
 

 
           

 

 

 

 

 

“ผู้สูงวยัไทย เผชิญภยักบัโรคระบาด COVID-19 อย่างไร?” 
 

              เรียน  บรรณาธิการบริหาร / บรรณาธิการข่าว /หัวหน้าข่าว 

 เน่ืองในวันที่ 13 เมษายน ของทุกปี ตรงกบัวันผู้สูงอายุ ศูนย์สํารวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” ร่วมกบั ศูนย์วิจัยสังคมสูงอายุ (Center for 

Aging Society Research – CASR) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสํารวจความคิดเห็น เร่ือง “ผู้สูงวัยไทย เผชิญภัยกับ   

โรคระบาด COVID-19 อย่างไร?” ทาํการสํารวจระหว่างวนัท่ี 12 และ 18 – 20 มีนาคม 2564 จากผูท่ี้มีอายุตั้งแต่ 45 ปีข้ึนไป กระจายทุกภูมิภาค         

จํานวน 1,314 หน่วยตัวอย่าง เก่ียวกับการเผชิญภัยกับโรคระบาด COVID-19 ของผู ้สูงวยัไทย การสํารวจอาศัยการสุ่มตัวอย่างโดยใช ้              

ความน่าจะเป็นจากบญัชีรายช่ือฐานขอ้มูลตวัอยา่งหลกั (Master Sample) ของ “นิดา้โพล” สุ่มตวัอยา่งดว้ยวิธีแบบง่าย (Simple Random Sampling) 

เกบ็ขอ้มูลดว้ยวธีิการสัมภาษณ์ทางโทรศพัท ์โดยกาํหนดค่าความเช่ือมัน่ท่ี ร้อยละ 97.0 

1. การรับรู้ ช่องทางการรับรู้ และพฤตกิรรมเกีย่วกบัการป้องกนัการตดิเช้ือ COVID-19 

 จากการสาํรวจเม่ือถามถึงเร่ืองท่ีรับรู้หรือเคยไดย้ินเก่ียวกบัการป้องกนัการติดเช้ือ COVID-19 พบวา่  ผูสู้งวยัส่วนใหญ่ ร้อยละ 96.50 ระบุวา่ 

สวมใส่หน้ากากอนามยั/หน้ากากผา้/ถุงมือ รองลงมา ร้อยละ 79.98 ระบุว่า ลา้งมือบ่อย ๆ ดว้ยสบู่/เจลแอลกอฮอล์/นํ้ ายาฆ่าเช้ือ ร้อยละ 53.21 ระบุว่า    

เวน้ระยะห่างจากคนอ่ืนอยา่งนอ้ย 1-2 เมตร ร้อยละ 46.50 ระบุวา่ หลีกเล่ียงการอยูส่ถานท่ีท่ีมีผูค้นแออดั หรือรวมกลุ่มกนัจาํนวนมาก ร้อยละ 21.92 

ระบุวา่ เล่ียงการออกนอกบา้น เวน้แต่จาํเป็นใหอ้อกนอกบา้นนอ้ยท่ีสุด ในระยะเวลาสั้นท่ีสุด ร้อยละ 13.70 ระบุวา่ หลีกเล่ียงการใชมื้อสัมผสัใบหนา้ 

ตา ปาก จมูก โดยไม่จาํเป็น และร้อยละ 10.12 ระบุวา่ หลีกเล่ียงการจบัมือ 

 สําหรับช่องทางการรับรู้วิธีการหลีกเล่ียง/ป้องกนัการติดเช้ือ COVID-19 พบวา่ ผูสู้งวยัส่วนใหญ่ ร้อยละ 80.37 ระบุว่าเป็น โทรทศัน์ 

รองลงมา ร้อยละ 27.93 ระบุวา่เป็น ส่ือสังคมออนไลน์ เช่น Facebook, Line ร้อยละ 26.03 ระบุวา่เป็น อสม. หรือ อาสาสมคัรในชุมชน ร้อยละ 23.97              

ระบุวา่เป็น โทรศพัทมื์อถือ ร้อยละ 14.08 ระบุวา่เป็น ญาติ เพ่ือน เพ่ือนร่วมงาน คนในชุมชน ร้อยละ 11.34 ระบุวา่เป็น วิทย ุร้อยละ 9.67 ระบุวา่เป็น 

หอกระจายข่าวในหมู่บา้น ร้อยละ 6.01 ระบุวา่เป็น พนกังานทางการแพทย ์ร้อยละ 5.25 ระบุวา่เป็น เวบ็ไซต ์ร้อยละ 2.89 ระบุวา่เป็น หนงัสือพิมพ์

ออนไลน์ และร้อยละ 1.29 ระบุวา่เป็น โปสเตอร์หรือป้ายโฆษณา 

 ส่วนการสวมใส่หนา้กากอนามยั/หนา้กากผา้เม่ือออกนอกบา้นระหวา่งการแพร่ระบาด COVID-19 พบวา่ ผูสู้งวยัส่วนใหญ่ ร้อยละ 93.07 

ระบุวา่ ใส่ทุกคร้ัง ขณะท่ี ร้อยละ 6.55 ระบุวา่ ใส่เป็นบางคร้ัง และร้อยละ 0.38 ระบุวา่ ไม่เคยออกนอกบา้นในช่วง COVID-19 ระบาด 

2. ระดบัความกงัวลหรือความเครียดในช่วงการระบาดของ COVID-19 ในรอบแรกและรอบทีส่อง 

 ดา้นระดบัความกงัวลหรือความเครียดในช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-19 คร้ังแรกเม่ือปีท่ีแลว้ (ระหวา่งเดือนมีนาคม - พฤษภาคม 2563) 

ซ่ึงมีการประกาศ พรก. ฉุกเฉิน และการ lockdown) พบว่า ผูสู้งวยั ร้อยละ 21.46 ระบุว่า มีความกงัวลหรือความเครียดน้อยที่สุด (1 – 2 คะแนน)             

ร้อยละ 6.40 ระบุวา่ มีความกงัวลหรือความเครียดน้อย (3 – 4 คะแนน) ร้อยละ 27.85 ระบุวา่ มีความกงัวลหรือความเครียดปานกลาง (5 – 6 คะแนน) 

ร้อยละ 19.86 ระบุว่า มีความกังวลหรือความเครียดมาก (7 – 8 คะแนน) และร้อยละ 24.43 ระบุว่า มีความกงัวลหรือความเครียดมากที่สุด                 

(9 – 10 คะแนน)    

 สําหรับระดบัความกงัวลหรือความเครียดในช่วงการระบาดของ COVID-19 คร้ังท่ี 2 ตั้งแต่ปลายปีท่ีแลว้จนถึง 20 มีนาคม 2564  (ระหว่าง          

เดือนธนัวาคม 2563 – 20 มีนาคม 2564) พบวา่ ผูสู้งวยั ร้อยละ 26.41 ระบุวา่ มีความกงัวลหรือความเครียดน้อยที่สุด (1 – 2 คะแนน) ร้อยละ 9.82 ระบุวา่       

มีความกงัวลหรือความเครียดน้อย (3 – 4 คะแนน) ร้อยละ 32.88 ระบุว่า มีความกงัวลหรือความเครียดปานกลาง (5 – 6 คะแนน) ร้อยละ 14.30 ระบุว่า             

มีความกงัวลหรือความเครียดมาก (7 – 8 คะแนน) และร้อยละ 16.59 ระบุวา่ มีความกงัวลหรือความเครียดมากทีสุ่ด (9 – 10 คะแนน) 

 

วนัอาทิตย์ท่ี 11 เมษายน พ.ศ. 2564 

 ศูนยส์าํรวจความคิดเห็น “นิดา้โพล” สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ โทรศพัท ์02 -727- 3594-6  โทรสาร 02 -727- 3595 

http://www.nidapoll.nida.ac.th  http://www.twitter.com/nidapoll  และ http://www.facebook.com/nidapoll 

E-mail : nida_poll@nida.ac.th 

 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิชา  เป้าอารีย์ 

ผู้อํานวยการศูนย์สํารวจความคดิเห็น “นิด้าโพล” 
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3. ผลกระทบต่อการเข้าใช้บริการทางการแพทย์ 

 เม่ือถามถึงการนดัหมายและการเล่ือน/ยกเลิกพบแพทยใ์นการระบาดในรอบท่ี 1 (มี.ค. – พ.ค. 63) ในเร่ืองต่อไปน้ี 

 1. การเขา้พบแพทยแ์บบคนไขภ้ายนอก พบว่า ผูสู้งวยั ร้อยละ 76.03 ระบุว่า ไม่ไดน้ัดหมาย และร้อยละ 23.97 ระบุว่า นัดหมาย โดยใน

จาํนวนของผูท่ี้ระบุวา่ นดัหมาย พบวา่ ร้อยละ 72.70 ระบุวา่ ไม่เล่ือนการนดัหมาย และร้อยละ 27.30 ระบุวา่ เล่ือนการนดัหมาย 

2. ทาํฟัน พบวา่ ผูสู้งวยั ร้อยละ 93.46 ระบุวา่ ไม่ไดน้ดัหมาย และร้อยละ 6.54 ระบุวา่ นดัหมาย โดยในจาํนวนของผูท่ี้ระบุวา่ นดัหมาย 

พบวา่ ร้อยละ 75.58 ระบุวา่ ไม่เล่ือนการนดัหมาย และร้อยละ 24.42 ระบุวา่ เล่ือนการนดัหมาย 

3. การเขา้รับการผา่ตดัท่ีตอ้งนอนคา้งท่ีโรงพยาบาล พบวา่ ผูสู้งวยั ร้อยละ 98.78 ระบุวา่ ไม่ไดน้ดัหมาย และร้อยละ 1.22 ระบุวา่ นดัหมาย 

โดยในจาํนวนของผูท่ี้ระบุวา่ นดัหมาย พบวา่ ร้อยละ 56.25 ระบุวา่ เล่ือนการนดัหมาย และร้อยละ 43.75 ระบุวา่ ไม่เล่ือนการนดัหมาย  

 4. การผ่าตดัท่ีไม่ตอ้งนอนคา้งท่ีโรงพยาบาล พบว่า ผูสู้งวยั ร้อยละ 99.54 ระบุว่า ไม่ไดน้ัดหมาย และร้อยละ 0.46 ระบุว่า นัดหมาย              

โดยในจาํนวนของผูท่ี้ระบุวา่ นดัหมาย พบวา่ ร้อยละ 66.67 ระบุวา่ ไม่เล่ือนการนดัหมาย และร้อยละ 33.33 ระบุวา่ เล่ือนการนดัหมาย 

 5. การขอรับยาตามแพทยส์ั่ง พบว่า ผูสู้งวยั ร้อยละ 70.32 ระบุว่า ไม่ไดน้ัดหมาย และร้อยละ 29.68 ระบุว่า นัดหมาย โดยในจาํนวน

ของผูท่ี้ระบุวา่ นดัหมาย พบวา่ ร้อยละ 78.46 ระบุวา่ ไม่เล่ือนการนดัหมาย และร้อยละ 21.54 ระบุวา่ เล่ือนการนดัหมาย 

 ส่วนการนดัหมายและการเล่ือน/ยกเลิกพบแพทยใ์นการระบาดในรอบท่ี 2 (ธ.ค. 63 – 20 มี.ค. 64) ในเร่ืองต่อไปน้ี 

 1. การเขา้พบแพทยแ์บบคนไขภ้ายนอก พบว่า ผูสู้งวยั ร้อยละ 75.19 ระบุว่า ไม่ได้นัดหมาย และร้อยละ 24.81 ระบุว่า นัดหมาย                   

โดยในจาํนวนของผูท่ี้ระบุวา่ นดัหมาย พบวา่ ร้อยละ 81.29 ระบุวา่ ไม่เล่ือนการนดัหมาย และร้อยละ 18.71 ระบุวา่ เล่ือนการนดัหมาย 

 2. ทาํฟัน พบวา่ ผูสู้งวยั ร้อยละ 93.23 ระบุวา่ ไม่ไดน้ดัหมาย และร้อยละ 6.77 ระบุวา่ นดัหมาย โดยในจาํนวนของผูท่ี้ระบุวา่ นดัหมาย 

พบวา่ ร้อยละ 73.03 ระบุวา่ ไม่เล่ือนการนดัหมาย และร้อยละ 26.97 ระบุวา่ เล่ือนการนดัหมาย 

3. การเขา้รับการผา่ตดัท่ีตอ้งนอนคา้งท่ีโรงพยาบาล พบวา่ ผูสู้งวยั ร้อยละ 99.24 ระบุวา่ ไม่ไดน้ดัหมาย และร้อยละ 0.76 ระบุวา่ นดัหมาย 

โดยในจาํนวนของผูท่ี้ระบุวา่ นดัหมาย พบวา่ ร้อยละ 100.00 ระบุวา่ ไม่เล่ือนการนดัหมาย  

 4. การผ่าตดัท่ีไม่ตอ้งนอนคา้งท่ีโรงพยาบาล พบว่า ผูสู้งวยั ร้อยละ 99.54 ระบุว่า ไม่ไดน้ัดหมาย และร้อยละ 0.46 ระบุว่า นัดหมาย              

โดยในจาํนวนของผูท่ี้ระบุวา่ นดัหมาย พบวา่ ร้อยละ 50.00 ระบุวา่ ไม่เล่ือนการนดัหมาย และเล่ือนการนดัหมาย ในสัดส่วนท่ีเท่ากนั 

5. การขอรับยาตามแพทยส์ั่ง พบว่า ผูสู้งวยั ร้อยละ 68.49 ระบุว่า ไม่ไดน้ัดหมาย และร้อยละ 31.51 ระบุว่า นัดหมาย โดยในจาํนวน

ของผูท่ี้ระบุวา่ นดัหมาย พบวา่ ร้อยละ 83.33 ระบุวา่ ไม่เล่ือนการนดัหมาย และร้อยละ 16.67 ระบุวา่ เล่ือนการนดัหมาย  

 4.  ผลกระทบต่อการทาํงานของผู้สูงวัยที่ประกอบอาชีพต่าง ๆ 

 เม่ือพิจารณาดา้นผลกระทบต่อการทาํงานจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ตั้งแต่เกิดการระบาดในรอบแรก ของผูสู้งวยัท่ีประกอบ

อาชีพหลกั/เคยประกอบอาชีพหลกั ดงัน้ี  

1. ผูสู้งวยัท่ีเป็นเกษตรกร/ประมง พบวา่ส่วนใหญ่ ร้อยละ 60.97 ระบุวา่ วนั เวลา ทาํงาน/รายไดล้ดลง รองลงมา ร้อยละ 38.29 ระบุว่า 

ไม่มีเปล่ียนแปลงวนั เวลาทาํงาน/รายไดท่ี้ไดรั้บ และร้อยละ 0.74 ระบุวา่ วนั เวลาทาํงาน/รายไดเ้พ่ิมข้ึน 

2. ผูสู้งวยัท่ีเป็นเจา้ของธุรกิจส่วนตวั/อาชีพอิสระ พบวา่ ส่วนใหญ่ ร้อยละ 83.01 ระบุวา่ วนั เวลา ทาํงาน/รายไดล้ดลง รองลงมา ร้อยละ 12.42 

ระบุวา่ ไม่มีเปล่ียนแปลงวนั เวลา ทาํงาน/รายไดท่ี้ไดรั้บ ร้อยละ 3.59 ระบุวา่ ตกงาน/วา่งงาน และร้อยละ 0.98 ระบุวา่ วนั เวลา ทาํงาน/รายไดเ้พิ่มข้ึน  

3. ผูสู้งวยัท่ีทาํงานท่ีมีนายจา้ง (พนกังานเอกชน/รับจา้งทัว่ไป/ผูใ้ชแ้รงงาน) พบวา่ ส่วนใหญ่ ร้อยละ 66.89 ระบุวา่ วนั เวลา ทาํงาน/รายได้

ลดลง รองลงมา ร้อยละ 27.99 ระบุวา่ ไม่มีเปล่ียนแปลงวนั เวลา ทาํงาน/รายไดท่ี้ไดรั้บ ร้อยละ 4.44 ระบุวา่ ตกงาน/วา่งงาน และร้อยละ 0.68 ระบุวา่ 

วนั เวลา ทาํงาน/รายไดเ้พิ่มข้ึน  

4. ผูสู้งวยัท่ีเป็นขา้ราชการ/ลูกจา้ง/พนกังานรัฐวิสาหกิจ พบวา่ ส่วนใหญ่ ร้อยละ 87.13 ระบุวา่ ไม่มีเปล่ียนแปลงวนั เวลา ทาํงาน/รายไดท่ี้

ไดรั้บ ในขณะท่ี ร้อยละ 12.87 ระบุวา่ วนั เวลา ทาํงาน/รายไดล้ดลง 

5. ผูสู้งวยัท่ีเป็นพอ่บา้น/แม่บา้น/เกษียณอาย ุพบวา่ ร้อยละ 100.00 ระบุวา่ ไม่มีเปล่ียนแปลงวนั เวลาทาํงาน/รายไดท่ี้ไดรั้บ  

5. ผลกระทบต่อการเกือ้กลูทางเศรษฐกจิในครอบครัว 

ดา้นผลกระทบต่อการเก้ือกลูทางเศรษฐกิจในครอบครัว ดงัน้ี 

1. การไดรั้บเงินท่ีลูกหลานส่งมาช่วยเหลือ พบว่า ผูสู้งวยั ร้อยละ 4.34 ระบุว่า เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 82.04 ระบุว่า ไม่เปล่ียนแปลง และ                   

ร้อยละ 13.62 ระบุวา่ ลดลง 

2. การส่งเงินช่วยเหลือใหลู้กหลาน พบวา่ ผูสู้งวยั ร้อยละ 8.29 ระบุวา่ เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 82.19 ระบุวา่ ไม่เปล่ียนแปลง และร้อยละ 9.52 ระบุวา่ 

ลดลง 
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6. ผลกระทบต่อกจิกรรมทางสังคม (การเว้นระยะห่างทางสังคม) 

เม่ือถามถึงผลกระทบต่อกิจกรรมทางสังคม ดงัน้ี 

1. การไปเยี่ยมเยียนญาติ/เพ่ือน/คนรู้จกัท่ีบา้น พบว่า ผูสู้งวยั ร้อยละ 1.90 ระบุว่า เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 45.51 ระบุว่า ไม่เปล่ียนแปลง และ                   

ร้อยละ 52.59 ระบุวา่ ลดลง 

2. การมาเยี่ยมเยียนจากลูกหลาน (การพบปะ/เจอหน้า/ร่วมกิจกรรม) พบว่า ผูสู้งวยั ร้อยละ 2.36 ระบุว่า เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 47.41 ระบุว่า               

ไม่เปล่ียนแปลง และร้อยละ 50.23 ระบุวา่ ลดลง 

3. จาํนวนคร้ังท่ีออกนอกบา้น พบว่า ผูสู้งวยั ร้อยละ 2.74 ระบุว่า เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 41.93 ระบุว่า ไม่เปล่ียนแปลง และร้อยละ 55.33              

ระบุวา่ ลดลง 

4. ระยะเวลาท่ีอยูน่อกบา้น พบวา่ ผูสู้งวยั ร้อยละ 2.44 ระบุวา่ เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 40.49 ระบุว่า ไม่เปล่ียนแปลง และร้อยละ 56.62 ระบุว่า 

ลดลง 

5. การโทรศัพท์ถึงญาติและเพ่ือน  พบว่า ผู ้สูงว ัย ร้อยละ 30.97 ระบุว่า เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 63.17 ระบุว่า ไม่เปล่ียนแปลง และ                   

ร้อยละ 5.86 ระบุวา่ ลดลง 

6. การส่ือสารถึงญาติและเพ่ือนผ่านทางไลน์ พบว่า ผูสู้งวยั ร้อยละ 23.97 ระบุวา่ เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 72.07 ระบุว่า ไม่เปล่ียนแปลง และ                   

ร้อยละ 3.95 ระบุวา่ ลดลง 

7. ความคดิเห็นต่อมาตรการในการควบคุมการระบาดของ COVID-19 ของรัฐ 

ทา้ยท่ีสุดเม่ือถามถึงความคิดเห็นของผูสู้งวยัไทยต่อมาตรการในการควบคุมการแพร่ระบาดของเช้ือ COVID-19 ของรัฐ พบว่า ผูสู้งวยั  

ส่วนใหญ่ ร้อยละ 82.04 ระบุว่า เหมาะสมแลว้ รองลงมา ร้อยละ 14.23 ระบุว่า ยงัเขม้งวดไม่เพียงพอ ร้อยละ 3.27 ระบุว่า เขม้งวดมากเกินไป และ  

ร้อยละ 0.46 ระบุวา่ ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 

8. คุณลกัษณะทัว่ไปของตวัอย่าง 

  เม่ือพิจารณาลกัษณะทัว่ไปของตวัอยา่ง พบวา่ ตวัอยา่งร้อยละ 8.75 มีภูมิลาํเนาอยูก่รุงเทพฯ ร้อยละ 25.72 มีภูมิลาํเนาอยูป่ริมณฑลและ

ภาคกลาง ร้อยละ 18.57 มีภูมิลาํเนาอยูภ่าคเหนือ ร้อยละ 33.49 มีภูมิลาํเนาอยูภ่าคตะวนัออกเฉียงเหนือ และร้อยละ 13.47 มีภูมิลาํเนาอยูภ่าคใต ้

ตัวอย่างร้อยละ 56.01 อยู่ในเขตเมือง/ในเขตเทศบาล ร้อยละ 35.92 อยู่ในเขตชนบท/นอกเขตเทศบาล และร้อยละ 8.07 ไม่ระบุเขตท่ีอยู ่    

ตวัอยา่งร้อยละ 51.52 เป็นเพศชาย และร้อยละ 48.48 เป็นเพศหญิง  

ตวัอย่างร้อยละ 39.96 มีอายุ 45 - 54 ปี ร้อยละ 35.31 มีอายุ 55 - 64 ปี และร้อยละ 24.73 มีอายุ 60 ปีข้ึนไป ตวัอย่างร้อยละ 6.55 ระบุว่า 

สถานภาพโสด ร้อยละ 87.21 สมรสแลว้ ร้อยละ 6.01 หมา้ย หยา่ร้าง แยกกนัอยู ่และร้อยละ 0.23 ไม่ระบุสถานภาพการสมรส ตวัอยา่งร้อยละ 20.40 

ประกอบอาชีพเกษตรกร/ประมง ร้อยละ 22.22 ประกอบอาชีพเจ้าของธุรกิจส่วนตวั/อาชีพอิสระ ร้อยละ 21.00 ประกอบอาชีพท่ีมีนายจา้ง 

(พนกังานเอกชน รับจา้งทัว่ไป/ผูใ้ชแ้รงงาน) ร้อยละ 7.61 ประกอบอาชีพขา้ราชการ/ลูกจา้ง/พนกังานรัฐวิสาหกิจ และร้อยละ 28.77 เป็นพอ่บา้น/

แม่บา้น/เกษียณอาย ุ 
 

1. ท่านรับรู้หรือเคยได้ยนิเกีย่วกบัการป้องกนัการตดิเช้ือ COVID-19 ในเร่ืองใด 

 

 

 

เร่ืองที่รับรู้หรือเคยได้ยนิเกีย่วกบัการป้องกนัการติดเช้ือ COVID-19    ร้อยละ 

สวมใส่หนา้กากอนามยั/หนา้กากผา้/ถุงมือ  96.50 

ลา้งมือบ่อย ๆ ดว้ยสบู่/เจลแอลกอฮอล/์นํ้ายาฆ่าเช้ือ 79.98 

เวน้ระยะห่างจากคนอ่ืนอยา่งนอ้ย 1-2 เมตร 53.20 

หลีกเล่ียงการอยูส่ถานท่ีท่ีมีผูค้นแออดั หรือรวมกลุ่มกนัจาํนวนมาก 46.50 

เล่ียงการออกนอกบา้น เวน้แต่จาํเป็น ใหอ้อกนอกบา้นนอ้ยท่ีสุด ในระยะเวลาสั้นท่ีสุด 21.92 

หลีกเล่ียงการใชมื้อสมัผสัใบหนา้ ตา ปาก จมูก โดยไม่จาํเป็น 13.70 

หลีกเล่ียงการจบัมือ 10.12 
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2. ท่านรับรู้วธีิการหลกีเลีย่ง/ป้องกนัการตดิเช้ือ COVID-19 ผ่านช่องทางใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)  

 

3. ท่านสวมใส่หน้ากากอนามยั/หน้ากากผ้าเม่ือออกนอกบ้านระหว่างการแพร่ระบาด COVID-19 หรือไม่ 

 

4. ในช่วงการระบาดของ COVID-19 คร้ังแรกเม่ือปีทีแ่ล้ว (ระหว่างเดือนมนีาคม - พฤษภาคม 2563 ซ่ึงมกีารประกาศ พรก. ฉุกเฉิน และการ lockdown) 

ท่านมคีวามกงัวลหรือความเครียดระดบัใด  

(โดยใหค้ะแนน 1-10 โดย 1 หมายถึง มีความกงัวลหรือความเครียดนอ้ยท่ีสุด และ 10 มีความกงัวลหรือความเครียดมากท่ีสุด) 

 

5. ในช่วงการระบาดของ COVID-19 คร้ังที ่2 ตั้งแต่ปลายปีทีแ่ล้วจนถึง 20 มนีาคม 2654 (ระหว่างเดือนธันวาคม 2563 – 20 มนีาคม 2564) ท่านมีความกงัวล

หรือความเครียดระดบัใด (โดยใหค้ะแนน 1-10 โดย 1 หมายถึง มีความกงัวลหรือความเครียดนอ้ยท่ีสุด และ 10 มีความกงัวลหรือความเครียดมากท่ีสุด) 

ช่องทางการรับรู้วธีิการหลกีเลีย่ง/ป้องกนัการตดิเช้ือ COVID-19    ร้อยละ 

โทรทศัน์ 80.37 

ส่ือสังคมออนไลน์ เช่น Facebook, Line 27.93 

อสม. หรือ อาสาสมคัรในชุมชน 26.03 

โทรศพัทมื์อถือ 23.97 

ญาติ เพ่ือน เพ่ือนร่วมงาน คนในชุมชน 14.08 

วทิย ุ 11.34 

หอกระจายข่าวในหมู่บา้น 9.67 

พนกังานทางการแพทย ์ 6.01 

เวบ็ไซต ์ 5.25 

หนงัสือพิมพอ์อนไลน์ 2.89 

โปสเตอร์หรือป้ายโฆษณา 1.29 

การสวมใส่หน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้าเม่ือออกนอกบ้านระหว่างการแพร่ระบาด COVID-19    ร้อยละ 

ใส่ทุกคร้ัง 93.07 

ใส่เป็นบางคร้ัง 6.55 

ไม่เคยออกนอกบา้นในช่วง COVID-19 ระบาด 0.38 

รวม 100.00 

ระดบัความกงัวลหรือความเครียดในช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-19 คร้ังแรกเม่ือปีทีแ่ล้ว 

(ระหว่างเดือนมีนาคม - พฤษภาคม 2563 ซ่ึงมกีารประกาศ พรก. ฉุกเฉิน และการ lockdown)    
  ร้อยละ 

มีความกงัวลหรือความเครียดน้อยทีสุ่ด (1 – 2 คะแนน) 21.46 

มีความกงัวลหรือความเครียดน้อย (3 – 4 คะแนน) 6.40 

มีความกงัวลหรือความเครียดปานกลาง (5 – 6 คะแนน) 27.85 

มีความกงัวลหรือความเครียดมาก (7 – 8 คะแนน) 19.86 

มีความกงัวลหรือความเครียดมากทีสุ่ด (9 – 10 คะแนน) 24.43 

รวม 100.00 

ระดบัความกงัวลหรือความเครียดในช่วงการระบาดของ COVID-19 คร้ังที่ 2 ตั้งแต่ปลายปีทีแ่ล้วจนถึง 20 มีนาคม 2564 

(ระหว่างเดือนธันวาคม 2563 - 20 มนีาคม 2564) 
  ร้อยละ 

มีความกงัวลหรือความเครียดน้อยทีสุ่ด (1 – 2 คะแนน) 26.41 

มีความกงัวลหรือความเครียดน้อย (3 – 4 คะแนน) 9.82 

มีความกงัวลหรือความเครียดปานกลาง (5 – 6 คะแนน) 32.88 

มีความกงัวลหรือความเครียดมาก (7 – 8 คะแนน) 14.30 

มีความกงัวลหรือความเครียดมากทีสุ่ด (9 – 10 คะแนน) 16.59 

รวม 100.00 
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6. ท่านได้ทาํการนัดหมายและได้ทาํการเล่ือน/ยกเลกิพบแพทย์ในเร่ืองต่อไปนีห้รือไม่ (ผลกระทบต่อการเขา้ใชบ้ริการทางการแพทย)์ 

ผลกระทบต่อการเข้าใช้บริการทางการแพทย์ 

ร้อยละ 

การระบาดรอบที ่1 

(ม.ีค. 63 - พ.ค. 63) 

การระบาดรอบที ่2 

(ธ.ค. 63 – 20 ม.ีค. 64) 

1. การเข้าพบแพทย์แบบคนไข้ภายนอก   

ไม่ได้นัดหมาย 76.03 75.19 

นัดหมาย 23.97 24.81 

- ไม่เล่ือน 72.70 81.29 

- เล่ือน 27.30 18.71 

2. ทาํฟัน   

ไม่ได้นัดหมาย 93.46 93.23 

นัดหมาย 6.54 6.77 

- ไม่เล่ือน 75.58 73.03 

- เล่ือน 24.42 26.97 

3. การเข้ารับการผ่าตดัทีต้่องนอนค้างทีโ่รงพยาบาล   

ไม่ได้นัดหมาย 98.78 99.24 

นัดหมาย 1.22 0.76 

- เล่ือน 56.25 0.00 

- ไม่เล่ือน 43.75 100.00 

4. การผ่าตดัทีไ่ม่ต้องนอนค้างทีโ่รงพยาบาล   

ไม่ได้นัดหมาย 99.54 99.54 

นัดหมาย 0.46 0.46 

- ไม่เล่ือน 66.67 50.00 

- เล่ือน 33.33 50.00 

5. การขอรับยาตามแพทย์ส่ัง   

ไม่ได้นัดหมาย 70.32 68.49 

นัดหมาย 29.68 31.51 

- ไม่เล่ือน 78.46 83.33 

- เล่ือน 21.54 16.67 

รวม 100.00 100.00 

 

7. การแพร่ระบาดของ COVID-19 ตั้งแต่ปีทีแ่ล้ว มผีลกระทบต่อการทาํงานของท่านอย่างไร (สอบถามอาชีพหลกัทีท่าํ/เคยทาํ แล้วจึงถามคาํถาม) 

ผลกระทบต่อการทาํงาน 

อาชีพ 

เกษตรกร/

ประมง 

เจ้าของ

ธุรกจิ

ส่วนตวั/

อาชีพอสิระ 

ทาํงานที่มนีายจ้าง 

(พนักงานเอกชน/

รับจ้างทัว่ไป/ 

ผู้ใช้แรงงาน) 

ข้าราชการ/

ลูกจ้าง/

พนักงาน

รัฐวสิาหกจิ 

พ่อบ้าน/

แม่บ้าน/

เกษียณอายุ 

(20.47) (23.29) (22.30) (7.69) (26.25) 

1. ตกงาน/วา่งงาน - 3.59 4.44 - - 

2. วนั เวลา ทาํงาน/รายไดล้ดลง 60.97 83.01 66.89 12.87 - 

3. วนั เวลา ทาํงาน/รายไดเ้พ่ิมข้ึน 0.74 0.98 0.68 - - 

4. ไม่มีเปล่ียนแปลงวนั เวลา ทาํงาน/รายไดท่ี้ไดรั้บ 38.29 12.42 27.99 87.13 100.00 

รวม 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
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8. ผลกระทบต่อการเกือ้กลูทางเศรษฐกจิในครอบครัว 

ประเดน็ เพิม่ขึน้ ไม่เปลีย่นแปลง ลดลง รวม 

1. ไดรั้บเงินท่ีลูกหลานส่งมาช่วยเหลือ 4.34 82.04 13.62 100.00 

2. ส่งเงินช่วยเหลือใหลู้กหลาน 8.29 82.19 9.52 100.00 

 

9. ผลกระทบต่อกจิกรรมทางสังคม 

กจิกรรม เพิม่ขึน้ ไม่เปลีย่นแปลง ลดลง รวม 

1. การไปเยีย่มเยยีนญาติ/เพ่ือน/คนรู้จกัท่ีบา้น 1.90 45.51 52.59 100.00 

2. การมาเยีย่มเยยีนจากลูกหลาน (การพบปะ/เจอหนา้/ร่วมกิจกรรม) 2.36 47.41 50.23 100.00 

3. จาํนวนคร้ังท่ีออกนอกบา้น 2.74 41.93 55.33 100.00 

4. ระยะเวลาท่ีอยูน่อกบา้น 2.44 40.94 56.62 100.00 

5. การโทรศพัทถึ์งญาติและเพ่ือน 30.97 63.17 5.86 100.00 

6. การส่ือสารถึงญาติและเพ่ือนผา่นทางไลน์ 23.98 72.07 3.95 100.00 

 

10. ท่านมีความคดิเห็นอย่างไรต่อมาตรการในการควบคุมการแพร่ระบาดของเช้ือ COVID-19 ของรัฐ  

(ในภาพรวมของมาตรการทีใ่ช้ เช่น การเว้นระยะห่าง การใส่หน้ากากอนามยั การควบคุมการเข้าสถานทีต่่าง ๆ เป็นต้น) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความคดิเห็นของผู้สูงวยัไทยต่อมาตรการในการควบคุมการแพร่ระบาดของเช้ือ COVID-19 ของรัฐ      ร้อยละ 

เหมาะสมแลว้ 82.04 

ยงัเขม้งวดไม่เพียงพอ 14.23 

เขม้งวดมากเกินไป 3.27 

ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 0.46 

รวม 100.00 
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ลกัษณะทัว่ไปของตัวอย่าง 
 

ตารางที่ 1 แสดงจํานวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามภูมภิาค       

ภูมภิาค จํานวน ร้อยละ 

กรุงเทพฯ  115 8.75 

ปริมณฑลและภาคกลาง  338 25.72 

ภาคเหนือ 244 18.57 

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 440 33.49 

ภาคใต ้ 177 13.47 

รวม 1,314 100.00 
 

ตารางที่ 2 แสดงจํานวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเขตที่อยู่ 

เขตทีอ่ยู่ จํานวน ร้อยละ 

ในเขตเมือง/ในเขตเทศบาล 736 56.01 

ในเขตชนบท/นอกเขตเทศบาล 472 35.92 

ไม่ระบุ 106 8.07 

รวม 1,314 100.00 
 

ตารางที่ 3 แสดงจํานวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศ 

เพศ จํานวน ร้อยละ 

ชาย 677 51.52 

หญิง 637 48.48 

รวม 1,314 100.00 
 

ตารางที่ 4 แสดงจํานวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอายุ 

อายุ จํานวน ร้อยละ 

45 - 54 ปี 525 39.96 

55 - 64 ปี 464 35.31 

65 ปีข้ึนไป 325 24.73 

รวม 1,314 100.00 
 

ตารางที่ 5 แสดงจํานวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามสถานภาพการสมรส 

สถานภาพการสมรส จํานวน ร้อยละ 

โสด 86 6.55 

สมรส 1,146 87.21 

หมา้ย หยา่ร้าง แยกกนัอยู ่ 79 6.01 

ไม่ระบุ 3 0.23 

รวม 1,314 100.00 
 

ตารางที่ 6 แสดงจํานวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอาชีพหลกั 

อาชีพหลกั จํานวน ร้อยละ 

เกษตรกร/ประมง 268 20.40 

เจา้ของธุรกิจส่วนตวั/อาชีพอิสระ 292 22.22 

ทาํงานท่ีมีนายจา้ง (พนกังานเอกชน รับจา้งทัว่ไป/ผูใ้ชแ้รงงาน) 276 21.00 

ขา้ราชการ/ลูกจา้ง/พนกังานรัฐวิสาหกิจ 100 7.61 

พอ่บา้น/แม่บา้น/เกษียณอาย ุ 378 28.77 

รวม 1,314 100.00 
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