คำนำ
ประเทศไทยเป็นประเทศเดียวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีการดำเนินงานในรูปแบบ
นโยบายระดับประเทศ และมีการดำเนินงานภายใต้ต้นทุนที่มีอยู่ในพื้นที่ รวมทั้งสามารถลดการเสียชีวิตจากการจมน้ำ
ของเด็กซึ่งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่งของเด็กไทยอายุต่ำกว่า ๑๕ ปี จากเฉลี่ยปีละ ๑,๕๐๐ คน จนเหลือ
ประมาณ ๑,๐๐๐ คน
จากผลการดำเนินการดังกล่าว ทำให้นานาประเทศชื่นชมประเทศไทยว่า ประเทศไทยเป็นผู้นำ
ทางด้านป้องกันการจมน้ำในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  ทั้งนี้ผลงานที่แสดงให้นานาชาติประจักษ์เห็น
ไม่ได้เกิดขึ้นจากหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง แต่เกิดจากความร่วมมือกันของทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน
องค์กรการกุศล สื่อมวลชน จิตอาสา และประชาชน ที่ร่วมกันดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาเด็กจมน้ำที่เรื้อรังมานาน
แม้ว่าภายหลังจากการดำเนินงานร่วมกันของภาคีเครือข่าย เราจะสามารถช่วยเด็กไม่ให้เสียชีวิตจากการจมน้ำได้
มากกว่า ๓,๐๐๐ คน และจำนวนเด็กจมน้ำได้ลดลงอย่างต่อเนื่อง แต่สิ่งที่เราทุกคนอยากเห็น และจะเป็นเป้าหมาย
ร่วมกันต่อไปคือ “เด็กไทยจมน้ำเสียชีวิตต้องเท่ากับศูนย์”
อย่างไรก็ตามเพื่อให้การดำเนินงานป้องกันการจมน้ำครอบคลุมปัจจัยเสี่ยงทั้งทางด้านตัวบุคคลและ
ทางด้านสิง่ แวดล้อม จึงเกิดกลยุทธ์ “ผูก้ อ่ การดี (Merit Maker) ป้องกันการจมน้ำ” ขึน้ ซึง่ ประกอบด้วย ๑๐ องค์ประกอบ
โดยแต่ละองค์ประกอบในผู้ก่อการดี (Merit Maker) คือ มาตรการหลักที่สำคัญของการป้องกันการจมน้ำ ทั้งนี้
ผู้ก่อการดี (Merit Maker) เป็นกลยุทธ์ในการผลักดัน/กระตุ้นให้เกิดการดำเนินงานป้องกันการจมน้ำทุกมาตรการ
ในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง โดยใช้ความร่วมมือของสหสาขา และใช้ทรัพยากรในพื้นที่ร่วมกัน  โดยปีงบประมาณ ๒๕๕๘
เป็นปีแรกที่เริ่มดำเนินการ “ผู้ก่อการดี (Merit Maker) ป้องกันการจมน้ำ” ซึ่งเกิดทีมผู้ก่อการดี (Merit Maker)
ป้องกันการจมน้ำ จำนวน ๓๓๕ ทีม ครอบคลุม ๒๒๗ อำเภอ ใน ๓๕ จังหวัด  ส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน
ในพืน้ ที่ โดยนอกจากประชาชนในพืน้ ทีจ่ ะได้รบั ความรูเ้ กีย่ วกับการป้องกันการจมน้ำแล้ว ประชาชนยังได้รบั การเรียน
หลักสูตรว่ายน้ำเพือ่ เอาชีวติ รอดซึง่ เป็นทักษะทีจ่ ำเป็น ทีจ่ ะช่วยให้สามารถเอาชีวติ รอดได้เมือ่ ตกลงไปในน้ำ และได้รบั
การฝึกทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) ซึ่งเป็นทักษะที่มีประโยชน์ต่อการช่วยคนที่หัวใจหยุดเต้นทั้งจากการจมน้ำ
และจากสาเหตุอื่นๆ
สำนักโรคไม่ติดต่อ จึงมุ่งหวังว่าการขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันการจมน้ำผ่านกลยุทธ์เครือข่าย
ผูก้ อ่ การดี จะทำให้เกิดความต่อเนือ่ งและยัง่ ยืนของการดำเนินงานป้องกันการจมน้ำในระดับพืน้ ที่ เนือ่ งจากคนในพืน้ ที่
เข้ามามีส่วนร่วมดำเนินการแก้ไขปัญหาภายใต้ต้นทุนที่มีอยู่ของตนเอง  ซึ่งจะส่งผลให้การเสียชีวิตจากการจมน้ำ
ของเด็กไทยลดลง

ดร.นายแพทย์ภานุวัฒน์ ปานเกตุ
ผู้อำนวยการสำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค
พฤศจิกายน ๒๕๕๘  
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ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
แนวคิดการนำไปสู่ผู้ก่อการดี (Merit Maker)
ตัวอย่างเรื่องเล่า จาก Case เพื่อนำสู่การดำเนินงานตามองค์ประกอบผู้ก่อการดี
นิยาม
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บทที่ ๒ วิธีการดำเนินงาน
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บทที่ ๓ ผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานผู้ก่อการดี (Merit Maker) ป้องกันการจมน้ำ
ก้าวแรกของการดำเนินงานผู้ก่อการดีในภาพรวมประเทศ
n ผลการดำเนินงานภาพรวม
n ผู้ก่อการดีประเภทประเมินรับรอง
n ผู้ก่อการดีประเภทคัดเลือก
“บอกเล่า ก้าวแรก” ทีมผู้ก่อการดี (Merit Maker) ป้องกันการจมน้ำ
n ทีมผู้ก่อการดี (Merit Maker) ป้องกันการจมน้ำ กิตติมศักดิ์:
มูลนิธิพุทธธรรม ๓๑ (ฮุก ๓๑) จังหวัดนครราชสีมา
n ทีมผู้ก่อการดี (Merit Maker) ป้องกันการจมน้ำ ระดับทอง (ดีเด่น):
ทีมตาเบา จังหวัดสุรินทร์
n ทีมผู้ก่อการดี (Merit Maker) ป้องกันการจมน้ำ ระดับทอง (ดี):
ทีมองค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ จังหวัดนครราชสีมา
n ทีมผู้ก่อการดี (Merit Maker) ป้องกันการจมน้ำ ระดับเงิน (ดีเด่น):
ทีมฉลามประทาย จังหวัดนครราชสีมา
n ทีมผู้ก่อการดี (Merit Maker) ป้องกันการจมน้ำ ระดับเงิน (ดี):
ทีมเทศบาลตำบลโนนเจริญ จังหวัดบุรีรัมย์
n ทีมผู้ก่อการดี (Merit Maker) ป้องกันการจมน้ำ ระดับเงิน (ดี):
ทีมอำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
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ก้าวแรก...ผู้ก่อการดี ป้องกันการจมน้ำ (Merit Maker...Drown No More)

บทที่ ๑

ความเป็นมา
บทนำ

รายงานการจมน้ำระดับโลก (Global Report on Drowning) ขององค์การอนามัยโลก(๑) พบว่า
ในแต่ละปีมีคนจมน้ำเสียชีวิตสูงถึง ๓๗๒,๐๐๐ คน คนที่จมน้ำเสียชีวิตมากกว่าร้อยละ ๕๐ อยู่ในกลุ่มอายุต่ำกว่า ๒๕ ปี
ทัง้ นีใ้ นกลุม่ เด็กอายุตำ่ กว่า ๑๕ ปี พบว่าการจมน้ำเป็นสาเหตุการเสียชีวติ อันดับที่ ๓ รองจากโรคเยือ่ หุม้ สมองอักเสบ
(Meningitis) และเอดส์ (HIV) โดยมีจำนวนการเสียชีวิตปีละ ๑๔๐,๒๑๙ คน
ประเทศไทย การจมน้ำเป็นสาเหตุการเสียชีวติ อันดับหนึง่ ของกลุม่ เด็กอายุตำ่ กว่า ๑๕ ปี ซึง่ สูงมากกว่า
การเสียชีวติ จากโรคอืน่ ๆ ทัง้ โรคติดเชือ้ และไม่ตดิ เชือ้ (๒ – ๕)  อัตราการเสียชีวติ ต่อประชากรแสนคน (ปี พ.ศ. ๒๕๔๘ ๒๕๕๗) อยู่ในช่วง ๖.๘ – ๑๑.๕ (๖) และมีจำนวนการเสียชีวิตเฉลี่ยปีละ ๑,๑๗๗ คนหรือวันละ ๓.๒ คน (ภาพที่ ๑)
อัตราป่วยตาย (Case Fatality Rate) จากการจมน้ำ เท่ากับร้อยละ ๓๗.๒ (๗) ทั้งนี้เด็กที่จมน้ำเกือบครึ่งหนึ่ง
จะเสียชีวิต (ร้อยละ ๔๑.๐) การเสียชีวิตจากการตกน้ำ จมน้ำของเด็กไทยมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๒ - ๒๕๔๘ หลังจากนั้นเริ่มมีแนวโน้มลดลง (กรมควบคุมโรคเริ่มดำเนินการป้องกันตั้งแต่
ปลายปี พ.ศ. ๒๕๔๙) (๒)
ภาพที่ ๑ จำนวนและอัตราการเสียชีวิตต่อประชากร ๑๐๐,๐๐๐ คน ของเด็กอายุต่ำกว่า ๑๕ ปี จากการตกน้ำ
จมน้ำ ประเทศไทย ปี พ.ศ. ๒๕๔๖ - ๒๕๕๗

จำนวน (คน)

อัตราต่อประชากร ๑๐๐,๐๐๐ คน
แหล่งข้อมูล: ข้อมูลมรณบัตร. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
วิเคราะห์: สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

๒
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กลุ่มประชากรที่เสี่ยงได้แก่ เด็กอายุต่ำกว่า ๑๕ ปีซึ่งมีสัดส่วนการเสียชีวิตจากการตกน้ำ จมน้ำสูง
ถึงร้อยละ ๓๐ ของทุกกลุ่มกลุ่มอายุ โดยเฉพาะเพศชายมีอัตราการเสียชีวิตสูงกว่าเพศหญิงประมาณ ๒ เท่าตัว
เด็กอายุ ๕ - ๙ ปีมีอัตราการเสียชีวิตสูงกว่าในทุกกลุ่มอายุ (๖) (ภาพที่ ๒)

อัตราต่อประชากร ๑๐๐,๐๐๐ คน

ภาพที่ ๒ อัตราการเสียชีวิตต่อประชากร ๑๐๐,๐๐๐ คน ของเด็กอายุต่ำกว่า ๑๕ ปี จากการตกน้ำ จมน้ำ
ประเทศไทย ปี พ.ศ. ๒๕๔๖ - ๒๕๕๗ จำแนกตามกลุ่มอายุ

แหล่งข้อมูล: ข้อมูลมรณบัตร. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
วิเคราะห์: สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง

จากข้อมูลการเฝ้าระวังพบว่า เด็กมักจะจมน้ำเสียชีวิตพร้อมกันครั้งละหลายๆ คน เนื่องจากเด็กไม่รู้
วิธีการเอาชีวิตรอดในน้ำและวิธีการช่วยเหลือที่ถูกต้องจึงมักกระโดดลงไปช่วยคนที่ตกน้ำ และจากการศึกษา
ของสำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรคพบว่า เด็กไทยอายุต่ำกว่า ๑๕ ปี ว่ายน้ำเป็นเพียงร้อยละ ๒๓.๗ และว่ายน้ำ
เพื่อเอาชีวิตรอดได้ (มีความรู้เรื่องความปลอดภัยทางน้ำ ทักษะการเอาชีวิตรอดในน้ำ และทักษะการช่วยเหลือ)
เพียงร้อยละ ๔.๔  ทั้งนี้เด็กที่เรียนหลักสูตรว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอดจะมีความรู้เรื่องความปลอดภัยทางน้ำ มีทักษะ
การเอาชีวิตรอดในน้ำ และมีทักษะการช่วยผู้ประสบภัยทางน้ำ มากกว่าเด็กที่ไม่ได้เรียนถึง ๗.๔ เท่า ๒๐.๗ เท่า
และ ๒.๗ เท่า ตามลำดับ (๘) การจมน้ำเสียชีวิตจะเกิดขึ้นภายใน ๔ นาทีภายหลังจากที่ตกลงไปในน้ำ การช่วยเหลือ
หลังเกิดเหตุจึงค่อนข้างไม่ทันการณ์ ดังนั้นการป้องกันจึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะลดปัญหาการจมน้ำ
ช่วงเดือนเมษายนเป็นช่วงที่มีเด็กจมน้ำเสียชีวิตมากที่สุด เท่ากับ ๑๔๘ คน รองลงมาคือเดือนมีนาคม
มีจำนวน ๑๒๙ คน และเดือนพฤษภาคม ๑๒๕ คน ซึง่ ช่วงดังกล่าวเป็นช่วงปิดภาคการศึกษา (๖)  ทัง้ นีใ้ นปี พ.ศ. ๒๕๕๕
และ พ.ศ. ๒๕๕๖ พบว่า ในช่วงวันธรรมดามีการเสียชีวิตจากการจมน้ำสูงกว่าช่วงวันเสาร์ อาทิตย์ (แตกต่างจากช่วง
ก่อนหน้านี้ ที่พบว่าวันเสาร์ อาทิตย์จะมีการจมน้ำสูงสุด) ทั้งนี้ช่วงเวลา ๑๒.๐๐ - ๑๗.๕๙ น. ยังคงเป็นช่วงที่มี
การเกิดเหตุสูงสุด สถานที่ที่เด็กตกน้ำ จมน้ำอยู่ที่บ้าน และบริเวณบ้าน สูงที่สุด (ร้อยละ ๓๘.๕) (๗)
แหล่งน้ำที่มีเด็กเสียชีวิตจากการตกน้ำ จมน้ำสูงที่สุด คือ แหล่งน้ำธรรมชาติ (ร้อยละ ๔๙.๙) รองลงมา
คือสระว่ายน้ำ (ร้อยละ ๖.๙) และอ่างอาบน้ำ (ร้อยละ ๔.๖)  การดื่มแอลกอฮอล์ก่อนลงเล่นน้ำเป็นปัจจัยเสี่ยงหนึ่ง
ทีก่ อ่ ให้เกิดการตกน้ำ จมน้ำ เด็กอายุ ๑๐ - ๑๔ ปีทบ่ี าดเจ็บรุนแรงจากการตกน้ำ จมน้ำมีการดืม่ เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์
ร้อยละ ๓.๐๓ (๗)
สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

๓

ก้าวแรก...ผู้ก่อการดี ป้องกันการจมน้ำ (Merit Maker...Drown No More)

เด็กในแต่ละกลุ่มอายุจะมีความเสี่ยงต่อการจมน้ำแตกต่างกัน (๑, ๓, ๙) โดยเด็กเล็ก (อายุต่ำกว่า ๕ ปี)
การทรงตัวมักไม่ดี เนือ่ งจากมวลสารของศีรษะยังมีสดั ส่วนสูง จุดศูนย์ถว่ งอยูส่ งู จึงทำให้ลม้ ในท่าทีศ่ รี ษะทิม่ ลงได้งา่ ย
จึงมักพบเด็กจมน้ำสูงในแหล่งน้ำภายในบ้านหรือบริเวณรอบๆ บ้าน เช่น ถังน้ำ กะละมัง บ่อน้ำ แอ่งน้ำ  ส่วนเด็ก
อายุมากกว่า ๕ ปี เด็กเริ่มโตและซน จะเริ่มออกไปเล่นนอกบ้าน ประกอบกับเด็ก/ผู้ดูแล/ชุมชนไม่รู้สึกว่าแหล่งน้ำ
เป็นความเสี่ยงต่อเด็ก ดังนั้นแหล่งน้ำที่พบเด็กจมน้ำสูงคือ แหล่งน้ำขุดเพื่อการเกษตร และแหล่งน้ำตามธรรมชาติ
(แม่น้ำ คลอง บึง ฯ)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอัตราการเสียชีวิตสูงที่สุด รองลงมาคือ ภาคกลาง ภาคเหนือ และภาคใต้
เมือ่ จำแนกการเสียชีวติ เป็นรายจังหวัดโดยใช้ฐานข้อมูลปี พ.ศ. ๒๕๕๗ พบว่า จังหวัดในเขตพืน้ ทีเ่ สีย่ งมาก (พืน้ ทีส่ แี ดง)
อัตราการเสียชีวติ ต่อประชากรแสนคนมากกว่าหรือเท่ากับ ๗.๕ หรือจำนวนคนเสียชีวติ ตัง้ แต่ ๒๐ คนขึน้ ไป มีจำนวน
๔๐ จังหวัด ได้แก่ สระบุรี สิงห์บุรี นครนายก ตราด สระแก้ว ฉะเชิงเทรา ชลบุรี จันทบุรี กาญจนบุรี นครราชสีมา
ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สุพรรณบุรี ราชบุรี สุรินทร์ เลย หนองบัวลำภู บึงกาฬ อุดรธานี มหาสารคาม ร้อยเอ็ด
ยโสธร มุกดาหาร อุบลราชธานี นครพนม สกลนคร พิจิตร อุทัยธานี กำแพงเพชร อุตรดิตถ์ พิษณุโลก สุโขทัย น่าน
พะเยา ชุมพร ภูเก็ต พังงา ยะลา พัทลุง และกรุงเทพมหานคร  จังหวัดในเขตพื้นที่เสี่ยงปานกลาง (พื้นที่สีเหลือง)
อัตราการเสียชีวิตต่อประชากรเด็กแสนคนเท่ากับ ๕ - ๗.๔ มีจำนวน ๑๕ จังหวัด และจังหวัดในเขตพื้นที่เสี่ยงน้อย
(พืน้ ทีส่ เี ขียว) อัตราการเสียชีวติ ต่อประชากรเด็กแสนคนน้อยกว่า ๕ มีจำนวน ๒๒ จังหวัด  ซึง่ เมือ่ เปรียบเทียบกับฐานข้อมูล
ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ พบว่าจังหวัดพืน้ ทีเ่ สีย่ งมากลดไป ๑๗ จังหวัด (คงอยู่ ๒๒ จังหวัด) และมีเพิม่ ใหม่อกี ๑๘ จังหวัด
เมื่อจำแนกเป็นรายจังหวัดพบว่า จังหวัดที่มีอัตราการเสียชีวิตต่อประชากรเด็กแสนคนสูงที่สุด
๑๐ อันดับแรก ในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้แก่ ตราด สุรนิ ทร์ อุดรธานี สระแก้ว ภูเก็ต เพชรบุรี พังงา พิจติ ร ประจวบคีรขี นั ธ์
และจันทบุรี  ส่วนจังหวัดที่มีทั้งอัตราการเสียชีวิตต่อประชากรเด็กแสนคนและจำนวนการเสียชีวิตจากการจมน้ำ
ของเด็กสูงที่สุด ๑๐ อันดับแรก ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้แก่ จังหวัดสุรินทร์ และจังหวัดอุดรธานี (ตารางที่ ๑ และ ๒)
ตารางที่ ๑   จังหวัดที่มีอัตราการเสียชีวิตต่อประชากร ๑๐๐,๐๐๐ คนจากการจมน้ำของเด็กอายุต่ำกว่า ๑๕ ปี
สูงที่สุด ๑๐ อันดับแรก ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗
อันดับ
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

ปี พ.ศ. ๒๕๕๕
จังหวัด
จำนวน
สระแก้ว
ฉะเชิงเทรา
อำนาจเจริญ
สมุทรสงคราม
นครนายก
ระยอง
ปราจีนบุรี
สุพรรณบุรี
สกลนคร
จันทบุรี

๑๘.๑
๑๘.๑
๑๖.๓
๑๕.๘
๑๕.๓
๑๕.๓
๑๕.๑
๑๕.๑
๑๔.๕
๑๔.๓

ปี พ.ศ. ๒๕๕๖
จังหวัด
จำนวน
สระแก้ว
ประจวบคีรีขันธ์
พังงา
อุตรดิตถ์
ฉะเชิงเทรา
สุรินทร์
มุกดาหาร
พิษณุโลก
สมุทรสงคราม
ศรีสะเกษ

๒๔.๗
๑๗.๙
๑๖.๗
๑๕.๖
๑๕.๓
๑๔.๓
๑๓.๒
๑๒.๙
๑๒.๗
๑๒.๕

ปี พ.ศ. ๒๕๕๗
จังหวัด
จำนวน
ตราด
สุรินทร์
อุดรธานี
สระแก้ว
ภูเก็ต
เพชรบุรี
พังงา
พิจิตร
ประจวบคีรีขันธ์
จันทบุรี

๑๔.๓
๑๔.๒
๑๓.๗
๑๓.๔
๑๓.๓
๑๓.๓
๑๓.๑
๑๒.๖
๑๒.๐
๑๑.๕

แหล่งข้อมูล: ข้อมูลมรณบัตร. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
วิเคราะห์: สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

๔
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ตารางที่ ๒ จังหวัดที่มีจำนวนการเสียชีวิตจากการจมน้ำของเด็กอายุต่ำกว่า ๑๕ ปี สูงที่สุด ๑๐ อันดับแรก
ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗
อันดับ
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

ปี พ.ศ. ๒๕๕๕
จังหวัด
นครราชสีมา
ศรีสะเกษ
อุบลราชธานี
สกลนคร
สุรินทร์
อุดรธานี
บุรีรัมย์
สงขลา
กรุงเทพมหานคร
นครศรีธรรมราช

ปี พ.ศ. ๒๕๕๖
จำนวน
๔๐
๔๐
๓๙
๓๔
๓๒
๓๒
๓๐
๓๐
๒๖
๒๕

จังหวัด

ปี พ.ศ. ๒๕๕๗
จำนวน

สุรินทร์
นครราชสีมา
ศรีสะเกษ
บุรีรัมย์
อุบลราชธานี
สระแก้ว
สุราษฎร์ธานี
กรุงเทพมหานคร
ขอนแก่น
สงขลา

๔๐
๓๖
๓๖
๓๔
๓๑
๒๘
๒๕
๒๓
๒๒
๒๒

จังหวัด
อุดรธานี
สุรินทร์
อุบลราชธานี
นครราชสีมา
ชลบุรี
ร้อยเอ็ด
สกลนคร
กรุงเทพมหานคร
ศรีสะเกษ
สงขลา

จำนวน
๔๑
๓๙
๓๙
๒๓
๒๒
๒๒
๒๒
๒๑
๑๙
๑๙

แหล่งข้อมูล: ข้อมูลมรณบัตร. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
วิเคราะห์: สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

ปัจจัยที่ก่อให้เกิดการจมน้ำคือ ปัจจัยด้านตัวบุคคล แหล่งน้ำ และสิ่งแวดล้อม ดังนั้นการป้องกัน
การจมน้ำให้เกิดประสิทธิภาพจึงจำเป็นต้องมีการดำเนินการเพื่อให้ครอบคลุมปัจจัยเสี่ยงต่างๆ เช่น การให้ความรู้
แก่ผปู้ กครอง ผู้ดูแลเด็กและตัวเด็กเองเพื่อให้เกิดความตระหนักต่ออันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นได้จากแหล่งน้ำ การให้
ความรู้แก่ตัวเด็กเพื่อให้มีทักษะการเอาชีวิตรอดในน้ำเมื่อตกน้ำและมีทักษะการช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ถูกต้อง  
การให้ความรู้แก่ครู ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไปให้รู้จักวิธีการช่วยคนจมน้ำที่ถูกต้องรวมทั้งการปฐมพยาบาล
คนจมน้ำที่ถูกวิธี  การแยกเด็กออกจากแหล่งน้ำโดยการกั้นรั้วรอบแหล่งน้ำเพื่อไม่ให้เด็กเข้าถึง และจัดให้มีพื้นที่เล่น
ที่ปลอดภัยสำหรับเด็กเล็ก  การจัดให้มีการป้องกันบริเวณแหล่งน้ำโดยการติดป้ายคำเตือนและมีอุปกรณ์ช่วย
คนตกน้ำไว้บริเวณแหล่งน้ำ  การสร้างความตระหนักในชุมชนโดยการสื่อสารประชาสัมพันธ์

สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
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๕

แนวคิดการนำไปสู่ผู้ก่อการดี (Merit Maker)

ที่ผ่านมา (ตั้งแต่ปลายปี พ.ศ. ๒๕๔๙) กรมควบคุมโรคได้ดำเนินการป้องกันการจมน้ำในมาตรการต่างๆ
มาอย่างต่อเนื่อง จึงทำให้พบปัญหาที่เกิดขึ้นคือ การป้องกันจมน้ำเป็นเรื่องใหม่ จึงมองไม่เห็นภาพการดำเนินงาน
ป้องกันทีช่ ดั เจน พืน้ ทีม่ กี ารดำเนินงานเพียงบางมาตรการ และยังมีการดำเนินงานไม่ได้ครอบคลุมทุกอำเภอในจังหวัด
ขณะที่ปัจจัยสู่ความสำเร็จของการดำเนินงานแก้ไขปัญหาการจมน้ำในช่วงที่ผ่านมา เกิดจากความร่วมมือ
ของภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน และเครือข่ายจิตอาสาหลายภาคส่วนในพื้นที่ รวมทั้งมีการดำเนินงาน
มาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าว สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค จึงกำหนดกลยุทธ์
ผู้ก่อการดี (Merit Maker) ขึ้น ซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่จะช่วยกระตุ้นให้พื้นที่เกิดการดำเนินงานทุกมาตรการอย่างต่อเนื่อง
โดยความร่วมมือของสหสาขาและใช้ทรัพยากรในพืน้ ที่ เพราะองค์ประกอบทัง้ ๑๐ องค์ประกอบทีม่ อี ยูใ่ นผูก้ อ่ การดี
(Merit Maker) นั้น คือ มาตรการหลักที่สำคัญของการป้องกันการจมน้ำ
ผู้ก่อการดี (Merit Maker) ป้องกันเด็กจมน้ำ (๑๐) มีทั้งหมด ๓ ระดับ คือ ระดับทอง ระดับเงิน และ
ระดับทองแดง การค้นหา/ขับเคลื่อนเพื่อให้เกิดผู้ก่อการดีทั้ง ๓ ระดับ เป็นบทบาทของหน่วยงานในดับพื้นที่
ทั้งนี้ทีมที่มีความประสงค์จะสมัครเป็นผู้ก่อการดี (Merit Maker) ป้องกันเด็กจมน้ำในทุกระดับ ต้องสมัครผ่าน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) ทุกจังหวัดในพืน้ ที่ โดยในระดับทองแดง สสจ. และทีมหน่วยงานในระดับจังหวัด
จะเป็นผู้พิจารณาตัดสิน ระดับเงินสำนักงานป้องกันควบคุมโรคเขต (สคร.) และทีมหน่วยงานในระดับเขตจะเป็น
ผู้พิจารณาตัดสิน ส่วนในระดับทอง ทีมจากหน่วยงานส่วนกลางเป็นผู้พิจารณาตัดสิน โดยทีมจากหน่วยงาน
ส่วนกลางจะพิจารณาประเมินจากเอกสาร/หลักฐานทีส่ ง่ เข้ามา และเดินทางไปประเมินเชิงคุณภาพในพืน้ ที่ ซึง่ ทัง้ ๓ ระดับ
จะถูกสุ่มประเมินโดยทีมจากหน่วยงานส่วนกลางอีกครั้งเพื่อเป็นการตรวจสอบคุณภาพของทีมผู้ก่อการดี
เกณฑ์การประเมินผู้ก่อการดี (Merit Maker) ป้องกันเด็กจมน้ำ ประกอบด้วย ๑๐ องค์ประกอบคือ
องค์ประกอบด้านนโยบาย การบริหารจัดการ สถานการณ์และข้อมูล การจัดการแหล่งน้ำเสี่ยง การดำเนินการ
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การให้ความรู้ การเรียนการสอนหลักสูตรว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด การสอนฝึกปฏิบัติการ
ช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) การสื่อสารประชาสัมพันธ์ และการศึกษาวิจัยหรือติดตาม โดยระดับทองและระดับเงิน
จะต้องมีการดำเนินงานครบทั้ง ๑๐ องค์ประกอบ ขณะที่ระดับทองแดงจะต้องมีการดำเนินงานอย่างน้อย
๖ องค์ประกอบ
M  Management*
M  Media
E   Environment
A   Advocacy/Policy*
R   Resuscitation*
K   Kindergarten
I    Information
E   Education
T   Training (Survival Swimming) ** R   Research*
หมายเหตุ

* ไม่ต้องมีในระดับทองแดง
** หลักสูตรว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด (Survival Swimming Curriculum) คือ หลักสูตรการสอนว่ายน้ำที่เน้นการสอนให้ผู้เรียนมี
		 ๑) ความรูเ้ กีย่ วกับความปลอดภัยทางน้ำ ๒) ทักษะการเอาชีวติ รอดในน้ำ และ ๓) ทักษะการช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยทางน้ำทีถ่ กู ต้อง
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ตัวอย่างเรื่องเล่า จาก Case เพื่อนำสู่การดำเนินงานตามองค์ประกอบผู้ก่อการดี
Case ที่ ๑: การจัดการแหล่งน้ำเสี่ยง และการเรียนการสอนหลักสูตรว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด
เหตุเกิด ณ โรงเรียนแห่งหนึ่ง เด็กจมน้ำในบ่อขุดที่โรงเรียนขุดไว้เพื่อใช้เป็นแหล่งเก็บน้ำในโรงเรียน
เด็กลงไปเล่นน้ำในแหล่งน้ำดังกล่าว ๔ คน (จมน้ำเสียชีวิต ๒ คน) ทั้งนี้เด็กทุกคนว่ายน้ำเป็น
เด็กที่รอดชีวิตเล่าว่า ขณะว่ายน้ำเข้าฝั่งรู้สึกหมดแรงจนจะว่ายต่อไปไม่ไหว จึงตัดสินใจลอยตัวเพื่อ
พยุงตัวเองเข้าหาฝั่ง และเห็นเพื่อนที่เหลือกำลังจะจมน้ำ จึงตะโกนบอกให้เพื่อนลอยตัวไว้ แต่เพื่อนที่กำลังจะจมน้ำ
อยู่ในอาการตื่นตกใจ จึงไม่มีสติที่จะสามารถรับฟังได้ และได้ร้องขอความช่วยเหลือจากเพื่อนๆ ที่อยู่บนฝั่ง
นักเรียนผูช้ ว่ ยเหลือได้เล่าว่า ตนได้ลงไปช่วยเพือ่ นทีก่ ำลังจะจมน้ำ แต่เพือ่ นพยายามกอดตน ตนจึงได้ถบี
ให้ออกห่าง แล้วจึงค่อยดึงด้านหลังของเพือ่ นเข้าฝัง่ ซึง่ ทักษะนีต้ นได้รบั จากการเรียนหลักสูตรว่ายน้ำเพือ่ เอาชีวติ รอด
สมัยเรียนอยู่โรงเรียนเดิม  และขณะอยู่บนฝั่งตนได้พยายามหาอุปกรณ์ช่วยชีวิตตามที่เคยเรียนมาเพื่อจะช่วยเพื่อน
ที่กำลังจะจมน้ำ แต่หาไม่ได้เนื่องจากแหล่งน้ำดังกล่าว ไม่มีการจัดเตรียมอุปกรณ์ช่วยคนตกน้ำไว้บริเวณรอบสระเลย
บทเรียนที่ได้ : แม้จะว่ายน้ำเป็นแต่ถา้ เด็กไม่มที กั ษะการเอาชีวติ รอด (พยุงตัว) ก็อาจจมน้ำได้ และแม้เด็กจะรูว้ ธิ กี าร
		 ช่วยเหลือทีถ่ กู ต้องแต่ถา้ บริเวณรอบแหล่งน้ำเสีย่ งไม่มกี ารจัดให้มอี ปุ กรณ์ชว่ ยคนตกน้ำไว้ ก็ไม่สามารถ
ช่วยคนตกน้ำได้ทัน   
Case ที่ ๒: การเรียนการสอนหลักสูตรว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด
“เกือบจะจมน้ำเสียชีวิตเพราะแอบไปเล่นน้ำกับเพื่อนโดยไม่มีผู้ใหญ่ไปด้วย”  โดยในวันที่เกิดเหตุ
เป็นวันหยุด เพื่อนได้ชวนไปเล่นน้ำ จึงไปเล่นน้ำกับเพื่อน
ตอนแรกเล่นน้ำในที่ตื้นๆ แต่เล่นไปเล่นมา เกิดไถลไปในที่น้ำลึก ทีแรกตกใจ แต่พยายามคิดถึงสิ่งที่ครู
เคยสอนและเคยฝึกมา (ตามหลักสูตรว่ายน้ำเพือ่ เอาชีวติ รอด) จึงพยายามตัง้ สติและลอยตัวให้ได้ ส่วนเพือ่ นๆ ทีไ่ ปด้วย
ก็ตกใจ และพยายามโยนขวดน้ำทีเ่ อาไปด้วยให้เกาะเพือ่ ช่วยอีกทางหนึง่ หลังจากวันนัน้ หากจะไปเล่นน้ำ จะระวังตัว
มากขึ้นและจะเตรียมขวดน้ำไปด้วยทุกครั้ง
บทเรียนที่ได้ : เด็กที่ได้เรียนว่ายน้ำตามหลักสูตรว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด หากจะไปเล่นน้ำ เด็กจะนำอุปกรณ์ที่
ลอยน้ำได้ติดตัวไปด้วย และกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน สามารถเอาชีวิตรอดได้ด้วยการลอยตัวในน้ำ
และสามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้โดยที่ตัวเองปลอดภัย
Case ที่ ๓: การเรียนการสอนหลักสูตรว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด
“ช่วยคนไม่ให้จมน้ำจากทักษะที่เรียนมา” วันหนึ่งขณะขี่จักรยานได้เจอเด็กผู้หญิง ๒ คนกำลังจะจมน้ำ
เมื่อเห็นเหตุการณ์จึงนึกถึงสิ่งที่ครูเคยสอน (ตามหลักสูตรว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด) ว่า ให้หาไม้ยื่นเพื่อช่วยคนที่กำลัง
จะจมน้ำ จึงมองหาอุปกรณ์บริเวณนั้น และพบทางมะพร้าวอยู่ใกล้ๆ จึงยื่นไปให้เกาะและลากขึ้นฝั่ง
บทเรียนที่ได้ : การจมน้ำในกลุ่มวัยเรียน มักเกิดขึ้นเป็นกลุ่ม เพราะเมื่อมีคนหนึ่งจมน้ำ เด็กที่เหลือมักจะกระโดด
		 ลงน้ำไปช่วย จึงทำให้ถูกกอดรัดและจมน้ำไปพร้อมกัน แต่เด็กที่ได้เรียนหลักสูตรว่ายน้ำเพื่อ
เอาชีวิตรอดจะสามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้โดยที่ตัวเองปลอดภัยโดยยึดหลัก “ตะโกน โยน ยื่น”
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Case ที่ ๔: การดำเนินงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เด็กอายุ ๒ ปีจมน้ำเสียชีวติ ในกะละมัง ณ ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก เนือ่ งจากครูพเ่ี ลีย้ งเปิดประตูหอ้ งน้ำทิง้ ไว้
และปล่อยให้เด็กไปล้างมือหลังทานอาหารกลางวันในกะละมังที่อยู่ในห้องน้ำตามลำพัง
บทเรียนที่ได้:

ครูพี่เลี้ยงคิดว่าน้ำเพียงนิดเดียวในกะละมัง ไม่น่าจะทำให้เด็กจมน้ำเสียชีวิตได้ ดังนั้นศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กจึงควรมีการดำเนินการป้องกันการจมน้ำทั้งการให้ความรู้แก่ผู้ดูแลเด็ก/ครูพี่เลี้ยง มีการ
จัดการสิ่งแวดล้อมให้ปลอดภัย และจัดให้มีพื้นที่เล่นที่ปลอดภัยสำหรับเด็ก

Case ที่ ๕: การสอนฝึกปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR)
เด็กอายุ ๓ ปีจมน้ำในถังน้ำภายในบ้าน ผู้ปกครองเล่าว่า หลังจากพ่ออาบน้ำให้เด็กในห้องน้ำเสร็จแล้ว
เด็กอยากเล่นน้ำต่อ พ่อจึงปล่อยให้เด็กเล่นน้ำอยู่ในห้องน้ำตามลำพัง และพ่อเดินไปที่ห้องครัว เมื่อเวลาผ่านไป
ประมาณ ๑๕ นาที แม่ซึ่งให้นมลูกอยู่ห้องข้างๆ ได้ยินเสียงดังมาจากในห้องน้ำ แต่คิดว่าลูกคงเล่นน้ำจึงไม่ได้สนใจ
จนเมือ่ เสียงเงียบไป รูส้ กึ ผิดปกติ จึงเดินไปดู พบว่า เด็กหัวทิม่ ลงไปในถังน้ำแล้ว  เมือ่ นำเด็กขึน้ มาจากน้ำ เด็กไม่หายใจ
พ่อจึงให้การช่วยเหลือโดยการเป่าปาก และนวดหัวใจ ซึ่งพ่อได้รับการเรียนมาจากบริษัทที่ทำงานอยู่ จากนั้น
นำส่งโรงพยาบาล ซึ่งเด็กรอดชีวิตในเวลาต่อมา
บทเรียนที่ได้:
  

เด็กจมน้ำส่วนใหญ่จะเสียชีวติ แต่หากสามารถให้การช่วยเหลือได้ทนั และถูกวิธี เด็กอาจจะมีโอกาสรอด
ดังนั้นหากผู้ปกครอง/ผู้ดูแลเด็กมีความรู้และทักษะในการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) ที่ถูกวิธี จะทำให้
เด็กมีโอกาสรอดสูง

Case ที่ ๖: สถานการณ์ข้อมูล
แม้ว่าจำนวนเด็กจมน้ำเสียชีวิตในแต่ละปีจะสูง แต่เมื่อย่อยลงไปถึงระดับตำบลจะพบว่า ในแต่ละปี
จะมีเพียงไม่กี่คนหรือไม่มีเลย ดังนั้นการดำเนินงานป้องกันการจมน้ำจึงใช้เพียงข้อมูลในเชิงปริมาณไม่ได้ จำเป็นต้อง
ใช้ข้อมูลในเชิงคุณภาพร่วมด้วย ดังตัวอย่างเช่นการดำเนินงานในอำเภอหนึ่งในจังหวัดอุดรธานี เมื่อเกิดเหตุการณ์
เด็กจมน้ำขึ้น ๑ คน  เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่จึงได้ลงสอบสวนเพื่อค้นหาข้อมูลในเชิงคุณภาพ จากนั้นนำข้อมูล
ที่ได้คืนกลับไปให้ชุมชน โดยการนำเสนอข้อมูลให้แก่ชุมชนทราบในเวทีประชาคมหมู่บ้าน ซึ่งทำให้ชุมชนเห็นปัญหา
และร่วมกันหามาตรการป้องกันเด็กจมน้ำขึ้นโดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในพื้นที่ นอกจากนี้ยังขยายผลและผลักดัน
ให้เกิดการดำเนินงานไปสู่ระดับจังหวัด
บทเรียนที่ได้: ข้อมูลเป็นสิ่งสำคัญในการดำเนินงาน และสามารถนำไปสู่มาตรการป้องกันการจมน้ำในระดับ
		 พืน้ ทีไ่ ด้ และผลสำเร็จทีเ่ กิดขึน้ ในระดับชุมชนยังช่วยผลักดันการดำเนินงานไปสูน่ โยบายในระดับจังหวัด
Case ที่ ๗: การบริหารจัดการ (การดำเนินงานในรูปแบบสหสาขา)
“๑๐ ปีที่ผ่านมา เรานำคน ๘๐๐ คนขึน้ มาจากน้ำเพือ่ กลับบ้าน แต่ไม่มสี กั คนทีร่ อดชีวติ หรือนีจ่ ะเป็น
การเดินมาผิดทาง???” นี่เป็นคำพูดของผู้แทนจากกู้ภัยแห่งหนึ่งในจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งมีภารกิจในการค้นหา
ผู้ประสบภัยใต้น้ำมาเป็นระยะเวลากว่า ๑๐ ปี   ภายหลังจากผ่านการอบรมหลักสูตรว่ายน้ำเพือ่ เอาชีวติ รอด พวกเขา
เหล่านั้นจึงคิดว่าสิ่งที่ทำอยู่เดิมเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ จึงได้หันมาเริ่มดำเนินมาตรการป้องกันโดยจัดให้มี
การเรียนการสอนหลักสูตรว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอดฟรีให้แก่เด็ก และได้ร่วมกับชุมชนจัดการแหล่งน้ำเสี่ยงเพื่อให้เกิด
ความปลอดภัย โดยการติดป้ายคำเตือนและจัดให้มีอุปกรณ์ช่วยคนตกน้ำไว้บริเวณแหล่งน้ำ (ถังแกลลอนพลาสติก
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ขวดน้ำพลาสติก ไม้) ซึ่งถังแกลลอนพลาสติกที่ได้รับมาจากผู้ปกครองที่มอบให้เป็นค่าเรียนหลักสูตรว่ายน้ำ
เพื่อเอาชีวิตรอดและจากการได้รับบริจาคจากร้านค้าต่างๆ จะถูกนำไปใช้ติดตั้งบริเวณแหล่งน้ำ
บทเรียนที่ได้ : การดำเนินงานป้องกันการจมน้ำจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของสหสาขา นอกจากหน่วยงาน
ภาครัฐแล้ว หน่วยงานเอกชน และจิตอาสา ยังมีสว่ นสำคัญในการดำเนินการและให้การสนับสนุน
“การดำเนินงานผูก้ อ่ การดี ไม่ได้เน้นให้หน่วยงานใดหน่วยงานหนึง่ เป็นพระเอก ไม่ได้ให้ดำเนินการเพียงคนเดียว
แต่เป็นการเน้นย้ำให้ทกุ หน่วยงานเข้ามาร่วมมือกันดำเนินงาน ภายใต้บทบาทหน้าทีข่ องแต่ละหน่วยงานเอง
โดยมีจดุ มุง่ หมายร่วมกันคือ ไม่มเี ด็กจมน้ำตาย”

นิยาม
n

n

n
n

n

n

เด็ก หมายถึง เด็กอายุต่ำกว่า ๑๕ ปี ซึ่งตามอุบัติการณ์จะพบว่าการจมน้ำเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่ง
ของเด็กไทยอายุต่ำกว่า ๑๕ ปี
การดำเนินงานป้องกันเด็กจมน้ำ หมายถึง การดำเนินกิจกรรมการต่างๆ เพื่อป้องกันเด็กจมน้ำ เช่น
การดำเนินงานป้องกันการจมน้ำในเรื่องนโยบาย การบริหารจัดการ สถานการณ์และข้อมูล การจัดการ
แหล่งน้ำเสี่ยง การดำเนินการในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การให้ความรู้ การเรียนการสอนหลักสูตรว่ายน้ำเพื่อ
เอาชีวิตรอด การสอนฝึกปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) การสื่อสารประชาสัมพันธ์ และการศึกษาวิจัยหรือ
ติดตามประเมินผล
ผู้ก่อการดี หมายถึง ทีมที่มีการดำเนินงานป้องกันการจมน้ำในมาตรการต่างๆ
ผู้ก่อการดีที่ผ่านการรับรอง หมายถึง ทีมที่มีผลการดำเนินงานป้องกันการจมน้ำในมาตรการต่างๆ ผ่านตาม
เกณฑ์ที่กำหนดใน ๑๐ องค์ประกอบ หรือ ๖ องค์ประกอบ ขึ้นอยู่กับระดับผู้ก่อการดีที่ขอรับรอง
ผู้ก่อการดีระดับทองและระดับเงิน หมายถึง ทีมที่มีผลการดำเนินงานป้องกันการจมน้ำในมาตรการต่างๆ
ผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนดใน ๑๐ องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบด้านนโยบาย การบริหารจัดการ สถานการณ์
และข้อมูล การจัดการแหล่งน้ำเสี่ยง การดำเนินการในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การให้ความรู้ การเรียนการสอน
หลักสูตรว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด การสอนฝึกปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) การสื่อสารประชาสัมพันธ์
และการศึกษาวิจัยหรือติดตาม
ผู้ก่อการดีระดับทองแดง หมายถึง ทีมที่มีผลการดำเนินงานป้องกันการจมน้ำในมาตรการต่างๆ ผ่านตาม
เกณฑ์ที่กำหนดใน ๖ องค์ประกอบได้แก่ องค์ประกอบด้านสถานการณ์และข้อมูล การจัดการแหล่งน้ำเสี่ยง
การดำเนินการในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การให้ความรู้ การเรียนการสอนหลักสูตรว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด และ
การสื่อสารประชาสัมพันธ์

สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
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บทที่ ๒

วิธีการดำเนินงาน
การดำเนินงานผู้ก่อการดี (Merit Maker) ป้องกันการจมน้ำ เริ่มจากการประชุมร่วมกันของหน่วยงาน
เครือข่ายเพื่อจัดทำเกณฑ์การประเมินผู้ก่อการดี ป้องกันการจมน้ำ ทั้ง ๑๐ องค์ประกอบ หลังจากนั้นดำเนินการ
จัดทำเป็นแนวทางสำหรับการดำเนินงานผู้ก่อการดี โดยแบ่งออกเป็น ๒ เล่มคือ แนวทางประเมินผู้ก่อการดี
การดำเนินงานป้องกันการจมน้ำ ซึ่งเป็นแนวทางสำหรับทีมผู้ประเมินในระดับต่างๆ ได้นำไปใช้เป็นแนวทางในการ
ประเมินรับรอง และแนวทางสำหรับผู้ขอรับรองเป็นผู้ก่อการดีการดำเนินงานป้องกันการจมน้ำ ซึ่งเป็นแนวทาง
สำหรับให้ทมี ผูก้ อ่ การดีทจ่ี ะส่งผลงานขอรับรองเป็นผูก้ อ่ การดีได้ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานและประเมินตนเอง
เพื่อขอการรับรอง
ภายหลังจากการจัดทำแนวทางผูก้ อ่ การดีฯ ทัง้ ๒ เล่ม  สำนักโรคไม่ตดิ ต่อ กรวมควบคุมโรคได้จดั ประชุม
เพื่อชี้แจงการดำเนินงานป้องกันการจมน้ำโดยใช้กลยุทธ์ผู้ก่อการดี และชี้แจงเกี่ยวกับแนวทางผู้ก่อการดีดังกล่าว
รวมทั้งสนับสนุนแนวทางผู้ก่อการดีทั้ง ๒ เล่มให้แก่หน่วยงานเครือข่ายระดับเขตและระดับจังหวัด เพื่อใช้เป็นแนวทาง
การดำเนินงานป้องกันเด็กจมน้ำในพื้นที่  
แนวทางการดำเนินงานผู้ก่อการดี (Merit Maker) ป้องกันการจมน้ำดังกล่าว ได้ถูกนำไปใช้ในพื้นที่
เป็นครั้งแรกในเดือนตุลาคม ๒๕๕๗ โดยมีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเป็นหน่วยงานผลักดันและสนับสนุนให้พื้นที่
เกิดการดำเนินงานผู้ก่อการดี ป้องกันเด็กจมน้ำ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคเขตร่วมสนับสนุนด้านวิชาการ และ
สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค ติดตามกำกับและให้คำแนะนำ
ทั้งนี้ทีมผู้ก่อการดีที่ขอการรับรองเป็นผู้ก่อการดี (Merit Maker) ป้องกันการจมน้ำทั้ง ๓ ระดับ
จะส่งผลงานเพื่อขอการรับรองมาที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด จากนั้นจะมีการดำเนินการประเมินรับรอง
เป็นลำดับดังนี้
n ผู้ก่อการดีระดับทองแดง: ทีมประเมินระดับจังหวัดจะดำเนินการประเมินรับรอง  
n ผู้ก่อการดีระดับเงิน: ทีมประเมินระดับจังหวัดจะดำเนินการประเมินเบื้องต้น และส่งผลการประเมิน
ต่อไปยังสำนักงานป้องกันควบคุมโรคเขต หลังจากนั้นทีมประเมินระดับเขตจะดำเนินการประเมิน
รับรอง
n ผู้ก่อการดีระดับทอง: ทีมประเมินระดับจังหวัดจะดำเนินการประเมินเบือ
้ งต้นครัง้ ที่ ๑ สำนักงาน
ป้องกันควบคุมโรคเขตจะดำเนินการประเมินเบื้องต้นครั้งที่ ๒ และส่งผลการประเมินต่อไปยัง
ทีมประเมินส่วนกลาง  หลังจากนั้นทีมประเมินส่วนกลางจะดำเนินการประเมินรับรอง

สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
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บทที่ ๓

ผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานผู้ก่อการดี (Merit Maker) ป้องกันการจมน้ำ
ก้าวแรกของการดำเนินงานผู้ก่อการดีในภาพรวมประเทศ

จากการดำเนินงานผูก้ อ่ การดี (Merit Maker) ป้องกันการจมน้ำในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ซึง่ เริม่ ดำเนินการ
เมื่อเดือนตุลาคม ๒๕๕๗ ถึงเดือนมิถุนายน ๒๕๕๘ พบว่า มีทีมผู้ก่อการดี (Merit Maker) ป้องกันการจมน้ำ
ที่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ที่กำหนดในระดับต่างๆ จำนวน ๓๓๕ ทีม ครอบคลุม ๒๒๗ อำเภอ ใน ๓๕ จังหวัด
ได้แก่ อ่างทอง สระแก้ว จันทบุรี ระยอง ตราด ปราจีนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สุรินทร์ บุรีรัมย์ นครราชสีมา
ชัยภูมิ อุดรธานี หนองบัวลำภู บึงกาฬ หนองคาย มหาสารคาม ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ เลย ขอนแก่น ศรีสะเกษ ยโสธร
อุบลราชธานี มุกดาหาร นครพนม อำนาจเจริญ สกลนคร นครศรีธรรมราช ระนอง ภูเก็ต พังงา สุราษฎร์ธานี ยะลา
และปัตตานี ทั้งนี้ทีมผู้ก่อการดีมีผลการดำเนินงานสรุปได้ดังนี้
ผลการดำเนินงานภาพรวม
๑. แหล่งน้ำเสี่ยงมีการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกันการจมน้ำ จำนวน ๑,๔๙๒ แห่ง โดยมี
การดำเนินงานในเรื่องการสร้างรั้วหรือติดป้ายคำเตือน และจัดให้มีอุปกรณ์ช่วยคนตกน้ำไว้บริเวณแหล่งน้ำเสี่ยง
๒. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีการดำเนินการป้องกันเด็กจมน้ำ จำนวน ๑,๑๕๐ แห่ง โดยผู้ก่อการดีทุกระดับ
จะดำเนินการให้ความรู้แก่ครู/ผู้ดูแลเด็กทุกคน และจัดการสิ่งแวดล้อมภายในและภายนอกศูนย์ฯ ทั้งนี้ผู้ก่อการดี
ระดับทองและระดับเงินจะมีการดำเนินการเพิม่ เติมในเรือ่ งการสอนให้เด็กรูจ้ กั แหล่งน้ำเสีย่ ง และการจัดให้มพี นื้ ทีเ่ ล่น
ที่ปลอดภัยสำหรับเด็ก
๓. สถานบริการสาธารณสุข/ชุมชน/โรงเรียน มีการให้ความรูเ้ กีย่ วกับการป้องกันการจมน้ำแก่ประชาชน
และเด็กในพื้นที่ จำนวน ๑,๒๐๑ แห่ง โดยทุกแห่งที่ดำเนินการจะต้องมีการให้ความรู้อย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง
๔. เกิดวิทยากรในพื้นที่เพื่อสอนหลักสูตรว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด จำนวน ๒,๘๐๑ คน
๕. เด็กอายุ ๖ – ๑๔ ปี ได้เรียนหลักสูตรว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด จำนวน ๕๖,๙๘๗ คน
๖. คนในชุมชนหรือเด็กได้ฝึกปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) จำนวน ๖,๙๕๖ คน
๗. มีกิจกรรมรณรงค์ป้องกันเด็กจมน้ำ จำนวน ๔๐ ครั้ง
๘. มีการสื่อสารประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ จำนวน ๑,๒๐๓ ครั้ง
๙. มีผลการศึกษาวิจัยหรือติดตามประเมินผล จำนวน ๔๐ เรื่อง
n

n

ผู้ก่อการดีประเภทประเมินรับรอง
๑. ทีมทีผ่ า่ นการรับรองเป็นทีมผูก้ อ่ การดี (Merit Maker) ป้องกันเด็กจมน้ำระดับทอง จำนวน ๒ ทีม ได้แก่
๑) ระดับทอง (ดีเด่น) จำนวน ๑ ทีม ได้แก่ ทีมตาเบา จังหวัดสุรินทร์
๒) ระดับทอง (ดี) จำนวน ๑ ทีม ได้แก่ ทีมองค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ จังหวัดนครราชสีมา
๒. ทีมที่ผ่านการรับรองเป็นทีมผูก้ อ่ การดี (Merit Maker) ป้องกันเด็กจมน้ำระดับเงิน จำนวน ๓ ทีมได้แก่
๑) ระดับเงิน (ดีเด่น) จำนวน ๑ ทีม ได้แก่ ทีมฉลามประทาย จังหวัดนครราชสีมา
๒) ระดับเงิน (ดี) จำนวน ๒ ทีม ได้แก่
(๑) ทีมเทศบาลตำบลโนนเจริญ จังหวัดบุรีรัมย์
(๒) ทีมอำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
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๓. ทีมที่ผ่านการรับรองเป็นทีมผูก้ อ่ การดี (Merit Maker) ป้องกันเด็กจมน้ำ ประเภทชมเชย (ระดับทอง)
จำนวน ๑๑ ทีมได้แก่
๑) ทีมองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์
๒) ทีมนานวนร่วมใจเด็กไทยไม่จมน้ำ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
๓) ทีมผู้พิทักษ์เด็กนักว่ายน้ำสะกาด – กระเทียม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
๔) ทีมผู้ก่อการดีสังขะ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
๕) ทีมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสว่าง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
๖) ทีมตำบลเทนมีย์ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
๗) ทีมปราสาท อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
๘) ทีมวัคซีนป้องกันเด็กจมน้ำชุมพลบุรี อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์
๙) ทีม K.S Drown no more อำเภอกระสัง จังหวัดสุรินทร์
๑๐) ทีมบ้านกรวด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์
๑๑) ทีมเทศบาลตำบลหนองไผ่ อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
๔. ทีมที่ผ่านการรับรองเป็นทีมผู้ก่อการดี (Merit Maker) ป้องกันเด็กจมน้ำ ประเภทชมเชย (ระดับเงิน)
จำนวน ๒๔ ทีมได้แก่
๑) ทีมสนมร่วมใจเด็กไทยไม่จมน้ำ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
๒) ทีมโพนโก ร่วมคิด ร่วมป้องกัน ลูกหลานปลอดภัยไม่จมน้ำ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
๓) ทีมสลักได อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
๔) ทีมอำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์
๕) ทีมยางสว่างทีม อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์
๖) ทีมท่าตูมร่วมใจลูกหลานไม่จมน้ำ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์
๗) ทีมอำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์
๘) ทีมตำบลอาโพน อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์
๙) ทีมตำบลยาง อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
๑๐) ทีมดรีมทีมตรมไพร อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
๑๑) ทีมศรีสุขศรีณรงค์ อำเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์
๑๒) ทีมป้องกันการจมน้ำตำบลหนองไม้งาม อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์
๑๓) ทีม EMS องค์การบริหารส่วนตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์
๑๔) ทีมโรงพยาบาลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
๑๕) ทีมบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
๑๖) ทีมวังเหนือป้องกันเด็กจมน้ำ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์
๑๗) ทีมวัคซีนป้องกันเด็กจมน้ำตำบลมะเฟือง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์
๑๘) ทีมโครงการให้ความรู้แกนนำป้องกันเด็กจมน้ำ อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา
๑๙) ทีมเทศบาลตำบลแก้งคร้อ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
๒๐) ทีมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแก้งคร้อ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
๒๑) ทีมโรงเรียนเทศบาลแก้งคร้อ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
๒๒) ทีมเทศบาลตำบลหนองบัวระเหว อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ
๒๓) ทีมโรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
๒๔) ทีมตำบลโคกมั่งงอย อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ
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๑๓

๕. ทีมที่ผ่านการรับรองเป็นทีมผู้ก่อการดี (Merit Maker) ป้องกันเด็กจมน้ำระดับทองแดง จำนวน
๒๙๕ ทีม ดังนี้
๑. ทีมตำบลตลาดกรวด อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
๒. ทีมตำบลบางระกำ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง
๓. ทีมตำบลศาลเจ้าโรงทอง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง
๔. ทีมตำบลวังน้ำเย็น อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง
๕. ทีมตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง
๖. ทีมอำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
๗. ทีมอำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว
๘. ทีมอำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
๙. ทีมอำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว
๑๐. ทีมอำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
๑๑. ทีมอำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว
๑๒. ทีมอำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว
๑๓. ทีมอำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
๑๔. ทีมอำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี
๑๕. ทีมอำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
๑๖. ทีมอำเภอเขาซะเมา จังหวัดระยอง
๑๗. ทีมอำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง
๑๘. ทีมอำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง
๑๙. ทีมอำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง
๒๐. ทีมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแร้ง อำเภอเมืองจังหวัดระยอง จังหวัดตราด
๒๑. ทีมเทศบาลตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด
๒๒. ทีมองค์การบริหารส่วนตำบลไม้รูด อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด
๒๓. ทีมสุขภาพตำบลบางเตย อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี
๒๔. ทีมผู้ก่อการดีตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
๒๕. ทีมตำบลโคกปีบ อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี
๒๖. ทีมชุดปฏิบัติการป้องกันการจมน้ำตำบลบ้านพระ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
๒๗. ทีม Prachantakham Swimming อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี
๒๘. ทีมตำบลบุพราหมณ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี
๒๙. ทีมเจ้าพระยาอภัยภูเบศร อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
๓๐. ทีมองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี
๓๑. ทีมเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
๓๒. ทีมเทศบาลบ้านกรวดปัญญาวัฒน์ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์
๓๓. ทีมองค์การบริหารส่วนตำบลกระสัง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
๓๔. ทีมผู้ก่อการดีหนองตาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
๓๕. ทีมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโกรกขี้หนู อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
๓๖. ทีมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพะไล  อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
๓๗. ทีมบ้านดู่ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์
สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

๑๔

ก้าวแรก...ผู้ก่อการดี ป้องกันการจมน้ำ (Merit Maker...Drown No More)

๓๘.
๓๙.
๔๐.
๔๑.
๔๒.
๔๓.
๔๔.
๔๕.
๔๖.
๔๗.
๔๘.
๔๙.
๕๐.
๕๑.
๕๒.
๕๓.
๕๔.
๕๕.
๕๖.
๕๗.
๕๘.
๕๙.
๖๐.
๖๑.
๖๒.
๖๓.
๖๔.
๖๕.
๖๖.
๖๗.
๖๘.
๖๙.
๗๐.
๗๑.
๗๒.
๗๓.
๗๔.
๗๕.

ทีมตัวการดีตำบลหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
ทีมตำบลสวายจีก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
ทีมตำบลกลันทา อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
ทีมเทศบาลตำบลอิสาน อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
ทีม คปสอ.หนองกี่ อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์
ทีมหนองหงส์ อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์
ทีมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแพ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
ทีมส้มป่อยร่วมใจป้องกันภัยเด็กจมน้ำ อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์
ทีมแคนดง อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์
ทีมสะเดาปลอดภัยห่วงใยทุกลมหายใจ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
ทีมลำปลายมาศฮีโร่ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
ทีมหินโคนลอยน้ำ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
ทีมตำบลโคกกลาง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
ทีมชาวหนองโดนร่วมใจต้านภัยเด็กจมน้ำ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
ทีมตำบลบ้านยาง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
ทีมตำบลหนองคู อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
ทีมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไผทรินทร์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
ทีมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแกดูแลหลานร่วมมือช่วยกันป้องกันเด็กจมน้ำ
อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์
ทีมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองเยือง อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์
ทีมเทศบาลตำบลบ้านใหม่ไชยพจน์ อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์
ทีมทองหลางทีม อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์
ทีมตำบลกู่สวนแตง อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์
ทีมตำบลแดงใหญ่ อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์
ทีมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองตาเปล่ง อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์
ทีมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสนวน อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์
ทีมตำบลหนองปล่อง อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์
ทีมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหงอนไก่ อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์
ทีมโรงพยาบาลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์
ทีมผู้ก่อการดีตำบลศรีภูมิ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
ทีมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยสำราญ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
ทีมผู้ก่อการดีช่วยเหลือเด็กจมน้ำตำบลบ้านเป้า อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์
ทีมวัคซีนป้องกันเด็กจมน้ำตำบลบ้านแวง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์
ทีมวัคซีนป้องกันเด็กจมน้ำตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์
ทีมดอกจานผู้ก่อการดี อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์
ทีมโรงพยาบาลพุทไธสง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์
ทีมวัคซีนป้องกันเด็กจมน้ำตำบลบ้านยาง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์
ทีมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหว้า อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
ทีมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกันทรารมย์ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

ก้าวแรก...ผู้ก่อการดี ป้องกันการจมน้ำ (Merit Maker...Drown No More)

๗๖.
๗๗.
๗๘.
๗๙.
๘๐.
๘๑.
๘๒.
๘๓.
๘๔.
๘๕.
๘๖.
๘๗.
๘๘.
๘๙.
๙๐.
๙๑.
๙๒.
๙๓.
๙๔.
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๙๗.
๙๘.
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๑๐๘.
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๑๑๓.
๑๑๔.

๑๕

ทีมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองพลวง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
ทีมรวมน้ำใจ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
ทีมวารีใส เด็กไทยไม่จมน้ำ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
ทีมพระครู อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
ทีมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองเกียบ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
ทีมการป้องกันเด็กจมน้ำตำบลสองห้อง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
ทีมตำบลหนองตาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
ทีมตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
ทีมตำบลบ้านบัว อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
ทีมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองเต็ง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
ทีมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
ทีมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตาจง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์
ทีมป้องกันการจมน้ำแก้งสนามนาง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา
ทีมอำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
ทีมคนดีที่ลำทะเมนชัย อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา
ทีมพระทองคำ อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา
ทีมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลมะค่า อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
ทีมบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
ทีมโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
ทีมโรงพยาบาลคง อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา
ทีมสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
ทีมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าช้าง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
ทีมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลซับพลู อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
ทีมสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
ทีมเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา
ทีมอำเภอขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา
ทีมสระว่านพระยา อำเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา
ทีมอำเภอโชคชัย อำเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา
ทีมตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา
ทีมบ้านเหลื่อม อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา
ทีม "คนดีโนนไทย" อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา
ทีมโรงพยาบาลปากช่องนานา อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
ทีมอำเภอขามทะเลสอ อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา
ทีมอำเภอห้วยแถลง อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา
ทีมอำเภอวังน้ำเขียว อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา
ทีมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าหลวง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
ทีมโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา
ทีมอำเภอเสิงสาง อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา
ทีมด่านขุนทด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา
สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
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ทีม คปสอ.สูงเนิน อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
ทีมเครือข่ายป้องกันเด็กจมน้ำอำเภอกาบเชิง อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์
ทีมโคกยางลีดเดอร์ทีม อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
ทีมโรงเรียนเมืองสุรินทร์ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
ทีมจารพัตร อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
ทีมยางบ่อภิรมย์ อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์
ทีมศรีณรงค์ อำเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์
ทีมบัวเชด อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์
ทีมบุฤาษี อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
ทีมสวาย อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
ทีมแสลงพันธ์ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
ทีมตาเมียงทีม อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์
ทีมโคกกลางทีม อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์
ทีมตำบลหนองระฆัง อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ทีมตำบลหัวงัว อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ทีมตำบลหนองอียอ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ทีมตำบลแคน อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ทีมช่างปี่ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
ทีมหนองโดน อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
ทีมหนองบัว อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
ทีมผู้ก่อการดีอำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์
ทีมเมืองบัว อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์
ทีมเขวาสินรินทร์ อำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
ทีมผู้ก่อการดีตำบลบึง อำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
ทีมเด็กหนองฮะปลอดภัยไม่จมน้ำ  อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์
ทีมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยยาง อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ
ทีมโรงพยาบาลหนองบัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ
ทีมเนินสง่าร่วมใจต้านภัยเด็กจมน้ำ อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ
ทีมโรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
ทีมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ
ทีมองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งนก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ
ทีมเทศบาลตำบลคอนสาย - ตำบลคอยสาย อำเภอกู่แก้ว จังหวัดอุดรธานี
ทีมนากลาง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู
ทีมศรีบุญเรือง อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู
ทีมเทศบาลตำบลโนนสัง อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู
ทีม SRRT เซกา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโสกก่าม อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
ทีมโซ่พิสัย อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ
ทีมโพนพิสัย อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
ทีมศรีเชียงใหม่ อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย
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ทีมเมืองหนองคาย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
ทีมท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย
ทีมสังคม อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย
ทีมสระใคร อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย
ทีมเฝ้าไร่ อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย
ทีมรัตนวาปี อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย
ทีมโคกก่อใจดี อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
ทีมจิตอาสามะค่าพัฒนา อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
ทีมโพนงานร่วมใจต้านภัยเด็กจมน้ำ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
ทีมหนองเรือร่วมใจ ปลอดภัยเด็กจมน้ำ อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
ทีมเครือข่ายตำบลโนนราษีป้องกันเด็กจมน้ำ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
ทีมเทศบาลตำบลหนองอีบุตร อำเภอห้วยผึ้งจังหวัดกาฬสินธุ์
ทีมเทศบาลตำบลห้วยโพธิ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
ทีมองค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
ทีมองค์การบริหารส่วนตำบลธัญญา อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
ทีม สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
ทีม สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๒ อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์
ทีมโรงเรียนหนองบัวกลาง อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์
ทีมโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์
ทีมองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์
ทีมนาด้วง อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย
ทีมเอราวัณ อำเภอเอราวัญ จังหวัดเลย
ทีมภูเรือ อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย
ทีมภูกระดึง อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย
ทีมผาขาว อำเภอผาขาว จังหวัดเลย
ทีมภูหลวง อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย
ทีมท่าลี่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
ทีมเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
ทีมเลย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
ทีมนาแห้ว อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย
ทีมด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
ทีมวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
ทีมปากชม อำเภอปากชม จังหวัดเลย
ทีมหนองหิน อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย
ทีมทีมอำเภอหนองสองห้อง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น
ทีมกลุ่มรักว่ายน้ำตำบลบ้านโคก อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น
ทีมเปือยน้อยทีม อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น
ทีมชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
ทีมอำเภอบ้านฝาง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น
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ทีมอำเภอพระยืน อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น
ทีมอำเภออุบลรัตน์ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
ทีมอำเภอเขาสวนกวาง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น
ทีมตำบลบึงงาม อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด
ทีมตำบลเทอดไทย อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด
ทีมตำบลเมืองไพร อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
ทีมตำบลโคกสว่าง อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด
ทีมตำบลอุ่มเม้า อำเภอวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
ทีมตำบลเมืองบัว อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
ทีมอำเภอเมยวดี อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด
ทีมตำบลสระนกแก้ว อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
ทีมตำบลวังยาว อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด
ทีมตำบลเชียงใหม่ อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด
ทีมอำเภออาจสามารถ อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด
ทีมอำเภอหนองฮี อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด
ทีมอำเภอโพนทราย อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด
ทีมอำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
ทีมอำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด
ทีมตำบลโนนรัง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
ทีมตำบลโพธิ์สัย อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด
ทีมอำเภอจังหาร อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด
ทีมอำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
ทีมอำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด
ทีมโรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
ทีมอำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี
ทีมโรงพยาบาลน้ำขุ่น อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี
ทีมตาลสุมร่วมใจ ป้องกันภัยจากการจมน้ำ อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี
ทีมเด็กดอนมดแดงปลอดภัยไม่จมน้ำ อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี
ทีมคำน้ำแซบ ดรีมทีม อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
ทีมทุ่งศรีอุดมทีม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี    
ทีมอำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี
ทีมโรงพยาบาลโขงเจียม อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี
ทีมอำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี
ทีมโรงพยาบาล50พรรษามหาวชิราลงกรณ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
ทีมตำบลทัพไทย อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
ทีมอำเภอสำโรง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี
ทีมเขมราฐร่วมใจ ต้านภัยจมน้ำ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
ทีมผู้ก่อการดีอำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี
ทีมอำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
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๒๓๒.
๒๓๓.
๒๓๔.
๒๓๕.
๒๓๖.
๒๓๗.
๒๓๘.
๒๓๙.
๒๔๐.
๒๔๑.
๒๔๒.
๒๔๓.
๒๔๔.
๒๔๕.
๒๔๖.
๒๔๗.
๒๔๘.
๒๔๙.
๒๕๐.
๒๕๑.
๒๕๒.
๒๕๓.
๒๕๔.
๒๕๕.
๒๕๖.
๒๕๗.
๒๕๘.
๒๕๙.
๒๖๐.
๒๖๑.
๒๖๒.
๒๖๓.
๒๖๔.
๒๖๕.
๒๖๖.
๒๖๗.
๒๖๘.
๒๖๙.
๒๗๐.

ทีมโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชเดชอุดม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
ทีมตำบลกุดลาด อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
ทีมกันทรารมย์ อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ
ทีมห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ
ทีมเบญจลักษณ์ อำเภอเบญจลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ
ทีมเมืองจันทร์ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ
ทีมราศีไศล อำเภอราศีไศล จังหวัดศรีสะเกษ
ทีมยางชุมน้อย อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ
ทีมไพรบึง อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ
ทีมขุนหาญ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ
ทีมพยุห์ อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ
ทีมอุทุมพรพิสัย อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ
ทีมโนนคูน อำเภอโนนคูน จังหวัดศรีสะเกษ
ทีมกัทรลักษ์ อำเภอกัทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
ทีมขุขันธ์ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ
ทีมศรีรัตนะ อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ
ทีมบึงบูรพ์ อำเภอบึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ
ทีมน้ำเกลี้ยง อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ
ทีมวังหิน อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ
ทีมภูสิงห์ อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ
ทีมโพธ์ศรีสุวรรณ อำเภอโพธ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ
ทีมศิลาลาด อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ
ทีมปรางค์กู่ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ
ทีมศรีสะเกษ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
ทีมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาสะไมย์ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
ทีมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองหอย อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
ทีมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสีสุข อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร
ทีมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแวง อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร
ทีมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเซ่ซ่ง อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร
ทีมองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง  อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร
ทีมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพนเมือง อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร
ทีมเมืองนครพนม อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
ทีมศรีสุข อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม
ทีมบ้านแพง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม
ทีมท่าอุเทนคนน่ารัก อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม
ทีมโพนสวรรค์ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม
ทีมธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
ทีมนาหว้าสวยใส อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม
ทีมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลติ้ว อำเภอค้อวัง จังหวัดนครพนม
สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

๒๐

ก้าวแรก...ผู้ก่อการดี ป้องกันการจมน้ำ (Merit Maker...Drown No More)

๒๗๑.
๒๗๒.
๒๗๓.
๒๗๔.
๒๗๕.
๒๗๖.
๒๗๗.
๒๗๘.
๒๗๙.
๒๘๐.
๒๘๑.
๒๘๒.
๒๘๓.
๒๘๔.
๒๘๕.
๒๘๖.
๒๘๗.
๒๘๘.
๒๘๙.
๒๙๐.
๒๙๑.
๒๙๒.
๒๙๓.
๒๙๔.
๒๙๕.

ทีมจังหวัดมุกดาหาร
ทีมอำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
ทีมอำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร
ทีมอำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร
ทีมอำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร
ทีมอำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร
ทีมอำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร
ทีมอำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร
ทีมสายชลพิทักษ์ อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
ทีมอำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
ทีมศรีบางนอน อำเภอเมืองระนอง  จังหวัดระนอง
ทีมป้องกันเด็กจมน้ำ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
ทีมตะกรบรวมใจไร้จมน้ำ อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ทีมอำเภอพนม อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ทีมชุมชนกระแดะ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ทีมอำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ทีมอำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ทีมอำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ทีมองค์การบริหารส่วนตำบลนบปริง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา
ทีมองค์การบริหารส่วนตำบลบางนายสี อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา
ทีมโรงเรียนเยาวมิตร อำเภอกะปง จังหวัดพังงา
ทีมโรงเรียนทุ่งรัก์ชัยพัฒน์ อำเภอคุระ จังหวัดพังงา
ทีมตำบลท่าธง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
ทีมองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลุโละ อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี
ทีมตำบลท่าช้าง อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ผู้ก่อการดีประเภทคัดเลือก
๑. ทีมผูก้ อ่ การดี (Merit Maker) ป้องกันการจมน้ำ กิตติมศักดิ์ จำนวน ๑ ทีม ได้แก่ มูลนิธพิ ทุ ธธรรม ๓๑
(ฮุก ๓๑) จังหวัดนครราชสีมา
๒. ผู้ก่อการดี (Merit Maker) ป้องกันการจมน้ำ ประเภทหน่วยงานระดับเขตดีเด่น จำนวน ๑ หน่วยงาน
ได้แก่ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๕ นครราชสีมา
๓. ผู้ก่อการดี (Merit Maker) ป้องกันการจมน้ำ ประเภทหน่วยงานระดับจังหวัดดีเด่น จำนวน
๓ หน่วยงาน ได้แก่
(๑) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
(๒) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์
(๓) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
n
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๔. ผู้ก่อการดี (Merit Maker) ป้องกันการจมน้ำ ประเภทบุคคลดีเด่น จำนวน ๕ ท่าน ได้แก่
(๑) นางกาญจนา ประดับลาย  
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
(๒) นางเทียนทอง บุญยรางกูร  
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์
(๓) นางสลักจิต สกุลรักษ์
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์		
(๔) นายกฤศ เรียงไธสง
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๕ นครราชสีมา
(๕) พลตรีอดิศักดิ์ สุวรรณประกร
สมาคมเพื่อช่วยชีวิตทางน้ำ
๕. จังหวัดที่มีทีมผู้ก่อการดี (Merit Maker) ป้องกันการจมน้ำ “มากที่สุด” ได้แก่ จังหวัดบุรีรัมย์
๖. จังหวัดที่มีทีมผู้ก่อการดี (Merit Maker) ป้องกันการจมน้ำ “ครบทุกอำเภอ” จำนวน ๕ จังหวัด
ได้แก่ จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดเลย จังหวัดศรีสะเกษ

“บอกเล่า ก้าวแรก” ทีมผู้ก่อการดี (Merit Maker) ป้องกันการจมน้ำ

๑. ทีมผู้ก่อการดี (Merit Maker) ป้องกันการจมน้ำ กิตติมศักดิ์: มูลนิธิพุทธธรรม ๓๑ (ฮุก ๓๑)
จังหวัดนครราชสีมา
๒. ทีมผู้ก่อการดี (Merit Maker) ป้องกันการจมน้ำ ระดับทอง (ดีเด่น): ตาเบาทีม จังหวัดสุรินทร์
๓. ทีมผู้ก่อการดี (Merit Maker) ป้องกันการจมน้ำ ระดับทอง (ดี): ทีมองค์การบริหารส่วนตำบล
ขนงพระ จังหวัดนครราชสีมา
๔. ทีมผูก้ อ่ การดี (Merit Maker) ป้องกันการจมน้ำ ระดับเงิน (ดีเด่น): ทีมฉลามประทาย จังหวัดนครราชสีมา
๕. ทีมผู้ก่อการดี (Merit Maker) ป้องกันการจมน้ำ ระดับเงิน (ดี): ทีมเทศบาลตำบลโนนเจริญ
จังหวัดบุรีรัมย์
๖. ทีมผู้ก่อการดี (Merit Maker) ป้องกันการจมน้ำ ระดับเงิน (ดี): ทีมอำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัด
นครศรีธรรมราช

สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

๒๒

ก้าวแรก...ผู้ก่อการดี ป้องกันการจมน้ำ (Merit Maker...Drown No More)

“บอกเล่า ก้าวแรก” ทีมผู้ก่อการดี (Merit Maker) ป้องกันการจมน้ำ กิตติมศักดิ์
มูลนิธิพุทธธรรม ๓๑ (ฮุก ๓๑) จังหวัดนครราชสีมา
ชื่อเรื่อง:

จากบทบาทของผู้ค้นหาผู้ประสบภัยใต้น้ำมาสู่การป้องกันการจมน้ำในชุมชน    

ความเป็นมา:
จังหวัดนครราชสีมาเป็นจังหวัดทีต่ ง้ั อยูท่ างภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย มีพน้ื ทีใ่ หญ่ทส่ี ดุ
ของประเทศและมีจำนวนประชากรเป็นที่ ๒ รองจากเมืองหลวงกรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรกรรม
มีแม่น้ำไหลผ่านหลายสาย รวมทั้งลำคลอง บ่อขุดแหล่งน้ำเพื่อใช้ในการเกษตรกรรมในท้องถิ่นเป็นจำนวนมาก
มีจำนวนการเสียชีวิตจากจมน้ำปี พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๖ มากที่สุดของประเทศ เฉลี่ยปีละ ๒๐๐ คน (อัตราต่อ
แสนประชากรเท่ากับ ๖.๔ - ๙.๓) ในจำนวนนี้เป็นเด็กอายุต่ำกว่า ๑๕ ปี เฉลี่ยปีละ ๔๗ คน  ทีมกู้ภัยใต้น้ำ ฮุก ๓๑
เกิดจากการรวมตัวของเครือข่ายจิตอาสา มีบทบาทหลักในการค้นหาผู้ประสบภัยใต้น้ำและได้มีการดำเนินการตาม
ภารกิจในการค้นหาผู้ประสบภัยทางน้ำตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๖ ถึงปัจจุบัน  โดยพบว่า กว่า ๑,๐๐๐ ราย ที่ได้รับแจ้ง
และลงไปค้นหาในน้ำ ไม่มรี ายใดเลยทีร่ อดชีวติ และสถานทีเ่ กิดเหตุมกั พบว่าเป็นแหล่งน้ำตามธรรมชาติในชุมชน จึงเกิด
แนวคิดน่าจะมีวธิ กี ารป้องกัน ไม่ให้เกิดเหตุมากกว่าทีจ่ ะมาแก้ไขปัญหาเมือ่ เกิดเหตุแล้ว ซึง่ โอกาสรอดชีวติ ไม่มเี ลย
วัตถุประสงค์:
๑. เพื่อกระตุ้นการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดำเนินงานป้องกันการจมน้ำ
๒. เพือ่ ลดอัตราการเสียชีวิตของเด็ก ๐ - ๑๔ ปีในจังหวัดนครราชสีมา
๓. สร้างกระแสการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนให้ขยายเป็นวงกว้างไปทั่วประเทศ
วิธีการ:

เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ จากการสอนให้เด็กและผู้สนใจเรียนรู้เรื่องความปลอดภัยทางน้ำ
รู้วิธีการเอาชีวิตรอด โดยการสอนลอยตัวเปล่าในน้ำและการใช้อปุ กรณ์ทล่ี อยน้ำได้อย่างง่าย (ขวดน้ำพลาสติกเปล่า)
ช่วยในการพยุงตัว และวิธีการช่วยเหลือผู้อื่นจากการจมน้ำที่ถูกต้อง โดยเปิดสอนฟรีเดือนละ ๑ ครั้ง และได้มีการ
สร้างทีมเครือข่ายระดับชุมชน ในการสำรวจแหล่งน้ำเสี่ยงพร้อมทั้งดำเนินงานจัดการแหล่งน้ำเสี่ยงในชุมชนโดยการ
ติดตั้งป้ายเตือน ติดตั้งอุปกรณ์ช่วยเหลือคนตกน้ำที่หาได้ง่าย เช่น แกลลอนพลาสติกเปล่า ไม้ยื่น เชือก ทั้งนี้การ
ดำเนินการและวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ เกิดจากความร่วมมือของคนในชุมชนและการบริจาคของภาคเอกชน
สรุปผลและข้อเสนอ:
ภายหลังการดำเนินงานมีเด็กนักเรียนชั้น ป.๑ – ป.๖ ที่ผ่านการฝึกภาคปฏิบัติทั้งหมด ๖,๑๑๔ คน
เกิดเครือข่ายจิตอาสาผู้ฝึกสอน ๖๐๖ คน เปิดสอนฟรีวิธีการเอาชีวิตรอดจากการจมน้ำเดือนละ ๑ ครั้ง รวม ๓๕ ครั้ง
ทั้งเด็ก ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไปที่สนใจจำนวน ๓๐๕ คน  มีการจัดการแหล่งน้ำเสี่ยงโดยเครือข่ายการป้องกัน
เด็กจมน้ำ ๙๐ แห่ง และได้มกี ารดำเนินงานครอบคลุมทุก ๑ ตำบลใน ๓๒ อำเภอ ของจังหวัดนครราชสีมา นอกจากนี้
ยังพบว่าการแจ้งเหตุในการออกไปค้นหาผู้ประสบภัยทางน้ำลดลง
การจมน้ำเป็นสิ่งที่สามารถป้องกันได้ จากบทบาทของผู้ค้นหาผู้ประสบภัยใต้น้ำมาสู่การป้องกัน
การจมน้ำในชุมชน ด้วยการดำเนินงานในมาตรการง่ายๆ เน้นการฝึกทักษะให้เด็ก การสร้างเครือข่ายจิตอาสา
การจัดการแหล่งน้ำเสี่ยง ภายใต้ความร่วมมือของชุมชน นับว่า เป็นการเพิ่มโอกาสรอดชีวิตจากการจมน้ำให้กับเด็ก
ในจังหวัดนครราชสีมา
สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

๒๓

ก้าวแรก...ผู้ก่อการดี ป้องกันการจมน้ำ (Merit Maker...Drown No More)

ปัญหาอุปสรรค:
การทำงานร่วมกับภาครัฐดำเนินการด้วยความเชื่องช้าเนื่องจากหลายๆ หน่วยงาน กังวลเรื่องค่าใช้จ่าย
การบริหารจัดการงบประมาณ ทีมทำงานต้องโน้มน้าว ปรับทัศนคติ และชักชวนมาร่วมงานค่อนข้างยาก ต่างจาก
บางหน่วยที่เข้าใจโครงการ และได้แรงผลักจากกรมควบคุมโรคในเรื่องของ KPI ทำให้สามารถทำงานได้ง่ายขึ้น
ทีมงานได้แก้ปัญหาด้วยการหาผู้ใจบุญเป็นสปอนเซอร์ในเรื่องงบประมาณค่าที่พัก ค่าเดินทาง ค่าอุปกรณ์ต่างๆ
ที่ต้องใช้งาน
ปัจจัยสู่ความสำเร็จ:
ความสำเร็จที่จะเกิดขึ้นได้นั้นมาจากศรัทธา ศรัทธาในตนเองและในทีม และเมื่อมีสิ่งเหล่านี้แล้ว
เราก็สามารถที่จะก้าวพ้นปัญหาที่เกิดขึ้นไปได้ และจะพบกับความสำเร็จในที่สุด เรามีทีมที่ดี การที่ได้เห็นรอยยิ้ม
ของเด็กๆ และเห็นอัตรารอดที่เพิ่มมากขึ้น นี่คือความสำเร็จ
กิตติกรรมประกาศ:
ต้องขอขอบคุณ ดร.นพ.ภานุวัฒน์ ปานเกตุ ผู้อำนวยการสำนักโรคไม่ติดต่อ คุณสุชาดา เกิดมงคลการ
และคุณส้ม เอกเฉลิมเกียรติ จากสำนักโรคไม่ติดต่อ คุณกาญจนา ประดับลาย จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
นครราชสีมา สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๙ นครราชสีมา ที่ให้คำปรึกษาและแนะแนวทางการดำเนินงาน
ขอบคุณประธานและคณะกรรมการมูลนิธิพุทธธรรม ๓๑ ที่สนับสนุนทีมมาโดยตลอด ขอบคุณอาสาสมัครครู ก
และครู ข ที่ร่วมกันทำงานอย่างหนักตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา
หัวหน้าทีม/ผู้ประสานงาน:
นายพิสิษฐ์  พงษ์ศิริศุภกุล
ตำแหน่ง เลขาธิการไทย มูลนิธิพุทธธรรม ๓๑ นครราชสีมา
นายชาญชัย ศุภวีระกุล
ตำแหน่ง หัวหน้าหน่วยเฉพาะกิจฮุก ๓๑ นครราชสีมา มูลนิธิพุทธธรรม ๓๑ นครราชสีมา
นายฉัตรชัย  ศรีวิศร
ตำแหน่ง หน่วยเฉพาะกิจฮุก ๓๑ ทีมกู้ภัยทางน้ำมูลนิธิพุทธธรรม ๓๑ นครราชสีมา

สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

๒๔

ก้าวแรก...ผู้ก่อการดี ป้องกันการจมน้ำ (Merit Maker...Drown No More)

ภาพการดำเนินงาน
มูลนิธิพุทธธรรม ๓๑ (ฮุก ๓๑) จังหวัดนครราชสีมา

การจัดการแหล่งน้ำเสี่ยง

การให้ความรู้

สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

๒๕

ก้าวแรก...ผู้ก่อการดี ป้องกันการจมน้ำ (Merit Maker...Drown No More)

การเรียนการสอนหลักสูตรว่ายน้ำเพื่อชีวิตรอด

การฝึกปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR)

การสื่อสารประชาสัมพันธ์

สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

๒๖

ก้าวแรก...ผู้ก่อการดี ป้องกันการจมน้ำ (Merit Maker...Drown No More)

“บอกเล่า ก้าวแรก” ทีมผู้ก่อการดี (Merit Maker) ป้องกันการจมน้ำ ระดับทอง (ดีเด่น)
ตาเบาทีม จังหวัดสุรินทร์
ชือ่ เรือ่ ง:

การพัฒนารูปแบบการดำเนินงานป้องกันเด็กเสียชีวิตจากการจมน้ำ ตำบลตาเบา อำเภอปราสาท
จังหวัดสุรินทร์

ความเป็นมา:
สถานการณ์การเสียชีวิตจากการจมน้ำในพื้นที่อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ มีจำนวนผู้เสียชีวิต
จากการจมน้ำดังนี้ ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ จำนวน ๓ ราย ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ไม่พบผู้เสียชีวิต ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ จำนวน ๖ ราย
และปี พ.ศ. ๒๕๕๗ จำนวน ๒ ราย พื้นที่ตำบลตาเบา อำเภอปราสาท ไม่พบเด็กนักเรียนเสียชีวิตจากการจมน้ำ
(มีตกน้ำพร้อมกัน ๕ รายในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แต่ประชาชนสามารถเข้าช่วยชีวิตได้ทัน จึงไม่เกิดความสูญเสียชีวิต)
จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นพบว่าสถิติเด็กจมน้ำอำเภอปราสาทโดยรวมแล้วมีแนวโน้มลดลงแต่ไม่คงที่ และมีจำนวน
สูงมากกว่าเกณฑ์การดำเนินงานป้องกันเด็กจมน้ำที่กำหนดไว้ไม่เกิน ๖.๕ ต่อแสนประชากร จากเหตุการณ์ดังกล่าว
เป็นแรงกระตุน้ ให้ผมู้ สี ว่ นเกีย่ วข้องได้ตระหนักถึงความสำคัญและหาแนวทางแก้ไขปัญหาเด็กเสียชีวติ จากการจมน้ำขึน้
วัตถุประสงค์:
๑.
๒.
๓.
๔.

เพื่อพัฒนารูปแบบการดำเนินงานป้องกันเด็กเสียชีวิตจากการจมน้ำในพื้นที่ตำบลตาเบา
เพื่อสร้างมาตรการและกำหนดแนวทางการดำเนินงานป้องกันเด็กจมน้ำตามบริบทพื้นที่
เพื่อประเมินความรู้และทักษะการว่ายน้ำเอาชีวิตรอดของเด็กนักเรียน
เพื่อลดการเสียชีวิตจากการจมน้ำไม่เกิน ๖.๕ ต่อแสนประชากรของกลุ่มเด็กนักเรียนอายุ ๕ - ๑๔ ปี

วิธีการดำเนินการ:
ดำเนินการภายใต้แนวความคิดวงจรคุณภาพ PDCA
๑. ประชุมสหวิชาชีพเพือ่ รับทราบปัญหาเด็กจมน้ำในพืน้ ทีต่ ำบลตาเบา และวางแผนเก็บรวบรวมข้อมูล
๒. เก็บรวบรวมข้อมูลพืน้ ฐาน รวมทัง้ วิเคราะห์ขอ้ มูล เพือ่ ใช้ในการวางแผนดำเนินงานในขัน้ ตอนต่อไป
๓. จัดเวทีอภิปราย รูปแบบการดำเนินงานฯ การวางมาตรการ แนวทางสร้างความปลอดภัย และ
ทางออกของการลดการเสียชีวิตของนักเรียนจากการจมน้ำ โดยสร้างแบบแผนให้เป็นรูปธรรมชัดเจน ยั่งยืน
๔. สร้างเครือข่ายทีมดำเนินงานป้องกันเด็กจมน้ำตำบลตาเบา (ครูฝึกอาสา)
๕. จัดอบรมวิชาการแก่ครูฝึกอาสาเรื่อง”ทักษะการเอาชีวิตรอดจากการจมน้ำและการช่วยเหลือ
คนตกน้ำเบื้องต้น” เพื่อเป็นแหล่งองค์ความรู้ในการดำเนินงานป้องกันเด็กจมน้ำ
๖. เครื อ ข่ า ยที ม ดำเนิ น งานป้ อ งกั น เด็ ก จมน้ ำ เริ่ ม ดำเนิ น การสื่ อ สารความเสี่ ย งรายครั ว เรื อ น
การประชาสัมพันธ์ผา่ นหอกระจายข่าว การเฝ้าระวังแหล่งน้ำเสีย่ ง การสือ่ สารความเสีย่ งแบบบอกเล่าปากต่อปาก
๗. ทีมครูฝึกอาสาพัฒนาทักษะการเอาชีวิตรอดจากการจมน้ำ สอนสุขศึกษาและทักษะการเอาตัวรอด
จากการจมน้ำในโรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและในชุมชน
๘. พัฒนาศักยภาพและทักษะการว่ายน้ำเอาชีวติ รอดตามหลักสูตร ๔ ชุดวิชา (จากสมาคมเพือ่ ช่วยชีวติ
ทางน้ำ) แก่ครูฝึกอาสาฯ
๙. ติดตาม วิเคราะห์ ประเมินผลการดำเนินงาน
๑๐. สรุปผลและสะท้อนกลับข้อมูลสู่ชุมชน
สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
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สรุปผลการดำเนินงาน:
๑. มีรูปแบบการดำเนินงานป้องกันเด็กจมน้ำอย่างเป็นรูปธรรม
๒. มีมาตรการและกำหนดแนวทางการดำเนินงานป้องกันเด็กจมน้ำในบริบทพื้นที่ตำบลตาเบาชัดเจน
สอดคล้องกับบริบทพื้นที่ ดังนี้
๒.๑ มีการสร้างคอกกั้นเด็กเล็ก ใส่ลูกกระพรวนที่ข้อเท้าให้เด็กๆ เพื่อทราบพิกัดเด็กเดินเล่นและ
ไม่ปล่อยให้เด็กอยู่ใกล้แหล่งน้ำเพียงลำพัง
๒.๒ จัดการสิ่งแวดล้อมให้เอือ้ ต่อความปลอดภัย เช่น สร้างรัว้ รอบขอบสระ ติดป้ายประกาศเตือนภัย
ในที่สามารถมองเห็นได้ชดั และสือ่ สารความเสีย่ งให้เข้าถึงรายครัวเรือน เน้นสือ่ ถึงความน่ากลัว
ของภัยจมน้ำ การเล่นน้ำและช่วยคนตกน้ำอย่างไรให้ตัวเองปลอดภัย
๒.๓ ให้ความรู้เรื่องการเล่นน้ำและการช่วยเหลือคนตกน้ำอย่างถูกวิธี ปลอดภัย ผ่านการประชุม
ประจำเดือนและหอกระจายข่าวในชุมชน นอกจากนีย้ งั มีทมี ออกสือ่ สารความเสีย่ งในโรงเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
๒.๔ กำหนดให้เจ้าของแหล่งน้ำต้องร่วมรับผิดชอบในการจัดการสิง่ แวดล้อมให้เอือ้ ต่อความปลอดภัย
เช่น สร้างรั้ว ติดตาข่าย และจัดหาอุปกรณ์ช่วยเหลือคนตกน้ำเพื่ออำนวยความสะดวกในกรณี
คนตกน้ำและสามารถนำมาใช้ได้ทันที
๓. มีเครือข่ายทีมดำเนินงานป้องกันเด็กจมน้ำตำบลตาเบา จำนวน ๑ ทีม
๔. มีวิทยากรอาสาเป็นแหล่งองค์ความรู้ในการดำเนินงานป้องกันเด็กจมน้ำตำบลตาเบา
๕. ลดการเสียชีวิตจากการจมน้ำตัง้ แต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ถึงปัจจุบนั พบว่า ไม่มเี ด็กเสียชีวติ จากการจมน้ำเลย
ปัญหาอุปสรรค:
๑. “มากคนมากความ” ประชาชนมีความเชื่อ ความคิด ความพร้อมด้านต่างๆ รวมถึงสัมพันธภาพ
ของครอบครัว ของชุมชนแตกต่างกันไป การจะเสริมสร้างศักยภาพ หรือทักษะต่างๆ จำเป็นต้องปรับให้สอดคล้อง
กับบริบทของบุคคล ครอบครัว ชุมชนนั้นๆ ต้องใช้เวลานาน ต้องมีความอดทนสูง จึงจะสามารถปรับเปลี่ยนได้
๒. “ขาดความตระหนัก” มีบางกลุ่มที่ต่อต้าน เช่น ไม่ใส่ใจว่าเด็กๆ ในปกครองจะไปไหน ไปทำอะไร
๓. ไม่มีสถานที่ฝึกอบรมการว่ายน้ำเอาชีวิตรอด
ปัจจัยสู่ความสำเร็จ:
การจะดำเนินงานป้องกันเด็กจมน้ำให้มีประสิทธิภาพได้นั้น มีความจำเป็นต้องมีเครือข่ายที่เข้มแข็ง
และต้องได้รับความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่อย่างดี รวมทั้งต้องดำเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
กิตติกรรมประกาศ:
ขอขอบคุณ คณะอาจารย์จากกรมควบคุมโรค สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๙ นครราชสีมา สำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปราสาท และขอบคุณ องค์กร เครือข่ายสุขภาพ รวมทั้ง
ประชานตำบลตาเบาทุกท่าน ทีไ่ ด้กรุณาให้ขอ้ คิด ข้อเสนอแนะ และให้ความร่วมมือในการดำเนินงานป้องกันเด็กจมน้ำ
จนกระทั่งตาเบาทีม สามารถดำเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์
หัวหน้าทีม/ผู้ประสานงาน:
นางบานเย็น  น้อมกลาง  
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ตาเบา อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
E-mail: phan_1977@hotmail.com.
สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
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ภาพการดำเนินงาน
ตาเบาทีม จังหวัดสุรินทร์

การจัดการแหล่งน้ำเสี่ยง

การดำเนินการในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

การให้ความรู้
สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
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การเรียนการสอนหลักสูตรว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด

การฝึกปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR)

การสื่อสารประชาสัมพันธ์

สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

๓๐
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“บอกเล่า ก้าวแรก” ทีมผู้ก่อการดี (Merit Maker) ป้องกันการจมน้ำ ระดับทอง (ดี)
ทีมองค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ จังหวัดนครราชสีมา
ชื่อเรื่อง:

การป้องกันการจมน้ำ

ความเป็นมา:
ตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เป็นพื้นที่ที่มีลำตะคองไหลผ่านกลางตำบล
ซึง่ พืน้ ทีส่ ว่ นใหญ่เป็นเกษตรกรรม มีคลองและบ่อขุดทีข่ ดุ ขึน้ เพือ่ ใช้ในการเกษตรอยูจ่ ำนวนหนึง่ จากข้อมูลปี พ.ศ. ๒๕๕๖
- ๒๕๕๗ พบว่า ในพื้นที่มีผู้จมน้ำเสียชีวิต ประกอบไปด้วย พระภิกษุ ๒ ราย ประชาชนทั่วไป ๒ ราย และเด็กอายุ
ไม่เกิน ๑๕ ปี ๒ ราย รวมทั้งสิ้น ๖ ราย
วัตถุประสงค์:
เพื่อลดการเสียชีวิตจากการจมน้ำในเขตพื้นที่ตำบลขนงพระ
วิธีการ:

องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ ได้มีการดำเนินการป้องกันการจมน้ำโดยการจัดอบรมหลักสูตร
ว่ายน้ำเพื่อเอาชีวติ รอด โดยทีมวิทยากรจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาและจิตอาสากูภ้ ยั ทางน้ำ (ฮุก ๓๑)
เพื่อใช้เป็นวิทยากรหลักในพื้นที่ ทำให้ตำบลขนงพระเกิดทีมวิทยากรที่เป็นแกนหลักและจิตอาสาที่สามารถเชื่อมต่อ
การดำเนินงานกับหน่วยงานอื่นในอำเภอปากช่องและพื้นที่อื่นๆ
การดำเนินงานป้องกันการจมน้ำขององค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ ได้มกี ารรณรงค์ให้เห็นความสำคัญ
ของปัญหาโดยใช้สื่อสาธารณะ สร้างความตระหนักให้แก่ครูและเจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีการเฝ้าระวัง
แหล่งน้ำเสี่ยงในพืน้ ที่ ติดป้ายขัน้ ตอนการช่วยเหลือและจัดหาอุปกรณ์การช่วยเหลือ โดยเน้นการใช้ทรัพยากรในชุมชน
ที่หาง่ายและกำหนดให้มีการดูแลให้อุปกรณ์พร้อมใช้งานเสมอ และได้มีการฝึกการป้องกันการจมน้ำ ประกอบด้วย
การฝึกทักษะการช่วยเหลือ (ตะโกน โยน ยื่น) การช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) และการลอยตัวในน้ำ โดยใช้ทีมครูฝึก
ขององค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระและจะขยายผล มีการให้ความรู้กับนักเรียนในเขตพื้นที่ตำบลขนงพระและ
โรงเรียนหรือหน่วยงานอื่นที่สนใจ
สรุปผลการดำเนินงาน:
การให้ความสนใจในเรื่องการป้องกันการจมน้ำของทุกหน่วยงาน เป็นปัจจัยที่สำคัญในการดำเนินงาน
ไปสู่ความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง ถึงแม้ว่าการดำเนินงานในชุมชนจะเริ่มจากทีมเครือข่ายจิตอาสา แต่ก็สามารถขยายผล
การดำเนินงานไปยังหน่วยงานและพื้นที่อื่นๆ ซึ่งส่งผลต่อการดำเนินงานในภาพรวมของพื้นที่ได้เป็นอย่างดี
ปัญหาอุปสรรค:
๑. ขาดผู้รับผิดชอบดูแลสถานีเฝ้าระวังแหล่งน้ำเสี่ยง
๒. อุปกรณ์ที่สถานีแหล่งน้ำเสี่ยง เช่น แกลลอน เชือก ขวดน้ำ มักจะสูญหาย
๓. ขาดอุปกรณ์ในการสอน ฝึกอบรม การช่วยฟื้นคืนชีพ (หุ่นฝึก CPR)
ปัจจัยสู่ความสำเร็จ:
ผู้บริหาร ผู้นำชุมชน และคณะผู้ร่วมงาน เห็นประโยชน์ต่อชุมชน ให้ความสำคัญและมุ่งมั่นในการ
แก้ไขปัญหาร่วมกัน พร้อมทั้งสนับสนุนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
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๓๑

กิตติกรรมประกาศ:
การดำเนินงานป้องกันการจมน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
ประสบความสำเร็จได้จากการได้รับการอนุเคราะห์ของคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ ที่ได้ให้
การสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงาน
ขอขอบคุณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากช่อง ผู้ชี้แนะ
แนวทางในการดำเนินงานป้องกันการจมน้ำ โรงพยาบาลปากช่องนานา ให้การสนับสนุนเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์
ที่เกี่ยวข้อง และมูลนิธิพุทธธรรม ๓๑ (ฮุก ๓๑) ที่เป็นวิทยากร ครูฝึก ให้ความรู้ต่างๆ ในการป้องกันการจมน้ำ
แก่ทีมป้องกันการจมน้ำตำบลขนงพระขึ้น
ขอขอบพระคุณคณะผูบ้ ริหารองค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ ซึง่ นำโดยนายเกียรตินยิ ม ขวัญใจพุทธิศา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ ที่ได้จัดสรรและสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานตลอดจนให้การ
ดูแลช่วยเหลือทีมงานในทุกเรื่อง และขอบคุณพนักงาน/เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระทุกท่าน
ที่ช่วยกันดำเนินงานป้องกันการจมน้ำจนประสบความสำเร็จในครั้งนี้
หัวหน้าทีม/ผู้ประสานงาน:
นายเกียรตินิยม  ขวัญใจพุทธิศา  
ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ
องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ จังหวัดนครราชสีมา
โทรศัพท์: ๐-๔๔๙๗-๒๕๒๑  โทรสาร: ๐-๔๔๙๘-๒๕๒๒  
E-mail: khanongphra@gmail.com

สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

๓๒

ก้าวแรก...ผู้ก่อการดี ป้องกันการจมน้ำ (Merit Maker...Drown No More)

ภาพการดำเนินงาน
ทีมองค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ จังหวัดนครราชสีมา

การจัดการแหล่งน้ำเสี่ยง

การดำเนินการในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

การให้ความรู้

สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

๓๓

ก้าวแรก...ผู้ก่อการดี ป้องกันการจมน้ำ (Merit Maker...Drown No More)

การเรียนการสอนหลักสูตรว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด

การฝึกปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR)

การสื่อสารประชาสัมพันธ์

สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

๓๔

ก้าวแรก...ผู้ก่อการดี ป้องกันการจมน้ำ (Merit Maker...Drown No More)

“บอกเล่า ก้าวแรก” ทีมผู้ก่อการดี (Merit Maker) ป้องกันการจมน้ำ ระดับเงิน (ดีเด่น)
ทีมฉลามประทาย จังหวัดนครราชสีมา
ชื่อเรื่อง:

การพัฒนาเครือข่ายดำเนินงานป้องกันเด็กจมน้ำในตำบลต้นแบบ

ความเป็นมา:
จากกลยุทธ์การพัฒนาสุขภาพกลุ่มเด็กวัยเรียนของจังหวัดนครราชสีมา มีตัวชี้วัดเกี่ยวกับการเสียชีวิต
จากการจมน้ำของเด็กอายุต่ำกว่า ๑๕ ปี คณะกรรมการบริหารและพัฒนาเครือข่ายบริการทางการแพทย์และ
สาธารณสุขอำเภอประทาย (คบสอ.ประทาย) จึงกำหนดให้ฝา่ ยเวชปฏิบตั คิ รอบครัวและชุมชนร่วมกับแผนกอุบตั เิ หตุ
และฉุกเฉินรับผิดชอบการดำเนินงาน โดยเลือกพืน้ ทีท่ ม่ี เี หตุเด็กจมน้ำเสียชีวติ สูง คือตำบลวังไม้แดงเป็นพืน้ ทีน่ ำร่อง
แต่ยงั ไม่ได้ดำเนินงานป้องกันครบทุกมาตรการ เนือ่ งจากขาดความรูแ้ ละทักษะในการดำเนินงาน เมือ่ กรมควบคุมโรค
ได้กำหนดกลยุทธ์การสร้างทีมผู้ก่อการดีดำเนินงานป้องกันการจมน้ำ โรงพยาบาลประทายร่วมกับเทศบาลตำบล
ประทาย องค์การบริหารส่วนตำบลประทาย มูลนิธิพุทธธรรม ๓๑ (ฮุก ๓๑) และโรงเรียนอุดมวิทยานุสรณ์ ได้จัดตั้ง
กลุ่มภายใต้ชื่อ ผู้ก่อการดี “ฉลามประทาย” ขึ้น เพื่อดำเนินงานป้องกันการจมน้ำ ในพื้นที่ตำบลประทาย อำเภอ
ประทาย จังหวัดนครราชสีมา
วัตถุประสงค์:
๑. เพื่อสร้างเครือข่ายดำเนินงานป้องกันเด็กจมน้ำในตำบลประทายตามบริบทของพื้นที่ โดย
ความร่วมมือของสหสาขา ทั้งองค์กร บุคคล และเป็นต้นแบบการดำเนินงานให้แก่ตำบลอื่นๆ ในเขตอำเภอประทาย
เห็นความสำคัญและเข้าใจรูปแบบการดำเนินงานที่ชัดเจนยิ่งขึ้น
๒. เพื่อให้เกิดมาตรการป้องกันเด็กจมน้ำในพื้นที่ตำบลประทาย
๓. เพื่อป้องกันการเสียชีวิตจากการจมน้ำในเด็กอายุต่ำกว่า ๑๕ ปี
วิธีการ:

การดำเนินงานระดับอำเภอ: สร้างเครือข่ายการดำเนินงานโดยการค้นหาศักยภาพในพื้นที่ มีการประชุม
ร่วมกันระหว่างหน่วยงานสาธารณสุข องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียน มูลนิธิกู้ภัย เพื่อเสนอปัญหาและกำหนด
แนวทางการดำเนินงาน พบว่า ตำบลประทายมีความพร้อมของทรัพยากรในพืน้ ทีท่ ง้ั ในด้านบุคลากรทีผ่ า่ นการอบรม
หลักสูตรวิทยากร สถานทีแ่ ละงบประมาณ จึงจัดตัง้ ทีมผูก้ อ่ การดี ฉลามประทายขึน้ พร้อมทัง้ ขยายผลการดำเนินงาน
โดยการเป็นต้นแบบสนับสนุนสื่อ ความรู้ และทักษะให้ทุกตำบลมีบุคลากรที่พร้อมดำเนินงานป้องกันจมน้ำ
ประสานงานให้เกิดการขับเคลื่อนการดำเนินงานในตำบลใกล้เคียง ทำให้ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ตำบลหนองพลวง
ได้จัดกิจกรรมตะโกน โยน ยื่น และตำบลหนองค่ายได้มีวิทยากรมาร่วมทีมเพื่อฝึกปฏิบัติเตรียมความพร้อมในการ
สร้างทีมดำเนินงานต่อไป
การดำเนินงานระดับตำบล: ประชุมผูน้ ำชุมชนและแกนนำ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบ่ า้ น (อสม.)
ตำบลประทายแจ้ ง สถานการณ์ แนวทางดำเนิ น งานป้ อ งกั น ในชุ ม ชน ร่ ว มกำหนดแหล่ ง น้ ำ เสี่ ย ง เน้ น จุ ด ที่
ชุมชนต้องการป้องกันและจัดการสิ่งแวดล้อมในเบื้องต้น ชุมชนร่วมกันติดตั้งอุปกรณ์ช่วยชีวิต ป้ายแสดงวิธีช่วยคน
ตกน้ำ จมน้ำบริเวณจุดเสีย่ ง ทีมงานได้ตดิ ตามการคงอยูข่ องอุปกรณ์บริเวณแหล่งน้ำเสีย่ งเป็นระยะ มีการจัดทำแผนงาน/
โครงการ โดยได้รบั งบประมาณสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และ คบสอ.ประทาย เน้นมาตรการป้องกัน

สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

๓๕

ก้าวแรก...ผู้ก่อการดี ป้องกันการจมน้ำ (Merit Maker...Drown No More)

ที่สำคัญในวัตถุประสงค์ของโครงการ เพือ่ ง่ายต่อการประเมินผลออกแบบการดำเนินงาน จากองค์ประกอบตามเกณฑ์
ประเมินผู้ก่อการดีให้ครอบคลุมทุกมาตรการ พัฒนาศักยภาพของทีมงานโดยการเข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
ตามบทบาทหน้าที่ของเครือข่าย
สรุปผลการดำเนินงาน:
๑. มีทีมดำเนินงานป้องกันการจมน้ำเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมประกอบด้วย เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
เจ้าหน้าทีอ่ งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ครู เจ้าหน้าทีก่ ภู้ ยั ผูใ้ หญ่บา้ น และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบ่ า้ น (อสม.)
๒. ปี ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘ (ตุลาคม) ตำบลประทายไม่มกี ารเสียชีวติ จากการจมน้ำของเด็กอายุตำ่ กว่า ๑๕ ปี
๓. ดำเนินงานตามมาตรการป้องกันเด็กจมน้ำครบทั้ง ๑๐ องค์ประกอบ โดยความร่วมมือจาก
หลายภาคส่วน ทำให้ทมี ผูก้ อ่ การดีฉลามประทายผ่านการประเมินผูก้ อ่ การดีระดับเงินอันดับที่ ๑ ในระดับเขตและระดับเงิน
(ดีเด่น) ในประเทศ รางวัลดีเยี่ยมลำดับที่ ๒ ประเภทบรรยาย สาขาป้องกันการจมน้ำเขตบริการสุขภาพที่ ๙  
สามารถเป็นต้นแบบของการดำเนินป้องกันเด็กจมน้ำในพื้นที่อำเภอประทายได้
๔. มีนวัตกรรมสือ่ การสอนป้องกันการจมน้ำเคลือ่ นที่ และสือ่ การสอนให้เด็กรูจ้ กั แหล่งน้ำเสีย่ งด้วยนิทาน
ปัญหาอุปสรรค:
สมาชิกทีมติดภารกิจ บางครั้งเข้าร่วมกิจกรรมได้ไม่ครบทีม การฝึกอบรมไม่สามารถแล้วเสร็จภายใน
วันเดียวทั้งภาคทฤษฏีและปฏิบัติ เนื่องจากข้อจำกัดในการใช้สถานที่ฝึกลอยตัว ความล่าช้าในการฝึกปฏิบัติการ
ช่วยฟื้นคืนชีพ เนื่องจากอุปกรณ์ไม่เพียงพอ งบประมาณที่จำกัดทำให้การดำเนินงานยังไม่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย
อุปกรณ์ช่วยชีวิตบริเวณแหล่งน้ำเสี่ยงบางแห่งมีการสูญหาย
ปัจจัยสู่ความสำเร็จ:
เนื่องจากสมาชิกทีมมาจากหลายภาคส่วน การมีเป้าหมายร่วมกันทำให้ทีมเข้มแข็งและสามัคคี การให้
คุณค่าแก่สมาชิกทุกคน  เน้นประสานงานแบบไม่เป็นทางการโดยใช้ช่องทางสื่อสารที่รวดเร็ว (LINE กลุ่ม) เพื่อลด
ขั้นตอนในการประชุมทีมอย่างเป็นทางการและทำให้สมาชิกทีมใกล้ชิดกันมากขึ้น อีกทั้งผู้บริหารทุกองค์กร
เห็นความสำคัญสนับสนุนทรัพยากรในการดำเนินงาน  ชมุ ชนมีการรับรูแ้ ละมีสว่ นร่วมในการดำเนินงาน  มกี ารกระตุน้ เตือน
อย่างต่อเนื่องในการดูแลแหล่งน้ำเสี่ยงจุดที่มีการติดตั้งอุปกรณ์ช่วยชีวิต  ชุมชนจัดหาเพิ่มเติมเมื่อมีการสูญหาย
กิตติกรรมประกาศ:
การดำเนินงานป้องกันเด็กจมน้ำภายใต้แนวคิดตำบลต้นแบบ พัฒนาอย่างต่อเนื่องด้วยการสนับสนุน
ของนายเพียรศักดิ์ ประภากร อดีตนายอำเภอประทาย นายแพทย์ชยพล สุขโต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประทาย
นายชูศักดิ์ วรศศิกุล อดีตสาธารณสุขอำเภอประทาย นางฐิติรัตน์ เรืองกิจวัฒน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
ประทาย นายนรินทร์ บุญที ปลัดเทศบาลตำบลประทาย นางคมขำ ปองนาน ผูอ้ ำนวยการโรงเรียนอุดมวิทยานุสรณ์
นางนงนภัส มากมน หัวหน้าฝ่ายเวชปฏิบตั คิ รอบครัวและชุมชน โรงพยาบาลประทาย ผูน้ ำชุมชน อสม.ตำบลประทาย
และสมาชิกทีมฉลามประทาย จึงขอขอบพระคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้
หัวหน้าทีม/ผู้ประสานงาน:
นางสาวธิตินัดดา ตอพล
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
โรงพยาบาลประทาย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
โทรศัพท์: ๐-๔๔๔๘-๙๐๑๑-๓ ต่อ ๑๓๗ หรือ ๑๔๓ โทรสาร: ๐-๔๔๔๘-๙๐๑๗
E-mail: thiti_g@hotmail.com
สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

๓๖

ก้าวแรก...ผู้ก่อการดี ป้องกันการจมน้ำ (Merit Maker...Drown No More)

ภาพการดำเนินงาน
ทีมฉลามประทาย จังหวัดนครราชสีมา

การจัดการแหล่งน้ำเสี่ยง

การดำเนินการในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

การให้ความรู้
สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

๓๗

ก้าวแรก...ผู้ก่อการดี ป้องกันการจมน้ำ (Merit Maker...Drown No More)

การเรียนการสอนหลักสูตรว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด

การฝึกปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR)

การสื่อสารประชาสัมพันธ์

สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

๓๘

ก้าวแรก...ผู้ก่อการดี ป้องกันการจมน้ำ (Merit Maker...Drown No More)

“บอกเล่า ก้าวแรก” ทีมผู้ก่อการดี (Merit Maker) ป้องกันการจมน้ำ ระดับเงิน (ดี)
ทีมเทศบาลตำบลโนนเจริญ จังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อเรื่อง:

“ร่วมสร้าง สานฝัน ป้องกันปัญหาเด็กจมน้ำ ตำบลโนนเจริญ”

ความเป็นมา:
ตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ มีประชากร ๘,๓๙๒ คน เป็นชาย ๔,๑๗๑ คน
เป็นหญิง ๔,๒๒๑ คน จำนวนหลังคาเรือน ๑,๙๓๘ หลังคาเรือน มีเขตพื้นที่รับผิดชอบจำนวน ๑๑ หมู่บ้าน มีเด็ก
ที่อยู่ในช่วงอายุ ๐ – ๑๕ ปี จำนวน ๑,๗๙๘ คน ครัวเรือนส่วนใหญ่ร้อยละ ๙๕ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม คือ
ทำนา สวนยาง มันสำปะหลัง และไร่อ้อย เป็นต้น มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล ๑ แห่ง โรงเรียนประถมศึกษา
๔ แห่ง มัธยมศึกษา ๑ แห่ง ซึง่ ในสถานศึกษาดังกล่าวยังไม่มมี าตรการป้องกันเด็กจมน้ำ นอกจากนีย้ งั พบแหล่งน้ำเสีย่ ง
ที่เป็นแหล่งน้ำธรรมชาติ และสาธารณะจำนวน ๓๙ แหล่ง ทั้งยังพบว่าแหล่งน้ำดังกล่าว ยังไม่มีมาตรการในการ
ป้องกัน และช่วยเหลือเด็กจมน้ำได้
จากการสำรวจข้อมูลย้อนหลัง ปี พ.ศ. ๒๕๔๕ - ๒๕๕๗ พบว่า ในปี พ.ศ. ๒๕๔๙ มีเด็กเคยจมน้ำเสียชีวิต
๑ ราย อายุประมาณ ๑๕ ปี อยูห่ มูท่ ่ี ๙ ตำบลโนนเจริญ และในปี พ.ศ. ๒๕๕๐ มี ๑ รายทีจ่ มน้ำแต่ไม่เสียชีวติ เป็นเด็กชาย
อายุประมาณ ๒ ปี จากข้อมูลดังกล่าวทำให้ชาวบ้านตื่นตระหนก และเริ่มเห็นความสำคัญ จึงมีการนำข้อมูลพูดคุย
ในที่ประชุมของหมู่บ้าน และผู้ใหญ่บ้านได้นำเสนอข้อมูลในเวทีประชุมระดับตำบล อีกทั้งผู้บริหารเทศบาลตำบล
โนนเจริญได้รบั ทราบข้อมูลและสถานการณ์เด็กจมน้ำจากโรงพยาบาลบ้านกรวด ซึ่งเป็นข้อมูลสถิตกิ ารเสียชีวติ สูงสุด
ในเด็กช่วงอายุ ๐ - ๑๕ ปี จึงเห็นความสำคัญของปัญหาดังกล่าว ทำให้ในปี ๒๕๕๖ ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กู้ชีพ
จำนวน ๑๐ คน เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ ในโครงการป้องกันเด็กจมน้ำ (หลักสูตรการว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด)
และอาสาฉุกเฉินชุมชน (อฉช.) เพือ่ เป็น ครู ข รวมถึงประชาสัมพันธ์รณรงค์เสียงตามสายเพือ่ ให้ประชาชนได้รบั ทราบ
และเห็นความสำคัญอยูเ่ สมอ โดยเฉพาะในช่วงฤดูรอ้ น ซึง่ เป็นช่วงทีม่ อี บุ ตั กิ ารณ์เกิดขึน้ สูงทีส่ ดุ ในรอบปี แต่เนือ่ งจาก
การดำเนินงานดังกล่าวไม่มกี ระบวนการพัฒนาคณะกรรมการในการขับเคลือ่ นงานทีเ่ ป็นรูปธรรมชัดเจน ขาดกระบวนการ
มีส่วนร่วมของประชาชน และภาคีเครือข่าย จึงทำให้การป้องกันเด็กจมน้ำยังเห็นผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมน้อย
ผู้บริหารเทศบาลตำบลโนนเจริญ ได้นำเรื่องดังกล่าวหารือกับคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับตำบล
เพื่อหาวิธีการป้องกัน แก้ไขปัญหาดังกล่าวให้เกิดความยั่งยืนต่อไป
วัตถุประสงค์:
๑. เพื่อสร้างความสามัคคีให้ประชาชนตำบลโนนเจริญเกิดกระบวนการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมในการ    
ขับเคลื่อนงานป้องกันเด็กจมน้ำ
๒. เพื่อลดอุบัติการณ์เด็กจมน้ำ ในช่วงอายุ ๐ - ๑๕ ปี
วิธีการ/การดำเนินงาน:
๑. การสร้างและพัฒนาศักยภาพคณะทำงาน
๑.๑ จัดเวทีประชุมชีแ้ จงโครงการฯ โดยเชิญเครือข่ายสุขภาพประกอบด้วยผูอ้ ำนวยการโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำบล (ผอ.รพ.สต.) อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ทีมผู้นำชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน
ผู้อำนวยการโรงเรียนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลโนนเจริญ อาสากู้ชีพผู้รับผิดชอบด้านสาธารณภัยในเทศบาลตำบล
โนนเจริญ ครูประจำศูนย์เด็ก และแกนนำนักเรียนในเขตพืน้ ทีเ่ ทศบาลตำบลโนนเจริญ รับทราบสถานการณ์ดา้ นปัญหา
เด็กจมน้ำร่วมรับฟังข้อเสนอแนะและวางแผนการปฏิบัติงานพร้อมทั้งคัดเลือกและแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อขับเคลือ่ น
โครงการ รวมถึงรับสมัครแกนนำ ครู ข จำนวน ๕๐ คน
สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
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๓๙

๑.๒. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพแกนนำโดยการอบรมให้ความรู้และฝึกปฏิบัติในหลักสูตร
การว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด และการช่วยฟื้นคืนชีพ (PCR) เพื่อเป็นวิทยากร ครู ข
๒. การสร้างมาตรการป้องกันเด็กจมน้ำในชุมชน และสถานศึกษา
๒.๑ จัดกิจกรรมออกสำรวจแหล่งน้ำเสี่ยงในพื้นที่ตำบลโนนเจริญโดยอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจำหมู่บ้าน (อสม.) และครูอนามัยโรงเรียน
๒.๒ การสร้างมาตรการความปลอดภัยด้านสิ่งแวดล้อมในชุมชน
๓. ประชาสัมพันธ์และรณรงค์โครงการโดยวิธกี ารสร้างสือ่ CD ป้ายประชาสัมพันธ์สอ่ื การเรียนการสอน
และหนังสือราชการ แจ้งให้ผู้นำหมู่บ้าน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ร่วมประชาสัมพันธ์
๔. พัฒนาศักยภาพเด็กเล็ก และเด็กอายุ ๖ - ๑๕ ปี
๔.๑ พัฒนาศักยภาพเด็กอายุ ๖ - ๑๕ ปีโดยการอบรมและฝึกปฏิบัติหลักสูตรการว่ายน้ำเพื่อ
เอาชีวิตรอด และการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR)
๔.๒ พัฒนาศักยภาพเด็กเล็ก โดยออกให้ความรู้แก่ครูผู้ดูแลเด็ก เด็กเล็กอายุ ๒ ปีครึ่งถึง ๕ ปี
และผู้ปกครองในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนอนุบาลในพื้นที่รับผิดชอบ โดยวิทยากร ครู ข ส่วนในชุมชนจะมีทีม
หมอครอบครัวเป็นผู้ดำเนินงาน
๕. ติดตามประเมินผลโดยการคณะทำงานประชุมอย่างน้อย ๓ เดือนต่อครั้ง คณะกรรมการกองทุน
หลักประกันสุขภาพตำบลโนนเจริญ สำนักงานสาธารณสุขบุรรี มั ย์ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๙ จังหวัดนครราชสีมา
และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
สรุปผลการดำเนินงาน:
ขอสรุปผลการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ และความสอดคล้องตามเกณฑ์การดำเนินงานป้องกัน
การจมน้ำทั้ง ๑๐ เกณฑ์ คือ  
๑. เทศบาลตำบลโนนเจริญสามารถสร้างความสามัคคีให้ประชาชนตำบลโนนเจริญเกิดกระบวนการ
เรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม ในการขับเคลื่อนงานป้องกันเด็กจมน้ำ โดยวัดจาก
๑.๑ มีคณะทำงานป้องกันเด็กจมน้ำตำบลโนนเจริญ จำนวน ๑๑๒ คน ครอบคลุมภาคีเครือข่าย
ที่เกี่ยวข้อง โดยมีการกำหนดนโยบาย แผนงาน โครงสร้าง และบทบาทหน้าทีข่ องคณะทำงาน ในการขับเคลือ่ นงาน
ชัดเจน มีการประชุมติดตามงานอย่างน้อย ๓ เดือนต่อครั้ง
๑.๒ สามารถสร้างวิทยากร ครู ข จำนวน ๕๐ คน พบว่า มีวิทยากรที่สามารถถ่ายทอดความรู้
และฝึกปฏิบัติได้ระดับที่ดี ๒๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๐
๑.๓ สามารถฝึกอบรมเด็กอายุ ๖ - ๑๕ ปี จำนวน ๔๒๔ คน พบว่า มีความรู้เกี่ยวกับการทำ
แบบทดสอบด้านการป้องกันเด็กจมน้ำเพิม่ ขึน้ จำนวน ๓๖๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๖๗  มีความรูล้ ดลง จำนวน ๑๒ คน
คิดเป็นร้อยละ ๒.๘๓ และมีความรู้เท่าเดิม จำนวน ๓๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๘.๔๙
๑.๔ สร้างมาตรการความปลอดภัย ด้านสิ่งแวดล้อมในชุมชน เช่น จัดมีอุปกรณ์ช่วยเหลือ
คนตกน้ำประกอบด้วยลูกมะพร้าว ขวดน้ำ กระติก และไม้ไผ่ สามารถดำเนินการได้ ๒๓ แหล่ง จากทัง้ หมด ๓๙ แหล่ง
คิดเป็นร้อยละ ๕๘.๗๙
๑.๕ สามารถถ่ายทอดความรู้แก่ครู ผู้ดูแลเด็ก เด็กเล็กอายุ ๒ ปีครึ่งถึง ๕ ปีในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
๑ แห่ง โรงเรียนอนุบาลในพื้นที่รับผิดชอบ ๔ แห่ง ส่วนผู้ปกครอง ในส่วนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.)
บ้านโนนเจริญ ๑ แห่ง และชุมชน ๑๑ แห่ง รวมจำนวนผู้ได้รับความรู้ มากกว่าร้อยละ ๖๐ ประชากรทั้งหมด
ครอบคลุมทุกหลังคาเรือน
สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
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๒. เพือ่ ลดอุบตั กิ ารณ์เด็กจมน้ำ ในช่วงอายุ ๐ - ๑๕ ปี จากการดำเนินงาน ตัง้ แต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๘
พบว่า มีอุบัติการณ์เด็กจมน้ำ แต่ไม่เสียชีวิต ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ จำนวน ๔ ราย ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ จำนวน ๒ ราย
และปี พ.ศ. ๒๕๕๘ จำนวน ๑ ราย และยังไม่มีผู้เสียชีวิตจากเด็กจมน้ำ
		 จากผลดำเนินงานดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความเข้มแข็ง และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ขับเคลื่อนงานป้องกันเด็กจมน้ำตำบลโนนเจริญให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืนได้
ปัญหา อุปสรรค:
๑. บางโรงเรียนที่มีขนาดเล็ก มีครูประจำโรงเรียนน้อยทั้งยังไม่มีผู้รับผิดชอบงานที่ชัดเจน ทำให้การ
จัดส่งบุคลากรหรือนักเรียนเข้าร่วมประชุม หรืออบรมตามหลักสูตรทำได้ยาก
๒. เนื่องจากการดำเนินงานดังกล่าว มีเทศบาลตำบลโนนเจริญเป็นเจ้าภาพในการขับเคลื่อนงาน
ทำให้ความร่วมมือจากผู้นำหรือประชาชนบางกลุ่มที่เป็นฝ่ายคู่แข่งทางการเมือง ยังให้ความร่วมมือน้อย จึงต้อง
อาศัยกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เป็นหลักในการขับเคลื่อนงานในชุมชน
ปัจจัยสู่ความสำเร็จ:
๑. ผู้ บ ริ ห ารให้ ค วามสำคั ญ และสนั บ สนุ น การดำเนิ น งานด้ ว ยดี ม าโดยตลอด แกนนำทุ ก คน
มีความมุ่งมั่น ร่วมมือช่วยเหลือกัน จนประชาชนเกิดการรับรู้ข่าวสารที่ทั่วถึง และเห็นความสำคัญมากขึ้น
๒. ภาคีเครือข่ายทีเ่ กีย่ วข้องให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี โดยเฉพาะในส่วนของโรงเรียนในเขตรับผิดชอบ
ทำให้มีนักเรียนที่ผ่านการฝึกอบรมบรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
กิตติกรรมประกาศ:
การจัดทำโครงการฯ ครั้งนี้ สำเร็จลงได้ด้วยดี เนื่องจากได้รับความกรุณาอย่างสูงจาก ร้อยตำรวจโท
หญิง สมสมร นาคเกษม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ เป็นทั้งที่ปรึกษาและพี่เลี้ยง ที่กรุณาให้คำแนะนำ ตลอดจน
ปรับปรุงแก้ไข รวมถึงข้อเสนอแนะต่างๆ ด้วยความเอาใจใส่อย่างดียิ่ง คณะทำงานตระหนักถึงความตั้งใจจริงและ
ความทุ่มเทของท่าน และขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ ที่นี้
ขอขอบพระคุณ คุณเทียนทอง บุญยรางกูร นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดบุรีรัมย์ คุณกฤศ เรียงไธสง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ คุณบารเมษฐ์ ผมคำ นักวิชาการสาธารณสุข
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๙ จังหวัดนครราชสีมา (สคร. ๙) ที่ช่วยชี้แนะ ตลอดจนจัดอบรมหลักสูตรต่างๆ
เพื่อพัฒนาทีม  รวมถึงคุณสุชาดา เกิดมงคลการ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ และทีมอาจารย์ทุกท่าน
จากกรมควบคุมโรค ที่ลงพื้นที่ให้คำแนะนำการดำเนินงาน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ชุมชน  
อนึ่ง ผลการดำเนินงานฉบับนี้จะมีประโยชน์อยู่ไม่น้อย จึงขอมอบส่วนดีทั้งหมดนี้ ให้แก่ผู้ที่สนใจ
และเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง และขอมอบความกตัญญูกตเวทิตาคุณ แด่บิดา มารดา และผู้มีพระคุณทุกท่าน
สำหรับข้อบกพร่องต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นนั้น คณะผู้จัดทำขอน้อมรับผิดเพียงผู้เดียว และยินดีที่จะรับฟังคำแนะนำ
จากทุกท่านที่ได้เข้ามาศึกษา เพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนางานต่อไป
หัวหน้าทีม/ผู้ประสานงาน:
นางสาวน้ำผึ้ง หอมนวน   
ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ
เทศบาลตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทรศัพท์: ๐-๔๔๑๙-๗๒๒๗
E-mail: numpung_๒๕๒๗๑๐@hotmail.com
สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

๔๑

ก้าวแรก...ผู้ก่อการดี ป้องกันการจมน้ำ (Merit Maker...Drown No More)

ภาพการดำเนินงาน
ทีมเทศบาลตำบลโนนเจริญ จังหวัดบุรีรัมย์

การจัดการแหล่งน้ำเสี่ยง

การดำเนินการในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

การให้ความรู้

สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

๔๒

ก้าวแรก...ผู้ก่อการดี ป้องกันการจมน้ำ (Merit Maker...Drown No More)

การเรียนการสอนหลักสูตรว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด

การฝึกปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR)

การสื่อสารประชาสัมพันธ์

สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

๔๓

ก้าวแรก...ผู้ก่อการดี ป้องกันการจมน้ำ (Merit Maker...Drown No More)

“บอกเล่า ก้าวแรก” ทีมผู้ก่อการดี (Merit Maker) ป้องกันการจมน้ำ ระดับเงิน (ดี)
ทีมอำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ชื่อเรื่อง:

การดำเนินงานผู้ก่อการดี (Merit Maker) การป้องกันเด็กจมน้ำ

ความเป็นมา:
การจมน้ำเป็นสาเหตุการเสียชีวติ อันดับหนึง่ ของเด็กไทยอายุตำ่ กว่า ๑๕ ปี ปัจจัยทีส่ ำคัญ คือด้านบุคคล
และด้านสิ่งแวดล้อม  สาเหตุของการจมน้ำเสียชีวิตของเด็ก ส่วนใหญ่เกิดจากการรู้เท่าไม่ถึงการณ์ การขาดทักษะ
การเอาชีวิตรอด และทักษะการช่วยชีวิต โดยมักจะพบบ่อยในกลุ่มเด็กอายุ ๕ - ๙ ปี จากข้อมูลของจังหวัด
นครศรีธรรมราช มีผจู้ มน้ำเสียชีวติ เฉลีย่ ปีละ ๒๐ ราย ในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ มีผจู้ มน้ำเสียชีวติ ๑๘ ราย ในขณะทีม่ ผี เู้ สียชีวติ
จากไข้เลือดออกเพียง ๗ ราย  ส่วนอำเภอจุฬาภรณ์ ตัง้ แต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๗ มีผจู้ มน้ำเสียชีวติ ๙ ราย ในขณะที่
ไม่มผี เู้ สียชีวติ จากไข้เลือดออกในช่วงเดียวกัน   เมือ่ พิจารณางบประมาณสนับสนุนโรคไข้เลือดออกของเครือข่ายสุขภาพ
เฉลีย่ ปีละ ๕๐,๐๐๐ บาท และส่วนท้องถิน่ เฉลีย่ แห่งละ ๑๐,๐๐๐ บาทต่อปี ในขณะเดียวกันไม่พบว่ามีการสนับสนุน
งบประมาณการป้องกันเด็กจมน้ำ จึงจำเป็นที่จะต้องสื่อสารข้อมูลให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนได้รับทราบความเสี่ยง
วิธีการป้องกัน และเห็นความสำคัญ นำไปสู่การดำเนินงานทุกมาตรการให้ครอบคลุมปัจจัยเสี่ยงทั้งด้านตัวบุคคล
และด้านสิ่งแวดล้อม ภายใต้หลักการ “ช่วยตัวเองให้ได้ ช่วยคนอื่นให้เป็น ช่วยจัดการแหล่งน้ำเสี่ยงให้ปลอดภัย”
วัตถุประสงค์:
๑. เพือ่ ให้เกิดความร่วมมือจากสหสาขาในการป้องกันการจมน้ำ โดยใช้ทรัพยากรในพืน้ ทีอ่ ำเภอจุฬาภรณ์
๒. เพื่อให้เกิดการดำเนินงานป้องกันเด็กจมน้ำทุกมาตรการ ตามแนวทางผู้ก่อการดี (Merit Maker)
๑๐ องค์ประกอบในพื้นที่อำเภอจุฬาภรณ์
วิธีการ:

๑. ประเมินบริบทแวดล้อมของอำเภอจุฬาภรณ์ การศึกษาสถานการณ์ข้อมูลการจมน้ำ ข้อมูล
แหล่งน้ำเสี่ยง ข้อมูลสนับสนุนงบประมาณที่ผ่านมา สำรวจสระว่ายน้ำ มีสระว่ายน้ำขนาดเล็กในโรงเรียนเอกชน
มีสระว่ายน้ำเอกชนอำเภอใกล้เคียง  
๒. ประเมินปัจจัยนำเข้า ด้านบุคลากร มีทมี สนับสนุนการดำเนินงาน จากสำนักโรคไม่ตดิ ต่อ สำนักงาน
ป้องกันควบคุมโรคที่ ๑๑ จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช  มีทมี วิทยากรทีผ่ า่ น
การอบรมวิทยากรครู ข มีคณะกรรมการดำเนินงานอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งอย่างยัง่ ยืนภายใต้ระบบสุขภาพอำเภอ
ด้านงบประมาณ มีแหล่งงบประมาณ ด้านเครื่องมือ มีคู่มือแนวปฏิบัติ ความรู้ต่างๆ ที่เว็บไซด์สำนักโรคไม่ติดต่อ
กรมควบคุมโรค www.thaincd.com
๓. กระบวนการดำเนินงานตามแนวทางผูก้ อ่ การดี (Merit Maker) ป้องกันการจมน้ำ ๑๐ องค์ประกอบ
ได้แก่ มีการวางแผน การศึกษาสถานการณ์ข้อมูลการจมน้ำ แหล่งน้ำเสี่ยง และมีการนำข้อมูลไปใช้ เสนอให้ผู้บริหาร
ทุกระดับรับทราบให้เห็นความสำคัญ และเพื่อประสานความร่วมมือจากสหสาขา และระดมทรัพยากรในพื้นที่
ผลักดันให้การป้องกันเด็กจมน้ำ ให้ได้รับการคัดเลือกเป็นประเด็นในการดำเนินงานอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งฯ
และมีการถ่ายทอดองค์ความรู้ ให้แก่คณะกรรมการฯ เพือ่ ร่วมวางแผนดำเนินการแต่ละองค์ประกอบของ Merit Maker
ตามบทบาทหน้าทีข่ องตนเอง ได้แก่ ด้านนโยบาย มีจดั ทำคำสัง่ แต่งตัง้ ทีมผูก้ อ่ การดี (Merit Maker) อำเภอจุฬาภรณ์

สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

๔๔

ก้าวแรก...ผู้ก่อการดี ป้องกันการจมน้ำ (Merit Maker...Drown No More)

มีการประชุมจัดทำแผนระยะสั้น ปี ๒๕๕๘ เป้าหมายระดับทอง และแผนพัฒนาปี ๒๕๕๙ มีจัดการสิ่งแวดล้อม
บริเวณแหล่งน้ำเสี่ยงโดยชุมชน คือ สร้างรั้วและ/หรือติดป้ายคำเตือน และจัดให้มีอุปกรณ์สำหรับช่วยคนตกน้ำ
เช่น ไม้ เชือก ถังแกลลอนพลาสติกเปล่า การดำเนินการในศูนย์เด็กเล็กโดยการสอน/ให้คำแนะนำครูผดู้ แู ลเด็กทุกคน
เพือ่ ไปสอนเด็กให้รจู้ กั แหล่งน้ำเสีย่ ง จัดให้มพี น้ื ทีป่ ลอดภัยสำหรับเด็กเล่น และจัดการสิง่ แวดล้อมภายในและภายนอก
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก โดยผูด้ แู ลศูนย์เด็กร่วมกับชุมชน การให้ความรูใ้ นสถานบริการสาธารณสุข ในโรงเรียน และชุมชน
โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและทีมผู้ก่อการดี สอนหลักสูตรว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด และสอนฝึกปฏิบัติการ
ช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) โดยทีมวิทยากรครู ข มีการสื่อสารประชาสัมพันธ์ ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น วิทยุ สื่อสิ่งพิมพ์
หอกระจายข่าว จัดนิทรรศการ ภายใต้หลักการ “ช่วยตัวเองให้ได้ ช่วยคนอื่นให้เป็น ช่วยจัดการแหล่งน้ำเสี่ยง
ให้ปลอดภัย” และมีการประเมินผลเสนอผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องทุก ๓ เดือน และศึกษาวิจัย ติดตามประเมินผล
ในมาตรการที่ดำเนินในพื้นที่
สรุปผลการดำเนินงาน:
๑. ผลผลิต (Out put) มีแผนงานโครงการปี ๒๕๕๘ จากหน่วยงานต่างๆ เป็นเงิน ๓๗๖,๔๐๐ บาท
ได้รบั สนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลต่างๆ มากทีส่ ดุ ร้อยละ ๓๒  รองลงมาเครือข่ายสุขภาพ สำนักเขตพืน้ ที่
การประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขต ๓ เงินบริจาค เงินบำรุงของโรงเรียน สำนักงานพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์
และเงินบำรุงจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ร้อยละ ๓๐, ๒๖, ๖, ๓, ๓ และ ๑ ตามลำดับ แหล่งน้ำเสี่ยงได้มี
การจัดการสิง่ แวดล้อม จำนวน ๒๐ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๕๐  ดำเนินการในศูนย์เด็กเล็ก ๘ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐   
สถานบริการสาธารณสุข จำนวน ๖ แห่ง  โรงเรียน จำนวน ๒๓ แห่ง และชุมชน จำนวน ๒๙ หมูบ่ า้ น มีการให้ความรู้
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐  มีวิทยากรครู ข เพิ่มขึ้น ๔๗ คน ประชาชนและเด็ก ๖ - ๑๔ ปี ได้เรียนหลักสูตรว่ายน้ำ
เพื่อเอาชีวิตรอด และได้ฝึกปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพ จำนวน ๖๒๑ คน ผลการประเมินผลการอบรมหลักสูตรว่ายน้ำ
เพื่อเอาชีวิตรอด (หลักสูตร ๒ วัน ทฤษฏี ๒ ชั่วโมง ฝึกปฏิบัติ ๘ ชั่วโมง) โดยใช้แบบสอบถามและแบบประเมินผล
การเรียน พบว่า ผู้ปกครองมีความพึงพอใจ ร้อยละ ๘๘.๓๖ ผู้เข้ารับการอบรม สอบผ่าน ร้อยละ ๘๑.๕ หลังอบรม
ผู้เรียนมีความรู้และทักษะเพิ่มขึ้นเกือบทุกด้าน ด้านที่มีการเปลี่ยนแปลงมากที่สุด คือ ทักษะการเอาชีวิตรอดในน้ำ
สามารถเกาะขวดน้ำดื่มลอยตัวได้นาน ๓ นาที เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๖๘.๖ รองลงมา คือสามารถลอยตัวแบบนอนหงาย
ได้นาน ๓ นาที เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๕๗.๗
๒. ผลลัทธ์ (Out come) เด็กที่ผ่านการอบรมฯ ไปเล่นน้ำและตกไปในน้ำลึก สามารถช่วยตัวเองและ
รอดชีวติ จากการจมน้ำ ๑ คน ในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๕๘ ไม่มกี ารเสียชีวติ จากการจมน้ำ มีการดำเนินงานตามมาตรการ
ดำเนินงานการป้องกันเด็กเสียชีวิตจากการจมน้ำภายใต้อำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน ผ่านการรับรอง
ตามมาตรฐานอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน จากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑๑ จังหวัดนครศรีธรรมราช
และผ่านการรับรองตามเกณฑ์ผู้ก่อการดี (Merit Maker) ป้องกันการจมน้ำระดับเงิน จากสำนักโรคไม่ติดต่อ
กรมควบคุมโรค
๓. ผลกระทบ (Impact) ทุกภาคส่วน ตลอดจนพื้นที่ใกล้เคียงมีการตื่นตัวในการป้องกันการจมน้ำ
ปัญหาและอุปสรรค:
การทำงานร่วมกับภาคี มีปัญหาเรื่องเวลาไม่ตรงกัน ด้วยภาระงานปกติของทีมงานแต่ละคน ดังนั้น
ต้องมีการประสานงานที่ดี มีการบริหารเวลาให้ดี และมีการเสียสละทำงานในวันหยุดบ้าง โดยเฉพาะการทำงาน
ในกลุ่มเด็กนักเรียน เรือ่ งการอบรมหลักสูตรว่ายน้ำเพือ่ ชีวติ รอด จัดอบรมวันเสาร์อาทิตย์ เพือ่ ให้กระทบกับการเรียน
ปกติของเด็กน้อยที่สุด
สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
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๔๕

ปัจจัยสู่ความสำเร็จ:
๑. นโยบายชัดเจน มีการกำหนดเป็นตัวชี้วัดสำคัญของกระทรวง มีเรื่องการป้องกันเด็กจมน้ำเป็นโรค
ตามนโยบายในเกณฑ์อำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งอย่างยั่งยืนภายใต้ระบบสุขภาพอำเภอ
๒. มีบุคคลสนับสนุนการดำเนินงาน ผูร้ บั ผิดชอบงานป้องกันการจมน้ำ จากสำนักโรคไม่ตดิ ต่อ สำนักงาน
ป้องกันควบคุมโรคที่ ๑๑ จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้จดั อบรมให้ความรู้
แนวทางป้องกันการจมน้ำและจัดอบรมครู ข หลักสูตรว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอดให้กับทีมระดับอำเภอแก่บุคลากร
๓ ภาคี คือ จากหน่วยงานสาธารณสุข โรงเรียน และท้องถิน่ ทำให้งา่ ยต่อการไปดำเนินงานในพืน้ ที่ เนือ่ งจากโรงเรียน
มีกลุ่มเป้าหมายเด็ก ๖ - ๑๔ ปี ส่วนท้องถิ่น มีงบประมาณ มีทีมจิตอาสาอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ส่วนสาธารณสุขประสานงาน   
๓. ผู้บริหารทุกระดับในอำเภอจุฬาภรณ์ให้ความสำคัญ ได้แก่ นายอำเภอจุฬาภรณ์ ผู้อำนวยการ
โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ สาธารณสุขอำเภอจุฬาภรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
ทั้งในรูปแบบให้กำลังใจ สนับสนุนงบประมาณ สนับสนุนบุคลากร ทำให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๔. มีเครื่องมือสนับสนุนให้การทำงานง่ายขึ้น ได้แก่ เกณฑ์การดำเนินงานป้องกันการจมน้ำ ในเกณฑ์
อำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ปี ๒๕๕๗ เป็นเกณฑ์ที่ทำได้ง่าย ไม่ต้องลงทุนมาก เป็นแรงจูงใจให้อยากทำ
ปี ๒๕๕๘ มีเกณฑ์ผู้ก่อการดี (Merit Maker) ป้องกันการจมน้ำ ๑๐ องค์ประกอบ เป็นแนวทางในการดำเนินงานที่ดี
ทำให้ง่ายและสะดวกในการประสานความร่วมมือกับภาคีที่เกี่ยวข้อง และครอบคลุมทุกมาตรการ มีสถานการณ์
ข้อมูลการจมน้ำ องค์ความรู้ สื่อต่างๆ โปสเตอร์ ภาพพลิก ที่สนับสนุนถึงพื้นที่ ตลอดจน สื่อใน website ของ
สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค www.thaincd.com ทำให้ง่ายต่อการทำงาน
๕. การป้องกันการจมน้ำได้รับคัดเลือกเป็นประเด็นในการดำเนินงานอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็ง
อย่างยัง่ ยืนภายใต้ระบบสุขภาพอำเภอ เป็นโอกาสทีใ่ ห้สหสาขา มีสว่ นร่วมตัง้ แต่รว่ มวางแผน ร่วมสนับสนุนงบประมาณ
ร่วมดำเนินการแต่ละองค์ประกอบของเกณฑ์ผู้ก่อการดี (Merit Maker) ตามบทบาทหน้าที่ของตนเอง
๖. ทีมงานเข็มแข็ง ตัง้ ใจ มุง่ มัน่ มีจติ อาสา ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข โดยมีความสุขจากการทำงาน
สำเร็จจากเป้าหมายระยะสั้นในแต่ละวัน (small success) มีการประชุมวางแผนก่อนทำงาน และประชุมสรุปผล
หลังทำงานทุกครั้ง เพื่อปรับปรุงพัฒนางานต่อไป
๗. การดำเนินการที่มีการประเมินรับรอง ทั้งการประเมินรับรองตามเกณฑ์อำเภอควบคุมโรคเข้มแข็ง
แบบยั่งยืน และการประเมินเพื่อรับรองเป็นผู้ก่อการดีระดับต่างๆ นั้น เป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งนำไปสู่ความสำเร็จ
ทำให้ทมี งานและทีมสนับสนุน มีแนวทาง เป้าหมายทีช่ ดั เจน มีความมุง่ มัน่ มีแรงจูงใจ ในการดำเนินงานให้ถงึ เป้าหมาย
ที่ตั้งไว้ร่วมกัน
สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการดำเนินงาน:
๑. การมีและนำข้อมูลไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ เอื้อต่อการประสานความร่วมมือจากภาคีที่เกี่ยวข้อง
๒. งบประมาณไม่ใช่จุดเริ่มต้นของการทำงานให้ประสบความสำเร็จ การบริหารจัดการให้สหสาขา
ร่วมแบ่งปันทรัพยากร (คน งบประมาณ อุปกรณ์เครื่องมือ) ในพื้นที่ โดยดำเนินการหลายมาตรการควบคู่กันไป
ตามเกณฑ์ผู้ก่อการดี (Merit Maker) ป้องกันการจมน้ำ ส่งผลให้มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
๓. การดำเนินงานที่มีสหสาขา หลายภาคส่วนเข้ามาร่วมดำเนินงาน จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมี
เจ้าภาพหลักในการประสานงาน ให้มีการวางแผนงานร่วมกัน กำหนดเป้าหมายให้ชัดเจนร่วมกัน มีการแบ่งหน้าที่
และมีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนให้แต่ละภาคส่วนไปดำเนินการตามบทบาทหน้าที่ ภายใต้ทรัพยากรของตนเองที่มีอยู่
ตลอดจนต้องมีการสรุปผลการดำเนินการ และรายงานให้ทุกภาคส่วนทราบความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็น
การสร้างขวัญกำลังใจภาคส่วนที่ทำงานมีความก้าวหน้า และเป็นกระตุ้นส่วนที่การดำเนินงานไม่ได้ตามเป้าหมาย
ติดตาม ปัญหา อุปสรรค เพื่อร่วมวางแผนแก้ไขปัญหาต่อไป  
สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
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กิตติกรรมประกาศ:
การดำเนินงานป้องกันเด็กจมน้ำครั้งนี้ ได้รับสนับสนุนจากผู้รับผิดชอบงานป้องกันการจมน้ำจาก
สำนักโรคไม่ติดต่อ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑๑ จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ให้คำปรึกษา เปิดโอกาสให้ทีม
ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จากเวทีต่างๆ ขอขอบคุณสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่จัดอบรมวิทยากร
ครู ข หลักสูตรว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด ได้นำมาดำเนินการในพื้นที่อำเภอจุฬาภรณ์ ขอขอบคุณผู้บริหารทุกระดับ
ของอำเภอจุฬาภรณ์ นายณรงค์ สุขจันทร์ อดีตนายอำเภอจุฬาภรณ์ นายทวีศักดิ์ อินพรหม นายอำเภอจุฬาภรณ์
คนปัจจุบนั นายนิพนธ์ รัตนคช สาธารณสุขอำเภอจุฬาภรณ์ นายแพทย์ธรรมสถิตย์ พิบลู ย์ ผูอ้ ำนวยการโรงพยาบาล
จุฬาภรณ์ จ่าสิบเอกสมเกียรติ วังบุญคง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ นางจารุวรรณ รักษ์กำเนิด
ผูอ้ ำนวยการโรงเรียนวัดนาหมอบุญ เป็นทีป่ รึกษา ให้กำลังใจ สนับสนุนทีมวิทยากร และช่วยผลักดันให้ทมี ผูก้ อ่ การดี
อำเภอจุฬาภรณ์ทำงานอย่างเต็มที่ ขอขอบคุณองค์การบริหารส่วนตำบลในอำเภอจุฬาภรณ์ทกุ แห่ง เครือข่ายสุขภาพ
จุฬาภรณ์ สำนักเขตพืน้ ทีก่ ารประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขต ๓ สำนักงานพัฒนาความมัน่ คงของมนุษย์ ทีส่ นับสนุน
งบประมาณ และขอขอบคุณคณะกรรมการอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน และทีมผู้ก่อการดีอำเภอจุฬาภรณ์
ทุกคน ที่ช่วยกันดำเนินงานป้องกันเด็กจมน้ำอำเภอจุฬาภรณ์   
หัวหน้าทีม/ผู้ประสานงาน:
นางอมตา จันทร์ปาน   
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
โทรศัพท์: ๐-๗๕๓๐-๘๑๘๖  โทรสาร: ๐-๗๕๓๐-๘๑๙๓
E-mail: Chula.aj@gmail.com

สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
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ภาพการดำเนินงาน
ทีมอำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

การจัดการแหล่งน้ำเสี่ยง

การดำเนินการในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
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การให้ความรู้

การเรียนการสอนหลักสูตรว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด

การฝึกปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR)

การสื่อสารประชาสัมพันธ์
สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
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บทที่ ๔

สรุปผลการดำเนินงานและข้อเสนอแนะ
สรุปผล

จากการดำเนินงานผู้ก่อการดี (Merit Maker) ป้องกันการจมน้ำในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ พบว่า มีทีม
ผูก้ อ่ การดี (Merit Maker) ป้องกันการจมน้ำ จำนวน ๓๓๕ ทีม ครอบคลุม ๒๒๗ อำเภอ ใน ๓๕ จังหวัดซึง่ มีผลทำให้
แหล่งน้ำเสี่ยง จำนวน ๑,๔๙๒ แห่ง มีการดำเนินงานสร้างรั้วหรือติดป้ายคำเตือนและจัดให้มีอุปกรณ์ช่วยคนตกน้ำ
ไว้บริเวณแหล่งน้ำเสีย่ งเพือ่ ป้องกันการจมน้ำ  ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก จำนวน ๑,๑๕๐ แห่ง มีการให้ความรูแ้ ก่ครู/ผูด้ แู ลเด็ก/
เด็กทุกคน และการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในและภายนอกศูนย์ฯ รวมทั้งจัดให้มีพื้นที่เล่นที่ปลอดภัยสำหรับเด็ก  
สถานบริการสาธารณสุข/ชุมชน/โรงเรียน จำนวน ๑,๒๐๑ แห่ง มีการให้ความรูเ้ กีย่ วกับการป้องกันการจมน้ำแก่ประชาชน
และเด็กในพืน้ ที่ อย่างน้อยเดือนละ ๑ ครัง้   พืน้ ทีม่ วี ทิ ยากรเพือ่ สอนหลักสูตรว่ายน้ำเพือ่ เอาชีวติ รอด จำนวน ๒,๘๐๑ คน
เด็กอายุ ๖ - ๑๔ ปี ได้เรียนหลักสูตรว่ายน้ำเพือ่ เอาชีวติ รอด จำนวน ๕๖,๙๘๗ คน  คนในชุมชนหรือเด็กได้ฝกึ ปฏิบตั กิ าร
ช่วยฟืน้ คืนชีพ (CPR) จำนวน ๖,๙๕๖ คน  มีกจิ กรรมรณรงค์ปอ้ งกันเด็กจมน้ำเกิดขึน้ จำนวน ๔๐ ครัง้   มีการสือ่ สาร
ประชาสัมพันธ์ผา่ นช่องทางต่างๆ จำนวน ๑,๒๐๓ ครัง้ และมีผลการศึกษาวิจยั หรือติดตามประเมินผล จำนวน ๔๐ เรือ่ ง
นอกจากประชาชนในพื้นที่จะได้รับความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการจมน้ำแล้ว ยังเป็นการสร้างทักษะชีวิต
ที่จำเป็นให้แก่ประชาชน ทั้งทักษะการเอาชีวิตรอดในน้ำเมื่อตกน้ำ ทักษะการช่วยผู้ประสบภัยทางน้ำ และทักษะ
การช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) ซึ่งทักษะ CPR ไม่เพียงแต่มีประโยชน์ต่อการช่วยคนจมน้ำแล้ว ยังมีประโยชน์ต่อการช่วย
คนที่หัวใจหยุดเต้นจากสาเหตุอื่นๆ ได้อีกด้วย
กลยุทธ์ผู้ก่อการดีเป็นกระบวนการที่ก่อให้เกิดการดำเนินงานป้องกันการจมน้ำในพื้นที่อย่างยั่งยืน
เนื่องจากพื้นที่ต้องเห็นปัญหาร่วมกัน จากนั้นจึงมีการดำเนินงานในรูปแบบสหสาขาและใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในพื้นที่
ซึ่งแตกต่างกับในบางประเทศที่ดำเนินการภายใต้ทุนที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรการกุศลหรือองค์กรภาครัฐ
เพียงอย่างเดียว จึงไม่เกิดความยั่งยืน เพราะเมื่อทุนสนับสนุนหมด การดำเนินการก็จะสิ้นสุดไปด้วย
ประเทศไทยเป็นประเทศเดียวในภู มิ ภ าคเอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ ที่ มี ก ารดำเนิ น งานในรู ป แบบ
นโยบายระดับประเทศ   มีเครือข่ายสหสาขาร่วมดำเนินงาน และดำเนินการภายใต้ต้นทุนที่มีอยู่ในพื้นที่ จนได้รับ
การชืน่ ชมจากนานาประเทศว่า ประเทศไทยเป็นผูน้ ำทางด้านป้องกันการจมน้ำในระดับภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ทัง้ นีผ้ ลงานทีแ่ สดงให้นานาชาติประจักษ์เห็น ไม่ได้เกิดขึน้ จากหน่วยงานใดหน่วยงานหนึง่ แต่เกิดจากความร่วมมือกัน
ของทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรการกุศล สื่อมวลชน จิตอาสา และประชาชน ที่จับมือร่วมกันเดินไป
ข้างหน้าเพื่อแก้ปัญหาเด็กจมน้ำที่เรื้อรังมานาน จนทำให้ประเทศไทยสูญเสียเด็กจากการจมน้ำเกือบ ๑๒,๐๐๐ คน
ในช่วง ๑๐ ปีที่ผ่านมา  แม้ว่าภายหลังจากการร่วมกันดำเนินการ เราจะสามารถช่วยเด็กไม่ให้เสียชีวิตจากการจมน้ำ
ได้มากกว่า ๓,๐๐๐ คน และจำนวนเด็กจมน้ำได้ลดลงอย่างต่อเนื่อง  แต่สิ่งที่เราทุกคนอยากเห็น และจะเป็นเป้าหมาย
ร่วมกันต่อไปคือ “เด็กไทยจมน้ำเสียชีวิตต้องเท่ากับศูนย์”
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ปัญหา/อุปสรรคการประเมินรับรองผู้ก่อการดี

จากข้อจำกัดการมีระยะเวลาดำเนินงานค่อนข้างน้อยและเป็นปีแรก ทำให้พบปัญหาที่ไม่เป็นไปตาม
ข้อกำหนดในแนวทางการประเมิน ดังนี้
๑. เอกสารและหลักฐานที่ส่งมา ไม่ครบถ้วนตามองค์ประกอบที่กำหนด ส่วนใหญ่มีแต่เรื่องว่ายน้ำ
เพื่อเอาชีวิตรอด หรือเอกสารอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการประเมินตามองค์ประกอบที่กำหนด
๒. ผู้ก่อการดีทุกระดับสามารถส่งผลงานขอประเมินได้ตลอด (ตั้งแต่มกราคม - ๑๕ มิถุนายน)  แต่
ส่วนใหญ่ทุกระดับส่งมาในช่วงเดือนมิถุนายนพร้อมกัน จึงทำให้ทีมประเมินทุกระดับ ตรวจสอบและประเมินไม่ทัน
๓. ผลการดำเนินงานของทีมผูก้ อ่ การดีในบางองค์ประกอบ เป็นการดำเนินงานทีด่ ี แต่ทงั้ นีจ้ ดุ มุง่ หมายหลัก
ของผู้ก่อการดี ต้องการให้เกิดประโยชน์ต่อคนในพื้นที่เป็นอันดับแรก
๔. ทีมผู้ก่อการดีที่ขอรับรองเป็นผู้ก่อการดีระดับทองและระดับเงินเข้าใจว่า ทีมประเมินส่วนกลาง
จะลงพื้นที่เพื่อประเมินผลงานทุกทีม ทำให้ทีมส่งหลักฐานมาไม่ครบ ทั้งนี้ทีมประเมินส่วนกลางจะลงพื้นที่เพื่อ
ประเมินก็ต่อเมื่อหลักฐาน/เอกสารที่ส่งมาครบถ้วนสมบูรณ์ในทุกองค์ประกอบ
๕. การลงพื้นที่เพื่อประเมินของทีมประเมินส่วนกลาง ไม่ได้เป็นการรับรองว่า ทีมผู้ก่อการดีนั้น
จะผ่านการประเมินรับรองเป็นผู้ก่อการดีระดับทองหรือระดับเงิน
๖. ในระดับเงิน แม้จะผ่านการประเมินจากระดับเขตมาแล้ว แต่เมื่อคณะกรรมการส่วนกลางสุ่มดู
พบว่า หลายทีมไม่ผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด ดังนั้นจึงทำให้ทีมไม่ผ่านการรับรอง
๗. เนื่องจากเป็นปีแรกและเริ่มประกาศใช้แนวทางผู้ก่อการดีฯ เมื่อเดือนตุลาคม คณะกรรมการ
จากส่วนกลางจึงอนุโลมให้ทีมผู้ก่อการดีสามารถใช้ผลงานที่ดำเนินการในช่วงระยะเวลาเพียง ๘ เดือน เพื่อส่งเข้า
ขอรับการรับรองระดับทองและระดับเงินได้ แต่ในปีต่อไปจะต้องมีระยะเวลาการดำเนินการครบทั้งปี (๑๒ เดือน
นับย้อนหลังไปตั้งแต่เดือนที่ขอรับรอง)

ข้อเสนอแนะ

๑. พื้นที่เห็นด้วยกับกลยุทธ์ผู้ก่อการดี (Merit Maker) ป้องกันเด็กจมน้ำ เพราะทำให้มีแนวทาง
ที่ชัดเจนในการดำเนินงาน เนื่องจากการป้องกันจมน้ำเป็นเรื่องใหม่ ที่ผ่านมาจึงทำไปตามความเข้าใจของพื้นที่  
ดังนั้นจึงควรมีการดำเนินงานผู้ก่อการดี (Merit Maker) ป้องกันเด็กจมน้ำ อย่างต่อเนื่อง อย่างน้อย ๕ ปี
๒. ขอให้คงไว้ซึ่งจำนวนองค์ประกอบของผู้ก่อการดี (Merit Maker) ป้องกันเด็กจมน้ำ ระดับทองแดง
คือจำนวน ๖ องค์ประกอบ เป็นระยะเวลาอย่างน้อย ๒ ปี เนื่องจากแนวทางผู้ก่อการดีเป็นการดำเนินการในปีแรก
หากมีการเปลีย่ นแปลงมาก จะทำให้พน้ื ทีส่ บั สน
๓. พื้นที่ยังมีความเข้าใจผิดในบางองค์ประกอบ จึงควรเพิ่มรายละเอียด/คำอธิบายให้ชัดเจนมากขึ้น
ในแต่ละองค์ประกอบ เช่น คำว่า “หรือ” ในองค์ประกอบที่ ๔ และ ๕ ควรแก้ไขเป็น “แต่ตอ้ งไม่นอ้ ยกว่า....แห่ง”
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