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บรรณาธิการ
กองบรรณาธิการ

สุดาวัลย์ คมธรรม
ณัฐิยา ทองศรี เกตุ
กรวิณท์ วรสุข
มนัสนันท เกิดวร
ทิพวัลย์ มารศรี
กรี ฑา แก้ วประดิษฐ
วลี บันลือเสียง
จิตรา นวลละออง
วิไลภรณ์ เพียงกระโทก
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สมาคมส่ งเสริมสถานภาพสตรีฯ
สมาคมส่งเสริ มสถานภาพสตรี ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้ าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ าโสมสวลี พระวรราชาทิ
นัดดามาตุ เป็ นองค์กรพัฒ นาเอกชนที่ ดาเนินงานสาธารณกุศล ให้ ความช่วยเหลือผู้หญิ งและเด็กที่ประสบ
ปั ญหาวิกฤตชีวิต ผ่านกระบวนการช่วยเหลือฟื น้ ฟู สร้ างความเข้ มแข็งให้ การศึกษาและฝึ กอาชีพ เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตและสถานภาพให้ ยืนหยัดได้ ในสังคมอย่างเหมาะสม รวมทังด
้ าเนินกิจกรรมในเชิงรุกที่เอื ้อต่อการ
ป้ องกัน ปั ญ หาที่ เกิ ด ขึ น้ กับ ผู้ห ญิ ง และเด็ ก การรณรงค์ เพื่ อ ให้ เกิ ด การเปลี่ ย นแปลงเชิ ง นโยบายเพื่ อ สร้ าง
สถานภาพศักยภาพ สิทธิและโอกาสของผู้หญิงในสังคม
งานของสมาคมส่งเสริ ม สถานภาพสตรี ฯ นัน้ นับว่าครอบคลุม และค่อนข้ างครบวงจร และค่อนข้ าง
หลากหลาย เริ่ มต้ นจากงานช่วยเหลือสงเคราะห์เมื่อ 38 ปี ที่แล้ ว จนถึงวันนี ้ มีผ้ หู ญิงและเด็กกว่า 55,000 ราย
ได้ รับบริ การจากบ้ านพักฉุกเฉิน ณ วันนี ้บ้ านพักฉุกเฉินยังคงมีงานหลักในการดูแลผู้หญิงที่ประสบปั ญหาต่างๆ
เช่น ถูกกระทาความรุนแรง ทาร้ ายร่างกาย ถูกข่มขืน ล่วงละเมิดทางเพศ ถูกทอดทิ ้ง ท้ องไม่พร้ อม ติดเชื ้อเอช
ไอวี / เอดส์ ขัดแย้ งภายในครอบครัว ไม่มีงานทา ไม่มีที่พกั ฯลฯ โดยในแต่ละวัน มีผ้ หู ญิงและเด็กที่พกั อาศัยรับ
ความช่วยเหลืออยูป่ ระมาณ 80 คน
จากประสบการณ์อนั ยาวนานในการให้ ความช่วยเหลือดูแลปั ญหาของผู้หญิงและเด็กงานจึงค่อยๆ ปรับ
พัฒนา ทังในเชิ
้
งคุณภาพการให้ บริการ และตามปี ที่ผ่านไป ขยายกรอบภารกิจให้ ครอบคลุมในเชิงรุก เน้ นการ
ป้องกันปั ญหาด้ านการทางานกับเยาวชน และการรณรงค์ในระดับนโยบายเพื่อเสริ มสร้ างสถานภาพของผู้หญิง
อันนาไปสูค่ วามเสมอภาคระหว่างหญิงชายในสังคมอีกด้ วย

สมาคมส่ งเสริมสถานภาพสตรีฯ
501/1 ซอยเดชะตุงคะ 1 ถนนเดชะตุงคะ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง
กรุงเทพมหานคร 10210
โทร. 02-929-2301-3, 02-929-2222
Email : admin@apsw-thailand.org
www.apsw-thailand.org
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คณะกรรมการสมาคมส่ งเสริมสถานภาพสตรี ฯ
ประจาปี 2561 - 2563
1. นางสาวลานทิพย์ ทวาทศิน
2. ดร.เรื อนแก้ว
กุยยกานนท์ แบรนดท์
3. นางเจริ ญจิต
งามทิพยพันธุ์
4. นายอาจ วิเชียรเจริ ญ
5. นายวสันต์ ฝี มือช่าง
6. นางสาวจารุ วรรณ เกษมทรัพย์
7. นางชลลกา เก่งระดมยิง
8. ผศ.ดร.ศิรินทร์รัตน์ กาญจนกุญชร
9. ดร.เมทินี พงษ์เวช
10. นางสาวกัญญกา โกวิทวานิช
11. นางนิตยา จันทร์ เรื อง มหาผล
12. ดร.ณฤดี เคียงศิริ
13. นางพงษ์ทิพย์ เทศะภู
14. พล.ต.ท.หญิงพจนี สุ นทรเกตุ
15. รศ.ดร.พาลาภ
สิ งหเสนี
16. พ.ต.อ.หญิงพิมล พันธุ์วไิ ล
17. ดร.ศศมณฑ์ สงวนสิ น
18. พญ.ศิริพร กัญชนะ
19. ดร.สุ วรรณ์คีรี
แย้มบุปผา
20. นางอ้อยทิพย์ เหราบัตย์

นายกสมาคมฯ
อุปนายก
อุปนายก
อุปนายก
กรรมการและเหรัญญิก
กรรมการและผูช้ ่วยเหรัญญิก
กรรมการและประชาสัมพันธ์
กรรมการและนายทะเบียน
กรรมการและเลขาธิการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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กรรมการที่ปรึกษาสมาคมฯ
ประจาปี 2561 – 2563
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

ศ.เกียรติคณ
ุ พญ.เพ็ญศรี พิชยั สนิธ
ดร.สุธีรา วิจิตรานนท์
นายณรงค์ เลิศกิตศิริ
คุณหญิง ดร.ณัษฐนนท ทวีสิน
นางสาวปราณี เนียมสกุล
ศาสตราภิชาน นพ.พิชิต สุวรรณประกร
รศ.ดร.นพ.พิทยา จารุพนู ผล
ศ.ดร.ยุวฒ
ั น์ วุฒิเมธี
รศ.วิมลศิริ ชานาญเวช
นางสาววิมลศิริ เอกวาที
นายสุมิตร จารุเกศนันท์
นายสุริยน ศรี อรทัยกุล

ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษา (อดีตนายกสมาคมฯ)
กรรมการที่ปรึกษา (อดีตนายกสมาคมฯ)
กรรมการที่ปรึกษา
กรรมการที่ปรึกษา
กรรมการที่ปรึกษา
กรรมการที่ปรึกษา
กรรมการที่ปรึกษา
กรรมการที่ปรึกษา
กรรมการที่ปรึกษา
กรรมการที่ปรึกษา
กรรมการที่ปรึกษา
กรรมการที่ปรึกษา

เจ้ าหน้ าที่บริหารสมาคมฯ
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

นางสุดาวัลย์ คมธรรม
นางสาวกรวิณท์ วรสุข
นางณัฐิยา ทองศรี เกตุ
นางเรื องรวี พิชยั กุล
นางทิพวัลย์ มารศรี
นางสมใจ อธิลาภ
นางสาวพิมพ์บญ
ุ ลิ่มปิ ยะกูล

ผู้อานวยการสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ฯ
ผู้เชี่ยวชาญด้ านสังคมสงเคราะห์
ผู้อานวยการฝ่ ายสังคมสงเคราะห์
ผู้อานวยการสถาบันวิจยั บทบาทหญิงชาย
และการพัฒนา
ผู้อานวยการฝ่ ายบริหารงานบุคคล
ผู้อานวยการฝ่ ายการเงินและบัญชี
ผู้อานวยการฝ่ ายวีเทรนอินเตอร์ เนชัน่ แนลเฮ้ าส์
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สารบัญ
ผลการดาเนินงานในปี 2561
งานเด่นงานดัง
งานบ้ านพักฉุกเฉิน
งานการศึกษาและฝึ กอาชีพ
งานพัฒนาเยาวชน
งานเสริมสร้ างความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย
งานประชาสัมพันธ์และหาทุน
ผู้สนใจและสนับสนุนการดาเนินงานสมาคมฯ
การบริ หารงานทัว่ ไป บุคลากรและการเงิน
ความเคลื่อนไหว รอบรัว้ สมาคมฯ
รางวัล “ผู้หญิง” และ “ผู้ชาย” แห่งปี 2561
รายชื่อเจ้ าหน้ าที่
ภาคผนวก

ก
ข
ค
ง
จ

หน้ า
5
6
8
27
32
37
53
58
61
65
71
75

รายละเอียดของผู้หญิงและเด็กที่มารับบริ การของบ้ านพักฉุกเฉินปี พ.ศ.2561
รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ และวิทยากร
การนาผลิตภัณฑ์ของสมาชิกบ้ านพักฉุกเฉินไปจาหน่ายในงานต่างๆ
รายชื่อคณะเยี่ยมชมกิจกรรมสมาคมฯ
การให้ สมั ภาษณ์และให้ ข้อมูล
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สรุปผลการดาเนินงานในปี 2561
จากจุดเริ่มต้ นเล็กๆภายใต้ การนาของคุณหญิงกนิษฐา วิเชียรเจริญ ผู้ก่อตังบ้
้ านพักฉุกเฉิน สมาคมส่งเสริ ม
สถานภาพสตรี ฯเมื่อปี 2523 เป็ นต้ นมา งานช่วยเหลือสตรี และเด็กที่ตกเป็ นเหยื่อของความรุ นแรงได้ ดาเนินมา
อย่างต่อเนื่องเป็ นปี ที่ 38 บ้ านพักฉุกเฉินหลังนี ้ได้ ยืนหยัดอยูอ่ ย่างมุง่ มัน่ ในพันธกิจ
ให้ ความช่วยเหลือ เยียวยาผู้หญิ งและเด็กที่ประสบปั ญหาถูกกระทาความรุ นแรงและถูกทอดทิ ้ง ชีวิตตกอยู่ใน
ความมืดมน ด้ วยกระบวนการบาบัดและฟื น้ ฟูผ้ เู ดือดร้ อนทังทางร่
้
างกายและจิตใจโดยเจ้ าหน้ าที่ซงึ่ เป็ นนักสังคม
สงเคราะห์และนักจิตวิทยาอาชีพ นอกจากนี ้ สมาคมฯยังให้ ความสาคัญในการเสริ มสร้ างศักยภาพผู้เดือดร้ อน
ด้ ว ยการสนับ สนุ น ให้ ได้ รั บ การฝึ กอบรมวิ ช าชี พ ต่ า งๆ เพื่ อ ค้ น หาความถนัด ของตนเอง โดยสมาคมเป็ น
ผู้รับผิดชอบค่าใช้ จา่ ยทังหมด
้
กว่า 3 ทศวรรษที่ผ่านไป โดยการทางานแบบเครื อข่ายด้ วยทีมสหวิชาชีพ สมาคม
ส่งเสริ มสถานภาพสตรี ฯได้ ช่วยเหลือผู้หญิงและเด็กให้ มีชีวิตที่ดีขึ ้น สามารถกลับคืนสู่สงั คมและดารงชีวิตอย่าง
เป็ นปกติสขุ กว่า 55,000 คน
ในปี 2561 นอกจากงานพันธกิจดังกล่าวข้ างต้ นแล้ ว ในส่วนของการบริ หารจัดการภายในองค์กร เพื่อเพิ่ม
ประสิ ท ธิ ภ าพและลดความซ า้ ซ้ อ นในงานธุ รการ สมาคมฯได้ ดาเนิ น การทบทวนและปรับ ปรุ งระเบี ย บและ
กระบวนงานต่างๆให้ เหมาะสมกับสถานการณ์ และแก้ ไขให้ เป็ นปั จ จุบัน อาทิ คาบรรยายลักษณะงาน ( job
description ) ระเบียบว่าด้ วยการรับอาสาสมัครจากภายในประเทศและจากต่างประเทศ (ของบ้ านพักฉุกเฉิน)
กระบวนการบริหารจัดการการกับของที่ได้ รับบริจาค เป็ นต้ น
เมื่อมองย้ อนหลัง 38ปี ที่ผ่านไป ผลงานที่ประจักษ์ คือความภูมิใจและอิ่มใจ ด้ วยรากฐานที่ท่านผู้ก่อตังและ
้
ผู้น าในยุค ก่ อ นๆได้ วางไว้ มี ค วามมั่น คงจึง น าพาเรามาได้ ย าวนาน แต่เมื่ อ มองไปข้ างหน้ า จะเห็ น ว่า การ
เปลี่ยนแปลงที่เกินความคาดคิดมีเกิดขึ ้นมากมายและรวดเร็ ว มีการพัฒนาหุ่นยนต์มาทางานแทนคน มีการนา
เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (artificial intelligence (AI) ) มาคิดวิเคราะห์แทนมนุษย์ มีการนาอุปกรณ์อจั ฉริยะ
(internet of things (IOT)) มาเชื่อมต่อกันโดยไม่ต้องอาศัยคน ฯลฯ ประเทศไทยยุค 4.0 จะส่งผลกระทบต่อเรา
อย่างไรบ้ าง แล้ วองค์กรสาธารณกุศลอายุ 38ปี อย่างเรา จะต้ องปรับกระบวนทัศน์อย่างไร เทคโนโลยีใดบ้ าง
เหมาะสมกับงานของเรา บุคคลากรควรได้ รับการพัฒนาอย่างไรบ้ าง ฯลฯ เหล่านี ้คือความท้ าทายที่เราจะต้ อง
ช่วยกันค้ นหาคาตอบ เพื่อเตรี ยมพร้ อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ ้น
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งานเด่ นงานดัง
งานรณรงค์ ยุตคิ วามรุนแรง
สมาคมส่งเสริ มสถานภาพสตรี ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้ าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ าโสมสวลี พระวรราชาทิ
นัดดามาตุ บ้ านพักฉุกเฉิน , สถาบันวิจยั บทบาทหญิ งชายและการพัฒนา (GDRI) ร่วมกับ มูลนิธิส่งเสริ มความ
เสมอภาคทางสัง คมและมูล นิ ธิ พิ ทัก ษ์ ส ตรี (AAT) จัด กิ จ กรรม รณรงค์ ยุติ ค วามรุ น แรง 2561 เมื่ อ วัน ที่ 11
ธันวาคม 2561 ณ ห้ องประชุมบารุ ง-รวิวรรณ อาคารนาริ นทร์ กรุ ณา สมาคมส่งเสริ มสถานภาพสตรี ฯ โดย คุณ
ลานทิพย์ ทวาทศิน นายกสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ฯ เป็ น ประธาน เปิ ดงาน เพื่อสะท้ อนเสียงจากผู้ประสบ
ความรุนแรง โดยจัดแสดง ละครชีวิต(จริง) เรื่ อง“เจ็บนี ้...ใครช่วยฉันได้ ” จาก สมาชิกบ้ านพักฉุกเฉิน
ภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการ “เขาวงกตแห่งความทุกข์ ” ที่นาเสนอในรูปแบบเรื่ องเล่าของผู้ที่
ถูกกระทาความรุนแรง ทังนี
้ ้ภายในงานได้ มีตวั แทนของผู้หญิงและเด็กในบ้ านพักฉุกเฉิน ได้ ตดิ ตามความคืบหน้ า
ของข้ อเสนอ 7 ข้ อ ที่ ไ ด้ เ คยเรี ย กร้ องไปเมื่ อ งานรณรงค์ ยุ ติ ค วามรุ น แรงเมื่ อ ปี 2560 (http://www.apswthailand.org/news_2_12_60.html) และได้ เพิ่ม ข้ อเรี ยกร้ องใหม่อีก จ านวน 7 ข้ อ แก่ นายเลิศปั ญ ญา บูรณ
บัณฑิต อธิบดีกรมกิจการสตรี และสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ (พม.)
คือ 1. เมื่อไปจดทะเบียนสมรสแล้ วควรมีค่มู ือ “ผัว-เมีย”เพื่อเป็ นกติกาในการใช้ ชีวิตคู่ร่วมกัน 2. ควรมีศนู ย์
ช่วยเหลื อผู้หญิ งในชุมชน หมู่บ้าน ไม่ใช่เพียงการประชาสัม พันธ์ ในภาพรวมแต่ไม่มี ประสิทธิ ภาพ 3. มีการ
ติ ด ตามคดี ที่ ร วดเร็ ว ยิ่ ง ขึ น้ และควรควบคุม ตัว ผู้ก ระท าทั น ที เพื่ อ ป้ องกั น การถูก กระท าซ า้ ไม่ ใช่ ควบคุม
ผู้ถกู กระทา(ผู้หญิ ง) 4. เมื่อผู้หญิงและเด็กถูกระทาด้ วยความรุนแรงในครอบครัว ควรมีการดาเนินคดีผ้ กู ระทา
ด้ วยความรวดเร็ ว 5. ควรมีการบังคับใช้ กฎหมายอย่างเข้ มงวดกับผู้กระทาความรุ นแรงต่อผู้หญิ งและเด็ก 6.
เมื่อมี การฟ้ องร้ องคดีอยากให้ มีกองทุนยุติธรรมที่ เข้ าถึงได้ ง่าย และ 7.ควรจัดตังกองทุ
้
นพิเศษเพื่อช่วยเหลื อ
ผู้ถกู กระทาด้ วยความรุนแรงในครอบครัว ให้ สามารถนาไปประกอบอาชีพ และมีรายได้ สาหรับดูแลตัวเองและลูก
ต่อไป
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บ้ านพักฉุกเฉิน
การให้ บริการของบ้ านพักฉุกเฉิน ฝ่ ายสังคมสงเคราะห์ เน้ นการให้ ความช่วยเหลือผู้หญิง และเด็กที่
เดือดร้ อนจากปั ญหาต่างๆ ที่เกิดขึ ้นในสังคม โดยให้ ความช่วยเหลือด้ านที่พกั อาศัย อาหาร สุขภาพอนามัย
รวมทังการให้
้
คาปรึกษาแนะนา การให้ ทกั ษะชีวิตและกาลังใจ โดยใช้ หลักสังคมสงเคราะห์และกระบวนการ
จัดการกลุม่ บาบัดทางจิต เพื่อนาไปสูค่ วามเชื่อมัน่ ในตนเอง สามารถออกไปใช้ ชีวิตในสังคมได้ ด้วยปกติสขุ และ
ช่วยเหลือตนเองได้
การให้ บริการและความช่วยเหลือนอกเหนือจากการให้ เข้ าพักที่บ้านพักฉุกเฉินแล้ ว
โครงการคลินิก
ผู้หญิง ได้ เป็ นบริการทางโทรศัพท์ให้ คาปรึกษาแนะนาปั ญหาด้ านสุขภาพอนามัยเจริ ญพันธุ์ เช่น ท้ องเมื่อไม่
พร้ อม โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ปั ญหาโรคเอดส์ และการหมดวัยเจริญพันธุ์ ฯลฯ
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บ้ านพักฉุกเฉิน
บ้ านพักฉุกเฉิน
ให้ ความช่วยเหลือผู้หญิงและเด็กที่ประสบปั ญหาต่างๆ มีผ้ รู ับความเหลือพักอาศัย สาหรับตัวบ้ านพัก
ฉุกเฉินที่รองรับผู้ประสบปั ญหานัน้ มี 2 หลัง และมีพื ้นที่บางส่วนในบริเวณที่แยกออกเป็ นพิเศษ สาหรับการดูแล
เฉพาะกลุม่ เป้าหมายที่เป็ นเด็ก
บ้ านเด็ก
บ้ านเด็กเป็ นสถานที่ดแู ลเด็กในช่วงอายุ 1.5 – 9 ขวบ ซึง่ เป็ นบุตรของผู้เดือดร้ อนที่มาขอรับความ
ช่วยเหลือในระหว่างที่มารดารับการฟื น้ ฟูร่างกาย/จิตใจ หรื อพักรอคลอดถึงหลังคลอด รวมทังบุ
้ ตรของผู้ฝาก
เลี ้ยง ได้ แก่ นักเรี ยนฝึ กอาชีพและบุตรเจ้ าหน้ าที่สมาคมฯ
ทังนี
้ ้มีครูและพี่เลี ้ยงเด็ก จานวน 3 คน เป็ นผู้ดแู ลและเสริมสร้ างพัฒนาการร่างกาย อารมณ์และ
สติปัญญา โดยมุง่ เตรี ยมความพร้ อมให้ เด็กๆ สามารถช่วยเหลือตนเองและอยูร่ ่วมกับผู้อื่น ในสังคมได้ อีกทังลด
้
ผลกระทบความรุนแรงที่เกิดขึ ้นกับเด็ก พร้ อมทังสร้
้ างสายสัมพันธ์ที่ดี
ศูนย์ เลีย้ งเด็กอ่ อน
ศูนย์เลี ้ยงเด็กอ่อนเป็ นสถานที่ดแู ลเด็กทารกซึง่ เป็ นบุตรผู้เดือดร้ อนที่ประสบปั ญหาท้ องไม่พร้ อม
ที่
ต้ องการยกบุตร เพื่อหาพ่อแม่อปุ ถัมภ์หรื อมารดาของเด็ก ฝากเลี ้ยงชัว่ คราว เพื่อไปหางานทาหรื อศึกษาต่อ ทังนี
้ ้
มีพี่เลี ้ยงดูแลเด็กทารก ทาหน้ าที่ดแู ลพัฒนาการทางร่างกายและจิตใจ
ศูนย์ กนิษฐ์ นารี
ศูนย์กนิษฐ์ นารี เป็ นสถานที่ให้ ความช่วยเหลือผู้หญิงและเด็กที่ถกู ข่มขืน
ซึง่ ให้ บริ การโดยทีมงานสห
วิชาชีพอย่างครบวงจร รวมทังการให้
้
ความช่วยเหลือประสานงาน เพื่อดาเนินคดีทางกฎหมายให้ ในกรณีที่ผ้ ู
ประสบปั ญหาต้ องการดาเนินคดีผ้ กู ระทาผิด
นอกจากนันยั
้ งให้ บริการทางโทรศัพท์แก่ผ้ ปู ระสบปั ญหาทุกๆ
ประเภทด้ วย

บ้ านพักฉุกเฉิน เปิ ดให้ บริการทุกวัน โดยมีนักสังคมสงเคราะห์ และ / หรือนักจิตวิทยา
ให้ การปรึกษา ตลอด 24 ชั่วโมง
บ้ านพักฉุกเฉิน สมาคมส่ งเสริมสถานภาพสตรี ฯ
โทร.0-2929-2222, 0-2929-3926, 0-2929-2422-23 โทรสาร.0-2566-2707
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กระบวนการช่ วยเหลือผู้หญิงและเด็กในบ้ านพักฉุกเฉิน

1.บริการด้ านสังคมสงเคราะห์ / จิตวิทยา
- จัดหาที่พกั อาศัยชัว่ คราว อาหาร ยา
สิง่ จาเป็ นต่างๆ
-นักสังคมสงเคราะห์ / นักจิตวิทยาให้
คาปรึกษา ให้ กาลังใจและทางเลือกโดยยึด
ผู้หญิงและเด็กเป็ นศูนย์กลาง โดยใช้ แนวทาง
การเสริ มสร้ างศักยภาพ ๖(Empowerment)
-จัดกลุม่ บาบัดฟื น้ ฟูจิตใจ
-เป็ นสือ่ กลางขอความช่วยเหลือหน่วยงานรัฐ
และเอกชน
-เยี่ยมบ้ าน สร้ างความเข้ าใจและพื ้นฟู
ครอบครัว

2.บริการด้ านการแพทย์
-แพทย์สตู ินรี เวชและจิตแพทย์ (อาสาสมัคร)ให้ การ
ตรวจและให้ คาแนะนาปรึกษาด้ านการวางแผน
ครอบครัว/ โรคต่างๆ ทางเพศสัมพันธ์และด้ าน
เพศศึกษาและดูแลด้ านสุขภาพจิต ตามลาดับ
-ส่งต่อเข้ ารับการตรวจรักษาวินิจฉัยทางกาย-จิต/รักษา
ฝากครรภ์ที่โรงพยาบาลของรัฐ เช่น วิทยาลัยแพทย์
ศาสตร์ กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล /สถาบัน
บาราศนราดูร / โรงพยาบาลศรี ธญ
ั ญา / ศูนย์บริ การ
สาธารณสุข 15และ 60 ฯลฯ
-ติดตามผลและเยี่ยมเยียนผู้ที่เข้ ารับการรักษาที่
โรงพยาบาลอย่างต่อเนื่อง

3. บริ การเสริ มสร้ างและพัฒนาศักยภาพ

4.บริ การด้ านกฎหมาย

-ให้ ความรู้ด้านต่างๆ ที่จาเป็ น เช่น การ
วางแผนครอบครัว เอชไอวี / เอดส์ การดูแล
เด็ก ฯลฯ
-เสริ มสร้ างทักษะชีวิต
-ฝึ กอาชีพตามความสนใจ
-ให้ บริ การการศึกษาตามระบบการศึกษาของ
ประเทศทังในระบบและการศึ
้
กษานอก
โรงเรี ยนในระดับประถมและมัธยม

-ให้ คาปรึกษาด้ านกฎหมายเบื ้องต้ นและกระบวนการ
ยุติธรรม
-ศูนย์กลางรับเรื่ องและติดต่อสถานีตารวจทีเ่ กี่ยวข้ อง/
ติดตามผลคดี
-เป็ นสือ่ กลางติดต่อหน่วยงานเอกชนและรัฐทีใ่ ห้
คาปรึกษาด้ านกฎหมาย (เช่น มูลนิธิเพื่อนหญิง /
สมาคมบัณฑิตสตรี ทางกฎหมาย ฯ)
-ร่วมสอบพยานเด็กตาม ป.วิ อาญา พ.ศ.2543

5.ติดตามผล

เมื่อพ้ นจากบ้ านพักฉุกเฉินไปแล้ ว

11

รายงานบ้ านพักฉุกเฉิน
1.จานวนและประเภทปั ญหาผู้หญิงและเด็ก
1.1จานวนที่รับความช่วยเหลือ
ในปี 2561 มีผ้ หู ญิงและเด็กที่มาขอรับความช่วยเหลือจากบ้ านพักฉุกเฉิน รวมทังสิ
้ ้น 1,415 ราย
แบ่งเป็ น
-ผู้หญิงและเด็กเข้ าพักบ้ านพักฉุกเฉิน
322 ราย
-ผู้หญิงและเด็กขอรับคาปรึกษาด้ วยตนเองแต่ไม่เข้ าพัก
35 ราย
-ผู้หญิงและเด็กขอรับคาปรึกษาทางโทรศัพท์
953 ราย
-ผู้หญิงและเด็กขอรับคาปรึกษาทางอินเตอร์ เน็ท
105 ราย
รายละเอียดเกี่ยวกับอายุ ระดับการศึกษาภูมิลาเนาและการนาส่งมีปรากฏใน ภาคผนวก ก.
1.2 ภาพรวมประเภทปั ญหาที่ผ้ หู ญิงและเด็กประสบ
ประเภทของปั ญหา
จานวน/ราย
1.ปั ญหาครอบครัว
2 .ท้ องเมื่อไม่พร้ อม -จากสามี/แฟน 73 ราย
-จาการถูกข่มขืน 9 ราย
3.ความรุนแรงในครอบครัว - ถูกสามี,อดีตสามีทบุ ตีทาร้ ายร่างกาย/จิตใจ 59 ราย
-พ่อ/พ่อเลี ้ยง/มารดา/น้ า/ลูกเขย ทาร้ าย 8 ราย
4.ผู้ตดิ เชื ้อเอช ไอวี/เอดส์
5.สุขภาพกาย 6 ราย /สุขภาพจิต 6 ราย
6.เด็กผลกระทบที่ตดิ มากับแม่
7.ถูกข่มขืน-รุมโทรม/อนาจาร(ไม่ตงครรภ์
ั้
)
(ผู้หญิง 2 ราย/เด็ก 6 ราย)
8.อื่นๆเช่น พลัดหลง 5 ราย/เร่รอน 7 ราย/มาเยี่ยมบุตรหลาน 12 ราย
รวมทัง้ สิน้

22
82
67
7
12
135
8
24
357
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1.3 ประเภทปั ญหา
1.3.1 กรณีท้องเมื่อไม่พร้ อม
ผู้หญิงท้ องเมื่อไม่พร้ อม มาขอรับความช่วยเหลือรวมทังสิ
้ ้น 82 ราย ซึ่งผู้หญิงท้ องเมื่อไม่พร้ อมมาขอ
คาปรึ กษาและกลับสู่ครอบครัว จานวน 38 ราย พักระหว่างรอคลอด/หลังคลอดจานวน 44 ราย โดยจาแนก
อายุดงั นี ้
*เด็กและเยาวชนหญิง อายุ 10-14 ปี
จานวน 1 ราย (ร้ อยละ 1.22 )
*เด็กและเยาวชนหญิง อายุ 15-19 ปี
จานวน 9 ราย (ร้ อยละ 10.97)
*ผู้หญิง
อายุ 20-24 ปี
จานวน 26 ราย (ร้ อยละ 31.71)
*ผู้หญิง
อายุ 25-29 ปี
จานวน 24 ราย (ร้ อยละ 29.27)
*ผู้หญิง
อายุ 30-34 ปี
จานวน 6 ราย (ร้ อยละ 7.32)
*ผู้หญิง
อายุ 35-39 ปี
จานวน 14 ราย (ร้ อยละ 17.07)
*ผู้หญิง
อายุ 40 ปี ขึ ้นไป
จานวน 2 ราย (ร้ อยละ 2.44)
1.3.2 กรณีตดิ เชื ้อ HIV/AIDS
ผู้ตดิ เชื ้อ HIV/AIDS มาขอรับความช่วยเหลือรวม 7 ราย โดยจาแนกได้ ดงั นี ้
*ผู้หญิง อายุ 26-30 ปี
จานวน 2 ราย (ร้ อยละ 28.57 )
*ผู้หญิง อายุ 31-35 ปี
จานวน 1 ราย (ร้ อยละ 14.29 )
*ผู้หญิง อายุ 36-40 ปี
จานวน 2 ราย (ร้ อยละ 28.57 )
*ผู้หญิง อายุ 50 ปี ขึ ้นไป
จานวน 2 ราย (ร้ อยละ 28.57)
1.3.3 กรณีถกู ทาร้ าย
ผู้หญิ งและเด็กที่ประสบปั ญหาความรุนแรงในครอบครัวที่มาขอรับความช่วยเหลือโดยพักอาศัย รวม
ทังสิ
้ ้น 67 ราย สามีเป็ นผู้กระทา จานวน 55 ราย อดีตสามี จานวน 2 ราย และจานวน 10 ราย บิดา บิดาเลี ้ยง
มารดา ลูกเขย น้ า อา เป็ นผู้กระทา ปั จจัยสาคัญที่นาไปสู่ความรุนแรงนัน้ มาจากสามีดื่มสุรา ติดยาเสพติด
และหึงหวง ผู้ใช้ บริ การทัง้ 67 ราย ไม่ต้องการร้ องทุกข์ดาเนินคดีใดๆทังสิ
้ ้น มีเพียง 2 รายที่ต้องการให้ พนักงาน
เจ้ าหน้ าที่ค้ มุ ผู้ถกู กระทาด้ วยความรุ นแรงในครอบครัว พ.ศ.2550ทาบันทึกถ้ อยคาข้ อตกลง
ในจานวน 67 ราย มีเด็กผลกระทบจากความรุนแรงติดมากับแม่ด้วย จานวน 64 ราย
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1.3.4 กรณีเด็กที่ได้ รับผลกระทบทังโดยทางตรงและทางอ้
้
อม
เด็กก่ อนวัยเรียน
บ้ านเด็กเป็ นสถานที่ดูแลเด็กและรับเลี ้ยงเด็กในช่วงอายุ 1.6 – 9 ปี ซึ่งเป็ นบุตรของผู้ใช้ บริ การที่มาขอ
ความช่วยเหลือในระหว่างที่มารดารับการฟื น้ ฟูร่างกายและจิตใจ พักรอคลอดและพักฟื น้ หลังคลอด หรื อพัก
เพื่อหลบภัย อีกทังเป็
้ นการปกป้องคุ้มครองภัย ซึ่งเด็กเหล่านันส่
้ วนใหญ่ได้ รับผลกระทบจากความรุนแรงใน
ครอบครัวทังทางตรงและทางอ้
้
อ ม ซึ่งมีทงเด็
ั ้ กที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศ เด็กที่มารดาติดเชื ้อ เอช ไอวี เอดส์
รวมทังบิ
้ ดามารดาต้ องโทษจาคุก
ตลอดปี 2561 มีเด็กอยูใ่ นความดูแลทังสิ
้ ้น 50 ราย (เด็กผู้หญิง 26 ราย/เด็กผู้ชาย 24 ราย)
เด็กอ่ อน
ศูนย์เลี ้ยงเด็กอ่อนเป็ นสถานที่ดแู ลเด็กทารกซึง่ เป็ นบุตรของผู้หญิงและเด็กที่ประสบปั ญหาท้ องเมื่อไม่
พร้ อมทังที
้ ่ต้องการหาพ่อแม่อปุ ถัมภ์ ยกให้ เป็ นบุตรบุญธรรม และเด็กฝากเลี ้ยงชัว่ คราว เนื่องจากมารดาไปหา
งานทาหรื อศึกษาต่อ
ตลอดปี 2561 มีเด็กแรกเกิดฝากเลี ้ยงประจาและฝากเฉพาะกลางวันรวม 127 ราย ซึง่ มีระยะเวลาใน
การฝากไม่เกิน1ปี ทังนี
้ ้เป็ นแม่ที่ต้องการยกบุตร หาพ่อแม่อปุ ถัมภ์ โดยบ้ านพักฉุกเฉินส่งต่อมูลนิธิมิตรมวลเด็ก
สหทัยมูลนิธิ รวม 14 ราย เป็ นเด็กที่แม่ฝากเลี ้ยงชัว่ คราวและรับกลับคืนครอบครัวที่อยูใ่ นศูนย์เด็กอ่อนจานวน
20 ราย และเด็กที่ฝากเลี ้ยงเฉพาะกลางวันเนื่องจากมารดาวัยรุ่นต้ องไปเรี ยนหนังสือ ไปฝึ กอาชีพ ไปทางาน
ไปโรงพยาบาล จานวน 59 ราย
1.3.5 กรณีถกู ข่มขืน
ศูนย์กนิษฐ์ นารี เป็ นสถานที่ช่วยเหลือผู้หญิงและเด็ก ที่ถกู ข่มขืนอย่างครบวงจร ปี 2561 มีผ้ หู ญิงและ
เด็กที่ถกู ข่มขืนกระทาชาเรา ถูกอนาจาร มาขอความช่วยเหลือทังสิ
้ ้น 17 ราย





เด็กอายุ
เด็กอายุ
เด็กอายุ
เด็กอายุ

5- 10 ปี
11- 15 ปี
16- 20 ปี
21- 25 ปี

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

2
3
5
4

ราย (ร้ อยละ 11.76)
ราย (ร้ อยละ17.65 )
ราย (ร้ อยละ 29.42)
ราย (ร้ อยละ 23.53)

 ผู้หญิงอายุ 26- 30 ปี
จานวน 1 ราย (ร้ อยละ 5.88)
 ผู้หญิงอายุ 31 ปี ขึ ้นไป
จานวน 2 ราย (ร้ อยละ11.76)
ในจานวนดังกล่าว ร้ อยละ 47 ผู้ถกู กระทามีสถานภาพเป็ นนักเรี ยน/นักศึกษา ร้ อยละ 35.30 ผู้กระทา
เป็ นพี่ชาย พ่อ พ่อเลี ้ยง ร้ อยละ 35.30 ผู้กระทาเป็ นคนแปลกหน้ า ร้ อยละ 23.52 ผู้กระทาเป็ นเพื่อนชายและ
ร้ อยละ 5.88 ผู้กระทาเป็ นคนรู้จกั
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1.4 ประเภทปั ญหาของผู้ที่มาขอรับการปรึกษาทางโทรศัพท์ มีรายละเอียดดังนี ้
ผู้ประสบปั ญ หา ที่มาขอรับความช่วยเหลือทางโทรศัพท์ จานวน 953 ราย ในจานวนดังกล่าว เป็ น
หญิ งจานวน 837 ราย คิดเป็ นร้ อยละ 88 ที่ประสบปั ญหาทุกรู ปแบบ เป็ นกลุ่มที่มีอายุระหว่าง 21 -40 ปี มาก
ที่สุด 763 ราย คิดเป็ นร้ อยละ 80.06 ของผู้ใช้ บริ การทังหมด
้
ส่วนใหญ่ประสบปั ญหาท้ องเมื่อไม่พร้ อมจานวน
459 ราย คิดเป็ นร้ อยละ 48 ปั ญ หาครอบครัว จ านวน 151 ราย คิดเป็ นร้ อยละ 16 ปั ญ หาความรุ นแรงใน
ครอบครัว จานวน 171 ราย คิดเป็ นร้ อยละ 18 ปั ญหาอื่นๆ เช่นพฤติกรรมบุตรหญิง /บุตรชาย กฎหมาย ยา
เสพติด สุขภาพจิต ไม่มีผ้ ดู แู ลบุตร ไม่มีเงินค่ารักษาพยาบาล ไม่มีงานทาและสอบถามข้ อมูล เป็ นต้ น จานวน
172 ราย คิดเป็ นร้ อยละ 18 ส่วนใหญ่มีภูมิลาเนาอยู่ในกรุงเทพฯ จานวน 507 ราย คิดเป็ นร้ อยละ 53 ผู้ใช้ บริการ
ทางโทรศัพ ท์ ส่วนใหญ่ ร้ ู จักบ้ านพักฉุกเฉิ นจาก นิตยสาร/ที วี/สมุดหน้ าเหลื อง 217 ราย คิดเป็ นร้ อยละ 23
อินเตอร์ เน็ต 521 ราย คิดเป็ นร้ อยละ55 พลเมืองดีแนะนา/เพื่อนที่เคยมาดูงานแนะนา 116 ราย คิดเป็ นร้ อยละ
12 แผ่นพับประชาสัมพันธ์ สมาคมฯ 1133 จานวน 99 ราย คิดเป็ นร้ อยละ 10 ส่วนมากโทรศัพท์มาปรึ กษา
เวลาเช้ า-กลางวัน คิดเป็ นร้ อยละ56 และเวลากลางคืน คิดเป็ นร้ อยละ44 ตามลาดับ(ภาคผนวก ก )
2. กระบวนการให้ ความช่ วยเหลือและดูแล
2.1 การดูแล ฟื น้ ฟูและเยียวยาผู้หญิงและเด็ก:
ผู้หญิงและเด็กที่ประสบปั ญหา จะได้ รับการดูแลโดยนักสังคมสงเคราะห์และนักจิตวิทยาในทุกด้ าน ในราย
ที่ มี ความจาเป็ นที่ ต้องการดูแลช่วยเหลื อเป็ นพิเศษ ก็ จัดหาบริ การพิเศษให้ โดยมี นักจิตวิทยาคลี นิคประจ า
บ้ านพักฉุกเฉิ น ได้ ตรวจสอบวัดระดับสติปัญ ญา/ทดสอบบุคลิกภาพ ทดสอบความสัมฤทธิ์ ผลทางการเรี ยน
เป็ นกรณีๆไปตามความจาเป็ น
การดูแลอาจแยกตามลักษณะดังนี ้
2.1.1 การดูแลสุขภาพจิตและการให้ คาปรึกษาทัว่ ไป
ศ.เกียรติคณ
ุ แพทย์หญิงเพ็ญศรี พิชยั สนิธ ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษา สมาคมส่งเสริมสถานภาพ
สตรี ฯ ให้ การปรึกษาแนะนาการดาเนินชีวิตแก่ผ้ หู ญิง เด็กและผู้ปกครอง รวมทังเป็
้ นประธานในการจัด Case
Conference ร่วมกับนักสังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยาและเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ จานวน 3 ครั ง้ เพื่อ
หาแนวทางแก้ ไขปั ญหาผู้หญิงและเด็กในบ้ านพักฉุกเฉิน ที่ประสบปั ญหาความรุนแรง ถูกข่มขืน ท้ องเมื่อไม่
พร้ อม ติดเชื ้อเอช ไอ วี/เอดส์และเด็กที่ถกู ทอดทิ ้ง จานวน 17 ราย
พญ.วรุณา กลกิจโกวินท์ จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ กรุงเทพมหานครและวชิรพยา
บาล(คลีนิคกู้ใจ) ได้ ให้ การบาบัดฟื น้ ฟูจิตใจให้ กบั เด็ก/เยาวชน/ผู้หญิงที่ประสบปั ญหาความรุนแรงในครอบครัว
ถูกข่มขืนและพฤติกรรมก้ าวร้ าว/อารมณ์แปรปรวน จานวน 4 ราย รวม 12 ครัง้
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การบาบัดที่โรงพยาบาล
สมาคมฯได้ สง่ เด็ก/ผู้หญิงที่ถกู ข่มขืน ความรุนแรงในครอบครัว และติดเชื ้อเอช ไอ วี/เอดส์เข้ ารับ
คาปรึกษาและบาบัดฟื น้ ฟูจิตใจ ภายใต้ การดูแลของจิตแพทย์ โรงพยาบาลตารวจ จานวน 2 ราย
โรงพยาบาลศิริราช จานวน 1 ราย โรงพยาบาลศรี ธญ
ั ญา จานวน 1 ราย โรงพยาบาลสมเด็จเจ้ าพระยา
จานวน 2 ราย
2.1.2 การประชุมทีมสหวิชาชีพร่วมกับองค์กรผู้หญิงและเด็กดังนี ้
การประชุมทีมสหวิชาชีพร่วมกับองค์กรภาคเอกชนและภาครัฐ(Case Conference) ปี 2560 ที่ผา่ นมาได้ เข้ า
ร่วมการประชุมกับทีมสหวิชาชีพ ซึง่ มีองค์กรที่เข้ าร่วมการประชุมกับทีมสหวิชาชีพประกอบด้ วย มูลนิธิศนู ย์
พิทกั ษ์สิทธิเด็ก โรงพยาบาลตารวจ สหทัยมูลนิธิ มูลนิธิสง่ เสริมความเสมอภาคทางสังคม กรมกิจการสตรี และ
ครอบครัว และศูนย์ชว่ ยเหลือทางสังคมกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ บ้ านพักเด็กและ
ครอบครัวกรุงเทพฯ บ้ านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ/จังหวัดปทุมธานี/จังหวัดนครปฐม ซึง่ เป็ น
การประชุมเพื่อหาแนวทางในการแก้ ปัญหาความรุนแรงต่อเด็กและผู้หญิง จานวน 15 ราย ในการประชุม
ทังหมด
้
12 ครัง้ จัดกิจกรรมGroup Support (โรงเรี ยนธัมใจ)ร่วมกับทีมมูลนิธิส่งเสริมความเสมอภาคทาง
สังคม เพื่อหาแนวทางในการเยียวยา ดูแลจิตใจจากเพื่อนที่ผา่ นมาพ้ นเหตุการณ์ร้ายๆมาแล้ ว จานวน41 ราย
ในการประชุมทังหมด
้
6 ครัง้
2.1.3 โครงการศิลปบาบัด
โครงการนี ้เป็ นโครงการที่บ้านพักฉุกเฉินได้ นาศิลปะมาช่วยบาบัดฟื น้ ฟูเยียวยาจิตใจ ให้ กบั ผู้หญิงและ
เด็กที่ประสบปั ญหาความรุนแรง ถูกล่วงละเมิดทางเพศ ท้ องไม่พร้ อมและมีปัญหาทางสภาพจิตใจ ซึมเศร้ า
และคิดทาร้ ายตัวเอง ที่เข้ ามาขอความช่วยเหลือจากบ้ านพักฉุกเฉินได้ มีการปรับตัว เพื่อที่จะใช้ ชีวิตได้ อย่างมี
ความสุขโดยได้ จดั
*กิจกรรม “ร่วมมือ ปลูกรัก พักใจ” ให้ กบั ผู้หญิงและเด็กที่เข้ ามาพักในบ้ านพักฉุกเฉิน ผ่านกิจกรรม
กลุม่ เพื่อช่วยในเรื่ องการปรับตัวสาหรับคนที่เพิ่งเข้ ามาพักใหม่ และเตรี ยมความพร้ อมในการใช้ ชีวิตในบ้ านพัก
ฯและผู้ที่เตรี ยมจะออกไปใช้ ชีวิตข้ างนอกหลังผ่านการดาเนินการช่วยเหลือแล้ ว โดยคุณฟ้าใส วิเศษกุล ทุก
วันศุกร์ เวลา 10.00-12.00 น. รวม 20 ครัง้ สมาชิกเข้ าร่วมทังหมด
้
30 ราย
*กิจกรรมศิลปบาบัดแนวมนุษย์ปรัชญา โดยคุณกรวิณท์ วรสุข ผู้เชี่ยวชาญงานสังคมสงเคราะห์และ
นักศิลปบาบัด ได้ จดั กิจกรรมทุกวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ ซึง่ ผู้เข้ ารับการบาบัดคือสมาชิกบ้ านพักฉุกเฉิน โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อการบาบัดฟื น้ ฟูเยียวยา
พัฒนาร่างกายจิตใจให้ กลับมาสูค่ วามสมดุลในชีวิตอย่างปกติสขุ
ให้ กบั ผู้หญิงและเด็กที่ประสบปั ญหาความรุนแรงทุกรูปแบบเป็ นรายบุคคล จานวน 7 ราย รวม 65 ครัง้ และ
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แบบกลุม่ กับสมาชิกท้ องวัยรุ่นและกลุม่ เสี่ยง จานวน 75 ราย รวม 24 ครัง้ และเด็กผลกระทบจากความรุนแรง
จานวน 5ราย รวม 4 ครัง้
นอกจากนี ้ยังมีกิจกรรมศิลปะแขนงต่างๆจากอาสาสมัครที่ได้ เข้ ามาช่วยเหลือผู้หญิงและเด็กในบ้ านพัก
ฉุกเฉินดังนี ้
*นักศึกษาชันปี
้ ที่ 3 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จานวน 2 คน จัดกิจกรรม “เกมส์
สันทนาการ และวาดรูประบายสี” แก่สมาชิกบ้ านเด็ก จานวน 20 คน เมื่อวันที่ 8 ม.ค.61
*นักศึกษาชันปี
้ ที่ 1 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต จานวน 50 คน จัดกิจกรรม “ร้ องเพลง เล่น
ดนตรี เล่านิทานและพัฒนาพื ้นที่” แก่สมาชิกบ้ านเด็ก จานวน 10 คน เมื่อวันที่ 13 ก.ค.61และวันที่ 16 ก.ค.61
จานวน 22 คน
*นักเรี ยนชันม.5
้
โรงเรี ยนพระหฤทัย ดอนเมือง ครัง้ ละ 20 คน จัดกิจกรรม “วาดภาพระบายสี/เล่า
นิทาน” แก่สมาชิกบ้ านเด็ก จานวน 20 คน เมื่อ วันที่ 2,9,23และ30 ส.ค.61
*นิสิตชันปี
้ ที่ 3 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ จานวน 17 คน จัดกิจกรรม “วาด
ภาพระบายสี ร้ องเพลงและเล่านิทาน ”แก่สมาชิกบ้ านเด็ก จานวน 23 คน เมื่อวันที่ 2 ก.ย.61
*นักศึกษาชันปี
้ ที่1 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้ านสมเด็จเจ้ าพระยา จานวน 10 คน จัด
กิจกรรม “วาดภาพระบายสี ร้ องเพลงและเล่านิทานหุน่ ”แก่สมาชิกบ้ านเด็ก จานวน 22 คน เมื่อวันที่ 2 ก.ย.61
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2.2 การให้ บริการด้ านการเสริมสร้ างการเรี ยนรู้ และประสบการณ์ ชีวิต
2.2.1 สาหรับเด็กเล็กก่อนวัยเรี ยน
จัดกิจกรรมเตรี ยมความพร้ อมด้ านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา รวมทังการฝึ
้
กสมาธิ
การฝึ กว่ายน ้า การเล่านิทาน ศิลปะและดนตรี บาบัดทุกวันจันทร์ -วันอาทิตย์โดยครูพี่เลี ้ยงบ้ านเด็ก
*หัวหน้ าบ้ านเด็กนาเด็กและผู้ดแู ล จานวน 24 คน ไปทากิจกรรมนอกสถานที่ ณ Snow Town The mall
Gateway เอกมัย เมื่อวันที่ 12 ม.ค.61
* คณะผู้ปกครองและนักเรี ยนจาก Harrow International School ระดับชัน้ ป.2 จานวน 30 คน จัด
กิจกรรมวันเด็กให้ กบั สมาชิกบ้ านเด็ก และเด็กๆบ้ านพักฉุกเฉิน เมื่อวันที่ 14 ม.ค. 2561
*นักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 5 โรงเรี ยนมาแตร์ เดอีย์ จานวน 11 คน จัดกิจกรรม“เกมส์และจับฉลาก
ของขวัญปี ใหม่” ให้ กบั สมาชิกบ้ านเด็ก เมื่อ วันที่ 24 ม.ค.2561
*หัวหน้ าบ้ านเด็กนาเด็กและผู้ดแู ล จานวน 26 คนไปทัศนศึกษา ณ โอเชียลเวิลด์ สนับสนุนโดย
Mr.Xavier Rado Verdaguarและคุณนรวี ดารันโชติ เมื่อวันที่ 26 ม.ค.61
*คณะศิษย์เก่าโรงเรี ยนวัฒนาวิทยาลัย จานวน 80 คน จัดกิจกรรม แจกของขวัญปี ใหม่แก่สมาชิกบ้ าน
เด็ก เมื่อวันที่ 1 ก.พ.2561
*คณะครูและนักเรี ยน จาก Amio Intermational School จากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน จานวน
20 คน จัดกิจกรรมสันทนาการและ เลี ้ยงน้ องบ้ านเด็ก เมื่อวันที่ 3 ก.พ.2561
* นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามคาแหง จานวน 70 คน ทากิจกรรมจิตอาสาและสันทนาการ แก่สมาชิก
บ้ านเด็ก เมื่อวันที่ 10 ก.พ. 2561
*หัวหน้ าบ้ านเด็กนาเด็กและผู้ดแู ล จานวน 28 คน ไปทัศนศึกษา ณ สวนสนุกดรี มเวิลด์ ได้ สนับสนุน
จาก สวนสนุกดรี มเวิลด์ เมื่อวันที่ 20 ก.พ.61
*นักเรี ยนชันปวส.ปี
้
ที่ 2 วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง จานวน 7 คน จัดกิจกรรมและแจกของขวัญปี ใหม่
ให้ กบั สมาชิกบ้ านเด็ก เมื่อวันที่ 27 ก.พ.61
*คณะครูและนักเรี ยนจาก Regent Internationail School จานวน 20 คน พร้ อมช่างจานวน 3 คน จัด
กิจกรรม“จิตอาสา”ติดตังเหล็
้ กดัดหน้ าต่างห้ องนอนเด็ก และปลูกตะไคร้ ไล่ยงุ เมื่อวันที่ 9 มี.ค.2561
*นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจชันปี
้ ที่ 3 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล จานวน 24 คน จัดกิจกรรมสันทนา
การ ให้ กบั สมาชิกบ้ านเด็ก เมื่อวันที่ 9 เม.ย.61
*นักศึกษาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ชนปี
ั ้ ที่ 4 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จานวน 4 คน ทากิจกรรม
“จิตอาสา”ให้ กบั สมาชิกบ้ านเด็ก เมื่อวันที่ 24,25,26และ27 เม.ย.61
*หัวหน้ าบ้ านเด็กนาเด็กและผู้ดแู ล จานวน 21 คน ไปทากิจกรรมนอกสถานที่ ณ สวนสนุก The Fun
Arium ได้ สนับสนุนจาก Mr.Stuart Rothenberg อาสาสมัครชาวอเมริกาและMr.Xavier Rado Verdaguarและ
คุณนรวี ดารันโชติ เมื่อวันที่ 30 เม.ย.61
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*นักศึกษาสถาบันวิจยั ภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย หลักสูตรปริญญาโท มหาวิทยาลัยมหิดล จานวน 10
คนจัดกิจกรรมสาหรับเด็ก อายุ4-9 ปี เมื่อวันที่ 2 พ.ค.61
*นักศึกษาจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน จานวน 5-8 คน ทากิจกรรมจิตอาสาเลี ้ยงน้ อง ที่บ้าน
เด็ก เมื่อวันที่ 20,21,22 มิ.ย.และวันที่ 2,3,4,5,6,7,17,23 ก.ค.61
*นักเรี ยนระดับชันม.6
้
จาก St Andrew International School จานวน 6 คน ปฏิบตั ิงานจิตอาสา วาด
ภาพระบายสีฝาผนัง ทาสีโต๊ ะ เก้ าอี ้ รัว้ บ้ านเด็ก ทาสีของเล่นในสนามเด็กเล่นและปรับภูมิทศั น์รอบรัว้ สนามเด็ก
เล่น เมื่อวันที่ 25,26,27,และวันที่ 28 มิ.ย.61
*นักเรี ยนกองดุริยางค์ทหารอากาศ จานวน 60 คน ทากิจกรรมจิตอาสา เมื่อวันที่ 6 ก.ค.61
*ครูบ้านเด็กนาสมาชิกบ้ านเด็กและผู้ดแู ล จานวน 25 คน ไปทัศนศึกษา ณ สวนสัตว์ซาฟารี เวิลด์ โดย
ได้ รับการสนับสนุนจาก Mr.Xavier Rado Verdaguar และคุณนรวี ดารันโชติ เมื่อวันที่ 17 ส.ค.61
*นักเรี ยนชันม.5
้
โรงเรี ยนพระหฤทัยดอนเมือง จานวน 20 คน พร้ อมผู้ปกครอง ทากิจกรรมจิตอาสา
เลี ้ยงน้ องบ้ านเด็ก เมื่อวันที่ 6,13 ก.ย.61
*ครูบ้านเด็กนาสมาชิกบ้ านเด็ก จานวน 5 คน ไปร่วมกิจกรรมและรับชมการแสดงบัลเลย์ The Legend
of Swan Lake and Ugly Duckling เมื่อวันที่ 4 ต.ค.61
*นักเรี ยนชันม.5
้
โรงเรี ยนนานชาติแฮร์ โร่ จานวน 15 คน จัดกิจกรรมจิตอาสา วาดภาพฝาผนัง บริเวณ
บ้ านเด็ก เมื่อวันที่ 16,30 ต.ค.และวันที่ 3,15,16 ธ.ค.61 (จานวน 5 วันๆ ละ 3 คน)
*นักเรี ยนชันม.1และม.5
้
โรงเรี ยนนานชาติแฮร์ โร่ จานวน 15 คน จัดกิจกรรมจิตอาสา ทาความสะอาด
บริเวณสนามเด็กเล่นและวาดภาพระบายสีให้ กบั สมาชิกบ้ านเด็ก เมื่อ วันที่ 5,19และวันที่ 26 พ.ย.61(จานวน 3
วันๆละ 15 คน)
*นัก ศึก ษาคณะสถาปั ต ยกรรมการออกแบบชัน้ ปี ที่ 5 มหาวิท ยาลัยเทคโนโยลี พ ระจอมเกล้ าธนบุรี
จานวน 2 วันๆละ 2 คน จัดกิจกรรมจิตอาสา ให้ กบั สมาชิกบ้ านเด็ก เมื่อวันที่ 21, 28 พ.ย.61
*นักเรี ยนชันม.5
้
โรงเรี ยนสาธิต มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ จานวน 20 คน จัดกิจกรรมสันทนาการ
ให้ กบั สมาชิกบ้ านเด็ก เมื่อวันที่ 6 ธ.ค.61
*ครู บ้านเด็กนาสมาชิก บ้ านเด็กและผู้ดูแล จานวน 24 คน ไปร่ วมกิจกรรมวันคริ ตสมาส ณ โรงเรี ยน
นานาชาติเซนต์แอนดรูว์ เมื่อวันที่ 9 ธ.ค.61
*กิจกรรมส่งท้ ายปี เก่าต้ อนรับปี ใหม่ โดยบริ ษัทวัตสันต์ ให้ กับสมาชิกบ้ านพักฉุกเฉินและสมาชิกบ้ าน
เด็ก เมื่อวันที่ 13 ธ.ค.61
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*Mr.Stuart และMrs Andy Rotherberth นักจิตวิทยา ชาวอเมริกนั จัดกิจกรรมดนตรี ให้ กบั สมาชิกบ้ านเด็ก เมื่อ
วันที่ 24 ธ.ค.61

สาหรั บผู้ปกครองเด็กเล็ก
การจัดอบรมให้ องค์ความรู้
-จัดอบรม “เสริมสร้ างความเข้ มแข็งทางจิตใจ” ให้ กบั พ่อแม่ ผู้ปกครองเด็กที่ได้ รับความรุนแรงใน
ครอบครัวและความรุนแรงทางเพศ จานวน 3 ครัง้ โดย ดร.รัก ชุณหกาญจน์ อาจารย์ภาควิชาจิตวิทยา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
-จัดอบรม “ให้ ความรู้เรื่ องการดูแลเด็กตามวัยและพัฒนาการเด็ก” ให้ กบั พ่อแม่ผ้ ปู กครองเด็กที่ได้ รับ
ความรุนแรงในครอบครัวและท้ องไม่พร้ อม จานวน 2 ครัง้ โดยศ.เกียรติคณ
ุ แพทย์หญิงเพ็ญศรี พิชยั สนิท
ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ฯ
-จัดอบรมให้ ความรู้เรื่ องโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โดยคุณสมชาติ ทาแกง จากสภากาชาดไทย จานวน
4 ครัง้ ณ ห้ องประชุมสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ฯ
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2.2.2 สาหรับสมาชิกเยาวชนและสมาชิกที่ท้องเมื่อไม่ พร้ อม/แม่ วัยรุ่น
การดาเนินงานที่เกี่ยวกับเยาวชนในบ้ านพักฉุกเฉิน ประมวลได้ ดงั นี ้
(1)โครงการเสริมสร้ างพลังด้ วยเสียงดนตรี และการเต้ นรา
*โครงการเสริมพลังด้ วยเสียงดนตรี และการเต้ นรา เป็ นหนึง่ ในกระบวนการเสริมพลังและพัฒนาการ
ด้ านอารมณ์ ร่างกายและจิตใจให้ กบั เด็กและเยาวชนที่มีปัญหาความรุนแรง กิจกรรมจะเป็ นการกล่อมเกลา
จากการเรี ยนรู้ผา่ นจากประสบการณ์จากเสียงดนตรี โดยใช้ เสียงดนตรี เป็ นองค์ประกอบในการสร้ างสรรค์การ
ฟั ง การเต้ น การขับร้ อง
*กิจกรรมดนตรี “ลีลาศ” โดยคุณปราณบัว ศรี สลวย ครูสอนลีลาศ สถาบันราชานุกลู เมื่อวันที่ 25 ม.ค.
61 มีผ้ เู ข้ าร่วม 24 รายและวันที่ 30 เม.ย.61 จานวน 24 ราย
*กิจกรรมดนตรี “ร้ องคาราโอเกะ” โดยคุณยุรธี ลีละธร ครูสอนพิเศษดนตรี โรงเรี ยนโสมาภา2 เมื่อวันที่
30 เม.ย.61 จานวน 25 ราย
(2)กิจกรรมด้ านการศึกษาและทักษะชีวิต
สาหรับสมาชิกและเยาวชน จัดให้ เข้ าเรี ยนในสถานศึกษาในเขตดอนเมืองและจังหวัดตามภูมิลาเนา
โรงเรี ยนประชาอุทิศจันทาอนุสรณ์ เขตดอนเมือง โรงเรี ยนราชประชานุเคราะห์นางรอง โรงเรี ยนมีชยั พัฒนา
จังหวัดบุรีรัมย์และโรงเรี ยนวัดกลางคลอง4 จังหวัดปทุมธานี จานวน 5 ราย ชันประถมศึ
้
กษา จานวน 3 ราย
ชันมั
้ ธยมศึกษาตอนต้ น จานวน 1 ราย และชันมั
้ ธยมศึกษาตอนปลาย 1 ราย
*นักศึกษาคณะบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพฯ จัดโครงการ “เพื่อนช่วยเพื่อน” เพื่อเสริมสร้ างศักยภาพ
ให้ กบั สตรี และเยาวชน เมื่อวันที่ 18 ก.พ.61
*ให้ ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ให้ กบั สตรี เยาวชนที่อยู่ในกลุม่ เสี่ยง วิทยากร
โดย คุณนายสมชาติ ทาแกงและคุณปฏิญญา สุริวงศ์ เมื่อวันที่ 24 มี.ค.61
*บริษัท เคพีเอ็มจี ประเทศไทย จัดกิจกรรมร่วมปลูกผักเพื่อน้ อง เมื่อวันที่ 2 เม.ย.61
*ฝึ กทักษะด้ านอาชีพ เช่น ทาผ้ าเช็ดหน้ า จัดสวนถาดสวนแก้ ว ถุงหูรูดเอนกประสงค์ ทาขนมอบ ปั กผ้ า
ด้ วยมือ การเย็บจักรอุตสาหกรรม ฯลฯ มีผ้ หู ญิงและเยาวชนเข้ าร่วม จานวน 25 ราย เมื่อวันที่ 19-21 ก.พ.61
และวันที่ 23-25 เม.ย.61จานวน 25 ราย รวม 50 ราย
สาหรับสมาชิกเยาวชนที่ประสบปั ญหาตัง้ ครรภ์ เมื่อไม่ พร้ อมหรื อแม่ ลูกอ่ อน
*จัดให้ เข้ ารับการศึกษาต่อระดับชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 1 จานวน 1 ราย และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
1 ราย
*จัดกิจกรรมอบรมให้ ความรู้หลักสูตร “การดูแลมารดาและทารก” โดยอาจารย์กรรณิกา ดาวไธสงและ
คณะจากศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัยสภากาชาดไทย ให้ ความรู้แก่คนท้ อง แม่ลกู อ่อน
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ผู้หญิงและเจ้ าหน้ าที่ที่ต้องดูแลเด็ก จานวน 2 ครัง้ มีผ้ เู ข้ าร่วมทังหมด
้
38 คน ณ ห้ องประชุมบุญเกื ้อ-กิ่งแก้ ว
สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ฯเมื่อวันที่ 25-29 มิ.ย.และวันที่ 12-16 พ.ย.61
*จัดกิจกรรมให้ ความรู้กบั ผู้ปกครองของเด็กวัยรุ่น เยาวชนและสมาชิกบ้ านพักฉุกเฉิน หัวข้ อ”โรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์” วิทยากรโดย คุณสมชาติ ทาแกงและคณะ จากสภากาชาดไทย เมื่อวันที่ 24 มี.ค.61
*ให้ ความรู้เรื่ องพัฒนาการเด็กในครรภ์ ตลอดถึงการเตรี ยมตัวคลอด โดย พ.ต.หญิงนัทมน อุน่ พงศ์ภวู นา
รถ อาสาสมัครพยาบาล เมื่อวันที่ 19 ก.ย.61
สาหรับเยาวชนทุกคน
*จัดกิจกรรมให้ ความรู้ ”คุยเรื่ องโรคเอดส์”โดยคุณศรี ไทย อ่าสุวรรณ ผู้ชว่ ยนักสังคมสงเคราะห์ บ้ านพัก
ฉุกเฉิน ให้ กบั เด็ก/เยาวชนท้ องเมื่อไม่พร้ อม/แม่วยั รุ่น จานวน 15 ราย เมื่อวันที่ 16 มี.ค./2,10 พ.ค./ 12 ก.ค.61
*กิจกรรมศาสนบาบัด ฝึ กนัง่ สมาธิและฟั งธรรมะ โดยคุณคัญฑนิกม์ นิโรธร หัวหน้ านักสังคมสงเคราะห์
และนักจิตวิทยาคลีนิค บ้ านพักฉุกเฉิน ทุกวันศุกร์ เวลา 16.00-16.45 น.
*โครงการยุตคิ วามรุนแรงต่อสตรี และเด็ก จัดกิจกรรมทักษะการใช้ ชีวิตโดยธรรมะ โดยคณะอาจารย์
และนักศึกษาจากมหาปชาบดีเถรี วิทยาลัย ให้ กบั เยาวชนและเยาวชนที่ท้องเมื่อไม่พร้ อม/แม่วยั รุ่น รวมทังนั
้ ก
สังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยา บ้ านพักฉุกเฉิน จานวน 45 คน ระหว่างวันที่ 16 –17 มิ.ย.61 ณ ลานเอนกประสงค์
บ้ านพักฉุกเฉิน
*กิจกรรมการศึกษาและฝึ กอาชีพ เช่น หลักสูตรตัดผมและเสริ มสวย หลักสูตรตัดเย็บเสื ้อผ้ า นวดแผน
ไทย นวดฝ่ าเท้ า สนทนาภาษาอังกฤษ ขนมอบ และศิลปะประดิษฐ์ จานวน 16 ราย
*กิจกรรมฝึ กอาชีพช่วงสันๆเช่
้ นทาการบูรณ์ เย็บตุ๊กตา ปั กผ้ าด้ วยมือ ทาดอกไม้ ประดิษฐ์ เย็บจักร
อุตสาหกรรม ฯลฯ จานวน 60 ราย
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สาหรั บผู้ปกครองกลุ่มเยาวชน และเยาวชนท้ องเมื่อไม่ พร้ อม/แม่ วัยรุ่น
บ้ านพักฉุกเฉินได้ จดั กระบวนการให้ ความรู้ในด้ านต่างๆกับพ่อแม่ ผู้ปกครองเด็กที่ได้ รับความรุนแรงทุก
รูปแบบเพื่อเสริมสร้ างพลังทางด้ านความคิดจิตใจ โดยผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากครอบครัว
ที่ก้าวผ่านเรื่ องร้ ายแรงมาแล้ วและสามารถกลับมาใช้ ชีวิตได้ ปกติดงั เดิม
*จัดอบรมให้ ความรู้เรื่ องโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โดยคุณสมชาติ ทาแกง จากสภากาชาดไทย จานวน
1ครัง้
*จัดกิจกรรม Group Support แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้จากผ่านประสบการณ์ วิทยากรคุณสุเพ็ญศรี พึง่ โคก
สูง ผู้อานวยการมูลนิธิสง่ เสริ มความเสมอภาคทางสังคมและคณะ จานวน 5 ครัง้
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โครงการแม่ และวัยรุ่น
โครงการ เพิ่มต้ นทุนชีวิตแม่ วัยรุ่น
กรณีแม่วยั รุ่น สมาคมฯ ได้ จดั โครงการเพิ่มต้ นทุนชีวิตให้ กบั แม่วยั รุ่น โดยมีวตั ถุประสงค์สาคัญคือ มุง่
ลดอัตราการส่งลูกสูส่ ถานสงเคราะห์ เน้ นการสร้ างสายสัมพันธ์แม่และลูกในช่วงระหว่างรอคลอด ให้ การ
สนับสนุนการศึกษาต่อจนจบชันมั
้ ธยมศึกษาตอนปลาย จัดกิจกรรมให้ ความรู้เรื่ องสิทธิอนามัยเจริญพันธ์ การ
บาบัดด้ านอารมณ์อย่างรอบด้ าน อีกทังมี
้ เงินสะสมให้ เพื่อเป็ นต้ นทุนชีวิตแม่วยั รุ่น เมื่อพ้ นจากบ้ านพัก ฉุกฉิน
และกลับสูค่ รอบครัว ในปี 2561 มีเด็กและเยาวชนท้ องเมื่อไม่พร้ อม เป็ นแม่ลกู 16 คู่ ซึง่ ในจานวนแม่วยั รุ่น
ทังหมดมี
้
เพียง 1 ราย ตัดสินใจยกบุตรให้ กบั มูลนิธิมิตรมวลเด็ก นอกนันเลี
้ ้ยงลูกเอง
กรณีเข้ ารับการศึกษาต่ อ ในปี 2561 คือ
กรณีน้องใหม่(นามสมมุต)ิ วัยรุ่นอายุ 13 ปี มีพี่น้อง2คน น้ องใหม่เป็ นลูกคนโต พักอาศัยอยูบ่ ้ านเช่ากับ
ครอบครัวมีพอ่ แม่และน้ องชายวัย11ปี พ่อประกอบอาชีพรับจ้ างเป็ นช่างทาสีรถยนต์ต้องออกไปทางานทุกวัน
ส่วนแม่ไม่ได้ ประกอบอาชีพอะไรเป็ นแม่บ้าน พ่อ-แม่ชอบดื่มเหล้ าเป็ นประจาแต่แม่จะดื่มหนักกว่าพ่อ น้ องใหม่
กาลังเรี ยนชันม.1โรงเรี
้
ยนใกล้ ๆกับที่พกั น้ องใหม่ประสบปั ญหาถูกผู้ชายอายุ40ปี เป็ นผู้ดแู ลระบบคอมพิวเตอร์
ในโบสถ์ที่น้องใหม่และครอบครัวไปปฏิบตั ิกิจทางศาสนาข่มขืน ทางบ้ านไม่ทราบเรื่ อง จนแม่สงั เกตเห็นความ
ผิดปกติของลูก จึงได้ สอบถามและพาไปพบแพทย์โรงพยาบาลตารวจ พบว่าน้ องใหม่กาลังตังครรภ์
้
ทาง
ครอบครัวจึงได้ ตดั สินใจยุตกิ ารตังครรภ์
้
น้ องใหม่ได้ เล่าให้ นกั สังคมสงเคราะห์ของโรงพยาบาลฟั งว่า ยังมีพอ่ ของ
เพื่อนข่มขืนด้ วยในวันที่แม่เมาจนหลับไป
นักสังคมสงเคราะห์เกรงว่าถ้ าส่งน้ องใหม่กลับบ้ านทันทีจะเกิด
อันตรายได้ จงึ ส่งขอความช่วยเหลือที่บ้านพักฉุกเฉิน
ปั จจุบนั น้ องใหม่ได้ เข้ าศึกษาต่อในโรงเรี ยนภาคปกติ ระดับชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่1 ส่วนเรื่ องคดีศาลได้
สืบพยานไปเรี ยบร้ อยแล้ ว
กรณีจบการศึกษาและส่ งกลับคืนครอบครัว
กรณีน้องมิว (นามสมมุต)ิ แม่วยั รุ่นปั จจุบนั อายุ 20 ปี มีปัญหาท้ องไม่พร้ อมกับแฟน หลังจากคลอดลูก
สาวปั จจุบนั อายุ3 ขวบเศษ มีความตังใจเลี
้
้ยงดูลกู สาวด้ วยตนเอง พร้ อมกับศึกษาต่อจนจบชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่6
ในโรงเรี ยนภาคปกติ และกาลังจะสอบเข้ าศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัย ในขณะที่ลกู สาวก็จะเข้ าเรี ยนชันอนุ
้ บาล
สมาคมฯได้ ดาเนินการมอบเงินค่าเลี ้ยงดูบตุ ร จานวน 58,500.-บาท
กรณีน้องกิม(นามสมมุต)ิ แม่วยั รุ่นอายุ15ปี ท้ องไม่พร้ อมกับเพื่อนชาย ได้ คลอดลูกสาวแล้ วปั จจุบนั อายุ
2 ขวบเศษ น้ องกิมได้ เข้ าเรี ยนหนังสือต่อในระดับชันมั
้ ธยมปี ที่1ส่วนลูกฝากเลี ้ยงที่ศนู ย์เด็กอ่อนภายในบ้ านพัก
ฉุกเฉิน ปั จจุบนั น้ องกิมได้ เรี ยนจบชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่3 ในโรงเรี ยนภาคปกติและพร้ อมจะกลับไปอยูก่ บั ครอบครัว
และจะเข้ าศึกษาต่อในระดับม.ปลาย
กรณีน้องนิ(นามสมมุต)ิ วัยรุ่นอายุ 18ปี เศษ พ่อเสียชีวิตตังแต่
้ น้องนิอายุได้ 6ขวบ หลังจากนันแม่
้ ได้ พาไป
อาศัยอยูก่ บั ครอบครับยายที่นบั ถือกัน น้ องนิได้ ถกู ข่มขืนจากคนในครอบครัวยายติดต่อกันหลายปี จนน้ องนิมี
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แฟนจึงได้ ตดั สินใจบอกครอบครัวแฟน น้ องนิได้ รับความช่วยจากบ้ านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ
และได้ สง่ ต่อมาที่บ้านพักฉุกเฉิน น้ องนิได้ เข้ าเรี ยนต่อที่โรงเรี ยนปั ญญาภิวฒ
ั น์ ระดับปวช. ปั จจุบนั น้ องนิได้ เรี ยน
จบชันปวช.3
้
และได้ เข้ าทางานร้ านเซเว่นอีเลฟเว่น
ส่วนเรื่ องคดีกาลังอยูใ่ นชันอั
้ ยการ
2.2.3 สาหรั บสมาชิกผู้ตดิ เชือ้
*กิจกรรมด้ านสุขภาพกาย/จิต การดูแลชีวิตและสุขภาพอนามัยทางด้ านกายและจิต ของผู้หญิงติดเชื ้อ
โดย พ.ต.หญิงนัทมน อุน่ พงศ์ภวู นาถ อาสาสมัครพยาบาล
*จัดส่งสมาชิกผู้ป่วยในบ้ านพักฯไปร่วมประชุมและรับความรู้ด้านสุขภาพ ที่สภากาชาดไทย ตามหัวข้ อ
ดังนี ้
-ฟั งบรรยายวิชาการและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการดูแลสุขภาพ เรื่ องความก้ าวหน้ าในการดูแล
รักษาด้ วยยาต้ านไวรัส จานวน 5 ราย เมื่อ 18 ม.ค.61
-หัวข้ อ “อาหารและโภชนาการสาหรับผู้ติดเชื ้อเอช ไอ วี เอดส์ ”ที่ห้องประชุมชัน้ 7 A ศูนย์วิจยั โรคเอดส์
จานวน 5 ราย เมื่อ 29 ส.ค.61
* กิจกรรมสวนผัก-ปลูกผักปลอดสารพิษ เช่นผักบุ้ง ผักกวางตุ้ง พริก ตะไคร้ ฯลฯ
*จัดกิจกรรมการศึกษาและฝึ กอาชีพ เช่น ศิลปประดิษฐ์ ผลิตดอกไม้ ตา่ งๆ ขนมอบ ทาตุ๊กตา เป็ นต้ น
2.3 การช่ วยเหลือทางด้ านกฎหมาย
ได้ จดั ทีมสหวิชาชีพ นักสังคมสงเคราะห์ นักกฎหมาย พนักงานเจ้ าหน้ าที่ จากมูลนิธิสร้ างความเข้ าใจ
ทางสังคม มูลนิธิศนู ย์พิทกั ษ์สิทธิเด็ก สหทัยมูลนิธิ ร.พ.ตารวจ บ้ านพักเด็กและครอบครัว จังหวัด
สมุทรปราการ ศูนย์ชว่ ยเหลือทางสังคมฯลฯและบ้ านพักฉุกเฉิน เพื่อระดมความคิดหาแนวทางการช่วยเหลือเด็ก
ด้ านคดีความรุนแรงทางเพศรวม 8 ครัง้ จานวน 15 ราย
การสืบพยาน/การดาเนินคดี
ชันสอบสวน
้
-นักสังคมสงเคราะห์ ได้ ดาเนินการสอบพยานเด็กที่ สถานีตารวจนครบาลลาดกระบัง จานวน 1 ราย
(อายุ13ปี ) เมื่อวันที่ 16 ม.ค.61
-นักสังคมสงเคราะห์ ได้ ดาเนินการสอบพยานเด็กที่ ศูนย์กนิษฐ์ นารี จานวน 1 ราย(อายุ6 ปี ) เมื่อวันที่ 4
ก.ค.61
-นักสังคมสงเคราะห์ บ้ านพักฉุกเฉิน พร้ อมพนักงานเจ้ าหน้ าที่ตามพ.ร.บ.คุ้มครองผู้ถกู กระทาด้ วยความ
รุนแรงในครอบครัวพ.ศ.2550 จากกรมกิจการสตรี และครอบครัว พนักงานเจ้ าหน้ าคุ้มครองเด็กตามพ.ร.บ.
คุ้มครองเด็กพ.ศ.2546 จากศูนย์ชว่ ยเหลือสังคม ทาการบันทึกถ้ อยคาข้ อตกลงกรณีหญิงอายุ 38ปี (บุตรชายอายุ
4ขวบ)และหญิงอายุ 41 ปี (บุตรสาวอายุ4ขวบ) จานวน 2ราย ที่ถกู สามีดา่ ทอ ทาร้ ายร่างกาย ผู้ใช้ บริการทังสอง
้
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รายไม่ต้องการแจ้ งความดาเนินคดี แต่ต้องการให้ ทางพนักงานเจ้ าหน้ าที่ทาบันทึกข้ อตกลงเท่านันและตั
้
ดสินใจ
กลับใช้ ชีวิตกับสามีดงั เดิม
ชันศาล
้
-นักสังคมสงเคราะห์ นาผู้ปกครองและเด็ก อายุ17 ปี ถูกเพื่อนชาย อายุ 23 ปี ข่มขืนกระทาชาเรา
สืบพยานที่ศาลอาญา รัชดา จานวน1ราย (เมื่อ29 ม.ค.61)
การเรี ยกร้ องค่ าตอบแทนผู้เสียหายในคดีอาญา
จากสานักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผ้ เู สียหายและจาเลยในคดีอาญา กรมคุ้มครองสิทธิและเสรี ภาพ
กระทรวงยุตธิ รรม
-นักสังคมสงเคราะห์ นาเด็กไปยื่นค่าคุ้มครองสิทธิผ้ เู สียหายและค่าทดแทนและค่าใช้ จา่ ยแก่จาเลยใน
คดีอาญา ที่กระทรวงยุตธิ รรมจานวน 1 ราย เมื่อ 16 ม.ค.61
คาวินิจฉัยจากคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้ จา่ ยแก่จาเลยใน
คดีอาญา วินิจฉัยจ่ายเงินให้ จานวน 5 ราย เป็ นเงิน 225,000.-บาท
ผลการดาเนินคดี
กรณีความผิดเกี่ยวกับเพศ ความผิดต่อเสรี ภาพ เด็กอายุไม่เกิน15ปี ไปเสียจากบิดามารดา ผู้ปกครอง
และผู้ดแู ลของผู้เยาว์โดยไม่ได้ รับอนุญาตและปราศจากเหตุอนั สมควรเพื่อการอนาจาร:
เด็กหญิงเน็ท(นาม
สมมุต)ิ อายุ14ปี เศษ โดยเพื่อนชายอายุ19ปี เป็ นจาเลย สืบพยานเมื่อ 29 ม.ค.61ที่ศาลอาญา รัชดา จาเลยให้
การรับสารภาพ ศาลพิพากษาว่า จาเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 277วรรคหนึง่ ,283ทวิ
วรรคสอง,317วรรคสาม เป็ นการกระทาผิดหลายกรรมเป็ นกระทงความผิดไป ตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา91 แต่เป็ นความผิดฐานพาเด็กอายุไม่เกิน15ปี เพื่อการอนาจารกับความผิดฐานกระทาชาเราเด็กอายุไม่
เกิน15ปี ซึง่ ไม่ใช่ภรรยาของตน โดยเด็กนันจะยิ
้ นยอมหรื อไม่ก็ตาม อันเป็ นกฎหมายที่มีโทษหนักที่สดุ เพียงฐาน
เดียว ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา90 จาคุกกระทงละ6ปี รวมโทษ 5 กระทง เป็ นจาคุก 30 ปี ฐาน
ปราศจากเหตุอนั ควร พรากเด็กอายุยงั ไม่เกิน 15 ปี ไปเสียจากบิดามารดา ผู้ปกครองและผู้ดแู ลเพื่อการอนาจาร
จาคุกกระทงละ 5ปี รวมโทษ 5 กระทง เป็ นจาคุก 25 ปี เมื่อรวมโทษทุกกระทงความผิดแล้ วเป็ นจาคุก 55 ปี
จาเลยให้ การรับสารภาพ เป็ นประโยชน์แก่การพิจารณามีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้ ตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา78กึ่งหนึง่ คงจาคุก 27 ปี 6เดือน นาโทษจาคุก15 วันและ1เดือน15วัน ที่รอลงอาญา หมายเลข
แดงที่1605/2555 ของศาลเยาวชนและครอบครัวกลางกับ คดีอาญาเลขแดงที่ อย.6337/2555 ของศาลนี ้
ตามลาดับนามาบวกเข้ ากับโทษคดีนี ้ตามลาดับมาบวกเข้ ากับโทษคดีนี ้ เป็ นจาคุก 27 ปี 7 เดือน 30 วัน
การติดตามผลและการเยี่ยมบ้ าน
หลังจากบ้ านพักฉุกเฉินได้ ชว่ ยเหลือผู้มาขอใช้ บริ การจากปั ญหาต่างๆแล้ ว นักสังคมสงเคราะห์ยงั ได้
ติดตามผลและเยี่ยมบ้ านผู้ใช้ บริการ โดยการโทรศัพท์ ประสานงานกับเจ้ าหน้ าที่สานักงานพัฒนาสังคมและ
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ความมัน่ คงของมนุษย์ของแต่ละจังหวัด เช่นกรุงเทพฯ ปทุมธานี นนทบุรี ฉะเชิงเทราฯลฯ รวมทัง้ หมด 15 ราย
ซึง่ เป็ นรายที่ต้องการดูแลเพื่อให้ กลับคืนครอบครัวเท่าที่ทาได้
4.การร่ วมสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพจิ ารณาความอาญามาตรา33 ทวิพ.ศ.2543
บ้ านพักฉุกเฉินได้ ให้ ความร่วมมือกับภาครัฐ โดยส่งนักสังคมสงเคราะห์ของบ้ านพักฉุกเฉินไปเข้ าร่วมสอบ
พยานเด็ก ที่ตกเป็ นผู้เสียหายกับพนักงานสอบสวน ตามสถานีตารวจต่างๆ และร่วมสืบพยานในชันศาล
้
ดังนี ้ คดี
ในชันสอบสวน
้
จานวน 6 คดี คดีขม่ ขืนกระทาชาเรา จานวน 3 ราย ค้ ามนุษย์ จานวน5 ราย โทรมหญิง จานวน2
ราย ชันศาลจ
้
านวน 3 คดี เป็ น คดีพรากผู้เยาว์จานวน 1 ราย ร่วมกันทาร้ ายผู้อื่นจนเป็ นเหตุให้ ได้ รับอันตรายแก่
กาย,ร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่นฯลฯ จานวน2 ราย และคดีอนาจาร กักขังหน่วงเหนี่ยว จานวน 1 ราย

************************
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ศูนย์ การศึกษาและฝึ กอาชีพ
ศูนย์การศึกษาและฝึ กอาชีพ เป็ นอีกส่วนหนึง่ ของการให้ บริการของสมาคมฯ มุง่ ให้ การศึกษาและ
เสริมสร้ างทักษะสาหรับการนาไปประกอบอาชีพโดยมีกลุม่ เป้าหมายคือ ผู้เดือดร้ อนที่มาขอความช่วยเหลือจาก
บ้ านพักฉุกเฉินผู้ด้อยโอกาส รวมทังประชาชนผู
้
้ สนใจโดยทัว่ ไป
สาหรับการศึกษานัน้ จัดการศึกษานอกระบบสายสามัญวิธีเรี ยนแบบพบกลุม่ (กศน.) ทังระดั
้ บประถมมัธยมปลาย เพื่อให้ ความรู้ขนพื
ั ้ ้นฐานภาคบังคับตาม พรบ.การศึกษาเป็ นสาคัญ รวมทังการศึ
้
กษาตามอัธยาศัย
เสริมการเรี ยนรู้และเพิ่มพูนความรู้ผา่ นห้ องสมุด
ในส่วนของการเสริมทักษะด้ านอาชีพนัน้ เป็ นการจัดหลักสูตรฝึ กอาชีพในด้ านต่างๆ เพื่อเป็ นฐานในการ
สร้ างรายได้ ให้ ทงสมาชิ
ั้
กบ้ านพักฉุกเฉิน และบุคคลทัว่ ไป
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งานการศึกษาและฝึ กอาชีพ
ศูนย์การศึกษาและฝึ กอาชีพ เป็ นอีกส่วนหนึง่ ของการให้ บริการของสมาคมฯ มุง่ ให้ การศึกษาและเสริมสร้ าง
ทักษะด้ านอาชีพ โดยมีกลุม่ เป้าหมายคือ ผู้ประสบปั ญหาเดือดร้ อนที่มาขอความช่วยเหลือจากบ้ านพักฉุกเฉิน
หรื อผู้ขาดโอกาส รวมทังประชาชนผู
้
้ สนใจโดยทัว่ ไป
กิจกรรมของศูนย์การศึกษาและฝึ กอาชีพ แยกได้ ตามโครงการที่สาคัญดังนี ้
จัดการศึกษานอกระบบสายอาชีพ
ศูนย์การศึกษาและฝึ กอาชีพสตรี ฯ
จัดกิจกรรมด้ านฝึ กอาชีพซึง่ เป็ นการเพิ่มทางเลือกการสร้ างรายได้ ให้ แก่
บุคคลทัว่ ไปและสมาชิกบ้ านพักฉุกเฉิน โดยมีหลักสูตร ศิลปะประดิษฐ์ ดอกไม้ ประดิษฐ์ จากผ้ า ขนมอบ นวด
แผนไทย นวดฝ่ าเท้ า ปั กผ้ าด้ วยมือ ช่างตัดเสื ้อผ้ าสตรี
ช่างดัดผมและเสริมสวย ช่างตัดผมชาย
ภาษาอังกฤษ
จัดการศึกษานอกระบบสายสามัญวิธีเรี ยนแบบพบกลุ่ม ( กศน.)
ศูนย์การศึกษาและฝึ กอาชีพสตรี ร่วมกับศูนย์การบริการการศึกษานอกโรงเรี ยน เขตดอนเมือง รับผิดชอบจัด
การศึกษาให้ แก่ผ้ ขู าดโอกาสหรื อพลาดโอกาสทางการศึกษา สาหรับประชาชนทัว่ ไป รวมถึงสมาชิกในบ้ านพัก
ฉุกเฉิน เพื่อให้ ความรู้ขนพื
ั ้ ้นฐานภาคบังคับ ประถม – มัธยมปลาย ตาม พรบ. การศึกษา เป็ นการศึกษา
แบบพบกลุม่ วันพุธและวันอาทิตย์
ผลการดาเนินงานฝ่ ายการศึกษาและฝึ กอาชีพ ปี 2561
1. จัดการศึกษานอกระบบ สายสามัญ (กศน.) วิธีเรียนแบบพบกลุ่ม วันอาทิตย์ และวันพุธ
ในระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษา ให้ แก่สมาชิกบ้ านพักฉุกเฉินและประชาชนทัว่ ไป สรุปได้ ดงั นี ้
ภาคเรียน

1 – 2 /2561

ระดับ

แยกเป็ น
บุคคล
ทัว่ ไป
26
50

ประถม
มัธยมต้น
มัธยมปลาย
รวม

หญิง

ชาย

รวม

9
26

17
24

26
50

สมาชิก
-

76
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ศูนย์การศึกษานอกโรงเรี ยน เขตดอนเมือง ได้ กระจายศูนย์ยอ่ ยในชุมชนมากขึ ้น เพื่อให้ นกั ศึกษา สะดวกใน
การเดินทางและเลือกพบกลุ่มตามศูนย์ย่อยในชุมชนของตนเอง
2. ฝึ กอบรมวิชาชีพให้ แก่ สมาชิกบ้ านพักฉุกเฉินและบุคคลทั่วไป
2.1 เปิ ดอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสัน้ 8 หลักสูตร จานวน 29 กลุม่ ซึง่ แต่ละหลักสูตรมีระยะเวลา
เรี ยน ตังแต่
้ 24 – 100 ชัว่ โมง มีผ้ เู ข้ ารับการอบรมทังสิ
้ ้น 410 ราย เป็ นสมาชิกบ้ านพักฉุกเฉิน จานวน 16 ราย
และบุคคลทัว่ ไป จานวน 394 ราย (เป็ นหญิง 389 ราย เป็ นชาย จานวน 21 ราย)
2.2 เปิ ดอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารแบบเฉพาะเจาะจง ตามงาน order ซึง่ เป็ นกิจกรรมให้ ความรู้และสร้ าง
รายได้ แก่สมาชิกบ้ านพักฉุกเฉิน ใน 3 กลุม่ วิชาชีพ ได้ แก่ งานดอกไม้ ประดิษฐ์ งานศิลปะประดิษฐ์ และงานตัด
เย็บ มีจานวนสมาชิกบ้ านพักฉุกเฉิน เข้ ารับการอบรม รวม 60 คน
ตารางรายละเอียดแยกตามหลักสูตร
ผู้รับการอบรม
ที่
วิชา
จานวน ทัว่ ไป บ้านพัก รวม หญิง ชาย
กลุ่ม
ฉุกเฉิน
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ช่างดัดผมและเสริ มสวย 100 ชม.
ช่างตัดผมชาย 100 ชม
ช่างตัดเสื้ อสตรี 30 ชม.
ขนมอบ 24 ชม.
ขนมไทย – อาหารว่าง 24 ชม.
นวดตัว (นวดแผนไทย) 30 ชม.
นวดฝ่ าเท้า 30 ชม.
คอมพิวเตอร์ พ้นื ฐาน 20 ชม.
อบรมเชิงปฏิบตั ิการแบบเฉพาะเจาะจง
รวม

2
2
13
6
2
2
1
1

19
40
182
98
30
15
10
-

2
3
11

21
40
182
98
30
18
10
11

20
30
181
91
29
18
9
11

1
10
1
7
1
1
-

3
29

394

60
76

60
470

60
449

21

30

- งาน ดอกไม้ ประดิษฐ์ จากผ้ าใยบัว / ผ้ าไหมเรยอง ผ้ ากามะหยี ผ้ าต่วน ฯลฯ

- งานศิลปประดิษฐ์ เช่น ปั กเสื ้อ ปั กกระเป๋ า ประดิษฐ์ ต๊ กุ ตาการบูร ฯลฯ

- งานตัดเย็บ เป็ นการเพิ่มมูลค่า ผ้ าบริจาค

3. การบริการชุมชน ตัดผมฟรี
กิจกรรมบริ การชุมชน เป็ นกิจกรรมที่ผ้ เู ข้ าอบรมหลักสูตรช่างตัดผมชาย ช่างดัดผมและเสริมสวย ได้ ลง
ฝึ กภาคปฏิบตั ิ จากการเรี ยนภาคทฤษฏีจบแล้ ว ปี นี ้ได้ ออกบริการชุมชน จานวน 18 ชุมชน ทังในเขตดอนเมื
้
อง
เขตหลักสี่ เขตสายไหม เขตบางเขน ปทุมธานี นนทบุรี เป็ นต้ น มีผ้ มู มารับบริ การ จานวน 771 ราย เป็ น
ชาย 771 ราย (ภาคผนวก ง )
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4. การเผยแพร่ และจาหน่ ายผลิตภัณฑ์ จากการฝึ กอาชีพของสมาชิกบ้ านพักฉุกเฉิน
ศูนย์การศึกษาและฝึ กอาชีพ ได้ รับความอนุเคราะห์พื ้นที่เพื่อการเผยแพร่และจาหน่ายผลิตภัณฑ์ดอกไม้
ประดิษฐ์ ในพื ้นที่ของ
ร้ านสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ ดาเนินการจาหน่ายโดย บริ ษัท คิงเพาเวอร์ ฯ ณสนามบินสุวรรณ
ภูมิ โดยได้ รับ
ความ อนุเคราะห์ตงแต่
ั ้ ตุลาคม 2552 เป็ นต้ นมา ส่วนผลิตภัณฑ์อื่นๆนัน้ ทางสมาคมฯเผยเเพร่และจาหน่าย
โดยการเข้ าร่วม
ในกิจกรรมต่างๆที่องค์กรภายนอกจัดขึ ้น และให้ ความอนุเคราะห์พื ้นที่โดยไม่คิดค่าพื ้นที่ อาทิเช่น งาน
รณรงค์เพื่อพิทกั ษ์
สิ่งแวดล้ อมใน โครงการวาโก้ บราเดย์ การประชุมประจาปี ของกลุม่ โรตารี มหกรรมตลาดผลิตภัณฑ์ชมุ ชน
และครอบครัว
และงานสหพัฒน์ แฟร์ เป็ นต้ น
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งานพัฒนาเยาวชน
การดาเนินงานด้ านพัฒนาเยาวชน มุง่ จัดกิจกรรมทังค่
้ ายผู้นา ค่ายเยาวชนฝึ กอบรมทักษะชีวิต เพื่อ
ปลูกฝั งส่งเสริ มให้ เยาวชนมีทศั นคติที่เคารพในศักดิศ์ รี ของความเป็ นมนุษย์ที่เท่าเทียมกันไม่วา่ หญิงหรื อชาย ให้
มีแนวคิดที่ชว่ ยเหลือส่วนรวม ชุมชน และผู้ด้อยโอกาส ไม่วา่ หญิงหรื อชาย ในขณะเดียวกันก็มงุ่ ให้ ลด ละ เลิก
อบายมุข สิ่งเสพติดทุกชนิด รู้จกั ใช้ ชีวิตอย่างมีคณ
ุ ภาพ และเพื่อป้องกันปั ญหาวัยรุ่น งานพัฒนาเยาวชนเน้ น
ในเรื่ องการเสริมสร้ างทักษะชีวิต การส่งเสริมสุขภาพทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์ และมุง่ เน้ นให้ วยั รุ่นได้ มี
ข้ อมูลถูกต้ องรอบด้ านเพื่อจะตัดสินใจได้ อย่างเหมาะสม
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งานพัฒนาเยาวชน
งานพัฒนาศักยภาพแกนนาเยาวชน
1) โครงการ รณรงค์ ป้องกัน การตัง้ ครรภ์ ในวัยเรียน ( เพื่อนใจวัยทีน )
ด้ วยงานพัฒ นาเยาวชนเป็ นหน่วยงานหนึ่งของสมาคมฯที่ทางานเชิงรุ กซึ่งมีภารกิจในการจัดกิจกรรม
เพื่อให้ เยาวชนพัฒนาศักยภาพความเป็ นผู้นาที่ดีมีทศั นคติที่ถูกต้ อง เหมาะสม เคารพในความเสมอภาคและ
ศักดิ์ศรี ความเป็ นมนุษย์ที่เท่าเทียมกันทังหญิ
้ งและชาย ปลูกจิตสานึกรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม
เพื่อให้ ดาเนินชีวิตได้ อย่างมีคณ
ุ ภาพ มีคณ
ุ ค่า และมีความสุข
จากกิจ กรรมในช่วง 4 ปี ที่ผ่านมาสมาคมฯ ได้ รับความร่ วมมื อจากหลายหน่วยงาน ทัง้ ภาครัฐ และ
เอกชน จนได้ อบรมแกนนาเยาวชนและนักเรี ยนในโรงเรี ยนไปแล้ ว ไม่ต่ากว่า 3,000 คน ซึ่งงาน พัฒ นางาน
เยาวชน ของสมาคมส่งเสริ มสถานภาพสตรี ได้ ม่งุ เน้ นการสร้ างแกนนาเยาวชนของโรงเรี ยน ให้ มีบทบาทในการ
ช่วยประสานงาน และเป็ นหูเป็ นตาให้ กับคุณครู ในโรงเรี ยน เพื่ อง่ายต่อการดูแลและช่วยแก้ ไขปั ญหาเมื่อเกิด
เหตุการณ์ที่นกั เรี ยนต้ องการคาแนะนาและต้ องการความช่วยเหลือ ในปี นี ้ สมาคมส่งเสริ มสถานภาพสตรี ฯ ได้
สนับสนุนงบประมาณในการทางานโครงการ รณรงค์ ป้องกัน การตังครรภ์
้
ในวัยเรี ยน ( เพื่อนใจวัยทีน ) เพื่อ
ความต่อเนื่องกับงานที่ผา่ นมา และยังคงเน้ นที่จะสร้ างแกนนาให้ กบั โรงเรี ยนต่อไป
รายชื่อโรงเรียนที่เข้ าร่ วมโครงการ
1 โรงเรียนวัดลาดพร้ าว

เขตลาดพร้ าว

2 โรงเรียนมัธยมบ้ านบางกะปิ เขตบางกะปิ
3 โรงเรียนวัดปากบ่ อ
เขตสวนหลวง
4 โรงเรียนคลองใหม่
เขตเมือง
สมุทรปราการ
5 โรงเรียนสามเสนนอก
เขตดินแดง
กลุ่มเป้าหมายในการอบรม แบ่ งเป็ น 3 กลุ่มคือ

6 โรงเรียนวัดสะแกงาม

เขตบางขุนเทียน

7 โรงเรี ยนวัดคูบ้ อน
8 โรงเรี ยนวัดลาดกระบัง
9 โรงเรี ยนบางชัน

เขตคลองสามวา
เขตลาดกระบัง
เขตบางชัน

กลุ่มเป้าหมาย

คุณสมบัติ

1.แกนนาเดิม
(กลุ่มเป้าหมายหลัก)

นักเรี ยนแกนนาเยาวชนกลุม่ เดิมที่ผา่ น
การอบรม “ค่ายเพื่อนใจวัยทีน” และเป็ น
กระบวนกรในกิจกรรม “พี่สอนน้ อง” ในปี

จานวน
จานวน
ระดับชัน้
เฉลี่ย(1
ทัง้ หมด
การศึกษา
โรงเรียน) ( 9 โรงเรียน)
5-7 คน

59 คน

ม.2 - ม.-3
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พ.ศ. 2559
2.แกนนาใหม่
นักเรี ยนแกนนาเยาวชนกลุม่ ใหม่
ที่มี
(กลุ่มเป้าหมายรอง) ความสนใจเข้ าร่วมกิจกรรม และได้ รับการ
คัดเลือกจากโรงเรี ยนเพื่อพัฒนาศักยภาพ
ให้ เป็ นแกนนาเยาวชนรุ่นต่อไป
3.เยาวชนที่เข้ ารับการ เยาวชนผู้เข้ ารับการอบรมจากแกนนา
อบรมในกิจกรรม “พี่
สอนน้ อง”
(กลุ่มเป้าหมายรอง)

15 คน

138 คน

ม.2

80 คน

705 คน

ป.6 - ม.1

การดาเนินกระบวนการของโครงการฯ ในปี พ.ศ.2561 นอกจากจะมุง่ เน้ นไปที่การคุมกาเนิดที่มีความ
ปลอดภัยแล้ ว (การใช้ ถงุ ยางอนามัย และยาคุมกาเนิด) เราเพิ่มเนื ้อหาเรื่ องของระบบสืบพันธุ์ อันเนื่องจากวัยรุ่น
หลายคนยังมีความเข้ าใจผิดในเรื่ องของการคุมกาเนิดโดยวิธีการทางธรรมชาติ ( หลัง่ นอก , หน้ า 7 หลัง 7 , ฝ่ า
ไฟแดง ) ตลอดจนฝึ กทักษะเพิ่มเติมการเป็ นกระบวนกรในการถ่ายทอดความรู้ให้ กบั เยาวชนรุ่นน้ องที่เข้ ารับการ
อบรมในกิจกรรม “พี่สอนน้ อง” การดาเนินกิจกรรมในปี นี ้จึงออกแบบให้ มีกระบวนการดังนี ้
1.จัดอบรมแกนนาเยาวชนทังรุ้ ่นเก่า และรุ่นใหม่ให้ กบั โรงเรี ยนทัง้ 9 โรงเรี ยน ๆ ละ 2 ครัง้ แต่ละครัง้ ใช้
เวลาประมาณ 5-6 ชัว่ โมง แบ่งเป็ น
1.1 ) ครัง้ ที่ 1 ทบทวนเนื ้อหา กิจกรรมที่จะนาไปใช้ สอนใน กิจกรรมพี่สอนน้ อง
ในครัง้ นี ้เราเพิ่มเนื ้อหาเรื่ องของระบบสืบพันธุ์ให้ ด้วย จากนันแนะน
้
าแหล่งให้ คาปรึกษา และ
ให้ ความช่วยเหลือเมื่อเกิดปั ญหา
1.2 ) ครัง้ ที่ 2 ทบทวนการจัดกระบวนการถ่ายทอดความรู้ ที่จะนาไปใช้ ในกิจกรรม”พี่
สอนน้ อง” โดยแบ่งเป็ น 3 ฐาน ได้ แก่
 ฐานเรื่ อง “การคุมกาเนิ ด”
 ฐาน “ร่ างกายเปลีย่ นแปลง”
 ฐาน”จิ นตนาการรัก”
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2. กิจกรรม”พี่สอนน้ อง” หรื อ กิจกรรมแกนนาเยาวชนรุ่ นพี่ที่ผ่านการอบรม ไปถ่ายทอดความรู้ ให้ กับ
เยาวชนรุ่นน้ อง (ชัน้ ป.6 หรื อ ม.1) ในโรงเรี ยนจานวน 80-120 คน โรงเรี ยนละ 1 ครัง้ (ใช้ เวลาครัง้ ละ 1
วัน) รวม 9 ครัง้ (9 โรงเรี ยน)

1. ผลเชิงปริมาณ
 มีนกั เรี ยนแกนนาที่เข้ าร่วมโครงการ จานวน 197 คน จาก 9 โรงเรี ยน
 นักเรี ยนแกนนาในโครงการสามารถขยายผลต่อโดยการอบรมให้ ความรู้กบั รุ่นน้ องของ
ตนเองในโรงเรี ยนได้ จานวน 705 คน 9 โรงเรี ยน
 คุณครูแกนนาที่เข้ าร่วมโครงการ จานวน 10 คน จาก 9 โรงเรี ยน
2. ผลเชิงคุณภาพ
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 การวัดผลจากแบบทดสอบนักเรี ยนแกนนามีความรู้หลังจากได้ รับการอบรม ถึง 93 %
 2.2 การวัดผลจากแบบทดสอบหลังจบกิจกรรมพี่สอนน้ อง นักเรี ยนมีความรู้ ถึง 85 %
3. ผลลัพธ์ ท่ เี กิดขึน้ กับแกนนาเยาวชน
 นักเรี ยนแกนนามีความมัน่ ใจและกล้ าที่จะสื่อสารอธิบายทาความเข้ าใจเรื่ องเพศกับเพื่อนๆ
มากขึ ้น
 นักเรี ยนแกนนาสามารถเข้ าถึงปั ญหาเรื่ องเพศที่เกิดขึ ้นกับเพื่อนและแนะนาบริการที่เป็ น
มิตรให้ กบั เพื่อนได้
 นักเรี ยนแกนนาหลายคนมีพฒ
ั นาการไปในทางที่ดีขึ ้น มีความเป็ นผู้นา กล้ าแสดงออก มี
ความรับผิดชอบมากขึ ้น
2) ร่ วมเป็ นวิทยากรให้ ความรู้ แก่ องค์ กรต่ าง ๆ
รับเชิญจากโรงเรี ยนต่างๆเพื่อไปให้ ความรู้กบั นักเรี ยนในโรงเรี ยนด้ านสุขภาวะทางเพศ อาทิเช่น
โรงเรี ยน
ประชาอุทิศ , โรงเรี ยนวิจิตรวิทยา , โรงเรี ยนวัดลาดพร้ าว , โรงเรี ยนวัฒนาวิทยาลัย , โรงเรี ยนพระหฤทัยดอน
เมือง

********************
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สถาบันวิจัยบทบาทหญิงชายและการพัฒนา
ด้ วยเป้าหมาย
ที่มงุ่ สร้ างสรรค์สงั คมที่มีความเสมอภาค
และเป็ นธรรมระหว่างหญิงและชาย
สถาบันวิจยั บทบาทหญิงชายและการพัฒนา ดาเนินกิจกรรมที่ครอบคลุมหลายลักษณะ ทังในเชิ
้ งเนื ้อหาและ
กลุม่ เป้าหมายตังแต่
้ ในระดับสังคมโดยรวม ซึง่ มุง่ เน้ นปรับทัศนคติ ค่านิยม สร้ างการตระหนักรับรู้เกี่ยวกับ
บทบาทของผู้หญิงในการพัฒนาประเทศ ตลอดจนสร้ างวัฒนธรรมใหม่ที่เน้ นศักดิ์ศรี ของความเป็ นมนุษย์ที่เท่า
เทียมกันไม่วา่ หญิงหรื อชายลดหลัน่ ลงมาในระดับองค์กรทางการเมืองและการบริ หาร ซึง่ เป็ นการมุง่ สร้ างกระแส
หลัก ผลักดันหลักการของความเสมอภาคเพื่อให้ ผลประโยชน์ / ผลกระทบของการบริ หารและพัฒนาตกแก่หญิง
และชายอย่างเป็ นธรรม
อีกทังยั
้ งมุง่ การสร้ างเสริมศักยภาพของผู้หญิงเอง
เพื่อให้ สามารถมีสว่ นร่วมใน
กระบวนการตัดสินใจทุกระดับได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
และให้ สามารถเป็ นผู้นาการเปลี่ยนแปลงได้ อย่าง
เหมาะสม
สถาบันฯ สร้ างและใช้ ระบบข้ อมูลหญิงชาย เพื่อเป็ นเครื่ องมือในการสร้ างกระแสและผลักดันให้ บทบาท
และความสาคัญของผู้หญิงที่มีตอ่ การพัฒนาประเทศเป็ นที่ประจักษ์ นอกจากนัน้ แนวการดาเนินงานที่สาคัญ
คือ การวิจยั การณ์ การฝึ กอบรม / สัมมนาเพื่อสร้ างเสริมความรู้และปรับทัศนคติอย่างเหมาะสม การใช้ ผลสาเร็จ
เป็ นแนวทางในการแก้ ไขปั ญหาและการใช้ เครื อข่ายในการผนึกพลังความคิดและดาเนินงานเพื่อเปลี่ยนแปลง
สถานภาพสตรี ฯ
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งานเสริมสร้ างความเสมอภาคระหว่ างหญิงชาย
ในปี 2561 สถาบันวิจยั บทบาทหญิงชายและการพัฒนา ได้ ดาเนินการที่เอื ้อต่อการเสริมสร้ างศักยภาพ
ของผู้หญิง และความเสมอภาคหญิงชายดังต่อไปนี ้
1. งานสร้ างการตระหนักรั บรู้ ในบทบาทและศักยภาพของผู้หญิง
1.1 สถาบันวิจยั บทบาทหญิงชายและการพัฒนา จัดงานสัปดาห์สตรี สากลขึ ้น เมื่อวันอังคารที่ 6
มีนาคม 2561 ณ ห้ องประชุมบารุง-รวีวรรณ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ฯ และจัดเวทีเสวนาในหัวข้ อ
“ก้าวย่างใหม่ของผูห้ ญิ งเพือ่ ขานรับรัฐธรรมนูญ 2560 และการพัฒนาทีย่ งั่ ยื น” ในโอกาสสัปดาห์สตรี สากล
2561 มีผ้ เู ข้ าร่วมประชุม 209 คน เป็ นสตรี ผ้ นู าท้ องถิ่น องค์กรสตรี ในชุมชน องค์การบริหารส่วนตาบลและ
เทศบาล องค์กรพัฒนาเอกชน/มูลนิธิ หน่วยงานธุรกิจเอกชน หน่วยงานราชการ สถาบันการศึกษา สภา
วัฒนธรรม สภาเด็กและเยาวชนฯ และสื่อมวลชน
ช่วงเช้ า พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคณ
ุ ให้ แก่ “ผูห้ ญิ งเก่ง ประจาปี 2561” ในสาขาอาชีพต่าง ๆ รวม 8
สาขา ผู้ได้ รับการคัดเลือกเป็ นผู้หญิงเก่งคือ
1. คุณพัชรี ย์ โชติรัตน์
สาขา เกษตรกร
จังหวัดปั ตตานี
2. คุณอัมพร ดวงมาตย์พล
สาขา สิ่งแวดล้ อม
จังหวัดอุดรธานี
3. ผศ.ดร.กุลธิดา จันทร์ เจริญ สาขา นักพัฒนา
กรุงเทพมหานคร
4. คุณสมคิด อินทรบุตร
สาขา ผู้ริเริ่มธุรกิจ
จังหวัดปทุมธานี
5. คุณจันทร์ เพ็ญ อะทะ
สาขา นักการเมืองท้ องถิ่น จังหวัดน่าน
6. รศ.ดร.วิลาสินี พิพิธกุล
สาขา นักบริหาร
กรุงเทพมหานคร
7. คุณสุวรรณรัตน์ แสวงรุจิธรรม สาขา เยาวสตรี
จังหวัดอุตรดิตถ์
8. คุณวราภรณ์ วงศ์อนันต์
สาขา สมาชิกองค์การบริหารส่วนตาบล จังหวัดเชียงใหม่
รวมทังรางวั
้
ล “องค์กรท้ องถิ่น ดีเด่น ประจาปี 2561” ซึง่ ได้ แก่ องค์การบริหารส่วนตาบล ดีเด่น ซึง่ เป็ น
องค์กรที่เล็งเห็นความสาคัญในเรื่ องมิตหิ ญิงชายในธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วมของทังหญิ
้ งและชายในการ
บริหารจัดการ อีก 1 รางวัลคือ องค์การบริ หารส่วนตาบลคอรุม จังหวัดอุตรดิตถ์
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ช่วงบ่าย เป็ นการเชื่อมโยงงานสัปดาห์สตรี สากลกับกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญ 2559 โดยการจัด
เสวนา “ก้าวย่างใหม่ของผูห้ ญิ งเพือ่ ขานรับรัฐธรรมนูญ 2560 และการพัฒนาที ่ยงั่ ยืน” เพื่อให้ ผ้ เู ข้ าร่วมเสวนา ได้
มีสว่ นร่วม โดยมีประเด็นที่น่าสนใจ คือ 1) มุมมองใหม่ในการรับมือกับสังคมสูงวัย โดยคุณรัตนา เหมือนสิทธิ์
จากเทศบาลตาบลพุกร่าง จ.สระบุรี 2) สังคมไทยแลนด์ 4.0 ช่วยลดความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กได้ อย่างไร?
โดยคุณจะเด็จ เชาวน์วิไล จากมูลนิธิหญิงชายก้ าวไกล 3) เลือกตัง้ ประชาธิปไตย และการปฏิรูปประเทศ ผู้หญิง
อยูต่ รงไหน? โดย ดร.ถวิลวดี บุรีกลุ อดีตสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ และ 4) ความมัน่ คงของผู้หญิง
คือ ความมัน่ คงของชาติ ผู้หญิงในสามจังหวัดภาคใต้ กาลังเผชิญสถานการณ์อะไร ทางออกคืออะไร? โดยคุณ
ปาตีเมาะ เปาะอิแตดาโอะ จากสมาคมผู้หญิงเพื่อสันติภาพ และ คุณลม้ าย มานะการ คณะทางานวาระผู้หญิง
ชายแดนใต้ (PAOW) ดาเนินรายการโดย คุณเรื องรวี พิชยั กุล (ผูอ้ านวยการสถาบันวิ จยั บทบาทหญิ งชายและ
การพัฒนา)
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1.2 จัดประชุม เรื่ อง “กฎหมายท้องถิ่ น และ พรป.ส.ว.” สนับสนุนให้ แยกสตรี เป็ นกลุม่ เฉพาะ และแบ่ง
ผู้สมัครสมาชิกวุฒิสภาเป็ น 20 กลุม่ ตามร่างของคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญฯ ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 ณ
สถาบันวิจยั บทบาทหญิงชายและการพัฒนา

1.3 จัดเสวนาวิชาการ “โอกาสและข้อท้าทายต่อนักการเมื องหญิ งในช่วงการเมื องทีเ่ ปลีย่ นผ่าน” ณ
ห้ องประชุมออร์ คดิ 1 โรงแรมรามาการ์ เด้ นส์ โดยการสนับสนุนจาก International Republican Institute (IRI)
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1.4 วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 ช่วงเช้า จัดประชุม “องค์กรภาคีเครื อข่าย” ครัง้ ที่ 1 โครงการส่งเสริ ม
สิ ทธิ มนุษยชนให้กลุ่มผูห้ ญิ งและเด็กหญิ ง กลุ่มผูพ้ ิ การและกลุ่มบุคคลที ม่ ี ความหลากหลายทางเพศในประเทศ
ไทย โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อวางแผนร่วมมือการทางานระหว่าง 4 องค์กรหลัก คือ GDRI , RSAT , DPIAP และ
TAF และช่วงบ่าย ประชุมกับคณะกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบตั โิ ดยไม่เป็ นธรรมระหว่างเพศ (วลพ.) ใน
โอกาสและข้ อท้ าทายในการทางานตามพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ.2558 ณ ห้ องประชุมวี
เทรนฯ ในการเลือกตังที
้ ่จะมาถึง เพื่อสร้ างโอกาสให้ ผ้ หู ญิงได้ ที่นงั่ ในรัฐสภามากขึ ้น โดยมีผ้ เู ข้ าร่วมเป็ นสมาชิก
พรรคการเมืองจานวน 65 คนจาก พรรคประชาธิปัตย์ พรรคกลาง พรรคชาติไทยพัฒนา พรรคเพื่อไทย พรรค
ภูมิใจไทย และพรรคชาติพฒ
ั นา โดยการสนับสนุนจาก International Republican Institute (IRI)
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1.5 วันที่ 2-5 มิถนุ ายน 2561 จัดอบรม “เสริ มศักยภาพนักการเมื องหญิ ง” 2 รุ่น เพื่อเพิ่มศักยภาพ
นักการเมืองหญิงที่สนใจลงสมัครรับเลือกตัง้

1.6 วันที่ 7 กรกฎาคม 2561 จัดประชุมพัฒนาหลักสูตรการอบรม “พัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร สตรี เด็ก ผูพ้ ิ การ และบุคคลที ม่ ี ความหลากหลายทางเพศ ในการคุม้ ครองสิ ทธิ -ความเสมอภาคระหว่างเพศ” ณ ห้ อง
ประชุมวีเทรนฯ

1.7 วันที่ 21-23 กรกฎาคม 2561 จัดอบรม TOT “พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสตรี -เด็ก ผูพ้ ิ การ และ
บุคคลทีม่ ี ความหลากหลายทางเพศ ในการคุม้ ครองสิ ทธิ -ความเสมอภาคระหว่างเพศ” ณ ห้ องประชุมบารุงรวีวรรณ มีผ้ เู ข้ าอบรมจากองค์กรพัฒนาเอกชนด้ านการคุ้มครองผู้หญิง เด็ก ผู้พิการ บุคคลที่มีความหลากหลาย
ทางเพศ สตรี ชนเผ่า และเจ้ าหน้ าที่หน่วยงานภาครัฐ รวม 40 คน
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1.8 วันที่ 3 สิงหาคม 2561 จัดเวทีเสวนาเรื่ อง “การเมื องเรื ่องความเสมอภาคระหว่างเพศ” ณ ห้ อง
ประชุม EXECUTIVE 1 โรงแรมรามา การ์ เด้ นส์ มีผ้ เู ข้ าร่วมมาจากผู้ทางานด้ านภาคประชาชน นักปฏิรูป นัก
นโยบาย นักการเมือง เจ้ าหน้ าที่ภาครัฐ และสื่อมวลชน รวม 50 คน

1.9 วันที่ 8 ตุลาคม 2561 ช่วงเช้ า จัดระดมสมองนักการเมืองรุ่นใหม่ ในหัวข้ อ “สตรี กบั การพัฒนา
นโยบายสู่การเลื อกตัง้ ” เพื่อจัดเวทีขยายผลรับฟั งความคิดเห็นระหว่างองค์กรภาคประชาสังคมและนักการเมือง
ช่วงบ่าย จัดประชุม “องค์กรภาคีเครื อข่าย” ครัง้ ที่ 2 โครงการส่งเสริ มสิ ทธิ มนุษยชนให้กลุ่มผูห้ ญิ งและเด็กหญิ ง
กลุ่มผูพ้ ิ การและกลุ่มบุคคลที ่มีความหลากหลายทางเพศในประเทศไทย โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อพูดคุยการ
ดาเนินที่ผ่านมาและวางแผนร่วมมือการทางานตามแผนงานต่อไป
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1.10 วันที่ 11-12 ตุลาคม 2561 จัดประชุม “การคุม้ ครองสิ ทธิ -ความเสมอภาคระหว่างเพศและการ
ช่วยเหลื อผู้ถกู เลื อกปฏิ บตั ิ ” ณ ห้ องประชุมทอแสง คงการ์ เด้ นวิว รี สอร์ ท จ.เชียงราย

1.11 วันที่ 19 ตุลาคม 2561 จัดเวทีเสวนา Gender Talk “นักการเมื องรุ่นใหม่ ใส่ใจความเสมอภาค
ระหว่างเพศ” โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อนาเสนอประเด็นปั ญหาที่เกิดจากการถูกเลือกปฏิบตั ิด้วยเหตุแห่งเพศ โดย
แบ่งเป็ น Talk 1-3 สารพันการถูกเลือกปฏิบตั ิ และ Talk 4-6 สารพันความรุนแรง ณ ห้ องประชุม Executive 1
โรงแรมรามา การ์ เด้ นส์
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1.12 วันที่ 16-19 พฤศจิกายน 2561 จัดอบรม “เพิ่มศักยภาพนักการเมื องหญิ ง” 2 รุ่น โดยมี
นักการเมืองหญิงจากพรรคต่าง ๆ รวม 10 พรรค เข้ าร่วมจานวน 52 คน

1.13 วันที่ 15-16 ธันวาคม 2561 จัดอบรม “การคุ้มครองสิทธิ-ความเสมอภาคระหว่างเพศในกลุม่
แรงงาน และการช่วยเหลือผู้ถกู เลือกปฏิบตั ิ” ณ ห้ องประชุมบารุง-รวีวรรณ มีแรงงานเข้ าร่วมทังแรงงานในระบบ
้
และนอกระบบ จานวน 106 คน
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1.14 วันที่ 24 ธันวาคม 2561 จัดประชุมคณะกรรมการ เพื่อคัดเลือกและนาเสนอประวัตผิ ลงาน โครงการ
คัดเลือกผู้หญิงเก่ง ประจาปี 2562 และ องค์กรท้ องถิ่น ดีเด่น ประจาปี 2562
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2. งานรณรงค์ เพื่อความเสมอภาคระหว่ างหญิงชาย
2.1 วันที่ 24 มกราคม 2561 ร่วมกับ WeMove เข้ าพบและยื่นจดหมายเปิ ดผนึกถึงประธานและสมาชิก
สภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ ณ อาคารรัฐสภา

2.2 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561 ร่วมกับ WeMove และเครื อข่ายองค์กรสตรี เข้ าพบและยื่นจดหมายเปิ ด
ผนึกถึงคุณมีชยั ฤชุพนั ธุ์ ประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญและกรรมาธิการร่าง พรป.สว. ณ อาคารรัฐสภา

2.3 วันที่ 24 สิงหาคม 2561 ร่วมกับเครื อข่ายผู้หญิง เข้ ายื่นหนังสือต่อประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน กรณี
สตช.ไม่ รั บ เนติ บัณ ฑิ ต หญิ ง เป็ นพนัก งานสอบสวนหญิ ง เป็ นการเลื อ กปฏิ บัติ ด้ ว ยเหตุแ ห่ ง เพศ ซึ่ ง ขัด ต่ อ
รัฐธรรมนูญมาตรา 27 และ พ.ร.บ.ความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ.2558
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2.4 วันที่ 2 กันยายน 2561 ถ่ายทาคลิปวีดิโอ “ขจัดการเลือกปฏิ บตั ิ ดว้ ยเหตุแห่งเพศ และความพิการ”
ที่สตูดิโอ บริษัท DOC 36 แจ้ งวัฒนะ เพื่อใช้ รณรงค์ในการขจัดการเลือกปฏิบตั ดิ ้ วยเหตุแห่งเพศ กรณีคนพิการหู
หนวกและเป็ นใบ้

2.5 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2561 จัดนิทรรศการเนื่องในวันที่ 25 พฤศจิกายน เป็ นวันยุติความรุ นแรงต่อ
สตรี และเด็กหญิงสากล ณ ห้ างสรรพสินค้ าเซ็นทรัลพลาซ่านครราชสีมา
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3. งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อง
3.1 วันที่ 25 มกราคม 2561 เข้ าพบเพื่อสัมภาษณ์คณ
ุ สิรภพ ดวงสอดศรี ประธานกรรมการและ
ผู้อานวยการพรรคภูมิใจไทย ในโครงการ Increasing Women’s Political Participation through Candidate’s
Capacity Building Workshops(Phase III) ณ ห้ องที่ทาการพรรคภูมิใจไทย
3.2 วันที่ 30 มกราคม 2561 เข้ าพบเพื่อสัมภาษณ์คณ
ุ อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้ าพรรคประชาธิปัตย์
ในโครงการ Increasing Women’s Political Participation through Candidate’s Capacity Building
Workshops(Phase III) ณ ที่ทาการพรรคประชาธิปัตย์
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3.3 วันที่ 9 มีนาคม 2561 เข้ าพบเพื่อสัมภาษณ์ ดร.ภูวนิดา คุนผลิน สมาชิกพรรคเพื่อไทย ใน
โครงการ Increasing Women’s Political Participation through Candidate’s Capacity Building
Workshops(Phase III)
3.4 วันที่ 28 มีนาคม 2561 เข้ าพบเพื่อสัมภาษณ์คณ
ุ ลดาวัลย์ วงศ์ศรี วงศ์ สมาชิกพรรคเพื่อไทย ณ ที่
ทาการพรรคเพื่อไทย

3.5 วันที่ 1 มีนาคม 2561 ผู้อานวยการสถาบันฯ ได้ ต้อนรับคณะอาจารย์และนักวิชาการจากประเทศ
ญี่ปนุ่ นาเสนองานข้ อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านความเสมอภาคในประเทศไทย
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3.6 วันที่ 27 เมษายน 2561 ได้ ต้อนรับคณะองค์การบริหารส่วนตาบลหัวง้ ม อ.พาน จ.เชียงราย โดย
ผู้อานวยการสถาบันฯเป็ นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร เรื่ องความเสมอภาคระหว่างเพศ และการเลือกปฏิบตั ิ
และ กฎหมายท้ องถิ่นที่เกี่ยวข้ อง

3.7 วันที่ 7 มิถนุ ายน 2561 เข้ าร่วมประชุมปรึกษาหารื อ ทบทวนร่างหลักสูตรการอบรมทักษะการเป็ น
วิทยากร ของสมาคมฟ้าสีร้ ุง ณ สานักงานองค์การคนพิการ
3.8 วันที่ 12 มิถนุ ายน 2561 เข้ าร่วมประชุมผู้ปฏิบตั งิ านด้ านสื่อสารภายใต้ โครงการลดการตีตราและ
การเลือกปฏิบตั ใิ นสังคมไทยฯ ณ โรงแรมฮิพ โฮเทล รัชดา
3.9 วันที่ 15-17 มิถนุ ายน 2561 เข้ าร่วมอบรมการพัฒนาศักยภาพแกนนา สตรี เด็ก ผู้พิการ และผู้มี
ความหลากหลายทางเพศ ณ คุ้มเกล้ าทีคฮัท รี สอร์ ท มีนบุรี
3.10 วันที่ 25 มิถนุ ายน เข้ าร่วมงานเสวนาสร้ างความเข้ าใจเรื่ อง ต่อต้ านการกลัน่ แกล้ ง การล้ อเลียน
และการข่มเหงในสถานที่สาธารณะต่อสตรี คนพิการและคนที่มีความหลากหลายทางเพศ ณ ห้ องประชุมเบต้ า
โรงแรมพูลแมนคิงพาวเวอร์ รางน ้า
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3.11 วันที่ 9 สิงหาคม 2561 ประชุม
วางแผนการปฏิบตั ใิ นพื ้นที่ เพื่อขยายผลจากการ
อบรม TOT ในวันที่ 21-23 กรกฎาคม 2561 ที่
ผ่านมา
3.12 วันที่ 21 สิงหาคม 2561
หน่วยงาน IRI เข้ าพบเพื่อปรึกษาในเรื่ องทุน
สนับสนุนกิจกรรมที่จะดาเนินการร่วมกันใน
อนาคต
3.13 วันที่ 23 สิงหาคม 2561 เจ้ าหน้ าที่บริ หารจากมูลนิธิเอเชีย เข้ าพบเพื่อติดตามและขอความ
คิดเห็นเกี่ยวกับโครงการที่ได้ รับการสนับสนุนจากมูลนิธิเอเชีย-DRL
3.14 วันที่ 17 กันยายน 2561 ประชุมร่วมกับเจ้ าหน้ าที่บริหาร IRI เกี่ยวกับโครงการ Increasing
Women’s Political Participation through Candidate’s Capacity Building Workshops
3.15 วันที่ 18-20 กันยายน 2561 สัมภาษณ์พรรคการเมืองเพื่อประเมินความต้ องการพื ้นฐาน ในการ
จัดทาหลักสูตรการอบรม เพิ่มศักยภาพให้ กบั นักการเมืองหญิง
3.16 วันที่ 21 กันยายน 2561 ประชุมร่วมกับองค์กรผู้หญิงเกี่ยวกับการขับเคลื่อนประเด็นต่าง ๆ ณ
สมาคมผู้บาเพ็ญประโยชน์ฯ
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การประชาสัมพันธ์ และหาทุน
การประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้ างความเข้ าใจในภารกิจและการรณรงค์หาทุนสนับสนุนการดาเนินงานของ
สมาคมฯ มีหลากหลายรูปแบบและวิธีการที่นบั เป็ นอีก ภารกิจหนึ่งที่สาคัญยิ่งของสมาคมฯ เนื่องจากสมาคมฯ
เป็ นองค์กรพัฒนาเอกชนที่ดาเนินกิจกรรมสาธารณกุศล ให้ ความช่วยเหลือผู้หญิ งและเด็กที่ประสบปั ญหาโดย
มิได้ คิดค่าใช้ จ่ายจากผู้รับบริ การแต่อย่างใด งบประมาณของสมาคมฯ ที่ใช้ ในการดาเนินงานทังในเชิ
้
งรุกและ
ให้ บริการนัน้ มาจากการบริจาคของสาธารณชนเกือบทังหมด
้
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งานประชาสัมพันธ์ และหาทุน
1.งานประชาสัมพันธ์ ผลิตและเผยแพร่ ส่ ือ
สมาคมฯ ได้ ทาการประชาสัมพันธ์ทงภายในและภายนอกองค์
ั้
กร โดยการผลิตข่าวความเคลื่อนไหวของ
สมาคมฯ ผ่ า นทางเว๊ ป ไซร์ และ Facebook ของสมาคมฯ เพื่ อ ประชาสัม พัน ธ์ ให้ ส าธารณชนทราบถึ ง การ
ดาเนินงานและความเคลื่อนไหว กิจกรรมต่างๆ ของสมาคมฯ และยังได้ จดั ทาโครงการวันเกิด และแผ่นพับ
คูม่ ือโครงการนกหวีดป้องกันภัยด้ วย
ในส่วนของบทความเพื่ อตีพิมพ์ในนิตยสารนัน้ ในปี 2561 ที่ผ่านมาได้ ผลิตบทความทังสิ
้ ้น จานวน 24
เรื่ อ ง ลงในนิ ต ยสาร 2 ฉบั บ ได้ แก่ ชี วิ ต จริ ง Hair Magazine และเผยแพร่ ล งบนเว๊ ปไซร์ www.apswthailand.org,Facebook ของสมาคมฯ
นอกจากนี ้ยังให้ บริการให้ คาปรึกษาเบื ้องต้ น และตอบคาถาม ผ่านทาง Facebook ตลอดทังปี
้ 2561
2.งานนิทรรศการ
สมาคมฯ ได้ ร่วมจัดนิทรรศการกับหน่ วยงานต่ างๆ ทัง้ ภาครัฐและเอกชน ในปี 2561 ดังนี ้
วันที่ 12-16 กันยายน 2561 สมาคมส่งเสริ มสถานภาพสตรี ฯ ได้ นาผลิตภัณฑ์งานฝี มือสมาชิกบ้ านพัก
ฉุกเฉินไปร่วมออกร้ าน เพื่อทาการจาหน่ายและประชาสัมพันธ์องค์กร ในงาน “มหกรรมตลาดนัดสร้ างอาชีพให้
มัน่ คงสังคมไทยไร้ ความรุนแรง” ซึ่งจัดโดย กรมกิจการสตรี และสถาบันครอบครัว ณ อาคารศูนย์แสดงสินค้ าอิม
แพคเมืองทองธานี
วันที่ 29-30 กันยายน 2561 สมาคมส่งเสริ ม สถานภาพสตรี ฯ เข้ าร่ วมงานครบรอบ 14 ปี ออกบูท
นิทรรศการ ร่วมกับองค์กรต่างๆ ในโครงการ “Daradaily D Dream Charity” ตอน “คนไทยรักกัน”
ณ ลานหน้ า MBK Center
วัน ที่ 2-3 สิ ง หาคม 2561 สมาคมส่งเสริ ม สถานภาพสตรี ฯ ออกร้ านเพื่ อประชาสัม พันธ์ องค์ก รและ
จาหน่ายผลิตภัณฑ์งานฝี มือสมาชิกบ้ านพักฉุกเฉิน ร่วมกับ บริ ษัทไอ.ซี.ซี. อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด(มหาชน) ใน
งาน "การบินไทย ฉลาดใช้ พลั งงาน ใส่ ใจสิ่งแวดล้ อ มและความปลอดภัย ครั ้งที่ 8" ณ อาคาร1 การบิน
ไทย สานักงานใหญ่

55

3.งานระดมทุน
3.1 งานกล่ องรับบริจาค
ในปี 2561 สมาคมฯ มีกล่องรับบริ จาคที่ตงอยู
ั ้ ต่ ามสถานที่ตา่ งๆ ในกรุงเทพมหานครและเขตปริ มณฑล
รวมทัง้ สิน้ จานวน 203 กล่อง นอกจากนีย้ ังมีหน่วยงานต่างๆ ที่จดั ตังกล่
้ องรับบริ จาคของหน่วยงานขึน้ และ
จัดสรรเงินรับบริ จาคให้ กบั สมาคมฯเป็ นประจาทุกๆปี ได้ แก่ เซ็นทรัล วัตสัน จากัด และบริ ษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป
จากัด เพื่อสนับสนุนการดาเนินงานของสมาคมฯ

3.2 งานระดมทุนทางไปรษณีย์
โครงการวันเกิด เป็ นการระดมทุนโดยการจัดส่งบัตรอวยพรวันเกิด และแผ่นพักโครงการถึง บุคคลต่างๆ
ในปี 2561 ได้ จดั ส่งรวมทังสิ
้ ้น 971 ฉบับ (เดือนม.ค. – ธ.ค.61) ได้ รับการตอบกลับ คิดเป็ นร้ อยละ 3 %
4.กิจกรรมพิเศษ
ในปี 2561 มีหน่วยงานต่างๆ ได้ ให้ ความสนใจ และจัดกิจกรรมเพื่อหารายได้ ให้ กบั สมาคมฯ อาทิ เช่น
“วัตสันโบว์ สีเขียว ผลักดันและส่ งเสริมสิทธิสตรี เนื่องในวันสตรีสากล” ร่ วมกับผลิตภัณฑ์
โดฟ จัดกิจกรรมมอบรายได้ ให้ กับสมาคมส่ งเสริมสถานภาพสตรี ฯ
วันที่ 8 มีนาคม 2561 ร้ านวัตสัน นาโดย คุณ นวลพรรณ ชัยนาม ผู้อานวยการฝ่ ายการตลาด วัตสัน
ประเทศไทย จัดกิจกรรมการกุศลภายใต้ โครงการ “วัตสันโบว์สีเขียว ผลักดันและส่งเสริ มสิทธิสตรี เนื่องในวัน
สตรี ส ากล” จ าหน่ ายโบว์ สี เ ขี ย ว ณ บริ เวณ ร้ านวัต สัน อาคารซี พี ทาวเวอร์ สี ล ม เพื่ อ หารายได้ โดยไม่หัก
ค่าใช้ จ่าย ช่วยเหลือสตรี และสงเคราะห์เด็กที่ด้อยโอกาส ในบ้ านพักฉุกเฉิ น สมาคมส่งเสริ มสถานภาพสตรี ฯ
ภายในงานพบกับ 2 ดาราชื่อดัง เมญ่า - นนธวรรณ ฌรรวนธร (มิสไทยแลนด์ยนู ิเสิร์ส 2014) และดาราพิธีกรสุด
ฮอต- กันต์ กันตถาวร ที่มาร่ วมเดินรณรงค์ และจาหน่ายโบว์สีเขียว เพียงชิน้ ละ 20 บาทเท่านัน้ และที่พิเศษ
P&G ภายใต้ แบรนด์ผลิตภัณ ฑ์โดฟ(Dove)ได้ ร่วมกิจกรรมนี ้ ด้ วยการร่ วมมอบเงินบริ จาคสมทบทุนให้ กับ
สมาคมส่งเสริ มสถานภาพสตรี ฯ เพียงซื ้อผลิตภัณฑ์ โดฟ ใด ๆ ก็ได้ โดฟ ร่วมสมทบทุนบริ จาค 1 ชิ ้น = 5 บาท
และทุกๆท่านสามารถร่วม
ทาบุญ หรื อหาซื ้อโบว์สีเขียวได้ ที่ร้านวัตสันทุกสาขา จนถึงสิน้ เดือนมีนาคม 2561 *กิจกรรมจาหน่ายโบว์สี
เขียวของ วัตสันนี ้ ได้ ดาเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็ นเวลา 6 ปี ติดต่อกัน
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Lazada จัดวิ่งการกุศล ฉลองครบรอบ 6 ปี มอบรายได้ ส่วนหนึ่งให้ กับสมาคมส่ งเสริมสถานภาพ
สตรีฯ
วันที่ 1 เมษายน 2561 Lazada ช้ อปปิ ้งออนไลน์ อันดับ หนึ่ง จัด กิ จกรรมวิ่งการกุศ ล Lazada
Born to Run ฉลองวันเกิ ดครบรอบ 6 ปี โดยรายได้ จ ากค่าสมัครทัง้ หมดไม่หักค่าใช้ จ่าย บริ จ าคให้ กับ
มูลนิธิ และองค์กรการกุศล 6 แห่ง คือมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินปู ถัมภ์ มูลนิธิสืบ
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นาคะเสถียร สถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ ด (บ้ านนนทภูมิ) มูลนิธิหนึ่งน ้าใจ เพื่อหนึ่งชีวิต
ใหม่ (One Love Changes One Life) โดยเครื อโรงพยาบาลพญาไท-เปาโล มูลนิธิ The Voice
Foundation (เสี ย งจากเรา) และ สมาคมส่ง เสริ ม สถานภาพสตรี ในพระอุป ถัม ภ์ พระเจ้ า วรวงศ์ เธอ
พระองค์เจ้ าโสมสวลี พระวรราชาทินดั ดามาตุ โดยคณะกรรมการผู้บริ หารสมาคมส่งเสริ มสถานภาพสตรี ฯ คุณ
ลานทิพย์ ทวาทศิน นายกสมาคมฯ อาจารย์ ดร.ศิรินรัตน์ กาญจนกุญชร กรรมการสมาคมฯ และคุณสุดาวัลย์
คมธรรม ผู้อานวยการสมาคมฯ เป็ นผู้รับมอบเงิ นบริ จาคดังกล่าว ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้ าสิริกิตติ์ จตุจักร
กรุงเทพฯ

DONT Magazine จัดงาน ANESSA Summer Run มอบรายได้ ส่วนหนึ่งให้ กับสมาคมส่ งเสริม
สถานภาพสตรีฯ
วันที่ 29 เมษายน 2561 นิตยสารฟรี ก๊อปปี เ้ จ้ าแรกในประเทศไทย DONT Magazine จัดงาน
ANESSA Summer Run ณ สเตเดียม วัน สปอร์ ต คอมมูนิตี ้ จุดเชื่อมต่อกับพื ้นที่อทุ ยานจุฬาฯ 100 ปี
(เวลา 05.00-09.00 น.) รายได้ จากการจัดงานส่วนหนึง่ และจากสปอนเซอร์ หลัก ANESSA (ครี มกัน
แดดอันดับ 1 จากญี่ปน)
ุ่ สมทบทุนบริจาคให้ กบั สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้ าวรวงศ์
เธอ พระองค์เจ้ าโสมสวลี พระวรราชาทินดั ดามาตุ โดย คุณสุดาวัลย์ คมธรรม ผู้อานวยการสมาคมฯ เป็ นผู้รับ
มอบ
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วัตสัน ฉลองครบรอบ 22 ปี มอบเงินสนับสนุนให้ กับสมาคมส่ งเสริมสถานภาพสตรีฯ
วัตสัน ผู้นาร้ านเพื่อสุขภาพและความงามอันดับ 1 ในประเทศไทย จัดงานเฉลิมฉลอง ครบรอบ 22 ปี
พร้ อมมอบเงิน เพื่ อ สนับ สนุน การด าเนิ น งาน และมอบรายได้ จ ากการประมูลและจ าหน่ายตุ๊ก ตาโดยไม่หัก
ค่าใช้ จ่ายให้ กบั สมาคมส่งเสริ มสถานภาพสตรี ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้ าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ าโสมสวลี พระวร
ราชาทินดั ดามาตุ (บ้ านพักฉุกเฉิน) โดย คุณเจริ ญจิต งามทิพยพันธุ์ อุปนายกสมาคมส่งเสริ มสถานภาพสตรี ฯ
และ ดร.เมทินี พงษ์ เวช เลขาธิ การสมาคมส่งเสริ มสถานภาพสตรี ได้ ร่วมแสดงความยินดี รวมทัง้ รับมอบเงิน
บริ จาค จาก คุณพสิษฐ์ มัน่ คงขันติวงศ์ ผู้จดั การทัว่ ไป และ คุณนวลพรรณ ชัยนาม ผู้อานวยการฝ่ ายการตลาด
วัต สัน ประเทศไทย ในวัน พุ ธ ที่ 25 กรกฎาคม 2561 เวลา 14.00-17.00น. ณ ลานกิ จ กรรม ชัน้ 1
ศูนย์การค้ า เซ็นทรัลลาดพร้ าว

“ดาราเดลี่” ฉลองครบรอบ 14 ปี “คนไทยรักกัน D Dream Charity” เพื่อแบ่ งปั นสู่สังคม
วัน พุ ธ ที่ 19 กั น ยายน 2561 เวลา 13.00น. คุ ณ ลานทิ พ ย์ ทวาทศิ น นายกสมาคมส่ ง เสริ ม
สถานภาพสตรี ฯ และคุณสุดาวัลย์ คมธรรม ผู้อานวยการสมาคมส่งเสริ มสถานภาพสตรี ฯ เข้ าร่วมงานแถลงข่าว
ครบรอบ 14 ปี “ดาราเดลี่ ” พร้ อมเปิ ดตัวแคมเปญการกุศลครัง้ ยิ่งใหญ่ ในชื่อ “คนไทยรักกัน D Dream
Charity” ซึ่งสมาคมส่งเสริ มสถานภาพสตรี ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้ าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ าโสมสวลี พระวร
ราชาทินดั ดามาตุได้ เป็ น 1 ใน 14 องค์กรการกุศลที่ได้ รับเลือกเข้ าร่วมกิจกรรมในครั ง้ นี ้ และในที่ 29 – 30
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กันยายน 2561 ดาราเดลี่ จัดกิจกรรมโครงการ “Daradaily D Dream Charity” ตอน “คนไทยรัก
กัน” ณ ลานหน้ า MBK Center ซึง่ ภายในงานมีการออกบูทร้ านค้ าดารา และบูทประชาสัมพันธ์องค์กรการ
กุศล 14 องค์กร พร้ อมการแสดงมิ นิคอนเสิร์ตจากเหล่าศิลปิ นดารานักร้ องหลากหลายท่าน อี กทัง้ ยังมี การ
ประมูล ของรักดารา การเปิ ดขายเสือ้ Limited Edition ที่ ออกแบบโดย 9 ดาราศิลปิ นชื่อดัง ซึ่งรายได้
สมทบทุนให้ กบั องค์กรการกุศล 14 องค์กรทัว่ ประเทศ

Lolane Z-Cool BNK48 x BEAUTRIUM บริจาคเงินให้ กับ สมาคมส่ งเสริมสถานภาพสตรีฯ
วันอังคารที่ 21 สิงหาคม 2561(เวลา 17.30 น.) คุณสุดาวัลย์ คมธรรม ผู้อานวยการสมาคมส่งเสริม
สถานภาพสตรี ฯ ได้ รับมอบเงินประมูลสินค้ าและเงินบริจาค จาก Lolane Z-Cool และ BEAUTRIUM (บิวเทรี่
ยม) Beauty Mega Store ในงาน “Lolane Z-Cool BNK48 x BEAUTRIUM” ซึง่ จัดโดย บริษัท เอส.ซี.เสรี ชยั
บิวตี ้ จากัด ผู้ผลิตและจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์ดแู ลบารุงเส้ นผมภายใต้ แบรนด์ "LOLANE" ณ ลานกิจกรรมชัน้ G
ศูนย์การค้ าเซ็นเตอร์ พอยท์ ออฟ สยามสแควร์
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วัตสันเฉลิมฉลองครบ 500 สาขา มอบเงินบริจาคให้ กับสมาคมส่ งเสริมสถานภาพสตรีฯ
วันอังคารที่ 30 ตุลาคม 2561 เวลา 14.00 น “วัตสัน” ผู้นาร้ านเพื่อสุขภาพและความงามอันดับ
หนึ่งของประเทศไทยฉลองครบ 500 สาขา โดย มร. ร็ อด เร้ าท์ลี่ย์ Regional Managing Director
– Asia , คุณพสิษฐ์ มัน่ คงขันติวงศ์ ผู้จดั การทัว่ ไป (General Manager) และคุณนวลพรรณ ชัยนาม
ผู้อานวยการฝ่ ายการตลาด วัตสัน ประเทศไทย มอบเงินบริจาคจานวน 500,000 บาท ( ห้ าแสนบาท ) ให้ กบั
สมาคมส่งเสริ มสถานภาพสตรี ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้ าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ าโสมสวลี พระวรราชาทินดั ดามาตุ
ซึ่งคุณเจริ ญจิต งามทิพยพันธุ์ อุปนายก สมาคมส่งเสริ มสถานภาพสตรี ฯ เป็ นผู้รับมอบ ณ ศูนย์การค้ าเซ็นทรัล
เวิลด์

ผู้สนใจและผู้สนับสนุนการดาเนินงานของสมาคมฯ
การดาเนินงานของสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ฯ ยังคงได้ รับความสนใจและการสนับสนุนจาก
สาธารณชนอย่างต่อเนื่อง ดังนี ้
1.การเยี่ยมชมสมาคมฯ
ในปี 2561 ที่ผา่ นมา มีคณะบุคคลทังชาวไทยและชาวต่
้
างชาติ รวมทังภาครั
้
ฐและเอกชน ให้ ความสนใจเข้ า
เยี่ยมชมการดาเนินงานของสมาคมฯ อย่างต่อเนื่องตลอดทังปี
้ รวมทังนั
้ กเรี ยน/นักศึกษา ทุกระดับการศึกษา
รวม 29 กลุม่ (จานวน 487 คน) ดังนี ้
คณะเยี่ยมชม
จานวน(กลุ่ม)
จานวน(คน)
กลุม่ นักเรี ยน / นักศึกษา
8 กลุม่
153 คน
กลุม่ บุคคลทัว่ ไป (ไทย)
11 กลุม่
255 คน
กลุม่ บุคคลต่างประเทศ
10 กลุม่
79 คน
รวม
29 กลุ่ม
487 คน
(รายชื่อกลุม่ บุคคลต่างๆ ที่มาเยี่ยมชม มีปรากฏในภาคผนวก จ)
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2.การสนับสนุนและการร่ วมบริจาค
สมาคมฯ ได้ รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ ทังภาครั
้
ฐและเอกชน รวมทังสาธารณชนทั
้
ว่ ไปใน
หลายรูปแบบ เช่น
2.1 หน่ วยงานภาครัฐ
- สานักงานป้องกันและควบคุมโรคเขตเมือง กรุงเทพมหานคร
- สานักงานคณะกรรมการเสริมสร้ างความสมานฉันท์แห่งชาติ กระทรวงยุตธิ รรม
- สานักงานสภาพัฒนาการเมือง สถาบันพระปกเกล้ า
- สานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
- ธนาคารออมสิน สานักงานใหญ่
- สถานพยาบาลต่างๆ ในกรุงเทพมหานคร อาทิ เช่น ศูนย์บริ การสาธารณสุข 60 สถาบัน
บาราศนราดูร
โรงพยาบาลวชิรพยาบาล โรงพยาบาลศรี ธัญญา โรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานี โรงพยาบาลสมเด็จเจ้ าพระยา
โรงพยาบาลภูมิพล โรงพยาบาลราชวิถี โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โรงพยาบาลรามาธิบดี และโรงพยาบาลศิริ
ราช เป็ นต้ น
การสนับสนุนโดยภาครัฐ ส่วนใหญ่เป็ นการให้ ความร่วมมือที่เอื ้อต่อการแก้ ไข้ ปัญหาต่างๆ ที่ผ้ หู ญิงและ
เด็กประสบ สาหรับการให้ ทุนสนับสนุนนัน้ อยู่ในรู ปของการสนับสนุนโครงการ การจัดกิจกรรมในส่วนที่ได้ รับ
การสนับสนุนนัน้ คิดเป็ นร้ อยละ 5 ของค่าใช้ จา่ ยที่สมาคมฯ ต้ องใช้ ในแต่ละปี
2.2 หน่ วยงานภาคเอกชนและสาธารณชนผู้มีจิตศรั ทธา
ตลอดทังปี
้ ที่ผ่านมา มีหน่วยงานภาคเอกชนทังในประเทศและต่
้
างประเทศหลายหน่วยงานให้ ความช่วยเหลือ
สมาคมฯ ด้ วยการให้ ทนุ สนับสนุนกิจกรรม เช่น มูลนิธิ อินเตอร์ เนชัน่ แนลรี พบั ลิกนั อินสติตวิ ท์ (IRI)
International Republican Institute บริษัทเซ็ลทรัลวัตสัน จากัด บริษัท ไอ.ซี.ซี อินเตอร์ เนชัน่
แนล จากัด (มหาชน) บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด คณะผู้บริหารสมาคมสตรี ภาคพื ้นแปซิฟิคและ
เอชียอาคเนย์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินปู ถัมภ์ บริษัท JW Group บริษัท สรรพสินค้ าเซ็นทรัล จากัด
มูลนิธิกองทุนการกุศลสมเด็จพระศรี นคริ นทราบรมราชชนนี มูลนิธิโรตารี่
3. การเลีย้ งอาหารแก่ สมาชิกบ้ านพักฉุกเฉิน
ตลอดทังปี
้ 2561 บ้ านพักฉุกเฉินได้ มีโอกาสต้ อนรับผู้มีจิตศรัทธา มาร่วมบริจาคสิ่งของและเลี ้ยงอาหาร จัด
กิจกรรมนันทนาการต่างๆ ให้ กบั ผู้หญิงและเด็กที่บ้านพักฉุกเฉิน รวมทังสิ
้ ้น 273 กลุม่ ( 3,610 คน )
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4. นักศึกษาฝึ กปฏิบัตงิ านและอาสาสมัคร
ในปี 2561 มีนกั ศึกษามหาวิทยาลัยต่างๆ ฝึ กปฏิบตั งิ าน/จิตอาสาเพื่อเสริมสร้ างประสบการณ์ชีวิต และ
ทักษะการให้ และแบ่งปั นความช่วยเหลือแก่ผ้ หู ญิงและเด็กที่ประสบปั ญหาในบ้ านพักฉุกเฉิน จานวน 101 คน
(เป็ นนักศึกษาปริญญาตรี 10 ราย นักศึกษาปริญญาโท 1 ราย นักเรี ยนนายร้ อย 4 นาย นักเรี ยน/นักศึกษา
พยาบาล 85 ราย(จากสถาบัน วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศและมหาวิทยาลัยรังสิต) และระดับมัธยม 1 ราย
นักศึกษาฝึ กงาน
สถาบันการศึกษา
นิสิตปริญญาตรี ภาควิชาจิตวิทยาพัฒนาการ คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฝึ กงาน
นักศึกษาพยาบาลมหาวิทยาลัยรังสิต รุ่นที่ 1
รุ่นที่2
นักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่5 โรงเรี ยนปั ญโญไทย
ฝึ กงานสายอาชีพด้ านการช่วยเหลือเด็กและผู้หญิงในภาวะ
ยากลาบาก(ฝึ กที่บ้านเด็ก)
นักศึกษาปริญญาตรี ชนปี
ั ้ ที่3คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ฝึ กงาน
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการบริหารสวัสดิการสังคม
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ และสวัสดิการสังคม มหาวิทยาลัยหัว
เฉียวเฉลิมพระเกียรติ ฝึ กภาคปฏิบตั ิ
นักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ รุ่นที่1
รุ่นที่2
นักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ บณ
ั ฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ฝึ กภาคปฏิบตั ิ
นักศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยรังสิต ฝึ กปฏิบตั ิการการพยาบาล
สุขภาพจิตและจิตเวช
รุ่นที่1
รุ่นที่2
นักเรี ยนนายร้ อยตารวจ โรงเรี ยนนายร้ อยตารวจ อาเภอสามพราน
จังหวัดนครปฐม ฝึ กปฏิบตั สิ มั ผัสชุมชน

จานวน
(คน)
2

วันที่ 8 ม.ค.-27 เม.ย.61

7
8
1

วันที่ 13-22 ก.พ.61
วันที่ 27มี.ค.-5เม.ย.61
วันที่12มี.ค. – 12 เม.ย.61

4

วันที่ 18 มิ.ย.- 9 ส.ค.61

1

วันที่ 10มิ.ย.-5ส.ค.61

27
27

วันที่27,28ก.พ.และ1มี.ค.
61, วันที่9 -11 พ.ค.61

4

วันที่ 18 มิ.ย.-9 ส.ค.61

8
8

วันที่11 -20 ก.ย.61
วันที่ 24 ต.ค-1พ.ย.61

4

วันที่ 28 ส.ค.-11ก.ย.61

ระยะเวลา
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อาสาสมัครที่ช่วยบ้ านพักฉุกเฉินอย่ างต่ อเนื่องกว่ า 2 เดือน รวม 3 คน ได้ แก่
1.ดร.รัก
ชุณหกาญจน์ นักจิตวิทยาเด็ก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2.คุณฟ้าใส
วิเศษกุล
นักจิตวิทยาศิลปบาบัด
3.พ.ต.หญิงนัทมน อุน่ พงศ์ภวู นาถ อาสาสมัครพยาบาล
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การบริการงานทั่วไป
งานบริหารงานบุคคล
เจ้ าหน้ าที่สมาคมฯ จานวน 54 คน (หญิง 46 คน, ชาย 8 คน)
งานอบรม พัฒนาบุคคลากร ด้ านงานสังคมสงเคราะห์
1.คุณคัญฑนิกม์ นิโรธร หน.นักสังคมสงเคราะห์ และคุณศรี ไทย อ่าสุวรรณ ผู้ชว่ ยนักสังคมสงเคราะห์
เข้ าร่ วมประชุมเชิงปฏิบตั ิการเพื่อจัดทาชุดความรู้ ในการป้องกันและแก้ ไขปั ญหาความรุ นแรงในครอบครัว ณ
โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ จัดโดยกรมกิจการสตรี และสถาบันครอบครัว ระหว่างวันที่ 14-17 ม.ค.61
2.คุณ ลรรศุภา นิ่มแสง นักจิตวิทยา เข้ าร่ วมประชุม เชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแนวทางแก้ ไขปั ญหา
อุปสรรคและความร่ วมมือในการขับเคลื่อนงานตามพระราชบัญญัติค้ มุ ครองผู้ถูกกระทาด้ วยความรุ นแรงใน
ครอบครัวพ.ศ.2550 ณ โรงแรมกรุงศรี ริเวอร์ จัดโดย กรมกิจการสตรี และสถาบันครอบครัว ระหว่าง29-30 ม.ค.
61
3.คุณคัญฑนิกม์ นิโรธร หัวหน้ านักสังคมสงเคราะห์ ร่วมอบรม “พนักงานเจ้ าหน้ าที่ตามพระราชบัญญัติ
คุ้มครองผู้ถกู กระทาด้ วยความรุนแรงในครอบครัวพ.ศ.2550” ณ สถาบันพระประชาบดี จังหวัดปทุมธานี จัดโดย
กรมกิจการสตรี และสถาบันครอบครัว ระหว่างวันที่ 7-17 ก.พ.61
4.คุณนวมัย นาคธร หัวหน้ าบ้ านเด็ก ร่วมสัมนาเนื่องในวันสตรี สากล2561เรื่ อง “บทบาทสตรี ไทยในยุค
ไทยแลนด์4.0” ณ บริ เวณห้ องโถง ชัน้ 1 อาคารรัฐสภา1 จัดโดยคณะกรรมาธิ การการสังคมฯสภานิติบญ
ั ญัติ
แห่งชาติ เมื่อวันที่ 6 มี.ค.61
5. .คุณศรี ไทย อ่าสุวรรณ ผู้ช่วยนักสังคมสงเคราะห์ เข้ าร่วมประชุมสมัชชาครอบครัวระดับชาติ ประจาปี
2561ใน หัวข้ อ “ปรับ พฤติกรรม เปลี่ ยนความคิด ยุติความรุ นแรงในครอบครัว ” ณ โรงแรมบางกอกพาเลส
กรุงเทพฯ จัดโดยกรมกิจการสตรี และสถาบันครอบครัว ระหว่างวันที่ 29-30 มี.ค.61
6.คุณศรี ไทย อ่าสุวรรณ ผู้ชว่ ยนักสังคมสงเคราะห์ และสมาชิกบ้ านพักฯจานวน5คน ร่วมประชุมหัวข้ อ
“โครงการก้ าวต่อไปในการขับเคลื่อนนโยบายเงินอุดหนุนเด็กเล็กสู่ถ้วนหน้ า ”ณ ห้ องประชุมชัน1วี
้ เทรน โฮเทล
ดอนเมือง กรุงเทพฯ จัดโดยวิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยรังสิต เมื่อวันที่ 25 เม.ย.61
7.คุณคัญฑนิกม์ นิโรธร หัวหน้ านักสังคมสงเคราะห์และนักจิตวิทยาและคุณศรี ไทย อ่าสุวรรณ ผู้ช่วย
นัก สัง คมสงเคราะห์ เข้ า ร่ ว มเสวนา “วางแผนเพื่ อ ลดความซ า้ ซ้ อ นการลงพื น้ ที่ ด าเนิ น งานในกลุ่ม ชายมี
เพศสัมพันธ์ กบั ชายและกลุ่มพนักงานบริ การ ประจาปี 2561” ณ ห้ องประชุมชัน6
้ กองควบคุมโรคเอดส์ วัณโรค
และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ถนนกรุงธนบุรี กรุงเทพฯ จัดโดยกองควบคุมโรคเอดส์ เมื่อวันที่ 4 พ.ค.61
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8.คุณ คัญ ฑนิกม์ นิโรธร หัวหน้ านัก สังคมสงเคราะห์ และนักจิ ตวิทยา ร่ วมอบรมเชิ งปฏิ บัติการเพื่ อ
จัด การข้ อ มูล โดยใช้ โปรแกรม Real Time Cohort Monitoring(RTCM+)ณศูน ย์ ฝึ กอบรมคอมพิ วเตอร์ ชัน้ 4
สานักการศึกษา เขตคลองสาน กรุงเทพฯ จัดโดยกองควบคุมโรคเอดส์ เมื่อ 15 พ.ค.61
9.คุณกรวิณท์ วรสุข ผู้เชี่ยวชาญงานสังคมสงเคราะห์และนักศิลปบาบัดแนวมนุษย์ปรัชญาและคุณศรี
ไทย อ่ าสุวรรณ ผู้ช่วยนักสังคมสงเคราะห์ ร่ วมสัม มนาเรื่ อง “เงิน อุด หนุน เด็ก ถ้ วนหน้ า :จุดเริ่ ม ต้ น ของการ
คุ้ม ครองทางสัง คมทัง้ ระบบ” ณ โรงแรมดิ เอ็ ม เมอรั ล ด์ ถนนรั ช ดา กรุ ง เทพฯ จัด โดยวิ ท ยาลัย นวัต กรรม
มหาวิทยาลัยรังสิต เมื่อวันที่ 21 พ.ค.61
10.คุณณัฐิยา ทองศรี เกตุ ผู้อานวยการฝ่ ายสังคมสงเคราะห์ และคุณนัชชา สิมณี นักสังคมสงเคราะห์
ร่วมประชุมเชิงปฎิบตั ิการ “เพื่อรับฟั งความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียต่อการทบทวนกฎหมายว่าด้ วยการ
ป้องกันและปราบปรามการค้ าประเวณี ครัง้ ที่ 2” ณ ห้ องปริ๊นซ์บอลรูม โรงแรมปริ๊ นซ์ พาเลส มหานาค กรุงเทพฯ
จัดโดยกรมกิจการสตรี และครอบครัว เมื่อ 28 พ.ค.61
11.คุณศรี ไทย อ่าสุวรรณ ผู้ช่วยนักสังคมสงเคราะห์ ร่วมอบรมวิทยากรเรื่ อง “ลดการตีตราตนเอง(TOT
Self-stigma Reduction) ณ โรงแรมฮิ ป รั ช ดาภิ เษก กรุ ง เทพฯ จั ด โดย มูล นิ ธิ ศูน ย์ ค้ ุม ครองสิ ท ธิ ด้ า นเอดส์
ระหว่างวันที่28พ.ค.- 1 มิ.ย.61
12. คุณ คัญ ฑนิกม์ นิโรธร หัวหน้ าสังคมสงเคราะห์ และนักจิตวิทยา ร่ วมประชุมเชิงปฎิ บัติการ “เพื่ อ
ทบทวนแนวทางแก้ ไขปั ญหาอุปสรรคในการขับเคลื่อนงานตามพระราชบัญญัติความรุ นแรงในครอบครัวพ.ศ
2550 ให้ แก่หน่วยงานที่ร่วมลงนามMOUและเครื อข่ายที่เกี่ยวข้ อง ครัง้ ที่2 ” ณโรงแรมรอยัลริ เวอร์ จัดโดยกรม
กิจการสตรี และสถาบันครอบครัว ระหว่างวันที่ 5-6 มิ.ย.61
13.คุณ ณัฐิยา ทองศรี เกตุ ผอ.ฝ่ ายสังคมสงเคราะห์ และคุณ กรวิณ ท์ วรสุข ผู้เชี่ ยวชาญงานสังคม
สงเคราะห์และนักศิลปะบาบัดแนวมนุษย์ปรัชญา ร่ วมการประชุมให้ ความเห็น “รู ปแบบการจัดสวัสดิการแม่
วัยรุ่นในสังคมไทย ” ณ ห้ องปทุมวัน โรงแรมเอเชีย จัดโดยมูลนิธิสร้ างความเข้ าใจเรื่ องสุขภาพผู้หญิง ขับเคลื่อน
ด้ วยองค์ความรู้เพื่อให้ สขุ ภาพผู้หญิงได้ รับความคุ้มครอง เมื่อ 12 มิ.ย.61
14.คุณคัญฑนิกม์ นิโรธร หัวหน้ านักสังคมสงเคราะห์และนักจิตวิทยา คุณศรี ไทย อ่าสุวรรณ ผู้ชว่ ยนัก
สังคมสงเคราะห์ เข้ าร่วมประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารเพื่อพัฒนาศักยภาพเครื อข่ายองค์กรพัฒนาเอกชนด้ านเอดส์ ณ
Stamp Hills Resort จ.ราชบุรี จัดโดยมูลนิธิพร้ อมใจพัฒนา ระหว่างวันที่ 13-15 มิ.ย.61
15.คุณณัฐิยา ทองศรี เกตุ ผู้อานวยการฝ่ ายสังคมสงเคราะห์ และคุณกรวิณท์ วรสุข ผู้เชี่ยวชาญงาน
สังคม สงเคราะห์และนักศิลปะบาบัดแนวมนุษย์ปรัชญา ร่วมอบรมโครงการ “อบรมเชิงปฏิบตั กิ ารเพื่อพัฒนา
ความรู้การนิเทศงานสังคมสงเคราะห์อเมริ กาและไทย” ณ ห้ อง สค.102 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ จัดโดยสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ ระหว่างวันที่ 21- 22 มิ.ย.61
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16.คุณคัญฑนิกม์ นิโรธร หัวหน้ านักสังคมสงเคราะห์ และคุณศรี ไทย อ่าสุวรรณ ผู้ชว่ ยนักสังคม
สงเคราะห์ ร่วมประชุมเพื่อติดตามการดาเนินงานด้ านเอดส์ในพื ้นที่กรุงเทพมหานคร ตามกลยุทธ์ RRTTR ณ
ห้ องประชุมชัน้ 6 กองควบคุมโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ถ.กรุงธนบุรี เขตคลองสาน
กรุงเทพฯ จัดโดยกองควบคุมโรคเอดส์ฯ เมื่อ 10 ก.ค.61
17.คุณณัฐิยา ทองศรี เกตุ ผู้อานวยการฝ่ ายสังคมสงเคราะห์ คุณกรวิ ณท์ วรสุข ผู้เชี่ยวชาญงานสังคม
สงเคราะห์และนักศิลปะบาบัดแนวมนุษย์ปรัชญา เข้ าร่วมเสวนา “การเข้ าถึงกระบวนการยุตธิ รรมด้ วยเทคโนโลยี
ดิจิทลั ครัง้ แรกในประเทศไทย” ณ ห้ องพลังแผ่นดิน ชัน34,dtac
้
house,อาคารจัตรุ ัสจามจุรี จัดโดย dtac เมื่อ
วันที่ 11 ก.ค.61
18. คุณณัฐิยา ทองศรี เกตุ ผู้อานวยการฝ่ ายสังคมสงเคราะห์ ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ประสาน
ประชาคมเอดส์ ระดับเขตเขตดอนเมือง ณ สานักงานเขตดอนเมือง จัดโดยสานักงานเขตดอนเมือง เมื่อ วันที่ 16
ก.ค.61
19.คุณณัฐิยา ทองศรี เกตุ ผู้อานวยการฝ่ ายสังคมสงเคราะห์ ร่วมประชุมให้ ความเห็นเรื่ อง หลักสูตร
การอบรมผู้ทาหน้ าที่นกั จิตวิทยาหรื อนักสังคมสงเคราะห์ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ณ ห้ อง
ประชุมสค.205 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ จัดโดยสมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย เมื่อ
วันที่ 10 ส.ค.61
20.คุณณัฐิยา ทองศรี เกตุ ผู้อานวยการฝ่ ายสังคมสงเคราะห์ ร่วมประชุมหารื อการดาเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์ การป้องกันและแก้ ไขปั ญหาการตังครรภ์
้
ในวัยรุ่น ระดับชาติพ.ศ.2560-2569(ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่1
พัฒนาระบบการศึกษาที่สง่ เสริมการเรี ยนรู้ด้านเพศวิถีศกึ ษาและทักษะชีวิตที่คณ
ุ ภาพและมีระบบการดูแล
ช่วยเหลือที่เหมาะสม ณ ห้ องประชุมนรพัฒน์ สานักอนามัยเจริญพันธุ์ กรมอนามัย จัดโดยสานักอนามัยเจริญ
พันธ์ กรมอนามัย จัดโดยสานักอนามัยเจริญพันธ์ เมื่อวันที่ 14 ส.ค.61
21.คุณเกษฏา ศรี สขุ ผู้ชว่ ยนักสังคมสงเคราะห์ เข้ าร่วมประชุมหารื อเพื่อหาแนวทางการดาเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์ การป้องกันและแก้ ไขปั ญหาการตังครรภ์
้
ในวัยรุ่น พ.ศ.2560-2569 ณ ห้ องประชุม ชัน2
้ อาคาร6ชัน้
กรมกิจการเด็กและเยาวชน มักกะสัน ราชเทวี กรุงเทพมหานคร จัดโดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน เมื่อวันที่ 22
ส.ค.61
22.คุณณัฐิยา ทองศรี เกตุ ผู้อานวยการฝ่ ายสังคมสงเคราะห์และคุณกรวิณท์ วรสุข ผู้เชี่ยวชาญงาน
สังคมสงเคราะห์ เข้ าร่วมประชุม “โครงการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ของภาคีความร่วมมือระหว่างผู้ปฏิบตั งิ านนักศึกษา
และสถาบันศึกษาด้ านสังคมสงเคราะห์ในอาเซียนประจาปี 2561” ณ โรงแรมเอเซีย จัดโดยคณะกรรมการ
ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ ระหว่าง 20- 24 ส.ค.61
23.คุณกรวิณท์ วรสุข ผู้เชี่ยวชาญงานสังคมสงเคราะห์และคุณนัชชา สิมณี นักสังคมสงเคราะห์ ร่วม
ประชุมวิชาการประจาปี 2561เรื่ อ “เครื่ องมือทางสังคมสงเคราะห์:กับมาตราฐานทางวิชาชีพ” ณ ห้ องประชุมชิน
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วัตร ชัน5
้ อาคารอานวยการ โรงพยาบาลตารวจ จัดโดยกลุม่ งานสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลตารวจ เมื่อวันที่
28 ส.ค.61
23.คุณศรี ไทย อ่าสุวรรณผู้ช่วยนักสังคมสงเคราะห์เข้ าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นต่อร่างพระราช
บัญญัตวิ ่าด้ วยการขจัดการเลือกปฏิบตั ิตอ่ บุคคล พ.ศ.... ณ ประชุมDaisyชัน9
้ โรงแรมทีเคพาเลส
กรุงเทพฯ จัดโดยมูลนิธิศนู ย์ค้ มุ ครองสิทธิด้านเอดส์ เมื่อวันที่ 30 ส.ค.61
24.คุณณัฐิยา ทองศรี เกตุ ผู้อานวยการฝ่ ายสังคมสงเคราะห์ ร่วมประชุมเชิงปฎิบตั กิ ารเพื่อถอดบทเรี ยน
กิจกรรมวัดอุณหภูมิทางสังคม(พ.ม.POLL)ปี งบประมาณ2561 ณ โรงแรมธารามันตรา ชะอา รี สอร์ ทจ.เพชรบุรี
จัดโดยสานักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ2 เมื่อวันที่ 4 ก.ย.61
25.คุณณัฐิยา ทองศรี เกตุ ผู้อานวยการฝ่ ายสังคมสงเคราะห์และคุณคัญฑนิกม์ นิโรธร หัวหน้ านักสังคม
สงเคราะห์และนักจิตวิทยาคลีนิค เข้ าร่วมประชุมปรึกษาหารื อการจัดการประชุมรัดบั โลกว่าด้ วยการป้องกันการ
บาดเจ็บและส่งเสริมความปรอดภัย ครัง้ ที่13(Safety2018-The13th World Conference on Injury Prevention
and Safety Promotion) ณ ห้ องประชุมชมรมโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทัว่ ไป กระทรวงสาธารณสุข จัดโดย
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เมื่อ 4,25ก.ย.และ1พ.ย.61
งานพัฒนาเรื่องทั่วๆ ไป
 ดาเนินการเปลี่ยนแปลงการใช้ ไฟ จาก กองทัพอากาศ มาใช้ ไฟฟ้านครหลวง
งานรับบริจาค
ในปี 2561 มีผ้ บู ริจาค รวมทังสิ
้ ้น จานวน 5,894 ราย ดังนี ้
-บริ จาคเป็ นเงิน จานวน 1,309 ราย
-บริ จาคเงินและสิ่งของ จานวน 780 ราย
-บริจาคเป็ นสิ่งของ จานวน 3,805 ราย
ของบริจาคที่ได้ รับเป็ นประจา และมีจานวนมาก อาทิ เช่น
 เสื ้อผ้ าผู้ใหญ่/เสื ้อผ้ าเด็ก/ชุดคลุมท้ อง รวม 159,254 ตัว






ข้ าวสาร 84 กระสอบ จากมูลนิธิปอเต็กตึ ้ง และรายย่อยอื่นๆ เฉลี่ย 30 กิโล/เดือน
ของบริโภค นมกล่อง อาหารแห้ ง น ้าปลา มาม่า ซอสปรุงรส มักกะโรนี ฯลฯ
ของอุปโภค ของใช้ ตา่ งๆ อาทิ น ้ายาทาความสะอาด น ้ายาซักผ้ า น ้ายาล้ างจาน ถุงดา ฯลฯ
ของใช้ เด็กอ่อน ตุ๊กตา ของเล่น แพมเพิร์ส
อื่นๆ โปรดระบุ... ที่นอน, หมอน, ผ้ าห่ม เครื่ องใช้ ไฟฟ้าชารุด หรื อเสื่ อมสภาพ ของเล่น
หนังสือ
ยอดจาหน่ายสิ่งของบริจาคที่ไม่ได้ ใช้ ประโยชน์โดยตรงกับบ้ านพักฉุกเฉิน ในปี 2561 รวมเป็ นเงิน
1,623,607 บาท (หนึง่ ล้ านหกแสนสองหมื่นสามพันหกร้ อยเจ็ดบาทถ้ วน)
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งานด้ านการเงิน
การบริ ห ารจั ด การด้ านการเงิ น ของ สมาคมฯ เป็ นไปตามระเบี ย บข้ อบั ง คั บ ด้ านการเงิ น โดย
คณะกรรมการของสมาคมฯ เน้ นในความถูกต้ อง ประหยัดและโปร่งใส ซึ่งผลการดาเนินงานในปี 2561 รายรับ
รวมทังหมดเป็
้
นจานวนเงิน 22,138,853.00 บาท รายจ่ายรวมทังหมดเป็
้
นจานวนเงิน 19,201,525.00 บาท
สรุ ปรายรับสูงกว่ารายจ่าย 2,904,401.00 บาท และได้ รับการตรวจสอบบัญชีโดย บริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชยสอบ
บัญ ชี จากัด งบประมาณรายรับ -รายจ่ายประจาปี 2561 ดาเนินการตามแนวปฏิ บตั ิเดิม คืองบประมาณแบบ
สมดุล
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ความเคลื่อนไหว รอบรัว้ สมาคมฯ
โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย เยี่ยมชมสมาคมฯ
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผา่ นมา คุณลานทิพย์ ทวาทศิน (นายกสมาคมส่งเสริม
สถานภาพสตรี ฯ) ผู้จดั การโรงเรี ยนวัฒนาวิทยาลัย นาคณะอาจารย์และนักเรี ยนจาก โรงเรี ยนวัฒนาวิทยาลัย
เยี่ยมชมการดาเนินงานของสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้ าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ าโสมส
วลี พระวรราชาทินดั ดามาตุ พร้ อมทังมอบสิ
้
่งของบริ จาคและเลี ้ยงอาหารกลางวันแก่ผ้ หู ญิงและเด็กที่ประสบ
ปั ญหาวิกฤตในชีวิตและมาพักพิงอยูท่ ี่ บ้ านฉุกเฉิน โดยมีคณ
ุ สุดาวัลย์ คมธรรม ผู้อานวยการสมาคมฯ และคุณ
ณัฐิยา ทองศรี เกตุ ผู้อานวยการฝ่ ายสังคมสงเคราะห์ รวมทังคุ
้ ณกรี ฑา แก้ วประดิษ ฐ์ เจ้ าหน้ าที่สว่ นงานพัฒนา
เยาวชน เป็ นผู้รับมอบและให้ การต้ อนรับ

ต้ อนรั บสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหญิง จากประเทศไต้ หวัน
วันจันทร์ ที่ 5 กุมภาพันธ์ เวลา13.00น. คณะทางานสถาบันวิจยั บทบาทหญิงชายฯ(GDRI)สมาคม
ส่งเสริมสถานภาพสตรี ฯ และขบวนการผู้หญิงปฏิรูปประเทศ
ไทย(We Move) นาโดย คุณสุดาวัลย์ คมธรรม ผู้อานวยการ
สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ฯ และคุณเรื องรวี พิชยั กุล
ผู้อานวยการสถาบันวิจยั บทบาทหญิงชายและการพัฒนา
ทังยั
้ งเป็ นผู้ประสานงาน ขบวนการผู้หญิงปฏิรูปประเทศไทย
(We Move) ได้ ให้ การต้ อนรับ คณะสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรหญิง จานวน 5 ท่าน จากประเทศไต้ หวัน ที่ได้ เข้ าเยี่ยมชมสมาคมฯ พร้ อมทังพู
้ ดคุยแลกเปลี่ยนประเด็น
ความเสมอภาคทางเพศ และผู้หญิงกับการเมือง
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แบลคมอร์ ส มอบเงินบริจาค
วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2561(14.30น.)
ผู้บริหารและพนักงาน
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแบล
คมอร์ สได้ มอบเงินบริจาคเพื่อสนับสนุนการดาเนินงาน
ช่วยเหลือผู้หญิงและเด็กในบ้ านพักฉุกเฉิน ให้ กบั สมาคม
ส่งเสริมสถานภาพสตรี ฯ โดย คุณสุดาวัลย์ คมธรรม
ผู้อานวยการสมาคมฯ เป็ นผู้ให้ การต้ อนรับและรับมอบดิตถ์

บริษัท KPMG จัดกิจกรรมปลูกผักสวนครั ว (แปลงผักเพื่อน้ อง) พร้ อมมอบสิ่งของบริจาค
วันจันทร์ ที่ 2 เมษายน 2561 เวลา09.30-12.00น.คณะผู้บริ หารและพนักงาน บริ ษัท KPMG
ผู้ให้ บริ การด้ านตรวจสอบบัญ ชี ภาษี และกฎหมาย และให้ คาปรึ กษาทางธุรกิจ รายใหญ่ ระดับโลก (Big 4)
ได้ มาทากิจกรรมเพื่อสังคม(CSR) ปลูกผักสวนครัว-แปลงผักเพื่อน้ อง และเล่านิทานสร้ างเสริมพัฒนาการให้ กบั
เด็กก่อนวัยเรี ยน พร้ อมทังเลี
้ ้ยงอาหารกลางวันและบริจาคสิ่งของให้ กบั สมาชิกผู้หญิงและเด็กในบ้ านพักฉุกเฉิน
สมาคมส่งเสริ มสถานภาพสตรี ฯ โดยมี ผู้อานวยการสมาคมฯ - คุณสุดาวัลย์ คมธรรม และ ผู้อานวยการฝ่ าย
สังคมสงเคราะห์คณ
ุ ณัฐิยา ทองศรี แกตุ เป็ นผู้ให้ การต้ อนรับ
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สานักงานคณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน มอบสิ่งของบริจาค
วันศุกร์ ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 คุณฤดี ภริงคาร ผู้ช่วยเลขาธิการสานักงานคณะกรรมการกากับ
กิจการพลังงาน และคณะเจ้ าหน้ าที่ - คุณอังคณา กิตติชยั พฤกษ์ และคุณ ฑิฆมั พร จงใจหาญ ได้ นาสิ่ งของมา
บริ จาค พร้ อมทังเยี
้ ่ยมชมการดาเนินงานของสมาคมฯ ซึ่ง คุณสุดาวัลย์ คมธรรม ผู้อานวยการสมาคมฯ เป็ นผู้ให้
การต้ อนรับและรับมอบ

ปตท.สารวจและผลิตปิ โตรเลียมจากัด บริจาคสิ่งของที่บ้านพักฉุกเฉิน
วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถนุ ายน 2561 คณะผู้บริหาร - ชมรมพนักงานอาวุโส ปตท.สผ/ปตท.สารวจและ
ผลิตปิ โตรเลียมจากัด (มหาชน) ได้ นาสิ่งของเครื่ องใช้ ตา่ งๆมาบริจาค ให้ กบั บ้ านพักฉุกเฉินสมาคมส่งเสริม
สถานภาพสตรี ฯ โดย คุณสุดาวัลย์ คมธรรม ผู้อานวยการสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ฯ และ ทิพวัลย์ มารศรี
ผู้อานวยการฝ่ ายบริหารงานบุคคลและบริ หารงานทัว่ ไป เป็ นผู้ให้ การต้ อนรับและรับมอบ

72

กรมยุทธบริการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย จัดกิจกรรมบาเพ็ญสาธารณประโยชน์
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั ๖๖ พรรษา กรมยุทธบริ การทหาร กองบัญชาการ
กองทั พ ไทย น าโดย พลโท สมควร ทองนาค เจ้ ากรมยุ ท ธบริ ก ารท หาร เป็ นประธานกิ จ กรรมบ าเพ็ ญ
สาธารณประโยชน์ ทังปรั
้ บปรุงและพัฒนาพื ้นที่โดยรอบ บริ จาคสิ่งของเครื่ องใช้ อปุ โภค-บริ โภค และเลี ้ยงอาหาร
กลางวันสมาชิกผู้หญิ งและเด็กในบ้ านพักฉุกเฉิ น ณ บ้ านพักฉุกเฉิ น สมาคมส่งเสริ มสถานภาพสตรี ในพระ
อุปถัม ภ์ พระเจ้ าวรวงศ์ เธอ พระองค์เจ้ าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ซึ่งผู้อานวยการสมาคมส่งเสริ ม
สถานภาพสตรี ฯ คุณสุดาวัลย์ คมธรรม และคุณคัญฑนิกม์ นิโรธร หัวหน้ านักสังคมสงเคราะห์และนักจิตวิทยา
บ้ านพักฉุกเฉิน เป็ นผู้ให้ การต้ อนรับและรับมอบ

สาธารณรัฐประชาชนบังคลาเทศ เยี่ยมชมสมาคมฯ
วันพุธที่ 1 สิงหาคม 2561 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม นาคณะบุคลากรจาก
หน่วยงานแพทยศาสตรศึกษาและสวัสดิการครอบครัว
กระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการครอบครัว
สาธารณรัฐประชาชนบังคลาเทศ จานวน 10 ท่าน เข้ าศึกษาดูงานด้ านการช่วยเหลือฟื น้ ฟูและพัฒาศักยภาพ
เด็กและสตรี ณ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้ าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ าโสมสวลี พระวร
ราชาทินดั ดามาตุ ตาม โครงการฝึ กอบรม เรื่ อง
“ Violence and Maternal injury Prevention” โดย
มี คุณคัญฑนิกม์ นิโรธร หัวหน้ านักสังคมสงเคราะห์และนักจิตวิทยา
บ้ านพักฉุกเฉิน เป็ นผู้ให้ การต้ อนรับ และคุณเรื องรวี พิชยั กุล
ผู้อานวยการสถาบันวิจยั บทบาทหญิงชายและการพัฒนา(GDRI)
สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ฯ เป็ นผู้ให้ การบรรยาย
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ธนาคารทหารไทย เปิ ดตัวโครงการ “ปั นบุญ เวิร์กช็อป”
วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม 2561 คุณสุดาวัลย์ คมธรรม ผู้อานวยการสมาคมส่งเสริ มสถานภาพสตรี
ฯ ได้ ร่วมเป็ นวิทยากรในกิจกรรม “ปั นบุญ เวิร์กช็อป” ณ ห้ องโอเรี ยนทอล รู ม ชัน้ 2 โรงแรมโอเรี ยนทอล เรสซิ
เดนซ์ ถนนวิทยุ เวลา 13.00 น.-15.00 น. ซึ่งจัดโดย ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) เนื่องจาก ธนาคาร
ทหารไทยได้ ช่วยพัฒนาระบบบริจาคอิเลกทรอนิกส์ (e-Donation) ขององค์กร สมาคม และมูลนิธิการกุศล
ต่างๆ เพื่ อเปิ ดให้ บ ริ การ เว็บไซต์ ปั นบุญ ( www.punboon.org ) ซึ่งเป็ นเว็บไซต์แรกของธนาคารที่
รวบรวมองค์กรสาธารณกุศล และโครงการเพื่อสังคมทัว่ ประเทศ

แข่ งม้ าการกุศล
วันเสาร์ ที่ 8 กันยายน 2561 สมาคมส่งเสริม
สถานภาพสตรี ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้ าวรวงศ์เธอ
พระองค์เจ้ าโสมสวลี พระวรราชาทินดั ดามาตุ ได้ รับ
ความอนุเคราะห์จาก สมาคมราชกรี ฑาสโมสร จัด
โปรแกรมแข่งม้ าการกุศล กรณีพิเศษ รายได้ สมทบทุน
สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ฯ ณ ราชกรี ฑาสโมสร
(The Royal Bangkok Sports Club) ซึง่ สมาคมฯ
ขอขอบพระคุณสมาคมราชกรี ฑาสโมสรที่ให้ ความ
เอื ้อเฟื อ้ ต่อสมาคมฯ มาโดยตลอด อีกทังต้
้ องขอขอบพระคุณคอกม้ าต่างๆ ทีให้ การบริ จาคเงิน เพื่อสนับสนุนการ
ดาเนินงานช่วยเหลือดูแลผู้หญิงและเด็ก และการฟื น้ ฟูศกั ยภาพสตรี ของ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ฯ
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โรตารี่ มอบสิ่งของเครื่ องใช้
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 16 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา คณะมูลนิธิโรตารี่ GG#1757949 ได้ นาสิ่งของเครื่ องใช้
เช่น เครื่ องซักผ้ า เครื่ องอบผ้ า และเครื่ องกรองน ้า มาบริ จาค และเลี ้ยงอาหารกลางวันสมาชิกผู้หญิงและเด็กที่
บ้ านพักฉุกเฉิ น พร้ อมทัง้ ส่งมอบงานและกิจกรรม ปรับปรุ งซ่อมห้ องนา้ ตามโครงการ “ปรับปรุ งสุขอนามัยใน
บ้ านพักฉุกเฉิน” โดย คุณสุดาวัลย์ คมธรรม ผู้อานวยการสมาคมฯ และคุณณัฐิยา ทองศรี เกตุ ผู้อานวยการฝ่ าย
สังคมสงเคราะห์ เป็ นผู้รับมอบและให้ การต้ อนรับ

ประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหารบริษัท ไอ.ซ.ี ซ.ี
ั่ แนล จากัด(มหาชน)
อินเตอร์เนชน
เยี่ยมชมสมาคมฯ
วัน จั น ทร์ ที่ 17 กั น ยายน 2561 คุ ณ บุ ญ เกี ย รติ โชควัฒ นา ประธานกรรมการบริ ษั ท และประธาน
กรรมการบริ หารบริ ษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด(มหาชน) พร้ อมคณะผู้บริ หารบริ ษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์
เนชัน่ แนล จากัด (มหาชน) เข้ าเยี่ยมชมการดาเนินงานของสมาคมส่งเสริ มสถานภาพสตรี ฯ โดยคุณลานทิพย์
ทวาทศิ น นายกสมาคมฯ , คุ ณ เจริ ญ จิ ต งามทิ พ ยพั น ธุ์ อุ ป นายกสมาคมฯ , คุ ณ พงษ์ ทิ พ ย์ เทศะภู
กรรมการบริ หารสมาคมฯ, เป็ นผู้ให้ การต้ อนรับ และดร.เมทินี พงษ์ เวช เลขาธิการสมาคมส่งเสริ มสถานภาพสตรี
ฯ และคุณสุดาวัลย์ คมธรรม ผู้อานวยการสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ฯ เป็ นผู้บรรยายและนาเยี่ยมชม
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สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เยี่ยมชมสมาคมฯ
วัน อาทิ ต ย์ ที่ 4 พฤศจิ กายน 2561 ส านัก งานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ น าคณะผู้ เข้ าประชุม เชิ ง
ปฏิบตั ิการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้การป้องกันและแก้ ไขปั ญหาความรุนแรงในเด็กและสตรี ฯ จากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้ องทังในประเทศและต่
้
างประเทศ จานวน 20 ท่าน เข้ าศึกษาดูงาน ณ สมาคมส่งเสริ มสถานภาพสตรี ใน
พระอุปถัมภ์ พระเจ้ า
วรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ าโสมสวลี พระวรราชาทินดั ดามาตุ โดย คุณสุดาวัลย์ คมธรรม ผู้อานวยการสมาคมฯ และ
คุณณัฐิยา ทองศรี เกตุ ผู้อานวยการฝ่ ายสังคมสงเคราะห์ เป็ นผู้ให้ การต้ อนรับ บรรยายและนาเยี่ยมชม

*****************************************
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ผู้หญิงและผู้ชายแห่ งปี
รางวัล “ผู้หญิง” และ “ผู้ชาย” แห่ งปี 2561
รางวัล “ผู้หญิง” และ “ผู้ชาย” แห่งปี เป็ นรางวัลที่สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ฯ มอบให้ แก่สภุ าพสตรี
และสุภาพบุรุษที่มีผลงานโดดเด่นเป็ นที่ประจักษ์ว่าเอื ้อต่อการเสริมสร้ างสถานภาพสตรี ในช่วงเดือนสตรี สากล
เดือนมีนาคมของทุกปี โดยรางวัล “ผู้หญิงแห่งปี ” ได้ เริ่ มในวันสตรี สากลปี พ.ศ.2537 เป็ นต้ นมา ส่วนรางวัล
“ผู้ชายแห่งปี ”นัน้ ได้ เริ่มตังแต่
้ ปี พ.ศ.2543 เป็ นต้ นมา และในวันสตรี สากลปี 2561 นี ้ คณะกรรมการสมาคม
ส่งเสริมสถานภาพสตรี ฯ ได้ มีมติร่วมกันเลือก .คุณอุษา เลิศศรี สนั ทัด เป็ น “ผู้หญิงแห่งปี 2561” และเลือก ผู้
พิพากษา วัชรินทร์ ปั จเจกวิญญูสกุล เป็ น “ผู้ชายแห่งปี 2561”
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ผู้หญิงแห่ งปี 2561
ดร.ถวิลวดี บุรีกุล : ผู้อานวยการสานักวิจัย และพัฒนา สถาบันพระปกเกล้ า
‘เป็ นแบบอย่ างของสตรี ที่มีความเชี่ ยวชาญ
ในด้ านการส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมของภาคประชาชน
และหลักธรรมาภิบาล ในการบริ หารจัดการประเทศ เพื่อพัฒนาสังคม
สู่ความเสมอภาคและเท่ าเทียม’
ดร.ถวิลวดี บุรีกุล สาเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี พาณิ ชยศาสตร
บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะ
พาณิ ชยศาสตร์และการบัญชี , ปริ ญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต จาก มหาวิทยาลัยมหิ ดล คณะสิ่ งแวดล้อมและ
ทรัพยากรศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการบริ หารสิ่ งแวดล้อม และ ปริ ญญาเอก ด้านนโยบายสาธารณะ จาก
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ Ph.D. (Development Administration-Public
Policy) International Program และยังเป็ น นักศึกษาแลกเปลี่ยน Indiana University, Bloomington, School of
Public and Environmental Affairs นอกจากนี้ยงั ได้รับ ประกาศนียบัตรชั้นสู ง หลักสู ตรการบริ หารงานภาครัฐและ
กฎหมายมหาชน และหลักสู ตรการเมืองการปกครองในระบบประชาธิ ปไตย สาหรับนักบริ หารระดับสู ง รุ่ นที่ 11
จาก สถาบันพระปกเกล้า
วิสัยทัศน์ดา้ นการทางานเพื่อสังคม

ได้สะท้อนผ่านงานศึกษาวิจยั อันทรงคุณค่า

เป็ นที่ประจักษ์สู่

สาธารณะ โดย วิทยานิพนธ์เรื่ อง “Majors Factors Affecting Industrial Hazardous Waste Policy Implementation
in Central Thailand” ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเยี่ยม ประจาปี พ.ศ.2542 สาขารัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์
จากสภาวิจยั แห่งชาติ และผลงานวิจยั เรื่ อง “โครงการศึกษา เพื่อพัฒนาดัชนีวดั ผลการพัฒนาระบบบริ หารจัดการที่
ดี” ได้รับรางวัลงานวิจยั ระดับดีเยีย่ ม ประจาปี 2546 สาขารัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ จากสานัก
คณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ ต่อมาในปี 2555 ผลงานวิจยั เรื่ อง “การศึกษาทุนทางสังคมเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่าง
ยัง่ ยืน : กรณี ศึกษาชุมชนบริ เวณโรงไฟฟ้ ากระบี่ ในเขตตาบลคลองขนาน ปกาสัย และตลิ่งชัน อาเภอเหนือคลอง
จังหวัดกระบี่” ได้รับรางวัลผลงานวิจยั ระดับดี สาขาสังคมวิทยา จากสานักคณะกรรมการการวิจยั แห่งชาติ
ทั้งนี้ยงั มีผลงานวิจยั อันสาคัญยิง่ และนาประเทศสู่ ความก้าวหน้าของความเสมอภาคทางเพศ

และบรรลุ

การมีสิทธิ สตรี คือผลงานวิจยั เรื่ อง การเสริ มพลังของผูห้ ญิง ในการมีส่วนร่ วมทางการเมืองของประเทศไทย โดย
เน้นการวางแผน และ จัดทางบประมาณที่คานึงถึงมิติหญิงชาย ดร.ถวิลวดี จึงเป็ นผูม้ ีบทบาทสาคัญอย่างยิง่ ในการ
นาแนวคิดที่มุ่งเน้นหน้าที่ของรัฐในการจัดสรรงบประมาณ โดยคานึงถึงการนางบประมาณแผ่นดินไปใช้ให้ก่อ
ประโยชน์อย่างเท่าเทียมกันทั้งหญิงและชาย จนเกิดการผลักดันการจัดสรรงบประมาณ ที่คานึงถึงมิติหญิงชาย
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แบบมีส่วนร่ วมได้สาเร็ จ และบรรจุไว้ใน รัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 71 วรรค 4
นอกจากนี้ ยังได้จดั ทาหลักสู ตร การจัดทางบประมาณที่มีมิติหญิงชาย (Gender Responsive Budgeting) สาหรับ
ท้องถิ่น มีการจัดอบรมเชิงปฏิบตั ิการ เพื่อนาแนวคิดไปประยุกต์ใช้ในการจัดทางบประมาณให้กบั องค์การบริ หาร
ส่ วนตาบลในจังหวัดต่าง ๆ การทางานในแวดวงวิชาการ โดยมีเจตจานงผลักดันในแนวนโยบาย ทั้งในภาค
การเมืองและภาคสังคมอย่างเข้มข้น ด้วยความมุ่งมัน่ เพื่อสังคมสู่ ความเสมอภาค เรี ยกร้องให้เพิ่มสัดส่ วนสตรี ใน
ภาคการเมืองตั้งแต่ระดับท้องถิ่นสู่ ระดับประเทศ มาตลอดระยะเวลาในการทางาน ไม่วา่ จะในฐานะของการดารง
ตาแหน่งที่ผา่ นมา เช่น สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ , สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ ด้านการบริ หาร
ราชการแผ่นดิน , กรรมาธิ การยกร่ างรัฐธรรมนูญ หรื อในตาแหน่ง ผูอ้ านวยการสานักวิจยั และพัฒนา สถาบัน
พระปกเกล้า ในปัจจุบนั
ด้วยความเป็ นบุคลากรสาคัญในวงวิชาการ อันเป็ นกลไกสาคัญในการขับเคลื่อนแนวนโยบาย ตลอดจน
การผลักดันกฎหมาย ไปสู่ การพัฒนาประเทศ สู่ การยอมรับในระดับนานาชาติ ตามข้อตกลงในอนุสัญญาว่าด้วย
การขจัดการเลือกปฏิบตั ิต่อสตรี ในทุกรู ปแบบ ดร.ถวิลวดี บุรีกุล จึงควรค่าแก่การเป็ น ผูห้ ญิงแห่งปี 2561
ผู้ชายแห่ งปี 2561
จะเด็จ เชาวน์ วไิ ล : ผู้อานวยการมูลนิธิหญิงชายก้ าวไกล
‘ผู้อุทิศตนทางานในภาคสังคม มากว่ า 33 ปี
ด้ วยเจตนารมณ์ สร้ างความเสมอภาคและเท่ าเทียม การทุ่มเท
ทางานภาคสนาม คลุกคลีกับผู้ที่ได้ รับผลกระทบ
จากปั ญหาที่เกิดขึน้ จริ ง มุ่งเสริ มพลังแก่ ผ้ หู ญิง
และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ให้ มีความเชื่ อมั่นในศักยภาพของ
ตนเอง สามารถยืนหยัดเรี ยกร้ องความเป็ นธรรม และปกป้ องสิ ทธิ ชอง
ตนเองได้ ’
จากการเรี ยนวิชาประวัติศาสตร์ในห้องเรี ยนสมัยมัธยม นับเป็ นแรงบันดาลใจก้าวแรก

ที่ส่งผลให้ คุณ

จะเด็จ ก้าวต่อสู่ ร้ ัวมหาวิทยาลัย ในคณะสังคมศาสตร์ เอกประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ วิทยาเขต
ประสานมิตร ระบบการเรี ยนและการเป็ นนักกิจกรรมตัวยง ตลอดระยะเวลา 4 ปี ได้หล่อหลอมสู่ ความเป็ น
ปัญญาชน ที่มีอุดมการณ์ เพื่อสังคม ประเทศชาติ และประชาชน
เมื่อก้าวสู่ การทางาน คุณจะเด็จ เป็ นผูช้ ายเพียงคนเดียว จากโครงการอาสาสมัครเพื่อสังคม ที่เลือกเป็ นอาสาสมัคร
ทางานกับ กลุ่มเพื่อนหญิง หรื อที่ปัจจุบนั รู ้จกั กันในนาม มูลนิธิเพื่อนหญิง ด้วยมีความสนใจเช่นเดียวกับกลุ่ม
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เพื่อนหญิงที่เชื่ อว่า แรงงานหญิงน่าจะเป็ นกลุ่มสาคัญในการเปลี่ยนแปลงไปสู่ ความเท่าเทียมและความเสมอภาค
ระหว่างเพศ ผลงานอันเป็ นที่ประจักษ์ และถือเป็ นตานานในหน้าประวัติศาสตร์ แรงงานไทย คือ การผลักดัน
ระบบประกันสังคม จนเกิดเป็ นกฎหมายได้สาเร็ จในปี 2533 และกฎหมายขยายวันลาคลอดเป็ น 90 วัน ในปี 2536
รวมทั้งการผลักดันให้เกิดสวัสดิการ และนโยบายเพื่อสุ ขภาพของผูใ้ ช้แรงงานทั้งในและนอกระบบ มาจนถึง
ปัจจุบนั
จากปรากฏการณ์ในภาคแรงงาน คุณจะเด็จ ในฐานะผูจ้ ดั การมูลนิธิเพื่อนหญิง จึงก้าว

สู่ การทางานยุติ

ความรุ นแรงต่อเด็ก และสตรี ด้วยมีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในประเด็นมิติหญิงชาย และตระหนักว่าโครงสร้าง
ทางสังคมที่มีค่านิยม

และระบบวิธีคิดแบบผูช้ ายเป็ นใหญ่

คือรากเหง้าของปั ญหาความรุ นแรงในครอบครัว

นาไปสู่ การเป็ นแรงขับเคลื่อนอันสาคัญให้เกิด พระราชบัญญัติคุม้ ครองผูถ้ ูกกระทาด้วยความรุ นแรงในครอบครัว
พ.ศ.2550 จนเล็งเห็นว่ามิติของการทางานแก้ไขปั ญหาควรที่จะควบคู่ไปกับงานเชิงรุ กเพื่อป้ องกันปั ญหา คุณจะ
เด็จ จึงได้ยกประเด็น แอลกอฮอล์เป็ นปั จจัยให้เกิดความรุ นแรงและอาชญากรรม ขึ้นมาสู่ ภาคประชาสังคม โดย
มูลนิธิเพื่อนหญิง ได้ทางานร่ วมกับสานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริ มสุ ขภาพ(สสส.) ผุดโครงการ “เลิก
เหล้า ลดความรุ นแรง” ก่อให้เกิดแรงสั่นสะเทือนครั้งใหญ่ในการกระตุน้ สังคม ด้วยผลงานการศึกษาวิจยั และการ
กาเนิดชุมชนต้นแบบ ตีแผ่ความจริ ง

สู่ การกาหนดนโยบายสาธารณะ เกิดการจัดทายุทธศาสตร์ วา่ ด้วย “การ

ควบคุมเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์” ให้เป็ นวาระแห่งชาติ

มีมาตรการป้ องกันปั ญหาอย่างเป็ นรู ปธรรมชัดเจน

โดยมติของคณะรัฐมนตรี คือ (1) ห้ามโฆษณาเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดทางสถานีวทิ ยุ กระจายเสี ยง และ
สถานีวทิ ยุโทรทัศน์ ระหว่าง 05.00 - 22.00 น.

(2) โฆษณาเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ทางป้ ายกลางแจ้งต้องมี

คาเตือน (3) กิจกรรมกีฬาในสถาบัน และการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ต้องปลอดจากการโฆษณาเครื่ องดื่ม
แอลกอฮอล์ (4) ให้มีการจัดตั้ง“คณะกรรมการควบคุมการบริ โภคเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ”(คบอช.) ตามมา
ด้วยการเคลื่อนไหวผลักดันกฎหมาย พระราชบัญญัติควบคุมเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 มีผลบังคับใช้ใน
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2551
ปลายปี 2553 ท่ามกลางกระแสของการเปลี่ยนแปลงทางสังคม คุณจะเด็จ เชาวน์วไิ ล ผูไ้ ม่หยุดนิ่งในการ
เปลี่ยนแปลงสังคมให้ดีข้ ึน เล็งเห็นถึงยุทธศาสตร์ ใหม่ในการสร้างความเท่าเทียมเป็ นธรรมระหว่างเพศ ที่ตอ้ งก้าว
ออกไปแสวงหาพันธมิตรที่มีความหลากหลายทางเพศมากขึ้น โดยมองว่า ผูห้ ญิงและผูช้ ายต้องเป็ นคนร่ วมสร้าง
สังคมที่มีความเป็ นธรรม และความเสมอภาคระหว่างเพศไปด้วยกัน นัน่ จึงเป็ นจุดเปลี่ยนให้ คุณจะเด็ด ตัดสิ นใจ
ครั้งสาคัญในชีวิต ด้วยการลาออกจากการเป็ นผูจ้ ดั การมูลนิธิเพื่อนหญิง และมาบุกเบิกองค์กรใหม่ ภายใต้ชื่อ
“มูลนิธิหญิงชายก้ าวไกล”
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รายชื่อเจ้ าหน้ าที่สมาคมส่ งเสริมสถานภาพสตรีฯ ปี 2561
ผู้อานวยการสมาคมส่ งเสริมสถานภาพสตรี ฯ
นางสุดาวัลย์ คมธรรม
ผู้อานวยการสมาคมฯ
งานผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้ านสังคมสงเคราะห์
นางสาวกรวิณท์ วรสุข
ผู้เชี่ยวชาญงานสังคมสงเคราะห์
ผู้ประสานงานคณะกรรมการสมาคมส่ งเสริมสถานภาพสตรีฯ
นางรัจนา ศุภเมธิน
เลขานุการคณะกรรมการและกรรมการที่ปรึกษาสมาคมฯ
ฝ่ ายสังคมสงเคราะห์
1. นางณัฐยิ า ทองศรีเกตุ
ผูอ้ านวยการฝา่ ยสังคมสงเคราะห์
2. นายคัณฑนิกม์ นิโรธร
นักจิตวิทยา
3. นางสาวนัชชา สิมณี
นักจิตวิทยา
4. นางสาวจิราพร สามารถ
นักสังคมสงเคราะห์
5. นางสาวธัญญาภรณ์ แก้วเฮือง
นักสังคมสงเคราะห์
6. นางเกษฎา ศรีสุข
ผูช้ ว่ ยนักสังคมสงเคราะห์
7. นางศรีไทย อ่าสุวรรณ
ผูช้ ว่ ยนักสังคมสงเคราะห์
8. นางนิตยา ศรีอนันท์
เจ้าหน้าทีบ่ ริหารงานทัวไป(การเงิ
่
น)
9. นางสมจิตร วงค์อนันท์
ผูจ้ ดั การเคหะกิจ
10. นางสาววนพา เหมภูม ิ
ผูช้ ่วยเคหะกิจ
11. นางสนิท บุตรวิชา
แม่ครัว
12. นางสาววีรยา แลคไธสง
หัวหน้าศูนย์เลีย้ งเด็กอ่อน
13. นางบุษบา จันทร์ทอง
พีเ่ ลีย้ งเด็กอ่อน
14. นางอนันต์ ดิษพงษา
พีเ่ ลีย้ งเด็กอ่อน
15. นางสาวเพชร บัวกลาง
พีเ่ ลีย้ งเด็กอ่อน
16. นางสมจิตร์ เกิดสวัสดิ ์
พีเ่ ลีย้ งเด็กอ่อน
17. นางชนาภา ภาชนะวรรณ
พีเ่ ลีย้ งเด็กอ่อน
18. นางกฤษณา ส่งสุข
เจ้าหน้าทีแ่ ม่บา้ นศูนย์เลีย้ งเด็กอ่อน
19. นางนวมัย นาคธน
หัวหน้าบ้านเด็ก
20. นางศิรริ ตั น์ บารุงวงศ์
พีเ่ ลีย้ งเด็ก บ้านเด็ก
21. นางทัศนีย์ มีรตั น์
พีเ่ ลีย้ งเด็ก บ้านเด็ก
22. นางวาสนา มาตรศรี
พีเ่ ลีย้ งเด็ก บ้านเด็ก
23. นางสาวประทีป สายยะวัณ
แม่บา้ น บ้านเด็ก
24. นางสาวภรณ์ทพิ ย์ ก้อมมะณี
นักสังคมสงเคราะห์
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ฝ่ ายการเงินและบัญชี
1.นางสมใจ อธิลาภ
2.นางพรรณี นีระ
3.นางสาวรชา ณ ป้อมเพชร

ผู้อานวยการฝ่ ายการเงินและบัญชี
เจ้ าหน้ าที่การเงิน
ผู้ชว่ ยเจ้ าหน้ าที่บญ
ั ชีและทรัพย์สิน

ฝ่ ายการศึกษาและฝึ กอาชีพ
1.นางสริลลา มหาพิรุณ
ครูสอนศิลปประดิษฐ์
2.นางสาววลี บันลือเสียง
เจ้ าหน้ าที่บริหารงานทัว่ ไป
3.นางสาวสุภาภรณ์ สองห้ อง
เจ้ าหน้ าที่ฝึกอบรม
4.นางประเทือง อาจหินกอง
เจ้ าหน้ าที่ฝึกอาชีพ
5.นางโบว์ อาจปรุ
เจ้ าหน้ าที่ฝึกอาชีพ
6.นางมล ฮูวิชิต
ผู้ชว่ ยเจ้ าหน้ าที่ฝึกอบรม
ฝ่ ายบริหารงานบุคคลและบริหารงานทั่วไป
1. นางทิพวัลย์ มารศรี
ผู้อานวยการฝ่ ายบริหารงานบุคคลและบริ หารงานทัว่ ไป
2. นางสาวมณฑาทิพย์ เกตุนอก
เจ้ าหน้ าที่งานรับบริจาค
3. นางสาวจรรยาณัฎฐ์ แสงภักดีไทย
เจ้ าหน้ าที่งานรับบริจาค
4. นางสาวจิตรา โคนาบาล
เจ้ าหน้ าที่แม่บ้าน
5. นายอนงค์ วงศ์อนันท์
เจ้ าหน้ าที่ชา่ งและยานพาหนะ
6. นางสาวสมคิด ท่อนจันทร์
เจ้ าหน้ าที่ชา่ งและยานพาหนะ
7. นายอร่าม สมชื่อ
เจ้ าหน้ าที่ชา่ งและยานพาหนะ
8. นายไพฑูรย์ เดชขาว
เจ้ าหน้ าที่ชา่ งและยานพาหนะ
9. นายภานุพงษ์ จันมี
เจ้ าหน้ าที่เกษตรและพื ้นที่
10. นางลาพึง มีบริ บรู ณ์
เจ้ าหน้ าที่เกษตรและพื ้นที่
11. นายวิชาญ เผ่าพันธุ์
เจ้ าหน้ าที่เกษตรและพื ้นที่
ส่ วนพัฒนาเยาวชน
1. นายกรี ฑา แก้ วประดิษฐ์

เจ้ าหน้ าที่กิจกรรมเยาวชน

ประชาสัมพันธ์ และหาทุน
1.นางสาววิไลภรณ์ เพียงกระโทก
2.นางสาวจิตรา นวลละออง
3.นางสาวณิชา ชมเชย

หัวหน้ าส่วนประชาสัมพันธ์
เจ้ าหน้ าที่ประชาสัมพันธ์
เจ้ าหน้ าที่งานกล่อง
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สถาบันวิจัยบทบาทหญิงและการพัฒนา
1.นางเรื องรวี พิชยั กุล
ผู้อานวยการสถาบันวิจยั บทบาทหญิงชายและการพัฒนา
2.นางมนัสนันท เกิดวร
ผู้ชว่ ยนักวิจยั
3.นางสาวพัชรี แรงเขตการณ์
ผู้ชว่ ยนักวิจยั
4.นางลักษนันท์ ชมดวง
ผู้ชว่ ยนักวิจยั
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ภาคผนวก ก
รายละเอียดของผู้หญิงและเด็กที่มารับบริการของบ้ านพักฉุกเฉิน
1. ผู้มารับความช่วยเหลือด้ านที่พกั อาศัย
1.1จานวนผู้หญิงและเด็ก แยกตามอายุ
0-2ปี 3-6ปี 7-12ปี 13-18ปี 19-25ปี 26-35ปี 36-45ปี 46-55ปี 56ปี ขึ ้นไป
รวม
99 39
14
22
66
70
31
10
6
357
1.2 จานวนผู้หญิงและเด็ก แยกตามระดับการศึกษา
ไม่อยูใ่ น
ไม่ได้ รับ ระดับประถมศึกษา
ระดับมัธยมศึกษา
อนุปริญญา ปริญญา รวม
เกณฑ์ได้ รับ การศึกษ
ตรี
ประถม ประถม
มัธยม มัธยมปลาย/
การศึกษา า
ต้ น
ปลาย
ต้ น
ปวช.
140

4

12

54

58

61

10

18

357

1.3 จานวนผู้หญิงและเด็ก แยกตามหน่วยงานนาส่ง*ภูมิลาเนา
แหล่งที่มา/หน่วยงานนาส่ง/
ภูมิลาเนา
มาเอง
ติดตามมารดา
พลเมืองดี/ญาติ/เพื่อน
ติดครรภ์มารดามา
ส่งมาจากหน่วยงานเอกชน
ส่งมาจากหน่วยงานภาครัฐ
ส่งมาจากโรงพยาบาล
ส่งมาจากสถานีตารวจ
รวม

ภาค กรุงเทพฯ ตะวันออก
กลาง
44
33
8
26
27
5
3
10
2
42
2
8
5
15
1
1
9
1
4
1
82
148
17

เหนือ
8
2
3
2
15

ใต้ อีสาน

รวม

9
5
4
6
2
26

143
79
26
42
19
28
14
6
357

41
14
4
7
1
2
69

84

2.ผู้มารับบริ การด้ านการให้ คาปรึกษาทางโทรศัพท์
2.1 จานวนผู้หญิงและเด็กที่มาขอรับบริการทางโทรศัพท์ แยกตามรายเดือน
เดือน
ผู้หญิงและเด็ก(ราย)
รับปรึกษาทางโทรศัพท์(ราย)
มกราคม
63
76
กุมภาพันธ์
61
70
มีนาคม
72
79
เมษายน
75
81
พฤษภาคม
73
84
มิถนุ ายน
72
81
กรกฎาคม
67
80
สิงหาคม
65
79
กันยายน
72
83
ตุลาคม
73
80
พฤศจิกายน
70
78
ธันวาคม
74
82
รวม
837
953
2.2 จานวนผู้มารับบริ การให้ คาปรึกษา แยกตามเพศ
*เพศหญิง จานวน 837 ราย (ร้ อยละ 88)
*เพศชาย จานวน 116 ราย (ร้ อยละ 12)
รวม 953 ราย
2.3 จานวนผู้มารับบริการให้ คาปรึกษาแยกตามประเภทของปั ญหา
ปั ญหา
จานวน(ราย)
1.ท้ องไม่พร้ อม
459
2.ครอบครัว
151
3.ความรุนแรงในครอบครัว
171
4.อื่นๆเช่นสุขภาพจิต/ยาเสพติด/พฤติกรรมลูกหญิง172
ชาย/กฎหมาย/ยาคุมกาเนิดฯลฯ/เอชไอวี/ไม่มีผ้ ดู แู ล/
การทานยาคุมกาเนิดฯลฯ
รวม
953

ร้ อยละ
48
16
18
18

100
85

2.4 จานวนผู้มารับบริการให้ คาปรึกษาแยกตามจังหวัด
*กรุงเทพฯ
*นนทบุรี/ปทุมธานี/ต่างจังหวัด

จานวน 507 ราย (ร้ อยละ53)
จานวน 446 ราย (ร้ อยละ47)

2.5 แหล่งข้ อมูลที่ทาให้ ผ้ มู ารับบริการให้ คาปรึกษา รู้จกั บ้ านพักฉุกเฉิน
* นิตยสารชีวิตรัก/คูส่ ร้ างคูส่ ม/สมุดหน้ าเหลือง/โทรทัศน์ จานวน 217
* อินเตอร์ เน็ต
จานวน 521
* เพื่อน/พลเมืองดี
จานวน 116
* Bug1133/แผ่นพับประชาสัมพันธ์สมาคมฯ
จานวน 99

ราย
ราย
ราย
ราย

(ร้ อยละ23)
(ร้ อยละ55)
(ร้ อยละ12)
(ร้ อยละ10)

2.6 ช่วงเวลา การติดต่อขอรับบริการการให้ คาปรึกษาทางโทรศัพท์
* เช้ า-กลางวัน
จานวน 538 ราย (ร้ อยละ56 )
* กลางคืน
จานวน 415 ราย (ร้ อยละ44)
ช่ องทางการมารับบริการ/ขอความช่ วยเหลือจากบ้ านพักฉุกเฉิน
ผู้ประสบปั ญหามาขอความช่วยเหลือด้ วยตนเอง
รู้จกั บ้ านพักฉุกเฉินจาก อินเตอร์ เน็ต เพื่อน นายจ้ าง บิดา-มารดา ญาติ(ยาย ย่า ป้า น้ า) พลเมืองดี
โทรทัศน์ทกุ ช่อง Bug 1133 โทร 1133 , 1323 ,1663 สายด่วนท้ องแม่วยั รุ่น /HIV
การส่ งต่ อจากหน่ วยงานต่ างๆ
สถานีตารวจนครบาล
*สน.ดอนเมือง ตารวจรถไฟดอนเมือง ส.น.บางกอกน้ อย
โรงพยาบาล
โรงพยาบาลลาดกระบัง โรงพยาบาลตารวจ โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลนพรัตน์ โรงพยาบาล
รามาธิบดี โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศม์ โรงพยาบาลวชิระ โรงพยาบาลกลาง
องค์ กรภาครัฐ
ศูนย์ช่วยเหลือสังคม(1300) กรมกิจการเด็กและสตรี บ้ านพักเด็กและครอบครัว กรุงเทพฯ/ จังหวัด
ชุมพร/ ระนอง พัฒนาสังคมจังหวัดนครปฐม สานักงานเขตดอนเมือง
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องค์ กรภาคเอกชน
มูลนิธิสายเด็ก มูลนิธิหญิงชายก้ าวไกล มูลนิธิศนู ย์พิทกั ษ์สิทธิเด็ก มูลนิธิสง่ เสริมความเสมอภาคทาง
สังคม มูลนิธิเพื่อนหญิง CAP มูลนิธิโครงการเพื่อชีวิต สหทัยมูลนิธิ

ภาคผนวก ข
รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ และวิทยากรที่ให้ ความกรุณาและจัดกิจกรรมให้ บ้านพักฉุกเฉิน
1. ศ.เกียรติคณ
ุ พญ.เพ็ญศรี พิชยั สนิธ
2. พ.ญ.วรุณา กลกิจโกวินท์
3.
4.
5.
6.
7.
8.

คุณฟ้าใส วิเศษกุล
พ.ต.หญิงนัทมน อุ่นพงศ์ภวู นาถ
น.อ.โทหญิงวัลภา อันดารา
คุณสมชาติ ทาแกง
อาจารย์กรรณิการ์ ดาวไธสง
ดร.รัก ชุณหกาญจน์

ประธานกรรมการที่ปรึกษา
สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ฯ
จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์
กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล
นักศิลปบาบัด
อาสาสมัครพยาบาล
อาจารย์แผนกจิตเวช วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ
ชมรมเพื่อนวันพุทธ สภากาชาดไทย
สภากาชาดไทย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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ภาคผนวก ค
1. การนาผลิตภัณฑ์ของสมาชิกบ้ านพักฉุกเฉินไปจาหน่าย ในงานต่างๆ
วันที่
สถานที่
งาน / โครงการ
หน่วยงาน / ผูจ้ ดั งาน
8 มี.ค 2561

เมืองทองธานี

วันสตรี สากล

กรมกิจการสตรี และสถาบัน
ครอบครัว กระทรวงพัฒนา
สังคมและความมัน่ คงของมนุษย์

2-3 ส.ค 2561

การบันไทย สานักงาน
ใหญ่

กิจกรรม วาโก้บราเดย์

บริ ษทั ไอ.ซี .ซี . อินเตอร์ เนชัน่
แนล จากัด (มหาชน)

มหกรรมตลาด
ผลิตภัณฑ์กลุ่มละ
ครอบครัว

กรมกิจการสตรี และสถาบัน
ครอบครัว กระทรวงพัฒนา
สังคมและความมัน่ คงของมนุษย์

12 – 16 ก.ย 2561 เมืองทองธานี

2. บริการชุมชน หลักสูตรช่างดัดผมและเสริมสวย หลักสูตรตัดผมชาย ให้ บริการตัดผมฟรี ตามชุมชน
ในเขตดอนเมือง และชุมชนใกล้ เคียง (เขตหลักสี่ เขตสายไหม เขตบางเขน ปากเกร็ ด นนทบุรี และ
ปทุมธานี)
วัน / เดือน

สถานที่

นักเรี ยน
บริ การ

ผูม้ ารับบริ การ
หญิง

รวม

ชาย

8 เม.ย 2561

สถานสงเคราะห์บา้ นไร้ที่พ่ ึงชาย ธัญบุรี

15

75

75

22 เม.ย 2561

สถานสงเคราะห์บา้ นไร้ที่พ่ ึงชาย ธัญบุรี

15

52

52

29 เม.ย 2561

สถานสงเคราะห์บา้ นราชาวดี ปากเกร็ ด
นนทบุรี

15

46

46

6 พ.ค 2561

สถานสงเคราะห์บา้ นนนทภูมิ ปากเกร็ ด
นนทบุรี

11

44

44

13 พ.ค 2561

สถานสงเคราะห์บา้ นเด็กชาย ปากเกร็ ด
นนทบุรี

13

48

48
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20 พ.ค 2561

การเคหะคลอง 4

15

35

35

27 พ.ค 2561

หมู่บา้ นพฤกษา 13 ดอนเมือง

14

42

42

3 มิ.ย 2561

พัน ร. 29 (สนามเป้ า)

15

60

60

10 มิ.ย 2561

บ้านเอื้ออาทร สายไหม 1

15

45

45

30 ก.ย 2561

สถานสงเคราะห์บา้ นไร้ที่พ่ ึงชาย ธัญบุรี

15

50

50

7 ต.ค 2561

สถานสงเคราะห์บา้ นนนทภูมิ ปากเกร็ ด
นนทบุรี

15

35

35

14 ต.ค 2561

ชุมชนวัดดอนเมือง

14

27

27

21 ต.ค 2561

สถานสงเคราะห์บา้ นเด็กชาย ปากเกร็ ด
นนทบุรี

15

48

48

28 ต.ค 2561

การเคหะบ้านเอื้ออาทร บางคูวดั ปทุมธานี

15

51

51

4 พ.ย 2561

หมู่บา้ นเปี่ ยมสุ ข

15

34

34

11 พ.ย 2561

การเคหะสายไหม

13

44

44

18 พ.ย 2561

หมู่บา้ นพฤกษา ดอนเมือง

15

25

25

25 พ.ย 2561

วัดพระบาทน้ าพุ

15

10

10

รวม

771 คน

ภาคผนวก ง.
รายชื่อคณะเยี่ยมชมและจัดกิจกรรมภายในสมาคมฯ ระหว่ างเดือนมกราคม-ธันวาคม 2561
วัน/เดือน/ปี
รายชื่อ
จานวน
1 ก.พ.61
คณะครู และนักเรี ยนโรงเรี ยนวัฒนาวิทยาลัย เข้าเยีย่ มชมการ
53
ดาเนินงานของสมาคมฯ
3 ก.พ.61
คณะครู และนักเรี ยนโรงเรี ยน Emergency school เข้าเยี่ยมชมการ
13
ดาเนินงานของสมาคมฯ
5 ก.พ.61
คณะสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรหญิง ประเทศไตหวัน เยีย่ มชมการ
6
89

7 ก.พ.61
28 ก.พ.61

2 เม.ย.61
26 เม.ย.61
30 เม.ย.61

11 พ.ค.61
28 พ.ค.61

7 มิ.ย.61

1 ส.ค.61

23 ส.ค.61
24 ส.ค.61

29 ส.ค.61

ดาเนินงานของสมาคมฯ
คณะครู และนักเรี ยนวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง ชั้น ปวช.ปี ที่ 3 เข้า
เยีย่ มชมและจัดกิจกรรมให้กบั สมาชิกบ้านพักฉุ กเฉิ น
คณะทันตแพทยศาสตร์ สาขาวิชาอนามัยครอบครัว
มหาวิทยาลัยมหิดล (หลักสู ตรนานาชาติ) นานักศึกษาจากประเทศภู
ฐาน เข้าเยีย่ มชมการดาเนินงานของสมาคมฯ
คณะพนักงาน บริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย โฮลดิ้งส์ จากัด เข้าเยีย่ มชม
และจัดกิจกรรมจิตอาสา
คณะอาจารย์และนักศึกษา คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย เข้าเยีย่ มชมการดาเนินงานของสมาคมฯ
คณะอาจารย์และนักศึกษา หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาพัฒนาการมนุษย์ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและ
ครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยีย่ มชมการดาเนินงานของสาคม
ฯ
คณะผูบ้ ริ หารและเจ้าหน้าที่ สานักงานกิจการพลังงาน เข้าเยีย่ มชม
สมาคมฯ
คณะพนักงานเจ้าหน้าที่ บริ ษทั ยูนิริเวอร์ ภายใต้ผลิตภัณฑ์โดฟ เข้า
เยีย่ มชม พร้อมทั้งมอบเงินบริ จาคสนับสนุนการดาเนินงานของ
สมาคมฯ
คณะพนักงานเจ้าหน้าที่ สานักงานเทศบาลตาบลแม่โป่ ง อ.ดอย
สะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ นากลุ่มผูน้ าชุมชน เข้าเยีย่ มชมการ
ดาเนินงานของสมาคมฯ
คณะสาธารณสุ ขศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม นาคณะบุคลากร
แพทย์ศาสตรศึกษาและสวัสดิการครอบครัว สาธารณรัฐประชาชน
บังคลาเทศ เข้าเยีย่ มชมการดาเนินงานของสมาคมฯ
คณะผูบ้ ริ หารและพนักงาน บริ ษทั NTT Communications
(Thailand) เข้าเยีย่ มชมสมาคมฯ พร้อมทั้งมอบเงินบริ จาค
วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่ วมกับ Japan
College of Social Work ประเทศญี่ปุ่น นาคณะอาจารย์และ
นักศึกษา เข้าเยีย่ มชมการดาเนินงานของสมาคมฯ
คณะพนักงานเจ้าหน้าที่ บริ ษทั แมกเนคอมพ์ พรี ซีชนั่ เทคโนโลยี

20
2

50
14
5

3
6

42

10

3
8

40
90

4 ก.ย.61
17 ก.ย.61
16 ต.ค.61
29 ต.ค.61
4 พ.ย.61
9 พ.ย.61
20 พ.ย.61
23 พ.ย.61

26 พ.ย.61
27 พ.ย.61

28 พ.ย.61

29 พ.ย.61

30 พ.ย.61

จากัด(มหาชน) เข้าเยีย่ มชมสมาคมฯและจัดกิจกรรมให้สมาชิก
บ้านพักฉุกเฉิน
อาจารย์และนักศึกษา ภาควิชาการพัฒนาและความยัง่ ยืน สถาบันเทค
โนโลยีแ่ ห่งเอเชีย (ATT) เข้าเยีย่ มชมการดาเนินงานของสมาคมฯ
คณะผูบ้ ริ หาร บริ ษทั ไอ.ซี .ซี อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด(มหาชน) เข้า
เยีย่ มชมการดาเนินงานของสมาคมฯ
คณะนักศึกษา สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าเยีย่ มชมสมาคมฯ
คณะเจ้าหน้าที่จาก Sabah’s advisory Council (SWAC) ประเทศ
มาเลเซีย เข้าเยีย่ มชมการดาเนินงานของสมาคมฯ
คณะเจ้าหน้าที่สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุ ข จังหวัดนนทบุรี
เข้าเยีย่ มชมการดาเนินงานของสมาคมฯ
คณะผูบ้ ริ หารและเจ้าหน้าที่ สานักงานตรวจการแผ่นดิน เข้าเยีย่ มชม
และบริ จาคสิ่ งของให้กบั สมาคมฯ
คณะเจ้าหน้าที่มูลนิธิเครื อข่ายพัฒนาบ้านเด็ก เข้าเยีย่ มชมสมาคมฯ
คณะวิทยาลัยครู สุริยเทพ ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิ ต หลักสู ตร
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริ หารการศึกษา นานักศึกษา
เข้าเยีย่ มชมการดาเนินงานของสมาคมฯ
คณะเจ้าหน้าที่ บริ ษทั ไอ.ซี.ซี.
สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย นานักศึกษา โครงการ
พัฒนาศักยภาพหลักสู ตรอาชญาวิทยา จากมหาวิทยาลัยกริ ฟฟิ ธ
ประเทศออสเตรเลีย เข้าเยีย่ มชมการดาเนินงานของสมาคมฯ
คณะแพทย์ประจาบ้าน สาขากุมารและแพทย์ทวั่ ไป ราชวิทยาลัย
กุมารแพทย์แห่งประเทศไทย (รวกท.) เข้าเยีย่ มชมการดาเนินงานของ
สมาคมฯ
คณะแพทย์ประจาบ้าน สาขากุมารและแพทย์ทวั่ ไป ราชวิทยาลัย
กุมารแพทย์แห่งประเทศไทย (รวกท.) เข้าเยีย่ มชมการดาเนินงานของ
สมาคมฯ
เจ้าหน้าที่บริ ษทั เดย์ครี ม ออแกไนซ์เซอร์ นาคณะผูบ้ ริ หารองค์กร
มิชชัน่
เทวนตี้วนั (Mssion 21) ประเทศอินโดนิเซีย เข้าเยีย่ มชมการ
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17 ธ.ค.61

ดาเนินงานของสมาคมฯ
คณะผูน้ าสตรี เขตปกครองตนเองกว่างซี จว้ ง เข้าเยีย่ มชมการ
ดาเนินงานของสมาคมฯ

6

ภาคผนวก จ
การให้ สัมภาษณ์ และให้ ข้อมูล
ประเภทสื่อ
โทรทัศน์
1.

2.

3.

4.

เรื่ อง

วันที่ขอข้ อมูล

-สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
รายการ
“ข่าวค่ามิตใิ หม่ทวั่ ไทย” 28 ก.พ.61
สัมภาษณ์คณ
ุ ณัฐิยา ทองศรี เกตุ ผู้อานวยการฝ่ ายสังคมสงเคราะห์
และคุณแม่วยั รุ่น 1คน ประเด็น บทเรี ยนจากคดีแม่ทาร้ ายลูก กับ
สถานการณ์แม่เลี ้ยงเดี่ยววัยใส เพื่อสะท้ อนสถานการณ์ความเครี ยดที่
แม่เลี ้ยงเดี่ยวต้ องเผชิญ
-สถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 7 สัมภาษณ์คณ
ุ ณัฐิยา ทองศรี เกตุ 26 มี.ค.61
ผู้อานวยการฝ่ ายสังคมสงเคราะห์ รายการ7สีช่วยชาวบ้ าน ประเด็น
การช่วยเหลือผู้หญิงและเด็กที่ประสบปั ญหาทางสังคม
-สถานีโทรทัศน์ โทรทัศน์ดิจิตอล ช่องMONO29 ผลิตรายการ “ทัน 2 มี.ค.61
ข่าวเช้ า Good Morning Thailand” สัมภาษณ์คณ
ุ ณัฐิยา ทองศรี
เกตุ ผู้อานวยการฝ่ ายสังคมสงเคราะห์ พร้ อมด้ วยสมาชิกแม่วยั รุ่น 1
ราย
ประเด็นสังคมในเรื่ องของความรุนแรงที่เกิดขึ ้นกับผู้หญิงใน
รูปแบบต่างๆเช่น ท้ องยังไม่พร้ อม โดนทาร้ ายจากสามีรวมถึงปั ญหา
การหย่าร้ างและการทางานของบ้ านพักฉุกเฉิน
-สถานีโทรทัศน์ ไทยพีบีเอส รายการ “นารี กระจ่าง” สัมภาษณ์ คุณ 2 พ.ย.61
ณัฐิยา ทองศรี เกตุ ผู้อานวยการฝ่ ายสังคมสงเคราะห์และผู้ประสบ
ปั ญหาความรุนแรงในครอบครัว 1ราย ประเด็น กระบวนการดูแลผู้
ถูกกระด้ วยความรุนแรงในครอบครัว
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5.

-สถานีโทรทัศน์ ไทยพีบีเอส สัมภาษณ์คณ
ุ คัญฑนิกม์ นิโรธร หัวหน้ า 20 พ.ย.61
นักสังคมสงเคราะห์และผู้ประสบปั ญหาความรุนแรงในครอบครัว 2
ราย ประเด็น การเข้ าถึงกระบวนการยุตธิ รรมของผู้ถกู กระทาด้ วย
ความรุนแรงในครอบครัว

ให้ สมั ภาษณ์อื่นๆ
1.
2.

3.

4.

นิตยสาร GQ Thailand สัมภาษณ์ คุณณัฐิยา ทองศรี เกตุ หัวข้ อ
“ความรุนแรงในครอบครัว”
นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สัมภาษณ์
คุณคัญฑนิกม์ นิโรธร หัวหน้ านักสังคมสงเคราะห์และนักจิตวิทยา
เรื่ อง“การทางานของเจ้ าหน้ าที่ทางด้ านจิตวิทยาและนักสังคม
สงเคราะห์ที่ได้ รับความตึงเครี ยดจากการทางาน”
UNFPA ออกรายงานสถานการณ์ประชากรโลกทุกปี โดยรายประจาปี
2561 สัมภาษณ์แม่วยั รุ่น1 คน ประเด็น “ความท้ าทายในเรื่ องการ
ดูแลภาวะการเจริญพันธ์ของตัวเองในขณะที่เป็ นวัยรุ่น”
นักศึกษาศูนย์เตรี ยมความพร้ อมทางภาษาและคณิตศาสตร์
มหาวิทยาลัยนานาชาติ มหิดล ทาวีดีโอข่าว ค้ นคว้ าข่าวในประชาคม
อาเซี่ยน หัวข้ อ “ปั ญหาการถูกคุกคามทางสิทธิมนุษยชน รวมถึงการ
ถูกล่วงละเมิดทางเพศของชาวโรฮิงญา” สัมภาษณ์คณ
ุ ศรี ไทย อ่า
สุวรรณ ผู้ชว่ ยนักสังคมสงเคราะห์

5 ก.พ.61
11 พ.ค.61

21 พ.ค.61

20 ก.ค.61
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