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ความเป็นมาของโครงการ 

 

 

 

 

โครงการ “การพฒันาแนวทางการด าเนินงานเพ่ือให้เกิดการจดัการชุดข้อมูลทางสงัคม
และสุขภาพของประชาชน รายเขต กรงุเทพมหานคร”  ด าเนินการโดยสถาบนัวจิยัประชากรและ
สงัคม มหาวทิยาลยัมหดิล ได้รบัการสนับสนุนจากส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสรมิสุขภาพ 
(สสส.) ทัง้นี้  มีว ัตถุประสงค์เพื่อส ารวจข้อมูลทางสังคมและสุขภาพของประชาชน ในรายเขตของ
กรุงเทพมหานคร รวมทัง้เพื่อสรา้งเสรมิศกัยภาพของภาคเีครอืข่าย เพื่อการขบัเคลื่อนการท าชุดขอ้มูล
ทางสงัคมและสุขภาพของประชาชนในกรงุเทพมหานคร 

โครงการไดเ้กบ็รวบรวมขอ้มลูในเขตน าร่อง 13 เขต จ านวน 84 ชุมชน โดยเกบ็รวบรวมขอ้มูล
ทัง้ระดบัครวัเรอืนและระดบับุคล ในระดบับุคคลมกีลุ่มเป้าหมายคอื ผู้สูงอายุ ผู้ ป่วยเรือ้รงั/พกิาร และ
ผูดู้แล ในเขตหนองจอก เกบ็รวบรวมขอ้มลูตวัอย่างจาก 6 ชุมชน มตีวัอย่างครวัเรอืน 692 ครวัเรอืน มี
ตวัอยา่งระดบับุคคลประกอบดว้ย ผูส้งูอาย ุ624 คน ผูป่้วยเรือ้รงั/พกิาร 83 คน และผูด้แูล 338 คน  

การมรีะบบขอ้มลูที่มคีวามถูกต้อง เชื่อถอืได ้ทนัสมยั และเป็นตวัแทนของประชากรกลุ่มต่างๆ 
ในกรงุเทพมหานคร นบัว่ามคีวามส าคญัมากทีสุ่ดในการวางแผนการพฒันาพืน้ทีแ่ละประชากร ทีผ่่านมา
แมว้่าจะมขีอ้มลูที่จดัเก็บเกี่ยวกบัสุขภาวะ ภาวะเศรษฐกจิ สงัคม และวถิชีวีติของประชากร โดยองคก์ร
และหน่วยงานต่างๆ ในระดบัต่างๆ กนั ตัง้แต่ระดบัจงัหวดั ระดบัเขต ระดบัแขวง ระดบัชุมชน ครวัเรอืน 
และรายบุคคล อยา่งไรกต็าม ขอ้มลูแต่ละชุดจะถูกจดัเกบ็ตามวตัถุประสงคก์ารน าขอ้มลูไปใชใ้นการตอบ
ภารกจิหลกัขององค์กรหรอืหน่วยงานที่ท าหน้าที่รวบรวมขอ้มูล และขอ้มูลเหล่านี้ยงัมขีอ้จ ากดัส าหรบั
การน าไปใชจ้รงิทีแ่ตกต่างกนัออกไป รวมทัง้ยงัมขีอ้ทา้ทายในเรื่องการเชื่อมต่อระหว่างขอ้มลูชุดต่าง  ๆ 
ทีเ่ป็นไปไดไ้มง่า่ยนกั 

ดงันัน้ ขอ้มลูทีม่อียู่ในขณะนี้ อาจยงัมคีวามไม่ครบถ้วน ทัง้ในเชงิประเดน็ และพืน้ที ่โดยเฉพาะ
ความแตกต่างของลกัษณะทีอ่ยู่อาศยั การใชท้ีด่นิ รวมทัง้ลกัษณะทางเศรษฐกจิ สงัคม และสุขภาพของ
ประชากรวยัต่างๆ โดยเฉพาะในแต่ละพืน้ที ่หรอืเขตการปกครองของกรุงเทพมหานคร การมชีุดขอ้มูล
ทางสงัคม และสุขภาพ จงึมคีวามจ าเป็นอย่างยิง่เพื่อให้การท างานด้านการพฒันาและสวสัดกิารสงัคม 
และสุขภาวะของประชากร มปีระสทิธภิาพ และมคีวามเหมาะสมกบับรบิท วถิชีวีติของประชากรทีอ่าศยั
อยู่ในกรุงเทพมหานครในระดบัเขตการปกครองเพื่อน าไปพฒันา ต่อยอดในการท างานในระดบัพื้ นที่
ต่อไป 
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ผลส ารวจครัวเรือนเขตหนองจอก* 

 

 

 

การส ารวจในเขตหนองจอก มชีมุชนตวัอย่าง 6 ชมุชน จากครวัเรอืนทีผู่น้ าชุมชนสามารถตดิต่อได ้
จ านวน 1,190 ครวัเรอืน มคีรวัเรอืนที่เก็บข้อมูลได้ทัง้หมด 692 ครวัเรอืน หรอืคิดเป็นร้อยละ 58.2 
(รายละเอียดตามตาราง 3.1)  ในการน าเสนอต่อไปนี้ เป็นการน าเสนอในภาพรวมของเขตหนองจอก
เปรยีบเทยีบกบัภาพรวมทัง้หมดในการส ารวจ 13 เขต  ส่วนรายละเอยีดขอ้มลูชุมชนจะอยูใ่นภาคผนวก 

ตาราง 3.1: จ านวนและร้อยละของครัวเรือน จ าแนกตามชุมชน 
ชุมชน จ านวน

ครวัเรือน
ทัง้หมดจาก

ฐานข้อมูลเขต 

จ านวน
ครวัเรือนท่ี
ผูน้ าชุมชน
สามารถ
ติดต่อได้ 

จ านวน
ครวัเรือนท่ี
เกบ็ข้อมลูได้ 

ร้อยละของ
ครวัเรือนท่ี
เกบ็ข้อมลูได้ 

กติตเิหมกรณ์ 985 397 193 48.6 
แผน่ดนิทองดารุล้ฮาซานัย 239 262 211 80.5 
แผ่นดนิทองบาหยนั2 137 84 72 85.7 
แผ่นดนิทองวดัพระยาปลา 422 183 67 36.6 
หมู ่2 คูฝั้ง่เหนือ (สื่อสนัต)ิ 90 82 82 100.0 
หมู ่6 กา้วหน้า 162 182 67 36.8 

รวม 2,035 1,190 692 58.2 

ในการส ารวจนี้ นอกจากการเก็บรวบรวมขอ้มูลครวัเรอืนแล้ว ยงัได้เกบ็รวบรวมขอ้มูลรายบุคคล 
โดยกลุ่มประชากรเป้าหมายประกอบด้วย ผู้ป่วยเรื้อรงั/พกิาร ผู้สูงอายุและผู้ดูแล ทัง้นี้ในเขตหนองจอกมี
ตวัอยา่งรายบุคคล ดงันี้  ผูป่้วยเรือ้รงั/พกิาร 83 คน ผูส้งูอาย ุ624 คน และผูด้แูล 338 คน  

 

*
 ในการรายงานผลตัวเลขร้อยละที่เป็นทศนิยม อาจมีความแตกต่างจากในเล่มภาพรวม 13 เขต เนื่องมาจากการ

ค านวณ ที่ใช้ฐานจ านวนตัวอย่างแตกต่างกัน (ตัวอย่างรวม 13 เขต หรือ ตัวอย่างรายเขต) และการปัดเศษทศนิยม 
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ประชากรในครัวเรือน 

ลักษณะของกลุ่มประชากร 

ประชากรในครวัเรอืนที่ใหข้อ้มูลในเขตหนองจอกมจี านวนทัง้สิ้น 3,054 คน โดยมสีดัส่วนเพศหญงิ
มากกว่าเพศชายเลก็น้อย  เมื่อแบ่งกลุ่มประชากรออกเป็น 3 กลุ่ม คอื วยัเดก็ วยัแรงงาน และวยัสงูอายุ 
พบว่า มสีดัส่วนของประชากรวยัเดก็ (อายุ 0-14 ปี) รอ้ยละ 17.8 ประชากรวยัแรงงาน(อายุ 15-59 ปี)  รอ้ยละ 
61.1 และประชากรวยัสงูอาย(ุอาย ุ60 ปีขึน้ไป) รอ้ยละ 20.6  

เมื่อเปรยีบเทยีบกลุ่มประชากรทัง้ 3 กลุ่มในเขตหนองจอกกบัภาพรวม 13 เขต พบว่า สดัส่วน
ประชากรวยัเด็กของเขตหนองจอกมสีดัส่วนสูงกว่าภาพรวม 13 เขต ที่มเีพยีงรอ้ยละ 13.7 ในขณะที่
สดัส่วนวยัแรงงานและวยัสงูอายนุ้อยกว่าภาพรวม (ดรูปูภาพ 3.1 และ 3.2)  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

จ านวนสมาชิกครัวเรือน 

เมื่อพจิารณาขนาดของครวัเรอืนจากจ านวนเฉลีย่ของสมาชกิต่อครวัเรอืน พบว่า เขตหนองจอก
มขีนาดครวัเรอืนทีใ่หญ่กว่าภาพรวม 13 เขต โดยมขีนาดเฉลีย่ที ่4.4 คนต่อครวัเรอืน ในขณะทีภ่าพรวม 
13 เขต ค่าเฉลี่ยเพยีง 3.8 คนต่อครวัเรอืน ในขณะที่ครวัเรอืนที่อยู่คนเดยีวนัน้มสีดัส่วนที่น้อยกว่าใน
ภาพรวม 13 เขตเกือบครึ่งหนี่ง โดยมีเพียงร้อยละ 5.8 เมื่อเทียบกับภาพรวมที่มีถึงร้อยละ 10.9  
(รายละเอยีด ตามรปู 3.3) 

รูปภาพ 3.3: ขนาดครัวเรือนเฉลี่ยและร้อยละของครัวเรือน  จ าแนกตามจ านวนสมาชิก 
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ครัวเรือนท่ีมีสมาชิกมีช่ือหรือไม่มีช่ือในทะเบียนบ้าน 

ประชากรทีไ่ม่มชีื่ออยูใ่นทะเบยีนบา้น หรอืประชากรแฝง นบัว่ามผีลต่อการด าเนินงานของพื้นที ่
เนื่องจากมคีวามเกี่ยวข้องกบัการรบัสวสัดกิารกบังบประมาณ และการลงทะเบยีน ในเขตหนองจอก 
พบว่า มจี านวนเฉลี่ยของสมาชกิที่ไม่มชีื่อในทะเบยีนบ้าน 0.8 คนต่อครวัเรอืน ซึ่งมสีดัส่วนน้อยกว่า
ภาพรวม 13 เขตทีม่ปีระมาณ 1 คนต่อครวัเรอืน   

เมื่อพจิารณาสดัส่วนของครวัเรอืนที่สมาชกิไม่มชีื่อในทะเบยีนบ้านอย่างน้อย 1 คน ก็พบว่ามี
สดัส่วนที่น้อยกว่าภาพรวม เช่นเดยีวกนั โดยเขตหนองจอกพบรอ้ยละ 39.0 ในขณะที่ภาพรวมพบที่รอ้ยละ 
44.2 (รายละเอยีด ตามรปู 3.4 และตาราง ก1 ในภาคผนวก)  

 

รูปภาพ 3.4: ร้อยละของครัวเรือนที่มีสมาชิกไม่มีชื่อในทะเบียนบ้าน จ าแนกตามจ านวน 

 

ครัวเรือนท่ีมีผู้สูงอายุ 60 ปีข้ึนไป 

 ประชากรสูงอายุเป็นกลุ่มประชากรเป้าหมายที่ส าคญัของการส ารวจนี้  ในระดบัครวัเรอืนของ
เขตหนองจอกนัน้ พบว่า ครวัเรอืนมผีู้สูงอายุเฉลี่ย 0.9 คนต่อครวัเรอืน ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยที่พบใน
ภาพรวม 13 เขตเลก็น้อย ส่วนสดัส่วนของครวัเรอืนที่มผีู้สูงอายุเป็นสมาชกิอย่างน้อย 1 คนขึน้ไป ใน
เขตหนองจอก พบว่า มสีดัส่วนสูงกว่าภาพรวม โดยมคีรวัเรอืนร้อยละ 64.1 ที่มสีมาชกิเป็นผู้สูงอายุ 
ในขณะทีภ่าพรวม 13 เขตมเีพยีงรอ้ยละ 59.2 (รายละเอยีดตามรปู 3.5 และตาราง ก2 ในภาคผนวก) 
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รูปภาพ 3.5: ร้อยละของครัวเรือนที่มี/ไม่มีผู้สูงอายุ 

 

ครัวเรือนท่ีมีผู้ป่วยเร้ือรัง/พิการ 

ผู้ป่วยเรื้อรงัหรอืผู้พิการมกัจะท าให้ครวัเรอืนมภีาระในการดูแล ในการส ารวจนี้ชี้ให้เห็นว่า  
ครวัเรอืนในเขตหนองจอกมจี านวนเฉลีย่ผูป่้วยเรือ้รงัหรอืผูพ้กิาร 1.1 คนต่อครวัเรอืน ซึง่สงูกว่าภาพรวม 
13 เขต ที่มเีพยีง 0.8 คนต่อครวัเรอืน เช่นเดยีวกบัสดัส่วนของครวัเรอืนที่มผีู้ป่วยเรือ้รงั หรอืผู้พกิารที่ 
สงูกว่าเช่นกนั คอืรอ้ยละ 67.3 ทัง้นี้นบัว่าเป็นสดัส่วนทีส่งูทีสุ่ดในการส ารวจน้ี ในขณะทีภ่าพรวม 13 เขต
น ารอ่ง มเีพยีงรอ้ยละ 52.5 เท่านัน้ (รายละเอยีด ตามรปู 3.6 และตาราง ก3 ในภาคผนวก) 

รูปภาพ 3.6: ร้อยละของครัวเรือนที่มี และไม่มีผู้ป่วยเรื้อรัง / พิการ 
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ครัวเรือนท่ีมี/ไม่มีผู้มีภาวะพ่ึงพิง 

ผู้มีภาวะพึ่งพิงเป็นบุคคลที่ควรได้รบัการช่วยเหลือ ทัง้ทางด้านสุขภาพและเศรษฐกิจ  มกั
เชื่อมโยงกบัผู้ป่วยเรื้อรงัหรอืผู้พกิาร รวมทัง้การสูงวยั ในเขตหนองจอกมจี านวนเฉลี่ยของผู้มภีาวะ
พึ่งพิงต่อครวัเรอืน 0.6 ซึ่งสูงกว่าภาพรวม 13 เขต  ที่มเีพียง 0.5 คนต่อครวัเรอืน ในขณะเดียวกัน
สดัส่วนของครวัเรอืนที่มสีมาชกิเป็นผู้มภีาวะพึ่งพงิสูงกว่าภาพรวมเช่นกนั ทัง้นี้มถีงึรอ้ยละ 47.1 ส่วน
ภาพรวม 13 เขตมเีพยีงรอ้ยละ 37.3 เท่านัน้  (รายละเอยีด ตามรปู 3.7 และตาราง ก4 ในภาคผนวก) 

รูปภาพ 3.7: ร้อยละของครัวเรือนที่มี และไม่มีผู้มีภาวะพึ่งพิง 

 

เศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน 

ในส่วนของเศรษฐกิจและสงัคมของครวัเรอืนในรายงานนี้  น าเสนอความเพยีงพอของรายได้
ครวัเรอืน โควดิ-19 กบัรายไดค้รวัเรอืน และเศรษฐานะของครวัเรอืน 

 ความเพียงพอของรายได้ครัวเรือน 

การส ารวจในเขตหนองจอก มคีรวัเรอืนส่วนใหญ่หรอืประมาณสองในสาม ที่ระบุว่ารายได้
เพยีงพอทัง้ที่มเีหลอืเก็บและไม่เหลอืเก็บ  อย่างไรก็ตามครวัเรอืนร้อยละ 34.8 ที่ระบุว่า รายได้ของ
ครวัเรอืนไม่เพยีงพอ ซึง่เป็นสดัส่วนทีสู่งกว่าภาพรวม 13 เขต ทีม่สีดัส่วนรอ้ยละ 33.1 (รายละเอยีดตามรูป 
3.8 และตาราง ก5 ในภาคผนวก) 
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รูปภาพ 3.8: ร้อยละของครัวเรือนที่รายได้ครัวเรือนเพียงพอ/ไม่เพียงพอ 

 

โควิด-19 กับรายได้ครัวเรือน 

การระบาดของโควิด-19 ได้ส่งผลต่อเศรษฐกิจในระดบัครวัเรอืน ในเขตหนองจอก พบว่ามี
ครวัเรอืนสดัส่วนน้อยที่ระบุว่าไม่ได้รบัผลกระทบ (รายได้เท่าเดมิ)  ในขณะที่ครวัเรอืนส่วนใหญ่ หรอื 
รอ้ยละ 83.2 ทีร่ะบุว่าโควดิ-19 ท าใหร้ายไดข้องครวัเรอืนลดลง ซึง่สงูกว่าภาพรวม 13 เขต ทีม่คีรวัเรอืน
รอ้ยละ 81.7 ทีร่ะบุว่า ไดร้บัผลกระทบดงักล่าว (รายละเอยีด ตามรปู 3.9 และตาราง ก6 ในภาคผนวก) 

รูปภาพ 3.9: ร้อยละของครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบด้านรายได้ครัวเรือน                                             

ในช่วงสถานการณ์ โควิด-19 
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เศรษฐานะของครัวเรือน  

ดชันีชี้วดัเศรษฐานะของครวัเรอืนในการส ารวจนี้  สรา้งจากจ านวนเครื่องอ านวยความสะดวกต่างๆ 
ในครวัเรอืนและแบ่งเศรษฐานะของครวัเรอืนออกเป็น 3 ระดบั ประกอบด้วย ยากจน (ต ่า) ปานกลาง 
และด ี(สงู)  พบวา่ ในเขตหนองจอกมสีดัส่วนของครวัเรอืนยากจนถงึรอ้ยละ 46.8 ซึง่สงูกวา่ภาพรวม 13 เขต 
ที่มคีรวัเรอืนเพยีงรอ้ยละ 39.7 ที่จดัอยู่ในกลุ่มยากจน  (รายละเอยีด ตามรูป 3.10 และตาราง ก7 ใน
ภาคผนวก) 

รูปภาพ 3.10: ร้อยละของครัวเรือน จ าแนกตามเศรษฐานะครัวเรือน 

 

ส่ิงแวดล้อม 

ในการส ารวจนี้ไดเ้น้นสิง่แวดลอ้มในครวัเรอืนทีไ่ม่เหมาะสมที่มกัจะเกี่ยวขอ้งกบัการหกล้มของ
ผูส้งูอาย ุซึง่ประกอบดว้ยแสงสว่าง วสัดุกนัลื่น ราวจบั ประตูบานเลื่อน และพืน้ต่างระดบั 

ครัวเรือนท่ีมีแสงสว่างไม่เพียงพอ 

ครัวเรือนส่วนใหญ่ในเขตหนองจอกหรือร้อยละ 97.4 ที่ระบุว่ามีแสงสว่างในห้องและทางเดิน
เพยีงพอ อย่างไรก็ตาม มรีอ้ยละ 2.6 ของครวัเรอืนที่ระบุว่า มคีรวัเรอืนที่แสงสว่างไม่เพยีงพอ  ทัง้นี้มี
สดัส่วนน้อยกว่าในภาพรวม 13 เขต ทีม่สีดัส่วนสงูกว่าโดยอยูท่ีร่อ้ยละ 5.7 (รายละเอยีด ตามรปู 3.11) 
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รูปภาพ 3.11: ร้อยละของครัวเรือน จ าแนกตามความเหมาะสมด้านแสงสว่าง 

 

ครัวเรือนท่ีมีพ้ืนล่ืน หรือไม่มีวัสดุปูกันล่ืน 

ในการส ารวจนี้ได้สอบถามตวัแทนครวัเรอืนเกี่ยวกบัสภาพของพื้นในห้องนอน ห้องน ้า หรอื
ทางเดนิ ว่ามสีภาพทีเ่หมาะสมหรอืไม่ ครวัรอืนในเขตหนองจอกรอ้ยละ 42.1 ระบุว่ามพีืน้ทีล่ ื่นหรอืไม่ปู
วสัดุกนัลื่น (ไม่เหมาะสม) ทัง้นี้เป็นสดัส่วนที่สูงกว่าภาพรวม 13 เขต ที่พบเพยีงรอ้ยละ 39.6 (รายละเอยีด 
ตามรปู 3.12) 

รูปภาพ 3.12: ร้อยละของครัวเรือน จ าแนกตามความเหมาะสมด้านสภาพพื้นในห้องนอน หรือ

ห้องน ้า หรือทางเดิน 
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ครัวเรือนท่ีไม่มีราวจับในห้องนอน หรือห้องน ้า หรือทางเดิน 

การมรีาวจบัในครวัเรอืน จะสามารถช่วยในการพยุงตวั เพื่อป้องกนัการหกลม้ภายในบา้นลงได้  
ในขณะเดยีวกนัการไม่มรีาวจบัอาจมคีวามเสีย่งต่อการหกลม้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ในกลุ่มผูส้งูอาย ุในเขต
หนองจอกมคีรวัเรอืนรอ้ยละ 84.7 ที่รายงานว่าไม่มรีาวจบัในห้องนอน หรอืห้องน ้า หรอืทางเดนิ ทัง้นี้
เป็นสดัส่วนทีส่งูกว่าทีร่ายงานในภาพรวม 13 เขต ทีม่เีพยีงรอ้ยละ 73.0 (รายละเอยีด ตามรปู 3.13) 

รูปภาพ 3.13: ร้อยละของครัวเรือน จ าแนกตามการมี/ไม่มีราวจับ 

 

ครัวเรือนท่ีไม่มีประตูบานเล่ือน/ประตูท่ีเปิดออกนอกห้อง 

จากการส ารวจ พบว่า ครวัเรอืนทีไ่มม่ปีระตูบานเลื่อน/ประตูทีเ่ปิดออกนอกหอ้ง ในเขตหนองจอกมี
รอ้ยละ 57.7 ซึ่งมสีดัส่วนสูงกว่าที่รายงานในภาพรวม 13 เขตที่พบว่าไม่มปีระตูบานเลื่อน/ประตูที่เปิด
ออกนอกหอ้ง เพยีงรอ้ยละ 53.0  (รายละเอยีด ตามรปู 3.14) 
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รูปภาพ 3.14: ร้อยละของครัวเรือน จ าแนกตามการมี/ไม่มีประตูบานเลื่อน                                          

หรือบานประตูที่เปิดออกนอกห้อง 

 

ครัวเรือนท่ีมีพ้ืนต่างระดับในบ้านหรือบริเวณบ้าน 

พื้นต่างระดบัอาจเป็นสาเหตุที่ท าให้เกิดการสะดุดหกล้มได้ง่าย ในเขตหนองจอก  พบว่า มี
ครวัเรอืนร้อยละ 79.2 ที่ระบุว่า มพีื้นต่างระดบัในบ้านหรอืบรเิวณบ้าน ทัง้นี้เป็นสดัส่วนที่สูงกว่าที่
รายงานในภาพรวมของ 13 เขต ทีร่ายงานเพยีงรอ้ยละ 72.2 (รายละเอยีด ตามรปู 3.15) 

รปูภาพ 3.15: ร้อยละของครัวเรือน จ าแนกตามการมี/ไม่มีพื้นต่างระดับ 

 

การแยกขยะ 

ในเขตหนองจอกแม้ว่าจะมคีรวัเรอืนที่มกีารแยกขยะมากกว่าครวัเรอืนที่ไม่แยกขยะ แต่ยงัมี
ครวัเรอืนรอ้ยละ 17.1 ที่ไม่มกีารแยกขยะ อย่างไรก็ตามครวัเรอืนที่ไม่แยกขยะก็มสีดัส่วนที่น้อยกว่าที่
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พบจากการส ารวจ 13 เขตค่อนขา้งมาก เนื่องจากในภาพรวมมคีรวัเรอืนที่ไม่แยกขยะถงึร้อยละ 31.8  
(รายละเอยีด ตามรปู 3.16 ) 

รูปภาพ 3.16: ร้อยละของครัวเรือน จ าแนกตามการแยกขยะ 
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ผลส ารวจบุคคลเขตหนองจอก* 

 

ในส่วนนี้จะเป็นการน าเสนอผลส ารวจระดบับุคคล ซึ่งประกอบด้วย ลกัษณะทางประชากรและ 
สงัคมของผู้สูงอายุ การท างาน รายได้/การออม สุขภาพ การออกก าลงักาย ผลกระทบโควดิ -19 ต่อ
ผูส้งูอาย ุภาวะพึง่พงิกบัมติทิางดา้นเศรษฐกจิ-สงัคม ภาวะพึง่พงิและผลกระทบต่อผูดู้แล 

ลักษณะทางประชากรและสังคมของผู้สูงอายุ 

การศึกษานี้รวบรวมข้อมูลผู้สูงอายุตัวอย่างที่อาศัยในเขตหนองจอก จ านวน 624 คน โดย
ผูสู้งอายุ หมายถงึ บุคคลอายุ 60 ปีขึน้ไป และในกรณีบุคคลทีอ่ยู่ในข่ายใหส้มัภาษณ์ แต่ไม่สามารถให้
ขอ้มลูไดด้ว้ยตนเอง เนื่องมาจากความสูงอายุ การป่วย หรอืมภีาวะพึง่พงิ ญาต ิบุคคลในครอบครวัหรอื
ผู้ดูแล จะเป็นผู้ให้ขอ้มูลแทน ทัง้ในลกัษณะร่วมกนัตอบหรอืว่าตอบแทนทัง้หมด การน าเสนอในส่วนนี้ 
จะวเิคราะห์ข้อมูลในภาพรวมของผู้สูงอายุ และเปรยีบเทยีบการกระจายของข้อมูลตามกลุ่มอายุของ
ผู้สูงอายุ คอื ผู้สูงอายุวยัต้น (อายุ 60-69 ปี)  ผู้สูงอายุวยักลาง (อายุ 70-79 ปี) และผู้สูงอายุวยัปลาย 
(อาย ุ80 ปีขึน้ไป) 

ขอ้มลูในตาราง 4.1 แสดงใหเ้หน็ว่า ผูสู้งอายุตวัอย่าง เป็นผูห้ญงิ (รอ้ยละ 58.2) มากกว่าผูช้าย 
(ร้อยละ 41.8)  โดยมสีดัส่วนของผู้หญิงในกลุ่มอายุ 80 ปีขึ้นไป (ร้อยละ 66.2) สูงที่สุด เมื่อเทยีบกบั
สดัส่วนของผูสู้งอายุ 60-69 และอายุ 70-79 ปี ในขณะทีส่ดัส่วนของผู้ชายในกลุ่มอายุ 60-69 ปี (รอ้ยละ 
43.0) สงูทีสุ่ด เมือ่เทยีบกบัสดัส่วนของผูส้งูอาย ุ70-79 ปี และผูส้งูอาย ุ80 ปีขึน้ไป   

ผูสู้งอายุในการศกึษานี้ ส่วนมากอาศยัในครวัเรอืนทีม่สีมาชกิ 3 คนหรอืมากกว่า (รอ้ยละ 79.0)  
ซึง่สมาชกิในครวัเรอืน อาจมทีัง้คู่สมรส ลูก-หลาน ญาต ิหรอืคนทีไ่ม่ใช่ญาตอิยู่ร่วมดว้ย  อย่างไรกด็ ีมี
ผูส้งูอายอุกี ประมาณรอ้ยละ 21 ทีอ่ยูค่นเดยีว หรอือยู่ตามล าพงักบัคู่สมรส หรอือยูก่บับุคคลอื่นอกี 1 คน
ที่ไม่ใช่คู่สมรส  โดยที่ผู้สูงอายุ 70-79 ปี มสีดัส่วนของการอยู่คนเดยีว (รอ้ยละ 6.2) สูงที่สุด  อยู่ตาม
ล าพงักบัคู่สมรส (รอ้ยละ 6.7) หรอือยูก่นั 2 คนกบัคนอื่นทีไ่มใ่ช่คู่สมรส (รอ้ยละ 14.5) สงูทีสุ่ด เมือ่เทยีบ
กบัสดัส่วนของผูส้งูอาย ุ60-69 ปี และผูส้งูอาย ุ80 ปีขึน้ไป   

ในภาพรวมผู้สูงอายุรอ้ยละ 61.1 มสีถานภาพสมรส คอื แต่งงานมคีู่ รองลงมา คอื สถานภาพ
หมา้ย (รอ้ยละ 27.7)  และโสด (รอ้ยละ 5.9)  โดยที ่ผูส้งูอาย ุ60-69 ปี มสีดัสว่นของการเป็นโสด (รอ้ยละ 7.2) 

                                     
* ในการรายงานผลตัวเลขร้อยละที่เป็นทศนิยมอาจมีความแตกต่างจากในเล่มภาพรวม 13 เขต เนื ่องมาจากการ

ค านวณ ที่ใช้ฐานจ านวนตัวอย่างแตกต่างกัน (ตัวอย่างรวม 13 เขต หรือตัวอย่างรายเขต) และการปัดเศษทศนิยม 

4 
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และมสีถานภาพสมรส แต่งงานมคีู่ (รอ้ยละ 70.1) สูงที่สุด เมื่อเทยีบกบัสดัส่วนของผู้สูงอายุ 70-79 ปี 
และผู้สูงอายุ 80 ปีขึน้ไป  ในขณะที่กลุ่มที่เป็นหม้ายนัน้ พบว่า ผู้สูงอายุ 80 ปีขึน้ไป (รอ้ยละ 66.2) มี
สดัส่วนสงูทีสุ่ด  

ผูสู้งอายุรอ้ยละ 75.6 ในเขตหนองจอก ส่วนมากจบการศกึษาระดบัประถมศกึษา รองลงมา คอื 
ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้นหรอืตอนปลาย หรอื ปวช. (รอ้ยละ 11.3)  ไม่ได้เรยีนหนังสอื (รอ้ยละ 8.0)  
และจบการศกึษาระดบัปรญิญาตรหีรอืสูงกว่า (รอ้ยละ 3.3)  โดยทีส่ดัส่วนของผูสู้งอายุ 80 ปีขึน้ไป ทีจ่บ
การศกึษาระดบัประถมศกึษา (ร้อยละ 79.5)  หรอืไม่ไดเ้รยีนหนังสอื (รอ้ยละ 11.0) สูงทีสุ่ด เมื่อเทยีบ
กบัสดัส่วนของผูส้งูอาย ุ60-69 ปี และอาย ุ70-79 ปี  

ตาราง 4.1: ร้อยละของผู้สูงอายุ จ าแนกตามลักษณะทางประชากรและสังคม 

ลกัษณะทางประชากรและสงัคม กลุ่มอายุ รวม 

60-69 70-79 80+ 

เพศ (N=624) 
- ชาย 43.0 42.8 33.8 41.8 
- หญงิ 57.0 57.2 66.2 58.2 
ลกัษณะการอยู่อาศยัของผูส้งูอาย ุ (N=619) 
- อยูค่นเดยีว 5.4 6.2 4.1 5.5 
- อยู ่2 คน กบัคู่สมรส 5.4 6.7 1.4 5.3 
- อยู ่2 คน กบัญาตหิรอืคนอื่น 8.2 14.5 8.1 10.2 
- อยู ่3 คนหรอืมากกว่ากบัญาตหิรอืคนอื่น 81.0 72.5 86.5 79.0 
สถานภาพสมรส (N=614) 
- โสด 7.2 3.6 5.4 5.9 
- สมรส 70.1 57.3 28.4 61.1 
- หมา้ย 15.2 35.4 66.2 27.7 
- หยา่/แยก 7.5 3.6 0.0 5.4 
การศึกษา (N=610) 
- ไมไ่ดเ้รยีน 6.6 9.5 11.0 8.0 
- ประถมศกึษา  (ป.4- ป.7) 75.5 74.2 79.5 75.6 
- มธัยมศกึษาตอนต้น ถงึตอนปลาย (ม.1-ม.6) 
หรอื  ปวช. 

11.5 11.6 9.6 11.3 

- อนุปรญิญา ปวส. –ปวท. 1.7 2.6 0.0 1.8 
- ปรญิญาตรหีรอืสงูกว่า 4.6 2.1 0.0 3.3 
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การท างาน  

ส่วนนี้แสดงขอ้มลูพืน้ฐานดา้นการท างาน ความพรอ้มและความต้องการท างาน ขอ้มลูในตาราง 
4.2  แสดงให้เหน็ว่า รอ้ยละ 62.4 ของผู้สูงอายุในเขตหนองจอก ไม่ได้ท างานหรอืเกษียณอายุ โดยที่
สดัส่วนของการไม่ไดท้ างานนี้ เพิม่ขึน้เมื่ออายุเพิม่ขึน้ ส่วนกลุ่มทีท่ างานนัน้ พบว่า สดัส่วนของผูส้งูอายุ
ท างานของตวัเองโดยไม่มลีูกจา้ง และผูสู้งอายุท างานรบัจา้งทัว่ไปเท่ากนั คอื รอ้ยละ 13.1  โดยผูสู้งอายุ 
60-69 ปี (รอ้ยละ 52.0) เป็นกลุ่มทีย่งัคงท างานอยู่มากทีสุ่ด เมื่อเทยีบกบัผูสู้งอายุ 70-79 ปี และผูสู้งอายุ 
80 ปีขึน้ไป   

ผูสู้งอายุรอ้ยละ 46.5 ตอบว่า พรอ้มทีจ่ะท างาน และรอ้ยละ 50.7 ต้องการท างาน โดยผูสู้งอายุ 
60-69 ปีมคีวามพรอ้ม (รอ้ยละ 63.2)  และต้องการท างาน (รอ้ยละ 66.2) สูงทีสุ่ด เมื่อเทยีบกบัสดัส่วน
ของผูส้งูอาย ุ70-79 ปี และผูส้งูอาย ุ80 ปีขึน้ไป   

ตาราง 4.2:  ร้อยละของผู้สูงอายุ จ าแนกตามการท างาน ความพร้อม และความต้องการท างาน  
การท างาน กลุ่มอายุ รวม 

60-69 70-79 80+ 
สถานภาพการท างาน (N=612) 
- ไมไ่ดท้ างาน-เกษยีณ 48.0 76.8 93.2 62.4 
- พนกังานในองคก์ร 6.0 1.1 - 3.8 
- นายจา้ง - 1.6 - 0.5 
- ท างานส่วนตวัไมม่ลีกูจา้ง 19.3 5.8 2.7 13.1 
- ช่วยงาน-ธุรกจิครวัเรอืน 9.8 4.2 2.7 7.2 
- รบัจา้งทัว่ไป 17.0 10.5 1.4 13.1 
 ความพร้อมในการท างาน (N=609) 
- ไมพ่รอ้ม 36.8 71.2 86.3 53.5 
- พรอ้ม 63.2 28.8 13.7 46.5 
ความต้องการท่ีจะท างาน (N=601) 
- ไมต่อ้งการ 33.8 63.7 84.5 49.3 
- ตอ้งการ 66.2 36.3 15.5 50.7 
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รายได้และการออม 

ส่วนต่อไปนี้ เสนอข้อมูลด้านรายได้ของผู้สูงอายุที่ได้รบัผ่านระบบสวัสดิการของรฐั ความ
เพยีงพอของรายไดต่้อการด าเนินชวีติในแต่ละเดอืน การออม และวธิกีารจดัการเมือ่มปัีญหาฉุกเฉินด้าน
การเงนิ  

เบีย้ยงัชพีผูส้งูอาย ุและเบีย้ผูพ้กิาร เป็นอกีแหล่งรายไดท้ีผู่ส้งูอายคุวรไดร้บัตามสทิธ ิโดยทีเ่บีย้ยงัชพี
ผู้สูงอายุเป็นสวสัดกิารที่รฐับาลจดัให้แก่ผู้สูงอายุ 60 ปี ขึน้ไป และเบี้ยผู้พกิารจดัให้ส าหรบัทุกคนที่มี
ความบกพร่องหรอืพกิารดา้นใดดา้นหนึ่งตามค าจ ากดัความสากล ซึง่เป็นอกีแหล่งรายไดท้ีผู่สู้งอายุควร
ได้รบัตามสทิธ ิอย่างไรก็ดมีไิด้หมายความว่าผู้สูงอายุทุกคนจะได้รบัโดยอตัโนมตัิ การได้รบั/หรอืไม่
ได้รบัเบี้ยยงัชพีผู้สูงอายุและเบี้ยผู้พกิารนัน้ ขึน้อยู่กบัเงื่อนไขที่รฐับาลก าหนด และความสมคัรใจของ
ผู้สูงอายุที่จะยื่น/ไม่ยื่นขอรบัความช่วยเหลอืจากรฐัก็ได้ การศกึษานี้ พบว่า ผู้สูงอายุในเขตหนองจอก 
รอ้ยละ 91.7 ไดร้บัเบีย้ยงัชพีผูสู้งอายุเป็นประจ าทุกเดอืน และประมาณรอ้ยละ 6 ของผูสู้งอายุไดร้บัเบีย้
ผูพ้กิาร โดยมสีดัส่วนของผูส้งูอาย ุ80 ปีขึน้ไป ทีไ่ดร้บัเบีย้ยงัชพีผูส้งูอาย ุ(รอ้ยละ 97.3) หรอืเบีย้ผูพ้กิาร 
(รอ้ยละ 12.2) สงูกว่าสดัส่วนของผูส้งูอาย ุ60-69 ปี และอาย ุ70-79 ปี  (รายละเอยีด ตามตาราง 4.3) 

ตาราง 4.3: ร้อยละของผู้สูงอายุ จ าแนกตามการได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  

และเบี้ยผู้พิการ  
เบีย้ยงัชีพผูส้งูอาย/ุเบีย้ผู้พิการ กลุ่มอายุ  รวม 

60-69 70-79 80+ 
การได้รบัเบีย้ยงัชีพผูส้งูอาย ุ(N=614) 
- ไมไ่ดร้บั 11.5 4.7 2.7 8.3 
- ไดร้บั 88.5 95.3 97.3 91.7 
การได้รบัเบีย้ผูพิ้การ (N=614) 
- ไมไ่ดร้บั 96.6 92.7 87.8 94.3 
- ไดร้บั 3.4 7.3 12.2 5.7 

ประมาณรอ้ยละ 37 ของผู้สูงอายุในเขตหนองจอก ตอบว่ารายได้ที่ตนเองได้รบันัน้ไม่เพยีงพอ
ต่อการด าเนินชวีติในแต่ละเดอืน โดยมสีดัส่วนของผูส้งูอาย ุ80 ปีขึน้ไป (รอ้ยละ 41.9) สงูทีสุ่ด รองลงมา 
คอื ผูส้งูอาย ุ70-79 ปี (รอ้ยละ 37.7) และผูส้งูอาย ุ60-69 ปี (รอ้ยละ 36.2)  นอกจากนี้ยงัพบว่า ผูส้งูอายุ
รอ้ยละ 65.4  ไม่มกีารออม ซึง่มสีดัส่วนของผูสู้งอายุ 70-79 ปี (รอ้ยละ 69.3) ไม่มกีารออม สูงทีสุ่ดเมื่อ
เทยีบกบัสดัส่วนของผู้สูงอายุ 60-69 ปี และผู้สูงอายุ 80 ปีขึน้ไป  ส่วนวธิกีารที่ใช้เมื่อมปัีญหาฉุกเฉิน
ดา้นการเงนิ พบว่า ผูส้งูอายมุากกว่าครึง่ (รอ้ยละ 58.7) ใชว้ธิกีารขอเงนิจากลกูหรอืคนในครอบครวัหรอื
ญาตมิากทีสุ่ด รองลงมา คอื ใชเ้งนิออมของตนเอง (รอ้ยละ 20.2)  และผูส้งูอายรุอ้ยละ 10.5 ตอ้งไปกูย้มื
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เงนินอกระบบเสยีดอกเบีย้  เพื่อเป็นการแก้ปัญหาเมื่อมเีรื่องฉุกเฉินเกี่ยวกบัการเงนิ (รายละเอยีด ตาม
ตาราง 4.4) 

ตาราง 4.4: ร้อยละของผู้สูงอายุ จ าแนกตามความเพียงพอของรายได้ การออม และ

วิธีที่ใช้เม่ือมีปัญหาฉุกเฉินด้านการเงิน  

รายได้/ การออม กลุ่มอายุ รวม 

60-69 70-79 80+ 
ความเพียงพอของรายได้ของตนเอง (N=610) 
- เพยีงพอ และมเีหลอืเกบ็ 12.8 11.5 12.2 12.3 
- เพยีงพอ แต่ไมม่เีหลอืเกบ็ 51.0 50.8 45.9 50.3 
- ไมเ่พยีงพอ 36.2 37.7 41.9 37.4 
การออม (N=609) 
- ไมม่ ี 63.1 69.3 65.8 65.4 
- ม ี 36.9 30.7 34.2 34.6 
วิธีการท่ีใช้เม่ือมีปัญหาฉุกเฉินด้านการเงิน (N=610) 
- ใชเ้งนิออมของตนเอง 21.7 16.8 21.6 20.2 
- กูย้มืนอกระบบไมเ่สยีดอกเบีย้ 2.6 1.6 1.4 2.1 
- กูย้มืนอกระบบเสยีดอกเบีย้ 13.6 7.9 2.7 10.5 
- กูใ้นระบบ 6.9 1.6 0.0 4.4 
- ขอเงนิจากลกูหรอืคนในครอบครวั/ญาต ิ 50.0 68.4 74.3 58.7 
- อื่นๆ* 5.2 3.7 0.0 4.1 

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

สุขภาพ 

ส่วนต่อไปนี้ แสดงข้อมูลของผู้สูงอายุที่มีสิทธิประกันสุขภาพ หรือ สามารถเข้ารับการ
รกัษาพยาบาลเมือ่เจบ็ป่วย โดยไมต่อ้งเสยีค่ารกัษาพยาบาลเองทัง้หมด หรอืเสยีบางส่วน พบว่า ผูส้งูอายุ 
รอ้ยละ 75.2 มสีทิธปิระกนัสุขภาพผ่านระบบบตัรทอง (หรอืบตัร 30 บาท) และประมาณรอ้ยละ 13 และ
รอ้ยละ 5 มสีวสัดกิารการรกัษาพยาบาลจากระบบขา้ราชการบ านาญ และระบบประกนัสงัคม ตามล าดบั 
ในขณะทีป่ระมาณรอ้ยละ 2 ของผูส้งูอายไุมม่สีทิธปิระกนัสุขภาพใดๆ (รายละเอยีดตาม ตาราง 4.5) 

เมื่อวเิคราะหถ์งึความครอบคลุมของสทิธปิระกนัสุขภาพ พบว่า ผูสู้งอายุประมาณรอ้ยละ 59 ให้
ขอ้มลูว่าสทิธปิระกนัสุขภาพทีม่นีัน้ครอบคลุมการรกัษาพยาบาลไดท้ัง้หมด และมปีระมาณรอ้ยละ 23 ที่
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ตอบว่า ครอบคลุมไดบ้างส่วน โดยทีส่ดัส่วนของผูสู้งอายุ 70-79 ปี (รอ้ยละ 25.4) ทีต่อบว่าสทิธปิระกนั
สุขภาพทีม่นีัน้ครอบคลุมการรกัษาพยาบาลไดบ้างส่วน สงูทีส่ดุ เมือ่เทยีบกบัสดัส่วนของผูส้งูอาย ุ60-69 ปี 
และอายุ 80 ปีขึน้ไป แต่ทีน่่าสนใจ คอื มผีูสู้งอายุถงึประมาณรอ้ยละ 18 ทีไ่ม่ไดใ้ชส้ทิธกิารรกัษาพยาบาล
จากสทิธปิระกนัสุขภาพ โดยมสีดัส่วนของผูส้งูอาย ุ60-69 ปี (รอ้ยละ 20.2) ทีไ่ม่ไดใ้ชส้ทิธปิระกนัสุขภาพที่
ตนเองถอือยู ่ซึง่สงูกว่าสดัส่วนของผูส้งูอาย ุ70-79 ปี และผูส้งูอาย ุ80 ปีขึน้ไป 

ตาราง 4.5: ร้อยละของผู้สูงอายุ จ าแนกตามประเภทของสิทธิประกันสุขภาพ และความครอบคลุม 
สิทธิประกนัสขุภาพ กลุ่มอาย ุ รวม 

60-69 70-79 80+ 
สิทธิประกนัสขุภาพหลกั (N=613) 
- ไมม่สีทิธปิระกนัสุขภาพ 1.1 0.5 5.4 1.5 
- ประกนัสงัคม 8.9 0.5 0.0 5.2 
- บตัรทอง 75.0 78.5 67.6 75.2 
- บตัรผูพ้กิาร 2.0 2.6 5.4 2.6 
- ขา้ราชการบ านาญ 10.6 15.7 18.9 13.2 
- อื่นๆ* 2.3 2.1 2.7 2.3 
ความครอบคลุมของสิทธิประกนัสขุภาพหลกั (N=601) 
- ไมค่รอบคลุม 0.6 0.5 1.4 0.7 
- ครอบคลุมไดบ้างส่วน 21.9 25.4 20.0 22.8 
- ครอบคลุม 57.3 60.3 62.9 58.9 
- ไมไ่ดใ้ชส้ทิธปิระกนัสุขภาพหลกั 20.2 13.8 15.7 17.6 

หมายเหตุ *สิทธิประกันสุขภาพหลัก อื่นๆ เช่น ประกันสุขภาพบริษัทเอกชน หรือรัฐวิสาหกิจ   

ตาราง 4.6 แสดงใหเ้หน็ถงึสดัส่วนผูส้งูอายุ ทีม่โีรคไมต่ดิต่อเรือ้รงัประเภทต่างๆ ทีพ่บไดบ้่อยใน
การศึกษาน้ี 5 อนัดบัแรก  ได้แก่ โรคเบาหวาน โรคไขมนัในเลือดสูง โรคความดนัโลหติสูง โรคหวัใจขาดเลอืด/                
เต้นผดิจงัหวะ และโรคหลอดเลอืดสมองตบีหรอืแตก และผูท้ี่มจี านวนโรคไม่ตดิต่อเรื้อรงัตัง้แต่ 1 โรคขึน้ไป 
พบว่า ผูสู้งอายุมโีรค/และมจี านวนโรคไม่ตดิต่อเรือ้รงัเพิ่มมากขึน้เมื่ออายุสูงขึน้ โดยเฉพาะสดัส่วนของ
ผู้สูงอายุ 80 ปีขึน้ไป (รอ้ยละ 37.8) ที่ตอบว่ามโีรคไม่ตดิต่อเรือ้รงั 5 โรค สูงที่สุด เมื่อเทยีบกบัสดัส่วน
ของผูส้งูอาย ุ60-69 ปี และอาย ุ70-79 ปี ทีเ่ป็นโรคไมต่ดิต่อเรือ้รงั 

เมือ่วเิคราะหเ์ป็นรายโรค พบว่า ผูส้งูอายเุป็นโรคความดนัโลหติสงู (รอ้ยละ 52.4)  เป็นสดัส่วนที่
สงูทีสุ่ด รองลงมา คอื โรคไขมนัในเลอืดสงู (รอ้ยละ 36.5)  โรคเบาหวาน (รอ้ยละ 28.2)  โรคหวัใจขาดเลอืด/
เต้นผดิจงัหวะ (รอ้ยละ 3.9) และโรคหลอดเลอืดสมองตบีหรอืแตก (รอ้ยละ 3.1)  และเมื่อพจิารณาตาม
กลุ่มอายุของผูสู้งอายุ พบว่า ผูสู้งอายุ 80 ปีขึน้ไป มสีดัส่วนของการเป็นโรคหวัใจขาดเลอืด/เตน้ผดิจงัหวะ  
(ร้อยละ 5.4) และโรคหลอดเลือดสมองตีบหรอืแตก (ร้อยละ 4.1)  สูงที่สุดเมื่อเทียบกบัสดัส่วนของ
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ผูสู้งอายุ 60-69 ปี และอายุ 70-79 ปี นอกจากนี้ พบว่า โรคความดนัโลหติสูง (รอ้ยละ 58.9)  โรคไขมนั
ในเลอืดสูง (รอ้ยละ 41.1)  และโรคเบาหวาน (รอ้ยละ 32.3) เกดิขึน้ในกลุ่มผูสู้งอายุ 70-79 ปี มากที่สุดเมื่อ
เทยีบกบัผูส้งูอาย ุ60-69 ปี และอาย ุ80 ปีขึน้ไป 

ตาราง 4.6:  ร้อยละของผู้สูงอายุ จ าแนกตามโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 
โรคไม่ติดต่อเรื้อรงั กลุ่มอาย ุ รวม 

60-69 70-79 80+ 
จ านวนโรคไม่ติดต่อเรือ้รงั (N=614) 
- ไมม่โีรคไมต่ดิต่อเรือ้รงั 37.4 29.2 37.8 34.9 
- 1 โรค 25.3 20.8 21.6 23.5 
- 2 โรค 23.0 28.1 28.4 25.2 
- 3 โรค 13.2 19.8 12.2 15.1 
- 4 โรค 1.1 2.1 0.0 1.3 
เบาหวาน (N=614) 
- ไมเ่ป็น 73.3 67.7 75.7 71.8 
- เป็น 26.7 32.3 24.3 28.2 
ไขมนัในเลือดสงู (N=614) 
- ไมเ่ป็น 64.4 58.9 71.6 63.5 
- เป็น 35.6 41.1 28.4 36.5 
ความดนัโลหิตสงู (N=614) 
- ไมเ่ป็น 51.4 41.1 45.9 47.6 
- เป็น 48.6 58.9 54.1 52.4 
หวัใจขาดเลือด/เต้นผิดจงัหวะ (N=614) 
- ไมเ่ป็น 96.6 95.8 94.6 96.1 
- เป็น 3.4 4.2 5.4 3.9 
หลอดเลือดสมองตีบหรือแตก (N=614) 
- ไมเ่ป็น 97.4 96.4 95.9 96.9 
- เป็น 2.6 3.6 4.1 3.1 

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

สมองตีบหรือแตก 

ในเขตหนองจอกประมาณร้อยละ 10 ของผู้สูงอายุที่มคีวามบกพร่องหรอืพิการประเภทใด
ประเภทหนึ่งใน 7 ดา้น คอื ดา้นการมองเหน็ ดา้นการไดย้นิหรอืสื่อความหมาย ดา้นสตปัิญญา/ปัญญาอ่อน 
ดา้นการเคลื่อนไหว ดา้นการเรยีนรู ้ดา้นจติใจหรอืพฤตกิรรม และออทสิตกิ  โดยพบว่า ยิง่อายุเพิม่ขึน้ 
ผูสู้งอายุกม็โีอกาสทีจ่ะมคีวามบกพร่องหรอืพกิารเพิม่ขึน้ดว้ย นัน่คอื มสีดัส่วนของผูสู้งอาย ุ 80 ปีขึน้ไป 
ทีม่คีวามบกพร่องหรอืพกิารประเภทใดประเภทหนึ่ง หรอืในแต่ละประเภทของความบกพร่องหรอืพกิาร
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นัน้สงูทีสุ่ด เมือ่เทยีบกบัสดัส่วนของผูส้งูอาย ุ60-69 ปี และอาย ุ70-79 ปี ส าหรบัในเขตหนองจอก พบว่า 
สดัส่วนของผูสู้งอายุ 80 ปีขึน้ไปที่มคีวามบกพร่องหรอืพกิารดา้นการเคลื่อนไหว (รอ้ยละ 14.9) ดา้นการไดย้นิ
หรอืสือ่ความหมาย (รอ้ยละ 4.1) และดา้นการมองเหน็ (รอ้ยละ 4.1) สงูทีส่ดุ (รายละเอยีดตาม ตาราง 4.7) 

ตาราง 4.7: ร้อยละของผู้สูงอายุ จ าแนกตามประเภทของความบกพร่อง หรือความพิการ 
ความบกพร่อง/ความพิการ กลุ่มอาย ุ  รวม 

60-69 70-79 80+ 
การมีความบกพร่องหรือความพิการ (N=613) 
- ไมม่ ี 92.8 88.0 78.4 89.6 
- ม ี 7.2 12.0 21.6 10.4 
ด้านการมองเหน็ (N=613) 
- ไมม่ ี 98.8 96.9 95.9 97.9 
- ม ี 1.2 3.1 4.1 2.1 
ด้านการได้ยินหรือส่ือความหมาย (N=613) 
- ไมม่ ี 98.6 98.4 95.9 98.2 
- ม ี 1.4 1.6 4.1 1.8 
ด้านการเคล่ือนไหว (N=613) 
- ไมม่ ี 96.0 91.1 85.1 93.1 
- ม ี 4.0 8.9 14.9 6.9 

ส่วนต่อไปนี้ (ตาราง 4.8) แสดงผลการประเมนิระดบัภาวะพึง่พงิของผูสู้งอายุ ดว้ยดชันี Barthel 
ทีเ่น้นการวดัเรือ่งการท ากจิวตัรประจ าวนัพืน้ฐานของผูส้งูอาย ุรว่มกบัการมโีรคเรือ้รงั หรอืความพกิาร ที่
เป็นอุปสรรคต่อการท ากจิวตัรประจ าวนั โดยจ าแนกระดบัภาวะพึ่งพงิออกเป็น 3 ระดบั คอื ไม่มภีาวะ
พึง่พงิ ภาวะพึง่พงิ ต ่า-ปานกลาง และภาวะพึง่พงิสงู พบว่า ประมาณรอ้ยละ 4 ของผูส้งูอายุในเขตหนองจอก 
มภีาวะพึง่พงิสูง รอ้ยละ 26.3 มภีาวะพึง่พงิ ต ่า-ปานกลาง และสองในสาม (รอ้ยละ 69.9) เป็นผูสู้งอายทุี่
ไม่มภีาวะพึ่งพงิ โดยที่สดัส่วนของผู้สูงอายุ 80 ปีขึ้นไป มภีาวะพึ่งพงิสูง (ร้อยละ 20.3) สูงที่สุด เมื่อ
เทยีบกบัสดัส่วนของผูส้งูอาย ุ60-69 ปี และอาย ุ70-79 ปี   

ระดบัความเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพจติ ประเมนิมาจากค าตอบของผู้สูงอายุเกี่ยวกบัความรูส้กึ
หมดแรง ความรู้สกึเครยีดประสาทเสีย ความรู้สกึสิ้นหวงั ความรู้สกึกระสบักระส่าย ความรู้สกึเศร้า 
ความรูส้กึว่าตอ้งใชค้วามพยายามอย่างมากในการท าอะไรสกัอย่าง และความรูส้กึว่าเป็นคนไรค้่า พบว่า 
ในเขตหนองจอก รอ้ยละ 24.6 ของผูส้งูอาย ุมคีวามเสีย่งต่อปัญหาสุขภาพจติ โดยมสีดัส่วนของผูสู้งอายุ 
60-69 ปี (รอ้ยละ 28.5) มคีวามเสีย่งต่อปัญหาสุขภาพจติสงูทีสุ่ด  เมื่อเทยีบกบัสดัส่วนของผูส้งูอายุ 70-79 ปี 
และผูส้งูอาย ุ80 ปีขึน้ไป 
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ตาราง 4.8:  ร้อยละของผู้สูงอายุ จ าแนกตามระดับภาวะพึ่งพิง และความเสี่ยงต่อปัญหา

สุขภาพจิต  
ภาวะพ่ึงพิง/สขุภาพจิต กลุ่มอาย ุ  รวม 

60-69 70-79 80+ 
ระดบัภาวะพ่ึงพิง (N=624) 
- ไมม่ภีาวะพึง่พงิ 73.6 71.6 47.3 69.9 
- ภาวะพึง่พงิ ต ่า-ปานกลาง 25.8 24.7 32.4 26.3 
- ภาวะพึง่พงิ สงู 0.6 3.6 20.3 3.8 
ความเส่ียงต่อปัญหาสขุภาพจิต (N=568) 
 - ไมม่ ี 71.5 81.4 78.5 75.4 
 - ม ี 28.5     18.6 21.5 24.6 

ส่วนสุดทา้ยของภาวะสุขภาพ (ตาราง 4.9) คอื ผลกระทบของผูส้งูอายุกบัผูดู้แล พบว่า รอ้ยละ 
43.6 ของผู้ดูแลผู้สูงอายุได้รบัผลกระทบด้านการเงนิ โดยเฉพาะเมื่อพิจารณาตามกลุ่มอายุ พบว่า
มากกว่าครึง่ (รอ้ยละ 53.7) ของผูดู้แลไดร้บัผลกระทบดา้นการเงนิ (ทัง้ของตนเองหรอืครอบครวั) จาก
การดูแลผู้สูงอายุ 70-79 ปีสูงที่สุด เมื่อเทียบกบัผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มอีายุ 60-69 ปี (ร้อยละ 32.9) และ
ผูส้งูอายุ 80 ปีขึน้ไป (รอ้ยละ 47.8) นอกจากน้ี พบว่า รอ้ยละ 21.1 ของผูดู้แลตอ้งลาออกจากงาน เพื่อ
ดูแลผูสู้งอายุ โดยเฉพาะสดัส่วนของผูดู้แล (รอ้ยละ 27.7) ต้องลาออกจากงาน เพื่อดูแลผูสู้งอายุ 80 ปีขึน้ไป  
สงูทีส่ดุ เมือ่เทยีบกบัผูด้แูลผูส้งูอายุ 60-69 ปี (รอ้ยละ 18.3) และอายุ 70-79 ปี (รอ้ยละ 20.0)  

ตาราง 4.9:  ร้อยละของผู้ดูแล จ าแนกตาม ผลกระทบจากการดูแลผู้สูงอายุ  

ผลกระทบ กลุ่มอาย ุ  รวม 
60-69 70-79 80+ 

ด้านการเงินของผูด้แูลหรือครอบครวั (N=195) 
 - ไมม่ ี 67.1 46.3 52.2 56.4 
 - ม ี 32.9 53.7 47.8 43.6 
ด้านการงาน ผูด้แูลลาออกจากงาน (N=194) 
- ไมม่ ี 81.7 80.0 72.3 78.9 
- ม ี 18.3 20.0 27.7 21.1 

การออกก าลังกาย 

ตาราง 4.10 แสดงเรื่องการออกก าลงักายในผูสู้งอายุ พบว่าประมาณครึ่งหน่ึง (รอ้ยละ 51.9) 
ของผูส้งูอายุในเขตหนองจอก มกีารออกก าลงักายเป็นประจ า โดยกลุ่มผูส้งูอายุ 70-79 (รอ้ยละ 57.1) มี
การออกก าลงักายเป็นประจ าสงูทีสุ่ด และเมื่อถามถงึสถานทีอ่อกก าลงักาย เน้นสถานทีอ่อกก าลงักายที่
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กรุงเทพมหานครจดัไวใ้ห้ พบว่า มกีารใช้น้อยมาก คอืมเีพยีงรอ้ยละ 0.6 ของผู้สูงอายุที่ออกก าลงักาย
เป็นประจ า ไปออกก าลงักายทีศู่นยก์ฬีา และรอ้ยละ 3.8 ใชส้วนสาธารณะ  หรอืออกก าลงักายทีล่านกฬีา 
ของกรงุเทพมหานคร สว่นทีเ่หลอืใชส้ถานทีอ่อกก าลงักายทีอ่ื่นๆ เชน่ ภายในหรอืบรเิวณบา้นของตนเอง  

สาเหตุหลกัที่ท าให้ผู้สูงอายุไม่ได้ออกก าลงักายเป็นประจ านัน้ เน่ืองมาจากสุขภาพร่างกายที่ไม่อ านวย 
(รอ้ยละ 40.7) รองลงมาคอื การคดิว่าการท างานบา้น ปลูกต้นไม ้ท าสวน กเ็ป็นการออกก าลงักายแล้ว 
(ร้อยละ 30.2) รวมทัง้คดิว่าการท างานประจ าก็เป็นการออกก าลงักายที่เพยีงพอแล้วเช่นกนั (ร้อยละ 
16.3)   และสุดทา้ยประมาณหนึ่งในสบิ (รอ้ยละ 10.2) ของผูส้งูอายใุหข้อ้มลูว่า ไมม่เีวลาออกก าลงักาย  

ตาราง 4.10: ร้อยละของผู้สูงอายุ จ าแนกตามการออกก าลังกาย สถานที่ออกก าลังกาย และ

เหตุผลที่ไม่ได้ออกก าลังกาย 
การออกก าลงักาย กลุ่มอาย ุ  รวม 

60-69 70-79 80+ 
การออกก าลงักายเป็นประจ า (N=613) 
- ไมไ่ดอ้อกก าลงักายเป็นประจ า 49.1 42.9 56.8 48.1 
- ออกก าลงักายเป็นประจ า 50.9 57.1 43.2 51.9 
ศนูยกี์ฬา สงักดักรงุเทพมหานคร * (N=318) 
- ไมไ่ดใ้ช ้ 99.4 99.1 100.0 99.4 
- ใช ้ 0.6 0.9 0.0 0.6 
 สวนสาธารณะ ของกรงุเทพมหานคร* (N=318)  
- ไมไ่ดใ้ช ้ 95.5 97.2 96.9 96.2 
- ใช ้ 4.5 2.8 3.1 3.8 
 ลานกีฬา ของกรงุเทพมหานคร* (N=318) 
- ไมไ่ดใ้ช ้ 96.0 96.3 96.9 96.2 
- ใช ้ 4.0 3.7 3.1 3.8 
เหตผุลหลกัท่ีไม่ได้ออกก าลงักายเป็นประจ า(N=295) 
- ไมม่เีวลา 14.7 4.8 2.4 10.2 
- คดิว่าท างานกเ็พยีงพอแลว้ 22.9 10.8 0.0 16.3 
- สุขภาพรา่งกายไมอ่ านวย 25.9 51.8 78.6 40.7 
- ท างานบา้น/ ท าสวนในบา้น/ ปลกูตน้ไม ้ 34.1 27.7 19.0 30.2 
- อื่น ๆ ** 2.4 4.8 0.0 2.7 

หมายเหตุ  * ค านวณร้อยละ จากกลุ่มผู้สูงอายุที่ออกก าลังกายเป็นประจ าเท่านั้น  

             **เหตุผลหลักที่ไม่ได้ออกก าลังกายเป็นประจ า อื่นๆ เช่น ขาดอุปกรณ์ออกก าลังกาย ไม่ชอบออกก าลังกาย ขี้เกียจ และ

ค านวณร้อยละจากกลุ่มผู้สูงอายุที่ออกก าลังกายเป็นประจ าเท่านั้น 
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ผลกระทบของโควิด-19 

เนื่องจากการศึกษานี้ ด าเนินการเก็บรวบรวมในช่วงแรกของการแพร่ระบาดของโควิด-19 
การศึกษานี้ ได้ถามถึงผลกระทบของโควดิ-19 ต่อผู้สูงอายุในสามด้านหลกัๆ  พบว่า ร้อยละ 8.5 ของ
ผูส้งูอายตุอบวา่ โควดิ-19 มผีลกระทบดา้นสุขภาพรา่งกาย เช่น ประสบความยากล าบากในการไปหาหมอ
ตามนัด หรอืรบัยาในกรณีที่เป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรงั  ร้อยละ 27.7 ของผู้สูงอายุ ตอบว่ามผีลกระทบ
ทางดา้นสุขภาพจติใจ และผูส้งูอายรุอ้ยละ 46.1 ตอบว่าโควดิ-19 ท าใหร้ายไดข้องตนเองลดลง ในขณะที่
รายจ่ายเท่าเดมิหรอืเพิม่ขึ้น โดยสดัส่วนของ ผู้สูงอายุ 70-79 ปี (รอ้ยละ 9.4) ตอบว่าได้รบัผลกระทบ
ด้านสุขภาพร่างกาย สูงที่สุด เมื่อเทียบกับสดัส่วนของผู้สูงอายุ 60-69 ปี และผู้สูงอายุ 80 ปีขึ้นไป 
ในขณะที ่สดัส่วนของ ผูสู้งอายุ 60-69 ปี ไดร้บัผลกระทบด้านสุขภาพจติใจ (รอ้ยละ 33.0)  หรอื ไดร้บั
ผลกระทบดา้นรายไดข้องตนเองลดลง ในขณะทีร่ายจ่ายเท่าเดมิหรอืเพิม่ขึน้ (รอ้ยละ 55.2) สูงทีสุ่ด เมื่อ
เทยีบกบัสดัส่วนของผูส้งูอาย ุ70-79 ปี และอาย ุ80 ปีขึน้ไป  (ตาราง 4.11)  

ตาราง 4.11:  ร้อยละของผู้สูงอายุ  จ าแนกตามผลกระทบของโควิด-19 
ผลกระทบ กลุ่มอาย ุ รวม 

60-69 70-79 80+ 
ด้านสขุภาพร่างกาย (N=614) 
- ไมม่ ี 91.4 90.6 94.6 91.5 
- ม ี 8.6 9.4 5.4 8.5 
ด้านสขุภาพจิตใจ (N=614) 
- ไมม่ ี 67.0 74.5 91.9 72.3 
- ม ี 33.0 25.5 8.1 27.7 
ด้านรายได้ลดลง/รายจ่ายเท่าเดิมหรือเพ่ิมขึ้น (N=614) 
- ไมม่ ี 44.8 57.8 86.5 53.9 
- ม ี 55.2 42.2 13.5 46.1 

ภาวะพ่ึงพิงกับมิติด้านเศรษฐกิจ-สังคม 

ภาวะพ่ึงพิงกับผู้สูงอายุ 

ส่วนต่อไปนี้แสดงความสมัพนัธ์ระหว่างภาวะพึ่งพงิกบัมติดิ้านเศรษฐกจิ-สงัคมของผู้สูงอายุใน
เขตหนองจอก  ตาราง 4.12  แสดงใหเ้หน็ว่า ผูส้งูอายทุีม่รีะดบัภาวะพึง่พงิต่างๆ กนั อาศยัในครวัเรอืนที่
มเีศรษฐานะแตกต่างกนั  โดยกลุ่มผู้สูงอายุที่มภีาวะพึ่งพงิสูง อาศยัในครวัเรอืนที่มเีศรษฐานะยากจน 
หรอืเศรษฐานะปานกลาง ในสดัส่วนทีเ่ท่าๆ กนั คอื รอ้ยละ 41.7  ในขณะทีก่ลุ่มผูส้งูอายุทีม่ภีาวะพึง่พงิต ่า
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ถงึปานกลาง (รอ้ยละ 50.3) และกลุ่มผูส้งูอายุทีไ่ม่มภีาวะพึง่พงิ (รอ้ยละ 51.8) อาศยัครวัเรอืนทีม่เีศรษฐานะ
ยากจนมากทีสุ่ด 

ตาราง 4.12:  ร้อยละของผู้สูงอายุ จ าแนกตามภาวะพึ่งพิง และเศรษฐานะของครัวเรือน  

(N=623) 
เศรษฐานะ ภาวะพึ่งพิง รวม  

ไม่มีภาวะ
พึ่งพิง  

มีภาวะพึ่งพิง 
ต า่-ปานกลาง 

มีภาวะพึ่งพิง 
สูง 

ยากจน 51.8 50.3 41.7 51.0 
- ปานกลาง 20.4 22.1 41.7 21.7 
- ด ี 27.8 27.6 16.7 27.3 

ตาราง 4.13 แสดงว่ากลุ่มผูส้งูอายทุีม่ภีาวะพึง่พงิระดบัต่างๆ กนั มกีารรายงานถงึความเพยีงพอ
ของรายได้ในครวัเรอืนแตกต่างกัน โดยที่ผู้สูงอายุมภีาวะพึ่งพงิสูง (ร้อยละ 52.2) รายงานว่ารายได้
ครวัเรอืนทีไ่ดร้บัแต่ละเดอืนนัน้ไมเ่พยีงพอ ในสดัส่วนทีสู่งทีสุ่ด รองลงมา คอื ผูส้งูอายทุีม่ภีาวะพึง่พงิต ่า
ถงึปานกลาง (รอ้ยละ 43.3) ในขณะที่กลุ่มผู้สูงอายุที่ไม่มภีาวะพึ่งพงิ (รอ้ยละ 29.4) รายงานว่ารายได้
ครวัเรอืนไมเ่พยีงพอในสดัส่วนทีต่ ่าทีสุ่ด  

ตาราง 4.13:   ร้อยละของผู้สูงอายุ จ าแนกตามภาวะพึ่งพิง และความเพียงพอของ

รายได้ครัวเรือน (N=622) 
รายได้ครวัเรือน ภาวะพ่ึงพิง รวม  

ไม่มีภาวะ
พึ่งพิง  

มีภาวะพึ่งพิง 
ต า่-ปานกลาง 

มีภาวะพึ่งพิง 
สูง 

- เพยีงพอ 70.6 56.7 47.8 66.1 
- ไมเ่พยีงพอ 29.4 43.3 52.2 33.9 

ตาราง 4.14 แสดงว่า ผูสู้งอายุทีม่ภีาวะพึง่พงิระดบัต่างๆ กนัไดร้บัเบีย้ผูพ้กิารแตกต่างกนั โดย
พบว่า ผูสู้งอายุมภีาวะพึง่พงิสูงไดร้บัเบีย้ผูพ้กิาร รอ้ยละ 41.7 สูงทีสุ่ด ส่วนผูสู้งอายุทีม่ภีาวะพึ่งพงิต ่าถงึ
ปานกลางมสีดัส่วนของการได้รบัเบีย้ผู้พกิาร รองลงมา คอื รอ้ยละ 15.2 และกลุ่มผูสู้งอายุทีไ่ม่มมีภีาวะ
พึง่พงิไมม่ใีครไดร้บัเบีย้ผูพ้กิาร 
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ตาราง 4.14:  ร้อยละของผู้สูงอายุ จ าแนกตามภาวะพึ่งพิง และการได้รับเบี้ย ผู้พิการ (N=614) 
เบีย้ผูพิ้การ ภาวะพ่ึงพิง รวม  

ไม่มีภาวะ
พึ่งพิง  

มีภาวะพึ่งพิง 
ต า่-ปานกลาง 

มีภาวะพึ่งพิง 
สูง 

- ไมไ่ดร้บั 100.0 84.8 58.3 94.3 
- ไดร้บั - 15.2 41.7 5.7 

 

ตาราง 4.15 แสดงให้เห็นว่า ผู้สูงอายุที่มภีาวะพึ่งพิงระดบัต่าง ๆ กัน มคีวามเสี่ยงต่อปัญหา
สุขภาพจิตแตกต่างกัน โดยพบว่าผู้สูงอายุมีภาวะพึ่งพิงสูง (ร้อยละ 47.1) มีความเสี่ยงต่อปัญหา
สุขภาพจติสูงทีสุ่ด ส่วนผูสู้งอายุที่มภีาวะพึง่พงิต ่าหรอืปานกลาง (รอ้ยละ 30.5) มคีวามเสี่ยงต่อปัญหา
สุขภาพจิต รองลงมา ส่วนกลุ่มผู้สูงอายุที่ไม่มีภาวะพึ่งพิง (ร้อยละ 21.5)  มีความเสี่ยงต่อปัญหา
สุขภาพจติน้อยทีสุ่ด  

ตาราง 4.15:  ร้อยละของผู้สูงอายุ จ าแนกตามภาวะพึ่งพิง และความเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพจิต 

(N=568) 
ปัญหาสุขภาพจิต ภาวะพ่ึงพิง รวม  

ไม่มีภาวะ
พ่ึงพิง  

มีภาวะ
พ่ึงพิง ต า่-
ปานกลาง 

มีภาวะ
พ่ึงพิง สงู 

- ไมม่คีวามเสีย่ง 78.5 69.5 52.9 75.4 
- มคีวามเสีย่ง 21.5 30.5 47.1 24.6 

ผลกระทบต่อผู้ดูแล 

 ตาราง 4.16  ชี้ให้เหน็ว่าผู้สูงอายุที่มภีาวะพึ่งพงิระดบัต่างๆ กนั ส่งผลกระทบด้านการเงนิต่อ
ครอบครวัหรอืผูด้แูลแตกต่างกนั โดยผูด้แูลผูส้งูอายทุีม่ภีาวะพึง่พงิในระดบัสูง รอ้ยละ 86.4 ทีร่ายงานว่า
ไดร้บัผลกระทบดา้นการเงนิสูงทีสุ่ด  รองลงมาคอืผูดู้แลผูสู้งอายุทีม่ภีาวะพึง่พงิในระดบัต ่าถงึปานกลาง 
(รอ้ยละ 62.7) ส่วน ผูดู้แลผูสู้งอายุในกลุ่มทีไ่ม่มภีาวะพึง่พงิ (รอ้ยละ 27.9) รายงานว่าได้รบัผลกระทบ
ดา้นการเงนิในสดัส่วนทีต่ ่าทีสุ่ด 
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ตาราง 4.16: ร้อยละของผู้ดูแล จ าแนกตามระดับภาวะพึ่งพิงของผู้สูงอายุและผลกระทบด้าน

การเงิน (N=195) 
ด้านการเงิน ภาวะพ่ึงพิง รวม  

ไม่มีภาวะ
พึ่งพิง  

มีภาวะพึ่งพิง 
ต า่-ปานกลาง 

มีภาวะพึ่งพิง 
สูง 

- ไมม่ผีลกระทบ 72.1 37.3 13.6 56.4 
- มผีลกระทบ 27.9 62.7 86.4 43.6 

ตาราง 4.17 แสดงว่าผูส้งูอายทุีม่ภีาวะพึง่พงิระดบัต่างๆ กนั   มผีลกระทบต่อผูด้แูลทีต่อ้งลาออก
จากงานแตกต่างกนั โดยผูด้แูลในกลุ่มผูส้งูอายุทีม่ภีาวะพึง่พงิระดบัสูง มสีดัส่วนทีส่งูทีสุ่ด (รอ้ยละ 50.0) 
ทีร่ายงานว่าไดร้บัผลกระทบจนตอ้งลาออกจากงาน  ตามมาดว้ยผูด้แูลในกลุ่มผูส้งูอายุทีม่ภีาวะพึง่พงิต ่า
ถงึปานกลาง (รอ้ยละ 29.4) ในขณะทีผู่ดู้แลผูสู้งอายุในกลุ่มทีไ่ม่มภีาวะพึง่พงิ (รอ้ยละ 12.4) รายงานว่า
ไดร้บัผลกระทบดา้นการท างานในสดัส่วนทีต่ ่าทีสุ่ด  

ตาราง 4.17:  ร้อยละของผู้ดูแล จ าแนกตามระดับภาวะพึ่งพิงและผลกระทบด้านการท างาน- 

 ออกจากงาน (N=194) 
ด้านการท างาน   ภาวะพ่ึงพิง รวม  

ไม่มีภาวะ
พ่ึงพิง 

มีภาวะ
พ่ึงพิง ต า่-
ปานกลาง 

มีภาวะ
พ่ึงพิง สงู 

- ไมม่ผีลกระทบ 87.6 70.6 50.0 78.9 
- มผีลกระทบ 12.4 29.4 50.0 21.1 
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สรุปผลการส ารวจ 

 

เขตหนองจอกมีครวัเรือนร้อยละ 64.1 ที่มีผู้สูงอายุเป็นสมาชิกอย่างน้อย 1 คน ซึ่งสูงกว่า
ภาพรวม 13 เขตที่มเีพยีงร้อยละ 59.2 มคีรวัเรอืนที่มปีระชากรแฝงค่อนขา้งน้อยคอืรอ้ยละ 39.0 ซึ่ง    
สูงกว่าเขตบางแคทีเ่ป็นเขตทีม่สีดัส่วนครวัเรอืนทีม่ปีระชากรแฝงน้อยทีสุ่ด คอื รอ้ยละ 38.1 ในขณะที่
ครวัเรอืนคนเดยีวกม็สีดัส่วนทีน้่อยคอืรอ้ยละ 5.8 ทัง้น้ีสงูกว่าเขตประเวศทีม่สีดัส่วนครวัเรอืนประเภทน้ี
น้อยทีสุ่ดคอืรอ้ยละ 4 อย่างไรกต็ามกลบัเป็นเขตทีม่สีดัสว่นครวัเรอืนทีม่ผีูป่้วยเรือ้รงั/พกิาร หรอืมภีาวะ
พึง่พงิมากทีส่ดุ คอืรอ้ยละ 67.3  

ส่วนดา้นเศรษฐกจิและสงัคมของครวัเรอืนนัน้ เขตหนองจอกอยู่ใกลเ้คยีงกบัภาพรวมของทัง้ 13 เขต  
ในขณะทีด่า้นสิง่แวดลอ้มในครวัเรอืนครวัเรอืนรอ้ยละ 57.7 ระบุว่าไม่มปีระตูบานเลื่อน/ประตูทีเ่ปิดออก
นอกหอ้ง ซึ่งเป็นสดัส่วนทีสู่งรองจากเขตราชเทวทีีม่มีากสุดทีร่อ้ยละ 61.3 และเขตทววีฒันาทีม่รีอ้ยละ  
58.6  นอกจากน้ีครวัเรอืนรอ้ยละ 84.7 ระบุว่าไม่มรีาวจบัในหอ้งนอน หรอืหอ้งน ้า หรอืทางเดนิ ซึง่เป็น
สดัสว่นทีส่งูทีส่ดุของการส ารวจน้ี  

ในสว่นของผลส ารวจรายบุคคล พบวา่ มผีูส้งูอาย ุถงึ 9 ใน 10 คน (รอ้ยละ 91.7)  ไดร้บัเบีย้ยงัชพีผูส้งูอาย ุ
และถอืบตัรทอง (รอ้ยละ 75.2) สูงทีสุ่ด และมสีดัส่วนของผูสู้งอายุ (รอ้ยละ 26.3) ทีม่ภีาวะพึง่พงิต ่าถงึ
ปานกลาง สงูทีสุ่ด เมื่อเปรยีบเทยีบกนัในระหว่าง 13 เขตน าร่อง  ในขณะทีม่สีดัส่วนของผูสู้งอายุ (รอ้ยละ 
65.4) ทีต่อบว่าไม่มกีารออม สูงเป็นอนัดบัสอง รองจากเขตราชเทว ีและผูส้งูอายุ (รอ้ยละ 58.7) ทีใ่ชว้ธิกีาร
ขอเงนิจากลูกหรอืคนในครอบครวัหรอืญาตเิมื่อมปัีญหาฉุกเฉินดา้นการเงนิ สูงเป็นอนัดบัสอง รองจาก
เขตบางรกั เชน่กนั 
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ภาคผนวก 

 

ภาคผนวก ก: ข้อมูลรายเขตเปรียบเทียบกับภาพรวม 

ภาคผนวก ข: ข้อมูลระดับครัวเรือน รายชุมชน 

ภาคผนวก ค: ข้อมูลระดับบุคคล รายชุมชน 
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ภาคผนวก ก 
ข้อมูลรายเขตเปรียบเทียบกับภาพรวม 

 

ตาราง ก1: ร้อยละของครัวเรือน จ าแนกตามจ านวนเฉลี่ย และการมี/ไม่มีชื่อในทะเบียนบ้าน 
เขต ทุกคนมีช่ือ

ในทะเบียน 
จ านวนสมาชิกครวัเรือนไม่มีช่ือในทะเบียนบ้าน 

1 คน 2 คน 3 คน                  
ขึน้ไป 

รวมไมมี่ช่ือใน
ทะเบียนบ้าน 

เฉล่ีย 
(คน: ครวัเรอืน) 

หนองจอก 60.9 21.1 8.1 9.8 39.0 0.8 
รวม 13 เขต 55.8 19.1 10.9 14.2 44.2 1.0 

 

ตาราง ก2: ร้อยละของครัวเรือน จ าแนกตามจ านวนเฉลี่ย และการไม่มี/มีผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป  
เขต ไม่มี

ผูส้งูอายุ 
จ านวนผูส้งูอายุในครวัเรือน 

1 คน 2 คน 3 คน                 
ขึน้ไป 

รวมครวัเรอืน
ท่ีมีผูสู้งอาย ุ

เฉล่ีย                   
(คน: ครวัเรอืน) 

หนองจอก 35.9 39.8 21.4 2.9 64.1 0.9 
รวม 13 เขต 40.9 36.0 20.3 2.9 59.2 0.8 

 

ตาราง ก3: ร้อยละของครัวเรือน จ าแนกตามจ านวนเฉลี่ย และการไม่มี/มีผู้ปว่ยเรื้อรัง

หรือพิการ  

เขต ไม่มีผูป่้วย
เรือ้รงั/พิการ 

จ านวนผูป่้วยเรือ้รงั/พิการในครวัเรือน 
1 คน 2 คน                 

ขึน้ไป 
รวมครวัเรอืนท่ีมีผูป่้วย

เรือ้รงั/พิการ 
เฉล่ีย 

(คน: ครวัเรอืน) 

หนองจอก 32.8 40.6 26.7 67.3 1.1 
รวม 13 เขต 47.5 32.6 19.9 52.5 0.8 
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ตาราง ก4: ร้อยละของครัวเรือน จ าแนกตามจ านวนเฉลี่ย และการไม่มี/มีผู้มีภาวะพึ่งพิง  

เขต ไม่มีผูมี้
ภาวะพ่ึงพิง 

จ านวนมีผู้มีภาวะพ่ึงพิงในครวัเรือน 
มีผูมี้ภาวะพึ่งพิง                  

1 คน 
มีผูมี้ภาวะพึ่งพิง     

2 คน ขึน้ไป 
รวมครวัเรอืนท่ี
มีผูมี้ภาวะพึ่งพิง 

เฉล่ีย 
(คน: 

ครวัเรอืน) 

หนองจอก 52.9 34.7 12.4 47.1 0.6 
รวม 13 เขต 62.6 25.1 12.2 37.3 0.5 

ตาราง ก5: ร้อยละของครัวเรือน จ าแนกตามความเพียงพอของรายได้ครัวเรือน 
เขต ความเพียงพอของรายได้ครวัเรือน 

เพียงพอ และมี                  
เหลือเกบ็ 

เพียงพอ แต่ไม่มี                 
เหลือเกบ็ 

ไม่เพียงพอ 

หนองจอก 12.8 52.4 34.8 
รวม 13 เขต 18.9 48.1 33.1 

 

ตาราง ก6: ร้อยละของครัวเรือน จ าแนกตามผลกระทบต่อรายได้ครัวเรือนในช่วง

สถานการณ์โควิด-19  

เขต โควิด-19 กบัรายได้ครวัเรือน 

รายได้ลดลง รายได้เท่าเดิม/ไม่มี
ผลกระทบ 

รายได้เพ่ิมขึ้น 

หนองจอก 83.2 16.8 - 
รวม 13 เขต 81.7 18.2 0.1 

 

ตาราง ก7: ร้อยละของครัวเรือน จ าแนกตามเศรษฐานะของครัวเรือน  

เขต เศรษฐานะของครวัเรือน 
ยากจน ปานกลาง ดี 

หนองจอก 46.8 24.3 28.8 
รวม 13 เขต 39.7 20.4 39.9 
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ตาราง ก8: ร้อยละของครัวเรือน จ าแนกตามความเพียงพอของแสงสว่างในห้องและ

ทางเดินภายในบ้าน 

เขต แสงสว่างในห้องและทางเดินภายในบ้าน 
แสงสว่างไม่เพียงพอ แสงสว่างเพียงพอ 

หนองจอก 2.6 97.4 
รวม 13 เขต 5.7 94.3 

ตาราง ก9: ร้อยละของครัวเรือน จ าแนกตามสภาพพื้นในห้องนอน หรือห้องน ้า หรือ

ทางเดิน  

เขต สภาพพื้นในห้องนอน หรือห้องน ้า หรือทางเดิน 
มีพืน้ลื่นหรอืไมปู่วสัดกุนัลื่น มีพืน้ไมล่ื่นหรอืปูวสัดกุนัลื่น 

หนองจอก 42.1 57.9 
รวม 13 เขต 39.6 60.4 

 

ตาราง ก10: ร้อยละของครัวเรือน จ าแนกตามการมีราวจับในห้องนอน หรือห้องน ้า 

หรือทางเดิน  

เขต ราวจบัในห้องนอน หรือห้องน ้า หรือทางเดิน 
ไม่มี มี 

หนองจอก 84.7 15.3 
รวม 13 เขต 73.0 27.0 

 

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

ท่ีเปิดออกนอกห้อง 
ไม่มี มี 

หนองจอก 57.7 42.3 
รวม 13 เขต 53.0 47.0 
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ตาราง ก12: ร้อยละของครัวเรือน จ าแนกตามการมีพื้นต่างระดับในตัวบ้านหรือ

บริเวณบ้าน  

เขต พื้นต่างระดบัในตวับ้านหรือบริเวณบ้าน 
ไม่มี มี 

หนองจอก 20.8 79.2 
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 

หนองจอก 17.1 59.7 0.9 22.4 
รวม 13 เขต 31.8 32.5 2.1 33.7 
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ภาคผนวก ข* 

ข้อมูลระดับครัวเรือน รายชุมชน 

 

ตาราง ข1: จ านวนและร้อยละของครัวเรือน จ าแนกตามรายชุมชน 

ชุมชน ครวัเรือน บคุคล 
จ านวน
ครวัเรอืน

จาก
ฐานข้อมูล
ของเขต 

จ านวน
ครวัเรอืน
ทัง้หมดจาก
การรายงาน
ของผูน้ า
ชุมชน 

จ านวน
ครวัเรอืนท่ี
ให้ข้อมูล 

รอ้ยละของ
ครวัเรอืนท่ี
ให้ข้อมูล 

ผูสู้งอาย ุ ผูป่้วย
เรือ้รงั/
ผูพิ้การ 

ผูด้แูล 

กติตเิหมกรณ์ 985 397 193 48.6 216 25 109 
แผ่นดนิทอง
ดารุล้ฮาซานัย 

239 262 211 80.5 138 19 101 

แผ่นดนิทอง  
บาหยนั 2 

137 84 72 85.7 57 9 38 

แผ่นดนิทองวดั
พระยาปลา 

422 183 67 36.6 100 8 26 

หมู ่2 คู ้               
ฝัง่เหนือ                
(สื่อสนัต)ิ 

90 82 82 100.0 57 6 35 

หมู ่6 กา้วหน้า 162 182 67 36.8 56 16 29 
รวม 2,035 1,190 692 58.2 624 83 338 

 

  

                                     
*  จ านวนรวมของครัวเรือนชุมชนเดียวกันไม่เท่ากันในแต่ละตาราง เนื่องจากมีครัวเรือนบางส่วนไม่ได้ให้ข้อมูล 
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ประชากรในครัวเรือน 

ตาราง ข2: ขนาดครัวเรือนและร้อยละของครัวเรือน จ าแนกตามจ านวนสมาชิก

ครัวเรือน รายชุมชน 

ชุมชน จ านวนสมาชิกครวัเรือน รวม 
คนเดียว 2-4 คน 5 คน               

ขึ้นไป 
เฉล่ีย  

 (คน: ครวัเรือน) 
ร้อยละ จ านวน 

กติตเิหมกรณ์ 8.3 58.5 33.2 4.0 100.0 193 
แผ่นดนิทองดารุล้            
ฮาซานัย 

4.3 48.3 47.4 4.6 100.0 211 

แผ่นดนิทองบาหยนั 2  - 44.4 55.6 5.0 100.0 72 
แผ่นดนิทองวดั                 
พระยาปลา 

10.4 62.7 26.9 3.7 100.0 67 

หมู ่2 คูฝั้ง่เหนือ                  
(สื่อสนัต)ิ 

1.2 34.1 64.6 5.4 100.0 82 

หมู ่6 กา้วหน้า 10.4 58.2 31.3 4.0 100.0 67 

รวม 5.8 51.4 42.8 4.4 100.0 692 
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ตาราง ข3: ร้อยละของครัวเรือน จ าแนกตามจ านวนเฉลี่ย และการมี/ไม่มีชื่อในทะเบียนบ้าน                   

รายชุมชน 

ชุมชน จ านวนสมาชิกครวัเรือนท่ีมี/ไม่มีช่ือในทะเบียนบ้าน รวม 
ทุกคนมี
ช่ือใน

ทะเบียน 

1 คนไม่มี
ช่ือใน

ทะเบียน
บ้าน 

2 คนไม่มี
ช่ือใน

ทะเบียน
บ้าน 

3 คนขึน้
ไปไม่มีช่ือ

ใน
ทะเบียน
บ้าน 

รวมไม่มี
ช่ือใน

ทะเบียน
บ้าน 

เฉล่ียไม่มี
ช่ือใน

ทะเบียน
บ้าน              
(คน: 

ครวัเรือน) 

ร้อยละ จ านวน 

กติตเิหมกรณ์                59.1 22.3 8.3 10.4 40.9 0.8 100.0 193 
แผ่นดนิทอง
ดารุล้ฮาซานัย 

57.0 22.0 8.5 12.5 43.0 0.9 100.0 200 

แผ่นดนิทอง 
บาหยนั 2 

68.1 13.9 6.9 11.1 31.9 0.7 100.0 72 

แผ่นดนิทองวดั
พระยาปลา 

64.2 29.9 3.0 3.0 35.8 0.5 100.0 67 

หมู ่2 คู ้            
ฝัง่เหนือ               
(สือ่สนัต)ิ 

59.8 18.3 12.2 9.8 40.2 0.9 100.0 82 

หมู ่6 กา้วหน้า 68.7 17.9 7.5 6.0 31.3 0.6 100.0 67 
รวม 60.9 21.1 8.1 9.8 39.1 0.8 100.0 681 
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ตาราง ข4: ร้อยละของครัวเรือน จ าแนกตามจ านวนเฉลี่ย และการไม่มี/มีผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป 

รายชุมชน 
ชุมชน จ านวนผูส้งูอายุในครวัเรือน รวม 

ไม่มี
ผูสู้งอาย ุ

ผูสู้งอายุ 
1 คน 

ผูสู้งอายุ 
2 คน 

ผูสู้งอายุ           
3 คน                     
ขึน้ไป 

รวม
ครวัเรอืน

ท่ีมี
ผูสู้งอาย ุ

เฉล่ีย 
(คน: 

ครวัเรอืน) 

รอ้ยละ จ านวน 

กติตเิหมกรณ์ 20.2 52.8 21.8 5.2 79.8 1.1 100.0 193 
แผ่นดนิทอง
ดารุล้ฮาซานัย 

52.4 30.0 15.7 1.9 47.6 0.7 100.0 210 

แผ่นดนิทอง 
บาหยนั 2 

45.8 30.6 22.2 1.4 54.2 0.8 100.0 72 

แผ่นดนิทอง 
วดัพระยาปลา 

6.0 44.8 43.3 6.0 94.0 1.5 100.0 67 

หมู ่2 คูฝั้ง่เหนือ 
(สือ่สนัต)ิ 

40.2 46.3 13.4  - 59.8 0.7 100.0 82 

หมู ่6 กา้วหน้า 43.3 29.9 25.4 1.5 56.7 0.9 100.0 67 
รวม 35.9 39.8 21.4 2.9 64.1 0.9 100.0 691 
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ตาราง ข5: ร้อยละของครัวเรือน จ าแนกตามจ านวนเฉลี่ย และการไม่มี/มีผู้ป่วยเรื้อรัง

หรือพิการ รายชุมชน 
 

ชมุชน 
จ านวนผูป่้วยเรือ้รงั/พิการในครวัเรือน รวม 

ไม่มี
ผูป่้วย
เรือ้รงั/
พิการ 

มีผูป่้วย
เรือ้รงั/
พิการ               
1 คน 

มีผูป่้วย
เรือ้รงั/
พิการ 2 
คนขึน้ไป 

มีผูป่้วย
เรือ้รงั/
พิการ 3 
คนขึน้ไป 

รวม
ครวัเรือน           
ท่ีมีผูป่้วย

เรือ้รงั/พิการ 

เฉล่ีย 
(คน: 

ครวัเรือน) 

ร้อยละ จ านวน 

กติตเิหมกรณ์               17.6 43.5 25.9 13.0 82.4 1.4 100.0 193 
แผน่ดนิทอง
ดารุล้ฮาซานยั 

62.2 24.9 9.6 3.3 37.8 0.6 100.0 209 

แผน่ดนิทอง 
บาหยนั 2 

20.8 43.1 23.6 12.5 79.2 1.3 100.0 72 

แผน่ดนิทองวดั
พระยาปลา 

9.0 56.7 20.9 13.4 91.0 1.5 100.0 67 

หมู ่2 คูฝั้ง่เหนอื 
(สือ่สนัต)ิ                         

20.7 52.4 19.5 7.3 79.3 1.2 100.0 82 

หมู ่6 กา้วหน้า 35.8 47.8 11.9 4.5 64.2 0.9 100.0 67 
รวม 32.8 40.6 18.1 8.6 67.2 1.1 100.0 690 
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ตาราง ข6:  ร้อยละของครัวเรือน จ าแนกตามจ านวนเฉลี่ย และการไม่มี/มีผู้มีภาวะพึ่งพิง                         

รายชุมชน 
ชุมชน จ านวนมีผู้มีภาวะพ่ึงพิงในครวัเรือน รวม 

ไม่มีผูมี้
ภาวะ
พึ่งพิง 

มีผูมี้
ภาวะ
พึ่งพิง                  
1 คน 

มีผูมี้ภาวะ
พึ่งพิง  2 คน

ขึน้ไป 

รวมครวัเรอืนท่ี
มีผูมี้ภาวะ
พึ่งพิง 

เฉล่ีย      
(คน: 

ครวัเรอืน) 

รอ้ยละ จ านวน 

กติตเิหมกรณ์ 47.2 39.3 13.5 52.8 0.7 100.0 163 
แผ่นดนิทอง
ดารุล้ฮาซานัย 

61.8 28.2 10.0 38.2 0.5 100.0 110 

แผ่นดนิทอง     
บาหยนั 2 

46.7 40.0 13.3 53.3 0.7 100.0 45 

แผ่นดนิทอง
วดัพระยาปลา 

42.2 43.8 14.1 57.8 0.8 100.0 64 

หมู ่2 คูฝั้ง่
เหนือ                
(สื่อสนัต)ิ 

73.1 17.3 9.6 26.9 0.4 100.0 52 

หมู ่6 
กา้วหน้า 

50.0 35.7 14.3 50.0 0.6 100.0 42 

รวม 52.9 34.7 12.4 47.1 0.6 100.0 476 
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เศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน 

ตาราง ข7: ร้อยละของครัวเรือน จ าแนกตามความเพียงพอของรายได้ครัวเรือน  

รายชุมชน 
ชุมชน ความเพียงพอของรายได้ครวัเรือน รวม 

เพียงพอ และ
มีเหลือเกบ็ 

เพียงพอ แต่ไม่มี
เหลือเกบ็ 

ไม่เพียงพอ รอ้ยละ จ านวน 

กติตเิหมกรณ์ 11.4 51.8 36.8 100.0 193 
แผ่นดนิทองดารุล้ฮาซานัย 11.0 52.6 36.4 100.0 209 
แผ่นดนิทองบาหยนั 2 22.2 59.7 18.1 100.0 72 
แผ่นดนิทองวดัพระยาปลา 10.4 53.7 35.8 100.0 67 
หมู ่2 คูฝั้ง่เหนือ (สื่อสนัต)ิ 9.9 39.5 50.6 100.0 81 
หมู ่6 กา้วหน้า 17.9 59.7 22.4 100.0 67 

รวม 12.8 52.4 34.8 100.0 689 

 

ตาราง ข8: ร้อยละของครัวเรือน จ าแนกตามผลกระทบต่อรายได้ครัวเรือนในช่วง

สถานการณ์ โควิด-19 รายชุมชน 
ชุมชน โควิด-19 กบัรายได้ครวัเรือน รวม 

รายได้
ลดลง 

รายได้เท่าเดิม/ไม่
มีผลกระทบ 

รายได้
เพ่ิมขึ้น 

ร้อยละ จ านวน 

กติตเิหมกรณ์ 79.8 20.2 - 100.0 193 
แผ่นดนิทองดารุล้ฮาซานัย 87.1 12.9 - 100.0 209 
แผ่นดนิทองบาหยนั 2 86.1 13.9 - 100.0 72 
แผ่นดนิทองวดัพระยาปลา 77.6 22.4 - 100.0 67 
หมู ่2 คูฝั้ง่เหนือ (สื่อสนัต)ิ 91.5 8.5 - 100.0 82 
หมู ่6 กา้วหน้า 73.1 26.9 - 100.0 67 

รวม 83.2 16.8 - 100.0 690 
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ตาราง ข9: ร้อยละของครัวเรือน จ าแนกตามเศรษฐานะของครัวเรือน รายชุมชน 
ชุมชน เศรษฐานะของครวัเรือน รวม 

ยากจน ปานกลาง ดี ร้อยละ จ านวน 
กติตเิหมกรณ์ 52.8 25.9 21.2 100.0 193 
แผ่นดนิทองดารุล้ฮาซานัย 45.0 24.9 30.1 100.0 209 
แผ่นดนิทองบาหยนั 2 43.1 23.6 33.3 100.0 72 
แผ่นดนิทองวดัพระยาปลา 53.7 26.9 19.4 100.0 67 
หมู ่2 คูฝั้ง่เหนือ (สื่อสนัต)ิ 36.6 20.7 42.7 100.0 82 
หมู ่6 กา้วหน้า 44.8 20.9 34.3 100.0 67 

รวม 46.8 24.3 28.8 100.0 690 

 

ส่ิงแวดล้อมของครัวเรือน 

ตาราง ข10: ร้อยละของครัวเรือน จ าแนกตามความเพียงพอของแสงสว่างในห้อง

และทางเดินภายในบ้าน รายชุมชน 
ชุมชน แสงสว่างในห้องและทางเดินภายในบ้าน รวม 

แสงสวา่งไม่เพียงพอ แสงสวา่งเพียงพอ รอ้ยละ จ านวน 

กติตเิหมกรณ์ 3.6 96.4 100.0 193 
แผ่นดนิทองดารุล้ฮาซานัย 2.8 97.2 100.0 211 
แผ่นดนิทองบาหยนั2  - 100.0 100.0 72 
แผ่นดนิทองวดัพระยาปลา 1.5 98.5 100.0 67 
หมู ่2 คูฝั้ง่เหนือ (สื่อสนัต)ิ 4.9 95.1 100.0 82 
หมู ่6 กา้วหน้า  - 100.0 100.0 67 

รวม 2.6 97.4 100.0 692 
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ตาราง ข11: ร้อยละของครัวเรอืน จ าแนกตามสภาพพื้นในห้องนอน หรือห้องน ้า หรือ

ทางเดิน รายชุมชน 
 

ชุมชน 
สภาพพื้นในห้องนอน หรือห้องน ้า 

หรือทางเดิน 
รวม 

มีพืน้ลื่นหรอืไมปู่
วสัดกุนัลื่น 

มีพืน้ไมล่ื่นหรอืปู
วสัดกุนัลื่น 

รอ้ยละ จ านวน 

กติตเิหมกรณ์ 46.6 53.4 100.0 193 
แผ่นดนิทองดารุล้ฮาซานัย 37.4 62.6 100.0 211 
แผ่นดนิทองบาหยนั2 36.1 63.9 100.0 72 
แผ่นดนิทองวดัพระยาปลา 40.3 59.7 100.0 67 
หมู ่2 คูฝั้ง่เหนือ (สื่อสนัต)ิ 51.2 48.8 100.0 82 
หมู ่6 กา้วหน้า 40.3 59.7 100.0 67 

รวม 42.1 57.9 100.0 692 
 

ตาราง ข12: ร้อยละของครัวเรือน จ าแนกตามการมีราวจับในห้องนอน หรือห้องน ้า 

หรือทางเดิน รายชุมชน 
ชุมชน ราวจบัในห้องนอน หรือ

ห้องน ้า หรือทางเดิน 
รวม 

ไม่มี มี ร้อยละ จ านวน 
กติตเิหมกรณ์ 83.9 16.1 100.0 193 
แผ่นดนิทองดารุล้ฮาซานัย 84.8 15.2 100.0 211 
แผ่นดนิทองบาหยนั2 79.2 20.8 100.0 72 
แผ่นดนิทองวดัพระยาปลา 91.0 9.0 100.0 67 
หมู ่2 คูฝั้ง่เหนือ (สื่อสนัต)ิ 86.6 13.4 100.0 82 
หมู ่6 กา้วหน้า 83.6 16.4 100.0 67 

รวม 84.7 15.3 100.0 692 
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ตาราง ข13: ร้อยละของครัวเรือน จ าแนกตามการมีประตูบานเลื่อน/ประตูที่เปิดออกนอกห้อง 

รายชุมชน 
ชุมชน ห้องนอน หรือห้องน ้าท่ีใช้ประตู

บานเล่ือน หรือบานประตูท่ีเปิด
ออกนอกห้อง 

รวม 

ไม่มี มี ร้อยละ จ านวน 

กติตเิหมกรณ์ 72.5 27.5 100.0 193 
แผ่นดนิทองดารุล้ฮาซานัย 48.8 51.2 100.0 211 
แผ่นดนิทองบาหยนั2 56.9 43.1 100.0 72 
แผ่นดนิทองวดัพระยาปลา 70.1 29.9 100.0 67 
หมู ่2 คูฝั้ง่เหนือ (สื่อสนัต)ิ 56.1 43.9 100.0 82 
หมู ่6 กา้วหน้า 32.8 67.2 100.0 67 

รวม 57.7 42.3 100.0 692 

 

ตาราง ข14: ร้อยละของครัวเรือน จ าแนกตามการมีพื้นต่างระดับในตัวบ้าน หรือ

บริเวณบ้าน รายชุมชน 
ชุมชน พื้นต่างระดบัในตวับ้าน                                                

หรือบริเวณบ้าน 
รวม 

ไม่มี มี รอ้ยละ จ านวน 

กติตเิหมกรณ์ 17.6 82.4 100.0 193 
แผ่นดนิทองดารุล้ฮาซานัย 30.3 69.7 100.0 211 
แผ่นดนิทองบาหยนั2 6.9 93.1 100.0 72 
แผ่นดนิทองวดัพระยาปลา 16.4 83.6 100.0 67 
หมู ่2 คูฝั้ง่เหนือ (สื่อสนัต)ิ 15.9 84.1 100.0 82 
หมู ่6 กา้วหน้า 25.4 74.6 100.0 67 

รวม 20.8 79.2 100.0 692 
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ตาราง ข15: ร้อยละของครัวเรือน จ าแนกตามลักษณะการแยกขยะ รายชุมชน 
ชุมชน การแยกขยะ รวม  

ไม่มี
การ
แยก
ขยะ 

มีการแยก
ขยะ แล้ว
น าไปขาย 

มีการแยกขยะ  
แล้วน ากลบั                 
มาใช้ใหม ่

มีการแยกขยะ ก่อน
ให้พนักงาน กทม. 

น าไปท้ิง 

รอ้ยละ จ านวน  

กติตเิหมกรณ์ 22.8 46.1  - 31.1 100.0 193 
แผ่นดนิทอง
ดารุล้ฮาซานัย 

16.6 64.9 0.5 18.0 100.0 211 

แผ่นดนิทอง
บาหยนั 2 

8.3 62.5 2.8 26.4 100.0 72 

แผ่นดนิทองวดั
พระยาปลา 

9.0 73.1 1.5 16.4 100.0 67 

หมู ่2 คูฝั้ง่
เหนือ               
(สื่อสนัต)ิ 

13.4 53.7 2.4 30.5 100.0 82 

หมู ่6 
กา้วหน้า 

23.9 73.1  - 3.0 100.0 67 

รวม 17.1 59.7 0.9 22.4 100.0 692 
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ภาคผนวก ค 

ข้อมูลระดับบุคคล รายชุมชน  

 

ลักษณะทางประชากรและสังคมของผู้สูงอายุ 

ตาราง ค1: ร้อยละของผู้สูงอายุ จ าแนกตามเพศ รายชุมชน 
ชุมชน เพศ รวม 

ชาย หญิง 

กติตเิหมกรณ์ (N=216) 40.7 59.3 100.0 
แผ่นดนิทองดารุล้ฮาซานัย (N=138) 44.2 55.8 100.0 
แผ่นดนิทองบาหยนั 2 (N=57) 36.8 63.2 100.0 
แผ่นดนิทองวดัพระยาปลา (N=100) 41.0 59.0 100.0 
หมู ่2 คูฝั้ง่เหนือ (สื่อสนัต)ิ (N=57) 38.6 61.4 100.0 
หมู ่6 กา้วหน้า (N=56) 50.0 50.0 100.0 

รวม (N=624) 41.8 58.2 100.0 

ตาราง ค2: ร้อยละของผู้สูงอายุ จ าแนกตามกลุ่มอายุ รายชุมชน 

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

กติตเิหมกรณ์ (N=216) 50.5 35.2 14.4 100.0 
แผ่นดนิทองดารุล้ฮาซานัย (N=138) 57.2 31.9 10.9 100.0 
แผ่นดนิทองบาหยนั 2 (N=57) 52.6 31.6 15.8 100.0 
แผ่นดนิทองวดัพระยาปลา (N=100) 68.0 21.0 11.0 100.0 
หมู ่2 คูฝั้ง่เหนือ (สื่อสนัต)ิ (N=57) 56.1 36.8 7.0 100.0 
หมู ่6 กา้วหน้า (N=56) 67.9 25.0 7.1 100.0 

รวม  (N=624) 57.1 31.1 11.9 100.0 

 

  

                                     
 จ านวนรวมของผู้สูงอายุในชุมชนเดียวกันไม่เท่ากันในแต่ละตาราง เนื่องจากมีผู้สูงอายุบางส่วนไม่ได้ให้ข้อมูล 
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ตาราง ค3: ร้อยละของผู้สูงอายุ จ าแนกตามลักษณะการอยู่อาศัย รายชุมชน 
ชุมชน ลกัษณะการอยู่อาศยั รวม 

อยู่คนเดียว อยู่ 2 คน 
กบัคู่
สมรส 

อยู่ 2 คน                         
กบัญาติ                   

หรอืคนอ่ืน 

อยู่ 3 คนหรอืมากกว่ากบั
ญาติหรอืคนอ่ืนๆ 

กติตเิหมกรณ์ (N=215)               7.0 5.6 12.1 75.3 100.0 
แผ่นดนิทองดารุล้ฮาซานัย       
(N=137) 

4.4 3.6 8.0 83.9 100.0 

แผ่นดนิทองบาหยนั 2   
(N=57) 

- 1.8 10.5 87.7 100.0 

แผ่นดนิทองวดัพระยาปลา 
(N=100) 

7.0 10.0 15.0 68.0 100.0 

หมู ่2 คูฝั้ง่เหนือ (สื่อสนัต)ิ      
(N=56) 

1.8 3.6 3.6 91.1 100.0 

หมู ่6 กา้วหน้า (N=54)               9.3 5.6 5.6 79.6 100.0 
รวม (N=619) 5.5 5.3 10.2 79.0 100.0 

 

ตาราง ค4: ร้อยละของผู้สูงอายุ จ าแนกตามสถานภาพสมรส รายชุมชน 
ชุมชน สถานภาพสมรส รวม 

โสด สมรส หม้าย หย่า/
แยก 

กติตเิหมกรณ์ (N=212) 4.7 58.5 31.6 5.2 100.0 
แผ่นดนิทองดารุล้ฮาซานัย (N=138) 7.2 63.0 28.3 1.4 100.0 
แผ่นดนิทองบาหยนั 2 (N=57) 5.3 57.9 31.6 5.3 100.0 
แผ่นดนิทองวดัพระยาปลา (N=100) 9.0 66.0 15.0 10.0 100.0 
หมู ่2 คูฝั้ง่เหนือ (สื่อสนัต)ิ (N=57) 3.5 56.1 29.8 10.5 100.0 
หมู ่6 กา้วหน้า (N=50) 4.0 66.0 28.0 2.0 100.0 

รวม (N=614) 5.9 61.1 27.7 5.4 100.0 
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ตาราง ค5: ร้อยละของผู้สูงอายุ จ าแนกตามระดับการศึกษา รายชุมชน 
ชุมชน ระดบัการศึกษา รวม 

ไม่ได้
เรียน
หนังสือ 

ประถม 
ศึกษา 

(ป.4-ป.7)              

มธัยมศึกษา 
ตอนต้น-ตอน
ปลาย (ม.1-ม.6) 

และ ปวช. 

อนุปริญญา 
ปวส. –ปวท. 

ปริญญาตรี
หรอืสูงกว่า 

กติตเิหมกรณ์             
(N=212) 

10.8 70.3 15.1 1.4 2.4 100.0 

แผ่นดนิทองดารุล้
ฮาซานัย (N=137)              

2.9 83.9 8.8 0.7 3.6 100.0 

แผ่นดนิทอง           
บาหยนั 2 (N=56)             

8.9 78.6 8.9 1.8 1.8 100.0 

แผ่นดนิทองวดัพระ
ยาปลา (N=100)                 

7.0 72.0 13.0 2.0 6.0 100.0 

หมู ่2 คูฝั้ง่เหนือ 
(สื่อสนัต)ิ (N=55) 

18.2 67.3 5.5 3.6 5.5 100.0 

หมู ่6 กา้วหน้า  
(N=50) 

- 88.0 8.0 4.0 - 100.0 

รวม (N=610) 8.0 75.6 11.3 1.8 3.3 100.0 
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การท างาน  

ตาราง ค6: ร้อยละของผู้สูงอายุ จ าแนกตามสถานภาพการท างาน รายชุมชน 
ชุมชน สภาพการท างาน รวม 

ไม่ได้
ท างาน
หรอื

เกษียณ 

พนักงาน
ในองคก์ร 

นายจา้ง ท างาน
ส่วนตวั
ไม่มี
ลูกจ้าง 

ช่วยงาน
-ธรุกิจ
ครวัเรือน 

รบัจ้าง
ทัว่ไป 

กติตเิหมกรณ์   
(N=212) 

68.4 3.8 - 14.6 2.8 10.4 100.0 

แผ่นดนิทองดารุล้        
ฮาซานัย (N=136) 

59.6 4.4 1.5 7.4 14.0 13.2 100.0 

แผ่นดนิทอง                    
บาหยนั 2 (N=57) 

63.2 3.5 - 17.5 3.5 12.3 100.0 

แผ่นดนิทองวดั
พระยาปลา  
 (N=100) 

51.0 - 1.0 20.0 9.0 19.0 100.0 

หมู ่2 คูฝั้ง่เหนือ 
 (สื่อสนัต)ิ (N=57) 

66.7 3.5 - 5.3 8.8 15.8 100.0 

หมู ่6 กา้วหน้า                 
(N=50) 

62.0 10.0 - 12.0 6.0 10.0 100.0 

รวม (N=612) 62.4 3.8 0.5 13.1 7.2 13.1 100.0 
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ตาราง ค7: ร้อยละของผู้สูงอายุ จ าแนกตามความพร้อมและความต้องการท างาน 

รายชุมชน 
ชุมชน ความพร้อมและความต้องการท างาน * 

มีความพรอ้มท างาน  มีความต้องการท างาน 

กติตเิหมกรณ์ (N=212) 42.0 45.3 
แผ่นดนิทองดารุล้ฮาซานัย (N=134) 41.0 48.1 
แผ่นดนิทองบาหยนั 2 (N=57) 45.6 44.6 
แผ่นดนิทองวดัพระยาปลา (N=100) 66.0 69.0 
หมู ่2 คูฝั้ง่เหนือ (สื่อสนัต)ิ (N=56) 35.7 44.4 
หมู ่6 กา้วหน้า (N=50) 54.0 58.0 

รวม (N=609) 46.5 50.7 
หมายเหตุ * เลือกน าเสนอ เฉพาะร้อยละของผู้สูงอายุที่ตอบว่ามีความพร้อม และร้อยละของผู้สูงอายุ ที่ความต้องการ

ท างาน เท่านั้น   

รายได้และการออม 

ตาราง ค8: ร้อยละของผู้สูงอายุ จ าแนกตามการได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยผู้พิการ  

 รายชุมชน 
ชุมชน เบีย้ยงัชีพผูส้งูอายุ/ เบีย้ผู้พิการ * 

ได้รบัเบี้ยยงัชีพผูสู้งอายุ ได้รบัเบี้ยผูพิ้การ 

กติตเิหมกรณ์ (N=212) 89.2 6.1 
แผ่นดนิทองดารุล้ฮาซานัย (N=138) 93.5 6.5 
แผ่นดนิทองบาหยนั 2 (N=57) 89.5 5.3 
แผ่นดนิทองวดัพระยาปลา (N=100) 93.0 2.0 
หมู ่2 คูฝั้ง่เหนือ (สื่อสนัต)ิ (N=57) 96.5 3.5 
หมู ่6 กา้วหน้า (N=50) 92.0 12.0 

รวม (N=614) 91.7 5.7 
หมายเหตุ * เลือกน าเสนอเฉพาะร้อยละของผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และ ร้อยละของผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยผู้พิการ เท่านั้น  
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ตาราง ค9:  ร้อยละของผู้สูงอายุ จ าแนกตามความเพียงพอของรายได้ของตนเอง 

รายชุมชน 
ชุมชน รายได้ของผูส้งูอายุ รวม 

เพียงพอ 
และมี

เหลือเกบ็ 

เพียงพอ แต่
ไม่มีเหลือเกบ็ 

ไม่เพียงพอ 

กติตเิหมกรณ์ (N=212) 10.4 49.5 40.1 100.0 
แผ่นดนิทองดารุล้ฮาซานัย (N=135) 12.6 48.9 38.5 100.0 
แผ่นดนิทองบาหยนั 2 (N=57) 19.3 54.4 26.3 100.0 
แผ่นดนิทองวดัพระยาปลา (N=100) 15.0 43.0 42.0 100.0 
หมู ่2 คูฝั้ง่เหนือ (สื่อสนัต)ิ (N=56) 7.1 55.4 37.5 100.0 
หมู ่6 กา้วหน้า (N=50) 12.0 62.0 26.0 100.0 

รวม (N=610) 12.3 50.3 37.4 100.0 

 

ตาราง ค10: ร้อยละของผู้สูงอายุ จ าแนกตามการออม รายชุมชน 
ชุมชน การออม รวม 

ไม่มี มี 
กติตเิหมกรณ์ (N=212) 60.4 39.6 100.0 
แผ่นดนิทองดารุล้ฮาซานัย (N=136) 61.0 39.0 100.0 
แผ่นดนิทองบาหยนั 2 (N=57) 71.9 28.1 100.0 
แผ่นดนิทองวดัพระยาปลา (N=100) 70.0 30.0 100.0 
หมู ่2 คูฝั้ง่เหนือ (สื่อสนัต)ิ (N=54) 79.6 20.4 100.0 
หมู ่6 กา้วหน้า (N=50) 66.0 34.0 100.0 

รวม (N=609) 65.4 34.6 100.0 
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ตาราง ค11:  ร้อยละของผู้สูงอายุ จ าแนกตามวิธีการที่ใช้เมื่อมีปัญหาฉุกเฉินด้านการเงิน  

รายชุมชน 
ชุมชน วิธีการท่ีใช้เม่ือมีปัญหาฉุกเฉินด้านการเงิน รวม 

ใช้เงิน
ออมของ
ตนเอง 

กู้ยืมนอก
ระบบไม่
เสีย

ดอกเบี้ย 

กู้ยืมนอก
ระบบเสีย
ดอกเบี้ย 

กู้ใน
ระบบ 

ขอเงินจากลูก
หรอืคนใน
ครอบครวั/

ญาติ 

อ่ืนๆ* 
 

กติตเิหมกรณ์          
(N=212) 

20.3 0.5 12.3 3.8 59.9 3.3 100.0 

แผ่นดนิทองดารุล้ 
ฮาซานัย (N=137) 

27.0 4.4 8.8 3.6 52.6 3.6 100.0 

แผ่นดนิทอง            
บาหยนั 2 (N=57) 

12.3 1.8 5.3 1.8 78.9 - 100.0 

แผ่นดนิทองวดัพระ
ยาปลา (N=98) 

23.5 1.0 11.2 5.1 46.9 12.2 100.0 

หมู ่2 คูฝั้ง่เหนือ                  
(สื่อสนัต)ิ (N=56)        

7.1 5.4 16.1 3.6 66.1 1.8 100.0 

หมู ่6 กา้วหน้า             
(N=50) 

18.0 2.0 6.0 12.0 62.0 - 100.0 

รวม (N=610) 20.2 2.1 10.5 4.4 58.7 4.1 100.0 
หมายเหตุ:  * วิธีการที่ใช้เมื่อมีปัญหาฉุกเฉินด้านการเงิน อื่นๆ เช่น ค้างช าระ ประหยัด/ใช้บัตรบัตรเครดิต ยังไม่ได้คิด/ไม่รู้ 
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สุขภาพ 

ตาราง ค12: ร้อยละของผู้สูงอายุ จ าแนกตามประเภทสิทธิประกันสุขภาพหลัก รายชุมชน 
ชุมชน สิทธิประกนัสขุภาพหลกั รวม 

ไม่มีสิทธิ
ประกนั
สขุภาพ 

ประกนัสงัคม บตัร
ทอง 

บตัรผู้
พิการ 

ข้าราชการ
บ านาญ 

อ่ืนๆ* 

กติตเิหมกรณ์ 
(N=211) 

0.5 3.8 81.5 1.4 11.8 0.9 100.0 

แผ่นดนิทอง
ดารุล้ฮาซานัย 
(N=138) 

- 5.1 64.5 5.8 19.6 5.1 100.0 

แผ่นดนิทอง           
บาหยนั 2 (N=57) 

3.5 10.5 73.7 1.8 7.0 3.5 100.0 

แผ่นดนิทองวดั
พระยาปลา             
(N=100) 

6.0 4.0 75.0 - 13.0 2.0 100.0 

หมู ่2 คูฝั้ง่เหนือ                
(สื่อสนัต)ิ (N=57) 

- 3.5 84.2 - 12.3 - 100.0 

หมู ่6 กา้วหน้า 
(N=50) 

- 10.0 70.0 8.0 10.0 2.0 100.0 

รวม (N=613) 1.5 5.2 75.2 2.6 13.2 2.3 100.0 
หมายเหตุ *สิทธิประกันสุขภาพหลัก อื่นๆ เช่น ประกันสุขภาพบริษัทเอกชน หรือรัฐวิสาหกิจ   

  



เขตหนองจอก 

 

- 55 - 

ตาราง ค13: ร้อยละของผู้สูงอายุ จ าแนกตามความครอบคลุมของสิทธิประกันสุขภาพหลัก    

รายชุมชน 
ชุมชน ความครอบคลมุของสิทธิประกนัสขุภาพหลกั รวม 

ไม่
ครอบคลุม 

ครอบคลุม
ได้บางส่วน 

ครอบคลุม ไม่ใช้สิทธิ
ประกนั

สุขภาพหลกั 

กติตเิหมกรณ์ (N=210)                   0.5 17.6 57.1 24.8 100.0 
แผ่นดนิทองดารุล้ฮาซานัย (N=137)                0.7 30.7 60.6 8.0 100.0 
แผ่นดนิทองบาหยนั 2 (N=55) 1.8 18.2 60.0 20.0 100.0 
แผ่นดนิทองวดัพระยาปลา (N=94) - 25.5 59.6 14.9 100.0 
หมู ่2 คูฝั้ง่เหนือ(สือ่สนัต)ิ (N=55) - 18.2 70.9 10.9 100.0 
หมู ่6 กา้วหน้า (N=50)                 2.0 28.0 46.0 24.0 100.0 

รวม (N=601) 0.7 22.8 58.9 17.6 100.0 

 

ตาราง ค14: ร้อยละของผู้สูงอายุ จ าแนกตามจ านวนโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง รายชุมชน 
ชุมชน จ านวนโรคไม่ติดต่อเรือ้รงั * รวม 

ไม่มีโรคไม่ติดต่อ
เรือ้รงั 

มี 1 
โรค 

มี 2 
โรค 

มี 3 
โรค 

มี 4 
โรค 

มี 5 
โรค 

กติตเิหมกรณ์ (N=212)                38.2 20.3 25.5 14.6 1.4 - 100.0 
แผ่นดนิทองดารุล้ฮาซานัย 
(N=138) 

23.2 25.4 28.3 21.0 2.2 - 100.0 

แผ่นดนิทองบาหยนั 2 
(N=57) 

35.1 22.8 22.8 19.3 - - 100.0 

แผ่นดนิทองวดัพระยาปลา 
(N=100) 

40.0 24.0 24.0 11.0 1.0 - 100.0 

หมู ่2 คูฝั้ง่เหนือ (สื่อสนัต)ิ  
(N=57) 

28.1 26.3 28.1 15.8 1.8 - 100.0 

หมู ่6 กา้วหน้า (N=50)             50.0 28.0 18.0 4.0 - - 100.0 
รวม (N=614) 34.9 23.5 25.2 15.1 1.3 - 100.0 

หมายเหตุ  * 5 โรคไม่ติดต่อเรื้อรังในที่นี้  หมายถึงโรค เบาหวาน ไขมันในเลือดสูง ความดันโลหิตสูง หัวใจขาดเลือด/ 

เต้นผิดจังหวะ และหลอดเลือดสมองตีบหรือแตก/สโตรก 
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ตาราง ค15: ร้อยละของผู้สูงอายุ จ าแนกตามประเภทของโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง รายชุมชน 
ชุมชน การเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรงั* 

เบาหวาน ไขมนัใน
เลือดสูง 

ความดนั
โลหิตสูง 

หวัใจขาด
เลือด/เต้น
ผิดจงัหวะ 

หลอดเลือด
สมองตีบ
หรอืแตก 

กติตเิหมกรณ์  (N=212) 28.8 30.2 54.2 4.2 5.2 
แผ่นดนิทองดารุล้ฮาซานัย (N=138)            27.5 58.7 60.1 5.1 2.2 
แผ่นดนิทองบาหยนั 2 (N=57) 40.4 31.6 54.4 0.0 1.8 
แผน่ดนิทองวดัพระยาปลา (N=100)              30.0 25.0 46.0 3.0 0.0 
หมู ่2 คูฝั้ง่เหนือ (สื่อสนัต)ิ (N=57)                               22.8 45.6 52.6 8.8 5.3 
หมู ่6 กา้วหน้า (N=50) 16.0 20.0 34.0 0.0 2.0 

รวม (N=614) 28.2 36.5 52.4 3.9 3.1 
 หมายเหตุ  *เลือกน าเสนอ เฉพาะ ร้อยละของผู้สูงอายุที่ ได้รับการวินิจฉัย ว่าเป็นโรค เบาหวาน ไขมันในเลือดสูง  

ความดันโลหิตสูง หัวใจขาดเลือด/เต้นผิดจังหวะ หรือ หลอดเลือดสมองตีบหรือแตก เท่านั้น 

 

ตาราง ค16: ร้อยละของผู้สูงอายุ จ าแนกตามความบกพร่องหรือความพิการ รายชุมชน 
ชุมชน ความบกพร่องหรือความพิการ รวม 

ไม่มี มี 
กติตเิหมกรณ์ (N=212) 88.7 11.3 100.0 
แผ่นดนิทองดารุล้ฮาซานัย (N=138) 86.2 13.8 100.0 
แผ่นดนิทองบาหยนั 2 (N=57) 91.2 8.8 100.0 
แผ่นดนิทองวดัพระยาปลา (N=100) 94.0 6.0 100.0 
หมู ่2 คูฝั้ง่เหนือ (สื่อสนัต)ิ (N=56) 96.4 3.6 100.0 
หมู ่6 กา้วหน้า (N=50) 84.0 16.0 100.0 

รวม (N=613) 89.6 10.4 100.0 
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ตาราง ค17:  ร้อยละของผู้สูงอายุ จ าแนกตามประเภทของความบกพร่องหรือความพิการ  

  รายชุมชน 

ชุมชน ความบกพร่องหรือความพิการ* 
การมองเหน็ การได้ยินหรอืส่ือ

ความหมาย 
การเคลื่อนไหว 

กติตเิหมกรณ์ (N=212) 2.4 1.4 8.0 
แผ่นดนิทองดารุล้ฮาซานัย (N=138) 2.9 2.9 7.2 
แผ่นดนิทองบาหยนั 2 (N=57) - - 7.0 
แผ่นดนิทองวดัพระยาปลา (N=100) 2.0 2.0 2.0 
หมู ่2 คูฝั้ง่เหนือ (สื่อสนัต)ิ (N=56) 1.8 1.8 3.6 
หมู ่6 กา้วหน้า (N=50) 2.0 2.0 14.0 

รวม (N=613) 2.1 1.8 6.9 
หมายเหตุ *เลือกน าเสนอ เฉพาะ ร้อยละของผู้สูงอายุที่ตอบว่า มีความบกพร่องหรือความพิการ ด้านการมองเห็น หรือ 

ด้านการได้ยิน (หรือส่ือความหมาย) หรือ ด้านการเคล่ือนไหว เท่านั้น  

ตาราง ค18: ร้อยละของผู้สูงอายุ จ าแนกตามระดับภาวะพึ่งพิง รายชุมชน 

ชุมชน ระดบัภาวะพ่ึงพิง รวม 
ไม่มีภาวะพึ่งพิง ภาวะพึ่งพิง ต า่-

ปานกลาง 
ภาวะพึ่งพิง สูง 

กติตเิหมกรณ์ (N=216) 62.5 32.9 4.6 100.0 
แผ่นดนิทองดารุล้ฮาซานัย (N=138) 77.5 18.8 3.6 100.0 
แผ่นดนิทองบาหยนั 2 (N=57) 68.4 24.6 7.0 100.0 
แผ่นดนิทองวดัพระยาปลา (N=100) 62.0 36.0 2.0 100.0 
หมู ่2 คูฝั้ง่เหนือ (สื่อสนัต)ิ (N=57) 84.2 10.5 5.3 100.0 
หมู ่6 กา้วหน้า (N=56) 80.4 19.6 0.0 100.0 

รวม (N=624) 69.9 26.3 3.8 100.0 
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ตาราง ค19: ร้อยละของผู้สูงอายุ จ าแนกตามความเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพจิต รายชุมชน 

ชุมชน ความเส่ียงต่อปัญหาสขุภาพจิต รวม 
ไม่มี มี 

กติตเิหมกรณ์ (N=206) 76.7 23.3 100.0 
แผ่นดนิทองดารุล้ฮาซานัย (N=121) 76.0 24.0 100.0 
แผ่นดนิทองบาหยนั 2 (N=49) 71.4 28.6 100.0 
แผ่นดนิทองวดัพระยาปลา (N=95) 78.9 21.1 100.0 
หมู ่2 คูฝั้ง่เหนือ (สื่อสนัต)ิ (N=49) 59.2 40.8 100.0 
หมู ่6 กา้วหน้า (N=48) 81.3 18.8 100.0 

รวม (N=568) 75.4 24.6 100.0 

 

ตาราง ค20: ร้อยละของผู้ดแูล จ าแนกตามผลกระทบของการดูแลผูสู้งอายุ ต่อผู้ดูแล

หรือครอบครัว  รายชุมชน 

ชุมชน ผลกระทบ* 
ด้านการเงิน ด้านการท างาน 

กติตเิหมกรณ์ (N=35) 57.1 22.9 
แผ่นดนิทองดารุล้ฮาซานัย (N=72) 36.1 12.5 
แผ่นดนิทองบาหยนั 2 (N=24) 29.2 16.7 
แผ่นดนิทองวดัพระยาปลา (N=16) 43.8 31.3 
หมู ่2 คูฝั้ง่เหนือ (สื่อสนัต)ิ (N=27) 63.0 22.2 
หมู ่6 กา้วหน้า (N=21) 38.1 45.0 

รวม (N=195) 43.6 21.1 
หมายเหตุ *เลือกน าเสนอเฉพาะร้อยละของผู้ดูแลผู้สูงอายุ ที่ได้รับผลกระทบด้านการเงิน (ของผู้ดูแล หรือ ครอบครัว) 

และที่ได้รับผลกระทบด้านการท างาน คือ การที่ผู้ดูแลต้องลาออกจากงาน  
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การออกก าลังกาย 

ตาราง ค21: ร้อยละของผู้สูงอายุ จ าแนกตามการออกก าลังกายเป็นประจ า รายชุมชน 
ชุมชน การออกก าลงักายเป็นประจ า * รวม 

ไม่ได้ออกก าลงักาย
เป็นประจ า 

ออกก าลงักายเป็น
ประจ า 

กติตเิหมกรณ์ (N=212) 57.5 42.5 100.0 
แผ่นดนิทองดารุล้ฮาซานัย (N=138) 31.9 68.1 100.0 
แผ่นดนิทองบาหยนั 2 (N=57) 52.6 47.4 100.0 
แผ่นดนิทองวดัพระยาปลา (N=100) 39.0 61.0 100.0 
หมู ่2 คูฝั้ง่เหนือ (สื่อสนัต)ิ (N=56) 82.1 17.9 100.0 
หมู ่6 กา้วหน้า (N=50) 28.0 72.0 100.0 

รวม (N=613) 48.1 51.9 100.0 

หมายเหตุ *การออกก าลังกายเป็นประจ า หมายถึง การออกก าลังกายอย่างน้อย 3 วัน ต่อสัปดาห์  

ตาราง ค22: ร้อยละของผู้สูงอายุที่ออกก าลังกายประจ า จ าแนกตามการใช้สถานที่

ออกก าลังกาย ในสังกัดกรุงเทพมหานคร รายชุมชน 
ชุมชน สถานท่ีออกก าลงักาย * 

ศนูยกี์ฬา สวนสาธารณะ ลานกีฬา 
กติตเิหมกรณ์ (N=90) - 5.6 11.1 
แผ่นดนิทองดารุล้ฮาซานัย (N=94)                  1.1 - 1.1 
แผ่นดนิทองบาหยนั 2 (N=27) - 11.1 - 
แผ่นดนิทองวดัพระยาปลา (N=61) 1.6 4.9 1.6 
หมู ่2 คูฝั้ง่เหนือ (สื่อสนัต)ิ (N=10)                     - - - 
หมู ่6 กา้วหน้า (N=36) - 2.8 - 

รวม (N=318) 0.6 3.8 3.8 
หมายเหตุ *เลือกน าเสนอเฉพาะ ร้อยละของผู้สูงอายุที่ออกก าลังกายเป็นประจ า และตอบว่า ได้ไปใช้ศูนย์กีฬา หรือ

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

รายชุมชน 
 

ชุมชน 
เหตผุลหลกัท่ีไม่ออกก าลงักายเป็นประจ า รวม 

ไม่มี
เวลา 

คิดว่า
ท างานก็
เพียงพอ
แล้ว 

สุขภาพ
รา่งกายไม่
อ านวย 

ท างาน
บ้าน/ ท า
สวนใน

บ้าน/ ปลูก
ต้นไม้ 

อ่ืนๆ* 
 

กติตเิหมกรณ์ (N=122)                  5.7 20.5 40.2 30.3 3.3 100.0 
แผ่นดนิทองดารุล้ฮาซานัย 
(N=43) 

16.3 11.6 62.8 9.3 - 100.0 

แผ่นดนิทองบาหยนั 2              
(N=30)                

6.7 13.3 50.0 30.0 - 100.0 

แผ่นดนิทองวดัพระยาปลา 
(N=39) 

20.5 12.8 28.2 33.3 5.1 100.0 

หมู ่2 คูฝั้ง่เหนือ (สื่อสนัต)ิ 
(N=47) 

4.3 10.6 27.7 53.2 4.3 100.0 

หมู ่6 กา้วหน้า (N=14) 28.6 28.6 35.7 7.1 - 100.0 
รวม (N=295) 10.2 16.3 40.7 30.2 2.7 100.0 

หมายเหตุ:   * เหตุผลที่หลักไม่ออกก าลังกายเป็นประจ า อื่นๆ เช่น  ขาดอุปกรณ์กีฬา/ไม่ชอบออกก าลังกาย/ ขี้เกียจ 
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ผลกระทบของโควิด-19 

ตาราง ค24: ร้อยละของผู้สูงอายุ จ าแนกตามผลกระทบของโควิด-19  รายชุมชน 
ชุมชน ผลกระทบ 

สุขภาพ
รา่งกาย 

สุขภาพ                 
จิตใจ 

รายได้ลดลง/รายจ่าย
เท่าเดิมหรอืเพ่ิมขึน้ 

กติตเิหมกรณ์ (N=212) 1.9 21.7 35.4 
แผ่นดนิทองดารุล้ฮาซานัย (N=138) 9.4 27.5 59.4 
แผ่นดนิทองบาหยนั 2 (N=57) 7.0 35.1 33.3 
แผ่นดนิทองวดัพระยาปลา  (N=100) 14.0 38.0 58.0 
หมู ่2 คูฝั้ง่เหนือ (สื่อสนัต)ิ   (N=57)              17.5 22.8 38.6 
หมู ่6 กา้วหน้า (N=50) 14.0 30.0 54.0 

รวม (N=614) 8.5 27.7 46.1 
หมายเหตุ *เลือกน าเสนอ เฉพาะ ร้อยละของผู้สูงอายุที่ตอบว่า ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ในด้านสุขภาพร่างกาย 

หรือ สุขภาพจิตใจ หรือ ด้านการเงิน เท่านั้น  
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ภาวะพ่ึงพิงกับมิติทางเศรษฐกิจ-สังคม 

ตาราง ค25: ร้อยละของผู ้สูงอายุ จ าแนกตามภาวะพึ ่งพิง และเศรษฐานะของ

ครัวเรือน รายชุมชน 

เศรษฐานะ ภาวะพ่ึงพิง รวม 
ไม่มีภาวะ
พึ่งพิง 

ภาวะพึ่งพิง ต า่-
ปานกลาง 

ภาวะพึ่งพิง สูง 

กิตติเหมกรณ์ (N=216) 
ยากจน 54.1 57.7 30.0 54.2 
ปานกลาง 25.2 18.3 60.0 24.5 
ด ี 20.7 23.9 10.0 21.3 

แผน่ดินทองดารุ้ลฮาซานัย (N=137) 
ยากจน 59.8 44.0 20.0 55.5 
ปานกลาง 17.8 24.0 60.0 20.4 
ด ี 22.4 32.0 20.0 24.1 

ชุมชนแผ่นดินทองบาหยนั 2 (N=57) 
ยากจน 48.7 21.4 50.0 42.1 
ปานกลาง 20.5 35.7 25.0 24.6 
ด ี 30.8 42.9 25.0 33.3 

แผน่ดินทองวดัพระยาปลา (N=24) 
ยากจน 51.6 52.8 100.0 53.0 
ปานกลาง 22.6 25.0 - 23.0 
ด ี 25.8 22.2 - 24.0 

หมู่ 2 คู้ฝัง่เหนือ (ส่ือสนัติ) (N=57) 
ยากจน 31.3 16.7 66.7 31.6 
ปานกลาง 20.8 33.3 - 21.1 
ด ี 47.9 50.0 33.3 47.4 

หมู่ 6 ก้าวหน้า (N=56) 
ยากจน 51.1 63.6 -  53.6 
ปานกลาง 8.9 9.1 -  8.9 
ด ี 40.0 27.3 -  37.5 
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ตาราง ค26: ร้อยละของผู้สูงอายุ จ าแนกตามภาวะพึ่งพิง และความเพียงพอของ

รายได้ครัวเรือน รายชุมชน 
รายได้ครวัเรือน ภาวะพ่ึงพิง รวม 

ไม่มีภาวะ
พึ่งพิง 

ภาวะพึ่งพิง ต า่-
ปานกลาง 

ภาวะพึ่งพิง 
สูง 

กิตติเหมกรณ์ (N=216) 
เพยีงพอ 68.1 53.5 70.0 63.4 
ไมเ่พยีงพอ 31.9 46.5 30.0 36.6 

แผน่ดินทองดารุ้ลฮาซานัย (N=136) 
เพยีงพอ 68.9 46.2 50.0 64.0 
ไมเ่พยีงพอ 31.1 53.8 50.0 36.0 

ชุมชนแผ่นดินทองบาหยนั 2 (N=57) 
เพยีงพอ 79.5 92.9 50.0 80.7 
ไมเ่พยีงพอ 20.5 7.1 50.0 19.3 

แผน่ดินทองวดัพระยาปลา (N=100) 
เพยีงพอ 74.2 63.9 - 69.0 
ไมเ่พยีงพอ 25.8 36.1 100.0 31.0 

หมู่ 2 คู้ฝัง่เหนือ (ส่ือสนัติ) (N=57) 
เพยีงพอ 58.3 33.3 - 52.6 
ไมเ่พยีงพอ 41.7 66.7 100.0 47.4 

หมู่ 6 ก้าวหน้า (N=56) 
เพยีงพอ 82.2 45.5 -  75.0 
ไมเ่พยีงพอ 17.8 54.5 -  25.0 
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ตาราง ค27: ร้อยละของผู้สูงอายุ จ าแนกตามภาวะพึ่งพิง และการได้รับเบี้ยผู้พิการ 

รายชุมชน 
 

เบีย้ผูพิ้การ 
ภาวะพ่ึงพิง รวม 

ไม่มีภาวะ
พึ่งพิง 

ภาวะพึ่งพิง ต า่-
ปานกลาง 

ภาวะพึ่งพิง
สูง 

กิตติเหมกรณ์ (N=212) 
ไมไ่ดร้บั 100.0 87.3 60.0 93.9 
ไดร้บั - 12.7 40.0 6.1 

แผน่ดินทองดารุ้ลฮาซานัย (N=138) 
ไมไ่ดร้บั 100.0 80.8 20.0 93.5 
ไดร้บั - 19.2 80.0 6.5 

ชุมชนแผ่นดินทองบาหยนั 2 (N=57) 
ไมไ่ดร้บั 100.0 85.7 75.0 94.7 
ไดร้บั - 14.3 25.0 5.3 

แผน่ดินทองวดัพระยาปลา (N=100) 
ไมไ่ดร้บั 100.0 94.4 100.0 98.0 
ไดร้บั - 5.6 - 2.0 

หมู่ 2 คู้ฝัง่เหนือ (ส่ือสนัติ) (N=57) 
ไมไ่ดร้บั 100.0 83.3 66.7 96.5 
ไดร้บั - 16.7 33.3 3.5 

หมู่ 6 ก้าวหน้า (N=50) 
ไมไ่ดร้บั 100.0 45.5 -  88.0 
ไดร้บั - 54.5 -  12.0 

 

 

 

  



เขตหนองจอก 

 

- 65 - 

ตาราง ค28: ร้อยละของผู้สูงอายุ จ าแนกตามภาวะพึ่งพิง และความเสี่ยงต่อปัญหา

สุขภาพจิต รายชุมชน 
 

ปัญหาสุขภาพจิต 
ภาวะพ่ึงพิง รวม 

ไม่มีภาวะ
พึ่งพิง 

ภาวะพึ่งพิง ต า่-            
ปานกลาง 

ภาวะพึ่งพิง         
สูง 

กิตติเหมกรณ์ (N=206) 
ไมม่คีวามเสีย่ง 81.4 68.7 70.0 76.7 
มคีวามเสีย่ง 18.6 31.3 30.0 23.3 

แผน่ดินทองดารุ้ลฮาซานัย (N=121) 
ไมม่คีวามเสีย่ง 77.3 69.6 100.0 76.0 
มคีวามเสีย่ง 22.7 30.4 - 24.0 

ชุมชนแผ่นดินทองบาหยนั 2 (N=49) 
ไมม่คีวามเสีย่ง 79.4 66.7 - 71.4 
มคีวามเสีย่ง 20.6 33.3 100.0 28.6 

แผน่ดินทองวดัพระยาปลา (N=95) 
ไมม่คีวามเสีย่ง 83.3 70.6 100.0 78.9 
มคีวามเสีย่ง 16.7 29.4 - 21.1 

หมู่ 2 คู้ฝัง่เหนือ (ส่ือสนัติ) (N=49) 
ไมม่คีวามเสีย่ง 58.1 100.0 - 59.2 
มคีวามเสีย่ง 41.9 - 100.0 40.8 

หมู่ 6 ก้าวหน้า (N=48) 
ไมม่คีวามเสีย่ง 86.5 63.6 -  81.3 
มคีวามเสีย่ง 13.5 36.4 -  18.8 
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ตาราง ค29: ร้อยละของผู้ดูแล จ าแนกตามระดับภาวะพึ่งพิงและผลกระทบด้านการเงิน- 

ของผู้ดูแลหรือครอบครัว รายชุมชน 
 

ด้านการเงิน 
ภาวะพ่ึงพิง รวม 

ไม่มีภาวะพึ่งพิง ภาวะพึ่งพิง ต า่-
ปานกลาง 

ภาวะพึ่งพิง 
สูง 

กิตติเหมกรณ์ (N=35) 
ไมม่ผีลกระทบ 80.0 37.5 11.1 42.9 
มผีลกระทบ 20.0 62.5 88.9 57.1 

แผน่ดินทองดารุ้ลฮาซานัย (N=72) 
ไมม่ผีลกระทบ 73.6 40.0 25.0 63.9 
มผีลกระทบ 26.4 60.0 75.0 36.1 

ชุมชนแผ่นดินทองบาหยนั 2 (N=24) 
ไมม่ผีลกระทบ 100.0 50.0 25.0 70.8 
มผีลกระทบ - 50.0 75.0 29.2 

แผน่ดินทองวดัพระยาปลา (N=16) 
ไมม่ผีลกระทบ 77.8 40.0 - 56.3 
มผีลกระทบ 22.2 60.0 100.0 43.8 

หมู่ 2 คู้ฝัง่เหนือ (ส่ือสนัติ) (N=27) 
ไมม่ผีลกระทบ 42.9 33.3 - 37.0 
มผีลกระทบ 57.1 66.7 100.0 63.0 

หมู่ 6 ก้าวหน้า (N=21) 
ไมม่ผีลกระทบ 76.5 - -  61.9 
มผีลกระทบ 23.5 100.0  - 38.1 
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ตาราง ค30:  ร้อยละของผู้ดูแล จ าแนกตามระดับภาวะพึ่งพิงและผลกระทบต่อผู้ดูแล

ด้านการท างาน -การออกจากงาน รายชุมชน 
 

ด้านการท างาน 
ภาวะพ่ึงพิง รวม 

ไม่มีภาวะ
พึ่งพิง 

ภาวะพึ่งพิง ต า่-
ปานกลาง 

ภาวะพึ่งพิง สูง 

กิตติเหมกรณ์ (N=35) 
ไมม่ผีลกระทบ 100.0 75.0 55.6 77.1 
มผีลกระทบ - 25.0 44.4 22.9 

แผน่ดินทองดารุ้ลฮาซานัย (N=72) 
ไมม่ผีลกระทบ 88.7 86.7 75.0 87.5 
มผีลกระทบ 11.3 13.3 25.0 12.5 

ชุมชนแผ่นดินทองบาหยนั 2 (N=24) 
ไมม่ผีลกระทบ 100.0 87.5 25.0 83.3 
มผีลกระทบ - 12.5 75.0 16.7 

แผน่ดินทองวดัพระยาปลา (N=16) 
ไมม่ผีลกระทบ 88.9 40.0 50.0 68.8 
มผีลกระทบ 11.1 60.0 50.0 31.3 

หมู่ 2 คู้ฝัง่เหนือ (ส่ือสนัติ) (N=27) 
ไมม่ผีลกระทบ 85.7 66.7 33.3 77.8 
มผีลกระทบ 14.3 33.3 66.7 22.2 

หมู่ 6 ก้าวหน้า (N=20) 
ไมม่ผีลกระทบ 68.8 - -  55.0 
มผีลกระทบ 31.3 100.0 -  45.0 
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