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ความเป็นมาของโครงการ 

 

การวางแผนการพฒันาพื้นที่และประชากรอย่างเป็นระบบนัน้ สิง่ที่มคีวามส าคญัมากที่สุดคอื 
ข้อมูลที่มีความถูกต้อง เชื่อถือได้ ทันสมัย และเป็นตัวแทนของประชากรกลุ่มต่างๆ  ที่ผ่านมา
กรุงเทพมหานคร มขีอ้มูลที่เกี่ยวขอ้งกบัสุขภาวะ ภาวะเศรษฐกจิ สงัคม และวถิชีวีติของประชากร ใน
ระดบัต่างๆ ตัง้แต่ระดบัจงัหวดั ระดบัเขต ระดบัแขวง ระดบัชุมชน ครวัเรอืน และรายบุคคล ซึง่ขอ้มลูแต่
ละชุดถูกจดัเกบ็ตามวตัถุประสงคก์ารน าขอ้มลูไปใชใ้นการตอบภารกจิหลกัขององคก์รต่างๆ ทัง้ภาครฐั 
และเอกชนทีท่ าหน้าทีใ่นการเกบ็รวบรวมขอ้มลู   แต่ขอ้มลูเหล่านี้อาจมขีอ้จ ากดัส าหรบัการน าไปใชจ้รงิ
ทีแ่ตกต่างกนัออกไป รวมทัง้ยงัมขีอ้ทา้ทายในเรือ่งการเชื่อมต่อขอ้มลู ระหว่างขอ้มลูชุดต่างๆ   

ขอ้มลูทีม่อียู่ในขณะนี้เองอาจมคีวามไม่ครบถว้น ทัง้ในเชงิประเดน็ และพืน้ที ่โดยเฉพาะความ
แตกต่างของลกัษณะที่อยู่อาศัย การใช้ที่ดิน รวมทัง้ลกัษณะทางสงัคม-เศรษฐกิจ และสุขภาพของ
ประชากรวยัต่างๆ โดยเฉพาะในแต่ละพืน้ที ่หรอืเขตการปกครองของกรุงเทพมหานคร ดงันัน้จงึมคีวาม
จ าเป็นต้องมชีุดขอ้มลูทางสงัคม และสุขภาพเพื่อใหก้ารท างานดา้นการพฒันาและสวสัดกิารสงัคม และสุข
ภาวะของประชากรมีประสทิธิภาพ และมคีวามเหมาะสมกับบรบิท วถิีชวีติของประชากรที่อาศัยอยู่ใน
กรงุเทพมหานครในระดบัเขต  

ดงันัน้ สถาบนัวจิยัประชากรและสงัคม มหาวทิยาลยัมหดิล ด้วยการสนับสนุนจากส านักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จึงได้ด าเนินโครงการ “การพฒันาแนวทางการ
ด าเนินงานเพ่ือให้เกิดการจัดการชุดข้อมูลทางสังคมและสุขภาพของประชาชน รายเขต 
กรงุเทพมหานคร”  โดยเก็บรวบรวมขอ้มูลตวัอย่างใน 13 เขตน าร่อง 84 ชุมชน ทัง้นี้เขตบางรกัเป็น
เขตน าร่องเขตหนึ่ง ซึ่งเก็บรวบรวมข้อมูลทัง้ระดบัครวัเรอืนและระดบับุคคล ในเขตบางรกัมชีุมชน
ตัวอย่าง 7 ชุมชน ครวัเรอืนที่ให้ข้อมูลทัง้หมด 452 ครวัเรอืน ส่วนระดบับุคคลมกีลุ่มเป้าหมายคือ 
ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเรื้อรงั/ผู้พกิาร และผู้ดูแล โดยมจี านวนตวัอย่างเป็นผู้สูงอายุ 448 คน  ผู้ป่วยเรื้อรงั/        
ผู้พิการ 39 คน และผู้ดูแล 152 คน ทัง้นี้มวีตัถุประสงค์เพื่อส ารวจข้อมูลทางสงัคมและสุขภาพของ
ประชาชนในรายเขตของกรุงเทพมหานคร รวมทัง้เพื่อสรา้งเสรมิศกัยภาพของภาคเีครอืข่าย เพื่อการ
ขบัเคลื่อนการท าชุดขอ้มลูทางสงัคมและสุขภาพของประชาชน ในกรงุเทพมหานคร รวมทัง้การน าขอ้มลู
ไปต่อยอดในการพฒันาคุณภาพชวีติของประชากร  
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เขตบางรัก 

ผลส ารวจครัวเรือนเขตบางรัก* 

 

การส ารวจในเขตบางรกั สามารถเก็บรวบรวมขอ้มูลครวัเรอืนได้ 452 ครวัเรอืน ใน 7 ชุมชน  
หรอืคดิเป็นร้อยละ 76.4 ของครวัเรอืนที่รายงานโดยผู้น าชุมชน มขี้อสงัเกตว่าจ านวนครวัเรอืนจาก
ฐานข้อมูลกับจ านวนครวัเรือนที่ผู้น าชุมชนสามารถติดต่อได้นัน้มีความแตกต่างกันค่อนข้างมาก 
(รายละเอยีดตามตาราง 3.1) ส าหรบัการน าเสนอผลการส ารวจในทีน่ี้จะเป็นการเปรยีบเทยีบเขตบางรกั
กบัภาพรวม 13 เขต ทัง้นี้การน าเสนอภาพของชุมชนไดน้ าเสนอในภาคผนวก 

ตาราง 3.1:  จ านวนครัวเรือน จ าแนกตามชุมชน 

ชุมชน จ านวน

ครวัเรอืน

ทัง้หมดจาก

ฐานข้อมูลเขต 

จ านวนครวัเรอืนท่ี

ผูน้ าชุมชนสามารถ

ติดต่อได้ 

จ านวนครวัเรอืนท่ี

เกบ็ข้อมูลได ้

รอ้ยละของ

ครวัเรอืนท่ีเกบ็

ข้อมูลได ้

ซอยพระนคเรศ 197 48 46 95.8 
ซอยวดัมหาพฤษฒาราม 
(ซอยแกว้ฟ้า) 

101 65 55 84.6 

ซอยสองพระ 339 98 92 93.9 
สนัตภิาพ 209 117 91 77.8 
ตรอกขนุนาวา 186 131 72 55.0 
ตรอกหา้นาย 200 43 38 88.4 
ซอยพพิฒัน์ 2 130 90 58 64.4 

รวม 1,362 592 452 76.4 

ส าหรบัการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล โครงการได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มประชากร
เป้าหมาย ไดแ้ก่ ผูส้งูอาย ุผูพ้กิาร และผูด้แูล ซึง่สามารถรวบรวมขอ้มลูได ้639 คน โดยแบ่งเป็นผูส้งูอายุ 
448 คน ผูป่้วยเรือ้รงั/ผูพ้กิาร 39 คน และ ผูด้แูล 152 คน  

  

                                                           
* ในการรายงานผล ตัวเลขร้อยละที่เปน็ทศนิยมอาจมคีวามแตกต่างจากในเลม่ภาพรวม 13 เขต 
เนือ่งมาจากการค านวณที่ ใช้ฐานจ านวนตัวอย่างแตกต่างกนั (ตวัอยา่งรวม 13 เขต หรอื 
ตัวอย่างรายเขต) และการปดัเศษทศนิยม 



 
4 เขตบางรัก 

ประชากรในครัวเรือน 

ในส่วนน้ีเป็นการน าเสนอประชากรในครวัเรอืน ประกอบดว้ย โครงสรา้งประชากรตามอายุและ
เพศ จ านวนสมาชกิครวัเรอืน สมาชกิครวัเรอืนมชีื่อหรอืไม่มชีื่อในทะเบยีนบ้าน สมาชกิครวัเรอืนที่เป็น
ผูส้งูอาย ุ60 ปีขึน้ไป ครวัเรอืนทีม่ผีูป่้วยเรือ้รงั/พกิาร และครวัเรอืนทีม่/ีไมม่ผีูม้ภีาวะพึง่พงิ 

ลักษณะของกลุ่มประชากร 

ประชากรในครวัเรอืนทีส่ ารวจนัน้ ในเขตบางรกัมจี านวน 1,676 คน โดยแบ่งเป็นประชากรวยั
เดก็ (อายุต ่ากว่า 15 ปี) รอ้ยละ 10.7 ประชากรวยัแรงงาน (อายุ 15-59 ปี)  รอ้ยละ 62.2 และประชากรวยั
สงูอาย ุ(อาย ุ60 ปีขึน้ไป) รอ้ยละ 27.0 ซึง่จะเหน็ไดว้่ามากกว่าหนึ่งในสีข่องประชากรในเขตเป็นผูส้งูอาย ุ 

เมื่อเปรยีบเทียบกับการส ารวจใน 13 เขต ก็พบว่าเขตบางรกัมสีดัส่วนของวัยเด็กและวัย
แรงงานน้อยกว่าภาพรวม ในขณะทีส่ดัส่วนผูส้งูอายุมากกว่าภาพรวม (รายละเอยีดตามรปูภาพ 3.1 และ 3.2) 

รูปภาพ 3.1:  โครงสร้างประชากร จ าแนกตามอายุและเพศ เขตบางรกั 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1.1
1.8

2.9
2.7

2.3
2.6

3.9
3.8

3.4
3.3

3.8
2.8

3.6
2.4

1.8
0.9
0.8

0.4

0-4
5-9

10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80-84
85+

1.4
1.8
1.7

3.0
2.7
2.9

4.3
3.3

4.0
3.6

4.3
5.3

4.5
4.1

3.7
1.8

1.3
1.6

พีระมิดประชากร เขตบางรัก

ชาย หญิง



 
 5 

เขตบางรัก 

รูปภาพ 3.2:  โครงสร้างประชากร จ าแนกตามอายุและเพศ ภาพรวม 13 เขต 

 

 

 

 

 

 

 

 

จ านวนสมาชิกครัวเรือน 

 ส าหรบัจ านวนสมาชกิในครวัเรอืน ในภาพรวมของเขตบางรกัมจี านวนเฉลีย่ของสมาชกิ
ครวัเรอืนคอื 3.8 คนต่อครวัเรอืน ทัง้นี้เป็นขนาดครวัเรอืนทีใ่กลเ้คยีงกบัการส ารวจใน 13 เขต อย่างไรก็
ตามพบว่าในเขตบางรกัมสีดัส่วนครวัเรอืนคนเดยีวรอ้ยละ 12.2 ซึง่สูงกว่าภาพรวมทัง้ 13 เขตทีม่เีพยีง
รอ้ยละ 10.9   (รายละเอยีดตามรปูภาพ 3.3) 

รูปภาพ 3.3: ขนาดครวัเรือนเฉลี่ยและร้อยละของครวัเรอืน จ าแนกตามจ านวนสมาชิก 
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6 เขตบางรัก 

ครัวเรือนท่ีมีสมาชิกมีช่ือหรือไม่มีช่ือในทะเบียนบ้าน 

ประชากรแฝง หรอืประชากรที่ไม่ชื่อในทะเบยีนบ้าน นับว่าเป็นประชากรกลุ่มหน่ึงที่ต้องให้
ความสนใจเพราะเกี่ยวขอ้งกบัการไดร้บัสวสัดกิารต่างๆของรฐัทีผู่กกบัการมรีายชื่อในทะเบยีน ในการ
ส ารวจในเขตน้ี พบวา่ มจี านวนประชากรไมช่ื่อในทะเบยีนบา้นต่อครวัเรอืน คอื 1.2 คนต่อครวัเรอืน ทัง้น้ี
เป็นค่าเฉลีย่ทีส่งูกว่าทีพ่บในการส ารวจ 13 เขต ทีม่คี่าเฉลีย่เพยีง 1 คนต่อครวัเรอืน ในขณะทีร่อ้ยละของ
ครวัเรอืนทีม่สีมาชกิไมม่ชีื่อในทะเบยีนบา้นนัน้ มถีงึรอ้ยละ 47.5 ซึง่สงูกวา่ภาพรวม 13 เขตเชน่กนั ทัง้น้ี
ภาพรวมระบุเพยีงรอ้ยละ 44.2 (รายละเอยีดตามรปูภาพ 3.4 และตาราง ก1 ในภาคผนวก) 

รูปภาพ 3.4: ร้อยละของครัวเรือนที่มีสมาชิกไม่มีชื่อในทะเบียนบ้าน  จ าแนกตามจ านวน 

 

ครัวเรือนท่ีมีผู้สูงอายุ 60 ปีข้ึนไป 

สงัคมไทยเป็นสงัคมสงูวยัและจะมจี านวนผูส้งูอายุเพิม่มากขึน้ในอนาคต  การส ารวจน้ี  ในเขต
บางรกักพ็บวา่ในระดบัครวัเรอืนนัน้ มผีูส้งูอายเุฉลีย่ต่อครวัเรอืนที ่1 คนต่อครวัเรอืน ทัง้น้ีสงูกวา่คา่เฉลีย่
ของภาพรวม 13 เขต ที่มคี่าเฉลี่ยเพยีง 0.8 คนต่อครวัเรอืน ส่วนร้อยละของครวัเรอืนที่มผีู้อายุเป็น
สมาชกิอยูอ่ยา่งน้อย 1 คนนัน้ ในเขตมถีงึรอ้ยละ 66.7 ซึง่เป็นสดัสว่นทีส่งูกวา่ภาพรวม 13 เขต ทีม่เีพยีง
รอ้ยละ 59.2 (รายละเอยีดตามรปูภาพ 3.5 และตาราง ก2 ในภาคผนวก) 
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เขตบางรัก 

รูปภาพ 3.5: ร้อยละของครวัเรอืนที่มี/ไม่มีผู้สงูอายุ 

 

 

ครัวเรือนท่ีมีผู้ป่วยเร้ือรัง/พิการ 

ในการส ารวจนี้ พบว่าเขตบางรกัมจี านวนผูป่้วยเรือ้รงั หรอืพกิารเฉลีย่ต่อครวัเรอืน 0.9 คนต่อ
ครวัเรอืน ซึ่งมากกว่าค่าเฉลี่ยของ 13 เขต ที่มเีพยีง 0.8 คนต่อครวัเรอืน  เช่นเดยีวกบัสดัส่วนของ
ครวัเรอืนที่มจี านวนผู้ป่วยเรือ้รงัหรอืพกิารอย่างน้อยหนึ่งคนขึน้ไป ที่ในเขตนี้มรีอ้ยละ 59.0 ซึ่งสูงกว่า
ภาพรวม 13 เขตทีม่รีอ้ยละ 52.5 (รายละเอยีดตามรปูภาพ 3.6 และตาราง ก3 ในภาคผนวก) 

รูปภาพ 3.6: ร้อยละของครวัเรอืนที่มี และไม่มีผู้ป่วยเรือ้รัง / พิการ 
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8 เขตบางรัก 

ครัวเรือนท่ีมี/ไม่มีผู้มีภาวะพ่ึงพิง 

ครวัเรอืนทีม่ผีูม้ภีาวะพึง่พงิเป็นสมาชกิอาจเชื่อมโยงกบัการตอ้งมภีาระในการดแูลตามมาอย่าง
หลกีเลี่ยงไม่ได้ ในการส ารวจนี้ ในเขตบางรกัพบว่าในหนึ่งครวัเรอืนมจี านวนผู้มภีาวะพึ่งพงิเฉลี่ย 0.5 
คน ซึ่งไม่แตกต่างกบัภาพรวมของ 13 เขต แต่เมื่อพจิารณาจ านวนครวัเรอืนที่มผีู้ที่มภีาวะพึง่พิง่อย่าง
น้อย 1 คนขึ้นไป พบว่า เขตบางรักมีสัดส่วนสูงกว่าภาพรวม 13 เขต (ร้อยละ 38.9 ต่อ 37.3) 
(รายละเอยีดตามรปูภาพ 3.7 และตาราง ก4 ในภาคผนวก) 

รูปภาพ 3.7: ร้อยละของครวัเรอืนที่มี และไม่มีผู้มีภาวะพึ่งพิง 

 

เศรษฐกิจและสังคม 

ในด้านเศรษฐกิจและสงัคมในการส ารวจนี้ได้ให้ความส าคญักบั ความเพียงพอของรายได้  
ผลกระทบของโควดิ-19 กบัรายไดข้องครวัเรอืน และฐานะทางเศรษฐกจิและสงัคมของครวัเรอืน  

ความเพียงพอของรายได้ครัวเรือน 

ในการส ารวจได้ถามค าถามเกี่ยวกบัความเพยีงพอของรายได้ครวัเรอืนจากตวัแทนครวั เรอืน 
ในเขตบางรกัพบว่ารอ้ยละ 23.2 ของครวัเรอืนระบุว่ามรีายได้เพยีงพอและมเีหลอืเก็บ รอ้ยละ 51.8 มี
รายไดค้รวัเรอืนเพยีงพอแต่ไม่มเีหลอืเก็บ ในขณะทีม่คีรวัเรอืนรอ้ยละ 25.0 ระบุว่ามรีายไดไ้ม่เพยีงพอ 
เมื่อพจิารณาเฉพาะครวัเรอืนทีร่ายได้ไมเ่พยีงพอ พบวา่มสีดัสว่นที่น้อยกวา่ในภาพรวม 13 เขต ทัง้น้ีเขตบางรกัม ี   
รอ้ยละ 25.0 ส่วนภาพรวมทัง้ 13 เขต มถีงึรอ้ยละ 33.1  (รายละเอยีดตามรปูภาพ 3.8 และตาราง ก5 ใน
ภาคผนวก) 
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เขตบางรัก 

รูปภาพ 3.8: ร้อยละของครวัเรอืนทีร่ายได้ครวัเรอืนเพียงพอ/ไม่เพียงพอ 

 

โควิด-19 กับรายได้ครัวเรือน 

เป็นที่ทราบกนัดวี่าในช่วงการระบาดของโควดิ-19 มผีลกระทบต่อเศรษฐกิจในหลายระดบั 
รวมทัง้ในระดบัครวัเรอืนด้วย ดงันัน้ในการส ารวจนี้จงึได้มคี าถามในประเด็นนี้ ในเขตบางรกัพบว่า 
ครวัเรอืนส่วนใหญ่ หรอื รอ้ยละ 84.5 ระบุว่า โควดิ-19 ท าใหร้ายไดข้องครวัเรอืนลดลง ในขณะทีม่เีพยีง
รอ้ยละ 15.3 ระบุว่าไมไ่ดร้บัผลกระทบ เมือ่พจิารณาเฉพาะครวัเรอืนที่มรีายไดล้ดลง พบวา่สดัสว่นทีพ่บใน
เขตบางรกัสูงกว่าที่พบในภาพรวม 13 เขต (ร้อยละ 84.5 ต่อ 81.7) (รายละเอียดตามรูปภาพ 3.9 และ
ตาราง ก6 ในภาคผนวก) 

รูปภาพ 3.9: ร้อยละของครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบด้านรายได้ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 
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10 เขตบางรัก 

เศรษฐานะของครัวเรือน  

เศรษฐานะของครวัเรอืนในการส ารวจนี้วดัจากการมหีรอืไม่มเีครื่องอ านวยความสะดวกต่างๆ 
ของครวัเรอืน แล้วน ามาสรา้งเป็นดชันีชี้วดั แบ่งฐานะของครวัเรอืนออกเป็นยากจน ปานกลาง และด ี 
โดยในเขตบางรกั พบว่ามจี านวนครวัเรอืนทีฐ่านะดรีอ้ยละ 36.2 ฐานะปานกลางรอ้ยละ 22.7 และยากจน 
รอ้ยละ 41.1   

เมือ่พจิารณาเฉพาะครวัเรอืนทีม่ฐีานะยากจน พบว่า รอ้ยละของครวัเรอืนยากจนในเขตบางรกั
มสีดัส่วนมากกว่าภาพรวม 13 เขต เลก็น้อย คอื รอ้ยละ 41.1 ในขณะที่ภาพรวม 13 เขต มรีอ้ยละ 39.7 
(รายละเอยีดตามรปูภาพ 3.10 และตาราง ก7 ในภาคผนวก) 

รูปภาพ 3.10: ร้อยละของครัวเรือน จ าแนกตามเศรษฐานะครวัเรอืน 

 

ส่ิงแวดล้อม 

ในการส ารวจนี้ได้เน้นสิง่แวดลอ้มในครวัเรอืนทีม่กัจะเกี่ยวขอ้งกบัการหกลม้ของผู้สูงอายุ ซึ่ง
ประกอบดว้ย แสงสว่าง วสัดุกนัลื่น ราวจบั ประตูบานเลื่อน และพืน้ต่างระดบั 

ครัวเรือนท่ีมีแสงสว่างไม่เพียงพอ 

ในภาพของเขตบางรกั พบว่า ครวัเรอืนส่วนใหญ่มแีสงสว่างเพยีงพอในหอ้งและทางเดนิภายใน
บา้น (เหมาะสม) อยา่งไรกต็ามยงัมคีรวัเรอืนรอ้ยละ 4.9 ทีร่ะบุว่าในหอ้งและทางเดนิภายในบา้นมแีสงสว่าง
ไมเ่พยีงพอ (ไมเ่หมาะสม) ทัง้นี้เป็นสดัสว่นทีน้่อยกวา่ทีพ่บในภาพรวม 13 เขต (รายละเอยีดตามรปูภาพ 3.11) 
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รูปภาพ 3.11: ร้อยละของครัวเรือน จ าแนกตามความเหมาะสมด้านแสงสว่าง 

 

ครัวเรือนท่ีมีพ้ืนล่ืน หรือไม่มีวัสดุปูกันล่ืน 

สภาพพืน้ทีล่ ื่นหรอืไมม่วีสัดุกนัลื่นอาจมคีวามเสีย่งต่อการหกลม้ ในการส ารวจน้ี พบว่า ในภาพ
ของเขตบางรกัมคีรวัเรอืนรอ้ยละ 41.2 ที่ระบุว่ามสีภาพพื้นในห้องนอน หรอืห้องน ้า หรอืทางเดนิ ไม่
เหมาะสม (พื้นลื่น/ไม่ปูวสัดุกนัลื่น) โดยเป็นสดัส่วนที่สูงกว่าที่พบในภาพรวม 13 เขตเพยีงเล็กน้อย 
(รายละเอยีดตามรปูภาพ 3.12) 

รูปภาพ 3.12: ร้อยละของครัวเรือน จ าแนกตามความเหมาะสมดา้นสภาพพื้นใน

ห้องนอน หรอืหอ้งน ้า หรอืทางเดิน 
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ครัวเรือนท่ีไม่มีราวจับในห้องนอน หรือห้องน า้ หรือทางเดิน 

การมสีภาพแวดล้อมที่เหมาะสมอกีประการหนึ่งส าหรบัผู้สูงอายุคอืการมรีาวจบัในห้องนอน 
หรอืห้องน ้า หรอืทางเดิน ในการส ารวจนี้  พบว่ามคีรวัเรอืนเพียงร้อยละ 38.9 ที่ระบุว่ามรีาวจบัใน
ห้องนอน หรอืห้องน ้า หรอืทางเดิน ในขณะที่ร้อยละ 61.1 ของครวัเรอืนไม่มรีาวจบั อย่างไรก็ตาม
สัดส่วนครวัเรือนที่ไม่มีราวจับนัน้ยังน้อยกว่าที่พบในภาพรวม 13 เขต ที่พบมากถึงร้อยละ 73.0 
(รายละเอยีดตามรปูภาพ 3.13) 

รูปภาพ 3.13: ร้อยละของครัวเรือน จ าแนกตามการมี/ไม่มีราวจับ 

 

ครัวเรือนท่ีไม่มีประตูบานเล่ือน/ประตูท่ีเปิดออกนอกห้อง 

นอกจากแสงสว่าง สภาพพื้น และราวจบัแล้ว ในการส ารวจนี้ยงัถามถงึการมหีรอืไม่มปีระตู
บานเลื่อน/ประตูที่เปิดออกนอกหอ้ง ซึ่งเป็นสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการอยู่อาศยัของผูสู้งอายุ ในเขตบางรกั
พบว่า มคีรวัเรอืนเพยีงร้อยละ 43.1 เท่านัน้ที่มปีระตูบานเลื่อน/ประตูที่เปิดออกนอกห้อง ในขณะที่รอ้ยละ 56.9 
ระบุวา่ไมม่ ีโดยทัง้นี้สดัสว่นครวัเรอืนทีไ่ม่มปีระตบูานเลื่อน/ประตูทีเ่ปิดออกนอกหอ้งมสีดัส่วนสูงกว่าทีพ่บใน
ภาพรวม 13 เขต (รอ้ยละ 56.9 ต่อ 53.0)  (รายละเอยีดตามรปูภาพ 3.14) 
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รูปภาพ 3.14: ร้อยละของครัวเรือน จ าแนกตามการมี/ไม่มีประตูบานเลื่อน                               

หรอืบานประตูทีเ่ปิดออกนอกห้อง 

 

 

ครัวเรือนท่ีมีพ้ืนต่างระดับในตัวบ้านหรือบริเวณบ้าน 

 ส่วนสภาพแวดลอ้มอกีประการหนึ่งคอืการมพีื้นต่างระดบั ซึง่อาจเป็นปัจจยัทีท่ าใหเ้สีย่งต่อการ
หกลม้ ในการส ารวจพบว่าในภาพเขตบางรกั มคีรวัเรอืนรอ้ยละ 81.0 ทีร่ะบุว่า มพีืน้ต่างระดบั ในขณะที่
ครวัเรอืนรอ้ยละ 19.0 ระบุว่าไม่มพีืน้ต่างระดบัในบา้นหรอืบรเิวณบา้น ทัง้นี้สดัส่วนครวัเรอืนทีม่พีืน้ต่าง
ระดบัในเขตบางรกัสูงกว่าที่รายงานในภาพรวม 13 เขต ที่มเีพียงร้อยละ 72.2 ของครวัรอืนเท่านัน้ 

(รายละเอยีดตามรปูภาพ 3.15) 

รูปภาพ 3.15: ร้อยละของครัวเรือน จ าแนกตามการมี/ไม่มีพื้นต่างระดับ 
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การแยกขยะ 

ส าหรบัการแยกขยะของครวัเรอืนนัน้ โดยรวมแล้วครวัเรอืนในเขตบางรกัมกีารแยกขยะ  
อยา่งไรกต็ามมคีรวัเรอืน รอ้ยละ 42.3 ทีไ่มม่กีารแยกขยะ ทัง้นี้เป็นสดัส่วนทีส่งูกว่าที่พบในการส ารวจทัง้ 
13 เขต ทีม่เีพยีงรอ้ยละ 31.8 เท่านัน้ (รายละเอยีดตามรปูภาพ 3.16) 

รูปภาพ 3.16: ร้อยละของครัวเรือน จ าแนกตามการแยกขยะ 
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ผลส ารวจบุคคลเขตบางรัก*

 

ในส่วนน้ีเป็นการเสนอผลส ารวจระดบับุคคล ประกอบดว้ย ลกัษณะต่างๆ ทางประชากรและ
สงัคมของผูสู้งอายุ การท างาน รายได้และการออม สภาวะสุขภาพ การออกก าลงักาย ผลกระทบของ                 
โควดิ-19 ต่อผูส้งูอายุ ภาวะพึง่พงิกบัมติดิา้นเศรษฐกจิ-สงัคม และภาวะพึง่พงิกบัผลกระทบต่อผูด้แูล  

ลักษณะทางประชากรและสังคมของผู้สูงอายุ 

การศึกษานี้รวบรวมข้อมูลผู้สูงอายุตวัอย่างที่อาศยัในเขตบางรกั จ านวน 448 คน โดยที่ผู้สูงอายุ 
หมายถงึบุคคลอายุ 60 ปีขึน้ไป และในกรณีบุคคลทีอ่ยู่ในข่ายใหส้ัมภาษณ์ไม่สามารถใหข้อ้มูลไดด้ว้ย
ตนเอง เน่ืองมาจากความสงูอาย ุการป่วย หรอืมภีาวะพึง่พงิ ญาต ิบุคคลในครอบครวัหรอืผูด้แูลเป็นผูใ้ห้
ขอ้มลูแทน ทัง้ในลกัษณะรว่มกนัตอบ หรอืว่าตอบแทนทัง้หมด การน าเสนอในสว่นน้ี จะวเิคราะหข์อ้มลู
ในภาพรวมของผูส้งูอายุ และเปรยีบเทยีบการกระจายของขอ้มลูตามกลุ่มอายุของผูส้งูอายุ คอื ผูส้งูอายุ
วยัตน้ (อายุ 60-69 ปี) ผูส้งูอายุวยักลาง(อายุ 70-79 ปี) และผูส้งูอายุวยัปลาย (อายุ 80 ปีขึน้ไป) 

ขอ้มลูในตาราง 4.1 แสดงใหเ้หน็วา่ ผูส้งูอายตุวัอยา่งของการศกึษาน้ีเป็นผูห้ญงิ (รอ้ยละ 62.9) 
มากกว่าผูช้าย (รอ้ยละ 37.1)  โดยมสีดัส่วนของผูห้ญงิในกลุ่มอายุ 80 ปีขึน้ไป (รอ้ยละ 70.0) สูงทีสุ่ด 
เมื่อเทียบกบัสดัส่วนของผู้สูงอายุ 60-69 และอายุ 70-79 ปี ในขณะที่สดัส่วนของผู้ชายในกลุ่มอายุ      
60-69 ปี (รอ้ยละ 41.3) สงูทีส่ดุ เมือ่เทยีบกบัสดัสว่นของผูส้งูอาย ุ70-79 ปี และผูส้งูอาย ุ80 ปีขึน้ไป   

ผูส้งูอายใุนการศกึษาน้ี สว่นมากอาศยัในครวัเรอืนทีม่สีมาชกิ 3 คนหรอืมากกวา่ (รอ้ยละ 77.2)  
ซึง่สมาชกิในครวัเรอืน อาจมทีัง้คู่สมรส ลูก-หลาน ญาต ิหรอืคนทีไ่มใ่ช่ญาตอิยูร่ว่มดว้ย  อยา่งไรกด็ ียงั
มผีูสู้งอายุอกีประมาณ รอ้ยละ 23 ทีอ่ยู่คนเดยีว หรอือยู่ตามล าพงักบัคู่สมรส หรอือยู่กบับุคคลอื่นอกี 1 
คนทีไ่มใ่ชคู่ส่มรส  โดยทีผู่ส้งูอาย ุ60-69 ปี มสีดัสว่นของการอยูค่นเดยีว (รอ้ยละ 10.5) สงูทีส่ดุ  ในขณะ
ทีผู่สู้งอายุ 80 ปีขึน้ไปมสีดัส่วนของการอยู่ตามล าพงักบัคู่สมรส (รอ้ยละ 2.9) และอยู่ 2 คนกบัคนอื่นที่
ไมใ่ชคู่ส่มรส (รอ้ยละ 15.7) สงูทีส่ดุ เมือ่เทยีบกบัสดัสว่นของผูส้งูอาย ุ60-69 และ 70-79 ปี  

ในภาพรวม รอ้ยละ 47.4  ของผูส้งูอายใุนเขตบางรกัมสีถานภาพสมรส คอืแต่งงานมคีู ่รองลงมา 
คอื สถานภาพหมา้ย (รอ้ยละ 27.0)  และมถีงึหน่ึงในหา้ (รอ้ยละ 21.3)  เป็นโสด โดยทีผู่ส้งูอาย ุ60-69 ปี มี

                                                            
* ในการรายงาน ผลตัวเลขร้อยละที่เป็นทศนิยมอาจมีความแตกต่างจากในเล่มภาพรวม 13 เขต 

เนื่องมาจากการค านวณท่ี ใช้ฐานจ านวนตัวอย่างแตกต่างกัน (ตัวอย่างรวม 13 เขต หรือ 

ตัวอย่างรายเขต) และการปัดเศษทศนิยม 
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สดัส่วนของการเป็นโสด (รอ้ยละ 27.6) สงูทีสุ่ด  เมือ่เทยีบกบัสดัส่วนของผูส้งูอาย ุ70-79 ปี และผูส้งูอายุ 
80 ปีขึน้ไป  ในขณะทีผู่ส้งูอายใุนกลุ่ม 80 ปีขึน้ไป (รอ้ยละ 59.1) มสีดัส่วนทีเ่ป็นหมา้ย สงูทีสุ่ด  

ผู้สูงอายุประมาณครึง่หนึ่ง (รอ้ยละ 50.7) จบการศกึษาระดบัประถมศกึษา รองลงมา ระดบั
มธัยมศกึษาตอนตน้หรอืตอนปลาย หรอื ปวช. (รอ้ยละ 23.0)  และหน่ึงในหา้ (รอ้ยละ 18.9)  ไมไ่ดเ้รยีน
หนังสอื โดยที่ผู้สูงอายุ 80 ปีขึน้ไป เป็นกลุ่มที่ไม่ได้เรยีนหนังสอื (รอ้ยละ 48.5) มากที่สุด และสดัส่วน
ของผูส้งูอาย ุ70-79 ปี (รอ้ยละ 55.7) จบการศกึษาระดบัประถมศกึษาสงูทีสุ่ด อยา่งไรกด็ ีผูส้งูอาย ุ60-69 ปี 
(รอ้ยละ 29.4) มสีดัส่วนการจบการศกึษาระดบัมธัยมศกึษาตอนต้นหรอืตอนปลาย หรอื ปวช. สูงที่สุด
เมือ่เทยีบกบัสดัส่วนของผูส้งูอาย ุ70-79 ปี และผูส้งูอาย ุ80 ปีขึน้ไป   

ตาราง 4.1:  ร้อยละของผู้สูงอายุ จ าแนกตามลักษณะทางประชากรและสังคม 

ลกัษณะทางประชากร/สงัคม กลุ่มอายุ รวม 

60-69 70-79 80+ 

เพศ (N=448) 
- ชาย 41.3 33.3 30.0 37.1 

- หญงิ 58.8 66.7 70.0 62.9 
ลกัษณะการอยู่อาศยัของผูส้งูอาย ุ (N=447) 

- อยูค่นเดยีว 10.5 6.5 7.1 8.7 
- อยู ่2 คน กบัคู่สมรส 0.4 2.2 2.9 1.3 

- อยู ่2 คน กบัญาตหิรอืคนอื่น 12.1 12.3 15.7 12.8 
- อยู ่3 คนหรอืมากกว่ากบัญาตหิรอืคนอื่น 77.0 79.0 74.3 77.2 

สถานภาพสมรส (N=418) 
- โสด 27.6 16.0 10.6 21.3 

- สมรส 49.8 52.7 28.8 47.4 
- หมา้ย 16.7 28.2 59.1 27.0 

- หยา่/แยก 5.9 3.1 1.5 4.3 
การศึกษา (N=418) 
- ไมไ่ดเ้รยีน 12.2 15.3 48.5 18.9 

- ประถมศกึษา (ป. 4- ป.7) 51.6 55.7 37.9 50.7 
- มธัยมศกึษาตอนต้น ถงึตอนปลาย (ม.1-ม.6) 
หรอื  ปวช. 

29.4 21.4 4.5 23.0 

- อนุปรญิญา ปวส. –ปวท. 3.2 2.3 3.0 2.9 
- ปรญิญาตรหีรอืสงูกว่า 3.6 5.3 6.1 4.5 
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การท างาน  

ส่วนน้ีแสดงขอ้มลูพืน้ฐานดา้นการท างาน ความพรอ้มและความตอ้งการท างาน ขอ้มลูในตาราง 
4.2  แสดงใหเ้หน็ว่า รอ้ยละ 60.1 ของผูส้งูอาย ุไมไ่ดท้ างานหรอืเกษยีณอาย ุโดยทีส่ดัส่วนของการไม่ได้
ท างานนี้ เพิม่ขึน้เมือ่อายุเพิม่ขึน้ ส่วนกลุ่มทีท่ างานนัน้ พบว่า ท างานของตวัเองโดยไม่มลีูกจา้ง (รอ้ยละ 
19.2) มากที่สุด รองลงมาคอื ท างานรบัจ้างทัว่ไป (รอ้ยละ 9.6) โดยผู้สูงอายุ 60-69 ปี (รอ้ยละ 56.1) 
เป็นกลุ่มทีย่งัคงท างานอยูม่ากทีสุ่ด เมือ่เปรยีบเทยีบกบัผูส้งูอายทุีอ่ายสุงูกว่า  

ในเขตบางรกั ผู้สูงอายุร้อยละ 52.2 ตอบว่า พร้อมท างาน และ ต้องการที่จะท างาน โดย
ผูส้งูอาย ุ60-69 ปี มคีวามพรอ้ม (รอ้ยละ 73.6)  และตอ้งการท างาน (รอ้ยละ 74.4) สงูทีสุ่ด เมือ่เทยีบกบั
สดัส่วนของผูส้งูอาย ุ70-79 ปี และผูส้งูอาย ุ80 ปีขึน้ไป   

ตาราง 4.2: ร้อยละของผู้สูงอายุ จ าแนกตามการท างาน ความพร้อมและความต้องการท างาน  

การท างาน กลุ่มอายุ รวม 

60-69 70-79 80+ 

สถานภาพการท างาน (N=416) 
- ไมไ่ดท้ างาน-เกษยีณ 43.9 72.5 90.6 60.1 

- พนกังานในองคก์ร 5.9 3.1 1.6 4.3 

- นายจา้ง 2.7 2.3 1.6 2.4 

- ท างานส่วนตวัไมม่ลีกูจา้ง 27.1 14.5 1.6 19.2 
- ช่วยงาน-ธุรกจิครวัเรอืน 5.0 3.8 3.1 4.3 

- รบัจา้งทัว่ไป 15.4 3.8 1.6 9.6 
ความพร้อมในการท างาน (N=416) 

- ไมพ่รอ้ม 26.4 62.3 90.9 47.8 

- พรอ้ม 73.6 37.7 9.1 52.2 

ความต้องการท่ีจะท างาน (N=410) 

- ไมต่อ้งการ 25.6 62.8 90.9 47.8 

- ตอ้งการ 74.4 37.2 9.1 52.2 
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รายได้และการออม 

ส่วนต่อไปนี้ เสนอข้อมูลด้านรายได้ของผู้สูงอายุที่ได้รบัผ่านระบบสวสัดิการของรฐั ความ
เพยีงพอของรายไดต่้อการด าเนินชวีติในแต่ละเดอืน การออม และวธิกีารจดัการเมือ่มปัีญหาฉุกเฉินด้าน
การเงนิ  

เบี้ยยงัชพีผู้สูงอายุ และเบี้ยผู้พกิาร เป็นอกีแหล่งรายได้ที่ผู้สูงอายุควรได้รบัตามสทิธ ิโดยที่
เบีย้ยงัชพีผูส้งูอายุเป็นสวสัดกิารทีร่ฐับาลจดัใหแ้ก่ผูส้งูอาย ุ60 ปีขึน้ไป  และเบีย้ผูพ้กิารจดัใหส้ าหรบัทุก
คนที่มคีวามบกพร่องหรอืพิการด้านใดด้านหนึ่งตามค าจ ากัดความสากล ซึ่งเป็นอีกแหล่งรายได้ที่
ผู้สูงอายุควรได้รบัตามสทิธ ิอย่างไรก็ดี มไิด้หมายความว่าผู้สูงอายุทุกคนจะได้รบัโดยอตัโนมตัิ การ
ได้รบั/หรอืไม่ได้รบัเบี้ยยงัชพีผูสู้งอายุ และเบี้ยผู้พกิารนัน้ขึน้อยู่กบัเงื่อนไขที่รฐับาลก าหนด และความ
สมคัรใจของผูสู้งอายุทีจ่ะยื่น/ไม่ยื่นขอรบัความช่วยเหลอืจากรฐักไ็ด ้การศกึษานี้  พบว่า ผูสู้งอายุในเขต
บางรกั ร้อยละ 89.5 ได้รบัเบี้ยยงัชีพผู้สูงอายุเป็นประจ าทุกเดือน ในขณะที่ประมาณร้อยละ 6 ของ
ผู้สูงอายุได้รบัเบี้ยผู้พกิาร โดยมสีดัส่วนของผูสู้งอายุ 70-79 ปี ได้รบัเบี้ยยงัชพีผู้สูงอายุ (รอ้ยละ 91.6) 
สงูกว่าสดัส่วนของผูส้งูอายุกลุ่มอื่นๆ ในขณะทีผู่ส้งูอาย ุ60-69 ปี ไดร้บัเบีย้ผูพ้กิาร (รอ้ยละ 5.9) สงูทีสุ่ด 
เมือ่เทยีบกบัสดัส่วนของผูส้งูอาย ุ70-79 ปี และผูส้งูอาย ุ80 ปีขึน้ไป (ตาราง 4.3) 

ตาราง 4.3:  ร้อยละของผู้สูงอายุ จ าแนกตามการได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยผู้พิการ  

เบีย้ยงัชีพผูส้งูอาย/ุเบีย้ผู้พิการ กลุ่มอายุ รวม 
60-69 70-79 80+ 

การได้รบัเบีย้ยงัชีพผูส้งูอาย ุ(N=418) 
- ไมไ่ดร้บั 11.3 8.4 12.3 10.5 
- ไดร้บั 88.7 91.6 87.7 89.5 
การได้รบัเบีย้ผูพิ้การ (N=418) 
- ไมไ่ดร้บั 94.1 94.7 95.4 94.5 
- ไดร้บั 5.9 5.3 4.6 5.5 

รอ้ยละ 26.0 ของผู้สูงอายุตวัอย่างตอบว่า รายได้ที่ตนเองได้รบันัน้ไม่เพยีงพอต่อการด าเนิน
ชวีติในแต่ละเดอืน โดยมสีดัส่วนของผูส้งูอายุ 70-79 ปี (รอ้ยละ 29.8) สงูทีสุ่ด รองลงมา คอืผูส้งูอายุ 60-69 
ปี (รอ้ยละ 25.2) และผู้สูงอายุ 80 ปีขึน้ไป (รอ้ยละ 21.2) นอกจากนี้ พบว่าผู้สูงอายุ (รอ้ยละ 60.8) ให้
ข้อมูลว่าตนเองไม่มกีารออม ซึ่งสดัส่วนของผู้สูงอายุที่ไม่มกีารออมนี้ สูงขึ้นตามอายุของผู้สูงอายุที่
เพิม่ขึน้  ส่วนวธิกีารทีใ่ชเ้มือ่มปัีญหาฉุกเฉินดา้นการเงนิ พบว่า ผูส้งูอาย ุ(รอ้ยละ 61.6) ใชว้ธิกีารขอเงนิ
จากลูกหรอืคนในครอบครวัหรอืญาต ิมากทีสุ่ด และรองลงมา คอื ใชเ้งนิออมของตนเอง (รอ้ยละ 24.7) 
และกู้ยมืเงนินอกระบบเสียดอกเบี้ย (ร้อยละ 6.2) เพื่อเป็นการแก้ปัญหาเมื่อมเีรื่องฉุกเฉินเกี่ยวกบั
การเงนิ (ตาราง 4.4) 
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ตาราง 4.4: ร้อยละของผู้สูงอายุ จ าแนกตามความเพียงพอของรายได้  การออม และวิธีที่

ใช้เมื่อมีปัญหาฉุกเฉินด้านการเงิน  

ความพอเพียงของรายได้ การออมและวิธีท่ี
ใช้แก้ปัญหาด้านการเงิน 

กลุ่มอายุ รวม 
60-69 70-79 80+ 

ความเพียงพอของรายได้ของตนเอง (N=419) 
- เพยีงพอ และมเีหลอืเกบ็ 18.5 21.4 24.2 20.3 
- เพยีงพอ แต่ไมม่เีหลอืเกบ็ 56.3 48.9 54.5 53.7 
- ไมเ่พยีงพอ 25.2 29.8 21.2 26.0 
การออม (N=418) 
- ไมม่ ี 58.4 62.6 65.2 60.8 
- ม ี 41.6 37.4 34.8 39.2 
วิธีการท่ีใช้เม่ือมีปัญหาฉุกเฉินด้านการเงิน (N=417) 
- ใชเ้งนิออมของตนเอง 24.0 29.0 18.5 24.7 
- กูย้มืนอกระบบไมเ่สยีดอกเบีย้ 2.3 3.1 1.5 2.4 
- กูย้มืนอกระบบเสยีดอกเบีย้ 9.5 3.8 - 6.2 
- กูใ้นระบบ 3.6 3.8 3.1 3.6 
- ขอเงนิจากลกูหรอืคนในครอบครวั/ญาต ิ 57.9 60.3 76.9 61.6 
- อื่นๆ** 2.7 - - 1.4 

หมายเหตุ ** วิธีการที่ใช้เมื่อมีปัญหาฉุกเฉินด้านการเงิน อื่นๆ เช่น ค้างช าระ ประหยัด/ใช้บัตรบัตรเครดิต ยังไม่ได้คิด/

ไม่รู้  

สุขภาพ 

ส่วนต่อไปนี้แสดงข้อมูลของผู้สูงอายุที่มีสิทธิประกันสุขภาพ คือสามารถเข้ารับการ
รกัษาพยาบาลเมื่อเจ็บป่วย โดยไม่ต้องเสียค่ารกัษาพยาบาลเองทัง้หมด หรอืเสียบางส่วน พบว่า 
ผู้สูงอายุในเขตบางรกัรอ้ยละ 74.1 มสีทิธปิระกนัสุขภาพผ่านระบบบตัรทอง (หรอืบตัร 30 บาท) และ
ประมาณรอ้ยละ 13 และ 5 มสีวสัดกิารการรกัษาพยาบาลจากระบบประกนัสงัคม และระบบขา้ราชการ
บ านาญ ตามล าดบั ในขณะทีป่ระมาณรอ้ยละ 4 ของผูส้งูอายไุมม่สีทิธปิระกนัสุขภาพใดๆ (ตาราง 4.5) 

 เมื่อวิเคราะห์ถึงความครอบคลุมของสิทธิประกันสุขภาพ พบว่า ประมาณร้อยละ 52 ของ
ผู้สูงอายุให้ขอ้มูลว่าสทิธปิระกนัสุขภาพที่มนีัน้ครอบคลุมการรกัษาพยาบาลไดท้ัง้หมด และมปีระมาณ
รอ้ยละ 23 ทีต่อบว่า ครอบคลุมไดบ้างส่วน โดยทีส่ดัส่วนของผูสู้งอาย ุ80 ปีขึน้ไป (รอ้ยละ 27.0) ทีต่อบ
ว่าสทิธปิระกนัสุขภาพทีม่นีัน้ครอบคลุมการรกัษาพยาบาลไดบ้างส่วน  สงูทีสุ่ด เมือ่เทยีบกบัสดัส่วนของ
ผู้สูงอายุ 60-69 ปี และอายุ 70-79 ปี แต่ที่น่าสนใจ คอืมผีู้สูงอายุถึงร้อยละ 23.1 ที่ไม่ได้ใช้สทิธิการ
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รกัษาพยาบาลจากสทิธปิระกนัสุขภาพ โดยมสีดัส่วนของผูส้งูอาย ุ60-69 ปี (รอ้ยละ 26.4) ทีไ่มไ่ดใ้ชส้ทิธิ
ประกนัสุขภาพทีต่นเองถอือยู ่ซึง่สงูกว่าสดัส่วนของผูส้งูอาย ุ70-79 ปี และผูส้งูอาย ุ80 ปีขึน้ไป 

ตาราง 4.5: ร้อยละของผู ้สูงอายุ จ าแนกตามประเภทของสิทธิประกันสุขภาพ และความ

ครอบคลุม 

สิทธิประกนัสขุภาพ กลุ่มอาย ุ รวม 
60-69 70-79 80+ 

สิทธิประกนัสขุภาพหลกั (N=417) 
- ไมม่สีทิธปิระกนัสุขภาพ 2.7 3.1 9.2 3.8 
- ประกนัสงัคม 18.6 8.4 1.5 12.7 
- บตัรทอง 71.9 77.9 73.8 74.1 
- บตัรผูพ้กิาร 1.4 3.1 1.5 1.9 
- ขา้ราชการบ านาญ 4.1 3.8 10.8 5.0 
- อื่นๆ* 1.4 3.8 3.1 2.4 
ความครอบคลมุของสิทธิประกนัสขุภาพหลกั (N=407) 
- ไมค่รอบคลุม 0.9 1.6 4.8 1.7 
- ครอบคลุมไดบ้างส่วน 24.1 19.5 27.0 23.1 
- ครอบคลุม 48.6 57.8 52.4 52.1 
- ไมไ่ดใ้ชส้ทิธปิระกนัสุขภาพหลกั 26.4 21.1 15.9 23.1 

หมายเหตุ *สิทธิประกันสุขภาพหลัก อื่นๆ เช่น ประกันสุขภาพบริษัทเอกชน หรือ รัฐวิสาหกิจ   

ตาราง 4.6 แสดงใหเ้หน็ถงึสดัส่วนผู้สูงอายุที่มโีรคไม่ตดิต่อเรือ้รงัประเภทต่างๆ ทีพ่บได้บ่อย
ในการศกึษานี้ 5 อนัดบัแรก  ไดแ้ก่ โรคเบาหวาน โรคไขมนัในเลอืดสูง โรคความดนัโลหติสูง โรคหวัใจ
ขาดเลอืด/เต้นผดิจงัหวะ และ โรคหลอดเลอืดสมองตบีหรอืแตก และผูท้ี่มจี านวนโรคไม่ตดิต่อเรื้อรงัตัง้แต่                 
1 โรคขึน้ไป โดยพบว่าผู้สูงอายุมโีรค/และมจี านวนโรคไม่ตดิต่อเรือ้รงัเพิม่มากขึน้เมื่ออายุสูงขึ้น โดยที่
สดัสว่นของผูส้งูอาย ุ80 ปีขึน้ไป ทีต่อบวา่มโีรคไม่ตดิต่อเรือ้รงั 1 ถงึ 5 โรคสงูทีส่ดุ เชน่  ผูส้งูอาย ุ80 ปีขึน้ไป 
(รอ้ยละ 33.3) ตอบว่ามโีรคไมต่ดิต่อเรือ้รงั 1 โรค สงูกว่าสดัส่วนของผูส้งูอาย ุ60-69 ปี และอาย ุ70-79 ปี  

เมื่อวเิคราะหเ์ป็นรายโรค พบว่า ผูสู้งอายุเป็นโรคความดนัโลหติสูง (รอ้ยละ 52.5) เป็นสดัส่วน
ทีส่งูทีสุ่ด รองลงมา คอื โรคเบาหวาน (รอ้ยละ 24.8) โรคไขมนัในเลอืดสงู (รอ้ยละ 24.1) โรคหวัใจขาดเลอืด/
เต้นผดิจงัหวะ (รอ้ยละ 4.5) และโรคหลอดเลอืดสมองตบีหรอืแตก (รอ้ยละ 3.3) และเมื่อพจิารณาตาม
กลุ่มอายุของผูสู้งอายุ พบว่า ผูสู้งอายุ 80 ปีขึน้ไป ทีเ่ป็นโรคความดนัโลหติสูง (รอ้ยละ 63.6) รองลงมา 
คอื โรคหลอดเลอืดสมองตบีหรอืแตก (รอ้ยละ 9.1) สูงทีสุ่ด เมื่อเทยีบกบัสดัส่วนของผูสู้งอายุ 60-69 ปี 
และอายุ 70-79 ปี  และพบว่า ผูสู้งอายุ 70-79 ปี มสีดัส่วนทีสู่งที่สุดของการเป็นโรคเบาหวาน (รอ้ยละ 
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29.8) โรคไขมนัในเลอืดสงู (รอ้ยละ 29.8)  และโรคหวัใจขาดเลอืด/เตน้ผดิจงัหวะ (รอ้ยละ 7.6) เมือ่เทยีบ
กบัสดัส่วนของผูส้งูอาย ุ60-69 ปี และผูส้งูอาย ุ80 ปีขึน้ไป 

ตาราง 4.6: ร้อยละของผู้สูงอายุ จ าแนกตามโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 

โรคเรือ้รงั กลุ่มอาย ุ รวม 
60-69 70-79 80+ 

จ านวนโรคไม่ติดต่อเรือ้รงั (N=419) 
- ไมม่โีรคไมต่ดิต่อเรือ้รงั 47.3 29.8 28.8 38.9 
- 1 โรค 23.9 30.5 33.3 27.4 
- 2 โรค 22.1 20.6 25.8 22.2 
- 3 โรค 5.0 16.0 10.6 9.3 
- 4 โรค 1.8 2.3 1.5 1.9 
- 5 โรค* - 0.8 - 0.2 
เบาหวาน (N=419) 
- ไมเ่ป็น 78.8 70.2 72.7 75.2 
- เป็น 21.2 29.8 27.3 24.8 
ไขมนัในเลือดสงู (N=419) 
- ไมเ่ป็น 79.3 70.2 75.8 75.9 
- เป็น 20.7 29.8 24.2 24.1 
ความดนัโลหิตสงู (N=419) 
- ไมเ่ป็น 57.2 36.6 36.4 47.5 
- เป็น 42.8 63.4 63.6 52.5 
หวัใจขาดเลือด/เต้นผิดจงัหวะ (N=419) 
- ไมเ่ป็น 96.8 92.4 97.0 95.5 
- เป็น 3.2 7.6 3.0 4.5 
หลอดเลือดสมองตีบหรือแตก (N=419) 
- ไมเ่ป็น 98.2 96.9 90.9 96.7 
- เป็น 1.8 3.1 9.1 3.3 

หมายเหตุ  * 5 โรค หมายถึง โรคเบาหวาน ไขมันในเลือดสูง ความดันโลหิตสูง หัวใจขาดเลือด/เต้นผิดจังหวะ และหลอด

เลือดสมองตีบหรือแตก 

 ในเขตบางรกัประมาณร้อยละ 8 ของผู้สูงอายุที่มีความบกพร่อง หรือพิการประเภทใดประเภทหน่ึงใน            
7 ด้าน คือ ด้านการมองเห็น ด้านการได้ยนิหรอืสื่อความหมาย ด้านสติปัญญา/ปัญญาอ่อน ด้านการ
เคลื่อนไหว ด้านการเรียนรู้ ด้านจิตใจหรือพฤติกรรม และออทิสติก โดยที่พบว่ายิ่งอายุของผู้สูงอายุ เพิ่มขึ้น 
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ผูสู้งอายุกม็โีอกาสทีจ่ะมคีวามบกพร่องหรอืพกิารเพิม่ขึน้ดว้ย นัน่คอื มสีดัส่วนของผูสู้งอายุ 80 ปีขึน้ไป 
ทีม่คีวามบกพร่องหรอืพกิารประเภทใดประเภทหนึ่ง หรอืในแต่ละประเภทของความบกพร่องหรอืพกิาร
นัน้สูงที่สุด เมื่อเทยีบกบัสดัส่วนของผู้สูงอายุ 60-69 ปี และอายุ 70-79 ปี  คอื มสีดัส่วนของผู้สูงอายุ              
80 ปีขึน้ไปทีม่คีวามบกพร่องหรอืพกิารดา้นการเคลื่อนไหว (รอ้ยละ 7.6) สูงทีสุ่ด รองลงมาคอื ดา้นการ
ไดย้นิหรอืสื่อความหมาย (รอ้ยละ 3.0)  แต่มสีดัส่วนของผูส้งูอาย ุ70-79 ปี  ทีร่ายงานว่ามคีวามบกพร่อง
หรอืพิการ ด้านการมองเห็น (ร้อยละ 2.3) สูงที่สุด เมื่อเทียบกับสดัส่วนของผู้สูงอายุ 60-69 ปี และ
ผูส้งูอาย ุ80 ปี ขึน้ไป (ตาราง 4.7) 

ตาราง 4.7: ร้อยละของผู้สูงอายุ จ าแนกตามประเภทของความบกพร่องหรือความพิการ 

ความบกพร่อง                                 
หรือความพิการ 

กลุ่มอาย ุ  รวม 
60-69 70-79 80+ 

การมีความบกพร่องหรือความพิการ (N=417) 
- ไมม่ ี 93.2 91.6 90.9 92.3 
- ม ี 6.8 8.4 9.1 7.7 
ด้านการมองเหน็ (N=417) 
- ไมม่ ี 99.1 97.7 98.5 98.6 
- ม ี 0.9 2.3 1.5 1.4 
ด้านการได้ยินหรือส่ือความหมาย (N=417) 
- ไมม่ ี 98.2 97.7 97.0 97.8 
- ม ี 1.8 2.3 3.0 2.2 
ด้านการเคล่ือนไหว (N=417) 
- ไมม่ ี 96.8 94.7 92.4 95.4 
- ม ี 3.2 5.3 7.6 4.6 

ส่วนต่อไปนี้  (ตาราง 4.8) แสดงผลการประเมินระดับภาวะพึ่งพิงของผู้สูงอายุ ด้วยดัชนี 
Barthel ทีเ่น้นการวดัเรือ่งการท ากจิวตัรประจ าวนัพืน้ฐานของผูส้งูอาย ุรว่มกบัการมโีรคเรือ้รงั หรอืความ
พกิารที่เป็นอุปสรรคต่อการท ากจิวตัรประจ าวนั โดยจ าแนกระดบัภาวะพึ่งพงิตามระดบัคะแนนออกเป็น             
3 ระดบั คอื ไมม่ภีาวะพึง่พงิ ภาวะพึง่พงิต ่า-ปานกลาง และ ภาวะพึง่พงิสงู พบว่า ผูส้งูอายปุระมาณรอ้ยละ 
4 ในเขตบางรกั มภีาวะพึ่งพงิสูง รอ้ยละ 20.8 มภีาวะพึ่งพงิต ่า-ปานกลาง และสามในสี่ (รอ้ยละ 75.7) 
เป็นผูสู้งอายุที่ไม่มภีาวะพึง่พงิ โดยที่สดัส่วนของผูสู้งอายุ 80 ปีขึน้ไป มภีาวะพึ่งพงิสูง (รอ้ยละ 14.3) สูง
ทีสุ่ดเมือ่เทยีบกบัสดัส่วนของผูส้งูอาย ุ60-69 ปี และอาย ุ70-79 ปี   

ระดบัความเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพจติ ประเมนิมาจากค าตอบของผู้สูงอายุเกี่ยวกบัความรูส้กึ
หมดแรง ความรู้สกึเครยีดประสาทเสีย ความรู้สึกสิ้นหวงั ความรู้สกึกระสบักระส่าย ความรู้สกึเศร้า 
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ความรูส้กึว่าตอ้งใชค้วามพยายามอย่างมากในการท าอะไรสกัอย่าง และความรูส้กึว่าเป็นคนไรค้่า พบว่า 
ในภาพรวมผูส้งูอายุประมาณรอ้ยละ 24 มคีวามเสีย่งต่อปัญหาสุขภาพจติ โดยมสีดัส่วนของผูส้งูอาย ุ60-69 ปี 
(รอ้ยละ 24.8)  มคีวามเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพจิตสูงที่สุด  เมื่อเทยีบกบัสดัส่วนของผูสู้งอายุ 70-79 ปี และ
ผูส้งูอาย ุ80 ปีขึน้ไป 

ตาราง 4.8: ร้อยละของผู้สูงอายุ จ าแนกตามระดับภาวะพึ่งพิง และความเสี่ยงต่อปัญหา

สุขภาพจิต  

ความเสียงต่อปัญหาสขุภาพจิต กลุ่มอาย ุ  รวม 
60-69 70-79 80+ 

ระดบัภาวะพ่ึงพิง (N=448) 
- ไมม่ภีาวะพึง่พงิ 79.6 76.8 60.0 75.7 
- ภาวะพึง่พงิ ต ่า-ปานกลาง 20.0 19.6 25.7 20.8 
- ภาวะพึง่พงิ สงู 0.4 3.6 14.3 3.6 
ความเส่ียงต่อปัญหาสขุภาพจิต (N=391) 
 - ไมม่ ี 75.2 76.2 79.7 76.2 
 - ม ี 24.8 23.8 20.3 23.8 

ส่วนสุดท้ายของภาวะสุขภาพ (ตาราง 4.9) คอื ผลกระทบจากการดูแลผู้สูงอายุที่เกดิขึ้นกบั
ผูดู้แล พบว่า รอ้ยละ 37.5 ของผูดู้แลผูสู้งอายุไดร้บัผลกระทบดา้นการเงนิ (ทัง้ต่อตนเองหรือครอบครวั) 
โดยเฉพาะเมื่อพจิารณาตามกลุ่มอายุ พบว่ามากกว่าครึ่ง (ร้อยละ 55.0) ของผู้ดูแลได้รบัผลกระทบด้านการเงนิ 
จากการดูแลผู้สูงอายุ 80 ปีขึน้ไปสูงที่สุด เมื่อเทยีบกบัผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มอีายุ 60-69 ปี (รอ้ยละ 20.0) 
และผู้สูงอายุ 70-79 ปี (รอ้ยละ 40.7) นอกจากนี้ พบว่า รอ้ยละ 19.5 ของผู้ดูแลต้องลาออกจากงาน เพื่อ
ดูแลผูสู้งอายุ โดยเฉพาะสดัส่วนของผูดู้แล (รอ้ยละ 36.4) ตอ้งลาออกจากงานเพื่อดูแลผูสู้งอายุ 80 ปีขึน้ไป          
สงูทีสุ่ด  เมือ่เทยีบกบัผูด้แูลผูส้งูอาย ุ60-69 ปี (รอ้ยละ 7.4) และอาย ุ70-79 ปี (รอ้ยละ 17.9) 
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ตาราง 4.9: ร้อยละของผู้ดูแล จ าแนกตามผลกระทบจากการดูแลผู้สูงอายุ  

ผลกระทบ กลุ่มอาย ุ  รวม 
60-69 70-79 80+ 

ด้านการเงินของผูด้แูลหรือครอบครวั (N=72) 
 - ไมม่ ี 80.0 59.3 45.0 62.5 
 - ม ี 20.0 40.7 55.0 37.5 
ผูด้แูลต้องลาออกจากงาน (N=77) 
- ไมม่ ี 92.6 82.1 63.6 80.5 
- ม ี 7.4 17.9 36.4 19.5 

การออกก าลังกาย 

ตาราง 4.10 แสดงขอ้มูลเรื่องการออกก าลงักาย พบว่า ในเขตบางรกั มผีูสู้งอายุประมาณรอ้ยละ 
46 ออกก าลงักายเป็นประจ า โดยกลุ่มผูสู้งอายุ 60-69 ปี มกีารออกก าลงักายเป็นประจ า (รอ้ยละ 48.6) 
มากกว่าผู้สูงอายุที่อายุมากกว่า และเมื่อถามถึงสถานที่ออกก าลังกาย เน้นสถานที่ออกก าลัง กายที่
กรงุเทพมหานครจดัไวใ้ห ้พบว่า มกีารใชน้้อยมาก คอืมเีพยีงรอ้ยละ 1.1 ของผูส้งูอายทุีอ่อกก าลงักายเป็น
ประจ า ไปออกก าลงักายที่ศูนย์กฬีารอ้ยละ 12.6 ใช้สวนสาธารณะ และรอ้ยละ 5.3 ออกก าลงักายที่ลาน
กฬีาของกรุงเทพมหานคร ส่วนทีเ่หลอืใชส้ถานทีอ่อกก าลงักายทีอ่ื่นๆ เช่น ภายใน หรอืบรเิวณบา้นของ
ตนเอง  

สาเหตุหลกัทีท่ าใหผู้สู้งอายุไม่ไดอ้อกก าลงักายเป็นประจ านัน้เนื่องมาจากสุขภาพร่างกายทีไ่ม่
อ านวย (รอ้ยละ 31.6) รองลงมาคอื การคดิว่า การท างานประจ ากเ็ป็นการออกก าลงักายทีเ่พยีงพอแลว้ 
(รอ้ยละ 29.4) รวมทัง้การท างานบ้าน ปลูกต้นไม ้ท าสวน กเ็ป็นการออกก าลงักายแลว้เช่นกัน (รอ้ยละ 
22.8)  และสุดทา้ย คอืระบวุ่าไมม่เีวลาออกก าลงักาย (รอ้ยละ 14.5)   
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ตาราง 4.10:  ร้อยละของผู้สูงอายุ จ าแนกตามการออกก าลังกาย สถานที่ออกก าลังกาย 

และเหตุผลที่ไม่ได้ออกก าลังกาย 

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

การออกก าลงักายเป็นประจ า (N=418) 
- ไมไ่ดอ้อกก าลงักายเป็นประจ า 51.4 59.5 55.4 54.5 
- ออกก าลงักายเป็นประจ า 48.6 40.5 44.6 45.5 
ศนูยกี์ฬา สงักดักรงุเทพมหานคร * (N=190) 
- ไมไ่ดใ้ช ้ 99.1 98.1 100.0 98.9 
- ใช ้ 0.9 1.9 - 1.1 
 สวนสาธารณะ ของกรงุเทพมหานคร* (N=190)  
- ไมไ่ดใ้ช ้ 84.3 88.7 96.6 87.4 
- ใช ้ 15.7 11.3 3.4 12.6 
 ลานกีฬา ของกรงุเทพมหานคร* (N=190) 
- ไมไ่ดใ้ช ้ 94.4 92.5 100.0 94.7 
- ใช ้ 5.6 7.5 - 5.3 
เหตผุลหลกัท่ีไม่ได้ออกก าลงักายเป็นประจ า(N=228) 
- ไมม่เีวลา 18.4 15.4 - 14.5 
- คดิว่าท างานกเ็พยีงพอแลว้ 37.7 23.1 16.7 29.4 
- สุขภาพรา่งกายไมอ่ านวย 15.8 34.6 75.0 31.6 
- ท างานบา้น/ ท าสวนในบา้น/ ปลูกตน้ไม ้ 27.2 24.4 5.6 22.8 
- อื่น ๆ ** 0.9 2.6 2.8 1.8 

หมายเหตุ * ค านวณร้อยละจากกลุ่มผู้สูงอายุที่ออกก าลังกายเป็นประจ าเท่านั้น  

            **เหตุผลหลักที่ไม่ได้ออกก าลังกายเป็นประจ า อื่นๆ เช่น ขาดอุปกรณ์ออกก าลังกาย   ไม่ชอบออกก าลังกาย 

ขี้เกียจ และค านวณร้อยละจากกลุ่มผู้สูงอายุที่ออกก าลังกายเป็นประจ าเท่านั้น 

ผลกระทบของโควิด-19 

เนื่องจากการศึกษานี้ ด าเนินการเก็บรวบรวมในช่วงแรก ของการแพร่ระบาดของโควดิ-19 
การศกึษานี้ ได้ถามถงึผลกระทบของโควดิ-19 ต่อผู้สูงอายุในสามด้านหลกัๆ  พบว่า รอ้ยละ 8.6 ของ
ผูส้งูอายุ ตอบว่าไดร้บัผลกระทบดา้นสุขภาพร่างกาย เช่น ประสบความยากล าบากในการไปหาหมอตามนัด หรอื
รบัยาในกรณีทีเ่ป็นโรคไมต่ดิต่อเรือ้รงั  ผูส้งูอายรุอ้ยละ 33.2 ไดร้บัผลกระทบทางดา้นสุขภาพจติใจ และ
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มถีึงสองในห้า (ร้อยละ 40.8) ของผู้สูงอายุตอบว่าโควดิ-19 ท าให้รายได้ของตนเองลดลง ในขณะที่
รายจ่ายเท่าเดมิหรอืเพิม่ขึน้ โดยผูส้งูอาย ุ80 ปีขึน้ไป (รอ้ยละ 12.1) ตอบวา่ไดร้บัผลกระทบดา้นสุขภาพ
ร่างกายสูงที่สุด เมื่อเทยีบกบัสดัส่วนของผูสู้งอายุ 60-69 ปี และอายุ 70-79 ปี ในขณะที่มสีดัส่วนของ
ผูสู้งอายุ 60-69 ปี ทีไ่ดร้บัผลกระทบดา้นสุขภาพจติใจ (รอ้ยละ 36.9) หรอืดา้นรายได ้(รอ้ยละ 48.6) สูงกว่า
สดัสว่นของผูส้งูอาย ุ70-79 ปี และผูส้งูอาย ุ80 ปีขึน้ไป  (ตาราง 4.11 )  

ตาราง 4.11:  ร้อยละของผู้สูงอายุ  จ าแนกตามผลกระทบของโควิด-19 

ผลกระทบ กลุ่มอาย ุ รวม 
60-69 70-79 80+ 

ด้านสขุภาพร่างกาย (N=419) 
- ไมม่ ี 91.4 93.1 87.9 91.4 
- ม ี 8.6 6.9 12.1 8.6 
ด้านสขุภาพจิตใจ (N=419) 
- ไมม่ ี 63.1 70.2 72.7 66.8 
- ม ี 36.9 29.8 27.3 33.2 
ด้านรายได้ลดลง/รายจ่ายเท่าเดิมหรือเพ่ิมขึน้ (N=419) 
- ไมม่ ี 51.4 62.6 78.8 59.2 
- ม ี 48.6 37.4 21.2 40.8 

ภาวะพ่ึงพิงกับมิติด้านเศรษฐกิจ-สังคม 

สว่นต่อไปน้ีแสดงความสมัพนัธร์ะหวา่งภาวะพึง่พงิ กบัมติดิา้นเศรษฐกจิ-สงัคมของผูส้งูอายใุน
เขตบางรกั ตาราง 4.12 แสดงใหเ้หน็ว่า ผูสู้งอายุที่มรีะดบัภาวะพึง่พงิต่างๆ กนั อาศยัในครวัเรอืนทีม่ี
เศรษฐานะแตกต่างกนั  โดยกลุ่มผูสู้งอายุทีม่ภีาวะพึง่พงิสูง (รอ้ยละ 43.8) อาศยัในครวัเรอืนที่มเีศรษฐานะ 
ยากจน มากที่สุด  ตรงกันข้ามกลุ่มผู้สูงอายุที่ไม่มีภาวะพึ่งพิง (ร้อยละ 45.5) อาศัยครวัเรือนที่มี      
เศรษฐานะด ีมากทีสุ่ด  ส่วนกลุ่มผูสู้งอายุทีม่ภีาวะพึง่พงิต ่าถงึปานกลางมสีดัส่วนเท่าๆ กนั คอื รอ้ยละ 
41.3 ทีอ่าศยัในครวัเรอืนทีม่เีศรษฐานะยากจน และครวัเรอืนทีม่เีศรษฐานะด ี  
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ตาราง 4.12:  ร้อยละของผู้สูงอายุ จ าแนกตามภาวะพึ่งพิง และเศรษฐานะของครัวเรือน (N=444) 

เศรษฐานะ ภาวะพ่ึงพิง รวม  
ไม่มีภาวะ
พึ่งพิง 

มีภาวะพึ่งพิง               
ต า่-ปานกลาง 

มีภาวะพึ่งพิง 
สูง 

- ยากจน 31.8 41.3 43.8 34.2 
- ปานกลาง 22.6 17.4 25.0 21.6 
- ด ี 45.5 41.3 31.3 44.1 

ตาราง 4.13 แสดงว่า กลุ่มผู้สูงอายุที่มภีาวะพึ่งพิงระดบัต่างๆ กัน มกีารรายงานถึงความ
เพยีงพอของรายได้ในครวัเรอืนแตกต่างกนั โดยที่ผู้สูงอายุที่มภีาวะพึ่งพงิสูงครึ่งหนึ่ง (ร้อยละ 50.0) 
รายงานว่ารายไดค้รวัเรอืนทีไ่ดร้บัแต่ละเดอืนไม่เพยีงพอ สูงทีสุ่ด รองลงมา คอื ผูสู้งอายุทีม่ภีาวะพึง่พงิ
ต ่าถงึปานกลาง (รอ้ยละ 29.0) ในขณะทีก่ลุ่มผูส้งูอายทุีไ่ม่มภีาวะพึง่พงิ (รอ้ยละ 17.4) รายงานว่ารายได้
ครวัเรอืนไมเ่พยีงพอในสดัส่วนทีต่ ่าทีสุ่ด  

ตาราง 4.13:  ร้อยละของผู้สูงอายุ จ าแนกตามภาวะพึ่งพิง และความเพียงพอของรายได้

ครัวเรือน (N=448) 

ความเพียงพอของรายได้
ครวัเรือน 

ภาวะพ่ึงพิง รวม  
ไม่มีภาวะ
พึ่งพิง 

มีภาวะพึ่งพิง                  
ต า่-ปานกลาง 

มีภาวะพึ่งพิง 
สูง 

- เพยีงพอ 82.6 71.0 50.0 79.0 
- ไมเ่พยีงพอ 17.4 29.0 50.0 21.0 

ตาราง 4.14 แสดงว่า ผู้สูงอายุที่มภีาวะพึ่งพงิระดบัต่างๆ กนัได้รบัเบี้ยผู้พกิารแตกต่างกนั โดย
พบวา่ ผูส้งูอายุทีม่ภีาวะพึง่พงิสงู (รอ้ยละ 31.3) ไดร้บัเบีย้ผูพ้กิารสงูทีส่ดุ รองลงมา คอืผูส้งูอายทุีม่ภีาวะพึง่พงิ
ต ่าถงึปานกลาง (รอ้ยละ 20.7) สว่นกลุ่มผูส้งูอายทุีไ่มม่ภีาวะพึง่พงิไม่มใีครไดร้บัเบี้ยผูพ้กิาร 

ตาราง 4.14: ร้อยละของผู้สูงอายุ จ าแนกตามภาวะพึ่งพิง และการได้รับเบี้ยผู้พิการ (N=418) 

เบีย้ผูพิ้การ ภาวะพ่ึงพิง รวม  
ไม่มีภาวะ
พ่ึงพิง 

มีภาวะพ่ึงพิง                     
ต า่-ปานกลาง 

มีภาวะ
พ่ึงพิง สงู 

- ไมไ่ดร้บั 100.0 79.3 68.8 94.5 
- ไดร้บั - 20.7 31.3 5.5 
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ตาราง 4.15  แสดงให้เหน็ว่า ผู้สูงอายุที่มภีาวะพึ่งพงิระดบัต่างๆ กนั มคีวามเสี่ยงต่อปัญหา
สุขภาพจติแตกต่างกนั โดยผูสู้งอายุทีม่ภีาวะพึง่พงิสูง (รอ้ยละ 42.9)  มคีวามเสีย่งต่อปัญหาสุขภาพจติ
สูงที่สุด ส่วนผู้สูงอายุที่มภีาวะพึ่งพงิต ่าถึงปานกลาง (รอ้ยละ 34.9) มคีวามเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพจติ 
รองลงมา และกลุ่มผูส้งูอายทุีไ่มม่ภีาวะพึง่พงิ (รอ้ยละ 19.7)  มคีวามเสีย่งต่อปัญหาสุขภาพจติต ่าทีสุ่ด  

ตาราง 4.15:  ร้อยละของผู้สูงอายุ จ าแนกตามภาวะพึ่งพิง และความเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพจิต 

(N=391) 
ความเส่ียงต่อปัญหา

สขุภาพจิต 
ภาวะพ่ึงพิง รวม  

ไม่มีภาวะ
พ่ึงพิง 

มีภาวะพ่ึงพิง 
ต า่-ปานกลาง 

มีภาวะ
พ่ึงพิง สงู 

- ไมม่คีวามเสีย่ง 80.3 65.1 57.1 76.2 
- มคีวามเสีย่ง 19.7 34.9 42.9 23.8 

ภาวะพ่ึงพิงและผลกระทบต่อผู้ดูแล 

ตาราง 4.16  ชีใ้หเ้หน็ว่าผูสู้งอายุที่มภีาวะพึง่พงิระดบัต่างๆ กนั ส่งผลกระทบดา้นการเงนิต่อ
ครอบครวัหรอืผูด้แูลแตกต่างกนั โดยผูด้แูลผูส้งูอายทุีม่ภีาวะพึง่พงิในระดบัสงูมสีดัส่วนทีส่งูถงึรอ้ยละ 80 
ทีร่ายงานว่าไดร้บัผลกระทบด้านการเงนิสูงทีสุ่ด รองลงมา คอืผูดู้แลผูสู้งอายุทีม่ภีาวะพึง่พงิในระดบัต ่า
ถงึปานกลาง (รอ้ยละ 61.5) ส่วนผูดู้แลผูสู้งอายุในกลุ่มทีไ่ม่มภีาวะพึง่พงิ (รอ้ยละ 27.8) รายงานว่าได้รบั
ผลกระทบดา้นการเงนิในสดัส่วนทีต่ ่าทีสุ่ด 

ตาราง 4.16: ร้อยละของผู้ดูแล จ าแนกตามระดับภาวะพึ่งพิงของผู้สูงอายุ และผลกระทบด้าน

การเงิน (N=72) 
ผลกระทบด้านการเงิน ภาวะพ่ึงพิง รวม  

ไม่มีภาวะ
พ่ึงพิง 

มีภาวะพ่ึงพิง 
ต า่-ปานกลาง 

มีภาวะ
พ่ึงพิง สงู 

- ไมม่ผีลกระทบ 72.2 38.5 20.0 62.5 
- มผีลกระทบ 27.8 61.5 80.0 37.5 

 

ตาราง 4.17 แสดงว่าผูส้งูอายุทีม่ภีาวะพึง่พงิระดบัต่างๆ กนัมผีลกระทบต่อผูดู้แลทีต่อ้งลาออก
จากงาน แตกต่างกนั คอื ผูด้แูลผูส้งูอายทุีม่ภีาวะพึง่พงิในระดบัสงู (ร้อยละ 66.7) เป็นสดัส่วนทีส่งูทีสุ่ดที่
รายงานว่าได้รบัผลกระทบจนตอ้งออกจากงาน ตามมาดว้ย ผูดู้แลผูสู้งอายุที่มภีาวะพึง่พงิต ่าถงึปานกลาง 
(รอ้ยละ 33.3)  โดยผูด้แูลผูส้งูอายใุนกลุ่มทีไ่ม่มภีาวะพึง่พงิ (รอ้ยละ 10.7) รายงานผลกระทบดงักล่าวใน
สดัส่วนทีต่ ่าทีสุ่ด  
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ตาราง 4.17: ร้อยละของผู้ดูแล จ าแนกตามระดับภาวะพึ่งพิงและผลกระทบด้านการท างาน 

(N=77) 

ผลกระทบด้านการท างาน  
(ลาออกจากงาน) 

ภาวะพ่ึงพิง รวม  
ไม่มีภาวะ
พ่ึงพิง 

มีภาวะพ่ึงพิง 
ต า่-ปานกลาง 

มีภาวะ
พ่ึงพิง สงู 

- ไมม่ผีลกระทบ 89.3 66.7 33.3 80.5 
- มผีลกระทบ 10.7 33.3 66.7 19.5 
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สรุปผลการส ารวจ 

 

การส ารวจในเขตบางรกั พบว่า มคีรวัเรอืนรอ้ยละ 66.7 ทีม่ผีูสู้งอายุเป็นสมาชกิของครวัเรอืน 
ทัง้นี้เป็นสดัส่วนที่สูงเป็นอนัดบัสองรองจาก เขตทววีฒันาที่มรีอ้ยละ 67.7 ส่วนทางด้านเศรษฐกจิของ
ครวัเรอืนนัน้อยู่ในเกณฑท์ีด่กีว่าเขตอื่นๆ เนื่องจากมคีรวัเรอืนเพยีงรอ้ยละ 25.0 เท่านัน้ทีร่ะบุว่ารายได้
ครวัเรือนไม่เพียงพอ ทัง้นี้สูงกว่าเขตที่มีสัดส่วนน้อยที่สุดที่มีสัดส่วนร้อยละ 21.3 (เขตทวีวัฒนา)  
ในขณะที่ด้านสิง่แวดลอ้มที่ไม่เหมาะสมส าหรบัผู้สูงอายุกพ็บว่า มคีรวัเรอืนเพยีงรอ้ยละ 61.1 เท่านัน้ที่
ระบุว่าไมม่รีาวจบัในหอ้งนอน หรอืหอ้งน ้า หรอืทางเดนิ ซึง่เป็นสดัส่วนทีน้่อยทีสุ่ดในการส ารวจนี้  

ส่วนการแยกขยะในครวัเรอืน แมว้่ามสีดัส่วนครวัเรอืนทีไ่ม่แยกขยะสงูกว่าภาพรวมคอื รอ้ยละ 
42.3 ของครวัเรอืน แต่กถ็อืว่ามสีดัส่วนสูงเป็นอนัดบัสามรองจากเขตลาดพรา้วทีม่รีอ้ยละ 44.5 และเขต
ธนบุร ีทีม่รีอ้ยละ 44.1 

ส าหรบัผลการส ารวจรายบุคคล พบว่า เขตบางรกั มสีดัส่วนของผูส้งูอายุประมาณ 1 ใน 5 เป็นโสด 
(ร้อยละ 21.3) และไม่ได้เรยีนหนังสอื (ร้อยละ 18.9)  สูงที่สุด เมื่อเทยีบกบัเขตอื่นๆ ในการส ารวจนี้   
นอกจากนี้ เขตบางรกัยงัมสีดัส่วนของผู้สูงอายุที่ไม่มกีารออม สูงถงึรอ้ยละ 60.8 และผูสู้งอายุ (รอ้ยละ 
61.6) ใชว้ธิกีารขอเงนิจากลูกหรอืคนในครอบครวัหรอืญาต ิ เมื่อมปัีญหาฉุกเฉินดา้นการเงนิ สงูทีสุ่ด เมื่อ
เทยีบกนัระหวา่ง 13 เขตน ารอ่ง   
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ภาคผนวก 
 

ภาคผนวก ก: ข้อมูลรายเขตเปรียบเทียบกับภาพรวม 

ภาคผนวก ข: ข้อมูลระดับครัวเรือน รายชุมชน 

ภาคผนวก ค: ข้อมูลระดับบุคคล รายชุมชน 
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ภาคผนวก ก – ข้อมูลรายเขตเปรียบเทียบกับภาพรวม 
 

ตาราง ก1:  ร้อยละของครัวเรือน จ าแนกตามจ านวนเฉลี่ย และการมี/ไม่มีชื่อในทะเบียนบ้าน 

เขต ทุกคนมีช่ือ
ในทะเบียน 

จ านวนสมาชิกครวัเรือนไม่มีช่ือในทะเบียนบา้น 
1 คน 2 คน 3 คน   

ขึน้ไป 
รวม เฉล่ีย                    

(คน: ครวัเรือน) 

บางรกั 52.5 18.1 10.0 19.4 47.5 1.2 
รวม 13 เขต 55.8 19.1 10.9 14.2 44.2 1.0 

 

ตาราง ก2: ร้อยละของครัวเรือน จ าแนกตามจ านวนเฉลี่ยและการไม่มี/มีผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป  

เขต ไม่มี
ผูส้งูอาย ุ

จ านวนผูส้งูอายใุนครวัเรือน 

1 คน 2 คน 3 คน            
ขึน้ไป 

รวมครวัเรือน
ท่ีมีผูส้งูอายุ 

เฉล่ีย 
(คน: ครวัเรือน) 

บางรกั 33.3 40.6 19.7 6.4 66.7 1.0 
รวม 13 เขต 40.9 36.0 20.3 2.9 59.2 0.8 

 

ตาราง ก3: ร้อยละของครัวเรือน จ าแนกตามจ านวนเฉลี่ยและการไม่มี/มีผู้ป่วยเรื ้อรัง     

หรือพิการ  

เขต ไม่มีผูป่้วย
เรือ้รงั/พิการ 

จ านวนผูป่้วยเรือ้รงั/พิการในครวัเรือน 

1 คน 2 คน               
ขึน้ไป 

รวมครวัเรือน
ท่ีมีผูป่้วย

เรือ้รงั/พิการ 

เฉล่ีย 
(คน: ครวัเรือน) 

บางรกั 41.0 38.6 20.4 59.0 0.9 
รวม 13 เขต 47.5 32.6 19.9 52.5 0.8 
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ตาราง ก4: ร้อยละของครัวเรือน จ าแนกตามจ านวนเฉลี่ยและการไม่มี/มีผู้มีภาวะพึ่งพิง  

เขต ไม่มีผูมี้
ภาวะพ่ึงพิง 

จ านวนมีผูมี้ภาวะพ่ึงพิงในครวัเรือน 
มีผูมี้ภาวะ
พ่ึงพิง 1 คน 

มีผูมี้ภาวะ
พ่ึงพิง 2 คน              

ขึน้ไป 

รวมครวัเรือน
ท่ีมีผูมี้ภาวะ

พ่ึงพิง 

เฉล่ีย 
(คน: ครวัเรือน) 

บางรกั 61.1 27.7 11.2 38.9 0.5 
รวม 13 เขต 62.6 25.1 12.2 37.3 0.5 

 

ตาราง ก5: ร้อยละของครัวเรือน จ าแนกตามความเพียงพอของรายได้ครัวเรือน 

เขต ความเพียงพอของรายได้ครวัเรือน 

เพียงพอ และมีเหลือเกบ็ เพียงพอ แต่ไม่มีเหลือเกบ็ ไม่เพียงพอ 
บางรกั 23.2 51.8 25.0 
รวม 13 เขต 18.9 48.1 33.1 

 

ตาราง ก6: ร้อยละของครัวเรือน จ าแนกตามผลกระทบต่อรายได้ในช่วงสถานการณ์ โควิด-19  

เขต โควิด-19 กบัรายได้ครวัเรอืน 

รายได้ลดลง รายได้เท่าเดิม/ไม่มีผลกระทบ รายได้เพ่ิมขึน้ 

บางรกั 84.5 15.3 0.2 
รวม 13 เขต 81.7 18.2 0.1 

 

ตาราง ก7: ร้อยละของครัวเรือนแยกเศรษฐานะของครัวเรือน 

เขต เศรษฐานะของครวัเรือน 
ยากจน ปานกลาง ดี 

บางรกั 41.1 22.7 36.2 
รวม 13 เขต 39.7 20.4 39.9 
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ตาราง ก8: ร้อยละของครัวเรือน จ าแนกตามความเพียงพอของแสงสว่างที่ในห้องและ

ทางเดินภายในบ้าน 

เขต แสงสว่างในห้องและทางเดินภายในบ้าน 

แสงสว่างไม่เพียงพอ แสงสว่างเพียงพอ 

บางรกั 4.9 95.1 
รวม 13 เขต 5.7 94.3 

ตาราง ก9: ร้อยละของครัวเรือน จ าแนกตามสภาพพื้นในห้องนอน หรือห้องน ้า หรือ

ทางเดิน  

เขต สภาพพื้นในห้องนอน หรือห้องน ้า หรือทางเดิน 
มีพ้ืนลืน่หรือไม่ปวูสัดกุนัลืน่ มีพ้ืนไม่ลืน่หรือปวูสัด ุกนัลืน่ 

บางรกั 41.2 58.8 
รวม 13 เขต 39.6 60.4 

ตาราง ก10: ร้อยละของครัวเรือน จ าแนกตามการมีราวจับในห้องนอน หรือห้องน ้า หรือ

ทางเดิน  

เขต ราวจบัในห้องนอน หรือห้องน ้า หรือทางเดิน 
ไม่มี มี 

บางรกั 61.1 38.9 
รวม 13 เขต 73.0 27.0 

ตาราง ก11: ร้อยละของครัวเรือน จ าแนกตามการมีประตูบานเลื่อน/ประตูที่เปิดออกนอกห้อง 

เขต ห้องนอน หรือห้องน ้า ท่ีใช้ประตบูานเล่ือน                                                       
หรือบานประตท่ีูเปิดออกนอกห้อง 

ไม่มี มี 
บางรกั 56.9 43.1 

รวม 13 เขต 53.0 47.0 
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ตาราง ก12: ร้อยละของครัวเรือนจ าแนกตามการมีพื้นต่างระดับในครัวเรือนหรือบริเวณบ้าน  

เขต พื้นต่างระดบัในตวับ้านหรือบริเวณบ้าน 
ไม่มี มี 

บางรกั 19.0 81.0 
รวม 13 เขต 27.8 72.2 

 

ตาราง ก13: ร้อยละของครัวเรือน จ าแนกตามลักษณะการแยกขยะ  

เขต การแยกขยะ 

ไม่มี                  
การแยกขยะ 

มีการแยกขยะ 
แล้วน าไปขาย 

มีการแยกขยะ 
แล้วน ากลบัมา               

ใช้ใหม ่

มีการแยกขยะ ก่อน
ให้พนักงาน กทม. 

น าไปท้ิง 

บางรกั 42.3 26.1 2.4 29.2 
รวม 13 เขต 31.8 32.5 2.1 33.7 
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ภาคผนวก ข - ขอ้มูลระดับครัวเรือน รายชุมชน* 

 

ประชากรครัวเรือน 

ตาราง ข1: จ านวนและร้อยละของครัวเรือน จ าแนกตามรายชุมชน 

 
 

ชุมชน 

ครวัเรือน บคุคล 
จ านวน
ครวัเรอืน
จากฐาน 
ข้อมูล  
ของเขต 

จ านวน
ครวัเรอืนท่ี
ผูน้ าชุมชน
สามารถ
ติดต่อได้ 

จ านวน
ครวัเรอืนท่ี
เกบ็ข้อมูล

ได ้

รอ้ยละของ
ครวัเรอืนท่ี
เกบ็ข้อมูล

ได ้

ผูสู้งอาย ุ ผูป่้วย
เรือ้รงั/
ผูพิ้การ 

ผูด้แูล 

ซอยพระนคเรศ 197 48 46 95.8 60 0 23 
ซอยวดั
มหาพฤษฒาราม 
(ซอยแกว้ฟ้า)                       

101 65 55 84.6 57 3 36 

ซอยสองพระ 339 98 92 93.9 106 9 29 
สนัตภิาพ 209 117 91 77.8 63 15 22 
ตรอกขนุนาวา 186 131 72 55.0 53 5 15 
ตรอกหา้นาย 200 43 38 88.4 58 5 11 
ซอยพพิฒัน์ 2 130 90 58 64.4 51 2 16 

รวม 1,362 592 452 76.4 448 39 152 

 

  

                                                           
* จ านวนรวมของครัวเรือนชมุชนเดียวกันไม่เท่ากันในแต่ละตาราง เน่ืองจากมีครัวเรือนบางส่วนไม่ได้ให้ข้อมูล 
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ตาราง ข2: ขนาดครัวเรือนและร้อยละของครัวเรือน แยกตามจ านวนสมาชิกครัวเรือน รายชุมชน 

ชมุชน จ านวนสมาชิกครวัเรือน รวม 
คนเดียว 2-4 คน 5  

คนขึน้ไป 
เฉล่ีย 

(คน: ครวัเรือน) 
ร้อยละ จ านวน 

ซอยพระนคเรศ  10.9 52.2 37.0 4.1 100.0  46 
ซอยวดัมหาพฤษฒาราม (ซอยแกว้ฟ้า) 9.1 56.4 34.5 3.9 100.0 55 
ซอยสองพระ  12.0 51.1 37.0 3.9 100.0 92 
สนัตภิาพ  16.5 63.7 19.8 3.3 100.0 91 
ตรอกขนุนาวา  8.3 63.9 27.8 3.7 100.0 72 
ตรอกหา้นาย  21.1 55.3 23.7 3.1 100.0 38 
ซอยพพิฒัน์ 2  8.6 55.2 36.2 4.4 100.0 58 

รวม 12.2 57.3 30.5 3.8 100.0 452 

 

ตาราง ข3: ร้อยละของครัวเรือน จ าแนกตามจ านวนเฉลี่ยและการไม่มี/มีสมาชิกที่ไม่มีชื่อ          

ในทะเบียนบ้านรายชุมชน 

ชมุชน จ านวนสมาชิกครวัเรือนท่ีมี/ไม่มีช่ือในทะเบยีนบา้น รวม 
ทกุคนมี
ช่ือใน

ทะเบียน 

1 คนไม่
มีช่ือใน
ทะเบียน
บ้าน 

2 คนไม่
มีช่ือใน
ทะเบียน
บ้าน 

3 คน 
ขึน้ไป
ไม่มีช่ือ
ใน

ทะเบียน
บ้าน 

รวมไม่
มีช่ือใน
ทะเบียน
บ้าน 

เฉล่ียไม่มี
ช่ือใน

ทะเบียน
บ้าน 
(คน: 

ครวัเรือน) 

ร้อยละ จ านวน 

ซอยพระนคเรศ 50.0 22.7 11.4 15.9 50.0 1.0 100.0 44 
ซอยวดัมหา 
พฤษฒาราม 
(ซอยแกว้ฟ้า) 

76.4 10.9 3.6 9.1 23.6 0.5 100.0 55 

ซอยสองพระ 64.1 9.8 6.5 19.6 35.9 1.1 100.0 92 
สนัตภิาพ 38.5 22.0 16.5 23.1 61.5 1.4 100.0 91 
ตรอกขนุนาวา 49.3 19.7 11.3 19.7 50.7 1.3 100.0 71 
ตรอกหา้นาย 47.4 26.3 7.9 18.4 52.6 1.2 100.0 38 
ซอยพพิฒัน์  2 42.1 21.1 10.5 26.3 57.9 1.6 100.0 57 

รวม 52.5 18.1 10.0 19.4 47.5 1.2 100.0 448 
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ตาราง ข4: ร้อยละของครัวเรือน จ าแนกตามจ านวนเฉล่ียและการไม่มี/มีผู้สูงอายุ 60 ปี

ข้ึนไป รายชุมชน 

 
ชมุชน 

จ านวนผูส้งูอายใุนครวัเรือน รวม 

ไม่มี
ผูส้งูอาย ุ

ผูส้งูอาย ุ                       
1 คน 

ผูส้งูอาย ุ                 
2 คน 

ผูส้งูอาย ุ                  
3 คน                 
ขึน้ไป 

รวม
ครวัเรือน

ท่ีมี
ผูส้งูอายุ 

เฉล่ีย 
(คน: 

ครวัเรือน) 

ร้อย
ละ 

จ านวน 

ซอยพระนคเรศ 
 

13.0 47.8 23.9 15.2 87.0 1.4 100.0 46 
ซอยวดัมหาพฤษฒา
ราม (ซอยแกว้ฟ้า) 
 

27.3 45.5 23.6 3.6 72.7 1.0 100.0 55 

ซอยสองพระ 
 

22.8 50.0 18.5 8.7 77.2 1.2 100.0 92 
สนัตภิาพ 
 

52.7 31.9 8.8 6.6 47.3 0.7 100.0 91 
ตรอกขนุนาวา 
 

45.1 33.8 21.1 -  54.9 0.8 100.0 71 
ตรอกหา้นาย 
 

13.2 42.1 34.2 10.5 86.8 1.5 100.0 38 
ซอยพพิฒัน์ 2 
 

39.7 36.2 20.7 3.4 60.3 0.9 100.0 58 
รวม 33.3 40.6 19.7 6.4 66.7 1.0 100.0 451 

ตาราง ข5: ร้อยละของครัวเรือน แยกตามจ านวนเฉลี่ยและการไม่มี/มีผู้ป่วยเรื้อรังหรือ

พิการ รายชุมชน 

ชมุชน จ านวนผูป่้วยเรือ้รงั/พิการในครวัเรือน รวม 

ไม่มี
ผูป่้วย
เรือ้รงั/
พิการ 

มีผูป่้วย
เรือ้รงั/
พิการ          
1 คน 

มีผูป่้วย
เรือ้รงั/
พิการ     
2 คน 
ขึน้ไป 

มีผูป่้วย
เรือ้รงั/
พิการ   
3 คน 
ขึน้ไป 

รวม
ครวัเรือน  
ท่ีมีผูป่้วย
เรือ้รงั/
พิการ 

เฉล่ีย 
(คน: 

ครวัเรือน) 

ร้อยละ จ านวน 

ซอยพระนคเรศ  32.6 50.0 8.7 8.7 67.4 0.9 100.0 46 
ซอยวดัมหาพฤษฒาราม                    
(ซอยแกว้ฟ้า)  

61.8 29.1 5.5 3.6 38.2 0.5 100.0 55 

ซอยสองพระ 44.6 35.9 15.2 4.3 55.4 0.8 100.0 92 
สนัตภิาพ  39.6 36.3 19.8 4.4 60.4 0.9 100.0 91 
ตรอกขนุนาวา  46.5 38.0 14.1 1.4 53.5 0.7 100.0 71 
ตรอกหา้นาย  13.2 52.6 23.7 10.5 86.8 1.4 100.0 38 
ซอยพพิฒัน์ 2  36.2 37.9 20.7 5.2 63.8 0.9 100.0 58 

รวม 41.0 38.6 15.5 4.9 59.0 0.9 100.0 451 
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ตาราง ข6: ร้อยละของครัวเรือน จ าแนกตามจ านวนเฉลี่ยและการไม่มี/มีผู้มีภาวะพึ่งพิง 

รายชุมชน 

ชมุชน จ านวนมีผูมี้ภาวะพ่ึงพิงในครวัเรือน รวม 
ไม่มีผู้
มี

ภาวะ
พ่ึงพิง 

มีผูมี้
ภาวะ
พ่ึงพิง            
1 คน 

มีผูมี้ภาวะ
พ่ึงพิง  

2 คนขึน้ไป 

รวม
ครวัเรือนท่ี
มีผู้มีภาวะ
พ่ึงพิง 

เฉล่ีย 
(คน: 

ครวัเรือน) 

ร้อยละ จ านวน 

ซอยพระนคเรศ 
 

64.1 30.8 5.1 35.9 0.4 100.0 39 
ซอยวดัมหาพฤษฒาราม 
(ซอยแกว้ฟ้า) 
 

69.0 21.4 9.5 31.0 0.4 100.0 42 

ซอยสองพระ 
 

60.0 26.7 13.3 40.0 0.5 100.0 75 
สนัตภิาพ 
 

36.0 50.0 14.0 64.0 0.9 100.0 50 
ตรอกขนุนาวา 
 

76.7 16.3 7.0 23.3 0.3 100.0 43 
ตรอกหา้นาย  47.2 33.3 19.4 52.8 0.7 100.0 36 
ซอยพพิฒัน์ 2 
 

80.6 11.1 8.3 19.4 0.3 100.0 36 
รวม 61.1 27.7 11.2 38.9 0.5 100.0 321 

 

เศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน 

ตาราง ข7: ร้อยละของครัวเรือน จ าแนกตามความเพียงพอของรายได้ รายชุมชน 

 
ชมุชน 

ความเพียงพอของรายได้ครวัเรือน รวม 
เพียงพอ และ
มีเหลือเกบ็ 

เพียงพอ แต่
ไม่มีเหลือเกบ็ 

ไม่เพียงพอ ร้อยละ จ านวน 

ซอยพระนคเรศ  15.2 63.0 21.7 100.0 46 
ซอยวดัมหาพฤษฒาราม 
(ซอยแกว้ฟ้า)  

27.3 47.3 25.5 100.0 55 

ซอยสองพระ  27.2 58.7 14.1 100.0 92 
สนัตภิาพ  18.7 46.2 35.2 100.0 91 
ตรอกขนุนาวา  25.0 51.4 23.6 100.0 72 
ตรอกหา้นาย  26.3 36.8 36.8 100.0 38 
ซอยพพิฒัน์ 2  22.4 55.2 22.4 100.0 58 

รวม 23.2 51.8 25.0 100.0 452 
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ตาราง ข8: ร้อยละของครัวเรือน จ าแนกตามผลกระทบต่อรายได้ในช่วงสถานการณ์ โควิด-19 

รายชุมชน 

ชุมชน โควิด-19 กบัรายได้ครวัเรือน รวม 
รายได้ลดลง รายได้เท่าเดิม/ไม่

มีผลกระทบ 
รายได้
เพ่ิมขึน้ 

รอ้ยละ จ านวน 

ซอยพระนคเรศ  78.3 21.7  - 100.0 46 
ซอยวดัมหาพฤษฒาราม 
(ซอยแกว้ฟ้า)  

89.1 10.9  - 100.0 55 

ซอยสองพระ  83.7 16.3  - 100.0 92 
สนัตภิาพ  92.3 7.7  - 100.0 91 
ตรอกขนุนาวา  87.5 11.1 1.4 100.0 72 
ตรอกหา้นาย  60.5 39.5  - 100.0 38 
ซอยพพิฒัน์ 2  86.2 13.8  - 100.0 58 

รวม 84.5 15.3 0.2 100.0 452 

 

ตาราง ข9: ร้อยละของครัวเรือนแยกเศรษฐานะของครัวเรือน รายชุมชน 

ชุมชน เศรษฐานะของครวัเรือน รวม 
ยากจน ปานกลาง ดี รอ้ยละ จ านวน 

ซอยพระนคเรศ  25.0 22.7 52.3 100.0 44 
ซอยวดัมหาพฤษฒาราม                
(ซอยแกว้ฟ้า)  

25.5 27.3 47.3 100.0 55 

ซอยสองพระ  31.5 27.2 41.3 100.0 92 
สนัตภิาพ  60.4 19.8 19.8 100.0 91 
ตรอกขนุนาวา  47.2 25.0 27.8 100.0 72 
ตรอกหา้นาย  47.4 18.4 34.2 100.0 38 
ซอยพพิฒัน์ 2  41.4 15.5 43.1 100.0 58 

รวม 41.1 22.7 36.2 100.0 450 
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ส่ิงแวดล้อมของครัวเรือน 

ตาราง ข10: ร้อยละของครัวเรือน จ าแนกตามความเพียงพอของแสงสว่างที่ในห้องและ

ทางเดินภายในบ้าน รายชุมชน 

ชุมชน แสงสว่างในห้องและทางเดินภายในบ้าน                                         รวม 

แสงสวา่งไม่เพียงพอ แสงสวา่งเพียงพอ รอ้ยละ จ านวน 

ซอยพระนคเรศ  4.3 95.7 100.0 46 
ซอยวดัมหาพฤษฒาราม                      
(ซอยแกว้ฟ้า)  

1.8 98.2 100.0 55 

ซอยสองพระ  3.3 96.7 100.0 92 
สนัตภิาพ  5.5 94.5 100.0 91 
ตรอกขนุนาวา  4.2 95.8 100.0 72 
ตรอกหา้นาย  13.2 86.8 100.0 38 
ซอยพพิฒัน์ 2  5.2 94.8 100.0 58 

รวม 4.9 95.1 100.0 452 

 

ตาราง ข11: ร้อยละของครัวเรือน จ าแนกตามสภาพพื้นในห้องนอน หรือห้องน ้า หรือทางเดิน 

รายชุมชน 

ชุมชน สภาพพื้นในห้องนอน หรือห้องน ้า หรือทางเดิน รวม 
มีพื้นลืน่หรอืไมปู่                      

วสัดกุนัลืน่ 
มีพื้นไมล่ืน่หรอืปูวสัด ุ 

กนัลืน่ 
รอ้ยละ จ านวน 

ซอยพระนคเรศ 
 

26.1 73.9 100.0 46 
ซอยวดัมหาพฤษฒาราม 
(ซอยแกว้ฟ้า) 
 

50.9 49.1 
100.0 

55 

ซอยสองพระ 
 

30.4 69.6 100.0 92 
สนัตภิาพ 
 

52.7 47.3 100.0 91 
ตรอกขนุนาวา 
 

47.2 52.8 100.0 72 
ตรอกหา้นาย 
 

21.1 78.9 100.0 38 
ซอยพพิฒัน์ 2 
 

48.3 51.7 100.0 58 
รวม 41.2 58.8 100.0 452 
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ตาราง ข12: ร้อยละของครัวเรือน จ าแนกตามการมีราวจับในห้องนอน หรือห้องน ้า หรือ

ทางเดิน รายชุมชน 

ชุมชน ราวจบัในห้องนอน หรือห้องน ้า 
หรือทางเดิน 

รวม 

ไม่มี มี รอ้ยละ จ านวน 

ซอยพระนคเรศ  39.1 60.9 100.0 46 
ซอยวดัมหาพฤษฒาราม                
(ซอยแกว้ฟ้า)  

65.5 34.5 100.0 55 

ซอยสองพระ  55.4 44.6 100.0 92 
สนัตภิาพ  63.7 36.3 100.0 91 
ตรอกขนุนาวา  58.3 41.7 100.0 72 
ตรอกหา้นาย  60.5 39.5 100.0 38 
ซอยพพิฒัน์ 2  82.8 17.2 100.0 58 

รวม 61.1 38.9 100.0 452 

 

ตาราง ข13:  ร้อยละของครัวเรือน จ าแนกตามการมีประตูบานเลื่อน/ประตูที่เปิดออกนอกห้อง 

รายชุมชน 

ชุมชน ห้องนอน หรือห้องน ้า ท่ีใช้ประตบูานเล่ือน 
หรือบานประตท่ีูเปิดออกนอกห้อง 

รวม 

ไม่มี มี ร้อยละ จ านวน 
ซอยพระนคเรศ 
 

34.8 65.2 100.0 46 
ซอยวดัมหาพฤษฒาราม 
(ซอยแกว้ฟ้า) 
 

41.8 58.2 100.0 55 

ซอยสองพระ 
 

63.0 37.0 100.0 92 
สนัตภิาพ 
 

67.0 33.0 100.0 91 
ตรอกขนุนาวา 
 

56.9 43.1 100.0 72 
ตรอกหา้นาย 
 

73.7 26.3 100.0 38 
ซอยพพิฒัน์ 2 
 

51.7 48.3 100.0 58 
รวม 56.9 43.1 100.0 452 
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ตาราง ข14:  ร้อยละของครัวเรือน จ าแนกตามการมีพื้นต่างระดับในครัวเรือนหรือบริเวณบ้าน 

รายชุมชน 

ชุมชน พื้นต่างระดบัในตวับ้าน   หรือบริเวณบ้าน รวม 
ไม่มี มี ร้อยละ จ านวน 

ซอยพระนคเรศ  45.7 54.3 100.0 46 
ซอยวดัมหาพฤษฒาราม 
(ซอยแกว้ฟ้า)  

12.7 87.3 100.0 55 

ซอยสองพระ  9.8 90.2 100.0 92 
สนัตภิาพ  22.0 78.0 100.0 91 
ตรอกขนุนาวา  20.8 79.2 100.0 72 
ตรอกหา้นาย  10.5 89.5 100.0 38 
ซอยพพิฒัน์ 2  17.2 82.8 100.0 58 

รวม   19.0 81.0 100.0 452 

 

ตาราง ข15: ร้อยละของครัวเรือน จ าแนกตามลักษณะการแยกขยะ รายชุมชน 

ชุมชน การแยกขยะ รวม 
ไม่มีการ
แยกขยะ 

มีการแยก
ขยะ แล้ว
น าไปขาย 

มีการแยกขยะ 
แล้วน า

กลบัมาใช้ใหม ่

มีการแยกขยะ   
ก่อนให้

พนักงาน กทม. 
น าไปท้ิง 

รอ้ยละ จ านวน 

ซอยพระนคเรศ  41.3 15.2 6.5 37.0 100.0 46 
ซอยวดั
มหาพฤษฒาราม 
(ซอยแกว้ฟ้า)  

65.5 12.7 -  21.8 100.0 55 

ซอยสองพระ  34.8 35.9 2.2 27.2 100.0 92 
สนัตภิาพ  29.7 29.7 5.5 35.2 100.0 91 
ตรอกขนุนาวา  50.0 19.4 1.4 29.2 100.0 72 
ตรอกหา้นาย  47.4 15.8 -  36.8 100.0 38 
ซอยพพิฒัน์ 2  39.7 41.4 -  19.0 100.0 58 

รวม 42.3 26.1 2.4 29.2 100.0 452 
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ภาคผนวก ค - ขอ้มูลระดับบุคคล รายชุมชน* 
 

ลักษณะทางประชากรและสังคมของผู้สูงอายุ 

ตาราง ค1: ร้อยละของผู้สูงอายุ จ าแนกตามเพศ รายชุมชน 

ชุมชน เพศ รวม 

ชาย หญิง 
ซอยพระนคเรศ (N=60) 35.0 65.0 100.0 
ซอยวดัมหาพฤษฒาราม (N=57) 38.6 61.4 100.0 
ซอยสองพระ (N=106) 38.7 61.3 100.0 
สนัตภิาพ (N=63) 38.1 61.9 100.0 
ตรอกขนุนาวา (N=53) 39.6 60.4 100.0 
ตรอกหา้นาย (N=58) 32.8 67.2 100.0 
ซอยพพิฒัน์ 2 (N=51) 35.3 64.7 100.0 

รวม (N=448) 37.1 62.9 100.0 

 

  

                                                           
* จ านวนรวมของผู้สูงอายุในชุมชนเดียวกันไม่เท่ากันในแต่ละตาราง เนื่องจากมีผู้สูงอายุบางส่วนไม่ได้ให้

ข้อมูล 

 



 

 45 
เขตบางรัก 

ตาราง ค2: ร้อยละของผู้สูงอายุ จ าแนกตามกลุ่มอายุ รายชุมชน 

ชุมชน กลุ่มอาย ุ รวม 
60-69 ปี 70-79 ปี 80 ปีขึน้ไป 

ซอยพระนคเรศ (N=60) 55.0 31.7 13.3 100.0 
ซอยวดัมหาพฤษฒาราม (N=57) 45.6 33.3 21.1 100.0 
ซอยสองพระ (N=106) 55.7 29.2 15.1 100.0 
สนัตภิาพ (N=63) 58.7 25.4 15.9 100.0 
ตรอกขนุนาวา (N=53) 43.4 43.4 13.2 100.0 
ตรอกหา้นาย (N=58) 58.6 22.4 19.0 100.0 
ซอยพพิฒัน์ 2 (N=51) 54.9 33.3 11.8 100.0 

รวม 7 (N=448) 53.6 30.8 15.6 100.0 

ตาราง ค3: ร้อยละของผู้สูงอายุ จ าแนกตามลักษณะการอยู่อาศัย รายชุมชน 

ชุมชน ลกัษณะการอยู่อาศยั รวม 
อยู่คนเดียว อยู่ 2 คน   

กบัคู่
สมรส 

อยู่ 2 คน 
กบัญาติ

หรอืคนอ่ืน 

อยู่ 3 คนหรอื
มากกว่ากบัญาติ
หรอืคนอ่ืนๆ 

ซอยพระนคเรศ (N=60) 8.3 1.7 10.0 80.0 100.0 
ซอยวดัมหาพฤษฒาราม (N=57) 7.0 1.8 8.8 82.5 100.0 
ซอยสองพระ (N=105) 9.5 1.0 7.6 81.9 100.0 
สนัตภิาพ (N=63) 11.1 - 15.9 73.0 100.0 
ตรอกขนุนาวา (N=53) 5.7 1.9 22.6 69.8 100.0 
ตรอกหา้นาย (N=58) 10.3 1.7 15.5 72.4 100.0 
ซอยพพิฒัน์ 2 (N=51) 7.8 2.0 13.7 76.5 100.0 

รวม 7 (N=447) 8.7 1.3 12.8 77.2 100.0 
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ตาราง ค4: ร้อยละของผู้สูงอายุ จ าแนกตามสถานภาพสมรส รายชุมชน 

ชุมชน สถานภาพสมรส รวม 
โสด สมรส หม้าย หย่า/แยก 

ซอยพระนคเรศ (N=59) 32.2 30.5 32.2 5.1 100.0 
ซอยวดัมหาพฤษฒาราม (N=57)             15.8 56.1 26.3 1.8 100.0 
ซอยสองพระ (N=95) 20.0 52.6 24.2 3.2 100.0 
สนัตภิาพ (N=59) 27.1 42.4 25.4 5.1 100.0 
ตรอกขนุนาวา (N=51) 13.7 56.9 25.5 3.9 100.0 
ตรอกหา้นาย (N=46) 26.1 45.7 26.1 2.2 100.0 
ซอยพพิฒัน์ 2 (N=51) 13.7 45.1 31.4 9.8 100.0 

รวม 7 (N=418) 21.3 47.4 27.0 4.3 100.0 

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 

ซอยพระนคเรศ (N=59) 20.3 54.2 18.6 - 6.8 100.0 
ซอยวดัมหาพฤษฒาราม 
(N=57) 

21.1 56.1 17.5 1.8 3.5 100.0 

ซอยสองพระ (N=95) 18.9 41.1 28.4 7.4 4.2 100.0 
สนัตภิาพ (N=59) 15.3 47.5 28.8 1.7 6.8 100.0 
ตรอกขนุนาวา  (N=51) 25.5 56.9 15.7 2.0 - 100.0 
ตรอกหา้นาย (N=46) 21.7 52.2 13.0 4.3 8.7 100.0 
ซอยพพิฒัน์ 2 (N=51) 9.8 54.9 33.3 - 2.0 100.0 

รวม  (N=418) 18.9 50.7 23.0 2.9 4.5 100.0 
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การท างาน  

ตาราง ค6: ร้อยละของผู้สูงอายุ จ าแนกตามสถานภาพการท างาน รายชุมชน 

ชุมชน สถานภาพการท างาน รวม 
ไม่ได้
ท างาน                                    
หรอื

เกษียณ 

พนักงาน
ใน

องคก์ร 

นายจา้ง ท างาน
ส่วนตวั                                   
ไม่มี
ลูกจ้าง 

ช่วยงาน-                                       
ธรุกิจ

ครวัเรอืน 

รบัจ้าง
ทัว่ไป 

อ่ืนๆ* 

ซอยพระ

นคเรศ             

(N=58) 

60.3 6.9 3.4 20.7 - 8.6 - 100.0 

ซอยวดัมหา 

พฤษฒาราม  

(N=57) 

63.2 5.3 - 15.8 5.3 10.5 - 100.0 

ซอยสองพระ  

(N=95) 

58.9 2.1 6.3 22.1 5.3 5.3 - 100.0 

สนัตภิาพ 

(N=59) 

50.8 8.5 1.7 20.3 - 18.6 - 100.0 

ตรอกขนุ

นาวา              

(N=50) 

58.0 4.0 2.0 20.0 6.0 10.0 - 100.0 

ตรอกหา้นาย  

(N=46) 

69.6 2.2 - 17.4 2.2 8.7 - 100.0 

ซอยพพิฒัน์ 2 

(N=51) 

62.7 2.0 - 15.7 11.8 7.8 - 100.0 

รวม                 

(N=416) 

60.1 4.3 2.4 19.2 4.3 9.6 - 100.0 

หมายเหตุ *สถานภาพการท างาน อื่นๆ เช่น  อาสาสมัคร/ อสม./ อสส./ ทนายอาสา/ ช่วยงานวัด 
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ตาราง ค7:  ร้อยละของผู้สูงอายุ จ าแนกตามความพร้อมและความต้องการท างาน รายชุมชน 

ชุมชน ความพร้อม และความต้องการท างาน * 
มีความพร้อมท างาน  มีความต้องการท างาน 

ซอยพระนคเรศ (N=59) 62.7  62.5  
ซอยวดัมหาพฤษฒาราม (N=57)  52.6  61.1  
ซอยสองพระ (N=94) 43.6  41.5  
สนัตภิาพ (N=59) 35.6  33.9  
ตรอกขนุนาวา (N=51) 43.1  43.1  
ตรอกหา้นาย (N=46) 50.0  52.2  
ซอยพพิฒัน์ 2 (N=50) 50.0  46.0  

รวม 7 (N=416) 47.8  47.8  
หมายเหตุ * เลือกน าเสนอ เฉพาะร้อยละของผู้สูงอายุที่ตอบว่า มีความพร้อม  และร้อยละของผู้สูงอายุ ที่ตอบว่ามีความต้องการ

ท างาน เท่านั้น   

 

รายได้และการออม 

ตาราง ค8:  ร้อยละของผู้สูงอายุ จ าแนกตามการได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยผู้พิการ 

รายชุมชน 

ชุมชน เบีย้ยงัชีพผูส้งูอาย ุ และเบีย้ผูพิ้การ 
ได้รบัเบี้ยยงัชีพผูสู้งอาย ุ ได้รบัเบี้ยผูพิ้การ 

ซอยพระนคเรศ (N=59) 84.7 5.1 
ซอยวดัมหาพฤษฒาราม (N=57) 96.5 7.0 
ซอยสองพระ (N=95) 93.7 5.3 
สนัตภิาพ (N=59) 89.8 5.1 
ตรอกขนุนาวา (N=51) 88.2 2.0 
ตรอกหา้นาย (N=46) 84.8 6.5 
ซอยพพิฒัน์ 2 (N=51) 84.3 7.8 

รวม (N=418) 
 

89.5 5.5 

หมายเหตุ *** เลือกน าเสนอ เฉพาะร้อยละของผู้สูงอายุที่ตอบว่าได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ หรือได้รับเบี้ยผู้พิการ เท่านั้น  
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ตาราง ค9: ร้อยละของผู้สูงอายุ จ าแนกตามความเพียงพอของรายได้ของตนเอง ราย

ชุมชน 

ชุมชน ความเพียงพอของรายได้ รวม 
เพียงพอ                               

และมีเหลือเกบ็ 
เพียงพอ                            

แต่ไม่มีเหลือเกบ็ 
ไม่

เพียงพอ 

ซอยพระนคเรศ (N=60) 15.0 48.3 36.7 100.0 
ซอยวดัมหาพฤษฒาราม (N=57) 17.5 59.6 22.8 100.0 
ซอยสองพระ (N=95) 26.3 52.6 21.1 100.0 
สนัตภิาพ (N=59) 23.7 45.8 30.5 100.0 
ตรอกขนุนาวา (N=51) 17.6 62.7 19.6 100.0 
ตรอกหา้นาย (N=46) 19.6 54.3 26.1 100.0 
ซอยพพิฒัน์ 2 (N=51) 17.6 54.9 27.5 100.0 

รวม (N=419) 20.3 53.7 26.0 100.0 

ตาราง ค10: ร้อยละของผู้สูงอายุ จ าแนกตามการออม รายชุมชน 

ชุมชน การออม รวม 

ไม่มี มี 
ซอยพระนคเรศ (N=60) 60.0 40.0 100.0 
ซอยวดัมหาพฤษฒาราม (N=56) 67.9 32.1 100.0 
ซอยสองพระ (N=95) 53.7 46.3 100.0 
สนัตภิาพ (N=59) 57.6 42.4 100.0 
ตรอกขนุนาวา (N=51) 68.6 31.4 100.0 
ตรอกหา้นาย (N=46) 58.7 41.3 100.0 
ซอยพพิฒัน์ 2 (N=51) 64.7 35.3 100.0 

รวม (N=418) 60.8 39.2 100.0 
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ตาราง ค11:  ร้อยละของผู้สูงอายุ จ าแนกตามวิธีการที่ใช้เมื่อมีปัญหาฉุกเฉินด้านการเงิน 

รายชุมชน 

ชุมชน วิธีการท่ีใช้เม่ือมีปัญหาฉุกเฉินด้านการเงิน รวม 
ใช้เงิน

ออมของ
ตนเอง 

กู้ยืม
นอก

ระบบไม่
เสีย

ดอกเบี้ย 

กู้ยืมนอก
ระบบเสีย
ดอกเบี้ย 

กู้ในระบบ ขอเงิน
จากลูก

หรอืคนใน
ครอบครวั/

ญาติ 

อ่ืนๆ* 

ซอยพระนคเรศ  
(N=58) 

34.5 - 8.6 3.4 50.0 3.4 100.0 

ซอยวดัมหา               
พฤษฒาราม (N=57) 

15.8 7.0 7.0 1.8 66.7 1.8 100.0 

ซอยสองพระ (N=95) 28.4 2.1 2.1 3.2 61.1 3.2 100.0 
สนัตภิาพ (N=59) 20.3 1.7 10.2 3.4 64.4 - 100.0 
ตรอกขนุนาวา                  
(N=51) 

25.5 - 3.9 - 70.6 - 100.0 

ตรอกหา้นาย (N=46) 30.4 - - - 69.6 - 100.0 
ซอยพพิฒัน์ 2                   
(N=51) 

15.7 5.9 13.7 13.7 51.0 - 100.0 

รวม  (N=417) 24.7 2.4 6.2 3.6 61.6 1.4 100.0 
หมายเหตุ:   * วิธีการที่ใช้เมื่อมีปัญหาฉุกเฉินด้านการเงิน อื่นๆ เช่น ค้างช าระ ประหยัด/ใช้บัตรบัตรเครดิต ยังไม่ได้คิด/ไม่รู้ 
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สุขภาพ 

ตาราง ค12:  ร้อยละของผู้สูงอายุ จ าแนกตามประเภทสิทธิประกันสุขภาพหลัก รายชุมชน 

ชุมชน สิทธิประกนัสขุภาพหลกั รวม 
ไม่มี
สิทธิ

ประกนั
สุขภาพ 

ประกนัสงัคม บตัรทอง บตัร           
ผูพิ้การ 

ข้าราชการ
บ านาญ 

อ่ืนๆ* 

ซอยพระนคเรศ 
(N=58) 

5.2 12.1 77.6 - - 5.2 100.0 

ซอยวดัมหา 
พฤษฒาราม             
(N=57) 

1.8 8.8 80.7 3.5 3.5 1.8 100.0 

ซอยสองพระ              
(N=95) 

4.2 13.7 70.5 2.1 7.4 2.1 100.0 

สนัตภิาพ (N=59) 3.4 16.9 71.2 3.4 3.4 1.7 100.0 
ตรอกขนุนาวา 
(N=51) 

- 13.7 76.5 - 7.8 2.0 100.0 

ตรอกหา้นาย              
(N=46) 

6.5 13.0 71.7 - 6.5 2.2 100.0 

ซอยพพิฒัน์ 2     
(N=51) 

5.9 9.8 72.5 3.9 5.9 2.0 100.0 

รวม (N=417) 3.8 12.7 74.1 1.9 5.0 2.4 100.0 
หมายเหตุ *สิทธิประกันสุขภาพหลัก อื่นๆ เช่น ประกันสุขภาพบริษัทเอกชน หรือรัฐวิสาหกิจ   
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ตาราง ค13: ร้อยละของผู้สูงอายุ จ าแนกตามความครอบคลุมของสิทธิประกันสุขภาพหลัก 

รายชุมชน 

ชุมชน ความครอบคลุมของสิทธิประกนัสขุภาพหลกั รวม 
ไม่ครอบคลมุ ครอบคลุม

ได้บางส่วน 
ครอบคลุม ไม่ใช้สิทธิ

ประกนั
สุขภาพ
หลกั 

ซอยพระนคเรศ (N=59) 1.7 16.9 49.2 32.2 100.0 
ซอยวดัมหาพฤษฒาราม (N=57) 1.8 22.8 45.6 29.8 100.0 
ซอยสองพระ (N=91) - 25.3 52.7 22.0 100.0 
สนัตภิาพ (N=57) 1.8 22.8 49.1 26.3 100.0 
ตรอกขนุนาวา (N=51) 3.9 21.6 51.0 23.5 100.0 
ตรอกหา้นาย (N=43) - 27.9 58.1 14.0 100.0 
ซอยพพิฒัน์ 2 (N=49) 4.1 24.5 61.2 10.2 100.0 

รวม (N=407) 1.7 23.1 52.1 23.1 100.0 
 

ตาราง ค14: ร้อยละของผู้สูงอายุ จ าแนกตามจ านวนโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง รายชุมชน 

ชุมชน จ านวนโรคไม่ติดต่อเรือ้รงั * รวม 
ไม่มีโรคไม่
ติดต่อเรือ้รงั 

มี 1 โรค มี 2 โรค มี 3 
โรค 

มี 4 
โรค 

มี 5 
โรค 

ซอยพระนคเรศ (N=60) 36.7 15.0 31.7 15.0 1.7 - 100.0 
ซอยวดัมหาพฤษฒาราม              
(N=57) 

38.6 26.3 26.3 5.3 3.5 - 100.0 

ซอยสองพระ (N=95) 43.2 26.3 20.0 8.4 1.1 1.1 100.0 
สนัตภิาพ (N=59) 37.3 32.2 18.6 11.9 - - 100.0 
ตรอกขนุนาวา (N=51) 35.3 43.1 13.7 5.9 2.0 - 100.0 
ตรอกหา้นาย (N=46) 41.3 23.9 28.3 6.5 - - 100.0 
ซอยพพิฒัน์ 2 (N=51) 37.3 27.5 17.6 11.8 5.9 - 100.0 

รวม (N=419) 38.9 27.4 22.2 9.3 1.9 0.2 100.0 
หมายเหตุ  * 5 โรคไม่ติดต่อเรื้อรังในที่นี้  หมายถึงโรค เบาหวาน ไขมันในเลือดสูง ความดันโลหิตสูง หัวใจขาดเลือด/เต้น

ผิดจังหวะ และหลอดเลือดสมองตีบหรือแตก/สโตรก 
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ตาราง ค15:  ร้อยละของผู้สูงอายุ จ าแนกตามประเภทของโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง รายชุมชน 

ชุมชน การเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรงั* 
เบาหวาน ไขมนัใน

เลือดสูง 
ความดนั
โลหิตสูง 

หวัใจขาด
เลือด/เต้น
ผิดจงัหวะ 

หลอดเลือด
สมองตีบ               
หรอืแตก 

ซอยพระนคเรศ (N=60) 31.7 40.0 50.0 1.7 8.3 
ซอยวดัมหาพฤษฒาราม (N=57) 26.3 21.1 56.1 3.5 3.5 
ซอยสองพระ (N=95) 23.2 20.0 49.5 5.3 - 
สนัตภิาพ (N=59) 18.6 28.8 54.2 3.4 3.4 
ตรอกขนุนาวา (N=51) 17.6 17.6 56.9 2.0 - 
ตรอกหา้นาย (N=46) 28.3 13.0 52.2 6.5 2.2 
ซอยพพิฒัน์ 2 (N=51) 29.4 27.5 51.0 9.8 7.8 

รวม (N=419) 24.8 24.1 52.5 4.5 3.3 
หมายเหตุ *เลือกน าเสนอ เฉพาะร้อยละของผู้สูงอายุที่ได้รับการวินิจฉัยว่า เป็นโรคเบาหวาน หรือ โรคไขมันในเลือดสูง 

หรือ โรคความดันโลหิตสูง หรือ โรคหัวใจขาดเลือด/เต้นผิดจังหวะ หรือ โรคหลอดเลือดสมองตีบหรือแตก 

เท่านั้น 

ตาราง ค16:  ร้อยละของผู้สูงอายุ จ าแนกตามความบกพร่อง หรือความพิการ รายชุมชน 

ชุมชน ความบกพร่อง  หรือความพิการ รวม 
ไม่มี มี 

ซอยพระนคเรศ (N=58) 84.5 15.5 100.0 
ซอยวดัมหาพฤษฒาราม (N=57) 91.2 8.8 100.0 
ซอยสองพระ (N=95) 94.7 5.3 100.0 
สนัตภิาพ (N=59) 94.9 5.1 100.0 
ตรอกขนุนาวา (N=51) 98.0 2.0 100.0 
ตรอกหา้นาย (N=46) 91.3 8.7 100.0 
ซอยพพิฒัน์ 2 (N=51) 90.2 9.8 100.0 

รวม (N=417) 92.3 7.7 100.0 
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ตาราง ค17: ร้อยละของผู้สูงอายุ จ าแนกตามประเภทของความบกพร่องหรือความพิการ 

รายชุมชน 

ชมุชน ความบกพร่องหรือความพิการ* 
การมองเหน็ การได้ยินหรือส่ือความหมาย การเคล่ือนไหว 

ซอยพระนคเรศ (N=58) 1.7 5.2 8.6 
ซอยวดัมหาพฤษฒาราม (N=57) 1.8 1.8 8.8 
ซอยสองพระ (N=95) 1.1 1.1 3.2 
สนัตภิาพ (N=59) 1.7 1.7 - 
ตรอกขนุนาวา (N=51) 2.0 - - 
ตรอกหา้นาย (N=46) - 6.5 4.3 
ซอยพพิฒัน์ 2 (N=51) 2.0 - 7.8 

รวม (N=417) 1.4 2.2 4.6 
หมายเหตุ *เลือกน าเสนอ เฉพาะ ร้อยละของผู้สูงอายุที่ตอบว่ามีความบกพร่องหรือความพิการ ด้านการมองเห็น หรือ 

ด้านการได้ยิน (หรือสื่อความหมาย) หรือ ด้านการเคลื่อนไหว เท่านั้น  

ตาราง ค18:  ร้อยละของผู้สูงอายุ จ าแนกตามระดับภาวะพึ่งพิง รายชุมชน 

ชมุชน ระดบัภาวะพ่ึงพิง รวม 
ไม่มีภาวะพ่ึงพิง ภาวะพ่ึงพิง ต า่-ปานกลาง ภาวะพ่ึงพิง สงู 

ซอยพระนคเรศ (N=60) 76.7 20.0 3.3 100.0 
ซอยวดัมหาพฤษฒาราม (N=57) 82.5 12.3 5.3 100.0 
ซอยสองพระ (N=106) 73.6 23.6 2.8 100.0 
สนัตภิาพ (N=63) 57.1 38.1 4.8 100.0 
ตรอกขนุนาวา (N=53) 88.7 11.3 - 100.0 
ตรอกหา้นาย (N=58) 69.0 25.9 5.2 100.0 
ซอยพพิฒัน์ 2 (N=51) 88.2 7.8 3.9 100.0 

รวม (N=448) 75.7 20.8 3.6 100.0 
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ตาราง ค19:  ร้อยละของผู้สูงอายุ จ าแนกตามความเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพจิต รายชุมชน 

ชมุชน ความเส่ียงต่อปัญหาสขุภาพจิต รวม 
ไม่มี มี 

ซอยพระนคเรศ (N=52) 71.2 28.8 100.0 
ซอยวดัมหาพฤษฒาราม (N=53) 90.6 9.4 100.0 
ซอยสองพระ (N=92) 77.2 22.8 100.0 
สนัตภิาพ (N=57) 71.9 28.1 100.0 
ตรอกขนุนาวา (N=50) 66.0 34.0 100.0 
ตรอกหา้นาย (N=44) 77.3 22.7 100.0 
ซอยพพิฒัน์ 2 (N=43) 79.1 20.9 100.0 

รวม (N=391) 76.2 23.8 100.0 

 

ตาราง ค20:  ร้อยละของผู้ดูแล จ าแนกตามผลกระทบของการดูแลผู้สูงอายุ ต่อผู้ดูแลหรือ

ครอบครัว  รายชุมชน 

ชมุชน ผลกระทบ* 
ด้านการเงิน การออกจากงาน 

ซอยพระนคเรศ (N=17) 52.9 16.7  
ซอยวดัมหาพฤษฒาราม (N=25)  32.0  24.1  
ซอยสองพระ (N=7) 14.3  14.3  
สนัตภิาพ (N=2)  50.0  50.0  
ตรอกขนุนาวา (N=5) 20.0  20.0  
ตรอกหา้นาย (N=7) 28.6  14.3  
ซอยพพิฒัน์ 2 (N=9) 55.6  11.1  

รวม (N=72) 37.5  19.5  
หมายเหตุ * เลือกน าเสนอ เฉพาะร้อยละของผู้ดูแลผู้สูงอายุที่ได้รับผลกระทบด้านการเงิน (ของผู้ดูแล หรือครอบครัว) 

หรือ ที่ได้รับผลกระทบด้านการงาน เท่านั้น 
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การออกก าลังกาย 

ตาราง ค21: ร้อยละของผู้สูงอายุ จ าแนกตามการออกก าลังกายเป็นประจ ารายชุมชน 

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

ซอยพระนคเรศ (N=59) 61.0 39.0 100.0 
ซอยวดัมหาพฤษฒาราม (N=57) 59.6 40.4 100.0 
ซอยสองพระ (N=95) 51.6 48.4 100.0 
สนัตภิาพ (N=59) 45.8 54.2 100.0 
ตรอกขนุนาวา (N=51) 52.9 47.1 100.0 
ตรอกหา้นาย (N=46) 50.0 50.0 100.0 
ซอยพพิฒัน์ 2 (N=51) 62.7 37.3 100.0 

รวม (N=418) 54.5 45.5 100.0 
หมายเหตุ *การออกก าลังกายเป็นประจ า หมายถึง การออกก าลังกายอย่างน้อย 3 วัน ต่อสัปดาห์  

 

ตาราง ค22:  ร้อยละของผู้สูงอายุที่ออกก าลังกายประจ า จ าแนกตามการใช้สถานที่

ออกก าลังกาย ในสังกัดกรุงเทพมหานคร รายชุมชน 

ชุมชน สถานท่ีออกก าลงักาย * 

ศนูยกี์ฬา สวนสาธารณะ ลานกีฬา 
ซอยพระนคเรศ (N=23) - 4.3 - 
ซอยวดัมหาพฤษฒาราม (N=23)                 4.3 17.4 21.7 
ซอยสองพระ (N=46) 2.2 10.9 4.3 
สนัตภิาพ (N=32) - 6.3 3.1 
ตรอกขนุนาวา (N=24) - 16.7 - 
ตรอกหา้นาย (N=23) - 13.0 4.3 
ซอยพพิฒัน์ 2 (N=19) - 26.3 5.3 

รวม (N=190) 1.1 12.6 5.3 
หมายเหตุ *เลือกน าเสนอ เฉพาะร้อยละของผู้สูงอายุที ่ออกก าลังกายเป็นประจ า และตอบว่าได้ไปใช้ศูนย์กีฬา หรือ

สวนสาธารณะ หรือลานกีฬา ในสังกัดกรุงเทพมหานคร เท่านั้น  
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ตาราง ค23: ร้อยละของผู้สูงอายุ จ าแนกตามเหตุผลหลักที่ไม่ออกก าลังกายเป็นประจ า 

รายชุมชน 
ชมุชน เหตผุลหลกัท่ีไม่ออกก าลงักายเป็นประจ า รวม 

ไม่มีเวลา คิดว่าท างาน
กเ็พียงพอ

แล้ว 

สขุภาพ
ร่างกายไม่
อ านวย 

ท างานบ้าน/              
ท าสวนในบ้าน/                 
ปลกูต้นไม้ 

อ่ืนๆ* 

ซอยพระนคเรศ (N=36) 27.8 5.6 41.7 19.4 5.6 100.0 
ซอยวดัมหาพฤษฒาราม        
(N=34) 

11.8 29.4 41.2 17.6 - 100.0 

ซอยสองพระ (N=49)             8.2 40.8 18.4 30.6 2.0 100.0 
สนัตภิาพ (N=27) 14.8 40.7 33.3 11.1 - 100.0 
ตรอกขนุนาวา (N=27)                  18.5 29.6 18.5 33.3 - 100.0 
ตรอกหา้นาย (N=23)            - 47.8 34.8 17.4 - 100.0 
ซอยพพิฒัน์ 2 (N=32)              18.8 15.6 37.5 25.0 3.1 100.0 

รวม (N=228) 14.5 29.4 31.6 22.8 1.8 100.0 
หมายเหตุ:   * เหตุผลที่หลักไม่ออกก าลังกายเป็นประจ า อื่นๆ เช่น  ขาดอุปกรณ์กีฬา/ไม่ชอบออกก าลังกาย/ขี้เกียจ 
 

ผลกระทบของโควิด-19 

ตาราง ค24: ร้อยละของผู้สูงอายุ จ าแนกตามผลกระทบของโควิด-19 รายชุมชน 
 

ชมุชน 
ผลกระทบ* 

สขุภาพร่างกาย สขุภาพจิตใจ รายได้ลดลง/
รายจ่ายเท่าเดิมหรือ

เพ่ิมขึ้น 

ซอยพระนคเรศ (N=60) 6.7 45.0 50.0 
ซอยวดัมหาพฤษฒาราม (N=57) 5.3 15.8 45.6 
ซอยสองพระ (N=95) 7.4 33.7 29.5 
สนัตภิาพ (N=59) 16.9 52.5 23.7 
ตรอกขนุนาวา (N=51) 5.9 29.4 52.9 
ตรอกหา้นาย (N=46) 8.7 28.3 28.3 
ซอยพพิฒัน์ 2 (N=51) 9.8 23.5 64.7 

รวม (N=419) 8.6 33.2 40.8 
หมายเหตุ *เลือกน าเสนอ เฉพาะ ร้อยละของผู้สูงอายุที่ตอบว่า ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ในด้านสุขภาพร่างกาย 

หรือ สุขภาพจิตใจ หรือ ด้านการเงิน เท่านั้น  
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ภาวะพ่ึงพิงกับมิติทางเศรษฐกิจ-สังคม 

ตาราง ค25: ร้อยละของผู้สูงอายุ จ าแนกตามภาวะพึ่งพิง และเศรษฐานะของครัวเรือน 

รายชุมชน 

เศรษฐานะครวัเรือน ภาวะพ่ึงพิง รวม 
ไม่มีภาวะ
พ่ึงพิง 

ภาวะพ่ึงพิง ต า่-
ปานกลาง 

ภาวะพ่ึงพิง 
สงู 

ซอยพระนคเรศ (N=56) 
ยากจน 23.3 18.2 - 21.4 
ปานกลาง 25.6 36.4 50.0 28.6 
ด ี 51.2 45.5 50.0 50.0 

ซอยวดัมหาพฤษฒาราม (ซอยแก้วฟ้า) (N=57) 
ยากจน 25.5 - 66.7 24.6 
ปานกลาง 29.8 42.9 33.3 31.6 
ด ี 44.7 57.1 - 43.9 

ซอยสองพระ (N=106) 
ยากจน 29.5 24.0 33.3 28.3 
ปานกลาง 23.1 20.0 33.3 22.6 
ด ี 47.4 56.0 33.3 49.1 

สนัติภาพ (N=25) 
ยากจน 36.1 54.2 66.7 44.4 
ปานกลาง 22.2 8.3 - 15.9 
ด ี 41.7 37.5 33.3 39.7 

ตรอกขนุนาวา (N=18) 
ยากจน 40.4 66.7 -  43.4 
ปานกลาง 23.4 16.7 -  22.6 
ด ี 36.2 16.7 -  34.0 

ตรอกห้านาย (N=58) 
ยากจน 27.5 73.3 66.7 41.4 
ปานกลาง 15.0 6.7 - 12.1 
ด ี 57.5 20.0 33.3 46.6 

ซอยพิพฒัน์ 2 (N=51)     
ยากจน 42.2 50.0 - 41.2 
ปานกลาง 17.8 - 50.0 17.6 
ด ี 40.0 50.0 50.0 41.2 
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ตาราง ค26: ร้อยละของผู้สูงอายุ จ าแนกตามภาวะพึ่งพิง และความเพียงพอของรายได้

ครัวเรือน รายชุมชน 

รายได้ครวัเรือน ภาวะพ่ึงพิง  
รวม ไม่มีภาวะพ่ึงพิง ภาวะพ่ึงพิง ต า่-

ปานกลาง 
ภาวะพ่ึงพิง 

สงู 
ซอยพระนคเรศ (N=60) 

เพยีงพอ 76.1 83.3 50.0 76.7 
ไมเ่พยีงพอ 23.9 16.7 50.0 23.3 

ซอยวดัมหาพฤษฒาราม (ซอยแก้วฟ้า) (N=57) 
เพยีงพอ 89.4 71.4 66.7 86.0 
ไมเ่พยีงพอ 10.6 28.6 33.3 14.0 

ซอยสองพระ (N=106) 
เพยีงพอ 89.7 92.0 66.7 89.6 
ไมเ่พยีงพอ 10.3 8.0 33.3 10.4 

สนัติภาพ (N=63) 
เพยีงพอ 75.0 50.0 33.3 63.5 
ไมเ่พยีงพอ 25.0 50.0 66.7 36.5 

ตรอกขนุนาวา (N=53) 
เพยีงพอ 78.7 50.0 -  75.5 
ไมเ่พยีงพอ 21.3 50.0 -  24.5 

ตรอกห้านาย (N=58) 
เพยีงพอ 77.5 66.7 33.3 72.4 
ไมเ่พยีงพอ 22.5 33.3 66.7 27.6 

ซอยพิพฒัน์ 2 (N=51) 
เพยีงพอ 84.4 75.0 50.0 82.4 
ไมเ่พยีงพอ 15.6 25.0 50.0 17.6 

 

  



 60 เขตบางรัก 

ตาราง ค27: ร้อยละของผู้สูงอายุ จ าแนกตามภาวะพึ่งพิง และการได้รับเบี้ยผู้พิการ รายชุมชน 

เบีย้ผูพิ้การ ภาวะพ่ึงพิง รวม 
ไม่มีภาวะ
พ่ึงพิง 

ภาวะพ่ึงพิง ต า่-
ปานกลาง 

ภาวะพ่ึงพิงสงู 

ซอยพระนคเรศ (N=59) 
ไมไ่ดร้บั 100.0 72.7 100.0 94.9 
ไดร้บั - 27.3 - 5.1 

ซอยวดัมหาพฤษฒาราม (ซอยแก้วฟ้า) (N=57) 
ไมไ่ดร้บั 100.0 57.1 66.7 93.0 
ไดร้บั - 42.9 33.3 7.0 

ซอยสองพระ (N=95) 
ไมไ่ดร้บั 100.0 83.3 66.7 94.7 
ไดร้บั - 16.7 33.3 5.3 

สนัติภาพ (N=59) 
ไมไ่ดร้บั 100.0 87.5 100.0 94.9 
ไดร้บั - 12.5 - 5.1 

ตรอกขนุนาวา (N=51) 
ไมไ่ดร้บั 100.0 80.0 -  98.0 
ไดร้บั - 20.0 -  2.0 

ตรอกห้านาย (N=46) 
ไมไ่ดร้บั 100.0 83.3 66.7 93.5 
ไดร้บั - 16.7 33.3 6.5 

ซอยพิพฒัน์ 2 (N=51) 
ไมไ่ดร้บั 100.0 50.0 - 92.2 
ไดร้บั - 50.0 100.0 7.8 
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ตาราง ค28: ร้อยละของผู้สูงอายุ จ าแนกตามภาวะพึ ่งพิง และความเสี่ยงต่อปัญหา

สุขภาพจิต รายชุมชน 

ปัญหาสุขภาพจิต ภาวะพ่ึงพิง รวม 
ไม่มีภาวะ
พ่ึงพิง 

ภาวะพ่ึงพิง ต า่-
ปานกลาง 

ภาวะพ่ึงพิง
สงู 

ซอยพระนคเรศ (N=52) 
ไมม่คีวามเสีย่ง 70.0 70.0 100.0 71.2 
มคีวามเสีย่ง 30.0 30.0 - 28.8 

ซอยวดัมหาพฤษฒาราม (ซอยแก้วฟ้า) (N=53) 
ไมม่คีวามเสีย่ง 93.0 85.7 66.7 90.6 
มคีวามเสีย่ง 7.0 14.3 33.3 9.4 

ซอยสองพระ (N=92) 
ไมม่คีวามเสีย่ง 78.8 69.6 100.0 77.2 
มคีวามเสีย่ง 21.2 30.4 - 22.8 

สนัติภาพ (N=57) 
ไมม่คีวามเสีย่ง 83.9 60.9 33.3 71.9 
มคีวามเสีย่ง 16.1 39.1 66.7 28.1 

ตรอกขนุนาวา (N=50) 
ไมม่คีวามเสีย่ง 71.1 20.0 - 66.0 
มคีวามเสีย่ง 28.9 80.0 - 34.0 

ตรอกห้านาย (N=44) 
ไมม่คีวามเสีย่ง 90.0 58.3 - 77.3 
มคีวามเสีย่ง 10.0 41.7 100.0 22.7 

ซอยพิพฒัน์ 2 (N=43) 
ไมม่คีวามเสีย่ง 79.5 100.0 - 79.1 
มคีวามเสีย่ง 20.5 - 100.0 20.9 
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ตาราง ค29: ร้อยละของผู้ดูแล จ าแนกตามระดับภาวะพึ่งพิงและผลกระทบด้านการเงิน(ของ

ตนเองหรือครอบครัว) รายชุมชน 

 
ด้านการเงิน 

ภาวะพ่ึงพิง  
รวม ไม่มีภาวะพ่ึงพิง ภาวะพ่ึงพิง ต า่-

ปานกลาง 
ภาวะพ่ึงพิง 

สงู 
ซอยพระนคเรศ (N=17) 

ไมม่ผีลกระทบ 63.6 25.0 - 47.1 
มผีลกระทบ 36.4 75.0 100.0 52.9 

ซอยวดัมหาพฤษฒาราม (ซอยแก้วฟ้า) (N=25) 
ไมม่ผีลกระทบ 76.2 - 50.0 68.0 
มผีลกระทบ 23.8 100.0 50.0 32.0 

ซอยสองพระ (N=7) 
ไมม่ผีลกระทบ 80.0 100.0 -  85.7 
มผีลกระทบ 20.0 - -  14.3 

สนัติภาพ (N=2) 
ไมม่ผีลกระทบ 100.0 - -  50.0 
มผีลกระทบ - 100.0 -  50.0 

ตรอกขนุนาวา (N=5) 
ไมม่ผีลกระทบ 100.0 - -  80.0 
มผีลกระทบ - 100.0 -  20.0 

ตรอกห้านาย (N=7) 
ไมม่ผีลกระทบ 80.0 50.0 -  71.4 
มผีลกระทบ 20.0 50.0 -  28.6 

ซอยพิพฒัน์ 2 (N=9) 
ไมม่ผีลกระทบ 42.9 100.0 -  44.4 
มผีลกระทบ 57.1 - 100.0 55.6 
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ตาราง ค30: ร้อยละของผู้ดูแล จ าแนกตามระดับภาวะพึ่งพิงและผลกระทบต่อผู้ดูแล 

ด้านการท างาน (การออกจากงาน) รายชุมชน 
ด้านการท างาน ภาวะพ่ึงพิง รวม 

ไม่มีภาวะ
พ่ึงพิง 

ภาวะพ่ึงพิง ต า่-
ปานกลาง 

ภาวะพ่ึงพิง 
สงู 

ซอยพระนคเรศ (N=18) 
ไมม่ผีลกระทบ 81.8 80.0 100.0 83.3 
มผีลกระทบ 18.2 20.0 -  16.7 

ซอยวดัมหาพฤษฒาราม (ซอยแก้วฟ้า) (N=29) 
ไมม่ผีลกระทบ 87.0 66.7 -  75.9 
มผีลกระทบ 13.0 33.3 100.0 24.1 

ซอยสองพระ (N=7) 
ไมม่ผีลกระทบ 80.0 100.0 -  85.7 
มผีลกระทบ 20.0 - -  14.3 

สนัติภาพ (N=2) 
ไมม่ผีลกระทบ 100.0 - -  50.0 
มผีลกระทบ - 100.0 -  50.0 

ตรอกขนุนาวา (N=5) 
ไมม่ผีลกระทบ 100.0 - -  80.0 
มผีลกระทบ - 100.0 -  20.0 

ตรอกห้านาย (N=7) 
ไมม่ผีลกระทบ 100.0 50.0 -  85.7 
มผีลกระทบ - 50.0 -  14.3 

ซอยพิพฒัน์ 2 (N=9)     
ไมม่ผีลกระทบ 100.0 100.0 -  88.9 
มผีลกระทบ - - 100.0 11.1 
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