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 1 เขตประเวศ 

1 ความเปนมาของโครงการ 
 

 

การวางแผนการพฒันาพนืทแีละประชากรอย่างเป็นระบบนัน สงิทมีคีวามสําคญัมากทสีุดคอื 
ข้อมูลทีมีความถูกต้อง เชือถือได้ ทันสมัย และเป็นตัวแทนของประชากรกลุ่มต่างๆ  ทีผ่านมา
กรุงเทพมหานคร มขีอ้มูลทเีกยีวขอ้งกบัสุขภาวะ ภาวะเศรษฐกจิ สงัคม และวถิชีวีติของประชากรทใีน
ระดบัต่างๆ ตงัแต่ระดบัจงัหวดั ระดบัเขต ระดบัแขวง ระดบัชุมชน ครวัเรอืน และรายบุคคล ซงึขอ้มลูแต่
ละชุดถูกจดัเกบ็ตามวตัถุประสงคก์ารนําขอ้มลูไปใชใ้นการตอบภารกิจหลกัขององคก์รต่างๆ ทงัภาครฐั 
และเอกชนททีาํหน้าทใีนการเกบ็รวบรวมขอ้มลู   แต่ขอ้มลูเหล่านีอาจมขีอ้จาํกดัสาํหรบัการนําไปใชจ้รงิ
ทแีตกต่างกนัออกไป รวมทงัยงัมขีอ้ทา้ทายในเรอืงการเชอืมต่อขอ้มลู ระหวา่งขอ้มลูชุดต่างๆ   

ขอ้มูลทมีอียู่ในขณะนีเองอาจมคีวามไม่ครบถว้น ทงัในเชงิประเดน็ และพนืท ีโดยเฉพาะความ
แตกต่างของลกัษณะทีอยู่อาศยั การใช้ทีดิน รวมทงัลกัษณะทางสงัคม -เศรษฐกิจ และสุขภาพของ
ประชากรวยัต่างๆ โดยเฉพาะในแต่ละพนืท ีหรอืเขตการปกครองของกรุงเทพมหานคร ดงันนัจงึมคีวาม
จําเป็นตอ้งมชีุดขอ้มลูทางสงัคม และสุขภาพ เพอืใหก้ารทาํงานดา้นการพฒันาและสวสัดกิารสงัคม และ
สุขภาวะของประชากร มปีระสทิธภิาพ และมคีวามเหมาะสมกบับรบิท วถิชีวีติของประชากรทอีาศยัอยู่
ในกรุงเทพมหานครในระดบัเขต  

ดงันัน สถาบนัวจิยัประชากรและสงัคม มหาวทิยาลยัมหดิล ด้วยการสนับสนุนจากสํานักงาน
กองทุนสนบัสนุนการสรา้งเสรมิสขุภาพ (สสส.) จงึไดด้าํเนินโครงการ “การพฒันาแนวทางการดาํเนินงาน
เพือให้เกิดการจดัการ ชุดข้อมูลทางสงัคมและสุขภาพของประชาชน รายเขต กรุงเทพมหานคร”  
โดยเก็บรวบรวมขอ้มูลตวัอย่างใน  เขตนําร่อง  ชุมชน ซงึเก็บรวบรวบขอ้มูลทงัระดบัครวัเรอืนและ
ระดบับุคคล ทงันีเขตประเวศเป็นเขตนําร่องเขตหนึง มชีุมชนตวัอย่าง  ชุมชน ครวัเรอืนทใีห้ขอ้มูล
ทงัหมด  ครวัเรอืน สว่นระดบับุคคลมกีลุ่มเป้าหมายคอื ผูส้งูอายุ ผู้ป่วยเรอืรงั/พกิาร และผูด้แูล โดย
มจีาํนวนตวัอยา่งเป็นผูส้งูอาย ุ  คน ผูป่้วยเรอืรงั/พกิาร  คน และผูด้แูล  คน ทงันมีวีตัถุประสงค์
เพอืสํารวจข้อมูลทางสงัคมและสุขภาพของประชาชน ในรายเขตของกรุงเทพมหานคร รวมทงัเพอืสร้าง เสรมิ
ศกัยภาพของภาคเีครอืข่าย เพอืการขบัเคลอืนการทําชุดขอ้มูลทางสงัคมและสุขภาพของประชาชนใน
กรุงเทพมหานคร รวมทงัการนําขอ้มลูไปต่อยอดในการพฒันาคุณภาพชวีติของประชากร  
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2 ขอคนพบสําคัญ  

 



 3 เขตประเวศ 

3 ผลสํารวจครัวเรือนเขตประเวศ            

 
 

การสํารวจในเขตประเวศ  มชีุมชนตวัอย่าง  ชุมชน ครวัเรอืนทงัหมดทผีู้นําชุมชนสามารถ
ตดิต่อได ้มจีํานวน  ครวัเรอืน แต่โครงการฯ สามารถรวบรวมขอ้มูลได ้  ครวัเรอืน หรอืคดิเป็น
ร้อยละ .  ของครวัเรอืนทผีู้นําชุมชนสามารถตดิต่อได้ (รายละเอยีดตามตาราง 3.1)  รายละเอยีด
ขอ้มูลชุมชนจะอยู่ในภาคผนวก  ส่วนการเสนอผลการสํารวจของเขตเป็นการนําเสนอในภาพรวมของ
เขตเปรยีบเทยีบกบัภาพรวมทงัหมดในการสาํรวจ  เขตนําร่อง   

ตาราง 3.1: จํานวนและรอยละของครัวเรือน จําแนกตามชุมชน 

 
ชุมชน 

จาํนวน
ครวัเรือนจาก
ฐานข้อมูล
ของเขต 

จาํนวน
ครวัเรือนที
ผูนํ้าชุมชน
สามารถ
ติดต่อได้ 

จาํนวน
ครวัเรือนที
เกบ็ข้อมูลได้ 

ร้อยละของ
ครวัเรือนที
เกบ็ข้อมูลได้ 

คลองปักหลกัพฒันา 150 83 83 100.0 
มติรภาพ ซอย  137 93 87 93.5 
สเุหรา่ทางควาย 160 104 103 99.0 
เปรมฤทยั ล๊อค  173 140 98 70.0 
อาคารบา้นพกัตาํรวจ
สว่นกลาง (อุดมสขุ) 

1,480 30 30 100.0 

เกาะมุสลมิ 58 37 37 100.0 
สามคัคธีรรม 168 129 87 67.4 

รวม 2,326 616 525 85.2 

ส่วนการเก็บรวบรวมขอ้มูลรายบุคคลนันสามารถเก็บรวบรวมขอ้มูลได้ทงัหมด  คน โดย
แบ่งเป็นผูส้งูอาย ุ  คน ผูป่้วยเรอืรงั/พกิาร  คน และ ผูด้แูล  คน  

 

  
*  ในการรายงานผลตัวเลขรอยละที่เปนทศนิยมอาจมีความแตกตางจากในเลมภาพรวม 13 เขต เนื่องมาจาก

การคํานวณที ่ใช ฐานจํานวนตัวอยางแตกตางกัน (ตัวอยางรวม 13 เขต หรือ ตัวอยางรายเขต)   
และการปดเศษทศนิยม 
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ประชากรในครัวเรือน 
ในส่วนนีเป็นการนําเสนอลกัษณะของกลุ่มประชากรในครวัเรือน ประกอบด้วย โครงสร้าง

ประชากรตามอายุและเพศ จํานวนสมาชกิครวัเรอืน สมาชกิครวัเรอืนมชีอืหรอืไม่มชีอืในทะเบยีนบา้น 
สมาชกิครวัเรอืนทเีป็นผูสู้งอายุ  ปีขนึไป ครวัเรอืนทมีผีูป่้วยเรอืรงั/พกิาร และครวัเรอืนทมี/ีไม่มผีูม้ ี
ภาวะพงึพงิ 

ลักษณะของกลุมประชากร 
เขตประเวศมจีํานวนประชากรจากครวัเรอืนทใีหข้อ้มลูจํานวน ,  คน โดยมสีดัส่วนของผูห้ญิงสูง

กว่าผูช้ายเลก็น้อย เมอืจําแนกกลุ่มประชากรออกเป็นวยัเดก็ วยัแรงงาน และวยัสงูอายุ พบว่ามสีดัส่วน
ของประชากร วยัเดก็ (อายุ -  ปี) รอ้ยละ .  ประชากรวยัแรงงาน (อายุ -  ปี)  รอ้ยละ .   และ
ประชากรวยัสงูอายทุมีอีาย ุ  ปีขนึไป รอ้ยละ .  ทงันี พบว่ามสีดัสว่นวยัเดก็และวยัแรงงานทสีงูกวา่
ภาพรวม  เขต แต่มสีดัสว่นผูส้งูอายนุ้อยกวา่ (รายละเอยีดตามรปูภาพ 3.1 และ 3.2)  

รูปภาพ 3.1: โครงสรางประชากร จําแนกตามอายุและเพศ เขตประเวศ 
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รูปภาพ 3.2: โครงสรางประชากร จําแนกตามอายุและเพศ ภาพรวม 13 เขต

จํานวนสมาชิกครัวเรือน 
ในส่วนของขนาดครวัเรอืนพบว่า ครวัเรอืนในเขตประเวศมขีนาดใหญ่กว่าค่าเฉลยีของขนาด

ครวัเรอืนในภาพรวม โดยมจีํานวนเฉลยีของสมาชกิต่อครวัเรอืนท ี .  คนต่อครวัเรอืน ส่วนภาพรวมมี
ขนาด .  คนต่อครวัเรอืน  สําหรบัครวัเรอืนคนเดยีวนันมสีดัส่วนทน้ีอยกว่าภาพรวม โดยเขตประเวศมี
สดัสว่นครวัเรอืนคนเดยีวทรีอ้ยละ .  ในขณะทภีาพรวม  เขตมถีงึรอ้ยละ .  (รายละเอยีด ตามรปู 3.3) 

รูปภาพ 3.3: ขนาดครัวเรือนเฉลี่ยและรอยละของครัวเรือน                               
จําแนกตามจํานวนสมาชิก 

 

4.0

50.7
45.3

4.7
10.9

59.4

29.7

3.8
0

20

40

60

80

100

คนเดียว 2-4 คน 5 คนขึ้น เฉลี่ย (คนตอครัวเรือน)

ประเวศ รวม 13 เขต

1.6
2.4

2.9
3.1
3.2
3.2
3.2
3.2

3.6
3.5
3.6
3.5

2.9
2.3

1.7
0.9
0.7
0.5

0
5-9

10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80-84

85+

1.8
2.3

2.8
3.1

3.6
3.3
3.2

3.6
3.9
4.0

4.3
4.5

4.3
3.3

2.5
1.6

1.1
1.0

พีระมิดประชากร 13 เขต

ชาย หญิง



 6 เขตประเวศ 

ครัวเรือนที่มีสมาชิกมีชื่อหรือไมมีชื่อในทะเบียนบาน 
ในการสํารวจในเขตประเวศ พบว่า มปีระชากรทไีม่ชอืในทะเบยีนบา้นหรอืกล่าวอกีนัยหนึงคอื

ประชากรแฝงเฉลีย .  คนต่อครัวเรือนซึงตํากว่าค่าเฉลียของ  เขตทีมี  คนต่อครัวเรือน 
เช่นเดยีวกบัสดัส่วนของครวัเรอืนทมีสีมาชกิไม่มชีอืในทะเบยีนบา้นทมีรีอ้ยละ .  น้อยกว่าภาพรวม 

 เขตทมีรีอ้ยละ .   (รายละเอยีดตามรปู 3.4 และตาราง ก1 ในภาคผนวก)  

รูปภาพ 3.4: รอยละของครัวเรือนที่มีสมาชิกไมมีชื่อในทะเบียนบาน                       
แยกตามจํานวน 

 
 

ครัวเรือนที่มีผูสูงอายุ 60 ปขึ้นไป 
ประชากรเป้าหมายทสีาํคญักลุ่มหนึงในการสาํรวจครงันคีอืประชากรสงูวยั ในระะดบัครวัเรอืนใน

เขตประเวศนนั พบว่า ครวัเรอืนมผีูส้งูอายุเฉลยี .  คนต่อครวัเรอืน ซงึไม่ไดแ้ตกต่างจากภาพรวมของ 
 เขต หากพจิารณาสดัสว่นของครวัเรอืนทมีผีูส้งูอายุเป็นสมาชกิอย่างน้อย  คนขนึไป พบว่ามสีงูถงึรอ้ยละ 
.  ซงึเป็นสดัส่วนทสีูงกว่าในภาพรวม  เขตทมีเีพยีงรอ้ยละ .   (รายละเอยีดตามรูป .  และ

ตาราง ก  ในภาคผนวก) 
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รูปภาพ 3.5: รอยละของครัวเรือนที่มี/ไมมีผูสูงอายุ 

 
 

ครัวเรือนที่มีผูปวยเรื้อรัง/พิการ 
การมผีูป่้วยเรอืรงัหรอืผูพ้กิารในครวัเรอืนอาจหมายถงึการมภีาระของการดแูลของครวัเรอืน ใน

เขตประเวศ พบว่า มจีํานวนเฉลยีของผูป่้วยเรอืรงัหรอืผูพ้กิารสูงกว่าภาพรวม  เขตเลก็น้อยคอื .  
คนต่อครวัเรอืน ในขณะทภีาพรวมเฉลยีท ี .  คนต่อครวัเรอืน ในขณะเดยีวกนัครวัเรอืนทมีสีมาชกิอย่าง
น้อยหนึงคนเป็นผู้ป่วยเรือรังหรือผู้พิการก็มีสัดส่วนทีสูงกว่าเช่นกัน (ร้อยละ .  ต่อ . )  
(รายละเอยีดตามรปู .  และตาราง ก  ในภาคผนวก) 

รูปภาพ 3.6: รอยละของครัวเรือนที่มี และไมมีผูปวยเรื้อรัง / พิการ 
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ครัวเรือนที่มี/ไมมีผูมีภาวะพึ่งพงิ 
ผูม้ภีาวะพงึพงิในการสํารวจนี หมายถงึบุคคลต้องการความช่วยเหลอื ทงัทางดา้นสุขภาพและ

เศรษฐกจิ ในการสํารวจเขตประเวศ พบว่า มจีํานวนเฉลยีของผูม้ภีาวะพงึพงิท ี .  คนต่อครวัเรอืนสูง
กว่าภาพรวมเลก็น้อย สว่นสดัสว่นของครวัเรอืนทมีสีมาชกิเป็นผูม้ภีาวะพงึพงินนักส็งูกว่าภาพรวม โดย
เขตประเวศมสีดัสว่นครวัเรอืนดงักล่าวรอ้ยละ .  ในขณะทภีาพรวมมเีพยีงรอ้ยละ .  (รายละเอยีด
ตามรปู .  และตาราง ก  ในภาคผนวก) 

รูปภาพ 3.7: รอยละของครัวเรือนที่มี และไมมีภาวะพึ่งพิง 

 

เศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน 
ในส่วนนีเป็นการเสนอผลสาํรวจเศรษฐกจิและสงัคมของครวัเรอืน ประกอบดว้ย ความเพยีงพอ

ของรายไดค้รวัเรอืน โควดิ-  กบัรายไดค้รวัเรอืน และเศรษฐานะของครวัเรอืน 

ความเพียงพอของรายไดครัวเรือน 
ในเขตประเวศผูใ้หข้อ้มูลในระดบัครวัเรอืนส่วนใหญ่ หรอืประมาณรอ้ยละ  ระบุว่าครวัเรอืน          

มรีายได้เพยีงพอทงัทมีเีหลอืเก็บและไม่มเีหลือเก็บ อย่างไรก็ตามมคีรวัเรอืนร้อยละ .  ทีระบุว่ามี
รายได้ไม่เพยีงพอ ทงันีเป็นสดัส่วนทสีูงกว่าทพีบในภาพรวม  เขต ทมีเีพยีงรอ้ยละ .  (รายละเอยีด
ตามรปู .  และตาราง ก  ในภาคผนวก) 
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รูปภาพ 3.8: รอยละของครัวเรือนที่รายไดครัวเรือนเพียงพอ/ไมเพียงพอ 

 

โควิด-19 กับรายไดครัวเรือน 
จากการรายงานในระดับครัวเรือน  พบว่า ในเขตประเวศมีครัวเรือนทีรายงานว่าไม่ได้รับ

ผลกระทบจากโควดิ-  เพยีงรอ้ยละ .  ในขณะทคีรวัเรอืนทรีายงานว่ารายได้ลดลงในช่วงทมีกีาร
ระบาดของโควดิ-  มถีงึรอ้ยละ .  ทงันีเป็นสดัส่วนทสีงูกว่าในภาพรวม  เขตทมีกีารรายงานทรีอ้ยละ 

.   (รายละเอยีดตามรปู .  และตาราง ก  ในภาคผนวก ) 

รูปภาพ 3.9: รอยละของครัวเรือนที่ไดรับผลกระทบดานรายได                                        
ในชวงสถานการณ โควิด-19 

 

12.1

18.9

52.9

48.1

35.1

33.1

0 20 40 60 80 100

ประเวศ

รวม 13 เขต

ไมเพียงพอ เพียงพอ แตไมมีเหลือเก็บ เพียงพอ และมีเหลือเก็บ

84.1

81.7

15.9

18.2

0

0.1

0 20 40 60 80 100

ประเวศ

รวม 13 เขต

รายไดเทาเดมิ/ไมมผีลกระทบ รายไดลดลง



 10 เขตประเวศ 

เศรษฐานะของครัวเรือน  
เศรษฐานะของครวัเรอืนในการสาํรวจนี ไดม้าจากการสรา้งดชันีจากเครอืงอํานวยความสะดวก

ต่างๆ ในครวัเรอืน โดยแบ่งครวัเรอืนออกเป็นฐานะยากจน (เศรษฐานะตํา) ฐานะปานกลาง และฐานะด ี
(เศรษฐานะสูง) พบว่าในเขตประเวศมสีดัส่วนของครวัเรอืนยากจน ร้อยละ .  ซงึน้อยกว่าทพีบใน
ภาพรวมทมีถีงึรอ้ยละ .  (รายละเอยีดตามรปู .  และตาราง ก  ในภาคผนวก) 

รูปภาพ 3.10: รอยละของครัวเรือน จําแนกตามเศรษฐานะครัวเรือน 

 

สิ่งแวดลอมของครัวเรือน 
ในการสํารวจนีได้เน้นสงิแวดล้อมในครวัเรอืนทมีกัจะเกยีวขอ้งกบัการหกล้มของผู้สูงอายุ ซงึ

ประกอบดว้ย แสงสวา่ง วสัดุกนัลนื ราวจบั ประตบูานเลอืน และพนืต่างระดบั 

ครัวเรือนที่มีแสงสวางไมเพียงพอ 
ในการสํารวจครงันี พบว่า ครวัเรอืนส่วนใหญ่ในเขตประเวศร้อยละ .  มแีสงสว่างในห้องและ

ทางเดินเพียงพอ (เหมาะสม) อย่างไรก็ตาม  มีร้อยละ .  ของครวัเรือนทีมีแสงสว่างไม่เพียงพอ  (ไม่
เหมาะสม)  ทงันี เป็นสดัสว่นทใีกลเ้คยีงกบัภาพรวมทไีดจ้ากการสาํรวจใน  เขต  (รายละเอยีดตามรปู 3.11) 
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รูปภาพ 3.11: รอยละของครัวเรือน จําแนกตามความเหมาะสมดานแสงสวาง 

 
 

ครัวเรือนที่มีพื้นลื่น หรือไมมีวัสดปุูกันลื่น
สภาพพนืทสีามารถลดการหกลม้ได้ คอืสภาพทไีม่ลนืหรอืปูวสัดุ กนัลนืหรอืเรยีกว่าสภาพพนืที

เหมาะสม ในการสํารวจได้สอบถามในประเดน็นีในระดบัครวัเรอืน พบว่าในเขตประเวศมคีรวัเรอืนทมีี
สภาพพนืทไีม่เหมาะสม (สภาพพนืทลีนืหรอืไม่ปวูสัดุกนัลนื) รอ้ยละ .  แต่ว่าเป็นสดัสว่นทน้ีอยกวา่ที
พบในภาพรวมของ  เขต ทพีบรอ้ยละ .  ของครวัเรอืน  (รายละเอยีดตามรปู 3.12 ) 

รูปภาพ 3.12: รอยละของครัวเรือน จําแนกตามความเหมาะสมดานสภาพพืน้ใน
หองนอน หรือหองนํ้า หรือทางเดิน 
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ครัวเรือนที่ไมมีราวจับในหองนอน หรือหองนํ้า หรือทางเดิน 
การมรีาวจบัในหอ้งนอน หรอืหอ้งนํา หรอืทางเดนิ จะทําใหส้ามารถช่วยในการพยุงตวัเพอืลด

การหกลม้ภายในบา้นลงได ้ในการสาํรวจนีพบว่ามคีรวัเรอืนถงึรอ้ยละ .  ในเขตประเวศทไีม่มรีาวจบั 
ทงันีเมอืเปรยีบเทยีบกบัภาพรวม  เขต พบว่าเป็นสดัส่วนทสีูงกว่าภาพรวมทมีีเพยีงร้อยละ .0 

(รายละเอยีดตามรปู .  ) 

รูปภาพ 3.13: รอยละของครัวเรือน จําแนกตามการมี/ไมมีราวจับในหองนอน                  
หรือหองนํ้าหรือทางเดิน

 

ครัวเรือนที่ไมมีประตูบานเลื่อน/ประตูที่เปดออกนอกหอง 
สําหรบัครวัเรอืนทไีม่มปีระตูบานเลอืน/ประตูทเีปิดออกนอกหอ้งในเขตประเวศ มสีดัส่วนของ

ครวัเรอืนรอ้ยละ .  ทรีายงาน  ซงึเป็นสดัสว่นทน้ีอยกว่าภาพรวมของ  เขต ทรีายงานรอ้ยละ .  
(รายละเอยีดตามรปู 3.14 ) 
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รูปภาพ 3.14: รอยละของครัวเรือน จําแนกตามการมี/ไมมีประตูบานเลื่อน                          
หรือบานประตูที่เปดออกนอกหอง 

 

ครัวเรือนที่มีพื้นตางระดับในตัวบานหรือบริเวณบาน 
พนืต่างระดบัอาจมผีลต่อการสะดุดหกลม้ไดง้า่ย โดยเฉพาะอยา่งยงิในผูส้งูอาย ุในการสาํรวจนีมี

ครวัเรอืนในเขตประเวศรอ้ยละ .  ทรีะบุว่ามพีนืต่างระดบัในบา้นหรอืบรเิวณบา้น ทงันีเป็นสดัส่วนที
สงูกวา่การรายงานในภาพรวม  เขต ทรีายงานเพยีงรอ้ยละ .   (รายละเอยีดตามรปู 3.15 ) 

รูปภาพ 3.15: รอยละของครัวเรือน จําแนกตามการมี/ไมมีพื้นตางระดับ 
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การแยกขยะ 
สําหรบัการแยกขยะของครวัเรอืน แมว้่าครวัเรอืนส่วนใหญ่ในเขตนีจะมกีารแยกขยะ แต่ยงัมรีอ้ยละ 

.  ของครวัเรอืนทไีม่แยกขยะ อย่างไรกต็ามยงัเป็นสดัส่วนทน้ีอยกว่าภาพรวมทพีบว่ารอ้ยละ .  
ของครวัเรอืนไมม่กีารแยกขยะ (รายละเอยีดตามรปู 3.16 ) 

รูปภาพ 3.16: รอยละของครัวเรือน จําแนกตามการแยกขยะ 
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มีการแยกขยะ แลวนําไปขาย ไมมีการแยกขยะ
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4            

ในส่วนนีจะเป็นการนําเสนอผลสาํรวจระดบับุคคล ซงึประกอบดว้ย ลกัษณะทางประชากรและสงัคม
ของผูส้งูอายุ การทํางาน รายไดแ้ละการออม สถานะสุขภาพ การออกกําลงักาย ผลกระทบของโควดิ -19 ต่อ
ผูส้งูอาย ุภาวะพงึพงิกบัมติดิา้นเศรษฐกจิ-สงัคม และภาวะพงึพงิกบัผลกระทบต่อผูด้แูล  

ลักษณะทางประชากรและสังคมของผูสูงอายุ 
การศึกษานีรวบรวมข้อมูลผู้สูงอายุตัวอย่างทีอาศัยในเขตประเวศ จํานวน  คน โดยที

ผูส้งูอายุ หมายถงึบุคคลอายุ 60 ปีขนึไป และในกรณีบุคคลทอียู่ในขา่ยใหส้มัภาษณ์ไม่สามารถใหข้อ้มลู
ไดด้ว้ยตนเอง เนืองมาจากความสงูอายุ การป่วย หรอืมภีาวะพงึพงิ ญาต ิบุคคลในครอบครวัหรอืผูดู้แล 
เป็นผูใ้หข้อ้มลูแทน ทงัในลกัษณะรว่มกนัตอบหรอืวา่ตอบแทนทงัหมด การนําเสนอในสว่นนี จะวเิคราะห์
ขอ้มูลในภาพรวมของผู้สูงอายุ และเปรยีบเทยีบการกระจายของขอ้มูลตามกลุ่มอายุของผู้สูงอายุ คอื 
ผูส้งูอายวุยัตน้ (อาย ุ -  ปี) ผูส้งูอายวุยักลาง (อาย ุ -  ปี) และ ผูส้งูอายวุยัปลาย (อายุ  ปีขนึไป) 

ขอ้มลูใน ตาราง 4.1 แสดงใหเ้หน็ว่า ผูส้งูอายุตวัอย่าง เป็นผูห้ญงิ (รอ้ยละ . ) มากกว่าผูช้าย 
(ร้อยละ . )  โดยมสีดัส่วนของผูห้ญงิในกลุ่มอายุ  ปีขนึไป (ร้อยละ . ) สูงทสีุด เมอืเทยีบกบั
สดัส่วนของผูส้งูอายุ -  และอายุ -  ปี ในขณะทสีดัส่วนของผูช้ายในกลุ่มอายุ 60-69 ปี (รอ้ยละ 

. ) สงูทสีดุ เมอืเทยีบกบัสดัสว่นของผูส้งูอาย ุ -  ปี และผูส้งูอาย ุ  ปีขนึไป   

ผูส้งูอายุในการศกึษานี สว่นมากอาศยัในครวัเรอืนทมีสีมาชกิ 3 คนหรอืมากกว่า (รอ้ยละ . )  
ซงึสมาชกิในครวัเรอืน อาจมทีงัคู่สมรส ลูก-หลาน ญาต ิหรอืคนทไีม่ใช่ญาตอิยู่ร่วมดว้ย  อย่างไรกด็ ียงั
มอีกีประมาณรอ้ยละ  ของผูสู้งอายุอยู่คนเดยีว หรอือยู่ตามลําพงักบัคู่สมรส หรอือยู่กบับุคคลอนือกี   
 คนทไีม่ใช่คู่สมรส  โดยทผีูสู้งอายุ -  ปี มสีดัส่วนของการอยู่คนเดยีว (รอ้ยละ . ) หรอื อยู่ตาม

ลําพงักับคู่สมรส (ร้อยละ . ) สูงทีสุด เมือเทียบกบัสดัส่วนของผู้สูงอายุ -  ปี และผู้สูงอายุ  ปีขนึไป  
ในขณะทผีูส้งูอายุ -  ปี มสีดัส่วนของผูส้งูอายุทอียู่กนั 2 คนคอือยู่กบัคนอนืทไีม่ใช่คู่สมรส (รอ้ยละ 

. ) สงูทสีดุ เมอืเทยีบกบัสดัสว่นของผูส้งูอาย ุ -  ปี และผูส้งูอาย ุ  ปีขนึไป 

  

  

*  ในการรายงานผลตัวเลขรอยละที่เปนทศนิยมอาจมีความแตกตางจากในเลมภาพรวม 13 เขต 
เนื่องมาจากการคํานวณที่ใชฐานจํานวนตัวอยางแตกตางกัน (ตัวอยางรวม 13 เขต หรือ 
ตัวอยางรายเขต) และการปดเศษทศนิยม 
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ในภาพรวมผู้สูงอายุ ประมาณร้อยละ 60 ในเขตประเวศ มสีถานภาพสมรส คือแต่งงานมคีู่ 
รองลงมา คอื สถานภาพ หมา้ย (รอ้ยละ 29.1) และ โสด (รอ้ยละ 6.3)  โดยทีผู่ส้งูอายุ 60-69 ปี มสีดัส่วน
ของการเป็นโสด (รอ้ยละ 7.7)  หรอืมสีถานภาพสมรส แต่งงานมคีู่ (รอ้ยละ 69.0) สูงทีสุ่ด เมื่อเทยีบกบั
สดัส่วนของผูสู้งอายุ 70-79 ปี และผูสู้งอายุ 80 ปีขึน้ไป ในขณะทีก่ลุ่มทีเ่ป็นหมา้ยนัน้ พบว่า ผูสู้งอายุ  
80 ปีขึน้ไป (รอ้ยละ 68.8) มสีดัสว่นสงูทีส่ดุ  

ผู้สูงอายุร้อยละ 66.2 ในเขตประเวศ จบการศึกษาระดับประถมศึกษา รองลงมา ระดับ
มธัยมศกึษาตอนต้นหรอืตอนปลาย หรอื ปวช. (รอ้ยละ 13.8)  ไม่ไดเ้รยีนหนังสอื (รอ้ยละ 13.5) และ
ระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า (ร้อยละ 4.8)  โดยที่สดัส่วนของผู้สูงอายุ 70 -79 ปี  (ร้อยละ 75.4)           
จบการศกึษาระดบัประถมศกึษาสงูทีสุ่ด  ในขณะทีส่ดัส่วนของผูส้งูอายุ 80 ปีขึน้ไป ไม่ไดเ้รยีนหนงัสอื (รอ้ยละ 
20.8) สงูทีส่ดุ เมือ่เทยีบกบัสดัสว่นของผูส้งูอาย ุ60-69 ปี และอายุ 70-79 ปี  

ตาราง 4.1: ร้อยละของผู้สูงอายุ จ าแนกตามลักษณะทางประชากรและสังคม 

ลกัษณะทางประชากร/สงัคม กลุ่มอาย ุ รวม 

60-69 70-79 80+ 
เพศ (N=422) 

- ชาย 45.8 40.7 27.1 42.2 
- หญงิ 54.2 59.3 72.9 57.8 

ลกัษณะการอยู่อาศยัของผูส้งูอาย ุ (N=421) 
- อยูค่นเดยีว 1.2 1.6 - 1.2 

- อยู ่2 คน กบัคูส่มรส 1.2 4.9 - 2.1 
- อยู ่2 คน กบัญาตหิรอืคนอื่น 12.0 10.7 2.1 10.5 

- อยู ่3 คนหรอืมากกวา่กบัญาตหิรอืคนอื่น 85.7 82.8 97.9 86.2 
สถานภาพสมรส (N=416) 
- โสด 7.7 3.3 6.3 6.3 
- สมรส 69.0 55.0 25.0 59.9 
- หมา้ย 17.3 37.5 68.8 29.1 
- หยา่/แยก 6.0 4.2 - 4.8 
การศึกษา (N=414) 
- ไมไ่ดเ้รยีน 11.5 14.8 20.8 13.5 
- ประถมศกึษา (ป.4- ป.7) 61.1 75.4 68.8 66.2 
- มธัยมศกึษาตอนตน้ ถงึตอนปลาย (ม.1-ม.6) หรอื  ปวช. 17.6 8.2 8.3 13.8 
- อนุปรญิญา ปวส. –ปวท. 2.9 - - 1.7 
- ปรญิญาตรหีรอืสงูกวา่  7.0 1.6 2.1 4.8 
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การทํางาน  
ส่วนนีแสดงขอ้มลูพนืฐานดา้นการทาํงาน ความพรอ้มและความตอ้งการทํางาน ขอ้มลูในตาราง 

4.2  แสดงใหเ้หน็ว่า ประมาณรอ้ยละ  ของผูส้งูอายุในเขตประเวศ ไม่ไดท้ํางานหรอืเกษยีณอายุ โดย
ทีสดัส่วนของการไม่ได้ทํางานนี เพิมขนึเมอือายุเพิมขนึ ส่วนกลุ่มทีทํางานนัน พบว่า สดัส่วนของ
ผูสู้งอายุทํางานของตวัเองโดยไม่มลีูกจา้ง (รอ้ยละ . ) สูงทสีุด รองลงมา คอื ผูสู้งอายุทํางานรบัจา้ง
ทวัไป (รอ้ยละ . ) โดยผูส้งูอายุ 60-69 ปี (รอ้ยละ 39.9) เป็นกลุ่มทยีงัคงทํางานอยู่มากทสีุดเมอืเทยีบ
กบัสดัสว่นของผูส้งูอาย ุ -  ปี และผูส้งูอาย ุ  ปีขนึไป   

ผูสู้งอายุรอ้ยละ 39.5 ตอบว่าพรอ้มทจีะทํางาน และรอ้ยละ .0 ต้องการทํางาน โดยผูสู้งอายุ 
60-69 ปี มคีวามพรอ้ม (รอ้ยละ . )  และตอ้งการทาํงาน (รอ้ยละ . ) สงูทสีุด เมอืเทยีบกบัผูส้งูอายุ 
70-79 ปี และผูส้งูอายุ 80 ปีขนึไป   

ตาราง 4.2: รอยละของผูสูงอายุ จําแนกตามการทํางาน ความพรอมและความ
ตองการทํางาน  
การทาํงาน กลุ่มอาย ุ รวม 

60-69 70-79 80+ 
สถานภาพการทาํงาน (N=417) 
- ไม่ไดท้าํงาน-เกษยีณ 60.1 81.0 89.6 69.5 
- พนกังานในองคก์ร 5.2 0.8 - 3.4 
- นายจา้ง 1.2 0.8 2.1 1.2 
- ทาํงานสว่นตวัไมม่ลีกูจา้ง 16.9 9.1 2.1 12.9 
- ชว่ยงาน-ธุรกจิครวัเรอืน 4.8 4.1 - 4.1 
- รบัจา้งทวัไป 11.7 4.1 6.3 8.9 
ความพร้อมในการทาํงาน (N=395) 
- ไม่พรอ้ม 48.7 73.9 86.4 60.5 
- พรอ้ม 51.3 26.1 13.6 39.5 
 ความต้องการทีจะทาํงาน (N=397) 
- ไม่ตอ้งการ 50.2 76.1 86.7 62.0 
- ตอ้งการ 49.8 23.9 13.3 38.0 
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รายไดและการออม 
ส่วนต่อไปนี เสนอขอ้มูลดา้นรายได้ของผูสู้งอายุทไีด้รบัผ่านระบบสวสัดกิารของรฐั ความเพยีงพอของ

รายไดต้่อการดาํเนินชวีติในแต่ละเดอืน การออม และวธิกีารจดัการเมอืมปัีญหาฉุกเฉินดา้นการเงนิ  

เบยียงัชพีผูส้งูอาย ุและเบยีผูพ้กิาร เป็นอกีแหล่งรายไดท้ผีูส้งูอายคุวรไดร้บัตามสทิธ ิโดยทเีบยียงัชพี
ผูสู้งอายุ เป็นสวสัดกิารทรีฐับาลจดัใหแ้ก่ผูสู้งอายุ  ปีขนึไป  และเบยีผูพ้กิารจดัใหส้ําหรบัทุกคนทมีี
ความบกพร่องหรอืพกิารดา้นใดดา้นหนึงตามคาํจํากดัความสากล ซงึเป็นอกีแหล่งรายไดท้ผีูส้งูอายุควร
ได้รบัตามสิทธิ อย่างไรก็ดีมิได้หมายความว่าผู้สูงอายุทุกคนจะได้รบัโดยอตัโนมตัิ การได้รบั/หรือ          
ไม่ไดร้บัเบยียงัชพีผูส้งูอายุ และเบยีผูพ้กิารนนัขนึอยู่กบัเงอืนไขทรีฐับาลกําหนดและความสมคัรใจของ
ผูส้งูอายทุจีะยนื/ไม่ยนืขอรบัความชว่ยเหลอืจากรฐักไ็ด ้การศกึษาน ีพบวา่ ผูส้งูอายใุนเขตประเวศ รอ้ยละ 
82.6 ไดร้บัเบยียงัชพีผูส้งูอายุเป็นประจําทุกเดอืน และประมาณร้อยละ 5 ของผูส้งูอายุไดร้บัเบยีผูพ้กิาร 
โดยมสีดัสว่นของผูส้งูอาย ุ -  ปี ทไีดร้บัเบยียงัชพีผูส้งูอาย ุ(รอ้ยละ 95.1) สงูกวา่สดัสว่นของผูส้งูอายุ
กลุ่มอนืๆ และผูส้งูอาย ุ  ปีขนึไป ไดร้บัเบยีผูพ้กิาร (รอ้ยละ 14.6) สงูกวา่สดัสว่นของผูส้งูอายุ -  ปี และ
อายุ -  ปี  (รายละเอยีดตามตาราง 4.3) 

ตาราง 4.3:  รอยละของผูสูงอายุ จําแนกตามการไดรับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ และ 
เบี้ยผูพิการ  

เบียยงัชีพผูส้งูอาย/ุเบียผูพิ้การ กลุ่มอาย ุ รวม 
60-69 70-79 80+ 

ได้รบัเบียยงัชีพผูส้งูอายุ (N=419) 
- ไม่ไดร้บั 25.4 4.9 8.3 17.4 
- ไดร้บั 74.6 95.1 91.7 82.6 
ได้รบัเบียผูพิ้การ (N=419) 
- ไม่ไดร้บั 96.4 95.1 85.4 94.7 
- ไดร้บั 3.6 4.9 14.6 5.3 

ประมาณรอ้ยละ  ของผูสู้งอายุในเขตประเวศ ตอบว่ารายไดท้ตีนเองไดร้บันันไม่เพยีงพอต่อ
การดําเนินชวีติในแต่ละเดอืน โดยมสีดัส่วนของผูสู้งอายุ  ปีขนึไป (รอ้ยละ . ) สูงทสีุด รองลงมา 
คอืผูสู้งอายุ -  ปี (รอ้ยละ . ) และผูสู้งอายุ -  ปี (รอ้ยละ . )  และผูสู้งอายุ รอ้ยละ .   
ไม่มกีารออม ซึงผูสู้งอายุ  ปีขนึไป (รอ้ยละ . ) ไม่มกีารออมมากทสีุด เมอืเทยีบกบัสดัส่วนของ
ผูสู้งอายุ -  ปี และอายุ -  ปี  ส่วนวธิกีารทใีชเ้มอืมปัีญหาฉุกเฉินดา้นการเงนิ พบว่า ผูสู้งอายุ
มากกว่าครงึ (รอ้ยละ . ) ใชว้ธิกีารขอเงนิจากลูกหรอืคนในครอบครวัหรอืญาตมิากทสีุด รองลงมาคอื 
ใชเ้งนิออมของตนเอง (รอ้ยละ . )  และผูส้งูอาย ุรอ้ยละ 2.7 ทตีอ้งไปกูย้มืเงนินอกระบบเสยีดอกเบยี  
เพอืเป็นการแกปั้ญหาเมอืมเีรอืงฉุกเฉินเกยีวกบัการเงนิ (รายละเอยีดตามตาราง 4.4) 
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ตาราง 4.4: รอยละของผูสูงอายุ จําแนกตามความเพียงพอของรายได การออม 
และวิธีที่ใชเมื่อมีปญหาฉุกเฉินดานการเงิน  

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

ความเพียงพอของรายได้ของตนเอง (N=418) 
- เพยีงพอ และมเีหลอืเกบ็ 20.2 17.1 12.5 18.4 
- เพยีงพอ แต่ไมม่เีหลอืเกบ็ 43.7 46.3 41.7 44.3 
- ไม่เพยีงพอ 36.0 36.6 45.8 37.3 
การออม (N=417) 
- ไม่ม ี 56.1 62.6 66.7 59.2 
- ม ี 43.9 37.4 33.3 40.8 
วิธีการทีใช้เมือมีปัญหาฉุกเฉินด้านการเงิน (N=418) 
- ใชเ้งนิออมของตนเอง 25.5 21.1 18.8 23.4 
- กูย้มืนอกระบบไมเ่สยีดอกเบยี 3.6 1.6 2.1 2.9 
- กูย้มืนอกระบบเสยีดอกเบยี 16.2 6.5 10.4 12.7 
- กูใ้นระบบ 6.9 3.3 8.3 6.0 
- ขอเงนิจากลูกหรอืคนในครอบครวั/ญาต ิ 46.2 65.0 56.3 52.9 
- อนืๆ* 1.6 2.4 4.2 2.2 

หมายเหตุ * วิธีการที่ใชเมื่อมีปญหาฉุกเฉินดานการเงิน อื่นๆ เชน คางชําระ ประหยัด/ใชบัตรบัตร
เครดิต ยังไมไดคิด/ไมรู  

สุขภาพ 
ส่วนต่อไปนีแสดงข้อมูลของผู้สูงอายุทีมีสิทธิประกันสุขภาพ หรือสามารถเข้ารับการ

รกัษาพยาบาลเมือเจ็บป่วย โดยไม่ต้องเสียค่ารกัษาพยาบาลเองทงัหมด หรือเสียบางส่วน พบว่า 
ผูส้งูอายุรอ้ยละ 60.4 มสีทิธปิระกนัสุขภาพ ผ่านระบบบตัรทอง (หรอืบตัร  บาท) และประมาณรอ้ยละ 
26 และร้อยละ 9 มสีวสัดกิารการรกัษาพยาบาลจากระบบขา้ราชการบํานาญ และระบบประกนัสงัคม 
ตามลําดบั ในขณะทปีระมาณร้อยละ  ของผู้สูงอายุไม่มสีทิธปิระกนัสุขภาพใดๆ (รายละเอียดตาม
ตาราง 4.5) 

เมอืวเิคราะหถ์งึความครอบคลุมของสทิธปิระกนัสุขภาพ พบว่า ผูส้งูอายุประมาณรอ้ยละ 57 ให้
ขอ้มลูว่าสทิธปิระกนัสุขภาพทมีนีนัครอบคลุมการรกัษาพยาบาลไดท้งัหมด และมปีระมาณรอ้ยละ 27 ที
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ตอบว่า ครอบคลุมได้บางส่วน โดยทสีดัส่วนของผู้สูงอายุ  ปีขนึไป (ร้อยละ 40.4) ทตีอบว่าสทิธิ
ประกนัสขุภาพทมีนีนัครอบคลุมการรกัษาพยาบาลไดบ้างสว่น สงูทสีดุ เมอืเทยีบกบัสดัสว่นของผูส้งูอายุ 

-  ปี และอายุ -  ปี แต่ทน่ีาสนใจ คอื มผีูส้งูอายุถงึรอ้ยละ 15 ทไีม่ไดใ้ชส้ทิธกิารรกัษาพยาบาล
จากสทิธปิระกนัสุขภาพ โดยมสีดัส่วนของผูส้งูอายุ -  ปี (รอ้ยละ 15.6) ไม่ไดใ้ชส้ทิธปิระกนัสุขภาพที
ตนเองถอือยู ่ซงึสงูกวา่สดัสว่นของผูส้งูอาย ุ -  ปี และผูส้งูอาย ุ  ปีขนึไป (รายละเอยีดตามตาราง 4.5) 

ตาราง 4.5:  รอยละของผูสูงอายุ จําแนกตามประเภทของสิทธิประกันสุขภาพ และ
ความครอบคลุม 

สิทธิประกนัสขุภาพ กลุ่มอาย ุ รวม 
60-69 70-79 80+ 

สิทธิประกนัสขุภาพหลกั (N=417) 
- ไม่มสีทิธปิระกนัสขุภาพ 2.0 1.7 6.3 2.4 
- ประกนัสงัคม 11.7 5.8 2.1 8.9 
- บตัรทอง 59.7 66.1 50.0 60.4 
- บตัรผูพ้กิาร 0.4 0.8 4.2 1.0 
- ขา้ราชการบํานาญ 25.8 23.1 33.3 25.9 
- อนืๆ* 0.4 2.5 4.2 1.4 
ความครอบคลมุของสิทธิประกนัสขุภาพหลกั (N=412) 
- ไม่ครอบคลุม 0.8 2.5 - 1.2 
- ครอบคลุมไดบ้างสว่น 25.1 26.2 40.4 27.2 
- ครอบคลุม 58.8 55.7 46.8 56.6 
- ไม่ไดใ้ชส้ทิธปิระกนัสขุภาพหลกั 15.2 15.6 12.8 15.0 
หมายเหตุ *สิทธิประกันสุขภาพหลัก อื่นๆ เชน ประกันสุขภาพบริษัทเอกชน หรือรัฐวิสาหกิจ   

ตาราง 4.6 แสดงใหเ้หน็ถงึสดัสว่นผูส้งูอายุทมีโีรคไม่ตดิต่อเรอืรงัประเภทต่างๆ ทพีบไดบ้่อยใน
การศกึษานี  อนัดบัแรก  ไดแ้ก่ โรคเบาหวาน ไขมนัในเลอืดสงู ความดนัโลหติสงู หวัใจขาดเลอืด/เตน้
ผดิจงัหวะ และหลอดเลอืดสมองตบีหรอืแตก และผู้ทมีจีํานวนโรคไม่ตดิต่อเรอืรงัตงัแต่  1 โรคขนึไปพบว่า 
ผูสู้งอายุมโีรค/และมจีํานวนโรคไม่ตดิต่อเรอืรงัเพมิมากขนึเมอือายุสูงขนึ โดยทสีดัส่วนของผูสู้งอายุ  ปีขนึไป 
(รอ้ยละ 25) ทตีอบวา่มโีรคไมต่ดิต่อเรอืรงั  โรค สงูกวา่สดัสว่นของผูส้งูอาย ุ -  ปี และอาย ุ -  ปี  

เมอืวเิคราะหเ์ป็นรายโรค พบวา่ ผูส้งูอายเุป็นโรคความดนัโลหติสงู (รอ้ยละ 54.2)  เป็นสดัสว่นที
สงูทสีุด รองลงมา คอืโรคไขมนัในเลอืดสงู (รอ้ยละ 41.3)  โรคเบาหวาน (รอ้ยละ 34.8)  โรคหลอดเลอืด
สมองตบีหรอืแตก (รอ้ยละ 5.0)  และโรคหวัใจขาดเลอืด/เตน้ผดิจงัหวะ  (รอ้ยละ 3.6) และเมอืพจิารณา
ตามกลุ่มอายุของผูสู้งอายุ พบว่า ผูสู้งอายุ  ปีขนึไป มสีดัส่วนของการเป็นโรคไขมนัในเลอืดสูง  (รอ้ยละ 



 21 เขตประเวศ 

47.9)  และโรคหวัใจขาดเลอืด/เตน้ผดิจงัหวะ (รอ้ยละ 6.3) สงูทสีดุ เมอืเทยีบกบัสดัสว่นของผูส้งูอาย ุ -  ปี 
และอายุ -  ปี ในขณะทกีลุ่มผูส้งูอายุ -  ปี พบว่า มสีดัส่วนของโรคความดนัโลหติสงู (รอ้ยละ 65.0)  
โรคเบาหวาน (รอ้ยละ 40.7)  และโรคหลอดเลอืดสมองตบีหรอืแตก (รอ้ยละ 6.5) สงูทสีุด เมอืเทยีบกบั
สดัสว่นของผูส้งูอาย ุ -  ปี และอายุ  ปีขนึไป 

ตาราง 4.6: รอยละของผูสูงอายุ จําแนกตามโรคไมติดตอเรื้อรัง 

โรคไม่ติดต่อเรือรงั กลุ่มอาย ุ รวม 
60-69 70-79 80+ 

จาํนวนโรคไม่ติดต่อเรอืรงั (N=419) 
- ไม่มโีรคไม่ตดิต่อเรอืรงั 37.9 22.8 25.0 32.0 
- 1 โรค 18.5 23.6 25.0 20.8 
- 2 โรค 27.8 29.3 27.1 28.2 
- 3 โรค 14.5 19.5 18.8 16.5 
- 4 โรค 1.2 4.9 4.2 2.6 
- 5 โรค* - - - - 
เบาหวาน (N=419) 
- ไม่เป็น 69.0 59.3 60.4 65.2 
- เป็น 31.0 40.7 39.6 34.8 
ไขมนัในเลือดสูง (N=419) 
- ไม่เป็น 61.3 56.1 52.1 58.7 
- เป็น 38.7 43.9 47.9 41.3 
ความดนัโลหิตสงู (N=419) 
- ไม่เป็น 51.6 35.0 43.8 45.8 
- เป็น 48.4 65.0 56.3 54.2 
หวัใจขาดเลือด/เต้นผิดจงัหวะ (N=419) 
- ไม่เป็น 97.6 95.1 93.8 96.4 
- เป็น 2.4 4.9 6.3 3.6 
หลอดเลือดสมองตีบหรือแตก (N=419) 
- ไม่เป็น 96.0 93.5 93.8 95.0 
- เป็น 4.0 6.5 6.3 5.0 
หมายเหตุ  * 5 โรค หมายถึง โรคเบาหวาน โรคไขมันในเลือดสูง โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจขาดเลือด/เตนผิดจังหวะ 

และโรคหลอดเลือดสมองตีบหรือแตก 

ในเขตประเวศประมาณรอ้ยละ 12 ของผูส้งูอายุทมีคีวามบกพร่องหรอืพกิารประเภทใดประเภท
หนึงใน  ดา้น คอื ดา้นการมองเหน็ ดา้นการไดย้นิหรอืสอืความหมาย ดา้นสตปัิญญา/ปัญญาอ่อน ดา้น
การเคลอืนไหว ด้านการเรยีนรู้ ด้านจติใจหรอืพฤตกิรรม และออทสิตกิ  โดยทพีบว่ายงิอายุของผูสู้งอายุ เพมิขนึ
ผูส้งูอายุกม็โีอกาสทจีะมคีวามบกพร่องหรอืพกิารเพมิขนึดว้ย นนัคอื มสีดัส่วนของผูส้งูอายุ  ปีขนึไป 
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ทมีคีวามบกพร่องหรอืพกิารประเภทใดประเภทหนึง หรอืในแต่ละประเภทของความบกพร่องหรอืพกิาร
นนัสงูทสีดุ เทยีบกบัสดัสว่นของผูส้งูอายุ -  ปี และอายุ -  ปี อย่างไรกด็ใีนเขตประเวศ พบวา่ สดัสว่น
ของผูส้งูอายุ  ปีขนึไปทมีคีวามบกพร่องหรอืพกิารดา้นการเคลอืนไหว (รอ้ยละ . ) ดา้นการไดย้นิ
หรอืสอืความหมาย (รอ้ยละ . ) แต่มสีดัสว่นของผูส้งูอาย ุ -  ปี  (รอ้ยละ . ) ทรีายงานวา่ มคีวาม
บกพร่องหรอืพกิารดา้นการมองเหน็ สูงทสีุด เมอืเทยีบกบัสดัส่วนของผูสู้งอายุ -  ปี และผูสู้งอายุ      

 ปีขนึไป (รายละเอยีดตาม ตาราง 4.7) 

ตาราง 4.7: รอยละของผูสูงอายุ จําแนกตามประเภทของความบกพรองหรือความ
พิการ 

ความบกพรอ่งหรือความพิการ กลุ่มอาย ุ  รวม 
60-69 70-79 80+ 

การมีความบกพร่องหรือความพิการ (N=418) 
- ไม่ม ี 89.5 89.4 72.9 87.6 
- ม ี 10.5 10.6 27.1 12.4 
ด้านการมองเหน็ (N=418) 
- ไม่ม ี 98.8 95.9 100.0 98.1 
- ม ี 1.2 4.1 - 1.9 
ด้านการได้ยินหรือสือความหมาย (N=418) 
- ไม่ม ี 98.8 96.7 85.4 96.7 
- ม ี 1.2 3.3 14.6 3.3 
ด้านการเคลือนไหว (N=418) 
- ไม่ม ี 93.9 95.1 79.2 92.6 
- ม ี 6.1 4.9 20.8 7.4 

สว่นต่อไปนี (ตาราง 4.8) แสดงผลการประเมนิระดบัภาวะพงึพงิของผูส้งูอายุ ดว้ยดชันี Barthel 
ทเีน้นการวดัเรอืงการทาํกจิวตัรประจาํวนัพนืฐานของผูส้งูอาย ุรว่มกบั การมโีรคเรอืรงั หรอืความพกิารที
เป็นอุปสรรคต่อการทํากจิวตัรประจําวนั โดยจําแนกระดบัภาวะพงึพงิออกเป็น  ระดบั คอื ไม่มภีาวะ
พงึพงิ ภาวะพงึพงิ ตํา-ปานกลาง และ ภาวะพงึพงิสูง พบว่า ประมาณร้อยละ 6 ของผู้สูงอายุในเขต
ประเวศมีภาวะพงึพงิสูง ร้อยละ 25.4 มีภาวะพงึพงิ ตํา-ปานกลาง และสองในสาม (ร้อยละ 69.2) เป็น
ผูส้งูอายุทไีม่มภีาวะพงึพงิ โดยทสีดัสว่นของผูส้งูอายุ  ปีขนึไป มภีาวะพงึพงิสงู (รอ้ยละ 29.2) สงูทสีุด 
เมอืเทยีบกบัสดัสว่นของผูส้งูอาย ุ -  ปี และอายุ -  ปี   

ระดบัความเสยีงต่อปัญหาสุขภาพจติประเมินมาจากคําตอบของผู้สูงอายุเกยีวกบั ความรู้สกึ
หมดแรง ความรู้สกึเครยีดประสาทเสยี ความรู้สกึสนิหวงั ความรู้สกึกระสบักระส่าย ความรู้สกึเศร้า 
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ความรูส้กึว่าตอ้งใชค้วามพยายามอยา่งมากในการทาํอะไรสกัอย่าง และความรูส้กึว่าเป็นคนไรค้า่ พบวา่ 
รอ้ยละ .  ของผูสู้งอายุในเขตประเวศ มคีวามเสยีงต่อปัญหาสุขภาพจติ โดยมสีดัส่วนของผูสู้งอายุ 

-  ปี (รอ้ยละ . )  มคีวามเสยีงต่อปัญหาสขุภาพจติสงูทสีดุ  เมอืเทยีบกบัสดัสว่นของผูส้งูอาย ุ -  ปี 
และผูส้งูอาย ุ  ปีขนึไป 

ตาราง 4.8: รอยละของผูสูงอายุ จําแนกตามระดับภาวะพึ่งพิง และความเสี่ยงตอปญหา
สุขภาพจิต  

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

 

ระดบัภาวะพึงพิง (N=422) 
- ไม่มภีาวะพงึพงิ 73.7 68.3 47.9 69.2 
- ภาวะพงึพงิ ตาํ-ปานกลาง 25.1 26.8 22.9 25.4 
- ภาวะพงึพงิ สงู 1.2 4.9 29.2 5.5 
ความเสียงต่อปัญหาสขุภาพจิต (N=370) 
 - ไม่ม ี 65.2 73.0 65.8 67.6 
 - ม ี 34.8 27.0 34.2 32.4 

ส่วนสุดทา้ยของภาวะสุขภาพ (ตาราง 4.9) คอื ผลกระทบของผูส้งูอายุกบัผูดู้แล พบว่า รอ้ยละ 
47.6 ของผู้ดูแลผู้สูงอายุได้รบัผลกระทบด้านการเงิน (ทงัต่อตนเองหรือครอบครวั) โดยเฉพาะเมอื
พจิารณาตามกลุ่มอายุ พบว่า รอ้ยละ 61.1 ของผูดู้แลไดร้บัผลกระทบดา้นการเงนิจากการดูแลผูส้งูอายุ 

 ปีขนึไป สงูทสีุด เมอืเทยีบกบัผูดู้แลผูส้งูอายุทมีอีายุ -  ปี (รอ้ยละ 49.3) และผูส้งูอายุ -  ปี 
(ร้อยละ 37.3) นอกจากนี พบว่า ร้อยละ 14.8 ของผู้ดูแลต้องลาออกจากงาน เพือดูแลผู้สูงอายุ 
โดยเฉพาะสดัส่วนของผูดู้แล (รอ้ยละ 26.5) ต้องลาออกจากงาน เพอืดูแลผูส้งูอายุ  ปีขนึไป สูงทสีุด 
เมอืเทยีบกบัผูด้แูลผูส้งูอาย ุ -  ปี (รอ้ยละ 11.9) และอายุ -  ปี (รอ้ยละ 12.1) 
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ตาราง 4.9: รอยละของผูดูแล จําแนกตาม ผลกระทบจากการดูแลผูสูงอายุ  

ผลกระทบ กลุ่มอาย ุ  รวม 
60-69 70-79 80+ 

ด้านการเงินของผูด้แูลหรือครอบครวั (N=170) 
 - ไม่ม ี 50.7 62.7 38.9 52.4 
 - ม ี 49.3 37.3 61.1 47.6 
ด้านการงาน-ผูด้แูลลาออกจากงาน (N=176) 
- ไม่ม ี 88.1 87.9 73.5 85.2 
- ม ี 11.9 12.1 26.5 14.8 

การออกกําลังกาย 
ตาราง .  แสดงเรอืงการออกกําลงักายของผู้สูงอายุในเขตประเวศ พบว่า ร้อยละ .3 ของ

ผูส้งูอายุ มกีารออกกําลงักายเป็นประจํา โดยกลุ่มผูส้งูอายุ -  ปี (รอ้ยละ . ) มกีารออกกําลงักาย
เป็นประจําสงูทสีุด และเมอืถามถงึสถานทอีอกกําลงักาย  เน้นสถานทอีอกกําลงักายทกีรุงเทพมหานครจดัไวใ้ห ้
พบวา่ มกีารใชน้้อยมาก คอืมเีพยีงรอ้ยละ .  ของผูส้งูอายทุอีอกกําลงักายเป็นประจาํ ไปออกกําลงักาย
ทศีูนยก์ฬีา   รอ้ยละ .  ใช้สวนสาธารณะ  และรอ้ยละ .  ออกกําลงักายทลีานกฬีาของกรุงเทพมหานคร 
สว่นทเีหลอืใชส้ถานทอีอกกําลงักายทอีนืๆ เชน่ ภายใน หรอืบรเิวณบา้นของตนเอง  

สาเหตุหลกัททีําใหผู้สู้งอายุไม่ไดอ้อกกําลงักายเป็นประจํานันเนืองมาจากสุขภาพร่างกายทไีม่
อํานวย (รอ้ยละ . ) รองลงมาคอื การคดิว่าการทํางานบา้น ปลูกต้นไม ้ทําสวน กเ็ป็นการออกกําลงั
กายแล้ว (ร้อยละ . ) รวมทงั การระบุว่าไม่มเีวลาออกกําลงักาย (ร้อยละ . ) และการคดิว่าการ
ทาํงานประจาํกเ็ป็นการออกกําลงักายทเีพยีงพอแลว้ (รอ้ยละ . )  
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ตาราง 4.10:  รอยละของผูสูงอายุ จําแนกตามการออกกําลังกาย สถานที่ออก
กําลังกาย และเหตุผลที่ไมไดออกกําลังกาย 

การออกกาํลงักาย กลุ่มอาย ุ   รวม 
60-69 70-79 80+ 

การออกกาํลงักายเป็นประจาํ (N=411) 
- ไม่ไดอ้อกกําลงักายเป็นประจาํ 56.0 47.9 74.5 55.7 
- ออกกําลงักายเป็นประจาํ 44.0 52.1 25.5 44.3 
ศนูยกี์ฬา สงักดักรงุเทพมหานคร * (N=182) 
- ไม่ไดใ้ช ้ 97.2 98.4 100.0 97.8 
- ใช ้ 2.8 1.6 - 2.2 
 สวนสาธารณะ ของกรงุเทพมหานคร* (N=182)  
- ไม่ไดใ้ช ้ 86.0 92.1 100.0 89.0 
- ใช ้ 14.0 7.9 - 11.0 
 ลานกีฬา ของกรงุเทพมหานคร* (N=182) 
- ไม่ไดใ้ช ้ 99.1 100.0 100.0 99.5 
- ใช ้ 0.9 - - 0.5 
เหตผุลหลกัทีไม่ได้ออกกาํลงักายเป็นประจาํ(N=229) 
- ไม่มเีวลา 14.8 6.8 5.7 11.4 
- คดิวา่ทาํงานกเ็พยีงพอแลว้ 13.3 6.8 5.7 10.5 
- สขุภาพร่างกายไม่อาํนวย 36.3 62.7 68.6 48.0 
- ทาํงานบา้น/ ทาํสวนในบา้น/ ปลกูตน้ไม ้ 34.1 22.0 20.0 28.8 
- อนื ๆ ** 1.5 1.7 - 1.3 

หมายเหตุ * คํานวณรอยละ จากกลุมผูสูงอายุที่ออกกําลังกายเปนประจําเทานั้น  
             **เหตุผลหลักที่ไมไดออกกําลังกายเปนประจํา อื่นๆ เชน ขาดอุปกรณออกกําลังกาย   

ไมชอบออกกําลังกาย ขี้เกียจ และคํานวณรอยละจากกลุมผูสูงอายุที่ออกกําลังกายเปน
ประจําเทานั้น 
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ผลกระทบของโควิด-19 
เนืองจากการศึกษานี ดําเนินการเก็บรวบรวมในช่วงแรกของการแพร่ระบาดของโควิด-  

การศกึษานี ได้ถามถงึผลกระทบของโควดิ-  ต่อผูสู้งอายุในสามด้านหลกัๆ  พบว่า รอ้ยละ .  ของ
ผูสู้งอายุตอบว่า ได้รบัผลกระทบด้านสุขภาพร่างกาย เช่น ประสบความยากลําบาก ในการไปหาหมอ
ตามนัด หรอืรบัยาในกรณีทเีป็นโรคไม่ตดิต่อเรอืรงั  รอ้ยละ .  ของผูส้งูอายุไดร้บัผลกระทบทางดา้น
สุขภาพจติใจ และรอ้ยละ .  ตอบว่า โควดิ-  ทาํใหร้ายไดข้องตนเองลดลง ในขณะทรีายจ่ายเทา่เดมิ
หรอืเพมิขนึ โดยผูสู้งอายุ  ปีขนึไปตอบว่าได้รบัผลกระทบด้านสุขภาพร่างกาย (รอ้ยละ . )  หรอื
ไดร้บัผลกระทบดา้นรายไดข้องตนเองลดลง ในขณะทรีายจ่ายเทา่เดมิหรอืเพมิขนึ (รอ้ยละ . ) ซงึเป็น
สดัส่วนสูงทสีุด เมอืเทยีบกบัสดัส่วนของผูสู้งอายุ -  ปี และ -  ปี ในขณะท ีผูสู้งอายุ -  ปี 
(รอ้ยละ . ) ไดร้บัผลกระทบดา้นสุขภาพจติใจสงูทสีุด เมอืเทยีบกบัสดัส่วนของผูส้งูอายุ -  ปี และ
ผูส้งูอาย ุ  ปีขนึไป  (รายละเอยีดตามตาราง 4.11 )  

ตาราง 4.11: รอยละของผูสูงอายุ  จําแนกตามผลกระทบของโควิด-19 

ผลกระทบ กลุ่มอาย ุ รวม
60-69 70-79 80+ 

ด้านสขุภาพร่างกาย (N=419) 
- ไม่ม ี 92.7 91.9 91.7 92.4 
- ม ี 7.3 8.1 8.3 7.6 
ด้านสขุภาพจิตใจ (N=419) 
- ไม่ม ี 63.7 66.7 75.0 65.9 
- ม ี 36.3 33.3 25.0 34.1 
ด้านรายได้ลดลง/รายจ่ายเท่าเดิมหรือเพิมขึน (N=419) 
- ไม่ม ี 56.0 61.8 54.2 57.5 
- ม ี 44.0 38.2 45.8 42.5 

ภาวะพึ่งพิงกับมิติดานเศรษฐกิจ-สังคม 
ส่วนต่อไปนีแสดงใหเ้หน็ถงึผูสู้งอายุในกลุ่มภาวะพงึพงิต่างๆ กบัมติดิ้านเศรษฐกจิ -สงัคมของ

ผูส้งูอายุ ตาราง 4.12  แสดงใหเ้หน็ว่า ผูส้งูอายุในทุกกลุ่มทมีภีาวะพงึพงิระดบัต่างกนั มสีดัสว่นทอีาศยั
อยู่ในครวัเรอืนทมีเีศรษฐานะดใีนสดัส่วนสูงทสีุด โดยพบว่าสดัส่วนผูส้งูอายุในกลุ่มทมีภีาวะพงึพงิสงูรอ้ยละ 

.  ผูสู้งอายุในกลุ่มทไีม่มภีาวะพงึพงิรอ้ยละ .  และผูสู้งอายุในกลุ่มทมีภีาวะพงึพงิตํา-ปานกลาง 
รอ้ยละ .  อาศยัอยูใ่นครวัเรอืนทมีเีศรษฐานะด ี
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ตาราง 4.12: รอยละของผูส ูงอายุ จําแนกตามภาวะพึ่งพ ิง และเศรษฐานะของ
ครัวเรือน (N=420) 

เศรษฐานะ ภาวะพึงพิง รวม  
ไม่มีภาวะ
พึงพิง  

มีภาวะ
พึงพิง ตาํ-
ปานกลาง 

มีภาวะ
พึงพิง สงู 

- ยากจน 32.0 35.8 26.1 32.6 
- ปานกลาง 28.2 26.4 30.4 27.9 
- ด ี 39.9 37.7 43.5 39.5 

 

ตารางที 4.13 ชีให้เห็นว่า ผู้สูงอายุในกลุ่มทีมีภาวะพึงพิงทีเพิมขนึมีการรายงานความไม่
เพียงพอของรายได้ครวัเรือนมากขนึ  โดยผู้สูงอายุในกลุ่มทีมีภาวะพงึพิงสูงรายงานถึงรายได้ทีไม่
เพยีงพอในครวัเรอืน  ในสดัส่วนทสีูงสุด รอ้ยละ .  รองลงมาคอื ผูสู้งอายุในกลุ่มทมีภีาวะพงึพงิตํา-
ปานกลาง (รอ้ยละ . ) และผูส้งูอายใุนกลุ่มทไีม่มภีาวะพงึพงิรอ้ยละ .  ตามลาํดบั 

ตาราง 4.13:  รอยละของผูสูงอายุ จําแนกตามภาวะพึ่งพิง และความเพียงพอของรายได
ครัวเรือน (N=421) 

รายได้ครวัเรอืน ภาวะพึงพิง รวม  
ไม่มีภาวะ
พึงพิง  

มีภาวะ
พึงพิง ตาํ-
ปานกลาง 

มีภาวะ
พึงพิง สงู 

- เพยีงพอ 67.4 59.8 52.2 64.6 
- ไม่เพยีงพอ 32.6 40.2 47.8 35.4 

ตาราง 4.14 แสดงใหเ้หน็วา่ผูส้งูอายุกลุ่มทมีภีาวะพงึพงินนัไดร้บัเบยีผูพ้กิาร โดยพบวา่ผูส้งูอายุ
มภีาวะพงึพงิสงูไดร้บัเบยีผูพ้กิารมากทสีุด คอืรอ้ยละ 39.  สว่นผูส้งูอายทุมีภีาวะพงึพงิตาํหรอืปานกลาง
มสีดัส่วนของการได้รบัเบยีผู้พกิารรองลงมาคอื ร้อยละ .  ส่วนผู้สูงอายุในกลุ่มทไีม่มภีาวะพงึพงิ 
รายงานวา่ไม่ไดร้บัเบยีผูพ้กิาร 
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ตาราง 4.14: ร้อยละของผู้สูงอายุ จ าแนกตามภาวะพ่ึงพิง และการได้รับเบ้ียผู้พิการ 

(N=419) 

เบีย้ผูพิ้การ ภาวะพ่ึงพิง รวม  
ไม่มีภาวะ
พ่ึงพิง  

มีภาวะ
พ่ึงพิง ต า่-
ปานกลาง 

มีภาวะ
พ่ึงพิง สงู 

- ไมไ่ดร้บั 100.0 87.7 60.9 94.7 
- ไดร้บั - 12.3 39.1 5.3 

ตาราง 4.15 ชี้ใหเ้หน็ว่า ผูสู้งอายุกลุ่มที่มภีาวะพึง่พงิเพิม่ขึน้มคีวามเสีย่งต่อปัญหาสุขภาพจติ
เพิม่ขึ้นตามไปด้วย  ทัง้น้ี พบว่า ผู้สูงอายุในกลุ่มที่มภีาวะพึ่งพงิสูงมคีวามเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพจติ  
มากทีสุ่ด (รอ้ยละ 43.8) ตามมาดว้ย ผูสู้งอายุในกลุ่มทีม่ภีาวะพึง่พงิต ่า -ปานกลาง (รอ้ยละ 40.0) และ
ผูส้งูอายใุนกลุ่มทีไ่มม่ภีาวะพึง่พงิ (รอ้ยละ 29.0) 

ตาราง 4.15: ร้อยละของผู้สูงอายุ จ าแนกตามภาวะพ่ึงพิง และความเสี่ยงต่อปัญหา

สุขภาพจิต (N=370) 

ปัญหาสขุภาพจิต ภาวะพ่ึงพิง รวม  
ไม่มีภาวะ
พ่ึงพิง  

มีภาวะ
พ่ึงพิง ต า่-
ปานกลาง 

มีภาวะ
พ่ึงพิง สงู 

- ไมม่คีวามเสีย่ง 71.0 60.0 56.3 67.6 
- มคีวามเสีย่ง 29.0 40.0 43.8 32.4 

ภาวะพ่ึงพิงและผลกระทบต่อผู้ดูแล 

ส่วนต่อไปน้ีแสดงถงึผูสู้งอายุมภีาวะพึง่พงิในระดบัต่างๆ กบัผลกระทบต่อผูดู้แล ทัง้ในมติดิา้น
การเงนิ และการท างาน ตาราง 4.16  แสดงใหเ้หน็ว่า ผูดู้แลผูส้งูอายุกลุ่มทีม่ภีาวะพึง่พงิในระดบัสงูมสีดัสว่น 
รอ้ยละ 68.8 ที่รายงานว่าไดร้บัผลกระทบดา้นการเงนิสูงทีสุ่ด  รองลงมา คอืผูดู้แลผูสู้งอายุในกลุ่มทีม่ี
ภาวะพึง่พงิในระดบัต ่าถงึปานกลาง (รอ้ยละ 63.8) ส่วนผูดู้แลผูสู้งอายุกลุ่มที่ไม่มภีาวะพึง่พงิรายงาน
ผลกระทบดงักล่าวเพยีงรอ้ยละ 37.4 เทา่นัน้ 
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ตาราง 4.16:  รอยละของผูดูแล จําแนกตามระดับภาวะพึ่งพิงของผูส ูงอายุและ
ผลกระทบดานการเงินของผูดูแลหรือครอบครัว (N=170) 

ด้านการเงิน ภาวะพึงพิง รวม  
ไม่มีภาวะ
พึงพิง  

มีภาวะพึงพิง 
ตาํ-ปานกลาง 

มีภาวะพึงพิง 
สงู 

- ไม่มผีลกระทบ 62.6 36.2 31.3 52.4 
- มผีลกระทบ 37.4 63.8 68.8 47.6 

ตาราง 4.17  ชใีหเ้หน็ว่าผูส้งูอายุในกลุ่มทมีภีาวะพงึพงิมากขนึมผีลกระทบต่อผูด้แูลททีาํใหต้อ้ง
ลาออกจากงานมากขนึตามไปดว้ย ทงันีสดัส่วนของผูดู้แลผูสู้งอายุกลุ่มทมีภีาวะพงึพงิสูง รอ้ยละ .  
รายงานว่าไดร้บัผลกระทบจนตอ้งออกจากงานสงูทสีุด ตามมาดว้ยผูดู้แลผูส้งูอายุกลุ่มทมีภีาวะพงึพงิตํา
ถงึปานกลาง (รอ้ยละ . ) และผูด้แูลผูส้งูอายกุลุ่มทไีม่มภีาวะพงึพงิ (รอ้ยละ . ) ตามลาํดบั 

ตาราง 4.17: รอยละของผูดูแล จําแนกตามระดับภาวะพึ่งพิงและผลกระทบดานการ
ทํางาน - ลาออกจากงาน (N=176)

ด้านการทาํงาน   ภาวะพึงพิง รวม  
ไม่มีภาวะ
พึงพิง 

มีภาวะพึงพิง 
ตาํ-ปานกลาง 

มีภาวะพึงพิง 
สงู 

- ไม่มผีลกระทบ 93.9 70.5 64.7 85.2 
- มผีลกระทบ 6.1 29.5 35.3 14.8 
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5 สรุปผลการสํารวจ  
 

ประเวศเป็นเขตทมีคีรวัเรอืนทมีผีูส้งูอายเุป็นสมาชกิรอ้ยละ .  ซงึสงูกวา่ภาพรวมของ  เขต 
มขีนาดครวัเรอืนทใีหญ่ทสีดุคอื .  คนต่อครวัเรอืน และสดัสว่นครวัเรอืนคนเดยีวน้อยทสีดุ (รอ้ยละ . ) 
มสีดัส่วนครวัเรอืนทมีผีู้ป่วยเรอืรงั/พกิาร เป็นอนัดบัสาม คอืร้อยละ .  โดยมสีดัส่วนน้อยกว่าเขต
หนองจอกและเขตบางพลดัเทา่นนั  

ในด้านสถานะทางเศรษฐกิจครวัเรอืนนันแตกต่างจากภาพรวม  เขต เพยีงเล็กน้อยเท่านัน 
เชน่เดยีวกบัสงิแวดลอ้มครวัเรอืนทแีตกต่างจากภาพรวม  เขตเพยีงเลก็น้อยเชน่กนั 

ส่วนผลการสํารวจระดบัรายบุคคล พบว่า มสีดัส่วนของผู้สูงอายุเป็นโรคไขมนัในเลอืดสูง (ร้อยละ 
41.3) และเบาหวาน (รอ้ยละ . )  และผูสู้งอายุในเขตประเวศ (รอ้ยละ . ) มคีวามเสยีงต่อปัญหา
สุขภาพจติ สงูทสีุด เมอืเทยีบกบัเขตอนืๆ ในการศกึษานี  และมผีูส้งูอายุ ถงึ  ใน  (รอ้ยละ .4) มภีาวะ
พงึพงิตาํถงึปานกลาง เป็นสดัสว่นทสีงูกวา่สดัสว่นรวมของ  เขตนําร่อง  
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ภาคผนวก 
 

ภาคผนวก ก: ขอมูลรายเขตเปรียบเทียบกับภาพรวม 
ภาคผนวก ข: ขอมูลระดับครัวเรือน รายชุมชน 
ภาคผนวก ค: ขอมูลระดับบุคคล รายชุมชน 
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ภาคผนวก ก 
ขอมูลรายเขตเปรียบเทียบกับภาพรวม 

 
ตาราง ก1: รอยละของครัวเรือน จําแนกตามจํานวนเฉลี่ยและการมี/ไมมีชื่อใน

ทะเบียนบาน 

เขต ทุกคนมีชือ
ในทะเบียน 

จาํนวนสมาชิกครวัเรือนไม่มีชือในทะเบียนบา้น 
1 คน 2 คน 3 คน        

ขนึไป 
รวม เฉลีย                

(คน: ครวัเรือน) 
ประเวศ 59.5 18.3 8.4 13.8 40.5 0.9 

รวม 13 เขต 55.8 19.1 10.9 14.2 44.2 1.0 

 
ตาราง ก2: รอยละของครัวเรือน จําแนกตามจํานวนเฉลี่ยและการไมมี/มีผูสูงอายุ 

60 ปขึ้นไป  

เขต ไม่มี
ผูส้งูอายุ 

จาํนวนผูส้งูอายุในครวัเรือน 
1 คน 2 คน 3 คน       

ขนึไป 
รวมครวัเรือน
ทีมีผูส้งูอายุ 

เฉลีย 
(คน: ครวัเรือน) 

ประเวศ 38.7 38.9 20.9 1.5 61.3 0.8 
รวม 13 เขต 40.9 36.0 20.3 2.9 59.2 0.8 

 
ตาราง ก3: รอยละของครัวเรือน จําแนกตามจํานวนเฉลี่ยและการไมมี/จํานวนมี

ผูปวยเรื้อรังหรือพิการ  

เขต ไม่มีผูป่้วย
เรือรงั/พิการ 

จาํนวนผูป่้วยเรือรงั/พิการในครวัเรือน 
1 คน 2 คนขนึไป รวมครวัเรือนทีมี

ผูป่้วยเรือรงั/พิการ 
เฉลีย 

(คน: ครวัเรือน) 
ประเวศ 40.0 36.2 23.8 60.0 0.9
รวม 13 เขต 47.5 32.6 19.9 52.5 0.8
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ตาราง ก4: รอยละของครัวเรือน จําแนกตามจํานวนเฉลี่ยและการไมมี/จํานวนมีผูมี
ภาวะพึ่งพิง  

เขต ไม่มีผูมี้
ภาวะ
พึงพิง 

จาํนวนมีผูมี้ภาวะพึงพิงในครวัเรือน 
มีผูมี้ภาวะ
พึงพิง 1 คน 

มีผูมี้ภาวะพึงพิง 
2 คนขึนไป 

รวมครวัเรือนที
มีผูมี้ภาวะ
พึงพิง 

เฉลีย 
(คน: ครวัเรือน) 

ประเวศ 56.0 28.0 16.0 44.0 0.6 
รวม 13 เขต 62.6 25.1 12.2 37.3 0.5 

 
ตาราง ก5: รอยละของครัวเรือน จําแนกตามความเพียงพอของรายไดครัวเรือน 

เขต ความเพียงพอของรายได้ครวัเรือน 
เพียงพอ             

และมี เหลือเกบ็ 
เพียงพอ แต่ไม่มี

เหลือเกบ็ 
ไม่เพียงพอ 

ประเวศ 12.1 52.9 35.1 
รวม 13 เขต 18.9 48.1 33.1 

 
ตาราง ก6:   รอยละของครัวเรือน จําแนกตามผลกระทบตอรายไดครัวเรือนในชวง 

สถานการณโควิด-19 

เขต โควิด-  กบัรายได้ครวัเรอืน 
รายได้ลดลง รายได้เท่าเดิม/ไม่มี

ผลกระทบ 
รายได้เพิมขึน 

ประเวศ 84.1 15.9 0.0 
รวม 13 เขต 81.7 18.2 0.1 

 
ตาราง ก7: รอยละของครัวเรือน จําแนกตามเศรษฐานะของครัวเรือน  

เขต เศรษฐานะของครวัเรือน 
ยากจน ปานกลาง ดี 

ประเวศ 34.3 25.5 40.2
รวม 13 เขต 39.7 20.4 39.9
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ตาราง ก8: รอยละของครัวเรือน จําแนกตามความเพียงพอของแสงสวางในหอง
และทางเดินภายในบาน 

เขต แสงสว่างในห้องและทางเดินภายในบา้น 
แสงสว่างไม่เพียงพอ แสงสว่างเพียงพอ 

ประเวศ 5.9 94.1 
รวม 13 เขต 5.7 94.3 

 
ตาราง ก9: รอยละของครัวเรือน จําแนกตามสภาพพืน้ในหองนอน หรือหองนํ้า 

หรือทางเดิน  

เขต สภาพพืนในห้องนอน หรือห้องนํา หรือทางเดิน 
มีพืนลืนหรือไม่ปวูสัดกุนัลืน มีพืนไม่ลืนหรือปวูสัดกุนัลืน 

ประเวศ 35.2 64.8 
รวม 13 เขต 39.6 60.4 

 

ตาราง ก10: รอยละของครัวเร ือน จําแนกตามการมีราวจับในห องนอน หรือ
หองนํ้า หรือทางเดิน  

เขต ราวจบัในห้องนอน หรือห้องนํา หรือทางเดิน 
ไม่มี มี 

ประเวศ 74.3 25.7 
รวม 13 เขต 73.0 27.0 

 

ตาราง ก11:  รอยละของครัวเรือน จําแนกตามการมีประตูบานเลื่อน/ประตูที่เปด
ออกนอกหอง 

เขต ห้องนอน หรือห้องนํา ทีใช้ประตบูานเลือน หรือบานประตทีูเปิดออกนอกห้อง 
ไม่มี มี 

ประเวศ 50.3 49.7 
รวม 13 เขต 53.0 47.0 
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ตาราง ก12:  รอยละของครัวเรือน จําแนกตามการมีพื้นตางระดับในตัวบานหรือ
บริเวณบาน  

เขต พืนต่างระดบัในตวับา้นหรือบริเวณบา้น 
ไม่มี มี 

ประเวศ 21.1 78.9 
รวม 13 เขต 27.8 72.2 

 
ตาราง ก13: รอยละของครัวเรือน จําแนกตามลักษณะการแยกขยะ 

เขต การแยกขยะ 
ไม่มี              

การแยกขยะ 
มีการแยกขยะ 
แล้วนําไปขาย 

มีการแยกขยะ 
แล้วนํากลบัมาใช้

ใหม่ 

มีการแยกขยะ 
ก่อนให้พนักงาน 
กทม. นําไปทิง 

ประเวศ 28.0 36.4 1.9 33.7 
รวม 13 เขต 31.8 32.5 2.1 33.7 
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ภาคผนวก ข 
ขอมูลระดับครัวเรือน รายชุมชน* 

 

ลักษณะประชากรในครัวเรอืน 

ตาราง ข1: จํานวนและรอยละของครัวเรือน จําแนกรายชุมชน 

ชุมชน ครวัเรือน บคุคล 
จาํนวน
ครวัเรือน

จาก
ฐานข้อมลู
ของเขต 

จาํนวน
ครวัเรือน
ทีผูนํ้า
ชุมชน

ติดต่อได้ 

จาํนวน
ครวัเรือน
ทีเกบ็

รวบรวม
ข้อมลูได้ 

ร้อยละ
ของ

ครวัเรือน
ทีเกบ็

รวบรวม
ข้อมลูได้ 

ผูส้งูอายุ ผูป่้วย
เรือรงั/
ผูพิ้การ 

ผูด้แูล 

คลองปักหลกัพฒันา 150 83 83 100.0 63 0 37 
มติรภาพซอย         137 93 87 93.5 70 21 37 
สเุหรา่ทางควาย 160 104 103 99.0 84 4 51 
เปรมฤทยัล๊อค  173 140 98 70.0 103 8 58 
อาคารบา้นพกัตาํรวจ
สว่นกลาง (อุดมสขุ) 

1,480 30 30 100.0 39 4 24 

เกาะมุสลมิ 58 37 37 100.0 18 10 23 
สามคัคธีรรม 168 129 87 67.4 46 6 36 

รวม 2,326 616 525 85.2 423 53 266 

 

  

 
* จํานวนรวมของครัวเรือนชุมชนเดียวกันไมเทากันในแตละตาราง เนื่องจากมีครัวเรือนบางสวนไมไดให
ขอมูล 
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ตาราง ข2:  ขนาดครัวเรือนและรอยละของครัวเรือน จําแนกตามจํานวนสมาชิก
ครัวเรือน รายชุมชน 

ชุมชน จาํนวนสมาชิกครวัเรือน รวม 
คนเดียว 2-4 คน 5 คนขนึไป เฉลีย 

(คน: ครวัเรือน) 
ร้อยละ จาํนวน 

คลองปักหลกัพฒันา 8.4 57.8 33.7 4.1 100.0 83 
มติรภาพ ซอย  1.1 34.5 64.4 5.9 100.0 87 
สเุหรา่ทางควาย 2.9 51.5 45.6 4.5 100.0 103 
เปรมฤทยั ล๊อค  1.0 57.1 41.8 4.7 100.0 98 
อาคารบา้นพกัตาํรวจ
สว่นกลาง (อุดมสขุ) 

- 73.3 26.7 3.5 100.0 30 

เกาะมุสลมิ 8.1 37.8 54.1 5.2 100.0 37 
สามคัคธีรรม 6.9 49.4 43.7 4.2 100.0 87 

รวม 4.0 50.7 45.3 4.7 100.0 525 
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ตาราง ข3:  รอยละของครัวเรือน จําแนกตามจํานวนเฉลี่ยและการมี/ไมมีสมาชิกที่
มีชื่อในทะเบียนบาน รายชุมชน 

ชุมชน จาํนวนสมาชิกครวัเรือนทีมี/  
ไม่มีชือในทะเบียนบา้น 

รวม 

ทุกคนมี
ชือใน

ทะเบียน 

1 คนไม่
มีชือใน
ทะเบียน
บา้น 

2 คนไม่
มีชือใน
ทะเบียน
บา้น 

3 คน 
ขึนไป
ไม่มีชือ
ใน

ทะเบียน
บา้น 

รวมไม่
มีชือใน
ทะเบียน
บา้น 

เฉลียไม่มี
ชือใน

ทะเบียน
บา้น        
(คน: 

ครวัเรือน) 

ร้อยละ จาํนวน 

คลองปักหลกั
พฒันา 

57.7 20.5 9.0 12.8 42.3 0.9 100.0 78 

มติรภาพ ซอย  55.8 22.1 8.1 14.0 44.2 1.0 100.0 86 
สเุหรา่ทางควาย 64.7 13.7 6.9 14.7 35.3 0.9 100.0 102 
เปรมฤทยั ล๊อค     56.8 22.1 8.4 12.6 43.2 1.0 100.0 95 
อาคารบา้นพกั
ตาํรวจสว่นกลาง 
(อุดมสุข) 

33.3 23.3 20.0 23.3 66.7 1.4 100.0 30 

เกาะมุสลมิ 67.6 18.9 2.7 10.8 32.4 0.7 100.0 37 
สามคัคธีรรม 67.9 11.1 8.6 12.3 32.1 0.8 100.0 81 

รวม 59.5 18.3 8.4 13.8 40.5 0.9 100.0 509 
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ตาราง ข4: รอยละของครัวเรือน จําแนกตามจํานวนเฉลี่ยและการไมมี/มีผูสูงอายุ 
60 ปขึ้นไป รายชุมชน 

ชุมชน  จาํนวนผูส้งูอายุในครวัเรือน รวม 
ไม่มี     
ผูส้งู     
อาย ุ

ผูส้งู     
อาย ุ    
1 คน 

ผูส้งูอาย ุ
2 คน 

ผูส้งูอาย ุ    
3 คน        
ขนึไป 

รวม
ครวัเรือนที
มีผูส้งูอาย ุ

เฉลีย 
(คน: 

ครวัเรือน) 

ร้อยละ จาํนวน 

คลองปักหลกั
พฒันา 

40.7 39.5 17.3 2.5 59.3 0.8 100.0 81 

มติรภาพ  
ซอย  

41.4 31.0 25.3 2.3 58.6 0.9 100.0 87 

สเุหรา่             
ทางควาย 

40.8 36.9 22.3 -  59.2 0.8 100.0 103 

เปรมฤทยั  
ล๊อค  

26.8 38.1 34.0 1.0 73.2 1.1 100.0 97 

อาคารบา้นพกั
ตาํรวจ
สว่นกลาง 
(อุดมสุข) 

6.7 63.3 23.3 6.7 93.3 1.3 100.0 30 

เกาะมุสลมิ 54.1 37.8 5.4 2.7 45.9 0.6 100.0 37 
สามคัคธีรรม 49.4 41.4 9.2 -  50.6 0.6 100.0 87 

รวม 38.7 38.9 20.9 1.5 61.3 0.9 100.0 522 
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ตาราง ข5: รอยละของครัวเรือน จําแนกตามจํานวนเฉลี่ยและการไมมี/มีผูปวย
เรื้อรังหรือพิการ รายชุมชน 

ชุมชน จาํนวนผูป่้วยเรือรงั/พิการในครวัเรือน รวม 
ไม่มี
ผูป่้วย
เรือรงั/
พิการ 

มีผูป่้วย
เรือรงั/
พิการ 1 
คน 

มีผูป่้วย
เรือรงั/
พิการ     
2 คน      
ขนึไป 

มีผูป่้วย
เรือรงั/
พิการ     

 คน      
ขนึไป 

รวม
ครวัเรือนที
มีผูป่้วย
เรือรงั/
พิการ 

เฉลีย 
(คน: 

ครวัเรือน) 

ร้อยละ จาํนวน 

คลองปักหลกั
พฒันา 

53.8 32.5 11.3 2.5 46.3 0.6 100.0 80 

มติรภาพ  
ซอย  

28.7 41.4 20.7 9.2 71.3 1.1 100.0 87 

สเุหรา่ทาง
ควาย 

49.5 29.1 18.4 2.9 50.5 0.8 100.0 103 

เปรมฤทยั  
ล๊อค  

31.6 33.7 25.5 9.2 68.4 1.2 100.0 98 

อาคารบา้นพกั
ตาํรวจ
สว่นกลาง 
(อุดมสุข) 

10.3 48.3 31.0 10.3 89.7 1.4 100.0 29 

เกาะมุสลมิ 51.4 27.0 13.5 8.1 48.6 0.9 100.0 37 
สามคัคธีรรม 41.9 45.3 9.3 3.5 58.1 0.7 100.0 86 

รวม 40.0 36.2 17.9 6.0 60.0 0.9 100.0 520 
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ตาราง ข6: รอยละของครัวเรือน จําแนกตามจํานวนเฉลี่ยและการไมมี/มีผูมีภาวะพึ่งพิง  
รายชุมชน 

ชุมชน จาํนวนมีผูมี้ภาวะพึงพิงในครวัเรือน รวม 
ไม่มีผูมี้
ภาวะ
พึงพิง 

มีผูมี้
ภาวะ
พึงพิง     
1 คน 

มีผูมี้ภาวะ
พึงพิง        

2 คนขึนไป 

รวมครวัเรือน
ทีมีผูมี้ภาวะ

พึงพิง 

เฉลีย 
(คน: 

ครวัเรือน) 

ร้อยละ จาํนวน 

คลองปักหลกั
พฒันา 

70.2 17.0 12.8 29.8 0.4 100.0 47 

มติรภาพ  
ซอย  

33.3 36.8 29.8 66.7 1.1 100.0 57 

สเุหรา่ทาง
ควาย 

60.7 26.2 13.1 39.3 0.6 100.0 61 

เปรมฤทยั 
ล๊อค  

59.5 31.1 9.5 40.5 0.5 100.0 74 

อาคารบา้นพกั
ตาํรวจ
สว่นกลาง 
(อุดมสุข) 

60.0 26.7 13.3 40.0 0.6 100.0 30 

เกาะมุสลมิ 42.1 31.6 26.3 57.9 0.9 100.0 19 
สามคัคธีรรม 61.4 25.0 13.6 38.6 0.5 100.0 44 

รวม 56.0 28.0 16.0 44.0 0.6 100.0 332 
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เศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน 

ตาราง ข7: รอยละของครัวเรือน จําแนกตามความเพียงพอของรายไดครัวเรือน 
รายชุมชน 

ชุมชน ความเพียงพอของรายได้ครวัเรือน รวม 
เพียงพอ 
และมี        

เหลือเกบ็ 

เพียงพอ แต่ไม่มี
เหลือเกบ็ 

ไม่เพียงพอ ร้อยละ จาํนวน 

คลองปักหลกัพฒันา 14.5 48.2 37.3 100.0 83 
มติรภาพ ซอย  20.7 52.9 26.4 100.0 87 
สเุหรา่ทางควาย 12.6 60.2 27.2 100.0 103 
เปรมฤทยั ล๊อค  8.3 54.2 37.5 100.0 96 
อาคารบา้นพกัตาํรวจ
สว่นกลาง (อุดมสขุ) 

6.7 66.7 26.7 100.0 30 

เกาะมุสลมิ 8.1 24.3 67.6 100.0 37 
สามคัคธีรรม 8.1 54.7 37.2 100.0 86 

รวม 12.1 52.9 35.1 100.0 522 

 
ตาราง ข8: รอยละของครัวเรือน จําแนกตามผลกระทบตอรายไดครัวเรือนในชวง

สถานการณโควิด-19 รายชุมชน 

ชุมชน โควิด-  กบัรายได้ครวัเรอืน รวม 
รายได้
ลดลง 

รายได้เท่าเดิม/ไม่มี
ผลกระทบ 

รายได้
เพิมขึน 

ร้อยละ จาํนวน 

คลองปักหลกัพฒันา 84.3 15.7 - 100.0 83 
มติรภาพ ซอย  94.3 5.7 - 100.0 87 
สเุหรา่ทางควาย 76.7 23.3 - 100.0 103 
เปรมฤทยั ล๊อค  85.6 14.4 - 100.0 97 
อาคารบา้นพกัตาํรวจ
สว่นกลาง (อุดมสขุ) 

80.0 20.0 - 100.0 30 

เกาะมุสลมิ 88.9 11.1 - 100.0 36 
สามคัคธีรรม 80.2 19.8 - 100.0 86 

รวม 84.1 15.9 - 100.0 522 
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ตาราง ข9: รอยละของครัวเรือน จําแนกตามเศรษฐานะของครัวเรือน รายชุมชน 

ชุมชน เศรษฐานะของครวัเรือน รวม 
ยากจน 

(ตาํ) 
ปานกลาง ดี 

(สงู) 
ร้อยละ จาํนวน 

คลองปักหลกัพฒันา 37.8 19.5 42.7 100.0 82 
มติรภาพ ซอย  17.2 27.6 55.2 100.0 87 
สเุหรา่ทางควาย 25.5 25.5 49.0 100.0 102 
เปรมฤทยั ล๊อค  23.7 32.0 44.3 100.0 97 
อาคารบา้นพกัตาํรวจสว่นกลาง (อุดมสุข) 40.0 23.3 36.7 100.0 30 
เกาะมุสลมิ 56.8 18.9 24.3 100.0 37 
สามคัคธีรรม 58.6 25.3 16.1 100.0 87 

รวม 34.3 25.5 40.2 100.0 522 

 

สิ่งแวดลอมของครัวเรอืน 

ตาราง ข10: รอยละของครัวเรือน จําแนกตามความเพ ียงพอของแสงสวางในหองและ
ทางเดินภายในบาน รายชุมชน 

ชุมชน แสงสว่างในห้องและทางเดินภายในบา้น รวม 
แสงสว่างไม่เพียงพอ แสงสว่างเพียงพอ ร้อยละ จาํนวน 

คลองปักหลกัพฒันา 6.0 94.0 100.0 83 
มติรภาพ ซอย  6.9 93.1 100.0 87 
สเุหรา่ทางควาย 2.9 97.1 100.0 103 
เปรมฤทยั ล๊อค  4.1 95.9 100.0 98 
อาคารบา้นพกัตาํรวจสว่นกลาง 
(อุดมสุข) 

3.3 96.7 100.0 30 

เกาะมุสลมิ 8.1 91.9 100.0 37 
สามคัคธีรรม 10.3 89.7 100.0 87 

รวม 5.9 94.1 100.0 525 
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ตาราง ข11: รอยละของครัวเรือน จําแนกตามสภาพพื้นในหองนอน หรือหองนํ้า 
หรือทางเดิน รายชุมชน 

ชุมชน สภาพพืนในห้องนอน หรือห้องนํา  
หรือทางเดิน 

รวม 

มีพืนลืนหรือไม่ปู
วสัดกุนัลืน 

มีพืนไม่ลืนหรือปู
วสัดกุนัลืน 

ร้อยละ จาํนวน 

คลองปักหลกัพฒันา 43.4 56.6 100.0 83 
มติรภาพ ซอย  24.1 75.9 100.0 87 
สเุหรา่ทางควาย 31.1 68.9 100.0 103 
เปรมฤทยั ล๊อค  31.6 68.4 100.0 98 
อาคารบา้นพกัตาํรวจสว่นกลาง 
(อุดมสุข) 

33.3 66.7 100.0 30 

เกาะมุสลมิ 40.5 59.5 100.0 37 
สามคัคธีรรม 46.0 54.0 100.0 87 

รวม 35.2 64.8 100.0 525 

 

ตาราง ข12: รอยละของครัวเร ือน จําแนกตามการมีราวจับในห องนอน หรือ
หองนํ้า หรือทางเดิน รายชุมชน 

ชุมชน ราวจบัในห้องนอน หรือห้องนํา        
หรือทางเดิน 

รวม 

ไม่มี มี ร้อยละ จาํนวน 
คลองปักหลกัพฒันา 77.1 22.9 100.0 83 
มติรภาพ ซอย  66.7 33.3 100.0 87 
สเุหรา่ทางควาย 65.0 35.0 100.0 103 
เปรมฤทยั ล๊อค  74.5 25.5 100.0 98 
อาคารบา้นพกัตาํรวจสว่นกลาง 
(อุดมสุข) 

66.7 33.3 100.0 30 

เกาะมุสลมิ 83.8 16.2 100.0 37 
สามคัคธีรรม 88.5 11.5 100.0 87 

รวม 74.3 25.7 100.0 525 
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ตาราง ข13:  รอยละของครัวเรือน จําแนกตามการมีประตูบานเลื่อน/ประตูที่เปดออก
นอกหอง รายชุมชน 

ชุมชน ห้องนอน หรือห้องนํา ทีใช้ประตบูานเลือน 
หรือบานประตทีูเปิดออกนอกห้อง 

รวม 

ไม่มี มี ร้อยละ จาํนวน 
คลองปักหลกัพฒันา 54.2 45.8 100.0 83 
มติรภาพ ซอย  44.8 55.2 100.0 87 
สเุหรา่ทางควาย 46.6 53.4 100.0 103 
เปรมฤทยั ล๊อค  45.9 54.1 100.0 98 
อาคารบา้นพกัตาํรวจสว่นกลาง 
(อุดมสุข) 

53.3 46.7 100.0 30 

เกาะมุสลมิ 70.3 29.7 100.0 37 
สามคัคธีรรม 51.7 48.3 100.0 87 

รวม 50.3 49.7 100.0 525 
 

ตาราง ข14: รอยละของครัวเรือน จําแนกตามการมีพื้นตางระดับในตัวบาน หรือบริเวณบาน 
รายชุมชน 

ชุมชน พืนต่างระดบัในตวับา้นหรือบริเวณบา้น รวม 
ไม่มี มี ร้อยละ จาํนวน 

คลองปักหลกัพฒันา 25.3 74.7 100.0 83 
มติรภาพ ซอย  14.9 85.1 100.0 87 
สเุหรา่ทางควาย 12.6 87.4 100.0 103 
เปรมฤทยั ล๊อค  21.4 78.6 100.0 98 
อาคารบา้นพกัตาํรวจสว่นกลาง   
(อุดมสุข) 

26.7 73.3 100.0 30 

เกาะมุสลมิ 35.1 64.9 100.0 37 
สามคัคธีรรม 25.3 74.7 100.0 87 

รวม 21.1 78.9 100.0 525 
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ตาราง ข15: รอยละของครัวเรือน จําแนกตามลักษณะการแยกขยะ  รายชุมชน 

ชุมชน การแยกขยะ รวม 
ไม่มีการ
แยก
ขยะ 

มีการแยก
ขยะ แล้ว
นําไปขาย 

มีการแยกขยะ 
แล้วนํากลบัมา

ใช้ใหม่ 

มีการแยกขยะ 
ก่อนให้พนักงาน 
กทม. นําไปทิง 

ร้อยละ จาํนวน 

คลองปักหลกัพฒันา 26.5 33.7 8.4 31.3 100.0 83 
มติรภาพ ซอย  18.4 23.0 -  58.6 100.0 87 
สเุหรา่ทางควาย 21.4 45.6  - 33.0 100.0 103 
เปรมฤทยั ล๊อค  30.9 46.4 1.0 21.6 100.0 97 
อาคารบา้นพกั
ตาํรวจสว่นกลาง 
(อุดมสุข) 

31.0 10.3 -  58.6 100.0 29 

เกาะมุสลมิ 36.1 50.0 -  13.9 100.0 36 
สามคัคธีรรม 39.1 33.3 2.3 25.3 100.0 87 

รวม 28.0 36.4 1.9 33.7 100.0 522 
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ภาคผนวก  ค 
ขอมูลระดับบุคคล รายชุมชน* 

 

ลักษณะทางประชากรและสังคมของผูสูงอายุ 

ตาราง ค1: รอยละของผูสูงอายุ จําแนกตามเพศ รายชุมชน 

ชุมชน เพศ รวม 
ชาย หญิง 

คลองปักหลกัพฒันา (N=63) 42.9 57.1 100.0 
มติรภาพ ซอย  (N=70) 41.4 58.6 100.0 
สเุหรา่ทางควาย (N=84) 41.7 58.3 100.0 
เปรมฤทยั ล๊อค  (N=103) 45.6 54.4 100.0 
อาคารบา้นพกัตาํรวจสว่นกลาง (อุดมสุข) (N=39) 48.7 51.3 100.0 
เกาะมุสลมิ (N=18) 33.3 66.7 100.0 
สามคัคธีรรม (N=46) 34.8 65.2 100.0 

รวม (N=423) 42.3 57.7 100.0 

 
  

 
* จํานวนรวมของผูสูงอายุในชุมชนเดียวกันไมเทากันในแตละตาราง เนื่องจากผูสูงอายุบางสวน
ไมไดใหขอมูล 



 48 เขตประเวศ 

ตาราง ค2: รอยละของผูสูงอายุ จําแนกตามกลุมอายุ รายชุมชน 
ชุมชน กลุ่มอาย ุ รวม 

60-69 ปี 70-79 ปี 80 ปีขนึไป 

คลองปักหลกัพฒันา (N=63) 63.5 19.0 17.5 100.0 
มติรภาพ ซอย  (N=70) 60.0 34.3 5.7 100.0 
สเุหรา่ทางควาย (N=84) 60.7 28.6 10.7 100.0 
เปรมฤทยั ล๊อค  (N=102) 52.0 37.3 10.8 100.0 
อาคารบา้นพกัตาํรวจสว่นกลาง (อุดมสุข) (N=39) 66.7 20.5 12.8 100.0 
เกาะมุสลมิ (N=18) 66.7 11.1 22.2 100.0 
สามคัคธีรรม (N=46) 58.7 32.6 8.7 100.0 

รวม (N=422) 59.5 29.1 11.4 100.0 

 
ตาราง ค3: รอยละของผูสูงอายุ จําแนกตามลักษณะการอยูอาศัย รายชุมชน 

ชุมชน ลกัษณะการอยู่อาศยั รวม 
อยู่คนเดียว อยู่  คน 

กบัคู่สมรส 
อยู่ 2 คน กบั
ญาติหรือ         
คนอืน 

อยู่ 3 คนหรือ
มากกว่ากบัญาติ
หรือคนอืนๆ 

คลองปักหลกัพฒันา 
(N=63) 

4.8 - 12.7 82.5 100.0 

มติรภาพ ซอย   
(N=70) 

- 2.9 7.1 90.0 100.0 

สเุหรา่ทางควาย  
(N=84) 

1.2 2.4 10.7 85.7 100.0 

เปรมฤทยั ล๊อค   
(N=103) 

1.0 1.9 7.8 89.3 100.0 

อาคารบา้นพกัตาํรวจ
สว่นกลาง (อุดมสขุ)       
(N=39) 

- 7.7 25.6 66.7 100.0 

เกาะมุสลมิ (N=18) - - - 100.0 100.0 
สามคัคธีรรม (N=45) 2.2 - 8.9 88.9 100.0 

รวม (N=422) 1.4 2.1 10.4 86.0 100.0 
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ตาราง ค4: รอยละของผูสูงอายุ จําแนกตามสถานภาพสมรส รายชุมชน 

ชุมชน สถานภาพสมรส รวม 
โสด สมรส หม้าย หย่า/

แยก 
คลองปักหลกัพฒันา (N=63) 4.8 68.3 23.8 3.2 100.0 
มติรภาพ ซอย  (N=69) 8.7 58.0 31.9 1.4 100.0 
สเุหรา่ทางควาย (N=84) 6.0 64.3 23.8 6.0 100.0 
เปรมฤทยั ล๊อค  (N=98) 6.1 66.3 25.5 2.0 100.0 
อาคารบา้นพกัตาํรวจสว่นกลาง (อุดมสุข) 
(N=39) 

12.8 51.3 25.6 10.3 100.0 

เกาะมุสลมิ (N=18) - 50.0 44.4 5.6 100.0 
สามคัคธีรรม (N=45) 2.2 40.0 46.7 11.1 100.0 

รวม (N=416) 6.3 59.9 29.1 4.8 100.0 
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ตาราง ค5: รอยละของผูสูงอายุ จําแนกตามระดับการศึกษา รายชุมชน 

ชุมชน ระดบัการศึกษา รวม 
ไม่ได้
เรียน
หนังสือ 

ประถมศึกษา 
(ป.4-ป.7) 

มธัยมศึกษา ตอนต้น-
ตอนปลาย            

(ม.1-ม.6) และ ปวช. 

อนุปริญญา 
ปวส. –ปวท. 

ปริญญาตรี
หรือสงูกว่า 

 

คลองปักหลกั
พฒันา (N=62)    

11.3 67.7 11.3 3.2 6.5 100.0 

มติรภาพ           
ซอย  (N=68) 

7.4 79.4 11.8 1.5 - 100.0 

สเุหรา่ทางควาย 
(N=83) 

8.4 65.1 12.0 3.6 10.8 100.0 

เปรมฤทยั    
ล๊อค             
(N=100) 

13.0 71.0 15.0 1.0 - 100.0 

อาคารบา้นพกั
ตาํรวจ
สว่นกลาง   
(อุดมสุข)          
(N=39) 

10.3 33.3 38.5 - 17.9 100.0 

เกาะมุสลมิ  
(N=18) 

27.8 66.7 5.6 - - 100.0 

สามคัคธีรรม 
(N=44) 

34.1 63.6 2.3 - - 100.0 

รวม (N=414) 13.5 66.2 13.8 1.7 4.8 100.0 
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การทํางาน  

ตาราง ค6: รอยละของผูสูงอายุ จําแนกตามสถานภาพการทํางาน รายชุมชน 

ชุมชน สถานภาพการทาํงาน รวม 
ไม่ได้ทาํงาน
หรือเกษียณ 

พนักงานใน
องคก์ร 

นายจ้าง ทาํงาน
ส่วนตวั
ไม่มี
ลกูจ้าง 

ช่วยงาน-
ธรุกิจ

ครวัเรือน 

รบัจ้าง
ทวัไป 

คลองปักหลกัพฒันา  
(N=63) 

58.7 0.0 3.2 7.9 15.9 14.3 100.0 

มติรภาพ ซอย        
(N=69) 

71.0 1.4 1.4 14.5 - 11.6 100.0 

สเุหรา่ทางควาย        
(N=84) 

70.2 1.2 2.4 13.1 2.4 10.7 100.0 

เปรมฤทยั ล๊อค      
(N=101) 

70.3 5.0 - 17.8 1.0 5.9 100.0 

อาคารบา้นพกั
ตาํรวจส่วนกลาง 
(อุดมสขุ) (N=39) 

71.8 7.7 - 15.4 - 5.1 100.0 

เกาะมสุลมิ (N=18) 77.8 16.7 - 5.6 0.0 0.0 100.0 
สามคัคธีรรม 
(N=44) 

72.7 2.3 0.0 6.8 9.1 9.1 100.0 

รวม (N=418) 69.4 3.3 1.2 12.9 4.1 9.1 100.0 
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ตาราง ค7:  รอยละของผูสูงอายุ จําแนกตามความพรอมและความตองการทํางาน  
รายชุมชน 

ชุมชน ความพร้อมและความต้องการทาํงาน * 
มีความพร้อมทาํงาน  มีความต้องการทาํงาน 

คลองปักหลกัพฒันา (N=59) 47.5 30.5 
มติรภาพ ซอย  (N=68) 47.1 45.6 
สเุหรา่ทางควาย (N=78) 34.6 35.4 
เปรมฤทยั ล๊อค  (N=95) 37.9 37.9 
อาคารบา้นพกัตาํรวจสว่นกลาง (อุดมสุข) (N=36) 44.4 58.3 
เกาะมุสลมิ (N=17) 23.5 23.5 
สามคัคธีรรม (N=42) 31.0 30.2 

รวม (N=395) 39.5 38.0 
หมายเหตุ * เลือกนําเสนอ เฉพาะรอยละของผูสูงอายุที่ตอบวามีความพรอม และรอยละของผูสูงอายุ 

ที่ความตองการทํางาน เทานั้น   

 
รายไดและการออม 

 
ตาราง ค8: รอยละของผูสูงอายุ จําแนกตามการไดรับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ และเบี้ย                  

ผูพิการ รายชุมชน 

ชุมชน เบียยงัชีพผูส้งูอายุ /เบียผูพิ้การ 
ได้รบัเบียยงัชีพผูส้งูอายุ ได้รบัเบียผูพิ้การ 

คลองปักหลกัพฒันา (N=63) 79.4 4.8 
มติรภาพ ซอย  (N=69) 89.9 7.2 
สเุหรา่ทางควาย (N=84) 78.6 4.8 
เปรมฤทยั ล๊อค  (N=100) 92.0 5.0 
อาคารบา้นพกัตาํรวจสว่นกลาง (อุดมสุข) (N=39) 61.5 5.1 
เกาะมุสลมิ (N=18) 72.2 - 
สามคัคธีรรม (N=45) 84.8 6.5 

รวม (N=419) 82.6 5.3 
หมายเหตุ *** เลือกนําเสนอ เฉพาะรอยละของผูสูงอายุที่ ไดรับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ และรอยละของ

ผูสูงอายุที่ไดรับเบี้ยผูพิการ เทานั้น  
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ตาราง ค9: รอยละของผูสูงอายุ จําแนกตามความเพียงพอของรายไดของตนเอง 
รายชุมชน 

ชุมชน ความเพียงพอของรายได้ รวม 
เพียงพอ 

และมีเหลือ
เกบ็ 

เพียงพอ แต่
ไม่มีเหลือ

เกบ็ 

ไม่เพียงพอ 

คลองปักหลกัพฒันา (N=63) 12.7 49.2 38.1 100.0 
มติรภาพ ซอย  (N=69) 20.3 46.4 33.3 100.0 
สเุหรา่ทางควาย (N=84) 13.1 51.2 35.7 100.0 
เปรมฤทยั ล๊อค  (N=100) 38.0 26.0 36.0 100.0 
อาคารบา้นพกัตาํรวจสว่นกลาง (อุดมสุข) 
(N=38) 

10.5 57.9 31.6 100.0 

เกาะมุสลมิ (N=18) 5.6 44.4 50.0 100.0 
สามคัคธีรรม (N=46) 2.2 50.0 47.8 100.0 

รวม (N=418) 18.4 44.3 37.3 100.0 

 

ตาราง ค10: รอยละของผูสูงอายุ จําแนกตามการออม รายชุมชน 

ชุมชน การออม รวม 
ไม่มี มี 

คลองปักหลกัพฒันา (N=63) 39.7 60.3 100.0 
มติรภาพ ซอย  (N=69) 66.7 33.3 100.0 
สเุหรา่ทางควาย (N=84) 66.7 33.3 100.0 
เปรมฤทยั ล๊อค  (N=100) 57.0 43.0 100.0 
อาคารบา้นพกัตาํรวจสว่นกลาง (อุดมสุข) 
(N=37) 

48.6 51.4 100.0 

เกาะมุสลมิ (N=18) 83.3 16.7 100.0 
สามคัคธีรรม (N=46) 65.2 34.8 100.0 

รวม (N=417) 59.2 40.8 100.0 
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ตาราง ค11:  รอยละของผูสูงอายุ จําแนกตามวิธีการที่ใชเมื่อมีปญหาฉุกเฉินดาน
การเงิน รายชุมชน 

ชุมชน วิธีการทีใช้เมือมีปัญหาฉุกเฉินด้านการเงิน รวม 
ใช้เงิน

ออมของ
ตนเอง 

กู้ยืมนอก
ระบบไม่เสีย
ดอกเบีย 

กู้ยืมนอก
ระบบเสีย
ดอกเบีย 

กู้ใน
ระบบ 

ขอเงินจากลกู
หรือคนใน

ครอบครวั/ญาติ 

อืนๆ* 

คลองปักหลกัพฒันา 
(N=63) 

34.9 3.2 12.7 6.3 42.9 - 100.0 

มติรภาพ ซอย          
(N=69) 

26.1 1.4 5.8 1.4 65.2 - 100.0 

สเุหรา่ทางควาย         
(N=84) 

22.6 3.6 8.3 13.1 48.8 3.6 100.0 

เปรมฤทยั ล๊อค  
(N=100) 

21.0 1.0 12.0 3.0 60.0 3.0 100.0 

อาคารบา้นพกัตาํรวจ
สว่นกลาง (อุดมสขุ) 
(N=38)            

26.3 5.3 7.9 7.9 50.0 2.6 100.0 

เกาะมสุลมิ (N=18)        5.6 11.1 22.2 5.6 50.0 5.6 100.0 
สามคัคธีรรม (N=46) 15.2 2.2 32.6 4.3 43.5 2.2 100.0 

รวม (N=418) 23.4 2.9 12.7 6.0 52.9 2.2 100.0 
หมายเหตุ:   * วิธีการที่ใชเมื่อมีปญหาฉุกเฉินดานการเงิน อื่นๆ เชน คางชําระ ประหยัด/ใชบัตรบัตร

เครดิต ยังไมไดคิด/ไมรู 
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สุขภาพ 

 
ตาราง ค12: รอยละของผูสูงอายุ จําแนกตามประเภทสิทธิประกันสุขภาพหลัก รายชุมชน 

ชุมชน สิทธิประกนัสขุภาพหลกั รวม 
ไม่มีสิทธิ

ประกนัสุขภาพ 
ประกนั 
สงัคม 

บตัร
ทอง 

บตัร 
ผูพิ้การ 

ข้าราชการ
บาํนาญ 

อืนๆ* 

คลองปักหลกัพฒันา 
(N=62) 

8.1 14.5 58.1 1.6 17.7 - 100.0 

มติรภาพ ซอย  (N=69) - 10.1 85.5 1.4 2.9 - 100.0 
สเุหรา่ทางควาย (N=84) 2.4 4.8 69.0 - 20.2 3.6 100.0 
เปรมฤทยั ล๊อค   
(N=100) 

2.0 12.0 70.0 - 13.0 3.0 100.0 

อาคารบา้นพกัตาํรวจ
สว่นกลาง (อุดมสขุ) (N=39)    

- 7.7 12.8 2.6 76.9 - 100.0 

เกาะมุสลมิ (N=18) - 5.6 50.0 - 44.4 - 100.0 
สามคัคธีรรม (N=45) 2.2 2.2 33.3 2.2 60.0 - 100.0 

รวม (N=417) 2.4 8.9 60.4 1.0 25.9 1.4 100.0 
หมายเหตุ *สิทธิประกันสุขภาพหลัก อื่นๆ เชน ประกันสุขภาพบริษัทเอกชน หรือรัฐวิสาหกิจ   

 
ตาราง ค13: รอยละของผูสูงอายุ จําแนกตามความครอบคลุมของสิทธิประกัน

สุขภาพหลัก รายชุมชน 
ชุมชน ความครอบคลุมของสิทธิประกนัสขุภาพหลกั รวม 

ไม่
ครอบคลมุ 

ครอบคลมุได้
บางส่วน 

ครอบคลมุ ไม่ใช้สิทธิประกนั
สขุภาพหลกั 

คลองปักหลกัพฒันา (N=60) 1.7 31.7 45.0 21.7 100.0 
มติรภาพ ซอย  (N=69) - 34.8 58.0 7.2 100.0 
สเุหรา่ทางควาย (N=82) 1.2 32.9 40.2 25.6 100.0 
เปรมฤทยั ล๊อค  (N=100) 3.0 18.0 63.0 16.0 100.0 
อาคารบา้นพกัตาํรวจ
สว่นกลาง (อุดมสขุ) (N=38) 

- 15.8 81.6 2.6 100.0 

เกาะมุสลมิ (N=18) - 44.4 50.0 5.6 100.0 
สามคัคธีรรม   (N=45) - 22.2 66.7 11.1 100.0 

รวม (N=412) 1.2 27.2 56.6 15.0 100.0 
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ตาราง ค14: รอยละของผูส ูงอายุ จําแนกตามจํานวนโรคไมติดตอเรื ้อรัง ราย
ชุมชน 

ชุมชน จาํนวนโรคไม่ติดต่อเรือรงั * รวม 
ไม่มีโรคไม่
ติดต่อเรือรงั 

มี 1 
โรค 

มี 2 
โรค 

มี 3 
โรค 

มี 4 
โรค 

มี 5 
โรค 

คลองปักหลกัพฒันา (N=63) 31.7 28.6 23.8 14.3 1.6 - 100.0 
มติรภาพ ซอย  (N=69) 21.7 18.8 42.0 13.0 4.3 - 100.0 
สเุหรา่ทางควาย (N=84) 32.1 20.2 19.0 27.4 1.2 - 100.0 
เปรมฤทยั ล๊อค  (N=101) 31.7 18.8 30.7 15.8 3.0 - 100.0 
อาคารบา้นพกัตาํรวจสว่นกลาง 
(อุดมสุข) (N=39) 

41.0 15.4 33.3 5.1 5.1 - 100.0 

เกาะมุสลมิ (N=18) 33.3 27.8 22.2 16.7 - - 100.0 
สามคัคธีรรม (N=46) 41.3 19.6 21.7 15.2 2.2 - 100.0 

รวม (N=420) 32.1 20.7 28.1 16.4 2.6 - 100.0 
หมายเหตุ  * 5 โรคไมติดตอเรื้อรังในที่นี้  หมายถึงโรคเบาหวาน โรคไขมันในเลือดสูง โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจขาดเลือด/                  

เตนผิดจังหวะ และโรคหลอดเลือดสมองตีบหรือแตก 
 

ตาราง ค15:  รอยละของผูสูงอายุ จําแนกตามประเภทของโรคไมติดตอเรื้อรัง  
รายชุมชน 
ชุมชน การเป็นโรคไม่ติดต่อเรอืรงั* 

เบาหวาน ไขมนัใน
เลือดสงู 

ความดนั
โลหิตสงู 

หวัใจขาด
เลือด/เต้น
ผิดจงัหวะ 

หลอดเลือด
สมองตีบ
หรือแตก 

คลองปักหลกัพฒันา (N=63) 28.6 39.7 47.6 6.3 9.5 
มติรภาพ ซอย  (N=69) 34.8 44.9 69.6 2.9 5.8 
สเุหรา่ทางควาย (N=84) 39.3 47.6 54.8 3.6 - 
เปรมฤทยั ล๊อค  (N=101) 36.6 40.6 54.5 4.0 5.0 
อาคารบา้นพกัตาํรวจสว่นกลาง           
(อุดมสุข) (N=39) 

30.8 35.9 43.6 2.6 2.6 

เกาะมุสลมิ (N=18) 38.9 38.9 44.4 - - 
สามคัคธีรรม (N=46) 32.6 32.6 50.0 2.2 10.9 

รวม (N=420) 34.8 41.2 54.0 3.6 5.0 
หมายเหตุ *เลือกนําเสนอเฉพาะ รอยละของผูสูงอายุที่ไดรับการวินิจฉัยวาเปนโรคเบาหวาน โรคไขมันในเลือดสูง                      

โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจขาดเลือด/เตนผิดจังหวะ หรือ โรคหลอดเลือดสมองตีบหรือแตก เทานั้น 
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ตาราง ค16: รอยละของผูสูงอายุ จําแนกตามความบกพรอง หรือความพิการ รายชุมชน 

ชุมชน ความบกพรอ่งหรือความพิการ รวม 
ไม่มี มี 

คลองปักหลกัพฒันา (N=63) 84.1 15.9 100.0 
มติรภาพ ซอย  (N=69) 95.7 4.3 100.0 
สเุหรา่ทางควาย (N=84) 85.7 14.3 100.0 
เปรมฤทยั ล๊อค  (N=100) 88.0 12.0 100.0 
อาคารบา้นพกัตาํรวจสว่นกลาง (อุดมสุข) (N=39) 89.7 10.3 100.0 
เกาะมุสลมิ (N=18) 88.9 11.1 100.0 
สามคัคธีรรม (N=46) 80.4 19.6 100.0 

รวม (N=419) 87.6 12.4 100.0 

 
ตาราง ค17: รอยละของผูสูงอายุ จําแนกตามประเภทของความบกพรอง หรือความ

พิการ รายชุมชน 

ชุมชน ความบกพรอ่งหรือความพิการ 
การมองเหน็ การได้ยินหรือ

สือความหมาย 
การเคลือนไหว 

คลองปักหลกัพฒันา (N=63) 4.8 6.3 6.3 
มติรภาพ ซอย  (N=69) - - 2.9 
สเุหรา่ทางควาย (N=84) 2.4 7.1 8.3 
เปรมฤทยั ล๊อค  (N=100) 2.0 2.0 6.0 
อาคารบา้นพกัตาํรวจสว่นกลาง (อุดมสุข) (N=39) - - 7.7 
เกาะมุสลมิ (N=18) - 5.6 5.6 
สามคัคธีรรม (N=46) 2.2 2.2 17.4 

รวม (N=419) 1.9 3.3 7.4 
หมายเหตุ *เลือกนําเสนอเฉพาะรอยละของผูสูงอายุที่ตอบวา มีความบกพรองหรือพิการดานการมองเห็น หรือ                      

การไดยินหรือส่ือความหมาย หรือการเคลื่อนไหว เทานั้น 
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ตาราง ค18: รอยละของผูสูงอายุ จําแนกตามระดับภาวะพึ่งพิง รายชุมชน 

ชุมชน ระดบัภาวะพึงพิง รวม 
ไม่มีภาวะ
พึงพิง 

มีภาวะพึงพิง 
ตาํ-ปานกลาง 

มีภาวะพึงพิง 
สงู 

คลองปักหลกัพฒันา (N=63) 73.0 22.2 4.8 100.0 
มติรภาพ ซอย  (N=70) 50.0 42.9 7.1 100.0 
สเุหรา่ทางควาย (N=84) 71.4 20.2 8.3 100.0 
เปรมฤทยั ล๊อค  (N=103) 74.8 22.3 2.9 100.0 
อาคารบา้นพกัตาํรวจสว่นกลาง (อุดมสุข) 
(N=39) 

74.4 23.1 2.6 100.0 

เกาะมุสลมิ (N=18) 66.7 27.8 5.6 100.0 
สามคัคธีรรม (N=46) 73.9 19.6 6.5 100.0 

รวม (N=423) 69.3 25.3 5.4 100.0 

 
ตาราง ค19: รอยละของผูสูงอายุ จําแนกตามความเสี่ยงตอปญหาสุขภาพจิต  

รายชุมชน 
ชุมชน ความเสียงต่อปัญหา

สขุภาพจิต 
รวม 

ไม่มี มี 
คลองปักหลกัพฒันา (N=52) 65.4 34.6 100.0 
มติรภาพ ซอย  (N=63) 68.3 31.7 100.0 
สเุหรา่ทางควาย (N=76) 72.4 27.6 100.0 
เปรมฤทยั ล๊อค  (N=85) 68.2 31.8 100.0 
อาคารบา้นพกัตาํรวจสว่นกลาง (อุดมสุข) (N=37) 73.0 27.0 100.0 
เกาะมุสลมิ (N=17) 47.1 52.9 100.0 
สามคัคธีรรม (N=40) 62.5 37.5 100.0 

รวม (N=370) 67.6 32.4 100.0 
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ตาราง ค20: รอยละของผูดูแล จําแนกตามผลกระทบของการดูแลผูส ูงอายุ ตอ
ผูดูแลหรือครอบครัว  รายชุมชน  

ชุมชน ผลกระทบ* 
ด้านการเงิน ด้านการงาน 

คลองปักหลกัพฒันา (N=30) 46.7 15.2 
มติรภาพ ซอย  (N=7) 57.1 28.6 
สเุหรา่ทางควาย (N=37) 43.2 22.5 
เปรมฤทยั ล๊อค  (N=46) 45.7 4.3 
อาคารบา้นพกัตาํรวจสว่นกลาง (อุดมสุข) (N=9) 55.6 11.1 
เกาะมุสลมิ (N=11) 36.4 11.1 
สามคัคธีรรม (N=30) 56.7 19.4 

รวม (N=170) 47.6 14.8 
หมายเหตุ *เลือกนําเสนอเฉพาะ รอยละของผูดูแลผูสูงอายุที่ไดรับผลกระทบดานการเงิน (ของ

ผูดูแล หรือ ครอบครัว) และ ที่ไดรับผลกระทบดานการงาน คือ การที่ผูดูแลตองลาออก
จากงาน เทานั้น 

 
การออกกําลังกาย 

ตาราง ค21:  รอยละของผูสูงอายุ จําแนกตามการออกกําลังกายเปนประจํา  
รายชุมชน 

ชุมชน การออกกาํลงักายเป็นประจาํ * รวม 
ไม่ได้ออกกาํลงักาย 

เป็นประจาํ 
ออกกาํลงักาย     
เป็นประจาํ 

คลองปักหลกัพฒันา (N=60) 65.0 35.0 100.0 
มติรภาพ ซอย  (N=69) 46.4 53.6 100.0 
สเุหรา่ทางควาย (N=84) 58.3 41.7 100.0 
เปรมฤทยั ล๊อค  (N=98) 38.8 61.2 100.0 
อาคารบา้นพกัตาํรวจสว่นกลาง (อุดมสุข) (N=37) 54.1 45.9 100.0 
เกาะมุสลมิ (N=17) 82.4 17.6 100.0 
สามคัคธีรรม (N=46) 80.4 19.6 100.0 

รวม (N=411) 55.7 44.3 100.0 
หมายเหตุ *การออกกําลังกายเปนประจํา หมายถึง การออกกําลังกายอยางนอย 3 วัน ตอสัปดาห  
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ตาราง ค22:  รอยละของผูสูงอายุที่ออกกําลังกายประจํา จําแนกตามการใชสถานที่ 
ออกกําลังกาย ในสังกัดกรุงเทพมหานคร รายชุมชน 

ชุมชน สถานทีออกกาํลงักาย * 
ศนูยกี์ฬา สวนสาธารณะ ลานกีฬา

คลองปักหลกัพฒันา (N=21) 14.3 4.8 - 
มติรภาพ ซอย  (N=37) - 2.7 - 
สเุหรา่ทางควาย (N=35) 2.9 11.4 - 
เปรมฤทยั ล๊อค  (N=60) - 18.3 - 
อาคารบา้นพกัตาํรวจสว่นกลาง (อุดมสุข) (N=17) - 5.9 5.9 
เกาะมุสลมิ (N=3) - 33.3 - 
สามคัคธีรรม (N=9) - 11.1 - 

รวม (N=182) 2.2 11.0 0.5 
หมายเหตุ * เลือกนําเสนอ เฉพาะรอยละของผูสูงอายุที่ออกกําลังกายเปนประจํา และตอบวาไดไปใช

ศูนยกีฬา หรือ สวนสาธารณะ หรือลานกีฬา ในสังกัดกรุงเทพมหานคร เทานั้น  

 
ตาราง ค23: รอยละของผูสูงอายุ จําแนกตามเหตุผลหลักที่ไมออกกําลังกาย เปนประจํา 

รายชุมชน 

ชุมชน เหตผุลหลกัทีไม่ออกกาํลงักายเป็นประจาํ รวม 
ไม่มี
เวลา 

คิดว่า
ทาํงานก็
เพียงพอ
แล้ว 

สขุภาพ
ร่างกาย
ไม่อาํนวย 

ทาํงานบา้น/ 
ทาํสวนใน
บา้น/ ปลกู
ต้นไม้ 

อืนๆ* 
 

คลองปักหลกัพฒันา (N=37) - 16.2 51.4 32.4 - 100.0 
มติรภาพ ซอย  (N=32) 18.8 18.8 43.8 15.6 3.1 100.0 
สเุหรา่ทางควาย (N=49) 6.1 10.2 51.0 32.7 - 100.0 
เปรมฤทยั ล๊อค  (N=39) 23.1 7.7 35.9 30.8 2.6 100.0 
อาคารบา้นพกัตาํรวจสว่นกลาง 
(อุดมสุข) (N=20) 

15.0 10.0 40.0 30.0 5.0 100.0 

เกาะมุสลมิ (N=15) 6.7 - 66.7 26.7 - 100.0 
สามคัคธีรรม (N=37) 10.8 5.4 54.1 29.7 - 100.0 

รวม (N=229) 11.4 10.5 48.0 28.8 1.3 100.0 
หมายเหตุ:   * เหตุผลที่หลักไมออกกําลังกายเปนประจํา อื่นๆ เชน  ขาดอุปกรณกีฬา/ไมชอบออกกําลังกาย/ ขี้เกียจ 
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ผลกระทบของโควิด-19 
 

ตาราง ค24: รอยละของผูสูงอายุ จําแนกตามผลกระทบของโควิด-19 รายชุมชน 

ชุมชน ผลกระทบ 
สขุภาพ
ร่างกาย 

สขุภาพ         
จิตใจ 

ด้านการเงิน 

คลองปักหลกัพฒันา (N=63) 7.9 36.5 60.3 
มติรภาพ ซอย  (N=69) 4.3 50.7 10.1 
สเุหรา่ทางควาย (N=84) 6.0 21.4 46.4 
เปรมฤทยั ล๊อค  (N=101) 7.9 36.6 37.6 
อาคารบา้นพกัตาํรวจสว่นกลาง (อุดมสุข) (N=39) 12.8 38.5 56.4 
เกาะมุสลมิ (N=18) 16.7 16.7 66.7 
สามคัคธีรรม (N=46) 6.5 26.1 47.8 

รวม (N=420) 7.6 34.0 42.4 
หมายเหตุ *เลือกนําเสนอเฉพาะ รอยละของผูสูงอายุที่ตอบวาไดรับผลกระทบจากโควิด-19 ในดาน

สุขภาพรางกาย หรือ สุขภาพจิตใจ หรือ ดานการเงิน (คือรายไดลดลง ในขณะที่
รายจายเทาเดิมหรือเพิ่มขึ้น) เทานั้น  
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ภาวะพึ่งพิงกับมิติทางเศรษฐกิจ-สังคม 
 

ตาราง ค25: รอยละของผูสูงอายุ จําแนกตามภาวะพึ่งพิง และเศรษฐานะของ
ครัวเรือน รายชุมชน 

เศรษฐานะ ภาวะพึงพิง รวม 
ไม่มีภาวะ
พึงพิง 

ภาวะพึงพิง 
ตาํ-ปานกลาง 

ภาวะพึงพิง สงู 

คลองปักหลกัพฒันา (N=62) 
ยากจน 37.0 46.2 66.7 40.3 
ปานกลาง 13.0 23.1 - 14.5 
ด ี 50.0 30.8 33.3 45.2 

ชุมชนมิตรภาพ ซอย 6 (N=70) 
ยากจน 14.3 20.0 - 15.7 
ปานกลาง 34.3 43.3 60.0 40.0 
ด ี 51.4 36.7 40.0 44.3 

สเุหร่าทางควาย (N=83) 
ยากจน 25.4 47.1 14.3 28.9 
ปานกลาง 27.1 23.5 28.6 26.5 
ด ี 47.5 29.4 57.1 44.6 

เปรมฤทยั ลอ๊ค  (N=83) 
ยากจน 26.3 30.4 33.3 27.5 
ปานกลาง 36.8 13.0 33.3 31.4 
ด ี 36.8 56.5 33.3 41.2 

อาคารบา้นพกัตาํรวจส่วนกลาง (อดุมสขุ) (N=39) 
ยากจน 48.3 44.4 - 46.2 
ปานกลาง 24.1 11.1 100.0 23.1 
ด ี 27.6 44.4 - 30.8 

เกาะมสุลิม (N=18) 
ยากจน 33.3 60.0 - 38.9 
ปานกลาง 41.7 - - 27.8 
ด ี 25.0 40.0 100.0 33.3 

สามคัคีธรรม (N=46)     
ยากจน 52.9 44.4 66.7 52.2 
ปานกลาง 23.5 44.4 - 26.1 
ด ี 23.5 11.1 33.3 21.7 
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ตาราง ค26: รอยละของผูสูงอายุ จําแนกตามภาวะพึ่งพิง และความเพียงพอของรายได
ครัวเรือน รายชุมชน 

รายได้ครวัเรอืน ภาวะพึงพิง รวม 
ไม่มีภาวะ
พึงพิง 

ภาวะพึงพิง 
ตาํ-ปานกลาง 

ภาวะพึงพิง สงู 

คลองปักหลกัพฒันา (N=63) 
เพยีงพอ 71.7 35.7 33.3 61.9 
ไม่เพยีงพอ 28.3 64.3 66.7 38.1 

ชุมชนมิตรภาพ ซอย 6 (N=70) 
เพยีงพอ 71.4 73.3 40.0 70.0 
ไม่เพยีงพอ 28.6 26.7 60.0 30.0 

สเุหร่าทางควาย (N=84) 
เพยีงพอ 70.0 52.9 42.9 64.3 
ไม่เพยีงพอ 30.0 47.1 57.1 35.7 

เปรมฤทยั ลอ๊ค  (N=101) 
เพยีงพอ 68.0 60.9 66.7 66.3 
ไม่เพยีงพอ 32.0 39.1 33.3 33.7 

อาคารบา้นพกัตาํรวจส่วนกลาง (อดุมสขุ) (N=39) 
เพยีงพอ 75.9 77.8 100.0 76.9 
ไม่เพยีงพอ 24.1 22.2 - 23.1 

เกาะมสุลิม (N=18) 
เพยีงพอ 16.7 40.0 100.0 27.8 
ไม่เพยีงพอ 83.3 60.0 - 72.2 

สามคัคีธรรม (N=46)     
เพยีงพอ 61.8 55.6 66.7 60.9 
ไม่เพยีงพอ 38.2 44.4 33.3 39.1 
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ตาราง ค27: รอยละของผูส ูงอายุ จําแนกตามภาวะพึ่งพิง และการไดรับเบี ้ยผู
พิการ รายชุมชน 

เบยีผูพิ้การ ภาวะพึงพิง รวม 
ไม่มีภาวะ
พึงพิง 

ภาวะพึงพิง 
ตาํ-ปานกลาง 

ภาวะพึงพิงสงู

คลองปักหลกัพฒันา (N=63) 
ไม่ไดร้บั 100.0 78.6 100.0 95.2 
ไดร้บั - 21.4 - 4.8 

ชุมชนมิตรภาพ ซอย 6 (N=69) 
ไม่ไดร้บั 100.0 90.0 60.0 92.8 
ไดร้บั - 10.0 40.0 7.2 

สเุหร่าทางควาย (N=84) 
ไม่ไดร้บั 100.0 94.1 57.1 95.2 
ไดร้บั - 5.9 42.9 4.8 

เปรมฤทยั ลอ๊ค  (N=84) 
ไม่ไดร้บั 100.0 86.4 33.3 95.0 
ไดร้บั - 13.6 66.7 5.0 

อาคารบา้นพกัตาํรวจส่วนกลาง (อดุมสขุ) (N=39) 
ไม่ไดร้บั 100.0 88.9 - 94.9 
ไดร้บั - 11.1 100.0 5.1 

เกาะมสุลิม (N=18) 
ไม่ไดร้บั 100.0 100.0 100.0 100.0 
ไดร้บั - - - - 

สามคัคีธรรม (N=46)     
ไม่ไดร้บั 100.0 77.8 66.7 93.5 
ไดร้บั - 22.2 33.3 6.5 
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ตาราง ค28:  รอยละของผูสูงอายุ จําแนกตามภาวะพึ่งพิง และความเสี่ยงตอ
ปญหาสุขภาพจิต รายชุมชน 

ปัญหาสขุภาพจิต ภาวะพึงพิง รวม 
ไม่มีภาวะ
พึงพิง 

ภาวะพึงพิง 
ตาํ-ปานกลาง 

ภาวะพึงพิงสงู 

คลองปักหลกัพฒันา (N=52) 
ไม่มคีวามเสยีง 71.8 45.5 50.0 65.4
มคีวามเสยีง 28.2 54.5 50.0 34.6

ชุมชนมิตรภาพ ซอย 6 (N=63) 
ไม่มคีวามเสยีง 74.2 64.3 50.0 68.3
มคีวามเสยีง 25.8 35.7 50.0 31.7

สเุหร่าทางควาย (N=76) 
ไม่มคีวามเสยีง 77.4 58.8 66.7 72.4
มคีวามเสยีง 22.6 41.2 33.3 27.6

เปรมฤทยั ลอ๊ค  (N=85) 
ไม่มคีวามเสยีง 69.2 66.7 50.0 68.2
มคีวามเสยีง 30.8 33.3 50.0 31.8

อาคารบา้นพกัตาํรวจส่วนกลาง (อดุมสขุ) (N=37) 
ไม่มคีวามเสยีง 67.9 88.9 -  73.0
มคีวามเสยีง 32.1 11.1 -  27.0

เกาะมสุลิม (N=17) 
ไม่มคีวามเสยีง 50.0 50.0 - 47.1
มคีวามเสยีง 50.0 50.0 100.0 52.9

สามคัคีธรรม (N=40)    
ไม่มคีวามเสยีง 71.0 25.0 100.0 62.5
มคีวามเสยีง 29.0 75.0 - 37.5
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ตาราง ค29:  รอยละของผูดูแล จําแนกตามระดับภาวะพึ่งพิงและผลกระทบดาน
การเงิน-ของผูดูแลหรือครอบครัว รายชุมชน 

ด้านการเงิน ภาวะพึงพิง รวม 
ไม่มีภาวะ
พึงพิง 

ภาวะพึงพิง 
ตาํ-ปานกลาง 

ภาวะพึงพิง สงู 

คลองปักหลกัพฒันา (N=30) 
ไม่มผีลกระทบ 66.7 28.6 - 53.3 
มผีลกระทบ 33.3 71.4 100.0 46.7 

ชุมชนมิตรภาพ ซอย 6 (N=7) 
ไม่มผีลกระทบ 40.0 100.0 - 42.9 
มผีลกระทบ 60.0 - 100.0 57.1 

สเุหร่าทางควาย (N=37) 
ไม่มผีลกระทบ 72.2 33.3 57.1 56.8 
มผีลกระทบ 27.8 66.7 42.9 43.2 

เปรมฤทยั ลอ๊ค  (N=46) 
ไม่มผีลกระทบ 63.3 42.9 - 54.3 
มผีลกระทบ 36.7 57.1 100.0 45.7 

อาคารบา้นพกัตาํรวจส่วนกลาง (อดุมสขุ) (N=9) 
ไม่มผีลกระทบ 66.7 - - 44.4 
มผีลกระทบ 33.3 100.0 100.0 55.6 

เกาะมสุลิม (N=11) 
ไม่มผีลกระทบ 62.5 66.7 -  63.6 
มผีลกระทบ 37.5 33.3 -  36.4 

สามคัคีธรรม (N=30)     
ไม่มผีลกระทบ 52.6 25.0 33.3 43.3 
มผีลกระทบ 47.4 75.0 66.7 56.7 
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ตาราง ค30: รอยละของผูดูแล จําแนกตามระดับภาวะพึ่งพิงและผลกระทบตอผูดูแล
ดานการทํางาน -การลาออกจากงาน รายชุมชน 

 
ด้านการทาํงาน 

ภาวะพึงพิง รวม 
ไม่มีภาวะ
พึงพิง 

ภาวะพึงพิง 
ตาํ-ปานกลาง 

ภาวะพึงพิง 
สงู 

คลองปักหลกัพฒันา (N=33) 
ไม่มผีลกระทบ 91.7 66.7 66.7 84.8 
มผีลกระทบ 8.3 33.3 33.3 15.2 

ชุมชนมิตรภาพ ซอย 6 (N=7) 
ไม่มผีลกระทบ 80.0 100.0 - 71.4 
มผีลกระทบ 20.0 - 100.0 28.6 

สเุหร่าทางควาย (N=40) 
ไม่มผีลกระทบ 90.0 69.2 57.1 77.5 
มผีลกระทบ 10.0 30.8 42.9 22.5 

เปรมฤทยั ลอ๊ค  (N=47) 
ไม่มผีลกระทบ 100.0 84.6 100.0 95.7 
มผีลกระทบ - 15.4 - 4.3 

อาคารบา้นพกัตาํรวจส่วนกลาง (อดุมสขุ) (N=9) 
ไม่มผีลกระทบ 85.7 100.0 100.0 88.9 
มผีลกระทบ 14.3 - - 11.1 

เกาะมสุลิม (N=9) 
ไม่มผีลกระทบ 100.0 50.0 -  88.9 
มผีลกระทบ - 50.0 -  11.1 

สามคัคีธรรม (N=31)     
ไม่มผีลกระทบ 95.0 50.0 66.7 80.6 
มผีลกระทบ 5.0 50.0 33.3 19.4 
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