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สถาบนัวจิยัประชากรและสงัคม มหาวทิยาลยัมหดิล ไดร้บัการสนับสนุนจากส านักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสรมิสุขภาพ (สสส.) ได้ด าเนินโครงการ “การพฒันาแนวทางการด าเนินงาน
เพ่ือให้เกิดการจดัการชุดข้อมูลทางสงัคมและสุขภาพของประชาชน รายเขต กรงุเทพมหานคร”  
โดยเกบ็รวบรวมขอ้มูลในเขตน าร่อง 13 เขต จ านวน 84 ชุมชน ทัง้นี้ขอ้มลูทีเ่กบ็รวบรวมแบ่งเป็นระดบั
ครวัเรอืนและระดบับุคคล ในระดบับุคคลมกีลุ่มเป้าหมายคอื ผูสู้งอายุ ผู้ป่วยเรือ้รงั/พกิาร และผูดู้แล ใน
เขตลาดพร้าวได้เก็บรวบรวมข้อมูลตัวอย่างจาก 5 ชุมชน มตีัวอย่างครวัเรอืน 636 ครวัเรอืน ส่วน
ตวัอยา่งระดบับุคคลประกอบดว้ย ผูส้งูอาย ุ471 คน ผูป่้วยเรือ้รงั/พกิาร 41 คน และผูด้แูล 268 คน ทัง้นี้
มวีตัถุประสงค์เพื่อส ารวจขอ้มูลทางสงัคมและสุขภาพของประชาชน ในรายเขตของกรุงเทพมหานคร 
รวมทัง้เพื่อสร้างเสรมิศกัยภาพของภาคเีครอืข่าย เพื่อการขบัเคลื่อนการท าชุดข้อมูลทางสงัคมและ
สุขภาพของประชาชน ในกรงุเทพมหานคร 

ในการวางแผนการพฒันาพืน้ทีแ่ละประชากรอย่างเป็นระบบนัน้ ขอ้มลูทีม่คีวามถูกต้อง เชื่อถอื
ไดท้นัสมยั และเป็นตวัแทนของประชากรกลุ่มต่างๆ ของกรุงเทพมหานคร นับว่ามคีวามส าคญัมากทีสุ่ด 
ทีผ่่านมาแมว้่าจะมขีอ้มลูที่จดัเกบ็โดยองคก์รและหน่วยงานต่างๆ ซึง่เป็นขอ้มลูเกี่ยวกบั สุขภาวะ ภาวะ
เศรษฐกจิ สงัคม และวถิชีวีติของประชากร ทีห่ลากหลาย น าเสนอในระดบัต่างๆ กนั ตัง้แต่ระดบัจงัหวดั 
ระดบัเขต ระดบัแขวง ระดบัชุมชน ครวัเรอืน และรายบุคคล ขอ้มลูแต่ละชุดถูกจดัเกบ็ตามวตัถุประสงค์
การน าขอ้มลูไปใชใ้นการตอบภารกจิหลกัขององคก์รหรอืหน่วยงานทีท่ าหน้าทีร่วบรวมขอ้มลู นอกจากนี้  
ขอ้มูลเหล่านี้มขีอ้จ ากดัส าหรบัการน าไปใช้จรงิที่แตกต่างกนัออกไป รวมทัง้ยงัมขีอ้ท้าทายในเรื่องการ
เชื่อมต่อระหว่างขอ้มลูชุดต่างๆ   

ขอ้มลูทีม่อียู่ในขณะนี้ อาจยงัมคีวามไม่ครบถ้วน ทัง้ในเชงิประเดน็ และพืน้ที ่โดยเฉพาะความ
แตกต่างของลกัษณะที่อยู่อาศัย การใช้ที่ดิน รวมทัง้ลกัษณะทางเศรษฐกิจ สงัคม และสุขภาพของ
ประชากรวยัต่างๆ โดยเฉพาะในแต่ละพืน้ที ่หรอืเขตการปกครองของกรุงเทพมหานคร ดงันัน้การมชีุด
ขอ้มลูทางสงัคม และสุขภาพ จงึมคีวามจ าเป็นเพื่อใหก้ารท างานดา้นการพฒันาและสวสัดกิารสงัคม และ
สุขภาวะของประชากร มปีระสทิธภิาพ และมคีวามเหมาะสมกบับรบิท วถิชีวีติของประชากรทีอ่าศยัอยู่
ในกรงุเทพมหานครในระดบัเขต การปกครองเพื่อน าไปพฒันา ต่อยอดต่อไป 

 

 

1 ความเป็นมาของโครงการ  



 เขตลาดพร้าว 2 

 
 

 

2 ข้อค้นพบส าคัญ  



 
 3 เขตลาดพร้าว 

 
 

 

ในเขตลาดพรา้วมคีรวัเรอืนจาก 5 ชุมชน จ านวน 363 ครวัเรอืน ทีส่ามารถเกบ็รวบรวมขอ้มลูได ้ทัง้นี้
คดิเป็นรอ้ยละ 88.5 ของครวัเรอืนทัง้หมดที่ผู้น าชุมชนสามารถตดิต่อได้ (รายละเอยีดตามตาราง 3.1) 
การน าเสนอขอ้มลูรายชุมชนไดม้กีารน าเสนอในภาคผนวก ส่วนการน าเสนอต่อไปนี้เป็นการเสนอผลของ
เขตลาดพรา้วเปรยีบเทยีบกบัผลรวมของ 13 เขต  

ตาราง 3.1: จ านวนและร้อยละของครัวเรือน จ าแนกตามชุมชน 

ชุมชน จ านวนครวัเรอืน

ทัง้หมดจาก

ฐานข้อมูลเขต 

จ านวนครวัเรอืนท่ี

ผูน้ าชุมชนสามารถ

ติดต่อได้ 

จ านวน

ครวัเรอืนท่ีเกบ็

ข้อมูลได ้

รอ้ยละของ

ครวัเรอืนท่ี

เกบ็ข้อมูลได ้

หมูบ่า้นเนียมกล ่าสามคัค ี 350 260 230 88.5 
หมูบ่า้นลาดพรา้ววลิเลจ              275 73 53 72.6 
หมูบ่า้นพูนศริ ิ 335 158 158 100.0 
กองปราบปราม 406 137 69 50.4 
ซอยโรงน ้าแขง็ 130 137 126 92.0 

รวม 1,496 765 636 83.1 

ประชากรในครัวเรือน 

ในส่วนนี้เป็นการน าเสนอลกัษณะของกลุ่มประชากรในครวัเรอืน ประกอบด้วย โครงสร้าง
ประชากรตามอายุและเพศ จ านวนสมาชกิครวัเรอืน สมาชกิครวัเรอืนมชีื่อหรอืไม่มชีื่อในทะเบยีนบ้าน 
สมาชกิครวัเรอืนทีเ่ป็ผูส้งูอาย ุ60 ปีขึน้ไป ครวัเรอืนทีม่ผีูป่้วยเรือ้รงั/พกิาร และครวัเรอืนทีม่/ีไมม่ผีูม้ภีาวะ
พึง่พงิ 

 

  

3 ผลส ารวจครัวเรือนเขตลาดพร้าว
* 

 

 

* ในการรายงานผลตัวเลขร้อยละที่เป็นทศนิยมอาจมีความแตกต่างจากในเล่มภาพรวม 13 เขต เนื่องมาจากการคํานวณ 

ที่ใช้ฐานจํานวนตัวอย่างแตกต่างกัน(ตัวอย่างรวม 13 เขต หรือตัวอย่างรายเขต) และการปัดเศษทศนิยม 

 



 เขตลาดพร้าว 4 

ลักษณะของกลุ่มประชากร 

ในเขตลาดพรา้วมจี านวนประชากรจากครวัเรอืนทีส่ ารวจ จ านวน 2,232 คน โดยมสีดัส่วนของ
เพศหญงิมากกว่าชายเลก็น้อย รปูพรีะมดิประชากรแสดงใหเ้หน็ถงึกลุ่มประชากรตามอายแุละเพศ โดยมี
สดัส่วนของประชากรวยัเดก็ (อายุ 0-14 ปี) รอ้ยละ 12.9 ประชากรวยัแรงงาน (อายุ 15-59 ปี)  รอ้ยละ 
64.8  และประชากรวยัสูงอายทุีม่อีาย ุ60 ปี ขึน้ไป รอ้ยละ 22.2 ทัง้นี้เมือ่เปรยีบเทยีบกบัประชากรทีส่ ารวจ
จาก 13 เขต พบว่าในเขตลาดพร้าวมสีดัส่วนของประชากรวยัเดก็และวยัสูงอายุน้อยกว่าภาพรวม 13 เขต
เลก็น้อย ในขณะที่มสีดัส่วนของประชากรวยัแรงงานมากกว่าภาพรวม 13 เขตเพยีงเลก็น้อย  (รายละเอียด
ตามรปูภาพ 3.1 และ 3.2)  

 

รูปภาพ 3.1: โครงสร้างประชากร จ าแนกตามอายุและเพศ เขตลาดพร้าว 
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 5 เขตลาดพร้าว 

รูปภาพ 3.2: โครงสร้างประชากร จ าแนกตามอายุและเพศ ภาพรวม 13 เขต 

 

 

 

 

 

 

 

 

จ านวนสมาชิกครัวเรือน 

ครวัเรอืนที่ส ารวจในเขตลาดพร้าวมจี านวนสมาชิกที่อาศัยอยู่ในครวัเรอืนเฉลี่ย 3.7 คนต่อ
ครวัเรอืน ซึ่งมขีนาดเล็กกว่าขนาดครวัเรอืนของภาพรวม 13 เขตที่มขีนาดครวัเรอืนที่ 3.8 คนต่อ
ครวัเรอืน  ในขณะทีค่รวัเรอืนทีอ่ยู่คนเดยีวนัน้ในเขตลาดพรา้วมสีดัส่วนรอ้ยละ 8.5 ซึง่น้อยกว่าสดัส่วน
ในภาพรวม 13 เขต ทีม่รีอ้ยละ 10.9 (รายละเอยีดตามรปูภาพ 3.3)  

รูปภาพ 3.3: ขนาดครัวเรือนเฉล่ียและร้อยละของครัวเรือน                              

จ าแนกตามจ านวนสมาชิก 
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 เขตลาดพร้าว 6 

ครัวเรือนท่ีมีสมาชิกมีช่ือหรือไม่มีช่ือในทะเบียนบ้าน 

ประชากรทีไ่ม่มชีื่ออยู่ในทะเบยีนบา้น หรอือกีนัยหนึ่งคอืประชากรแฝง ในการส ารวจนี้  พบว่า มี
ประชากรทีไ่มช่ื่อในทะเบยีนบา้นในเขตลาดพรา้ว   โดยเฉลีย่มคีรวัเรอืนละ 1 คน ทัง้นี้ไมไ่ดแ้ตกต่างจาก
ภาพรวม 13 เขต แมว้่าสดัส่วนของครวัเรอืนทีส่มาชกิไม่มชีื่อในทะเบยีนบา้นมรีอ้ยละ 42.6 ซึง่น้อยกว่า
ทีร่ายงานในภาพรวม 13 เขต ทีร่อ้ยละ 44.2 (รายละเอยีดตามรปูภาพ 3.4 และตาราง ก1 ในภาคผนวก)  

รูปภาพ 3.4: ร้อยละครัวเรือนท่ีมีสมาชกิไม่มีชื่อในทะเบียนบ้าน จ าแนกตามจ านวน 

 

 

ครัวเรือนท่ีมีผู้สูงอายุ 60 ปีข้ึนไป 

ประชากรสูงวยัทีน่ับวนัจะมจี านวนมากขึน้ในสงัคมไทย ในการส ารวจนี้กพ็บว่า ครวัเรอืนในเขต
ลาดพรา้วนัน้ มคีรวัเรอืนที่มผีู้สูงอายุเป็นสมาชกิเฉลี่ยที่ 0.8 คนต่อครวัเรอืน ทัง้นี้เป็นจ านวนเฉลี่ยที่
ไม่ไดแ้ตกต่างจากทีพ่บในภาพรวม 13 เขต ส่วนสดัส่วนของครวัเรอืนทีม่ผีูสู้งอายุเป็นสมาชกิอย่างน้อย 
1 คนขึน้ไป พบว่า มสีดัส่วนที่น้อยกว่าในภาพรวม 13 เขต (รอ้ยละ 55.1 ต่อ 59.2) (รายละเอยีดตาม
รปูภาพ 3.5 และตาราง ก2 ในภาคผนวก)  
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 7 เขตลาดพร้าว 

รูปภาพ 3.5: ร้อยละครัวเรือนท่ีมีและไม่มีผู้สูงอายุ 

 

ครัวเรือนท่ีมีผู้ป่วยเร้ือรัง/พิการ 

ผูป่้วยเรือ้รงั/พกิาร มคีวามตอ้งการในการดูแล และการเขา้ถงึสวสัดกิารต่างๆ ในการส ารวจในเขต
ลาดพรา้ว พบว่า มคีรวัเรอืนรอ้ยละ 43.2  ทีม่สีมาชกิอย่างน้อยหนึ่งคนเป็นผูป่้วยเรือ้รงัหรอืผูพ้กิาร ซึง่
เป็นสดัส่วนทีน้่อยกว่าภาพรวม 13 เขต ทีม่รีอ้ยละ 52.5 ในขณะทีจ่ านวนเฉลีย่ของผูป่้วยเรือ้รงั/พกิารต่อ
ครวัเรอืน น้อยกว่าภาพรวม 13 เขตเลก็น้อย (0.6 ต่อ 0.8 คนต่อครวัเรอืน) (รายละเอยีดตามรปูภาพ 3.6 
และตาราง ก3 ในภาคผนวก)  

รูปภาพ 3.6: ร้อยละครัวเรือนท่ีมี และไม่มีผู้ป่วยเร้ือรัง / พิการ 
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 เขตลาดพร้าว 8 

ครัวเรือนท่ีมีและไม่มีผู้ท่ีมีภาวะพ่ึงพิง 

ผูม้ภีาวะพึง่พงิเป็นบุคคลทีค่วรได้รบัการช่วยเหลอื รวมทัง้อาจเชื่อมโยงกบัความสูงวยัและการ
เจบ็ป่วยเรือ้รงัหรอืพกิาร การศกึษาในระดบัครวัเรอืน พบว่า ในเขตลาดพรา้วมคีรวัเรอืนรอ้ยละ 35.3  ที่
มสีมาชกิเป็นผูท้ีม่ภีาวะพึง่พงิอย่างน้อย 1 คน ซึง่เป็นสดัส่วนทีน้่อยกว่าทีพ่บในภาพรวม 13 เขต ทีพ่บ
รอ้ยละ 37.3  ของครวัเรอืน แมว้่าจ านวนผูม้ภีาวะพึ่งพงิเฉลีย่ต่อครวัเรอืนไม่แตกต่างกนัคอื 0.5 คนต่อ
ครวัเรอืน (รายละเอยีดตามรปูภาพ 3.7 และตาราง ก4 ในภาคผนวก)  

รูปภาพ 3.7: ร้อยละครัวเรือนท่ีมี และไม่มีผู้ท่ีมีภาวะพ่ึงพิง 

 

เศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน 

ในส่วนนี้เป็นการเสนอผลส ารวจเศรษฐกจิและสงัคมของครวัเรอืน ประกอบดว้ย ความเพยีงพอ
ของรายไดค้รวัเรอืน โควดิ-19 กบัรายไดค้รวัเรอืน และเศรษฐานะของครวัเรอืน 

ความเพียงพอของรายได้ครัวเรือน 

ผูใ้หข้อ้มลูในระดบัครวัเรอืนไดใ้หข้อ้มลูในส่วนความเพยีงพอของรายไดค้รวัเรอืน  พบว่า ในเขต
ลาดพรา้วครวัเรอืนรอ้ยละ 30.3 ระบุว่ารายได้ครวัเรอืนไม่เพยีงพอ ทัง้นี้ เป็นสดัส่วนที่น้อยกว่าภาพรวม 
13 เขตทีร่ายงานถงึรอ้ยละ 33.1 (รายละเอยีดตามรปูภาพ 3.8 และตาราง ก5 ในภาคผนวก)  
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รูปภาพ 3.8: ร้อยละของครัวเรือนท่ีรายได้ครัวเรือนเพียงพอ/ไม่เพียงพอ 

 

โควดิ-19 กับรายได้ครัวเรือน 

เป็นที่ทราบกนัดวี่าในช่วงที่มกีารระบาดของ โควดิ-19 นัน้ มผีลกระทบเกดิขึน้กบัเศรษฐกจิใน
ระดบัครวัเรอืนอย่างหลกีเลี่ยงไม่ได ้ในการส ารวจน้ีกพ็บว่า ในเขตลาดพรา้วมคีรวัเรอืนรอ้ยละ 75.5 ที่
รายไดล้ดลงในช่วงการระบาดของโควดิ-19 ทัง้น้ีเป็นสดัส่วนทีน้่อยกว่าภาพรวม 13 เขต ที่พบมากถงึ
รอ้ยละ 81.7 (รายละเอยีดตามรปูภาพ 3.9 และตาราง ก6 ในภาคผนวก)  

รูปภาพ 3.9: ร้อยละของครัวเรือนท่ีได้รับผลกระทบด้านรายได้                                               

ในช่วงสถานการณ์ โควิด-19 
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เศรษฐานะของครัวเรือน  

จากการสอบถามเกี่ยวกบัเครื่องอ านวยความสะดวกต่างๆ ในครวัเรอืนและน ามาสรา้งดชันีชี้วดั                 
เศรษฐานะของครวัเรอืน โดยแบ่งออกเป็น 3 ระดบั ประกอบด้วย ยากจน ปานกลาง และดี พบว่า 
สัดส่วนของครัวเรือนยากจนในเขตลาดพร้าวมี 27.4 ซึ่งน้อยกว่าภาพรวมที่มีถึงร้อยละ 39.7 
(รายละเอยีดตามรปูภาพ 3.10 และตาราง ก7 ในภาคผนวก)  

รูปภาพ 3.10: ร้อยละของครัวเรือนจ าแนกตามเศรษฐานะครัวเรือน 

 

ส่ิงแวดล้อมของครัวเรือน 

ในการส ารวจนี้ได้เน้นสิง่แวดล้อมในครวัเรอืนที่มกัจะเกี่ยวขอ้งกบัการหกล้มของผู้สูงอายุ ซึ่ง
ประกอบดว้ย แสงสว่าง วสัดุกนัลื่น ราวจบั ประตูบานเลื่อน และพืน้ต่างระดบั 

ครัวเรือนท่ีมีแสงสว่างไม่เพียงพอ 

ในการส ารวจครัง้นี้  พบว่า ครวัเรอืนส่วนใหญ่ในเขตลาดพร้าว หรอืรอ้ยละ 95.3 มแีสงสว่างใน
หอ้งและทางเดนิเพยีงพอ (เหมาะสม) อย่างไรกต็ามมรีอ้ยละ 4.7 ของครวัเรอืนทีม่คีรวัเรอืนทีแ่สงสว่างไม่
เพยีงพอ  แต่กย็งัเป็นสดัส่วนทีน้่อยกว่าทีพ่บในภาพรวม 13 เขตเลก็น้อย (รายละเอยีดตามรปูภาพ 3.11)  
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รูปภาพ 3.11: ร้อยละของครัวเรือน จ าแนกตามความเหมาะสมด้านแสงสว่าง 

 

ครัวเรือนท่ีมีพ้ืนล่ืน หรือไม่มีวัสดุปูกันล่ืน 

พื้นที่ลื่นเป็นสาเหตุหนึ่งของการหกล้มในบ้านของสมาชกิ ในการส ารวจนี้ได้สอบถามตวัแทน
ครวัเรอืนเกี่ยวกบัสภาพที่ไม่เหมาะสมของพืน้ในหอ้งนอน หอ้งน ้า หรอืทางเดนิ (มพีืน้ทีล่ ื่นหรอืไม่ได้ปู
วสัดุกนัลื่น) ในเขตลาดพรา้วมรีายงานว่า รอ้ยละ 32.1 ระบุว่ามพีืน้ทีล่ ื่นหรอืไม่ไดป้วูสัดุกนัลื่น โดยเป็น
สดัส่วนที่ต ่ากว่าที่รายงานในภาพรวม 13 เขต ที่ร้อยละ 39.5 ของครวัเรอืนที่ระบุว่ามสีภาพพื้นไม่
เหมาะสม (รายละเอยีดตามรปูภาพ 3.12)  

รูปภาพ 3.12: ร้อยละของครัวเรือน จ าแนกตามความเหมาะสม  ด้านสภาพพ้ืนใน

ห้องนอน หรือห้องน ้า หรือทางเดิน 
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ครัวเรือนท่ีไม่มีราวจับในห้องนอน หรือห้องน ้า หรือทางเดิน 

ราวจบัในบ้านจะท าให้สามารถช่วยในการพยุงตวัเพื่อลดการหกล้มภายในบ้านลงได้ ในการ
ส ารวจนี้พบว่า เขตลาดพรา้วมคีรวัเรอืนรอ้ยละ 61.9 ที่ไม่มรีาวจบัในหอ้งนอน หรอืหอ้งน ้า หรอืทางเดนิ 
อย่างไรก็ตาม ยงัเป็นสดัส่วนที่น้อยกว่าในภาพรวม 13 เขตที่พบว่าร้อยละ 73.0 ระบุว่าครวัเรอืนไม่มรีาวจบั 
(รายละเอยีดตามรปูภาพ 3.13)  

รูปภาพ 3.13: ร้อยละของครัวเรือนจ าแนกตามการมี/ไม่มีราวจับ 

 

ครัวเรือนท่ีไม่มีประตูบานเล่ือน/ประตูท่ีเปิดออกนอกห้อง 

ส่วนครวัเรอืนที่ไม่มปีระตูบานเลื่อน/ประตูที่เปิดออกนอกห้องในเขตลาดพร้าว มสีดัส่วนของ
ครวัเรือนร้อยละ 45.3 ที่รายงาน ซึ่งเป็นสัดส่วนที่น้อยกว่าภาพรวม 13 เขต ที่พบถึงร้อยละ 53.0 
(รายละเอยีดตามรปูภาพ 3.14)  
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รูปภาพ 3.14: ร้อยละของครัวเรือน จ าแนกตามการมี/ไม่มีประตูบานเล่ือน                                  

หรือบานประตูท่ีเปิดออกนอกห้อง 

 

ครัวเรือนท่ีมีพ้ืนต่างระดับในตัวบ้านหรือบริเวณบ้าน 

การสะดุดหกล้มอาจมาจากการมพีืน้ต่างระดบั ในการส ารวจน้ีมคีรวัเรอืนรอ้ยละ 63.7 ในเขต
ลาดพรา้วทีร่ะบุว่ามพีืน้ต่างระดบัในบา้น หรอืบรเิวณบา้น ซึ่งน้อยกว่าสดัส่วนทีร่ายงานในภาพรวมทัง้ 
13 เขตทีร่อ้ยละ 72.2 (รายละเอยีดตามรปูภาพ 3.15)  

รูปภาพ 3.15: ร้อยละของครัวเรือน จ าแนกตามการมี/ไม่มีพ้ืนต่างระดับ 
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การแยกขยะ 

ส าหรบัการแยกขยะในภาพรวมทัง้ 13 เขต พบว่า รอ้ยละ 31.8 ของครวัเรอืนไม่มกีารแยกขยะ 
ในขณะทีเ่ขตลาดพรา้วมสีดัส่วนของครวัเรอืน   ไม่มกีารแยกขยะถงึรอ้ยละ 44.5 ซึง่สูงกว่าทีร่ายงานใน
ภาพรวม 13 เขต (รายละเอยีดตามรปูภาพ 3.16)  

รูปภาพ 3.16: ร้อยละครัวเรือน จ าแนกตามการแยกขยะ 
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มีการแยกขยะ ก่อนให้พนักงาน กทม. นําไปทิ้ง มีการแยกขยะ แล้วนํากลับมาใช้ใหม่

มีการแยกขยะ แล้วนําไปขาย ไม่มีการแยกขยะ



 
 15 เขตลาดพร้าว 

 
 

 

ในส่วนนี้เป็นการน าเสนอผลส ารวจระดบับุคคล ซึง่ประกอบดว้ย ลกัษณะทางประชากรและสงัคม
ของผู้สูงอายุ การท างาน รายได้และการออม สุขภาพ การออกก าลงักาย ผลกระทบของโควดิ-19 ต่อ
ผูส้งูอาย ุภาวะพึง่พงิของผูส้งูอายกุบัมติดิา้นเศรษฐกจิ-สงัคม  ภาวะพึง่พงิและผลกระทบต่อผูด้แูล 

ลักษณะทางประชากรและสังคมของผู้สูงอายุ 

การศึกษานี้รวบรวมข้อมูลผู้สูงอายุตัวอย่างอาศัยในเขตลาดพร้าว จ านวน 471 คน โดยที่
ผูสู้งอายุ หมายถงึบุคคลอายุ 60 ปีขึน้ไป และในกรณีบุคคลที่อยู่ในข่ายใหส้มัภาษณ์ไม่สามารถให้ขอ้มูล
ไดด้ว้ยตนเอง เนื่องมาจาก ความสูงอายุ การป่วย หรอืมภีาวะพึง่พงิ ญาต ิบุคคลในครอบครัวหรอืผูด้แูล
เป็นผูใ้หข้อ้มลูแทน ทัง้ในลกัษณะร่วมกนัตอบหรอืว่าตอบแทนทัง้หมด การน าเสนอในส่วนนี้ จะวเิคราะห์
ขอ้มูลในภาพรวมของผู้สูงอายุ และ เปรยีบเทยีบการกระจายของขอ้มูลตามกลุ่มอายุของผู้สูงอายุ คอื 
ผูส้งูอายวุยัตน้ (อาย ุ60-69 ปี ) ผูส้งูอายวุยักลาง (อาย ุ70-79 ปี) และ ผูส้งูอายวุยัปลาย (อาย ุ80 ปีขึน้ไป) 

ขอ้มูลในตาราง 4.1 แสดงให้เหน็ว่า ผู้สูงอายุตวัอย่างของการศกึษานี้เป็นผู้หญงิ (รอ้ยละ 57.7) 
มากกว่าผู้ชาย (รอ้ยละ 42.3)  โดยมสีดัส่วนของผู้สูงอายุหญงิในกลุ่มอายุ 70-79 ปี (รอ้ยละ 64.5) สูง
ทีสุ่ด เมือ่เทยีบกบัสดัส่วนของผูส้งูอาย ุ60-69 ปี และผูส้งูอาย ุ80 ปีขึน้ไป  ในขณะทีส่ดัส่วนของผูส้งูอายุ
ชายในกลุ่มอาย ุ60-69 ปี (รอ้ยละ 45.7) สงูทีสุ่ด เมือ่เทยีบกบัสดัส่วนของผูส้งูอาย ุ70-79 ปี และผูส้งูอายุ 
80 ปีขึน้ไป   

ผูสู้งอายุในการศกึษานี้ ส่วนมากอาศยัในครวัเรอืนทีม่สีมาชกิ 3 คนหรอืมากกว่า (รอ้ยละ 78.9)  
ซึง่สมาชกิในครวัเรอืน อาจมทีัง้คู่สมรส ลูก-หลาน ญาต ิหรอืคนทีไ่ม่ใช่ญาตอิยู่ร่วมดว้ย  อย่างไรกด็ ียงั
มผีู้สูงอายุอกีประมาณรอ้ยละ 21 ที่อยู่คนเดยีว หรอือยู่ตามล าพงักบัคู่สมรส หรอือยู่กบับุคคลอื่นอกี 1 
คนที่ไม่ใช่คู่สมรส  โดยที่ผู้สูงอายุ 70-79 ปี มสีดัส่วนของอยู่คนเดยีว (รอ้ยละ 6.6) สูงที่สุด  ในขณะที่
ผู้สูงอายุ 80 ปีขึน้ไปมสีดัส่วนของการอยู่ตามล าพงักบัคู่สมรส (รอ้ยละ 6.1) หรอือยู่ 2 คนกบัคนอื่นที่
ไมใ่ชคู่ส่มรส (รอ้ยละ 16.3) สงูทีส่ดุ เมือ่เทยีบกบัสดัส่วนของผูส้งูอาย ุ60-69 ปี และ 70-79 ปี  

 

4 ผลส ารวจบุคคลเขตลาดพร้าว* 

 

*
  ในการรายงานผลตัวเลขร้อยละที ่เป็นทศนิยมอาจมีความแตกต่างจากในเล่มภาพรวม 13 เขต 

เนื่องมาจากการคํานวณ ที่ใช้ฐานจํานวนตัวอย่างแตกต่างกัน (ตัวอย่างรวม 13 เขต หรือตัวอย่างรายเขต)  และ

การปัดเศษทศนิยม 
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ในภาพรวมร้อยละ 65.1 ของผู้สูงอายุในเขตลาดพร้าว มีสถานภาพสมรส คือแต่งงานมคีู่ 
รองลงมาคอื สถานภาพหมา้ย (รอ้ยละ 23.2)  และ โสด (รอ้ยละ 7.5) โดยทีผู่ส้งูอาย ุ60-69 ปี มสีดัสว่นของ
การเป็นโสด (ร้อยละ 10.1)  หรอืมสีถานภาพสมรส แต่งงานมคีู่ (ร้อยละ 70.9) สูงที่สุด เมื่อเทยีบกบั
สดัส่วนของผูส้งูอาย ุ70-79 ปี และผูส้งูอาย ุ80 ปีขึน้ไป  ในขณะทีก่ลุ่มทีเ่ป็นหมา้ยนัน้ พบว่า ผูส้งูอายใุน
กลุ่ม 80 ปีขึน้ไป (รอ้ยละ 45.8) มสีดัส่วนสงูทีสุ่ด  

ประมาณครึง่หนึ่ง (รอ้ยละ 53.2) ของผู้สูงอายุ จบการศกึษาระดบัประถมศกึษา รองลงมา คอื 
ระดบัมธัยมศกึษาตอนต้นหรอืตอนปลายหรอื ปวช. (รอ้ยละ 19.5) และจบการศกึษาระดบัปรญิญาตรี
หรอืสูงกว่า (รอ้ยละ 13.5) โดยที่ผู้สูงอายุ 60-69 ปี เป็นกลุ่มที่มสีดัส่วนของการได้รบัการศกึษาในแต่ละ
ระดบัสูงทีสุ่ด (ยกเวน้ระดบัประถมศกึษา) เมื่อเทยีบกบัสดัส่วนของผูสู้งอายุ 70-79 ปี และผูส้งูอายุ 80 ปี
ขึน้ไป  ในขณะทีผู่ส้งูอาย ุ80 ปีขึน้ไป (รอ้ยละ 20.4)  เป็นกลุ่มทีไ่มไ่ดเ้รยีนหนงัสอืมากทีส่ดุ  

ตาราง 4.1: ร้อยละของผู้สูงอายุ จ าแนกตามลักษณะทางประชากรและสังคม 

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

เพศ (N=471) 

- ชาย 45.7 35.5 44.0 42.3 

- หญงิ 54.3 64.5 56.0 57.7 

ลกัษณะการอยู่อาศยัของผูส้งูอาย ุ (N=464) 

- อยูค่นเดยีว 3.0 6.6 4.1 4.3 

- อยู ่2 คน กบัคู่สมรส 4.2 2.6 6.1 3.9 

- อยู ่2 คน กบัญาตหิรอืคนอื่น 12.1 13.2 16.3 12.9 

- อยู ่3 คนหรอืมากกว่ากบัญาตหิรอืคนอื่น 80.7 77.5 73.5 78.9 

สถานภาพสมรส (N=456) 

- โสด 10.1 4.0 4.2 7.5 

- สมรส 70.9 60.7 47.9 65.1 

- หมา้ย 14.3 31.3 45.8 23.2 

- หยา่/แยก 4.7 4.0 2.1 4.2 
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ตาราง 4.1:  ร้อยละของผู้สูงอายุ จ าแนกตามลักษณะทางประชากรและสังคม (ต่อ) 

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

การศึกษา (N=451) 

- ไมไ่ดเ้รยีน 4.3 6.8 20.4 6.9 

- ประถมศกึษา (ป.4- ป.7) 47.5 65.3 46.9 53.2 

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

23.5 12.2 20.4 19.5 

- อนุปรญิญา ปวส. –ปวท. 8.2 5.4 4.1 6.9 

- ปรญิญาตรหีรอืสงูกว่า 16.5 10.2 8.2 13.5 

การท างาน  

ส่วนนี้แสดงขอ้มลูพืน้ฐานดา้นการท างาน ความพรอ้มและความต้องการท างาน ขอ้มลูในตาราง 
4.2  แสดงให้เห็นว่าผู้สูงอายุ ร้อยละ 66.1 ไม่ได้ท างานหรอืเกษียณอายุ โดยที่สดัส่วนของการไม่ได้
ท างานนี้เพิม่ขึน้เมื่ออายุของผูสู้งอายุสูงขึน้ ส่วนกลุ่มทีท่ างานนัน้ พบว่า ผูสู้งอายุท างานของตวัเองโดย
ไม่มลีูกจ้าง (ร้อยละ 19.9 ) มากที่สุด รองลงมาคือ ผู้สูงอายุท างานรบัจ้างทัว่ไป (ร้อยละ 9.8) โดย
ผู้สูงอายุ 60-69 ปี (รอ้ยละ 45.6) เป็นกลุ่มที่ยงัคงท างานอยู่มากที่สุด เมื่อเทยีบกบัผู้สูงอายุ 70-79 ปี 
และ 80 ปีขึน้ไป   

ผู้สูงอายุรอ้ยละ 42.3 ตอบว่าพรอ้มที่จะท างาน และรอ้ยละ 43.3 ต้องการท างาน โดยผู้สูงอายุ 
60-69 ปี มคีวามพรอ้ม (รอ้ยละ 57.9)  และต้องการท างาน (รอ้ยละ 59.7) สูงทีสุ่ด เมื่อเทยีบกบัสดัส่วน
ของผูส้งูอาย ุ70-79 ปี และ 80 ปีขึน้ไป   

ตาราง 4.2:  ร้อยละของผู้สูงอายุ จ าแนกตามการท างาน ความพร้อม 

และความต้องการท างาน  
การท างาน กลุ่มอายุ รวม 

60-69 70-79 80+ 

สถานภาพการท างาน (N=457) 
- ไมไ่ดท้ างาน-เกษยีณ 54.4 76.5 95.9 66.1 
- พนกังานในองคก์ร 1.5 3.4 - 2.0 
- นายจา้ง 1.5 - - 0.9 
- ท างานส่วนตวัไมม่ลีกูจา้ง 27.0 14.1 - 19.9 
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ตาราง 4.2:  ร้อยละของผู้สูงอายุ จ าแนกตามการท างาน ความพร้อม 

และความต้องการท างาน  (ต่อ) 
การท างาน กลุ่มอายุ รวม 

60-69 70-79 80+ 

- ช่วยงาน-ธุรกจิครวัเรอืน 1.2 1.3 - 1.1 
- รบัจา้งทัว่ไป 13.9 4.7 4.1 9.8 
- อื่นๆ* 0.4 - - 0.2 
ความพร้อมในการท างาน (N=440) 
- ไมพ่รอ้ม 42.1 74.5 87.5 57.7 
- พรอ้ม 57.9 25.5 12.5 42.3 
ความต้องการท่ีจะท างาน (N=439) 
- ไมต่อ้งการ 40.3 74.8 87.5 56.7 
- ตอ้งการ 59.7 25.2 12.5 43.3 

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

รายได้และการออม 

ส่วนต่อไปนี้ เสนอข้อมูลด้านรายได้ของผู้สูงอายุที่ได้รบัผ่านระบบสวัสดิการของรฐั ความ
เพยีงพอของรายไดต่้อการด าเนินชวีติในแต่ละเดอืน การออม และวธิกีารจดัการเมือ่มปัีญหาฉุกเฉินด้าน
การเงนิ  

เบี้ยยงัชพีผู้สูงอายุ และเบี้ยผู้พกิารเป็นอีกแหล่งรายได้ที่ผู้สูงอายุควรได้รบัตามสิทธ ิโดยที่            
เบี้ยยงัชพีผูส้งูอายุเป็นสวสัดกิารทีร่ฐับาลจดัใหแ้ก่ผูส้งูอายุ 60 ปี ขึน้ไป  และเบี้ยผูพ้กิารจดัใหส้ าหรบัทุกคน 
ที่มคีวามบกพร่องหรอืพกิารด้านใดด้านหนึ่งตามค าจ ากดัความสากล ซึ่งเป็นอกีแหล่งรายได้ทีผู่ส้งูอายุ
ควรไดร้บัตามสทิธ ิอย่างไรก็ดมีไิด้หมายความว่าผู้สูงอายุทุกคนจะได้รบัโดยอตัโนมตัิ การได้รบัหรอืไม่
ได้รบัเบี้ยยงัชพีผู้สูงอายุ และเบี้ยผู้พกิารนัน้ขึ้นอยู่กบัเงื่อนไขที่รฐับาลก าหนดและความสมคัรใจของ
ผูสู้งอายุทีจ่ะยื่น/ไม่ยื่นขอรบัความช่วยเหลอืจากรฐักไ็ด ้การศกึษานี้  (ตาราง 4.3) พบว่า ผูสู้งอายุในเขต
ลาดพรา้ว รอ้ยละ 79.1 ไดร้บัเบีย้ยงัชพีผูสู้งอายุเป็นประจ าทุกเดอืน และรอ้ยละ 6.3 ของผูสู้งอายุไดร้บั
เบีย้ผูพ้กิาร โดยมสีดัส่วนของผูสู้งอายุ 70-79 ปี ทีไ่ดร้บัเบีย้ยงัชพีผูสู้งอายุ (รอ้ยละ 85.3) สงูกว่าสดัส่วน
ของผู้สูงอายุกลุ่มอื่นๆ และผู้สูงอายุ 80 ปีขึ้นไป ได้รบัเบี้ยผู้พิการ (ร้อยละ 14.3) สูงกว่าสดัส่วนของ
ผูส้งูอาย ุ60-69 ปี และอาย ุ70-79 ปี   
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ตาราง 4.3: ร้อยละของผู้สูงอายุ จ าแนกตามการได้รับเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ  

และเบ้ียผู้พิการ  

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

การได้รบัเบีย้ยงัชีพผูส้งูอาย ุ(N=460) 
- ไมไ่ดร้บั 24.9 14.7 18.4 20.9 
- ไดร้บั 75.1 85.3 81.6 79.1 
การได้รบัเบีย้ผูพิ้การ (N=460) 
- ไมไ่ดร้บั 96.9 90.7 85.7 93.7 
- ไดร้บั 3.1 9.3 14.3 6.3 

ขอ้มลูในตาราง 4.4 ชีใ้หเ้หน็ว่าผูส้งูอาย ุรอ้ยละ 27.2 ในเขตลาดพรา้ว มรีายไดท้ีต่นเองได้รบัไม่
เพยีงพอต่อการด าเนินชวีติในแต่ละเดอืน โดยมสีดัส่วนของผู้สูงอายุ 80 ปีขึน้ไป (รอ้ยละ 39.6) สูงที่สุด 
รองลงมา คอืผูส้งูอายุ 70-79 ปี (รอ้ยละ 33.1) และผูสู้งอายุ 60-69 ปี (รอ้ยละ 21.5)  นอกจากนี้ ผูสู้งอายุ 
(รอ้ยละ 55.4) ไมม่กีารออม โดยมสีดัส่วนของผูส้งูอาย ุ80 ปีขึน้ไป (รอ้ยละ 60.4) ทีไ่มม่กีารออม สงูทีสุ่ด
เมื่อเทยีบกบัสดัส่วนของผู้สูงอายุ 60-69 ปี และอายุ 70-79 ปี ส่วนวธิกีารที่ใช้เมื่อมปัีญหาฉุกเฉินด้าน
การเงนิ พบว่า ผู้สูงอายุประมาณครึง่หนึ่ง (รอ้ยละ 51.6) ใช้วธิกีารขอเงนิจากลูกหรอืคนในครอบครวั
หรอืญาตมิากทีสุ่ด รองลงมา คอื ใชเ้งนิออมของตนเอง (รอ้ยละ 31.6)  และผูส้งูอาย ุรอ้ยละ 8.1 ตอ้งไป
กูย้มืเงนินอกระบบเสยีดอกเบีย้  เพื่อเป็นการแกปั้ญหาเมือ่มเีรือ่งฉุกเฉินเกีย่วกบัการเงนิ 

ตาราง 4.4: ร้อยละของผู้สูงอายุ จ าแนกตามความเพียงพอของรายได้ การออม  

และวิธีท่ีใชเ้ม่ือมีปัญหาฉุกเฉินด้านการเงิน  

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

ความเพียงพอของรายได้ของตนเอง (N=456) 
- เพยีงพอ และมเีหลอืเกบ็ 29.6 29.1 16.7 28.1 
- เพยีงพอ แต่ไมม่เีหลอืเกบ็ 48.8 37.8 43.8 44.7 
- ไมเ่พยีงพอ 21.5 33.1 39.6 27.2 
การออม (N=457) 
- ไมม่ ี 54.2 55.7 60.4 55.4 
- ม ี 45.8 44.3 39.6 44.6 
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ตาราง 4.4  ร้อยละของผู้สูงอายุ จ าแนกตามความเพียงพอของรายได้ การออม  

และวิธีท่ีใชเ้ม่ือมีปัญหาฉุกเฉินด้านการเงิน (ต่อ) 

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

วิธีการท่ีใช้เม่ือมีปัญหาฉุกเฉินด้านการเงิน (N=459) 
- ใชเ้งนิออมของตนเอง 33.0 31.5 24.5 31.6 
- กูย้มืนอกระบบไมเ่สยีดอกเบีย้ 1.9 - 2.0 1.3 
- กูย้มืนอกระบบเสยีดอกเบีย้ 7.7 9.4 6.1 8.1 
- กูใ้นระบบ 6.1 4.7 2.0 5.2 
- ขอเงนิจากลกูหรอืคนในครอบครวั/ญาต ิ 48.3 53.0 65.3 51.6 
- อื่นๆ* 3.1 1.3 - 2.2 

หมายเหตุ * วิธีการที่ใช้เมื่อมีปัญหาฉุกเฉินด้านการเงิน อื่นๆ เช่น ค้างชําระ ประหยัด/ใช้บัตรบัตร 

  เครดิต ยังไม่ได้คิด/ไม่รู้  

สุขภาพ 

ส่วนต่อไปนี้ (ตาราง 4.5) แสดงขอ้มลูของผูส้งูอายทุีม่สีทิธปิระกนัสุขภาพ หรอืคอืสามารถเขา้รบั
การรกัษาพยาบาลเมื่อเจบ็ป่วย โดยไม่ต้องเสยีค่ารกัษาพยาบาลเองทัง้หมด หรอืเสยีบางส่วน พบว่า 
ผูส้งูอาย ุรอ้ยละ 56.6 มสีทิธปิระกนัสุขภาพผ่านระบบบตัรทอง (หรอืบตัร 30 บาท) และประมาณรอ้ยละ 
21 และ 10 มีสวัสดิการการรักษาพยาบาลจากระบบข้าราชการบ านาญ และระบบประกันสังคม 
ตามล าดบั ในขณะทีป่ระมาณรอ้ยละ 7 ของผูส้งูอายไุมม่สีทิธปิระกนัสุขภาพใดๆ  

เมือ่วเิคราะหถ์งึความครอบคลุมของสทิธปิระกนัสุขภาพ พบว่า  ผูส้งูอายปุระมาณรอ้ยละ 49 ให้
ขอ้มลูว่าสทิธปิระกนัสุขภาพทีม่นีัน้ครอบคลุมการรกัษาพยาบาลไดท้ัง้หมด และมปีระมาณรอ้ยละ 34 ที่
ตอบว่า ครอบคลุมไดบ้างส่วน โดยทีส่ดัส่วนของผูสู้งอายุ 70-79 ปี (รอ้ยละ 37.2) ทีต่อบว่าสทิธปิระกนั
สุขภาพทีม่นีัน้ครอบคลุมการรกัษาพยาบาลไดบ้างส่วนสงูทีสุ่ด เมื่อเทยีบกบัสดัส่วนของผูส้งูอายุ 60-69 ปี 
และอายุ 80 ปีขึน้ไป แต่ทีน่่าสนใจ คอืมผีูสู้งอายุถงึประมาณรอ้ยละ 16 ทีไ่ม่ไดใ้ชส้ทิธกิารรกัษาพยาบาล
จากสทิธปิระกนัสขุภาพ โดยมสีดัสว่นของผูส้งูอาย ุ80 ปีขึน้ไป (รอ้ยละ 18.4) ทีไ่มไ่ดใ้ชส้ทิธปิระกนัสุขภาพ
ทีต่นเองถอือยู ่ซึง่สงูกว่าสดัส่วนของผูส้งูอาย ุ60-69 ปี และผูส้งูอาย ุ70-79 ปี 
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ตาราง 4.5:  ร้อยละของผู้สูงอายุ จ าแนกตามประเภทของสิทธิประกันสุขภาพ และ

ความครอบคลุม 

สิทธิประกนัสขุภาพ กลุ่มอาย ุ รวม 
60-69 70-79 80+ 

สิทธิประกนัสขุภาพหลกั (N=459) 
- ไมม่สีทิธปิระกนัสุขภาพ 7.3 6.7 2.1 6.5 
- ประกนัสงัคม 14.9 3.3 - 9.6 
- บตัรทอง 51.3 64.7 60.4 56.6 
- บตัรผูพ้กิาร 1.9 2.7 4.2 2.4 
- ขา้ราชการบ านาญ 20.7 17.3 29.2 20.5 
- อื่นๆ* 3.8 5.3 4.2 4.4 
ความครอบคลมุของสิทธิประกนัสขุภาพหลกั (N=452) 
- ไมค่รอบคลุม 1.2 1.4 - 1.1 
- ครอบคลุมไดบ้างส่วน 32.2 37.2 32.7 33.8 
- ครอบคลุม 49.4 49.3 49.0 49.3 
- ไมไ่ดใ้ชส้ทิธปิระกนัสุขภาพหลกั 17.3 12.2 18.4 15.7 

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 ผูส้งูอายมุโีรค/และมจี านวนโรคไมต่ดิต่อเรือ้รงัเพิม่มากขึน้เมือ่อายสุูงขึน้ โดยทีส่ดัส่วน
ของผู้สูงอายุ 80 ปีขึน้ไป ที่ตอบว่ามโีรคไม่ตดิต่อเรือ้รงั 1 ถงึ 5 โรคสูงทีสุ่ด เช่น  ผูสู้งอายุ 80 ปีขึน้ไป 
(ร้อยละ 30.6) ตอบว่ามโีรคไม่ติดต่อเรื้อรงั 1 โรค หรอื 2 โรค ซึ่งเป็นสดัส่วนที่สูงกว่าสัดส่วนของ
ผูส้งูอาย ุ60-69 ปี และอาย ุ70-79 ปี  

เมือ่วเิคราะหเ์ป็นรายโรค พบว่า ผูส้งูอายเุป็นโรคความดนัโลหติสงู (รอ้ยละ 51.4)  เป็นสดัส่วนที่
สูงที่สุด รองลงมา คอืโรคเบาหวาน (รอ้ยละ28.1)  โรคไขมนัในเลอืดสูง (รอ้ยละ 27.2)  โรคหวัใจขาด
เลอืด/เตน้ผดิจงัหวะ (รอ้ยละ 4.5) และโรคหลอดเลอืดสมองตบีหรอืแตก (รอ้ยละ 3.7)  และเมือ่พจิารณา
ตามกลุ่มอายุของผูสู้งอายุ พบว่า สดัส่วนของผูสู้งอายุ 80 ปี ขึน้ไป ทีเ่ป็นโรคความดนัโลหติสูง (รอ้ยละ 
67.3)  โรคเบาหวาน และ โรคไขมนัในเลอืดสงู มสีดัส่วนเท่ากนั คอื รอ้ยละ 32.7 โรคหวัใจขาดเลอืด/เตน้
ผดิจงัหวะ  (รอ้ยละ 10.2) และโรคหลอดเลอืดสมองตบีหรอืแตก (รอ้ยละ 8.2)  สงูทีสุ่ด เมื่อเทยีบกบัสดัส่วน
ของผูส้งูอาย ุ60-69 ปี และอาย ุ70-79 ปี 
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ตาราง 4.6: ร้อยละของผู้สูงอายุ จ าแนกตามโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง 

โรคไม่ติดต่อเรื้อรงั กลุ่มอาย ุ รวม 
60-69 70-79 80+ 

จ านวนโรคไม่ติดต่อเรือ้รงั (N=463) 
- ไมม่โีรคไมต่ดิต่อเรือ้รงั 43.7 29.8 20.4 36.7 
- 1 โรค 25.1 27.8 30.6 26.6 
- 2 โรค 21.3 28.5 30.6 24.6 
- 3 โรค 9.1 11.9 18.4 11.0 
- 4 โรค 0.8 2.0 - 1.1 
- 5 โรค* - - - - 
เบาหวาน (N=463) 
- ไมเ่ป็น 74.9 68.2 67.3 71.9 
- เป็น 25.1 31.8 32.7 28.1 
ไขมนัในเลือดสงู (N=463) 
- ไมเ่ป็น 73.8 72.8 67.3 72.8 
- เป็น 26.2 27.2 32.7 27.2 
ความดนัโลหิตสงู (N=463) 
- ไมเ่ป็น 55.9 41.1 32.7 48.6 
- เป็น 44.1 58.9 67.3 51.4 
หวัใจขาดเลือด/เต้นผิดจงัหวะ (N=463) 
- ไมเ่ป็น 98.1 92.7 89.8 95.5 
- เป็น 1.9 7.3 10.2 4.5 
หลอดเลือดสมองตีบหรือแตก (N=463) 
- ไมเ่ป็น 97.7 95.4 91.8 96.3 
- เป็น 2.3 4.6 8.2 3.7 

หมายเหตุ  *  5 โรค หมายถึง โรคเบาหวาน โรคไขมันในเลือดสูง โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจขาดเลือด/ 

เต้นผิดจังหวะ และโรคหลอดเลือดสมองตีบหรือแตก 
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ในเขตลาดพรา้วประมาณรอ้ยละ 11 ของผูส้งูอายทุีม่คีวามบกพรอ่งหรอืพกิารประเภทใดประเภท
หน่ึงใน 7 ด้าน คือ ด้านการมองเห็น ด้านการได้ยินหรือสื่อความหมาย ด้านสติปัญญา/ ปัญญา อ่อน                     
ด้านการเคลื่อนไหว ด้านการเรยีนรู้ ด้านจติใจหรอืพฤติกรรม และออทสิตกิ โดยที่พบว่า  ยิง่อายุของ
ผู้สูงอายุเพิม่ขึ้นผู้สูงอายุก็มโีอกาสที่จะมคีวามบกพร่อง หรอืพกิารเพิ่มขึ้นด้วย นัน่คอืมสีดัส่วนของ
ผู้สูงอายุ 80 ปีขึ้นไป ที่มคีวามบกพร่องหรอืพกิารประเภทใดประเภทหนึ่ง หรอืในแต่ละประเภทของ
ความบกพร่องหรอืพกิารนัน้สูงที่สุด เทยีบกบัสดัส่วนของผูสู้งอายุ 60-69 ปี และอายุ 70-79 ปี อย่างไรก็ด ี           
ในเขตลาดพรา้ว (ตาราง 4.7) พบว่า สดัส่วนของผู้สูงอายุ 80 ปีขึน้ไปที่มคีวามบกพร่องหรอืพกิารด้าน 
การเคลื่อนไหว (รอ้ยละ 14.6) สูงทีสุ่ด แต่มสีดัส่วนของผูสู้งอายุ 70-79 ปี ทีร่ายงานว่ามคีวามบกพร่อง
หรอืพกิารดา้นการได้ยนิหรอืสื่อความหมาย (รอ้ยละ 5.3)  ดา้นการมองเหน็ (รอ้ยละ 4.0) สูงทีสุ่ด เมื่อ
เทยีบกบัสดัส่วนของผูส้งูอาย ุ60-69 ปี และผูส้งูอาย ุ80 ปี ขึน้ไป 

ตาราง 4.7: ร้อยละของผู้สูงอายุ จ าแนกตามประเภทของความบกพร่อง 

หรือความพิการ 

ความบกพร่องหรือความพิการ กลุ่มอาย ุ  รวม 
60-69 70-79 80+ 

การมีความบกพร่องหรือความพิการ (N=458) 
- ไมม่ ี 93.4 82.8 85.4 89.1 
- ม ี 6.6 17.2 14.6 10.9 
ด้านการมองเหน็ (N=458) 
- ไมม่ ี 98.8 96.0 100.0 98.0 
- ม ี 1.2 4.0 - 2.0 
ด้านการได้ยินหรือส่ือความหมาย (N=458) 
- ไมม่ ี 99.2 94.7 97.9 97.6 
- ม ี 0.8 5.3 2.1 2.4 
ด้านการเคล่ือนไหว (N=458) 
- ไมม่ ี 96.1 90.7 85.4 93.2 
- ม ี 3.9 9.3 14.6 6.8 
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สว่นต่อไปน้ี (ตาราง 4.8) แสดงผลการประเมนิระดบัภาวะพึง่พงิของผูส้งูอายุ ดว้ยดชันี Barthel 
ทีเ่น้นการวดัเรื่องการท ากจิวตัรประจ าวนัพืน้ฐานของผูส้งูอายุ ร่วมกบั การมโีรคเรือ้รงั หรอืความพกิาร 
ทีเ่ป็นอุปสรรคต่อการท ากจิวตัรประจ าวนั โดยจ าแนกระดบัภาวะพึง่พงิออกเป็น 3 ระดบั คอื ไม่มภีาวะ
พึ่งพงิ ภาวะพึ่งพงิ ต ่า-ปานกลาง และ ภาวะพึ่งพงิสูง พบว่า ประมาณร้อยละ 5 ของผู้สูงอายุในเขต
ลาดพรา้ว มภีาวะพึง่พงิสูง รอ้ยละ 16.8 มภีาวะพึง่พงิ ต ่า-ปานกลาง และเกอืบสีใ่นหา้ (รอ้ยละ 78.3) 
เป็นผูสู้งอายุทีไ่ม่มภีาวะพึง่พงิ โดยทีส่ดัส่วนของผูสู้งอายุ 80 ปี ขึน้ไป มภีาวะพึง่พงิสูง (รอ้ยละ 20.0) 
สงูทีส่ดุ เมือ่เทยีบกบัสดัสว่นของผูส้งูอาย ุ60-69 ปี และอายุ 70-79 ปี   

ระดบัความเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพจติประเมนิมาจากค าตอบของผูสู้งอายุเกี่ยวกบั ความรูส้กึ
หมดแรง ความรู้สกึเครยีดประสาทเสยี ความรู้สกึสิ้นหวงั ความรู้สกึกระสบักระส่าย ความรู้สกึเศร้า 
ความรูส้กึวา่ตอ้งใชค้วามพยายามอยา่งมากในการท าอะไรสกัอยา่ง และ ความรูส้กึวา่เป็นคนไรค้า่ พบวา่ 
รอ้ยละ 23.0 ของผูส้งูอายุในเขตลาดพรา้ว มคีวามเสีย่งต่อปัญหาสุขภาพจติ โดย มสีดัสว่นของผูส้งูอายุ 
80 ปีขึน้ไป (รอ้ยละ 34.1)  มคีวามเสีย่งต่อปัญหาสุขภาพจติ สงูทีสุ่ด  เมื่อเทยีบกบัสดัสว่นของผูส้งูอายุ 
70-79 ปี และอายุ 60-69 ปี 

ตาราง 4.8: ร้อยละของผู้สูงอายุ จ าแนกตามระดับภาวะพึ่งพิง และความเสี่ยงต่อปัญหา

สุขภาพจิต  

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

ระดบัภาวะพ่ึงพิง (N=471) 
- ไมม่ภีาวะพึง่พงิ 85.9 71.7 58.0 78.3 
- ภาวะพึง่พงิ ต ่า-ปานกลาง 12.3 23.0 22.0 16.8 
- ภาวะพึง่พงิ สงู 1.9 5.3 20.0 4.9 
ความเส่ียงต่อปัญหาสขุภาพจิต (N=409) 
 - ไมม่ ี 78.9 77.1 65.9 77.0 
 - ม ี 21.1 22.9 34.1 23.0 

ส่วนสุดทา้ยของภาวะสุขภาพ (ตาราง 4.9) คอื ผลกระทบของผูส้งูอายุกบัผูดู้แล พบว่า รอ้ยละ 
46.9 ของผู้ดูแลผู้สูงอายุได้รบัผลกระทบด้านการเงนิ (ทัง้ต่อตนเองหรือครอบครวั) โดยเฉพาะเมื่อ
พจิารณาตามกลุ่มอายุ พบว่า มากกว่าครึง่หน่ึง (รอ้ยละ 54.2) ของผูดู้แลไดร้บัผลกระทบดา้นการเงนิ 
จากการดแูลผูส้งูอายุ 70-79 ปี สงูทีสุ่ด เมื่อเทยีบกบัผูด้แูลผูส้งูอายุทีม่อีายุ 60-69 ปี (รอ้ยละ 42.7) และ
ผูส้งูอายุ 80 ปีขึน้ไป (รอ้ยละ 45.2) นอกจากน้ี พบว่า รอ้ยละ 22.7 ของผูดู้แลตอ้งลาออกจากงาน เพื่อ
ดแูลผูส้งูอาย ุโดยเฉพาะสดัสว่นของผูด้แูล (รอ้ยละ 43.8) ตอ้งลาออกจากงาน เพือ่ดแูลผูส้งูอาย ุ80 ปีขึน้
ไปสงูทีส่ดุ เมือ่เทยีบกบัผูด้แูลผูส้งูอาย ุ60-69 ปี (รอ้ยละ 18.9) และอายุ 70-79 ปี (รอ้ยละ 16.7) 
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ตาราง 4.9: ร้อยละของผู้ดูแล จ าแนกตามผลกระทบจากการดูแลผู้สูงอายุ  

ผลกระทบ กลุ่มอาย ุ  รวม 
60-69 70-79 80+ 

ด้านการเงินของผูด้แูลหรือครอบครวั (N=179) 
 - ไมม่ ี 57.3 45.8 54.8 53.1 
 - ม ี 42.7 54.2 45.2 46.9 
ด้านการท างาน-ลาออกจากงาน (N=176) 
- ไมม่ ี 81.1 83.3 56.3 77.3 
- ม ี 18.9 16.7 43.8 22.7 

การออกก าลังกาย 

ตาราง 4.10 แสดงเรือ่งการออกก าลงักายของผูส้งูอายตุวัอย่าง พบว่า รอ้ยละ 47.1 ของผูส้งูอายุ
มกีารออกก าลงักายเป็นประจ า โดยกลุ่มผูสู้งอายุ 70-79 (รอ้ยละ 52.3) มกีารออกก าลงักายเป็นประจ า 
สงูทีสุ่ด และเมือ่ถามถงึสถานทีอ่อกก าลงักาย เน้นสถานทีอ่อกก าลงักายที่กรงุเทพมหานครจดัไวใ้ห ้พบว่า 
มกีารใชน้้อยมาก คอืมเีพยีงประมาณรอ้ยละ 1.4 ของผูสู้งอายุทีอ่อกก าลงักายเป็นประจ าไปออกก าลงักาย
ทีศู่นยก์ฬีา รอ้ยละ 5.1 ใชส้วนสาธารณะ และรอ้ยละ 2.3 ออกก าลงักายทีล่านกฬีาของกรงุเทพมหานคร 
ส่วนทีเ่หลอืใชส้ถานทีอ่อกก าลงักายทีอ่ื่นๆ เช่น ภายใน หรอืบรเิวณบา้นของตนเอง  

สาเหตุหลกัที่ท าให้ผูสู้งอายุไม่ได้ออกก าลงักายเป็นประจ านัน้เนื่องมาจากสุขภาพร่างกายทีไ่ม่
อ านวย (รอ้ยละ 32.9) รองลงมาคอื ไม่มเีวลาออกก าลงักาย (รอ้ยละ 24.1) คดิว่าการท างานบ้าน ปลูก
ต้นไม ้ท าสวน กเ็ป็นการออกก าลงักายแลว้ (รอ้ยละ 22.4)  และสุดทา้ย คอื การคดิว่าการท างานประจ า
กเ็ป็นการออกก าลงักายทีเ่พยีงพอแลว้เช่นกนั (รอ้ยละ 17.7)  
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ตาราง 4.10: ร้อยละของผู้สูงอายุ จ าแนกตามการออกก าลังกาย สถานที่ออก

ก าลังกาย และเหตุผลท่ีไม่ได้ออกก าลังกาย 

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

การออกก าลงักายเป็นประจ า (N=456) 
- ไมไ่ดอ้อกก าลงักายเป็นประจ า 55.6 47.7 54.2 52.9 
- ออกก าลงักายเป็นประจ า 44.4 52.3 45.8 47.1 
ศนูยกี์ฬา สงักดักรงุเทพมหานคร * (N=215) 
- ไมไ่ดใ้ช ้ 97.4 100.0 100.0 98.6 
- ใช ้ 2.6 - - 1.4 
 สวนสาธารณะ ของกรงุเทพมหานคร* (N=215)  
- ไมไ่ดใ้ช ้ 98.3 93.6 81.8 94.9 
- ใช ้ 1.7 6.4 18.2 5.1 
 ลานกีฬา ของกรงุเทพมหานคร* (N=215) 
- ไมไ่ดใ้ช ้ 98.3 96.2 100.0 97.7 
- ใช ้ 1.7 3.8 - 2.3 
เหตผุลหลกัท่ีไม่ได้ออกก าลงักายเป็นประจ า(N=237) 
- ไมม่เีวลา 30.3 17.1 8.0 24.1 
- คดิว่าท างานกเ็พยีงพอแลว้ 22.5 14.3 - 17.7 
- สุขภาพรา่งกายไมอ่ านวย 16.9 50.0 76.0 32.9 
- ท างานบา้น/ ท าสวนในบา้น/ ปลกูตน้ไม ้ 27.5 15.7 12.0 22.4 
- อื่น ๆ ** 2.8 2.9 4.0 3.0 

หมายเหตุ  *  คํานวณร้อยละจากกลุ่มผู้สูงอายุท่ีออกกําลังกายเป็นประจําเท่าน้ัน  

            **เหตุผลหลักที่ไม่ได้ออกกําลังกายเป็นประจํา อื่นๆ เช่น ขาดอุปกรณ์ออกกําลังกาย ไม่ชอบออก

กําลังกาย ขี้เกียจ และคํานวณร้อยละจากกลุ่มผู้สูงอายุที่ออกกําลังกายเป็นประจําเท่าน้ัน 
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ผลกระทบของโควิด-19 

เนื่องจากการศึกษานี้ ด าเนินการเก็บรวบรวมในช่วงแรกของการแพร่ระบาดของโควิด-19 
การศกึษานี้ได้ถามถงึผลกระทบของโควดิ-19 ต่อผู้สูงอายุในสามด้านหลกัๆ  พบว่า รอ้ยละ 9.3 ของ
ผู้สูงอายุ ตอบว่า ได้รบัผลกระทบด้านสุขภาพร่างกาย เช่น ประสบความยากล าบากในการไปหาหมอ
ตามนัด หรอืรบัยาในกรณีที่เป็นโรคไม่ติดต่อเรือ้รงั  ในขณะที่ ผู้สูงอายุรอ้ยละ 24.4 ได้รบัผลกระทบ
ทางดา้นสุขภาพจติใจ และผูสู้งอายุ รอ้ยละ 40.6 ตอบว่าโควดิ-19 ท าใหร้ายไดข้องตนเองลดลง ในขณะ
ทีร่ายจา่ยเท่าเดมิหรอืเพิม่ขึน้ (ตาราง 4.11) โดยสดัส่วนของผูส้งูอาย ุ80 ปีขึน้ไป ตอบว่าไดร้บัผลกระทบ
ดา้นสุขภาพรา่งกาย (รอ้ยละ 16.3)  หรอื ดา้นสุขภาพจติใจ (รอ้ยละ 24.5) ซึง่เท่ากบัสดัส่วนของผูส้งูอายุ 
70-79 ปี ในขณะที่ผู้สูงอายุ 60-69 ปี (ร้อยละ 46.0) ที่ได้รบัผลกระทบด้านรายได้ของตนเองลดลง 
ในขณะที่รายจ่ายเท่าเดมิหรอืเพิม่ขึน้สูงที่สุด เมื่อเทยีบกบัสดัส่วนของผู้สูงอายุ 70-79 ปี และผู้สูงอายุ   
80 ปีขึน้ไป   

ตาราง 4.11: ร้อยละของผู้สูงอายุ  จ าแนกตามผลกระทบของโควดิ-19 

ผลกระทบ กลุ่มอาย ุ รวม 
60-69 70-79 80+ 

ด้านสขุภาพร่างกาย (N=463) 
- ไมม่ ี 91.6 91.4 83.7 90.7 
- ม ี 8.4 8.6 16.3 9.3 
ด้านสขุภาพจิตใจ (N=463) 
- ไมม่ ี 75.7 75.5 75.5 75.6 
- ม ี 24.3 24.5 24.5 24.4 
ด้านรายได้ลดลง/รายจ่ายเท่าเดิมหรือเพ่ิมขึ้น (N=463) 
- ไมม่ ี 54.0 62.3 79.6 59.4 
- ม ี 46.0 37.7 20.4 40.6 

ภาวะพ่ึงพิงกับมิติด้านเศรษฐกิจ-สังคม 

ส่วนต่อไปนี้ แสดงความสมัพนัธ์ระหว่างภาวะพึง่พงิกบัมติดิ้านเศรษฐกจิ-สงัคมของผู้สูงอายุใน
เขตลาดพรา้ว ตาราง 4.12  แสดงใหเ้หน็ว่า ผูสู้งอายุทีม่รีะดบัภาวะพึง่พงิต่างๆ กนั อาศยัในครวัเรอืนทีม่ ี
เศรษฐานะแตกต่างกนั  โดยกลุ่มผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงสูง (ร้อยละ 65.2) อาศยัในครวัเรือนที่มเีศรษฐานะดี           
มากทีสุ่ด รองลงมา คอื กลุ่มผูสู้งอายุทีไ่ม่มภีาวะพึง่พงิ (รอ้ยละ 64.1) และกลุ่มผูสู้งอายุทีม่ภีาวะพึ่งพงิ
ต ่าถงึปานกลาง (รอ้ยละ 52.6)  
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ตาราง 4.12: ร้อยละของผู้สูงอายุ จ าแนกตามภาวะพ่ึงพิง และเศรษฐานะของ

ครัวเรือน (N=467) 

 
เศรษฐานะ 

ภาวะพ่ึงพิง  
รวม  ไม่มีภาวะ

พ่ึงพิง  

มีภาวะ
พ่ึงพิง ต า่-              
ปานกลาง 

มีภาวะ
พ่ึงพิง สงู 

- ยากจน 20.0 29.5 13.0 21.2 
- ปานกลาง 15.9 17.9 21.7 16.5 
- ด ี 64.1 52.6 65.2 62.2 

ตาราง 4.13 แสดงว่า กลุ่มผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงระดบัต่างๆ กัน มีการรายงานถึงความ
เพยีงพอของรายไดใ้นครวัเรอืนแตกต่างกนั โดยทีผู่สู้งอายุมภีาวะพึง่พงิต ่าถงึปานกลาง (รอ้ยละ 42.3) 
รายงานว่ารายไดค้รวัเรอืนทีไ่ดร้บัแต่ละเดอืนไมเ่พยีงพอ ในสดัสว่นทีส่งูทีสุ่ด รองลงมา คอื ผู้สงูอายุทีม่ี
ภาวะพึง่พงิสงู (รอ้ยละ 30.4)  ในขณะทีก่ลุ่มผูส้งูอายุทีไ่ม่มีภาวะพึง่พงิ (รอ้ยละ 24.6) รายงานว่ารายได้
ครวัเรอืนไมเ่พยีงพอในสดัสว่นทีต่ ่าทีส่ดุ  

ตาราง 4.13: ร้อยละของผู้สูงอายุ จ าแนกตามภาวะพ่ึงพิง และความเพียงพอของรายได้

ครัวเรือน (N=467) 

 
รายได้ครวัเรอืน 

ภาวะพ่ึงพิง  
รวม  ไม่มีภาวะ

พ่ึงพิง  

มีภาวะ
พ่ึงพิง ต า่-              
ปานกลาง 

มีภาวะ
พ่ึงพิง สงู 

- เพยีงพอ 75.4 57.7 69.6 72.2 
- ไมเ่พยีงพอ 24.6 42.3 30.4 27.8 

ตาราง 4.14 แสดงว่า ผูส้งูอายุทีม่ภีาวะพึง่พงิระดบัต่างๆ กนัไดร้บัเบีย้ผูพ้กิารแตกต่างกนั โดย
พบว่า ผูสู้งอายุมภีาวะพึง่พงิสูงไดร้บัเบี้ยผูพ้กิาร รอ้ยละ 47.8 สูงที่สุด ส่วนผูสู้งอายุที่มภีาวะพึง่พงิต ่าถงึ
ปานกลางมสีดัสว่นของการไดร้บัเบีย้ผูพ้กิารรองลงมา (รอ้ยละ 23.1) และกลุ่มผูส้งูอายุทีไ่มม่ภีาวะพึง่พงิ
ไมม่ใีครไดร้บัเบีย้ผูพ้กิาร 
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ตาราง 4.14: ร้อยละของผู้สูงอายุ จ าแนกตามภาวะพ่ึงพิง และการได้รับเบ้ียผู้พิการ 

(N=460) 

 
เบีย้ผูพิ้การ 

ภาวะพ่ึงพิง  
รวม  ไม่มีภาวะ

พ่ึงพิง  

มีภาวะ
พ่ึงพิง ต า่-              
ปานกลาง 

มีภาวะ
พ่ึงพิง สงู 

- ไมไ่ดร้บั 100.0 76.9 52.2 93.7 
- ไดร้บั - 23.1 47.8 6.3 

ตาราง 4.15  แสดงให้เห็นว่า ผู้สูงอายุที่มภีาวะพึ่งพิงระดบัต่างๆ กัน มคีวามเสี่ยงต่อปัญหา
สุขภาพจติแตกต่างกัน โดยพบว่า ผู้สูงอายุมภีาวะพึ่งพิงสูง (ร้อยละ 38.9)  มคีวามเสี่ยงต่อปัญหา
สุขภาพจติสูงที่สุด ส่วนผู้สูงอายุที่มภีาวะพึ่งพงิต ่าถงึปานกลาง (รอ้ยละ 38.2)  มคีวามเสี่ยงต่อปัญหา
สุขภาพจิต รองลงมา ส่วนกลุ่มผู้สูงอายุที่ไม่มีภาวะพึ่งพิง (ร้อยละ 18.9)  มีความเสี่ยงต่อปัญหา
สุขภาพจติต ่าทีสุ่ด  

ตาราง 4.15: ร้อยละของผู้สูงอายุ จ าแนกตามภาวะพ่ึงพิง และความเสี่ยงต่อปัญหา

สุขภาพจิต (N=409) 

 
ปัญหาสุขภาพจิต 

ภาวะพ่ึงพิง  
รวม  ไม่มีภาวะ

พ่ึงพิง  

มีภาวะ
พ่ึงพิง ต า่-              
ปานกลาง 

มีภาวะ
พ่ึงพิง สงู 

- ไมม่คีวามเสีย่ง 81.1 61.8 61.1 77.0 
- มคีวามเสีย่ง 18.9 38.2 38.9 23.0 

ภาวะพ่ึงพิงกับผลกระทบต่อผู้ดูแล 

ตาราง 4.16 ชี้ให้เห็นว่าผู้สูงอายุที่มภีาวะพึ่งพงิระดบัต่างๆ กนั ส่งผลกระทบด้านการเงนิต่อ
ครอบครวัหรอืผู้ดูแลแตกต่างกนั โดยผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มภีาวะพึ่งพงิในระดบัสูง มสีดัส่วนที่สูงที่สุด คือ
มากกว่ารอ้ยละ 80 ทีร่ายงานว่าไดร้บัผลกระทบดา้นการเงนิ  รองลงมาคอืผูดู้แลผูสู้งอายทุีม่ภีาวะพึง่พงิ
ในระดบัต ่าถงึปานกลาง (รอ้ยละ 45.7) ในขณะทีผู่ดู้แลผูสู้งอายุในกลุ่มทีไ่ม่มภีาวะพึง่พงิ (รอ้ยละ 41.5) 
รายงานว่าไดร้บัผลกระทบดา้นการเงนิ ในสดัส่วนทีต่ ่าทีสุ่ด 
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ตาราง 4.16: ร้อยละของผู้ดูแล จ าแนกตามระดับภาวะพึ่งพิงของผู้สูงอายุและ

ผลกระทบด้านการเงินของผู้ดูแลหรือครอบครัว (N=179) 

 
ด้านการเงิน 

ภาวะพ่ึงพิง  
รวม  ไม่มีภาวะ

พ่ึงพิง  

มีภาวะ
พ่ึงพิง ต า่-              
ปานกลาง 

มีภาวะ
พ่ึงพิง สงู 

- ไมม่ผีลกระทบ 58.5 54.3 19.0 53.1 
- มผีลกระทบ 41.5 45.7 81.0 46.9 

ตาราง 4.17 แสดงว่าผูสู้งอายุที่มภีาวะพึง่พงิระดบัต่างๆ กนัมผีลกระทบต่อผู้ดูแลที่ต้องลาออกจาก
งานแตกต่างกนั โดยผูด้แูลผูส้งูอายทุีม่ภีาวะพึง่พงิสงู (รอ้ยละ 54.5) ทีร่ายงานว่าไดร้บัผลกระทบจนต้อง
ออกจากงาน สูงที่สุด ตามมาด้วยผู้ดูแลผู้สูงอายุในกลุ่มที่มภีาวะพึ่งพิงต ่ าถึงปานกลาง และผู้ดูแล
ผูส้งูอายใุนกลุ่มทีไ่มม่ภีาวะพึง่พงิ ซึง่มสีดัส่วนเท่ากนั คอื รอ้ยละ 18.2   

ตาราง 4.17: ร้อยละของผู้ดูแล จ าแนกตามระดับภาวะพ่ึงพิง และผลกระทบด้าน           

การท างาน -ลาออกจากงาน (N=176) 

 
ด้านการท างาน   

ภาวะพ่ึงพิง  
รวม  ไม่มีภาวะ

พ่ึงพิง 
มีภาวะ

พ่ึงพิง ต า่-              
ปานกลาง 

มีภาวะ
พ่ึงพิง สงู 

- ไมม่ผีลกระทบ 81.8 81.8 45.5 77.3 
- มผีลกระทบ 18.2 18.2 54.5 22.7 
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ในเขตลาดพรา้วมคีรวัเรอืนที่มผีู้สูงอายุเพยีงรอ้ยละ 55.1 ซึ่งน้อยกว่าภาพรวม 13 เขต ที่มรีอ้ยละ 
59.2 ส่วนทางด้านเศรษฐกิจของครวัเรอืนนัน้ค่อนข้างดีกว่าเขตอื่นๆ เนื่ องจากมคีรวัเรอืนที่ยากจน
สดัส่วนน้อยที่สุดในการส ารวจนี้ เพยีงรอ้ยละ 27.4 ในขณะที่ครวัเรอืนที่รายได้ลดลงในช่วงการระบาด
ของโควดิ-19 กม็เีพยีงรอ้ยละ 75.5 เท่านัน้ ซึง่น้อยเป็นอนัดบัสองรองจากเขตทววีฒันาทีม่สีดัส่วนน้อย
ทีสุ่ด คอืรอ้ยละ 72.0 

ส าหรบัสิง่แวดล้อมในครวัเรอืนก็ดกีว่าเขตอื่นๆ เช่นกนั ทัง้นี้มสีภาพพื้นที่ลื่น/ไม่ปูวสัดุกันลื่น
น้อยทีสุ่ดคอื รอ้ยละ 32.1 ครวัเรอืนไม่มปีระตูบานเลื่อน/ประตูทีเ่ปิดออกนอกหอ้งสดัส่วนน้อยสุดคอืรอ้ยละ 
45.3 ส่วนพืน้ต่างระดบัในครวัเรอืน หรอืบรเิวณบา้นมคีรวัเรอืนเพยีงรอ้ยละ 63.7 ทีร่ะบุ ทัง้นี้เป็นสดัส่วน
ทีส่งูกว่าเขตดอนเมอืงทีม่สีดัส่วนน้อยสุดในการส ารวจนี้ทีร่อ้ยละ 61.3 

อย่างไรกต็าม ในเขตลาดพรา้วมคีรวัเรอืนที่รายงานว่า ไม่มกีารแยกขยะสูงที่สุดในการส ารวจนี้ 
ที่มคีรวัเรอืนถงึรอ้ยละ 44.5  ที่ไม่แยกขยะ ส่วนภาพรวม 13 เขต มเีพยีงรอ้ยละ 31.8 ของครวัเรอืนที่ไม่มี
การแยกขยะ 

ส่วนผลการส ารวจระดบับุคคลระบุว่า เมือ่เปรยีบเทยีบใน 13 เขตน ารอ่ง เขตลาดพรา้วมสีดัส่วน
ของผู้สูงอายุที่ตอบว่ามรีายได้เพยีงพอและเหลอืเก็บ (รอ้ยละ 28.1) สูงที่สุด เมื่อพจิารณาในเรื่องของ
หลกัประกนัสุขภาพ พบว่า เขตลาดพรา้วมสีดัส่วนของผูสู้งอายุที่ไม่มสีทิธหิลกัประกนัสุขภาพใดๆ สูงที่สุด  
ถงึรอ้ยละ 6.5 สงูกว่าสดัส่วนรวมของทัง้ 13 เขต (รอ้ยละ 3.1) ถงึมากกว่าสองเท่า  

5 
 

สรุปผลการส 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 านวนเฉล่ียและการมี/ไม่มีชื่อใน

ทะเบียนบ้าน 

 เขต ทุกคนมีช่ือ
ในทะเบียน 

จ านวนสมาชิกครวัเรือนไม่มีช่ือในทะเบียนบ้าน 

1 คน 2 คน 3 คน 
ขึ้นไป 

รวม เฉล่ีย                            
(คน: ครวัเรือน) 

ลาดพร้าว 57.4 17.4 11.6 13.6 42.6 1.0 
รวม 13 เขต 55.8 19.1 10.9 14.2 44.2 1.0 

 

ตาราง ก2:  ร้อยละของครัวเรือน จ าแนกตามจ านวนเฉล่ียและการไม่มี/มีผู้สูงอายุ                

60 ปีข้ึนไป  

เขต ไม่มี
ผูส้งูอายุ 

จ านวนผูส้งูอายุในครวัเรือน 

1 คน 2 คน 3 คน                  
ขึ้นไป 

รวมครวัเรือนท่ี
มีผูส้งูอาย ุ

เฉล่ีย                          
(คน: ครวัเรือน) 

ลาดพร้าว 44.9 33.1 20.0 2.0 55.1 0.8 
รวม 13 เขต 40.9 36.0 20.3 2.9 59.2 0.8 

 

 

 

  



 
 35 เขตลาดพร้าว 

ตาราง ก3: ร้อยละของครัวเรือน จ าแนกตามจ านวนเฉล่ียและการไม่มี/มีผู้ป่วย

เร้ือรังหรือพิการ  

เขต ไม่มีผูป่้วย
เรือ้รงั/พิการ 

จ านวนผูป่้วยเรือ้รงั/พิการในครวัเรือน 

1 คน 2 คน            
ขึ้นไป 

รวมครวัเรือนท่ีมี
ผูป่้วยเรือ้รงั/พิการ 

เฉล่ีย              
(คน: ครวัเรือน) 

ลาดพร้าว 56.8 26.0 17.2 43.2 0.6 
รวม 13 เขต 47.5 32.6 19.9 52.5 0.8 

 

ตาราง ก4: ร้อยละของครัวเรือน จ าแนกตามจ านวนเฉล่ียและการไม่มี/มีผู้มีภาวะ

พ่ึงพิง  

เขต ไม่มีผูมี้
ภาวะพ่ึงพิง 

จ านวนมีผู้มีภาวะพ่ึงพิงในครวัเรือน 
มีผูมี้ภาวะ
พึ่งพิง                    
1 คน 

มีผูมี้ภาวะพึ่งพิง 
2 คนขึน้ไป 

รวมครวัเรอืน
ท่ีมีผูมี้ภาวะ

พึ่งพิง 

เฉล่ีย 

(คน: 
ครวัเรือน) 

ลาดพร้าว 64.8 24.1 11.2 35.3 0.5 
รวม 13 เขต 62.6 25.1 12.2 37.3 0.5 

 

ตาราง ก5:  ร้อยละของครัวเรือน จ าแนกตามความเพียงพอของรายได้ครัวเรือน 

เขต ความเพียงพอของรายได้ครวัเรือน 
เพียงพอ และมีเหลือเกบ็ เพียงพอ แต่ไม่มีเหลือเกบ็ ไม่เพียงพอ 

ลาดพร้าว 30.4 39.3 30.3 
รวม 13 เขต 18.9 48.1 33.1 
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ตาราง ก6: ร้อยละของครัวเรือน จ าแนกตามผลกระทบต่อรายได้ครัวเรือนในช่วง

สถานการณ์ โควิด-19 

เขต โควิด-19 กบัรายได้ครวัเรือน 
รายได้ลดลง รายได้เท่าเดิม/ไม่มี

ผลกระทบ 
รายได้เพ่ิมขึ้น 

ลาดพร้าว 75.5 24.5 - 
รวม 13 เขต 81.7 18.2 0.1 

 

ตาราง ก7: ร้อยละของครัวเรือน จ าแนกตามเศรษฐานะของครัวเรือน  

เขต เศรษฐานะของครวัเรือน 
ยากจน ปานกลาง ดี 

ลาดพร้าว 27.4 17.8 54.8 
รวม 13 เขต 39.7 20.4 39.9 

 

ตาราง ก8: ร้อยละของครัวเรือน จ าแนกตามความเพียงพอของแสงสว่างท่ีในห้อง

และทางเดินภายในบ้าน 

เขต แสงสว่างในห้องและทางเดินภายในบ้าน 

แสงสว่างไม่เพียงพอ แสงสว่างเพียงพอ 

ลาดพร้าว 4.7 95.3 
รวม 13 เขต 5.7 94.3 

 

ตาราง ก9: ร้อยละของครัวเรือน จ าแนกตามสภาพพ้ืนในห้องนอน หรือห้องน ้า หรือ

ทางเดิน  

เขต สภาพพื้นในห้องนอน หรือห้องน ้าหรือทางเดิน 
มีพื้นล่ืนหรือไม่ปวูสัดกุนัล่ืน มีพื้นไม่ล่ืนหรือปวูสัดกุนัล่ืน 

ลาดพร้าว 32.1 67.9 
รวม 13 เขต 39.6 60.4 
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ตาราง ก10: ร้อยละของครัวเรือน จ าแนกตามการมีราวจบัในห้องนอน หรือห้องน ้า 

หรือทางเดิน  

เขต ราวจบัในห้องนอน หรือห้องน ้า หรือทางเดิน 
ไม่มี มี 

ลาดพร้าว 61.9 38.1 
รวม 13 เขต 73.0 27.0 

 

ตาราง ก11: ร้อยละของครัวเรือน จ าแนกตามการมีประตูบานเล่ือน/ประตูท่ีเปิด

ออกนอกห้อง 

เขต ห้องนอน หรือห้องน ้า ท่ีใช้ประตบูานเล่ือน                                                     
หรือบานประตท่ีูเปิดออกนอกห้อง 
ไม่มี มี 

ลาดพร้าว 45.3 54.7 
รวม 13 เขต 

 
53.0 47.0 

 

ตาราง ก12: ร้อยละครัวเรือน จ าแนกตามการมีพ้ืนต่างระดับในตัวบ้านหรือบริเวณบ้าน  

เขต พื้นต่างระดบัในตวับ้านหรือบริเวณบ้าน 
ไม่มี มี 

ลาดพร้าว 36.3 63.7 
รวม 13 เขต 

 
27.8 72.2 

 

ตาราง ก13: ร้อยละของครัวเรือน จ าแนกตามลักษณะการแยกขยะ  

เขต การแยกขยะ 

ไม่มีการแยกขยะ มีการแยกขยะ 
แล้วน าไปขาย 

มีการแยกขยะ 
แล้วน ากลบัมา               

ใช้ใหม ่

มีการแยกขยะ 
ก่อนให้พนักงาน 
กทม. น าไปท้ิง 

ลาดพร้าว 44.5 21.0 1.0 33.5 
รวม 13 เขต  31.8 32.5 2.1 33.7 



 เขตลาดพร้าว 38 

ภาคผนวก ข 

ข้อมูลระดับครัวเรือน รายชุมชน* 

 

ลักษณะประชากรในครัวเรือน 

ตาราง ข1: จ านวนและร้อยละของครัวเรือน จ าแนกตามชุมชน 

ชุมชน จ านวน
ครวัเรอืน

จาก
ฐานข้อมูล
ของเขต 

จ านวน
ครวัเรอืนท่ี
ผูน้ าชุมชน
สามารถ
ติดต่อได้ 

จ านวน
ครวัเรอืน
ท่ีเกบ็

ข้อมูลได ้

รอ้ยละ
ครวัเรอืน
ท่ีเกบ็

ข้อมูลได ้

ผูสู้งอาย ุ ผูป่้วย
เรือ้รงั/
ผูพิ้การ 

ผูด้แูล 

หมูบ่า้นเนียมกล ่า
สามคัค ี

350 260 230 88.5 197 13 94 

หมูบ่า้นลาดพรา้ว    
วลิเลจ 

275 73 53 72.6 49 9 31 

หมูบ่า้นพูนศริ ิ 335 158 158 100.0 129 1 69 
กองปราบปราม 406 137 69 50.4 7 4 5 
ซอยโรงน ้าแขง็ 130 137 126 92.0 89 14 69 

รวม 
  

1496 765 636 83.1 471 41 268 

 

  

                                                           
* จํานวนรวมของครวัเรือนชุมชนเดยีวกนัไม่เท่ากนัในแต่ละตาราง เนื่องจากมีครวัเรอืนบางส่วนไมไ่ด้

ให้ขอ้มลู 
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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 

หมูบ่า้นเนียมกล ่าสามคัค ี 7.8 63.9 28.3 3.7 100.0 230 
หมูบ่า้นลาดพรา้ววลิเลจ 9.4 62.3 28.3 3.5 100.0 53 
หมูบ่า้นพูนศริ ิ 5.1 69.6 25.3 3.6 100.0 158 
กองปราบปราม 17.4 79.7 2.9 2.5 100.0 69 
ซอยโรงน ้าแขง็ 8.7 47.6 43.7 4.4 100.0 126 

รวม  8.5 63.7 27.8 3.7 100.0 636 

ตาราง ข3:  ร้อยละของครัวเรือน จ าแนกตามจ านวนเฉลี่ยและการมี/ไม่มีชื ่อใน

ทะเบียนบ้าน รายชุมชน 

ชุมชน จ านวนสมาชิกครวัเรือนท่ีมี/ ไม่มีช่ือในทะเบียนบ้าน รวม 

ทุกคนมี
ช่ือใน

ทะเบยีน 

1 คนไม่
มีช่ือใน
ทะเบยีน
บ้าน 

2 คนไม่
มีช่ือใน
ทะเบยีน
บ้าน 

3 คนขึน้ไป
ไม่มีช่ือใน
ทะเบยีน
บ้าน 

รวม         
ไม่มีช่ือ
ใน

ทะเบยีน
บ้าน 

เฉล่ียไม่มี
ช่ือใน

ทะเบยีน
บ้าน 
(คน: 

ครวัเรอืน) 

ร้อยละ จ านวน 

หมูบ่า้นเนียมกล ่า
สามคัค ี

49.5 18.9 14.9 16.7 50.5 1.2 100.0 222 

หมูบ่า้นลาดพรา้ว             
วลิเลจ 

63.3 18.4 8.2 10.2 36.7 0.8 100.0 49 

หมูบ่า้นพูนศริ ิ 78.6 9.7 2.6 9.1 21.4 0.5 100.0 154 
กองปราบปราม 44.9 26.1 20.3 8.7 55.1 0.9 100.0 69 
ซอยโรงน ้าแขง็ 49.1 19.0 13.8 18.1 50.9 1.3 100.0 116 

รวม 57.4 17.4 11.6 13.6 42.6 1.0 100.0 610 
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ตาราง ข4:  ร้อยละของครัวเรือน จ าแนกตามจ านวนเฉล่ียและการไม่มี/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 

หมูบ่า้นเนียมกล ่า
สามคัค ี

38.4 34.1 25.8 1.7 38.4 0.9 100.0 229 

หมูบ่า้นลาดพรา้ว
วลิเลจ 

24.5 47.2 24.5 3.8 24.5 1.1 100.0 53 

หมูบ่า้นพูนศริ ิ 39.2 38.6 19.0 3.2 39.2 0.9 100.0 158 
กองปราบปราม 92.8 5.8  - 1.4 92.8 0.1 100.0 69 
ซอยโรงน ้าแขง็ 46.0 33.3 19.8 0.8 46.0 0.8 100.0 126 

รวม 44.9 33.1 20.0 2.0 44.9 0.8 100.0 635 

ตาราง ข5: ร้อยละของครัวเรือน จ าแนกตามจ านวนผู้เฉล่ียและการไม่มี/มีป่วย

เร้ือรังหรือพิการ 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
ครวัเรอืน
ท่ีมีผูป่้วย
เรือ้รงั/
พิการ 

เฉล่ีย 
(คน: 

ครวัเรอืน) 

รอ้ยละ จ านวน 

หมูบ่า้นเนียม
กล ่าสามคัค ี

38.8 36.2 21.0 4.0 61.2 0.9 100.0 224 

หมูบ่า้น
ลาดพรา้ววลิเลจ 

59.6 30.8 9.6 -  40.4 0.5 100.0 52 

หมูบ่า้นพูนศริ ิ 70.7 18.5 10.2 0.6 29.3 0.4 100.0 157 
กอง
ปราบปราม 

87.0 10.1 1.4 1.4 13.0 0.2 100.0 69 

ซอยโรงน ้าแขง็ 53.6 24.0 19.2 3.2 46.4 0.7 100.0 125 
รวม  56.8 26.0 14.8 2.4 43.2 0.6 100.0 627 
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ตาราง ข6: ร้อยละของครัวเรือน จ าแนกตามจ านวนผู้มีภาวะพ่ึงพิง รายชุมชน 
ชุมชน จ านวนมีผู้มีภาวะพ่ึงพิงในครวัเรือน รวม 

ไม่มีผูมี้
ภาวะ
พึ่งพิง 

มีผูมี้ภาวะ
พึ่งพิง                 
1 คน 

มีผูมี้ภาวะ
พึ่งพิง 2 คน

ขึน้ไป 

รวม
ครวัเรอืนท่ีมี
ผูมี้ภาวะ
พึ่งพิง 

เฉล่ีย 
(คน: 

ครวัเรอืน) 

รอ้ยละ จ านวน 

หมูบ่า้นเนียม
กล ่าสามคัค ี

57.3 30.8 11.9 42.7 0.6 100.0 143 

หมูบ่า้น
ลาดพรา้ววลิเลจ 

60.5 23.7 15.8 39.5 0.6 100.0 38 

หมูบ่า้นพูนศริ ิ 83.5 7.7 8.8 16.5 0.3 100.0 91 
กองปราบปราม 50.0 50.0 -  50.0 0.5 100.0 8 
ซอยโรง
น ้าแขง็ 

59.4 29.0 11.6 40.6 0.6 100.0 69 

รวม  64.8 24.1 11.2 35.2 0.5 100.0 349 

 

เศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน 
 

ตาราง ข7:  ร้อยละของครัวเรือน จ าแนกตามความเพียงพอของรายได้ครัวเรือน 

รายชุมชน 

 
ชุมชน 

ความเพียงพอของรายได้ครวัเรือน รวม 
เพียงพอ และมี

เหลือเกบ็ 
เพียงพอ               
แต่ไม่มี             
เหลือเกบ็ 

ไม่เพียงพอ รอ้ยละ จ านวน 

หมูบ่า้นเนียมกล ่าสามคัค ี 17.2 44.9 37.9 100.0 227 
หมูบ่า้นลาดพรา้ววลิเลจ 30.2 34.0 35.8 100.0 53 
หมูบ่า้นพูนศริ ิ 61.5 25.0 13.5 100.0 156 
กองปราบปราม 27.9 57.4 14.7 100.0 68 
ซอยโรงน ้าแขง็ 16.9 39.5 43.5 100.0 124 

รวม  30.4 39.3 30.3 100.0 628 
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ตาราง ข8:  ร้อยละของครัวเรือน จ าแนกตามผลกระทบต่อรายได้                               

ในชว่งสถานการณ์โควิด-19 รายชมุชน 

 
ชุมชน 

โควิด-19 กบัรายได้ครวัเรือน รวม 
รายได้
ลดลง 

รายได้เท่าเดิม/
ไม่มีผลกระทบ 

รายได้
เพ่ิมขึ้น 

ร้อยละ จ านวน 

หมูบ่า้นเนียมกล ่าสามคัค ี 85.5 14.5 - 100.0 228 
หมูบ่า้นลาดพรา้ววลิเลจ 79.2 20.8 - 100.0 53 
หมูบ่า้นพูนศริ ิ 57.7 42.3 - 100.0 156 
กองปราบปราม 58.8 41.2 - 100.0 68 
ซอยโรงน ้าแขง็ 87.1 12.9 - 100.0 124 

รวม  75.5 24.5 - 100.0 629 
 

ตาราง ข9: ร้อยละครัวเรือนแยกเศรษฐานะของครัวเรือน รายชมุชน 

ชุมชน เศรษฐานะของครวัเรือน รวม 
ยากจน ปานกลาง ดี ร้อยละ จ านวน 

หมูบ่า้นเนียมกล ่าสามคัค ี 36.0 16.2 47.8 100.0 228 
หมูบ่า้นลาดพรา้ววลิเลจ 13.2 18.9 67.9 100.0 53 
หมูบ่า้นพูนศริ ิ 7.1 12.8 80.1 100.0 156 
กองปราบปราม 29.4 30.9 39.7 100.0 68 
ซอยโรงน ้าแขง็ 42.3 19.5 38.2 100.0 123 

รวม  27.4 17.8 54.8 100.0 628 

 

  



 
 43 เขตลาดพร้าว 

ส่ิงแวดล้อมของครัวเรือน 

ตาราง ข10: ร้อยละของครัวเรือน จ าแนกตามความเพียงพอของแสงสว่างที่ในห้อง

และทางเดินภายในบ้าน รายชุมชน 

ชุมชน แสงสว่างในห้อง และทางเดินภายในบ้าน รวม 

แสงสว่างไม่เพียงพอ แสงสว่างเพียงพอ ร้อยละ จ านวน 

หมูบ่า้นเนียมกล ่าสามคัค ี 3.9 96.1 100.0 230 
หมูบ่า้นลาดพรา้ววลิเลจ -  100.0 100.0 53 
หมูบ่า้นพูนศริ ิ 5.1 94.9 100.0 158 
กองปราบปราม 7.2 92.8 100.0 69 
ซอยโรงน ้าแขง็ 6.3 93.7 100.0 126 

รวม  4.7 95.3 100.0 636 
 

ตาราง ข11: ร้อยละของครัวเรือน จ าแนกตามสภาพพื้นในห้องนอน หรือห้องน ้า 

หรือทางเดิน รายชุมชน 

ชุมชน สภาพพื้นในห้องนอน หรือห้องน ้า                           
หรือทางเดิน 

รวม 

มีพืน้ลื่นหรอืไมปู่
วสัดกุนัลื่น 

มีพืน้ไมล่ื่นหรอืปู
วสัดกุนัลื่น 

รอ้ยละ จ านวน 

หมูบ่า้นเนียมกล ่าสามคัค ี 28.3 71.7 100.0 230 
หมูบ่า้นลาดพรา้ววลิเลจ 30.2 69.8 100.0 53 
หมูบ่า้นพูนศริ ิ 22.8 77.2 100.0 158 
กองปราบปราม 39.1 60.9 100.0 69 
ซอยโรงน ้าแขง็ 47.6 52.4 100.0 126 

รวม 32.1 67.9 100.0 636 
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ตาราง ข12: ร้อยละของครัวเรือน จ าแนกตามการมีราวจบัในห้องนอน หรือห้องน ้า 

หรือทางเดิน รายชุมชน 

ชุมชน ราวจบัในห้องนอน หรือ
ห้องน ้า หรือทางเดิน 

รวม 

ไม่มี มี ร้อยละ จ านวน 
หมูบ่า้นเนียมกล ่าสามคัค ี 62.6 37.4 100.0 230 
หมูบ่า้นลาดพรา้ววลิเลจ 58.5 41.5 100.0 53 
หมูบ่า้นพูนศริ ิ 53.8 46.2 100.0 158 
กองปราบปราม 68.1 31.9 100.0 69 
ซอยโรงน ้าแขง็ 69.0 31.0 100.0 126 

รวม 61.9 38.1 100.0 636 

 

ตาราง ข13: ร้อยละของครัวเรือน จ าแนกตามการมีประตูบานเล่ือน/ประตูท่ีเปิดออก

นอกห้อง รายชุมชน 

ชุมชน ห้องนอน หรือห้องน ้า ท่ีใช้ประตู
บานเล่ือน หรือบานประตูท่ีเปิด

ออกนอกห้อง 

รวม 

ไม่มี มี ร้อยละ จ านวน 
หมูบ่า้นเนียมกล ่าสามคัค ี 48.7 51.3 100.0 230 
หมูบ่า้นลาดพรา้ววลิเลจ 43.4 56.6 100.0 53 
หมูบ่า้นพูนศริ ิ 37.3 62.7 100.0 158 
กองปราบปราม 58.0 42.0 100.0 69 
ซอยโรงน ้าแขง็ 42.9 57.1 100.0 126 

รวม 45.3 54.7 100.0 636 
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ตาราง ข14:  ร้อยละครัวเรือน จ าแนกตามการมีพ้ืนต่างระดับในตัวบ้านหรือบริเวณบ้าน 

รายชุมชน  

ชุมชน พื้นต่างระดบัในตวับ้านหรือบริเวณบ้าน รวม 
ไม่มี มี ร้อยละ จ านวน 

หมูบ่า้นเนียมกล ่าสามคัค ี 29.1 70.9 100.0 230 
หมูบ่า้นลาดพรา้ววลิเลจ 17.0 83.0 100.0 53 
หมูบ่า้นพูนศริ ิ 57.0 43.0 100.0 158 
กองปราบปราม 27.5 72.5 100.0 69 
ซอยโรงน ้าแขง็ 36.5 63.5 100.0 126 

รวม  36.3 63.7 100.0 636 
 

ตาราง ข15: ร้อยละของครัวเรือนจ าแนกตามลักษณะการแยกขยะ รายชุมชน 

ชุมชน การแยกขยะ รวม 

ไม่มีการ
แยกขยะ 

มีการแยก
ขยะ แล้ว
น าไปขาย 

มีการแยก
ขยะ แล้ว
น ากลบัมา
ใช้ใหม ่

มีการแยกขยะ 
ก่อนให้
พนักงาน 

กทม. น าไปท้ิง 

รอ้ยละ จ านวน 

หมูบ่า้นเนียมกล ่าสามคัค ี 35.4 31.0 0.9 32.8 100.0 229 
หมูบ่า้นลาดพรา้ววลิเลจ 36.5 23.1 1.9 38.5 100.0 52 
หมูบ่า้นพูนศริ ิ 64.7 6.4 1.3 27.6 100.0 156 
กองปราบปราม 44.1 13.2 1.5 41.2 100.0 68 
ซอยโรงน ้าแขง็ 39.5 24.2  - 36.3 100.0 124 

รวม  44.5 21.0 1.0 33.5 100.0 629 

 

 

 

 

 

 

 



 เขตลาดพร้าว 46 

ภาคผนวก ค 

ข้อมูลระดับบุคคล รายชุมชน* 

 

ลักษณะทางประชากรและสังคม 

ตาราง ค1: ร้อยละของผู้สูงอายุ จ าแนกตามเพศ รายชมุชน 

ชุมชน เพศ รวม 

ชาย หญิง 
หมูบ่า้นเนียมกล ่าสามคัค ี(N=197) 42.1 57.9 100.0 
หมูบ่า้นลาดพรา้ววลิเลจ (N=49) 36.7 63.3 100.0 
หมูบ่า้นพูนศริ ิ(N=129) 47.3 52.7 100.0 
กองปราบปราม (N=7) 57.1 42.9 100.0 
ซอยโรงน ้าแขง็ (N=89) 37.1 62.9 100.0 

รวม (N=471) 42.3 57.7 100.0 

 

ตาราง ค2: ร้อยละของผู้สูงอายุ จ าแนกตามกลุ่มอายุ รายชมุชน 

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

ขึน้ไป 

หมูบ่า้นเนียมกล ่าสามคัค ี(N=197) 55.3 32.5 12.2 100.0 
หมูบ่า้นลาดพรา้ววลิเลจ (N=49) 46.9 42.9 10.2 100.0 
หมูบ่า้นพูนศริ ิ(N=129) 63.6 27.9 8.5 100.0 
กองปราบปราม (N=7) 85.7 - 14.3 100.0 
ซอยโรงน ้าแขง็ (N=89) 55.1 34.8 10.1 100.0 

รวม (N=471) 57.1 32.3 10.6 100.0 

 

                                                           
* จํานวนรวมของผู้สูงอายุในชุมชนเดียวกันไม่เท่ากันในแต่ละตาราง เน่ืองจากมีผู้สูงอายุบางส่วนไม่ได้ให้

ข้อมูล 
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ตาราง ค3: ร้อยละของผู้สูงอายุ จ าแนกตามลักษณะการอยู่อาศัย รายชุมชน 

ชุมชน ลกัษณะการอยู่อาศยั  
รวม อยู่คน

เดียว 
อยู่ 2 คน กบั
คู่สมรส 

อยู่ 2 คน กบัญาติ
หรอืคนอ่ืน 

อยู่ 3 คนหรอืมากกวา่
กบัญาติหรอืคนอ่ืนๆ 

หมูบ่า้นเนียมกล ่า
สามคัค ี (N=97) 

3.6 3.6 15.2 77.7 100.0 

หมูบ่า้นลาดพรา้ววลิเลจ 
(N=49) 

8.2 2.0 8.2 81.6 100.0 

หมูบ่า้นพนูศริ ิ(N=122) 4.1 4.1 15.6 76.2 100.0 

กองปราบปราม (N=7) - 14.3 - 85.7 100.0 
ซอยโรงน ้าแขง็ (N=89) 4.5 4.5 7.9 83.1 100.0 

รวม (N=464) 4.3 3.9 12.9 78.9 100.0 

 

ตาราง ค4: ร้อยละของผู้สูงอายุ จ าแนกตามสถานภาพสมรส รายชุมชน 

ชุมชน สถานภาพสมรส รวม 

โสด สมรส หม้าย หย่า/แยก 

หมูบ่า้นเนียมกล ่าสามคัค ี(N=195)           7.2 68.2 19.5 5.1 100.0 
หมูบ่า้นลาดพรา้ววลิเลจ (N=49)             6.1 57.1 24.5 12.2 100.0 
หมูบ่า้นพูนศริ ิ(N=121) 8.3 64.5 26.4 0.8 100.0 
กองปราบปราม (N=5) - 80.0 20.0 - 100.0 
ซอยโรงน ้าแขง็ (N=86) 8.1 62.8 26.7 2.3 100.0 

รวม (N=456) 7.5 65.1 23.2 4.2 100.0 
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ตาราง ค5: ร้อยละของผู้สูงอายุ จ าแนกตามระดับการศึกษา รายชมุชน 

ชุมชน ระดบัการศึกษา รวม 
ไม่ได้เรียน
หนังสือ 

ประถม 
ศึกษา 

(ป.4- ป.7) 

มธัยมศึกษา 
ตอนต้น-           
ตอนปลาย      

(ม.1-ม.6) และ 
ปวช. 

อนุปริญญา 
ปวส. –
ปวท. 

ปริญญาตรี
หรอืสูงกว่า 

หมูบ่า้นเนียมกล ่าสามคัค ี  
(N=195) 

5.6 61.0 22.1 2.6 8.7 100.0 

หมูบ่า้นลาดพรา้ว วลิเลจ  
(N=49) 

6.1 42.9 16.3 12.2 22.4 100.0 

หมูบ่า้นพูนศริ ิ(N=117)            4.3 35.0 17.1 16.2 27.4 100.0 
กองปราบปราม  (N=5) 20.0 20.0 60.0 - - 100.0 
ซอยโรงน ้าแขง็ (N=85) 12.9 68.2 16.5 1.2 1.2 100.0 

รวม 5 (N=451) 6.9 53.2 19.5 6.9 13.5 100.0 
 

การท างาน  

ตาราง ค6: ร้อยละของผู้สูงอายุ จ าแนกตามสถานภาพการท างาน รายชุมชน 

ชุมชน สถานภาพการท างาน รวม 
ไม่ได้
ท างาน
หรอื

เกษียณ 

พนักงาน
ใน

องคก์ร 

นายจา้ง ท างาน
ส่วนตวั
ไม่มี
ลูกจ้าง 

ช่วยงาน-
ธรุกิจ

ครวัเรอืน 

รบัจ้าง
ทัว่ไป 

อ่ืนๆ* 

หมูบ่า้นเนียมกล ่า
สามคัค ี(N=195) 

65.1 1.0 1.0 19.5 2.1 10.8 0.5 100.0 

หมูบ่า้นลาดพรา้ววลิเลจ 
(N=49) 

73.5 6.1 - 10.2 - 10.2 - 100.0 

หมูบ่า้นพนูศริ ิ(N=121)           62.8 3.3 0.8 25.6 0.8 6.6 - 100.0 
กองปราบปราม (N=5) 100.0 - - - - - - 100.0 
ซอยโรงน ้าแขง็ (N=87) 66.7 - 1.1 19.5 - 12.6 - 100.0 

รวม (N=457) 66.1 2.0 0.9 19.9 1.1 9.8 0.2 100.0 

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

รายชุมชน 

ชุมชน ความพร้อมและความต้องการท างาน * 
มีความพรอ้มท างาน มีความต้องการท างาน 

หมูบ่า้นเนียมกล ่าสามคัค ี(N=193) 46.1 46.9 
หมูบ่า้นลาดพรา้ววลิเลจ (N=44) 45.5 48.8 
หมูบ่า้นพูนศริ ิ(N=123) 40.7 38.5 
กองปราบปราม (N=4) 50.0 80.0 
ซอยโรงน ้าแขง็ (N=76) 32.9 36.4 

รวม (N=440) 42.3 43.3 

หมายเหตุ * เลือกนําเสนอ เฉพาะร้อยละของผู้สูงอายุที่ตอบว่ามีความพร้อม และร้อยละของผู้สูงอายุที่ความ

ต้องการทํางาน เท่าน้ัน   

รายได้และการออม 
 

ตาราง ค8:  ร้อยละของผู้สูงอายุ จ าแนกตามการได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยผู้พิการ 

รายชุมชน 

ชุมชน เบีย้ยงัชีพผูส้งูอายุ/เบีย้ผู้พิการ* 
ได้รบัเบีย้ยงัชีพผูส้งูอายุ ได้รบัเบีย้ผูพิ้การ 

หมูบ่า้นเนียมกล ่าสามคัค ี(N=197) 78.2 8.6 
หมูบ่า้นลาดพรา้ววลิเลจ (N=48) 81.3 4.2 
หมูบ่า้นพูนศริ ิ(N=123) 78.0 4.9 
กองปราบปราม (N=5) 20.0 - 
ซอยโรงน ้าแขง็ (N=87) 85.1 4.6 
รวม 5 (N=460) 79.1 6.3 

หมายเหตุ * เลือกนําเสนอ เฉพาะร้อยละของผู้สูงอายุที่ ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และ ร้อยละของผู้สูงอายุท่ี

ได้รับเบี้ยผู้พิการ เท่าน้ัน  
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ตาราง ค9: ร้อยละของผู้สูงอายุ จ าแนกตามความเพียงพอของรายได้ของตนเอง 

รายชุมชน 

ชุมชน ความเพียงพอของรายได้ รวม 

เพียงพอ และ 
มีเหลือเกบ็ 

เพียงพอ แต่ไม่มี
เหลือเกบ็ 

ไม่
เพียงพอ 

หมูบ่า้นเนียมกล ่าสามคัค ี(N=197) 16.2 57.4 26.4 100.0 

หมูบ่า้นลาดพรา้ววลิเลจ  (N=49) 14.3 51.0 34.7 100.0 

หมูบ่า้นพูนศริ ิ(N=120) 55.8 30.0 14.2 100.0 

กองปราบปราม (N=5) 20.0 40.0 40.0 100.0 

ซอยโรงน ้าแขง็ (N=85) 24.7 32.9 42.4 100.0 

รวม (N=456) 28.1 44.7 27.2 100.0 

 

ตาราง ค10: ร้อยละของผู้สูงอายุ จ าแนกตามการออม รายชุมชน 

ชุมชน การออม รวม 

ไม่มี มี 

หมูบ่า้นเนียมกล ่าสามคัค ี(N=197) 63.5 36.5 100.0 

หมูบ่า้นลาดพรา้ววลิเลจ (N=46) 58.7 41.3 100.0 

หมูบ่า้นพูนศริ ิ(N=123) 34.1 65.9 100.0 

กองปราบปราม (N=5) 60.0 40.0 100.0 

ซอยโรงน ้าแขง็ (N=86) 65.1 34.9 100.0 

รวม (N=457) 55.4 44.6 100.0 
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ตาราง ค11: ร้อยละของผู้สูงอายุ จ าแนกตามวิธีการท่ีใช้เม่ือมีปัญหาฉุกเฉินด้าน

การเงิน รายชมุชน 

 
ชุมชน 

วิธีการท่ีใช้เม่ือมีปัญหาฉุกเฉินด้านการเงิน รวม 
ใช้เงิน

ออมของ
ตนเอง 

กู้ยืมนอก
ระบบไม่เสีย
ดอกเบี้ย 

กู้ยืมนอก
ระบบเสีย
ดอกเบี้ย 

กู้ใน
ระบบ 

ขอเงินจากลูก
หรอืคนใน

ครอบครวั/ญาติ 

อ่ืนๆ* 
 

หมูบ่า้นเนียม
กล ่าสามคัค ี  
(N=197) 

23.4 1.0 7.6 7.6 58.9 1.5 100.0 

หมูบ่า้น
ลาดพรา้ววลิเลจ           
(N=47) 

31.9 2.1 8.5 4.3 44.7 8.5 100.0 

หมูบ่า้นพูนศริ ิ           
(N=123) 

56.1 1.6 4.1 2.4 35.8 - 100.0 

กองปราบปราม 
(N=5) 

20.0 - 20.0 20.0 20.0 20.0 100.0 

ซอยโรงน ้าแขง็           
(N=87) 

16.1 1.1 13.8 3.4 63.2 2.3 100.0 

รวม (N=459) 31.6 1.3 8.1 5.2 51.6 2.2 100.0 
หมายเหตุ:   * วิธีการที่ใช้เมื่อมีปัญหาฉุกเฉินด้านการเงิน อื่นๆ เช่น ค้างชําระ ประหยัด/ใช้บัตรบัตร

เครดิต ยังไม่ได้คิด/ไม่รู้ 
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สุขภาพ 

ตาราง ค12: ร้อยละของผู้สูงอายุ จ าแนกตามประเภทสิทธิประกันสุขภาพหลัก รายชุมชน 

ชุมชน สิทธิประกนัสขุภาพหลกั รวม 
ไม่มี
สิทธิ

ประกนั
สุขภาพ 

ประกนั 
สงัคม 

บตัรทอง บตัร 
ผูพิ้การ 

ข้าราชการ
บ านาญ 

อ่ืนๆ* 

หมูบ่า้นเนียมกล ่าสามคัค ี
(N=197) 

1.5 6.1 68.0 3.0 18.3 3.0 100.0 

หมูบ่า้นลาดพรา้ววลิเลจ 
(N=48) 

6.3 18.8 52.1 - 20.8 2.1 100.0 

หมูบ่า้นพูนศริ ิ(N=122) 18.0 12.3 40.2 0.8 23.8 4.9 100.0 
กองปราบปราม (N=5) - - - - 100.0 - 100.0 
ซอยโรงน ้าแขง็ (N=87)                  2.3 9.2 59.8 4.6 16.1 8.0 100.0 

รวม (N=459) 6.5 9.6 56.6 2.4 20.5 4.4 100.0 
หมายเหตุ *สิทธิประกันสุขภาพหลัก อื่นๆ เช่น ประกันสุขภาพบริษัทเอกชน หรือรัฐวิสาหกิจ   

ตาราง ค13: ร้อยละของผู้สูงอายุ จ าแนกตามความครอบคลุมของสิทธิประกัน

สุขภาพหลัก รายชมุชน 
ชุมชน ความครอบคลุมของสิทธิประกนัสุขภาพหลกั รวม 

ไม่ครอบคลมุ ครอบคลุมได้
บางส่วน 

ครอบคลุม ไม่ใช้สิทธิ
ประกนั
สุขภาพ
หลกั 

หมูบ่า้นเนียมกล ่าสามคัค ี
(N=194) 

- 31.4 58.2 10.3 100.0 

หมูบ่า้นลาดพรา้ววลิเลจ 
(N=46) 

8.7 30.4 45.7 15.2 100.0 

หมูบ่า้นพูนศริ ิ(N=122) - 36.1 40.2 23.8 100.0 
กองปราบปราม (N=5) - 80.0 20.0 - 100.0 
ซอยโรงน ้าแขง็ (N=85) 1.2 35.3 45.9 17.6 100.0 

รวม (N=452) 1.1 33.8 49.3 15.7 100.0 
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ตาราง ค14: ร้อยละของผู้สูงอายุ จ าแนกตามจ านวนโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง รายชุมชน 

ชุมชน จ านวนโรคไม่ติดต่อเรือ้รงั * รวม 
ไม่มี
โรคไม่
ติดต่อ
เรือ้รงั 

มี 1 
โรค 

มี 2 
โรค 

มี 3 
โรค 

มี 4 
โรค 

มี 5 
โรค 

หมูบ่า้นเนียมกล ่าสามคัค ี(N=197) 32.0 29.4 24.4 12.7 1.5 - 100.0 
หมูบ่า้นลาดพรา้ววลิเลจ (N=49) 46.9 16.3 26.5 6.1 4.1 - 100.0 
หมูบ่า้นพูนศริ ิ(N=124) 42.7 25.0 24.2 8.1 - - 100.0 
กองปราบปราม (N=5) 60.0 20.0 20.0 - - - 100.0 
ซอยโรงน ้าแขง็ (N=89)          31.8 28.4 25.0 14.8 - - 100.0 

รวม (N=463) 36.7 26.6 24.6 11.0 1.1 - 100.0 
หมายเหตุ  * 5 โรคไม่ติดต่อเรื้อรังในที่นี้  หมายถึงโรค เบาหวาน โรคไขมันในเลือดสูง โรคความดันโลหิตสูง 

โรคหัวใจขาดเลือด/เต้นผิดจังหวะ และ โรคหลอดเลือดสมองตีบหรือแตก 

 

ตาราง ค15: ร้อยละของผู้สูงอายุ จ าแนกตามประเภทของโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง                   

รายชุมชน 

ชุมชน การเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรงั* 
เบาหวาน ไขมนัใน

เลือดสูง 
ความดนั
โลหิตสูง 

หวัใจขาด
เลือด/เต้น
ผิดจงัหวะ 

หลอดเลือด
สมองตีบ
หรอืแตก 

หมูบ่า้นเนียมกล ่าสามคัค ี(N=197) 29.9 27.9 56.3 5.1 5.1 
หมูบ่า้นลาดพรา้ววลิเลจ (N=49)                    22.4 24.5 40.8 10.2 4.1 
หมูบ่า้นพูนศริ ิ(N=124) 22.6 21.0 49.2 4.8 1.6 
กองปราบปราม (N=5) - 40.0 20.0 - - 
ซอยโรงน ้าแขง็ (N=88) 36.4 35.2 51.1 - 3.4 

รวม (N=463) 28.1 27.2 51.4 4.5 3.7 
 หมายเหตุ  *เลือกนําเสนอเฉพาะร้อยละของผู้สูงอายุท่ีได้รับการวินิจฉัย ว่าเป็นโรคเบาหวาน โรคไขมันในเลือด

สูง โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจขาดเลือด/เต้นผิดจังหวะ หรือ โรคหลอดเลือดสมองตีบหรือ

แตก เท่าน้ัน 
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ตาราง ค16: ร้อยละของผู้สูงอายุ จ าแนกตามความบกพร่อง หรือความพิการ  

รายชุมชน 
ชุมชน ความบกพร่องหรือความพิการ รวม 

ไม่มี มี 
หมูบ่า้นเนียมกล ่าสามคัค ี (N=192) 87.0 13.0 100.0 
หมูบ่า้นลาดพรา้ววลิเลจ (N=49) 91.8 8.2 100.0 
หมูบ่า้นพูนศริ ิ(N=124) 91.1 8.9 100.0 
กองปราบปราม (N=5) 100.0 - 100.0 
ซอยโรงน ้าแขง็ (N=88) 88.6 11.4 100.0 

รวม (N=458) 89.1 10.9 100.0 

 

ตาราง ค17: ร้อยละของผู้สูงอายุ จ าแนกตามประเภทของความบกพร่องหรือความ

พิการ รายชุมชน 

ชุมชน ความบกพร่องหรือความพิการ 
การมองเหน็ การได้ยินหรือส่ือ

ความหมาย 
การเคล่ือนไหว 

หมูบ่า้นเนียมกล ่าสามคัค ี(N=192) 2.6 3.1 7.3 
หมูบ่า้นลาดพรา้ววลิเลจ (N=49) 4.1 2.0 4.1 
หมูบ่า้นพูนศริ ิ(N=124) - 0.8 7.3 
กองปราบปราม (N=5) - - - 
ซอยโรงน ้าแขง็ (N=88) 2.3 3.4 6.8 

รวม (N=458) 2.0 2.4 6.8 
หมายเหตุ *เลือกนําเสนอเฉพาะร้อยละของผู้สูงอายุที่ความบกพร่องหรือความพิการ ด้านการมองเห็น การได้

ยินหรือส่ือความหมาย หรือ การเคล่ือนไหว เท่าน้ัน 
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ตาราง ค18: ร้อยละของผู้สูงอายุ จ าแนกตามระดับภาวะพ่ึงพิง รายชุมชน 

ชุมชน ระดบัภาวะพ่ึงพิง  
รวม ไม่มีภาวะ

พ่ึงพิง 
ภาวะพ่ึงพิง 
ต า่-ปานกลาง 

ภาวะพ่ึงพิง 
สงู 

หมูบ่า้นเนียมกล ่าสามคัค ี(N=197) 72.1 21.3 6.6 100.0 
หมูบ่า้นลาดพรา้ววลิเลจ (N=49) 81.6 12.2 6.1 100.0 
หมูบ่า้นพูนศริ ิ(N=129) 87.6 7.8 4.7 100.0 
กองปราบปราม (N=7) 100.0 - - 100.0 
ซอยโรงน ้าแขง็ (N=89) 75.3 23.6 1.1 100.0 

รวม (N=471) 78.3 16.8 4.9 100.0 
 

ตาราง ค19: ร้อยละของผู้สูงอายุ จ าแนกตามความเส่ียงต่อปัญหาสุขภาพจิต รายชุมชน 

ชุมชน ความเส่ียงต่อปัญหา
สขุภาพจิต 

 
รวม 

ไม่มี มี 
หมูบ่า้นเนียมกล ่าสามคัค ี(N=181) 70.2 29.8 100.0 
หมูบ่า้นลาดพรา้ววลิเลจ (N=41) 75.6 24.4 100.0 
หมูบ่า้นพูนศริ ิ(N=119) 93.3 6.7 100.0 
กองปราบปราม (N=4) 100.0 - 100.0 
ซอยโรงน ้าแขง็ (N=64) 65.6 34.4 100.0 

รวม (N=409) 77.0 23.0 100.0 
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ตาราง ค20: ร้อยละของผู้ดูแล จ าแนกตามผลกระทบของการดูแลผู้สูงอายุ ต่อผู้ดูแล

หรือครอบครัว  รายชุมชน 

ชุมชน ผลกระทบต่อผูด้แูล* 
ด้านการเงิน ด้านการงาน 

หมูบ่า้นเนียมกล ่าสามคัค ี(N=75) 52.0 23.3 
หมูบ่า้นลาดพรา้ววลิเลจ (N=20) 45.0 26.3 
หมูบ่า้นพูนศริ ิ(N=35) 28.6 33.3 
กองปราบปราม (N=3) - - 
ซอยโรงน ้าแขง็ (N=46) 56.5 13.3 

รวม (N=179) 46.9 22.7 
หมายเหตุ *เลือกนําเสนอเฉพาะร้อยละของผูดู้แลผูสู้งอายุ ที่ได้รับผลกระทบดา้นการเงิน (ของผู้ดูแล หรือครอบครัว) และ

ที่ได้รับผลกระทบด้านการงาน คือ การที่ผู้ดูแลต้องลาออกจากงาน 

  

การออกก าลังกาย 

ตาราง ค21: ร้อยละของผู้สูงอายุ จ าแนกตามการออกก าลังกายเป็นประจ า รายชุมชน 

ชุมชน การออกก าลงักายเป็นประจ า* รวม 

ไม่ได้ออกก าลงั
กายเป็นประจ า 

ออกก าลงักาย
เป็นประจ า 

หมูบ่า้นเนียมกล ่าสามคัค ี(N=196) 43.4 56.6 100.0 
หมูบ่า้นลาดพรา้ววลิเลจ (N=48) 31.3 68.8 100.0 
หมูบ่า้นพูนศริ ิ(N=122) 77.9 22.1 100.0 
กองปราบปราม (N=5) 60.0 40.0 100.0 
ซอยโรงน ้าแขง็ (N=85) 50.6 49.4 100.0 

รวม (N=456) 52.9 47.1 100.0 
หมายเหตุ *การออกกําลังกายเป็นประจํา หมายถึง การออกกําลังกายอย่างน้อย 3 วัน ต่อสัปดาห์  
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ตาราง ค22: ร้อยละของผู้สูงอายุท่ีออกก าลังกายประจ า จ าแนกตามการใชส้ถานท่ี

ออกก าลังกาย ในสังกัดกรุงเทพมหานคร รายชุมชน 

ชุมชน สถานท่ีออกก าลงักาย* 

ศนูยกี์ฬา สวนสาธารณะ ลานกีฬา 
หมูบ่า้นเนียมกล ่าสามคัค ี(N=111) 1.8 2.7 - 
หมูบ่า้นลาดพรา้ววลิเลจ   (N=33) - 6.1 9.1 
หมูบ่า้นพูนศริ ิ(N=27) 3.7 7.4 3.7 
กองปราบปราม (N=2) - - 50.0 
ซอยโรงน ้าแขง็ (N=42) - 9.5 - 

รวม (N=215) 1.4 5.1 2.3 

หมายเหตุ *เลือกนําเสนอ เฉพาะร้อยละของผู้สูงอายุที่ออกกําลังกายเป็นประจํา และตอบว่าได้ไปใช้ศูนยกี์ฬา 

หรือสวนสาธารณะ หรือลานกีฬาในสังกัดกรุงเทพมหานคร เท่าน้ัน  

ตาราง ค23: ร้อยละของผู้สูงอายุ จ าแนกตามเหตุผลหลักท่ีไม่ออกก าลังกายเป็น

ประจ า รายชมุชน 
ชุมชน เหตผุลหลกัท่ีไม่ออกก าลงักาย เป็นประจ า รวม 

ไม่มี
เวลา 

คิดว่า
ท างานก็
เพียงพอ
แล้ว 

สุขภาพ
รา่งกายไม่
อ านวย 

ท างาน
บ้าน/ ท า
สวนใน

บ้าน/ ปลูก
ต้นไม้ 

อ่ืนๆ* 
 

หมูบ่า้นเนียมกล ่าสามคัค ี
(N=84) 

17.9 21.4 34.5 20.2 6.0 100.0 

หมูบ่า้นลาดพรา้ว                
วลิเลจ (N=14) 

28.6 7.1 21.4 42.9 - 100.0 

หมูบ่า้นพูนศริ ิ(N=97)            35.1 16.5 32.0 15.5 1.0 100.0 
กองปราบปราม (N=3)             33.3 - 33.3 33.3 - 100.0 
ซอยโรงน ้าแขง็(N=39) 7.7 17.9 35.9 35.9 2.6 100.0 
รวม (N=237) 24.1 17.7 32.9 22.4 3.0 100.0 

หมายเหตุ:   * เหตุผลหลักท่ีไม่ออกกําลังกายเป็นประจํา อื่นๆ เช่น  ขาดอุปกรณ์กีฬา/ไม่ชอบออกกําลังกาย/ 

ขี้เกียจ 
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ผลกระทบของโควิด-19 

 

ตาราง ค24:  ร้อยละของผู้สูงอายุ จ าแนกตามผลกระทบของโควดิ-19 รายชุมชน 

ชุมชน ผลกระทบจากโควิด-19* 
สขุภาพร่างกาย สขุภาพจิตใจ รายได้ลดลง/

รายจ่ายเท่าเดิม
หรือเพ่ิมขึ้น 

หมูบ่า้นเนียมกล ่าสามคัค ี(N=197) 11.2 23.9 39.1 
หมูบ่า้นลาดพรา้ววลิเลจ (N=49) 8.2 36.7 46.9 
หมูบ่า้นพูนศริ ิ(N=124) 2.4 7.3 41.1 
กองปราบปราม (N=5) - 60.0 40.0 
ซอยโรงน ้าแขง็ (N=88) 15.9 40.9 39.8 

รวม (N=463) 9.3 24.4 40.6 

หมายเหตุ *เลือกนําเสนอ เฉพาะร้อยละของผู้สูงอายุที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19  ด้านสุขภาพ

ร่างกาย หรือ สุขภาพจิตใจ หรือ รายได้ลดลง/แต่รายจ่ายเท่าเดิมหรือเพิ่มขึ้น เท่านั้น 
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ภาวะพ่ึงพิงกับมิติทางเศรษฐกิจ-สังคม 

 

ตาราง ค25: ร้อยละของผู้สูงอายุ จ าแนกตามภาวะพ่ึงพิง และเศรษฐานะของ

ครัวเรือน รายชุมชน 

เศรษฐานะ ภาวะพ่ึงพิง รวม 
ไม่มีภาวะ
พ่ึงพิง 

ภาวะพ่ึงพิง 
ต า่-ปาน
กลาง 

ภาวะพ่ึงพิง 
สงู 

หมู่บ้านเนียมกล า่สามคัคี (N=196) 
ยากจน 31.9 38.1 15.4 32.1 
ปานกลาง 13.5 19.0 30.8 15.8 
ด ี 54.6 42.9 53.8 52.0 

หมู่บ้านลาดพร้าววิลเลจ (N=49) 
ยากจน 10.0 16.7 - 10.2 
ปานกลาง 20.0 16.7 33.3 20.4 
ด ี 70.0 66.7 66.7 69.4 

หมู่บ้านพนูศิริ (N=128) 
ยากจน 6.3 - - 5.5 
ปานกลาง 12.5 10.0 - 11.7 
ด ี 81.3 90.0 100.0 82.8 

กองปราบปราม (N=7) 
ยากจน 14.3 -  -  14.3 
ปานกลาง 57.1 -  -  57.1 
ด ี 28.6 -  -  28.6 

ซอยโรงน ้าแขง็ (N=86) 
ยากจน 24.6 30.0 100.0 26.7 
ปานกลาง 20.0 20.0 - 19.8 
ด ี 55.4 50.0 - 53.5 
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ตาราง ค26: ร้อยละของผู้สูงอายุ จ าแนกตามภาวะพ่ึงพิง และความเพียงพอของรายได้

ครัวเรือน รายชุมชน 

รายได้ครวัเรือน ภาวะพ่ึงพิง รวม 
ไม่มีภาวะ
พ่ึงพิง 

ภาวะพ่ึงพิง 
ต า่-ปาน
กลาง 

ภาวะพ่ึงพิง 
สงู 

หมู่บ้านเนียมกล า่สามคัคี (N=194) 
เพยีงพอ 70.7 56.1 69.2 67.5 
ไมเ่พยีงพอ 29.3 43.9 30.8 32.5 

หมู่บ้านลาดพร้าววิลเลจ (N=49) 
เพยีงพอ 72.5 50.0 33.3 67.3 
ไมเ่พยีงพอ 27.5 50.0 66.7 32.7 

หมู่บ้านพนูศิริ (N=128) 
เพยีงพอ 88.4 70.0 100.0 87.5 
ไมเ่พยีงพอ 11.6 30.0 - 12.5 

กองปราบปราม (N=7) 
เพยีงพอ 100.0 -  - 100.0 
ไมเ่พยีงพอ - -  - - 

ซอยโรงน ้าแขง็ (N=89) 
เพยีงพอ 62.7 57.1 - 60.7 
ไมเ่พยีงพอ 37.3 42.9 100.0 39.3 
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ตาราง ค27: ร้อยละของผู้สูงอายุ จ าแนกตามภาวะพ่ึงพิง และการได้รับเบ้ียผู้พิการ 

รายชุมชน 

เบีย้ผูพิ้การ ภาวะพ่ึงพิง รวม 
ไม่มีภาวะ
พ่ึงพิง 

ภาวะพ่ึงพิง 
ต า่-ปาน
กลาง 

ภาวะพ่ึงพิง
สงู 

หมู่บ้านเนียมกล า่สามคัคี (N=197) 
ไมไ่ดร้บั 100.0 76.2 46.2 91.4 
ไดร้บั - 23.8 53.8 8.6 

หมู่บ้านลาดพร้าววิลเลจ (N=48) 
ไมไ่ดร้บั 100.0 66.7 100.0 95.8 
ไดร้บั - 33.3 - 4.2 

หมู่บ้านพนูศิริ (N=123) 
ไมไ่ดร้บั 100.0 66.7 50.0 95.1 
ไดร้บั - 33.3 50.0 4.9 

กองปราบปราม (N=5) 
ไมไ่ดร้บั 100.0 -  - 100.0 
ไดร้บั - - - - 

ซอยโรงน ้าแขง็ (N=87) 
ไมไ่ดร้บั 100.0 85.7 - 95.4 
ไดร้บั - 14.3 100.0 4.6 
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ตาราง ค28:  ร้อยละของผู้สูงอายุ จ าแนกตามภาวะพ่ึงพิง และความเสี่ยงต่อปัญหา

สุขภาพจิต รายชุมชน 

ปัญหาสุขภาพจิต ภาวะพ่ึงพิง รวม 
ไม่มีภาวะ
พ่ึงพิง 

ภาวะพ่ึงพิง 
ต า่-ปานกลาง 

ภาวะพ่ึงพิง
สงู 

หมู่บ้านเนียมกล า่สามคัคี (N=181) 
ไมม่คีวามเสีย่ง 73.1 64.9 50.0 70.2 
มคีวามเสีย่ง 26.9 35.1 50.0 29.8 

หมู่บ้านลาดพร้าววิลเลจ (N=41) 
ไมม่คีวามเสีย่ง 85.3 25.0 33.3 75.6 
มคีวามเสีย่ง 14.7 75.0 66.7 24.4 

หมู่บ้านพนูศิริ (N=119) 
ไมม่คีวามเสีย่ง 96.2 55.6 100.0 93.3 
มคีวามเสีย่ง 3.8 44.4 - 6.7 

กองปราบปราม (N=4) 
ไมม่คีวามเสีย่ง 100.0 -  - 100.0 
มคีวามเสีย่ง - -  - - 

ซอยโรงน ้าแขง็ (N=64) 
ไมม่คีวามเสีย่ง 64.4 66.7 100.0 65.6 
มคีวามเสีย่ง 35.6 33.3 - 34.4 
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ตาราง ค29: ร้อยละของผู้ดูแล จ าแนกตามระดับภาวะพึ่งพิงและผลกระทบด้าน

การเงิน-ของผู้ดูแลหรือครอบครัว รายชุมชน 

ด้านการเงิน ภาวะพ่ึงพิง รวม 
ไม่มีภาวะพ่ึงพิง ภาวะพ่ึงพิง ต า่-

ปานกลาง 
ภาวะพ่ึงพิง 

สงู 
หมู่บ้านเนียมกล า่สามคัคี (N=75) 

ไมม่ผีลกระทบ 56.9 36.4 23.1 48.0 
มผีลกระทบ 43.1 63.6 76.9 52.0 

หมู่บ้านลาดพร้าววิลเลจ (N=20) 
ไมม่ผีลกระทบ 64.3 66.7 - 55.0 
มผีลกระทบ 35.7 33.3 100.0 45.0 

หมู่บ้านพนูศิริ (N=35) 
ไมม่ผีลกระทบ 77.8 75.0 25.0 71.4 
มผีลกระทบ 22.2 25.0 75.0 28.6 

กองปราบปราม (N=3) 
ไมม่ผีลกระทบ 100.0 - - 100.0 
มผีลกระทบ - - - - 

ซอยโรงน ้าแขง็ (N=46) 
ไมม่ผีลกระทบ 35.7 58.8 - 43.5 
มผีลกระทบ 64.3 41.2 100.0 56.5 
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ตาราง ค30:  ร้อยละของผู้ดูแล จ าแนกตามระดับภาวะพ่ึงพิงและผลกระทบต่อผู้ดูแล

ด้านการท างาน การลาออกจากงาน รายชุมชน 

ด้านการท างาน ภาวะพ่ึงพิง รวม 
ไม่มีภาวะ
พ่ึงพิง 

ภาวะพ่ึงพิง 
ต า่-ปาน
กลาง 

ภาวะพ่ึงพิง 
สงู 

หมู่บ้านเนียมกล า่สามคัคี (N=73) 
ไมม่ผีลกระทบ 84.0 80.0 46.2 76.7 
มผีลกระทบ 16.0 20.0 53.8 23.3 

หมู่บ้านลาดพร้าววิลเลจ (N=19) 
ไมม่ผีลกระทบ 92.3 66.7 - 73.7 
มผีลกระทบ 7.7 33.3 100.0 26.3 

หมู่บ้านพนูศิริ (N=36) 
ไมม่ผีลกระทบ 70.4 50.0 60.0 66.7 
มผีลกระทบ 29.6 50.0 40.0 33.3 

กองปราบปราม (N=3) 
ไมม่ผีลกระทบ 100.0 - - 100.0 
มผีลกระทบ - - - - 

ซอยโรงน ้าแขง็ (N=45) 
ไมม่ผีลกระทบ 82.1 93.8 100.0 86.7 
มผีลกระทบ 17.9 6.3 - 13.3 
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