
สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 

บ้านพักฉุกเฉินเพื่อช่วยเหลือผู้หญิงและเด็กผู้ประสบปัญหาเดือดร้อนบ้านพักฉุกเฉินเพื่อช่วยเหลือผู้หญิงและเด็กผู้ประสบปัญหาเดือดร้อนบ้านพักฉุกเฉินเพื่อช่วยเหลือผู้หญิงและเด็กผู้ประสบปัญหาเดือดร้อน   

สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ   

บ้านพักฉุกเฉิน : 501/1 ซ.เดชะตุงคะ 1 ถนนเดชะตุงคะ แขวงสีกัน ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210บ้านพักฉุกเฉิน : 501/1 ซ.เดชะตุงคะ 1 ถนนเดชะตุงคะ แขวงสีกัน ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210บ้านพักฉุกเฉิน : 501/1 ซ.เดชะตุงคะ 1 ถนนเดชะตุงคะ แขวงสีกัน ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210   

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

สรุปรายงานผลการด าเนินงาน สรุปรายงานผลการด าเนินงาน สรุปรายงานผลการด าเนินงาน “““บ้านพักฉุกเฉินบ้านพักฉุกเฉินบ้านพักฉุกเฉิน” 36 ” 36 ” 36 ปี 4 เดือน (สิงหาคม 2523 ปี 4 เดือน (สิงหาคม 2523 ปี 4 เดือน (สิงหาคม 2523 –––   ธนัวาคม 2559)ธนัวาคม 2559)ธนัวาคม 2559)   

ความเป็นมาความเป็นมาความเป็นมา   

 เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2523 ในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ ครบ 4 รอบ โครงการบ้านพัก
ฉุกเฉิน ได้ถือเป็นมงคลฤกษ์ และได้ประกอบพิธีลงเสาเข็ม “บ้านพักฉุกเฉิน” หลังแรกเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เมื่อก่อสร้างเสร็จได้
ท าบุญฉลองบ้านพักฉุกเฉิน ในวันที่ 12 สิงหาคม 2524 

 ในระยะเวลาก่อนและระหว่างการก่อสร้างบ้านพักฉุกเฉิน คุณหญิงกนิษฐา วิเชียรเจริญ ประธานโครงการฯ ได้ใช้บ้านพักส่วนตัว
ทดลองรับผู้หญิงและเด็กผู้มีปัญหาเดือดร้อนประมาณ 100 คน เข้าพักอาศัยให้ความช่วยเหลือ จนถึงวันที่ 18 กันยายน 2524 เมื่อ 
“บ้านพักฉุกเฉิน” เสร็จเรียบร้อยแล้วจึงเปิดรับคนเข้าพักได้ หลังจากนั้นอีกหลายเดือน จนถึงปี 2525 จึงได้มีการเปิดบ้านเป็นทางการ 
(โดย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ) 

 สถิติในรายงานนี้ เริ่มตั้งแต่ สิงหาคม 2523 จนถึง ธันวาคม 2559 รวมเวลา 36 ปี 4 เดือน “บ้านพักฉุกเฉิน” ได้ให้ความ
ช่วยเหลือผู้หญิงและเด็กผู้ประสบความเดือดร้อนต่างๆ ไปแล้ว จานวน 52,773 ราย โดยมีสถิติการด าเนินงานให้ความช่วยเหลือ สรุป
ได้ดังนี้  

ให้ความช่วยเหลือ
แต่ไม่ได้พักอาศัย 

พักอาศัยอยู่ 
1-7วัน 

พักอาศัยอยู่ 
8-15 วัน 

พักอาศัยอยู่ 
16-30 วัน 

พักอาศัยอยู่ 
30 วันขึ้นไป 

รวม 

16,128 (31%) 19,003 (36%) 6,562 (12%) 5,735 (11%) 5,345 (10%) 52,773 (100%) 

   ตารางท่ี 1 เฉลี่ยการให้ค าแนะน าและระยะเวลาที่ได้พักอาศัย ตารางท่ี 1 เฉลี่ยการให้ค าแนะน าและระยะเวลาที่ได้พักอาศัย ตารางท่ี 1 เฉลี่ยการให้ค าแนะน าและระยะเวลาที่ได้พักอาศัย    

ตารางท่ี 2 จ านวนผู้เดือดร้อนแยกตามอายุตารางท่ี 2 จ านวนผู้เดือดร้อนแยกตามอายุตารางท่ี 2 จ านวนผู้เดือดร้อนแยกตามอายุ   

0-9 ปี 10-19 ป ี 20-29ป ี 30-59ป ี 60ปีขึ้นไป รวม 

11,754 (22%) 13,244 (25%) 14,055 (27%) 12,104 (23%) 1,616 (3%) 52,733 (100%) 

ตารางท่ี 3 จ านวนผู้เดือดร้อนแยกตามระดับการศึกษาตารางท่ี 3 จ านวนผู้เดือดร้อนแยกตามระดับการศึกษาตารางท่ี 3 จ านวนผู้เดือดร้อนแยกตามระดับการศึกษา   

ไม่อยู่ในเกณฑ์รับ
การศึกษา 

ไม่ได้รับการศึกษา ป.4-ป.6 มัธยมศึกษาขึ้นไป ปริญญาตรีขึ้นไป รวม 

6,651 (13%) 9,091 (17%) 18,715 (35%) 17,928 (34%) 388 (1%) 52,733 (100%) 

หมายเหตุ หมายเหตุ หมายเหตุ    ตารางที่3 ตารางที่3 ตารางที่3 “““ไม่อยู่ในเกณฑ์รับการศึกษาไม่อยู่ในเกณฑ์รับการศึกษาไม่อยู่ในเกณฑ์รับการศึกษา” ” ” เร่ิมนับ ก.ย.34 เร่ิมนับ ก.ย.34 เร่ิมนับ ก.ย.34    



ตารางท่ี 4 จ านวนผู้เดือดร้อน แยกตามหน่วยงานที่ส่งมา มาเอง หรือ ช่วยเหลือนอกสถานที่ หนังสือพิมพ์ จดหมาย และ  ตารางท่ี 4 จ านวนผู้เดือดร้อน แยกตามหน่วยงานที่ส่งมา มาเอง หรือ ช่วยเหลือนอกสถานที่ หนังสือพิมพ์ จดหมาย และ  ตารางท่ี 4 จ านวนผู้เดือดร้อน แยกตามหน่วยงานที่ส่งมา มาเอง หรือ ช่วยเหลือนอกสถานที่ หนังสือพิมพ์ จดหมาย และ  
อินเตอร์เน็ตอินเตอร์เน็ตอินเตอร์เน็ต   

              ภูมิล าเนา 
 
หน่วยงานที่ส่งมา 

กทม. 
ภาค 

ตะวันออก 
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ 

ภาค
ตะวันออก 
เฉียงเหนือ  

รวม 

สถานีต ารวจ 370 73 1,603 567 369 2,139 5,121 

โรงพยาบาล 353 70 476 656 363 899 2,817 

หน่วยงานเอกชน 501 39 267 466 116 655 2,044 

หน่วยงานรัฐบาล 424 52 295 286 134 681 1,872 

มาเอง 2,454 565 2,352 2,978 1,163 5,850 15,362 

ติดตามมารดา 3,079 235 530 890 324 1,390 6,448 

พลเมืองดี 478 107 423 467 168 991 2,634 

ช่วยเหลือนอกสถานที่/
นสพ./จ.ม./อินเตอร์เน็ต 

977 135 2,815 2,172 861 9,515 16,475 

รวม 8,636 1,276 8,761 8,482 3,498 22,120 52,773 

ร้อยละ(%) 16 2 17 16 7 42 100 

ตารางท่ี5 ปัญหาของผู้เดือดร้อน (ผู้เดือดร้อนบางคนมีปัญหาหลายด้าน)ตารางท่ี5 ปัญหาของผู้เดือดร้อน (ผู้เดือดร้อนบางคนมีปัญหาหลายด้าน)ตารางท่ี5 ปัญหาของผู้เดือดร้อน (ผู้เดือดร้อนบางคนมีปัญหาหลายด้าน)   

ปัญหาอ่ืนๆ(ไม่มีที่พัก/เศรษฐกิจฯลฯ) 23,024 ปัญหาสุขภาพ 4,839 

ปัญหาครอบครัว 20,034 ปัญหาถูกล่อลวง ลักทรัพย์ กฏหมาย 3,274 

ปัญหาเกี่ยวกับแรงงาน 19,509 ปัญหาเร่ร่อนขอทาน 2,977 

ปัญหาเด็กผลกระทบจากปัญหา(ท้องไม่พร้อม/ความรุนแรง) 19,390 ปัญหาค้าประเวณี 2,631 

ปัญหาเกี่ยวกับการเดินทาง 5,124 ปัญหาสุขภาพจิต 1,870 

ปัญหาต้ังครรภ์ไม่พร้อม 4.990 ปัญหาถูกล่วงละเมิดทางเพศ(ข่มขืน/อนาจารฯลฯ)  902 

ปัญหาถูกสามีท าร้ายร่างกาย 4,897 ปัญหาผู้ติดเชื้อHIVต้ังแต่ปี2533 895 

เกษฎา ศรสีุข ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ / รายงานเกษฎา ศรสีุข ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ / รายงานเกษฎา ศรสีุข ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ / รายงาน   

ส่วนประชาสัมพันธ์และหาทุน / จดัท าและพิมพ์ส่วนประชาสัมพันธ์และหาทุน / จดัท าและพิมพ์ส่วนประชาสัมพันธ์และหาทุน / จดัท าและพิมพ์   


