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1 ความเปนมาของโครงการ 
 

 

 

 

เขตธนบุรเีป็นเขตนําร่องเขตหน่ึงของโครงการ “การพฒันาแนวทางการดาํเนินงานเพ่ือให้

เกิดการจดัการชุดข้อมูลทางสงัคมและสุขภาพของประชาชน รายเขต กรุงเทพมหานคร” ซึ่ง

ดําเนินการโดยสถาบนัวจิยัประชากรและสงัคม มหาวทิยาลยัมหดิล ด้วยการสนับสนุนจาก สํานักงาน

กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ให้ดําเนินเก็บรวบรวมข้อมูลในเขตนําร่อง 13 เขต 

จํานวน 84 ชุมชน โดยข้อมูลที่เก็บรวบรวมแบ่งเป็นระดบัครวัเรอืนและระดบับุคล ในระดบับุคคลมี

กลุ่มเป้าหมายคอื ผูส้งูอายุ ผูป่้วยเรือ้รงั/พกิาร และผูด้แูล ในเขตธนบุรไีดเ้กบ็รวบรวมขอ้มลูตวัอยา่งจาก 

6 ชุมชน มตีวัอย่างครวัเรอืน จํานวน 637 ครวัเรอืน ส่วนตวัอย่างระดบับุคคลประกอบด้วย ผู้สูงอายุ 

จํานวน 568 คน ผูป่้วยเรือ้รงั/พกิาร จํานวน 30 คน และผูดู้แล จํานวน 238 คน ทัง้น้ีมวีตัถุประสงคเ์พือ่

สาํรวจขอ้มลูทางสงัคมและสขุภาพของประชาชน ในรายเขตของกรุงเทพมหานคร รวมทัง้เพือ่สรา้งเสรมิ

ศกัยภาพของภาคเีครอืขา่ย สําหรบัการขบัเคลื่อนการทําชุดขอ้มูลทางสงัคมและสุขภาพของประชาชน 

ในกรุงเทพมหานคร 

ในการวางแผนพฒันาพืน้ทีแ่ละประชากรอย่างเป็นระบบนัน้ ขอ้มลูทีม่คีวามถูกตอ้ง เชื่อถอืได ้

ทนัสมยั และเป็นตวัแทนของประชากรกลุ่มต่าง ๆ นับว่ามคีวามสําคญัมาก ทีผ่่านมาแมว้่าจะมขีอ้มลูที่

จดัเกบ็โดยองคก์รและหน่วยงานต่างๆ ซึง่เป็นขอ้มลูเกีย่วกบัสุขภาวะ ภาวะเศรษฐกจิ สงัคม และวถิชีวีติ

ของประชากรที่หลากหลาย นําเสนอในระดบัต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นระดบัจงัหวดั ระดบัเขต ระดบัแขวง 

ระดบัชุมชน ครวัเรอืน และรายบุคคล แต่ดูเหมอืนว่าขอ้มูลแต่ละชุดถูกจดัเกบ็ตามวตัถุประสงคก์ารนํา

ขอ้มลูไปใชใ้นการตอบภารกจิหลกัขององคก์รหรอืหน่วยงานทีท่าํหน้าทีร่วบรวมขอ้มลู   นอกจากน้ีขอ้มลู

เหล่าน้ีมขีอ้จาํกดัสาํหรบัการนําไปใชจ้รงิทีแ่ตกต่างกนัออกไป รวมทัง้ยงัมขีอ้ทา้ทายในเรื่องการเชื่อมต่อ

ระหวา่งขอ้มลูชุดต่างๆ   

อาจเป็นไปได้ว่าข้อมูลที่มีอยู่ในขณะน้ี ยงัมีความไม่ครบถ้วน ทัง้ในเชิงประเด็นและพื้นที่ 

โดยเฉพาะความแตกต่างของลกัษณะทีอ่ยู่อาศยั การใชท้ีด่นิ รวมทัง้ลกัษณะทางเศรษฐกจิ สงัคม และ

สุขภาพของประชากรวยัต่างๆ โดยเฉพาะในแต่ละพื้นที่ หรอืเขตการปกครองของกรุงเทพมหานคร 

ดงันัน้ การมชีุดขอ้มูลทางสงัคม และสุขภาพจงึมคีวามจําเป็น เพื่อให้การทํางานด้านการพฒันาและ

สวสัดกิารสงัคม และสุขภาวะของประชากร มปีระสทิธภิาพและมคีวามเหมาะสมกบับรบิท วถิชีวีติของ

ประชากรที่อาศยัอยู่ในกรุงเทพมหานครในระดบัเขต การปกครองเพื่อนําไปพฒันาต่อยอดและ เพื่อ

พฒันาคุณภาพชวีติของประชากรในระดบัพืน้ทีต่่อไป  
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2 ขอคนพบสําคัญ 
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3 ผลสํารวจครัวเรือนเขตธนบุรี * 
 

 

 

 

การสํารวจในเขตธนบุร ี มคีรวัเรอืนทีผู่นํ้าชุมชนสามารถตดิต่อไดท้ัง้หมด 799 ครวัเรอืนจาก

ชุมชนตวัอย่าง 6 ชุมชน และมคีรวัเรอืนทีเ่กบ็ขอ้มูลไดท้ัง้หมด 637 ครวัเรอืน หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 79.7 

(รายละเอยีดตามตาราง 3.1)  ในการนําเสนอต่อไปน้ี เป็นการนําเสนอในภาพรวมของเขตเปรยีบเทยีบกบั

ภาพรวมทัง้หมดในการสาํรวจ 13 เขต  สว่นรายละเอยีดขอ้มลูชุมชนจะอยูใ่นภาคผนวก 

ตาราง 3.1: จํานวนและรอยละของครัวเรือน จําแนกตามชุมชน 

ชุมชน จาํนวนครวัเรือน

ทัง้หมดจาก

ฐานข้อมูลเขต 

จาํนวน

ครวัเรือนท่ีผูนํ้า

ชุมชนสามารถ

ติดต่อได้ 

จาํนวน

ครวัเรือนท่ีเกบ็

ข้อมลูได้ 

ร้อยละของ

ครวัเรือนท่ีเกบ็

ข้อมลูได้ 

กุฎจีนี 261 256 200 78.1 

เจรญินคร 66 130 91 54 59.3 

ปากคลองบางสะแก 301 146 143 97.9 

ชุมชนพฒันาบา้นล่าง 338 154 104 67.5 

วดัดาวคะนอง 183 102 101 99.0 

ชุมชนวดับางน้ําชน 146 50 35 70.0 

รวม 1,359 799 637 79.7 

ในการสาํรวจครัง้น้ีมกีารเกบ็รวบรวมขอ้มลูในระดบัครวัเรอืน และระดบับุคคล รายละเอยีดของ

ครวัเรอืนได้กล่าวมาแล้วขา้งต้น ส่วนในระดบับุคคลนัน้มปีระชากรเป้าหมาย 3 กลุ่ม ได้แก่ ผู้สูงอายุ 

ผูป่้วยเรือ้รงั/พกิาร และผูดู้แล ซึง่ในเขตธนบุร ีสามารถรวบรวมขอ้มูลไดจ้ากผูส้งูอายุ จํานวน  568 คน ผูป่้วย

เรือ้รงั/พกิาร จาํนวน 30 คน และผูด้แูล จาํนวน 238 คน  

 

  * ในการรายงานผลตัวเลขรอยละที่เปนทศนิยมอาจมีความแตกตางจากในเลมภาพรวม 13 เขต 

เนื่องมาจากการคํานวณ ที่ใชฐานจํานวนตัวอยางแตกตางกัน(ตัวอยางรวม 13 เขต หรือ

ตัวอยางรายเขต) และการปดเศษทศนิยม 
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เขตธนบุรี 

ประชากรในครัวเรือน 
ในสว่นน้ีเป็นการนําเสนอประชากรในครวัเรอืน ประกอบดว้ย โครงสรา้งประชากรตามอายแุละ

เพศ จาํนวนสมาชกิในครวัเรอืน สมาชกิครวัเรอืนมชีือ่หรอืไมม่ชีือ่ในทะเบยีนบา้น สมาชกิครวัเรอืนทีเ่ป็น

ผูส้งูอาย ุ60 ปีขึน้ไป ครวัเรอืนทีม่ ีผูป่้วยเรือ้รงั/พกิาร และครวัเรอืนทีม่/ีไมม่ผีูม้ภีาวะพึง่พงิ 

ลักษณะของกลุมประชากร 
ในเขตธนบุรมีจีาํนวนประชากรจากครวัเรอืนทีใ่หข้อ้มูล จํานวน 2,084 คน เป็นผูห้ญงิมากกว่าผูช้าย 

เมื่อแบ่งกลุ่มประชากรตามอายุ 3 กลุ่ม ได้แก่ วยัเด็ก วยัแรงงาน และวยัสูงอายุ  พบว่า เขตธนบุรมีี

สดัส่วนของประชากรวยัเดก็ (อายุ 0-14 ปี) รอ้ยละ 10.6 ประชากรวยัแรงงาน (อายุ 15-59 ปี)  รอ้ยละ 

61.8  และประชากรวยัสูงอายุทีม่อีายุ 60 ปีขึน้ไป รอ้ยละ 27.6 ทัง้น้ีมสีดัส่วนของวยัเดก็กบัวยัแรงงาน

น้อยกวา่ภาพรวม 13 เขต ในขณะทีส่ดัสว่นของผูส้งูอายมุมีากกวา่ (รายละเอยีด ตามรปูภาพ 3.1 และ 3.2)    

รูปภาพ 3.1: โครงสรางประชากร จําแนกตามอายุและเพศ เขตธนบุรี 
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เขตธนบุรี 

รูปภาพ 3.2: โครงสรางประชากร จําแนกตามอายุและเพศ ภาพรวม 13 เขต 

 

 

 

 

 

 

 

 

จํานวนสมาชิกครัวเรือน 
ในการสาํรวจเขตธนบุร ีพบว่า จาํนวนสมาชกิทีอ่าศยัอยูใ่นครวัเรอืน หรอืขนาดของครวัเรอืนมี

ค่าเฉลีย่ที ่3.3 คนต่อครวัเรอืน ซึง่มขีนาดครวัเรอืนทีเ่ลก็กว่าค่าเฉลีย่ของภาพรวม 13 เขตนําร่อง ทีม่ขีนาด 

3.8 คนต่อครวัเรอืน ส่วนสดัส่วนครวัเรอืนที่อยู่คนเดยีวมสีดัส่วนสูงกว่าภาพรวมของทัง้ 13 เขต โดยพบ

มากถงึรอ้ยละ 17.7 ในขณะทีภ่าพรวม 13 เขต พบเพยีงรอ้ยละ 10.9  เท่านัน้ (รายละเอยีดตามรปูภาพ 3.3) 

รูปภาพ 3.3: ขนาดครัวเรือนเฉลี่ยและรอยละของครัวเรือน 
 จําแนกตามจํานวนสมาชิก 
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เขตธนบุรี 

ครัวเรือนท่ีมีสมาชิกมีชื่อหรือไมมีชื่อในทะเบียนบาน 
สําหรบัประชากรแฝง หรอืประชากรทีไ่ม่มชีื่ออยู่ในทะเบยีนบา้น ในเขตธนบุรนีัน้ มคีรวัเรอืน

รอ้ยละ 42.5 ทีร่ะบุว่ามสีมาชกิทีไ่ม่ชื่อในทะเบยีนบา้นอย่างน้อย 1 คน โดยมจีาํนวนเฉลีย่ต่อครวัเรอืนที ่

0.9 คนต่อครวัเรอืน ซึ่งเป็นสดัส่วนและค่าเฉลีย่ทีน้่อยกว่าที่ระบุในภาพรวม (รายละเอยีดตามรูปภาพ 

3.4 และตาราง ก1 ในภาคผนวก)  

รูปภาพ 3.4: รอยละของครัวเรือน จําแนกตามจํานวนสมาชิกท่ีไมมีช่ือในทะเบียนบาน 

 
 

ครัวเรือนท่ีมีผูสูงอายุ 60 ปขึ้นไป 
ในเขตธนบุรีมีจํานวนผู้สูงอายุเฉลี่ยต่อครวัเรือนสูงกว่าภาพรวมเล็กน้อย โดยเขตธนบุรมีี

ค่าเฉลีย่ที ่0.9 คนต่อครวัเรอืน ส่วนภาพรวม 13 เขตมคี่าเฉลีย่ที ่0.8 คนต่อครวัเรอืน ในขณะทีส่ดัส่วน

ของครวัเรอืนที่มผีู้สูงอายุเป็นสมาชิกอย่างน้อย 1 คนขึ้นไปก็มสีดัส่วนที่สูงกว่าในภาพรวม 13 เขต

เช่นกนั คอืมรีอ้ยละ 61.7 สว่นภาพรวมมเีพยีงรอ้ยละ 59.2 (รายละเอยีดตามรปูภาพ 3.5 และตาราง ก2 

ในภาคผนวก)  
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เขตธนบุรี 

รูปภาพ 3.5: รอยละของครัวเรือน ที่มี/ไมมีผูสูงอายุ 

 
 

ครัวเรือนท่ีมีผูปวยเร้ือรัง/พิการ 
ผูป่้วยเรือ้รงัหรอืผูพ้กิารในครวัเรอืนในเขตธนบุรมีจีํานวนเฉลีย่ 0.6 คนต่อครวัเรอืน ซึง่น้อยกว่า

ภาพรวม 13 เขตทีม่คีา่เฉลีย่ 0.8 คนต่อครวัเรอืน ในขณะทีส่ดัสว่นของครวัเรอืนทีม่สีมาชกิเป็นผูป่้วยเรือ้รงั/

พกิารนัน้มคีรวัเรอืนรอ้ยละ 42.6  ทีม่สีมาชกิเป็นผูป่้วยเรือ้รงั/พกิาร ซึง่เป็นสดัสว่นทีน้่อยกวา่ภาพรวมที่

พบมากถงึรอ้ยละ 52.5 (รายละเอยีดตามรปูภาพ 3.6 และตาราง ก3 ในภาคผนวก)  

รูปภาพ 3.6: รอยละของครัวเรือน ท่ีมี/ไมมีผูปวยเร้ือรัง/พิการ 
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เขตธนบุรี 

ครัวเรือนท่ีมี/ไม่มีผู้มีภาวะพ่ึงพิง 

ผู้มีภาวะพึ่งพิงเป็นบุคคลที่ควรได้รบัการช่วยเหลือ ทัง้ทางด้านสุขภาพและเศรษฐกิจ ซึ่ง     
ส่วนใหญ่แลว้ครวัเรอืนคอืผูร้บัผดิชอบหลกัทีใ่หค้วามช่วยเหลอื ในการศกึษาน้ี พบว่า ครวัเรอืนในเขต
ธนบุรรี้อยละ 31.8 มสีมาชกิเป็นผู้ที่มภีาวะพึ่งพงิ ซึ่งเป็นสดัส่วนที่น้อยกว่าภาพรวม 13 เขต ที่มถีึง   
รอ้ยละ 37.3 (รายละเอยีดตามรปูภาพ 3.7 และตาราง ก4 ในภาคผนวก)  

รูปภาพ 3.7: ร้อยละของครัวเรือน ท่ีมี/ไม่มีผู้ท่ีมีภาวะพ่ึงพิง 

 
 

เศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน 

การน าเสนอต่อไปน้ี เป็นเรื่องเกีย่วกบัเศรษฐกจิและสงัคมของครวัเรอืน ประกอบดว้ย ความเพยีงพอ
ของรายไดค้รวัเรอืน โควดิ-19 กบัรายไดค้รวัเรอืน และเศรษฐานะของครวัเรอืน  

ความเพียงพอของรายได้ครัวเรือน 

แม้ว่าครวัเรอืนส่วนใหญ่หรอืประมาณ 2 ใน 3 ในเขตธนบุรจีะรายงานว่าครวัเรอืนมรีายได้
เพียงพอทัง้ที่มีเหลือเก็บและไม่มเีหลือเก็บ อย่างไรก็ตามผู้ให้ข้อมูลในระดบัครวัเรือนในเขตธนบุรี
ประมาณ 1 ใน 3 (ร้อยละ 33.7) ระบุว่า ครวัเรอืน มรีายได้ไม่เพยีงพอ ซึ่งเป็นสดัส่วนที่ใกล้เคยีงกบั
ภาพรวมทัง้ 13 เขต ทีร่ายงานทีร่อ้ยละ 33.1  (รายละเอยีดตามรปูภาพ 3.8)  
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เขตธนบุรี 

รูปภาพ 3.8: รอยละของครัวเรือนที่รายไดครัวเรือนเพียงพอ/ไมเพียงพอ 

 

โควิด-19 กับรายไดครัวเรือน 
ในช่วงที่มกีารระบาดของ โควดิ-19 ครวัเรอืนในเขตน้ีร้อยละ 80.9 ที่ระบุว่า มรีายได้ลดลง

ในช่วงการระบาดของ โควดิ-19 ทัง้น้ีเป็นสดัสว่นทีต่ํ่ากวา่ภาพรวม 13 เขตเพยีงเลก็น้อย โดยภาพรวมมี

ครวัเรอืนรอ้ยละ 81.7 ทีร่ายงานผลกระทบดงักล่าว (รายละเอยีดตามรปูภาพ 3.9 ) 

รูปภาพ 3.9: รอยละของครัวเรือนท่ีไดรับผลกระทบดานรายไดในชวงสถานการณโควิด-19 
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เศรษฐานะของครัวเรือน  
ตวัชีว้ดัเศรษฐานะของครวัเรอืนในการสาํรวจน้ี คอืดชันีทีส่รา้งจากเครื่องอํานวยความสะดวก

ต่างๆ ในครวัเรอืน และแบ่งเศรษฐานะของครวัเรอืนออกเป็น 3 ระดบั คอื ยากจน (เศรษฐานะตํ่า) ปานกลาง 

และด ี(เศรษฐานะสงู)  พบวา่ มสีดัสว่นของครวัเรอืนยากจน รอ้ยละ 49.4 ซึง่สงูกวา่ภาพรวม 13 เขตทีม่ี

เพยีงรอ้ยละ 39.7(รายละเอยีดตามรปูภาพ 3.10 ) 

รูปภาพ 3.10: รอยละของครัวเรือน จําแนกตามเศรษฐานะครัวเรือน 

 

สิ่งแวดลอมของครัวเรือน 
ในการสํารวจน้ีไดเ้น้นสิง่แวดลอ้มในครวัเรอืนทีม่กัจะเกี่ยวขอ้งกบัการหกลม้ของผูสู้งอายุ ซึ่ง

ประกอบดว้ย แสงสวา่ง วสัดุกนัลื่น ราวจบั ประตบูานเลื่อน และพืน้ต่างระดบั 

ครัวเรือนท่ีมีแสงสวางไมเพียงพอ 

ครวัเรอืนสว่นใหญ่ในเขตธนบุรหีรอืรอ้ยละ 94.2 ระบุว่ามแีสงสวา่งในหอ้งและทางเดนิเพยีงพอ 

(เหมาะสม) อย่างไรก็ตาม มเีพยีงร้อยละ 5.8 ของครวัเรอืนที่มคีรวัเรอืนที่แสงสว่างไม่เพยีงพอ (ไม่

เหมาะสม)  โดยสดัสว่นดงักล่าวแทบจะไมแ่ตกต่างกบัภาพรวมของทัง้ 13 เขต (รายละเอยีดตามรปูภาพ 

3.11 ) 
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รูปภาพ 3.11: รอยละของครัวเรือน จําแนกตามความเหมาะสมดานแสงสวาง 

ครัวเรือนท่ีมีพื้นลื่น หรือไมมีวัสดปูุกันลื่น 
ในการสํารวจน้ีได้สอบถามตวัแทนครวัเรอืนเกี่ยวกบัสภาพของพื้นในหอ้งนอน หอ้งน้ํา หรอื

ทางเดนิ ว่ามพีืน้ทีล่ ื่นหรอืไม่ไดปู้วสัดุกนัลื่นหรอืไม่ ในเขตธนบุร ีพบว่า รอ้ยละ 46.5 ของครวัเรอืนระบุ

ว่ามพีืน้ทีล่ื่นหรอืไม่ไดป้วูสัดุกนัลื่น (ไม่เหมาะสม) ซึง่เป็นสดัสว่นทีส่งูกว่าภาพรวมของการสาํรวจทัง้ 13 เขต 

ทีม่เีพยีงรอ้ยละ 39.6 (รายละเอยีดตามรปูภาพ 3.12)  

รูปภาพ 3.12: รอยละของครัวเรือน จําแนกตามความเหมาะสมดานสภาพพืน้                    
ในหองนอน หรือหองนํ้า หรือทางเดิน 
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ครัวเรือนท่ีไมมีราวจับในหองนอน หรือหองน้ํา หรือทางเดิน 
ราวจบัในบา้นจะช่วยในการพยุงตวัเพื่อลดการหกลม้ภายในบา้นลงได ้ในการสํารวจน้ี พบว่า 

ในเขตธนบุรมีคีรวัเรอืนถึงร้อยละ 72.4 ที่ไม่มรีาวจบัในห้องนอน หรอืห้องน้ํา หรอืทางเดิน แต่เป็น

สดัส่วนที่น้อยกว่าภาพรวม 13 เขตเพยีงเลก็น้อย ที่มคีรวัเรอืนร้อยละ 73.0 ระบุว่าไม่มรีาวจบั (รายละเอยีด

ตามรปูภาพ 3.13) 

รูปภาพ 3.13: รอยละของครัวเรือน จําแนกตามการมี/ไมมีราวจับ 

 

ครัวเรือนท่ีไมมีประตูบานเลื่อน/ประตูท่ีเปดออกนอกหอง 
ส่วนครวัเรอืนที่ไม่มปีระตูบานเลื่อน/ประตูที่เปิดออกนอกห้อง ในเขตธนบุร ีมสีดัส่วนของ

ครวัเรอืนร้อยละ 57.5  ที่รายงาน ทัง้น้ีเป็นสดัส่วนที่มากกว่าที่รายงานในภาพรวม 13 เขตที่รายงาน

เพยีงรอ้ยละ 53.0  (รายละเอยีดตามรปูภาพ 3.14) 
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รูปภาพ 3.14: ร้อยละของครัวเรือน จ าแนกตามการมี/ไม่มีประตูบานเล่ือน                           

หรือบานประตูท่ีเปิดออกนอกห้อง 

 

ครัวเรือนท่ีมีพ้ืนต่างระดับในตัวบ้านหรือบริเวณบ้าน 

สว่นการมพีืน้ต่างระดบัทีอ่าจมผีลต่อการสะดุดหกลม้ไดง้า่ยนัน้ ในเขตธนบุรมีคีรวัเรอืนรอ้ยละ 
67.3 ทีร่ะบุว่ามพีืน้ต่างระดบัในบ้าน หรอืบรเิวณบา้น ทัง้น้ีเป็นสดัส่วนครวัเรอืนทีน้่อยกว่าในภาพรวม 
13 เขต ทีร่ะบุวา่มพีืน้ต่างระดบัถงึรอ้ยละ 72.2  (รายละเอยีดตามรปูภาพ 3.15) 

รูปภาพ 3.15: ร้อยละของครัวเรือน จ าแนกตามการมี/ไม่มีพ้ืนต่างระดับ 
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การแยกขยะ 
สําหรบัการแยกขยะของครวัเรอืน ในเขตธนบุรมีคีรวัเรอืนรอ้ยละ 44.1 ทีร่ะบุว่าไม่มกีารแยก

ขยะ ซึ่งเป็นสดัส่วนที่สูงกว่าภาพรวมทัง้ 13 เขต ที่ระบุเพยีงร้อยละ  31.8 (รายละเอียดตามรูปภาพ 

3.16) 

รูปภาพ 3.16: รอยละของครัวเรือน จําแนกตามการแยกขยะ 
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มีการแยกขยะ แลวนําไปขาย ไมมีการแยกขยะ



 
 15 

เขตธนบุรี 

4 ผลส ารวจบุคคลในเขตธนบุรี
* 

 

 
 

 
 
 
 
 
  

ในส่วนนี้จะเป็นการน าเสนอผลการส ารวจระดบับุคคล ซึ่งประกอบด้วย ลกัษณะทางประชากรและ
สงัคมของผูส้งูอายุ การท างาน รายไดแ้ละการออม สุขภาพ การออกก าลงักาย  ผลกระทบของโควดิ-19 
ต่อผูส้งูอาย ุภาวะพึง่พงิกบัมติดิา้นเศรษฐกจิ-สงัคม และภาวะพึง่พงิกบัผลกระทบต่อผูด้แูล 

ลักษณะทางประชากรและสังคมของผู้สูงอายุ 

การศึกษาน้ีรวบรวมข้อมูลผู้สูงอายุตัวอย่างที่อาศัยในเขตธนบุรี จ านวน 568 คน โดยที่
ผูส้งูอาย ุหมายถงึ บุคคลอายุ 60 ปีขึน้ไป และในกรณีบุคคลทีอ่ยูใ่นขา่ยใหส้มัภาษณ์ไมส่ามารถใหข้อ้มลู
ไดด้ว้ยตนเอง เน่ืองมาจากความสงูอายุ การป่วย หรอืมภีาวะพึง่พงิ ญาต ิบุคคลในครอบครวัหรอืผูดู้แล 
เป็นผูใ้หข้อ้มลูแทนทัง้ในลกัษณะรว่มกนัตอบ หรอืว่าตอบแทนทัง้หมด การน าเสนอในสว่นน้ีจะวเิคราะห์
ขอ้มูลในภาพรวมของผูสู้งอายุ และเปรยีบเทยีบการกระจายของขอ้มูลตามกลุ่มอายุของผูสู้งอายุ คอื 
ผูส้งูอายวุยัตน้ (อาย ุ60-69 ปี)  ผูส้งูอายวุยักลาง (อาย ุ70-79 ปี) และ ผูส้งูอายวุยัปลาย (อาย ุ80 ปีขึน้ไป) 

ขอ้มลูในตาราง 4.1 แสดงใหเ้หน็ว่าผูส้งูอายุตวัอย่างเป็นผูห้ญงิ (รอ้ยละ 61.2) มากกว่าผูช้าย 
(รอ้ยละ 38.8)  โดยมสีดัส่วนของผูห้ญิงในกลุ่มอายุ 80 ปีขึน้ไป (รอ้ยละ 67.7) สูงที่สุด เมื่อเทยีบกบั
สดัสว่นของผูส้งูอายุ 60-69 ปี และอายุ 70-79 ปี ในขณะทีส่ดัสว่นของผูช้ายในกลุ่มอายุ 70-79 ปี (รอ้ยละ 
42.9) สงูทีส่ดุ เมือ่เทยีบกบัสดัสว่นของผูส้งูอาย ุ60-69 ปี และผูส้งูอาย ุ80 ปีขึน้ไป   

ผูส้งูอายใุนการศกึษาน้ี สว่นมากอาศยัในครวัเรอืนทีม่สีมาชกิ 3 คนหรอืมากกวา่ (รอ้ยละ 68.4)  
ซึง่สมาชกิในครวัเรอืน อาจมทีัง้คู่สมรส ลูก-หลาน ญาต ิหรอืคนทีไ่มใ่ช่ญาตอิยูร่ว่มดว้ย  อยา่งไรกด็ ียงั
มอีกีประมาณร้อยละ 32 ของผู้สูงอายุอยู่คนเดยีว หรอือยู่ตามล าพงักบัคู่สมรส หรอือยู่กบับุคคลอื่น     
อกี 1 คนที่ไม่ใช่คู่สมรส โดยที่ผูสู้งอายุ 70-79 ปี (รอ้ยละ 12.2) มสีดัส่วนของการอยู่คนเดยีวสูงที่สุด และ
สดัส่วนของผู้สูงอายุ 60-69 ปี อยู่ตามล าพงักบัคู่สมรส (ร้อยละ 6.5) หรอือยู่กนั 2 คนกบัคนอื่นที่ไม่ใช่      
คูส่มรส (รอ้ยละ 17.1) สงูทีส่ดุ เมือ่เทยีบกบัสดัสว่นของผูส้งูอาย ุ70-79 ปี และผูส้งูอาย ุ80 ปีขึน้ไป   

  * 
ในการรายงานผลตัวเลขร้อยละที่เป็นทศนิยมอาจมีความแตกต่างจากในเล่มภาพรวม 13 เขต 

เนื่องมาจากการคํานวณ ที่ใช้ฐานจํานวนตัวอย่างแตกต่างกัน(ตัวอย่างรวม 13 เขต หรือตัวอย่าง

รายเขต) และการปัดเศษทศนิยม 
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ในภาพรวมประมาณครึง่หน่ึง (รอ้ยละ 51.3) ของผูส้งูอายุในเขตธนบุรมีสีถานภาพสมรส คอื

แต่งงานมคีู่ รองลงมา คอื สถานภาพ หมา้ย (รอ้ยละ 26.9)  และโสด (รอ้ยละ 15.7) โดยทีผู่ส้งูอายุ 70-79 ปี 

มสีดัสว่นของการเป็นโสด (รอ้ยละ 18.9)  สงูทีส่ดุ และผูส้งูอาย ุ60-69 ปี มสีดัสว่นของผูส้งูอายทุีแ่ต่งงาน

มคีู่ (รอ้ยละ 55.4) สงูทีสุ่ด ในขณะทีก่ลุ่มทีเ่ป็นหมา้ยนัน้ พบว่า ผูสู้งอายุ 80 ปีขึน้ไป (รอ้ยละ 44.3) มี

สดัสว่นสงูทีส่ดุ 

ผู้สูงอายุร้อยละ 48.2 ในเขตธนบุรีจบการศึกษาระดบัประถมศึกษา  รองลงมา คือ ระดบั

มธัยมศกึษาตอนต้นหรอืตอนปลาย หรอื ปวช. (รอ้ยละ 28.9) ไม่ไดเ้รยีนหนังสอื (รอ้ยละ 10.2) ระดบั

ปรญิญาตรหีรอืสงูกว่า (รอ้ยละ 8.7) โดยทีส่ดัส่วนของผูส้งูอายุ 70-79 ปี (รอ้ยละ 51.4) ทีจ่บการศกึษา

ระดบัประถมศกึษาสงูทีสุ่ด  ในขณะทีส่ดัสว่นของผูส้งูอายุ 80 ปีขึน้ไป ไม่ไดเ้รยีนหนงัสอื (รอ้ยละ 17.5) 

สงูทีส่ดุ เมือ่เทยีบกบัสดัสว่นของผูส้งูอาย ุ60-69 ปี และอาย ุ70-79 ปี  

ตาราง 4.1: รอยละของผูสูงอายุ จําแนกตามลักษณะทางประชากรและสังคม 
ลกัษณะทางประชากร/สงัคม กลุ่มอาย ุ รวม 

60-69 70-79 80+ 
เพศ (N=567) 

- ชาย 38.9 42.9 32.3 38.8 

- หญงิ 61.1 57.1 67.7 61.2 

ลกัษณะการอยู่อาศยัของผูส้งูอาย ุ (N=567) 
- อยูค่นเดยีว 10.3 12.2 7.1 10.2 

- อยู ่2 คน กบัคูส่มรส 6.5 3.4 4.0 5.3 

- อยู ่2 คน กบัญาตหิรอืคนอื่น 17.1 15.0 14.1 16.0 

- อยู ่3 คนหรอืมากกวา่กบัญาตหิรอืคนอื่น 66.0 69.4 74.7 68.4 

สถานภาพสมรส (N=554) 

- โสด 16.2 18.9 9.3 15.7 

- สมรส 55.4 47.6 43.3 51.3 

- หมา้ย 20.4 29.4 44.3 26.9 

- หยา่/แยก 8.0 4.2 3.1 6.1 

การศึกษา (N=550) 
- ไมไ่ดเ้รยีน 6.8 12.5 17.5 10.2 

- ประถมศกึษา (ป. 4- ป.7) 46.6 51.4 48.5 48.2 

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

31.1 27.1 24.7 28.9 

- อนุปรญิญา ปวส. –ปวท. 5.8 1.4 2.1 4.0 

- ปรญิญาตรหีรอืสงูกวา่ 9.7 7.6 7.2 8.7 
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การทํางาน  
ส่วนน้ีแสดงขอ้มูลพื้นฐานด้านการทํางาน ความพรอ้มและความต้องการทํางานของผูสู้งอายุ  

ข้อมูลในตาราง 4.2  แสดงให้เห็นว่าประมาณร้อยละ 67 ของผู้สูงอายุในเขตธนบุรไีม่ได้ทํางานหรอื

เกษยีณอายุ โดยทีส่ดัส่วนของการไม่ไดท้ํางานน้ีเพิม่ขึน้เมื่อผูสู้งอายุมอีายุสูงขึน้ ส่วนกลุ่มทีท่ํางานนัน้ 

พบว่า สดัส่วนของผูสู้งอายุทํางานรบัจ้างทัว่ไป (รอ้ยละ 14.4) สูงที่สุด รองลงมา ผูสู้งอายุทํางานของ

ตวัเองโดยไม่มลีูกจ้าง (รอ้ยละ 12.2) โดยผูสู้งอายุ 60-69 ปี (รอ้ยละ 46.0) เป็นกลุ่มที่ยงัคงทํางานอยู่

มากทีส่ดุ เมือ่เปรยีบเทยีบกบัผูส้งูอาย ุ70-79 ปี และผูส้งูอาย ุ80 ปีขึน้ไป  

ผูส้งูอายุรอ้ยละ 39.6 ตอบว่าพรอ้มทีจ่ะทํางาน และรอ้ยละ 41.4 ตอ้งการทํางาน โดยผูส้งูอายุ 

60-69 ปี มคีวามพรอ้ม (รอ้ยละ 51.3)  และตอ้งการทํางาน (รอ้ยละ 52.6) สงูทีสุ่ด เมื่อเทยีบกบัสดัสว่น

ของผูส้งูอาย ุ70-79 ปี และผูส้งูอาย ุ80 ปีขึน้ไป   

ตาราง 4.2: รอยละของผูสูงอายุ จําแนกตามการทํางาน ความพรอมและความ
ตองการทํางาน  

การทาํงาน กลุ่มอาย ุ รวม 

60-69 70-79 80+ 

สถานภาพการทาํงาน (N=556) 

- ไมไ่ดท้าํงาน-เกษยีณ 54.0 78.6 89.8 66.7 

- พนกังานในองคก์ร 5.8 2.1 2.0 4.1 

- นายจา้ง 0.3 - - 0.2 

- ทาํงานสว่นตวัไมม่ลีกูจา้ง 16.3 9.0 4.1 12.2 

- ชว่ยงาน-ธุรกจิครวัเรอืน 2.9 0.7 3.1 2.3 

- รบัจา้งทัว่ไป 20.8 9.7 1.0 14.4 

 ความพร้อมในการทาํงาน (N=546) 

- ไมพ่รอ้ม 48.7 65.5 89.8 60.4 

- พรอ้ม 51.3 34.5 10.2 39.6 

ความต้องการท่ีจะทาํงาน (N=543) 

- ไมต่อ้งการ 47.4 63.8 85.7 58.6 

- ตอ้งการ 52.6 36.2 14.3 41.4 
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รายไดและการออม 
ส่วนต่อไปน้ี เสนอข้อมูลด้านรายได้ของผู้สูงอายุที่ได้รบัผ่านระบบสวสัดิการของรฐั ความ

เพยีงพอของรายไดต้่อการดาํเนินชวีติในแต่ละเดอืน การออม และวธิกีารจดัการเมื่อมปัีญหาฉุกเฉินดา้น

การเงนิ  

เบี้ยยงัชพีผู้สูงอายุ และเบี้ยผู้พกิารเป็นอกีแหล่งรายได้ที่ผู้สูงอายุควรได้รบัตามสทิธ ิโดยที่ 

เบีย้ยงัชพีผูส้งูอายเุป็นสวสัดกิารทีร่ฐับาลจดัใหแ้ก่ผูส้งูอาย ุ60 ปี ขึน้ไป  และเบีย้ผูพ้กิารจดัใหส้าํหรบัทุก

คนที่มคีวามบกพร่องหรือพิการด้านใดด้านหน่ึงตามคําจํากดัความสากล ซึ่งเป็นอีกแหล่งรายได้ที่

ผูสู้งอายุควรได้รบัตามสทิธ ิอย่างไรกด็มีไิด้หมายความว่าผู้สูงอายุทุกคนจะได้รบัโดยอตัโนมตั ิการได้รบั/

หรอืไม่ไดร้บัเบี้ยยงัชพีผูส้งูอายุ และเบีย้ผูพ้กิารนัน้ขึน้อยู่กบัเงื่อนไขทีร่ฐับาลกําหนดและความสมคัรใจของ

ผูส้งูอายุทีจ่ะยื่น/ไม่ยื่นขอรบัความช่วยเหลอืจากรฐักไ็ด ้การศกึษาน้ี พบว่า ผูส้งูอายุในเขตธนบุรรีอ้ยละ 

88.5 ไดร้บัเบีย้ยงัชพีผูส้งูอายเุป็นประจาํทุกเดอืน และ ประมาณรอ้ยละ 9 ของผูส้งูอายุไดร้บัเบีย้ผูพ้กิาร 

โดยมสีดัสว่นของผูส้งูอาย ุ70-79 ปี ทีไ่ดร้บัเบีย้ยงัชพีผูส้งูอาย ุ(รอ้ยละ 95.1) สงูกวา่สดัสว่นของผูส้งูอายุ

กลุ่มอื่นๆ และผูส้งูอายุ 80 ปีขึน้ไป ไดร้บัเบีย้ผูพ้กิาร (รอ้ยละ 17.3) สงูกวา่สดัสว่นของผูส้งูอายุ 60-69 ปี และ

อาย ุ70-79 ปี   

ตาราง 4.3: รอยละของผูสูงอายุ จําแนกตามการไดรับเบ้ียยังชีพผูสูงอายุ  
และเบ้ียผูพิการ  

เบีย้ยงัชีพผูส้งูอาย/ุเบีย้ผูพิ้การ กลุ่มอาย ุ รวม 

60-69 70-79 80+ 

การได้รบัเบีย้ยงัชีพผูส้งูอาย ุ(N=558) 

- ไมไ่ดร้บั 14.9 4.9 10.2 11.5 

- ไดร้บั 85.1 95.1 89.8 88.5 

การได้รบัเบีย้ผูพิ้การ (N=558) 

- ไมไ่ดร้บั 95.3 86.1 82.7 90.7 

- ไดร้บั 4.7 13.9 17.3 9.3 

 

ประมาณรอ้ยละ 34 ของผูสู้งอายุในเขตธนบุร ีตอบว่ารายไดท้ีต่นเองไดร้บันัน้ไม่เพยีงพอต่อ

การดาํเนินชวีติในแต่ละเดอืน โดยมสีดัสว่นของผูส้งูอาย ุ70-79 ปี (รอ้ยละ 40.8) สงูทีส่ดุ รองลงมาคอื ผูส้งูอาย ุ

80 ปีขึน้ไป (ร้อยละ 33.0) และผูสู้งอายุ 60-69 ปี (ร้อยละ 31.8)  นอกจากน้ีมผีูสู้งอายุรอ้ยละ 63.0 ไม่มกีารออม   

ซึง่ผูส้งูอาย ุ80 ปีขึน้ไป (รอ้ยละ 65.2) ไมม่กีารออม มากทีส่ดุเมือ่เทยีบกบัสดัสว่นของผูส้งูอาย ุ60-69 ปี และ

อายุ 70-79 ปี  ส่วนวธิกีารทีใ่ช้เมื่อมปัีญหาฉุกเฉินดา้นการเงนิ พบว่า ผูสู้งอายุมากกว่าครึง่ (รอ้ยละ 54.4)  

ใช้วธิกีารขอเงนิจากลูกหรอืคนในครอบครวัหรอืญาต ิ มากที่สุด รองลงมาคอื ใช้เงนิออมของตนเอง 
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(รอ้ยละ 31.2)  และการกูย้มืเงนินอกระบบเสยีดอกเบีย้ (รอ้ยละ 10.4)  เพือ่เป็นการแกปั้ญหาเมื่อมเีรื่อง

ฉุกเฉินเกีย่วกบัการเงนิ (ตาราง 4.4) 

ตาราง 4.4: รอยละของผูสูงอายุ จําแนกตามความเพียงพอของรายได การออม 
และวิธีที่ใชเมื่อมีปญหาฉุกเฉินดานการเงิน  

การทาํงาน กลุ่มอาย ุ รวม 

60-69 70-79 80+ 

ความเพียงพอของรายได้ของตนเอง (N=550) 

- เพยีงพอ และมเีหลอืเกบ็ 13.8 13.4 17.5 14.4 

- เพยีงพอ แต่ไมม่เีหลอืเกบ็ 54.3 45.8 49.5 51.3 

- ไมเ่พยีงพอ 31.8 40.8 33.0 34.4 

การออม (N=555) 

- ไมม่ ี 63.4 60.7 65.2 63.0 

- ม ี 36.6 39.3 34.8 37.0 

วิธีการท่ีใช้เม่ือมีปัญหาฉุกเฉินด้านการเงิน (N=548) 

- ใชเ้งนิออมของตนเอง 34.3 29.8 23.2 31.2 

- กูย้มืนอกระบบไมเ่สยีดอกเบีย้ 0.3 2.8 1.1 1.1 

- กูย้มืนอกระบบเสยีดอกเบีย้ 12.2 9.2 6.3 10.4 

- กูใ้นระบบ 1.6 1.4 1.1 1.5 

- ขอเงนิจากลกูหรอืคนในครอบครวั/ญาต ิ 49.7 55.3 68.4 54.4 

- อื่นๆ* 1.9 1.4 - 1.5 

หมายเหต ุ *วิธีการที่ใชเมื่อมีปญหาฉุกเฉินดานการเงิน อื่นๆ เชน คางชําระ ประหยัด/ใชบัตรบัตร

เครดิต ยังไมไดคิด/ไมรู  

  



 
 

20 
เขตธนบุรี 

สุขภาพ 
ส่วนต่อไปน้ีแสดงข้อมูลของผู้สูงอายุที่มีสิทธิประกันสุขภาพ หรือคือสามารถเข้ารับการ

รกัษาพยาบาลเมื่อเจบ็ป่วย โดยไม่ต้องเสยีค่ารกัษาพยาบาลเองทัง้หมด หรอืเสยีบางส่วน พบว่า ผูสู้งอายุ

รอ้ยละ 66.2 มสีทิธปิระกนัสุขภาพผ่านระบบบตัรทอง (หรอืบตัร 30 บาท) และประมาณรอ้ยละ 11 มี

สวสัดกิารการรกัษาพยาบาลจากระบบขา้ราชการบํานาญ หรอืระบบประกนัสงัคม ในขณะที่ประมาณ

รอ้ยละ 2 ของผูส้งูอายไุมม่สีทิธปิระกนัสขุภาพใดๆ (ตาราง 4.5) 

เมื่อวิเคราะห์ถึงความครอบคลุมของสิทธิประกนัสุขภาพ พบว่า ประมาณร้อยละ 61 ของ

ผูส้งูอายุใหข้อ้มลูว่า สทิธปิระกนัสุขภาพทีม่นีัน้ครอบคลุมการรกัษาพยาบาลไดท้ัง้หมด และมปีระมาณ

รอ้ยละ 23 ทีต่อบว่า ครอบคลุมไดบ้างสว่น โดยทีส่ดัสว่นของผูส้งูอายุ 80 ปีขึน้ไป (รอ้ยละ 29) ทีต่อบว่า

สทิธปิระกนัสุขภาพทีม่นีัน้ครอบคลุมการรกัษาพยาบาลไดบ้างส่วนสูงทีสุ่ด เมื่อเทยีบกบัสดัส่วนของผูสู้งอายุ 

60-69 ปี และอายุ 70-79 ปี แต่ที่น่าสนใจ คอืมผีูสู้งอายุรอ้ยละ 13.4 ทีไ่ม่ได้ใชส้ทิธกิารรกัษาพยาบาล

จากสทิธิประกนัสุขภาพ โดยมสีดัส่วนของผู้สูงอายุ 60-69  ปี (ร้อยละ 16.5) ที่ไม่ได้ใช้สทิธิประกนั

สขุภาพทีต่นเองถอือยู ่ซึง่สงูกวา่สดัสว่นของผูส้งูอาย ุ70-79 ปี และผูส้งูอาย ุ80 ปีขึน้ไป 

ตาราง 4.5: รอยละของผูสูงอายุ จําแนกตามประเภทของสิทธิประกันสุขภาพ และ
ความครอบคลุม 

สิทธิประกนัสขุภาพ กลุ่มอาย ุ รวม 

60-69 70-79 80+ 

สิทธิประกนัสขุภาพหลกั (N=551) 

- ไมม่สีทิธปิระกนัสขุภาพ 2.3 0.7 2.1 1.8 

- ประกนัสงัคม 12.9 11.1 3.1 10.7 

- บตัรทอง 69.7 67.4 53.6 66.2 

- บตัรผูพ้กิาร 1.9 8.3 11.3 5.3 

- ขา้ราชการบาํนาญ 7.7 9.0 23.7 10.9 

- อื่นๆ* 5.5 3.5 6.2 5.1 

ความครอบคลมุของสิทธิประกนัสขุภาพหลกั (N=528) 

- ไมค่รอบคลุม 1.7 2.2 3.2 2.1 

- ครอบคลุมไดบ้างสว่น 22.9 20.3 29.0 23.3 

- ครอบคลุม 58.9 66.7 60.2 61.2 

- ไมไ่ดใ้ชส้ทิธปิระกนัสขุภาพหลกั 16.5 10.9 7.5 13.4 

หมายเหตุ *สิทธิประกันสุขภาพหลัก อื่นๆ เชน ประกันสุขภาพบริษัทเอกชน หรือรัฐวิสาหกิจ   
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ตาราง 4.6 แสดงใหเ้หน็ถงึสดัส่วนผูส้งูอายุทีม่โีรคไม่ตดิต่อเรือ้รงัประเภทต่าง ๆ ทีพ่บไดบ้่อย

ในการศกึษาน้ี 5 อนัดบัแรก  ไดแ้ก่ โรคเบาหวาน โรคไขมนัในเลอืดสงู โรคความดนัโลหติสงู โรคหวัใจ

ขาดเลอืด/เตน้ผดิจงัหวะ และโรคหลอดเลอืดสมองตบีหรอืแตก และผูท้ีม่จีํานวนโรคไม่ตดิต่อเรือ้รงัตัง้แต่ 1 

โรคขึ้นไป โดยพบว่า ผู้สูงอายุมโีรค/และมจีํานวนโรคไม่ตดิต่อเรื้อรงัเพิม่มากขึน้เมื่ออายุสูงขึ้น โดยที่

สดัส่วนของผูส้งูอายุ 70-79 ปี ทีต่อบว่ามโีรคไม่ตดิต่อเรือ้รงั 1 ถงึ 2 โรค สงูทีสุ่ด ในขณะทีส่ดัส่วนของ

ผูสู้งอายุ 80 ปีขึน้ไป ตอบว่ามโีรคไม่ตดิต่อเรือ้รงั 3 ถงึ 5 โรค สูงที่สุดเมื่อเปรยีบเทยีบกบัสดัส่วนของ

ผูส้งูอาย ุ60-69 ปี และอาย ุ70-79 ปี ทีเ่ป็นโรคไมต่ดิต่อเรือ้รงั 

เมือ่วเิคราะหเ์ป็นรายโรค พบวา่ ผูส้งูอายเุป็นโรคความดนัโลหติสงู (รอ้ยละ 59) เป็นสดัสว่นทีส่งู

ทีสุ่ด รองลงมา คอืโรคไขมนัในเลอืดสงู (รอ้ยละ 32.5) โรคเบาหวาน (รอ้ยละ 27.2) โรคหวัใจขาดเลอืด/เตน้ผดิ

จงัหวะ (รอ้ยละ 4.3) และโรคหลอดเลอืดสมองตบีหรอืแตก (รอ้ยละ 3.6) และเมื่อพจิารณาตามกลุ่มอายุ

ของผูส้งูอายุ พบว่า ผูส้งูอายุ 80 ปีขึน้ไป มสีดัสว่นของการเป็นโรคไขมนัในเลอืดสงู (รอ้ยละ 39.4) โรคหวัใจ

ขาดเลอืด/เต้นผดิจงัหวะ (ร้อยละ 11.1) และโรคหลอดเลอืดสมองตบีหรอืแตก (ร้อยละ 8.1) สูงที่สุดเมื่อ

เทยีบกบัสดัส่วนของผู้สูงอายุ 60-69 ปี และอายุ 70-79 ปี ในขณะที่กลุ่มผู้สูงอายุ 70-79 ปี พบว่า มี

สดัส่วนของโรคความดนัโลหติสงู (รอ้ยละ 70.3)  และโรคเบาหวาน (รอ้ยละ 35.9) สงูทีสุ่ดเมื่อเทยีบกบั

สดัสว่นของผูส้งูอาย ุ60-69 ปี และอาย ุ80 ปีขึน้ไป 

 

ตาราง 4.6: รอยละของผูสูงอายุ จําแนกตามโรคไมติดตอเร้ือรัง 

โรคไม่ติดต่อเรือ้รงั กลุ่มอาย ุ รวม 

60-69 70-79 80+ 

จาํนวนโรคไม่ติดต่อเรือ้รงั (N=563) 

- ไมม่โีรคไมต่ดิต่อเรือ้รงั 37.3 17.9 20.2 29.3 

- 1 โรค 31.0 34.5 31.3 32.0 

- 2 โรค 20.1 31.0 28.3 24.3 

- 3 โรค 10.7 14.5 15.2 12.4 

- 4 โรค 0.6 2.1 4.0 1.6 

- 5 โรค* 0.3 - 1.0 0.4 

เบาหวาน (N=563) 

- ไมเ่ป็น 77.1 64.1 71.7 72.8 

- เป็น 22.9 35.9 28.3 27.2 

ไขมนัในเลือดสงู (N=563) 

- ไมเ่ป็น 70.5 65.5 60.6 67.5 

- เป็น 29.5 34.5 39.4 32.5 
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ตาราง 4.6: รอยละของผูสูงอายุ จําแนกตามโรคไมติดตอเร้ือรัง (ตอ) 

โรคไม่ติดต่อเรือ้รงั กลุ่มอาย ุ รวม 

60-69 70-79 80+ 

ความดนัโลหิตสงู (N=563) 

- ไมเ่ป็น 49.2 29.7 31.3 41.0 

- เป็น 50.8 70.3 68.7 59.0 

หวัใจขาดเลือด/เต้นผิดจงัหวะ (N=563) 

- ไมเ่ป็น 97.5 96.6 88.9 95.7 

- เป็น 2.5 3.4 11.1 4.3 

หลอดเลือดสมองตีบหรือแตก (N=563) 

- ไมเ่ป็น 97.8 96.6 91.9 96.4 

- เป็น 2.2 3.4 8.1 3.6 

หมายเหตุ  * 5 โรค หมายถึง โรคเบาหวาน โรคไขมันในเลือดสูง โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจขาดเลือด/

เตนผิดจังหวะ และโรคหลอดเลือดสมองตีบหรือแตก 

ในเขตธนบุรปีระมาณรอ้ยละ 14 ของผูส้งูอายุทีม่คีวามบกพร่องหรอืพกิารประเภทใดประเภท

หน่ึงใน 7 ดา้น คอื ดา้นการมองเหน็ ดา้นการไดย้นิหรอืสือ่ความหมาย ดา้นสตปัิญญา/ปัญญาอ่อน ดา้น

การเคลื่อนไหว ดา้นการเรยีนรู ้ดา้นจติใจหรอืพฤตกิรรม และออทสิตกิ  โดยทพบวา่ ยิง่อายุของผูส้งูอายุ

เพิม่ขึน้ ผูส้งูอายกุม็โีอกาสทีจ่ะมคีวามบกพรอ่งหรอืพกิารเพิม่ขึน้ดว้ย  นัน่คอืมสีดัสว่นของผูส้งูอาย ุ80 ปีขึน้ไป 

ทีม่คีวามบกพร่องหรอืพกิารประเภทใดประเภทหน่ึง หรอืในแต่ละประเภทของความบกพร่องหรอืพกิาร

นัน้สูงที่สุด เทยีบกบัสดัส่วนของผู้สูงอายุ 60-69 ปี และอายุ 70-79 ปี อย่างไรก็ด ีพบว่า สดัส่วนของ

ผูส้งูอายุ 80 ปีขึน้ไปทีม่คีวามบกพร่องหรอืพกิารดา้นการเคลื่อนไหว (รอ้ยละ 18.2)  ดา้นการไดย้นิหรอื

สื่อความหมาย (รอ้ยละ 7.1)  สงูทีสุ่ด แต่มสีดัส่วนของผูส้งูอายุ 60-69 ปี (รอ้ยละ 3.1)  ทีร่ายงานว่า มี

ความบกพร่องหรือพิการด้านการมองเห็นสูงที่สุดเมื่อเทียบกบัสดัส่วนของผู้สูงอายุ 70-79 ปี และ

ผูส้งูอาย ุ80 ปี ขึน้ไป (ตาราง 4.7) 
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ตาราง 4.7:  รอยละของผูสูงอายุ จําแนกตามประเภทของความบกพรองหรือความพิการ 

ความบกพรอ่ง/ความพิการ กลุ่มอาย ุ  รวม 

60-69 70-79 80+ 

การมีความบกพร่องหรือความพิการ (N=561) 

- ไมม่ ี 90.3 84.6 75.8 86.3 

- ม ี 9.7 15.4 24.2 13.7 

ด้านการมองเหน็ (N=561) 

- ไมม่ ี 96.9 97.2 97.0 97.0 

- ม ี 3.1 2.8 3.0 3.0 

ด้านการได้ยินหรือส่ือความหมาย (N=561) 

- ไมม่ ี 97.8 93.7 92.9 95.9 

- ม ี 2.2 6.3 7.1 4.1 

ด้านการเคล่ือนไหว (N=561) 

- ไมม่ ี 94.4 94.4 81.8 92.2 

- ม ี 5.6 5.6 18.2 7.8 

ส่วนต่อไปน้ี (ตาราง 4.8)  แสดงผลการประเมินระดบัภาวะพึ่งพิงของผู้สูงอายุ ด้วยดชันี 

Barthel ทีเ่น้นการวดัเรือ่งการทาํกจิวตัรประจาํวนัพืน้ฐานของผูส้งูอาย ุรว่มกบัการมโีรคเรือ้รงั หรอืความ

พกิารทีเ่ป็นอุปสรรคต่อการทาํกจิวตัรประจําวนั โดยจําแนกภาวะพึง่พงิออกเป็น 3 ระดบั คอื ไม่มภีาวะ

พึง่พงิ ภาวะพึง่พงิ ตํ่า-ปานกลาง และภาวะพึง่พงิสงู พบว่า ประมาณรอ้ยละ 5 ของผูส้งูอายใุนเขตธนบุรี

มภีาวะพึ่งพงิสูง ร้อยละ 17.4 มภีาวะพึ่งพงิตํ่า-ปานกลาง และร้อยละ 77.6 เป็นผู้สูงอายุที่ไม่มภีาวะ

พึง่พงิ โดยทีส่ดัสว่นของผูส้งูอายุ 80 ปี ขึน้ไปมภีาวะพึง่พงิสงู (รอ้ยละ 17.2) สงูทีสุ่ด เมื่อเทยีบกบัสดัสว่น

ของผูส้งูอายุ 60-69 ปี และอายุ 70-79 ปี   

ระดบัความเสีย่งต่อปัญหาสุขภาพจติ ประเมนิมาจากคําตอบของผูสู้งอายุเกี่ยวกบัความรูส้กึ

หมดแรง ความรู้สกึเครยีด ประสาทเสยี ความรู้สกึสิ้นหวงั ความรู้สกึกระสบักระส่าย ความรู้สกึเศร้า 

ความรูส้กึว่าตอ้งใชค้วามพยายามอยา่งมากในการทาํอะไรสกัอย่าง และความรูส้กึว่าเป็นคนไรค้า่ พบวา่ 

รอ้ยละ 25.9 ของผูส้งูอายุในเขตธนบุร ีมคีวามเสีย่งต่อปัญหาสุขภาพจติ โดยมสีดัสว่นของผูส้งูอายุ 70-79 ปี 

(รอ้ยละ 33.6)  มคีวามเสีย่งต่อปัญหาสุขภาพจติสงูทีสุ่ด  เมื่อเทยีบกบัสดัส่วนของผูส้งูอายุ 60-69 ปี และ

ผูส้งูอาย ุ80 ปีขึน้ไป 
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 ตาราง 4.8: รอยละของผูสูงอายุ จําแนกตามระดับภาวะพ่ึงพิง และความเสี่ยงตอปญหา
สุขภาพจิต  

ภาวะพ่ึงพิง/สขุภาพจิต กลุ่มอาย ุ  รวม 

60-69 70-79 80+ 

ระดบัภาวะพ่ึงพิง (N=568) 

- ไมม่ภีาวะพึง่พงิ 86.0 72.8 57.6 77.6 

- ภาวะพึง่พงิ ตํ่า-ปานกลาง 12.7 22.4 25.3 17.4 

- ภาวะพึง่พงิ สงู 1.2 4.8 17.2 4.9 

ความเส่ียงต่อปัญหาสขุภาพจิต (N=494) 

 - ไมม่ ี 78.0 66.4 72.7 74.1 

 - ม ี 22.0 33.6 27.3 25.9 

สว่นสุดทา้ยของภาวะสขุภาพ (ตาราง 4.9) คอื ผลกระทบของผูส้งูอายกุบัผูด้แูล พบว่า รอ้ยละ 

46.1 ของผู้ดูแลผู้สูงอายุได้รบัผลกระทบด้านการเงิน (ทัง้ต่อผู้ดูแลหรือครอบครวั) โดยเฉพาะเมื่อ

พจิารณาตามกลุ่มอายุ พบว่า รอ้ยละ 54.3 ของผูดู้แลไดร้บัผลกระทบดา้นการเงนิจากการดูแลผูส้งูอายุ 

70-79 ปีสงูทีสุ่ด เมื่อเทยีบกบัผูดู้แลผูสู้งอายุที่มอีายุ 60-69 ปี (รอ้ยละ 31.1) และผูสู้งอายุ 80 ปีขึน้ไป 

(รอ้ยละ 54.2) นอกจากน้ี พบวา่ รอ้ยละ 22.3 ของผูด้แูลตอ้งลาออกจากงานเพือ่ดแูลผูส้งูอาย ุโดยเฉพาะ

สดัส่วนของผูดู้แล (รอ้ยละ22.4) ตอ้งลาออกจากงานเพื่อดูแลผูสู้งอายุ 80 ปีขึน้ไปสงูทีสุ่ด เมื่อเทยีบกบั

ผูด้แูลผูส้งูอาย ุ60-69 ปี และอาย ุ70-79 ปี ในสดัสว่นทีเ่ทา่ๆ กนั คอื รอ้ยละ 22.2 

ตาราง 4.9:  รอยละของผูดูแล จําแนกตามผลกระทบจากการดูแลผูสูงอายุ   

ผลกระทบ กลุ่มอาย ุ  รวม 

60-69 70-79 80+ 

ด้านการเงินของผูด้แูลหรือครอบครวั (N=128) 

 - ไมม่ ี 68.9 45.7 45.8 53.9 

 - ม ี 31.1 54.3 54.2 46.1 

ผูด้แูลต้องลาออกจากงาน (N=130) 

- ไมม่ ี 77.8 77.8 77.6 77.7 

- ม ี 22.2 22.2 22.4 22.3 
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การออกกําลังกาย 
ตาราง 4.10 แสดงเรือ่งการออกกาํลงักายของผูส้งูอายใุนเขตธนบุร ีพบวา่ ประมาณ รอ้ยละ 47 

ของผูสู้งอายุมกีารออกกําลงักายเป็นประจํา โดยกลุ่มผูสู้งอายุ 60-69 ปี (ร้อยละ 51.0) มกีารออกกําลงักายเป็น

ประจํา สูงทีสุ่ด และเมื่อถามถงึสถานทีอ่อกกําลงักาย เน้นสถานทีอ่อกกําลงักายทีก่รุงเทพมหานครจดั 

ไวใ้ห ้พบวา่ มกีารใชน้้อยมาก คอืมเีพยีงรอ้ยละ 1.2 ของผูส้งูอายทุีอ่อกกาํลงักายเป็นประจาํ ไปออกกาํลงักาย

ทีศู่นยก์ฬีา รอ้ยละ 7.2 ใชส้วนสาธารณะ  และรอ้ยละ 4.8 ออกกําลงักายทีล่านกฬีาของกรุงเทพมหานคร สว่นที่

เหลอืใชส้ถานทีอ่อกกาํลงักายทีอ่ื่นๆ เชน่ ภายในหรอืบรเิวณบา้นของตนเอง  

สาเหตุหลกัทีท่าํใหผู้ส้งูอายุไม่ไดอ้อกกําลงักายเป็นประจาํนัน้เน่ืองมาจากสุขภาพร่างกายทีไ่ม่

อํานวย (รอ้ยละ 45.1) รองลงมาคอื การคดิว่าการทาํงานบา้น ปลูกตน้ไม ้ทาํสวน กเ็ป็นการออกกําลงักายแลว้ 

(ร้อยละ 21.1) รวมทัง้การระบุว่าไม่มเีวลาออกกําลงักาย (ร้อยละ 17.5) และการที่ผู้สูงอายุคดิว่าการ

ทาํงานประจาํกเ็ป็นการออกกาํลงักายทีเ่พยีงพอแลว้ (รอ้ยละ 16.0)  

ตาราง 4.10: รอยละของผูสูงอายุ จําแนกตามการออกกําลังกาย สถานที่ออกกําลังกาย 
และเหตุผลที่ไมไดออกกําลังกาย 

การออกกาํลงักาย กลุ่มอาย ุ  รวม 

60-69 70-79 80+ 

การออกกาํลงักายเป็นประจาํ (N=536) 

- ไมไ่ดอ้อกกาํลงักายเป็นประจาํ 49.0 54.3 67.4 53.5 

- ออกกาํลงักายเป็นประจาํ 51.0 45.7 32.6 46.5 

ศนูยกี์ฬา สงักดักรงุเทพมหานคร * (N=249) 

- ไมไ่ดใ้ช ้ 98.1 100.0 100.0 98.8 

- ใช ้ 1.9 - - 1.2 

 สวนสาธารณะ ของกรงุเทพมหานคร* (N=249)  

- ไมไ่ดใ้ช ้ 92.9 89.1 100.0 92.8 

- ใช ้ 7.1 10.9 - 7.2 

 ลานกีฬา ของกรงุเทพมหานคร* (N=249) 

- ไมไ่ดใ้ช ้ 94.2 96.9 96.7 95.2 

- ใช ้ 5.8 3.1 3.3 4.8 

 

  



 
 

26 
เขตธนบุรี 

ตาราง 4.10: รอยละของผูสูงอายุ จําแนกตามการออกกําลังกาย สถานที่ออกกําลังกาย 
และเหตุผลที่ไมไดออกกําลังกาย (ตอ) 

การออกกาํลงักาย กลุ่มอาย ุ  รวม 

60-69 70-79 80+ 

เหตผุลหลกัท่ีไม่ได้ออกกาํลงักายเป็นประจาํ(N=275) 

- ไมม่เีวลา 23.4 17.8 3.3 17.5 

- คดิวา่ทาํงานกเ็พยีงพอแลว้ 23.4 12.3 3.3 16.0 

- สขุภาพรา่งกายไมอ่าํนวย 27.7 50.7 78.7 45.1 

- ทาํงานบา้น/ ทาํสวนในบา้น/ ปลกูตน้ไม ้ 24.8 19.2 14.8 21.1 

- อื่น ๆ ** 0.7 - - 0.4 

หมายเหตุ  * คํานวณรอยละ จากกลุมผูสูงอายุที่ออกกําลังกายเปนประจําเทานั้น  

             **เหตุผลหลักที่ไมไดออกกําลังกายเปนประจํา อื่นๆ เชน ขาดอุปกรณออกกําลังกาย 

ไมชอบออกกําลังกาย ขี้เกียจ และคํานวณรอยละจากกลุมผูสูงอายุที่ออกกําลังกายเปน

ประจําเทานั้น 

ผลกระทบของโควิด-19 
เน่ืองจากการศกึษาน้ี ดําเนินการเก็บรวบรวมในช่วงแรกของการแพร่ระบาดของโควดิ-19 

การศกึษาน้ี ไดถ้ามถงึผลกระทบของโควดิ-19 ต่อผูสู้งอายุในสามดา้นหลกั ๆ  พบว่า รอ้ยละ 8.0 ของ

ผูส้งูอายุตอบว่า มผีลกระทบดา้นสุขภาพร่างกาย เช่น ประสบความยากลาํบากในการไปหาหมอตามนดั 

หรอืรบัยาในกรณีทีเ่ป็นโรคไม่ตดิต่อเรือ้รงั  รอ้ยละ 29.5 ของผูส้งูอายุไดร้บัผลกระทบทางดา้นสุขภาพจติใจ 

และรอ้ยละ 48.3 ตอบว่าโควดิ-19 ทาํใหร้ายไดข้องตนเองลดลง ในขณะทีร่ายจ่ายเท่าเดมิหรอืเพิม่ขึน้ โดย 

สดัส่วนของผูสู้งอายุ 80 ปีขึน้ไป (รอ้ยละ 12.1) ไดร้บัผลกระทบดา้นสุขภาพร่างกายสูงทีสุ่ด เมื่อเทยีบ

กบัสดัส่วนของผู้สูงอายุ 60-69 ปี และอายุ 70-79 ปี  ในขณะที่ผู้สูงอายุ 60-69 ปี ได้รบัผลกระทบด้าน

สุขภาพจติใจ (รอ้ยละ 30.1)  หรอืไดร้บัผลกระทบดา้นรายไดข้องตนเองลดลง ในขณะทีร่ายจ่ายเท่าเดมิ

หรอืเพิม่ขึน้ (รอ้ยละ 53.9) สงูทีสุ่ด เมื่อเทยีบกบัสดัสว่นของผูส้งูอายุ 70-79 ปี และผูส้งูอายุ 80 ปีขึน้ไป  

(รายละเอยีด ตามตาราง 4.11 )  
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ตาราง 4.11: รอยละของผูสูงอายุ  จําแนกตามผลกระทบของโควิด-19 

ผลกระทบ กลุ่มอาย ุ รวม 

60-69 70-79 80+ 

ด้านสขุภาพร่างกาย (N=563) 

- ไมม่ ี 94.4 89.7 87.9 92.0 

- ม ี 5.6 10.3 12.1 8.0 

ด้านสขุภาพจิตใจ (N=563) 

- ไมม่ ี 69.9 70.3 72.7 70.5 

- ม ี 30.1 29.7 27.3 29.5 

ด้านรายได้ลดลง/รายจ่ายเท่าเดิมหรือเพ่ิมขึน้ (N=563) 

- ไมม่ ี 46.1 51.7 69.7 51.7 

- ม ี 53.9 48.3 30.3 48.3 

ภาวะพึ่งพิงกับมิติดานเศรษฐกิจ-สังคม 
สําหรบัส่วนต่อไปน้ีแสดงใหเ้หน็ถงึผูสู้งอายุในกลุ่มภาวะพึง่พงิต่างๆ กบัมติดิ้านเศรษฐกจิ-สงัคม 

ตาราง 4.12 แสดงใหเ้หน็วา่ รอ้ยละ 39.3 ของผูส้งูอายใุนกลุ่มทีม่ภีาวะพึง่พงิสงู อาศยัอยูใ่นครวัเรอืนทีม่ี

เศรษฐานะด ีร้อยละ 50.0 ของผู้สูงอายุในกลุ่มที่มภีาวะพึ่งพงิตํ่า-ปานกลาง อาศยัอยู่ในครวัเรอืนที่ม ี

เศรษฐานะยากจน และรอ้ยละ 41.5 ของผูส้งูอายุในกลุ่มทีไ่มม่ภีาวะพึง่พงิอาศยัอยู่ในครวัเรอืนทีม่เีศรษฐานะ

ยากจน 

ตาราง 4.12: รอยละของผูสูงอายุ จําแนกตามภาวะพึ่งพิง และเศรษฐานะของ
ครัวเรือน (N=560) 

เศรษฐานะ ภาวะพ่ึงพิง รวม  
ไม่มีภาวะ

พึ่งพิง  

มีภาวะพึ่งพิง 

ตํา่-ปานกลาง 

มีภาวะพึ่งพิง 

สงู 

- ยากจน 41.5 50.0 32.1 42.5 

- ปานกลาง 21.9 24.5 28.6 22.7 

- ด ี 36.6 25.5 39.3 34.8 

ตาราง 4.13 ชี้ให้เหน็ว่าผู้สูงอายุในกลุ่มที่มภีาวะพึ่งพงิระดบัต่างกนั มกีารรายงานถงึความ

เพยีงพอของรายไดใ้นครวัเรอืนแตกต่างกนั โดยทีผู่ส้งูอายุในกลุ่มทีม่ภีาวะพึง่พงิตํ่า-ปานกลาง (รอ้ยละ 

51.0) รายงานว่ารายได้ครวัเรือนที่ได้รบัแต่ละเดือนไม่เพียงพอ ในสดัส่วนที่สูงที่สุด รองลงมา คือ 
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ผูสู้งอายุในกลุ่มทีม่ภีาวะพึง่พงิสูง (รอ้ยละ 42.9) และ ผูสู้งอายุในกลุ่มทีไ่ม่มภีาวะพึง่พงิ(รอ้ยละ 26.3) 

ตามลาํดบั 

ตาราง 4.13: รอยละของผูสูงอายุ จําแนกตามภาวะพึ่งพิง และความเพียงพอของ

รายไดครัวเรือน (N=522) 

รายได้ครวัเรอืน ภาวะพ่ึงพิง รวม  
ไม่มีภาวะ

พึ่งพิง  

มีภาวะพึ่งพิง 

ตํา่-ปานกลาง 

มีภาวะพึ่งพิง 

สงู 

- เพยีงพอ 73.7 49.0 57.1 68.5 

- ไมเ่พยีงพอ 26.3 51.0 42.9 31.5 

ตาราง 4.14  แสดงใหเ้หน็ว่าเฉพาะผูสู้งอายุในกลุ่มทีม่ภีาวะพึง่พงิเท่านัน้ทีไ่ดร้บัเบี้ยผูพ้กิาร 

โดยพบว่า ผูส้งูอายุในกลุ่มทีม่ภีาวะพึง่พงิสงูไดร้บัเบีย้ผูพ้กิาร รอ้ยละ 57.1 สงูทีสุ่ด สว่นผูส้งูอายุในกลุ่ม

ทีม่ภีาวะพึง่พงิตํ่าหรอืปานกลางมสีดัสว่นของการไดร้บัเบีย้ผูพ้กิารรองลงมา (รอ้ยละ 36.7) 

ตาราง 4.14: รอยละของผูสูงอายุ จําแนกตามภาวะพึ่งพิง และการไดรับเบี้ยผูพิการ 

(N=558) 

เบีย้ผูพิ้การ ภาวะพ่ึงพิง รวม  
ไม่มีภาวะ

พึ่งพิง  

มีภาวะพึ่งพิง 

ตํา่-ปานกลาง 

มีภาวะพึ่งพิง 

สงู 

- ไมไ่ดร้บั 100.0 63.3 42.9 90.7 

- ไดร้บั - 36.7 57.1 9.3 

ตาราง 4.15 ชี้ให้เห็นว่าผู้สูงอายุในกลุ่มที่มภีาวะพึ่งพงิระดบัต่างกนัมคีวามเสี่ยงต่อปัญหา

สขุภาพจติแตกต่างกนั ทัง้น้ีพบวา่ ผูส้งูอายุในกลุ่มทีม่ภีาวะพึง่พงิตํ่า - ปานกลาง (รอ้ยละ 50.0)  มคีวามเสีย่ง

ต่อปัญหาสุขภาพจติสูงที่สุด ส่วนผู้สูงอายุในกลุ่มที่มภีาวะพึ่งพงิสูงมคีวามเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพจติ 

รองลงมา (รอ้ยละ 45.5) และผูส้งูอายใุนกลุ่มทีไ่มม่ภีาวะพึง่พงิมคีวามเสีย่งต่อปัญหาสขุภาพจติน้อยทีส่ดุ

เพยีงรอ้ยละ 19.1 เทา่นัน้ 
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ตาราง 4.15: รอยละของผูสูงอายุ จําแนกตามภาวะพึ่งพิง และความเสี่ยงตอ

ปญหาสุขภาพจิต (N=494) 

ปัญหาสขุภาพจิต ภาวะพ่ึงพิง รวม   
ไม่มีภาวะพึ่งพิง  มีภาวะพึ่งพิง ตํา่-                    

ปานกลาง 

มีภาวะพึ่งพิง สูง 

- ไมม่คีวามเสีย่ง 80.9 50.0 54.5 74.1 

- มคีวามเสีย่ง 19.1 50.0 45.5 25.9 

ภาวะพึ่งพิงกับผลกระทบตอผูดูแล 
สําหรบัส่วนต่อไปน้ีแสดงใหเ้หน็ถงึผูสู้งอายุในกลุ่มทีม่ภีาวะพึง่พงิต่าง ๆ กนักบัผลกระทบต่อ

ผูดู้แล ทัง้ในมติดิา้นการเงนิ และการทาํงาน ตาราง 4.16 แสดงใหเ้หน็ว่าผูส้งูอายุในกลุ่มทีม่ภีาวะพึง่พงิ

ระดบัมากขึน้ ส่งผลกระทบดา้นการเงนิต่อครอบครวั หรอืผูดู้แลมากขึน้ตามไปดว้ย โดย ผูด้แูลผูส้งูอายุ

ในกลุ่มทีไ่มม่ภีาวะพึง่พงิในรายงานวา่ ไดร้บัผลกระทบดา้นการเงนิน้อยสดุ รอ้ยละ 36.4 และเพิม่ขึน้เป็น

รอ้ยละ 43.3 ในกลุ่มผูด้แูลผูส้งูอายใุนกลุ่มทีม่ภีาวะพึง่พงิตํ่า-ปานกลาง และเพิม่เป็นรอ้ยละ 85.7 ในกลุ่ม

ผูด้แูลผูส้งูอายทุีม่ภีาวะพึง่พงิสงู  

ตาราง 4.16: รอยละของผูดูแล จําแนกตามระดับภาวะพึ่งพิงของผูสูงอายุและ

ผลกระทบดานการเงินของผูดูแลหรือครอบครัว (N=128) 

ด้านการเงิน ภาวะพ่ึงพิง รวม  
ไม่มีภาวะ

พึ่งพิง  

มีภาวะพึ่งพิง 

ตํา่-ปานกลาง 

มีภาวะพึ่งพิง 

สงู 

- ไมม่ผีลกระทบ 63.6 56.7 14.3 53.9 

- มผีลกระทบ 36.4 43.3 85.7 46.1 

ตาราง 4.17  แสดงใหเ้หน็ว่าผูส้งูอายุในกลุ่มทีม่ภีาวะพึง่พงิระดบัต่างกนัมผีลกระทบต่อผูด้แูล

ที่ต้องลาออกจากงานแตกต่างกัน ทัง้น้ีผู้ดูแลผู้สูงอายุในกลุ่มที่มีภาวะพึ่งพิงสูงรายงานว่า ได้รับ

ผลกระทบจนตอ้งออกจากงาน ในสดัสว่นทีส่งูทีสุ่ด (รอ้ยละ 42.9) ตามมาดว้ยผูด้แูลผูส้งูอายใุนกลุ่มทีไ่ม่

มภีาวะพึ่งพงิ (ร้อยละ 19.0) และผู้ดูแลผู้สูงอายุในกลุ่มที่มภีาวะพึ่งพงิตํ่าถงึปานกลาง (ร้อยละ 16.7) 

ตามลาํดบั 
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ตาราง 4.17: รอยละของผูดูแล จําแนกตามระดับภาวะพ่ึงพิงและผลกระทบดานการ
ทํางาน-การลาออกจากงาน (N=130) 

ด้านการทาํงาน   ภาวะพ่ึงพิง รวม  
ไม่มีภาวะ

พึ่งพิง 

มีภาวะพึ่งพิง 

ตํา่-ปานกลาง 

มีภาวะพึ่งพิง 

สงู 

- ไมม่ผีลกระทบ 81.0 83.3 57.1 77.7 

- มผีลกระทบ 19.0 16.7 42.9 22.3 
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5 สรุปผลการสํารวจ  
 
 
 

 

 

 

 

 
  

เขตธนบุรีมีสดัส่วนครวัเรือนที่มีผู้สูงอายุเป็นสมาชิกร้อยละ 61.7 ซึ่งเป็นสดัส่วนที่สูงกว่า

ภาพรวม 13 เขต  นอกจากนัน้ยงัเป็นเขตทีม่สีดัสว่นครวัเรอืนคนเดยีวสงูทีสุ่ดในการสาํรวจน้ี คอืรอ้ยละ 

17.7 และมสีดัสว่นครวัเรอืนทีม่ผีูป่้วยเรือ้รงัหรอืพกิารน้อยทีส่ดุคอืมเีพยีงรอ้ยละ 42.6 

ในส่วนของฐานะทางเศรษฐกจิของครวัเรอืนมสีดัส่วนครวัเรอืนยากจนสูงเป็นอนัดบั 3 คอื รอ้ยละ 

49.4 ของการสาํรวจ เป็นรองเพยีงแคเ่ขตราชเทว ี(รอ้ยละ 60.2) และหว้ยขวาง (รอ้ยละ 51.1)  

ส่วนดา้นสิง่แวดลอ้มมคีรวัเรอืนรายงานว่า ครวัเรอืนมสีภาพพืน้ในหอ้งนอน หรอืหอ้งน้ํา หรอื

ทางเดนิทีล่ื่น หรอืไมป่วูสัดุกนัลื่นสงูทีส่ดุในการสาํรวจน้ีคอืทีร่อ้ยละ 46.5 และมคีรวัเรอืนทีไ่มแ่ยกขยะใน

สดัสว่นทีส่งูรอ้ยละ 44.1 ซึง่ซึง่รองจากเขตลาดพรา้วทีม่สีดัสว่นสงูสดุรอ้ยละ 44.5   

สําหรบัผลการสํารวจรายบุคคล พบว่าเขตธนบุร ีมสีดัส่วนของสงูอายุวยัปลาย (อายุ 80 ปีขึน้ไป) 

สูงที่สุด ในขณะที่มสีดัส่วนของผู้สูงอายุ (ร้อยละ 10.2) ที่อยู่คนเดยีวสูงที่สุดเช่นกนัเมื่อเปรยีบเทยีบ

ระหวา่ง 13 เขตนํารอ่ง นอกจากน้ียงัพบวา่สดัสว่นผูส้งูอายทุีเ่ป็นโสด (รอ้ยละ 15.7) ยงัสงูเป็นอนัดบัสอง 

รองจากเขตบางรกั และมสีดัส่วนของผู้สูงอายุประมาณ 1 ใน 3 (ร้อยละ 34.4)  ที่ตอบว่ารายได้ของ

ตนเองไม่เพยีงพอต่อการดําเนินชวีติในแต่ละเดอืน ประมาณ 2 ใน 3 (รอ้ยละ 63.0)  ไม่มกีารออม และ

อีกประมาณ 1 ใน 10 (ร้อยละ 10.4) ต้องไปกู้ยืมเงินนอกระบบเสียดอกเบี้ยเมื่อมีปัญหาฉุกเฉิน            

ดา้นการเงนิ รวมทัง้ผูส้งูอายุ (รอ้ยละ 59.0) เป็นโรคความดนัโลหติสงู สงูเป็นอนัดบัสองรองจากเขตราชเทว ี 
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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 จําแนกตาม จํานวนเฉลี่ย และการมี/ไมมีช่ือใน

ทะเบียนบาน 

เขต ทุกคนมีช่ือ

ในทะเบยีน 

จาํนวนสมาชิกครวัเรือนไม่มีช่ือในทะเบียนบา้น 

1 คน 2 คน 3 คน ขึ้นไป รวม เฉล่ีย                      

(คน: ครวัเรือน) 

ธนบุร ี 57.5 18.6 9.6 14.3 42.5 0.9 

รวม 13 เขต 55.8 19.1 10.9 14.2 44.2 1.0 
 

ตาราง ก2: รอยละของครัวเรือน จําแนกตามจํานวนเฉลี่ย และการไมมี/มีผูสูงอายุ 
60 ปข้ึนไป 

เขต ไม่มี

ผูส้งูอาย ุ

จาํนวนผูส้งูอายใุนครวัเรือน 

1 คน 2 คน 3 คน               

ขึน้ไป 

รวมครวัเรือน

ท่ีมีผูส้งูอาย ุ

เฉล่ีย 

(คน: ครวัเรือน) 

ธนบุร ี 38.3 37.2 20.9 3.6 61.7 0.9 

รวม 13 เขต 40.9 36.0 20.3 2.9 59.2 0.8 
 

ตาราง ก3: รอยละของครัวเรือน จําแนกตาม จํานวนเฉลี่ย และการไมมี/มีผูปวย
เร้ือรัง หรือพิการ 

เขต ไม่มีผูป่้วย

เรือ้รงั/พิการ 

จาํนวนผูป่้วยเรือ้รงั/พิการในครวัเรือน 

1 คน 2 คน

ขึน้ไป 

รวมครวัเรือน                                                   

ท่ีมีผูป่้วยเรือ้รงั/

พิการ 

เฉล่ีย 

(คน: ครวัเรือน) 

ธนบุร ี 57.4 27.1 15.5 42.6 0.6 

รวม 13 เขต 47.5 32.6 19.9 52.5 0.8 
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ตาราง ก4: รอยละของครัวเรือน จําแนกตาม จํานวนเฉลี่ย และการไมมี/มีผูมีภาวะ
พึ่งพิง  

เขต ไม่มีผูมี้

ภาวะ

พ่ึงพิง 

จาํนวนมีผูมี้ภาวะพ่ึงพิงในครวัเรือน 

มีผูมี้ภาวะ

พึ่งพิง 1 คน 

มีผูมี้ภาวะ

พึ่งพิง 2 คน            

ขึน้ไป 

รวมครวัเรือนท่ี

มีผูมี้ภาวะ

พึ่งพิง 

เฉล่ีย 

(คน: ครวัเริอน) 

ธนบุร ี 68.3 18.4 13.4 31.8 0.5 

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 

ธนบุร ี 13.7 52.7 33.7 

รวม 13 เขต 18.9 48.1 33.1 

 

ตาราง ก6:  รอยละของครัวเรือน จําแนกตามผลกระทบตอรายไดครัวเรือนในชวง
สถานการณ โควิด-19  

เขต โควิด-19 กบัรายได้ครวัเรอืน 

รายได้ลดลง รายได้เท่าเดิม/ไม่มี

ผลกระทบ 

รายได้เพ่ิมขึน้ 

ธนบุร ี 80.9 18.8 0.3 

รวม 13 เขต 81.7 18.2 0.1 
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ตาราง ก7: รอยละของครัวเรือน จําแนกตามเศรษฐานะของครัวเรือน  

เขต เศรษฐานะของครวัเรือน 

ยากจน ปานกลาง ดี 

ธนบุร ี 49.4 21.0 29.6 

รวม 13 เขต 39.7 20.4 39.9 

 
ตาราง ก8:  รอยละของครัวเรือน จําแนกตามความเพียงพอของแสงสวางในหอง และ

ทางเดินภายในบาน 

เขต แสงสว่างในห้องและทางเดินภายในบา้น 

แสงสว่างไม่เพียงพอ แสงสว่างเพียงพอ 

ธนบุร ี 5.8 94.2 

รวม 13 เขต 5.7 94.3 

 
ตาราง ก9: รอยละของครัวเรือน จําแนกตามสภาพพืน้ในหองนอน หรือหองนํ้า 

หรือทางเดิน  

เขต สภาพพืน้ในห้องนอน หรือห้องน้ํา หรือทางเดิน 

มีพืน้ล่ืนหรือไม่ปวูสัดกุนัล่ืน มีพืน้ไม่ล่ืนหรือปวูสัดกุนัล่ืน 

ธนบุร ี 46.5 53.5 

รวม 13 เขต 39.6 60.4 
 

ตาราง ก10: รอยละของครัวเรือน จําแนกตามการมรีาวจับในหองนอน หรือ
หองนํ้า หรือทางเดิน  

เขต ราวจบัในห้องนอน หรือห้องน้ํา หรือทางเดิน 

ไม่มี มี 

ธนบุร ี 72.4 27.6 

รวม 13 เขต 73.0 27.0 
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ตาราง ก11: รอยละของครัวเรือน จําแนกตามการมปีระตูบานเลื่อน/ประตูท่ีเปด
ออกนอกหอง 

เขต ห้องนอน หรือห้องน้ํา ท่ีใช้ประตบูานเล่ือน หรือบานประตท่ีู

เปิดออกนอกห้อง 

ไม่มี มี 

ธนบุร ี 57.5 42.5 

รวม 13 เขต 53.0 47.0 
 

ตาราง ก12: รอยละของครัวเรือน จําแนกตามการมีพื้นตางระดับในตัวบานหรือ
บริเวณบาน  

เขต พืน้ต่างระดบัในตวับา้นหรือบริเวณบา้น 

ไม่มี มี 

ธนบุร ี 32.7 67.3 

รวม 13 เขต 27.8 72.2 
 

ตาราง ก13: รอยละของครัวเรือน จําแนกตามลักษณะการแยกขยะ  

เขต การแยกขยะ 

ไม่มีการแยกขยะ มีการแยกขยะ 

แล้วนําไปขาย 

มีการแยกขยะ 

แล้วนํากลบัมาใช้

ใหม่ 

มีการแยกขยะ 

ก่อนให้พนักงาน 

กทม. นําไปท้ิง 

ธนบุร ี 44.1 23.0 7.0 25.9 

รวม 13 เขต 31.8 32.5 2.1 33.7 
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ภาคผนวก ข 
ขอมูลระดับครัวเรือน รายชุมชน ∗

 
ลักษณะประชากรในครัวเรือน 

ตาราง ข1: จํานวนและรอยละของครัวเรือน จําแนกรายชุมชน 
ชุมชน ครวัเรือน บคุคล 

จาํนวน

ครวัเรือนจาก

ฐานข้อมลู

ของเขต 

จาํนวน

ครวัเรือน

ทัง้หมดจาก

การรายงาน

ของผูนํ้า

ชุมชน 

จาํนวน

ครวัเรือน

ท่ีให้ข้อมลู 

ร้อยละของ

ครวัเรือน 

จาํแนกท่ี

ให้ข้อมลู 

ผูส้งูอาย ุ ผูป่้วย

เรือ้รงั/

ผูพิ้การ 

ผูด้แูล 

กุฎจีนี 261 256 200 78.1 166 2 79 
เจรญินคร 66 130 91 54 59.3 67 3 36 
ปากคลองบางสะแก 301 146 143 97.9 95 6 33 
พฒันา บา้นล่าง 338 154 104 67.5 99 4 33 
วดัดาว คะนอง 183 102 101 99.0 110 11 46 
วดับางน้ําชน 146 50 35 70.0 31 4 11 

รวม 1,359 799 637 79.7 568 30 238 
 

ตาราง ข2: ขนาดครัวเรือนและรอยละของครัวเรือน จําแนกตามจํานวนสมาชิก
ครัวเรือน รายชุมชน 

ชุมชน จาํนวนสมาชิกครวัเรือน รวม 
คนเดียว 2-4 คน 5 คนขึน้ เฉล่ีย  

(คน:ครวัเรือน) 
ร้อยละ จาํนวน 

กุฎจีนี 23.0 65.5 11.5 2.9 100.0 200 
เจรญินคร 66 11.1 46.3 42.6 4.4 100.0 54 
ปากคลองบางสะแก                21.0 61.5 17.5 2.9 100.0 143 
พฒันาบา้นล่าง 10.6 59.6 29.8 3.8 100.0 104 
วดัดาวคะนอง 14.9 49.5 35.6 4.0 100.0 101 
วดับางน้ําชน 14.3 60.0 25.7 3.1 100.0 35 

รวม 17.7 59.2 23.1 3.3 100.0 637 

 
∗ จํานวนรวมของครัวเรือนของชุมชนเดียวกันไมเทากันในแตละตาราง เนื ่องจากมีครัวเรือน

บางสวนไมไดใหขอมูล 



 
 39 

เขตธนบุรี 

ตาราง ข3:  รอยละของครัวเรือน จําแนกตามจํานวนเฉลี่ย และการมี/ไมมีช่ือใน
ทะเบียนบาน รายชุมชน 

ชุมชน  จาํนวนสมาชิกครวัเรือนท่ีมี/ไม่มีช่ือในทะเบยีนบา้น รวม 

ทุกคนมี

ช่ือใน

ทะเบียน 

1 คนไม่มี

ช่ือใน

ทะเบียน

บา้น 

2 คนไม่มี

ช่ือใน

ทะเบียน

บา้น 

3 คน ขึน้

ไปไม่มีช่ือ

ในทะเบียน

บา้น 

รวมไม่มี

ช่ือใน

ทะเบียน

บา้น 

เฉล่ียไมมี่

ช่ือใน

ทะเบียน

บา้น (คน: 

ครวัเรือน) 

ร้อยละ จาํนวน 

กุฎจีนี 50.0 26.4 10.1 13.5 50.0 1.0 100.0 178 

เจรญินคร 66 59.3 13.0 14.8 13.0 40.7 1.0 100.0 54 

ปากคลอง

บางสะแก 

71.9 10.4 7.4 10.4 28.1 0.7 100.0 135 

พฒันา            

บา้นล่าง 

47.1 17.3 7.7 27.9 52.9 1.4 100.0 104 

วดัดาวคะนอง 56.3 20.8 11.5 11.5 43.8 0.8 100.0 96 

วดับางน้ําชน 71.4 17.1 8.6 2.9 28.6 0.5 100.0 35 

รวม 57.5 18.6 9.6 14.3 42.5 0.9 100.0 602 

 
ตาราง ข4:  รอยละของครัวเรือน จําแนกตามจํานวนเฉลี่ย และการไมมี/มีผูสูงอายุ 

60 ปข้ึนไป รายชุมชน 

ชุมชน  จาํนวนผูส้งูอายใุนครวัเรือน รวม 

ไม่มี

ผูส้งูอาย ุ

ผูส้งูอาย ุ

1 คน 

ผูส้งูอาย ุ

2 คน 

ผูส้งูอาย ุ

3 คน 

ขึน้ไป 

รวม

ครวัเรือน

ท่ีมี

ผูส้งูอาย ุ

เฉล่ีย 

(คน: 

ครวัเรือน) 

ร้อย

ละ 

จาํนวน 

กุฎจีนี 36.0 45.5 17.5 1.0 64.0 0.8 100.0 200 

เจรญินคร 66 33.3 27.8 27.8 11.1 66.7 1.2 100.0 54 

ปากคลองบาง

สะแก 

49.0 35.0 13.3 2.8 51.0 0.7 100.0 
143 

พฒันาบา้นล่าง 38.5 31.7 25.0 4.8 61.5 1.0 100.0 104 

วดัดาวคะนอง 32.7 29.7 32.7 5.0 67.3 1.1 100.0 101 

วดับางน้ําชน 31.4 51.4 14.3 2.9 68.6 0.9 100.0 35 

รวม 38.3 37.2 20.9 3.6 61.7 0.9 100.0 637 
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ตาราง ข5: รอยละของครัวเรือน จําแนกตามจํานวนเฉลี่ย และการไมมี/มีผูปวยเรื้อรัง 
หรือพิการ รายชุมชน 

ชุมชน จาํนวนผูป่้วยเรือ้รงั/พิการในครวัเรือน รวม 

ไมม่ี

ผูป่้วย

เรือ้รงั/

พกิาร 

มผีูป่้วย

เรือ้รงั/

พกิาร  

1 คน 

มผีูป่้วย

เรือ้รงั/

พกิาร       

2 คน 

ขึน้ไป 

มผีูป่้วย

เรือ้รงั/

พกิาร       

3 คน 

ขึน้ไป 

รวม

ครวัเรอืนที่

มผีูป่้วย

เรือ้รงั/

พกิาร 

เฉลีย่  

(คน: 

ครวัเรอืน) 

รอ้ยละ จาํนวน 

กุฎจีนี 84.4 13.1 2.0 0.5 15.6 0.2 100.0 199 

เจรญินคร 66 24.1 38.9 22.2 14.8 75.9 1.3 100.0 54 

ปากคลองบางสะแก 58.0 29.7 9.4 2.9 42.0 0.6 100.0 138 

พฒันาบา้นล่าง 29.8 36.5 26.9 6.7 70.2 1.1 100.0 104 

วดัดาวดาวคะนอง 59.4 27.7 10.9 2.0 40.6 0.6 100.0 101 

วดับางน้ําชน 28.6 48.6 20.0 2.9 71.4 1.0 100.0 35 

รวม 57.4 27.1 11.9 3.6 42.6 0.6 100.0 631 

 
ตาราง ข6:  รอยละของครัวเรือน จําแนกตามจํานวนเฉล่ีย และการไมมี/มีผูมีภาวะพ่ึงพิง  

รายชุมชน 
ชุมชน  จาํนวนมีผูมี้ภาวะพ่ึงพิงในครวัเรือน รวม 

ไม่มีผูมี้

ภาวะ

พึ่งพิง 

มีผูมี้

ภาวะ

พึ่งพิง      

1 คน 

มีผูมี้ภาวะ

พึ่งพิง 2 คน 

ขึน้ไป 

รวมครวัเรอืนท่ี

มีผูมี้ภาวะ

พึ่งพิง 

เฉล่ีย                   

(คน: ครวัเรือน) 

ร้อยละ จาํนวน 

กุฎจีนี 74.6 12.7 12.7 25.4 0.4 100.0 126 

เจรญินคร 66 55.3 21.1 23.7 44.7 0.8 100.0 38 

ปากคลอง         

บางสะแก 

76.7 15.1 8.2 23.3 0.3 100.0 73 

พฒันาบา้นล่าง 67.2 23.4 9.4 32.8 0.4 100.0 64 

วดัดาวคะนอง 60.0 21.4 18.6 40.0 0.7 100.0 70 

วดับางน้ําชน 57.7 30.8 11.5 42.3 0.5 100.0 26 

รวม 68.3 18.4 13.4 31.7 0.5 100.0 397 
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เศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน 

ตาราง ข7: รอยละของครัวเรือน จําแนกตามความเพียงพอของรายไดครัวเรือน 
รายชุมชน 

ชุมชน ความเพียงพอของรายได้ครวัเรือน รวม 

เพียงพอ และมี

เหลือเกบ็ 

เพียงพอ แต่ไม่มีเหลือเกบ็ ไม่

เพียงพอ 

ร้อยละ จาํนวน 

กุฎจีนี 19.2 48.0 32.8 100.0 198 

เจรญินคร 66 20.8 58.5 20.8 100.0 53 

ปากคลอง                     

บางสะแก 

8.4 47.3 44.3 100.0 131 

พฒันาบา้นล่าง 14.6 67.0 18.4 100.0 103 

วดัดาวคะนอง 5.9 52.5 41.6 100.0 101 

วดับางน้ําชน 11.4 48.6 40.0 100.0 35 

รวม 13.7 52.7 33.7 100.0 621 

 
ตาราง ข8:  รอยละของครัวเรือน จําแนกตามผลกระทบตอรายไดครัวเรือนในชวง

สถานการณโควิด-19 รายชุมชน 

ชุมชน โควิด-19 กบัรายได้ครวัเรอืน รวม  
รายได้

ลดลง 

รายได้เท่าเดิม/                       

ไม่มีผลกระทบ 

รายได้

เพ่ิมขึน้ 

ร้อยละ จาํนวน 

กุฎจีนี 77.9 22.1 -  100.0 199 

เจรญินคร 66 77.4 22.6 -  100.0 53 

ปากคลองบางสะแก 89.4 9.8 0.8 100.0 132 

พฒันาบา้นล่าง 78.6 21.4 -  100.0 103 

วดัดาวคะนอง 82.2 16.8 1.0 100.0 101 

วดับางน้ําชน 74.3 25.7 -  100.0 35 

รวม 80.9 18.8 0.3 100.0 623 
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ตาราง ข9: รอยละของครัวเรือน จําแนกตามเศรษฐานะของครัวเรือน รายชุมชน 

ชุมชน เศรษฐานะของครวัเรือน รวม 

ยากจน ปานกลาง ดี ร้อยละ จาํนวน 

กุฎจีนี 47.2 15.4 37.4 100.0 195 

เจรญินคร 66 37.7 28.3 34.0 100.0 53 

ปากคลองบางสะแก 67.9 22.6 9.5 100.0 137 

พฒันาบา้นล่าง 35.0 20.4 44.7 100.0 103 

วดัดาวคะนอง 49.5 22.8 27.7 100.0 101 

วดับางน้ําชน 48.6 31.4 20.0 100.0 35 

รวม 49.4 21.0 29.6 100.0 624 

 
สิ่งแวดลอมของครัวเรือน 

ตาราง ข10: รอยละของครัวเรือน จําแนกตามความเพียงพอของแสงสวางที่ใน
หองและทางเดินภายในบาน รายชุมชน 

ชุมชน แสงสว่างในห้องและ                       

ทางเดินภายในบา้น 

รวม 

แสงสว่างไม่เพียงพอ แสงสว่าง

เพียงพอ 

ร้อยละ จาํนวน 

กุฎจีนี 5.5 94.5 100.0 200 

เจรญินคร 66 5.6 94.4 100.0 54 

ปากคลองบางสะแก 5.6 94.4 100.0 143 

พฒันาบา้นล่าง 4.8 95.2 100.0 104 

วดัดาวคะนอง 5.0 95.0 100.0 101 

วดับางน้ําชน 14.3 85.7 100.0 35 

รวม 5.8 94.2 100.0 637 
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ตาราง ข11: รอยละของครัวเรือน จําแนกตามสภาพพืน้ในหองนอน หรือหองนํ้า 
หรือทางเดิน รายชุมชน 

ชุมชน สภาพพืน้ในห้องนอน หรือ

ห้องน้ํา หรือทางเดิน 

รวม 

 
มีพืน้ล่ืนหรือไม่ปู

วสัดกุนัล่ืน 

มีพืน้ไม่ล่ืนหรือปู

วสัดกุนัล่ืน 

ร้อยละ จาํนวน 

กุฎจีนี 41.5 58.5 100.0 200 

เจรญินคร 66 63.0 37.0 100.0 54 

ปากคลองบางสะแก 53.1 46.9 100.0 143 

พฒันาบา้นล่าง 48.1 51.9 100.0 104 

วดัดาวคะนอง 49.5 50.5 100.0 101 

วดับางน้ําชน 8.6 91.4 100.0 35 

รวม  46.5 53.5 100.0 637 
 

ตาราง ข12:  รอยละของครัวเรือน จําแนกตามการมีราวจับในหองนอน หรือ
หองนํ้า หรือทางเดิน รายชุมชน 

ชุมชน ราวจบัในห้องนอน หรือห้องน้ํา 

หรือทางเดิน 

รวม 

ไม่มี มี ร้อยละ จาํนวน 

กุฎจีนี 70.0 30.0 100.0 200 

เจรญินคร 66 70.4 29.6 100.0 54 

ปากคลองบางสะแก 84.6 15.4 100.0 143 

พฒันาบา้นล่าง 51.9 48.1 100.0 104 

วดัดาวคะนอง 78.2 21.8 100.0 101 

วดับางน้ําชน 82.9 17.1 100.0 35 

รวม 72.4 27.6 100.0 637 
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ตาราง ข13:   รอยละของครัวเรือน จําแนกตามการมีประตูบานเลื่อน/ประตูที่เปด
ออกนอกหอง รายชุมชน 

ชุมชน ห้องนอน หรือห้องน้ํา               

ท่ีใช้ประตบูานเล่ือน หรือบาน

ประตท่ีูเปิดออกนอกห้อง 

รวม 

ไม่มี มี ร้อยละ จาํนวน 

กุฎจีนี 40.0 60.0 100.0 200 

เจรญินคร 66 81.5 18.5 100.0 54 

ปากคลองบางสะแก 85.3 14.7 100.0 143 

พฒันาบา้นล่าง 55.8 44.2 100.0 104 

วดัดาวคะนอง 46.5 53.5 100.0 101 

วดับางน้ําชน 42.9 57.1 100.0 35 

รวม 57.5 42.5 100.0 637 

 
ตาราง ข14: รอยละของครัวเรือน จําแนกตามการมีพื้นตางระดับในตัวบานหรือ

บริเวณบาน รายชุมชน 

ชุมชน พืน้ต่างระดบัในตวับา้นหรือ

บริเวณบา้น 

รวม 

ไม่มี มี ร้อยละ จาํนวน 

กุฎจีนี 21.0 79.0 100.0 200 

เจรญินคร 66 20.4 79.6 100.0 54 

ปากคลองบางสะแก 58.7 41.3 100.0 143 

พฒันาบา้นล่าง 18.3 81.7 100.0 104 

วดัดาวคะนอง 50.5 49.5 100.0 101 

วดับางน้ําชน 2.9 97.1 100.0 35 

รวม 32.7 67.3 100.0 637 
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ตาราง ข15: รอยละของครัวเรือน จําแนกตามลักษณะการแยกขยะ รายชุมชน 

ชุมชน การแยกขยะ รวม 

ไม่มีการ

แยกขยะ 

มีการแยก

ขยะ แล้ว

นําไปขาย 

มีการแยก

ขยะ แล้วนํา

กลบัมา          

ใช้ใหม่ 

มีการแยก

ขยะ ก่อนให้

พนักงาน 

กทม. นํา           

ไปท้ิง 

ร้อยละ จาํนวน 

กุฎจีนี 35.7 23.6 1.0 39.7 100.0 199 

เจรญินคร 66 47.2 11.3 1.9 39.6 100.0 53 

ปากคลองบางสะแก 54.0 9.4 28.1 8.6 100.0 139 

พฒันาบา้นล่าง 41.7 35.0 -  23.3 100.0 103 

วดัดาวคะนอง 53.5 21.8 2.0 22.8 100.0 101 

วดับางน้ําชน 28.6 60.0 -  11.4 100.0 35 

รวม 44.1 23.0 7.0 25.9 100.0 630 
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ภาคผนวก ค ∗

ขอมูลระดับบุคคล รายชุมชน 
 

ลักษณะทางประชากรและสังคม 

ตาราง ค1: รอยละของผูสูงอายุ จําแนกตามเพศ รายชุมชน 

ชุมชน เพศ รวม 

ชาย หญิง 

กุฎจีนี (N=165) 34.5 65.5 100.0 

เจรญินคร 66 (N=67) 38.8 61.2 100.0 

ปากคลองบางสะแก (N=95) 42.1 57.9 100.0 

พฒันาบา้นล่าง (N=99) 45.5 54.5 100.0 

วดัดาวคะนอง (N=110) 36.4 63.6 100.0 

วดับางน้ําชน (N=31) 38.7 61.3 100.0 

รวม (N=567) 38.8 61.2 100.0 
 

ตาราง ค2: รอยละของผูสูงอายุ จําแนกตามกลุมอายุ รายชุมชน 

ชุมชน กลุ่มอาย ุ รวม 

60-69 ปี 70-79 ปี 80 ปี           

ขึน้ไป 

กุฎจีนี (N=166) 56.0 24.7 19.3 100.0 

เจรญินคร 66 (N=67) 61.2 20.9 17.9 100.0 

ปากคลองบางสะแก (N=95) 57.9 29.5 12.6 100.0 

พฒันาบา้นล่าง (N=99) 53.5 30.3 16.2 100.0 

วดัดาวคะนอง (N=110) 52.7 28.2 19.1 100.0 

วดับางน้ําชน(N=31) 71.0 9.7 19.4 100.0 

รวม  (N=568) 56.7 25.9 17.4 100.0 

 
 

∗ จํานวนรวมของผูสูงอายุในชมุชนเดียวไมเทากันในแตละตาราง เนื่องจากผูสูงอายุบางสวนไมไดให
ขอมูล 
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ตาราง ค3: รอยละของผูสูงอายุ จําแนกตามลักษณะการอยูอาศัย รายชุมชน 

ชุมชน ลกัษณะการอยู่อาศยั รวม 

อยู่คน

เดียว 

อยู่ 2 คน 

กบัคู่

สมรส 

อยู ่2 คน 

กบัญาติ

หรือคน

อ่ืน 

อยู ่3 คน

หรือ

มากกว่า

กบัญาติ

หรือคน

อ่ืนๆ 

กุฎจีนี (N=165) 13.9 4.8 20.0 61.2 100.0 

เจรญินคร 66 (N=67) 3.0 6.0 13.4 77.6 100.0 

ปากคลองบางสะแก (N=95) 15.8 4.2 16.8 63.2 100.0 

พฒันาบา้นล่าง (N=99) 5.1 3.0 9.1 82.8 100.0 

วดัดาวคะนอง (N=110) 8.2 5.5 14.5 71.8 100.0 

วดับางน้ําชน (N=31) 12.9 16.1 25.8 45.2 100.0 

รวม (N=567) 10.2 5.3 16.0 68.4 100.0 

 

ตาราง ค4: รอยละของผูสูงอายุ จําแนกตามสถานภาพสมรส รายชุมชน 

ชุมชน สถานภาพสมรส รวม 

โสด สมรส หม้าย หย่า/

แยก 

กุฎจีนี (N=164) 18.3 46.3 26.8 8.5 100.0 

เจรญินคร 66 (N=65) 20.0 53.8 21.5 4.6 100.0 

ปากคลองบางสะแก (N=88) 8.0 50.0 35.2 6.8 100.0 

พฒันาบา้นล่าง (N=96) 8.3 64.6 22.9 4.2 100.0 

วดัดาวคะนอง (N=110) 20.9 50.0 23.6 5.5 100.0 

วดับางน้ําชน (N=31) 19.4 38.7 38.7 3.2 100.0 

รวม (N=554) 15.7 51.3 26.9 6.1 100.0 
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ตาราง ค5: รอยละของผูสูงอายุ จําแนกตามระดับการศึกษา รายชุมชน 

ชุมชน ระดบัการศึกษา รวม 

ไม่ได้

เรียน

หนังสือ 

ประถมศึกษา 

(ป.4-ป.7) 

มธัยมศึกษา 

ตอนต้น-ตอน

ปลาย  (ม.1-ม.6) 

และ ปวช. 

อนุปริญญา 

ปวส. –ปวท. 

ปริญญาตรี

หรือ          

สงูกว่า 

กุฎจีนี (N=163) 6.7 41.1 27.0 7.4 17.8 100.0 

เจรญินคร 66                

(N=64) 

10.9 35.9 40.6 1.6 10.9 100.0 

ปากคลองบาง

สะแก (N=88) 

8.0 60.2 28.4 3.4 - 100.0 

พฒันาบา้นล่าง              

(N=96) 

11.5 46.9 29.2 3.1 9.4 100.0 

วดัดาวคะนอง               

(N=109) 

15.6 55.0 24.8 1.8 2.8 100.0 

วดับางน้ําชน           

(N=30) 

10.0 56.7 30.0 3.3 - 100.0 

รวม  (N=550) 10.2 48.2 28.9 4.0 8.7 100.0 
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 การทํางาน  

ตาราง ค6: รอยละของผูสูงอายุ จําแนกตามสถานภาพการทํางาน รายชุมชน 

ชุมชน สถานภาพการทาํงาน รวม 
 

ไม่ได้

ทาํงาน

หรือ

เกษียณ 

พนักงาน

ใน

องคก์ร 

นายจ้าง ทาํงาน

ส่วนตวั

ไม่มี

ลกูจ้าง 

ช่วยงาน-

ธรุกิจ

ครวัเรือน 

รบัจ้าง

ทัว่ไป 

 

กุฎจีนี (N=163)              66.9 8.0 0.6 9.2 0.6 14.7 100.0 

เจรญินคร 66 (N=65) 76.9 6.2 - 10.8 - 6.2 100.0 

ปากคลองบางสะแก 

(N=91) 

70.3 - - 12.1 1.1 16.5 100.0 

พฒันาบา้นล่าง            

(N=96) 

56.3 3.1 - 15.6 6.3 18.8 100.0 

วดัดาวคะนอง               

(N=110)              

70.0 0.9 - 15.5 0.9 12.7 100.0 

วดับางน้ําชน (N=31) 54.8 6.5 - 9.7 12.9 16.1 100.0 

รวม (N=556) 66.7 4.1 0.2 12.2 2.3 14.4 100.0 

 

ตาราง ค7: รอยละของผูสูงอายุ จําแนกตามความพรอมและความตองการทํางาน 
รายชุมชน 

ชุมชน ความพร้อม และ ความต้องการทาํงาน * 

มีความพร้อมทาํงาน  มีความต้องการทาํงาน 

กุฎจีนี (N=158) 41.8 43.2 

เจรญินคร 66 (N=65) 40.0 43.1 

ปากคลองบางสะแก (N=89) 40.4 44.3 

พฒันาบา้นล่าง (N=96) 51.0 51.0 

วดัดาวคะนอง (N=107) 22.4 24.1 

วดับางน้ําชน (N=31) 48.4 51.6 

รวม (N=546) 39.6 41.4 

หมายเหตุ * เลือกนําเสนอ เฉพาะรอยละของผูสูงอายุที ่ตอบวามีความพรอม และรอยละของ

ผูสูงอายุ ที่ความตองการทํางาน เทานั้น   
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รายไดและการออม 
 
ตาราง ค8: รอยละของผูสูงอายุ จําแนกตามการไดรับเบ้ียยังชีพผูสูงอายุ                                 

และเบ้ียผูพิการ รายชุมชน 

ชุมชน เบีย้ยงัชีพผูส้งูอายแุละเบีย้ผูพิ้การ* 

ได้รบัเบีย้ยงัชีพผูส้งูอาย ุ ได้รบัเบีย้ผูพิ้การ 

กุฎจีนี (N=164) 83.5 7.3 

เจรญินคร 66 (N=65) 80.0 9.2 

ปากคลองบางสะแก (N=94) 91.5 5.3 

พฒันาบา้นล่าง (N=94) 89.4 8.5 

วดัดาวคะนอง (N=110) 98.2 17.3 

วดับางน้ําชน (N=31) 87.1 6.5 

รวม (N=558) 83.5 7.3 

หมายเหตุ *เลือกนําเสนอเฉพาะรอยละของผูสูงอายุที่ ไดรับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ และ รอยละของ

ผูสูงอายุที่ไดรับเบี้ยผูพิการ เทานั้น  

 
ตาราง ค9: รอยละของผูสูงอายุ จําแนกตามความเพียงพอของรายไดของตนเอง 

รายชุมชน 

ชุมชน ความเพียงพอของรายได้ รวม 

เพียงพอ 

และ 

มีเหลือเกบ็ 

เพียงพอ แต่

ไม่มีเหลือ

เกบ็ 

ไม่เพียงพอ 

กุฎจีนี (N=163) 21.5 35.6 42.9 100.0 

เจรญินคร 66 (N=65) 15.4 49.2 35.4 100.0 

ปากคลองบางสะแก (N=85) 8.2 61.2 30.6 100.0 

พฒันาบา้นล่าง (N=96) 11.5 66.7 21.9 100.0 

วดัดาวคะนอง (N=110) 8.2 56.4 35.5 100.0 

วดับางน้ําชน (N=31) 22.6 45.2 32.3 100.0 

รวม (N=550) 14.4 51.3 34.4 100.0 
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ตาราง ค10: รอยละของผูสูงอายุ จําแนกตามการออม รายชุมชน 

ชุมชน การออม รวม 

ไม่มี มี 

กุฎจีนี (N=155) 51.6 48.4 100.0 

เจรญินคร 66 (N=65) 60.0 40.0 100.0 

ปากคลองบางสะแก (N=81) 60.5 39.5 100.0 

พฒันาบา้นล่าง (N=96) 64.6 35.4 100.0 

วดัดาวคะนอง (N=107) 78.5 21.5 100.0 

วดับางน้ําชน (N=31) 74.2 25.8 100.0 

รวม (N=535) 63.0 37.0 100.0 

 
ตาราง ค11:  รอยละของผูสูงอายุ จําแนกตามวิธีการท่ีใชเม่ือมีปญหาฉุกเฉิน ดานการเงิน 

รายชุมชน 

ชุมชน วิธีการท่ีใช้เม่ือมีปัญหาฉุกเฉินด้านการเงิน รวม 

ใช้เงินออม

ของตนเอง 

กู้ยืมนอก

ระบบไม่

เสีย

ดอกเบีย้ 

กู้ยืม

นอก

ระบบ

เสีย

ดอกเบีย้ 

กู้ใน

ระบบ 

ขอเงินจาก

ลกูหรือคน

ใน

ครอบครวั/

ญาติ 

อ่ืนๆ* 
 

กุฎจีนี (N=162) 35.8 2.5 8.0 3.7 48.8 1.2 100.0 

เจรญินคร 66 (N=65) 52.3 - 6.2 - 41.5 - 100.0 

ปากคลองบางสะแก   

(N=85)        

31.8 - 15.3 1.2 51.8 - 100.0 

พฒันาบา้นล่าง (N=96) 24.0 1.0 8.3 - 66.7 - 100.0 

วดัดาวคะนอง (N=109) 20.2 0.9 12.8 0.9 62.4 2.8 100.0 

วดับางน้ําชน (N=31) 22.6 - 16.1 - 51.6 9.7 100.0 

รวม (N=548) 31.2 1.1 10.4 1.5 54.4 1.5 100.0 

หมายเหตุ:   * วิธีการที่ใชเมื่อมีปญหาฉุกเฉินดานการเงิน อื่นๆ เชน คางชําระ ประหยัด/ใชบัตรบัตร

เครดิต ยังไมไดคิด/ไมรู 
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 สุขภาพ 
 

ตาราง ค12: รอยละของผูสูงอายุ จําแนกตามประเภทสิทธิประกันสุขภาพหลัก รายชุมชน 

ชุมชน สิทธิประกนัสขุภาพหลกั รวม 

ไม่มีสิทธิ

ประกนั

สขุภาพ 

ประกนั 

สงัคม 

บตัรทอง บตัร          

ผูพิ้การ 

ข้าราชการ

บาํนาญ 

อ่ืนๆ* 

กุฎจีนี (N=159)             3.1 15.1 54.1 5.0 11.3 11.3 100.0 

เจรญินคร 66 (N=65)                 4.6 12.3 58.5 4.6 15.4 4.6 100.0 

ปากคลองบางสะแก 

(N=92) 

- 6.5 78.3 - 12.0 3.3 100.0 

พฒันาบา้นล่าง                  

(N=96)              

1.0 9.4 69.8 4.2 12.5 3.1 100.0 

วดัดาวคะนอง                   

(N=108)                  

0.9 6.5 73.1 13.0 5.6 0.9 100.0 

วดับางน้ําชน (N=31) - 16.1 74.2 - 9.7 - 100.0 

รวม  (N=551) 1.8 10.7 66.2 5.3 10.9 5.1 100.0 

หมายเหตุ *สิทธิประกันสุขภาพหลัก อื่นๆ เชน ประกันสุขภาพบริษัทเอกชน หรือรัฐวิสาหกิจ   

 
ตาราง ค13: รอยละของผูสูงอายุ จําแนกตามความครอบคลุมของสิทธิประกัน

สุขภาพหลัก รายชุมชน 

ชุมชน ความครอบคลุมของสิทธิประกนัสขุภาพหลกั รวม 

ไม่ครอบคลมุ ครอบคลมุได้

บางส่วน 

ครอบคลมุ ไม่ใช้สิทธิ

ประกนั

สขุภาพหลกั 

กุฎจีนี (N=156) 2.6 26.9 53.8 16.7 100.0 

เจรญินคร 66 (N=62) 1.6 9.7 77.4 11.3 100.0 

ปากคลองบางสะแก (N=76) 2.6 32.9 56.6 7.9 100.0 

พฒันาบา้นล่าง (N=95) 1.1 24.2 55.8 18.9 100.0 

วดัดาวคะนอง (N=108) 2.8 14.8 75.9 6.5 100.0 

วดับางน้ําชน (N=31) - 35.5 41.9 22.6 100.0 

รวม (N=528) 2.1 23.3 61.2 13.4 100.0 
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ตาราง ค14: รอยละของผูสูงอายุ จําแนกตามจํานวนโรคไมติดตอเร้ือรัง ราย
ชุมชน 

ชุมชน จาํนวนโรคไม่ติดต่อเรือ้รงั * รวม 

ไม่มีโรค

ไม่

ติดต่อ

เรือ้รงั 

มี 1 

โรค 

มี 2 

โรค 

มี 3 

โรค 

มี 4 

โรค 

มี 5 

โรค 

กุฎจีนี (N=166) 28.3 30.7 24.1 13.9 2.4 0.6 100.0 

เจรญินคร 66 (N=65) 38.5 36.9 20.0 3.1 1.5 - 100.0 

ปากคลองบางสะแก (N=95) 29.5 24.2 34.7 10.5 1.1 - 100.0 

พฒันาบา้นล่าง (N=96) 33.3 29.2 21.9 15.6 - - 100.0 

วดัดาวคะนอง (N=110)             22.7 38.2 22.7 12.7 2.7 0.9 100.0 

วดับางน้ําชน (N=31) 25.8 38.7 16.1 19.4 - - 100.0 

รวม (N=563) 29.3 32.0 24.3 12.4 1.6 0.4 100.0 

หมายเหตุ  * 5 โรคไมติดตอเรื้อรังในที่นี้  หมายถึงโรค เบาหวาน ไขมันในเลือดสูง ความดันโลหิตสูง 

หัวใจขาดเลือด/เตนผิดจังหวะ และหลอดเลือดสมองตีบหรือแตก 

 
ตาราง ค15:  รอยละของผูสูงอายุ จําแนกตามประเภทของโรคไมติดตอเร้ือรัง                         

รายชุมชน 

ชุมชน การเป็นโรคไม่ติดต่อเรือ้รงั* 

เบาหวาน ไขมนัใน

เลือดสงู 

ความดนั

โลหิตสงู 

หวัใจขาด

เลือด/เต้น

ผิดจงัหวะ 

หลอดเลือด

สมองตีบ

หรือแตก 

กุฎจีนี (N=166) 31.9 36.1 55.4 6.0 6.0 

เจรญินคร 66 (N=65) 21.5 15.4 41.5 7.7 1.5 

ปากคลองบางสะแก (N=95)         29.5 31.6 65.3 2.1 1.1 

พฒันาบา้นล่าง (N=96) 27.1 28.1 60.4 3.1 4.2 

วดัดาวคะนอง(N=110) 19.1 44.5 67.3 3.6 3.6 

วดับางน้ําชน (N=31) 35.5 22.6 61.3 - - 

รวม (N=563) 27.2 32.5 59.0 4.3 3.6 

 หมายเหตุ *เลือกนําเสนอเฉพาะรอยละของผูสูงอายุที่ไดรับการวินิจฉัย วาเปนโรคเบาหวาน ไขมัน

ในเลือดสูง ความดันโลหิตสูง หัวใจขาดเลือด/เตนผิดจังหวะ หรือหลอดเลือดสมองตีบ

หรือแตก เทานั้น 
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ตาราง ค16: รอ้ยละของผูส้งูอาย ุจาํแนกตามความบกพรอ่ง หรือความพิการ  

รายชุมชน 
ชุมชน ความบกพร่องหรือความพิการ รวม 

ไม่มี มี 

กุฎจีนี (N=164) 82.9 17.1 100.0 

เจรญินคร 66 (N=65) 90.8 9.2 100.0 

ปากคลองบางสะแก (N=95) 92.6 7.4 100.0 

พฒันาบา้นล่าง (N=96) 90.6 9.4 100.0 

วดัดาวคะนอง (N=110) 78.2 21.8 100.0 

วดับางน้ําชน (N=31) 90.3 9.7 100.0 

รวม (N=561) 86.3 13.7 100.0 

 

ตาราง ค17:  รอยละของผูสูงอายุ จําแนกตามประเภทของความบกพรองหรือ
ความพิการ รายชุมชน 

ชุมชน ความบกพรอ่งหรือความพิการ* 

การมองเหน็ การได้ยินหรือส่ือ

ความหมาย 

การเคล่ือนไหว 

กุฎจีนี (N=164) 3.7 3.7 11.0 

เจรญินคร 66 (N=65) - 6.2 3.1 

ปากคลองบางสะแก (N=95) 3.2 1.1 2.1 

พฒันาบา้นล่าง (N=96) 1.0 1.0 7.3 

วดัดาวคะนอง (N=110) 6.4 10.0 10.9 

วดับางน้ําชน (N=31) - - 9.7 

รวม  (N=561) 3.0 4.1 7.8 

หมายเหตุ *เลือกนําเสนอเฉพาะรอยละของผูสูงอายุที ่ความบกพรองหรือความพิการ ดานการ
มองเห็นการไดยินหรือสื่อความหมาย หรือ การเคลื่อนไหว เทานั้น 
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ตาราง ค18: รอยละของผูสูงอายุ จําแนกตามระดับภาวะพ่ึงพิง รายชุมชน 

ชุมชน ระดบัภาวะพ่ึงพิง รวม 

ไม่มีภาวะพึ่งพิง ภาวะพึ่งพิง ตํา่-

ปานกลาง 

ภาวะพึ่งพิง สงู 

กุฎจีนี (N=166) 78.3 15.1 6.6 100.0 

เจรญินคร 66 (N=67) 65.7 29.9 4.5 100.0 

ปากคลองบางสะแก (N=95) 86.3 10.5 3.2 100.0 

พฒันาบา้นล่าง (N=99) 81.8 14.1 4.0 100.0 

วดัดาวคะนอง (N=110) 73.6 21.8 4.5 100.0 

วดับางน้ําชน (N=31) 74.2 19.4 6.5 100.0 

รวม (N=568) 77.6 17.4 4.9 100.0 

 

ตาราง ค19: รอยละของผูสูงอายุ จําแนกตามความเสี่ยงตอปญหาสุขภาพจิต                         
รายชุมชน 

ชุมชน ความเส่ียงต่อปัญหา

สขุภาพจิต 

รวม 

ไม่มี มี 

กุฎจีนี (N=143) 78.3 21.7 100.0 

เจรญินคร 66 (N=64) 90.6 9.4 100.0 

ปากคลองบางสะแก (N=75) 76.0 24.0 100.0 

พฒันาบา้นล่าง (N=88) 61.4 38.6 100.0 

วดัดาวคะนอง (N=96) 62.5 37.5 100.0 

วดับางน้ําชน (N=28) 89.3 10.7 100.0 

รวม (N=494) 74.1 25.9 100.0 
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ตาราง ค20: รอยละของผูดูแล จําแนกตามผลกระทบของการดูแลผูสูงอายุ                        
ตอผูดูแลหรือครอบครัว  รายชุมชน 

ชุมชน ผลกระทบ 

ด้านการเงิน การออกจากงาน 

กุฎจีนี (N=61) 47.5 20.3 

เจรญินคร 66 (N=1) - - 

ปากคลองบางสะแก (N=16) 56.3 13.3 

พฒันาบา้นล่าง (N=11) 36.4 9.1 

วดัดาวคะนอง (N=30) 50.0 40.0 

วดับางน้ําชน        (N=9) 22.2 11.1 

รวม (N=128) 46.1 22.3 

หมายเหตุ *เลือกนําเสนอเฉพาะรอยละของผูดูแลผูสูงอายุ ที่ไดรับผลกระทบดานการเงิน (ของ

ผูดูแล หรือ ครอบครัว) และที่ไดรับผลกระทบดานการงาน คือ การที่ผูดูแลตองลาออก

จากงาน  

 

 การออกกําลังกาย 

ตาราง ค21: รอยละของผูสูงอายุ จําแนกตามการออกกําลังกายเปนประจํา                        
รายชุมชน 

ชุมชน การออกกาํลงักายเป็นประจาํ * รวม 

ไม่ได้ออกกาํลงักาย

เป็นประจาํ 

ออกกาํลงักาย

เป็นประจาํ 

 

กุฎจีนี (N=158) 41.8 58.2 100.0 

เจรญินคร 66 (N=65) 52.3 47.7 100.0 

ปากคลองบางสะแก (N=79) 60.8 39.2 100.0 

พฒันาบา้นล่าง (N=96) 60.4 39.6 100.0 

วดัดาวคะนอง (N=107) 60.7 39.3 100.0 

วดับางน้ําชน (N=31) 51.6 48.4 100.0 

รวม (N=536) 53.5 46.5 100.0 

หมายเหตุ *การออกกําลังกายเปนประจํา หมายถึง การออกกําลังกายอยางนอย 3 วัน ตอสัปดาห  
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ตาราง ค22: รอ้ยละของผูส้งูอายทุี่ออกกาํลงักายประจาํ จาํแนกตามการใชส้ถานท่ีออกกาํลงักาย ในสงักดักรุงเทพมหานคร ราย

ชมุชน 

ชุมชน สถานท่ีออกกาํลงักาย * 

ศนูยกี์ฬา สวนสาธารณะ ลานกีฬา 

กุฎจีนี (N=92) 1.1 6.5 4.3 

เจรญินคร 66 (N=31) 3.2 12.9 6.5 

ปากคลองบางสะแก (N=31) - 12.9 - 

พฒันาบา้นล่าง (N=38) 2.6 5.3 5.3 

วดัดาวคะนอง (N=42) - 2.4 - 

วดับางน้ําชน (N=15) - 6.7 26.7 

รวม (N=249) 1.2 7.2 4.8 

 หมายเหตุ *เลือกนําเสนอเฉพาะรอยละของผูสูงอายุที่ออกกําลังกายเปนประจํา และตอบวาไดไปใชศูนยกีฬา 

หรือสวนสาธารณะ หรือลานกีฬาในสังกัดกรุงเทพมหานคร เทานั้น  

 
ตาราง ค23:  รอยละของผูสูงอายุ จําแนกตามเหตุผลหลักที่ไมออกกําลังกายเปน

ประจํา รายชุมชน 

ชุมชน เหตผุลหลกัท่ีไม่ออกกาํลงักายเป็นประจาํ รวม 

ไม่มี

เวลา 

คิดว่า

ทาํงานก็

เพียงพอ

แล้ว 

สขุภาพ

ร่างกายไม่

อาํนวย 

ทาํงาน

บา้น/ ทาํ

สวนใน

บา้น/ ปลกู

ต้นไม้ 

อ่ืนๆ* 
 

กุฎจีนี (N=62) 19.4 12.9 40.3 25.8 1.6 100.0 

เจรญินคร 66 (N=34) 11.8 11.8 52.9 23.5 - 100.0 

ปากคลองบางสะแก (N=44)            25.0 20.5 43.2 11.4 - 100.0 

พฒันาบา้นล่าง (N=58) 10.3 27.6 31.0 31.0 - 100.0 

วดัดาวคะนอง (N=61) 24.6 4.9 60.7 9.8 - 100.0 

วดับางน้ําชน (N=16) - 25.0 43.8 31.3 - 100.0 

รวม (N=275) 17.5 16.0 45.1 21.1 0.4 100.0 

หมายเหตุ:   * เหตุผลที่หลักไมออกกําลังกายเปนประจํา อื่นๆ เชน  ขาดอุปกรณกีฬา/ไมชอบออกกําลังกาย/ 
ขี้เกียจ 
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ผลกระทบของโควิด-19 
 
ตาราง ค24: รอยละของผูสูงอายุ จําแนกตามผลกระทบของโควิด-19 รายชุมชน 

ชุมชน ผลกระทบของโควิด-19* 

สขุภาพ

ร่างกาย 

สขุภาพจิตใจ รายได้ลดลง/รายจ่าย

เท่าเดิมหรือเพ่ิมขึน้ 

กุฎจีนี (N=166) 16.9 43.4 56.6 

เจรญินคร 66 (N=65) - 12.3 27.7 

ปากคลองบางสะแก (N=95) 1.1 26.3 50.5 

พฒันาบา้นล่าง (N=96) 10.4 26.0 45.8 

วดัดาวคะนอง (N=110) 3.6 25.5 53.6 

วดับางน้ําชน (N=31) 6.5 25.8 29.0 

รวม (N=563) 8.0 29.5 48.3 

หมายเหตุ *เลือกนําเสนอ เฉพาะรอยละของผูสูงอายุที่ไดรับผลกระทบจากโควิด-19  ดานสุขภาพ
รางกาย หรือ สุขภาพจิตใจ หรือ รายไดลดลง/แตรายจายเทาเดิมหรือเพิ่มขึ้น เทานั้น 
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ภาวะพึ่งพิงกับมิติทางเศรษฐกิจ-สังคม 
 
ตาราง ค25: รอยละของผูสูงอายุ จําแนกตามภาวะพึ่งพิง และเศรษฐานะของ

ครัวเรือน รายชุมชน 

เศรษฐานะ ภาวะพึง่พงิ รวม 

ไม่มีภาวะพ่ึงพิง ภาวะพ่ึงพิง ตํา่-ปานกลาง ภาวะพ่ึงพิง สงู 

 

กฎีุจีน (N=75) 

ยากจน 38.9 37.5 27.3 37.9 

ปานกลาง 13.5 12.5 45.5 15.5 

ด ี 47.6 50.0 27.3 46.6 

เจริญนคร 66 (N=67) 

ยากจน 20.5 40.0 33.3 26.9 

ปานกลาง 38.6 40.0 33.3 38.8 

ด ี 40.9 20.0 33.3 34.3 

ปากคลองบางสะแก (N=92) 

ยากจน 69.6 50.0 66.7 67.4 

ปานกลาง 17.7 40.0 - 19.6 

ด ี 12.7 10.0 33.3 13.0 

พฒันาบา้นล่าง (N=99) 

ยากจน 27.2 35.7 25.0 28.3 

ปานกลาง 22.2 21.4 - 21.2 

ด ี 50.6 42.9 75.0 50.5 

วดัดาวคะนอง (N=110) 

ยากจน 43.2 79.2 40.0 50.9 

ปานกลาง 24.7 12.5 20.0 21.8 

ด ี 32.1 8.3 40.0 27.3 

วดับางน้ําชน (N=31) 

ยากจน 43.5 50.0 - 41.9 

ปานกลาง 39.1 50.0 50.0 41.9 

ด ี 17.4 - 50.0 16.1 
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ตาราง ค26: รอยละของผูสูงอายุ จําแนกตามภาวะพ่ึงพิง และความเพียงพอของรายได
ครัวเรือน รายชุมชน 

รายได้ครวัเรอืน ภาวะพ่ึงพิง รวม 

ไม่มีภาวะ

พึ่งพิง 

ภาวะพึ่งพิง 

ตํา่-ปานกลาง 

ภาวะพึ่งพิง 

สงู 

กฎีุจีน (N=163) 

เพยีงพอ 70.9 60.0 54.5 68.1 

ไมเ่พยีงพอ 29.1 40.0 45.5 31.9 

เจริญนคร 66 (N=67) 

เพยีงพอ 88.6 70.0 66.7 82.1 

ไมเ่พยีงพอ 11.4 30.0 33.3 17.9 

ปากคลองบางสะแก (N=82) 

เพยีงพอ 62.9 55.6 100.0 63.4 

ไมเ่พยีงพอ 37.1 44.4 - 36.6 

พฒันาบา้นล่าง (N=99) 

เพยีงพอ 80.2 50.0 50.0 74.7 

ไมเ่พยีงพอ 19.8 50.0 50.0 25.3 

วดัดาวคะนอง (N=110) 

เพยีงพอ 76.5 16.7 40.0 61.8 

ไมเ่พยีงพอ 23.5 83.3 60.0 38.2 

วดับางน้ําชน (N=31) 

เพยีงพอ 60.9 50.0 50.0 58.1 

ไมเ่พยีงพอ 39.1 50.0 50.0 41.9 
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ตาราง ค27: รอยละของผูสูงอายุ จําแนกตามภาวะพึ่งพิง และการไดรับเบ้ียผู
พิการ รายชุมชน 

เบีย้ผูพิ้การ ภาวะพ่ึงพิง รวม 

ไมม่ภีาวะ

พึง่พงิ 

ภาวะพึง่พงิ 

ตํ่า-ปานกลาง 

ภาวะพึง่พงิ

สงู 

กฎีุจีน (N=164) 

ไมไ่ดร้บั 100.0 72.0 54.5 92.7 

ไดร้บั - 28.0 45.5 7.3 

เจริญนคร 66 (N=65) 

ไมไ่ดร้บั 100.0 80.0 33.3 90.8 

ไดร้บั - 20.0 66.7 9.2 

ปากคลองบางสะแก (N=94) 

ไมไ่ดร้บั 100.0 60.0 66.7 94.7 

ไดร้บั - 40.0 33.3 5.3 

พฒันาบา้นล่าง (N=94) 

ไมไ่ดร้บั 100.0 61.5 25.0 91.5 

ไดร้บั - 38.5 75.0 8.5 

วดัดาวคะนอง (N=110) 

ไมไ่ดร้บั 100.0 37.5 20.0 82.7 

ไดร้บั - 62.5 80.0 17.3 

วดับางน้ําชน (N=31) 

ไมไ่ดร้บั 100.0 83.3 50.0 93.5 

ไดร้บั - 16.7 50.0 6.5 
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ตาราง ค28: รอยละของผูสูงอายุ จําแนกตามภาวะพึ่งพิง และความเสี่ยงตอ
ปญหาสุขภาพจิต รายชุมชน 

ปัญหาสขุภาพจิต ภาวะพ่ึงพิง รวม 

ไม่มีภาวะ

พึ่งพิง 

ภาวะพึ่งพิง 

ตํา่-ปานกลาง 

ภาวะพึ่งพิสงู 

กฎีุจีน (N=143) 

ไมม่คีวามเสีย่ง 83.8 63.6 50.0 78.3 

มคีวามเสีย่ง 16.2 36.4 50.0 21.7 

เจริญนคร 66 (N=64) 

ไมม่คีวามเสีย่ง 97.6 78.9 66.7 90.6 

มคีวามเสีย่ง 2.4 21.1 33.3 9.4 

ปากคลองบางสะแก (N=75) 

ไมม่คีวามเสีย่ง 76.2 66.7 100.0 76.0 

มคีวามเสีย่ง 23.8 33.3 - 24.0 

พฒันาบา้นล่าง (N=88) 

ไมม่คีวามเสีย่ง 68.9 18.2 33.3 61.4 

มคีวามเสีย่ง 31.1 81.8 66.7 38.6 

วดัดาวคะนอง (N=96) 

ไมม่คีวามเสีย่ง 78.9 17.4 - 62.5 

มคีวามเสีย่ง 21.1 82.6 100.0 37.5 

วดับางน้ําชน (N=28) 

ไมม่คีวามเสีย่ง 95.2 66.7 100.0 89.3 

มคีวามเสีย่ง 

 

4.8 33.3 - 10.7 
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ตาราง ค29:  รอยละของผูดูแล จําแนกตามระดับภาวะพึ่งพิงและผลกระทบดาน
การเงินของผูดูแลหรือครอบครัว รายชุมชน 

ด้านการเงิน ภาวะพ่ึงพิง รวม 

ไม่มีภาวะ

พึ่งพิง 

ภาวะพึ่งพิง 

ตํา่-ปานกลาง 

ภาวะพึ่งพิง สงู 

กุฎจีนี (N=61) 

ไมม่ผีลกระทบ 61.5 66.7 - 52.5 

มผีลกระทบ 38.5 33.3 100.0 47.5 

เจรญินคร 66 (N=1) 

ไมม่ผีลกระทบ -  100.0 -  100.0 

มผีลกระทบ - - - - 

ปากคลองบางสะแก (N=16) 

ไมม่ผีลกระทบ 36.4 50.0 66.7 43.8 

มผีลกระทบ 63.6 50.0 33.3 56.3 

พฒันาบา้นล่าง (N=11) 

ไมม่ผีลกระทบ 66.7 75.0 - 63.6 

มผีลกระทบ 33.3 25.0 100.0 36.4 

วดัดาวคะนอง (N=30) 

ไมม่ผีลกระทบ 73.3 30.0 20.0 50.0 

มผีลกระทบ 26.7 70.0 80.0 50.0 

วดับางน้ําชน (N=9) 

ไมม่ผีลกระทบ 100.0 100.0 - 77.8 

มผีลกระทบ - - 100.0 22.2 
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ตาราง ค30: รอยละของผูดูแล จําแนกตามระดับภาวะพึ่งพิงและผลกระทบตอ
ผูดูแลดานการทํางาน -การออกจากงาน รายชุมชน 

 

ด้านการทาํงาน 

ภาวะพ่ึงพิง รวม 

ไม่มีภาวะ

พึ่งพิง 

ภาวะพึ่งพิง 

ตํา่-ปานกลาง 

ภาวะพึ่งพิง สงู 

กฎีุจีน (N=64) 

ไมม่ผีลกระทบ 82.9 76.9 70.0 79.7 

มผีลกระทบ 17.1 23.1 30.0 20.3 

เจริญนคร 66 (N=1) 

ไมม่ผีลกระทบ -  100.0 -  100.0 

มผีลกระทบ - - - - 

ปากคลองบางสะแก (N=15) 

ไมม่ผีลกระทบ 80.0 100.0 100.0 86.7 

มผีลกระทบ 20.0 - - 13.3 

พฒันาบา้นล่าง (N=11) 

ไมม่ผีลกระทบ 100.0 100.0 - 90.9 

มผีลกระทบ - - 100.0 9.1 

วดัดาวคะนอง (N=30) 

ไมม่ผีลกระทบ 62.5 77.8 20.0 60.0 

มผีลกระทบ 37.5 22.2 80.0 40.0 

วดับางน้ําชน (N=9) 

ไมม่ผีลกระทบ 100.0 100.0 50.0 88.9 

มผีลกระทบ - - 50.0 11.1 
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