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เขตบางนาเป็นเขตน าร่องเขตหนึ่งของโครงการ “การพฒันาแนวทางการด าเนินงานเพ่ือให้
เกิดการจดัการชุดข้อมูลทางสงัคมและสุขภาพของประชาชน รายเขต กรุงเทพมหานคร” ซึ่ง
ด าเนินการโดยสถาบนัวจิยัประชากรและสงัคม มหาวทิยาลยัมหดิล ด้วยการสนับสนุนจาก ส านักงาน
กองทุนสนับสนุนการสรา้งเสรมิสุขภาพ (สสส.) ให้ด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลในเขตน าร่อง 13 เขต 
จ านวน 84 ชุมชน โดยข้อมูลที่เก็บรวบรวมแบ่งเป็นระดบัครวัเรอืนและระดบับุคล ในระดบับุคคลมี
กลุ่มเป้าหมายคอื ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเรือ้รงั/พกิาร และผู้ดูแล ในเขตบางนาได้เก็บรวบรวมขอ้มูลตวัอย่าง
จาก 6 ชุมชน มตีวัอย่างครวัเรอืน 625 ครวัเรอืน ส่วนตวัอย่างระดบับุคคลประกอบด้วย ผู้สูงอายุ 449 
คน ผู้ป่วยเรือ้รงั หรอืพกิาร 40 คน และผู้ดูแล 227 คน ทัง้นี้มวีตัถุประสงค์เพื่อส ารวจขอ้มูลทางสงัคม
และสุขภาพของประชาชน ในรายเขตของกรุงเทพมหานคร รวมทัง้เพื่อสร้างเสรมิศกัยภาพของภาคี
เครือข่าย เพื่อการขับเคลื่อนการท าชุดข้อมูลทางสังคมและสุขภาพของประชาชน รายเขตของ
กรงุเทพมหานคร 

ในการวางแผนพฒันาพื้นทีแ่ละประชากรอย่างเป็นระบบนัน้ ขอ้มลู ทีม่คีวามถูกต้อง เชื่อถอืได้ 
ทนัสมยั และเป็นตวัแทนของประชากรกลุ่มต่างๆ นับว่ามคีวามส าคญัมาก ที่ผ่านมาแมว้่าจะมขีอ้มูลที่
จดัเกบ็โดยองคก์รและหน่วยงานต่างๆ ซึง่เป็นขอ้มลูเกีย่วกบั สขุภาวะ ภาวะเศรษฐกจิ สงัคม และวถิชีวีติ ของ
ประชากรที่หลากหลาย น าเสนอในระดบัต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นระดบัจงัหวดั ระดบัเขต ระดบัแขวง ระดบั
ชุมชน ครวัเรอืน และรายบุคคล แต่ดูเหมอืนว่าขอ้มลูแต่ละชุดถูกจดัเก็บตามวตัถุประสงค์การน าขอ้มูล
ไปใช้ในการตอบภารกิจหลกัขององค์กรหรอืหน่วยงานที่ท าหน้าที่รวบรวมข้อมูล    นอกจากนี้ข้อมูล
เหล่านี้มขีอ้จ ากดัส าหรบัการน าไปใชจ้รงิทีแ่ตกต่างกนัออกไป รวมทัง้ยงัมขีอ้ทา้ทายในเรือ่งการเชื่อมต่อ
ระหว่างขอ้มลูชุดต่างๆ   

อาจเป็นไปได้ว่าข้อมูลที่มอียู่ในขณะนี้ ยงัมคีวามไม่ครบถ้วน ทัง้ในเชิงประเด็น และพื้นที่ 
โดยเฉพาะความแตกต่างของลกัษณะทีอ่ยู่อาศยั การใชท้ีด่นิ รวมทัง้ลกัษณะทางเศรษฐกจิ สงัคม และ
สุขภาพของประชากรวยัต่างๆ โดยเฉพาะในแต่ละพื้นที่ หรอืเขตการปกครองของกรุงเทพมหานคร 
ดงันัน้การมชีุดข้อมูลทางสงัคม และสุขภาพจงึมคีวามจ าเป็น เพื่อให้การท างานด้านการพฒันาและ
สวสัดกิารสงัคม และสุขภาวะของประชากร มปีระสทิธภิาพ และมคีวามเหมาะสมกบับรบิท วถิชีวีติของ
ประชากรทีอ่าศยัอยู่ในกรุงเทพมหานครในระดบัเขต การปกครองเพื่อน าไปพฒันาพฒันาคุณภาพชวีติ
ของประชากรในระดบัพืน้ทีต่่อไป 
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การส ารวจน้ีมชีุมชนตวัอยา่ง 6 ชุมชน จ านวน 625 ครวัเรอืน ซึง่เป็นครวัเรอืนทีส่ามารถรวบรวม
ขอ้มลูได ้จากจ านวนครวัเรอืนทัง้หมด 805 ครวัเรอืนทีผู่น้ าชุมชนสามารถตดิต่อได้ หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 
77.6 มขีอ้สงัเกตว่าจ านวนครวัเรอืนทีผู่น้ าชุมชนตดิต่อไดม้จี านวนทีแ่ตกต่างกนัมากกบัจ านวนครวัเรอืน
ทัง้หมดจากฐานขอ้มลูของเขตบางนา (รายละเอยีดตามตาราง 3.1) 

การน าเสนอผลการส ารวจของเขตบางนาต่อไปนี้จะเป็นการเปรยีบเทยีบเขตบางนากบัภาพรวม 
13 เขต ส าหรบัขอ้มลูรายชุมชนน าเสนอในภาคผนวก 

ตาราง 3.1: จ านวนและร้อยละของครวัเรือน จ าแนกตามชุมชน 

ชุมชน จ านวน
ครวัเรือน
ทัง้หมดจาก
ฐานข้อมูล

เขต 

จ านวนครวัเรือน
ท่ีผูน้ าชุมชน

สามารถติดต่อได้ 

จ านวน
ครวัเรือนท่ี
เกบ็ข้อมลู

ได้ 

ร้อยละของ
ครวัเรือนท่ี
เกบ็ข้อมลูได้ 

เคหะชุมชนบางนา 2 427 172 112 65.1 
คลองบางนา 285 75 72 96.0 
หมู่บ้านจดัสรรยาสูบ 736 289 190 65.7 
หมู่บ้านรุ่งเรืองวิลล่า 275 37 24 64.9 
สยามคอนโด 2 103 85 84 98.8 
รุ่งเรือง 107 147 143 97.3 

รวม 1,933 805 625 77.6 

นอกจากข้อมูลในระดับครวัเรือนแล้ว โครงการยงัได้เก็บรวบรวมข้อมูลรายบุคคลทัง้หมด 
จ านวน 2,053 คน โดยมกีลุ่มเป้าหมายหลกัคอื ผูสู้งอายุ (อายุ 60 ปีขึน้ไป) ผูป่้วยเรือ้รงั หรอืพกิาร และ
                                                           

*  ในการรายงานผลตัวเลขร้อยละที่เป็นทศนิยมอาจมีความแตกต่างจากในเล่มภาพรวม 13 เขต 

เนื่องมาจากการคํานวณ ที่ใช้ฐานจํานวนตัวอย่างแตกต่างกัน(ตัวอย่างรวม 13 เขต หรือ

ตัวอย่างรายเขต) และการปัดเศษทศนิยม 

 

3 
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ผูดู้แล ทัง้นี้จากจ านวนกลุ่มบุคคลเป้าหมายแบ่งออกเป็นผู้สูงอายุ 449 คน ผูป่้วยเรื้อรงั หรอืพกิาร 40 คน 
และผูด้แูล 227 คน   

ประชากรในครัวเรือน 

ลักษณะของกลุ่มประชากร 

จ านวนประชากรทีอ่ยู่ในครวัเรอืนทีส่ ารวจในเขตบางนามจี านวน 2,053 คน โดยเป็นประชากร
วยัเด็ก (อายุน้อยกว่า 15 ปี) ร้อยละ 14.2 ประชากรวยัแรงงาน (อายุ 15-59ปี)  ร้อยละ 62.9 และ
ประชากรสูงอายุ (อายุ 60 ปีขึน้ไป) รอ้ยละ 22.8 (ตามรปูภาพ 3.1) เมื่อเปรยีบเทยีบกบัภาพรวมทัง้ 13 
เขต พบว่ามสีดัส่วนประชากรวยัเดก็และวยัสูงอายุ สูงกว่าภาพรวม 13 เขตเลก็น้อย ส่วนประชากรวยั
แรงงาน น้อยกว่าภาพรวม เลก็น้อย (รายละเอยีดตามรปูภาพ 3.1 และ 3.2) 

 

รปูภาพ 3.1: โครงสร้างประชากร จ าแนกตามอายแุละเพศ เขตบางนา 
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รปูภาพ 3.2: โครงสร้างประชากร จ าแนกตามอายแุละเพศ ภาพรวม 13 เขต 

 

จ านวนสมาชิกครัวเรือน 

 ในภาพรวมของเขตบางนา ครวัเรอืนมสีมาชกิเฉลีย่ 3.4 คนต่อครวัเรอืน ซึง่เป็นขนาด
ครวัเรอืนที่เลก็กว่าภาพรวมทัง้ 13 เขต ที่มขีนาดครวัเรอืน คอื 3.8 คนต่อครวัเรอืน ส่วนครวัเรอืนที่มี
สมาชกิเพยีงคนเดยีวนัน้ ในเขตนี้มรี้อยละ 16.6 ซึ่งสูงกว่าภาพรวม 13 เขตค่อนข้างมาก  เนื่องจาก
ภาพรวมมสีดัส่วนเพยีงรอ้ยละ 10.9 เท่านัน้ (รายละเอยีดตามรปูภาพ 3.3)  

รปูภาพ 3.3: ขนาดครวัเรือนเฉล่ียและร้อยละของครวัเรือน  จ าแนกตามจ านวนสมาชิก 
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ครัวเรือนท่ีมีสมาชิกมีช่ือหรือไม่มีช่ือในทะเบียนบ้าน 

สมาชกิที่ไม่มชีื่อในทะเบยีนบ้านซึ่งอาจเรยีกอกีอย่างว่าประชากรแฝง ในภาพของเขตบางนา
พบว่า โดยเฉลี่ยมปีระชากรแฝง  1.1 คนต่อครวัเรอืน ทัง้นี้มคี่าเฉลี่ยสูงกว่าภาพรวม 13 เขตเพียง
เล็กน้อย ในขณะเดยีวกันร้อยละของครวัเรอืนที่มสีมาชิกไม่มชีื่อในทะเบยีนบ้านอย่างน้อย 1 คน มี
สดัส่วนทีส่งูกว่าภาพรวมทัง้ 13 เขต (รอ้ยละ 49.9 ต่อ 44.2) (รายละเอยีดตามรปูภาพ 3.4 และตาราง ก 
1 ในภาคผนวก)  

รปูภาพ 3.4: ร้อยละของครวัเรือนท่ีมีสมาชิกไม่มีช่ือในทะเบียนบ้าน  จ าแนกตามจ านวน 

 

 

ครัวเรือนท่ีมีผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป 

ประชากรสูงวยันับเป็นประชากรเป้าหมายทีส่ าคญัในการส ารวจนี้  ในระดบัครวัเรอืนนัน้ พบว่า  
เขตบางนาครวัเรอืนมผีู้สูงอายุเฉลี่ย 0.8 คนต่อครวัเรอืน ซึ่งไม่แตกต่างจากค่าเฉลี่ยของภาพรวม 13 
เขต  หากพจิารณาสดัส่วนของครวัเรอืนที่มผีู้สูงอายุเป็นสมาชกิอย่างน้อย 1 คนขึ้นไป พบมากกว่า
ครึง่หนึ่ง (รอ้ยละ 53.5) แต่เป็นสดัส่วนที่น้อยกว่าภาพรวมทัง้13 เขต ที่มสีูงถงึรอ้ยละ 59.2 (รายละเอยีด
ตามรปูภาพ 3.5 และตาราง ก 2 ในภาคผนวก) 
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รปูภาพ 3.5: ร้อยละของครวัเรือนท่ีมแีละไม่มีผูส้งูอาย ุ

 

 

ครัวเรือนท่ีมีผู้ป่วยเร้ือรัง/พิการ 

การส ารวจนี้ชี้ให้เห็นว่าในเขตบางนามจี านวนของผู้ป่วยเรื้อรงั/พกิารในครวัเรอืน 0.7 คนต่อ
ครวัเรอืน ซึง่น้อยกว่าภาพรวมของ 13 เขต ทีม่คี่าเฉลีย่ที ่0.8 คนต่อครวัเรอืน ส่วนสดัส่วนของครวัเรอืน
ทีม่สีมาชกิเป็นผูป่้วยเรือ้รงั/พกิารอยา่งน้อย 1 คนนัน้ ในเขตบางนามน้ีอยกว่าภาพรวม โดยเขตบางนามี
ครวัเรอืนรอ้ยละ 47.2 ที่มสีมาชกิเป็นผู้ป่วยเรือ้รงั/พกิาร ในขณะที่ภาพรวมทัง้หมด 13 เขต มรีอ้ยละ 
52.5 (รายละเอยีดตามรปูภาพ 3.6 และตาราง ก 3 ในภาคผนวก) 

รปูภาพ 3. 6: ร้อยละของครวัเรือนท่ีมี และไม่มีผูป่้วยเรือ้รงั/พิการ 
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ครัวเรือนท่ีมีและไม่มีผู้มีภาวะพ่ึงพิง 

ผูม้ภีาวะพึง่พงิเป็นบุคคลทีค่วรไดร้บัการช่วยเหลอืและครวัเรอืนมกัจะเป็นผูดู้แลหลกั การศกึษา
ในระดบัครวัเรอืนพบว่า ในเขตบางนามคีรวัเรอืนรอ้ยละ 34.7 ทีม่ผีูม้ภีาวะพึง่พงิในครวัเรอืน ซึง่น้อยกว่า
สดัส่วนทีพ่บในการส ารวจรวม 13 เขต  ในขณะทีจ่ านวนผูม้ภีาวะพึง่พงิเฉลีย่ต่อครวัเรอืนนัน้ไมแ่ตกต่าง
กนักบัภาพรวม 13 เขต ทีม่จี านวนเฉลีย่ 0.5 คนต่อครวัเรอืน  (รายละเอยีดตามรปูภาพ 3.7 และตาราง 
ก 4 ในภาคผนวก) 

รปูภาพ 3.7: ร้อยละของครวัเรือนท่ีมี และไม่มี ผูท่ี้มีภาวะพ่ึงพิง 

 

เศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน 

ความเพียงพอของรายได้ครัวเรือน 

ผูใ้หข้อ้มลูในระดบัครวัเรอืนไดใ้หข้อ้มลูเกี่ยวกบัความเพยีงพอของรายไดค้รวัเรอืน  ในเขตบาง
นารอ้ยละ 44.0 ระบุว่ารายไดเ้พยีงพอแต่ไมเ่หลอืเกบ็ รอ้ยละ 19.2 ระบุว่ารายไดเ้พยีงพอและมเีหลอืเกบ็ 
ส่วนรอ้ยละ 36.8 ของครวัเรอืนระบุว่ามรีายได้ไม่เพยีงพอ ทัง้นี้เป็นสดัส่วนทีสู่งกว่าภาพรวม 13 เขตที่
พบเพยีงรอ้ยละ  33.1 (รายละเอยีดตามรปูภาพ 3.8 และตาราง ก 5 ในภาคผนวก ) 
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รปูภาพ 3.8: ร้อยละของครวัเรือนท่ีรายได้ครวัเรือนเพียงพอ/ ไม่เพียงพอ 

 

 

โควิด-19 กับรายได้ครัวเรือน 

ในช่วงที่มกีารระบาดของ โควิด -19 มผีลกระทบเกิดขึ้นกับเศรษฐกิจในหลายระดบั รวมทัง้
ผลกระทบในระดบัครวัเรอืนอย่างหลกีเลี่ยงไม่ได้ ในการส ารวจนี้ก็พบว่า เขตบางนามคีรวัเรอืนรอ้ยละ 
81.5 ทีร่ายงานว่ามรีายไดล้ดลงในช่วงการระบาดของ โควดิ-19 ทัง้นี้เป็นสดัส่วนทีใ่กลเ้คยีงกบัที่พบใน
ภาพรวมของ 13 เขต (รายละเอยีดตามรปูภาพ 3.9 และตาราง ก 6 ในภาคผนวก) 

รปูภาพ 3.9: ร้อยละของครวัเรือนท่ีได้รบัผลกระทบด้านรายได้ในช่วงสถานการณ์ โควิด-19 
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เศรษฐานะของครัวเรือน  

 การวดัเศรษฐานะจากเครื่องอ านวยความสะดวกต่างๆ ในครวัเรอืนและน ามาสรา้งดชันี
ชี้วดัเศรษฐานะของครวัเรอืน โดยแบ่งออกเป็น ยากจน ปานกลาง และด ี พบว่า สดัส่วนของครวัเรอืน
ยากจนในเขตบางนามีร้อยละ 41.4 ซึ่งสูงกว่าที่พบในภาพรวมของ 13 เขต ที่มเีพียง ร้อยละ 39.7 
(รายละเอยีดตามรปูภาพ 3.10 และตาราง ก 7 ในภาคผนวก ) 

 

รปูภาพ 3.10: ร้อยละของครวัเรือนแยกตามเศรษฐานะครวัเรือน 

 

 

ส่ิงแวดล้อม 

ค าถามในส่วนนี้ของการส ารวจไดเ้น้นสิง่แวดลอ้มในครวัเรอืนทีม่กัจะเกี่ยวขอ้งกบัการหกล้มของ
ผูส้งูอาย ุซึง่ประกอบดว้ย แสงสว่าง วสัดุกนัลื่น ราวจบั ประตูบานเลื่อน และพืน้ต่างระดบั 

ครัวเรือนท่ีมีแสงสว่างไม่เพียงพอ 

ในการส ารวจครัง้นี้พบว่า ครวัเรอืนส่วนใหญ่ในเขตบางนาหรอืรอ้ยละ 92.5 มแีสงสว่างในหอ้ง
และทางเดนิเพยีงพอ อย่างไรกต็ามมรีอ้ยละ 7.5 ของครวัเรอืนทีม่แีสงสว่างไม่เพยีงพอ  โดยมสีดัส่วนที่
สงูกว่าทีพ่บในภาพรวม 13 เขต ทีพ่บเพยีงรอ้ยละ 5.7 (รายละเอยีดตามรปูภาพ 3.11) 

  

 

41.4

19.7

38.9

39.7

20.4

39.9

0 20 40 60 80 100

ยากจน

ปานกลาง

ดี

รวม 13 เขต บางนา



เขตบางนา 
 
 11 

รปูภาพ 3.11: ร้อยละของครวัเรือน จ าแนกตามความเหมาะสมด้านแสงสว่าง 

 

 

ครัวเรือนท่ีมีพ้ืนล่ืน หรือไม่มีวัสดุปูกันล่ืน 

การหกล้มอาจมาจากพื้นที่ลื่นเป็นสาเหตุ ในการสอบถามตวัแทนครวัเรอืนเกี่ยวกบัสภาพของ
พื้นในห้องนอน ห้องน ้า หรอืทางเดนิ พบว่า ในเขตบางนามคีรวัเรอืนที่มพีื้นลื่นหรอืไม่ได้ปูวสัดุกนัลื่น 
ร้อยละ 37.9 ทัง้นี้เป็นสดัส่วนที่น้อยกว่าที่พบในภาพรวม 13 เขต ที่พบร้อยละ 39.6 (รายละเอียดตาม
รปูภาพ 3.12) 

รปูภาพ 3.12: ร้อยละของครวัเรือน จ าแนกตามความเหมาะสมด้านสภาพพื้นในห้องนอน                       
หรือห้องน ้า หรือทางเดิน 
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ครัวเรือนท่ีไม่มีราวจับในห้องนอน หรือห้องน ้า หรือทางเดิน 

ราวจบัในบ้านจะท าให้สามารถช่วยในการพยุงตวั ดงันัน้จงึเป็นปัจจยัหนึ่งที่ช่วยลดการหกล้ม
ภายในบา้นลงได ้ในการส ารวจน้ีพบว่า ในเขตบางนามคีรวัเรอืนถงีรอ้ยละ 76.6 ทีไ่มม่รีาวจบัในหอ้งนอน 
หรอืหอ้งน ้า หรอืทางเดนิ ทัง้นี้เมื่อพจิารณาเปรยีบเทียบกบัภาพรวม 13 เขตพบว่าครวัเรอืนในเขตบางนา           
ที่ระบุว่าไม่มรีาวจบัมมีากกว่าที่ระบุในภาพรวมทัง้ 13 เขต ที่ระบุเพยีงรอ้ยละ 73.0 (รายละเอยีดตาม
รปูภาพ 3.13) 

รปูภาพ 3.13: ร้อยละของครวัเรือน จ าแนกตามการมี/ไม่มีราวจบั 

 

 

ครัวเรือนท่ีไม่มีประตูบานเล่ือน/ประตูท่ีเปิดออกนอกห้อง 

ส่วนครวัเรอืนที่ไม่มปีระตูบานเลื่อน/ประตูที่เปิดออกนอกหอ้งในเขตบางนา มคีรวัเรอืนรอ้ยละ 
46.7 ที่รายงาน ในขณะที่ภาพรวมทัง้ 13 เขต มสีดัส่วนของครวัเรอืนที่รายงานสูงกว่าที่ร้อยละ 53.0 
(รายละเอยีดตามรปูภาพ 3.14) 
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รปูภาพ 3.14: ร้อยละของครวัเรือน จ าแนกตามการมี/ไม่มีประตบูานเล่ือน                                                 
หรือบานประตท่ีูเปิดออกนอกห้อง 

 

 

ครัวเรือนท่ีมีพ้ืนต่างระดับในบ้านหรือบริเวณบ้าน 

การสะดุดหกลม้อาจมสีาเหตุจากการมพีืน้ต่างระดบัภายในบา้นหรอืบรเิวณบา้น ในการส ารวจนี้
ในเขตบางนามคีรวัเรอืนร้อยละ 64.3  ที่ระบุว่ามพีื้นต่างระดบัในบ้านหรอืบรเิวณบ้าน อย่างไรก็ตาม
สดัส่วนน้ีน้อยกว่าทีค่รวัเรอืนในภาพรวม 13 เขต ทีม่คีรวัเรอืนสงูถงึรอ้ยละ 72.2 ทีม่พีืน้ต่างระดบัในบา้น
หรอืบรเิวณบา้น (รายละเอยีดตามรปูภาพ 3.15) 

รปูภาพ 3.15: ร้อยละของครวัเรือน จ าแนกตามการมี/ไม่มีพื้นต่างระดบั 
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การแยกขยะ 

ส าหรบัการแยกขยะในเขตบางนา แมว้่ามากกว่า 2 ใน 3 (รอ้ยละ 68.4) มกีารแยกขยะ แต่เกอืบ
หนึ่งในสามของครวัเรอืน (ร้อยละ 31.6) ไม่มกีารแยกขยะ ซึ่งเป็นสดัส่วนที่ใกล้เคียงกบัครวัเรอืนใน
ภาพรวม 13 เขตทีม่กีารรายงานทีร่อ้ยละ 31.8 (รายละเอยีดตามรปูภาพ 3.16) 

รปูภาพ 3.16: ร้อยละของครวัเรือน จ าแนกตามการแยกขยะ 
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* 
 ในการรายงานผลตัวเลขร้อยละท่ีเป็นทศนิยมอาจมีความแตกต่างจากในเล่มภาพรวม 13 เขต 

เน่ืองมาจากการคํานวณท่ีใช้ฐานจาํนวนตัวอย่างแตกต่างกัน (ตัวอย่างรวม 13 เขต หรอื ตัวอยา่ง

รายเขต) และการปัดเศษทศนิยม 

                    

 

 

ในส่วนนี้เป็นการน าเสนอผลการส ารวจระดบับุคคล ซึ่งประกอบด้วย ลกัษณะทางประชากรและ
สงัคมของผูส้งูอายุ การท างาน รายไดแ้ละการออม สุขภาพ การออกก าลงักาย ผลกระทบของโควดิ-19 ต่อ
ผูส้งูอาย ุภาวะพึง่พงิของผูส้งูอาย ุกบัมติดิา้นเศรษฐกจิ-สงัคม และภาวะพึง่พงิกบัผลกระทบต่อผูด้แูล 

ลักษณะทางประชากรและสังคมของผู้สูงอายุ 

การศึกษานี้รวบรวมข้อมูล ผู้สูงอายุตัวอย่างที่อาศัยในเขตบางนา จ านวน 449 คน โดยที่
ผูส้งูอาย ุหมายถงึบุคคลอาย ุ60 ปีขึน้ไป และในกรณบีุคคลทีอ่ยู่ในข่ายใหส้มัภาษณ์ไม่สามารถใหข้อ้มลูได้
ด้วยตนเอง เนื่องมาจาก ความสูงอายุ การป่วย หรอืมภีาวะพึ่งพงิ ญาต ิบุคคลในครอบครวัหรอืผู้ดูแล
เป็นผู้ให้ข้อมูลแทน ทัง้ในลักษณะร่วมกันตอบ หรือว่าตอบแทนทัง้หมด การน าเสนอในส่วนนี้  จะ
วิเคราะห์ข้อมูลในภาพรวมของผู้สูงอายุ และเปรยีบเทียบการกระจายของข้อมูลตามกลุ่มอายุของ
ผู้สูงอายุ คอื ผู้สูงอายุวยัต้น (อายุ 60-69 ปี)  ผู้สูงอายุวยักลาง(อายุ 70-79 ปี) และ ผู้สูงอายุวยัปลาย 
(อาย ุ80 ปีขึน้ไป) 

ขอ้มลูในตาราง 4.1 แสดงใหเ้หน็ว่า ผูสู้งอายุตวัอย่าง เป็นผูห้ญงิ (รอ้ยละ 65.2) มากกว่าผูช้าย 
(รอ้ยละ 34.8)  โดยมสีดัส่วนของผูห้ญงิในกลุ่มผู้สูงอาย ุ80 ปีขึน้ไป (รอ้ยละ 70.1) สงูทีสุ่ด เมือ่เทยีบกบั
สดัส่วนของผูสู้งอายุ 60-69 และอายุ 70-79 ปี ในขณะทีส่ดัส่วนของผู้ชายในกลุ่มอายุ 60-69 ปี (รอ้ยละ 
36.8) สงูทีส่ดุ เมือ่เทยีบกบัสดัสว่นของผูส้งูอาย ุ70-79 ปี และผูส้งูอาย ุ80 ปีขึน้ไป   

ผูสู้งอายุในการศกึษานี้ ส่วนมากอาศยัในครวัเรอืนทีม่สีมาชกิ 3 คนหรอืมากกว่า (รอ้ยละ 73.8)  
ซึ่งสมาชกิในครวัเรอืนอาจมทีัง้คู่สมรส ลูก-หลาน ญาต ิหรอืคนที่ไม่ใช่ญาต ิอยู่ร่วมด้วย  อย่างไรก็ด ี
พบว่า มผีูสู้งอายุอกีประมาณรอ้ยละ 26 ทีอ่ยู่คนเดยีว หรอือยู่ตามล าพงักบัคู่สมรส หรอือยู่กบับุคคลอื่น
อกี 1 คนทีไ่ม่ใช่คู่สมรส  โดยทีผู่สู้งอายุ 70-79 ปี มสีดัส่วนของการอยู่คนเดยีว (รอ้ยละ 13.0)  สูงทีสุ่ด 
และสดัส่วนของผูสู้งอายุ 60-69 ปี ทีอ่ยู่ตามล าพงักบัคู่สมรส (รอ้ยละ 4.4)  หรอือยู่กนั 2 คนกบัคนอื่นที่
ไม่ใช่คู่สมรส (รอ้ยละ 13.7) สูงทีสุ่ด เมื่อเปรยีบเทยีบกบัสดัส่วนของผูส้งูอายุ 70-79 ปี และ ผูสู้งอายุ 80 
ปีขึน้ไป  
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ในภาพรวมรอ้ยละ 53.4 ของผูส้งูอายใุนเขตบางนา มสีถานภาพสมรส คอืแต่งงานมคีู่ รองลงมา 
คอื สถานภาพ หมา้ย (รอ้ยละ 28.2)  และ โสด (รอ้ยละ 12.0)  โดยที่ผู้สูงอายุ 60-69 ปี มสีดัส่วนของ
การเป็นโสด (รอ้ยละ 14.6)  สูงทีสุ่ด ในขณะที่ผูสู้งอายุ 70-79 ปี (รอ้ยละ 53.8) มสีดัส่วนของผูส้งูอายุที่
แต่งงานมคีู่สงูทีสุ่ด ส่วนในกลุ่มผูส้งูอายุ 80 ปีขึน้ไป พบว่า มากกว่าครึง่ (รอ้ยละ 53.7) มสีถานภาพเป็น
หมา้ย ซึง่เป็นสดัส่วนทีส่งูทีสุ่ด เมือ่เทยีบกบัสดัส่วนของผูส้งูอาย ุ60-69 ปี และอาย ุ70-79 ปี  

ในเขตบางนาผูส้งูอายรุอ้ยละ 44.4 จบการศกึษาระดบัประถมศกึษา รองลงมา ระดบัมธัยมศกึษา
ตอนต้นหรอืตอนปลาย หรอื ปวช. (ร้อยละ 24.1)  ระดบัปรญิญาตรหีรอืสูงกว่า (ร้อยละ 16.9) โดย
สดัส่วนของผูส้งูอายุ 60-69 ปี (รอ้ยละ 18.0) จบการศกึษาระดบัปรญิญาตรหีรอืสงูกว่า สูงทีสุ่ด ในขณะที่มี
สดัส่วนของผูสู้งอายุ 80 ปีขึน้ไป จบการศกึษาระดบัประถมศกึษา(รอ้ยละ 58.5) หรอืไม่ไดเ้รยีนหนังสอื 
(รอ้ยละ 13.8)  สงูทีสุ่ด เมือ่เทยีบกบัสดัส่วนของผูส้งูอาย ุ60-69 ปี และอาย ุ70-79 ปี   

ตาราง 4.1: ร้อยละของผู้สูงอายุ จําแนกตามลักษณะทางประชากรและสังคม 

ลกัษณะทางประชากรและสงัคม กลุ่มอายุ รวม 

60-69 70-79 80+ 

เพศ (N=448) 

- ชาย 36.8 33.0 29.9 34.8 

- หญงิ 63.2 67.0 70.1 65.2 

ลกัษณะการอยู่อาศยัของผูส้งูอาย ุ (N=446) 

- อยูค่นเดยีว 8.9 13.0 9.0 9.9 

- อยู ่2 คน กบัคู่สมรส 4.4 3.7 3.0 4.0 

- อยู ่2 คน กบัญาตหิรอืคนอื่น 13.7 8.3 13.4 12.3 

- อยู ่3 คนหรอืมากกว่ากบัญาตหิรอืคนอื่น 73.1 75.0 74.6 73.8 

สถานภาพสมรส (N=440) 

- โสด 14.6 9.4 6.0 12.0 

- สมรส 57.7 53.8 35.8 53.4 

- หมา้ย 20.2 32.1 53.7 28.2 

- หยา่/แยก 7.5 4.7 4.5 6.4 
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ตาราง 4.1: ร้อยละของผู้สูงอายุ จําแนกตามลักษณะทางประชากรและสังคม (ต่อ) 

ลกัษณะทางประชากรและสงัคม กลุ่มอายุ รวม 

60-69 70-79 80+ 

การศึกษา (N=439) 

- ไมไ่ดเ้รยีน 6.4 9.3 13.8 8.2 

- ประถมศกึษา (ป. 4- ป.7) 37.6 52.8 58.5 44.4 

- มธัยมศกึษาตอนตน้                            
ถงึตอนปลาย (ม.1-ม.6) หรอื  ปวช. 

28.9 20.4 10.8 24.1 

- อนุปรญิญา ปวส. –ปวท. 9.0 2.8 1.5 6.4 

- ปรญิญาตรหีรอืสงูกว่า 18.0 14.8 15.4 16.9 

 

การท างาน  

ส่วนนี้แสดงขอ้มลูพืน้ฐานดา้นการท างาน ความพรอ้มและความต้องการท างาน ขอ้มลูในตาราง 
4.2 แสดงใหเ้หน็ว่า รอ้ยละ 68.6 ของผูสู้งอายุในเขตบางนา ไม่ไดท้ างานหรอืเกษยีณอายุ โดยทีส่ดัส่วน
ของการไม่ได้ท างานนี้ เพิม่ขึ้นเมื่ออายุของผู้สูงอายุสูงขึ้น ส่วนกลุ่มที่ท างานนัน้ พบว่า สดัส่วนของ
ผู้สูงอายุท างานของตวัเองโดยไม่มลีูกจ้าง (รอ้ยละ 13.4) สูงที่สุด  รองลงมา ผู้สูงอายุที่ท างานรบัจ้าง
ทัว่ไป (รอ้ยละ 10.7) โดยผูส้งูอาย ุ60-69 ปี (รอ้ยละ 42.1) เป็นกลุ่มทีย่งัคงท างานอยูม่ากทีสุ่ด เมือ่เทยีบ
กบัสดัส่วนของผูส้งูอาย ุ70-79 ปี และผูส้งูอาย ุ80 ปีขึน้ไป   

ผูสู้งอายุ รอ้ยละ 44.0 ตอบว่าพรอ้มทีจ่ะท างาน และรอ้ยละ 42.9 ต้องการท างาน โดยผูสู้งอายุ 
60-69 ปี มคีวามพรอ้ม (รอ้ยละ 57.4)  และต้องการท างาน (รอ้ยละ 57.1) สูงทีสุ่ด เมื่อเทยีบกบัสดัส่วน
ของผูส้งูอาย ุ70-79 ปี และผูส้งูอายุ 80 ปีขึน้ไป   
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ตาราง 4.2: ร้อยละของผู้สูงอายุ จําแนกตามการทํางาน ความพร้อมและความต้องการทํางาน   
การท างาน กลุ่มอายุ  รวม 

60-69 70-79 80+ 
สถานภาพการท างาน (N=439) 
- ไมไ่ดท้ างาน-เกษยีณ 57.9 81.3 90.9 68.6 
- พนกังานในองคก์ร 8.3 1.9 0.0 5.5 
- นายจา้ง 0.8 0.0 0.0 0.5 
- ท างานส่วนตวัไมม่ลีกูจา้ง 16.2 10.3 7.6 13.4 
- ช่วยงาน-ธุรกจิครวัเรอืน 1.5 0.9 1.5 1.4 
- รบัจา้งทัว่ไป 15.4 5.6 0.0 10.7 
- อื่นๆ* - - - - 
ความพร้อมในการท างาน (N=427) 
- ไมพ่รอ้ม 42.6 74.0 79.1 56.0 
- พรอ้ม 57.4 26.0 20.9 44.0 
ความต้องการท่ีจะท างาน (N=427) 
- ไมต่อ้งการ 42.9 76.2 83.6 57.1 
- ตอ้งการ 57.1 23.8 16.4 42.9 

หมายเหตุ * สถานภาพการทํางาน อื่นๆ เช่น  อาสาสมัคร/ อสม./ อสส./ ทนายอาสา/ ช่วยงานวัด  

 

รายได้และการออม 

ส่วนต่อไปนี้ เสนอข้อมูลด้านรายได้ของผู้สูงอายุที่ได้รบัผ่านระบบสวัสดิการของรฐั ความ
เพยีงพอของรายไดต่้อการด าเนินชวีติในแต่ละเดอืน การออม และวธิกีารจดัการเมือ่มปัีญหาฉุกเฉินด้าน
การเงนิ  

เบีย้ยงัชพีผูสู้งอายุ และเบีย้ผูพ้กิาร เป็นอกีแหล่งรายไดท้ีผู่สู้งอายุควรไดร้บัตามสทิธ ิโดยทีเ่บีย้
ยงัชพีผูส้งูอายุเป็นสวสัดกิารทีร่ฐับาลจดัใหแ้ก่ผูสู้งอาย ุ60 ปี ขึน้ไป  และเบีย้ผูพ้กิารจดัใหส้ าหรบัทุกคน
ที่มคีวามบกพร่องหรอืพกิารด้านใดด้านหนึ่งตามค าจ ากดัความสากล ซึ่งเป็นอกีแหล่งรายได้ทีผู่ส้งูอายุ
ควรไดร้บัตามสทิธ ิอย่างไรกด็มีไิดห้มายความว่า ผูส้งูอายุทุกคน  จะไดร้บัโดยอตัโนมตั ิการไดร้บัหรอืไม่
ได้รบัเบี้ยยงัชพีผู้สูงอายุ และเบี้ยผู้พกิารนัน้ขึน้อยู่กบัเงื่อนไขที่รฐับาลก าหนด และความสมคัรใจของ
ผูสู้งอายุทีจ่ะยื่น/ไม่ยื่นขอรบัความช่วยเหลอืจากรฐักไ็ด ้การศกึษานี้ (ตาราง 4.3) พบว่า ผูสู้งอายุในเขต
บางนา รอ้ยละ 77.9 ได้รบัเบี้ยยงัชพีผู้สูงอายุเป็นประจ าทุกเดอืน และประมาณรอ้ยละ 4 ของผู้สูงอายุ
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ได้รบัเบี้ยผู้พกิาร โดยมสีดัส่วนของผู้สูงอายุ 70-79 ปี ที่ได้รบัเบี้ยยงัชพีผู้สูงอายุ (รอ้ยละ 85.2) สูงกว่า
สดัสว่นของผูส้งูอายุกลุ่มอื่นๆ และผูส้งูอาย ุ80 ปีขึน้ไป ไดร้บัเบีย้ผูพ้กิาร (รอ้ยละ 6) สูงทีสุ่ด เมื่อเทยีบกบั
สดัส่วนของผูส้งูอาย ุ60-69 ปี และอาย ุ70-79 ปี   

ตาราง 4.3: ร้อยละของผู้สูงอายุ จําแนกตามการได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยผู้พิการ  
เบีย้ยงัชีพผูส้งูอายุและ 

เบีย้ผูพิ้การ 
กลุ่มอายุ  รวม 

60-69 70-79 80+ 
การได้รบัเบีย้ยงัชีพผูส้งูอาย ุ(N=443) 
- ไมไ่ดร้บั 26.5 14.8 16.4 22.1 
- ไดร้บั 73.5 85.2 83.6 77.9 
การได้รบัเบีย้ผูพิ้การ (N=443) 
- ไมไ่ดร้บั 97.8 94.4 94.0 96.4 
- ไดร้บั 2.2 5.6 6.0 3.6 

 

ตาราง 4.4 ชีใ้หเ้หน็ว่า ในเขตบางนาผู้สูงอายุประมาณรอ้ยละ 36 ตอบว่ารายได้ทีต่นเองได้รบั
นัน้ไม่เพยีงพอต่อการด าเนินชวีติในแต่ละเดอืน โดยมสีดัส่วนของผู้สูงอายุ 70-79 ปี (รอ้ยละ 39.0) สูง
ทีสุ่ด รองลงมา คอื ผูส้งูอาย ุ60-69 ปี (รอ้ยละ 38.6) และผูส้งูอาย ุ80 ปีขึน้ไป (รอ้ยละ 22.4)  ยิง่ไปกว่า
นัน้ พบว่า ผูสู้งอายุมากกว่าครึง่ (รอ้ยละ 53.3) ไม่มกีารออม ซึง่สดัส่วนของผูสู้งอายุ 70-79 ปี (รอ้ยละ 
55.9) ไมม่กีารออม สงูทีสุ่ดเมือ่เทยีบกบัผูส้งูอาย ุ60-69 ปี และผูส้งูอาย ุ80 ปีขึน้ไป  ส่วนวธิกีารทีใ่ชเ้มือ่
มปัีญหาฉุกเฉินด้านการเงนิ พบว่า ผู้สูงอายุรอ้ยละ 45.3 ใช้วธิกีารขอเงนิจากลูกหรอืคนในครอบครวั
หรอืญาติ มากที่สุด รองลงมาคอื ใช้เงนิออมของตนเอง (ร้อยละ 39.4)  และกู้ยมืเงนินอกระบบเสีย
ดอกเบีย้ (รอ้ยละ 8.7)   เพื่อเป็นการแกปั้ญหาเมือ่มเีรือ่งฉุกเฉินเกีย่วกบัการเงนิ 
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ตาราง 4.4:  ร้อยละของผู้สูงอายุ จําแนกตามความเพียงพอของรายได้ การออม และวิธีที่ใช้

เมื่อมีปัญหาฉุกเฉินด้านการเงิน 

การท างาน กลุ่มอายุ รวม 
60-69 70-79 80+ 

ความเพียงพอของรายได้ของตนเอง (N=439) 
- เพยีงพอ และมเีหลอืเกบ็ 21.0 20.0 38.8 23.5 
- เพยีงพอ แต่ไมม่เีหลอืเกบ็ 40.4 41.0 38.8 40.3 
- ไมเ่พยีงพอ 38.6 39.0 22.4 36.2 
การออม (N=424) 
- ไมม่ ี 54.5 55.9 44.6 53.3 
- ม ี 45.5 44.1 55.4 46.7 
วิธีการท่ีใช้เม่ือมีปัญหาฉุกเฉินด้านการเงิน (N=437) 
- ใชเ้งนิออมของตนเอง 37.7 37.1 49.3 39.4 
- กูย้มืนอกระบบไมเ่สยีดอกเบีย้ 0.8 1.0 0.0 0.7 
- กูย้มืนอกระบบเสยีดอกเบีย้ 11.3 5.7 3.0 8.7 
- กูใ้นระบบ 3.4 5.7 0.0 3.4 
- ขอเงนิจากลกูหรอืคนในครอบครวั/ญาต ิ 43.4 48.6 47.8 45.3 
- อื่นๆ* 3.4 1.9 0.0 2.5 

หมายเหตุ * วิธีการที่ใช้เมื่อมีปัญหาฉุกเฉินด้านการเงิน อื่นๆ เช่น ค้างชําระ ประหยัด/ใชบ้ัตรเครดิต 

ยังไม่ได้คิด/ไม่รู้  

 

สุขภาพ 

ส่วนต่อไปนี้ ตาราง 4.5 แสดงขอ้มลูของผูสู้งอายุทีม่สีทิธปิระกนัสุขภาพ คอืสามารถเขา้รบัการ
รกัษาพยาบาลเมื่อเจ็บป่วย โดยไม่ต้องเสียค่ารกัษาพยาบาลเองทัง้หมด หรอืเสียบางส่วน พบว่า 
ผูสู้งอายุรอ้ยละ 53.3 มสีทิธปิระกนัสุขภาพ ผ่านระบบบตัรทอง (หรอืบตัร 30 บาท) และ ประมาณรอ้ย
ละ 17 และ 13 มสีวสัดิการการรกัษาพยาบาลจากระบบข้าราชการบ านาญ และระบบประกันสงัคม 
ตามล าดบั ในขณะทีป่ระมาณรอ้ยละ 3 ของผูส้งูอายไุมม่สีทิธปิระกนัสุขภาพใดๆ  

เมื่อวิเคราะห์ถึงความครอบคลุมของสิทธิประกันสุขภาพ พบว่า ประมาณร้อยละ 48 ของ
ผู้สูงอายุให้ขอ้มูลว่าสทิธปิระกนัสุขภาพที่มนีัน้ครอบคลุมการรกัษาพยาบาลไดท้ัง้หมด และมปีระมาณ
รอ้ยละ 25 ทีต่อบว่า ครอบคลุมไดบ้างส่วน โดยทีส่ดัส่วนของผูสู้งอาย ุ70-79 ปี (รอ้ยละ 29.9) ทีต่อบว่า
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สิทธิประกันสุขภาพที่มนีัน้ครอบคลุมการรกัษาพยาบาลได้บางส่วนสูงที่สุด เมื่อเทียบกับสดัส่วนของ
ผูส้งูอายุ 60-69 ปี และอายุ 80 ปีขึน้ไป แต่ทีน่่าสนใจ คอื มผีูสู้งอายุถงึประมาณรอ้ยละ 25 ทีไ่ม่ไดใ้ชส้ทิธิ
การรกัษาพยาบาลจากสทิธปิระกนัสุขภาพ โดยมสีดัส่วนของผูส้งูอายุ 80 ปีขึน้ไป (รอ้ยละ 32.3) ทีไ่ม่ไดใ้ช้
สทิธปิระกนัสุขภาพทีต่นเองถอือยู ่ซึง่สงูกว่าสดัส่วนของผูส้งูอาย ุ60-69 ปี และผูส้งูอาย ุ70-79 ปี 

ตาราง 4.5:  ร้อยละของผู้สูงอายุ จําแนกตามประเภทของสิทธิประกันสุขภาพ  

และความครอบคลุม 
สิทธิประกนัสขุภาพ กลุ่มอาย ุ รวม 

60-69 70-79 80+ 
สิทธิประกนัสขุภาพหลกั (N=443) 
- ไมม่สีทิธปิระกนัสุขภาพ 3.0 0.9 9.0 3.4 
- ประกนัสงัคม 19.3 3.7 1.5 12.9 
- บตัรทอง 52.8 56.1 50.7 53.3 
- บตัรผูพ้กิาร 1.5 2.8 1.5 1.8 
- ขา้ราชการบ านาญ 12.3 24.3 23.9 16.9 
- อื่นๆ* 11.2 12.1 13.4 11.7 
ความครอบคลมุของสิทธิประกนัสขุภาพหลกั (N=433) 
- ไมค่รอบคลุม 2.7 1.9 1.5 2.3 
- ครอบคลุมไดบ้างส่วน 23.8 29.9 24.6 25.4 
- ครอบคลุม 44.1 59.8 41.5 47.6 
- ไมไ่ดใ้ชส้ทิธปิระกนัสุขภาพหลกั 29.5 8.4 32.3 24.7 

หมายเหตุ *สิทธิประกันสุขภาพหลัก อื่นๆ เช่น ประกันสุขภาพบริษัทเอกชน หรือรัฐวิสาหกิจ   

ตาราง 4.6 แสดงใหเ้หน็ถงึสดัส่วนผูสู้งอายุทีม่โีรคไม่ตดิต่อเรือ้รงัประเภทต่างๆ ทีพ่บไดบ้่อยใน
การศกึษานี้ 5 อนัดบัแรก  ไดแ้ก่ โรคเบาหวาน โรคไขมนัในเลอืดสงู โรคความดนัโลหติสงู โรคหวัใจขาด
เลอืด/เต้นผดิจงัหวะ และโรคหลอดเลอืดสมองตบีหรอืแตก และผูท้ีม่จี านวนโรคไม่ตดิต่อเรื้อรงัตัง้แต่ 1 โรค
ขึน้ไป โดยพบว่า ผูสู้งอายุมโีรคและมจี านวนโรคไม่ตดิต่อเรือ้รงัเพิม่มากขึน้เมื่ออายุสงูขึน้ โดยสดัสว่นของ
กลุ่มผูส้งูอายุที่ตอบวา่มโีรคไม่ตดิต่อเรือ้รงั 1 โรค สูงทีสุ่ด คอืผูสู้งอายุ 70-79 ปี (รอ้ยละ 27.5) ส่วนสดัส่วน
ของผูสู้งอายุ 80 ปีขึน้ไป พบว่า มโีรคไม่ตดิต่อเรือ้รงั 3 โรค (รอ้ยละ 19.4) สูงทีสุ่ดเมื่อเปรยีบเทยีบกบั
สดัส่วนของผูส้งูอาย ุ60-69 ปี และ 70-79 ปี  

เมือ่วเิคราะหเ์ป็นรายโรค พบว่า ผูส้งูอายเุป็นโรคความดนัโลหติสงู (รอ้ยละ 46.9)  เป็นสดัส่วนที่
สงูทีสุ่ด รองลงมา คอื โรคไขมนัในเลอืดสงู (รอ้ยละ 35.2)  โรคเบาหวาน (รอ้ยละ 27.6)  โรคหลอดเลอืด
สมองตบีหรอืแตก (รอ้ยละ 4.7) และโรคหวัใจขาดเลอืด/เต้นผดิจงัหวะ  (รอ้ยละ 3.8) และเมื่อพจิารณา
ตามกลุ่มอายุของผูสู้งอายุ พบว่า ผูสู้งอายุ 80 ปีขึน้ไป มสีดัส่วนของการเป็นโรคความดนัโลหติสงู (รอ้ยละ 
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58.2)  โรคหวัใจขาดเลอืด/เต้นผดิจงัหวะ  (รอ้ยละ 10.4) สงูทีสุ่ดเมื่อเทยีบกบัสดัส่วนของผู้สูงอายุ 60-69 ปี และ
อาย ุ70-79 ปี ส่วนผูส้งูอาย ุ70-79 ปี พบว่า มสีดัส่วนทีส่งูทีสุ่ดของการเป็นโรคไขมนัในเลอืดสงู (รอ้ยละ 
40.4)  โรคเบาหวาน (รอ้ยละ 35.8) เมือ่เทยีบกบัสดัสว่นของผูส้งูอาย ุ60-69 ปี และผูส้งูอาย ุ80 ปีขึน้ไป 

ตาราง 4.6: ร้อยละของผู้สูงอายุ จําแนกตามโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 
โรคเรือ้รงั กลุ่มอาย ุ รวม 

60-69 70-79 80+ 
จ านวนโรคไม่ติดต่อเรือ้รงั (N=446) 
- ไมม่โีรคไมต่ดิต่อเรือ้รงั 44.8 27.5 28.4 38.1 
- 1 โรค 25.2 27.5 23.9 25.6 
- 2 โรค 15.2 27.5 26.9 20.0 
- 3 โรค 13.0 13.8 19.4 14.1 
- 4 โรค 1.9 2.8 1.5 2.0 
- 5 โรค* 0.0 0.9 0.0 0.2 
เบาหวาน (N=446) 
- ไมเ่ป็น 76.7 64.2 68.7 72.4 
- เป็น 23.3 35.8 31.3 27.6 
ไขมนัในเลือดสงู (N=446) 
- ไมเ่ป็น 67.4 59.6 62.7 64.8 
- เป็น 32.6 40.4 37.3 35.2 
ความดนัโลหิตสงู (N=446) 
- ไมเ่ป็น 58.5 46.8 41.8 53.1 
- เป็น 41.5 53.2 58.2 46.9 
หวัใจขาดเลือด/เต้นผิดจงัหวะ (N=446) 
- ไมเ่ป็น 97.4 93.6 89.6 95.3 
- เป็น 2.6 6.4 10.4 4.7 
หลอดเลือดสมองตีบหรือแตก (N=446) 
- ไมเ่ป็น 95.9 96.3 97.0 96.2 
- เป็น 4.1 3.7 3.0 3.8 

หมายเหตุ  * 5 โรค หมายถึง โรคเบาหวาน โรคไขมันในเลือดสูง โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจขาดเลือด/เต้นผิดจังหวะ 

และโรคหลอดเลือดสมองตีบหรือแตก 

ในเขตบางนา พบว่า มปีระมาณรอ้ยละ 10 ของผูสู้งอายุทีม่คีวามบกพร่องหรอืพกิารประเภทใด
ประเภทหนึ่งใน 7 ดา้น คอื ดา้นการมองเหน็ ดา้นการได้ยนิหรอืสื่อความหมาย ดา้นสตปัิญญา/ปัญญา
อ่อน ดา้นการเคลื่อนไหว ดา้นการเรยีนรู ้ดา้นจติใจหรอืพฤตกิรรม และออทสิตกิ  โดยทีพ่บว่า  ยิง่อายุ
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ของผูสู้งอายุเพิม่ขึน้ ผูสู้งอายุกม็โีอกาสทีจ่ะมคีวามบกพร่องหรอืพกิารเพิม่ขึน้ดว้ย นัน้คอืมสีดัส่วนของ
ผู้สูงอายุ 80 ปีขึ้นไป ที่มคีวามบกพร่องหรอืพกิารประเภทใดประเภทหนึ่ง หรอืในแต่ละประเภทของ
ความบกพร่องหรอืพกิารนัน้สูงทีสุ่ด เมื่อเทยีบกบัสดัส่วนของผูสู้งอายุ 60-69 ปี และอายุ 70-79 ปี  คอื  
มสีดัส่วนของผูส้งูอาย ุ80 ปีขึน้ไปทีม่คีวามบกพรอ่งหรอืพกิารดา้นการเคลื่อนไหว (รอ้ยละ 13.4) สงูทีสุ่ด 
รองลงมาคือ ด้านการได้ยินหรือสื่อความหมาย (ร้อยละ 6.0)  และมีสัดส่วนของผู้สูงอายุ 70-79 ปี             
ที่รายงานว่า มคีวามบกพร่องหรอืพิการด้านการมองเห็น (รอ้ยละ 3.7) สูงที่สุด เมื่อเทยีบกบัสดัส่วนของ
ผูส้งูอาย ุ60-69 ปี และผูส้งูอาย ุ80 ปีขึน้ไป (รายละเอยีดตามตาราง 4.7)  

ตาราง 4.7:  ร้อยละของผู้สูงอายุ จําแนกตามประเภทของความบกพร่อง                                 

หรือความพิการ 
ความบกพร่องหรือความพิการ กลุ่มอาย ุ  รวม 

60-69 70-79 80+ 
การมีความบกพร่องหรือความพิการ (N=444) 
- ไมม่ ี 93.3 86.2 82.1 89.9 
- ม ี 6.7 13.8 17.9 10.1 
ด้านการมองเหน็ (N=444) 
- ไมม่ ี 99.3 96.3 100.0 98.6 
- ม ี 0.7 3.7 0.0 1.4 
ด้านการได้ยินหรือส่ือความหมาย (N=444) 
- ไมม่ ี 98.9 96.3 94.0 97.5 
- ม ี 1.1 3.7 6.0 2.5 
ด้านการเคล่ือนไหว (N=444) 
- ไมม่ ี 95.9 89.0 86.6 92.8 
- ม ี 4.1 11.0 13.4 7.2 

ส่วนต่อไปนี้ (ตาราง 4.8) แสดงถึงผลการประเมนิระดบัภาวะพึ่งพิงของผู้สูงอายุ ด้วยดชันี 
Barthel ที่เน้นการวดัเรื่องการท ากิจวตัรประจ าวนัพื้นฐานของผู้สูงอายุ ร่วมกบั การมโีรคเรื้อรงั หรอื
ความพกิาร ทีเ่ป็นอุปสรรคต่อการท ากจิวตัรประจ าวนั โดยจ าแนกระดบัภาวะพึง่พงิออกเป็น 3 ระดบั คอื 
ไมม่ภีาวะพึง่พงิ ภาวะพึง่พงิ ต ่า-ปานกลาง และภาวะพึง่พงิสูง พบว่า ผูส้งูอายปุระมาณรอ้ยละ 5 ในเขต
บางนา มภีาวะพึง่พงิสูง รอ้ยละ 16.7 มภีาวะพึง่พงิ ต ่า-ปานกลาง และเกอืบสีใ่นหา้ (รอ้ยละ 78.1) เป็น
ผูสู้งอายุทีไ่ม่มภีาวะพึง่พงิ โดยทีส่ดัส่วนของผูสู้งอายุ 80 ปีขึน้ไป มภีาวะพึง่พงิสงู (รอ้ยละ 19.4) สงูทีสุ่ด 
เมือ่เทยีบกบัสดัสว่นของผูส้งูอาย ุ60-69 ปี และอาย ุ70-79 ปี   

ระดบัความเสีย่งต่อปัญหาสุขภาพจติประเมนิมาจากค าตอบของผูสู้งอายุเกี่ยวกบัความรูส้กึหมด
แรง ความรูส้กึเครยีดประสาทเสยี ความรูส้กึสิน้หวงั ความรูส้กึกระสบักระส่าย ความรูส้กึเศรา้ ความรูส้กึ
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ว่าต้องใชค้วามพยายามอย่างมากในการท าอะไรสกัอย่าง และความรูส้กึว่าเป็นคนไรค้่า พบว่า ผูสู้งอายุ
ประมาณรอ้ยละ 25 มคีวามเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพจติ โดยมสีดัส่วนของผู้สูงอายุ 80 ปีขึน้ไป (รอ้ยละ 
28.8)  มคีวามเสีย่งต่อปัญหาสุขภาพจติ สงูทีสุ่ดเมือ่เทยีบกบัสดัส่วนของผู้สงูอาย ุ70-79 ปี และผูส้งูอายุ 
60-69 ปี 

ตาราง 4.8:  ร้อยละของผู้สูงอายุ จําแนกตามระดับภาวะพึ่งพิง และความเสี่ยงต่อปัญหา

สุขภาพจิต  
สขุภาพจิต กลุ่มอาย ุ  รวม 

60-69 70-79 80+ 
ระดบัภาวะพ่ึงพิง (N=448) 
- ไมม่ภีาวะพึง่พงิ 87.5 74.3 46.3 78.1 
- ภาวะพึง่พงิ ต ่า-ปานกลาง                              10.7 21.1 34.3 16.7 
- ภาวะพึง่พงิ สงู 1.8 4.6 19.4 5.1 
ความเส่ียงต่อปัญหาสขุภาพจิต (N=376) 
 - ไมม่ ี 75.8 74.2 71.2 74.7 
 - ม ี 24.2 25.8 28.8 25.3 

ส่วนสุดทา้ยของภาวะสุขภาพ (ตาราง 4.9) คอื ผลกระทบของผูสู้งอายุกบัผู้ดูแล พบว่า รอ้ยละ 
41.3 ของผู้ดูแลผู้สูงอายุได้รบัผลกระทบด้านการเงิน โดยเฉพาะเมื่อพิจารณาตามกลุ่มอายุ พบว่า  
มากกว่าครึง่ (รอ้ยละ 55.0) ของผูดู้แลไดร้บัผลกระทบดา้นการเงนิ (ของตนเองหรอืครอบครวั) จากการ
ดแูลผูส้งูอาย ุ70-79 ปี สงูทีสุ่ด เมือ่เทยีบกบัผูด้แูลผูส้งูอายทุีม่อีาย ุ60-69 ปี (รอ้ยละ 34.6) และผูส้งูอายุ 
80 ปีขึน้ไป (รอ้ยละ 41.2) นอกจากนี้ พบว่า รอ้ยละ 20.1 ของผูด้แูลตอ้งลาออกจากงาน เพื่อดแูลผูส้งูอายุ 
โดยเฉพาะสดัสว่นของผูดู้แล (รอ้ยละ 34.2) ตอ้งลาออกจากงาน เพื่อดแูลผูส้งูอาย ุ70-79 ปี สงูทีสุ่ด เมือ่เทยีบ
กบัผูด้แูลผูส้งูอาย ุ60-69 ปี (รอ้ยละ 16.0) และอาย ุ80 ปีขึน้ไป (รอ้ยละ 15.7) 
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ตาราง 4.9: ร้อยละของผู้ดูแล จําแนกตาม ผลกระทบจากการดูแลผู้สูงอายุ  
ผลกระทบ กลุ่มอาย ุ  รวม 

60-69 70-79 80+ 
ด้านการเงินของผูด้แูลหรือครอบครวั (N=172) 
 - ไมม่ ี 65.4 45.0 58.8 58.7 
 - ม ี 34.6 55.0 41.2 41.3 
ผูด้แูลต้องลาออกจากงาน (N=164) 
- ไมม่ ี 84.0 65.8 84.3 79.9 
- ม ี 16.0 34.2 15.7 20.1 

 

การออกก าลังกาย 

ตาราง 4.10 แสดงเรื่องการออกก าลงักายในผู้สูงอายุในเขตบางนา พบว่า ประมาณครึ่งหนึ่ง 
(รอ้ยละ 49.8) ของผูส้งูอาย ุมกีารออกก าลงักายเป็นประจ า โดยกลุ่มผูส้งูอาย ุ60-69 ปี (รอ้ยละ 54.7) มี
การออกก าลงักายเป็นประจ าสูงทีสุ่ด และเมื่อถามถงึสถานทีอ่อกก าลงักาย เน้นสถานทีอ่อกก าลงักายที่
กรุงเทพมหานครจดัไวใ้ห้ พบว่า มกีารใช้น้อยมาก คอืมเีพยีงรอ้ยละ 0.5 ของผู้สูงอายุที่ออกก าลงักาย
เป็นประจ า ไปออกก าลงักาย ทีศู่นยก์ฬีา รอ้ยละ 11.9 ใชส้วนสาธารณะ  และร้อยละ 6.4 ออกก าลงักาย
ทีล่านกฬีาของกรงุเทพมหานคร ส่วนทีเ่หลอืใชส้ถานทีอ่อกก าลงักายทีอ่ื่นๆ เช่น ภายในหรอืบรเิวณบา้น
ของตนเอง  

สาเหตุหลกัทีท่ าใหผู้ส้งูอายไุมไ่ดอ้อกก าลงักายเป็นประจ านัน้เน่ืองมาจากสขุภาพร่างกายทีไ่มอ่ านวย 
(ร้อยละ 44.5) รองลงมา คอื การคดิว่าการท างานบ้าน ปลูกต้นไม้ ท าสวน ก็เป็นการออกก าลังกายแล้ว            
(ร้อยละ 25.2) นอกจากนี้ ผู้สูงอายุ (ร้อยละ 15.1) คดิว่าการท างานประจ าก็เป็นการออกก าลงักายที่
เพยีงพอแลว้เช่นกนั และอกีประมาณหนึ่งในสบิ (รอ้ยละ 11.0) ตอบว่าไมม่เีวลาออกก าลงักาย  
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ตาราง 4.10: ร้อยละของผู้สูงอายุ จําแนกตามการออกกําลังกาย สถานที่ออกกําลังกาย 

และเหตุผลที่ไม่ได้ออกกําลังกาย 

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

การออกก าลงักายเป็นประจ า (N=438) 
- ไมไ่ดอ้อกก าลงักายเป็นประจ า 45.3 54.7 62.7 50.2 
- ออกก าลงักายเป็นประจ า 54.7 45.3 37.3 49.8 
ศนูยกี์ฬา สงักดักรงุเทพมหานคร * (N=218) 
- ไมไ่ดใ้ช ้ 100.0 97.9 100.0 99.5 
- ใช ้ 0.0 2.1 0.0 0.5 
 สวนสาธารณะ ของกรงุเทพมหานคร* (N=218)  
- ไมไ่ดใ้ช ้ 88.3 81.3 100.0 88.1 
- ใช ้ 11.7 18.8 0.0 11.9 
 ลานกีฬา ของกรงุเทพมหานคร* (N=218) 
- ไมไ่ดใ้ช ้ 91.0 97.9 100.0 93.6 
- ใช ้ 9.0 2.1 0.0 6.4 
เหตผุลหลกัท่ีไม่ได้ออกก าลงักายเป็นประจ า(N=218) 
- ไมม่เีวลา 17.4 3.6 2.4 11.0 
- คดิว่าท างานกเ็พยีงพอแลว้ 19.0 14.3 4.9 15.1 
- สุขภาพรา่งกายไมอ่ านวย 28.1 53.6 80.5 44.5 
- ท างานบา้น/ ท าสวนในบา้น/ ปลกูตน้ไม ้ 31.4 23.2 9.8 25.2 
- อื่น ๆ ** 4.1 5.4 2.4 4.1 

หมายเหตุ * คํานวณร้อยละ จากกลุ่มผู้สูงอายุที่ออกกําลังกายเป็นประจําเท่านั้น  

             **เหตุผลหลกัทีไ่มไ่ดอ้อกกําลงักายเปน็ประจํา อื่นๆ เช่น ขาดอุปกรณอ์อกกาํลงักาย ไม่

ชอบออกกําลังกาย ขี้เกียจ และคํานวณร้อยละจากกลุ่มผู้สูงอายุที่ออกกําลังกายเป็น

ประจําเท่านั้น 

ผลกระทบของโควิด-19 

เนื่องจากการศึกษานี้ ด าเนินการเก็บรวบรวมในช่วงแรกของการแพร่ระบาดของโควิด-19 
การศกึษานี้ ไดถ้ามถงึผลกระทบของโควดิ-19 ต่อผูส้งูอายุในสามดา้นหลกัๆ  พบว่า ผูส้งูอายุในเขตบางนา 
ตอบว่าไดร้บัผลกระทบดา้นสุขภาพร่างกาย เช่น ประสบความยากล าบากในการไปหาหมอตามนัด หรอื
รบัยาในกรณีทีเ่ป็นโรคไม่ตดิต่อเรือ้รงั  (รอ้ยละ 11.2) ไดร้บัผลกระทบทางดา้นสุขภาพจติใจ (รอ้ยละ 31.6) 
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และรายได้ของตนเองลดลง ในขณะที่รายจ่ายเท่าเดิมหรือเพิ่มขึ้น (ร้อยละ 46.9 ) โดยผู้สูงอายุ 80 ปีขึ้นไป                     
(ร้อยละ 11.9) ตอบว่าได้รับผลกระทบด้านสุขภาพร่างกายสูงที่สุด ในขณะที่มีสดัส่วนของผู้สูงอายุ 60-69 ปี                 
ไดร้บัผลกระทบดา้นสุขภาพจติใจ (ร้อยละ 34.4) หรอืดา้นรายไดข้องตนเองลดลงในขณะที่รายจ่ายเท่า
เดมิหรอืเพิม่ขึน้ (ร้อยละ 53.0) สูงที่สุด เมื่อเทยีบกบัสดัส่วนของผู้สูงอายุ 70-79 ปี และผูสู้งอายุ 80 ปีขึ้นไป  
(รายละเอยีดตามตาราง 4.11) 

ตาราง 4.11: ร้อยละของผู้สูงอายุ  จําแนกตามผลกระทบของโควิด-19 

ผลกระทบ กลุ่มอาย ุ รวม 
60-69 70-79 80+ 

ด้านสขุภาพร่างกาย (N=446) 
- ไมม่ ี 88.9 89.0 88.1 88.8 
- ม ี 11.1 11.0 11.9 11.2 
ด้านสขุภาพจิตใจ (N=446) 
- ไมม่ ี 65.6 67.0 82.1 68.4 
- ม ี 34.4 33.0 17.9 31.6 
ด้านรายได้ลดลง/รายจ่ายเท่าเดิมหรือเพ่ิมขึน้ (N=446) 
- ไมม่ ี 47.0 60.6 65.7 53.1 
- ม ี 53.0 39.4 34.3 46.9 

ภาวะพ่ึงพิงกับมิติด้านเศรษฐกิจ-สังคม 

ส่วนต่อไปน้ี แสดงความสมัพนัธร์ะหว่างภาวะพึง่พงิกบัมติดิา้นเศรษฐกจิ-สงัคมของผูส้งูอายุใน
เขตบางนา ตาราง 4.12  แสดงใหเ้หน็ว่า ผูสู้งอายุทีม่รีะดบัภาวะพึง่พงิต่างๆ กนั อาศยัในครวัเรอืนทีม่ี
เศรษฐานะแตกต่างกนั  คอื กลุ่มผูส้งูอายุทีไ่มม่ภีาวะพึง่พงิ (รอ้ยละ 56.4) อาศยัครวัเรอืนทีม่เีศรษฐานะ
ด ีมากที่สุด รองลงมา คอื กลุ่มผูสู้งอายุที่มภีาวะพึ่งพงิสูง (รอ้ยละ 45.5)  และกลุ่มผูสู้งอายุที่มภีาวะ
พึง่พงิต ่าถงึปานกลาง (รอ้ยละ 45.2)  
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ตาราง 4.12: ร้อยละของผู้สูงอายุ จําแนกตามภาวะพึ่งพิง และเศรษฐานะของครัวเรือน                

(N=437) 
เศรษฐานะ ภาวะพ่ึงพิง รวม  

ไม่มีภาวะ
พ่ึงพิง  

มีภาวะพ่ึงพิง 
ต า่-               

ปานกลาง 

มีภาวะพ่ึงพิง 
สงู 

- ยากจน 25.1 35.6 22.7 26.8 
- ปานกลาง 18.4 19.2 31.8 19.2 
- ด ี 56.4 45.2 45.5 54.0 

ตาราง 4.13 แสดงว่ากลุ่มผูส้งูอายทุีม่ภีาวะพึง่พงิระดบัต่างๆ กนั มกีารรายงานถงึความเพยีงพอ
ของรายไดใ้นครวัเรอืนแตกต่างกนั โดยทีผู่ส้งูอายุมภีาวะพึง่พงิต ่าถงึปานกลาง ครึง่หน่ึง (รอ้ยละ 50.0) 
รายงานว่ารายไดค้รวัเรอืนที่ไดร้บัแต่ละเดอืนไม่เพยีงพอในสดัส่วนทีส่งูทีสุ่ด รองลงมา คอื ผูส้งูอายุทีม่ี
ภาวะพึง่พงิสงู (รอ้ยละ 43.5)  ในขณะทีก่ลุ่มผูส้งูอายุทีไ่มม่ภีาวะพึง่พงิ (รอ้ยละ 24.3) รายงานว่ารายได้
ครวัเรอืนไมเ่พยีงพอในสดัสว่นทีต่ ่าทีส่ดุ  

ตาราง 4.13:  ร้อยละของผู้สูงอายุ จําแนกตามภาวะพึ่งพิง และความเพียงพอของรายได้

ครัวเรือน (N=438) 
ความเพียงพอของรายได้

ครวัเรือน 
ภาวะพ่ึงพิง รวม  

ไม่มีภาวะ
พ่ึงพิง  

มีภาวะ
พ่ึงพิง ต า่-                 
ปานกลาง 

มีภาวะ
พ่ึงพิง สงู 

- เพยีงพอ 75.7 50.0 56.5 70.3 
- ไมเ่พยีงพอ 24.3 50.0 43.5 29.7 

ตาราง 4.14 แสดงว่า ผูส้งูอายทุีม่ภีาวะพึง่พงิระดบัต่างๆ กนัไดร้บัเบีย้ผูพ้กิารแตกต่างกนั คอื ผู้
มภีาวะพึง่พงิสูง (รอ้ยละ 21.7)  ไดร้บัเบี้ยผูพ้กิาร สูงที่สุด รองลงมา คอืผูสู้งอายุที่มภีาวะพึง่พงิต ่าถงึ
ปานกลาง (รอ้ยละ 15.1) โดยกลุ่มผูส้งูอายทุีไ่มม่มีภีาวะพึง่พงิไมม่ใีครไดร้บัเบีย้ผูพ้กิาร 
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ตาราง 4.14:  ร้อยละของผู้สูงอายุ จําแนกตามภาวะพึ่งพิง และการได้รับเบี้ยผู้พิการ (N=443) 
 

เบีย้ผูพิ้การ 
ภาวะพ่ึงพิง  

รวม  ไม่มีภาวะ
พ่ึงพิง  

มีภาวะ
พ่ึงพิง ต า่-                 
ปานกลาง 

มีภาวะ
พ่ึงพิง สงู 

ไมไ่ดร้บั 100.0 84.9 78.3 96.4 
ไดร้บั 0.0 15.1 21.7 3.6 

ตาราง 4.15  แสดงให้เห็นว่า ผู้สูงอายุที่มภีาวะพึ่งพงิระดบัต่างๆ กนั  มีความเสี่ยงต่อปัญหา
สขุภาพจติแตกต่างกนั โดย ผูส้งูอายมุภีาวะพึง่พงิสงู (รอ้ยละ 46.7) มคีวามเสีย่งต่อปัญหาสุขภาพจติ สงู
ที่สุด ส่วนผู้สูงอายุที่มภีาวะพึ่งพงิต ่าถึงปานกลาง (ร้อยละ 36.2)  มคีวามเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพจติ 
รองลงมา และกลุ่มผูส้งูอายทุีไ่มม่ภีาวะพึง่พงิ (รอ้ยละ 22.1) มคีวามเสีย่งต่อปัญหาสุขภาพจติน้อยทีส่ดุ  

ตาราง 4.15: ร้อยละของผู้สูงอายุ จําแนกตามภาวะพึ่งพิง และความเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพจิต 

(N=376) 
 

ความเส่ียงต่อปัญหาสขุภาพจิต 
ภาวะพ่ึงพิง  

รวม  ไม่มีภาวะ
พ่ึงพิง  

มีภาวะ
พ่ึงพิง ต า่-               
ปานกลาง 

มีภาวะ
พ่ึงพิง สงู 

ไมม่คีวามเสีย่ง 77.9 63.8 53.3 74.7 
มคีวามเสีย่ง 22.1 36.2 46.7 25.3 

 

ภาวะพ่ึงพิงและผลกระทบต่อผู้ดูแล 

ตาราง 4.16  ชี้ใหเ้หน็ว่าผูสู้งอายุที่มภีาวะพึง่พงิระดบัต่างๆ กนั ส่งผลกระทบดา้นการเงนิต่อ
ครอบครวัหรอืผูด้แูลแตกต่างกนั โดย ผูด้แูลผูส้งูอายทุีม่ภีาวะพึง่พงิในระดบัสงูมสีดัสว่นทีส่งูทีส่ดุ ถงึรอ้ย
ละ 75.0 ทีร่ายงานวา่ไดร้บัผลกระทบดา้นการเงนิ สงูทีส่ดุ  รองลงมา คอืผูด้แูลผูส้งูอายุทีม่ภีาวะพึง่พงิใน
ระดบัต ่าถึงปานกลาง (ร้อยละ 62.2) ส่วน ผู้ดูแลผู้สูงอายุในกลุ่มที่ไม่มีภาวะพึ่งพิง (ร้อยละ 26.2) 
รายงานไดร้บัผลกระทบดา้นการเงนิ ในสดัสว่นทีต่ ่าทีส่ดุ 
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ตาราง 4.16: ร้อยละของผู้ดูแล จําแนกตามระดับภาวะพึ่งพิงของผู้สูงอายุและผลกระทบ

ด้านการเงิน (N=172) 

ผลกระทบด้านการเงิน ภาวะพ่ึงพิง  
รวม  ไม่มีภาวะ

พ่ึงพิง  

มีภาวะ
พ่ึงพิง ต า่-                  
ปานกลาง 

มีภาวะ
พ่ึงพิง สงู 

ไมม่ผีลกระทบ 73.8 37.8 25.0 58.7 
มผีลกระทบ 26.2 62.2 75.0 41.3 

 

ตาราง 4.17 แสดงว่าผูส้งูอายุทีม่ภีาวะพึง่พงิระดบัต่างๆ กนัมผีลกระทบต่อผูดู้แลทีต่้องลาออก
จากงานแตกต่างกนั โดยผูดู้แลผูส้งูอายุทีม่ภีาวะพึง่พงิในระดบัสงู (รอ้ยละ 55.0) มสีดัส่วนทีร่ายงานว่า
ได้รบัผลกระทบจนต้องลาออกจากงาน สูงที่สุด ตามมาด้วย ผูดู้แลผูสู้งอายุที่มภีาวะพึ่งพงิต ่าถงึปานกลาง 
(รอ้ยละ 25.6) สว่นผูดู้แลผูส้งูอายุในกลุ่มทีไ่มม่ภีาวะพึง่พงิ (รอ้ยละ 10.9) รายงานผลกระทบดงักล่าวใน
สดัสว่น ทีต่ ่าทีส่ดุ  

ตาราง 4.17:  ร้อยละของผู้ดูแล จําแนกตามระดับภาวะพึ่งพิงและผลกระทบด้านการทํางาน  

(N=164) 
ผลกระทบด้านการท างาน  

(ลาออกจากงาน) 
ภาวะพ่ึงพิง รวม  

ไม่มีภาวะ
พ่ึงพิง 

มีภาวะ
พ่ึงพิง ต า่-               
ปานกลาง 

มีภาวะ
พ่ึงพิง สงู 

ไมม่ผีลกระทบ 89.1 74.4 45.0 79.9 
มผีลกระทบ 10.9 25.6 55.0 20.1 
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ส าหรบัเขตบางนานัน้ มคีรวัเรอืนที่มผีู้สูงอายุเป็นสมาชกิอย่างน้อยหนึ่งคนที่รอ้ยละ 53.5 ซึ่ง
น้อยกว่าภาพรวมที่มรีอ้ยละ 59.2 มคีรวัเรอืนที่มสีมาชกิเป็นประชากรแฝง (ไม่มชีื่อในทะเบยีนบ้าน) รอ้ยละ 
49.9 ซึ่งสูงเป็นอันดับสองรองจากเขตราชเทวี (ร้อยละ51.3) ในขณะเดียวกันก็มีสดัส่วนครวัเรอืน          
คนเดยีวทีส่งูเป็นอนัดบัสองทีม่ถีงึรอ้ยละ 16.6 เป็นรองเพยีงแค่เขตธนบุรทีีม่รีอ้ยละ 17.7 

ในด้านเศรฐกจิของครวัเรอืนนัน้ มคีรวัเรอืนที่รายงานว่ารายได้ไม่เพยีงพอสูงเป็นอนัดบัที่สาม 
ร้อยละ 36.8 ทัง้นี้น้อยกว่าเขตราชเทวี (ร้อยละ 42.8) และเขตห้วยขวาง (ร้อยละ 40.4) ส่วนด้าน
สิ่งแวดล้อมในครวัเรอืนนัน้ มคีรวัเรอืนระบุว่าไม่มรีาวจบั ในห้องนอน หรอืห้องน ้า หรอืทางเดินใน
สดัส่วนทีสู่งทีร่อ้ยละ 76.6 ของครวัเรอืน ทัง้นี้สูงรองจากเขตหนองจอกที่รายงาน รอ้ยละ 84.7 และเขต
ราชเทวทีีร่ายงานรอ้ยละ 79.5 

ส าหรบัในระดบับุคคลพบว่า มสีดัส่วน ผู้สูงอายุในวยัต้น (อายุ 60-69 ปี) สูงที่สุด รวมทัง้มี
สดัส่วนผูสู้งอายุ (รอ้ยละ 12.0) ทีเ่ป็นโสดสูงเป็นอนัดบัสามรองจากเขตบางรกั และเขตธนบุร ี ถงึแมว้่า
สดัส่วนของผูส้งูอายุทีต่อบว่าสทิธหิลกัประกนัสุขภาพทีต่นเองถอือยู่ไม่ครอบคลุมการรกัษาพยาบาล จะ
มสีดัส่วนรวมของทัง้ 13 เขตอยู่ที่รอ้ยละ 1.2 เท่านัน้ แต่ก็มคีวามส าคญั โดยเขตบางนามสีดัส่วนของ
ผูสู้งอายุ (รอ้ยละ 2.3) ตอบว่าสทิธหิลกัประกนัสุขภาพที่ตนเองถอือยู่ไม่ครอบคลุมการรกัษาพยาบาลสงู
ทีสุ่ด ซึง่มากกว่าสดัส่วนในภาพรวมของ 13 เขต เกอืบสองเท่า  ในขณะทีส่ดัส่วนของผูสู้งอายุ (รอ้ยละ 
24.7) ทีไ่มไ่ดใ้ชส้ทิธปิระกนัสุขภาพทีต่นเองถอือยูน่ัน้ สงูทีสุ่ด เช่นกนั 
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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 จําแนกตามจํานวนเฉลี่ย และการมี/ไม่มีชื่อในทะเบียนบ้าน 
เขต ทุกคนมีช่ือใน

ทะเบียน 
จ านวนสมาชิกครวัเรือนไม่มีช่ือในทะเบียนบา้น 

1 คน 2 คน 3 คนขึน้ไป                     รวม เฉล่ีย 
(คน: ครวัเรือน) 

บางนา 50.2 20.5 13.4 16.0 49.9 1.1 
รวม 13 เขต 55.8 19.1 10.9 14.2 44.2 1.0 

 

ตาราง ก2: ร้อยละของครัวเรือน จําแนกตามจํานวนเฉลี่ย และการไม่มี/มีผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป  
เขต ไม่มี

ผูส้งูอาย ุ
มีผูส้งูอายใุนครวัเรือน 

1 คน 2 คน 3 คนขึน้ไป รวมครวัเรือน                                    
ท่ีมีผูส้งูอายุ 

เฉล่ีย 
(คน: ครวัเรือน) 

บางนา 46.5 33.1 15.7 4.7 53.5 0.8 
รวม 13 เขต 40.9 36.0 20.3 2.9 59.2 0.8 

 

ตาราง ก3: ร้อยละของครัวเรือน จําแนกตามจํานวนเฉลี่ย และการไม่มี/มีผู้ป่วยเรื้อรังหรือพิการ  
เขต ไม่มีผูป่้วย

เรือ้รงั/
พิการ 

จ านวนผูป่้วยเรือ้รงั/พิการในครวัเรือน 
1 คน 2 คนขึน้ไป รวมครวัเรือนท่ีมีผูป่้วย

เรือ้รงั/พิการ 
เฉล่ีย 

(คน: ครวัเรือน) 

บางนา 52.8 30.1 17.1 47.2 0.7 
รวม 13 เขต 47.5 32.6 19.9 52.5 0.8 

 

  

                                                            
* จํานวนรวมของครัวเรือนชุมชนเดียวกันไม่เท่ากันในแต่ละตาราง เน่ืองจากมีครัวเรือนบางส่วนไม่ได้ใหข้้อมลู 
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ตาราง ก4: ร้อยละของครัวเรือน จําแนกตามจํานวนเฉลี่ย และการไม่มี/มีผู้มีภาวะพึ่งพิง  
เขต ไม่มีผูมี้

ภาวะ
พ่ึงพิง 

จ านวนมีผู้มีภาวะพ่ึงพิงในครวัเรือน 
มีผูมี้ภาวะ
พึ่งพิง 1 คน 

มีผูมี้ภาวะพึ่งพิง     
2  คนขึน้ไป 

รวมครวัเรอืนท่ีมี
ผูมี้ภาวะพึ่งพิง 

เฉล่ีย 
(คน: ครวัเรอืน) 

บางนา 65.3 22.5 12.2 34.7 0.5 
รวม 13 เขต 62.6 25.1 12.2 37.3 0.5 

 

ตาราง ก5: ร้อยละของครัวเรือน จําแนกตามความเพียงพอของรายได้ครัวเรือน 
เขต ความเพียงพอของรายได้ครวัเรอืน 

เพียงพอ และมีเหลือเกบ็ เพียงพอ แต่ไม่มีเหลือเกบ็ ไม่เพียงพอ 

บางนา 19.2 44.0 36.8 

รวม 13 เขต 18.9 48.1 33.1 

 

ตาราง ก6: ร้อยละของครัวเรือน จําแนกตามผลกระทบต่อรายได้ครัวเรือนในช่วงสถานการณ์

โควิด-19  
เขต โควิด-19 กบัรายได้ครวัเรือน 

รายได้ลดลง รายได้เท่าเดิม/ไม่มีผลกระทบ รายได้เพ่ิมขึน้ 

บางนา 81.5 18.4 0.2 
รวม 13 เขต 81.7 18.2 0.1 

 

ตาราง ก7: ร้อยละของครัวเรือน จําแนกตามเศรษฐานะของครัวเรือน  
เขต เศรษฐานะของครวัเรือน 

ยากจน ปานกลาง ดี 

บางนา 41.4 19.7 38.9 

รวม 13 เขต 39.7 20.4 39.9 

 

  



36 เขตบางนา  

ตาราง ก8: ร้อยละของครัวเรือน จําแนกตามความเพียงพอของแสงสว่างในห้อง และทางเดิน

ภายในบ้าน 
เขต แสงสว่างในห้องและทางเดินภายในบ้าน 

แสงสว่างไม่เพียงพอ แสงสว่างเพียงพอ 
บางนา 7.5 92.5 

รวม 13 เขต 5.7 94.3 

 

ตาราง ก9: ร้อยละของครัวเรือน จําแนกตามสภาพพื้นในห้องนอน หรือห้องนํ้า หรือทางเดิน  
เขต สภาพพื้นในห้องนอน หรือห้องน ้า หรือทางเดิน 

มีพืน้ลื่นหรอืไมปู่วสัดกุนัลื่น มีพืน้ไมล่ื่นหรอืปูวสัดกุนัลื่น 

บางนา 37.9 62.1 
รวม 13 เขต 39.6 60.4 

 

ตาราง ก10: ร้อยละของครัวเรือน จําแนกตามการมีราวจับในห้องนอน หรือห้องนํ้า หรือ

ทางเดิน  
เขต ราวจบัในห้องนอน หรือห้องน ้า หรือทางเดิน 

ไม่มี มี 

บางนา 76.6 23.4 
รวม 13 เขต 73.0 27.0 

 

ตาราง ก11: ร้อยละของครัวเรือน จําแนกตามการมีประตูบานเลื่อน/ประตูที่เปิดออกนอกห้อง 
เขต ห้องนอน หรือห้องน ้า ท่ีใช้ประตบูานเล่ือน หรือบานประตู                

ท่ีเปิดออกนอกห้อง 
ไม่มี มี 

บางนา 46.7 53.3 
รวม 13 เขต 53.0 47.0 
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ตาราง ก12: ร้อยละของครัวเรือน จําแนกตามการมีพื้นต่างระดับในตัวบ้าน หรือบริเวณบ้าน  
เขต พื้นต่างระดบัในตวับ้านหรือบริเวณบ้าน 

ไม่มี มี 

บางนา 35.7 64.3 
รวม 13 เขต 27.8 72.2 

 

ตาราง ก13: ร้อยละของครัวเรือน จําแนกตามลักษณะการแยกขยะ  
เขต การแยกขยะ 

ไม่มีการแยกขยะ มีการแยกขยะ 
แล้วน าไปขาย 

มีการแยกขยะ 
แล้วน ากลบัมา

ใช้ใหม ่

มีการแยกขยะ ก่อนให้
พนักงาน กทม. น าไปท้ิง 

บางนา 31.6 25.4 1.3 41.7 
รวม 13 เขต 31.8 32.5 2.1 33.7 
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ภาคผนวก ข 

ข้อมูลระดับครัวเรือน รายชุมชน 

 

ลักษณะประชากรในครัวเรือน 

ตาราง ข1: จํานวนและร้อยละของครัวเรือน จําแนกตามรายชุมชน 
ชุมชน ครวัเรือน บคุคล 

จ านวน
ครวัเรอืนจาก
ฐานข้อมูล  
ของเขต 

จ านวน
ครวัเรอืนท่ี
ผูน้ าชุมชน
สามารถ
ติดต่อได้ 

จ านวน
ครวัเรอืน
ท่ีเกบ็

ข้อมูลได ้

รอ้ยละของ
ครวัเรอืนท่ี
เกบ็ข้อมูลได ้

ผูสู้งอาย ุ ผูป่้วย
เรือ้รงั/
ผูพิ้การ 

ผูด้แูล 

เคหะชุมชน                
บางนา 2 

427 172 112 65.1 71 3 23 

คลองบางนา 285 75 72 96.0 81 1 34 
หมูบ่า้นจดัสรร
ยาสบู 

736 289 190 65.7 206 20 119 

หมูบ่า้นรุง่เรอืง            
วลิล่า 

275 37 24 64.9 11 1 6 

สยามคอนโด 2 103 85 84 98.8 13 1 7 
รุง่เรอืง 107 147 143 97.3 67 14 38 

รวม 1,933 805 625 77.6 449 40 227 
  

                                                           


 จํานวนรวมของครัวเรือนชุมชนเดียวกันไม่เท่ากันในแต่ละตาราง เนื่องจากมีครัวเรือนบางส่วนไม่ได้ให้ข้อมูล 
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ตาราง ข2: ขนาดครัวเรือนและร้อยละของครัวเรือน จําแนกตามจํานวนสมาชิกครัวเรือน 

  รายชุมชน 
ชุมชน จ านวนสมาชิกครวัเรือน รวม 

คนเดียว 2-4 คน 5 คนข้ึน เฉล่ีย 
(คน: ครวัเรือน) 

ร้อยละ จ านวน 

เคหะชุมชนบางนา 2 22.3 61.6 16.1 2.8 100.0 112 

คลองบางนา 9.7 68.1 22.2 3.6 100.0 72 

หมูบ่า้นจดัสรรยาสบู 12.6 52.6 34.7 4.0 100.0 190 

หมูบ่า้นรุ่งเรอืงวลิลา่ 12.5 66.7 20.8 3.5 100.0 24 

สยามคอนโด 2 29.8 67.9 2.4 2.2 100.0 84 

รุง่เรอืง 14.0 58.7 27.3 3.6 100.0 143 

รวม 16.6 60.0 23.4 3.4 100.0 625 

 

ตาราง ข3:  ร้อยละของครัวเรือน จําแนกตามจํานวนเฉลี่ย และการมี/ไม่มีชื่อในทะเบียนบ้าน  

รายชุมชน 

ชุมชน จ านวนสมาชิกครวัเรือนท่ีมี/ไม่มีช่ือในทะเบียนบ้าน รวม 
ทุกคนมี
ช่ือใน

ทะเบียน 

1 คนไม่มี
ช่ือใน

ทะเบียน
บ้าน 

2 คนไม่มี
ช่ือใน

ทะเบียน
บ้าน 

3 คน ขึน้
ไปไมมี่
ช่ือใน

ทะเบียน
บ้าน 

รวมไมมี่
ช่ือใน

ทะเบียน
บ้าน 

เฉล่ียไมมี่ช่ือ
ในทะเบียน

บ้าน                 
(คน: 

ครวัเรอืน) 

รอ้ยละ จ านวน 

เคหะชุมชน            
บางนา 2 

55.4 19.6 8.9 16.1 44.6 1.1 100.0 112 

คลองบางนา 55.1 29.0 7.2 8.7 44.9 0.8 100.0 69 

หมูบ่า้นจดัสรร
ยาสบู 

53.3 20.7 9.8 16.3 46.7 1.1 100.0 184 

หมูบ่า้นรุง่เรอืง
วลิล่า 

50.0 33.3 4.2 12.5 50.0 0.9 100.0 24 

สยามคอนโด 2 56.1 22.0 14.6 7.3 43.9 0.8 100.0 82 

รุง่เรอืง 35.6 13.3 25.9 25.2 64.4 1.6 100.0 135 

รวม 50.2 20.5 13.4 16.0 49.8 1.1 100.0 606 
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ตาราง ข4: ร้อยละของครัวเรือน จําแนกตามจํานวนเฉลี่ย และการไม่มี/มีผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป 

รายชุมชน 
ชุมชน จ านวนผูส้งูอายุในครวัเรือน รวม 

ไม่มี
ผูสู้งอาย ุ

ผูสู้งอายุ 
1 คน 

ผูสู้งอายุ 
2 คน 

ผูสู้งอายุ 
3 คน 
ขึน้ไป 

รวม
ครวัเรอืน

ท่ีมี
ผูสู้งอาย ุ

เฉล่ีย 
(คน: 

ครวัเรอืน) 

รอ้ยละ จ านวน 

เคหะชุมชน
บางนา 2 

48.2 37.5 13.4 0.9 48.2 0.7 100.0 112 

คลองบางนา 20.8 45.8 26.4 6.9 20.8 1.2 100.0 72 
หมูบ่า้น
จดัสรรยาสบู 

26.3 38.9 23.7 11.1 26.3 1.2 100.0 190 

หมูบ่า้น
รุง่เรอืงวลิล่า 

62.5 29.2 8.3  - 62.5 0.5 100.0 24 

สยาม 
คอนโด 2 

80.7 16.9 2.4  - 80.7 0.2 100.0 83 

รุง่เรอืง 62.7 25.4 10.6 1.4 62.7 0.5 100.0 142 
รวม 46.5 33.1 15.7 4.7 46.5 0.8 100.0 623 
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ตาราง ข5: ร้อยละของครัวเรือน จําแนกตามจํานวนเฉลี่ย และการไม่มี/มีผู้ป่วยเรื้อรังหรือพิการ 

รายชุมชน 
ชุมชน 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
ครวัเรอืนท่ี
มีผูป่้วย
เรือ้รงั/
พิการ 

เฉล่ีย 
(คน: 

ครวัเรอืน) 

รอ้ยละ จ านวน 

เคหะชุมชน
บางนา 2 

51.8 33.9 13.4 0.9 48.2 0.6 100.0 112 

คลองบางนา 37.5 40.3 16.7 5.6 62.5 0.9 100.0 72 
หมูบ่า้น
จดัสรรยาสบู 

43.5 33.7 13.0 9.8 56.5 1.0 100.0 184 

หมูบ่า้น
รุง่เรอืงวลิล่า 

37.5 33.3 25.0 4.2 62.5 1.0 100.0 24 

สยาม                   
คอนโด 2 

80.7 13.3 6.0 - 19.3 0.3 100.0 83 

รุง่เรอืง 59.7 26.6 7.2 6.5 40.3 0.6 100.0 139 
รวม 52.8 30.1 11.7 5.4 47.2 0.7 100.0 614 

 

ตาราง ข6:  ร้อยละของครัวเรือน จําแนกตามจํานวนเฉลี่ย และการไม่มี/มีผู้มีภาวะพึ่งพิง                  

รายชุมชน 
ชุมชน จ านวนมีผู้มีภาวะพ่ึงพิงในครวัเรือน รวม 

ไม่มีผูมี้
ภาวะ
พึ่งพิง 

มีผูมี้ภาวะ
พึ่งพิง              
1 คน 

มีผูมี้ภาวะ
พึ่งพิง           

2 คนขึน้ไป 

รวม
ครวัเรอืนท่ีมี
ผูมี้ภาวะ
พึ่งพิง 

เฉล่ีย    
(คน: 

ครวัเรอืน) 

รอ้ยละ จ านวน 

เคหะชุมชน
บางนา 2 

84.2 10.5 5.3 15.8 0.2 100.0 57 

คลองบางนา 64.3 21.4 14.3 35.7 0.5 100.0 56 
หมูบ่า้นจดัสรร
ยาสบู 

64.0 23.0 12.9 36.0 0.6 100.0 139 

หมูบ่า้นรุง่เรอืง
วลิล่า 

70.0 30.0 -  30.0 0.3 100.0 10 

สยามคอนโด 2 66.7 16.7 16.7 33.3 0.5 100.0 12 
รุง่เรอืง 49.1 34.5 16.4 50.9 0.7 100.0 55 

รวม 65.3 22.5 12.2 34.7 0.5 100.0 329 
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เศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน 

ตาราง ข7: ร้อยละของครัวเรือน จําแนกตามความเพียงพอของรายได้ครัวเรือน รายชุมชน 
ชุมชน ความเพียงพอของรายได้ครวัเรือน รวม 

เพียงพอ และมี
เหลือเกบ็ 

เพียงพอ แต่ไม่มี
เหลือเกบ็ 

ไม่เพียงพอ รอ้ยละ จ านวน 

เคหะชุมชนบางนา 2 33.3 44.1 22.5 100.0 111 
คลองบางนา 22.5 52.1 25.4 100.0 71 
หมูบ่า้นจดัสรรยาสบู 20.7 48.4 31.0 100.0 184 
หมูบ่า้นรุง่เรอืงวลิล่า 29.2 50.0 20.8 100.0 24 
สยามคอนโด 2 14.3 46.4 39.3 100.0 84 
รุง่เรอืง 5.7 31.4 62.9 100.0 140 

รวม 19.2 44.0 36.8 100.0 614 

 

ตาราง ข8: ร้อยละของครัวเรือน จําแนกตามผลกระทบต่อรายได้ครัวเรือนในช่วงสถานการณ์

โควิด-19 รายชุมชน 
ชุมชน โควิด-19 กบัรายได้ครวัเรือน รวม 

รายได้ลดลง รายได้เท่าเดิม/ไม่มี
ผลกระทบ 

รายได้เพ่ิมขึน้ รอ้ยละ จ านวน 

เคหะชุมชนบางนา 2 73.2 26.8 - 100.0 112 
คลองบางนา 73.6 26.4 - 100.0 72 
หมูบ่า้นจดัสรรยาสบู 82.0 18.0 - 100.0 183 
หมูบ่า้นรุง่เรอืงวลิล่า 70.8 29.2 - 100.0 24 
สยามคอนโด 2 82.1 17.9 - 100.0 84 
รุง่เรอืง 92.9 6.4 0.7 100.0 140 

รวม 81.5 18.4 0.2 100.0 615 
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ตาราง ข9: ร้อยละของครัวเรือน จําแนกตามเศรษฐานะของครัวเรือน รายชุมชน 
ชมุชน เศรษฐานะของครวัเรือน รวม 

ยากจน ปานกลาง ดี ร้อยละ จ านวน 
เคหะชุมชนบางนา 2 31.3 24.1 44.6 100.0 112 
คลองบางนา 26.8 15.5 57.7 100.0 71 
หมูบ่า้นจดัสรรยาสบู 27.2 20.7 52.2 100.0 184 
หมูบ่า้นรุง่เรอืงวลิล่า 8.3 16.7 75.0 100.0 24 
สยามคอนโด 2 51.2 26.8 22.0 100.0 82 
รุง่เรอืง 76.5 13.2 10.3 100.0 136 

รวม 41.4 19.7 38.9 100.0 609 

 

ส่ิงแวดล้อมของครัวเรือน 

ตาราง ข10: ร้อยละของครัวเรือน จําแนกตามความเพียงพอของแสงสว่างที่ในห้องและ

ทางเดินภายในบ้าน รายชุมชน 
ชมุชน แสงสว่างในห้อง และทางเดินภายในบา้น รวม 

แสงสว่างไม่เพียงพอ แสงสว่างเพียงพอ ร้อยละ จ านวน 

เคหะชุมชนบางนา 2 3.6 96.4 100.0 112 
คลองบางนา 6.9 93.1 100.0 72 
หมูบ่า้นจดัสรรยาสบู 4.2 95.8 100.0 190 
หมูบ่า้นรุง่เรอืงวลิล่า - 100.0 100.0 24 
สยามคอนโด 2 2.4 97.6 100.0 84 
รุง่เรอืง 19.6 80.4 100.0 143 

รวม 7.5 92.5 100.0 625 
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ตาราง ข11: ร้อยละของครัวเรือน จําแนกตามสภาพพื้นในห้องนอน หรือห้องนํ้า หรือทางเดิน 

รายและชุมชน 
ชมุชน สภาพพืน้ในห้องนอน หรือห้องน ้า                      

หรือทางเดิน 
รวม 

มีพืน้ล่ืนหรือไม่ป ู                   
วสัดกุนัล่ืน 

มีพืน้ไม่ล่ืนหรือปวูสัดุ
กนัล่ืน 

ร้อยละ จ านวน 

เคหะชุมชนบางนา 2 28.6 71.4 100.0 112 
คลองบางนา 30.6 69.4 100.0 72 
หมูบ่า้นจดัสรรยาสบู 36.8 63.2 100.0 190 
หมูบ่า้นรุง่เรอืงวลิล่า 45.8 54.2 100.0 24 
สยามคอนโด 2 33.3 66.7 100.0 84 
รุง่เรอืง 51.7 48.3 100.0 143 

รวม 37.9 62.1 100.0 625 

 

ตาราง ข12: ร้อยละของครัวเรือน จําแนกตามการมีราวจับในห้องนอน หรือห้องนํ้า หรือ

ทางเดิน รายชุมชน 
ชมุชน ราวจบัในห้องนอน หรือห้องน ้า               

หรือทางเดิน 
รวม 

ไม่มี มี ร้อยละ จ านวน 

เคหะชุมชนบางนา 2 79.5 20.5 100.0 112 
คลองบางนา 73.6 26.4 100.0 72 
หมูบ่า้นจดัสรรยาสบู 69.5 30.5 100.0 190 
หมูบ่า้นรุง่เรอืงวลิล่า 75.0 25.0 100.0 24 
สยามคอนโด 2 70.2 29.8 100.0 84 
รุง่เรอืง 89.5 10.5 100.0 143 

รวม 76.6 23.4 100.0 625 
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ตาราง ข13: ร้อยละของครัวเรือน จําแนกตามการมีประตูบานเลื่อน/ประตูที่เปิดออกนอกห้อง 

รายชุมชน 
ชมุชน ห้องนอน หรือห้องน ้า ท่ีใช้ประตู

บานเล่ือน หรือบานประตท่ีูเปิด
ออกนอกห้อง 

รวม 

ไม่มี มี ร้อยละ จ านวน 
เคหะชุมชนบางนา 2 60.7 39.3 100.0 112 
คลองบางนา 36.1 63.9 100.0 72 
หมูบ่า้นจดัสรรยาสบู 46.8 53.2 100.0 190 
หมูบ่า้นรุง่เรอืงวลิล่า 70.8 29.2 100.0 24 
สยามคอนโด 2 19.0 81.0 100.0 84 
รุง่เรอืง 53.1 46.9 100.0 143 

รวม 46.7 53.3 100.0 625 

 

ตาราง ข14: ร้อยละของครัวเรือน จําแนกตามการมีพื้นต่างระดับในตัวบ้าน หรือบริเวณบ้าน 

รายชุมชน 
ชมุชน พืน้ต่างระดบัในตวับา้น                                              

หรือบริเวณบา้น 
รวม 

ไม่มี มี ร้อยละ จ านวน 

เคหะชุมชนบางนา 2 73.2 26.8 100.0 112 
คลองบางนา 22.2 77.8 100.0 72 
หมูบ่า้นจดัสรรยาสบู 22.1 77.9 100.0 190 
หมูบ่า้นรุง่เรอืงวลิล่า 16.7 83.3 100.0 24 
สยามคอนโด 2 32.1 67.9 100.0 84 
รุง่เรอืง 36.4 63.6 100.0 143 

รวม 35.7 64.3 100.0 625 
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ตาราง ข15: ร้อยละของครัวเรือน จําแนกตามลักษณะการแยกขยะ รายชุมชน 
ชมุชน การแยกขยะ รวม 

ไม่มีการ
แยกขยะ 

มีการแยก
ขยะ แล้ว
น าไปขาย 

มีการแยก
ขยะ แล้ว
น ากลบัมา
ใช้ใหม่ 

มีการแยกขยะ 
ก่อนให้พนักงาน 
กทม. น าไปท้ิง 

ร้อยละ จ านวน 

เคหะชุมชนบางนา 2               25.9 34.8 0.9 38.4 100.0 112 
คลองบางนา 16.7 27.8 2.8 52.8 100.0 72 
หมูบ่า้นจดัสรรยาสบู 29.9 29.9 0.5 39.7 100.0 184 
หมูบ่า้นรุง่เรอืงวลิล่า 29.2 12.5  - 58.3 100.0 24 
สยามคอนโด 2 32.5 8.4 1.2 57.8 100.0 83 
รุง่เรอืง 45.5 23.1 2.1 29.4 100.0 143 

รวม 31.6 25.4 1.3 41.7 100.0 618 
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ภาคผนวก ค 

ข้อมูลระดับบุคคลรายชุมชน* 

 

ลักษณะทางประชากรและสังคม 

ตาราง ค1: ร้อยละของผู้สูงอายุ จําแนกตามเพศ รายชุมชน 
ชุมชน เพศ รวม 

ชาย หญิง 

เคหะชุมชนบางนา 2 (N=71) 29.6 70.4 100.0 
คลองบางนา (N=81) 39.5 60.5 100.0 

หมูบ่า้นจดัสรรยาสบู (N=206) 35.4 64.6 100.0 

หมูบ่า้นรุง่เรอืงวลิล่า (N=11) 36.4 63.6 100.0 

สยามคอนโด 2 (N=13) 53.8 46.2 100.0 

รุง่เรอืง (N=66) 28.8 71.2 100.0 
รวม (N=448) 34.8 65.2 100.0 

 

ตาราง ค2: ร้อยละของผู้สูงอายุ จําแนกตามกลุ่มอายุ รายชุมชน 
ชุมชน กลุ่มอาย ุ รวม 

60-69 ปี 70-79 ปี 80 ปีขึน้ไป 

เคหะชุมชนบางนา 2 (N=71) 67.6 22.5 9.9 100.0 
คลองบางนา (N=81) 55.6 28.4 16.0 100.0 
หมูบ่า้นจดัสรรยาสบู (N=206) 54.4 25.2 20.4 100.0 
หมูบ่า้นรุง่เรอืงวลิล่า (N=11) 81.8 9.1 9.1 100.0 
สยามคอนโด 2 (N=13) 100.0 0.0 0.0 100.0 
รุง่เรอืง (N=66) 68.2 25.8 6.1 100.0 

รวม (N=448) 60.7 24.3 15.0 100.0 

 

                                                           
* จํานวนรวมของผู้สูงอายุในชุมชนเดียวกันไม่เท่ากันในแต่ละตาราง เนื่องจากมีผู้สูงอายุบางส่วนไม่ได้ให้ข้อมูล 
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ตาราง ค3: ร้อยละของผู้สูงอายุ จําแนกตามลักษณะการอยู่อาศัย รายชุมชน 
ชุมชน ลกัษณะการอยู่อาศยั รวม 

อยู่คนเดียว อยู่ 2 คน                 
กบัคู่สมรส 

อยู่ 2 คน             
กบัญาติ              

หรอืคนอ่ืน 

อยู่ 3 คนหรอื
มากกว่ากบัญาติ
หรอืคนอ่ืนๆ 

เคหะชุมชนบางนา 2 
(N=71) 

18.3 11.3 23.9 46.5 100.0 

คลองบางนา (N=81) 4.9 2.5 7.4 85.2 100.0 
หมูบ่า้นจดัสรรยาสบู 
(N=204) 

8.3 2.0 10.8 78.9 100.0 

หมูบ่า้นรุง่เรอืงวลิล่า 
(N=11) 

9.1 9.1 9.1 72.7 100.0 

สยามคอนโด 2 (N=13)           23.1 7.7 38.5 30.8 100.0 
รุง่เรอืง (N=67) 9.0 3.0 6.0 82.1 100.0 

รวม (N=447) 9.8 4.0 12.3 73.8 100.0 

 

ตาราง ค4: ร้อยละของผู้สูงอายุ จําแนกตามสถานภาพสมรส รายชุมชน 
ชุมชน สถานภาพสมรส รวม 

โสด สมรส หม้าย หย่า/แยก 

เคหะชุมชนบางนา 2 (N=70) 15.7 50.0 24.3 10.0 100.0 
คลองบางนา (N=80) 6.3 62.5 27.5 3.8 100.0 
หมูบ่า้นจดัสรรยาสบู (N=202) 14.4 50.0 29.7 5.9 100.0 
หมูบ่า้นรุง่เรอืงวลิล่า (N=11) - 63.6 27.3 9.1 100.0 
สยามคอนโด 2 (N=13) 7.7 84.6 0.0 7.7 100.0 
รุง่เรอืง (N=64) 10.9 48.4 34.4 6.3 100.0 

รวม (N=440) 12.0 53.4 28.2 6.4 100.0 
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ตาราง ค5: ร้อยละของผู้สูงอายุ จําแนกตามระดับการศึกษา 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 

เคหะชุมชนบางนา 2  
(N=71) 

4.2 40.8 31.0 4.2 19.7 100.0 

คลองบางนา (N=81) 2.5 55.6 12.3 7.4 22.2 100.0 
หมูบ่า้นจดัสรรยาสบู 
(N=200) 

9.0 34.0 29.0 8.0 20.0 100.0 

หมูบ่า้นรุง่เรอืงวลิล่า 
(N=10) 

- 40.0 30.0 20.0 10.0 100.0 

สยามคอนโด 2                
(N=13) 

7.7 30.8 53.8 7.7 - 100.0 

รุง่เรอืง (N=64) 18.8 70.3 9.4 - 1.6 100.0 
รวม (N=439) 8.2 44.4 24.1 6.4 16.9 100.0 
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การท างาน  

ตาราง ค6: ร้อยละของผู้สูงอายุ จําแนกตามสถานภาพการทํางาน 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* 

เคหะชุมชน          
บางนา 2             
(N=69) 

66.7 5.8 2.9 15.9 - 8.7 - 100.0 

คลองบางนา 
(N=80) 

78.8 6.3 - 10.0 1.3 3.8 - 100.0 

หมูบ่า้นจดัสรร
ยาสบู (N=202) 

74.3 4.0 - 13.4 2.0 6.4 - 100.0 

หมูบ่า้นรุง่เรอืง
วลิล่า (N=11) 

72.7 - - 9.1 - 18.2 - 100.0 

สยามคอนโด 2 
(N=13) 

38.5 15.4 - - - 46.2 - 100.0 

รุง่เรอืง (N=64) 45.3 7.8 - 18.8 1.6 26.6 - 100.0 
รวม  (N=439) 68.6 5.5 .5 13.4 1.4 10.7 - 100.0 

หมายเหตุ *สถานภาพการทํางาน อื่นๆ เช่น  อาสาสมัคร/ อสม./ อสส./ ทนายอาสา/ ช่วยงานวัด 
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ตาราง ค7: ร้อยละของผู้สูงอายุ จําแนกตามความพร้อมและความต้องการทํางาน รายชุมชน 
ชุมชน ความพร้อม และ ความต้องการท างาน * 

มีความพรอ้มท างาน  มีความต้องการท างาน 

เคหะชุมชนบางนา 2 (N=65) 38.5 37.7 
คลองบางนา (N=72) 38.9 38.0 
หมูบ่า้นจดัสรรยาสบู (N=201) 45.3 41.4 
หมูบ่า้นรุง่เรอืงวลิล่า (N=11) 45.5 36.4 
สยามคอนโด 2 (N=13) 53.8 61.5 
รุง่เรอืง (N=65) 49.2 55.4 

รวม (N=427) 44.0 42.9 
หมายเหตุ * เลือกนําเสนอ เฉพาะร้อยละของผู้สูงอายุท่ีตอบว่ามีความพร้อม และร้อยละของผู้สูงอายุ                                                                                  

ท่ีตอบว่ามีความต้องการทํางาน เท่าน้ัน   

 

รายได้และการออม 

 

ตาราง ค8: ร้อยละของผู้สูงอายุ จําแนกตามการได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยผู้พิการ             

รายชุมชน 
ชุมชน เบีย้ยงัชีพผูส้งูอาย ุและเบี้ยผูพิ้การ* 

ได้รบัเบี้ยยงัชีพผูสู้งอายุ ได้รบัเบี้ยผูพิ้การ 

เคหะชุมชนบางนา 2 (N=71) 73.2 1.4 
คลองบางนา (N=80) 78.8 6.3 
หมูบ่า้นจดัสรรยาสบู (N=204) 75.5 2.5 
หมูบ่า้นรุง่เรอืงวลิล่า (N=11) 90.9 0.0 
สยามคอนโด 2 (N=13) 76.9 7.7 
รุง่เรอืง (N=64) 87.5 6.3 

รวม (N=443) 77.9 3.6 
หมายเหตุ * เลือกนําเสนอ เฉพาะร้อยละของผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และ ร้อยละของผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยผู้

พิการเท่านั้น  
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ตาราง ค9: ร้อยละของผู้สูงอายุ จําแนกตามความเพียงพอของรายได้ของตนเอง รายชุมชน 
ชุมชน ความเพียงพอของรายได้ รวม 

เพียงพอ และ 
มีเหลือเกบ็ 

เพียงพอ 
แต่ไม่มี
เหลือเกบ็ 

ไม่เพียงพอ 
 

เคหะชุมชนบางนา 2 (N=71) 26.8 45.1 28.2 100.0 
คลองบางนา (N=80) 18.8 45.0 36.3 100.0 
หมูบ่า้นจดัสรรยาสบู (N=200) 27.0 44.5 28.5 100.0 
หมูบ่า้นรุง่เรอืงวลิล่า (N=11) 45.5 18.2 36.4 100.0 
สยามคอนโด 2 (N=13) 38.5 23.1 38.5 100.0 
รุง่เรอืง (N=64) 7.8 23.4 68.8 100.0 

รวม (N=439) 23.5 40.3 36.2 100.0 

 

ตาราง ค10: ร้อยละของผู้สูงอายุ จําแนกตามการออม รายชุมชน 
ชุมชน การออม รวม 

ไม่มี มี 

เคหะชุมชนบางนา 2 (N=70) 34.3 65.7 100.0 
คลองบางนา (N=69) 53.6 46.4 100.0 
หมูบ่า้นจดัสรรยาสบู (N=197) 54.3 45.7 100.0 
หมูบ่า้นรุง่เรอืงวลิล่า (N=11) 54.5 45.5 100.0 

สยามคอนโด 2 (N=13) 61.5 38.5 100.0 
รุง่เรอืง (N=64) 68.8 31.3 100.0 

รวม 6 (N=424) 53.3 46.7 100.0 
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ตาราง ค11: ร้อยละของผู้สูงอายุ จําแนกตามวิธีการที่ใช้เมื่อมีปัญหาฉุกเฉินด้านการเงิน  

รายชุมชน 
ชุมชน วิธีการท่ีใช้เม่ือมีปัญหาฉุกเฉินด้านการเงิน  

รวม ใช้เงิน
ออมของ
ตนเอง 

กู้ยืม
นอก

ระบบไม่
เสีย

ดอกเบี้ย 

กู้ยืม
นอก
ระบบ
เสีย

ดอกเบี้ย 

กู้ใน
ระบบ 

ขอเงินจากลูก
หรอืคนใน
ครอบครวั/

ญาติ 

อ่ืนๆ* 

เคหะชุมชนบางนา 2 
(N=69) 

43.5 - 8.7 5.8 37.7 4.3 100.0 

คลองบางนา (N=80) 48.8 - 3.8 5.0 38.8 3.8 100.0 
หมูบ่า้นจดัสรรยาสบู 
(N=201) 

43.8 1.0 5.0 1.0 48.3 1.0 100.0 

หมูบ่า้นรุง่เรอืงวลิล่า 
(N=11) 

27.3 - - - 72.7 - 100.0 

สยามคอนโด 2              
(N=13) 

7.7 - - 7.7 76.9 7.7 100.0 

รุง่เรอืง  (N=63) 17.5 1.6 30.2 6.3 41.3 3.2 100.0 
รวม (N=437) 39.4 0.7 8.7 3.4 45.3 2.5 100.0 

หมายเหตุ:   * วิธีการท่ีใช้เม่ือมีปัญหาฉุกเฉินด้านการเงิน อื่นๆ เช่น ค้างชําระ ประหยัด/ใช้บัตรบัตรเครดิต ยัง

ไม่ได้คิด/ไม่รู้ 
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สุขภาพ 

ตาราง ค12:  ร้อยละของผู้สูงอายุ จําแนกตามประเภทสิทธิประกันสุขภาพหลัก รายชุมชน 
ชุมชน สิทธิประกนัสขุภาพหลกั รวม 

ไม่มีสิทธิ
ประกนั
สุขภาพ 

ประกนั 
สงัคม 

บตัรทอง บตัร         
ผูพิ้การ 

ข้าราชการ
บ านาญ 

อ่ืนๆ* 
 

เคหะชุมชนบางนา 2         
(N=71) 

2.8 18.3 49.3 1.4 23.9 4.2 100.0 

คลองบางนา (N=81) 7.4 17.3 50.6 4.9 16.0 3.7 100.0 
หมูบ่า้นจดัสรรยาสบู            
(N=202) 

3.0 6.9 47.5 0.5 19.3 22.8 100.0 

หมูบ่า้นรุง่เรอืงวลิล่า            
(N=11) 

- 18.2 54.5 - 27.3 - 100.0 

สยามคอนโด 2 (N=13) - 38.5 46.2 - 15.4 - 100.0 
รุง่เรอืง (N=65) 1.5 13.8 80.0 3.1 1.5 - 100.0 

รวม (N=443) 3.4 12.9 53.3 1.8 16.9 11.7 100.0 
หมายเหตุ *สิทธิประกันสุขภาพหลัก อื่นๆ เช่น ประกันสุขภาพบริษัทเอกชน หรือรัฐวิสาหกิจ   

ตาราง ค13: ร้อยละของผู้สูงอายุ จําแนกตามความครอบคลุมของสิทธิประกันสุขภาพหลัก 

รายชุมชน 
ชุมชน ความครอบคลุมของสิทธิประกนัสขุภาพหลกั รวม 

ไม่ครอบคลมุ ครอบคลุมได้
บางส่วน 

ครอบคลุม ไม่ใช้สิทธิ
ประกนั

สุขภาพหลกั 

เคหะชุมชนบางนา 2 (N=70)             - 21.4 54.3 24.3 100.0 
คลองบางนา (N=74) - 21.6 48.6 29.7 100.0 
หมูบ่า้นจดัสรรยาสบู             
(N=202) 

4.5 27.7 42.6 25.2 100.0 

หมูบ่า้นรุง่เรอืงวลิล่า (N=11)           - 27.3 45.5 27.3 100.0 
สยามคอนโด 2 (N=13) - 23.1 46.2 30.8 100.0 
รุง่เรอืง (N=63) 1.6 27.0 55.6 15.9 100.0 

รวม (N=433) 2.3 25.4 47.6 24.7 100.0 
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ตาราง ค14: ร้อยละของผู้สูงอายุ จําแนกตามจํานวนโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง รายชุมชน 
 

ชุมชน 
จ านวนโรคไม่ติดต่อเรือ้รงั *  

รวม ไม่มีโรค
ไม่ติดต่อ
เรือ้รงั 

มี 1 โรค มี 2 โรค มี 3 โรค มี 4 
โรค 

มี 5 โรค 

เคหะชุมชนบางนา 2 
(N=71) 

40.8 19.7 31.0 7.0 1.4 - 100.0 

คลองบางนา (N=81) 34.6 23.5 24.7 11.1 6.2 - 100.0 
หมูบ่า้นจดัสรรยาสบู 
(N=204) 

36.3 26.5 16.7 18.6 1.5 .5 100.0 

หมูบ่า้นรุง่เรอืงวลิล่า 
(N=11) 

27.3 36.4 27.3 9.1 - - 100.0 

สยามคอนโด 2 (N=13)        38.5 23.1 23.1 15.4 - - 100.0 
รุง่เรอืง (N=67) 47.8 29.9 10.4 11.9 - - 100.0 

รวม (N=447) 38.3 25.5 19.9 14.1 2.0 .2 100.0 
หมายเหตุ  * 5 โรคไม่ติดต่อเรื้อรังในที่นี้  หมายถึง โรคเบาหวาน โรคไขมันในเลือดสูง โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจขาดเลือด/                 

เต้นผิดจังหวะ และโรคหลอดเลือดสมองตีบหรือแตก 

ตาราง ค15: ร้อยละของผู้สูงอายุ จําแนกตามประเภทของโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง  

 รายชุมชน 
 

ชุมชน 
การเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรงั* 

เบาหวาน ไขมนัใน
เลือดสูง 

ความดนั
โลหิตสูง 

หวัใจขาด
เลือด/เต้น
ผิดจงัหวะ 

หลอดเลือด
สมองตีบ
หรอืแตก 

เคหะชุมชนบางนา 2 (N=71) 29.6 28.2 47.9 1.4 2.8 
คลองบางนา (N=81) 27.2 42.0 45.7 9.9 4.9 
หมูบ่า้นจดัสรรยาสบู (N=204) 29.9 39.2 46.6 5.4 2.0 
หมูบ่า้นรุง่เรอืงวลิล่า (N=11) 9.1 36.4 72.7 - 9.1 
สยามคอนโด 2 (N=13) 30.8 30.8 53.8 - 7.7 
รุง่เรอืง (N=67) 20.9 22.4 41.8 1.5 7.5 

รวม (N=447) 27.5 35.1 46.8 4.7 3.8 
 หมายเหตุ *เลือกนําเสนอ เฉพาะร้อยละของผู้สูงอายุที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคเบาหวาน หรือ โรคไขมันในเลือดสูง 

หรือ โรคความดันโลหิตสูง หรือ โรคหัวใจขาดเลือด/เต้นผิดจังหวะ หรือ โรคหลอดเลือดสมองตีบหรือแตก 

เท่านั้น 
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ตาราง ค16: ร้อยละของผู้สูงอายุ จําแนกตามความบกพร่องหรือความพิการ รายชุมชน 
ชุมชน ความบกพร่องหรือความพิการ รวม 

ไม่มี มี 
เคหะชุมชนบางนา 2 (N=71) 94.4 5.6 100.0 
คลองบางนา (N=80) 81.3 18.8 100.0 
หมูบ่า้นจดัสรรยาสบู (N=203) 92.6 7.4 100.0 
หมูบ่า้นรุง่เรอืงวลิล่า (N=11) 100.0 - 100.0 
สยามคอนโด 2 (N=13) 84.6 15.4 100.0 
รุง่เรอืง (N=67) 86.6 13.4 100.0 

รวม (N=445) 89.9 10.1 100.0 

    

ตาราง ค17: ร้อยละของผู้สูงอายุ จําแนกตามประเภทของความบกพร่องหรือความพิการ  

รายชุมชน 
ชุมชน ความบกพร่องหรือความพิการ* 

การมองเหน็ การได้ยินหรือส่ือความหมาย การเคล่ือนไหว 
เคหะชุมชนบางนา 2 (N=71) - - 5.6 
คลองบางนา (N=80) 3.8 6.3 12.5 
หมูบ่า้นจดัสรรยาสบู  (N=203) - 1.5 4.9 
หมูบ่า้นรุง่เรอืงวลิล่า (N=11) - - - 
สยามคอนโด 2 (N=13) - - 15.4 
รุง่เรอืง (N=67) 4.5 4.5 9.0 

รวม (N=445) 1.3 2.5 7.2 
หมายเหตุ *เลือกนําเสนอ เฉพาะ ร้อยละของผู้สูงอายุที่ตอบว่ามีความบกพร่องหรือความพิการ ด้านการมองเห็น หรือ 

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

ชุมชน ระดบัภาวะพ่ึงพิง รวม 
ไม่มีภาวะพึ่งพิง ภาวะพึ่งพิง ต า่-ปานกลาง ภาวะพึ่งพิง สูง 

เคหะชุมชนบางนา 2 (N=71) 88.7 9.9 1.4 100.0 
คลองบางนา (N=81) 74.1 17.3 8.6 100.0 
หมูบ่า้นจดัสรรยาสบู (N=206) 78.6 16.0 5.3 100.0 
หมูบ่า้นรุง่เรอืงวลิล่า (N=11) 81.8 18.2 - 100.0 
สยามคอนโด 2 (N=13) 69.2 30.8 - 100.0 
รุง่เรอืง (N=67) 71.6 22.4 6.0 100.0 

รวม (N=449) 78.2 16.7 5.1 100.0 

 

ตาราง ค19: ร้อยละของผู้สูงอายุ จําแนกตามความเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพจิต รายชุมชน 

ชุมชน ความเส่ียงต่อปัญหาสขุภาพจิต รวม 
ไม่มี มี 

เคหะชุมชนบางนา 2 (N=64) 73.4 26.6 100.0 
คลองบางนา (N=67) 70.1 29.9 100.0 
หมูบ่า้นจดัสรรยาสบู (N=170) 80.0 20.0 100.0 
หมูบ่า้นรุง่เรอืงวลิล่า (N=11) 100.0 - 100.0 
สยามคอนโด 2 (N=11) 72.7 27.3 100.0 
รุง่เรอืง (N=53) 60.4 39.6 100.0 

รวม (N=376) 74.7 25.3 100.0 

 

ตาราง ค20: ร้อยละของผู้ดูแล จําแนกตามผลกระทบของการดูแลผู้สูงอายุต่อผู้ดูแลหรือ

ครอบครัว  รายชุมชน 
ชุมชน ผลกระทบ* 

ด้านการเงิน การออกจากงาน 
เคหะชุมชนบางนา 2 (N=16) 56.3 18.8 
คลองบางนา (N=27) 70.4 21.7 
หมูบ่า้นจดัสรรยาสบู (N=96) 28.1 18.9 
หมูบ่า้นรุง่เรอืงวลิล่า (N=4) 25.0 - 
สยามคอนโด 2 (N=5) 80.0 20.0 
รุง่เรอืง (N=24) 45.8 28.6 

รวม (N=172) 41.3 20.1 
หมายเหตุ *เลือกนําเสนอ เฉพาะร้อยละของผู้ดูแลผู้สูงอายุ ที่ได้รับผลกระทบด้านการเงิน (ของผู้ดูแล หรือครอบครัว)  

หรือ ที่ได้รับผลกระทบด้านการงาน เท่านั้น 
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การออกก าลังกาย 

ตาราง ค21: ร้อยละของผู้สูงอายุ จําแนกตามการออกกําลังกายเป็นประจํา รายชุมชน 
ชุมชน การออกก าลงักายเป็นประจ า * รวม 

ไม่ได้ออกก าลงักาย
เป็นประจ า 

ออกก าลงักายเป็น
ประจ า 

เคหะชุมชนบางนา 2 (N=71) 42.3 57.7 100.0 
คลองบางนา (N=80) 46.3 53.8 100.0 
หมูบ่า้นจดัสรรยาสบู (N=200) 48.5 51.5 100.0 
หมูบ่า้นรุง่เรอืงวลิล่า (N=11) 45.5 54.5 100.0 
สยามคอนโด 2  (N=13) 61.5 38.5 100.0 
รุง่เรอืง (N=63) 68.3 31.7 100.0 

รวม (N=438) 50.2 49.8 100.0 
หมายเหตุ *การออกกําลังกายเป็นประจํา หมายถึง การออกกําลังกายอย่างน้อย 3 วัน ต่อสัปดาห์  

ตาราง ค22: รอ้ยละของผูสู้งอายุทีอ่อกกําลงักายประจํา จาํแนกตามการใชส้ถานที่

ออกกําลังกาย ในสังกัดกรุงเทพมหานคร  รายชุมชน 
ชุมชน สถานท่ีออกก าลงักาย * 

ศนูยกี์ฬา สวนสาธารณะ ลานกีฬา 

เคหะชุมชนบางนา 2 (N=41) 2.4 14.6 26.8 

คลองบางนา (N=43) - 9.3 - 

หมูบ่า้นจดัสรรยาสบู (N=103) - 10.7 2.9 

หมูบ่า้นรุง่เรอืงวลิล่า (N=6) - 16.7 - 

สยามคอนโด 2 (N=5) - - - 

รุง่เรอืง (N=20) - 20.0 - 

รวม (N=218) 0.5 11.9 6.4 

หมายเหตุ *เลือกนําเสนอเฉพาะร้อยละของผู้สูงอายุที ่ออกกําลังกายเป็นประจํา และตอบว่าได้ไปใช้ศูนย์กีฬา  หรือ 

สวนสาธารณะ หรือ ลานกีฬาในสังกัดกรุงเทพมหานคร เท่านั้น  
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ตาราง ค23:   ร้อยละของผู้สูงอายุ จําแนกตามเหตุผลหลักที่ไม่ออกกําลังกายเป็นประจํา                   

รายชุมชน 
 

ชุมชน 
เหตผุลหลกัท่ีไม่ออกก าลงักายเป็นประจ า  

รวม ไม่มีเวลา คิดว่า
ท างานก็
เพียงพอ
แล้ว 

สุขภาพ
รา่งกายไม่
อ านวย 

ท างานบ้าน/ 
ท าสวน                
ในบ้าน/                

ปลูกต้นไม ้

อ่ืนๆ* 

เคหะชุมชนบางนา 2 
(N=30) 

26.7 13.3 43.3 16.7 - 100.0 

คลองบางนา (N=35) 5.7 2.9 57.1 25.7 8.6 100.0 
หมูบ่า้นจดัสรรยาสบู 
(N=97) 

10.3 13.4 43.3 28.9 4.1 100.0 

หมูบ่า้นรุง่เรอืงวลิล่า 
(N=5) 

- 20.0 20.0 60.0 - 100.0 

สยามคอนโด 2 (N=8) - 37.5 37.5 12.5 12.5 100.0 
รุง่เรอืง (N=43) 9.3 25.6 41.9 20.9 2.3 100.0 

รวม (N=218) 11.0 15.1 44.5 25.2 4.1 100.0 
หมายเหตุ:   * เหตุผลที่หลักไม่ออกกําลังกายเป็นประจํา อื่นๆ เช่น  ขาดอุปกรณ์กีฬา/ไม่ชอบออกกําลังกาย/ ขี้เกียจ 
 

ผลกระทบของโควิด-19 
 

ตาราง ค24: ร้อยละของผู้สูงอายุ จําแนกตามผลกระทบของโควิด-19 รายชุมชน 
ชุมชน ผลกระทบ 

สขุภาพ
ร่างกาย 

สขุภาพ   
จิตใจ 

รายได้ลดลง/                             
รายจ่ายเท่าเดิมหรือเพ่ิมขึ้น 

เคหะชุมชนบางนา 2 (N=71) 8.5 19.7 59.2 
คลองบางนา (N=81) 13.6 35.8 43.2 
หมูบ่า้นจดัสรรยาสบู (N=204) 10.3 30.9 36.8 
หมูบ่า้นรุง่เรอืงวลิล่า (N=11) 27.3 81.8 27.3 
สยามคอนโด 2 (N=13) 23.1 23.1 61.5 
รุง่เรอืง (N=67) 9.0 34.3 68.7 

รวม (N=447) 11.2 31.5 46.8 
หมายเหตุ  *เลือกนําเสนอ เฉพาะ ร้อยละของผู้สูงอายุที่ตอบว่า ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ในด้านสุขภาพร่างกาย 

หรือ สุขภาพจิตใจ หรือ ด้านการเงิน เท่านั้น  



60 เขตบางนา  

ภาวะพ่ึงพิงกับมิติทางเศรษฐกิจ-สังคม 
 

ตาราง ค25: ร้อยละของผู้สูงอายุ จําแนกตามภาวะพึ่งพิง และเศรษฐานะของครัวเรือน  

รายชุมชน 
เศรษฐานะครวัเรือน ภาวะพ่ึงพิง รวม 

ไม่มีภาวะ
พึ่งพิง 

ภาวะพึ่งพิง            
ต า่- ปานกลาง 

ภาวะพึ่งพิง สูง 
 

เคหะชุมชนบางนา 2 (N=71) 
ยากจน 30.2 57.1 - 32.4 
ปานกลาง 28.6 28.6 100.0 29.6 
ด ี 41.3 14.3 - 38.0 

คลองบางนา (N=81) 
ยากจน 20.0 42.9 14.3 23.5 
ปานกลาง 15.0 7.1 28.6 14.8 
ด ี 65.0 50.0 57.1 61.7 

หมู่บ้านจดัสรรยาสบู (N=133) 
ยากจน 14.0 21.2 18.2 15.4 
ปานกลาง 15.3 30.3 27.3 18.4 
ด ี 70.7 48.5 54.5 66.2 

หมู่บ้านรุ่งเรืองวิลล่า (N=11) 
ยากจน 11.1 - -  9.1 
ปานกลาง 22.2 - -  18.2 
ด ี 66.7 100.0 -  72.7 

สยามคอนโด 2 (N=13) 
ยากจน 55.6 50.0 -  53.8 
ปานกลาง 11.1 - -  7.7 
ด ี 33.3 50.0 -  38.5 

รุ่งเรือง (N=60) 
ยากจน 61.4 53.8 66.7 60.0 
ปานกลาง 20.5 7.7 33.3 18.3 
ด ี 18.2 38.5 - 21.7 
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ตาราง ค26:   ร้อยละของผูสู้งอายุ จําแนกตามภาวะพึ่งพิง และความเพียงพอของ

รายได้ครัวเรือน รายชุมชน 
รายได้ครวัเรือน ภาวะพ่ึงพิง รวม 

ไม่มีภาวะพึ่งพิง ภาวะพึ่งพิง                     
ต า่- ปานกลาง 

ภาวะพึ่งพิง สูง 

เคหะชุมชนบางนา 2 (N=70) 
เพยีงพอ 79.0 28.6 100.0 74.3 
ไมเ่พยีงพอ 21.0 71.4 - 25.7 

คลองบางนา (N=81) 
เพยีงพอ 80.0 50.0 42.9 71.6 
ไมเ่พยีงพอ 20.0 50.0 57.1 28.4 

หมู่บ้านจดัสรรยาสบู (N=200) 
เพยีงพอ 80.8 63.6 72.7 77.5 
ไมเ่พยีงพอ 19.2 36.4 27.3 22.5 

หมู่บ้านรุ่งเรืองวิลล่า (N=11) 
เพยีงพอ 77.8 100.0 -  81.8 
ไมเ่พยีงพอ 22.2 - -  18.2 

สยามคอนโด 2 (N=13) 
เพยีงพอ 55.6 50.0 -  53.8 
ไมเ่พยีงพอ 44.4 50.0 -  46.2 

รุ่งเรือง (N=63) 
เพยีงพอ 51.1 21.4 25.0 42.9 
ไมเ่พยีงพอ 48.9 78.6 75.0 57.1 
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ตาราง ค27: ร้อยละของผู้สูงอายุ จําแนกตามภาวะพึ่งพิง และการได้รับเบี้ยผู้พิการ รายชุมชน 
เบีย้ผูพิ้การ ภาวะพ่ึงพิง รวม 

ไม่มีภาวะ
พึ่งพิง 

ภาวะพึ่งพิง                        
ต า่-ปานกลาง 

ภาวะพึ่งพิงสูง 

เคหะชุมชนบางนา 2 (N=71) 
ไมไ่ดร้บั 100.0 85.7 100.0 98.6 
ไดร้บั - 14.3 - 1.4 

คลองบางนา (N=80) 
ไมไ่ดร้บั 100.0 76.9 71.4 93.8 
ไดร้บั - 23.1 28.6 6.3 

หมู่บ้านจดัสรรยาสบู (N=204) 
ไมไ่ดร้บั 100.0 90.6 81.8 97.5 
ไดร้บั - 9.4 18.2 2.5 

หมู่บ้านรุ่งเรืองวิลล่า (N=11) 
ไมไ่ดร้บั 100.0 100.0 -  100.0 
ไดร้บั - - - - 

สยามคอนโด 2 (N=13) 
ไมไ่ดร้บั 100.0 75.0 -  92.3 
ไดร้บั - 25.0 -  7.7 

รุ่งเรือง (N=64) 
ไมไ่ดร้บั 100.0 80.0 75.0 93.8 
ไดร้บั - 20.0 25.0 6.3 
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ตาราง ค28: ร้อยละของผู้สูงอายุ จําแนกตามภาวะพึ่งพิง และความเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพจิต 

รายชุมชน 
ปัญหาสุขภาพจิต ภาวะพ่ึงพิง รวม 

ไม่มีภาวะพึ่งพิง ภาวะพึ่งพิง                          
ต า่- ปานกลาง 

ภาวะพึ่งพิง
สูง 

เคหะชุมชนบางนา 2 (N=64) 
ไมม่คีวามเสีย่ง 75.4 66.7 - 73.4 
มคีวามเสีย่ง 24.6 33.3 100.0 26.6 

คลองบางนา (N=67) 
ไมม่คีวามเสีย่ง 72.5 72.7 40.0 70.1 
มคีวามเสีย่ง 27.5 27.3 60.0 29.9 

หมู่บ้านจดัสรรยาสบู (N=170) 
ไมม่คีวามเสีย่ง 82.6 61.5 100.0 80.0 
มคีวามเสีย่ง 17.4 38.5 - 20.0 

หมู่บ้านรุ่งเรืองวิลล่า (N=11) 
ไมม่คีวามเสีย่ง 100.0 100.0 -  100.0 
มคีวามเสีย่ง - - - - 

สยามคอนโด 2 (N=11) 
ไมม่คีวามเสีย่ง 62.5 100.0 -  72.7 
มคีวามเสีย่ง 37.5 -  - 27.3 

รุ่งเรือง (N=53) 
ไมม่คีวามเสีย่ง 70.0 40.0 - 60.4 
มคีวามเสีย่ง 30.0 60.0 100.0 39.6 
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ตาราง ค29: ร้อยละของผู้ดูแล จําแนกตามระดับภาวะพึ่งพิง และผลกระทบด้านการเงิน 

(ของตนเองหรือครอบครัว) รายชุมชน 
ด้านการเงิน ภาวะพ่ึงพิง  รวม  

ไม่มีภาวะพึ่งพิง ภาวะพึ่งพิง ต า่-   
ปานกลาง 

ภาวะพึ่งพิงสูง 

เคหะชุมชนบางนา 2 (N=16) 
ไมม่ผีลกระทบ 36.4 50.0 100.0 43.8 
มผีลกระทบ 63.6 50.0 - 56.3 

คลองบางนา (N=27) 
ไมม่ผีลกระทบ 57.1 - - 29.6 
มผีลกระทบ 42.9 100.0 100.0 70.4 

หมู่บ้านจดัสรรยาสบู (N=96) 
ไมม่ผีลกระทบ 87.5 40.9 40.0 71.9 
มผีลกระทบ 12.5 59.1 60.0 28.1 

หมู่บ้านรุ่งเรืองวิลล่า (N=4) 
ไมม่ผีลกระทบ 100.0 50.0 -  75.0 
มผีลกระทบ - 50.0 -  25.0 

สยามคอนโด 2 (N=5) 
ไมม่ผีลกระทบ 25.0 -  - 20.0 
มผีลกระทบ 75.0 100.0  - 80.0 

รุ่งเรือง (N=24) 
ไมม่ผีลกระทบ 66.7 55.6 - 54.2 
มผีลกระทบ 33.3 44.4 100.0 45.8 
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ตาราง ค29: ร้อยละของผู้ดูแล จําแนกตามระดับภาวะพึ่งพิง และผลกระทบต่อผู้ดูแล 

ด้านการทํางาน (การออกจากงาน) รายชุมชน 
ด้านการท างาน ภาวะพ่ึงพิง   

รวม ไม่มีภาวะ
พ่ึงพิง 

ภาวะพ่ึงพิง ต า่-               
ปานกลาง 

ภาวะพ่ึงพิง 
สงู 

เคหะชุมชนบางนา 2 (N=16) 
ไมม่ผีลกระทบ 81.8 75.0 100.0 81.3 
มผีลกระทบ 18.2 25.0 - 18.8 
คลองบางนา (N=23) 
ไมม่ผีลกระทบ 100.0 71.4 40.0 78.3 
มผีลกระทบ 0.0 28.6 60.0 21.7 
หมู่บ้านจดัสรรยาสบู (N=95) 
ไมม่ผีลกระทบ 90.5 66.7 54.5 81.1 
มผีลกระทบ 9.5 33.3 45.5 18.9 
หมู่บ้านรุ่งเรืองวิลล่า (N=4) 
ไมม่ผีลกระทบ 100.0 100.0 -  100.0 
มผีลกระทบ - - - - 
สยามคอนโด 2 (N=5) 
ไมม่ผีลกระทบ 100.0 50.0 -  80.0 
มผีลกระทบ - 50.0 -  20.0 
รุ่งเรือง (N=21) 
ไมม่ผีลกระทบ 72.7 100.0 - 71.4 
มผีลกระทบ 27.3 - 100.0 28.6 
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