
การประเมินผลโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนเทพารุ่งเรือง 

หมู่ท่ี 4 ต าบลท้อแท้ อ าเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก 

 

นายนพดล พุ่มยิ้ม 

 

บทน า 

การประเมินโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน เป็นการประเมินผลโครงการภายใต้แนวคิดการ
ประเมินเพ่ือพัฒนา(Developmental Evaluation: DE) โดยใช้ความหมายของการส่งเสริมสุขภาพและเป้าหมายของ
โครงการเป็นเครื่องเปรียบเทียบกับกิจกรรม ผลลัพธ์ของโครงการ ตามบริบทหรือเงื่อนไขของชุมชน เพ่ือหาข้อขัดข้อง
หรือปัญหาโดยรวม และหาทางออกการพัฒนายกระดับโครงการให้เกิดความเหมาะสมอย่างต่อเนื่องที่ยั่งยืนต่อไป 
กระบวนการประเมินผลใช้การมีส่วนร่วมเป็นจุดเน้นส าคัญของทุกขั้นตอน เพ่ือให้ผู้เกี่ยวข้องหรือเจ้าของโครงการใน
พ้ืนที่ ได้เกิดการเรียนรู้และปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการ การพัฒนา หรือแม้แต่การริเริ่มสร้างสรรค์ กิจกรรมให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดได้ด้วยตนเอง วิธีการประเมินจึงไม่ได้ให้ความส าคัญกับประเด็นว่าเกิดอะไรขึ้น มากเท่ากับ “ท าไมจึง
เป็นเช่นนั้น” ดังนั้น การประเมินโดยใช้แนวคิด developmental evaluation จึงจ าเป็นต้องรู้และเข้าใจรายละเอียด
ทั้งหมดของโครงการและความเชื่อมโยงกับบริบทของชุมชนที่เป็นอยู่ การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุที่มีเป้าหมายเพ่ือให้มี
สมรรถนะในการควบคุมและปรับปรุงสุขภาพของตนเองในชุมชนกึ่งเมืองที่วิถีชีวิตเริ่มแปลเปลี่ยนไป จึงเป็นจุดสนใจ
ส าคัญท าให้ผู้ประเมินเลือกประเมินโครงการนี้  

 

วัตถุประสงค์  

เพ่ือประเมินผลโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน หมู่ที่ 4 ต าบลท้อแท้ อ าเภอท้อแท้ จังหวัด
พิษณุโลก ให้ผู้น าและแกนน าการด าเนินโครงการหาแนวทางการพัฒนายกระดับโครงการให้เกิดความเหมาะสมมาก
ยิ่งขึ้น มีความต่อเนื่องและยั่งยืน 

ระเบียบวิธีการประเมิน 
เป็นการประเมินหลังเสร็จสิ้นโครงการ เพ่ือศึกษาเป้าหมายที่ต้องการให้เกิดขึ้น กระบวนการ/วิธีการ

ด าเนินงาน ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง และสถานการณ์ของชุมชนที่ส าคัญ รวมทั้ง ศึกษาว่า ผู้น าหรือแกนน าการด าเนิน
โครงการมีการเรียนรู้ต่อกิจกรรมที่ด าเนินการหรือ บทบาทของตนเองอย่างไร  



- ผลที่เกิดขึ้นจากการด าเนินโครงการ บรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่ เพียงใด และรูปธรรมที่ยังคงพบเห็น 
- กระบวนการหรือกิจกรรมของโครงการ ที่ได้ปฏิบัติไปแล้วและมีขั้นตอนอย่างไร 
- สถานการณ์สุขภาพโดยรวมและบริบทของชุมชนที่ส าคัญ 
- ความส าเร็จหรือความล้มเหลวและความเชื่อมโยงกันของทั้ง 3 ส่วน 
- การเรียนรู้หรือบทเรียนจากโครงการและแนวทางการพัฒนา 
กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ แกนน าการด าเนินโครงการ ผู้น าชุมชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือภาคีท่ีเกี่ยว 

ข้อง และผู้สูงอายุที่ร่วมโครงการ รวมจ านวน 15 - 20 คน 
 

ผลการประเมิน 

      ชุมชนเทพารุ่งเรืองเป็นชุมชนชนบทกึ่งเมือง ส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม รับจ้าง และค้าขาย เด็กและเยาวชน
ส่วนใหญ่เข้าไปเรียนในเมืองหลังจากจบชั้นประถมศึกษา หรือบางส่วนก็ออกไปเรียนชั้นประถมศึกษาในเมือง กลุ่มวัย
ท างานเมื่อเสร็จจากการท านาหรือการเกษตรก็จะเคลื่อนย้ายเข้า ไปท างานรับจ้างในเมืองใหญ่หรือเขตอุตสาหกรรม 
ประชากรที่มีอยู่จริงในชุมชนจึงเป็นผู้สูงอายุกับเด็กเสียเป็นส่วนใหญ่ กลุ่มผู้มีบทบาทในกิจกรรมของชุมชนส่วนใหญ่จึง
เป็นผู้สูงอายุหรือกลุ่มอาชีพค้าขายที่ประกอบอาชีพอยู่ที่บ้านและมีจิตอาสา โดยเฉพาะกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุ ข
ประจ าหมู่บ้าน(อสม.) ซึ่งมีส่วนร่วมกับกิจกรรมชุมชนมากกว่ากลุ่มผู้น าที่เป็นทางการ(ผู้น าท้องที่ / ท้องถิ่น) มีประชากร
ผู้สูงอายุ (อายุ 60 ปี ขึ้นไป) 211 คน คิดเป็น ร้อยละ 23.92   ของประชากรทั้งหมด (882 คน) โดยสามารถแบ่ง
ประเภทผู้สูงอายุ ได้ดังนี้ (1) ผู้สูงอายุที่สามารถดูแลตนเองได้โดยไม่ต้องพ่ึงผู้อ่ืน (กลุ่มติดสังคม) และสามารถร่วม
กิจกรรมชุมชนได้  จ านวน 208 คน (2) ผู้สูงอายุที่ต้องพ่ึงผู้อ่ืนบ้างในการประกอบกิจวัตรประจ าวัน  (กลุ่มติดบ้าน) 
จ านวน 3 คน มีการเจ็บป่วยและมีปัญหาสุขภาพด้วยโรค  ความดันโลหิตสูง เบาหวาน และไขมันในเลือด ร้อยละ25.1, 
14.2 และ 2.4 ตามล าดับ รวมทั้งการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อและข้อ ปัญหาสุขภาพในช่องปาก ฟันผุ ไม่มีฟันบดเคี้ยว
อาหาร กิจกรรมและกระบวนการที่ด าเนินการ 1)ประชุมคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุเดือนละ 1 ครั้ง เพ่ือชี้แจงและ
ท าความเข้าใจโครงการ วางแผนออกแบบการด าเนินงาน ติดตามความ ก้าวหน้าและสรุปผลการด าเนินงาน 2)อบรมให้
ความรู้แก่คณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุ เรื่องการสร้างเสริมสุขภาพและการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ได้แก่ การดูแลสุขภาพ
ด้วยตนเอง โภชนาการส าหรับผู้สูงอายุ สุขภาพช่องปาก การปฏิบัติตัวส าหรับผู้ป่วยโรคเรื้อรัง และการออกก าลังกายที่
เหมาะสมส าหรับผู้สูงอายุ 3)ประชุมสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ เพ่ือชี้แจงและท าความเข้าใจโครงการแก่สมาชิกชมรม และ
ร่วมกันก าหนดข้อตกลงในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ 4)กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ได้แก่ การออกก าลังกาย 
สัปดาห์ละ 3 วัน โดยสลับประเภทไปตามความสนใจ เช่น แอโรบิค บาสโลบ ร าวง ไม้พอง เป็นต้น  การส่งเสริม
สุขภาพจิต ด้วยการไปท าบุญร่วมกันที่วัดแล้วมีการรับประทานอาหารร่วมกัน และกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ คือ 
ปลูกต้นไม้ให้วัด การเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้านติดเตียงทุกคนในชุมชน เดือนละ 1 ครั้ง 5)ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ  เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เก็บข้อมูลภาวะสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพและคืนข้อมูล  ทุก 3 เดือน 
ด้านผลิตผลที่ได้ พบว่าการด าเนินโครงการเป็นไปตามแผนที่ก าหนดและเกิดผลิตตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ กล่าวคือ เกิด
แกนน าชมรมผู้สูงอายุที่เข้าใจเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพและออกแบบกิจกรรมได้ โดยมีคณะท างานแกนน า ชมรม เป็น
ต้นแบบในการดูและสุขภาพ จ านวน 10 คน สมาชิกชมรมผู้สูงอายุมีความรู้และความตระหนักในการสร้างเสริมสุขภาพ
ตนเอง โดยมีข้อตกลงร่วมในการนัดหมายมารวมตัวกัน ออกก าลังกาย และ แผนการออกก าลังกายเองที่บ้าน มีการ
อบรมให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพ ให้ผู้สูงอายุทุกเดือนและมีการแบ่งการท างาน เป็น ทีมอาหาร ทีมน าออกก าลังกาย 



และทีมเยี่ยมบ้าน  ชมรมผู้สูงอายุมีความเข้มแข็ง ท ากิจกรรมได้ตามข้อตกลงและติดตามผลงานอย่างมีประสิทธิภาพ  
คือ มีการเก็บข้อมูลสุขภาพผู้สูงอายุ  ทั้ง 150 คน ก่อนเริ่ม /ระหว่าง /สิ้นสุดโครงการ เพ่ือประเมินสุขภาพ และ แนว
ทางการออกก าลังกายที่เหมาะสม โดยมาก่อนเวลา และ กลับช้า เพราะต้องการพูดคุยทักทายกันโดยคณะท างาน
ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ รพ.สต.ท้อแท้  สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ มีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพอย่างถูกต้อง  จ านวนผู้สูงอายุร่วม
ด าเนินกิจกรรม 80  คน  ได้ตามแผนงานโครงการ ภาพรวมสุขภาพกาย สุขภาพจิต ดีขึ้น ผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียงได้รับ
การเยี่ยม ดูแล จ านวน  3  คน แต่อย่างไรก็ตาม ผลผลิตที่ได้จากโครงการนี้อาจจะต้องมีการพัฒนาด้านคุณภาพต่อไป 
โดยเฉพาะ ความครอบคลุมต่อกลุ่มสมาชิกและความต่อเนื่องของการเข้าร่วมกิจกรรมของสมาชิกชมรม 

การเรียนรู้หรือบทเรียนจากโครงการและแนวทางการพัฒนา 

 กลุ่มแกนน า โดยฉพาะกลุ่มที่เป็นอาสาสมัคร มีความเข้มแข็ง มุ่งมั่นและตั้งใจเพราะตระหนักถึงความ
รับผิดชอบและบทบาทหน้าที่ในการดูแลกลุ่มผู้สูงอายุที่เป็นเหมือนญาติ แต่ยังมีจ านวนน้อยและยังขาดผู้ทดแทน 

 สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ เกิดความตระหนักรู้ต่อความส าคัญและจ าเป็นด้านสุขภาพตนเอง แต่ยังไม่สามารถเข้า
ร่วมกิจกรรมและไม่สามารถปฏิบัติตนได้อย่างต่อเนื่อง 

 บริบทชุมชนและปัจจัยก าหนดสุขภาพ วิถีชีวิตชุมชนเกษตรกรรมกึ่งเมือง ที่หมดช่วงการผลิตกลุ่มวัยแรงงาน
อพยพเข้าสู่เมืองใหญ่ที่มีการจ้างงาน ท าให้ ในช่วงฤดูแล้งหลังการเก็บเกี่ยว จะมีเพียงวัยเด็กและวัยสูงอายุที่ยังอยู่ใน
ชุมชน การประกอบกิจกรรมครอบครัวจึงเป็นอุปสรรคต่อการร่วมกิจกรรมสาธารณะของชุมชน 

 กล่าวโดยสสรุปว่า ผู้สูงอายุ มีความรู้และเข้าใจเรื่องการดูแลส่งเสริมสุขภาพตนเอง แต่กิจวัตรประจ าวันและ
เงื่อนไขของครอบครัว ท าให้ไม่สามารถปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง ต่อเนื่อง รวมไปถึงการที่ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรม
ของชุมชนได้อย่างต่อเนื่อง แม้ว่ากิจกรรมนั้นจะเป็นประโยชน์โดยตรงต่อตนเอง 

 ดังนั้น การยกระดับการส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนจึงควรเน้น “Self-care” คือ การท าให้
ผู้สูงอายุมีความสามารถในการดูแลตนเองเป็นหลัก ดูแลได้ทุกที่ ทุกเวลา ไม่จ าเป็นต้องรวมกลุ่มกันท าเสมอไป แต่
กิจกรรมกลุ่มก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรละเลยเนื่องจาก “ระบบกลุ่ม” จะช่วยให้เกิดแรงจูงใจได้มากและรวดเร็วกว่า “การ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพโดยล าพัง” แต่นักพัฒนาหรือแกนน ากลุ่ม แกนน าชุมชน จะต้องมีการวางแผนและ
ออกแบบให้เหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทและเงื่อนไขของแต่ละกลุ่ม เช่น กรณีชุมชนเทพารุ่งเรือง ควรออกแบบให้
มีกิจกรรมผู้สูงอายุร่วมกับเด็ก เพ่ือให้ผู้สูงมีเวลาร่วมกิจกรรม ไม่ต้องแยกตัวไปดูแลเด็กที่บ้านแล้วไม่มีโอกาสเข้าร่วม
กิจกรรมของชุมชน และควรมีการค้นหาและพัฒนาแกนน า/ผู้น าให้มีมากขึ้นเพ่ือจะได้มีโอกาสทดแทนกันได้ โดย
กิจกรรมของชุมชนไม่ติดขัด เป็นต้น 

 

ค าส าคัญ : การประเมินผลเพ่ือการพัฒนา, การประเมินแบบเสริมพลัง, การสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 

 

 


