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โครงการ “การพฒันาแนวทางการด าเนินงานเพ่ือให้เกิดการจดัการชุดข้อมูลทางสงัคม
และสุขภาพของประชาชน รายเขต กรงุเทพมหานคร”  ด าเนินการโดยสถาบนัวจิยัประชากรและ
สงัคม มหาวทิยาลยัมหดิล ได้รบัการสนับสนุนจาก ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสรมิสุขภาพ 
(สสส.) ทัง้นี้มีว ัตถุประสงค์เพื่อส ารวจข้อมูลทางสังคมและสุขภาพของประชาชน ในรายเขตของ
กรุงเทพมหานคร รวมทัง้เพื่อสรา้งเสรมิศกัยภาพของภาคเีครอืข่าย เพื่อการขบัเคลื่อนการท าชุดขอ้มูล
ทางสงัคมและสุขภาพของประชาชน ในกรงุเทพมหานคร 

โครงการไดเ้กบ็รวบรวมขอ้มลูในเขตน าร่อง 13 เขต จ านวน 84 ชุมชน โดยเกบ็รวบรวมขอ้มูล
ทัง้ระดบัครวัเรอืนและระดบับุคคล ในระดบับุคคลมกีลุ่มเป้าหมายคอื ผูสู้งอายุ ผูป่้วยเรือ้รงั/ผูพ้กิาร และ
ผูดู้แลในเขตราชเทว ีมตีวัอย่างระดบับุคคลประกอบดว้ย ผูสู้งอายุ 464 คน ผูป่้วยเรื้อรงัหรอืผูพ้กิาร 51 คน 
และผูด้แูล 186 คน โดยเกบ็รวบรวมขอ้มลูตวัอยา่งจาก 7 ชุมชน มตีวัอยา่งครวัเรอืน 679 ครวัเรอืน 

การมรีะบบขอ้มลูที่มคีวามถูกต้อง เชื่อถอืได ้ทนัสมยั และเป็นตวัแทนของประชากรกลุ่มต่างๆ 
ของกรุงเทพมหานคร นับว่ามคีวามส าคญัมากทีสุ่ดในการวางแผนการพฒันาพืน้ทีแ่ละประชากร ทีผ่่าน
มาแม้ว่าจะมขี้อมูลที่จดัเก็บเกี่ยวกบัสุขภาวะ  ภาวะเศรษฐกิจ สงัคม และวถิีชวีติของประชากร โดย
องค์กรและหน่วยงานต่างๆ ในระดบัต่างๆ กนั ตัง้แต่ระดบัจงัหวดั ระดบัเขต ระดบัแขวง ระดบัชุมชน 
ครวัเรอืน และรายบุคคล อยา่งไรกต็ามขอ้มลูแต่ละชุดจะถูกจดัเกบ็ตามวตัถุประสงคก์ารน าขอ้มลูไปใชใ้น
การตอบภารกจิหลกัขององคก์รหรอืหน่วยงานทีท่ าหน้าทีร่วบรวมขอ้มลู   และขอ้มลูเหล่านี้ยงัมขีอ้จ ากดั
ส าหรบัการน าไปใชจ้รงิทีแ่ตกต่างกนัออกไป รวมทัง้ยงัมขีอ้ทา้ทายในเรื่องการเชื่อมต่อระหว่างขอ้มลูชุด
ต่างๆ ทีเ่ป็นไปไดไ้มง่า่ยนกั 

ดงันัน้ ขอ้มลูทีม่อียู่ในขณะนี้ อาจยงัมคีวามไม่ครบถ้วน ทัง้ในเชงิประเดน็ และพืน้ที ่โดยเฉพาะ
ความแตกต่างของลกัษณะทีอ่ยู่อาศยั การใชท้ีด่นิ รวมทัง้ลกัษณะทางเศรษฐกจิ สงัคมและสุขภาพของ
ประชากรวยัต่างๆ โดยเฉพาะในแต่ละพืน้ที ่หรอืเขตการปกครองของกรุงเทพมหานคร การมชีุดขอ้มูล
ทางสงัคม และสุขภาพ จงึมคีวามจ าเป็นอย่างยิง่เพื่อให้การท างานด้านการพฒันาและสวสัดกิารสงัคม
และสุขภาวะของประชากร มปีระสทิธภิาพ และมคีวามเหมาะสมกบับรบิทวถิชีวีติของประชากรที่อาศยั
อยู่ในกรุงเทพมหานครในระดบัเขตการปกครองเพื่อน าไปพฒันา ต่อยอดในการท างานในระดบัพื้นที่
ต่อไป 
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2 

 
ข้อค้นพบ  



 

    
 
 

3 

เขตราชเทวี 

 

 

ในเขตราชเทวมีจี านวนครวัเรอืนจากฐานขอ้มูลของกรุงเทพมหานคร จ านวน 1,981 ครวัเรอืน 
อยา่งไรกต็าม ผูน้ าชุมชนรายงานจ านวนครวัเรอืนเพยีง 734 ครวัเรอืนเท่านัน้ การส ารวจตวัอย่างในเขต
ราชเทว ีจ านวน 679 ครวัเรอืน เมื่อคดิสดัส่วนจากครวัเรอืนที่ผู้น าชุมชนสามารถติดต่อได้ โครงการ
สามารถเก็บรวมรวมขอ้มูลครวัเรอืนได้รอ้ยละ 92.5 จากชุมชนตวัอย่าง 7 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนแฟลต
สถานีต ารวจนครบาลพญาไท ชุมชนแดงบุหงา ชุมชนซอยสวนเงนิ ชุมชนบา้นครวัตะวนัตก  ชุมชนรมิ
คลองสามเสน  ชุมชนรมิทางรถไฟมกักะสนั และชุมชนโรงเจมกักะสนั (รายละเอยีดตามตาราง 3.1) ทัง้นี้
รายละเอยีดในระดบัชุมชนสามารถดูรายละเอยีดได้ในภาคผนวก ส่วนการน าเสนอต่อไปนี้จะเป็นภาพ
ของเขตเปรยีบเทยีบกบัการส ารวจทัง้หมดใน 13 เขต  

ตาราง 3.1: จ านวนและร้อยละของครัวเรือน จ าแนกตามชุมชน 

ชุมชน จ านวน
ครวัเรอืน
ทัง้หมดจาก
ฐานข้อมูล 
กทม. 

จ านวน
ครวัเรอืนท่ีผูน้ า
ชุมชนสามารถ

ติดต่อได้ 

จ านวน
ครวัเรอืนท่ีเกบ็
รวบรวมข้อมูล

ได ้

รอ้ยละของ
ครวัเรอืนท่ีเกบ็
รวบรวมข้อมูล

ได ้

แฟลตสถานีต ารวจนครบาลพญาไท 294 83 81 97.6 
แดงบุหงา 182 99 97 98.0 
ซอยสวนเงนิ 235 93 93 100.0 
บา้นครวัตะวนัตก 230 38 38 100.0 
รมิคลองสามเสน 400 225 188 83.6 
รมิทางรถไฟมกักะสนั 520 160 160 100.0 
โรงเจมกักะสนั 120 36 22 61.1 

รวม 1,981 734 679 92.5 

 

  

ผลส ารวจครัวเรือนเขตราชเทวี* 

* ในการรายงานผลตัวเลขร้อยละที่เปน็ทศนิยมอาจมคีวามแตกต่างจากในเลม่ภาพรวม 13 เขต 

เนือ่งมาจากการคํานวณ ทีใ่ช้ฐานจาํนวนตัวอย่างแตกต่างกนั(ตัวอย่างรวม 13 เขต หรือ

ตัวอย่างรายเขต) และการปดัเศษทศนิยม 
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สว่นการเกบ็รวบรวมขอ้มลูสว่นบุคคลนัน้ แมว้่าจ านวนประชากรในครวัเรอืนทีส่ ารวจทุกกลุ่มอายุ
มจี านวน 2,473 คน แต่โครงการรวบรวมขอ้มูลเฉพาะกลุ่มผูสู้งอายุทีอ่ายุ 60 ปีขึน้ไป และกลุ่ม ผูป่้วย
เรือ้รงั/พกิาร ทุกกลุ่มอายุ รวมทัง้ผูท้ีด่แูลผูพ้กิารและผูส้งูอายุ ซึง่มจี านวนรายบุคคลทีเ่กบ็รวบรวมขอ้มลู
ได ้ประกอบดว้ย ผูส้งูอายุ 464 คน ผูป่้วยเรือ้รงั/พกิาร 51 คน และผูด้แูล 186 คน  

ประชากรในครัวเรือน 

ลักษณะของกลุ่มประชากร 

ประชากรตวัอยา่งในเขตน้ีมทีัง้หมด 2,473 คน มสีดัสว่นของผูห้ญงิมากกว่าผูช้ายเลก็น้อย หาก
พจิารณากลุ่มอายุแยกตามวยัต่างๆ คอื วยัเด็ก วยัแรงงาน และ วยัสูงอายุ ก็จะพบว่ามสีดัส่วนของ     
วยัแรงงาน (อายุ 15-59 ปี) มากทีสุ่ดคอื รอ้ยละ 65.4 รองลงมาคอืวยัสงูอายุ (อายุ 60 ปีขึน้ไป) รอ้ยละ 
19.1 และวยัเดก็รอ้ยละ 15.4  เมื่อเปรยีบเทยีบกบัภาพรวมของการส ารวจทัง้ 13 เขต พบว่ามสีดัส่วน
ของวยัเดก็และวยัแรงงานมากกว่าภาพรวม  แต่สดัสว่นของผูส้งูอายุนัน้มน้ีอยกว่าภาพรวม  (รายละเอยีด
ตามรปู 3.1 และ 3.2) 

รูปภาพ 3.1: โครงสร้างประชากร จ าแนกตามอายุและเพศ เขตราชเทวี 
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เขตราชเทวี 

รูปภาพ 3.2: โครงสร้างประชากร จ าแนกตามอายุและเพศ ภาพรวม 13 เขต 

 

 

 

 

 

 

 

 

จ านวนสมาชิกครัวเรือน 

ในครวัเรอืน จ านวน 679 ครวัเรอืน ทีเ่ป็นตวัอย่างในเขตราชเทวนีัน้ มจี านวนเฉลีย่ของสมาชกิ
ต่อครวัเรอืนคอื 3.7 คน ต่อครวัเรอืน กล่าวได้ว่ามขีนาดครวัเรอืนเล็กกว่าภาพรวมของทัง้การส ารวจ
เล็กน้อย ในขณะเดียวกันก็มสี ัดส่วนของครวัเรอืนคนเดียวสูงกว่าภาพรวม คือร้อยละ 13.8 ในขณะที่
ภาพรวมของทัง้ 13 เขตมเีพยีงรอ้ยละ 10.9 เท่านัน้  (รายละเอยีดตามรปู  3.3) 

รูปภาพ 3.3: ขนาดครัวเรือนเฉล่ียและร้อยละครัวเรือน 
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ครัวเรือนท่ีมีสมาชิกมีหรือไม่มีช่ือในทะเบียนบ้าน 

การไม่มชีื่อในทะเบียนบ้านอาจส่งผลต่อการได้รบัสวสัดิการต่างๆ หากสวสัดิการนัน้ผูกกบั
ทะเบยีนบ้านในพื้นที่ ดงันัน้ ในการส ารวจนี้จงึได้มขีอ้ค าถามเกี่ยวกบัการไม่มชีื่อในทะเบยีนบ้านของ
สมาชกิในครวัเรอืน หรอืเรยีกอกีอย่างว่ากลุ่มประชากรแฝง ในภาพรวมระดบัเขต พบว่า โดยเฉลี่ยมี
สมาชกิทีไ่มม่ชีื่อในทะเบยีนบา้น 1.1 คนต่อครวัเรอืน ซึง่มากกว่าภาพรวมของทัง้ 13 เขตเพยีงเลก็น้อย  

เมื่อพจิารณาสดัส่วนของครวัเรอืนที่มสีมาชกิที่ไม่มชีื่อในทะเบยีนบ้าน ก็พบว่า เขตราชเทวมีี  
รอ้ยละของครวัเรอืนมากกว่าครึง่หนึ่ง หรอืรอ้ยละ 51.3 ทีม่สีมาชกิทีไ่ม่มชีื่อในทะเบยีนบ้านอย่างน้อย 1 คน 
ซึง่สงูกว่าภาพรวมของการส ารวจทัง้หมดใน 13 เขต ทีม่เีพยีงรอ้ยละ 44.2  (รายละเอยีดตามรปู 3.4 และ
ตาราง ก1 ในภาคผนวก) 

รูปภาพ 3.4: ร้อยละของครัวเรือน จ าแนกตามจ านวนสมาชิกท่ีไม่มีช่ือในทะเบียนบ้าน 

 

ครัวเรือนท่ีมีผู้สูงอายุ 60 ปีข้ึนไป 

ประชากรสูงวยันับเป็นประชากรเป้าหมายที่ส าคญัในการส ารวจนี้  จะเหน็ได้ว่าในเขตราชเทว ี
ครวัเรอืนมผีูส้งูอายุเป็นสมาชกิเฉลีย่ 0.7 คนต่อครวัเรอืน ซึง่น้อยกว่าค่าเฉลีย่ของภาพรวมทัง้หมดของการ
ส ารวจใน 13 เขต ส่วนครวัเรอืนที่มสีมาชกิผู้สูงอายุอย่างน้อยหนึ่งคนขึ้นไปนั ้นในเขตนี้มเีพยีงรอ้ยละ 
53.6 ซึง่เป็นสดัส่วนทีน้่อยกว่าการส ารวจในภาพรวม 13 เขตทีม่รีอ้ยละ 59.2  (รายละเอยีดตามรปู 3.5 
และตาราง ก2 ในภาคผนวก) 
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เขตราชเทวี 

รูปภาพ 3.5: ร้อยละของครัวเรือนท่ีมีและไม่มีผู้สูงอายุ 

 

ครัวเรือนท่ีมีผู้ป่วยเร้ือรัง/พิการ 

การมสีมาชกิในครวัเรอืนที่เป็นผู้ป่วยเรือ้รงั/พกิารอาจท าให้ครวัเรอืนต้องรบัภาระในการดูแล
มากขึน้  นอกจากนัน้ยงัเกี่ยวขอ้งกบัการได้รบัสวสัดกิารอื่นๆ อกีด้วย ในการส ารวจตวัอย่างในเขตนี้ 
พบว่ามจี านวนผูป่้วยเรือ้รงั/พกิารต่อครวัเรอืน 0.8 คน ซึง่เท่ากบัการส ารวจในภาพรวมของทัง้ 13 เขต 
ในส่วนของสดัส่วนของครวัเรอืนที่มผีู้ป่วยเรือ้รงั/พกิารนัน้มถีงึรอ้ยละ 56.2 ซึ่งเป็นสดัส่วนที่สูงกว่าใน
ภาพรวมทัง้ 13 เขต ทีม่เีพยีงรอ้ยละ 52.5 (รายละเอยีดตามรปู 3.6 และตาราง ก3 ในภาคผนวก) 

รูปภาพ 3.6: ร้อยละของครัวเรือนท่ีมี/ไม่มีผู้ป่วยเร้ือรัง /พิการ 
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ครัวเรือนท่ีมี/ไม่มีผู้ท่ีมีภาวะพ่ึงพิง 

การมสีมาชิกที่มภีาวะพึ่งพิงในครวัเรอืน ก็นับว่าครวัเรอืนต้องมภีาระในการดูแลไปด้วย ใน
ขณะเดยีวกนัภาวะพึง่พงิกม็กัจะเชื่อมโยงกบัการเป็นผูสู้งอายุและเป็นผูป่้วยหรอืพกิาร ในการส ารวจใน
เขตนี้ก็พบว่ามคีรวัเรอืนที่สมาชกิมภีาวะพึ่งพงิเฉลี่ยไม่แตกต่างจากภาพรวม คอื 0.5 คนต่อครวัเรอืน 
ในขณะที่สดัส่วนของครวัเรอืนที่มผีูม้ภีาวะพึง่พงิอย่างน้อยหนึ่งคนมรีอ้ยละ 39.7 ซึง่มากกว่าภาพรวมของ
ทัง้ 13 เขตทีม่รีอ้ยละ 37.3  (รายละเอยีดตามรปู 3.7 และตาราง ก4 ในภาคผนวก) 

รูปภาพ 3.7: ร้อยละของครัวเรือนท่ีมี /ไม่มี ผู้ท่ีมีภาวะพ่ึงพิง 

 

เศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน 

ในการส ารวจนี้ได้มุ่งถามเกี่ยวกับความเพยีงพอของรายได้ครวัเรอืน ผลกระทบของรายได้
ครวัเรอืนจากโควิด-19 และฐานะทางเศรษฐกิจที่วดัจากการมเีครื่องอ านวยความสะดวกต่างๆ ใน
ครวัเรอืน 

ความเพียงพอของรายได้ครัวเรือน 

การส ารวจเกี่ยวกบัความเพยีงพอของรายไดค้รวัเรอืน แมว้่าครวัเรอืนส่วนใหญ่ในเขตราชเทว ี
(รอ้ยละ 57.2) จะรายงานว่าครวัเรอืนมรีายได้เพยีงพอ แต่มถีงึ รอ้ยละ 42.8 ของครวัเรอืนทีร่ายงานว่า
รายได้ครวัเรอืนไม่เพยีงพอ ซึ่งเป็นสดัส่วนที่สูงกว่าภาพรวมทัง้ 13 เขต ที่มเีพยีงรอ้ยละ 33.1 เท่านัน้ 
(รายละเอยีดตามรปู 3.8 ) 
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เขตราชเทวี 

รูปภาพ 3.8: ร้อยละของครัวเรือนท่ีรายได้ครัวเรือนเพียงพอ/ ไม่เพียงพอ 

 

โควิด-19 กับรายได้ครัวเรือน 

ส่วนค าถามเกี่ยวกบัผลกระทบของโควดิ-19 กบัรายได้ครวัเรอืนนัน้มคีรวัเรอืนในเขตราชเทวี
มากถงึรอ้ยละ 88.6 ทีร่ะบุว่าโควดิ-19 ท าใหค้รวัเรอืนมรีายไดล้ดลง มเีพยีงส่วนน้อยหรอืประมาณหนึ่ง
ในสบิของครวัเรอืนทีร่ะบุว่า รายไดเ้ท่าเดมิ/ไม่มผีลกระทบ (รอ้ยละ 11.2) และมเีพยีงรอ้ยละ 0.1 เท่านัน้
ทีร่ะบุว่ามรีายได้เพิม่ขึน้ ทัง้นี้ครวัเรอืนที่ระบุว่ารายไดล้ดลงนัน้มสีดัส่วนที่สูงกว่าผลที่พบจากภาพรวม
ของทัง้ 13 เขต ทีร่ายงานเพยีงรอ้ยละ 81.7 (รายละเอยีดตามรปู  3.9) 

รูปภาพ 3.9: ร้อยละของครัวเรือนท่ีได้รับผลกระทบด้านรายได้                                             

ในชว่งสถานการณ์ โควิด-19 
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เศรษฐานะของครัวเรือน  

ครวัเรอืนต่างก็มเีครื่องอ านวยความสะดวกใช้ในครวัเรอืน ซึ่งสามารถใช้เป็นตวัชี้วดัฐานะของ
ครวัเรอืนได้ ในการส ารวจนี้จงึสร้างดชันีที่บ่งชี้ฐานะของครวัเรอืนจากเครื่องอ านวยความสะดวกใน
ครวัเรอืน และได้แบ่งเศรษฐานะครวัเรอืนเป็น 3 กลุ่มคอื ยากจน ปานกลาง และด ีซึ่งในเขตราชเทวมีี
ครวัเรอืนทีม่ฐีานะยากจนถงึรอ้ยละ 60.2  ในขณะทีค่รวัเรอืนฐานะปานกลางรอ้ยละ 14.9 และครวัเรอืนที่
มฐีานะดรีอ้ยละ 24.9  หากพจิารณาเฉพาะครวัเรอืนที่ยากจนก็พบว่าในเขตราชเทวมีสีดัส่วนที่สูงกว่า
ภาพรวมทัง้ 13 เขตค่อนขา้งมาก (รายละเอยีดตามรปู 3.10) 

รูปภาพ 3.10: ร้อยละของครัวเรือน จ าแนกตามเศรษฐานะของครัวเรือน 

 

ส่ิงแวดล้อมครัวเรือน 

ในการส ารวจนี้ได้เน้นสิง่แวดล้อมในครวัเรอืนที่มกัจะเกี่ยวขอ้งกบัการหกล้มของผู้สูงอายุ ซึ่ง
ประกอบดว้ย แสงสว่าง วสัดุกนัลื่น ราวจบั ประตูบานเลื่อน และพืน้ต่างระดบั 

ครัวเรือนท่ีมีแสงสว่างไม่เพียงพอ 

จากการสอบถามตวัแทนของครวัเรอืน พบว่า ครวัเรอืนส่วนใหญ่ (รอ้ยละ 91.3) ในเขตราชเทวี
มแีสงสว่างในห้องและทางเดนิภายในบ้านที่เพยีงพอ (เหมาะสม) อย่างไรก็ตาม ยงัมคีรวัเรอืนที่มแีสง
สว่างในห้องและทางเดนิภายในบ้านไม่เพยีงพอ (ไม่เหมาะสม) ถงึรอ้ยละ 8.7 ซึ่งสูงกว่าภาพรวมของ
การส ารวจใน 13 เขต ที่มรีอ้ยละ 5.7 ของครวัเรอืนเท่านัน้ที่ระบุว่าแสงสว่างไม่เพยีงพอ (รายละเอยีด
ตามรปู  3.11) 
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เขตราชเทวี 

รูปภาพ 3.11: ร้อยละของครัวเรือน จ าแนกตามความเหมาะสมด้านแสงสว่าง 

 

ครัวเรือนท่ีมีพ้ืนล่ืน หรือไม่มีวัสดุปูกันล่ืน 

ครัวเรือนที่พื้นลื่น/ไม่มีว ัสดุปูกันลื่นในห้องนอน หรือห้องน ้ า หรือทางเดินนั ้นมักจะเป็น
สภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม เนื่องจากเสี่ยงต่อการหกล้ม การส ารวจในเขตนี้พบว่ามคีรวัเรอืนรอ้ยละ 
45.8 ทีม่สีภาพพืน้ไม่เหมาะสม(พื้นทีล่ ื่น/ไม่ปวูสัดุกนัลื่น หรอืสภาพพืน้ไม่เหมาะสม) ทัง้นี้เป็นสดัส่วนที่
สงูกว่าการส ารวจในภาพรวม 13 เขตทีม่เีพยีงรอ้ยละ 39.6 (รายละเอยีดตามรปู  3.12) 

รูปภาพ 3.12: ร้อยละของครัวเรือน จ าแนกตามความเหมาะสมด้านสภาพพ้ืน                   

ในห้องนอน หรือห้องน ้า หรือทางเดิน 
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ครัวเรือนท่ีไม่มีราวจับในห้องนอน หรือห้องน ้า หรือทางเดิน 

การไม่มรีาวจบัก็เป็นอกีสิง่แวดล้อมหนึ่งที่เกี่ยวขอ้งกบัการหกล้ม การไม่มรีาวจบัในห้องนอน 
หรอืห้องน ้า หรอืทางเดิน จงึเป็นสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิง่ในครวัเรือนที่มี
ผูสู้งอายุเป็นสมาชกิ ในการส ารวจพบว่ามคีรวัเรอืนรอ้ยละ 79.5 ของเขตราชเทวทีีร่ะบุว่าไม่มรีาวจบั ซึง่
เป็นสดัส่วนที่มากกว่าภาพรวมของ 13 เขต ที่มสีดัส่วนรอ้ยละเพยีง 73.0 เท่านัน้ (รายละเอยีดตามรปู 
3.13) 

รูปภาพ 3.13: ร้อยละของครัวเรือน จ าแนกตามการมี/ไม่มีราวจบั 

 

ครัวเรือนท่ีไม่มีประตูบานเล่ือน/ประตูท่ีเปิดออกนอกห้อง 

นอกจากนัน้ การส ารวจนี้ยงัไดม้คี าถามเกีย่วกบัการมปีระตบูานเลื่อน/ประตูทีเ่ปิดออกนอกหอ้ง ซึง่
พบว่ามรีอ้ยละ 61.3 ของครวัเรอืนในเขตนี้ที่รายงานว่าไม่มปีระตูบานเลื่อน/ประตูที่เปิดออกนอกห้อง  
ทัง้นี้เป็นสดัส่วนทีส่งูกวา่ทีพ่บในภาพรวม 13 เขตทีม่รีายงานเพยีงรอ้ยละ 53.0 (รายละเอยีดตามรปู  3.14) 
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เขตราชเทวี 

รูปภาพ 3.14: ร้อยละของครัวเรือน จ าแนกตามการมี/ไม่มีประตูบานเล่ือน                           

หรือบานประตูท่ีเปิดออกนอกห้อง 

 

ครัวเรือนท่ีมีพ้ืนต่างระดับในตัวบ้านหรือบริเวณบ้าน 

พืน้ต่างระดบัมกัจะเป็นสาเหตุของการสะดุดหกลม้ ทีท่ าใหเ้กดิการบาดเจบ็ ดงันัน้ การมพีืน้ต่าง
ระดบัจงึเป็นสภาพแวดลอ้มทีไ่มเ่หมาะอย่างหนึ่งในการอยูอ่าศยั โดยเฉพาะอยา่งยิง่ครวัเรอืนทีม่ ีผูส้งูอายุ 
ในการส ารวจในเขตนี้ พบว่า มคีรวัเรอืนรอ้ยละ 68.6 ที่มพีื้นต่างระดบัในตวับ้านหรอืบรเิวณบ้าน แต่ก็เป็น
สดัส่วนที่ต ่ากว่าที่รายงานในภาพรวม 13 เขตที่มคีรวัเรอืนถึงร้อยละ 72.2 ที่ระบุว่ามพีื้นต่างระดับ 
(รายละเอยีดตามรปู  3.15) 

รูปภาพ 3.15: ร้อยละของครัวเรือน จ าแนกตามการมี/ไม่มีพ้ืนต่างระดับ 
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การแยกขยะ 

ส าหรบัการแยกขยะในภาพรวมของพื้นทีเ่ขตราชเทว ีพบว่า ครวัเรอืนส่วนใหญ่ (รอ้ยละ 61.2) 
ในเขตมกีารแยกขยะทัง้การน าไปขาย การน ากลบัมาใชใ้หม ่และแยกก่อนน าไปทิง้ในทีม่กีารมาเก็บขยะ 
อย่างไรกต็ามครวัเรอืนรอ้ยละ 38.8 ทีไ่ม่มกีารแยกขยะ ทัง้นี้เป็นสดัส่วนทีสู่งกว่าที่รายงานในภาพรวม 
13 เขต ทีร่ายงานเพยีงรอ้ยละ 31.8 เท่านัน้ (รายละเอยีดตามรปู  3.16) 

รูปภาพ 3.16: ร้อยละครัวเรือน จ าแนกตามการแยกขยะ 
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เขตราชเทวี 

 

ผลส ารวจบุคคลเขตราชเทวี* 

 

ในส่วนน้ีเป็นการเสนอผลการส ารวจระดบับุคคล ซึ่งประกอบด้วย ลกัษณะทางประชากรและ
สงัคมของผูส้งูอายุ การท างาน รายไดแ้ละการออม สุขภาพ การออกก าลงักาย ผลกระทบของโควดิ-19 
ต่อผูส้งูอาย ุภาวะพึง่พงิ กบัมติดิา้นเศรษฐกจิ-สงัคม และ ภาวะพึง่พงิกบัผลกระทบต่อผูด้แูล 

ลักษณะทางประชากรและสังคมของผู้สูงอายุ 

การศึกษาน้ีรวบรวมข้อมูล ผู้สูงอายุตวัอย่างที่อาศยั ในเขตราชเทวี จ านวน 464 คน โดยที่
ผูส้งูอายุ หมายถงึบุคคลอายุ 60 ปีขึน้ไป และในกรณีบุคคลทีอ่ยู่ในขา่ยใหส้มัภาษณ์ไม่สามารถใหข้อ้มลูได้
ดว้ยตนเอง เน่ืองมาจากความสงูอายุ การป่วย หรอืมภีาวะพึง่พงิ ญาต ิบุคคลในครอบครวัหรอืผูด้แูลเป็น
ผูใ้หข้อ้มูลแทน ทัง้ในลกัษณะร่วมกนัตอบ หรอืว่าตอบแทนทัง้หมด การน าเสนอในส่วนน้ี จะวเิคราะห์
ขอ้มูลในภาพรวมของผูสู้งอายุ และเปรยีบเทยีบการกระจายของขอ้มูลตามกลุ่มอายุของผูสู้งอายุ คอื 
ผูส้งูอายวุยัตน้(อาย ุ60-69 ปี ) ผูส้งูอายวุยักลาง (อาย ุ70-79 ปี) และ ผูส้งูอายวุยัปลาย (อาย ุ80 ปีขึน้ไป) 

ข้อมูลในตาราง 4.1 แสดงว่า ผู้สูงอายุตัวอย่างของการศึกษาน้ีเป็นผู้หญิง (ร้อยละ 64.1) 
มากกว่าผูช้าย (รอ้ยละ 35.9)  เกอืบสองเท่า โดยมสีดัส่วนของผูห้ญงิในกลุ่มอายุ 80 ปีขึน้ไป (รอ้ยละ 
69.9) สงูทีสุ่ด เมื่อเทยีบกบัสดัสว่นของผูส้งูอายุ 60-69 และอายุ 70-79 ปี ในขณะทีส่ดัสว่นของผูช้ายใน
กลุ่มอาย ุ70-79 ปี (รอ้ยละ 39.3) สงูทีสุ่ด เมื่อเทยีบกบัสดัส่วนของผูส้งูอายุ 60-69 ปี และผูส้งูอายุ 80 ปีขึน้ไป   

ผูส้งูอายุในเขตราชเทวสี่วนมากอาศยัในครวัเรอืนทีม่สีมาชกิ 3 คนหรอืมากกว่า (รอ้ยละ 75.5)  
ซึง่สมาชกิในครวัเรอืนอาจมทีัง้คู่สมรส ลูก-หลาน ญาต ิหรอืคนทีไ่มใ่ช่ญาตอิยูร่ว่มดว้ย  อยา่งไรกด็มีอีกี
รอ้ยละ 24 ของผูส้งูอายุทีอ่ยู่คนเดยีว หรอือยู่ตามล าพงักบัคู่สมรส หรืออยู่กบับุคคลอื่นอกี 1 คนทีไ่มใ่ช่ 
คูส่มรส โดยทีส่ดัสว่นของผูส้งูอาย ุ80 ปีขึน้ไปอยูค่นเดยีว (รอ้ยละ 9.6) หรอือยู ่2 คนกบัคนอื่นทีไ่มใ่ช่ คู่
สมรส (รอ้ยละ 16.4) สูงที่สุด เมื่อเทยีบกบัสดัส่วนของผูสู้งอายุ 60-69 ปี และอายุ 70-79 ปี ในขณะที่ 
ผูส้งูอายุ 60-69 ปี มสีดัสว่นของการอยูต่ามล าพงักบัคู่สมรส (รอ้ยละ 5.2) สงูทีสุ่ด  เมื่อเทยีบกบัสดัสว่น
ของผูส้งูอาย ุ70-79 ปี และผูส้งูอาย ุ80 ปีขึน้ไป 

                                                            
*  ในการรายงานผลตัวเลขร้อยละที่เป็นทศนิยมอาจมีความแตกต่างจากในเล่มภาพรวม 13 เขต 

เนื่องมาจากการคํานวณ ท่ีใช้ฐานจํานวนตัวอย่างแตกต่างกัน(ตัวอย่างรวม 13 เขต หรือตัวอย่าง
รายเขต) และการปัดเศษทศนิยม 
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ในภาพรวมครึง่หนึ่ง (รอ้ยละ 50.0) ของผูสู้งอายุในเขตราชเทว ีมสีถานภาพสมรส คอืแต่งงานมีคู่ 
รองลงมา คอื สถานภาพหมา้ย (รอ้ยละ 32.1) และเมื่อพจิารณาตามกลุ่มอายุ พบสดัส่วนของผู้สูงอายุ 
60-69 ปีมสีถานภาพสมรส โสด (รอ้ยละ 14.7)  หรอืแต่งงานมคีู่ (รอ้ยละ 57.7) สูงที่สุด เมื่อเทยีบกบั
สดัส่วนของผู้สูงอายุ 70-79 ปี และผู้สูงอายุ 80 ปีขึน้ไป ในขณะที่สดัส่วนของผู้สูงอายุ 80 ปีขึน้ไปเป็น
หมา้ย (รอ้ยละ 59.2)  สงูทีสุ่ด  

ผูสู้งอายุรอ้ยละ 64.6 จบการศกึษาระดบัประถมศกึษา รองลงมา ระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้หรอื
ตอนปลาย หรอื ปวช. (รอ้ยละ 21.2)  และไม่ไดเ้รยีนหนังสอื (รอ้ยละ 9.0)  สดัส่วนของผูสู้งอายุทีไ่ม่ได้
เรยีนหนังสอื หรอืจบการศกึษาระดบัประถมศกึษา เพิม่ขึ้นตามอายุของผู้สูงอายุที่เพิม่ขึน้  และในทาง
ตรงกนัขา้ม ผูส้งูอายทุีจ่บการศกึษาระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้หรอืตอนปลาย หรอื ปวช. หรอืปรญิญาตรี
หรอืสูงกว่า มสีดัส่วนที่ลดลงตามอายุของผู้สูงอายุ โดยที่สดัส่วนของผู้สูงอายุอายุ 80 ปีขึน้ไปที่ไม่ได้
เรยีนหนังสอื (รอ้ยละ 12.5)  หรอืจบการศึกษาเพยีงระดบัประถมศกึษา (รอ้ยละ 72.2)  สูงที่สุด เมื่อ
เทยีบกบัสดัส่วนของผูส้งูอาย ุ60-69 ปี และอาย ุ70-79 ปี  

ตาราง 4.1: ร้อยละของผู้สูงอายุ จ าแนกตามลักษณะทางประชากรและสังคม 

ลกัษณะทางประชากร/สงัคม กลุ่มอายุ รวม 
60-69 70-79 80+ 

เพศ (N=463) 
- ชาย 35.8 39.3 30.1 35.9 
- หญงิ 64.2 60.7 69.9 64.1 

ลกัษณะการอยู่อาศยัของผูส้งูอาย ุ(N=463) 
- อยูค่นเดยีว 7.1 5.7 9.6 7.1 

- อยู ่2 คน กบัคู่สมรส 5.2 1.6 4.1 4.1 
- อยู ่2 คน กบัญาตหิรอืคนอื่น 13.1 11.5 16.4 13.2 

- อยู ่3 คนหรอืมากกว่ากบัญาตหิรอืคนอื่น 74.6 81.1 69.9 75.6 

สถานภาพสมรส (N=458) 
- โสด 14.7 4.1 8.5 10.9 
- สมรส 57.7 46.7 26.8 50.0 

- หมา้ย 19.2 44.3 59.2 32.1 
- หยา่/แยก 8.3 4.9 5.6 7.0 
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ตาราง 4.1: ร้อยละของผู้สูงอายุ จ าแนกตามลักษณะทางประชากรและสังคม (ต่อ) 
ลกัษณะทางประชากร/สงัคม กลุ่มอาย ุ รวม 

60-69 70-79 80+ 
การศึกษา (N=457) 
- ไมไ่ดเ้รยีน 7.6 9.9 12.5 9.0 
- ประถมศกึษา (ป.4- ป.7) 61.7 66.1 72.2 64.6 
- มธัยมศกึษาตอนตน้ ถงึตอนปลาย                 
(ม.1-ม.5) หรอื  ปวช. 

24.6 19.0 12.5 21.2 

- อนุปรญิญา ปวส. –ปวท. 3.0 3.3 2.8 3.1 
- ปรญิญาตรหีรอืสงูกวา่ 3.0 1.7 - 2.2 

การท างาน  

ส่วนน้ีแสดงขอ้มลูพืน้ฐานดา้นการท างาน ความพรอ้มและความตอ้งการท างาน ขอ้มลูในตาราง 
4.2  แสดงใหเ้หน็ว่า รอ้ยละ 58.5 ของผูส้งูอายุไมไ่ดท้ างานหรอืเกษยีณอายุ โดยทีส่ดัสว่นของการไมไ่ด้
ท างานน้ี เพิ่มขึ้นเมื่ออายุเพิม่ขึ้น ส่วนกลุ่มที่ท างานนัน้ พบว่า ท างานรบัจ้างทัว่ไป (ร้อยละ 17.5 )     
มากทีสุ่ด รองลงมาคอื ท างานของตวัเองโดยไม่มลีูกจา้ง (รอ้ยละ 13.3) โดยผูส้งูอายุ 60-69 ปี (รอ้ยละ 
56.4) เป็นกลุ่มทีย่งัคงท างานอยู่มากทีสุ่ด เมื่อเทยีบกบัสดัส่วนของผูสู้งอายุ 70-79 ปี และผูสู้งอายุ 80 ปีขึน้
ไป 

ในเขตราชเทวีผู้สูงอายุร้อยละ 47.2 ตอบว่าพร้อมท างาน และมากกว่าครึ่ง (ร้อยละ 53.1) 
ต้องการที่จะท างาน โดยผูสู้งอายุ 60-69 ปี มคีวามพรอ้ม (รอ้ยละ 63.6)  และต้องการท างาน (รอ้ยละ 
69.4) สงูทีส่ดุ เมือ่เทยีบกบัสดัสว่นของผูส้งูอาย ุ70-79 ปี และผูส้งูอาย ุ80 ปีขึน้ไป 

ตาราง 4.2: ร้อยละของผู้สูงอายุ จ าแนกตามการท างาน ความพร้อมและความ

ต้องการท างาน  
การท างาน กลุ่มอาย ุ รวม 

60-69 70-79 80+ 
สถานภาพการท างาน (N=459) 
- ไมไ่ดท้ างาน-เกษยีณ 43.6 70.5 93.1 58.5 
- พนกังานในองคก์ร 6.8 0.8 - 4.1 
- นายจา้ง 0.4 - - 0.2 
- ท างานสว่นตวัไมม่ลีกูจา้ง 17.0 11.5 2.8 13.3 
- ชว่ยงาน-ธุรกจิครวัเรอืน 6.8 8.2 1.4 6.3 
- รบัจา้งทัว่ไป 25.4 9.0 2.8 17.5 
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ตาราง 4.2:  ร้อยละของผู้สูงอายุ จ าแนกตามการท างาน ความพร้อมและความ

ต้องการท างาน (ต่อ) 
การท างาน กลุ่มอายุ  รวม 

60-69 70-79 80+ 
ความพร้อมในการท างาน (N=436) 
- ไมพ่รอ้ม 36.4 66.4 88.6 52.8 
- พรอ้ม 63.6 33.6 11.4 47.2 
ความต้องการท่ีจะท างาน (N=29) 
- ไมต่อ้งการ 30.6 59.1 84.1 46.9 
- ตอ้งการ 69.4 40.9 15.9 53.1 

รายได้และการออม 

ส่วนต่อไปนี้ เสนอขอ้มูลดา้นรายไดข้องผูสู้งอายุที่ไดร้บัผ่านระบบสวสัดกิารของรฐั ความเพยีงพอ
ของรายไดต่้อการด าเนินชวีติในแต่ละเดอืน การออม และวธิกีารจดัการเมือ่มปัีญหาฉุกเฉินดา้นการเงนิ  

เบี้ยยงัชพีผู้สูงอายุ และเบี้ยผู้พกิาร เป็นอีกแหล่งรายได้ที่ผู้สูงอายุควรได้รบัตามสทิธ ิโดยที่             
เบีย้ยงัชพีผูส้งูอายเุป็นสวสัดกิารทีร่ฐับาลจดัใหแ้ก่ผูส้งูอาย ุ60 ปีขึน้ไป  และเบีย้ผูพ้กิารจดัใหส้ าหรบัทุกคน
ทีม่คีวามบกพร่องหรอืพกิารด้านใดด้านหนึ่งตามค าจ ากดัความสากล ซึง่เป็นอกีแหล่งรายได้ทีผู่สู้งอายุ
ควรไดร้บัตามสทิธ ิอย่างไรกด็มีไิดห้มายความว่าผูสู้งอายุทุกคนจะไดร้บัโดยอตัโนมตั ิการไดร้บัหรอืไม่
ได้รบัเบี้ยยงัชพีผู้สูงอายุ และเบี้ยผู้พกิารนัน้ขึ้นอยู่กบัเงื่อนไขที่รฐับาลก าหนดและความสมคัรใจของ
ผูสู้งอายุทีจ่ะยื่น/ไม่ยื่นขอรบัความช่วยเหลอืจากรฐักไ็ด ้การศกึษานี้ พบว่า ผูสู้งอายุในเขตราชเทว ีรอ้ยละ 
86.4 ไดร้บัเบีย้ยงัชพีผูสู้งอายุเป็นประจ าทุกเดอืน และประมาณรอ้ยละ 7 ของผูสู้งอายุไดร้บัเบีย้ผูพ้กิาร 
โดยมสีดัส่วนของผู้สูงอายุ 80 ปีขึน้ไป ที่ไดร้บัเบี้ยยงัชพีผู้สูงอายุ (รอ้ยละ 91.5) หรอืเบี้ยผู้พกิาร (รอ้ยละ 
15.5) สงูกว่าสดัส่วนของผูส้งูอาย ุ60-69 ปี และอาย ุ70-79 ปี  (รายละเอยีดตามตาราง 4.3) 

ตาราง 4.3:  ร้อยละของผู้สูงอายุ จ าแนกตามการได้รับเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ  

และเบ้ียผู้พิการ  
เบีย้ยงัชีพผูส้งูอาย/ุเบีย้ผู้พิการ กลุ่มอายุ  รวม 

60-69 70-79 80+ 
การได้รบัเบีย้ยงัชีพผูส้งูอาย ุ(N=455) 
- ไมไ่ดร้บั 16.0 11.6 8.5 13.6 
- ไดร้บั 84.0 88.4 91.5 86.4 
การได้รบัเบีย้ผูพิ้การ (N=455) 
- ไมไ่ดร้บั 94.7 93.4 84.5 92.7 
- ไดร้บั 5.3 6.6 15.5 7.3 
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ตาราง 4.4 แสดงว่าประมาณรอ้ยละ 41 ของผูสู้งอายุตวัอย่างตอบว่ารายไดท้ีต่นเองไดร้บันัน้ไม่
เพยีงพอต่อการด าเนินชวีติในแต่ละเดอืน โดยมสีดัส่วนของผูสู้งอายุ 60-69 ปี (รอ้ยละ 43.6)  ทีต่อบว่า
รายไดท้ีต่นเองไดร้บันัน้ไม่เพยีงพอ สงูทีสุ่ด รองลงมาคอื ผูส้งูอาย ุ70-79 ปี (รอ้ยละ 39.3) และผูส้งูอายุ 
80 ปีขึน้ไป (รอ้ยละ 31.9)  ยิง่ไปกว่านัน้ พบว่า ผูสู้งอายุ (รอ้ยละ 70.9)  ไม่มกีารออม โดยมสีดัส่วนของ
ผูส้งูอายุ 70-79 ปี (รอ้ยละ 71.7) ไม่มกีารออม สูงทีสุ่ด เมื่อเทยีบกบัสดัส่วนของผูสู้งอายุ 60-69 ปี และ
ผูส้งูอาย ุ80 ปีขึน้ไป    

ส่วนวธิกีารทีใ่ชเ้มื่อมปัีญหาฉุกเฉินดา้นการเงนิ พบว่า ผูสู้งอายุ (รอ้ยละ 56.7) ใชว้ธิกีารขอเงนิ
จากลูกหรอืคนในครอบครวัหรอืญาต ิมากที่สุด รองลงมาคอื กู้ยมืเงนินอกระบบเสียดอกเบี้ย (รอ้ยละ 
18.2)  รวมทัง้ใชเ้งนิออมของตนเอง (รอ้ยละ 17.8) เป็นการแกปั้ญหาเมือ่มเีรือ่งฉุกเฉินเกีย่วกบัการเงนิ 

ตาราง 4.4: ร้อยละของผู้สูงอายุ จ าแนกตามความเพียงพอของรายได้ การออม 

และวิธีท่ีใช้เม่ือมีปัญหาฉุกเฉินด้านการเงิน  

รายได้/การออม กลุ่มอายุ  รวม 
60-69 70-79 80+ 

ความเพียงพอของรายได้ของตนเอง (N=458) 
- เพยีงพอ และมเีหลอืเกบ็ 8.3 9.0 12.5 9.2 
- เพยีงพอ แต่ไมม่เีหลอืเกบ็ 48.1 51.6 55.6 50.2 
- ไมเ่พยีงพอ 43.6 39.3 31.9 40.6 
การออม (N=457) 
- ไมม่ ี 71.3 71.7 68.1 70.9 
- ม ี 28.7 28.3 31.9 29.1 
วิธีการท่ีใช้เม่ือมีปัญหาฉุกเฉินด้านการเงิน (N=455) 
- ใชเ้งนิออมของตนเอง 16.8 17.4 22.2 17.8 
- กูย้มืนอกระบบไมเ่สยีดอกเบีย้ 1.9 2.5 4.2 2.4 
- กูย้มืนอกระบบเสยีดอกเบีย้ 21.8 14.0 12.5 18.2 
- กูใ้นระบบ 5.3 2.5 - 3.7 
- ขอเงนิจากลกูหรอืคนในครอบครวั/ญาต ิ 53.4 62.8 58.3 56.7 
- อื่นๆ** 0.8 0.8 2.8 1.1 

หมายเหตุ ** วิธีการที่ใช้เมื่อมีปัญหาฉุกเฉินด้านการเงิน อื่นๆ เช่น ค้างชําระ ประหยัด/ใช้บัตรบัตรเครดิต ยังไม่ได้คิด/ไม่รู้  
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ส่วนต่อไปนี้  แสดงข้อมูลของผู้สูงอายุที่มีสิทธิประกันสุขภาพ หรือคือ สามารถเข้ารับการ
รกัษาพยาบาลเมื่อเจบ็ป่วย โดยไม่ต้องเสยีค่ารกัษาพยาบาลเองทัง้หมด หรอืเสยีบางส่วน พบว่าผูสู้งอายุ
รอ้ยละ 70.2 มสีทิธปิระกนัสุขภาพ ผ่านระบบบตัรทอง (หรอืบตัร 30 บาท) และรอ้ยละ 11.2 และ 8.8 มี
สวสัดกิารการรกัษาพยาบาลจากระบบขา้ราชการบ านาญ และระบบประกนัสงัคม ตามล าดบั ในขณะที่
ประมาณรอ้ยละ 1 ของผูส้งูอายไุมม่สีทิธปิระกนัสุขภาพใดๆ (รายละเอยีดตามตาราง 4.5) 

เมือ่วเิคราะหถ์งึความครอบคลุมของสทิธปิระกนัสุขภาพ พบว่า  ผูส้งูอายปุระมาณรอ้ยละ 61 ให้
ขอ้มลูว่าสทิธปิระกนัสุขภาพทีม่นีัน้ครอบคลุมการรกัษาพยาบาลไดท้ัง้หมด ผูส้งูอายรุอ้ยละ 29.4 ตอบว่า 
ครอบคลุมไดบ้างส่วน โดยทีส่ดัส่วนของผูส้งูอาย ุ70-79 ปี (รอ้ยละ 31.7) ทีต่อบว่าสทิธปิระกนัสุขภาพที่
มนีัน้ครอบคลุมการรกัษาพยาบาลได้บางส่วน สูงทีสุ่ด เมื่อเทยีบกบัสดัส่วนของผูสู้งอายุ 60-69 ปี และ
ผูสู้งอายุ 80 ปีขึน้ไป แต่ทีน่่าสนใจคอืมผีูสู้งอายุประมาณรอ้ยละ 9 ทีไ่ม่ไดใ้ชส้ทิธกิารรกัษาพยาบาลจาก
สทิธปิระกนัสุขภาพ โดยมสีดัส่วนของผู้สูงอายุ 60-69 ปี (ร้อยละ 11.8) ที่ไม่ได้ใช้สทิธปิระกนัสุขภาพที่
ตนเองถอือยูส่งูทีสุ่ด เมือ่เทยีบกบัสดัส่วนของผูส้งูอาย ุ70-79 ปี และผูส้งูอาย ุ80 ปีขึน้ไป 

ตาราง 4.5: ร้อยละของผู้สูงอายุ จ าแนกตามประเภทของสิทธิประกันสุขภาพ และ

ความครอบคลุม 

สิทธิประกนัสขุภาพ กลุ่มอาย ุ รวม 
60-69 70-79 80+ 

สิทธิประกนัสขุภาพหลกั (N=456) 
- ไมม่สีทิธปิระกนัสุขภาพ 1.1 0.8 1.4 1.1 
- ประกนัสงัคม 12.1 6.7 - 8.8 
- บตัรทอง 69.3 73.3 68.1 70.2 
- บตัรผูพ้กิาร 3.4 2.5 2.8 3.1 
- ขา้ราชการบ านาญ 8.3 10.8 22.2 11.2 
- อื่นๆ* 5.7 5.8 5.6 5.7 
ความครอบคลมุของสิทธิประกนัสขุภาพหลกั (N=453) 
- ไมค่รอบคลุม 1.1 - - 0.7 
- ครอบคลุมไดบ้างส่วน 27.8 31.7 31.4 29.4 
- ครอบคลุม 59.3 62.5 64.3 60.9 
- ไมไ่ดใ้ชส้ทิธปิระกนัสุขภาพหลกั 11.8 5.8 4.3 9.1 

หมายเหตุ *สิทธิประกันสุขภาพหลัก อื่นๆ เช่น ประกันสุขภาพบริษัทเอกชน หรือรัฐวิสาหกิจ   
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ตาราง 4.6 แสดงใหเ้หน็ถงึสดัส่วนผูส้งูอายุทีม่โีรคไม่ตดิต่อเรือ้รงัประเภทต่างๆ ทีพ่บไดบ้่อยใน
การศกึษาน้ี 5 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ โรคเบาหวาน โรคไขมนัในเลอืดสงู โรคความดนัโลหติสงู โรคหวัใจขาดเลอืด/
เต้นผดิจงัหวะ และโรคหลอดเลอืดสมองตบีหรอืแตก และผูท้ีม่จี านวนโรคไม่ตดิต่อเรือ้รงัตัง้แต่ 1 โรคขึน้ไป 
โดยพบว่า ผู้สูงอายุมโีรค/และมจี านวนโรคไม่ตดิต่อเรือ้รงัเพิม่มากขึน้เมื่ออายุสูงขึน้ โดยที่สดัส่วนของ
ผู้สูงอายุ 80 ปีขึ้นไป ที่ตอบว่ามีโรคไม่ติดต่อเรื้อรงั 1 หรือ 3 หรือ 4 โรค สูงที่สุด เช่น  ผู้สูงอายุ 80 ปีขึ้นไป                 
(รอ้ยละ 29.2) ตอบวา่มโีรคไมต่ดิตอ่เรือ้รงั 1 โรค สงูกวา่สดัสว่นของผูส้งูอาย ุ 60-69 ปี และอาย ุ70-79 ปี  

ในภาพรวมของเขตราชเทว ีเมื่อวเิคราะหเ์ป็นรายโรค พบว่า ผูสู้งอายุเป็นโรคความดนัโลหติสงู 
(รอ้ยละ 59.3)  สูงทีสุ่ด รองลงมา คอืโรคไขมนัในเลอืดสูง (รอ้ยละ 38.5)  โรคเบาหวาน (รอ้ยละ 30.7)  
โรคหลอดเลอืดสมองตบีหรอืแตก (รอ้ยละ 6.5)  และโรคหวัใจขาดเลอืด/เตน้ผดิจงัหวะ (รอ้ยละ 5.7) และ
เมื่อพิจารณาตามกลุ่มอายุของผู้สูงอายุ พบว่า ผู้สูงอายุ 80 ปีขึ้นไป เป็นโรคความดนัโลหิตสูง (ร้อยละ 75.0)             
โรคไขมนัในเลอืดสูง (ร้อยละ 41.7)  โรคเบาหวาน (ร้อยละ 33.3) สูงที่สุด เมื่อเทยีบกบัสดัส่วนของ
ผูส้งูอายุ 60-69 ปี และอายุ 70-79 ปี และพบวา่ผู้สูงอายุ 70-79 ปี มสีดัสว่นของการเป็นโรคหลอดเลอืดสมองตีบ
หรอืแตก (รอ้ยละ 9.0)  และโรคหวัใจขาดเลอืด/เตน้ผดิจงัหวะ  (รอ้ยละ 7.4) สงูทีสุ่ดเมือ่เทยีบกบัสดัส่วน
ของผูส้งูอาย ุ60-69 ปี และผูส้งูอาย ุ80 ปีขึน้ไป 

ตาราง 4.6: ร้อยละของผู้สูงอายุ จ าแนกตามโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง 

โรคไม่ติดต่อเรื้อรงั กลุ่มอาย ุ รวม 
60-69 70-79 80+ 

จ านวนโรคไม่ติดต่อเรือ้รงั (N=460) 
- ไมม่โีรคไมต่ดิต่อเรือ้รงั 35.7 23.8 19.4 30.0 
- 1 โรค 20.7 28.7 29.2 24.1 
- 2 โรค 26.3 29.5 27.8 27.4 
- 3 โรค 15.8 15.6 16.7 15.9 
- 4 โรค 1.5 2.5 6.9 2.6 
- 5 โรค* - - - - 
เบาหวาน (N=460) 
- ไมเ่ป็น 70.3 68.9 66.7 69.3 
- เป็น 29.7 31.1 33.3 30.7 
ไขมนัในเลือดสงู (N=460) 
- ไมเ่ป็น 63.2 59.8 58.3 61.5 
- เป็น 36.8 40.2 41.7 38.5 
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ตาราง 4.6: ร้อยละของผู้สูงอายุ จ าแนกตามโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง (ต่อ) 

โรคไม่ติดต่อเรือ้รงั กลุ่มอาย ุ รวม 
60-69 70-79 80+ 

ความดนัโลหิตสงู (N=460) 
- ไมเ่ป็น 46.2 37.7 25.0 40.7 
- เป็น 53.8 62.3 75.0 59.3 
หวัใจขาดเลือด/เต้นผิดจงัหวะ (N=460) 
- ไมเ่ป็น 95.5 92.6 93.1 94.3 
- เป็น 4.5 7.4 6.9 5.7 
หลอดเลือดสมองตีบหรือแตก (N460 
- ไมเ่ป็น 95.1 91.0 91.7 93.5 
- เป็น 4.9 9.0 8.3 6.5 

หมายเหตุ  * 5 โรค หมายถึง โรคเบาหวาน โรคไขมันในเลือดสูง โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจขาดเลือด/เต้นผิดจังหวะ 

และโรคหลอดเลือดสมองตีบหรือแตก 

ในเขตราชเทว ีประมาณรอ้ยละ 11 ของผูส้งูอายทุีม่คีวามบกพรอ่งหรอืพกิารประเภทใดประเภทหน่ึง
ใน 7 ดา้น คอื ดา้นการมองเหน็ ดา้นการไดย้นิหรอืสื่อความหมาย ดา้นสตปัิญญา/ปัญญาอ่อน ดา้นการ
เคลื่อนไหว ดา้นการเรยีนรู ้ดา้นจติใจหรอืพฤตกิรรม และออทสิตกิ  โดยที่พบว่า  ยิง่อายุของผูสู้งอายุ
เพิม่ขึน้ผูส้งูอายุกม็โีอกาสทีจ่ะมคีวามบกพรอ่งหรอืพกิารเพิม่ขึน้ดว้ย นัน่คอื มสีดัส่วนของผูส้งูอายุ 80 ปีขึน้ไป 
ที่มคีวามบกพร่องหรอืพกิารประเภทใดประเภทหน่ึง หรอืในแต่ละประเภทของความบกพร่องหรอืพกิารนัน้      
สงูทีสุ่ด (รายละเอยีดตามตาราง 4.7) แสดงว่า สดัส่วนของผูส้งูอายุ 80 ปีนไป ทีร่ายงานว่ามคีวามบกพรอ่ง
หรอืพกิารดา้นการเคลื่อนไหว (รอ้ยละ 12.7)  ดา้นการไดย้นิหรอืสื่อความหมาย (รอ้ยละ 11.3)  และดา้น
การมองเหน็ (รอ้ยละ 5.6)  สงูทีส่ดุ เมือ่เทยีบกบัสดัสว่นของผูส้งูอาย ุ60-69 ปี และอายุ 70-79 ปี   
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ตาราง 4.7: ร้อยละของผู้สูงอายุ จ าแนกตามประเภทของความบกพร่องหรือความพิการ 

ความบกพร่อง หรือ  ความพิการ กลุ่มอาย ุ  รวม 
60-69 70-79 80+ 

การมีความบกพร่องหรือความพิการ (N=458) 
- ไมม่ ี 93.6 88.4 76.1 89.5 
- ม ี 6.4 11.6 23.9 10.5 
ดา้นการมองเหน็ (N=458) 
- ไมม่ ี 98.1 98.3 94.4 97.6 
- ม ี 1.9 1.7 5.6 2.4 
ด้านการได้ยินหรือส่ือความหมาย (N=458) 
- ไมม่ ี 98.9 96.7 88.7 96.7 
- ม ี 1.1 3.3 11.3 3.3 
ด้านการเคล่ือนไหว (N=458) 
- ไมม่ ี 97.4 91.7 87.3 94.3 
- ม ี 2.6 8.3 12.7 5.7 

ส่วนต่อไปนี้ แสดงผลการประเมนิระดบัภาวะพึ่งพงิดว้ยดชันี Barthel ทีเ่น้นการวดัเรื่องการท า
กจิวตัรประจ าวนัพืน้ฐานของผูสู้งอายุ ร่วมกบัการมโีรคเรือ้รงั หรอืความพกิาร ทีเ่ป็นอุปสรรคต่อการท า
กจิวตัรประจ าวนั โดยจ าแนกระดบัภาวะพึ่งพงิออกเป็น 3 ระดบั คอื ไม่มภีาวะพึ่งพงิ ภาวะพึ่งพงิ ต ่า-
ปานกลาง และภาวะพึ่งพงิสูง ตาราง 4.8 ชี้ให้เหน็ว่า ประมาณรอ้ยละ 5 ของผู้สูงอายุมภีาวะพึ่งพงิสูง 
ร้อยละ 21.8 มภีาวะพึ่งพงิ ต ่า-ปานกลาง และเกือบสามในสี่ (ร้อยละ 73.7) เป็นผู้สูงอายุที่ไม่มภีาวะ
พึ่งพงิ โดยที่สดัส่วนของผู้สูงอายุ 80 ปีขึ้นไป มภีาวะพึ่งพงิสูง (ร้อยละ 17.8) สูงที่สุด เมื่อเทียบกับ
สดัส่วนของผูส้งูอาย ุ60-69 ปี และอาย ุ70-79 ปี   

ระดบัความเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพจติประเมนิมาจากค าตอบของผู้สูงอายุเกี่ยวกบั ความรู้สกึ
หมดแรง ความรู้สกึเครยีดประสาทเสีย ความรู้สกึสิ้นหวงั ความรู้สกึกระสบักระส่าย ความรู้สกึเศร้า 
ความรูส้กึว่าตอ้งใชค้วามพยายามอยา่งมากในการท าอะไรสกัอยา่ง และ ความรูส้กึว่าเป็นคนไรค้่า พบว่า 
ผูสู้งอายุทุกกลุ่มอายุ ในเขตราชเทวปีระมาณรอ้ยละ 28 มคีวามเสีย่งต่อปัญหาสุขภาพจติ โดยมสีดัส่วน
ของผู้สูงอายุ 60-69 ปี (รอ้ยละ 30.5)  มคีวามเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพจติ สูงที่สุด  เมื่อเทยีบกบัสดัส่วน
ของผูส้งูอาย ุ70-79 ปี และผูส้งูอาย ุ80 ปีขึน้ไป 
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ตาราง 4.8: ร้อยละของผู้สูงอายุ จ าแนกตามระดับภาวะพึ่งพิง และความเสี่ยงต่อ

ปัญหาสุขภาพจิต  

ภาวะพ่ึงพิง/สขุภาพจิต กลุ่มอาย ุ  รวม 
60-69 70-79 80+ 

ระดบัภาวะพ่ึงพิง (N=463) 
- ไมม่ภีาวะพึง่พงิ 82.8 64.8 54.8 73.7 
- ภาวะพึง่พงิ ต ่า-ปานกลาง 14.9 33.6 27.4 21.8 
- ภาวะพึง่พงิ สงู 2.2 1.6 17.8 4.5 
ความเส่ียงต่อปัญหาสขุภาพจิต (N=430) 
 - ไมม่ ี 69.4 74.1 77.3 71.9 
 - ม ี 30.6 25.9 22.7 28.1 

ส่วนสุดท้ายของภาวะสุขภาพ คอื ผลกระทบของผู้สูงอายุกบัผู้ดูแล พบว่า ร้อยละ 43.0 ของ
ผู้ดูแลผู้สูงอายุได้รบัผลกระทบด้านการเงนิ (ทัง้ต่อตนเองหรอืครอบครวั) โดยเฉพาะเมื่อพจิารณาตาม
กลุ่มอาย ุพบว่ามากกว่าครึง่ (รอ้ยละ 56.8) ของผูด้แูลไดร้บัผลกระทบดา้นการเงนิ จากการดแูลผูสู้งอายุ 
80 ปีขึน้ไปสูงที่สุด เมื่อเทยีบกบัผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มอีายุ 60-69 ปี (รอ้ยละ 37.8) และผู้สูงอายุ 70-79 ปี 
(ร้อยละ 34.4) นอกจากนี้  พบว่า ร้อยละ 23.8 ของผู้ดูแลต้องลาออกจากงาน เพื่อดูแลผู้สูงอายุ 
โดยเฉพาะสดัส่วนของผู้ดูแล (รอ้ยละ 32.4) ต้องลาออกจากงาน เพื่อดูแลผู้สูงอายุ 80 ปีขึน้ไปสูงที่สุด  
เมื่อเทยีบกบัผูดู้แลผูสู้งอายุ 60-69 ปี (รอ้ยละ 21.6) และผูสู้งอายุ 70-79 ปี (รอ้ยละ 17.6) (รายละเอยีด
ตามตาราง 4.9) 

ตาราง 4.9: ร้อยละของผู้ดูแล จ าแนกตาม ผลกระทบจากการดูแลผู้สูงอายุ  

ผลกระทบ กลุ่มอาย ุ  รวม 
60-69 70-79 80+ 

ด้านการเงินของผูด้แูลหรือครอบครวั (N=114) 
 - ไมม่ ี 62.2 65.6 43.2 57.0 
 - ม ี 37.8 34.4 56.8 43.0 
ผูด้แูลต้องลาออกจากงาน (N=122) 
- ไมม่ ี 78.4 82.4 67.6 76.2 
- ม ี 21.6 17.6 32.4 23.8 
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การออกก าลังกาย 

ตาราง 4.10 แสดงขอ้มูลการออกก าลงักายของผู้สูงอายุ ในเขตราชเทว ีพบว่ามเีพยีงหนึ่งในสาม 
(รอ้ยละ 36.0) ของผูส้งูอาย ุมกีารออกก าลงักายเป็นประจ า โดยกลุ่มผูส้งูอาย ุ60-69 มกีารออกก าลงักาย
เป็นประจ า (รอ้ยละ 33.1) น้อยที่สุด เมื่อเทยีบกบัสดัส่วนของผูสู้งอายุ 70-79 ปี และผู้สูงอายุ 80 ปีขึน้ไป
และเมือ่ถามถงึสถานทีอ่อกก าลงักาย เน้นสถานทีอ่อกก าลงักายทีก่รงุเทพมหานครจดัไวใ้ห ้พบว่า มกีาร
ใชน้้อยมาก คอืมเีพยีงรอ้ยละ 0.6 ของผูสู้งอายุทีอ่อกก าลงักายเป็นประจ า ไปออกก าลงักายทีศู่นยก์ฬีา 
รอ้ยละ 15.9 ใช้สวนสาธารณะ และรอ้ยละ 12.2 ออกก าลงักายที่ลานกฬีาของกรุงเทพมหานคร ส่วนที่
เหลอืใชส้ถานทีอ่อกก าลงักายทีอ่ื่นๆ เช่น ภายในหรอืบรเิวณบา้นของตนเอง  

สาเหตุหลกัที่ท าให้ผู้สูงอายุไม่ได้ออกก าลงักายเป็นประจ านัน้เน่ืองมาจากสุขภาพร่างกายที่ไม่ อ านวย 
(รอ้ยละ 36.2) รองลงมาคอื การคดิว่า การท างานบา้น ปลูกต้นไม ้ท าสวน กเ็ป็นการออกก าลงักายแลว้ 
(รอ้ยละ 30.3)  รวมทัง้การท างานประจ าก็เป็นการออกก าลงักายที่เพยีงพอแล้วเช่นกนั (รอ้ยละ 21.0) 
และสุดทา้ย คอืการอา้งว่าไมม่เีวลาออกก าลงักาย (รอ้ยละ 10.3)    

ตาราง 4.10: ร้อยละของผู้สูงอายุ จ าแนกตามการออกก าลังกาย สถานที่ออกก าลังกาย 

และเหตุผลท่ีไม่ได้ออกก าลังกาย 

การออกก าลงักาย กลุ่มอาย ุ   รวม 
60-69 70-79 80+ 

การออกก าลงักายเป็นประจ า (N=455) 
- ไมไ่ดอ้อกก าลงักายเป็นประจ า 66.9 57.0 65.3 64.0 
- ออกก าลงักายเป็นประจ า 33.1 43.0 34.7 36.0 
ศนูยกี์ฬา สงักดักรงุเทพมหานคร * (N=164) 
- ไมไ่ดใ้ช ้ 98.9 100.0 100.0 99.4 
- ใช ้ 1.1 - - 0.6 
 สวนสาธารณะของกรงุเทพมหานคร* (N=164)  
- ไมไ่ดใ้ช ้ 83.9 84.6 84.0 84.1 
- ใช ้ 16.1 15.4 16.0 15.9 
 ลานกีฬา ของกรงุเทพมหานคร* (N=164) 
- ไมไ่ดใ้ช ้ 86.2 90.4 88.0 87.8 
- ใช ้ 13.8 9.6 12.0 12.2 
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ตาราง 4.10: ร้อยละของผู้สูงอายุ จ าแนกตามการออกก าลังกาย สถานที่ออกก าลังกาย 

และเหตุผลท่ีไม่ได้ออกก าลังกาย (ต่อ) 

การออกก าลงักาย กลุ่มอาย ุ   รวม 
60-69 70-79 80+ 

เหตผุลหลกัท่ีไม่ได้ออกก าลงักายเป็นประจ า(N=290) 
- ไมม่เีวลา 12.5 10.4 2.1 10.3 
- คดิว่าท างานกเ็พยีงพอแลว้ 29.5 11.9 2.1 21.0 
- สุขภาพรา่งกายไมอ่ านวย 25.0 41.8 70.2 36.2 
- ท างานบา้น/ ท าสวนในบา้น/ ปลกูตน้ไม ้ 30.7 34.3 23.4 30.3 
- อื่น ๆ ** 2.3 1.5 2.1 2.1 

หมายเหตุ   * คํานวณร้อยละจากกลุ่มผู้สูงอายุที่ออกกําลังกายเป็นประจําเท่านั้น              

** เหตุผลหลักที่ไม่ได้ออกกําลังกายเป็นประจํา อื่นๆ เช่น ขาดอุปกรณ์ออกกําลังกายไม่ชอบออกกําลังกาย  

ขี้เกียจ และคํานวณร้อยละจากกลุ่มผู้สูงอายุที่ออกกําลังกายเป็นประจําเท่านั้น 

ผลกระทบของโควิด-19 

เนื่องจากการศึกษานี้ ด าเนินการเก็บรวบรวมในช่วงแรก ของการแพร่ระบาดของโควิด-19 
การศกึษานี้ ไดถ้ามถงึผลกระทบของโควดิ-19 ต่อผูสู้งอายุในสามด้านหลกัๆ  พบว่า รอ้ยละ 12.2 ของ
ผูส้งูอายุตอบว่า ไดร้บัผลกระทบดา้นสุขภาพร่างกาย เช่น ประสบความยากล าบากในการไปหาหมอตามนัด 
หรอืรบัยาในกรณทีีเ่ป็นโรคไมต่ดิต่อเรือ้รงั นอกจากนี้ รอ้ยละ 33.9 ของผูส้งูอายไุดร้บัผลกระทบทางดา้น
สุขภาพจติใจ และผูส้งูอายรุอ้ยละ 47.6 ตอบว่าโควดิ-19 ท าใหร้ายไดข้องตนเองลดลง ในขณะทีร่ายจ่าย
เท่าเดมิหรอืเพิม่ขึน้ โดยผู้สูงอายุ 80 ปีขึน้ไป (รอ้ยละ 19.4) ตอบว่าไดร้บัผลกระทบดา้นสุขภาพร่างกาย 
สงูกว่าผูส้งูอายุ 60-69 ปี และอายุ 70-79 ปี ในขณะทีม่สีดัส่วนของผู้สูงอายุ 60-69 ปี ทีไ่ดร้บัผลกระทบ
ดา้นสุขภาพจติใจ (รอ้ยละ 35.3) หรอืดา้นรายได ้(รอ้ยละ 55.3) สงูกวา่สดัสว่นของผูส้งูอาย ุ70-79 ปี และ
ผูส้งูอาย ุ80 ปีขึน้ไป  (รายละเอยีดตามตาราง 4.11)  
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ตาราง 4.11: ร้อยละของผู้สูงอายุ  จ าแนกตามผลกระทบของโควิด-19 

ผลกระทบ กลุ่มอาย ุ รวม 
60-69 70-79 80+ 

ด้านสขุภาพร่างกาย (N=460) 
- ไมม่ ี 89.5 88.5 80.6 87.8 
- ม ี 10.5 11.5 19.4 12.2 
ด้านสขุภาพจิตใจ (N=460) 
- ไมม่ ี 64.7 68.9 66.7 66.1 
- ม ี 35.3 31.1 33.3 33.9 
ด้านรายได้ลดลง/รายจ่ายเท่าเดิมหรือเพ่ิมขึ้น (N=460) 
- ไมม่ ี 44.7 60.7 66.7 52.4 
- ม ี 55.3 39.3 33.3 47.6 

ภาวะพ่ึงพิงกับมิติด้านเศรษฐกิจ-สังคม 

ส่วนต่อไปนี้ แสดงความสมัพนัธร์ะหว่างภาวะพึง่พงิกบัมติดิ้านเศรษฐกจิ-สงัคมของผูสู้งอายุใน
เขตราชเทว ีตาราง 4.12  แสดงใหเ้หน็ว่าผูสู้งอายุทีม่รีะดบัภาวะพึ่งพงิต่างๆ กนั อาศยัในครวัเรอืนที่มี
เศรษฐานะแตกต่างกนั โดยพบว่า สดัส่วนของผูสู้งอายุทัง้ทีม่/ีและไม่มภีาวะพึง่พงิ อาศยัในครวัเรอืนทีม่ ี
เศรษฐานะต ่าหรอืยากจน สูงทีสุ่ด คอื กลุ่มผูสู้งอายุทีม่ภีาวะพึง่พงิสูง (รอ้ยละ 85.0) สูงทีสุ่ด รองลงมา 
คอืกลุม่ผูส้งูอายุทีม่ภีาวะพึง่พงิต ่าถงึปานกลาง (รอ้ยละ 67.3) และ กลุม่ผูส้งูอายุทีไ่ม่มภีาวะพึง่พงิ (รอ้ยละ 
57.1)  

ตาราง 4.12: ร้อยละของผู้สูงอายุ จ าแนกตามภาวะพึ่งพิง และเศรษฐานะของครัวเรือน 

(N=459) 

 
เศรษฐานะ 

ภาวะพ่ึงพิง  
รวม  ไม่มีภาวะ

พึ่งพิง  

มีภาวะพึ่งพิง 
ต า่-ปานกลาง 

มีภาวะพึ่งพิง 
สูง 

- ยากจน (ต ่า) 57.1 67.3 85.0 60.6 
- ปานกลาง 17.2 11.9 5.0 15.5 
- ด ี(สงู) 25.7 20.8 10.0 24.0 

ตาราง 4.13 แสดงว่า กลุ่มผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงระดับต่างๆ กัน มีการรายงานถึงความ
เพยีงพอของรายได้ในครวัเรอืนแตกต่างกนั โดยที่ผู้สูงอายุมภีาวะพึ่งพงิสูง (รอ้ยละ 52.4) รายงานว่า
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รายได้ครวัเรอืนที่ได้รบัแต่ละเดอืนไม่เพยีงพอ ในสดัส่วนที่สูงที่สุด รองลงมา คอื กลุ่มผู้สูงอายุที่ไม่มี
ภาวะพึง่พงิ (รอ้ยละ 42.7) ในขณะทีก่ลุ่มผูส้งูอายุทีม่ภีาวะพึง่พงิต ่าถงึปานกลาง (รอ้ยละ 38.6) รายงาน
ว่ารายไดค้รวัเรอืนทีไ่ดร้บัในแต่ละเดอืนไมเ่พยีงพอ ในสดัส่วนทีต่ ่าทีสุ่ด  

ตาราง 4.13: ร้อยละของผู้สูงอายุ จ าแนกตามภาวะพ่ึงพิง และความเพียงพอของรายได้

ครัวเรือน (N=464) 

รายได้ครวัเรือน ภาวะพ่ึงพิง รวม  
ไม่มีภาวะ
พึ่งพิง  

มีภาวะพึ่งพิง 
ต า่-ปานกลาง 

มีภาวะพึ่งพิง 
สูง 

- เพยีงพอ 57.3 61.4 47.6 57.8 
- ไมเ่พยีงพอ 42.7 38.6 52.4 42.2 

ตาราง 4.14 ชี้ให้เหน็ว่า ผู้สูงอายุที่มภีาวะพึ่งพงิระดบัต่างๆ กนัได้รบัเบี้ยผู้พกิารแตกต่างกัน 
โดยพบว่าผูม้ภีาวะพึง่พงิสงู (รอ้ยละ 57.1) ไดร้บัเบีย้ผูพ้กิาร สงูทีสุ่ด รองลงมา คอืกลุ่มผูส้งูอายทุีม่ภีาวะ
พึง่พงิต ่าถงึปานกลาง (รอ้ยละ 21.6)  ส่วนกลุ่มผูส้งูอายทุีไ่มม่ภีาวะพึง่พงินัน้ไม่มใีครไดร้บัเบีย้ผูพ้กิาร 

ตาราง 4.14:  ร้อยละของผู้สูงอายุ จ าแนกตามภาวะพึ่งพิง และการได้รับเบี้ยผู้พิการ 

(N=456) 

เบีย้ผูพิ้การ ภาวะพ่ึงพิง รวม  
ไม่มีภาวะ
พึ่งพิง  

มีภาวะพึ่งพิง 
ต า่-  ปานกลาง 

มีภาวะพึ่งพิง 
สูง 

- ไมไ่ดร้บั 100.0 78.4 42.9 92.8 
- ไดร้บั - 21.6 57.1 7.2 

ตาราง 4.15  แสดงว่า ผู้สูงอายุที่มภีาวะพึ่งพงิระดบัต่างๆ กนัมคีวามเสีย่งต่อปัญหาสุขภาพจิต
แตกตา่งกนั โดยผูส้งูอายมุภีาวะพึง่พงิสงู (รอ้ยละ 61.1) มคีวามเสีย่งต่อปัญหาสุขภาพจติ สงูทีสุ่ด ผูส้งูอายุ
ที่มภีาวะพึ่งพงิต ่าหรอืปานกลาง (รอ้ยละ 31.6) มคีวามเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพจติ รองลงมา และกลุ่ม
ผูส้งูอายทุีไ่มม่ภีาวะพึง่พงิ (รอ้ยละ 25.2)  นัน้ มคีวามเสีย่งต่อปัญหาสุขภาพจติต ่าทีสุ่ด 
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ตาราง 4.15: ร้อยละของผู้สูงอายุ จ าแนกตามภาวะพ่ึงพิง และความเส่ียงต่อปัญหา

สุขภาพจิต (N=431) 

ปัญหาสุขภาพจิต ภาวะพ่ึงพิง รวม 
 

ไม่มีภาวะ
พึ่งพิง 

 

มีภาวะพึ่งพิง 
ต า่-ปานกลาง 

มีภาวะพึ่งพิง 
สูง 

- ไมม่คีวามเสีย่ง 74.8 68.4 38.9 71.9 
- มคีวามเสีย่ง 25.2 31.6 61.1 28.1 

ภาวะพ่ึงพิงกับผลกระทบต่อผู้ดูแล 

ตาราง  4.16  ชี้ให้เหน็ว่า ผู้สูงอายุที่มภีาวะพึ่งพงิระดบัต่างๆ กนัส่งผลกระทบด้านการเงนิต่อ
ครอบครวัหรอืผูดู้แลแตกต่างกนั  โดยผู้ดูแลผูสู้งอายุที่มภีาวะพึง่พงิในระดบัสูงมสีดัส่วนที่สูงถงึรอ้ยละ  
83.3 ที่รายงานว่าได้รบัผลกระทบด้านการเงนิสูงที่สุด  รองลงมาคอื ผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มภีาวะพึ่งพงิใน
ระดบัต ่าถงึปานกลาง (รอ้ยละ 39.3) ส่วนผูด้แูลผูส้งูอายใุนกลุ่มทีไ่มม่ภีาวะพึง่พงิ (รอ้ยละ 34.8) รายงาน
ผลกระทบดา้นการเงนิ ในสดัส่วนทีต่ ่าทีสุ่ด 

ตาราง 4.16:  ร้อยละของผู้ดูแล จ าแนกตามระดับภาวะพ่ึงพิงของผู้สูงอายุและผลกระทบ

ด้านการเงิน (N=115) 

ด้านการเงิน ภาวะพ่ึงพิง รวม 
 

ไม่มีภาวะ
พึ่งพิง 

 

มีภาวะพึ่งพิง 
ต า่-ปานกลาง 

มีภาวะพึ่งพิง 
สูง 

- ไม่มีผลกระทบ 65.2 60.7 16.7 56.5 
- มีผลกระทบ 34.8 39.3 83.3 43.5 

ตาราง 4.17  แสดงว่าผูสู้งอายุทีม่ภีาวะพึง่พงิระดบัต่างๆ กนัมผีลกระทบต่อผูดู้แลทีต่้องลาออก
จากงานแตกต่างกนั โดยผูดู้แลผูสู้งอายุที่มภีาวะพึง่พงิในระดบัสูง (รอ้ยละ 55.6) มสีดัส่วนทีสู่งทีสุ่ด ที่
รายงานว่าไดร้บัผลกระทบจนตอ้งออกจากงาน  ตามมาดว้ย ผูด้แูลผูส้งูอายุทีม่ ีภาวะพึง่พงิต ่าถงึปานกลาง 
(รอ้ยละ 27.6) ส่วนผู้ดูแลผู้สูงอายุในกลุ่มที่ไม่มภีาวะพึ่งพงิ (รอ้ยละ 14.5) รายงานว่าได้รบัผลกระทบ
ดา้นการท างานในสดัส่วนทีต่ ่าทีสุ่ด 
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ตาราง 4.17:  ร้อยละของผู้ดูแล จ าแนกตามระดับภาวะพ่ึงพิงและผลกระทบด้านการ

ท างาน (N=123) 

ด้านการท างาน   ภาวะพ่ึงพิง รวม 
 

ไม่มีภาวะ
พึ่งพิง 

มีภาวะพึ่งพิง 
ต า่-ปานกลาง 

มีภาวะพึ่งพิง 
สูง 

- ไมม่ผีลกระทบ 85.5 72.4 44.4 76.4 
- มผีลกระทบ 14.5 27.6 55.6 23.6 
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ราชเทว ีเป็นเขตทีม่สีดัส่วนครวัเรอืนทีม่ผีูสู้งอายุรอ้ยละ 53.6 ซึง่เป็นสดัส่วนทีน้่อยกว่าภาพรวม 
13 เขต มคีรวัเรอืนที่มปีระชากรแฝงมากที่สุดคอืรอ้ยละ 51.3 และมคีรวัเรอืนคนเดยีว รอ้ยละ 13.8 ซึง่
เป็นอนัดบัสาม รองจากเขตธนบุร ี(รอ้ยละ 17.7) และเขตบางนา (รอ้ยละ 16.6) 

เมื่อพจิารณาดา้นเศรษฐกจิของครวัเรอืน พบว่า มคีรวัเรอืนทีร่ายไดไ้ม่เพยีงพอสูงทีสุ่ด (รอ้ยละ 
42.8) รวมทัง้ได้รบัผลกระทบจากโควดิ-19 ที่ท าให้รายได้ครวัเรอืนลดลงสูงที่สุด(รอ้ยละ 88.6) และมี
สดัส่วนครวัเรอืนยากจนสงูทีสุ่ด (รอ้ยละ 60.2) ในการส ารวจครัง้นี้  

ในส่วนของสิง่แวดล้อมมคีรวัเรอืนที่ระบุว่าแสงสว่างในห้องและทางเดนิไม่เพยีงพอรอ้ยละ 8.7 
รองจาก เขตดอนเมอืงทีร่ายงานสูงสุด (9.9)  รอ้ยละ 45.8 ครวัเรอืนระบุว่ามพีืน้ลื่น/ไม่ปวูสัดุกนัลื่นมาก
อนัดบัสอง รองจากเขตธนบุร ี(รอ้ยละ 46.5) ครวัเรอืนทีไ่ม่มรีาวจบั รอ้ยละ 79.5 รองจากเขตหนองจอก
ทีม่สีดัส่วนสูงสุด (รอ้ยละ 84.7) และรอ้ยละ 61.3 ของครวัเรอืนทีร่ะบุว่าไม่มปีระตูบานเลื่อน/ประตูทีเ่ปิด
ออกนอกหอ้งซึง่เป็นสดัส่วนทีส่งูทีสุ่ดของการส ารวจน้ี  

ส าหรบัผลการส ารวจรายบุคคลพบว่า มผีูสู้งอายุทีร่่วมในการศกึษานี้ ถงึ 1 ใน 3 ทีม่สีถานะเป็น
หมา้ย ซึง่เป็นสดัส่วนทีส่งูที่สุด เมื่อเทยีบกนัระหว่าง 13 เขตน าร่อง   ในขณะทีส่ดัส่วนของผูส้งูอายุ (รอ้ยละ
41.5) ที่ย ังท างานก็สูงที่สุดเช่นกัน โดยร้อยละ 17.5 ท างานรับจ้างทัว่ไป นอกจากนี้ผู้สูงอายุใน                       
เขตราชเทว ียงัมสีดัส่วนของผูส้งูอายุทีต่อบว่ารายไดข้องตนเองไม่เพยีงพอต่อการด าเนินชวีติในแต่เดอืน 
(รอ้ยละ 40.6)  ไม่มกีารออม (รอ้ยละ 70.9) รวมทัง้ต้องไปกู้ยมืเงนินอกระบบเสยีดอกเบี้ย เมื่อมปัีญหา
ฉุกเฉินดา้นการเงนิ (รอ้ยละ 18.2) สูงทีสุ่ด และในเรื่องสุขภาพพบว่า สดัส่วนของผูส้งูอายุในเขตราชเทว ี
เป็นโรคความดนัโลหติสงู (รอ้ยละ 59.3) ไมอ่อกก าลงักายเป็นประจ า (รอ้ยละ 64.0)  สงูทีสุ่ด เมือ่เทยีบกบั
เขตอื่นในการศกึษานี้ เช่นกนั 

  

สรุปผลการส ารวจ 
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เขตราชเทวี 
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ภาคผนวก ข: ข้อมูลระดับครัวเรือน รายชุมชน 

ภาคผนวก ค: ข้อมูลระดับบุคคล รายชุมชน 
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ภาคผนวก ก - ขอ้มูลรายเขตเปรียบเทียบกับภาพรวม 

 

ตาราง ก1:  ร้อยละของครัวเรือน จ าแนกตามจ านวนเฉล่ีย และการมี/ไม่มีชื่อใน

ทะเบียนบ้าน 

เขต ทุกคนมีช่ือ
ในทะเบียน 

จ านวนสมาชิกครวัเรือนไม่มีช่ือในทะเบียนบ้าน 
1 คน 2 คน 3 คนขึน้ไป รวม เฉล่ีย                         

(คน: ครวัเรือน) 
ราชเทว ี 48.8 23.0 12.1 16.2 51.3 1.1 

รวม 13 เขต 55.8 19.1 10.9 14.2 44.2 1.0 
 

ตาราง ก2:   ร้อยละของครัวเรือน จ าแนกตามจ านวนเฉล่ีย และการไม่มี/มีผู้สูงอายุ 

60 ปีขึ้นไป  

เขต ไม่มี
ผูส้งูอายุ 

จ านวนผูส้งูอายุในครวัเรือน 

1 คน 2 คน 3 คนขึน้ไป รวมครวัเรอืน
ท่ีมีผูสู้งอาย ุ

เฉล่ีย               
(คน: 

ครวัเรือน) 
ราชเทว ี 46.4 36.6 15.5 1.5 53.6 0.7 

รวม 13 เขต 40.9 36.0 20.3 2.9 59.2 0.8 
 

ตาราง ก3:  ร้อยละของครัวเรือน จ าแนกตามจ านวนเฉล่ีย และการไม่มี/มีผู้ป่วยเร้ือรังหรือ

พิการ  

เขต ไม่มีผูป่้วย
เรือ้รงั/พิการ 

จ านวนผูป่้วยเรือ้รงั/พิการในครวัเรือน 

1 คน 2 คน           
ขึน้ไป 

รวมครวัเรอืนท่ีมีผูป่้วย
เรือ้รงั/พิการ 

เฉล่ีย 
(คน: ครวัเรือน) 

ราชเทว ี 43.8 37 19.2 56.2 0.8 
รวม 13 เขต 47.5 32.6 19.9 52.5 0.8 
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เขตราชเทวี 

ตาราง ก4:  ร้อยละของครัวเรือน จ าแนกตามจ านวนเฉล่ีย และการไม่มี/มีผู้มีภาวะพ่ึงพิง  

เขต ไม่มีผูมี้
ภาวะ
พ่ึงพิง 

จ านวนมีผู้มีภาวะพ่ึงพิงในครวัเรือน 
มีผูมี้ภาวะ
พึ่งพิง 1 คน 

มีผูมี้ภาวะพึ่งพิง 
2 คนขึน้ไป 

รวมครวัเรอืนท่ีมีผู้
มีภาวะพึ่งพิง 

เฉล่ีย 
(คน: ครวัเรือน) 

ราชเทว ี 60.3 30.0 9.7 39.7 0.5 
รวม 13 เขต 62.6 25.1 12.2 37.3 0.5 

 

ตาราง ก5:  ร้อยละของครัวเรือน จ าแนกตามความเพียงพอของรายได้ครัวเรือน 

 

ตาราง ก6:  ร้อยละของครัวเรือน จ าแนกตามผลกระทบต่อรายได้ครัวเรือนในช่วง

สถานการณ์โควิด-19  

เขต โควิด-19 กบัรายได้ครวัเรือน 
รายได้ลดลง รายได้เท่าเดิม/ไม่มีผลกระทบ รายได้เพ่ิมขึน้ 

ราชเทว ี 88.6 11.2 0.1 
รวม 13 เขต 81.7 18.2 0.1 

 

ตาราง ก7:  ร้อยละของครัวเรือน จ าแนกตามเศรษฐานะของครัวเรือน  

เขต เศรษฐานะของครวัเรือน 
ยากจน ปานกลาง ดี 

ราชเทว ี 60.2 14.9 24.9 
รวม 13 เขต 39.7 20.4 39.9 

 

  

เขต ความเพียงพอของรายได้ครวัเรือน 
เพียงพอ และมีเหลือเกบ็ เพียงพอ แต่ไม่มีเหลือเกบ็ ไม่เพียงพอ 

ราชเทว ี 10.9 46.3 42.8 
รวม 13 เขต 18.9 48.1 33.1 
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ตาราง ก8:  ร้อยละของครัวเรือน จ าแนกตามความเพียงพอของแสงสว่างในห้อง

และทางเดินภายในบ้าน 

เขต แสงสว่างในห้องและทางเดินภายในบ้าน 

แสงสว่างไม่เพียงพอ แสงสว่างเพียงพอ 
ราชเทว ี 8.7 91.3 

รวม 13 เขต 5.7 94.3 
 

ตาราง ก9:  ร้อยละของครัวเรือน จ าแนกตามสภาพพื้นในห้องนอน หรือห้องน ้า 

หรือทางเดิน  

เขต สภาพพื้นในห้องนอน หรือห้องน ้า หรือทางเดิน 
มีพืน้ลื่นหรอืไมปู่วสัดกุนัลื่น มีพืน้ไมล่ื่นหรอืปูวสัดกุนัลื่น 

ราชเทว ี 45.8 54.2 
รวม 13 เขต 39.6 60.4 

 

ตาราง ก10:  ร้อยละของครัวเรือน จ าแนกตามการมีราวจบัในห้องนอน หรือห้องน า้ 

หรือทางเดิน  

เขต ราวจบัในห้องนอน หรือห้องน ้า หรือทางเดิน 
ไม่มี มี 

ราชเทว ี 79.5 20.5 
รวม 13 เขต 73.0 27.0 

 

ตาราง ก11:  ร้อยละของครัวเรือน จ าแนกตามการมีประตูบานเลื่อน/ประตูที่เปิด

ออกนอกห้อง 

เขต ห้องนอน หรือห้องน ้า ท่ีใช้ประตบูานเล่ือน หรือประตท่ีูเปิดออกนอกห้อง 
ไม่มี มี 

ราชเทว ี 61.3 38.7 
รวม 13 เขต 53.0 47.0 
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เขตราชเทวี 

ตาราง ก12:  ร้อยละของครัวเรือน จ าแนกตามการมีพื้นต่างระดับในตัวบ้านหรือ

บริเวณบ้าน  

เขต พื้นต่างระดบัในตวับ้านหรือบริเวณบ้าน 
ไม่มี มี 

ราชเทว ี 31.4 68.6 
รวม 13 เขต 27.8 72.2 

ตาราง ก13:  ร้อยละของครัวเรือน จ าแนกตามลักษณะการแยกขยะ  

เขต การแยกขยะ 
ไม่มีการแยกขยะ มีการแยกขยะ 

แล้วน าไปขาย 
มีการแยกขยะ 
แล้วน ากลบัมา                
ใช้ใหม ่

มีการแยกขยะ 
ก่อนให้พนักงาน 
กทม. น าไปท้ิง 

ราชเทว ี 38.8 28.1 0.6 32.5 
รวม 13 เขต 31.8 32.5 2.1 33.7 
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ภาคผนวก ข- ข้อมูลระดับครัวเรือน รายชุมชน* 

 

ประชากรครัวในครัวเรือน 

ตาราง ข1: จ านวนและร้อยละของครัวเรือน จ าแนกตามรายชุมชน 

 
 

ชุมชน 

ครวัเรือน บคุคล 
จ านวน
ครวัเรอืน
จากฐาน 
ข้อมูล 
ของเขต 

จ านวน
ครวัเรอืน
ท่ีผูน้ า
ชุมชน
สามารถ
ติดต่อได้ 

จ านวน
ครวัเรอืน
ท่ีเกบ็

ข้อมูลได ้

รอ้ยละของ
ครวัเรอืนท่ี
เกบ็รวบรวม
ข้อมูลได ้

ผูสู้งอาย ุ ผูป่้วย
เรือ้รงั/  
ผูพิ้การ 

ผูด้แูล 

แฟลตสถานีต ารวจ
นครบาลพญาไท 

294 83 81 97.6 2 1 1 

แดงบุหงา 182 99 97 98.0 76 9 18 
ซอยสวนเงนิ 235 93 93 100.0 76 10 19 
บา้นครวัตะวนัตก 230 38 38 100.0 57 1 18 
รมิคลองสามเสน 400 225 188 83.6 157 10 75 
รมิทางรถไฟ
มกักะสนั 

520 160 160 100.0 79 20 55 

โรงเจมกักะสนั 120 36 22 61.1 17 - - 
รวม 1,981 734 679 92.5 464 51 186 

 

  

                                                           

* จํานวนรวมของครวัเรือนชุมชนเดยีวกนัไม่เท่ากนัในแต่ละตาราง เนื่องจากมีครวัเรอืนบางส่วนไมไ่ด้

ให้ขอ้มลู 
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เขตราชเทวี 

ตาราง ข2:  ขนาดครัวเรือนและร้อยละของครัวเรือน จ าแนกตามจ านวนสมาชิก

ครัวเรือน รายชุมชน 

 
ชุมชน 

จ านวนสมาชิกครวัเรือน รวม 
คนเดียว 2-4 คน 5 คนขึน้ไป เฉล่ีย             

(คน: ครวัเรือน) 
รอ้ยละ จ านวน 

แฟลตสถานีต ารวจ
นครบาลพญาไท 

19.8 71.6 8.6 2.7 100.0 81 

แดงบุหงา 12.4 58.8 28.9 3.6 100.0 97 
ซอยสวนเงนิ 17.2 58.1 24.7 3.3 100.0 93 
บา้นครวัตะวนัตก 7.9 57.9 34.2 3.9 100.0 38 
รมิคลองสามเสน 12.8 47.3 39.9 4.2 100.0 188 
รมิทางรถไฟมกักะสนั 13.8 58.1 28.1 3.8 100.0 160 
โรงเจมกักะสนั 4.5 45.5 50.0 4.4 100.0 22 

รวม 13.8 56.4 29.7 3.7 100.0 679 
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ตาราง ข3: ร้อยละครัวเรือน จ าแนกตามจ านวนเฉลี่ย และการมี/ไม่มีชื่อในทะเบียนบ้าน 

รายชุมชน 

 
ชุมชน 

จ านวนสมาชิกครวัเรือนท่ีมี/ ไม่มีช่ือในทะเบียนบ้าน รวม 
ทุกคนมี

ช่ือใน

ทะเบียน 

1 คนไม่

มีช่ือใน

ทะเบียน

บ้าน 

2 คนไม่

มีช่ือใน

ทะเบียน

บ้าน 

3 คน 

ขึน้ไป

ไม่มีช่ือ

ใน

ทะเบียน

บ้าน 

รวมไม่

มีช่ือใน

ทะเบียน

บ้าน 

เฉล่ียไมมี่ช่ือ

ในทะเบียน

บ้าน               

(คน: 

ครวัเรอืน) 

รอ้ยละ จ านวน 

แฟลตสถานี
ต ารวจนครบาล
พญาไท 

61.8 23.7 9.2 5.3 38.2 0.6 100.0 76 

แดงบุหงา 56.7 17.5 6.2 19.6 43.3 1.0 100.0 97 
ซอยสวนเงนิ 45.2 17.2 19.4 18.3 54.8 1.3 100.0 93 
บา้นครวั
ตะวนัตก 

56.8 16.2 16.2 10.8 43.2 1.1 100.0 37 

รมิคลองสามเสน 49.5 28.5 9.7 12.4 50.5 1.0 100.0 186 
รมิทางรถไฟ
มกักะสนั 

29.8 27.2 16.6 26.5 70.2 1.8 100.0 151 

โรงเจมกักะสนั 95.5 4.5 - - 4.5 0.5 100.0 22 
รวม 48.8 23.0 12.1 16.2 51.2 1.2 100.0 662 
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เขตราชเทวี 

ตาราง ข4: ร้อยละของครัวเรือน จ าแนกตามจ านวนเฉล่ีย และการไม่มี/มีผู้สูงอายุ 60 ปีข้ึนไป 

รายชุมชน 

ชุมชน จ านวนผูส้งูอายุในครวัเรือน รวม 
ไม่มี
ผูสู้งอาย ุ

ผูสู้งอายุ 
1 คน 

ผูสู้งอายุ 
2 คน 

ผูสู้งอายุ 
3 คน             
ขึน้ไป 

รวม
ครวัเรอืน
ท่ีมี
ผู้สูงอายุ 

เฉล่ีย 
(คน: 

ครวัเรอืน) 

รอ้ยละ จ านวน 

แฟลตสถานี
ต ารวจนครบาล
พญาไท  

94.9 3.8 1.3 - 5.1 0.1 100.0 79 

แดงบุหงา  41.2 38.1 19.6 1.0 58.8 0.8 100.0 97 
ซอยสวนเงนิ  38.7 39.8 19.4 2.2 61.3 0.8 100.0 93 
บา้นครวั
ตะวนัตก  

- 63.2 26.3 10.5 100.0 1.5 100.0 38 

รมิคลอง            
สามเสน  

38.3 39.4 21.3 1.1 61.7 0.9 100.0 188 

รมิทางรถไฟ
มกักะสนั  

51.9 38.1 10.0 - 48.1 0.6 100.0 160 

โรงเจมกักะสนั  36.4 54.5 4.5 4.5 63.6 0.8 100.0 22 
รวม 46.4 36.6 15.5 1.5 53.6 0.7 100.0 677 
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ตาราง ข5: ร้อยละของครัวเรือน จ าแนกตามจ านวนเฉล่ีย และการไม่มี/มีผู้ป่วยเร้ือรัง

หรือพิการ รายชุมชน 

ชุมชน จ านวนผูป่้วยเรือ้รงั/พิการในครวัเรือน รวม 
ไม่มีผู้ป่วย
เรือ้รงั/
พิการ 

มีผู้ป่วย
เรือ้รงั/
พิการ              
1 คน 

มีผู้ป่วย
เรือ้รงั/

พิการ 2 คน
ขึน้ไป 

มีผู้ป่วย
เรือ้รงั/

พิการ 3 คน
ขึน้ไป 

รวม
ครวัเรือนท่ี
มีผู้ป่วย
เรือ้รงั/
พิการ 

เฉล่ีย 
(คน: 

ครวัเรือน) 

ร้อยละ จ านวน 

แฟลตสถานี
ต ารวจนครบาล
พญาไท  

87.3 6.3 6.3 - 12.7 0.2 100.0 79 

แดงบุหงา  30.9 45.4 20.6 3.1 69.1 1.0 100.0 97 
ซอยสวนเงนิ  24.7 53.8 17.2 4.3 75.3 1.0 100.0 93 
บา้นครวั
ตะวนัตก  

5.3 47.4 31.6 15.8 94.7 1.6 100.0 38 

รมิคลองสามเสน  31.9 42.0 19.1 6.9 68.1 1.0 100.0 188 
รมิทางรถไฟ
มกักะสนั  

58.5 32.1 8.2 1.3 41.5 0.5 100.0 159 

โรงเจมกักะสนั  86.4 13.6 - - 13.6 0.1 100.0 22 
รวม 43.8 37.0 15.1 4.1 56.2 0.8 100.0 676 
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เขตราชเทวี 

ตาราง ข6:  ร้อยละของครัวเรือน จ าแนกตามจ านวนเฉล่ีย และการไม่มี/มีผู้มีภาวะพ่ึงพิง 

รายชุมชน 

ชุมชน จ านวนมีผู้มีภาวะพ่ึงพิงในครวัเรือน รวม 
ไม่มีผูมี้
ภาวะ
พึ่งพิง 

มีผูมี้
ภาวะ
พึ่งพิง       
1 คน 

มีผูมี้ภาวะ
พึ่งพิง 2 
คนขึน้ไป 

รวม
ครวัเรอืนท่ีมี
ผูมี้ภาวะ
พึ่งพิง 

เฉล่ีย 
(คน: 

ครวัเรือน) 

รอ้ยละ จ านวน 

แฟลตสถานีต ารวจ
นครบาลพญาไท  

66.7 33.3 - 33.3 0.3 100.0 3 

แดงบุหงา  49.2 45.9 4.9 50.8 0.6 100.0 61 
ซอยสวนเงนิ  43.5 48.4 8.1 56.5 0.6 100.0 62 
บา้นครวัตะวนัตก  68.4 15.8 15.8 31.6 0.5 100.0 38 
รมิคลองสามเสน             70.0 18.3 11.7 30.0 0.5 100.0 120 
รมิทางรถไฟ
มกักะสนั  

58.5 30.5 11.0 41.5 0.6 100.0 82 

โรงเจมกักะสนั  85.7 14.3 - 14.3 0.1 100.0 14 
รวม 60.3 30.0 9.7 39.7 0.5 100.0 380 
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เศรษฐกิจครัวเรือน 

ตาราง ข6: ร้อยละของครัวเรือน จ าแนกตามความเพียงพอของรายได้ครัวเรือน 

รายชุมชน 

ชุมชน ความเพียงพอของรายได้ครวัเรือน รวม 
เพียงพอ และมีเหลือ

เกบ็ 
เพียงพอ แต่ไม่มี

เหลือเกบ็ 
ไม่เพียงพอ รอ้ยละ จ านวน 

แฟลตสถานีต ารวจ
นครบาลพญาไท 

13.6 55.6 30.9 100.0 81 

แดงบุหงา 17.5 38.1 44.3 100.0 97 
ซอยสวนเงนิ 18.3 53.8 28.0 100.0 93 
บา้นครวัตะวนัตก 7.9 60.5 31.6 100.0 38 
รมิคลองสามเสน 6.9 44.7 48.4 100.0 188 
รมิทางรถไฟ
มกักะสนั 

5.7 44.0 50.3 100.0 159 

โรงเจมกักะสนั 18.2 22.7 59.1 100.0 22 
รวม 10.9 46.3 42.8 100.0 678 

ตาราง ข7: ร้อยละของครัวเรือน จ าแนกตามผลกระทบต่อรายได้ครัวเรือนในช่วงสถานการณ์

โควิด-19 รายชุมชน 

ชุมชน โควิด-19 กบัรายได้ครวัเรือน รวม 
รายได้ลดลง รายได้เท่าเดิม/ไม่มี

ผลกระทบ 
รายได้
เพ่ิมขึน้ 

รอ้ยละ จ านวน 

แฟลตสถานีต ารวจนครบาล           
พญาไท 

90.1 9.9 -  100.0 81 

แดงบุหงา 89.7 10.3 -  100.0 97 
ซอยสวนเงนิ 76.3 23.7 -  100.0 93 
บา้นครวัตะวนัตก 86.8 13.2 -  100.0 38 
รมิคลองสามเสน 89.3 10.7 -  100.0 187 
รมิทางรถไฟมกักะสนั 93.7 5.7 0.6 100.0 159 
โรงเจมกักะสนั 85.2 14.1 0.7 100.0 22 

รวม 88.6 11.2 0.1 100.0 677 
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ตาราง ข8: ร้อยละของครัวเรือน จ าแนกตามเศรษฐานะของครัวเรือน รายชุมชน 

 

ส่ิงแวดล้อมครัวเรือน 

ตาราง ข9: ร้อยละของครัวเรือน จ าแนกตามความเพียงพอของแสงสว่างในห้อง

และทางเดินภายในบ้าน รายชุมชน 

 

 

ชุมชน เศรษฐานะของครวัเรือน รวม 
ยากจน ปานกลาง ดี รอ้ยละ จ านวน 

แฟลตสถานีต ารวจนครบาลพญาไท 
 

6.3 13.9 79.7 100.0 79 
แดงบุหงา 
 

72.2 14.4 13.4 100.0 97 
ซอยสวนเงนิ 
 

66.7 15.1 18.3 100.0 93 
บา้นครวัตะวนัตก 
 

47.4 21.1 31.6 100.0 38 
รมิคลองสามเสน 
 

55.3 18.1 26.6 100.0 188 
รมิทางรถไฟมกักะสนั 
 

85.1 9.1 5.8 100.0 154 
โรงเจมกักะสนั 
 

63.6 22.7 13.6 100.0 22 
รวม 60.2 14.9 24.9 100.0 671 

 
ชุมชน 

แสงสว่างในห้องและทางเดินภายในบ้าน รวม 

แสงสวา่งไม่เพียงพอ แสงสวา่งเพียงพอ รอ้ยละ จ านวน 

แฟลตสถานีต ารวจนครบาล
พญาไท 
 

4.9 95.1 100.0 81 

แดงบุหงา 
 

1.0 99.0 100.0 97 
ซอยสวนเงนิ 
 

8.6 91.4 100.0 93 
บา้นครวัตะวนัตก 
 

5.3 94.7 100.0 38 
รมิคลองสามเสน 
 

8.5 91.5 100.0 188 
รมิทางรถไฟมกักะสนั 
 

15.0 85.0 100.0 160 
โรงเจมกักะสนั 
 

18.2 81.8 100.0 22 
รวม 8.7 91.3 100.0 679 
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ตาราง ข10: ร้อยละของครัวเรือน จ าแนกตามสภาพพื้นในห้องนอน หรือห้องน ้า 

หรือทางเดิน รายชุมชน 

ชุมชน สภาพพื้นในห้องนอน หรือห้องน ้า                        
หรือทางเดิน 

รวม 

มีพืน้ลื่นหรอืไมปู่วสัดุ
กนัลื่น 

มีพืน้ไมล่ื่นหรอืปูวสัด ุ             
กนัลื่น 

รอ้ยละ จ านวน 

แฟลตสถานีต ารวจนครบาล
พญาไท 
 

38.3 61.7 100.0 81 

แดงบุหงา 
 

41.2 58.8 100.0 97 
ซอยสวนเงนิ 
 

47.3 52.7 100.0 93 
บา้นครวัตะวนัตก 
 

26.3 73.7 100.0 38 
รมิคลองสามเสน 
 

49.5 50.5 100.0 188 
รมิทางรถไฟมกักะสนั 
 

53.8 46.3 100.0 160 
โรงเจมกักะสนั 
 

31.8 68.2 100.0 22 
รวม 45.8 54.2 100.0 679 

 

ตาราง ข11: ร้อยละของครัวเรือน จ าแนกตามการมีราวจบัในห้องนอน หรือห้องน ้า 

หรือทางเดิน รายชุมชน 

 
ชุมชน 

ราวจบัในห้องนอน หรือห้องน ้า     
หรือทางเดิน 

 
รวม 

ไม่มี มี ร้อยละ จ านวน 
แฟลตสถานีต ารวจนครบาลพญาไท  75.3 24.7 100.0 81 
แดงบุหงา  84.5 15.5 100.0 97 
ซอยสวนเงนิ  74.2 25.8 100.0 93 
บา้นครวัตะวนัตก  63.2 36.8 100.0 38 
รมิคลองสามเสน  81.4 18.6 100.0 188 
รมิทางรถไฟมกักะสนั  82.5 17.5 100.0 160 
โรงเจมกักะสนั  86.4 13.6 100.0 22 

รวม 79.5 20.5 100.0 679 
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ตาราง ข12: ร้อยละของครัวเรือน จ าแนกตามการมีประตูบานเล่ือน/ประตูท่ีเปิดออก

นอกห้อง รายชมุชน 

ชุมชน ห้องนอน หรือห้องน ้า ท่ีใช้ประตบูานเล่ือน  
หรือประตท่ีูเปิดออกนอกห้อง 

รวม 

ไม่มี มี รอ้ยละ จ านวน 

แฟลตสถานีต ารวจนครบาล
พญาไท  

44.4 55.6 100.0 81 

แดงบุหงา  77.3 22.7 100.0 97 
ซอยสวนเงนิ  65.6 34.4 100.0 93 
บา้นครวัตะวนัตก  65.8 34.2 100.0 38 
รมิคลองสามเสน  53.2 46.8 100.0 188 
รมิทางรถไฟมกักะสนั  61.9 38.1 100.0 160 
โรงเจมกักะสนั  90.9 9.1 100.0 22 

รวม 61.3 38.7 100.0 679 
 

ตาราง ข13:  ร้อยละครัวเรือน จ าแนกตามการมี/ไม่มีพื้นต่างระดับในตัวบ้านหรือ

บริเวณบ้าน รายชุมชน 

ชุมชน พื้นต่างระดบัในตวับ้านหรือบริเวณบ้าน รวม 
ไม่มี มี ร้อยละ จ านวน 

แฟลตสถานีต ารวจนครบาล
พญาไท  

64.2 35.8 100.0 81 

แดงบุหงา  12.4 87.6 100.0 97 
ซอยสวนเงนิ  10.8 89.2 100.0 93 
บา้นครวัตะวนัตก  18.4 81.6 100.0 38 
รมิคลองสามเสน  30.3 69.7 100.0 188 
รมิทางรถไฟมกักะสนั  44.4 55.6 100.0 160 
โรงเจมกักะสนั  18.2 81.8 100.0 22 

รวม 31.4 68.6 100.0 679 
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ตาราง ข14: ร้อยละของครัวเรือน จ าแนกตามลักษณะการแยกขยะ รายชุมชน 

ชุมชน การแยกขยะ รวม 
ไม่มีการ
แยกขยะ 

มีการแยก
ขยะ แล้ว
น าไปขาย 

มีการแยก
ขยะ แล้ว
น ากลบัมา
ใช้ใหม ่

มีการแยกขยะ 
ก่อนให้

พนักงาน กทม. 
น าไปท้ิง 

รอ้ยละ จ านวน 

แฟลตสถานีต ารวจ
นครบาลพญาไท 

31.3 22.5 1.3 45.0 80 100.0 

แดงบุหงา 39.2 33.0 - 27.8 97 100.0 
ซอยสวนเงนิ 21.5 53.8 - 24.7 93 100.0 
บา้นครวัตะวนัตก 28.9 23.7 2.6 44.7 38 100.0 
รมิคลองสามเสน 46.0 17.6 0.5 35.8 187 100.0 
รมิทางรถไฟ
มกักะสนั 

43.4 28.9 0.6 27.0 159 100.0 

โรงเจมกักะสนั 59.1 9.1 - 31.8 22 100.0 
รวม 38.8 28.1 0.6 32.5 676 100.0 
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ภาคผนวก ค- ข้อมูลระดับบุคคล รายชุมชน 
 

ลักษณะประชากรและสังคมของผู้สูงอายุ 

ตาราง ค1:  ร้อยละของผู้สูงอายุ จ าแนกตามเพศ รายชุมชน 

ชุมชน เพศ รวม 
ชาย หญิง 

แฟลตสถานีต ารวจนครบาลพญาไท (N=2) 50.0 50.0 100.0 
แดงบุหงา (N=76) 34.2 65.8 100.0 
ซอยสวนเงนิ (N=75) 40.8 59.2 100.0 
บา้นครวัตะวนัตก (N=57) 28.1 71.9 100.0 
รมิคลองสามเสน (N=157) 39.5 60.5 100.0 
รมิทางรถไฟมกักะสนั (N=79) 32.9 67.1 100.0 
โรงเจมกักะสนั (N=17) 29.4 70.6 100.0 

รวม (N=454) 36.0 64.0 100.0 
 

ตาราง ค2:  ร้อยละของผู้สูงอายุ จ าแนกตามกลุ่มอายุ รายชุมชน 

ชุมชน กลุ่มอายุ รวม 

60-69 ปี 70-79 ปี 80 ปีขึน้ไป 

แฟลตสถานีต ารวจนครบาลพญาไท (N=2) 100.0 - - 100.0 

แดงบุหงา (N=76) 55.3 36.8 7.9 100.0 

ซอยสวนเงนิ (N=75) 47.4 31.6 21.1 100.0 

บา้นครวัตะวนัตก (N=57) 56.1 14.0 29.8 100.0 

รมิคลองสามเสน (N=157) 60.5 24.8 14.6 100.0 

รมิทางรถไฟมกักะสนั (N=78) 67.9 21.8 10.3 100.0 

โรงเจมกักะสนั (N=17) 47.1 35.3 17.6 100.0 

รวม  (N=463) 57.9 26.3 15.8 100.0 
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ตาราง ค3:  ร้อยละของผู้สูงอายุ จ าแนกตามลักษณะการอยู่อาศัย รายชุมชน 

ชุมชน ลกัษณะการอยู่อาศยั  
รวม อยู่คนเดียว อยู่ 2 คน 

กบัคู่สมรส 
อยู่ 2 คน 
กบัญาติ

หรอืคนอ่ืน 

อยู่ 3 คนหรอื
มากกว่ากบั
ญาติหรอืคน

อ่ืนๆ 

แฟลตสถานีต ารวจนครบาล
พญาไท (N=2) 

- - - 100.0 100.0 

แดงบุหงา (N=76) 7.9 6.6 10.5 75.0 100.0 
ซอยสวนเงนิ (N=75) 13.2 5.3 18.4 63.2 100.0 
บา้นครวัตะวนัตก (N=57) 5.3 3.5 15.8 75.4 100.0 
รมิคลองสามเสน (N=157) 5.7 2.5 14.0 77.7 100.0 
รมิทางรถไฟมกักะสนั (N=79) 6.3 5.1 10.1 78.5 100.0 
โรงเจมกักะสนั (N=17) 5.9 - - 94.1 100.0 

รวม (N=464) 7.3 4.1 13.1 75.4 100.0 
 

ตาราง ค4:  ร้อยละของผู้สูงอายุ จ าแนกตามสถานภาพสมรส รายชุมชน 

ชุมชน สถานภาพสมรส รวม 
โสด สมรส หม้าย หย่า/แยก 

แฟลตสถานีต ารวจนครบาลพญาไท (N=2) - 100.0 - - 100.0 
แดงบุหงา (N=76) 5.3 67.1 19.7 7.9 100.0 
ซอยสวนเงนิ (N=73) 5.5 52.1 28.8 13.7 100.0 
บา้นครวัตะวนัตก  (N=56) 28.6 30.4 35.7 5.4 100.0 
รมิคลองสามเสน (N=157) 10.8 47.1 36.9 5.1 100.0 
รมิทางรถไฟมกักะสนั (N=78) 10.3 50.0 33.3 6.4 100.0 
โรงเจมกักะสนั (N=17) 5.9 47.1 47.1 - 100.0 

รวม (N=459) 10.9 49.9 32.2 7.0 100.0 
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ตาราง ค5:  ร้อยละของผู้สูงอายุ จ าแนกตามระดับการศึกษา รายชุมชน 

ชุมชน ระดบัการศึกษา รวม 
ไม่ได้
เรียน
หนังสือ 

ประถมศึกษา           
(ป.4- ป.7) 

มธัยมศึกษา 
ตอนต้น -                     
ตอนปลาย                 
(ม.1-ม.6) 
และ ปวช. 

อนุปริญญา                  
ปวส. –ปวท. 

ปริญญาตรี
หรอืสูงกว่า 

แฟลตสถานีต ารวจ
นครบาลพญาไท  
(N=2) 

- 50.0 - - 50.0 100.0 

แดงบุหงา (N=75) 14.7 56.0 24.0 4.0 1.3 100.0 
ซอยสวนเงนิ (N=73) 8.2 61.6 24.7 1.4 4.1 100.0 
บา้นครวัตะวนัตก       
(N=57) 

1.8 49.1 33.3 10.5 5.3 100.0 

รมิคลองสามเสน   
(N=156) 

8.3 72.4 15.4 2.6 1.3 100.0 

รมิทางรถไฟมกักะสนั 
(N=78) 

10.3 69.2 20.5 - - 100.0 

โรงเจมกักะสนั  
(N=17) 

11.8 70.6 17.6 - - 100.0 

รวม (N=458) 9.0 64.4 21.4 3.1 2.2 100.0 
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การท างาน  

ตาราง ค6:  ร้อยละของผู้สูงอายุ จ าแนกตามสถานภาพการท างาน รายชุมชน 

ชุมชน สถานภาพการท างาน รวม 
ไม่ได้
ท างาน
หรอื

เกษียณ 

พนักงาน
ในองคก์ร 

นายจา้ง ท างาน
ส่วนตวั
ไม่มี
ลูกจ้าง 

ช่วยงาน-
ธรุกิจ

ครวัเรอืน 

รบัจ้าง
ทัว่ไป 

แฟลตสถานีต ารวจนคร
บาลพญาไท (N=2) 

50.0 - - 50.0 - - 100.0 

แดงบุหงา (N=76) 55.3 2.6 - 15.8 9.2 17.1 100.0 
ซอยสวนเงนิ (N=73) 52.1 5.5 - 19.2 6.8 16.4 100.0 
บา้นครวัตะวนัตก  
(N=57) 

73.7 7.0 - 3.5 1.8 14.0 100.0 

รมิคลองสามเสน  
(N=157) 

58.6 3.2 0.6 5.7 10.2 21.7 100.0 

รมิทางรถไฟมกักะสนั 
(N=77) 

50.6 5.2 - 28.6 - 15.6 100.0 

โรงเจมกักะสนั (N=17) 88.2 - - 5.9 - 5.9 100.0 
รวม (N=459) 58.6 4.1 0.2 13.3 6.3 17.4 100.0 
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ตาราง ค7:  ร้อยละของผู้สูงอายุ จ าแนกตามความพร้อมและความต้องการท างาน 

รายชุมชน 

ชุมชน ความพร้อมและความต้องการท างาน * 
มีความพร้อมท างาน  มีความต้องการท างาน 

แฟลตสถานีต ารวจนครบาลพญาไท (N=2) 100.0   50.0  
แดงบุหงา (N=76) 71.1  73.7  
ซอยสวนเงนิ (N=73) 50.7  60.3  
บา้นครวัตะวนัตก (N=53) 30.2  36.5  
รมิคลองสามเสน (N=143) 37.1  45.3  
รมิทางรถไฟมกักะสนั (N=73) 53.4  57.7  
โรงเจมกักะสนั (N=17) 29.4  29.4  

รวม (N=437) 47.1  53.3  
หมายเหตุ * เลือกนําเสนอ เฉพาะร้อยละของผู้สูงอายุที่ตอบว่ามีความพร้อม และร้อยละของผู้สูงอายุ ที่ความต้องการ

ทํางาน เท่านั้น   

 

รายได้และการออม 

ตาราง ค8:  ร้อยละของผู้สูงอายุ จ าแนกตามการได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยผู้พิการ 

รายชมุชน 

 
ชุมชน 

เบีย้ยงัชีพผูส้งูอาย ุและเบี้ยผูพิ้การ 
ได้รบัเบีย้ยงัชีพผูส้งูอายุ ได้รบัเบีย้ผูพิ้การ 

แฟลตสถานีต ารวจนครบาลพญาไท (N=2) 50.0 - 
แดงบุหงา (N=76) 88.2 1.3 
ซอยสวนเงนิ (N=70) 91.4 4.3 
บา้นครวัตะวนัตก (N=57) 96.5 10.5 
รมิคลองสามเสน (N=157) 82.2 10.2 
รมิทางรถไฟมกักะสนั (N=77) 79.2 7.8 
โรงเจมกักะสนั (N=17) 94.1 5.9 

รวม 7 (N=456) 86.2 7.2 
หมายเหตุ *** เลือกนําเสนอ เฉพาะร้อยละของผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และร้อยละของผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ย                    

ผู้พิการเท่านั้น  
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ตาราง ค9:  ร้อยละของผู้สูงอายุ จ าแนกตามความเพียงพอของรายได้ของตนเอง 

รายชุมชน 

ชุมชน ความเพียงพอของรายได้ รวม 
เพียงพอ และมี

เหลือเกบ็ 
เพียงพอ แต่ไม่มี

เหลือเกบ็ 
ไม่เพียงพอ 

แฟลตสถานีต ารวจนครบาล
พญาไท (N=2) 

- 100.0 - 100.0 

แดงบุหงา (N=76) 14.5 44.7 40.8 100.0 
ซอยสวนเงนิ (N=73) 27.4 57.5 15.1 100.0 
บา้นครวัตะวนัตก  (N=57) 5.3 75.4 19.3 100.0 
รมิคลองสามเสน (N=156) 4.5 53.8 41.7 100.0 
รมิทางรถไฟมกักะสนั (N=78) - 32.1 67.9 100.0 
โรงเจมกักะสนั (N=17) 5.9 - 94.1 100.0 

รวม (N=459) 9.2 50.1 40.7 100.0 
 

ตาราง ค10:  ร้อยละของผู้สูงอายุ จ าแนกตามการออม รายชุมชน 

ชุมชน การออม รวม 
ไม่มี มี 

แฟลตสถานีต ารวจนครบาลพญาไท (N=2) 50.0 50.0 100.0 

แดงบุหงา (N=76) 75.0 25.0 100.0 

ซอยสวนเงนิ (N=73) 69.9 30.1 100.0 

บา้นครวัตะวนัตก (N=57) 61.4 38.6 100.0 

รมิคลองสามเสน (N=155) 69.7 30.3 100.0 

รมิทางรถไฟมกักะสนั (N=78) 78.2 21.8 100.0 

โรงเจมกักะสนั (N=17) 64.7 35.3 100.0 

รวม (N=158) 70.7 29.3 100.0 
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ตาราง ค11:  ร้อยละของผู้สูงอายุ จ าแนกตามวิธีการที่ใช้เมื่อมีปัญหาฉุกเฉินด้านการเงิน 

รายชุมชน 

 
ชุมชน 

วิธีการท่ีใช้เม่ือมีปัญหาฉุกเฉินด้านการเงิน  
รวม ใช้เงิน

ออมของ
ตนเอง 

กู้ยืม
นอก
ระบบไม่
เสีย
ดอกเบี้ย 

กู้ยืม
นอก
ระบบ
เสีย
ดอกเบี้ย 

กู้ใน
ระบบ 

ขอเงินจาก
ลูกหรอืคน
ในครอบครวั/
ญาติ 

อ่ืนๆ* 

แฟลตสถานีต ารวจ
นครบาลพญาไท  
(N=2) 

50.0 - - - 50.0 - 100.0 

แดงบุหงา (N=76) 18.4 2.6 15.8 - 63.2 - 100.0 
ซอยสวนเงนิ (N=73) 26.0 2.7 9.6 - 61.6 - 100.0 
บา้นครวัตะวนัตก 
(N=57) 

21.1 1.8 7.0 5.3 63.2 1.8 100.0 

รมิคลองสามเสน  
(N=156) 

10.3 2.6 22.4 6.4 57.1 1.3 100.0 

รมิทางรถไฟมกักะสนั 
(N=75) 

20.0 2.7 28.0 5.3 41.3 2.7 100.0 

โรงเจมกักะสนั      
(N=17) 

29.4 - 23.5 - 47.1 - 100.0 

รวม (N=456) 18.0 2.4 18.2 3.7 56.6 1.1 100.0 
หมายเหตุ:   *  วิธีการที่ใช้เมื่อมีปัญหาฉุกเฉินด้านการเงิน อื่นๆ เช่น  ค้างชําระ ประหยัด/ใช้บัตรบัตรเครดิต ยังไม่ได้คิด/

ไม่รู้ 
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สุขภาพ 

ตาราง ค12:  ร้อยละของผู้สูงอายุ จ าแนกตามประเภทสิทธิประกันสุขภาพหลัก รายชุมชน 

ชุมชน สิทธิประกนัสขุภาพหลกั รวม 
ไม่มีสิทธิ
ประกนั
สุขภาพ 

ประกนัสงัคม บตัรทอง บตัรผู้
พิการ 

ข้าราชการ
บ านาญ 

อ่ืนๆ* 

แฟลตสถานีต ารวจ 
นครบาลพญาไท (N=2) 

- - 50.0 - 50.0 - 100.0 

แดงบุหงา  (N=76) - 5.3 84.2 - 7.9 2.6 100.0 
ซอยสวนเงนิ (N=73) 1.4 15.1 67.1 2.7 13.7 - 100.0 
บา้นครวัตะวนัตก           
(N=57) 

- 10.5 68.4 1.8 12.3 7.0 100.0 

รมิคลองสามเสน             
(N=153) 

0.7 9.2 62.1 5.9 13.7 8.5 100.0 

รมิทางรถไฟมกักะสนั   
(N=79) 

2.5 5.1 75.9 2.5 5.1 8.9 100.0 

โรงเจมกักะสนั (N=17) 5.9 5.9 76.5 - 11.8 - 100.0 
รวม (N=457) 1.1 8.8 70.2 3.1 11.2 5.7 100.0 

หมายเหตุ *สิทธิประกันสุขภาพหลัก อื่นๆ เช่น ประกันสุขภาพบริษัทเอกชน หรือรัฐวิสาหกิจ   
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ตาราง ค13:  ร้อยละของผู้สูงอายุ จ าแนกตามความครอบคลุมของสิทธิประกัน

สุขภาพหลัก รายชมุชน 

ชุมชน ความครอบคลุมของสิทธิประกนัสขุภาพหลกั รวม 
ไม่

ครอบคลุม 
ครอบคลุมได้
บางส่วน 

ครอบคลุม ไม่ใช้สิทธิประกนั
สุขภาพหลกั 

แฟลตสถานีต ารวจ                
นครบาลพญาไท (N=2) 

- 50.0 50.0 - 100.0 

แดงบุหงา (N=76) - 39.5 53.9 6.6 100.0 
ซอยสวนเงนิ (N=72) - 43.1 50.0 6.9 100.0 
บา้นครวัตะวนัตก (N=57) - 15.8 80.7 3.5 100.0 
รมิคลองสามเสน (N=155) 0.6 23.9 61.9 13.5 100.0 
รมิทางรถไฟมกักะสนั  
(N=75) 

2.7 33.3 54.7 9.3 100.0 

โรงเจมกักะสนั (N=16) - - 93.8 6.3 100.0 
รวม (N=453) 0.7 29.4 60.9 9.1 100.0 

 

ตาราง ค14:  ร้อยละของผู้สูงอายุ จ าแนกตามจ านวนโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง รายชุมชน 

ชุมชน จ านวนโรคไม่ติดต่อเรือ้รงั * รวม 
ไม่มีโรค            

ไม่ติดต่อเรือ้รงั 
มี 1 
โรค 

มี 2 
โรค 

มี 3 
โรค 

มี 4 
โรค 

มี 5 
โรค 

แฟลตสถานีต ารวจนครบาล
พญาไท (N=2)  

- - 100.0 - - - 100.0 

แดงบุหงา (N=76) 26.3 42.1 18.4 11.8 1.3 - 100.0 
ซอยสวนเงนิ (N=73) 26.0 20.5 23.3 24.7 5.5 - 100.0 
บา้นครวัตะวนัตก (N=57)          21.1 19.3 40.4 15.8 3.5 - 100.0 
รมิคลองสามเสน (N=157)                29.9 21.0 29.9 15.9 3.2 - 100.0 
รมิทางรถไฟมกักะสนั (N=79) 40.5 20.3 25.3 13.9 - - 100.0 
โรงเจมกักะสนั (N=17) 52.9 23.5 17.6 5.9 - - 100.0 

รวม (N=451) 30.2 24.1 27.3 15.8 2.6 - 100.0 
หมายเหตุ  * 5 โรคไม่ติดต่อเรื้อรังในที่นี้  หมายถึงโรค เบาหวาน ไขมันในเลือดสูง ความดันโลหิตสูง หัวใจขาดเลือด/เต้น

ผิดจังหวะ และ หลอดเลือดสมองตีบหรือแตก 
  



 

  
 

58 

ตาราง ค15:  ร้อยละของผู้สูงอายุ จ าแนกตามประเภทของโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง รายชุมชน 

ชุมชน การเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรงั* 
เบาหวาน ไขมนัใน

เลือดสูง 
ความดนั
โลหิตสูง 

หวัใจขาด
เลือด/เต้นผิด

จงัหวะ 

หลอดเลือด
สมองตีบ  
หรอืแตก 

แฟลตสถานีต ารวจนครบาล
พญาไท (N=2) 

- 100.0 100.0 - - 

แดงบุหงา (N=76) 26.3 30.3 55.3 5.3 9.2 
ซอยสวนเงนิ (N=73) 38.4 43.8 68.5 6.8 8.2 
บา้นครวัตะวนัตก (N=57) 36.8 50.9 64.9 7.0 3.5 
รมิคลองสามเสน (N=157) 31.2 40.1 59.9 6.4 8.3 
รมิทางรถไฟมกักะสนั (N=79) 29.1 30.4 50.6 2.5 2.5 
โรงเจมกักะสนั (N=17) - 23.5 47.1 5.9 - 

รวม (N=461) 30.6 38.4 59.2 5.6 6.5 
หมายเหตุ *เลือกนําเสนอ เฉพาะร้อยละของผู้สูงอายุที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรค เบาหวาน ไขมันในเลือดสูง ความดัน

โลหิตสูง หัวใจขาดเลือด/เต้นผิดจังหวะ หรือ หลอดเลือดสมองตีบหรือแตก เท่านั้น 

 

ตาราง ค16:  ร้อยละของผู้สูงอายุ จ าแนกตามความบกพร่องหรือความพิการ รายชุมชน 

ชุมชน ความบกพร่องหรือความพิการ รวม 
ไม่มี มี 

แฟลตสถานีต ารวจนครบาลพญาไท (N=2) 100.0 - 100.0 
แดงบุหงา (N=76) 97.4 2.6 100.0 
ซอยสวนเงนิ (N=73) 91.8 8.2 100.0 
บา้นครวัตะวนัตก (N=57) 91.2 8.8 100.0 
รมิคลองสามเสน (N=157) 84.7 15.3 100.0 
รมิทางรถไฟมกักะสนั (N=77) 87.0 13.0 100.0 
โรงเจมกักะสนั (N=17) 94.1 5.9 100.0 

รวม (N=459) 89.5 10.5 100.0 
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ตาราง ค17:  ร้อยละของผู้สูงอายุ จ าแนกตามประเภทของความบกพร่องหรือความพิการ 

รายชุมชน 

 
ชุมชน 

ประเภทของความบกพร่องหรือความพิการ* 
การมองเหน็ การได้ยินหรอืส่ือความหมาย การเคลื่อนไหว 

แฟลตสถานีต ารวจนครบาลพญาไท (N=2) - - - 
แดงบุหงา (N=76) - - 2.6 
ซอยสวนเงนิ (N=73) 2.7 5.5 - 
บา้นครวัตะวนัตก (N=57) 1.8 7.0 1.8 
รมิคลองสามเสน (N=157) 3.2 2.5 9.6 
รมิทางรถไฟมกักะสนั (N=77) 3.9 3.9 9.1 
โรงเจมกักะสนั (N=17) - - 5.9 

รวม (N=459) 2.4 3.3 5.7 
หมายเหตุ *เลือกนําเสนอ เฉพาะ ร้อยละของผู้สูงอายุที่ตอบว่า มีความบกพร่องหรือความพิการ ด้านการมองเห็น                                       

หรือ ด้านการได้ยิน(หรือส่ือความหมาย) หรือ ด้านการเคล่ือนไหว เท่านั้น 

ตาราง ค18:  ร้อยละของผู้สูงอายุ จ าแนกตามระดับภาวะพ่ึงพิง รายชุมชน 

 
ชุมชน 

ระดบัภาวะพ่ึงพิง รวม 
ไม่มีภาวะ
พึ่งพิง 

ภาวะพึ่งพิง ต า่-
ปานกลาง 

ภาวะพึ่งพิง 
สูง 

แฟลตสถานีต ารวจนครบาลพญาไท (N=2) 100.0 - - 100.0 
แดงบุหงา (N=76) 68.4 28.9 2.6 100.0 
ซอยสวนเงนิ (N=76) 60.5 39.5 - 100.0 
บา้นครวัตะวนัตก (N=57) 78.9 12.3 8.8 100.0 
รมิคลองสามเสน (N=157) 79.0 15.3 5.7 100.0 
รมิทางรถไฟมกักะสนั (N=79) 73.4 20.3 6.3 100.0 
โรงเจมกักะสนั (N=17) 88.2 11.8 - 100.0 

รวม (N=464) 73.7 21.8 4.5 100.0 
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ตาราง ค19:  ร้อยละของผู้สูงอายุ จ าแนกตามความเส่ียงต่อปัญหาสุขภาพจิต รายชุมชน 

ชุมชน ความเส่ียงต่อปัญหาสขุภาพจิต รวม 
ไม่มี มี 

แฟลตสถานีต ารวจนครบาลพญาไท (N=2) 100.0 - 100.0 
แดงบุหงา (N=75) 77.3 22.7 100.0 
ซอยสวนเงนิ (N=71) 76.1 23.9 100.0 
บา้นครวัตะวนัตก (N=51) 80.4 19.6 100.0 
รมิคลองสามเสน (N=141) 65.2 34.8 100.0 
รมิทางรถไฟมกักะสนั (N=74) 63.5 36.5 100.0 
โรงเจมกักะสนั (N=17) 94.1 5.9 100.0 

รวม (N=431) 71.9 28.1 100.0 
 

ตาราง ค20:  ร้อยละของผู้ดูแล จ าแนกตามผลกระทบของการดูแลผู้สูงอายุด้านการเงิน 

(ของผู้ดูแลหรือครอบครัว) และด้านการท างาน (การลาออกจากงาน)  

รายชุมชน 
ชุมชน ผลกระทบ* 

ด้านการเงิน การท างาน  
แฟลตสถานีต ารวจนครบาลพญาไท (N=0) - - 
แดงบุหงา (N=12) 25.0 16.7 
ซอยสวนเงนิ (N=12) 8.3 16.7 
บา้นครวัตะวนัตก (N=12) 66.7 38.5 
รมิคลองสามเสน (N=57) 50.9 19.4 
รมิทางรถไฟมกักะสนั (N=22) 40.9 33.3 
โรงเจมกักะสนั (N=0) - - 

รวม  (N=115) 43.5 23.6 
หมายเหตุ *เลือกนําเสนอ เฉพาะ ร้อยละของผู้ดูแลผู้สูงอายุ ที่ได้รับผลกระทบด้านการเงิน (ของผู้ดูแล หรือ ครอบครัว)  

และที่ได้รับผลกระทบด้านการงาน คือ การที่ผู้ดูแลต้องลาออกจากงานประจํา เท่านั้น 
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การออกก าลังกาย 

ตาราง ค21:  ร้อยละของผู้สูงอายุ จ าแนกตามการออกก าลังกายเป็นประจ า รายชุมชน 

ชุมชน การออกก าลงักายเป็นประจ า * รวม 
ไม่ได้ออกก าลงักายเป็นประจ า ออกก าลงักายเป็นประจ า 

 

แฟลตสถานีต ารวจนครบาล
พญาไท (N=2) 

- 100.0 100.0 

แดงบุหงา (N=76) 63.2 36.8 100.0 
ซอยสวนเงนิ (N=73) 53.4 46.6 100.0 
บา้นครวัตะวนัตก (N=57) 73.7 26.3 100.0 
รมิคลองสามเสน (N=156) 73.1 26.9 100.0 
รมิทางรถไฟมกักะสนั   
(N=76) 

56.6 43.4 100.0 

โรงเจมกักะสนั (N=17) 35.3 64.7 100.0 
รวม 7 (N=457) 63.9 36.1 100.0 

หมายเหตุ *การออกกําลังกายเป็นประจํา หมายถึง การออกกําลังกายอย่างน้อย 3 วัน ต่อสัปดาห์  

ตาราง ค22:  ร้อยละของผู้สูงอายุท่ีออกก าลังกายประจ า จ าแนกตามการใชส้ถานท่ี

ออกก าลังกาย ในสังกัดกรุงเทพมหานคร รายชุมชน 
ชุมชน สถานท่ีออกก าลงักาย * 

ศนูยกี์ฬา สวนสาธารณะ ลานกีฬา 

แฟลตสถานีต ารวจนครบาลพญาไท (N=2) - 50.0 - 
แดงบุหงา (N=28) - - 7.1 
ซอยสวนเงนิ (N=34) - 2.9 26.5 
บา้นครวัตะวนัตก (N=15) 6.7 33.3 40.0 
รมิคลองสามเสน (N=42) - 14.3 2.4 
รมิทางรถไฟมกักะสนั (N=33) - 12.1 3.0 
โรงเจมกักะสนั (N=11) - 81.8 9.1 

รวม (N=155) 0.6 15.8 12.1 
หมายเหตุ *เลือกนําเสนอ เฉพาะร้อยละของผู้สูงอายุที่ออกกําลังกายเป็นประจํา และตอบว่า ได้ไปใช้ศูนย์กีฬา 

หรือสวนสาธารณะ หรือลานกีฬา ในสังกัดกรุงเทพมหานครเท่านั้น  

  



 

  
 

62 

ตาราง ค23:  ร้อยละของผู้สูงอายุ จ าแนกตามเหตุผลหลักท่ีไม่ออกก าลังกายเป็นประจ า 

รายชุมชน 

ชุมชน เหตผุลหลกัท่ีไม่ออกก าลงักายเป็นประจ า  
รวม ไม่มี

เวลา 
คิดว่าท างานก็
เพียงพอแล้ว 

สุขภาพ
รา่งกาย            
ไม่อ านวย 

ท างานบ้าน/ ท า
สวนในบ้าน/              
ปลูกต้นไม ้

อ่ืนๆ* 

แฟลตสถานีต ารวจ
นครบาลพญาไท 
(N=0) 

- - - - - - 

แดงบุหงา (N=48)             4.2 37.5 25.0 31.3 2.1 100.0 
ซอยสวนเงนิ                     
(N=39) 

12.8 28.2 48.7 10.3 - 100.0 

บา้นครวัตะวนัตก                 
(N=42) 

2.4 11.9 40.5 42.9 2.4 100.0 

รมิคลองสามเสน 
(N=112) 

11.6 13.4 37.5 35.7 1.8 100.0 

รมิทางรถไฟ
มกักะสนั (N=43)                

20.9 23.3 30.2 20.9 4.7 100.0 

โรงเจมกักะสนั               
(N=6) 

- 33.3 33.3 33.3 - 100.0 

รวม (N=290) 10.3 21.0 36.2 30.3 2.1 100.0 

หมายเหตุ:   * - เหตุผลหลักที่ไม่ออกกําลังกายเป็นประจํา อื่นๆ เช่น  ขาดอุปกรณ์กีฬา/ไม่ชอบออกกําลังกาย/ ขี้เกียจ 
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ผลกระทบของโควิด-19 
 

ตาราง ค24:  ร้อยละของผู้สูงอายุ จ าแนกตามผลกระทบของโควิด-19 รายชุมชน 

ชุมชน ผลกระทบ โควิด-19* 
สุขภาพ
รา่งกาย 

สุขภาพ 
จิตใจ 

รายได้ลดลง/รายจ่ายเท่า
เดิมหรอืเพ่ิมขึน้ 

แฟลตสถานีต ารวจนครบาลพญาไท (N=2) - 50.0 50.0 
แดงบุหงา (N=76) 3.9 28.9 43.4 
ซอยสวนเงนิ (N=73) 5.5 17.8 43.8 
บา้นครวัตะวนัตก (N=57) 14.0 31.6 28.1 
รมิคลองสามเสน (N=157) 16.6 38.9 60.5 
รมิทางรถไฟมกักะสนั (N=79) 10.1 36.7 44.3 
โรงเจมกักะสนั (N=17) 41.2 70.6 47.1 

รวม (N=451) 12.1 33.8 47.7 
หมายเหตุ *เลือกนําเสนอ เฉพาะร้อยละของผู้สูงอายุที่ตอบว่า ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ในด้านสุขภาพร่างกาย หรือ

สุขภาพจิตใจ หรือด้านการเงิน เท่านั้น  
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ภาวะพ่ึงพิงกับมิติทางเศรษฐกิจ-สังคม 

ตาราง ค25: ร้อยละของผู้สูงอายุ จ าแนกตามภาวะพึ่งพิง และเศรษฐานะของ

ครัวเรือน รายชุมชน 

เศรษฐานะ ภาวะพ่ึงพิง รวม 
ไม่มีภาวะพึ่งพิง ภาวะพึ่งพิง ต า่-ปานกลาง ภาวะพึ่งพิง สูง 

แฟลตสถานีต ารวจนครบาลพญาไท (N=2) 
ยากจน - - - - 
ปานกลาง - - - - 
ด ี 100.0 - - 100.0 

แดงบหุงา (N=15) 
ยากจน 71.2 68.2 100.0 71.1 
ปานกลาง 5.8 18.2 - 9.2 
ด ี 23.1 13.6 - 19.7 

ซอยสวนเงิน (N=76) 
ยากจน 54.3 70.0 -  60.5 
ปานกลาง 17.4 10.0 -  14.5 
ด ี 28.3 20.0 -  25.0 

บ้านครวัตะวนัตก (N=57) 
ยากจน 42.2 42.9 80.0 45.6 
ปานกลาง 20.0 14.3 20.0 19.3 
ด ี 37.8 42.9 - 35.1 

ริมคลองสามเสน (N=48) 
ยากจน 46.8 58.3 77.8 50.3 
ปานกลาง 22.6 8.3 - 19.1 
ด ี 30.6 33.3 22.2 30.6 

ริมทางรถไฟมกักะสนั (N=74) 
ยากจน 81.5 81.3 100.0 82.4 
ปานกลาง 11.1 12.5 - 10.8 
ด ี 7.4 6.3 - 6.8 

โรงเจมกักะสนั (N=17) 
ยากจน 66.7 100.0 -  70.6 
ปานกลาง 26.7 - -  23.5 
ด ี 6.7 - -  5.9 
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ตาราง ค26:  ร้อยละของผู้สูงอายุ จ าแนกตามภาวะพ่ึงพิง และความเพียงพอของ

รายได้ครัวเรือน รายชุมชน 

รายได้ครวัเรือน ภาวะพ่ึงพิง รวม 
ไม่มีภาวะพึ่งพิง ภาวะพึ่งพิง ต า่-  ปานกลาง ภาวะพึ่งพิง สูง 

 

แฟลตสถานีต ารวจนครบาลพญาไท (N=2) 
เพยีงพอ 50.0 -  -  50.0 
ไมเ่พยีงพอ 50.0 -   - 50.0 

แดงบหุงา (N=76) 
เพยีงพอ 65.4 54.5 50.0 61.8 
ไมเ่พยีงพอ 34.6 45.5 50.0 38.2 

ซอยสวนเงิน (N=76) 
เพยีงพอ 78.3 76.7 -  77.6 
ไมเ่พยีงพอ 21.7 23.3 -  22.4 

บ้านครวัตะวนัตก (N=57) 
เพยีงพอ 73.3 42.9 40.0 66.7 
ไมเ่พยีงพอ 26.7 57.1 60.0 33.3 

ริมคลองสามเสน (N=157) 
เพยีงพอ 50.8 58.3 44.4 51.6 
ไมเ่พยีงพอ 49.2 41.7 55.6 48.4 

ริมทางรถไฟมกักะสนั (N=79) 
เพยีงพอ 37.9 62.5 60.0 44.3 
ไมเ่พยีงพอ 62.1 37.5 40.0 55.7 

โรงเจมกักะสนั (N=17) 
เพยีงพอ 46.7 - -  41.2 
ไมเ่พยีงพอ 53.3 100.0 -  58.8 
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ตาราง ค27: ร้อยละของผู้สูงอายุ จ าแนกตามภาวะพ่ึงพิง และการได้รับเบ้ียผู้พิการ 

รายชุมชน 

 
เบีย้ผูพิ้การ 

ภาวะพ่ึงพิง  
รวม ไม่มีภาวะพึ่งพิง ภาวะพึ่งพิง ต า่-ปานกลาง ภาวะพึ่งพิง สูง 

แฟลตสถานีต ารวจนครบาลพญาไท (N=2) 
ไมไ่ดร้บั 100.0 - - 100.0 
ไดร้บั - - - - 

แดงบหุงา (N=76) 
ไมไ่ดร้บั 100.0 95.5 100.0 98.7 
ไดร้บั - 4.5 - 1.3 

ซอยสวนเงิน (N=70) 
ไมไ่ดร้บั 100.0 88.5 -  95.7 
ไดร้บั - 11.5 -  4.3 

บ้านครวัตะวนัตก (N=57) 
ไมไ่ดร้บั 100.0 57.1 40.0 89.5 
ไดร้บั - 42.9 60.0 10.5 

ริมคลองสามเสน (N=157) 
ไมไ่ดร้บั 100.0 62.5 22.2 89.8 
ไดร้บั - 37.5 77.8 10.2 

ริมทางรถไฟมกักะสนั (N=77) 
ไมไ่ดร้บั 100.0 75.0 60.0 92.2 
ไดร้บั - 25.0 40.0 7.8 

โรงเจมกักะสนั (N=17) 
ไมไ่ดร้บั 100.0 50.0 -  94.1 
ไดร้บั - 50.0 -  5.9 
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ตาราง ค28:  ร้อยละของผู้สูงอายุ จ าแนกตามภาวะพ่ึงพิง และความเส่ียงต่อปัญหาสุขภาพจิต 

รายชุมชน 

ปัญหาสุขภาพจิต ภาวะพ่ึงพิง รวม 
ไม่มีภาวะพึ่งพิง ภาวะพึ่งพิง ต า่-ปานกลาง ภาวะพึ่งพิงสูง 

แฟลตสถานีต ารวจนครบาลพญาไท (N=2) 
ไมม่คีวามเสีย่ง 100.0 - - 100.0 
มคีวามเสีย่ง - - - - 

แดงบหุงา (N=75) 
ไมม่คีวามเสีย่ง 75.0 81.0 100.0 77.3 
มคีวามเสีย่ง 25.0 19.0 - 22.7 

ซอยสวนเงิน (N=71) 
ไมม่คีวามเสีย่ง 81.0 69.0 -  76.1 
มคีวามเสีย่ง 19.0 31.0 -  23.9 

บ้านครวัตะวนัตก (N=51) 
ไมม่คีวามเสีย่ง 83.3 83.3 33.3 80.4 
มคีวามเสีย่ง 16.7 16.7 66.7 19.6 

ริมคลองสามเสน (N=141) 
ไมม่คีวามเสีย่ง 71.2 52.4 22.2 65.2 
มคีวามเสีย่ง 28.8 47.6 77.8 34.8 

ริมทางรถไฟมกักะสนั (N=74) 
ไมม่คีวามเสีย่ง 64.8 62.5 50.0 63.5 
มคีวามเสีย่ง 35.2 37.5 50.0 36.5 

โรงเจมกักะสนั (N=17) 
ไมม่คีวามเสีย่ง 93.3 100.0 -  94.1 
มคีวามเสีย่ง 6.7 - -  5.9 
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ตาราง ค29: ร้อยละของผู้ดูแล จ าแนกตามระดับภาวะพ่ึงพิงและผลกระทบด้านการเงิน-

ของผู้ดูแลหรือครอบครัว รายชุมชน 

ด้านการเงิน ภาวะพ่ึงพิง รวม 
ไม่มีภาวะพึ่งพิง ภาวะพึ่งพิง ต า่-ปานกลาง ภาวะพึ่งพิง สูง 

แฟลตสถานีต ารวจนครบาลพญาไท (N=0) 
ไมม่ผีลกระทบ - - - - 
มผีลกระทบ - - - - 

แดงบหุงา (N=12) 
ไมม่ผีลกระทบ 100.0 50.0 50.0 75.0 
มผีลกระทบ - 50.0 50.0 25.0 

ซอยสวนเงิน (N=12) 
ไมม่ผีลกระทบ 100.0 50.0 -  91.7 
มผีลกระทบ - 50.0 -  8.3 

บ้านครวัตะวนัตก (N=12) 
ไมม่ผีลกระทบ 20.0 100.0 - 33.3 
มผีลกระทบ 80.0 - 100.0 66.7 

ริมคลองสามเสน (N=57) 
ไมม่ผีลกระทบ 61.1 42.9 - 49.1 
มผีลกระทบ 38.9 57.1 100.0 50.9 

ริมทางรถไฟมกักะสนั (N=22) 
ไมม่ผีลกระทบ 50.0 100.0 40.0 59.1 
มผีลกระทบ 50.0 - 60.0 40.9 

โรงเจมกักะสนั (N=0) 
ไมม่ผีลกระทบ - - - - 
มผีลกระทบ - - - - 
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ตาราง ค30: ร้อยละของผู้ดูแล จ าแนกตามระดับภาวะพ่ึงพิงและผลกระทบด้านการท างาน

ของผู้ดูแล (การออกจากงาน) รายชุมชน 

ด้านการท างาน ภาวะพ่ึงพิง รวม 
ไม่มีภาวะพึ่งพิง ภาวะพึ่งพิง ต า่-ปานกลาง ภาวะพึ่งพิง สูง 

แฟลตสถานีต ารวจนครบาลพญาไท (N=0) 
ไมม่ผีลกระทบ - - - - 
มผีลกระทบ - - - - 

แดงบหุงา (N=12) 
ไมม่ผีลกระทบ 100.0 75.0 50.0 83.3 
มผีลกระทบ - 25.0 50.0 16.7 

ซอยสวนเงิน (N=12) 
ไมม่ผีลกระทบ 90.0 50.0 -  83.3 
มผีลกระทบ 10.0 50.0 -  16.7 

บ้านครวัตะวนัตก (N=13) 
ไมม่ผีลกระทบ 66.7 100.0 25.0 61.5 
มผีลกระทบ 33.3 - 75.0 38.5 

ริมคลองสามเสน (N=62) 
ไมม่ผีลกระทบ 85.4 71.4 71.4 80.6 
มผีลกระทบ 14.6 28.6 28.6 19.4 

ริมทางรถไฟมกักะสนั (N=24) 
ไมม่ผีลกระทบ 84.6 66.7 20.0 66.7 
มผีลกระทบ 15.4 33.3 80.0 33.3 

โรงเจมกักะสนั (N=0) 
ไมม่ผีลกระทบ - - - - 
มผีลกระทบ - - - - 
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