เครื่ องมือประเมินความมีชีวิตชีวาของผู้สูงอายุ (Active ageing assessment tool)
1. ความเป็ นมาของเครื่องมือ
เครื่ องมือประเมินความมีชีวิตชีวาของผู้สงู อายุ หรื อ Active ageing assessment tool เป็ นเครื่ องมือที่ใช้
สาหรับการประเมินระดับความมีชีวิตชีวา (Active ageing) ของผู้สงู อายุในระดับบุคคล โดยใช้ แบบประเมินที่
ประกอบด้ วยคาถามจานวน 25 ข้ อ แบ่งเป็ นด้ านร่างกาย ด้ านจิตใจ ด้ านสติปัญญาและการเรี ยนรู้ ด้ านสังคม และ
ด้ านความมัน่ คง ซึง่ เป็ นการพัฒนาจากกรอบแนวคิด Active ageing ขององค์การอนามัยโลก ร่วมกับการปรับ
ตัวชี ้วัดที่มีการพัฒนาในต่างประเทศและในประเทศ ซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นการประเมินภาวะ Active ageing ใน
ระดับประเทศ หรื อพื ้นที่ขนาดใหญ่ โดยไม่ได้ เป็ นตัวชี ้วัดระดับบุคคล ทังนี
้ ้เครื่ องมือประเมินระดับความมี ชีวิตชีวา
(Active ageing) ของผู้สงู อายุนี ้ เป็ นเครื่ องมือที่ใช้ ประเมินระดับบุคคล ซึง่ สามารถนามาสรุปเป็ นภาพรวมในระดับ
กลุม่ ประชากร หรื อระดับพื ้นที่ได้ ใช้ สาหรับการพัฒนากิจกรรมส่งเสริมความมีชีวิตชีวาของผู้สงู อายุในพื ้นที่ โดย
แบ่งระดับความมีชีวิตชีวาของผู้สงู อายุ เป็ น 4 ระดับ ได้ แก่ น้ อย ค่อนข้ างน้ อย ค่อนข้ างมาก และมาก โดย
เครื่ องมือประเมินความมีชีวิตชีวาของผู้สงู อายุนี ้ ได้ ผา่ นกระบวนการทดสอบเครื่ องมือและทดลองใช้ ในพื ้นที่ 8
จังหวัด ครอบคลุมทุกภาค โดยมีการปรับปรุงตามข้ อเสนอแนะของพื ้นที่และตามคาแนะนาของผู้ทรงคุณวุฒิ
2. การแบ่ งระดับความมีชีวิตชีวาของผู้สูงอายุ ในแต่ ละด้ าน
การประเมินความมีชีวิตชีวาของผู้สงู อายุ แบ่งออกเป็ น 5 ด้ าน และในภาพรวม คือ
- ด้ านร่างกาย
ระดับ 1 – 4
- ด้ านจิตใจ
ระดับ 1 – 4
- ด้ านสติปัญญาและการเรี ยนรู้
ระดับ 1 – 4
- ด้ านสังคม
ระดับ 1 – 4
- ด้ านความมัน่ คง
ระดับ 1 – 4
- ภาพรวม 4 ด้ าน (ไม่รวมด้ านความมัน่ คง) ระดับ 1 – 4 (ให้ น ้าหนักแต่ละด้ านเท่ากัน)
- ภาพรวม 5 ด้ าน
ระดับ 1 – 4 (ให้ น ้าหนักแต่ละด้ านเท่ากัน)
ระดับความมีชีวิตชีวาของผู้สงู อายุ ในแต่ละด้ าน แบ่งเป็ น 4 ระดับ คือ
ระดับ 1 หมายถึง ระดับน้ อย
(คะแนน 0.00%-25.00% ของคะแนนเต็ม)
ระดับ 2 หมายถึง ระดับค่อนข้ างน้ อย (คะแนน 25.01%-50.00% ของคะแนนเต็ม)
ระดับ 3 หมายถึง ระดับค่อนข้ างมาก
(คะแนน 50.01%-75.00% ของคะแนนเต็ม)
ระดับ 4 หมายถึง ระดับมาก
(คะแนน 75.01%-100.00% ของคะแนนเต็ม)
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3. องค์ ประกอบของความมีชีวิตชีวาของผู้สูงอายุ 5 ด้ าน
องค์ประกอบความมีชีวิตชีวา จานวนคาถาม และคะแนนเต็ม ในแต่ละด้ าน ประกอบด้ วย
1) ด้ านร่างกาย (6 ข้ อ)
คะแนนเต็ม 12
- การประเมินภาวะสุขภาพ (1 ข้ อ)
คะแนนเต็ม 4
- การพึง่ พิงในกิจวัตรประจาวัน (2 ข้ อ)
คะแนนเต็ม 4
- กิจกรรมทางกาย (3 ข้ อ)
คะแนนเต็ม 4
2) ด้ านจิตใจ (4 ข้ อ)
คะแนนเต็ม 10
- ภาวะซึมศร้ า (2 ข้ อ)
คะแนนเต็ม 4
- การประเมินความสุข (1 ข้ อ)
คะแนนเต็ม 4
- กิจกรรมเสริมสร้ างความสุข (1 ข้ อ)
คะแนนเต็ม 2
3) ด้ านสติปัญญา (4 ข้ อ)
คะแนนเต็ม 8
- ภาวะสมองเสื่อม (2 ข้ อ)
คะแนนเต็ม 4
- การเรี ยนรู้และการรับข่าวสาร (2 ข้ อ)
คะแนนเต็ม 4
4) ด้ านสังคม (6 ข้ อ)
คะแนนเต็ม 13
- การเข้ าร่วมกิจกรรมชุมชน (2 ข้ อ)
คะแนนเต็ม 4
- การทางาน (2 ข้ อ)
คะแนนเต็ม 4
- การปฏิสมั พันธ์กบั สังคม (1 ข้ อ)
คะแนนเต็ม 3
- ความสามารถในการเดินทาง (1 ข้ อ)
คะแนนเต็ม 2
5) ด้ านความมัน่ คง (5 ข้ อ)
คะแนนเต็ม 12
- ความเพียงพอของรายได้ (1 ข้ อ)
คะแนนเต็ม 4
- การช่วยเหลือจากครอบครัว (1 ข้ อ)
คะแนนเต็ม 2
- การช่วยเหลือจากชุมชน (1 ข้ อ)
คะแนนเต็ม 2
- ความปลอดภัยในที่อยู่อาศัย (2 ข้ อ)
คะแนนเต็ม 4
4. ผลของการประเมินความมีชีวิตชีวาใน 8 จังหวัด
สัดส่วนของผู้สงู อายุตามระดับความมีชีวิตชีวาของผู้สงู อายุใน 5 ด้ าน พบว่าด้ านจิตใจ มีสดั ส่วนของ
ผู้สงู อายุที่มีความมีชีวิตชีวาระดับมาก สูงที่สดุ รองลงมาคือด้ านสติปัญญาและการเรี ยนรู้ ในขณะที่ด้านสังคม มี
สัดส่วนของผู้สงู อายุที่มีความมีชีวิตชีวาระดับน้ อย สูงที่สดุ รองลงมาคือด้ านร่างกาย (ภาพที่ 1) ในขณะที่กลุม่ อายุ
60-69 ปี มีคะแนนความมีชีวิตชีวาเฉลี่ยสูงกว่ากลุม่ อายุ 70 ปี ขึ ้นไป ยกเว้ นด้ านความมัน่ คงที่มีคะแนนไม่ตา่ งกัน
(ภาพที่ 2) กลุม่ ติดสังคมมีคะแนนความมีชีวิตชีวาเฉลี่ยสูงกว่ากลุม่ ติดบ้ านและกลุ่มติดเตียง ยกเว้ นด้ านความ
มัน่ คงที่มีคะแนนต่างกันไม่มากนัก โดยด้ านสังคมและด้ านร่างกาย มีความแตกต่างกันมากที่สดุ (ภาพที่ 3)
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ภาพที่ 1 สัดส่วนของผู้สงู อายุตามระดับความมีชีวิตชีวาของผู้สงู อายุ 5 ด้ าน (รวม 8 จังหวัด)
สัดส่ วนผู้สูงอายุตามระดับความมีชีวิตชีวา 5 ด้ าน
จากผู้สูงอายุ 800 ราย ใน 8 จังหวัด
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ด้ านร่างกาย
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ด้ านความมัน่ คง
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ภาพที่ 2 คะแนนเฉลี่ยความมีชีวิตชีวา 5 ด้ าน เปรี ยบเทียบระหว่างอายุ (เฉลี่ย 8 จังหวัด)
คะแนนเ ลี่ยความมีชีวิตชีวา 5 ด้ าน ระหว่ างอายุ 8 จังหวัด
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ภาพที่ 3 คะแนนเฉลี่ยความมีชีวิตชีวา 5 ด้ าน เปรี ยบเทียบระหว่างภาวะพึง่ พิง (เฉลี่ย 8 จังหวัด)
คะแนนเ ลี่ยความมีชีวิตชีวา 5 ด้ าน ระหว่ าง าวะ ่ ง งิ 8 จังหวัด
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ติดเตียง

ด้ านสังคม

ด้ านความมัน่ คง

5. โปรแกรมประเมินความมีชีวิตชีวาของผู้สูงอายุ
เข้ าสูโ่ ปรแกรมประเมินความมีชีวิตชีวาของผู้สงู อายุ ทาง www.hiso.or.th/activeageing หรื อ scan QR
code เพื่อเข้ าสูห่ น้ า Login เข้ าสูร่ ะบบ โดยต้ องลงทะเบียนผู้ใช้ ก่อน ทังนี
้ ้หน้ าหลักของระบบ จะประกอบด้ วย การ
ทาแบบประเมิน และการแสดงรายงานสรุป (ภาพที่ 4) โดยการบันทึกข้ อมูลตามแบบประเมินในส่วนต่างๆ แสดง
ดังภาพที่ 5 และเมื่อบันทึกข้ อมูลครบแล้ ว จะมีการคานวณคะแนนและแสดงผลการประเมินดังภาพที่ 6
ภาพที่ 4 การ Login เข้ าสูร่ ะบบ และหน้ าหลักของระบบ และ QR code เพื่อ link เข้ าสู่ URL ของระบบ

ภาพที่ 5 การบันทึกข้ อมูลตามแบบประเมินความมีชีวิตชีวาของผู้สงู อายุในส่วนต่างๆ
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ภาพที่ 6 การแสดงผลการประเมินความมีชีวิตชีวาของผู้สงู อายุในด้ านต่างๆและในภาพรวม 4 ด้ าน และ 5 ด้ าน

ภาพที่ 7 แสดงตัวแปรในการกรองข้ อมูล สาหรับการแสดงรายงานสรุป ได้ แก่ ช่วงวันที่ประเมิน เพศ อายุ
เขตการปกครอง การอยูค่ นเดียว และภาวะพึง่ พิง โดยสามารถเลือกรูปแบบการแสดงผลได้ 3 รูปแบบ ได้ แก่ การ
แสดงรายชื่อพร้ อมผลการประเมิน (ภาพที่ 8) การแสดงสรุปผลการประเมิน ที่เชื่อมโยงกับรายชื่อตามระดับของ
ความมีชีวิตชีวาแต่ละด้ าน (ภาพที่ 9) และการแสดงสรุปคาตอบรายข้ อในแต่ละด้ าน ที่เชื่อมโยงกับรายชื่อตาม
คาตอบของแต่ละข้ อ (ภาพที่ 10)
ภาพที่ 7 การเลือกตัวแปรในการกรองข้ อมูล สาหรับการแสดงรายงานสรุป
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ภาพที่ 8 การแสดงรายชื่อพร้ อมผลการประเมิน

ภาพที่ 9 การแสดงสรุปผลการประเมินแต่ละด้ าน ที่เชื่อมโยงกับรายชื่อตามระดับของความมีชีวิตชีวา

ภาพที่ 10 การแสดงสรุปคาตอบรายข้ อในแต่ละด้ าน ที่เชื่อมโยงกับรายชื่อตามคาตอบของแต่ละข้ อ
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