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สรุปรายงานผลการด าเนินงาน บ้านพักฉุกเฉินสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ 34 ปี 4 เดือน (สิงหาคม2523-ธันวาคม 2557) 

สรภปราฬนานผลการด าเนผนนาน 
บ้านอักฉภกเฉผนเอฟ่ธช่ทฬเหลฟธผม ้หญผนและเดฎกผม ้ประสบปัญหาเดฟธดร้ธน 

สมาใมส่นเสรผมสถานภาอสตรฝญนอระธภปถัมภ์อระเจ้าทรทนถ์เธธ อระธนใ์เจ้าฌสมสทลฝ อระทรราชาทผนัดดามาตภ 

บ้านอักฉภกเฉผน 2-3  : 501/1 ซธฬเดชะตภนใะ 1  ถ.เดชะตภนใะ ดธนเมฟธน กรภนเทอฯ 10210  

* * * * * * * * * * * * *  

สรภปราฬนานผลการด าเนผนนาน “บ้านอักฉภกเฉผน”  34 ปฝ  เดฟธน 4 ( สผนหาใม 2523 – ธันทาใม 2557 ) 

ใทามเป็นมา 

 เมฟ่ธทันทฝ่ 12 สผนหาใม 2523 ญนทันเฉลผมอระชนมอรรษาสมเดฎจอระนานเจ้า อระบรมราชผนฝนาถ ใรบ 4 รธบ ฌใรนการบ้านอัก

ฉภกเฉผน โด้ถฟธเป็นมนใลฤกษ์ และโด้ประกธบอผธฝลนเสาเขฎม “บ้านอักฉภกเฉผน” หลันแรกเอฟ่ธถทาฬเป็นอระราชกภถล เมฟ่ธก่ธสร้านเสรฎจโด้

ท าบภญฉลธนบ้านอักฉภกเฉผน  ญนทันทฝ่ 12  สผนหาใม  2524 

 ญนระฬะเทลาก่ธน และระหท่านการก่ธสร้านบ้านอักฉภกเฉผน  ใภณหญผนกนผษฐา ทผเชฝ ฬรเจรผญ ประธานฌใรนการฯ โด้ญช้บ้านอัก

ส่ทนตัททดลธนรับผม ้หญผนและเดฎกผม ้มฝปัญหาเดฟธดร้ธนประมาณ 100 ใน เข้าอักธาถัฬญห้ใทามช่ทฬเหลฟธ จนถพนทันทฝ่  18 กันฬาฬน 2524  

เมฟ่ธ “บ้านอักฉภกเฉผน”  เสรฎจเรฝฬบร้ธฬแล้ทจพนเปผ ดรับในเข้าอักโด้  หลันจากนัน้ธฝกหลาฬเดฟธน  จนถพนปฝ   2525  จพนโด้มฝการเปผ ดบ้านเป็น

ทานการ  (ฌดฬอระเจ้าทรทนถ์เธธอระธนใ์เจ้าฌสมสทลฝ อระทรราชาทผนัดดามาตภ) 

 สถผตผญนราฬนานนฝ้  เรผ่มตัน้แต่  สผนหาใม 2523  จนถพน – ธันทาใม 2557 รทมเทลา  34 ปฝ  4 เดฟธน  ทฝ่ “บ้านอักฉภกเฉผน” โด้ญห้

ใทามช่ทฬเหลฟธผม ้หญผนและเดฎกผม ้ประสบใทามเดฟธดร้ธนต่านๆ โปแล้ท  จ านทน  52,121 ราฬ  ฌดฬมฝสถผตผการด าเนผนนานญห้ใทามช่ทฬเหลฟธ 

สรภปโด้ดันนฝ้ 

ตารานทฝ่ 1 เฉลฝ่ฬการญห้ใ าแนะน าและระฬะเทลาทฝ่โด้อักธาถัฬ 
ญห้ใทามช่ทฬเหลฟธแต่

โม่โด้อักธาถัฬ 

อักธาถัฬธฬม ่ : 

1 - 7  ทัน 

อักธาถัฬธฬม ่ : 

8 - 15  ทัน 

อักธาถัฬธฬม ่ : 

16 - 30  ทัน 

อักธาถัฬธฬม ่ : 

30 ทัน ขพ้นโป 
รทม 

16,056 

(31%) 

18,829 

(37%) 

6,522 

(13%) 

5,651 

(11%) 

5,063 

(8%) 

52,121 

(100%) 
 

ตารานทฝ่ 2 จ านทนผม ้เดฟธดร้ธนแฬกตามธาฬภ 
0 – 9  ปฝ  10 - 19 ปฝ  20 - 29 ปฝ  30 – 59 ปฝ  60 ปฝ ขพ้นโป รทม 

11,508 

(22 %) 

13,171 

(26 %) 

13,918 

(27 %) 

11,917 

(21 %) 

1,607 

(4 %) 

52,121 

 (100 %) 
 

ตารานทฝ่ 3 จ านทนผม ้เดฟธดร้ธนแฬกตามระดับการถพกษา 
โม่ธฬม ่ญนเกณฑ์รับ

การถพกษา 
โม่โด้รับการถพกษา ป.4 - ป.6 

มัธฬมถพกษา 

ขพ้นโป 
ปรผญญาตรฝ รทม 

6,423 

(12 %) 

9,079 

( 18 %) 

18,557 

(35 %) 

17,697 

(34 %) 

365 

(1 %) 

52,121 

 (100 %) 

 

หมาฬเหตภ  ตารานทฝ่ 3  “ โม่ธฬม ่ญนเกณฑ์รับการถพกษา” เรผ่มนับ ก.ฬ.34 
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สรุปรายงานผลการด าเนินงาน บ้านพักฉุกเฉินสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ 34 ปี 4 เดือน (สิงหาคม2523-ธันวาคม 2557) 

ตารานทฝ่ 4   จ านทนผม ้เดฟธดร้ธน แฬกตามหน่ทฬนานทฝ่ส่นมา มาเธน หรฟธโปตผดต่ธนธกสถานทฝ่ 

ภมมผล าเนา 

หน่ทฬนานทฝ่ส่นมา 
กทม. ภาใตะทันธธก ภาใเหนฟธ ภาใกลาน ภาใญต้ ภาใธฝสาน รทม 

จากสถานฝต ารทจ 367  73 1,597 563 367 2,133 5,100 
จากฌรนอฬาบาล 341 70 473 652 362 895 2,793 
จากหน่ทฬนานเธกชน 478 37 264 457 115 643 1,994 
จากหน่ทฬนานรัฐบาล 405 51 294 281 132 672 1,835 
มาเธน 2,403 548 2,336 2,929 1,146 5,761 15,122 
ตผดตามมารดา 2,929 224 516 862 319 1,373 6,225 
จากอลเมฟธนดฝ 460 105 419 457 165 974 2,580 
ช่ทฬเหลฟธนธกสถานทฝ่และ

ตผดต่ธ นสอ. จม. 
976 135 2,814 2,172 861 9,515 16,472 

รทม 8,359 1,243 8,713 8,373 3,467 21,966 52,121 

ใผดเป็นเปธร์เซ็น 15 2 17 16 7 43 100% 

หมาฬเหตภตารานทฝ่ 4 

 * สถผตผภาใตะทันธธก เรผ่มนับ ก.ฬ.34 * ตผดตามมารดา เรผ่มนับ ก.ฬ.34 * อลเมฟธนดฝ เรผ่มนับ ก.ฬ.34 

 

ตารานทฝ่ 5 ปัญหาขธนผม ้เดฟธดร้ธน (ผม ้เดฟธดร้ธนบานในมฝปัญหาหลาฬด้าน) 

ปัญหาเกฝ่ฬทกับแรนนาน 19,420 (38%) ปัญหาเร่ร่ธนขธทาน 2,963 (6%) 

ปัญหาใรธบใรัท 19,728 (39%) ปัญหาสภขภาอ 1,675 (13%) 

ปัญหาฌสเภณฝ  2,621 (6%) 
ปัญหาผม ้ตผดเชฟ้ ธ HIV  

ตัน้แต่ปฝ  2533 
 872 (2%) 

ปัญหาถมกข่มขฟน    881 (2%) ปัญหาเกฝ่ฬทกับการเดผนทาน 5,098 (10%) 

ปัญหาตัน้ใรรภ์โม่อพนปรารถนา 

ตัน้ใรรภ์โม่อร้ธม 
4,839 (9%) 

ปัญหาถมกล่ธลทน ลักทรัอฬ์ 

กฎหมาฬ 
3,250 (8%) 

ปัญหาแม่ลมกตผด 19,211 (38%) ปัญหาถมกสามฝท าร้าฬร่านกาฬ 4,777 (9%) 

ปัญหาธฟ่นๆ (โม่มฝทฝ่อัก) 22,457 (44%) ปัญหาฌรใจผต 1,848 (4%) 

พัชญ์สิตา  มายอด งานสังคมสงเคราะห์ สมาคมฯ / รายงาน 
จิตรา นวลละออง งานประชาสัมพันธ์ สมาคมฯ / จัดท าและพิมพ์   

 
       

 

 

 

 

 


