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สถาบนัวจิยัประชากรและสงัคม มหาวทิยาลยัมหดิล ได้รบัการสนับสนุน จากส านักงานกองทุน
สนับสนุนการสรา้งเสรมิสุขภาพ (สสส.) ได้ด าเนินโครงการ “การพฒันาแนวทางการด าเนินงานเพื่อให้
เกิดการจดัการชุดข้อมูลทางสงัคมและสุขภาพของประชาชน รายเขต กรุงเทพมหานคร ”  โดยเก็บ
รวบรวมขอ้มลูในเขตน ารอ่ง 13 เขต จ านวน 84 ชุมชน ทัง้นี้ขอ้มลูทีเ่กบ็รวบรวมแบ่งเป็นระดบัครวัเรอืน
และระดบับุคคล ในระดบับุคคลมกีลุ่มเป้าหมายคอื ผู้สูงอายุ ผู้พกิาร และผูดู้แลในเขตห้วยขวางไดเ้ก็บ
รวบรวมข้อมูลตัวอย่างจาก 6 ชุมชน มีตัวอย่างครวัเรอืน 580 ครวัเรอืน ส่วนตัวอย่างระดับบุคคล
ประกอบดว้ย ผูสู้งอายุ 374 คน ผูพ้กิาร 35 คน และผูดู้แล 220 คน ทัง้นี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อส ารวจขอ้มลู
ทางสงัคมและสุขภาพของประชาชน ในรายเขตของกรงุเทพมหานคร รวมทัง้เพื่อสรา้งเสรมิศกัยภาพของ
ภาคเีครอืขา่ย เพือ่การขบัเคลื่อนการท าชดุขอ้มลูทางสงัคมและสขุภาพของประชาชนในกรงุเทพมหานคร 

ในการวางแผนการพฒันาพื้นที่และประชากรอย่างเป็นระบบนัน้ ขอ้มูลที่มคีวามถูกต้อง เชื่อถอืได ้
ทนัสมยั และเป็นตวัแทนของประชากรกลุ่มต่างๆ ในกรุงเทพมหานคร นับว่ามคีวามส าคญัมากที่สุด ที่
ผ่านมาแมว้่าจะมขีอ้มูลที่จดัเก็บโดยองค์กรและหน่วยงานต่างๆ ซึ่งเป็นขอ้มูลเกี่ยวกบั  สุขภาวะ ภาวะ
เศรษฐกจิ สงัคม และวถิชีวีติของประชากรที่หลากหลาย น าเสนอในระดบัต่างๆ กนั ตัง้แต่ระดบัจงัหวดั 
ระดบัเขต ระดบัแขวง ระดบัชุมชน ครวัเรอืน และรายบุคคล ขอ้มูลแต่ละชุดถูกจดัเก็บตามวตัถุประสงค์
การน าข้อมูลไปใช้ในการตอบภารกิจหลักขององค์กรหรือหน่วยงานที่ท าหน้าที่รวบรวมข้อมูล   
นอกจากนี้ขอ้มลูเหล่านี้มขีอ้จ ากดัส าหรบัการน าไปใชจ้รงิที่แตกต่างกนัออกไป รวมทัง้ยงัมขีอ้ทา้ทายใน
เรือ่งการเชื่อมต่อระหว่างขอ้มลูชุดต่างๆ   

ขอ้มลูที่มอียู่ในขณะนี้ อาจยงัมคีวามไม่ครบถ้วน ทัง้ในเชงิประเดน็ และพื้นที่ โดยเฉพาะความ
แตกต่างของลกัษณะที่อยู่อาศัย การใช้ที่ดิน รวมทัง้ลกัษณะทางเศรษฐกิจ สงัคม และสุขภาพของ
ประชากรวยัต่างๆ โดยเฉพาะในแต่ละพื้นที ่หรอืเขตการปกครองของกรุงเทพมหานคร ดงันัน้ การมชีุด
ขอ้มลูทางสงัคม และสุขภาพ จงึมคีวามจ าเป็นเพื่อใหก้ารท างานดา้นการพฒันาและสวสัดกิารสงัคม และ
สุขภาวะของประชากรมปีระสทิธภิาพ และมคีวามเหมาะสมกบับรบิทวถิชีวีติของประชากรทีอ่าศยัอยู่ใน
กรงุเทพมหานครในระดบัเขตการปกครองเพื่อน าไปพฒันาต่อยอดต่อไป 

 

ความเป็นมาของโครงการ 1  
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การส ารวจในเขตห้วยขวางนี้  มีจ านวนชุมชนตัวอย่างทัง้หมด 6 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนซอย
ประชาราษฎรบ์ าเพญ็ 12 ชุมชนหมู่บา้นประสทิธิ ์ชุมชนแฟลตสถานีต ารวจนครบาลมกักะสนั ชุมชนบงึ
พระราม 9 พฒันา ชุมชนเพชรพระราม และ ชุมชนลาดพรา้ว 80 ครวัเรอืนตวัอย่างทัง้สิน้ 580 ครวัเรอืน
จากจ านวนครวัเรอืนทัง้หมดที่ผู้น าชุมชนสามารถติดต่อได้  654 ครวัเรอืน หรอืคิดเป็นร้อยละ 88.7 
(รายละเอยีดตามตาราง 3.1)  ในการน าเสนอจะเป็นการเปรยีบเทยีบระหว่างขอ้มลูของเขตหว้ยขวางกบั
ภาพรวม 13 เขต ส่วนขอ้มลูในระดบัชุมชนเสนอในภาคผนวก 

ตาราง 3.1 จ านวนและร้อยละของครัวเรือน จ าแนกตามชุมชน 

ชุมชน จ านวนครวัเรือน
ทัง้หมดจาก

ฐานข้อมูล กทม. 

จ านวนครวัเรือน
ท่ีผูน้ าชุมชน

สามารถติดต่อได้ 

จ านวน
ครวัเรือนท่ี
เกบ็ข้อมลูได้ 

ร้อยละของ
ครวัเรือนท่ีเกบ็

ข้อมลูได้ 
ซอยประชาราษฎร์
บ าเพญ็ 12 

170 109 68 62.4 

หมูบ่า้นประสทิธิ ์ 54 69 61 88.4 
แฟลตสถานีต ารวจ
นครบาลมกักะสนั 

102 42 22 52.4 

บงึพระราม 9 พฒันา 211 128 128 100.0 
เพชรพระราม 228 205 203 99.0 
ลาดพรา้ว 80 159 101 98 97.0 

รวม 924 654 580 88.7 
 

 

 

ประชากรในครัวเรือน 

ผลส ารวจครัวเรือนเขตห้วยขวาง* 3  

* ในการรายงานผลตัวเลขร้อยละท่ีเป็นทศนิยมอาจมีความแตกต่างจากในเล่มภาพรวม 13 เขต 

เน่ืองมาจากการคํานวณท่ี ใช้ฐานจํานวนตัวอย่างแตกต่างกัน (ตัวอย่างรวม 13 เขต หรือ ตัวอย่าง

รายเขต) และการปัดเศษทศนิยม 

  
 

* ในการรายงานผลตัวเลขร้อยละท่ีเป็นทศนิยมอาจมีความแตกต่างจากในเล่มภาพรวม 13 เขต 

เน่ืองมาจากการคํานวณท่ี ใช้ฐานจาํนวนตัวอย่างแตกต่างกัน (ตัวอย่างรวม 13 เขต หรอื ตัวอยา่งราย

เขต) และการปัดเศษทศนิยม 
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ในส่วนนี้เป็นการน าเสนอประชากรกรในครวัเรอืน ประกอบด้วย โครงสรา้งประชากรตามอายุ
และเพศ จ านวนสมาชกิครวัเรอืน สมาชกิครวัเรอืนมชีื่อหรอืไม่มชีื่อในทะเบยีนบ้าน สมาชกิครวัเรอืนที่
เป็นผูส้งูอาย ุ60 ปีขึน้ไป ครวัเรอืนทีม่ผีูป่้วยเรือ้รงั/พกิาร และครวัเรอืนทีม่/ีไมม่ผีูม้ภีาวะพึง่พงิ 

ลักษณะของกลุ่มประชากร 

 รูปพีระมดิประชากรเขตห้วยขวางแสดงให้เห็นถึงกลุ่มประชากรตามอายุและเพศ  ในเขตมี
จ านวนประชากรในครวัเรอืนที่ส ารวจจ านวน 2,143 คน  เมื่อพิจาณากลุ่มประชากรตามอายุและเพศ 
พบว่ามสีดัส่วนของประชากรหญงิมากกว่าชายเลก็น้อย ทัง้นี้มีวยัแรงงาน (อายุ 15-59 ปี) มากทีสุ่ด คอื 
รอ้ยละ 65.5 ซึ่งสูงกว่าในภาพรวม 13 เขตที่มสีดัส่วนเพียงร้อยละ 63.6 ประชากรวยัสูงอายุที่มอีายุ               
60 ปี ขึน้ไป รอ้ยละ 18.5  ทัง้นี้เป็นสดัส่วนทีน้่อยกว่าภาพรวม 13 เขตเลก็น้อย (ภาพรวมมสีดัส่วน รอ้ยละ 
22.7)  ส่วนประชากรวยัเดก็ (อาย ุ0-14 ปี) มสีดัส่วนน้อยทีสุ่ดคอืรอ้ยละ 16.1 แต่กถ็อืว่ามสีดัส่วนทีส่งูกว่า
ภาพรวมทีม่รีอ้ยละ 13.7 (รายละเอยีดตามรปูภาพ 3.1 และ 3.2) 

รูปภาพ 3.1: โครงสร้างประชากร จ าแนกตามอายุและเพศ เขตห้วยขวาง 
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รูปภาพ 3.2: โครงสร้างประชากร จ าแนกตามอายุและเพศ ภาพรวม 13 เขต 

  

 

 

 

 

 

 

จ านวนสมาชิกครัวเรือน 

ครวัเรอืนที่ส ารวจเมื่อจ าแนกตามจ านวนสมาชกิที่อาศยัอยู่ในครวัเรอืน ครวัเรอืนในเขตห้วยขวาง            
มีจ านวนสมาชิกเฉลี่ย 3.8 คนต่อครวัเรอืน ซึ่งเป็นขนาดครวัเรอืนที่ใกล้เคียงกับภาพรวม 13 เขต 
ในขณะที่ครวัเรอืนที่อยู่คนเดยีวนัน้ในเขตห้วยขวางก็มสีดัส่วนสูงกว่าภาพรวม โดยมถีึงรอ้ยละ 12.8 
ในขณะทีภ่าพรวมทัง้ 13 เขต มสีดัส่วนเพยีง รอ้ยละ 10.9 เท่านัน้  (รายละเอยีดตามรปู 3.3) 
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รูปภาพ 3.3: ขนาดครัวเรือนเฉล่ียและร้อยละของครัวเรือน                                              

จ าแนกตามจ านวนสมาชิก 

 

 

 

 

 

 

 

ครัวเรือนท่ีมีสมาชิกมีช่ือหรือไม่มีช่ือในทะเบียนบ้าน 

 หากนับว่าประชากรที่ไม่มชีื่ออยู่ในทะเบยีนบ้านคอืประชากรแฝงแลว้ ในการส ารวจนี้พบว่า ใน
เขตห้วยขวางมปีระชากรที่ไม่ชื่อในทะเบยีนบา้น โดยเฉลีย่มคีรวัเรอืนละ 1 คน ซึ่งเท่ากบัภาพรวมของ
ทัง้ 13 เขตที่ท าการส ารวจ เมื่อพิจารณาสดัส่วนของครวัเรอืนที่สมาชกิไม่มชีื่อในทะเบยีนบ้านในเขต
หว้ยขวางมถีงึรอ้ยละ 48.8 ซึ่งมากกว่าภาพรวมของ 13 เขตที่มเีพยีงรอ้ยละ 44.2 (รายละเอยีดตามรูป 
3.4 และ ตาราง ก1 ในภาคผนวก)  

รูปภาพ 3.4: ร้อยละของครัวเรือนท่ีมีสมาชิกไม่มีช่ือในทะเบียนบ้าน จ าแนกตามจ านวน 
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ครัวเรือนท่ีมีผู้สูงอายุ 60 ปีข้ึนไป 

ประชากรผู้สูงอายุนับเป็นประชากรที่ต้องให้ความส าคัญเนื่องจากเป็นกลุ่มประชากรที่จะมี
สดัส่วนเพิม่ขึ้นในสงัคมไทย ในการส ารวจระดบัครวัเรอืนในเขตนี้มผีู้สูงอายุเฉลี่ย 0.7 คนต่อครวัเรอืน 
ซึ่งน้อยกว่าค่าเฉลี่ยในภาพรวมที่มถีึง 0.8 คนต่อครวัเรอืน ในขณะที่สดัส่วนครวัเรอืนที่มสีมาชกิเป็น
ผูสู้งอายุอย่างน้อย 1 คน ก็มสีดัส่วนที่ต ่ากว่าภาพรวม โดยมสีดัส่วนทีร่อ้ยละ 50.7 ในขณะที่ภาพรวมมี
ถงึรอ้ยละ 59.2 (รายละเอยีด ตามรปู 3.5 และตาราง ก2 ในภาคผนวก)  

รูปภาพ 3.5: ร้อยละของครัวเรือนท่ีมี/ไม่มีผู้สูงอายุ 

 

 

 

 

 

 

 

ครัวเรือนท่ีมีและไม่มีผู้ป่วยเร้ือรัง/พิการ 

ผู้ป่วยเรื้อรงั/พิการนับเป็นบุคคลที่ควรได้รบัสวัสดิการและการช่วยเหลือ จากการส ารวจ
ครวัเรอืนตวัอยา่งในเขตหว้ยขวางพบว่าในครวัเรอืนมผีูป่้วยเรือ้รงั/พกิารโดยเฉลีย่ 0.6 คน ทัง้นี้มจี านวน
เฉลีย่ต่อครวัเรอืนน้อยกว่าในภาพรวมทีส่ ารวจทัง้ 13 เขตทีม่จี านวนผูป่้วยเรือ้รงั/พกิารเฉลีย่ต่อครวัเรอืน 
คอื 0.8 คนต่อครวัเรอืน 

หากพจิารณาจ านวนครวัเรอืนที่มสีมาชกิเป็นผู้ป่วยหรอืพกิารอย่างน้อยหนึ่งคนขึน้ไปกพ็บว่ามี
สดัส่วนน้อยกว่าภาพรวมเช่นกัน คือ ร้อยละ 43.2 ของครวัเรอืน ในขณะที่ภาพรวมมีร้อยละ 52.5  
(รายละเอยีด ตามรปู 3.6 และ ตาราง ก3 ในภาคผนวก)  
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รูปภาพ 3.6: ร้อยละของครัวเรือนท่ีมี และไม่มีผู้ป่วยเร้ือรัง / พิการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ครัวเรือนท่ีมีและไม่มีผู้มีภาวะพ่ึงพิง 

ผู้ที่มภีาวะพึ่งพงิก็เป็นบุคคลที่ควรได้รบัสวสัดกิารและการช่วยเหลอืเช่นเดยีวกบัผู้ป่วยเรือ้รงั/
พกิาร จากการส ารวจครวัเรอืนตวัอย่างในเขตห้วยขวางพบว่าในครวัเรอืนที่มีผู้มภีาวะพึ่งพงิโดยเฉลี่ย 
0.5 คน ซึ่งไม่แตกต่างการจากส ารวจในภาพรวมของทัง้ 13 เขต หากพิจารณาจ านวนครวัเรือนที่มี
สมาชกิเป็นมผีูม้ภีาวะพึง่พงิอยา่งน้อยหนึ่งคนขึน้ไป กลบัพบว่ามสีดัส่วนน้อยกว่าภาพรวม โดยมรีอ้ยละ 
35.1 ในขณะทีภ่าพรวมม ีรอ้ยละ 37.3  (รายละเอยีดตามรปู 3.7 และตาราง ก4 ในภาคผนวก) 

รูปภาพ 3.7: ร้อยละของครัวเรือนท่ีมี และไม่มีผู้ท่ีมีภาวะพ่ึงพิง 
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เศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน 

ความเพียงพอของรายได้ครัวเรือน 

ส าหรบัครวัเรอืนทีร่ะบุว่ารายไดข้องครวัเรอืนไม่เพยีงพอนัน้ มคีรวัเรอืนในเขตหว้ยขวาง รอ้ยละ 
40.4 ที่ระบุวา่รายได้ครวัเรอืนไม่เพยีงพอ ซึ่งสงูกว่าในภาพรวมพอสมควร เน่ืองจากในภาพรวม พบเพยีงรอ้ยละ 
33.1 เท่านัน้ (รายละเอยีดตามรปู 3.8) 

รูปภาพ 3.8: ร้อยละของครัวเรือนท่ีรายได้ครัวเรือนเพียงพอ/ไม่เพียงพอ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โควิด-19 กับรายได้ครัวเรือน 

ในช่วงของการระบาดของ โควดิ-19 มีครวัเรอืนส่วนใหญ่ในเขตห้วยขวางถึงร้อยละ 85.2 ที่ระบุว่า
ได้รบัผลกระทบจากโควดิ-19 ที่ท าให้รายได้ของครวัเรอืนลดลง ซึ่งเป็นสดัส่วนที่สูงกว่าในภาพรวมที่มี
เพยีงรอ้ย 81.7 ทีไ่ดร้บัผลกระทบดงักล่าว (รายละเอยีดตามรปู 3.9) 
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รูปภาพ 3.9: ร้อยละของครัวเรือนท่ีได้รับผลกระทบด้านรายได้                                         

ในชว่งสถานการณ์โควิด-19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เศรษฐานะของครัวเรือน  

ส าหรบัฐานะของครวัเรอืนทีส่รา้งดชันีจากเครือ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ภายในบา้น และแบ่ง
ครวัเรอืนออกเป็น 3 กลุ่มคอืฐานะด ี(สงู) ฐานะปานกลาง และฐานะยากจน (ต ่า) พบว่ามคีรวัเรอืนในเขต
นี้รอ้ยละ 51.1 ที่จดัอยู่ในฐานะยากจน ซึ่งเป็นสดัส่วนที่สูงกว่าภาพรวมค่อนข้างมาก ทัง้มภีาพรวมมี
เพยีงรอ้ยละ  39.7 เท่านัน้  (รายละเอยีดตามรปู 3.10) 

รูปภาพ 3.10: ร้อยละของครัวเรือน จ าแนกตามเศรษฐานะครัวเรือน 
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ส่ิงแวดล้อมของครัวเรือน 

ในการส ารวจนี้ได้เน้นสิง่แวดล้อมในครวัเรอืนที่มกัจะเกี่ยวข้องกบัการหกล้มของผู้สูงอายุ ซึ่ง
ประกอบดว้ยแสงสว่าง วสัดุกนัลื่น ราวจบั ประตูบานเลื่อน และพืน้ต่างระดบั 

ครัวเรือนท่ีมีแสงสว่างไม่เพียงพอ 

จากการสอบถามตวัแทนครวัเรอืน ในการส ารวจครัง้นี้พบว่าครวัเรอืนส่วนใหญ่หรอืรอ้ยละ 91.9 มี
แสงสว่างในหอ้งและทางเดนิเพยีงพอ อยา่งไรกต็ามในเขตหว้ยขวางมคีรวัเรอืนทีแ่สงสว่างไมเ่พยีงพอสูง
กว่าการส ารวจในภาพรวม 13 เขต คือร้อยละ 8.1 ในขณะที่ภาพรวมมีเพียงร้อยละ 5.7 เท่านั ้น 
(รายละเอยีดตามรปู 3.11) 

รูปภาพ 3.11: ร้อยละของครัวเรือน จ าแนกตามความเหมาะสมด้านแสงสว่าง 

 

 

 

 

 

 

 

ครัวเรือนท่ีมีพ้ืนล่ืน หรือไม่มีวัสดุปูกันล่ืน 

ส่วนครวัเรอืนที่มพีื้นลื่น หรอืไม่มวีสัดุปูกนัลื่นที่อาจก่อให้เกดิการหกล้มนัน้ มคีรวัเรอืนในเขต
หว้ยขวาง รอ้ยละ 40.3 ทีร่ายงาน ทัง้นี้สูงกว่าภาพรวมทีม่รีอ้ยละ 39.6 เพยีงเลก็น้อย (รายละเอยีดตาม
รปู 3.12) 

 

0                20                 40                   60                    80            100  
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รูปภาพ 3.12: ร้อยละของครัวเรือน จ าแนกตามความเหมาะสมด้านสภาพพ้ืนใน

ห้องนอน หรือห้องน ้า หรือทางเดิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ครัวเรือนท่ีไม่มีราวจับในห้องนอน หรือห้องน ้า หรือทางเดิน 

ครวัเรอืนทีม่รีาวจบัในครวัเรอืนตวัอย่างของเขตนี้นัน้ มถีงึรอ้ยละ 76.4 ทีไ่ม่มรีาวจบัในหอ้งนอน 
หรอืหอ้งน ้า หรอืทางเดนิ ซึง่เป็นสดัส่วนทีส่งูกว่าภาพรวม 13 เขต ทีม่รีอ้ยละ 73.0  ของครวัเรอืนทีร่ะบุ
ว่าไมม่รีาวจบัในบรเิวณดงักล่าว (รายละเอยีดตามรปู 3.13) 

รูปภาพ 3.13: ร้อยละของครัวเรือน จ าแนกตามการมี/ไม่มีราวจบัในห้องนอนหรือ

ห้องน ้าหรือทางเดิน 
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ครัวเรือนท่ีไม่มีประตูบานเล่ือน/ประตูท่ีเปิดออกนอกห้อง 

มคีรวัเรอืนรอ้ยละ 52.4 ในเขตที่ระบุว่าครวัเรอืนไม่มปีระตูบานเลื่อน/ประตูที่เปิดออกนอกห้อง 
ทัง้นี้มสีดัส่วนใกล้เคยีงกับภาพรวมของเขตที่ส ารวจทัง้หมด ที่พบร้อยละ 53.0 (รายละเอียดตามรูป 
3.14) 

รูปภาพ 3.14: ร้อยละของครัวเรือน จ าแนกตามการมี/ไม่มีประตูบานเล่ือน                                              

หรือบานประตูท่ีเปิดออกนอกห้อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

ครัวเรือนท่ีมีพ้ืนต่างระดับในตัวบ้านหรือบริเวณบ้าน 

การมพีืน้ต่างระดบัอาจมผีลต่อการสะดุดหกลม้ได้ง่าย ส าหรบัครวัเรอืนทีม่พีืน้ต่างระดบัในบา้น
หรอืบรเิวณบ้านในเขตนี้นัน้ มรีอ้ยละ 63.8 ซึ่งมสีดัส่วนทีน้่อยกว่าการส ารวจในภาพรวมทีร่ายงาน รอ้ยละ 
72.2 (รายละเอยีดตามรปู 3.15) 

    0                  20                   40                      60                     80                100  
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รูปภาพ 3.15: ร้อยละของครัวเรือน จ าแนกตามการมี/ไม่มีพ้ืนต่างระดับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

การแยกขยะ 

ส่วนการแยกขยะของครวัเรอืนในเขตห้วยขวาง มรีอ้ยละ 38.2 ของครวัเรอืนที่ระบุว่าไม่มกีาร
แยกขยะ ทัง้นี้มสีดัส่วนสูงกว่าภาพรวมของ 13 เขต ที่มสีดัส่วนครวัเรอืนไม่มกีารแยกขยะเพยีงรอ้ยละ 
31.8 เท่านัน้ (รายละเอยีดตามรปู 3.16)   

รูปภาพ 3.16: ร้อยละของครัวเรือน จ าแนกตามการแยกขยะ 

 

            0                 20                 40                    60                     80                100  

   0                            20                         40                      60                       80                    100  
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ในส่วนนี้จะเป็นการน าเสนอผลส ารวจระดบับุคคลซึ่งประกอบด้วย ลกัษณะทางประชากรและ
สงัคมของผูส้งูอายุ การท างาน รายไดแ้ละการออม ภาวะสุขภาพและสทิธปิระกนัสุขภาพ การออกก าลงักาย 
ผลกระทบจากโควดิ-19 ต่อผู้สูงอายุ ภาวะพึง่พงิกบัมติดิา้นเศรษฐกจิ-สงัคม ภาวะพึ่งพงิและผลกระทบ
ต่อผูด้แูล 

ลักษณะทางประชากรและสังคมของผู้สูงอายุ 

การศกึษานี้รวบรวมขอ้มลู ผูสู้งอายุตวัอย่างทีอ่าศยัอยู่ในเขตหว้ยขวาง จ านวน 374 คน โดยทีผู่สู้งอาย ุ
หมายถงึบุคคลอายุ 60 ปีขึน้ไป และในกรณีบุคคลที่อยู่ในข่ายให้สมัภาษณ์ไม่สามารถให้ขอ้มูลได้ด้วย
ตนเอง เนื่องมาจากความสงูอาย ุการป่วย หรอืมภีาวะพึง่พงิ ญาต ิบุคคลในครอบครวัหรอืผูด้แูลเป็นผูใ้ห้
ขอ้มูลแทน ทัง้ในลกัษณะร่วมกนัตอบหรอืว่าตอบแทนทัง้หมด การน าเสนอในส่วนนี้ จะวเิคราะห์ขอ้มูล
ในภาพรวมของผูสู้งอายุ และเปรยีบเทยีบการกระจายของขอ้มลูตามกลุ่มอายุของผูสู้งอายุ คอื ผูสู้งอายุ
วยัตน้ (อาย ุ60-69 ปี)  ผูส้งูอายวุยักลาง (อาย ุ70-79 ปี) และผูส้งูอายวุยัปลาย (อาย ุ80 ปีขึน้ไป) 

ข้อมูลในตาราง 4.1 แสดงว่า ผู้สูงอายุตัวอย่างในเขตห้วยขวาง เป็นผู้หญิง (ร้อยละ 60.1) 
มากกว่าผู้ชาย (รอ้ยละ 39.9)  และเมื่อเปรยีบเทยีบการกระจายของข้อมูลตามกลุ่มอายุของผู้สูงอาย ุ
พบว่า มสีดัส่วนของผูสู้งอายุหญงิในกลุ่มอายุ 70-79 ปี (รอ้ยละ 68.3) สูงทีสุ่ด เมื่อเทยีบกบัสดัส่วนของ
ผู้สูงอายุ 60-69 ปี และผู้สูงอายุ 80 ปีขึ้นไป ในขณะที่สดัส่วนของผู้สูงอายุชายในกลุ่มอายุ 60-69 ปี 
(รอ้ยละ 46.4) สงูทีสุ่ด เมือ่เทยีบกบัสดัส่วนของผูส้งูอาย ุ70-79 ปี และผูส้งูอาย ุ80 ปีขึน้ไป   

ผูสู้งอายุในการศกึษานี้ ส่วนมากอาศยัในครวัเรอืนทีม่สีมาชกิ 3 คนหรอืมากกว่า (รอ้ยละ 79.0)  
ซึง่สมาชกิในครวัเรอืน อาจมทีัง้คู่สมรส ลูก-หลาน ญาต ิหรอืคนทีไ่มใ่ช่ญาต ิอยู่รว่มดว้ย  อยา่งไรกด็ ียงั
มผีูสู้งอายุอกีประมาณรอ้ยละ 21 ทีอ่ยู่คนเดยีว หรอือยู่ตามล าพงักบัคู่สมรส หรอือยู่กบับุคคลอื่นอกี 1 คน
ทีไ่ม่ใช่คู่สมรส  โดยทีผู่สู้งอายุ 60-69 ปี (รอ้ยละ 10.5) มสีดัส่วนของการอยู่คนเดยีวสูงทีสุ่ด ในขณะที่มี
สดัส่วนของผู้สูงอายุ 80 ปีขึน้ไป ที่อยู่ตามล าพงักบัคู่สมรส (รอ้ยละ 3.6)  หรอือยู่กนั 2 คนกบัคนอื่นที่
ไม่ใช่คู่สมรส (ร้อยละ 14.5) สูงที่สุด เมื่อเทียบกับสัดส่วนของผู้สูงอายุ 60-69 ปี และอายุ 70-79 ปี

ผลส ารวจบุคคลเขตห้วยขวาง*  4  

* ในการรายงานผลตัวเลขร้อยละที่เป็นทศนิยมอาจมีความแตกต่างจากในเล่มภาพรวม 13 เขต 

เนื่องมาจากการคํานวณที่ ใช้ฐานจํานวนตัวอย่างแตกต่างกัน (ตัวอย่างรวม 13 เขต หรือ 

ตัวอย่างรายเขต) และการปัดเศษทศนิยม 
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ในภาพรวมประมาณร้อยละ 57 ของผู้สูงอายุในเขตห้วยขวาง มี สถานภาพสมรส คือแต่งงานมีคู่ 
รองลงมา คือ สถานภาพหม้าย (ร้อยละ 25.9)  และโสด (ร้อยละ 10.0)  โดยที่ผู้สูงอายุ 60-69 ปี มี
สดัส่วนของการเป็นโสด (ร้อยละ 12.6) สูงที่สุด ส่วนในกลุ่มผู้สูงอายุ 80 ปีขึ้นไป (ร้อยละ 43.6) มี
สถานภาพเป็นหมา้ย ซึง่เป็นสดัสว่นทีส่งูทีส่ดุ เมือ่เทยีบกบัสดัสว่นของผูส้งูอาย ุ60-69 ปี และอาย ุ70-79 ปี  

ในเขตหว้ยขวาง ประมาณครึง่หนึ่ง (รอ้ยละ 51.9) ของผูส้งูอายุจบการศกึษาระดบัประถมศกึษา 
รองลงมา ระดบัมธัยมศกึษาตอนต้นหรอืตอนปลาย หรอื ปวช. (รอ้ยละ 16.9) และระดบัปรญิญาตรหีรอื
สูงกว่า (รอ้ยละ 18.0) โดยสดัส่วนของผู้สูงอายุ 70-79 ปี (รอ้ยละ 25.2) จบการศกึษาระดบัปรญิญาตร ี
หรอืสูงกว่าสูงที่สุด เมื่อเทยีบกบัสดัส่วนของผู้สูงอายุ 60-69 ปี และผู้สูงอายุ 80 ปี ขึ้นไป ในขณะที่มี
สดัส่วนของผู้สูงอายุ 80 ปีขึ้นไป จบการศึกษาระดับประถมศึกษา (ร้อยละ 47.2)  หรอื ไม่ได้เรยีน
หนงัสอื (รอ้ยละ 11.3)  สงูทีสุ่ด  เมือ่เทยีบกบัสดัส่วนของผูส้งูอาย ุ60-69 ปี และอาย ุ70-79 ปี 

ตาราง 4.1: ร้อยละของผู้สูงอายุ จ าแนกตามลักษณะทางประชากรและสังคม 

ลกัษณะทางประชากร/สงัคม 
กลุ่มอายุ 

รวม 
60-69 70-79 80+ 

เพศ (N=373) 

- ชาย 46.4 31.7 36.4 39.9 

- หญงิ 53.6 68.3 63.6 60.1 

ลกัษณะการอยู่อาศยัของผูส้งูอาย ุ (N=372) 

- อยูค่นเดยีว 10.5 4.0 5.5 7.5 

- อยู ่2 คน กบัคู่สมรส 3.1 2.4 3.6 3.0 

- อยู ่2 คน กบัญาตหิรอืคนอื่น 9.9 9.5 14.5 10.5 

- อยู ่3 คนหรอืมากกว่ากบัญาตหิรอืคนอื่น 76.4 84.1 76.4 79.0 

สถานภาพสมรส (N=370) 

- โสด 12.6 8.1 5.5 10.0 

- สมรส 60.2 58.1 43.6 57.0 

- หมา้ย 17.3 31.5 43.6 25.9 

- หยา่/แยก 9.9 2.4 7.3 7.0 
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ตาราง 4.1: ร้อยละของผู้สูงอายุ จ าแนกตามลักษณะทางประชากรและสังคม (ต่อ) 
 

ลกัษณะทางประชากร/สงัคม กลุ่มอาย ุ รวม 

60-69 70-79 80+ 

การศึกษา (N=366) 

- ไมไ่ดเ้รยีน 7.4 8.9 11.3 8.5 

- ประถมศกึษา (ป. 4- ป.7) 61.6 39.0 47.2 51.9 

- มธัยมศกึษาตอนตน้ ถงึตอนปลาย (ม.1-ม.6) หรอื  ปวช. 16.3 21.1 9.4 16.9 

- อนุปรญิญา ปวส. –ปวท. 2.1 5.7 11.3 4.6 

- ปรญิญาตรหีรอืสงูกวา่ 12.6 25.2 20.8 18.0 

การท างาน  

สว่นน้ี แสดงขอ้มลูพืน้ฐานดา้นการท างาน ความพรอ้มและความตอ้งการท างาน ขอ้มลูในตาราง 
4.2  แสดงให้เหน็ว่า ประมาณรอ้ยละ 64 ของผูสู้งอายุในเขตหว้ยขวาง ไม่ได้ท างานหรอืเกษียณอาย ุ
โดยที่สดัส่วนของการไม่ไดท้ างานน้ี เพิม่ขึน้เมื่ออายุของผูสู้งอายุเพิม่ขึน้ ส่วนกลุ่มที่ท างานนัน้ พบว่า 
สดัส่วนของผูสู้งอายุทีท่ างานรบัจา้งทัว่ไป (ร้อยละ 14.9) สงูทีสุ่ด  รองลงมา ผูส้งูอายุท างานของตวัเอง
โดยไมม่ลีูกจา้ง (รอ้ยละ 11.7) โดยผูส้งูอายุวยัตน้ (อายุ 60-69 ปี)  รอ้ยละ 55.5 เป็นกลุ่มทีย่งัคงท างาน
อยูม่ากทีส่ดุ เมือ่เทยีบกบัสดัสว่นของผูส้งูอาย ุ70-79 ปี และผูส้งูอาย ุ80 ปีขึน้ไป 

ผูสู้งอายุรอ้ยละ 38.2 ตอบว่า พรอ้มท างาน และ รอ้ยละ 38.5 ต้องการที่จะท างาน โดยสดัส่วน
ของผูสู้งอายุวยัต้น (อายุ 60-69 ปี) มคีวามพรอ้ม (รอ้ยละ 57.3)  และต้องการท างาน (รอ้ยละ 60.1) สูง
ทีสุ่ด เมื่อเทยีบกบัสดัสว่นของผูส้งูอายุ 70-79 ปี และผูส้งูอายุ 80 ปีขึน้ไป   
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ตาราง 4.2: ร้อยละของผู้สูงอายุ จ าแนกตามการท างาน ความพร้อมและความ

ต้องการท างาน  

การท างาน กลุ่มอาย ุ รวม 

60-69 70-79 80+ 
สถานภาพการท างาน (N=369) 
- ไมไ่ดท้ างาน-เกษยีณ 44.4 83.3 85.2 63.7 
- พนกังานในองคก์ร 10.1 2.4 1.9 6.2 
- นายจา้ง 0.5 0.8 1.9 0.8 
- ท างานสว่นตวัไมม่ลีกูจา้ง 18.0 5.6 3.7 11.7 
- ชว่ยงาน-ธุรกจิครวัเรอืน 2.1 4.0 1.9 2.7 
- รบัจา้งทัว่ไป 24.9 4.0 5.6 14.9 
ความพร้อมในการท างาน (N=353) 
- ไมพ่รอ้ม 42.7 81.0 86.5 61.8 
- พรอ้ม 57.3 19.0 13.5 38.2 
ความต้องการท่ีจะท างาน (N=353) 
- ไมต่อ้งการ 39.9 82.2 90.4 61.5 
- ตอ้งการ 60.1 17.8 9.6 38.5 

รายได้และการออม 

ส่วนต่อไปน้ี เสนอข้อมูลด้าน รายได้ของผู้สูงอายุที่ได้รบัผ่านระบบสวสัดิการของรฐั ความ
เพยีงพอของรายไดต้่อการด าเนินชวีติในแต่ละเดอืน การออม และวธิกีารจดัการเมื่อมปัีญหาฉุกเฉินดา้น
การเงนิ  

เบีย้ยงัชพีผูส้งูอายุ และเบีย้ผูพ้กิาร เป็นอกีแหล่งรายไดท้ีผู่ส้งูอายุควรไดร้บัตามสทิธ ิโดยทีเ่บีย้
ยงัชพีผูส้งูอาย ุเป็นสวสัดกิารทีร่ฐับาลจดัใหแ้ก่ผูส้งูอาย ุ60 ปี ขึน้ไป  และเบีย้ผูพ้กิารจดัใหส้ าหรบัทุกคน
ที่มคีวามบกพร่องหรอืพิการด้านใดด้านหน่ึงตามค าจ ากดัความสากล อย่างไรก็ดีมไิด้หมายความว่า
ผูส้งูอายุทุกคนจะไดร้บัโดยอตัโนมตั ิการไดร้บัหรอืไมไ่ดร้บัเบีย้ยงัชพีผูส้งูอายุ และเบีย้ผูพ้กิารนัน้ขึน้อยู่
กบัเงือ่นไขทีร่ฐับาลก าหนดและความสมคัรใจของผูส้งูอายทุีจ่ะยืน่/ไมย่ืน่ขอรบัความชว่ยเหลอืจากรฐักไ็ด ้
การศกึษาน้ี พบว่าผูสู้งอายุในเขตหว้ยขวาง รอ้ยละ 84.4 ไดร้บัเบี้ยยงัชพีผูสู้งอายุเป็นประจ าทุกเดอืน 
และประมาณรอ้ยละ 8 ของผูสู้งอายุ ไดร้บัเบีย้ผูพ้กิาร โดยมสีดัส่วนของผูส้งูอายุ 80 ปีขึน้ไปไดร้บัเบีย้ยงัชพี
ผู้สูงอายุ (รอ้ยละ 87.3) หรอืเบี้ยผู้พกิาร (รอ้ยละ 10.9) สูงที่สุดเมื่อเทยีบกบัสดัส่วนของผู้สูงอายุ 60-69 ปี 
และอาย ุ70-79 ปี  (รายละเอยีดตามตาราง 4.3) 
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ตาราง 4.3: ร้อยละของผู้สูงอายุ จ าแนกตามการได้รับเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ  

และเบ้ียผู้พิการ  

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

การได้รบัเบีย้ยงัชีพผูส้งูอาย ุ(N=372) 
- ไมไ่ดร้บั 15.2 17.5 12.7 15.6 
- ไดร้บั 84.8 82.5 87.3 84.4 
การได้รบัเบีย้ผูพิ้การ (N=372) 
- ไมไ่ดร้บั 93.2 91.3 89.1 91.9 
- ไดร้บั 6.8 8.7 10.9 8.1 

ผู้สูงอายุ ประมาณรอ้ยละ 39 ในเขตห้วยขวาง ตอบว่ารายได้ที่ตนเองได้รบันัน้ไม่เพยีงพอต่อ
การด าเนินชวีติในแต่ละเดอืน โดยมสีดัส่วนของผูสู้งอายุ 60-69 ปี (รอ้ยละ 42.1) สูงทีสุ่ด รองลงมา คอื 
ผูสู้งอายุ 80 ปีขึน้ไป (รอ้ยละ 32.7) และผูส้งูอายุ 70-79 ปี (รอ้ยละ 30.4)   ยิง่ไปกว่านัน้พบว่า ผูสู้งอายุ
มากกว่าครึง่หนึ่ง (รอ้ยละ 55.9) ไม่มกีารออม ซึ่งสดัส่วนของผู้สูงอายุ 80 ปีขึน้ไป (รอ้ยละ 58.2) ไม่มี
การออม สูงที่สุดเมื่อเทียบกบัสดัส่วนของผู้สูงอายุ 60-69 ปี และอายุ 70-79 ปี ส่วนวธิกีารที่ใช้เมื่อมี
ปัญหาฉุกเฉินดา้นการเงนิ พบว่า ผูส้งูอายุใชว้ธิกีารขอเงนิจากลูกหรอืคนในครอบครวัหรอืญาต ิ(รอ้ยละ 
39.3) มากที่สุด รองลงมาคอื ใชเ้งนิออมของตนเอง (รอ้ยละ 37.4)  และกู้ยมืเงนินอกระบบเสยีดอกเบี้ย 
(รอ้ยละ 13.4) เพื่อเป็นการแกปั้ญหาเมือ่มเีรือ่งฉุกเฉินเกีย่วกบัการเงนิ (รายละเอยีดตามตาราง 4.4) 

ตาราง 4.4: ร้อยละของผู้สูงอายุ จ าแนกตามความเพียงพอของรายได้ การออม 

และวิธีท่ีใช้เม่ือมีปัญหาฉุกเฉินด้านการเงิน  

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

ความเพียงพอของรายได้ของตนเอง (N=370) 
- เพยีงพอ และมเีหลอืเกบ็ 13.7 25.6 29.1 20.0 
- เพยีงพอ แต่ไมม่เีหลอืเกบ็ 44.2 44.0 38.2 43.2 
- ไมเ่พยีงพอ 42.1 30.4 32.7 36.8 
การออม (N=363) 
- ไมม่ ี 57.4 52.5 58.2 55.9 
- ม ี 42.6 47.5 41.8 44.1 
วิธีการท่ีใช้เม่ือมีปัญหาฉุกเฉินด้านการเงิน (N=366) 
- ใชเ้งนิออมของตนเอง 33.9 41.6 40.0 37.4 
- กูย้มืนอกระบบไมเ่สยีดอกเบีย้ 5.9 1.6 1.8 3.8 
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ตาราง 4.4: ร้อยละของผู้สูงอายุ จ าแนกตามความเพียงพอของรายได้ การออม 

และวิธีท่ีใช้เม่ือมีปัญหาฉุกเฉินด้านการเงิน (ต่อ) 

รายได้/การออม กลุ่มอายุ รวม 

60-69 70-79 80+ 
- กูย้มืนอกระบบเสยีดอกเบีย้ 18.8 8.8 5.5 13.4 
- กูใ้นระบบ 3.8 1.6 5.5 3.3 
- ขอเงนิจากลกูหรอืคนในครอบครวั/ญาต ิ 33.9 44.8 45.5 39.3 
- อื่นๆ** 3.8 1.6 1.8 2.7 
หมายเหตุ ** วธิกีารทีใ่ชเ้มื่อมปัีญหาฉุกเฉินดา้นการเงนิ อื่นๆ เช่น คา้งช าระ ประหยดั/ใชบ้ตัรบตัรเครดติ ยงัไม่ไดค้ดิ/ไม่รู ้ 

สุขภาพ 

ส่วนต่อไปนี้  แสดงข้อมูลของผู้สูงอายุที่มีสิทธิประกันสุขภาพ หรอืคือสามารถเข้ารบัการ
รกัษาพยาบาลเมื่อเจ็บป่วย โดยไม่ต้องเสียค่ารกัษาพยาบาลเองทัง้หมด หรอืเสียบางส่วน พบว่า 
ผูสู้งอายุรอ้ยละ 52.4 มสีทิธปิระกนัสุขภาพหลกั ผ่านระบบบตัรทอง (หรอืบตัร 30 บาท) และ ประมาณ
รอ้ยละ 21 และ 16 มสีวสัดกิารการรกัษาพยาบาลจากระบบขา้ราชการบ านาญ และ ระบบประกนัสงัคม 
ตามล าดบั ในขณะทีป่ระมาณรอ้ยละ 3 ของผูส้งูอายไุมม่สีทิธปิระกนัสุขภาพใดๆ (รายละเอยีดตามตาราง 4.5) 

 เมื่อวเิคราะห์ถงึความครอบคลุมของสทิธปิระกนัสุขภาพ พบว่า  ผู้สูงอายุประมาณรอ้ยละ 46 
ใหข้อ้มลูว่าสทิธปิระกนัสุขภาพทีม่นีัน้ครอบคลุมการรกัษาพยาบาลไดท้ัง้หมด และผูสู้งอายุ รอ้ยละ 34.5 
ตอบว่า ครอบคลุมได้บางส่วน โดยเมื่อผู้สูงอายุมอีายุสูงขึน้ สดัส่วนของความครอบคลุมการรกัษาพยาบาลจาก
สทิธปิระกนัสุขภาพหลกันี้กลบัลดลง โดยทีส่ดัส่วนของผูสู้งอายุ 80 ปีขึน้ไป (รอ้ยละ 38.2) ทีต่อบว่าสทิธิ
ประกนัสุขภาพที่มนีัน้ครอบคลุมการรกัษาพยาบาลไดบ้างส่วน สูงที่สุด เมื่อเทยีบกบัสดัส่วนของผูส้งูอาย ุ
60-69 ปี และอายุ 70-79 ปี แต่ที่น่าสนใจมากกว่านัน้ คอื มผีู้สูงอายุถึงประมาณรอ้ยละ 18 ของผู้สูงอายุที่
ไมไ่ดใ้ชส้ทิธกิารรกัษาพยาบาลจากสทิธปิระกนัสุขภาพหลกั โดยมสีดัส่วนของผูส้งูอาย ุ60-69 ปี (รอ้ยละ 
18.7) ที่ไม่ได้ใช้สทิธปิระกันสุขภาพหลกัที่ตนเองถืออยู่ ซึ่งสูงกว่าสดัส่วนของผู้สูงอายุ 70-79 ปี และ
ผูส้งูอาย ุ80 ปีขึน้ไป 
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ตาราง 4.5: ร้อยละของผู้สูงอายุ จ าแนกตามประเภทของสิทธิประกันสุขภาพ และ

ความครอบคลุม 

สิทธิประกนัสขุภาพ กลุ่มอาย ุ รวม 

60-69 70-79 80+ 

สิทธิประกนัสขุภาพหลกั (N=370) 
- ไมม่สีทิธปิระกนัสุขภาพ 3.7 2.4 - 2.7 

- ประกนัสงัคม 22.6 10.3 5.6 15.9 
- บตัรทอง 55.8 45.2 57.4 52.4 

- บตัรผูพ้กิาร 3.7 6.3 1.9 4.3 
- ขา้ราชการบ านาญ 11.1 30.2 33.3 20.8 

- อื่นๆ* 3.2 5.6 1.9 3.8 
ความครอบคลมุของสิทธิประกนัสขุภาพหลกั (N=368) 

- ไมค่รอบคลุม 2.1 0.8 3.6 1.9 
- ครอบคลุมไดบ้างส่วน 31.0 38.1 38.2 34.5 

- ครอบคลุม 48.1 43.7 41.8 45.7 
- ไมไ่ดใ้ชส้ทิธปิระกนัสุขภาพหลกั 18.7 17.5 16.4 17.9 

หมายเหตุ *สทิธปิระกนัสุขภาพหลกั อื่นๆ เช่น ประกนัสุขภาพบรษิทัเอกชน หรอืรฐัวสิาหกจิ   

 

ตาราง 4.6 แสดงใหเ้ห็นถงึสดัส่วนผูสู้งอายุที่มโีรคไม่ตดิต่อเรือ้รงัประเภทต่างๆที่พบได้บ่อยใน
การศึกษาน้ี 5 อนัดบัแรก  ได้แก่ โรคเบาหวาน โรคไขมนัในเลือดสูง โรคความดนัโลหติสูง โรคหวัใจขาดเลอืด/ 
เตน้ผดิจงัหวะ และโรคหลอดเลอืดสมองตบีหรอืแตก และผู้ที่มจี านวนโรคไม่ตดิต่อเรือ้รงัตัง้แต่  1 โรคขึน้ไป 
โดยพบว่าผู้สูงอายุมโีรค/และมจี านวนโรคไม่ตดิต่อเรือ้รงัเพิม่มากขึน้เมื่ออายุสงูขึน้ เช่น สดัส่วนของผูสู้งอาย ุ
80 ปีขึน้ไป (รอ้ยละ 25.5) ตอบว่ามโีรคไม่ตดิต่อเรือ้รงั 2 โรค นัน้สูงกว่า สดัส่วนของผู้สูงอายุ 60-69 ปี 
และอาย ุ70-79 ปี  

เมื่อวเิคราะหเ์ป็นรายโรค พบว่า ผู้สูงอายุเป็นโรคความดนัโลหติสูง (ร้อยละ 49.1) เป็นสดัส่วนที่สูงที่สุด 
รองลงมา คอืโรคไขมนัในเลอืดสูง (รอ้ยละ 30.8) โรคเบาหวาน (รอ้ยละ 23.9) โรคหลอดเลอืดสมองตบี
หรอืแตก (รอ้ยละ 6.7)  และโรคหวัใจขาดเลอืด/เต้นผดิจงัหวะ  (รอ้ยละ 5.1) และเมื่อพจิารณาตามกลุ่ม
อายุของผู้สูงอายุ พบว่า ผู้สูงอายุ 80 ปีขึ้นไป มสีดัส่วนของการเป็นโรคความดนัโลหิตสูง (รอ้ยละ 61.8)  
และเบาหวาน (รอ้ยละ 25.5) สงูทีสุ่ด เมือ่เทยีบกบัสดัส่วนของผูส้งูอายุ 60-69 ปี และอาย ุ70-79 ปี  และ
ผู้สูงอายุ 70-79 ปี มสีดัส่วนของการเป็นโรคไขมนัในเลอืดสูง (รอ้ยละ 36.5)  โรคหลอดเลอืดสมองตีบ
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หรอืแตก (ร้อยละ 8.7)  และ โรคหัวใจขาดเลือด/เต้นผิดจงัหวะ (ร้อยละ 7.9) สูงที่สุด เมื่อเทียบกับ
สดัส่วนของผูส้งูอาย ุ60-69 ปี และผูส้งูอาย ุ80 ปีขึน้ไป 

ตาราง 4.6: ร้อยละของผู้สูงอายุ จ าแนกตามโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง 

โรคไม่ติดต่อเรื้อรงั กลุ่มอาย ุ รวม 
60-69 70-79 80+ 

จ านวนโรคไม่ติดต่อเรือ้รงั (N=373) 
- ไมม่โีรคไมต่ดิต่อเรือ้รงั 46.9 29.4 27.3 38.1 
- 1 โรค 23.4 31.7 30.9 27.3 
- 2 โรค 20.8 23.8 25.5 22.5 
- 3 โรค 7.8 10.3 16.4 9.9 
- 4 โรค 0.5 4.0 0.0 1.6 
- 5 โรค* 0.5 0.8 0.0 0.5 
เบาหวาน (N=373) 
- ไมเ่ป็น 77.6 74.6 74.5 76.1 
- เป็น 22.4 25.4 25.5 23.9 
ไขมนัในเลือดสงู (N=373) 
- ไมเ่ป็น 74.0 63.5 65.5 69.2 
- เป็น 26.0 36.5 34.5 30.8 
ความดนัโลหิตสงู (N=373) 
- ไมเ่ป็น 59.9 42.9 38.2 50.9 
- เป็น 40.1 57.1 61.8 49.1 
หวัใจขาดเลือด/เต้นผิดจงัหวะ (N=373) 
- ไมเ่ป็น 96.9 92.1 94.5 94.9 
- เป็น 3.1 7.9 5.5 5.1 
หลอดเลือดสมองตีบหรือแตก (N=373) 
- ไมเ่ป็น 94.3 94.3 94.5 93.3 
- เป็น 5.7 8.7 5.5 6.7 
หมายเหตุ  * 5 โรค หมายถึง โรคเบาหวาน โรคไขมันในเลือดสูง โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจขาดเลือด/เต้นผิดจังหวะ และ

โรคหลอดเลือดสมองตีบหรือแตก 
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ในเขตหว้ยขวาง ประมาณรอ้ยละ 17 ของผูส้งูอายมุคีวามบกพรอ่งหรอืพกิารประเภทใดประเภท
หนึ่งใน 7 ดา้น คอื ดา้นการมองเหน็ ดา้นการไดย้นิหรอืสื่อความหมาย ดา้นสตปัิญญา/ปัญญาอ่อน ดา้น
การเคลื่อนไหว ด้านการเรยีนรู ้ด้านจติใจหรอืพฤติกรรม และออทสิตกิ การศกึษานี้พบว่ายิง่อายุของ
ผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นผู้สูงอายุก็มโีอกาสที่จะมคีวามบกพร่องหรอืพิการเพิ่มขึ้นด้วย นัน้คือ มสีดัส่วนของ
ผูส้งูอายุ 80 ปี ขึน้ไป ส่วนมากมคีวามบกพร่องหรอืพกิารประเภทใดประเภทหนึ่ง หรอืในแต่ละประเภท
ของความบกพร่องหรอืพกิารนัน้ สูงที่สุด เมื่อเทยีบกบัสดัส่วนของผู้สูงอายุ 60-69 ปี และอายุ 70-79 ปี  
คอื ผูส้งูอาย ุ80 ปีขึน้ไป (รอ้ยละ 21.8)  รายงานว่ามคีวามบกพรอ่งหรอืพกิารดา้นใดดา้นหน่ึง หรอื ดา้น
การเคลื่อนไหว (รอ้ยละ 16.4) หรอื ด้านการไดย้นิหรอืสื่อความหมาย (รอ้ยละ 9.1)  สูงที่สุด ในขณะที่
สดัส่วนของผู้สูงอายุ 60-69 ปี (รอ้ยละ 3.2) มปัีญหาด้านการมองเห็น สูงกว่าสดัส่วนของผู้สูงอายุ 70-79 ปี 
และผูส้งูอาย ุ80 ปี ขึน้ไป (รายละเอยีดตามตาราง 4.7) 

ตาราง 4.7:  ร้อยละของผู้สูงอายุ จ าแนกตามประเภทของความบกพร่องหรือความพิการ 

ความบกพร่องหรือความพิการ กลุ่มอาย ุ  รวม 
60-69 70-79 80+ 

การมีความบกพร่องหรือความพิการ (N=368) 
- ไมม่ ี 86.1 81.0 78.2 83.2 
- ม ี 13.9 19.0 21.8 16.8 
ด้านการมองเหน็ (N=368) 
- ไมม่ ี 96.8 97.6 98.2 97.3 
- ม ี 3.2 2.4 1.8 2.7 
ด้านการได้ยินหรือส่ือความหมาย (N=368) 
- ไมม่ ี 97.9 97.6 90.9 96.7 
- ม ี 2.1 2.4 9.1 3.3 
ด้านการเคล่ือนไหว (N=368) 
- ไมม่ ี 89.8 87.3 83.6 88.0 
- ม ี 10.2 12.7 16.4 12.0 

ส่วนต่อไปน้ี ตาราง 4.8 แสดงผลการประเมนิระดบัภาวะพึง่พงิของผูส้งูอายุ ดว้ยดชันี Barthel ที่
เน้นการวดัเรื่องการท ากจิวตัรประจ าวนัพืน้ฐานของผูสู้งอายุ ร่วมกบัการมโีรคเรือ้รงั หรอืความพกิาร ที่
เป็นอุปสรรคต่อการท ากิจวตัรประจ าวนั โดยจ าแนกระดบัภาวะพึ่งพงิออกเป็น 3 ระดบั คอื ไม่มภีาวะ
พึง่พงิ ภาวะพึง่พงิต ่า-ปานกลาง และภาวะพึ่งพงิสูง พบว่า ผู้สูงอายุ รอ้ยละ 5.4 ในเขตห้วยขวางมภีาวะ
พึ่งพงิสูง รอ้ยละ 18.2 มภีาวะพึ่งพงิต ่า-ปานกลาง และสามในสี่ (รอ้ยละ 76.4) เป็นผู้สูงอายุที่ไม่มภีาวะ
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พึง่พงิ โดยทีส่ดัสว่นของผูส้งูอาย ุ80 ปีขึน้ไป มภีาวะพึง่พงิสูง (รอ้ยละ 18.2) สงูทีสุ่ด เมื่อเทยีบกบัสดัส่วน
ของผูส้งูอาย ุ60-69 ปี และอาย ุ70-79 ปี   

ระดบัความเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพจติประเมนิจากค าตอบของผู้สูงอายุเกี่ยวกบัความรูส้กึหมด
แรง ความรู้สึกเครียด ประสาทเสีย ความรู้สึกสิ้นหวัง ความรู้สึกกระสับกระส่ าย ความรู้สึกเศร้า 
ความรูส้กึว่าตอ้งใชค้วามพยายามอยา่งมากในการท าอะไรสกัอยา่ง และความรูส้กึว่าเป็นคนไรค้่า พบว่า 
ในภาพรวมผูสู้งอายใุนเขตหว้ยขวางประมาณ รอ้ยละ 29 มคีวามเสีย่งต่อปัญหาสุขภาพจติ โดยมสีดัส่วน
ของผู้สูงอายุ 60-69 ปี (รอ้ยละ 31.4)  มคีวามเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพจติสูงที่สุด  เมื่อเทยีบกบัสดัส่วน
ของผูส้งูอาย ุ70-79 ปี และผูส้งูอาย ุ80 ปีขึน้ไป 

ตาราง 4.8:  ร้อยละของผู้สูงอายุ จ าแนกตามระดับภาวะพ่ึงพิง และความเส่ียงต่อ

ปัญหาสุขภาพจิต  

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

ระดบัภาวะพ่ึงพิง (N=373) 
- ไมม่ภีาวะพึง่พงิ 82.3 72.2 65.5 76.4 
- ภาวะพึง่พงิ ต ่า-ปานกลาง 16.1 22.2 16.4 18.2 
- ภาวะพึง่พงิ สงู 1.6 5.6 18.2 5.4 
ความเส่ียงต่อปัญหาสขุภาพจิต (N=333) 
 - ไมม่ ี 68.6 75.7 70.2 71.2 
 - ม ี 31.4 24.3 29.8 28.8 

ส่วนสุดทา้ยของภาวะสุขภาพ (รายละเอยีดตามตาราง 4.9) คอื ผลกระทบของผูส้งูอายุกบัผูด้แูล 
พบว่า ร้อยละ 50.6 ของผู้ดูแลผู้สูงอายุได้รบัผลกระทบด้านการเงนิ (ทัง้ต่อตนเองหรอืครอบครวั) 
โดยเฉพาะเมื่อพิจารณาตามกลุ่มอายุ พบว่ามากกว่าสองในสาม (ร้อยละ 64.7) ของผู้ดูแลได้รบั
ผลกระทบด้านการเงนิ จากการดูแลผู้สูงอายุ 80 ปีขึน้ไป สูงที่สุด เมื่อเทยีบกบัผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มอีาย ุ
60-69 ปี (รอ้ยละ 42.7) และ ผูสู้งอาย ุ70-79 ปี (รอ้ยละ 52.7) นอกจากนี้ พบว่า รอ้ยละ 22.2 ของผูด้แูล
ต้องลาออกจากงาน เพื่อดูแลผูสู้งอายุ โดยเฉพาะสดัส่วนของผู้ดูแล (รอ้ยละ 31.4) ต้องลาออกจากงาน 
เพื่อดูแลผู้สูงอายุ 80 ปีขึ้นไป สูงที่สุด  เมื่อเทยีบกบัผู้ดูแลผู้สูงอายุ 60-69 ปี (รอ้ยละ 18.3) และ อาย ุ
70-79 ปี (รอ้ยละ 21.4) 
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ตาราง 4.9:  ร้อยละของผู้ดูแล จ าแนกตาม ผลกระทบจากการดูแลผู้สูงอายุ  

ผลกระทบ กลุ่มอาย ุ  รวม 
60-69 70-79 80+ 

ด้านการเงินของผูด้แูลหรือครอบครวั (N=164) 
 - ไมม่ ี 57.3 47.3 35.3 49.4 
 - ม ี 42.7 52.7 64.7 50.6 
ผูด้แูลต้องลาออกจากงาน (N=162) 
- ไมม่ ี 81.7 78.6 68.6 77.8 
- ม ี 18.3 21.4 31.4 22.2 

การออกก าลังกาย 

เมื่อพิจารณาถึงเรื่องการออกก าลังกายของผู้สูงอายุในเขตห้วยขวาง  พบว่า ร้อยละ 49.7 ของ
ผูสู้งอายุ มกีารออกก าลงักายเป็นประจ า โดยกลุ่มผูสู้งอายุ 70-79 ปี (รอ้ยละ 56.0) มกีารออกก าลงักาย
เป็นประจ า สูงทีสุ่ด และเมื่อถามถงึสถานที่ออกก าลงักาย เน้นสถานทีอ่อกก าลงักายทีก่รุงเทพมหานคร
จดัไว้ให้ พบว่า มกีารใช้น้อยมาก คอืมเีพียงรอ้ยละ 0.5 ของผู้สูงอายุที่ออกก าลงักายเป็นประจ า ไปออก
ก าลังกายที่ศูนย์กีฬา ร้อยละ 9.8 ใช้สวนสาธารณะ  และร้อยละ 2.7 ออกก าลังกายที่ลานกีฬาของ
กรุงเทพมหานคร ส่วนที่เหลอืใช้สถานที่ออกก าลงักายที่อื่นๆ เช่น ภายใน หรอืบรเิวณบ้านของตนเอง 
(รายละเอยีดตามตาราง 4.10) 

สาเหตุหลกัที่ท าให้ผู้สูงอายุไม่ได้ออกก าลงักายเป็นประจ านัน้เน่ืองมาจากสุขภาพร่างกายที่ไม่ อ านวย 
(รอ้ยละ 41.3) รองลงมา คอื การคดิว่าการท างานบา้น ปลูกต้นไม ้ท าสวน กเ็ป็นการออกก าลงักายแล้ว 
(ร้อยละ 20.1) นอกจากนี้ ผู้สูงอายุ (ร้อยละ 16.8) คิดว่าการท างานประจ าก็เป็นการออกก าลงักายที่
เพยีงพอแลว้เช่นกนั และอกีประมาณรอ้ยละ 16 ตอบว่าไม่มเีวลาออกก าลงักาย (รายละเอยีดตามตาราง 
4.10) 
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ตาราง 4.10:  ร้อยละของผู้สูงอายุ จ าแนกตามการออกก าลังกาย สถานท่ีออกก าลังกาย 

และเหตุผลท่ีไม่ได้ออกก าลังกาย 

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

การออกก าลงักายเป็นประจ า (N=368) 
- ไมไ่ดอ้อกก าลงักายเป็นประจ า 54.0 44.0 51.9 50.3 
- ออกก าลงักายเป็นประจ า 46.0 56.0 48.1 49.7 
ศนูยกี์ฬา สงักดักรงุเทพมหานคร * (N=183) 
- ไมไ่ดใ้ช ้ 98.9 100.0 100.0 99.5 
- ใช ้ 1.1 - - 0.5 
 สวนสาธารณะ ของกรงุเทพมหานคร* (N=183)  
- ไมไ่ดใ้ช ้ 85.1 94.3 96.2 90.2 
- ใช ้ 14.9 5.7 3.8 9.8 
 ลานกีฬา ของกรงุเทพมหานคร* (N=183) 
- ไมไ่ดใ้ช ้ 95.4 98.6 100.0 97.3 
- ใช ้ 4.6 1.4 - 2.7 
เหตผุลหลกัท่ีไม่ได้ออกก าลงักายเป็นประจ า (N=179) 
- ไมม่เีวลา 21.8 11.5 3.8 16.2 
- คดิว่าท างานกเ็พยีงพอแลว้ 26.7 3.8 3.8 16.8 
- สุขภาพรา่งกายไมอ่ านวย 27.7 51.9 73.1 41.3 
- ท างานบา้น/ ท าสวนในบา้น/ ปลกูตน้ไม ้ 18.8 26.9 11.5 20.1 
- อื่นๆ ** 5.0 5.8 7.7 5.6 

หมายเหตุ * ค านวณรอ้ยละจากกลุ่มผูส้งูอายทุีอ่อกก าลงักายเป็นประจ าเท่านัน้  

**เหตุผลหลกัทีไ่ม่ไดอ้อกก าลงักายเป็นประจ า อื่นๆ เช่น ขาดอุปกรณ์ออกก าลงักาย ไม่ชอบ
ออกก าลงักาย ขี้เกียจ และค านวณร้อยละจากกลุ่มผู้สูงอายุที่ออกก าลังกายเป็นประจ า
เท่านัน้ 
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ผลกระทบของ โควิด-19 

เนื่องจากการศึกษานี้  ด าเนินการเก็บรวบรวมในช่วงแรกของการแพร่ระบาดของโควิด-19 
การศกึษานี้ ได้ถามถงึผลกระทบของโควดิ-19 ต่อผู้สูงอายุใน สามด้านหลกัๆ  พบว่า ผู้สูงอายุในเขต
ห้วยขวาง รอ้ยละ 13.9 ตอบว่า ได้รบัผลกระทบด้านสุขภาพร่างกาย เช่น ประสบความยากล าบากใน
การไปหาหมอตามนัด หรอืรบัยาในกรณีทีเ่ป็นโรคไมต่ดิต่อเรือ้รงั  ผูสู้งอายุรอ้ยละ 31.4 ไดร้บัผลกระทบ
ดา้นสุขภาพจติใจ และรอ้ยละ 46.6 บอกว่า โควดิ-19 ท าใหร้ายไดข้องตนเองลดลงในขณะทีร่ายจ่ายเท่า
เดมิหรอืเพิม่ขึน้ โดยสดัส่วนของผู้สงูอายุ 60-69 ปี ตอบว่าไดร้บัผลกระทบดา้นสุขภาพรา่งกาย (รอ้ยละ 
17.2) หรอืดา้นรายไดข้องตนเองทีล่ดลงในขณะทีร่ายจา่ยเท่าเดมิหรอืเพิม่ขึน้ (รอ้ยละ 56.8) สงูทีสุ่ด เมื่อ
เทียบกับสดัส่วนของผู้สูงอายุ 70-79 ปี และผู้สูงอายุ 80 ปีขึ้นไป ในขณะที่ผู้สูงอายุ 80 ปีขึ้นไป (ร้อยละ 38.2) 
ได้รบัผลกระทบดา้นสุขภาพจติใจสูงทีสุ่ด เมื่อเทยีบกบัสดัส่วนของผูสู้งอายุ 60-69 ปี และอายุ 70-79 ปี  
(รายละเอยีดตามตาราง 4.11)  

ตาราง 4.11:  ร้อยละของผู้สูงอายุ  จ าแนกตามผลกระทบของโควิด-19 

ผลกระทบ กลุ่มอาย ุ รวม 

60-69 70-79 80+ 
ด้านสขุภาพร่างกาย (N=373) 
- ไมม่ ี 82.8 90.5 87.3 86.1 
- ม ี 17.2 9.5 12.7 13.9 
ด้านสขุภาพจิตใจ (N=373) 
- ไมม่ ี 67.7 73.0 61.8 68.6 
- ม ี 32.3 27.0 38.2 31.4 
ด้านรายได้ลดลง/รายจ่ายเท่าเดิมหรือเพ่ิมข้ึน (N=373) 
- ไมม่ ี 43.2 63.5 65.5 53.4 
- ม ี 56.8 36.5 34.5 46.6 

 

ภาวะพ่ึงพิงกับมิติด้านเศรษฐกิจ-สังคม 

ส่วนต่อไปนี้ แสดงความสมัพนัธร์ะหว่างภาวะพึ่งพงิกบัมติดิ้านเศรษฐกจิ-สงัคมของผูสู้งอายุใน
เขตหว้ยขวาง ตาราง 4.12  แสดงใหเ้หน็ว่า ผูส้งูอายทุีม่รีะดบัภาวะพึง่พงิต่างๆ กนั อาศยัในครวัเรอืนทีม่ ี
เศรษฐานะแตกต่างกนั  คอื กลุ่มผูสู้งอายุทีม่ภีาวะพึง่พงิสงูครึง่หนึ่ง (รอ้ยละ 50.0) อาศยัในครวัเรอืนทีม่ ี
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เศรษฐานะด ีมากทีสุ่ด รองลงมา คอื กลุ่มผูสู้งอายุทีไ่ม่มภีาวะพึง่พงิ (รอ้ยละ 45.2) ในขณะทีก่ลุ่มผูส้งูอายุ
ทีม่ภีาวะพึง่พงิต ่าถงึปานกลาง (รอ้ยละ 60.3) อาศยัครวัเรอืนทีม่เีศรษฐานะต ่า หรอืยากจนมากทีสุ่ด  

ตาราง 4.12:  ร้อยละของผู้สูงอายุ จ าแนกตามภาวะพ่ึงพิง และเศรษฐานะของครัวเรือน 

(N=371) 

เศรษฐานะ ภาวะพ่ึงพิง รวม  
ไม่มีภาวะพึ่งพิง มีภาวะพึ่งพิง ต า่-ปานกลาง มีภาวะพึ่งพิง สูง 

- ยากจน 40.3 60.3 35.0 43.7 
- ปานกลาง 14.5 10.3 15.0 13.7 
- ด ี 45.2 29.4 50.0 42.6 

ตาราง 4.13 แสดงว่า กลุ่มผูส้งูอายทุีม่ภีาวะพึง่พงิระดบัต่างๆ กนัมกีารรายงานถงึความเพยีงพอ
ของรายได้ในครวัเรอืนแตกต่างกนั โดยที่ผู้สูงอายุกลุ่มที่มภีาวะพึ่งพิงต ่าถึงปานกลาง (รอ้ยละ 51.5) 
รายงานว่ารายไดค้รวัเรอืนที่ได้รบัแต่ละเดอืนไม่เพยีงพอ สูงที่สุด รองลงมา คอื ผู้สูงอายุกลุ่มที่มภีาวะ
พึ่งพิงสูง (รอ้ยละ 50.0)   ในขณะที่กลุ่มผู้สูงอายุที่ไม่มภีาวะพึ่งพิง (ร้อยละ 29.3) รายงานว่ารายได้
ครวัเรอืนไมเ่พยีงพอในสดัส่วนทีต่ ่าทีสุ่ด  

ตาราง 4.13:  ร้อยละของผู้สูงอายุ จ าแนกตามภาวะพ่ึงพิง และความเพียงพอของ

รายได้ครัวเรือน (N=371) 
รายได้ครวัเรือน ภาวะพ่ึงพิง รวม  

ไม่มีภาวะพึ่งพิง มีภาวะพึ่งพิง ต า่-ปานกลาง มีภาวะพึ่งพิง สูง 

- เพยีงพอ 70.7 48.5 50.0 65.5 
- ไมเ่พยีงพอ 29.3 51.5 50.0 34.5 

ตาราง 4.14 แสดงว่า ผูสู้งอายุทีม่ภีาวะพึง่พงิระดบัต่างๆ กนัได้รบัเบีย้ผูพ้กิารแตกต่างกนั โดย
พบว่ากลุ่มผูม้ภีาวะพึง่พงิสูง (รอ้ยละ 35.0) ไดร้บัเบีย้ผูพ้กิาร สูงกว่าผูสู้งอายุกลุ่มทีม่ภีาวะพึง่พงิต ่าหรอื
ปานกลาง (รอ้ยละ 34.8) และกลุ่มผูส้งูอายทุีไ่มม่ภีาวะพึง่พงิ ไมม่ใีครไดร้บัเบีย้ผูพ้กิาร 

ตาราง 4.14:  ร้อยละของผู้สูงอายุ จ าแนกตามภาวะพ่ึงพิง และการได้รับเบ้ียผู้พิการ                   

(N=373) 
เบีย้ผูพิ้การ ภาวะพ่ึงพิง รวม  

ไม่มีภาวะพึ่งพิง มีภาวะพึ่งพิง ต า่-ปานกลาง มีภาวะพึ่งพิง สูง 

- ไมไ่ดร้บั 100.0 65.2 65.0 91.7 
- ไดร้บั - 34.8 35.0 8.3 
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ตาราง 4.15  แสดงให้เห็นว่า ผู้สูงอายุที่มภีาวะพึ่งพิงระดบัต่างๆ กัน มคีวามเสี่ยงต่อปัญหา
สุขภาพจติแตกต่างกนั โดยผู้สูงอายุกลุ่มที่มภีาวะพึ่งพิงสูง มคีวามเสีย่งต่อปัญหาสุขภาพจติ สูงที่สุด (ร้อยละ 73.3) 
ส่วนผู้สูงอายุกลุ่มที่มภีาวะพึ่งพงิต ่าหรอืปานกลางมคีวามเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพจติ รองลงมา (รอ้ยละ 
50.8) ส่วนกลุ่มผูส้งูอายุกลุ่มทีไ่มม่ภีาวะพึง่พงิ (รอ้ยละ 21.2) มคีวามเสีย่งต่อปัญหาสุขภาพจติน้อยทีสุ่ด  

ตาราง 4.15: ร้อยละของผู้สูงอายุ จ าแนกตามภาวะพ่ึงพิง และความเส่ียงต่อปัญหา

สุขภาพจิต (N=333) 

ปัญหาสุขภาพจิต ภาวะพ่ึงพิง รวม  
ไม่มีภาวะพึ่งพิง มีภาวะพึ่งพิง ต า่-ปานกลาง มีภาวะพึ่งพิง สูง 

- ไมม่คีวามเสีย่ง 78.8 49.2 26.7 71.2 
- มคีวามเสีย่ง 21.2 50.8 73.3 28.8 

 

ภาวะพ่ึงพิงและผลกระทบต่อผู้ดูแล 

ส่วนต่อไปนี้แสดงให้เหน็ถงึ ผลกระทบของภาวะพึ่งพงิต่อผูดู้แล ทัง้ในมติดิ้านการเงนิ และการ
ท างาน ตาราง 4.16 ชี้ให้เห็นว่าผู้สูงอายุที่มภีาวะพึ่งพิงระดบัต่างๆ กันส่งผลกระทบด้านการเงนิต่อ
ครอบครวัหรอืผูดู้แลแตกต่างกนั โดยผูดู้แลผู้สูงอายุในกลุ่มทีม่ภีาวะพึ่งพงิในระดบัสูง มสีดัส่วนที่สู งถงึ
รอ้ยละ 83.3 ทีร่ายงานว่าไดร้บัผลกระทบดา้นการเงนิ  รองลงมา คอืผูดู้แลผูส้งูอายใุนกลุ่มทีม่ภีาวะพึง่พงิ
ในระดับต ่ าถึงปานกลาง (ร้อยละ 68.4) ส่วนผู้ดูแลผู้สูงอายุในกลุ่มที่ไม่มีภาวะพึ่งพิง (ร้อยละ 38.9) 
รายงานว่าไดร้บัผลกระทบดา้นการเงนิ ในสดัส่วนทีต่ ่าทีสุ่ด 

ตาราง 4.16:  ร้อยละของผู้ดูแล จ าแนกตามระดับภาวะพ่ึงพิงของผู้สูงอายุและ

ผลกระทบด้านการเงิน (N=164) 

ด้านการเงิน ภาวะพ่ึงพิง รวม  
ไม่มีภาวะพึ่งพิง มีภาวะพึ่งพิง ต า่-ปานกลาง มีภาวะพึ่งพิง สูง 

- ไมม่ผีลกระทบ 61.1 31.6 16.7 49.4 
- มผีลกระทบ 38.9 68.4 83.3 50.6 

ตาราง 4.17 แสดงว่าผู้สูงอายุทีม่ภีาวะพึ่งพงิระดบัต่างๆ กนัมผีลกระทบต่อผู้ดูแลทีต่้องลาออก
จากงานแตกต่างกนั โดยครึง่หนึ่ง (รอ้ยละ 50.0) ของผูด้แูลผูสู้งอายุในกลุ่มทีม่ภีาวะพึง่พงิในระดบัสงู  ที่
รายงานว่าไดร้บัผลกระทบจนต้องออกจากงาน  เป็นสดัส่วนทีสู่งทีสุ่ด ตามมาดว้ยผูดู้แลผูสู้งอายุในกลุ่ม
ทีม่ภีาวะพึง่พงิต ่าถงึปานกลาง (รอ้ยละ 23.1) และผูด้แูลผูส้งูอายใุนกลุ่มทีไ่มม่ภีาวะพึง่พงิ (รอ้ยละ 17.8)  
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ตาราง 4.17:  ร้อยละของผู้ดูแล จ าแนกตามระดับภาวะพ่ึงพิงและผลกระทบด้านการท างาน                 

(N=162) 

การท างาน   ภาวะพ่ึงพิง รวม  
ไม่มีภาวะพึ่งพิง มีภาวะพึ่งพิง ต า่-ปานกลาง มีภาวะพึ่งพิง สูง 

- ไมม่ผีลกระทบ 82.2 76.9 50.0 77.8 
- มผีลกระทบ 17.8 23.1 50.0 22.2 
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เขตห้วยขวาง มคีรวัเรอืนที่มสีมาชกิเป็นผู้สูงอายุอย่างน้อยหนึ่งคนขึน้ไป รอ้ยละ  50.7 ซึ่งเป็น
สดัส่วนที่น้อยที่สุดเมื่อเปรยีบเทยีบกบัทัง้ 13 เขต ส่วนครวัเรอืนที่มปีระชากรแฝงมถีงึรอ้ยละ 48.8 ซึ่ง
เป็นสดัส่วนทีส่งูเป็นอนัดบัสาม รองจากเขตราชเทว ี(รอ้ยละ 51.3) และเขตบางนา (รอ้ยละ 49.9)  

ส าหรบัฐานะทางเศรษฐกิจของครวัเรอืนนัน้พบวา่มคีรวัเรอืนยากจน รอ้ยละ 51.1 ในขณะที่ร้อยละ 40.4 
ของครวัเรอืนรายงานว่า รายได้ไม่เพียงพอ และครวัเรอืนร้อยละ 85.2 ระบุว่ารายได้ครวัเรอืนลดลง
ในช่วงการระบาดของโควดิ-19 ซึ่งทัง้สามประเด็นที่เกี่ยวขอ้งกบัฐานะทางเศรษฐกจิของครวัเรอืนนัน้
นบัเป็นสดัส่วนทีส่งูเป็นอนัดบัสอง เป็นรองเพยีงแค่เขตราชเทว ีเท่านัน้  

ส่วนด้านสิ่งแวดล้อมนัน้นอกจากเรื่องแสงสว่างในห้องและทางเดินไม่เพียงพอที่มคีรวัเรอืน
รายงานมากถงึรอ้ยละ 8.1 ของครวัเรอืน ซึง่เป็นรองเพยีงแค่เขตดอนมอืง (รอ้ยละ 9.9) และเขตราชเทว ี
(รอ้ยละ 8.7) เท่านัน้ ในด้านอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นสภาพพื้นที่ลื่น/ไม่ปูวสัดุกนัลื่น ราวจบั ประตูบานเลื่อน/
ประตูทีเ่ปิดออกนอกหอ้ง และพืน้ต่างระดบั เขตหว้ยขวางดกีว่าภาพรวมทัง้หมดในการส ารวจนี้  

ในขณะทีผ่ลการส ารวจรายบุคคลพบว่า มสีดัส่วนของผูสู้งอาย ุ(รอ้ยละ 16.8) ทีม่คีวามบกพร่อง
หรอืพกิาร ประเภทใดประเภทหนึ่งใน 7 ด้าน คอื ด้านการมองเหน็ ด้านการได้ยนิหรอืสื่อความหมาย 
ดา้นสตปัิญญา/ปัญญาอ่อน ดา้นการเคลื่อนไหว ดา้นการเรยีนรู ้ดา้นจติใจหรอืพฤตกิรรม หรอืออทสิตกิ 
สงูที่สุด โดยที่มสีดัส่วนของผูส้งูอายุ (รอ้ยละ 11.9) ที่มคีวามบกพร่องหรอืพกิารดา้นการเคลื่อนไหว สูงที่สุด
อกีด้วย  นอกจากนี้ ยงัมสีดัส่วนของผู้สูงอายุ เป็นโรคหลอดเลอืดหวัใจตีบหรอืแตก (รอ้ยละ 6.7) หรอื
เป็นโรคหัวใจขาดเลือดหรือเต้นผิดจังหวะ (ร้อยละ 5.1) สูงกว่าสัดส่วนในภาพรวมของ 13 เขต  
นอกจากนี้ พบว่าสดัส่วนผูดู้แลผู้สูงอายุประมาณครึง่หนึ่ง (รอ้ยละ 50.6) ในเขตห้วยขวางได้รบัผลกระทบ
ดา้นการเงนิ (ของผูด้แูลหรอืครอบครวั) สงูทีสุ่ด เมือ่เทยีบกบัเขตน ารอ่งอื่นๆ อกีดว้ย  

สรุปผลการส ารวจ 5  
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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 านวนเฉล่ีย และการมี/ไม่มีชื่อใน

ทะเบียนบ้าน 

เขต ทุกคนมีช่ือในทะเบียน จ านวนสมาชิกครวัเรือนไม่มีช่ือในทะเบียนบ้าน 
1 คน 2 คน 3 คน ขึน้ไป รวม เฉล่ีย (คน: ครวัเรอืน) 

หว้ยขวาง 51.2 22.3 12.1 14.4 48.8 1.0 
รวม 13 เขต 55.8 19.1 10.9 14.2 44.2 1.0 
 

ตาราง ก2:  ร้อยละของครัวเรือน จ าแนกตามจ านวนเฉล่ีย และการมี/ไม่มีผู้สูงอายุ 

60 ปีขึ้นไป 

เขต ไม่มี
ผูส้งูอายุ 

มีผูส้งูอายใุนครวัเรือน 

1 คน 2 คน 3 คนขึน้ไป รวมครวัเรอืน  
ท่ีมีผูสู้งอาย ุ

เฉล่ีย  (คน: ครวัเรอืน) 

หว้ยขวาง 49.3 33.8 14.8 2.1 50.7 0.7 
รวม 13 เขต 40.9 36.0 20.3 2.9 59.2 0.8 
 

ตาราง ก3:  ร้อยละของครัวเรือน จ าแนกตามจ านวนเฉล่ีย และการมี/ไม่มีผู้ป่วย

เร้ือรังหรือพิการ 

เขต ไม่มีผูป่้วย
เรือ้รงั/พิการ 

ผูป่้วยเรือ้รงั/พิการในครวัเรือน 
1 คน 2 คนขึน้ไป รวมครวัเรอืน                           

ท่ีมีผูป่้วยเรือ้รงั/พิการ 
เฉล่ีย (คน: ครวัเรอืน) 

หว้ยขวาง 56.7 29.1 14.1 43.2 0.6 
รวม 13 เขต 47.5 32.6 19.9 52.5 0.8 
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ตาราง ก4:  ร้อยละของครัวเรือน จ าแนกตามจ านวนเฉล่ีย และการไม่มี/มีผู้มีภาวะพ่ึงพิง 

เขต ไม่มีผูมี้
ภาวะ
พ่ึงพิง 

จ านวนมีผูมี้ภาวะพ่ึงพิงในครวัเรือน 
มีผูมี้ภาวะพ่ึงพิง   

1 คน 
มีผูมี้ภาวะพ่ึงพิง 

2 คนขึน้ไป 
รวมครวัเรือนท่ีมี
ผูมี้ภาวะพ่ึงพิง 

เฉล่ีย                        
(คน: ครวัเรือน) 

หว้ยขวาง 64.9 25.3 9.8 35.1 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 

หว้ยขวาง 15.0 44.6 40.4 
รวม 13 เขต 18.9 48.1 33.1 

 

ตาราง ก6: ร้อยละของครัวเรือน จ าแนกตามผลกระทบต่อรายได้ครัวเรือนในช่วง

สถานการณ์โควิด-19  

เขต โควิด-19 กบัรายได้ครวัเรอืน 
รายได้ลดลง รายได้เท่าเดิม/ไม่มีผลกระทบ รายได้เพ่ิมขึน้ 

หว้ยขวาง 85.2 14.1 0.7 
รวม 13 เขต 81.7 18.2 0.1 

 

ตาราง ก7: ร้อยละของครัวเรือน จ าแนกตามเศรษฐานะของครัวเรือน  

เขต เศรษฐานะของครวัเรือน 

ยากจน (ต า่) ปานกลาง ดี (สงู) 

หว้ยขวาง 51.1 14.5 34.3 

รวม 13 เขต 39.7 20.4 39.9 
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ตาราง ก8: ร้อยละของครัวเรือน จ าแนกตามความเพียงพอของแสงสว่างท่ีในห้อง

และทางเดินภายในบ้าน 

เขต แสงสว่างในห้องและทางเดินภายในบ้าน 
แสงสวา่งไม่เพียงพอ แสงสวา่งเพียงพอ 

หว้ยขวาง 8.1 91.9 
รวม 13 เขต 5.7 94.3 

ตาราง ก9: ร้อยละของครัวเรือน จ าแนกตามสภาพพ้ืนในห้องนอน หรือห้องน ้า หรือ

ทางเดิน 

เขต สภาพพื้นในห้องนอน หรือห้องน ้า หรือทางเดิน 
มีพืน้ลื่นหรอืไมปู่วสัดกุนัลื่น มีพืน้ไมล่ื่นหรอืปูวสัดกุนัลื่น 

หว้ยขวาง 40.3 59.7 
รวม 13 เขต 39.6 60.4 

ตาราง ก10: ร้อยละของครัวเรือน จ าแนกตามการมีราวจับในห้องนอน หรือห้องน ้า 

หรือทางเดิน  

เขต ราวจบัในห้องนอน หรือห้องน ้า หรือทางเดิน 
ไม่มี มี 

หว้ยขวาง 76.4 23.6 
รวม 13 เขต 73.0 27.0 

ตาราง ก11: ร้อยละของครัวเรือน จ าแนกตามการมีประตูบานเล่ือน/ประตูท่ีเปิด

ออกนอกห้อง 

เขต ห้องนอน หรือห้องน ้า ท่ีใช้ประตูบานเล่ือน หรือบานประตูท่ีเปิดออกนอกห้อง 
ไม่มี มี 

หว้ยขวาง 52.4 47.6 
รวม 13 เขต 53.0 47.0 
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เขตห้วยขวาง 

ตาราง ก12: ร้อยละของครัวเรือนจ าแนกตามการมีพ้ืนต่างระดับในตัวบ้านหรือ

บริเวณบ้าน  

เขต พื้นต่างระดบัในตวับ้านหรือบริเวณบ้าน 
ไม่มี มี 

หว้ยขวาง 36.2 63.8 
รวม 13 เขต 27.8 72.2 

ตาราง ก13: ร้อยละของครัวเรือน จ าแนกตามลักษณะการแยกขยะ  

 

 

 

 

 

เขต การแยกขยะ 
ไม่มีการแยกขยะ มีการแยกขยะ 

แลว้น าไปขาย 
มีการแยกขยะ 
แล้วน ากลบัมา 

ใช้ใหม ่

มีการแยกขยะ ก่อน
ให้พนักงาน กทม. 

น าไปท้ิง 

หว้ยขวาง 38.2 29.5 0.9 31.4 
รวม 13 เขต 31.8 32.5 2.1 33.7 
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เขตห้วยขวาง 

ภาคผนวก ข 

ข้อมูลระดับครัวเรือน รายชุมชน
*
 

 

ลักษณะประชากรในครัวเรือน 

ตาราง ข1:  จ านวนและร้อยละของครัวเรือน จ าแนกตามรายชุมชน 

ชมุชน ครวัเรือน บคุคล 
จ านวน
ครวัเรือน
จากฐาน 
ข้อมลูของ

เขต 

จ านวน
ครวัเรือนท่ี
ผูน้ าชมุชน
ติดต่อได้ 

จ านวน
ครวัเรือนท่ี
รวบรวม
ข้อมลูได้ 

ร้อยละของ
ครวัเรือนท่ี
รวบรวม
ข้อมลูได้ 

ผูส้งูอาย ุ ผูป่้วย
เรือ้รงั/
ผู้

พิการ 

ผูด้แูล 

ซอย
ประชาราษฎร์
บ าเพญ็ 12 

170 109 68 62.4 92 1 42 

หมูบ่า้นประสทิธิ ์ 54 69 61 88.4 43 0 16 
แฟลตสถานี
ต ารวจนครบาล
มกักะสนั 

102 42 22 52.4 3 1 3 

บงึพระราม 9 
พฒันา 

211 128 128 100.0 59 2 41 

 เพชรพระราม 228 205 203 99.0 87 18 45 
ลาดพรา้ว 80 159 101 98 97.0 90 13 73 

รวม 924 654 580 88.7 374 35 220 

 

                                                            
* จํานวนรวมของครัวเรือนชุมชนเดียวกันไม่เท่ากันในแต่ละตาราง เน่ืองจากมีครัวเรือนบางส่วนไม่ได้ใหข้้อมลู 
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เขตห้วยขวาง 

ตาราง ข2: ขนาดครัวเรือนและร้อยละของครัวเรือน จ าแนกตามจ านวนสมาชิก

ครัวเรือน รายชุมชน 
ชุมชน จ านวนสมาชิกครวัเรือน รวม 

คนเดียว 2-4 คน 5 คนขึน้ไป เฉล่ีย 
(คน: ครวัเรอืน) 

รอ้ยละ จ านวน 

ซอยประชาราษฎรบ์ าเพญ็ 12 2.9 64.7 32.4 4.4 100.0 68 
หมูบ่า้นประสทิธิ ์ 34.4 50.8 14.8 2.8 100.0 61 
แฟลตสถานีต ารวจนครบาลมกักะสนั  - 77.3 22.7 3.8 100.0 22 
บงึพระราม 9 พฒันา 12.5 57.8 29.7 3.9 100.0 128 
เพชรพระราม 12.3 65.5 22.2 3.4 100.0 203 
 ชุมชนลาดพรา้ว 80 10.2 42.9 46.9 5.0 100.0 98 

รวม 12.8 58.8 28.4 3.8 100.0 580 

ตาราง ข3:  ร้อยละของครัวเรือน จ าแนกตามจ านวนเฉล่ีย และการมี/ไม่มีช่ือในทะเบียนบ้าน 

รายชุมชน 

ชุมชน จ านวนสมาชิกครวัเรือนท่ีมี/ไม่มีช่ือในทะเบียนบ้าน รวม 
ทุกคนมี
ช่ือใน

ทะเบียน 

1 คนไม่
มีช่ือใน
ทะเบียน
บ้าน 

2 คนไม่
มีช่ือใน
ทะเบียน
บ้าน 

3 คนขึน้ไป
ไม่มีช่ือใน
ทะเบยีน
บ้าน 

รวมไม่
มีช่ือใน
ทะเบียน
บ้าน 

เฉล่ียไมมี่ช่ือ
ในทะเบียน

บ้าน              
(คน: ครวัเรือน) 

ร้อยละ จ านวน 

ซอย
ประชาราษฎร์
บ าเพญ็ 12 

54.4 20.6 16.2 8.8 45.6 0.8 100.0 68 

หมูบ่า้น
ประสทิธิ ์

73.3 10.0 6.7 10.0 26.7 0.7 100.0 60 

แฟลตสถานี
ต ารวจนคร
บาลมกักะสนั 

37.5 43.8 6.3 12.5 62.5 0.9 100.0 16 

บงึพระราม 9 
พฒันา 

58.3 20.0 7.5 14.2 41.7 0.9 100.0 120 

เพชรพระราม 40.3 26.7 16.8 16.2 59.7 1.2 100.0 191 
ลาดพรา้ว 80 50.0 21.7 9.8 18.5 50.0 1.2 100.0 92 

รวม 51.2 22.3 12.1 14.4 48.8 1.0 100.0 547 
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เขตห้วยขวาง 

ตาราง ข4: ร้อยละของครัวเรือน จ าแนกตามจ านวนเฉล่ีย และการไม่มี/มีผู้สูงอายุ  

60 ปีขึ้นไป รายชุมชน 
ชุมชน ไม่มี          

ผูส้งู      
อายุ 

จ านวนผูส้งูอายุในครวัเรือน รวม 

ผูสู้งอายุ             
1 คน 

ผูสู้งอายุ             
2 คน 

ผูสู้งอายุ 
3 คน 
ขึน้ไป 

รวม
ครวัเรอืน           
ท่ีมีผูสู้งอาย ุ

เฉล่ีย 
(คน: 

ครวัเรอืน) 

รอ้ยละ จ านวน 

ซอยประชา 
ราษฎร์
บ าเพญ็ 12 

14.7 33.8 45.6 5.9 85.3 1.4 100.0 68 

หมูบ่า้น
ประสทิธิ ์

49.2 37.7 9.8 3.3 50.8 0.7 100.0 61 

แฟลตสถานี
ต ารวจนคร
บาลมกักะสนั 

86.4 13.6  - - 13.6 0.1 100.0 22 

บงึพระราม 9 
พฒันา 

55.5 32.8 10.9 0.8 44.5 0.6 100.0 128 

เพชรพระราม 64.0 27.1 8.9 - 36.0 0.4 100.0 203 
ลาดพรา้ว 80 26.5 51.0 17.3 5.1 73.5 1.0 100.0 98 

รวม 49.3 33.8 14.8 2.1 50.7 0.7 100.0 580 
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เขตห้วยขวาง 

ตาราง ข5: ร้อยละของครัวเรือน จ าแนกตามจ านวนเฉล่ีย และการไม่/มีผู้ป่วยเร้ือรัง

หรือพิการ รายชุมชน 

ชุมชน จ านวนผูป่้วยเรือ้รงั/พิการในครวัเรือน รวม 
ไม่มี
ผูป่้วย
เรือ้รงั/
พิการ 

มีผูป่้วย
เรือ้รงั/
พิการ   
1 คน 

มีผูป่้วย
เรือ้รงั/
พิการ 2 
คนขึน้ไป 

มีผูป่้วย
เรือ้รงั/
พิการ 3  
คนขึน้ไป 

รวม
ครวัเรอืน
ท่ีมีผูป่้วย
เรือ้รงั/
พิการ 

เฉล่ีย
(คน: 

ครวัเรือน) 

ร้อยละ จ านวน 

ซอยประชาราษฎร์
บ าเพญ็ 12 

47.1 27.9 19.1 5.9 52.9 0.9 100.0 68 

หมูบ่า้นประสทิธิ ์ 86.9 9.8 3.3  - 13.1 0.2 100.0 61 
แฟลตสถานีต ารวจ
นครบาลมกักะสนั 

72.7 22.7 4.5  - 27.3 0.3 100.0 22 

บงึพระราม 9 พฒันา 67.2 21.1 9.4 2.3 32.8 0.5 100.0 128 
เพชรพระราม 54.7 35.5 7.9 2.0 45.3 0.6 100.0 203 
ลาดพรา้ว 80 31.6 40.8 19.4 8.2 68.4 1.0 100.0 98 

รวม 56.7 29.1 10.9 3.3 43.3 0.6 100.0 580 
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เขตห้วยขวาง 

ตาราง ข6:  ร้อยละของครัวเรือน จ าแนกตามจ านวนเฉล่ีย และการไม่มี/มีผู้มีภาวะ

พ่ึงพิง รายชุมชน 

ชุมชน จ านวนมีผู้มีภาวะพ่ึงพิงในครวัเรือน รวม 

ไม่มีผูมี้
ภาวะ
พึ่งพิง 

มีผู้มีภาวะ
พึ่งพิง             
1 คน 

มีผูมี้ภาวะ
พึ่งพิง 2 คน                 

ขึน้ไป 

รวมครวัเรือน 
ท่ีมีผูมี้ภาวะ

พึ่งพิง 

เฉล่ีย 
(คน:ครวัเรือน) 

รอ้ยละ จ านวน 

ซอยประชา 
ราษฎร์
บ าเพญ็ 12 

70.9 16.4 12.7 29.1 0.5 100.0 55 

หมูบ่า้น
ประสทิธิ ์

96.7 3.3 -  3.3 - 100.0 30 

แฟลตสถานี
ต ารวจนคร
บาลมกักะสนั 

75.0 25.0 -  25.0 0.3 100.0 4 

บงึพระราม 9 
พฒันา 

75.5 18.4 6.1 24.5 0.3 100.0 49 

เพชรพระราม 58.1 33.7 8.1 41.9 0.5 100.0 86 
ลาดพรา้ว 80 47.2 36.1 16.7 52.8 0.8 100.0 72 

รวม 64.9 25.3 9.8 35.1 0.5 100.0 296 
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เขตห้วยขวาง 

เศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน 

ตาราง ข7: ร้อยละของครัวเรือน จ าแนกตามความเพียงพอของรายได้ครัวเรือน 

รายชุมชน 

ชุมชน ความเพียงพอของรายได้ครวัเรือน รวม 
เพียงพอ และมี

เหลือเกบ็ 
เพียงพอ แต่ไม่มี

เหลือเกบ็ 
ไม่เพียงพอ รอ้ยละ จ านวน 

ซอยประชาราษฎร์
บ าเพญ็ 12 

43.3 52.2 4.5 100.0 67 

หมูบ่า้นประสทิธิ ์ 32.8 31.1 36.1 100.0 61 
แฟลตสถานีต ารวจ
นครบาลมกักะสนั 

36.4 59.1 4.5 100.0 22 

บงึพระราม 9 พฒันา 8.8 45.6 45.6 100.0 125 
เพชรพระราม 7.4 47.0 45.5 100.0 202 
ลาดพรา้ว 80 3.1 38.1 58.8 100.0 97 

รวม 15.0 44.6 40.4 100.0 574 

 

ตาราง ข8: ร้อยละของครัวเรือน จ าแนกตามผลกระทบต่อรายได้ครัวเรือนในช่วง

สถานการณ์ โควิด-19 รายชุมชน 

ชุมชน โควิด-19 กบัรายได้ครวัเรือน รวม 
รายได้ลดลง รายได้เท่าเดิม/ไม่มี

ผลกระทบ 
รายได้
เพ่ิมขึน้ 

รอ้ยละ จ านวน 

ซอยประชาราษฎรบ์ าเพญ็ 12             53.7 46.3  - 100.0 67 
หมูบ่า้นประสทิธิ ์ 77.0 23.0  - 100.0 61 
แฟลตสถานีต ารวจนครบาล
มกักะสนั 

50.0 50.0  - 100.0 22 

บงึพระราม 9 พฒันา 90.4 8.8 0.8 100.0 125 
เพชรพระราม 94.1 4.9 1.0 100.0 203 
ลาดพรา้ว 80 94.8 4.1 1.0 100.0 97 

รวม 85.2 14.1 0.7 100.0 575 
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เขตห้วยขวาง 

ตาราง ข9: ร้อยละของครัวเรือน จ าแนกตามเศรษฐานะของครัวเรือน รายชุมชน 

ชุมชน เศรษฐานะของครวัเรือน รวม 

ยากจน (ต า่) ปานกลาง ดี (สูง) รอ้ยละ จ านวน 

ซอยประชาราษฎรบ์ าเพญ็ 12 6.0 9.0 85.1 100.0 67 

หมูบ่า้นประสทิธิ ์ 36.1 4.9 59.0 100.0 61 

แฟลตสถานีต ารวจนครบาลมกักะสนั 9.1 4.5 86.4 100.0 22 

บงึพระราม 9 พฒันา 56.0 12.8 31.2 100.0 125 

เพชรพระราม 68.7 18.9 12.4 100.0 201 

ลาดพรา้ว 80 58.9 20.0 21.1 100.0 95 

รวม 51.1 14.5 34.3 100.0 571 

 

ส่ิงแวดล้อมของครัวเรือน 

ตาราง ข10: ร้อยละของครัวเรือน จ าแนกตามความเพียงพอของแสงสว่างในห้อง

และทางเดินภายในบ้าน รายชุมชน 

ชุมชน แสงสว่างในห้องและทางเดินภายในบ้าน รวม 

แสงสวา่งไม่เพียงพอ แสงสวา่งเพียงพอ รอ้ยละ จ านวน 

ซอยประชาราษฎรบ์ าเพญ็ 12 1.5 98.5 100.0 68 
หมูบ่า้นประสทิธิ ์ 6.6 93.4 100.0 61 
แฟลตสถานีต ารวจนครบาลมกักะสนั  - 100.0 100.0 22 
บงึพระราม 9 พฒันา 7.8 92.2 100.0 128 
เพชรพระราม 10.3 89.7 100.0 203 
ลาดพรา้ว 80 11.2 88.8 100.0 98 

รวม 8.1 91.9 100.0 580 
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เขตห้วยขวาง 

ตาราง ข11:  ร้อยละของครัวเรือน จ าแนกตามสภาพพ้ืนในห้องนอน หรือห้องน ้า 

หรือทางเดิน รายชุมชน 

ชุมชน สภาพพื้นในห้องนอน หรือห้องน ้า                
หรือทางเดิน 

รวม 

มีพืน้ลื่นหรอืไมปู่
วสัดกุนัลื่น 

มีพืน้ไมล่ื่นหรอืปู
วสัดกุนัลื่น 

รอ้ยละ จ านวน 

ซอยประชาราษฎรบ์ าเพญ็ 12 13.2 86.8 100.0 68 
หมูบ่า้นประสทิธิ ์ 34.4 65.6 100.0 61 
แฟลตสถานีต ารวจนครบาล
มกักะสนั 

68.2 31.8 100.0 22 

บงึพระราม 9 พฒันา 36.7 63.3 100.0 128 
เพชรพระราม 48.3 51.7 100.0 203 
ลาดพรา้ว 80 44.9 55.1 100.0 98 

รวม 40.3 59.7 100.0 580 

ตาราง ข12: ร้อยละของครัวเรือน จ าแนกตามการมีราวจับในห้องนอน หรือห้องน ้า 

หรือทางเดิน รายชุมชน 

ชุมชน ราวจบัในห้องนอน หรือห้องน ้า                    
หรือทางเดิน 

รวม 

ไม่มี มี ร้อยละ จ านวน 
ซอยประชาราษฎรบ์ าเพญ็ 12 54.4 45.6 100.0 68 
หมูบ่า้นประสทิธิ ์ 52.5 47.5 100.0 61 
แฟลตสถานีต ารวจนครบาล
มกักะสนั 

86.4 13.6 100.0 22 

บงึพระราม 9 พฒันา 75.8 24.2 100.0 128 
เพชรพระราม 86.7 13.3 100.0 203 
ลาดพรา้ว 80 83.7 16.3 100.0 98 

รวม 76.4 23.6 100.0 580 
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เขตห้วยขวาง 

ตาราง ข13: ร้อยละของครัวเรือน จ าแนกตามการมีประตูบานเล่ือน/ประตูท่ีเปิดออก

นอกห้อง รายชุมชน 

ชุมชน ห้องนอน หรือห้องน ้า ท่ีใช้ประตบูานเล่ือน                
หรือบานประตท่ีูเปิดออกนอกห้อง 

รวม 

ไม่มี มี ร้อยละ จ านวน 
ซอยประชาราษฎรบ์ าเพญ็ 12 35.3 64.7 100.0 68 
หมูบ่า้นประสทิธิ ์ 41.0 59.0 100.0 61 
แฟลตสถานีต ารวจนครบาล
มกักะสนั 

27.3 72.7 100.0 22 

บงึพระราม 9 พฒันา 59.4 40.6 100.0 128 
เพชรพระราม 58.6 41.4 100.0 203 
ลาดพรา้ว 80 55.1 44.9 100.0 98 

รวม 52.4 47.6 100.0 580 

ตาราง ข14: ร้อยละของครัวเรือน จ าแนกตามการมีพ้ืนต่างระดับในครัวเรือนหรือ

บริเวณบ้าน รายชุมชน 

ชุมชน พื้นต่างระดบัในตวับ้านหรือบริเวณบ้าน รวม 
ไม่มี มี ร้อยละ จ านวน 

ซอยประชาราษฎรบ์ าเพญ็ 12 19.1 80.9 100.0 68 
หมูบ่า้นประสทิธิ ์ 42.6 57.4 100.0 61 
แฟลตสถานีต ารวจนครบาลมกักะสนั 63.6 36.4 100.0 22 
บงึพระราม 9 พฒันา 27.3 72.7 100.0 128 
เพชรพระราม 48.3 51.7 100.0 203 
ลาดพรา้ว 80 24.5 75.5 100.0 98 

รวม 36.2 63.8 100.0 580 
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ตาราง ข15: ร้อยละของครัวเรือน จ าแนกตามลักษณะการแยกขยะ รายชุมชน 

ชุมชน การแยกขยะ รวม 
ไม่มี
การ          
แยก
ขยะ 

มีการแยก
ขยะ แล้ว
น าไปขาย 

มีการแยก
ขยะ แล้วน า
กลบัมาใช้

ใหม ่

มีการแยกขยะ 
ก่อนให้
พนักงาน 

กทม. น าไปท้ิง 

รอ้ยละ จ านวน 

ซอยประชาราษฎร์
บ าเพญ็ 12 

32.8 17.9  - 49.3 100.0 67 

หมูบ่า้นประสทิธิ ์ 60.0 18.3  - 21.7 100.0 60 
แฟลตสถานีต ารวจ
นครบาลมกักะสนั 

81.8 4.5  - 13.6 100.0 22 

บงึพระราม 9 พฒันา 27.6 43.3 1.6 27.6 100.0 127 
เพชรพระราม 33.3 31.3 1.5 33.8 100.0 201 
ลาดพรา้ว 80 42.7 28.1 -  29.2 100.0 96 

รวม 38.2 29.5 0.9 31.4 100.0 573 
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ภาคผนวก ค 

ข้อมูลระดับบุคคล รายชุมชน
*
 

 

ลักษณะทางประชากรและสังคมของผู้สูงอายุ 

ตาราง ค1:  ร้อยละของผู้สูงอายุ จ าแนกตามเพศ รายชุมชน 
ชุมชน เพศ รวม 

ชาย หญิง 

ซอยประชาราษฎรบ์ าเพญ็ 12 (N=92) 31.5 68.5 100.0 

หมูบ่า้นประสทิธิ ์(N=43) 41.9 58.1 100.0 

แฟลตสถานีต ารวจนครบาลมกักะสนั (N=3) - 100.0 100.0 

บงึพระราม 9 พฒันา (N=59) 49.2 50.8 100.0 

เพชรพระราม (N=87) 40.2 59.8 100.0 

ลาดพรา้ว 80 (N=90) 43.3 56.7 100.0 

รวม (N=374) 40.1 59.9 100.0 

ตาราง ค2:  ร้อยละของผู้สูงอายุ จ าแนกตามกลุ่มอายุ รายชุมชน 
ชุมชน กลุ่มอายุ รวม 

60-69 ปี 70-79 ปี 80 ปีขึ้นไป 
ซอยประชาราษฎรบ์ าเพญ็ 12 (N=92) 19.6 56.5 23.9 100.0 
หมูบ่า้นประสทิธิ ์(N=43) 69.8 16.3 14.0 100.0 
แฟลตสถานีต ารวจนครบาลมกักะสนั (N=3) 66.7 - 33.3 100.0 
บงึพระราม 9 พฒันา (N=58) 55.2 34.5 10.3 100.0 
เพชรพระราม (N=87) 72.4 17.2 10.3 100.0 
ลาดพรา้ว 80 (N=90) 52.2 35.6 12.2 100.0 

รวม (N=373) 19.6 56.5 23.9 100.0 

 

                                                           
*
 จํานวนรวมของผู้สูงอายุในชุมชนเดียวกันไม่เท่ากันในแต่ละตาราง เน่ืองจากมีผู้สูงอายุบางส่วนไม่ได้ให้ข้อมูล  
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ตาราง ค3:  ร้อยละของผู้สูงอายุ จ าแนกตามลักษณะการอยู่อาศัย รายชุมชน 

ชุมชน ลกัษณะการอยู่อาศยั รวม 
อยู่คนเดียว อยู่ 2 คน กบั

คู่สมรส 
อยู่ 2 คน กบัญาติ

หรอืคนอ่ืน 
อยู่ 3 คนหรอืมากกวา่
กบัญาติหรอืคนอ่ืนๆ 

ซอยประชาราษฎร์
บ าเพญ็ 12 (N=92) 

1.1 3.3 12.0 83.7 100.0 

หมูบ่า้นประสทิธิ ์      
(N=43) 

16.3 2.3 11.6 69.8 100.0 

แฟลตสถานีต ารวจ
นครบาลมกักะสนั 
(N=3) 

- - - 100.0 100.0 

บงึพระราม 9 พฒันา 
(N=58) 

6.9 5.2 6.9 81.0 100.0 

เพชรพระราม                 
(N=87) 

11.5 5.7 14.9 67.8 100.0 

ลาดพรา้ว 80 (N=90) 6.7 - 6.7 86.7 100.0 
รวม (N=373) 7.5 3.2 10.5 78.8 100.0 

ตาราง ค4:  ร้อยละของผู้สูงอายุ จ าแนกตามสถานภาพสมรส รายชุมชน 

ชุมชน สถานภาพสมรส รวม 

โสด สมรส หม้าย หย่า/แยก 

ซอยประชาราษฎรบ์ าเพญ็ 12 (N=92) 14.1 56.5 21.7 7.6 100.0 

หมูบ่า้นประสทิธิ ์(N=43) 9.3 46.5 27.9 16.3 100.0 

แฟลตสถานีต ารวจนครบาลมกักะสนั (N=3) - 66.7 33.3 - 100.0 

บงึพระราม 9 พฒันา (N=57) 3.5 64.9 28.1 3.5 100.0 

เพชรพระราม (N=87) 11.5 65.5 17.2 5.7 100.0 

ลาดพรา้ว 80 (N=89) 9.0 49.4 36.0 5.6 100.0 

รวม (N=371) 10.0 57.1 25.9 7.0 100.0 
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ตาราง ค5: ร้อยละของผู้สูงอายุ จ าแนกตามระดับการศึกษา รายชุมชน 

ชุมชน ระดบัการศึกษา รวม 
ไม่ได้เรียน
หนังสือ 

ประถมศึกษา                
(ป.4-ป.7) 

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

อนุปริญญา                    
ปวส. –ปวท. 

ปริญญาตรี 
หรือสูงกว่า 

ซอยประชาราษฎร์
บ าเพญ็ 12 (N=91) 

3.3 13.2 23.1 12.1 48.4 100.0 

หมูบ่า้นประสทิธิ ์     
(N=42) 

- 16.7 26.2 9.5 47.6 100.0 

แฟลตสถานีต ารวจนคร
บาลมกักะสนั (N=3) 

- 100.0 - - - 100.0 

บงึพระราม 9 พฒันา 
(N=57) 

3.5 77.2 19.3 - 0.0 100.0 

เพชรพระราม (N=87) 9.2 77.0 11.5 1.1 1.1 100.0 
ลาดพรา้ว 80 (N=87) 20.7 66.7 10.3 1.1 1.1 100.0 

รวม (N=367) 8.4 52.0 16.9 4.6 18.0 100.0 
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การท างาน  

ตาราง ค6:  ร้อยละของผู้สูงอายุ จ าแนกตามสถานภาพการท างาน รายชุมชน 

ชุมชน สถานภาพการท างาน รวม 
ไม่ได้ท างาน
หรอืเกษียณ 

พนักงาน
ในองคก์ร 

นายจา้ง ท างาน
ส่วนตวัไมมี่
ลูกจ้าง 

ช่วยงาน-
ธรุกิจ

ครวัเรอืน 

รบัจ้าง
ทัว่ไป 

ซอยประชาราษฎร์
บ าเพญ็ 12 (N=92) 

85.9 4.3 3.3 1.1 3.3 2.2 100.0 

หมูบ่า้นประสทิธิ ์
(N=43) 

69.8 11.6 - 7.0 - 11.6 100.0 

แฟลตสถานีต ารวจ
นครบาลมกักะสนั 
(N=3) 

66.7 - - 33.3 - - 100.0 

บงึพระราม 9 
พฒันา (N=58) 

51.7 10.3 - 10.3 6.9 20.7 100.0 

เพชรพระราม                
(N=85) 

40.0 7.1 - 27.1 - 25.9 100.0 

ลาดพรา้ว 80               
(N=89) 

67.4 2.2 - 10.1 3.4 16.9 100.0 

รวม (N=370) 63.5 6.2 0.8 11.6 2.7 15.1 100.0 

 



 
52 

 

เขตห้วยขวาง 

ตาราง ค7:  ร้อยละของผู้สูงอายุ จ าแนกตามความพร้อมและความต้องการท างาน 

รายชุมชน 

ชมุชน ความพร้อมและความต้องการท างาน * 

มีความพร้อมท างาน  มีความต้องการท างาน 

ซอยประชาราษฎรบ์ าเพญ็ 12 (N=88) 26.1 21.6 
หมูบ่า้นประสทิธิ ์(N=39) 35.9 28.2 

แฟลตสถานีต ารวจนครบาลมกักะสนั (N=3)  33.3  33.3 

บงึพระราม 9 พฒันา    (N=52) 51.9 57.4 

เพชรพระราม (N=86) 51.2 55.3 

ลาดพรา้ว 80 (N=86) 30.2 31.8 

รวม (N=354) 38.1 38.4 

หมายเหตุ * เลือกนําเสนอ เฉพาะร้อยละของผู้สูงอายุที่ตอบว่ามีความพร้อม และร้อยละของผู้สูงอายุที่ความ

ต้องการทํางาน เท่าน้ัน   

 

รายได้และการออม 

ตาราง ค8:  ร้อยละของผู้สูงอายุ จ าแนกตามการได้รับเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ และเบ้ียผู้พิการ 

รายชุมชน 

ชมุชน เบีย้ยงัชีพผูส้งูอายแุละเบีย้ผูพิ้การ* 
ได้รบัเบีย้ยงัชีพผูส้งูอายุ ได้รบัเบีย้ผูพิ้การ 

ซอยประชาราษฎรบ์ าเพญ็ 12 (N=92)  77.2 2.2 
หมูบ่า้นประสทิธิ ์(N=43)  62.8 2.3 
แฟลตสถานีต ารวจนครบาลมกักะสนั (N=3) 66.7 - 
บงึพระราม 9 พฒันา (N=58) 89.7 12.1 
เพชรพระราม (N=87) 88.5 9.2 
ลาดพรา้ว 80 (N=90) 95.6 14.4 

รวม (N=373) 84.5 8.3 
หมายเหตุ * เลือกนําเสนอ เฉพาะร้อยละของผู้สูงอายุที่ ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และ ร้อยละของผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยผู้พิการ เท่านั้น  
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ตาราง ค9 : ร้อยละของผู้สูงอายุ จ าแนกตามความเพียงพอของรายได้ของตนเอง 

รายชุมชน 

ชุมชน ความเพียงพอของรายได้ รวม 
เพียงพอ และ 
มีเหลือเกบ็ 

เพียงพอ แต่ไม่
มีเหลือเกบ็ 

ไม่เพียงพอ 

ซอยประชาราษฎรบ์ าเพญ็ 12 (N=92) 54.3 39.1 6.5 100.0 
หมูบ่า้นประสทิธิ ์(N=43) 16.3 44.2 39.5 100.0 
แฟลตสถานีต ารวจนครบาลมกักะสนั (N=3) 33.3 33.3 33.3 100.0 
บงึพระราม 9 พฒันา (N=57) 12.3 45.6 42.1 100.0 
เพชรพระราม (N=86) 4.7 58.1 37.2 100.0 
ลาดพรา้ว 80 (N=90) 5.6 32.2 62.2 100.0 

รวม (N=371) 19.9 43.4 36.7 100.0 

ตาราง ค10: ร้อยละของผู้สูงอายุ จ าแนกตามการออม รายชุมชน 

ชุมชน การออม รวม 
ไม่มี มี 

ซอยประชาราษฎรบ์ าเพญ็ 12 (N=92) 39.1 60.9 100.0 
หมูบ่า้นประสทิธิ ์ (N=43) 51.2 48.8 100.0 
แฟลตสถานีต ารวจนครบาลมกักะสนั (N=3) 66.7 33.3 100.0 
บงึพระราม 9 พฒันา (N=56) 55.4 44.6 100.0 
เพชรพระราม (N=82) 63.4 36.6 100.0 
ลาดพรา้ว 80 (N=88) 69.3 30.7 100.0 

รวม (N=364) 56.0 44.0 100.0 
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ตาราง ค11:  ร้อยละของผู้สูงอายุ จ าแนกตามวิธีการท่ีใช้เม่ือมีปัญหาฉุกเฉินด้าน

การเงิน รายชุมชน 

ชุมชน วิธีการท่ีใช้เม่ือมีปัญหาฉุกเฉินด้านการเงิน รวม 
ใช้เงิน

ออมของ
ตนเอง 

กู้ยืมนอก
ระบบไม่เสีย
ดอกเบี้ย 

กู้ยืมนอก
ระบบเสีย
ดอกเบี้ย 

กู้ใน
ระบบ 

ขอเงินจากลูก
หรอืคนใน

ครอบครวั/ญาติ 

อ่ืนๆ* 

ซอยประชา 
ราษฎรบ์ าเพญ็ 12 
(N=92) 

64.1 - - 2.2 29.3 4.3 100.0 

หมูบ่า้นประสทิธิ ์
(N=42) 

59.5 2.4 7.1 4.8 23.8 2.4 100.0 

แฟลตสถานี
ต ารวจนครบาล
มกักะสนั (N=3) 

- - - - 100.0 - 100.0 

บงึพระราม 9 
พฒันา (N=56) 

32.1 8.9 14.3 3.6 33.9 7.1 100.0 

เพชรพระราม 
(N=84) 

21.4 6.0 25.0 1.2 46.4 - 100.0 

ลาดพรา้ว 80  
(N=89) 

19.1 3.4 19.1 5.6 51.7 1.1 100.0 

รวม (N=366) 37.4 3.8 13.4 3.3 39.3 2.7 100.0 
หมายเหตุ:  * วิธีการที่ใช้เม่ือมีปัญหาฉุกเฉินด้านการเงิน อื่นๆ เช่น ค้างชําระ ประหยัด/ใช้บัตรบัตรเครดิต ยังไม่ได้คิด/ไม่รู้ 
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สุขภาพ 

ตาราง ค12:  ร้อยละของผู้สูงอายุ จ าแนกตามประเภทสิทธิประกันสุขภาพหลัก รายชุมชน 
ชุมชน สิทธิประกนัสขุภาพหลกั รวม 

ไม่มีสิทธิ
ประกนัสุขภาพ 

ประกนั 
สงัคม 

บตัรทอง บตัร 
ผูพิ้การ 

ข้าราชการ
บ านาญ 

อ่ืนๆ* 

ซอยประชาราษฎร์
บ าเพญ็ 12 (N=92) 

4.3 8.7 41.3 1.1 38.0 6.5 100.0 

หมูบ่า้นประสทิธิ ์(N=42) 7.1 28.6 35.7 - 28.6 - 100.0 
แฟลตสถานีต ารวจ            
นครบาลมกักะสนั (N=3) 

- - - - 100.0 - 100.0 

บงึพระราม 9 พฒันา  
(N=59) 

3.4 22.0 47.5 5.1 13.6 8.5 100.0 

เพชรพระราม (N=85) - 22.4 62.4 3.5 10.6 1.2 100.0 
ลาดพรา้ว 80 (N=90) 1.1 8.9 66.7 10.0 11.1 2.2 100.0 

รวม (N=371) 2.7 16.2 52.3 4.3 20.8 3.8 100.0 

หมายเหตุ *สิทธิประกันสุขภาพหลัก อื่นๆ เช่น ประกันสุขภาพบริษัทเอกชน หรือรัฐวิสาหกิจ   

ตาราง ค13: ร้อยละของผู้สูงอายุ จ าแนกตามความครอบคลุมของสิทธิประกันสุขภาพหลัก 

รายชุมชน 
ชุมชน ความครอบคลุมของ สิทธิประกนัสขุภาพหลกั รวม 

ไม่
ครอบคลุม 

ครอบคลุมได้
บางส่วน 

ครอบคลุม ไม่ใช้สิทธิประกนั
สุขภาพหลกั 

ซอยประชาราษฎรบ์ าเพญ็ 12 
(N=92) 

5.4 33.7 33.7 27.2 100.0 

หมูบ่า้นประสทิธิ ์(N=40) 2.5 42.5 42.5 12.5 100.0 
แฟลตสถานีต ารวจนครบาล
มกักะสนั (N=3) 

- 33.3 33.3 33.3 100.0 

บงึพระราม 9 พฒันา (N=59) - 32.2 50.8 16.9 100.0 
เพชรพระราม (N=86) 1.2 38.4 55.8 4.7 100.0 
ลาดพรา้ว 80 (N=89) - 30.3 46.1 23.6 100.0 

รวม (N=369) 1.9 34.7 45.5 17.9 100.0 

 



 
56 

 

เขตห้วยขวาง 

ตาราง ค14:  ร้อยละของผู้สูงอายุ จ าแนกตามจ านวนโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง รายชุมชน 

ชุมชน จ านวนโรคไม่ติดต่อเรือ้รงั * รวม 
ไม่มีโรค                                      
ไม่ติดต่อ
เรือ้รงั 

มี 1 
โรค 

มี 2 
โรค 

มี 3 
โรค 

มี 4 
โรค 

มี 5 
โรค 

ซอยประชาราษฎรบ์ าเพญ็ 12 (N=92) 39.1 37.0 14.1 8.7 - 1.1 100.0 
หมูบ่า้นประสทิธิ ์(N=43) 41.9 30.2 20.9 7.0 - - 100.0 
แฟลตสถานีต ารวจนครบาลมกักะสนั (N=3) 66.7 - 33.3 0.0 - - 100.0 
บงึพระราม 9 พฒันา (N=59) 32.2 23.7 37.3 6.8 0.0 - 100.0 
เพชรพระราม (N=87) 42.5 25.3 17.2 10.3 3.4 1.1 100.0 
ลาดพรา้ว 80 (N=90) 34.4 21.1 26.7 14.4 3.3 - 100.0 

รวม (N=374) 38.2 27.3 22.5 9.9 1.6 0.5 100.0 
หมายเหตุ  * 5 โรคไม่ติดต่อเรื้อรังในที่นี้  หมายถึงโรค เบาหวาน ไขมันในเลือดสูง ความดันโลหิตสูง หัวใจขาดเลือด/เต้น

ผิดจังหวะ และหลอดเลือดสมองตีบหรือแตก 

ตาราง ค15:  ร้อยละของผู้สูงอายุ จ าแนกตามประเภทของโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง รายชุมชน 

ชุมชน การเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรงั* 
เบาหวาน ไขมนัใน

เลือดสูง 
ความดนั
โลหิตสูง 

หวัใจขาดเลือด/
เต้นผิดจงัหวะ 

หลอดเลือดสมอง
ตีบหรอืแตก 

ซอยประชาราษฎร ์   
บ าเพญ็ 12 (N=92) 

13.0 28.3 47.8 4.3 9.8 

หมูบ่า้นประสทิธิ ์ (N=43) 20.9 20.9 48.8 2.3 2.3 
แฟลตสถานีต ารวจ                
นครบาลมกักะสนั (N=3) 

- 33.3 33.3 - - 

บงึพระราม 9 พฒันา              
(N=59) 

28.8 33.9 49.2 5.1 8.5 

เพชรพระราม  (N=87) 26.4 29.9 46.0 3.4 6.9 
ลาดพรา้ว 80  (N=90) 31.1 36.7 53.3 8.9 4.4 

รวม (N=374) 23.8 30.7 48.9 5.1 6.7 

 หมายเหตุ *เลือกนําเสนอ เฉพาะร้อยละของผู้สูงอายุที่ได้รับการวินิจฉัย ว่าเป็นโรคเบาหวาน โรคไขมันในเลือดสูง                    

โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจขาดเลือด/เต้นผิดจังหวะ หรือ โรคหลอดเลือดสมองตีบหรือแตก เท่านั้น 
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ตาราง ค16:  ร้อยละของผู้สูงอายุ จ าแนกตามความบกพร่อง หรือความพิการ รายชุมชน 

ชุมชน ความบกพร่องหรือความพิการ รวม 
ไม่มี มี 

ซอยประชาราษฎรบ์ าเพญ็ 12 (N=92) 83.7 16.3 100.0 
หมูบ่า้นประสทิธิ ์(N=41) 92.7 7.3 100.0 
แฟลตสถานีต ารวจนครบาลมกักะสนั (N=3) 100.0 - 100.0 
บงึพระราม 9 พฒันา (N=59) 86.4 13.6 100.0 
เพชรพระราม (N=85) 84.7 15.3 100.0 
ลาดพรา้ว 80 (N=89) 74.2 25.8 100.0 

รวม (N=369) 83.2 16.8 100.0 

    

ตาราง ค17:  ร้อยละของผู้สูงอายุ จ าแนกตามประเภทของความบกพร่องหรือความพิการ 

รายชุมชน 
ชุมชน ความบกพร่องหรือความพิการ 

การมองเหน็ การได้ยินหรอืส่ือความหมาย การเคลื่อนไหว 

ซอยประชาราษฎรบ์ าเพญ็ 12 (N=92) 3.3 2.2 13.0 
หมูบ่า้นประสทิธิ ์(N=41) 2.4 2.4 4.9 
แฟลตสถานีต ารวจนครบาลมกักะสนั (N=3) - - - 
บงึพระราม 9 พฒันา (N=59) 1.7 3.4 5.1 
เพชรพระราม (N=85) 2.4 2.4 10.6 
ลาดพรา้ว 80  (N=89) 3.4 5.6 20.2 

รวม (N=369) 2.7 3.3 11.9 
หมายเหตุ *เลือกนําเสนอ เฉพาะร้อยละของผู้สูงอายุที่ตอบว่า มีความบกพร่องหรือความพิการ ด้านการมองเห็น หรือ

ด้านการได้ยิน (หรือส่ือความหมาย) หรือ ด้านการเคล่ือนไหว เท่านั้น  
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ตาราง ค18:   ร้อยละของผู้สูงอายุ จ าแนกตามระดับภาวะพ่ึงพิง รายชุมชน 

ชุมชน ระดบัภาวะพ่ึงพิง รวม 
ไม่มีภาวะพึ่งพิง มีภาวะพึ่งพิง 

ต า่-ปานกลาง 
มีภาวะพึ่งพิง สูง 

ซอยประชาราษฎรบ์ าเพญ็ 12 (N=92) 80.4 13.0 6.5 100.0 
หมูบ่า้นประสทิธิ ์(N=43) 97.7 2.3 - 100.0 
แฟลตสถานีต ารวจนครบาลมกักะสนั (N=3) 100.0 - - 100.0 
บงึพระราม 9 พฒันา (N=59) 79.7 15.3 5.1 100.0 
เพชรพระราม  (N=87) 73.6 21.8 4.6 100.0 
ลาดพรา้ว 80 (N=90) 61.1 31.1 7.8 100.0 

รวม (N=374) 76.2 18.4 5.3 100.0 

ตาราง ค19:  ร้อยละของผู้สูงอายุ จ าแนกตามความเส่ียงต่อปัญหาสุขภาพจิต รายชุมชน 
ชุมชน ความเส่ียงต่อปัญหาสขุภาพจิต รวม 

ไม่มี มี 

ซอยประชาราษฎรบ์ าเพญ็ 12 (N=87) 87.4 12.6 100.0 
หมูบ่า้นประสทิธิ ์(N=38) 78.9 21.1 100.0 
แฟลตสถานีต ารวจนครบาลมกักะสนั (N=3) 100.0 - 100.0 
บงึพระราม 9 พฒันา (N=54) 66.7 33.3 100.0 
เพชรพระราม (N=72) 62.5 37.5 100.0 
ลาดพรา้ว 80 (N=79) 59.5 40.5 100.0 

รวม (N=333) 71.2 28.8 100.0 
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ตาราง ค20:  ร้อยละของผู้ดูแล จ าแนกตามผลกระทบของการดูแลผู้สูงอายุ ต่อ

ผู้ดูแลหรือครอบครัว  รายชุมชน 

 ชุมชน ผลกระทบต่อผูด้แูล 
ด้านการเงิน การออกจากงาน 

ซอยประชาราษฎรบ์ าเพญ็ 12 (N=40) 32.5  10.3  
หมูบ่า้นประสทิธิ ์ (N=9) 44.4  22.2  
แฟลตสถานีต ารวจนครบาลมกักะสนั (N=2)  -  -  
บงึพระราม 9 พฒันา (N=30) 56.7  26.7  
เพชรพระราม (N=31) 
 

51.6  25.0  

ลาดพรา้ว 80 (N=52) 63.5  27.8  
ภาพรวม 6 ชุมชน   (N=164) 50.6  22.2  

หมายเหตุ *เลือกนําเสนอ เฉพาะร้อยละของผู้ดูแลผู้สูงอายุ ที่ได้รับผลกระทบด้านการเงิน (ของผู้ดูแล หรือ ครอบครัว) 

และที่ได้รับผลกระทบด้านการงาน คือ การที่ผู้ดูแลต้องลาออกจากงาน  เท่านั้น 

 

การออกก าลังกาย 

ตาราง ค21:  ร้อยละของผู้สูงอายุ จ าแนกตามการออกก าลังกายเป็นประจ า รายชุมชน 

ชุมชน การออกก าลงักายเป็นประจ า * รวม 
ไม่ได้ออกก าลงักายเป็น

ประจ า 
ออกก าลงักายเป็น

ประจ า 

ซอยประชาราษฎรบ์ าเพญ็ 12 (N=92) 40.2 59.8 100.0 
หมูบ่า้นประสทิธิ ์(N=43) 58.1 41.9 100.0 
แฟลตสถานีต ารวจนครบาลมกักะสนั (N=3) 33.3 66.7 100.0 
บงึพระราม 9 พฒันา (N=58) 51.7 48.3 100.0 
เพชรพระราม (N=83) 54.2 45.8 100.0 
ลาดพรา้ว 80 (N=89) 52.8 47.2 100.0 

รวม (N=368) 50.3 49.7 100.0 
หมายเหตุ *การออกกําลังกายเป็นประจํา หมายถึง การออกกําลังกายอย่างน้อย 3 วัน ต่อสัปดาห์  
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ตาราง ค22:  ร้อยละของผู้สูงอายุท่ีออกก าลังกายประจ า จ าแนกตามการใชส้ถานท่ี

ออกก าลังกาย ในสังกัดกรุงเทพมหานคร รายชุมชน 

ชุมชน สถานท่ีออกก าลงักาย * 
ศนูยกี์ฬา สวนสาธารณะ ลานกีฬา 

ซอยประชาราษฎรบ์ าเพญ็ 12 (N=55) - 3.6 - 
หมูบ่า้นประสทิธิ ์(N=18) - 16.7 - 
แฟลตสถานีต ารวจนครบาลมกักะสนั (N=2) - - - 
บงึพระราม 9 พฒันา   (N=28) - 25.0 10.7 
เพชรพระราม (N=38) 2.6 13.2 5.3 
ลาดพรา้ว 80 (N=42) - 2.4 - 

รวม (N=183) 
 

0.5 9.8 2.7 

หมายเหตุ *เลือกนําเสนอ เฉพาะร้อยละของผู้สูงอายุที่ออกกําลังกายเป็นประจํา และตอบว่า ได้ไปใช้ศูนย์กีฬา หรือ

สวนสาธารณะ หรือลานกีฬา ในสังกัดกรุงเทพมหานคร เท่านั้น  

ตาราง ค23:  ร้อยละของผู้สูงอายุ จ าแนกตามเหตุผลหลักท่ีไม่ออกก าลังกายเป็น

ประจ า รายชุมชน 

ชุมชน เหตผุลหลกัท่ีไม่ออกก าลงักายเป็นประจ า รวม 
ไม่มีเวลา คิดว่าท างาน                                        

กเ็พียงพอแล้ว 
สุขภาพ
รา่งกาย              
ไม่อ านวย 

ท างานบ้าน/                    
ท าสวนในบา้น/                
ปลูกต้นไม ้

อ่ืนๆ* 

ซอยประชาราษฎร์
บ าเพญ็ 12 (N=36) 

8.3 11.1 44.4 36.1 - 100.0 

หมูบ่า้นประสทิธิ ์(N=21) 4.8 23.8 23.8 28.6 19.0 100.0 
แฟลตสถานีต ารวจนคร
บาลมกักะสนั (N=1) 

100.0 - - - - 100.0 

บงึพระราม 9 พฒันา (N=28) 28.6 17.9 35.7 10.7 7.1 100.0 
เพชรพระราม (N=45) 20.0 26.7 35.6 17.8 - 100.0 
ลาดพรา้ว 80 (N=48) 14.6 8.3 56.3 12.5 8.3 100.0 

รวม (N=179) 16.2 16.8 41.3 20.1 5.6 100.0 

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

ตาราง ค24:  ร้อยละของผู้สูงอายุ จ าแนกตามผลกระทบของโควิด-19 รายชุมชน 

ชุมชน ผลกระทบ 
สุขภาพรา่งกาย สุขภาพจิตใจ รายได้ลดลง/รายจ่าย 

เท่าเดิมหรอืเพ่ิมขึน้ 

ซอยประชาราษฎรบ์ าเพญ็ 12 (N=92) 6.5 23.9 19.6 
หมูบ่า้นประสทิธิ ์(N=43) 14.0 20.9 37.2 
แฟลตสถานีต ารวจนครบาลมกักะสนั (N=3) - 33.3 33.3 
บงึพระราม 9 พฒันา (N=59) 16.9 25.4 59.3 
เพชรพระราม (N=87) 19.5 42.5 63.2 
ลาดพรา้ว 80 (N=90) 14.4 36.7 54.4 

รวม (N=374) 13.9 31.3 46.5 
หมายเหตุ *เลือกนําเสนอ เฉพาะ ร้อยละของผู้สูงอายุที่ตอบว่า ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ในด้านสุขภาพร่างกาย 

หรือ สุขภาพจิตใจ หรือ ด้านการเงิน เท่านั้น  
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ภาวะพ่ึงพิงกับมิติทางเศรษฐกิจ-สังคม 

ตาราง ค25:  ร้อยละของผู้สูงอายุ จ าแนกตามภาวะพ่ึงพิง และเศรษฐานะของครัวเรือน  

รายชุมชน 

เศรษฐานะ ภาวะพ่ึงพิง รวม 
ไม่มีภาวะพึ่งพิง ภาวะพึ่งพิง ต า่-

ปานกลาง 
ภาวะพึ่งพิง สูง 

ซอยประชาราษฎรบ์ าเพญ็ 12 (N=91) 
ยากจน 2.7 8.3 16.7 4.4 
ปานกลาง 12.3 8.3 33.3 13.2 
ด ี 84.9 83.3 50.0 82.4 

หมู่บ้านประสิทธ์ิ (N=43) 
ยากจน 26.2 - - 25.6 
ปานกลาง 7.1 - - 7.0 
ด ี 66.7 100.0 - 67.4 

แฟลตสถานีต ารวจนครบาลมกักะสนั (N=3) 
ยากจน 33.3 -  - 33.3 
ปานกลาง - -  - - 
ด ี 66.7 -  - 66.7 

 บึงพระราม 9 พฒันา (N=57) 
ยากจน 47.8 62.5 33.3 49.1 
ปานกลาง 10.9 12.5 - 10.5 
ด ี 41.3 25.0 66.7 40.4 

เพชรพระราม (N=87) 
ยากจน 73.4 78.9 75.0 74.7 
ปานกลาง 18.8 10.5 - 16.1 
ด ี 7.8 10.5 25.0 9.2 

ลาดพร้าว 80 (N=90) 
ยากจน 56.4 71.4 28.6 58.9 
ปานกลาง 21.8 10.7 14.3 17.8 
ด ี 21.8 17.9 57.1 23.3 
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ตาราง ค26: ร้อยละของผู้สูงอายุ จ าแนกตามภาวะพ่ึงพิง และความเพียงพอของ

รายได้ครัวเรือน รายชุมชน 

รายได้ครวัเรือน ภาวะพ่ึงพิง รวม 
ไม่มีภาวะพึ่งพิง ภาวะพึ่งพิงต า่-

ปานกลาง 
ภาวะพึ่งพิง สูง 

ซอยประชาราษฎรบ์ าเพญ็ 12 (N=91) 
เพยีงพอ 95.9 91.7 66.7 93.4 
ไมเ่พยีงพอ 4.1 8.3 33.3 6.6 

หมู่บ้านประสิทธ์ิ (N=43) 
เพยีงพอ 73.8 100.0 -  74.4 
ไมเ่พยีงพอ 26.2 - -  25.6 

แฟลตสถานีต ารวจนครบาลมกักะสนั (N=3) 
เพยีงพอ 100.0 -  -  100.0 
ไมเ่พยีงพอ - - - - 

บึงพระราม 9 พฒันา (N=57) 
เพยีงพอ 67.4 37.5 100.0 64.9 
ไมเ่พยีงพอ 32.6 62.5 - 35.1 

เพชรพระราม (N=87) 
เพยีงพอ 57.8 47.4 25.0 54.0 
ไมเ่พยีงพอ 42.2 52.6 75.0 46.0 

ลาดพร้าว 80 (N=90) 
เพยีงพอ 50.9 32.1 28.6 43.3 
ไมเ่พยีงพอ 49.1 67.9 71.4 56.7 



 
64 

 

เขตห้วยขวาง 

ตาราง ค27:  ร้อยละของผู้สูงอายุ จ าแนกตามภาวะพ่ึงพิง และการได้รับเบ้ียผู้พิการ  

รายชุมชน  
เบีย้ผูพิ้การ ภาวะพ่ึงพิง รวม 

ไม่มีภาวะพึ่งพิง ภาวะพึ่งพิงต า่-
ปานกลาง 

ภาวะพึ่งพิง สูง 

ซอยประชาราษฎรบ์ าเพญ็ 12 (N=92) 
ไมไ่ดร้บั 100.0 83.3 100.0 97.8 
ไดร้บั - 16.7 - 2.2 

หมู่บ้านประสิทธ์ิ (N=43) 
ไมไ่ดร้บั 100.0 -  - 97.7 
ไดร้บั - 100.0  - 2.3 

แฟลตสถานีต ารวจนครบาลมกักะสนั (N=3) 
ไมไ่ดร้บั 100.0  -  - 100.0 
ไดร้บั - - - - 

บึงพระราม 9 พฒันา (N=58) 
ไมไ่ดร้บั 100.0 33.3 66.7 87.9 
ไดร้บั - 66.7 33.3 12.1 

เพชรพระราม (N=87) 
ไมไ่ดร้บั 100.0 68.4 50.0 90.8 
ไดร้บั - 31.6 50.0 9.2 

ลาดพร้าว 80 (N=90) 
ไมไ่ดร้บั 100.0 67.9 42.9 85.6 
ไดร้บั - 32.1 57.1 14.4 
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ตาราง ค28: ร้อยละของผู้สูงอายุ จ าแนกตามภาวะพ่ึงพิง และความเส่ียงต่อปัญหา

สุขภาพจิต รายชุมชน 

ปัญหาสุขภาพจิต ภาวะพ่ึงพิง รวม 
ไม่มีภาวะ
พึ่งพิง 

ภาวะพึ่งพิง ต า่-
ปานกลาง 

ภาวะพึ่งพิง สูง 

ซอยประชาราษฎรบ์ าเพญ็ 12 (N=87) 
ไมม่คีวามเสีย่ง 93.0 75.0 25.0 87.4 
มคีวามเสีย่ง 7.0 25.0 75.0 12.6 

หมู่บ้านประสิทธ์ิ (N=38) 
ไมม่คีวามเสีย่ง 78.4 100.0  - 78.9 
มคีวามเสีย่ง 21.6 - -  21.1 

แฟลตสถานีต ารวจนครบาลมกักะสนั (N=3) 
ไมม่คีวามเสีย่ง 100.0 -  - 100.0 
มคีวามเสีย่ง - - - - 

บึงพระราม 9 พฒันา (N=54) 
ไมม่คีวามเสีย่ง 73.3 42.9 - 66.7 
มคีวามเสีย่ง 26.7 57.1 100.0 33.3 

เพชรพระราม (N=72) 
ไมม่คีวามเสีย่ง 73.6 33.3 25.0 62.5 
มคีวามเสีย่ง 26.4 66.7 75.0 37.5 

ลาดพร้าว 80 (N=79) 
ไมม่คีวามเสีย่ง 68.0 45.8 40.0 59.5 
มคีวามเสีย่ง 32.0 54.2 60.0 40.5 
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ตาราง ค29:  ร้อยละของผู้ดูแล จ าแนกตามระดับภาวะพ่ึงพิงและผลกระทบด้านการเงิน-

ของผู้ดูแลหรือครอบครัว รายชุมชน 

ด้านการเงิน ภาวะพ่ึงพิง รวม 
ไม่มีภาวะพึ่งพิง ภาวะพึ่งพิง ต า่-

ปานกลาง 
ภาวะพึ่งพิง สูง 

ซอยประชาราษฎรบ์ าเพญ็ 12 (N=40) 
ไมม่ผีลกระทบ 81.5 42.9 33.3 67.5 
มผีลกระทบ 18.5 57.1 66.7 32.5 

หมู่บ้านประสิทธ์ิ (N=9) 
ไมม่ผีลกระทบ 55.6 -  - 55.6 
มผีลกระทบ 44.4 -  - 44.4 

แฟลตสถานีต ารวจนครบาลมกักะสนั (N=2) 
ไมม่ผีลกระทบ 100.0 -  - 100.0 
มผีลกระทบ - - - - 

บึงพระราม 9 พฒันา (N=30) 
ไมม่ผีลกระทบ 54.5 20.0 - 43.3 
มผีลกระทบ 45.5 80.0 100.0 56.7 

เพชรพระราม (N=31) 
ไมม่ผีลกระทบ 63.2 30.0 - 48.4 
มผีลกระทบ 36.8 70.0 100.0 51.6 

ลาดพร้าว 80 (N=52) 
ไมม่ผีลกระทบ 44.8 31.3 14.3 36.5 
มผีลกระทบ 55.2 68.8 85.7 63.5 
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ตาราง ค30: ร้อยละของผู้ดูแล จ าแนกตามระดับภาวะพ่ึงพิงและผลกระทบต่อผู้ดูแล

ด้านการท างาน (การออกจากงาน) รายชุมชน 

ด้านการท างาน ภาวะพ่ึงพิง รวม 
ไม่มีภาวะพึ่งพิง ภาวะพึ่งพิง ต า่-

ปานกลาง 
ภาวะพึ่งพิง สูง 

ซอยประชาราษฎรบ์ าเพญ็ 12 (N=39) 
ไมม่ผีลกระทบ 92.9 85.7 75.0 89.7 
มผีลกระทบ 7.1 14.3 25.0 10.3 

หมู่บ้านประสิทธ์ิ (N=9) 
ไมม่ผีลกระทบ 77.8 -  -  77.8 
มผีลกระทบ 22.2 -  -  22.2 

แฟลตสถานีต ารวจนครบาลมกักะสนั (N=2) 
ไมม่ผีลกระทบ 100.0 -  -  100.0 
มผีลกระทบ - -  -  - 

บึงพระราม 9 พฒันา (N=30) 
ไมม่ผีลกระทบ 81.0 66.7 33.3 73.3 
มผีลกระทบ 19.0 33.3 66.7 26.7 

เพชรพระราม (N=28) 
ไมม่ผีลกระทบ 82.4 66.7 50.0 75.0 
มผีลกระทบ 17.6 33.3 50.0 25.0 

ลาดพร้าว 80 (N=54) 
ไมม่ผีลกระทบ 73.3 82.4 42.9 72.2 
มผีลกระทบ 26.7 17.6 57.1 27.8 
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