
Academic Journal of Phetchaburi Rajabhat University. 
10 (September - December)  16  - 24  (2020)  Vol. 10, No. 3 

16 

  

วารสารวชิาการมหาวทิยาลยัราชภัฏเพชรบุรี ปีที ่10 (ฉบบัที ่3)  กนัยายน – ธันวาคม พ.ศ. 2563 

สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย ในอ าเภอเมือง จงัหวดัเพชรบุรี 
 

Situation of the Thai Elderly in Mueang Phetchaburi 
 

ภทัรา ซูริค 1*  เพญ็โพยม  เชยสมบติั2   จินตนา สินธุสุวรรณ2   และประเสริฐ ศรีนวล1 
Pattara Zurick1*  Penpayom Choeisombat2  Jintana Sinthusuwan2   and  Pasert  Srenaul1 

 
1ภาควิชาการพยาบาลอนามยัชุมชน  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบรีุ จังหวดัเพชรบรีุ  76000 

2ภาควิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และ ผู้สูงอาย ุ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบรีุ จังหวดัเพชรบรีุ  76000 
1 Department of Public Health Nursing, Faculty of Nursing, Phetchaburi Rajabhat University, Phetchaburi  76000 

2 Department of Adult and Elderly Nursing, Faculty of Nursing, Phetchaburi Rajabhat University, Phetchaburi 76000 

 

*To whom correspondence should be addressed. e-mail: pattara.jun@mail.pbru.ac.th 
 

Received: 26 September 2020, Revised: 10 November 2020, Accepted: 16 November 2020 
 

บทคดัย่อ 
 การวิจยัคร้ังน้ี เพื่อศึกษาศกัยภาพผูสู้งอายุ (active aging) ตาม1) ดชันีพฤฒพลงัผูสู้งอายุ 2) ดา้นสุขภาพ  3) การมีส่วนร่วม  ความ
มั่นคง  และ 4) สภาพท่ีเอ้ือต่อพฤฒพลังของผูสู้งอายุ ในอ าเภอเมือง จังหวดัเพชรบุรี จ  านวน 30 คน  โดยใช้แบบประเมินสุขภาพ  
แบบสอบถามและแบบสังเกต วิเคราะห์ขอ้มูล ดว้ยร้อยละ ค่าเฉล่ีย  ผลการศึกษา พบว่า ผูสู้งอายุ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อยูใ่นวยัสูงอายุ
ตอนตน้อายรุะหวา่ง 60-69 ปี ดชันีพฤฒพลงัผูสู้งอาย ุ(Active Aging Index : AAI)  มีค่า 0.6901 แสดงใหเ้ห็นวา่ 1) ผูสู้งอาย ุสูงวยัอยา่งมีพลงั
ในระดบัปานกลาง 2) ดชันีสุขภาพ(Health Index :HI)  ท่ีเป็นเสาหลกัของดชันีพฤฒพลงัผูสู้งอายุ มีค่า 0.6361 แสดงว่า ผูสู้งอาย ุมีสุขภาพท่ี
จะสูงวยัอยา่งมีพลงัในระดบัปานกลาง  3) ดชันีร่วม ประกอบดว้ย ดชันีความมัน่คง (Security Index : SI) มีค่า 0.7248  ผูสู้งอายมีุความมัน่คง
ปลอดภยัในชีวติท่ีจะสูงวยัอยา่งมีพลงัในระดบัปานกลาง    ดชันีการมีส่วนร่วม (Participation Index : PI ) มีค่า 0.502 แสดงวา่ผูสู้งอาย ุมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมทั้งระดบักลุ่ม/ชมรมและระดบัชุมชน ส่งเสริมการสูงวยัอยา่งมีพลงั ในระดบัปานกลางและดชันีสภาพท่ีเอ้ือต่อพฤฒพลงั
ผูสู้งอาย ุ(Enabling Environmental Index : EI) มีค่า 0.8885   แสดงวา่ ผูสู้งอายมีุสภาพท่ีเอ้ือต่อการสูงวยัอยา่งมีพลงัในระดบัสูง     
                   การพฒันาให้ผูสู้งอายใุห้สูงวยัอยา่งมีพลงัเพื่อยกระดบัดชันีพฤตพลงัท่ีจากระดบัปานกลางสู่ระดบัสูงตอ้งพฒันา จดัการแกไ้ข
ปัญหา ในแต่ละองคป์ระกอบของดชันีในระดบักลาง  ยกระดบัใหเ้ขา้สู่ระดบัสูง  โดยเฉพาะดชันีสุขภาพซ่ึงเป็นเสาหลกั ตอ้งมีค่าสูงสุดกวา่
ทุกดชันี  แต่ส่วนใหญ่ยงัเจบ็ป่วยดว้ยโรคเร้ือรัง   ผูสู้งอายมีุความสุขนอ้ยกงัวลกบัสุขภาพและเร่ืองคนในครอบครัว ผูสู้งอายหุน่ึงในสองคนมี
ปัญหาการไดย้นิโดยเฉพาะผูสู้งอายวุยัปลายทุกราย  มองเห็นไม่ชดั และไม่มีแวน่ตาใชใ้นชีวติประจ าวนั 
 

ค าส าคญั : ผูสู้งอาย ุ ดชันีพฤตพลงั  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 
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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 
 
 

บทน า   
ผูสู้งอายุ (Older/Elderly person) องค์การสหประชาชาติและพระราชบญัญติัผูสู้งอายุ พ.ศ.2546 ของประเทศไทย ให้

ความหมายวา่ คือ   ผูมี้อายุ 60 ปีข้ึนไป  ส่วนประเทศท่ีพฒันาแลว้ส่วนใหญ่ หมายถึง ผูมี้อายุ 65 ปี ข้ึนไป   หลายประเทศทัว่โลก
เขา้สู่สังคมสูงวยั (Aged Society) มีประชากรอายุ 60ปีข้ึนไปมากกว่าร้อยละ10 หรือมีประชากรอายุ65ปีข้ึนไป  มากกวา่ร้อยละ 7 
ประเทศไทยเข้าสู่สังคมสูงวยั ตั้ งแต่ปี  2548 และเข้าใกล้สังคมสูงวยัสมบูรณ์(Complete Aged Society ประชากรอายุ 60 ปี  
ร้อยละ 20)ในปี 2560 ดว้ยดชันี ร้อยละ 16.7  ขณะท่ีจงัหวดัเพชรบุรี มีค่าร้อยละ 19.15 สูงกวา่ระดบัประเทศ และบางอ าเภอของ
จงัหวดัเพชรบุรี เขา้สู่สังคมผูสู้งอายุสมบูรณ์  คือ อ  าเภอบา้นลาด ร้อยละ 21.69 อ าเภอเขายอ้ย ร้อยละ 21.21 และอ าเภอเมือง  
ร้อยละ 20.43 แต่เม่ือพิจารณาเชิงจ านวนผูสู้งอาย ุอ  าเภอเมืองเพชรบุรี มีผูสู้งอายมุากท่ีสุด 20,540 คน และมีประชากรวยัผูใ้หญ่ท่ีจะ
เคล่ือนเขา้สู่วยัสูงอาย ุจ านวน  25,119  คน สูงสุดในจงัหวดัเพชรบุรี [1]   

ผลกระทบจากการสูงวยัของประชากรท่ีส าคญัในประเดน็แรก คือ ศกัยภาพในการดูแลตนเองลดลง  จากความเส่ือมตามวยั 
ส่งผลใหอ้ตัราพ่ึงพิงสูงข้ึน เป็น สองเท่า จากร้อยละ  3.8 เป็น ร้อยละ 7.7  ผูสู้งอายใุนภาวะพึ่งพิง  1.3 ลา้นคน ในปี 2581 และประเดน็
ท่ีสอง คือ การเจ็บป่วย ทั้ งเฉียบพลนัและเร้ือรังและภาระโรค ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลทั้ งประเทศในปี 2561 ร้อยละ 84   
เป็นค่ารักษาพยาบาลผูสู้งอาย ุร้อยละ 31  ประชากรสูงอายจุะเพ่ิมเป็น 20 ลา้นคน  ในปี 2581 ผูป่้วยดว้ยโรคสมองเส่ือมจะเพ่ิมเป็น 
1.4 ลา้นคน  ผูสู้งอายวุยัปลายอาย ุ80 ปี  ร้อยละ 60 ป่วยเร้ือรังดว้ยโรคความดนัเลือดสูง  และร้อยละ 10  ป่วยดว้ยโรคเบาหวาน  [2]   

ขณะท่ีการขยายอายุการท างานประชากรสูงอายุเพ่ิมข้ึน ส่งผลต่อการจัดระบบสวสัดิการ และการประกันสังคม  
แก่ ผูสู้งอาย ุการบริการทางดา้น สุขภาพอนามยัและการดูแล ผูสู้งอาย ุ  ค่าใชจ่้ายในการยงัชีพ และการดูแลเก่ียวกบัการอยูอ่าศยัท่ี
เหมาะสม ท่ีจะเพ่ิมสูงข้ึนตามไปด้วย  ประเทศไทยจ าเป็นต้องเตรียมรับมือกับสถานการณ์ประชากรสูงวยัอย่างรวดเร็วน้ี  
จากรายงานสถานการณ์ผูสู้งอายุ พ.ศ. 2559  แสดงใหเ้ห็นวา่ มีผูสู้งอายจุ  านวนมากท่ีอาจจดัอยูใ่นภาวะเปราะบาง หน่ึงในสามของ
ผูสู้งอายมีุรายไดต้  ่ากวา่เส้นความยากจน บุตรซ่ึงเคยเป็นแหล่งรายไดส้ าคญัของผูสู้งอาย ุมีสัดส่วนลดลง ร้อยละของผูสู้งอายท่ีุอยู่
ตามล าพงั  และอาศยัอยูต่ามล าพงักบัผูสู้งอายดุว้ยกนั  มีแนวโนม้เพ่ิมสูงข้ึนอยา่งต่อเน่ือง   [1]   

สถานการณ์สังคมสูงวยัเป็นประเดน็ท่ีส าคญัของสังคมไทย เพราะภายในปี 2575 ประเทศไทยจะเขา้สู่สังคมสูงอายอุยา่ง
เต็มท่ี (Super aged society) คือ มีประชากรสูงอายุ 1 ใน 4 ของประชากรทั้งประเทศ [2]   การเตรียมกา้วสู่สังคมสูงอายุ อย่างมี
ศกัยภาพ  จะตอ้งเตรียมการให้ผูสู้งวยัสามารถอยู่ในสังคมไดอ้ย่างมีศกัด์ิศรี (Dignity) มีส่วนร่วม (Participation) และ ไดรั้บการ
ดูแล (Care) อยา่งเหมาะสม   การศึกษาดชันีพฤฒพลงั (Active Ageing Index: AAI) เป็นการศึกษาดชันีรวมท่ีเก่ียวขอ้งท่ีจะส่งผลใน
การสูงวยัอยา่งมีพลงั ประกอบดว้นดชันีดา้นสุขภาพ ดชันีดา้นความมัน่คงในชีวิต  ดชันีดา้นการมีส่วนร่วม  และดชันีดา้นสภาพท่ี
เอ้ือต่อการมีภาวะพฤฒพลงัของผูสู้งอาย ุ[3]   เพื่อไดข้อ้มูลส าคญัของผูสู้งอาย ุ ในการในการก าหนดนโยบาย การวางแผนเก่ียวขอ้ง
กบัผูสู้งอาย ุเพื่อใหส้ังคมไทยเตม็ไปดว้ยผูสู้งอาย ุท่ียงัมีพลงัพร้อมผลกัดนัสังคมไทยต่อไป 
 

วตัถุประสงค์การวจิัย  
การศึกษาคร้ังน้ีมุ่งศึกษา 
1. สถานการณ์ผูสู้งอายุ โดยใชด้ชันีพฤฒพลงัผูสู้งอายุ (active aging) ซ่ึงประกอบดว้ยดชันีดา้นสุขภาพ ดา้นการมีส่วน

ร่วม ดา้นความมัน่คง และสภาพท่ีเอ้ือต่อพฤฒพลงัผูสู้งอาย ุในเขตพ้ืนท่ีอ าเภอเมือง  จงัหวดัเพชรบุรี  
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2. ใชข้อ้มูลจากดชันีพฤฒพลงัผูสู้งอายุ ดชันีดา้นสุขภาพ ดา้นการมีส่วนร่วม ดา้นความมัน่คง  และสภาพท่ีเอ้ือต่อพฤฒ
พลงัผูสู้งอาย ุและองคป์ระกอบของแต่ละดชันี เป็นแนวทางในการแกปั้ญหา พฒันา เตรียมความพร้อม ของทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง
เพ่ือยกระดบัใหผู้สู้งอายสูุงวยัอยา่งมีพลงั สามารถเขา้สู่สังคมสูงวยัอยา่งมีคุณภาพ  

 

วธีิด าเนินการวจิัย 

  1. ประชากร คือ ผูสู้งอายใุนอ าเภอเมือง จงัหวดัเพชรบุรี  2.กลุ่มตวัอยา่งและขนาดตวัอยา่ง  ขั้นท่ี 1 เลือกต าบลของอ าเภอ
เมืองเพชรบุรี ท่ีมีผูสู้งอายุตั้งแต่ ร้อยละ 20  ของประชากร ต าบลท่ีเขา้เกณฑ์เลือกท่ีมีประชากรสูงอายุสูงสุด 1 ต าบล แลว้เลือก
หมู่บา้น ท่ีมีผูสู้งอายุตั้งแต่ ร้อยละ 20  ไดผู้สู้งอายุ จ  านวน 151 คน  ขั้นท่ี 2  ค  านวณขนาดตวัอยา่งดว้ยค่าร้อยละ  ใชร้้อยละ 20  
ไดต้วัอยา่ง  30 คน  ขั้นท่ี 3 ก าหนดเกณฑก์ารเลือกเขา้ ไดแ้ก่ 1.ช่วงอาย ุ 1) วยัตน้ อาย ุ60 – 69 ปี  2) วยักลาง อาย ุ70-79 ปี  และ 
3) วยัปลาย อายตุั้งแต่ 80 ปีข้ึนไป  

2. อาศยัอยูต่่อเน่ืองอยา่งนอ้ย 6 เดือน ก่อนการเกบ็รวบรวมขอ้มูล 3.สามารถส่ือสารได ้4. ยนิดีเขา้ร่วม 
3. เคร่ืองมือท่ีใช ้เป็นแบบประเมินดชันีพฤตพลงัผูสู้งอายุ (active aging) เป็นเคร่ืองมือมาตรฐานในการประเมินศกัยภาพ

ผูสู้งอายขุองประเทศไทยในการส ารวจระดบัประเทศโดยส านกังานสถิติแห่งชาติ ในปี 2560 ประกอบดว้ย 4 ดชันี คือ  
    1) ดัชนีสุขภาพ (Health Index : HI) มี 6 องค์ประกอบ  คือ (1) การประเมินสุขภาพของตนเอง (2) ความสุข  
(3) ความสามารถในการท ากิจวตัรประจ าวนัและการเคล่ือนไหว (4) ความสามารถในการมองเห็น (5) ความสามารถในการไดย้นิ 
(6) พฤติกรรมการออกก าลงักาย  
         2) ดชันีความมัน่คง (Security Index : SI)  มี 4 องคป์ระกอบ)  คือ (1) ความเพียงพอของรายได ้ (2) การเป็นเจา้ของ
ท่ีอยูอ่าศยั  (3) ลกัษณะการอยูอ่าศยั  (4) สภาพแวดลอ้มในการอยูอ่าศยัท่ีปลอดภยั  
         3) ดชันีการมีส่วนร่วม (Participation Index : PI ) มี 4 องคป์ระกอบ  คือ   (1) การมีงานท า  (2) การเขา้ร่วมกิจกรรม
กลุ่ม/ชมรมผูสู้งอาย ุ(3) การเขา้ร่วมกิจกรรมหมู่บา้น /ชุมชน (4) การดูแลสมาชิกครอบครัว    
         4) ดชันีสภาพท่ีเอ้ือต่อการมีศกัยภาพของผูสู้งอายุ (Enabling Environmental Index : EI)  มี 2 องค์ประกอบ คือ   
(1) การอ่านออกเขียนได ้ (2) การมีการใชอุ้ปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสาร เช่น โทรศพัท์มือถือ อินเตอร์เน็ต  
คอมพิวเตอร์  ค่าความเช่ือมั่นของเคร่ืองมือ ก่อนน ามาใช้โดย ทดสอบในผูสู้งอายุท่ีมีคุณสมบัติเดียวกันกับกลุ่มตัวอย่าง   
ค่าความเช่ือมัน่  เท่ากบั 0.756   

4. เกบ็รวบรวมขอ้มูล โดยการสัมภาษณ์ผูสู้งอาย ุและสังเกตท่ีบา้น 
             5. การวเิคราะห์ขอ้มูลค่าดชันีพฤตพลงัผูสู้งอาย ุ(Active Aging Index : AAI) และการแปลผล   
 1) ค่าดชันีรวมศกัยภาพของผูสู้งอาย ุ(Active Aging Index : AAI)      AAI =  HI + PI + SI + EI / 4                                  

 2) การแปลผลดัชนีพฤตพลังผู ้สูงอายุ  (Active Aging Index : AAI) ใช้ตามเกณฑ์การแบ่งระดับศักยภาพ   
ในการพัฒนามนุษย์ (Human Development Index : HDIของสหประชาชาติ  ดังน้ี (1) ระดับต ่ า  คะแนน  0.000 – 0.499  
(2) ระดบัปานกลาง   คะแนน  0.500 – 0.799 3) ระดบัสูง   คะแนน 0.800 – 1.000   

 

ผลการวจิัย 
1. ลกัษณะทางประชากรของผูสู้งอายุส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อยูใ่นวยัสูงอายตุอนตน้ ร้อยละ 56.7  วยัสูงอายตุอนปลาย 

ร้อยละ 13.3  สถานภาพสมรส คู่  ร้อยละ  50  หมา้ย-หยา่ ร้อยละ 26.7  โสด ร้อยละ 23.3  ผูสู้งอายวุยัตน้และวยักลางร้อยละ 73.3 
ยงัสามารถท างาน แต่มีรายไดเ้ชิงเศรษฐกิจ เพียง ร้อยละ 10  ผูสู้งอาย ุร้อยละ 50 รายไดอ้ยูใ่นเกณฑร์ายไดน้อ้ย คือ นอ้ยกวา่ 2,685 
บาท/เดือน 
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    ตารางที่ 1   แสดงขอ้มูลส่วนบุคคล 

ข้อมูลส่วนบุคคล ร้อยละ และ จ านวน (คน) 

เพศ หญิง ชาย  รวม 
66.7 (20) 33.3(10) - 100 .00 (30) 

อายุ (ปี) วยัสูงอายตุอนตน้ 
60 – 69 

วยัสูงอายตุอนกลาง 
70 – 79 

วยัสูงอายตุอนปลาย 
80 ปีและมากกวา่ 

 

56.7 ( 17 ) 30.0 ( 9 ) 13.3 ( 4 ) 100 .00 (30) 
สถานภาพสมรส คู่ หมา้ย -แยก โสด  

50.0 ( 15) 26.7( 8 ) 23.3( 7 ) 100 .00 (30) 

การท างาน ยงัสามารถท างาน ไม่ท างาน / ไม่สามารถ
ท างาน 

-  

73.3 (22) 26.7( 8 ) - 100 .00 (30) 

การท างานที่มีรายได้เชิงเศรษฐกจิ มีรายไดเ้ชิงเศรษฐกิจ ไม่มีรายไดเ้ชิงเศรษฐกิจ -  

10.0 (3) 90.0 (27) - 100 .00 (30) 

รายได้ เฉลีย่ ต่อเดือน (บาท) ผูมี้รายไดน้อ้ย 
< 2,685 

2,686 – 6,000 6,001 – 8,000 
และมากกวา่ 

 

50.0 ( 15) 26.7( 8 ) 23.3( 7 ) 100 .00 (30) 
 

2. ดชันีพฤฒพลงัผูสู้งอายุไทย (Active Ageing Index: AAI)  เท่ากบั 0.6901  อยู่ในระดบัปานกลาง  เม่ือพิจารณาแต่ละ
ดัชนี พบว่า  มีดัชนีระดับสูง  คือ ดัชนีสภาพท่ีเ อ้ือต่อการมีศักยภาพของผู ้สูงอายุ  (Enabling Environmental Index : EI)   
เ ท่ากับ 0.8335     ดัชนีระดับปานกลาง   คือ ดัชนีความมั่นคง  (Security Index : SI )  0.7248 รองลงมาเป็น ดัชนีสุขภาพ  
(Health Index ;HI) 0.6361  และนอ้ยท่ีสุด คือ ดชันีการมีส่วนร่วม(Participation  Index : PI) 0.5665  ดงั ภาพท่ี 1 
  

 ภาพที่ 1  ดชันีพฤตพลงัผู้สูงอายุ ( Active Aging Index : AAI) และดชันี ทั้ง 4 ด้าน 
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         การศึกษาดชันีทั้ง 4  ในระดบัองคป์ระกอบ 
1. ดชันีสุขภาพ คะแนน 0.6361 พบวา่ 1.1 การประเมินสุขภาพของตนเอง ค่าคะแนน 0.0889 ส่วนใหญ่ประเมินวา่สุขภาพ

ไม่ดี มีการเจบ็ป่วยเร้ือรัง 1.2 ความสุข คะแนน 0.0861 ผูสู้งอายสุ่วนใหญ่ มีความสุขนอ้ย   มีความกงัวลกบัสุขภาพ 1.3  ความสามารถ
ท ากิจวตัรประจ าวนัและการเคล่ือนไหวดว้ยตวัเอง ค่าคะแนน 0.1445 ผูสู้งอายุ 26 คน จาก 30 คน ท่ีสามารถท าไดด้ว้ยตวัเอง  1.4 
ความสามารถในการมองเห็น  คะแนน 0.1334  ผูสู้งอายมุองเห็นชดัเจนร่วมกบั ใส่แวน่ตา แต่ยงัมีผูสู้งอายท่ีุมองไม่ชดัเจน และไม่มี
แวน่ตาใชใ้นชีวิตประจ าวนั   1.5 การไดย้นิ ค่าคะแนน  0.0722 ผูสู้งอายหุน่ึงในสองคนมีปัญหาการไดย้นิโดยเฉพาะผูสู้งอายวุยัปลาย
ทุกราย  และผูสู้งอายวุยักลางบางส่วน 1.6 พฤติกรรมการออกก าลงักาย  ค่าคะแนน 0.1112  พบวา่ ผูสู้งอายมีุการเคล่ือนไหวและออก
ก าลงักายลดลงนอ้ยกวา่วยัอ่ืน โดยเฉพาะผูสู้งอายวุยัปลาย มีเฉพาะการเคล่ือนไหวบา้ง แต่ไม่มีการออกก าลงักาย  

2. ดัชนีความมั่นคงของผูสู้งอายุ มีค่าคะแนน 0.7248   พบว่า 2.1 ความเพียงพอของรายได้ ค่าคะแนน 0.2333 2.2  
การเป็นเจ้าของท่ีอยู่อาศัย ค่าคะแนน 0.241 มีผูสู้งอายุ 29 จาก 30 คน  มีท่ีอยู่อาศยัเป็นของตนเอง  2.3 ลกัษณะการอยู่อาศัย  
ค่าคะแนน 0.2083 ผูสู้งอายุ 25 คน จาก 30 คน อยู่ร่วมกบัครอบครัวและสมาชิก  2.4 สภาพแวดลอ้มในการอยู่อาศยัท่ีปลอดภยั  
ค่าคะแนน 0.0416  ระดบัต ่า และต ่าสุดจากทุกองคป์ระกอบ  25 ครอบครัว ยงัมีปัญหาเร่ืองความไม่ปลอดภยั  เส่ียงต่อการพลดัตก
จากการข้ึนลงบนัไดบา้น และมีความเส่ียงต่อการล่ืนลม้ในบา้น ในห้องน ้ า เพราะพ้ืนล่ืน พ้ืนต่างระดบั แสงสวา่งไม่เพียงพอ และ
ไม่มีราวยึดจบั หรือช่วยพยงุตวั และทุกบา้นไม่มีกร่ิงกดขอความช่วยเหลือฉุกเฉิน  มีเพียง 5 ครอบครัว จาก 30 ครอบครัว ท่ีมีการ
จดัการสภาพแวดลอ้มใหป้ลอดภยัในการอยูอ่าศยัของผูสู้งอาย ุ เช่น  การมีราวจบัยึด เม่ือข้ึนลงบนัได มีการปรับพ้ืนบา้นไม่ให้ล่ืน 
ท าทางลาด ปรับพ้ืนต่างระดบั ปรับหอ้งส้วมเป็นแบบนัง่หอ้ยขา   

3. ดชันีการมีส่วนร่วม ค่าคะแนน 0.5665 พบวา่ 3.1 การมีงานท า ค่าคะแนน 0.1833 ผูสู้งอาย ุ28 คน จาก 30 คน มีงานท า 
แต่สามารถท างานท่ีสร้างรายได้ เพียง 3 ราย 3.2 การเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม/ชมรมผูสู้งอายุ ค่าคะแนน 0.1500  3.3 การเขา้ร่วม
กิจกรรมของหมู่บา้น/ชุมชนค่าคะแนนนอ้ยท่ีสุด 0.0832 และ 3.4 การดูแลสมาชิกครอบครัว   ค่าคะแนน 0.1500    

4. ดชันีสภาพท่ีเอ้ือต่อการมีศกัยภาพของผูสู้งอายุ  มีค่าคะแนน  0.8335  พบว่า 1.1 การอ่านออกเขียนได ้ค่าคะแนน 
0.5000 ระดบัปานกลาง  ผูสู้งอายอุ่านออกเขียนได ้และ1.2 การมีการใชอุ้ปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ค่าคะแนน 
0.3335 ระดบัต ่า ผูสู้งอายส่ีุคนจากหกคน มีและใชเ้ทคโนโลยกีารส่ือสารผา่นโทรศพัทมื์อถือ และอินเตอร์เน็ต  ดงัตารางท่ี 2 
 

     ตารางที่ 2 ดชันีทั้ง 4 และองคป์ระกอบรายดชันี  

ดชันี 
ดชันี / 

ค่าคะแนน 
องค์ประกอบรายดชันี / ค่าคะแนน 

สุขภาพ 0.6361 ประเมินสุขภาพ ความสุข ท ากิจวตัร 
ประจ าวนัเอง 

การมองเห็น การไดย้นิ การออก 
ก าลงักาย 

0.0889 0.861 0.1445 0.1334 0.0722 0.1112 
ความมัน่คง 0.7248 ความเพียงพอ

ของรายได ้
เป็นเจา้ของท่ีอยู่

อาศยั 
ลกัษณะการอยู่

อาศยั 
สภาพแวดลอ้ม 
ท่ีอยูอ่าศยั 
ท่ีปลอดภยั 

- - 

0.2333 0.241 0.2083 0.0414   
การมส่ีวนร่วม 0.5665 การมีงานท า เขา้ร่วมกิจกรรม

กลุ่ม/ชมรม
ผูสู้งอาย ุ

เขา้ร่วมกิจกรรม

หมู่บา้น/ชุมชน 

- - - 

0.1833 0.15 0.0833 0.15   
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     ตารางที่ 2 (ต่อ)  

ดชันี 
ดชันี / 

ค่าคะแนน 
องค์ประกอบรายดชันี / ค่าคะแนน 

สภาพทีเ่อือ้  0.8335 การอ่านออก
เขียนได ้

มีและใช้
อุปกรณ์

เทคโนโลยสีาร 
สนเทศและ
ส่ือสาร 

- - - - 

0.5 0.3335     
 
 

อภิปรายผล 
การศึกษาศกัยภาพหรือพฤฒพลงัของผูสู้งอายุ  (active aging)  ในการศึกษา คร้ังน้ี พบว่า ค่าดัชนีรวมศกัยภาพหรือ 

พฤฒพลัง( Active Aging Index : AAI) มีค่าเท่ากับ  0.6901 หมายความว่า การสูงวัยอย่างมีพลัง อยู่ในระดับปานกลาง  
สอดคลอ้งกบัผลการศึกษา ระดบัประเทศ ใน ปี 2560  ดชันีพฤฒพลงัผูสู้งอายไุทย อยูใ่นระดบัปานกลางเช่นกนั มีค่าเท่ากบั 0.685  
[6]  องคก์ารอนามยัโลกไดใ้หค้วามหมาย  Active Aging  คือ “การสูงวยัอยา่งมีพลงั” โดยมีสุขภาพเป็นเสาหลกั ร่วมกบัความมัน่คง
ในการด ารงชีวิต  การมีส่วนร่วมในสังคม [8] และ สภาพท่ีเอ้ือต่อการสูงวยัอยา่งมีพลงัหรือพฤฒพลงั [3]  ดชันีสุขภาพซ่ึงเป็นเสา
หลกั นบัเป็นดชันีอนัดบัแรกของการสูงวยัอยา่งมีพลงั  การศึกษาระดบัประเทศพบเป็นอนัดบัแรก มีค่าคะแนน 0.797 อยูใ่นระดบั
ปานกลาง  [3]  แตกต่างกบัผลการศึกษาคร้ังน้ี พบเป็นอนัดบัสาม  ค่าคะแนน 0.6361  แต่อยูใ่นระดบัปานกลางเช่นกนั  ดชันีอนัดบั
สองความมัน่คงในการด ารงชีวิต  ผลการศึกษาสอดคลอ้งทั้งกบัองคก์ารอนามยัโลก[8]  และระดบัประเทศ ค่าคะแนน 0.751 และ 
0.7248  และอยู่ในระดบัปานกลางเช่นกนั  ดชันีอนัดบัสามขององค์การอนามยัโลกคือ การมีส่วนร่วมในสังคม แตกต่างกบัผล
การศึกษาคร้ังน้ี ซ่ึงอยูใ่นอนัดบัส่ี แต่ สอดคลอ้งกบัระดบัประเทศ  ค่าคะแนน 0.5665  และ 0.502  อยูใ่นระดบัปานกลางเช่นกนั  
ดชันีอนัดบัส่ี ขององคก์ารอนามยัโลก คือ  สภาพท่ีเอ้ือต่อการสูงวยัอยา่งมีพลงัหรือพฤฒพลงั[8] สอดคลอ้งกบัระดบัประเทศแต่
แตกต่างกบัผลการศึกษาคร้ังน้ี ซ่ึงอยูใ่นอนัดบัแรก ค่าคะแนน  0.8335  อยูใ่นระดบัสูง  [3]   

พิจารณารายดชันี พบวา่ ดชันีสุขภาพท่ีเป็นเสาหลกัในการสนบัสนุนใหผู้สู้งอายุ สูงวยัอยา่งมีพลงันั้น ยงัอยูใ่นอนัดบัสาม 
ผูสู้งอายุประเมินสุขภาพตนเอง อยู่ในระดบัไม่ดี จนถึงไม่ดีมาก ๆ ร้อยละ 16.7 สอดคลอ้งกบัการส ารวจประชากรสูงอายุทั้ ง
ประเทศไทย พ.ศ. 2560[1] การมองเห็น   เห็นไม่ชดัและไม่มีแว่นตาใชใ้นชีวิตประจ าวนั  ร้อยละ 20 น้อยกว่าระดบัประเทศ  
พบ ร้อยละ 48.8  การไดย้นิ มีปัญหาร้อยละ 56.7  สูงกวา่ระดบัประเทศ  สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาผูสู้งอายใุนพ้ืนท่ีอ าเภอเขายอ้ย 
จงัหวดัเพชรบุรี  ผูสู้งอายุเจ็บป่วยดว้ยโรคเร้ืองรัง ร้อยละ100  และร้อยละ 50 ป่วยดว้ยโรคเบาหวาน [7]  ผูสู้งอายุ ร้อยละ 15.3  
ความตอ้งการการดูแล ช่วยเหลือในการท ากิจวตัรประจ าวนัและเคล่ือนไหว ร้อยละ 13.3  สูงกวา่ระดบัประเทศ ซ่ึงพบ  ร้อยละ 5 
ผูดู้แล คือ ลูก และคู่สมรส  ผูสู้งอายอุยูต่ามล าพงัไม่มีผูดู้แล  ร้อยละ 16.7 จดัเป็นกลุ่ม “ประชากรเปราะบาง” [1] ผลการศึกษาแต่ละ
องคป์ระกอบ แสดงใหเ้ห็นวา่ ตอ้งใหค้วามส าคญัในการยกระดบัดชันีสุขภาพในแต่ละองคป์ระกอบ ใหดี้ข้ึน   
 ดัชนีความมั่นคงในการด ารงชีวิต   พบว่าองค์ประกอบ ท่ีมีค่าคะแนนในระดับต ่าสุด เขา้ใกล้ 0 คือ องค์ประกอบ 
ดา้นสภาพแวดลอ้มท่ีปลอดภยัในการอยูอ่าศยั ค่าคะแนน 0.0416   มีปัญหาเร่ืองความไม่ปลอดภยั  เส่ียงต่อการพลดัตก จากการข้ึน
ลงบนัไดบา้น และมีความเส่ียงต่อการล่ืนลม้ในบา้น ในหอ้งน ้า เพราะพ้ืนล่ืน พ้ืนต่างระดบั แสงสวา่งไม่เพียงพอและไม่มีราวยึดจบั 
หรือช่วยพยงุตวั และทุกบา้นไม่มีกร่ิงกดขอความช่วยเหลือฉุกเฉิน  มีเพียง ร้อยละ 16.7  ท่ีมีการจดัการสภาพแวดลอ้มใหป้ลอดภยั
ในการอยู่อาศยัของผูสู้งอายุ  เช่น  การมีราวจบัยึด เม่ือข้ึนลงบนัได มีการปรับพ้ืนบา้นไม่ให้ล่ืน ท าทางลาด ปรับพ้ืนต่างระดบั  
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ปรับห้องส้วมเป็นแบบนั่งห้อยขา ปรับห้องนอนผูสู้งอายุ  ซ่ึงเป็นอีกตวัช้ีวดั ท่ีส าคญัส าหรับความเหมาะสมของท่ีอยู่อาศยั  
หากผูสู้งอายนุอนชั้นบน ตอ้งข้ึนลงบนัไดทุกวนั มีความเส่ียงเพ่ิมข้ึน  ผลการศึกษา คร้ังน้ีพบวา่ ผูสู้งอายท่ีุอยูอ่าศยัเป็นบา้นชั้นเดียว
แต่ยกพ้ืนสูงมีบนัได และบางคนอยูบ่า้นหรือตึกสองชั้น ตอ้งข้ึนลงบนัไดทุกวนั ร้อยละ 76.7 แสดงใหเ้ห็นวา่ยงัตอ้งมีการจดัปรับท่ี
อยู่อาศยัเพ่ือเพ่ิมความปลอดภยั และลดโอกาสเส่ียงในการพลดัตก หกลม้ของผูสู้งอายุ สอดคลอ้งกบัผลการศึกษา ของฐาณญา  
สมภู่และคณิต เขียววิชัย [4]  และนอรีนี ตะหวา และปวิตร ชัยวิสิทธ์ิ [5] ความเส่ียงต่อการเกิดอุบติัเหตุส าหรับผูสู้งอายุ คือ  
ในหอ้งน ้า ลกัษณะของส้วมท่ีเหมาะสมกบัสรีระของ ผูสู้งอาย ุคือ นัง่แบบหอ้ยเทา้  ในต่างจงัหวดัของ ประเทศไทย โดยเฉพาะใน
ชนบท ส่วนหน่ึงยงัใชส้้วมแบบนัง่ยองเป็นส่วนใหญ่  และไม่มีราวช่วยยดึจบั ซ่ึงไม่เหมาะกบัผูสู้งอาย ุมีความล าบากในการลุกการ
นัง่ ผลการศึกษา พบวา่ ผูสู้งอาย ุร้อยละ 40 ยงัตอ้งใชส้้วมแบบนัง่ยอง สอดคลอ้งกบัผลการส ารวจประชากรสูงอายรุะดบัประเทศ 
ใน ปี 2560 ยงัมีผูสู้งอาย ุร้อยละ 49.5 ท่ียงัตอ้งใชส้้วมแบบนัง่ยอง [1] ผูสู้งอาย ุ1 ใน 2ประเมินวา่มีรายไดเ้พียงพอในการด ารงชีวิต 
แต่รายได ้< 2,685 บาท ต่อเดือน ซ่ึงเป็นผูมี้รายไดน้อ้ย สอดคลอ้งกบัผลการส ารวจความมัน่คงทางเศรษฐกิจและสังคมของผูสู้งอายุ
ไทย พ.ศ. 2560  พบวา่ 1 ใน 3 ของผูสู้งอายไุทย มีรายไดอ้ยูใ่ตเ้ส้นความยากจน [2]  
 ดชันีการมีส่วนร่วม   การมีกิจกรรมและปฏิสัมพนัธ์กบัสังคมอยา่งสม ่าเสมอ เป็นปัจจยัส าคญั ในการสูงวยัอยา่งมีพลงั 
ความพึงพอใจในชีวิตและเพ่ิมระดบัคุณภาพชีวิต  ซ่ึงจะช่วยชะลอกระบวนการการสูงวยั  คงความแข็งแรงของร่างกาย และ
สุขภาพจิตใจไดน้านข้ึน  แต่ค่าดชันี 0.5665  ยงัไม่เขา้ใกล ้1 ตอ้งส่งเสริมพฒันาเพ่ิมข้ึน   ผูสู้งอายเุป็นสมาชิกและเขา้ร่วมกิจกรรม
ชมรมผูสู้งอายุ  สูงกว่าการเขา้ร่วมกิจกรรมของชุมชน แตกต่างกบักบัผลการส ารวจ ระดบัประเทศใน ปี 2560 ท่ีการเขา้ร่วม
กิจกรรมชุมชน /สังคม สูงกวา่ชมรมผูสู้งอาย ุ[1] 

ดชันีสภาพท่ีเอ้ือต่อการมีภาวะพฤฒพลงั  อยูใ่นระดบัสูง เพราะผูสู้งอายุทุกรายสามารถอ่านออกเขียนได ้    การมีและ 
การใชอุ้ปกรณ์เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร มีการใชโ้ทรศพัทมื์อถือ และอินเตอร์เน็ต ร้อยละ  66.7  สอดคลอ้งกบัผลการ
ส ารวจโดยส านักงานสถิติแห่งชาติ ในปี 2560 ผูสู้งอายุ ร้อยละ 62.4 ใชโ้ทรศพัท์แบบ Feature phone ซ่ึงเป็นโทรศพัท์ท่ีไม่ตอ้ง
เรียนรู้ การใชง้านมากนกั แต่สามารถเขา้ถึงอินเทอร์เน็ตไดเ้ช่นกนั [5] 
 

สรุปผลการวิจัย 
การศึกษาสถานการณ์ผูสู้งอายุ ดว้ยดชันีพฤฒพลงัผูสู้งอายุ  (Active Aging Index : AAI) พบว่า  ระดบัพฤฒพลงัของ

ผูสู้งอายไุทยในภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง  
สรุปผลการศึกษาในดชันี  ทั้ง 4  ตามแนวทางองคก์ารอนามยัโลก  ตามอนัดบัดชันี  ดงัน้ี   
ดชันีสุขภาพเป็นเสาหลกั  ( Health Index :HI)  มีค่าเท่ากบั   0.6361  แสดงวา่ ผูสู้งอาย ุมีสุขภาพท่ีจะสูงวยัอยา่งมีพลงัใน

ระดบัปานกลาง    ดชันีสุขภาพท่ีเป็นเสาหลกัในการสนับสนุนให้ผูสู้งอายุ สูงวยัอยา่งมีพลงันั้น ค่าคะแนนยงัอยู่ในอนัดบัสาม
ผูสู้งอายุประเมินสุขภาพตนเอง อยู่ในระดบัไม่ดี จนถึงไม่ดีมาก  เพราะเจ็บป่วยดว้ยโรคเร้ือรัง  มีความสุขในระดบัน้อยเพราะ
กงัวลกบัการเจ็บป่วยเร้ือรัง  พร่องความสามารถในการไดย้ิน ร้อยละ 56.7  และพร่องความสามารถในการมองเห็นร่วมกบัไม่มี
แวน่ตาใชใ้นชีวติประจ าวนั ร้อยละ 20  พร่องความสามารถในการท ากิจวตัรประจ าวนัและการเคล่ือนไหว ตอ้งไดรั้บการช่วยเหลือ
จากผูดู้แลหรือสมาชิกในครอบครัวอยา่งสม ่าเสมอ  ร้อยละ 15.3    

การพฒันาผูสู้งอายุในแต่ละองคป์ระกอบท่ียงัเป็นปัญหา  จะช่วยยกระดบัดชันีสุขภาพผูสู้งอายุมีค่าคะแนนเขา้ใกล ้1  
ซ่ึงจะเป็นขอ้บ่งช้ีการพฒันาผูสู้งอายใุหสู้งวยัอยา่งมีพลงัในระดบัสูง  พร้อมเขา้สู่สังคมสูงวยัอยา่งมีคุณภาพ       

ดชันีความมัน่คงในการด ารงชีวิต   (Security Index : SI) มีค่าเท่ากบั 0.7248   แสดงวา่ ผูสู้งอายุ มีความมัน่คงปลอดภยั
ในชีวิตท่ีจะสูงวยัอยา่งมีพลงัในระดบัปานกลาง  ผูสู้งอายมีุท่ีอยูอ่าศยัเป็นของตนเอง และอยูร่่วมกบัครอบครัวมีความมัน่คงดา้น
จิตใจและการช่วยเหลือดูแลจากครอบครัว  ร้อยละ 83.3 ผูสู้งอายุอยูต่ามล าพงั  ร้อยละ 16.7  ผูมี้รายไดน้อ้ย คือ นอ้ยกว่า 2,685  
บาท ต่อ เดือน  ร้อยละ 50  ผูสู้งอายุอาศยัอยู่ในสภาพแวดลอ้มและท่ีอยู่อาศยัท่ีไม่ปลอดภยั ร้อยละ 83.3 เส่ียงต่อการพลดัตก  
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หกลม้มีเพียง ร้อยละ 16.7  ท่ีครอบครัวมีการดดัแปลงบา้นให้มีความปลอดภยัและเอ้ือต่อวิถีชีวิตของผูสู้งอาย ุซ่ึงการพฒันาดา้น
ความปลอดภยัในท่ีอยู่อาศยั  การจดัการดูแลผูสู้งอายุท่ีอยู่ตามล าพงัและการจดัการรายได ้ จะช่วยยกระดบัความมัน่คงในการ
ด ารงชีวิตของผูสู้งอาย ุในการสูงวยัอยา่งมีพลงัจากระดบักลางสู่ระดบัสูง 

ดชันีการมีส่วนร่วมในสังคม (Participation Index : PI ) มีค่าเท่ากบั 0.502  แสดงว่าผูสู้งอายุ มีส่วนร่วมในกิจกรรมทั้ง
ระดบักลุ่ม/ชมรมและระดบัชุมชน ท่ีส่งเสริมการสูงวยัอยา่งมีพลงั ในระดบัปานกลาง  ผูสู้งอายุท่ีสามารถเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม/
ชมรมผูสู้งอาย ุ ร้อยละ  60 และเขา้ร่วมกิจกรรมของหมู่บา้น ชุมชน ร้อยละ  33.3  การออกแบบกิจกรรมต่าง ๆของกลุ่ม/ชมรมและ
กิจกรรมชุมชนท่ีเอ้ือให้ผูสู้งอายุเขา้ถึงและเขา้รวมไดส้ะดวกและสม ่าเสมอ  ลดขอ้จ ากดัในการเดินทางท่ีผูสู้งอายุบางส่วนไม่
สามารถเขา้ร่วมไดด้ว้ยตนเอง   เพ่ือช่วยยกระดบัการมีส่วนร่วมของผูสู้งอายจุากระดบักลางสู่ระดบัสูง  

ดชันีสภาพท่ีเอ้ือต่อการสูงวยัอยา่งมีพลงัหรือพฤฒพลงั(Enabling Environmental Index : EI) มีค่าเท่ากบั 0.8885 แสดง
ว่า ผูสู้งอายุมีสภาพท่ีเอ้ือต่อการสูงวยัอย่างมีพลงัในระดบัสูง  ผูสู้งอายุทุกคนอ่านออกเขียนได ้ มีและใชอุ้ปกรณ์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร เช่น โทรศพัทมื์อถือ และเขา้ถึงอินเทอร์เน็ตได ้  ร้อยละ 66.7 

 

ข้อเสนอแนะและแนวทางการใช้ประโยชน์เพ่ือการพฒันา การสูงวยัอย่างมีพลงัของผู้สูงอายุ  
1. พฒันาสุขภาพซ่ึงเป็นเสาหลกัของการสูงวยัอย่างมีพลงั ยกระดบัจากปานกลางสู่ระดบัสูง โดยแกปั้ญหา พฒันา 

นโยบาย  แผนงาน โครงการ ระบบ หรือกิจกรรม ในประเด็นตามองค์ประกอบ  ท่ีอยู่ในระดับต ่าและระดับปานกลาง  คือ 
1) ภาวะสุขภาพมีปัญหาการเจ็บป่วยดว้ยโรคเร้ือรัง 2) ไม่มีความสุขกงัวลกบัการเจ็บป่วย 3) พร่องความสามารถในการไดย้ินและ
การมองเห็น 4) ความตอ้งการการดูแลในกิจวตัรประจ าวนั โดยเฉพาะผูสู้งอายวุยัปลาย   

2. พฒันาความมัน่คง แกปั้ญหา เพ่ือยกระดบัความมัน่คงในชีวิตผูสู้งอาย ุจากระดบัปานกลางสู่ระดบัสูง โดยแกปั้ญหา 
พฒันานโยบาย แผนงาน โครงการ ระบบ หรือกิจกรรมปรับปรุง 1) สภาพแวดลอ้มในการอยู่อาศยัท่ีปลอดภยั ยกระดบัจาก
องคป์ระกอบท่ีมีคะแนนระดบัต ่าสุดในทุกองคป์ระกอบ อาทิ บา้นผูสู้งอายตุน้แบบ ชุมชนหรือเมืองท่ีเป็นมิตรกบัผูสู้งอาย ุร่วมกบั
การจดัการ 2) รายไดต้  ่าอยูใ่นเกณฑผ์ูมี้รายไดน้อ้ย     

3. ยกระดบัการมีส่วนร่วมของผูสู้งอายุ จากระดบัปานกลางสู่ระดบัสูงหรือมีค่าคะแนนสูงข้ึน ในดา้น 1) การมีงานท า 
ท่ีมีผลทางเศรษฐกิจ ของผูสู้งอายท่ีุ  2) การเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม/ชมรมของผูสู้งอาย ุและชุมชน  

4.รักษาระดบัสภาพท่ีเอ้ือต่อการมีภาวะพฤฒพลงัในระดบัสูงไวจ้ากการอ่านออกเขียนได ้และเพ่ิมเติมการมีการใช้
อุปกรณ์เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร จากระดบัต ่า สู่ระดบัปานกลางและระดบัสูงในท่ีสุด  
 การพฒันาใหผู้สู้งสูงวยัอยา่งมีพลงั  ตามขอ้มูลดชันีพฤฒพลงัผูสู้งอายุ  ดชันีดา้นสุขภาพ  ดา้นการมีส่วนร่วม  ดา้นความ
มัน่คง  และสภาพท่ีเอ้ือต่อพฤฒพลงัผูสู้งอายุ และองคป์ระกอบของแต่ละดชันี เป็นแนวทางในการแกปั้ญหา พฒันา เตรียมความ
พร้อม ของทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือยกระดบัใหผู้สู้งอายสูุงวยัอยา่งมีพลงั สามารถเขา้สู่สังคมสูงวยัอยา่งมีคุณภาพ 
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