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รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2561 
สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ 
วันพฤหัสบดีที ่28 มีนาคม 2562 

ณ ห้องบ ารุง - ระวีวรรณ  สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ 
------------------------ 

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม     จ ำนวน  7  คน 
1. คณุลำนทิพย ์  ทวำทศิน  นำยกสมำคมฯ 
2. คณุเจรญิจิต  งำมทิพยพนัธุ ์  อปุนำยก 
3. คณุพงษท์ิพย ์  เทศะภู   กรรมกำร 
4. รศ.ดร.พำลำภ สิงหเสนี   กรรมกำร 
5. คณุจำรรุวรรณ  เกษมทรพัย ์  กรรมกำร 
6. ดร.สวุรรณคี์รี  แยม้บปุผำ  กรรมกำร 
7. นำยพฒันชยั             ฝีมือช่ำง   (ผูแ้ทนคณุวสนัต)์ กรรมกำร 

 

กรรมการทีป่รึกษา     จ ำนวน  1  คน 
1.  คณุสมุิตร      จำรุเกศนนัท ์  กรรมกำรท่ีปรกึษำ 

 

สมาชิกผู้เข้าร่วมประชุม 
 สมาชิกสามัญตลอดชีพ  จ ำนวน   31  คน 
 1. นำงสดุำวลัย ์  คมธรรม  15.  นำงสมจิตร ์            เกิดสวสัดิ์  

2. นำงพรรณี     นีระ  16.  นำงสำววิไลภรณ ์ เพียงกระโทก 
3. นำงลรรศภุำ   นิ่มแสง  17.  นำงสำวกรวิณท ์      วรสขุ   
4. นำงล ำพงึ    มีบรบิรูณ ์ 18.  นำงสำววีณำ เขตรนคร 
5. นำงปัญญำ  คลุี  19.  นำงสำวจิตรำ นวลละออง 
6. นำงลกัษนนัท ์ ชมดวง  20. นำงสำวจิตรำ โคนำบำล 
 

7. นำงสรลิลำ  มหำพิรุณ 21. นำงสำววลี   บรรลือเสียง 
8. นำงสำวชลดำภรณ ์ ไชยำนะ  22. นำงนิตยำ  ศรีอนนัท ์
9. นำงนวมยั    นำคธน  23. นำงสำวมณฑำทิพย ์ เกตนุอก  

 10. นำงมนสันนัท  เกิดวร  24. นำงสำวรุจำภำ วงคอ์นนัท ์
 11.  นำยภำณพุงศ ์  จนัมี  25. นำงสำวทองนอ้ย วนัทวี  

12.  นำงณฐิัยำ   ทองศรีเกต ุ 26.นำงบุษบำ  จนัทรท์อง   
13.  นำงพชัรี    แรงเขตกำรณ ์    27.นำงณภทัร  นิธิเมธกลุ 
14.  นำยกรีฑำ  แกว้ประดิษฐ 28. นำงโบว ์   อำจปรุ 
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 สมำชิกสำมญัตลอดชีพ  จ ำนวน   31      คน (ต่อ)  
29. นำงกฤษณำ  สง่สขุ     30. นำงสำวสมจิตร   วงคอ์นนัท ์  
 31. นำงรจันำ  ศภุเมธิน 

ผูส้งัเกตกำรณ ์ จ ำนวน  19  คน  
1. นำงสมใจ  อธิลำภ  11. นำงสำวเพชร    บวักลำง 
2. นำยอร่ำม  สมซื่อ  12. นำงสำวพวงทิพย ์  มีลำภสม 
3. นำงวนพำ        เหมภมูิ  13. นำยคณัฑนิกม ์  นิโรธร  

 4.   นำงสมจิตร ์  พ่วงพนัธศ์รี        14. นำงสนิท    บตุรวิชำ  
5.   นำงสำวกลัยำนชุ       ยอ้มสี     15. นำงสำวรชำ    ณ ปอ้มเพชร  
6.  นำงสำวณิชำ  ชมเชย  16. นำงสำวภรณท์ิพย ์  กอ้มมะณี    
7.  นำงสำวปำรชิำติ        เอวสขุ  17. นำงสำวธัญญภรณ ์  แกว้เฮือง  
8.  นำงวำสนำ   มำตรศรี             18  นำงศรีไทย    อ ่ำสวุรรณ   
 9. นำงอรอนงค ์ เสนปำน       19. นำงจรนิรตัน ์  แกว้ประดิษฐ์   
10. นำงภทัรำพรรณ   แยม้บุปผำ 

 

เปิดประชมุเวลำ   10.00 น.  นำงสำวลำนทิพย ์ ทวำทศิน นำยกสมำคมฯ เป็นประธำนในที่ประชมุ 
 

วาระที ่1   เร่ืองทีป่ระธานแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ 
               ประธำน แจง้ว่ำในปีนีด้ว้ยควำมช่วยเหลือของบรษิัทวตัสนั  บ.สหพฒันฯ์ และบรษิัทวำโก ้ 
สำมำรถท ำใหร้ำยรบัของสมำคมฯ สงูกว่ำรำยได ้ เช่น  บรษิัทวำโก ้ไดช้่วยเหลือแบบครบรวงจร ตัง้แต่ วสัด ุ 
วตัถุดิบ  ผูส้อน และรบัซือ้ชิน้งำน    บริษัทวตัสนันอกจำกจะรบัฝำกกล่องทกุสำขำแลว้ยงัชวนโดฟมำช่วย
ดว้ย  และบรษิัทสหพฒันฯ์ สนบัสนนุจ ำนวน  1,700,000 บำท จำกกำรประสำนงำนของคณุพงษท์ิพย ์ 
เทศะภ ูสมำคมฯ ขอขอบคณุพงษท์ิพย ์   
             จำกกำรประชมุใหญ่สำมญัประจ ำปี  2561  ที่ผ่ำนมำ  คณุพงษท์ิพย ์เทศะภ ูจะจดักอลฟ์กำรกศุล
เพื่อหำรำยไดใ้หส้มำคมฯ นัน้  นัน้ไม่สำมำรถจดัไดเ้นื่องจำกคณะกรรมกำรสมำคมฯ  ไม่มีใครเลน่กอลฟ์ 
และคำดว่ำค่ำใชจ้่ำยมำกกว่ำรำยรบั  จึงขอยุติแต่สมำคมไดจ้ดัโบวล์ิ่งกำรกศุล ไดเ้งินมำเกือบ  200,000 
บำท  และคณุอำจ วิเชียรเจริญ  ช่วยสมทบสว่นที่ขำดจนครบ 200,000 บำท สมำคมฯ ขอขอบคณุคณุอำจ 
 
วาระที ่2   รับรองการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2560 

 

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับรอง โดยไม่มีกำรแก้ไข  
 

วาระที ่3  รายงานผลการด าเนินงาน ปี 2561  
งานบ้านพักฉุกเฉิน 
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   1.จ านวนและประเภทปัญหาผู้หญิงและเด็ก 

 1.1จ ำนวนที่รบัควำมช่วยเหลือ 
 ในปี2561 มีผูห้ญิงและเด็กที่มำขอรบัควำมช่วยเหลือจำกบำ้นพกัฉกุเฉิน  รวมทัง้สิน้   1,415 รำย  
แบ่งเป็น 
 -ผูห้ญิงและเด็กเขำ้พกับำ้นพกัฉกุเฉิน                                    322   รำย  

-ผูห้ญิงและเด็กขอรบัค ำปรกึษำดว้ยตนเองแต่ไม่เขำ้พกั            35   รำย 
-ผูห้ญิงและเด็กขอรบัค ำปรกึษำทำงโทรศพัท ์                         953   รำย 
-ผูห้ญิงและเด็กขอรบัค ำปรกึษำทำงอินเตอรเ์น็ท               105    รำย 

รายละเอียดเก่ียวกบัอาย ุ ระดบัการศึกษาภูมิล าเนาและการน าส่งมีปรากฏใน  ภาคผนวก  ก 
 1.2 ภาพรวมประเภทปัญหาท่ีผูห้ญิงและเด็กประสบ 
                                                                  ประเภทของปัญหา จ านวน/ราย 

1.ปัญหาครอบครัว 22 

2 .ทอ้งเม่ือไม่พร้อม    -จากสามี/แฟน  73  ราย 

                                            -จาการถูกข่มขืน  9  ราย 

82 

3.ความรุนแรงในครอบครัว – ถูกสามี,อดีตสามีทุบตีท าร้ายร่างกาย/จิตใจ 59  ราย 

                                            -พ่อ/พ่อเล้ียง/มารดา/นา้/ลูกเขย ท าร้าย  8 ราย 

67 

4.ผูติ้ดเช้ือเอช ไอวี/เอดส์ 7 

5.สุขภาพกาย 6 ราย  /สุขภาพจิต  6  ราย 12 

6.เด็กผลกระทบท่ีติดมากบัแม่ 135 

7.ถูกข่มขืน-รุมโทรม/อนาจาร(ไม่ตั้งครรภ)์ 

(ผูห้ญิง 2 ราย/เด็ก 6 ราย) 

8 

8.อ่ืนๆเช่น พลดัหลง 5ราย/เร่รอน 7 ราย/มาเยีย่มบุตรหลาน12 ราย 24 

รวมทั้งส้ิน 357 

 
1.3 ประเภทปัญหา 
 1.3.1กรณีทอ้งเม่ือไม่พร้อม 
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 ผูห้ญิงทอ้งเม่ือไม่พร้อม  มาขอรับความช่วยเหลือรวมทั้งส้ิน  82 ราย  ซ่ึงผูห้ญิงทอ้งเม่ือไม่พร้อมมา
ขอค าปรึกษาและกลบัสู่ครอบครัว  จ านวน 38 ราย  พกัระหวา่งรอคลอด/หลงัคลอดจ านวน 44 ราย  โดย
จ าแนกอายดุงัน้ี 
*เด็กและเยาวชนหญิง      อาย ุ10- 14 ปี                               จ านวน  1  ราย   (ร้อยละ1.22 ) 
*เด็กและเยาวชนหญิง     อายุ      15-19   ปี                           จ านวน  9   ราย   (ร้อยละ10.97 ) 
 *ผูห้ญิง                            อาย ุ     20-24   ปี                          จ านวน  26  ราย   (ร้อยละ31.71) 
 *ผูห้ญิง                             อาย ุ     25-29  ปี                            จ านวน 24  ราย   (ร้อยละ29.27 ) 
*ผูห้ญิง                             อาย ุ     30-34  ปี                            จ านวน  6 ราย   (ร้อยละ7.32 ) 

*ผูห้ญิง                             อาย ุ     35-39  ปี                             จ านวน  14 ราย   (ร้อยละ17.07)  

*ผูห้ญิง                              อาย ุ     40   ปีขึ้นไป                       จ านวน   2  ราย   (ร้อยละ2.44 ) 

1.3.2กรณีติดเช้ือ HIV/AIDS 

ผูติ้ดเช้ือ HIV/AIDS  มาขอรับความช่วยเหลือรวม  7 ราย  โดยจ าแนกไดด้งัน้ี 

 *ผูห้ญิง    อาย ุ     26-30   ปี                            จ านวน  2 ราย   (ร้อยละ28.57) 

 *ผูห้ญิง    อาย ุ     31-35   ปี                            จ านวน   1  ราย   (ร้อยละ14.29) 

*ผูห้ญิง    อาย ุ     36-40   ปี                            จ านวน   2   ราย   (ร้อยละ 28.57)  

*ผูห้ญิง    อาย ุ     50   ปี ขึ้นไป                       จ านวน   2  ราย   (ร้อยละ28.57 ) 

1.3.3 กรณีถูกท าร้าย 

 ผูห้ญิงและเด็กท่ีประสบปัญหาความรุนแรงในครอบครัวท่ีมาขอรับความช่วยเหลือโดยพกัอาศยั  
รวมทั้งส้ิน 67 ราย  สามีเป็นผูก้ระท า  จ านวน 55 ราย อดีตสามี จ านวน 2 ราย และจ านวน 10 ราย    บิดา บิดา
เล้ียง  มารดา ลูกเขย นา้ อา เป็นผูก้ระท า  ปัจจยัส าคญัท่ีน าไปสู่ความรุนแรงนั้นมาจากสามีด่ืมสุรา   ติดยา
เสพติด  และหึงหวง   ผูใ้ชบ้ริการทั้ง 67 ราย  ไม่ตอ้งการร้องทุกขด์ าเนินคดีใดๆทั้งส้ิน มีเพียง 2 รายท่ี
ตอ้งการใหพ้นกังานเจา้หนา้ท่ีคุม้ผูถู้กกระท าดว้ยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550ท าบนัทึกถอ้ยค า
ขอ้ตกลง 

 ในจ านวน 67 ราย มีเด็กผลกระทบจากความรุนแรงติดมากบัแม่ดว้ย จ านวน 64 ราย 

1.3.4 กรณีเด็กท่ีไดรั้บผลกระทบทั้งโดยทางตรงและทางออ้ม 

เด็กก่อนวัยเรียน 
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บา้นเด็กเป็นสถานท่ีดูแลเด็กและรับเล้ียงเด็กในช่วงอาย ุ 1.6 – 9 ปีซ่ึงเป็นบุตรของผูใ้ชบ้ริการท่ีมา
ขอความช่วยเหลือในระหวา่งท่ีมารดารับการฟ้ืนฟูร่างกายและจิตใจ   พกัรอคลอดและพกัฟ้ืนหลงัคลอด  
หรือพกัเพื่อหลบภยั    อีกทั้งเป็นการปกป้องคุม้ครองภยั  ซ่ึงเด็กเหล่านั้นส่วนใหญ่ไดรั้บผลกระทบจากความ
รุนแรงในครอบครัวทั้งทางตรงและทางออ้ม  ซ่ึงมีทั้งเด็กท่ีถูกล่วงละเมิดทางเพศ    เด็กท่ีมารดาติดเช้ือ เอช  
ไอวี  เอดส์  รวมทั้งบิดามารดาตอ้งโทษจ าคุก 

ตลอดปี2561 มีเด็กอยูใ่นความดูแลทั้งส้ิน  50 ราย (เด็กผูห้ญิง 26 ราย/เด็กผูช้าย 24 ราย) 

เด็กอ่อน 

ศูนยเ์ล้ียงเด็กอ่อนเป็นสถานท่ีดูแลเด็กทารกซ่ึงเป็นบุตรของผูห้ญิงและเด็กท่ีประสบปัญหาทอ้งเม่ือ
ไม่พร้อมทั้งท่ีตอ้งการหาพ่อแม่อุปถมัภ ์ ยกใหเ้ป็นบุตรบุญธรรม   และเด็กฝากเล้ียงชัว่คราว  เน่ืองจาก
มารดาไปหางานท าหรือศึกษาต่อ 

ตลอดปี2561  มีเด็กแรกเกิดฝากเล้ียงประจ าและฝากเฉพาะกลางวนัรวม  127  ราย  ซ่ึงมีระยะเวลาใน
การฝากไม่เกิน1ปี  ทั้งน้ีเป็นแม่ท่ีตอ้งการยกบุตร  หาพ่อแม่อุปถมัภ ์  โดยบา้นพกัฉุกเฉินส่งต่อมูลนิธิมิตร
มวลเด็ก   สหทยัมูลนิธิ รวม  14 ราย  เป็นเด็กท่ีแม่ฝากเล้ียงชัว่คราวและรับกลบัคืนครอบครัวท่ีอยูใ่นศูนย์
เด็กอ่อนจ านวน 20 ราย  และเด็กท่ีฝากเล้ียงเฉพาะกลางวนัเน่ืองจากมารดาวยัรุ่นตอ้งไปเรียนหนงัสือ  ไปฝึก
อาชีพ  ไปท างาน  ไปโรงพยาบาล  จ านวน 59 ราย 

1.3.5 กรณีถูกข่มขืน 

ศูนยก์นิษฐ์นารีเป็นสถานท่ีช่วยเหลือผูห้ญิงและเด็ก ท่ีถูกข่มขืนอยา่งครบวงจร  ปี2561   มีผูห้ญิง
และเด็กท่ีถูกข่มขืนกระท าช าเรา  ถูกอนาจาร  มาขอความช่วยเหลือทั้งส้ิน 17    ราย 

• เด็กอาย ุ5- 10 ปี                        จ านวน  2       ราย    (ร้อยละ 11.76) 

• เด็กอาย ุ  11- 15  ปี                    จ านวน  3     ราย     (ร้อยละ17.65 ) 

• เด็กอาย ุ  16- 20  ปี                    จ านวน   5    ราย      (ร้อยละ 29.42) 

• เด็กอาย ุ  21- 25  ปี                    จ านวน    4   ราย      (ร้อยละ 23.53 ) 

• ผูห้ญิงอาย ุ  26- 30  ปี               จ านวน     1  ราย        (ร้อยละ5.88 ) 

• ผูห้ญิงอาย ุ31 ปีขึ้นไป               จ านวน     2  ราย        (ร้อยละ11.76 ) 

ในจ านวนดงักล่าว ร้อยละ 47 ผูถู้กกระท ามีสถานภาพเป็นนกัเรียน/นกัศึกษา  ร้อยละ 35.30  
ผูก้ระท าเป็นพี่ชาย พ่อ พ่อเล้ียง  ร้อยละ  35.30  ผูก้ระท าเป็นคนแปลกหนา้   ร้อยละ  23.52  ผูก้ระท าเป็น
เพื่อนชายและร้อยละ 5.88 ผูก้ระท าเป็นคนรู้จกั 
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1.4 ประเภทปัญหาของผูท่ี้มาขอรับการปรึกษาทางโทรศพัท ์ มีรายละเอียดดงัน้ี 

ผูป้ระสบปัญหา  ท่ีมาขอรับความช่วยเหลือทางโทรศพัท ์ จ านวน 953  ราย ในจ านวนดงักล่าว  เป็น
หญิงจ านวน 837 ราย  คิดเป็นร้อยละ 88 ท่ีประสบปัญหาทุกรูปแบบ เป็นกลุ่มท่ีมีอายรุะหวา่ง 21 -40 ปีมาก
ท่ีสุด 763 ราย คิดเป็นร้อยละ80.06 ของผูใ้ชบ้ริการทั้งหมด  ส่วนใหญ่ประสบปัญหาทอ้งเม่ือไม่พร้อม
จ านวน 459 ราย คิดเป็นร้อยละ 48  ปัญหาครอบครัว จ านวน 151ราย  คิดเป็นร้อยละ 16  ปัญหาความรุนแรง
ในครอบครัว  จ านวน 171 ราย  คิดเป็นร้อยละ18     ปัญหาอ่ืนๆ เช่นพฤติกรรมบุตรหญิง /บุตรชาย  กฎหมาย  
ยาเสพติด  สุขภาพจิต ไม่มีผูดู้แลบุตร ไม่มีเงินค่ารักษาพยาบาล ไม่มีงานท าและสอบถามขอ้มูล  เป็นตน้ 
จ านวน 172 ราย คิดเป็นร้อยละ 18 ส่วนใหญ่มีภูมิล าเนาอยูใ่นกรุงเทพฯจ านวน 507 ราย คิดเป็นร้อยละ 53 
ผูใ้ชบ้ริการทางโทรศพัท ์  ส่วนใหญ่รู้จกับา้นพกัฉุกเฉินจาก นิตยสาร/ทีวี/สมุดหนา้เหลือง 217 ราย  คิดเป็น
ร้อยละ 23 อินเตอร์เน็ต 521 ราย คิดเป็นร้อยละ55 พลเมืองดีแนะน า/เพื่อนท่ีเคยมาดูงานแนะน า 116 ราย คิด
เป็นร้อยละ12   แผ่นพบัประชาสัมพนัธ์สมาคมฯ  1133 จ านวน  99 ราย   คิดเป็นร้อยละ 10 ส่วนมาก
โทรศพัทม์าปรึกษาเวลาเชา้-กลางวนั  คิดเป็นร้อยละ56 และเวลากลางคืน คิดเป็นร้อยละ44  ตามล าดบั
(ภาคผนวก  ก ) 

2. กระบวนการให้ความช่วยเหลือและดูแล 

2.1 การดูแล  ฟ้ืนฟูและเยยีวยาผูห้ญิงและเด็ก: 

       ผูห้ญิงและเด็กท่ีประสบปัญหา  จะไดรั้บการดูแลโดยนกัสังคมสงเคราะห์และนกัจิตวิทยาในทุกดา้น  
ในรายท่ีมีความจ าเป็นท่ีตอ้งการดูแลช่วยเหลือเป็นพิเศษ  ก็จดัหาบริการพิเศษให้โดยมีนกัจิตวิทยาคลีนิค
ประจ าบา้นพกัฉุกเฉิน  ไดต้รวจสอบวดัระดบัสติปัญญา/ทดสอบบุคลิกภาพ  ทดสอบความสัมฤทธ์ิผล
ทางการเรียน  เป็นกรณีๆไปตามความจ าเป็น 

การดูแลอาจแยกตามลกัษณะดังนี ้

2.1.1การดูแลสุขภาพจิตและการใหค้  าปรึกษาทัว่ไป 

 ศ.เกียรติคุณ แพทยห์ญิงเพญ็ศรี    พิชยัสนิธ   ประธานคณะกรรมการท่ีปรึกษา สมาคมส่งเสริม
สถานภาพสตรีฯ  ใหก้ารปรึกษาแนะน าการด าเนินชีวิตแก่ผูห้ญิง  เด็กและผูป้กครอง  รวมทั้งเป็นประธานใน
การจดัCase  Conference ร่วมกบันกัสังคมสงเคราะห์  นกัจิตวิทยาและเจา้หนา้ท่ีฝ่ายสังคมสงเคราะห์  
จ านวน 3  คร้ัง  เพื่อหาแนวทางแกไ้ขปัญหาผูห้ญิงและเด็กในบา้นพกัฉุกเฉิน  ท่ีประสบปัญหาความรุนแรง  
ถูกข่มขืน  ทอ้งเม่ือไม่พร้อม  ติดเช้ือเอช  ไอ วี/เอดส์และเด็กท่ีถูกทอดทิ้ง จ านวน17 ราย 

 พญ.วรุณา  กลกิจโกวินท ์  จิตแพทยเ์ด็กและวยัรุ่น  วิทยาลยัแพทยศ์าสตร์กรุงเทพมหานครและวชิ
รพยาบาล(คลีนิคกูใ้จ) ไดใ้หก้ารบ าบดัฟ้ืนฟูจิตใจใหก้บัเด็ก/เยาวชน/ผูห้ญิงท่ีประสบปัญหาความรุนแรงใน
ครอบครัว  ถูกข่มขืนและพฤติกรรมกา้วร้าว/อารมณ์แปรปรวน  จ านวน  4 ราย  รวม  12 คร้ัง   
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การบ าบดัท่ีโรงพยาบาล 

 สมาคมฯไดส่้งเด็ก/ผูห้ญิงท่ีถูกข่มขืน  ความรุนแรงในครอบครัว  และติดเช้ือเอช ไอ วี/เอดส์เขา้รับ
ค าปรึกษาและบ าบดัฟ้ืนฟูจิตใจภายใตก้ารดูแลของจิตแพทยโ์รงพยาบาลต ารวจ จ านวน 2 ราย  โรงพยาบาล 
ศิริราช  จ านวน 1 ราย  โรงพยาบาลศรีธญัญา จ านวน    1   ราย โรงพยาบาลสมเด็จเจา้พระยา จ านวน 2 ราย 

2.1.2   การประชุมทีมสหวิชาชีพร่วมกบัองคก์รผูห้ญิงและเด็กดงัน้ี 

การประชุมทีมสหวิชาชีพร่วมกบัองคก์รภาคเอกชนและภาครัฐ(Case  Conference) ปี2560  ท่ีผา่นมาไดเ้ขา้
ร่วมการประชุมกบัทีมสหวิชาชีพ   ซ่ึงมีองคก์รท่ีเขา้ร่วมการประชุมกบัทีมสหวิชาชีพประกอบดว้ย  มูลนิธิ
ศูนยพ์ิทกัษสิ์ทธิเด็ก  โรงพยาบาลต ารวจ  สหทยัมูลนิธิ  มูลนิธิส่งเสริมความเสมอภาคทางสังคม กรมกิจการ
สตรีและครอบครัว  และศูนยช่์วยเหลือทางสังคมกระทรวงการพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย ์
บา้นพกัเด็กและครอบครัวกรุงเทพฯ บา้นพกัเด็กและครอบครัวจงัหวดัสมุทรปราการ/จงัหวดัปทุมธานี/
จงัหวดันครปฐม   ซ่ึงเป็นการประชุมเพื่อหาแนวทางในการแกปั้ญหาความรุนแรงต่อเด็กและผูห้ญิง  จ านวน   
15  ราย  ในการประชุมทั้งหมด 12 คร้ัง   จดักิจกรรมGroup  Support (โรงเรียนธมัใจ)ร่วมกบัทีมมูลนิธิ
ส่งเสริมความเสมอภาคทางสังคม  เพื่อหาแนวทางในการเยยีวยา  ดูแลจิตใจจากเพื่อนท่ีผา่นมาพน้เหตุการณ์
ร้ายๆมาแลว้  จ านวน41 ราย  ในการประชุมทั้งหมด     6  คร้ัง 

2.1.3  โครงการศิลปบ าบดั    

               โครงการน้ีเป็นโครงการท่ีบา้นพกัฉุกเฉินไดน้ าศิลปะมาช่วยบ าบดัฟ้ืนฟูเยยีวยาจิตใจ  ใหก้บัผูห้ญิง
และเด็กท่ีประสบปัญหาความรุนแรง    ถูกล่วงละเมิดทางเพศ  ทอ้งไม่พร้อมและมีปัญหาทางสภาพจิตใจ    
ซึมเศร้าและคิดท าร้ายตวัเอง   ท่ีเขา้มาขอความช่วยเหลือจากบา้นพกัฉุกเฉินไดมี้การปรับตวั   เพื่อท่ีจะใช้
ชีวิตไดอ้ยา่งมีความสุขโดยไดจ้ดั 

 *กิจกรรม “ร่วมมือ  ปลูกรัก  พกัใจ”  ใหก้บัผูห้ญิงและเด็กท่ีเขา้มาพกัในบา้นพกัฉุกเฉิน    ผา่น
กิจกรรมกลุ่มเพื่อช่วยในเร่ืองการปรับตวัส าหรับคนท่ีเพิ่งเขา้มาพกัใหม่    และเตรียมความพร้อมในการใช้
ชีวิตในบา้นพกัฯและผูท่ี้เตรียมจะออกไปใชชี้วิตขา้งนอกหลงัผา่นการด าเนินการช่วยเหลือแลว้   โดยคุณฟ้า
ใส    วิเศษกุล  ทุกวนัศุกร์  เวลา 10.00-12.00 น. รวม  20 คร้ัง  สมาชิกเขา้ร่วมทั้งหมด   30 ราย 

 *กิจกรรมศิลปบ าบดัแนวมนุษยป์รัชญา   โดยคุณกรวิณท ์  วรสุข  ผูเ้ช่ียวชาญงานสังคมสงเคราะห์
และนกัศิลปบ าบดั  ไดจ้ดักิจกรรมทุกวนัจนัทร์ถึงวนัศุกร์  ซ่ึงผูเ้ขา้รับการบ าบดัคือสมาชิกบา้นพกัฉุกเฉิน  
โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อการบ าบดัฟ้ืนฟูเยยีวยา  พฒันาร่างกายจิตใจใหก้ลบัมาสู่ความสมดุลในชีวิตอยา่งปกติ
สุข  ใหก้บัผูห้ญิงและเด็กท่ีประสบปัญหาความรุนแรงทุกรูปแบบเป็นรายบุคคล  จ านวน 7 ราย  รวม 65 คร้ัง  
และแบบกลุ่มกบัสมาชิกทอ้งวยัรุ่นและกลุ่มเส่ียง จ านวน 75 ราย รวม 24 คร้ังและเด็กผลกระทบจากความ
รุนแรง จ านวน 5ราย รวม 4 คร้ัง 
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นอกจากน้ียงัมีกิจกรรมศิลปะแขนงต่างๆจากอาสาสมคัรท่ีไดเ้ขา้มาช่วยเหลือผูห้ญิงและเด็กใน
บา้นพกัฉุกเฉินดงัน้ี 

*นกัศกึษำชัน้ปีที่3 คณะมนุษยศำสตร ์ มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร ์ จ ำนวน 2 คน จดักิจกรรม 
“เกมสส์นัทนำกำร  และวำดรูประบำยสี” แก่สมำชิกบำ้นเด็ก จ ำนวน 20 คน เมื่อ 8 ม.ค.61 

*นกัศกึษำชัน้ปีที่1 คณะศิลปศำสตร ์มหำวิทยำลยัรงัสิต จ ำนวน 50 คน จดักิจกรรม “รอ้งเพลง เลน่
ดนตรี เลำ่นิทำนและพฒันำพืน้ที่” แก่สมำชิกบำ้นเด็ก จ ำนวน 10 คน เมื่อ 13 ก.ค.61และวนัที่ 16ก.ค.61 
จ ำนวน 22 คน 

*นกัเรียนชัน้ม.5 โรงเรียนพระหฤทยั ดอนเมือง ครัง้ละ 20 คน   จดักิจกรรม “วำดภำพระบำยสี/เลำ่
นิทำน” แก่สมำชิกบำ้นเด็ก จ ำนวน 20 คน เมื่อ 2,9,23และ30 ส.ค.61 

*นิสิตชัน้ปีที่3 คณะศึกษำศำสตร ์   มหำวิทยำลยัศรีนครินทรวิโรฒ  จ ำนวน 17 คน จดักิจกรรม 
“วำดภำพระบำยสี  รอ้งเพลงและเลำ่นิทำน ”แก่สมำชิกบำ้นเด็ก จ ำนวน 23 คน เมื่อ 2 ก.ย.61 

*นกัศกึษำชัน้ปีที่1 คณะครุศำสตร ์ มหำวิทยำลยัรำชภฎับำ้นสมเด็จเจำ้พระยำ  จ ำนวน 10 คน จดั
กิจกรรม “วำดภำพระบำยสี  รอ้งเพลงและเลำ่นิทำนหุ่น ”แก่สมำชิกบำ้นเด็ก จ ำนวน 22 คน เมื่อ 2 ก.ย.61 

 2.2  การให้บริการด้านการเสริมสร้างการเรียนรู้และประสบการณช์ีวิต 
2.2.1 ส ำหรบัเด็กเล็กก่อนวยัเรียน 

  จดักิจกรรมเตรียมควำมพรอ้มดำ้นรำ่งกำย  จิตใจ  อำรมณ ์สงัคม และสติปัญญำ  รวมทัง้กำรฝึก

สมำธิ  กำรฝึกว่ำยน ำ้  กำรเล่ำนิทำน  ศิลปะและดนตรีบ ำบดัทุกวนัจนัทร-์วนัอำทิตยโ์ดยครูพี่เลีย้งบำ้นเด็ก 

*หวัหนำ้บำ้นเด็กน ำเด็กและผูด้แูล จ ำนวน 24 คน ไปท ำกิจกรรมนอกสถำนที่ ณ  Snow Town 

The mall Gateway เอกมยั    เมื่อ 12 ม.ค.61 

* คณะผูป้กครองและนกัเรียนจากHarrow International School ระดบัชั้นป.2 จ านวน 30 คน  จดั

กิจกรรมวนัเด็กใหก้บัสมาชิกบา้นเด็ก และเด็กๆบา้นพกัฉุกเฉิน    เม่ือวนัท่ี 14  ม.ค. 2561 

*นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี5 โรงเรียนมาแตร์เดอีย ์ จ านวน 11 คน จดักิจกรรม“เกมส์และจบัฉลาก

ของขวญัปีใหม่” ใหก้บัสมาชิกบา้นเด็ก เม่ือ    24 ม.ค.2561 

*หวัหนำ้บำ้นเด็กน ำเด็กและผูด้แูล จ ำนวน 26 คนไปทศันศกึษำ ณ โอเชียลเวิลด ์  สนบัสนนุโดย

Mr.Xavier Rado Verdaguarและคณุนรวี  ดำรนัโชติ    เมื่อ 26 ม.ค.61 

*คณะศิษยเ์ก่าโรงเรียนวฒันาวิทยาลยั จ านวน80 คน  จดักิจกรรม แจกของขวญัปีใหม่แก่สมาชิก

บา้นเด็ก  เม่ือ 1 ก.พ.2561 



 

9 

 

*คณะครูและนกัเรียน จากAmio  Intermational School จากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 

จ านวน 20 คน จดักิจกรรมสันทนาการและ เล้ียงนอ้งบา้นเด็ก เม่ือ 3 ก.พ.2561 

* นกัศึกษาจากมหาวิทยาลยัรามค าแหง จ านวน 70 คน ท ากิจกรรมจิตอาสาและสันทนาการ แก่

สมาชิกบา้นเด็ก  เม่ือวนัท่ี 10  ก.พ. 2561 

*หวัหนำ้บำ้นเด็กน ำเด็กและผูด้แูล จ ำนวน 28 คน ไปทศันศกึษำ ณ  สวนสนกุเดรีมเวิลด ์  ได้

สนบัสนนุจำก สวนสนกุเดรีมเวิลด ์    เมื่อ 20 ก.พ.61 

*นกัเรียนชั้นปวส.ปีท่ี2 วิทยาลยัเทคนิคดอนเมือง จ านวน 7 คน จดักิจกรรมและแจกของขวญัปีใหม่

ใหก้บัสมาชิกบา้นเด็ก   เม่ือวนัท่ี 27 ก.พ.61 

*คณะครูและนกัเรียนจาก Regent Internationail School จ านวน 20 คน พร้อมช่างจ านวน 3 คน จดั

กิจกรรม“จิตอาสา”ติดตั้งเหล็กดดัหนา้ต่างหอ้งนอนเด็ก และปลูกตะไคร้ไล่ยงุ   เม่ือวนัท่ี 9 มี.ค.2561 

*นกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจชั้นปีท่ี3  สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล  จ านวน 24 คน  จดักิจกรรม

สันทนาการ ใหก้บัสมาชิกบา้นเด็ก เม่ือ 9 เม.ย.61 

*นกัศึกษาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ชั้นปีท่ี4 มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ จ านวน 4 คน ท ากิจกรรม 

“จิตอาสา”ใหก้บัสมาชิกบา้นเด็ก เม่ือวนัท่ี 24,25,26และ27 เม.ย.61  

*หวัหนำ้บำ้นเด็กน ำเด็กและผูด้แูล จ ำนวน 21 คน ไปท ำกิจกรรมนอกสถำนที่ ณ  สวนสนกุThe 

Fun Arium   ไดส้นบัสนนุจำก Mr.Stuart Rothenberg อำสำสมคัรชำวอเมริกำและMr.Xavier Rado 

Verdaguarและคณุนรวี ดำรนัโชติ     เมื่อ 30 เม.ย.61 

*นกัศึกษาสถาบนัวิจยัภาษาและวฒันธรรมเอเชีย หลกัสูตรปริญญาโท มหาวิทยาลยัมหิดล จ านวน 

10 คนจดักิจกรรมส าหรับเด็ก  อาย4ุ-9 ปี  เม่ือ 2 พ.ค.61 

*นกัศึกษาจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน  จ านวน 5-8 คน ท ากิจกรรมจิตอาสาเล้ียงนอ้ง ท่ี

บา้นเด็ก เม่ือ20,21,22 มิ.ย./2,3,4,5,6,7,17,23 ก.ค.61 

*นกัเรียนระดบัชั้นม.6  จาก St Andrew International School  จ านวน 6 คน ปฏิบติังานจิตอาสา วาด

ภาพระบายสีฝาผนงั ทาสีโต๊ะ เกา้อ้ี ร้ัวบา้นเด็ก ทาสีของเล่นในสนามเด็กเล่นและปรับภูมิทศัน์รอบร้ัวสนาม

เด็กเล่น เม่ือ25,26,27,และ28 มิ.ย.61 

*นกัเรียนกองดุริยางคท์หารอากาศ       จ านวน 60 คน     ท ากิจกรรมจิตอาสา  เม่ือ6 ก.ค.61 

 *ครูบา้นเด็กน าสมาชิกบา้นเด็กและผูดู้แล  จ านวน 25 คน ไปทศันศึกษา ณ สวนสัตว์ซาฟารีเวิลด ์

โดยไดรั้บการสนบัสนุนจาก Mr.Xavier  Rado Verdaguar และคุณนรวี  ดารันโชติ  เม่ือ 17 ส.ค.61 
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*นกัเรียนชั้นม.5  โรงเรียนพระหฤทยัดอนเมือง จ านวน 20คนพร้อมผูป้กครอง ท ากิจกรรมจิตอาสา

เล้ียงนอ้งบา้นเด็ก เม่ือวนัท่ี 6,13  ก.ย.61 

 *ครูบา้นเด็กน าสมาชิกบา้นเด็ก จ านวน 5 คน ไปร่วมกิจกรรมและรับชมการแสดงบลัเลย ์The 

Legend of Swan  Lake and Ugly Duckling    เม่ือ 4 ต.ค.61 

*นกัเรียนชัน้ม.5 โรงเรียนนำนชำติแฮรโ์ร่  จ ำนวนครัง้ละ15 คน จดักิจกรรมจิตอำสำ วำดภำพฝำ

ผนงั บรเิวณบำ้นเด็ก  เมื่อ 16,30  ต.ค.และวนัที่ 3,15,16 ธ.ค.61 จ ำนวนครัง้ละ 3 คน 

*นกัเรียนชัน้ม.1และม.5 โรงเรียนนำนชำติแฮรโ์ร ่  จ ำนวนครัง้ละ15 คน จดักิจกรรมจิตอำสำ ท ำ

ควำมสะอำดบรเิวณสนำมเด็กเลน่และวำดภำพระบำยสีใหก้บัสมำชิกบำ้นเด็ก  เมื่อ 5,19และ26  พ.ย.61 

*นกัศึกษาคณะสถาปัตยกรรมการออกแบบชั้นปีท่ี5  มหาวิทยาลยัเทคโนโยลีพระจอมเกลา้ธนบุรี  

จ านวนวนัละ2 คน   จดักิจกรรมจิตอาสา   ใหก้บัสมาชิกบา้นเด็ก เม่ือ 21และ28 พ.ย.61 

*นกัเรียนชั้นม.5 โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  จ านวน 20 คน จดักิจกรรมสันทนา

การ ใหก้บัสมาชิกบา้นเด็ก เม่ือ 6 ธ.ค.61 

 *ครูบา้นเด็กน าสมาชิกบา้นเด็กและผูดู้แล  จ านวน 24 คน ไปร่วมกิจกรรมวนัคริตสมาส ณ โรงเรียน

นานาชาติเซนตแ์อนดรูว ์ เม่ือ 9 ธ.ค.61 

*กิจกรรมสง่ทำ้ยปีเก่ำตอ้นรบัปีใหม่ โดยบริษัทวตัสนัต ์ ใหก้บัสมำชิกบำ้นพกัฉกุเฉินและสมำชิก

บำ้นเด็ก เมื่อวนัที่ 13 ธ.ค.61 

*Mr.Stuart และ Mrs Andy Rotherberth   นกัจิตวิทยำ ชำวอเมริกนัจดักิจกรรมดนตรี ใหก้บั

สมำชิกบำ้นเด็ก เมื่อวนัที่ 24 ธ.ค.61 

 ส าหรับผู้ปกครองเด็กเล็ก 
          กำรจดัอบรมใหอ้งคค์วำมรู ้

  -จดัอบรม “ เสรมิสรำ้งควำมเขม้แข็งทำงจิตใจ”ใหก้บัพ่อแม่  ผูป้กครองเด็กที่ไดร้บัควำมรุนแรงใน

ครอบครวัและควำมรุนแรงทำงเพศ  จ ำนวน 3 ครัง้ โดยดร.รกั   ชณุหกำญจน ์  อำจำรยภ์ำควิชำจิตวิทยำ   

มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร ์  

-จดัอบรม “ ใหค้วำมรูเ้รื่องกำรดแูลเด็กตำมวยัและพฒันำกำรเด็ก”  ใหก้บัพ่อแม่ผูป้กครองเด็กที่

ไดร้บัควำมรุนแรงในครอบครวัและทอ้งไม่พรอ้ม  จ ำนวน 2 ครัง้ โดยศ.เกียรติคุณ แพทยห์ญิงเพ็ญศรี   

พิชยัสนิท  ประธำนที่ปรกึษำคณะกรรมสมำคมสง่เสรมิสถำนภำพสตรีฯ 

 -จดัอบรมใหค้วำมรูเ้รื่องโรคติดต่อทำงเพศสมัพนัธ ์ โดยคณุสมชำติ   ทำแกง จำกสภำกำชำดไทย 

จ ำนวน 4 ครัง้ ณ หอ้งประชุมสมำคมสง่เสรมิสถำนภำพสตรีฯ 

2.2.2 ส าหรับสมาชิกเยาวชนและสมาชิกทีท้่องเมื่อไม่พร้อม/แม่วัยรุ่น 



 

11 

 

 กำรด ำเนินงำนที่เก่ียวกบัเยำวชนในบำ้นพกัฉกุเฉิน  ประมวลไดด้งันี  ้

(1)โครงกำรเสรมิสรำ้งพลงัดว้ยเสียงดนตรีและกำรเตน้ร  ำ 

 *โครงกำรเสรมิพลงัดว้ยเสียงดนตรีและกำรเตน้ร  ำ  เป็นหนึ่งในกระบวนกำรเสรมิพลงัและ

พฒันำกำรดำ้นอำรมณ ์  รำ่งกำยและจิตใจใหก้บัเด็กและเยำวชนที่มีปัญหำควำมรุนแรง  กิจกรรมจะเป็น

กำรกล่อมเกลำจำกกำรเรียนรูผ้่ำนจำกประสบกำรณจ์ำกเสียงดนตรี โดยใชเ้สียงดนตรี เป็นองคป์ระกอบใน

กำรสรำ้งสรรคก์ำรฟัง กำรเตน้ กำรขบัรอ้ง  

 *กิจกรรมดนตรี “ลีลำศ” โดยคณุปรำณบวั  ศรีสลวย ครูสอนลีลำศ สถำบนัรำชำนุกูล  เมื่อ 25 ม.ค.

61มีผูเ้ขำ้รว่ม 24 รำยและ30 เม.ย.61 จ ำนวน 24 รำย   

*กิจกรรมดนตรี “รอ้งคำรำโอเกะ” โดยคณุยรุธี  ลีละธร ครูสอนพิเศษดนตรีโรงเรียนโสมำภำ2 เมื่อ

30 เม.ย.61 จ ำนวน 25 รำย  

(2)กิจกรรมด้านการศึกษาและทักษะชีวิต 

 ส ำหรบัสมำชิกและเยำวชน  จดัใหเ้ขำ้เรียนในสถำนศึกษำในเขตดอนเมืองและจงัหวดัตำม

ภมูิล  ำเนำ  โรงเรียนประชำอทุิศจนัทำอนสุรณ ์เขตดอนเมือง โรงเรียนรำชประชำนเุครำะหน์ำงรอง โรงเรียน

มีชยัพฒันำจงัหวดับุรีรมัยแ์ละโรงเรียนวดักลำงคลอง4 จงัหวดัปทมุธำนี  จ ำนวน 5 รำย ชัน้ประถมศกึษำ 

จ ำนวน  3 รำย  ชัน้มธัยมศึกษำตอนตน้ จ ำนวน  1 รำย  และชัน้มธัยมศกึษำตอนปลำย 1 รำย 

 *นกัศกึษำคณะบญัชี มหำวิทยำลยักรุงเทพฯ จดัโครงกำร “เพื่อนช่วยเพื่อน” เพื่อเสรมิสรำ้ง

ศกัยภำพใหก้บัสตรีและเยำวชน   เมื่อ 18 ก.พ.61 

 *ใหค้วำมรูเ้ก่ียวกบัโรคเอดสแ์ละโรคติดต่อทำงเพศสมัพนัธ ์ ใหก้บัสตรีเยำวชนที่อยู่ในกลุม่เสี่ยง 

วิทยำกรโดย คณุนำยสมชำติ  ทำแกงและคณุปฏิญญำ  สรุวิงศ ์เมื่อ 24 มี.ค.61  

 *บรษิัท เคพีเอ็มจี  ประเทศไทย จดักิจกรรมร่วมปลกูผกัเพื่อนอ้ง เมื่อ 2 เม.ย.61 

 *ฝึกทกัษะดำ้นอำชีพ เช่น ท ำผำ้เช็ดหนำ้ จดัสวนถำดสวนแกว้ ถงุหรููดเอนกประสงค ์ ท ำขนมอบ 

ปักผำ้ดว้ยมือ กำรเย็บจกัรอตุสำหกรรม ฯลฯ มีผูห้ญิงและเยำวชนเขำ้ร่วม วนัที่ 19-21 ก.พ.61 จ ำนวน25 

รำย /วนัที่23-25 เม.ย.61จ ำนวน 25 รำย  รวม 50 รำย 

ส าหรับสมาชิกเยาวชนทีป่ระสบปัญหาตั้งครรภเ์มื่อไม่พร้อมหรือแม่ลูกอ่อน 

 *จดัใหเ้ขำ้รบักำรศกึษำต่อระดบัชัน้มธัยมศกึษำปีที่ 1 จ ำนวน 1 รำย  และระดบัมธัยมศกึษำตอน

ปลำย  1 รำย 

 *จดักิจกรรมอบรมใหค้วำมรูห้ลกัสตูร “กำรดแูลมำรดำและทำรก” โดยอำจำรยก์รรณิกำ  ดำวไธสง

และคณะจำกศนูยฝึ์กอบรมปฐมพยำบำลและสขุภำพอนำมยัสภำกำชำดไทย  ใหค้วำมรูแ้ก่คนทอ้ง  แม่ลกู



 

12 

 

อ่อน  ผูห้ญิงและเจำ้หนำ้ที่ที่ตอ้งดแูลเด็ก  จ ำนวน 2 ครัง้ มีผูเ้ขำ้รว่มทัง้หมด  38 คน ณ หอ้งประชมุบญุ

เกือ้-กิ่งแกว้  สมำคมสง่เสรมิสถำนภำพสตรีฯเมื่อวนัที่ 25-29 มิ.ย.และ12-16 พ.ย.61 

 *จดักิจกรรมใหค้วำมรูก้บัผูป้กครองของเด็กวยัรุ่น  เยำวชนและสมำชิกบำ้นพกัฉกุเฉิน หวัขอ้”

โรคติดต่อทำงเพศสมัพนัธ”์ วิทยำกรโดย คณุสมชำติ  ทำแกงและคณะ   จำกสภำกำชำดไทย  

*ใหค้วำมรูเ้รื่องพฒันำกำรเด็กในครรภ ์ ตลอดถึงกำรเตรียมตวัคลอด โดยพ.ต.หญิงนทัมน อุ่นพงศ์

ภวูนำรถ อำสำสมคัรพยำบำล  

ส าหรับเยาวชนทุกคน 

*จดักิจกรรมใหค้วำมรู”้คยุเรื่องโรคเอดส”์ โดยนำงศรีไทย   อ ่ำสวุรรณ  ผูช้่วยนกัสงัคมสงเครำะห ์

บำ้นพกัฉกุเฉิน  ใหก้บัเด็ก/เยำวชนทอ้งเมื่อไม่พรอ้ม/แม่วยัรุน่  จ ำนวน 15 รำย  

*กิจกรรมศำสนบ ำบดั   ฝึกนั่งสมำธิและฟังธรรมะ  โดยคณุคญัฑนิกม ์   นิโรธร  หวัหนำ้นกัสงัคม

สงเครำะหแ์ละนกัจิตวิทยำคลีนิค  บำ้นพกัฉุกเฉิน  ทกุวนัศกุร ์ เวลำ 16.00-16.45 น. 

*โครงกำรยุติควำมรุนแรงต่อสตรีและเด็ก  จดักิจกรรมทกัษะกำรใชช้ีวิตโดยธรรมะ  โดยคณะ

อำจำรยแ์ละนกัศกึษำจำกมหำปชำบดีเถรีวิทยำลยั  ใหก้บัเยำวชนและเยำวชนที่ทอ้งเมื่อไม่พรอ้ม/แม่วยัรุน่  

รวมทัง้นกัสงัคมสงเครำะห ์  นกัจิตวิทยำ บำ้นพกัฉกุเฉิน จ ำนวน 45 คน ระหว่ำงวนัที่ 16 –17 มิ.ย.61 ณ 

ลำนเอนกประสงคบ์ำ้นพกัฉุกเฉิน 

*กิจกรรมกำรศกึษำและฝึกอำชีพ  เช่นหลกัสตูรตดัผมและเสรมิสวย  หลกัสตูรตดัเย็บเสือ้ผำ้      

นวดแผนไทย  นวดฝ่ำเทำ้  สนทนำภำษำองักฤษ  ขนมอบ  และศิลปประดิษฐ์    จ ำนวน  16 รำย 

*กิจกรรมฝึกอำชีพช่วงสัน้ๆเช่นท ำกำรบรูณ ์ เย็บตุ๊กตำ ปักผำ้ดว้ยมือ  ท ำดอกไมป้ระดิษฐ์ เย็บจกัร

อตุสำหกรรม ฯลฯ จ ำนวน   60  รำย 

ส าหรับผู้ปกครองกลุ่มเยาวชน  และเยาวชนท้องเมื่อไม่พร้อม/แม่วัยรุ่น 

บำ้นพกัฉกุเฉินไดจ้ดักระบวนกำรใหค้วำมรูใ้นดำ้นต่ำงๆกบัพ่อแม่  ผูป้กครองเด็กที่ไดร้บัควำม

รุนแรงทกุรูปแบบเพื่อเสรมิสรำ้งพลงัทำงดำ้นควำมคิดจิตใจ โดยผ่ำนกระบวนกำรแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์

จำกครอบครวัที่กำ้วผ่ำนเรื่องรำ้ยแรงมำแลว้และสำมำรถกลบัมำใชช้ีวิตไดป้กติดงัเดิม 

*จดัอบรมใหค้วำมรูเ้รื่องโรคติดต่อทำงเพศสมัพนัธ ์ โดยคณุสมชำติ    ทำแกง  จำกสภำกำชำดไทย 

จ ำนวน 1ครัง้   

*จดักิจกรรมGroup Support แลกเปลี่ยนเรียนรูจ้ำกผ่ำนประสบกำรณ ์ วิทยำกรคณุสเุพ็ญศรี  พึ่ง

โคกสงู ผูอ้  ำนวยกำรมลูนิธิสง่เสรมิควำมเสมอภำคทำงสงัคมและคณะ จ ำนวน 5 ครัง้ 

โครงการแม่และวัยรุ่น 
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โครงการ  เพ่ิมต้นทุนชีวิตแม่วัยรุ่น 

กรณีแม่วยัรุน่  สมำคมฯ  ไดจ้ดัโครงกำรเพิ่มตน้ทุนชีวิตใหก้บัแม่วยัรุน่  โดยมีวตัถุประสงคส์  ำคญั

คือ  มุ่งลดอตัรำกำรสง่ลกูสู่สถำนสงเครำะห ์  เนน้กำรสรำ้งสำยสมัพนัธแ์ม่และลกูในช่วงระหว่ำงรอคลอด  

ใหก้ำรสนบัสนนุกำรศึกษำต่อจนจบชัน้มธัยมศกึษำตอนปลำย  จดักิจกรรมใหค้วำมรูเ้รื่องสิทธิอนำมยัเจรญิ

พนัธ ์ กำรบ ำบดัดำ้นอำรมณอ์ย่ำงรอบดำ้น  อีกทัง้มีเงินสะสมใหเ้พื่อเป็นตน้ทนุชีวิตแม่วยัรุ่น   เมื่อพน้จำก

บำ้นพกัฉกุฉินและกลบัสู่ครอบครวั  ในปี2561 มีเด็กและเยำวชนทอ้งเมื่อไม่พรอ้ม  เป็นแม่ลกู 16 คู่ ซึ่งใน

จ ำนวนแม่วยัรุน่ทัง้หมดมีเพียง  1  รำย  ตดัสินใจยกบตุรใหก้บัมลูนิธิมิตรมวลเด็ก นอกนัน้เลีย้งลกูเอง 

กรณีเข้ารับการศึกษาต่อ  ในปี2561 คือ 

กรณีนอ้งใหม่(นำมสมมติุ)  วยัรุน่อำยุ 13 ปี  มีพี่นอ้ง2คน นอ้งใหม่เป็นลกูคนโต พกัอำศยัอยู่บำ้น

เช่ำกบัครอบครวัมีพ่อ แม่และนอ้งชำยวยั11ปี พ่อประกอบอำชีพรบัจำ้งเป็นช่ำงท ำสีรถยนตต์อ้งออกไป

ท ำงำนทกุวนั  สว่นแม่ไม่ไดป้ระกอบอำชีพอะไรเป็นแม่บำ้น พ่อ-แม่ชอบด่ืมเหลำ้เป็นประจ ำแต่แม่จะด่ืม

หนกักว่ำพ่อ  นอ้งใหม่ก ำลงัเรียนชัน้ม.1โรงเรียนใกล้ๆ กบัที่พกั นอ้งใหม่ประสบปัญหำถกูผูช้ำยอำยุ40ปี 

เป็นผูด้แูลระบบคอมพิวเตอรใ์นโบสถท์ี่นอ้งใหม่และครอบครวัไปปฏิบติักิจทำงศำสนำข่มขืน ทำงบำ้นไม่

ทรำบเรื่อง จนแม่สงัเกตเห็นควำมผิดปกติของลกู จึงไดส้อบถำมและพำไปพบแพทยโ์รงพยำบำลต ำรวจ 

พบว่ำนอ้งใหม่ก ำลงัตัง้ครรภ ์ ทำงครอบครวัจึงไดต้ดัสินใจยติุกำรตัง้ครรภ ์ นอ้งใหม่ไดเ้ลำ่ใหน้กัสงัคม

สงเครำะหข์องโรงพยำบำลฟังว่ำ ยงัมีพ่อของเพื่อนข่มขืนดว้ยในวันที่แม่เมำจนหลบัไป  นกัสงัคมสงเครำะห์

เกรงว่ำถำ้สง่นอ้งใหม่กลบับำ้นทนัทีจะเกิดอนัตรำยไดจ้ึงสง่ขอควำมช่วยเหลือที่บำ้นพกัฉกุเฉิน 

ปัจจบุนันอ้งใหม่ไดเ้ขำ้ศกึษำต่อในโรงเรียนภำคปกติ ระดบัชัน้มธัยมศกึษำปีที่1 สว่นเรื่องคดีศำล

ไดส้ืบพยำนไปเรียบรอ้ยแลว้ 

กรณีจบการศึกษาและส่งกลับคืนครอบครัว 

 กรณีนอ้งมิว (นำมสมมติุ)แม่วยัรุน่ปัจจุบนัอำยุ20 ปี มีปัญหำทอ้งไม่พรอ้มกบัแฟน หลงัจำกคลอด

ลกูสำวปัจจุบนัอำยุ3 ขวบเศษ มีควำมตัง้ใจเลีย้งดลูกูสำวดว้ยตนเอง พรอ้มกบัศึกษำต่อจนจบชัน้

มธัยมศกึษำปีที่6 ในโรงเรียนภำคปกติ และก ำลงัจะสอบเขำ้ศึกษำต่อระดบัมหำวิทยำลยั ในขณะที่ลกูสำว

ก็จะเขำ้เรียนชัน้อนบุำล สมำคมฯไดด้ ำเนินกำรมอบเงินค่ำเลีย้งดบูุตร จ ำนวน 58,500.-บำท 

 กรณีนอ้งกิม(นำมสมมติุ) แม่วยัรุน่อำยุ15ปี ทอ้งไม่พรอ้มกบัเพื่อนชำย ไดค้ลอดลกูสำวแลว้

ปัจจบุนัอำยุ 2 ขวบเศษ นอ้งกิมไดเ้ขำ้เรียนหนงัสือต่อในระดบัชัน้มธัยมปีที่1ส่วนลกูฝำกเลีย้งที่ศนูยเ์ด็ก

อ่อนภำยในบำ้นพกัฉกุเฉิน ปัจจบุนันอ้งกิมไดเ้รียนจบชัน้มธัยมศกึษำปีที่3 ในโรงเรียนภำคปกติและพรอ้ม

จะกลบัไปอยู่กบัครอบครวัและจะเขำ้ศกึษำต่อในระดบัม.ปลำย 
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 กรณีนอ้งนิ(นำมสมมติุ)วยัรุ่นอำย ุ18ปีเศษ พ่อเสียชีวิตตัง้แต่นอ้งนิอำยไุด6้ขวบ หลงัจำกนัน้แม่ได้

พำไปอำศยัอยู่กบัครอบครบัยำยที่นบัถือกนั นอ้งนิไดถ้กูข่มขืนจำกคนในครอบครวัยำยติดต่อกนัหลำยปี 

จนนอ้งนิมีแฟนจึงไดต้ดัสินใจบอกครอบครวัแฟน นอ้งนิไดร้บัควำมช่วยจำกบำ้นพกัเด็กและครอบครวั

จงัหวดัสมทุรปรำกำรและไดส้ง่ต่อมำที่บำ้นพกัฉุกเฉิน นอ้งนิไดเ้ขำ้เรียนต่อที่โรงเรียนปัญญำภิวฒัน ์ ระดบั

ปวช. ปัจจบุนันอ้งนิไดเ้รียนจบชัน้ปวช.3 และไดเ้ขำ้ท ำงำนรำ้นเซเว่นอีเลฟเว่น 

 สว่นเรื่องคดีก ำลงัอยู่ในชัน้อยักำร 

2.2.3 ส าหรับสมาชิกผู้ติดเชือ้ 

*กิจกรรมดำ้นสขุภำพกำย/จิต    กำรดแูลชีวิตและสขุภำพอนำมยัทำงดำ้นกำยและจิต ของผูห้ญิง

ติดเชือ้ โดย พ.ต.หญิงนทัมน  อุ่นพงศภ์วูนำถ  อำสำสมคัรพยำบำล 

*จดัสง่สมำชิกผูป่้วยในบำ้นพกัฯไปรว่มประชมุและรบัควำมรูด้ำ้นสขุภำพ  ที่สภำกำชำดไทย ตำม

หวัขอ้ดงันี ้

 -ฟังบรรยำยวิชำกำรและแลกเปลี่ยนประสบกำรณใ์นกำรดแูลสขุภำพ เรื่องควำมกำ้วหนำ้ในกำร

ดแูลรกัษำดว้ยยำตำ้นไวรสั  จ ำนวน  5 รำย เมื่อ 18 ม.ค.61 

-หวัขอ้  “อำหำรและโภชนำกำรส ำหรบัผูติ้ดเชือ้เอช ไอ วี เอดส ์ ”ที่หอ้งประชมุชัน้7A ศนูยว์ิจยัโรค

เอดส ์  จ ำนวน  5  รำย เมื่อ 29 ส.ค.61 

* กิจกรรมสวนผกั-ปลกูผกัปลอดสำรพิษ เช่นผกับุง้  ผกักวำงตุง้ พริก  ตะไครฯ้ลฯ 

*จดักิจกรรมกำรศกึษำและฝึกอำชีพ เช่น ศิลประดิษฐ์ ผลิตดอกไมต่้ำงๆ  ขนมอบ ท ำตุ๊กตำ เป็นตน้ 

2.3 การช่วยเหลือทางด้านกฎหมาย 

ไดจ้ดัทีมสหวิชำชีพ นกัสงัคมสงเครำะห ์  นกักฎหมำย  พนกังำนเจำ้หนำ้ที่ จำกมลูนิธิสรำ้งควำม

เขำ้ใจทำงสงัคม  มลูนิธิศนูยพ์ิทกัษส์ิทธิเด็ก  สหทยัมลูนิธิ ร.พ.ต ำรวจ  บำ้นพกัเด็กและครอบครวั จงัหวดั

สมทุรปรำกำร ศนูยช์่วยเหลือทำงสงัคมฯลฯและบำ้นพกัฉกุเฉิน เพื่อระดมควำมคิดหำแนวทำงกำร

ช่วยเหลือเด็กดำ้นคดีควำมรุนแรงทำงเพศรวม  8   ครัง้   จ ำนวน 15  รำย 

การสืบพยาน/การด าเนินคดี 

ชัน้สอบสวน    

-นกัสงัคมสงเครำะห ์ ไดด้  ำเนินกำรสอบพยำนเด็กที่ สถำนีต ำรวจนครบำลลำดกระบงั จ ำนวน1 

รำย(อำยุ13ปี) เมื่อวนัที่ 16 ม.ค.61 

-นกัสงัคมสงเครำะห ์ ไดด้  ำเนินกำรสอบพยำนเด็กที่ ศนูยก์นิษฐ์นำรี จ ำนวน1 รำย(อำยุ6 ปี) เมื่อ

วนัที่ 4 ก.ค.61 
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-นกัสงัคมสงเครำะห ์ บำ้นพกัฉกุเฉิน พรอ้มพนกังำนเจำ้หนำ้ที่ตำมพ.ร.บ.คุม้ครองผูถู้กกระท ำดว้ย

ควำมรุนแรงในครอบครวัพ.ศ.2550 จำกกรมกิจกำรสตรีและครอบครวั พนกังำนเจำ้หนำ้คุม้ครองเด็กตำม

พ.ร.บ.คุม้ครองเด็กพ.ศ.2546 จำกศนูยช์่วยเหลือสงัคม ท ำกำรบนัทกึถอ้ยค ำขอ้ตกลงกรณีหญิงอำยุ 38ปี

(บตุรชำยอำยุ4ขวบ)และหญิงอำย ุ41 ปี(บตุรสำวอำยุ4ขวบ) จ ำนวน 2รำย ที่ถกูสำมีด่ำทอ ท ำรำ้ยรำ่งกำย 

ผูใ้ชบ้รกิำรทัง้สองรำยไม่ตอ้งกำรแจง้ควำมด ำเนินคดี   แต่ตอ้งกำรใหท้ำงพนกังำนเจำ้หนำ้ที่ท ำบนัทกึ

ขอ้ตกลงเท่ำนัน้และตดัสินใจกลบัใชช้ีวิตกบัสำมีดงัเดิม 

ชัน้ศำล 

-นกัสงัคมสงเครำะห ์ น ำผูป้กครองและเด็ก อำยุ17 ปี ถกูเพื่อนชำย อำย ุ 23 ปี ข่มขืนกระท ำช ำเรำ

สืบพยำนที่ศำลอำญำ รชัดำ จ ำนวน1รำย (เมื่อ29 ม.ค.61) 

การเรียกร้องค่าตอบแทนผู้เสียหายในคดีอาญา  จำกส ำนกังำนช่วยเหลือทำงกำรเงินแก่ผูเ้สียหำยและ

จ ำเลยในคดีอำญำ  กรมคุม้ครองสิทธิและเสรีภำพ  กระทรวงยติุธรรม  

-นกัสงัคมสงเครำะห ์น ำเด็กไปย่ืนค่ำคุม้ครองสิทธิผูเ้สียหำยและค่ำทดแทนและค่ำใชจ้่ำยแก่จ ำเลย

ในคดีอำญำ ท่ีกระทรวงยุติธรรมจ ำนวน 1 รำย เมื่อ 16 ม.ค.61 

ค ำวินิจฉัยจำกคณะกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนผูเ้สียหำยและค่ำทดแทนและค่ำใชจ้่ำยแก่

จ ำเลยในคดีอำญำ   วินิจฉัยจ่ำยเงินใหจ้ ำนวน 5 รำย เป็นเงิน 225,000.-บำท 

ผลการด าเนินคดี 

 กรณีควำมผิดเก่ียวกบัเพศ  ควำมผิดต่อเสรีภำพ เด็กอำยไุม่เกิน15ปี ไปเสียจำกบิดำมำรดำ 

ผูป้กครองและผูด้แูลของผูเ้ยำวโ์ดยไม่ไดร้บัอนญุำตและปรำศจำกเหตอุนัสมควรเพื่อกำรอนำจำร: เด็กหญิง

เน็ท(นำมสมมติุ) อำยุ14ปีเศษ โดยเพื่อนชำยอำยุ19ปี เป็นจ ำเลย สืบพยำนเมื่อ 29 ม.ค.61ที่ศำลอำญำ รชั

ดำ จ ำเลยใหก้ำรรบัสำรภำพ ศำลพิพำกษำว่ำ  จ ำเลยมีควำมผิดตำมประมวลกฎหมำยอำญำ มำตรำ 277

วรรคหนึ่ง,283ทวิวรรคสอง,317วรรคสำม เป็นกำรกระท ำผิดหลำยกรรมเป็นกระทงควำมผิดไป ตำม

ประมวลกฎหมำยอำญำ มำตรำ91 แต่เป็นควำมผิดฐำนพำเด็กอำยไุม่เกิน15ปี เพื่อกำรอนำจำรกบั

ควำมผิดฐำนกระท ำช ำเรำเด็กอำยไุม่เกิน15ปี ซึ่งไม่ใช่ภรรยำของตน โดยเด็กนัน้จะยินยอมหรือไม่ก็ตำม 

อนัเป็นกฎหมำยท่ีมีโทษหนกัที่สดุเพียงฐำนเดียว ตำมประมวลกฎหมำยอำญำ มำตรำ90 จ ำคกุกระทงละ6

ปี รวมโทษ 5 กระทง เป็นจ ำคกุ 30 ปี ฐำนปรำศจำกเหตอุนัควร พรำกเด็กอำยยุงัไม่เกิน 15 ปี ไปเสียจำก

บิดำมำรดำ ผูป้กครองและผูด้แูลเพื่อกำรอนำจำร จ ำคกุกระทงละ 5ปี รวมโทษ 5 กระทง เป็นจ ำคกุ 25 ปี 

เมื่อรวมโทษทกุกระทงควำมผิดแลว้เป็นจ ำคกุ 55 ปี จ ำเลยใหก้ำรรบัสำรภำพ เป็นประโยชนแ์ก่กำร

พิจำรณำมีเหตบุรรเทำโทษ ลดโทษใหต้ำมประมวลกฎหมำยอำญำ มำตรำ78ก่ึงหนึ่ง คงจ ำคกุ 27 ปี 6
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เดือน น ำโทษจ ำคกุ15 วนัและ1เดือน15วนั ที่รอลงอำญำ หมำยเลขแดงที่1605/2555 ของศำลเยำวชนและ

ครอบครวักลำงกบั คดีอำญำเลขแดงที่อย.6337/2555 ของศำลนีต้ำมล ำดบัน ำมำบวกเขำ้กบัโทษคดีนี ้

ตำมล ำดบัมำบวกเขำ้กบัโทษคดีนี ้เป็นจ าคุก 27 ปี 7 เดือน 30 วัน 

การติดตามผลและการเย่ียมบ้าน 

หลงัจำกบำ้นพกัฉกุเฉินไดช้่วยเหลือผูม้ำขอใชบ้ริกำรจำกปัญหำต่ำงๆแลว้ นกัสงัคมสงเครำะหย์งั

ไดติ้ดตำมผลและเยี่ยมบำ้นผูใ้ชบ้รกิำร โดยกำรโทรศพัท ์ ประสำนงำนกบัเจำ้หนำ้ที่ส  ำนกังำนพฒันำสงัคม

และควำมมั่นคงของมนษุยข์องแต่ละจงัหวดั เช่นกรุงเทพฯ ปทมุธำนี  นนทบรุี ฉะเชิงเทรำฯลฯ รวมทัง้หมด 

15 รำย ซึ่งเป็นรำยที่ตอ้งกำรดแูลเพื่อใหก้ลบัคืนครอบครวัเท่ำที่ท ำได้ 

4.การร่วมสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา33 ทวิพ.ศ.2543 

          บำ้นพกัฉกุเฉินไดใ้หค้วำมรว่มมือกบัภำครฐั โดยส่งนกัสงัคมสงเครำะหข์องบำ้นพกัฉกุเฉินไปเขำ้ร่วม

สอบพยำนเด็ก ที่ตกเป็นผูเ้สียหำยกบัพนกังำนสอบสวน ตำมสถำนีต ำรวจต่ำงๆ และรว่มสืบพยำนในชัน้

ศำล ดงันี ้คดีในชัน้สอบสวน จ ำนวน 6 คดี  คดีข่มขืนกระท ำช ำเรำ จ ำนวน 3 รำย คำ้มนษุย ์จ ำนวน5 รำย 

โทรมหญิง จ ำนวน2 รำย ชัน้ศำลจ ำนวน 3 คดี เป็น  คดีพรำกผูเ้ยำวจ์ ำนวน 1 รำย  รว่มกนัท ำรำ้ยผูอ่ื้นจน

เป็นเหตใุหไ้ดร้บัอนัตรำยแก่กำย,ร่วมกนัพยำยำมฆ่ำผูอ่ื้นฯลฯ จ ำนวน2 รำย และคดีอนำจำร กกัขงัหน่วง

เหนี่ยว จ ำนวน 1 รำย 

5.นักศึกษาฝึกปฎิบัติงานและอาสาสมัคร 

 ในปี2561 มีนกัศึกษำมหำวิทยำลยัต่ำงๆฝึกปฎิบติังำน/จิตอำสำเพื่อเสรมิสรำ้งประสบกำรณช์ีวิต  

และทกัษะกำรใหแ้ละแบ่งปันควำมช่วยเหลือแก่ผูห้ญิงและเด็กที่ประสบปัญหำในบำ้นพกัฉกุเฉิน  จ ำนวน  

101 คน  (เป็นนกัศกึษำปริญญำตรี 10 รำย   นกัศึกษำปรญิญำโท   1 รำย    นกัเรียนนำยรอ้ย 4 นำย  

นกัเรียน/นกัศกึษำพยำบำล  85 รำย(จำกสถำบนั วิทยำลยัพยำบำลทหำรอำกำศและมหำวิทยำลยัรงัสิต) 

และระดบัมธัยม 1รำย 
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สถำบนักำรศกึษำ จ ำนวน

(คน) 

ระยะเวลำ 

นิสิตปรญิญำตรี ภำควิชำจิตวิทยำพฒันำกำร คณะ

สงัคมศำสตร ์มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร ์ฝึกงำน 

       2 วนัที่ 8 ม.ค.-27 เม.ย.61 

นกัศกึษำพยำบำลมหำวิทยำลยัรงัสิต    รุน่ที่ 1 

                                                         รุน่ที่2 

7 

8 

วนัที่ 13-22 ก.พ.61 

วนัที่ 27มี.ค.-5เม.ย.61 

นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษำปีที่5 โรงเรียนปัญโญไทย  

 ฝึกงำนสำยอำชีพดำ้นกำรช่วยเหลือเด็กและผูห้ญิงในภำวะ

ยำกล ำบำก(ฝึกที่บำ้นเด็ก) 

    1 วนัที่12มี.ค. – 12 เม.ย.61 

นกัศกึษำปรญิญำตรีชัน้ปีที่3    คณะสงัคมสงเครำะหศ์ำสตร ์   

มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร ์ฝึกงำน 

       4 วนัที่ 18 มิ.ย.- 9 ส.ค.61 

นกัศกึษำระดบับณัฑิตศกึษำ สำขำวิชำกำรบรหิำรสวสัดิกำร

สงัคม คณะสงัคมสงเครำะหศ์ำสตรแ์ละสวสัดิกำรสงัคม 

มหำวิทยำลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ฝึกภำคปฏิบติั 

1 วนัที่ 10มิ.ย.-5ส.ค.61 

นกัศกึษำพยำบำล วิทยำลยัพยำบำลทหำรอำกำศ  รุน่ที่1 

                                                                          รุน่ที่2 

      27 

      27 

วนัที่27,28 ก.พ.และ1มี.ค.61 

วนัที่9 -11 พ.ค.61 

นกัศกึษำระดบัปรญิญำตรี หลกัสตูรสงัคมสงเครำะหศ์ำสตร์

บณัฑิต มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร ์ฝึกภำคปฏิบติั 

     4 วนัที่ 18 มิ.ย.-9 ส.ค.61 

นกัศกึษำพยำบำล มหำวิทยำลยัรงัสิต  ฝึกปฏิบติักำรกำร

พยำบำลสขุภำพจิตและจิตเวช                           รุน่ที่1 

                                                                         รุ่นที่2 

      

    8 

    8 

 

วนัที่11 -20 ก.ย.61 

วนัที่ 24 ต.ค-1พ.ย.61 

นกัเรียนนำยรอ้ยต ำรวจ  โรงเรียนนำยรอ้ยต ำรวจ อ ำเภอสำม

พรำน จงัหวดันครปฐม ฝึกปฏิบติัสมัผสัชมุชน 

     4 วนัที่ 28 ส.ค.-11ก.ย.61 
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อำสำสมคัรที่ช่วยบำ้นพกัฉุกเฉินอย่ำงต่อเนื่องกว่ำ 2 เดือน  รวม  3  คน  ไดแ้ก่ 
1.ดร.รกั                  ชณุหกำญจน ์    นกัจิตวิทยำเด็ก  มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร  ์
2.คณุฟ้ำใส            วิเศษกลุ              นกัจิตวิทยำศิลปบ ำบดั 
3.พ.ต.หญิงนทัมน    อุ่นพงศภ์วูนำถ     อำสำสมคัรพยำบำล 
 

งานอบรม พัฒนาบุคคลากร ด้านงานสังคมสงเคราะห ์

1.คณุคญัฑนิกม ์    นิโรธร หน.นกัสงัคมสงเครำะห ์  และนำงศรีไทย อ ่ำสวุรรณ ผูช้่วยนกัสงัคมสงเครำะห ์

เขำ้รว่มประชมุเชิงปฏิบติักำรเพื่อจดัท ำชุดควำมรูใ้นกำรป้องกนัและแกไ้ขปัญหำควำมรุนแรงในครอบครวั 

ณ โรงแรมเดอะทวิน ทำวเวอร ์กรุงเทพฯ จดัโดยกรมกิจกำรสตรีและสถำบนัครอบครวั ระหว่ำงวนัที่ 14-17 

ม.ค.61 

2.คณุลรรศภุำ  นิ่มแสง นกัจิตวิทยำ เขำ้รว่มประชุม เชิงปฏิบติักำรเพื่อทบทวนแนวทำงแกไ้ขปัญหำ 

อปุสรรคและควำมรว่มมือในกำรขบัเคลื่อนงำนตำมพระรำชบญัญัติคุม้ครองผูถู้กกระท ำดว้ยควำมรุนแรง

ในครอบครวัพ.ศ.2550 ณ โรงแรมกรุงศรีรเิวอร ์ จดัโดย กรมกิจกำรสตรีและสถำบนัครอบครวั ระหว่ำง29-

30 ม.ค.61 

3.คณุคญัฑนิกม ์   นิโรธร หวัหนำ้นกัสงัคมสงเครำะห ์  ร่วมอบรม “พนกังำนเจำ้หนำ้ที่ตำมพระรำชบญัญัติ

คุม้ครองผูถ้กูกระท ำดว้ยควำมรุนแรงในครอบครวัพ.ศ.2550” ณ สถำบนัพระประชำบดี จงัหวดัปทมุธำนี 

จดัโดยกรมกิจกำรสตรีและสถำบนัครอบครวั  ระหว่ำงวนัที่ 7-17 ก.พ.61 

4.คณุนวมยั    นำคธร หวัหนำ้บำ้นเด็ก   รว่มสมัมนำเนื่องในวนัสตรีสำกล2561เรื่อง “บทบำทสตรีไทยใน

ยคุไทยแลนด4์.0” ณ บรเิวณหอ้งโถง ชัน้1 อำคำรรฐัสภำ1 จดัโดยคณะกรรมำธิกำรกำรสงัคมฯสภำนิติ

บญัญัติแห่งชำติ  เมื่อวนัที่ 6 มี.ค.61 

5. .คณุศรีไทย  อ ่ำสวุรรณ ผูช้่วยนกัสงัคมสงเครำะห ์ เขำ้รว่มประชมุสมชัชำครอบครวัระดบัชำติ ประจ ำปี

2561ใน หวัขอ้ “ปรบัพฤติกรรม เปลี่ยนควำมคิด ยุติควำมรุนแรงในครอบครวั” ณ โรงแรมบำงกอกพำเลส 

กรุงเทพฯ จดัโดยกรมกิจกำรสตรีและสถำบนัครอบครวั ระหว่ำงวนัที่ 29-30 มี.ค.61   

6.คณุศรีไทย   อ ่ำสวุรรณ ผูช้่วยนกัสงัคมสงเครำะห ์  และสมำชิกบำ้นพกัฯจ ำนวน5คน รว่มประชมุหวัขอ้ 

“โครงกำรกำ้วต่อไปในกำรขบัเคลื่อนนโยบำยเงินอุดหนนุเด็กเล็กสูถ่ว้นหนำ้”ณ หอ้งประชมุชัน้1วีเทรน โฮ

เทล ดอนเมือง กรุงเทพฯ จดัโดยวิทยำลยันวตักรรม มหำวิทยำลยัรงัสิต เมื่อวนัที่ 25 เม.ย.61 

7.คณุคญัฑนิกม ์   นิโรธร หวัหนำ้นกัสงัคมสงเครำะหแ์ละนกัจิตวิทยำและคณุศรีไทย  อ ่ำสวุรรณ ผูช้่วยนกั

สงัคมสงเครำะห ์  เขำ้ร่วมเสวนำ “วำงแผนเพื่อลดควำมซ ำ้ซอ้นกำรลงพืน้ที่ด  ำเนินงำนในกลุม่ชำยมี

เพศสมัพนัธก์บัชำยและกลุม่พนกังำนบรกิำร ประจ ำปี2561” ณ หอ้งประชมุชัน้6 กองควบคมุโรคเอดส ์วณั
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โรคและโรคติดต่อทำงเพศสมัพนัธ ์ถนนกรุงธนบรุี กรุงเทพฯ  จดัโดยกองควบคมุโรคเอดส ์เมื่อวนัที่ 4 พ.ค.

61 

8.คณุคญัฑนิกม ์   นิโรธร หวัหนำ้นกัสงัคมสงเครำะหแ์ละนกัจิตวิทยำ   รว่มอบรมเชิงปฏิบติักำรเพื่อจดักำร

ขอ้มลูโดยใชโ้ปรแกรม Real Time Cohort Monitoring(RTCM+)ณศนูยฝึ์กอบรมคอมพิวเตอร ์ชัน้4 ส ำนกั

กำรศึกษำ เขตคลองสำน กรุงเทพฯ จดัโดยกองควบคมุโรคเอดส ์ เมื่อ 15 พ.ค.61 

9.คณุกรวิณท ์  วรสขุ ผูเ้ชี่ยวชำญงำนสงัคมสงเครำะหแ์ละนกัศิลปบ ำบดัแนวมนษุยป์รชัญำและคณุศรีไทย  

อ ่ำสวุรรณ ผูช้่วยนกัสงัคมสงเครำะห ์  รว่มสมัมนำเรื่อง “เงินอดุหนุนเด็กถว้นหนำ้:จดุเริ่มตน้ของกำร

คุม้ครองทำงสงัคมทัง้ระบบ” ณ โรงแรมดิเอ็มเมอรลัด ์ ถนนรชัดำ กรุงเทพฯ จดัโดยวิทยำลยันวตักรรม 

มหำวิทยำลยัรงัสิต เมื่อวนัที่ 21 พ.ค.61 

10.คณุณฐิัยำ   ทองศรีเกต ุผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยสงัคมสงเครำะหแ์ละคณุนชัชำ สิมณี นกัสงัคมสงเครำะห ์รว่ม

ประชมุเชิงปฎิบติักำร “เพื่อรบัฟังควำมคิดเห็นของผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสียต่อกำรทบทวนกฎหมำยว่ำดว้ยกำร

ปอ้งกนัและปรำบปรำมกำรคำ้ประเวณี ครัง้ที่2” ณ หอ้งปริน๊ซบ์อลรูม โรงแรมปริน๊ซ ์ พำเลส มหำนำค 

กรุงเทพฯ จดัโดยกรมกิจกำรสตรีและครอบครวั เมื่อ 28 พ.ค.61 

11.คณุศรีไทย อ ่ำสวุรรณ ผูช้่วยนกัสงัคมสงเครำะห ์   ร่วมอบรมวิทยำกรเรื่อง “ลดกำรตีตรำตนเอง(TOT 

Self-stigma Reduction) ณ โรงแรมฮิป รชัดำภิเษก กรุงเทพฯ จดัโดย มลูนิธิศนูยค์ุม้ครองสิทธิดำ้นเอดส ์

ระหว่ำงวนัที่28พ.ค.- 1 มิ.ย.61 

12. คณุคญัฑนิกม ์ นิโรธร หวัหนำ้สงัคมสงเครำะหแ์ละนกัจิตวิทยำ ร่วมประชมุเชิงปฎิบติักำร “เพื่อทบทวน

แนวทำงแกไ้ขปัญหำอปุสรรคในกำรขบัเคลื่อนงำนตำมพระรำชบญัญัติควำมรุนแรงในครอบครวัพ.ศ2550 

ใหแ้ก่หน่วยงำนที่ร่วมลงนำมMOUและเครือข่ำยท่ีเก่ียวขอ้ง ครัง้ที่2” ณโรงแรมรอยลัรเิวอร ์ จดัโดยกรม

กิจกำรสตรีและสถำบนัครอบครวั ระหว่ำงวนัที่ 5-6 มิ.ย.61 

13.คณุณฐิัยำ    ทองศรีเกต ุผอ.ฝ่ำยสงัคมสงเครำะห ์ คณุกรวิณท์ วรสขุ ผูเ้ชี่ยวชำญงำนสงัคมสงเครำะห์

และนกัศิลปะบ ำบดัแนวมนุษยป์รชัญำ รว่มกำรประชมุใหค้วำมเห็น  “รูปแบบกำรจดัสวสัดิกำรแม่วยัรุน่ใน

สงัคมไทย ” ณ หอ้งปทมุวนั  โรงแรมเอเชีย จดัโดยมลูนิธิสรำ้งควำมเขำ้ใจเรื่องสขุภำพผูห้ญิง ขบัเคลื่อน

ดว้ยองคค์วำมรูเ้พื่อใหส้ขุภำพผูห้ญิงไดร้บัควำมคุม้ครอง  เมื่อ 12 มิ.ย.61 

14.คณุคญัฑนิกม ์  นิโรธร หวัหนำ้นกัสงัคมสงเครำะหแ์ละนกัจิตวิทยำ นำงศรีไทย อ ่ำสวุรรณ ผูช้่วยนกั

สงัคมสงเครำะห ์ เขำ้ร่วมประชมุเชิงปฏิบติักำรเพื่อพฒันำศกัยภำพเครือข่ำยองคก์รพฒันำเอกชนดำ้นเอดส ์ 

ณ Stamp Hills Resort จ.รำชบรุี  จดัโดยมลูนิธิพรอ้มใจพฒันำ ระหว่ำงวนัที่  13-15 มิ.ย.61 
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15.คณุณฐิัยำ  ทองศรีเกต ุ ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยสงัคมสงเครำะห ์ คณุกรวิณท ์ วรสขุ ผูเ้ชี่ยวชำญงำนสงัคม 

สงเครำะหแ์ละนกัศิลปะบ ำบดัแนวมนุษยป์รชัญำ รว่มอบรมโครงกำร “อบรมเชิงปฏิบติักำรเพื่อพฒันำ

ควำมรูก้ำรนิเทศงำนสงัคมสงเครำะห ์ อเมรกิำและไทย” ณ หอ้งสค.102 คณะสงัคมสงเครำะหศ์ำสตร ์

มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร ์ท่ำพระจนัทร ์ จดัโดยสภำวิชำชีพสงัคมสงเครำะห ์ระหว่ำงวนัที่ 21- 22 มิ.ย.61 

16.คณุคญัฑนิกม ์  นิโรธร หวัหนำ้นกัสงัคมสงเครำะห ์  นำงศรีไทย   อ ่ำสวุรรณ   ผูช้่วยนกัสงัคมสงเครำะห ์

รว่มประชมุเพื่อติดตำมกำรด ำเนินงำนดำ้นเอดสใ์นพืน้ที่กรุงเทพมหำนคร  ตำมกลยุทธ ์ RRTTR ณ หอ้ง

ประชมุชัน้6 กองควบคมุโรคเอดส ์ วณัโรค และโรคติดต่อทำงเพศสมัพนัธ ์ ถ.กรุงธนบรุี เขตคลองสำน  

กรุงเทพฯ จดัโดยกองควบคมุโรคเอดสฯ์ เมื่อ 10 ก.ค.61 

17.คณุณฐิัยำ  ทองศรีเกต ุ ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยสงัคมสงเครำะห ์  คณุกรวิณท ์ วรสขุ ผูเ้ชี่ยวชำญงำนสงัคม

สงเครำะหแ์ละนกัศิลปะบ ำบดัแนวมนุษยป์รชัญำ เขำ้ร่วมเสวนำ “กำรเขำ้ถึงกระบวนกำรยุติธรรมดว้ย

เทคโนโลยีดิจิทลัครัง้แรกในประเทศไทย” ณ หอ้งพลงัแผ่นดิน ชัน้34,dtac house,อำคำรจตัรุสัจำมจรุี  จดั

โดย dtac  เมื่อวนัที่ 11 ก.ค.61 

18. คณุณฐิัยำ  ทองศรีเกต ุ ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยสงัคมสงเครำะห ์  ร่วมประชมุคณะกรรมกำรศนูยป์ระสำน

ประชำคมเอดส ์ระดบัเขตเขตดอนเมือง ณ ส ำนกังำนเขตดอนเมือง จดัโดยส ำนกังำนเขตดอนเมือง เมื่อ 16

ก.ค.61 

19.คณุณฐิัยำ  ทองศรีเกต ุ ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยสงัคมสงเครำะห ์  รว่มประชมุใหค้วำมเห็นเรื่อง หลกัสตูรกำร

อบรมผูท้  ำหนำ้ที่นกัจิตวิทยำหรือนกัสงัคมสงเครำะห ์ ตำมประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำ ณ 

หอ้งประชมุสค.205 มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร ์ ท่ำพระจนัทร ์ จดัโดยสมำคมนกัสงัคมสงเครำะหแ์ห่ง

ประเทศไทย เมื่อวนัที่ 10 ส.ค.61 

20.คณุณฐิัยำ  ทองศรีเกต ุ ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยสงัคมสงเครำะห ์  รว่มประชมุหำรือกำรด ำเนินงำนตำม

ยทุธศำสตรก์ำรป้องกนัและแกไ้ขปัญหำกำรตัง้ครรภใ์นวยัรุน่ ระดบัชำติพ.ศ.2560-2569(ประเด็น

ยทุธศำสตรท์ี่1พฒันำระบบกำรศกึษำที่สง่เสรมิกำรเรียนรูด้ำ้นเพศวิถีศกึษำและทกัษะชีวิตที่คณุภำพและมี

ระบบกำรดแูลช่วยเหลือที่เหมำะสม ณ หอ้งประชมุนรพฒัน ์ส ำนกัอนำมยัเจรญิพนัธุ ์ กรมอนำมยั  จดัโดย

ส ำนกัอนำมยัเจรญิพนัธ ์กรมอนำมยั จดัโดยส ำนกัอนำมยัเจรญิพนัธ ์เมื่อวนัที่ 14 ส.ค.61 

21.คณุเกษฏำ  ศรีสขุ ผูช้่วยนกัสงัคมสงเครำะห ์ เขำ้รว่มประชมุหำรือเพื่อหำแนวทำงกำรด ำเนินงำนตำม

ยทุธศำสตรก์ำรป้องกนัและแกไ้ขปัญหำกำรตัง้ครรภใ์นวยัรุน่ พ.ศ.2560-2569 ณ หอ้งประชมุ ชัน้2 อำคำร

6ชัน้ กรมกิจกำรเด็กและเยำวชน มกักะสนั รำชเทวี กรุงเทพมหำนคร จดัโดยกรมกิจกำรเด็กและเยำวชน 

เมื่อวนัที่ 22 ส.ค.61 
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22.คณุณฐิัยำ ทองศรีเกต ุ ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยสงัคมสงเครำะหแ์ละคณุกรวิณท ์  วรสขุ ผูเ้ชี่ยวชำญงำนสงัคม

สงเครำะห ์ เขำ้รว่มประชมุ “โครงกำรแลกเปลี่ยนเรียนรูข้องภำคีควำมรว่มมือระหว่ำงผูป้ฏิบติังำนนกัศกึษำ

และสถำบนัศกึษำดำ้นสงัคมสงเครำะหใ์นอำเซียน ประจ ำปี2561”  ณ โรงแรมเอเซีย จดัโดยคณะกรรมกำร

สง่เสรมิกำรจดัสวสัดิกำรสงัคมแห่งชำติ ระหว่ำง 20- 24 ส.ค.61 

23.คณุกรวิณท ์  วรสขุ ผูเ้ชี่ยวชำญงำนสงัคมสงเครำะหแ์ละคณุนชัชำ สิมณี นกัสงัคมสงเครำะห ์ ร่วม

ประชมุวิชำกำรประจ ำปี2561เรื่อ “เครื่องมือทำงสงัคมสงเครำะห:์กบัมำตรำฐำนทำงวิชำชีพ” ณ หอ้ง

ประชมุชินวตัร ชัน้5 อำคำรอ ำนวยกำร โรงพยำบำลต ำรวจ จดัโดยกลุม่งำนสงัคมสงเครำะห ์ โรงพยำบำล

ต ำรวจ เมื่อวนัที่ 28 ส.ค.61 

23.คณุศรีไทย  อ ่ำสวุรรณ ผูช้่วยนกัสงัคมสงเครำะห ์ เขำ้รว่มประชมุแสดงควำมคิดเห็นต่อรำ่ง

พระรำชบญัญัติว่ำดว้ยกำรขจดักำรเลือกปฏิบติัต่อบุคคล พ.ศ..... ณ ประชมุDaisyชัน้9 โรงแรมทีเคพำเลส 

กรุงเทพฯ จดัโดยมลูนิธิศนูยค์ุม้ครองสิทธิดำ้นเอดส ์เมื่อวนัที่ 30 ส.ค.61 

24.คณุณฐิัยำ ทองศรีเกต ุ ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยสงัคมสงเครำะห ์ รว่มประชมุเชิงปฎิบติักำรเพื่อถอดบทเรียน

กิจกรรมวดัอณุหภมูิทำงสงัคม(พ.ม.POLL)ปีงบประมำณ2561 ณ โรงแรมธำรำมนัตรำ ชะอ ำ รีสอรท์จ.

เพชรบรุี  จดัโดยส ำนกังำนส่งเสรมิและสนบัสนนุวิชำกำร2  เมื่อวนัที่ 4 ก.ย.61 

25.คณุณฐิัยำ ทองศรีเกต ุ ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยสงัคมสงเครำะหแ์ละคณุคญัฑนิกม ์  นิโรธร หวัหนำ้นกัสงัคม

สงเครำะหแ์ละนกัจิตวิทยำคลีนิค เขำ้ร่วมประชมุปรกึษำหำรือกำรจดักำรประชมุรดับัโลกว่ำดว้ยกำรปอ้งกนั

กำรบำดเจ็บและสง่เสรมิควำมปรอดภยั ครัง้ที่13(Safety2018-The13th World Conference on Injury 

Prevention and Safety Promotion) ณ หอ้งประชมุชมรมโรงพยำบำลศนูย/์โรงพยำบำลทั่วไป กระทรวง

สำธำรณสขุ จดัโดยส ำนกังำนปลดักระทรวงสำธำรณสขุ เมื่อ 4,25ก.ย.และ1พ.ย.61  

26.คณุศรีไทย     อ ่ำสวุรรณ ผูช้่วยนกัสงัคมสงเครำะห ์ร่วมประชมุ  “ทีมภำคีเครือข่ำยเชื่อมประสำนกำรสง่

ต่อดำ้นสขุภำพและดำ้นสงัคม” ณ โรงพยำบำลรำชทณัฑเ์รือนจ ำกลำงคลองเปรมชำย  จดัโดยมลูนิธิ

สง่เสรมิกำรพฒันำบุคคล เมื่อวนัที่ 21 ก.ย.61  

27.คณุณฐิัยำ  ทองศรีเกตุ ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยสงัคมสงเครำะห ์ เขำ้รว่มประชมุโครงกำรสง่เสรมิและพฒันำ

สมรรถนะกำรคุม้ครองสิทธิและคุม้ครองสวสัดิภำพผูถู้กกระท ำดว้ยควำมรุนแรงดำ้นเพศ  ครอบครวัและผู้

ถกูเลือกปฏิบติัดว้ยเหตแุห่งเพศ ณ หอ้งประชมุเสมอภำค อำคำรยิปซ ่ำ ถนนศรีอยธุยำ จดัโดยมลูนิธิ

สง่เสรมิควำมเสมอภำคทำงสงัคม วนัที่ 4 ต.ค.61 
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28.คณุธัญญำภรณ ์  แกว้เฮือง นกัสงัคมสงเครำะห ์   เขำ้รว่มสมัมนำวิชำกำรระดบัชำติเรื่อง “กำรเขำ้ถึง

กระบวนกำรเยียวยำที่มีประสิทธิภำพ ตำมหลกักำรชีแ้นะของสหประชำชำติว่ำดว้ยธูรกิจกบัสิทธิมนุษยชน” 

ณ โรงแรมอนนัตรำ กรุงเทพฯ จดัโดยคณะกรรมกำรสิทธิมนษุยชนแห่งชำติ  เมื่อวนัที่7 พ.ย.61 

29.คณุณฐิัยำ ทองศรีเกต ุ ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยสงัคมสงเครำะห ์ คณุกรวิณท ์  วรสขุ ผูเ้ชี่ยวชำญงำนสงัคม

สงเครำะหแ์ละนกัศิลปบ ำบดัแนวมนษุยป์รชัญำ คณุจิรำภรณ ์   สำมำรถ นกัสงัคมสงเครำะห ์ คณุภรณ์

ทิพย ์กอ้มมณี นกัสงัคมสงเครำะห ์เขำ้รว่มงำนรณรงคย์ุติควำมรุนแรงต่อเด็ก สตรี บุคคลในครอบครวัและ

ควำมรุนแรงในสงัคมทกุรูปแบบ ณ ตึกสนัติไมตรี เมื่อ23 พ.ย.61 และลำนคนเมือง ศำลำว่ำกำร

กรุงเทพมหำนคร เมื่อ25พ.ย.61 จดัโดยกรมกิจกำรสตรีและครอบครวั  

30.คณุธัญญำภรณ ์ แกว้เฮือง นกัสงัคมสงเครำะห ์และคณุจิรำภรณ ์สำมำรถ นกัสงัคมสงเครำะห ์เขำ้ร่วม

อบรมเชิงปฏิบติักำรเสรมิทกัษะพฒันำศกัยภำพผูป้ฏิบติังำนดำ้นกำรคุม้ครองสิทธิและคุม้ครองสวสัดิภำพ 

ณ หอ้งประชมุศนูยค์อมพิวเตอรC์TCชัน้8อำคำรเฉลิมพระเกียรติ60พรรษำมหำรำชินี โรงพยำบำลต ำรวจ

และอำศรมวงศส์นิท รงัสิตคลอง15 นครนำยก จดัโดยมลูนิธฺสง่เสรมิควำมเสมอภำคทำงสงัคม ระหว่ำง

วนัที่ 12-14 ธ.ค.61 

31.คณุณฐิัยำ  ทองศรีเกต ุ ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยสงัคมสงเครำะห ์ เขำ้ร่วมสมัมนำ “โครงกำรจดัท ำแผน

ยทุธศำสตร ์ส ำนกังำนอยักำรสงูสดุ พ.ศ.2563-2566 ” ณ โรงแรมเซ็นทรำศนูยร์ำชกำรและคอนเวนชั่นเว็น

เตอร ์ศนูยร์ำชกำรเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจง้วฒันะ กรุงเทพฯ จดัโดยส ำนกังำนอยักำรสงูสดุ เมื่อวนัที่ 20 

ธ.ค.61 

32.คณุณฐิัยำ  ทองศรีเกต ุ ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยสงัคมสงเครำะห ์ เขำ้ร่วมสมัมนำ เนื่องในโอกำศครบรอบ8ปี 

กำรรองรบัขอ้ก ำหนดกรุงเทพฯ ภำยใตห้วัขอ้ “จำกเรือนจ ำสูช่มุชน:ลดช่องว่ำง สรำ้งโอกำศและเสรมิสรำ้ง

ควำมยุติธรรมในสงัคม” ณ หอ้งนภำลยั โรงแรมดสุิตธำนี กรุงเทพฯ จดัโดยสถำบนัยติุธรรมแห่งประเทศ

ไทย(องคก์ำรมหำชน) เมื่อวนัที่ 21 ธ.ค.61 

33.คณุศรีไทย  อ ่ำสวุรรณ ผูช้่วยนกัสงัคมสงเครำะห ์ เขำ้รว่มประชมุภำคีเครือข่ำยดำ้นสขุภำพ ณ 

โรงพยำบำลรำชทณัฑ ์  เรือนจ ำกลำงคลองเปรมชำย  จดัโดยมลูนิธิสง่เสรมิกำรพฒันำบุคคล เมื่อวนัที่ 21 

ธ.ค.61 
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ภำคผนวก   ก 

รำยละเอียดของผูห้ญิงและเด็กที่มำรบับริกำรของบำ้นพกัฉกุเฉิน 

1. ผูม้ำรบัควำมช่วยเหลือดำ้นที่พกัอำศยั 

1.1จ ำนวนผูห้ญิงและเด็ก  แยกตำมอำยุ 

0-2ปี 3-6ปี 7-12ปี 13-18ปี 19-25ปี 26-35ปี 36-45ปี 46-55ปี 56ปีขึน้ไป รวม 

99   39   14    22   66  70   31   10   6  357 

 1.2  จ ำนวนผูห้ญิงและเด็ก   แยกตำมระดบักำรศกึษำ 

ไม่อยู่ใน

เกณฑ์

ไดร้บั

กำรศึกษำ 

ไม่ไดร้บั

กำรศึกษำ 

ระดบัประถมศึกษำ ระดบัมธัยมศกึษำ อนปุรญิญำ ปรญิญำ

ตรี 

รวม 

ประถม

ตน้ 

ประถม

ปลำย 

มธัยม

ตน้ 

มธัยม

ปลำย/

ปวช. 

140       4      12     54    58    61      10    18   357 

 

1.3 จ ำนวนผูห้ญิงและเด็ก  แยกตำมหน่วยงำนน ำสง่*ภูมิล  ำเนำ 
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แหลง่ที่มำ/หน่วยงำนน ำสง่/

ภมูิล  ำเนำ 

ภำค

กลำง 

กรุงเทพฯ ตะวนัออก เหนือ ใต ้ อีสำน รวม  

มำเอง 44 33 8 8 9 41 143 

ติดตำมมำรดำ 26 27 5 2 5 14 79 

พลเมืองดี/ญำติ/เพื่อน 3 10 2 3 4 4 26 

ติดครรภม์ำรดำมำ - 42 - - - - 42 

สง่มำจำกหน่วยงำนเอกชน 2 8 - 2 - 7 19 

สง่มำจำกหน่วยงำนภำครฐั 5 15 1 - 6 1 28 

สง่มำจำกโรงพยำบำล 1 9 - - 2 2 14 

สง่มำจำกสถำนีต ำรวจ 1 4 1 - - - 6 

รวม 82 148 17 15 26 69 357 

 

2.ผูม้ำรบับริกำรดำ้นกำรใหค้ ำปรกึษำทำงโทรศพัท ์

2.1 จ ำนวนผูห้ญิงและเด็กที่มำขอรบับรกิำรทำงโทรศพัท ์ แยกตำมรำยเดือน 

เดือน ผูห้ญิงและเด็ก(รำย) รบัปรกึษำทำงโทรศพัท(์รำย) 

มกรำคม 63 76 

กมุภำพนัธ ์ 61 70 

มีนำคม 72 79 

เมษำยน 75 81 

พฤษภำคม 73 84 

มิถนุำยน 72 81 
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กรกฎำคม               67             80 

สิงหำคม               65            79 

กนัยำยน              72            83 

ตลุำคม              73            80 

พฤศจิกำยน               70            78 

ธันวำคม              74            82 

รวม              837           953 

 

2.2จ ำนวนผูม้ำรบับรกิำรใหค้ ำปรกึษำ  แยกตำมเพศ 
*เพศหญิง                      จ ำนวน   837       รำย      (รอ้ยละ 88 ) 
 *เพศชำย                     จ ำนวน   116      รำย         (รอ้ยละ 12 ) 
รวม    953  รำย 

2.2 จ ำนวนผูม้ำรบับริกำรใหค้ ำปรกึษำแยกตำมประเภทของปัญหำ 
ปัญหำ จ ำนวน(รำย) รอ้ยละ 

1.ทอ้งไม่พรอ้ม 459 48 

2.ครอบครวั 151 16 

3.ควำมรุนแรงในครอบครวั 171 18 

4.อ่ืนๆเช่นสขุภำพจิต/ยำเสพติด/

พฤติกรรมลกูหญิง-ชำย/กฎหมำย/ยำ

คมุก ำเนิดฯลฯ/เอชไอวี/ไม่มีผูด้แูล/

กำรทำนยำคมุก ำเนิดฯลฯ 

172 18 

รวม         953             100 
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2.4จ ำนวนผูม้ำรบับรกิำรใหค้ ำปรกึษำแยกตำมจงัหวดั 

*กรุงเทพฯ                                                                         จ ำนวน     507 รำย   (รอ้ยละ53 ) 

*นนทบรุี/ปทมุธำนี/ต่ำงจงัหวดั                                            จ ำนวน     446 รำย   (รอ้ยละ47 ) 

               2.5 แหลง่ขอ้มลูที่ท ำใหผู้ม้ำรบับรกิำรใหค้ ำปรกึษำ  รูจ้กับำ้นพกัฉกุเฉิน 

 * นิตยสำรชีวิตรกั/คู่สรำ้งคู่สม/สมดุหนำ้เหลือง/โทรทศัน ์     จ ำนวน  217      รำย    (รอ้ยละ23 ) 

 * อินเตอรเ์น็ต                                                                   จ ำนวน    521   รำย    (รอ้ยละ55)  

 * เพื่อน/พลเมืองดี                                                            จ ำนวน   116    รำย    (รอ้ยละ12) 

 * Bug1133/แผ่นพบัประชำสมัพนัธส์มำคมฯ                       จ ำนวน    99   รำย    (รอ้ยละ10) 

 2.6 ช่วงเวลำ  กำรติดต่อขอรบับรกิำรกำรใหค้ ำปรกึษำทำงโทรศพัท  ์

 * เชำ้-กลำงวนั                                             จ ำนวน  538    รำย   (รอ้ยละ56 ) 

 * กลำงคืน                                                   จ ำนวน  415    รำย   (รอ้ยละ44) 

ช่องทางการมารับบริการ/ขอความช่วยเหลือจากบ้านพักฉุกเฉิน 

ผูป้ระสบปัญหำมำขอควำมช่วยเหลือดว้ยตนเอง 

รูจ้กับำ้นพกัฉุกเฉินจำก  อินเตอรเ์น็ต  เพื่อน  นำยจำ้ง  บิดำ-มำรดำ  ญำติ(ยำย  ย่ำ  ปำ้  นำ้) พลเมืองดี    

โทรทศันท์กุช่อง   Bug 1133 โทร 1133 , 1323 ,1663 สำยด่วนทอ้งแม่วยัรุน่ /HIV 

การส่งต่อจากหน่วยงานต่างๆ 

สถำนีต ำรวจนครบำล 

*สน.ดอนเมือง    ต ำรวจรถไฟดอนเมือง       สน.บำงกอกนอ้ย 

โรงพยาบาล             

โรงพยำบำลลำดกระบงั  โรงพยำบำลต ำรวจ    โรงพยำบำลศิริรำช    โรงพยำบำลนพรตัน ์   โรงพยำบำล

รำมำธิบดี      โรงพยำบำลเวชกำรุณยร์ศัม ์  โรงพยำบำลวชิระ   โรงพยำบำลกลำง 

องคก์รภาครัฐ         

 ศนูยช์่วยเหลือสงัคม(1300)  กรมกิจกำรเด็กและสตรี  บำ้นพกัเด็กและครอบครวั กรุงเทพฯ/ จงัหวดัชมุพร/ 

ระนอง     พฒันำสงัคมจงัหวดันครปฐม  ส ำนกังำนเขตดอนเมือง   

องคก์รภาคเอกชน     

 มลูนิธิสำยเด็ก   มลูนิธิหญิงชำยกำ้วไกล    มลูนิธิศนูยพ์ิทกัษส์ิทธิเด็ก    มลูนิธิสง่เสริมควำมเสมอภำคทำง

สงัคม     มลูนิธิเพื่อนหญิง  CAP     มลูนิธิโครงกำรเพื่อชีวิต     สหทยัมลูนิธิ     

 ภำคผนวก   ข 

รำยชื่อผูท้รงคณุวฒุิ  และวิทยำกรที่ใหค้วำมกรุณำและจดักิจกรรมใหบ้ำ้นพกัฉกุเฉิน 
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1. ศ.เกียรติคณุพญ.เพ็ญศรี   พิชยัสนิธ           ประธำนกรรมกำรท่ีปรกึษำ 

                                                                       สมำคมสง่เสรมิสถำนภำพสตรีฯ 

2. พ.ญ.วรุณำ                  กลกิจโกวินท ์          จิตแพทยเ์ด็กและวยัรุน่  วิทยำลยัแพทยศ์ำสตร ์ 

                                                                   กรุงเทพมหำนครและวชิรพยำบำล 

3. คณุฟ้ำใส                  วิเศษกุล                     นกัศิลปบ ำบดั 

4. พ.ต.หญิงนทัมน       อุ่นพงศภ์วูนำถ            อำสำสมคัรพยำบำล 

5. น.อ.โทหญิงวลัภำ         อนัดำรำ                อำจำรยแ์ผนกจิตเวช    วิทยำลยัพยำบำลทหำรอำกำศ 

6. คณุสมชำติ              ทำแกง                       ชมรมเพื่อนวนัพทุธ  สภำกำชำดไทย 

7. อำจำรยก์รรณิกำร ์   ดำวไธสง                   สภำกำชำดไทย 

8. ดร.รกั                      ชณุหกำญจน ์             มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร  ์

 ภำคผนวก จ 

กำรใหส้มัภำษณแ์ละใหข้อ้มลู 

   ประเภทสื่อ                                      เรื่อง วนัที่ขอขอ้มลู 

 โทรทศัน ์

1. 

 

 

-สถำนีโทรทศันไ์ทยพีบีเอส รำยกำร “ข่ำวค ่ำมิติใหม่ทั่วไทย” 

สมัภำษณค์ณุณฐิัยำ  ทองศรีเกต ุ ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยสงัคม

สงเครำะหแ์ละคณุแม่วยัรุน่ 1คน   ประเด็น  บทเรียนจำกคดีแม่ท ำ

รำ้ยลกู กบัสถำนกำรณแ์ม่เลีย้งเดี่ยววยัใส เพื่อสะทอ้นสถำนกำรณ์

ควำมเครียดที่แม่เลีย้งเดี่ยวตอ้งเผชิญ 

28 ก.พ.61 

 

 

2. 

 

 

-สถำนีโทรทศันก์องทพับกช่อง 7 สมัภำษณค์ณุณฐิัยำ  ทองศรีเกต ุ

ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยสงัคมสงเครำะห ์ รำยกำร7สีช่วยชำวบำ้น 

ประเด็นกำรช่วยเหลือผูห้ญิงและเด็กที่ประสบปัญหำทำงสงัคม 

26 มี.ค.61 

 

 

3. -สถำนีโทรทศัน ์ โทรทศันดิ์จิตอล ช่องMONO29 ผลิตรำยกำร “ทนั

ข่ำวเชำ้ Good  Morning  Thailand” สมัภำษณค์ณุณฐิัยำ  ทองศรี

เกต ุ  ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยสงัคมสงเครำะห ์พรอ้มดว้ยสมำชิกแม่วยัรุน่ 

1รำย ประเด็นสงัคมในเรื่องของควำมรุนแรงที่เกิดขึน้กบัผูห้ญิงใน

2 มี.ค.61 
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รูปแบบต่ำงๆเช่น ทอ้งยงัไม่พรอ้ม โดนท ำรำ้ยจำกสำมีรวมถึง

ปัญหำกำรหย่ำรำ้งและกำรท ำงำนของบำ้นพกัฉกุเฉิน 

4. 

 

 

-สถำนีโทรทศัน ์ ไทยพีบีเอส รำยกำร “นำรีกระจ่ำง” สมัภำษณค์ณุ

ณฐิัยำ  ทองศรีเกต ุผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยสงัคมสงเครำะหแ์ละผูป้ระสบ

ปัญหำควำมรุนแรงในครอบครวั 1รำย   ประเด็น  กระบวนกำรดแูล

ผูถ้กูกระดว้ยควำมรุนแรงในครอบครวั 

2 พ.ย.61 

 

 

5. -สถำนีโทรทศัน ์ ไทยพีบีเอส  สมัภำษณค์ณุคญัฑนิกม ์  นิโรธร 

หวัหนำ้นกัสงัคมสงเครำะหแ์ละผูป้ระสบปัญหำควำมรุนแรงใน

ครอบครวั 2รำย   ประเด็น  กำรเขำ้ถึงกระบวนกำรยุติธรรมของ

ผูถ้กูกระท ำดว้ยควำมรุนแรงในครอบครวั 

20 พ.ย.61 

อ่ืนๆ 

1. นิตยสำร GQ  Thailand   สมัภำษณ ์คณุณฐิัยำ  ทองศรีเกต ุหวัขอ้ 

“ควำมรุนแรงในครอบครวั” 

5 ก.พ.61 

2. นกัศกึษำคณะนิเทศศำสตร ์ จฬุำลงกรณม์หำวิทยำลยั  สมัภำษณ์

คณุคญัฑนิกม ์  นิโรธร หวัหนำ้นกัสงัคมสงเครำะหแ์ละนกัจิตวิทยำ  

เรื่อง“กำรท ำงำนของเจำ้หนำ้ที่ทำงดำ้นจิตวิทยำและนักสงัคม

สงเครำะหท์ี่ไดร้บัควำมตงึเครียดจำกกำรท ำงำน” 

11 พ.ค.61 

3. UNFPA ออกรำยงำนสถำนกำรณป์ระชำกรโลกทกุปี โดยรำย

ประจ ำปี2561 สมัภำษณแ์ม่วยัรุน่1 คน ประเด็น “ควำมทำ้ทำยใน

เรื่องกำรดแูลภำวะกำรเจรญิพนัธข์องตวัเองในขณะที่เป็นวยัรุน่” 

21 พ.ค.61 

4.  นกัศึกษำศนูยเ์ตรียมควำมพรอ้มทำงภำษำและคณิตศำสตร ์   

มหำวิทยำลยันำนำชำติ มหิดล  ท ำวีดีโอข่ำว คน้ควำ้ข่ำวใน

ประชำคมอำเซี่ยน หวัขอ้ “ปัญหำกำรถกูคกุคำมทำงสิทธิมนษุยชน 

รวมถึงกำรถูกลว่งละเมิดทำงเพศของชำวโรฮิงญำ”   สมัภำษณค์ณุ

ศรีไทย   อ ่ำสวุรรณ ผูช้่วยนกัสงัคมสงเครำะห ์ 

20 ก.ค.61 
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 งานสถาบันวิจัยบทบาทหญิงชายและการพัฒนา         

งำนเสรมิสรำ้งควำมเสมอภำคระหว่ำงหญิงชำย ปี 2561   ไดด้ ำเนินงำนที่เอือ้ต่อกำรเสรมิสรำ้ง
ศกัยภำพผูห้ญิง และควำมเสมอภำคหญิงชำย   ดงัต่อไปนี ้
 1. งานสร้างการตระหนักรับรู้ในบทบาทและศักยภาพของผู้หญิง 

1.1  สถำบนัฯ จดังำน “สปัดำหส์ตรีสำกล ประจ ำปี 2561” เพื่อมอบโลป่ระกำศเกียรติคณุ ใน
โครงกำรคดัเลือกผูห้ญิงเก่ง ประจ ำปี 2561 และ องคก์รทอ้งถิ่น ดีเด่น ประจ ำปี 2561 และเวทีเสวนำ “กำ้ว
ย่ำงใหม่ของผูห้ญิงเพื่อขำนรบัรฐัธรรมนญู 2560 และกำรพฒันำที่ยั่งยืน” วนัองัคำรที่ 6 มีนำคม 2561 ณ 
หอ้งประชมุบ ำรุง-รวีวรรณ  

ช่วงเชำ้ จดัพิธีมอบโล่ประกำศเกียรติคณุ ใหแ้ก่ ผูห้ญิงเก่ง ประจ ำปี 2561 และองคก์รทอ้งถิ่น 
ดีเด่น ประจ ำปี 2561 โดยมีคณุลำนทิพย ์ ทวำทศิน นำยกสมำคมสง่เสรมิสถำนภำพสตรีฯ เป็นผูม้อบโลฯ่ 
ในกำรประชมุครัง้นีม้ีผูเ้ขำ้ร่วมประชมุจ ำนวน 209 คน 

ผูท้ี่ไดร้บัเลือกเป็น “ผูห้ญิงเก่ง ปี 2561” ดงันี ้
1. คณุพชัรีย ์โชติรตัน ์  สำขำ เกษตรกร   จ.ปัตตำนี 

 2. คณุอมัพร ดวงมำตยพ์ล สำขำ สิ่งแวดลอ้ม  จ.อดุรธำนี 
 3. ผศ.ดร.กลุธิดำ จนัทรเ์จริญ สำขำ นกัพฒันำ  กรุงเทพมหำนคร 
 4. คณุสมคิด อินทรบตุร  สำขำ ผูร้เิริ่มธุรกิจ  จ.ปทมุธำนี 
 5. คณุจนัทรเ์พ็ญ อะทะ  สำขำนกักำรเมืองทอ้งถิ่น จ.น่ำน 

6. รศ.ดร.วิลำสินี พิพิธกลุ  สำขำ นกับรหิำร  กรุงเทพมหำนคร 
 7. คณุสวุรรณรตัน ์แสวงรุจิธรรม สำขำ เยำวสตรี  จ.อตุรดิตถ ์
 8. คณุวรำภรณ ์วงศอ์นนัต ์ สำขำ สมำชิก อบต.  จ.เชียงใหม่ 

องคก์รที่ไดร้บัเลือก “องคก์รทอ้งถิ่นดีเด่น ปี 2561” ไดแ้ก่ 
    องคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลคอรุม  จ.อตุรดิตถ์ 
ช่วงบ่ำย เป็นกำรเชื่อมโยงงำนสปัดำหส์ตรีสำกลกบักระบวนกำรรำ่งรฐัธรรมนญู 2559 โดยจดั

เสวนำ “กำ้วย่ำงใหม่ของผูห้ญิงเพื่อขำนรบัรฐัธรรมนญู 2560 และกำรพฒันำที่ยั่งยืน” โดยมีประเด็นที่
น่ำสนใจ คือ 1) มมุมองใหม่ในกำรรบัมือกบัสงัคมสงูวยั โดยคณุรตันำ เหมือนสิทธิ์ จำกเทศบำลต ำบลพุ
กรำ่ง จ.สระบรุี 2) สงัคมไทยแลนด ์4.0 ช่วยลดควำมรุนแรงต่อผูห้ญิงเด็กไดอ้ย่ำงไร? โดยคณุจะเด็จ เชำวน์
วิไล จำกมลูนิธิหญิงชำยกำ้วไกล  3) เลือกตัง้ ประชำธิปไตย และกำรปฏิรูปประเทศ ผูห้ญิงอยู่ตรงไหน? 
โดย ดร.ถวิลวดี บรุีกลุ อดีตสมำชิกสภำขบัเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศ และ 4) ควำมมั่นคงของผูห้ญิง คือ 
ควำมมั่นคงของชำติ ผูห้ญิงในสำมจงัหวดัภำคใตก้ ำลงัเผชิญสถำนกำรณอ์ะไร ทำงออกคืออะไร? โดยคณุ
ปำตีเมำะ เปำอีแตดำโอะ จำกสมำคมผูห้ญิงเพื่อสนัติภำพ และ คณุลมำ้ย มำนะกำร คณะท ำงำนวำระ
ผูห้ญิงชำยแดนใต ้ด ำเนินรำยกำรโดย คณุเรืองรวี พิชยักุล ผูอ้  ำนวยกำรสถำบนัฯ 
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 1.2  วนัที่ 8 กมุภำพนัธ ์2561 จดักำรประชมุ “กฎหมำยทอ้งถิ่น และ พรป.ส.ว.” สนบัสนนุใหแ้ยก
สตรีเป็นกลุม่เฉพำะ และแบ่งผูส้มคัรสมำชิกวฒุิสภำ 
 1.3 วนัที่ 24 เมษำยน 2561 จดัเสวนำวิชำกำร “โอกำสและขอ้ทำ้ทำยต่อนกักำรเมืองหญิงในช่วง
กำรเมืองที่เปลี่ยนผ่ำน” ณ หอ้งประชมุออรคิ์ด 1 โรงแรมรำมำกำรเ์ดน้ส ์

1.4 วนัที่ 18 พฤษภำคม 2561  
            ช่วงเชำ้ จดัประชมุ “องคก์รภำคีเครือข่ำย ครัง้ที่ 1” ใน 4 องคก์รหลกั คือ GDRI ,RSAT , DPIAP 
และ TAF ในโครงกำรสง่เสริมสิทธิมนษุยชนใหก้ลุม่ผูห้ญิงและเด็กหญิง กลุม่ผูพ้ิกำรและกลุม่บคุคลที่มี
ควำมหลำกหลำยทำงเพศในประเทศไทย 
           ช่วงบ่ำย ประชมุรว่มกบัคณะกรรมกำรวินิจฉยักำรเลือกปฏิบติัโดยไม่เป็นธรรมระหว่ำงเพศ(วลพ.)   

1.5 วนัที่ 2-5 มิถนุำยน 2561 จดัอบรม “เสรมิศกัยภำพนกักำรเมืองหญิง” จ ำนวน 2 รุ่น เพื่อเพิ่ม
ศกัยภำพนกักำรเมืองหญิงที่สนใจลงสมคัรรบัเลือกตัง้ 
 1.6 วนัที่ 7 กรกฎำคม 2561 จดัประชมุเพื่อพฒันำหลกัสตูรกำรอบรมที่ส  ำนกังำน และวนัที่ 21-23 
กรกฎำคม 2561 จดัอบรม TOT “พฒันำศกัยภำพอำสำสมคัร สตรี-เด็ก ผูพ้ิกำร และบุคคลที่มีควำม
หลำกหลำยทำงเพศ ในกำรคุม้ครองสิทธิ-ควำมเสมอภำคระหว่ำงเพศ” หอ้งประชมุบ ำรุง-รวีวรรณ 
 1.7 วนัที่ 3 สิงหำคม 2561 จดัเวทีเสวนำ “กำรเมืองเรื่องควำมเสมอภำคระหว่ำงเพศ” หอ้งประชมุ
Executive1 โรงแรมรำมำกำรเ์ดน้ส ์มีผูเ้ขำ้ร่วม 50 คน 
 1.8 วนัที่ 8 ตลุำคม 2561 ช่วงเชำ้ จดัระดมสมองนกักำรเมืองรุน่ใหม่ “สตรีกบักำรพฒันำนโยบำยสู่
กำรเลือกตัง้” ช่วงบ่ำย ประชุม “องคก์รภำคีเครือข่ำย ครัง้ที่ 2” รว่มกบัหน่วยงำน 4 องคก์รหลกั คือ GDRI 
,RSAT , DPIAP และ TAF ในโครงกำรสง่เสรมิสิทธิมนษุยชนใหก้ลุม่ผูห้ญิงและเด็กหญิง กลุม่ผูพ้ิกำรและ
กลุม่บคุคลที่มีควำมหลำกหลำยทำงเพศในประเทศไทย 
 1.9 วนัที่ 11-12 ตลุำคม 2561 จดัประชมุ “กำรคุม้ครองสิทธิ-ควำมเสมอภำคระหว่ำงเพศและกำร
ช่วยเหลือผูถ้กูเลือกปฏิบติั” ณ หอ้งประชมุทอแสง คงกำรเ์ดน้วิว รีสอรท์ จ.เชียงรำย 
 1.10 วนัที่ 19 ตลุำคม 2561 จดัเวทีเสวนำ Gender Talk “นกักำรเมืองรุน่ใหม่ ใสใ่จควำมเสมอ
ภำคระหว่ำงเพศ” น ำเสนอประเด็นปัญหำที่เกิดจำกกำรถูกเลือกปฏิบติัดว้ยเหตแุห่งเพศ หอ้งประชมุ 
Executive1 โรงแรมรำมำ กำรเ์ดน้ส ์ 
 1.11 วนัที่ 16-19 พฤศจิกำยน 2561 จดัอบรม “เพิ่มศกัยภำพนกักำรเมืองหญิง” จ ำนวน 2 รุน่ มี
นกักำรเมืองหญิงจำก 10 พรรคเขำ้รว่มอบรม 52 คน 
 1.12 วนัที่ 15-16 ธันวำคม 2561 จดัอบรม “กำรคุม้ครองสิทธิ-ควำมเสมอภำคระหว่ำงเพศในกลุม่
แรงงำนและกำรช่วยเหลือผูถู้กเลือกปฏิบติั” หอ้งประชมุบ ำรุง-รวีวรรณ มีแรงงำนในระบบและนอกระบบ
เขำ้รว่ม 106 คน 
 1.13 วนัที่ 24 ธันวำคม 2561 จดัประชมุคณะกรรมกำรเพื่อคดัเลือกและน ำเสนอประวติัผลงำนใน
โครงกำรคดัเลือกผูห้ญิงเก่ง ประจ ำปี 2562 และองคก์รทอ้งถิ่นดีเด่น ประจ ำปี 2562 
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 2. งานรณรงคเ์พ่ือความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย 
      2.1 วนัที่ 24 มกรำคม รว่มกบั WeMove  เขำ้พบและยื่นจดหมำยเปิดผนึกถึงประธำนและสมำชิก
สภำนิติบญัญัติแห่งชำติ ณ รฐัสภำ 
   2.2 วนัที่ 18 กมุภำพนัธ ์รว่มกบั WeMove และเครือข่ำยองคก์รสตรี เขำ้พบและยื่นจดหมำยเปิด
ผนึกถึงประธำนคณะกรรมกำรรำ่งรฐัธรรมนญูและกรรมำธิกำรรำ่ง พรป.สว. ณ รฐัสภำ 
   2.3 วนัที่ 24 สิงหำคม ร่วมกบัเครือข่ำยผูห้ญิง เขำ้ยื่นหนงัสือต่อประธำนผูต้รวจกำรแผ่นดิน กรณี 
สตช.ไม่รบัเนติบณัฑิตหญิงเป็นพนกังำนสวบสวนหญิง เป็นกำรเลือกปฏิบติัดว้ยเหตแุห่งเพศ ซึ่งขดัต่อ
รฐัธรรมนญูมำตรำ 27 และ พ.ร.บ.ควำมเท่ำเทียมระหว่ำงเพศ พ.ศ.2558 
 2.4 วนัที่ 2 กนัยำยน ถ่ำยท ำคลิปวิดีโอ “ขจดักำรเลือกปฏิบติัดว้ยเหตแุห่งเพศ และควำมพิกำร” ที่
สตดิูโอ DOC36 เพื่อใชร้ณรงคใ์นโครงกำรฯ 
            2.5 สถำบนัฯ จดัท ำเสือ้เพื่อใชร้ณรงคว์นัยุติควำมรุนแรงสำกล และในวนัที่ 25 พฤศจิกำยน จดั
นิทรรศกำรเนื่องใน 25 พฤศจิกำยน เป็นวนัยติุควำมรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิงสำกล ณ หำ้งสรรพสินคำ้
เซ็นทรลัพลำซ่ำนครรำชสีมำ  
 ในปี 2561 สถำบนัฯ ไดร้บักำรสนบัสนนุทนุเพื่อจดัท ำโครงกำรฯ จำก มลูนิธิเอเชีย(TAF) และ IRI 
ซึ่งเป็นทนุสนบัสนนุต่อเนื่องประจ ำปี 2561-2562 
 
งานพัฒนาเยาวชน 
ในปี พ.ศ. 2561 งำนพฒันำเยำวชนมีภำรกิจหลกัๆ ดงันี ้ 

1. “โครงการ รณรงค ์ป้องกัน การตั้งครรภใ์นวัยเรียน( เพ่ือนใจวัยทนี ) ”  
        เป็นโครงกำรที่ไดด้  ำเนินกำรรว่มกบัโรงเรียนขยำยโอกำสภำยใตส้งักดักรุงเทพมหำนคร  รวมทัง้
โรงเรียนในสงักดัส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรศกึษำขัน้พืน้ฐำน มำตัง้แต่ปี พ.ศ. 2557  และในช่วง 5 ปีที่
ผ่ำนมำ (พ.ศ.2557-2561) โครงกำรฯ ไดอ้บรมแกนน ำเยำวชนเพศศกึษำไปแลว้ทัง้สิน้รำว 4,000 คน และ
ไดม้ีกำรช่วยเหลือนกัเรียนท่ีประสบกบัปัญหำเรื่องเพศ และกำรตัง้ครรภไ์ม่พรอ้มไม่ต ่ำกว่ำ 5 คน 
 
 

2. “โครงการ รณรงค ์ป้องกัน การตั้งครรภใ์นวัยเรียน   ( เพ่ือนใจวัยทีน )”         
         เป็นกำรสำนต่อจำก โครงกำรพฒันำศกัยภำพแกนน ำเพื่อนใจวยัทีน” ในปี พ.ศ. 2560 เพื่อกำร
พฒันำศกัยภำพแกนน ำเยำวชนทัง้ 9 โรงเรียน  ในปี พ.ศ. 2561 นีท้ำงโครงกำรจึงไดจ้ดัใหม้ีกิจกรรม
ฝึกอบรมพฒันำควำมรูแ้ละทกัษะในเรื่องกำรน ำกิจกรรมดำ้นเพศศึกษำใหก้บัแกนน ำเยำวชน   ในช่วง
ระหว่ำงเดือนสิงหำคม-ธันวำคม พ.ศ.2561  รวมทัง้สิน้เป็นเวลำ 5 เดือน 
 โรงเรียน ท่ีเขำ้รว่มโครงกำรทัง้ 9 แห่งคือ 
 1. โรงเรียนมธัยมบำ้นบำงกะปิ 
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  2.โรงเรียนวดัสะแกงำม 
3. โรงเรียนวดัลำดพรำ้ว 
4.โรงเรียนวดัคูบ้อน 

  5. โรงเรียนวดัปำกบ่อ 
 6.โรงเรียนบำงชนั 

7. โรงเรียนคลองใหม่  
 8. โรงเรียนวดัลำดกระบงั 

9. โรงเรียนสำมเสนนอก 
กลุม่เปำ้หมำย  : แกนน ำเยำวชน จ ำนวน 197  คน  และขยำยผลสูรุ่น่นอ้งในโรงเรียนอีก  705 คน   ดงันี ้

 
กิจกรรมในโครงการมีทัง้หมด  2 กิจกรรมดังนี้ 
 กำรด ำเนินกระบวนกำรของโครงกำรฯ ในปี พ.ศ.2561 นอกจำกจะมุ่งเนน้ไปที่กำรคมุก ำเนิดที่มี
ควำมปลอดภยัแลว้ (กำรใชถ้งุยำงอนำมยั และยำคมุก ำเนิด) เรำเพิ่มเนือ้หำเรื่องของระบบสืบพนัธุ ์อนั
เนื่องจำกวยัรุน่หลำยคนยงัมีควำมเขำ้ใจผิดในเรื่องของกำรคมุก ำเนิดโดยวิธีกำรทำงธรรมชำติ ( หลั่งนอก  , 
หนำ้ 7 หลงั 7 , ฝ่ำไฟแดง ) ตลอดจนฝึกทกัษะเพิ่มเติมกำรเป็นกระบวนกรในกำรถ่ำยทอดควำมรูใ้หก้บั
เยำวชนรุน่นอ้งที่เขำ้รบักำรอบรมในกิจกรรม “พี่สอนนอ้ง”  กำรด ำเนินกิจกรรมในปีนีจ้ึงออกแบบใหม้ี
กระบวนกำรดงันี ้
 1.  จัดอบรมแกนน าเยาวชน  ทัง้ 9 โรงเรยีน ๆ ละ 2 คร้ัง 

ครัง้ที่ 1   ทบทวนเนือ้หำ กิจกรรมที่จะน ำไปใชส้อนใน กิจกรรมพี่สอนนอ้ง    ในครัง้นีเ้รำเพิ่มเนือ้หำ
เรื่องของระบบสืบพนัธุ ์และ แนะน ำแหลง่ใหค้ ำปรกึษำ และใหค้วำมช่วยเหลือเมื่อเกิดปัญหำ 

ครัง้ที่ 2   ทดลองฝึกกำรจดักระบวนกำรถ่ำยทอดควำมรู ้        ที่จะน ำไปใชใ้นกิจกรรม”พี่สอนนอ้ง”   
โดยแบ่งเป็น 3 ฐำน ไดแ้ก่ 
1 ฐำน “รำ่งกำยเปลี่ยนแปลง”  
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2 ฐำน”จินตนำกำรรกั” 
3 ฐำนเรื่อง “กำรคมุก ำเนิด”  
 

2. กิจกรรม”พ่ีสอนน้อง” หรือ กิจกรรมแกนน ำเยำวชนรุ่นพี่ที่ผ่ำนกำรอบรม ไปถ่ำยทอดควำมรู้
ใหก้บัรุน่นอ้ง (ชัน้ ป.6 หรือ ม.1) ในโรงเรียนจ ำนวน 80-120 คน  โรงเรียนละ 1 ครัง้     (ใชเ้วลำครัง้
ละ 1 วนั) รวม 9 ครัง้ ( 9 โรงเรียน) 
 

ผลลัพธห์ลังจากเข้าร่วมโครงการ 
 ผลลพัธเ์ชิงคณุภำพ  จำกกำรประเมินผลโดยกำรท ำแบบทดสอบสรุปไดว้่ำผูเ้ขำ้รว่มโครงกำรมี
ควำมรูเ้ฉลี่ยมำกกว่ำ 85 % 

ผลลพัธท์ี่เกิดขึน้กบัแกนน ำเยำวชน 
  นอ้งๆแกนน ำหลำยคนมีพฒันำกำรไปในทำงที่ดีขึน้ มีควำมเป็นผูน้  ำ กลำ้แสดงออก มีควำม
รบัผิดชอบมำกขึน้ มีควำมมั่นใจและกลำ้ที่จะสื่อสำรอธิบำยท ำควำมเขำ้ใจเรื่องเพศกบัเพื่อนๆมำกขึน้อีกทัง้
สำมำรถเขำ้ถึงปัญหำเรื่องเพศที่เกิดขึน้กบัเพื่อนและแนะน ำบรกิำรที่เป็นมิตรใหก้บัเพื่อนได ้
 3. เป็นวิทยากรให้ความรู้ กับบุคคลและองคก์รต่าง ๆ  รวมถึงคณะเย่ียมชมทีเ่ป็นกลุ่ม
เยาวชน   ดังนี ้

• รบัเชิญจำก  โรงเรียนประชำอทุิศ โรงเรียนวิจิตรวิทยำ และโรงเรียนวดัลำดพรำ้ว ในกำรจดั
ค่ำยทกัษะชีวิตใหก้บันกัเรียนในโรงเรียน   

• ตอ้นรบัคณะแขกเยี่ยมชมและดงูำน จำก โรงเรียนวฒันำวิทยำลยั  และ โรงเรียนพระ
หฤทยัดอนเมือง  
 

งานการศึกษาและฝึกอาชีพ 
ส่งเสริมด้านการศึกษาและทักษะด้านอาชีพ  
 

มีภำรกิจหลกัในกำรจดักำรศึกษำนอกระบบ  
สมำคมฯ และศนูยก์ำรศึกษำนอกโรงเรียน เขตดอนเมือง จดักำรศกึษำนอกระบบ (กศน.)  แบบพบกลุม่ วนั
อำทิตยแ์ละวนัพธุ   
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สำยอำชีพ  เปิดหลกัสตูรวิชำชีพระยะสัน้ กลุม่สนใจ จ ำนวน  8 หลกัสตูร และฝึกงำนตำมงำน  
ออเดอร ์มีผูเ้ขำ้อบรม จ ำนวน  490  คน เป็นบุคคลทั่วไป  414  คน  สมำชิกบำ้นพกัฉุกเฉิน 76  คน  

 
กิจกรรมเสรมิรำยไดส้มำชิกบำ้นพกัฉกุเฉิน 

 
ในปี 2561 มีรำยรบัสุทธิจำกกำรเปิดหลักสูตรวิชำชีพระยะสั้น  481,700  และรำยได้จำกกำร

จ ำหน่ำยผลิตภณัฑ ์969,302 และผลิตตำมออเดอร ์1,030,280   รวมรำยรบั  2,481,282  บำท  
                                   

 
 

งำนอื่นๆ   

• รว่มงำนและจ ำหน่ำยผลิตภณัฑ ์วนัสตรีสำกล  

•  กิจกรรมวำโก ้บรำเดย ์ปี 7  เย็บกระเป๋ำ /ผำ้ปิดตำ    
 

งานประชาสัมพันธแ์ละหาทุน 
สว่นประชำสมัพนัธแ์ละหำทุน  
-ในปี 2561  สว่นงำนประชำสมัพนัธไ์ดผ้ลิตข่ำว ควำมเคลื่อนไหวของสมำคมฯ ผ่ำนทำงเว๊ปไซท ์

และ Facebook ของสมำคมฯ ตลอดทัง้ปี   รวมทัง้ตอบค ำถำม และใหค้ ำแนะน ำเบือ้งตน้ ผ่ำนทำง 
Facebook 
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-ผลิตบทควำมลงในนิตยสำร  ชีวิตจรงิ  และ Hair Magazine  รวมทัง้สิน้ 24 บทควำม 
-ติดต่อประสำนงำนกบัหน่วยงำนต่ำงๆ ทัง้ภำครฐัและเอกชน ในกำรจดักิจกรรม ร่วมกบัสมำคมฯ 
-งำนนิทรรศกำร   ไดอ้อกบธูจดันิทรรศกำร รว่มกบัหน่วยงำนต่ำงๆ ทัง้ภำครบัและเอกชน อำทิเช่น 

งำนครบรอบ 14 ปี ดำรำเดลี่  งำนมหกรรมตลำดนดัสรำ้งอำชีพใหม้ั่นคงสงัคมไทยไรค้วำมรุนแรง   เป็นตน้ 
-งำนระดมทนุ  ไดจ้ดัตัง้กล่องรบับรจิำคตำมสถำนที่ต่ำงๆ ทัง้ในกรุงเทพและปรมิณฑล รวมทัง้สิน้ 

203 จุด 
-จดัท ำโครงกำรวนัเกิด โดยส่งจดหมำยอวยพร และเชิญชวนใหบุ้คคลภำยนอก รว่มบริจำคและ

เลีย้งอำหำรในวนัคลำ้ยวนัเกิด รวม จ ำนวน  791 รำย  ไดผ้ลตอบรบัเฉลี่ย 3 % 
-งำนตอ้นรบั ในปีที่ผ่ำนมำ มีบคุคลทัง้ชำวไทยและชำวต่ำงชำติ ใหค้วำมสนใจ เขำ้เยี่ยมชมกำร

ด ำเนินงำนของสมำคมฯ ดงันี ้   
กลุม่นกัเรียน / นกัศึกษำ จ ำนวน   153  คน 
            กลุม่บคุคลทั่วไป  จ ำนวน   255   คน 
            กลุม่ชำวต่ำงชำติ            จ ำนวน     79   คน   รวมทัง้สิน้   487  คน 
ในปีที่ผ่ำนมำ  มีหน่วยงำนเอกชนใหค้วำมสนใจ จดักิจกรรมระดมทนุใหก้บัสมำคมฯ อย่ำงต่อเนื่อง  

อำทิเช่น 
บรษิัท เซ็นทรลัวตัสนั จดักิจกรรมระดมทนุในปีที่ผ่ำนมำ รวม 4 ครัง้ มอบเงินบรจิำคกว่ำ  1.4 ลำ้น

บำท บรษิัทในเครือสหพฒัน ์ รว่มมอบเงินบรจิำคกว่ำ 1.9 ลำ้นบำท   บรษิัทยนูิลิเวอร ์ภำยใตผ้ลิตภณัฑ ์
โดฟ  บรษิัท ลำซำดำ้ นิตยสำร DON’T  Magazine  เป็นตน้   
งานรณรงคด์้านความรุนแรงและนิทรรศการ 

จ ำหน่ำยนกหวีดปอ้งกนัภยัเพื่อรณรงคย์ุติควำมรุนแรงต่อผูห้ญิงและเด็กอย่ำงต่อเนื่องตำม 
สถำนที่ต่ำงๆ ในกำรประชุมสัมมนำทั้งภำครฐัและเอกชนตลอดทั้งปี   และร่วมจัดนิทรรศกำรร่วมกับ
หน่วยงำนต่ำงๆ ทัง้ภำครฐัและเอกชน  
 

บริหารงานบุคคลและบริหารงานท่ัวไป 
งำนบคุคล จ ำนวนบคุลำกรของสมำคมฯ ณ  31 ธันวำคม  2561  มีเจำ้หนำ้ที่รวม 54 คน เป็นหญิง 

46 คน  ชำย 8 คน   
กำรพฒันำบุคคลกร ในปี 2561 สมำคมฯ ไดส้ง่เจำ้หนำ้ที่เขำ้รบักำรอบรม ประชมุ สมัมนำ กบั 

องคก์รเครือข่ำย และทัง้หน่วยงำนภำครฐัและภำคเอกชน เพื่อเสรมิสรำ้งศกัยภำพและควำมเป็นมืออำชีพ 
ในงำนบรกิำรสงัคมสงเครำะห ์ ตำมสมควร  อำทิ เช่น       
 

• เขำ้รว่มประชมุเชิงปฏิบติักำรเพื่อจดัท ำชุดควำมรูใ้นกำรป้องกนัและแกไ้ขปัญหำควำม
รุนแรงในครอบครวั จดัโดยกรมกิจกำรสตรีและสถำบนัครอบครวั  
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• เขำ้รว่มประชมุ เชิงปฏิบติักำรเพื่อทบทวนแนวทำงแกไ้ขปัญหำ อปุสรรคและควำมรว่มมือ
ในกำรขบัเคลื่อนงำนตำมพระรำชบญัญัติคุม้ครองผูถู้กกระท ำดว้ยควำมรุนแรงใน
ครอบครวัพ.ศ.2550 จดัโดย กรมกิจกำรสตรีและสถำบนัครอบครวั  

• อบรม“พนกังำนเจำ้หนำ้ที่ตำมพระรำชบญัญัติคุม้ครองผูถ้กูกระท ำดว้ยควำมรุนแรงใน
ครอบครวัพ.ศ.2550” จดัโดยกรมกิจกำรสตรีและสถำบนัครอบครวั   

• รว่มสมัมนำเนื่องในวนัสตรีสำกล 2561 เรื่อง “บทบำทสตรีไทยในยคุไทยแลนด4์.0” จดั
โดยคณะกรรมำธิกำรกำรสงัคมฯสภำนิติบญัญัติแห่งชำติ   

• รว่มประชมุสมชัชำครอบครวัระดบัชำติ ประจ ำปี 2561ใน หวัขอ้ “ปรบัพฤติกรรม เปลี่ยน
ควำมคิด ยติุควำมรุนแรงในครอบครวั” จดัโดยกรมกิจกำรสตรีและสถำบนัครอบครวั  

•  รว่มเสวนำ “วำงแผนเพื่อลดควำมซ ำ้ซอ้นกำรลงพืน้ที่ด  ำเนินงำนในกลุม่ชำยมีเพศสมัพนัธ์
กบัชำยและกลุม่พนกังำนบริกำร ประจ ำปี2561” จดัโดยกองควบคมุโรคเอดส ์ 

• อบรมเชิงปฏิบติักำรเพื่อจดักำรขอ้มลูโดยใชโ้ปรแกรม Real Time Cohort Monitoring 
(RTCM+) จดัโดยกองควบคมุโรคเอดส ์   

• รว่มสมัมนำเรื่อง “เงินอดุหนุนเด็กถว้นหนำ้:จดุเริ่มตน้ของกำรคุม้ครองทำงสงัคมทัง้ระบบ” 
จดัโดยวิทยำลยันวตักรรม มหำวิทยำลยัรงัสิต  

• รว่มประชมุเชิงปฎิบติักำร “เพื่อรบัฟังควำมคิดเห็นของผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสียต่อกำรทบทวน
กฎหมำยว่ำดว้ยกำรปอ้งกนัและปรำบปรำมกำรคำ้ประเวณี ครัง้ที่ 2” จดัโดยกรมกิจกำร
สตรีและครอบครวั  

•  รว่มอบรมวิทยำกรเรื่อง “ลดกำรตีตรำตนเอง (TOT Self-stigma Reduction) ศนูย์
คุม้ครองสิทธิดำ้นเอดส ์   

•  รว่มประชมุเชิงปฎิบติักำร “เพื่อทบทวนแนวทำงแกไ้ขปัญหำอปุสรรคในกำรขบัเคลื่อน
งำนตำมพระรำชบญัญัติควำมรุนแรงในครอบครวั พ.ศ 2550 ใหแ้ก่หน่วยงำนที่รว่มลง
นำม MOU และเครือข่ำยที่เก่ียวขอ้ง ครัง้ที่ 2” จดัโดยกรมกิจกำรสตรีและสถำบนั
ครอบครวั  

• รว่มกำรประชมุใหค้วำมเห็น  “รูปแบบกำรจดัสวสัดิกำรแม่วยัรุน่ในสงัคมไทย ” ณ หอ้ง
ปทมุวนั  โรงแรมเอเชีย จดัโดยมลูนิธิสรำ้งควำมเขำ้ใจเรื่องสขุภำพผูห้ญิง ขบัเคลื่อนดว้ย
องคค์วำมรูเ้พื่อใหส้ขุภำพผูห้ญิงไดร้บัควำมคุม้ครอง  เมื่อ 12 มิ.ย.61  

•  รว่มประชมุเชิงปฏิบติักำรเพื่อพฒันำศกัยภำพเครือข่ำยองคก์รพฒันำเอกชนดำ้นเอดส ์ 
ณ Stamp Hills Resort จ.รำชบรุี  จดัโดยมลูนิธิพรอ้มใจพฒันำ  

• รว่มอบรมโครงกำร “อบรมเชิงปฏิบติักำรเพื่อพฒันำควำมรูก้ำรนิเทศงำนสงัคมสงเครำะห์
อเมรกิำและไทย”  จดัโดยสภำวิชำชีพสงัคมสงเครำะห ์ 
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• รว่มประชมุเพื่อติดตำมกำรด ำเนินงำนดำ้นเอดสใ์นพืน้ที่กรุงเทพมหำนคร ตำมกลยทุธ ์
RRTTR จดัโดยกองควบคมุโรคเอดสฯ์   

• เขำ้รว่มเสวนำ “กำรเขำ้ถึงกระบวนกำรยุติธรรมดว้ยเทคโนโลยีดิจิทลัครัง้แรกในประเทศ
ไทย” จดัโดย dtac   

• รว่มประชมุคณะกรรมกำรศนูยป์ระสำนประชำคมเอดส ์ ระดบัเขตเขตดอนเมือง ณ 
ส ำนกังำนเขตดอนเมือง จดัโดยส ำนกังำนเขตดอนเมือง  

• รว่มประชมุใหค้วำมเห็นเรื่อง หลกัสตูรกำรอบรมผูท้  ำหนำ้ที่นกัจิตวิทยำหรือนกัสงัคม
สงเครำะห ์ ตำมประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำม จดัโดยสมำคมนกัสงัคมสงเครำะห์
แห่งประเทศไทย  

• รว่มประชมุหำรือกำรด ำเนินงำนตำมยทุธศำสตรก์ำรป้องกนัและแกไ้ขปัญหำกำรตัง้ครรภ์
ในวยัรุน่ ระดบัชำติ พ.ศ.2560-2569 (ประเด็นยทุธศำสตรท์ี่1พฒันำระบบกำรศกึษำที่
สง่เสรมิกำรเรียนรูด้ำ้นเพศวิถีศกึษำและทกัษะชีวิตที่คณุภำพและมีระบบกำรดแูล
ช่วยเหลือท่ีเหมำะสม จดัโดยส ำนกัอนำมยัเจรญิพนัธ ์ 

• เขำ้รว่มประชมุหำรือเพื่อหำแนวทำงกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตรก์ำรปอ้งกนัและแกไ้ข
ปัญหำกำรตัง้ครรภใ์นวยัรุน่ พ.ศ.2560-2569 จดัโดยกรมกิจกำรเด็กและเยำวชน  

• เขำ้รว่มประชมุ “โครงกำรแลกเปลี่ยนเรียนรูข้องภำคีควำมรว่มมือระหว่ำงผูป้ฏิบติังำน
นกัศกึษำและสถำบนัศกึษำดำ้นสงัคมสงเครำะหใ์นอำเซียนประจ ำปี2561” จดัโดย
คณะกรรมกำรสง่เสรมิกำรจดัสวสัดิกำรสงัคมแห่งชำติ  

• รว่มประชมุวิชำกำรประจ ำปี2561เรื่อ “เครื่องมือทำงสงัคมสงเครำะห:์กบัมำตรฐำนทำง
วิชำชีพ” จดัโดยกลุม่งำนสงัคมสงเครำะห ์โรงพยำบำลต ำรวจ  

• เขำ้รว่มประชมุแสดงควำมคิดเห็นต่อรำ่งพระรำชบญัญัติว่ำดว้ยกำรขจดักำรเลือกปฏิบติั
ต่อบคุคล จดัโดยมลูนิธิศนูยค์ุม้ครองสิทธิดำ้นเอดส ์ 

• รว่มประชมุเชิงปฎิบติักำรเพื่อถอดบทเรียนกิจกรรมวดัอณุหภมูิทำงสงัคม (พ.ม.POLL)
ปีงบประมำณ 2561 จดัโดยส ำนกังำนสง่เสรมิและสนบัสนนุวิชำกำร 2   

• เขำ้รว่มประชมุปรกึษำหำรือกำรจดักำรประชมุระดบัโลกว่ำดว้ยกำรป้องกนักำรบำดเจ็บ
และสง่เสรมิควำมปลอดภยั ครัง้ที่13 (Safety2018-The13th World Conference on 
Injury Prevention and Safety Promotion) จดัโดยส ำนกังำนปลดักระทรวงสำธำรณสขุ  

ฯลฯ 
 

งานพัฒนาเร่ืองท่ัวๆ ไป 
• ด ำเนินกำรเปลี่ยนแปลงกำรใชไ้ฟ จำก กองทพัอำกำศ มำใชไ้ฟฟ้ำนครหลวง 
งำนรบับรจิำค 
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 ในปี 2561 มีผูบ้รจิำค รวมทัง้สิน้ จ ำนวน 5,894 รำย ดงันี ้
                                   -บรจิำคเป็นเงิน   จ ำนวน    1,309  รำย 
                                   -บรจิำคเงินและสิ่งของ จ ำนวน       780  รำย 
            -บรจิำคเป็นสิ่งของ จ ำนวน    3,805  รำย 
 ของบรจิำคที่ไดร้บัเป็นประจ ำ  และมีจ ำนวนมำก  อำทิ เช่น 

• เสือ้ผำ้ผูใ้หญ่/เสือ้ผำ้เด็ก/ชดุคลมุทอ้ง  รวม  159,254  ตวั 
• ขำ้วสำร 84 กระสอบ จำกมลูนิธิปอเต็กตึง้   และรำยย่อยอ่ืนๆ เฉลี่ย 30 กิโล/เดือน 
• ของบรโิภค นมกลอ่ง อำหำรแหง้   น ำ้ปลำ  มำม่ำ  ซอสปรุงรส  มกักะโรนี ฯลฯ 
• ของอปุโภค ของใชต่้ำงๆ อำทิ น ำ้ยำท ำควำมสะอำด  น ำ้ยำซกัผำ้ น ำ้ยำลำ้งจำน  ถงุด ำ ฯ 
• ของใชเ้ด็กอ่อน  ตุ๊กตำ ของเลน่ แพมเพิรส์ 
• อ่ืนๆ โปรดระบุ... ที่นอน, หมอน, ผำ้ห่ม เครื่องใชไ้ฟฟ้ำช ำรุด หรือเสื่อมสภำพ ของเล่น 

หนงัสือ 
ยอดจ ำหน่ำยสิ่งของบรจิำคที่ไม่ไดใ้ชป้ระโยชนโ์ดยตรงกบับำ้นพกัฉกุเฉิน ในปี 2561  รวมเป็นเงิน 
1,623,607   บำท (หนึ่งลำ้นหกแสนสองหมื่นสำมพนัหกรอ้ยเจ็ดบำทถว้น)งำนรบับรจิำค  
 

บริษัทวีเทรนอินเตอรเ์นชั่นแนลเฮ้าส ์จ ากัด  
ในปี 2561บริษัทฯ มีรำยรบั จ ำนวน 12,048,398  ลำ้นบำท  บำท  รำยจ่ำย 11,176,152  ลำ้นบำท 

ผลก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน 872,245  ลำ้นบำท สนบัสนุนค่ำใชจ้่ำยสมำคมฯ 

            ค่ำอำหำรสวสัดิกำรเจำ้หนำ้ที่      897,329      บำท 

ค่ำน ำ้ประปำ สมำคมฯ                107,2341     บำท 

ค่ำไฟฟ้ำ สมำคมฯ                      180,333     บำท 

บรกิำรหอ้งประชมุ                         36,400     บำท 

รวมค่ำใชจ้่ำยสนบัสนนุสมำคมฯ  1,221,404   บำท 

 
มติทีป่ระชุม ที่ประชมุรบัทรำบ  

 
วาระที ่4     รายงานฐานะทางการเงินของสมาคมฯ  

ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยกำรเงินและบญัชีรำยงำนฐำนะทำงกำรเงินของสมำคมฯ ปี 2560 ซึ่งไดผ้่ำนกำร
ตรวจสอบจำกผูส้อบบญัชีสมำคมฯ แลว้  

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2560 สมำคมฯ มีสินทรพัยห์มนุเวียน 13.18 ลำ้นบำท และสินทรพัยไ์ม่
หมนุเวียน 44.31 ลำ้นบำท รวมสินทรพัย ์57.49 ลำ้นบำท ลดลงจำกปีที่แลว้ 
ในสว่นของหนีส้ิน สมำคมฯ มีหนีส้ินรวม 4.05 ลำ้นบำท  รวมหนีส้ินและทนุคงเหลือ 57.50 ลำ้นบำท 
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เงินลงทนุในรูปพนัธบตัรและหุน้กู ้ จ  ำนวน 36 ลำ้นบำท ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนของ
สมำคมฯ ประกอบดว้ยพนัธบตัรรฐับำล 6 ลำ้นบำท, หุน้กูป้นูซีเมนตไ์ทย 21 ลำ้นบำท, หุน้กูป้ตท. 2 ลำ้น
บำท และ สลำกออมสิน 7 ลำ้นบำท 
      

ผลตอบแทนจำกเงินลงทุนในสลำกออมสิน ส ำหรบัเงินของสมำคมฯ จ ำนวน 5 ล้ำนบำท ในปี 
2560 ถูกรำงวัล 78,600 บำท ส ำหรบัเงินของเจำ้หนำ้ที่จ  ำนวน 2 ลำ้นบำท ในปี 2560 ถูกรำงวลั 18,500 
บำท ณ สิน้สุดธันวำคม 2560 สมำคมฯ มีรำยได้รวม 16.89 ล้ำนบำท แยกเป็นรำยรบัจำกกำรบริจำค 
12.29 ลำ้นบำท ดอกเบีย้รบั 1.19 ลำ้นบำท และรำยไดอ่ื้น 3.41 ลำ้นบำท โดยมีค่ำใชจ้่ำยรวม 23.87 ลำ้น
บำท ค่ำใชจ้่ำยจ ำนวนมำกที่สุดคือ เงินเดือนและค่ำแรงพนักงำน 12.28 ลำ้นบำท  ปี 2560 สมำคมฯ มี
รำยรบัรวมทั้งสิน้ 16.89 ลำ้นบำท มีรำยจ่ำยรวมทั้งสิน้ 23.87 ลำ้นบำท รำยจ่ำยนีไ้ม่รวมค่ำเสื่อมรำคำ 
รำยจำ่ยมำกกว่ำรำยรบั 6.95 ลำ้นบำท   
งานดา้นการเงิน 
 การบริหารจดัการดา้นการเงินของ สมาคมฯ เป็นไปตามระเบียบขอ้บงัคบัดา้นการเงิน โดยคณะกรรมการของสมาคมฯ เนน้ในความ
ถูกตอ้ง ประหยดัและโปร่งใส ซ่ึงผลการด าเนินงานในปี 2561 รายรับรวมทั้งหมดเป็นจ านวนเงิน  22,138,852.00 บาท  รายจ่ายรวมทั้งหมดเป็น
จ านวนเงิน  19,201,524.00 บาท  สรุปรายรับสูงกว่ารายจ่าย  2,904,401.00 บาท และไดรั้บการตรวจสอบบญัชีโดย บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชยสอบ
บญัชี จ ากดั งบประมาณรายรับ-รายจ่ายประจ าปี 2561 ด าเนินการตามแนวปฏิบติัเดิม คืองบประมาณแบบสมดุล 
 
 
 

      ผู้อ  ำนวยกำรฝ่ำยกำรเงินและบัญชี ได้ขอให้ที่ประชุมรับรองฐำนะกำรเงินของสมำคมฯ ตำม
รำยละเอียดที่ไดช้ีแ้จงในที่ประชมุ 
 

มติทีป่ระชุม ที่ประชมุรบัรอง 
 

วาระที ่5     เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา  
5.1     แต่งตัง้ผูต้รวจสอบบญัชีสมำคมฯ ประจ ำปี 2562 

                     ประธำนแจง้ว่ำ ในปี 2561 ที่ผ่ำนมำ สมำคมฯ  ใหบ้รษิัทเคพีเอ็มจี ภมูไชย สอบบญัชี ซึ่งเป็น

บรษิัทที่น่ำเชื่อถือ และบรษิัทเคพีเอ็มจีฯ ไดบ้รจิำคกลบัคืนใหส้มำคมฯ ทุกปี  ขออนมุติัใหบ้ริษัท เคเอ็มจี 

ภมูิไชย  สอบบญัชีต่อไป 

มติทีป่ระชุม ที่ประชมุอนมุติัให ้ บรษิัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี เป็นผูต้รวจสอบบญัชี
สมำคมฯ ประจ ำปี  2562 
  
วาระที ่6  เร่ืองอื่นๆ 
               ประธำนแจง้ว่ำ กำรบรหิำรงำนของสมำคมฯ  ในช่วงต่อไป   เรำตอ้งกำรท ำในแนวรุก มำกกว่ำ
แนวรบั  เช่น เรื่องทอ้งไม่พรอ้ม   และอีกดำ้นคือ โครงกำรสภุำพบรุุษ 4.0  เพือให้สภุำพบรุุษตวัจรงิรว่ม
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รณรงคห์ยุดท ำรำ้ยผูห้ญิง   และใหเ้กียรติสภุำพสตรีมำกขึน้  ซึ่งจะท ำใหปั้ญหำทอ้งไม่พรอ้มก็จะลดลง  
และขอใหผู้ห้ญิงที่เป็นแม่ ๆ  สอนใหล้กูเป็นกลุสตรีที่เขม้แข็ง และใหผู้ช้ำยตอ้งไม่ท ำรำ้ยสตรี     
 

            คณุเจรญิจิต งำมทิพยพนัธุ ์กำรด ำเนินงำนในปีที่ผ่ำนมำตอ้งขอขอบคณุและชื่นชม คณุสดุำวรรณ  

ผูอ้  ำนวยกำรสมำคมฯ  ท่ำนนำยก และพวกเรำทกุ ๆ คน ที่รว่มกนัปฏิบติังำนอย่ำงเข็มแข็ง และสำมำรถท ำ

รำยไดใ้หก้บัสมำคมฯ มีรำยไดเ้พิ่มขึน้ได ้ และจะช่วยประสำนงำนกบัธนำคำรออมสิน เพื่อสนบัสนุน

กิจกรรมของสมำคมฯ เพิ่ม 

   
มติทีป่ระชุม รบัทรำบ  
 
ปิดประชมุเวลำ  11.20 น.    

 
   

นำงทิพวลัย ์ มำรศรี     บนัทึก/พิมพ ์                          
 นำงสดุำวลัย ์ คมธรรม    ตรวจแก ้ 


