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การศึกษาครั้ งนี้ มีวัตถุป ระสงคเพื่อศึกษา รูปแบบกระบวนการ การนํากลยุทธ “ที มผูกอการดี”
(Merit Maker) ที่เหมาะสมในการดําเนินงานปองกันการเสียชีวิตจากการจมน้ําในเด็กอายุต่ํากวา 15 ป ใน
พื้นที่เขตสุขภาพที่ 11 ประชากรและกลุมตัวอยางที่ศึกษา คือ บุคลากรในระดับจังหวัด ที่รับผิดชอบงานงาน
ปองกันการจมน้ํา บุคลากรของทีมที่ผานเกณฑการประเมินเครือขายผูกอการดีระดับทองแดง ระดับเงิน และ
ระดับทอง จํานวนทั้งสิ้น 25 ทีม กลุมเปาหมายที่สัมภาษณ ทีมละ7คนไดแก ผูรับผิดชอบงานในระดับอําเภอ
ระดับโรงพยาบาล ระดับ รพ.สต. ผูแทนในทีมจาก อปท. ผูแทนในทีมจากเครือขายกูชีพหรือผูชวยในการให
ความรูการสอนทักษะการวายน้ําเพื่อเอาชีวิตรอดในพื้นที่ แกนนําชุมชน และอาสาสมัครสาธารณสุข รวม
ทั้งสิ้น 175 คน ดําเนินการศึกษา ระหวาง เดือน เมษายน – มิถุนายน พ.ศ. 2561 เก็บขอมูลเชิงปริมาณและ
คุณภาพ ขอมูลเชิงปริมาณเก็บจากขอมูลทุติยภูมิ ไดแกรายงานผลการประเมินทีมผูกอการดีฯ รายงานการ
เสีย ชีวิตจากการจมน้ํ า ในเด็ก อายุต่ํา กวา 15ป ตั้งแตป พ.ศ.2556-2560 ขอมู ลเชิ งคุณภาพเก็บโดยการ
สัมภาษณผูมีสวนเกี่ยวของกับการดําเนินงาน และเก็บขอมูลเชิงประจักษในพื้นที่ เชน นวัตกรรมที่เกิดขึ้น
หลังจากการนํากลยุทธ “ทีมผูกอการดี”มาขับเคลื่อนการดําเนินงาน สรุปผลการศึกษาไดดังนี้
กระบวนการขับเคลื่อน การนํากลยุทธ “ทีมผูกอการดี” ในการดําเนินงานปองกันการเสียชีวิตจาก
การจมน้ําในเด็กอายุต่ํากวา 15 ป ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 11 ตามองคประกอบที่กําหนดไดแก นโยบาย, การ
บริหารจัดการ, สถานการณและขอมูล, การจัดการแหลงน้ําเสี่ยง, การดําเนินการในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก, การให
ความรูในสถานบริการสาธารณสุข โรงเรียน ชุมชน, การเรียนการสอนหลักสูตรวายน้ําเพื่อเอาชีวิตรอด, การ
สอนฝกปฏิบัติการชวยฟนคืนชีพ(CPR), การสื่อสารประชาสัมพันธ, และการศึกษาวิจัยหรือติดตามประเมินผล
ซึ่งไดกําหนดกรอบแนวทางการดําเนินงาน คือ สรางการมีสวนรวมกับภาคีเครือขายที่เกี่ยวของ การสื่อสาร
ถายทอด ทําความเขาใจ ใหการสนับสนุนการดําเนินงาน มีการติดตามการดําเนินงาน การประเมินผล และ
ใหมีเวทีการรวมแลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อรับทราบผลการดําเนินงานและรวมวางแผนพัฒนา
ผลผลิตที่ไดจากการดําเนินงานพบวา ตั้งแตป พ.ศ 2558-2560 มี“ทีมผูกอการดี”ที่ผานการประเมิน
ทั้ง 7 จังหวัดคือ ระดับทองแดง 178 ทีม ระดับเงิน 6ทีม และระดับทอง 1 ทีม รวม 185 ทีม และไดผลผลิตที่
สําคัญในการปองกัน การเสีย ชีวิตจากการจมน้ําตามเกณฑองคป ระกอบที่กําหนด สําหรับผลลัพธของการ
ดําเนินงานพบวา หลังการดําเนินงาน อัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ําในเด็กอายุต่ํากวา 15 ป มีแนวโนมลดลง
อยางชั ดเจน คื อก อนการดํา เนิ นงาน (ป พ.ศ 2556-2558 ) อัตราการเสีย ชีวิตตอประชากรเด็กแสนคน
เทากับ 8.28 , 7.2 และ 6.1 ตามลําดับ หลังการดําเนินงาน (ป พ.ศ 2559-2560) อัตราการเสียชีวิตตอแสน
เทากับ 4.7 และ 4.6 ตามลําดับ นอกจากนี้ไดขอคนพบอื่นๆ ที่เปนนวัตกรรมหรือแนวความคิดใหมๆ ที่เกิดขึ้น
ไดแก รูปแบบการสรางการมีสวนรวมในการดําเนินงาน การใชภูมิปญญาทองถิ่นหรือภูมิปญญาชาวบานในการ
จั ด การแหล ง น้ํ า เสี่ ย ง การผลิ ต อุ ป กรณ ช ว ยคนตกน้ํ า จมน้ํ า ที่ เ หมาะสมกั บ บริ บ ทพื้ น ที่ พบป จ จั ย แห ง
ความสําเร็จไดแกผูบริหารใหความสําคัญกับการดําเนินงาน ผูรับผิดชอบงานมีความขยัน อดทน ตั้งใจและมี
ทักษะการประสานงานที่ดีกับเครือขาย การมีสวนรวมและความภาคภูมิใจของผูรวมทีม แตก็พบขอจํากัดของ
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การดําเนินงานบาง เชนในพื้นที่ มีแหลงน้ําเสี่ยงเปนจํานวนมากทั้งแหลงน้ําตามธรรมชาติและแหลงที่ขุดเพื่อทํา
การเกษตร ทําใหการจัดการแหลงน้ําเสี่ยงยังไมครอบคลุมทุกพื้นที่
จากการศึกษาครั้งนี้สรุปไดวา รูปแบบ การนํากลยุทธ“ทีมผูกอการดี”มาใชในการดําเนินงานปองกัน
การเสียชีวิตจากการจมน้ําในเด็กอายุต่ํากวา 15 ป ในพื้นที่เขตสุขภาพที่11 ที่เหมาะสม ซึ่งสงผลใหเกิดผลลัพธ
คืออัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ําในเด็กอายุต่ํากวา 15 ป มีแนวโนมลดลงอยางชัดเจน คือ 1) สรางการมีสวน
รวมในการขับเคลื่อนการดําเนินงาน มีการสื่อสารขั้นตอน แนวทางการดําเนินงานที่ชัดเจนตั้งแตผูกําหนดกลยุทธ
ผูนํากลยุทธไปปฏิบัติทุกระดับและเครือขายที่เกี่ยวของทุกภาคสวนในพื้นที่ ทั้งรูปแบบเปนทางการและไมเปน
ทางการที่ใชเทคนิคการประสานและการมีสัมพันธภาพที่ดีตอกัน 2) สนับสนุนการดําเนินงาน ทั้งดานวิชาการ
เอกสาร คูมือ แนวทางการดําเนินงานที่เพียงพอ และมีพี่เลี้ยงคอยใหคําปรึกษา ใหกําลังใจ แนะนําการสราง“ทีม
ผูกอการดี ”และแนวทางการขั บ เคลื่ อนในพื้น ที่ใหเหมาะสมกับ บริบท 3) ติดตามการดําเนิน งานของ“ที ม
ผูกอการดี” บทบาทของแตละภาคสวน การลงพื้นที่เยี่ยมเสริมพลังอยางตอเนื่องทุกระดับใหเกิดความยั่งยืนใน
การดําเนินงาน และรวมแกไขปญหาหรือขอจํากัดที่พบในระหวางการดําเนินงานของทีม 4) สื่อสารแนวทาง
การประเมินผล กรอบเวลา และเกณฑองคประกอบการประเมินอยางชัดเจน เขาใจงาย และใหเครือขายที่
เกี่ยวของมีสวนรวมในการประเมินผล และ 5) มีเวทีใหผูเกี่ยวของไดรวมแลกเปลี่ยนเรียนรู เสริมพลัง มีความ
ภาคภูมิใจ รับรูผลที่ไดจากการดําเนินงาน รวมแกไขจุดออนและวางแผนพัฒนาตอไป ซึ่งรูปแบบกระบวนการ
นี้พื้นที่อื่นๆสามารถนําไปใชได แตอาจมีการปรับกระบวนการทํางานหรือประยุกตใชใหเหมาะสม สอดคลองกับ
บริบท วิถีชีวิตของชุมชน ประเพณี วัฒนธรรมและสิ่งแวดลอมของแตละพื้นที่ได ขอเสนอแนะในเชิงนโยบาย
คือสํานักโรคไมติดตอ ควรมีการสนับสนุนการดําเนินงานตามกลยุทธ“ทีมผูกอการดี” อยางเขมแข็งตอเนื่องและ
ขยายใหมีการดําเนินงานเต็มพื้นที่ สําหรับผูปฏิบัติควรมีการสรางการมีสวนรวมกับเครือขายที่เกี่ยวของทุกภาค
สวน สรางความสัมพันธที่ดีตอกันเพื่อใหเกิดความเขมแข็งและรวมกันดําเนินงาน เพราะปจจัยสูความสําเร็จของ
การดําเนินงานปองกันการเสียชีวิตจากการจมน้ําเกิดจากความรวมมือของภาคีเครือขายทั้งภาครัฐและเอกชน
เครือขายจิตอาสาในพื้นที่และการมีสวนรวมของชุมชนเปนสําคัญ
Key word : กระบวนการนํากลยุทธ“ทีมผูกอการดี”(Merit Maker) : พื้นที่เขตสุขภาพที่11
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Abstract

This research aims at studying the procedures of adopting the ‘Merit-maker’
strategies of preventing children under 15 from drowning in Nakhon Si Thammarat Province’s
Public Health Region 11.The population and sample are 175 people. Person responsible for
preventing flooding in provinces 7 people, Personnel of the 18 teams that have passed the
copper rating, Random by lottery. All teams that pass Silver (6 teams) and Gold levels. (1
team) Target group interviewed is 7 people per team. Research duration between October
2017 - September 2019 . Research duration between April – June 2018. To conduct the
research, both quantitative and qualitative data were collected. The quantitative data—
collected from secondary sources—include the appraisals of the Merit-maker’s performance
from the year 2013 to 2017), which were carried out on the basis of the reports on the
deaths from drowning among children under15. The qualitative data include the empirical
information,like the innovations following the adoption of the Merit-makers’ drowning
prevention strategies, elicited from the interviewees getting involved with child-drowning
prevention. The following is the conclusion of this study
The ‘Merit-maker’ strategies of preventing children under 15 from drowning in
Nakhon Si Thammarat province’s public health region 11 was adopted in terms of drowning
prevention policy; drowning prevention management; situation and information about
drowning; risky water-source management; the administration of little child development
centres; drowning-prevention education programmes launched by public health centres,
schools, and communities; survival-swimming training programmes; cardio-pulmonary
resuscitation training programmes; public relations; and the research on the evaluation of
the child drowning-prevention project. The child drowning-prevention project was
implemented by means of creating networks of the parties involved in order to pass
understanding of the project to all the network members; supporting, monitoring, and
evaluating the operation of the project; and providing an arena for all the parties involved to
talk about the project’s operation as well as formulate development plans together.
The child drowning-prevention project was evaluated via the ‘Merit-maker’ voluntary
body appraisal. All 185 ‘Merit-maker’ teams’ performance in 7 provinces from 2015 to 2017based on the drowning victims’ death rate-was graded in 3 different classes: Bronze (178
teams), Silver (6 teams), and Gold (1 team). The death rate of the drowning victims under
15 tended to decline explicitly; the death rates before launching the project (2013-2015)
were 8.28, 7.2, and 6.1 while the ones later on (2016 to 2017) were 4.7 and 4.6 respectively.
The findings of this study include the innovations like the patterns of the
participation in implementing the project, the application of folk wisdom to risky watersource management, and the inventions of locally workable devices for drowning-victim
rescue. In addition, the project’s executives put emphasis on the efficient operation while
the operation workers worked very hard and were skilful at coordinating with people involved .
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However, there are still a number of risky water-sources including natural water sources and
man-made ones for agricultural production in this locality,of which the risk need to be
managed.
Following the adoption of the ‘Merit-maker’ strategies of preventing children under
15 from drowning in Nakhon Si Thammarat Province’s public health region 11, the death
rate of the children in this region has been declining explicitly.Those strategies include: 1)
creating the participation of the persons involved in implementing the child drowningprevent project through the good communication between the strategy designer and the
operation workers as well as the local people networks that formulated the strategy in both
formal and informal contexts; 2) supporting the implementation of the child drowningprevention project in terms of adequately providing academic documents, handbooks, and
outlines for mentoring the workers’ operation; 3) monitoring the Merit-makers’ operation by
regularly calling at the operation sites in order to make the child drowning-prevention
project sustainable and help the operation workers solve any problems arising while running
the project; 4) informing the ‘Merit-makers’ about the criteria of appraising their
performance, time-frame, evaluation items, and the performance appraisal made by the
parties involved; and 5) providing an arena for all the parties involved to exchange their idea
about their work, boost morale among the operation workers, attain the recognition of the
operation, and know the operation’s weaknesses as well as make a development plan for
the project. These strategies can be adapted to the implementation of the projects in other
localities.
The suggestions for further action are that the Bureau of Non-communicable Diseases
should fervently and continually support the Merit-maker voluntary bodies to implement
the project and launch new projects in other localities of Nakhon Si Thammarat province in
the meantime. Moreover, operation workers’ participation should be promoted via
networking the parties involved. The good relationship among the parties involved—
including government officials, private sectors, and local voluntary bodies—will lead to the
achievement of whatever drowning-prevention projects.
Keywords: The Adoption of the ‘Merit-maker’ Strategies :Public health region 11
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กิตติกรรมประกาศ
ผู ศึ ก ษาขอขอบพระคุ ณ แพทย ห ญิ ง สุ พั ต รา ศรี ว ณิ ช ชากร ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ก รมควบคุ ม โรค ที่ ใ ห
คําปรึกษา แนะนํา การจัดทํากรอบแนวคิดและวิธีการศึกษา แพทยหญิงศิริลักษณ ไทยเจริญ ผูอํานวยการ
สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช นางปรุงจิต หมายดี นางสาวพรทิพย ใจเพชร
รองผูอํ า นวยการสํ า นั กงานป อ งกั น ควบคุ มโรคที่ 11 จัง หวัด นครศรีธ รรมราช ที่ ให ก ารสนับ สนุน ให
ขอเสนอแนะ ใหคําปรึกษาตลอดมา ขอขอบคุณนางสุชาดา เกิดมงคลการและคณะทีมงานผูรับผิดชอบงานการ
ปองกันการเสียชีวิตจากการจมน้ําของสํานักโรคไมติดตอ นางอมตา จันทรปาน สาธารณสุขอําเภอนบพิตํา ที่
ไดสนับสนุนขอมูลเชิงวิชาการ ขอคิด และแนวทางในการศึกษา ทายที่สุดนี้ ขอขอบคุณคณะทีม “ผูกอการดี”
ปองกันการเสียชีวิตจากการจมน้ําทุกทาน ที่ไดใหขอมูลในการสัมภาษณ การลงเก็บขอมูลเชิงประจักษในพื้นที่
และขอบคุณคณะทีมผูรวมเก็บขอมูลจากสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช ทุกทาน
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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ความเปนมาและความสําคัญ
จากรายงานการจมน้ําระดับโลก (Global Report on Drowning) ขององคการอนามัยโลก
พบวา ในแตละปมีคนจมน้ําเสียชีวิตสูงถึง 372,000 คน ทั้งนี้ในกลุมเด็กอายุต่ํากวา 15 ป พบวา การจมน้ําเปน
สาเหตุการเสียชีวิตอันดับที่ 3 รองจากโรคเยื่อหุมสมองอักเสบ (Meningitis) และเอดส (HIV) โดยมีจํานวนการ
เสียชีวิตปละ 140,219 คน สําหรับในประเทศไทยกอนป พ.ศ. 2559 พบวา มีรายงานเด็กอายุต่ํากวา 15 ป
เสียชีวิตจากการจมน้ําเฉลี่ยปละประมาณ 1,500 คน (สํานักนโยบายและยุทธศาสตร กระทรวงสาธารณสุข,
2559) และผลจากการสํารวจการใชเสื้อชูชีพในประเทศไทย ในป พ.ศ. 2558 พบวา ในกลุมเด็กมีการสวม
เสื ้อ ชูช ีพ ที ่ถ ูก ตอ ง รอ ยละ 6.0 ขณะที ่ใ นทุก กลุ ม อายุม ีเ พีย งรอ ยละ 4.2 ที ่ม ีก ารสวมเสื้ อ ชู ชี พ ที่ ต อ ง
(สุชาดา เกิดมงคลการ,สม เอกเฉลิมเกียรติและกิ่งกาญจน จงสุขไกล . สํานักโรคไมติดตอ,2558)
เด็กไทยอายุต่ํากวา 15 ป วายน้ําเปนรอยละ 23.7 และวายน้ําเพื่อเอาชีวิตรอดได (มีความรูเรื่อง
ความปลอดภัยทางน้ํา ทักษะการเอาชีวิตรอด และทักษะการชวยเหลือ) เพียงรอยละ 4.4 ปจจัยที่กอใหเกิด
การจมน้ําสรุปไดเปน 2 ปจจัยที่สําคัญ คือ 1) ปจจัยดานบุคคล คือ ตัวเด็กเอง ซึ่งความเสี่ยงของเด็กขึ้นอยูกับ
สภาพรางกาย พัฒนาการ พฤติกรรม และโรคประจําตัวของเด็กแตละคน และ 2) ปจจัยดานสิ่งแวดลอม แบง
ออกเปนสิ่งแวดลอมดานกายภาพและสิ่งแวดลอมทางสังคม สิ่งแวดลอมทางกายภาพ เชน การมีแหลงน้ําใกลตัว
เด็กซึ่งทําใหเด็กสามารถเขาถึงไดงาย การไมมีร้ัวลอมรอบแหลงน้ําเพื่อแบงแยกเด็กออกจากแหลงน้ํา และ
สิ่งแวดลอมทางสังคม เชน ในครอบครัวที่พอแมตองทํางานทําใหเด็กขาดผูดูแลหลัก เด็ก ผูดูแล ชุมชนไมรูสึกวา
เปนความเสี่ ยงตอเด็ก ผูชวยเหลื อไม มีความรูในการกูชีพหรือมีการปฐมพยาบาลผิดวิ ธี สถานบริการทาง
การแพทยใกลชุมชนไมมีความพรอมในการชวยเหลือภาวะฉุกเฉิน (สุชาดา เกิดมงคลการ,สม เอกเฉลิมเกียรติ
และกิ่งกาญจน จงสุขไกล.ความสามารถในการวายน้ําเปนและวายน้ําเพื่อเอาชีวิตรอดของเด็กไทย.สํานักโรคไม
ติดตอ,2556)
ผลการวิเคราะหการเสียชีวิต พบวา ในกลุมเด็กอายุต่ํากวา 15 ป มีสัดสวนการจมน้ําเสียชีวิต
สูงถึงรอยละ 21.9 เมื่อจําแนกเปนรายกลุมอายุพบกลุมอายุ 5 - 9 ป มีอัตราการเสียชีวิตตอประชากรเด็ก
แสนคน สูงที่สุด รองลงมาคือเด็กอายุต่ํากวา 5 ป เพศชายมีอัตราการเสียชีวิตจากการตกน้ํา จมน้ําสูงกวา
เพศหญิงประมาณ 2 เทาตัว ชวงเดือนเมษายนเปนชวงที่มีเด็กจมน้ําเสียชีวิตมากที่สุด รองลงมาคือมีนาคม
และพฤษภาคม ซึ่งชวงดังกลาวเปนชวงฤดูรอนและปดภาคการศึกษา วันเสารและอาทิตยจะมีการจมน้ํา
สูงสุด ทั้งนี้ชวงเวลา 15.00-17.59 น. เปนชวงที่มีการเกิดเหตุสูงสุด แหลงน้ําที่มีเด็กเสียชีวิตจากการตกน้ํา
จมน้ําสูงที่สุดคือแหลงน้ําธรรมชาติ รองลงมาคืออางอาบน้ํา และสระวายน้ํา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอัตรา
การเสียชีวิตสูงที่สุด รองลงมาคือ ภาคใต ภาคกลาง (ไมรวมกรุงเทพมหานคร) และภาคเหนือ เมื่อจําแนกการ
เสียชีวิตเปนรายจังหวัดโดยใชฐานขอมูล ป พ.ศ. 2559 พบวา จังหวัดในเขตพื้นที่เสี่ยงมาก (พื้นที่สีแดง) อัตรา
การเสียชีวิตตอประชากรแสนคนมากกวาหรือเทากับ 7.5 หรือจํานวนคนเสียชีวิตตั้งแต 20 คนขึ้นไป มีจํานวน
27 จังหวัด จังหวัดในเขตพื้นที่เสี่ยงปานกลาง (พื้นที่สีเหลือง) อัตราการเสียชีวิตตอประชากรเด็กแสนคนเทากับ
5 - 7.4 มีจํานวน 22 จังหวัด และจังหวัดในเขตพื้นที่เสี่ยงนอย (พื้นที่สีเขียว) อัตราการเสียชีวิตตอประชากร
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เด็กแสนคน นอยกวา 5 มีจํานวน 28 จังหวัด (สํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข.
รายงานการเฝาระวังการบาดเจ็บระดับชาติ , 2559)
ผลจากการวิเคราะหชองวางของการดําเนินงานในแตจังหวัดและอําเภอที่ผานมาโดยสํานักโรค
ไมติดตอ กรมควบคุมโรค ป พ.ศ. 2558 พบวา สว นใหญไมมีการดําเนิน งานปองกัน การเสีย ชีวิตจากการ
จม น้ํ า อ ยา ง เขม ขน แล ะ ตอ เ นื ่อ ง แล ะ พบ วา บางพื้ น ที่ มี ก ารดํ า เนิ น การเพี ย งมาตรการเดี ย ว
ทําใหการเสียชีวิตจากจมน้ํายังเปนปญหาของประเทศไทย การปองกัน การเสีย ชีวิตจากการจมน้ํา จําเปน ที่
จะตองมีการดําเนิน การหลายมาตรการ และอาศัยความรว มมือจากภาคีเ ครือขายที่เ กี่ยวของหลายภาค
สว น
ดังนั้นเพื่อเปนการแกปญหาดังกลาว ป พ.ศ. 2558 สํานักโรคไมติดตอ จึงเริ่มดําเนินการกลยุทธ
“ผูกอการดี (Merit Maker) ปองกันการจมน้ํา” ขึ้น ผูกอการดีฯ เปนกลยุทธที่จะทําใหเกิดการดําเนินงาน
ปองกันการเสียชีวิตจากการจมน้ําอยางตอเนื่อง โดยใชการมีสวนรวมของชุมชนและภาคีเครือขายที่เกี่ยวของ
แบบสหสาขา ทั้งภาคสวนของกระทรวงสาธารณสุข และนอกกระทรวงสาธารณสุข และเนนการใชทรัพยากรที่มี
อยูในพื้นที่เปนหลัก ทั้งดานกําลังคน งบประมาณ และทรัพยากรอื่นๆ โดยสํานักโรคไมติดตอ ไดกําหนดเกณฑ
ผูกอการดีประกอบดวย 10 องคประกอบหลัก ไดแก นโยบาย, การบริหารจัดการ, สถานการณและขอมูล, การ
จั ดการแหล งน้ํ าเสี่ ยง, การดํ า เนิน การในศูน ยพัฒ นาเด็ก เล็ก , การใหค วามรู ใ นสถานบริก ารสาธารณสุข
โรงเรียน ชุมชน, การเรียนการสอนหลักสูตรวายน้ําเพื่อเอาชีวิตรอด, การสอนฝกปฏิบัติการชวยฟนคืนชีพ
(CPR), การสื่อสารประชาสัมพันธ, และการศึกษาวิจัยหรือติดตามประเมินผล (สํานักโรคไมติดตอ กรมควบคุม
โรค กระทรวงสาธารณสุข . แนวทางการดําเนินงานผูกอการดีปองกันการจมน้ํา. 2557) สอดคลองกับแนว
ทางการดําเนินงานปองกันการจมน้ําระดับโลกที่ทุกประเทศเห็นรวมกันในการประชุม WCDP ค.ศ.2015 วา
ประเด็นสําคัญของการดําเนินงานปองกันการเสียชีวิตจากการจมน้ําคือ การมีสวนรวมของชุมชน ( World
Health Organization.World 2009 )
และจากป พ.ศ. 2558 เปนตนมา กรมควบคุมโรค กระทรวง
สาธารณสุข ไดดําเนินงานปองกันการจมน้ําโดยใช กลยุทธ “ผูกอการดี (Merit Maker) ปองกันการจมน้ํา”
รวมกับภาคีเครือขายตางๆ โดยเนนการสรางความเขมแข็งของชุมชนเพื่อใหเปนฐานรากที่แข็งแรง ผลการ
วิเคราะหขอมูลจากรายงานการเสียชีวิตจากการจมน้ําในเด็กอายุต่ํากวา 15 ป ของประเทศไทย ภายหลังจาก
การดําเนินงานปองกันการเสียชีวิตจากการจมน้ําในเด็กอายุต่ํากวา 15 ป โดยใชกลยุทธ “ผูกอการดี (Merit
Maker) ปองกันการจมน้ํา” ในปพ.ศ. 2559 พบวาประเทศไทยมีรายงานการสูญเสียเด็กจากการจมน้ําลดลง
เหลือ 699 คนจากที่เคยมีรายงานการเสียชีวิตจากการจมน้ําในเด็กอายุต่ํากวา 15 ป ถึงปละ1,500 คน ซึ่ง
ลดลงกวารอยละ 50 ( สํานักนโยบายและยุทธศาสตร กระทรวงสาธารณสุข ,2559)
สํานักงานป องกัน ควบคุ มโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธ รรมราช ไดนํากลยุทธ “ผูกอการดี (Merit
Maker) ปองกันการจมน้ํา” มาดําเนินการปองกันการเสียชีวิตจากการจมน้ํา ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2558
ตามที่สํานักโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค ไดถายทอดแนวทางการดําเนินงานเพื่อใหมาดําเนินการขับเคลื่อน
งานในพื้นที่ โดยในปงบประมาณ พ.ศ.2558 ผลการประเมิน จํานวน“ทีมผูกอการดี”ปองกันการเสียชีวิต
จากการจมน้ําในเด็กอายุต่ํากวา 15ป ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 11 พบวาผานเกณฑการประเมิน ระดับทองแดง
จํานวน 12 ทีม ผานการรับรองในระดับเงิน 1 ทีมและยังไมมีทีมในระดับทอง ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ผล
การประเมิน จํานวน“ทีมผูกอการดี”ปองกันการเสียชีวิตจากการจมน้ําในเด็กอายุต่ํากวา 15ป ในพื้นที่เขต
สุขภาพที่ 11 พบวาผานเกณฑการประเมิน ระดับทองแดง จํานวน 61 ทีม ผานการรับรองในระดับเงิน 2 ทีม
ไมมีทีมในระดับทอง และปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ผลการประเมิน จํานวน“ทีมผูกอการดี”ปองกันการ
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เสียชีวิตจากการจมน้ําในเด็กอายุต่ํากวา 15 ป ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 11 พบวาผานเกณฑการประเมิน ระดับ
ทองแดง จํ านวน 105 ที ม ผ า นการรั บ รองในระดับ เงิน 3 ที ม และผ านการรั บ รองในระดั บ ทอง 1 ที ม
(สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช เอกสารรายงานผลการประเมินทีมผูกอการดีของ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ในพื้นที่เขต 11 ; ป พ.ศ. 2558-2560) ผลการนิเทศติดตามและประเมินการ
ดําเนินงาน พบวาในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 11 มีรายงานจํานวนเด็กอายุต่ํากวา 15 ป เสียชีวิตจากการจมน้ําลดลง
อยางตอเนื่อง (สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช รายงานผลการตรวจราชการนิเทศ
งานกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 11 : 2558-2561) อยางไรก็ตามการนํากลยุทธ “ทีมผูกอการดี”มาใช
ในการดําเนินงานปองกันการเสียชีวิตจากการจมน้ําในเด็กอายุต่ํากวา 15 ป ในแตละพื้นที่อาจไมเหมือนกัน
ขึ้นอยูกับบริบทของแตพื้นที่และปจจัยแวดลอมตางๆที่เกี่ยวของ ดังนั้นในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ผูศึกษา
จึงไดดําเนินการศึกษารูปแบบกระบวนการ การนํากลยุทธ “ทีมผูกอการดี”(Merit Maker) ที่เหมาะสมในการ
ดําเนินงานปองกันการเสียชีวิตจากการจมน้ําในเด็กอายุต่ํากวา 15 ป ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 11 เพื่อใหพื้นที่
อื่นๆ สามารถนําไปปรับใชในการดําเนินงานปองกันการเสียชีวิตจากการจมน้ําในเด็กอายุต่ํากวา 15 ป ได

1.2 วัตถุประสงค เพื่อศึกษา
1.2.1. กระบวนการนํากลยุทธ “ทีมผูกอการดี”มาใชในการดําเนินงานปองกันการเสียชีวิตจากการ
จมน้ําในเด็กอายุต่ํากวา 15 ป ในพื้นที่ เขตสุขภาพที่ 11
1.2.2. ผลผลิตที่ไดจากการนํากลยุทธ “ทีมผูกอการดี”มาใชในการดําเนินงานปองกันการเสียชีวิต
จากการจมน้ําในเด็กอายุต่ํากวา 15 ป ในพื้นที่ เขตสุขภาพที่ 11
1.2.3. ผลลัพธที่ไดจากการนํากลยุทธ “ทีมผูกอการดี”มาใชในการดําเนินงานปองกันการเสียชีวิต
จากการจมน้ําในเด็กอายุต่ํากวา 15 ป ในพื้นที่ เขตสุขภาพที่ 11
1.2.4. รูปแบบกระบวนการ การนํากลยุทธ“ทีมผูกอการดี”(Merit Maker)ที่เหมาะสมในการ
ดําเนินงานปองกันการเสียชีวิตจากการจมน้ําในเด็กอายุต่ํากวา 15 ป ในพื้นที่ เขตสุขภาพที่ 11

1.3 ขอบเขตการศึกษา
1.3.1 ขอบเขตพื้นที่
ดําเนินการศึกษาในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 11 ไดแก จังหวัด ระนอง พังงา กระบี่ สุราษฎรธานี
ชุมพร ภูเก็ต และนครศรีธรรมราช ซึ่งเปนจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบของสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 11
จังหวัดนครศรีธรรมราช และเลือกอําเภอที่มีทีม“ผูกอการดี (Merit Maker) ปองกันการจมน้ําที่ผานการ
ประเมินตามเกณฑ ตามองคประกอบ “ทีมผูกอการดี” ที่สํานักโรคไมติดตอกําหนด ในระดับทองแดง ระดับ
เงิน และระดับทอง ปงบประมาณ พ.ศ.2558-2560
1.3.2 ขอบเขตดานระยะเวลา
ศึกษาขอมูล ทุติยภูมิ จากเอกสารรายงานผลการประเมินทีมผูกอการดี (Merit Maker) แตละ
ระดับ ตามเกณฑหรือแนวทางที่สํานักโรคไมติดตอไดกําหนดไว รายงานผลการตรวจราชการ ป พ.ศ. 25592560 และจากรายงานผลการดําเนินงานของสํานักโรคไม ติดตอ สํานักนโยบายและยุทธศาสตร และ
ดําเนินการลงประเมิน และเก็บขอมูลในพื้นที่ ระหวาง เดือน เมษายน – มิถุนายน พ.ศ. 2561
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1.3.3 ขอบเขตดานเนื้อหา
ดําเนินการศึกษาจากเอกสารรายงานผลการดําเนินงาน การนํากลยุทธ “ทีมผูกอการดี (Merit
Maker) ปองกันการเสียชีวิตจากการจมน้ําในเด็กอายุต่ํากวา 15 ป ในพื้นที่เขตสุภาพที่ 11 ในประเด็น
1) กระบวนการนํากลยุทธ “ทีมผูกอการดี”มาใชในการดําเนินงานปองกันการเสียชีวิตจากการ
จมน้ําในเด็กอายุต่ํากวา 15 ป ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 11
2) ผลผลิตที่ไดจากการนํากลยุทธ “ทีมผูกอการดี” (Merit Maker) มาใชในการดําเนินงาน
ปองกันการเสียชีวิตจากการจมน้ําในเด็กอายุต่ํากวา 15 ป ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 11
2.1) จํานวน“ทีมผูกอการดี” ที่ไดดําเนินงานและผานเกณฑการประเมินในพื้นที่
2.2) ผลผลิตที่ไดจากการดําเนินงาน ตามองคประกอบ “ทีมผูกอการดี” ที่สํานักโรคไม
ติดตอกําหนด
3) ผลลัพธที่ไดจากการนํากลยุทธ “ทีมผูกอการดี”มาใชในการดําเนินงานปองกันการเสียชีวิต
จากการจมน้ําในเด็กอายุต่ํากวา 15 ป ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 11
3.1) เปรียบเทียบอัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ําในเด็กอายุต่ํากวา 15 ป กอนและหลัง
การนํา กลยุทธ “ทีมผูกอการดี” มาใชในการดําเนินงานปองกันการเสียชีวิตจากการจมน้ํา
3.2) ขอคนพบอื่นๆ ที่ไดจากผลการดําเนินงาน เชน รูปแบบนวัตกรรมที่เกิดขึ้นในพื้นที่
จากการนํากลยุทธ “ทีมผูกอการดี”มาใชในการดําเนินงานปองกันการเสียชีวิตจากการจมน้ํา กระบวนการ
ขับเคลื่อนการดําเนินงานใหเกิดการมีสวนรวมของภาคีเครือขายที่เกี่ยวของในพื้นที่ ปจจัยแหงความสําเร็จ
ขอจํากัด ปญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะของเครือขายตอการพัฒนาการดําเนินงาน
4) วิเคราะห และสังเคราะห ผลการศึกษาในเชิงเนื้อหา เพื่อ สรุปเปนรูปแบบกระบวนการ
การนํากลยุทธ “ทีมผูกอการดี”(Merit Maker) ที่เหมาะสม ในการดําเนินงานปองกันการเสียชีวิตจากการ
จมน้ําในเด็กอายุต่ํากวา 15 ป ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 11

1.4 นิยามศัพทเฉพาะ

กลยุทธ “ทีมผูกอการดี” (Merit Maker) ปองกันการเสียชีวิตจากการจมน้ําในเด็กอายุต่ํากวา 15 ป
หมายถึง การดําเนินงานเพื่อปองกันการเสียชีวิตจากการจมน้ําในเด็กอายุต่ํากวา 15 ป โดยใชแนวทาง เกณฑ
และองคประกอบของการดําเนินงานตามกลยุทธ “ทีมผูกอการดี” (Merit Maker) ปองกันการเสียชีวิตจาก
การจมน้ําในเด็กอายุต่ํากวา 15 ป ที่สํานักโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ไดกําหนดไว
รูปแบบกระบวนการ การนํากลยุทธ “ทีมผูกอการดี”(Merit Maker) ที่เหมาะสมในการดําเนินงาน
ปองกันการเสียชีวิตจากการจมน้ําในเด็กอายุต่ํากวา 15 ป ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 11 หมายถึงกระบวนการ
การนํากลยุทธ“ทีมผูกอการดี”(Merit Maker) ปองกันการเสียชีวิตจากการจมน้ํา ในเด็กอายุต่ํากวา 15 ป ใน
พื้นที่ เขตสุขภาพ ที่ 11 ซึ่งอาจจะแตกตางจากพื้นที่ภาคอื่นๆ ของประเทศไทยบาง แตก็ไดใชแนวทางการ
ขับเคลื่อนตามมาตรการ และเกณฑการประเมินตามองคประกอบของ กลยุทธ “ทีมผูกอการดี” ที่สํานักโรค
ไมติดตอ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข กําหนด และนํามาปรับประยุกต กระบวนการดําเนินงานให
เหมาะสมกับบริบทพื้นที่ เพื่อใหไดผลผลิตและผลลัพธตามเปาหมาย
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1.5 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1.5.1. ทราบผลที่เกิดขึ้นจากการนํากลยุทธ “ทีมผูกอการดี” (Merit Maker) มาใชในการดําเนินงาน
ปองกันการเสียชีวิตจากการจมน้ําในเด็กอายุต่ํากวา 15 ป ทั้งผลผลิตในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ ในพื้นที่
เขตสุขภาพที่ 11
1.5.2. ไดรูปแบบกระบวนการ การนํากลยุทธ“ทีมผูกอการดี”(Merit Maker) ที่เหมาะสมในการ
ดําเนินงานปองกันการเสียชีวิตจากการจมน้ําในเด็กอายุต่ํากวา 15 ป ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 11 และพื้นที่อื่นๆ
ที่มีบ ริบ ทที่ คล ายๆกัน สามารถนําไปเป นแนวทางในการขับ เคลื่อนการนํ ากลยุทธ “ทีมผูกอการดี”(Merit
Maker) ไปดําเนินงานปองกันการเสียชีวิตจากการจมน้ําในเด็กอายุต่ํากวา 15 ปได
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บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
การศึกษา รูปแบบกระบวนการ การนํากลยุทธ “ทีมผูกอการดี”(Merit Maker) ที่เหมาะสม ในการ
ดําเนินงานปองกันการเสียชีวิตจากการจมน้ําในเด็กอายุต่ํากวา 15 ป ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 11 ซึ่งเปนพื้นที่
รับผิดชอบของสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งนี้ ผู
ศึกษาไดทบทวนเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ ครอบคลุมประเด็นดังตอไปนี้
2.1 การขับเคลื่อนการดําเนินงานปองกันเด็กจมนํ้าในประเทศไทย
2.2 เนื้อหา องคประกอบของ กลยุทธ “ทีมผูกอการดี” เกณฑ ในแตละระดับ ที่กําหนด โดยสํานักโรค
ไมติดตอ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
2.3 งานวิจัยที่เกี่ยวของ
2.4 กรอบแนวคิดในการศึกษา

2.1 การขับเคลื่อนการดําเนินงานปองกันเด็กจมนํ้าในประเทศไทย (สํานักโรคไมติดตอ กรมควบคุม
โรค กระทรวงสาธารณสุข, 2557)
ประเทศไทยไดมกี ารขับเคลื่อนการดําเนินงานปองกันเด็กจมนํ้า โดยครอบคลุมบทบาทดังนี้
1. บทบาทดานนโยบาย (Policy)
1.1 การตั้งคณะกรรมการปองกันการจมนํ้าโดยมีหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภายในและ
ภายนอกกระทรวงเปนคณะกรรมการ
1.2 การผลักดันใหหนวยงานเครือขายเอกชนเขามามีบทบาทลงทุนในการดําเนินงานปองกัน
เด็กจมนํ้า
1.3 การกําหนดใหวันเสารแรกของเดือนมีนาคมของทุกปเปน“วันรณรงคปองกันเด็กจมนํ้า”
1.4 การมีนโยบายใหสถานบริการสาธารณสุขทุกแหงใหความรูเกี่ยวกับปญหาและวิธีการ
ปองกันเด็กจมนํ้าแกผูปกครอง ผูดูแลเด็กที่พาเด็กมาฉีดวัคซีนหรือตรวจพัฒนาการ
1.5 การผลักดันใหนําเรื่องการปองกันเด็กจมนํ้าบรรจุไวในการจัดทําหลักสูตรการชวยเหลือ
ทางนํ้าสําหรับผูปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องตน (First Responder: FR)และหลักสูตรเวชกรฉุกเฉินระดับตน(EMT-B)
1.6 การผลักดันใหเกิดการสอบสวนการตกนํ้า จมนํ้าของเด็ก
1.7 การผลักดันใหเกิดการขยายผลการดําเนินงาน การปองกันเด็กจมนํ้า ในหนวยงาน
สาธารณสุขสวนภูมิภาคและภาคีเครือขายภาคทองถิ่น
2. บทบาทดานการศึกษาการใหความรูและการประชาสัมพันธ (Education & Public Relation)
2.1 การจัดทําสื่อตางๆเพื่อใชในการสื่อสารประชาสัมพันธ
2.2 การใหความรูและทักษะการเอาชีวิตรอดในนํ้า ผานโครงการใหวัคซีนปองกันเด็กจมนํ้า
2.3 การเผยแพรประชาสัมพันธผานสื่อตางๆ การจัดนิทรรศการ
2.4 การนําเสนอและเผยแพรผลงานวิชาการในระดับนานาชาติการขับเคลื่อนการดําเนินงาน
ปองกันเด็กจมนํ้าในประเทศไทย
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3. บทบาทดานการพัฒนาศักยภาพบุคลากร (Capacity Building)
3.1 อบรมบุคลากรสาธารณสุขทั่วประเทศเกี่ยวกับการปองกันการจมนํ้าของเด็ก
3.2 อบรมครู ก.ตามหลักสูตรวายนํ้าเพื่อเอาชีวิตรอด (Survival Swimming Curriculum)
3.3 อบรมเจาหนาที่สาธารณสุข เจาหนาที่กูชีพเพื่อเปนเครือขายอาสากูชีพในการ
ดําเนินงานปองกันเด็กจมนํ้า
4. บทบาทดานการบังคับใชกฎหมาย (Enforcement & Regulation) การผลักดันใหสํานักงาน
คณะกรรมการคุมครองผูบริโภค(สคบ.) จัดทําฉลากคําเตือนบนอางอาบนํ้าเด็ก
5. บทบาทดานการศึกษาวิจัยและประเมินผล (Research & Evaluation)
5.1 Community Based Intervention (CBI): การสรางการมีสวนรวมของชุมชนเพื่อ
ปองกันการจมนํ้าของเด็ก
5.2 การทบทวนวรรณกรรมการจมนํ้าของเด็ก (Literature Review: Child Drowning)
5.3 การศึกษาความสามารถในการวายนํ้าของเด็กในจังหวัดสุโขทัย
5.4 การทบทวนองคความรูเกี่ยวกับกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวของกับการจมนํ้าในเด็ก
5.5 การทบทวนองคความรูเพื่อแสวงหาหลักสูตรการเรียนการสอนวายนํ้าที่เหมาะสม
สําหรับเด็กไทย
5.6 การประเมินผลหลักสูตรวายนํ้าเปนและการเอาชีวิตรอดและหลักสูตรวายนํ้าที่ใชกันอยู
ทั่วไป
5.7 ประเมินผลโครงการพัฒนาหลักสูตรการวายนํ้าและวิธีเอาชีวิตรอดที่เหมาะสมสําหรับ
เด็ก
5.8 จัดทําหลักสูตรวายนํ้าเพื่อเอาชีวิตรอดและคูมือการสอน (Survival Swimming
Curriculum and Handbook)
5.9 จัดทําสถานการณการตกนํ้า จมนํ้าของเด็กในประเทศไทย (Situation Analysis of
Child Drowning Surveilla
อยางไรก็ตามเพื่อใหการดําเนินงานปองกันการจมน้ําครอบคลุมปจจัยเสี่ยงทั้งทางดานตัวบุคคลและ
ทางดานสิ่งแวดลอม จึงเกิดกลยุทธ“ผูกอการดี(Merit Maker) ปองกันการจมน้ํา” ขึ้น ซึ่งประกอบดวย ๑๐
องคประกอบ โดยแตละองคประกอบในผูกอการดี (Merit Maker) คือ มาตรการหลักที่สําคัญของการปองกันการ
จมน้ํา ไดแก นโยบาย, การบริหารจัดการ, สถานการณและขอมูล, การจัดการแหลงน้ําเสี่ยง, การดําเนินการใน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก, การใหความรูในสถานบริการสาธารณสุข โรงเรียน ชุมชน, การเรียนการสอนหลักสูตรวาย
น้ําเพื่อเอาชีวิตรอด, การสอนฝกปฏิบัติการชวยฟนคืนชีพ (CPR), การสื่อสารประชาสัมพันธ, และการศึกษา
วิจัยหรือติดตามประเมินผล ซึ่งสอดคลองกับแนวทางการดําเนินงานปองกันการจมน้ําระดับโลกที่ทุกประเทศเห็น
รวมกันในการประชุม WCDP ค.ศ. 2015 วาประเด็นสําคัญของการดําเนินงานปองกันการเสียชีวิตจากการจมน้ํา
คือ การมีสวนรวมของชุมชน จากป พ.ศ. 2558 เปนตนมา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ไดดําเนินงาน
ปองกันการจมน้ําโดยใช กลยุทธ “ผูกอการดี (Merit Maker) ปองกันการจมน้ํา” รวมกับภาคีเครือขายตางๆ โดย
เนนการสรางความเขมแข็งของชุมชนเพื่อใหเปนฐานรากที่แข็งแรง
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ทั้งนี้ ผูกอการดี (Merit Maker) เปนกลยุทธในการผลักดัน กระตุนใหเกิดการดําเนินงานปองกันการ
จมน้ําทุกมาตรการในพื้นที่อยางตอเนื่อง โดยใชความรวมมือของสหสาขาและใชทรัพยากรในพื้นที่รวมกัน โดย
ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 เปนปแรกที่เริ่มดําเนินการ “ผูก อการดี (Merit Maker) ปองกันการจมน้ํา”
2.2 เนื้อหา องคประกอบของ กลยุทธ “ทีมผูกอการดี” เกณฑ ในแตละระดับ ที่กําหนดโดยสํานักโรคไม
ติดตอ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
ผูกอการดี (Merit Maker) ปองกันการจมน้ําเปนกลยุทธที่จะชวยกระตุนใหพื้นที่เกิดการดําเนินงาน
ปองกันการมน้ําแบบสหสาขาตอเนื่องและครอบคลุมในทุกมาตรการ รวมทั้งใชทรัพยากรที่อยูในพื้นที่ กลยุทธ
ผูกอการดี (Merit Maker) ปองกันการจมน้ําเกิดขึ้นเมื่องบประมาณ พ.ศ. 2558 โดยสํานักโรคไมติดตอ กรม
ควบคุมโรค มีแนวคิดที่ตองการจะแกปญหาการดําเนินงานปองกันการเสียชีวิตจากการจมน้ําในพื้นที่ ผลการ
วิเคราะหผลการดําเนินงานปองกันการเสีย ชีวิตการจมน้ํ าของแตละจั งหวัดที่ผานมา พบวามีการดําเนินงาน
ปองกันการจมน้ําเพียงมาตรการเดียวและเพียงหนวยงานใดหนวยงานหนึ่ง รวมทั้งมองไมเห็นภาพการดําเนินงาน
ปองกันการจมน้ําที่ชัดเจนเพราะเปนเรื่องใหม สํานักโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข จึงได
ดําเนินการสรางกลยุทธ ผูกอการดี (Merit Maker) ขึ้น ซึ่งเปนกลไกที่จะชวยใหพื้นที่มีแนวทางการดําเนินงานที่
ชัดเจน และสรางความเขมแข็งใหแกชุมชน เพราะปจจัยสูความสําเร็จของการดําเนินงานปองกันการเสียชีวิตจาก
การจมน้ําเกิดจากความรวมมือของภาคีเครือขายทั้งภาครัฐและเอกชนเครือขายจิตอาสาในพื้นที่และการมีสวน
รวมของชุมชนเปนสําคัญ
ผูกอการดี (Merit Maker) ปองกันการจมน้ําประกอบดวย 10 องคประกอบ ซึ่งแตละองคประกอบ
คือมาตรการที่สําคัญของการปองกันการจมน้ํา โดยผูกอการดี (Merit Make) แบงออกเปน๓ระดับ คือระดับทอง
ระดับเงินและระดับทองแดง ทั้งนี้ทีมที่มีความประสงคจะสมัครเปนผูกอการดี (Merit Maker) ปองกันการจมน้ํา
ในทุกระดับจะตองสมัครผาน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) โดยในระดับทองแดง สสจ. และทีมประเมิน
ระดับจังหวัดจะเปนผูพิจารณาตัดสิน สวนระดับเงินและระดับทอง สสจ. สํานักงานปองกันควบคุมโรคเขต (สคร.)
และทีมประเมินระดับเขตจะประเมินเบื้องตนและทีมประเมินสวนกลางเปนผูพิจารณาตัดสิน ทั้งนี้การประเมินขั้น
แรกของระดับเงินและระดับทองโดยทีมประเมินสวนกลางนั้น ทีมประเมินสวนกลางจะพิจารณาประเมินจาก
เอกสาร หลักฐานที่สงเขามาเปนหลัก หากเอกสารหลักฐานผานการพิจารณาขั้นตอไปทีมประเมินสวนกลางจึง
จะเดินทางไปประเมินเชิงคุณภาพในพื้นที่ เกณฑการประเมินผูกอการดี (Merit Maker) ปองกันการจมน้ํา
ประกอบดวย ๑๐ องคประกอบ คือ 1) องคประกอบดานนโยบาย 2) การบริหารจัดการ 3) สถานการณและ
ขอมูล 4) การจัดการแหลงน้ําเสี่ยง 5) การดําเนินการในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 6) การใหความรู 7) การเรียนการ
สอนหลักสูตรวายน้ําเพื่อเอาชีวิตรอด 8) การสอนฝกปฏิบัติการชวยฟนคืนชีพ(CPR) 9) การสื่อสารประชาสัมพันธ
และ10) การศึกษาวิจัยหรือติดตามประเมินผล ดังตาราง ที่ 2.1

9
ตารางที่ 2.1 แสดง เกณฑการประเมินผูกอการดีการดําเนินงานปองกันการจมน้ํา (10 องคประกอบ)
องคประกอบ
ตัวชีว้ ัด
1.นโยบาย
-แผนงาน/โครงการ
-ความตอเนื่องในการดําเนินการ
2.การบริหารจัดการ
-การดําเนินงานในรูปแบบสหสาขา
-การรวม sharingทรัพยากรในพื้นที่
-การขยายการดําเนินงานและสรางนวัตกรรม
3.สถานการณและขอมูล*
-มีการเก็บรวบรวมขอมูล และการใชประโยชนขอมูล
-กรณีมี case เกิดขึ้นมีการสอบสวน
และดําเนินการแกไขปญหา
-จํานวนเด็กที่เสียชีวิตจากการจมน้ํา
4.การจัดการแหลงน้ําเสี่ยง*
-การสํารวจแหลงน้ําเสี่ยง
-การจัดการสิ่งแวดลอมบริเวณแหลงน้ําเสี่ยง
5.การดําเนินการในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก*
-การสอน/ใหคําแนะนําครูพี่เลี้ยง
-การสอนใหเด็กรูจักแหลงน้ําเสี่ยง
-การจัดการสิ่งแวดลอมภายในและภายนอกศูนยฯ
6.การใหความรู*
-การใหความรูเกี่ยวกับการปองกันการจมน้ําในสถานบริการ
สาธารณสุขหรือในชุมชนหรือในโรงเรียน
-การใชคอกกั้นเด็ก หรือมีพื้นที่เลนที่ปลอดภัย (Playpen)
7.การเรียนการสอนหลักสูตรวายน้ํา
-การสอนหลักสูตรวายน้ําเพื่อเอาชีวิตรอดเพื่อใหมีวิทยากรใน
เพื่อเอาชีวิตรอด*
พื้นที่
-การสอนหลักสูตรวายน้ําเพื่อเอาชีวิตรอดแกเด็ก/ประชาชน
8.การสอนฝกปฏิบัติการชวยฟนคืนชีพ
-การสอนฝกปฏิบัติการชวยฟนคืนชีพ (CPR) ใหแกคนใน
(CPR)
ชุมชน/เด็ก
9.การสื่อสารประชาสัมพันธ*
-กิจกรรมรณรงคปองกันเด็กจมน้ํา
-การประชาสัมพันธผานชองทางตางๆ
10.การศึกษาวิจัย หรือติดตามประเมินผล
-ผลการศึกษาวิจัย หรือผลการติดตามประเมินผลในมาตรการ
ที่ดําเนินงานในพื้นที่
ผูกอการดีระดับทองแดงจะตองมีการดําเนินการอยางนอย 6 องคประกอบไดแก สถานการณและขอมูล
การจัดการแหลงน้ําเสี่ยง การดําเนินการในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก การใหความรูการเรียนการสอนหลักสูตรวายน้ํา
เพื่อเอาชีวิตรอดและการสื่อสารประชาสัมพันธ สวนผูกอการดีระดับเงินและทองจะตองมีการดําเนินการทั้ง 10
องคประกอบแตแตกตางกันที่ปริมาณ ความถี่ และคุณภาพ
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คํานิยาม
เด็ก หมายถึง เด็กอายุต่ํากวา15 ป ซึ่งตามอุบัติการณจะพบวาการจมน้ําเปนสาเหตุการเสียชีวิต
อันดับหนึ่งของเด็กไทยอายุต่ํากวา 15 ป
การดําเนินงานปองกันเด็กจมน้ํา หมายถึง การดําเนินกิจกรรมการตางๆ เพื่อปองกันเด็กจมน้ําเชน
การดําเนินงานปองกันการจมน้ําในเรื่อง นโยบาย การบริหารจัดการ สถานการณและขอมูล การจัดการแหลงน้ํา
เสี่ยง การดําเนินการในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก การใหความรู การเรียนการสอนหลักสูตรวายน้ําเพื่อเอาชีวิตรอด
การสอนฝกปฏิบัติการชวยฟนคืนชีพ(CPR) การสื่อสารประชาสัมพันธและการศึกษาวิจัยหรือติดตามประเมินผล
ผูกอการดี หมายถึง ทีมที่มีการดําเนินงานปองกันการจมน้ําในมาตรการตางๆ
ผูกอการดีที่ผานการรับรองหมายถึง ทีมที่มีผลการดําเนินงานปองกันการจมน้ําในมาตรการตางๆ
ผานตามเกณฑที่กําหนดใน10องคประกอบ หรือ 6 องคประกอบขึ้นอยูกับระดับผูกอการดีที่ขอรับรอง
ผูกอการดีระดับทองและระดับเงิน หมายถึง ทีมที่มีผลการดําเนินงานปองกันการจมน้ําในมาตรการ
ตางๆ ผานตามเกณฑที่กําหนด 10 องคประกอบไดแก 1) องคประกอบดานนโยบาย 2) การบริหารจัดการ 3)
สถานการณและขอมูล 4) การจัดการแหลงน้ําเสี่ยง 5) การดําเนินการในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 6) การใหความรู 7)
การเรียนการสอนหลักสูตรวายน้ําเพื่อเอาชีวิตรอด 8) การสอนฝกปฏิบัติการชวยฟนคืนชีพ(CPR) 9) การสื่อสาร
ประชาสัมพันธ และ10) การศึกษาวิจัยหรือติดตามประเมินผล
ผูกอการดีระดับทองแดง หมายถึง ทีมที่มีผลการดําเนินงานปองกันการจมน้ําในมาตรการตางๆ
ผานตามเกณฑที่กําหนดใน 6 องคประกอบไดแก 1) องคประกอบดานสถานการณและขอมูล 2)การจัดการแหลง
น้ําเสี่ยง 3) การดําเนินการในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 4)การใหความรู 5)การเรียนการสอนหลักสูตรวายน้ําเพื่อเอา
ชีวิตรอดและ 6) การสื่อสารประชาสัมพันธ
การรวม sharing ทรัพยากรในพื้นที่ หมายถึง พื้นที่ที่ดําเนินการ มีการแลกเปลี่ยน แบงปน
ทรัพยากร ทั้งดานคน เงินและสิ่งของ เพื่อดําเนินการปองกันการจมน้ํา
สนับสนุนการดําเนินงานในพื้นที่อื่นๆ หมายถึง ทีมผูกอการดี มีการสนับสนุนการดําเนินงาน
เกี่ยวกับการปองกันการจมน้ําในพื้นที่อื่น ตั้งแตระดับอําเภอ ระดับจังหวัด ระดับเขตและระดับประเทศ ซึ่งตอง
ไมใชพื้นที่ ที่ทีมผูกอการดีนั้นๆ ดําเนินการอยู
นวัตกรรมใหมๆที่เกี่ยวกับการดําเนินงานปองกันการจมน้ํา หมายถึง สิ่งที่ทําขึ้นใหมหรือแปลก
จากเดิมและไมซ้ําซอนกับผูอื่น ซึ่งอาจจะเปนวิธีการหรืออุปกรณซึ่งมีผลตอการปองกันการจมน้ํา
แหลงน้ําเสี่ยงในชุมชน หมายถึง แหลงน้ําเพื่อการเกษตร บอขุด หนอง บึง หวย คลอง แมน้ํา
อางเก็บน้ํา สระวายน้ําฯลฯ ที่ชุมชนเห็นรวมกันวาเปนแหลงเสี่ยง เชนแหลงน้ําที่มีการลงเลนน้ํา แหลงน้ําที่มีการ
สัญจรผาน แหลงน้ํามีการทํากิจกรรมทางน้ํา (จับสัตวน้ํา เก็บผัก กีฬาทางน้ํา)
การจัดการสิ่งแวดลอมบริเวณแหลงน้ําเสี่ยง หมายถึง แหลงน้ําเสี่ยงมีการดําเนินการ 1) สรางรั้ว
และหรือติดปายคําเตือน และ2) จัดใหมีอุปกรณสําหรับชวยคนตกน้ําเชน ไม ถัง แกลลอนพลาสติกผูกเชือก ขวด
น้ําพลาสติกผูกเชือก กรณีที่แหลงน้ํามีขนาดใหญควรมีการดําเนินการมากกวา1จุด ติดตั้งเปนระยะตามความ
เหมาะสมและความเสี่ยง
สอนใหเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็กรูจักแหลงน้ําเสี่ยง หมายถึง สอนใหเด็กรูจักแหลงน้ําเสี่ยงเนน
การสอน“อยาใกล อยาเก็บ อยากม” และการตะโกนขอความชวยเหลือ •อยาใกลคือ สอนใหเด็กอยาเดินใกล
แหลงน้ํา อยาเดินตามสัตวลงไปในน้ํา •อยาเก็บคือ สอนใหเด็กอยาลงไปในแหลงน้ําเพื่อเก็บลูกบอลตุกตาของเลน
หรือสิ่งของอื่นๆ •อยากมคือ สอนใหเด็กอยากมลงไปดูในภาชนะใสน้ําหรือแหลงน้ําตางๆ
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การจัดการสิ่งแวดลอมภายในและภายนอกศูนยพัฒนาเด็กเล็ก หมายถึง ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีการ
1)จัดการแหลงน้ําเสี่ยงที่อยูภายในอาคารหองน้ํา หรือบริเวณโดยรอบเพื่อใหเกิดความปลอดภัย เชนฝงกลบแหลง
น้ําที่ไมใชงาน เทน้ําทิ้งจากภาชนะที่ไมใชงาน ปดฝาภาชนะใสน้ําใหมิดชิดเพื่อใหเด็กไมสามารถเปดเองได สราง
รั้วกั้นลอมรอบแหลงน้ํา ปดประตูหองน้ําทุกครั้งหลังใชงาน และใหมีกลอนประตูที่อยูสูงเพื่อใหเด็กไมสามารถ
ปลดล็อคกลอนเองได นําภาชนะใสน้ําในหองน้ําออกและปรับเปลี่ยนใหเปนชักโครกแบบกดสําหรับเด็ก (กรณีมี
งบประมาณและสามารถทําได) เปนตน และ2) มีพื้นที่สําหรับใหเด็กเลนเชนคอกกั้นเด็ก รั้วกั้นเพื่อแยกเด็กออก
จากแหลงน้ําหรือลดความเสี่ยงในการเขาถึงแหลงน้ําไดงาย
การใหความรูในสถานบริการสาธารณสุขหรือในชุมชนหรือในโรงเรียน หมายถึง การใหความรู
เรื่องการปองกันการจมน้ําครอบคลุมในทุกประเด็นที่เกี่ยวของโดยเนนการใหความรูใน Setting สถานบริการ
สาธารณสุขเปนหลัก เชน โรงพยาบาล โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล (รพ.สต.) แตกรณีที่มีขอจํากัดของการ
ดําเนินงานในสถานบริการสาธารณสุข อนุโลมใหเปนชุมชนหรือโรงเรียนได
หลักสูตรวายน้ําเพื่อเอาชีวิตรอด หมายถึง หลักสูตรที่เนนสอนใหผูเรียนมีความรูเกี่ยวกับความ
ปลอดภัยทางน้ํา มีทักษะการเอาชีวิตรอดในน้ําและทักษะการชวยเหลือผูประสบภัยทางน้ํา
การสอนหลักสูตรวายน้ําเพื่อเอาชีวิตรอดเพื่อใหมีวิทยากรในพื้นที่
หมายถึง
บุคลากรหรือ
ประชาชนในพื้นที่ ที่มีอายุมากกวา 20 ป ไดเรียนหลักสูตรวายน้ําเพื่อเอาชีวิตรอดเพื่อเปนวิทยากร
การสอนหลักสูตรวายน้าํ เพื่อเอาชีวิตรอดแกเด็ก ประชาชน หมายถึงเด็กอายุ ๖ – ๑๔ ป หรือ
ประชาชนไดเรียนหลักสูตรวายน้ําเพื่อเอาชีวิตรอดทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ โดยเฉพาะทีมผูกอการดีฯระดับทอง
และระดับเงินทุกคนจะตองไดฝกปฏิบัติในแหลงน้ํา ทั้งนี้จํานวนเด็กที่ไดเรียนหลักสูตรวายน้ําเพื่อเอาชีวิตรอด
จะตองมีสัดสวนมากกวาจํานวนประชาชนที่ไดเรียน
หลักสูตรวายน้ําเพื่อเอาชีวิตรอด (Survival Swimming Curriculum) คือหลักสูตรการสอนวายน้ํา
ที่เนนการสอนใหผูเรียนมี๑) ความรูเกี่ยวกับความปลอดภัยทางน้ํา๒) ทักษะการเอาชีวิตรอดในน้ําและ๓) ทักษะ
การชวยเหลือผูประสบภัยทางน้ําที่ถูกตอง
การสอนฝกปฏิบัติการชวยฟนคืนชีพ (CPR) หมายถึง การสอนฝกปฏิบัติการชวยฟนคืนชีพสําหรับ
ผูที่ตกน้ํา จมน้ํา โดยสัดสวนของบุคลากรเปาหมายที่เขารับการอบรมจะตองเปนประชาชนในพื้นที่ ที่มีอายุ
มากกวา 20 ป อยางนอยรอยละ50
การสื่อสารประชาสัมพันธผานชองทางตางๆในวงกวาง หมายถึง การจัดกิจกรรมเพื่อสื่อสารให
ประชาชนในพื้นที่รับรูในวงกวาง โดยเนนใหเกิดประโยชนตอประชาชนในชุมชนหรือพื้นที่ที่ดําเนินการเปนหลัก
ไดแก ทีวี วิทยุ หนังสือพิมพ หอกระจายขาวของชุมชน รถกระจายเสียง (กรณีเปนสื่อออนไลนสามารถ
ดําเนินการไดอยางตอเนื่องแตจะนํามานับรวมไดไมเกิน 1 ครั้งในระดับเงิน และ 2 ครั้งในระดับทอง)

2.3งานวิจัยที่เกี่ยวของ
สํานักโรคไมติดตอ กระทรวงสาธารณสุข ไดสรุปขอมูล ปจจัยที่เกี่ยวของ กับการเสียชีวิตจากการ
จมน้ําในเด็กอายุต่ํากวา 15 ป จากขอมูลการเฝาระวังพบวา เด็กมักจะจมน้ําเสียชีวิตพรอมกันครั้งละหลายๆ คน
เนื่องจากเด็กไมรูวิธีการเอาชีวิตรอดในน้ําและวิธีการชวยเหลือที่ถูกตองจึงมักกระโดดลงไปชวยคนที่ตกน้ํา และ
จากการศึกษาของสํานักโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค พบวา เด็กไทยอายุต่ํากวา 15 ป วายน้ําเปนเพียงรอยละ
23.7 และวายน้ําเพื่อเอาชีวิตรอดได (มีความรูเรื่องความปลอดภัยทางน้ํา ทักษะการเอาชีวิตรอดในน้ํา และ
ทักษะการชวยเหลือ) เพียงรอยละ 4.4 ทั้งนี้เด็กที่เรียนหลักสูตรวายน้ําเพื่อเอาชีวิตรอดจะมีความรูเรื่องความ
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ปลอดภัยทางน้ํามีทักษะการเอาชีวิตรอดในน้ําและมีทักษะการชวยผูประสบภัยทางน้ํามากกวาเด็กที่ไมไดเรียนถึง
7.4 เทา 20.7 เทาและ 2.7 เทา ตามลําดับ การจมน้ําเสียชีวิตจะเกิดขึ้นภายใน 4 นาทีภายหลังจากที่ตกลง
ไปในน้ํา การชวยเหลือหลังเกิดเหตุจึงคอนขางไมทันการณ ดังนั้นการปองกันจึงเปนสิ่งที่สําคัญที่สุดที่จะลดปญหา
การจมน้ํา ชวงเดือนเมษายนเปนชวงที่มีเด็กจมน้ําเสียชีวิตมากที่สุด รองลงมาคือเดือนมีนาคม และเดือน
พฤษภาคม ซึ่งชวงดังกลาวเปนชวงปดภาคการศึกษา ทั้งนี้ในป พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2556 พบวา ในชวงวัน
ธรรมดามีการเสียชีวิตจากการจมน้ําสูงกวาชวงวันเสาร อาทิตย (แตกตางจากชวงกอนหนานี้ ที่พบวาวันเสาร
อาทิตยจะมีการจมน้ําสูงสุด) ทั้งนี้ชวงเวลา 12.00–17.59 น. เปนชวงที่มีการเกิดเหตุสูงสุด สถานที่ที่เด็กตกน้ํา
จมน้ําอยูที่บานและบริเวณบาน สูงที่สุด (รอยละ 38.5 แหลงน้ําที่มีเด็กเสียชีวิตจากการตกน้ํา จมน้ําสูงที่สุด คือ
แหลงน้ําธรรมชาติ (รอยละ 49.9 ) รองลงมาคือสระวายน้ํา (รอยละ 6.9 ) และอางอาบน้ํา (รอยละ 4.6 ) การ
ดื่มแอลกอฮอลกอนลงเลนน้ําเปนปจจัยเสี่ยงหนึ่งที่กอใหเกิดการตกน้ํา จมน้ํา และเด็กอายุ 10-14 ป ที่บาดเจ็บ
รุนแรงจากการตกน้ํา จมน้ํา พบวามีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลรอยละ 3.03
กลุมประชากรที่เสี่ยงไดแก เด็กอายุต่ํากวา 15 ป ซึ่งมีสัดสวนการเสียชีวิตจากการตกน้ํา จมน้ําสูงถึง
รอยละ 30 ของทุกกลุมกลุมอายุ โดยเฉพาะเพศชายมีอัตราการเสียชีวิตสูงกวาเพศหญิงประมาณ 2 เทาตัว เด็ก
อายุ 5-9 ป มีอัตราการเสียชีวิตสูงกวาในทุกกลุมอายุ รคเด็กในแตละกลุมอายุจะมีความเสี่ยงตอการจมน้ํา
แตกตางกัน โดยเด็กเล็กอายุต่ํากวา 5ป การทรงตัวมักไมดีเนื่องจากมวลสารของศีรษะยังมีสัดสวนสูง จุดศูนยถวง
อยูสูง จึงทําใหลมในทาที่ศีรษะทิ่มลงไดงาย จึงมักพบเด็กจมน้ําสูงในแหลงน้ําภายในบานหรือบริเวณรอบๆ บาน
เชน ถังน้ํา กะละมัง บอน้ํา แองน้ํา สวนเด็กอายุมากกวา 5 ป เด็กเริ่มโตและซน จะเริ่มออกไปเลนนอกบาน
ประกอบกับเด็ก ผูดูแลเด็ก ชุมชน ไมรูสึกวาแหลงน้ํา เปนความเสี่ยงตอเด็ก ดังนั้นแหลงน้ําที่พบเด็กจมน้ํา
สูงคือ แหลงน้ําขุดเพื่อการเกษตร และแหลงน้ําตามธรรมชาติ แมน้ํา คลอง บึง
ปจจัยที่กอใหเกิดการจมน้ําคือ ปจจัยดานตัวบุคคล แหลงน้ํา และสิ่งแวดลอม ดังนั้นการปองกันการ
จมน้ําใหเกิดประสิทธิภาพจึงจําเปนตองมีการดําเนินการเพื่อใหครอบคลุมปจจัยเสี่ยงตางๆ เชน การใหความรูแก
ผูปกครอง ดูแลเด็กและตัวเด็กเองเพื่อใหเกิดความตระหนักตออันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นไดจากแหลงน้ํา การให
ความรูแกตัวเด็กเพื่อใหมีทักษะการเอาชีวิตรอดในน้ําเมื่อตกน้ําและมีทักษะการชวยเหลือผูประสบภัยที่ถูกตอง
การใหความรูแกครู ผูปกครอง และประชาชนทั่วไปใหรูจักวิธีการชวยคนจมน้ําที่ถูกตองรวมทั้งการปฐมพยาบาล
คนจมน้ําที่ถูกวิธี การแยกเด็กออกจากแหลงน้ําโดยการกั้นรั้วรอบแหลงน้ําเพื่อไมใหเด็กเขาถึง และจัดใหมีพื้นที่
เลนที่ปลอดภัยสําหรับเด็กเล็ก การจัดใหมีการปองกันบริเวณแหลงน้ําโดยการติดปายคําเตือนและมีอุปกรณชวย
คนตกน้ําไวบริเวณแหลงน้ํา การสรางความตระหนักในชุมชนโดยการสื่อสารประชาสัมพันธ
ตัวอยางเรื่องเลา เพื่อนําสูการดําเนินงานตามองคประกอบผูกอการดี
ตัวอยางที่ 1 การจัดการแหลงน้ําเสี่ยง และการเรียนการสอนหลักสูตรวายน้ําเพื่อเอาชีวิตรอด
เหตุเกิด ณ โรงเรียนแหงหนึ่ง เด็กจมน้ําในบอขุดที่โรงเรียนขุดไวเพื่อใชเปนแหลงเก็บน้ําในโรงเรียน
เด็กลงไปเลนน้ําในแหลงน้ําดังกลาว 4 คน (จมน้ําเสียชีวิต 2 คน) ทั้งนี้เด็กทุกคนวายน้ําเปน เด็กที่รอดชีวิตเลาวา
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ขณะวายน้ําเขาฝงรูสึกหมดแรงจนจะวายตอไปไมไหว จึงตัดสินใจลอยตัวเพื่อพยุงตัวเองเขาหาฝง และเห็นเพื่อน
ที่เหลือกําลังจะจมน้ํา จึงตะโกนบอกใหเพื่อนลอยตัวไว แตเพื่อนที่กําลังจะจมน้ําอยูในอาการตื่นตกใจ จึงไมมีสติ
ที่จะสามารถรับฟงได และไดรองขอความชวยเหลือจากเพื่อนๆที่อยูบนฝง นักเรียนผูชวยเหลือไดเลาวา ตนไดลง
ไปชวยเพื่อนที่กําลังจะจมน้ํา แตเพื่อนพยายามกอดตน ตนจึงไดถีบใหออกหาง แลวจึงคอยดึงดานหลังของเพื่อน
เขาฝง ซึ่งทักษะนี้ตนไดรับจากการเรียนหลักสูตรวายน้ําเพื่อเอาชีวิตรอดสมัยเรียนอยูโรงเรียนเดิม และขณะอยู
บนฝงตนไดพยายามหาอุปกรณชวยชีวิตตามที่เคยเรียนมาเพื่อจะชวยเพื่อนที่กําลังจะจมน้ํา แตหาไมไดเนื่องจาก
แหลงน้ําดังกลาว ไมมีการจัดเตรียมอุปกรณชวยคนตกน้ําไวบริเวณรอบสระเลย
บทเรียนที่ได : แมจะวายน้ําเปนแตถาเด็กไมมีทักษะการเอาชีวิตรอด (พยุงตัว) ก็อาจจมน้ําได และแม
เด็กจะรูวิธีการชวยเหลือที่ถูกตอง แตถาบริเวณรอบแหลงน้ําเสี่ยงไมมีการจัดใหมีอุปกรณชวยคนตกน้ําไว ก็ไม
สามารถชวยคนตกน้ําไดทัน
ตัวอยางที่ 2 การเรียนการสอนหลักสูตรวายน้ําเพื่อเอาชีวิตรอด
“เกือบจะจมน้ําเสียชีวิตเพราะแอบไปเลนน้ํากับเพื่อนโดยไมมีผูใหญไปดวย” โดยในวันที่เกิดเหตุเปน
วันหยุด เพื่อนไดชวนไปเลนน้ํา จึงไปเลนน้ํากับเพื่อน ตอนแรกเลนน้ําในที่ตื้นๆ แตเลนไปเลนมา เกิดไถลไปในที่
น้ําลึก ทีแรกตกใจ แตพยายามคิดถึงสิ่งที่ครูเคยสอนและเคยฝกมา (ตามหลักสูตรวายน้ําเพื่อเอาชีวิตรอด) จึง
พยายามตั้งสติและลอยตัวใหได สวนเพื่อนๆ ที่ไปดวยก็ตกใจ และพยายามโยนขวดน้ําที่เอาไปดวยใหเกาะเพื่อ
ชวยอีกทางหนึ่ง หลังจากวันนั้นหากจะไปเลนน้ํา จะระวังตัวมากขึ้นและจะเตรียมขวดน้ําไปดวยทุกครั้ง
บทเรียนที่ได : เด็กที่ไดเรียนวายน้ําตามหลักสูตรวายน้ําเพื่อเอาชีวิตรอด หากจะไปเลนน้ํา เด็กจะนํา
อุปกรณที่ลอยน้ําไดติดตัวไปดวย และกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน สามารถเอาชีวิตรอดไดดวยการลอยตัวในน้ํา และ
สามารถชวยเหลือผูอื่นไดโดยที่ตัวเองปลอดภัย
ตัวอยางที่ 3 การเรียนการสอนหลักสูตรวายน้ําเพื่อเอาชีวิตรอด
“ชวยคนไมใหจมน้ําจากทักษะที่เรียนมา” วันหนึ่งขณะขี่จักรยานไดเจอเด็กผูหญิง ๒ คนกําลังจะจมน้ํา
เมื่อเห็นเหตุการณจึงนึกถึงสิ่งที่ครูเคยสอน (ตามหลักสูตรวายน้ําเพื่อเอาชีวิตรอด)วา ใหหาไมยื่นเพื่อชวยคนที่
กําลังจะจมน้ํา จึงมองหาอุปกรณบริเวณนั้น และพบทางมะพราวอยูใกลๆ จึงยื่นไปใหเกาะและลากขึ้นฝง
บทเรียนที่ได : การจมน้ําในกลุมวัยเรียน มักเกิดขึ้นเปนกลุม เพราะเมื่อมีคนหนึ่งจมน้ํา เด็กที่เหลือ
มักจะกระโดดลงน้ําไปชวย จึงทําใหถูกกอดรัดและจมน้ําไปพรอมกัน แตเด็กที่ไดเรียนหลักสูตรวายน้ําเพื่อเอา
ชีวิตรอดจะสามารถชวยเหลือผูอื่นไดโดยที่ตัวเองปลอดภัยโดยยึดหลัก “ตะโกน โยน ยื่น”
ตัวอยางที่ 4: การดําเนินงานในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เด็กอายุ 2 ปจมน้ําเสียชีวิตในกะละมัง ณ ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เนื่องจากครูพี่เลี้ยงเปดประตูหองน้ําทิ้งไว
และปลอยใหเด็กไปลางมือหลังทานอาหารกลางวันในกะละมังที่อยูในหองน้ําตามลําพัง
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บทเรียนที่ได: ครูพี่เลี้ยงคิดวาน้ําเพียงนิดเดียวในกะละมัง ไมนาจะทําใหเด็กจมน้ําเสียชีวิตได ดังนั้นศูนย
พัฒนาเด็กเล็กจึงควรมีการดําเนินการปองกันการจมน้ํา ทั้งการใหความรูแกผูดูแลเด็ก ครูพี่เลี้ยง มีการจัดการ
สิ่งแวดลอมใหปลอดภัย และจัดใหมีพื้นที่เลนที่ปลอดภัยสําหรับเด็ก
ตัวอยางที่ 5 การสอนฝกปฏิบัติการชวยฟนคืนชีพ (CPR)
เด็กอายุ 3 ป จมน้ําในถังน้ําภายในบาน ผูปกครองเลาวา หลังจากพออาบน้ําใหเด็กในหองน้ําเสร็จแลว
เด็กอยากเลนน้ําตอ พอจึงปลอยใหเด็กเลนน้ําอยูในหองน้ําตามลําพัง และพอเดินไปที่หองครัว เมื่อเวลาผานไป
ประมาณ 15 นาที แมซึ่งใหนมลูกอยูหองขางๆ ไดยินเสียงดังมาจากในหองน้ํา แตคิดวาลูกคงเลนน้ําจึงไมได
สนใจ จนเมื่อเสียงเงียบไป รูสึกผิดปกติ จึงเดินไปดู พบวาเด็กหัวทิ่มลงไปในถังน้ําแลว เมื่อนําเด็กขึ้นมาจากน้ํา
เด็กไมหายใจ พอจึงใหการชวยเหลือโดยการเปาปาก และนวดหัวใจ ซึ่งพอไดรับการเรียนมาจากบริษัทที่ทํางาน
อยู จากนั้นนําสงโรงพยาบาล ซึ่งเด็กรอดชีวิตในเวลาตอมา
บทเรียนที่ได: เด็กจมน้ําสวนใหญจะเสียชีวิต แตหากสามารถใหการชวยเหลือไดทันและถูกวิธี เด็ก
อาจจะมีโอกาสรอด ดังนั้นหากผูปกครอง ผูดูแลเด็กมีความรูและทักษะในการชวยฟนคืนชีพ (CPR) ที่ถูกวิธี จะ
ทําใหเด็กมีโอกาสรอดสูง
ตัวอยางที่ 6 สถานการณขอมูล
แมวาจํานวนเด็กจมน้ําเสียชีวิตในแตละปจะสูง แตเมื่อยอยลงไปถึงระดับตําบลจะพบวา ในแตละปจะมี
เพียงไมกี่คนหรือไมมีเลย ดังนั้นการดําเนินงานปองกันการจมน้ําจึงใชเพียงขอมูลในเชิงปริมาณไมได จําเปนตอง
ใชขอมูลในเชิงคุณภาพรวมดวย ตัวอยางเชนการดําเนินงานในอําเภอหนึ่งในจังหวัดอุดรธานี เมื่อเกิดเหตุการณ
เด็กจมน้ําขึ้น 1 คน เจาหนาที่สาธารณสุขในพื้นที่จึงไดลงสอบสวนเพื่อคนหาขอมูลในเชิงคุณภาพ จากนั้นนํา
ขอมูลที่ไดคืนกลับไปใหชุมชน โดยการนําเสนอขอมูลใหแกชุมชนทราบในเวทีประชาคมหมูบาน ซึ่งทําใหชุมชน
เห็นปญหาและรวมกันหามาตรการปองกันเด็กจมน้ําขึ้นโดยใชทรัพยากรที่มีอยูในพื้นที่ นอกจากนี้ยังขยายผลและ
ผลักดันใหเกิดการดําเนินงานไปสูระดับจังหวัด
บทเรียนที่ได: ขอมูลเปนสิ่งสําคัญในการดําเนินงาน และสามารถนําไปสูมาตรการปองกันการจมน้ําใน
ระดับพื้นที่ได และผลสําเร็จที่เกิดขึ้นในระดับชุมชนยังชวยผลักดันการดําเนินงานไปสูนโยบายในระดับจังหวัด
ตัวอยางที่ 7 การบริหารจัดการ (การดําเนินงานในรูปแบบสหสาขา)
“10 ปที่ผานมา เรานําคน 800 คนขึ้นมาจากน้ําเพื่อกลับบาน แตไมมีสักคนที่รอดชีวิต หรือนี่จะเปน
การเดินมาผิดทาง???” นี่เปนคําพูดของผูแทนจากกูภัยแหงหนึ่งในจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งมีภารกิจในการคนหา
ผูประสบภัยใตน้ํามาเปนระยะเวลากวา 10 ป ภายหลังจากผานการอบรมหลักสูตรวายน้ําเพื่อเอาชีวิตรอด พวก
เขาเหลานั้นจึงคิดวาสิ่งที่ทําอยูเดิมเปนการแกปญหาที่ปลายเหตุ จึงไดหันมาเริ่มดําเนินมาตรการปองกันโดยจัดให
มีการเรียนการสอนหลักสูตรวายน้ําเพื่อเอาชีวิตรอดฟรีใหแกเด็ก และไดรวมกับชุมชนจัดการแหลงน้ําเสี่ยงเพื่อให
เกิดความปลอดภัย โดยการติดปายคําเตือนและจัดใหมีอุปกรณชวยคนตกน้ําไวบริเวณแหลงน้ํา ( ถังแกลลอน
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พลาสติก ขวดน้ําพลาสติก ไม ) ซึ่งถังแกลลอนพลาสติกที่ไดรับมาจากผูปกครองที่มอบใหเปนคาเรียนหลักสูตร
วายน้ําเพื่อเอาชีวิตรอดและจากการไดรับบริจาคจากรานคาตางๆ จะถูกนําไปใชติดตั้งบริเวณแหลงน้ํา
บทเรียนที่ได : การดําเนินงานปองกันการจมน้ําจําเปนตองอาศัยความรวมมือของสหสาขา นอกจาก
หนวยงานภาครัฐแลว หนวยงานเอกชน และจิตอาสา ยังมีสวนสําคัญในการดําเนินการและใหการสนับสนุน
ตัวอยางของทีมผูกอการดี ที่ดําเนินงานไดอยางเขมแข็ง
1. ทีม มูลนิธิพุทธธรรม 31 (ฮุก 31) จังหวัดนครราชสีมา ไดเริ่มดําเนินการตั้งแตป พ.ศ.2555 จาก
การสอนใหเด็กและผูสนใจเรียนรูเรื่องความปลอดภัยทางน้ํา รูวิธีการเอาชีวิตรอด โดยการสอนลอยตัวเปลาในน้ํา
และการใชอุปกรณที่ลอยน้ําไดอยางงาย (ขวดน้ําพลาสติกเปลา) ชวยในการพยุงตัว และวิธีการชวยเหลือผูอื่น
จากการจมน้ําที่ถูกตอง โดยเปดสอนฟรีเดือนละ 1 ครั้ง และไดมีการสรางทีมเครือขายระดับชุมชน ในการสํารวจ
แหลงน้ําเสี่ยงพรอมทั้งดําเนินงานจัดการแหลงน้ําเสี่ยงในชุมชนโดยการติดตั้งปายเตือน ติดตั้งอุปกรณชวยเหลือ
คนตกน้ําที่หาไดงาย เชน แกลลอนพลาสติกเปลา ไมยื่น เชือก ทั้งนี้การดําเนินการและวัสดุอุปกรณที่ใช เกิดจาก
ความรวมมือของคนในชุมชนและการบริจาคของภาคเอกชน สรุปผลและขอเสนอ ภายหลังการดําเนินงานมีเด็ก
นักเรียนชั้น ป.1 – ป.6 ที่ผานการฝกภาคปฏิบัติทั้งหมด 6,114 คน เกิดเครือขายจิตอาสาผูฝกสอน 606 คน
เปดสอนฟรีวิธีการเอาชีวิตรอดจากการจมน้ําเดือนละ 1 ครั้ง รวม 35 ครั้ง ทั้งเด็ก ผูปกครอง และประชาชน
ทั่วไปที่สนใจจํานวน 305 คน มีการจัดการแหลงน้ําเสี่ยงโดยเครือขายการปองกันเด็กจมน้ํา 90 แหง และไดมี
การดําเนินงานครอบคลุมทุก 1 ตําบลใน 32 อําเภอ ของจังหวัดนครราชสีมา นอกจากนี้ยังพบวาการแจงเหตุใน
จากบทบาทของผูคนหา
การออกไปคนหาผูประสบภัยทางน้ําลดลง การจมน้ําเปนสิ่งที่สามารถปองกันได
ผูประสบภัยใตน้ํามาสูการปองกันการจมน้ําในชุมชน ดวยการดําเนินงานในมาตรการงายๆ เนนการฝกทักษะให
เด็ก การสรางเครือขายจิตอาสา การจัดการแหลงน้ําเสี่ยง ภายใตความรวมมือของชุมชน นับวา เปนการเพิ่ม
โอกาสรอดชีวิตจากการจมน้ําใหกับเด็ก ในจังหวัดนครราชสีมา และพบปจจัยสูความสําเร็จ คือความสําเร็จที่จะ
เกิดขึ้นไดนั้นมาจากศรัทธา ศรัทธาในตนเองและในทีม และเมื่อมีสิ่งเหลานี้แลวเราก็สามารถที่จะกาวพนปญหาที่
เกิดขึ้นไปได และจะพบกับความสําเร็จในที่สุด เรามีทีมที่ดี การที่ไดเห็นรอยยิ้มของเด็กๆ และเห็นอัตรารอดที่
เพิ่มมากขึ้น นี่คือความสําเร็จ แตอยางไรก็ตามพบปญหาอุปสรรคบาง คือ การทํางานรวมกับภาครัฐดําเนินการ
ดวยความเชื่องชา เนื่องจากหลายๆ หนวยงาน กังวลเรื่องคาใชจาย การบริหารจัดการงบประมาณ ทีมทํางาน
ตองโนมนาว ปรับทัศนคติ และชักชวนมารวมงานคอนขางยาก ตางจากบางหนวยที่เขาใจโครงการ และไดแรง
ผลักจากกรมควบคุมโรคในเรื่องของตัวชี้วัด ทําใหสามารถทํางานไดงายขึ้น ทีมงานไดแกปญหาดวยการหาผูใจ
บุญเปนผูสนับสนุน ในเรื่องงบประมาณคาที่พัก คาเดินทาง คาอุปกรณตางๆที่ตองใชงาน
2. ทีมผูกอการดี (Merit Maker) ปองกันการจมน้ําระดับทอง (ดีเดน) ตาเบาทีม จังหวัดสุรินทร ได
พัฒนารูปแบบการดําเนินงานปองกันเด็กเสียชีวิตจากการจมน้ํา ตําบลตาเบา อําเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร ได
ดําเนินการภายใตแนวความคิดวงจรคุณภาพ PDCA คือ
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2.1 ประชุมสหวิชาชีพเพื่อรับทราบปญหาเด็กจมน้ําในพื้นที่ตําบลตาเบา และวางแผนเก็บ
รวบรวมขอมูล
2.2 เก็บรวบรวมขอมูลพื้นฐาน รวมทั้งวิเคราะหขอมูล เพื่อใชในการวางแผนดําเนินงานใน
ขั้นตอนตอไป
2.3 จัดเวทีอภิปราย รูปแบบการดําเนินงานฯ การวางมาตรการ แนวทางสรางความปลอดภัย
และทางออกของการลดการเสียชีวิตของนักเรียนจากการจมน้ํา โดยสรางแบบแผนใหเปนรูปธรรมชัดเจน ยั่งยืน
2.4 สรางเครือขายทีมดําเนินงานปองกันเด็กจมน้ําตําบลตาเบา (ครูฝกอาสา)
2.5 จัดอบรมวิชาการแกครูฝกอาสาเรื่อง “ทักษะการเอาชีวิตรอดจากการจมน้ําและการ
ชวยเหลือคนตกน้ําเบื้องตน” เพื่อเปนแหลงองคความรูในการดําเนินงานปองกันเด็กจมน้ํา
2.6 เครือขายทีมดําเนินงานปองกันเด็กจมน้ํา เริ่มดําเนินการสื่อสารความเสี่ยงรายครัวเรือน
การประชาสัมพันธผานหอกระจายขาว การเฝาระวังแหลงน้ําเสี่ยง การสื่อสารความเสี่ยงแบบบอกเลาปากตอ
ปาก
2.7 ทีมครูฝกอาสาพัฒนาทักษะการเอาชีวิตรอดจากการจมน้ํา สอนสุขศึกษาและทักษะการเอา
ตัวรอดจากการจมน้ําในโรงเรียน ศูนยพัฒนาเด็กเล็กและในชุมชน
2.8 พัฒนาศักยภาพและทักษะการวายน้ําเอาชีวิตรอดตามหลักสูตร 4 ชุดวิชา (จากสมาคมเพื่อ
ชวยชีวิตทางน้ํา) แกครูฝกอาสาฯ
2.9 ติดตาม วิเคราะห ประเมินผลการดําเนินงาน
2.10 สรุปผลและสะทอนกลับขอมูลสูชุมชน
สรุปผลการดําเนินงาน: ไดดังนี้
1. มีรูปแบบการดําเนินงานปองกันเด็กจมน้ําอยางเปนรูปธรรม
2. มีมาตรการและกําหนดแนวทางการดําเนินงานปองกันเด็กจมน้ําในบริบทพื้นที่ตําบลตาเบาชัดเจน
สอดคลองกับบริบทพื้นที่ ดังนี้
2.1 มีการสรางคอกกั้นเด็กเล็ก ใสลูกกระพรวนที่ขอเทาใหเด็กๆ เพื่อทราบพิกัดเด็กเดินเลนและ
ไมปลอยใหเด็กอยูใกลแหลงน้ําเพียงลําพัง
2.2 จัดการสิ่งแวดลอมใหเอื้อตอความปลอดภัย เชน สรางรั้วรอบขอบสระ ติดปายประกาศ
เตือนภัยในที่สามารถมองเห็นไดชัด และสื่อสารความเสี่ยงใหเขาถึงรายครัวเรือน เนนสื่อถึงความนากลัวของภัย
จมน้ํา การเลนน้ําและชวยคนตกน้ําอยางไรใหตัวเองปลอดภัย
2.3 ใหความรูเรื่องการเลนน้ําและการชวยเหลือคนตกน้ําอยางถูกวิธี ปลอดภัย ผานการประชุม
ประจําเดือนและหอกระจายขาวในชุมชน นอกจากนี้ มีการสื่อสารความเสี่ยง ในโรงเรียน ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
2.4 กําหนดใหเจาของแหลงน้ํา ตองรวมรับผิดชอบ ในการจัดการสิ่งแวดลอมใหเอื้อตอความ
ปลอดภัย เชน สรางรั้ว ติดตาขาย และจัดหาอุปกรณชวยเหลือคนตกน้ําเพื่ออํานวยความสะดวกในกรณี คนตก
น้ําและสามารถนํามาใชไดทันที
3. มีเครือขายทีมดําเนินงานปองกันเด็กจมน้ําตําบลตาเบา จํานวน 1 ทีม
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4. มีวิทยากรอาสาเปนแหลงองคความรูในการดําเนินงานปองกันเด็กจมน้ําตําบลตาเบา
5. ลดการเสียชีวิตจากการจมน้ํา คือ ตั้งแตป พ.ศ. 2555 ถึงปจจุบัน พบวา ไมมีเด็กเสียชีวิตจากการ
จมน้ําเลย
การดําเนินพบปจจัยสูความสําเร็จ คือ การจะดําเนินงานปองกันเด็กจมน้ําใหมีประสิทธิภาพไดนั้น มี
ความจําเปนตองมีเครือขายที่เขมแข็งและตองไดรับความรวมมือจากประชาชนในพื้นที่เปนอยางดี รวมทั้งตอง
ดําเนินการอยางจริงจังและตอเนื่อง แตก็พบปญหาอุปสรรคบางคือ 1)“มากคนมากความ” ประชาชนมีความ
เชื่อ ความคิด ความพรอมดานตางๆ รวมถึงสัมพันธภาพของครอบครัว ของชุมชนแตกตางกันไป การจะ
เสริมสรางศักยภาพหรือทักษะตางๆ จําเปนตองปรับใหสอดคลองกับบริบทของบุคคล ครอบครัว ชุมชนนั้นๆ ตอง
ใชเวลานาน ตองมีความอดทนสูง จึงจะสามารถปรับเปลี่ยนได 2). “ขาดความตระหนัก” มีบางกลุมที่ตอตาน
เชน ไมใสใจวาเด็กๆ ในปกครองจะไปไหน ไปทําอะไร 3). ไมมีสถานที่ฝกอบรมการวายน้ําเอาชีวิตรอด
3. ทีมผูกอการดี (Merit Maker)ปองกันการจมน้ําระดับทอง (ดี) ทีมองคการบริหารสวนตําบลขนงพระ
จังหวัดนครราชสีมา ไดมีการดําเนินการปองกันการจมน้ําโดยการจัดอบรมหลักสูตร วายน้ําเพื่อเอาชีวิตรอด โดย
ทีมวิทยากรจากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาและจิตอาสากูภัยทางน้ํา (ฮุก31) เพื่อใชเปนวิทยากร
หลักในพื้นที่ ทําใหตําบลขนงพระ เกิดทีมวิทยากรที่เปนแกนหลักและจิตอาสาที่สามารถเชื่อมตอการดําเนินงาน
กับหนวยงานอื่นในอําเภอปากชองและพื้นที่อื่นๆ การดําเนินงานปองกันการจมน้ําขององคการบริหารสวนตําบล
ขนงพระ ไดมีการรณรงคใหเห็นความสําคัญของปญหาโดยใชสื่อสาธารณะ สรางความตระหนักใหแกครูและ
เจาหนาที่ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก มีการเฝาระวังแหลงน้ําเสี่ยงในพื้นที่ ติดปายขั้นตอนการชวยเหลือและจัดหา
อุปกรณการชวยเหลือ โดยเนนการใชทรัพยากรในชุมชนที่หางายและกําหนดใหมีการดูแลใหอุปกรณพรอมใชงาน
เสมอและไดมีการฝกการปองกันการจมน้ําประกอบการฝกทักษะการชวยเหลือ (ตะโกน โยน ยื่น) การชวยฟนคืน
ชีพ (CPR) และการลอยตัวในน้ํา โดยใชทีมครูฝกขององคการบริหารสวนตําบลขนงพระ และจะขยายผล มีการ
ใหความรูกับนักเรียนในเขตพื้นที่ตําบลขนงพระและโรงเรียนหรือหนวยงานอื่นที่สนใจ สรุปผลการดําเนินงาน
พบวา การใหความสนใจในเรื่องการปองกันการจมน้ําของทุกหนวยงาน เปนปจจัยที่สําคัญในการดําเนินงานไปสู
ความสําเร็จอยางตอเนื่อง ถึงแมวาการดําเนินงานในชุมชนจะเริ่มจากทีมเครือขายจิตอาสา แตก็สามารถขยาย
ผลการดําเนินงานไปยังหนวยงานและพื้นที่อื่นๆ ซึ่งสงผลตอการดําเนินงานในภาพรวมของพื้นที่ไดเปนอยางดี
พบปจจัยสูความสําเร็จคือ ผูบริหาร ผูนําชุมชน และคณะผูรวมงาน เห็นประโยชนตอชุมชน ใหความสําคัญและ
มุงมั่นในการแกไขปญหารวมกัน พรอมทั้งสนับสนุนอยางจริงจังและตอเนื่อง แตก็พบปญหาอุปสรรคในการ
ดําเนินงานบางคือ 1. ขาดผูรับผิดชอบดูแลสถานีเฝาระวังแหลงน้ําเสี่ยง 2.อุปกรณที่สถานีแหลงน้ําเสี่ยง เชน
แกลลอน เชือก ขวดน้ํา มักจะสูญหาย และ3. ขาดอุปกรณในการสอน ฝกอบรม การชวยฟนคืนชีพ (หุนฝก CPR)
4.ทีมผูกอการดี (Merit Maker) ปองกันการจมน้ํา ระดับเงิน (ดีเดน) ทีมฉลามประทาย จังหวัด
นครราชสีมา ไดดําเนินการพัฒนาเครือขายดําเนินงานปองกันเด็กจมน้ําในตําบลตนแบบ การดําเนินงานระดับ
อําเภอ มีการสรางเครือขายการดําเนินงานโดยการคนหาศักยภาพในพื้นที่ มีการประชุมรวมกันระหวางหนวยงาน
สาธารณสุข องคกรปกครองสวนทองถิ่น โรงเรียน มูลนิธิกูภัย เพื่อเสนอปญหาและกําหนดแนวทางการ
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ดําเนินงาน พบวาตําบลฉลามประทายมีความพรอมของทรัพยากรในพื้นที่ ทั้งในสวนของบุคคลที่ผานการอบรม
หลักสูตรวิทยากร สถานที่และงบประมาณ จึงจัดตั้งทีมผูกอการดี “ฉลามประทาย”ขึ้น พรอมทั้งขยายผลการ
ดําเนินงานโดยการเปนตนแบบ สนับสนุนสื่อความรู และทักษะใหทุกตําบล มีบุคลากรที่พรอมดําเนินงานปองกัน
จมน้ํา ประสานงานใหเกิดการขับเคลื่อนการดําเนินงานในตําบลใกลเคียง ทําใหปงบประมาณ 2558 ตําบลหนอง
พลวง ไดจัดกิจกรรมตะโกน โยน ยื่น และตําบลหนองคาย ไดมีวิทยากรมารวมทีมเพื่อฝกปฏิบัติเตรียมความ
พรอมในการสรางทีมดําเนินงานตอไป
การดําเนินงานระดับตําบล
มีการประชุมผูนําชุมชนและแกนนํา
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) ตําบลประทายแจงสถานการณ แนวทางดําเนินงานปองกันใน
ชุมชน รวมกําหนดแหลงน้ําเสี่ยง เนนจุดที่ชุมชนตองการปองกันและจัดการสิ่งแวดลอมในเบื้องตน ชุมชนรวมกัน
ติดตั้งอุปกรณชวยชีวิต ปายแสดงวิธีชวยคนตกน้ํา จมน้ํา บริเวณจุดเสี่ยงทีมงานไดติดตามการคงอยูของอุปกรณ
เปนระยะๆ มีการจัดทําแผนงาน โครงการ โดยไดรับงบประมาณสนับสนุนจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น และ
คบสอ.ประทาย เนนมาตรการปองกันที่สําคัญ และตามเกณฑองคประกอบการประเมินผูกอการดีใหครอบคลุม
ทุกมาตรการ พัฒนาศักยภาพของทีมงานโดยการเขารวมกิจกรรมอยางตอเนื่อง ตามบทบาทหนาที่ของเครือขาย
สรุปผลการดําเนินงานไดดังนี้
1. มีทีมดําเนินงานปองกันการจมน้ําเกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรมประกอบดวย เจาหนาที่สาธารณสุข
เจาหนาที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น ครู เจาหนาที่กูภัย ผูใหญบาน และอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน
(อสม.)
2. ป พ.ศ. 2554 - 2558 ตําบลประทายไมมีการเสียชีวิตจากการจมน้ําของเด็กอายุต่ํากวา 15 ป
3. ดําเนินงานตามมาตรการปองกันเด็กจมน้ําครบทั้ง 10 องคประกอบ โดยความรวมมือจากหลายภาค
สวน ทําใหทีมผูกอการดีฉลามประทายผานการประเมินผูกอการดีระดับเงินอันดับที่ 1 ในระดับเขตและระดับเงิน
(ดีเดน) ในประเทศ รางวัลดีเยี่ยมลําดับที่ 2 ประเภทบรรยายสาขาปองกันการจมน้ําเขตบริการสุขภาพที่ 9
สามารถเปนตนแบบของการดําเนินปองกันเด็กจมน้ําในพื้นที่อําเภอประทายได
4. มีนวัตกรรมสื่อการสอนปองกันการจมน้ําเคลื่อนที่ และสื่อการสอนใหเด็กรูจักแหลงน้ําเสี่ยงดวยนิทาน
จากการดําเนินงาน พบปจจัยสูความสําเร็จ ไดแก การมีเปาหมายรวมกันทําใหทีมเขมแข็งและสามัคคี
การใหคุณคาแกสมาชิกทุกคน เนนประสานงานแบบไมเปนทางการโดยใชชองทางสื่อสารที่รวดเร็ว เชน มี LINE
กลุม เพื่อลดขั้นตอนในการประชุมทีมอยางเปนทางการและทําใหสมาชิกทีมใกลชิดกันมากขึ้น อีกทั้งผูบริหารทุก
องคกรเห็นความสําคัญ สนับสนุนทรัพยากรในการดําเนินงาน ชุมชนมีการรับรูและมีสวนรวมในการดําเนินงาน มี
การกระตุนเตือนอยางตอเนื่องในการดูแลแหลงน้ําเสี่ยงจุดที่มีการติดตั้งอุปกรณชวยชีวิต ชุมชนจัดหาเพิ่มเติมเมื่อ
มีการสูญหาย แตก็พบปญหาอุปสรรคในการดําเนินงานบาง เชน สมาชิกทีมติดภารกิจ บางครั้งเขารวมกิจกรรม
ไดไมครบทีม การฝกอบรมไมสามารถแลวเสร็จภายในวันเดียวทั้งภาคทฤษฏีและปฏิบัติ เนื่องจากขอจํากัดในการ
ใชสถานที่ฝกลอยตัว ความลาชาในการฝกปฏิบัติการชวยฟนคืนชีพ เนื่องจากอุปกรณไมเพียงพอ งบประมาณที่
จํากัดทําใหการดําเนินงานยังไมครอบคลุมกลุมเปาหมาย อุปกรณชวยชีวิตบริเวณแหลงน้ําเสี่ยงบางแหงมีการสูญ
หาย
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5. ทีมผูกอการดี (Merit Maker) ปองกันการจมน้ําระดับเงิน (ดี) ทีมอําเภอจุฬาภรณ จังหวัดนครศรี
ธรรมราช ไดมีการดําเนินการปองกันการจมน้ําในพื้นที่ โดยมีกระบวนการคือ
5.1 ประเมินบริบทแวดลอมของอําเภอจุฬาภรณ การศึกษาสถานการณขอมูลการจมน้ํา ขอมูล
แหลงน้ําเสี่ยง ขอมูลสนับสนุนงบประมาณที่ผานมา สํารวจสระวายน้ํา มีสระวายน้ําขนาดเล็กในโรงเรียนเอกชน
มีสระวายน้ําเอกชนอําเภอใกลเคียง
5.2 ประเมินปจจัยนําเขา ดานบุคลากร มีทีมสนับสนุนการดําเนินงาน จากสํานักโรคไมติดตอ
สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช มีทีม
วิทยากรที่ผานการอบรมวิทยากรครู ข. มีคณะกรรมการดําเนินงานควบคุมโรคเขมแข็งอยางยั่งยืน ภายใตระบบ
สุขภาพอําเภอ ดานงบประมาณ มีแหลงงบประมาณ ดานเครื่องมือ มีคูมือแนวปฏิบัติ ความรูตางๆ ที่เว็บไซด
สํานักโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค
5.3 กระบวนการดําเนินงานตามแนวทางผูกอการดี (Merit Maker) ปองกันการจมน้ํา 10
องคประกอบ ไดแก มีการวางแผน การศึกษาสถานการณขอมูลการจมน้ํา แหลงน้ําเสี่ยง และมีการนําขอมูลไปใช
เสนอใหผูบริหารทุกระดับรับทราบใหเห็นความสําคัญ และเพื่อประสานความรวมมือจากสหสาขา และระดม
ทรัพยากรในพื้นที่ ผลักดันใหการปองกันเด็กจมน้ํา ไดรับการคัดเลือกเปนประเด็นในการดําเนินงานอําเภอ
ควบคุมโรคเขมแข็งอยางยั่งยืน และมีการถายทอดองคความรู ใหแกคณะกรรมการฯ เพื่อรวมวางแผนดําเนินการ
แตละองคประกอบของ Merit Maker ตามบทบาทหนาที่ของตนเอง ไดแก ดานนโยบาย มีจัดทําคําสั่งแตงตั้งทีม
ผูกอการดี (Merit Maker)อําเภอจุฬาภรณ มีการประชุมจัดทําแผนระยะสั้น ป 2558 เปาหมายระดับทอง และ
แผนพัฒนาป พ.ศ. 2559 มีจัดการสิ่งแวดลอมบริเวณแหลงน้ําเสี่ยงโดยชุมชน คือ สรางรั้ว ติดปายคําเตือน และ
จัดใหมีอุปกรณสําหรับชวยคนตกน้ํา เชน ไม เชือก ถังแกลลอนพลาสติกเปลา การดําเนินการในศูนยเด็กเล็กโดย
การสอน ใหคําแนะนําครู ผูดูแลเด็กทุกคน เพื่อไปสอนเด็กใหรูจักแหลงน้ําเสี่ยง จัดใหมีพื้นที่ปลอดภัยสําหรับ
เด็กเลน และจัดการสิ่งแวดลอมภายในและภายนอกศูนยพัฒนาเด็กเล็กโดยผูดูแลศูนยเด็กรวมกับชุมชน การให
ความรูในสถานบริการสาธารณสุข ในโรงเรียน และชุมชน โดยเจาหนาที่สาธารณสุข และทีมผูกอการดีสอน
หลักสูตรวายน้ําเพื่อเอาชีวิตรอด และสอนฝกปฏิบัติการชวยฟนคืนชีพ (CPR) โดยทีมวิทยากรครู ข มีการสื่อสาร
ประชาสัมพันธ ผานชองทางตางๆ เชน วิทยุ สื่อสิ่งพิมพ หอกระจายขาว จัดนิทรรศการ ภายใตหลักการ “ชวย
ตัวเองใหได ชวยคนอื่นใหเปน ชวยจัดการแหลงน้ําเสี่ยงใหปลอดภัย” และมีการประเมินผลเสนอผูบริหารและผูที่
เกี่ยวของทุก 3 เดือน และศึกษาวิจัย ติดตามประเมินผลในมาตรการที่ดําเนินในพื้นที่
สรุปผลการดําเนินงาน
1. ผลผลิต (Out put) มีแผนงานโครงการป พ.ศ. 2558 จากหนวยงานตางๆ เปนเงิน 376,400 บาท
ไดรับสนับสนุนจากองคการบริหารสวนตําบลตางๆ มากที่สุด รอยละ 32 รองลงมาเครือขายสุขภาพ สํานักเขต
พื้นที่การประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขต 3 เงินบริจาค เงินบํารุงของโรงเรียน สํานักงานพัฒนาความมั่นคงของ
มนุษย และเงินบํารุงจากโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล รอยละ 30, 26, 6, 3, 3 และ 1 ตามลําดับ แหลงน้ํา
เสี่ยงไดมีการจัดการสิ่งแวดลอม จํานวน 20 แหง คิดเปนรอยละ 50 ดําเนินการในศูนยเด็กเล็ก 8 แหง คิดเปน
รอยละ 100 สถานบริการสาธารณสุข จํานวน 6 แหง โรงเรียน จํานวน 23 แหง และชุมชน จํานวน 29 หมูบาน
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มีการใหความรู คิดเปนรอยละ 100 มีวิทยากรครู ข เพิ่มขึ้น 47 คน ประชาชนและเด็ก 6-14 ป ไดเรียน
หลักสูตรวายน้ําเพื่อเอาชีวิตรอด และไดฝกปฏิบัติการชวยฟนคืนชีพจํานวน621 คน ผลการประเมินผลการอบรม
หลักสูตรวายน้ําเพื่อเอาชีวิตรอด (หลักสูตร 2 วัน ทฤษฏี 2ชั่วโมง ฝกปฏิบัติ 8 ชั่วโมง) ใชแบบสอบถามและแบบ
ประเมินผลการเรียน พบวาผูป กครองมีความพึงพอใจ รอยละ 88.36 ผูเขารับการอบรม สอบผาน รอยละ 81.5
หลังอบรมผูเรียนมีความรูและทักษะเพิ่มขึ้นเกือบทุกดาน ดานที่มีการเปลี่ยนแปลงมากที่สุด คือ ทักษะการเอา
ชีวิตรอดในน้ํา สามารถเกาะขวดน้ําดื่มลอยตัวไดนาน 3 นาที เพิ่มขึ้น รอยละ 68.6 รองลงมา คือสามารถลอยตัว
แบบนอนหงายไดนาน 3 นาที เพิ่มขึ้น รอยละ 57.7
2. ผลลัพธ (Out come) เด็กที่ผานการอบรมฯ ไปเลนน้ําและตกไปในน้ําลึก สามารถชวยตัวเองและ
รอดชีวิตจากการจมน้ํา 1 คน ในป พ.ศ. 2557-2558 ไมมีการเสียชีวิตจากการจมน้ํา มีการดําเนินงานตาม
มาตรการดําเนินงานการปองกันเด็กเสียชีวิตจากการจมน้ําภายใตอําเภอควบคุมโรคเขมแข็งแบบยั่งยืน ผานการ
รับรองตามมาตรฐานอําเภอควบคุมโรคเขมแข็งแบบยั่งยืน จากสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัด
นครศรีธรรมราช และผานการรับรองตามเกณฑผูกอการดี (Merit Maker) ปองกันการจมน้ําระดับเงิน จากสํานัก
โรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค
3. ผลกระทบ (Impact ) ทุกภาคสวน ตลอดจนพื้นที่ใกลเคียงมีการตื่นตัวในการปองกันการจมน้ํา
จากการดําเนินงาน พบปจจัยสูความสําเร็จ คือ
1.นโยบายชัดเจน มีการกําหนดเปนตัวชี้วัดสําคัญของกระทรวง เรื่องการปองกันเด็กจมน้ําเปนโรคตาม
นโยบายในเกณฑอําเภอควบคุมโรคเขมแข็งอยางยั่งยืนภายใตระบบสุขภาพอําเภอ
2. มีบุคคลสนับสนุนการดําเนินงาน ผูรับผิดชอบงานปองกันการจมน้ํา จากสํานักโรคไมติดตอ สํานักงาน
ปองกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช ไดจัดอบรมให
ความรู แนวทางปองกันการจมน้ําและจัดอบรมครู ข. หลักสูตรวายน้ําเพื่อเอาชีวิตรอดใหกับทีมระดับอําเภอแก
บุคลากร
3. ภาคีเรือขาย เขมแข็งและใหความรวมมือ คือ จากหนวยงานสาธารณสุข โรงเรียน และทองถิ่น ทําให
งายตอการไปดําเนินงานในพื้นที่ เนื่องจากโรงเรียนมีกลุมเปาหมายเด็ก 6-14 ป สวนทองถิ่นมีงบประมาณ มีทีม
จิตอาสาอาสาสมัครปองกันฝายพลเรือน (อปพร.) อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) สวนสาธารณสุข
ประสานงาน
3. ผูบริหารทุกระดับในอําเภอจุฬาภรณใหความสําคัญ ไดแก นายอําเภอจุฬาภรณ ผูอํานวยการ
โรงพยาบาลจุฬาภรณ สาธารณสุขอําเภอจุฬาภรณ นายกองคการบริหารสวนตําบลทุกแหง ผูอํานวยการ
โรงเรียน ทั้งในรูปแบบใหกําลังใจ สนับสนุนงบประมาณ สนับสนุนบุคลากร ทําใหสามารถดําเนินงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
4. มีเครื่องมือสนับสนุนใหการทํางานงายขึ้น ไดแก เกณฑการดําเนินงานปองกันการจมน้ํา ในเกณฑ
อําเภอควบคุมโรคเขมแข็งอยางยั่งยืน ป พ.ศ. 2557 เปนเกณฑที่ทําไดงาย ไมตองลงทุนมาก เปนแรงจูงใจให
อยากทํา ป พ.ศ. 2558 มีเกณฑผูกอการดี (Merit Maker) ปองกันการจมน้ํา 10 องคประกอบ เปนแนวทางใน
การดําเนิน งานที่ดี ทํ าให งา ยและสะดวกในการประสานความรวมมือกับภาคีที่เกี่ยวของ และครอบคลุมทุ ก
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มาตรการ มีสถานการณขอมูลการจมน้ํา องคความรู สื่อตางๆ โปสเตอร ภาพพลิก ที่สนับสนุนถึงพื้นที่ และมีสื่อ
ใน website ของสํานักโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค www.thaincd.com ทําใหงายตอการทํางาน
5. การปองกันการจมน้ําไดรับคัดเลือกเปนประเด็นในการดําเนินงานอําเภอควบคุมโรคเขมแข็งอยาง
ยั่งยืนภายใตระบบสุขภาพอําเภอ เปนโอกาสที่ใหมีทีมสหสาขามีสวนรวม ตั้งแตรวมวางแผน รวมสนับสนุน
งบประมาณ รวมดําเนินการแตละองคประกอบของเกณฑผูกอการดี (Merit Maker) ตามบทบาทหนาที่ของ
ตนเอง
6. ทีมงานเข็มแข็ง ตั้งใจ มุงมั่น มีจิตอาสา ทุกคนทํางานอยางมีความสุข โดยมีความสุขจากการทํางาน
สําเร็จจากเปาหมายระยะสั้นในแตละวัน (small success) มีการประชุมวางแผนกอนทํางาน และประชุมสรุปผล
หลังทํางานทุกครั้ง เพื่อปรับปรุงพัฒนางานตอไป
7. การดําเนินการที่มีการประเมินรับรอง ทั้งการประเมินรับรองตามเกณฑอําเภอควบคุมโรคเขมแข็ง
แบบยั่งยืน และการประเมินเพื่อรับรองเปนผูกอการดีระดับตางๆ นั้น เปนเครื่องมืออยางหนึ่งนําไปสูความสําเร็จ
ทําใหทีมงานและทีมสนับสนุน มีแนวทาง เปาหมายที่ชัดเจน มีความมุงมั่น มีแรงจูงใจ ในการดําเนินงานใหถึง
เปาหมายที่ตั้งไวรวมกัน
ปญหาและอุปสรรคที่พบ
การทํางานรวมกับภาคี มีปญหาเรื่องเวลาไมตรงกัน ดวยภาระงานปกติของทีมงานแตละคน ดังนั้นตองมี
การประสานงานที่ดี มีการบริหารเวลาใหดี และมีการเสียสละทํางานในวันหยุดบาง โดยเฉพาะการทํางานในกลุม
เด็กนักเรียน เรื่องการอบรมหลักสูตรวายน้ําเพื่อชีวิตรอด จัดอบรมวันเสารอาทิตย เพื่อใหกระทบกับการเรียน
ปกติของเด็กนอยที่สุด
สิ่งที่ไดเรียนรูจากการดําเนินงาน:
1. การมีและนําขอมูลไปใชอยางมีประสิทธิภาพ เอื้อตอการประสานความรวมมือจากภาคีที่เกี่ยวของ
2. งบประมาณไมใชจุดเริ่มตนของการทํางานใหประสบความสําเร็จ การบริหารจัดการใหสหสาขารวม
แบงปนทรัพยากร (คน งบประมาณ อุปกรณเครื่องมือ) ในพื้นที่ โดยดําเนินการหลายมาตรการควบคูกันไปตาม
เกณฑผูกอการดี (Merit Maker) ปองกันการจมน้ํา สงผลใหมีการดําเนินงานอยางตอเนื่องและยั่งยืน
3. การดําเนินงานที่มีสหสาขา หลายภาคสวนเขามารวมดําเนินงาน จําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีเจาภาพ
หลักในการประสานงาน ใหมีการวางแผนงานรวมกัน กําหนดเปาหมายใหชัดเจนรวมกัน มีการแบงหนาที่และมี
แนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนใหแตละภาคสวนไปดําเนินการตามบทบาทหนาที่ ภายใตทรัพยากรของตนเองที่มีอยู
ตลอดจนตองมีการสรุปผลการดําเนินการ และรายงานใหทุกภาคสวนทราบความกาวหนาอยางตอเนื่อง เพื่อเปน
การสรางขวัญกําลังใจภาคสวนที่ทํางานมีความกาวหนา และเปนการกระตุนสวนที่การดําเนินงานไมไดตาม
เปาหมาย มีการติดตาม ปญหา อุปสรรค เพื่อรวมวางแผนแกไขปญหาตอไป
จากการทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวของดังกลาวขางตน ผูศึกษาไดนํามาเปนแนวทางใน
การศึกษา รูปแบบกระบวนการ การนํากลยุทธ “ทีมผูกอการดี”(Merit Maker) ที่เหมาะสมในการดําเนินงาน
ปองกันการเสียชีวิตจากการจมน้ําในเด็กอายุต่ํากวา 15 ป ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 11 ครั้งนี้
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2.4 กรอบแนวคิดในการศึกษา
แผนภูมิที่ 2.1 แสดงกรอบแนวคิดในการศึกษา
กระบวนการนํากลยุทธ “ทีมผูกอการดี”
(Merit Maker) ในการดําเนินงานปองกัน
การเสียชีวิตจากการจมน้ําในเด็กอายุต่ํากวา
15 ป ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 11
- การสรางการมีสวนรวมในการขับเคลื่อน
- การสื่อสาร ถายทอด ทําความเขาใจ
- การสนับสนุนการดําเนินงาน
- การติดตามการดําเนินงาน
- การประเมินผล
- รวมแลกเปลี่ยนเรียนรู รับทราบผลการ
ดําเนินงาน และรวมวางแผนพัฒนา

ผลผลิตที่ไดจากการ
ผลลัพธ ที่ไดจากการ
ดําเนินงานตามกลยุทธ
ดําเนินงานฯ
“ทีมผูกอการดี”ปองกันการ
-รายงานการเสียชีวิต
เสียชีวิตจากการจมน้ําใน
จากการจมน้ําในเด็ก
เด็กอายุต่ํากวา15 ป ใน
อายุต่ํากวา 15 ป
พื้นที่ศึกษา
เปรียบเทียบ กอนและ
-จํานวนทีมผูกอการดีฯที่
หลังการนํากลยุทธ “ทีม
เกิดขึ้น (ป พ.ศ.2558ผูกอการดี” มาใชในการ
2560)
ดําเนินงาน
-ขอมูลเชิงคุณภาพ ที่ได
-ผลผลิตที่ไดจากผลการ
จากการสัมภาษณ และ
ประเมินตามเกณฑ แนว
ทางการดําเนินงานฯ ตาม
ขอมูลเชิงประจักษอื่นๆ
องคประกอบที่สํานักโรคไม
ติดตอกําหนด
ประชากรและกลุมตัวอยางที่ศึกษา คืออะไรบาง กลุมตัวอยางที่ศึกษาสุมดวยวิธีอะไร ไดอะไร
รูปแบบกระบวนการ นํากลยุทธ “ทีมผูกอการดี” (Merit Maker) ที่เหมาะสมในการดําเนินงานปองกัน
การเสียชีวิตจากการจมน้ําในเด็กอายุต่ํากวา 15 ป ในพื้นทีเ่ ขตสุขภาพที่ 11
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บทที่ 3
ระเบียบ วิธีการศึกษา
การศึกษารูปแบบกระบวนการ การนํากลยุทธ “ทีมผูกอการดี”(Merit Maker) ที่เหมาะสม ในการ
ดําเนินงานปองกันการเสียชีวิตจากการจมน้ําในเด็กอายุต่ํากวา 15 ป ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 11 ไดแก
จังหวัดระนอง พั งงา กระบี่ ภู เ ก็ต ชุมพร สุร าษฎรธานี และนครศรีธ รรมราช ซึ่งเปน พื้นที่รับ ผิดชอบของ
สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช ผูศึกษาไดกําหนด ระเบียบและวิธีการศึกษา ดังนี้

3.1 รูปแบบการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้ เปนการศึกษาแบบผสานวิธี ไดแกการศึกษาเอกสารผลการประเมินตามแนวทาง
เกณฑองคประกอบของเครือขายทีม“ผูกอการดี” (Merit Maker) การสัมภาษณกลุมตัวอยางเพื่อใหไดขอมูล
เชิงลึก และการลงสํารวจในพื้นที่เก็บขอมูลเชิงประจักษ และนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะห และสังเคราะห เปน
รูปแบบกระบวนการ การนํากลยุทธ “ทีมผูกอการดี”(Merit Maker) ที่เหมาะสม ในการดําเนินงานปองกันการ
เสียชีวิตจากการจมน้ําในเด็กอายุต่ํากวา 15 ป ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 11

3.2 ระยะเวลาการศึกษา
3.2.1 ดําเนินการเก็บขอมูลจากขอมูลทุติยภูมิ ไดแก เอกสารผลการประเมินตามแนวทางเกณฑ
องคประกอบของเครือขายทีม“ผูกอการดี” (Merit Maker) ในแตละระดับตั้งแตป พ.ศ 2558-2560 ขอมูล
รายงานการเสียชีวิตจากการจมน้ําในเด็กอายุต่ํากวา 15 ป ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 11 ตั้งแตป พ.ศ 2556-2560
เดือน มกราคม พ.ศ. 2561- พ.ศ. มีนาคม 2561
3.2.2 ขอมูลเชิงคุณภาพ เก็บจากขอมูลเชิงประจักษ ผลการลงสํารวจในพื้นที่ นวัตกรรมตางๆเชน
วั ส ดุ อุป กรณ ที่มี การผลิ ตขึ้ น เพื่ อ ป อ งกั น การตกน้ํา การจมน้ํ า ในแต ล ะพื้ น ที่ และขอ มูล จากการสั มภาษณ
กลุมเปาหมาย ในระหวางเดือน ระหวาง เดือน เมษายน – มิถุนายน พ.ศ. 2561
3.2.3 รวบรวมขอมูล วิเคราะห สังเคราะห และเขียนรายงานผลการศึกษา เดือน กรกฎาคม กันยายน พ.ศ.2561

3.3 ประชากรและกลุมตัวอยาง

3.3.1 ประชากรที่ศึกษา
รายงานการดําเนินงานปองกันการเสียชีวิตจากการจมน้ํา และรายงานการเสียชีวิตจากการ
จมน้ํ า ในเด็ กอายุ ต่ํา กว า 15 ป ในพื้ น ที่ เขตสุขภาพที่ 11 ตั้ งแต ป พ.ศ 2556-2560 และรายงานผลการ
ประเมินผลการประเมินตามแนวทาง เกณฑองคประกอบของเครือขายทีม“ผูกอการดี” (Merit Maker) ในแต
ละระดับ ตั้งแตป พ.ศ 2558-2560 ของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ทั้ง 7 จังหวัด ในพื้นที่เขต 11
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3.3.2 กลุมตัวอยางที่ศึกษา ประกอบดวย
1. บุคลากรในระดับจังหวัด ที่รับผิดชอบงานงานปองกันการจมน้ํา จังหวัดละ 1 คน รวม 7 คน
2. บุคลากรจาก “ทีมผูกอการดี” จํานวน 175 คน ไดแก
บุคลากรของทีมที่ ผานเกณฑการประเมินเครือขายผูกอการดีระดับทองแดง ดําเนินการสุม
ลงประเมินในพื้นที่ (รอยละ 10 ของทีมที่ผานการประเมินในแตละจังหวัด สุมโดยการจับฉลากไดจํานวน 18
ทีม ) สําหรับทีมที่ผานการประเมินรับรองในระดับเงินทุกทีม (6 ทีม) และระดับทอง (1 ทีม) รวม 25 ทีม
จํานวนกลุมเปาหมายที่สัมภาษณ ทีมละ 7 คน ไดแก
- ผูรับผิดชอบงานในระดับอําเภอ 1 คน
- ผูรับผิดชอบงานในระดับโรงพยาบาลในพื้นที่นั้นๆ 1คน
- ผูรับผิดชอบงานใน รพสต. ในพื้นที่นั้นๆ 1 คน
- ผูแทนในทีม จาก อปท. ในพื้นที่นั้นๆ แหงละ 1 คน
- ผูแทนในทีม จากเครือขายกูชีพ หรือผูชวยในการใหความรูการสอนทักษะการวายน้ํา
เพื่อเอาชีวิตรอดในพื้นที่ แหงละ 1 คน
- แกนนําชุมชนหรืออาสาสมัครสาธารณสุขในเขตพื้นที่นั้นๆ แหงละ 2 คน

3.4 ประเด็นการศึกษา
ผูศึกษา ไดกําหนดประเด็นการศึกษา ใน 4 ประเด็น ไดแก
3.4.1 กระบวนการนํากลยุทธ “ทีมผูกอการดี”มาใชในการดําเนินงานปองกันการเสียชีวิตจากการ
จมน้ําในเด็กอายุต่ํากวา 15 ป ในพื้นที่ เขตสุขภาพที่ 11
3.4.2 ผลผลิตที่ไดจากการนํากลยุทธ “ทีมผูกอการดี”มาใชในการดําเนินงานปองกันการเสียชีวิต
จากการจมน้ําในเด็กอายุต่ํากวา 15 ป ในพื้นที่ เขตสุขภาพที่ 11
3.4.3 ผลลัพธที่ไดจากการนํากลยุทธ “ทีมผูกอการดี”มาใชในการดําเนินงานปองกันการเสียชีวิต
จากการจมน้ําในเด็กอายุต่ํากวา 15 ป ในพื้นที่ เขตสุขภาพที่ 11
3.4.4 รูปแบบกระบวนการ การนํากลยุทธ“ทีมผูกอการดี”(Merit Maker)ที่เหมาะสมในการ
ดําเนินงานปองกันการเสียชีวิตจากการจมน้ําในเด็กอายุต่ํากวา 15 ป ในพื้นที่ เขตสุขภาพที่ 11

3.5 แหลงขอมูล

3.5.1 ขอมูลเชิงปริมาณ เก็บขอมูลจากขอมูลทุติยภูมิ ไดแก เอกสารผลการประเมินตามแนวทาง
เกณฑองคประกอบของเครือขายทีม“ผูกอการดี” (Merit Maker) ในแตละระดับตั้งแตป พ.ศ. 2558-2560
ขอมูลรายงานการเสียชีวิตจากการจมน้ําในเด็กอายุต่ํากวา 15 ป ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 11 ตั้งแตป พ.ศ.25562560
3.5.2 ขอมูลเชิงคุณภาพ เก็บจากการเก็บขอมูลเชิงประจักษ ผลการลงสํารวจพื้นที่จริง นวัตกรรม
ตางๆเชน วัสดุอุปกรณที่มีการผลิตขึ้นเพื่อปองกันการตกน้ํา การจมน้ํา ในแตละพื้นที่ และขอมูลจากการ
สัมภาษณผูเกี่ยวของในการดําเนินงาน
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3.6 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล

3.6.1 ขอมูลเชิงปริมาณ เก็บขอมูลจากขอมูลทุติยภูมิ ไดแก เอกสารผลการประเมินตามแนวทาง
เกณฑองคประกอบของเครือขายทีม“ผูกอการดี” (Merit Maker) ในแตละระดับตั้งแตป พ.ศ 2558-2560
ขอมูลรายงานการเสียชีวิตจากการจมน้ําในเด็กอายุต่ํากวา 15 ป ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 11 ทั้ง 7 จังหวัด ตั้งแต
ป พ.ศ. 2556-2560
3.6.2 ขอมูลเชิงคุณภาพ เก็บจากขอมูลเชิงประจักษ ผลการลงสํารวจในพื้นที่ นวัตกรรมตางๆ เชน
วัส ดุ อุป กรณ ที่มีการผลิ ตขึ้ น เพื่ อป องกั น การตกน้ํา การจมน้ํา ในแตละพื้น ที่ และขอมูล จากการสัมภาษณ
กลุมเปาหมาย สําหรับขอคําถามในแบบสัมภาษณเปนคําถามปลายเปดแบบมีคําถามนํา และใหตอบตามความ
คิดเห็นของตนเอง มีการจดบันทึก อาจมีการถามซ้ําในบางประเด็นเพื่อใหไดขอมูลที่ถูกตอง สมบูรณครบถวน
มากที่สุด และมีความเขาใจตรงกัน ผูใหขอมูลโดยการสัมภาษณประกอบดวย
บุคลากรในระดับจังหวัด ที่รับผิดชอบงานงานปองกันการจมน้ํา จังหวัดละ 1 คน รวม 7 คน
บุคลากรของทีมที่ผานเกณฑการประเมินเครือข ายผูกอการดีระดับทองแดง ดําเนินการสุมลง
ประเมินในพื้นที่ (รอยละ10ของทีมที่ผานการประเมินในแตละจังหวัด สุมโดยการจับฉลากไดจํานวน 18 ทีม)
สําหรับทีมที่ผานการประเมินรับรองในระดับเงินทุกทีม (6 ทีม) และระดับทอง (1 ทีม) รวม 25 ทีม จํานวน
กลุมเปาหมายที่สัมภาษณ ทีมละ7คนไดแก ผูรับผิดชอบงานในระดับอําเภอ1คน ระดับโรงพยาบาลในพื้นที่นั้นๆ
1คน ระดับ รพ.สต.ในพื้นที่นั้นๆ 1 คน ผูแทนในทีมจาก อปท. ในพื้นที่นั้นๆ แหงละ 1 คน ผูแทนในทีมจาก
เครือขายกูชีพหรือผูชวยในการใหความรูการสอนทักษะการวายน้ําเพื่อเอาชีวิตรอดในพื้นที่ แหงละ 1 คน แกน
นําชุมชนหรืออาสาสมัครสาธารณสุขในเขตพื้นที่นั้นๆ แหงละ 2 คน (รวม 175 คน) ดําเนินการเก็บขอมูลใน
พื้นที่ ระหวาง เดือน เมษายน – มิถุนายน พ.ศ. 2561
โดยไดกําหนดขอคําถาม ในแบบสัมภาษณ แตละประเด็น ดังนี้
1. กระบวนการ นํากลยุทธ “ทีมผูกอการดี”ปองกันการเสียชีวิตจากการจมน้ําในเด็กอายุต่ํากวา 15
ป ลงสูการปฏิบัติ โดยการสัมภาษณแบบมีคําถามนํา กลุมเปาหมายคือผูรับผิดชอบงานงานปองกันการจมน้ําใน
ระดับจังหวัด ระดับอําเภอ และทบทวนจากเอกสารรายงานผลการดําเนินงาน เพื่อตองการเห็นกระบวนการ
ขับ เคลื่ อนการดํ าเนิ นงาน ตามกลยุ ทธ “ทีมผูกอการดี”ปองกันการเสียชีวิตจากการจมน้ํา ในแต ล ะพื้ น ที่
รายละเอียดเนื้อหาประเด็นคําถามและขอมูลที่ตองการ ดังตารางที่ 3.1
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ตารางที่ 3.1

แสดงประเด็นขอคําถาม กระบวนขับเคลื่อนในการนํากลยุทธ “ทีมผูกอการดี”ปองกันการ
เสียชีวิตจากการจมน้ําในเด็กอายุต่ํากวา 15 ป

ประเด็นเนื้อหา
1.การสรางการมีสวนรวมในการ
ขับเคลื่อน

2.การสนับสนุนการดําเนินงาน

3.การติดตามการดําเนินงาน

4.การประเมินผล

5.การรวมทบทวนผลการ
ดําเนินงาน

ประเด็นคําถาม
*ทานมีขั้นตอน หรือกระบวนการอยางไรบาง เพื่อใหเกิดเครือขาย “ทีม
ผูกอการดี” ในพื้นที่ของทาน *กลยุทธหรือวิธีการสรางการมีสวนรวม
ของเครือขายที่เกี่ยวของใหเขามารวมดําเนินการ *มีขั้นตอนกระบวนการ
สื่อสาร ถายทอด ทําความเขาใจในการดําเนินงานและการสรางทีม
อยางไร *มีปญหา อุปสรรคหรือขอจํากัดในการดําเนินงานอยางไรบาง
ทานแกไขปญหาเหลานั้นอยางไร
*ทานไดสนับสนุนการดําเนินงานแกทีมและเครือขายที่เกี่ยวของ ในพื้นที่
ของทานอยางไรบาง เชนดานวิชาการ เอกสาร คูมือ แนวทางหรือ
เปนพี่เลี้ยงคอยใหคําปรึกษาแนะนํา ใหกําลังใจ *มีปญหา อุปสรรคหรือ
ขอจํากัดในการดําเนินงานอยางไรบาง ทานแกไขปญหาเหลานั้นอยางไร
*ทานมีแนวทางในการติดตามการดําเนินงาน ตามบทบาทของเครือขาย
แตละภาคสวนอยางไรบาง *การกําหนดกรอบเวลาในการติดตามการ
ดําเนินงาน *ทีมที่ลงติดตามเปนใครบาง *มีการจัดทํารายงานผลการติด
ตามแตละครั้งหรือไม รายงานใหใครทราบบาง * ปญหา อุปสรรคหรือ
ขอจํากัดในการดําเนินงาน*ถาผลงานไมเปนไปตามที่คาดหวังทานแกไข
ปญหาเหลานั้นอยางไร
*ทานมีกระบวนการสื่อสารแนวทางการประเมินผล กรอบเวลา และ
เกณฑองคประกอบใหผูเกี่ยวของไดรับทราบอยางไร*ผูเกี่ยวของ รับทราบ
ยอมรับ หรือเขาใจในแนวทางการประเมินหรือไม*มีปญหา อุปสรรคหรือ
ขอจํากัดในการประเมินผล อยางไรบาง ทานแกไขปญหาเหลานั้นอยางไร
ทานไดจัดใหมีเวที เพื่อใหผูเกี่ยวของไดรวม รับรูผลที่ไดจากการ
ดําเนินงาน และรวมแกไขจุดออนและวางแผนพัฒนางานหรือไม

2.การศึกษาดานผลผลิตที่ไดจากการดําเนินงาน
รวบรวมขอมูลผลผลิตที่ไดจากการดําเนินงาน การนํากลยุทธ “ทีมผูกอการดี” มาใชในการ
ดําเนินงานปองกันการเสียชีวิตจากการจมน้ําในเด็กอายุต่ํากวา 15 ป เปนขอมูลทุติยภูมิ จากเอกสารรายงาน
ผลการดําเนินงานที่บุคลากรในระดับสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดไดรวบรวมไวในแตละป ขอมูลที่เก็บไดแก
2.1 จํานวนทีมผูกอการดี ระดับทองแดง ระดับเงินและระดับทอง ที่ผานการประเมินตามเกณฑ
ที่กําหนดในแตละระดับ ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ถึง ปงบประมาณ พ.ศ. 2560
2.2 ผลผลิ ต ที่ ไ ด จ ากผลการประเมิ น ตามเกณฑอ งคป ระกอบกลยุท ธ“ผู ก อ การดี (Merit
Maker) ปองกันการจมน้ํา ที่สํานักโรคไมติดตอกําหนด (ระดับทองแดง ระดับเงิน และระดับทอง )
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3. ดานผลลัพธของการดําเนินงาน การนํากลยุทธ “ทีมผูกอการดี” มาใชในการดําเนินงาน
ปองกันการเสียชีวิตจากการจมน้ําในเด็กอายุต่ํากวา 15 ป ไดแก
3.1 ขอมูลเชิงปริมาณไดแก รายงานการเสียชีวิตจากการจมน้ําในเด็กอายุต่ํากวา 15 ป ในพื้นที่
เขตสุขภาพที่ 11 เปรียบเทียบขอมูล กอนนํากลยุทธ “ทีมผูกอการดี” มาใชในการดําเนินงานปองกันการ
เสียชีวิตจากการจมน้ําในเด็กอายุต่ํากวา 15 ป (กอนป พ.ศ.2559 ) และหลังการดําเนินงาน ( ป 2559-2560 )
3.2 ขอมูลเชิงคุณภาพ ซึ่งแยกเก็บเปน 2 สวนคือ
3.2.1 ใชการวิเคราะหเชิงเนื้อหา (Content analysis) ขอมูลที่ไดจากการการสัมภาษณ
กลุมตัวอยางทั้งหมด ซึ่งเปนขอคําถามปลายเปดแบบคําถามนํา เนื้อหา ประเด็นคําถามและขอมูลที่ตองการ
เกี่ย วกับ บทบาทและการมีสว นรว มของเครือข ายจากภาคส วนต างๆ ผูเ กี่ยวของ ทั้งในและนอกกระทรวง
สาธารณสุข ความคิดเห็นเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการดําเนินงานของ“ทีมผูกอการดี” ปองกัน
การเสียชีวิตจากการจมน้ําในพื้นที่ รายละเอียดเนื้อหาประเด็นคําถาม ดังตารางที่ 3.2
ตารางที่ 3.2 แสดงประเด็นขอคําถาม เกี่ยวกับการมีสวนรวมและความคิดเห็นเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นจากการดําเนินงานของ“ทีมผูกอการดี” ปองกันการเสียชีวิตจากการจมน้ํา ในพื้นที่
ประเด็นเนื้อหา
ประเด็นคําถาม
1.การมีสวนรวมของเครือขายใน ทานมีสวนรวมในการดําเนินงานปองกันการเสียชีวิตจากการจมน้ําใน
การดําเนินงานปองกันการเสียชีวิต พืน้ ที่ของทานอยางไรบาง (เชนรวมวางแผนฯ รวมสํารวจแหลงน้ําเสี่ยง
จากการจมน้ําในพื้นที่
รวมทํารั้ว ปายแจงเตือน วัสดุชวยคนตกน้ํา จมน้ํา ชวยสื่อสารแจงเตือน
ใหความรู ชวยสอนทักษะการวายน้ําเพื่อเอาชีวิตรอด สนับสนุน
ทรัพยากรตางๆ เชน สระน้ํา อาหาร ชวยติดตาม ประเมิน ฯลฯ)
2.สิ่งทีเ่ กิดขึ้นหรือเปลี่ยนแปลงไป หลังจากมีการรวมดําเนินงานปองกันการเสียชีวิตจากการจมน้ําในพื้นที่
จากเดิมหลังจากมีการรวม
ของทาน มีอะไรเกิดขึ้นหรือมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมบาง (เชน คน
ดําเนินงานปองกันการเสียชีวิตจาก ในชุมชนมีความรูเรื่องการปองกันการจมน้ํา ชวยจัดการสิ่งแวดลอม เด็ก
การจมน้ําในพื้นที่
ไดรับการสอนทักษะการวายน้ําเพื่อเอาชีวิตรอด การชวยเหลือผูอื่นที่
ถูกตอง การรวมระดมทุน เกิดกลุมชวยดําเนินงานในพื้นที่ หรือมี
แนวคิดใหมๆ ผลิตอุปกรณที่ชวยปองกันการเสียชีวิตจากการจมน้ําโดย
ความคิดของคนในชุมชน หรือใชวัสดุในพื้นที่)
3.จุดเดน หรือปจจัยแหง
ทานคิดวาจุดเดน หรือปจจัยแหงความสําเร็จ ในการดําเนินงานปองกัน
ความสําเร็จ ในการดําเนินงาน
การเสียชีวิตจากการจมน้ําในเด็กอายุต่ํากวา 15 ปในพื้นที่ของทาน มี
ปองกันการเสียชีวิตจากการจมน้ํา ประเด็นใดบาง (หาจุดเดนที่สงผลใหการดําเนินงานสําเร็จ และเกิดความ
ในเด็กอายุต่ํากวา 15 ป
ภาคภูมิใจ)
ปญหาอุปสรรค ในการดําเนินงานปองกันการเสียชีวิตจากการจมน้ําใน
4.ปญหาอุปสรรค ในการ
ดําเนินงานปองกันการเสียชีวิตจาก เด็กอายุต่ํากวา 15 ปในพื้นที่ของทาน มีประเด็นใดบาง (ใหผูมีสวน
การจมน้ําในเด็กอายุต่ํากวา 15 ป เกี่ยวของไดทบทวน หาอุปสรรค หรือขอจํากัดในการทํางาน ในพื้นที่
เพื่อเปนขอมูลนํามาเปนขอเสนอแนะในการพัฒนาการดําเนินงานตอไป
ในพื้นที่
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ประเด็นเนื้อหา
5.ความคิดเห็น หรือขอเสนอแนะ
ตอการปองกันการเสียชีวิตจาก
การจมน้ําในเด็กอายุต่ํากวา15 ป
ในพื้นที่
6.นวัตกรรม หรือรูปแบบใหมๆ ที่
เกิดขึ้นจากความคิดหรือผลผลิต
ของทีมงาน ในการชวยปองกัน
การเสียชีวิตจากการจมน้ําในเด็ก
อายุต่ํากวา 15 ป ในพื้นที่
7.ความรูสึก ความภาคภูมิใจ ใน
การเขามามีสวนรวมในทีมผู “กอ
การดี”ปองกันการเสียชีวิตจากการ
จมน้ํา

ประเด็นคําถาม
ทานมีความคิดเห็น หรือขอเสนอแนะ ตอการปองกันการเสียชีวิตจากการ
จมน้ําในพื้นที่ของทานอยางไรบาง (ใหผูมีสวน เกี่ยวของไดเสนอความ
คิดเห็น หรือขอเสนอแนะ ในการจัดการหรือแกไข ปญหาในพื้นที่ของ
ตนเอง ที่สอดคลองกับวิถีชีวิต บริบท สังคม วัฒนธรรม
พื้นที่ของทานมีนวัตกรรม หรือรูปแบบใหมๆ ที่เกิดขึ้นจากความคิดหรือ
ผลผลิตของทีมงานทาน ในการชวยปองกันการเสียชีวิตจากการจมน้ําใน
เด็กอายุต่ํากวา 15 ป บางหรือไม ถามีไดแกอะไรบาง (เชนอุปกรณ
รูปแบบใหมๆ ที่เกิดขึ้นจากความคิดหรือผลผลิตของทีม เครือขายหรือคน
ในชุมชน)
ทานมีความรูสึกอยางไรบาง ในการเขามามีสวนรวมในทีม“ผูกอการดี”
ปองกันการเสียชีวิตจากการจมน้ําในพื้นที่ของทาน (ใหแสดงความรูสึก
ความภาคภูมิใจในการเปนสวนหนึ่งของทีม ที่รวมชวยปองกันการ
เสียชีวิตจากการจมน้ํา หรืออาจรูสึกวาเปนภาระ ไมเห็นดวย เปนตน )

3.2.2 เก็บขอมูลจากเอกสารรายงานผลการดําเนินงานของแตละทีม ภาพถาย และขอมูล
เชิงประจักษ จากการลงสํารวจพื้นที่ เชน การใชภูมิปญญาทองถิ่นหรือภูมิปญญาชาวบานในการจัดการแหลง
น้ําเสี่ยง การผลิตอุปกรณชวยคนตกน้ํา จมน้ํา ที่เหมาะสมกับบริบทพื้นที่ การจัดการในศูนยเด็กเล็ก เอกสาร
การสื่อสาร เปนตน
4. รูปแบบ กระบวนการ การนํากลยุทธ “ทีมผูกอการดี” (Merit Maker) ที่เหมาะสมในการ
ดําเนินงานปองกันการเสียชีวิตจากการจมน้ําในเด็กอายุต่ํากวา 15 ป ในพื้นที่ เขตสุขภาพที่ 11
เปนการวิเคราะหและสังเคราะหจากผลการศึกษา กระบวนการ การนํากลยุทธ“ทีมผูกอการดี”
(Merit Maker) ปองกันการเสียชีวิตจากการจมน้ํา ในเด็กอายุต่ํากวา 15 ป ในพื้นที่ เขตสุขภาพ ที่ 11 ซึ่งสงผล
ใหเกิดผลผลิตและผลลัพธ คืออัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ําในเด็กอายุต่ํากวา 15 ป มีแนวโนมลดลงอยาง
ชัดเจน ผูศึกษาไดนํามาสรุปเปนรูปแบบกระบวนการ การนํากลยุทธ“ทีมผูกอการดี” (Merit Maker) ที่
เหมาะสมในการดําเนินงานปองกันการเสียชีวิตจากการจมน้ําในเด็กอายุต่ํากวา 15 ป ในพื้นที่เขตสุขภาพ ที่ 11

3.7 การวิเคราะหขอมูล

วิธีการวิเคราะหและแปลความหมายขอมูล
1. ขอมูลเชิงปริมาณ
1.1 ขอมูลรายงานผลจํานวน “ทีมผูกอการดี” (Merit Maker) ปองกันการเสียชีวิตจากการ
จมน้ํา ที่เกิดขึ้นตั้งแต ป2558-2560
1.2 ขอมูลทุติยภูมิจากเอกสารรายงานผลการดําเนินงานตางๆที่เกี่ยวของ ผลการประเมินตาม
กลยุทธ“ผูกอการดี” (Merit Maker) ปองกันการเสียชีวิตจากการจมน้ําแตละระดับของพื้นที่ ระดับทองแดง
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ระดับเงินและระดับทอง ที่ผานการประเมินตามเกณฑของแตละระดับ เปรียบเทียบกับเปาหมายตามเกณฑที่
กําหนดไวในองคประกอบ ของแตละระดับ
1.3 ขอมูลรายงานผลการเสียชีวิตจากการจมน้ําในเด็กอายุต่ํากวา15 ป วิเคราะหเปรียบเทียบ
กอนและหลังการดําเนินงานตามกลยุทธ“ผูกอการดี”(Merit Maker) ปองกันการเสียชีวิตจากการจมน้ํา (กอน
ป 2559 และ ป2559-2560) ของแตละพื้นที่
2. การวิเคราะหเชิงคุณภาพ
2.1 ผลการเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถามปลายเปด กลุมเปาหมาย ผูมีสวนเกี่ยวของกับ
การดําเนินงานเครือขายทีม “ผูกอการดี” (Merit Maker) ปองกันการเสียชีวิตจากการจมน้ํา ตามประเด็น
คําถาม
2.2 ขอมูลเชิงประจักษในพื้นที่ ภาพถาย อุปกรณ งานวิจัย หรือ นวัตกรรมที่เกิดขึ้น เพื่อใชใน
การปองกันการตกน้ํา หรือการจมน้ําในพื้นที่
ซึ่งขอมูลทุกสวน ทั้งขอมูลเชิงปริมาณและคุณภาพ จะถูกนํามาประมวล วิเคราะห สังเคราะห
เพื่อใหไดภาพรวมทั้งหมดของการศึกษา ครั้งนี้

3.8 การนําเสนอขอมูล
ผูศึกษาไดนําเสนอขอมูลในแตละประเด็น โดยใชรูปแบบตาราง การเปรียบเทียบ นํามาวิเคราะห
และสังเคราะห บรรยายสรุปผลในเชิงพรรณา ไดเปนรูปแบบกระบวนการ การนํากลยุทธ“ทีมผูกอการดี”
(Merit Maker) ที่เหมาะสม ในการดําเนินงานปองกันการเสียชีวิตจากการจมน้ําในเด็กอายุต่ํากวา 15 ป ใน
พื้นที่เขตสุขภาพที่ 11 ใหขอเสนอแนะในเชิงนโยบาย และเชิงปฏิบัติงานและเพื่อนําไปใชประโยชนตอไป
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บทที่ 4
ผลการศึกษา
การศึกษารูปแบบกระบวนการ การนํากลยุทธ “ทีมผูกอการดี”(Merit Maker) ที่เหมาะสม ในการ
ดําเนินงานปองกันการเสียชีวิตจากการจมน้ําในเด็กอายุต่ํากวา 15 ป ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 11 นําเสนอผล
การศึกษา ใน 4 ประเด็น ดังนี้
1.กระบวนการนํากลยุทธ “ทีมผูกอการดี”มาใชในการดําเนินงานปองกันการเสียชีวิตจากการ
จมน้ําในเด็กอายุต่ํากวา 15 ป ในพื้นที่ เขตสุขภาพที่ 11
2. ผลผลิตที่ไดจากการนํากลยุทธ “ทีมผูกอการดี” มาใชในการดําเนินงานปองกันการเสียชีวิตจาก
การจมน้ําในเด็กอายุต่ํากวา 15 ป ในพื้นที่ เขตสุขภาพที่ 11
3. ผลลัพธที่ไดจากการนํากลยุทธ “ทีมผูกอการดี”มาใชในการดําเนินงานปองกันการเสียชีวิตจาก
การจมน้ําในเด็กอายุต่ํากวา 15 ป ในพื้นที่ เขตสุขภาพที่ 11
4. รู ป แบบกระบวนการ การนํ ากลยุ ทธ “ทีมผูก อการดี”(Merit Maker)ที่ เ หมาะสมในการ
ดําเนินงานปองกันการเสียชีวิตจากการจมน้ําในเด็กอายุต่ํากวา 15 ป ในพื้นที่ เขตสุขภาพที่ 11

4.1 ผลการศึกษากระบวนการนํากลยุทธ “ทีมผูกอ การดี”มาใชในการดําเนินงานปองกันการ
เสียชีวิตจากการจมน้ําในเด็กอายุต่ํากวา 15 ป ในพื้นที่ เขตสุขภาพที่ 11

ผลการวิเคราะหขอมูลเชิงเนื้อหา ซึ่งไดรวบรวมจากการสัมภาษณ กลุมเปาหมาย และทบทวนจาก
เอกสารรายงานผลการดําเนินงานในกระบวนการนํากลยุทธ“ทีมผูกอการดี”ปองกันการเสียชีวิตจากการจมน้ํา
ในเด็กอายุต่ํากวา 15 ป ลงสูการปฏิบัติ เพื่อตองการเห็นกระบวนการขับเคลื่อนการดําเนินงาน ตามกลยุทธ
“ทีมผูกอการดี”ปองกันการเสียชีวิตจากการจมน้ํา ในแตละพื้นที่ของเขตสุขภาพที่ 11 ของหนวยงานและภาคี
เครือขายที่เกี่ยวของ สรุปตามประเด็นที่ศึกษา ไดแกการสรางการมีสวนรวม การสนับสนุนการดําเนินงาน
การติดตามการดําเนินงาน การประเมินผล และการรวมทบทวนผลการดําเนินงาน ไดผลการศึกษาดังนี้
1.การสรางการมีสวนรวมในการขับเคลื่อนการดําเนินงาน
กระบวนการสื่อสาร ถายทอด ขั้นตอน แนวทางการดําเนินงานตามกลยุทธ“ทีมผูกอการดี”(Merit
Maker) ทีช่ ัดเจนตั้งแตผูกําหนดกลยุทธ ผูนํากลยุทธไปปฏิบัติทุกระดับและเครือขายที่เกี่ยวของทุกภาคสวนใน
พื้นที่ ทั้งรูปแบบเปนทางการ และไมเปนทางการที่ใชเทคนิคการประสานและการมีสัมพันธภาพที่ดีตอกัน คือ
1.1 สํานักโรคไมตดิ ตอ กรมควบคุมโรค
1) จัดประชุมสื่อสารชี้แจงแนวทางการดําเนินงานตามกลยุทธ“ทีมผูกอการดี” ปองกัน
การเสียชีวิตจากการจมน้ําในเด็กอายุต่ํากวา 15ป แกบุคลากรผูรับผิดชอบงานของสํานักงานปองกันควบคุมโรค
2) สนับสนุน เอกสารวิชาการ คูมือแนวทางการดําเนินงานแกผูปฏิบัติอยางเพียงพอ
3) ผลักดันให การปองกันการเสียชีวิตจากการจมน้ําในเด็กอายุต่ํากวา 15ป เปนตัวชี้วัด
ในระดับการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ตั้งแตป งบประมาณ พ.ศ. 2558
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4) รวมประเมินรับรอง “ทีมผูกอการดี”ปองกันการเสียชีวิตจากการจมน้ําในเด็กอายุต่ํา
กวา 15 ป ระดับทอง เพื่อนําผลการประเมินไปแขงขันและใหรางวัล ยกยองเชิดชู เสริมพลัง ในระดับประเทศ
5) จั ดเวที แลกเปลี่ย นรูร ะหวางพื้น ที่ในระดับ ประเทศเพื่อใหเกิดกระบวนการเรีย นรู
ระหวางพื้นที่ตางๆ และมีการใหพื้นที่ไดนําเสนอ Best Practice
6) จัดประชุมใหผูปฏิบัติ ตามกลยุทธ“ทีมผูกอการดี”ปองกันการเสียชีวิตจากการจมน้ํา
ในเด็กอายุต่ํากวา 15 ป ทั้งในระดับสํานักงานปองกันควบคุมโรค ตัวแทนจากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดและ
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ รวมทบทวน สรุปบทเรียนผลการขับเคลื่อนการดําเนินงาน การประเมินตาม
เกณฑองคประกอบในแตละระดับ กรอบเวลาในการประเมิน และการดําเนินงานตามกลยุทธ“ทีมผูกอการดี”
ปองกันการเสียชีวิตจากการจมน้ําในเด็กอายุต่ํากวา 15ป ของปที่ผานมา เพื่อรวมกันปรับปรุง แกไข พัฒนา
ใหการดําเนินงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น
1.2.สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช ไดขับเคลื่อนการดําเนินงาน
ตอจากสํานักโรคไมติดตอ โดยนํากลยุทธ “ทีมผูกอการดี”ปองกันการเสียชีวิตจากการจมน้ําในเด็กอายุต่ํากวา
15 ป ลงสูการปฏิบัติตามแนวทางที่สํานักโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรคกําหนด ดังนี้
1) จัดประชุม เพื่อสื่อสาร ชี้แจงแนวทางการดําเนินงาน แนวทางการประเมินตามเกณฑ
องคประกอบ ในแตละระดับ กรอบเวลาในการประเมิน แกบุคลากรผูรับผิดชอบการดําเนินงานปองกันการ
เสียชีวิตจากการจมน้ํา ระดับสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด และสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ
2) สนับสนุนเอกสารวิชาการ แนวทางการดําเนินงานที่ไดรับสนับสนุน จากสํานักโรคไม
ติดตอ กระทรวงสาธารณสุข ใหเพียงพอ และทันเวลา
3) นิเทศ ติดตามการดําเนินงานในระดับจังหวัด ปละ 2 ครั้ง และลงติดตามสุมเยี่ยมใน
บางพื้นที่
4) จัดทํารายงานสรุปผลการประเมินของทีม “ทีมผูกอการดี” ปองกันการเสียชีวิตจาก
การจมน้ําในเด็กอายุต่ํากวา 15 ป ที่ผานการประเมินตามเกณฑระดับทองแดง ของแตละจังหวัด
5) ดําเนินการประเมินรับรอง “ทีมผูกอการดี”ปองกันการเสียชีวิตจากการจมน้ําในเด็ก
อายุต่ํากวา 15 ป ระดับเงิน และระดับทอง สงผลการประเมินและขอมูล เอกสารผลการดําเนินงานใหสํานัก
โรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค เพื่อนําไปแขงขัน ประกวดและใหรางวัลเพื่อยกยองเชิดชูเกียรติ เสริมพลัง ใน
ระดับประเทศ
6) จัดเวทีแลกเปลี่ยนรูระหวางพื้นที่ในระดั บเขต เพื่อใหเกิดกระบวนการแลกเปลี่ย น
เรียนรูระหวางกัน และคัดเลือกทีมที่มีผลงานดีเดน ไดนําเสนอ Best Practice เพื่อเปนตัวอยางแกเครือขายทีม
อื่นๆ
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1.3. การสรางการมีสวนรวมในการขับเคลื่อนการดําเนินงาน ในระดับพื้นที่
การดําเนินงานในระดับสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดทั้ง 7 จังหวัดในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 11
ไดรวมขับเคลื่อนการนํากลยุทธ “ทีมผูกอการดี”ปองกันการเสียชีวิตจากการจมน้ําในเด็กอายุต่ํากวา 15 ป ลงสู
การปฏิบัติ โดย
1) ผูรับผิดชอบงานการปองกันการเสียชีวิตจากการจมน้ําในระดับสํานักงานสาธารณสุข
จังหวัด มีการประสานกับผูรับผิดชอบงานในระดับสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ เพื่อรวมวิเคราะหขอมูลของแต
ละพื้นที่ และคัดเลือกพื้นที่ ที่จะดําเนินการ
2) มีกระบวนการชี้แจงแนวทางการดําเนินงานตาม กลยุทธ “ทีมผูกอการดี”ปองกันการ
เสียชีวิตจากการจมน้ําในเด็กอายุต่ํากวา 15 ป แกผูรับผิดชอบงานในระดับตําบล ในพื้นที่ที่ไดคัดเลือก และ
เตรียมสรางทีม เพื่อมารวมดําเนินงาน
3) ผูรับผิดชอบงานในระดับอําเภอ และโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล ประสานแบบ
ไมเปนทางการกับภาคีเครือขายในพื้นที่ เชน ครูในโรงเรียน ผูบริหารของทองถิ่น แกนนําชุมชน อสม. ใน
พื้นที่ เพื่อใหเขามารวมทีมดําเนินงาน
4) ผูรับผิดชอบงานปองกันการเสียชีวิตจากการจมน้ําในระดับจังหวัด ระดับอําเภอ จัด
ประชุม นําเสนอขอมูลการเสียชีวิตจากการจมน้ําของเด็กอายุต่ํากวา 15 ป ของประเทศไทย จังหวัด และ
อําเภอในพื้นที่ของตนเอง ชี้แจงแนวทางการดําเนินงานตาม กลยุทธ “ทีมผูกอการดี”ปองกันการเสียชีวิตจาก
การจมน้ําในเด็กอายุต่ํากวา 15 ป และประโยชนที่จะเกิดขึ้นกับเด็กและประชาชนในพื้นที่ แกเครือขายของทีม
ที่จะรวมดําเนินงาน รวมวางแผนการดําเนินงาน และแบงบทบาทหนาที่กันรับผิดชอบ
การสรางการมีสวนรวมในการขับเคลื่อนการดําเนินงานปองกันการเสียชีวิตจากการจมน้ํา ใน
พื้นที่เขตสุขภาพที่ 11 พบวา สวนใหญเครือขายที่เขามารวมทีมเพื่อดําเนินการปองกันการเสียชีวิตจากการ
จมน้ําจะมีความสัมพันธที่ดีระหวางกันมากอน การชักชวนเพื่อใหเขามารวมทีมเปนไปในรูปแบบไมเปนทางการ
ทําใหเกิดความรวมมือดําเนินงานไดอยางรวดเร็วและเปนไปตามวิถีชีวิต วัฒนธรรมความเปนอยู โดยเฉพาะ
ความสัมพันธที่ดีระหวางผูรับผิดชอบงานปองกันการเสียชีวิตจากการจมน้ําในสวนของบุคลากรสาธารณสุข กับ
เครือขายในพื้นที่ ทั้งผูบริหารของสถานศึกษา
ผูบริหารขององคกรปกครองสวนทองถิ่น อาสาสมัคร
สาธารณสุข แกนนําชุมชน เครือขายปองกันภัยฝายพลเรือน สถานประกอบการ เปนตน แตก็พบปญหา
อุปสรรคในการดําเนินงานในชวงแรกๆของการทํางานบาง เชน ผูที่จะเขารวมทีมมีภาระงานงานอื่นๆ ตองหา
เวลาเวลาวางที่จะไดมาคุยกันครบทั้งทีม แตอยางไรก็ตาม สามารถแกไขปญหาเหลานี้ได โดยหาเวลาชวงเย็นๆ
หลังจากหมดเวลาราชการแลว และคุยกันแบบเปนกันเอง และบางพื้นที่มีการนัดไปทานอาหารรวมกัน เปน
การสรางความผูกพันใหเกิดขึ้นระหวางบุคลากรสาธารณสุขและเครือขายมากขึ้น
2.การสนับสนุนการดําเนินงาน
สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช ไดสนับสนุนการดําเนินงานตามแนว
ทางการขับเคลื่อน กลยุทธ “ทีมผูกอการดี”ปองกันการเสียชีวิตจากการจมน้ําในเด็กอายุต่ํากวา 15ป ดังนี้
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1) สนั บ สนุ น ข อ มู ล เด็ ก เสี ย ชี วิ ต จากการจมน้ํ า จากรายงานของสํ า นั ก โรคไม ติ ด ต อ
กระทรวงสาธารณสุข รายงานผลการดําเนินงานการปองกันการเสียชีวิตจากการจมน้ํา ของสํานักงานปองกัน
ควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช
2) ขอมูล ปจจัยเสี่ยงตางๆที่สงผลใหเด็กตกน้ํา จมน้ํา และเสียชีวิตในพื้นที่ตางๆ ทั้งดาน
บุคคล เวลา และสถานที่
3) สนับสนุนดานวิชาการ เอกสาร คูมือ แนวทางการดําเนินงานที่เพียงพอ
4) แนะนําการคัดเลือกพื้นที่ดําเนินการ การสรางทีมผูกอการดี
5) รวมกับผูรับผิดชอบงานปองกันการเสียชีวิตจากการจมน้ําของสํานักงานสาธารณสุข
จังหวัด สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ ในการสื่อสาร ถายทอดแนวทางการดําเนินงานตามกลยุทธ“ทีมผูกอการ
ดี”(Merit Maker) แกทีมที่จะดําเนินงานในพื้นที่
6) เปนพี่เลี้ยงคอยใหคําปรึกษา แนะนําแนวทางการขับเคลื่อนในพื้นที่ใหเหมาะสมกับ
บริบท ใหกําลังใจแกทีมอยางตอเนื่อง
การสนับสนุนการดําเนินงานของสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช
อยางเหมาะสมและเพียงกับความตองการของเครือขาย สงผลใหเครือขายสามารถดําเนินงานไดตามแนวทาง
กลยุทธ “ทีมผูกอการดี”ปองกันการเสียชีวิตจากการจมน้ําในเด็กอายุต่ํากวา 15 ป
3. ติดตามการดําเนินงานของ“ทีมผูกอการดี”
สํานักงานปองกั นควบคุมโรคที่ 11 จั งหวั ดนครศรีธ รรมราช ได มีกระบวนการติ ดตามการ
ดําเนินงาน การขับเคลื่อน กลยุทธ“ทีมผูกอการดี”ปองกันการเสียชีวิตจากการจมน้ําในเด็กอายุต่ํากวา 15 ป
ในแตละพื้นที่ ดังนี้
1) ติดตามการดําเนินงานตามบทบาทของแตละภาคสวน จังหวัด อําเภอ และพื้นที่สวน
ใหญใชรูปแบบไมเปนทางการ ใหสอดคลองกับแบบวิถีชีวิต เชนในพื้นที่มีอาชีพทําสวนยาง ประมง ทํานา การ
ติดตามตองดูเวลาที่เหมาะสม และตองเขาใจลักษณะนิสัยของประชาชนในพื้นที่ และมีการติดตามแบบเปน
ทางการ เชนการจัดประชุมทีมในพื้นที่
2) การลงพื้นที่เยี่ยมเสริมพลังอยางตอเนื่อง เพื่อใหเครือขายและทีมมีการดําเนินงาน
อยางเขมแข็งและตอเนื่อง และลงไปดูการจัดการแหลงน้ําเสี่ยง การจัดใหมีอุปกรณชวยคนตกน้ํา จมน้ํา การ
จัดกิจกรรมในศูนยเด็กเล็ก เปนตน และรวมแกไขปญหา ขอจํากัดที่พบ ใหขอเสนอแนะในการดําเนินงาน
3) ติดตามจากรายงานผลการดําเนินงาน ของ “ทีมผูกอการดี”ปองกันการเสียชีวิตจาก
การจมน้ําในเด็กอายุต่ํากวา 15ป โดยผูรับผิดชอบงานในระดับจังหวัดและอําเภอ ผลผลิตและผลลัพธที่
เกิดขึ้นจากการดําเนินงาน รายงานผลการตรวจราชการ นิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข
การติดตามการดําเนินงาน การขับเคลื่อน กลยุทธ“ทีมผูกอการดี”ปองกันการเสียชีวิตจากการ
จมน้ําในเด็กอายุต่ํากวา 15 ป ของสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช มีการติดตาม
อยางตอเนื่อง โดยเฉพาะผูรับผิดชอบงานในระดับสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ จะมีการโทรศัพทติดตามการ
ดําเนินงานอยางตอเนื่อง มีการติดตามงานโดยใชระบบ Line group แตละระดับ เชน ระดับสํานักงาน
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สาธารณสุขจังหวัด สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ กับผูรับผิดชอบงานของสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 11
และมี Line group ระดับสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ กับทีมดําเนินงาน ทํา
ใหมีการติดตาม สื่อสาร และรวมใหคําปรึกษา แกไขปญหาที่เกิดขึ้นไดอยางรวดเร็ว ทันเวลา สงผลใหเครือขาย
มีกําลังใจ และรวมกันทํางานอยางเขมแข็ง
4. สื่อสารแนวทางการประเมินผล กรอบเวลา และเกณฑองคประกอบการประเมิน
การสื่อสารแนวทางการประเมินผล กรอบเวลา และเกณฑองคประกอบของการประเมิน เปน
ประเด็นที่สําคัญ ที่ผูรับผิดชอบงานปองกันการเสียชีวิตจากการจมน้ํา ของสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 11
จังหวัดนครศรีธรรมราช ไดดําเนินงานสื่อสารใหผูรับผิดชอบงาน ในระดับจังหวัด อําเภอ และพื้นที่ไดรับทราบ
และเขาใจอยางชัดเจน ตั้งแตเริ่มดําเนินงานตาม แนวทาง“ทีมผูกอการดี”ปองกันการเสียชีวิตจากการจมน้ําใน
เด็กอายุต่ํากวา 15 ป รวมทั้งแนวทางการประเมินตนเอง การจัดทํารายงาน การประเมินรับรองโดยสํานักงาน
ปองกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช หรือสํานักโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค และการประเมินใช
หลักการมีสวนรวมของเครือขายที่เกี่ยวของทุกภาคสวน เพื่อจะไดรับรูผลงานที่ไดรวมกันดําเนินการ หากพบ
ขอจํากัดหรือประเด็นที่ผลการดําเนินงานไมไดตามเปาหมายก็จะไดรวมกันปรับปรุงพัฒนาตอไป
5.จัดเวทีใหผูเกี่ยวของไดรวมแลกเปลี่ยนเรียนรู เสริมพลัง
สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช เห็นความสําคัญของกิจกรรมการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู จึงไดจัดเวทีใหผูเกี่ยวของไดรวมแลกเปลี่ยนเรียนรู เมื่อใกลสิ้นปงบประมาณ โดยคัดเลือก
ทีมที่มีผลงานดีเดนในการดําเนินงานตามแนวทาง “ทีมผูกอการดี” ปองกันการเสียชีวิตจากการจมน้ําในเด็ก
อายุต่ํากวา 15 ป ไดนําเสนอผลการดําเนินงาน บทเรียนแหงความสําเร็จ เพื่อเปนการสรางความภาคภูมิใจ
แกผูปฏิบัติงานและเปนตัวอยางแกเครือขายทีมอื่นๆ นอกจากนี้ในเวทีไดรวมทบทวนผลการดําเนินงาน แกไข
จุดออน และวางแผนพัฒนาตอไป

4.2. ผลผลิตที่ไดจากการนํากลยุทธ “ทีมผูกอการดี” มาใชในการดําเนินงานปองกันการ
เสียชีวิตจากการจมน้ําในเด็กอายุต่ํากวา 15 ป ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 11
จากผลการวิเคราะห รายงานผลการประเมิน การดําเนินงานตามเกณฑ กลยุทธ “ทีมผูกอการดี”
ปองกันการเสียชีวิตจากการจมน้ําในเด็กอายุต่ํากวา 15 ป ไดผลผลิต ดังนี้
1. จํานวน“ทีมผูกอการดี” ปองกันการเสียชีวิตจากการจมน้ําในเด็กอายุต่ํากวา 15 ป ที่ผานการ
ประเมิน ตั้งแตระดับทองแดง ผานการรับรองระดับเงิน และระดับทองที่เกิดขึ้น ตั้งแตป พ.ศ. 2558-2560 ดังนี้
ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ผลการประเมินได จํานวน“ทีมผูกอการดี”ปองกันการเสียชีวิต
จากการจมน้ําในเด็กอายุต่ํากวา 15 ป ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 11 ผานเกณฑการประเมิน ระดับทองแดง
จํานวน 12 ทีม ผานการรับรองในระดับเงิน 1 ทีม ไมมีทีมในระดับทอง
ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ผลการประเมินได จํานวน“ทีมผูกอการดี”ปองกันการเสียชีวิต
จากการจมน้ําในเด็กอายุต่ํากวา15ป
ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 11 ผานเกณฑการประเมิน ระดับทองแดง
จํานวน 61 ทีม ผานการรับรองในระดับเงิน 2 ทีม ไมมีทีมในระดับทอง
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ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ผลการประเมินได จํานวน“ทีมผูกอการดี”ปองกันการเสียชีวิต
จากการจมน้ําในเด็กอายุต่ํากวา15ป ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 11 ผานเกณฑการประเมิน ระดับทองแดง จํานวน
105 ทีม ผานการรับรองในระดับเงิน 3 ทีม และผานการรับรองในระดับทอง 1 ทีม
โดยสรุป ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 พื้นที่เขตสุขภาพที่ 11 มี“ทีมผูกอการดี”
ปองกันการเสียชีวิตจากการจมน้ําในเด็กอายุต่ํากวา15ป ที่ผานเกณฑการประเมินตามองคประกอบที่กําหนด
ในแตละระดับ ทั้ง 7 จังหวัด เพิ่มขึ้นทุกป ในภาพรวมสะสม คือผานเกณฑ ระดับทองแดง จํานวน 178 ทีม
ระดับเงิน จํานวน 6 ทีม และระดับทองจํานวน 1 ทีม
2. ผลผลิ ตที่ ไดจ ากผลการดําเนิน งาน ตามเกณฑ แนวทางการดํ า เนิน งาน “ทีมผูกอการดี”
ปองกันการเสียชีวิตจากการจมน้ํา ตามองคประกอบที่สํานักโรคไมติดตอกําหนด ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ.
2558-2560
2.1. ระดับทองแดง (จํานวน 178 ทีม) ซึ่งทีมผูกอการดีระดับทองแดงจะตองมีการดําเนินการ
อยางนอย 6 องคประกอบไดแก สถานการณและขอมูล การจัดการแหลงน้ําเสี่ยง การดําเนินการในศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก การใหความรู การเรียนการสอนหลักสูตรวายน้ําเพื่อเอาชีวิตรอด และการสื่อสารประชาสัมพันธ
ผลผลิตที่ไดจากการดําเนินงาน ดังตารางที่ 4.1
ตารางที่ 4.1 แสดง ผลผลิตที่ไดจากผลการประเมินตามเกณฑ แนวทางการดําเนินงาน“ทีมผูกอการดี”
ปองกันการเสียชีวิตจากการจมน้ําระดับทองแดง ตามองคประกอบที่สํานักโรคไมติดตอกําหนด
ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ.2558-2560
องคประกอบ
เกณฑ
ผลการประเมิน
ขอคนพบอื่นๆ
3. ดานสถานการณและขอมูล
3.1 ขอมูลการจมน้ําและการใชประโยชนในพื้นที่
1) ขอมูลทั้งเสียชีวิตและไม
มีขอมูลแสดงให ทั้ง 178 ทีม มีรายงาน พบวามีรายงานขอมูลการ
เสียชีวิตในทุกกลุมอายุยอนหลัง 5 เห็น
ขอมูลการจมน้ํา ทั้ง
จมน้ํา ทั้งเสียชีวิตและไม
ป (ทั้งปริมาณและคุณภาพ)
เสียชีวิตและไมเสียชีวิต เสียชีวิตในเชิงปริมาณ
ในทุกกลุมอายุยอนหลัง สวนขอมูลในเชิงคุณภาพ
5 ป (ทั้งปริมาณและ
พบวา มีรายงานผลการ
คุณภาพ)
วิเคราะห สาเหตุการ
จมน้ําและเสียชีวิต แต
ขอมูล ไมละเอียด ไม
สมบูรณครบถวนทุกราย
2) การนําขอมูลไปใชประโยชน มีขอมูลแสดงให ทั้ง 178 ทีม มีการนํา มีแผนงาน โครงการ เพื่อ
เห็น
ขอมูลจากรายงาน ผล แกไขปญหาสอดคลองกับ
การวิเคราะหมาใชในการ ผลการวิเคราะห
สื่อสารใหผูเกี่ยวของ
ทราบ จัดทําโครงการ
เพื่อวางแผนแกไขปญหา
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องคประกอบ
เกณฑ
3.2 การสอบสวนและแกไขกรณีมี case
1) รายงานการสอบสวน
มีรายงาน

2) ดําเนินการแกไข

ผลการประเมิน

ทุกทีม ไดดําเนินงาน
สอบสวน และมีรายงาน
ผลการสอบสวน เมื่อมี
การแจงขาวการจมน้ําใน
พื้นที่
มีกิจกรรม
การแกไขปญหาของทีม
ดําเนินการแกไข พบวาสวนใหญจะ
ดําเนินการสื่อสาร
ประชาสัมพันธแจงเตือน
ประชาชนในพื้นที่เกิด
เหตุ และมีการรวมกัน
จัดการแหลงน้ําเสี่ยง ถา
พบวาในบริเวณยังไมมี
การจัดการแหลงน้ําเสี่ยง

4. ดานการจัดการแหลงน้ําเสี่ยง
4.1 การสํารวจแหลงน้ําเสี่ยง
1) ขอมูลแหลงน้ําเสี่ยงในพื้นที่ ขอมูลแหลงน้ํา
เสี่ยงในพื้นที่

ขอคนพบอื่นๆ
พบวารายงานผลการ
สอบสวนขอมูล ไม
ละเอียดและสมบูรณ
ครบถวนทุกราย
แกนนํา อสม. ประชาชน
ในพื้นที่สวนใหญจะ
ชวยกันจัดการ เชนทํา
ปาย และนําอุปกรณ
สําหรับชวยเหลือคน
จมน้ําเชน ไม เชือก ถัง
แกลลอน มาแขวนไวและ
ชวยกันดูแลรักษามิใหสูญ
หาย

มีขอมูลแหลงน้ําเสี่ยงใน
พื้นที่จากที่ไมเคยมีขอมูล
รายงานมากอน และ
อสม. แกนนําชุมชน ใน
พื้นที่รวมดําเนินการ
สํารวจและใหขอมูลแก
บุคลากรหนวยงานอื่นๆที่
รวมทีม ทําใหการสํารวจ
เปนไปไดงายขึ้น
2) แผนที่แหลงน้ําเสี่ยง
มีแผนที่แหลง พบวาทุกทีมมีขอมูลแผน สวนใหญ อสม. และ
น้ําเสี่ยง
ที่แหลงน้ําเสี่ยงที่ไดมา แกนนําชุมชน ที่รวม
จากการสํารวจในพื้นที่ ดําเนินการสํารวจจะชวย
จริง
วาดแผนที่แหลงน้ําเสี่ยง
4.2 การจัดการสิ่งแวดลอมและแหลงน้ําเสี่ยง ทั้งขอ1และ2
1) สรางรั้วหรือติดปายเตือน
≥ 3แหง
มีการสรางรั้วหรือติด
การมีสวนรวมของ
ปายเตือน ไดมากกวา
เครือขายในการสรางรั้ว
534 แหง
หรือมีการติดปายเตือนให
ระวัง
ในพื้นที่ ที่มีทีมผูกอการดี
ไดมีการสํารวจแหลงน้ํา
เสี่ยงและมีการจัดทํา
รายงาน นําขอมูลไปใช
เพื่อวางแผนปองกัน การ
ตกน้ํา จมน้ํา
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2) มีอุปกรณชวยคนตกน้ํา

เกณฑ
≥ 3แหง

5. ดานการดําเนินงานในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก*
1) การสอน ใหความรูแกครูพี่เลี้ยง
≥ 1แหง

2) สอนใหเด็กรูจักแหลงน้ําเสี่ยง

≥ 1แหง

3) จัดการสิ่งแวดลอมภายในและ
ภายนอกศูนย

≥ 1แหง

6. ดานการใหความรู
6.1 การใหความรูเกี่ยวกับการ
ปองกันการจมน้ําในสถาน
บริการสาธารณสุขหรือในชุมชน
หรือในโรงเรียน 1ครั้ง ตอแหง ตอ
เดือน

≥ 3แหง

ผลการประเมิน
มีการจัดหาใหมีอุปกรณ
ชวยคนตกน้ําไดมากกวา
534 แหง และสวนใหญ
จะวางไวที่จุดติดปาย
เตือน

ขอคนพบอื่นๆ
การมีสวนรวมของ
เครือขายในการจัดหาให
มีอุปกรณชวยคนตกน้ํา
ซึ่งสวนใหญจะใชวัสดุ
อุปกรณที่มีในพื้นที่

มีกิจกรรมการสอน ให
ความรูเรื่องการปองกัน
การจมน้ําในเด็กเล็ก แก
ครูพี่เลี้ยง ในศูนยเด็ก
เล็กหรือโรงเรียนอนุบาล
ไดมากกวา 178 แหง
ผลการประเมินพบวา
หลังจากครูไดรับการ
สอนแลวทุกแหงจะมีการ
ถายทอดความรูและสอน
เด็ก โดยใชสื่อตางๆเชน
เพลง การฉายสื่อวีดีโอ
เพื่อใหเด็กเล็กรูจักแหลง
น้ําเสี่ยง
ศูนยเด็กเล็กหรือ
โรงเรียนอนุบาลไดมีการ
จัดการสิ่งแวดลอม
ภายในและภายนอกศูนย
หรือโรงเรียนไดมากกวา
178 แหง

หลังจากครูไดรับการสอน
แลวจะมีการถายทอด
ความรูและสอนเด็ก โดย
ใชสื่อตางๆเชนเพลง การ
ฉายสื่อวีดีโอ

มีกิจกรรมการใหความรู
เกี่ยวกับการปองกันการ
จมน้ําในสถานบริการ
สาธารณสุขหรือในชุมชน
หรือในโรงเรียน ได
มากกวา 534 แหง ซึ่ง
แตละแหง มีการดําเนิน
กิจกรรมไดไมนอยกวา
เดือนละ 1 ครั้ง

ประชาชน พอแม
ผูปกครอง ไดรับความรู
เกี่ยวกับการปองกันการ
จมน้ําในเด็กมากขึ้น
โดยเฉพาะครอบครัวที่มี
บุตรหลานอายุนอยกวา
2 ป มีความตระหนัก มี
การสรางที่กั้นเด็กหรือ
เปนคอกกั้น ใหเด็กมีที่
เลนที่ปลอดภัย

เด็กเล็กไดเรียนรู แหลง
น้ําเสี่ยงจากสื่อที่นาสนใจ
เชน เพลง หรือจากสื่อ
วีดีโอเมื่อผูประเมินไดสุม
ถามเด็กจะตอบไดและ
รองเพลงได บอกไดวา
อะไรเปนแหลงน้ําเสี่ยง
บาง
ครูพี่เลี้ยง ในศูนยเด็กเล็ก
หรือโรงเรียนอนุบาลไดให
ความสําคัญกับการ
จัดการสิ่งแวดลอมภายใน
และภายนอกมากขึ้น
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ผลการประเมิน
7. ดานการเรียนการสอนหลักสูตรวายน้ําเพื่อเอาชีวิตรอด
7.1 สอนใหมีวิทยากรในพื้นที่
≥ 5 คน
ทุกทีม มีกิจกรรมการ
สอนใหมีวิทยากรในพื้นที่
ตามหลักสูตรวายน้ําเพื่อ
เอาชีวิตรอด ในแตละทีม
ไดทีมละ 5 คน หรือ
มากกวา ซึ่งไดวิทยากร
ในพื้นที่จํานวน
1,068 คน
7.2 สอนเด็กอายุ 6-14 ปหรือ ≥ 100 คน
ทุกทีม มีกิจกรรมการ
ประชาชน
สอนใหเด็กอายุ 6-14 ป
หรือประชาชน ตาม
หลักสูตรวายน้ําเพื่อเอา
ชีวิตรอด ในแตละทีม
ไดทีมละไมนอยกวา 100
คน รวมจํานวน เด็ก
อายุ 6-14 ป หรือ
ประชาชนในพื้นที่ไดรับ
การสอน 17,800 คน
9. ดานการสื่อสารประชาสัมพันธ
9.1 กิจกรรมรณรงค
9.2 การสื่อสารประชาสัมพันธ
ผานชองทางตางๆในวงกวาง
1) ทีวี วิทยุ หนังสือพิมพ หอ
ดําเนินการ
ทุกทีม มีกิจกรรมการ
กระจายขาว รถกระจายเสียง
สื่อสาร
สื่อสารประชาสัมพันธ
ประชาสัมพันธ ผานชองทางตางๆ ในวง
ทุก 4 เดือน
กวาง เชน ทีวี วิทยุ
หนังสือพิมพ หอกระจาย
ขาว รถกระจายเสียง
ทุก 4 เดือน
2) แผนการประชาสัมพันธ
ทุกทีม มีแผนการ
ประชาสัมพันธ ที่กําหนด
กิจกรรม วิธีการ และ
เวลาการประชาสัมพันธ
ทุก 4 เดือน

ขอคนพบอื่นๆ
วิทยากรที่ผานการสอนไป
แลวสามารถดําเนินการ
ไปสอนเด็กในพื้นที่ของ
ตนเองตามหลักสูตรวาย
น้ําเพื่อเอาชีวิตรอด ซึ่ง
เปนการประหยัด
งบประมาณในการเชิญ
วิทยากรจากพื้นที่อื่นๆ
เด็กอายุ 6-14 ป
และประชาชนในพื้นที่
ไดรับการสอนตาม
หลักสูตรวายน้ําเพื่อเอา
ชีวิตรอดมากขึ้น

เปนการสรางความ
ตระหนักแกประชาชน ให
ประชาชนรับรูเรื่องการ
ปองกันการเสียชีวิตจาก
การจมน้ําและเฝาระวัง
บุตรหลานของตนเองมาก
ขึ้น
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2.2. ระดับเงิน (จํานวน 6 ทีม) ซึ่งทีมผูกอการดีระดับเงินจะตองมีการดําเนินงานตาม
เกณฑ แนวทางการดําเนินงาน“ทีมผูกอการดี”ปองกันการเสียชีวิตจากการจมน้ําระดับเงิน ตามองคประกอบที่
สํานักโรคไมติดตอกําหนด ครบทั้ง 10 องคประกอบ ซึ่งผลการประเมินไดผลผลิต ดังตารางที่ 4.2
ตารางที่ 4.2 แสดง ผลผลิตที่ไดจากผลการประเมินตามเกณฑ แนวทางการดําเนินงาน“ทีมผูกอการดี”
ปองกันการเสียชีวิตจากการจมน้ําระดับเงิน ตามองคประกอบที่สํานักโรคไมติดตอกําหนด ตั้งแต
ปงบประมาณ พ.ศ 2558-2560
องคประกอบ
1.ดานนโยบาย
1.1 แผนงาน โครงการ

1.2 ความตอเนื่องในการ
ดําเนินงาน (ไมนอยกวา 1 ป
และ 2 มีแผนงานปตอไป

เกณฑ
มี

มี

2.ดานการบริหารจัดการ
2.1การดําเนินงานในรูปแบบ มี
สหสาขา

ผลการประเมิน

ขอคนพบอื่นๆ

ทั้ง 6 ทีม มีแผนงานโครงการ
ดําเนินงานปองกันการ
เสียชีวิตจากการจมน้ําในพื้นที่
มีการกําหนดรายละเอียดการ
ดําเนินงานตามโครงการที่
ชัดเจน
ทั้ง 6 ทีม มีแผนงานโครงการ
ดําเนินงานปองกันการ
เสียชีวิตจากการจมน้ํา
ตอเนื่องกันมาและมีแผนการ
ดําเนินงานในปตอไป

พบวาบางทีม มีแผนงาน
โครงการที่ไดรับการ
สนับสนุนงบประมาณจาก
กองทุนสุขภาพตําบล
เห็นความตอเนื่องของการ
ดําเนินงาน ความเขมแข็ง
ของทีมฯ และการมีสวน
รวมของเครือขายอื่นๆ มาก
ขึ้น

พบวาการขับเคลื่อนงานให
ทีมเขมแข็ง เจาภาพหลัก
สวนใหญจะเปนบุคลากร
จากหนวยงานสาธารณสุข
และการประสานงานแบบ
แนวราบหรือแบบไมเปน
ทางการ ใชความสัมพันธ
สวนตัวมากกวาการ
ประสานแบบเปนทางการ
2.2 การรวม sharing
มี
พบวามีการรวม sharing
ทําใหหนวยงานภาครัฐ
ทรัพยากรในพื้นที่
ทรัพยากรในพื้นที่ รวมกัน ทั้ง สามารถประหยัดทรัพยากร
งบประมาณ คน และวัสดุ
ในการดําเนินงานลงไดมาก
อุปกรณตางๆ
2.3 การขยายการดําเนินงานและการสรางนวัตกรรม
1) สนับสนุนการดําเนินงาน มี
ทั้ง 6 ทีม ไดสนับสนุนการ
เกิดกระบวนการ
ในพื้นที่อื่น
ดําเนินงานในพื้นที่อื่นเพื่อให แลกเปลี่ยนเรียนรูทั้ง
เครือขายของทีมในพื้นที่รวม
ดําเนินงาน แบบ สหสาขา
แตละหนวยงานมีการ
ดําเนินงานตามบทบาทของ
ตนเองที่รับผิดชอบ และ
สงผลใหไดผลงานตาม
เปาหมายในภาพรวมของการ
ดําเนินงานทั้งทีม
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2) นวัตกรรมใหมๆ

เกณฑ

มี

ผลการประเมิน
พื้นที่อื่นๆ ดําเนินการได ใน
ระดับอําเภอ จังหวัด บางทีม
ไดสนับสนุนการดําเนินงานใน
ระดับเขต และประเทศ
เกิดนวัตกรรมใหมๆเชนการ
ผลิตอุปกรณในพื้นที่เพื่อชวย
คนจมน้ํา ซึ่งความคิดแตละ
ทีมจะแตกตางกันออกไป บาง
ทีมมีวัตกรรมที่เดนๆ เชน
“Suksamran Merit Maker
Senior to junior Base
Learing” กระบวนการ
สงเสริมการเรียนรูแบบพี่สอน
นอง วิถีสุขสําราญกอการดี
นวัตกรรมขวดน้ําเกลือเสื้อชู
ชีพปองกันการจมน้ําของทีม
อบต.บานไมแดง เปนตน

3. ดานสถานการณและขอมูล
3.1 ขอมูลการจมน้ําและการใชประโยชนในพื้นที่
ทั้ง 6 ทีม มีรายงานขอมูลการ
1) ข อมู ล ทั้งเสี ย ชี วิ ตและไม มีรายงาน
จมน้ํา ทั้งเสียชีวิตและไม
เสียชีวิตในทุกกลุมอายุยอนหลัง
เสียชีวิตในทุกกลุมอายุ
5 ป (ทั้งปริมาณและคุณภาพ)
ยอนหลัง 5 ป (ทั้งปริมาณ
และคุณภาพ)

2) การนําขอมูลไปใช
ประโยชน

3) จํานวนเด็กเสียชีวิต

มีกิจกรรม
ดําเนินการ
แกไข

มีรายงาน

ทั้ง 6 ทีม มีการนําขอมูลจาก
รายงาน ผลการวิเคราะห
ยอนหลังและสื่อสารให
ผูเกี่ยวของทราบ เพื่อจัดทํา
โครงการ และรวมวางแผน
แกไขปญหา
พบวาพื้นที่ ที่มีรายงานเด็ก
เสียชีวิตจากการจมน้ํามีการ
จัดทํารายงานขอมูล

ขอคนพบอื่นๆ
ภายในทีมและระหวางทีม
(แบบเพื่อนชวยเพื่อน)
ยกระดับการดําเนินงานให
มีคุณภาพมากขึ้น
เกิดนวัตกรรมใหมๆในพื้นที่
ที่ไดเกิดจากความคิดของ
ทีมที่รวมดําเนินงาน หรือ
ประชาชนในพื้นที่

พบวามีรายงานขอมูลการ
จมน้ํา ทั้งเสียชีวิตและไม
เสียชีวิต ในเชิงปริมาณ
สวนขอมูลในเชิงคุณภาพ
พบวาสวนใหญมีรายงาน
ผลการวิเคราะห สาเหตุ
การจมน้ําและเสียชีวิตแต
ยังไมละเอียด ไมสมบูรณ
ครบถวนทุกราย
มีแผนงาน โครงการ เพื่อ
แกไขปญหาทีส่ อดคลองกับ
ผลการวิเคราะหขอมูลของ
พื้นที่
พบวาสวนใหญ มีรายงาน
เด็กเสียชีวิตจากการจมน้ํา
ลดลง
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3.2 การสอบสวนและแกไขกรณีมี case
1) รายงานการสอบสวน
มีรายงาน

2) ดําเนินการแกไข

มีกิจกรรม
ดําเนินการ
แกไข

ผลการประเมิน

ขอคนพบอื่นๆ

มีกิจกรรมการดําเนินงาน
สอบสวน และมีรายงานผล
การสอบสวน เมื่อไดรับการ
แจงขาวการจมน้ําในพื้นที่
การแกไขปญหาของทีม พบวา
สวนใหญจะดําเนินการสื่อสาร
ประชาสัมพันธแจงเตือน
ประชาชนในพื้นที่เกิดเหตุ
และมีการรวมกันจัดการแหลง
น้ําเสี่ยง ถาพบวาในบริเวณ
นั้นยังไมมีการจัดการ

มีรายงานผลการสอบสวน
การจมน้ํา และสามารถ
นํามาใชประโยชนในการ
จัดการเพื่อแกไขปญหา
การมีสวนรวมของทีม ใน
การจัดการ เชนทําปาย
และนําอุปกรณสําหรับ
ชวยเหลือคนจมน้ําเชน ไม
เชือก ถัง แกลลอน มา
แขวนไวและชวยกันดูแล
รักษามิใหสูญหาย

4. ดานการจัดการแหลงน้ําเสี่ยง
4.1 การสํารวจแหลงน้ําเสี่ยง
1) ขอมูลแหลงน้ําเสี่ยงใน
ขอมูลแหลง ทั้ง 6 ทีม มีการสํารวจแหลงน้ํา
พื้นที่
น้ําเสี่ยงใน เสีย่ ง และสวนใหญพบวา
พื้นที่
ดําเนินการโดย อสม.แกนนํา
ชุมชน และสงขอมูลให
ผูรับผิดชอบหลัก (สาธารณสุข)
มีการจัดทํารายงานและนํา
ขอมูลไปใชวางแผนแกไข
2) แผนที่แหลงน้ําเสี่ยง
มีแผนที่
มีขอมูลแผนที่แหลงน้ําเสี่ยงที่
แหลงน้ํา
ไดมาจากการสํารวจในพื้นที่
เสี่ยง
จริง
4.2 การจัดการสิ่งแวดลอมและแหลงน้ําเสี่ยง ทั้งขอ1และ2
1) สรางรั้วหรือติดปายเตือน ≥ 10 แหง ทั้ง 6 ทีม มีการสรางรั้วหรือติด
ปายเตือน และพบวามีการ
ดําเนินงานไดมากกวา 60 แหง
2) มีอุปกรณชวยคนตกน้ํา
≥ 10 แหง มีการจัดหาใหมีอุปกรณชวย
คนตกน้ําไดมากกวา 60 แหง
และสวนใหญจะวางไวที่จุดติด
ปายเตือน

มีขอมูลแหลงน้ําเสี่ยงใน
พื้นที่ ซึ่งกอนดําเนินงานฯ
ไมเคยมีขอมูลรายงานแหลง
น้ําเสี่ยงในพื้นที่

สวนใหญ อสม.และแกนนํา
ชุมชนที่รวมดําเนินการ
สํารวจ ไดดําเนินการวาด
แผนที่แหลงน้ําเสี่ยงใหดวย
การมีสวนรวมของ
เครือขาย ในการสรางรั้ว
หรือติดปายเตือน
การมีสวนรวมของ
เครือขายในการจัดหาใหมี
อุปกรณชวยคนจมน้ํา ซึ่ง
สวนใหญจะใชวัสดุ
อุปกรณที่มีในพื้นที่
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ผลการประเมิน
5. ดานการดําเนินงานในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
5.1 ในศูนยพัฒนาเด็กเล็กดําเนินการปองกันเด็กจมน้ําไดครบทั้ง 3 ขอ
1) การสอน ใหความรูแกครู ≥ 5 แหง
มีกิจกรรมการสอน ใหความรู
พี่เลี้ยง
เรื่องการปองกันการจมน้ําใน
เด็กเล็ก แกครูพี่เลี้ยง ในศูนย
เด็กเล็กหรือโรงเรียนอนุบาล
ไดมากกวา 30 แหง
2) สอนใหเด็กรูจักแหลงน้ํา ≥ 5 แหง
ผลการประเมินพบวา
เสี่ยง
หลังจากครูไดรับการสอนแลว
ทุกแหงจะมีการถายทอด
ความรูและสอนเด็ก โดยใชสื่อ
ตางๆ เชน เพลง การฉายสื่อ
วีดีโอเพื่อใหเด็กเล็กรูจักแหลง
น้ําเสี่ยงมากขึ้น
3) จัดการสิ่งแวดลอมภายใน ≥ 5 แหง
ศูนยเด็กเล็กหรือโรงเรียน
และภายนอกศูนย
อนุบาลไดมีการจัดการ
สิ่งแวดลอมภายในและ
ภายนอกศูนยหรือโรงเรียนได
มากกวา 30 แหง
6.ดานการใหความรู
≥ 5 แหง
มีกิจกรรมการใหความรู
6.1 การใหความรูเกี่ยวกับ
เกี่ยวกับการปองกันการจมน้ํา
การปองกันการจมน้ําในสถาน
ในสถานบริการสาธารณสุข
บริการสาธารณสุขหรือใน
หรือในชุมชนหรือในโรงเรียน
ชุมชนหรือในโรงเรียน 1ครั้ง/
ไดมากกวา 30 แหง ซึ่งแตละ
แหง/เดือน
แหง มีการดําเนินกิจกรรมไม
นอยกวาเดือนละ 1ครั้ง
7. ดานการเรียนการสอนหลักสูตรวายน้ําเพื่อเอาชีวิตรอด
7.1 สอนใหมีวิทยากรในพื้นที่ ≥ 20 คน
มีกิจกรรมการสอนใหมี
วิทยากรในพื้นที่ ตามหลักสูตร
วายน้ําเพื่อเอาชีวิตรอด ในแต
ละทีม ไดทีมละ 20 คนหรือ
มาก ซึ่งไดมีวิทยากรในพื้นที่
รวม 120 คน

ขอคนพบอื่นๆ
หลังจากครูไดรับการสอน
แลว ไดมีการถายทอด
ความรูและสอนเด็ก โดยใช
สื่อ ตางๆ เชน เพลง การ
ฉายสื่อ วีดีโอ
เด็กเล็กไดเรียนรู แหลงน้ํา
เสี่ยงจากสื่อที่นาสนใจ เชน
เพลง หรือจากสื่อวีดีโอ
เมื่อผูประเมินไดสุมถามเด็ก
ก็จะตอบไดและรองเพลงได
บอกไดวาอะไรเปนแหลง
น้ําเสี่ยงบาง
ครูพี่เลี้ยง ในศูนยเด็กเล็ก
หรือโรงเรียนอนุบาลไดให
ความสําคัญกับการจัดการ
สิ่งแวดลอมภายในและ
ภายนอกอาคารมากขึ้น
ประชาชน พอแม
ผูปกครอง ไดรับความรู
เกี่ยวกับการปองกันการ
จมน้ําในเด็กมากขึ้น ผลการ
สํารวจครอบครัวที่มีบุตร
หลานอายุนอยกวา 2 ป
พบวามีการจัดทําคอกกั้น
หรือรั้วกั้นเด็ก ใหเด็กมีที่
เลนที่ปลอดภัยมากขึ้น
วิทยากรที่ผานการสอน
สามารถดําเนินการไปสอน
เด็กในพื้นที่ของตนเองตาม
หลักสูตรวายน้ําเพื่อเอา
ชีวิตรอด เปนการประหยัด
งบประมาณในการเชิญ
วิทยากรจากพื้นที่อนื่ ๆ
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7.2 สอนเด็กอายุ 6-14 ป
≥ 400 คน
ประชาชน ตามหลักสูตรวายน้ํา
เพื่อเอาชีวิตรอด

ผลการประเมิน
มีกิจกรรมการสอนใหเด็กอายุ
6-14 ปหรือประชาชน ตาม
หลักสูตรวายน้ําเพื่อเอาชีวิต
รอด ซึ่ง เด็กอายุ 6-14 ปหรือ
ประชาชนในพื้นที่ไดรับการ
สอนแลว จํานวน 2,400 คน

8.การสอนฝกปฏิบัติการชวยฟนคืนชีพ (CPR)
8.1คนในชุมชนไดฝก CPR
≥ 30 คน
มีกิจกรรมการสอนใหคนใน
ชุมชนไดฝก CPR แลว
จํานวน 180 คน
9. ดานการสื่อสารประชาสัมพันธ
9.1 กิจกรรมรณรงค
1 ครั้ง
แตละทีม มีกิจกรรมการ
รณรงคประชาสัมพันธ อยาง
นอย ปละ 1 ครั้ง

9.2 การสื่อสารประชาสัมพันธ
ผานชองทางตางๆในวงกวาง
1) ทีวี วิทยุ หนังสือพิมพ หอ ดําเนินการ มีกิจกรรมการสื่อสาร
กระจายขาว รถกระจายเสียง ทุก 2 เดือน ประชาสัมพันธผานชองทาง
ตางๆในวงกวาง เชน ทีวี วิทยุ
หนังสือพิมพ หอกระจายขาว
รถกระจายเสียงทุกเดือน
2) แผนการประชาสัมพันธ
มี
มีแผนการประชาสัมพันธที่
กําหนด กิจกรรม วิธีการ และ
เวลาการประชาสัมพันธ ทุก
4 เดือน
10. ดานการศึกษาวิจัยหรือติดตามประเมินผล
1) การศึกษาวิจัยหรือติดตาม 1 เรื่อง
มีผลงานวิชาการ เชนงานวิจัย
ประเมินผล
ผลการประเมินในเชิงวิชาการ
ซึ่งรายงานผลการประเมินไดมี
ขอเสนอแนะ แนวทางในการ
พัฒนาการดําเนินงานสําหรับ
ผูที่เกี่ยวของนําไปใชประโยชน
และบางทีม มีผลงานวิจัยที่ได
นําเสนอในเวทีระดับเขต และ
ระดับประเทศ

ขอคนพบอื่นๆ
เด็กอายุ 6-14 ปหรือ
ประชาชนในพื้นที่ไดรับการ
สอนตามหลักสูตรวายน้ํา
เพื่อเอาชีวิตรอดมากขึ้น
และเปนการปองกันการ
เสียชีวิตจากการจมน้ํา

ประชาชนรับรูเรื่องการ
ปองกันการเสียชีวิตจาก
การจมน้ําและเฝาระวังบุตร
หลานของตนเองมากขึ้น
เปนการสรางการรับรูและ
สรางความตระหนักแก
ประชาชน

มีรายงานผลการประเมิน
ในเชิงวิชาการ มีความคิด
ใหมๆ มีนวัตกรรมในพื้นที่
ที่สามารถนําไปใช
ประโยชนได
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2.3 ระดับทอง (จํานวน 1 ทีม) ซึ่งทีมผูกอการดีระดับทอง จะตองมีการดําเนินงานตาม
เกณฑ แนวทางการดําเนินงาน“ทีมผูกอการดี”ปองกันการเสียชีวิตจากการจมน้ําระดับเงิน ตามองคประกอบที่
สํานักโรคไมติดตอกําหนด ครบทั้ง 10 องคประกอบ ซึ่งผลการประเมินไดผลผลิต ดังตารางที่ 4.3
ตารางที่ 4.3 แสดง ผลผลิตที่ไดจากผลการประเมินตามเกณฑ แนวทางการดําเนินงาน“ทีมผูกอการดี”
ปองกันการเสียชีวิตจากการจมน้ําระดับทอง ตามองคประกอบที่สํานักโรคไมติดตอกําหนด
ตั้งแต ปงบประมาณ พ.ศ 2558-2560
องคประกอบ
1. ดานนโยบาย
1.1 แผนงาน โครงการ

1.2 ความตอเนื่องในการ
ดําเนินงาน (ไมนอยกวา 1 ป
และ 2 มีแผนงานปตอไป
2. ดานการบริหารจัดการ
2.1 การดําเนินงานในรูปแบบ
สหสาขา

2.2 การรวม sharing
ทรัพยากรในพื้นที่

เกณฑ
มี

มี

มี

มี

2.3 การขยายการดําเนินงาน
และการสรางนวัตกรรม
1) สนับสนุนการดําเนินงาน มี
ในพื้นที่อื่น

ผลการประเมิน

ขอคนพบอื่นๆ

มีแผนงานโครงการดําเนินงาน
ปองกันการเสียชีวิตจากการ
จมน้ํา กําหนดกิจกรรมการ
ดําเนินงานและมีรายละเอียด
ชัดเจน
มีแผนงานโครงการดําเนินงาน
ปองกันการเสียชีวิตจากการ
จมน้ําอยางตอเนื่อง และมี
แผนการดําเนินงานในปตอไป

มีแผนงาน โครงการที่ไดรับ
การสนับสนุนงบประมาณ
จาก กองทุนสุขภาพตําบล
และสํานักงานสาธารณสุข
อําเภอ รพ.สต.
เห็นความตอเนื่องของการ
ดําเนินงาน ความเขมแข็ง
ของทีมฯและการมีสวนรวม
ของเครือขายอื่นๆมากขึ้น

เครือขายของทีมในพื้นที่ รวม
ดําเนินงานแบบสหสาขา และ
พบวา แตละหนวยงานมีการ
ดําเนินงานตามบทบาทของ
ตนเอง มีการรวมดําเนินงาน
เปนทีมทีช่ ัดเจน
พบวามีการรวม sharing
ทรัพยากรในพื้นที่ รวมกัน ทั้ง
งบประมาณ คน และวัสดุ
อุปกรณตางๆ โดยเฉพาะจาก
ภาคเอกชน (สระวายน้ํา)

พบวาการขับเคลื่อนงานให
ทีมเขมแข็งเจาภาพหลักจะ
เปนบุคลากรจากหนวยงาน
สาธารณสุข และการ
ประสานงานแบบแนวราบ
หรือแบบไมเปนทางการ
ทําใหหนวยงานภาครัฐ
สามารถประหยัดทรัพยากร
ในการดําเนินงานลงไดมาก

บุคลากรในทีมฯ ไดมีการไป
สนับสนุนการดําเนินงานใน
พื้นที่อื่น เพื่อใหพื้นที่อื่นๆ
ดําเนินการได ทั้งในระดับ
อําเภอ และระดับจังหวัด

เกิดกระบวนการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูทั้ง
ภายในทีมและระหวางทีม
(แบบเพื่อนชวยเพื่อน)
ยกระดับการดําเนินงานให
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2) นวัตกรรมใหมๆ

เกณฑ
มี

ผลการประเมิน
เกิดนวัตกรรมใหมๆเชนการ
1) นวัตกรรมมะพราว
ชวยชีวิตพิชิตความปลอดภัย
2) นวัตกรรมพอนจาก
ชวยชีวิตพิชิตความปลอดภัย
3) นวัตกรรมทุนลอยน้ํา
ชวยชีวิตพิชิตความปลอดภัย
(อําเภอเมือง สุราษฎรธานี)

3. ดานสถานการณและขอมูล
3.1 ขอมูลการจมน้ําและการใชประโยชนในพื้นที่
1) ขอมูลทั้งเสียชีวิตและไม มีรายงาน
มีรายงานขอมูลการจมน้ํา ทั้ง
เสียชีวิตในทุกกลุมอายุยอนหลัง
เสียชีวิตและไมเสียชีวิตในทุก
5 ป (ทั้งปริมาณและคุณภาพ)
กลุมอายุยอนหลัง 5 ป (ทั้ง
ปริมาณและคุณภาพ)

ขอคนพบอื่นๆ
มีคุณภาพมากขึ้น
เกิดนวัตกรรมใหมๆในพื้นที่
ที่เกิดจากความคิดของทีมฯ
ที่รวมดําเนินงานและ
ประชาชนในพื้นที่

พบวามีรายงานขอมูลการ
จมน้ํา ทั้งเสียชีวิตและไม
เสียชีวิตในเชิงปริมาณ
สวนขอมูลในเชิงคุณภาพ
พบวามีรายงานผลการ
วิเคราะห สาเหตุการจมน้ํา
และเสียชีวิต แตขอมูลขาด
รายละเอียด ความสมบูรณ
และความครบถวนทุกราย
2) การนําขอมูลไปใช
มีกิจกรรม มีการนําขอมูลจากรายงาน
มีแผนงาน โครงการ เพื่อ
ประโยชน
ดําเนินการ ผลการวิเคราะหยอนหลังมา แกไขปญหาทีส่ อดคลองกับ
แกไข
ใชในการสื่อสารใหผูเกี่ยวของ ผลการวิเคราะห
ไดทราบ เพื่อนํามาจัดทํา
โครงการวางแผนแกไขปญหา
3) จํานวนเด็กเสียชีวิต
ไมมีหรือ
ในปที่ประเมิน (ปงบประมาณ
นอยกวาปที่ พ.ศ. 2560) ไมมีรายงาน
ผานมา
ผูเสียชีวิตจากการจมน้ํา
3.2 การสอบสวนและแกไขกรณีมี case
1) รายงานการสอบสวน มีรายงาน
ทีมไดดําเนินงานสอบสวน
มีรายงานผลการสอบสวน
และมีรายงานผลการสอบสวน การจมน้ํา และสามารถ
เมื่อมีการแจงขาวการจมน้ําใน นํามาใชประโยชนในการ
พื้นที่
แกไขปญหา
2) ดําเนินการแกไข
มีกิจกรรม การแกไขปญหาของทีมฯ
การมีสวนรวมของทีมฯ ใน
ดําเนินการ พบวาสวนใหญจะดําเนินการ การจัดการ เชนทําปาย
แกไข
สื่อสารประชาสัมพันธแจง
และนําอุปกรณสําหรับ
เตือนประชาชนในพื้นที่เกิด ชวยเหลือคนจมน้ําเชน ไม
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เกณฑ

ผลการประเมิน
ขอคนพบอื่นๆ
เหตุ และมีการรวมกันจัดการ เชือก ถัง แกลลอน มา
แหลงน้ําเสี่ยง ถาพบวาใน
แขวนไวและชวยกันดูแล
บริเวณนั้นยังไมมีการจัดการ รักษามิใหสูญหาย

4. ดานการจัดการแหลงน้ําเสี่ยง
4.1 การสํารวจแหลงน้ําเสี่ยง
1) ขอมูลแหลงน้ําเสี่ยงใน ขอมูลแหลง อสม.หรือแกนนําชุมชน ในทีม
พื้นที่
น้ําเสี่ยงใน ผูกอการดี เปนแกนหลักใน
พื้นที่
การลงสํารวจแหลงน้ําเสี่ยง
และสงขอมูลใหผูรับผิดชอบ
หลัก (สาธารณสุข)เพื่อจัดทํา
รายงานและวางแผนแกไข
2) แผนที่แหลงน้ําเสี่ยง
มีแผนที่
มีขอมูลแผนที่แหลงน้ําเสี่ยงที่
แหลงน้ํา
ไดมาจากการสํารวจในพื้นที่
เสี่ยง
จริง
4.2 การจัดการสิ่งแวดลอมและแหลงน้ําเสี่ยง ทั้งขอ1และ2
1) สรางรั้วหรือติดปายเตือน ≥ 20 แหง มีการสรางรั้วหรือติดปาย
เตือน 20 แหง
2) มีอุปกรณชวยคนตกน้ํา

≥ 20 แหง

มีขอมูลแหลงน้ําเสี่ยงใน
พื้นที่อยางเปนรูปธรรม ซึ่ง
กอนดําเนินงานฯ ไมเคยมี
ขอมูลรายงานแหลงน้ําเสี่ยง
ในพื้นที่
สวนใหญ อสม.และแกนนํา
ชุมชนที่รวมดําเนินการ
สํารวจจะชวยวาดแผนที่
แหลงน้ําเสี่ยง

การมีสวนรวมของ
เครือขายในการสรางรั้ว
หรือติดปายเตือน
มีการจัดหาใหมีอุปกรณชวย การมีสวนรวมของ
คนตกน้ําได 20 แหง และจะ เครือขายในการจัดหาใหมี
วางไวที่จุดติดปายเตือน
อุปกรณชวยคนจมน้ํา ซึ่ง
สวนใหญจะใชวัสดุ
อุปกรณที่มีในพื้นที่

5. ดานการดําเนินงานในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
5.1. ในศูนยพัฒนาเด็กเล็กดําเนินการปองกันเด็กจมน้ําไดครบทั้ง 3 ขอ
1) การสอน ใหความรูแก ≥ 10 แหง มีกิจกรรมการสอน ใหความรู
ครูพี่เลี้ยง
เรื่องการปองกันการจมน้ําใน
เด็กเล็ก แกครูพี่เลี้ยง ในศูนย
เด็กเล็กหรือโรงเรียนอนุบาล
ไดจํานวน 12 แหง
หลังจากครูไดรับการสอนแลว
ไดมีการถายทอดความรูและ
สอนเด็ก โดยใชสื่อตางๆ เชน
เพลง การฉายสื่อวีดีโอ

ครูพี่เลี้ยง ในศูนยเด็กเล็ก
หรือโรงเรียนอนุบาล มี
ความรู และความเขาใจใน
การดําเนินงาน ปองกัน
การเสียชีวิตจากการจมน้ํา
ในเด็กมากขึ้น
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2) สอนใหเด็กรูจักแหลง
น้ําเสี่ยง

เกณฑ
≥ 10 แหง

3) จัดการสิ่งแวดลอม
ภายในและภายนอกศูนย

≥ 10 แหง

6. ดานการใหความรู
6.1 การใหความรูเกี่ยวกับ ≥ 10 แหง
การปองกันการจมน้ําในสถาน
บริการสาธารณสุขหรือใน
ชุมชนหรือในโรงเรียน 1ครั้งตอ
แหง ตอ เดือน

ผลการประเมิน
ผลการประเมินพบวา
หลังจากครูไดรับการสอนแลว
ทุกแหงไดมีการถายทอด
ความรูและสอนเด็ก โดยใชสื่อ
ตางๆ เชน เพลง การฉายสื่อ
วีดีโอเพื่อใหเด็กเล็กรูจักแหลง
น้ําเสี่ยง ไดจํานวน 12 แหง
เมื่อผูประเมินไดสุมถามเด็กๆ
ก็จะตอบไดและรองเพลงได
บอกไดวาอะไรเปนแหลงน้ํา
เสี่ยงบาง
ศูนยเด็กเล็กหรือโรงเรียน
อนุบาลไดมีการจัดการ
สิ่งแวดลอมภายในและ
ภายนอกศูนยหรือโรงเรียนได
จํานวน 12 แหง

ขอคนพบอื่นๆ
เด็กเล็กๆ เริ่มจําแนวทางใน
การปองกันตนเองจากการ
ตกน้ําและจมน้ํามากขึ้น
รูจักแหลงน้ําที่เสี่ยงมากขึ้น

ดําเนินการได 14 แหง 168
ครั้ง ประชาชน พอแม
ผูปกครอง ไดรับความรู
เกี่ยวกับการปองกันการจมน้ํา
ในเด็กมากขึ้น โดยเฉพาะ
ครอบครัวที่มีบุตรหลานอายุ
นอยกวา 2 ป ตองมีที่กั้นหรือ
ที่เลนที่ปลอดภัยสําหรับเด็ก

ประชาชน พอแม
ผูปกครอง มีความรู
เกี่ยวกับการปองกันการ
จมน้ําในเด็กมากขึ้น จาก
การสํารวจพบวา ครอบครัว
ที่มีบุตร หลาน อายุนอย
กวา 2 ป จัดทําที่กั้นหรือที่
เลนที่ปลอดภัยสําหรับเด็ก
มากขึ้น

7. ดานการเรียนการสอนหลักสูตรวายน้ําเพื่อเอาชีวิตรอด
7.1สอนใหมีวิทยากรในพื้นที่ ≥ 30 คน
มีกิจกรรมการสอนใหมี
วิทยากรในพื้นที่ ตามหลักสูตร
วายน้ําเพื่อเอาชีวิตรอด ได
จํานวน 47 คน และวิทยากร
ที่ผานการสอนแลว ไดไป
ดําเนินการสอนเด็กในพื้นที่
ของตนเอง

ครูพี่เลี้ยง ในศูนยเด็กเล็ก
หรือโรงเรียนอนุบาล ให
ความสําคัญกับการ
ดําเนินงาน ปองกัน การ
เสียชีวิตจากการจมน้ําใน
เด็กมากขึ้น

การใชวิทยากรในพื้นที่เปน
การประหยัดงบประมาณ
ในการเชิญวิทยากรจาก
พื้นที่อื่นๆ
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7.2 สอนเด็กอายุ 6-14 ป
หรือประชาชน

เกณฑ
≥ 900 คน

ผลการประเมิน
มีกิจกรรมการสอนใหเด็กอายุ
6-14 ปหรือประชาชน ตาม
หลักสูตรวายน้ําเพื่อเอาชีวิต
รอด ไดจํานวน 947 คน

8. การสอนฝกปฏิบัติการชวยฟนคืนชีพ (CPR)
8.1 คนในชุมชนไดฝก CPR ≥ 50 คน
อบรมฝกปฏิบัติการชวยฟน
คืนชีพ (CPR )กับประชาชน
จํานวน 90 คน
9. ดานการสื่อสารประชาสัมพันธ
9.1 กิจกรรมรณรงค
1 ครั้ง
มีกิจกรรมการรณรงค
ประชาสัมพันธ ปละ 1 ครั้ง

9.2 การสื่อสาร
ประชาสัมพันธผานชองทาง
ตางๆในวงกวาง

ทุกเดือน

1) ทีวี วิทยุ หนังสือพิมพ
หอกระจายขาว รถกระจาย
เสียง

ทุกเดือน

ขอคนพบอื่นๆ
เด็กอายุ 6-14 ป
หรือประชาชน สนใจเขารับ
การเรียนรูทักษะการวาย
น้ําเพื่อเอาชีวิตรอดมากขึ้น
เปนแนวทางการปองกัน
การเสียชีวิตจาการจมน้ําได
คนในชุมชนไดฝก CPRและ
มีความรูในการชวยเหลือ
คนตกน้ํา จมน้ํา ไดถูกวิธี

ประชาชนประชาชนรับรู
เรื่องการปองกันการ
เสียชีวิตจากการจมน้ําและ
เฝาระวังบุตรหลานของ
ตนเองมากขึ้น และกลุม
เด็กอายุต่ํากวา 15 ป มี
ความตระหนักตอการ
ปองกันตนเองไมใหเสียชีวิต
จากการจมน้ํา
มีกิจกรรมการสื่อสาร
เปนการสรางการรับรูและ
ประชาสัมพันธหลายวิธี เชน สรางความตระหนักแก
-การแจกเอกสารแผนพับ
กลุมเด็ก และประชาชน
-การใหความรูในโรงเรียนและ ทั่วไปมากขึ้น
ชุมชน
-มีการจัดมุมความรูในสถาน
บริการสาธารณสุขและใน
โรงเรียน
มีกิจกรรมการสื่อสาร
ประชาสัมพันธผานชองทาง
ตางๆในวงกวาง เชน ทีวี วิทยุ
หนังสือพิมพ หอกระจายขาว
รถกระจายเสียง Face book
ทุกเดือน
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2) แผนการประชาสัมพันธ มี

ผลการประเมิน
มีแผนการประชาสัมพันธที่
กําหนด กิจกรรม วิธีการ และ
เวลาการประชาสัมพันธ ที่
ชัดเจน

10. ดานการศึกษาวิจัยหรือติดตามประเมินผล
1) การศึกษาวิจัยหรือ 1 เรื่อง
มีรายงานผลการศึกษาวิจัย
ติดตามประเมินผล
เรือ่ งประสิทธิผลของการใช
หลักสูตรการฝกทักษะการวาย
น้ําเพื่อเอาชีวิตรอดในเด็กอายุ
ต่ํากวา 15 ป ในเขตอําเภอ
เมือง จังหวัดสุราษฎรธานี
มีรายงานการติดตาม
ประเมินผลการดําเนินงาน
และรายงานผลการวิเคราะห
สถานการณขอมูลในเชิง
วิชาการ ที่นํามาใชประโยชน
ในการดําเนินงาน

ขอคนพบอื่นๆ

มีขอเสนอแนะที่ไดจากการ
ศึกษาวิจัย เพื่อให
ผูเกี่ยวของนําไปใช
ประโยชนได

4.3 ผลลัพธของการดําเนินงานการนํากลยุทธ “ทีมผูกอการดี” มาใชในการดําเนินงานปองกัน
การเสียชีวิตจากการจมน้ําในเด็กอายุต่ํากวา 15 ป ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 11
ผูศึกษา ไดวิเคราะหผลลัพธที่ไดจากการดําเนินงาน นําเสนอขอมูล ออกเปน 2 สวนคือ
1.ขอมูลเชิงปริมาณไดแก รายงานการเสียชีวิตจากการจมน้ําในเด็กอายุต่ํากวา 15 ป ในพื้นที่ เขต
สุขภาพที่ 11 เปรียบเทียบขอมูล กอนนํากลยุทธ “ทีมผูกอการดี” มาใชในการดําเนินงานปองกันการเสียชีวิต
จากการจมน้ําในเด็กอายุต่ํากวา 15 ป (กอนป พ.ศ. 2559 ) และหลังการดําเนินงาน ( ป พ.ศ. 2559-2560 )
2. ขอมูลเชิงคุณภาพ โดยการวิเคราะหเชิงเนื้อหา (Content analysis) ขอมูลที่ไดจากการ
สัมภาษณกลุมตัวอยางทั้งหมด ซึ่งเปนขอคําถามปลายเปดแบบคําถามนํา เนื้อหา ประเด็นคําถามและขอมูลที่
ต องการเกี่ ย วกั บ บทบาทและการมี ส ว นรว มของเครือข ายจากภาคส ว นตา งๆ ผู เ กี่ ย วข อง ทั้ งในและนอก
กระทรวงสาธารณสุข ความคิดเห็นเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการดําเนินงานของ“ทีมผูกอการดี”
ปองกันการเสียชีวิตจากการจมน้ําในพื้นที่
สวนที่ 1รายงานผลการเสียชีวิตจากการจมน้ําในเด็กอายุต่ํากวา 15 ป ในพื้นที่เขต สุขภาพที่
11 เปรียบเทียบระหวาง กอนและหลัง การนํากลยุทธ “ทีมผูกอการดี” มาใชในการดําเนินงานปองกันการ
เสียชีวิตจากการจมน้ําในเด็กอายุต่ํากวา 15 ป (กอนป พ.ศ.2559 และตั้งแต ปพ.ศ.2559-2560 )
ดังตารางที่ 4.4
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ตารางที่ 4.4 แสดง สถานการณการเสียชีวิตจากการจมน้ําของเด็กอายุตา่ํ กวา15 ป ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 11 ป พ.ศ. 2556 - 2560
กอนดําเนินงาน
หลังดําเนินงาน
ป พ.ศ. 2556
ป พ.ศ. 2557
ป พ.ศ. 2558
ป พ.ศ. 2559 ป พ.ศ. 2560
จํานวน อัตรา จํานวน อัตรา จํานวน อัตรา จํานวน อัตรา จํานวน อัตรา
(คน) ตอแสน (คน) ตอแสน (คน) ตอแสน (คน) ตอแสน (คน) ตอแสน
เขตฯ 11
74
8.28
54
7.2
55
6.1
41
4.7
40
4.6
กระบี่
9
8.3
3
2.7
6
5.5
5
4.6
3
2.7
พังงา
9
16.7
7
13.1
3
5.7
1
1.9
2
3.8
ภูเก็ต
2
2.5
11
13.1
4
4.8
1
1.07
2
2.3
นครศรีฯ
18
5.9
11
3.7
20
6.7
8
2.7
16
5.5
สุราษฎรฯ
25
11.6
13
6.1
12
5.6
16
7.5
11
5.2
ระนอง
1
2.5
1
2.7
4
11.1
2
5.7
4
11.3
ชุมพร
10
10.4
8
8.5
6
6.5
9
9.9
2
2.2
จากตารางที่ 4.4 แสดงใหเห็นวา หลัง การนํากลยุทธ “ทีมผูกอการดี” มาใชในการดําเนินงาน
ปองกันการเสียชีวิตจากการจมน้ําในเด็กอายุต่ํากวา 15 ป ( ป พ.ศ.2559-2560 ) พบวาอัตราการเสียชีวิต จาก
การจมน้ําในเด็กอายุต่ํากวา 15 ป มีแนวโนมลดลงอยางชัดเจน
ส ว นที่ 2 ผลการวิ เ คราะห ข อ มู ล เชิ ง คุ ณ ภาพ โดยการวิ เ คราะห เ ชิ ง เนื้ อ หา (Content
analysis) ขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณกลุมตัวอยางทั้งหมด ซึ่งเปนขอคําถามปลายเปดแบบคําถามนํา
เนื้อหา ประเด็นคําถามและขอมูลที่ตองการเกี่ยวกับ บทบาทและการมีสวนรวมของเครือขายจากภาคสวน
ตางๆ ผูเกี่ยวของ ทั้งในและนอกกระทรวงสาธารณสุข ความคิดเห็นเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
จากการดําเนินงานของ“ทีมผูกอการดี” ปองกันการเสียชีวิตจากการจมน้ําในพื้นที่ ไดผลการศึกษา ดังนี้
1. ผลการวิเคราะหการมีสวนรวมของผูเกี่ยวของในการรวมมือ และมีสวนรวมในการ
ขับเคลื่อน กลยุทธ “ทีมผูกอการดี”ปองกันการเสียชีวิตจากการจมน้ําในเด็กอายุต่ํากวา 15 ป ลงสูการ
ปฏิบัติในพื้นที่
ผลการวิเคราะหการมีสวนรวมของผูเกี่ยวของ ในการรวมมือและมีสวนรวมในการขับเคลื่อน
การนํากลยุทธ “ทีมผูกอการดี”ปองกันการเสียชีวิตจากการจมน้ําในเด็กอายุต่ํากวา 15ป ลงสูการปฏิบัติตาม
แนวทางที่สํานักโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรคกําหนด พบวาหนวยงานและบุคลากรในแตละระดับใหความ
รวมมือ และมีสวนรวมในการดําเนินงาน ดังนี้
1.1. สํานักโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค สนับสนุนดาน การจัดประชุมสื่อสารชี้แจงแนว
ทางการดําเนินงาน เอกสารวิชาการแนวทางการดําเนินงาน การผลักดันใหเปนตัวชี้วัดในการตรวจราชการ
กระทรวงสาธารณสุข รวมประเมินรับรอง “ทีมผูกอการดี”ปองกันการเสียชีวิตจากการจมน้ําในเด็กอายุต่ํากวา
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15 ป ระดั บ ทอง เพื่อนํา ผลการประเมิน ไปแขงขัน และใหร างวัลเพื่อยกยองเชิดชูเกี ยรติ เสริมพลัง ใน
ระดับประเทศ จัดเวทีแลกเปลี่ยนรูระหวางพื้นที่ในระดับประเทศเพื่อใหเกิดกระบวนการเรียนรูระหวางพื้นที่
ตางๆ และใหพื้นที่ ที่มีผลงานเดนไดนําเสนอ Best Practice จัดประชุมใหผูรับแนวทางไปปฏิบัติทั้งในระดับ
สํานักงานปองกันควบคุมโรค ตัวแทนจากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด และสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ ได
รวมทบทวน สรุปบทเรียนผลการขับเคลื่อนการดําเนินงาน การประเมินตามเกณฑองคประกอบในแตละระดับ
กรอบเวลาในการประเมินการดําเนินงานตาม กลยุทธ “ทีมผูกอการดี”ปองกันการเสียชีวิตจากการจมน้ําใน
เด็กอายุต่ํากวา 15 ป ของทีผ่ านมา เพื่อรวมกันปรับปรุง แกไข พัฒนา ใหการดําเนินงานมีประสิทธิภาพมาก
ขึ้นตอไป
1.2.สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช ไดขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานตอจากสํานักโรคไมติดตอ โดยนํา กลยุทธ “ทีมผูกอการดี”ปองกันการเสียชีวิตจากการจมน้ําในเด็ก
อายุต่ํากวา 15 ป ลงสูการปฏิบัติ ตามแนวทางที่สํานักโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรคกําหนด มีการสื่อสาร
ชี้แจงแนวทางการดําเนินงานแกบุคลากรผูรับผิดชอบการดําเนินงานปองกันการเสียชีวิตจากการจมน้ํา ในระดับ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ รวมทั้งแนวทางการประเมินตามเกณฑองคประกอบ
ในแตละระดับ กรอบเวลาในการประเมิน สนับสนุนเอกสารวิชาการ แนวทางการดําเนินงาน ที่ไดรับการ
สนับสนุนจากสํานักโรคไมติดตอ กระทรวงสาธารณสุข แกพื้นที่ใหเพียงพอและทันเวลา นิเทศ ติดตามการ
ดําเนินงานในระดับสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด อยางนอยปละ 2 ครั้ง และลงติดตามสุมเยี่ยมทีมในระดับพื้นที่
ไดจัดทํารายงานสรุปผลการประเมินของทีมที่ผานการประเมินระดับทองแดงของแตละจังหวัด และดําเนินการ
ประเมินรับรอง “ทีมผูกอการดี”ปองกันการเสียชีวิตจากการจมน้ําในเด็กอายุต่ํากวา 15 ป ระดับเงิน และ
ระดับทอง เพื่อนําผลการประเมินและขอมูล เอกสารผลการดําเนินงานสงใหสํานักโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค
เพื่อนําไปแขงขัน ประกวดและใหรางวัล ยกยองเชิดชูเกียรติ เสริมพลัง ในระดับประเทศ มีการจัดเวที
แลกเปลี่ยนรูระหวางพื้นที่ในระดับเขต เพื่อใหเกิดกระบวนการเรียนรูระหวางพื้นที่ตางๆ และคัดเลือกใหพื้นที่
ที่มีผลงานเดนในระดับเขต ไดมีการนําเสนอ Best Practice ( ป พ.ศ.2559-2560 )
1.3.สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดทั้ง 7 จังหวัดในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 11
ไดรวม
ขับเคลื่อนการนํากลยุทธ “ทีมผูกอการดี”ปองกันการเสียชีวิตจากการจมน้ําในเด็กอายุต่ํากวา 15 ป ลงสูการ
ปฏิบัติตามแนวทางที่สํานักโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรคกําหนด ที่รับมาจากสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 11
จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อนําไปสื่อสาร ถายทอดลงสู บุคลากรในระดับอําเภอ และเครือขายในระดับพื้นที่
ทุกจังหวัดมีการจัดทําแผนงาน โครงการดําเนินงานในระดับจังหวัด สนับสนุนเอกสารวิชาการ แนวทางการ
ดําเนินงานที่ไดรับจากสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช แกหนวยงานเครือขายใน
พื้นที่ของตนเอง แตพบวามีบางจังหวัดมีการสงเอกสาร คูมือแนวทางการดําเนินงานไปใหพื้นที่ลาชาไปบาง แต
ก็สนับสนุนไดอยางเพียงพอเมื่อพื้นที่รองขอ ทุกจังหวัดมีกิจกรรมรวมกับบุคลากรในระดับสํานักงานสาธารณสุข
อําเภอ โรงพยาบาล วิเคราะหขอมูล รวมวางแผนสรางเครือขาย “ทีมผูกอการดี”ในพื้นที่ และดําเนินงาน
ตามกลยุทธ “ทีมผูกอการดี”ปองกันการเสียชีวิตจากการจมน้ําในเด็กอายุต่ํากวา 15 ป นิเทศ ติดตามการ
ดําเนินงาน สนับสนุนใหพื้นที่ดําเนินงานไดตามแนวทางกลยุทธ “ทีมผูกอการดี”ปองกันการเสียชีวิตจากการ
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จมน้ําในเด็กอายุต่ํากวา 15 ป รวมแกไขปญหา เพื่อใหการดําเนินงานไดสําเร็จตามเปาหมาย อยางนอยปละ
2 ครั้ง มีกิจกรรมการลงประเมินผลการดําเนินงานของ “ทีมผูกอการดี”ปองกันการเสียชีวิตจากการจมน้ําใน
เด็กอายุต่ํากวา 15 ป ในทีมที่สงผลการดําเนินงานเพื่อขอรับการประเมินในระดับทองแดงวาผานเกณฑการ
ประเมินหรือไม และเมื่อมีการประเมินแลวเสร็จ มีการสงผลการประเมินใหสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 11
จังหวัดนครศรีธรรมราช สวนใหญสงผลการประเมินไดภายในเวลาที่กําหนด สําหรับระดับเงิน และระดับทอง
มีการลงประเมินเบื้องตน รวมจัดทําเอกสารผลการดําเนินตามองคประกอบที่กําหนด และเตรียมทีม เพื่อรอรับ
การประเมินรับรองจากทีมสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช และทีมสํานักโรคไม
ติดตอ กรมควบคุมโรค
1.4. สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ โรงพยาบาล โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล ที่มี
“ทีมผูกอการดี”ปองกันการเสียชีวิตจากการจมน้ําในเด็กอายุต่ํากวา 15 ป ไดรวมขับเคลื่อนการนํากลยุทธ
“ทีมผูกอการดี”ปองกันการเสียชีวิตจากการจมน้ําในเด็กอายุต่ํากวา 15 ป และพบวาสวนใหญบุคลากรจาก
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอและโรงพยาบาลจะเปนผูรับผิดชอบหลัก ในการรวมวิเคราะหขอมูลสถานการณใน
พื้นที่ ไดแกจํานวนเด็กเสียชีวิต แหลงน้ําเสี่ยง เพื่อเปนขอมูลในการหาเครือขายรวมทีมดําเนินงาน บางพื้นที่มี
การมอบหมายใหสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ หรือบางพื้นที่มอบหมายใหผูอํานวยการโรงพยาบาล นําเสนอ
ขอมูลดังกลาวในเวทีการประชุมหัวหนาสวนราชการ เพื่อใหผูบริหารในระดับอําเภอเห็นความสําคัญ และ
รวมมือ สนับสนุนการดําเนินงาน มีการประสาน ชักชวน ผูบริหารในระดับทองถิ่น โรงเรียน แกนนําชุมชน
ซึ่งสวนใหญไดเลาวิธีการชักชวนหรือการประสานงานโดยใชรูปแบบไมเปนทางการ อาศัยความสัมพันธสวนตัว
เคยรวมดําเนินงานอื่นๆกันมากอน มีความไววางใจกัน เชื่อถือกัน ที่สําคัญคือไดมีการนําเสนอขอมูลเพื่อ
กระตุนใหเห็นความสําคัญที่ควรดําเนินการ ไดแกขอมูลการเสียชีวิตจากการจมน้ําของเด็กอายุต่ํากวา 15 ป ใน
พื้นที่ หรือพื้นที่ใกลเคียง สาเหตุการเสียชีวิต แนวทางการดําเนินงานเพื่อปองกันหรือลดการเสียชีวิต ลดการ
สูญเสียที่คนในพื้นที่สามารถรวมกันดําเนินการไดไมยาก และผลประโยชนที่คนในพื้นที่จะไดรับ หากมีการ
ดําเนินงานตามกลยุทธ “ทีมผูกอการดี” ปองกันการเสียชีวิตจากการจมน้ําในเด็ก ตัวอยางคําพูดในการไปชวน
ทีม อาสาสมัครกูชีพ บอกกับ อาสาสมัคร กูชีพ วา “ถึงเวลาที่เราตองชวยกันดูแลเด็กใหพนจากการเสียชีวิต
จากการจมน้ํา โดยอาศัยทีมของพวกเราเปนหลัก ในการใหความรูตางๆ” ซึ่งพบวาแตละพื้นที่ที่มี “ทีมผูกอการ
ดี” ปองกันการเสียชีวิตจากการจมน้ํา มีแนวทางการดําเนินงานที่คลายๆ กัน
1.5. องคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่มีทีม”ผูกอการดี”ปองกันการเสียชีวิตจากการจมน้ํา
ในเด็กอายุต่ํากวา 15 ป ไดรวมขับเคลื่อนการนํากลยุทธ “ทีมผูกอการดี”ปองกันการเสียชีวิตจากการจมน้ํา
ในเด็กอายุต่ํากวา 15 ป โดยสวนใหญไดสนับสนุนดานงบประมาณ ทรัพยากร อุปกรณ ตางๆ เชน สระวายน้ํา
เสื้อชูชีพ อุปกรณปองกันการจมน้ํา อุปกรณชวยการลอยตัว ชวยสนับสนุนทีมกูชีพ กูภัย สนับสนุนครูสอน
ทักษะการวายน้ําเพื่อเอาชีวิตรอด สนับสนุนอาหาร น้ําดื่ม หรืออาหารวางสําหรับเด็ก เมื่อมีการสอนทักษะ
การวายน้ําเพื่อเอาชีวิตรอด ชวยสํารวจและจัดการแหลงน้ําเสี่ยง การหาอุปกรณมา ไว ณ.จุดที่เปนแหลงน้ํา
เสี่ยง
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1.6. แกนนําชุมชนหรืออาสาสมัครสาธารณสุขในพื้นที่ที่มี “ทีมผูกอการดี” ปองกันการ
เสียชีวิตจากการจมน้ําในเด็กอายุต่ํากวา 15 ป ไดรวมขับเคลื่อนการนํากลยุทธ “ทีมผูกอการดี”ปองกันการ
เสียชีวิตจากการจมน้ําในเด็กอายุต่ํากวา 15 ป โดยสวนใหญไดสนับสนุนดานการสํารวจแหลงน้ําเสี่ยง การ
จัดการแหลงน้ําเสี่ยง การหาอุปกรณมาไวบริเวณจุดที่เปนแหลงน้ําเสี่ยง การชวยรักษาอุปกรณไมใหสูญหาย
เชนการทาสีที่แปลกตา หรือเขียนตัวหนังสือบอกวาเปนอุปกรณสําหรับชวยชีวิตคนจมน้ํา การสนับสนุนอาหาร
น้ําดื่ม เมื่อมีการสอนทักษะการวายน้ําเพื่อเอาชีวิตรอด ชวยเจาหนาที่สํารวจแหลงน้ําเสี่ยง การวาดแผนที่
แหลงน้ําเสี่ยงในชุมชน และชวยจัดการแหลงน้ําเสี่ยงเชนชวยทํารั้วกั้น ชวยติดปายเตือน ชวยประชาสัมพันธ
ความรูในการปองกันการเสียชีวิตจากการจมน้ําในชุมชน โดยเฉพาะบานที่มีเด็กอายุต่ํากวา 15 ป รวม
สํารวจครอบครัวที่มีเด็กอายุต่ํากวา 2 ป ใหความรูในการจัดทําคอกกั้นเด็ก หรือที่กั้นเด็ก เพื่อใหเด็กมีท่ีเลน
อยางปลอดภัย ประสานใหมีการยืมคอกกั้นเมื่อเด็กโตขึ้นและไมไดใช เพื่อใหครอบครัวที่จําเปนตองใชไดยืมใช
โดยไมตองหาซื้อ และบางพื้นไดมีการดําเนินงานรวมกันจัดทําคอกกั้น เพื่อเปนของใชสวนกลางไวสําหรับให
คนในพื้นที่ไดยืมไปใช เมื่อมีบุตรหลานอายุต่ํากวา 2 ป (ในพื้นที่อําเภอละอุน จังหวัดระนอง) ซึ่งแกนนําชุมชน
และ อสม. ในบางพื้นที่มีกิจกรรมการดําเนินงานไดดีมาก แตก็พบวาในบางพื้นที่มีการดําเนินงานยังไมเขมขน
หรือไมครอบคลุมกลุมเปาหมาย
1.7. โรงเรียน ในพื้นที่ ที่มี“ทีมผูกอการดี”ปองกันการเสียชีวิตจากการจมน้ําในเด็กอายุ
ต่ํากวา 15 ป พบวาบุคลากรของโรงเรียนไดรวมขับเคลื่อนการนํากลยุทธ “ทีมผูกอการดี”ปองกันการเสียชีวิต
จากการจมน้ําในเด็กอายุต่ํากวา 15 ป โดยสวนใหญไดใหความรูแกนักเรียนเรื่องการปองกันการเสียชีวิตจาก
การจมน้ํา โดยเฉพาะในชวงกอนปดเรียน ใหเวลาแกบุคลากรสาธารณสุขเขาไปใหความรูแกนักเรียน การจัด
บอรดใหความรูแกนักเรียน จัดกิจกรรมใหนักเรียนไดเรียนทักษะการวายน้ําเพื่อเอาชีวิตรอด สนับสนุนดาน
การสํารวจแหลงน้ําเสี่ยง การจัดการแหลงน้ําเสี่ยง การหาอุปกรณมาไวบริเวณจุดที่เปนแหลงน้ําเสี่ยง การ
ชวยรักษาอุปกรณไมใหสูญหายในบริเวณภายในหรือใกลๆโรงเรียน การสนับสนุนอาหาร น้ําดื่ม เมื่อมีการ
สอนทักษะการวายน้ําเพื่อเอาชีวิตรอด ชวยประชาสัมพันธความรูในการปองกันการเสียชีวิตจากการจมน้ําใน
ชุมชน บานที่มีเด็กอายุต่ํากวา 15 ป ซึ่งทุกโรงเรียนที่เขารวมทีม“ทีมผูกอการดี”ปองกันการเสียชีวิตจาก
การจมน้ํา ใหความรวมมือและมีสวนรวมในการดําเนินงานทุกกิจกรรมที่กําหนด
1.8.เครือขายอื่นๆในพื้นที่ ที่มี “ทีมผูกอการดี” ปองกันการเสียชีวิตจากการจมน้ําในเด็ก
อายุต่ํากวา 15 ป เชนมูลนิธิ ทีมกูชีพ ครูสอนวายน้ํา องคกรเอกชน หรือโรงแรมที่มีสระวายน้ํา ซึ่งผลการ
วิเคราะหขอมูลที่ไดจากการประเมินพบวา ในพื้นที่ที่มี“ทีมผูกอการดี”ปองกันการเสียชีวิตจากการจมน้ํา มี
เครือขายอื่นๆดังกลาว ใหความรวมมือและเขามามีสวนรวมในการดําเนินงานปองกันการเสียชีวิตจากการจมน้ํา
ในหลายๆรู ป แบบ เช น การให เ ด็ กลงสระฟรี การสนับ สนุน อุป กรณเชน เสื้อ ชูชีพ ซึ่งการสนับ สนุน ของ
เครือขายตางๆเหลานี้ พบวาสวนใหญขึ้นอยูกับความสนิทสนมกับบุคลากรสาธารณสุข หนวยงานภาครัฐ หรือ
อปท. ที่เปนผูไปชักชวนใหมีสวนรวมในการดําเนินงาน
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2. ความคิดเห็นเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการดําเนินงานของ“ทีมผูกอการดี”
ปองกันการเสียชีวิตจากการจมน้ําในพื้นที่ ปจจัยแหงความสําเร็จ ปญหาอุปสรรคของการดําเนินงานและ
ขอเสนอแนะตอการพัฒนาการดําเนินงานตามกลยุทธ “ทีมผูกอการดี”ปองกันการเสียชีวิตจากการจมน้ํา
ผลการวิเคราะหและสังเคราะหขอมูลเชิงเนื้อหา (Content analysis) ซึ่งไดมาจากการ
การสอบถามกลุมตัวอยาง ซึ่งขอคําถาม ไดแกความคิดเห็นเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นหลังจากมีการ
ดําเนินงานปองกันการเสียชีวิตจากการจมน้ําในพื้นที่ จุดเดนของพื้นที่ ความภาคภูมิใจ รูปแบบนวัตกรรม
หรือแนวความคิดใหมๆ ที่เกิดขึ้นของแตละพื้นที่ และศึกษาจากเอกสารอื่นๆ ไดแก รายงานผลการดําเนินงาน
ผลการประเมินตามเกณฑองคประกอบที่กําหนด หลักฐานเชิงประจักษอื่นๆ ในการลงประเมินในแตละพื้นที่
รวมทั้งปจจัยแหงความสําเร็จ ปญหาอุปสรรคของการดําเนินงาน และขอเสนอแนะ ไดผล ดังนี้
2.1. รูปแบบนวัตกรรม หรือแนวความคิดใหมๆที่เกิดขึ้นของแตละพื้นที่
ผลการวิเคราะหประเด็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นหลังจากมีการดําเนินงานปองกันการ
เสียชีวิตจากการจมน้ําในพื้นที่ พบวาเกิดรูปแบบนวัตกรรม หรือแนวความคิดใหมๆในการดําเนินงาน ไดแก
1) รูปแบบการสรางการมีสวนรวมในการดําเนินงานของแตละพื้นที่ ซึ่งอาจจะแตกตาง
กัน แตพบวาสวนใหญการสรางการมีสวนรวมใชรูแบบแบบความสัมพันธแบบไมเปนทางการเปนหลัก
2) การใช ภู มิป ญ หาท อ งถิ่ น หรื อ ภู มิ ป ญญาชาวบ า น เช น การคิ ดประดิ ษ ฐ วั ส ดุ
อุ ป กรณ ใ นการช ว ยคนจมน้ํ า โดยใช วั ส ดุ อุ ป กรณ ที่ มี อ ยู ใ นท อ งถิ่ น มาดั ด แปลง การออกแบบป า ยเตื อ น
ประชาสัมพันธจุดเสี่ยง แหลงน้ําเสี่ยง รูปแบบการจัดการแหลงน้ําเสี่ยงใหเหมาะสมกับพื้นที่ ซึ่งพบวา
ความคิดของแตละทีมจะแตกตางกันออกไป เชน มีการนําวัสดุอุปกรณ ขวดน้ํา แกลลอน ไม ทอPVC ไวตาม
จุดตางๆ ติดปายประกาศเตือนหามเด็กลงเลนน้ํา พรอมเบอรโทร 1669 “Suksamran Merit Maker Senior
to junior Base Learing : กระบวนการสงเสริมการเรียนรูแบบพี่สอนนอง วิถีสุขสําราญกอการดี” ของ
อําเภอสุขสําราญ จังหวัดระนอง นวัตกรรมขวดน้ําเกลือ เสื้อชูชีพปองกันการจมน้ําของทีม อบต.บานไมแดง
อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช นวัตกรรมมะพราวชวยชีวิตพิชิตความปลอดภัย การใชกรรมพอนจาก
(สวนประกอบของตนไมชื่อไมจาก ซึ่งจะพบมากในพื้นที่ภาคใต) ชวยชีวิตพิชิตความปลอดภัยโดยทําเปนทุน
ลอยน้ําเพื่อชวยชีวิตคนตกน้ํา ในอําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี เปนตน
3) ประชาชน แกนนําชุมชน อสม. หรือ เครือขายอื่นๆ สถานประกอบการ ทั้งในและ
นอกกระทรวงสาธารณสุข ใหความสําคัญกับการปองกันการเสียชีวิตจากการจมน้ํา ใหความรวมมือ และเขามา
มีสวนรวมในการปองกันการเสียชีวิตจากการจมน้ํามากขึ้นตามบทบาท เชน อสม. แกนนําชุมชน ชวยสํารวจ
แหลงน้ําเสี่ยง ชวยวาดแผนที่แหลงน้ําเสี่ยง ชวยทําปายเตือนแหลงน้ําเสี่ยง ชวยหาอุปกรณชวยคนตกน้ํา
และรวมสอบสวนเมื่อเกิดเหตุมีการจมน้ําในพื้นที่รับผิดชอบ
4) การใหความรูและการประชาสัมพันธ อยางตอเนื่อง และเขมขน ทั้งในสถานบริการ
สาธารณสุข ศูนยเด็กเล็ก โรงเรียน ชุมชน สงผลใหประชาชน เด็ก และผูเกี่ยวของ รับรูความเสี่ยงและมีความ
ระมัดระวัง เพื่อลดการเสียชีวิตจากการจมน้ํามากขึ้น
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5) เด็ก ประชาชน ไดรับการสอนทักษะการวายน้ําเพื่อเอาชีวิตรอดมากขึ้น รับรูการ
ชวยเหลือผูตกน้ําที่ถูกวิธี ตัวอยางคําพูดของทีมบุคลากรสาธารณสุข “เมื่อเด็กไดเรียนรู ไดรับรู มีทักษะ เมื่อ
เจอเหตุการณจริงก็สามารถชวยเหลือตนเองและเพื่อนในเบื้องตนได
เด็กและผูปกครองที่เขารวมกิจกรรมมี
ความรู มีทักษะในการวายน้ําเพื่อเอาชีวิตรอดมากขึ้น ชาวบานเริ่มมีความรู ปฏิบัติตามคําแนะนําและมีการ
ดูแลบุตรหลานอยางใกลชิดมากขึ้น ”
6) หนวยงานตางๆ เชน อปท. องคกรเอกชน สถานประกอบการ โรงเรียน ประชาชน มี
การรวมสนับสนุนทรัพยากรในการดําเนินงาน เชน การใชสระวายน้ํา การบริจาคเสื้อชูชีพ การบริจาคอาหาร
เมื่อมีกิจกรรมการสอนทักษะการวายน้ําเพื่อเอาชีวิตรอด การบริจาควัสดุ อุปกรณในการชวยเหลือคนตกน้ํา
จมน้ํา เปนตน
2.2.ปจจัยแหงความสําเร็จของการดําเนินงาน
ผลการวิเคราะหประเด็นปจจัยแหงความสําเร็จ พบวา มีประเด็นที่สงเสริมใหการดําเนิน
ปองกันการเสียชีวิตจากการจมน้ํา มีความสําเร็จไดแก
1) ผูรับผิดชอบงานดานสาธารณสุข สวนใหญใหความเห็นวา การปองกันการเสียชีวิต
จากการจมน้ํา เปนตัวชี้วัดในการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สงผลใหผูบริหารใหความสําคัญกับการ
ดําเนินงาน สนับสนุนงบประมาณ และมีการติดตามการดําเนินงานอยางตอเนื่อง
2) ความอดทน ความตั้งใจ ความพยายาม และการประสานงานที่ดีของผูรับผิดชอบงาน
การปองกันการเสียชีวิตจากการจมน้ําสงผลใหเกิด “ทีมผูกอการดี” ปองกันการเสียชีวิตจากการจมน้ํา ทีมมี
ความเขมแข็ง และผลการดําเนินงานไดตามเปาหมาย
3) ความภาคภูมิใจของผูรวม“ทีมผูกอการดี” ปองกันการเสียชีวิตจากการจมน้ํา ทุก
ระดับที่ไดรับการยกยองชมเชยจากหนวยงานอื่นๆ และความภาคภูมิใจที่ไดรวมปฏิบัติงานปองกันการเสียชีวิต
จากการจมน้ํา เพื่อลดการเสียชีวิตจากการจมน้ําของเด็ก ตัวอยางของการแสดงความคิดเห็น เชนบุคลากร
ดานสาธารณสุขใหความคิดเห็นวา “ รูสึกดีใจที่เห็นประชาชน ผูปกครอง ผูดูแลเด็ก เด็กในชุมชนมีความรู
สวนใหญมีความรู ตระหนักถึงบทบาท และรวมจัดการสภาพแวดลอมในชุมชนของตัวเองได” ทีมจาก อปท.
ใหความคิดเห็นวา “รูสึกดีมากที่เปนสวนหนึ่งของทีมฯ และเมื่อรวมดําเนินการสงผลใหจํานวนการเสียชีวิตจาก
การจมน้ําของเด็กลดลง” ทีมจากอสม. แกนนําชุมชน ใหความคิดเห็นวา “รูสึกดีใจที่ทําใหทุกคนคิดวาการ
จมน้ําไมใชเรื่องยาก และสามารถปองกันไดไมยาก” บุคลากรจากสถานศึกษา ใหความคิดเห็นวา “ภูมิใจมาก
ที่มีโอกาสและมีสวนรวมในการดําเนินงานปองกันเด็กจมน้ํา และรูสึกดีที่เปนสวนหนึ่งของทีมฯ มีความ
ภาคภูมิใจที่ไดทํางานนี้ ถือเปนการทําบุญชวยชีวิตเด็กที่จะเติบโตเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาครอบครัว และ
ประเทศชาติตอไป”
4) เกิดความรวมมือจากผูเกี่ยวของทุกภาคสวนอยางเปนรูปธรรม ทั้งหนวยงานภายใน
กระทรวงสาธารณสุ ข นอกกระทรวงสาธารณสุข เชน อปท. องค กรเอกชน สถานประกอบการ โรงเรี ย น
อาสาสมัครกูชีพ แกนนําชุมชน และประชาชนในพื้นที่
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2.3. ปญหาอุปสรรค ขอจํากัด ของการดําเนินงาน
ผลการวิเคราะหประเด็นปญหาอุปสรรค ขอจํากัด ของการดําเนินงาน พบวา มีประเด็นที่เปน
ปญหาอุปสรรค ขอจํากัด ในการดําเนินงานปองกันการเสียชีวิตจากการจมน้ํา ไดแก
1) ชวงฤดูฝนไมสามารถนําเด็กสอนในน้ําได เนื่องจากสภาพดินฟาอากาศไมอํานวย จึง
ตองมีการสอนแหง
2) บางพื้นที่มีปญหาเรื่องแหลงน้ําสําหรับสอน เชน สระน้ําไมเพียงพอสําหรับเด็ก
3) อุปกรณเชนหุนในการสอน CPR ไมเพียงพอ
4) แหลงน้ําเสี่ยงมีเปนจํานวนมาก โดยเฉพาะแหลงตามธรรมชาติที่เปนแหลงเสี่ยง เชน สระ
น้ําที่ขุดสําหรับการเกษตร แหลงหาปลา หนองน้ํา รองสวนปาลม ทําใหการจัดการแหลงน้ําเสี่ยงไมครอบคลุมพื้นที่
เสี่ยง
5) บางพื้นที่อุปกรณสําหรับใชในการสอนเด็กไมเพียงพอ เชนเสื้อชูชีพ
2.4. ขอเสนอแนะตอการพัฒนาการดําเนินงานตามกลยุทธ “ทีมผูกอการดี”ปองกันการ
เสียชีวิตจากการจมน้ํา
ผลการวิเคราะห ขอเสนอแนะของเครือขายตอหนวยงานที่เกี่ยวของในการพัฒนาการดําเนินงาน
ตามกลยุทธ “ทีมผูกอการดี” ปองกันการเสียชีวิตจากการจมน้ํา ในแตละระดับ ไดแก
สํานักโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค
1) ดําเนินการสนับสนุน การดําเนินงานกลยุทธ “ทีมผูกอการดี”ปองกันการเสียชีวิตจาก
การจมน้ําในเด็กอายุต่ํากวา 15 ป อยางเขมแข็งและตอเนื่อง
2) ผลักดันใหเปนตัวชี้วัดในการตรวจราชการ กระทรวงสาธารณสุข
3) จัดใหมีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู การเสริมพลัง การประกวด มอบรางวัล ยกยองชมเชย
ทีมที่สามารถดําเนินงานไดอยางดีอยางตอเนื่อง
4) สนับสนุน เอกสารดานวิชาการ สื่อ เพื่อใชประโยชนในการดําเนินงาน อยางเพียงพอ
5) การสื่อสาร ประชาสัมพันธ ในวงกวาง เพื่อสรางความตระหนักแกประชาชน ใหเห็น
ความสําคัญเกี่ยวกับ การปองกันการเสียชีวิตจากการจมน้ํา
สํานักงานปองกันควบคุมโรค สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
1) ทบทวนและพัฒนากระบวนขับเคลื่อนในการนํากลยุทธ “ทีมผูกอการดี”ปองกันการ
เสียชีวิตจากการจมน้ําในเด็กอายุต่ํากวา 15 ป อยางเขมแข็งและตอเนื่อง
2) พัฒนาการมีสวนรวมในการดําเนินงานของผูเกี่ยวของในพื้นที่ ตามกลยุทธ “ทีม
ผูกอการดี” ปองกันการเสียชีวิตจากการจมน้ําในเด็กอายุต่ํากวา 15 ป
3) สนับสนุน ติดตาม รวมดําเนินงาน และเสริมพลังใหทีมฯสามารถดําเนินงานไดอยางมี
ประสิทธิผล
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4) จัดประชุม ทีม ผูเกี่ยวของ เพื่อรวมเรียนรู รับทราบผลการดําเนินงาน รวมทบทวน
ผลการดําเนินงาน และรวมแกไขปญหาและวางแผนพัฒนาการดําเนินงานใหมีประสิทธิผลตอไป
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ โรงพยาบาล โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น โรงเรียน และเครือขายอื่นๆ
1) การใหความรู สรางทักษะ แกเด็กในชุมชนใหเขมขน และทบทวนฝกปฏิบัติเด็ก
อยางตอเนื่อง เพราะเมื่อทุกคนมีทักษะก็สามารถจะชวยตัวเองและผูอื่นได
2) สรางความรวมมือจากภาคีเครือขายหลายภาคสวน โดยเฉพาะทองถิ่นถือเปนหัวใจ
สําคัญในการขับเคลื่อนการดําเนินงาน การสนับสนุนงบประมาณ และสนับสนุนการดําเนินงานในองคประกอบ
ตางๆ ที่เกี่ยวของในการจัดการหรือแกไขปญหาการปองกันการเสียชีวิตจากการจมน้ําในเด็กอายุต่ํากวา 15 ป
เพื่อสูความยั่งยืนตามบริบทของแตละพื้นที่
3) สอนใหเด็ก ประชาชน ใชวัสดุ อุปกรณที่หาไดในชุมชน ไวสําหรับชวยเหลือคนตกน้ํา
คนจมน้ํา รวมกันดูแลปายที่ไดแจงเตือนบริเวณแหลงเสี่ยง และดูแลวัสดุ อุปกรณตางๆที่จัดไวเพื่อชวยเหลือคน
ตกน้ํา คนจมน้าํ มิใหสูญหาย เมื่อเกิดเหตุสามารถใชไดทันที
4.4. รูปแบบกระบวนการ การนํากลยุทธ“ทีมผูกอการดี”(Merit Maker)ที่เหมาะสมในการดําเนินงาน
ปองกันการเสียชีวิตจากการจมน้ํา ในเด็กอายุต่ํากวา 15 ป ในพื้นที่เขตสุขภาพ ที่ 11
จากผลการศึกษากระบวนการ การนํากลยุทธ“ทีมผูกอการดี”(Merit Maker)ปองกันการเสียชีวิต
จากการจมน้ํา ในเด็กอายุต่ํากวา 15 ป ในพื้นที่ เขตสุขภาพ ที่ 11 ซึ่งสงผลใหเกิดผลลัพธ คืออัตราการเสียชีวิต
จากการจมน้ําในเด็กอายุต่ํากวา 15 ป มีแนวโนมลดลงอยางชัดเจน ผูศึกษาไดนํามาสรุป ใหเห็นอยางชัดเจน
เปนรูปแบบกระบวนการ การนํากลยุทธ“ทีมผูกอการดี”(Merit Maker) ที่เหมาะสมในการดําเนินงานปองกัน
การเสียชีวิตจากการจมน้ํา ในเด็กอายุต่ํากวา 15 ป ในพื้นที่ เขตสุขภาพ ที่ 11 ซึ่งอาจจะแตกตางจากพื้นที่
ภาคอื่นๆของประเทศไทยบาง แตก็ไดใชแนวทางการขับเคลื่อนตามมาตรการ และเกณฑการประเมินและ
องคประกอบของ กลยุทธ “ทีมผูกอการดี” ที่สํานักโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข กําหนด
และนํามาปรับประยุกตใหเหมาะสมกับบริบทพื้นที่ พบวารูปแบบกระบวนการที่เหมาะสมคือ
1) การสรางการมีสวนรวมในการขับเคลื่อนการดําเนินงานปองกันการเสียชีวิตจากการ
จมน้ํา โดยการใชความสัมพันธที่ดีระหวางกันมากอน การชวนเพื่อใหเขามารวมทีม เปนไปในรูปแบบไมเปน
ทางการ ทําใหเกิดความรวมมือดําเนินงานกันไดอยางรวดเร็วและเปนไปตามวิถีชีวิต วัฒนธรรมความเปนอยู
โดยเฉพาะความสั มพั น ธที่ดีร ะหว างผู รั บผิดชอบงานปองกันการจมน้ําในสว นของบุคลากรสาธารณสุขกับ
เครือขายในพื้นที่
2) สนั บ สนุ น การดํ า เนิน งาน ทั้งดานวิช าการ เอกสาร คูมือ แนวทางการดําเนิน งานที่
เพียงพอกับความตองการของเครือขาย และเปนพี่เลี้ยงคอยใหคําปรึกษา ใหกําลังใจ แนะนําการสราง“ทีม
ผูกอการดี” และแนวทางการขับเคลื่อนในพื้นที่ใหเหมาะสมกับบริบท
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3) ติดตามการดําเนินงานของ“ทีมผูกอการดี” บทบาทของแตละภาคสวน การลงพื้นที่
เยี่ยมเสริมพลังอยางตอเนื่องทุกระดับ ใหเกิดความเขมแข็ง มีการดําเนินงานอยางตอเนื่อง และรวมแกไขปญหา
หรือขอจํากัดที่พบในระหวางการดําเนินงานของทีม
4) สื่อสารแนวทางการประเมินผล กรอบเวลา และเกณฑองคประกอบการประเมินอยาง
ชัดเจน เขาใจงาย และใหเครือขายที่เกี่ยวของมีสวนรวมในการประเมินผล
5) มีเวทีใหผูเกี่ยวของไดรวมแลกเปลี่ยนเรียนรู เสริมพลัง มีความภาคภูมิใจ รับรูผลที่ได
จากการดําเนินงาน รวมทบทวนผลการดําเนินงาน รวมแกไขจุดออนและวางแผนพัฒนาตอไป
ซึ่งสรุปได ดังแผนภูมิที่ 4.1
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แผนภูมิที่ 4.1 แสดง รูปแบบกระบวนการ การนํากลยุทธ “ทีมผูกอการดี” (Merit Maker) ที่เหมาะสมในการ
ดําเนินงานปองกันการเสียชีวิตจากการจมน้ํา ในเด็กอายุต่ํากวา 15 ป ในพื้นที่ เขตสุขภาพ ที่ 11

สรางการมีสวนรวมในการขับเคลื่อน
การดําเนินงาน

-สื่อสาร ถายทอด ขั้นตอน แนวทางการดําเนินงานตามกลยุทธ“ทีมผูกอการดี”(Merit Maker)
ที่ชัดเจนตั้งแตผูกําหนดกลยุทธ ผูนํากลยุทธไปปฏิบัติทุกระดับและเครือขายที่เกี่ยวของทุกภาค
ส ว นในพื้ นที่ ทั้ งรู ป แบบเป นทางการและไม เป นทางการที่ ใช เทคนิ คการประสานและการมี
สัมพันธภาพที่ดีตอกัน
สํานักโรคไมติดตอ กระทรวงสาธารณสุข
ผูรับผิดชอบงานปองกันการเสียชีวิตจากการจมน้ํา ของสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 11
ผูรับผิดชอบงานปองกันการเสียชีวิตจากการจมน้ํา
ของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดและสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ
คัดเลือกพื้นที่ดําเนินการ และถายทอดแนวทางการดําเนินงานแกทีมในระดับพื้นที่

สนับสนุนการดําเนินงาน

-รวมวิเคราะห ขอมูลการเสียชีวิตจากการจมน้ําของเด็กในพื้นที่
-แนะนําการคัดเลือกพื้นที่ดําเนินการ การสรางทีมผูกอการดี
-รวมถายทอดแนวทางการดําเนินงาน ตามกลยุทธ“ทีมผูกอการดี”(Merit Maker) แกทีม
-สนับสนุนดานวิชาการ เอกสาร คูมือ แนวทางการดําเนินงานที่เพียงพอ
-เปนพี่เลี้ยงคอยใหคําปรึกษา แนะนํา แนวทางการขับเคลื่อนในพื้นที่ใหเหมาะสมกับบริบท
ใหกําลังใจแกทีมอยางตอเนื่อง

ติดตามการดําเนินงานของ
“ทีมผูกอการดี”

-ติดตามการดําเนินงานตามบทบาทของแตละภาคสวน จังหวัด อําเภอและพื้นที่
-การลงพื้นที่เยี่ยมเสริมพลังอยางตอเนื่องและรวมแกไขปญหาหรือขอจํากัดที่พบในระหวาง
การดําเนินงาน ปละ 1 ครั้ง
-ใชการประสานการดําเนินงานแบบไมเปนทางการแบบวิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรม และ
ลักษณะนิสัยของประชาชนในพื้นที่ มากกวาการประสานแบบทางการ

สื่อสารแนวทางการประเมิน กรอบเวลา
และเกณฑองคประกอบการประเมิน

-สื่อสารแนวทางการประเมินผล การประเมินตนเอง การรายงานผลการประเมินตนเอง
-การประเมินรับรองโดยสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 11
-เครือขายทีเ่ กี่ยวของมีสวนรวมในการประเมินผล และรับรูผลการดําเนินงาน

จัดเวทีใหผูเกี่ยวของไดรวมแลกเปลี่ยน
เรียนรู เสริมพลัง

-ทีม “ผูกอการดี” ที่ไดรบั การคัดเลือกจากผลการประเมิน นําเสนอผลการดําเนินงาน
บทเรียนแหงความสําเร็จ เปนตัวอยางแกทีมเครือขายอื่นๆ
- สรางความภาคภูมใิ จแกผูปฏิบตั ิงาน
- รวมทบทวนผลการดําเนินงาน แกไขจุดออน และวางแผนพัฒนาตอไป

ผลผลิตที่ได – จํานวนทีมผูกอการดี ปองกันการ
เสียชีวติ จากการจมน้ํา และผลิตที่ไดจากการ
รายผลการศึกษา
ดํอภิ
าเนินปงานงานตามแนวทาง“ผ
กอการดี”

ผลลัพธที่ได –อัตราการเสียชีวติ จาการจมน้ําในเด็กอายุต่ํากวา 15 ป ลดลง เกิด
ความเข็มแข็งและการมีสว นรวมของเครือขายในการดําเนินงาน และเกิดนวัตกรรม
การปองกันการเสียชีวิตจากการจมน้าํ ในพื้นที่

บทที่ 5
สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
การศึกษา รูปแบบกระบวนการ การนํากลยุทธ “ทีมผูกอการดี”(Merit Maker) ที่เหมาะสมใน
การดําเนินงานปองกันการเสียชีวิตจากการจมน้ําในเด็กอายุต่ํากวา 15 ป ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 11 โดยมี
วัตถุประสงค เพื่อศึกษา 1) กระบวนการขับเคลื่อน การนํากลยุทธ “ทีมผูกอการดี”(Merit Maker) ในการ
ดําเนินงานปองกันการเสียชีวิตจากการจมน้ําในเด็กอายุต่ํากวา 15 ป ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 11 2) ผลผลิตที่ได
จากการนํากลยุทธ “ทีมผูกอการดี”มาใชในการดําเนินงานปองกันการเสียชีวิตจากการจมน้ําในเด็กอายุต่ํากวา
15 ป 3) ผลลัพธที่ไดจากการนํากลยุทธ “ทีมผูกอการดี”มาใชในการดําเนินงานปองกันการเสียชีวิตจากการ
จมน้ําในเด็กอายุต่ํากวา 15 ป และ 4) รูปแบบกระบวนการ การนํากลยุทธ “ทีมผูกอการดี”(Merit Maker)ที่
เหมาะสมในการดําเนินงานปองกันการเสียชีวิตจากการจมน้ําในเด็กอายุต่ํากวา 15 ป ในพื้นที่ เขตสุขภาพที่ 11
โดยเก็บขอมูลทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ ขอมูลเชิงปริมาณเก็บจากขอมูลทุติยภูมิ ไดแกรายงานผลการประเมิน
ทีมผูกอการดี ตามเกณฑองคประกอบที่กําหนด รายงานการเสียชีวิตจากการจมน้ําในเด็กอายุต่ํากวา 15 ป
ตั้งแตป พ.ศ. 2556-2560 ผลผลิตและผลลัพธการดําเนินงาน สําหรับขอมูลเชิงคุณภาพเก็บโดยการสัมภาษณ
กลุมเปาหมายผูมีสวนเกี่ยวของกับการดําเนินงาน ขอมูลเชิงประจักษในพื้นที่ เชน นวัตกรรมที่เกิดขึ้นหลังจาก
การนํากลยุทธ “ทีมผูกอการดี”มาขับเคลื่อนการดําเนินงาน

5.1 สรุปผลการศึกษา
5.1.1 กระบวนการขับเคลื่อน การนํากลยุทธ“ทีมผูกอการดี”(Merit Maker) ในการดําเนินงาน
ปองกันการเสียชีวิตจากการจมน้ําในเด็กอายุต่ํากวา 15 ป ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 11
กระบวนการขับเคลื่อนการดําเนินงานพบวามีการสื่อสารชัดเจนทุกระดับ ตั้งแตผูกําหนดกลยุทธ มี
การถายทอดแนวทางการดําเนินงานแกผูเกี่ยวของ มีกระบวนการสนับสนุนการดําเนินงานที่ชัดเจนคือ มีการ
สนับสนุนเอกสาร คูมือ แนวทางการดําเนินงานที่เพียงพอ ติดตามการดําเนินงานอยางตอเนื่อง ระบบการ
ประเมินผลมีกรอบเวลาและเกณฑองคประกอบชัดเจน และมีกระบวนการใหผูเกี่ยวของไดรวมทบทวนผลการ
ดําเนินงานเพื่อรวมกันพัฒนาการดําเนินงาน สําหรับผูนํากลยุทธไปปฏิบัติไดมีการถายทอดแนวทางการ
ดําเนินงานไปสูผูปฏิบัติในพื้นที่ใหมีความเขาใจและใหความรวมมือในการดําเนินงาน ในสวนของการขับเคลื่อน
ในระดับพื้นที่อาจมีความแตกตางกันบาง ซึ่งผูรับผิดชอบงานในระดับจังหวัด และระดับอําเภอมีการรวมวาง
แผนการขับเคลื่อนการดําเนินงานใหเหมาะสมและสอดคลองกับนโยบายของผูบริหารในระดับจังหวัด ระดับ
อําเภอ และความพรอมของผูรับการถายทอดในระดับพื้นที่ และพบวาการขับเคลื่อนการดําเนินงานของทุก
จังหวัดสงผลใหทีมผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของมีความเขาใจและสามารถดําเนินงานไดตามแนวทางที่กําหนด
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5.1.2 ผลผลิตที่ไดจากการนํากลยุทธ “ทีมผูกอการดี”มาใชในการดําเนินงานปองกันการ
เสียชีวิตจากการจมน้ําในเด็กอายุต่ํากวา 15 ป ในพื้นที่ เขตสุขภาพที่ 11
จากผลการวิเคราะห รายงานผลการประเมิน การดําเนินงานตามเกณฑ กลยุทธ “ทีมผูกอการ
ดี” ปองกันการเสียชีวิตจากการจมน้ําในเด็กอายุต่ํากวา 15 ป ไดผลผลิต ดังนี้
จํานวน“ทีมผูกอการดี” ปองกันการเสียชีวิตจากการจมน้ําในเด็กอายุต่ํากวา 15 ป ที่ผานการ
ประเมิน ตั้งแตระดับทองแดง และผานการรับรองระดับเงิน และระดับทอง ที่เกิดขึ้น ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ.
2558-2560 ไดดังนี้
ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ผลการประเมินได จํานวน “ทีมผูกอการดี” ปองกันการเสียชีวิต
จากการจมน้ําในเด็กอายุต่ํากวา 15 ป ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 11 พบวาผานเกณฑการประเมิน ระดับทองแดง
จํานวน 12 ทีม ผานการรับรองในระดับเงิน 1 ทีม และไมมีทีมในระดับทอง
ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ผลการประเมินได จํานวน “ทีมผูกอการดี” ปองกันการเสียชีวิต
จากการจมน้ําในเด็กอายุต่ํากวา 15 ป ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 11 พบวาผานเกณฑการประเมิน ระดับทองแดง
จํานวน 61 ทีม ผานการรับรองในระดับเงิน 2 ทีม และไมมีทีมในระดับทอง
ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ผลการประเมินได จํานวน “ทีมผูกอการดี” ปองกันการเสียชีวิต
จากการจมน้ําในเด็กอายุต่ํากวา 15 ป ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 11 พบวาผานเกณฑการประเมิน ระดับทองแดง
จํานวน 105 ทีม ผานการรับรองในระดับเงิน 3 ทีม และผานการรับรองในระดับทอง 1 ทีม
โดยสรุป ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 พื้นที่เขตสุขภาพที่ 11 มี “ทีมผูกอการดี”
ปองกันการเสียชีวิตจากการจมน้ําในเด็กอายุต่ํากวา 15 ป ที่ผานเกณฑการประเมินตามเกณฑองคประกอบที่
กําหนดในแตละระดับ ทั้ง 7 จังหวัด คือระดับทองแดง จํานวน 178 ทีม ระดับเงิน จํานวน 6 ทีม และระดับ
ทอง จํานวน 1 ทีม
นอกจากนี้ ไดผลผลิตที่สําคัญตามเกณฑองคประกอบ ในการปองกันการเสียชีวิตจากการจมน้ํา
ในเด็กอายุต่ํากวา 15 ป ไดแก การมีขอมูลสถานการณการจมน้ําทั้งการเสียชีวิต และไมเสียชีวิตในพื้นที่ การ
มีสวนรวมของเครือขายในการสํารวจแหลงน้ําเสี่ยงทําใหพื้นที่มีขอมูลแหลงน้ําเสี่ยง มีการจัดทําแผนที่บอกจุด
แหลงน้ําเสี่ยงและแหลงน้ําเสี่ยงที่สําคัญไดรับการจัดการปรับปรุงแกไข 614 แหง ศูนยเด็กเล็กและครูพี่เลี้ยง
ไดรับการใหความรู มีการจัดการสิ่งแวดลอมทั้งภายในและภายนอกอาคารใหลดความเสี่ยงจากการจมน้ําในเด็ก
228 แหง มีกิจกรรมการใหความรูเกี่ยวกับการปองกันการจมน้ําในสถานบริการสาธารณสุขหรือในชุมชนหรือ
ในโรงเรียน ไดมากกวา 576 ครั้ง มีการสอนวิทยากรเพื่อไปเปนครูสอนเด็กตามหลักสูตรการวายน้ําเพื่อเอา
ชี วิ ต รอด 1,235 คน เด็ กและประชาชนไดรับ การสอนหลัก สูตรการว ายน้ํ าเพื่ อเอาชีวิต รอด 21,147 คน
ประชาชนไดรับการสอนฝกปฏิบัติการชวยฟนคืนชีพ (CPR) 270 คน มีการจัดกิจกรรมรณรงคประชาสัมพันธ
ในพื้นที่ ทั้งการสื่อประชาสัมพันธในวงกวาง เชน การสื่อสาร ผาน ทีวี วิทยุ หนังสือพิมพ หอกระจายขาว รถ
กระจายเสียง ทุกเดือน นอกจากนี้ยังมีรายงานผลการประเมิน นวัตกรรม ผลการศึกษาวิจัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่
มีการเผยแพรในเวทีวิชาการตางๆ และมีการนําผลการศึกษาไปใชประโยชนในการพัฒนางาน
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5.1.3 ผลลัพธของการดําเนินงานการนํากลยุทธ “ทีมผูกอการดี” มาใชในการดําเนินงานปองกัน
การเสียชีวิตจากการจมน้ําในเด็กอายุต่ํากวา 15 ป ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 11
ผลลัพธของการดําเนินงาน พบวาหลังการนํากลยุทธ “ทีมผูกอการดี” มาใชในการดําเนินงาน
ปองกันการเสียชีวิตจากการจมน้ํา (ป พ.ศ. 2559 - 2560 ) อัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ําในเด็กอายุต่ํากวา
15 ป มีแนวโนมลดลงอยางชัดเจน คือกอนการดําเนินงาน (ป พ.ศ. 2556 - 2558) มีรายงานอัตราการเสียชีวิต
จากการจมน้ําตอแสนประชากรเด็กอายุต่ํากวา 15 ป เทากับ 8.28 ,7.2 และ6.1 ตามลําดับ และหลังการ
ดําเนินงาน (ป พ.ศ. 2559-2560) มีรายงานอัตราการเสียชีวิตตอแสนประชากรเด็กอายุต่ํากวา 15 ป เทากับ
4.7 และ 4.6 ตามลําดับ
นอกจากนี้ไดขอคนพบอื่นๆ จากการศึกษาไดแก ไดรูปแบบนวัตกรรมหรือแนวความคิดใหมๆที่
เกิดขึ้นของแตละพื้นที่ เชน รูปแบบการสรางการมีสวนรวมในการดําเนินงาน พบวาหนวยงานและบุคลากรใน
แตละระดับใหความรวมมือ และมีสวนรวมหรือมีบทบาทในการดําเนินงานแตละหนวยงานแตกตางกัน เชน
อปท. โรงเรียน แกนนําชุมชน หรือเครือขายอื่นๆ แตเมื่อมารวมกันดําเนินงานตามแนวทางแลวสงผลใหทีมฯมี
ความเขมแข็ง ผลการดําเนินงานบรรลุตามเปาหมาย สําหรับความรวมมือและการเขามามีสวนรวมในการ
ดําเนินงานปองกันการเสียชีวิตจากการจมน้ําของเครือขายตางๆ มีหลายรูปแบบ เชน ชวยจัดการแหลงน้ําเสี่ยง
ชวยจัดหาและติดตั้งอุปกรณชวยคนตกน้ํา สนับสนุนสระวายน้ํา ชวยใหความรูแกเด็ก ประชาชนในชุมชนเปน
ตน การสนับสนุนของเครือขายตางๆเหลานี้พบวาสวนใหญขึ้นอยูกับความสนิทสนม ความสัมพันธที่ดี และ
ทักษะในการประสานงาน การพูดคุย หรือการไปเชิญชวนใหเครือขายเห็นความสําคัญและเขามารวมทีมฯและ
รวมดําเนินงาน การใชภูมิปญญาทองถิ่น หรือภูมิปญญาชาวบานในการจัดการแหลงน้ําเสี่ยงที่เหมาะสมกับ
บริบทพื้นที่ เชน การคิดประดิษฐวัสดุอุปกรณในการชวยคนจมน้ํา โดยใชวัสดุอุปกรณที่มีอยูในทองถิ่นนั้นๆมา
ดัดแปลง การออกแบบปายเตือนประชาสัมพันธจุดเสี่ยง แหลงน้ําเสี่ยง รูปแบบการจัดการแหลงน้ําเสี่ยงให
เหมาะสมกับพื้นที่ ซึ่งพบวาความคิดของแตละทีมฯ จะแตกตางกันออกไป เชนมีการนําวัสดุอุปกรณ ขวดน้ํา
แกลลอน ไม ทอPVC ไวตามจุดตางๆ ติดปายประกาศเตือนหามเด็กลงเลนน้ํา พรอมเบอรโทร 1669
“Suksamran Merit Maker Senior to junior Base Learing : กระบวนการสงเสริมการเรียนรูแบบพี่สอน
นอง วิ ถีสุขสําราญก อการดี” ของอําเภอสุขสําราญ จังหวัด ระนอง นวั ตกรรมขวดน้ําเกลื อ เสื้ อชูชีพ
ปองกันการจมน้ําของทีม อบต.บานไมแดง อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช นวัตกรรมมะพราวชวยชีวิต
พิชิตความปลอดภัย การใชกรรมพอนจาก (สวนประกอบของตนไมชื่อไมจาก ซึ่งจะพบมากในพื้นที่ภาคใต)
ชวยชีวิตพิชิตความปลอดภัยโดยทําเปนทุนลอยน้ําเพื่อชวยชีวิตคนตกน้ํา ในอําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี
ประชาชน แกนนําชุมชน อสม. หรือ องคกรเครือขายทั้งในและนอกกระทรวงสาธารณสุขใหความสําคัญให
ความร ว มมื อและเขา มามี ส ว นร ว มในการปองกันการเสีย ชีวิตจากการจมน้ํามากขึ้ น ประชาชน เด็ก และ
ผูเกี่ยวของ รับรูความเสี่ยง ไดรับการสอนทักษะการวายน้ําเพื่อเอาชีวิตรอด รับรูการชวยเหลือผูตกน้ําที่ถูกวิธี
และหนวยงานตางๆ เชน อปท. องคกรเอกชน สถานประกอบการ โรงเรียน ประชาชน มีการรวมสนับสนุน
ทรัพยากรในการดําเนินงานมากขึ้น พบปจจัยแหงความสําเร็จ ไดแก ผูบริหารทุกระดับใหความสําคัญกับการ
ดําเนินงาน มีการติดตามการดําเนินงานอยางตอเนื่อง บางพื้นที่ผูบริหารมีสัมพันธภาพที่ดีกับภาคีเครือขาย
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สามารถดึงทรัพยากรมารวมในการดําเนินงานไดคอนมาก เชน การใชสระวายน้ําของโรงแรม ผูรับผิดชอบงาน
มีความขยัน อดทน ตั้งใจ พยายาม และมีทักษะการประสานงานที่ดี และความภาคภูมิใจของผูรวมทีมที่ไดมี
สวนชวยปองกันการเสียชีวิตจากการจมน้ําสงผลใหไมมีลูกหลานของคนในชุมชนเสียชีวิตจากการจมน้ํา แตก็
พบปญหาอุปสรรค ขอจํากัดของการดําเนินงานของทีมฯบาง ไดแก ชวงฤดูฝนไมสามารถนําเด็กไปสอนในน้ํา
ไดจึงตองมีการสอนแหง บางพื้นที่มีปญหาเรื่องแหลงน้ําสําหรับสอนเชน สระน้ํา อุปกรณ เชน หุนในการสอน
CPR เสื้อชูชีพไมเพียงพอ และในพื้นที่มีแหลงน้ําเสี่ยงเปนจํานวนมาก ทั้งแหลงน้ําตามธรรมชาติและแหลงที่ขุดเพื่อ
ทําการเกษตร ทําใหการจัดการแหลงน้ําเสี่ ยงไมครอบคลุมทุกพื้น ที่ แตเครื อขายก็ได มีขอเสนอแนะใหมีการ
พัฒนาการดําเนินงานตอไปอยางเนื่อง เพื่อเปนแนวทางในการปองกันการเสียชีวิตจากการจมน้ําในเด็กตอไป
5.1.4 รูปแบบกระบวนการ การนํากลยุทธ“ทีมผูกอการดี”(Merit Maker)ที่เหมาะสมในการ
ดําเนินงานปองกันการเสียชีวิตจากการจมน้ํา ในเด็กอายุต่ํากวา 15 ป ในพื้นที่ เขต สุขภาพ ที่ 11
จากผลการศึกษากระบวนการ การนํากลยุทธ“ทีมผูกอการดี”(Merit Maker)ปองกันการเสียชีวิต
จากการจมน้ํา ในเด็กอายุต่ํากวา 15 ป ในพื้นที่ เขตสุขภาพ ที่ 11 ซึ่งสงผลใหเกิดผลลัพธ คืออัตราการเสียชีวิต
จากการจมน้ําในเด็กอายุต่ํากวา 15 ป มีแนวโนมลดลงอยางชัดเจน ผูศึกษาไดนํามาสรุป ใหเห็นอยางชัดเจน
เปนรูปแบบกระบวนการ การนํากลยุทธ“ทีมผูกอการดี”(Merit Maker) ที่เหมาะสมในการดําเนินงานปองกัน
การเสียชีวิตจากการจมน้ํา ในเด็กอายุต่ํากวา 15 ป ในพื้นที่ เขตสุขภาพ ที่ 11 ซึ่งอาจจะแตกตางจากพื้นที่
ภาคอื่นๆ ของประเทศไทยบาง แตก็ไดใชแนวทางการขับเคลื่อนตามมาตรการ และเกณฑการประเมินตาม
องคประกอบของ กลยุทธ “ทีมผูกอการดี” ที่สํานักโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข กําหนด
และนํามาปรับประยุกตใหเหมาะสมกับบริบทพื้นที่ พบวารูปแบบกระบวนการ ที่เหมาะสม คือ 1) สรางการมี
สวนรวมในการขับเคลื่อนการดําเนินงาน โดยมีการสื่อสารขั้นตอน แนวทางการดําเนินงานที่ชัดเจนตั้งแตผู
กําหนดกลยุทธ ผูนํากลยุทธไปปฏิบัติทุกระดับและเครือขายที่เกี่ยวของทุกภาคสวนในพื้นที่ ทั้งรูปแบบเปน
ทางการและไม เป น ทางการที่ ใชเ ทคนิ คการประสานและการมีสัมพัน ธภาพที่ดีตอกัน 2) สนั บสนุ น การ
ดําเนินงาน ทั้งดานวิชาการ เอกสาร คูมือ แนวทางการดําเนินงานที่เพียงพอ และมีพี่เลี้ยงคอยใหคําปรึกษา ให
กําลังใจ แนะนําการสรางทีมผูกอการดี และแนวทางการขับเคลื่อนในพื้นที่ใหเหมาะสมกับบริบท 3) ติดตาม
การดําเนินงานของ“ทีมผูกอการดี” บทบาทของแตละภาคสวน การลงพื้นที่เยี่ยมเสริมพลังอยางตอเนื่องทุก
ระดับใหเกิดความยั่งยืนในการดําเนินงาน และรวมแกไขปญหาหรือขอจํากัดที่พบในระหวางการดําเนินงานของ
ทีม 4) สื่อสารแนวทางการประเมินผล กรอบเวลา และเกณฑองคประกอบการประเมินอยางชัดเจน เขาใจ
งาย และใหเครือขายที่เกี่ยวของมีสวนรวมในการประเมินผล และ 5) มีเวทีใหผูเกี่ยวของไดรวมแลกเปลี่ยน
เรียนรู เสริมพลัง มีความภาคภูมิใจ รับรูผลที่ไดจากการดําเนินงาน รวมแกไขจุดออนและวางแผนพัฒนาตอไป
ซึ่งผูศึกษาได สรุปรูปแบบกระบวนการ การนํากลยุทธ “ทีมผูกอการดี” (Merit Maker) ที่เหมาะสมในการ
ดําเนินงานปองกันการเสียชีวิตจากการจมน้ํา ในเด็กอายุต่ํากวา 15 ป ในพื้นที่ เขตสุขภาพ ที่ 11 ดังแผนภูมิที่
5.1
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แผนภูมิที่ 5.1 แสดง รูปแบบกระบวนการ การนํากลยุทธ“ทีมผูกอการดี”(Merit Maker)ที่เหมาะสมในการ
ดําเนินงานปองกันการเสียชีวิตจากการจมน้ํา ในเด็กอายุต่ํากวา 15 ป ในพื้นที่ เขตสุขภาพ ที่ 11

สรางการมีสวนรวมในการขับเคลื่อน
ํ ิ

-สื่อสาร ถายทอด ขั้นตอน แนวทางการดําเนินงานตามกลยุทธ“ทีมผูกอการดี”(Merit Maker)
ที่ชัดเจนตั้งแตผูกําหนดกลยุทธ ผูนํากลยุทธไปปฏิบัติทุกระดับและเครือขายที่เกี่ยวของทุกภาค
ส ว นในพื้ นที่ ทั้ งรู ป แบบเป นทางการและไม เป นทางการที่ ใช เทคนิ คการประสานและการมี
สัมพันธภาพที่ดีตอกัน
สํานักโรคไมติดตอ กระทรวงสาธารณสุข

ผูรับผิดชอบงานปองกันการเสียชีวิตจากการจมน้ํา ของสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 11

-รวมวิเคราะห ขอมูลการเสียชีวิตจากการจมน้ําของเด็กในพื้นที่
สนับสนุนการดําเนินงาน

-แนะนําการคัดเลือกพื้นที่ดําเนินการ การสรางทีมผูกอการดี
-รวมถายทอดแนวทางการดําเนินงาน ตามกลยุทธ“ทีมผูกอการดี”(Merit Maker) แกทีม
-สนับสนุนดานวิชาการ เอกสาร คูมือ แนวทางการดําเนินงานที่เพียงพอ
-ติดตามการดําเนินงานตามบทบาทของแตละภาคสวน จังหวัด อําเภอและพื้นที่

ติดตามการดําเนินงานของ
“ทีมผกอการดี”

-การลงพื้นที่เยี่ยมเสริมพลังอยางตอเนื่องและรวมแกไขปญหาหรือขอจํากัดที่พบในระหวาง
การดําเนินงาน ปละ 1 ครั้ง
-ใชการประสานการดําเนินงานแบบไมเปนทางการแบบวิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรม และ

สื่อสารแนวทางการประเมิน กรอบเวลา
และเกณฑองคประกอบการประเมิน

-สื่อสารแนวทางการประเมินผล การประเมินตนเอง การรายงานผลการประเมินตนเอง
-การประเมินรับรองโดยสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 11
-ทีม “ผูกอการดี” ที่ไดรบั การคัดเลือกจากผลการประเมิน นําเสนอผลการดําเนินงาน

จัดเวทีใหผูเกี่ยวของไดรวมแลกเปลี่ยน
เรียนรู เสริมพลัง

บทเรียนแหงความสําเร็จ เปนตัวอยางแกทีมเครือขายอื่นๆ
- สรางความภาคภูมใิ จแกผูปฏิบตั ิงาน

ผลผลิตที่ได – จํานวนทีม“ผูกอการดี” ปองกันการ
เสียชีวติ จากการจมน้ํา และผลิตที่ไดจากการ
ดําเนินงานงานตามแนวทาง “ผกอการดี”

ผลลัพธที่ได –อัตราการเสียชีวติ จาการจมน้ําในเด็กอายุต่ํากวา 15 ป ลดลง เกิด
ความเข็มแข็งและการมีสว นรวมของเครือขายในการดําเนินงาน และเกิดนวัตกรรม
การปองกันการเสียชีวิตจากการจมน้าํ ในพื้นที่

65

5.2 อภิปรายผลการศึกษา
5.2.1 กระบวนขับเคลื่อนในการนํากลยุทธ“ทีมผูกอการดี”ปองกันการเสียชีวิตจากการจมน้ําในเด็ก
อายุต่ํากวา 15 ป ลงสูการปฏิบัติตามแนวทางที่สํานักโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรคกําหนดสูบุคลากรของ
หนวยงานที่เกี่ยวของทุกระดับตั้งแตผูกําหนดกลยุทธ สรุปไดวา มีการสื่อสารแนวทางการดําเนินงานที่ชัดเจน
ทุกระดับ การสนับสนุนเอกสารวิชาการ คูมือ แนวทางที่เพียงพอ มีการกําหนดเปนตัวชี้วัดระดับกระทรวง
สงผลใหผูนํากลยุทธนี้ไปปฏิบัติทุกระดับ มีความเขาใจและสามารถดําเนินงานไปไดในทิศทางเดียวกัน และมี
กระบวนการขับเคลื่อนงานไปตามระดับของการปฏิบัติงาน หนวยงานสาธารณสุขในระดับสํานักงานปองกัน
ควบคุมโรคที่11และสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด จะเนนเรื่องการสื่อสาร ชี้แจงแนวทางในการดําเนินงาน การ
ติ ด ตาม การประเมิ น ผลและการเยี่ ย มเสริ ม พลั ง แก ที ม สํ า หรั บ หน ว ยงานในระดั บ สาธารณสุ ข อํ า เภอ
โรงพยาบาล โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล จะเนนเรื่องการใหขอมูลขาวสาร การรวมทีมในการปฏิบัติงาน
การประสานงานและการสรางทีมใหเขมแข็งในระดับพื้นที่ สําหรับการชวนเครือขายใหเขามารวมดําเนินงาน
พบวาบุคลากรสาธารณสุขของหนวยงานในระดับพื้นที่มีความสําคัญและใชทักษะในการดําเนินงานที่คอนขาง
สูงมาก ซึ่งจะเห็นไดวา “ทีมผูกอการดี” ปองกันการเสียชีวิตจากการจมน้ํา ที่ผานการประเมินทุกระดับ
บุคลากรจากหนวยงานสาธารณสุขในระดับผูปฏิบัติ มีสมรรถนะและทักษะดานการประสานงาน การเชื่อม
ความสัมพันธและมีสัมพันธภาพที่ดีกับบุคลากรของเครือขายอื่นๆ สงผลใหเกิดความไววางใจซึ่งกันและกันและ
เขามารวมทีมในการดําเนินงาน และประเด็นสําคัญที่พบจากการศึกษาคือ พื้นที่ที่เขามารวมดําเนินงานเปนทีม
ผูกอการดีปองกันการเสียชีวิตจากการจมน้ํา สวนใหญเปนพื้นที่ที่เคยมีเด็กเสียชีวิตจากการจมน้ํามากอน และ
ความสัมพันธระหวางบุคลากรของหนวยงานและผูบริหารของหนวยงานสาธารณสุขและทองถิ่น มีความสัมพันธ
กันอยางดี สวนใหญไดรวมกิจกรรมการดําเนินงานอื่นๆในพื้นที่และใหความรวมมือกันเปนอยางดีมากอน มี
ความสัมพันธในเชิงราบหรือความสัมพันธแบบสวนตัวหรือไมเปนทางการ ซึ่งนับวาประเด็นนี้เปนปจจัยแหง
ความสําเร็จขั้นแรกของการดําเนินงาน การสรางเครือขายทีมผูกอการดีปองกันการเสียชีวิตจากการจมน้ํา ซึ่ง
เมื่อ อปท. เห็นดวยที่จะดําเนินการ เครือขายอื่นๆก็ตามมาเชน โรงเรียน ซึ่งครูที่เปนผูรวมทีม สวนใหญให
ข อมู ล ว า ได รั บ การเชิ ญ ชวนจากบุ ค ลากรสาธารณสุขในระดั บ อําเภอ หรือบางโรงเรีย นมี บุคลากรจาก
โรงพยาบาล หรือ รพ.สต. ลงไปเปนทีมเพื่อชักชวนและชี้ใหเห็นประโยชนที่เด็กๆจะไดรับจากการดําเนินงาน
เมื่อเริ่มมีทีมเครือขายผูกอการดีในพื้นที่ เครือขายที่เกี่ยวของก็จะเขามารวมดําเนินงานกับทีม สําหรับแกนนํา
ชุมชน หรือ อสม. ไดรับการชวนเขามารวมทีมโดยบุคลากรจาก รพ.สต. บุคลากรจาก อปท. แกนนําชุมชน
หรือเพื่อนๆที่เขารวมทีมแลว และมีการชวนเขามารวมทีม สําหรับ อสม.สวนใหญใหขอมูลวาเปนการชวยหรือ
ปองกันไมใหเด็ก หรือลูกหลานของคนในชุมชนตองเสียชีวิตจากการจมน้ํา เปนการสรางบุญกุศล การสราง
ประโยชนใหกับคนในชุมชนของตนเอง ซึ่งกระบวนการขับเคลื่อนจะเปนไปในแนวทางเดียวกันกับในพื้นที่
อื่นๆ แตอาจจะแตกตางกันบาง ตามวิถีชีวิต วัฒนธรรมความเปนอยู ลักษณะนิสัยของประชาชนในแตละ
พื้นที่
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5.2.2 ผลผลิตที่ไดจากการนํากลยุทธ “ทีมผูกอการดี”มาใชในการดําเนินงานปองกันการ เสียชีวิต
จากการจมน้ําในเด็กอายุต่ํากวา 15 ป ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 พื้นที่เขตสุขภาพที่ 11 มี“ทีม
ผู ก อ การดี ”ป อ งกั น การเสี ย ชี วิ ต จากการจมน้ํ า ในเด็ ก อายุ ต่ํ า กว า 15 ป ที่ ผ า นเกณฑ ก ารประเมิ น ตาม
องคประกอบที่กําหนดในแตละระดับ ทั้ง 7 จังหวัด เพิ่มมากขึ้น คือ ปงบประมาณพ.ศ. 2558 จํานวน“ทีม
ผูกอการดี”ปองกันการเสียชีวิตจากการจมน้ํา ที่ผานเกณฑการประเมิน ระดับทองแดง จํานวน 12 ทีม ผาน
การรับรองในระดับเงิน 1 ทีม และไมมีทีมในระดับทอง ปงบประมาณพ.ศ. 2559 จํานวน“ทีมผูกอการดี”
ปองกันการเสียชีวิตจากการจมน้ํา ที่ผานเกณฑการประเมิน ระดับทองแดง จํานวน 61 ทีม ผานการรับรองใน
ระดับเงิน 2 ทีม และไมมีทีมในระดับทอง ปงบประมาณพ.ศ. 2560 จํานวน“ทีมผูกอการดี”ปองกันการ
เสียชีวิตจากการจมน้ํา ที่ผานเกณฑการประเมิน ระดับทองแดง จํานวน 105 ทีม ผานการรับรองในระดับเงิน
3 ทีม และผานการรับรองในระดับทอง 1 ทีม แสดงใหเห็นวาเครือขายพื้นที่เขตสุขภาพที่ 11 ใหความสําคัญ
และเขารวมการดําเนินงานตามแนวทาง “ทีมผูกอการดี”ปองกันการเสียชีวิตจากการจมน้ําในเด็กอายุต่ํากวา
15 ป มากขึ้น ผลการประเมินตามเกณฑองคประกอบที่กําหนด ในแตละระดับ พบวา สวนใหญไดผลงาน
ตามเกณฑที่กําหนด และมีบางทีมสามารถดําเนินงานไดมากกวาเกณฑที่กําหนด ซึ่งนับไดวาประชาชน และ
เด็กในพื้นที่ ที่มี“ทีมผูกอการดี”ปองกันการเสียชีวิตจากการจมน้ํา ไดรับการปองกันการเสียชีวิตจากการจมน้ํา
มากกวาพื้นที่อื่นๆ ซึ่งในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 11 มีทีมที่ผานการประเมิน ตามเกณฑ “ทีมผูกอการดี”ปองกัน
การเสียชีวิตจากการจมน้ํา ระดับทองแดง ระดับเงิน และระดับทอง ตั้งแตป พ.ศ. 2558-2560 รวม 185 ทีม
และไดผลผลิตที่สําคัญตามเกณฑองคประกอบในการปองกันการเสียชีวิตจากการจมน้ําในเด็กอายุต่ํากวา 15 ป
ไดแก การมีขอมูลสถานการณการจมน้ําทั้งการเสียชีวิต และไมเสียชีวิตในพื้นที่ การมีสวนรวมของเครือขาย
ในการสํารวจแหลงน้ําเสี่ยง ทําใหพื้นที่มีขอมูลแหลงน้ําเสี่ยง มีการจัดทําแผนที่บอกจุดแหลงน้ําเสี่ยง และ
แหลงน้ําเสี่ยงที่สําคัญไดรับการจัดการแกไขปองกัน จํานวน 614 แหง ศูนยเด็กเล็กและครูพี่เลี้ยงไดรับการให
ความรู มีการจัดการสิ่งแวดลอมทั้งภายในและภายนอกอาคารใหลดความเสี่ยงจากการจมน้ําในเด็ก จํานวน
228 แหง มีกิจกรรมการใหความรูเกี่ยวกับการปองกันการจมน้ําในสถานบริการสาธารณสุขหรือในชุมชนหรือ
ในโรงเรียน ไดมากกวา 576 ครั้ง มีการสอนวิทยากรเพื่อไปเปนครูสอนเด็ก ตามหลักสูตรการวายน้ําเพื่อเอา
ชี วิ ต รอด 1,235 คน เด็ กและประชาชนไดรับ การสอนหลัก สูตรการว ายน้ํ าเพื่ อเอาชีวิต รอด 21,147 คน
ประชาชนไดรับการสอนฝกปฏิบัติการชวยฟนคืนชีพ (CPR) 270 คน มีการจัดกิจกรรมรณรงคประชาสัมพันธ
ในพื้นที่ ทั้งการสื่อประชาสัมพันธในวงกวาง เชน การสื่อสารประชาสัมพันธผาน ทีวี วิทยุ หนังสือพิมพ หอ
กระจายขาว รถกระจายเสียง ทุกเดือน นอกจากนี้ยังมีรายงานผลการประเมิน ผลการศึกษาวิจัยที่เกิดขึ้นใน
พื้นที่ มีการเผยแพรในเวทีวิชาการและมีการนําไปใชประโยชน นับวาไดผลผลิตที่สําคัญ เปนประโยชน และ
คาดวาจะสงผลใหลดปญหาการเสียชีวิตจากการจมน้ําในเด็กลงได
5.2.3 ผลลัพธของการดําเนินงาน การนํากลยุทธ “ทีมผูกอการดี” มาใชในการดําเนินงานปองกัน
การเสียชีวิตจากการจมน้ําในเด็กอายุต่ํากวา 15 ป ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 11
ผลการวิเคราะหจากรายงานผลการเสียชีวิตจากการจมน้ําในเด็กอายุต่ํากวา 15 ป ในพื้นที่เขต
สุขภาพที่ 11 เปรียบเทียบระหวาง กอนและหลัง การนํากลยุ ทธ “ทีมผูกอการดี” มาใชในการดําเนินงาน
ปองกันการเสียชีวิตจากการจมน้ําในเด็กอายุต่ํากวา 15 ป (กอนป พ.ศ.2559และตั้งแต ป พ.ศ.2559-2560
พบวาหลัง การนํากลยุทธ “ทีมผูกอการดี” มาใชในการดําเนินงาน อัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ําในเด็กอายุ
ต่ํากวา 15 ป มีแนวโนมลดลงอยางชัดเจน คือกอนการนํากลยุทธ “ทีมผูกอการดี” มาใชในการดําเนินงาน
อัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ําตอแสนประชากรเด็กอายุต่ํากวา 15 ป ในป พ.ศ. 2556 -2558 เทากับ 8.28
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,7.2 และ 6.1 ตามลําดับ และหลังจากการนํากลยุทธ “ทีมผูกอการดี” มาใชในการดําเนินงาน อัตราการ
เสียชีวิตจากการจมน้ําในเด็กอายุต่ํากวา 15 ป ในป พ.ศ. 2559 -2560 เทากับ 4.7 และ 4.6 ตามลําดับ ซึ่ง
สอดคลองกับพื้นที่อื่นๆ เชน ทีมผูกอการดี (Merit Maker) ปองกันการจมน้ําระดับทอง (ดีเดน) ตาเบาทีม
จังหวัดสุรินทร ไดพัฒนารูปแบบการดําเนินงานปองกันเด็กเสียชีวิตจากการจมน้ํา ตําบลตาเบา อําเภอปราสาท
จังหวัดสุรินทร พบวาหลังการดําเนินงาน ตามกลยุทธ “ทีมผูกอการดี” (Merit Maker) ปองกันการจมน้ําใน
พื้นที่ สามารถลดการเสียชีวิตจากการจมน้ําลงได และตั้งแตเริ่มดําเนินการ ป พ.ศ. 2555 ถึงปจจุบัน พบวา
ตําบลตาเบา อําเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร ไมมีเด็กเสียชีวิตจากการจมน้ําเลย
นอกจากนี้ พบวาการมีสวนรวมของผูเกี่ยวของในการรวมมือและมีสวนรวมในการขับเคลื่อนการ
นํากลยุทธ “ทีมผูกอการดี”ปองกันการเสียชีวิตจากการจมน้ําในเด็กอายุต่ํากวา 15ป มากขึ้น หนวยงานและ
บุคลากรในแตละระดับใหความรวมมือ และมีสวนรวมหรือมีบทบาทในการดําเนินงานแตละหนวยงานแตกตาง
กัน แตเมื่อมารวมกันดําเนินงานสงผลใหการดําเนินงานบรรลุตามเปาหมาย สําหรับทีมผูปฏิบัติก็เชนเดียวกัน
เครื อ ข ายหลายภาคส ว นที่ มาร ว มที มกั น เมื่อ ไดรับ ทราบบทบาทหนา ที่ ที่ต องรว มดําเนิน การตามเกณฑ
องคประกอบ“ทีมผูกอการดี”ปองกันการเสียชีวิตจากการจมน้ํา ก็สามารถดําเนินงานไดผานเกณฑองคประกอบ
ที่สํานักโรคไมติดตอกําหนด จะเห็นไดวาบุคลากรจากหนวยงานสาธารณสุข คือ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดได
รวมขับเคลื่อนการดําเนินงานตามแนวทางที่ไดรับการสื่อสาร ถายทอดจากสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 11
จังหวัดนครศรีธรรมราช และไดถายทอดลงสูบุคลากรในระดับอําเภอ และเครือขายในระดับพื้นที่ และรวมกับ
บุคลากรในระดับสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ โรงพยาบาล วิเคราะหขอมูล รวมวางแผนสรางเครือขาย“ทีม
ผูกอการดี”ในพื้นที่ รวมกันดําเนินงานในพื้นที่ มีกระบวนการนิเทศ ติดตามการดําเนินงาน สนับสนุนใหพื้นที่
ดําเนินงานใหสําเร็จตามเปาหมาย มีกิจกรรมการประเมินผลการดําเนินงานของทีม
สําหรับสํานักงาน
สาธารณสุขอําเภอ โรงพยาบาล โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลที่มี “ทีมผูกอการดี”ปองกันการเสียชีวิต
จากการจมน้ําในเด็กอายุต่ํากวา 15 ป ไดรวมวิเคราะหขอมูลสถานการณในพื้นที่ จํานวนเด็กจมน้ําทั้งเสียชีวิต
และไมเสียชีวิต แหลงน้ําเสี่ยง เพื่อเปนขอมูลในการหาเครือขายรวมทีมดําเนินงาน มีการนําเสนอขอมูลแก
เครือขาย มีการประสาน ชักชวน ผูบริหารในระดับทองถิ่น โรงเรียน แกนนําชุมชน
ในส ว นของเครื อข ายอื่ น ๆ นอกกระทรวงสาธารณสุ ขในพื้ น ที่ ที่ มี “ที ม ผูก อการดี ”ป องกัน การ
เสียชีวิตจากการจมน้ํา ไดเขามามี สวนรวมดําเนินงาน ได แก อปท. สนับสนุนดานงบประมาณ ทรัพยากร
อุปกรณ เชนสระวายน้ํ า เสื้อชูชีพ อุปกรณ ปองกัน การจมน้ํา ชว ยการลอยตัว สนับสนุ นทีมกูชี พ กูภั ย
สนับสนุนครูสอนทักษะการวายน้ําเพื่อเอาชีวิตรอด สนับสนุนอาหาร น้ําดื่ม หรืออาหารวางสําหรับเด็ก เมื่อมี
การสอนทักษะการวายน้ําเพื่อเอาชีวิตรอด ชวยสํารวจและจัดการแหลงน้ําเสี่ยง การหาอุปกรณมาไวบริเวณ
จุดที่เปนแหลงน้ําเสี่ยง สําหรับ แกนนําชุมชน อสม.ชวยสํารวจแหลงน้ําเสี่ยง การวาดแผนที่แหลงน้ําเสี่ยง
การจัดการแหลงน้ําเสี่ยง การหาอุปกรณมาไวบริเวณจุดที่เปนแหลงน้ําเสี่ยง การชวยรักษาอุปกรณไมใหสูญ
หาย การสนับสนุนอาหาร น้ําดื่ม เมื่อมีการสอนทักษะการวายน้ําเพื่อเอาชีวิตรอด ชวยประชาสัมพันธความรู
ในการปองกันการเสียชีวิตจากการจมน้ําในชุมชน ในบานที่มีเด็กอายุต่ํากวา 15 ป รวมสํารวจครอบครัวที่มี
เด็กอายุต่ํากวา 2 ป ใหความรูในการจัดทําคอกกั้นเด็ก หรือรั้วกั้นเพื่อใหเด็กมีที่เลนอยางปลอดภัย ประสาน
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ใหมีการยืมคอกกั้น เมื่อเด็กโตขึ้นและไมไดใช เพื่อใหครอบครัวอื่นที่จําเปนตองใชไดมีอุปกรณเหลานี้ใชโดยไม
ตองซื้อ และบางพื้นที่มีการดําเนินงานจัดทําคอกกั้นเพื่อเปนของใชสวนกลางไวสําหรับใหคนในพื้นที่ไดยืมไปใช
(อําเภอละอุน จังหวัดระนอง) ในสวนของโรงเรียนไดใหความรูแกนักเรียนเรื่องการปองกันการเสียชีวิตจากการ
จมน้ําโดยเฉพาะในชวงกอนปดเรียน ใหเวลาแกบุคลากรสาธารณสุขเขาไปใหความรูแกนักเรียน การจัด
บอรดใหความรูแกนักเรียน จัดกิจกรรมใหนักเรียนไดเรียนทักษะการวายน้ําเพื่อเอาชีวิตรอด สนับสนุนดาน
การสํารวจแหลงน้ําเสี่ยง การจัดการแหลงน้ําเสี่ยง การหาอุปกรณมา ไว บริเวณจุดที่เปนแหลงน้ําเสี่ยง การ
ชวยรักษาอุปกรณไมใหสูญหายในบริเวณภายในหรือใกลๆโรงเรียน การสนับสนุนอาหาร น้ําดื่ม เมื่อมีการ
สอนทักษะการวายน้ําเพื่อเอาชีวิตรอด ชวยประชาสัมพันธความรูในการปองกันการเสียชีวิตจากการจมน้ําใน
ชุมชน บานที่มีเด็กอายุต่ํากวา 15 ป และเครือขายอื่นๆ ในพื้นที่ที่มี“ทีมผูกอการดี”ปองกันการเสียชีวิตจาก
การจมน้ําในเด็กอายุต่ํากวา 15 ป เชนมูลนิธิ ทีมกูชีพ ครูสอนวายน้ํา องคกรเอกชน หรือโรงแรมที่มีสระ
วายน้ํา ใหความรวมมือและเขามามีสวนรวมในการดําเนินงานปองกันการเสียชีวิตจากการจมน้ํา ในหลายๆ
รูปแบบ เชน การใหเด็กลงสระฟรี การสนับสนุนอุปกรณเชนเสื้อชูชีพ ซึ่งการศึกษาครั้งนี้ พบวากระบวนการ
สรางการมีสวนรวมกับเครือขายที่เกี่ยวของทุกภาคสวน สงผลใหเกิดความสัมพันธที่ดีตอกัน เกิดความเขมแข็ง
ของทีมงาน และรวมมือกันดําเนินงานอยางตอเนื่อง เครือขายที่รวมทีมงานมีความภาคภูมิใจในผลงานที่ได
รวมกันดําเนินงาน สอดคลองกับการดําเนินงานของพื้นที่อื่นๆ เชน การดําเนินงาน“ทีมผูกอการดี” (Merit
Maker) ปองกันการจมน้ํา ระดับเงิน (ดีเดน) ทีมฉลามประทาย จังหวัดนครราชสีมาที่ไดดําเนินการพัฒนา
เครือขายดําเนินงานป องกั นเด็กจมน้ํ าในตําบลตน แบบการดํ าเนิ น ที่พบปจจั ยสูความสําเร็ จ คือ ความ
จําเปนตองมีเครือขายที่เขมแข็งและตองไดรับความรวมมือจากประชาชนในพื้นที่อยางดี
รวมทั้งตอง
ดําเนินการอยางจริงจังและตอเนื่อง และการศึกษาครั้งนี้สอดคลองกับแนวทางการดําเนินงานปองกันการ
จมน้ําระดับโลกที่ทุกประเทศเห็นรวมกันในการประชุม WCDP 2015 วาประเด็นสําคัญของการดําเนินงาน
ปองกันการเสียชีวิตจากการจมน้ําคือ การมีสวนรวมของชุมชน เพราะปจจัยสูความสําเร็จของการดําเนินงาน
ปองกันการเสียชีวิตจากการจมน้ําเกิดจากความรวมมือของภาคีเครือขายทั้งภาครัฐ และเอกชน เครือขายจิต
อาสาในพื้นที่ และการมีสวนรวมของชุมชนเปนสําคัญ
ผลการดําเนินงานการปองกันการจมน้ํา โดยใชกลยุทธการสราง “ทีมผูกอการดี” (MERIT MAKER)
ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 11 โดยเฉพาะการดําเนินงานของทีม “ผูกอการดี เมืองคนดี สุราษฎรธานี ” ไดรับรางวัล
ระดับทอง (ดีเดน) ระดับประเทศ ไดรับการคัดเลือกใหเปนที่ทัศนศึกษาเชิงวิชาการ (Field Trip) ของผูเขารวม
ประชุมจากประเทศอื่นๆ ซึ่งผูเขารวมศึกษาดูงานเปนผูบริหาร ผูเชี่ยวชาญดานการปองกันการจมน้ําระดับตนๆ
ของโลกจากตางประเทศและองคการอนามัยโลก (WHO-เจนีวา) รวม 21 คน ในจํานวนนี้เปนสื่อมวลชน 6 คน
โดยมาจาก 12 ประเทศ ไดแก สวิตเซอรแลนด ออสเตรเลีย อังกฤษ สหรัฐอเมริกา โคลัมเบีย แคนาดา เบลีซ
อารเจนตินา ไนจีเรีย อินเดีย ศรีลังกา และบังคลาเทศ ตามโครงการประชุม MERIT MAKER-Thai National
Drowning Prevention Strategy เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561
5.2.4 กระบวนการ การนํากลยุทธ“ทีมผูกอการดี”(Merit Maker)ปองกันการเสียชีวิตจากการ
จมน้ํา ในเด็กอายุต่ํากวา 15 ป ในพื้นที่ เขตสุขภาพ ที่ 11 ซึ่งสงผลใหเกิดผลลัพธ คืออัตราการเสียชีวิตจากการ
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จมน้ําในเด็กอายุต่ํากวา 15 ป มีแนวโนมลดลงอยางชัดเจน ผูศึกษาไดนํามาสรุป ใหเห็นอยางชัดเจน เปน
รูปแบบกระบวนการ การนํากลยุทธ“ทีมผูกอการดี”(Merit Maker) ที่เหมาะสมในการดําเนินงานปองกันการ
เสียชีวิตจากการจมน้ําในเด็กอายุต่ํากวา 15 ป ในพื้นที่ เขตสุขภาพ ที่ 11 ซึ่งอาจจะแตกตางจากพื้นที่ภาค
อื่นๆของประเทศไทยบาง เนื่องจากบริบทของภาคใต วิถีชีวิต ความเปนอยูของประชาชน และลักษณะชุมชน
ภู มิ ศาสตร และสภาพพื้ น ที่ แต ก็ไ ด ใ ช แนวทางการขั บ เคลื่อ นตามมาตรการ และเกณฑ การประเมิ น ตาม
องคประกอบของ กลยุทธ “ทีมผูกอการดี” ที่สํานักโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข กําหนด
และนํามาปรับ ประยุกตใหเหมาะสมกับบริบทพื้นที่ พบวารูปแบบกระบวนการ ที่เหมาะสม คือ 1) สรางการ
มีสวนรวมในการขับเคลื่อนการดําเนินงาน โดยมีการสื่อสารขั้นตอน แนวทางการดําเนินงานที่ชัดเจนตั้งแตผู
กําหนดกลยุทธ ผูนํากลยุทธไปปฏิบัติทุกระดับและเครือขายที่เกี่ยวของทุกภาคสวนในพื้นที่ ทั้งรูปแบบเปน
ทางการและไม เป น ทางการที่ ใชเ ทคนิ คการประสานและการมีสัมพัน ธภาพที่ดีตอกัน 2) สนั บสนุ น การ
ดําเนินงาน ทั้งดานวิชาการ เอกสาร คูมือ แนวทางการดําเนินงานที่เพียงพอ และมีพี่เลี้ยงคอยใหคําปรึกษา ให
กําลังใจ แนะนําการสรางทีมผูกอการดี และแนวทางการขับเคลื่อนในพื้นที่ใหเหมาะสมกับบริบท 3) ติดตาม
การดําเนินงานของ“ทีมผูกอการดี” บทบาทของแตละภาคสวน การลงพื้นที่เยี่ยมเสริมพลังอยางตอเนื่องทุก
ระดับใหเกิดความยั่งยืนในการดําเนินงาน และรวมแกไขปญหาหรือขอจํากัดที่พบในระหวางการดําเนินงานของ
ทีม 4) สื่อสารแนวทางการประเมินผล กรอบเวลา และเกณฑองคประกอบการประเมินอยางชัดเจน เขาใจ
งาย และใหเครือขายที่เกี่ยวของมีสวนรวมในการประเมินผล และ5) มีเวทีใหผูเกี่ยวของไดรวมแลกเปลี่ยน
เรียนรู เสริมพลัง มีความภาคภูมิใจ รับรูผลที่ไดจากการดําเนินงาน รวมแกไขจุดออนและวางแผนพัฒนาตอไป
ซึ่ ง รู ป แบบกระบวนการนี้ พื้ น ที่ อื่ น ๆ สามารถนํ า ไปใช ไ ด แ ต อ าจมี ก ารคิ ด วิ เ คราะห แ ละปรั บ
กระบวนการทํางาน ประยุกตใชใหเหมาะสม สอดคลองกับบริบท วิถีชีวิตของชุมชน ประเพณี วัฒนธรรมและ
สิ่งแวดลอมของแตละพื้นได

5.3 ขอเสนอแนะในเชิงนโยบายและเชิงปฏิบัติ
5.3.1 ขอเสนอแนะในเชิงนโยบาย
จากการศึกษาครั้งนี้ ผูศึกษาขอเสนอแนะในเชิงนโยบาย แกหนวยงานในระดับตางๆ เพื่อใหเกิด
การพัฒนาการดําเนินงานใหมีประสิทธิผลตอไป ดังนี้
1) กระทรวงสาธารณสุข ควรกําหนดให การดําเนินงานตามกลยุทธ “ทีมผูกอการดี” เปน
ตัวชี้วัดระดับกระทรวง และมอบหมายให สํานักไมติดตอ กรมควบคุมโรค สนับสนุนการดําเนินงานตามกลยุทธ
“ทีมผูกอการดี” ใหมีการขยายไปสูถึงพื้นที่ตําบล เพื่อใหเครือขายในระดับตําบลไดมีสวนรวมในการปองกันการ
เสียชีวิตจากการจมน้ําของเด็กในพื้นที่
2) สํานักโรคไมติดตอ สนับสนุน เอกสาร วิชาการ แนวทางการดําเนินงาน ใหเพียงพอ จัดใหมี
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูอยางตอเนื่อง เพื่อสรางพลังใหแกทีมผูกอการดีใหมีการขับเคลื่อนอยางเขมแข็ง และเปน
ตัวอยางแกพื้นที่อื่นๆ ตอไป
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5.3.2 ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติ
1) สํานักงานปองกันควบคุมโรค สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ
ควรทบทวนและพัฒนากระบวนขับเคลื่อนการดําเนินงาน รวมทั้งพัฒนาการมีสวนรวมในการดําเนินงานของ
ผูเกี่ยวของในพื้นที่ สนับสนุน ติดตาม รวมดําเนินการและเสริมพลัง สรางกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู
ระหวางทีมในพื้นที่ รวมทบทวนผลการดําเนินงานและรวมแกไขปญหารวมทั้งวางแผนพัฒนาการดําเนินงาน
อยางตอเนื่อง ใหสอดรับกับสถานการณ และบริบทของพื้นที่ ที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดลอม
ใหม เพื่อใหเครือขาย“ทีมผูกอการดี” สามารถดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิผลตอไป
2) ผูปฏิบัติในระดับอําเภอและระดับตําบล และทีมรวมดําเนินการ ไดแก สสอ. รพ. รพ.สต.
อปท. โรงเรียน และเครือขายอื่นๆ สรางการมีสวนรวม และปรับกระบวนการทํางาน ใหเหมาะสมสอดคลอง
กับบริบท วิถีชีวิตของชุมชน ประเพณี วัฒนธรรมและสิ่งแวดลอมของแตละพื้นที่ ควรจัดใหมีกิจกรรมการให
ความรูและทบทวนฝกปฏิบัติใหเด็กมีทักษะอยางตอเนื่อง และสรางความรวมมือจากภาคีเครือขายทุกภาคสวน
ในพื้นที่ โดยเฉพาะทองถิ่นถือเปนหัวใจสําคัญในการขับเคลื่อนการดําเนินงาน และแนะนําใหเด็ก ประชาชน
ใชวัสดุ อุปกรณที่หาไดในชุมชน เปนอุปกรณไวสําหรับชวยเหลือคนตกน้ํา คนจมน้ํา รวมทั้งปายที่ไดแจงเตือน
บริเวณแหลงเสี่ยง และชวยกันรักษา วัสดุ อุปกรณดังกลาวมิใหสูญหาย เพื่อใหสามารถใชไดทันทีเมื่อเกิดเหตุ
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ภาคผนวก
1.แบบสัมภาษณภาคีเครือขายที่เกี่ยวของในทีม “ทีมผูกอการดี”ปองกันการ
เสียชีวิตจากการจมน้ําในเด็กอายุต่ํากวา 15 ป ในพื้นที่
2. เกณฑการประเมินผูก อการดีการดําเนินงานปองกันการจมน้ํา (10องคประกอบ)
3. แบบประเมินตามแนวทาง เกณฑองคประกอบ“ทีมผูกอการดี”ปองกันการ
เสียชีวิตจากการจมน้ํา ที่สํานักโรคไมตดิ ตอกําหนด

1.แบบสัมภาษณภาคีเครือขายที่เกี่ยวของในทีม “ทีมผูกอการดี”ปองกันการ
เสียชีวิตจากการจมน้ําในเด็กอายุต่ํากวา 15 ป ในพื้นที่

แบบสัมภาษณภาคีเครือขายที่เกี่ยวของในการดําเนินงานปองกันการเสียชีวิตจากการจมน้ํา
1. ขอมูลทั่วไปของผูใหสัมภาษณ
หนวยงาน....................................................................................................................................................................................
เพศ
ชาย
หญิง
อายุ...................................ป

ตําแหนงที่ปฏิบัติงาน............................................................................................................................................
2. กระบวนขับเคลื่อนในการนํากลยุทธ “ทีมผูกอการดี”ปองกันการเสียชีวิตจากการจมน้ําในเด็กอายุต่ํา
กวา15ป ลงสูการปฏิบัติตามแนวทางที่สํานักโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรคกําหนด ของผูรับผิดชอบงานใน
ระดับจังหวัด อําเภอ และพื้นที่
*วัตถุประสงคเพื่อใหเห็นกระบวนขับเคลื่อนการนํากลยุทธ “ทีมผูกอการดี”ปองกันการเสียชีวิต
จากการจมน้ําในเด็กอายุต่ํากวา15ป ลงสูการปฏิบัติ ของบุคลากรในหนวยงานแตละระดับ
ประเด็นเนื้อหา
ประเด็นคําถาม
คําตอบ
1.การสรางการมีสวน *ทานมีขั้นตอน หรือกระบวนการอยางไรบาง
รวมในการขับเคลื่อน เพื่อใหเกิดเครือขาย “ทีมผูกอการดี” ในพื้นที่
ของทาน *กลยุทธหรือวิธีการสรางการมีสวน
รวมของเครือขายที่เกี่ยวของใหเขามารวม
ดําเนินการ *มีขั้นตอนกระบวนการสื่อสาร
ถายทอด ทําความเขาใจในการดําเนินงานและ
การสรางทีม อยางไร *มีปญหา อุปสรรคหรือ
ขอจํากัดในการดําเนินงานอยางไรบาง ทานแกไข
ปญหาเหลานั้นอยางไร

2.การสนับสนุนการ
ดําเนินงาน

*ทานไดสนับสนุนการดําเนินงานแกทีมและ
เครือขายที่เกี่ยวของ ในพื้นที่ของทานอยางไร
บาง เชนดานวิชาการ เอกสาร คูมือ แนวทาง
หรือเปนพี่เลี้ยงคอยใหคําปรึกษาแนะนํา
ให
กําลังใจ *มีปญหา อุปสรรคหรือขอจํากัดในการ
ดําเนินงานอยางไรบาง ทานแกไขปญหาเหลานั้น
อยางไร

ประเด็นเนื้อหา
3.การติดตามการ
ดําเนินงาน

ประเด็นคําถาม
คําตอบ
*ทานมีแนวทางในการติดตามการดําเนินงาน
ตามบทบาทของเครือขายแตละภาคสวนอยางไร
บาง *การกําหนดกรอบเวลาในการติดตามการ
ดําเนินงาน *ทีมที่ลงติดตามเปนใครบาง *มีการ
จัดทํารายงานผลการติดตามแตละครั้งหรือไม
รายงานใหใครทราบบาง * ปญหา อุปสรรคหรือ
ขอจํากัดในการดําเนินงาน*ถาผลงานไมเปนไป
ตามที่คาดหวังทานแกไขปญหาเหลานั้นอยางไร

4.การประเมินผล

*ทานมีกระบวนการสื่อสารแนวทางการ
ประเมินผล กรอบเวลา และเกณฑองคประกอบ
ใหผูเกี่ยวของไดรับทราบอยางไร*ผูเกี่ยวของ
รับทราบ ยอมรับ หรือเขาใจในแนวทางการ
ประเมินหรือไม*มีปญหา อุปสรรคหรือขอจํากัด
ในการประเมินผล อยางไรบาง ทานแกไขปญหา
เหลานั้นอยางไร

5.การรวมทบทวนผล ทานไดจัดใหมีเวที เพื่อใหผูเกี่ยวของไดรวม รับรู
การดําเนินงาน
ผลทีไ่ ดจากการดําเนินงาน และรวมแกไขจุดออน
และวางแผนพัฒนางานหรือไม

3. ประเด็นขอคําถาม เกี่ยวกับการมีสวนรวมและความคิดเห็นเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจาก
การดําเนินงานของ“ทีมผูกอการดี” ปองกันการเสียชีวิตจากการจมน้ํา ในพื้นที่
ประเด็นเนื้อหา
ประเด็นคําถาม
คําตอบ
1.การมีสวนรวมของ ทานมีสวนรวมในการดําเนินงานปองกันการ
เครือขายในการ
เสียชีวิตจากการจมน้ําในพื้นที่ของทานอยางไร
ดําเนินงานปองกัน บาง (เชนรวมวางแผนฯ รวมสํารวจแหลงน้ํา
การเสียชีวิตจากการ เสี่ยง รวมทํารั้ว ปายแจงเตือน วัสดุชวยคนตก
จมน้ําในพื้นที่
น้ํา จมน้ํา ชวยสื่อสารแจงเตือน ใหความรู ชวย
สอนทักษะการวายน้ําเพื่อเอาชีวิตรอด สนับสนุน
ทรัพยากรตางๆ เชน สระน้ํา อาหาร ชวย
ติดตาม ประเมิน ฯลฯ)

2.สิ่งทีเ่ กิดขึ้นหรือ
เปลี่ยนแปลงไปจาก
เดิมหลังจากมีการ
รวมดําเนินงาน
ปองกันการเสียชีวิต
จากการจมน้ําใน
พื้นที่

หลังจากมีการรวมดําเนินงานปองกันการเสียชีวิต
จากการจมน้ําในพื้นที่ของทาน มีอะไรเกิดขึ้น
หรือมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมบาง (เชน คน
ในชุมชนมีความรูเรื่องการปองกันการจมน้ํา ชวย
จัดการสิ่งแวดลอม เด็กไดรับการสอนทักษะการ
วายน้ําเพื่อเอาชีวิตรอด การชวยเหลือผูอื่นที่
ถูกตอง การรวมระดมทุน เกิดกลุมชวย
ดําเนินงานในพื้นที่ หรือมีแนวคิดใหมๆ ผลิต
อุปกรณที่ชวยปองกันการเสียชีวิตจากการจมน้ํา
โดยความคิดของคนในชุมชน หรือใชวัสดุใน
พื้นที่)

3.จุดเดน หรือปจจัย
แหงความสําเร็จ ใน
การดําเนินงาน
ปองกันการเสียชีวิต
จากการจมน้ําในเด็ก
อายุต่ํากวา 15 ป

ทานคิดวาจุดเดน หรือปจจัยแหงความสําเร็จ ใน
การดําเนินงานปองกันการเสียชีวิตจากการจมน้ํา
ในเด็กอายุต่ํากวา 15 ปในพื้นที่ของทาน มี
ประเด็นใดบาง (หาจุดเดนที่สงผลใหการ
ดําเนินงานสําเร็จ และเกิดความภาคภูมิใจ)

ประเด็นเนื้อหา
3.จุดเดน หรือปจจัย
แหงความสําเร็จ ใน
การดําเนินงาน
ปองกันการเสียชีวิต
จากการจมน้ําในเด็ก
อายุต่ํากวา 15 ป

ประเด็นคําถาม
คําตอบ
ทานคิดวาจุดเดน หรือปจจัยแหงความสําเร็จ ใน
การดําเนินงานปองกันการเสียชีวิตจากการจมน้ํา
ในเด็กอายุต่ํากวา 15 ปในพื้นที่ของทาน มี
ประเด็นใดบาง (หาจุดเดนที่สงผลใหการ
ดําเนินงานสําเร็จ และเกิดความภาคภูมิใจ)

4.ปญหาอุปสรรค ใน
การดําเนินงาน
ปองกันการเสียชีวิต
จากการจมน้ําในเด็ก
อายุต่ํากวา 15 ปใน
พื้นที่

ปญหาอุปสรรค ในการดําเนินงานปองกันการ
เสียชีวิตจากการจมน้ําในเด็กอายุต่ํากวา 15 ปใน
พื้นที่ของทาน มีประเด็นใดบาง (ใหผูมีสวน
เกี่ยวของไดทบทวน หาอุปสรรค หรือขอจํากัดใน
การทํางาน ในพื้นที่ เพื่อเปนขอมูลนํามาเปน
ขอเสนอแนะในการพัฒนาการดําเนินงานตอไป

5.ความคิดเห็น หรือ
ขอเสนอแนะ ตอการ
ปองกันการเสียชีวิต
จาก การจมน้ําใน
เด็กอายุต่ํากวา15 ป
ในพื้นที่

ทานมีความคิดเห็น หรือขอเสนอแนะ ตอการ
ปองกันการเสียชีวิตจากการจมน้ําในพื้นที่ของ
ทานอยางไรบาง (ใหผูมีสวน เกี่ยวของไดเสนอ
ความคิดเห็น หรือขอเสนอแนะ ในการจัดการ
หรือแกไข ปญหาในพื้นที่ของตนเอง ที่สอดคลอง
กับวิถีชีวิต บริบท สังคม วัฒนธรรม

ประเด็นเนื้อหา
6.นวัตกรรม หรือ
รูปแบบใหมๆ ที่
เกิดขึ้นจากความคิด
หรือผลผลิต ของ
ทีมงาน ในการชวย
ปองกัน การเสียชีวิต
จากการจมน้ําในเด็ก
อายุต่ํากวา 15 ป ใน
พื้นที่

ประเด็นคําถาม
คําตอบ
พื้นที่ของทานมีนวัตกรรม หรือรูปแบบใหมๆ ที่
เกิดขึ้นจากความคิดหรือ ผลผลิตของทีมงานทาน
ในการชวยปองกันการเสียชีวิตจากการจมน้ําใน
เด็กอายุต่ํากวา 15 ป บางหรือไม ถามีไดแก
อะไรบาง (เชนอุปกรณ รูปแบบใหมๆ ที่เกิดขึ้น
จากความคิดหรือผลผลิตของทีม เครือขายหรือ
คนในชุมชน)

7.ความรูสึก ความ
ภาคภูมิใจ ในการ
เขามามีสวนรวมใน
ทีมผู “กอการดี”
ปองกันการเสียชีวิต
จากการจมน้ํา

ทานมีความรูสึกอยางไรบาง ในการเขามามีสวน
รวมในทีม“ผูกอการดี”ปองกันการเสียชีวิตจาก
การจมน้ําในพื้นที่ของทาน (ใหแสดงความรูสึก
ความภาคภูมิใจในการเปนสวนหนึ่งของทีม ที่
รวมชวยปองกันการเสียชีวิตจากการจมน้ํา หรือ
อาจรูสึกวาเปนภาระ ไมเห็นดวย เปนตน )

2. เกณฑการประเมินผูก อการดีการดําเนินงานปองกันการจมน้ํา
(10องคประกอบ)

เกณฑการประเมินผูกอการดีการดําเนินงานปองกันการจมน้ํา (10องคประกอบ)
องคประกอบ

ตัวชี้วัด

 แผนงาน/โครงการ
 ความตอเนื่องในการดําเนินงาน
2.การบริหารจัดการ
 การดําเนินงานในรูปแบบสหสาขา
 การรวม sharing ทรัพยากรในพื้นที่
 การขยายการดําเนินงานและการสรางนวัตกรรม
3.สถานการณและขอมูล*
 มีการเก็บรวบรวมขอมูล และการใชประโยชนขอมูล
 กรณีมี case เกิดขึ้น มีการสอบสวนและมีการแกไขปญหา
 จํานวนเด็กที่เสียชีวิตจากการจมน้ํา
4.การจัดการแหลงน้ําเสี่ยง*
 การสํารวจแหลงน้ําเสี่ยง
 การจัดการสิ่งแวดลอมและแหลงน้ําเสี่ยง
5. การดําเนินงานในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก*
 การสอน/ใหความรูแกครูพี่เลี้ยง
 การสอนใหเด็กรูจักแหลงน้ําเสี่ยง
 การจัดการสิ่งแวดลอมภายในและภายนอกศูนยฯ
6.การใหความรู*
 การใหความรูเกี่ยวกับการปองกันการจมน้ําในสถาน
 บริการสาธารณสุขหรือในชุมชนหรือในโรงเรียน
7.การเรียนการสอนหลักสูตรวายน้ําเพื่อเอาชีวิตรอด*  การสอนหลักสูตรวายน้ําเพื่อเอาชีวิตรอดเพื่อใหมีวิทยากร
ในพื้นที่
 การสอนหลักสูตรวายน้ําเพื่อเอาชีวิตรอดแกเด็กและ
ประชาชน
8. การสอนฝกปฏิบัติการชวยฟนคืนชีพ (CPR)
 การสอนฝกปฏิบัติการชวยฟนคืนชีพ (CPR)ใหแกคนใน
ชุมชน/เด็ก
9.การสื่อสารประชาสัมพันธ*
 กิจกรรมรณรงคปองกันการจมน้ํา
 การประชาสัมพันธผานชองทางตางๆ
10.การศึกษาวิจัยหรือติดตามประเมินผล
 ผลการศึกษาวิจัยหรือผลการติดตามประเมินผลใน
มาตรการที่ดําเนินงานในพื้นที่
1.นโยบาย

หมายเหตุ * ผูกอการดีระดับทองแดง ตองมีการดําเนินงานอยางนอย 6 องคประกอบ

3. แบบประเมินตามแนวทาง เกณฑองคประกอบ“ทีมผูกอการดี”
ปองกันการเสียชีวติ จากการจมน้ํา ที่สํานักโรคไมติดตอกําหนด

แบบประเมินตามแนวทาง เกณฑองคประกอบ ที่สํานักโรคไมติดตอกําหนด
ทีมระดับทองแดง จังหวัด.............................................................................พื้นที่เสี่ยง.......................
ชื่อทีม.............................................................ตําบล..................................อําเภอ.......................................
หมายเหตุ * ผูกอการดีระดับทองแดง ตองมีการดําเนินงานอยางนอย 6 องคประกอบ
องคประกอบ
เกณฑ
ผลการประเมิน
1. ดานนโยบาย
1.1 แผนงาน/โครงการ
1.2 ความตอเนื่องในการดําเนินงาน
(ไมนอยกวา 1 ปและ 2 มีแผนงานป
ตอไป
2. ดานการบริหารจัดการ
2.1 การดําเนินงานในรูปแบบสหสาขา
2.2 การรวม sharing ทรัพยากรใน
พื้นที่
2.3 การขยายการดําเนินงานและการ
สรางนวัตกรรม
1) สนับสนุนการดําเนินงานในพื้นที่อื่น
2) นวัตกรรมใหมๆ
3. ดานสถานการณและขอมูล*
3.1 ขอมูลการจมน้ําและการใชประโยชนในพื้นที่
1) ขอมูลทั้งเสียชีวิตและไมเสียชีวิตใน
มีขอมูล
ทุกกลุมอายุยอนหลัง 5 ป(ทั้งปริมาณ แสดงใหเห็น
และคุณภาพ)
2) การนําขอมูลไปใชประโยชน
3.2 การสอบสวนและแกไขกรณีมี case
1) รายงานการสอบสวน
2) ดําเนินการแกไข
4. ดานการจัดการแหลงน้ําเสี่ยง*
4.1 การสํารวจแหลงน้ําเสี่ยง
1) ขอมูลแหลงน้ําเสี่ยงในพื้นที่
ขอมูลแหลง
น้ําเสี่ยงใน
พื้นที่
2) แผนที่แหลงน้ําเสี่ยง
4.2 การจัดการสิ่งแวดลอมและแหลงน้ําเสี่ยง ทั้งขอ1และ2
1) สรางรั้วหรือติดปายเตือน
≥ 3แหง
2) มีอุปกรณชวยคนตกน้ํา
≥ 3แหง

ขอคนพบอื่นๆ

แบบประเมินตามแนวทาง เกณฑองคประกอบที่สํานักโรคไมติดตอกําหนด
ทีมระดับทองแดง จังหวัด.............................................................................พื้นที่เสี่ยง.......................
ชื่อทีม.............................................................ตําบล..................................อําเภอ.......................................
องคประกอบ
เกณฑ
ผลการประเมิน
ขอคนพบอื่นๆ
5. ดานการดําเนินงานในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก*
5.1 ในศูนยพัฒนาเด็กเล็กดําเนินการปองกันเด็กจมน้ําไดครบทั้ง 3 ขอ
1) การสอน/ใหความรูแกครูพี่
≥ 1แหง
เลี้ยง
2) สอนใหเด็กรูจักแหลงน้ํา
≥ 1แหง
เสี่ยง
3) จัดการสิ่งแวดลอมภายใน
≥ 1แหง
และภายนอกศูนย
6. ดานการใหความรู*
6.1 การใหความรูเกี่ยวกับการ
≥ 3แหง
ปองกันการจมน้ําในสถาน
บริการสาธารณสุขหรือใน
ชุมชนหรือในโรงเรียน 1ครั้ง/
แหง/เดือน
7. ดานการเรียนการสอนหลักสูตรวายน้ําเพื่อเอาชีวิตรอด*
7.1 สอนใหมีวิทยากรในพื้นที่ ≥ 5 คน
7.2 สอนเด็กอายุ 6-14 ป/
≥ 100 คน
ประชาชน
8. การสอนฝกปฏิบัติการชวยฟนคืนชีพ (CPR)
8.1 คนในชุมชนไดฝก CPR
9. ดานการสื่อสารประชาสัมพันธ*
9.1 กิจกรรมรณรงค
9.2 การสื่อสารประชาสัมพันธ
ผานชองทางตางๆในวงกวาง
1) ทีวี วิทยุ หนังสือพิมพ หอ ทําทุก 4
กระจายขาว รถกระจายเสียง เดือน
2) แผนการประชาสัมพันธ
10. ดานการศึกษาวิจัยหรือติดตามประเมินผล
1) การศึกษาวิจัยหรือติดตาม
ประเมินผล

แบบประเมินตามแนวทาง เกณฑองคประกอบที่สํานักโรคไมติดตอกําหนด
ทีมระดับเงิน จังหวัด.............................................................................พื้นที่เสี่ยง.......................
ชื่อทีม.............................................................ตําบล..................................อําเภอ.......................................
องคประกอบ
เกณฑ
ผลการประเมิน
ขอคนพบอื่นๆ
1. ดานนโยบาย
1.1 แผนงาน/โครงการ
มี
1.2 ความตอเนื่องในการ
มี
ดําเนินงาน (ไมนอยกวา 1 ป
และ 2 มีแผนงานปตอไป
2. ดานการบริหารจัดการ
2.1 การดําเนินงานในรูปแบบ มี
สหสาขา
2.2 การรวม sharing
มี
ทรัพยากรในพื้นที่
2.3 การขยายการดําเนินงาน
และการสรางนวัตกรรม
1) สนับสนุนการดําเนินงานใน มี
พื้นที่อื่น
2) นวัตกรรมใหมๆ
3. ดานสถานการณและขอมูล*
3.1 ขอมูลการจมน้ําและการใชประโยชนในพื้นที่
1) ขอมูลทั้งเสียชีวิตและไม
มี
เสียชีวิตในทุกกลุมอายุยอนหลัง
5 ป(ทั้งปริมาณและคุณภาพ)
2) การนําขอมูลไปใชประโยชน มี
3) จํานวนเด็กเสียชีวิต
3.2 การสอบสวนและแกไขกรณีมี case
1) รายงานการสอบสวน
มี
2) ดําเนินการแกไข
มี
4. ดานการจัดการแหลงน้ําเสี่ยง*
4.1 การสํารวจแหลงน้ําเสี่ยง
1) ขอมูลแหลงน้ําเสี่ยงในพื้นที่ มี
2) แผนที่แหลงน้ําเสี่ยง
มี
4.2 การจัดการสิ่งแวดลอมและแหลงน้ําเสี่ยง ทั้งขอ1และ2
1) สรางรั้วหรือติดปายเตือน
≥ 10 แหง
2) มีอุปกรณชวยคนตกน้ํา
≥ 10 แหง

แบบประเมินตามแนวทาง เกณฑองคประกอบ ที่สํานักโรคไมติดตอกําหนด
ทีมระดับเงิน จังหวัด.............................................................................พื้นที่เสี่ยง.......................
ชื่อทีม.............................................................ตําบล..................................อําเภอ.......................................
องคประกอบ
เกณฑ
ผลการประเมิน
ขอคนพบอื่นๆ
5. ดานการดําเนินงานในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก*
5.1 ในศูนยพัฒนาเด็กเล็กดําเนินการปองกันเด็กจมน้ําไดครบทั้ง 3 ขอ
1) การสอน/ใหความรูแกครูพี่ ≥ 5 แหง
เลี้ยง
2) สอนใหเด็กรูจักแหลงน้ํา
≥ 5 แหง
เสี่ยง
3) จัดการสิ่งแวดลอมภายใน ≥ 5 แหง
และภายนอกศูนย
6. ดานการใหความรู*
6.1 การใหความรูเกี่ยวกับการ ≥ 5 แหง
ปองกันการจมน้ําในสถาน
บริการสาธารณสุขหรือใน
ชุมชนหรือในโรงเรียน 1ครั้ง/
แหง/เดือน
7. ดานการเรียนการสอนหลักสูตรวายน้ําเพื่อเอาชีวิตรอด*
7.1 สอนใหมีวิทยากรในพื้นที่ ≥ 20 คน
7.2 สอนเด็กอายุ 6-14 ป/
≥ 400 คน
ประชาชน
8. การสอนฝกปฏิบัติการชวยฟนคืนชีพ (CPR)
8.1 คนในชุมชนไดฝก CPR
≥ 30 คน
9. ดานการสื่อสารประชาสัมพันธ*
9.1 กิจกรรมรณรงค
1 ครั้ง
9.2 การสื่อสารประชาสัมพันธ
ผานชองทางตางๆในวงกวาง
1) ทีวี วิทยุ หนังสือพิมพ หอ ทําเดือน
กระจายขาว รถกระจายเสียง เวนเดือน
2)แผนการประชาสัมพันธ
มี
10. ดานการศึกษาวิจัยหรือติดตามประเมินผล
1) การศึกษาวิจัยหรือติดตาม 1 เรื่อง
ประเมินผล

แบบประเมินตามแนวทาง เกณฑองคประกอบ ที่สํานักโรคไมติดตอกําหนด
ทีมระดับทอง จังหวัด.............................................................................พื้นที่เสี่ยง.......................
ชื่อทีม.............................................................ตําบล..................................อําเภอ.......................................
องคประกอบ
เกณฑ
ผลการประเมิน
ขอคนพบอื่นๆ
1. ดานนโยบาย
1.1 แผนงาน/โครงการ
มี
1.2 ความตอเนื่องในการดําเนินงาน (ไม มี
นอยกวา 1 ปและ 2 มีแผนงานปตอไป
2. ดานการบริหารจัดการ
2.1 การดําเนินงานในรูปแบบสหสาขา มี
2.2 การรวม sharing ทรัพยากรในพื้นที่ มี
2.3 การขยายการดําเนินงานและการ มี
สรางนวัตกรรม
1) สนับสนุนการดําเนินงานในพื้นที่อื่น มี
2) นวัตกรรมใหมๆ
มี
3. ดานสถานการณและขอมูล*
3.1 ขอมูลการจมน้ําและการใชประโยชนในพื้นที่
1) ขอมูลทั้งเสียชีวิตและไมเสียชีวิตใน มี
ทุกกลุมอายุยอนหลัง 5 ป(ทั้งปริมาณ
และคุณภาพ)
2) การนําขอมูลไปใชประโยชน
มี
3.2 การสอบสวนและแกไขกรณีมี case
1) รายงานการสอบสวน
มี
2) ดําเนินการแกไข
มี
3) จํานวนเด็กที่เสียชีวิต
ไมมีหรือ
นอยกวาป
ที่ผานมา
4. ดานการจัดการแหลงน้ําเสี่ยง*
4.1 การสํารวจแหลงน้ําเสี่ยง
1) ขอมูลแหลงน้ําเสี่ยงในพื้นที่
มี
2) แผนที่แหลงน้ําเสี่ยง
มี
4.2 การจัดการสิ่งแวดลอมและแหลงน้ําเสี่ยง ทั้งขอ1และ2
1) สรางรั้วหรือติดปายเตือน
≥ 20 แหง
2) มีอุปกรณชวยคนตกน้ํา
≥ 20 แหง

แบบประเมินตามแนวทาง เกณฑองคประกอบ ที่สํานักโรคไมติดตอกําหนด
ทีมระดับทอง จังหวัด.............................................................................พื้นที่เสี่ยง.......................
ชื่อทีม.............................................................ตําบล..................................อําเภอ.......................................
องคประกอบ
เกณฑ
ผลการประเมิน
ขอคนพบอื่นๆ
5. ดานการดําเนินงานในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก*
5.1 ในศูนยพัฒนาเด็กเล็กดําเนินการปองกันเด็กจมน้ําไดครบทั้ง 3 ขอ
1) การสอน/ใหความรูแกครูพี่ ≥ 10 แหง
เลี้ยง
2) สอนใหเด็กรูจักแหลงน้ํา
≥ 10 แหง
เสี่ยง
3) จัดการสิ่งแวดลอมภายใน ≥ 10 แหง
และภายนอกศูนย
6. ดานการใหความรู*
6.1 การใหความรูเกี่ยวกับการ ≥ 10 แหง
ปองกันการจมน้ําในสถาน
บริการสาธารณสุขหรือใน
ชุมชนหรือในโรงเรียน 1ครั้ง/
แหง/เดือน
7. ดานการเรียนการสอนหลักสูตรวายน้ําเพื่อเอาชีวิตรอด*
7.1 สอนใหมีวิทยากรในพื้นที่ ≥ 30 คน
7.2 สอนเด็กอายุ 6-14 ป/
≥ 900 คน
ประชาชน
8. การสอนฝกปฏิบัติการชวยฟนคืนชีพ (CPR)
8.1 คนในชุมชนไดฝก CPR
≥ 50 คน
9. ดานการสื่อสารประชาสัมพันธ*
9.1 กิจกรรมรณรงค
1 ครั้ง
9.2 การสื่อสารประชาสัมพันธ
ผานชองทางตางๆในวงกวาง
1) ทีวี วิทยุ หนังสือพิมพ หอ ทําทุกเดือน
กระจายขาว รถกระจายเสียง
2) แผนการประชาสัมพันธ
มี
10. ดานการศึกษาวิจัยหรือติดตามประเมินผล
1) การศึกษาวิจัยหรือติดตาม 1 เรื่อง
ประเมินผล

การศึกษารูปแบบกระบวนการ การนํากลยุทธ “ทีมผูกอการดี”(Merit Maker) ที่เหมาะสม
ในการดําเนินงานปองกันการเสียชีวิตจากการจมน้ําในเด็กอายุต่ํากวา 15 ป ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 11
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Tawin Noowong B.E.P. ,M.P.S.
ศิริพร มัชรินทร สบ. (สาธารณสุขศาสตร)
Siriporn matcharin B.P.H
สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช Office of Disease Prevention and Control,
Region 11 Nakhon Si Thammarat Province
บทคัดยอ
การศึกษาครั้งนี้ มี วัตถุป ระสงค เพื่อศึกษา รูป แบบกระบวนการ การนํ ากลยุ ทธ “ทีมผูกอการดี”
(Merit Maker) ที่เหมาะสมในการดําเนินงานปองกันการเสียชีวิตจากการจมน้ําในเด็กอายุต่ํากวา 15 ป ใน
พื้นที่เขตสุขภาพที่ 11 ประชากรและกลุมตัวอยางที่ศึกษา คือ บุคลากรในระดับจังหวัด ที่รับผิดชอบงานงาน
ปองกันการจมน้ํา บุคลากรของทีมที่ผานเกณฑการประเมินเครือขายผูกอการดีระดับทองแดง ระดับเงิน และ
ระดับทอง จํานวนทั้งสิ้น 25 ทีม กลุมเปาหมายที่สัมภาษณ ทีมละ7คนไดแก ผูรับผิดชอบงานในระดับอําเภอ
ระดับโรงพยาบาล ระดับ รพ.สต. ผูแทนในทีมจาก อปท. ผูแทนในทีมจากเครือขายกูชีพหรือผูชวยในการให
ความรูการสอนทักษะการวายน้ําเพื่อเอาชีวิตรอดในพื้นที่ แกนนําชุมชน และอาสาสมัครสาธารณสุข รวม
ทั้งสิ้น 175 คน ดําเนินการศึกษา ระหวาง เดือน เมษายน – มิถุนายน พ.ศ. 2561 เก็บขอมูลเชิงปริมาณและ
คุณภาพ ขอมูลเชิงปริมาณเก็บจากขอมูลทุติยภูมิ ไดแกรายงานผลการประเมินทีมผูกอการดีฯ รายงานการ
เสี ยชี วิ ตจากการจมน้ํ า ในเด็ก อายุต่ํ า กวา 15ป ตั้งแตป พ.ศ.2556-2560 ข อมูล เชิ งคุณภาพเก็ บโดยการ
สัมภาษณผูมีส วนเกี่ยวของกับการดําเนินงาน และเก็ บขอมู ลเชิงประจั กษในพื้นที่ เชน นวัตกรรมที่เกิดขึ้ น
หลังจากการนํากลยุทธ “ทีมผูกอการดี”มาขับเคลื่อนการดําเนินงาน สรุปผลการศึกษาไดดังนี้
กระบวนการขับเคลื่อน การนํากลยุทธ “ทีมผูกอการดี” ในการดําเนินงานปองกันการเสียชีวิตจาก
การจมน้ําในเด็กอายุต่ํากวา 15 ป ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 11 ตามองคประกอบที่กําหนดไดแก นโยบาย, การ
บริหารจัดการ, สถานการณและขอมูล, การจัดการแหลงน้ําเสี่ยง, การดําเนินการในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก, การให
ความรูในสถานบริการสาธารณสุข โรงเรียน ชุมชน, การเรียนการสอนหลักสูตรวายน้ําเพื่อเอาชีวิตรอด, การ
สอนฝกปฏิบัติการชวยฟนคืนชีพ(CPR), การสื่อสารประชาสัมพันธ, และการศึกษาวิจัยหรือติดตามประเมินผล
ซึ่งไดกําหนดกรอบแนวทางการดําเนินงาน คือ สรางการมีสวนรวมกับภาคีเครือขายที่เกี่ยวของ การสื่อสาร
ถายทอด ทําความเขาใจ ใหการสนับสนุนการดําเนินงาน มีการติดตามการดําเนินงาน การประเมินผล และ
ใหมีเวทีการรวมแลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อรับทราบผลการดําเนินงานและรวมวางแผนพัฒนา
ผลผลิตที่ไดจากการดําเนินงานพบวา ตั้งแตป พ.ศ 2558-2560 มี“ทีมผูกอการดี”ที่ผานการประเมิน
ทั้ง 7 จังหวัดคือ ระดับทองแดง 178 ทีม ระดับเงิน 6ทีม และระดับทอง 1 ทีม รวม 185 ทีม และไดผลผลิตที่
สําคัญในการปองกัน การเสีย ชีวิตจากการจมน้ําตามเกณฑองคป ระกอบที่กําหนด สําหรับผลลัพธของการ
ดําเนินงานพบวา หลังการดําเนินงาน อัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ําในเด็กอายุต่ํากวา 15 ป มีแนวโนมลดลง
อยางชัดเจน คือกอนการดําเนินงาน (ป พ.ศ 2556-2558 ) อัตราการเสียชีวิตตอประชากรเด็กแสนคน เทากับ
8.28 , 7.2 และ 6.1 ตามลําดับ หลังการดําเนินงาน (ป พ.ศ 2559-2560) อัตราการเสียชีวิตตอแสน เทากับ

ข
4.7 และ 4.6 ตามลําดับ นอกจากนี้ไดขอคนพบอื่นๆ ที่เปนนวัตกรรมหรือแนวความคิดใหมๆ ที่เกิดขึ้น ไดแก
รูปแบบการสรางการมีสวนรวมในการดําเนินงาน การใชภูมิปญญาทองถิ่นหรือภูมิปญญาชาวบานในการจัดการ
แหลงน้ําเสี่ยง การผลิตอุปกรณชวยคนตกน้ํา จมน้ําที่เหมาะสมกับบริบทพื้นที่ พบปจจัยแหงความสําเร็จไดแก
ผู บ ริ ห ารให ค วามสํ า คั ญ กั บ การดํ า เนิ น งาน ผู รั บ ผิ ด ชอบงานมี ค วามขยั น อดทน ตั้ ง ใจและมี ทั ก ษะการ
ประสานงานที่ดี กับ เครือข าย การมีสว นรว มและความภาคภูมิใจของผูรว มทีม แตก็พบขอจํากัดของการ
ดํ า เนิ น งานบ า ง เช น ในพื้ น ที่ มี แหล งน้ํ า เสี่ ย งเปน จํานวนมากทั้ง แหล งน้ํ าตามธรรมชาติ และแหล งที่ ขุ ดเพื่ อทํ า
การเกษตร ทําใหการจัดการแหลงน้ําเสี่ยงยังไมครอบคลุมทุกพื้นที่
จากการศึกษาครั้งนี้สรุปไดวา รูปแบบ การนํากลยุทธ“ทีมผูกอการดี”มาใชในการดําเนินงานปองกัน
การเสียชีวิตจากการจมน้ําในเด็กอายุต่ํากวา 15 ป ในพื้นที่เขตสุขภาพที่11 ที่เหมาะสม ซึ่งสงผลใหเกิดผลลัพธ
คืออัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ําในเด็กอายุต่ํากวา 15 ป มีแนวโนมลดลงอยางชัดเจน คือ 1) สรางการมีสวน
รวมในการขับเคลื่อนการดําเนินงาน มีการสื่อสารขั้นตอน แนวทางการดําเนินงานที่ชัดเจนตั้งแตผูกําหนดกลยุทธ
ผูนํากลยุทธไปปฏิบัติทุกระดับและเครือขายที่เกี่ยวของทุกภาคสวนในพื้นที่ ทั้งรูปแบบเปนทางการและไมเปน
ทางการที่ใชเทคนิคการประสานและการมีสัมพันธภาพที่ดีตอกัน 2) สนับสนุนการดําเนินงาน ทั้งดานวิชาการ
เอกสาร คูมือ แนวทางการดําเนินงานที่เพียงพอ และมีพี่เลี้ยงคอยใหคําปรึกษา ใหกําลังใจ แนะนําการสราง“ทีม
ผู กอการดี ”และแนวทางการขั บ เคลื่ อนในพื้น ที่ให เหมาะสมกับ บริบ ท 3) ติ ดตามการดําเนิน งานของ“ที ม
ผูกอการดี” บทบาทของแตละภาคสวน การลงพื้นที่เยี่ยมเสริมพลังอยางตอเนื่องทุกระดับใหเกิดความยั่งยืนใน
การดําเนินงาน และรวมแกไขปญหาหรือขอจํากัดที่พบในระหวางการดําเนินงานของทีม 4) สื่อสารแนวทางการ
ประเมินผล กรอบเวลา และเกณฑองคประกอบการประเมินอยางชัดเจน เขาใจงาย และใหเครือขายที่เกี่ยวของ
มีสวนรวมในการประเมินผล และ 5) มีเวทีใหผูเกี่ยวของไดรวมแลกเปลี่ยนเรียนรู เสริมพลัง มีความภาคภูมิใจ
รับรูผลที่ไดจากการดําเนินงาน รวมแกไขจุดออนและวางแผนพัฒนาตอไป ซึ่งรูปแบบกระบวนการนี้พื้นที่อื่นๆ
สามารถนําไปใชได แตอาจมีการปรับกระบวนการทํางานหรือประยุกตใชใหเหมาะสม สอดคลองกับบริบท วิถี
ชีวิตของชุมชน ประเพณี วัฒนธรรมและสิ่งแวดลอมของแตละพื้นที่ได ขอเสนอแนะในเชิงนโยบาย คือสํานัก
โรคไมติดตอ ควรมีการสนับสนุนการดําเนินงานตามกลยุทธ“ทีมผูกอการดี” อยางเขมแข็งตอเนื่องและขยายใหมี
การดําเนินงานเต็มพื้นที่ สําหรับผูปฏิบัติควรมีการสรางการมีสวนรวมกับเครือขายที่เกี่ยวของทุกภาคสวน สราง
ความสั มพั น ธ ที่ดีตอกั น เพื่ อให เ กิ ดความเขมแข็งและรว มกัน ดําเนิน งาน เพราะปจ จัย สูค วามสําเร็ จ ของการ
ดํ า เนิ น งานป องกั น การเสี ย ชี วิ ตจากการจมน้ําเกิดจากความรว มมือของภาคีเครือขายทั้งภาครัฐ และเอกชน
เครือขายจิตอาสาในพื้นที่และการมีสวนรวมของชุมชนเปนสําคัญ
Key word : กระบวนการนํากลยุทธ“ทีมผูกอการดี”(Merit Maker) : พื้นที่เขตสุขภาพที่11

Abstract

This research aims at studying the procedures of adopting the ‘Merit-maker’
strategies of preventing children under 15 from drowning in Nakhon Si Thammarat Province’s
Public Health Region 11.The population and sample are 175 people. Person responsible for
preventing flooding in provinces 7 people, Personnel of the 18 teams that have passed the
copper rating, Random by lottery. All teams that pass Silver (6 teams) and Gold levels.

ค
(1 team) Target group interviewed is 7 people per team. Research duration between October
2017 - September 2019 . Research duration between April – June 2018. To conduct the
research, both quantitative and qualitative data were collected. The quantitative data—
collected from secondary sources—include the appraisals of the Merit-maker’s performance
from the year 2013 to 2017), which were carried out on the basis of the reports on the
deaths from drowning among children under15. The qualitative data include the empirical
information,like the innovations following the adoption of the Merit-makers’ drowning
prevention strategies, elicited from the interviewees getting involved with child-drowning
prevention. The following is the conclusion of this study
The ‘Merit-maker’ strategies of preventing children under 15 from drowning in
Nakhon Si Thammarat province’s public health region 11 was adopted in terms of drowning
prevention policy; drowning prevention management; situation and information about
drowning; risky water-source management; the administration of little child development
centres; drowning-prevention education programmes launched by public health centres,
schools, and communities; survival-swimming training programmes; cardio-pulmonary
resuscitation training programmes; public relations; and the research on the evaluation of the
child drowning-prevention project. The child drowning-prevention project was implemented
by means of creating networks of the parties involved in order to pass understanding of the
project to all the network members; supporting, monitoring, and evaluating the operation of
the project; and providing an arena for all the parties involved to talk about the project’s
operation as well as formulate development plans together.
The child drowning-prevention project was evaluated via the ‘Merit-maker’ voluntary
body appraisal. All 185 ‘Merit-maker’ teams’ performance in 7 provinces from 2015 to 2017based on the drowning victims’ death rate-was graded in 3 different classes: Bronze (178
teams), Silver (6 teams), and Gold (1 team). The death rate of the drowning victims under 15
tended to decline explicitly; the death rates before launching the project (2013-2015) were
8.28, 7.2, and 6.1 while the ones later on (2016 to 2017) were 4.7 and 4.6 respectively.
The findings of this study include the innovations like the patterns of the participation
in implementing the project, the application of folk wisdom to risky water-source
management, and the inventions of locally workable devices for drowning-victim rescue. In
addition, the project’s executives put emphasis on the efficient operation while the
operation workers worked very hard and were skilful at coordinating with people involved .
However, there are still a number of risky water-sources including natural water sources and
man-made ones for agricultural production in this locality,of which the risk need to be
managed.
Following the adoption of the ‘Merit-maker’ strategies of preventing children under
15 from drowning in Nakhon Si Thammarat Province’s public health region 11, the death rate
of the children in this region has been declining explicitly.Those strategies include: 1) creating
the participation of the persons involved in implementing the child drowning-prevent project
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through the good communication between the strategy designer and the operation workers
as well as the local people networks that formulated the strategy in both formal and
informal contexts; 2) supporting the implementation of the child drowning-prevention
project in terms of adequately providing academic documents, handbooks, and outlines for
mentoring the workers’ operation; 3) monitoring the Merit-makers’ operation by regularly
calling at the operation sites in order to make the child drowning-prevention project
sustainable and help the operation workers solve any problems arising while running the
project; 4) informing the ‘Merit-makers’ about the criteria of appraising their performance,
time-frame, evaluation items, and the performance appraisal made by the parties involved;
and 5) providing an arena for all the parties involved to exchange their idea about their work,
boost morale among the operation workers, attain the recognition of the operation, and
know the operation’s weaknesses as well as make a development plan for the project.
These strategies can be adapted to the implementation of the projects in other localities.
The suggestions for further action are that the Bureau of Non-communicable Diseases
should fervently and continually support the Merit-maker voluntary bodies to implement the
project and launch new projects in other localities of Nakhon Si Thammarat province in the
meantime. Moreover, operation workers’ participation should be promoted via networking
the parties involved. The good relationship among the parties involved—including
government officials, private sectors, and local voluntary bodies—will lead to the
achievement of whatever drowning-prevention projects.
Keywords: The Adoption of the ‘Merit-maker’ Strategies :Public health region 11
บทนํา
จากรายงานการจมน้ําระดับโลก (Global Report on Drowning) ขององคการอนามัยโลก
พบวา ในแตละปมีคนจมน้ําเสียชีวิตสูงถึง 372,000 คน ทั้งนี้ในกลุมเด็กอายุต่ํากวา 15 ป พบวา การจมน้ําเปน
สาเหตุการเสียชีวิตอันดับที่ 3 รองจากโรคเยื่อหุมสมองอักเสบ (Meningitis) และเอดส (HIV) โดยมีจํานวนการ
เสียชีวิตปละ 140,219 คน สําหรับในประเทศไทยกอนป พ.ศ 2559 พบวามีรายงานเด็กอายุต่ํากวา 15 ป
เสียชีวิตจากการจมน้ําเฉลี่ยปละประมาณ 1,500 คน(1) และผลจากการสํารวจของสํานักโรคไมติดตอ กรม
ควบคุมโรค ในป พ.ศ. 2558 พบวา ในกลุมเด็กมีการสวมเสื้อชูชีพที่ถูกตอง รอยละ 6.0 ขณะที่ในทุกกลุม
อายุมีเพียงรอยละ 4.2 ที่มีการสวมเสื้อชูชีพที่ถูกตอง(2) เด็กไทยอายุต่ํากวา 15 ป วายน้ําเปนรอยละ23.7 และ
วายน้ําเพื่อเอาชีวิตรอดได เพียงรอยละ 4.4 ปจจัยที่กอใหเกิดการจมน้ําสรุปไดเปน 2 ปจจัยที่สําคัญ คือ 1)
ปจจัยดานบุคคล คือ ตัวเด็กเอง ซึ่งความเสี่ยงของเด็กขึ้นอยูกับสภาพรางกาย พัฒนาการ พฤติกรรม และโรค
ประจํ า ตั ว ของเด็ กแต ละคน และ 2) ป จจั ยด านสิ่งแวดล อม แบ งออกเป นสิ่ งแวดล อมด านกายภาพและ
สิ่งแวดลอมทางสังคม สิ่งแวดลอมทางกายภาพ เชน การมีแหลงน้ําใกลตัวเด็กซึ่งทําใหเด็กสามารถเขาถึงไดงาย
การไมมีรั้วลอมรอบแหลงน้ําเพื่อแบงแยกเด็กออกจากแหลงน้ํา และสิ่งแวดลอมทางสังคม เชน ในครอบครัวที่พอ
แมตองทํางานทําใหเด็กขาดผูดูแลหลัก เด็ก ผูดูแล ชุมชนไมรูสึกวาเปนความเสี่ยงตอเด็ก ผูชวยเหลือไมมี
ความรูในการกูชีพหรือมีการปฐมพยาบาลผิดวิธี สถานบริการทางการแพทยใกลชุมชนไมมีความพรอมในการ
ชวยเหลือภาวะฉุกเฉิน(3) ผลการวิเคราะหการเสียชีวิต พบวา ในกลุมเด็กอายุต่ํากวา 15 ป มีสัดสวนการ
จมน้ําเสียชีวิตสูงถึงรอยละ 21.9 เมื่อจําแนกเปนรายกลุมอายุพบกลุมอายุ 5-9 ป มีอัตราการเสีย ชีวิตตอ

ประชากรเด็กแสนคนสูงที่สุด รองลงมาคือเด็กอายุต่ํากวา 5 ป เพศชายมีอัตราการเสียชีวิตจากการตกน้ํา
จมน้ําสูงกวาเพศหญิงประมาณ 2 เทาตัว ชวงเดือนเมษายนเปนชวงที่มีเด็กจมน้ําเสียชีวิตมากที่สุด รองลงมา
คือมีนาคมและพฤษภาคม ซึ่งชวงดังกลาวเปนชวงฤดูรอนและปดภาคการศึกษา วันเสารและอาทิตยจะมีการ
จมน้ําสูงสุด ทั้งนี้ชวงเวลา 15.00-17.59น. เปนชวงที่มีการเกิดเหตุสูงสุด แหลงน้ําที่มีเด็กเสียชีวิตจากการตกน้ํา
จมน้ําสูงที่สุดคือแหลงน้ําธรรมชาติ รองลงมาคืออางอาบน้ํา และสระวายน้ํา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอัตรา
การเสียชีวิตสูงที่สุด รองลงมาคือ ภาคใต ภาคกลาง และภาคเหนือ (4)
ผลจากการวิเคราะหชองวางของการดําเนินงานในแตจังหวัดและอําเภอที่ผานมาโดยสํานักโรค
ไมติดตอ กรมควบคุมโรค ป พ.ศ 2558 พบวา สวนใหญยังไมมีการดําเนินงานปองกันการเสียชีวิตจากการ
จมน้ําอยางเขมขนและตอเนื่อง และบางพื้นที่มีการดําเนินการเพียงมาตรการเดียว(5) ซึ่งทําใหการเสียชีวิตจาก
จมน้ํายังเปนปญหาของประเทศไทย การปองกัน การจมน้ําจําเปน จะตองมีก ารดําเนิน การหลายมาตรการ
และอาศัยความรวมมือจากภาคีเครือขายที่เกี่ยวของหลายภาคสวน ดังนั้นเพื่อเปนการแกปญหาดังกลาว ป
พ.ศ.2558 สํานักโรคไมติดตอ จึงเริ่มดําเนินการกลยุทธ “ผูกอการดี (Merit Maker)” ปองกันการจมน้ําขึ้น
“ผูกอการดี” เปนกลยุทธที่จะทําใหเกิดการดําเนินงานปองกันการเสียชีวิตจากการจมน้ําอยางตอเนื่อง โดยใช
การมีสวนรวมของชุมชนและภาคีเครือขายที่เกี่ยวของแบบสหสาขา ทั้งภาคสวนของกระทรวงสาธารณสุข และ
นอกกระทรวงสาธารณสุข และเนนการใชทรัพยากรที่มีอยูในพื้นที่เปนหลัก ทั้งดานกําลังคน งบประมาณ และ
ทรัพยากรอื่นๆ โดยสํานักโรคไมติดตอ ไดกําหนดเกณฑผูกอการดีประกอบดวย 10 องคประกอบหลัก ไดแก
นโยบาย, การบริหารจัดการ, สถานการณและขอมูล, การจัดการแหลงน้ําเสี่ยง, การดําเนินการในศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก, การใหความรูในสถานบริการสาธารณสุข โรงเรียน ชุมชน, การเรียนการสอนหลักสูตรวายน้ําเพื่อเอา
ชีวิตรอด, การสอนฝกปฏิบัติการชวยฟนคืนชีพ (CPR), การสื่อสารประชาสัมพันธ, และการศึกษาวิจัยหรือ
ติดตามประเมินผล(6) ซึ่งสอดคลองกับแนวทางการดําเนินงานปองกันการจมน้ําระดับโลกที่ทุกประเทศเห็น
รวมกันในการประชุม WCDP 2015 วาประเด็นสําคัญของการดําเนินงานปองกันการเสียชีวิตจากการจมน้ําคือ
การมีสวนรวมของชุมชน รวมกับภาคีเครือขายตางๆ โดยเนนการสรางความเขมแข็งของชุมชนเพื่อใหเปนฐาน
รากที่แข็งแรง(7) ผลการวิเคราะหขอมูลจากรายงานการเสียชีวิตจากการจมน้ําในเด็กอายุต่ํากวา 15 ป ของ
ประเทศไทย ภายหลังจากการดําเนินงานปองกันการเสียชีวิตจากการจมน้ําในเด็กอายุต่ํากวา 15 ป โดยใชกล
ยุทธ “ผูกอการดี (Merit Maker)”ปองกันการจมน้ํา ในปพ.ศ. 2559 พบวาประเทศไทยมีรายงานการสูญเสีย
เด็กจากการจมน้ําลดลงเหลือ 699 คนจากที่เคยมีรายงานการเสียชีวิตจากการจมน้ําในเด็กอายุต่ํากวา 15 ป ถึง
ปละ1,500 คน ซึ่งลดลงกวารอยละ 50(1)
สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่11จังหวัดนครศรีธรรมราช ไดนํากลยุทธ“ผูกอการดี (Merit Maker)
ปองกันการจมน้ํา” มาดําเนินการปองกันการเสียชีวิตจากการจมน้ํา ตั้งแตปงบประมาณพ.ศ. 2558 ผลการ
ประเมินป พ.ศ.2558 พบวาจํานวน“ทีมผูกอการดี”ปองกันการเสียชีวิตจากการจมน้ําในเด็กอายุต่ํากวา15ป
ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 11 ผานเกณฑการประเมิน ระดับทองแดง 12 ทีม ระดับเงิน 1 ทีมและยังไมมีทีมใน
ระดับทอง(8) ปงบประมาณพ.ศ. 2559 ผานเกณฑการประเมิน ระดับทองแดง 61 ทีม ระดับเงิน 2 ทีม และ
ยังไมมีทีมในระดับทอง(9) และปงบประมาณ 2560 ผานเกณฑการประเมินระดับทองแดง 105 ทีม ระดับ
เงิน 3 ทีม และระดับทอง 1ทีม(10) ผลการนิเทศติดตามและประเมินการดําเนินงาน พบวาในพื้นที่เขตสุขภาพที่
11 มีรายงานจํานวนเด็กอายุต่ํากวา 15 ป เสียชีวิตจากการจมน้ําลดลงอยางตอเนื่อง(11) ดังนั้นในปงบประมาณ
พ.ศ.2561 จึงไดดําเนินการศึกษา รูปแบบกระบวนการ การนํากลยุทธ “ทีมผูกอการดี”(Merit Maker)ที่
เหมาะสมในการดําเนินงานปองกันการเสียชีวิตจากการจมน้ําในเด็กอายุต่ํากวา 15 ป ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 11
เพื่อใหพื้นที่อื่นๆ สามารถนําไปปรับใชในการดําเนินงานปองกันการเสียชีวิตจากการจมน้ําในเด็กอายุต่ํากวา 15
ป ได

วัตถุประสงค เพื่อศึกษา
1.กระบวนการขับเคลื่อน การนํากลยุทธ “ทีมผูกอการดี” (Merit Maker) ที่เหมาะสมในการ
ดําเนินงานปองกันการเสียชีวิตจากการจมน้ําในเด็กอายุต่ํากวา 15 ป ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 11
2.ผลผลิตที่ไดจากการนํากลยุทธ “ทีมผูกอการดี” (Merit Maker) มาใชในการดําเนินงานปองกัน
การเสียชีวิตจากการจมน้ําในเด็กอายุต่ํากวา 15 ป ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 11
3.ผลลัพธที่ไดจากการนํากลยุทธ “ทีมผูกอการดี” (Merit Maker) มาใชในการดําเนินงานปองกัน
การเสียชีวิตจากการจมน้ําในเด็กอายุต่ํากวา 15 ป ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 11
4.รูปแบบกระบวนการ การนํากลยุทธ “ทีมผูกอการดี”(Merit Maker)ที่เหมาะสมในการ
ดําเนินงานปองกันการเสียชีวิตจากการจมน้ําในเด็กอายุต่ํากวา 15 ป ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 11
วัสดุและวิธีการศึกษา
ดําเนินการศึกษาแบบผสานวิธี ทั้งในเชิงประเมินและเชิงคุณภาพ เพื่อใหไดขอมูลตามประเด็นที่ศึกษา
เพื่อนําไปสูขอเสนอแนะในการพัฒนาการดําเนินงานใหมีประสิทธิผลตอไป
กรอบแนวคิด ในการศึกษา
กระบวนการนํากลยุทธ “ทีมผูกอการดี”
(Merit Maker) ในการดําเนินงานปองกัน
การเสียชีวิตจากการจมน้ําในเด็กอายุต่ํากวา
15 ป ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 11
- การสรางการมีสวนรวมในการขับเคลื่อน
การสื่อสาร ถายทอด ทําความเขาใจ
- การสนับสนุนการดําเนินงาน
- การติดตามการดําเนินงาน
- การประเมินผล
- รวมแลกเปลี่ยนเรียนรู รับทราบผลการ
ดําเนินงาน และรวมวางแผนพัฒนา

ผลผลิตที่ไดจากการ
ดําเนินงานตามกลยุทธ
“ทีมผูกอการดี”ปองกันการ
เสียชีวิตจากการจมน้ําใน
เด็กอายุต่ํากวา15 ปในพื้นที่
ศึกษา
-จํานวนทีมผูกอการดีฯที่
เกิดขึ้น (ปพ.ศ.2558-2560)
-ผลผลิตที่ไดจากผลการ
ประเมินตามเกณฑ แนว
ทางการดําเนินงานฯ ตาม
องคประกอบที่สํานักโรคไม

ผลลัพธ ที่ไดจากการ
ดําเนินงานฯ
-รายงานการเสียชีวิต
จากการจมน้ําในเด็ก
อายุต่ํากวา 15 ป
เปรียบเทียบ กอนและ
หลังการนํากลยุทธ “ทีม
ผูกอการดี” มาใชในการ
ดําเนินงาน
-ขอมูลเชิงคุณภาพ ที่ได
จากการสัมภาษณ และ
ขอมูลเชิงประจักษอื่นๆ

รูปแบบกระบวนการ นํากลยุทธ “ทีมผูกอการดี” (Merit Maker) ที่เหมาะสมในการดําเนินงานปองกัน
ประชากรและกลุ
มตัวยอย
่ศึกษา คืออะไรบ
กลุตม่ําตักว
วอย
างทีป่ศึกในพื
ษาสุ้นมทีดเ่ ขตสุ
วยวิธขีอภาพที
ะไร ได่ 11
อะไร
การเสี
ชีวาิตงที
จากการจมน้
ําในเด็ากงอายุ
า 15
แหลงขอมูลและกลุมตัวอยางที่ใหขอมูล
1.ขอมูลเชิงปริมาณ เก็บขอมูลจากขอมูลทุติยภูมิ ไดแก เอกสารผลการประเมินตามแนวทางเกณฑ
องคประกอบของเครือขายทีม“ผูกอการดี” (Merit Maker) ในแตละระดับตั้งแตป พ.ศ. 2558-2560 ขอมูล
รายงานการเสียชีวิตจากการจมน้ําในเด็กอายุต่ํากวา 15 ป ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 11 ตั้งแตป พ.ศ. 2556-2560

2.ขอมูลเชิงคุณภาพ เก็บจากขอมูลเชิงประจักษ ผลการลงสํารวจพื้นที่ นวัตกรรมตางๆเชน วัสดุ
อุปกรณที่มีการผลิตขึ้นเพื่อปองกันการตกน้ํา การจมน้ํา ในแตละพื้นที่ และขอมูลจากการสัมภาษณ
กลุมเปาหมาย สําหรับขอคําถามในแบบสัมภาษณเปนคําถามปลายเปดแบบมีคําถามนําและใหตอบตามความ
คิดเห็นของตนเอง มีการจดบันทึก อาจมีการถามซ้ําในบางประเด็นเพื่อใหไดขอมูลที่ถูกตอง สมบูรณครบถวน
มากที่สุด และมีความเขาใจตรงกัน ผูใหขอมูลโดยการสัมภาษณประกอบดวย
บุคลากรในระดับจังหวัด ที่รับผิดชอบงานงานปองกันการจมน้ํา จังหวัดละ 1 คน รวม7คน
บุคลากรของทีมที่ผานเกณฑการประเมินเครือขายผูกอการดีระดับทองแดง
ดําเนินการสุมลง
ประเมินในพื้นที่ (รอยละ10ของทีมที่ผานการประเมินในแตละจังหวัด สุมโดยการจับฉลากไดจํานวน 18 ทีม)
สําหรับทีมที่ผานการประเมินรับรองในระดับเงินทุกทีม (6 ทีม) และระดับทอง (1 ทีม) รวม 25 ทีม จํานวน
กลุมเปาหมายที่ตอบแบบสอบถาม ทีมละ 7 คนไดแก ผูรับผิดชอบงานในระดับอําเภอ1คน ระดับโรงพยาบาล
ในพื้นที่นั้นๆ 1คน ระดับ รพสต.ในพื้นที่นั้นๆ 1 คน ผูแทนในทีมจาก อปท. ในพื้นที่นั้นๆ แหงละ 1 คน ผูแทน
ในทีมจากเครือขายกูชีพหรือผูชวยในการใหความรูการสอนทักษะการวายน้ําเพื่อเอาชีวิตรอดในพื้นที่ แหงละ 1
คน แกนนําชุมชนหรืออาสาสมัครสาธารณสุขในเขตพื้นที่นั้นๆ แหงละ 2 คน (รวม 175 คน)
การเก็บขอมูล
1.กระบวนการ นํากลยุทธ “ทีมผูกอการดี”ปองกันการเสียชีวิตจากการจมน้ําในเด็กอายุต่ํากวา 15 ป
ลงสูการปฏิบัติ โดยการสัมภาษณแบบมีคําถามนํา กลุมเปาหมายคือผูรับผิดชอบงานงานปองกันการจมน้ําใน
ระดับจังหวัด ระดับอําเภอ และทบทวนจากเอกสารรายงานผลการดําเนินงาน เพื่อตองการเห็นกระบวนการ
ขับ เคลื่ อนการดํ าเนิ นงาน ตามกลยุ ทธ “ทีมผูกอการดี”ปองกันการเสียชีวิตจากการจมน้ํา ในแต ล ะพื้ น ที่
รายละเอียดเนื้อหาประเด็นคําถามและขอมูลที่ตองการ ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงประเด็นขอคําถาม กระบวนขับเคลื่อนในการนํากลยุทธ “ทีมผูกอการดี”ปองกันการเสียชีวิต
จากการจมน้ําในเด็กอายุต่ํากวา 15 ป
ประเด็นเนื้อหา
ประเด็นคําถาม
1.การสรางการมีสวนรวมในการ *ทานมีขั้นตอน หรือกระบวนการอยางไรบาง เพื่อใหเกิดเครือขาย “ทีม
ขับเคลื่อน
ผูกอการดี” ในพื้นที่ของทาน *กลยุทธหรือวิธีการสรางการมีสวนรวม
ของเครือขายที่เกี่ยวของใหเขามารวมดําเนินการ *มีขั้นตอนกระบวนการ
สื่อสาร ถายทอด ทําความเขาใจในการดําเนินงานและการสรางทีม
อยางไร *มีปญหา อุปสรรคหรือขอจํากัดในการดําเนินงานอยางไรบาง
ทานแกไขปญหาเหลานั้นอยางไร
2.การสนับสนุนการดําเนินงาน
*ทานไดสนับสนุนการดําเนินงานแกทีมและเครือขายที่เกี่ยวของ ในพื้นที่
ของทานอยางไรบาง เชนดานวิชาการ เอกสาร คูมือ แนวทางหรือ
เปนพี่เลี้ยงคอยใหคําปรึกษาแนะนํา ใหกําลังใจ *มีปญหา อุปสรรคหรือ
ขอจํากัดในการดําเนินงานอยางไรบาง ทานแกไขปญหาเหลานั้นอยางไร
3.การติดตามการดําเนินงาน
*ทานมีแนวทางในการติดตามการดําเนินงาน ตามบทบาทของเครือขาย
แตละภาคสวนอยางไรบาง *การกําหนดกรอบเวลาในการติดตามการ
ดําเนินงาน *ทีมที่ลงติดตามเปนใครบาง *มีการจัดทํารายงานผลการติด
ตามแตละครั้งหรือไม รายงานใหใครทราบบาง * ปญหา อุปสรรคหรือ
ขอจํากัดในการดําเนินงาน*ถาผลงานไมเปนไปตามที่คาดหวังทานแกไข

4.การประเมินผล

5.การรวมทบทวนผลการ
ดําเนินงาน

ปญหาเหลานั้นอยางไร
*ทานมีกระบวนการสื่อสารแนวทางการประเมินผล กรอบเวลา และ
เกณฑองคประกอบใหผูเกี่ยวของไดรับทราบอยางไร*ผูเกี่ยวของ รับทราบ
ยอมรับ หรือเขาใจในแนวทางการประเมินหรือไม*มีปญหา อุปสรรคหรือ
ขอจํากัดในการประเมินผล อยางไรบาง ทานแกไขปญหาเหลานั้นอยางไร
ทานไดจัดใหมีเวที เพื่อใหผูเกี่ยวของไดรวม รับรูผลที่ไดจากการ
ดําเนินงาน และรวมแกไขจุดออนและวางแผนพัฒนางานหรือไม

2.การศึกษาดานผลผลิตที่ไดจากการดําเนินงาน
รวบรวมขอมูลผลผลิตที่ไดจากการดําเนินงาน การนํากลยุทธ “ทีมผูกอการดี” มาใชในการ
ดําเนินงานปองกันการเสียชีวิตจากการจมน้ําในเด็กอายุต่ํากวา 15 ป เปนขอมูลทุติยภูมิ จากเอกสารรายงาน
ผลการดําเนินงานที่บุคลากรในระดับสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดไดรวบรวมไวในแตละป ขอมูลที่เก็บไดแก
2.1)จํานวนทีมผูกอการดี ระดับทองแดง ระดับเงินและระดับทอง ที่ผานการประเมินตามเกณฑ
ที่กําหนดในแตละระดับ ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560
2.2)ผลผลิตที่ไดจากผลการประเมินตามเกณฑองคประกอบกลยุทธ“ผูกอการดี (Merit Maker)
ปองกันการจมน้ํา ที่สํานักโรคไมติดตอกําหนด (ระดับทองแดง ระดับเงิน และระดับทอง)
3. ดานผลลัพธของการดําเนินงานการนํากลยุทธ “ทีมผูกอการดี” มาใชในการดําเนินงาน
ปองกันการเสียชีวิตจากการจมน้ําในเด็กอายุต่ํากวา 15 ป ไดแก
3..1) ขอมูลเชิงปริมาณไดแก รายงานการเสียชีวิตจากการจมน้าํ ในเด็กอายุต่ํากวา 15 ป ในพื้นที่ เขตสุขภาพที่ 11
เปรียบเทียบขอมูล กอนนํากลยุทธ “ทีมผูกอการดี” มาใชในการดําเนินงานปองกันการเสียชีวิตจากการจมน้ําในเด็กอายุต่ํากวา
15 ป (กอนป พ.ศ.2559 ) และหลังการดําเนินงาน ( ป พ.ศ. 2559 - 2560 )
3.2) ขอมูลเชิงคุณภาพ ซึ่งแยกเก็บเปน 2 สวนคือ
1) ใชการวิเคราะหเชิงเนื้อหา (Content analysis) ขอมูลที่ไดจากการการสัมภาษณกลุม
ตัวอยางทั้งหมด ซึ่งเปนขอคําถามปลายเปดแบบคําถามนํา เนื้อหา ประเด็นคําถามและขอมูลที่ตองการเกี่ยวกับ
บทบาทและการมีสวนรวมของเครือขายจากภาคสวนตางๆ ผูเกี่ยวของทั้งในและนอกกระทรวงสาธารณสุข
ความคิดเห็นเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการดําเนินงานของ“ทีมผูกอการดี”ปองกันการเสียชีวิต
จากการจมน้ําในพื้นที่ รายละเอียดเนื้อหาประเด็นคําถาม ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 แสดงประเด็นขอคําถาม เกี่ยวกับการมีสวนรวมและความคิดเห็นเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นจากการดําเนินงานของ“ทีมผูกอการดี” ปองกันการเสียชีวิตจากการจมน้ํา ในพื้นที่ศึกษา
ประเด็นเนื้อหา
ประเด็นคําถาม
1.การมีสวนรวมของเครือขายใน ทานมีสวนรวมในการดําเนินงานปองกันการเสียชีวิตจากการจมน้ําใน
การดําเนินงานปองกันการเสียชีวิต พื้นที่ของทานอยางไรบาง (เชนรวมวางแผนฯ รวมสํารวจแหลงน้ําเสี่ยง
รวมทํารั้ว ปายแจงเตือน วัสดุชวยคนตกน้ํา จมน้ํา ชวยสื่อสารแจงเตือน
จากการจมน้ําในพื้นที่
ใหความรู ชวยสอนทักษะการวายน้ําเพื่อเอาชีวิตรอด สนับสนุน
ทรัพยากรตางๆ เชน สระน้ํา อาหาร ชวยติดตาม ประเมิน ฯลฯ)

2.สิ่งทีเ่ กิดขึ้นหรือเปลี่ยนแปลงไป
จากเดิมหลังจากมีการรวม
ดําเนินงานปองกันการเสียชีวิตจาก
การจมน้ําในพื้นที่

หลังจากมีการรวมดําเนินงานปองกันการเสียชีวิตจากการจมน้ําในพื้นที่
ของทาน มีอะไรเกิดขึ้นหรือมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมบาง (เชน คน
ในชุมชนมีความรูเรื่องการปองกันการจมน้ํา ชวยจัดการสิ่งแวดลอม เด็ก
ไดรับการสอนทักษะการวายน้ําเพื่อเอาชีวิตรอด การชวยเหลือผูอื่นที่
ถูกตอง การรวมระดมทุน เกิดกลุมชวยดําเนินงานในพื้นที่ หรือมี
แนวคิดใหมๆ ผลิตอุปกรณที่ชวยปองกันการเสียชีวิตจากการจมน้ําโดย
ความคิดของคนในชุมชน หรือใชวัสดุในพื้นที่)
3.จุดเดน หรือปจจัยแหง
ทานคิดวาจุดเดน หรือปจจัยแหงความสําเร็จ ในการดําเนินงานปองกัน
ความสําเร็จ ในการดําเนินงาน
การเสียชีวิตจากการจมน้ําในเด็กอายุต่ํากวา 15 ปในพื้นที่ของทาน มี
ปองกันการเสียชีวิตจากการจมน้ํา ประเด็นใดบาง (หาจุดเดนที่สงผลใหการดําเนินงานสําเร็จ และเกิดความ
ในเด็กอายุต่ํากวา 15 ป
ภาคภูมิใจ)
4.ปญหาอุปสรรค ในการ
ปญหาอุปสรรค ในการดําเนินงานปองกันการเสียชีวิตจากการจมน้ําใน
ดําเนินงานปองกันการเสียชีวิตจาก เด็กอายุต่ํากวา 15 ปในพื้นที่ของทาน มีประเด็นใดบาง (ใหผูมีสวน
การจมน้ําในเด็กอายุต่ํากวา 15 ป เกี่ยวของไดทบทวน หาอุปสรรค หรือขอจํากัดในการทํางาน ในพื้นที่
ในพื้นที่
เพื่อเปนขอมูลนํามาเปนขอเสนอแนะในการพัฒนาการดําเนินงานตอไป
5.ความคิดเห็น หรือขอเสนอแนะ ทานมีความคิดเห็น หรือขอเสนอแนะ ตอการปองกันการเสียชีวิตจากการ
ตอการปองกันการเสียชีวิตจาก
จมน้ําในพื้นที่ของทานอยางไรบาง (ใหผูมีสวน เกี่ยวของไดเสนอความ
การจมน้ําในเด็กอายุต่ํากวา15 ป คิดเห็น หรือขอเสนอแนะ ในการจัดการหรือแกไข ปญหาในพื้นที่ของ
ในพื้นที่
ตนเอง ที่สอดคลองกับวิถีชีวิต บริบท สังคม วัฒนธรรม
6.นวัตกรรม หรือรูปแบบใหมๆ ที่ พื้นที่ของทานมีนวัตกรรม หรือรูปแบบใหมๆ ที่เกิดขึ้นจากความคิดหรือ
เกิดขึ้นจากความคิดหรือผลผลิต
ผลผลิตของทีมงานทาน ในการชวยปองกันการเสียชีวิตจากการจมน้ําใน
ของทีมงาน ในการชวยปองกัน
เด็กอายุต่ํากวา 15 ป บางหรือไม ถามีไดแกอะไรบาง (เชนอุปกรณ
การเสียชีวิตจากการจมน้ําในเด็ก รูปแบบใหมๆ ที่เกิดขึ้นจากความคิดหรือผลผลิตของทีม เครือขายหรือคน
อายุต่ํากวา 15 ป ในพื้นที่
ในชุมชน)
7.ความรูสึก ความภาคภูมิใจ ใน ทานมีความรูสึกอยางไรบาง ในการเขามามีสวนรวมในทีม“ผูกอการดี”
การเขามามีสวนรวมในทีมผู “กอ ปองกันการเสียชีวิตจากการจมน้ําในพื้นที่ของทาน (ใหแสดงความรูสึก
การดี”ปองกันการเสียชีวิตจากการ ความภาคภูมิใจในการเปนสวนหนึ่งของทีม ที่รวมชวยปองกันการ
จมน้ํา
เสียชีวิตจากการจมน้ํา หรืออาจรูสึกวาเปนภาระ ไมเห็นดวย เปนตน )
2.2 เก็บขอมูลจากเอกสารรายงานผลการดําเนินงานของแตละทีม ภาพถาย และขอมูลเชิงประจักษ
จากการลงสํารวจพื้นที่ เชนการใชภูมิปญญาทองถิ่นหรือภูมิปญญาชาวบานในการจัดการแหลงน้ําเสี่ยง การ
ผลิตอุปกรณชวยคนตกน้ํา จมน้ําที่เหมาะสมกับบริบทพื้นที่ การจัดการในศูนยเด็กเล็ก เอกสารการสื่อสารฯ
ผลการศึกษา
1.กระบวนการขับเคลื่อนการดําเนินงานพบวามีการสื่อสารชัดเจนทุกระดับ ตั้งแตผูกําหนดกลยุทธ มี
การถายทอดแนวทางการดําเนินงานแกผูเกี่ยวของ มีกระบวนการสนับสนุนการดําเนินงานที่ชัดเจนคือ มีการ
สนับสนุนเอกสาร คูมือ แนวทางการดําเนินงานที่เพียงพอ ติดตามการดําเนินงานอยางตอเนื่อง ระบบการ
ประเมินผลมีกรอบเวลาและเกณฑองคประกอบชัดเจน และมีกระบวนการใหผูเกี่ยวของไดรวมทบทวนผลการ
ดําเนินงานเพื่อรวมกันพัฒนาการดําเนินงาน
สําหรับผูนํากลยุทธไปปฏิบัติก็มีการถายทอดแนวทางการ
ดําเนินงานไปสูผูปฏิบัติในพื้นที่ใหมีความเขาใจและใหความรวมมือในการดําเนินงาน ในสวนของการขับเคลื่อน

ในระดับพื้นที่อาจมีความแตกตางกันบาง ซึ่งผูรับผิดชอบงานในระดับจังหวัด และอําเภอมีการรวมวางแผนการ
ขับเคลื่อนงานใหเหมาะสมและสอดคลองกับนโยบายของผูบริหารในระดับจังหวัด ระดับอําเภอ และความ
พรอมของผูรับการถายทอดในระดับพื้นที่ แตก็พบวาการขับเคลื่อนงานของทุกจังหวัดสงผลใหทีมผูปฏิบัติมี
ความเขาใจและสามารถดําเนินงานไดตามแนวทางที่กําหนด
2.ผลผลิตและผลลัพธที่ไดจากการนํากลยุทธ “ทีมผูกอการดี” (Merit Maker) มาใชในการดําเนินงาน
ปองกันการเสียชีวิตจากการจมน้ําในเด็กอายุต่ํากวา 15 ป ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 11
2.1ผลผลิตที่ไดจากการดําเนินงาน ตั้งแตป 2558-2560 จํานวนทีมผูกอการดี ที่ผานการ
ประเมินตามเกณฑองคประกอบที่กําหนด ทั้ง 7 จังหวัด คือระดับทองแดง 178 ทีม ระดับเงิน 6 ทีม และ
ระดับทอง 1 ทีม รวมทั้งสิ้น 185 ทีม และไดผลผลิตที่สําคัญตามเกณฑองคประกอบในการปองกันการ
เสียชีวิตจากการจมน้ําในเด็กอายุต่ํากวา 15 ป ไดแก การมีขอมูลสถานการณการจมน้ําทั้งการเสียชีวิต และ
ไมเสียชีวิตในพื้นที่ การมีสวนรวมของเครือขายในการสํารวจแหลงน้ําเสี่ยงทําใหพื้นที่มีขอมูลแหลงน้ําเสี่ยง มี
การจัดทําแผนที่บอกจุดแหลงน้ําเสี่ยงและแหลงน้ําเสี่ยงที่สําคัญไดรับการจัดการปรับปรุงแกไข 614 แหง ศูนย
เด็กเล็กและครูพี่เลี้ยงไดรับการใหความรู มีการจัดการสิ่งแวดลอมทั้งภายในและภายนอกอาคารใหลดความ
เสี่ยงจากการจมน้ําในเด็ก 228 แหง มีกิจกรรมการใหความรูเกี่ยวกับการปองกันการจมน้ําในสถานบริการ
สาธารณสุขหรือในชุมชนหรือในโรงเรียน ไดมากกวา 576 ครั้ง มีการสอนวิทยากรเพื่อไปเปนครูสอนเด็ก ตาม
หลักสูตรการวายน้ําเพื่อเอาชีวิตรอด 1,235 คน เด็กและประชาชนไดรับการสอนหลักสูตรการวายน้ําเพื่อเอา
ชีวิตรอด 21,147 คน ประชาชนไดรับการสอนฝกปฏิบัติการชวยฟนคืนชีพ (CPR) 270 คน มีการจัดกิจกรรม
รณรงคประชาสัมพันธในพื้นที่ ทั้งการสื่อประชาสัมพันธในวงกวาง เชน การสื่อสาร ผาน ทีวี วิทยุ หนังสือพิมพ
หอกระจายขาว รถกระจายเสียง ทุกเดือน นอกจากนี้ยังมีรายงานผลการประเมิน นวัตกรรม ผลการ
ศึกษาวิจัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่ มีการเผยแพรในเวทีวิชาการตางๆ และมีการนําผลการศึกษาไปใชประโยชนในการ
พัฒนางาน
2.2 ผลลัพธของการดําเนินงาน พบวาหลังการนํากลยุทธ “ทีมผูกอการดี” มาใชในการดําเนินงานปองกันการ
เสียชีวิตจากการจมน้ํา( ป2559-2560 ) อัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ําในเด็กอายุต่ํากวา 15 ป มีแนวโนมลดลงอยางชัดเจน คือ
กอนการดําเนินงาน (ป2556-2558) มีรายงานอัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ําตอแสนประชากรเด็กอายุต่ํากวา 15 ป เทากับ 8.28
,7.2 และ6.1 และหลังการดําเนินงาน(ป2559-2560) มีรายงานอัตราการเสียชีวิต เทากับ 4.7 และ 4.6 นอกจากนี้ไดขอคนพบอื่นๆ
จากการศึกษาไดแก ไดรูปแบบนวัตกรรมหรือแนวความคิดใหมๆที่เกิดขึ้นของแตละพื้นที่เชน รูปแบบการสรางการมีสวนรวมใน
การดําเนินงาน พบวาหนวยงานและบุคลากรในแตละระดับใหความรวมมือ และมีสวนรวมหรือมีบทบาทในการดําเนินงานแตละ
หนวยงานแตกตางกัน เชน อปท. โรงเรียน แกนนําชุมชน หรือเครือขายอื่นๆแตเมื่อมารวมกันดําเนินงานตามแนวทางแลวสงผลให
ทีมมีความเขมแข็งผลการดําเนินงานบรรลุตามเปาหมาย สําหรับความรวมมือและการเขามามีสวนรวมในการดําเนินงานปองกัน
การเสียชีวิตจากการจมน้ําของเครือขายตางๆมีหลายรูปแบบ เชนชวยจัดการแหลงน้ําเสี่ยง ชวยจัดหาและติดตั้งอุปกรณชวยคนตก
น้ํา สนับสนุนสระวายน้ํา ชวยใหความรูแกเด็ก ประชาชนในชุมชนเปนตน การสนับสนุนของเครือขายตางๆเหลานี้พบวาสวน
ใหญขึ้นอยูกับความสนิทสนม ความสัมพันธที่ดี และทักษะในการประสานงาน การพูดคุย หรือการไปเชิญชวนใหเครือขายเห็น
ความสําคัญและเขามารวมทีมและรวมดําเนินงาน การใชภูมิปญญาทองถิ่น หรือภูมิปญญาชาวบานในการจัดการแหลงน้ําเสี่ยงที่
เหมาะสมกับบริบทพื้นที่เชนการใชพอนจากชวยการลอยตัวในอําเภอเมืองสุราษฎรธานี ประชาชน แกนนําชุมชน อสม. หรือ
องคกรเครือขายทั้งในและนอกกระทรวงสาธารณสุขใหความสําคัญใหความรวมมือและเขามามีสวนรวมในการปองกันการเสียชีวิต

จากการจมน้ํามากขึ้น ประชาชน เด็ก และผูเกี่ยวของ รับรูความเสี่ยง ไดรับการสอนทักษะการวายน้ําเพื่อเอาชีวิตรอด รับรูการ
ชวยเหลือผูตกน้ําที่ถูกวิธี และหนวยงานตางๆ เชน อปท. องคกรเอกชน สถานประกอบการ โรงเรียน ประชาชน มีการรวม
สนับสนุนทรัพยากรในการดําเนินงานมากขึ้น พบปจจัยแหงความสําเร็จ ไดแก ผูบริหารทุกระดับใหความสําคัญกับการดําเนินงาน
มีการติดตามการดําเนินงานอยางตอเนื่อง บางพื้นที่ผูบริหารมีสัมพันธภาพที่ดีกับภาคีเครือขายสามารถดึงทรัพยากรมารวมใน
การดําเนินงานไดคอนมากเชน การใชสระวายน้ําของโรงแรม ผูรับผิดชอบงานมีความขยัน อดทน ตั้งใจ พยายาม และมีทักษะการ
ประสานงานทีด่ ี และความภาคภูมิใจของผูรวมทีมที่ไดมีสวนชวยปองกันการเสียชีวิตจากการจมน้ําสงผลใหไมมีลูกหลานของคน
ในชุมชนเสียชีวิตจากการจมน้ํา แตก็พบปญหาอุปสรรค ขอจํากัดของการดําเนินงานของทีมบาง ไดแก ชวงฤดูฝนไมสามารถนํา
เด็กไปสอนในน้ําไดจึงตองมีการสอนแหง บางพื้นที่มีปญหาเรื่องแหลงน้ําสําหรับสอนเชน สระน้ํา อุปกรณเชน หุนในการสอนCPR
เสื้อชูชีพไมเพียงพอ และในพื้นที่มีแหลงน้ําเสี่ยงเปนจํานวนมาก ทั้งแหลงน้ําตามธรรมชาติและแหลงที่ขุดเพื่อทําการเกษตร ทําให
การจัดการแหลงน้ําเสี่ยงไมครอบคลุมทุกพื้นที่ แตก็ไดมีขอเสนอแนะใหมีการพัฒนาการดําเนินงานตอไปอยางเนื่อง เพื่อเปน
แนวทางในการปองกันการเสียชีวิตจากการจมน้ําในเด็กตอไป
3.ผลการศึกษาครั้งนี้ พบวารูปแบบกระบวนการ นํากลยุทธ“ทีมผูกอการดี”(Merit Maker) ที่เหมาะสม
ในการดําเนินงานปองกันการเสียชีวิตจากการจมน้ําในเด็กอายุต่ํากวา15 ป ในพื้นที่เขตสุขภาพที่11 คือ
ขั้นตอนการดําเนินงาน
กระบวนการดําเนินงาน
1.การสื่อสาร ถายทอด
สรางการมีสวนรวมในการขับเคลื่อนการดําเนินงาน โดยมีการสื่อสารขั้นตอน
ทําความเขาใจ
แนวทางการดําเนินงานที่ชัดเจนตั้งแตผูกําหนดกลยุทธ ผูนํากลยุทธไปปฏิบัติทุก
สรางการมีสวนรวม
ระดับและเครือขายที่เกี่ยวของทุกภาคสวนในพื้นที่ ทั้งรูปแบบเปนทางการและ
ไมเปนทางการที่ใชเทคนิคการประสานและการมีสัมพันธภาพที่ดีตอกัน
2.การสนับสนุนการ
สนับสนุนการดําเนินงาน ทั้งดานวิชาการ เอกสาร คูมือ แนวทางการดําเนินงาน
ดําเนินงาน
ที่เพียงพอ และมีพี่เลี้ยงคอยใหคําปรึกษา ใหกําลังใจ แนะนําการสรางทีม
ผูกอการดีและแนวทางการขับเคลื่อนในพื้นที่ใหเหมาะสมกับบริบท
3.ติดตามการดําเนินงาน
ติดตามการดําเนินงานของทีมผูกอการดี บทบาทของแตละภาคสวน การลงพื้นที่
เยี่ยมเสริมพลังอยางตอเนื่องทุกระดับใหเกิดความยั่งยืนในการดําเนินงานของทีม
และรวมแกไขปญหาหรือขอจํากัดที่พบในระหวางการดําเนินงานของทีม
4.การประเมินผล
สื่อสารแนวทางการประเมินผล กรอบเวลา และเกณฑองคประกอบการประเมิน
ใหชัดเจน เขาใจงาย และใหเครือขายที่เกี่ยวของมีสวนรวมในการประเมินผล
5การมีเวทีรวมแลกเปลี่ยน มีเวทีใหผูเกี่ยวของไดรวมแลกเปลี่ยนเรียนรู เสริมพลัง มีความภาคภูมิใจ รับรู
เรียนรู
ผลที่ไดจากการดําเนินงาน รวมแกไขจุดออนและวางแผนพัฒนาตอไป
สรุปและอภิปรายผล
การศึกษาครั้งนี้สรุปไดวาการนํากลยุทธ“ทีมผูกอการดี”มาใชในการดําเนินงานปองกันการเสียชีวิต
จากการจมน้ําในเด็กอายุต่ํากวา15 ป ในพื้นที่เขตสุขภาพที่11 ซึ่งสงผลใหเกิดผลลัพธ คืออัตราการเสียชีวิตจาก
การจมน้ําในเด็กอายุต่ํากวา15ป มีแนวโนมลดลงอยางชัดเจน ซึ่งสอดคลองกับแนวทางการดําเนินงานปองกัน
การจมน้ําระดับโลกที่ทุกประเทศเห็นรวมกันในการประชุม WCDP 2015 วาประเด็นสําคัญของการดําเนินงาน
ปองกันการเสียชีวิตจากการจมน้ําคือ การมีสวนรวมของชุมชน รวมกับภาคีเครือขายตางๆ โดยเนนการสราง
ความเขมแข็งของชุมชนเพื่อใหเปนฐานรากที่แข็งแรง และพบวารูปแบบกระบวนการ นํากลยุทธ“ทีมผูกอการ

ดี” ที่เหมาะสมในการดําเนินงานปองกันการเสียชีวิตจากการจมน้ําในเด็กอายุต่ํากวา15 ป ในพื้นที่เขตสุขภาพ
ที่11 คือ1)สรางการมีสวนรวมในการขับเคลื่อนการดําเนินงาน โดยมีการสื่อสารขั้นตอน แนวทางการดําเนินงาน
ที่ชัดเจนตั้งแตผูกําหนดกลยุทธ ผูนํากลยุทธไปปฏิบัติทุกระดับและเครือขายที่เกี่ยวของทุกภาคสวนในพื้นที่ ทั้ง
รูปแบบเปนทางการและไมเปนทางการที่ใชเทคนิคการประสานและการมีสัมพันธภาพที่ดีตอกัน 2) สนับสนุน
การดําเนินงาน ทั้งดานวิชาการ เอกสาร คูมือ แนวทางการดําเนินงานที่เพียงพอ และมีพี่เลี้ยงคอยใหคําปรึกษา
ใหกําลังใจ แนะนําการสรางทีมผูกอการดีและแนวทางการขับเคลื่อนในพื้นที่ใหเหมาะสมกับบริบท 3)ติดตาม
การดําเนินงานของ“ทีมผูกอการดี”บทบาทของแตละภาคสวน การลงพื้นที่เยี่ยมเสริมพลังอยางตอเนื่องทุก
ระดับใหเกิดความยั่งยืนในการดําเนินงาน และรวมแกไขปญหาหรือขอจํากัดที่พบในระหวางการดําเนินงาน
4)สื่อสารแนวทางการประเมินผล กรอบเวลา และเกณฑองคประกอบการประเมินอยางชัดเจน เขาใจงาย และ
ใหเครือขายที่เกี่ยวของมีสวนรวมในการประเมิน และ5) มีเวทีใหผูเกี่ยวของไดรวมแลกเปลี่ยนเรียนรู เสริมพลัง
มีความภาคภูมิใจ รับรูผลที่ไดจากการดําเนินงาน รวมแกไขจุดออนและวางแผนพัฒนาตอไป ซึ่งรูปแบบ
กระบวนการนี้พื้นที่อื่นๆสามารถนําไปใชไดแตอาจมีการคิดวิเคราะหและปรับกระบวนการทํางาน ประยุกตใช
ใหเหมาะสม สอดคลองกับบริบท วิถีชีวิตของชุมชน ประเพณี วัฒนธรรมและสิ่งแวดลอมของแตละพื้น
ขอเสนอแนะเชิงนโยบายและเชิงปฏิบัติ
จากการศึกษาครั้งนี้ ผูศึกษาขอเสนอแนะในเชิงนโยบาย แกหนวยงานในระดับตางๆ เพื่อใหเกิดการ
พัฒนาการดําเนินงานใหมีประสิทธิผลตอไป ดังนี้
1.ระดับผูกําหนดกลยุทธคือ สํานักโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค ควรมีการสนับสนุนการดําเนินงาน
ตามกลยุทธ “ทีมผูกอการดี” ทั้งเอกสาร วิชาการ แนวทางการดําเนินงาน การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูอยาง
ตอเนื่องและขยายใหมีการดําเนินงานตอไป
และสนับสนุนใหแตละพื้นที่สรางการมีสวนรวม
และปรับ
กระบวนการทํางาน ใหเหมาะสมสอดคลองกับบริบวิถีชีวิตของชุมชน ประเพณี วัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม
ของแตละพื้นที่
2.ระดับผูนํากลยุทธมาปฏิบัติ คือสํานักงานปองกันควบคุมโรค สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ ใหทบทวนและพัฒนากระบวนขับเคลื่อนการดําเนินงาน รวมทั้งพัฒนาการมีสวน
รวมในการดําเนินงานของผูเกี่ยวของในพื้นที่ สนับสนุน ติดตาม รวมดําเนินการและเสริมพลัง
สราง
กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางทีมในพื้นที่ รวมทบทวนผลการดําเนินงานและรวมแกไขปญหารวมทั้ง
วางแผนพัฒนาการดําเนินงานอยางตอเนื่อง เพื่อใหทีมสามารถดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิผลตอไป
3.ระดับผูปฏิบัติและทีมรวมดําเนินการ ไดแก สสอ. รพ. รพสต. อปท. โรงเรียน และเครือขายอื่นๆ
ควรจัดใหมีกิจกรรมการใหความรูและทบทวนฝกปฏิบัติใหเด็กมีทักษะอยางตอเนื่อง และสรางความรวมมือ
จากภาคีเครือขายทุกภาคสวนในพื้นที่ โดยเฉพาะทองถิ่นถือเปนหัวใจสําคัญในการขับเคลื่อนการดําเนินงาน
และแนะนําใหเด็ก ประชาชน ใชวัสดุ อุปกรณที่หาไดในชุมชน เปนอุปกรณไวสําหรับชวยเหลือคนตกน้ํา คน
จมน้ํา รวมทั้งปายที่ไดแจงเตือนบริเวณแหลงเสี่ยง และชวยกันรักษา วัสดุ อุปกรณดังกลาวมิใหสูญหาย
เพื่อใหสามารถใชไดทันทีเมื่อเกิดเหตุขึ้น
กิตติกรรมประกาศ
ผูศึกษาขอขอบพระคุณ แพทยหญิงสุพัตรา ศรีวณิชชากร ผูทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรค ที่ให
คําปรึกษา คําแนะนํา การจัดทํากรอบแนวคิดและวิธีการศึกษา แพทยหญิงศิริลักษณ ไทยเจริญ ผูอํานวยการ

สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 11 นครศรีธรรมราช นางปรุงจิต หมายดี นางสาวพรทิพย ใจเพชร ที่ใหการ
สนับสนุน ใหขอเสนอแนะ ใหคําปรึกษาตลอดมา ขอขอบคุณนางสุชาดา เกิดมงคลการและคณะทีมงาน
ผูรับผิดชอบงานการปองกันการเสียชีวิตจากการจมน้ําของสํานักโรคไมติดตอ นางอมตา จันทรปาน สาธารณสุข
อําเภอนบพิตํา ที่ไดสนับสนุนขอมูลเชิงวิชาการ ขอคิด และแนวทางในการศึกษา ทายที่สุดนี้ขอขอบคุณคณะ
ทีม “ผูกอการดี” ปองกันการเสียชีวิตจากการจมน้ําทุกทาน ที่ไดใหขอมูลในการสัมภาษณ การลงเก็บขอมูล
เชิงประจักษในพื้นที่ และคณะทีมผูร วมเก็บขอมูลจากสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 11 ทุกทาน ที่ไดรวม
ดําเนินการจนทําใหการศึกษาครั้งนี้สําเร็จลุลวงไปไดดวยดี
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