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การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลกระทบต่อการด าเนินชีวิตของประชาชน ครอบครัว ชุมชน และ
ครอบคลุมไปถึงผลกระทบด้านเศรษฐกิจและความยั่งยืนของประเทศต่างๆ ทั่วโลก แม้ว่าประชากรในทุกกลุ่มอายุต่าง
มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แต่จากหลักฐานเชิงประจักษ์ชี้ให้เห็นว่าความเสี่ยงต่ออาการที่รุนแรง
และการเสียชีวิตน้ันเพิ่มขึ้นตามอายุที่มากขึ้นด้วย ดังน้ันประเทศที่มีโครงสร้างประชากรสูงวัยจึงมีโอกาสที่จะมีจ านวน
ผู้ติดเชื้อและเสียชีวติมากยิ่งขึน้ 
 

ประเทศไทยจัดเป็นประเทศที่มีสัดส่วนประชากรผู้สูงอายุสูงที่สุดประเทศหน่ึงในกลุ่มประเทศแถบเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ โดยในปี พ.ศ. 2563 ประเทศไทยมีสัดส่วนประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปมากถึงร้อยละ 19.2 รัฐบาลไทยได้ให้
ความส าคัญอย่างยิ่งในการควบคุมการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยในวันที่ 26 มีนาคม 2563 ได้มีการ
ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อควบคุมการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หลังจากที่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่จ านวน 
111 คนภายใน 1 วัน ซึ่งตามมาด้วยการประกาศห้ามประชาชนออกนอกเคหสถานในเวลาที่ก าหนด รวมทั้งการบังคับ
ใช้มาตรการด้านสาธารณสุขต่างๆ เพื่อควบคุมการระบาดของโรคอีกด้วย ซึ่งมาตรการดังกล่าวประสบความส าเร็จเป็น
อย่างยิ่ง ดังเห็นได้จากข้อมูลจ านวนผู้เสียชีวิตรวม ณ วันที่ 23 เมษายน 2563 เพียง 50 ราย ในขณะที่มีผู้ติดเชื้อสะสม
ชาวไทยจ านวน 2,521 ราย ซึ่งในจ านวนดังกล่าวเป็นผู้สูงอายุร้อยละ 10.1  
 
ความส าเร็จดังกล่าวมาพร้อมกับผลกระทบด้านอื่นๆ ที่รุนแรง โดยที่วิกฤติเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลกระทบต่อ
ระบบเศรษฐกิจของประเทศซึ่งอยู่ในภาวะเปราะบาง จากมาตรการปิดพื้นที่อย่างเข้มงวดส่งผลให้การประกอบ
กิจกรรมเชิงเศรษฐกิจต่างๆ ลดลง ซึ่งส่งผลกระทบต่อการสูญเสียอาชีพและรายได้ของประชาชน และส่งผลกระทบใน
เชิงลบต่อความเป็นอยู่ในครัวเรือน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มประชากรที่เปราะบางและขาดความมั่นคงทางรายได้ 
โดยที่ผู้สูงอายุจัดเป็นประชากรกลุ่มหน่ึงทีไ่ด้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มากที่สุด 
 
ในช่วงก่อนการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุไทยมีแนวโน้มดีขึ้นอย่างต่อเน่ืองจากการ
ด าเนินนโยบายและมาตรการสนับสนุนจากภาครัฐ มีผู้สูงอายุจ านวนมากยังคงท างานหารายได้หลังเกษียณ และมี
ผู้สูงอายุจ านวนไม่น้อยที่ด ารงชีวิตโดยอิสระโดยอยู่อาศัยตามล าพังหรืออยูอ่าศัยกับคู่สมรส อย่างไรก็ดี ยังคงมีผู้สูงอายุ
อีกจ านวนหน่ึงที่จัดว่าอยู่ในภาวะเปราะบางและยังต้องพึ่งพิงรายได้หลักจากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ การระบาดของเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลกระทบต่อทั้งกลุ่มผู้สูงอายุที่มีอาชีพและมีรายได้จากการท างานจากการสูญเสียอาชีพของ
ตนเอง และกลุ่มผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะเปราะบางให้เกิดความยากล าบากในการด ารงชีวิตมากยิ่ งขึ้น สถานการณ์
ดังกล่าวตอกย้ าประเด็นท้าทาย และความจ าเป็นต่างๆ ของผู้สูงอายุ รวมทั้งความส าคัญของแผนงานและมาตรการที่
สามารถตอบสนองกลุ่มผู้สูงอายุได้อย่างเฉพาะเจาะจง ด้วยเหตุน้ี หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนจึงจ าเป็นต้อง
อาศัยการประเมินสถานการณ์ของผู้สูงอายุจากหลักฐานเชิงประจักษ์ ในช่วงระหว่างการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 รวมถึงผลกระทบจากมาตรการปิดพื้นที่ 
 
การส ารวจ ผลกระทบของการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ต่อประชากรสูงอายุในประเทศไทย ซึ่งด าเนินการใน
เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 นับว่าเป็นการส ารวจคร้ังแรกที่มุ่งเน้นผลกระทบในกลุ่มประชากรสูงอายุ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลอ้างอิงจากหลักฐานเชิงประจักษ์ที่มีการเก็บรวบรวมอย่างเป็นระบบ ประชากร
กลุ่มเป้าหมายของการส ารวจคร้ังน้ีได้แก่ประชากรที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป โดยเก็บรวบรวมข้อมูลสถานภาพทางเศรษฐกจิ 
รูปแบบการอยู่อาศัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิต ทั้งในช่วงก่อนและระหว่างการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 



รวมทั้งประเมินความรู้ความเข้าใจ การปฏิบัติตน และแหล่งข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อีกด้วย 
ถึงแม้ว่ามาตรการปิดพื้นที่จะเร่ิมผ่อนคลายในช่วงเร่ิมต้นเก็บข้อมูล แต่ด้วยข้อแนะน าให้หลีกเลี่ยงการปฏิสัมพันธแ์บบ
เผชิญหน้า ประกอบกับการประเมินข้อดีและข้อเสียของวิธีการเก็บข้อมูลในรูปแบบต่างๆ ผู้วิจัยจึงได้ตัดสินใจเลือกใช้
การสร้างแบบส ารวจออนไลน์โดยใช้กูเกิลฟอร์ม การสุ่มตัวอย่างใช้วิธีการสุ่มเลือกตัวอยา่งแบบหลายขั้นตอน โดยไดท้ า
การส่งแบบสอบถามไปยังผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ตัวอย่างผ่านโปรแกรมส่งข้อความไลน์ ทั้งน้ี ในกรณีที่ผู้สูงอายุอยู่อาศัย
เพียงล าพัง อยู่ในภาวะเปราะบาง อยู่ในภาวะพึ่งพิง อ่านไม่ออกหรือเขียนไม่ได้ ไม่มีโทรศัพท์แบบสมาร์ทโฟน หรือไม่มี
อินเทอร์เน็ต ภาคีเครือข่ายในพื้นที่จะท าหน้าที่เป็นผู้สัมภาษณ์ผู้สูงอายุ โดยมีแบบสอบถามทั้งหมดที่สามารถจัดเก็บ
ข้อมูลได้ครบถ้วนเป็นจ านวนทั้งสิ้น 1,230 ราย ครอบคลุมพื้นที่ทั้งในเขตเมืองและเขตชนบทภายใน 9 จังหวัด และ 5 
ภูมิภาคของประเทศไทย 
 

ในภาพรวม ประชากรสูงอายุที่ตอบแบบสอบถามมีอายุเฉลี่ย 69.7 ปี คิดสัดส่วนเป็นผู้หญิงร้อยละ 55.4 กลุ่มตัวอย่าง
ร้อยละ 68.7 ส าเร็จการศึกษาภาคบังคับ (ป.4-6) ร้อยละ 63.7 มีสถานภาพสมรส และมีจ านวนบุตรที่ยังมีชีวิตเฉลี่ย  
2.8 คน ในด้านสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 47.2 ท างานในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา ร้อยละ 
94 ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ร้อยละ 45 มีรายได้ต่อปีน้อยกว่า 20,000 บาท และร้อยละ 46.6 รายงานว่ามีรายได้ไม่
เพียงพอต่อการด ารงชีพในช่วงก่อนการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส าหรับลักษณะการอยู่อาศัย กลุ่มตัวอย่าง
ร้อยละ 67 อาศัยอยู่กับบุตรอย่างน้อย 1 คน ในขณะที่ร้อยละ 5.5 อาศัยอยู่ตามล าพัง และร้อยละ 12 อาศัยอยู่กับคู่
สมรสเท่าน้ัน 
  

ผลการศึกษาที่ส าคัญ 
 ในช่วงการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และภายใต้มาตรการปิดพื้นที่ ผู้สูงอายุเกือบทั้งหมดที่ตอบ

แบบสอบถามยังคงอาศัยอยูท่ี่เดิมทีอ่ยู่เปน็ประจ า มีสัดส่วนของผู้สูงอายุน้อยกว่าร้อยละ 2 ที่รายงานว่ามีผู้อื่น
ย้ายมาอาศัยในบ้านของตน และร้อยละ 1 เท่าน้ันที่รายงานว่ามีการย้ายที่อยู่อาศัย 

 ร้อยละ 81 ของผู้สูงอายุที่ท างานในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมาประสบปัญหาอุปสรรคในการท างาน อัน
เน่ืองมาจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยในสัดส่วนดังกล่าว ร้อยละ 36 สูญเสียอาชีพ พื้นที่
ค้าขาย หรือถูกปรับลดเงินเดือน ทั้ง น้ี ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในเขตเมืองประสบปัญหาเกี่ยวกับการท างาน
มากกว่าผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในเขตชนบท 

 ผู้สูงอายุที่มีรายได้จากการท างาน บุตร และดอกเบี้ยเงินออม มีสัดส่วนลดลงในช่วงการระบาดของเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 นอกจากน้ี ผู้สูงอายุที่รายงานว่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเป็นแหล่งรายได้หลักมีสัดส่วนเพิ่มสูงขึ้นจาก
ร้อยละ 40 เป็นร้อยละ 56 ในช่วงของการระบาด ในขณะเดียวกัน ผู้สูงอายุที่รายงานว่ามีรายได้หลักจากการ
ท างานมีสัดส่วนลดลงจากร้อยละ 40 เหลือเพียงร้อยละ 22 เท่าน้ัน 

 ร้อยละ 58 ของผู้สูงอายุรายงานว่าการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลกระทบต่อรายได้ โดยร้อยละ 
60 ของผู้สูงอายุกลุ่มน้ี มีแหล่งรายได้หลักจากการท างาน ทั้งน้ี ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในเขตเมืองมีแนวโน้มที่จะ
มีรายได้ลดลงมากกว่าผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในเขตชนบท 

 ผู้สูงอายุที่รายงานว่ามีรายได้เพียงพอหรือมากกว่าเพียงพอมีสัดส่วนลดลงจากร้อยละ 54 เหลือร้อยละ 37 
ประมาณหน่ึงในสามของผู้สูงอายุที่มีรายได้เพียงพอรายงานว่ารายได้ของตนเองไม่เพียงพอในช่วงระหว่างการ
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในขณะที่ ร้อยละ 25 ของผู้สูงอายุที่มีรายได้ไม่เพียงพอเป็นบางค ร้ัง
รายงานสถานภาพทางการเงินของตนว่าแย่ลงกว่าเดิมในช่วงระหว่างการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโ รนา 
2019 

 ร้อยละ 80 รายงานว่าสุขภาพของตนไม่แตกต่างกับช่วงก่อนเกิดการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
ผู้สูงอายุประมาณหน่ึงในห้า รายงานว่าตนเองมีสุขภาพแย่ลงกว่าช่วงก่อนการระบาดของเชื้อไวรัสโคโ รนา 



2019 ซึ่งสัดส่วนดังกล่าวมีค่าสูงกว่าส าหรับผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในเขตเมืองเมื่อเปรียบเทียบกับผู้สงูอายุที่อาศยั
อยู่ในเขตชนบท มีผู้สูงอายุเพียงร้อยละ 4-8 เท่าน้ันที่รายงานว่าปัญหาสุขภาพที่มีอยู่แย่ลงในระหว่างการแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

 ร้อยละ 25 ของผู้สูงอายุรายงานว่าตนเองมีอาการทางสุขภาพจิตอย่างน้อยหน่ึงอาการ เป็นบางคร้ังหรือ
ตลอดเวลาในช่วงระหว่างการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อาการที่รายงานมากที่สุดคือ วิตกกังวล 
(ร้อยละ 57.2) รองลงมาคือ ไม่อยากอาหาร (ร้อยละ 47.3) เหงา (ร้อยละ 25) และไม่มีความสุข (ร้อยละ 
23.3) สัดส่วนดังกล่าวทั้งหมดแตกต่างกันเล็กน้อยระหว่างผู้สูงอายุชายและหญิง แต่มีค่าสูงกว่าส าหรับ
ผู้สูงอายุที่อยู่อาศัยในเขตเมืองเมื่อเปรียบเทียบกับเขตชนบท นอกจากน้ี ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ตามล าพังมี
แนวโน้มที่จะมีอาการเหงามากกว่าผู้สูงอายุที่มีลักษณะการอยู่อาศัยในรูปแบบอื่น ๆ  

 ประเด็นที่ผู้สูงอายุมีความวิตกกังวลมากที่สุด ได้แก่  ผลกระทบทางการเงินทั้งของตนเองและครอบครัว 
สุขภาพที่แย่ลงเน่ืองจากผิดนัดหมายกับแพทย ์และความกลัวว่าตนเองหรือสมาชิกในครอบครัวอาจจะติดเชือ้
ไวรัสโคโรนา 2019 

 ประมาณคร่ึงหน่ึงของผู้สูงอายุประสบปัญหาในการประกอบกิจกรรมที่ท าเป็นประจ า สัดส่วนดังกล่าวมีความ
แตกต่างกันระหว่างผู้สูงอายุชายและหญิง และเขตที่อาศัยที่ต่างกัน ผู้สูงอายุชายและผู้สูงอายุที่อาศัย ใน
ชนบทมีแนวโน้มที่จะประสบปัญหาในการประกอบกิจกรรมที่ท าเป็นประจ ามากกว่าผู้สูงอายุหญิงและ
ผู้สูงอายุที่อาศัยในเมือง 

 หน่ึงในสี่ของผู้สูงอายุมีความพึงพอใจในชีวิตลดลงในช่วงการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ผู้สูงอายุใน
เมืองที่มีความพึงพอใจในชีวิตลดลงคิดเปน็สัดส่วนมากกวา่ผู้สูงอายใุนชนบทถงึสองเทา่ 

 ผู้สูงอายุเกือบทั้งหมดรายงานว่าได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จาก
แหล่งข้อมูลอย่างน้อยหน่ึงแหล่ง โดยแหล่งขอ้มูลหลักคือ โทรทัศน์/วิทย ุและสมาชิกในครอบครัว 

 ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ทราบว่าตนเองมีความเสี่ยงต่ออาการที่รุนแรงหากติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และมีความรู้
เร่ืองการแพร่เชื้อและการป้องกันตนเองจากการติดเชื้อ อย่างไรก็ดี พบว่ามีผู้สูงอายุน้อยกว่าคร่ึงหน่ึงที่ทราบ
ถึงช่วงระยะเวลาฟักตัวของเชื้อและระยะเวลาในการกักตัวที่เหมาะสม ผู้สูงอายุสว่นใหญ่ปฏบิัติตามค าแนะน า
ด้านสุขภาพ เช่น สวมใส่หน้ากากอนามัย หลีกเลี่ยงการออกจากบ้าน และการเว้นระยะห่างทางสังคมจาก
ผู้อื่น 

 ร้อยละ 75 ของผู้สูงอายุได้รับเงินช่วยเหลือจ านวน 5,000 บาทเป็นเวลา 3 เดือนจากภาครัฐผ่านโครงก าร
เยียวยา 3 โครงการส าหรับกลุ่มผู้มีรายได้น้อย กลุ่มเกษตรกร และกลุ่มผู้เปราะบาง (รวมผู้สูงอายุ)  

 

ในขณะน้ีอาจจะเร็วเกินไปที่จะสรุปผลกระทบจากวิกฤติเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่เกิดขึ้นต่อผู้สูงอายุ เน่ืองจากอาจต้อง
ใช้เวลาพอสมควรกว่าจะเห็นผลกระทบบางอย่างชัดเจนมากขึ้น โดยเฉพาะผลกระทบทางเศรษฐกิจ อย่างไรก็ดี ผล
การศึกษาในรายงานฉบับน้ีชี้ให้เห็นว่าผู้สูงอายุไทยจ านวนหน่ึงก าลังเผชิญหน้ากับปัญหาความไม่มั่นคงทางเศรษฐกิจที่
เพิ่มขึ้นในช่วงบั้นปลายชีวิตที่เหลืออยู่ นอกจากน้ี ยังเห็นได้ว่าผู้สูงอายุประมาณหน่ึงในสี่มีอาการทางสุขภาพจิตอย่าง
น้อยหน่ึงอาการในระหว่างการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงผลกระทบของมาตรการปิดพื้นที่
ต่อความเสี่ยงของปัญหาด้านสุขภาพจิตของผู้สูงอายุที่เพิ่มมากขึ้น ผลการศึกษาที่น่าสนใจอีกหน่ึงประการคือ ผู้สูงอายุ
ที่อาศัยอยู่ในเมืองได้รับผลกระทบจากจากวิกฤติเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มากกว่าผู้สูงอายุในชนบทเมื่อพิจารณาจากมิติ
ของความอยู่ดีมีสุขในด้านต่างๆ    
 
วิกฤติเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แสดงให้เห็นถึงความส าคัญของเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในฐานะหลักประกันทางเศรษฐกิ จ



ให้แก่ผู้สูงอายุ แต่เบี้ยยังชพีที่ผูสู้งอายไุด้รับยังค่อนข้างน้อยและไม่เพียงพอ ถึงแม้ในช่วงก่อนเกิดวิกฤติเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 ก็ตาม ในขณะที่ประเทศไทยยังอยู่ท่ามกลางวิกฤติเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 น้ัน การสร้างหลักประกันทาง
เศรษฐกิจเพื่อคุ้มครองผู้สูงอายุจึงจ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้องเชิงนโยบายในหลายระดับ นโยบายและ
มาตรการที่รัฐน ามาใช้เพื่อช่วยเหลือประชาชนและภาคธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ควร
ต้องค านึงถึงประชากรสูงอายุที่ยังต้องการท างานและพึ่งพารายได้จากท างานในการด ารงชีวิตด้วย  

 


