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บทคัดย่อ
การวิจยั ครั้งนี้ เพื่อศึกษาศักยภาพผูส้ ู งอายุ (active aging) ตาม1) ดัชนี พฤฒพลังผูส้ ู งอายุ 2) ด้านสุ ขภาพ 3) การมีส่วนร่ วม ความ
มั่น คง และ 4) สภาพที่ เ อื้ อ ต่ อ พฤฒพลัง ของผูส้ ู ง อายุ ในอ าเภอเมื อ ง จัง หวัด เพชรบุ รี จ านวน 30 คน โดยใช้แ บบประเมิ น สุ ขภาพ
แบบสอบถามและแบบสังเกต วิเคราะห์ขอ้ มูล ด้วยร้อยละ ค่าเฉลี่ย ผลการศึกษา พบว่า ผูส้ ู งอายุ ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง อยูใ่ นวัยสู งอายุ
ตอนต้นอายุระหว่าง 60-69 ปี ดัชนีพฤฒพลังผูส้ ู งอายุ (Active Aging Index : AAI) มีค่า 0.6901 แสดงให้เห็นว่า 1) ผูส้ ู งอายุ สู งวัยอย่างมีพลัง
ในระดับปานกลาง 2) ดัชนี สุขภาพ(Health Index :HI) ที่เป็ นเสาหลักของดัชนีพฤฒพลังผูส้ ู งอายุ มีค่า 0.6361 แสดงว่า ผูส้ ู งอายุ มีสุขภาพที่
จะสู งวัยอย่างมีพลังในระดับปานกลาง 3) ดัชนีร่วม ประกอบด้วย ดัชนีความมัน่ คง (Security Index : SI) มีค่า 0.7248 ผูส้ ู งอายุมีความมัน่ คง
ปลอดภัยในชีวติ ที่จะสู งวัยอย่างมีพลังในระดับปานกลาง ดัชนีการมีส่วนร่ วม (Participation Index : PI ) มีค่า 0.502 แสดงว่าผูส้ ู งอายุ มีส่วน
ร่ วมในกิจกรรมทั้งระดับกลุ่ม/ชมรมและระดับชุมชน ส่ งเสริ มการสู งวัยอย่างมีพลัง ในระดับปานกลางและดัชนี สภาพที่เอื้อต่อพฤฒพลัง
ผูส้ ู งอายุ (Enabling Environmental Index : EI) มีค่า 0.8885 แสดงว่า ผูส้ ู งอายุมีสภาพที่เอื้อต่อการสู งวัยอย่างมีพลังในระดับสู ง
การพัฒนาให้ผสู ้ ู งอายุให้สูงวัยอย่างมีพลังเพื่อยกระดับดัชนี พฤตพลังที่จากระดับปานกลางสู่ ระดับสู งต้องพัฒนา จัดการแก้ไข
ปั ญหา ในแต่ละองค์ประกอบของดัชนีในระดับกลาง ยกระดับให้เข้าสู่ ระดับสู ง โดยเฉพาะดัชนีสุขภาพซึ่ งเป็ นเสาหลัก ต้องมีค่าสู งสุ ดกว่า
ทุกดัชนี แต่ส่วนใหญ่ยงั เจ็บป่ วยด้วยโรคเรื้ อรัง ผูส้ ู งอายุมีความสุ ขน้อยกังวลกับสุ ขภาพและเรื่ องคนในครอบครัว ผูส้ ู งอายุหนึ่งในสองคนมี
ปั ญหาการได้ยนิ โดยเฉพาะผูส้ ู งอายุวยั ปลายทุกราย มองเห็นไม่ชดั และไม่มีแว่นตาใช้ในชีวติ ประจาวัน
คาสาคัญ : ผูส้ ู งอายุ ดัชนีพฤตพลัง เพชรบุรี

Abstract
The purpose of this research was to study the Active Aging Index (AAI) in Phetchaburi pertaining to the following: 1) the Health
Index (HI); 2) the Security Index (SI); 3) the Participation Index (PI); and 4) the Enabling Environmental Index (EI). The sample size was
30 elderly people, the research tool was a questionnaire, and statistics used for data analysis were percentage, and mean. The findings were:
1) the majority of the sample were females aged between 60-69 years old; 2) the AAI was fair mean 0.6361, the HI was fair mean 0.6361,
the SI was fair mean 0.7248, the PI was fair mean 0.502, and the EI was good mean 0.8885; 3) The guidelines for strengthening and enabling
Active Aging for an Aging society needed to focus to improve the HI regarding NCD and LTC, hearing, happiness and blurred vision - no
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปี ที่ 10 (ฉบับที่ 3) กันยายน – ธันวาคม พ.ศ. 2563

Academic Journal of Phetchaburi Rajabhat University.
17
10 (September - December) 16 - 24 (2020) Vol. 10, No. 3
eyes glasses. Further, improving the SI regarding friendly housing for the aging to prevent falls, strengthening the care giver programs and
developing a system to provide daily care and home health care.
Keywords : Aging Active Aging Index, Phetchaburi

บทนา
ผูส้ ู งอายุ (Older/Elderly person) องค์การสหประชาชาติและพระราชบัญญัติผูส้ ู งอายุ พ.ศ.2546 ของประเทศไทย ให้
ความหมายว่า คือ ผูม้ ีอายุ 60 ปี ขึ้นไป ส่ วนประเทศที่พฒั นาแล้วส่ วนใหญ่ หมายถึง ผูม้ ีอายุ 65 ปี ขึ้นไป หลายประเทศทัว่ โลก
เข้าสู่ สังคมสู งวัย (Aged Society) มีประชากรอายุ 60ปี ขึ้นไปมากกว่าร้อยละ10 หรื อมีประชากรอายุ65ปี ขึ้นไป มากกว่าร้อยละ 7
ประเทศไทยเข้า สู่ สั ง คมสู ง วัย ตั้ง แต่ ปี 2548 และเข้า ใกล้สั ง คมสู ง วัย สมบู ร ณ์ ( Complete Aged Society ประชากรอายุ 60 ปี
ร้อยละ 20)ในปี 2560 ด้วยดัชนี ร้อยละ 16.7 ขณะที่จงั หวัดเพชรบุรี มีค่าร้อยละ 19.15 สู งกว่าระดับประเทศ และบางอาเภอของ
จังหวัดเพชรบุรี เข้าสู่ สังคมผูส้ ู งอายุสมบู รณ์ คือ อาเภอบ้านลาด ร้ อยละ 21.69 อาเภอเขาย้อย ร้ อยละ 21.21 และอาเภอเมื อง
ร้อยละ 20.43 แต่เมื่อพิจารณาเชิงจานวนผูส้ ู งอายุ อาเภอเมืองเพชรบุรี มีผสู ้ ู งอายุมากที่สุด 20,540 คน และมีประชากรวัยผูใ้ หญ่ที่จะ
เคลื่อนเข้าสู่ วยั สู งอายุ จานวน 25,119 คน สู งสุ ดในจังหวัดเพชรบุรี [1]
ผลกระทบจากการสู งวัยของประชากรที่สาคัญในประเด็นแรก คือ ศักยภาพในการดูแลตนเองลดลง จากความเสื่ อมตามวัย
ส่ งผลให้อตั ราพึ่งพิงสู งขึ้น เป็ น สองเท่า จากร้อยละ 3.8 เป็ น ร้อยละ 7.7 ผูส้ ู งอายุในภาวะพึ่งพิง 1.3 ล้านคน ในปี 2581 และประเด็น
ที่ สอง คื อ การเจ็บป่ วย ทั้งเฉี ยบพลันและเรื้ อรั งและภาระโรค ค่าใช้จ่ายในการรั กษาพยาบาลทั้งประเทศในปี 2561 ร้ อยละ 84
เป็ นค่ารักษาพยาบาลผูส้ ู งอายุ ร้อยละ 31 ประชากรสู งอายุจะเพิ่มเป็ น 20 ล้านคน ในปี 2581 ผูป้ ่ วยด้วยโรคสมองเสื่ อมจะเพิ่มเป็ น
1.4 ล้านคน ผูส้ ู งอายุวยั ปลายอายุ 80 ปี ร้อยละ 60 ป่ วยเรื้ อรังด้วยโรคความดันเลือดสู ง และร้อยละ 10 ป่ วยด้วยโรคเบาหวาน [2]
ขณะที่ ก ารขยายอายุก ารท างานประชากรสู ง อายุเ พิ่ ม ขึ้ น ส่ ง ผลต่ อ การจัด ระบบสวัส ดิ ก าร และการประกัน สั ง คม
แก่ ผูส้ ู งอายุ การบริ การทางด้าน สุ ขภาพอนามัยและการดูแล ผูส้ ู งอายุ ค่าใช้จ่ายในการยังชีพ และการดูแลเกี่ยวกับการอยูอ่ าศัยที่
เหมาะสม ที่ จ ะเพิ่ ม สู ง ขึ้ น ตามไปด้ว ย ประเทศไทยจ าเป็ นต้อ งเตรี ย มรั บ มื อ กับ สถานการณ์ ป ระชากรสู ง วัย อย่า งรวดเร็ ว นี้
จากรายงานสถานการณ์ผสู ้ ู งอายุ พ.ศ. 2559 แสดงให้เห็นว่า มีผสู ้ ู งอายุจานวนมากที่อาจจัดอยูใ่ นภาวะเปราะบาง หนึ่งในสามของ
ผูส้ ู งอายุมีรายได้ต่ากว่าเส้นความยากจน บุตรซึ่ งเคยเป็ นแหล่งรายได้สาคัญของผูส้ ู งอายุ มีสัดส่ วนลดลง ร้อยละของผูส้ ู งอายุที่อยู่
ตามลาพัง และอาศัยอยูต่ ามลาพังกับผูส้ ู งอายุดว้ ยกัน มีแนวโน้มเพิ่มสู งขึ้นอย่างต่อเนื่อง [1]
สถานการณ์สังคมสู งวัยเป็ นประเด็นที่ สาคัญของสังคมไทย เพราะภายในปี 2575 ประเทศไทยจะเข้าสู่ สังคมสู งอายุอย่าง
เต็มที่ (Super aged society) คือ มีประชากรสู งอายุ 1 ใน 4 ของประชากรทั้งประเทศ [2] การเตรี ยมก้าวสู่ สังคมสู งอายุ อย่างมี
ศักยภาพ จะต้องเตรี ยมการให้ผูส้ ู งวัยสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีศกั ดิ์ศรี (Dignity) มีส่วนร่ วม (Participation) และ ได้รับการ
ดูแล (Care) อย่างเหมาะสม การศึกษาดัชนีพฤฒพลัง (Active Ageing Index: AAI) เป็ นการศึกษาดัชนีรวมที่เกี่ยวข้องที่จะส่ งผลใน
การสู งวัยอย่างมีพลัง ประกอบด้วนดัชนีดา้ นสุ ขภาพ ดัชนี ดา้ นความมัน่ คงในชีวิต ดัชนี ดา้ นการมีส่วนร่ วม และดัชนีดา้ นสภาพที่
เอื้อต่อการมีภาวะพฤฒพลังของผูส้ ู งอายุ [3] เพื่อได้ขอ้ มูลสาคัญของผูส้ ู งอายุ ในการในการกาหนดนโยบาย การวางแผนเกี่ยวข้อง
กับผูส้ ู งอายุ เพื่อให้สังคมไทยเต็มไปด้วยผูส้ ู งอายุ ที่ยงั มีพลังพร้อมผลักดันสังคมไทยต่อไป

วัตถุประสงค์ การวิจัย
การศึกษาครั้งนี้มุ่งศึกษา
1. สถานการณ์ผูส้ ู งอายุ โดยใช้ดชั นี พฤฒพลังผูส้ ู งอายุ (active aging) ซึ่ งประกอบด้วยดัชนี ดา้ นสุ ขภาพ ด้านการมีส่วน
ร่ วม ด้านความมัน่ คง และสภาพที่เอื้อต่อพฤฒพลังผูส้ ู งอายุ ในเขตพื้นที่อาเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี
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2. ใช้ขอ้ มูลจากดัชนี พฤฒพลังผูส้ ู งอายุ ดัชนี ดา้ นสุ ขภาพ ด้านการมีส่วนร่ วม ด้านความมัน่ คง และสภาพที่เอื้อต่อพฤฒ
พลังผูส้ ู งอายุ และองค์ประกอบของแต่ละดัชนี เป็ นแนวทางในการแก้ปัญหา พัฒนา เตรี ยมความพร้อม ของทุกภาคส่ วนที่เกี่ยวข้อง
เพื่อยกระดับให้ผสู ้ ู งอายุสูงวัยอย่างมีพลัง สามารถเข้าสู่ สังคมสู งวัยอย่างมีคุณภาพ

วิธีดาเนินการวิจัย
1. ประชากร คือ ผูส้ ู งอายุในอาเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 2.กลุม่ ตัวอย่างและขนาดตัวอย่าง ขั้นที่ 1 เลือกตาบลของอาเภอ
เมืองเพชรบุรี ที่มีผูส้ ู งอายุต้ งั แต่ ร้อยละ 20 ของประชากร ตาบลที่เข้าเกณฑ์เลือกที่มีประชากรสู งอายุสูงสุ ด 1 ตาบล แล้วเลือก
หมู่บา้ น ที่มีผูส้ ู งอายุต้ งั แต่ ร้อยละ 20 ได้ผูส้ ู งอายุ จานวน 151 คน ขั้นที่ 2 คานวณขนาดตัวอย่างด้วยค่าร้อยละ ใช้ร้อยละ 20
ได้ตวั อย่าง 30 คน ขั้นที่ 3 กาหนดเกณฑ์การเลือกเข้า ได้แก่ 1.ช่วงอายุ 1) วัยต้น อายุ 60 – 69 ปี 2) วัยกลาง อายุ 70-79 ปี และ
3) วัยปลาย อายุต้ งั แต่ 80 ปี ขึ้นไป
2. อาศัยอยูต่ ่อเนื่องอย่างน้อย 6 เดือน ก่อนการเก็บรวบรวมข้อมูล 3.สามารถสื่ อสารได้ 4. ยินดีเข้าร่ วม
3. เครื่ องมือที่ใช้ เป็ นแบบประเมินดัชนีพฤตพลังผูส้ ู งอายุ (active aging) เป็ นเครื่ องมือมาตรฐานในการประเมินศักยภาพ
ผูส้ ู งอายุของประเทศไทยในการสารวจระดับประเทศโดยสานักงานสถิติแห่ งชาติ ในปี 2560 ประกอบด้วย 4 ดัชนี คือ
1) ดัชนี สุ ขภาพ (Health Index : HI) มี 6 องค์ประกอบ คื อ (1) การประเมิ นสุ ข ภาพของตนเอง (2) ความสุ ข
(3) ความสามารถในการทากิจวัตรประจาวันและการเคลื่อนไหว (4) ความสามารถในการมองเห็น (5) ความสามารถในการได้ยนิ
(6) พฤติกรรมการออกกาลังกาย
2) ดัชนีความมัน่ คง (Security Index : SI) มี 4 องค์ประกอบ) คือ (1) ความเพียงพอของรายได้ (2) การเป็ นเจ้าของ
ที่อยูอ่ าศัย (3) ลักษณะการอยูอ่ าศัย (4) สภาพแวดล้อมในการอยูอ่ าศัยที่ปลอดภัย
3) ดัชนีการมีส่วนร่ วม (Participation Index : PI ) มี 4 องค์ประกอบ คือ (1) การมีงานทา (2) การเข้าร่ วมกิจกรรม
กลุ่ม/ชมรมผูส้ ู งอายุ (3) การเข้าร่ วมกิจกรรมหมู่บา้ น /ชุมชน (4) การดูแลสมาชิกครอบครัว
4) ดัชนี สภาพที่ เอื้ อต่อการมี ศกั ยภาพของผูส้ ู งอายุ (Enabling Environmental Index : EI) มี 2 องค์ประกอบ คือ
(1) การอ่านออกเขี ยนได้ (2) การมี การใช้อุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่ อสาร เช่ น โทรศัพท์มือถือ อินเตอร์ เน็ต
คอมพิ ว เตอร์ ค่ า ความเชื่ อ มั่น ของเครื่ อ งมื อ ก่ อ นน ามาใช้โ ดย ทดสอบในผูส้ ู ง อายุที่ มี คุ ณ สมบัติ เ ดี ย วกัน กับ กลุ่ ม ตัว อย่า ง
ค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.756
4. เก็บรวบรวมข้อมูล โดยการสัมภาษณ์ผสู ้ ู งอายุ และสังเกตที่บา้ น
5. การวิเคราะห์ขอ้ มูลค่าดัชนีพฤตพลังผูส้ ู งอายุ (Active Aging Index : AAI) และการแปลผล
1) ค่าดัชนีรวมศักยภาพของผูส้ ู งอายุ (Active Aging Index : AAI) AAI = HI + PI + SI + EI / 4
2) การแปลผลดัช นี พ ฤตพลัง ผู ้สู ง อายุ (Active Aging Index : AAI) ใช้ ต ามเกณฑ์ ก ารแบ่ ง ระดั บ ศัก ยภาพ
ในการพัฒ นามนุ ษ ย์ (Human Development Index : HDIของสหประชาชาติ ดัง นี้ (1) ระดับ ต่ า คะแนน 0.000 – 0.499
(2) ระดับปานกลาง คะแนน 0.500 – 0.799 3) ระดับสู ง คะแนน 0.800 – 1.000

ผลการวิจัย
1. ลักษณะทางประชากรของผูส้ ู งอายุส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง อยูใ่ นวัยสู งอายุตอนต้น ร้อยละ 56.7 วัยสู งอายุตอนปลาย
ร้อยละ 13.3 สถานภาพสมรส คู่ ร้อยละ 50 หม้าย-หย่า ร้อยละ 26.7 โสด ร้อยละ 23.3 ผูส้ ู งอายุวยั ต้นและวัยกลางร้อยละ 73.3
ยังสามารถทางาน แต่มีรายได้เชิงเศรษฐกิจ เพียง ร้อยละ 10 ผูส้ ู งอายุ ร้อยละ 50 รายได้อยูใ่ นเกณฑ์รายได้นอ้ ย คือ น้อยกว่า 2,685
บาท/เดือน
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ตารางที่ 1 แสดงข้อมูลส่ วนบุคคล
ข้ อมูลส่ วนบุคคล
เพศ
อายุ (ปี )

สถานภาพสมรส
การทางาน

หญิง
66.7 (20)
วัยสู งอายุตอนต้น
60 – 69
56.7 ( 17 )

คู่
50.0 ( 15)

ร้ อยละ และ จานวน (คน)
ชาย
33.3(10)
วัยสู งอายุตอนกลาง วัยสู งอายุตอนปลาย
70 – 79
80 ปี และมากกว่า
30.0 ( 9 )
13.3 ( 4 )
โสด
หม้าย -แยก

26.7( 8 )
ยังสามารถทางาน ไม่ทางาน / ไม่สามารถ
ทางาน
73.3 (22)
26.7( 8 )

การทางานที่มีรายได้ เชิงเศรษฐกิจ มีรายได้เชิงเศรษฐกิจ ไม่มีรายได้เชิงเศรษฐกิจ
รายได้ เฉลีย่ ต่ อเดือน (บาท)

10.0 (3)
ผูม้ ีรายได้นอ้ ย
< 2,685
50.0 ( 15)

90.0 (27)
2,686 – 6,000
26.7( 8 )

23.3( 7 )

รวม
100 .00 (30)

100 .00 (30)
100 .00 (30)

-

100 .00 (30)

-

100 .00 (30)

6,001 – 8,000
และมากกว่า
23.3( 7 )

100 .00 (30)

2. ดัชนี พฤฒพลังผูส้ ู งอายุไทย (Active Ageing Index: AAI) เท่ากับ 0.6901 อยูใ่ นระดับปานกลาง เมื่ อพิจารณาแต่ละ
ดั ช นี พบว่ า มี ดั ช นี ร ะดั บ สู ง คื อ ดั ช นี ส ภาพที่ เ อื้ อ ต่ อ การมี ศ ั ก ยภาพของผู ้สู งอายุ (Enabling Environmental Index : EI)
เท่ า กั บ 0.8335 ดัช นี ร ะดับ ปานกลาง คื อ ดั ช นี ค วามมั่ น คง (Security Index : SI ) 0.7248 รองลงมาเป็ น ดัช นี สุ ข ภาพ
(Health Index ;HI) 0.6361 และน้อยที่สุด คือ ดัชนีการมีส่วนร่ วม(Participation Index : PI) 0.5665 ดัง ภาพที่ 1
ภาพที่ 1 ดัชนีพฤตพลังผู้สูงอายุ ( Active Aging Index : AAI) และดัชนี ทั้ง 4 ด้ าน
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การศึกษาดัชนีท้ งั 4 ในระดับองค์ประกอบ
1. ดัชนี สุขภาพ คะแนน 0.6361 พบว่า 1.1 การประเมินสุ ขภาพของตนเอง ค่าคะแนน 0.0889 ส่ วนใหญ่ประเมินว่าสุ ขภาพ
ไม่ดี มีการเจ็บป่ วยเรื้ อรัง 1.2 ความสุ ข คะแนน 0.0861 ผูส้ ู งอายุส่วนใหญ่ มีความสุ ขน้อย มีความกังวลกับสุ ขภาพ 1.3 ความสามารถ
ทากิ จวัตรประจาวันและการเคลื่อนไหวด้วยตัวเอง ค่าคะแนน 0.1445 ผูส้ ู งอายุ 26 คน จาก 30 คน ที่สามารถทาได้ดว้ ยตัวเอง 1.4
ความสามารถในการมองเห็น คะแนน 0.1334 ผูส้ ู งอายุมองเห็นชัดเจนร่ วมกับ ใส่ แว่นตา แต่ยงั มีผสู ้ ู งอายุที่มองไม่ชดั เจน และไม่มี
แว่นตาใช้ในชีวิตประจาวัน 1.5 การได้ยนิ ค่าคะแนน 0.0722 ผูส้ ู งอายุหนึ่งในสองคนมีปัญหาการได้ยนิ โดยเฉพาะผูส้ ู งอายุวยั ปลาย
ทุกราย และผูส้ ู งอายุวยั กลางบางส่ วน 1.6 พฤติกรรมการออกกาลังกาย ค่าคะแนน 0.1112 พบว่า ผูส้ ู งอายุมีการเคลื่อนไหวและออก
กาลังกายลดลงน้อยกว่าวัยอื่น โดยเฉพาะผูส้ ู งอายุวยั ปลาย มีเฉพาะการเคลื่อนไหวบ้าง แต่ไม่มีการออกกาลังกาย
2. ดัช นี ค วามมั่น คงของผู ส้ ู ง อายุ มี ค่ า คะแนน 0.7248 พบว่า 2.1 ความเพี ย งพอของรายได้ ค่ า คะแนน 0.2333 2.2
การเป็ นเจ้าของที่ อ ยู่อ าศัย ค่ าคะแนน 0.241 มี ผูส้ ู งอายุ 29 จาก 30 คน มี ที่ อ ยู่อ าศัย เป็ นของตนเอง 2.3 ลักษณะการอยู่อ าศัย
ค่าคะแนน 0.2083 ผูส้ ู งอายุ 25 คน จาก 30 คน อยู่ร่วมกับครอบครั วและสมาชิ ก 2.4 สภาพแวดล้อมในการอยู่อาศัยที่ ปลอดภัย
ค่าคะแนน 0.0416 ระดับต่า และต่าสุ ดจากทุกองค์ประกอบ 25 ครอบครัว ยังมีปัญหาเรื่ องความไม่ปลอดภัย เสี่ ยงต่อการพลัดตก
จากการขึ้นลงบันไดบ้าน และมีความเสี่ ยงต่อการลื่นล้มในบ้าน ในห้องน้ า เพราะพื้นลื่น พื้นต่างระดับ แสงสว่างไม่เพียงพอ และ
ไม่มีราวยึดจับ หรื อช่วยพยุงตัว และทุกบ้านไม่มีกริ่ งกดขอความช่วยเหลือฉุ กเฉิ น มีเพียง 5 ครอบครัว จาก 30 ครอบครัว ที่มีการ
จัดการสภาพแวดล้อมให้ปลอดภัยในการอยูอ่ าศัยของผูส้ ู งอายุ เช่น การมีราวจับยึด เมื่อขึ้นลงบันได มีการปรับพื้นบ้านไม่ให้ลื่น
ทาทางลาด ปรับพื้นต่างระดับ ปรับห้องส้วมเป็ นแบบนัง่ ห้อยขา
3. ดัชนี การมีส่วนร่ วม ค่าคะแนน 0.5665 พบว่า 3.1 การมีงานทา ค่าคะแนน 0.1833 ผูส้ ู งอายุ 28 คน จาก 30 คน มีงานทา
แต่สามารถทางานที่ สร้ างรายได้ เพียง 3 ราย 3.2 การเข้าร่ วมกิ จกรรมกลุ่ม/ชมรมผูส้ ู งอายุ ค่าคะแนน 0.1500 3.3 การเข้าร่ วม
กิจกรรมของหมู่บา้ น/ชุมชนค่าคะแนนน้อยที่สุด 0.0832 และ 3.4 การดูแลสมาชิกครอบครัว ค่าคะแนน 0.1500
4. ดัชนี สภาพที่ เอื้ อต่อการมี ศกั ยภาพของผูส้ ู งอายุ มี ค่าคะแนน 0.8335 พบว่า 1.1 การอ่านออกเขี ยนได้ ค่าคะแนน
0.5000 ระดับปานกลาง ผูส้ ู งอายุอ่านออกเขียนได้ และ1.2 การมีการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร ค่าคะแนน
0.3335 ระดับต่า ผูส้ ู งอายุสี่คนจากหกคน มีและใช้เทคโนโลยีการสื่ อสารผ่านโทรศัพท์มือถือ และอินเตอร์ เน็ต ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ดัชนีท้ งั 4 และองค์ประกอบรายดัชนี
ดัชนี
สุ ขภาพ

ดัชนี /
ค่ าคะแนน
0.6361 ประเมินสุ ขภาพ

ความมัน่ คง

0.7248

การมีส่วนร่ วม

0.5665

องค์ ประกอบรายดัชนี / ค่ าคะแนน
ความสุ ข

ทากิจวัตร
การมองเห็น การได้ยนิ การออก
ประจาวันเอง
กาลังกาย
0.0889
0.861
0.1445
0.1334
0.0722 0.1112
ความเพียงพอ เป็ นเจ้าของที่อยู่ ลักษณะการอยู่ สภาพแวดล้อม
ของรายได้
อาศัย
อาศัย
ที่อยูอ่ าศัย
ที่ปลอดภัย
0.2333
0.241
0.2083
0.0414
การมีงานทา เข้าร่ วมกิจกรรม เข้าร่ วมกิจกรรม
กลุ่ม/ชมรม หมู่บา้ น/ชุมชน
ผูส้ ู งอายุ
0.1833
0.15
0.0833
0.15
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ตารางที่ 2 (ต่อ)
ดัชนี
สภาพทีเ่ อือ้

ดัชนี /
ค่ าคะแนน
0.8335

องค์ ประกอบรายดัชนี / ค่ าคะแนน
การอ่านออก
เขียนได้

0.5

มีและใช้
อุปกรณ์
เทคโนโลยีสาร
สนเทศและ
สื่ อสาร
0.3335

-

-

-

-

อภิปรายผล
การศึ กษาศักยภาพหรื อพฤฒพลังของผูส้ ู งอายุ (active aging) ในการศึ กษา ครั้ งนี้ พบว่า ค่ าดัชนี ร วมศักยภาพหรื อ
พฤฒพลัง ( Active Aging Index : AAI) มี ค่ า เท่ า กับ 0.6901 หมายความว่ า การสู ง วัย อย่ า งมี พ ลัง อยู่ ใ นระดับ ปานกลาง
สอดคล้องกับผลการศึกษา ระดับประเทศ ใน ปี 2560 ดัชนีพฤฒพลังผูส้ ู งอายุไทย อยูใ่ นระดับปานกลางเช่นกัน มีค่าเท่ากับ 0.685
[6] องค์การอนามัยโลกได้ให้ความหมาย Active Aging คือ “การสู งวัยอย่างมีพลัง” โดยมีสุขภาพเป็ นเสาหลัก ร่ วมกับความมัน่ คง
ในการดารงชีวิต การมีส่วนร่ วมในสังคม [8] และ สภาพที่เอื้อต่อการสู งวัยอย่างมีพลังหรื อพฤฒพลัง [3] ดัชนี สุขภาพซึ่ งเป็ นเสา
หลัก นับเป็ นดัชนี อนั ดับแรกของการสู งวัยอย่างมีพลัง การศึกษาระดับประเทศพบเป็ นอันดับแรก มีค่าคะแนน 0.797 อยูใ่ นระดับ
ปานกลาง [3] แตกต่างกับผลการศึกษาครั้งนี้ พบเป็ นอันดับสาม ค่าคะแนน 0.6361 แต่อยูใ่ นระดับปานกลางเช่นกัน ดัชนีอนั ดับ
สองความมัน่ คงในการดารงชีวิต ผลการศึกษาสอดคล้องทั้งกับองค์การอนามัยโลก[8] และระดับประเทศ ค่าคะแนน 0.751 และ
0.7248 และอยู่ในระดับปานกลางเช่นกัน ดัชนี อนั ดับสามขององค์การอนามัยโลกคือ การมี ส่วนร่ วมในสังคม แตกต่างกับผล
การศึกษาครั้งนี้ ซึ่ งอยูใ่ นอันดับสี่ แต่ สอดคล้องกับระดับประเทศ ค่าคะแนน 0.5665 และ 0.502 อยูใ่ นระดับปานกลางเช่นกัน
ดัชนี อนั ดับสี่ ขององค์การอนามัยโลก คือ สภาพที่เอื้อต่อการสู งวัยอย่างมีพลังหรื อพฤฒพลัง[8] สอดคล้องกับระดับประเทศแต่
แตกต่างกับผลการศึกษาครั้งนี้ ซึ่ งอยูใ่ นอันดับแรก ค่าคะแนน 0.8335 อยูใ่ นระดับสู ง [3]
พิจารณารายดัชนี พบว่า ดัชนีสุขภาพที่เป็ นเสาหลักในการสนับสนุนให้ผสู ้ ู งอายุ สู งวัยอย่างมีพลังนั้น ยังอยูใ่ นอันดับสาม
ผูส้ ู งอายุประเมิ นสุ ขภาพตนเอง อยู่ในระดับไม่ดี จนถึ งไม่ดีมาก ๆ ร้ อยละ 16.7 สอดคล้องกับการสารวจประชากรสู งอายุท้ งั
ประเทศไทย พ.ศ. 2560[1] การมองเห็ น เห็ นไม่ชดั และไม่มีแว่นตาใช้ในชี วิตประจาวัน ร้ อยละ 20 น้อยกว่าระดับประเทศ
พบ ร้อยละ 48.8 การได้ยนิ มีปัญหาร้อยละ 56.7 สู งกว่าระดับประเทศ สอดคล้องกับผลการศึกษาผูส้ ู งอายุในพื้นที่อาเภอเขาย้อย
จังหวัดเพชรบุรี ผูส้ ู งอายุเจ็บป่ วยด้วยโรคเรื้ องรั ง ร้อยละ100 และร้อยละ 50 ป่ วยด้วยโรคเบาหวาน [7] ผูส้ ู งอายุ ร้อยละ 15.3
ความต้องการการดูแล ช่วยเหลือในการทากิจวัตรประจาวันและเคลื่อนไหว ร้อยละ 13.3 สู งกว่าระดับประเทศ ซึ่ งพบ ร้อยละ 5
ผูด้ ูแล คือ ลูก และคู่สมรส ผูส้ ู งอายุอยูต่ ามลาพังไม่มีผดู ้ ูแล ร้อยละ 16.7 จัดเป็ นกลุ่ม “ประชากรเปราะบาง” [1] ผลการศึกษาแต่ละ
องค์ประกอบ แสดงให้เห็นว่า ต้องให้ความสาคัญในการยกระดับดัชนีสุขภาพในแต่ละองค์ประกอบ ให้ดีข้ ึน
ดัชนี ค วามมัน่ คงในการด ารงชี วิต พบว่าองค์ป ระกอบ ที่ มี ค่ าคะแนนในระดับ ต่ าสุ ด เข้าใกล้ 0 คื อ องค์ประกอบ
ด้านสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยในการอยูอ่ าศัย ค่าคะแนน 0.0416 มีปัญหาเรื่ องความไม่ปลอดภัย เสี่ ยงต่อการพลัดตก จากการขึ้น
ลงบันไดบ้าน และมีความเสี่ ยงต่อการลื่นล้มในบ้าน ในห้องน้ า เพราะพื้นลื่น พื้นต่างระดับ แสงสว่างไม่เพียงพอและไม่มีราวยึดจับ
หรื อช่วยพยุงตัว และทุกบ้านไม่มีกริ่ งกดขอความช่วยเหลือฉุ กเฉิ น มีเพียง ร้อยละ 16.7 ที่มีการจัดการสภาพแวดล้อมให้ปลอดภัย
ในการอยู่อาศัยของผูส้ ู งอายุ เช่น การมีราวจับยึด เมื่ อขึ้นลงบันได มี การปรั บพื้นบ้านไม่ให้ลื่น ทาทางลาด ปรั บพื้นต่างระดับ
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ปรั บ ห้อ งส้ วมเป็ นแบบนั่งห้อ ยขา ปรั บห้องนอนผูส้ ู งอายุ ซึ่ งเป็ นอี กตัวชี้ วดั ที่ สาคัญ สาหรั บความเหมาะสมของที่ อ ยู่อ าศัย
หากผูส้ ู งอายุนอนชั้นบน ต้องขึ้นลงบันไดทุกวัน มีความเสี่ ยงเพิ่มขึ้น ผลการศึกษา ครั้งนี้พบว่า ผูส้ ู งอายุที่อยูอ่ าศัยเป็ นบ้านชั้นเดียว
แต่ยกพื้นสู งมีบนั ได และบางคนอยูบ่ า้ นหรื อตึกสองชั้น ต้องขึ้นลงบันไดทุกวัน ร้อยละ 76.7 แสดงให้เห็นว่ายังต้องมีการจัดปรับที่
อยู่อาศัยเพื่อเพิ่มความปลอดภัย และลดโอกาสเสี่ ยงในการพลัดตก หกล้มของผูส้ ู งอายุ สอดคล้องกับผลการศึกษา ของฐาณญา
สมภู่และคณิ ต เขี ยววิชัย [4] และนอรี นี ตะหวา และปวิตร ชัยวิสิทธิ์ [5] ความเสี่ ยงต่อการเกิ ดอุ บตั ิ เหตุ สาหรั บผูส้ ู งอายุ คื อ
ในห้องน้ า ลักษณะของส้วมที่เหมาะสมกับสรี ระของ ผูส้ ู งอายุ คือ นัง่ แบบห้อยเท้า ในต่างจังหวัดของ ประเทศไทย โดยเฉพาะใน
ชนบท ส่ วนหนึ่งยังใช้ส้วมแบบนัง่ ยองเป็ นส่ วนใหญ่ และไม่มีราวช่วยยึดจับ ซึ่ งไม่เหมาะกับผูส้ ู งอายุ มีความลาบากในการลุกการ
นัง่ ผลการศึกษา พบว่า ผูส้ ู งอายุ ร้อยละ 40 ยังต้องใช้ส้วมแบบนัง่ ยอง สอดคล้องกับผลการสารวจประชากรสู งอายุระดับประเทศ
ใน ปี 2560 ยังมีผสู ้ ู งอายุ ร้อยละ 49.5 ที่ยงั ต้องใช้ส้วมแบบนัง่ ยอง [1] ผูส้ ู งอายุ 1 ใน 2ประเมินว่ามีรายได้เพียงพอในการดารงชีวิต
แต่รายได้ < 2,685 บาท ต่อเดือน ซึ่ งเป็ นผูม้ ีรายได้นอ้ ย สอดคล้องกับผลการสารวจความมัน่ คงทางเศรษฐกิจและสังคมของผูส้ ู งอายุ
ไทย พ.ศ. 2560 พบว่า 1 ใน 3 ของผูส้ ู งอายุไทย มีรายได้อยูใ่ ต้เส้นความยากจน [2]
ดัชนี การมีส่วนร่ วม การมีกิจกรรมและปฏิสัมพันธ์กบั สังคมอย่างสม่าเสมอ เป็ นปั จจัยสาคัญ ในการสู งวัยอย่างมีพลัง
ความพึงพอใจในชี วิตและเพิ่มระดับคุ ณภาพชี วิต ซึ่ งจะช่ วยชะลอกระบวนการการสู งวัย คงความแข็งแรงของร่ างกาย และ
สุ ขภาพจิตใจได้นานขึ้น แต่ค่าดัชนี 0.5665 ยังไม่เข้าใกล้ 1 ต้องส่ งเสริ มพัฒนาเพิ่มขึ้น ผูส้ ู งอายุเป็ นสมาชิกและเข้าร่ วมกิจกรรม
ชมรมผูส้ ู งอายุ สู งกว่าการเข้าร่ วมกิ จกรรมของชุ มชน แตกต่างกับกับผลการสารวจ ระดับประเทศใน ปี 2560 ที่ การเข้าร่ วม
กิจกรรมชุมชน /สังคม สู งกว่าชมรมผูส้ ู งอายุ [1]
ดัชนี สภาพที่เอื้อต่อการมีภาวะพฤฒพลัง อยูใ่ นระดับสู ง เพราะผูส้ ู งอายุทุกรายสามารถอ่านออกเขียนได้ การมีและ
การใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร มีการใช้โทรศัพท์มือถือ และอินเตอร์ เน็ต ร้อยละ 66.7 สอดคล้องกับผลการ
สารวจโดยสานักงานสถิติแห่ งชาติ ในปี 2560 ผูส้ ู งอายุ ร้อยละ 62.4 ใช้โทรศัพท์แบบ Feature phone ซึ่ งเป็ นโทรศัพท์ที่ไม่ตอ้ ง
เรี ยนรู ้ การใช้งานมากนัก แต่สามารถเข้าถึงอินเทอร์ เน็ตได้เช่นกัน [5]

สรุ ปผลการวิจัย
การศึกษาสถานการณ์ผูส้ ู งอายุ ด้วยดัชนี พฤฒพลังผูส้ ู งอายุ (Active Aging Index : AAI) พบว่า ระดับพฤฒพลังของ
ผูส้ ู งอายุไทยในภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง
สรุ ปผลการศึกษาในดัชนี ทั้ง 4 ตามแนวทางองค์การอนามัยโลก ตามอันดับดัชนี ดังนี้
ดัชนีสุขภาพเป็ นเสาหลัก ( Health Index :HI) มีค่าเท่ากับ 0.6361 แสดงว่า ผูส้ ู งอายุ มีสุขภาพที่จะสู งวัยอย่างมีพลังใน
ระดับปานกลาง ดัชนี สุขภาพที่เป็ นเสาหลักในการสนับสนุ นให้ผูส้ ู งอายุ สู งวัยอย่างมีพลังนั้น ค่าคะแนนยังอยู่ในอันดับสาม
ผูส้ ู งอายุประเมินสุ ขภาพตนเอง อยู่ในระดับไม่ดี จนถึงไม่ดีมาก เพราะเจ็บป่ วยด้วยโรคเรื้ อรัง มีความสุ ขในระดับน้อยเพราะ
กังวลกับการเจ็บป่ วยเรื้ อรัง พร่ องความสามารถในการได้ยิน ร้อยละ 56.7 และพร่ องความสามารถในการมองเห็นร่ วมกับไม่มี
แว่นตาใช้ในชีวติ ประจาวัน ร้อยละ 20 พร่ องความสามารถในการทากิจวัตรประจาวันและการเคลื่อนไหว ต้องได้รับการช่วยเหลือ
จากผูด้ ูแลหรื อสมาชิกในครอบครัวอย่างสม่าเสมอ ร้อยละ 15.3
การพัฒนาผูส้ ู งอายุในแต่ละองค์ประกอบที่ ยงั เป็ นปั ญหา จะช่วยยกระดับดัชนี สุขภาพผูส้ ู งอายุมีค่าคะแนนเข้าใกล้ 1
ซึ่ งจะเป็ นข้อบ่งชี้การพัฒนาผูส้ ู งอายุให้สูงวัยอย่างมีพลังในระดับสู ง พร้อมเข้าสู่ สังคมสู งวัยอย่างมีคุณภาพ
ดัชนี ความมัน่ คงในการดารงชี วิต (Security Index : SI) มีค่าเท่ากับ 0.7248 แสดงว่า ผูส้ ู งอายุ มีความมัน่ คงปลอดภัย
ในชีวิตที่จะสู งวัยอย่างมีพลังในระดับปานกลาง ผูส้ ู งอายุมีที่อยูอ่ าศัยเป็ นของตนเอง และอยูร่ ่ วมกับครอบครัวมีความมัน่ คงด้าน
จิ ตใจและการช่วยเหลือดูแลจากครอบครัว ร้อยละ 83.3 ผูส้ ู งอายุอยูต่ ามลาพัง ร้อยละ 16.7 ผูม้ ีรายได้นอ้ ย คือ น้อยกว่า 2,685
บาท ต่อ เดื อน ร้ อยละ 50 ผูส้ ู งอายุอาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมและที่ อยู่อาศัยที่ ไม่ปลอดภัย ร้ อยละ 83.3 เสี่ ยงต่อการพลัดตก
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หกล้มมีเพียง ร้อยละ 16.7 ที่ครอบครัวมีการดัดแปลงบ้านให้มีความปลอดภัยและเอื้อต่อวิถีชีวิตของผูส้ ู งอายุ ซึ่ งการพัฒนาด้าน
ความปลอดภัยในที่ อยู่อาศัย การจัดการดูแลผูส้ ู งอายุที่อยู่ตามลาพังและการจัดการรายได้ จะช่วยยกระดับความมัน่ คงในการ
ดารงชีวิตของผูส้ ู งอายุ ในการสู งวัยอย่างมีพลังจากระดับกลางสู่ ระดับสู ง
ดัชนี การมีส่วนร่ วมในสังคม (Participation Index : PI ) มีค่าเท่ากับ 0.502 แสดงว่าผูส้ ู งอายุ มีส่วนร่ วมในกิจกรรมทั้ง
ระดับกลุ่ม/ชมรมและระดับชุมชน ที่ส่งเสริ มการสู งวัยอย่างมีพลัง ในระดับปานกลาง ผูส้ ู งอายุที่สามารถเข้าร่ วมกิจกรรมกลุ่ม/
ชมรมผูส้ ู งอายุ ร้อยละ 60 และเข้าร่ วมกิจกรรมของหมู่บา้ น ชุมชน ร้อยละ 33.3 การออกแบบกิจกรรมต่าง ๆของกลุ่ม/ชมรมและ
กิ จกรรมชุ มชนที่ เอื้อให้ผูส้ ู งอายุเข้าถึ งและเข้ารวมได้สะดวกและสม่ าเสมอ ลดข้อจากัดในการเดิ นทางที่ ผูส้ ู งอายุบางส่ วนไม่
สามารถเข้าร่ วมได้ดว้ ยตนเอง เพื่อช่วยยกระดับการมีส่วนร่ วมของผูส้ ู งอายุจากระดับกลางสู่ ระดับสู ง
ดัชนี สภาพที่เอื้อต่อการสู งวัยอย่างมีพลังหรื อพฤฒพลัง(Enabling Environmental Index : EI) มีค่าเท่ากับ 0.8885 แสดง
ว่า ผูส้ ู งอายุมีสภาพที่ เอื้ อต่อการสู งวัยอย่างมี พลังในระดับสู ง ผูส้ ู งอายุทุกคนอ่านออกเขี ยนได้ มี และใช้อุปกรณ์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อสาร เช่น โทรศัพท์มือถือ และเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ ร้อยละ 66.7

ข้ อเสนอแนะและแนวทางการใช้ ประโยชน์ เพื่อการพัฒนา การสู งวัยอย่ างมีพลังของผู้สูงอายุ
1. พัฒนาสุ ขภาพซึ่ งเป็ นเสาหลักของการสู งวัยอย่างมี พลัง ยกระดับจากปานกลางสู่ ระดับสู ง โดยแก้ปัญหา พัฒนา
นโยบาย แผนงาน โครงการ ระบบ หรื อ กิ จ กรรม ในประเด็นตามองค์ป ระกอบ ที่ อ ยู่ในระดับ ต่ าและระดับ ปานกลาง คื อ
1) ภาวะสุ ขภาพมีปัญหาการเจ็บป่ วยด้วยโรคเรื้ อรัง 2) ไม่มีความสุ ขกังวลกับการเจ็บป่ วย 3) พร่ องความสามารถในการได้ยินและ
การมองเห็น 4) ความต้องการการดูแลในกิจวัตรประจาวัน โดยเฉพาะผูส้ ู งอายุวยั ปลาย
2. พัฒนาความมัน่ คง แก้ปัญหา เพื่อยกระดับความมัน่ คงในชี วิตผูส้ ู งอายุ จากระดับปานกลางสู่ ระดับสู ง โดยแก้ปัญหา
พัฒนานโยบาย แผนงาน โครงการ ระบบ หรื อกิ จกรรมปรั บปรุ ง 1) สภาพแวดล้อมในการอยู่อาศัยที่ ปลอดภัย ยกระดับจาก
องค์ประกอบที่มีคะแนนระดับต่าสุ ดในทุกองค์ประกอบ อาทิ บ้านผูส้ ู งอายุตน้ แบบ ชุมชนหรื อเมืองที่เป็ นมิตรกับผูส้ ู งอายุ ร่ วมกับ
การจัดการ 2) รายได้ต่าอยูใ่ นเกณฑ์ผมู ้ ีรายได้นอ้ ย
3. ยกระดับการมีส่วนร่ วมของผูส้ ู งอายุ จากระดับปานกลางสู่ ระดับสู งหรื อมีค่าคะแนนสู งขึ้น ในด้าน 1) การมีงานทา
ที่มีผลทางเศรษฐกิจ ของผูส้ ู งอายุที่ 2) การเข้าร่ วมกิจกรรมกลุ่ม/ชมรมของผูส้ ู งอายุ และชุมชน
4.รั กษาระดับสภาพที่ เอื้ อต่อการมี ภาวะพฤฒพลังในระดับสู งไว้จากการอ่านออกเขี ยนได้ และเพิ่มเติ มการมี การใช้
อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร จากระดับต่า สู่ ระดับปานกลางและระดับสู งในที่สุด
การพัฒนาให้ผสู ้ ู งสู งวัยอย่างมีพลัง ตามข้อมูลดัชนีพฤฒพลังผูส้ ู งอายุ ดัชนีดา้ นสุ ขภาพ ด้านการมีส่วนร่ วม ด้านความ
มัน่ คง และสภาพที่เอื้อต่อพฤฒพลังผูส้ ู งอายุ และองค์ประกอบของแต่ละดัชนี เป็ นแนวทางในการแก้ปัญหา พัฒนา เตรี ยมความ
พร้อม ของทุกภาคส่ วนที่เกี่ยวข้องเพื่อยกระดับให้ผสู ้ ู งอายุสูงวัยอย่างมีพลัง สามารถเข้าสู่ สังคมสู งวัยอย่างมีคุณภาพ
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