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  ความเปนมาของโครงการ 
 

โครงการ “การพฒันาแนวทางการดาํเนินงานเพือให้เกิดการจดัการชุดข้อมูลทางสงัคม
และสุขภาพของประชาชน รายเขต กรงุเทพมหานคร” ดําเนินการโดยสถาบนัวจิยัประชากรและ
สงัคม มหาวทิยาลยัมหดิล ได้รบัการสนับสนุนจาก สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสรมิสุขภาพ 
(สสส.) ทงันีมีว ัตถุประสงค์เพือสํารวจข้อมูลทางสังคมและสุขภาพของประชาชน ในรายเขตของ
กรุงเทพมหานคร รวมทงัเพอืสรา้งเสรมิศกัยภาพของภาคเีครอืข่าย เพอืการขบัเคลอืนการทําชุดขอ้มูล
ทางสงัคมและสุขภาพของประชาชนในกรงุเทพมหานคร  

โครงการดําเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลในเขตนําร่อง 13 เขต จํานวน 84 ชุมชน โดยขอ้มูลที
เกบ็รวบรวมแบ่งเป็นระดบัครวัเรอืนและระดบับุคคล มกีลุ่มเป้าหมายในระดบับุคคลคอื ผูสู้งอายุ ผู้ป่วย
เรอืรงั/พกิาร และผู้ดูแล สําหรบัเขตบางแคเป็นหนึงใน 13 เขตนําร่อง มจีํานวนตวัอย่างจาก 4 ชุนชน 
557 ครวัเรอืน แบ่งเป็นผูส้งูอาย ุ477 คน ผูป่้วยเรอืรงั/พกิาร 72 คน และผูด้แูล 223 คน  

เป็นททีราบกันว่าในการวางแผนการพัฒนาพืนทแีละประชากรอย่างเป็นระบบนัน สิงทมีี
ความสาํคญัมากทสีุดคอื ขอ้มลูทมีคีวามถูกตอ้ง เชอืถอืได ้ทนัสมยั และเป็นตวัแทนของประชากรกลุ่มต่างๆ 
กรุงเทพมหานคร มขี้อมูลทเีกยีวข้องกบัสุขภาวะ ภาวะเศรษฐกิจ สงัคม และวถิีชวีติของประชากรที
หลากหลายในระดับต่างๆ ตังแต่ระดับจงัหวัด ระดับเขต ระดับแขวง ระดับชุมชน ครวัเรือน และ
รายบุคคล ข้อมูลแต่ละชุดถูกจดัเก็บตามวตัถุประสงค์การนําข้อมูลไปใช้ในการตอบภารกิจหลกัของ
องคก์รต่างๆ ทงัภาครฐั และเอกชนททีําหน้าทรีวบรวมขอ้มลู   แต่ขอ้มลูเหล่านีมขีอ้จํากดั  สําหรบัการ
นําไปใชจ้รงิทแีตกต่างกนัออกไป รวมทงัยงัมขีอ้ทา้ทายในเรอืงการเชอืมต่อขอ้มลูระหว่างขอ้มลูชุดต่างๆ  
ทงันอีาจเนอืงมาจากขาดการวางแผนการจดัทําฐานขอ้มลูรว่มกนั ตงัแต่ก่อนเรมิโครงการ   

จะเหน็ว่าขอ้มลูทมีอียูใ่นขณะนี อาจมคีวามไมค่รบถว้น ทงัในเชงิประเดน็ และพนืท ีโดยเฉพาะ
ความแตกต่างของลกัษณะทอียู่อาศยั การใชท้ดีนิ รวมทงัลกัษณะทางสงัคม-เศรษฐกจิ และสุขภาพของ
ประชากรวยัต่างๆ โดยเฉพาะในแต่ละพนืทหีรอืเขตการปกครองของกรุงเทพมหานคร ดงันนั จงึมคีวาม
จาํเป็นต้องมชีุดขอ้มลูทางสงัคม และสุขภาพ เพอืใหก้ารทํางานดา้นการพฒันาและสวสัดกิารสงัคม และ
สุขภาวะของประชากรมปีระสทิธภิาพ และมคีวามเหมาะสมกบับรบิท วถิชีวีติของประชากรทอีาศยัอยู่ใน
กรงุเทพมหานครในระดบัเขตการปกครองต่อไป 
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ขอคนพบสําคัญ 
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ผลสํารวจครัวเรือนเขตบางแค* 
 

เขตบางแคมคีรวัเรอืนทใีหข้อ้มลูจาํนวน 557 ครวัเรอืน จากทงัหมด 606 ครวัเรอืนทผีูนํ้าชุมชน
สามารถตดิต่อได้ หรอืคดิเป็นครวัเรอืนทใีห้ขอ้มูลรอ้ยละ 91.9 ทงันีเป็นครวัเรอืนใน 4 ชุมชนตวัอย่าง 
(รายละเอียดตามตาราง 3.1) สําหรบัการนําเสนอต่อไปนีเป็นการเปรยีบเทียบผลทพีบรายเขตกับ
ภาพรวมของการสาํรวจใน 13 เขตนํารอ่ง  ส่วนขอ้มลูรายชุมชนไดนํ้าเสนอในภาคผนวก 

ตาราง 3.1: จํานวนและรอยละของครัวเรือน จําแนกตามชุมชน 

ชุมชน จาํนวน
ครวัเรอืนจาก
ฐานข้อมูล  
ของเขต 

จาํนวน
ครวัเรอืนทีผูนํ้า
ชุมชนสามารถ

ติดต่อได้ 

จาํนวน
ครวัเรอืนที
เกบ็ข้อมูลได ้

รอ้ยละของ
ครวัเรอืนที
เกบ็ข้อมูลได ้

ขา้งโรงพยาบาลราชพพิฒัน์ 155 57 57 100.0 
ศริเิกษมรวมใจ 50 485 228 201 88.2 
รม่เยน็ 485 230 217 94.3 
เลยีบคลองบางแค 49 91 82 90.1 

รวม 1,174 606 557 91.9 

นอกจากขอ้มลูในระดบัครวัเรอืนแลว้ การสํารวจนียงัไดเ้กบ็รวบรวมขอ้มลูในระดบับุคคลด้วย 
โดยมกีลุ่มเป้าหมายในระดบับุคคลคอื ผูสู้งอายุ  ผูป่้วยเรอืรงั/พกิาร และผูดู้แล ซงึในเขตบางแคสามารถเก็บ
รวบรวมขอ้มลูจากผูส้งูอาย ุ477 คน ผูป่้วยเรอืรงั/พกิาร 72 คน และผูด้แูล 223 คน รวมทงัสนิจาํนวน 772 คน  

ประชากรในครัวเรือน 
ในส่วนนีเป็นการนําเสนอลกัษณะของกลุ่มประชากรในครวัเรอืน ประกอบด้วย โครงสร้าง

ประชากรตามอายุและเพศ จํานวนสมาชกิครวัเรอืน สมาชกิครวัเรอืนมชีอืหรอืไม่มชีอืในทะเบยีนบ้าน 
สมาชกิครวัเรอืนทเีป็ผูส้งูอาย ุ60 ปีขนึไป ครวัเรอืนทมีผีูป่้วยเรอืรงั/พกิาร และครวัเรอืนทมี/ีไมม่ผีูม้ภีาวะ
พงึพงิ 

                                                           
* ในการรายงานผลตัวเลขรอยละที่เปนทศนิยมอาจมีความแตกตางจากในเลมภาพรวม 13 เขต 
เนื ่องมาจากการคํานวณที่ ใชฐานจํานวนตัวอยางแตกตางกัน (ตัวอยางรวม 13 เขต หรือ 
ตัวอยางรายเขต) และการปดเศษทศนิยม 
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ลักษณะของกลุมประชากร 
จากครวัเรอืนทใีห้ขอ้มูล ในเขตบางแคมปีระชากรจํานวน 2,081 คน โดยมสีดัส่วนประชากร

หญงิมากกว่าชาย รปูพรีะมดิประชากรแสดงใหเ้หน็ถงึกลุ่มประชากรจาํแนกตามอายแุละเพศ ซงึเมอืแบ่ง
ออกเป็น 3 กลุ่มอาย ุพบว่ามสีดัส่วนของประชากรวยัเดก็(อาย ุ0-14 ปี) รอ้ยละ 12.5 ประชากรวยัแรงงาน 
(อายุ 15-59 ปี)  ร้อยละ 64.3  และประชากรวยัสูงอายุทีมีอายุ 60 ปีขนึไป ร้อยละ 23.2 เมอืเปรียบเทียบกับ
ภาพรวม เขตบางแคมีสดัส่วนของวยัแรงงานและวยัสูงอายุมากกว่า ส่วนวยัเด็กนันมสีดัส่วนน้อยกว่า 
(รายละเอยีดตามรปูภาพ 3.1 และ 3.2)  

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

 

จํานวนสมาชิกครัวเรือน 
ครวัเรอืนทสีํารวจเมอืแบ่งตามจํานวนสมาชกิทอีาศยัอยู่ในครวัเรอืน ในเขตบางแค  พบว่า มี

สมาชกิครวัเรอืนเฉลยี 3.8 คนต่อครวัเรอืน ซงึใกล้เคยีงกบัขนาดครวัเรอืนในภาพรวม 13 เขต ส่วน
ครวัเรอืนทอียู่คนเดยีวในเขตนีมสีดัส่วน รอ้ยละ 7.0 ซงึน้อยกว่าภาพรวมทมีรีอ้ยละ 10.9 (รายละเอยีด
ตามรปูภาพ 3.3) 

รูปภาพ 3.3: ขนาดครัวเรือนเฉล่ียและรอยละของครัวเรือน                               
จําแนกตามจํานวนสมาชิก 

 
 

1.6
2.4
2.9
3.1
3.2
3.2
3.2
3.2
3.6
3.5
3.6
3.5
2.9
2.3
1.7
0.9
0.7
0.5

0-4
5-9

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

85+

1.8
2.3
2.8
3.1
3.6
3.3
3.2
3.6
3.9
4.0
4.3
4.5
4.3
3.3
2.5
1.6
1.1
1.0

พีระมิดประชากรรวม 13 เขต

ชาย หญิง
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ครัวเรือนท่ีมีสมาชิกมีช่ือหรือไมมีช่ือในทะเบียนบาน 
ส่วนประชากรทไีม่มชีอือยู่ในทะเบยีนบา้นหรอืประชากรแฝง ในเขตบางแคมปีระชากรทไีม่ชอื

ในทะเบยีนบ้าน โดยเฉลยีมคีรวัเรอืนละ 0.9 คน ซงึน้อยกว่าภาพรวมทมี ี1.0 คนต่อครวัเรอืน  ส่วน
สดัส่วนของครวัเรอืนทสีมาชกิไม่มชีอืในทะเบยีนบ้านอย่างน้อย 1 คนนันมรี้อยละ 38.1 ซงึน้อยกว่า
ภาพรวมทมีรีอ้ยละ 44.2 (รายละเอยีดตามรปูภาพ 3.4 และตาราง ก1 ในภาคผนวก)  

รูปภาพ 3.4: รอยละของครัวเรือน ท่ีมีสมาชกิท่ีไมมีชื่อในทะเบียนบาน                                
จําแนกตามจํานวน 

 

ครัวเรือนท่ีมีผูสูงอายุ 60 ปขึ้นไป 
จํานวนผู้สูงอายุในระดับครวัเรือนในเขตบางแคเองนัน พบว่ามีจํานวนเฉลีย 0.8 คนต่อ

ครวัเรอืน ทงันีไม่แตกต่างจากภาพรวม ส่วนสดัส่วนของครวัเรอืนทมีผีู้สูงอายุเป็นสมาชกิอย่างน้อย 1 
คนขนึไป ในเขตนี พบว่า มรีอ้ยละ 58.5 ซงึน้อยกว่าภาพรวมทมีรีอ้ยละ  59.2 (รายละเอยีดตามรปูภาพ 
3.5.และตาราง ก2 ในภาคผนวก)  
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รูปภาพ 3.5: รอยละของครัวเรือนท่ีมี/ไมมีผูสูงอายุ 

 

ครัวเรือนท่ีมีผูปวยเร้ือรัง/พิการ 
การสาํรวจนีชใีหเ้หน็ว่าเขตบางแคมคีรวัเรอืนทมีสีมาชกิอย่างน้อยหนงึคนเป็นผูป่้วยเรอืรงัหรือ

ผูพ้กิาร รอ้ยละ 54.2 ซงึจะเหน็ไดว้่าสดัส่วนของครวัเรอืนทมีผีูป่้วยเรอืรงัหรอืผูพ้กิารสงูกว่าภาพรวม 13 
เขตทงันีสดัส่วนภาพรวม 13 เขต มรีอ้ยละ 52.5 ส่วนจาํนวนเฉลยีของผูป่้วยเรอืรงัหรอืผูพ้กิารอยู่ท ี0.8 
คนต่อครวัเรอืน ซงึไม่แตกต่างจากภาพรวม 13 เขต (รายละเอยีดตามรูปภาพ 3.6 และตาราง ก3 ใน
ภาคผนวก)  

 

รูปภาพ 3.6: รอยละของครัวเรือนท่ีมี และไมมีผูปวยเร้ือรัง / พิการ 
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ครัวเรือนท่ีมี/ไมมีผูมีภาวะพ่ึงพิง 
ผูม้ภีาวะพงึพงิเป็นบุคคลทคีวรไดร้บัการช่วยเหลอื และผูท้ทีาํหน้าทหีลกัในการดแูล/ช่วยเหลอื

คอืบุคคลในครวัเรอืน การศกึษาในระดบัครวัเรอืนพบว่า เขตบางแคมคีรวัเรอืนรอ้ยละ 45.6 ทมีสีมาชกิ
เป็นผูท้มีภีาวะพงึพงิ และเฉลยีมจีาํนวนผูม้ภีาวะพงึพงิ 0.6 คนต่อครวัเรอืน ทงันีทงัสดัส่วนและค่าเฉลยี
สงูกว่าทพีบในภาพรวม 13 เขต (รายละเอยีดตามรปูภาพ 3.7 และตาราง ก4 ในภาคผนวก)  

รูปภาพ 3.7: รอยละของครัวเรือนท่ีมี และไมมีผูท่ีมีภาวะพ่ึงพิง 

 

เศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน 
การเสนอผลในดา้นเศรษฐกจิและสงัคมของครวัเรอืนต่อไปนี ประกอบดว้ย  ความเพยีงพอของ

รายไดค้รวัเรอืน โควดิ-19 กบัรายไดค้รวัเรอืน และเศรษฐานะของครวัเรอืน  

 

ความเพียงพอของรายไดครัวเรือน 
ในเขตบางแคครวัเรอืนส่วนใหญ่ (รอ้ยละ 68.3) รายงานว่าครวัเรอืนมรีายได้เพยีงพอทงัมมีี

เหลอืเกบ็และไมเ่หลอืเกบ็ อยา่งไรกต็ามมรีอ้ยละ 31.7 ของครวัเรอืนทรีะบุว่ารายไดค้รวัเรอืนไมเ่พยีงพอ 
ซงึเป็นสดัส่วนทน้ีอยกว่าภาพรวมทมีรีอ้ยละ 33.1 (รายละเอยีดตามรปูภาพ 3.8)  
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รูปภาพ 3.8: รอยละของครัวเรือนท่ีรายไดครัวเรือนเพียงพอ/ไมเพียงพอ 

 

โควิด-19 กับรายไดครัวเรือน 
ในช่วงทมีกีารระบาดของ โควดิ-19 มคีรวัเรอืนในเขตบางแค รอ้ยละ 83.1 ทรีะบุว่าครวัเรอืนมี

รายไดล้ดลงอนัเป็นผลกระทบจากการระบาดของโควดิ-19 โดยเป็นสดัส่วนทสีงูกว่าภาพรวม 13 เขตทมีี
ครวัเรอืนรอ้ยละ 81.7 ไดร้บัผลกระทบดงักล่าว (รายละเอยีดตามรปูภาพ 3.9)  

รูปภาพ 3.9: รอยละของครัวเรือนท่ีไดรับผลกระทบดานรายได                             
ในชวงสถานการณโควิด-19 
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เศรษฐานะของครัวเรือน  
ดชันีชวีดัเศรษฐานะทสีรา้งจากเครอืงอํานวยความสะดวกต่างๆ  ในครวัเรอืนแล้วแบ่งฐานะของ

ครวัเรอืนออกเป็นฐานะยากจน (เศรษฐานะตํา) ฐานะปานกลาง และฐานะด ี(เศรษฐานะสูง) ในการสํารวจนี
พบว่าสดัส่วนของครวัเรอืนฐานะดใีนเขตบางแคมรีอ้ยละ 47.5 ซงึมากกว่าภาพรวม 13 เขตทมีเีพยีงรอ้ยละ 
39.9 ในขณะเดยีวกนักม็สีดัส่วนครวัเรอืนยากจนน้อยกว่าภาพรวม คอืมรีอ้ยละ 30.0 ในขณะทภีาพรวม
มถีงึรอ้ยละ 39.7 (รายละเอยีดตามรปูภาพ 3.10)  

รูปภาพ 3.10: รอยละของครัวเรือน จําแนกตามเศรษฐานะครัวเรือน 

 

ส่ิงแวดลอมของครัวเรือน 
ในการสํารวจนีได้เน้นสงิแวดลอ้มในครวัเรอืนทมีกัจะเกยีวขอ้งกบัการหกลม้ของผู้สูงอายุ ซงึ

ประกอบดว้ย แสงสว่าง วสัดุกนัลนื ราวจบั ประตูบานเลอืน และพนืต่างระดบั 

ครัวเรือนท่ีมีแสงสวางไมเพียงพอ 
ในการสาํรวจครงันี พบว่า ในเขตบางแคนนัครวัเรอืนส่วนใหญ่หรอืรอ้ยละ 97.7 มแีสงสวา่งในหอ้ง

และทางเดนิ ทเีพยีงพอ (เหมาะสม) อยา่งไรกต็ามมเีพยีงรอ้ยละ 2.3 ของครวัเรอืนเท่านนั ทมีคีรวัเรอืนทแีสง
สว่างไม่เพยีงพอ(ไม่เหมาะสม)  โดยทงันีอาจกล่าวไดว้่าในดา้นแสงสว่างในหอ้งและทางเดนิภายในบา้น
นนัเขตบางแคดกีว่าภาพรวม  (รายละเอยีดตามรปูภาพ 3.11)  
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รูปภาพ 3.11: ร้อยละของครัวเรือน จ าแนกตามความเหมาะสมด้านแสงสว่าง 

 

ครัวเรือนที่มีพื้นลื่น หรือไม่มีวัสดปุูกันลื่น 

การหกล้มในบ้านของสมาชิกครวัเรือนอาจมาจากพื้นที่ลื่นเป็นสาเหตุ ในการส ารวจนี้ได้
สอบถามตวัแทนครวัเรอืนเกี่ยวกบัสภาพของพื้นในห้องนอน ห้องน ้า หรอืทางเดนิ ว่ามพีื้นที่ลื่น  หรอื
ไม่ไดป้วูสัดุกนัลื่นหรอืไม่ ในเขตบางแค พบว่า รอ้ยละ 32.9 ระบุว่ามพีืน้ทีล่ ื่นหรอืไม่ไดป้วูสัดุกนัลื่น (ไม่
เหมาะสม) โดยมสีดัสว่นทีน้่อยกวา่ภาพรวมทีม่ถีงึรอ้ยละ 39.6  (รายละเอยีดตามรปูภาพ 3.12) 

รูปภาพ 3.12: ร้อยละของครัวเรือน จ าแนกตามความเหมาะสมดา้นสภาพพืน้ใน

ห้องนอน หรือห้องน ้า หรือทางเดิน 
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ครัวเรือนท่ีไมมีราวจับในหองนอน หรือหองน้ํา หรือทางเดิน 
ในการพยุงตวัเพอืลดการหกล้มภายในบ้าน ราวจบัสามารถช่วยได้ในระดบัหนึง โดยเฉพาะ

อย่างยงิกับผู้สูงอายุ ในการสํารวจนีพบว่ามคีรวัเรอืนในเขตบางแคถึงร้อยละ 74.0 ทไีม่มรีาวจบัใน
ห้องนอน หรอืห้องนํา หรอืทางเดนิ ซงึเป็นสดัส่วนทสีูงกว่าภาพรวมทมีรีอ้ยละ 73.0 (รายละเอยีดตาม
รปูภาพ 3.13) 

รูปภาพ 3.13: รอยละของครัวเรือน จําแนกตามการมี/ไมมีราวจบัในหองนอนหรือ
หองน้ําหรือทางเดิน 

 

 

 

 

 

 

 

ครัวเรือนท่ีไมมีประตูบานเล่ือน/ประตูท่ีเปดออกนอกหอง 
ในส่วนของการทไีม่มปีระตูบานเลอืน/ประตูทเีปิดออกนอกห้องในเขตบางแคมสีดัส่วนของ

ครวัเรอืนรอ้ยละ 50.1 ทรีายงาน  ทงันเีป็นสดัส่วนทน้ีอยกวา่การรายงานในภาพรวมทรีอ้ยละ 53.0 รายงานวา่
ไมม่ปีระตบูานเลอืน/ประตูทเีปิดออกนอกหอ้ง (รายละเอยีดตามรปูภาพ 3.14)  

  

0                     20                   40                     60                     80                100 



 
                                                 13 เขตบางแค 

รูปภาพ 3.14: รอยละของครัวเรือน จําแนกตามการมี/ ไมมีประตูบานเล่ือน                         
หรือบานประตูท่ีเปดออกนอกหอง 

 

ครัวเรือนท่ีมีพ้ืนตางระดับในตัวบานหรือบริเวณบาน 
การมพีนืต่างระดบัอาจไม่เป็นผลดนีักต่อการอยู่อาศัย เพราะอาจเป็นสาเหตุของการสะดุดหก

ล้มได้ ในการสํารวจนีมคีรวัเรอืนรอ้ยละ 81.5 ในเขตบางแคทรีะบุว่ามพีนืต่างระดบัในบ้านหรอืบรเิวณ
บา้น ในขณะทภีาพรวม 13 เขต มเีพยีงรอ้ยละ 72.2 เท่านนั  (รายละเอยีดตามรปูภาพ 3.15)  

รูปภาพ 3.15: รอยละของครัวเรือน จําแนกตามการมี/ไมมีพ้ืนตางระดับ 
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การแยกขยะ 
การแยกขยะของครวัเรอืนในเขตบางแค แมว้่าครวัเรอืนส่วนใหญ่หรอืรอ้ยละ 79.1 จะมกีาร

แยกขยะ แต่ยงัมคีรวัเรอืนอกีรอ้ยละ 20.9 ทไีม่มกีารแยกขยะ อย่างไรก็ตาม ยงัเป็นสดัส่วนทน้ีอยกว่า 
การไมแ่ยกขยะของครวัเรอืนในภาพรวมทมีถีงึรอ้ยละ 31.8  (รายละเอยีดตามรปูภาพ 3.16)  

รูปภาพ 3.16: รอยละของครัวเรือน จําแนกตามการแยกขยะ 
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มีการแยกขยะ กอนใหพนักงาน กทม. นําไปทิ้ง มีการแยกขยะ แลวนํากลับมาใชใหม

มีการแยกขยะ แลวนําไปขาย ไมมีการแยกขยะ
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ผลสํารวจบุคคลเขตบางแค* 

 
ในส่วนนีเป็นการนําเสนอผลสํารวจระดบับุคคล ซงึประกอบดว้ย ลกัษณะทางประชากรและสงัคม

ของผูส้งูอายุ การทาํงาน รายไดแ้ละการออม สุขภาพ การออกกําลงักายผลกระทบของโควดิ-19 ต่อผูส้งูอายุ 
ภาวะพงึพงิของผูส้งูอายกุบัมติดิา้นเศรษฐกจิ-สงัคม รวมทงัภาวะพงึพงิกบัผลกระทบต่อผูด้แูล 

ลักษณะทางประชากรและสังคมของผูสูงอายุ 
การศกึษานรีวบรวมขอ้มลูผูส้งูอายตุวัอยา่งอาศยัในเขตบางแค จาํนวน 477 คน โดยทผีูส้งูอายุ 

หมายถงึบุคคลอายุ 60 ปีขนึไป และในกรณีบุคคลทอียู่ในข่ายใหส้มัภาษณ์ไม่สามารถใหข้อ้มูลได้ด้วยตนเอง 
เนอืงมาจาก ความสงูอาย ุการป่วย หรอืมภีาวะพงึพงิ ญาต ิบุคคลในครอบครวัหรอืผูด้แูลเป็นผูใ้ห้ขอ้มลู
แทน ทงัในลกัษณะร่วมกนัตอบ หรอืว่าตอบแทนทงัหมด การนําเสนอในส่วนนีจะวเิคราะห์ข้อมูลใน
ภาพรวมของผูสู้งอายุ และเปรยีบเทยีบการกระจายของขอ้มลูตามกลุ่มอายุของผูสู้งอายุ คอื ผูสู้งอายุวยั
ตน้ (อาย ุ60-69 ปี)  ผูส้งูอายวุยักลาง (อาย ุ70-79 ปี) และ ผูส้งูอายวุยัปลาย (อาย ุ80 ปีขนึไป) 

ขอ้มลูในตาราง 4.1 แสดงใหเ้หน็ว่าผูสู้งอายุตวัอย่าง เป็นผูห้ญงิ (รอ้ยละ 56.8) มากกว่าผูช้าย 
(รอ้ยละ 43.2)  โดยมสีดัส่วนของผูห้ญงิในกลุ่มอายุ 70-79 ปี (รอ้ยละ 60.4) สงูทสีุด เมอืเทยีบกบัสดัส่วนของ
ผูส้งูอาย ุ60-69 ปี และผูส้งูอาย ุ80 ปีขนึไป  ในขณะทสีดัสว่นของผูช้ายในกลุ่มอายุ 60-69 ปี (รอ้ยละ 45.0) สงูทสีุด 
เมอืเทยีบกบัสดัสว่นของผูส้งูอาย ุ70-79 ปี และผูส้งูอาย ุ80 ปีขนึไป   

ผูส้งูอายใุนการศกึษาน ีส่วนมากอาศยัในครวัเรอืนทมีสีมาชกิ 3 คนหรอืมากกว่า (รอ้ยละ 79.7)  
ซงึสมาชกิในครวัเรอืน อาจมทีงัคู่สมรส ลูก-หลาน ญาต ิหรอืคนทไีม่ใช่ญาตอิยู่ร่วมด้วย  อย่างไรก็ด ี
พบว่ามผีูสู้งอายุอกีประมาณรอ้ยละ 20 ทอียู่คนเดยีว หรอือยู่ตามลําพงักบัคู่สมรส หรอือยู่กบับุคคลอนื
อกี 1 คนทไีมใ่ช่คู่สมรส  โดยผูส้งูอาย ุ60-69 ปี มสีดัส่วนของการอยูค่นเดยีว (รอ้ยละ 4.8) หรอือยูก่นั 2 
คนกบัคนอนืทไีมใ่ช่คู่สมรส (รอ้ยละ 12.3) สงูทสีุด ในขณะทสีดัส่วนผูส้งูอาย ุ70-79 ปี (รอ้ยละ 4.3) ทอียู่
ตามลาํพงักบัคูส่มรสสงูทสีุด เมอืเทยีบกบัสดัสว่นของผูส้งูอาย ุ60-69 ปี และผูส้งูอาย ุ80 ปีขนึไป   

ในภาพรวมประมาณเกอืบสองในสาม (รอ้ยละ 63.3) ของผู้สูงอายุในเขตบางแคมสีถานภาพ
สมรส คอืแต่งงานมคีู่ รองลงมา คอื สถานภาพ หมา้ย (รอ้ยละ 25.3)  และโสด (รอ้ยละ 7.9) โดยผูส้งูอายุ 

                                                           
* ในการรายงานผลตัวเลขรอยละที่เปนทศนิยมอาจมีความแตกตางจากในเลมภาพรวม 13 เขต 
เนื ่องมาจากการคํานวณที่ ใชฐานจํานวนตัวอยางแตกตางกัน (ตัวอยางรวม 13 เขต หรือ 
ตัวอยางรายเขต) และการปดเศษทศนิยม 

 
 

4  
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60-69 ปี มสีดัส่วนของการเป็นโสด (ร้อยละ 10.9)  สูงทสีุด ผู้สูงอายุ 70-79 ปี (ร้อยละ 66.9) มสีดัส่วนของ
ผูส้งูอายทุแีต่งงานมคีู่สงูทสีุด ในขณะทผีูส้งูอาย ุ80 ปีขนึไปมากกว่าครงึ (รอ้ยละ 52.9) มสีถานภาพเป็น
หมา้ย ซงึเป็นสดัส่วนทสีงูทสีุด เมอืเทยีบกบัสดัส่วนของผูส้งูอาย ุ60-69 ปี และอาย ุ70-79 ปี  

ผู้สูงอายุในเขตบางแค ร้อยละ 58.4 จบการศึกษาระดบัประถมศึกษา รองลงมา คือระดบั
มธัยมศกึษาตอนต้นหรอืตอนปลาย หรอื ปวช. (รอ้ยละ 18.2) ไม่ได้เรยีนหนังสอื (รอ้ยละ 11.5) และ
ระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า (ร้อยละ 9.7) โดยทีสัดส่วนของผู้สูงอายุ 70-79 ปี (ร้อยละ 60.3) จบ
การศกึษาระดบัประถมศกึษาสูงทสีุด เมอืเทยีบกบัสดัส่วนของผู้สูงอายุ  60-69 ปี และผู้สูงอายุ 80 ปีขนึไป  
ในขณะทสีดัสว่นของผูส้งูอาย ุ80 ปีขนึไป (รอ้ยละ 31.7) ไมไ่ดเ้รยีนหนงัสอืสงูทสีุด  

ตาราง 4.1: รอยละของผูสูงอายุ จําแนกตามลักษณะทางประชากรและสังคม 
ลกัษณะทางประชากร/สงัคม กลุ่มอายุ รวม 

60-69 70-79 80+ 
เพศ (N=477) 
- ชาย 45.0 39.6 43.5 43.2 
- หญงิ 55.0 60.4 56.5 56.8 
ลกัษณะการอยู่อาศยัของผูส้งูอาย ุ (N=477) 
- อยูค่นเดยีว 4.8 4.3 4.3 4.6 
- อยู ่2 คน กบัคู่สมรส 4.1 4.3 1.4 3.8 
- อยู ่2 คน กบัญาตหิรอืคนอนื 12.3 11.5 11.6 11.9 
- อยู ่3 คนหรอืมากกว่ากบัญาตหิรอืคนอนื 78.8 79.9 82.6 79.7 
สถานภาพสมรส (N=471) 
- โสด 10.9 5.1 1.5 7.9 
- สมรส 65.9 66.9 45.6 63.3 
- หมา้ย 17.6 26.5 52.9 25.3 
- หยา่/แยก 5.6 1.5 - 3.6 
การศึกษา (N=462) 
- ไมไ่ดเ้รยีน 8.0 8.8 31.7 11.5 
- ประถมศกึษา (ป.4- ป.7) 58.6 60.3 54.0 58.4 
- มธัยมศกึษาตอนตน้ ถงึตอนปลาย  (ม.1-ม.6) หรอื  ปวช. 17.5 22.8 11.1 18.2 
- อนุปรญิญา ปวส. –ปวท. 3.4 0.7 - 2.2 
- ปรญิญาตรหีรอืสงูกว่า 12.5 7.4 3.2 9.7 
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การทํางาน  
ส่วนนีแสดงขอ้มลูพนืฐานดา้นการทํางาน ความพรอ้มและความตอ้งการทาํงาน ขอ้มลูในตาราง 

4.2  แสดงใหเ้หน็ว่า รอ้ยละ 68.9 ของผูส้งูอายใุนเขตบางแค ไมไ่ดท้าํงานหรอืเกษยีณอายุ โดยทสีดัส่วน
ของการไม่ไดท้ํางานนีเพมิขนึเมอือายุเพมิขนึ ส่วนกลุ่มททีํางานนัน พบว่า สดัส่วนของผูสู้งอายุทํางาน
ของตวัเองโดยไม่มลีูกจ้าง (ร้อยละ 12.8) รองลงมา ผู้สูงอายุทํางานรบัจ้างทัวไป (ร้อยละ 9.6)  โดย
ผู้สูงอายุ 60-69 ปี (รอ้ยละ 42.3) เป็นกลุ่มทยีงัคงทํางานอยู่มากทสีุด เมอืเปรยีบเทยีบกบัสดัส่วนของ
ผูส้งูอาย ุ70-79 ปี และผูส้งูอาย ุ80 ปีขนึไป 

ผูสู้งอายุ รอ้ยละ 45.7 ตอบว่าพรอ้มทจีะทํางาน และรอ้ยละ 46.4 มคีวามต้องการทํางาน โดย
ผูส้งูอาย ุ60-69 ปี มคีวามพรอ้ม (รอ้ยละ 61.2)  และตอ้งการทาํงาน (รอ้ยละ 62.4) สงูทสีุด เมอืเทยีบกบั
สดัส่วนของผูส้งูอาย ุ70-79 ปี และผูส้งูอาย ุ80 ปีขนึไป   

ตาราง 4.2: รอยละของผูสูงอายุ จําแนกตามการทํางาน ความพรอมและความ
ตองการทํางาน  

การทาํงาน กลุ่มอายุ รวม 
60-69 70-79 80+ 

สถานภาพการทาํงาน (N=470) 
- ไมไ่ดท้าํงาน-เกษยีณ 57.7 78.7 94.0 68.9 
- พนกังานในองคก์ร 7.1 0.7 - 4.3 
- นายจา้ง 1.9 0.7 - 1.3 
- ทาํงานส่วนตวัไมม่ลีกูจา้ง 17.2 8.8 3.0 12.8 
- ช่วยงาน-ธุรกจิครวัเรอืน 3.0 1.5 3.0 2.6 
- รบัจา้งทวัไป 12.4 8.8 - 9.6 
- อนืๆ* 0.7 0.7 - 0.6 
 ความพร้อมในการทาํงาน (N=466) 
- ไมพ่รอ้ม 38.8 65.9 91.2 54.3 
- พรอ้ม 61.2 34.1 8.8 45.7 
ความตอ้งการทจีะทาํงาน (N=468) 
- ไมต่อ้งการ 37.6 65.7 91.2 53.6 
- ตอ้งการ 62.4 34.3 8.8 46.4 

หมายเหตุ * สถานภาพการทํางาน อื่นๆ เชน  อาสาสมัคร/ อสม./ อสส./ ทนายอาสา/ ชวยงานวัด  
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รายได้และการออม 

ส่วนต่อไปนี้ เสนอข้อมูลด้านรายได้ของผู้สูงอายุที่ได้ร ับผ่านระบบสวสัดิการของรฐั ความ
เพยีงพอของรายไดต้่อการด าเนินชวีติในแต่ละเดอืน การออม และวธิกีารจดัการเมื่อมปัีญหาฉุกเฉินด้าน
การเงนิ  

เบีย้ยงัชพีผูส้งูอาย ุและเบีย้ผูพ้กิารเป็นอกีแหล่งรายไดท้ีผู่ส้งูอายุควรไดร้บัตามสทิธ ิโดยทีเ่บีย้
ยงัชพีผูส้งูอายเุป็นสวสัดกิารทีร่ฐับาลจดัใหแ้ก่ผูส้งูอายุ 60 ปีขึน้ไป  และเบีย้ผูพ้กิารจดัใหส้ าหรบัทุกคนที่
มคีวามบกพร่องหรอืพกิารดา้นใดดา้นหนึ่งตามค าจ ากดัความสากล ซึง่เป็นอกีแหล่งรายได้ทีผู่ส้งูอายุควร
ไดร้บัตามสทิธ ิอย่างไรกด็มีไิดห้มายความวา่ ผูส้งูอายทุุกคนจะไดร้บัโดยอตัโนมตั ิการไดร้บั/หรอืไม่ไดร้บัเบีย้
ยงัชพีผูส้งูอายุ และเบีย้ผูพ้กิารนัน้ขึน้อยู่กบัเงื่อนไขทีร่ฐับาลก าหนดและความสมคัรใจของผูส้งูอายุทีจ่ะ
ยืน่/ไม่ยืน่ขอรบัความช่วยเหลอืจากรฐักไ็ด ้การศกึษานี้ พบวา่ ผูส้งูอายใุนเขตบางแค รอ้ยละ 83.5 ไดร้บั
เบี้ยยงัชพีผู้สูงอายุเป็นประจ าทุกเดอืน และ ประมาณร้อยละ 8 ของผู้สูงอายุได้รบัเบี้ยผู้พกิาร โดยมี
สดัสว่นของผูส้งูอาย ุ80 ปีขึน้ไป ไดร้บัเบีย้ยงัชพีผูส้งูอาย ุ(รอ้ยละ 88.2) สงูกวา่สดัสว่นของผูส้งูอายุกลุ่ม
อื่นๆ และผูส้งูอายุ 70-79 ปี ไดร้บัเบีย้ผูพ้กิาร (รอ้ยละ 10.9) สงูกว่าสดัส่วนของผูส้งูอายุ 60-69 ปี และ 
ผูส้งูอาย ุ80 ปีขึน้ไป (รายละเอยีดตาม ตาราง 4.3) 

ตาราง 4.3:  ร้อยละของผู้สูงอายุ จ าแนกตามการได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ                         

และเบี้ยผู้พิการ  

เบีย้ยงัชีพผูส้งูอาย/ุเบีย้ผูพิ้การ กลุ่มอาย ุ รวม 
60-69 70-79 80+ 

การได้รบัเบีย้ยงัชีพผูส้งูอายุ (N=473) 
- ไม่ไดร้บั 19.4 13.1 11.8 16.5 
- ไดร้บั 80.6 86.9 88.2 83.5 
การได้รบัเบีย้ผูพิ้การ (N=473) 
- ไม่ไดร้บั 93.7 89.1 89.7 91.8 
- ไดร้บั 6.3 10.9 10.3 8.2 

 

ประมาณรอ้ยละ 35 ของผูส้งูอายุในเขตบางแค ตอบว่ารายไดท้ีต่นเองไดร้บันัน้ไม่เพยีงพอต่อ
การด าเนินชวีติในแต่ละเดอืน โดยมสีดัส่วนของผูส้งูอายุ 70-79 ปี (รอ้ยละ 35.8) สงูทีสุ่ด รองลงมา คอื 
ผูส้งูอาย ุ60-69 ปี (รอ้ยละ 34.8) และผูส้งูอาย ุ80 ปีขึน้ไป (รอ้ยละ 33.8) ยิง่ไปกวา่นัน้พบวา่ผูส้งูอายุถงึ
รอ้ยละ 58.2  ไมม่กีารออม ซึง่ผูส้งูอาย ุ60-69 ปี (รอ้ยละ 58.8) ไม่มกีารออมมากทีส่ดุ เมือ่เทยีบกบัสดัสว่น
ของผูส้งูอายุ 70-79 ปี และผูส้งูอายุ 80 ปีขึน้ไป  สว่นวธิกีารทีใ่ชเ้มื่อมปัีญหาฉุกเฉินดา้นการเงนิ พบว่า 
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ผูสู้งอายุรอ้ยละ 54.9 ใชว้ธิกีารขอเงนิจากลูกหรอืคนในครอบครวัหรอืญาตมิากทสีุด รองลงมาคอื ใชเ้งนิ
ออมของตนเอง (รอ้ยละ 29.4)  และกูย้มืเงนินอกระบบเสยีดอกเบยี (รอ้ยละ 7.2)  เพอืเป็นการแกปั้ญหา
เมอืมเีรอืงฉุกเฉินเกยีวกบัการเงนิ (รายละเอยีดตาม ตาราง 4.4) 

ตาราง 4.4:  รอยละของผูสูงอายุ จําแนกตามความเพียงพอของรายได การออม 
และวิธีท่ีใชเม่ือมีปญหาฉุกเฉินดานการเงิน  

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

ความเพียงพอของรายได้ของตนเอง (N=469) 
- เพยีงพอ และมเีหลอืเกบ็ 18.6 22.6 26.5 20.9 
- เพยีงพอ แต่ไมม่เีหลอืเกบ็ 46.6 41.6 39.7 44.1 
- ไมเ่พยีงพอ 34.8 35.8 33.8 35.0 
การออม (N=471) 
- ไมม่ ี 58.8 58.1 55.9 58.2 
- ม ี 41.2 41.9 44.1 41.8 
วิธีการทีใช้เมือมีปัญหาฉุกเฉินด้านการเงิน (N=472) 
- ใชเ้งนิออมของตนเอง 28.4 32.4 27.9 29.4 
- กูย้มืนอกระบบไมเ่สยีดอกเบยี 1.5 1.5 1.5 1.5 
- กูย้มืนอกระบบเสยีดอกเบยี 7.5 7.4 5.9 7.2 
- กูใ้นระบบ 5.6 4.4 0.0 4.4 
- ขอเงนิจากลกูหรอืคนในครอบครวั/ญาต ิ 53.7 52.9 63.2 54.9 
- อนืๆ* 3.4 1.5 1.5 2.5 
หมายเหตุ  * วิธีการที่ใชเมื่อมีปญหาฉุกเฉินดานการเงินอื่นๆ เชน คางชําระ ประหยัด/ใชบัตรเครดิต 

ยังไมไดคิด/ไมรู  
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สุขภาพ 
ส่วนต่อไปนีแสดงข้อมูลของผู้สูงอายุทีมีสิทธิประกันสุขภาพ หรือคือ สามารถเข้ารับการ

รกัษาพยาบาลเมอืเจบ็ป่วย โดยไม่ต้องเสยีค่ารกัษาพยาบาลเองทงัหมด หรอืเสยีบางส่วน พบว่า ผู้สูงอายุ
ประมาณรอ้ยละ 59 มสีทิธปิระกนัสุขภาพผ่านระบบบตัรทอง (หรอืบตัร 30 บาท) และประมาณรอ้ยละ 
21 และ 9 มีสวัสดิการการรักษาพยาบาลจากระบบข้าราชการบํานาญ และ ระบบประกันสังคม 
ตามลําดบั ในขณะทปีระมาณร้อยละ 3 ของผู้สูงอายุไม่มสีิทธปิระกันสุขภาพใดๆ (รายละเอียดตาม
ตาราง 4.5 ) 

เมอืวิเคราะห์ถึงความครอบคลุมของสิทธิประกันสุขภาพ พบว่า ประมาณร้อยละ  49 ของ
ผูสู้งอายุใหข้อ้มลูว่า สทิธปิระกนัสุขภาพทมีนีันครอบคลุมการรกัษาพยาบาลได้ทงัหมด และมปีระมาณ
รอ้ยละ 30 ตอบว่า ครอบคลุมไดบ้างส่วน โดยทสีดัส่วนของผูส้งูอาย ุ80 ปีขนึไป (รอ้ยละ 49.3) ทตีอบว่า
สทิธปิระกนัสุขภาพทมีนีนัครอบคลุมการรกัษาพยาบาลได้บางสว่นสงูทสีุด เมอืเทยีบกบัสดัสว่นของผูส้งูอายุ 
60-69 ปี และผู้สูงอายุ 70-79 ปี แต่ทีน่าสนใจ คือ มีผู้สูงอายุถึงร้อยละ 20.6 ทีไม่ได้ใช้สิทธิการ
รกัษาพยาบาลจากสทิธปิระกนัสุขภาพหลกั โดยมสีดัส่วนของผูสู้งอายุ 60-69 ปี (รอ้ยละ 26.2) ทไีม่ได้
ใชส้ทิธปิระกนัสุขภาพทตีนเองถอือยู่ ซงึสูงกว่าสดัส่วนของผูสู้งอายุ 70-79 ปี และผูสู้งอายุ 80 ปีขนึไป 
(รายละเอยีดตามตาราง 4.5 ) 

ตาราง 4.5: รอยละของผูสูงอายุ จําแนกตามประเภทของสิทธิประกันสุขภาพ และความ
ครอบคลุม 
สิทธิประกนัสขุภาพ กลุ่มอายุ รวม 

60-69 70-79 80+ 
สิทธิประกนัสขุภาพหลกั (N=471) 
- ไมม่สีทิธปิระกนัสุขภาพ 3.4 2.2 2.9 3.0 
- ประกนัสงัคม 14.2 3.7 1.5 9.3 
- บตัรทอง 61.0 59.6 50.0 59.0 
- บตัรผูพ้กิาร 2.6 5.1 4.4 3.6 
- ขา้ราชการบาํนาญ 14.2 27.2 33.8 20.8 
- อนืๆ* 4.5 2.2 7.4 4.2 
ความครอบคลมุของสิทธิประกนัสขุภาพหลกั (N=461) 
- ไมค่รอบคลุม 0.8 - - 0.4 
- ครอบคลุมไดบ้างส่วน 22.7 33.6 49.3 29.7 
- ครอบคลุม 50.4 51.5 40.3 49.2 
- ไมไ่ดใ้ชส้ทิธปิระกนัสุขภาพหลกั 26.2 14.9 10.4 20.6 
หมายเหตุ *สิทธิประกันสุขภาพหลักอื่นๆ เชน ประกันสุขภาพบริษัทเอกชน หรือรัฐวิสาหกิจ   
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ตาราง 4.6 แสดงใหเ้หน็ถงึสดัส่วนผูส้งูอายทุมีโีรคไมต่ดิต่อเรอืรงัประเภทต่างๆ ทพีบไดบ้่อยใน
การศกึษานี 5 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ โรคเบาหวาน โรคไขมนัในเลอืดสงู โรคความดนัโลหติสงู โรคหวัใจขาดเลอืด/
เตน้ผดิจงัหวะ และโรคหลอดเลอืดสมองตบีหรอืแตก และผูท้มีจีาํนวนโรคไมต่ดิต่อเรอืรงัตงัแต ่1 โรคขนึไป  โดย
พบว่าผู้สูงอายุมโีรค/และมีจํานวนโรคไม่ติดต่อเรอืรงัเพิมมากขนึเมอือายุสูงขนึ โดยทสีดัส่วนของ
ผู้สูงอายุ 80 ปีขนึไป ทตีอบว่ามโีรคไม่ตดิต่อเรอืรงั 1 ถึง 5 โรคสูงทสีุด เช่น  ผู้สูงอายุ 80 ปีขนึไป (ร้อยละ 
33.8) ตอบว่ามโีรคไมต่ดิต่อเรอืรงั 1 โรค ซงึเป็นสดัสว่นทสีงูกวา่สดัสว่นของผูส้งูอายุ 60-69 ปี และอาย ุ70-79 ปี 
ทเีป็นโรคไมต่ดิต่อเรอืรงั 

เมอืวเิคราะหเ์ป็นรายโรค พบว่า ผูสู้งอายุเป็นโรคความดนัโลหติสูง (รอ้ยละ 53.7) เป็นสดัส่วน
ทสีูงทสีุด รองลงมา คอื โรคเบาหวาน (รอ้ยละ 28.8)  โรคไขมนัในเลอืดสูง (รอ้ยละ 28.5)  โรคหลอด
เลอืดสมองตีบหรอืแตก (ร้อยละ 3.8)  และโรคหวัใจขาดเลอืด/เต้นผดิจงัหวะ  (ร้อยละ 3.2) และเมอื
พจิารณาตามกลุ่มอายุของผูสู้งอายุ พบว่า ผูสู้งอายุ 80 ปี ขนึไป มสีดัสว่นของการเป็นโรคความดนัโลหติสงู 
(รอ้ยละ 69.1)  โรคเบาหวาน (รอ้ยละ 36.8) และโรคหลอดเลอืดสมองตบีหรอืแตก (รอ้ยละ 8.8) สงูทสีุดเมอื
เทยีบกบัสดัส่วนของผู้สูงอายุ 60-69 ปี และอายุ 70-79 ปี ในขณะทกีลุ่มผู้สูงอายุ 70-79 ปี พบว่า มี
สดัส่วนของโรคไขมนัในเลอืดสงู (รอ้ยละ 35.8)  และโรคหวัใจขาดเลอืด/เตน้ผดิจงัหวะ  (รอ้ยละ 3.6) สงู
ทสีุด เมอืเทยีบกบัสดัส่วนของผูส้งูอาย ุ60-69 ปี และผูส้งูอาย ุ80 ปีขนึไป 

ตาราง 4.6: รอยละของผูสูงอายุ จําแนกตามโรคไมติดตอเร้ือรัง 

โรคไม่ติดต่อเรือรงั กลุ่มอายุ รวม 
60-69 70-79 80+ 

จาํนวนโรคไม่ติดต่อเรือรงั (N=473) 
- ไมม่โีรคไมต่ดิต่อเรอืรงั 39.2 29.9 16.2 33.2 
- 1 โรค 32.5 27.0 33.8 31.1 
- 2 โรค 18.3 24.1 36.8 22.6 
- 3 โรค 7.8 16.8 8.8 10.6 
- 4 โรค 2.2 2.2 4.4 2.5 
- 5 โรค* - - - - 
เบาหวาน (N=473) 
- ไมเ่ป็น 75.7 66.4 63.2 71.2 
- เป็น 24.3 33.6 36.8 28.8 
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ตาราง 4.6: รอยละของผูสูงอายุ จําแนกตามโรคไมติดตอเร้ือรัง (ตอ) 

โรคไม่ติดต่อเรือรงั กลุ่มอายุ รวม 
60-69 70-79 80+ 

 ความดนัโลหิตสงู (N=473) 
- ไมเ่ป็น 52.6 41.6 30.9 46.3 

- เป็น 47.4 58.4 69.1 53.7 

หวัใจขาดเลือด/เต้นผิดจงัหวะ (N=473) 
- ไมเ่ป็น 97.0 96.4 97.1 96.8 

- เป็น 3.0 3.6 2.9 3.2 

หลอดเลือดสมองตีบหรือแตก (N=473) 
- ไมเ่ป็น 97.8 95.6 91.2 96.2 

- เป็น 2.2 4.4 8.8 3.8 

หมายเหตุ  * 5 โรค หมายถึง โรคเบาหวาน โรคไขมันในเลือดสูง โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจขาดเลือด/           
เตนผิดจังหวะ และโรคหลอดเลือดสมองตีบหรือแตก 

ในเขตบางแคประมาณรอ้ยละ 13 ของผูสู้งอายุมคีวามบกพร่องหรอืพกิารประเภทใดประเภท
หนึงใน 7 ดา้น คอื ดา้นการมองเหน็ ดา้นการไดย้นิหรอืสอืความหมาย ดา้นสตปัิญญา/ปัญญาอ่อน ดา้น
การเคลอืนไหว ดา้นการเรยีนรู ้ดา้นจติใจหรอืพฤตกิรรม และออทสิตกิ  โดยทพีบว่ายงิอายขุองผูสู้งอายุ
เพมิขนึผูสู้งอายุกม็โีอกาสทีจะมคีวามบกพร่องหรอืพกิารเพมิขนึดว้ย นนัคอืมสีดัส่วนของผูสู้งอายุ 80 ปี
ขนึไป ทมีคีวามบกพรอ่งหรอืพกิารประเภทใดประเภทหนงึ หรอืในแต่ละประเภทของความบกพรอ่งหรอื
พกิารนันสูงทสีุด เทยีบกบัสดัส่วนของผู้สูงอายุ 60-69 ปี และอายุ 70-79 ปี อย่างไรก็ด ีพบว่า สดัส่วน
ของผูสู้งอายุ 80 ปีขนึไปทมีคีวามบกพร่องหรอืพกิารดา้นการเคลอืนไหว (รอ้ยละ 20.9)  ดา้นการไดย้นิ
หรอืสอืความหมาย (รอ้ยละ 11.9)  สงูทสีุด แต่มสีดัส่วนของผูส้งูอาย ุ70-79 ปี (รอ้ยละ 2.9) ทรีายงานว่า 
มคีวามบกพร่องหรอืพกิารด้านการมองเห็นสูงทสีุด เมอืเทยีบกบัสดัส่วนของผู้สูงอายุ 60-69 ปี และ
ผูส้งูอาย ุ80 ปีขนึไป (รายละเอยีดตาม ตาราง 4.7) 
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ตาราง 4.7

ความบกพร่อง/ความพิการ กลุ่มอายุ รวม 
60-69 70-79 80+ 

การมีความบกพร่องหรือความพิการ (N=471) 
- ไมม่ ี 91.4 82.5 76.1 86.6 
- ม ี 8.6 17.5 23.9 13.4 
ด้านการมองเหน็ (N=470) 
- ไมม่ ี 99.6 97.1 100.0 98.9 
- ม ี 0.4 2.9 - 1.1 
ด้านการได้ยินหรือสือความหมาย (N=470) 
- ไมม่ ี 98.5 93.4 88.1 95.5 
- ม ี 1.5 6.6 11.9 4.5 
ด้านการเคลือนไหว (N=470) 
- ไมม่ ี 94.0 91.9 79.1 91.3 
- ม ี 6.0 8.1 20.9 8.7 

 

ส่วนต่อไปนี ตาราง 4.8 แสดงผลการประเมนิระดบัภาวะพงึพงิของผูส้งูอายุ ดว้ยดชันี Barthel 
ทเีน้นการวดัเรอืงการทํากจิวตัรประจาํวนัพนืฐานของผูส้งูอาย ุรว่มกบั การมโีรคเรอืรงั หรอืความพกิารที
เป็นอุปสรรคต่อการทํากจิวตัรประจาํวนั โดยจาํแนกภาวะพงึพงิออกเป็น 3 ระดบั คอื ไมม่ภีาวะพงึพงิ มี
ภาวะพงึพงิตํา-ปานกลาง และมภีาวะพงึพงิสูง พบว่า ผูส้งูอายรุอ้ยละ 3.6 ในเขตบางแคมภีาวะพงึพงิสูง 
รอ้ยละ 26.0 มภีาวะพงึพงิตาํ-ปานกลาง และเกนิกว่าสองในสาม (รอ้ยละ 70.4) เป็นผูส้งูอายทุไีม่มภีาวะ
พงึพงิ โดยทสีดัส่วนของผูสู้งอายุ 80 ปีขนึไป มภีาวะพงึพงิสงู (รอ้ยละ 17.4) สงูทสีุดเมอืเทยีบกบัสดัสว่นของ
ผูส้งูอาย ุ60-69 ปี และผูส้งูอาย ุ70-79 ปี   

ระดบัความเสยีงต่อปัญหาสุขภาพจติ ประเมนิมาจากคําตอบของผู้สูงอายุเกียวกบัความรูส้กึ
หมดแรง ความรู้สกึเครยีดประสาทเสีย ความรู้สกึสนิหวงั ความรู้สกึกระสบักระส่าย ความรู้สกึเศร้า 
ความรูส้กึว่าตอ้งใชค้วามพยายามอย่างมากในการทําอะไรสกัอย่าง และความรูส้กึว่าเป็นคนไรค้่า พบว่า 
รอ้ยละ 20.4 ของผูส้งูอายุในเขตบางแคมคีวามเสยีงต่อปัญหาสุขภาพจติ โดยมสีดัส่วนของผูส้งูอายุ 70-79 ปี 
(รอ้ยละ 21.5)  มคีวามเสยีงต่อปัญหาสุขภาพจติสูงทสีุด  เมอืเทยีบกบัสดัส่วนของผูสู้งอายุ 60-69 ปี และ
ผูส้งูอาย ุ80 ปีขนึไป 
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ตาราง 4. 8: รอยละของผูสูงอายุ จําแนกตามระดับภาวะพ่ึงพิง และความเส่ียงตอปญหา
สุขภาพจิต  

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

ระดบัภาวะพึงพิง (N=477) 
- ไมม่ภีาวะพงึพงิ 77.3 66.2 52.2 70.4 
- ภาวะพงึพงิ ตาํ-ปานกลาง 22.3 30.9 30.4 26.0 
- ภาวะพงึพงิ สงู 0.4 2.9 17.4 3.6 
ความเสียงต่อปัญหาสขุภาพจิต (N=416) 
 - ไมม่ ี 79.1 78.5 83.9 79.6 
 - ม ี 20.9 21.5 16.1 20.4 

ส่วนสุดทา้ยของภาวะสุขภาพ (ตาราง 4.9) คอื ผลกระทบของผูสู้งอายุกบัผูด้แูล พบว่า รอ้ยละ 
47.1 ของผู้ดูแลผู้สูงอายุได้รบัผลกระทบด้านการเงนิ (ทงัต่อตนเองหรอืครอบครวั) โดยเฉพาะเมอื
พจิารณาตามกลุ่มอาย ุพบว่าเกนิกว่าครงึหนงึ (รอ้ยละ 52.1) ของผูด้แูลไดร้บัผลกระทบดา้นการเงนิจาก
การดูแลผู้สูงอายุ 70-79 ปี สูงทสีุด เมอืเทยีบกบัผู้ดูแลผู้สูงอายุทมีอีายุ 60-69 ปี (ร้อยละ 45.1) และ
ผู้สูงอายุ 80 ปีขนึไป (รอ้ยละ 43.2) นอกจากนี พบว่า รอ้ยละ 13.9 ของผู้ดูแลต้องลาออกจากงานเพอื
ดูแลผูสู้งอายุ โดยเฉพาะสดัส่วนของผูดู้แล (รอ้ยละ 19.4) ต้องลาออกจากงานเพอืดูแลผูส้งูอายุ 80 ปีขนึไป
สงูทสีดุ เมอืเทยีบกบัผูด้แูลผูส้งูอายุ 60-69 ปี (รอ้ยละ 11.5) และอาย ุ70-79 ปี (รอ้ยละ 12.2) 

ตาราง 4. 9: รอยละของผูดูแล จําแนกตามผลกระทบจากการดูแลผูสูงอายุ  
ผลกระทบ กลุ่มอายุ รวม 

60-69 70-79 80+ 
ด้านการเงินของผูด้แูลหรือครอบครวั (N=136) 
 - ไมม่ ี 54.9 47.9 56.8 52.9 
 - ม ี 45.1 52.1 43.2 47.1 
ด้านการงาน- ผูด้แูลลาออกจากงาน (N=137) 
- ไมม่ ี 88.5 87.8 80.6 86.1 
- ม ี 11.5 12.2 19.4 13.9 
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การออกกําลังกาย 
เมอืพจิารณาถงึเรอืงการออกกําลงักายในผู้สูงอายุในเขตบางแค ขอ้มูลใน ตาราง 4.10 แสดงว่า 

มากกว่าครงึ (รอ้ยละ 56.3) ของผู้สูงอายุ มกีารออกกําลงักายเป็นประจํา โดยกลุ่มผู้สูงอายุ 70-79 ปี 
(รอ้ยละ 61.3) มกีารออกกําลงักายเป็นประจําสูงทสีุด และเมอืถามถึงสถานทอีอกกําลงักาย เน้นสถานทอีอก
กําลงักายทกีรุงเทพมหานครจดัไว้ให้ พบว่า มกีารใช้น้อยมาก คอืมเีพยีงรอ้ยละ 0.8 ของผู้สูงอายุทอีอก
กําลงักายเป็นประจํา ไปออกกําลงักายทศีูนยก์ีฬา รอ้ยละ 5.7 ใชส้วนสาธารณะ  และร้อยละ 3.8 ออกกําลงักายที
ลานกฬีาของกรุงเทพมหานคร ส่วนทเีหลอืใช้สถานทอีอกกําลงักายทอีนืๆ เช่น ภายในหรอืบรเิวณบ้าน
ของตนเอง  

สาเหตุหลกัททีาํใหผู้ส้งูอายไุมไ่ดอ้อกกําลงักายเป็นประจาํนนั เนอืงมาจากสุขภาพร่างกายทไีม่
อํานวย (ร้อยละ 41.9) รองลงมาคอื การคดิว่าการทํางานบ้าน ปลูกต้นไม ้ทําสวน ก็เป็นการออกกําลงักายแล้ว 
(รอ้ยละ 25.1) รวมทงัผูสู้งอายุ คดิว่าการทํางานประจํากเ็ป็นการออกกําลงักายทเีพยีงพอแลว้ (รอ้ยละ 
15.8) และอา้งว่าไมม่เีวลาออกกําลงักาย (รอ้ยละ 11.8)  

ตาราง 4.10: 
 

การออกกาํลงักาย กลุ่มอาย ุ   รวม 
60-69 70-79 80+ 

การออกกาํลงักายเป็นประจาํ (N=471) 
- ไมไ่ดอ้อกกําลงักายเป็นประจาํ 45.7 38.7 46.3 43.7 
- ออกกําลงักายเป็นประจาํ 54.3 61.3 53.7 56.3 
ศนูยกี์ฬา สงักดักรงุเทพมหานคร * (N=265) 
- ไมไ่ดใ้ช ้ 98.6 100.0 100.0 99.2 
- ใช ้ 1.4 - - 0.8 
 สวนสาธารณะ ของกรงุเทพมหานคร* (N=265)  
- ไมไ่ดใ้ช ้ 93.8 94.0 97.2 94.3 
- ใช ้ 6.2 6.0 2.8 5.7 
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ตาราง 4.10:  รอยละของผูสูงอายุ จําแนกตามการออกกําลังกาย สถานที่ออกกําลังกาย 
และเหตุผลท่ีไมไดออกกําลังกาย (ตอ) 

การออกกาํลงักาย กลุ่มอาย ุ   รวม 
60-69 70-79 80+ 

 ลานกีฬา ของกรงุเทพมหานคร* (N=265) 
- ไมไ่ดใ้ช ้ 94.5 97.6 100.0 96.2 
- ใช ้ 5.5 2.4 - 3.8 
เหตผุลหลกัทีไม่ได้ออกกาํลงักายเป็นประจาํ(N=203) 
- ไมม่เีวลา 15.8 9.6 - 11.8 
- คดิว่าทาํงานกเ็พยีงพอแลว้ 21.7 7.7 6.5 15.8 
- สุขภาพรา่งกายไมอ่ํานวย 27.5 53.8 77.4 41.9 
- ทาํงานบา้น/ ทาํสวนในบา้น/ ปลกูตน้ไม ้ 29.2 23.1 12.9 25.1 
- อนื ๆ ** 5.8 5.8 3.2 5.4 
หมายเหตุ  * คํานวณรอยละ จากกลุมผูสูงอายุท่ีออกกําลังกายเปนประจําเทาน้ัน  
             **เหตุผลหลักท่ีไมไดออกกําลังกายเปนประจํา อื่นๆ เชน ขาดอุปกรณออกกําลังกาย                                 

ไมชอบออกกําลังกาย ขี้เกียจ และคํานวณรอยละจากกลุมผูสูงอายุท่ีออกกําลังกายเปนประจํา
เทาน้ัน 

ผลกระทบของโควิด-19 
เนืองจากการศึกษานี ดําเนินการเก็บรวบรวมในช่วงแรกของการแพร่ระบาดของโควิด-19 

การศกึษานี ได้ถามถงึผลกระทบของโควดิ-19 ต่อผู้สูงอายุในสามด้านหลกัๆ  พบว่า รอ้ยละ 6.8 ของ
ผูส้งูอายตุอบว่า ไดร้บัผลกระทบดา้นสุขภาพร่างกาย เช่น ประสบความยากลาํบากในการไปหาหมอตาม
นดั หรอืรบัยาในกรณีทเีป็นโรคไมต่ดิต่อเรอืรงั  รอ้ยละ 35.7 ไดร้บัผลกระทบดา้นสุขภาพจติใจ และรอ้ยละ 
47.6 ตอบว่า โควดิ-19 ทําใหร้ายไดข้องตนเองลดลง ในขณะทรีายจ่ายเท่าเดมิหรอืเพมิขนึ โดยสดัส่วน
ของผูสู้งอายุ 60-69 ปี ตอบว่าไดร้บัผลกระทบดา้นสุขภาพร่างกาย (รอ้ยละ 8.2)  หรอืดา้นสุขภาพจติใจ 
(รอ้ยละ 39.9)  หรอืดา้นรายไดข้องตนเองลดลงในขณะทรีายจ่ายเท่าเดมิหรอืเพมิขนึ (รอ้ยละ 53.0) สูง
ทสีุด เมอืเทยีบกบัสดัส่วนของผู้สูงอายุ 70-79 ปี และผู้สูงอายุ 80 ปีขนึไป  (รายละเอียดตามตาราง 
4.11)  
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ตาราง 4.11: รอยละของผูสูงอายุ  จําแนกตามผลกระทบของโควดิ-19 
ผลกระทบ กลุ่มอายุ  รวม 

60-69 70-79 80+ 
ด้านสขุภาพร่างกาย (N=473) 
- ไมม่ ี 91.8 95.6 94.1 93.2 
- ม ี 8.2 4.4 5.9 6.8 
ด้านสขุภาพจิตใจ (N=473) 
- ไมม่ ี 60.1 66.4 76.5 64.3 
- ม ี 39.9 33.6 23.5 35.7 
ด้านรายได้ลดลง/รายจ่ายเท่าเดิมหรือเพิมขึน (N=473) 
- ไมม่ ี 47.0 53.3 72.1 52.4 
- ม ี 53.0 46.7 27.9 47.6 

ภาวะพ่ึงพิงกับมิติดานเศรษฐกิจ-สังคม 
ส่วนต่อไปนีเป็นการแสดงให้เห็นถงึผู้สูงอายุในกลุ่มภาวะพงึพงิต่างๆ  กบัมติดิ้านเศรษฐกิจ-

สงัคม ตาราง 4.12 แสดงใหเ้หน็ถงึผูสู้งอายุในกลุ่มภาวะพงึพงิระดบัต่างๆ กบัเศรษฐานะของครวัเรอืน 
พบว่า ประมาณครงึหนึงของผูสู้งอายุในทงั 3 กลุ่มคอืในกลุ่มทมีภีาวะพงึพงิสูงรอ้ยละ 47.1 ผูสู้งอายุใน
กลุ่มทมีภีาวะพงึพงิตํา-ปานกลางรอ้ยละ 50.0  และผูส้งูอายกุลุ่มทไีม่มภีาวะพงึพงิรอ้ยละ 49.7 อาศยัอยู่
ในครวัเรอืนทมีเีศรษฐานะด ี 

อย่างไรกต็ามมผีู้สูงอายุทมีภีาวะพงึพงิสูงรอ้ยละ 29.4 ผูสู้งอายุทมีภีาวะพงึพงิ ตํา-ปานกลาง 
รอ้ยละ 26.6 และผูส้งูอายทุไีมม่ภีาวะพงึพงิ รอ้ยละ 22.2 อาศยัอยูใ่นครวัเรอืนทมีฐีานะยากจน 

ครัวเรือน 
(N=475) 

เศรษฐานะ ภาวะพึงพิง รวม  
ไม่มีภาวะพึงพิง  มีภาวะพึงพิง ตาํ-ปานกลาง มีภาวะพึงพิงสงู 

- ยากจน 22.2 26.6 29.4 23.6 
- ปานกลาง 28.1 23.4 23.5 26.7 
- ด ี 49.7 50.0 47.1 49.7 
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ตาราง 4.13 ชใีห้เหน็ว่า ผู้สูงอายุในกลุ่มทมีภีาวะพงึพงิระดบัต่างกนั มกีารรายงานถงึความ
เพยีงพอ/ไม่เพยีงพอของรายได้ในครวัเรอืนแตกต่างกนั โดยทผีู้สูงอายุกลุ่มทมีภีาวะพงึพงิสูง (รอ้ยละ 
47.1) รายงานว่ารายได้ครวัเรอืนทไีด้รบัแต่ละเดือนไม่เพียงพอ ในสดัส่วนทสีูงทสีุด  รองลงมา คือ 
ผู้สูงอายุกลุ่มทมีภีาวะพงึพงิตําถงึปานกลาง (รอ้ยละ 35.5) ส่วนผู้สูงอายุกลุ่มทไีม่มภีาวะพงึพงิระบุใน
สดัส่วนตําสุดทรีอ้ยละ 24.2 

ตาราง 4.13

รายได้ครวัเรือน ภาวะพึงพิง รวม  
ไม่มีภาวะ
พึงพิง  

มีภาวะพึงพิง 
ตาํ-ปานกลาง 

มีภาวะพึงพิง 
สูง 

- เพยีงพอ 75.8 64.5 52.9 72.1 
- ไมเ่พยีงพอ 24.2 35.5 47.1 27.9 

ตาราง 4.14 แสดงให้เหน็ว่า ผู้สูงอายุในกลุ่มทมีภีาวะพงึพงิระดบัต่างๆ กนัได้รบัเบยีผู้พกิาร
แตกต่างกนั ทงันี พบว่าผูส้งูอายทุมีภีาวะพงึพงิสูงไดร้บัเบยีผูพ้กิาร รอ้ยละ 35.3 สงูทสีุด ส่วนผูส้งูอายุที
มภีาวะพงึพงิตาํหรอืปานกลางมสีดัส่วนของการไดร้บัเบยีผูพ้กิาร (รอ้ยละ 26.8) รองลงมา  

ตาราง 4.14: รอยละของผูสูงอายุ จําแนกตามภาวะพ่ึงพิง และการไดรับเบ้ีย                        
ผูพิการ (N=473) 

เบียผูพิ้การ ภาวะพึงพิง รวม  
ไม่มีภาวะ
พึงพิง  

มีภาวะพึงพิง 
ตาํ-ปานกลาง 

มีภาวะพึงพิง
สงู 

 - ไมไ่ดร้บั 100.0 73.2 64.7 91.8 
- ไดร้บั - 26.8 35.3 8.2 

ตาราง 4.15 แสดงให้เห็นว่า ผู้สูงอายุในกลุ่มทมีภีาวะพงึพิงต่างกัน มคีวามเสยีงต่อปัญหา
สุขภาพจติแตกต่างกนั  ทงันี พบว่าผูส้งูอายใุนกลุ่มทมีภีาวะพงึพงิตาํถงึปานกลางมคีวามเสยีงต่อปัญหา
สุขภาพจติมากทสีุดร้อยละ 26.2 รองลงมาคอืผู้สูงอายุในกลุ่มทไีม่มภีาวะพงึพิง (ร้อยละ 18.5) และ
ผูส้งูอายใุนกลุ่มทมีภีาวะพงึพงิสงู (รอ้ยละ 14.3 ) ตามลาํดบั 
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ตาราง 4.15:  รอยละของผูสูงอายุ จําแนกตามภาวะพ่ึงพิง และความเส่ียงตอปญหา
สุขภาพจิต (N=416) 

 
ปัญหาสุขภาพจิต 

ภาวะพึงพิง รวม  
ไม่มีภาวะ
พึงพิง  

มีภาวะพึงพิง 
ตาํ-ปานกลาง 

มีภาวะพึงพิง 
สูง 

- ไมม่คีวามเสยีง 81.5 73.8 85.7 79.6 
- มคีวามเสยีง 18.5 26.2 14.3 20.4 

ภาวะพ่ึงพิงกับผลกระทบตอผูดูแล 
ส่วนต่อไปนีเป็นการนําเสนอผลกระทบต่อผู้ดูแลในการดูแลผู้สูงอายุในกลุ่มทมีรีะดบัภาวะ

พงึพงิต่างๆ กนั ทงัในมติดิา้นการเงนิ และการทํางาน ตาราง 4.16  แสดงใหเ้หน็ว่า ผูสู้งอายุในกลุ่มทมีี
ภาวะพงึพงิต่างกนัส่งผลกระทบด้านการเงนิของผู้ดูแลหรอืครอบครวัแตกต่างกนั โดยผูดู้แลผูสู้งอายุใน
กลุ่มทมีภีาวะพงึพงิในระดบัสงู รอ้ยละ 76.9 รายงานว่าไดร้บัผลกระทบดา้นการเงนิมากทสีุด  รองลงมา 
คอืผู้ดูแลผู้สูงอายุในกลุ่มทมีภีาวะพงึพงิในระดบัตําถงึปานกลาง (รอ้ยละ 57.4) ส่วนผู้ดูแลผู้สูงอายุใน
กลุ่มทไีมม่ภีาวะพงึพงิ มรีอ้ยละ 35.5 ทรีายงานผลกระทบดงักล่าว 

ตาราง 4.16: รอยละของผูดูแล จําแนกตามระดับภาวะพ่ึงพิงของผูสูงอายุและ
ผลกระทบดานการเงนิของผูดูแลหรือครอบครัว (N=136) 

ด้านการเงิน ภาวะพึงพิง รวม  
ไม่มีภาวะ
พึงพิง  

มีภาวะพึงพิง 
ตาํ-ปานกลาง 

มีภาวะพึงพิง 
สูง 

- ไมม่ผีลกระทบ 64.5 42.6 23.1 52.9 
- มผีลกระทบ 35.5 57.4 76.9 47.1 

ตาราง 4.17  ชใีหเ้หน็วา่ผู้สงูอายุในกลุ่มทมีภีาวะพงึพงิระดบัต่างๆ กนั  มผีลกระทบต่อผูดู้แลทตี้อง
ลาออกจากงานแตกต่างกนั ทงันีมสีดัส่วนของผู้ดูแลผู้สูงอายุในกลุ่มทมีภีาวะพงึพงิสูง (รอ้ยละ 38.5) 
รายงานว่าไดร้บัผลกระทบจนตอ้งออกจากงาน สงูทสีุด ตามมาดว้ยผูด้แูลผูส้งูอายใุนกลุ่มทมีภีาวะพงึพงิ
ตาํถงึปานกลาง (รอ้ยละ 20.0) และผูด้แูลผูส้งูอายใุนกลุ่มทไีมม่ภีาวะพงึพงิ (รอ้ยละ 6.3) ตามลาํดบั 
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ตาราง 4.17:  รอยละของผูดูแล จําแนกตามระดับภาวะพ่ึงพิงและผลกระทบ                           
ดานการทํางาน -การลาออกจากงาน (N=137) 

ด้านการทาํงาน   ภาวะพึงพิง รวม  
ไม่มีภาวะ
พึงพิง 

มีภาวะพึงพิง 
ตาํ-ปานกลาง 

มีภาวะพึงพิง 
สูง 

- ไมม่ผีลกระทบ 93.7 80.0 61.5 86.1 
- มผีลกระทบ 6.3 20.0 38.5 13.9 
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สรุปผลการสํารวจ 
 

เขตบางแคมีครวัเรือนร้อยละ  58.5 ทีมีสมาชิกในครวัเรือนเป็นผู้สูงอายุ ซึงใกล้เคียงกับ
ภาพรวมของการสํารวจ  ส่วนประชากรแฝงนับว่าเป็นเขตทมีสีดัส่วนของครวัเรอืนทมีปีระชากรแฝงน้อย
ทสีุด คอื รอ้ยละ 38.1  

ส่วนของเศรษฐกจิครวัเรอืนของเขตบางแคนนั ใกลเ้คยีงกบัภาพรวมของ 13 เขต สําหรบัดา้น
สงิแวดลอ้มในครวัเรอืน มเีพยีงการมพีนืต่างระดบัในครวัเรอืนหรอืบรเิวณบา้นทมีสีดัส่วนทสีูงถึงรอ้ยละ 
81.5 โดยสูงรองจากเขตทววีฒันา ซงึมสีดัส่วนสูงสุดในการสํารวจ (รอ้ยละ 85.5) ส่วนดา้นแสงสว่างใน
หอ้งและทางเดนิภายในบ้านไม่เพยีงพอ (รอ้ยละ 2.3) และสภาพพนืในหอ้งนอน หรอืหอ้งนํา หรอืทางเดนิที
ลนื/ไมปู่วสัดุกนัลนื (รอ้ยละ 32.9) นนัมสีดัส่วนทน้ีอยในการสํารวจนี และการไม่แยกขยะนันก็มสีดัส่วนที
น้อย (รอ้ยละ 20.9) เช่นกนั 

ในระดบับุคคลนัน พบว่า เขตบางแคมสีดัส่วนของผู้สูงอายุ (รอ้ยละ 4.5) ทมีคีวามบกพร่อง
หรอืพกิารดา้นการไดย้นิหรอืสอืความหมาย สงูทสีุดใน 13 เขตนํารอ่ง และมสีดัส่วนของผูส้งูอาย ุ(รอ้ยละ 
8.7) ทมีคีวามบกพร่องหรอืพกิารด้านการเคลอืนไหวสูงเป็นอนัดบัสอง รองจากเขตหว้ยขวาง  สดัส่วน
ของผู้สูงอายุ (รอ้ยละ 26.0) ทมีภีาวะพงึพงิตําถึงปานกลาง สูงเป็นอนัดบัสอง รองจากเขตหนองจอก  
นอกจากนียงัมสีดัส่วนของผูสู้งอายุถงึประมาณ 1 ใน 5 (รอ้ยละ 20.6)  ทไีม่ไดใ้ชส้ทิธปิระกนัสุขภาพที
ตนเองถอือยูด่ว้ย 
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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 จําแนกตามจํานวนเฉลี่ย และการมี/ไมมีชื ่อใน
ทะเบียนบาน 

เขต ทุกคนมีชือ
ในทะเบียน 

จาํนวนสมาชิกครวัเรือนไม่มีชือในทะเบียนบ้าน 
1 คน 2 คน 3  คน ขนึไป   รวม เฉลีย            

(คน:ครวัเรอืน) 
บางแค 62.0 16.5 7.7 13.9 38.1 0.9 

รวม 13 เขต 55.8 19.1 10.9 14.2 44.2 1.0 

 
ตาราง ก2: รอยละของครัวเรือน จําแนกตามจํานวนเฉล่ีย และการไมมี/มีผูสูงอายุ 

60 ปขึ้นไป  

เขต ไม่มี
ผูส้งูอายุ 

จาํนวนผูส้งูอายุในครวัเรือน 

1 คน 2 คน 3 คน     
ขึนไป 

รวมครวัเรอืน
ทีมีผูสู้งอาย ุ

เฉลีย              
(คน:ครวัเรอืน) 

บางแค 41.5 32.3 23.7 2.5 58.5 0.8 
รวม 13 เขต 40.9 36.0 20.3 2.9 59.2 0.8 

 
ตาราง ก3: รอยละของครัวเรือน จําแนกตามจํานวนเฉลี่ย และการไมมี/มีผูปวยเรื้อรัง

หรือพิการ  

เขต ไม่มีผูป่้วย
เรือรงั/พิการ 

จาํนวนผูป่้วยเรือรงั/พิการในครวัเรือน 

1 คน 2 คนขึนไป รวมครวัเรอืนทีมี
ผูป่้วยเรอืรงั/พิการ 

เฉลีย              
(คน:ครวัเรอืน) 

บางแค 45.8 31 23.2 54.2 0.8 
รวม 13 เขต 47.5 32.6 19.9 52.5 0.8 
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ตาราง ก4: รอยละของครัวเรือน จําแนกตามจํานวนเฉล่ีย และการไมมี/มีผูมีภาวะพ่ึงพิง  

เขต ไม่มีผูมี้ภาวะ
พึงพิง 

จาํนวนมีผู้มีภาวะพึงพิงในครวัเรือน 
มีผูมี้ภาวะ
พึงพิง 1 คน 

มีผูมี้ภาวะพึงพิง 
2 คนขึนไป 

รวมครวัเรอืน
ทีมีผูมี้ภาวะ

พึงพิง 

เฉลีย           
(คน:ครวัเรอืน) 

บางแค 54.4 29.7 15.9 45.6 0.6 
รวม 13 เขต 62.6 25.1 12.2 37.3 0.5 

 
ตาราง ก5: รอยละของครัวเรือน จําแนกตามความเพียงพอของรายไดครัวเรือน 

เขต ความเพียงพอของรายได้ครวัเรือน 
เพียงพอ และ           
มีเหลือเกบ็ 

เพียงพอ แต่ไม่มี       
เหลือเกบ็ 

ไม่เพียงพอ 

บางแค 21.6 46.8 31.7 
รวม 13 เขต 18.9 48.1 33.1 

 
ตาราง ก6: รอยละของครัวเรือน จําแนกตามผลกระทบตอรายไดครัวเรือนในชวง

สถานการณโควิด-19 

เขต โควิด-19 กบัรายได้ครวัเรือน 
รายได้ลดลง รายได้เท่าเดิม/ไม่มีผลกระทบ รายได้เพิมขึน 

บางแค 83.1 16.9 - 
รวม 13 เขต 81.7 18.2 0.1 

 
ตาราง ก7: รอยละของครัวเรือน จําแนกตามเศรษฐานะของครัวเรือน  

เขต เศรษฐานะของครวัเรือน 
ตาํ ปานกลาง สูง 

บางแค 30.0 22.5 47.5 
รวม 13 เขต 39.7 20.4 39.9 
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ตาราง ก8: รอยละของครัวเรือน จําแนกตามความเพียงพอของแสงสวางในหอง
และทางเดินภายในบาน 

เขต แสงสว่างในห้องและทางเดินภายในบ้าน 
แสงสวา่งไม่เพียงพอ แสงสวา่งเพียงพอ 

บางแค 2.3 97.7 
รวม 13 เขต 5.7 94.3 

 
ตาราง ก9: รอยละของครัวเรือน จําแนกตามสภาพพ้ืนในหองนอน หรือหองน้ํา หรือ

ทางเดิน  

เขต สภาพพืนในห้องนอน หรือห้องนํา หรือทางเดิน 
มีพนืลืนหรอืไมปู่วสัดกุนัลืน มีพนืไมล่ืนหรอืปูวสัดกุนัลืน 

บางแค 32.9 67.1 
รวม 13 เขต 39.6 60.4 

 
ตาราง ก10: รอยละของครัวเรือน จําแนกตามการมีราวจบัในหองนอน หรือหองน้ํา 

หรือทางเดิน  

เขต ราวจบัในห้องนอน หรือห้องนํา หรือทางเดิน 
ไม่มี มี 

บางแค 74.0 26.0 
รวม 13 เขต 73.0 27.0 

 
ตาราง ก11: รอยละของครัวเรือน จําแนกตามการมีประตูบานเล่ือน/ประตูท่ีเปด

ออกนอกหอง 
เขต ห้องนอน หรือห้องนํา ทีใช้ประตบูานเลือน หรือบานประตทีู

เปิดออกนอกห้อง 
ไม่มี มี 

บางแค 50.1 49.9 
รวม 13 เขต 53.0 47.0 

 



 
                                                 37 เขตบางแค 

ตาราง ก12: รอยละของครัวเรือนจําแนกตามการมีพ้ืนตางระดับในตัวบานหรือ
บริเวณบาน  

เขต พืนต่างระดบัในตวับ้านหรือบริเวณบ้าน 
ไม่มี มี 

บางแค 18.5 81.5 
รวม 13 เขต 27.8 72.2 

 
ตาราง ก13: รอยละของครัวเรือน จําแนกตามลักษณะการแยกขยะ  

เขต การแยกขยะ 
ไม่มีการแยกขยะ มีการแยกขยะ 

แล้วนําไปขาย 
มีการแยกขยะ 
แล้วนํากลบัมา      

ใช้ใหม ่

มีการแยกขยะ 
ก่อนให้พนักงาน 
กทม. นําไปทิง 

บางแค 20.9 44.6 0.5 34.0 
รวม 13 เขต 31.8 32.5 2.1 33.7 
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ภาคผนวก ข 
ขอมูลระดับครัวเรือน รายชุมชน* 
 

ลักษณะประชากรในครัวเรือน 

ตาราง ข1: จํานวนและรอยละของครัวเรือน รายชุมชน 

ชุมชน ครวัเรือน บคุคล 
จาํนวน
ครวัเรอืน
จากฐาน 
ข้อมูล
ของเขต 

จาํนวน
ครวัเรอืนที
ผูนํ้าชุมชน
ติดต่อได้ 

จาํนวน
ครวัเรอืนที
รวบรวม
ข้อมูล 

รอ้ยละของ
ครวัเรอืนที
รวบรวม
ข้อมูลได ้

ผูสู้งอาย ุ ผูป่้วย
เรอืรงั/
ผูพิ้การ 

ผูด้แูล 

ขา้งโรงพยาบาล
ราชพพิฒัน์ 

155 57 57 100.0 61 5 35 

ศริเิกษม            
รวมใจ 50 

485 228 201 88.2 216 30 90 

รม่เยน็ 485 230 217 94.3 175 34 91 
เลยีบคลอง         
บางแค 

49 91 82 90.1 25 3 7 

รวม 1,174 606 557 91.9 477 72 223 

 

  

                                                           
* จํานวนรวมของครัวเรือนชมุชนเดียวกันไมเทากันในแตละตาราง เน่ืองจากมีครัวเรือนบางสวนไมไดใหขอมูล 
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ตาราง ข2: ขนาดครัวเรือนและรอยละของครัวเรือน จําแนกตามจํานวนสมาชิก
ครัวเรือน รายชุมชน 

ชุมชน จาํนวนสมาชิกครวัเรือน รวม 
คนเดียว 2-4 คน 5 คนขึนไป เฉลีย  

(คน: ครวัเรอืน) 
รอ้ยละ จาํนวน 

ขา้งโรงพยาบาลราชพพิฒัน์ 10.5 54.4 35.1 3.8 100.0 57 
ศริเิกษมรวมใจ 50 8.0 59.2 32.8 3.9 100.0 201 
รม่เยน็ 4.6 62.2 33.2 4.0 100.0 217 
เลยีบคลองบางแค 8.5 81.7 9.8 3.0 100.0 82 

รวม 7.0 63.2 29.8 3.8 100.0 557 

 
ตาราง ข3: รอยละของครัวเรือน จําแนกตามจํานวนเฉล่ีย และการมี/ไมมีช่ือในทะเบียนบาน 

รายชุมชน 

ชุมชน จาํนวนสมาชิกครวัเรือนทีมี/ 
ไม่มีชือในทะเบียนบ้าน 

รวม 

ทุกคนมี
ชือใน

ทะเบียน 

1 คนไม่
มีชือใน
ทะเบียน
บ้าน 

2 คนไม่
มีชือใน
ทะเบียน
บ้าน 

3 คน ขึน
ไปไม่มีชือ
ในทะเบียน

บ้าน 

รวมไม่
มีชือใน
ทะเบียน
บ้าน 

เฉลียไมมี่
ชือใน

ทะเบียน
บ้าน (คน: 
ครวัเรอืน) 

ร้อยละ จาํนวน 

ขา้งโรงพยาบาล   
ราชพพิฒัน์ 

50.0 20.0 7.5 22.5 50.0 1.2 100.0 40 

ศริเิกษมรวมใจ 50   68.7 17.9 5.5 8.0 31.3 0.6 100.0 201 
รม่เยน็ 52.3 17.3 10.3 20.1 47.7 1.3 100.0 214 
เลยีบคลอง         
บางแค 

77.2 8.9 6.3 7.6 22.8 0.6 100.0 79 

รวม 62.0 16.5 7.7 13.9 38.0 0.9 100.0 534 
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ตาราง ข4: รอยละของครัวเรือน จําแนกตามจํานวนเฉล่ีย และการไมมี/มีผูสูงอายุ 
60 ปขึ้นไป รายชมุชน 

ชุมชน  จาํนวนผูส้งูอายุในครวัเรือน รวม 

ไม่มี
ผูสู้งอาย ุ

ผูสู้งอายุ 
1 คน 

ผูสู้งอายุ 
2 คน 

ผูสู้งอายุ 
3 คน  
ขึนไป 

รวม
ครวัเรือน

ทีมี
ผู้สงูอาย ุ

เฉลีย 
(คน:

ครวัเรอืน) 

รอ้ยละ จาํนวน 

ขา้งโรงพยาบาล    
ราชพพิฒัน์ 

29.8 29.8 36.8 3.5 70.2 1.1 100.0 57 

ศริเิกษมรวมใจ 50 27.9 39.3 29.9 3.0 72.1 1.1 100.0 201 
รม่เยน็ 44.7 31.3 21.2 2.8 55.3 0.8 100.0 217 
เลยีบคลองบางแค 74.4 19.5 6.1 - 25.6 0.3 100.0 82 

รวม  41.5 32.3 23.7 2.5 58.5 0.9 100.0 557 

 
ตาราง ข5: รอยละของครัวเรือน จําแนกตามจํานวนเฉลี่ย และการไมมี/มีผูปวยเร้ือรัง

หรือพิการ รายชุมชน 
ชุมชน จาํนวนผูป่้วยเรือรงั/พิการในครวัเรือน รวม 

ไม่มี
ผูป่้วย
เรอืรงั/
พิการ 

มีผูป่้วย
เรอืรงั/
พิการ     
1 คน 

มีผูป่้วย
เรอืรงั/
พิการ     
2 คน      
ขึนไป 

มีผูป่้วย
เรอืรงั/
พิการ 3 
คนขึน
ไป 

รวม
ครวัเรอืน
ทีมีผูป่้วย
เรอืรงั/
พิการ 

เฉลีย       
(คน:

ครวัเรอืน) 

รอ้ยละ จาํนวน 

ขา้งโรงพยาบาล
ราชพพิฒัน์ 

57.1 28.6 12.5 1.8 42.9 0.6 100.0 56 

ศริเิกษม             
รวมใจ 50 

32.3 38.3 22.4 7.0 67.7 1.1 100.0 201 

ร่มเยน็ 41.2 32.4 22.2 4.2 58.8 0.9 100.0 216 
เลยีบคลอง          
บางแค 

82.9 11.0 6.1 - 17.1 0.2 100.0 82 

รวม 45.8 31.0 18.9 4.3 54.2 0.6 100.0 555 
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ตาราง ข6: รอยละของครัวเรือน จําแนกตาม จํานวนเฉล่ียและการไมมี/มีผูมีภาวะพ่ึงพิง  
รายชุมชน 

ชุมชน จาํนวนผูมี้ภาวะพึงพิงในครวัเรือน รวม 
ไม่มีผูมี้
ภาวะ
พึงพิง 

มีผู้มีภาวะ
พึงพิง       
1 คน 

มีผูมี้
ภาวะ
พึงพิง 2 
คนขึนไป 

รวมครวัเรือน 
ทีมีผู้มีภาวะ

พึงพิง 

เฉลีย 
(คน:

ครวัเรอืน) 

รอ้ยละ จาํนวน 

ขา้งโรงพยาบาล
ราชพพิฒัน์ 

54.8 33.3 11.9 45.2 0.6 100.0 42 

ศริเิกษม            
รวมใจ 50 

51.0 30.7 18.3 49.0 0.8 100.0 153 

รม่เยน็ 55.1 29.4 15.4 44.9 0.6 100.0 136 
เลยีบคลอง         
บางแค 

72.7 18.2 9.1 27.3 0.4 100.0 22 

รวม 54.4 29.7 15.9 45.6 0.7 100.0 353 

 

เศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน 

ตาราง ข7: รอยละของครัวเรือน จําแนกตามความเพียงพอของรายไดครัวเรือน 
รายชุมชน 

ชุมชน ความเพียงพอของรายได้ครวัเรือน รวม 
เพียงพอ และ
มีเหลือเกบ็ 

เพียงพอ แต่ไม่มี
เหลือเกบ็ 

ไม่เพียงพอ รอ้ยละ จาํนวน 

ขา้งโรงพยาบาล           
ราชพพิฒัน์ 

17.9 35.7 46.4 100.0 56 

ศริเิกษมรวมใจ 50 31.8 45.8 22.4 100.0 201 
รม่เยน็ 15.2 48.8 35.9 100.0 217 
เลยีบคลองบางแค        15.9 51.2 32.9 100.0 82 

รวม 21.6 46.8 31.7 100.0 556 
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ตาราง ข8: รอยละของครัวเรือน จําแนกตามผลกระทบตอรายไดครัวเรือนในชวง
สถานการณโควิด-19 รายชุมชน 

ชุมชน โควิด-19 กบัรายได้ครวัเรือน รวม 
รายได้
ลดลง 

รายได้เท่าเดิม/
ไม่มีผลกระทบ 

รายได้
เพิมขึน 

รอ้ยละ จาํนวน 

ขา้งโรงพยาบาลราชพพิฒัน์ 84.2 15.8 - 100.0 57 
ศริเิกษมรวมใจ 50 68.2 31.8 - 100.0 201 
รม่เยน็ 90.7 9.3 - 100.0 216 
เลยีบคลองบางแค 98.8 1.2 - 100.0 81 

รวม 83.1 16.9 - 100.0 555 

 
ตาราง ข9: รอยละของครัวเรือน จําแนกตามเศรษฐานะของครัวเรือน รายชุมชน 

ชุมชน เศรษฐานะของครวัเรือน รวม 
ตาํ ปานกลาง สงู ร้อยละ จาํนวน 

ขา้งโรงพยาบาลราชพพิฒัน์ 40.4 31.6 28.1 100.0 57 
ศริเิกษมรวมใจ 50 23.9 17.9 58.2 100.0 201 
รม่เยน็ 15.7 25.9 58.3 100.0 216 
เลยีบคลองบางแค 75.6 18.3 6.1 100.0 82 

รวม 30.0 22.5 47.5 100.0 556 
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ส่ิงแวดลอมของครัวเรือน 

ตาราง ข10: รอยละของครัวเรือน จําแนกตามความเพียงพอของแสงสวางในหอง
และทางเดินภายในบาน รายชุมชน 

ชุมชน แสงสว่างในห้องและทางเดินภายในบ้าน รวม 

แสงสวา่งไม่เพียงพอ แสงสวา่งเพียงพอ รอ้ยละ จาํนวน 
ขา้งโรงพยาบาลราชพพิฒัน์ 3.5 96.5 100.0 57 
ศริเิกษมรวมใจ 50 2.5 97.5 100.0 201 
รม่เยน็ 1.4 98.6 100.0 217 
เลยีบคลองบางแค 3.7 96.3 100.0 82 

รวม 2.3 97.7 100.0 557 

 
ตาราง ข11:  รอยละของครัวเรือน จําแนกตามสภาพพื้นในหองนอน หรือหองนํ้า 

หรือทางเดิน รายชุมชน 

ชุมชน สภาพพืนในห้องนอน หรือห้องนํา หรือ
ทางเดิน 

รวม 

มีพืนลืนหรอืไมปู่วสัด ุ    
กนัลืน 

มีพืนไมล่ืนหรอืปูวสัด ุ   
กนัลืน 

รอ้ยละ จาํนวน 

ขา้งโรงพยาบาล ราชพพิฒัน์    54.4 45.6 100.0 57 
ศริเิกษมรวมใจ 50 11.4 88.6 100.0 201 
รม่เยน็ 37.8 62.2 100.0 217 
เลยีบคลองบางแค 57.3 42.7 100.0 82 

รวม 32.9 67.1 100.0 557 
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ตาราง ข12: รอยละของครัวเรือน จําแนกตามการมีราวจับในหองนอน หรือหองนํ้า 
หรือทางเดิน รายชุมชน 

ชุมชน ราวจบัในห้องนอน หรือห้องนํา            
หรือทางเดิน 

รวม 

ไม่มี มี ร้อยละ จาํนวน 
ขา้งโรงพยาบาลราชพพิฒัน์ 77.2 22.8 100.0 57 
ศริเิกษมรวมใจ 50 82.6 17.4 100.0 201 
รม่เยน็ 60.4 39.6 100.0 217 
เลยีบคลองบางแค 86.6 13.4 100.0 82 

รวม 74.0 26.0 100.0 557 

 
ตาราง ข13: รอยละของครัวเรือน จําแนกตามการมีประตูบานเล่ือน/ประตูท่ีเปดออก

นอกหอง รายชุมชน 

ชุมชน ห้องนอน หรือห้องนํา ทีใช้ประตบูาน
เลือน หรือบานประตทีูเปิดออกนอกห้อง 

รวม 

 
ไม่มี มี ร้อยละ จาํนวน 

ขา้งโรงพยาบาลราชพพิฒัน์ 54.4 45.6 100.0 57 
ศริเิกษมรวมใจ 50 34.8 65.2 100.0 201 
รม่เยน็ 51.2 48.8 100.0 217 
เลยีบคลองบางแค 81.7 18.3 100.0 82 

รวม 50.1 49.9 100.0 557 
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ตาราง ข14: รอยละของครัวเรือน จําแนกตามการมีพื้นตางระดับในตัวบานหรือ
บริเวณบาน รายชุมชน  

ชุมชน พืนต่างระดบัในตวับ้าน  
หรือบริเวณบ้าน 

รวม 

ไม่มี มี ร้อยละ จาํนวน 
ขา้งโรงพยาบาลราชพพิฒัน์ 49.1 50.9 100.0 57 
ศริเิกษมรวมใจ 50 9.5 90.5 100.0 201 
รม่เยน็ 15.2 84.8 100.0 217 
เลยีบคลองบางแค 28.0 72.0 100.0 82 

รวม 18.5 81.5 100.0 557 

 
ตาราง ข15: รอยละของครัวเรือน จําแนกตามลักษณะการแยกขยะ รายชุมชน 

ชุมชน การแยกขยะ รวม 

ไม่มีการ
แยกขยะ 

มีการแยก
ขยะ แล้ว
นําไปขาย 

มีการแยก
ขยะ แล้วนํา
กลบัมาใช้

ใหม ่

มีการแยกขยะ 
ก่อนให้พนักงาน 
กทม. นําไปทิง 

รอ้ยละ จาํนวน 

ขา้งโรงพยาบาล     
ราชพพิฒัน์ 

47.4 24.6 1.8 26.3 100.0 57 

ศริเิกษมรวมใจ 50 13.9 70.1 1.0 14.9 100.0 201 
รม่เยน็ 25.0 27.3 - 47.7 100.0 216 
เลยีบคลองบางแค 8.5 41.5 - 50.0 100.0 82 

รวม 20.9 44.6 0.5 34.0 100.0 556 
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ภาคผนวก ค 
ขอมูลระดับบุคคล รายชุมชน* 
 

ลักษณะทางประชากรและสังคมของผูสูงอายุ 

ตาราง ค1: รอยละของผูสูงอายุ จําแนกตามเพศ รายชมุชน 
ชุมชน เพศ รวม 

ชาย หญิง 
ขา้งโรงพยาบาลราชพพิฒัน์ (N=61) 39.3 60.7 100.0 
ศริเิกษมรวมใจ 50 (N=216) 44.4 55.6 100.0 
รม่เยน็ (N=175) 44.0 56.0 100.0 
เลยีบคลองบางแค (N=25) 36.0 64.0 100.0 

รวม  (N=477) 43.2 56.8 100.0 

 
ตาราง ค2: รอยละของผูสูงอายุ จําแนกตามกลุมอายุ รายชมุชน 

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

ขึนไป 
ขา้งโรงพยาบาลราชพพิฒัน์ (N=61) 47.5 34.4 18.0 100.0 
ศริเิกษมรวมใจ 50 (N=216) 46.3 34.3 19.4 100.0 
รม่เยน็ (N=175) 69.1 22.3 8.6 100.0 
เลยีบคลองบางแค (N=25) 76.0 20.0 4.0 100.0 

รวม  (N=477) 56.4 29.1 14.5 100.0 

 
 
  

                                                           
* จํานวนรวมของผูสงูอายใุนชมุชนเดยีวกนัไมเทากนัในแตละตาราง เนื่องจากมผีูสงูอายบุางสวน
ไมไดใหขอมลู 
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ตาราง ค3: รอยละของผูสูงอายุ จําแนกตามลักษณะการอยูอาศัย รายชุมชน 
ชุมชน ลกัษณะการอยู่อาศยั รวม 

อยู่คนเดียว อยู่ 2 คน 
กบัคู่สมรส 

อยู่ 2 คน 
กบัญาติ

หรอืคนอืน 

อยู่ 3 คน
หรอื

มากกว่ากบั
ญาติหรอื
คนอืนๆ 

ขา้งโรงพยาบาลราชพพิฒัน์           
(N=61) 

8.2 4.9 11.5 75.4 100.0 

ศริเิกษมรวมใจ 50 (N=216) 4.6 2.8 7.9 84.7 100.0 
รม่เยน็ (N=175) 2.3 4.0 13.7 80.0 100.0 
เลยีบคลองบางแค (N=25) 12.0 8.0 36.0 44.0 100.0 

รวม  (N=477) 4.6 3.8 11.9 79.7 100.0 

 
ตาราง ค4: รอยละของผูสูงอายุ จําแนกตามสถานภาพสมรส รายชุมชน 

ชุมชน สถานภาพสมรส รวม 
โสด สมรส หม้าย หย่า/แยก 

ขา้งโรงพยาบาลราชพพิฒัน์ (N=61) 11.5 72.1 16.4 - 100.0 
ศริเิกษมรวมใจ 50 (N=212) 6.6 62.7 28.3 2.4 100.0 
รม่เยน็ (N=173) 8.7 63.0 23.1 5.2 100.0 
เลยีบคลองบางแค (N=25) 4.0 48.0 36.0 12.0 100.0 

รวม  (N=471) 7.9 63.3 25.3 3.6 100.0 
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ตาราง ค5: รอยละของผูสูงอายุ จําแนกตามระดบัการศึกษา รายชมุชน 
ชุมชน ระดบัการศึกษา รวม 

ไม่ได้เรียน
หนังสือ 

ประถมศึกษา 
(ป.4-ป.7) 

มธัยมศึกษา 
ตอนต้น-      
ตอนปลาย 
(ม.1-ม.6) 
และ ปวช. 

อนุปริญญา 
ปวส. –ปวท. 

ปริญญาตรี
หรอื        
สูงกว่า 

ขา้งโรงพยาบาล         
ราชพพิฒัน์ (N=58) 

5.2 70.7 12.1 5.2 6.9 100.0 

ศริเิกษมรวมใจ 50 
(N=209) 

12.0 56.0 18.7 1.4 12.0 100.0 

รม่เยน็ (N=170) 10.6 55.9 22.4 2.4 8.8 100.0 
เลยีบคลองบางแค 
(N=25) 

28.0 68.0 - - 4.0 100.0 

รวม  (N=462) 11.5 58.4 18.2 2.2 9.7 100.0 
 

การทํางาน 
 

ตาราง ค 6: รอยละของผูสูงอายุ จําแนกตามสถานภาพการทํางาน รายชุมชน 
ชุมชน สถานภาพการทาํงาน รวม 

ไม่ได้
ทาํงาน
หรอื

เกษียณ 

พนักงาน
ในองคก์ร 

นายจา้ง ทาํงาน
ส่วนตวั
ไม่มี
ลูกจ้าง 

ช่วยงาน-
ธรุกิจ

ครวัเรอืน 

รบัจ้าง
ทวัไป 

อืนๆ* 

ขา้งโรงพยาบาล
ราชพพิฒัน์ (N=59) 

78.0 1.7 - 6.8 1.7 11.9 - 100.0 

ศริเิกษมรวมใจ 50 
(N=212) 

74.5 3.3 0.5 10.4 4.2 6.1 0.9 100.0 

รม่เยน็ (N=174) 59.2 6.9 2.9 17.2 1.1 12.1 0.6 100.0 
เลยีบคลองบางแค 
(N=25) 

68.0 - - 16.0 - 16.0 - 100.0 

รวม  (N=470) 68.9 4.3 1.3 12.8 2.6 9.6 0.6 100.0 
หมายเหตุ *สถานภาพการทํางานอื่นๆ เชน  อาสาสมัคร/ อสม./ อสส./ ทนายอาสา/ ชวยงานวัด 
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ตาราง ค7: รอยละของผูสูงอายุ จําแนกตามความพรอมและความตองการทํางาน 
รายชุมชน 

ชุมชน ความพร้อมและความต้องการทาํงาน * 
มีความพรอ้มทาํงาน มีความต้องการทาํงาน 

ขา้งโรงพยาบาลราชพพิฒัน์ (N=60) 35.0 34.4 
ศริเิกษมรวมใจ 50 (N=212) 38.7 39.2 
รม่เยน็ (N=169) 58.6 58.2 
เลยีบคลองบางแค (N=25) 44.0 56.0 

รวม  (N=466) 45.7 46.4 
หมายเหตุ * เลือกนําเสนอเฉพาะรอยละของผูสูงอายุที่ตอบวามีความพรอม และรอยละของผูสูงอายุที่ความ

ตองการทํางาน เทานั้น   

 
รายไดและการออม 
 

ตาราง ค 8:  รอยละของผูสูงอายุ จําแนกตามการไดรับเบ้ียยังชีพผูสูงอายุ และเบ้ียผูพิการ 
รายชุมชน 

ชุมชน เบียยงัชีพผู้สูงอายุ และเบียผู้พิการ* 
ได้รบัเบียยงัชีพ

ผูสู้งอาย ุ
ได้รบัเบียผูพิ้การ 

ขา้งโรงพยาบาลราชพพิฒัน์ (N=61) 83.6 14.8 
ชุมชนศริเิกษมรวมใจ 50 (N=212) 81.6 8.0 
รม่เยน็ (N=175) 85.1 5.7 
เลยีบคลองบางแค (N=25) 88.0 12.0 

รวม  (N=473) 83.5 8.2 
หมายเหตุ * เลือกนําเสนอเฉพาะรอยละของผูสูงอายุที่ ไดรับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ และ รอยละของ

ผูสูงอายุที่ไดรับเบี้ยผูพิการ เทานั้น  
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ตาราง ค9: รอยละของผูสูงอายุ จําแนกตามความเพียงพอของรายไดของตนเอง 
รายชุมชน 

ชุมชน ความเพียงพอของรายได้ รวม 
เพียงพอ และ 
มีเหลือเกบ็ 

เพียงพอ แต่
ไม่มีเหลือเกบ็ 

ไม่เพียงพอ 

ขา้งโรงพยาบาลราชพพิฒัน์ (N=60) 23.3 41.7 35.0 100.0 
ศริเิกษมรวมใจ 50 (N=212) 30.2 47.6 22.2 100.0 
รม่เยน็ (N=172) 11.6 39.0 49.4 100.0 
เลยีบคลองบางแค (N=25) - 56.0 44.0 100.0 

รวม  (N=469) 20.9 44.1 35.0 100.0 

 
ตาราง ค10: รอยละของผูสูงอายุ จําแนกตามการออม รายชุมชน 

ชุมชน การออม รวม 
ไม่มี มี 

ขา้งโรงพยาบาลราชพพิฒัน์ (N=60) 31.7 68.3 100.0 
ศริเิกษมรวมใจ 50 (N=212) 59.0 41.0 100.0 
รม่เยน็ (N=174) 61.5 38.5 100.0 
เลยีบคลองบางแค (N=25) 92.0 8.0 100.0 

รวม  (N=471) 58.2 41.8 100.0 
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ตาราง ค11: รอยละของผูสูงอายุ จําแนกตามวิธีการท่ีใชเม่ือมีปญหาฉุกเฉินดาน
การเงิน รายชมุชน 

ชุมชน วิธีการทีใช้เมือมีปัญหาฉุกเฉินด้านการเงิน รวม 
ใช้เงิน

ออมของ
ตนเอง 

กู้ยืมนอก
ระบบไม่เสีย
ดอกเบยี 

กู้ยืมนอก
ระบบเสีย
ดอกเบีย 

กู้ใน
ระบบ 

ขอเงินจากลูก
หรือคนใน
ครอบครวั/

ญาติ 

อืนๆ* 

ขา้งโรงพยาบาล
ราชพพิฒัน์         
(N=61) 

59.0 4.9 6.6 8.2 21.3 - 100.0 

ศริเิกษมรวมใจ 
50 (N=212) 

34.0 0.5 5.7 0.5 57.5 1.9 100.0 

รม่เยน็ (N=175) 17.1 1.7 5.7 5.7 65.1 4.6 100.0 
เลยีบคลองบางแค 
(N=24) 

4.2 - 33.3 20.8 41.7 - 100.0 

รวม  (N=472) 29.4 1.5 7.2 4.4 54.9 2.5 100.0 
หมายเหตุ:   * วิธีการที่ใชเมื่อมปีญหาฉุกเฉินดานการเงินอื่นๆ เชน คางชําระ ประหยัด/ใชบัตรเครดิต 

ยังไมไดคิด/ไมรู 
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สุขภาพ 
 

ตาราง ค12: รอยละของผูสูงอายุ จําแนกตามประเภทสิทธิประกันสุขภาพหลัก  รายชุมชน 
ชุมชน สิทธิประกนัสขุภาพหลกั รวม 

ไม่มีสิทธิ
ประกนั
สุขภาพ 

ประกนั
สงัคม 

บตัรทอง บตัรผู้
พิการ 

ข้าราชการ
บาํนาญ 

อืนๆ* 

ขา้งโรงพยาบาล   
ราชพพิฒัน์ (N=60) 

3.3 1.7 63.3 8.3 21.7 1.7 100.0 

ศริเิกษมรวมใจ 50    
(N=212) 

0.9 8.5 50.5 3.3 32.1 4.7 100.0 

รม่เยน็ (N=174) 5.7 10.9 69.0 1.7 9.8 2.9 100.0 
เลยีบคลองบางแค     
(N=25) 

- 24.0 52.0 8.0 - 16.0 100.0 

รวม (N=471)            3.0 9.3 59.0 3.6 20.8 4.2 100.0 
หมายเหตุ *สิทธิประกันสุขภาพหลักอื่นๆ เชน ประกันสุขภาพบริษัทเอกชน หรือรัฐวิสาหกิจ   
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ตาราง ค13: รอยละของผูสูงอายุ จําแนกตามความครอบคลุมของสิทธิประกัน
สุขภาพหลัก รายชุมชน 

ชุมชน ความครอบคลุมของสิทธิประกนัสขุภาพหลกั รวม 
ไม่ครอบคลุม ครอบคลุมได้

บางส่วน 
ครอบคลุม ไม่ใช้สิทธิประกนั

สุขภาพหลกั 
ขา้งโรงพยาบาล         
ราชพพิฒัน์ (N=59) 

3.4 23.7 52.5 20.3 100.0 

ศริเิกษมรวมใจ 50 
(N=210) 

- 36.2 44.3 19.5 100.0 

รม่เยน็ (N=167) - 26.3 53.3 20.4 100.0 
เลยีบคลองบางแค 
(N=25) 

- 12.0 56.0 32.0 100.0 

รวม  (N=461) 0.4 29.7 49.2 20.6 100.0 

 
ตาราง ค14: รอยละของผูสูงอายุ จําแนกตามจํานวนโรคไมติดตอเร้ือรัง รายชุมชน 

ชุมชน จาํนวนโรคไม่ติดต่อเรือรงั * รวม 
ไม่มีโรค
ไม่ติดต่อ
เรอืรงั 

มี 1 โรค มี 2 โรค มี 3 โรค มี 4 โรค มี 5 โรค 

ขา้งโรงพยาบาลราช
พพิฒัน์ (N=61) 

32.8 29.5 26.2 9.8 1.6 - 100.0 

ศริเิกษมรวมใจ 50 
(N=212) 

28.8 29.7 24.5 13.2 3.8 - 100.0 

รม่เยน็ (N=175)         37.7 33.1 20.6 6.9 1.7 - 100.0 
เลยีบคลองบางแค       
(N=25) 

40.0 32.0 12.0 16.0 - - 100.0 

รวม  (N=473) 33.2 31.1 22.6 10.6 2.5 - 100.0 
หมายเหตุ  * 5 โรคไมติดตอเรื้อรังในที่นี้  หมายถึงโรคเบาหวาน โรคไขมันในเลือดสูง โรคความดันโลหิตสูง 

โรคหัวใจขาดเลือด/เตนผิดจังหวะ และโรคหลอดเลือดสมองตีบหรือแตก 
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ตาราง ค15: รอยละของผูสูงอายุ จําแนกตามประเภทของโรคไมติดตอเร้ือรัง  
รายชุมชน 

ชุมชน การเป็นโรคไม่ติดต่อเรือรงั* 
เบาหวาน ไขมนัใน    

เลือดสูง 
ความดนั
โลหิตสูง 

หวัใจขาด
เลือด/เต้น
ผิดจงัหวะ 

หลอดเลือด
สมองตีบ       
หรอืแตก 

ขา้งโรงพยาบาลราชพพิฒัน์         
(N=61) 

39.3 34.4 37.7 4.9 1.6 

ศริเิกษมรวมใจ 50 (N=212)        28.8 32.1 62.7 3.3 6.6 
รม่เยน็ (N=175) 26.3 23.4 48.6 2.3 1.7 
เลยีบคลองบางแค (N=25)          20.0 20.0 52.0 4.0 - 

รวม (N=473) 28.8 28.5 53.7 3.2 3.8 
หมายเหตุ  *เลือกนําเสนอเฉพาะรอยละของผูสูงอายุที่ไดรับการวินิจฉัยวาเปนโรคเบาหวาน โรคไขมันใน

เลือดสูง โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจขาดเลือด/เตนผิดจังหวะ หรือ โรคหลอดเลือดสมองตีบ
หรือแตก เทาน้ัน 

 

ตาราง ค16: รอยละของผูสูงอายุ จําแนกตามความบกพรอง หรือความพิการ รายชุมชน 
ชุมชน ความบกพร่องหรือความพิการ รวม 

ไม่มี มี 
ขา้งโรงพยาบาลราชพพิฒัน์ (N=59) 74.6 25.4 100.0 
ศริเิกษมรวมใจ 50 (N=212) 89.2 10.8 100.0 
รม่เยน็ (N=175) 87.4 12.6 100.0 
เลยีบคลองบางแค (N=25) 88.0 12.0 100.0 

รวม  (N=471) 86.6 13.4 100.0 

 
  



 
                                                 55 เขตบางแค 

ตาราง ค17: รอยละของผูสูงอายุ จําแนกตามประเภทของความบกพรอง หรือ
ความพิการ รายชุมชน 

ชุมชน ความบกพร่องหรือความพิการ* 
การมองเหน็ การได้ยินหรอืสือ

ความหมาย 
การเคลือนไหว 

ขา้งโรงพยาบาลราชพพิฒัน์ (N=58) 3.4 12.1 12.1 
ศริเิกษมรวมใจ 50 (N=212) 0.5 3.3 8.5 
รม่เยน็ (N=175) 1.1 3.4 8.0 
เลยีบคลองบางแค (N=25) - 4.0 8.0 

รวม (N=470) 1.1 4.5 8.7 
หมายเหตุ *เลือกนําเสนอ เฉพาะ รอยละของผูสูงอายุที่ตอบวามีความบกพรองหรือความพิการ 

ดานการมองเห็น หรือ ดานการไดยิน (หรือสื่อความหมาย) หรือดานการเคลื่อนไหว 
เทานั้น 

 

ตาราง ค18: รอยละของผูสูงอายุ จําแนกตามระดับภาวะพ่ึงพิง รายชุมชน 
ชุมชน ระดบัภาวะพึงพิง รวม 

ไม่มีภาวะ
พึงพิง 

มีภาวะพึงพิง 
ตาํ-ปานกลาง 

มีภาวะพึงพิง สูง 

ขา้งโรงพยาบาลราชพพิฒัน์ (N=61) 67.2 31.1 1.6 100.0 
ศริเิกษมรวมใจ 50 (N=216) 67.1 27.3 5.6 100.0 
รม่เยน็ (N=175) 74.3 23.4 2.3 100.0 
เลยีบคลองบางแค (N=25) 80.0 20.0 - 100.0 

รวม  (N=477) 70.4 26.0 3.6 100.0 
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ตาราง ค19: รอยละของผูสูงอายุ จําแนกตามความเส่ียงตอปญหาสุขภาพจิต รายชุมชน 
ชุมชน ความเสียงต่อปัญหาสขุภาพจิต รวม 

ไม่มี มี 
ขา้งโรงพยาบาลราชพพิฒัน์ (N=46) 69.6 30.4 100.0 
ศริเิกษมรวมใจ 50 (N=200) 89.5 10.5 100.0 
รม่เยน็ (N=147) 69.4 30.6 100.0 
เลยีบคลองบางแค (N=23) 78.3 21.7 100.0 

รวม  (N=416) 79.6 20.4 100.0 

 
ตาราง ค20: รอยละของผูดูแล จําแนกตามผลกระทบของการดูแลผูสูงอายุ   ตอผูดูแล

หรือครอบครัว  รายชมุชน 

ชุมชน ผลกระทบ* 
ด้านการเงิน ด้านการงาน 

ขา้งโรงพยาบาลราชพพิฒัน์ (N=30) 33.3 3.3 
ศริเิกษมรวมใจ 50 (N=52) 42.3 19.2 
รม่เยน็ (N=49) 57.1 12.0 
เลยีบคลองบางแค (N=5) 80.0 40.0 

รวม  (N=136) 47.1 13.9 
หมายเหตุ *เลือกนําเสนอเฉพาะ รอยละของผูดแูลผูสูงอายุทีไ่ดรบัผลกระทบดานการเงิน (ของผูดูแล 

หรือครอบครัว) และที่ไดรับผลกระทบดานการงาน คือ การที่ผูดูแลตองลาออกจากงาน  
เทานั้น  
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การออกกําลังกาย 

ตาราง ค21: รอยละของผูสูงอายุ จําแนกตามการออกกําลังกายเปนประจํา  รายชุมชน                     
ชุมชน การออกกาํลงักายเป็นประจาํ * รวม 

ไม่ได้ออกกาํลงักาย
เป็นประจาํ 

ออกกาํลงักายเป็น
ประจาํ 

ขา้งโรงพยาบาลราชพพิฒัน์ (N=60) 28.3 71.7 100.0 
ศริเิกษมรวมใจ 50 (N=212) 40.6 59.4 100.0 
รม่เยน็ (N=174) 47.7 52.3 100.0 
เลยีบคลองบางแค (N=25) 80.0 20.0 100.0 

รวม  (N=471) 43.7 56.3 100.0 
หมายเหตุ *การออกกําลังกายเปนประจํา หมายถึง การออกกําลังกายอยางนอย 3 วัน ตอสัปดาห  

 
ตาราง ค22: รอยละของผูสูงอายุท่ีออกกําลังกายประจํา จําแนกตามการใชสถานท่ี

ออกกําลังกาย ในสังกัดกรุงเทพมหานคร รายชุมชน 
ชุมชน สถานทีออกกาํลงักาย * 

ศนูยกี์ฬา สวนสาธารณะ ลานกีฬา 

ขา้งโรงพยาบาลราชพพิฒัน์ (N=43) 0.0 0.0 4.7 
ศริเิกษมรวมใจ 50 (N=126) 0.8 2.4 0.0 
รม่เยน็ (N=91) 1.1 12.1 8.8 
เลยีบคลองบางแค (N=5) 0.0 20.0 0.0 

รวม  (N=265) 0.8 5.7 3.8 
หมายเหตุ *เลือกนําเสนอ เฉพาะรอยละของผูสูงอายุที่ออกกําลังกายเปนประจํา และตอบวาไดไปใช

ศูนยกีฬา หรือสวนสาธารณะ หรือลานกีฬาในสังกัดกรุงเทพมหานคร เทานั้น  
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ตาราง ค23: รอยละของผูสูงอายุ จําแนกตามเหตุผลหลักท่ีไมออกกําลังกาย เปนประจํา               
รายชุมชน 

ชุมชน เหตผุลหลกัทีไม่ออกกาํลงักายเป็นประจาํ รวม 
ไม่มี
เวลา 

คิดว่าทาํงาน
กเ็พียงพอ

แล้ว 

สุขภาพ
รา่งกายไม่
อาํนวย 

ทาํงานบ้าน/ ทาํ
สวนในบ้าน/ ปลูก

ต้นไม้ 

อืนๆ* 

ขา้งโรงพยาบาล             
ราชพพิฒัน์ (N=16) 

18.8 43.8 25.0 6.3 6.3 100.0 

ศริเิกษมรวมใจ 50          
(N=86) 

12.8 7.0 50.0 27.9 2.3 100.0 

รม่เยน็ (N=81) 12.3 18.5 30.9 28.4 9.9 100.0 
เลยีบคลองบางแค           
(N=20) 

- 20.0 65.0 15.0 - 100.0 

รวม  (N=203) 11.8 15.8 41.9 25.1 5.4 100.0 
หมายเหตุ:   * เหตุผลหลักที่ไมออกกําลังกายเปนประจํา อื่นๆ เชน  ขาดอุปกรณกีฬา/ไมชอบออก

กําลังกาย/ ขี้เกียจ 

 
ผลกระทบของโควิด-19 
 
ตาราง ค24: รอยละของผูสูงอายุ จําแนกตามผลกระทบของโควดิ-19 รายชุมชน 

ชุมชน ผลกระทบของโควิด-19ต่อผูส้งูอายุ 
สุขภาพ
รา่งกาย 

สุขภาพ    
จิตใจ 

รายได้ลดลง/
รายจา่ยเท่าเดิม
หรอืเพิมขึน 

ขา้งโรงพยาบาลราชพพิฒัน์  (N=61) 9.8 18.0 60.7 
ศริเิกษมรวมใจ 50 N=212) 2.8 27.8 40.6 
รม่เยน็ (N=175) 11.4 50.3 50.9 
เลยีบคลองบางแค (N=25)                - 44.0 52.0 

รวม (N=473) 6.8 35.7 47.6 
หมายเหตุ * เลือกนําเสนอ เฉพาะรอยละของผูสูงอายุที่ตอบวา ไดรับผลกระทบจากโควิด-19 ในดาน

สุขภาพรางกาย หรือ สุขภาพจิตใจ หรือดานการเงนิ (รายไดลดลง/รายจายเทาเดมิหรอื
เพิ่มขึ้น) เทานั้น 
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ภาวะพ่ึงพิงกับมิติทางเศรษฐกิจ-สังคม 
 
ตาราง ค25: รอยละของผูสูงอายุ จําแนกตามภาวะพึ่งพิง และเศรษฐานะของ

ครัวเรือน รายชุมชน 
เศรษฐานะ ภาวะพึงพิง รวม 

ไม่มีภาวะ
พึงพิง 

ภาวะพึงพิง 
ตาํ-ปานกลาง 

ภาวะพึงพิง สูง 

ข้างโรงพยาบาลราชพิพฒัน์ (N=61) 
ยากจน 29.3 21.1 100.0 27.9 
ปานกลาง 36.6 52.6 - 41.0 
ด ี 34.1 26.3 - 31.1 

ศิริเกษมรวมใจ 50 (N=216) 
ยากจน 21.4 30.5 33.3 24.5 
ปานกลาง 20.0 20.3 25.0 20.4 
ด ี 58.6 49.2 41.7 55.1 

ร่มเยน็ (N=173) 
ยากจน 13.3 14.6 - 13.3 
ปานกลาง 36.7 17.1 25.0 31.8 
ด ี 50.0 68.3 75.0 54.9 

เลียบคลองบางแค (N=25) 
ยากจน 70.0 100.0 -  76.0 
ปานกลาง 15.0 - -  12.0 
ด ี 15.0 - -  12.0 
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ตาราง ค26: รอยละของผูสูงอายุ จําแนกตามภาวะพ่ึงพิง และความเพียงพอของรายได
ครัวเรือน รายชุมชน 

 
รายได้ครวัเรือน 

ภาวะพึงพิง รวม 
ไม่มีภาวะ
พึงพิง 

ภาวะพึงพิง 
ตาํ-ปานกลาง 

ภาวะพึงพิง สูง 

ข้างโรงพยาบาลราชพิพฒัน์ (N=60) 
เพยีงพอ 55.0 57.9 100.0 56.7 
ไมเ่พยีงพอ 45.0 42.1 - 43.3 

ศิริเกษมรวมใจ 50 (N=216) 
เพยีงพอ 89.7 66.1 58.3 81.5 
ไมเ่พยีงพอ 10.3 33.9 41.7 18.5 

ร่มเยน็ (N=175) 
เพยีงพอ 68.5 68.3 25.0 67.4 
ไมเ่พยีงพอ 31.5 31.7 75.0 32.6 

เลียบคลองบางแค (N=25) 
เพยีงพอ 65.0 40.0 -  60.0 
ไมเ่พยีงพอ 35.0 60.0 -  40.0 
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ตาราง ค27: รอยละของผูสูงอายุ จําแนกตามภาวะพ่ึงพิง และการไดรับเบ้ียผูพิการ                     
รายชุมชน 

เบียผูพิ้การ ภาวะพึงพิง รวม 
ไม่มีภาวะ
พึงพิง 

ภาวะพึงพิง 
ตาํ-ปานกลาง 

ภาวะพึงพิงสูง 

ข้างโรงพยาบาลราชพิพฒัน์ (N=61) 
ไมไ่ดร้บั 100.0 57.9 - 85.2 
ไดร้บั - 42.1 100.0 14.8 

ศิริเกษมรวมใจ 50 (N=212) 
ไมไ่ดร้บั 100.0 79.3 58.3 92.0 
ไดร้บั - 20.7 41.7 8.0 

ร่มเยน็ (N=175) 
ไมไ่ดร้บั 100.0 75.6 100.0 94.3 
ไดร้บั - 24.4 - 5.7 

เลียบคลองบางแค (N=25) 
ไมไ่ดร้บั 100.0 40.0 -  88.0 
ไดร้บั - 60.0 -  12.0 
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ตาราง ค28: รอยละของผูสูงอายุ จําแนกตามภาวะพ่ึงพิง และความเส่ียงตอปญหา
สุขภาพจิต รายชุมชน 

ปัญหาสุขภาพจิต ภาวะพึงพิง รวม 
ไม่มีภาวะ
พึงพิง 

ภาวะพึงพิง 
ตาํ-ปานกลาง 

ภาวะพึงพิงสูง 

ข้างโรงพยาบาลราชพิพฒัน์ (N=46) 
ไมม่คีวามเสยีง 76.7 56.3 -  69.6 
มคีวามเสยีง 23.3 43.8 -  30.4 

ศิริเกษมรวมใจ 50 (N=200) 
ไมม่คีวามเสยีง 90.8 87.0 80.0 89.5 
มคีวามเสยีง 9.2 13.0 20.0 10.5 

ร่มเยน็ (N=147) 
ไมม่คีวามเสยีง 69.6 66.7 100.0 69.4 
มคีวามเสยีง 30.4 33.3 - 30.6 

เลียบคลองบางแค (N=23) 
ไมม่คีวามเสยีง 89.5 25.0 -  78.3 
มคีวามเสยีง 10.5 75.0 -  21.7 
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ภาวะพ่ึงพิงกับผลกระทบตอผูดูแล 
 
ตาราง ค29: รอยละของผูดูแล จําแนกตามระดับภาวะพ่ึงพิงและผลกระทบดานการเงิน-

ของผูดูแลหรือครอบครัว รายชุมชน 

ด้านการเงิน ภาวะพึงพิง รวม 
ไม่มีภาวะ
พึงพิง 

ภาวะพึงพิง 
ตาํ-ปานกลาง 

ภาวะพึงพิง สูง 

ข้างโรงพยาบาลราชพิพฒัน์ (N=30) 
ไมม่ผีลกระทบ 86.7 50.0 - 66.7 
มผีลกระทบ 13.3 50.0 100.0 33.3 

ศิริเกษมรวมใจ 50 (N=52) 
ไมม่ผีลกระทบ 81.8 45.0 30.0 57.7 
มผีลกระทบ 18.2 55.0 70.0 42.3 

ร่มเยน็ (N=49) 
ไมม่ผีลกระทบ 47.2 36.4 - 42.9 
มผีลกระทบ 52.8 63.6 100.0 57.1 

เลียบคลองบางแค (N=5) 
ไมม่ผีลกระทบ 33.3 - -  20.0 
มผีลกระทบ 66.7 100.0 -  80.0 
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ตาราง ค30: รอยละของผูดูแล จําแนกตามระดับภาวะพ่ึงพิงและผลกระทบตอผูดูแลดานการ
ทํางาน การออกจากงานรายชุมชน 

 
ด้านการทาํงาน 

ภาวะพึงพิง รวม 
ไม่มีภาวะ
พึงพิง 

ภาวะพึงพิง 
ตาํ-ปานกลาง 

ภาวะพึงพิง สูง 

ข้างโรงพยาบาลราชพิพฒัน์ (N=30) 
ไมม่ผีลกระทบ 93.3 100.0 100.0 96.7 
มผีลกระทบ 6.7 - - 3.3 

ศิริเกษมรวมใจ 50 (N=52) 
ไมม่ผีลกระทบ 100.0 70.0 60.0 80.8 
มผีลกระทบ - 30.0 40.0 19.2 

ร่มเยน็ (N=50) 
ไมม่ผีลกระทบ 92.3 77.8 50.0 88.0 
มผีลกระทบ 7.7 22.2 50.0 12.0 

เลียบคลองบางแค (N=5) 
ไมม่ผีลกระทบ 66.7 50.0 -  60.0 
มผีลกระทบ 33.3 50.0 -  40.0 
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