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ด้วยการสนับสนุนของส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ท าให้
สถาบนัวจิยัประชากรและสงัคม มหาวทิยาลยัมหดิล ได้ด าเนินโครงการ “การพฒันาแนวทางการ
ด าเนินงานเพ่ือให้เกิดการจัดการชุดข้อมูลทางสังคมและสุขภาพของประชาชน รายเขต 
กรงุเทพมหานคร”  ทัง้นี้มวีตัถุประสงค์เพื่อส ารวจขอ้มูลทางสงัคมและสุขภาพของประชาชน ในราย
เขตของกรงุเทพมหานคร รวมทัง้เพื่อสรา้งเสรมิศกัยภาพของภาคเีครอืข่าย เพื่อการขบัเคลื่อนการท าชุด
ขอ้มลูทางสงัคมและสุขภาพของประชาชนในกรงุเทพมหานคร 

โครงการไดเ้กบ็รวบรวมขอ้มลูในเขตน าร่อง 13 เขต จ านวน 84 ชุมชน โดยเกบ็รวบรวมขอ้มูล
ทัง้ระดบัครวัเรอืนและระดบับุคล โดยประชากรเป้าหมายระดบับุคคลประกอบดว้ย ผูสู้งอาย ุผูพ้กิาร และผูดู้แล 
เขตดอนเมอืง  ซึง่เป็นหนึ่งในเขตน ารอ่ง มตีวัอยา่งระดบัครวัเรอืน จ านวน 754 ครวัเรอืน ระดบับุคคลจ านวน 
940 คน ประกอบด้วย ผู้สูงอายุ 609 คน ผู้ป่วยเรื้อรงั/ผู้พิการ 40 คน และผู้ดูแล 291 คน โดยเก็บ
รวบรวมขอ้มลูตวัอยา่งจาก 9 ชุมชน  

ระบบขอ้มูลที่มคีวามถูกต้อง เชื่อถอืได้ ทนัสมยั และเป็นตวัแทนของประชากรกลุ่มต่างๆ ของ
กรุงเทพมหานครนับว่ามคีวามส าคญัมากที่สุดในการวางแผนการพฒันาพื้นที่และประชากร ที่ผ่านมา
แมว้่าจะมขีอ้มลูที่จดัเก็บเกี่ยวกบัสุขภาวะ ภาวะเศรษฐกจิ สงัคม และวถิชีวีติของประชากร โดยองคก์ร
และหน่วยงานต่างๆ ในระดบัต่างๆ กนั ตัง้แต่ระดบัจงัหวดั ระดบัเขต ระดบัแขวง ระดบัชุมชน ครวัเรอืน 
และรายบุคคล อยา่งไรกต็าม ขอ้มลูแต่ละชุดจะถูกจดัเกบ็ตามวตัถุประสงคก์ารน าขอ้มลูไปใชใ้นการตอบ
ภารกจิหลกัขององค์กร หรอืหน่วยงานทีท่ าหน้าที่รวบรวมขอ้มลู  และขอ้มูลเหล่านี้ยงัมขีอ้จ ากดัส าหรบั
การน าไปใชจ้รงิที่แตกต่างกนัออกไป รวมทัง้ยงัมขีอ้ท้าทายในเรื่องการเชื่อมต่อระหว่างขอ้มลูชุดต่างๆ ที่
เป็นไปไดไ้มง่า่ยนกั 

ทัง้น้ี ขอ้มลูทีม่อียู่ในขณะน้ี อาจยงัมคีวามไม่ครบถ้วน ทัง้ในเชงิประเดน็ และ พืน้ที ่โดยเฉพาะความ
แตกต่างของลักษณะที่อยู่อาศัย การใช้ที่ดิน รวมทัง้ลกัษณะทางเศรษฐกิจ สงัคม และสุขภาพของ
ประชากรวยัต่างๆ โดยเฉพาะในแต่ละพืน้ที ่หรอืเขตการปกครองของกรุงเทพมหานคร การมชีุดขอ้มูล
ทางสงัคม และสุขภาพ จงึมคีวามจ าเป็นอย่างยิง่เพื่อให้การท างานด้านการพฒันาและสวสัดกิารสงัคม 
และสุขภาวะของประชากร มปีระสทิธภิาพ และมีความเหมาะสมกบับรบิท วถิชีวีติ ของประชากรทีอ่าศยัอยู่
ในกรุงเทพมหานครในระดบัเขต การปกครองเพื่อน าไปพฒันา ต่อยอดในการท างานและพฒันาคุณภาพ
ชวีติประชากรในระดบัพืน้ทีต่่อไป 

  

ความเป็นมาของโครงการ 
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ในเขตดอนเมอืงมตีวัอย่างครวัเรอืนที่ให้ขอ้มูลจ านวน 754 ครวัเรอืน ใน 9 ชุมชน หรอืคดิเป็น
ร้อยละ 91.3 ของครวัเรอืนทัง้หมดที่ผู้น าชุมชนสามารถติดต่อได้ (รายละเอียดตามตาราง 3.1) ทัง้นี้
ขอ้มลูรายชุมชนน าเสนอในตารางภาคผนวก ส่วนการน าเสนอต่อไปนี้จะเป็นการเปรยีบเทยีบขอ้มลูของ
เขตดอนเมอืงกบัภาพรวม 13 เขต 

ตาราง 3.1: จ านวนและร้อยละของครัวเรือน จ าแนกตามชุมชน 

ชุมชน จ านวนครวัเรอืน
ทัง้หมดจาก

ฐานข้อมูลเขต 

จ านวนครวัเรอืน
ท่ีท่ีผูน้ าชมุชน

สามารถติดต่อได้ 

จ านวน
ครวัเรอืนท่ีเกบ็

ข้อมูลได ้

รอ้ยละของ
ครวัเรอืนท่ีเกบ็

ข้อมูลได ้

ป่ากลว้ยพฒันา 90 79 67 84.8 
ศรสีุขญาดารว่มพฒันา 92 40 35 87.5 
แกว้งาม 52 41 33 80.5 
โกสุมสามคัค ี1 479 135 95 70.4 
บา้นไทยเมอืงใหมด่อนเมอืง 87 52 48 92.3 
บุญมาก 321 197 197 100.0 
ป่ินเจรญิ 4 451 201 201 100.0 
ท านบรว่มใจ 48 36 36 100.0 
พฒันาประชาอุทศิ 80 45 42 93.3 

รวม 1,700 826 754 91.3 

นอกจากข้อมูลระดบัครวัเรอืนแล้ว ยงัมขี้อมูลรายบุคคลที่มปีระชากรเป้าหมาย คอื ผู้สูงอายุ 
ผูป่้วยเรือ้รงั/ผู้พกิาร และผูดู้แล ทัง้นี้สามารถรวบรวมขอ้มลูจากผูสู้งอายุ 609 คน ผูป่้วยเรือ้รงั/ผู้พกิาร 
40 คน และผูแ้ล 291 คน  

 

ผลส ารวจครัวเรือนเขตดอนเมือง* 
 

ในการรายงานผลตวัเลขรอ้ยละที่เปน็ทศนิยมอาจมีความแตกต่างจากในเลม่ภาพรวม 13 เขต 

เนือ่งมาจากการคํานวณ ทีใ่ช้ฐานจาํนวนตัวอย่างแตกต่างกนั(ตัวอย่างรวม 13 เขต หรือ

ตัวอย่างรายเขต) และการปดัเศษทศนิยม 
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เขตดอนเมือง 

 
 

ประชากรในครัวเรือน 

ลักษณะของกลุ่มประชากร 

การส ารวจในเขตดอนเมอืงมจี านวนประชากรในครวัเรอืนที่ให้ข้อมูล 2,613 คน รูปพีระมิด
ประชากรแสดงใหเ้หน็ถงึกลุ่มประชากรตามอายุและเพศ โดยมสีดัส่วนของประชากรเพศหญงิมากกว่า
ชายเลก็น้อย ทัง้นี้มปีระชากรวยัเดก็ (อายุ 0-14 ปี) รอ้ยละ 10.8 ประชากรวยัแรงงาน (อายุ 15-59 ปี)  
รอ้ยละ 65.1  และประชากรวยัสูงอายุทีม่อีายุ 60 ปีขึน้ไป รอ้ยละ 24.1 โดยมสีดัส่วนประชากรวยัแรงงาน
และวยัสงูอายมุากกว่าภาพรวมของทัง้ 13 เขต ส่วนประชากรวยัเดก็นัน้มสีดัส่วนทีน้่อยกว่า (รายละเอยีด
ตามรปูภาพ 3.1 และ 3.2)  

รูปภาพ 3.1: โครงสร้างประชากร จ าแนกตามอายุและเพศ เขตดอนเมือง 
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เขตดอนเมือง 
 

รูปภาพ 3.2: ประชากร จ าแนกตามอายุและเพศ ภาพรวม 13 เขต 

จ านวนสมาชิกครัวเรือน 

ในเขตดอนเมอืงครวัเรอืนมสีมาชกิครวัเรอืนเฉลีย่ 3.6 คน ซึง่มขีนาดครวัเรอืนเลก็กว่าภาพรวม
ของทัง้ 13 เขต ที่มขีนาดครวัเรอืนคอื 3.8 คนต่อครวัเรอืน ในขณะที่ครวัเรอืนที่อยู่คนเดยีวในเขตนี้มี
สดัสว่นรอ้ยละ 12.7 ซึง่มากกวา่ภาพรวมทีม่สีดัสว่นเพยีง รอ้ยละ 10.9 เทา่นัน้ (รายละเอยีดตามรปูภาพ 3.3)  

รูปภาพ 3.3: ขนาดครัวเรือนเฉล่ียและร้อยละของครัวเรือน                                             

จ าแนกตามจ านวนสมาชิก 
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เขตดอนเมือง 

 
 

ครัวเรือนท่ีมีสมาชิกมีช่ือหรือไม่มีช่ือในทะเบียนบ้าน 

ประชากรแฝงหรอือกีนยัหน่ึง คอืประชากรทีไ่มม่ชีื่ออยูใ่นทะเบยีนบา้น ในเขตดอนเมอืงมจี านวน
เฉลีย่ของสมาชกิทีไ่ม่ชื่อในทะเบยีนบ้านโดยประมาณคอื 1 คนต่อครวัเรอืน ซึง่ไม่ไดแ้ตกต่างจากภาพรวม
ทัง้ 13 เขต แต่เมื่อพจิารณาสดัส่วนของครวัเรอืนที่สมาชกิไม่มชีื่อในทะเบียนบ้านในเขตดอนเมอืงมรี้อยละ 
45.0 ทัง้นี้สงูกว่าทีพ่บในภาพรวม 13 เขตเพยีงเลก็น้อยเท่านัน้ (รายละเอยีดตามรปูภาพ 3.4 และตาราง 
ก1 ในภาคผนวก)  

รูปภาพ 3.4: ร้อยละของครัวเรือนท่ีมีสมาชกิไม่มีชือ่ในทะเบียนบ้าน                                   

จ าแนกตามจ านวน 

 

   

ครัวเรือนท่ีมีผู้สูงอายุ 60 ปีข้ึนไป 

เป้าหมายกลุ่มประชากรทีส่ าคญัในการส ารวจนี้อย่างหนึ่ง คอืประชากรสูงอายุในระดบัครวัเรอืนนัน้
เขตดอนเมอืงมผีูสู้งอายุเฉลีย่ 0.8 คนต่อครวัเรอืน ทัง้นี้ไม่ไดแ้ตกต่างจากค่าเฉลีย่ของภาพรวมทัง้ 13 เขต  
หากพิจารณาสดัส่วนของครวัเรือนที่มผีู้สูงอายุเป็นสมาชิกอย่างน้อย 1 คนขึ้นไป พบว่า ในเขตดอนเมอืงมี
มากกว่าครึง่หนึ่งคอื รอ้ยละ 59.4 ของครวัเรอืน อย่างไรก็ตาม สดัส่วนที่พบแตกต่างจากภาพรวม 13 
เขตเพยีงเลก็น้อยเท่านัน้  (รายละเอยีดตามรปูภาพ 3.5 และตาราง ก2 ในภาคผนวก)  
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เขตดอนเมือง 
 

รูปภาพ 3.5: ร้อยละของครัวเรือนท่ีมี/ไม่มีผู้สูงอายุ 

 

ครัวเรือนท่ีมีผู้ป่วยเร้ือรัง/พิการ 

ในเขตดอนเมอืงมจี านวนผูป่้วยเรือ้รงั/พกิารเฉลีย่ต่อครวัเรอืนที่ 0.7 คนต่อครวัเรอืน ซึ่งน้อยกว่า
ภาพรวม 13 เขต ที่ม ี0.8 คนต่อครวัเรอืน ในขณะที่มคีรวัเรอืนรอ้ยละ 46.9 ที่มสีมาชกิอย่างน้อยหนึ่งคน
เป็นผู้ป่วยเรื้อรงัหรอืผูพ้กิาร ทัง้นี้เป็นสดัส่วนที่น้อยกว่าภาพรวม 13 เขตที่มถีงึรอ้ยละ 52.5 (รายละเอยีด
ตามรปูภาพ 3.6 และตาราง ก3 ในภาคผนวก)  

รูปภาพ 3.6: ร้อยละของครัวเรือนท่ีมี และไม่มีผู้ป่วยเร้ือรัง / พิการ 
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เขตดอนเมือง 

 
 

ครัวเรือนท่ีมี/ไม่มีผู้มีภาวะพ่ึงพิง 

ผูม้ภีาวะพึง่พงิเป็นบุคคลทีค่วรไดร้บัการช่วยเหลอืดแูล ซึง่ครวัเรอืนมกัจะเป็นผูร้บัผดิชอบหลกัใน
การดูแลสมาชิกเหล่านี้   การส ารวจเขตดอนเมอืงในระดบัครวัเรอืนพบว่ามคีรัวเรอืนร้อยละ 30.2 ที่มี
สมาชกิเป็นผูท้ีม่ภีาวะพึง่พงิ ทัง้นี้มสีดัส่วนทีน้่อยกว่าภาพรวม 13 เขตทีม่ถีงึรอ้ยละ 37.3 ของครวัเรอืน 
ในขณะที่จ านวนเฉลี่ยของผู้ป่วยเรือ้รงั/พกิารต่อครวัเรอืนนัน้มน้ีอยกว่าภาพรวม 13 เขตเลก็น้อย (0.4 
คนต่อครวัเรอืน ต่อ 0.5 คนต่อครวัเรอืน) (รายละเอยีดตามรปูภาพ 3.7 และตาราง ก4 ในภาคผนวก)  

รูปภาพ 3.7: ร้อยละของครัวเรือนท่ีมี และไม่มี ผู้ท่ีมีภาวะพ่ึงพิง 

 

 

เศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน 

ในส่วนนี้เป็นการเสนอผลส ารวจเศรษฐกจิและสงัคมของครวัเรอืน ประกอบดว้ย ความเพยีงพอ
ของรายไดค้รวัเรอืน โควดิ-19 กบัรายไดค้รวัเรอืน และเศรษฐานะของครวัเรอืน  

ความเพียงพอของรายได้ครัวเรือน 

ถงึแมว้่าครวัเรอืนทีม่รีายไดเ้พยีงพอจะมสีดัส่วนมากกว่าครวัเรอืนทีม่รีายไดไ้ม่เพยีงพอ ในเขต
ดอนเมอืงผูใ้หข้อ้มลูในระดบัครวัเรอืนระบุว่าครวัเรอืนรอ้ยละ 36.0 มรีายไดไ้ม่เพยีงพอ ซึง่เป็นสดัส่วนที่
สงูกว่าภาพรวม ทีม่เีพยีงรอ้ยละ 33.1 (รายละเอยีดตามรปูภาพ 3.8 และตาราง ก5 ในภาคผนวก)  
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เขตดอนเมือง 
 

รูปภาพ 3.8: ร้อยละของครัวเรือนท่ีรายได้ครัวเรือนเพียงพอ/ไม่เพียงพอ 

 

โควิด-19 กับรายได้ครัวเรือน 

การระบาดของโควดิ-19 มผีลกระทบเกดิขึน้กบัเศรษฐกจิในหลายระดบัรวมทัง้ในระดบัครวัเรอืน 
การส ารวจนี้ก็พบว่าในเขตดอนเมอืงมคีรวัเรอืนร้อยละ 81.6 ที่ระบุว่ารายได้ของครวัเรือนลดลงในช่วงการ
ระบาดของโควดิ-19 ทัง้นี้ พบว่าสดัส่วนแทบจะไม่แตกต่างจากภาพรวมของทัง้ 13 เขต (รายละเอยีดตาม
รปูภาพ 3.9 และตาราง ก6 ในภาคผนวก)  

รูปภาพ 3.9: ร้อยละของครัวเรือนท่ีได้รับผลกระทบด้านรายได้                                           

ในชว่งสถานการณ์ โควิด-19 
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เขตดอนเมือง 

 
 

เศรษฐานะของครัวเรือน  

ดชันีชีว้ดัเศรษฐานะของครวัเรอืนทีส่รา้งจากเครือ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ในครวัเรอืน  โดยแบ่ง
ฐานะครวัเรอืนออกเป็น ยากจน ปานกลาง และด ี พบว่า สดัส่วนของครวัเรอืนยากจนในเขตดอนเมอืงมี
รอ้ยละ 29.9 ซึง่น้อยกว่าภาพรวมที่มถีงึรอ้ยละ 39.7 (รายละเอยีดตามรูปภาพ 3.10 และตาราง ก7 ใน
ภาคผนวก )  

รูปภาพ 3.10: ร้อยละของครัวเรือน จ าแนกตามเศรษฐานะครัวเรือน 

 

ส่ิงแวดล้อมของครัวเรือน 

ในการศึกษานี้ได้เน้นสิง่แวดล้อมในครวัเรอืนที่มกัจะเกี่ยวข้องกบัการหกล้มของผู้สูงอายุ ซึ่ง
ประกอบดว้ย แสงสว่าง วสัดุกนัลื่น ราวจบั ประตูบานเลื่อน และพืน้ต่างระดบั 

ครัวเรือนท่ีมีแสงสว่างไม่เพียงพอ 

ครวัเรอืนส่วนใหญ่ในเขตดอนเมอืงหรอืร้อยละ 90.1 มแีสงสว่างในห้องและทางเดนิเพยีงพอ 
(เหมาะสม) อย่างไรกต็าม มรีอ้ยละ 9.9 ของครวัเรอืนทีม่แีสงสว่างไม่เพยีงพอ (ไม่เหมาะสม)  โดยเขต
ดอนเมอืงระบุสดัส่วนครวัเรอืนที่แสงสว่างไม่เพียงพอมากกว่าภาพรวม 13 เขต ค่อนข้างมาก ทัง้นี้
เนื่องจากภาพรวมมกีารรายงานเพยีงรอ้ยละ 5.7 เท่านัน้ (รายละเอยีดตามรปูภาพ 3.11)  
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เขตดอนเมือง 
 

รูปภาพ 3.11: ร้อยละของครัวเรือน จ าแนกตามความเหมาะสมด้านแสงสว่าง 

 

ครัวเรือนท่ีมีพ้ืนล่ืน หรือไม่มีวัสดุปูกันล่ืน 

การหกลม้ในบา้นของสมาชกิ สาเหตุหนึ่งอาจมาจากพืน้ทีล่ ื่น ในการส ารวจน้ีไดส้อบถามตวัแทน
ครวัเรอืนเกี่ยวกบัสภาพของพื้นในห้องนอน ห้องน ้า หรอืทางเดนิ ว่ามพีื้นที่ลื่นหรอืไม่ได้ปูวสัดุกนัลื่น
หรอืไม่ ในเขตดอนเมอืง พบว่า รอ้ยละ 37.0 ระบุว่ามสีภาพพืน้ไม่เหมาะสม (มพีืน้ลื่นหรอืไม่ปูวสัดุกนั
ลื่น) แต่กเ็ป็นสดัส่วนทีน้่อยกว่าทีพ่บในภาพรวม 13 ทีม่รีอ้ยละ 39.6 (รายละเอยีดตามรปูภาพ 3.12)  

รูปภาพ 3.12: ร้อยละของครัวเรือน จ าแนกตามความเหมาะสมด้านสภาพพ้ืนใน

ห้องนอน หรือห้องน ้า หรือทางเดิน 
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ครัวเรือนท่ีไม่มีราวจับในห้องนอน หรือห้องน ้า หรือทางเดิน 

ราวจบัในบ้านจะท าให้สามารถช่วยในการพยุงตวั เพื่อลดการหกล้มภายในบ้านลงได้ ในเขต
ดอนเมอืง พบว่ามคีรวัเรอืนถงึรอ้ยละ 72.4 ทีไ่ม่มรีาวจบัในหอ้งนอน หรอืหอ้งน ้า หรอืทางเดนิ ทัง้นี้เมื่อ
เปรยีบเทยีบกบัภาพรวม 13 เขต พบว่าครวัเรอืนในเขตดอนเมอืงระบุว่าไม่มรีาวจบัพอๆ กบัทีร่ายงาน
ในภาพรวม 13 เขต (รายละเอยีดตามรปูภาพ 3.13)  

รูปภาพ 3.13: ร้อยละของครัวเรือน จ าแนกตามการมี/ไม่มีราวจบั 

 

ครัวเรือนท่ีไม่มีประตูบานเล่ือน/ประตูท่ีเปิดออกนอกห้อง 

ส าหรบัครวัเรอืนที่ไม่มปีระตูบานเลื่อน/ประตูที่เปิดออกนอกหอ้งในเขตดอนเมอืง มสีดัส่วนร้อยละ 
45.8 ที่รายงาน ซึ่งสัดส่วนนี้ น้อยกว่าที่รายงานในภาพรวม 13 เขต ที่รายงานถึงร้อยละ 53.0 
(รายละเอยีดตามรปูภาพ 3.14)  
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รวม 13 เขต

ไม่มี มี

0  20  40  60  80            100

  



13 

เขตดอนเมือง 
 

รูปภาพ 3.14: ร้อยละของครัวเรือน จ าแนกตามการมี/ไม่มีประตูบานเล่ือน หรือบาน

ประตูท่ีเปิดออกนอกห้อง 

 

ครัวเรือนท่ีมีพ้ืนต่างระดับในตัวบ้านหรือบริเวณบ้าน 

 การมพีืน้ต่างระดบัอาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท าใหเ้กดิการสะดุดหกล้มได้ง่าย ในการส ารวจนี้มี
ครวัเรอืนในเขตดอนเมอืงร้อยละ 61.3 ที่ระบุว่ามพีื้นต่างระดบัในตวับ้านหรอืบรเิวณบ้าน ทัง้นี้  เป็น
สดัส่วนที่น้อยกว่าที่รายงานในภาพรวม 13 ที่รายงานว่าร้อยละ 72.2 ของครวัเรอืนมพีื้นต่างระดับ 
(รายละเอยีดตามรปูภาพ 3.15)  

รูปภาพ 3.15: ร้อยละของครัวเรือน จ าแนกตามการมี/ไม่มีพ้ืนต่างระดับ 
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การแยกขยะ 

ส าหรบัการแยกขยะในเขตดอนเมอืง แมว้่าครวัเรอืนส่วนใหญ่จะมกีารแยกขยะ แต่พบว่ารอ้ยละ 
30.1 ของครวัเรอืนไมม่กีารแยกขยะ ทัง้นี้สดัส่วนทีร่ายงานนี้น้อยกว่าภาพรวมของ 13 เขต ทีร่ายงานถงึรอ้ยละ 
31.8 (รายละเอยีด ตามรปูภาพ 3.16)  

รูปภาพ 3.16: ร้อยละของครัวเรือน จ าแนกตามการแยกขยะ 
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มีการแยกขยะ แล้วนําไปขาย ไม่มีการแยกขยะ
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ในส่วนนี้เป็นการน าเสนอผลส ารวจระดบับุคคล ซึง่ประกอบดว้ย ลกัษณะทางประชากรและสงัคม
ของผูสู้งอายุ การท างาน รายไดแ้ละการออม สุขภาพ การออกก าลงักาย และผลกระทบของโควดิ-19 ต่อ
ผูส้งูอาย ุภาวะพึง่พงิของผูส้งูอาย ุกบัมติดิา้นเศรษฐกจิ-สงัคม ภาวะพึง่พงิและผลกระทบต่อผูด้แูล 

ลักษณะทางประชากรและสังคมของผู้สูงอายุ 

การศึกษานี้รวบรวมข้อมูล ผู้สูงอายุตวัอย่างที่อาศยัในเขตดอนเมอืง จ านวน 609 คน โดยที่
ผูสู้งอายุ หมายถงึบุคคลอายุ 60 ปีขึน้ไป และในกรณีบุคคลทีอ่ยู่ในข่ายใหส้มัภาษณ์ไม่สามารถใหข้อ้มลู
ไดด้ว้ยตนเอง เนื่องมาจากความสูงอายุ การป่วย หรอืมภีาวะพึง่พงิ ญาต ิบุคคลในครอบครวัหรอืผูด้แูล 
เป็นผูใ้หข้อ้มลูแทน ทัง้ในลกัษณะรว่มกนัตอบหรอืว่าตอบแทนทัง้หมด การน าเสนอในส่วนนี้ จะวเิคราะห์
ขอ้มูลในภาพรวมของผู้สูงอายุ และเปรยีบเทยีบการกระจายของขอ้มูลตามกลุ่มอายุของผู้สูงอายุ คอื 
ผูส้งูอายวุยัตน้ (อาย ุ60-69 ปี)  ผูส้งูอายวุยักลาง (อาย ุ70-79 ปี) และผูส้งูอายวุยัปลาย (อาย ุ80 ปีขึน้ไป) 

ขอ้มูลในตาราง 4.1 แสดงให้เห็นว่า ผู้สูงอายุตวัอย่างของการศึกษานี้เป็นผู้หญิง (ร้อยละ 60.4) 
มากกว่าผู้ชาย (รอ้ยละ 39.6)  โดยมสีดัส่วนของผู้สูงอายุหญิงในกลุ่มอายุ 80 ปีขึน้ไป (รอ้ยละ 64.0)                 
สงูทีสุ่ด เมือ่เทยีบกบัสดัส่วนของผูส้งูอาย ุ60-69 และอาย ุ70-79 ปี ในขณะทีส่ดัส่วนของผูสู้งอายุชายใน
กลุม่อาย ุ60-69 ปี (รอ้ยละ 40.5) สงูทีส่ดุ เมือ่เทยีบกบัสดัสว่นของผูส้งูอาย ุ70-79 ปี และผูส้งูอาย ุ80 ปีขึน้ไป   

ผูสู้งอายุในการศกึษานี้ ส่วนมากอาศยัในครวัเรอืนทีม่สีมาชกิ 3 คนหรอืมากกว่า (รอ้ยละ 79.2)  
ซึ่งสมาชกิในครวัเรอืน อาจมทีัง้คู่สมรส ลูก-หลาน ญาต ิหรอืคนที่ไม่ใช่ญาต ิอยู่ร่วมด้วย  อย่างไรก็ด ี           
มผีู้สูงอายุอกีประมาณรอ้ยละ 21 ที่อยู่คนเดยีว หรอือยู่ตามล าพงักบัคู่สมรส หรอือยู่กบับุคคลอื่นอกี 1 
คนที่ไม่ใช่คู่สมรส  โดยที่ผู้สูงอายุ 60-69 ปี มสีดัส่วนของอยู่คนเดยีว (รอ้ยละ 6.3) สูงที่สุด  ในขณะที่
ผูส้งูอาย ุ70-79 ปีมสีดัส่วนของการอยูต่ามล าพงักบัคู่สมรส (รอ้ยละ 4.3) หรอื อยู ่2 คนกบัคนอื่นทีไ่ม่ใช่
คู่สมรส (รอ้ยละ 15.8) สงูทีสุ่ด  เมือ่เทยีบกบัสดัส่วนของผูส้งูอาย ุ60-69 ปี และผูส้งูอาย ุ80 ปีขึน้ไป   

  

ผลส ารวจบุคคลเขตดอนเมือง* 
 

* ในการรายงานผลตัวเลขร้อยละที ่ เป ็นทศนิยมอาจมีความแตกต่างจากในเล่มภาพรวม 13 เขต 

เนื่องมาจากการคํานวณ ที่ใช้ฐานจํานวนตัวอย่างแตกต่างกัน(ตัวอย่างรวม 13 เขต หรือตัวอย่างรายเขต) 

และการปัดเศษทศนิยม 
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ในภาพรวมร้อยละ 60.8 ของผู้สูงอายุในเขตดอนเมือง มีสถานภาพสมรส คือแต่งงานมีคู่ 
รองลงมา คอื สถานภาพหมา้ย (รอ้ยละ 24.8) และโสด (รอ้ยละ 7.9)  โดยทีผู่ส้งูอายุ 60-69 ปี มสีดัส่วนของ
การเป็นโสด (ร้อยละ 10.5)  และมสีถานภาพสมรส แต่งงานมคีู่ (ร้อยละ 65.3) สูงที่สุด เมื่อเทยีบกับ
สดัส่วนของผูสู้งอายุ 70-79 ปี และผูสู้งอายุ 80 ปีขึน้ไป  ในขณะทีก่ลุ่มที่เป็นหมา้ยนัน้ พบว่า ผูสู้งอายุ 
80 ปีขึน้ไป (รอ้ยละ 54.8) มสีดัส่วนสงูทีสุ่ด  

ผูส้งูอาย ุรอ้ยละ 42.0 จบการศกึษาระดบัประถมศกึษา รองลงมา คอื ระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น
หรอืตอนปลาย หรอื ปวช. (รอ้ยละ 26.1) และระดบัปรญิญาตรหีรอืสูงกว่า (รอ้ยละ 16.8) โดยที่ผูสู้งอายุ 
60-69 ปี (รอ้ยละ 19.4) เป็นกลุ่มที่มสีดัส่วนของการจบการศกึษาระดบัปรญิญาตรี หรอืสูงกว่า สูงที่สุด เมื่อ
เทยีบกบัสดัส่วนของผูส้งูอายุ 70-79 ปี และผูส้งูอายุ 80 ปีขึน้ไป  ส่วนผูสู้งอายุ 80 ปีขึน้ไป (รอ้ยละ 13.7) 
เป็นกลุ่มทีไ่มไ่ดเ้รยีนหนงัสอืมากทีสุ่ด  

ตาราง 4.1 ร้อยละของผู้สูงอายุ จ าแนกตามลักษณะทางประชากรและสังคม 

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

เพศ (N=609) 

- ชาย 40.5 39.2 36.0 39.6 

- หญงิ 59.5 60.8 64.0 60.4 

ลกัษณะการอยู่อาศยัของผูส้งูอาย ุ (N=606) 

- อยูค่นเดยีว 6.3 3.3 2.7 5.0 

- อยู ่2 คน กบัคู่สมรส 4.0 4.3 1.3 3.8 

- อยู ่2 คน กบัญาตหิรอืคนอื่น 11.0 15.8 8.0 12.0 

- อยู ่3 คนหรอืมากกว่ากบัญาตหิรอืคนอื่น 78.7 76.6 88.0 79.2 

สถานภาพสมรส (N=597) 

- โสด 10.5 5.0 2.7 7.9 

- สมรส 65.3 61.3 38.4 60.8 

- หมา้ย 17.2 27.1 54.8 24.8 

- หยา่/แยก 7.0 6.6 4.1 6.5 
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ตาราง 4.1 ร้อยละของผู้สูงอายุ จ าแนกตามลักษณะทางประชากรและสังคม (ต่อ) 

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

การศึกษา (N=590) 

- ไมไ่ดเ้รยีน 7.4 10.7 13.7 9.2 

- ประถมศกึษา (ป.4- ป.7) 40.3 40.1 54.8 42.0 

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

25.0 30.5 20.5 26.1 

- อนุปรญิญา ปวส. –ปวท. 7.9 2.3 5.5 5.9 

- ปรญิญาตรหีรอืสงูกว่า 19.4 16.4 5.5 16.8 

การท างาน  

ส่วนนี้แสดงขอ้มลูพืน้ฐานดา้นการท างาน ความพรอ้มและความต้องการท างาน ขอ้มลูในตาราง 
4.2  แสดงใหเ้หน็ว่า รอ้ยละ 75.7 ของผูส้งูอาย ุไมไ่ดท้ างานหรอืเกษยีณอาย ุโดยทีส่ดัส่วนของการไม่ได้
ท างานนี้เพิม่ขึน้เมื่อผูสู้งอายุมอีายุสูงขึน้ ส่วนกลุ่มทีท่ างานนัน้ พบว่า ท างานของตวัเองโดยไม่มลีูกจา้ง 
(รอ้ยละ 10.2 ) มากทีสุ่ด รองลงมาคอื ท างานรบัจา้งทัว่ไป (รอ้ยละ 9.3) โดยผูสู้งอายุ 60-69 ปี (รอ้ยละ 
35.5) เป็นกลุม่ทีย่งัคงท างานอยูม่ากทีส่ดุ เมือ่เทยีบกบัสดัสว่นของผูส้งูอาย ุ70-79 ปี และผูส้งูอาย ุ80 ปีขึน้ไป   

ผูส้งูอาย ุรอ้ยละ 38.8 ตอบวา่มคีวามพรอ้มในการท างาน และรอ้ยละ 39.1 ตอ้งการทีจ่ะท างาน โดย
ผูส้งูอายตุอนตน้ อาย ุ60-69 ปี มคีวามพรอ้ม (รอ้ยละ 50.9)  และตอ้งการท างาน (รอ้ยละ 52.1) สงูทีสุ่ด 
เมือ่เทยีบกบัสดัส่วนของผูส้งูอาย ุ70-79 ปี และผูส้งูอายุ 80 ปีขึน้ไป   

ตาราง 4.2  ร้อยละของผู้สูงอายุ จ าแนกตามการท างาน ความพร้อมและความ

ต้องการท างาน  

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

สถานภาพการท างาน (N=600) 
- ไมไ่ดท้ างาน-เกษยีณ 64.5 90.2 91.8 75.7 
- พนกังานในองคก์ร 4.4 1.6 4.1 3.5 
- นายจา้ง 0.6 - 2.7 0.7 
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ตาราง 4.2: ร้อยละของผู้สูงอายุ จ าแนกตามการท างาน ความพร้อมและความ

ต้องการท างาน (ต่อ) 

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

- ท างานส่วนตวัไมม่ลีกูจา้ง 14.8 4.9 1.4 10.2 
- ช่วยงาน-ธุรกจิครวัเรอืน 0.9 0.5 - 0.7 
- รบัจา้งทัว่ไป 14.8 2.7 - 9.3 
ความพร้อมในการท างาน (N=577) 
- ไมพ่รอ้ม 49.1 74.1 84.9 61.2 
- พรอ้ม 50.9 25.9 15.1 38.8 
ความต้องการท่ีจะท างาน (N=571) 
- ไมต่อ้งการ 47.9 76.2 83.6 60.9 
- ตอ้งการ 52.1 23.8 16.4 39.1 

รายได้และการออม 

ส่วนต่อไปนี้ เสนอขอ้มลูดา้นรายไดข้องผูส้งูอายุทีไ่ดร้บัผ่านระบบสวสัดกิารของรฐั ความเพยีงพอ
ของรายได้ต่อการด าเนินชวีติในแต่ละเดอืน การออม และวธิกีารจดัการเมื่อมปัีญหาฉุกเฉินด้านการเงนิ 
เบี้ยยงัชพีผู้สูงอายุ และเบี้ยผู้พกิารเป็นอีกแหล่งรายได้ที่ผู้สูงอายุควรได้รบัตามสทิธิ โดยที่เบี้ยยงัชพี
ผูส้งูอายุเป็นสวสัดกิารทีร่ฐับาลจดัใหแ้ก่ผูส้งูอายุ 60 ปีขึน้ไป  และเบีย้ผูพ้กิารจดัใหส้ าหรบัทุกคนทีม่คีวาม
บกพร่อง หรอืพกิารดา้นใดดา้นหนึ่งตามค าจ ากดัความสากล ซึง่เป็นอกีแหล่งรายไดท้ีผู่ส้งูอายุควรไดร้บั
ตามสทิธ ิอย่างไรก็ดีมไิด้หมายความว่า ผู้สูงอายุทุกคนจะได้รบัโดยอตัโนมตัิ การได้รบั/หรอืไม่ได้รบัเบี้ยยงัชพี
ผู้สูงอายุ และเบี้ยผู้พกิารนัน้ขึ้นอยู่กบัเงื่อนไขที่รฐับาลก าหนดและความสมคัรใจของผู้สูงอายุที่จะยื่น/          
ไมย่ืน่ขอรบัความช่วยเหลอืจากรฐักไ็ด ้ 

การศกึษานี้ (ตาราง 4.3) พบว่า ผูสู้งอายุในเขตดอนเมอืง รอ้ยละ 75 ไดร้บัเบีย้ยงัชพีผู้สูงอายุ
เป็นประจ าทุกเดอืน และประมาณรอ้ยละ 7 ของผูสู้งอายุไดร้บัเบีย้ผูพ้กิาร โดยมสีดัส่วนของผูสู้งอายุ 80 
ปีขึน้ไป ที่ได้รบัเบี้ยยงัชพีผู้สูงอายุ (รอ้ยละ 86.7) หรอื เบี้ยผู้พกิาร (รอ้ยละ 10.7) สูงกว่าสดัส่วนของ
ผูส้งูอาย ุ60-69 ปี และอาย ุ70-79 ปี   
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ตาราง 4.3  ร้อยละของผู้สูงอายุ จ าแนกตามการได้รับเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ                              

และเบ้ียผู้พิการ  

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

การได้รบัเบีย้ยงัชีพผูส้งูอาย ุ(N=608) 
- ไมไ่ดร้บั 26.1 27.6 13.3 25.0 
- ไดร้บั 73.9 72.4 86.7 75.0 
การได้รบัเบีย้ผูพิ้การ (N=608) 
- ไมไ่ดร้บั 94.8 91.4 89.3 93.1 
- ไดร้บั 5.2 8.6 10.7 6.9 

 

ตาราง 4.4 แสดงข้อมูลผู้สูงอายุในเขตดอนเมอืง ร้อยละ 33.4 ตอบว่ารายได้ที่ตนเองได้รบันัน้          
ไม่เพยีงพอต่อการด าเนินชวีติในแต่ละเดอืน โดยมสีดัส่วนของผูสู้งอายุ 80 ปีขึน้ไป (รอ้ยละ 38.7) สูงที่สุด 
รองลงมา คอื ผูส้งูอาย ุ60-69 ปี (รอ้ยละ 33.0) และผูส้งูอาย ุ70-79 ปี (รอ้ยละ 31.9)  และพบว่าผูส้งูอายุ
ประมาณครึง่หนึ่ง  (รอ้ยละ 51.6)  ไม่มกีารออม ซึ่งสดัส่วนของการไม่มกีารออมนี้สูงขึ้นตามอายุของ
ผูส้งูอายทุีเ่พิม่ขึน้  ส่วนวธิกีารทีใ่ชเ้มือ่มปัีญหาฉุกเฉินดา้นการเงนิ พบว่า ผูส้งูอายปุระมาณรอ้ยละ 41.5 
ใชเ้งนิออมของตนเองมากที่สุด รองลงมาคอื ใชว้ธิกีารขอเงนิจากลูกหรอืคนในครอบครวัหรอืญาต ิ(รอ้ยละ 
38.2) และผู้สูงอายุ รอ้ยละ 13.7 ต้องไปกู้ยมืเงนินอกระบบเสยีดอกเบี้ย  เพื่อเป็นการแก้ปัญหาเมื่อมี
เรือ่งฉุกเฉินเกีย่วกบัการเงนิ 

ตาราง 4.4 ร้อยละของผู้สูงอายุ จ าแนกตามความเพียงพอของรายได้ การออม และ

วิธีท่ีใช้เม่ือมีปัญหาฉุกเฉินด้านการเงิน  

 
รายได้/การออม 

กลุ่มอาย ุ รวม 
60-69 70-79 80+ 

ความเพียงพอของรายได้ของตนเอง (N=605) 
- เพยีงพอ และมเีหลอืเกบ็ 21.2 24.9 12.0 21.2 
- เพยีงพอ แต่ไมม่เีหลอืเกบ็ 45.8 43.2 49.3 45.5 
- ไมเ่พยีงพอ 33.0 31.9 38.7 33.4 
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ตาราง 4.4: ร้อยละของผู้สูงอายุ จ าแนกตามความเพียงพอของรายได้ การออม 

และวิธีท่ีใช้เม่ือมีปัญหาฉุกเฉินด้านการเงิน (ต่อ) 

 
รายได้/การออม 

กลุ่มอาย ุ รวม 
60-69 70-79 80+ 

การออม (N=585) 
- ไมม่ ี 49.3 48.6 69.3 51.6 
- ม ี 50.7 51.4 30.7 48.4 
วิธีการท่ีใช้เม่ือมีปัญหาฉุกเฉินด้านการเงิน (N=600) 
- ใชเ้งนิออมของตนเอง 44.2 40.4 32.0 41.5 
- กูย้มืนอกระบบไมเ่สยีดอกเบีย้ 0.6 0.5 - 0.5 
- กูย้มืนอกระบบเสยีดอกเบีย้ 17.0 9.3 9.3 13.7 
- กูใ้นระบบ 5.3 1.6 1.3 3.7 
- ขอเงนิจากลกูหรอืคนในครอบครวั/ญาต ิ 30.4 45.9 54.7 38.2 
- อื่นๆ* 2.6 2.2 2.7 2.5 

หมายเหตุ * วิธีการที่ใช้เมื่อมีปัญหาฉุกเฉินด้านการเงิน อื่นๆ เช่น ค้างชําระ ประหยัด/ใช้บัตรบัตร

เครดิต ยังไม่ได้คิด/ไม่รู้  

สุขภาพ 

ส่วนต่อไปนี้ (ตาราง 4.5) แสดงขอ้มลูของผูส้งูอายทุีม่สีทิธปิระกนัสุขภาพ หรอืคอืสามารถเขา้รบั
การรกัษาพยาบาลเมื่อเจบ็ป่วย โดยไม่ต้องเสยีค่ารกัษาพยาบาลเองทัง้หมด หรอืเสยีบางส่วน พบว่า 
ผูส้งูอายุ รอ้ยละ 51.4 มสีทิธปิระกนัสุขภาพ ผ่านระบบบตัรทอง (หรอืบตัร 30 บาท) และประมาณรอ้ยละ 28 
และ 10 มสีวสัดกิารการรกัษาพยาบาลจากระบบขา้ราชการบ านาญ และระบบประกนัสงัคม ตามล าดบั 
ในขณะทีป่ระมาณรอ้ยละ 3 ของผูส้งูอายไุมม่สีทิธปิระกนัสุขภาพใดๆ  

เมื่อวเิคราะหถ์งึความครอบคลุมของสทิธปิระกนัสุขภาพ พบว่า ผูสู้งอายุประมาณรอ้ยละ 56 ให้
ขอ้มูลว่าสทิธปิระกนัสุขภาพที่มนีัน้ครอบคลุมการรกัษาพยาบาลไดท้ัง้หมด และมปีระมาณ รอ้ยละ 32 ที่
ตอบว่า ครอบคลุมได้บางส่วน โดยที่สดัส่วนของผู้สูงอายุ 80 ปีขึ้นไป (ร้อยละ 34.7) ที่ตอบว่าสิทธิ
ประกนัสุขภาพทีม่นีัน้ครอบคลุมการรกัษาพยาบาลไดบ้างส่วน สงูทีสุ่ด เมือ่เทียบกบัสดัส่วนของผูสู้งอายุ 
60-69 ปี และอายุ 70-79 ปี แต่ที่น่าสนใจคือมีผู้สูงอายุประมาณร้อยละ 11 ที่ไม่ได้ใช้สิทธิการ
รกัษาพยาบาลจากสทิธปิระกนัสุขภาพ โดยมสีดัส่วนของผูสู้งอายุ 60-69 ปี (รอ้ยละ 11.6) ที่ไม่ได้ใช้สทิธิ
ประกนัสุขภาพทีต่นเองถอือยู ่ซึง่สงูกว่าสดัส่วนของผูส้งูอาย ุ70-79 ปี และผูส้งูอาย ุ80 ปีขึน้ไป 
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ตาราง 4.5 ร้อยละของผู้สูงอายุ จ าแนกตามประเภทของสิทธิประกันสุขภาพ และ

ความครอบคลุม 

สิทธิประกนัสขุภาพ กลุ่มอาย ุ รวม 
60-69 70-79 80+ 

สิทธิประกนัสขุภาพหลกั (N=603) 
- ไมม่สีทิธปิระกนัสุขภาพ 2.9 1.6 2.7 2.5 
- ประกนัสงัคม 13.4 6.0 - 9.5 
- บตัรทอง 53.2 48.4 50.7 51.4 
- บตัรผูพ้กิาร 2.6 1.1 - 1.8 
- ขา้ราชการบ านาญ 22.4 33.7 38.7 27.9 
- อื่นๆ* 5.5 9.2 8.0 7.0 
ความครอบคลมุของสิทธิประกนัสขุภาพหลกั (N=591) 
- ไมค่รอบคลุม 1.5 1.6 - 1.4 
- ครอบคลุมไดบ้างส่วน 30.3 33.5 34.7 31.8 
- ครอบคลุม 56.7 53.8 54.2 55.5 
- ไมไ่ดใ้ชส้ทิธปิระกนัสุขภาพหลกั 11.6 11.0 11.1 11.3 

หมายเหตุ *สิทธิประกันสุขภาพหลัก อื่นๆ เช่น ประกันสุขภาพบริษัทเอกชน หรือรัฐวิสาหกิจ   

ตาราง 4.6 แสดงใหเ้หน็ถงึสดัส่วนผูส้งูอายุทีม่โีรคไม่ตดิต่อเรือ้รงัประเภทต่างๆ ทีพ่บไดบ้่อยใน
การศึกษาน้ี 5 อนัดบัแรก  ได้แก่ โรคเบาหวาน โรคไขมนัในเลือดสูง โรคความดนัโลหติสูง โรคหวัใจขาดเลือด/              
เต้นผดิจงัหวะ และโรคหลอดเลอืดสมองตบีหรอืแตก และผูท้ีม่จี านวนโรคไม่ตดิต่อเรือ้รงัตัง้แต่ 1 โรคขึน้ไป 
โดยพบว่าผู้สูงอายุมโีรค และมจี านวนโรคไม่ติดต่อเรื้อรงัเพิม่มากขึ้นเมื่ออายุสูงขึ้น โดยสดัส่วนของ
ผูสู้งอายุทีต่อบว่ามโีรคไม่ตดิต่อเรือ้รงั 1 โรค สูงทีสุ่ด คอืผูสู้งอายุ 70-79 ปี (รอ้ยละ 30.8) ส่วนสดัส่วน
ของผูสู้งอายุ 80 ปีขึน้ไป พบว่า มโีรคไม่ตดิต่อเรือ้รงั 2 โรค (รอ้ยละ 26.7) สูงทีสุ่ดเมื่อเปรยีบเทยีบกบั
สดัส่วนของผูส้งูอาย ุ60-69 ปี และอาย ุ70-79 ปี  

เมือ่วเิคราะหเ์ป็นรายโรค พบว่า ผูส้งูอายเุป็นโรคความดนัโลหติสงู (รอ้ยละ 51.6)  เป็นสดัส่วนที่
สงูทีสุ่ด รองลงมา คอื โรคไขมนัในเลอืดสงู (รอ้ยละ 31.9)  โรคเบาหวาน (รอ้ยละ 28.5)  โรคหวัใจขาดเลอืด/
เต้นผดิจงัหวะ (รอ้ยละ 4.1) และโรคหลอดเลอืดสมองตบีหรอืแตก (รอ้ยละ 3.8) และเมื่อพจิารณาตาม
กลุ่มอายุของผูสู้งอายุ พบว่า ผูสู้งอายุ 80 ปีขึน้ไปมสีดัส่วนของการเป็นโรคไม่ตดิต่อเรือ้รงันี้สูงทีสุ่ด คอื 
โรคความดนัโลหติสูง (รอ้ยละ 61.3)  โรคไขมนัในเลอืดสูง (รอ้ยละ 42.7)  โรคหวัใจขาดเลอืด/เต้นผดิ
จงัหวะ (รอ้ยละ 8.0) สงูทีสุ่ด เมือ่เทยีบกบัสดัส่วนของผูส้งูอาย ุ60-69 ปี และอาย ุ70-79 ปี ส่วนผูส้งูอายุ 
70-79 ปี พบวา่ มสีดัสว่นทีส่งูทีส่ดุของการเป็น โรคเบาหวาน (รอ้ยละ 34.6) และโรคหลอดเลอืดสมองตบีหรอื
แตก (รอ้ยละ 7.0) เมือ่เทยีบกบัสดัสว่นของผูส้งูอาย ุ60-69 ปี และผูส้งูอาย ุ80 ปี ขึน้ไป 



22 

เขตดอนเมือง 

 
 

ตาราง 4.6 ร้อยละของผู้สูงอายุ จ าแนกตามโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง 

โรคไม่ติดต่อเรื้อรงั กลุ่มอาย ุ รวม 
60-69 70-79 80+ 

จ านวนโรคไม่ติดต่อเรือ้รงั (N=608) 
- ไมม่โีรคไมต่ดิต่อเรือ้รงั 39.9 28.1 30.7 35.2 
- 1 โรค 29.3 30.8 20.0 28.6 
- 2 โรค 19.0 22.2 26.7 20.9 
- 3 โรค 8.0 16.2 14.7 11.3 
- 4 โรค 3.4 2.7 6.7 3.6 
- 5 โรค* 0.3 - 1.3 0.3 
เบาหวาน (N=608) 
- ไมเ่ป็น 75.3 65.4 69.3 71.5 
- เป็น 24.7 34.6 30.7 28.5 
ไขมนัในเลือดสงู (N=608) 
- ไมเ่ป็น 70.4 68.1 57.3 68.1 
- เป็น 29.6 31.9 42.7 31.9 
ความดนัโลหิตสงู (N=608) 
- ไมเ่ป็น 54.3 41.1 38.7 48.4 
- เป็น 45.7 58.9 61.3 51.6 
หวัใจขาดเลือด/เต้นผิดจงัหวะ (N=608) 
- ไมเ่ป็น 96.8 95.7 92.0 95.9 
- เป็น 3.2 4.3 8.0 4.1 
หลอดเลือดสมองตีบหรือแตก (N=608) 
- ไมเ่ป็น 98.3 93.0 94.7 96.2 
- เป็น 1.7 7.0 5.3 3.8 

หมายเหตุ  * 5 โรค หมายถึง โรคเบาหวาน โรคไขมันในเลือดสูง โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจขาดเลือด/เต้นผิดจังหวะ 

และโรคหลอดเลือดสมองตีบหรือแตก 

ในเขตดอนเมอืง (ตาราง 4.7) พบว่า ประมาณรอ้ยละ 14 ของผู้สูงอายุที่มคีวามบกพร่องหรอื
พกิารประเภทใดประเภทหนึ่งใน 7 ด้าน คอื ด้านการมองเหน็ ด้านการได้ยนิหรอืสื่อความหมาย ด้าน
สตปัิญญา/ปัญญาอ่อน ดา้นการเคลื่อนไหว ดา้นการเรยีนรู ้ดา้นจติใจหรอืพฤตกิรรม และออทสิตกิ โดย
ทีพ่บว่ายิง่อายขุองผูส้งูอายเุพิม่ขึน้ ผูส้งูอายกุม็โีอกาสทีจ่ะมคีวามบกพรอ่งหรอืพกิารเพิม่ขึน้ดว้ย นัน้คอื 
มสีดัส่วนของผู้สูงอายุ 80 ปีขึน้ไป ที่มคีวามบกพร่องหรอืพกิารประเภทใดประเภทหนึ่ง หรอืในแต่ละ
ประเภทของความบกพร่องหรอืพกิารนัน้สูงที่สุด เมื่อเทยีบกบัสดัส่วนของผู้สูงอายุ 60-69 ปี และอายุ 
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70-79 ปี  คอื มสีดัสว่นของผูส้งูอาย ุ80 ปีขึน้ไป  ทีม่คีวามบกพรอ่งหรอืพกิารดา้นการเคลื่อนไหว (รอ้ยละ 
20.5) สงูทีส่ดุ รองลงมาคอื ดา้นการมองเหน็ (รอ้ยละ 6.8) และดา้นการไดย้นิหรอืสื่อความหมาย (รอ้ยละ 5.5) 

ตาราง 4.7 ร้อยละของผู้สูงอายุ จ าแนกตามประเภทของความบกพร่อง หรือความพิการ 

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

การมีความบกพร่องหรือความพิการ (N=598) 
- ไมม่ ี 89.8 85.8 69.9 86.1 
- ม ี 10.2 14.2 30.1 13.9 
ด้านการมองเหน็ (N=598) 
- ไมม่ ี 96.8 97.3 93.2 96.5 
- ม ี 3.2 2.7 6.8 3.5 
ด้านการได้ยินหรือส่ือความหมาย (N=598) 
- ไมม่ ี 98.0 96.2 94.5 97.0 
- ม ี 2.0 3.8 5.5 3.0 
ด้านการเคล่ือนไหว (N=598) 
- ไมม่ ี 95.0 92.9 79.5 92.5 
- ม ี 5.0 7.1 20.5 7.5 

ส่วนต่อไปนี้ (ตาราง 4.8) แสดงผลการประเมนิระดบัภาวะพึง่พงิของผูสู้งอายุ ดว้ยดชันี Barthel 
ทีเ่น้นการวดัเรือ่งการท ากจิวตัรประจ าวนัพืน้ฐานของผูส้งูอาย ุรว่มกบัการมโีรคเรือ้รงั หรอืความพกิาร ที่
เป็นอุปสรรคต่อการท ากิจวตัรประจ าวนั โดยจ าแนกระดบัภาวะพึ่งพงิออกเป็น 3 ระดบัคอื ไม่มภีาวะ
พึง่พงิ ภาวะพึง่พงิต ่า-ปานกลาง และภาวะพึง่พงิสงู พบว่า ประมาณรอ้ยละ 5 ของผูส้งูอายุในเขตดอนเมอืง             
มภีาวะพึ่งพงิสูง ร้อยละ 15.4 มภีาวะพึ่งพงิต ่า-ปานกลาง และประมาณสี่ในห้าของผู้สูงอายุ (ร้อยละ 
79.5) ไม่มภีาวะพึ่งพงิ โดยที่สดัส่วนของผู้สูงอายุ 80 ปีขึน้ไป มภีาวะพึ่งพงิสูง (รอ้ยละ 21.3) สูงที่สุด 
เมือ่เทยีบกบัสดัส่วนของผูส้งูอาย ุ60-69 ปี และอาย ุ70-79 ปี   

ระดบัความเสีย่งต่อปัญหาสุขภาพจติประเมนิมาจากค าตอบของผูส้งูอายุเกี่ยวกบัความรูส้กึหมดแรง 
ความรูส้กึเครยีดประสาทเสยี ความรูส้กึสิน้หวงั ความรูส้กึกระสบักระส่าย ความรูส้กึเศรา้ ความรูส้กึว่า
ต้องใชค้วามพยายามอย่างมากในการท าอะไรสกัอย่าง และความรูส้กึว่าเป็นคนไรค้่า พบว่า ผูสู้งอายุใน
เขตดอนเมอืง ประมาณรอ้ยละ 26 มคีวามเสีย่งต่อปัญหาสุขภาพจติ โดยมสีดัส่วนของผูสู้งอายุ 80 ปีขึน้ไป 
(รอ้ยละ 33.3)  มคีวามเสีย่งต่อปัญหาสุขภาพจติสูงทีสุ่ด  เมื่อเทยีบกบัสดัส่วนของผูสู้งอายุ 60-69 ปี และ
ผูส้งูอาย ุ70-79 ปี 
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ตาราง 4.8 ร้อยละของผู้สูงอายุ จ าแนกตามระดับภาวะพ่ึงพิง และความเส่ียงต่อปัญหา

สุขภาพจิต  

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

ระดบัภาวะพ่ึงพิง (N=609) 
- ไมม่ภีาวะพึง่พงิ 85.6 79.0 52.0 79.5 
- ภาวะพึง่พงิ ต ่า-ปานกลาง 12.6 16.1 26.7 15.4 
- ภาวะพึง่พงิ สงู 1.7 4.8 21.3 5.1 
ความเส่ียงต่อปัญหาสขุภาพจิต (N=530) 
 - ไมม่ ี 73.5 77.0 66.7 73.8 
 - ม ี 26.5 23.0 33.3 26.2 

ส่วนสุดทา้ยของภาวะสุขภาพ (ตาราง 4.9) คอื ผลกระทบของผูสู้งอายุกบัผูดู้แล พบว่า รอ้ยละ 
47.2 ของผู้ดูแลผู้สูงอายุได้รบัผลกระทบด้านการเงิน โดยเฉพาะเมื่อพิจารณาตามกลุ่มอายุ พบว่า
มากกว่าครึง่ (รอ้ยละ 63.9) ของผู้ดูแลได้รบัผลกระทบด้านการเงนิของตนเองหรอืครอบครวั จากการ
ดูแลผู้สูงอายุ 80 ปีขึ้นไปสูงที่สุด เมื่อเทียบกับผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มอีายุ 60-69 ปี (ร้อยละ 44.3) และ 
ผูสู้งอายุ 70-79 ปี (รอ้ยละ 42) นอกจากนี้ พบว่า รอ้ยละ 35.1 ของผูดู้แลต้องลาออกจากงาน เพื่อดแูล
ผู้สูงอายุ โดยเฉพาะสดัส่วนของผู้ดูแล (ร้อยละ 47.2) ต้องลาออกจากงาน เพื่อดูแลผู้สูงอายุ 80 ปีขึน้ไปสูงที่สุด  
เมือ่เทยีบกบัผูด้แูลผูส้งูอาย ุ60-69 ปี (รอ้ยละ 37.9) และอาย ุ70-79 ปี (รอ้ยละ 25.4) 

ตาราง 4.9 ร้อยละของผู้ดูแล จ าแนกตาม ผลกระทบด้านการเงินและการท างานจาก

การดูแลผู้สูงอายุ  

ผลกระทบ กลุ่มอาย ุ รวม 
60-69 70-79 80+ 

ด้านการเงินของผูด้แูลหรือครอบครวั (N=193) 
 - ไมม่ ี 55.7 58.0 36.1 52.8 
 - ม ี 44.3 42.0 63.9 47.2 
ด้านการงาน -ผูด้แูลต้องลาออกจากงาน (N=202) 
- ไมม่ ี 62.1 74.6 52.8 64.9 
- ม ี 37.9 25.4 47.2 35.1 
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การออกก าลังกาย 

ตาราง 4.10 แสดงเรื่องการออกก าลงักายของผู้สูงอายุในตัวอย่างนี้ พบว่า ร้อยละ 47.2 ของ
ผูส้งูอายมุกีารออกก าลงักายเป็นประจ า โดยกลุ่มผูส้งูอาย ุ70-79 (รอ้ยละ 48.9) มกีารออกก าลงักายเป็น
ประจ าสูงที่สุด และเมื่อถามถงึสถานที่ออกก าลงักาย เน้นสถานที่ออกก าลงักาย ที่กรุงเทพมหานครจดัไว้ให้ 
พบว่า มกีารใชน้้อยมาก คอืมเีพยีงรอ้ยละ 1.1 ของผูส้งูอายุทีอ่อกก าลงักายเป็นประจ า ไปออกก าลงักายที่
ศนูยก์ฬีา รอ้ยละ 10.0 ใชส้วนสาธารณะ และรอ้ยละ 0.7 ออกก าลงักายทีล่านกฬีาของกรุงเทพมหานคร 
ส่วนทีเ่หลอืใชส้ถานทีอ่อกก าลงักายทีอ่ื่นๆ เช่น ภายใน หรอืบรเิวณบา้นของตนเอง  

สาเหตุหลกัที่ท าให้ผู้สูงอายุไม่ได้ออกก าลงักายเป็นประจ านัน้เน่ืองมาจากสุขภาพร่างกายที่ไม่อ านวย 
(รอ้ยละ 38.7) รองลงมาคอื การคดิว่าการท างานบา้น ปลูกต้นไม ้ท าสวน กเ็ป็นการออกก าลงักายแล้ว 
(รอ้ยละ 25.6) การอ้างว่าไม่มเีวลาออกก าลงักาย (รอ้ยละ 17.6)  และสุดทา้ย ผูส้งูอายุรอ้ยละ 16.3 คดิว่า
การท างานประจ ากเ็ป็นการออกก าลงักายทีเ่พยีงพอแลว้เช่นกนั  

ตาราง 4.10 ร้อยละของผู้สูงอายุ จ าแนกตามการออกก าลังกาย สถานท่ีออกก าลังกาย และ

เหตุผลท่ีไม่ได้ออกก าลังกาย 

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

การออกก าลงักายเป็นประจ า (N=595) 
- ไมไ่ดอ้อกก าลงักายเป็นประจ า 52.4 51.1 58.9 52.8 
- ออกก าลงักายเป็นประจ า 47.6 48.9 41.1 47.2 
ศนูยกี์ฬา สงักดักรงุเทพมหานคร* (N=281) 
- ไมไ่ดใ้ช ้ 98.1 100.0 100.0 98.9 
- ใช ้ 1.9 - - 1.1 
 สวนสาธารณะ ของกรงุเทพมหานคร* (N=281)  
- ไมไ่ดใ้ช ้ 89.5 88.8 96.7 90.0 
- ใช ้ 10.5 11.2 3.3 10.0 
 ลานกีฬา ของกรงุเทพมหานคร* (N=281) 
- ไมไ่ดใ้ช ้ 99.4 98.9 100.0 99.3 
- ใช ้ 0.6 1.1 - 0.7 
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ตาราง 4.10: ร้อยละของผู้สูงอายุ จ าแนกตามการออกก าลังกาย สถานที่ออก

ก าลังกาย และเหตุผลท่ีไม่ได้ออกก าลังกาย (ต่อ) 

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

เหตผุลหลกัท่ีไม่ได้ออกก าลงักายเป็นประจ า (N=313) 
- ไมม่เีวลา 22.1 13.2 7.3 17.6 
- คดิว่าท างานกเ็พยีงพอแลว้ 23.2 9.9 0.0 16.3 
- สุขภาพรา่งกายไมอ่ านวย 27.6 46.2 70.7 38.7 
- ท างานบา้น/ ท าสวนในบา้น/ปลกูตน้ไม้ 24.9 28.6 22.0 25.6 
- อื่น ๆ ** 2.2 2.2 - 1.9 

หมายเหตุ * คํานวณร้อยละ จากกลุ่มผู้สูงอายุที่ออกกําลังกายเป็นประจําเท่านั้น  

             **เหตุผลหลักที่ไม่ได้ออกกําลังกายเป็นประจํา อื่นๆ เช่น ขาดอุปกรณ์ออกกําลังกาย ไม่ชอบออกกําลังกาย 

ขี้เกียจ และคํานวณร้อยละจากกลุ่มผู้สูงอายุที่ออกกําลังกายเป็นประจําเท่านั้น 

ผลกระทบของโควิด-19 

เนื่องจากการศกึษานี้ ด าเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มลูในช่วงแรก ของการแพรร่ะบาดของโควดิ-19 
การศกึษานี้ ไดถ้ามถงึผลกระทบของโควดิ-19 ต่อผูส้งูอายใุนสามดา้นหลกัๆ ขอ้มลูในตาราง 4.11 แสดงว่า 
ผูสู้งอายุหนึ่งในสบิ (รอ้ยละ 10.0) ไดร้บัผลกระทบดา้นสุขภาพร่างกาย เช่น ประสบความยากล าบากใน
การไปหาหมอตามนดั หรอืรบัยาในกรณทีีเ่ป็นโรคไมต่ดิต่อเรือ้รงั  รอ้ยละ 41.4 ไดร้บัผลกระทบทางดา้น
สุขภาพจติใจ และรอ้ยละ 38.0 ได้รบัผลกระทบดา้นรายได้ของตนเองทีล่ดลงในขณะที่รายจ่ายเท่าเดมิ
หรอืเพิม่ขึน้ โดยผูสู้งอายุ 80 ปีขึน้ไป (รอ้ยละ 16.0) ตอบว่าไดร้บัผลกระทบดา้นสุขภาพร่างกายสูงที่สุด 
ในขณะทีผู่ส้งูอาย ุ60-69 ปีไดร้บัผลกระทบดา้นสุขภาพจติใจ (รอ้ยละ 42.5)  หรอืไดร้บัผลกระทบดา้นรายได้
ของตนเองลดลง ในขณะทีร่ายจ่ายเท่าเดิมหรอืเพิม่ขึน้ (รอ้ยละ 43.7) สูงทีสุ่ด เมื่อเทยีบกบัสดัส่วนของ
ผูส้งูอาย ุ70-79 ปี และผูส้งูอาย ุ80 ปีขึน้ไป  
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ตาราง 4.11 ร้อยละของผู้สูงอายุ  จ าแนกตามผลกระทบของโควดิ-19 

ผลกระทบ กลุ่มอาย ุ รวม 
60-69 70-79 80+ 

ด้านสขุภาพร่างกาย (N=608) 
- ไมม่ ี 92.2 88.1 84.0 90.0 

- ม ี 7.8 11.9 16.0 10.0 
ด้านสขุภาพจิตใจ (N=608) 

- ไมม่ ี 57.5 60.0 60.0 58.6 
- ม ี 42.5 40.0 40.0 41.4 

ด้านรายได้ลดลง/รายจ่ายเท่าเดิมหรือเพ่ิมขึ้น (N=608) 
- ไมม่ ี 56.3 70.3 68.0 62.0 

- ม ี 43.7 29.7 32.0 38.0 

ภาวะพ่ึงพิงกับมิติด้านเศรษฐกิจ-สังคม 

ภาวะพ่ึงพิงกับผู้สูงอายุ 

ส่วนต่อไปนี้ แสดงความสมัพนัธร์ะหว่างภาวะพึง่พงิกบัมติดิ้านเศรษฐกจิ-สงัคมของผูสู้งอายุใน
เขตดอนเมอืง ตาราง 4.12  แสดงใหเ้หน็ว่า ผูส้งูอายทุีม่รีะดบัภาวะพึง่พงิต่างๆ กนั อาศยัในครวัเรอืนที่มี
เศรษฐานะแตกต่างกนั  คอื กลุ่มผูส้งูอายุทีม่ภีาวะพึง่พงิสงู (รอ้ยละ 74.2) อาศยัในครวัเรอืนทีม่เีศรษฐานะดี
มากทีสุ่ด รองลงมา คอื กลุ่มผูสู้งอายุทีไ่ม่มภีาวะพึง่พงิ (รอ้ยละ 58.6) และกลุ่มผูสู้งอายุทีม่ภีาวะพึ่งพงิ
ต ่าถงึปานกลาง (รอ้ยละ 51.1)  

ตาราง 4.12 ร้อยละของผู้สูงอายุ จ าแนกตามภาวะพึ่งพิง และเศรษฐานะของ

ครัวเรือน (N=597) 

 
เศรษฐานะ 

ภาวะพ่ึงพิง  
รวม  ไม่มีภาวะพึ่งพิง  มีภาวะพึ่งพิง ต า่-             

ปานกลาง 
มีภาวะพึ่งพิง 

สูง 

- ยากจน 20.3 25.0 6.5 20.3 
- ปานกลาง 21.1 23.9 19.4 21.4 
- ด ี 58.6 51.1 74.2 58.3 
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ตาราง 4.13 แสดงว่า กลุ่มผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงระดับต่างๆ กัน มีการรายงานถึงความ
เพยีงพอของรายได้ในครวัเรอืนแตกต่างกนั โดยที่ผู้สูงอายุมภีาวะพึ่งพงิสูง (รอ้ยละ 40.0) รายงานว่า
รายไดค้รวัเรอืนทีไ่ดร้บัแต่ละเดอืนไมเ่พยีงพอ ในสดัส่วนทีส่งูทีสุ่ด รองลงมา คอื ผูส้งูอายทุีม่ภีาวะพึง่พงิ
ต ่าถงึปานกลาง (รอ้ยละ 36.2) ในขณะทีก่ลุ่มผูส้งูอายทุีไ่ม่มภีาวะพึง่พงิ (รอ้ยละ 27.9) รายงานว่ารายได้
ครวัเรอืนไมเ่พยีงพอในสดัส่วนทีต่ ่าทีสุ่ด  

ตาราง 4.13 ร้อยละของผู้สูงอายุ จ าแนกตามภาวะพ่ึงพิง และความเพียงพอของ

รายได้ครัวเรือน (N=605) 

 
รายได้ครวัเรือน 

ภาวะพ่ึงพิง  
รวม  ไม่มีภาวะ

พึ่งพิง  

มีภาวะพึ่งพิง 
ต า่- ปานกลาง 

มีภาวะพึ่งพิง 
สูง 

- เพยีงพอ 72.1 63.8 60.0 70.2 
- ไมเ่พยีงพอ 27.9 36.2 40.0 29.8 

ตาราง 4.14 แสดงว่า ผูสู้งอายุทีม่ภีาวะพึง่พงิระดบัต่างๆ กนัไดร้บัเบีย้ผูพ้กิารแตกต่างกนั โดย
พบว่าผูสู้งอายุมภีาวะพึง่พงิสูง(รอ้ยละ 48.4 ) ไดร้บัเบีย้ผูพ้กิาร สูงทีสุ่ด รองลงมาคอื ผูสู้งอายุทีม่ภีาวะ
พึง่พงิต ่าถงึปานกลาง (รอ้ยละ 28.7) และกลุ่มผูส้งูอายทุีไ่มม่มีภีาวะพึง่พงิไม่มใีครไดร้บัเบีย้ผูพ้กิาร 

ตาราง 4.14 ร้อยละของผู้สูงอายุ จ าแนกตามภาวะพ่ึงพิง และการได้รับเบี้ยผู้พิการ 

(N=608) 

 
เบีย้ผูพิ้การ 

ภาวะพ่ึงพิง  
รวม  ไม่มีภาวะพึ่งพิง  มีภาวะพึ่งพิง ต า่-             

ปานกลาง 
มีภาวะพึ่งพิง 

สูง 

- ไมไ่ดร้บั 100.0 71.3 51.6 93.1 
- ไดร้บั - 28.7 48.4 6.9 

ตาราง 4.15  แสดงให้เห็นว่า ผู้สูงอายุที่มภีาวะพึ่งพิงระดบัต่างๆ กัน มคีวามเสี่ยงต่อปัญหา
สุขภาพจติแตกต่างกนั โดยผูส้งูอายุทีม่ภีาวะพึง่พงิต ่าถงึปานกลาง (รอ้ยละ 43.2) มคีวามเสีย่งต่อปัญหา
สุขภาพจติสงูทีสุ่ด รองลงมา คอื ผูส้งูอายทุีม่ภีาวะพึง่พงิสงู (รอ้ยละ 37.5) สว่นกลุ่มผูส้งูอายทุีไ่ม่มภีาวะพึง่พงิ 
(รอ้ยละ 22.4) มคีวามเสีย่งต่อปัญหาสุขภาพจติน้อยทีสุ่ด  
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ตาราง 4.15 ร้อยละของผู้สูงอายุ จ าแนกตามภาวะพ่ึงพิง และความเส่ียงต่อปัญหา

สุขภาพจิต (N=530) 

ปัญหาสุขภาพจิต ภาวะพ่ึงพิง รวม  
ไม่มีภาวะพึ่งพิง  มีภาวะพึ่งพิง ต า่-              

ปานกลาง 
มีภาวะพึ่งพิง 

สูง 

- ไมม่คีวามเสีย่ง 77.6 56.8 62.5 73.8 
- มคีวามเสีย่ง 22.4 43.2 37.5 26.2 

ภาวะพ่ึงพิงกับผลกระทบต่อผู้ดูแล 

ตาราง 4.16 ชี้ให้เห็นว่าผู้สูงอายุที่มภีาวะพึ่งพงิระดบัต่างๆ กนั ส่งผลกระทบด้านการเงนิต่อ
ครอบครวั หรอืผูดู้แลแตกต่างกนั โดยผูดู้แลผู้สูงอายุที่มภีาวะพึ่งพงิในระดบัสูงมสีดัส่วนที่สงูที่สุด ถงึรอ้ยละ 79.2  
ที่รายงานว่าได้รบัผลกระทบด้านการเงนิ  รองลงมาคือผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มภีาวะพึ่งพงิในระดบัต ่าถึง                  
ปานกลาง (รอ้ยละ 73.2)  ในขณะที่ผู้ดูแลผู้สูงอายุในกลุ่มที่ไม่มภีาวะพึ่งพงิ (รอ้ยละ 32.8) รายงานว่า
ไดร้บัผลกระทบดา้นการเงนิ ในสดัส่วนทีต่ ่าทีสุ่ด 

ตาราง 4.16 ร้อยละของผู้ดูแล จ าแนกตามระดับภาวะพ่ึงพิงของผู้สูงอายุและผลกระทบ  

ด้านการเงินของผู้ดูแลหรือครอบครัว (N=193) 
ด้านการเงิน ภาวะพ่ึงพิง รวม  

ไม่มีภาวะ
พึ่งพิง  

มีภาวะพึ่งพิง ต า่-                 
ปานกลาง 

มีภาวะพึ่งพิง 
สูง 

- ไมม่ผีลกระทบ 67.2 26.8 20.8 52.8 
- มผีลกระทบ 32.8 73.2 79.2 47.2 

ตาราง 4.17 แสดงว่าผูสู้งอายุทีม่ภีาวะพึง่พงิระดบัต่างๆ กนัมผีลกระทบต่อผูดู้แลทีต่้องลาออก
จากงานแตกต่างกนั โดยผูดู้แลผูสู้งอายุทีม่ภีาวะพึง่พงิในระดบัสูง (รอ้ยละ 54.2) มสีดัส่วนทีร่ายงานว่า
ได้รบัผลกระทบจนต้องออกจากงานสูงที่สุด ตามมาด้วยผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มภีาวะพึ่งพงิต ่าถงึปานกลาง 
(รอ้ยละ 43.2)  ส่วนผู้ดูแลผู้สูงอายุในกลุ่มที่ไม่มภีาวะพึง่พงิ (รอ้ยละ 29.1) รายงานว่าได้รบัผลกระทบ
ดา้นการท างานในสดัส่วนทีต่ ่าทีสุ่ด  
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ตาราง 4.17 ร้อยละของผู้ดูแล จ าแนกตามระดับภาวะพ่ึงพิงและผลกระทบด้านการท างาน  -

ผู้ดูแลลาออกจากงาน (N=202) 

ด้านการท างาน   ภาวะพ่ึงพิง รวม  
ไม่มีภาวะ
พึ่งพิง 

มีภาวะพึ่งพิง ต า่-               
ปานกลาง 

มีภาวะ
พึ่งพิง สูง 

- ไมม่ผีลกระทบ 70.9 56.8 45.8 64.9 
- มผีลกระทบ 29.1 43.2 54.2 35.1 
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ดอนเมอืงเป็นเขตทีม่สีดัส่วนครวัเรอืนทีม่ผีูส้งูอาย ุรอ้ยละ 59.4 ซึง่ใกลเ้คยีงกบัภาพรวม 13 เขต 
ในขณะทีท่างดา้นเศรษฐกจิของครวัเรอืนแมว้่าจะรายงานครวัเรอืนทีม่รีายไดไ้ม่เพยีงพอสงูกว่าภาพรวม
เลก็น้อย แต่ครวัเรอืนยากจนนัน้น้อยกว่าภาพรวม และสดัส่วนครวัเรอืนทีไ่ดร้บัผลกระทบจากโควดิ-19 
กใ็กลเ้คยีงกบัภาพรวม 

ส าหรบัดา้นสิง่แวดล้อม แมว้่าจะมคีรวัเรอืนที่รายงานว่าแสงสว่าง ในหอ้งและทางเดนิภายในบ้าน  
ไมเ่พยีงพอ สงูทีสุ่ดคอืรอ้ยละ 9.9 แต่กลบัมรีายงานว่าครวัเรอืนทีม่พีืน้ต่างระดบัในครวัเรอืนหรอืบรเิวณ
บ้านมสีดัส่วนน้อยที่สุด คอื ร้อยละ 61.3 ส่วนการไม่มปีระตูบานเลื่อน/ประตูที่เปิดออกนอกห้องก็มี
ครวัเรอืนรายงานในสดัส่วนที่น้อยเช่นกนัที่รอ้ยละ 45.8 ซึ่งสูงกว่าเขตลาดพรา้วที่ระบุน้อยที่สุดในการ
ส ารวจน้ีคอืที ่รอ้ยละ 45.3 

ในสว่นผลการส ารวจรายบุคคล พบวา่ มสีดัสว่นของผูส้งูอายทุีไ่มไ่ดท้ างาน หรอืเกษยีณอาย ุสงูทีสุ่ด 
คอื สูงถงึรอ้ยละ 75.7 และยงัมสีดัส่วนของผู้สูงอายุ ทีใ่ชเ้งนิออมของตนเอง (รอ้ยละ 41.5) เป็นวธิกีาร
แก้ปัญหาเมื่อมเีรื่องฉุกเฉินด้านการเงนิ สูงที่สุด เขตดอนเมอืงมสีดัส่วนของผู้สูงอายุ (รอ้ยละ 3.5) ที่มี
ความบกพร่องหรอืพกิารด้านการมองเหน็ สูงที่สุด โดยสูงกว่าสดัส่วนรวมของ 13 เขตน าร่อง (รอ้ยละ 
2.1) และพบว่าสดัส่วนของผู้ดูแล (ร้อยละ 35.1) ในเขตดอนเมอืงต้องลาออกจากงาน เพื่อมาดูแล
ผูส้งูอาย ุสงูทีสุ่ด เมือ่เปรยีบเทยีบใน 13 เขตน ารอ่ง  

 

สรุปผลส ารวจ 
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ภาคผนวก 
 

ภาคผนวก ก: ข้อมูลรายเขตเปรียบเทียบกับภาพรวม 

ภาคผนวก ข: ข้อมูลระดับครัวเรือน รายชุมชน 

ภาคผนวก ค: ข้อมูลระดับบุคคล รายชุมชน 
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ภาคผนวก ก 

ข้อมูลรายเขตเปรียบเทียบกับภาพรวม 

 

ตาราง ก1: ร้อยละของครัวเรือน จ าแนกตามจ านวนเฉลี่ย และการมี/ไม่มีชื่อใน

ทะเบียนบ้าน 

เขต ทุกคนมีช่ือในทะเบียน จ านวนสมาชิกครวัเรือนไม่มีช่ือในทะเบียนบ้าน 

1 คน 2 คน 3 คน ขึน้ไป รวม เฉล่ีย 
(คน: ครวัเรอืน) 

ดอนเมอืง 55.0 18.1 14.4 12.5 45.0 1.0 
รวม 13 เขต 55.8 19.1 10.9 14.2 44.2 1.0 

 

ตาราง ก2: ร้อยละของครัวเรือน จ าแนกตามจ านวนเฉล่ีย และการไม่มี/มีผู้สูงอายุ 

60 ปีขึ้นไป 

 
เขต 

ไม่มีผูส้งูอายุ จ านวนผูส้งูอายุในครวัเรือน 
1 คน 2 คน 3 คนขึน้ไป รวมครวัเรอืนท่ีมีผูสู้งอายุ เฉล่ีย 

(คน: ครวัเรอืน) 

ดอนเมอืง 40.6 35.4 22.8 1.2 59.4 0.8 
รวม 13 เขต 40.9 36.0 20.3 2.9 59.2 0.8 

 

ตาราง ก3: ร้อยละของครัวเรือน จ าแนกตามจ านวนเฉล่ีย และการไม่มี/มีผู้ป่วยเร้ือรัง

หรือพิการ 

เขต ไม่มีผูป่้วย
เรือ้รงั/พิการ 

จ านวนผูป่้วยเรือ้รงั/พิการในครวัเรือน 
1 คน 2 คนขึน้ไป รวมครวัเรอืนท่ีมีผูป่้วย

เรือ้รงั/พิการ 
เฉล่ีย 

(คน: ครวัเรอืน) 

ดอนเมอืง 53.1 28.9 18.0 46.9 0.7 
รวม 13 เขต 47.5 32.6 19.9 52.5 0.8 
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ตาราง ก4:  ร้อยละของครัวเรือน จ าแนกตามจ านวนเฉลี่ย และการไม่มี/มีผู้มีภาวะ

พ่ึงพิง  

เขต ไม่มีผูมี้ภาวะ
พ่ึงพิง 

จ านวนมีผู้มีภาวะพ่ึงพิงในครวัเรือน 
มีผูมี้ภาวะ
พึ่งพิง 1 คน 

มีผูมี้ภาวะพึ่งพิง                     
2 คนขึน้ไป 

รวมครวัเรอืนท่ี
มีผูมี้ภาวะพึ่งพิง 

เฉล่ีย               
(คน: ครวัเรอืน) 

ดอนเมอืง 69.8 19.0 11.2 30.2 0.4 
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 

ดอนเมอืง 17.1 46.9 36.0 
รวม 13 เขต 18.9 48.1 33.1 

 

ตาราง ก6: ร้อยละของครัวเรือน จ าแนกตามผลกระทบต่อรายได้ครัวเรือนในชว่ง

สถานการณ์โควิด-19  

เขต โควิด-19 กบัรายได้ครวัเรือน 
รายได้ลดลง รายได้เท่าเดิม/ไม่มี

ผลกระทบ 
รายได้เพ่ิมขึน้ 

ดอนเมอืง 81.6 18.3 0.1 
รวม 13 เขต 81.7 18.2 0.1 

 

ตาราง ก7: ร้อยละของครัวเรือน จ าแนกตามเศรษฐานะของครัวเรือน  

เขต เศรษฐานะของครวัเรือน 
ยากจน ปานกลาง ดี 

ดอนเมอืง 29.9 19.8 50.3 
รวม 13 เขต 39.7 20.4 39.9 
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ตาราง ก8: ร้อยละของครัวเรือน จ าแนกตามความเพียงพอของแสงสว่าง ในห้องและ

ทางเดินภายในบ้าน 

เขต แสงสว่างในห้องและทางเดินภายในบ้าน 

แสงสวา่งไม่เพียงพอ แสงสวา่งเพียงพอ 

ดอนเมอืง 9.9 90.1 
รวม 13 เขต 5.7 94.3 

 

ตาราง ก9: ร้อยละของครัวเรือน จ าแนกตามสภาพพ้ืนในห้องนอน หรือห้องน ้า หรือ

ทางเดิน  

เขต สภาพพื้นในห้องนอน หรือห้องน ้า หรือทางเดิน 
มีพืน้ลื่นหรอืไมปู่วสัดกุนัลื่น มีพืน้ไมล่ื่นหรอืปูวสัดกุนัลื่น 

ดอนเมอืง 37.0 63.0 
รวม 13 เขต 39.6 60.4 

 

ตาราง ก10: ร้อยละของครัวเรือน จ าแนกตามการมีราวจับในห้องนอน หรือ

ห้องน ้า หรือทางเดิน  

เขต ราวจบัในห้องนอน หรือห้องน ้า หรือทางเดิน 
ไม่มี มี 

ดอนเมอืง 72.4 27.6 
รวม 13 เขต 73.0 27.0 

 

ตาราง ก11: ร้อยละของครัวเรือน จ าแนกตามการมีประตูบานเลื่อน/ประตูที่เปิด

ออกนอกห้อง 

เขต ห้องนอน หรือห้องน ้า ท่ีใช้ประตบูานเล่ือน หรือบานประต ู             
ท่ีเปิดออกนอกห้อง 

ไม่มี มี 
ดอนเมอืง 45.8 54.2 

รวม 13 เขต 53.0 47.0 
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ตาราง ก12: ร้อยละของครัวเรือน จ าแนกตามการมีพ้ืนต่างระดับในครัวเรือนหรือ

บริเวณบ้าน  

เขต พื้นต่างระดบัในตวับ้านหรือบริเวณบ้าน 
ไม่มี มี 

ดอนเมอืง 38.7 61.3 
รวม 13 เขต 27.8 72.2 

 

ตาราง ก13: ร้อยละของครัวเรือน จ าแนกตามลักษณะการแยกขยะ  

เขต การแยกขยะ 
ไม่มีการ                
แยกขยะ 

มีการแยกขยะ 
แล้วน าไปขาย 

มีการแยกขยะ แลว้
น ากลบัมาใช้ใหม ่

มีการแยกขยะ ก่อนให้
พนักงาน กทม. น าไปท้ิง 

ดอนเมอืง 30.1 23.0 2.0 44.9 
รวม 13 เขต 31.8 32.5 2.1 33.7 
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ภาคผนวก ข 

ข้อมูลระดับครัวเรือน รายชุมชน* 

 

ลักษณะประชากรในครัวเรือน 

ตาราง ข1: จ านวนและร้อยละของครัวเรือน จ าแนกตามรายชุมชน 

ชุมชน ครวัเรือน บคุคล 
จ านวน
ครวัเรอืน
จากฐาน 
ข้อมูล          
ของเขต 

จ านวน
ครวัเรอืนท่ี
ผูน้ าชุมชน
สามารถ
ติดต่อได้ 

จ านวน
ครวัเรอืนท่ี
ให้ข้อมูล 

รอ้ยละของ
ครวัเรอืน      
ท่ีให้ข้อมูล 

ผูสู้งอาย ุ ผูป่้วย
เรือ้รงั/ 
ผูพิ้การ 

ผูด้แูล 

ป่ากลว้ยพฒันา 90 79 67 84.8 39 1 16 

ศรสีุขญาดา
รว่มพฒันา 

92 40 35 87.5 27 0 19 

แกว้งาม 52 41 33 80.5 30 1 16 
โกสุมสามคัค ี1               479 135 95 70.4 103 5 56 

บา้นไทยเมอืง
ใหมด่อนเมอืง 

87 52 48 92.3 36 1 21 

บุญมาก 321 197 197 100.0 107 9 32 

ป่ินเจรญิ4 451 201 201 100.0 204 12 86 
ท านบรว่มใจ 48 36 36 100.0 27 11 24 

พฒันาประชา
อุทศิ 

80 45 42 93.3 36 0 21 

รวม 1,700 826 754 91.3 609 40 291 

 

  

                                                           
*
  จํานวนรวมของครัวเรอืนชมุชนเดียวกันไม่เท่ากันในแต่ละตาราง เน่ืองจากมีครัวเรือนบางส่วนไม่ได้ให้ข้อมูล 
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ตาราง ข2: ขนาดครัวเรือนและร้อยละของครัวเรือน จ าแนกตามจ านวนสมาชิก

ครัวเรือน รายชุมชน 

ชุมชน จ านวนสมาชิกครวัเรือน รวม 
คนเดียว 2-4 คน 5 คนขึน้ไป เฉล่ีย 

(คน: ครวัเรอืน) 
รอ้ยละ จ านวน 

ป่ากลว้ยพฒันา 28.4 50.7 20.9 2.8 100.0 67 

ศรสีุขญาดารว่มพฒันา 17.1 60.0 22.9 3.5 100.0 35 

แกว้งาม 15.2 51.5 33.3 4.2 100.0 33 

โกสุมสามคัค ี1                 6.3 60.0 33.7 4.1 100.0 95 

บา้นไทยเมอืงใหมด่อนเมอืง            4.2 77.1 18.8 3.5 100.0 48 

บุญมาก 18.3 65.5 16.2 3.1 100.0 197 

ป่ินเจรญิ4 8.0 73.1 18.9 3.5 100.0 201 

ท านบรว่มใจ 8.3 50.0 41.7 4.8 100.0 36 

พฒันาประชาอุทศิ 7.1 50.0 42.9 4.6 100.0 42 

รวม 12.7 63.8 23.5 3.6 100.0 754 

 

  



40 

เขตดอนเมือง 

 
 

ตาราง ข3: ร้อยละของครัวเรือน จ าแนกตามจ านวนเฉล่ีย และการมี/ไม่มีชื่อใน

ทะเบียนบ้าน รายชมุชน 

ชุมชน จ านวนสมาชิกครวัเรือนท่ีมี/ไม่มีช่ือในทะเบียนบ้าน รวม 

ทุกคนมี
ช่ือใน

ทะเบียน 

1 คนไม่
มีช่ือใน 
ทะเบียน
บา้น 

2 คนไม่
มีช่ือใน 
ทะเบียน
บา้น 

3 คน 
ขึน้ไป
ไม่มีช่ือ
ใน

ทะเบียน
บา้น 

รวมไม่
มีช่ือใน 
ทะเบียน
บา้น 

เฉล่ียไมมี่          
ช่ือใน                 

ทะเบียนบา้น            
(คน: ครวัเรือน) 

ร้อยละ จ านวน 

ป่ากลว้ยพฒันา 72.1 13.1 8.2 6.6 27.9 0.5 100.0 61 
ศรสีุขญาดา
รว่มพฒันา 

45.2 25.8 16.1 12.9 54.8 1.0 100.0 31 

แกว้งาม 36.4 27.3 12.1 24.2 63.6 1.7 100.0 33 
โกสมุสามคัค ี1               53.3 17.4 10.9 18.5 46.7 1.1 100.0 92 
บา้นไทยเมอืง
ใหมด่อนเมอืง 

60.4 12.5 18.8 8.3 39.6 0.8 100.0 48 

บุญมาก 43.4 19.9 21.9 14.8 56.6 1.2 100.0 196 
ป่ินเจรญิ 4 63.7 18.4 9.0 9.0 36.3 0.7 100.0 201 
ท านบรว่มใจ 48.6 11.4 28.6 11.4 51.4 1.1 100.0 35 
พฒันาประชา
อุทศิ 

68.4 15.8 5.3 10.5 31.6 0.7 100.0 38 

รวม 
 

55.0 18.1 14.4 12.5 45.0 1.0 100.0 735 
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ตาราง ข4: ร้อยละของครัวเรือน จ าแนกตามจ านวนเฉล่ีย และการไม่มี/มีผู้สูงอายุ 

60 ปีขึ้นไป รายชมุชน 

ชุมชน จ านวนผูส้งูอายุในครวัเรือน รวม 

ไม่มีผู้
สงู อาย ุ

ผู้สงูอาย ุ
1 คน 

ผู้สงูอาย ุ
2 คน 

ผู้สงูอาย ุ
3 คน 
ขึน้ไป 

รวม
ครวัเรือน

ท่ีมี
ผู้สงูอาย ุ

เฉล่ีย 
(คน: 

ครวัเรือน) 

ร้อยละ จ านวน 

ป่ากลว้ยพฒันา 47.7 36.9 15.4  - 52.3 0.7 100.0 65 
ศรสีุขญาดา           
รว่มพฒันา 

28.6 51.4 20.0  - 71.4 0.9 100.0 35 

แกว้งาม 36.4 36.4 27.3  - 63.6 0.9 100.0 33 
โกสุมสามคัค ี1 29.5 34.7 30.5 5.3 70.5 1.1 100.0 95 
บา้นไทยเมอืงใหม่
ดอนเมอืง 

37.5 39.6 20.8 2.1 62.5 0.9 100.0 48 

บุญมาก 57.9 28.9 12.7 0.5 42.1 0.6 100.0 197 
ป่ินเจรญิ 4 32.3 34.3 32.3 1.0 67.7 1.0 100.0 201 
ท านบรว่มใจ 42.9 37.1 20.0  - 57.1 0.8 100.0 35 
พฒันาประชาอุทศิ 28.6 50.0 21.4  - 71.4 0.9 100.0 42 

รวม 40.6 35.4 22.8 1.2 59.4 0.8 100.0 751 
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ตาราง ข5: ร้อยละของครัวเรือน จ าแนกตามจ านวนเฉล่ีย และการไม่มี/มีผู้ป่วย

เร้ือรังหรือพิการ รายชุมชน 

ชุมชน จ านวนผูป่้วยเรือ้รงั/พิการในครวัเรือน รวม 
ไม่มี
ผู้ป่วย
เรือ้รงั/
พิการ 

มีผู้ป่วย
เรือ้รงั/
พิการ              
1 คน 

มีผู้ป่วย
เรือ้รงั/
พิการ          
2 คน      
ขึน้ไป 

มีผู้ป่วย
เรือ้รงั/
พิการ        
3 คน 
ขึน้ไป 

รวม
ครวัเรือนท่ี
มีผู้ป่วย                                     
เรือ้รงั/
พิการ 

เฉล่ีย 
(คน: 

ครวัเรือน) 

ร้อยละ จ านวน 

ป่ากลว้ยพฒันา 60.0 32.3 7.7  - 40.0 - 100.0 65 
ศรสีุขญาดา          
รว่มพฒันา 

54.3 28.6 14.3 2.9 45.7 0.7 100.0 35 

แกว้งาม 37.5 40.6 15.6 6.3 62.5 0.9 100.0 32 
โกสุมสามคัค ี1 46.2 29.0 23.7 1.1 53.8 0.8 100.0 93 
บา้นไทยเมอืงใหม่
ดอนเมอืง 

72.9 18.8 8.3 -  27.1 0.4 100.0 48 

บุญมาก 56.9 27.4 12.2 3.6 43.1 0.6 100.0 197 
ป่ินเจรญิ 4 47.3 29.4 19.9 3.5 52.7 0.8 100.0 201 
ท านบรว่มใจ 60.0 28.6 8.6 2.9 40.0 0.5 100.0 35 
พฒันาประชาอุทศิ 50.0 31.0 16.7 2.4 50.0 0.7 100.0 42 

รวม 53.1 28.9 15.4 2.7 46.9 0.7 100.0 748 
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ตาราง ข6: ร้อยละของครัวเรือน จ าแนกตามจ านวนเฉล่ีย และการไม่มี/มีผู้มีภาวะ

พ่ึงพิง รายชุมชน 

ชุมชน จ านวนมีผู้มีภาวะพ่ึงพิงในครวัเรือน รวม 

ไม่มี 
ผู้มี
ภาวะ
พ่ึงพิง 

มีผู้มี
ภาวะ
พ่ึงพิง                  
1 คน 

มีผู้มีภาวะ
พ่ึงพิง 2 คน              

ขึน้ไป 

รวม
ครวัเรือน           
ท่ีมีผู้มีภาวะ

พ่ึงพิง 

เฉล่ีย               
(คน: ครวัเรือน) 

ร้อยละ จ านวน 

ป่ากลว้ยพฒันา 75.0 21.9 3.1 25.0 0.3 100.0 32 
ศรสีุขญาดา                 
รว่มพฒันา                          

65.0 25.0 10.0 35.0 0.5 100.0 20 

แกว้งาม 52.4 28.6 19.0 47.6 0.7 100.0 21 
โกสุมสามคัค ี1 66.2 22.1 11.8 33.8 0.5 100.0 68 
บา้นไทยเมอืงใหม่
ดอนเมอืง 

74.1 14.8 11.1 25.9 0.4 100.0 27 

บุญมาก 71.3 16.1 12.6 28.7 0.4 100.0 87 
ป่ินเจรญิ 4 75.0 15.0 10.0 25.0 0.4 100.0 140 
ท านบรว่มใจ 60.0 28.0 12.0 40.0 0.6 100.0 25 
พฒันาประชาอุทศิ 63.0 22.2 14.8 37.0 0.5 100.0 27 

รวม 69.8 19.0 11.2 30.2 0.4 100.0 447 
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เศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน 

ตาราง ข7: ร้อยละของครัวเรือน จ าแนกตามความเพียงพอของรายได้ครัวเรือน 

รายชุมชน 

ชุมชน ความเพียงพอของรายได้ครวัเรือน รวม 
เพียงพอ และมี                

เหลือเกบ็ 
เพียงพอ แต่ไม่มี

เหลือเกบ็ 
ไม่เพียงพอ รอ้ยละ จ านวน 

ป่ากลว้ยพฒันา 6.1 51.5 42.4 100.0 66 
ศรสีุขญาดารว่มพฒันา 20.6 47.1 32.4 100.0 34 
แกว้งาม 12.5 43.8 43.8 100.0 32 
โกสุมสามคัค ี1 17.0 52.1 30.9 100.0 94 
บา้นไทยเมอืงใหมด่อนเมอืง 46.8 31.9 21.3 100.0 47 
บุญมาก 8.1 34.5 57.4 100.0 197 
ป่ินเจรญิ 4 24.9 62.4 12.7 100.0 197 
ท านบรว่มใจ  - 33.3 66.7 100.0 36 
พฒันาประชาอุทศิ 22.0 43.9 34.1 100.0 41 

รวม 17.1 46.9 36.0 100.0 744 
 

ตาราง ข8: ร้อยละของครัวเรือน จ าแนกตามผลกระทบต่อรายได้ครัวเรือนในชว่ง

สถานการณ์โควิด-19 รายชุมชน 

ชุมชน โควิด-19 กบัรายได้ครวัเรือน รวม 
รายได้ลดลง รายได้เท่าเดิม/ไม่

มีผลกระทบ 
รายได้
เพ่ิมขึน้ 

รอ้ยละ จ านวน 

ป่ากลว้ยพฒันา 95.5 4.5  - 100.0 66 
ศรสีุขญาดารว่มพฒันา 74.3 25.7 - 100.0 35 
แกว้งาม 87.9 12.1 - 100.0 33 
โกสุมสามคัค ี1 75.5 24.5 - 100.0 94 
บา้นไทยเมอืงใหมด่อนเมอืง 61.7 38.3 - 100.0 47 
บุญมาก 90.4 9.6 - 100.0 197 
ป่ินเจรญิ 4 72.6 26.9 0.5 100.0 201 
ท านบรว่มใจ 100.0  -  - 100.0 36 
พฒันาประชาอุทศิ 82.9 17.1  - 100.0 41 

รวม 81.6 18.3 0.1 100.0 750 
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ตาราง ข9: ร้อยละของครัวเรือน จ าแนกตามเศรษฐานะของครัวเรือน รายชมุชน 

ชุมชน เศรษฐานะของครวัเรือน รวม 
ยากจน ปานกลาง ดี ร้อยละ จ านวน 

ป่ากลว้ยพฒันา 29.7 28.1 42.2 100.0 64 
ศรสีุขญาดารว่มพฒันา 20.6 26.5 52.9 100.0 34 
แกว้งาม 24.2 18.2 57.6 100.0 33 
โกสุมสามคัค ี1 21.3 20.2 58.5 100.0 94 
บา้นไทยเมอืงใหมด่อนเมอืง -  6.4 93.6 100.0 47 
บุญมาก 56.1 14.8 29.1 100.0 196 
ป่ินเจรญิ 4 13.6 24.7 61.6 100.0 198 
ท านบรว่มใจ 63.9 22.2 13.9 100.0 36 
พฒันาประชาอุทศิ 19.5 14.6 65.9 100.0 41 

รวม 29.9 19.8 50.3 100.0 743 

 

ส่ิงแวดล้อมของครัวเรือน 

ตาราง ข10: ร้อยละของครัวเรือน จ าแนกตามความเพียงพอของแสงสว่างในหอ้ง

และทางเดินภายในบ้าน รายชุมชน 

ชุมชน แสงสว่างในห้องและทางเดินภายในบ้าน รวม 

แสงสวา่งไม่เพียงพอ แสงสวา่งเพียงพอ รอ้ยละ จ านวน 

ป่ากลว้ยพฒันา 9.0 91.0 100.0 67 
ศรสีุขญาดารว่มพฒันา  - 100.0 100.0 35 
แกว้งาม  - 100.0 100.0 33 
โกสุมสามคัค ี1 3.2 96.8 100.0 95 
บา้นไทยเมอืงใหมด่อนเมอืง 2.1 97.9 100.0 48 
บุญมาก 26.9 73.1 100.0 197 
ป่ินเจรญิ 4 1.5 98.5 100.0 201 
ท านบรว่มใจ 13.9 86.1 100.0 36 
พฒันาประชาอุทศิ 9.5 90.5 100.0 42 

รวม 9.9 90.1 100.0 754 



46 

เขตดอนเมือง 

 
 

ตาราง ข11: ร้อยละของครัวเรือน จ าแนกตามสภาพพ้ืนในห้องนอน หรือห้องน ้า 

หรือทางเดิน รายชุมชน 
ชุมชน สภาพพื้นในห้องนอน หรือ

ห้องน ้า หรือทางเดิน 
รวม 

มีพืน้ลื่นหรอืไม่
ปูวสัดกุนัลื่น 

มีพืน้ไมล่ื่นหรอืปู
วสัดกุนัลื่น 

รอ้ยละ จ านวน 

ป่ากลว้ยพฒันา 38.8 61.2 100.0 67 
ศรสีุขญาดารว่มพฒันา 20.0 80.0 100.0 35 
แกว้งาม 45.5 54.5 100.0 33 
โกสุมสามคัค ี1 41.1 58.9 100.0 95 
บา้นไทยเมอืงใหมด่อนเมอืง 18.8 81.3 100.0 48 
บุญมาก 44.7 55.3 100.0 197 
ป่ินเจรญิ 4 29.4 70.6 100.0 201 
ท านบรว่มใจ 66.7 33.3 100.0 36 
พฒันาประชาอุทศิ 28.6 71.4 100.0 42 

รวม 37.0 63.0 100.0 754 

 

ตาราง ข12: ร้อยละของครัวเรือน จ าแนกตามการมีราวจับในห้องนอน หรือห้องน า้ 

หรือทางเดิน รายชุมชน 
ชุมชน ราวจบัในห้องนอน หรือห้องน ้า 

หรือทางเดิน 
รวม 

ไม่มี มี ร้อยละ จ านวน 
ป่ากลว้ยพฒันา 55.2 44.8 100.0 67 
ศรสีุขญาดารว่มพฒันา 40.0 60.0 100.0 35 
แกว้งาม 72.7 27.3 100.0 33 
โกสุมสามคัค ี1 81.1 18.9 100.0 95 
บา้นไทยเมอืงใหมด่อนเมอืง 62.5 37.5 100.0 48 
บุญมาก 83.8 16.2 100.0 197 
ป่ินเจรญิ 4 70.1 29.9 100.0 201 
ท านบรว่มใจ 75.0 25.0 100.0 36 
พฒันาประชาอุทศิ 73.8 26.2 100.0 42 

รวม 72.4 27.6 100.0 754 
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ตาราง ข13: ร้อยละของครัวเรือน จ าแนกตามการมีประตูบานเล่ือน/ประตูท่ีเปิด

ออกนอกห้อง รายชมุชน 
ชุมชน ห้องนอน หรือห้องน ้า ท่ีใช้

ประตบูานเล่ือน หรือบาน
ประตท่ีูเปิดออกนอกห้อง 

รวม 

ไม่มี มี ร้อยละ จ านวน 
ป่ากลว้ยพฒันา 38.8 61.2 100.0 67 
ศรสีุขญาดารว่มพฒันา 28.6 71.4 100.0 35 
แกว้งาม 48.5 51.5 100.0 33 
โกสุมสามคัค ี1 47.4 52.6 100.0 95 
บา้นไทยเมอืงใหมด่อนเมอืง 52.1 47.9 100.0 48 
บุญมาก 53.8 46.2 100.0 197 
ป่ินเจรญิ 4 40.3 59.7 100.0 201 
ท านบรว่มใจ 47.2 52.8 100.0 36 
พฒันาประชาอุทศิ 45.2 54.8 100.0 42 

รวม 45.8 54.2 100.0 754 

ตาราง ข14: ร้อยละของครัวเรือน จ าแนกตามการมีพื้นต่างระดับในตัวบ้านหรือ

บริเวณบ้าน รายชุมชน 
ชุมชน พื้นต่างระดบัในตวับ้าน                                                     

หรือบริเวณบ้าน 
รวม 

ไม่มี มี ร้อยละ จ านวน 
ป่ากลว้ยพฒันา 28.4 71.6 100.0 67 
ศรสีุขญาดารว่มพฒันา 8.6 91.4 100.0 35 
แกว้งาม 27.3 72.7 100.0 33 
โกสุมสามคัค ี1 21.1 78.9 100.0 95 
บา้นไทยเมอืงใหมด่อนเมอืง 4.2 95.8 100.0 48 
บุญมาก 59.9 40.1 100.0 197 
ป่ินเจรญิ 4 48.3 51.7 100.0 201 
ท านบรว่มใจ 38.9 61.1 100.0 36 
พฒันาประชาอุทศิ 23.8 76.2 100.0 42 

รวม 38.7 61.3 100.0 754 
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ตาราง ข15: ร้อยละของครัวเรือน จ าแนกตามลักษณะการแยกขยะ  รายชุมชน 
 
 

ชุมชน 

การแยกขยะ รวม 
ไม่มีการ
แยกขยะ 

มีการแยก
ขยะ แล้ว
น าไปขาย 

มีการแยก
ขยะ แล้ว
น ากลบัมา
ใช้ใหม ่

มีการแยก
ขยะ ก่อน
ให้พนักงาน 
กทม. น า 
ไปท้ิง 

รอ้ยละ จ านวน 

ป่ากลว้ยพฒันา 26.2 43.1 3.1 27.7 100.0 65 
ศรสีุขญาดารว่มพฒันา 17.6 29.4  - 52.9 100.0 34 
แกว้งาม 3.0 48.5 3.0 45.5 100.0 33 
โกสุมสามคัค ี1 30.5 23.2 1.1 45.3 100.0 95 
บา้นไทยเมอืงใหม่               
ดอนเมอืง 

27.7 10.6 2.1 59.6 100.0 47 

บุญมาก 56.1 16.8  - 27.0 100.0 196 
ป่ินเจรญิ 4 12.1 16.2 4.5 67.2 100.0 198 
ท านบรว่มใจ 40.0 34.3  - 25.7 100.0 35 
พฒันาประชาอุทศิ 24.4 31.7 2.4 41.5 100.0 41 

รวม 30.1 23.0 2.0 44.9 100.0 744 

 

  



49 

เขตดอนเมือง 
 

ภาคผนวก ค 

ข้อมูลระดับบุคคล รายชุมชน* 

 

ลักษณะทางประชากรและสังคมของผู้สูงอายุ 

ตาราง ค1: ร้อยละของผู้สูงอายุ จ าแนกตามเพศ รายชุมชน 

ชุมชน เพศ รวม 

ชาย หญิง 
ป่ากลว้ยพฒันา (N=39) 38.5 61.5 100.0 
ศรสีุขญาดารว่มพฒันา (N=27) 40.7 59.3 100.0 
แกว้งาม (N=30) 33.3 66.7 100.0 
โกสุมสามคัค ี1 (N=103) 38.8 61.2 100.0 
บา้นไทยเมอืงใหมด่อนเมอืง (N=36) 33.3 66.7 100.0 
บุญมาก (N=107) 37.4 62.6 100.0 
ป่ินเจรญิ 4 (N=204) 43.1 56.9 100.0 
ท านบรว่มใจ (N=27) 40.7 59.3 100.0 
พฒันาประชาอุทศิ (N=36) 38.9 61.1 100.0 

รวม (N=609) 39.6 60.4 100.0 

 

  

                                                           
*
 จํานวนรวมของผู้สูงอายุชุมชนเดียวกันไม่เท่ากันในแต่ละตาราง เน่ืองจากมีผู้สูงอายุบางส่วนไม่ได้ให้ข้อมูล 
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ตาราง ค2: ร้อยละของผู้สูงอายุ จ าแนกตามกลุ่มอายุ รายชุมชน 

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

ป่ากลว้ยพฒันา (N=39) 79.5 15.4 5.1 100.0 
ศรสีุขญาดารว่มพฒันา (N=27) 48.1 40.7 11.1 100.0 
แกว้งาม  (N=30) 76.7 23.3 - 100.0 
โกสุมสามคัค ี1 (N=103) 56.3 25.2 18.4 100.0 
บา้นไทยเมอืงใหม ่ดอนเมอืง (N=36)                     50.0 38.9 11.1 100.0 
บุญมาก (N=107) 43.9 43.0 13.1 100.0 
ป่ินเจรญิ 4 (N=204) 61.3 26.5 12.3 100.0 
ท านบรว่มใจ (N=27) 55.6 40.7 3.7 100.0 
พฒันาประชาอุทศิ (N=36)                   50.0 30.6 19.4 100.0 

รวม  (N=609) 57.1 30.5 12.3 100.0 

ตาราง ค3: ร้อยละของผู้สูงอายุ จ าแนกตามลักษณะการอยู่อาศัย  รายชุมชน 

ชุมชน ลกัษณะการอยู่อาศยั รวม 
อยู่คนเดียว อยู่ 2 คน 

กบัคู่
สมรส 

อยู่ 2 คน 
กบัญาติ
หรอื           
คนอ่ืน 

อยู่ 3 คน
หรอื

มากกว่ากบั
ญาติหรอื 
คนอ่ืนๆ 

ป่ากลว้ยพฒันา (N=39) 7.7 2.6 17.9 71.8 100.0 
ศรสีุขญาดารว่มพฒันา (N=26) 7.7 11.5 23.1 57.7 100.0 
แกว้งาม (N=30) 10.0 - 3.3 86.7 100.0 
โกสุมสามคัค ี1 (N=103) 3.9 2.9 9.8 83.3 100.0 
บา้นไทยเมอืงใหมด่อนเมอืง (N=36) 2.8 2.8 13.9 80.6 100.0 
บุญมาก (N=107) 5.6 3.7 19.6 71.0 100.0 
ป่ินเจรญิ 4 (N=203) 4.9 5.4 8.9 80.8 100.0 
ท านบรว่มใจ (N=27) - - - 100.0 100.0 
พฒันาประชาอุทศิ (N=36) 2.8 - 13.9 83.3 100.0 

รวม (N=606) 5.0 3.8 12.0 79.2 100.0 
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ตาราง ค4: ร้อยละของผู้สูงอายุ จ าแนกตามสถานภาพสมรส รายชมุชน 

ชุมชน สถานภาพสมรส รวม 
โสด สมรส หม้าย หย่า/แยก 

ป่ากลว้ยพฒันา (N=39) 5.1 48.7 33.3 12.8 100.0 
ศรสีุขญาดารว่มพฒันา (N=26) 11.5 53.8 30.8 3.8 100.0 
แกว้งาม (N=30) 16.7 60.0 13.3 10.0 100.0 
โกสุมสามคัค ี1 (N=100) 8.0 59.0 24.0 9.0 100.0 
บา้นไทยเมอืงใหมด่อนเมอืง (N=34) 14.7 55.9 14.7 14.7 100.0 
บุญมาก (N=106) 4.7 51.9 38.7 4.7 100.0 
ป่ินเจรญิ 4 (N=200) 8.0 71.0 18.5 2.5 100.0 
ท านบรว่มใจ (N=26) 3.8 69.2 23.1 3.8 100.0 
พฒันาประชาอุทศิ (N=36) 5.6 52.8 27.8 13.9 100.0 

รวม (N=597) 7.9 60.8 24.8 6.5 100.0 
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ตาราง ค5: ร้อยละของผู้สูงอายุ จ าแนกตามระดับการศึกษา รายชมุชน 

ชุมชน ระดบัการศึกษา รวม 
ไม่ได้
เรียน
หนังสือ 

ประถมศึกษา 
(ป.4-ป.7) 

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

อนุปริญญา 
ปวส. – ปวท. 

ปริญญาตรี
หรอื              
สูงกว่า 

ป่ากลว้ยพฒันา  
(N=39) 

28.2 64.1 7.7 - - 100.0 

ศรสีุขญาดา         
รว่มพฒันา (N=25)             

8.0 36.0 24.0 4.0 28.0 100.0 

แกว้งาม (N=29)  17.2 41.4 27.6 3.4 10.3 100.0 
โกสุมสามคัค ี1  
(N=101) 

5.9 46.5 23.8 6.9 16.8 100.0 

บา้นไทยเมอืงใหม่
ดอนเมอืง  (N=34) 

2.9 20.6 20.6 - 55.9 100.0 

บุญมาก (N=107) 3.7 60.7 23.4 2.8 9.3 100.0 
ป่ินเจรญิ 4 (N=192) 7.3 27.6 34.9 9.9 20.3 100.0 
ท านบรว่มใจ   
(N=27) 

25.9 51.9 22.2 - - 100.0 

พฒันาประชาอุทศิ   
(N=36) 

11.1 44.4 22.2 11.1 11.1 100.0 

รวม (N=590) 9.2 42.0 26.1 5.9 16.8 100.0 
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การท างาน  

ตาราง ค6: ร้อยละของผู้สูงอายุ จ าแนกตามสถานภาพการท างาน  รายชุมชน 

ชุมชน สถานภาพการท างาน 
ไม่ได้
ท างาน
หรอื

เกษียณ 

พนักงาน
ใน

องคก์ร 

นายจา้ง ท างาน
ส่วนตวั
ไม่มี
ลูกจ้าง 

ช่วยงาน-
ธรุกิจ

ครวัเรอืน 

รบัจ้าง
ทัว่ไป 

รวม 

ป่ากลว้ยพฒันา (N=38) 44.7 - - 18.4 2.6 34.2 100.0 
ศรสีุขญาดารว่มพฒันา  
(N=25) 

88.0 8.0 - 4.0 - - 100.0 

แกว้งาม (N=30) 80.0 - - 3.3 - 16.7 100.0 
โกสุมสามคัค ี1 (N=100) 72.0 5.0 - 13.0 1.0 9.0 100.0 
บา้นไทยเมอืงใหมด่อนเมอืง  
(N=35) 

94.3 2.9 - 2.9 - - 100.0 

บุญมาก (N=107) 77.6 1.9 0.9 8.4 - 11.2 100.0 
ป่ินเจรญิ 4 (N=203) 77.3 4.9 1.5 12.3 0.5 3.4 100.0 
ท านบรว่มใจ (N=27)       63.0 - - 11.1 - 25.9 100.0 
พฒันาประชาอุทศิ (N=35)  82.9 2.9 - 2.9 2.9 8.6 100.0 

รวม (N=600) 75.7 3.5 0.7 10.2 0.7 9.3 100.0 
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ตาราง ค7: ร้อยละของผู้สูงอายุ จ าแนกตามความพร้อม และความต้องการท างาน  

รายชุมชน                              
ชุมชน ความพร้อม และความต้องการท างาน * 

มีความพร้อมท างาน  มีความต้องการท างาน 
ป่ากลว้ยพฒันา (N=37) 43.2 51.4 
ศรสีุขญาดารว่มพฒันา   (N=24) 45.8 41.7 
แกว้งาม (N=27) 40.7 44.0 
โกสุมสามคัค ี1  (N=98) 32.7 33.0 
บา้นไทยเมอืงใหมด่อนเมอืง (N=34) 50.0 44.1 
บุญมาก (N=106) 39.6 35.6 
ป่ินเจรญิ4 (N=196) 36.7 38.5 
ท านบรว่มใจ (N=21) 57.1 52.4 
พฒันาประชาอุทศิ (N=34) 32.4 38.2 

รวม (N=577) 38.8 39.1 
หมายเหตุ *  เลือกนําเสนอเฉพาะร้อยละของผู้สูงอายุที่ตอบว่า มีความพร้อม และร้อยละของผู้สูงอายุที่ความต้องการ

ทํางานเท่านั้น   

รายได้และการออม 
 

ตาราง ค8: ร้อยละของผู้สูงอายุ จ าแนกตามการได้รับเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ  

และเบ้ียผู้พิการ รายชมุชน 
ชุมชน เบีย้ยงัชีพผูส้งูอายุ และเบี้ยผูพิ้การ* 

ได้รบัเบี้ยยงัชีพผูสู้งอายุ ได้รบัเบี้ยผูพิ้การ 
ป่ากลว้ยพฒันา (N=39) 89.7 7.7 
ศรสีุขญาดารว่มพฒันา  (N=27) 59.3 18.5 
แกว้งาม  (N=30) 73.3 - 
โกสุมสามคัค ี1  (N=103) 79.6 4.9 
บา้นไทยเมอืงใหมด่อนเมอืง  (N=35) 60.0 2.9 
บุญมาก  (N=107) 86.0 9.3 
ป่ินเจรญิ 4  (N=204) 68.1 5.9 
ท านบรว่มใจ  (N=27) 74.1 7.4 
พฒันาประชาอุทศิ  (N=36) 80.6 11.1 

รวม (N=608) 75.0 6.9 
หมายเหตุ * เลือกนําเสนอเฉพาะร้อยละของผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และร้อยละของผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยผู้พิการเท่านั้น  
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ตาราง ค9: ร้อยละของผู้สูงอายุ จ าแนกตามความเพียงพอของรายได้ของตนเอง 

รายชุมชน 

ชุมชน ความเพียงพอของรายได้ รวม 
เพียงพอ 
และ 

มีเหลือเกบ็ 

เพียงพอ แต่
ไม่มีเหลือ

เกบ็ 

ไม่เพียงพอ 

ป่ากลว้ยพฒันา (N=38) 10.5 36.8 52.6 100.0 
ศรสีุขญาดารว่มพฒันา (N=27) 25.9 40.7 33.3 100.0 
แกว้งาม (N=30) 10.0 20.0 70.0 100.0 
โกสุมสามคัค ี1 (N=103) 21.4 54.4 24.3 100.0 
บา้นไทยเมอืงใหมด่อนเมอืง (N=35) 51.4 28.6 20.0 100.0 
บุญมาก (N=107) 16.8 36.4 46.7 100.0 
ป่ินเจรญิ 4 (N=204) 22.5 58.3 19.1 100.0 
ท านบรว่มใจ (N=26) - 30.8 69.2 100.0 
พฒันาประชาอุทศิ (N=35) 28.6 34.3 37.1 100.0 

รวม (N=605) 21.2 45.5 33.4 100.0 

 

ตาราง ค10:  ร้อยละของผู้สูงอายุ จ าแนกตามการออม รายชุมชน 

ชุมชน การออม รวม 

ไม่มี มี 
ป่ากลว้ยพฒันา (N=34) 76.5 23.5 100.0 
ศรสีุขญาดารว่มพฒันา  (N=22) 45.5 54.5 100.0 
แกว้งาม  (N=30) 70.0 30.0 100.0 
โกสุมสามคัค ี1  (N=102) 55.9 44.1 100.0 
บา้นไทยเมอืงใหมด่อนเมอืง  (N=35) 34.3 65.7 100.0 
บุญมาก  (N=107) 68.2 31.8 100.0 
ป่ินเจรญิ 4  (N=204) 32.4 67.6 100.0 
ท านบรว่มใจ  (N=19) 73.7 26.3 100.0 
พฒันาประชาอุทศิ  (N=32) 71.9 28.1 100.0 

รวม (N=585) 51.6 48.4 100.0 
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ตาราง ค11: ร้อยละของผู้สูงอายุ จ าแนกตามวิธีการท่ีใช้เม่ือมีปัญหาฉุกเฉินด้านการเงิน 

รายชุมชน 

ชุมชน วิธีการท่ีใช้เม่ือมีปัญหาฉุกเฉินด้านการเงิน รวม 
ใช้เงิน
ออม
ของ

ตนเอง 

กู้ยืมนอก
ระบบไม่
เสีย

ดอกเบี้ย 

กู้ยืมนอก
ระบบเสีย
ดอกเบี้ย 

กู้ใน
ระบบ 

ขอเงินจากลูก
หรอืคนใน

ครอบครวั/ญาติ 

อ่ืนๆ* 

ป่ากลว้ยพฒันา 
(N=39) 

20.5 - 25.6 12.8 35.9 5.1 100.0 

ศรสีุขญาดารว่ม
พฒันา (N=26) 

38.5 - 3.8 7.7 50.0 - 100.0 

แกว้งาม (N=28) 17.9 7.1 21.4 10.7 39.3 3.6 100.0 
โกสุมสามคัค ี1  
(N=101) 

29.7 - 10.9 5.0 53.5 1.0 100.0 

บา้นไทยเมอืงใหม่
ดอนเมอืง (N=35) 

54.3 - 5.7 - 40.0 - 100.0 

บุญมาก (N=107) 45.8 0.9 15.9 2.8 34.6 - 100.0 
ป่ินเจรญิ 4                 
(N=202) 

57.4 - 9.4 1.5 26.2 5.4 100.0 

ท านบรว่มใจ               
(N=27) 

11.1 - 40.7 - 48.1 - 100.0 

พฒันาประชาอุทศิ 
(N=35) 

25.7 - 14.3 2.9 57.1 - 100.0 

รวม (N=600) 41.5 0.5 13.7 3.7 38.2 2.5 100.0 
หมายเหตุ:   * วิธีการที่ใช้เมื่อมีปัญหาฉุกเฉินด้านการเงิน อื่นๆ เช่น ค้างชําระ ประหยัด/ใช้บัตรบัตรเครดิต ยังไม่ได้คิด/ไม่รู้ 
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สุขภาพ 

ตาราง ค12: ร้อยละของผู้สูงอายุ จ าแนกตามประเภทสิทธิประกันสุขภาพหลัก รายชุมชน 

 
ชุมชน 

สิทธิประกนัสขุภาพหลกั  
รวม ไม่มีสิทธิ

ประกนั
สุขภาพ 

ประกนั 
สงัคม 

บตัรทอง บตัร 
ผูพิ้การ 

ข้าราชการ
บ านาญ 

อ่ืนๆ* 

ป่ากลว้ยพฒันา (N=39) - 15.4 74.4 2.6 2.6 5.1 100.0 
ศรสีุขญาดารว่มพฒันา   
(N=26) 

3.8 7.7 42.3 3.8 26.9 15.4 100.0 

แกว้งาม (N=29) 3.4 3.4 69.0 - 24.1 - 100.0 
โกสุมสามคัค ี1 (N=102) 1.0 12.7 48.0 2.0 29.4 6.9 100.0 
บา้นไทยเมอืงใหมด่อนเมอืง  
(N=34) 

11.8 2.9 26.5 2.9 44.1 11.8 100.0 

บุญมาก (N=106) - 5.7 65.1 2.8 19.8 6.6 100.0 
ป่ินเจรญิ 4 (N=204) 2.9 8.3 42.6 1.0 36.3 8.8 100.0 
ท านบรว่มใจ (N=27) 7.4 22.2 59.3 3.7 7.4 - 100.0 
พฒันาประชาอุทศิ (N=36) - 13.9 55.6 - 30.6 - 100.0 

รวม  (N=603) 2.5 9.5 51.4 1.8 27.9 7.0 100.0 
หมายเหตุ *สิทธิประกันสุขภาพหลัก อื่นๆ เช่น ประกันสุขภาพบริษัทเอกชน หรือรัฐวิสาหกิจ   
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ตาราง ค13: ร้อยละของผู้สูงอายุ จ าแนกตามความครอบคลุมของสิทธิประกัน

สุขภาพหลัก รายชมุชน 

ชุมชน ความครอบคลุมของสิทธิประกนัสุขภาพหลกั รวม 
ไม่

ครอบคลุม 
ครอบคลุม

ได้
บางส่วน 

ครอบคลุม ไม่ใช้สิทธิประกนั
สุขภาพหลกั 

ป่ากลว้ยพฒันา (N=37) - 54.1 43.2 2.7 100.0 
ศรสีุขญาดาร่วมพฒันา (N=25) - 24.0 60.0 16.0 100.0 
แกว้งาม  (N=30) - 26.7 56.7 16.7 100.0 
โกสุมสามคัค ี1 (N=101) 1.0 28.7 62.4 7.9 100.0 
บา้นไทยเมอืงใหมด่อนเมอืง(N=35) 2.9 25.7 48.6 22.9 100.0 
บุญมาก  (N=104) 3.8 17.3 67.3 11.5 100.0 
ป่ินเจรญิ 4  (N=199) - 40.7 49.2 10.1 100.0 
ท านบรว่มใจ  (N=26) 7.7 30.8 50.0 11.5 100.0 
พฒันาประชาอุทศิ (N=34)          - 26.5 55.9 17.6 100.0 

รวม (N=591) 1.4 31.8 55.5 11.3 100.0 
 

ตาราง ค14: ร้อยละของผู้สูงอายุ จ าแนกตามจ านวนโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง รายชุมชน 

ชุมชน จ านวนโรคไม่ติดต่อเรือ้รงั * รวม 
ไม่มีโรคไม่
ติดต่อ
เรือ้รงั 

มี 1 
โรค 

มี 2 
โรค 

มี 3 
โรค 

มี 4 
โรค 

มี 5 
โรค 

ป่ากลว้ยพฒันา (N=39) 48.7 28.2 17.9 2.6 2.6 - 100.0 
ศรสีุขญาดารว่มพฒันา (N=27) 51.9 14.8 14.8 14.8 3.7 - 100.0 
แกว้งาม (N=30) 43.3 16.7 23.3 10.0 6.7 - 100.0 
โกสุมสามคัค ี1 (N=103) 33.0 31.1 17.5 15.5 1.9 1.0 100.0 
บา้นไทยเมอืงใหม่ดอนเมอืง (N=35)               28.6 25.7 28.6 14.3 2.9 - 100.0 
บุญมาก (N=107) 32.7 29.9 15.0 16.8 5.6 - 100.0 
ป่ินเจรญิ 4 (N=204) 31.4 30.9 25.0 9.3 2.9 0.5 100.0 
ท านบรว่มใจ (N=27) 44.4 18.5 33.3 - 3.7 - 100.0 
พฒันาประชาอุทศิ (N=36) 36.1 36.1 13.9 8.3 5.6 - 100.0 

รวม  (N=608) 35.2 28.6 20.9 11.3 3.6 0.3 100.0 
หมายเหตุ  * 5 โรคไม่ติดต่อเรื้อรังในท่ีน้ี  หมายถึงโรค เบาหวาน ไขมันในเลือดสูง ความดันโลหิตสูง 

หัวใจขาดเลือด/เต้นผิดจังหวะ และหลอดเลือดสมองตีบหรือแตก 
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ตาราง ค15: ร้อยละของผู้สูงอายุ จ าแนกตามประเภทของโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง รายชุมชน 

ชุมชน การเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรงั* 
เบาหวาน ไขมนัใน

เลือดสูง 
ความดนั
โลหิตสูง 

หวัใจขาดเลือด/
เต้นผิดจงัหวะ 

หลอดเลือดสมอง
ตีบหรอืแตก 

ป่ากลว้ยพฒันา          
(N=39) 

17.9 23.1 33.3 7.7 - 

ศรสีุขญาดารว่มพฒันา 
(N=27) 

25.9 29.6 40.7 - - 

แกว้งาม (N=30) 30.0 30.0 50.0 3.3 3.3 
โกสุมสามคัค ี1    
(N=103) 

30.1 34.0 55.3 1.9 4.9 

บา้นไทยเมอืงใหม่
ดอนเมอืง (N=35)      

40.0 31.4 57.1 5.7 8.6 

บุญมาก (N=107) 32.7 31.8 53.3 8.4 6.5 
ป่ินเจรญิ 4 (N=204) 27.0 32.8 55.9 3.4 2.9 
ท านบรว่มใจ (N=27) 29.6 37.0 25.9 - - 
พฒันาประชาอุทศิ      
(N=36) 

19.4 30.6 55.6 2.8 2.8 

รวม (N=608) 28.5 31.9 51.6 4.1 3.8 
 หมายเหตุ *เลือกนําเสนอ เฉพาะร้อยละของผู ้ส ูงอายุที ่ได้ร ับการวินิจฉัย ว่าเป็นโรคเบาหวาน โรคไขมันในเลือดสูง                               

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

รายชุมชน 
ชุมชน ความบกพร่องหรือความพิการ รวม 

ไม่มี มี 

ป่ากลว้ยพฒันา (N=39) 84.6 15.4 100.0 
ศรสีุขญาดารว่มพฒันา (N=25) 80.0 20.0 100.0 
แกว้งาม (N=30) 93.3 6.7 100.0 
โกสุมสามคัค ี1 (N=100) 87.0 13.0 100.0 
บา้นไทยเมอืงใหมด่อนเมอืง (N=35) 82.9 17.1 100.0 
บุญมาก  (N=106) 86.8 13.2 100.0 
ป่ินเจรญิ4  (N=202) 88.1 11.9 100.0 
ท านบรว่มใจ  (N=26) 80.8 19.2 100.0 
พฒันาประชาอุทศิ  (N=35) 77.1 22.9 100.0 

รวม (N=598) 86.1 13.9 100.0 

ตาราง ค17: ร้อยละของผู้สูงอายุ จ าแนกตามประเภทของความบกพร่องหรือ

ความพิการ รายชุมชน 
ชุมชน ความบกพร่องหรือความพิการ * 

การมองเหน็ การได้ยินหรอืส่ือ
ความหมาย 

การเคลื่อนไหว 

ป่ากลว้ยพฒันา (N=39) 5.1 2.6 5.1 
ศรสีุขญาดารว่มพฒันา  (N=25) - 8.0 12.0 
แกว้งาม (N=30) 3.3 3.3 3.3 
โกสุมสามคัค ี1 (N=100) 2.0 2.0 6.0 
บา้นไทยเมอืงใหม่ดอนเมอืง (N=35)                  5.7 2.9 11.4 
บุญมาก  (N=106) 3.8 0.9 8.5 
ป่ินเจรญิ 4 (N=202) 1.5 2.0 6.4 
ท านบรว่มใจ  (N=26) 11.5 7.7 7.7 
พฒันาประชาอุทศิ (N=35) 11.4 11.4 14.3 

รวม  (N=598) 3.5 3.0 7.5 
หมายเหตุ *เลือกนําเสนอ เฉพาะร้อยละของผู้สูงอายุที่ตอบว่า มีความบกพร่องหรือความพิการ ด้านการมองเห็น 

หรือด้านการได้ยิน (หรือส่ือความหมาย) หรือด้านการเคล่ือนไหว เท่าน้ัน  
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ตาราง ค18: ร้อยละของผู้สูงอายุ จ าแนกตามระดับภาวะพ่ึงพิง รายชุมชน 

ชุมชน ระดบัภาวะพ่ึงพิง รวม 
ไม่มีภาวะ
พึ่งพิง 

ภาวะพึ่งพิง ต า่-
ปานกลาง 

ภาวะพึ่งพิง สูง 

ป่ากลว้ยพฒันา (N=39) 82.1 15.4 2.6 100.0 
ศรสีุขญาดารว่มพฒันา  (N=27) 74.1 18.5 7.4 100.0 
แกว้งาม (N=30) 56.7 43.3 - 100.0 
โกสุมสามคัค ี1 (N=103) 77.7 16.5 5.8 100.0 
บา้นไทยเมอืงใหมด่อนเมอืง (N=36) 83.3 8.3 8.3 100.0 
บุญมาก  (N=107) 82.2 10.3 7.5 100.0 
ป่ินเจรญิ 4  (N=204) 83.8 12.3 3.9 100.0 
ท านบรว่มใจ  (N=27) 77.8 22.2 - 100.0 
พฒันาประชาอุทศิ (N=36) 69.4 22.2 8.3 100.0 

รวม (N=609) 79.5 15.4 5.1 100.0 
 

ตาราง ค19: ร้อยละของผู้สูงอายุ จ าแนกตามความเส่ียงต่อปัญหาสุขภาพจิต 

รายชุมชน 

ชุมชน ความเส่ียงต่อปัญหาสขุภาพจิต รวม 
ไม่มี มี 

ป่ากลว้ยพฒันา (N=28) 75.0 25.0 100.0 
ศรสีุขญาดารว่มพฒันา  (N=19) 94.7 5.3 100.0 
แกว้งาม  (N=27) 81.5 18.5 100.0 
โกสุมสามคัค ี1  (N=97) 66.0 34.0 100.0 
บา้นไทยเมอืงใหมด่อนเมอืง  (N=31) 77.4 22.6 100.0 
บุญมาก  (N=96) 78.1 21.9 100.0 
ป่ินเจรญิ 4  (N=184) 73.9 26.1 100.0 
ท านบรว่มใจ  (N=19) 63.2 36.8 100.0 
พฒันาประชาอุทศิ  (N=29) 65.5 34.5 100.0 

รวม (N=530) 73.8 26.2 100.0 
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ตาราง ค20: ร้อยละของผู้ดูแล จ าแนกตามผลกระทบของการดูแลผู้สูงอายุต่อ

ผู้ดูแลหรือครอบครัว  รายชุมชน 

 
ชุมชน 

ผลกระทบ 
ด้านการเงิน การออกจากงาน 

ป่ากลว้ยพฒันา (N=12) 50.0 38.5 
ศรสีุข ญาดารว่มพฒันา (N=7) 14.3 - 
แกว้งาม  (N=14) 50.0 21.4 
โกสุมสามคัค ี1 (N=45) 51.1 39.6 
บา้นไทยเมอืงใหมด่อนเมอืง (N=14) 71.4 13.3 
บุญมาก (N=20) 55.0 20.0 
ป่ินเจรญิ 4  (N=50) 36.0 56.6 
ท านบรว่มใจ  (N=15) 66.7 31.3 
พฒันาประชาอุทศิ  (N=16) 31.3 18.8 

รวม (N=193) 47.2 35.1 
หมายเหตุ *เลือกนําเสนอ เฉพาะร้อยละของผู้ดูแลผู้สูงอายุ ที่ได้รับผลกระทบด้านการเงิน (ของผู้ดูแล หรือ ครอบครัว) 

และที่ได้รับผลกระทบด้านการงาน คือ การที่ผู้ดูแลต้องลาออกจากงานประจํา เท่านั้น 

การออกก าลังกาย 

ตาราง ค21: ร้อยละของผู้สูงอายุ จ าแนกตามการออกก าลังกายเป็นประจ า   

รายชุมชน 

ชุมชน การออกก าลงักายเป็นประจ า * รวม 
ไม่ได้ออกก าลงักายเป็น

ประจ า 
ออกก าลงักายเป็น

ประจ า 
ป่ากลว้ยพฒันา (N=35) 52.9 47.1 100.0 
ศรสีุขญาดารว่มพฒันา (N=25) 72.0 28.0 100.0 
แกว้งาม  (N=30) 70.0 30.0 100.0 
โกสุมสามคัค ี1 (N=102) 40.2 59.8 100.0 
บา้นไทยเมอืงใหมด่อนเมอืง (N=35) 57.1 42.9 100.0 
บุญมาก  (N=105) 56.2 43.8 100.0 
ป่ินเจรญิ 4  (N=201) 48.8 51.2 100.0 
ท านบรว่มใจ  (N=27) 77.8 22.2 100.0 
พฒันาประชาอุทศิ (N=36) 50.0 50.0 100.0 

รวม (N=595) 52.8 47.2 100.0 
หมายเหตุ *การออกกําลังกายเป็นประจํา หมายถึง การออกกําลังกายอย่างน้อย 3 วัน ต่อสัปดาห์  
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ตาราง ค22: ร้อยละของผู้สูงอายุท่ีออกก าลังกายประจ า จ าแนกตามการใช้

สถานท่ีออกก าลังกาย ในสังกัดกรุงเทพมหานคร รายชุมชน 

ชุมชน สถานท่ีออกก าลงักาย * 

ศนูยกี์ฬา สวนสาธารณะ ลานกีฬา 
ป่ากลว้ยพฒันา (N=16) - 12.5 - 
ศรสีุขญาดารว่มพฒันา  (N=7) - 14.3 - 
แกว้งาม  (N=9) - 33.3 - 
โกสุมสามคัค ี1  (N=61) - 13.1 - 
บา้นไทยเมอืงใหมด่อนเมอืง  (N=15) 6.7 - - 
บุญมาก  (N=46) - - 2.2 
ป่ินเจรญิ 4  (N=103) 1.9 7.8 1.0 
ท านบรว่มใจ  (N=6) - 33.3 - 
พฒันาประชาอุทศิ  (N=18) - 22.2 - 

รวม (N=281) 1.1 10.0 0.7 
หมายเหตุ *เลือกนําเสนอเฉพาะ ร้อยละของผู้สูงอายุที่ออกกําลังกายเป็นประจํา และตอบว่า ได้ไปใช้ศูนย์กีฬา หรือ

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

รายชุมชน 

ชุมชน เหตผุลหลกัท่ีไม่ออกก าลงักายเป็นประจ า รวม 
ไม่มี
เวลา 

คิดว่าท างานก็
เพียงพอแล้ว 

สุขภาพรา่งกาย
ไม่อ านวย 

ท างานบ้าน/ ท าสวน
ในบ้าน/ ปลูกต้นไม ้

อ่ืนๆ* 

ป่ากลว้ยพฒันา   
(N=21)               

19.0 23.8 33.3 9.5 14.3 100.0 

ศรสีุขญาดารว่ม
พฒันา (N=17) 

11.8 11.8 23.5 47.1 5.9 100.0 

แกว้งาม (N=21) 9.5 9.5 33.3 47.6 - 100.0 
โกสุมสามคัค ี1  
(N=40) 

10.0 22.5 45.0 22.5 - 100.0 

บา้นไทยเมอืงใหม่
ดอนเมอืง (N=19) 

- 5.3 57.9 31.6 5.3 100.0 

บุญมาก  (N=58) 12.1 17.2 46.6 24.1 - 100.0 
ป่ินเจรญิ 4 (N=98) 29.6 18.4 27.6 23.5 1.0 100.0 
ท านบร่วมใจ (N=21)             28.6 9.5 52.4 9.5 - 100.0 
พฒันาประชาอุทศิ  
(N=18) 

5.6 11.1 50.0 33.3 - 100.0 

รวม (N=313) 17.6 16.3 38.7 25.6 1.9 100.0 
หมายเหตุ:   * เหตุผลที่หลักไม่ออกกําลังกายเป็นประจํา อื่นๆ เช่น  ขาดอุปกรณ์กีฬา/ไม่ชอบออกกําลังกาย/ ขี้เกียจ 
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ผลกระทบของโควิด-19 

 

ตาราง ค24: ร้อยละของผู้สูงอายุ จ าแนกตามผลกระทบของโควดิ-19 รายชุมชน 

ชุมชน ผลกระทบ* 
สขุภาพร่างกาย สขุภาพจิตใจ รายได้ลดลง/

รายจ่ายเท่าเดิม
หรือเพ่ิมขึ้น 

ป่ากลว้ยพฒันา (N=39) 12.8 20.5 69.2 
ศรสีุขญาดารว่มพฒันา (N=27) 7.4 44.4 22.2 
แกว้งาม  (N=30) 20.0 50.0 63.3 
โกสุมสามคัค ี1 (N=103) 9.7 32.0 35.0 
บา้นไทยเมอืงใหมด่อนเมอืง (N=35) 8.6 54.3 22.9 
บุญมาก (N=107) 3.7 44.9 49.5 
ป่ินเจรญิ 4 (N=204) 10.8 42.6 28.9 
ท านบรว่มใจ (N=27) 7.4 51.9 55.6 
พฒันาประชาอุทศิ (N=36) 19.4 44.4 22.2 

รวม (N=608) 10.0 41.4 38.0 
หมายเหตุ *เลือกนําเสนอเฉพาะร้อยละของผู้สูงอายุที่ตอบว่า ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ในด้านสุขภาพร่างกาย หรือ 

สุขภาพจิตใจ หรือด้านการเงิน เท่านั้น  
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ภาวะพ่ึงพิงกับมิติทางเศรษฐกิจ-สังคม 
 

ตาราง ค25: ร้อยละของผู้สูงอายุ จ าแนกตามภาวะพึ่งพิง และเศรษฐานะของครัวเรือน 

รายชุมชน 

เศรษฐานะ ภาวะพ่ึงพิง รวม 
ไม่มีภาวะ
พึ่งพิง 

ภาวะพึ่งพิง ต า่-             
ปานกลาง 

ภาวะพึ่งพิง สูง 

ป่ากล้วยพฒันา (N=37) 
 ยากจน 33.3 33.3 - 32.4 
 ปานกลาง 33.3 16.7 - 29.7 
 ด ี 33.3 50.0 100.0 37.8 

ศรีสขุ ญาดาร่วมพฒันา (N=25) 
 ยากจน 10.5 25.0 50.0 16.0 
 ปานกลาง 31.6 - - 24.0 
 ด ี 57.9 75.0 50.0 60.0 

แก้วงาม (N=30) 
 ยากจน 29.4 23.1 -  26.7 
 ปานกลาง 11.8 7.7 -  10.0 
 ด ี 58.8 69.2 -  63.3 

โกสมุสามคัคี 1 (N=102) 
 ยากจน 19.0 23.5 - 18.6 
 ปานกลาง 21.5 29.4 50.0 24.5 
 ด ี 59.5 47.1 50.0 56.9 

บ้านไทยเมืองใหม่ดอนเมือง (N=36) 
 ยากจน - - - - 
 ปานกลาง 3.3 - - 2.8 
 ด ี 96.7 100.0 100.0 97.2 

บญุมาก (N=106) 
 ยากจน 37.9 54.5 - 36.8 
 ปานกลาง 14.9 9.1 25.0 15.1 
 ด ี 47.1 36.4 75.0 48.1 
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ตาราง ค25 ร้อยละของผู้สูงอายุ จ าแนกตามภาวะพ่ึงพิง และเศรษฐานะของ

ครัวเรือน รายชุมชน (ต่อ) 

เศรษฐานะ ภาวะพ่ึงพิง รวม 
ไม่มีภาวะ
พึ่งพิง 

ภาวะพึ่งพิง ต า่-             
ปานกลาง 

ภาวะพึ่งพิง สูง 

ป่ินเจริญ 4 (N=198) 
 ยากจน 10.2 8.3 12.5 10.1 
 ปานกลาง 23.5 37.5 12.5 24.7 
 ด ี 66.3 54.2 75.0 65.2 

ท านบร่วมใจ (N=27) 
 ยากจน 47.6 33.3 -  44.4 
 ปานกลาง 38.1 66.7 -  44.4 
 ด ี 14.3 - -  11.1 

พฒันาประชาอทิุศ (N=36) 
 ยากจน 16.0 37.5 - 19.4 
 ปานกลาง 16.0 12.5 - 13.9 
 ด ี 68.0 50.0 100.0 66.7 
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ตาราง ค26: ร้อยละของผู้สูงอายุ จ าแนกตามภาวะพ่ึงพิง และความเพียงพอของ

รายได้ครัวเรือน รายชมุชน 

รายได้ครวัเรือน ภาวะพ่ึงพิง รวม 
ไม่มีภาวะพึ่งพิง ภาวะพึ่งพิง ต า่-

ปานกลาง 
ภาวะพึ่งพิง สูง 

ป่ากล้วยพฒันา (N=39) 
เพยีงพอ 46.9 50.0 - 46.2 
ไมเ่พยีงพอ 53.1 50.0 100.0 53.8 

ศรีสขุ ญาดาร่วมพฒันา (N=27) 
เพยีงพอ 65.0 80.0 50.0 66.7 
ไมเ่พยีงพอ 35.0 20.0 50.0 33.3 

แก้วงาม (N=29) 
เพยีงพอ 75.0 38.5 -  58.6 
ไมเ่พยีงพอ 25.0 61.5 -  41.4 

โกสมุสามคัคี 1 (N=102) 
เพยีงพอ 73.4 41.2 66.7 67.6 
ไมเ่พยีงพอ 26.6 58.8 33.3 32.4 

บ้านไทยเมืองใหม่ดอนเมือง (N=36) 
เพยีงพอ 83.3 66.7 100.0 83.3 
ไมเ่พยีงพอ 16.7 33.3 - 16.7 

บญุมาก (N=107) 
เพยีงพอ 60.2 72.7 37.5 59.8 
ไมเ่พยีงพอ 39.8 27.3 62.5 40.2 

ป่ินเจริญ 4 (N=202)     
เพยีงพอ 85.3 96.0 71.4 86.1 
ไมเ่พยีงพอ 14.7 4.0 28.6 13.9 

ท านบร่วมใจ (N=27)     
เพยีงพอ 47.6 16.7 -  40.7 
ไมเ่พยีงพอ 52.4 83.3 -  59.3 

พฒันาประชาอทิุศ (N=36) 
เพยีงพอ 64.0 75.0 66.7 66.7 
ไมเ่พยีงพอ 36.0 25.0 33.3 33.3 
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ตาราง ค27: ร้อยละของผู้สูงอายุ จ าแนกตามภาวะพ่ึงพิง และการได้รับเบ้ียผู้พิการ  

รายชุมชน 

 
เบีย้ผูพิ้การ 

ภาวะพ่ึงพิง รวม 
ไม่มีภาวะพ่ึงพิง ภาวะพ่ึงพิง ต า่-                     

ปานกลาง 
ภาวะพ่ึงพิงสงู 

ป่ากล้วยพฒันา (N=39) 
ไมไ่ดร้บั 100.0 66.7 - 92.3 
ไดร้บั - 33.3 100.0 7.7 

ศรีสขุ ญาดาร่วมพฒันา (N=27) 
ไมไ่ดร้บั 100.0 40.0 - 81.5 
ไดร้บั - 60.0 100.0 18.5 

แก้วงาม (N=30) 
ไมไ่ดร้บั 100.0 100.0 - 100.0 
ไดร้บั - - - - 

โกสมุสามคัคี 1 (N=103) 
ไมไ่ดร้บั 100.0 70.6 100.0 95.1 
ไดร้บั - 29.4 - 4.9 

บ้านไทยเมืองใหม่ดอนเมือง (N=35) 
ไมไ่ดร้บั 100.0 66.7 100.0 97.1 
ไดร้บั - 33.3 - 2.9 

บญุมาก (N=107) 
ไมไ่ดร้บั 100.0 63.6 25.0 90.7 
ไดร้บั - 36.4 75.0 9.3 

 ป่ินเจริญ 4 (N=204)     
ไมไ่ดร้บั 100.0 68.0 50.0 94.1 
ไดร้บั - 32.0 50.0 5.9 

ท านบร่วมใจ (N=27)     
ไมไ่ดร้บั 100.0 66.7 - 92.6 
ไดร้บั - 33.3 - 7.4 

พฒันาประชาอทิุศ    (N=36) 
ไมไ่ดร้บั 100.0 75.0 33.3 88.9 
ไดร้บั - 25.0 66.7 11.1 
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ตาราง ค28: ร้อยละของผู้สูงอายุ จ าแนกตามภาวะพ่ึงพิง และความเส่ียงต่อ

ปัญหาสุขภาพจติ รายชุมชน 

ปัญหาสุขภาพจิต ภาวะพ่ึงพิง รวม 
ไม่มีภาวะพึ่งพิง ภาวะพึ่งพิง ต า่- 

ปานกลาง 
ภาวะพึ่งพิง สูง 

ป่ากล้วยพฒันา (N=28) 
ไมม่คีวามเสีย่ง 69.6 100.0 100.0 75.0 
มคีวามเสีย่ง 30.4 - -  25.0 

ศรีสขุ ญาดาร่วมพฒันา (N=19) 
ไมม่คีวามเสีย่ง 100.0 66.7 100.0 94.7 
มคีวามเสีย่ง - 33.3 -  5.3 

แก้วงาม (N=27) 
ไมม่คีวามเสีย่ง 93.3 66.7 -  81.5 
มคีวามเสีย่ง 6.7 33.3 -  18.5 

โกสมุสามคัคี 1 (N=97) 
ไมม่คีวามเสีย่ง 70.3 52.9 50.0 66.0 
มคีวามเสีย่ง 29.7 47.1 50.0 34.0 

บ้านไทยเมืองใหม่ดอนเมือง (N=31) 
ไมม่คีวามเสีย่ง 84.6 - 100.0 77.4 
มคีวามเสีย่ง 15.4 100.0 - 22.6 

บญุมาก (N=96) 
ไมม่คีวามเสีย่ง 81.7 60.0 50.0 78.1 
มคีวามเสีย่ง 18.3 40.0 50.0 21.9 

ป่ินเจริญ 4 (N=184)     
ไมม่คีวามเสีย่ง 76.3 59.1 66.7 73.9 
มคีวามเสีย่ง 23.7 40.9 33.3 26.1 

ท านบร่วมใจ (N=19)     
ไมม่คีวามเสีย่ง 60.0 75.0 -  63.2 
มคีวามเสีย่ง 40.0 25.0 -  36.8 

พฒันาประชาอทิุศ (N=29) 
ไมม่คีวามเสีย่ง 85.0 16.7 33.3 65.5 
มคีวามเสีย่ง 15.0 83.3 66.7 34.5 
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ตาราง ค29:  ร้อยละของผู้ดูแล จ าแนกตามระดับภาวะพ่ึงพิงและผลกระทบด้านการเงิน-

ของผู้ดูแลหรือครอบครัว รายชุมชน 

ด้านการเงิน ภาวะพ่ึงพิง รวม 
ไม่มีภาวะพึ่งพิง ภาวะพึ่งพิง ต า่-

ปานกลาง 
ภาวะพึ่งพิง สูง 

ป่ากล้วยพฒันา (N=12) 
ไมม่ผีลกระทบ 60.0 - -  50.0 
มผีลกระทบ 40.0 100.0 100.0 50.0 

ศรีสขุญาดาร่วมพฒันา (N=7) 
ไมม่ผีลกระทบ 100.0 - 100.0 85.7 
มผีลกระทบ - 100.0 -  14.3 

แก้วงาม (N=14) 
ไมม่ผีลกระทบ 71.4 28.6 -  50.0 
มผีลกระทบ 28.6 71.4 -  50.0 

โกสมุสามคัคี 1 (N=45) 
ไมม่ผีลกระทบ 65.5 18.2 20.0 48.9 
มผีลกระทบ 34.5 81.8 80.0 51.1 

บ้านไทยเมืองใหม่ดอนเมือง (N=14) 
ไมม่ผีลกระทบ 37.5 - 33.3 28.6 
มผีลกระทบ 62.5 100.0 66.7 71.4 

บญุมาก (N=20) 
ไมม่ผีลกระทบ 54.5 66.7 16.7 45.0 
มผีลกระทบ 45.5 33.3 83.3 55.0 

ป่ินเจริญ 4 (N=50)     
ไมม่ผีลกระทบ 73.7 66.7 -  64.0 
มผีลกระทบ 26.3 33.3 100.0 36.0 

ท านบร่วมใจ (N=15)     
ไมม่ผีลกระทบ 50.0 - -  33.3 
มผีลกระทบ 50.0 100.0 -  66.7 

พฒันาประชาอทิุศ (N=16) 
ไมม่ผีลกระทบ 90.0 25.0 50.0 68.8 
มผีลกระทบ 10.0 75.0 50.0 31.3 
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ตาราง ค30: ร้อยละของผู้ดูแล จ าแนกตามระดับภาวะพ่ึงพิง และผลกระทบต่อ

ผู้ดูแลด้านการท างาน -การลาออกจากงาน รายชุมชน 

ด้านการท างาน ภาวะพ่ึงพิง รวม 
ไม่มีภาวะพึ่งพิง ภาวะพึ่งพิง ต า่-    

ปานกลาง 
ภาวะพึ่งพิง สูง 

ป่ากล้วยพฒันา (N=13) 
ไมม่ผีลกระทบ 54.5 100.0 100.0 61.5 
มผีลกระทบ 45.5 - - 38.5 

ศรีสขุญาดาร่วมพฒันา (N=7) 
ไมม่ผีลกระทบ 100.0 100.0 100.0 100.0 
มผีลกระทบ - - - - 

แก้วงาม (N=14) 
ไมม่ผีลกระทบ 85.7 71.4 - 78.6 
มผีลกระทบ 14.3 28.6 - 21.4 

โกสมุสามคัคี 1 (N=48) 
ไมม่ผีลกระทบ 71.0 41.7 40.0 60.4 
มผีลกระทบ 29.0 58.3 60.0 39.6 

บ้านไทยเมืองใหม่ดอนเมือง (N=15) 
ไมม่ผีลกระทบ 100.0 33.3 100.0 86.7 
มผีลกระทบ - 66.7 - 13.3 

บญุมาก (N=20) 
ไมม่ผีลกระทบ 100.0 100.0 33.3 80.0 
มผีลกระทบ - - 66.7 20.0 

ป่ินเจริญ 4 (N=53)     
ไมม่ผีลกระทบ 45.0 57.1 16.7 43.4 
มผีลกระทบ 55.0 42.9 83.3 56.6 

ท านบร่วมใจ (N=16)     
ไมม่ผีลกระทบ 81.8 40.0 - 68.8 
มผีลกระทบ 18.2 60.0 - 31.3 

พฒันาประชาอทิุศ (N=16) 
ไมม่ผีลกระทบ 100.0 60.0 50.0 81.3 
มผีลกระทบ - 40.0 50.0 18.8 
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