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สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ
สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมืน่ สุทธนารีนาถ เป็นองค์กร
พัฒนาเอกชนที่ดาเนินงานสาธารณกุศล ให้ความช่วยเหลือผูห้ ญิงและเด็กทีป่ ระสบปัญหาวิกฤตชีวติ ผ่านกระบวนการ
ช่วยเหลือฟืน้ ฟู สร้างความเข้มแข็งให้การศึกษาและฝึกอาชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสถานภาพให้ยืนหยัดได้ใน
สังคมอย่างเหมาะสม รวมทั้งดาเนินกิจกรรมในเชิงรุกที่เอื้อต่อการป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้หญิงและเด็ก การ
รณรงค์เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายเพื่อสร้างสถานภาพ ศักยภาพ สิทธิ และโอกาสของผู้หญิงในสังคม
ปี 2562 คือ การก้าวเข้าสู่ปีที่ 39 ของการดาเนินงาน บ้านพักฉุกเฉิน ที่ผ่านมานับตั้งแต่ปี 2523 งานระยะ
เริ่มต้นของสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ คือ การให้บริการที่พักชั่วคราวให้แก่ผู้หญิงโดยเฉพาะ ด้วยปณิธาน
ของ ‘แม่ชีคุณหญิงกนิษฐา วิเชียรเจริญ’ ผู้ก่อตั้งสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ บ้านพักฉุกเฉินจึงนับเป็นที่พักพิง
สาหรับผู้หญิงและเด็กแห่งแรกของประเทศไทยที่ดาเนินการโดยองค์กรพัฒนาเอกชน ก้าวแรกจากงานเชิงรับ และ
การสงเคราะห์ ก้าวต่อมาของสมาคมฯ จึงได้ขยายขอบเขตงาน สู่งานด้านการพัฒนาศักยภาพ และเชิงรุก ได้แก่
งานการศึกษาและฝึกอาชีพ งานพัฒนาเยาวชน และงานสถาบันวิจัยบทบาทหญิงชายและการพัฒนา เพื่อที่จะ
ครอบคลุมกับปัญหา และบริบทของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปมากขึ้น
ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ ไม่ได้ทางานเพียงลาพัง การดาเนินงานของ
สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ จะไม่สามารถดาเนินไปอย่างราบรื่นเลยหากปราศจากการร่วมแรงร่วมใจกันของ
คณะกรรมการ ผู้บริหาร บุคลากรคนทางานในทุกส่วนฝ่าย องค์กรภาคีเครือข่าย และที่สาคัญอย่างที่สุดคือแรง
ศรัทธา และแรงสนับสนุนจากผู้มีอุปการะคุณ จากทุกภาคส่วน ทั้งบุคคลทั่วไป ภาครัฐ และภาคเอกชน ที่ให้การ
เอื้อเฟื้อแก่ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ มาโดยตลอด ด้วยความร่วมมือร่วมใจนี้จะทาให้การทางานเพื่อสังคม
และสาธารณประโยชน์ยังคงอยู่ และสามารถก้าวต่อไปได้อย่างมั่นคง
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สรุปผลการดาเนินงานในปี 2562
งานของสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ นั้นนับว่าครอบคลุมหลากหลาย และค่อนข้างครบวงจร เริ่มต้น
จากงานช่วยเหลือสงเคราะห์เมื่อ 39 ปีที่แล้ว จนถึงวันนี้มีผู้หญิง และเด็กจานวน 53,988 ราย ที่ได้รับการบริการ
จากบ้านพักฉุกเฉิน ณ วันนี้บ้านพักฉุกเฉินยังคงมีงานหลักในการดูแลผู้หญิงและเด็กที่ประสบปัญหาต่าง ๆ เช่น
ถูกกระทาความรุนแรง ทาร้ายร่างกาย ถูกข่มขืน ถูกล่วงละเมิดทางเพศ ถูกทอดทิ้ง ท้องไม่พร้อม ติดเชื้อเอชไอ
วี /เอดส์ ขัดแย้งภายในครอบครัว ไม่มีงานทา ไม่มีที่พัก ฯลฯ โดยในแต่ละวันมีผู้หญิงและเด็กที่พักอาศัยรับความ
ช่วยเหลืออยู่ประมาณ 80 คน
จากประสบการณ์อันยาวนานที่เริ่มต้นจากการช่วยเหลือให้ที่พักพิงแก่ผู้หญิงที่ประสบปัญหา จึงค่อย ๆ ปรับ
พัฒนา ทั้งในเชิงคุณภาพการให้บริการของงานสังคมสงเคราะห์ที่มุ่งเน้น การดูแลช่วยเหลือให้การปรึกษาโดยยึด
หลักผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง การมองปัญหาอย่างองค์รวมและตระหนักถึงคุณค่าของความเป็นมนุษย์
ปี 2562 ที่ผ่านมา สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ มุ่งขยายขอบข่ายการทางานให้กว้างขึ้น พัฒนางานเชิง
รับและเชิงรุกควบคู่กันไป ด้วยการร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อให้การทางาน
ครอบคลุมและสอดคล้องกับภารกิจอย่างรอบด้าน ทั้งการทางานกับเยาวชน กลุ่มเสี่ยง กับครอบครัวผู้ประสบ
ปัญหา และการมุ่งมั่นรณรงค์ในระดับนโยบาย เพื่อจัดการกับปัญหาเชิงโครงสร้างที่จะส่งผลสู่การเสริมสร้าง
สถานภาพของผู้หญิง อันนาไปสู่ความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย และความเสมอภาคในสังคมอีกด้วย
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งานเด่นงานดัง
งานรณรงค์ยุติความรุนแรง
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 มูลนิธสิ ง่ เสริมความ
เสมอภาคทางสังคม , มูลนิธพิ ทิ กั ษ์สตรี (Alliance Anti
Trafic) และสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ในพระอุปถัมภ์
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมืน่ สุทธนารี
นาถ ร่วมกันจัดงานรณรงค์ยตุ คิ วามรุนแรงภายใต้ แคมเปญ
กิจกรรม “ก้าวพ้นใจ ก้าวข้ามไป ก้าวให้พน้ ทุกข์” ณ ห้อง
ประชุมบารุง - รวีวรรณ อาคารนารินทร์กรุณา สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ ภายนอกจัดนิทรรศการ : เครือ่ งประดับยุตคิ วาม
รุนแรงต่อสตรี โดย LoveHurts? Campaign , ขนม-อาหาร และงานฝีมอื จาก ‘บ้านโฮมฮัก’ , บูธรณรงค์ยตุ คิ วามรุนแรง จาก กรม
กิจการสตรีและสถาบันครอบครัว และผลงานศิลปะเพือ่ การเติบโตเยียวยาภายในจิตใจ รวมทัง้ งานฝีมอื ดอกไม้ประดิษฐ์ จากบ้านพัก
ฉุกเฉิน โดย คุณเจริญจิต งามทิพยพันธุ์ อุปนายกสมาคมส่งเสริม
สถานภาพสตรีฯ เป็นประธานในพิธเี ปิด เริม่ กิจกรรมด้วย ปาฐกถา
โดย ภิกษุณี ดร.สุธาสินี น้อยอินทร์ ประธานมูลนิธิ สุธาสินี น้อย
อินทร์ (บ้านโฮมฮัก) และเข้าสู่ เรือ่ งเล่า จาก ตัวจริงเสียงจริงของ
ผูห้ ญิงทีต่ กเป็นเหยือ่ ความรุนแรง ดาเนินรายการ โดย คุณเรืองรวี
พิชยั กุล ผู้อานวยการสถาบันวิจยั บทบาทหญิงชายและการพัฒนา
ต่อด้วยทรัพยากรด้านการให้ความช่วยเหลือ โดย คุณสุเพ็ญศรี พึง่ โคกสูง ผูอ้ านวยการมูลนิธสิ ง่ เสริมความเสมอภาคทางสังคม
นาทีมผูเ้ ชีย่ วชาญสหวิชาชีพ ประกอบด้วย คุณอรพินท์ ศักดิเ์ อีย่ ม รักษาการผูเ้ ชีย่ วชาญด้านเด็ก กรมกิจการเด็กและเยาวชน , คุณ
กันตพงศ์ รังสีสว่าง ผูอ้ านวยการกองส่งเสริมสถาบันครอบครัว กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว , พ.ต.อ.หญิงปวีณา เอกฉัตร ผู้
กากับการสอบสวน บก.น.8 , พ.ต.ท.หญิงวาริณี ขันธสิทธฺ นักสังคมสงเคราะห์
(สบ.2) โรงพยาบาลตารวจ , คุณดรุณี มนัสวานิช ผูอ้ านวยการศูนย์ ช่วยเหลือ
สังคม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ (1300) และ คุณ
ณัฐยิ า ทองศรีเกตุ ผูอ้ านวยการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ บ้านพักฉุกเฉิน สมาคม
ส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ ร่วมวงเสวนา “เรา” = กลไกสนับสนุนเพือ่ ยุตคิ วาม
รุนแรงต่อผูห้ ญิง เด็ก และความรุนแรงในครอบครัว ปิดท้ายคลายเครียดด้วย
บทเพลงจาก วงภราดร และ วงดนตรีเยาวชน จาก บ้านกาญจนาภิเษก และปิดกิจกรรม โดย ศ.เกียรติคุณพญ.เพ็ญศรี
พิชัยสนิธ ประธานกรรมการที่ปรึกษาสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ และประธานมูลนิธสิ ง่ เสริมความเสมอภาคทางสังคม
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บ้านพักฉุกเฉิน
การให้บริการ ของ บ้านพักฉุกเฉิน ฝ่ายสังคม
สงเคราะห์ เน้นการให้ความช่วยเหลือผูห้ ญิง และเด็กที่
เดือดร้อนจากปัญหาต่าง ๆ ทีเ่ กิดขึน้ ในสังคม โดยให้ความ
ช่วยเหลือด้านทีพ่ กั อาศัย อาหาร สุขภาพอนามัยรวมทัง้ การให้
คาปรึกษาแนะนา การให้ทกั ษะชีวติ และกาลังใจ โดยใช้หลัก
สังคมสงเคราะห์ และกระบวนการจัดการกลุม่ บาบัดทางจิต
เพือ่ นาไปสูค่ วามเชือ่ มัน่ ในตนเอง สามารถออกไปใช้ชวี ติ ใน
สังคมได้ดว้ ยปกติสขุ และช่วยเหลือตนเองได้
การให้บริการ และความช่วยเหลือ นอกเหนือจากการให้เข้าพักทีบ่ า้ นพักฉุกเฉินแล้ว โครงการ
คลินกิ ผูห้ ญิง ยังให้บริการ ด้านการให้คาปรึกษาทางโทรศัพท์ โดยให้การปรึกษาแนะนาปัญหาด้าน
สุขภาพอนามัยเจริญพันธุ์ เช่น ท้องเมือ่ ไม่พร้อม โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ปัญหาโรคเอดส์/เอช ไอ วี
และการหมดวัยเจริญพันธุ์ ฯลฯ

13

บ้านพักฉุกเฉิน
ให้ความช่วยเหลือผู้หญิงและเด็กที่ประสบปัญหาต่าง ๆ โดยมีสถานที่เพื่อพักอาศัย สาหรับตัวบ้านพักฉุกเฉิน
ที่รองรับผู้ประสบปัญหานั้นมี 2 อาคาร และยังมีพื้นที่บางส่วนในบริเวณเดียวกันที่แยกออกเป็นพิเศษ สาหรับการ
ดูแลเฉพาะกลุ่มเป้าหมายที่เป็น เด็กทารก เด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน

บ้านเด็ก

เป็นสถานที่ดูแลเด็กเล็ก และเด็กก่อนวัยเรียนในช่วงอายุ 1 ขวบ 6 ดือน – 9 ขวบ
ซึ่งเป็นบุตรของผู้หญิงที่มาขอรับความช่วยเหลือ โดยในระหว่างที่มารดารับการฟื้นฟูร่างกาย/จิตใจ หรือพักระหว่าง
รอคลอด-พักฟื้นหลังคลอด รวมทั้งบุตรของผู้ฝากเลี้ยง ได้แก่ นักเรียนฝึกอาชีพ และบุตรเจ้าหน้าที่สมาคมฯ
ทั้งนี้มีครูและพี่เลี้ยงเด็กจานวน 4 คน เป็นผู้ดูแล เสริมสร้างพัฒนาการร่างกาย อารมณ์และสติปัญญา โดยมุ่ง
เตรียมความพร้อมให้เด็ก ๆ สามารถช่วยเหลือตนเองและอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้ อีกทั้งลดผลกระทบความรุนแรง
ที่เกิดขึ้นกับเด็ก พร้อมทั้งสร้างสายสัมพันธ์ที่ดี

ศูนย์เลี้ยงเด็กอ่อน

เป็นสถานที่ดูแลเด็กทารก ซึ่งเป็นบุตรผู้ที่ประสบปัญหาท้องไม่พร้อม ที่ต้องการ
ยกบุตรเพื่อหาพ่อแม่อุปถัมภ์ หรือกรณีที่มารดาของเด็กฝากเลี้ยงบุตรชั่วคราวเพื่อไปหางานทาหรือศึกษาต่อ ทั้งนี้มีพี่
เลี้ยงดูแลเด็กทารก ทาหน้าที่ดูแลพัฒนาการทางร่างกาย และจิตใจ

ศูนย์กนิษฐ์นารี

เป็นสถานที่ให้ความช่วยเหลือผู้หญิงและเด็กที่ถูกข่มขืน / ล่วงละเมิดทางเพศ ซึ่ง
ให้บริการโดยทีมงานสหวิชาชีพอย่างครบวงจร รวมทั้งการให้ความช่วยเหลือประสานงานเพื่อดาเนินคดีทางกฎหมาย
ในกรณีที่ผู้ประสบปัญหาต้องการดาเนินคดีกับผู้กระทาผิด นอกจากนั้นยังให้บริการทางโทรศัพท์แก่ผู้ประสบปัญหา
ทุก ๆ ประเภทด้วย
บ้านพักฉุกเฉิน เปิดให้บริการทุกวัน โดยมีนกั สังคมสงเคราะห์ และ / หรือ นักจิตวิทยา
ให้การปรึกษา ตลอด 24 ชัว่ โมง โทรศัพท์ 0 2 9292 222 , โทรสาร 0 2 5662 707
E - mail : knitnaree@hotmail.com
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กระบวนการช่วยเหลือ
ผูห้ ญิงและเด็กในบ้านพักฉุกเฉิน

2.บริการด้านการแพทย์
1.บริการด้านสังคมสงเคราะห์/จิตวิทยา
•

จัดหาที่พักอาศัยชั่วคราว อาหาร ยา
สิ่งจาเป็นต่าง ๆ

•

นักสังคมสงเคราะห์/นักจิตวิทยาให้คาปรึกษา
ให้กาลังใจและทางเลือกโดยยึดผู้หญิงและเด็ก
เป็นศูนย์กลาง โดยใช้แนวทาง การเสริมสร้าง
ศักยภาพ(Empowerment)

•

จัดกลุ่มบาบัดฟืน้ ฟูจิตใจ

•

เป็นสื่อกลางขอความช่วยเหลือหน่วยงานรัฐ
และเอกชน

•

เยี่ยมบ้าน สร้างความเข้าใจและพื้นฟู
ครอบครัว

3.บริการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ
•

ให้ความรู้ด้านต่าง ๆ ที่จาเป็น เช่น การ
วางแผนครอบครัว เอชไอวี/เอดส์ การดูแล
เด็ก ฯลฯ

•

แพทย์สตู นิ รีเวชและจิตแพทย์ (อาสาสมัคร) ให้การ
ตรวจสุขภาพ และให้คาแนะนาปรึกษาด้านการ
วางแผนครอบครัว / โรคต่าง ๆ ทางเพศสัมพันธ์ และ
ด้านเพศศึกษา และการดูแลด้านสุขภาพจิต
ตามลาดับ

•

ส่งต่อเข้ารับการตรวจรักษาวินจิ ฉัยทางกาย/
จิต/รักษาและฝากครรภ์ที่โรงพยาบาลของรัฐ
เช่น วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานคร
และวชิรพยาบาล/สถาบันบาราศนราดูร/
โรงพยาบาลศรีธญั ญา/ศูนย์บริการสาธารณสุข15 และ
ศูนย์บริการสาธารณสุข60 ฯลฯ

•

ติดตามผลและเยีย่ มเยียนผูท้ เี่ ข้ารับการรักษาที่
โรงพยาบาลอย่างต่อเนือ่ ง

4.บริการด้านกฎหมาย
•

ให้คาปรึกษาด้านกฎหมายเบื้องต้นและ
กระบวนการยุติธรรม

•

ศูนย์กลางรับเรื่องและติดต่อสถานีตารวจที่
เกี่ยวข้อง/ติดตามผลคดี

•

เสริมสร้างทักษะชีวิต

•

ฝึกอาชีพตามความสนใจ

•

•

ให้บริการการศึกษาตามระบบการศึกษาของ
ประเทศทั้งในระบบและการศึกษานอก
โรงเรียนในระดับประถมและมัธยม

เป็นสื่อกลางติดต่อหน่วยงานเอกชนและรัฐที่ให้
คาปรึกษาด้านกฎหมาย (เช่น มูลนิธิเพื่อน
หญิง/สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายฯ)

•

ร่วมสอบพยานเด็กตาม ป.วิ อาญา พ.ศ.2543

5.ติดตามผล เมื่อพ้นจากบ้านพักฉุกเฉินไปแล้ว
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รายงานบ้านพักฉุกเฉิน
1.จานวนและประเภทปัญหาของผู้หญิงและเด็ก
1.1จานวนที่รับความช่วยเหลือ ในปี 2562 มีผู้หญิงและเด็กที่มาขอรับความช่วยเหลือจากบ้านพักฉุกเฉิน รวม
ทั้งสิ้น 2,001 ราย แบ่งเป็น
•

ผู้หญิงและเด็กเข้าพักบ้านพักฉุกเฉิน

296

ราย

•

ผู้หญิงและเด็กขอรับคาปรึกษาด้วยตนเองแต่ไม่เข้าพัก

44

ราย

•

ผู้หญิงและเด็กขอรับคาปรึกษาทางโทรศัพท์

1,045

ราย

•

ผู้หญิงและเด็กขอรับคาปรึกษาทางอินเทอร์เน็ต

616

ราย

*รายละเอียดเกีย่ วกับ อายุ ระดับการศึกษา ภูมลิ าเนา และ การนาส่ง มีปรากฏใน ภาคผนวก ก.
1.2 ภาพรวมประเภทปัญหาที่ผู้หญิงและเด็กประสบ
ประเภทของปัญหา

จานวน/ราย

1.ปัญหาครอบครัว

10

2.ท้องเมื่อไม่พร้อม
•

จากสามี/แฟน 77 ราย (ติดเชื้อHIV=3ราย)

81

จากการถูกข่มขืน 4 ราย
3.ความรุนแรงในครอบครัว
•

•

ถูกสามี,อดีตสามีทุบตีทาร้ายร่างกาย/จิตใจ : 44 ราย

53

พ่อ/พ่อเลี้ยง/มารดา/น้า/พี่เขย /นายจ้าง : ทาร้าย 9 ราย
4.ผู้ติดเชื้อเอช ไอวี/เอดส์

6

5.สุขภาพกาย 5 ราย / สุขภาพจิต 5 ราย

10

6.เด็กที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาต่าง ๆ ทั้งท้องไม่พร้อมและความรุนแรงในครอบครัว
ที่ติดตามมาพร้อมกับแม่

121

•

7.เด็กพึงได้รับการคุ้มครองตามพรบ.คุ้มครองเด็กพ.ศ.2546

3

8.ถูกข่มขืน-รุมโทรม/อนาจาร : ไม่ตั้งครรภ์ (ผู้หญิง 2 ราย/เด็ก 4 ราย)

6

9.ปัญหาอื่น ๆ เช่น พลัด/ เร่รอน / มาเยี่ยมบุตรหลาน ฯลฯ

50
รวมทั้งสิ้น

16

340

1.3 ประเภทปัญหา
1.3.1 กรณีท้องเมื่อไม่พร้อม ผู้หญิงท้องเมื่อไม่พร้อม มาขอรับความช่วยเหลือรวมทั้งสิ้น 81 ราย (ใน
จานวนนี้มีผู้หญิง/เด็กหญิงตั้งครรภ์จากการถูกข่มขืนจานวน 4 ราย) ซึ่งผู้หญิงท้องเมื่อไม่พร้อมมาขอคาปรึกษาและ
กลับสู่ครอบครัว จานวน 7 ราย พักระหว่างรอคลอด/หลังคลอดจานวน 74 ราย โดยจาแนกอายุดังนี้ เด็กและ
เยาวชนหญิงอายุ 15-19 ปี
จานวน 9 ราย (ร้อยละ11.11)
ผู้หญิงอายุ 20-24 ปี

จานวน 20 ราย (ร้อยละ24.69)

ผู้หญิงอายุ 25-29 ปี

จานวน 22 ราย (ร้อยละ27.16)

ผู้หญิงอายุ 30-34 ปี

จานวน 17 ราย (ร้อยละ20.99)

ผู้หญิงอายุ 35-39 ปี

จานวน 8 ราย (ร้อยละ 9.88)

ผู้หญิงอายุ 40 ปีขึ้นไป

จานวน 5 ราย (ร้อยละ 6.17)

•
•
•
•
•

*รายละเอียดเกีย่ วกับอายุ ระดับการศึกษา ภูมลิ าเนา และการนาส่ง มีปรากฏใน ภาคผนวก ก.
1.3.2 กรณีติดเชื้อ HIV/AIDS ผู้ติดเชื้อ HIV/AIDS มาขอรับความช่วยเหลือรวม 6 ราย โดยจาแนกได้ดังนี้
ผู้หญิงอายุ 11-15 ปี

จานวน 1 ราย

ผู้หญิงอายุ 21-25 ปี

จานวน 1 ราย

ผู้หญิงอายุ 36-40 ปี

จานวน 2 ราย

ผู้หญิงอายุ 46-50 ปี

จานวน 1 ราย

ผู้หญิงอายุ 51 ปี ขึ้นไป

จานวน 1 ราย

•
•

•
•
•

1.3.3 กรณีถูกทาร้าย
ผู้หญิงและเด็กที่ประสบปัญหาความรุนแรงในครอบครัวที่มาขอรับความช่วยเหลือโดยเข้าพักอาศัย
รวม
ทั้งสิ้น 53 ราย สามีเป็นผู้กระทา จานวน 43 ราย อดีตสามี จานวน 1 ราย และจานวน 9 ราย บิดา บิดาเลี้ยง
มารดา พี่ชาย/พี่สาว นายจ้าง เป็นผู้กระทา ปัจจัยสาคัญที่นาไปสู่ความรุนแรงนั้นมาจากสามีดื่มสุรา ติดยาเสพติด
อารมณ์ร้อน และหึงหวง ผู้ใช้บริการจานวน 46 ราย ไม่ต้องการร้องทุกข์ดาเนินคดีใด ๆ ทั้งสิ้น มีเพียง 7 ราย ที่
แจ้งความและให้พนักงานเจ้าหน้าที่คุ้มครองผู้ถูกกระทาด้วยความรุนแรงในครอบครัวพ.ศ.2550 ทาบันทึกถ้อยคา
ข้อตกลงในจานวน 53 ราย มีเด็กผลกระทบจากความรุนแรงติดมากับแม่ด้วย จานวน 36 ราย
1.3.4 กรณีเด็กที่ได้รับผลกระทบทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม
เด็กก่อนวัยเรียน บ้านเด็กเป็นสถานที่ดูแลเด็กและรับเลี้ยงเด็กในช่วงอายุ 1 ขวบ 6 เดือน – 9 ปี ซึ่งเป็น
บุตรของผู้ใช้บริการที่มาขอความช่วยเหลือในระหว่างที่มารดารับการฟื้นฟูร่างกายและจิตใจ พักรอคลอดและพัก
ฟื้นหลังคลอด หรือพักเพื่อหลบภัย อีกทั้งเป็นการปกป้องคุ้มครองภัย ซึ่งเด็กเหล่านั้นส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบ
จากความรุนแรงในครอบครัวทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งมีทั้งเด็กที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศ
เด็กที่มารดาติดเชื้อ
เอช ไอวี / เอดส์ บิดามารดาต้องโทษจาคุก รวมทั้งเด็กที่พึงได้รับการคุ้มครองตาม พรบ.คุ้มครองเด็กพ.ศ.2550
*ตลอดปี 2562 มีเด็กอยู่ในความดูแลทั้งสิ้น 52 ราย (เด็กผู้หญิง 20 ราย/เด็กผู้ชาย 32 ราย)

17

เด็กอ่อน ศูนย์เลี้ยงเด็กอ่อนเป็นสถานที่ดูแลเด็กทารกซึ่งเป็นบุตรของผู้หญิงและเด็กที่ประสบปัญหาท้อง
เมื่อไม่พร้อมทั้งที่ต้องการหาพ่อแม่อุปถัมภ์ ยกให้เป็นบุตรบุญธรรม และเด็กฝากเลี้ยงชั่วคราว เนื่องจากมารดาไป
หางานทาหรือศึกษาต่อ
*ตลอดปี 2562 มีเด็กแรกเกิดฝากเลี้ยงประจาและฝากเฉพาะกลางวันรวม 77 ราย ซึ่งมีระยะเวลาในการ
ฝากไม่เกิน 1ปี ทั้งนี้เป็นแม่ที่ต้องการยกบุตร หาพ่อแม่อุปถัมภ์ โดยบ้านพักฉุกเฉินส่งต่อมูลนิธิมิตรมวลเด็ก
สหทัยมูลนิธิ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด และสถานสงเคราะห์เด็กพัทยา
รวม 17 ราย เป็นเด็กที่แม่ฝากเลี้ยงชั่วคราวและรับกลับคืนครอบครัวที่อยู่ในศูนย์เด็กอ่อนจานวน 22 ราย และ
เด็กที่ฝากเลี้ยงเฉพาะกลางวันเนื่องจากมารดาวัยรุ่นต้องไปเรียนหนังสือ ไปฝึกอาชีพ ไปทางาน ไปโรงพยาบาล
จานวน 55 ราย
1.3.5 กรณีถูกข่มขืน
ศูนย์กนิษฐ์นารีเป็นสถานที่ช่วยเหลือผู้หญิงและเด็ก ที่ถูกข่มขืน โดยให้บริการและให้ความช่วยเหลืออย่างครบ
วงจร ปี 2562 มีผู้หญิงและเด็กที่ถูกอนาจาร ถูกข่มขืนกระทาชาเรา มาขอความช่วยเหลือทั้งสิ้น 10 รายใน
จานวนนี้ส่งผลให้ผู้หญิง/เด็กหญิงที่ถูกข่มขืนตั้งครรภ์จานวน 4 ราย ซึ่งสามารถแบ่งช่วงอายุผู้ถูกกระทาดังนี้
เด็กอายุ 4 - 9 ปี จานวน 1 ราย (ร้อยละ 10)
•เด็กอายุ 10 - 15 ปี จานวน 3 ราย (ร้อยละ30)
•เด็กอายุ 16 - 20 ปี จานวน 2 ราย (ร้อยละ 20)
•เด็กอายุ 21 - 25 ปี จานวน 1 ราย (ร้อยละ 10)
•ผูห
้ ญิงอายุ 26 - 30 ปี จานวน 1 ราย (ร้อยละ10)
•ผูห
้ ญิงอายุ 31 ปีขนึ้ ไป จานวน 2 ราย (ร้อยละ20)
•

ผูถ้ กู กระทา ร้อยละ 40 มีสถานภาพเป็นนักเรียน/นักศึกษา
ผู้กระทา
ร้อยละ 60 : พ่อ/พ่อเลี้ยง/ปู่เลี้ยง/พี่เขย
ร้อยละ 20 : แฟน
ร้อยละ 20 : คนรู้จัก

1.4 ประเภทปัญหาของผู้ที่มาขอรับการปรึกษาทางโทรศัพท์ มีรายละเอียดดังนี้
ผู้ประสบปัญหา ที่มาขอรับความช่วยเหลือทางโทรศัพท์ จานวน 1,045 ราย ในจานวนดังกล่าว เป็นหญิง
936 ราย คิดเป็นร้อยละ 89.57 ที่ประสบปัญหาทุกรูปแบบ เป็นกลุ่มที่มีอายุระหว่าง 21 - 40 ปี มากที่สุด 763
ราย คิดเป็นร้อยละ 80.06 ของผู้ใช้บริการทั้งหมด ส่วนใหญ่ประสบปัญหาท้องเมื่อไม่พร้อมจานวน 362 ราย คิด
เป็นร้อยละ 35 , ปัญหาครอบครัว จานวน 176 ราย คิดเป็นร้อยละ 17 , ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว จานวน
285 ราย คิดเป็นร้อยละ27 , ปัญหาอื่น ๆ เช่น พฤติกรรมบุตรหญิง - บุตรชาย/กฎหมาย/ยาเสพติด/สุขภาพจิต/ไม่
มีผู้ดูแลบุตร/ไม่มีเงินค่ารักษาพยาบาล/ไม่มีงานทา และสอบถามข้อมูล ฯลฯ จานวน 222 ราย คิดเป็นร้อยละ 21
ส่วนใหญ่มีภูมิลาเนาอยู่ในกรุงเทพฯ จานวน 413 ราย คิดเป็นร้อยละ 40 ผู้ใช้บริการทางโทรศัพท์ ส่วนใหญ่รู้จัก
บ้านพักฉุกเฉินจาก นิตยสาร/ทีวี/สมุดหน้าเหลือง 228 ราย คิดเป็นร้อยละ 22 , อินเตอร์เน็ต 616 ราย คิดเป็นร้อย
ละ59 , พลเมืองดีแนะนา/เพื่อนที่เคยมาดูงานแนะนา 114 ราย คิดเป็นร้อยละ11 , แผ่นพับประชาสัมพันธ์สมาคมฯ
1,133 จานวน 87 ราย คิดเป็นร้อยละ 8 ส่วนมากโทรศัพท์มาปรึกษาเวลาเช้า - กลางวัน คิดเป็นร้อยละ 56
และเวลากลางคืน คิดเป็นร้อยละ 44 ตามลาดับ(ภาคผนวก ก )
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2. กระบวนการให้ความช่วยเหลือและดูแล
2.1 การดูแล ฟื้นฟูและเยียวยาผู้หญิงและเด็ก
ผู้หญิงและเด็กที่ประสบปัญหาจะได้รับการดูแลโดยนักสังคมสงเคราะห์ และนักจิตวิทยาในทุกด้าน ในรายที่
มีความจาเป็นที่ต้องการดูแลช่วยเหลือเป็นพิเศษ จะจัดหาบริการพิเศษให้โดยมีนักจิตวิทยาคลินิกประจาบ้านพัก
ฉุกเฉินทาการตรวจสอบประเมินระดับสติปัญญา ทดสอบบุคลิกภาพ ทดสอบความสัมฤทธิ์ผลทางการเรียน เป็นราย
กรณีตามความเหมาะสม สาหรับงานให้ความช่วยเหลือแยกตามลักษณะการดูแลดังนี้
2.1.1 การดูแลสุขภาพจิตและการให้คาปรึกษาทั่วไป
การบาบัด ณ บ้านพักฉุกเฉิน
ศ.เกียรติคุณ แพทย์หญิงเพ็ญศรี พิชัยสนิธ ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษา สมาคมส่งเสริมสถานภาพ
สตรีฯให้การปรึกษาแนะนาการดาเนินชีวิตแก่ผู้หญิง เด็ก และผู้ปกครอง รวมทั้งเป็นประธานในการจัด Case Conference ร่วมกับนักสังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยาและเจ้าหน้าที่ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ นักศึกษาฝึกงาน จานวน 3
ครั้ง เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาผู้หญิงและเด็กในบ้านพักฉุกเฉินที่ประสบปัญหาความรุนแรง ถูกข่มขืน ท้องเมื่อไม่
พร้อม ติดเชื้อเอช ไอ วี/เอดส์ และเด็กที่ถูกทอดทิ้ง จานวน 8 ราย
•

คุณเจนนิศา มาดาน นักจิตวิทยาอิสระ มาทาการให้คาปรึกษาแก่ผู้หญิงและเด็กที่ประสบปัญหา และ
อยู่ในภาวะเครียดสับสน เป็นรายบุคคลจานวน 5 ราย เดือนละ 4 ครั้ง
•

การบาบัด ณ สถานพยาบาล
สมาคมฯได้ส่งเด็ก/ผู้หญิงที่ถูกข่มขืน ความรุนแรงในครอบครัว และติดเชื้อเอช ไอ วี/เอดส์เข้ารับคาปรึกษา
และบาบัดฟื้นฟูจิตใจ ณ สถานพยาบาลต่าง ๆ ดังนี้
•

คลินิกกู้ใจ วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล จานวน 3 ราย

•

โรงพยาบาลตารวจ

จานวน 2 ราย

•

โรงพยาบาลศิริราช

จานวน 3 ราย

•

โรงพยาบาลศรีธัญญา

จานวน 1 ราย

2.1.2 การประชุมทีมสหวิชาชีพร่วมกับองค์กรผู้หญิงและเด็ก ดังนี้
การประชุมทีมสหวิชาชีพร่วมกับองค์กรภาคเอกชนและภาครัฐ(Case Conference) ปี 2562 ที่ผ่านมาได้
เข้าร่วมการประชุมกับทีมสหวิชาชีพ ซึ่งมีองค์กรที่เข้าร่วมการประชุมกับทีมสหวิชาชีพประกอบด้วย มูลนิธิศูนย์
พิทักษ์สิทธิเด็ก โรงพยาบาลตารวจ มูลนิธิเพื่อนหญิง มูลนิธิส่งเสริมความเสมอภาคทางสังคม กรมกิจการสตรี
และครอบครัว และศูนย์ช่วยเหลือทางสังคมกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ บ้านพักเด็กและ
ครอบครัวกรุงเทพฯ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ/จังหวัดนครปฐม ซึ่งเป็นการประชุมเพื่อหา
แนวทางในการแก้ปัญหาความรุนแรงต่อเด็กและผู้หญิง จานวน 20 ราย ในการประชุมทั้งหมด 17 ครั้ง
จัดกิจกรรม Group Support (โรงเรียนธัมใจ) ร่วมกับ ทีมมูลนิธิส่งเสริมความเสมอภาคทางสังคม เพื่อหา
แนวทางในการเยียวยา ดูแลจิตใจจากเพื่อนที่ผ่านพ้นเหตุการณ์ร้ายมาแล้ว จานวน 57 ราย โดยได้จัดการประชุม
ทั้งหมด 7 ครั้ง
19

2.1.3 ศิลปะบาบัด
โครงการนี้เป็นโครงการที่บ้านพักฉุกเฉินได้นาศิลปะมาช่วยบาบัด
ฟื้นฟูเยียวยาจิตใจให้กับผู้หญิงและเด็กที่ประสบปัญหาความรุนแรง ถูก
ล่วงละเมิดทางเพศ ท้องไม่พร้อม และมีปัญหาด้านสภาพจิตใจ ซึมเศร้า
คิดทาร้ายตัวเอง ที่เข้ามาขอความช่วยเหลือจากบ้านพักฉุกเฉิน ได้มีการ
ปรับตัวเพื่อที่จะใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขซึ่งแบ่งเป็น
กิจกรรมศิลปะบาบัดแนวมนุษย์ปรัชญา วิทยากร: คุณกรวิณท์ วรสุข ผู้เชี่ยวชาญงานสังคมสงเคราะห์
และนักศิลปะบาบัด ได้จัดกิจกรรมทุกวันจันทร์ - วันศุกร์
•

วัตถุประสงค์ : เพื่อการบาบัดฟื้นฟูเยียวยา พัฒนาร่างกายจิตใจให้กลับมาสู่ความสมดุลในชีวิตอย่างปกติสุข


รายบุคคล : จานวน 12 ราย รวม 120 ครั้ง



รายกลุ่ม

: สมาชิกท้องวัยรุ่นและกลุ่มเสี่ยง จานวน 83 ราย รวม 8 ครั้ง
: เด็กผลกระทบจากความรุนแรง จานวน 5 ราย รวม 3 ครั้ง

นอกจากนีย้ งั มีกจิ กรรมศิลปะแขนงต่าง ๆ ทีจ่ ดั โดยอาสาสมัครทีไ่ ด้เข้ามาช่วยเหลือผูห้ ญิงและเด็กในบ้านพักฉุกเฉินดังนี้
วันที่ 29 เม.ย. 62 นักศึกษาปริญญาตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จานวน 31 คน จัดกิจกรรม การเรียนรูผ้ า่ นละครสร้างสรรค์ แก่สมาชิกบ้านเด็ก จานวน 12 คน
•

วันที่ 9 มี.ค. 62 นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี จานวน 19 คน จัดกิจกรรมประกอบด้วย กิจกรรมสันทนาการ เล่านิทานจากหน้ากาก แก่
สมาชิกบ้านเด็ก จานวน 15 คน
•

วันที่ 30 เม.ย.62 นักศึกษาปริญญาตรี คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จานวน 7 คน จัดกิจกรรม แก่สมาชิกบ้านเด็ก จานวน 12 คน ดังนี้
•



กิจกรรมผึง้ แตกรังสานสัมพันธ์พแี่ ละน้อง/เล่านิทาน “การสร้างการเคารพความแตกต่าง”

กิจกรรมทักษะการป้องกัน
ตนเองจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศผ่านการวาดรูป


•
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วันที่ 16 ต.ค.62 นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จัดกิจกรรมระบายสีภาพ
สัตว์พร้อมสอนศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดสัตว์ ให้กับสมาชิกเด็ก
บ้านเด็ก

2.2 การให้บริการด้านการเสริมสร้างการเรียนรู้และประสบการณ์ชีวิต
2.2.1 สาหรับเด็กเล็กก่อนวัยเรียน มีกิจกรรมหลักดังนี้
กิจกรรมพื้นฐานโดยทั่วไป : จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา
รวมทั้งการฝึกสมาธิ การฝึกว่ายน้า การเล่านิทาน ศิลปะและดนตรีบาบัดทุกวันจันทร์-วันอาทิตย์ โดย ครูพี่เลี้ยง
บ้านเด็ก เป็นผู้ดาเนินกิจกรรมให้กับเด็ก




กิจกรรม จัดกิจกรรม หรือได้รับการสนับสนุน จาก บุคคลหรือกลุ่มบุคคลภายนอก เช่น

วันที่ 12 ม.ค. 2562 บริษัท เมืองไทย ประกันภัย จัดกิจกรรมวันเด็ก
งานอุ่นไอรักคลายความหนาว ณ ลานพระบรมรูปทรงม้า ให้กับสมาชิกบ้าน
เด็ก และเด็ก ๆ บ้านพักฉุกเฉิน จานวน 25 คน
•

วันที่ 15 ม.ค. 62 นักศึกษากลุม่ วิชามนุษยศาสตร์ สานักวิชาการศึกษาทัว่ ไป
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต จานวน 12 คน จัดกิจกรรมโครงการจิตอาสาพัฒนา
คุณภาพชีวิต โดยการช่วยคัดแยกของบริจาค และทาความสะอาดบริเวณ
สนามเด็กเล่น
•

นักเรียน/นักศึกษา จาก ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน จานวน 24 คน มาปฏิบตั งิ าน
จิตอาสาเลีย้ งน้องทีศ่ นู ย์เลีย้ งเด็กอ่อน และบ้านเด็ก ระหว่างวันที่ 14 - 15 , 21 - 23 , 29
และ 30 - 31 ม.ค. 62
•

วันที่ 21 ม.ค. 62 นักเรียน Grade11 (ชั้นม.5) จาก Harrow International
School Bangkok จานวน 10 คน จัดกิจกรรมเล่านิทาน ให้กบั สมาชิกบ้านเด็ก
•

วันที่1 มี.ค.62 นักเรียนนายทหารประทวนชั้นพันจ่าอากาศ รุ่นที่ 40 โรงเรียนนายทหารชั้นประทวน กรม
ยุทธศาสตร์ทหารอากาศ จานวน 25 คน จัดกิจกรรมสันทนาการ และจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน แก่สมาชิกบ้านเด็ก
•

วันที่ 29 มี.ค.62 นักศึกษาวิทยาลัยทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต จานวน 13 คน จัดกิจกรรมและ
ตรวจสุขภาพฟันให้กับสมาชิกบ้านเด็ก จานวน 15 คน และสมาชิกผู้หญิง จานวน 14 คน
•

วันที่ 7 เม.ย.62 นักศึกษาสาขาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จานวน 7 คน จัด
โครงการ “แบ่งปันรอยยิ้ม” ให้กับสมาชิกบ้านเด็ก
•

วันที่ 26 เม.ย.62 นักศึกษาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จานวน 9 คน ได้มาจัด
กิจกรรม “ร้อยลูกปัด และกิจกรรมทายของในกล่อง” ให้กับสมาชิกเด็กบ้านเด็ก
•
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วันที่ 29 เม.ย.62 นักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จานวน 31 คน จัดโครงการ การเรียนรูผ้ า่ น
สร้างสรรค์เพือ่ ส่งเสริมการยอมรับความแตกต่างและการมองเห็นคุณค่าในตัวเอง ให้กบั สมาชิกบ้านเด็ก
•

วันที่ 30 เม.ย.62 นักศึกษาปริญญาตรี คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จานวน 7 คน จัดกิจกรรม
ประกอบด้วย
•

กิจกรรมสร้างความรูจ้ กั กิจกรรมผึง้ แตกรัง สานสัมพันธ์พแี่ ละน้อง เล่านิทานในหัวข้อ “การสร้างการเคารพความ
แตกต่าง” และกิจกรรมประเมินความรูท้ ไี่ ด้จากการเล่านิทาน


กิจกรรมสอนทักษะทีส่ าคัญในชีวติ เช่น การสวัสดี ขอบคุณ ผ่านดนตรี และกิจกรรมประเมิน ทักษะทีส่ าคัญในชีวติ
เช่น การสวัสดี ขอบคุณ ขอโทษ แก่สมาชิกบ้านเด็ก และเยาวชน


ครูบา้ นเด็ก และผูด้ แู ล นาสมาชิกบ้านเด็ก จานวน 18 คน ไปทากิจกรรมทีส่ วนสนุกดรีมเวิลด์ โดยได้รบั การสนับสนุนจาก
Mis. Debbie Christy วันที่ 5 พ.ค.62
•

วันที่ 22 มิ.ย.62 นักเรียนโรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จานวน 7 คน ทาจิตอาสาตัดแต่ง
ภูมิทัศน์สนามเด็กเล่นบริเวณบ้านเด็กและบริเวณรอบ ๆ เนอร์สเซอรี่
•

วันที่ 17 ส.ค.62 นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่5/6 โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบารุง จานวน 38 คน จัด
กิจกรรมสันทนาการให้กับสมาชิกบ้านเด็ก และสมาชิกผู้หญิงบ้านพักฉุกเฉิน
•

วันที่ 12 ก.ย.62 ครูบ้านเด็กนาสมาชิกบ้านเด็กและผู้ดูแล จานวน 27 คน ไปทัศนศึกษา ณ สวนสัตว์เปิด
เขาเขียว อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี โดยได้รับการสนับสนุนจาก Centhai Nissan และ Mis. Debbie Christy
•

วันที่ 24 ก.ย.62 กลุ่มจิตอาสาพัฒนาเยาวชน RU ร่วมกับเครือข่ายเยาวชนป้องกันนักดื่มหน้าใหม่และ
เครือข่ายเด็กรุ่นใหม่ไม่พนัน จัดกิจกรรมเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติปี 62 ประกอบด้วยกิจกรรมสันทนาการ ทา
ความรู้จัก/ชวนน้องร้องเพลง/เล่านิทานให้น้องฟัง/ระบายสี กินขนม ให้กับสมาชิกบ้านเด็ก
•

วันที่ 17 ต.ค.62 นิสิตวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จานวน 11 คน จัดทาโครงการ
ศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อส่งเสริมการกินดีอยู่ดี โดยการสอนหนังสือและดูแลเด็ก ๆที่บ้านเด็กและเนอร์สเซอรี่
•

วันที่ 19 ต.ค.62 คณะเยาวชนแลกเปลี่ยนโรตารี่ ภาค 3350 จานวน 28 คน จัดกิจกรรมจิตอาสา เล่านิทาน
ให้กับสมาชิกบ้านเด็กและเลี้ยงน้องที่เนอร์สเซอรี่
•

วันที่ 22 พ.ย.62 นักศึกษาคณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จานวน 17 คน จัด
กิจกรรม “พี่แบ่งปันรอยยิ้มให้น้อง” ประกอบด้วยกิจกรรม พี่สอนน้อง/นันทนาการ/กะหล่าปลีปริศนา/เพลงเพื่อ
การศึกษา/สันทนาการให้กับสมาชิกบ้านเด็ก และพัฒนาทาความสะอาดสถานที่บริเวณบ้านพักฉุกเฉิน
•

วันที่ 8 ธ.ค.62 ครูบ้านเด็กนาสมาชิกบ้านเด็กและผู้ดูแล จานวน 17 คน ไปร่วมกิจกรรมคริสต์มาส ณ
โรงเรียนนานาชาติเซนต์แอนดรูว์ส กรุงเทพฯ ( St. Andrews International School Bangkok) โดยได้รับการ
สนับสนุนจาก Mis. Debbie Christy
•

วันที่ 13 ธ.ค.62 กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ โดยบริษัทวัตสันต์ ให้กับสมาชิกบ้านพักฉุกเฉินและ
สมาชิกบ้านเด็ก
•

วันที่ 19 ธ.ค.62 ครูบ้านเด็กนาสมาชิกบ้านเด็กและผู้ดูแล จานวน 18 คน ไปทัศนศึกษา ณ ซาฟารีเวิลด์
โดยได้รับการสนับสนุนจาก Mr. Stuart Rothenberg / Mr. Xavier และคุณนรวี ดารัญโชติ
•
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การจัดอบรมให้องค์ความรูส้ าหรับผูป้ กครองเด็กเล็ก
จัดอบรม “ให้ความรูเ้ รือ่ งการดูแลเด็กตามวัยและพัฒนาการเด็ก” ให้กบั พ่อแม่ผปู้ กครองเด็กทีไ่ ด้รบั ความรุนแรงใน
ครอบครัว และท้องไม่พร้อม จานวน 2 ครัง้ โดย ศ.เกียรติคณุ แพทย์หญิงเพ็ญศรี พิชยั สนิท ประธานทีป่ รึกษาคณะกรรมการ
สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ
•

จัดอบรมให้ความรูเ้ รือ่ งโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โดย คุณสมชาติ ทาแกง จาก สภากาชาดไทย จานวน 3 ครัง้ ณ ห้อง
ประชุมสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ
•

2.2.2 สาหรับสมาชิกเยาวชนและสมาชิกทีท่ อ้ งไม่พร้อม/แม่วยั รุน่ การดาเนินงานทีเ่ กีย่ วกับเยาวชนในบ้านพักฉุกเฉิน
ประมวลได้ดงั นี้
•

กิจกรรมด้านการศึกษาและทักษะชีวติ

ส่งเสริมการศึกษาภาคปกติ สาหรับสมาชิกเด็ก และเยาวชน จานวน 5 ราย แบ่งเป็นชัน้ อนุบาล 3 จานวน 1 คน ชัน้
ประถมศึกษา จานวน 2 คน ชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้น จานวน 1 คน และชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย 1 คน โดยจัดให้เข้าเรียนใน
สถานศึกษาในเขตดอนเมือง และต่างจังหวัด ตามภูมลิ าเนา ดังนี้ โรงเรียนบารุงรวิวรรณวิทยา เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ , โรงเรียนมีชยั
พัฒนา จังหวัดบุรรี มั ย์ , โรงเรียนวัดบางพระ จังหวัดฉะเชิงเทรา และโรงเรียนวัดหลักสี่ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ


จัดอบรมให้ความรู้เรื่อง “มะเร็งในจอตาเด็ก” โดย คุณจิราพัฒน์ วงศ์แจ๋มเจริญ และครอบครัว ให้กับ
สตรีและเยาวชนในบ้านพักฉุกเฉิน วันที่ 10 พ.ค.62 ณ ห้องประชุมบุญเกือ้ - กิง่ แก้ว สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ


ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ให้กบั สตรีและเยาวชนทีอ่ ยูใ่ นกลุม่ เสีย่ ง จานวน 5
ครั้งวันที่ 12 ม.ค./9 ก.พ./20 เม.ย/25 พ.ค.และ 6 ก.ค.62 วิทยากรโดย คุณสมชาติ ทาแกง และคุณปฏิญญา สุรวิ งศ์


จัดกิจกรรมโยคะและอบรมเรือ่ ง “หลักสุขลักษณะการบริโภคอาหารและการออกกาลังกายทีถ่ กู วิธ”ี ในวันที่ 31 ก.ค.62
โดย คณะพนักงาน บริษทั ZACE GLOBAL COMPANY LIMITED จานวน 30 คน


จัดกิจกรรมฝึกทักษะด้านอาชีพ เช่น การทางานฝีมอื : การเย็บจักรอุตสาหกรรม , ทาดอกไม้ประดิษฐ์ , ปักผ้าด้วยมือ
การทาอาหาร : น้าพริกกากหมู , ก๋วยเตีย๋ วลุยสวน , ขนมจีนน้ายา ฯลฯ มีผหู้ ญิงและเยาวชนเข้าร่วมรวม 85 คน แบ่งเป็น วันที่ 1112 ก.พ.62 จานวน 25 คน , วันที1่ 3-14 มี.ค.62 จานวน 20 คน , วันที1่ 5-16 พ.ค.62 จานวน 20 คน และวันที่ 14 -15 มิ.ย.62
จานวน 20 คน


สาหรับสมาชิกเยาวชนทีป่ ระสบปัญหาตัง้ ครรภ์เมือ่ ไม่พร้อมหรือแม่ลกู อ่อน
* จัดให้เข้ารับการศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จานวน 1 ราย
* จัดกิจกรรมอบรมให้ความรูห้ ลักสูตร “การดูแลมารดา และทารก” ในวันที่
8 -12 ก.ค.62 โดย อาจารย์กรรณิกา ดาวไธสง และคณะ จากศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาล และสุขภาพอนามัย สภากาชาด
ไทย เพื่อให้ความรู้แก่คนท้อง แม่ลูกอ่อน ผู้หญิง และเจ้าหน้าที่ที่ต้องดูแลเด็ก จานวน 1 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด
18 คน ณ ห้องประชุมบุญเกื้อ-กิ่งแก้ว สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ
*จัดกิจกรรมให้ความรูห้ วั ข้อ “โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์” ให้กบั ผูป้ กครอง ของ เด็ก
วัยรุน่ เยาวชน และสมาชิกผูห้ ญิงบ้านพักฉุกเฉิน วิทยากรโดย คุณสมชาติ ทาแกงและ
คณะ จากสภากาชาดไทย
*ให้ความรู้เรื่อง“พัฒนาการเด็กในครรภ์จนกระทั่งการเตรียมตัวคลอด” โดย
พ.ต.หญิงนัทมน อุ่นพงศ์ภูวนารถ อาสาสมัครพยาบาล เป็นวิทยากร
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สาหรับเยาวชนทุกคน
*จัดกิจกรรมให้ความรู้ “คุยเรื่องโรคเอดส์” โดย คุณศรีไทย อ่าสุวรรณ ผู้ช่วย
นักสังคมสงเคราะห์ บ้านพักฉุกเฉิน ให้กับเด็ก/เยาวชนท้องไม่พร้อม/แม่
วัยรุ่น จานวน 12 คน
*กิจกรรมศาสนบาบัด ฝึกนัง่ สมาธิและฟังธรรมะ นากิจกรรมโดย คุณคัญฑนิกม์ นิโรธร
หัวหน้านักสังคมสงเคราะห์ และนักจิตวิทยาคลีนิค บ้านพักฉุกเฉิน ทุกวันศุกร์
เวลา 16.00-16.45 น.

*โครงการยุตคิ วามรุนแรงต่อสตรีและเด็ก จัดกิจกรรม ทักษะการใช้ชวี ติ โดยธรรมะ ระหว่างวันที่ 16 - 17 ส.ค. 62 โดย
คณะอาจารย์และนักศึกษา จาก มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัยให้กับเยาวชน และเยาวชนที่ท้องไม่พร้อม/แม่วัยรุ่น
รวมทั้งนักสังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยา บ้านพักฉุกเฉิน จานวน 45 คน ณ ลานเอนกประสงค์บ้านพักฉุกเฉิน
*กิจกรรมการศึกษาและฝึกอาชีพ เช่น หลักสูตรตัดผมและเสริมสวย
หลักสูตรตัดเย็บเสื้อผ้า นวดแผนไทย นวดฝ่าเท้า สนทนาภาษาอังกฤษ ขนมอบ และ
ศิลปประดิษฐ์ จานวน 27 คน
*กิจกรรมฝึกอาชีพช่วงสั้นๆ เช่น ทาการบูรณ์ เย็บตุ๊กตา ปักผ้าด้วยมือ
ทาดอกไม้ประดิษฐ์ เย็บจักรอุตสาหกรรม ฯลฯ จานวน 20 คน

สาหรับผู้ปกครองกลุ่มเยาวชน และเยาวชนท้องเมื่อไม่พร้อม/แม่วัยรุ่น บ้านพักฉุกเฉินได้จัดกระบวนการ
ให้ความรู้ในด้านต่าง ๆ กับพ่อแม่ ผู้ปกครองเด็กที่ได้รับความรุนแรงทุกรูปแบบเพื่อเสริมสร้างพลังทางด้านความคิด
จิตใจ โดยผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากครอบครัวที่ก้าวผ่าน
เรื่องร้ายแรงมาแล้ว และสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ปกติดังเดิม
*จัดอบรมให้ความรู้เรื่อง โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โดย คุณสมชาติ ทาแกง
จากสภากาชาดไทย จานวน 5 ครั้ง
*จัดกิจกรรม Group Support เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการผ่าน
ประสบการณ์ วิทยากรโดย คุณสุเพ็ญศรี พึ่งโคกสูง ผู้อานวยการมูลนิธิ
ส่งเสริมความเสมอภาคทางสังคม และคณะ จานวน 7 ครั้ง

โครงการเพื่อแม่และวัยรุ่น
โครงการ : เพิ่มต้นทุนชีวิตแม่วัยรุ่น กรณีแม่วัยรุ่นที่ท้องไม่พร้อม สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ ได้
จัดโครงการ “เพิ่มต้นทุนชีวิตให้กับแม่วัยรุ่น” โดยมีวัตถุประสงค์สาคัญ คือ มุ่งลดอัตราการส่งลูกสู่สถานสงเคราะห์
เน้นการสร้างสายสัมพันธ์แม่และลูกในช่วงระหว่างรอคลอด ให้การสนับสนุนการศึกษาต่อจนจบชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลาย จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่อง สิทธิอนามัยเจริญพันธ์ การบาบัดด้านอารมณ์อย่างรอบด้าน อีกทั้งมีเงินสะสมให้
เพื่อเป็นต้นทุนชีวิตแม่วัยรุ่น เมื่อพ้นจากบ้านพักฉุกฉิน และกลับสู่ครอบครัว
ซึ่งในปี 2562 มีเด็ก และเยาวชนท้องไม่พร้อมทั้งสิ้นจานวน 16 คน ซึ่งในจานวนแม่วัยรุ่นทั้งหมดมีเพียง 1 คน
เท่านัน้ ที่ตัดสินใจยกบุตรให้กับมูลนิธิมิตรมวลเด็ก นอกนั้นตัดสินใจเลี้ยงลูกด้วยตนเอง
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กรณีเข้ารับการศึกษาต่อ ในปี 2562 คือ
กรณีน้องอัง(นามสมมุติ) วัยรุ่นอายุ 16 ปีเศษ มีพี่น้อง 3 คน น้องอังเป็นลูกคนสุดท้องและเป็นลูกสาวคน
เดียว บิดา มารดาแยกทางกันตั้งแต่น้องอังอายุได้ 3 ขวบ จากนั้นน้องอังได้พักอาศัยอยู่กับปู่ ย่า ที่จังหวัดสุโขทัย
และเมื่อปี 2561 บิดาได้เสียชีวิต
ในขณะที่น้องอังพักอยู่กับบิดาและปู่ย่า มารดาก็ได้ไปเยี่ยมเป็นระยะ ๆ เมื่อเรียนจบ ชั้น ป.6 มารดาจึงได้รับ
น้องอังมาอยู่กับญาติที่จังหวัดปทุมธานี และเรียนหนังสือต่อจนจบชั้นม.3 ต่อมามารดาได้มีสามีใหม่ (ผู้กระทา :
บิดาเลี้ยง) บิดาเลี้ยงได้ช่วยส่งเสียค่าเล่าเรียนให้น้องอังบ้างเป็นบางส่วน
ช่วงเรียนชั้นม.2 ประมาณปี 2559
มารดาและบิดาเลี้ยงเคยไปเยี่ยมน้องอัง และอยู่ค้างคืนด้วย บิดาเลี้ยงได้แอบเข้าห้องนอนน้องอังและบังคับข่มขืน
เป็นครั้งแรก พร้อมทั้งข่มขู่ไม่ให้นาเรื่องไปบอกใครไม่เช่นนั้นจะฆ่าให้ตาย น้องอังจึงเกิดความกลัวไม่กล้าเล่าให้ใคร
ฟัง จนกระทั่งถูกกระทาซ้าอีกจนมารดาจับได้ มารดาโกรธบิดาเลี้ยงมากแต่ไม่แจ้งความ เนื่องจากมารดากาลังป่วย
เป็นมะเร็งปากมดลูก อยู่ระหว่างรักษาตัว ถ้าแจ้งความดาเนินคดีกับบิดาเลี้ยงแล้วจะไม่มีคนพามารดาไปพบแพทย์
ซึ่งทางญาติ ของมารดาเมื่อทราบเรื่องก็ไม่พอใจพากันดุว่ามารดา ภายหลังต่อมาเมื่อน้องอังเรียนจบชั้นม.3 มารดา
จึงได้ไปรับน้องอังมาอยู่ด้วยกันที่บ้านเช่า มารดาได้พูดคุยกาชับกับบิดาเลี้ยงว่าไม่ให้ทากับลูกอีก
เมื่อน้องอังเข้าเรียนต่อชั้นม.4 ในขณะที่มารดาไม่อยู่บ้าน และบางครั้งมารดาอยู่บ้านแต่เป็นจังหวะที่มารดา
นอนหลับ บิดาเลี้ยงได้บังคับข่มขืนน้องอังอีก ครั้งหลังสุดมารดาได้ยินเสียงน้องอังร้องขอความช่วยเหลือ มารดาได้
นาน้องอังไปแจ้งความเพื่อดาเนินคดีกับบิดาเลี้ยง ตารวจได้ส่งตัวน้องอังไปตรวจร่างกายที่ โรงพยาบาลตารวจพบว่า
กาลังตั้งครรภ์ ทางโรงพยาบาลได้ให้การช่วยเหลือเยียวยาจิตใจ และยุติการตั้งครรภ์ หลังจากนั้นได้ส่งขอรับความ
ช่วยเหลือที่บ้านพักฉุกเฉิน
ปัจจุบันน้องอังได้เข้าศึกษาต่อในโรงเรียนภาคปกติ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ส่วนเรื่องคดีอยู่ในชั้นอัยการ
2.2.3 สาหรับสมาชิกผู้ติดเชื้อ
* กิจกรรมด้านสุขภาพกาย/จิต การดูแลชีวิตและสุขภาพอนามัยทางด้านกายและจิต ของผู้หญิงติดเชื้อ โดย
พ.ต.หญิงนัทมน อุ่นพงศ์ภูวนาถ อาสาสมัครพยาบาล
* จัดส่งสมาชิกผู้ป่วยในบ้านพักฯไปร่วมประชุมและรับความรู้ด้านสุขภาพ ณ ห้องประชุมชั้น7B ศูนย์วิจัยโรค
เอดส์ สภากาชาดไทย ตามหัวข้อดังนี้
 วันที่ 30 ม.ค.62 สมาชิกผู้ป่วยในบ้านพักฯ จานวน 5 คน ร่วมรับฟังการบรรยายวิชาการ และ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการดูแลสุขภาพ เรื่อง “โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การดูแลรักษาและการ
ป้องกัน”
 วันที่ 27 มี.ค.62 สมาชิกผู้ป่วยในบ้านพักฯ จานวน 5 คน ร่วมรับฟังการบรรยายวิชาการ หัวข้อ “โรค
ระบบทางเดินหายใจในผู้ติดเชื้อเอช ไอ วี”
 วันที่ 31 ก.ค.62 สมาชิกผู้ป่วยในบ้านพักฯ จานวน 5 คน ร่วมรับฟังการบรรยายวิชาการ หัวข้อ
“อาหารและโภชนาการ”
* จัดกิจกรรมการศึกษาและฝึกอาชีพ เช่น ศิลปประดิษฐ์ ผลิตดอกไม้ประดิษฐ์ตา่ ง ๆ ขนมอบ ทาตุก๊ ตา เป็นต้น

2.3 การช่วยเหลือทางด้านกฎหมาย
ได้จดั ทีมสหวิชาชีพ นักสังคมสงเคราะห์ นักกฎหมาย พนักงานเจ้าหน้าที่ จาก มูลนิธสิ ง่ เสริมความเสมอภาคทางสังคม
มูลนิธศิ นู ย์พทิ กั ษ์สทิ ธิเด็ก สหทัยมูลนิธิ มูลนิธเิ พือ่ นหญิง มูลนิธเิ ด็ก ร.พ.ตารวจ บ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพฯ บ้านพักเด็ก
และครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ ศูนย์ชว่ ยเหลือทางสังคม(1300) ฯลฯ และบ้านพักฉุกเฉิน เพือ่ ระดมความคิดหาแนวทางการ
ช่วยเหลือเด็กด้านคดีความ
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การสืบพยาน/การดาเนินคดี
ชั้นสอบสวน
•

วันที่ 15 มี.ค. 62 นักสังคมสงเคราะห์ นาเยาวชนหญิง อายุ 16 ปี จานวน 1 ราย เข้าสอบพยาน ที่ สถานีตารวจนครบาล

คลองตัน
วันที่ 22 มี.ค.62 นักสังคมสงเคราะห์ นาผูห้ ญิงอายุ 21 ปี จานวน 1 ราย แจ้งความกรณีความรุนแรงในครอบครัว ที่ สถานี
ตารวจนครบาลบางชัน
•

วันที่ 11 มิ.ย. 62 นักสังคมสงเคราะห์ นาเด็ก อายุ 3 ปี จานวน 1 ราย พร้อมผูป้ กครอง เข้าแจ้งความ กรณีความรุนแรงใน
ครอบครัว และสอบพยาน ที่ สถานีตารวจนครบาลคันนายาว
•

วันที่ 7 พ.ค.62 นักสังคมสงเคราะห์ นาเยาวชนหญิง อายุ 16 ปี จานวน 1 ราย พร้อมผูป้ กครอง เข้าแจ้งความดาเนินคดี ที่
สถานีตารวจนครบาลคันนายาว
•

วันที่ 8 พ.ค.62 นักสังคมสงเคราะห์ นาเยาวชนหญิง อายุ 16 ปี จานวน 1 ราย พร้อมผูป้ กครอง เข้าแจ้งความ และสอบ
พยาน ที่ สถานีตารวจภูธรธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
•

วันที่ 8 พ.ค.62 นักสังคมสงเคราะห์ ได้ดาเนินการสอบพยานเด็ก กรณีเยาวชนหญิง อายุ 16 ปี จานวน 1 ราย ที่ สานักงาน
อัยการมีนบุรี เขตมีนบุรี
•

นักสังคมสงเคราะห์ บ้านพักฉุกเฉิน พร้อมพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพ.ร.บ.คุ้มครองผู้ถูกกระทาด้วยความ
รุนแรงในครอบครัวพ.ศ.2550 จากกรมกิจการสตรีและครอบครัว พนักงานเจ้าหน้าคุ้มครองเด็กตามพ.ร.บ.คุ้มครอง
เด็กพ.ศ.2546 จากศูนย์ช่วยเหลือสังคม (1300) ทาการบันทึกถ้อยคาข้อตกลงเพือ่ คุม้ ครองสวัสดิภาพเด็ก กรณีความรุนแรงใน
ครอบครัว ถูกสามีดา่ ทอ ทาร้ายร่างกาย ดังนี้ : 1) ผูห้ ญิงอายุ 31 ปี มีบุตรเป็นเด็กหญิง 2 คน อายุ 6 ปี และ1 ปี 10 เดือน
2) ผู้หญิงอายุ 21 ปี มีบุตรเป็นเด็กหญิง อายุ 1 ปี 5 เดือน 3) ผู้หญิงอายุ 37 ปี มีบุตรเป็นเด็กหญิงอายุ 15 วัน
•

*ซึง่ ผูห้ ญิงทัง้ สามคนไม่ประสงค์แจ้งความดาเนินคดีกบั สามี
และตัดสินใจกลับใช้ชวี ติ กับสามีดงั เดิม
ชั้นศาล

แต่ตอ้ งการให้ทางพนักงานเจ้าหน้าทีท่ าบันทึกข้อตกลงเท่านัน้

18 ม.ค.62 นักสังคมสงเคราะห์ บ้านพักฉุกเฉิน นาเด็กหญิง อายุ 13 ปีพร้อมผู้ปกครองเข้าสืบพยานที่ ศาล
จังหวัดพระโขนง เขตบางนา กทม. กรณีถูกเพื่อนแม่ อายุ 50 ปี ข่มขืนกระทาชาเรา
•

14 พ.ค.62 นักสังคมสงเคราะห์ บ้านพักฉุกเฉิน นาหญิงสาวอายุ 24 ปี พร้อมผู้ปกครองเข้าที่ ศาลจังหวัด
นครปฐม กรณีถูกคนรู้จักหาผลประโยชน์จากการค้ามนุษย์
•

การเรียกร้องค่าตอบแทนผู้เสียหายในคดีอาญา จากสานักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหาย และจาเลย
ในคดีอาญา กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
•

10 เม.ย.62 นักสังคมสงเคราะห์ บ้านพักฉุกเฉิน นาเด็กไปยืน่ เรียกร้องค่าคุม้ ครองสิทธิผเู้ สียหาย และค่าทดแทน และ
ค่าใช้จา่ ยแก่จาเลยในคดีอาญา ทีก่ ระทรวงยุตธิ รรม จานวน 2 ราย คาวินจิ ฉัยจากคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผูเ้ สียหายและ
ค่าทดแทน และค่าใช้จา่ ยแก่จาเลยในคดีอาญา วินจิ ฉัยจ่ายเงินให้ จานวน 2 ราย เป็นเงิน 55,000.-บาท


• การเรียกร้องค่าทดแทน และค่าใช้จา่ ยแก่จาเลยในคดีอาญา จากกองทุนเพือ่ การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

คาวินจิ ฉัยจากคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผูเ้ สียหายและค่าทดแทน และค่าใช้จา่ ยแก่จาเลยในคดีอาญา จาก
กองทุนเพือ่ การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ จานวน 1 ราย วินจิ ฉัยจ่ายเงินให้ เป็นเงิน 3,000.-บาท
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ผลการดาเนินคดี
กรณีกระทาชาเรา ความผิดเกี่ยวกับเพศ ความผิดต่อเสรีภาพ เด็กอายุไม่เกิน15ปี ไปเสียจากบิดามารดา
ผู้ปกครอง และผู้ดูแลของผู้เยาว์ โดยไม่ได้รับอนุญาต และปราศจากเหตุอันสมควร เพื่อการอนาจาร เด็กหญิงริว
(นามสมมุติ) อายุ 12 ปีเศษ ผู้กระทาเป็นคนรู้จักอายุ 50 ปี เป็นจาเลย สืบพยานเมื่อ 18 ม.ค.62 ที่ศาลจังหวัดพระ
โขนง จาเลยให้การรับสารภาพ ศาลพิพากษาว่า จาเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 277 วรรค
สาม, 283ทวิ วรรคสอง, 310 วรรคหนึ่ง, 317 วรรคสาม การกระทาผิดหลายกรรมต่างกัน ให้ลงโทษทุกกรรม เป็น
กระทงความผิดไปตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 ฐานพรากเด็กอายุไม่เกิน 15 ปี ไปเสียจากบิดามารดา
ผู้ปกครองหรือผู้ดูแล เพื่อการอนาจาร จาคุก 8 ปี ฐานกระทาชาเราเด็กอายุไม่เกิน13ปี ซึ่งไม่ใช่ภรรยาของตน จาคุก
9 ปี ฐานพาเด็กอายุไม่เกิน 15 ปี ไปเพื่อการอนาจาร ฐานหน่วงเหนี่ยวกักขังให้ผู้อื่นปราศจากเสรีภาพในร่างกาย
และฐานกระทาชาเราเด็กอายุไม่เกิน 13 ปี ซึ่งมิใช่ภรรยาตน เป็นการกระทากรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบท ให้
ลงโทษฐานกระทาชาเราเด็กอายุไม่เกิน13ปี ซึ่งมิใช่ภรรยาตน อันเป็นกฎหมายที่มีโทษหนักที่สุด ตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา90 จาคุก 9 ปี รวมจาคุก 26 ปี จาเลยให้การรับสารภาพ มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษกึ่งหนึ่ง
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจาคุก 13 ปี ให้จาเลยชดใช้สินไหมทดแทน เป็นเงิน 200,000.- บาท
พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีของเงินต้น ดังกล่าว นับถัดจากวันที่ 27 กันยายน 2560 เป็นต้นไปจนกว่าจะ
ชาระเสร็จแก่ผู้ร้อง
•

กรณีค้ามนุษย์ หญิงสาว อายุ 24 ปี ศาลพิพากษาว่า จาเลยมีความผิดตามพ.ร.บ.ป้องกันและปราบปราบ
การค้ามนุษย์ พ.ศ.2551 มาตรา6(2),ม.72 วรรคหนึ่ง พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ.2539 ม.9
วรรคสี่,ม.12 วรรคหนึ่ง ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา283 วรรคแรก การกระทาของจาเลยเป็น
กรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบท ให้ลงโทษกรณีขเู่ ข็ญด้วยประการใด ๆ ว่าจะใช้กาลังประทุษร้ายผู้อื่น ข่มขืนใจให้ผู้อื่น
กระทาการค้าประเวณี ซึง่ เป็นกฎหมายทีม่ โี ทษหนักทีส่ ดุ ตามประมวลกูฏวิธพี จิ ารณาความอาญามาตรา 90 จาคุกกระทงละ
10 ปี รวม 3 กระทง จาเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แห่งการพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษให้กระทงละกึ่ง
หนึ่ง ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา78 จาคุกกระทงละ 5 ปี เป็นจาคุก 15 ปี พิเคราะห์
รายงานการสืบเสาะและพินิจจาเลยของพนักงานคุมประพฤติเห็นว่า กรณีไม่มีเหตุให้รอลงโทษ ส่วนที่โจทก์มีคาขอ
ค่าสินไหมทดแทนอันเนื่องมาจากการกระทาความผิดฐานค้ามนุษย์ให้แก่โจทย์ รวมเป็นเงิน 622,000.- บาท นั้น
เนื่องจากโจทก์ร่วม และจาเลยตกลงทาสัญญาประณีประนอมยอมความเกี่ยวกับค่าสินไหมทดแทน ในจานวน
เดียวกันในคดีส่วนแพ่ง และศาลพิพากษาตามยอมไปแล้ว จึงให้ยกคาขอในส่วนนี้
•

การติดตามผลและการเยี่ยมบ้าน
หลังจากบ้านพักฉุกเฉินได้ช่วยเหลือผู้มาขอใช้บริการจากปัญหาต่าง ๆ แล้ว นักสังคมสงเคราะห์ยังได้ติดตาม
ผลและเยี่ยมบ้านผู้ใช้บริการ โดยการโทรศัพท์ประสานงานกับเจ้าหน้าที่สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ของแต่ละจังหวัด เช่นกรุงเทพฯ ปทุมธานี นนทบุรี ฉะเชิงเทรา หนองคาย ฯลฯ รวมทั้งหมด 30 ราย ซึ่ง
เป็นรายที่ต้องการดูแลเพื่อให้กลับคืนครอบครัวเท่าที่ทาได้
4. การร่วมสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา33 ทวิ พ.ศ.2543
บ้านพักฉุกเฉินได้ให้ความร่วมมือกับภาครัฐ
โดยส่งนักสังคมสงเคราะห์ของบ้านพักฉุกเฉินไปเข้าร่วมสอบ
พยานเด็ก ที่ตกเป็นผู้เสียหายกับพนักงานสอบสวน ตามสถานีตารวจต่าง ๆ และร่วมสืบพยานในชั้นศาล ดังนี้ คดีใน
ชั้นสอบสวน จานวน 2 คดี คือ คดีข่มขืนกระทาชาเรา จานวน 1 ราย และคดีค้ามนุษย์ จานวน 4 ราย ชั้นศาล
จานวน 4 คดี เป็น คือ คดีเกี่ยวกับเพศ จานวน 3 ราย , คดีค้ามนุษย์ จานวน 2 ราย , คดีทาร้ายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้
ได้รับอันตรายแก่กาย และคดีพยายามฆ่าผู้อื่นฯลฯ จานวน 2 ราย
27
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ศูนย์การศึกษาและฝึกอาชีพ
เป็นอีกส่วนหนึ่ง ของการให้บริการ ของสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ มุ่งให้
การศึกษา และเสริมสร้างทักษะสาหรับการนาไปประกอบอาชีพ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้
เดือดร้อนที่มาขอความช่วยเหลือจากบ้านพักฉุกเฉิน ผู้ด้อยโอกาส รวมทั้งประชาชนผู้สนใจ
โดยทั่วไป

สาหรับการศึกษานั้น จัดการศึกษานอกระบบสายสามัญ วิธีเรียนแบบพบกลุ่ม
(กศน.)ทั้งระดับประถม - มัธยมปลาย เพือ่ ให้ความรู้ขั้นพื้นฐานภาคบังคับตาม พระราชบัญญัติ
การศึกษา เป็นสาคัญ รวมทั้งการศึกษาตามอัธยาศัย เสริมการเรียนรู้ และ เพิ่มพูนความรู้
ผ่านห้องสมุด
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งานการศึกษาและฝึกอาชีพ
กิจกรรมของศูนย์การศึกษาและฝึกอาชีพ แยกได้ตามโครงการทีส่ าคัญดังนี้
1.จัดการศึกษานอกระบบสายอาชีพ ศูนย์การศึกษาและฝึกอาชีพสตรีฯจัดกิจกรรมด้านฝึกอาชีพ ซึง่ เป็นการเพิม่
ทางเลือกการสร้างรายได้ให้แก่บคุ คลทัว่ ไปและสมาชิกบ้านพักฉุกเฉิน โดยมีหลักสูตร ศิลปะประดิษฐ์ ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้า ขนม
อบ นวดแผนไทย นวดฝ่าเท้า ปักผ้าด้วยมือ ช่างตัดเสือ้ ผ้าสตรี ช่างดัดผมและเสริมสวย ช่างตัดผมชาย ภาษาอังกฤษ

1.1 การจัดฝึกอบรมวิชาชีพให้แก่บคุ คลทัว่ ไปและสมาชิกบ้านพักฉุกเฉิน
ฝ่ายการศึกษาและฝึกอาชีพ จัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบสายอาชีพ หลักสูตรวิชาชีพระยะสัน้ สาหรับบุคคลทัว่ ไปรวมถึง
สมาชิกในบ้านพักฉุกเฉิน โดยเปิดอบรมตัง้ แต่ 24 -100 ชัว่ โมง จานวน 7 หลักสูตร จานวนกลุม่ 22 กลุม่ ผูเ้ ข้ารับการอบรม
จานวน 311 คน สมาชิกบ้านพักฉุกเฉิน 27 คน บุคคลภายนอก 284 คน ( หญิง 284 คน , ชาย 27 คน)

ตารางรายละเอียดแยกตามหลักสูตร
ที่

จานวน
จานวนผู้
จานวน
ผูเ้ ข้ารับการอบรม รวม หญิง ชาย ผ่านการอบรม รวม หญิง ชาย
กลุม่
ทัว่ ไป EH
ทัว่ ไป EH

วิชา

1

ช่างดัดผมและเสริมสวย
100 ชม.

2

21

-

21

20

1

21

-

21

20

1

2

ช่างตัดผมชาย 100 ชม.

2

37

-

37

18

19

26

-

26

15

11

3

ช่างตัดเสือ้ สตรี 30 ชม.

10

143

3

146

144

2

111

3

114 113

1

4

ขนมอบ 24 ชม.

4

57

-

57

54

3

54

-

54

51

3

5

นวดแผนไทย (นวดตัว) 3 ชม.

2

9

6

15

14

1

9

6

15

14

1

6

คอมพิวเตอร์เบือ้ งต้น 20 ชม.

1

2

3

5

4

1

2

3

5

4

1

7

ดอกไม้ประดิษฐ์
(ดอกบัวสัตตบงกชจากผ้า
ไหมเรยอง) 40 ชม. (8 วัน)

1

15

15

30

30

-

15

15

30

30

-

22

284

27

311

284

27

238

27

265 247

18

รวม

*EH = Emergency Home หมายถึง สมาชิกบ้านพักฉุกเฉิน
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บริการชุมชน เป็นกิจกรรมทีผ่ เู้ ข้าอบรมหลักสูตรช่างตัดผมชาย และหลักสูตรช่างตัดผมและ
เสริมสวย หลังจากการเรียนจบภาคทฤษฎีแล้วจะต้องออกฝึกปฏิบตั จิ ริงโดยออกให้บริการตัดผมฟรีตาม
ชุมชนต่าง ๆ ซึง่ ในปี 2562 ได้ออกให้บริการ
รวมทัง้ สิน้ 16 ชุมชน อาทิ ชุมชนในเขตดอน
เมือง เขตหลักสี่ เขตสายไหม เขตบางเขน
อาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดปทุมธานี โดยมีผรู้ บั บริการ
รวมทัง้ สิน้ 687 คน (*รายละเอียดตามภาคผนวก ง)
1.2 ฝึกอบรมวิชาชีพระยะสัน้ (กลุม่ สนใจ) กิจกรรมเสริมรายได้สมาชิกบ้านพักฉุกเฉิน

เป็นการฝึกอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารแบบเฉพาะเจาะจง ซึง่ เป็นกิจกรรมให้ความรู้ และสร้าง
รายได้ให้แก่ สมาชิกบ้านพักฉุกเฉิน โดยได้จดั กิจกรรมด้านหลักสูตรวิชาชีพระยะสัน้
ตามกลุม่ สนใจ เช่น ดอกไม้ประดิษฐ์ ศิลปประดิษฐ์ ปักผ้าด้วยมือ งานเย็บผ้า
ผลิตภัณฑ์ทผี่ ลิตได้ในปี 2562 มีดงั นี้
1.2.1 งานดอกไม้ประดิษฐ์
ประเภทผลิตภัณฑ์
ดอกไม้จันทน์

•
•
•
•

ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใยบัว

•
•
•
•
•

•

ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าไหมเรยอง

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

ชื่อผลิตภัณฑ์
ดอกแก้ว เดี่ยว
ดอกกุหลาบ เดี่ยว
ดอกกุหลาบ ช่อประธาน
พวงหรีด
ดอกแคทลียา ช่อใบ
ดอกกล้วยไม้ช้างกระ ผ้าใยบัว
ดอกกล้วยไม้มาดาม 2 กิ่ง ผ้าใยบัว
ดอกลิลลี่ช่อ ผ้าใยบัว
ดอกลิลลี่ผ้าใยบัว แจกัน
ดอกกล้วยไม้ช้างกระ ผ้าใยบัว
ดอกกล้วยไม้มาดาม 2 กิ่ง ผ้าไหมเรยอง
ดอกบัวเผื่อน ช่อ
ดอกบัวสัตตบงกช เล็ก
ดอกบัวสัตตบงกช ใหญ่
ดอกกล้วยไม้ฟ้ามุ่ย ช่อ
ดอกกล้วยไม้ฟ้ามุ่ย ช่อใบ
ดอกกล้วยไม้แวนด้า 2 กิ่ง ผ้าไหมเรยอง
ดอกบัวสัตตบงกช เล็ก
ดอกบัวสัตตบงกช ใหญ่
ดอกบัวเผื่อน
ดอกไม้ช่อใหญ่

จานวน
200 ช่อ
200 ช่อ
10 ช่อ
1 พวง
155 ช่อ
787 ช่อ
930 ช่อ
18 ช่อ
3 แจกัน
1 แจกัน
508 ช่อ
222 ช่อ
432 ช่อ
489 ช่อ
536 ช่อ
715 ช่อ
419 ช่อ
3 กระถาง
5 กระถาง
2 กระถาง
2 ช่อ
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1.2.2 งานปักผ้าด้วยมือ
ประเภทผลิตภัณฑ์
งานปักผ้า

•
•
•
•
•

•
•

ชื่อผลิตภัณฑ์
ซองทิชชูปัก
ปลอกหมอนปัก ขนาด 16″x16″
กระเป๋าหูรูด เล็ก
กระเป๋าหูรูด กลาง
กระเป๋าใส่มือถือ
เสื้อคอกลม
เสื้อคอโปโล

จานวน
371 ชิ้น
67 ใบ
172 ใบ
78 ใบ
220 ใบ
20 ตัว
15 ตัว

ชื่อผลิตภัณฑ์
กระเป๋าใส่โทรศัพท์มือถือ
ปลอกหมอนอิง ขนาด 116″x16″
กระเป๋าหูรูด เล็ก , กลาง
กระเป๋าใส่ดินสอ
เสื้อคลุมเสริมสวย+เสื้อคลุมตัดผมชาย
กระเป๋าสามเหลี่ยม

จานวน
200 ใบ
412 ใบ
206 ใบ
100 ใบ
80 ตัว
500 ใบ

1.2.3 งานเย็บผ้า
ประเภทผลิตภัณฑ์
งานเย็บผ้า

•
•
•

•
•
•

1.2.4 งานผลิตภัณฑ์สั่งทา / ทาตามออร์เดอร์
ประเภทผลิตภัณฑ์
บริษัทไทยวาโก้

โรงแรมโนโวเทล
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ชื่อผลิตภัณฑ์

จานวน

•

กระเป๋าหน้าหมู

7,350 ใบ

•

หมวกสาหรับผู้ป่วยคีโมบาบัด

13,000 ใบ

•

กระเป๋าสะพายช้าง

200 ใบ

•

ตุ๊กตาหมี

100 ตัว

1.3 โครงการฝึกอบรมทาดอกไม้ประดิษฐ์ โดยได้รับการสนับสนุนจากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศ
ไทย ในพระบรมราชูประถัมภ์ ในโครงการสลากการกุศล
ในปี2562 ศูนย์การศึกษาและฝึกอาชีพ ได้รับการสนับสนุน
งบประมาณในการฝึกอบรมให้กับสมาชิกบ้านพักฉุกเฉินและบุคคล
ทั่วไปในชุมชนใกล้เคียง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกบ้านพัก
ฉุกเฉิน และบุคคลทั่วไปได้มีความรู้ความสามารถในการ ทาดอกไม้
ประดิษฐ์ สามารถสร้างรายได้เสริม สร้างงาน สร้างอาชีพอิสระ
พัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น โดยมีกลุ่มเป้าหมายจานวน
ทั้งสิ้น 30 คน (สมาชิกในบ้านพักฉุกเฉิน 15 คน, บุคคลภายนอก 15 คน) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 - 21 และ 24 - 26
มิถุนายน 2562 ณ ห้องเรียนฝึกอาชีพ ชั้น 2 สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ

2. จัดการศึกษานอกระบบสายสามัญวิธีเรียนแบบพบกลุ่ม ( กศน.)
ศูนย์การศึกษาและฝึกอาชีพ ร่วมกับศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน เขตดอนเมือง รับผิดชอบจัดการศึกษา
ให้แก่ผู้พลาดโอกาสทางการศึกษา สาหรับประชาชนทั่วไป รวมถึงสมาชิกในบ้านพักฉุกเฉิน เพื่อให้ความรู้ขั้นพื้นฐาน
ตามภาคบังคับ ประถม – มัธยมปลาย ตาม พรบ.การศึกษา เป็นการศึกษาแบบพบกลุ่มวันพุธ และวันอาทิตย์ โดย
ตลอดทั้งปี 2562 มีนักเรียนดังนี้
ภาคเรียนที่

1-2 / 2562

ระดับชั้น

ประเภท

หญิง

ชาย

รวม

บุคคลทั่วไป

สมาชิกบ้านพักฉุกเฉิน

มัธยมต้น

21

-

6

15

21

มัธยมปลาย

41

-

18

23

41

62

-

24

38

62

รวม
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งานพัฒนาเยาวชน
เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่สมาคมฯ มุ่งให้
ความรู้กับเยาวชน โดยผ่านกิจกรรมเพื่อให้
เยาวชนพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นาที่ดี มี
ทัศนคติที่ถูกต้อง เหมาะสม เคารพในความ
เสมอภาค และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่เท่า
เทียมกันทั้งหญิงและชาย
ปลูกจิตสานึก
รับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม เพื่อให้ดาเนินชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ มีคุณค่า
และมีความสุข การเรียนรู้เรื่องเพศศึกษาและอนามัยเจริญพันธุ์ เพื่อส่งเสริมให้มีความรู้ความ
เข้าใจ ในเรื่องดังกล่าวอย่างเหมาะสม โดยผ่านกิจกรรมและสื่อการเรียนรู้ที่คัดสรรกลั่นกรอง
แล้วว่าสอดคล้องกับความสนใจของวัยรุ่น
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งานพัฒนาเยาวชน
งานพัฒนาศักยภาพแกนนาเยาวชน
1) โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการครูแกนนาเพื่อติดตามผลการดาเนินงานและวางแผน ทิศทางการ
ทางาน (วันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2562) ในช่วง 4 ปี ที่ผ่านมาสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯได้จัดกิจกรรม
รณรงค์ เรื่องการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยเรียน และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ในกลุ่มโรงเรียนเครือข่าย จานวน
10 โรงเรียน เพื่อสอบถามข้อมูลสถานการณ์ด้านเพศในโรงเรียน 5 ปีย้อนหลัง และมีข้อสรุปดังตารางต่อไปนี้
ปัญหา
โรคติดต่อทาง ล่วง พฤติกรรม
ผูกแขน
เพศสัมพันธ์ ละเมิด / ชูส้ าว
ข่มขืน

แจ้ง
ความ

การ
ทางาน
เป็นโค
โยตี้

-

-

-

-

-

1

-

-

-

3

-

1

-

-

-

-

-

-

-

2

-

1

1

2

-

5-6

-

3

-

-

-

-

-

-

ปี พ.ศ.

ปัญหา
ท้องไม่
พร้อม

ปัญหา
ติดเชือ้
HIV

2557

4

-

1

-

-

2558

3

1

-

1

2559

3

-

-

2560

6

-

2561

2

1

การแต่งตัว การเทีย่ ว
ไม่เหมาะสม กลางคืน

2 ) โครงการ รณรงค์ ป้องกันการตัง้ ครรภ์ในวัยเรียน และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
ด้วยงานพัฒนาเยาวชนเป็นหน่วยงานหนึง่ ของสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯทีท่ างานเชิงรุก ซึง่ มีภารกิจในการจัด
กิจกรรมเพือ่ ให้เยาวชนพัฒนาศักยภาพความเป็นผูน้ าทีด่ ี มีทศั นคติทถี่ กู ต้องเหมาะสม เคารพในความเสมอภาค และศักดิศ์ รีความเป็น
มนุษย์ทเี่ ท่าเทียมกันทัง้ หญิงและชาย ปลูกจิตสานึกรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม เพือ่ ให้ดาเนินชีวติ ได้อย่างมีคณุ ภาพ มี
คุณค่า และมีความสุข ทีผ่ า่ นมาสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ ได้รบั ความร่วมมือจากหลายหน่วยงาน ทัง้ ภาครัฐ และเอกชน จนได้
อบรมแกนนาเยาวชนและนักเรียน ในโรงเรียนไปแล้วไม่ต่ากว่า 3,000 คน โดยได้มงุ่ เน้นการสร้างแกนนาเยาวชนของโรงเรียน ให้มี
บทบาทในการช่วยประสานงาน และเป็นหูเป็นตาให้กบั คุณครูในโรงเรียน เพือ่ ง่ายต่อการดูแลและช่วยแก้ไขปัญหาเมือ่ เกิดเหตุการณ์ที่
นักเรียนต้องการคาแนะนาและต้องการความช่วยเหลือ ในปี 2561 สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ ได้รบั การสนับสนุนงบประมาณใน
การทางานโครงการ รณรงค์ ป้องกันการตัง้ ครรภ์ในวัยเรียน และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ จาก สมาคมสตรีภาคพืน้ แปซิฟคิ และ
เอเซียอาคเนย์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินปู ถัมภ์ (สปอท.) เพือ่ ความต่อเนือ่ งกับงานทีผ่ า่ นมา และยังคงเน้นทีจ่ ะสร้างแกนนา
ให้กบั โรงเรียนต่อไป
รายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ
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1 โรงเรียนวัดลาดพร้าว
2 โรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิ

เขตลาดพร้าว
เขตบางกะปิ

6 โรงเรียนบางชัน
7 โรงเรียนวัดคู้บอน

เขตบางชัน
เขตคลองสามวา

3 โรงเรียนวัดปากบ่อ

เขตสวนหลวง

8 โรงเรียนวัดลาดกระบัง

เขตลาดกระบัง

4 โรงเรียนคลองใหม่

เขตเมือง สมุทรปราการ

9 โรงเรียนวัดพระยาสุเรนทร์ เขตคลองสามวา

5 โรงเรียนสามเสนนอก

เขตดินแดง

กลุ่มเป้าหมายในการอบรม แบ่งเป็น 3 กลุ่มคือ
กลุ่มเป้าหมาย

คุณสมบัติ

จานวนเฉลี่ย
(1 โรงเรียน)

จานวนทั้งหมด
( 9 โรงเรียน)

ระดับชั้น
การศึกษา

1.แกนนาเดิม
(กลุม่ เป้าหมายหลัก)

นักเรียนแกนนาเยาวชนกลุม่ เดิมทีผ่ า่ นการ
อบรม“ค่ายเพือ่ นใจวัยทีน” และเป็นกระบวนกรใน
กิจกรรม “พีส่ อนน้อง” ในปี พ.ศ. 2559

5-7 คน

56 คน

ม.2 - ม.-3

2.แกนนาใหม่
(กลุม่ เป้าหมายรอง)

นักเรียนแกนนาเยาวชนกลุม่ ใหม่ทมี่ คี วามสนใจเข้า
ร่วมกิจกรรม และได้รบั การคัดเลือก จาก โรงเรียน
เพือ่ พัฒนาศักยภาพให้เป็นแกนนาเยาวชนรุน่
ต่อไป

15 คน

133 คน

ม.2

80 คน

764 คน

ป.6 - ม.1

3.เยาวชนที่เข้ารับ
การอบรมในกิจกรรม
เยาวชนผู้เข้ารับการอบรมจากแกนนา
“พี่สอนน้อง”
(กลุม่ เป้าหมายรอง)

การดาเนินกระบวนการของโครงการฯ ในปี พ.ศ.2562 มีเป้าหมายอยู่ 2 ประเด็น คือ 1 ให้ความรู้เรื่องการ
คุมกาเนิดที่มีความปลอดภัย (การใช้ถุงยางอนามัย และยาคุมกาเนิด) รวมถึงเนื้อหาเรื่องของการทางานของระบบ
สืบพันธุ์ทั้งเพศชาย และเพศหญิง อันเนื่องจากวัยรุ่นหลายคนยังมีความเข้าใจผิดในเรื่องของการคุมกาเนิดโดยวิธีการ
ทางธรรมชาติ ( หลั่งนอก , หน้า 7 หลัง 7 , ฝ่าไฟแดง ) และเรื่องที่ 2 คือ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ซึ่งในประเด็น
นี้เยาวชนส่วนใหญ่ยังคงเห็นเป็นเรื่องที่ไกลตัว โดยเฉพาะกลุ่มโรคซิฟิลิส ซึ่งในขณะนี้สถิติการติดเชื้อในกลุ่มเยาวชนมี
แนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง การฝึกทักษะในการเป็นผู้นา และถ่ายทอดความรู้นั้นยังคงเป็นกระบวนการที่ยังคงเน้น
ให้แกนนาได้ฝกึ ฝนตนเองเพือ่ นาไปถ่ายทอดความรูใ้ ห้กบั เยาวชนรุน่ น้องทีเ่ ข้ารับการอบรมในกิจกรรม “พีส่ อนน้อง” การดาเนิน
กิจกรรมในปีนี้จึงมีกระบวนการดังนี้
1.จัดอบรมแกนนาเยาวชนทั้งรุ่นเก่า และรุ่นใหม่ให้กับโรงเรียนทั้ง 9 โรงเรียน ๆ ละ 2 ครั้ง แต่ละครั้งใช้เวลา
ประมาณ 5-6 ชั่วโมง แบ่งเป็น
1.1 ) ครั้งที่ 1 ทบทวนเนื้อหา กิจกรรมที่จะนาไปใช้สอนใน กิจกรรม พี่สอนน้อง ในครั้งนี้ได้เพิ่มเนื้อหาเรื่อง
ของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ จากนั้นแนะนาแหล่งให้คาปรึกษา และให้ความช่วยเหลือเมื่อเกิดปัญหา
1.2 ) ครั้งที่ 2 ทบทวนการจัดกระบวนการถ่ายทอดความรู้ที่จะนาไปใช้ในกิจกรรม พี่สอนน้อง โดยแบ่งเป็น
3 ฐาน ได้แก่
ฐานเรื่อง “ร่างกายเปลี่ยนแปลง”
ฐาน “จินตนาการรัก”

ฐาน “การคุมกาเนิด”
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2. กิจกรรม “พีส่ อนน้อง” หรือ กิจกรรม
แกนนาเยาวชนรุน่ พีท่ ผี่ า่ นการอบรมแล้วนาความรู้
ไปถ่ายทอดให้กบั เยาวชนรุน่ น้อง (ชัน้ ป.6 หรือ
ม.1) ในโรงเรียนจานวน 80-120 คน รวม 9
โรงเรียน ( โรงเรียนละ 1 ครัง้ ต่อ วัน )
ผลเชิงปริมาณ
1 มีนักเรียนแกนนาที่เข้าร่วมโครงการ จาก 9 โรงเรียน จานวน 189 คน

2 นักเรียนแกนนาในโครงการสามารถขยายผลต่อ โดย การอบรมให้ความรู้กับรุ่นน้องของตนเองในโรงเรียนได้
จานวน 764 คน : 9 โรงเรียน
3 คุณครูแกนนาที่เข้าร่วมโครงการ 9 โรงเรียน จานวน 10 คน
ผลเชิงคุณภาพ
1.การวัดผลจากแบบทดสอบนักเรียนแกนนามีความรู้หลังจากได้รับการ
อบรม ถึง 93 %
2. การวัดผลจากแบบทดสอบหลังจบกิจกรรมพี่สอนน้อง นักเรียนรุ่นน้องมีความรู้ ถึง 84 %

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับแกนนาเยาวชน
1 แกนนามีความมั่นใจและกล้าที่จะสื่อสารอธิบายทาความเข้าใจเรื่องเพศ
กับเพื่อน ๆ มากขึ้น
2 สามารถเข้าถึงปัญหาเรื่องเพศที่เกิดขึ้นกับเพื่อน และแนะนาบริการที่เป็น
มิตรให้กับเพื่อนได้
3 แกนนาหลายคนมีพัฒนาการไปในทางที่ดีขึ้น มีความเป็นผู้นา กล้า
แสดงออก มีความรับผิดชอบมากขึ้น พูดน้อยลง ฟังมากขึ้น
งานอื่น ๆ : ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่องค์กรภาคีเครือข่ายต่าง ๆ

รับเชิญจากโรงเรียนและหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อไปให้ความรู้กับนักเรียนในโรงเรียนด้านสุขภาวะทางเพศ เช่น
โรงเรียนประชาอุทิศ โรงเรียนวัดลาดพร้าว โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง โรงเรียนอนุบาลธนินทร มูลนิธิกองทุนไทย
เครือข่ายเยาวชนป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา โรงเรียนวัดดอนเมือง
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สถาบันวิจัยบทบาทหญิงชายและการพัฒนา
สถาบันวิจยั บทบาทหญิงชายและการพัฒนา
เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนที่ดาเนินการโดยมิได้
หวังผลกาไร ก่อตัง้ ขึน้ ในวันสหประชาชาติ 24
ตุลาคม 2533 โดยได้รบั การสนับสนุนในเบือ้ งต้นจาก
กองทุนพัฒนาสตรีแห่งสหประชาชาติ (UNIFEM)
การดาเนินงานของสถาบันฯนั้น เป็นกิจกรรมหนึ่งของสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ
โดยมุ่งเน้นการวิจัยนโยบายที่มีผลกระทบต่อสตรีในวงกว้าง และเสริมสร้างบทบาทการมีสว่ น
ร่วมของสตรีในกระบวนการตัดสินใจ อันจะนาไปสูค่ วามเสมอภาคระหว่างหญิงชายในสังคม
วัตถุประสงค์
1. เพือ่ ดาเนินการวิจยั นโยบายเชิงปฏิบตั กิ าร และรณรงค์ในระดับนโยบายทีเ่ กีย่ วกับการเสริมสร้าง
สถานภาพของสตรี รวมทัง้ ลดความเหลือ่ มล้าระหว่างหญิงและชายทีป่ รากฏในกฎหมาย ระเบียบ และ
แนวปฏิบตั ติ า่ ง ๆ
2. เพือ่ ส่งเสริมการพัฒนาประชาธิปไตย โดยการขยายฐานการมีสว่ นร่วมของสตรีในด้านการเมือง
3. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้สตรีมีส่วนร่วมที่เท่าเทียมกับชายในกระบวนการตัดสินใจ
ในทุกระดับ
4. เพือ่ สร้างภาพลักษณ์ในเชิงบวกสาหรับสตรี อันจะส่งผลให้มกี ารปรับเปลีย่ นนโยบายทีเ่ อือ้ ต่อ
การแก้ปญั หาของสตรีได้อย่างเหมาะสมขึน้ เพือ่ ขยายฐานและเผยแพร่องค์ความรูเ้ กีย่ วกับมิตหิ ญิงชาย
และการพัฒนา
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งานเสริมสร้างความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย
ในปี 2562 สถาบันวิจัยบทบาทหญิงชายและการพัฒนา ได้ดาเนินการที่เอื้อต่อการเสริมสร้างศักยภาพของ
ผู้หญิง และความเสมอภาคหญิงชายดังต่อไปนี้
1. งานสร้างการตระหนักรับรู้ในบทบาทและศักยภาพของผู้หญิง
1.1 สถาบันวิจัยบทบาทหญิงชายและการพัฒนา จัดงานสัปดาห์สตรีสากล เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม
2562 ณ ห้องประชุมบารุง-รวีวรรณ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ ในหัวข้อ “ผู้หญิงคือสะพานสร้างสังคม
สมานฉันท์ตามวิถีประชาธิปไตย” ในโอกาสสัปดาห์สตรีสากล 2562 มีผู้เข้าร่วมประชุม 317 คน เป็นหญิง 253
คน ชาย 64 คน
ช่วงเช้า : พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณจากนายกรัฐมนตรี ให้แก่ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเป็น “ผู้หญิงเก่ง 2562”
ในสาขาอาชีพต่าง ๆ รวม 9 สาขา และรางวัล “องค์กรท้องถิ่น ดีเด่น 2562” ซึ่งเป็นองค์กรที่เล็งเห็นความสาคัญ
ในเรื่องมิติหญิงชายในธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วมของทั้งหญิงและชายในการบริหารจัดการ
ผู้หญิงเก่ง และองค์กรท้องถิ่น ดีเด่น ที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัล มีดังนี้
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ที่
ชื่อ
1. นางบุญสิน ราษฎร์เจริญ

สาขา เกษตรกร

จังหวัด
ขอนแก่น

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

สาขา สิ่งแวดล้อม
สาขา นักพัฒนา
สาขา ผู้ริเริ่มธุรกิจ
สาขา นักการเมืองท้องถิ่น
สาขา นักบริหาร
สาขา เยาวสตรี
สาขา สมาชิกองค์การบริหารส่วนตาบล
สาขา สื่อมวลชน
องค์การบริหารส่วนตาบล ดีเด่น
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองฯดีเด่น

บุรีรัมย์
มหาสารคาม
พังงา
พะเยา
เชียงใหม่
มหาสารคาม
สงขลา
เชียงใหม่
นครสวรรค์
กาแพงเพชร

นางประเนียร รุ่งโรจน์
นางสาวธีรดา นามให
นางบุญตา แสงคง
นางสาวจุฬาสินี โรจนคุณกาจร
รศ.ดร. เกียรติสุดา ศรีสุข
นางสาวภาณุมาส ทินเพ็ง
นางกานติมา ศรีนาค
นางสาวชนิสา ชมศิลป์
อบต. เขาชนกัน
กองทุนหมู่บ้านทุ่งมหาศาล

สาขา

ช่วงบ่าย : เป็นเวทีเสวนาทางออกเชิงนโยบาย “ผู้หญิง คือ สะพานสร้างสังคม
สมานฉันท์ตามวิถีประชาธิปไตย” โดยผู้แทนพรรคการเมือง และผู้สมัคร ส.ส.
จาก 16 พรรค ร่วมเสวนาหาทางออกเชิงนโยบายเกี่ยวกับปัญหาความรุนแรง
ต่อผู้หญิงและเด็กใน 5 ประเด็นด้วยกัน คือ
)

แม่วัยใส

)

ความรุนแรงในครอบครัว

)

ความรุนแรงทางเพศ

)

การถูกเลือกปฏิบัติในการศึกษาและการประกอบอาชีพ

)

โรงเรียน สถานที่ทางานไม่ปลอดภัย

2. งานรณรงค์เพื่อความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย
2.1 สถาบันวิจยั บทบาทหญิงชายและการพัฒนา ได้รบั การสนับสนุนจาก International Republican Institute (IRI)
เพือ่ จัดอบรมสัมมนา ในโครงการ Increasing Women's Political Participation through Candidate's Development
Workshop กิจกรรมในปี 2562 มีดงั นี้

2.1.1 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 จัดงานเสวนา Gender Talk EP.2 “อุดมการณ์ พลังอานาจ และตัวตนของ
ผู้หญิงในรัฐสภา” ณ ห้องประชุมชวนชม 1 โรงแรม
รามาการ์เด้นส์กรุงเทพฯ มีผู้เข้าร่วมประชุม 79 คน เป็น
ผู้ที่จะลงสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. 41 คน จากหลายพรรค
การเมืองในประเทศไทย
2.1.2 ประชุม Need Assessment เพือ่ ประเมินความต้องการของ ส.ส.หญิง ในการจัดทาหลักสูตรการอบรมฯ
• วันที่

11 พฤษภาคม 2562 พบ ดร.ถวิลวดี บุรีกุล ณ ห้องประชุมสถาบันพระปกเกล้า เพื่อปรึกษาหารือใน
การเป็นเจ้าภาพร่วมกัน เพื่อรวบรวมข้อมูล N/A ในการจัดอบรมนักการเมืองหญิง
• วันที่

31 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. เข้าพบ ส.ส. ดร.ธณิกานต์ พรพงษาโรจน์ พรรคพลังประชารัฐ ที่
ห้องประชุมสถาบันพระปกเกล้า และ เวลา 14.00 น. เข้าพบ ส.ส.ธนพร โสมทองแดง พรรคเสรีรวมไทย ณ ห้อง
ประชุมที่ทาการพรรคเสรีรวมไทย

• วันที่

7 มิถนุ ายน 2562 เวลา 09.00 น. เข้าพบ ส.ส.อนุสรี ทับสุวรรณ พรรครวมพลังประชาชาติไทย ณ โรงแรมมิราเคิล
แกรนด์ วิภาวดี และ เวลา 13.00 น.นัดพบ ส.ส.ดร.กุลธิดา รุง่ เรืองเกียรติ และ ส.ส.วรรณวิภา ไม้สน พรรคอนาคตใหม่ ณ
ห้องประชุมที่ทาการพรรคอนาคตใหม่
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2.1.3 วันที่ 23 - 24 มิถนุ ายน 2562 สถาบันวิจยั บทบาทหญิงชายและการ
พัฒนา ร่วมกับ สถาบันพระปกเกล้า จัดเวทีอบรม “นักการเมืองหญิง
ผู้นาการเปลี่ยนแปลง” ณ ห้องประชุมภูวนาถประชาธิปก สถาบัน
พระปกเกล้า ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ มีผู้เข้าร่วมสัมมนา 32 คน
2.1.4 วันที่ 8 กรกฎาคม 2562 เข้าพบ คุณรัชฎภรณ์ แก้วสนิท และคุณมาลีรัตน์ แก้วก่า เรื่อง N/A และ
ประเด็นต่าง ๆ ณ บ้านคุณรัชฏาภรณ์ แก้วสนิท งามวงศ์วาน

2.1.5 วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ทีมเจ้าหน้าที่สถาบันฯ และคุณรัชฏา
ภรณ์ แก้วสนิท , คุณมาลีรัตน์ แก้วก่า เข้าพบ คุณกรรณนิกา เจริญลักษณ์
และคุณอรวรรณ ทับสกุล เจ้าหน้าที่ จากกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (พม.)
เพือ่ ปรึกษาหารือเรือ่ งผูเ้ ข้าอบรมจากหน่วยงานราชการทีเ่ กีย่ วข้อง ณ พรรคประชาธิปตั ย์
2.1.6 วันที่ 9 สิงหาคม 2562 จัดประชุม GENDER TALK EP.3 “ขยับ-จับ
มือ...คลอดกฎหมายเพือ่ ความเสมอภาคและเป็นธรรม” ห้อง Executive 1 โรงแรมรามา
การ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร มีผเู้ ข้าร่วมเสวนาจานวน 47 คน
2.1.7 วันที่ 26-27 และ 28-29 ตุลาคม 2562 จัดสัมมนา
“เปิดเส้นทางลัด เรียนรู-้ สร้างสรรค์ นักการเมืองหญิงผูน้ า
การเปลีย่ นแปลง” จานวน 2 รุน่ ณ ห้องประชุม BB 212 ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรม
เซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ รุ่นที่ 1 วันที่ 26 - 27 ตุลาคม
มีผู้เข้าร่วมสัมมนา 40 คน และ รุ่นที่ 2 วันที่ 28 - 29 ตุลาคม มีผู้เข้าร่วม 29 คน
2.1.8 วันที่ 27 ธันวาคม 2562 นัดพบ ส.ส.และผู้ช่วย เพื่อปรึกษาหารือการ
จัดประชุมชมรม รัฐสภาสตรี ณ ห้องอาหาร CLUB NO SUGAR

2.2 สถาบันวิจัยบทบาทหญิงชายและการพัฒนา ได้รับการสนับสนุนจาก
มูลนิธิเอเชีย เพื่อจัดกิจกรรมโครงการ “ส่งเสริมสิทธิมนุษยชนให้กลุ่มผู้หญิงและเด็กหญิง กลุ่มผู้พิการและกลุ่ม
บุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ ในประเทศไทย” ปี 2562 ได้ดาเนินกิจกรรมดังนี้
2.2.1 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 จัดประชุมภาคีเครือข่าย ครัง้ ที่ 3 ทบทวนการดาเนินงาน ของภาคีเครือข่าย มี
GDRI , RSAT, DPIAP และ TAF
2.2.2 วันที่ 2 เมษายน 2562 จัดประชุมภาคีเครือข่าย ครัง้ ที่ 4 ความก้าวหน้าใน
การดาเนินงาน/กิจกรรมของภาคีเครือข่าย มี GDRI , RSAT, DPIAP และ
TAF

2.2.3 วันที่ 3 เมษายน 2562 จัดประชุมให้คาปรึกษากลุ่มแรงงาน เกี่ยวกับ
การเข้าถึง การวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ ( วลพ. )
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2.2.4 วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 เจ้าหน้าทีส่ ถาบันฯ เข้าร่วม
กิจกรรม IDAHOT ซึง่ จัดโดย RSAT และกลุม่ LGBTI ณ หอ
ศิลปวัฒนธรรม กรุงเทพมหานคร และในวันเดียวกัน คุณเรือง
รวี พิชยั กุล ผูอ้ านวยการสถาบันฯ ได้รบั เชิญ จากเครือข่ายการ
ไม่เลือกปฏิบตั ิ เพือ่ เป็น วิทยากรในเรือ่ ง การเลือกปฏิบตั ติ อ่ สตรี
ในงานประชุม “ดินแดนแสนล้านการเลือกปฏิบตั ”ิ
2.2.5 วันที่ 3 พฤษภาคม 25662 จัดเวทีเสวนาหาทาง
ออกเชิงนโยบาย “การเลือกปฏิบัติด้วย เหตุแห่งเพศในมิติแรงงาน”
ณ ห้องประชุมสมาคมผูบ้ าเพ็ญประโยชน์ฯ โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ทบทวน
และหาทางออกเชิงนโยบายต่อกรณีการเลือกปฏิบตั ดิ ว้ ยเหตุแห่งเพศ ที่มี
ความทับซ้อนร่วมกับมิติอื่น ๆ ให้เกิดทิศทาง และมาตรการเชิง
นโยบายเพื่อช่วยให้ผู้ถูกเลือกปฏิบัติสามารถเข้าถึงกฎหมายความ
เท่าเทียมระหว่างเพศได้จริง และมีประสิทธิภาพมากขึ้น มีผู้เข้าร่วม 104 คน ผู้หญิง 72 คน ผู้ชาย 32 คน อาทิ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร นักวิชาการอิสระ ราชการ องค์กรเอกชน องค์กรปกครองท้องถิ่น และสื่อมวลชน และเวลา
15.00 น. ประชุมภาคีเครือข่ายครั้งที่ 5 เรื่องการจัดทา Policy Brief
2.2.6 วันที่ 29-30 มิถนุ ายน 2562 จัดอบรม “การคุม้ ครองสิทธิ - ความ
เสมอภาคระหว่างเพศและการช่วยเหลือผูถ้ กู เลือกปฏิบตั ”ิ ณ ห้องประชุม
บารุง-รวีวรรณ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ให้
สังคมตระหนักถึงศักดิศ์ รีความเป็นมนุษย์ สนับสนุนความร่วมมือระหว่าง
ภาคีเครือข่ายในการคุม้ ครองสิทธิ เพิม่ ความรูแ้ ละทักษะในการช่วยเหลือผูถ้ กู
เลือกปฏิบตั โิ ดยไม่เป็นธรรมด้วยเหตุแห่งเพศ มีผเู้ ข้าร่วมอบรมรวม 74 คน
ผูห้ ญิง 53 คน ผูช้ าย 21 คน
2.2.7 วันที่ 21-22 กันยายน 2562 ลงพื้นที่ “กรณีศึกษากลุ่มชาติ
พันธุ์ที่ถูกเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศ” ณ ห้องประชุมเขาค้อรีสอร์ท อาเภอ
เขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับรู้ถึงปัญหาการถูกเลือกปฏิบัติ
ด้วยเหตุแห่งเพศของกลุ่มชาติพันธุ์เพื่อ
เป็นแนวทางในการกาหนดนโยบายและ
ปรับปรุงกฎหมายที่ส่งเสริมความเสมอ
ภาคระหว่างเพศ มีผู้เข้าร่วม 53 คน เป็นผู้หญิง 50 คน ผู้ชาย 3 คน

2.2.8 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 จัดประชุมภาคี
เครือข่าย ครั้งที่ 6 กับองค์กรร่วม GDRI , RSAT , DPIAP

43

2.3 สถาบันวิจัยบทบาทหญิงชายและการพัฒนา ได้รับการสนับสนุนจากสถานทูตอังกฤษ ประจาประเทศ
ไทย เพื่อจัดอบรมสัมมนา ในโครงการ “การสร้างนโยบายที่สอดคล้องและตอบสนองต่อเพศสภาพในประเทศ
ไทย” (Enhancing Gender Responsive Policymaking in Thailand ) ได้ดาเนินกิจกรรมดังนี้
2.3.1 วันที่ 9-10 กันยายน 2562 สถาบันวิจัยบทบาทหญิง
ชายและการพัฒนา และ Westminster Foundation for Democracy
(WFD) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างนโยบายและงบประมาณที่
สอดคล้องและตอบสนองต่อเพศสภาพ : Gender Responsive Policymaking
and Budgeting” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงกระบวนการนิติบัญญัติ
ให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญยุทธศาสตร์ชาติและการพัฒนาที่ยั่งยืน “ไม่
ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” โดยเฉพาะการจัดทานโยบายและงบประมาณทีส่ อดคล้องและตอบสนองต่อเพศสภาพ เพือ่ ให้ผมู้ สี ว่ นได้เสียทุก
กลุม่ เพศสภาพได้รบั ประโยชน์อย่างเป็นธรรม ณ ห้องประชุม BB 202 (ชั้น 2) โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการฯ
แจ้งวัฒนะ มีผู้เข้าร่วม 67 คน ผู้หญิง 57 คน
ผู้ชาย 10 คน จาก สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
นักวิชาการอิสระ ราชการ องค์กรภาคเอกชน องค์กร
ปกครองท้องถิ่น และสื่อมวลชน

2.3.2 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2562 สถาบันวิจัยบทบาทหญิงชายและการพัฒนา และ Westminster Foundation for Democracy (WFD) จัดการประชุมสานพลัง+ขับเคลื่อน “การสร้างนโยบายและงบประมาณที่สอดคล้อง
และตอบสนองต่อเพศสภาพ” ณ ห้องประชุมออร์คิด1 โรงแรมรามา
การ์-เด้นส์ ถนนวิภาวดี กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวน
และปรับปรุงเอกสาร “ความรูเ้ บือ้ งต้นในการสร้างนโยบายและงบประมาณที่
สอดคล้องและตอบสนองต่อเพศสภาพ” มีผู้เข้าร่วม 25 คน ผู้หญิง 20 คน
ผู้ชาย 5 คน จาก สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร นักวิชาการอิสระ
ราชการองค์กร ภาคเอกชน องค์กรปกครองท้องถิ่น และสื่อมวลชน
2.4. สถาบันวิจยั บทบาทหญิงชายและการพัฒนา ได้รบั
การสนับสนุน จาก กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่าง
เพศ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์
ในโครงการ
“ผลิตสือ่ เพือ่ ส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ” โดย
วัตถุประสงค์เพือ่ ผลิตชุดความรู้ “ความเสมอภาคระหว่าง
เพศ” ซึง่ มีความหมายเดียวกันกับพระราชบัญญัตคิ วามเท่า
เทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 ในรูปแบบของสือ่ วีดทิ ศั น์
เผยแพร่ Viral Video หรือ Viral Clip ทีม่ เี นือ้ หาเกีย่ วกับหลักการสิทธิมนุษยชนทีร่ บั รองคุณค่าทีเ่ ท่าเทียมกันของผูห้ ญิง เด็กหญิง ผู้
พิการ แรงงานทัง้ ในและนอกระบบ และผู้มีความหลากหลายทางเพศ และเนือ้ หาสาคัญของกฎหมายความเท่าเทียมทางเพศ
พ.ศ. 2558 ขัน้ ตอนและวิธปี ฏิบตั เิ พือ่ เข้าถึงกลไกคณะกรรมการวินจิ ฉัยการเลือกปฏิบตั โิ ดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ (คณะกรรมการ
วลพ.) และเพือ่ แปลชุดความรู้ “ความเสมอภาคระหว่างเพศ” เป็นภาษามือสาหรับผูพ้ กิ ารการได้ยนิ
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3. งานอื่น ๆ
3.1 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 สถาบันวิจยั บทบาทหญิงชายและการพัฒนา ร่วมกับ Facebook ประเทศไทย จัดสัมมนา
“สร้างสังคม Facebook ทีป่ ลอดภัยสาหรับผูห้ ญิง” ณ
ห้องประชุม สุขมุ วิท 1 โรงแรม JW Marriot โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อเปิดเวทีให้นักรัฐสภาสตรีได้แลก
เปลี่ยน-เรียนรู้ นโยบาย เครื่องมือ และทรัพยากร
ต่าง ๆ ของ Facebook และร่วมกันหาทางออก
ในการสร้างความปลอดภัยให้กับผู้หญิงบนพื้นที่
สื่อ Online มีผู้เข้าร่วม 23 คน
3.2 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2562 สถาบันวิจัยบทบาทหญิงชายและ
การพัฒนา ร่วมกับ WeMove ขบวนผู้หญิงปฏิรูปประเทศไทย จัด
ประชุม “แก้ไขรัฐธรรมนูญ...ยังไงหรือคะ?” ขบวนผู้หญิงเพื่อการ
ปฏิรูปประเทศไทย (WeMove) และผู้รักความเสมอภาคควรมี
ท่าทีและก้าวย่างอย่างไร ณ ห้องประชุมออร์คิด 1 โรงแรมรามา
การ์เด้นส์ ถนนวิภาวดี กรุงเทพฯ
3.3 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 สถาบันวิจัยบทบาทหญิงชายและการพัฒนา ร่วมกับ WeMove ขบวน
ผู้หญิงปฏิรูปประเทศไทย, Documentary Club และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดกิจกรรม “ดูหนัง – นั่งคุย” โดย
เชิญชวนผู้สนใจร่วมชมภาพยนตร์ และเสวนา ภาพยนตร์สารคดีอัตชีวประวัติของ รูธ แบเดอร์ กินส์เบิรก์ (Ruth Bader
Ginsburg) ผู้พิพากษาศาลสูงสหรัฐฯ ผู้เปรียบเสมือนไอคอนแห่งความเสมอภาค ณ ห้องประชุม ดร.เทียม โชควัฒนา
ชั้น 3 คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวาระเดือนแห่งการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อสตรีสากลฯ ห้อง
ประชุม ดร.เทียม โชควัฒนา ชั้น 3 คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

3.4 วันที่ 20 ธันวาคม 2561
จัดประชุมคณะกรรมการ เพื่อ
คัดเลือกและนาเสนอประวัติ
ผลงาน โครงการคัดเลือกผู้หญิง
เก่ง ประจาปี 2562
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การประชาสัมพันธ์และหาทุน
การประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้าง
ความเข้าใจในภารกิจ และการ
รณรงค์หาทุน สนับสนุนการ
ดาเนินงานของสมาคมส่งเสริม
สถานภาพสตรีฯ มีหลากหลาย
รูปแบบและวิธีการ ที่นับเป็น
อีกภารกิจหนึ่งที่สาคัญยิ่ง เนื่องจากสมาคมฯเป็นองค์กรพัฒนาเอกชนที่ดาเนิน กิจกรรม
สาธารณกุศล ให้ความช่วยเหลือผู้หญิงและเด็กที่ประสบปัญหา โดยมิได้คิดค่าใช้จ่ายจากผู้
ประสบปัญหาที่มาขอรับความช่วยเหลือแต่อย่างใด
งบประมาณของสมาคมส่งเสริม
สถานภาพสตรีฯ ที่ใช้ในการดาเนินงานทั้งในเชิงรุก และให้บริการนั้นมาจากการบริจาคของ
สาธารณชนเกือบทั้งหมด
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งานประชาสัมพันธ์และหาทุน
1.งานประชาสัมพันธ์ ผลิตและเผยแพร่สื่อ
สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯได้ทาการประชาสัมพันธ์ทั้งภายใน และภายนอกองค์กร โดยการผลิตข่าว
ความเคลื่อนไหวขององค์กร ผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์ก อาทิ เว็บไซต์ (Website) และเฟซบุ๊ก (Facebook) ขององค์กร
เพื่อประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนทราบถึงการดาเนินงาน ความเคลื่อนไหว และกิจกรรมต่าง ๆ ของสมาคมส่งเสริม
สถานภาพสตรีฯ
นอกจากนี้ยังได้จัดทาโครงการวันเกิด แผ่นพับคู่มือโครงการนกหวีดป้องกันภัยเพื่อเป็นการ
รณรงค์ ยุติ และป้องกันความรุนแรง
1.1 วารสาร และสิ่งพิมพ์
• แผ่นพับสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ

จัดพิมพ์ และเผยแพร่แผ่นพับสมาคมฯ เพื่อการประชาสัมพันธ์

ข้อมูล ภารกิจองค์กร และรับบริจาคด้านต่าง ๆ
• บทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์องค์กรในนิตยสาร

โดยในปี 2562 ได้ผลิตบทความทั้งสิ้น
จานวน 21 เรื่อง ลงในนิตยสาร 1 ฉบับ คือ นิตยสาร Hair Magazine ที่มีกลุ่มผู้อ่านแบบเฉพาะเจาะจง คือ ร้าน
เสริมสวย หรือร้านตัดผม
• แผ่นพับคู่มือโครงการ “นกหวีดป้องกันภัย”

1.2 สื่อออนไลน์ ทางอินเตอร์เน็ตโดยใช้โซเชียลเน็ตเวิร์ก ดังนี้
ปี 2562 ได้ผลิตบทความ และคอนเทนต์ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ระดมทุน รับบริจาค ผ่านช่องทาง
ออนไลน์ หรือแอพพลิเคชั่น ต่าง ๆ ดังนี้
• เว็บไซต์สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ (

www.apsw-thailand.org )

• เฟซบุ๊กสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ

บ้านพักฉุกเฉิน ดอนเมือง (www.facebook.com/apswthailand.org)
โดยให้บริการ ให้ขอ้ มูล ตอบคาถามต่าง ๆ และให้คาปรึกษาเบือ้ งต้น ผ่านเฟซบุก๊ สมาคมฯ เช่น การบริจาคเงิน และบริจาคสิง่ ของ ,
การขอรับความช่วยเหลือและการให้ความช่วยเหลือเบือ้ งต้น , การเรียนฝึกอาชีพ, การเดินทาง, จิตอาสา ,กิจกรรมCSR , การบาเพ็ญ
ประโยชน์ , การเลีย้ งอาหารสมาชิกบ้านพักฉุกเฉิน ฯลฯ
• บล็อกสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ (apsw-thailand.blogspot.com)
• ทวิตเตอร์ (Twitter) สมาคมฯ

(https://twitter.com/emergency_home) หรือ @emergency_home

• อินสตาแกรม (Instagram) สมาคมฯ (www.instagram.com/emergencyhome.apsw)
• จัดทารายงานประจาปี

2561 เผยแพร่สาธารณะ สามารถอ่านออนไลน์ผ่านการสแกนคิวอาร์โค้ดหรือ
สามารถอ่านในรูปแบบ E-book ผ่านแอพพลิเคชั่น issuu.com
• ในปลายปี 2562 ได้เปิดใช้ช่อง YOUTOBE CHANEL (APSW.emergencyhome Official )
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2.งานนิทรรศการ
สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ ได้รว่ มจัดนิทรรศการกับหน่วยงานต่าง ๆ ทัง้ ภาครัฐ และเอกชน ในปี 2562 ดังนี้
• วันพฤหัสบดีที่

1 และศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2562 สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ
(บ้านพักฉุกเฉิน) ได้รว่ มออกร้านเพือ่ ประชาสัมพันธ์ และจาหน่ายผลิตภัณฑ์งานฝีมอื ของ
สมาชิกบ้านพักฉุกเฉิน ณ ศูนย์ปฏิบตั กิ ารการบินไทย สุวรรณภูมิ (อาคารA1 ชัน้ 1) ในงาน “ปัน
รักจากการบินไทยส่งมอบความห่วงใยแด่ผปู้ ว่ ยมะเร็ง” ถวายเป็นพระราชกุศล เนือ่ งในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์ พระบรมราชินนี าถ พระบรมราช
ชนนีพนั ปีหลวง โดย บ.การบินไทย และ บ.ไทยวาโก้ ณ ศูนย์ปฏิบตั กิ ารการบินไทย สนามบินสุวรรณภูมิ
• วันศุกร์ที่

27 กันยายน 2562 สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ ร่วมออกบูธให้คาปรึกษา
จาหน่ายผลิตภัณฑ์งานฝีมอื สมาชิก และประชาสัมพันธ์องค์กร ณ งานโครงการน้าพระทัย
พระราชทานเคลือ่ นที่ ในเขตกรุงเทพฯ/ปริมณฑล ทีโ่ รงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา โดย
คุณณัฐยิ า ทองศรีเกตุ ผูอ้ านวยการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ เป็นผูแ้ ทนองค์กรในการรับของที่
ระลึก และร่วมมอบถุงยังชีพพระราชทานพร้อมปัจจัยให้กบั ประชาชนในชุมชน
3.งานระดมทุน
• งานกล่องรับบริจาค

ปี 2562 สมาคมฯ มีกล่องรับบริจาคทีต่ งั้ อยูต่ ามสถานทีต่ า่ ง ๆ ใน
กรุงเทพมหานคร และเขตปริมณฑล รวม 198 กล่อง อีกทัง้ บริษทั เซ็นทรัล วัตสัน จากัด ได้
อนุเคราะห์พนื้ ทีใ่ นการจัดตัง้ กล่องบริจาคของสมาคมฯ ในร้านวัตสัน จานวนมากกว่า 470 สาขา
นอกจากนีย้ งั มีหน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่ บริษทั เดอะมอลล์ กรุป๊ จากัด ได้จดั ตัง้ กล่องรับบริจาคของ
หน่วยงานขึน้ และจัดสรรเงินทีไ่ ด้รบั บริจาคให้กบั องค์กร มูลนิธิ หรือหน่วยงานการกุศลต่าง ๆ เป็นประจาทุก ๆ ปี ซึง่ สมาคม
ส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ เป็นองค์กรหนึ่งที่ได้รับการจัดสรรเงินบริจาคเพื่อสนับสนุนการดาเนินงานสาธารณประโยชน์
4. กิจกรรมพิเศษ ในปี 2562 มีหน่วยงานต่าง ๆ ได้ให้ความสนใจ และจัดกิจกรรมเพือ่ หารายได้ให้กบั สมาคมฯ เช่น
• ร้านวัตสัน กับโครงการ “Watsons green Ribbons”
วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2562 ร้านวัตสัน นาโดย
คุณนวลพรรณ ชัยนาม Customer Director บริษทั
เซ็นทรัล วัตสัน จากัด จัดกิจกรรมการกุศลภายใต้
โครงการ “Watsons green Ribbons วัตสันโบว์
เขียว สนับสนุนสิทธิสตรี เนือ่ งในวันสตรีสากล”
จาหน่ายโบว์สเี ขียว ณ บริเวณ ร้านวัตสัน อาคารซีพี
ทาวเวอร์ สีลม เพือ่ หารายได้โดยไม่หกั ค่าใช้จา่ ย ช่วยเหลือสตรีและสงเคราะห์เด็กทีด่ อ้ ยโอกาส ในบ้านพักฉุกเฉิน สมาคมส่งเสริม
สถานภาพสตรีฯ ภายในงานพบกับ 2 ดาราชือ่ ดัง "แอฟ-ทักษอร" และพิธกี รใจบุญ มากอารมณ์ขนั “ดีเจ นุย้ ” ทีม่ าร่วมเดินรณรงค์
และจาหน่ายโบว์สเี ขียว ในราคาเพียงชิน้ ละ 20 บาท และทีพ่ เิ ศษ P&G ภายใต้แบรนด์ผลิตภัณฑ์
โดฟ(Dove) ได้เข้าร่วมกิจกรรมนีด้ ว้ ยการ ร่วมมอบเงินบริจาคสมทบทุน ให้กบั สมาคมส่งเสริม
สถานภาพสตรีฯ เมือ่ ลูกค้าซือ้ ผลิตภัณฑ์โดฟชนิดใดก็ได้ โดฟจะร่วมสมทบทุนบริจาค 1 ชิน้ = 5
บาท ร่วมสนับสนุนกิจกรรมได้ ณ ร้านวัตสัน ทุกสาขา ในระยะเวลาตลอดทัง้ เดือนมีนาคม 2562
*กิจกรรมจาหน่ายโบว์สเี ขียวของ วัตสันนี้ ได้ดาเนินการมาอย่างต่อเนือ่ งเป็นเวลา 7 ปี ติดต่อกัน โดยมอบรายได้ไม่หกั
ค่าใช้จา่ ยเพือ่ ผูห้ ญิงและเด็กบ้านพักฉุกเฉิน สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ
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• ฉลอง ครบรอบ

23 ปี วัตสัน ประเทศไทย

วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม
2562 เวลา 14.00-17.00น. วัตสัน
ผู้นาร้านเพื่อสุขภาพและความงาม
อันดับ 1 ในประเทศไทย จัดงานเฉลิม
ฉลอง ครบรอบ 23 ปี พร้อมมอบเงิน
เพื่อสนับสนุนการดาเนินงานและมอบ
รายได้จากการประมูล และจาหน่าย
ตุ๊กตา โดยไม่หักค่าใช้จ่ายให้กับ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมส
วลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ โดยมี คุณลานทิพย์ ทวาทศิน นายกสมาคมฯ คุณเจริญจิต งามทิพยพันธุ์ อุปนายกสมาคมฯ ผศ.ดร.
ศิรนิ ทร์รตั น์ กาญจนกุญชร กรรมการบริหารสมาคมฯและ คุณสุดาวัลย์ คมธรรม
ผูอ้ านวยการสมาคมฯ ได้รว่ มแสดงความยินดี รวมทัง้ รับมอบเงินบริจาค จาก คุณพสิษฐ์
มั่นคงขันติวงศ์ Managing Director และ คุณนวลพรรณ ชัยนาม Customer
Director วัตสัน ประเทศไทย ภายในงานจัดประมูล และจาหน่ายตุก๊ ตาหมูนอ้ ยสี
ชมพู หารายได้ให้กับบ้านพักฉุกเฉิน โดย
น้องญาญ่า - อุรสั ยา เสปอร์บนั ด์ แบรนด์
แอมบาสเดอร์วตั สัน ควงคูม่ ากับ ต่อ - ธน
ภพ ลีรตั นขจร พร้อมด้วยเหล่าดาราเซเลปอีกคับคั่ง กิจกรรมจัดขึ้น ณ ลาน
กิจกรรม (Chareonnakorn Hall) ชั้น M ศูนย์การค้า ดิไอคอนสยาม
* ขอบพระคุณน้องฉัตร makeup artist ชือ่ ดังผูป้ ระมูลตุก๊ ตาจากน้องญาญ่า
และคุณแมรี-่ อมรรัตน์ กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั เอริส มาร์เก็ตติง้ จากัด ผูผ้ ลิตผลิตภัณฑ์ 4U2 แบรนด์คอสเมติยอดนิยม ทีป่ ระมูล
ตุก๊ ตาจากน้องต่อ-ธนภพ
•

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จากัด(มหาชน)

วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2562 คุณร่มเกล้า ษรานุรกั ษ์
ผูอ้ านวยการฝ่ายกิจการเพือ่ สังคมและกากับดูแลกิจการ บริษทั ท่า
อากาศยานไทย จากัด (มหาชน) นาคณะผู้บริหาร และพนักงาน
บริษัทท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน) มาจัดกิจกรรม
“สร้างสีสัน สร้างแรงบันดาลใจ ให้กับชีวิต ประจาปี 2562”
พร้อมทั้งมอบเงินบริจาคเพื่อสนับสนุนการดาเนินงาน ของ
สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าว
รวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ
ภายในงานร่วมรับฟังการบรรยายจากวิทยากร พอ.นพ.พงศ์ศักดิ์ ตั้งคณา ประธานบริษัทพัฒนาเพื่อชีวิตและสังคม
จากัด และประธานมูลนิธิจิตเป็นผู้ให้ใจเป็นนิพพาน รวมทั้งจัดเลี้ยงอาหารกลางวันสาหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม และ
สมาชิกบ้านพักฉุกเฉิน ณ ห้องประชุมบารุง - รวีวรรณ ชัน้ 2 อาคารนารินทร์กรุณา สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี
ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ โดย คุณลานทิพย์ ทวาทศิน นายก
สมาคมฯ และคุณสุดาวัลย์ คมธรรม ผู้อานวยการสมาคมฯ ให้การต้อนรับ และรับมอบ
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• บริษัท

ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันต์ โปรคเกอร์ ร่วมกับ บริษัทเมืองไทยประกันภัย จากัด(มหาชน)

วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562 บริษทั ทีควิ เอ็ม อินชัวร์รนั ส์ โบรคเกอร์ จากัด โดย
ดร.นภัสนันท์ พรรณนิภา ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร และคุณ นวลพรรณ ล่าซา กรรมการ
ผูจ้ ดั การและประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารเมืองไทยประกันภัย จากัด (มหาชน) พร้อมคณะ
ผู้บริหาร และพนักงาน ร่วมกันจัดงานแถลงข่าวเปิดตัว “TQM for lady”
ประกันภัยเพื่อกลุ่มลูกค้าหญิงโดยเฉพาะ พร้อมเปิดตัวโครงการ ตอบแทนสังคม
เพือ่ ช่วยเหลือองค์กรทีใ่ ห้ความช่วยเหลือผูห้ ญิงโดยเฉพาะ ซึง่ ทุก ๆ กรมธรรม์ TQM for
lady ทีข่ ายได้ จะมอบเงิน 100 บาท ให้กับองค์กรเหล่านั้น ซึ่งสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ ก็เป็นหนึ่งในนั้น ภายใน
งานได้รับเกียรติจากดาราสาวสวยคุณกิ๊ก-มยุริญ ผ่องผุดพันธ์ มาแบ่งปันเรื่อราวส่วนหนึ่งในชีวิตทั้งประสบการณ์
ส่วนตัวและการที่ได้พบธรรมะเป็นรักแท้
ทั้งนี้ยังได้มอบเงินบริจาค และสิ่งของเครื่องใช้ให้กับบ้านพักฉุกเฉิน สมาคม
ส่งเสริมสถานภาพสตรีในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมส
วลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ โดย คุณลานทิพย์ ทวาทศิน นายกสมาคมฯ , คุณ
เจริญจิต งามทิพยพันธุ์ อุปนายกสมาคมฯ และคุณสุดาวัลย์ คมธรรม
ผู้อานวยการสมาคมฯ เข้าร่วมงานแถลงข่าว และรับมอบ ณ ห้องประชุม
บารุง-รวีวรรณ ชั้น 2 อาคารนารินทร์กรุณา สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ เวลา 15.00 - 16.00น.
•

ชมภาพยนตร์อนิเมชั่น The Lion King โดย บริษัท บีอีซี - เทโร ซีเนริโอ จากัด

วันจันทร์ที่ 22 ตุลาคม 2562 คณะเจ้าหน้าที่และสมาชิกผู้หญิง
และเด็ก ของ บ้านพักฉุกเฉิน สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ในพระ
อุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ
ได้เข้าชม ละครเวที เรื่อง ‘The Lion King’ ณ โรงละคร เมืองไทยรัช
ดาลัยเธียเตอร์ ชั้น 4 ภายในศูนย์การค้าเอสพละนาด (รอบ1ทุ่ม) ซึ่ง
ได้รับการอนุเคราะห์โดย บริษัท บีอีซี-เทโร ซีเนริโอ จากัด
•

"Plastics For Chang เปลี่ยนแปลงแทนที่จะทิ้ง พลาสติกรีไซเคิลได้” by The Body shop

วันพุธที่ 4 ธันวาคม 2562 (13.00 - 16.00น.) คุณณัฐธิดา ชืน่ กุล หัวหน้า (Head of) เซ็นทรัลมาร์เก็ตติง้ กรุป๊ และ คุณกมล
ชนก โชดมิตรกุล หัวหน้าส่วนงานประชาสัมพันธ์ นาคณะผูบ้ ริหาร และพนักงาน The Body Shop มาจัดกิจกรรม CSR ‘จัดสวนสวย
ด้วยขวดพลาสติก by เดอะบอดีช้ อ้ ป’ ภายใต้โครงการ "Plastics For Chang เปลีย่ นแปลงแทนทีจ่ ะทิง้ พลาสติกรีไซเคิลได้” ณ
สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมืน่ สุทธนารีนาถ โดย คุณลานทิพย์
ทวาทศิน นายกสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ และคุณสุดวัลย์ คมธรรม เป็นผูใ้ ห้การต้อนรับ และรับมอบ ‘ทุนการศึกษาเพือ่ ส่งเสริม
ศักยภาพและสนับสนุนทักษะในการประกอบอาชีพ’ ทัง้ นี้ The Body Shop ยังได้จดั เลีย้ งไอศกรีมและอาหารว่าง ให้กบั สมาชิก
ผูห้ ญิงและเด็กทีป่ ระสบปัญหาและพักพิง ณ บ้านพักฉุกเฉิน
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• จิตอาสา

โรงเรียนนายทหารชั้นประทวน กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

วันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2562 สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ ได้รับความอนุเคราะห์กาลังพล จาก โรงเรียน
นายทหารชั้นประทวน กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ มาทาจิตอาสาด้าน "งานภูมิทัศน์" โดย ปรับแต่งพื้นที่ภายนอก
ตัวอาคาร ตัดกิ่งไม้ ตัดหญ้า กวาดใบไม้ บริเวณรอบสมาคมฯ พร้อมทั้งจัดเลี้ยงอาหารกลางวันและบริจาคสิ่งของ
ให้กับ สมาชิกผู้หญิงและเด็ก ณ บ้านพักฉุกเฉิน สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ
พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ

•

ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ กับ วัตสัน

วันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2562 คุณพสิษฐ์ มัน่ คงขันติวงศ์ Managing Director บริษทั
เซ็นทรัล วัตสัน จากัด และ คุณนวลพรรณ ชัยนาม Customer Director บริษทั เซ็นทรัล วัตสัน
จากัด นาคณะผูบ้ ริหารระดับสูง วัตสันประเทศไทย ประกอบด้วย คุณรัตนวลี กอสนาน
คุณนิรดา จันสีสกุ และ คุณกรกช อ่อนปรางค์ พร้อมพนักงาน บริษทั เซ็นทรัล วัตสัน จากัด จัด
กิจกรรมส่งมอบความสุขต้อนรับปีใหม่ 2563 ให้กบั สมาชิกบ้านพักฉุกเฉิน สมาคมส่งเสริม
สถานภาพสตรีฯ โดย คุณลานทิพย์ ทวาทศิน นายกสมาคมฯ คุณเจริญจิตย์ งามทิพยพันธุ์
ดร.เมทินี พงษ์เวช เลขาธิการสมาคมฯ และคุณสุดาวัลย์ คมธรรม ผูอ้ านวยการสมาคมฯ เป็น
ผูใ้ ห้การต้อนรับ ภายในงานประกอบไปด้วยซุม้ อาหารและเครือ่ งดืม่ การแสดงดนตรี โชว์มายากล บ้านบอลและเกมการละเล่นสาหรับ
เด็ก ๆ พร้อมการจับฉลากของขวัญสร้างความสนุกสนานให้กบั สมาชิกบ้านพักฉุกเฉินเป็นอย่างยิง่ ซึง่ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ
ขอขอบพระคุณ บริษทั เซ็นทรัล วัตสัน จากัด ทีเ่ อือ้ เฟือ้ และมาแบ่งปันส่งต่อความสุขให้กบั เด็ก และผูห้ ญิงทีบ่ า้ นพักฉุกเฉิน สมาคม
ส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ ในทุก ๆ ปีทผี่ า่ นมา

5.งานอื่น ๆ
เป็นวิทยากรสอน คอมพิวเตอร์เบื้องต้นและอินเตอร์เน็ต จานวน 20 ชั่วโมง (Word , Windows , Excel และ
Internet) ให้กับ เจ้าหน้าที่สมาคมฯ และสมาชิกบ้านพักฉุกเฉิน จานวน 2 รุ่น
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รุ่นที่ 1 สมาชิกบ้านพักฉุกเฉินจานวน 6 คน



รุ่นที่ 2 สมาชิกบ้านพักจานวน 3 คน และเจ้าหน้าที่สมาคมฯ จานวน 2 คน

ผู้สนใจ และสนับสนุนการดาเนินงาน
ของสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ
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ผูส้ นใจ และสนับสนุนการดาเนินงาน
ของสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ
ในปี 2562 การดาเนินงานของสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ ยังคงได้รบั ความสนใจ และได้รบั การสนับสนุนจากสาธารณชน
อย่างต่อเนือ่ ง ดังนี้
1. การเยีย่ มชมสมาคมฯ

มีคณะบุคคลทัง้ ชาวไทยและชาวต่างชาติรวมทัง้ ภาครัฐ และเอกชน ให้ความสนใจเข้าศึกษาดูงาน เยีย่ มชมการดาเนินงานอย่าง
ต่อเนือ่ งตลอดทัง้ ปี รวมทัง้ นักเรียน/นักศึกษา ทุกระดับการศึกษา รวมทัง้ สิน้ 29 กลุม่ (จานวน 692 คน) ดังนี้
คณะเยี่ยมชม

จานวน(กลุ่ม)

จานวน(คน)

•

กลุ่มนักเรียน / นักศึกษา

5

138

•

กลุ่มบุคคลทั่วไป (ไทย)

15

401

•

กลุ่มบุคคลต่างประเทศ

9

153

29

692

รวม

* รายชือ่ กลุม่ บุคคลต่าง ๆ ทีม่ าเยีย่ มชมมีปรากฏใน ภาคผนวก จ
2. การสนับสนุนและการร่วมบริจาค ได้รบั การสนับสนุนจากหน่วยงานต่าง ๆ ทัง้ ภาครัฐ ภาคเอกชน และบริษทั ห้างร้าน รวมทัง้
สาธารณชนทัว่ ไป ในหลายรูปแบบ เช่น
หน่วยงานภาครัฐ
• สานักงานป้องกัน และควบคุมโรคเขตเมือง กรุงเทพมหานคร
• สานักงานคณะกรรมการเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ กระทรวงยุติธรรม

• สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กระทรวงสาธารณสุข
• สานักงานสภาพัฒนาการเมือง สถาบันพระปกเกล้า
• สานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
• ธนาคารออมสิน สานักงานใหญ่
• สถานพยาบาลต่าง

ๆ ในกรุงเทพมหานคร อาทิ ศูนย์บริการสาธารณสุข 60 , สถาบันบาราศนราดูร ,
วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล , โรงพยาบาลศรีธัญญา , โรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานี
โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา , โรงพยาบาลภูมิพล , โรงพยาบาลราชวิถี , โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ , โรงพยาบาล
รามาธิบดี ฯลฯ
ซึ่งการสนับสนุนจากภาครัฐ ส่วนใหญ่เป็นการให้ความร่วมมือที่เอื้อต่อการแก้ไข้ปัญหาต่าง ๆ ที่ผู้หญิง และ
เด็กประสบ สาหรับการให้ทุนสนับสนุนนั้นอยู่ในรูปของการสนับสนุนโครงการ การจัดกิจกรรมในส่วนที่ได้รับการ
สนับสนุนนั้น คิดเป็นร้อยละ 5 ของค่าใช้จ่ายที่สมาคมฯ ต้องใช้ในแต่ละปี
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2.2 หน่วยงานภาคเอกชนและสาธารณชนผู้มีจิตศรัทธา
ตลอด ทั้งปีที่ผ่านมา มีหน่วยงานภาคเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศหลายหน่วยงานให้ความช่วยเหลือ
สมาคมฯ ด้วยการให้ทุนสนับสนุนกิจกรรม เช่น บริษัท เซ็ลทรัล วัตสัน จากัด , บริษทั ไอ.ซี.ซี อินเตอร์เนชั่นแนล
จากัด (มหาชน) , มูลนิธิเอเชีย , สถาบันอินเตอร์เนชั่นแนลรีพับลิกัน อินสติติวท์ (IRI) International Republican
Institute , บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด , บริษัทท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน) , สมาคมสตรี
ภาคพื้นแปซิฟิคและเอชียอาคเนย์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ , บริษัทสรรพสินค้าเซ็นทรัล จากัด ,
มูลนิธิกองทุนการกุศลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี , มูลนิธิโรตารี่ , กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง ,
กองบัญชาการกองทัพไทย , ศูนย์การทหารอากาศโยธิน , บริษัทเมืองไทย ประกันภัย จากัด(มหาชน) , บริษัททีคิว
เอ็ม อินชัวร์รันส์โบรคเกอร์ จากัด , บริษัทไทยวาโก้ จากัด , บริษัทเอสทีพี โลจิสติกส์ แอนด์ซัพพอร์ท จากัด ,
บริษัทลอรีอัล (ประเทศไทย) จากัด , บริษัทดิจิตอล นิวเอจ เอเจนซี่ จากัด , บริษัทนิทาน จากัด ,บริษัท เซ็นเตอร์ฟู้ด
จากัด , บริษัท ซีพีออลล์ จากัด , บริษัทเอ็ม.ซี.ซี เอ็กซิบิชั่น ออกาไนเซอร์ จากัด , บริษัทเชฟรอน ประเทศไทย ,
บริษัทไอคอนเดดคอร์เรทีฟ จากัด , บริษัทโกลาง จากัด , บริษัท เอ ซี จิวเวลรี่ จากัด ฯลฯ
3. เลี้ยงอาหาร แก่ สมาชิกบ้านพักฉุกเฉิน ตลอด ทั้งปี 2562 บ้านพักฉุกเฉินได้มีโอกาสต้อนรับผู้มีจิตศรัทธา
มาร่วมบริจาคสิ่งของ และเลี้ยงอาหาร จัดกิจกรรมนันทนาการต่าง ๆ ให้กับผู้หญิงและเด็ก ที่บ้านพักฉุกเฉิน รวม
ทั้งสิ้น 313 กลุ่ม ( 3,964 คน )
4. งานสื่อมวลชนสัมพันธ์ ในปี 2562 สมาคมส่งเสริมสถานภาพฯ ได้รับความร่วมมือจากสื่อมวลชนเป็นจานวนมาก
ในการให้สัมภาษณ์ และให้ข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือ และแนวทางในการแก้ไขปัญหา เช่น ความ
รุนแรงในครอบครัว ท้องไม่พร้อม การดูแลบาบัดเยียวยาผู้ประสบปัญหา การให้การศึกษา และฝึกอาชีพ
(รายละเอียดปรากฏในภาคผนวก จ)
5. นักศึกษาฝึกปฏิบัติงานและอาสาสมัคร ปี 2562 มีนักศึกษามหาวิทยาลัยต่าง ๆ ฝึกปฏิบัติติงาน / จิตอาสาเพื่อ
เสริมสร้างประสบการณ์ชีวิต
และทักษะการให้และแบ่งปันความช่วยเหลือแก่ผู้หญิงและเด็กที่ประสบปัญหาใน
บ้านพักฉุกเฉิน จานวน 63 คน เป็นนักศึกษาปริญญาตรี 4 ราย นักเรียนนายร้อย 4 นาย นักเรียน/นักศึกษา
พยาบาล 55 ราย (จากสถาบัน วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศและมหาวิทยาลัยรังสิต)
สถาบันการศึกษา
นักศึกษาพยาบาลมหาวิทยาลัยรังสิต

รุ่นที่ 1
รุ่นที่2

จานวน(คน)
7
8

ระยะเวลา
วันที่ 29 ม.ค. - 7 ก.พ.62
วันที่ 12 - 21มี.ค.62

นักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่3 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ฝึกงาน
นักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ รุ่นที่1
รุ่นที่2

2

วันที่ 6 มิ.ย. - 9 ส.ค.62

12
12

วันที่ 27 - 28ก.พ. และ1มี.ค.62
วันที่ 30 เม.ย. - 3 พ.ค.62

นักเรียนนายร้อยตารวจ โรงเรียนนายร้อยตารวจ
อาเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ฝึกปฏิบัตสิ ัมผัสชุมชน

4

วันที่ 28 ส.ค.-10ก.ย.62

นักศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยรังสิต ฝึกปฏิบตั ิการ
การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
รุ่นที่1
รุ่นที่2

8
8

วันที่ 29 ม.ค. - 7 ก.พ.62
วันที่ 17 - 26 ก.ย.62

2

วันที่ 9 ธ.ค.62 - 20 มี.ค.63

นักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่4 คณะสังคมเคราะห์ศาสตร์
สาขาจิตวิทยาพัฒนาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฝึกงาน
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การบริหารงานทัว่ ไป
บุคลากร และการเงิน
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การบริหารงานทัว่ ไป และงานบุคคล
งานบริหารงานบุคคล
: เจ้าหน้าที่สมาคมฯ จานวน 56 คน (หญิง 49 คน , ชาย 7 คน)
•

งานอบรม พัฒนาบุคคลากร ด้านงานสังคมสงเคราะห์ ดังนี้

วันที่

เรื่อง

สถานที่

บุคลากร

7 - 9 , 16 -17 , ฝึกอบรมทักษะเบื้องต้นของการติดต่อสื่อสาร ณ ห้องประชุมมูลนิธฮิ อทไลน์ วิภาวดี คุณจิราพร สามารถ นักสังคม
23 - 24 และ และการให้คาปรึกษาแนะนาชุมชน (รุ่นที่1)
20 เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ
สงเคราะห์
29 ม.ค.62 จัดโดย มูลนิธฮิ อทไลน์
ห้องประชุมสานักงานปลัดกระทรวงการ
ประชุมคณะกรรมการดาเนินงานวันสตรี
พัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ ณัฐยิ า ทองศรีเกตุ ผอ.ฝ่าย
24 ม.ค.62 สากล ครั้งที่1/2562 จัดโดย กรมกิจการสตรี (สป.)1 ชัน้ 8 อาคารกรมพัฒนาสังคมและ คุสังณคมสงเคราะห์
และสถาบันครอบครัว
สวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมัน่ คงของมนุษย์

25 ม.ค.62

สัมมนาวิชาการ เนือ่ งในโอกาสวันสถาปนาคณะ
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ครบรอบ 65 ปี เรือ่ ง “สิทธิและความเสมอภาค:
ความท้าทายของสังคมไทยในกระแสการเปลีย่ น
ผ่าน” จัดโดย คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์

ประชุมวิชาการระดับชาติ เรือ่ งสุขภาวะทางเพศ
28 - 30 ม.ค.62 ครัง้ ที่ 3 จัดโดย สานักงานกองทุนสนับสนุนการ
สร้างเสริมสุขภาพ

29 ม.ค.62

ประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2561 สมาคม
ประสานงานองค์กรเอกชนเพือ่ การสาธารณสุข
(ประเทศไทย)

ประชุมโครงการ “การขับเคลือ่ นการจัดสวัสดิการ
12 ก.พ.62 เชิงรุกทีเ่ น้นผลิตภาพสูก่ ารพัฒนาทีย่ งั่ ยืน
(Productive Welfare)” จัดโดยกรมพัฒนาสังคม
และสวัสดิการ
6 - 8 ,13 - 14 ฝึกอบรมทักษะเบือ้ งต้นของการติดต่อสือ่ สารและ
ก.พ. และ 12 การให้คาปรึกษาแนะนาชุมชน(รุน่ ที2่ ) จัดโดย
มี.ค. 62 มูลนิธฮิ อทไลน์
เข้าร่วมเวที “สะท้อนโปรแกรมลดการตีตราตนเอง
4 - 5 มี.ค.62 (Self-stigma Reduction Program)” จัดโดย
มูลนิธศิ นู ย์คมุ้ ครองสิทธิดา้ นเอดส์
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คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่า
พระจันทร์

คุณธัญญาภรณ์ แก้วเฮือง นัก
สังคมสงเคราะห์

1) คุณณัฐยิ า ทองศรีเกตุ ผอ.ฝ่าย
สังคมสงเคราะห์
โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ 2) คุณกรวิณท์ วรสุข ผูเ้ ชีย่ วชาญ
ราชการและคอนเวนชัน่ เซ็นต์เตอร์ แจ้ง งานสังคมสงเคราะห์และนัก
วัฒนะ กรุงเทพฯ
ศิลปบาบัด
3) คุณธัญญาภรณ์ แก้วเฮือง
นักสังคมสงเคราะห์
ห้องประชุม2 ชัน้ 2 ตึกสานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

คุณนวมัย นาคธรน หัวหน้าบ้าน
เด็ก

ห้องประชุมชัน้ 2 อาคารกรมพัฒนา
สังคมและสวัสดิการ

คุณกรวิณท์ วรสุข ผูเ้ ชีย่ วชาญงาน
สังคมสงเคราะห์และนักศิลปบาบัด

1) คุณธัญญาภรณ์ แก้วเฮือง นัก
ห้องประชุมมูลนิธฮิ อทไลน์ วิภาวดี 20 สังคมสงเคราะห์
เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ
2) คุณภรณ์ทพิ ย์ ก้อมมะณี นัก
สังคมสงเคราะห์
ห้องGerbera1 ชัน้ 3
โรงแรมทีเค พาเลซ กรุงเทพฯ

คุณศรีไทย อ่าสุวรรณ ผูช้ ว่ ยนัก
สังคมสงเคราะห์

วันที่

เรื่อง

สถานที่

บุคลากร

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “แนว
ทางการพัฒนาบริการและคุม้ ครองสิทธิ์ องประชุม501 ชัน้ 5 สานักงานกองทุน คุณณัฐยิ า ทองศรีเกตุ ผอ.ฝ่ายสังคม
7 มี.ค.62 ของวัยรุ่นและผูห้ ญิงท้องไม่พร้อมที่จะ ห้สนั
บสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส) สงเคราะห์
ตั้งครรภ์ต่อ” จัดโดยเครือข่ายสนับสนุน
ทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม
1) คุณณัฐยิ า ทองศรีเกตุ ผอ.ฝ่าย
ร่วมเวทีวชิ าการ “เครือข่ายวิชาการครอบครัว
สังคมสงเคราะห์
ศึกษา” ครัง้ ที1่ ร่างพระราชบัญญัตสิ ง่ เสริม
ห้
อ
งดิ
น
แดง
โรงแรมปริ
น
ซ์
ต
น
ั
29 มี.ค.62 การพัฒนาและคุม้ ครองสถาบันครอบครัว
2) คุณศรีไทย อ่าสุวรรณ ผูช้ ว่ ยนัก
ปาร์คสวีท ดินแดง กรุงเทพฯ
พ.ศ...... จัดโดย มูลนิธสิ ง่ เสริมความเสมอภาค
สังคมสงเคราะห์
ทางสังคม
3) สมาชิกบ้านพักฉุกเฉินจานวน 6 คน
1 เม.ย.62

1) คุณณัฐยิ า ทองศรีเกตุ ผอ.ฝ่าย
ประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร เพือ่ ทามาตรฐานศูนย์
สังคมสงเคราะห์
ปฏิบตั กิ ารเพือ่ ป้องกันการกระทาความรุนแรง ห้องประชุม 1607 อาคารบริหาร ชัน้ 6
ในครอบครัว จัดโดย สานักบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2) คุณภรณ์ทพิ ย์ ก้อมมะณี นักสังคม
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สงเคราะห์

1) คุณณัฐยิ า ทองศรีเกตุ ผอ.การฝ่าย
ประชุมวิชาการและประชุมใหญ่สามัญ
สังคมสงเคราะห์
ประจาปี 2561 เรื่อง “โครงการพัฒนา
งคมสงเคราะห์เพื่อการ
ห้องประชุมชัน้ 2 กรมการพัฒนาสังคม 2) คุณกรวิณท์ วรสุข ผูเ้ ชีย่ วชาญงาน
19 เม.ย.62 งานสั
เปลี่ยนแปลงกับการสร้างสัมพันธภาพ
และความมัน่ คงของมนุษย์
สังคมสงเคราะห์ และนักศิลปบาบัด
ของมนุษย์และชุมชน” จัดโดยสมาคม
3) คุณจิราพร สามารถ นักสังคม
นักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย
สงเคราะห์
ประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร เรือ่ ง “รวบรวมข้อมูล
การถอดบทเรียน โดย วิธกี ารแลกเปลีย่ น
1) คุณภรณ์ทพิ ย์ ก้อมมะณี นักสังคม
ถ่ายทอดประสบการณ์ การทางานคุม้ ครอง ณ อาศรมวงศ์สนิท จังหวัดนครนายก
สงเคราะห์
24-26 เม.ย.62 สิทธิ และคุม้ ครองสวัสดิภาพระหว่างผูเ้ ข้าร่วม
2) คุณนวมัย นาคธน หัวหน้าบ้านเด็ก
ประชุมและถอดชุดความรูแ้ ละบทเรียน” จัด
โดย มูลนิธสิ ง่ เสริมความเสมอภาคทางสังคม
ประชุมภาคเครือข่ายเชือ่ มประสานการส่งต่อ
ด้านสุขภาพและด้านสังคม ในการสรุปการ
นกิจกรรมในโครงการสร้างความรูค้ วาม
26 เม.ย.62 ดเข้าเนิ
าใจเรือ่ งเอดส์และการป้องกันในกลุม่
ผูต้ อ้ งขัง งวดที1่ /2562 จัดโดย มูลนิธศิ นู ย์
คุม้ ครองสิทธิดา้ นเอดส์
ประชุมเพือ่ รับฟังความคิดเห็นเกีย่ วกับการ
จารณาพิพากษา คดีคา้
30 เม.ย.62 พัมนุฒษนาระบบการพิ
ย์และคุม้ ครองสิทธิมนุษยชนของผูท้ ี่
เกีย่ วข้อง ครัง้ ที่ 1 จัดโดย ศาลอุทธรณ์
17 พ.ค.62

24 พ.ค.62

โรงพยาบาลกรมราชทัณฑ์
เรือนจากลางคลองเปรม ชาย

คุณศรีไทย อ่าสุวรรณ ผูช้ ว่ ยนักสังคม
สงเคราะห์

ณ ห้องประชุมใหญ่ชนั้ 7
อาคารศาลอุทธรณ์

คุณณัฐยิ า ทองศรีเกตุ ผอ.ฝ่ายสังคม
สงเคราะห์

1) คุณณัฐยิ า ทองศรีเกตุ ผอ.ฝ่าย
ประชุมคณะทางานขับเคลือ่ นด้านการ
สังคมสงเคราะห์
ตัง้ ครรภ์ตอ่ อย่างมีคณุ ภาพหรือ “คณะทางาน ห้องประชุมนรพัฒน์ ชัน้ 3 อาคาร4 กรม
ท้องต่อ” จัดโดย เครือข่ายสนับสนุนทางเลือก
อนามัย กระทรวงสาธารณสุข
2) คุณกรวิณท์ วรสุข ผูเ้ ชีย่ วชาญงาน
ของผูห้ ญิงทีท่ อ้ งไม่พร้อม
สังคมสงเคราะห์และนักศิลปบาบัด
1) คุณคัญฑนิกม์ นิโรธร หัวหน้านัก
ประชุมขับเคลือ่ นกลไกการบริหารจัดการ
สังคมสงเคราะห์และนักจิตวิทยา
สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
แผนงานเพือ่ การยุตปิ ญั หาเอดส์
บางเขน กรุงเทพ
2) คุณศรีไทย อ่าสุวรรณ ผูช้ ว่ ยนัก
จัดโดย สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
สังคมสงเคราะห์

59

วันที่

9 ก.ค.62

เรื่อง

สถานที่

บุคลากร

ประชุมเชิงนโยบายเรือ่ ง “นโยบายและการ
ปฏิบตั กิ ารเรือ่ งบ้านพักสาหรับผูห้ ญิงทีท่ อ้ งไม่ ห้องประชุมชัน้ 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 1) คุณณัฐยิ า ทองศรีเกตุ ผอ.ฝ่าย
สังคมสงเคราะห์
พร้อมในประเทศไทย” จัดโดย เครือข่าย
7
รอบ
พระชนพรรษา
ในสถาน
สนับสนุนทางเลือกผูห้ ญิงทีท่ อ้ งไม่พร้อม
2) คุณกรวินท์ วรสุข ผูเ้ ชีย่ วชาญงาน
สงเคราะห์บา้ นราชวิถี
ร่วมกับกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวง
สังคมสงเคราะห์และนักศิลปบาบัด
การพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์

ประชุมคณะกรรมการศูนย์ประสาน
11ก.ค.62 ประชาคมเอดส์ ระดับเขตเขตดอนเมือง
จัดโดย สานักงานเขตดอนเมือง

สานักงานเขตดอนเมือง

ประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารทบทวนยุทธศาสตร์และ
บตั กิ ารกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียม
23 - 24 ก.ค.62 แผนปฏิ
ระหว่างเพศ ปีงบประมาณ 2562-2564 จัด
โดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ

คุณณัฐยิ า ทองศรีเกตุ ผอ.ฝ่ายสังคม
สงเคราะห์
คุณศรีไทย อ่าสุวรรณ ผูช้ ว่ ยนักสังคม
สงเคราะห์

26 ก.ค.62

ประชุมเชิงนโยบาย เรือ่ ง “การเข้าถึงสิทธิ
ประโยชน์ดา้ นสุขภาพอนามัยเจริญพันธุข์ อง ห้องประชุม201 (ห้องสงวน นิตยารัมภ์
หญิงไทยและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย”
พงศ์)สานักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ คุณณัฐยิ า ทองศรีเกตุ ผูอ้ านวยการฝ่าย
จัดโดย เครือข่ายผูห้ ญิงในระบบหลักประกัน อาคารB ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ สังคมสงเคราะห์
สุขภาพมาตรฐานเดียวและเครือข่ายสนับสนุน
ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ
ทางเลือกผูห้ ญิงทีท่ อ้ งไม่พร้อม

15 ส.ค.62

ประชุม“เพือ่ รับฟังการนาเสนอข้อมูลงานวิจยั
ณัฐยิ า ทองศรีเกตุ ผูอ้ านวยการฝ่าย
และแลกเปลีย่ นความคิดเห็น” จัดโดย มูลนิธิ ห้องรัชดา 4 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค คุสังณคมสงเคราะห์
เพือ่ สิทธิมนุษยชนและการพัฒนา(มสพ.)

16 ส.ค.62

ประชุมภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพ จัดโดย
มูลนิธสิ ง่ เสริมการพัฒนาบุคคล

22 ส.ค.62

ประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร เพือ่ ประเมินผลภายใน ปาริชาต รีสอร์ท(เรือนพฤกษา)จังหวัด คุณณัฐยิ า ทองศรีเกตุ ผูอ้ านวยการ
ครัง้ ที1่ จัดโดย เครือข่ายสนับสนุนทางเลือก
นนทบุรี
ฝ่ายสังคมสงเคราะห์
ของผูห้ ญิงทีท่ อ้ งไม่พร้อม

โรงพยาบาลราชทัณฑ์ เรือนจากลาง คุณศรีไทย อ่าสุวรรณ ผูช้ ว่ ยนักสังคม
คลองเปรม ชาย
สงเคราะห์

เข้าร่วมเวทีสาธารณะว่าด้วยหลักนิติ
ธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่8
งมนุษยธรรม...สร้างสรรค์ความ
ห้องอโนมา 2-3 ชั้น 3
คุณณัฐยิ า ทองศรีเกตุ ผูอ้ านวยการ
23 ส.ค.2562 “สารพลั
ยุติธรรม”Humanizing Approach โรงแรมอโนมาแกรนด์ กรุงเทพฯ ฝ่ายสังคมสงเคราะห์
for Better Justice จัดโดย สถาบัน
เพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย
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ประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารเพือ่ แลกเปลีย่ นเรียนรู้
ดตามการขับเคลือ่ นดาเนินงานยุติ
27 - 28 ส.ค.62 และติ
ปัญหาเอดส์ จัดโดย สถาบันป้องกันควบคุม
โรคเขตเมือง

ห้องประชุมชัน้ 3
สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง

1) คุณคัญฑนิกม์ นิโรธร หัวหน้านัก
สังคมสงเคราะห์และนักจิตวิทยา
2) คุณศรีไทย อ่าสุวรรณ ผูช้ ว่ ยนัก
สังคมสงเคราะห์

ประชุมการวิพากษ์ (ร่าง) รายงานการพัฒนา
งสมานฉันท์ในการจัดการความ
13 ก.ย. 62 แนวทางเชิ
ขัดแย้งและความรุนแรงในชุมชน ณ จัดโดย
คณะรัฐศาสตร์จฬุ าลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ห้องไอวี่ 3 ชัน้ 2 อาคารล็อบบี้
โรงแรม ทีเค แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

คุณคัญฑนิกม์ นิโรธร หัวหน้านักสังคม
สงเคราะห์และนักจิตวิทยา

วันที่

เรื่อง

สถานที่

บุคลากร

13 ก.ย.62

ประชุมการวิพากษ์ (ร่าง) รายงานการพัฒนา
แนวทางเชิงสมานฉันท์ ในการจัดการความ
ขัดแย้งและความรุนแรงในชุมชน จัดโดย
คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ห้องไอวี่3 ชั้น2 อาคารล็อบบี้
โรงแรมทีเค แจ้งวัฒนะ

คุณคัญฑนิกม์ นิโรธร หัวหน้านักสังคม
สงเคราะห์ และนักจิตวิทยาคลินกิ

ประชุมเครือข่ายสนับสนุนทางเลือก ของ ผู้
1) คุณณัฐยิ า ทองศรีเกตุ ผอ.ฝ่าย
หญิงท้องไม่พร้อมครัง้ ที4่ 9 เรือ่ ง ProVoice#6 ห้องออดิทอเรี่ยมชั้น 5 ศูนย์
สังคมสงเคราะห์
25ก.ย.62 การทาแท้งเป็นเรือ่ งสุขภาพ : Our Rights , วัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
2) คุณกรวิณท์ วรสุข ผูเ้ ชีย่ วชาญงาน
Our Abortion , Our Health จัดโดย
สังคมสงเคราะห์และนักศิลปบาบัด
เครือข่ายทางเลือกของผูห้ ญิงท้องไม่พร้อม
27ก.ย.62

ร่วมการประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารสร้างความเข้าใจ
เรือ่ งการตีตราและเลือกปฏิบตั แิ ละการนา
ห้อง Banglumpu ชั้น6 โรงแรม คุณคัญฑนิกม์ นิโรธร หัวหน้านักสังคม
เครือ่ งมือ E-Learning ไปใช้เพือ่ ลดการตีตรา Amari Watergate (ประตูนา)้
สงเคราะห์ และนักจิตวิทยาคลินกิ
และเลือกปฏิบตั ใิ นหน่วยบริการสุขภาพ

24 ต.ค.62

ร่วมเวทีเสวนารายงานสถานการณ์
ห้องประชุมแมนดาริน เอ
คุณชนิสรา กัณหา นักสังคม
ความรุนแรงในครอบครัวประจาปี2561 โรงแรมแมนดาริ
น
สามย่
า
น
กรุ
ง
เทพฯ
สงเคราะห์
จัดโดย มูลนิธิหญิงชายก้าวไกล

ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
กยภาพเจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงาน ใน
30 - 31 ต.ค.62 ศัการคุ
้มครองเด็ก จัดโดย มูลนิธิศูนย์
พิทักษ์สิทธิเด็ก
25 ธ.ค.62

ณ หอประชุม
กรมกิจการเด็กและเยาวชน

1) คุณจิราพร สามารถ นักสังคม
สงเคราะห์
2) คุณเกษฏา ศรีสขุ ผูช้ ว่ ยนักสังคม
สงเคราะห์

ประชุมคณะอนุกรรมการคัดเลือกบุคคล
ดีเด่น และหน่วยงานองค์ดีเด่นด้านการ ณ ห้องประชุมเสมอภาค ชัน้ 23 บี คุณณัฐยิ า ทองศรีเกตุ ผอ.ฝ่ายสังคม
คุ้มครองสิทธิและการส่งเสริมความ
อาคารมหานครยิปซัม่ กองส่งเสริมความ สงเคราะห์
เสมอภาคระหว่างเพศ จัดโดย กรมกิจการ
เสมอภาคระหว่างเพศ
สตรีและสถาบันครอบครัว

งานรับบริจาค
ในปี 2562 มีผู้บริจาครวมทั้งสิ้น 5,215 ราย แยกรายการบริจาคได้ ดังนี้
•บริจาคเป็นเงิน
จานวน 1,226 ราย
•บริจาคเป็นเงิน และสิ่งของ
จานวน 299 ราย
•บริจาคเป็นสิ่งของ และพัสดุไปรษณีย์
จานวน 3,690 ราย
สิง่ ของทีผ่ บู้ ริจาคนามาบริจาคซึง้ มีทงั้ เครือ่ งอุปโภคและบริโภค ได้แก่ เสือ้ ผ้าเด็ก , เสือ้ ผ้าผูใ้ หญ่ , ชุดคลุมท้อง , กระเป๋า ,
รองเท้า , ตุก๊ ตา , ของเด็กเล่น , หนังสือ , สมุด , ปากกา , ดินสอ , ของใช้เด็กอ่อน , ข้าวสาร , ไข่ไก่ , บะหมีก่ งึ่ สาเร็จรูป , นมกล่อง ,
นมผงเด็ก , น้าปลา , ซอสปรุงรสต่าง ๆ , น้ายาทาความสะอาดพืน้ , ถุงดา เป็นต้น
•

งานด้านการเงิน
การบริหารจัดการด้านการเงินของ สมาคมฯ เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับด้านการเงิน โดยคณะกรรมการของสมาคมฯ เน้นใน
ความถูกต้อง ประหยัดและโปร่งใส ซึง่ ผลการดาเนินงานในปี 2562 รายรับรวมทัง้ หมดเป็นจานวนเงิน 22,382,317.87 บาท รายจ่าย
รวมทัง้ หมดเป็นจานวนเงิน 21,460,126.33 บาท สรุปรายรับสูงกว่ารายจ่าย 922,191.54 บาท และได้รบั การตรวจสอบบัญชีโดย
บริษทั เคพีเอ็มจี ภูมไิ ชยสอบบัญชี จากัด งบประมาณรายรับ-รายจ่ายประจาปี 2562 ดาเนินการตามแนวปฏิบตั เิ ดิม คือ งบประมาณ
แบบสมดุล
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ความเคลือ่ นไหว
รอบรั้วสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ
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ความเคลือ่ นไหว
รอบรัว้ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ
•

คณะกรรมการสมาคมฯ เข้าพบประธานกรรมการบริหารบริษัท ไอ.ซี.ซี อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด

วันจันทร์ที่ 21 มกราคม 2562 คุณลานทิพย์ ทวาทศิน นายก
สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ พร้อมด้วย คุณพงษ์ทพิ ย์ เทศะภู
กรรมการบริหารสมาคมฯ และคุณสุดาวัลย์ คมธรรม ผูอ้ านวยการ
สมาคมฯ เข้าพบ คุณบุญเกียรติ โชควัฒนา ประธานกรรมการบริษทั
และประธานกรรมการบริหาร บริษทั ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชัน่ แนล จากัด
(มหาชน) ในเครือบริษทั สหพัฒนพิบลู จากัด (มหาชน) เพือ่ สวัสดีปใี หม่
2562 และแสดงความขอบคุณทีท่ างบริษทั ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชัน่ แนล
จากัด (มหาชน) และบริษทั ในเครือบริษทั สหพัฒนพิบลู จากัด (มหาชน)
ได้ให้ความเอื้อเฟื้อช่วยเหลือทั้งด้านเงินบริจาค และทากิจกรรมเพื่อสังคมสนับสนุนการดาเนินงานช่วยเหลือผู้หญิง
และเด็กของบ้านพักฉุกเฉิน สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ มาโดยตลอด
•

รับมอบสนามเด็กเล่น

วันเสาร์ที่ 26 มกราคม 2562 “บ้านเด็ก” ได้รบั มอบ
สนามเด็กเล่นจาก Mr.David Belley ประธานกรรมการ
บริษทั โกลาง (KOLANG CO., LTD.) และครอบครัว
พร้อมด้วยกรรมการบริหารบริษัทโกลาง จากัด โดย
คุณวสันต์ ฝีมอื ช่าง กรรมการบริหารสมาคมฯ และคุณ
ณัฐยิ า ทองศรีเกตุ ผูอ้ านวยการฝ่ายสังคมสงเคราะห์
สมาคมฯ เป็นผูใ้ ห้การต้อนรับและรับมอบ ด้วยบริษทั โกลางจากัดเล็งเห็นว่า สนามเด็กเล่นของบ้านเด็กทีม่ อี ปุ กรณ์ทชี่ ารุดและทรุด
โทรมจนอาจเกิดอันตรายแก่เด็ก ๆ ได้ จึงส่งทีมงานมาบูรณะ และซ่อมแซม ให้ตงั้ แต่ ต้นเดือนมกราคม 2562 เป็นต้นมา ซึง่ เมือ่ แล้ว
เสร็จจึงได้จดั พิธเี ปิด และส่งมอบให้กบั บ้านเด็ก ของบ้านพักฉุกเฉิน ได้ใช้งานต่อไป
•

สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ จัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล

วันเสาร์ที่ 26 มกราคม 2563 สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ
จัดการแข่งขันโบว์ลงิ่ การกุศล ณ Blu - O Rhythm & Bowl ศูนย์การค้า
สยามพารากอน ชั้น 5 เพื่อหารายได้สนับสนุนการดาเนินงานของ
สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ
โดยแบ่งประเภทการแข่งขัน
ออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้

ประเภททีม( 4 รางวัล)
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1.ทีมชนะเลิศ

2.ทีมรองชนะเลิศอันดับ

3.ทีมรองชนะเลิศอันดับ 2

4.ทีมรองอันดับสุดท้าย (บู้บี้)

ประเภทบุคคล (12 รางวัล)
1.รางวัลชนะเลิศหญิง
3.รางวัลแต่งกายเดี่ยวสวยสด
5.รางวัลกองเชียร์เสียงดัง
7.รางวัลเยาวชนคนเล็ก
9.รางวัลเล่นโบว์ลิ่งท่าสวย
11.รางวัลทีมสารพันอายุ

• ต้อนรับคณะ

2.รางวัลชนะเลิศชาย
4.รางวัลแต่งกายทีมแสนเด่น
6.รางวัลกองเชียร์ท่าเด็ด
8.รางวัลอายุยาวยังปั๊ง
10.รางวัลทีมร่ารวยอารมณ์ขัน
12.รางวัลทีมเก่งสุดล้างท่อ

Miss Supranational Thailand

วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2562 คณะ Miss Supranational Thailand พร้อมด้วย Miss Valeria Vazquez
(Miss Puerto Rico) Miss Supranational 2018 เข้าเยี่ยมชมการดาเนินงานของสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ใน
พระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ โดย ดร.เมทินี พงษ์เวช เลขาธิการ
สมาคมฯ เป็นผู้ให้การต้อนรับ บรรยายและนาเยี่ยมชม
• เยี่ยมชม

ดูงาน สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ

วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2562 ดร.สุวรรณ์คีรี แย้มบุปผา
กรรมการบริหารสมาคมฯ นา คณะนักธุรกิจจากสานักกฎหมาย BERTAN LAW OFFICE ,ISTANBUL นาโดย Mr.Attorney Aysu Berrin
Tan EREN และ Mr.Ibrahim Aysan Yasaroglu เข้าเยี่ยมชมการ
ดาเนินงานด้านการช่วยเหลือและส่งเสริมศักยภาพเด็กและสตรี ของ
สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ
พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ โดย ดร.สุวรรณ์คีรี แย้มบุป
ผา เป็นผู้ให้การต้อนรับ บรรยายและนาเยี่ยมชมการดาเนินงาน
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• บริษท
ั ซีพอี อล์ จากัด (มหาชน)

วันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2562 คณะผูบ้ ริหาร และพนักงานบริษทั ซีพอี อลล์ จากัด (มหาชน)
จัดกีฬา สานสัมพันธ์ ผูช้ ว่ ยผูจ้ ดั การร้าน ( เขตดอนเมือง นนทบุรี ปทุมธานี ) ณ โรงยิมราชสุดา
สโมสรสุขภาพ บริษทั วีเทรนอินเตอร์เนชัน่ แนล เฮ้าส์ และได้มอบเงินพร้อมสิง่ ของบริจาคให้กบั
บ้านพักฉุกเฉิน สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า
โสมสวลี กรมหมืน่ สุทธนารีนาถ โดย คุณคัญฑนิกม์ นิโรธร หัวหน้านักสังคมสงเคราะห์และ
นักจิตวิทยาคลินกิ ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ บ้านพักฉุกเฉิน เป็นผูใ้ ห้การบรรยาย และรับมอบ
• บริษท
ั เชสเตอร์ฟดู้ จากัด จัดกิจกรรม CSR “เชสเตอร์ ปันรัก ปันน้้าใจ”

วันพุธที2่ 9 พฤษภาคม 2562เวลา 09.30 - 13.30น. คุณรุง่ ทิพย์ พรหมชาติ ผูช้ ว่ ย
กรรมการผูจ้ ดั การด้านปฏิบตั กิ าร บริษทั เชสเตอร์ฟดู้ จากัด นาทีมคณะผูบ้ ริหาร และ
พนักงาน บริษทั เชสเตอร์ฟดู้ จากัด มาจัดกิจกรรม CSR “ปันรักปันน้าใจเพือ่ ...สมาคม
ส่งเสริมสถานภาพสตรี บ้านพักฉุกเฉินดอนเมือง” ณ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า
โสมสวลี กรมหมืน่ สุทธนารีนาถ โดย กิจกรรมประกอบด้วย การปลูกพืชผักสวนครัว สอนน้องบ้านเด็กระบายสี และสาธิตการปลูก
ถัว่ งอกในขวดพลาสติก รวมทัง้ เลีย้ งอาหารกลางวันสมาชิกผูห้ ญิงและเด็กบ้านพักฉุกเฉิน ทัง้ ยังมอบเงินบริจาคพร้อมสิง่ ของเครือ่ งใช้
ต่าง ๆ ให้กบั บ้านพักฉุกเฉิน ซึง่ คุณสุดาวัลย์ คมธรรม ผูอ้ านวยการสมาคมฯ และคุณณัฐยิ า ทองศรีเกตุ ผูอ้ านวยการฝ่ายสังคม
สงเคราะห์ เป็นผูใ้ ห้การต้อนรับและรับมอบ
• บริษท
ั นิทาน จากัด

วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2562 คณะผูบ้ ริหาร พนักงาน และ ลูกค้า บริษทั นิทาน จากัด ได้มา
ทาบุญจัดเลีย้ งอาหารกลางวัน พร้อมทัง้ มอบเงินและสิง่ ของบริจาค เสือ้ ผ้า , ชุดให้นมลูก
และรองเท้า ให้กบั ผูห้ ญิงและเด็ก บ้านพักฉุกเฉิน สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ในพระ
อุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมืน่ สุทธนารีนาถ โดย คุณณัฐยิ า ทองศรีเกตุ ผูอ้ านวยการฝ่ายสังคมสงเคราะห์
และคุณวิไลภรณ์ เพียงกระโทก หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ เป็นผูใ้ ห้การต้อนรับ และรับมอบ
• บริษท
ั ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จากัด มอบเงินบริจาค

วันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม 2562 บริษทั ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จากัด ได้จดั งานสังสรรค์ให้กบั
ลูกค้า ยามาฮ่าบิก๊ ไบค์ ประจาปี 2019 ณ บริษทั ยามาฮ่า สาขาถนนประดิษฐ์มนูธรรม ภายในงาน
คณะผูบ้ ริหาร พร้อมพนักงาน และลูกค้า บริษทั ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จากัด ได้มอบเงินบริจาค เพือ่
สนับสนุนการดาเนินงาน ของ บ้านพักฉุกเฉิน สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ในพระอุปถัมภ์ฯ โดย
คุณณัฐยิ า ทองศรีเกตุ ผูอ้ านวยการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ ได้เป็นตัวแทนบ้านพักฉุกเฉินในการรับมอบ
• Bain & Company จัดกิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์

วันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2562 เวลา 14.00-18.00น. คณะผูบ้ ริหารและพนักงาน Bain &
Company (http://www.bain.com/careers) ได้มาจัดกิจกรรมจิตอาสาบาเพ็ญ
ประโยชน์ที่ บ้านเด็ก พร้อมทัง้ มอบไอศครีมและสิง่ ของบริจาคให้กบั สมาชิกเด็ก และ
ผูห้ ญิง ณ บ้านพักฉุกเฉิน สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าว
รวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมืน่ สุทธนารีนาถ โดย คุณสุดาวัลย์ คมธรรม
ผูอ้ านวยการสมาคมฯ ,คุณนวมัย นาคธน(ครูนอ้ ย) หัวหน้างานบ้านเด็ก และคุณคัณฑนิกม์ นิโรธร หัวหน้างานสังคมสงเคราะห์และ
นักจิตวิทยาคลินกิ บ้านพักฉุกเฉิน เป็นผูใ้ ห้การต้อนรับและรับมอบ
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• โรงแรมแลนด์มาร์คกรุงเทพเยีย่ มชม

วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 10.00-12.00น. คณะพนักงาน
และผูบ้ ริหาร โรงแรมแลนด์มาร์คกรุงเทพ (The Landmark Bangkok Hotel) นา
โดย คุณพรทิพย์ เจริญวัฒนานนท์ ผูอ้ านวยการฝ่ายบุคคล โรงแรมแลนด์มาร์ค
กรุงเทพ ได้เข้าเยีย่ มชมการดาเนินงานของ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ในพระ
อุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมืน่ สุทธนารีนาถ พร้อมทัง้ นาสิง่ ของเครือ่ งใช้ทงั้ อุปโภคและบริโภค มาบริจาค
ให้กบั บ้านพักฉุกเฉิน โดย คุณสุดาวัลย์ คมธรรม ผูอ้ านวยการสมาคมฯ เป็นผูใ้ ห้การต้อนรับและรับมอบ
• บริษท
ั บริการภาคพืน้ ท่าอากาศยานไทย จากัด (AOT GA)

วันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม 2562) คณะผูบ้ ริหารและพนักงาน บริษทั บริการภาคพืน้ ท่า
อากาศยานไทย จากัด (AOT GA) ได้นาสิง่ ของมาบริจาค เพือ่ ช่วยเหลือผูห้ ญิงและเด็ก
บ้านพักฉุกเฉิน ณ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ
พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมืน่ สุทธนารีนาถโดย คุณสุดาวัลย์ คมธรรม ผูอ้ านวยการ
สมาคมฯ เป็นผูใ้ ห้การต้อนรับและรับมอบ
• สานักงานจเรทหารกองบัญชาการกองทัพไทย เลีย้ งอาหารบริจาคเงินและสิง่ ของ ณ บ้านพักฉุกเฉิน

วันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562 พล.ท.ธีระ ญาณวโร ได้นากาลังพลจาก สานักงาน
จเรทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย มาเลีย้ งอาหารกลางวัน บริจาคเงิน และบริจาค
สิง่ ของเครือ่ งใช้ทงั้ อุปโภคและบริโภค ให้กบั ผูห้ ญิงและเด็ก ณ บ้านพักฉุกเฉิน สมาคม
ส่งเสริมสถานภาพสตรี ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมืน่
สุทธนารีนาถ ซึง่ คุณณัฐยิ า ทองศรีเกตุ ผูอ้ านวยการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ เป็นผูใ้ ห้การ
ต้อนรับและรับมอบ
• สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย

เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ
วันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2562 เวลา 14.00-17.00 น. สมาคมส่งเสริมสถานภาพ
สตรี ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมืน่ สุทธนารีนาถ ได้
ให้การต้อนรับคณะดูงาน จาก สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (Asian Institute of Technology) จานวน 25 ท่าน โดย ดร.เมทินี พงษ์เวช เลขาธิการสมาคมฯ เป็นผูใ้ ห้การ
ต้อนรับ

• สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน ดูงาน ณ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ

วันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 14.30 - 16.30 น. คณะดูงาน
และเยีย่ มชม จาก สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน จานวน 8
ท่าน ได้เข้าศึกษาดูงาน และเยีย่ มชมการดาเนินงานด้านการช่วยเหลือฟืน้ ฟูและ
ส่งเสริมศักยภาพผูห้ ญิง ณ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ในพระอุปถัมภ์ พระ
เจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมืน่ สุทธนารีนาถ โดย คุณสุดาวัลย์ คม
ธรรม ผูอ้ านวยการสมาคมฯ และคุณเรืองรวี พิชยั กุล ผูอ้ านวยการสถาบันวิจยั
บทบาทหญิงชายและการพัฒนา เป็นผูใ้ ห้การต้อนรับ ซึง่ ผอ.สุดาวัลย์ ให้การ
บรรยายและนาเยีย่ มชม
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ผูห้ ญิงและผูช้ ายแห่งปี2562
รางวัล“ผู้หญิง” และ “ผู้ชาย” แห่งปี เป็นรางวัลที่สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ มอบให้แก่
สุภาพสตรี และสุภาพบุรุษ ที่มีผลงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ว่าเอื้อต่อการเสริมสร้างสถานภาพสตรี
โดยรางวัล “ผู้หญิงแห่งปี” ได้เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ.2537 เป็นต้นมา ส่วนรางวัล “ผู้ชายแห่งปี” นั้นได้เริ่ม
ตั้งแต่ปี 2543 เป็นต้นมา
รางวัล “ผู้หญิงแห่งปี ๒๕๖๒” และ “ผู้ชายแห่งปี ๒๕๖๒” สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ

เนื่องในวาระสัปดาห์สตรีสากล สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์
เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ซึ่งเป็นองค์กรพัฒนาเอกชนที่ดาเนินการสาธารณกุศล
โดยให้ความช่วยเหลือผู้หญิงและเด็กที่ประสบปัญหาวิกฤตชีวิต ขอมอบรางวัล “ผู้หญิงแห่งปี ๒๕๖๒”
ให้กับ คุณ ชวาลี โอสถานุเคราะห์ นายกสมาคม และ ประธานฝ่ายกรรมการสหประชาชาติ สมาคม
สตรีภาคพื้นแปซิฟิค และเอเชียอาคเนย์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ (PPSEAWA Thailand) และรางวัล “ผู้ชายแห่งปี ๒๕๖๒” ให้กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ สุรวุฒิ ลีฬหะกร
ผู้อานวยการโรงพยาบาลวชิรพยาบาล และรองคณบดี คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล เพื่อยกย่อง
และเชิดชูเกียรติบุคคลผู้มีคุโณปการทั้งสองท่าน ที่ได้สร้างประโยชน์ให้กับสังคมในวงกว้าง รวมทั้งเป็น
แรงบันดาลใจ เป็นแบบอย่างที่ดี โดยเฉพาะในด้านการส่งเสริมด้านความเสมอภาคระหว่างเพศ การ
พัฒนาศักยภาพ และปกป้องสิทธิสตรี
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รายชื่อเจ้าหน้าที่
สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ ปี 2562

73

รายชือ่ เจ้าหน้าที่
สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ ปี 2562
•

ผู้อานวยการสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ
นางสุดาวัลย์ คมธรรม

•

งานผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านสังคมสงเคราะห์
นางสาวกรวิณท์ วรสุข

•

•

74

ผู้อานวยการสมาคมฯ
ผู้เชี่ยวชาญงานสังคมสงเคราะห์

ผู้ประสานงานคณะกรรมการสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ
นางรัจนา ศุภเมธิน

เลขานุการคณะกรรมการและกรรมการที่ปรึกษา สมาคมฯ

ฝ่ายสังคมสงเคราะห์
1. นางณัฐิยาทองศรีเกตุ
2. นายคัณฑนิกม์ นิโรธร
3. นางสาวจิราพร สามารถ
4. นางสาวธัญญาภรณ์ แก้วเฮือง
5. นางสาวภรณ์ทิพย์ ก้อมมะณี
6. นางเกษฎา ศรีสุข
7. นางศรีไทย อ่าสุวรรณ
8. นางนิตยา ศรีอนันท์
9. นางสมจิตร วงค์อนันท์
10. นางสาววนพา เหมภูมิ
11. นางสนิท บุตรวิชา
12. นางนวมัย นาคธน
13. นางสาววีรยา แลคไธสง
14.นางศิริรัตน์ บารุงวงศ์
15. นางทัศนีย์ มีรัตน์
16. นางวาสนา มาตรศรี
17. นางบุษบา จันทร์ทอง
18. นางอนันต์ ดิษพงษา
19. นางสาวเพชร บัวกลาง
20. นางสมจิตร์ เกิดสวัสดิ์
21. นางชนาภา ภาชนะวรรณ
22. นางสาวประทีป สายยะวัณ
23. นางกฤษณา ส่งสุข

ผู้อานวยการฝ่ายสังคมสงเคราะห์
นักจิตวิทยาคลินิก
นักสังคมสงเคราะห์
นักสังคมสงเคราะห์
นักสังคมสงเคราะห์
ผู้ช่วยนักสังคมสงเคราะห์
ผู้ช่วยนักสังคมสงเคราะห์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (การเงิน)
ผู้จัดการเคหะกิจ
ผู้ช่วยเคหะกิจ
แม่ครัว
หัวหน้าบ้านเด็ก
หัวหน้าศูนย์เลี้ยงเด็กอ่อน
พี่เลี้ยงเด็กบ้านเด็ก
พี่เลี้ยงเด็กบ้านเด็ก
พี่เลี้ยงเด็กบ้านเด็ก
พี่เลี้ยงศูนย์เลี้ยงเด็กอ่อน
พี่เลี้ยงศูนย์เลี้ยงเด็กอ่อน
พี่เลี้ยงศูนย์เลี้ยงเด็กอ่อน
พี่เลี้ยงศูนย์เลี้ยงเด็กอ่อน
พี่เลี้ยงศูนย์เลี้ยงเด็กอ่อน
แม่บ้านบ้านเด็ก
แม่บ้านศูนย์เลี้ยงเด็กอ่อน

•

•

•

•
•

•

ฝ่ายการเงินและบัญชี
1.นางสมใจ อธิลาภ
ผู้อานวยการฝ่ายการเงินและบัญชี
2.นางพรรณี นีระ
เจ้าหน้าที่การเงิน
3.นางสาวรชา ณ ป้อมเพชร
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บัญชี และทรัพย์สิน
ฝ่ายการศึกษาและฝึกอาชีพ
1.นางสริลลา มหาพิรุณ
ครูสอนศิลปประดิษฐ์
2.นางสาววลี บันลือเสียง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
3.นางสาวสุภาภรณ์ สองห้อง
เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
4.นางประเทือง อาจหินกอง
เจ้าหน้าที่ฝึกอาชีพ
5.นางโบว์ อาจปรุ
เจ้าหน้าที่ฝึกอาชีพ
6.นางมล ฮูวิชิต
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
7.นสางอิงอร กมลเก่งเรียน
ผู้ช่วยงานดอกไม้ประดิษฐ์
ฝ่ายบริหารงานบุคคลและบริหารงานทั่วไป
1. นางทิพวัลย์ มารศรี
ผู้อานวยการฝ่ายบริหารงานบุคคลและบริหารงานทั่วไป
2. นางสาวมณฑาทิพย์ เกตุนอก
เจ้าหน้าที่งานรับบริจาค
3. นางสาวจรรยาณัฎฐ์ แสนภักดีไทย เจ้าหน้าที่งานรับบริจาค
4. นางลรรศุภา นิ่มแสง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
5. นายอนงค์ วงค์อนันท์
เจ้าหน้าที่ช่างและยานพาหนะ
6. นางสาวสมคิด ท่อนจันทร์
เจ้าหน้าที่ช่างและยานพาหนะ
7. นายอร่าม สมชื่อ
เจ้าหน้าที่ช่างและยานพาหนะ
8. นายไพฑูรย์ เดชขาว
เจ้าหน้าที่ช่างและยานพาหนะ
9. นายภานุพงษ์ จันมี
เจ้าหน้าที่เกษตรและพื้นที่
10. นางลาพึง มีบริบูรณ์
เจ้าหน้าที่เกษตรและพื้นที่
11. นายวิชาญ เผ่าพันธุ์
เจ้าหน้าที่เกษตรและพื้นที่
12. นางสาวจิตรา โคนาบาล
เจ้าหน้าที่แม่บ้าน
ส่วนพัฒนาเยาวชน
1. นายกรีฑา แก้วประดิษฐ์
เจ้าหน้าที่กิจกรรมเยาวชน
ประชาสัมพันธ์และหาทุน
1.นางสาววิไลภรณ์ เพียงกระโทก
หัวหน้าส่วนประชาสัมพันธ์
2.นางสาวจิตรา นวลละออง
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
3.นางสาวณิชา ชมเชย
เจ้าหน้าที่งานกล่องรับบริจาค
สถาบันวิจัยบทบาทหญิงและการพัฒนา
1.นางเรืองรวี พิชัยกุล
ผู้อานวยการสถาบันวิจัยบทบาทหญิงชายและการพัฒนา
2.นางมนัสนันท เกิดวร
ผู้ช่วยนักวิจัย
3.นางสาวพัชรี แรงเขตการณ์
ผู้ช่วยนักวิจัย
4.นางลักษนันท์ ชมดวง
ผู้ช่วยนักวิจัย
75
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ภาคผนวก ก
รายละเอียดของผู้หญิงและเด็กที่มารับบริการของบ้านพักฉุกเฉิน
1. ผู้มารับความช่วยเหลือด้านที่พักอาศัย
1.1จานวนผู้หญิงและเด็ก แยกตามอายุ

0-2ปี

3-6ปี

7-12ปี

87

29

16

13-18ปี 19-25ปี 26-35ปี 36-45ปี 46-55ปี
19

51

76

42

56ปีขึ้นไป

รวม

6

340

14

1.2 จานวนผู้หญิงและเด็ก แยกตามระดับการศึกษา
ระดับประถมศึกษา
ไม่อยู่ใน
เกณฑ์
ไม่ได้รับ
ได้รับ
การศึกษา ประถม ประถม
การศึกษา
ต้น
ปลาย
116

5

12

55

ระดับมัธยมศึกษา

มัธยม
ต้น

มัธยม
ปลาย/ปวช.

59

75

อนุปริญญา ปริญญาตรี รวม

6

12

340

1.3 จานวนผู้หญิงและเด็ก แยกตามหน่วยงานนาส่ง*ภูมิลาเนา
แหล่งทีม่ า/หน่วยงานนาส่ง/ภูมลิ าเนา

ใต้

อีสาน รวม

มาเอง

39

39

13

10

10

56

167

ติดตามมารดา

33

23

3

1

4

10

74

พลเมืองดี/ญาติ/เพื่อน

5

5

1

1

-

4

16

ติดครรภ์มารดามา

-

38

-

-

-

-

38

ส่งมาจากหน่วยงานเอกชน

2

9

-

1

-

3

15

ส่งมาจากหน่วยงานภาครัฐ

2

13

-

1

1

3

20

ส่งมาจากโรงพยาบาล

2

2

-

-

3

-

7

ส่งมาจากสถานีตารวจ

-

3

-

-

-

-

3

83

132

17

14

18

76

340

รวม
78

ภาคกลาง กรุงเทพฯ ตะวันออก เหนือ

2.ผู้มารับบริการด้านการให้คาปรึกษาทางโทรศัพท์
2.1จานวนผู้หญิงและเด็กที่มาขอรับบริการทางโทรศัพท์ แยกตามรายเดือน
เดือน

ผู้หญิงและเด็ก(ราย)
65
72
64
75
86
71
77
86
86
86
86
82
936

มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
รวม

ผู้ชาย
13
11
12
14
7
6
9
8
5
7
9
8
109

รวม(ราย)
78
83
76
89
93
77
86
94
91
93
95
90
1,045

2.2จานวนผู้มารับบริการให้คาปรึกษา แยกตามเพศ


เพศหญิง จานวน

936

ราย

(ร้อยละ 89.57 )



เพศชาย จานวน

109

ราย

(ร้อยละ 10.43)

รวม 1,045 ราย
2.3 จานวนผู้มารับบริการให้คาปรึกษาแยกตามประเภทของปัญหา
ปัญหา

จานวน(ราย)

ร้อยละ

1.ท้องไม่พร้อม

362

35

2.ครอบครัว

176

17

3.ความรุนแรงในครอบครัว

285

27

4.อื่น ๆ เช่น สุขภาพจิต/ยาเสพติด/พฤติกรรมลูกหญิงชาย/กฎหมาย/ยาคุมกาเนิดฯลฯ/เอชไอวี/ไม่มีผู้ดูแล/การ
ทานยาคุมกาเนิดฯลฯ

222

21

1,045

100

รวม
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2.4 จานวนผู้มารับบริการให้คาปรึกษาแยกตามจังหวัด


กรุงเทพฯ

จานวน

413 ราย (ร้อยละ40 )



ต่างจังหวัด

จานวน

632 ราย (ร้อยละ60 )

2.5 แหล่งข้อมูลที่ทาให้ผู้มารับบริการให้คาปรึกษา รู้จักบ้านพักฉุกเฉิน


นิตยสารชีวิตรัก/คู่สร้างคู่สม/สมุดหน้าเหลือง/โทรทัศน์

จานวน 228 ราย (ร้อยละ22)



อินเตอร์เน็ต

จานวน 616 ราย (ร้อยละ59)



เพื่อน/พลเมืองดี

จานวน 114 ราย (ร้อยละ11)



Bug1133/แผ่นพับประชาสัมพันธ์สมาคมฯ

จานวน 87 ราย (ร้อยละ8)

2.6 ช่วงเวลา การติดต่อขอรับบริการการให้คาปรึกษาทางโทรศัพท์


เช้า-กลางวัน

จานวน 621 ราย (ร้อยละ59 )



กลางคืน

จานวน 424 ราย (ร้อยละ41)

2.7 ช่องทางการมารับบริการ/ขอความช่วยเหลือจากบ้านพักฉุกเฉิน


ผู้ประสบปัญหามาขอความช่วยเหลือด้วยตนเอง



รู้จักบ้านพักฉุกเฉิน จาก อินเตอร์เน็ต เพื่อน นายจ้าง บิดา-มารดา ญาติ (ยาย ย่า ป้า น้า) พลเมืองดี
โทรทัศน์ทุกช่อง Bug 1133 โทร 1133 , 1323 ,1663 สายด่วนท้องแม่วัยรุ่น /HIV



การส่งต่อจากหน่วยงานต่าง ๆ


สถานีตารวจนครบาล ; สน.ดอนเมือง ตารวจรถไฟดอนเมือง ส.น.ลุมพินี

โรงพยาบาล ; โรงพยาบาลภูมิพล ศูนย์สาธารณสุข17 โรงพยาบาลชุมพร โรงพยาบาลศิริราช
โรงพยาบาลลาดกระบัง โรงพยาบาลเจริญกรุง


องค์กรภาครัฐ ; ศูนย์ช่วยเหลือสังคม(1300) พัฒนาสังคมจังหวัดสมุทรปราการ ทัณฑสถานหญิงกลาง
กรมกิจการเด็กและสตรี บ้านอิ่มใจ บ้านพักเด็กและครอบครัว กรุงเทพฯ


องค์กรภาคเอกชน ; โครงการอไซลั่มแอสเซสแห่งประเทศไทย มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก มูลนิธิส่งเสริม
ความเสมอภาคทางสังคม มูลนิธิเพื่อนหญิง สหทัยมูลนิธิ มูลนิธิส่งเสริมการพัฒนาบุคคล
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•

รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ และวิทยากรที่ให้ความกรุณาและจัดกิจกรรมให้บ้านพักฉุกเฉิน
ศ.เกียรติคุณพญ.เพ็ญศรี พิชัยสนิธ

ประธานกรรมการทีป่ รึกษา สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ



คุณเบ็ญจมาส กาญจนวิจิตร

โรงเรียนบางกอกโยคะ



คุณเจนนิศา มาดาน

นักจิตวิทยาอิสระ



พ.ต.หญิงนัทมน อุ่นพงศ์ภูวนาถ

อาสาสมัครพยาบาล



คุณสมชาติ ทาแกง

ชมรมเพื่อนวันพุธ สภากาชาดไทย



อาจารย์กรรณิการ์ ดาวไธสง

สภากาชาดไทย



•

รายชื่ออาสาสมัครบ้านพักฉุกเฉินที่เป็นอาสาสมัครอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 2 เดือน
ขึ้นไป
1.Nura Massoud

อาสาสมัครจากประเทศสหรัฐอเมริกา

2.Alice Germana

อาสาสมัครจากประเทศอิตาลี่
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1.การนาผลิตภัณฑ์ของสมาชิกบ้านพักฉุกเฉินไปจาหน่าย ในงานต่าง ๆ
วันที่

งาน

สถานที่

หน่วยงาน/ผู้จัด

1-2 ส.ค.62

“ปันรักจากการบินไทย ส่ง
มอบความห่วงใยแด่ผู้ป่วย
มะเร็ง”

ศูนย์ปฏิบัติการการบินไทย
สุวรรณภูมิ อาคาร A1 ชั้น 1

บริษัทการบินไทย จากัด
(มหาชน) ร่วมกับ บริษัทไทย
วาโก้ จากัด

27 ก.ย.62

“โครงการน้าพระทัย
พระราชทานเคลื่อนที่ในเขต
กรุงเทพ/ปริมณฑล

โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา

สภาสังคมสงเคราะห์
แห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูประภัมภ์

2.การบริการตัดผมนอกสถานที่ หลักสูตรตัดผมชาย / เสริมสวย
วัน/เดือน/ปี
25 เม.ย 62
5 พ.ค 62
12 พ.ค 62
19 พ.ค 62
26 พ.ค 62
2 มิ.ย 62
9 มิ.ย 62
16 มิ.ย 62
23 มิ.ย 62
6 ต.ค 62
13 ต.ค 62
20 ต.ค 62
27 ต.ค 62
3 พ.ย 62
10 พ.ย 62
17 พ.ย 62

สถานที่
สถานสงเคราะห์บ้านไร้ที่พึ่งชาย ธัญบุรี
สถานสงเคราะห์บ้านราชาวดีชาย ปากเกร็ด
สถานสงเคราะห์บ้านนนทภูมิ ปากเกร็ด
สถานสงเคราะห์บ้านเด็กชาย ปากเกร็ด
สถานสงเคราะห์บ้านพักคนชราชาย บางเขน
บ้านเอื้ออาทรสายไหม
บ้านเอื้ออาทรบางคูวัด
หมู่บ้านจัดสรรพฤกษา 13 ดอนเมือง
บ้านเอื้ออาทรวัดกู้
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด
กรมชลประทาน
ชุมชนสวัสดิการกรุงเทพ ฯ
มัสยิดท่าอิฐ จ.นนทบุรี
มัสยิดท่าอิฐ จ.นนทบุรี
กรมชลประทาน
มัสยิดท่าอิฐ จ.นนทบุรี
รวม

82

นักเรียน
ฝึกอาชีพ
13
14
13
14
12
14
13
14
14
15
14
14
15
10
11
10
687

ผู้มารับบริการ
หญิง ชาย
30
35
41
50
25
49
32
25
20
60
50
55
53
55
53
54
687

รวม
30
35
41
50
25
49
32
25
20
60
50
55
53
55
53
54
687

ภาคผนวก ง
รายชื่อคณะเยี่ยมชมกิจกรรมสมาคมฯ ระหว่างเดือนมกราคม-ธันวาคม 2562
วัน/เดือน/ปี

รายชือ่

จานวน (คน)

8 ม.ค.62

บริษทั เดย์ครีม ออแกไนซ์เซอร์ นาคณะเจ้าหน้าทีจ่ ากองค์กร มิชชัน่ เทวนตีว้ นั (Mission 21) จาก
ประเทศอินโดนิเซีย เยีย่ มชมสมาคมฯ

60

16 ม.ค.62 คณะนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนทหารอากาศบารุง เข้าเยีย่ มชมและทากิจกรรม

31

23 ม.ค.62 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร ชัน้ ปี 2 เยีย่ มชมสมาคมฯ และจัดกิจกรรม

50

15 ก.พ.62 คณะนักเรียนโรงเรียนธนินทรวิทยา นานักเรียนเยีย่ มชมสมาคมฯ และบริจาคสิง่ ของ

31

27 มี.ค.62 คณะเจ้าหน้าทีศ่ นู ย์การทหารอากาศโยธิน เข้าเยีย่ มชม,จัดกิจกรรมและเลีย้ งอาหาร

50

15 พ.ค.62

คณะเจ้าหน้าทีส่ านักแผนและอานวยการสือ่ สาร กรมการสือ่ สารทหาร เยีย่ มชมสมาคมฯ และ

จัดกิจกรรม

50

17 พ.ค.62 เจ้าหน้าที่ THE SASAKAWA PEACE FOUNDATION TOKYO, JAPAN เยีย่ มชมสมาคมฯ

2

27 พ.ค.62 คณะพนักงาน บริษทั วาเนสซา หวาง จากัด (YogaAum)

6

28 พ.ค.62

คณะนักธุรกิจจากสานักกฎหมาย BERTAN LAW OFFICE ,ISTANBUL นาโดย Mr.Attorney
Aysu Berrin Tan EREN และ Mr.Ibrahim Aysan Yasaroglu เยีย่ มชมสมาคมฯ

29 พ.ค.62 คณะพนักงาน บริษทั เชสเตอร์ฟดู้ จากัด เยีย่ มชมฯ และจัดกิจกิรรม เลีย้ งอาหาร

5 มิ.ย.62

คณะเจ้าหน้าที่ CIS Australia นาคณะผูแ้ ทนจาก University of Canberra, Australia เยีย่ มชม
สมาคมฯ

7
50

20

5 ก.ค.62

คณะพนักงานเจ้าหน้าที่ บริษทั นิทาน จากัด เยีย่ มชมสมาคมฯและเลีย้ งอาหาร

50

9 ส.ค.62

คณะพนักงาน บริษทั ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน) เยีย่ มชมสมาคมฯและจัดกิจกรรม

45

15 ส.ค.62 คณะพนักงานโรงแรมแลนมาร์คกรุงเทพฯ เยีย่ มชมสมาคมฯ

30

16 ส.ค.62 คณะพนักงานบริษทั ทีควิ เอ็มอินชัวร์รนั ส์ เยีย่ มชมและจัดกิจกรรม

40

26 ส.ค.62 คณะพนักงาน บริษทั บริการภาคพืน้ ท่าอากาศยานไทย จากัด เยีย่ มชมสมาคมฯ และบริจาค

7

11 ก.ย.62 คณะเจ้าหน้าที่ บริษทั BB Clinic เยีย่ มชมสมาคมฯ และบริจาคสิง่ ของ

4

12 ก.ย.62 คณะนักเรียนโรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง เยีย่ มชมสมาคมฯ และจัดกิจกรรมจิตอาสา

11

18 ก.ย.62 คณะผูบ้ ริหารจากบริษทั จอห์นสัน เยีย่ มชมสมาคมฯ

4
83

วัน/เดือน/ปี
4 ต.ค.62
5 พ.ย.62

5 พ.ย.62

84

รายชือ่
คณะผูบ้ ริหารองค์กรการกุศล National Volunteer & Philanthropy Centre - NVPC
(www.nvpc.org.sg) จาก ประเทศสิงคโปร์ เยีย่ มชมสมาคมฯ
คณะเจ้าหน้าที่ สถาบันเพือ่ การยุตธิ รรมแห่งประเทศไทย นานักศึกษานานาชาติ เยีย่ มชม
สมาคมฯ

คณะเจ้าหน้าที่ โรงเรียนนานาชาติ ISB เยีย่ มชมสมาคมฯ

จานวน (คน)
16
33

2

12 พ.ย.62 นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าศึกษาดูงาน สมาคมฯ

15

22 พ.ย.62 คณะเจ้าหน้าที่ บริษทั ซีพี ออลส์ จากัด เยีย่ มชมสมาคมฯ และมอบเงินบริจาค

2

29 พ.ย.62 คณะเจ้าหน้าที่ บริษทั อาดิดาส จากัด เยีย่ มชมสมาคมฯ

3

2 ธ.ค.62

คณะเจ้าหน้าที่ สถานทูตสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน เยีย่ มชมสมาคมฯ

6

4 ธ.ค.62

คณะพนกงานเจ้าหน้าที่ The body shop เยีย่ มชมและจัดกิจกรรม

30

12 ธ.ค.62 คณะเจ้าหน้าที่ สหพันธ์สตรีมณฑลเหอหนาน ประเทศจีน เยีย่ มชมสมาคมฯ

7

16 ธ.ค.62 คณะเจ้าหน้าที่ โรงเรียนทหารชัน้ ประทวน เยีย่ มชมสมาคมฯ และจัดกิจกรรม จิตอาสา

30

ภาคผนวก จ
การให้สัมภาษณ์และให้ข้อมูล
ประเภทสือ่
โทรทัศน์ 1.
2.

3.
4.

ประเด็น / เรือ่ ง
สถานีโทรทัศน์ไทยพีบเี อส รายการ “ข่าวเช้าวันใหม่” สัมภาษณ์คณุ คัญฑนิกม์ นิโรธร
หัวหน้านักสังคมสงเคราะห์และนักจิตวิทยาพร้อมกับสมาชิกบ้านพักฉุกเฉิน 1คน ประเด็น
ความรุนแรงในครอบครัว

วันทีข่ อ
ข้อมูล
24 ม.ค.62

บริษทั ซูเปอร์จวิ๋ จากัด ผูผ้ ลิตรายการ “นโยบายbyประชาชน” ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ 5 ก.ค.62
ไทยพีบเี อส สัมภาษณ์สมาชิกบ้านพักฉุกเฉิน 1 ราย ประเด็น “เอาผิดทางกฎหมาย ผูช้ ายทา
ท้องแล้วทิง้ ”
สถานีโทรทัศน์ชอ่ ง8 รายการ “คุยข่าวเย็น” สัมภาษณ์คณุ ณัฐยิ า ทองศรีเกตุ ผูอ้ านวยการ
ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ พร้อมด้วยสมาชิกบ้านพักฉุกเฉิน 1ราย ประเด็น ท้องไม่พร้อม

1 ส.ค.62

สถานีโทรทัศน์ ไทยพีบเี อส ผลิตรายการ “ผลิกปมข่าว” สัมภาษณ์คณุ ณัฐยิ า ทองศรีเกตุ
2 พ.ย.62
ผูอ้ านวยการฝ่ายสังคมสงเคราะห์พร้อมด้วยสมาชิกบ้านพักฉุกเฉิน 1ราย ประเด็น แนวทาง
เยียวยา ฟืน้ ฟูผถู้ กู กระทาความรุนแรง ตามพ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาและคุม้ ครองสถาบัน
ครอบครัว

5.

สถานีโทรทัศน์ ช่อง8 รายการ “ข่าวเข้มช่อง8” สัมภาษณ์สมาชิกบ้านพักฉุกเฉิน 1 ราย
ประเด็น เพือ่ เป็นการสะท้อนสังคมเกีย่ วกับการตัง้ ครรภ์ไม่พงึ ประสงค์หรือคุณแม่วยั ใส เพือ่
ถ่ายทอดประสบการณ์และปัญหาต่างๆทีว่ ยั รุน่ ต้องเผชิญ

6.

สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศ สัมภาษณ์ คุณณัฐยิ า ทองศรีเกตุ ผอ.ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ และผู้
4 ก.ย.62
ประสบปัญหาความรุนแรงในครอบครัว 1 ราย ประเด็น ความรุนแรงในครอบครัว

อืน่ ๆ 1.

2.

3.

นิสติ ระดับมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยาและงานยุตธิ รรม ภาควิชาสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สัมภาษณ์ คุณคัญฑนิกม์ นิโรธร
หัวหน้านักสังคมสงเคราะห์และนักจิตวิทยา ประเด็น
• ปัจจัยสาเหตุการตกเป็นเหยือ
่ การข่มขืนกระทาชาเราของเด็กหญิงอายุต่ากว่า13 ปี
• ความสัมพันธ์ระหว่างผูก
้ ระทาผิดกับเด็กหญิงและลักษณะการถูกกระทา
• แนวทางการป้องกันกันเด็กหญิงจากการตกเป็นเหยือ
่ การข่มขืน
นักศึกษาชัน้ ปีท3ี่ ภาควิชาบรอคแคสต์ตงิ้ และวารสารศาสตร์ดจิ ติ อล คณะนิเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ สัมภาษณ์คณุ คัญฑนิกม์ นิโรธร หัวหน้านักสังคมสงเคราะห์และ
นักจิตวิทยา เรือ่ ง “การจัดทาสือ่ ในการประชาสัมพันธ์”
มูลนิธเิ พือ่ สิทธิมนุษยชนและการพัฒนา (มสพ) สัมภาษณ์ คุณณัฐยิ า ทองศรีเกตุ
ผูอ้ านวยการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ประเด็น “การทางานปกป้องคุม้ ครองและการรับมือกับ
กรณีการค้ามนุษย์ในเด็กของหน่วยงานภาครัฐและภาคประชาสังคม”

12 พ.ย.62

12 มี.ค.62

10 เม.ย.62

18 ก.ค.62
85
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