน
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10ก.ค.55 คณะนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษาบางรักกรุงเทพมหานคร 32 

18ก.ค.55 เอกอัครราชทูตอัฟริกาใต้และคณะเจ้าหน้าท่ีสถานทูตอัฟริกาใต้ 35 

24ก.ค.55 คณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์ 20 

27ก.ค.55 นักศึกษาพยาบาลคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์  

 มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร 21 

11ส.ค.55 คณะผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนหอวัง 71 

12ส.ค.55 คณะเจ้าหน้าที่ศาลอุทธรณ์ภาค3กรุงเทพมหานคร 8 

15ส.ค.55 คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 5 

16ส.ค.55 คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล 12 

20ส.ค.55 นักศึกษาคณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่(ศูนย์สตรีศึกษา)2 

22ส.ค.55 อาจารย์และนิสิตคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 33 

24ส.ค.55 เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดลพบุรี  

 พานักเรียนในโครงการฯเข้าเยี่ยมชม 150 

31ส.ค.55 คณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลประชาธิปัตย์ 25 

3ก.ย.55 คณะพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนพรัตน์วชิระ 24 

5ก.ย.55 คณะนักเรียนโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย 9 

14ก.ย.55 นักศึกษาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม

 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 7 

17ก.ย.55 เจ้าหน้าที่คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดจันทบุรี(กพสจ.)

 พาสมาชิกกลุ่มพัฒนาสตรีจังหวัดจันทบุรีเข้าเยี่ยมชม 200 

29ก.ย.55 นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม 27 

1ต.ค.55 นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

 มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพมหานคร 14 

15ต.ค.55 นักศึกษาพยาบาลกรมการแพทย์ทหารอากาศ 24 

2พ.ย.55 นักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี

 กรุงเทพมหานครหลักสูตรนานาชาติ 8 

 

วัน/เดือน/ปี ชื่อคณะจำนวน
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วัน/เดือน/ปี ชื่อคณะจำนวน

9พ.ย.55 คณะเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครคณะธรรมทูตไทย 20 

17พ.ย.55 คณะนักเรียนโรงเรียนชะอำ“คุณหญิงเนื่องบุรี”จังหวัดเพชรบุรี 65 

18พ.ย.55 คณะเจ้าหน้าที่และศิลปินสถานีวิทยุโทรทัศน์ธนบุรี 30 

23พ.ย.55 คณะเยาวชนโครงการเยาวชนสร้างสรรค์รุ่นที่12

 มูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก 14 

28พ.ย.55 คณะแพทย์ศาสตร์ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย(รวกท.) 16 

27พ.ย.55 สมาชิกกลุ่มคริสตจักรนิมิตใหม่ 7 

8ธ.ค.55 เจ้าหน้าที่มูลนิธิหญิงชายก้าวไกลและแกนนำเยาวชนชุมชนปากเกร็ด 20 

8ธ.ค.55 นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร 11 

18ธ.ค.55 คณะนักเรียนโรงเรียนดิอเมริกันสคูลออฟแบ็งค๊อก 15 

20ธ.ค.55 นักศึกษาคณะสหเวชศาสตร์สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาชั้นปีที่2

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต 7 

21ธ.ค.55 นักศึกษาคณะสหเวชศาสตร์สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาชั้นปีที่2

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต 9 

21ธ.ค.55 นักศึกษาสาขาการบัญชีชั้นปีที่3

 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ(SBAC) 30 

25ธ.ค.55 คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล 14 
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สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (สทท.) รายการ “ผู้หญิง

แนวหน้า” สัมภาษณ์  คุณกรวิณฑ์ วรสุข ผู้เชี่ยวชาญงาน

สังคมสงเคราะห์ในหัวข้อการดำเนินการให้ความช่วยเหลือ

ของบ้านพักฉุกเฉิน

สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง7รายการข่าวเจาะประเด็น

สัมภาษณ์คุณณัฐิยา ทองศรีเกตุ ผู้อำนวยการฝ่าย

สงัคมสงเคราะห์และสมาชกิบา้นพกัฉกุเฉนิในหวัขอ้เกีย่วกบั 

ประสบการณ์จุดหักเหครั้งสำคัญของชีวิตวัยรุ่นและแนะนำ

ปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร

สถานีโทรทศัน์ดาวเทยีมRaklukeFamilyChannelรายการ

คิดรอบครอบครัวสัมภาษณ์สมาชิกบ้านพักฉุกเฉินในหัวข้อ

ท้องไม่พร้อม

สถานีโทรทัศน์ IBTV รายการ Inside City สัมภาษณ์ 

คุณอรุณีศิริวัฒน์ผู้อำนวยการสมาคมฯและสมาชิกบ้านพัก

ฉุกเฉิน ในหัวข้อ การดำเนินงานและการให้ความช่วยเหลือ

ของสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ

สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีช่อง 3 สัมภาษณ์ คุณคัญฑนิกม์ 

นิโรธรนกัจติวทิยาและสมาชกิบา้นพกัฉกุเฉนิในรายการพเิศษ 

ชุด“รักของแม่”

สถานีโทรทศัน์ไทยพีบีเอสรายการที่นี่ไทยพีบีเอสสมัภาษณ์

คุณอรุณีศิริวัฒน์และสมาชิกบ้านพักฉุกเฉินในหัวข้อวัยรุ่น

ท้องไม่พร้อม

สถานีโทรทศัน์กองทพับกชอ่ง5สมัภาษณ์คณุณฐัิยาทองศรีเกตุ 

ผู้อำนวยการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ ในรายการ “ทำดีดี..Be

Good”ในหัวข้อการดำเนินการของบ้านพักฉุกเฉิน

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

20ม.ค.55 

13ก.พ.55 

8มี.ค.55 

29มิ.ย.55 

10ส.ค.55 

14ก.ย.55 

20ธ.ค.55 

การให้สัมภาษณ์และให้ข้อมูล

ภาคผนวกจภาคผนวกฉ

 ประเภทสื่อเรื่องวันที่ขอข้อมูล 

 โทรทัศน์
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นักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาเครื่องกล 

จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒสัมภาษณ์คุณคัญฑนิกม์

นิโรธรนักจิตวิทยาในหัวข้อบุคคลตัวอย่างที่มีจิตอาสา

สำนักข่าว INN สัมภาษณ์ คุณพัชญ์สิตา มายอด 

นักสังคมสงเคราะห์ และสมาชิกบ้านพักฉุกเฉิน ในหัวข้อ 

ความรุนแรงในครอบครัวเพื่อเผยแพร่ทางเว็บไซด์

www.smsthailand.com

เจ้าหน้าที่กลุ่มงานอาจารย์กองบัญชาการศึกษาสำนักงาน

ตำรวจแหง่ชาติโดยคณุหญงิณฐันนททวีสนิเขา้สมัภาษณ์และ

เก็บข้อมูลสมาชิกแม่วัยใสและเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลที่เกี่ยวข้องกับ

การพัฒนาแม่วัยใสในบ้านพักฉุกเฉิน

น.ส.จุติมาอยู่คงนักศึกษาปริญญาตรีรายวิชาการวิจัยทาง

สังคม สว.419 ภาคเรียนที่ 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สัมภาษณ์และเก็บข้อมูล สมาชิกบ้านพักฉุกเฉิน ในหัวข้อ 

“แม่วัยรุ่น”

น.ส.จรรยาลกัษณ์สขุแจม่นกัศกึษาปรญิญาเอกสาขาวชิาการ

พยาบาล มหาวิทยาลัยเบรดฟอร์ดเซียร์ สหราชอาณาจักร

ศึกษาเรื่องการพัฒนาการบทบาทผดุงครรภ์สำหรับผู้หญิงตั้ง

ครรภ์วัยรุ่นในประเทศไทย สัมภาษณ์สมาชิกบ้านพักฉุกเฉิน

ในหัวข้อแม่วัยใส

สำนักข่าวINNสัมภาษณ์คุณณัฐิยาทองศรีเกตุผู้อำนวย

การฝา่ยสงัคมสงเคราะห์และสมาชกิบา้นพกัฉกุเฉนิในหวัขอ้

ท้องไม่พร้อมเพื่อเผยแพร่ทางทางเว็บไซด์

www.smsthailand.com

นสิติจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยัคณะครศุาสตร์สาขาจติวทิยาการ

ปรกึษาการแนะแนวและการศกึษาพเิศษสมัภาษณ์คณุคญัฑนิกม์

นิโรธรในหวัขอ้การให้บรกิารให้คำปรกึษาของบา้นพกัฉกุเฉนิ 

อื่นๆ

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

17มิ.ย.55 

21ส.ค.55 

22ส.ค.55 

29ส.ค.55 

30ส.ค.55 

14ก.ย.55 

14ธ.ค.55 
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สื่อที่ช่วยประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสมาคมฯ

 โทรทัศน์•

 สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3:รายการ“ผู้หญิงถึงผู้หญิง”“เรื่องเด่นเย็นนี้”“สีสันบันเทิง”

รายการพิเศษ ชุด “รักของแม่” “ข่าว 3 มิติ” สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 5 : รายการ

“ทำดีดี.Be Good” “ทีวีพลู วาไรตี้” “ข่าว 5 หน้า 1” “ดาวอาสา” “รายการพิเศษ แม่วัยใส”

สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 7 : รายการ “เจาะประเด็น” สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส : รายการ

“ที่นี่ThaiPBS”สถานีโทรทัศน์IBTV:รายการ“InsideCity”สถานีโทรทัศน์INN:รายการ

“ตแีผ”่สถานโีทรทศันแ์หง่ประเทศไทย(สทท):รายการ“ผูห้ญงิแนวหนา้”สถานโีทรทศันด์าวเทยีม

RaklukeFamilyChannel:รายการ“คิดรอบครอบครัว”

 หนังสือพิมพ์•

 ฐานเศรษฐกจิโพสตท์เูดย์คมชดัลกึบา้นเมอืงแนวหนา้กรงุเทพธรุกจิไทยโพสต์ไทยรฐัเดลนิวิส์ 

มติชนASTVผู้จัดการรายวันโลกวันนี้รายวันสยามกีฬารายวันสยามดาราข่าวสด

สยามรัฐ

 นิตยสาร•

 กุลสตรีเริงสารชีวิตรักชีวิตต้องสู้

 เว็ปไซต์•   

 www.thaipr.net  www.naewna.com  www.ryt9.com  www.siamdara.com  www.

rakdara.comwww.bangkokbiznews.comwww.udonzone.comwww.muaythai2000.net

www.hisoparty.comwww.women.thaicomwww.my3space.com/bangkokgossib.comwww.

centralplaza.comwww.palingjit.comwww.newawit.comwww.matichon.comwww.kom-

chudluek.comwww.krungthepturakij.comwww.gtcc.ac.th
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