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ความเป็นมาของโครงการ 
ด้วยการสนับสนุนของ ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ท าให้

สถาบนัวจิยัประชากรและสงัคม มหาวทิยาลยัมหดิล ได้ด าเนินโครงการ “การพฒันาแนวทางการ
ด าเนินงานเพ่ือให้เกิดการจัดการชุดข้อมูลทางสังคมและสุขภาพของประชาชน รายเขต 
กรงุเทพมหานคร”  ทัง้นี้มวีตัถุประสงค์เพื่อส ารวจขอ้มูลทางสงัคมและสุขภาพของประชาชน ในราย
เขตของกรงุเทพมหานคร รวมทัง้เพื่อสรา้งเสรมิศกัยภาพของภาคเีครอืข่าย เพื่อการขบัเคลื่อนการท าชุด
ขอ้มลูทางสงัคมและสุขภาพของประชาชนในกรงุเทพมหานคร 

โครงการไดเ้กบ็รวบรวมขอ้มลูในเขตน าร่อง 13 เขต จ านวน 84 ชุมชน โดยเกบ็รวบรวมขอ้มูล
ทัง้ระดบัครวัเรอืนและระดบับุคคล มปีระชากรเป้าหมายระดบับุคคล ประกอบดว้ย ผูส้งูอาย ุผูพ้กิาร และผูดู้แล 
เขตทววีฒันาเป็นหนึ่งใน 13 เขตน าร่อง มกีารเกบ็รวบรวมตวัอย่างจาก 7 ชุมชน จ านวน 619 ครวัเรอืน 
โดยระดบับุคคล ประกอบด้วย ผู้สูงอายุจ านวน 604 คน ผู้ป่วยเรือ้รงั/พกิาร จ านวน 61 คน และผูดู้แล 
จ านวน 226 คน  

ระบบข้อมูลที่มีความถูกต้อง เชื่อถือได้ ทันสมยั และเป็นตัวแทนของประชากรกลุ่มต่างๆ 
กรุงเทพมหานคร นับว่ามคีวามส าคญัมากทีสุ่ดในการวางแผนการพฒันาพื้นทีแ่ละประชากร ถงึแมว้่าที่
ผ่านมาจะมขีอ้มลูทีจ่ดัเกบ็เกี่ยวกบัสุขภาวะ ภาวะเศรษฐกจิ สงัคม และวถิชีวีติของประชากร โดยองคก์ร
และหน่วยงานต่างๆ ในระดบัต่างกนั ตัง้แต่ระดบัจงัหวดั ระดบัเขต ระดบัแขวง ระดบัชุมชน ครวัเรอืน 
และรายบุคคล อยา่งไรกต็าม ขอ้มลูแต่ละชุดจะถูกจดัเกบ็ตามวตัถุประสงคก์ารน าขอ้มลูไปใชใ้นการตอบ
ภารกจิหลกัขององค์กร หรอืหน่วยงานที่ท าหน้าที่รวบรวมขอ้มูล และขอ้มูลเหล่านี้ยงัมีขอ้จ ากดัส าหรบั
การน าไปใชจ้รงิที่แตกต่างกนัออกไป รวมทัง้ยงัมขีอ้ท้าทายในเรื่องการเชื่อมต่อระหว่างขอ้มลูชุดต่างๆ ที่
เป็นไปไดไ้มง่า่ยนกั 

ทัง้นี้ขอ้มูลที่มอียู่ในขณะนี้ อาจยงัมคีวามไม่ครบถ้วน ทัง้ในเชงิประเดน็ และพื้นที่ โดยเฉพาะ
ความแตกต่างของลกัษณะทีอ่ยู่อาศยั การใชท้ีด่นิ รวมทัง้ลกัษณะทางเศรษฐกจิ สงัคม และสุขภาพของ
ประชากรวยัต่างๆ โดยเฉพาะในแต่ละพืน้ที ่หรอืเขตการปกครองของกรุงเทพมหานคร การมชีุดขอ้มูล
ทางสงัคมและสุขภาพ จงึมคีวามจ าเป็นอย่างยิง่เพื่อให้การท างานด้านการพฒันาและสวสัดกิารสงัคม 
และสุขภาวะของประชากร มปีระสทิธภิาพ และมคีวามเหมาะสมกบับรบิท วถิชีวีติของประชากรที่อาศยั
อยู่ในกรุงเทพมหานครในระดบัเขตการปกครอง เพื่อน าไปพฒันา ต่อยอดในการท างานและพัฒนา
คุณภาพชวีติประชากรในระดบัพืน้ทีต่่อไป 
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ผลส ารวจครัวเรือนเขตทววีัฒนา* 

การส ารวจนี้ในเขตทววีฒันา มตีวัอยา่งครวัเรอืนทัง้สิน้ 619 ครวัเรอืนใน 6 ชุมชน จากครวัเรอืน
ทัง้หมด 888 ครวัเรอืน ทีผู่น้ าชุมชนสามารถตดิต่อได้ ทัง้นี้คดิเป็นครวัเรอืนทีใ่หข้อ้มูลคอื รอ้ยละ 69.7  
(รายละเอยีดตามตาราง 3.1 ) การน าเสนอผลการส ารวจต่อไปนี้เป็นการน าเสนอภาพรวมเขตทววีฒันา
เปรยีบเทยีบกบัภาพรวมของการส ารวจทัง้หมดจาก 13 เขต ส่วนรายละเอียดข้อมูลรายชุมชนอยู่ใน
ภาคผนวก 

ตาราง 3.1: จ านวนและร้อยละของครัวเรือน จ าแนกตามชมุชน 

ชุมชน จ านวน
ครวัเรือนจาก
ฐานข้อมูลเขต 

จ านวน
ครวัเรือนท่ี
ผูน้ าชุมชน
สามารถ
ติดต่อได้ 

จ านวน
ครวัเรือนท่ี
เกบ็ข้อมลูได้ 

ร้อยละของ
ครวัเรือนท่ี
เกบ็ข้อมลูได้ 

คลองมหาสวสัดิ ์ 50 51 31 60.8 
ประตูน ้าฉิมพล ี 135 115 99 86.1 
หลงัทางรถไฟศาลาธรรมสพน์ 142 90 90 100.0 
กฤษดานคร 31 145 86 76 88.4 
พรรณพฤกษา 206 237 77 32.5 
รว่มเกือ้ 772 158 158 100.0 
สุขทว ี 1-2 224 151 88 58.3 

รวม 1,674 888 619 69.7 

ไม่เพยีงแต่ขอ้มลูระดบัครวัเรอืนเท่านัน้ทีโ่ครงการไดเ้กบ็รวบรวม แต่ยงัรวมถงึขอ้มลูรายบุคคล
ของประชากรกลุ่มเป้าหมายทีส่ ารวจ ไดแ้ก่ ผู้ป่วยเรือ้รงั/พกิาร ผูส้งูอาย ุและผูด้แูล ทัง้นี้ในเขตทววีฒันา

                                                           
*

 ในการรายงานผลตัวเลขร้อยละที่เป็นทศนิยมอาจมีความแตกต่างจากในเล่มภาพรวม 13 เขต 

เนื่องมาจากการคํานวณ ที่ใช้ฐานจํานวนตัวอย่างแตกต่างกนั(ตวัอย่างรวม 13 เขต หรือตัวอย่าง

รายเขต) และการปัดเศษทศนิยม 

3  
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เขตทววีัฒนา 

เก็บรวบรวมข้อมูลบุคคลได้จ านวน 891 คน โดยแบ่งออกเป็น ผู้ป่วยเรื้อรงั/พิการ จ านวน 61 คน 
ผูส้งูอาย ุจ านวน 604 คน และผูด้แูล จ านวน 226 คน  

ประชากรในครัวเรือน 

ในส่วนนี้เป็นการน าเสนอลกัษณะของกลุ่มประชากรในครวัเรอืน ประกอบด้วย โครงสร้าง
ประชากรตามอายุและเพศ จ านวนสมาชกิครวัเรอืน สมาชกิครวัเรอืนมชีื่อหรอืไม่มชีื่อในทะเบยีนบ้าน 
สมาชกิครวัเรอืนที่เป็นผู้สูงอายุ 60 ปีขึน้ไป ครวัเรอืนที่มผีู้ป่วยเรือ้รงั/พกิาร และครวัเรอืนที่ม/ีไม่มผีู้มี
ภาวะพึง่พงิ 

ลักษณะของกลุ่มประชากร 

เขตทวีวฒันามปีระชากรจากครวัเรอืนที่ให้ข้อมูลทัง้หมดจ านวน  2 ,276  คน เมื่อพิจารณา
ประชากรตามกลุ่มอายุ 3 กลุ่มหลกั คอืวยัเดก็ วยัแรงงานและวยัสูงอายุ พบว่า มสีดัส่วนของประชากร
วยัเดก็ (อายุ 0-14 ปี) รอ้ยละ 12.0 ประชากรวยัแรงงาน (อายุ 15-59 ปี)  รอ้ยละ 60.9  และประชากร 
วยัสูงอายุที่มอีายุ 60 ปี ขึ้นไป ร้อยละ 27.0  ทัง้น้ีเมื่อเปรียบเทียบกบัภาพรวม 13 เขต พบว่า  เขตทววีฒันามี
สดัส่วนวยัเดก็และวยัแรงงานน้อยกวา่ภาพรวม 13 เขต ในขณะทีม่สีดัสว่นผูส้งูอายุมากกวา่ (รายละเอยีดตาม
รปูภาพ 3.1 และ 3.2)  

รูปภาพ 3.1: โครงสร้างประชากร จ าแนกตามอายุและเพศ เขตทววีฒันา 
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พีระมิดประชากร เขตทวีวัฒนา

ชาย หญิง



 

 

เขตทววีัฒนา 

รูปภาพ 3.2: โครงสร้างประชากร จ าแนกตามอายุและเพศ ภาพรวม 13 เขต 

 

 

 

 

 

 

 

 

จ านวนสมาชิกครัวเรือน 

ครวัเรอืนในเขตทววีฒันามขีนาดครวัเรอืนเฉลีย่ 3.8 คนต่อครวัเรอืน ซึ่งไม่แตกต่างจากขนาด
ครวัเรอืนในภาพรวม 13 เขต ส่วนครวัเรอืนทีอ่ยูค่นเดยีวนัน้มสีดัส่วนรอ้ยละ  9.9 โดยเป็นสดัส่วนทีน้่อย
กว่าภาพรวมของ 13 เขตเพยีงเลก็น้อย ทัง้นี้ภาพรวม 13 เขต มรีอ้ยละ 10.9 (รายละเอยีดตามรปูภาพ 3.3) 

รูปภาพ 3.3: ขนาดครัวเรือนเฉล่ียและร้อยละของครัวเรือน                                             

จ าแนกตามจ านวนสมาชิก 
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เขตทววีัฒนา 

ครัวเรือนท่ีมีสมาชิกมีช่ือหรือไม่มีช่ือในทะเบียนบ้าน 

ส าหรบัประชากรที่ไม่มชีื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน หรอือาจเรยีกได้ว่าเป็นประชากรแฝง ในการ
ส ารวจนี้ พบว่า มปีระชากรที่ไม่ชื่อในทะเบยีนบ้านในเขตทววีฒันาโดยเฉลี่ยครวัเรอืนละ 0.9 คน โดย
เป็นค่าเฉลีย่ทีต่ ่ากว่าภาพรวม 13 เขตเพยีงเลก็น้อย (ภาพรวมมคี่าเฉลีย่ 1 คนต่อครวัเรอืน) ในขณะที่
สดัส่วนของครวัเรอืนทีส่มาชกิไม่มชีื่อในทะเบยีนบา้นกน้็อยกว่าในภาพรวม 13 เช่นกนั โดยมสีดัส่วนที่
รอ้ยละ 42.0 ส่วนภาพรวมมรีอ้ยละ 44.2 (รายละเอยีดตามรปูภาพ 3.4 และตาราง ก1 ในภาคผนวก)  

รูปภาพ 3.4: ร้อยละของครัวเรือนท่ีมีสมาชกิไม่มีชือ่ในทะเบียนบ้าน                  

 

 

ครัวเรือนท่ีมีผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป 

ในระดบัครวัเรอืนนัน้ พบว่า เขตทววีฒันามคีรวัเรอืนที่มผีู้สูงอายุเฉลี่ย 1 คนต่อครวัเรอืนซึ่ง
มากกว่าในภาพรวม 13 เขตทีม่ผีูส้งูอายเุฉลีย่ 0.8 คนต่อครวัเรอืน ส่วนสดัส่วนของครวัเรอืนทีม่ผีูสู้งอายุ
เป็นสมาชกิอย่างน้อย 1 คนขึน้ไป พบว่า มสีูงถงึรอ้ยละ 67.6 ซึง่สูงกว่าภาพรวมทีม่เีพยีงรอ้ยละ  59.2 
(รายละเอยีดตามรปูภาพ 3.5 และตาราง ก2 ในภาคผนวก)  
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เขตทววีัฒนา 

รูปภาพ 3.5: ร้อยละของครัวเรือนท่ีมี/ไม่มีผู้สูงอายุ 

 

 

ครัวเรือนท่ีมีผู้ป่วยเร้ือรัง/พิการ 

การส ารวจนี้ชีใ้หเ้หน็ว่าในเขตทววีฒันามคีรวัเรอืนถงึรอ้ยละ 53.1 ทีม่สีมาชกิอย่างน้อยหนึ่งคน
เป็นผูป่้วยเรือ้รงัหรอืผูพ้กิาร โดยสูงกว่าภาพรวมของ 13 เขตเลก็น้อย ทีม่เีพยีงรอ้ยละ 52.5 ในขณะที่
จ านวนเฉลีย่ของผูป่้วยเรือ้รงั/พกิารต่อครวัเรอืนนัน้ ไมแ่ตกต่างจากภาพรวม 13 เขต คอืมคี่าเฉลีย่ที ่0.8 
คนต่อครวัเรอืน  (รายละเอยีดตามรปูภาพ 3.6 และตาราง ก3 ในภาคผนวก)  

รูปภาพ 3.6: ร้อยละของครัวเรือนท่ีมี และไม่มีผู้ป่วยเร้ือรัง / พิการ 
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เขตทววีัฒนา 

ครัวเรือนท่ีมี/ไม่มีผู้มีภาวะพ่ึงพิง 

การศึกษาในระดบัครวัเรอืนของเขตนี้ พบว่า มผีู้มภีาวะพึ่งพงิเฉลี่ย 0.5 คนต่อครวัเรอืน ซึ่ง
เท่ากบัค่าเฉลีย่ของภาพรวมทัง้หมด ในขณะที ่สดัส่วนของครวัเรอืนทีม่สีมาชกิเป็นผู้มภีาวะพึง่พงินัน้ก็
แทบไม่แตกต่างจากภาพรวมเช่นเดียวกนั คอื รอ้ยละ 37.5 ของครวัเรอืนในเขตทววีฒันา และรอ้ยละ 
37.3 ของครวัเรอืนในภาพรวม 13 เขต (รายละเอยีดตามรปูภาพ 3.7 และตาราง ก4 ในภาคผนวก)  

รูปภาพ 3.7: ร้อยละของครัวเรือนท่ีมี และไม่มีผู้ท่ีมีภาวะพ่ึงพิง 

 

เศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน 

ในส่วนนี้เป็นการเสนอผลส ารวจเศรษฐกจิและสงัคมของครวัเรอืน ประกอบดว้ย ความเพยีงพอ
ของรายไดค้รวัเรอืน โควดิ-19 กบัรายไดค้รวัเรอืน และเศรษฐานะของครวัเรอืน  

ความเพียงพอของรายได้ครัวเรือน 

ในส่วนความเพยีงพอของรายไดค้รวัเรอืน  ครวัเรอืนในเขตทววีฒันารอ้ยละ 21.3 ระบุว่ารายได้
ครวัเรอืนไมเ่พยีงพอ ทัง้นี้เป็นสดัส่วนทีน้่อยกว่าทีร่ายงานในภาพรวมทีม่ถีงึรอ้ยละ 33.1 ของครวัเรอืนที่
รายงานว่ามรีายไดไ้มเ่พยีงพอ (รายละเอยีดตามรปูภาพ 3.8 และตาราง ก5 ในภาคผนวก)  
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เขตทววีัฒนา 

รูปภาพ 3.8: ร้อยละของครัวเรือนท่ีรายได้ครัวเรือนเพียงพอ/ไม่เพียงพอ 

 

โควิด-19 กับรายได้ครัวเรือน 

การศกึษาเกี่ยวกบัผลกระทบของการระบาดของโควดิ-19 กบัรายไดข้องครวัเรอืนในการส ารวจนี้ 
พบว่า ในเขตทววีฒันาครวัเรอืนรอ้ยละ 72.0 ระบุว่ารายไดค้รวัเรอืนลดลงในช่วงของการระบาดดงักล่าว  
ทัง้นี้มสีดัส่วนน้อยกว่าภาพรวมหรอือาจกล่าวได้ว่า ได้รบัผลกระทบน้อยกว่าภาพรวมทัง้ 13 เขต ที่มี
สดัส่วนรอ้ยละ 81.7 (รายละเอยีดตามรปูภาพ 3.9 และตาราง ก6 ในภาคผนวก)  

รูปภาพ 3.9: ร้อยละของครัวเรือนท่ีได้รับผลกระทบด้านรายได้ 

ในชว่งสถานการณ์ โควิด-19 
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เขตทววีัฒนา 

เศรษฐานะของครัวเรือน  

การวดัเศรษฐานะของครวัเรอืนในการส ารวจนี้ ไดส้รา้งดชันีการวดัเศรษฐานะจากจ านวนเครือ่ง
อ านวยความสะดวกในครวัเรอืน แล้วแบ่งเศรษฐานะของครวัเรอืนออกเป็น 3 ระดบั คอื ยากจน (เศรษฐานะต ่า) 
ปานกลาง และด ี(เศรษฐานะสูง) พบว่า สดัส่วนของครวัเรอืนยากจนมรีอ้ยละ 28.3 ในเขตทววีฒันา ซึง่
เป็นสดัส่วนทีน้่อยกว่าภาพรวมทีพ่บว่ามคีรวัเรอืนยากจนถงึรอ้ยละ 39.7 (รายละเอยีดตามรปูภาพ 3.10 
และตาราง ก 7 ในภาคผนวก)  

รูปภาพ 3.10: ร้อยละของครัวเรือน จ าแนกตามเศรษฐานะครัวเรือน 

 

ส่ิงแวดล้อมของครัวเรือน 

ในการส ารวจนี้ได้เน้นสิง่แวดล้อมในครวัเรอืนที่มกัจะเกี่ยวขอ้งกบัการหกล้มของผู้สูงอายุ ซึ่ง
ประกอบดว้ยแสงสว่าง วสัดุกนัลื่น ราวจบั ประตูบานเลื่อน และพืน้ต่างระดบั 

ครัวเรือนท่ีมีแสงสว่างไม่เพียงพอ 

ในเขตทววีฒันา พบว่า ครวัเรอืนส่วนใหญ่หรอืร้อยละ 96.1 มแีสงสว่างในห้องและทางเดิน
เพยีงพอ (เหมาะสม) อย่างไรก็ตาม มรี้อยละ 3.9 ของครวัเรอืนที่ระบุว่า แสงสว่างไม่เพียงพอ (ไม่
เหมาะสม) แต่กย็งัต ่ากว่าสดัส่วนทีร่ะบุในภาพรวม 13 เขต ทีพ่บว่ารอ้ยละ 5.7 ของครวัเรอืนมแีสงสว่าง
ไมเ่พยีงพอ  (รายละเอยีดตามรปูภาพ 3.11)  
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รูปภาพ 3.11: ร้อยละของครัวเรือน จ าแนกตามความเหมาะสมด้านแสงสว่าง 

ครัวเรือนท่ีมีพ้ืนล่ืน หรือไม่มีวัสดุปูกันล่ืน 

ส่วนพืน้ทีล่ ื่นเป็นสาเหตุหนึ่งของการหกลม้ในบา้นของสมาชกิ ในการส ารวจนี้ ของเขตทววีฒันา 
พบว่า ครวัเรอืนร้อยละ 41.2 มสีภาพพื้นที่ไม่เหมาะสม (มพีื้นที่ลื่นหรอืไม่ได้ปูวสัดุกนัลื่น) ทัง้นี้เป็น
สดัส่วนทีส่งูกว่าในภาพรวม 13 เขต ทีม่เีพยีงรอ้ยละ 39.6  (รายละเอยีดตามรปูภาพ 3.12) 

 

รูปภาพ 3.12: ร้อยละของครัวเรือน จ าแนกตามความเหมาะสมด้านสภาพพ้ืนใน

ห้องนอน หรือห้องน ้า หรือทางเดิน 
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ครัวเรือนท่ีไม่มีราวจับในห้องนอน หรือห้องน ้า หรือทางเดิน 

ส่วนการมรีาวจบัในห้องนอน หรอืห้องน ้า หรอืทางเดนิ ครวัเรอืนในเขตทววีฒันารอ้ยละ 70 .0  
ระบุว่าไม่มรีาวจบั  ซึ่งเป็นสดัส่วนที่น้อยกว่าภาพรวมที่มรีอ้ยละ 73.0 ของครวัเรอืนระบุว่าไม่มรีาวจบั 
(รายละเอยีดตามรปูภาพ 3.13)  

รูปภาพ 3.13: ร้อยละของครัวเรือน จ าแนกตามการมี/ไม่มีราวจบั 

 

 

ครัวเรือนท่ีไม่มีประตูบานเล่ือน/ประตูท่ีเปิดออกนอกห้อง 

ส่วนครวัเรอืนที่ไม่มปีระตูบานเลื่อน/ประตูที่เปิดออกนอกห้องในเขตนี้ มสีดัส่วนของครวัเรอืน
รอ้ยละ 58.6 ที่รายงาน จะเหน็ได้ว่าเป็นสดัส่วนที่มากกว่าภาพรวมทัง้ 13 เขตที่มสีดัส่วนเพยีงรอ้ยละ 
53.0 (รายละเอยีดตามรปูภาพ 3.14)  
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รูปภาพ 3.14: ร้อยละของครัวเรือน จ าแนกตามการมี/                                                       

ไม่มีประตูบานเล่ือน หรือบานประตูท่ีเปิดออกนอกห้อง 

 

ครัวเรือนท่ีมีพ้ืนต่างระดับในตัวบ้านหรือบริเวณบ้าน 

การสะดุดหกล้ม อาจมาจากการมพีื้นต่างระดบัภายในบ้านหรอืบรเิวณบ้าน ในการส ารวจนี้มี
ครวัเรอืนในเขตทววีฒันาร้อยละ 85.5 ที่ระบุว่ามพีื้นต่างระดบัในบ้านหรอืบรเิวณบ้าน ทัง้นี้สูงกว่าที่
รายงานในภาพรวม 13 เขตทีม่เีพยีงรอ้ยละ 72.2 (รายละเอยีดตามรปูภาพ 3.15) 

รูปภาพ 3.15: ร้อยละของครัวเรือน จ าแนกตามการมี/ไม่มีพ้ืนต่างระดับ 
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การแยกขยะ 

ส าหรบัการแยกขยะในภาพรวมของเขตทวีวฒันา แม้ว่าครัวเรือนส่วนใหญ่จะมีการแยกขยะ แต่
ครวัเรอืนรอ้ยละ 24.1 ระบุว่าไม่มกีารแยกขยะ ซึ่งสดัส่วนนี้ก็ยงัน้อยกว่าที่ระบุในภาพรวม 13 เขตที่มี
ครวัเรอืนถงึรอ้ยละ 31.8 ทีไ่มม่กีารแยกขยะ (รายละเอยีดตามรปูภาพ 3.16)  

รูปภาพ 3.16: ร้อยละของครัวเรือน จ าแนกตามการแยกขยะ 
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ผลส ารวจบุคคลเขตทวีวฒันา* 

ในส่วนนี้เป็นการน าเสนอผลส ารวจระดบับุคคล ซึ่งประกอบด้วย ลกัษณะทางประชากรและสงัคม
ของผู้สูงอายุ การท างาน รายได้และการออม สุขภาพ การออกก าลงักาย และผลกระทบของโควดิ-19 ต่อ
ผูส้งูอาย ุภาวะพึง่พงิของผูส้งูอายกุบัมติดิา้นเศรษฐกจิ-สงัคม และภาวะพึง่พงิกบัผลกระทบต่อผูด้แูล 

ลักษณะทางประชากรและสังคมของผู้สูงอายุ 

การศึกษานี้รวบรวมข้อมูลผู้สูงอายุตวัอย่างที่อาศยั ในเขตทววีฒันา จ านวน 604 คน โดยที่
ผู้สูงอายุ หมายถึง บุคคลอายุ 60 ปีขึ้นไป และในกรณีบุคคลที่อยู่ในข่ายให้สมัภาษณ์ ไม่สามารถให้
ขอ้มลูไดด้ว้ยตนเอง เนื่องมาจากความสูงอายุ การป่วย หรอืมภีาวะพึง่พงิญาต ิบุคคลในครอบครวัหรอื
ผูด้แูลจะเป็นผูใ้หข้อ้มลูแทน ทัง้ในลกัษณะรว่มกนัตอบหรอืว่าตอบแทนทัง้หมด  การน าเสนอในส่วนนี้จะ
วเิคราะหข์อ้มลูในภาพรวมของผูส้งูอาย ุและเปรยีบเทยีบการกระจายของขอ้มลูตามกลุ่มอายุของผูสู้งอายุ 
คอื ผูส้งูอายวุยัตน้ (อาย ุ60-69 ปี)  ผูส้งูอายวุยักลาง (อาย ุ70-79 ปี) และผูส้งูอายวุยัปลาย (อาย ุ80 ปีขึน้ไป) 

ขอ้มลูในตาราง 4.1 แสดงใหเ้หน็ว่า ผูสู้งอายุตวัอย่างเป็นผูห้ญงิ (รอ้ยละ 62.6) มากกว่าผู้ชาย 
(รอ้ยละ 37.4)  โดยมสีดัส่วนของผูห้ญงิในกลุ่มผูส้งูอาย ุ80 ปีขึน้ไป (รอ้ยละ 69.3) สงูทีสุ่ด เมือ่เทยีบกบั
สดัส่วนของผูส้งูอาย ุ60-69 ปี และอาย ุ70-79 ปี ในขณะทีส่ดัส่วนของผูช้ายในกลุ่มอาย ุ70-79 ปี (รอ้ยละ 
47.2) สงูทีส่ดุ เมือ่เทยีบกบัสดัสว่นของผูส้งูอาย ุ60-69 ปี และผูส้งูอาย ุ80 ปีขึน้ไป   

ผูสู้งอายุในการศกึษานี้ ส่วนมากอาศยัในครวัเรอืนทีม่สีมาชกิ 3 คนหรอืมากกว่า (รอ้ยละ 75.2)  
ซึง่สมาชกิในครวัเรอืนอาจมทีัง้คู่สมรส ลูก-หลาน ญาต ิหรอืคนทีไ่ม่ใช่ญาตอิยู่ร่วมดว้ย  อย่างไรกด็ยีงัมี
อกีประมาณรอ้ยละ 25 ของผูสู้งอายุอยู่คนเดยีว หรอือยู่ตามล าพงักบัคู่สมรส หรอือยู่กบับุคคลอื่นอกี 1 
คนที่ไม่ใช่คู่สมรส  โดยที่ผู้สูงอายุ 70-79 ปี มสีดัส่วนของการอยู่คนเดยีว (ร้อยละ 9.7)  หรอือยู่ตาม
ล าพงักบัคู่สมรส (รอ้ยละ 7.4)  หรอือยู่กนั 2 คนกบัคนอื่นที่ไม่ใช่คู่สมรส (รอ้ยละ 17.0) สูงที่สุด เมื่อ
เปรยีบเทยีบกบัสดัส่วนของผูส้งูอาย ุ60-69 ปี และผูส้งูอาย ุ80 ปีขึน้ไป  

                                                           
*
  ในการรายงานผลตัวเลขร้อยละที่เป็นทศนิยมอาจมีความแตกต่างจากในเล่มภาพรวม 13 เขต 

เนื่องมาจากการคํานวณ ที่ใช้ฐานจํานวนตัวอย่างแตกต่างกัน(ตัวอย่างรวม 13 เขต หรือตัวอย่าง

รายเขต) และการปัดเศษทศนิยม 

4  
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ในภาพรวมร้อยละ 58.8 ของผู้สูงอายุในเขตทวีวัฒนามีสถานภาพสมรส คือแต่งงานมีคู่ 
รองลงมาคอื สถานภาพหมา้ย (รอ้ยละ 22.5)  และ รอ้ยละ 10.1 ของผู้สูงอายุมสีถานภาพโสด โดยที่
ผูสู้งอายุ 60-69 ปี มสีดัสว่นของการเป็นโสด (รอ้ยละ 12.8)  หรอืแต่งงานมคีู่ (รอ้ยละ 63.3) สงูทีสุ่ด เมื่อเทยีบ
กบัสดัส่วนของผู้สูงอายุ 70-79 ปี และผู้สูงอายุ 80 ปีขึ้นไป ส่วนในกลุ่มผู้สูงอายุ 80 ปีขึ้นไป พบว่า 
ประมาณครึง่หนึ่ง (รอ้ยละ 51.4) มสีถานภาพเป็นหมา้ย ซึง่เป็นสดัส่วนทีส่งูทีสุ่ด  

ผูสู้งอายุรอ้ยละ 48.3 จบการศกึษาระดบัประถมศกึษา (ป.4-ป.7) รองลงมา ระดบัมธัยมศกึษา
ตอนต้นหรอืตอนปลาย หรอื ปวช. (ร้อยละ 22.4) และมถีึงประมาณหนึ่งในห้า (ร้อยละ 19.5) ของ
ผูส้งูอายทุีจ่บการศกึษาระดบัปรญิญาตรหีรอืสงูกว่า โดยสดัส่วนของผูส้งูอาย ุ60-69 ปี (รอ้ยละ 21.3) จบ
การศึกษาระดบัปรญิญาตรหีรอืสูงกว่าสูงที่สุด เมื่อเปรยีบเทียบกับสดัส่วนของผู้สูงอายุ 70-79 ปี และ
ผูสู้งอายุ 80 ปีขึน้ไป ในขณะทีม่สีดัส่วนของผูสู้งอายุ 80 ปีขึน้ไป จบการศกึษาระดบัประถมศกึษา (รอ้ยละ 
58.9) หรอืไมไ่ดเ้รยีนหนงัสอื (รอ้ยละ 17.8) สงูทีสุ่ด   

ตาราง 4.1: ร้อยละของผู้สูงอายุ จ าแนกตามลักษณะทางประชากรและสังคม 

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

เพศ (N=604) 
- ชาย 34.0 47.2 30.7 37.4 
- หญงิ 66.0 52.8 69.3 62.6 
ลกัษณะการอยู่อาศยัของผูส้งูอาย ุ (N=604) 
- อยูค่นเดยีว 6.2 9.7 2.7 6.8 
- อยู ่2 คน กบัคู่สมรส 4.0 7.4 1.3 4.6 
- อยู ่2 คน กบัญาตหิรอืคนอื่น 12.2 17.0 10.7 13.4 
- อยู ่3 คนหรอืมากกว่ากบัญาตหิรอืคนอื่น 77.6 65.9 85.3 75.2 
สถานภาพสมรส (N=582) 
- โสด 12.8 5.2 9.5 10.1 
- สมรส 63.3 59.5 36.5 58.8 
- หมา้ย 13.7 27.2 51.4 22.5 
- หยา่/แยก 10.1 8.1 2.7 8.6 
การศึกษา (N=580) 
- ไมไ่ดเ้รยีน 1.8 4.6 17.8 4.7 
- ประถมศกึษา (ป.4- ป.7) 46.7 46.8 58.9 48.3 
- มธัยมศกึษาตอนต้น ถงึตอนปลาย (ม.1-ม.6) 

หรอื  ปวช. 
24.9 21.4 13.7 22.4 

- อนุปรญิญา ปวส. –ปวท. 5.4 6.4 1.4 5.2 
- ปรญิญาตรหีรอืสงูกว่า 21.3 20.8 8.2 19.5 
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การท างาน  

ส่วนนี้แสดงขอ้มลูพืน้ฐานดา้นการท างาน ความพรอ้มและความต้องการท างาน ขอ้มลูในตาราง 
4.2  แสดงใหเ้หน็ว่าประมาณรอ้ยละ 65 ของผูส้งูอายใุนเขตทววีฒันา ไมไ่ดท้ างานหรอืเกษยีณอาย ุโดย
ทีส่ดัส่วนของการไม่ไดท้ างานนี้เพิม่ขึน้เมื่ออายุของผูสู้งอายุสูงขึน้ ส่วนกลุ่มทีท่ างานนัน้ พบว่า สดัส่วน
ของผูสู้งอายุท างานของตวัเองโดยไม่มลีกูจา้ง (รอ้ยละ 15.1) สูงทีสุ่ด  รองลงมาผูสู้งอายุทีท่ างานรบัจา้ง
ทัว่ไป (รอ้ยละ 10.8) โดยผูสู้งอายุ 60-69 ปี รอ้ยละ 45.4 เป็นกลุ่มทีย่งัคงท างานอยู่มากทีสุ่ด เมื่อเทยีบ
กบัผูส้งูอาย ุ70-79 ปี และผูส้งูอาย ุ80 ปีขึน้ไป  

ผู้สูงอายุรอ้ยละ 57.5 ตอบว่าพรอ้มที่จะท างาน และรอ้ยละ 53.5 ต้องการท างาน โดยผู้สูงอายุ 
60-69 ปี มคีวามพรอ้ม (รอ้ยละ 70.7)  และต้องการท างาน (รอ้ยละ 66.7) สูงทีสุ่ด เมื่อเทยีบกบัสดัส่วน
ของผูส้งูอาย ุ70-79 ปี และผูส้งูอาย ุ80 ปีขึน้ไป   

ตาราง 4.2:  ร้อยละของผู้สูงอายุ จ าแนกตามการท างาน ความพร้อมและความ

ต้องการท างาน  

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

สถานภาพการท างาน (N=582) 
- ไมไ่ดท้ างาน-เกษยีณ 54.6 73.4 89.2 64.6 
- พนกังานในองคก์ร 5.4 0.6 1.4 3.4 
- นายจา้ง 2.7 1.7 1.4 2.2 
- ท างานส่วนตวัไมม่ลีกูจา้ง 18.5 12.1 6.8 15.1 
- ช่วยงาน-ธุรกจิครวัเรอืน 3.9 2.9 1.4 3.3 
- รบัจา้งทัว่ไป 14.3 8.7 - 10.8 
- อ่ืนๆ* 0.6 0.6 - 0.5 
 ความพร้อมในการท างาน (N=570) 
- ไมพ่รอ้ม 29.3 50.6 83.3 42.5 
- พรอ้ม 70.7 49.4 16.7 57.5 
ความต้องการท่ีจะท างาน (N=570) 
- ไมต่อ้งการ 33.3 55.6 84.7 46.5 
- ตอ้งการ 66.7 44.4 15.3 53.5 

หมายเหตุ * สถานภาพการทํางานอื่นๆ เช่น  อาสาสมัคร/ อสม./ อสส./ ทนายอาสา/ ช่วยงานวัด  
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รายได้และการออม 

ส่วนต่อไปนี้เสนอขอ้มลูดา้นรายไดข้องผูส้งูอายุทีไ่ดร้บัผ่านระบบสวสัดกิารของรฐั ความเพยีงพอ
ของรายไดต้อ่การด าเนินชวีติในแตล่ะเดอืน การออม และวธิกีารจดัการเมือ่มปัีญหาฉุกเฉินดา้นการเงนิ  

เบีย้ยงัชพีผูส้งูอาย ุและเบีย้ผูพ้กิารเป็นอกีแหล่งรายไดท้ีผู่ส้งูอายคุวรไดร้บัตามสทิธ ิโดยทีเ่บีย้ยงัชพี
ผู้สูงอายุเป็นสวสัดกิารที่รฐับาลจดัให้แก่ผู้สูงอายุ 60 ปี ขึน้ไป  และเบี้ยผู้พกิารจดัให้ส าหรบัทุกคนที่มี
ความบกพร่องหรอืพกิารดา้นใดดา้นหนึ่งตามค าจ ากดัความสากล ซึง่เป็นอกีแหล่งรายไดท้ีผู่สู้งอายุควร
ไดร้บัตามสทิธ ิอย่างไรก็ดมีไิดห้มายความว่า ผูสู้งอายุทุกคนจะไดร้บัโดยอตัโนมตั ิการไดร้บั/หรอืไม่ได้รบั 
เบีย้ยงัชพีผูสู้งอายุ และเบีย้ผูพ้กิารนัน้ขึน้อยู่กบัเงือ่นไขทีร่ฐับาลก าหนดและความสมคัรใจของผูส้งูอายทุี่
จะยื่น/ไม่ยื่นขอรบัความช่วยเหลอืจากรฐัก็ได ้การศกึษานี้ พบว่า ผูสู้งอายุในเขตทววีฒันา รอ้ยละ 71.5 ได้รบั
เบี้ยยงัชพีผู้สูงอายุเป็นประจ าทุกเดอืน และประมาณร้อยละ 6 ของผู้สูงอายุได้รบัเบี้ยผู้พกิาร โดยมี
สดัส่วนของผูสู้งอายุ 80 ปีขึน้ไป ที่ได้รบัเบี้ยยงัชพีผู้สูงอายุ (รอ้ยละ 74.3) สูงกว่าสดัส่วนของผู้สูงอายุ
กลุ่มอื่นๆ และผู้สูงอายุ 70-79 ปี ได้รบัเบี้ยผู้พกิาร (รอ้ยละ 9.8) สูงกว่าสดัส่วนของผู้สูงอายุ 60-69 ปี 
และอาย ุ80 ปีขึน้ไป  (รายละเอยีด ตามตาราง 4.3) 

ตาราง 4.3:  ร้อยละของผู้สูงอายุ จ าแนกตามการได้รับเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ และเบ้ีย

ผู้พิการ  

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

การได้รบัเบีย้ยงัชีพผูส้งูอาย ุ(N=582) 
- ไมไ่ดร้บั 30.1 26.6 25.7 28.5 
- ไดร้บั 69.9 73.4 74.3 71.5 
การได้รบัเบีย้ผูพิ้การ (N=582) 
- ไมไ่ดร้บั 96.7 90.2 91.9 94.2 
- ไดร้บั 3.3 9.8 8.1 5.8 

 

 เขตทววีฒันามผีู้สูงอายุประมาณรอ้ยละ 23 ตอบว่ารายได้ที่ตนเองได้รบันัน้ไม่เพยีงพอต่อการ
ด าเนินชวีติในแต่ละเดอืน โดยมสีดัส่วนของผู้สูงอายุ 60-69 ปี (ร้อยละ 23.9) สูงที่สุด รองลงมา คอื 
ผูส้งูอาย ุ80 ปีขึน้ไป  (รอ้ยละ 23.0) และผูส้งูอาย ุ70-79 ปี (รอ้ยละ 22.5)  ยิง่ไปกว่านัน้ พบว่า ผูส้งูอายุ
ถงึประมาณครึง่หนึ่ง (รอ้ยละ 49.8) ไม่มกีารออม ซึ่งผูสู้งอายุ 80 ปีขึน้ไป (รอ้ยละ 56.3) ไม่มกีารออมมาก
ทีสุ่ดเมื่อเทยีบกบัสดัส่วนของผู้สูงอายุ 60-69 ปี และอายุ 70-79 ปี ส่วนวธิกีารทีใ่ชเ้มื่อมปัีญหาฉุกเฉิน
ดา้นการเงนิ พบว่า ผูสู้งอายุรอ้ยละ 51.7 ใชว้ธิกีารขอเงนิจากลูกหรอืคนในครอบครวัหรอืญาตมิากทีสุ่ด 
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รองลงมาคอื ใชเ้งนิออมของตนเอง (รอ้ยละ 36.7)  และรอ้ยละ 4.0 ของผูส้งูอายตุอ้งกูใ้นระบบ หรอืกู้ยมื
เงนินอกระบบเสยีดอกเบีย้ (รอ้ยละ 3.6) เพือ่เป็นการแกปั้ญหาเมือ่มเีรือ่งฉุกเฉนิเกีย่วกบัการเงนิ (ตาราง4.4) 

ตาราง 4.4: ร้อยละของผู้สูงอายุ จ าแนกตามความเพียงพอของรายได้ การออม 

และวิธีท่ีใช้เม่ือมีปัญหาฉุกเฉินด้านการเงิน  

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

ความเพียงพอของรายได้ของตนเอง (N=582) 
- เพยีงพอ และมเีหลอืเกบ็ 25.7 24.9 28.4 25.8 
- เพยีงพอ แต่ไมม่เีหลอืเกบ็ 50.4 52.6 48.6 50.9 
- ไมเ่พยีงพอ 23.9 22.5 23.0 23.4 
การออม (N=558) 
- ไมม่ ี 48.9 48.8 56.3 49.8 
- ม ี 51.1 51.2 43.7 50.2 
วิธีการท่ีใช้เม่ือมีปัญหาฉุกเฉินด้านการเงิน (N=580) 
- ใชเ้งนิออมของตนเอง 37.0 39.8 28.4 36.7 
- กูย้มืนอกระบบไมเ่สยีดอกเบีย้ 2.1 0.6 - 1.4 
- กูย้มืนอกระบบเสยีดอกเบีย้ 5.4 1.8 - 3.6 
- กูใ้นระบบ 5.7 1.8 1.4 4.0 
- ขอเงนิจากลกูหรอืคนในครอบครวั/ญาต ิ 46.6 53.8 70.3 51.7 
- อื่นๆ* 37.0 39.8 28.4 36.7 

หมายเหตุ * วิธีการที่ใช้เมื่อมปีัญหาฉุกเฉินด้านการเงินอื่นๆ เช่น ค้างชําระ ประหยัด/ใช้บัตรเครดิต 

ยังไม่ได้คิด/ไม่รู้  

สุขภาพ 

ส่วนต่อไปนี้ ตาราง 4.5 แสดงขอ้มลูของผูสู้งอายุทีม่สีทิธปิระกนัสุขภาพ หรอืคอืสามารถเขา้รบั
การรกัษาพยาบาลเมื่อเจบ็ป่วย โดยไม่ต้องเสยีค่ารกัษาพยาบาลเองทัง้หมด หรอืเสยีบางสว่น พบวา่ ผูส้งูอายุ
ร้อยละ 49.9 มสีทิธปิระกนัสุขภาพผ่านระบบบตัรทอง (หรอืบตัร 30 บาท) ร้อยละ 32.0 มสีวสัดกิาร          
การรกัษาพยาบาลจากระบบขา้ราชการบ านาญ และ รอ้ยละ 6.0 มสีทิธใินระบบประกนัสงัคม ในขณะที่
รอ้ยละ 5.2 ของผูส้งูอายไุมม่สีทิธปิระกนัสุขภาพใดๆ 
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เมื่อวเิคราะหถ์งึความครอบคลุมของสทิธปิระกนัสุขภาพ พบว่า ผูสู้งอายุประมาณรอ้ยละ  49 ให้
ขอ้มลูว่าสทิธปิระกนัสุขภาพทีม่นีัน้ครอบคลุมการรกัษาพยาบาลไดท้ัง้หมด และมปีระมาณรอ้ยละ 33 ที่
ตอบว่า ครอบคลุมได้บางส่วน โดยที่สดัส่วนของผู้สูงอายุ 80 ปีขึ้นไป (ร้อยละ 48.5) ที่ตอบว่าสทิธิ
ประกนัสุขภาพทีม่นีัน้ครอบคลุมการรกัษาพยาบาลไดบ้างส่วนสงูทีสุ่ด เมื่อเทยีบกบัสดัส่วนของผูส้งูอายุ 
60-69 ปี และอาย ุ70-79 ปี แต่ทีน่่าสนใจ คอื มผีูส้งูอายถุงึรอ้ยละ 17.5 ทีไ่มไ่ดใ้ชส้ทิธกิารรกัษาพยาบาล
จากสทิธปิระกนัสุขภาพหลกั โดยมสีดัส่วนของผูสู้งอายุ 60-69 ปี (รอ้ยละ 21.0) ทีไ่ม่ไดใ้ชส้ทิธปิระกนั
สุขภาพทีต่นเองถอือยู ่สงูกว่าสดัส่วนของผูส้งูอาย ุ70-79 ปี และผูส้งูอาย ุ80 ปีขึน้ไป 

ตาราง 4.5:  ร้อยละของผู้สูงอายุ จ าแนกตามประเภทของสิทธิประกันสุขภาพ และ

ความครอบคลุม 

สิทธิประกนัสขุภาพ กลุ่มอาย ุ รวม 
60-69 70-79 80+ 

สิทธิประกนัสขุภาพหลกั (N=579) 
- ไมม่สีทิธปิระกนัสุขภาพ 4.2 5.2 9.5 5.2 
- ประกนัสงัคม 8.4 4.1 - 6.0 
- บตัรทอง 53.5 47.1 40.5 49.9 
- บตัรผูพ้กิาร 1.2 3.5 1.4 1.9 
- ขา้ราชการบ านาญ 27.3 35.5 44.6 32.0 
- อื่นๆ* 5.4 4.7 4.1 5.0 
ความครอบคลมุของสิทธิประกนัสขุภาพหลกั (N=560) 
- ไมค่รอบคลุม - 1.8 - 0.5 
- ครอบคลุมไดบ้างส่วน 28.1 35.7 48.5 32.9 
- ครอบคลุม 50.9 47.0 45.6 49.1 
- ไมไ่ดใ้ชส้ทิธปิระกนัสุขภาพหลกั 21.0 15.5 5.9 17.5 

หมายเหตุ *สิทธิประกันสุขภาพหลักอื่นๆ เช่น ประกันสุขภาพบริษัทเอกชน หรือรัฐวิสาหกิจ   

ตาราง 4.6 แสดงใหเ้หน็ถงึสดัส่วนผูสู้งอายุทีม่โีรคไม่ตดิต่อเรือ้รงัประเภทต่างๆ ทีพ่บไดบ้่อยใน
การศึกษาน้ี 5 อนัดบัแรก  ได้แก่ โรคเบาหวาน โรคไขมนัในเลือดสูง โรคความดนัโลหติสูง โรคหวัใจขาดเลอืด/           
เต้นผดิจงัหวะ และหลอดเลือดสมองตบีหรอืแตก และผู้ที่มจี านวนโรคไม่ตดิต่อเรื้อรงัตัง้แต่ 1 โรคขึ้นไป 
พบว่า ผู้สูงอายุมโีรค/และมจี านวนโรคไม่ติดต่อเรื้อรงัเพิ่มมากขึ้นเมื่ออายุสูงขึ้น โดยที่สดัส่วนขอ ง
ผูสู้งอายุ 80 ปีขึน้ไป ที่ตอบว่ามโีรคไม่ตดิต่อเรื้อรงั 1 ถงึ 5 โรคสูงที่สุด เช่น  ผูสู้งอายุ 80 ปีขึน้ไป (รอ้ยละ 
36.5) ตอบว่ามโีรคไม่ตดิต่อเรือ้รงั 1 โรค ซึง่เป็นสดัส่วนทีสู่งกว่าสดัส่วนของผูส้งูอายุ 60-69 ปี และอายุ 
70-79 ปี  
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เมือ่วเิคราะหเ์ป็นรายโรค พบว่า ผูส้งูอายเุป็นโรคความดนัโลหติสูง (รอ้ยละ 46.4) เป็นสดัส่วนที่
สงูทีสุ่ด รองลงมา คอื โรคไขมนัในเลอืดสงู (รอ้ยละ 24.1)  โรคเบาหวาน (รอ้ยละ 22.7)  โรคหลอดเลอืด
สมองตบีหรอืแตก (รอ้ยละ 4.6)  และโรคหวัใจขาดเลอืด/เต้นผดิจงัหวะ  (รอ้ยละ 4.5) และเมื่อพจิารณา
ตามกลุ่มอายุของผูสู้งอายุ พบว่า ผูสู้งอายุ 80 ปีขึน้ไป มสีดัส่วนของการเป็นโรคไม่ตดิต่อเรือ้รงัทุกโรค
สูงทีสุ่ด ยกเวน้เพยีงโรคเบาหวานเท่านัน้ เมื่อเทยีบกบัสดัส่วนของผูส้งูอายุ 60-69 ปี และอายุ 70-79 ปี 
คอื ผูสู้งอายุ 80 ปี ขึน้ไปเป็นโรคความดนัโลหติสูง (รอ้ยละ 58.1)  โรคไขมนัในเลอืดสูง (รอ้ยละ 24.3) 
โรคหลอดเลอืดสมองตบีหรอืแตก (รอ้ยละ 8.1) และโรคหวัใจขาดเลอืด/เต้นผดิจงัหวะ (รอ้ยละ 5.4) ส่วน
ผูส้งูอายุ 70-79 ปี มสีดัส่วน(รอ้ยละ 27.7) ของการเป็นโรคเบาหวานสงูทีสุ่ด เมื่อเทยีบกบัผูส้งูอายุ 60-69 ปี 
และ ผูส้งูอาย ุ80 ปี ขึน้ไป   

ตาราง 4.6: ร้อยละของผู้สูงอายุ จ าแนกตามโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง 

โรคไม่ติดต่อเรื้อรงั กลุ่มอาย ุ รวม 
60-69 70-79 80+ 

จ านวนโรคไม่ติดต่อเรือ้รงั (N=582) 
- ไมม่โีรคไมต่ดิต่อเรือ้รงั 43.6 35.8 28.4 39.3 
- 1 โรค 29.3 33.5 36.5 31.4 
- 2 โรค 19.4 20.2 21.6 19.9 
- 3 โรค 7.2 9.8 10.8 8.4 
- 4 โรค 0.6 - 2.7 0.7 
- 5 โรค* - 0.6 - 0.2 
 เบาหวาน (N=582) 
- ไมเ่ป็น 80.6 72.3 74.3 77.3 
- เป็น 19.4 27.7 25.7 22.7 
ไขมนัในเลือดสงู (N=582) 
- ไมเ่ป็น 76.1 75.7 75.7 75.9 
- เป็น 23.9 24.3 24.3 24.1 
ความดนัโลหิตสงู (N=582) 
- ไมเ่ป็น 56.7 52.6 41.9 53.6 
- เป็น 43.3 47.4 58.1 46.4 
หวัใจขาดเลือด/เต้นผิดจงัหวะ (N=582) 
- ไมเ่ป็น 96.1 94.8 94.6 95.5 
- เป็น 3.9 5.2 5.4 4.5 
หลอดเลือดสมองตีบหรือแตก (N=582) 
- ไมเ่ป็น 96.7 94.2 91.9 95.4 
- เป็น 3.3 5.8 8.1 4.6 

หมายเหตุ  * 5 โรค หมายถึง โรคเบาหวาน โรคขมันในเลือดสูง โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจขาดเลือด/                

เต้นผิดจังหวะ และโรคหลอดเลือดสมองตีบหรือแตก 
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ในเขตทววีฒันาประมาณรอ้ยละ 9 ของผูสู้งอายุทีม่คีวามบกพร่องหรอืพกิารประเภทใดประเภท
หนึ่งใน 7 ดา้น คอื ดา้นการมองเหน็ ดา้นการไดย้นิหรอืสื่อความหมาย ดา้นสตปัิญญา/ปัญญาอ่อน ดา้น
การเคลื่อนไหว ดา้นการเรยีนรู ้ดา้นจติใจหรอืพฤตกิรรม และออทสิตกิ  โดยพบว่ายิง่อายุของผูสู้งอายุ
เพิม่ขึน้ ผู้สูงอายุก็มโีอกาสที่จะมคีวามบกพร่องหรอืพกิารเพิ่มขึ้นด้วย นัน่คอืมสีดัส่วนของผู้สูงอายุ 80 ปีขึ้นไป          
ทีม่คีวามบกพร่องหรอืพกิารประเภทใดประเภทหนึ่ง หรอืในแต่ละประเภทของความบกพร่องหรอืพกิาร
นัน้สงูทีสุ่ด เทยีบกบัสดัสว่นของผู้สูงอายุ 60-69 ปี และอายุ 70-79 ปี อย่างไรกด็ ีพบว่า สดัส่วนของผูสู้งอายุ 
80 ปีขึน้ไปที่มคีวามบกพร่องหรอืพกิารด้านการเคลื่อนไหว (ร้อยละ 13.5)  สูงที่สุด ส่วนผู้สูงอายุ 70-79 ปี 
รายงานว่ามีความบกพร่องหรือพิการด้านการมองเห็น (ร้อยละ 2.9)  และด้านการได้ยินหรือสื่อ
ความหมาย (รอ้ยละ 2.9)  สูงทีสุ่ด เมื่อเทยีบกบัสดัส่วนของผูส้งูอายุ 60-69 ปี และผูสู้งอายุ 80 ปีขึน้ไป 
(รายละเอยีดตามตาราง 4.7) 

ตาราง 4.7:  ร้อยละของผู้สูงอายุ จ าแนกตามประเภทของความบกพร่องหรือความ

พิการ 

ความบกพร่องหรือความพิการ กลุ่มอาย ุ  รวม 
60-69 70-79 80+ 

การมีความบกพร่องหรือความพิการ (N=582) 
- ไมม่ ี 94.9 87.9 82.4 91.2 
- ม ี 5.1 12.1 17.6 8.8 
ด้านการมองเหน็ (N=582) 
- ไมม่ ี 97.9 97.1 97.3 97.6 
- ม ี 2.1 2.9 2.7 2.4 
ด้านการได้ยินหรือส่ือความหมาย (N=582) 
- ไมม่ ี 98.8 97.1 97.3 98.1 
- ม ี 1.2 2.9 2.7 1.9 
ด้านการเคล่ือนไหว (N=582) 
- ไมม่ ี 97.0 89.6 86.5 93.5 
- ม ี 3.0 10.4 13.5 6.5 

ส่วนต่อไปนี้ (ตาราง 4.8) แสดงผลการประเมนิระดบัภาวะพึง่พงิของผูสู้งอายุดว้ยดชันี Barthel 
ทีเ่น้นการวดัเรือ่งการท ากจิวตัรประจ าวนัพืน้ฐานของผูสู้งอาย ุรว่มกบัการมโีรคเรือ้รงั หรอืความพกิารที่
เป็นอุปสรรคต่อการท ากจิวตัรประจ าวนั โดยจ าแนกภาวะพึ่งพงิออกเป็น 3 ระดบั คอื ไม่มภีาวะพึ่งพงิ 
ภาวะพึ่งพงิต ่า-ปานกลาง และภาวะพึ่งพงิสูง พบว่า ประมาณรอ้ยละ 4 ของผู้สูงอายุในเขตทววีฒันามี
ภาวะพึง่พงิสูง รอ้ยละ 20.9 มภีาวะพึง่พงิต ่า-ปานกลาง และสามในสี ่(รอ้ยละ 75.3) เป็นผูสู้งอายุทีไ่ม่มี
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ภาวะพึ่งพงิ โดยที่สดัส่วนของผู้สูงอายุ 80 ปีขึ้นไปมภีาวะพึ่งพิงสูง (ร้อยละ 17.3) สูงที่สุด เมื่อเทียบกับ
สดัสว่นของผูส้งูอาย ุ60-69 ปี และอาย ุ70-79 ปี   

ระดบัความเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพจติ ประเมนิมาจากค าตอบของผู้สูงอายุเกี่ยวกบัความรูส้กึ
หมดแรง ความรู้สกึเครยีดประสาทเสีย ความรู้สกึสิ้นหวงั ความรู้สกึกระสบักระส่ าย ความรู้สกึเศร้า 
ความรูส้กึว่าตอ้งใชค้วามพยายามอย่างมากในการท าอะไรสกัอย่าง และความรูส้กึว่าเป็นคนไรค้่า พบว่า 
รอ้ยละ 16.4 ของผู้สูงอายุในเขตทวีวฒันามคีวามเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพจติ โดยมสีดัส่วนของผู้สูงอายุ 
80 ปีขึน้ไป (รอ้ยละ 19.4)  มคีวามเสีย่งต่อปัญหาสุขภาพจติสูงทีสุ่ด เมื่อเทยีบกบัสดัส่วนของผู้สูงอายุ 
60-69 ปี และอาย ุ70-79 ปี  

ตาราง 4.8:  ร้อยละของผู้สูงอายุ จ าแนกตามระดับภาวะพ่ึงพิง และความเส่ียงต่อปัญหา

สุขภาพจิต  

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

ระดบัภาวะพ่ึงพิง (N=604) 
- ไมม่ภีาวะพึง่พงิ 82.2 68.8 58.7 75.3 
- ภาวะพึง่พงิ ต ่า-ปานกลาง 16.4 28.4 24.0 20.9 
- ภาวะพึง่พงิ สงู 1.4 2.8 17.3 3.8 
ความเส่ียงต่อปัญหาสขุภาพจิต (N=548) 
 - ไมม่ ี 84.8 82.4 80.6 83.6 
 - ม ี 15.2 17.6 19.4 16.4 

 

ส่วนสุดทา้ยของภาวะสุขภาพ (ตาราง 4.9) คอื ผลกระทบของผูสู้งอายุกบัผูดู้แล พบว่า รอ้ยละ 
36.5 ของผูดู้แลผูสู้งอายุได้รบัผลกระทบด้านการเงนิ โดยเฉพาะเมื่อพจิารณาตามกลุ่มอายุ พบว่า รอ้ยละ 
38.9 ของผูด้แูลไดร้บัผลกระทบดา้นการเงนิ (ทัง้ต่อตนเอง หรอืครอบครวั) จากการดแูลผูส้งูอายุ 80 ปีขึน้ไป
สูงทีสุ่ด เมื่อเทยีบกบัผูดู้แลผูสู้งอายุทีม่อีายุ 60-69 ปี (รอ้ยละ 36) และผูสู้งอายุ 70-79 ปี (รอ้ยละ 34.5) 
นอกจากนี้ พบว่า รอ้ยละ 19.5 ของผูดู้แลต้องลาออกจากงานเพื่อดูแลผูสู้งอายุ โดยเฉพาะสดัส่วนของ
ผูด้แูล ตอ้งลาออกจากงานเพื่อดแูลผูส้งูอาย ุ70-79 ปีสงูทีสุ่ด (รอ้ยละ 26.7)  เมือ่เทยีบกบัผูด้แูลผูส้งูอายุ 
60-69 ปี (รอ้ยละ 15.4) และอาย ุ80 ปีขึน้ไป (รอ้ยละ 19.4) 
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ตาราง 4.9: ร้อยละของผู้ดูแล จ าแนกตามผลกระทบจากการดูแลผู้สูงอายุ  

ผลกระทบ กลุ่มอาย ุ  รวม 
60-69 70-79 80+ 

ด้านการเงินของผูด้แูลหรือครอบครวั (N=115) 
 - ไมม่ ี 64.0 65.5 61.1 63.5 
 - ม ี 36.0 34.5 38.9 36.5 
ด้านการงาน -ลาออกจากงาน (N=118) 
- ไมม่ ี 84.6 73.3 80.6 80.5 
- ม ี 15.4 26.7 19.4 19.5 

การออกก าลังกาย 

เมื่อพจิารณาถงึเรื่องการออกก าลงักายในผูสู้งอายุในเขตทววีฒันา ตาราง 4.10 แสดงว่า เกอืบ
สองในสาม (รอ้ยละ 62.2) ของผูส้งูอายุมกีารออกก าลงักายเป็นประจ า โดยกลุม่ผูส้งูอายุ 70-79 ปี (รอ้ยละ 72.3) มี
การออกก าลงักายเป็นประจ าสูงทีสุ่ด และเมื่อถามถงึสถานทีอ่อกก าลงักาย เน้นสถานทีอ่อกก าลงักายที่
กรุงเทพมหานครจดัไวใ้ห ้พบว่า มกีารใชน้้อยมาก คอืมเีพยีงรอ้ยละ 1.7 ของผูสู้งอายุทีอ่อกก าลงักาย
เป็นประจ า ไปออกก าลงักายทีศู่นยก์ฬีา รอ้ยละ 9.2 ใชส้วนสาธารณะ  และรอ้ยละ 10.6 ออกก าลงักายที่
ลานกฬีาของกรุงเทพมหานคร ส่วนทีเ่หลอืใชส้ถานทีอ่อกก าลงักายทีอ่ื่นๆ เช่น ภายในหรอืบรเิวณบา้น
ของตนเอง 

สาเหตุหลกัทีท่ าใหผู้ส้งูอายไุมไ่ดอ้อกก าลงักายเป็นประจ านัน้ เนื่องมาจากการคดิว่า การท างาน
บา้น ปลูกต้นไม ้ท าสวน ก็เป็นการออกก าลงักายแลว้ (รอ้ยละ 35.5) รองลงมาคอื สุขภาพร่างกายที่ไม่
อ านวย (รอ้ยละ 34.1) นอกจากนี้ผูส้งูอาย ุ(รอ้ยละ 15.5) คดิว่าการท างานประจ ากเ็ป็นการออกก าลงักายที่
เพยีงพอแลว้ และอกีประมาณหน่ึงในสบิคน (รอ้ยละ 11.8) ตอบว่าไมม่เีวลาออกก าลงักาย  
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ตาราง 4.10:  ร้อยละของผู้สูงอายุ จ าแนกตามการออกก าลังกาย สถานท่ีออก

ก าลังกาย และเหตุผลท่ีไม่ได้ออกก าลังกาย 

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

การออกก าลงักายเป็นประจ า (N=579) 
- ไมไ่ดอ้อกก าลงักายเป็นประจ า 38.9 27.7 56.9 37.8 
- ออกก าลงักายเป็นประจ า 61.1 72.3 43.1 62.2 
ศนูยกี์ฬา สงักดักรงุเทพมหานคร * (N=360) 
- ไมไ่ดใ้ช ้ 97.5 99.2 100.0 98.3 
- ใช ้ 2.5 0.8 - 1.7 
 สวนสาธารณะ ของกรงุเทพมหานคร* (N=360)  
- ไมไ่ดใ้ช ้ 87.7 95.2 93.5 90.8 
- ใช ้ 12.3 4.8 6.5 9.2 
 ลานกีฬา ของกรงุเทพมหานคร* (N=360) 
- ไมไ่ดใ้ช ้ 88.7 88.8 96.8 89.4 
- ใช ้ 11.3 11.2 3.2 10.6 
เหตผุลหลกัท่ีไม่ได้ออกก าลงักายเป็นประจ า(N=220) 
- ไมม่เีวลา 19.2 2.1 - 11.8 
- คดิว่าท างานกเ็พยีงพอแลว้ 23.1 8.3 - 15.5 
- สุขภาพรา่งกายไมอ่ านวย 20.8 43.8 64.3 34.1 
- ท างานบา้น/ ท าสวนในบา้น/  
  ปลกูตน้ไม ้

33.1 41.7 35.7 35.5 

- อื่น ๆ ** 3.8 4.2 - 3.2 

หมายเหตุ * คํานวณร้อยละจากกลุ่มผู้สูงอายุที่ออกกําลังกายเป็นประจําเท่านั้น  

            **เหตุผลหลักที่ไม่ได้ออกกําลังกายเป็นประจําอื่นๆ เช่น ขาดอุปกรณ์ออกกําลังกาย ไม่ชอบ

ออกกําลังกาย ขี้เกียจ และคํานวณร้อยละจากกลุ่มผู้สูงอายุที่ออกกําลังกายเป็นประจํา

เท่านั้น 
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ผลกระทบของโควิด-19 

เนื่องจากการศึกษานี้ ด าเนินการเก็บรวบรวมในช่วงแรกของการแพร่ระบาดของ โควิด-19 
การศกึษาน้ี ไดถ้ามถงึผลกระทบของโควดิ-19 ตอ่ผูส้งูอายใุนสามดา้นหลกัๆ  พบวา่ ผูส้งูอายใุนเขตทวีวฒันา 
(รอ้ยละ 7.9)  ตอบว่าได้รบัผลกระทบด้านสุขภาพร่างกาย เช่น ประสบความยากล าบาก ในการไปหา
หมอตามนัด หรอืรบัยาในกรณีทีเ่ป็นโรคไม่ตดิต่อเรือ้รงั  ไดร้บัผลกระทบทางดา้นสุขภาพจติใจ (รอ้ยละ 
34.9) และผลกระทบด้านรายได้ คอืรายได้ลดลง ในขณะที่รายจ่ายเท่าเดมิหรอืเพิม่ขึ้น (รอ้ยละ 39.2)  
โดยผูส้งูอาย ุ70-79 ปี (รอ้ยละ 8.7) ตอบว่าไดร้บัผลกระทบดา้นสุขภาพร่างกายสงูทีสุ่ด ในขณะทีส่ดัส่วน
ของผูส้งูอาย ุ60-69 ปี ไดร้บัผลกระทบดา้นสุขภาพจติใจ (รอ้ยละ 38.8) หรอืดา้นรายไดข้องตนเองลดลง
ในขณะทีร่ายจ่ายเท่าเดมิหรอืเพิม่ขึน้ (รอ้ยละ 47.8) สูงทีสุ่ด เมื่อเทยีบกบัสดัส่วนของผูสู้งอายุ 70-79 ปี 
และผูส้งูอาย ุ80 ปีขึน้ไป (รายละเอยีด ตามตาราง 4.11)  

ตาราง 4.11: ร้อยละของผู้สูงอายุ จ าแนกตามผลกระทบของโควดิ-19 

ผลกระทบ กลุ่มอาย ุ รวม 
60-69 70-79 80+ 

ด้านสขุภาพร่างกาย (N=582) 
- ไมม่ ี 91.6 91.3 95.9 92.1 
- ม ี 8.4 8.7 4.1 7.9 
ด้านสขุภาพจิตใจ (N=582) 
- ไมม่ ี 61.2 68.8 74.3 65.1 
- ม ี 38.8 31.2 25.7 34.9 
ด้านรายได้ลดลง/รายจ่ายเท่าเดิมหรือเพ่ิมขึ้น (N=582) 
- ไมม่ ี 52.2 68.8 81.1 60.8 
- ม ี 47.8 31.2 18.9 39.2 

ภาวะพ่ึงพิงกับมิติด้านเศรษฐกิจ-สังคม 

ส่วนต่อไปนี้เกี่ยวกบัระดบัภาวะพึง่พงิของผูสู้งอายุกบัมติดิา้นเศรษฐกจิ-สงัคม ทัง้นี้ตาราง 4.12  
แสดงให้เหน็ว่ามากกว่าครึง่หนึ่งของผู้สูงอายุทุกกลุ่มภาวะพึ่งพงิ อาศยัอยู่ในครวัเรอืนที่มเีศรษฐานะด ี 
คอืกลุ่มผูสู้งอายุทีม่ภีาวะพึง่พงิสูง รอ้ยละ 56.5 ผูสู้งอายุกลุ่มทีม่ภีาวะพึง่พงิต ่า-ปานกลาง รอ้ยละ 54.0 
และผูส้งูอายกุลุ่มทีไ่มม่ภีาวะพึง่พงิ รอ้ยละ 54.5  
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ตาราง 4.12: ร้อยละของผู้สูงอายุ จ าแนกตามภาวะพ่ึงพิง และเศรษฐานะของ

ครัวเรือน (N=604) 

เศรษฐานะ ภาวะพ่ึงพิง รวม  
ไม่มีภาวะ
พึ่งพิง  

มีภาวะพึ่งพิง 
ต า่-ปานกลาง 

มีภาวะพึ่งพิง 
สูง 

- ยากจน 25.5 28.6 39.1 26.7 
- ปานกลาง 20.0 17.5 4.3 18.9 
- ด ี 54.5 54.0 56.5 54.5 

 

ตาราง 4.13  แสดงใหเ้หน็ว่า ระดบัภาวะพึง่พงิของผูส้งูอายุทีแ่ตกต่างกนั รายงานถงึความเพยีงพอ/
ไม่เพยีงพอของรายได้ในครวัเรอืนแตกต่างกนั  โดยพบว่าผู้สูงอายุในกลุ่มที่มภีาวะพึ่งพงิสูง รายงาน
รายไดท้ีไ่ม่เพยีงพอในครวัเรอืนในสดัส่วนทีสู่งทีสุ่ด (รอ้ยละ 27.3) ในขณะทีผู่สู้งอายุในกลุ่มทีม่ภีาวะพึง่
ต ่า-ปานกลาง รายงานทีร่อ้ยละ 23.8 สว่นผูส้งูอายใุนกลุ่มทีไ่มม่ภีาวะพึง่พงิรายงานเพยีงรอ้ยละ 18.0 เท่านัน้  

ตาราง 4.13:  ร้อยละของผู้สูงอายุ จ าแนกตามภาวะพ่ึงพิง และความเพียงพอของรายได้

ครัวเรือน (N=603) 

รายได้ครวัเรือน ภาวะพ่ึงพิง รวม  
ไม่มีภาวะ
พึ่งพิง  

มีภาวะพึ่งพิง 
ต า่-ปานกลาง 

มีภาวะพึ่งพิง 
สูง 

- เพียงพอ 82.0 76.2 72.7 80.4 
- ไม่เพียงพอ 18.0 23.8 27.3 19.6 

 

ตาราง 4.14  แสดงให้เห็นว่าผู้สูงอายุในกลุ่มที่มภีาวะพึ่งพงิระดบัสูงขึ้นได้รบัเบี้ยผู้พกิารใน
สดัส่วนที่มากขึน้ ทัง้นี้  พบว่าผู้สูงอายุในกลุ่มที่มภีาวะพึ่งพงิสูงได้รบัเบี้ยผู้พกิาร รอ้ยละ 43.5 ซึ่งเป็น
สดัส่วนสูงที่สุด ส่วนผู้สูงอายุในกลุ่มที่มภีาวะพึ่งพงิต ่าถงึปานกลางมสีดัส่วนของการได้รบัเบี้ยผู้พกิาร 
(รอ้ยละ 19.7) รองลงมา  
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ตาราง 4.14: ร้อยละของผู้สูงอายุ จ าแนกตามภาวะพ่ึงพิง และการได้รับเบ้ียผู้พิการ  

(N=582) 

เบีย้ผูพิ้การ ภาวะพ่ึงพิง รวม  
ไม่มีภาวะ
พึ่งพิง  

มีภาวะพึ่งพิง 
ต า่-ปานกลาง 

มีภาวะพึ่งพิง 
สูง 

- ไมไ่ดร้บั 100.0 80.3 56.5 94.2 
- ไดร้บั - 19.7 43.5 5.8 

 

ตาราง 4.15  ชีใ้หเ้หน็ว่า ผูส้งูอายใุนกลุ่มทีม่ภีาวะพึง่พงิทีส่งูขึน้มคีวามเสีย่งต่อปัญหาสุขภาพจติ
สงูขึน้  โดยพบว่าผูส้งูอายุในกลุ่มทีม่ภีาวะพึง่พงิสงู (รอ้ยละ 57.9) มคีวามเสีย่งต่อปัญหาสุขภาพจติ สงูทีสุ่ด 
ส่วนผู้สูงอายุในกลุ่มที่มภีาวะพึ่งพงิต ่าถึงปานกลาง มคีวามเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพจติ (ร้อยละ 35.0) 
รองลงมา และผูส้งูอายใุนกลุม่ทีไ่มม่ภีาวะพึง่พงิมคีวามเสีย่งต่อปัญหาสุขภาพจติ (รอ้ยละ 9.2) ต ่าทีส่ดุ 

ตาราง 4.15: ร้อยละของผู้สูงอายุ จ าแนกตามภาวะพ่ึงพิง และความเส่ียงต่อปัญหา 

สุขภาพจิต  (N=548) 

ปัญหาสุขภาพจิต ภาวะพ่ึงพิง รวม  
ไม่มีภาวะ
พึ่งพิง  

มีภาวะพึ่งพิง 
ต า่-ปานกลาง 

มีภาวะพึ่งพิง 
สูง 

- ไมม่คีวามเสีย่ง 90.8 65.0 42.1 83.6 
- มคีวามเสีย่ง 9.2 35.0 57.9 16.4 

ภาวะพ่ึงพิงกับผลกระทบต่อผู้ดูแล 

ส าหรบัส่วนต่อไปนี้เป็นการแสดงให้เห็นว่าผู้สูงอายุในกลุ่มที่มภีาวะพึ่งพิงในระดบัต่างๆ มี
ผลกระทบต่อผูด้แูลแตกต่างกนั ทัง้ในมติดิา้นการเงนิ และการท างาน ตาราง 4.16 ชีใ้หเ้หน็วา่ผูด้แูลผูสู้งอายุ
ในกลุ่มที่มีภาวะพึ่งพิงในระดับสูง ร้อยละ 58.8 รายงานว่าได้รบัผลกระทบด้านการเงินมากที่สุด  
รองลงมาคอืผูดู้แลผูสู้งอายใุนกลุ่มทีม่ภีาวะพึง่พงิในระดบัต ่าถงึปานกลาง (รอ้ยละ 51.9) ในขณะทีผู่ดู้แล
ผูส้งูอายใุนกลุ่มทีไ่มม่ภีาวะพึง่พงิรายงานผลกระทบดงักล่าวในสดัส่วนทีต่ ่าสุด (รอ้ยละ 25.4) 
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ตาราง 4.16:  ร้อยละของผู้ดูแล จ าแนกตามระดับภาวะพ่ึงพิงของผู้สูงอายุและผลกระทบ

ด้านการเงิน  (N=115) 

ด้านการเงิน ภาวะพ่ึงพิง รวม  
ไม่มีภาวะ
พึ่งพิง  

มีภาวะพึ่งพิง 
ต า่-ปานกลาง 

มีภาวะพึ่งพิง 
สูง 

- ไมม่ผีลกระทบ 74.6 48.1 41.2 63.5 
- มผีลกระทบ 25.4 51.9 58.8 36.5 

 

ตาราง 4.17  แสดงใหเ้หน็ว่า ผูสู้งอายุในกลุ่มทีม่ภีาวะพึง่พงิต่างกนัมผีลกระทบต่อผูดู้แลที่ต้อง
ลาออกจากงานต่างกนั ทัง้นี้ พบว่า ผู้ดูแลผู้สูงอายุในกลุ่มที่ไม่มภีาวะพึ่งพงิได้รบัผลกระทบ จนท าให้
ตอ้งลาออกจากงานในสดัส่วนสงูทีสุ่ดรอ้ยละ 20.5 รองลงมา คอืผูด้แูลผูส้งูอายใุนกลุ่มทีม่ภีาวะพึง่พงิต ่า-
ปานกลาง (รอ้ยละ 17.9) ในขณะที่กลุ่มผูดู้แลผูสู้งอายุในกลุ่มที่มภีาวะพึ่งพงิสูงกลบัมสีดัส่วนน้อยสุดที่
รายงานผลกระทบดงักล่าว คอืเพยีงรอ้ยละ 17.6  

ตาราง 4.17: ร้อยละของผู้ดูแล จ าแนกตามระดับภาวะพ่ึงพิงและผลกระทบด้านการท างาน 

(ลาออกจากงาน) (N=118) 

ด้านการท างาน   ภาวะพ่ึงพิง รวม  
ไม่มีภาวะ
พึ่งพิง 

มีภาวะพึ่งพิง 
ต า่-ปานกลาง 

มีภาวะพึ่งพิง 
สูง 

- ไมม่ผีลกระทบ 79.5 82.1 82.4 80.5 
- มผีลกระทบ 20.5 17.9 17.6 19.5 
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สรุปผลการส ารวจ 

ทววีฒันาเป็นเขตที่มสีดัส่วนครวัเรอืนที่มผีู้สูงอายุเป็นสมาชกิมากที่สุด  คอืร้อยละ 67.6 แต่มี
ฐานะทางเศรษฐกจิทีค่่อนขา้งดกีว่าเขตอื่น โดยมสีดัส่วนครวัเรอืนยากจนน้อยคอืรอ้ยละ 28.3 ซึง่สูงกว่า
เขตทีม่คีรวัเรอืนยากจนน้อยทีสุ่ด (27.4) เพยีงเลก็น้อย ในขณะทีม่สีดัส่วนครวัเรอืนทีร่ายไดล้ดลงในช่วง
การระบาดของโควิด-19 น้อยที่สุดคือร้อยละ 72.0 และมสีดัส่วนของครวัเรอืนที่รายงานว่า  รายได้
ครวัเรอืนไมเ่พยีงพอน้อยทีสุ่ดเช่นกนั คอืมเีพยีงรอ้ยละ 21.3 เท่านัน้  

ในส่วนสิง่แวดลอ้มครวัเรอืน พบว่า รอ้ยละ 85.5 ของครวัเรอืนมพีืน้ต่างระดบัในครวัเรอืน หรอื
บรเิวณบา้น ซึง่เป็นสดัส่วนทีสู่งทีสุ่ด และครวัเรอืนรอ้ยละ 58.6 ระบุว่าไม่มปีระตูบานเลื่อน/ประตูที่เปิด
ออกนอกหอ้ง ซึง่เป็นสดัส่วนทีส่งูรองจากเขตราชเทวทีีม่สีงูสุดรอ้ยละ 61.3 

ผลการส ารวจระดบับุคคลชีใ้หเ้หน็ว่าเขตทววีฒันา มสีดัส่วนของผูสู้งอายุ ทีจ่บการศกึษาระดบั
ปรญิญาตรหีรอืสูงกว่า (ร้อยละ 19.5) สูงที่สุด  และผู้สูงอายุในเขตทววีฒันา มากกว่าครึง่ มคีวามพรอ้มหรอื
ต้องการท างาน ซึง่เป็นสดัส่วนที่สูงทีสุ่ด ในขณะทีเ่ขตทววีฒันามผีูสู้งอายุทีม่กีารออม รวมทัง้ออกก าลงั
กายเป็นประจ า มากกวา่ สดัสว่นของผู้สงูอายุในกลุ่ม 13 เขตน าร่อง  นอกจากน้ี พบวา่ ผูส้งูอายุในเขตทววีฒันา
ดูแลสุขภาพดีกว่าผู้สูงอายุในเขตอื่นๆ เนื่องจากสดัส่วนของผู้สูงอายุที่เป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรงั คือ 
เบาหวาน ไขมนัในเลอืดสงู ความดนัโลหติสงู ยกเวน้ หวัใจขาดเลอืดหรอืเตน้ผดิจงัหวะ หลอดเลอืดสมองตบี
หรอืแตก ต ่ากว่าสดัส่วนรวมของทัง้ 13 เขตในการศกึษานี้ 
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ภาคผนวก 
 

ภาคผนวก ก: ข้อมูลรายเขตเปรียบเทียบกับภาพรวม 

ภาคผนวก ข: ข้อมูลระดับครัวเรือน รายชุมชน 

ภาคผนวก ค: ข้อมูลระดับบุคคล รายชุมชน 
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ภาคผนวก ก 

ข้อมูลรายเขตเปรียบเทียบกับภาพรวม 

 
ตาราง ก1: ร้อยละของครัวเรือน จ าแนกตามจ านวนเฉล่ีย และการมี/ไม่มีชื่อใน

ทะเบียนบ้าน 

เขต ทุกคนมีช่ือ
ในทะเบียน 

จ านวนสมาชิกครวัเรือนไม่มีช่ือในทะเบียนบ้าน 

1 คน 2 คน 3 คน                 
ขึน้ไป 

รวม เฉล่ีย 
(คน: 

ครวัเรอืน) 

ทวีวฒันา 58.0 19.5 10.2 12.3 42.0 0.9 
รวม 13 เขต 55.8 19.1 10.9 14.2 44.2 1.0 

 

ตาราง ก2: ร้อยละของครัวเรือน จ าแนกตามจ านวนเฉล่ีย และการไม่มี/มีผู้สูงอายุ 

60 ปีขึ้นไป  

เขต ไม่มี
ผูส้งูอายุ 

จ านวนผูส้งูอายุในครวัเรือน 

1 คน 2 คน 3 คน             
ขึน้ไป 

รวม
ครวัเรอืนท่ี
มีผูสู้งอาย ุ

เฉล่ีย 
(คน: 

ครวัเรอืน) 

ทวีวฒันา 32.3 38.4 25.8 3.4 67.6 1.0 
รวม 13 เขต 40.9 36.0 20.3 2.9 59.2 0.8 

 

ตาราง ก3: ร้อยละของครัวเรือน จ าแนกตามจ านวนเฉล่ีย และการไม่มี/มีผู้ป่วยเร้ือรังหรือ

พิการ  

เขต ไม่มีผูป่้วย
เรือ้รงั/พิการ 

จ านวนผูป่้วยเรือ้รงั/พิการในครวัเรือน 
1 คน 2 คนขึน้ไป รวมครวัเรอืน

ท่ีมีผูป่้วย
เรือ้รงั/พิการ 

เฉล่ีย 
(คน: 

ครวัเรอืน) 

ทวีวฒันา 46.8 29.7 23.4 53.1 0.8 
รวม 13 เขต 47.5 32.6 19.9 52.5 0.8 
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ตาราง ก4: ร้อยละของครัวเรือน จ าแนกตามจ านวนเฉล่ีย และการไม่มี/มีผู้มีภาวะ

พ่ึงพิง  

เขต ไม่มีผูมี้
ภาวะพ่ึงพิง 

จ านวนมีผู้มีภาวะพ่ึงพิงในครวัเรือน 
มีผูมี้ภาวะพึ่งพิง             

1 คน 
มีผูมี้ภาวะพึ่งพิง 

2 คนขึน้ไป 
รวมครวัเรอืน
ท่ีมีผูมี้ภาวะ

พึ่งพิง 

เฉล่ีย          
(คน: 

ครวัเรอืน) 

ทวีวฒันา 62.5 23.9 13.6 37.5 0.5 
รวม 13 เขต 62.6 25.1 12.2 37.3 0.5 

 

 

ตาราง ก5: ร้อยละของครัวเรือน จ าแนกตามความเพียงพอของรายได้ครัวเรือน 

เขต ความเพียงพอของรายได้ครวัเรือน 
เพียงพอ และ                    
มีเหลือเกบ็ 

เพียงพอ แต่ไม่มีเหลือ
เกบ็ 

ไม่เพียงพอ 

ทวีวฒันา 31.6 47.1 21.3 
รวม 13 เขต 18.9 48.1 33.1 

 

ตาราง ก6: ร้อยละของครัวเรือน จ าแนกตามผลกระทบต่อรายได้ครัวเรือนในช่วง

สถานการณ์โควิด-19 

เขต โควิด-19 กบัรายได้ครวัเรือน 
รายได้ลดลง รายได้เท่าเดิม/ไม่มี

ผลกระทบ 
รายได้เพ่ิมขึ้น 

ทวีวฒันา 72.0 28.0 - 
รวม 13 เขต 81.7 18.2 0.1 

 

ตาราง ก7: ร้อยละของครัวเรือน จ าแนกตามเศรษฐานะของครัวเรือน  

เขต เศรษฐานะของครวัเรือน 
ยากจน ปานกลาง ดี 

ทวีวฒันา 28.3 20.0 51.7 
รวม 13 เขต 39.7 20.4 39.9 
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ตาราง ก8: ร้อยละของครัวเรือน จ าแนกตามความเพียงพอของแสงสว่างในห้องและ

ทางเดินภายในบ้าน 

เขต แสงสว่างในห้องและทางเดินภายในบ้าน 
แสงสว่างไม่เพียงพอ แสงสว่างเพียงพอ 

ทวีวฒันา 3.9 96.1 
รวม 13 เขต 5.7 94.3 

 

ตาราง ก9: ร้อยละของครัวเรือน จ าแนกตามสภาพพ้ืนในห้องนอน หรือห้องน ้า หรือ

ทางเดิน  

เขต สภาพพื้นในห้องนอน หรือห้องน ้า หรือทางเดิน 
มีพืน้ลื่นหรอืไมปู่วสัด ุ                

กนัลื่น 
มีพืน้ไมล่ื่นหรอืปูวสัด ุ                

กนัลื่น 

ทวีวฒันา 41.2 58.8 
รวม 13 เขต 39.6 60.4 

 

ตาราง ก10: ร้อยละของครัวเรือน จ าแนกตามการมีราวจบัในห้องนอน หรือห้องน ้า 

หรือทางเดิน  

เขต ราวจบัในห้องนอน หรือห้องน ้า หรือทางเดิน 
ไม่มี มี 

ทวีวฒันา 70.0 30.0 
รวม 13 เขต 73.0 27.0 

 

ตาราง ก11: ร้อยละของครัวเรือน จ าแนกตามการมีประตูบานเล่ือน/ประตูท่ีเปิดออก

นอกห้อง 

เขต ห้องนอน หรือห้องน ้า ท่ีใช้ประตบูานเล่ือน หรือบานประตท่ีู
เปิดออกนอกห้อง 

ไม่มี มี 

ทวีวฒันา 58.6 41.4 
รวม 13 เขต 53.0 47.0 
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ตาราง ก12:  ร้อยละของครัวเรือน จ าแนกตามการมีพ้ืนต่างระดับในตัวบ้าน หรือ

บริเวณบ้าน  

เขต พื้นต่างระดบัในตวับ้านหรือบริเวณบ้าน 
ไม่มี มี 

ทวีวฒันา 14.5 85.5 
รวม 13 เขต 27.8 72.2 

 

ตาราง ก13: ร้อยละของครัวเรือน จ าแนกตามลักษณะการแยกขยะ  

เขต การแยกขยะ 
ไม่มีการแยกขยะ มีการแยกขยะ 

แล้วน าไปขาย 
มีการแยกขยะ 

แล้วน ากลบัมาใช้
ใหม ่

มีการแยกขยะ 
ก่อนให้พนักงาน 
กทม. น าไปท้ิง 

ทวีวฒันา 24.1 38.8 3.1 34.0 
รวม 13 เขต 31.8 32.5 2.1 33.7 
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ภาคผนวก ข 

ข้อมูลระดับครัวเรือน รายชุมชน
*
 

 

ลักษณะประชากรในครัวเรือน 

ตาราง ข1: จ านวนและร้อยละของครัวเรือน รายชุมชน 

ชุมชน ครวัเรือน บคุคล 

 จ านวน
ครวัเรอืน
จากฐาน                              
ข้อมูลของ

เขต 

จ านวน
ครวัเรอืนท่ี
ผูน้ าชุมชน
สามารถ
ติดต่อได้ 

จ านวน
ครวัเรอืนท่ี
เกบ็ข้อมูล

ได ้

รอ้ยละของ
ครวัเรอืนท่ี
เกบ็ข้อมูล

ได ้

ผูสู้งอาย ุ ผูป่้วย
เรือ้รงั/
ผูพิ้การ 

ผูด้แูล 

คลองมหาสวสัดิ ์ 50 51 31 60.8 43 6 26 
ประตูน ้าฉิมพล ี 135 115 99 86.1 85 21 46 
หลงัทางรถไฟ
ศาลาธรรมสพน์ 

142 90 90 100.0 100 10 25 

กฤษดานคร 31 145 86 76 88.4 80 1 39 
พรรณพฤกษา 206 237 77 32.5 37 5 11 
รว่มเกือ้ 772 158 158 100.0 152 9 34 
สุขทว ี 1-2 224 151 88 58.3 107 9 45 

รวม 1,674 888 619 69.7 604 61 226 

 

  

                                                           
* จํานวนรวมของครัวเรือนชุมชนเดยีวกนัไม่เท่ากนัในแต่ละตาราง เนื่องจากมีครวัเรอืนบางส่วนไมไ่ด้

ให้ขอ้มลู 
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ตาราง ข2: ขนาดครัวเรือนและร้อยละของครัวเรือน จ าแนกตามจ านวนสมาชิก

ครัวเรือน รายชุมชน 

ชุมชน จ านวนสมาชิกครวัเรือน รวม 
คนเดียว 2-4 คน 5 คนขึน้ เฉล่ีย (คน: ครวัเรอืน) รอ้ยละ จ านวน 

คลองมหาสวสัดิ ์ 3.2 51.6 45.2 4.7 100.0 31 
ประตูน ้าฉิมพล ี 9.1 48.5 42.4 4.7 100.0 99 
หลงัทางรถไฟศาลา
ธรรมสพน์ 

7.8 62.2 30.0 3.8 100.0 90 

กฤษดานคร 31 2.6 63.2 34.2 3.9 100.0 76 
พรรณพฤกษา 16.9 67.5 15.6 3.1 100.0 77 
รว่มเกือ้ 11.4 72.8 15.8 3.2 100.0 158 
สุขทว ี 1-2 12.5 58.0 29.5 3.8 100.0 88 

รวม 9.9 62.4 27.8 3.8 100.0 619 
 

ตาราง ข3: ร้อยละของครัวเรือน จ าแนกตามจ านวนเฉล่ีย และการมี/ไม่มีชื่อใน

ทะเบียนบ้าน รายชมุชน 

ชุมชน  จ านวนสมาชิกครวัเรือนท่ีมี/                                    
ไม่มีช่ือในทะเบียนบ้าน 

รวม 

ทุกคนมี
ช่ือใน

ทะเบียน 

1 คนไม่มี
ช่ือใน

ทะเบียน
บ้าน 

2 คนไม่
มีช่ือใน
ทะเบียน
บ้าน 

3 คน 
ขึน้ไป
ไม่มีช่ือ
ใน

ทะเบียน
บ้าน 

รวมไม่
มีช่ือใน
ทะเบียน
บ้าน 

เฉล่ียไมมี่
ช่ือใน

ทะเบียน
บ้าน (คน: 
ครวัเรอืน) 

รอ้ยละ จ านวน 

คลองมหา
สวสัดิ ์

74.2 9.7 6.5 9.7 25.8 0.7 100.0 31 

ประตูน ้า
ฉิมพล ี

68.7 18.2 7.1 6.1 31.3 0.6 100.0 99 

หลงัทาง
รถไฟศาลา
ธรรมสพน์ 

63.3 20.0 8.9 7.8 36.7 0.7 100.0 90 

กฤษดานคร 31 39.5 23.7 13.2 23.7 60.5 1.4 100.0 76 
พรรณพฤกษา 61.0 16.9 13.0 9.1 39.0 0.8 100.0 77 
รว่มเกือ้ 50.0 20.3 11.4 18.4 50.0 1.1 100.0 158 
สุขทว ี 1-2 62.5 21.6 9.1 6.8 37.5 0.7 100.0 88 

รวม 58.0 19.5 10.2 12.3 42.0 0.9 100.0 619 
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ตาราง ข4: ร้อยละของครัวเรือน จ าแนกตามจ านวนเฉล่ีย และการไม่มี/มีผู้สูงอายุ 

60 ปีขึ้นไป รายชมุชน 

ชุมชน จ านวนผูส้งูอายุในครวัเรือน รวม 

ไม่มี
ผูสู้งอาย ุ

ผูสู้งอายุ 
1 คน 

ผูสู้งอายุ 
2 คน 

ผูสู้งอายุ 
3 คน             
ขึน้ไป 

รวม
ครวัเรือน

ท่ีมี

ผูสู้งอาย ุ

เฉล่ีย       
(คน: 

ครวัเรือน) 

รอ้ยละ จ านวน 

คลองมหาสวสัดิ ์ 12.9 38.7 41.9 6.5 87.1 1.5 100.0 31 
ประตูน ้า
ฉิมพล ี

36.4 41.4 21.2 1.0 63.6 0.9 100.0 99 

หลงัทางรถไฟ 24.4 44.4 25.6 5.6 75.6 1.1 100.0 90 
ศาลาธรรมสพน์         
กฤษดานคร 31 28.9 30.3 31.6 9.2 71.1 1.2 100.0 76 
พรรณพฤกษา 64.9 23.4 10.4 1.3 35.1 0.5 100.0 77 
รว่มเกือ้ 36.1 34.8 26.6 2.5 63.9 1.0 100.0 158 
สุขทว ี1-2                10.2 55.7 33.0 1.1 89.8 1.3 100.0 88 

รวม 32.3 38.4 25.8 3.4 67.7 1.0 100.0 619 
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ตาราง ข5: ร้อยละของครัวเรือน จ าแนกตามจ านวนเฉล่ีย และการไม่มี/มีผู้ป่วย

เร้ือรังหรือพิการ รายชุมชน 

ชุมชน จ านวนผูป่้วยเรือ้รงั/พิการในครวัเรือน รวม 
ไม่มีผู้ป่วย
เรือ้รงั/
พิการ 

มีผู้ป่วย
เรือ้รงั/
พิการ                  
1 คน 

มีผู้ป่วย
เรือ้รงั/
พิการ 2 
คนขึน้ไป 

มีผู้ป่วย
เรือ้รงั/
พิการ        
3 คน              
ขึน้ไป 

รวม
ครวัเรือน 
ท่ีมีผู้ป่วย
เรือ้รงั/
พิการ 

เฉล่ีย 
(คน: 

ครวัเรือน) 

ร้อยละ จ านวน 

คลองมหาสวสัดิ ์ 25.8 38.7 25.8 9.7 74.2 1.2 100.0 31 

ประตูน ้า
ฉิมพล ี

43.4 24.2 19.2 13.1 56.6 1.1 100.0 99 

หลงัทาง
รถไฟศาลา
ธรรมสพน์ 

40.0 34.4 20.0 5.6 60.0 0.9 100.0 90 

กฤษดานคร 
31 

69.7 13.2 15.8 1.3 30.3 0.5 100.0 76 

พรรณพฤกษา 58.4 27.3 10.4 3.9 41.6 0.6 100.0 77 

รว่มเกือ้ 52.5 30.4 12.7 4.4 47.5 0.7 100.0 158 

สุขทว ี1-2 25.0 43.2 26.1 5.7 75.0 1.1 100.0 88 

รวม 46.8 29.7 17.4 6.0 53.2 0.8 100.0 619 
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ตาราง ข6: ร้อยละของครัวเรือน จ าแนกตามจ านวนเฉล่ีย และการไม่มี/มีผู้มีภาวะ

พ่ึงพิง รายชุมชน 

ชุมชน  จ านวนมีผู้มีภาวะพ่ึงพิงในครวัเรือน รวม 
ไม่มีผูมี้
ภาวะ
พึ่งพิง 

มีผูมี้
ภาวะ
พึ่งพิง              
1 คน 

มีผูมี้ภาวะ
พึ่งพิง 2 คน

ขึน้ไป 

รวม
ครวัเรอืนท่ีมี                                 
ผูมี้ภาวะ
พึ่งพิง 

เฉล่ีย 
(คน: 

ครวัเรือน) 

รอ้ยละ จ านวน 

คลองมหาสวสัดิ ์ 51.7 24.1 24.1 48.3 0.7 100.0 29 
ประตูน ้าฉิมพล ี 55.1 23.2 21.7 44.9 0.7 100.0 69 
หลงัทางรถไฟ
ศาลาธรรมสพน์ 

56.3 32.4 11.3 43.7 0.6 100.0 71 

กฤษดานคร 31 76.0 12.0 12.0 24.0 0.4 100.0 50 
พรรณพฤกษา 46.7 36.7 16.7 53.3 0.7 100.0 30 
รว่มเกือ้ 68.9 21.7 9.4 31.1 0.4 100.0 106 
สุขทว ี1-2 67.5 22.5 10.0 32.5 0.5 100.0 80 

รวม 62.5 23.9 13.6 37.5 0.5 100.0 435 

เศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน 

ตาราง ข7: ร้อยละของครัวเรือน จ าแนกตามความเพียงพอของรายได้ครัวเรือน 

รายชุมชน 
ชุมชน ความเพียงพอของรายได้ครวัเรือน รวม 

เพียงพอ และมี
เหลือเกบ็ 

เพียงพอ แต่ไม่
มีเหลือเกบ็ 

ไม่เพียงพอ รอ้ยละ จ านวน 

คลองมหาสวสัดิ ์ 3.2 54.8 41.9 100.0 31 
ประตูน ้าฉิมพล ี 22.2 55.6 22.2 100.0 99 
หลงัทางรถไฟศาลา
ธรรมสพน์ 

27.8 52.2 20.0 100.0 90 

กฤษดานคร 31 67.1 26.0 6.8 100.0 73 
พรรณพฤกษา 35.5 42.1 22.4 100.0 76 
รว่มเกือ้ 34.2 49.4 16.5 100.0 158 
สุขทว ี 1-2 18.4 47.1 34.5 100.0 87 

รวม 31.6 47.1 21.3 100.0 614 
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ตาราง ข8: ร้อยละของครัวเรือน จ าแนกตามผลกระทบต่อรายได้ครัวเรือนในช่วง

สถานการณ์ โควิด-19 รายชุมชน 

ชุมชน โควิด-19 กบัรายได้ครวัเรือน รวม 

รายได้ลดลง รายได้เท่าเดิม/
ไม่มีผลกระทบ 

รายได้
เพ่ิมขึ้น 

ร้อยละ จ านวน 

คลองมหาสวสัดิ ์ 93.5 6.5 - 100.0 31 
ประตูน ้าฉิมพล ี 84.7 15.3 - 100.0 98 
หลงัทางรถไฟศาลา
ธรรมสพน์ 

63.3 36.7 - 100.0 90 

กฤษดานคร 31 64.9 35.1 - 100.0 74 
พรรณพฤกษา 77.6 22.4 - 100.0 76 
รว่มเกือ้ 65.2 34.8 - 100.0 158 
สุขทว ี 1-2 72.4 27.6 - 100.0 87 

รวม 72.0 28.0 - 100.0 614 

 

ตาราง ข9: ร้อยละของครัวเรือน จ าแนกตามเศรษฐานะของครัวเรือน รายชุมชน 

ชุมชน เศรษฐานะของครวัเรือน รวม 
ยากจน ปานกลาง ดี ร้อยละ จ านวน 

คลองมหาสวสัดิ ์ 54.8 16.1 29.0 100.0 31 
ประตูน ้าฉิมพล ี 38.4 31.3 30.3 100.0 99 
หลงัทางรถไฟศาลาธรรมสพน์ 47.8 26.7 25.6 100.0 90 
กฤษดานคร 31 -  5.4 94.6 100.0 74 
พรรณพฤกษา 11.8 19.7 68.4 100.0 76 
รว่มเกือ้ 29.1 18.4 52.5 100.0 158 
สุขทว ี 1-2 24.1 17.2 58.6 100.0 87 

รวม 28.3 20.0 51.7 100.0 615 
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ส่ิงแวดล้อมของครัวเรือน 

ตาราง ข10: ร้อยละของครัวเรือน จ าแนกตามความเพียงพอของแสงสว่างในห้องและ

ทางเดินภายในบ้าน รายชุมชน 

ชุมชน แสงสว่างในห้องและทางเดิน
ภายในบ้าน 

รวม 

 
แสงสวา่งไม่
เพียงพอ 

แสงสวา่ง
เพียงพอ 

รอ้ยละ จ านวน 

คลองมหาสวสัดิ ์ 6.5 93.5 100.0 31 
ประตูน ้าฉิมพล ี 6.1 93.9 100.0 99 
หลงัทางรถไฟศาลาธรรมสพน์ 2.2 97.8 100.0 90 
กฤษดานคร 31 2.6 97.4 100.0 76 
พรรณพฤกษา 6.5 93.5 100.0 77 
รว่มเกือ้ 2.5 97.5 100.0 158 
สุขทว ี 1-2 3.4 96.6 100.0 88 

รวม 3.9 96.1 100.0 619 
 

ตาราง ข11: ร้อยละของครัวเรือน จ าแนกตามสภาพพ้ืนในห้องนอน หรือห้องน ้า 

หรือทางเดิน รายชุมชน 

ชุมชน สภาพพื้นในห้องนอน หรือ
ห้องน ้า หรือทางเดิน 

รวม 

มีพืน้ลื่น
หรอืไม่ปวูสัดุ

กนัลื่น 

มีพืน้ไมล่ื่น
หรอืปูวสัด ุ           
กนัลื่น 

รอ้ยละ จ านวน 

คลองมหาสวสัดิ ์ 58.1 41.9 100.0 31 
ประตูน ้าฉิมพล ี 55.6 44.4 100.0 99 
หลงัทางรถไฟศาลาธรรมสพน์ 37.8 62.2 100.0 90 
กฤษดานคร 31 18.4 81.6 100.0 76 
พรรณพฤกษา 61.0 39.0 100.0 77 
รว่มเกือ้ 33.5 66.5 100.0 158 
สุขทว ี 1-2 38.6 61.4 100.0 88 

รวม 41.2 58.8 100.0 619 
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ตาราง ข12:  ร้อยละของครัวเรือน จ าแนกตามการมีราวจบัในห้องนอน หรือห้องน ้า 

หรือทางเดิน รายชุมชน 

ชุมชน ราวจบัในห้องนอน หรือห้องน ้า 
หรือทางเดิน 

รวม 

 
ไม่มี มี รอ้ยละ จ านวน 

คลองมหาสวสัดิ ์ 90.3 9.7 100.0 31 
ประตูน ้าฉิมพล ี 76.8 23.2 100.0 99 
หลงัทางรถไฟศาลาธรรมสพน์ 88.9 11.1 100.0 90 
กฤษดานคร 31 48.7 51.3 100.0 76 
พรรณพฤกษา 50.6 49.4 100.0 77 
รว่มเกือ้ 78.5 21.5 100.0 158 
สุขทว ี 1-2 55.7 44.3 100.0 88 

รวม 70.0 30.0 100.0 619 
 

ตาราง ข13:  ร้อยละของครัวเรือน จ าแนกตามการมีประตูบานเล่ือน/ประตูท่ีเปิด

ออกนอกห้อง รายชมุชน 

ชุมชน ห้องนอน หรือห้องน ้า ท่ีใช้ประตบูาน
เล่ือนหรือบานประตท่ีูเปิดออกนอกห้อง 

รวม 

ไม่มี มี รอ้ยละ จ านวน 

คลองมหาสวสัดิ ์ 45.2 54.8 100.0 31 
ประตูน ้าฉิมพล ี 59.6 40.4 100.0 99 
หลงัทางรถไฟศาลาธรรมสพน์ 62.2 37.8 100.0 90 
กฤษดานคร 31 39.5 60.5 100.0 76 
พรรณพฤกษา 58.4 41.6 100.0 77 
รว่มเกือ้ 73.4 26.6 100.0 158 
สุขทว ี 1-2 48.9 51.1 100.0 88 

รวม 58.6 41.4 100.0 619 
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ตาราง ข14: ร้อยละของครัวเรือน จ าแนกตามการมีพ้ืนต่างระดับในตัวบ้าน หรือ

บริเวณบ้าน รายชมุชน  

ชุมชน พื้นต่างระดบัในตวับ้านหรือบริเวณบ้าน รวม 
ไม่มี มี ร้อยละ จ านวน 

คลองมหาสวสัดิ ์ 32.3 67.7 100.0 31 
ประตูน ้าฉิมพล ี 33.3 66.7 100.0 99 
หลงัทางรถไฟศาลาธรรมสพน์ 4.4 95.6 100.0 90 
กฤษดานคร 31 11.8 88.2 100.0 76 
พรรณพฤกษา 15.6 84.4 100.0 77 
รว่มเกือ้ 6.3 93.7 100.0 158 
สุขทว ี 1-2 13.6 86.4 100.0 88 

รวม 14.5 85.5 100.0 619 

 

ตาราง ข15: ร้อยละของครัวเรือน จ าแนกตามลักษณะการแยกขยะ รายชุมชน 

ชุมชน การแยกขยะ รวม 
ไม่มีการ
แยกขยะ 

มีการแยก
ขยะ แล้ว
น าไปขาย 

มีการแยก
ขยะ แล้ว
น ากลบัมา
ใช้ใหม่ 

มีการแยก
ขยะ ก่อน
ให้พนักงาน 

กทม.              
น าไปท้ิง 

ร้อยละ จ านวน 

คลองมหาสวสัดิ ์ 22.6 58.1 -  19.4 100.0 31 
ประตูน ้าฉิมพล ี 19.2 52.5 4.0 24.2 100.0 99 
หลงัทางรถไฟศาลาธรรมสพน์ 21.1 47.8 2.2 28.9 100.0 90 
กฤษดานคร 31 39.2 13.5 5.4 41.9 100.0 74 
พรรณพฤกษา 26.3 26.3 2.6 44.7 100.0 76 
รว่มเกือ้ 24.7 37.3 1.9 36.1 100.0 158 
สุขทว ี 1-2 17.4 41.9 4.7 36.0 100.0 86 

รวม 24.1 38.8 3.1 34.0 100.0 614 
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ภาคผนวก ค 

ข้อมูลระดับบคุคล รายชมุชน* 

 

ลักษณะทางประชากรและสังคม 

ตาราง ค1: ร้อยละของผู้สูงอายุ จ าแนกตามเพศ รายชุมชน 

ชุมชน เพศ รวม 
ชาย หญิง 

คลองมหาสวสัดิ ์(N=43) 41.9 58.1 100.0 
ประตูน ้าฉิมพล ี(N=85) 31.8 68.2 100.0 
หลงัทางรถไฟศาลาธรรมสพน์ (N=100) 36.0 64.0 100.0 
กฤษดานคร 31 (N=80) 37.5 62.5 100.0 
พรรณพฤกษา (N=37) 40.5 59.5 100.0 
รว่มเกือ้ (N=152) 37.5 62.5 100.0 
สุขทว ี 1-2 (N=107) 40.2 59.8 100.0 

รวม  (N=604) 37.4 62.6 100.0 
 

ตาราง ค2: ร้อยละของผู้สูงอายุ จ าแนกตามกลุม่อายุ รายชุมชน 

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

คลองมหาสวสัดิ ์(N=43)                   62.8 20.9 16.3 100.0 
ประตูน ้าฉิมพล ี(N=85) 55.3 28.2 16.5 100.0 
หลงัทางรถไฟศาลาธรรมสพน์      
(N=100) 

56.0 37.0 7.0 100.0 

กฤษดานคร 31 (N=80) 55.0 27.5 17.5 100.0 
พรรณพฤกษา (N=37) 73.0 21.6 5.4 100.0 
รว่มเกือ้ (N=152) 57.2 30.9 11.8 100.0 
สุขทว ี 1-2 (N=107) 60.7 27.1 12.1 100.0 
รวม (N=604) 58.4 29.1 12.4 100.0 

                                                           
* จ านวนรวมของผู้สูงอายุในชุมชนเดียวกันไม่เท่ากันในแต่ละตาราง เนื่องจากมีผู้สูงอายุบางส่วน

ไม่ได้ให้ข้อมูล 
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ตาราง ค3: ร้อยละของผู้สูงอายุ จ าแนกตามลักษณะการอยู่อาศัยของผู้สูงอายุ รายชุมชน 

ชุมชน ลกัษณะการอยู่อาศยัของผูส้งูอายุ รวม 
อยู่คน
เดียว 

อยู่ 2 คน 
กบัคู่สมรส 

อยู่ 2 คน กบั
ญาติหรอืคนอ่ืน 

อยู่ 3 คนหรอืมากกวา่กบั
ญาติหรอืคนอ่ืนๆ 

คลองมหาสวสัดิ ์ 
(N=43) 

2.3 4.7 9.3 83.7 100.0 

ประตูน ้าฉิมพล ี 
(N=85) 

7.1 1.2 8.2 83.5 100.0 

หลงัทางรถไฟศาลา
ธรรมสพน์ (N=100) 

6.0 7.0 14.0 73.0 100.0 

กฤษดานคร 31  
(N=80) 

2.5 5.0 12.5 80.0 100.0 

พรรณพฤกษา (N=37) 10.8 5.4 18.9 64.9 100.0 
รว่มเกือ้ (N=152)              7.2 5.3 18.4 69.1 100.0 
สุขทว ี 1-2 (N=107)                10.3 3.7 10.3 75.7 100.0 
รวม  (N=604) 6.8 4.6 13.4 75.2 100.0 

 

ตาราง ค4: ร้อยละของผู้สูงอายุ จ าแนกตามสถานภาพสมรส รายชุมชน 

ชุมชน สถานภาพสมรส รวม 
โสด สมรส หม้าย หย่า/แยก 

คลองมหาสวสัดิ ์(N=40) 22.5 62.5 12.5 2.5 100.0 
ประตูน ้าฉิมพล ี(N=84) 13.1 53.6 20.2 13.1 100.0 
หลงัทางรถไฟศาลาธรรมสพน์ (N=95) 8.4 61.1 26.3 4.2 100.0 
กฤษดานคร 31 (N=76) 10.5 61.8 22.4 5.3 100.0 
พรรณพฤกษา (N=33) 9.1 54.5 18.2 18.2 100.0 
รว่มเกือ้ (N=147) 7.5 59.9 24.5 8.2 100.0 
สุขทว ี 1-2 (N=107) 8.4 57.0 23.4 11.2 100.0 
รวม  (N=582) 10.1 58.8 22.5 8.6 100.0 
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ตาราง ค5: ร้อยละของผู้สูงอายุ จ าแนกตามระดับการศึกษา รายชมุชน 

ชุมชน ระดบัการศึกษา รวม 
 

ไม่ได้
เรียน
หนังสือ 

ประถมศึกษา 
(ป.4-ป.7) 

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

อนุปริญญา 
ปวส. –
ปวท. 

ปริญญา
ตรีหรอื
สูงกว่า 

คลองมหาสวสัดิ ์          
(N=39) 

2.6 74.4 15.4 5.1 2.6 100.0 

ประตูน ้าฉิมพล ี            
(N=84) 

3.6 78.6 14.3 - 3.6 100.0 

หลงัทางรถไฟศาลา
ธรรมสพน์ (N=95) 

5.3 71.6 15.8 1.1 6.3 100.0 

กฤษดานคร 31            
(N=75) 

5.3 17.3 29.3 6.7 41.3 100.0 

พรรณพฤกษา                  
(N=33) 

12.1 39.4 18.2 6.1 24.2 100.0 

รว่มเกือ้ (N=147) 2.7 36.1 24.5 8.2 28.6 100.0 
สุขทว ี 1-2 (N=107) 5.6 35.5 30.8 7.5 20.6 100.0 

รวม  (N=580) 4.7 48.3 22.4 5.2 19.5 100.0 
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การท างาน 

  

ตาราง ค6: ร้อยละของผู้สูงอายุ จ าแนกตามสถานภาพการท างาน รายชุมชน 

ชุมชน สถานภาพการท างาน รวม 
ไม่ได้
ท างาน
หรือ

เกษียณ 

พนักงาน
ในองคก์ร 

นายจ้าง ท างาน
ส่วนตวัไม่
มีลกูจ้าง 

ช่วยงาน-
ธรุกิจ

ครวัเรือน 

รบัจ้าง
ทัว่ไป 

อ่ืนๆ* 

คลองมหา
สวสัดิ ์(N=40) 

45.0 7.5 2.5 20.0 7.5 17.5 - 100.0 

ประตูน ้าฉิมพล ี            
(N=84) 

53.6 - 1.2 27.4 8.3 9.5 - 100.0 

หลงัทางรถไฟ
ศาลาธรรมสพน์ 
(N=95) 

64.2 1.1 - 11.6 3.2 20.0 - 100.0 

กฤษดานคร 31   
(N=76) 

65.8 6.6 9.2 14.5 1.3 2.6 - 100.0 

พรรณพฤกษา            
(N=33) 

42.4 3.0 3.0 36.4 3.0 9.1 3.0 100.0 

รว่มเกือ้  
(N=147) 

74.8 4.8 1.4 10.2 0.7 6.8 1.4 100.0 

สุขทว ี1-2                    
(N=107) 

72.9 2.8 0.9 7.5 2.8 13.1 - 100.0 

รวม  (N=582) 64.6 3.4 2.2 15.1 3.3 10.8 0.5 100.0 

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

รายชุมชน 
ชุมชน ความพร้อม และความต้องการท างาน * 

มีความพร้อมท างาน  มีความต้องการท างาน 
คลองมหาสวสัดิ ์(N=37) 64.9 63.2 
ประตูน ้าฉิมพล ี(N=82) 47.6 48.8 
หลงัทางรถไฟศาลาธรรมสพน์ (N=94) 58.5 55.8 
กฤษดานคร 31 (N=74) 63.5 46.6 
พรรณพฤกษา (N=33) 57.6 66.7 
รว่มเกือ้ (N=147) 66.0 59.9 
สุขทว ี 1-2 (N=103) 45.6 43.1 

รวม  (N=570) 57.5 53.5 

หมายเหตุ * เลือกนําเสนอเฉพาะรอ้ยละของผูสู้งอายุทีต่อบว่ามคีวามพร้อม และร้อยละของผู้สงูอายุ 

ที่ความต้องการทํางานเท่านั้น   

รายได้และการออม 
 

ตาราง ค8: ร้อยละของผู้สูงอายุ จ าแนกตามการได้รับเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ และเบ้ียผู้

พิการ รายชุมชน 

ชุมชน เบีย้ยงัชีพผูส้งูอาย ุและเบี้ยผูพิ้การ* 
ได้รบัเบีย้ยงัชีพ

ผูส้งูอายุ 
ได้รบัเบีย้ 
ผูพิ้การ 

คลองมหาสวสัดิ ์(N=40) 90.0 7.5 
ประตูน ้าฉิมพล ี(N=84) 82.1 6.0 
หลงัทางรถไฟศาลาธรรมสพน์ (N=95) 73.7 6.3 
กฤษดานคร 31 (N=76) 56.6 3.9 
พรรณพฤกษา (N=33) 45.5 3.0 
รว่มเกือ้ (N=147) 70.7 6.1 
สุขทว ี 1-2 (N=107) 73.8 6.5 

รวม  (N=582) 71.5 5.8 

หมายเหตุ * เลือกนําเสนอเฉพาะร้อยละของผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และร้อยละของ

ผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยผู้พิการเท่านั้น  
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ตาราง ค9: ร้อยละของผู้สูงอายุ จ าแนกตามความเพียงพอของรายได้ของตนเอง 

รายชุมชน 

ชุมชน ความเพียงพอของรายได้ รวม 
เพียงพอ และ 
มีเหลือเกบ็ 

เพียงพอ แต่ไม่มีเหลือ
เกบ็ 

ไม่
เพียงพอ 

คลองมหาสวสัดิ ์(N=40) 7.5 70.0 22.5 100.0 
ประตูน ้าฉิมพล ี(N=84) 20.2 50.0 29.8 100.0 
หลงัทางรถไฟศาลาธรรมสพน์ (N=95) 28.4 54.7 16.8 100.0 
กฤษดานคร 31 (N=76) 46.1 44.7 9.2 100.0 
พรรณพฤกษา (N=33) 24.2 45.5 30.3 100.0 
รว่มเกือ้ (N=147) 29.3 49.7 21.1 100.0 
สุขทว ี 1-2 (N=107) 15.9 48.6 35.5 100.0 

รวม  (N=582) 25.8 50.9 23.4 100.0 

 

ตาราง ค10: ร้อยละของผู้สูงอายุ จ าแนกตามการออม รายชุมชน 

ชุมชน การออม รวม 
ไม่มี มี 

คลองมหาสวสัดิ ์(N=36) 63.9 36.1 100.0 
ประตูน ้าฉิมพล ี(N=81) 63.0 37.0 100.0 
หลงัทางรถไฟศาลาธรรมสพน์ (N=95) 42.1 57.9 100.0 
กฤษดานคร 31 (N=61) 31.1 68.9 100.0 
พรรณพฤกษา (N=33) 63.6 36.4 100.0 
รว่มเกือ้ (N=147) 45.6 54.4 100.0 
สุขทว ี 1-2 (N=105) 54.3 45.7 100.0 

รวม  (N=558) 49.8 50.2 100.0 
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ตาราง ค11: ร้อยละของผู้สูงอายุ จ าแนกตามวิธีการท่ีใช้เม่ือมีปัญหาฉุกเฉินด้าน

การเงิน รายชมุชน 

ชุมชน วิธีการท่ีใช้เม่ือมีปัญหาฉุกเฉินด้านการเงิน* รวม 
ใช้เงิน

ออมของ
ตนเอง 

กู้ยืมนอก
ระบบไม่เสีย
ดอกเบี้ย 

กู้ยืมนอก
ระบบเสีย
ดอกเบี้ย 

กู้ใน
ระบบ 

ขอเงินจากลูก
หรอืคนใน

ครอบครวั/ญาติ 

อ่ืนๆ* 
 

คลองมหาสวสัดิ ์
(N=40) 

22.5 - 5.0 15.0 57.5 - 100.0 

ประตูน ้าฉิมพล ี
(N=83) 

28.9 3.6 6.0 0.0 59.0 2.4 100.0 

หลงัทางรถไฟ
ศาลาธรรมสพน์ 
(N=95) 

32.6 - 4.2 12.6 49.5 1.1 100.0 

กฤษดานคร 31 
(N=75) 

68.0 - - 1.3 30.7 - 100.0 

พรรณพฤกษา 
(N=33) 

27.3 - 6.1 3.0 51.5 12.1 100.0 

รว่มเกือ้  
(N=147) 

42.9 0.7 2.0 0.7 49.0 4.8 100.0 

สุขทว ี 1-2   
(N=107) 

24.3 3.7 4.7 1.9 64.5 0.9 100.0 

รวม  (N=580) 36.7 1.4 3.6 4.0 51.7 2.6 100.0 
หมายเหตุ:   * วิธีการที่ใช้เมื่อมปีญัหาฉุกเฉินดา้นการเงินอื่นๆ เช่น ค้างชําระ ประหยัด/ใช้บัตรเครดิต 

ยังไม่ได้คิด/ไม่รู้ 

  



52  
 

เขตทววีัฒนา 

สุขภาพ 

ตาราง ค12: ร้อยละของผู้สูงอายุ จ าแนกตามประเภทสิทธิประกันสุขภาพหลัก  

รายชุมชน 
ชุมชน สิทธิประกนัสขุภาพหลกั รวม 

ไม่มีสิทธิ
ประกนั
สุขภาพ 

ประกนั 
สงัคม 

บตัรทอง บตัรผู้
พิการ 

ข้าราชการ
บ านาญ 

อ่ืนๆ* 

คลองมหาสวสัดิ ์              
(N=39) 

5.1 7.7 61.5 2.6 12.8 10.3 100.0 

ประตูน ้าฉิมพล ี 
(N=84)           

9.5 3.6 65.5 3.6 16.7 1.2 100.0 

หลงัทางรถไฟศาลา
ธรรมสพน์ (N=95) 

1.1 5.3 57.9 1.1 32.6 2.1 100.0 

กฤษดานคร 
31(N=76)               

17.1 10.5 28.9 1.3 34.2 7.9 100.0 

พรรณพฤกษา  
(N=33)              

9.1 - 42.4 3.0 45.5 - 100.0 

รว่มเกือ้ (N=146) 1.4 6.2 39.7 1.4 44.5 6.8 100.0 
สุขทว ี1-2 (N=106) 0.9 6.6 57.5 1.9 27.4 5.7 100.0 

รวม (N=579) 5.2 6.0 49.9 1.9 32.0 5.0 100.0 

หมายเหตุ *สิทธิประกันสุขภาพหลักอื่นๆ เช่น ประกันสุขภาพบริษัทเอกชน หรือรัฐวิสาหกิจ   
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ตาราง ค13: ร้อยละของผู้สูงอายุ จ าแนกตามความครอบคลุมของสิทธิประกัน

สุขภาพหลัก รายชุมชน 

ชุมชน ความครอบคลุมของสิทธิประกนัสขุภาพหลกั รวม 
ไม่

ครอบคลุม 
ครอบคลุมได้
บางส่วน 

ครอบคลุม ไม่ใช้สิทธิประกนั
สุขภาพหลกั 

คลองมหาสวสัดิ ์(N=39) - 25.6 56.4 17.9 100.0 
ประตูน ้าฉิมพล ี(N=76) 1.3 19.7 63.2 15.8 100.0 
หลงัทางรถไฟศาลา
ธรรมสพน์ (N=94) 

- 35.1 53.2 11.7 100.0 

กฤษดานคร 31 (N=71) - 23.9 35.2 40.8 100.0 
พรรณพฤกษา (N=30) - 53.3 36.7 10.0 100.0 
รว่มเกือ้ (N=144) - 37.5 50.0 12.5 100.0 
สุขทว ี1-2 (N=106) 1.9 36.8 44.3 17.0 100.0 

รวม  (N=560) 0.5 32.9 49.1 17.5 100.0 

 

ตาราง ค14: ร้อยละของผู้สูงอายุ จ าแนกตามจ านวนโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง รายชุมชน 

ชุมชน จ านวนโรคไม่ติดต่อเรือ้รงั * รวม 
ไม่มีโรค

ไม่
ติดต่อ
เรือ้รงั 

มี 1 
โรค 

มี 2 
โรค 

มี 3 
โรค 

มี 4 
โรค 

มี 5 
โรค 

คลองมหาสวสัดิ ์(N=40) 40.0 35.0 17.5 7.5 - - 100.0 
ประตูน ้าฉิมพล ี (N=84) 40.5 33.3 23.8 2.4 - - 100.0 
หลงัทางรถไฟศาลา
ธรรมสพน์ (N=95) 

32.6 41.1 17.9 7.4 1.1 - 100.0 

กฤษดานคร 31 (N=76) 38.2 30.3 17.1 11.8 2.6 - 100.0 
พรรณพฤกษา (N=33) 45.5 27.3 21.2 6.1 - - 100.0 
รว่มเกือ้ (N=147) 39.5 24.5 24.5 10.2 0.7 0.7 100.0 
สุขทว ี 1-2 (N=107)              43.0 31.8 15.0 10.3 - - 100.0 

รวม  (N=582) 39.3 31.4 19.9 8.4 0.7 0.2 100.0 
หมายเหตุ  * 5 โรคไม่ติดต่อเรื้อรังในที่นี้  หมายถึงโรค โรคเบาหวาน โรคไขมันในเลือดสูง โรคความดันโลหิตสูง  

โรคหัวใจขาดเลือด/เต้นผิดจังหวะ และโรคหลอดเลือดสมองตีบหรือแตก 
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ตาราง ค15: ร้อยละของผู้สูงอายุ จ าแนกตามประเภทของโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง  

รายชุมชน 
ชุมชน การเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรงั* 

เบาหวาน ไขมนัใน
เลือดสูง 

ความดนั
โลหิตสูง 

หวัใจขาด
เลือด/เต้น
ผิดจงัหวะ 

หลอดเลือด
สมองตีบ
หรอืแตก 

คลองมหาสวสัดิ ์(N=40) 15.0 17.5 45.0 7.5 5.0 
ประตูน ้าฉิมพล ี(N=84) 28.6 13.1 41.7 3.6 3.6 
หลงัทางรถไฟศาลาธรรมสพน์ 
(N=95) 

22.1 14.7 61.1 3.2 3.2 

กฤษดานคร 31 (N=76) 21.1 42.1 36.8 10.5 5.3 
พรรณพฤกษา (N=33) 24.2 18.2 42.4 3.0 6.1 
รว่มเกือ้ (N=147) 21.1 31.3 51.7 2.7 2.7 
สุขทว ี 1-2 (N=107) 24.3 22.4 38.3 3.7 8.4 

รวม (N=582) 22.7 24.1 46.4 4.5 4.6 
หมายเหตุ  * 5 โรคไม่ติดต่อเรื้อรังในที่นี้  หมายถึงโรค โรคเบาหวาน โรคไขมันในเลือดสูง โรคความดันโลหิตสูง  

โรคหัวใจขาดเลือด/เต้นผิดจังหวะ และโรคหลอดเลือดสมองตีบหรือแตก 

 

ตาราง ค16: ร้อยละของผู้สูงอายุ จ าแนกตามความบกพร่องหรือความพิการ รายชุมชน 

ชุมชน ความบกพร่องหรือความ
พิการ 

รวม 

ไม่มี มี 
คลองมหาสวสัดิ ์(N=40) 90.0 10.0 100.0 
ประตูน ้าฉิมพล ี(N=84) 88.1 11.9 100.0 
หลงัทางรถไฟศาลาธรรมสพน์ (N=95) 92.6 7.4 100.0 
กฤษดานคร 31 (N=76) 90.8 9.2 100.0 
พรรณพฤกษา (N=33) 97.0 3.0 100.0 
รว่มเกือ้ (N=147) 95.2 4.8 100.0 
สุขทว ี 1-2 (N=107) 86.0 14.0 100.0 

รวม  (N=582) 91.2 8.8 100.0 
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ตาราง ค17: ร้อยละของผู้สูงอายุ จ าแนกตามประเภทของความบกพร่องหรือความ

พิการ รายชุมชน 

ชุมชน ความบกพร่องหรือความพิการ* 
การมองเหน็ การได้ยินหรอืส่ือ

ความหมาย 
การเคลื่อนไหว 

คลองมหาสวสัดิ ์(N=40) 2.5 - 10.0 
ประตูน ้าฉิมพล ี(N=84) 4.8 3.6 7.1 
หลงัทางรถไฟศาลาธรรมสพน์ (N=95) 1.1 - 6.3 
กฤษดานคร 31 (N=76) - 1.3 9.2 
พรรณพฤกษา (N=33) - - 3.0 
รว่มเกือ้ (N=147) 2.0 0.7 3.4 
สุขทว ี 1-2 (N=107) 4.7 5.6 8.4 

รวม (N=582) 2.4 1.9 6.5 

หมายเหตุ *เลือกนําเสนอเฉพาะร้อยละของผู้สงูอายุที่ความบกพร่องหรอืความพิการ ด้านการมองเหน็

 การได้ยินหรือสื่อความหมาย หรือ การเคลื่อนไหว เท่านั้น 

 

ตาราง ค18: ร้อยละของผู้สูงอายุ จ าแนกตามระดับภาวะพ่ึงพิง รายชุมชน 

ชุมชน ระดบัภาวะพ่ึงพิง รวม 
ไม่มีภาวะ
พึ่งพิง 

ภาวะพึ่งพิง ต า่-           
ปานกลาง 

ภาวะพึ่งพิง 
สูง 

คลองมหาสวสัดิ ์(N=43) 74.4 18.6 7.0 100.0 
ประตูน ้าฉิมพล ี(N=85) 68.2 30.6 1.2 100.0 
หลงัทางรถไฟศาลาธรรมสพน์ (N=100) 72.0 24.0 4.0 100.0 
กฤษดานคร 31 (N=80) 83.8 10.0 6.3 100.0 
พรรณพฤกษา (N=37) 64.9 27.0 8.1 100.0 
รว่มเกือ้ (N=152) 78.9 18.4 2.6 100.0 
สุขทว ี1-2 (N=107) 76.6 20.6 2.8 100.0 

รวม  (N=604) 75.3 20.9 3.8 100.0 
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ตาราง ค19: ร้อยละของผู้สูงอายุ จ าแนกตามความเส่ียงต่อปัญหาสุขภาพจิต รายชุมชน 

ชุมชน ความเส่ียงต่อปัญหา
สขุภาพจิต 

รวม 

ไม่มี มี 

คลองมหาสวสัดิ ์(N=37) 86.5 13.5 100.0 
ประตูน ้าฉิมพล ี(N=78) 83.3 16.7 100.0 
หลงัทางรถไฟศาลาธรรมสพน์ (N=90) 81.1 18.9 100.0 
กฤษดานคร 31 (N=71) 84.5 15.5 100.0 
พรรณพฤกษา (N=33) 81.8 18.2 100.0 
รว่มเกือ้ (N=139) 86.3 13.7 100.0 
สุขทว ี1-2 (N=100) 81.0 19.0 100.0 

รวม  (N=548) 83.6 16.4 100.0 

 

ตาราง ค20: ร้อยละของผู้ดูแล จ าแนกตามผลกระทบของการดูแลผู้สูงอายุ ต่อผู้ดูแลหรือ

ครอบครัว  รายชุมชน 

ชุมชน ผลกระทบ 
ด้านการเงิน การออกจากงาน 

คลองมหาสวสัดิ ์(N=17) 43.8 47.1 
ประตูน ้าฉิมพล ี(N=20) 45.0 20.0 
หลงัทางรถไฟศาลาธรรมสพน์(N=10) 10.0 10.0 
กฤษดานคร 31 (N=19) 21.1 15.8 
พรรณพฤกษา (N=9) 66.7 22.2 
รว่มเกือ้ (N=10) 10.0 10.0 
สุขทว ี 1-2 (N=33) 45.2 12.1 

รวม  (N=118) 36.5 19.5 

หมายเหตุ *เลือกนําเสนอเฉพาะร้อยละของผู้ดแูลผู้สูงอายุทีไ่ด้รบัผลกระทบด้านการเงิน (ของผู้ดูแล 

หรือครอบครัว) และที่ได้รับผลกระทบด้านการงาน คือ การที่ผู้ดูแลต้องลาออกจากงาน  
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การออกก าลังกาย 

 

ตาราง ค21: ร้อยละของผู้สูงอายุ จ าแนกตามการออกก าลังกายเป็นประจ า รายชุมชน 

ชุมชน การออกก าลงักายเป็นประจ า * รวม 
ไม่ได้ออกก าลงักาย  

 เป็นประจ า 
ออกก าลงักาย เป็นประจ า 

คลองมหาสวสัดิ ์(N=38) 44.7 55.3 100.0 
ประตูน ้าฉิมพล ี(N=84) 39.3 60.7 100.0 
หลงัทางรถไฟศาลาธรรมสพน์ (N=95) 45.3 54.7 100.0 
กฤษดานคร 31 (N=75) 40.0 60.0 100.0 
พรรณพฤกษา (N=33) 30.3 69.7 100.0 
รว่มเกือ้ (N=147) 27.9 72.1 100.0 
สุขทว ี 1-2 (N=107) 42.1 57.9 100.0 

รวม (N=579) 37.8 62.2 100.0 

หมายเหตุ *การออกกําลังกายเป็นประจํา หมายถึง การออกกําลังกายอย่างน้อย 3 วัน ต่อสัปดาห์  

 

ตาราง ค22: ร้อยละของผู้สูงอายุที่ออกก าลังกายประจ า จ าแนกตามการใช้สถานท่ี

ออกก าลังกาย ในสังกัดกรุงเทพมหานคร รายชุมชน 

ชุมชน สถานท่ีออกก าลงักาย *  
ศนูยกี์ฬา สวนสาธารณะ ลานกีฬา 

คลองมหาสวสัดิ ์(N=21) - 19.0 - 
ประตูน ้าฉิมพล ี(N=51) - 9.8 7.8 
หลงัทางรถไฟศาลาธรรมสพน์ (N=52) 1.9 - 19.2 
กฤษดานคร 31 (N=45) - 6.7 4.4 
พรรณพฤกษา (N=23) 8.7 17.4 8.7 
รว่มเกือ้ (N=106) 2.8 9.4 15.1 
สุขทว ี 1-2 (N=62) - 11.3 6.5 

รวม  (N=360) 1.7 9.2 10.6 

หมายเหตุ *เลือกนําเสนอเฉพาะร้อยละของผู้สูงอายุที่ออกกําลังกายเป็นประจํา และตอบว่าได้ไปใช้

ศูนย์กีฬา หรือสวนสาธารณะ หรือลานกีฬาในสังกัดกรุงเทพมหานคร เท่านั้น  
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ตาราง ค23: ร้อยละของผู้สูงอายุ จ าแนกตามเหตุผลหลักที่ไม่ออกก าลังกาย เป็นประจ า 

รายชุมชน 

ชุมชน เหตผุลหลกัท่ีไม่ออกก าลงักายเป็นประจ า รวม 
ไม่มี
เวลา 

คิดว่าท างาน
กเ็พียงพอ

แล้ว 

สขุภาพ
ร่างกายไม่
อ านวย 

ท างานบ้าน/ ท า
สวนในบ้าน/ 
ปลกูต้นไม้ 

อ่ืนๆ* 
 

คลองมหาสวสัดิ ์         
(N=19) 

5.3 15.8 47.4 31.6 - 100.0 

ประตูน ้าฉิมพล ี 
(N=33) 

15.2 9.1 36.4 36.4 3.0 100.0 

หลงัทางรถไฟ
ศาลาธรรมสพน์ 
(N=43) 

11.6 18.6 37.2 30.2 2.3 100.0 

กฤษดานคร 31 
(N=30) 

20.0 10.0 46.7 23.3 - 100.0 

พรรณพฤกษา 
(N=10) 

30.0 - 50.0 20.0 - 100.0 

รว่มเกือ้ (N=41) 4.9 19.5 22.0 46.3 7.3 100.0 
สุขทว ี1-2              
(N=44) 

9.1 20.5 22.7 43.2 4.5 100.0 

รวม (N=220) 11.8 15.5 34.1 35.5 3.2 100.0 
หมายเหตุ:   * เหตุผลที่หลักไม่ออกกําลังกายเป็นประจํา อื่นๆ เช่น  ขาดอุปกรณ์กีฬา/ไม่ชอบออก

กําลังกาย/ ขี้เกียจ 
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ผลกระทบของโควิด-19 
 

ตาราง ค24: ร้อยละของผู้สูงอายุ จ าแนกตามผลกระทบของโควิด-19 ต่อผู้สงูอายุ 

รายชุมชน 

ชุมชน ผลกระทบของโควิด-19 ต่อผูส้งูอาย ุ
สขุภาพร่างกาย สขุภาพจิตใจ รายได้ลดลง/

รายจ่ายเท่าเดิม
หรือเพ่ิมขึ้น 

คลองมหาสวสัดิ ์(N=40) 10.0 15.0 70.0 
ประตูน ้าฉิมพล ี(N=84) 6.0 38.1 48.8 
หลงัทางรถไฟศาลาธรรมสพน์ (N=95) 3.2 28.4 28.4 
กฤษดานคร 31 (N=76) 9.2 48.7 42.1 
พรรณพฤกษา (N=33) 18.2 42.4 54.5 
รว่มเกือ้ (N=147) 4.8 31.3 25.2 
สุขทว ี 1-2 (N=107) 13.1 38.3 42.1 

รวม 7 (N=582) 7.9 34.9 39.2 

หมายเหตุ *เลือกนําเสนอ เฉพาะร้อยละของผู้สูงอายุที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19  ด้านสุขภาพ

ร่างกาย หรือ สุขภาพจิตใจ หรือ รายได้ลดลง/แต่รายจ่ายเท่าเดิมหรือเพิ่มขึ้น เท่านั้น 
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ภาวะพ่ึงพิงกับมิติทางเศรษฐกิจ-สังคม 
 

ตาราง ค25: ร้อยละของผู้สูงอายุ จ าแนกตามภาวะพ่ึงพิง และเศรษฐานะของ

ครัวเรือน รายชุมชน 

เศรษฐานะ ภาวะพ่ึงพิง รวม 
ไม่มีภาวะ
พึ่งพิง 

ภาวะพึ่งพิง 
ต า่-ปานกลาง 

ภาวะพึ่งพิง 
สูง 

คลองมหาสวสัด์ิ (N=43) 
ยากจน 56.3 37.5 100.0 55.8 
ปานกลาง 3.1 25.0 - 7.0 
ด ี 40.6 37.5 - 37.2 

ประตูน ้าฉิมพลี (N=85) 
ยากจน 36.2 46.2 100.0 40.0 
ปานกลาง 32.8 26.9 - 30.6 
ด ี 31.0 26.9 - 29.4 

หลงัทางรถไฟศาลาธรรมสพน์ (N=100) 
ยากจน 38.9 37.5 100.0 41.0 
ปานกลาง 30.6 33.3 - 30.0 
ด ี 30.6 29.2 - 29.0 

กฤษดานคร 31 (N=80) 
ยากจน - - - - 
ปานกลาง 3.0 - - 2.5 
ด ี 97.0 100.0 100.0 97.5 

พรรณพฤกษา (N=37) 
ยากจน 4.2 - - 2.7 
ปานกลาง 25.0 10.0 - 18.9 
ด ี 70.8 90.0 100.0 78.4 

ร่วมเก้ือ (N=152) 
ยากจน 20.8 25.0 25.0 21.7 
ปานกลาง 23.3 - 25.0 19.1 
ด ี 55.8 75.0 50.0 59.2 

สขุทวี  1-2 (N=107)     
ยากจน 28.0 22.7 - 26.2 
ปานกลาง 15.9 18.2 - 15.9 
ด ี 56.1 59.1 100.0 57.9 
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ตาราง ค26: ร้อยละของผู้สูงอายุ จ าแนกตามภาวะพ่ึงพิง และความเพียงพอของรายได้

ครัวเรือน รายชุมชน 

รายได้ครวัเรือน ภาวะพ่ึงพิง รวม 
ไม่มีภาวะ
พึ่งพิง 

ภาวะพึ่งพิง 
ต า่-ปานกลาง 

ภาวะพึ่งพิง 
สูง 

คลองมหาสวสัด์ิ (N=43) 
เพยีงพอ 81.3 62.5 - 72.1 
ไมเ่พยีงพอ 18.8 37.5 100.0 27.9 

ประตูน ้าฉิมพลี (N=85) 
เพยีงพอ 81.0 76.9 100.0 80.0 
ไมเ่พยีงพอ 19.0 23.1 - 20.0 

หลงัทางรถไฟศาลาธรรมสพน์ (N=100) 
เพยีงพอ 83.3 87.5 75.0 84.0 
ไมเ่พยีงพอ 16.7 12.5 25.0 16.0 

กฤษดานคร 31 (N=79) 
เพยีงพอ 94.0 100.0 100.0 94.9 
ไมเ่พยีงพอ 6.0 - - 5.1 

พรรณพฤกษา (N=37) 
เพยีงพอ 79.2 70.0 100.0 78.4 
ไมเ่พยีงพอ 20.8 30.0 - 21.6 

ร่วมเก้ือ (N=152) 
เพยีงพอ 86.7 75.0 100.0 84.9 
ไมเ่พยีงพอ 13.3 25.0 - 15.1 

สขุทวี  1-2 (N=107)     
เพยีงพอ 65.9 63.6 33.3 64.5 
ไมเ่พยีงพอ 34.1 36.4 66.7 35.5 
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ตาราง ค27: ร้อยละของผู้สูงอายุ จ าแนกตามภาวะพ่ึงพิง และการได้รับเบ้ียผู้พิการ 

รายชุมชน 

เบีย้ผูพิ้การ ภาวะพ่ึงพิง รวม 
ไม่มีภาวะ
พึ่งพิง 

ภาวะพึ่งพิง 
ต า่-ปานกลาง 

ภาวะพึ่งพิงสูง 

คลองมหาสวสัด์ิ (N=40) 
ไมไ่ดร้บั 100.0 71.4 66.7 92.5 
ไดร้บั - 28.6 33.3 7.5 

ประตูน ้าฉิมพลี (N=84) 
ไมไ่ดร้บั 100.0 80.8 100.0 94.0 
ไดร้บั - 19.2 - 6.0 

หลงัทางรถไฟศาลาธรรมสพน์ (N=95) 
ไมไ่ดร้บั 100.0 87.5 25.0 93.7 
ไดร้บั - 12.5 75.0 6.3 

กฤษดานคร 31 (N=76) 
ไมไ่ดร้บั 100.0 85.7 60.0 96.1 
ไดร้บั - 14.3 40.0 3.9 

พรรณพฤกษา (N=33) 
ไมไ่ดร้บั 100.0 100.0 66.7 97.0 
ไดร้บั - - 33.3 3.0 

ร่วมเก้ือ (N=147) 
ไมไ่ดร้บั 100.0 70.4 75.0 93.9 
ไดร้บั - 29.6 25.0 6.1 

สขุทวี 1-2 (N=107)     
ไมไ่ดร้บั 100.0 77.3 33.3 93.5 
ไดร้บั - 22.7 66.7 6.5 
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ตาราง ค28: ร้อยละของผู้สูงอายุ จ าแนกตามภาวะพ่ึงพิง และความเส่ียงต่อปัญหา

สุขภาพจิต รายชุมชน 

ปัญหาสุขภาพจิต ภาวะพ่ึงพิง รวม 
ไม่มีภาวะ
พึ่งพิง 

ภาวะพึ่งพิง 
ต า่-ปานกลาง 

ภาวะพึ่งพิสูง 

คลองมหาสวสัด์ิ (N=32) 
ไมม่คีวามเสีย่ง 100.0 42.9 50.0 86.5 
มคีวามเสีย่ง - 57.1 50.0 13.5 

ประตูน ้าฉิมพลี (N=78) 
ไมม่คีวามเสีย่ง 92.5 62.5 100.0 83.3 
มคีวามเสีย่ง 7.5 37.5 - 16.7 

หลงัทางรถไฟศาลาธรรมสพน์ (N=90) 
ไมม่คีวามเสีย่ง 90.5 58.3 66.7 81.1 
มคีวามเสีย่ง 9.5 41.7 33.3 18.9 

กฤษดานคร 31 (N=71) 
ไมม่คีวามเสีย่ง 87.1 80.0 50.0 84.5 
มคีวามเสีย่ง 12.9 20.0 50.0 15.5 

พรรณพฤกษา (N=33) 
ไมม่คีวามเสีย่ง 90.5 88.9 - 81.8 
มคีวามเสีย่ง 9.5 11.1 100.0 18.2 

ร่วมเก้ือ (N=139) 
ไมม่คีวามเสีย่ง 91.8 69.2 33.3 86.3 
มคีวามเสีย่ง 8.2 30.8 66.7 13.7 

สขุทวี  1-2 (N=100)     
ไมม่คีวามเสีย่ง 88.0 63.6 33.3 81.0 
มคีวามเสีย่ง 12.0 36.4 66.7 19.0 
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ตาราง ค29: ร้อยละของผู้ดูแล จ าแนกตามระดับภาวะพ่ึงพิงและผลกระทบด้านการเงิน

ของผู้ดูแลหรือครอบครัว รายชุมชน 

ด้านการเงิน ภาวะพ่ึงพิง รวม 
ไม่มีภาวะ
พึ่งพิง 

ภาวะพึ่งพิง 
ต า่-ปานกลาง 

ภาวะพึ่งพิง 
สูง 

คลองมหาสวสัด์ิ (N=16) 
ไมม่ผีลกระทบ 66.7 50.0 - 56.3 
มผีลกระทบ 33.3 50.0 100.0 43.8 

ประตูน ้าฉิมพลี (N=20) 
ไมม่ผีลกระทบ 61.5 42.9 -  55.0 
มผีลกระทบ 38.5 57.1 -  45.0 

หลงัทางรถไฟศาลาธรรมสพน์ (N=10) 
ไมม่ผีลกระทบ 100.0 100.0 50.0 90.0 
มผีลกระทบ - - 50.0 10.0 

กฤษดานคร 31 (N=19) 
ไมม่ผีลกระทบ 100.0 33.3 60.0 78.9 
มผีลกระทบ - 66.7 40.0 21.1 

พรรณพฤกษา (N=9) 
ไมม่ผีลกระทบ 75.0 - - 33.3 
มผีลกระทบ 25.0 100.0 100.0 66.7 

ร่วมเก้ือ (N=10) 
ไมม่ผีลกระทบ 100.0 100.0 66.7 90.0 
มผีลกระทบ - - 33.3 10.0 

สขุทวี  1-2 (N=31)     
ไมม่ผีลกระทบ 61.9 37.5 50.0 54.8 
มผีลกระทบ 38.1 62.5 50.0 45.2 
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ตาราง ค30: ร้อยละของผู้ดูแล จ าแนกตามระดับภาวะพ่ึงพิงและผลกระทบต่อผู้ดูแลด้าน

การท างาน -การออกจากงาน รายชุมชน 

  
ด้านการท างาน 

ภาวะพ่ึงพิง รวม 
ไม่มีภาวะ
พ่ึงพิง 

ภาวะพ่ึงพิง 
ต า่-ปาน
กลาง 

ภาวะพ่ึงพิง 
สงู 

คลองมหาสวสัด์ิ (N=17) 
ไมม่ผีลกระทบ 53.8 - 100.0 52.9 
มผีลกระทบ 46.2 100.0 - 47.1 

ประตูน ้าฉิมพลี (N=20) 
ไมม่ผีลกระทบ 76.9 85.7 -  80.0 
มผีลกระทบ 23.1 14.3 -  20.0 

หลงัทางรถไฟศาลาธรรมสพน์ (N=10) 
ไมม่ผีลกระทบ 83.3 100.0 100.0 90.0 
มผีลกระทบ 16.7 - - 10.0 

กฤษดานคร 31 (N=19) 
ไมม่ผีลกระทบ 90.9 100.0 60.0 84.2 
มผีลกระทบ 9.1 - 40.0 15.8 

พรรณพฤกษา (N=9) 
ไมม่ผีลกระทบ 75.0 100.0 66.7 77.8 
มผีลกระทบ 25.0 - 33.3 22.2 

ร่วมเก้ือ (N=10) 
ไมม่ผีลกระทบ 75.0 100.0 100.0 90.0 
มผีลกระทบ 25.0 - - 10.0 

สขุทวี  1-2 (N=33)     
ไมม่ผีลกระทบ 90.9 77.8 100.0 87.9 
มผีลกระทบ 9.1 22.2 - 12.1 
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