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คํานํา
นับจากจุดเริ่มต้นเมื่อปลายปี ๒๕๔๙ จากเพียงข้อมูลข่าวสารที่ถูกผลักดันผ่านสถานการณ์อุทกภัย
ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้น เริ่มก้าวต่อไปสู่ปีที่สองด้วยโมเดลนําร่องต่างๆ ตามมาด้วยการสร้างเครือข่ายแบบสหสาขา
และก้าวสู่ปีต่อๆ ไปด้วยการมีส่วนร่วมของชุมชนในการแก้ไขปัญหาผ่านกลไกการสร้างทีมผู้ก่อการดี (Merit Maker)
ป้องกันการจมน้ํา จนทําให้ประเทศไทยเป็นประเทศเดียวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีการดําเนินงาน
ในรูปแบบนโยบายระดับประเทศ และมีการดําเนินงานภายใต้ต้นทุนที่มีอยู่ในพื้นที่ จากผลการดําเนินการดังกล่าว
ทําให้นานาประเทศชื่นชมประเทศไทยว่า ประเทศไทยเป็นผู้นําทางด้านป้องกันการจมน้ําในระดับภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ ทั้งนี้ผลงานที่แสดงให้นานาชาติประจักษ์เห็น ไม่ได้เกิดขึ้นจากหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง แต่เกิดจาก
ความร่วมมือกันของทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรการกุศล สื่อมวลชน จิตอาสา และประชาชน ที่ร่วมกัน
ดําเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาเด็กจมน้ําที่เรื้อรังมานาน และถูกมองว่าเป็นเรื่องของอุบัติเหตุ ไม่สามารถป้องกันได้
การดําเนินงานป้องกันการจมน้ํา จําเป็นต้องครอบคลุมปัจจัยเสี่ยงทั้งทางด้านตัวบุคคลและสิ่งแวดล้อม
จึงทําให้เกิดกลยุทธ์ “ผู้ก่อการดี (Merit Maker) ป้องกันการจมน้ํา” ขึ้น ซึ่งประกอบด้วย ๑๐ องค์ประกอบ โดย
แต่ละองค์ประกอบคือ มาตรการหลักที่สําคัญของการป้องกันการจมน้ํา ทั้งนี้ผู้ก่อการดี (Merit Maker) เป็นกลยุทธ์
ในการผลักดัน/กระตุ้นให้เกิดการดําเนินงานป้องกันการจมน้ําทุกมาตรการในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง โดยใช้ความร่วมมือ
ของสหสาขา และใช้ทรัพยากรในพื้นที่ร่วมกัน โดยปีงบประมาณ ๒๕๕๘ เกิดทีมผู้ก่อการดีฯ จํานวน ๓๓๕ ทีม
ครอบคลุม ๒๒๗ อําเภอ ใน ๓๕ จังหวัด และในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ เกิดทีมผู้ก่อการดีฯ (ทีมใหม่ ไม่ซ้ําทีมเดิม
ของปี ๒๕๕๘) จํานวน ๗๔๙ ทีม ครอบคลุม ๓๗๖ อําเภอ ใน ๖๕ จังหวัด ส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่
โดยนอกจากประชาชนในพื้นที่จะได้รับความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการจมน้ําแล้ว ประชาชนและเด็กยังได้รับการเรียน
หลักสูตรว่ายน้ําเพื่อเอาชีวิตรอดซึ่งเป็นทักษะที่จําเป็น ที่จะช่วยให้สามารถเอาชีวิตรอดได้เมื่อตกลงไปในน้ํา และได้รับ
การฝึกทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) ซึ่งเป็นทักษะที่มีประโยชน์ต่อการช่วยคนที่หัวใจหยุดเต้นทั้งจากการจมน้ํา
และจากสาเหตุอื่นๆ
จาก ๑๐ ปีที่แล้ว ประเทศไทยต้องสูญเสียเด็กอายุต่ํากว่า ๑๕ ปีไปจากการจมน้ํา ปีละมากกว่า ๑,๕๐๐ คน
ปัจจุบันสามารถลดการเสียชีวิตจากการจมน้ําของเด็กลงได้จนเหลือ ๗๐๑ คนในปีล่าสุด อย่างไรก็ตาม แม้ว่าภายหลัง
จากการดําเนินงานร่วมกันของภาคีเครือข่าย เราจะสามารถลดการเสียชีวิตจากการจมน้ําได้ลงร้อยละ ๕๐ แต่การจมน้ํา
เป็นสิ่งที่ป้องกันได้ ซึ่งทุกภาคส่วนรวมทั้งภาคประชาชนต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการดําเนินงานป้องกัน
การจมน้ํา โดยเฉพาะการสร้างทีมเครือข่ายผู้ก่อการดี เพราะเป็นกลยุทธ์ที่จะทําให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืน
ของการดําเนินงานป้องกันการจมน้ําในระดับพื้นที่ เนื่องจากคนในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมดําเนินการแก้ไขปัญหาภายใต้
ต้นทุนที่มีอยู่ของตนเอง ซึ่งจะส่งผลให้การเสียชีวิตจากการจมน้ําของเด็กไทยลดลง
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หน้า
บทที่ ๑ ความเป็นมา
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บทที่ ๓ ผลการดําเนินงานผู้ก่อการดี (Merit Maker) ป้องกันการจมน้ํา
การดําเนินงานผู้ก่อการดีฯ ในภาพรวมประเทศ
ผู้ก่อการดี (Merit Maker) ป้องกันการจมน้ํา ระดับประเทศ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๙
 ผู้ก่อการดี (Merit Maker) ป้องกันการจมน้ํา ประเภทประเมินรับรอง
 ผู้ก่อการดี (Merit Maker) ป้องกันการจมน้ํา ประเภทคัดเลือก
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บทที่ ๔ บอกเล่า การดําเนินงานผู้ก่อการดี (Merit Maker) ป้องกันการจมน้ํา
 ระดับทอง (ดี): ผู้ก่อการดีองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแพ อําเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
 ระดับเงิน (ดีเยีย่ ม): ผู้ก่อการดีเครือข่ายป้องกันการจมน้าํ ขามทะเลสอ อําเภอขามทะเลสอ
จังหวัดนครราชสีมา
 ระดับเงิน (ดีเยี่ยม): ผู้ก่อการดีตําบลโคกย่าง อําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
 ระดับเงิน (ดีเด่น): เมืองเงาะก่อการดี อําเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 ระดับเงิน (ดีเด่น): เทศบาลตําบลละอุ่น อําเภอละอุ่น จังหวัดระนอง
 ระดับเงิน (ดี): ผู้ก่อการดีละหานปลาค้าว อําเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา
 ระดับเงิน (ดี): เทศบาลตําบลหนองอีบุตร อําเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์
 ระดับเงิน (ดี): ผู้ก่อการดีตากูกทีม อําเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
 ประเภทชมเชย ดีเด่น (ระดับทอง): ฉลามประทาย อําเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
 ประเภทชมเชย ดีเด่น (ระดับทอง): ตําบลกระเทียม อําเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
 ประเภทชมเชย ดีเด่น (ระดับทอง): เครือข่ายตําบลโนนราษีป้องกันเด็กจมน้ํา อําเภอบรบือ
จังหวัดมหาสารคาม
 ประเภทชมเชย ดีเด่น (ระดับทอง): เทศบาลเมืองขลุง อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
 ประเภทชมเชย ดี (ระดับทอง): ทีมป้องกันเด็กจมน้ํา องค์การบริหารส่วนตําบลเทนมีย์
อําเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
 ประเภทชมเชย ดี (ระดับทอง): ผู้ก่อการดีสะแกโพรง อําเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
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บทที่ ๔ บอกเล่า การดําเนินงานผู้ก่อการดี (Merit Maker) ป้องกันการจมน้ํา (ต่อ)
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 ประเภทชมเชย (ระดับทอง): เทศบาลตําบลหลุบ อําเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
 ประเภทชมเชย (ระดับทอง): องค์การบริหารส่วนตําบลกมลาไสย อําเภอกมลาไสย
จังหวัดกาฬสินธุ์
 ประเภทชมเชย (ระดับทอง): เทศบาลตําบลสตึก อําเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์
 ประเภทชมเชย (ระดับทอง): ผูก้ ่อการดีตําบลหนองชัยศรี อําเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์
 ประเภทชมเชย (ระดับทอง): องค์การบริหารส่วนตําบลท่าสว่าง อําเภอเมืองสุรินทร์
จังหวัดสุรินทร์
 ประเภทชมเชย (ระดับทอง): ผู้ก่อการดีตําบลยาง อําเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
 ประเภทชมเชย (ระดับทอง): ชนแดนร่วมใจ อําเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์
 ประเภทชมเชย ดี เด่น (ระดับเงิ น): ผู้ ก่อการดี แก้ งสนามนาง อําเภอแก้ งสนามนาง
จังหวัดนครราชสีมา
 ประเภทชมเชย (ระดับเงิน): อําเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ
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บทที่ ๑
ความเป็นมา
บทนํา
องค์การอนามัยโลก (๑) รายงานว่า ในแต่ละปีมีคนจมน้ําเสียชีวิตสูงถึง ๓๗๒,๐๐๐ คน คนที่จมน้ําเสียชีวิต
มากกว่าร้อยละ ๕๐ อยู่ในกลุ่มอายุต่ํากว่า ๒๕ ปี ทั้งนี้ในกลุ่มเด็กอายุต่ํากว่า ๑๕ ปีพบว่า การจมน้ําเป็นสาเหตุ
การเสียชีวิตอันดับที่ ๓ รองจากโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ (Meningitis) และเอดส์ (HIV) โดยมีจํานวนการเสียชีวิต
ปีละ ๑๔๐,๒๑๙ คน
ประเทศไทย การจมน้ําเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่งของกลุ่มเด็กอายุต่ํากว่า ๑๕ ปี ซึ่งสูงมากกว่า
การเสียชีวิตจากโรคอื่นๆ ทั้งโรคติดเชื้อและไม่ติดเชื้อ (๒ - ๕) อัตราการเสียชีวิตต่อประชากรแสนคน (ปี พ.ศ. ๒๕๔๙ ๒๕๕๘) อยู่ในช่วง ๕.๙ - ๑๑.๑ (๖) และมีจํานวนการเสียชีวิตเฉลี่ยปีละ ๑,๐๙๒ คน อัตราป่วยตาย (Case Fatality Rate)
จากการจมน้ํา เท่ากับร้อยละ ๓๑.๙ (๗) ทั้งนี้การจมน้ําของเด็กอายุต่ํากว่า ๑๕ ปี เป็นสาเหตุของความสูญเสีย
ปีสุขภาวะ (Disability-Adjusted Life Year: DALY) อันดับที่ ๓ ในเด็กชาย (DALY = ๒๖,๐๐๐ ปี) และอันดับที่ ๖
ในเด็กหญิง (DALY = ๑๐,๐๐๐ ปี) (๘)
การเสียชีวิตจากการตกน้ํา จมน้ําของเด็กไทยมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๒ ๒๕๔๘ โดยก่อนที่กรมควบคุมโรคจะดําเนินการ ในแต่ละปีจะมีเด็กจมน้ําเฉลี่ย ๑,๕๐๐ คน แต่ภายหลังจาก
กรมควบคุมโรคร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการตั้งแต่ปลายปี พ.ศ. ๒๕๔๙ จํานวนเด็กจมน้ําเริ่มมีแนวโน้ม
ลดลง จนปีล่าสุด (ปี พ.ศ. ๒๕๕๘) เหลือเพียง ๗๐๑ คน (๓)
เด็กที่จมน้ําเกือบครึ่งหนึ่งจะเสียชีวิต (ร้อยละ ๔๑.๐) เพศชายมีอัตราการเสียชีวิตสูงกว่าเพศหญิง
ประมาณ ๒ เท่าตัว (๓) เมื่อจําแนกเป็นรายกลุ่มอายุพบว่า กลุ่มอายุ ๕ - ๙ ปีมีอัตราการเสียชีวิตต่อประชากรเด็ก
แสนคนสูงที่สุด รองลงมาคือเด็กอายุต่ํากว่า ๕ ปี กลุ่มประชากรเด็กอายุต่ํากว่า ๑๕ ปี มีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ ๒๑.๙
ช่วงเดือนเมษายนเป็นช่วงที่มีเด็กจมน้ําเสียชีวิตมากที่สุด รองลงมาคือมีนาคม และพฤษภาคม ซึ่งช่วงดังกล่าว
เป็นช่วงปิดภาคการศึกษา (๖) แหล่งน้ําที่มีเด็กเสียชีวิตจากการตกน้ํา จมน้ําสูงที่สุดคือ แหล่งน้ําธรรมชาติ (ร้อยละ ๓๙.๒)
รองลงมาคืออ่างอาบน้ํา (ร้อยละ (๖.๘) และสระว่ายน้ํา (ร้อยละ ๒.๗) อัตราป่วยตาย (Case Fatality Rate (๗)
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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 (๙) การจมน้ําเสียชีวิตจะเกิดขึ้นภายใน ๔ นาทีภายหลังจากที่ตกลงไปในน้ํา การช่วยเหลือ
หลังเกิดเหตุจึงค่อนข้างไม่ทันการณ์ ดังนั้นการป้องกันจึงเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดที่จะลดปัญหาการจมน้ํา และจากการ
สํารวจการใช้เสื้อชูชีพของสํานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ พบว่า ประเทศไทยยังมีการใช้
ค่ อนข้ างต่ํา ในกลุ่ม เด็ กมี การสวมเสื้ อชู ชีพที่ถูกต้อง ร้อ ยละ ๖.๐ ขณะที่ใ นทุกกลุ่มอายุ มี เพียงร้ อ ยละ ๔.๒
ที่ มีการสวมเสื้อชูชีพที่ถูกต้อง (๑๐)
เด็กในแต่ละกลุ่มอายุจะมีความเสี่ยงต่อการจมน้ําแตกต่างกัน (๑, ๓, ๑๑) โดยเด็กเล็ก (อายุต่ํากว่า ๕ ปี)
การทรงตัวมักไม่ดี เนื่องจากมวลสารของศีรษะยังมีสัดส่วนสูง จุดศูนย์ถ่วงอยู่สูง จึงทําให้ล้มในท่าที่ศีรษะทิ่มลงได้ง่าย
จึงมักพบเด็กจมน้ําสูงในแหล่งน้ําภายในบ้านหรือบริเวณรอบๆ บ้าน เช่น ถังน้ํา กะละมัง บ่อน้ํา แอ่งน้ํา ส่วนเด็ก
อายุมากกว่า ๕ ปี เด็กเริ่มโตและซน จะเริ่มออกไปเล่นนอกบ้าน ประกอบกับเด็ก/ผู้ดูแล/ชุมชนไม่รู้สึกว่าแหล่งน้ํา
เป็นความเสี่ยงต่อเด็ก ดังนั้นแหล่งน้ําที่พบเด็กจมน้ําสูงคือ แหล่งน้ําขุดเพื่อการเกษตร และแหล่งน้ําตามธรรมชาติ
(แม่น้ํา คลอง บึง ฯ)
ปัจจัยที่ก่อให้เกิดการจมน้ําประกอบด้วยตัวบุคคล แหล่งน้ํา และสิ่งแวดล้อม และในแต่ละกลุ่มวัยก็มี
มาตรการป้องกันที่แตกต่างกัน การป้องกันเด็กจมน้ําจึงควรมีมาตรการที่ครอบคลุมต่อปัจจัยเสี่ยงเหล่านี้ ไม่ควรมุ่งเน้น
ดําเนินการเพียงมาตรการใดมาตรการหนึ่ง ซึ่งจะไม่ช่วยลดปัญหาการจมน้ําได้มากนัก ดังนั้นในปีงบประมาณ ๒๕๕๘
สํานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรคจึงได้กําหนดกลยุทธ์ ผู้ก่อการดี (Merit Maker) ขึ้น

สํานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

๓

ก้าว 2...ผู้ก่อการดี ป้องกันการจมน้ํา (Merit Maker…Drown No More)

ผู้ก่อการดี (Merit Maker)
ผู้ก่อการดี (Merit Maker) ป้องกันการจมน้ํา (๑๒) เป็นกลยุทธ์ที่จะช่วยกระตุ้นให้พื้นที่เกิดการดําเนินงาน
ป้องกันการจมน้ําแบบสหสาขา ต่อเนื่อง และครอบคลุมในทุกมาตรการ รวมทั้งใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในพื้นที่
กลยุทธ์ผู้ก่อการดี (Merit Maker) ป้องกันการจมน้ํา เกิดขึ้นเมื่อปีงบประมาณ ๒๕๕๘ โดยสํานักโรคไม่ติดต่อ
กรมควบคุมโรค มีแนวคิดที่ต้องการจะแก้ปัญหาการดําเนินงานในพื้นที่ ที่พบว่า มีการดําเนินงานป้องกันการจมน้ํา
เพียงมาตรการเดียว และเพียงหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง รวมทั้งมองไม่เห็นภาพการดําเนินงานป้องกันการจมน้ํา
ที่ชัดเจน เพราะเป็นเรื่องใหม่ จึงได้สร้างกลยุทธ์ผู้ก่อการดี (Merit Maker) ขึ้น ซึ่งเป็นกลไกที่จะช่วยให้พื้นที่มีแนวทาง
การดําเนินงานที่ชัดเจน และสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน เพราะปัจจัยสู่ความสําเร็จของการดําเนินงานป้องกัน
การจมน้ํา เกิดจากความร่วมมือของภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน เครือข่ายจิตอาสาในพื้นที่ และการมีส่วนร่วม
ของชุมชนเป็นสําคัญ
ผู้ก่อการดี (Merit Maker) ป้องกันการจมน้ํา ประกอบด้วย ๑๐ องค์ประกอบ ซึ่งแต่ละองค์ประกอบ
คือ มาตรการที่สําคัญของการป้องกันการจมน้ํา โดยผู้ก่อการดี (Merit Maker) แบ่งออกเป็น ๓ ระดับ คือ ระดับทอง
ระดับเงิน และระดับทองแดง ทั้งนี้ทีมที่มีความประสงค์จะสมัครเป็นผู้ก่อการดี (Merit Maker) ป้องกันเด็กจมน้ํา
ในทุกระดับ จะต้องสมัครผ่านสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) โดยในระดับทองแดง สสจ. และ ทีมประเมิน
ระดับจังหวัดจะเป็นผู้พิจารณาตัดสิน ส่วนระดับเงินและระดับทอง สสจ., สํานักงานป้องกันควบคุมโรคเขต (สคร.)
และทีมประเมินระดับเขต จะประเมินเบื้องต้น และทีมประเมินส่วนกลางเป็นผู้พิจารณาตัดสิน ทั้งนี้การประเมิน
ขั้นแรกของระดับเงินและระดับทองโดยทีมประเมินส่วนกลางนั้น ทีมประเมินส่วนกลางจะพิจารณาประเมินจาก
เอกสาร/หลักฐานที่ส่งเข้ามาเป็นหลัก หากเอกสาร/หลักฐานผ่านการพิจารณา ขั้นต่อไป ทีมประเมินส่วนกลาง
จึงจะเดินทางไปประเมินเชิงคุณภาพในพื้นที่
เกณฑ์การประเมินผู้ก่อการดี (Merit Maker) ป้องกันเด็กจมน้ํา ประกอบด้วย ๑๐ องค์ประกอบคือ
องค์ประกอบด้านนโยบาย การบริหารจัดการ สถานการณ์และข้อมูล การจัดการแหล่งน้ําเสี่ยง การดําเนินการ
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การให้ความรู้ การเรียนการสอนหลักสูตรว่ายน้ําเพื่อเอาชีวิตรอด การสอนฝึกปฏิบัติการ
ช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) การสื่อสารประชาสัมพันธ์ และการศึกษาวิจัยหรือติดตาม โดยระดับทองและระดับเงินจะต้องมี
การดําเนินงานครบทั้ง ๑๐ องค์ประกอบ ขณะที่ระดับทองแดงจะต้องมีการดําเนินงานอย่างน้อย ๖ องค์ประกอบ
M
E
R
I
T

Management*
Environment
Resuscitation*
Information
Training (Survival Swimming) **

หมายเหตุ

M
A
K
E
R

Media
Advocacy/ Policy*
Kindergarten
Education
Research*

* ไม่ต้องมีในระดับทองแดง
** หลักสูตรว่ายน้ําเพื่ อเอาชีวิตรอด (Survival Swimming Curriculum) คือ หลักสูตรการสอนว่ายน้ําที่เน้นการสอนให้ ผู้เรียนมี
๑) ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยทางน้ํา ๒) ทักษะการเอาชีวิตรอดในน้ํา และ ๓) ทักษะการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ําที่ถูกต้อง
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นิยาม (๑๓)
 เด็ก หมายถึง เด็กอายุต่ํากว่า ๑๕ ปี ซึ่งตามอุบัติการณ์จะพบว่าการจมน้ําเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่ง
















ของเด็กไทยอายุต่ํากว่า ๑๕ ปี
การดําเนินงานป้องกันเด็กจมน้ํา หมายถึง การดําเนินกิจกรรมการต่างๆ เพื่อป้องกันเด็กจมน้ํา เช่น การดําเนินงาน
ป้องกันการจมน้ําในเรื่องนโยบาย การบริหารจัดการ สถานการณ์และข้อมูล การจัดการแหล่งน้ําเสี่ยง การดําเนินการ
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การให้ความรู้ การเรียนการสอนหลักสูตรว่ายน้ําเพื่อเอาชีวิตรอด การสอนฝึกปฏิบัติการ
ช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) การสื่อสารประชาสัมพันธ์ และการศึกษาวิจัยหรือติดตามประเมินผล
ผู้ก่อการดี หมายถึง ทีมที่มีการดําเนินงานป้องกันการจมน้ําในมาตรการต่างๆ
ผู้ก่อการดีที่ผ่านการรับรอง หมายถึง ทีมที่มีผลการดําเนินงานป้องกันการจมน้ําในมาตรการต่างๆ ผ่านตามเกณฑ์
ที่กําหนดใน ๑๐ องค์ประกอบ หรือ ๖ องค์ประกอบ ขึ้นอยู่กับระดับผู้ก่อการดีที่ขอรับรอง
ผู้ก่อการดีระดับทองและระดับเงิน หมายถึง ทีมที่มีผลการดําเนินงานป้องกันการจมน้ําในมาตรการต่างๆ
ผ่านตามเกณฑ์ที่กําหนดใน ๑๐ องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบด้านนโยบาย การบริหารจัดการ สถานการณ์
และข้อมูล การจัดการแหล่งน้ําเสี่ยง การดําเนินการในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การให้ความรู้ การเรียนการสอน
หลักสูตรว่ายน้าํ เพื่อเอาชีวิตรอด การสอนฝึกปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) การสื่อสารประชาสัมพันธ์ และ
การศึกษาวิจัยหรือติดตาม
ผู้ก่อการดีระดับทองแดง หมายถึง ทีมที่มีผลการดําเนินงานป้องกันการจมน้ําในมาตรการต่างๆ ผ่านตามเกณฑ์
ที่ กํา หนดใน ๖ องค์ ป ระกอบได้ แ ก่ องค์ ป ระกอบด้ า นสถานการณ์ แ ละข้ อ มู ล การจั ด การแหล่ ง น้ํา เสี่ ย ง
การดําเนินการในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การให้ความรู้ การเรียนการสอนหลักสูตรว่ายน้ําเพื่อเอาชีวิตรอด และ
การสื่อสารประชาสัมพันธ์
การร่วม sharing ทรัพ ยากรในพื้น ที่ หมายถึ ง พื้น ที่ที่ดํา เนิ น การมี ก ารแลกเปลี่ ย น/แบ่ ง ปัน ทรั พ ยากร
ทั้งทางด้านคน เงิน และของ เพื่อดําเนินการป้องกันการจมน้ํา
สนับสนุนการดําเนินงานในพื้นที่อื่นๆ หมายถึง ทีมผู้ก่อการดีมีการสนับสนุนการดําเนินงานเกี่ยวกับการป้องกัน
การจมน้ํา ในพื้น ที่ อื่ น ตั้ง แต่ ร ะดั บ อํา เภอ ระดับ จัง หวัด ระดับ เขต และระดับ ประเทศ ซึ่ ง ต้อ งไม่ใ ช่พื้น ที่
ที่ทีม ผู้ก่อการดีนั้นๆ ดําเนินการอยู่
นวัตกรรมใหม่ๆ ที่เกี่ยวกับการดําเนินงานป้องกันการจมน้ํา หมายถึง สิ่งที่ทําขึ้นใหม่หรือแปลกจากเดิม และ
ไม่ซ้ําซ้อนกับผู้อื่น ซึ่งอาจจะเป็นวิธีการหรืออุปกรณ์ ซึ่งมีผลต่อการป้องกันการจมน้ํา
แหล่งน้ําเสี่ยงในชุมชน หมายถึง แหล่งน้ําเพื่อการเกษตร บ่อขุด หนอง บึง ห้วย คลอง แม่น้ํา อ่างเก็บน้ํา
สระว่ายน้ํา ฯลฯ ที่ชุมชนเห็นร่วมกันว่าเป็นแหล่งน้ําเสี่ยง เช่น แหล่งน้ําที่มีการลงเล่นน้ํา แหล่งน้ําที่มีการสัญจรผ่าน
แหล่งน้ํามีการทํากิจกรรมทางน้ํา (จับสัตว์น้ํา เก็บผัก กีฬาทางน้ํา)
การจัดการสิ่งแวดล้อมบริเวณแหล่งน้ําเสี่ยง หมายถึง แหล่งน้ําเสี่ยงมีการดําเนินการ ๑) สร้างรั้วและ/หรือ
ติดป้ายคําเตือน และ ๒) จัดให้มีอุปกรณ์สําหรับช่วยคนตกน้ํา เช่น ไม้ ถังแกลลอนพลาสติกผูกเชือก ขวดน้ําพลาสติก
ผูกเชือก กรณีที่แหล่งน้ํามีขนาดใหญ่ ควรมีการดําเนินการมากกว่า ๑ จุด ติดตั้งเป็นระยะ ตามความเหมาะสม
และความเสี่ยง
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 สอนให้เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กรู้จักแหล่งน้ําเสี่ยง หมายถึง สอนให้เด็กรู้จักแหล่งน้ําเสี่ยง เน้นการสอน













“อย่าใกล้ อย่าเก็บ อย่าก้ม” และการตะโกนขอความช่วยเหลือ
• อย่าใกล้ คือ สอนให้เด็กอย่าเดินใกล้แหล่งน้ํา อย่าเดินตามสัตว์ลงไปในน้ํา
• อย่าเก็บ คือ สอนให้เด็กอย่าลงไปในแหล่งน้ําเพื่อเก็บลูกบอล ตุ๊กตา ของเล่น หรือสิ่งของอื่นๆ
• อย่าก้ม คือ สอนให้เด็กอย่าก้มลงไปดูในภาชนะใส่น้ําหรือแหล่งน้ําต่างๆ
การจัดการสิ่งแวดล้อมภายในและภายนอกศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมายถึง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการ (๑) จัดการ
แหล่งน้ําเสี่ยงที่อยู่ภายในอาคาร ห้องน้ํา หรือบริเวณโดยรอบ เพื่อให้เกิดความปลอดภัย เช่น ฝังกลบแหล่งน้ํา
ที่ไม่ใช้งาน เทน้ําทิ้งจากภาชนะที่ไม่ใช้งาน ปิดฝาภาชนะใส่น้ําให้มิดชิดเพื่อให้เด็กไม่สามารถเปิดเองได้
สร้างรั้วกั้น/ล้อมรอบแหล่งน้ํา ปิดประตูห้องน้ําทุกครั้งหลังใช้งานและให้มีกลอนประตูที่อยู่สูงเพื่อให้เด็กไม่สามารถ
ปลดล็อคกลอนเองได้ นําภาชนะใส่ น้ําในห้ องน้ําออกและปรับเปลี่ย นให้เป็นชักโครกแบบกดสําหรั บเด็ก
(กรณีมีงบประมาณและสามารถทําได้) เป็นต้น และ (๒) มีพื้นที่สําหรับให้เด็กเล่น เช่น คอกกั้นเด็ก รั้วกั้น
เพื่อแยกเด็กออกจากแหล่งน้ํา หรือลดความเสี่ยงในการเข้าถึงแหล่งน้ําได้ง่าย
การให้ความรู้ในสถานบริการสาธารณสุขหรือในชุมชนหรือในโรงเรียน หมายถึง การให้ความรู้เรื่องการป้องกัน
การจมน้ํา ครอบคลุมในทุกประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยเน้นการให้ความรู้ใน Setting สถานบริการสาธารณสุขเป็นหลัก
เช่น โรงพยาบาล โรงพยาบาลส่งเสริ ม สุขภาพตําบล (รพ.สต.) แต่ก รณีที่ มี ข้อ จํา กัด ของการดํา เนิ น งาน
ในสถานบริการสาธารณสุขอนุโลมให้เป็นชุมชนหรือโรงเรียนได้
หลักสูตรว่ายน้ําเพื่อเอาชีวิตรอด หมายถึง หลักสูตรที่เน้นสอนให้ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยทางน้ํา
มีทักษะการเอาชีวิตรอดในน้ํา และทักษะการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ํา
การสอนหลักสูตรว่ายน้ําเพื่อเอาชีวิตรอดเพื่อให้มีวิทยากรในพื้นที่ หมายถึง บุคลากรหรือประชาชนในพื้นที่
ที่มีอายุมากกว่า ๒๐ ปี ได้เรียนหลักสูตรว่ายน้ําเพื่อเอาชีวิตรอดเพื่อเป็นวิทยากร
การสอนหลักสูตรว่ายน้ําเพื่อเอาชีวิตรอดแก่เด็ก/ประชาชน หมายถึง เด็กอายุ ๖ - ๑๔ ปีหรือประชาชนได้เรียน
หลักสูตรว่ายน้ําเพื่อเอาชีวิตรอดทั้งภาคทฤษฏีและปฏิบัติ โดยเฉพาะทีมผู้ก่อการดีฯ ระดับทองและระดับเงิน
ทุกคนจะต้องได้ฝึกปฏิบัติในแหล่งน้ํา ทั้งนี้จํานวนเด็กที่ได้เรียนหลักสูตรว่ายน้ําเพื่อเอาชีวิตรอดจะต้องมีสัดส่วน
มากกว่าจํานวนประชาชนที่ได้เรียน
การสอนฝึกปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) หมายถึง การสอนฝึกปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพสําหรับผู้ป่วยที่จมน้ํา
โดยสัดส่วนของบุคลากรเป้าหมายที่เข้ารับการอบรมจะต้องเป็นประชาชนในพื้นที่ ที่มีอายุมากกว่า ๒๐ ปี
อย่างน้อยร้อยละ ๕๐
การสื่อสารประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ ในวงกว้าง หมายถึง การจัดกิจกรรมเพื่อสื่อสารให้ประชาชน
ในพื้นที่รับรู้ในวงกว้าง โดยเน้นให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในชุมชนหรือพื้นที่ที่ดําเนินการเป็นหลัก ได้แก่
ทีวี วิทยุ หนังสือพิมพ์ หอกระจายข่าวของชุมชน รถกระจายเสียง (กรณีเป็นสื่อออนไลน์ สามารถดําเนินการได้
อย่างต่อเนื่อง แต่จะนํามานับรวมได้ไม่เกิน ๑ ครั้งในระดับเงิน และ ๒ ครั้งในระดับทอง)
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บทที่ ๒
การดําเนินงาน
แนวทางการดําเนินงานผู้ก่อการดี (Merit Maker) ป้องกันการจมน้ํา แบ่งออกเป็น ๒ เล่มคือ แนวทาง
ประเมินผู้ก่อการดีการดําเนินงานป้องกันการจมน้ํา ซึ่งเป็นแนวทางสําหรับทีมผู้ประเมินในระดับต่างๆ ได้นําไปใช้
เป็นแนวทางในการประเมินรับรอง และแนวทางสําหรับผู้ขอรับรองเป็นผู้ก่อการดีการดําเนินงานป้องกันการจมน้ํา
ซึ่งเป็นแนวทางสําหรับให้ทีมผู้ก่อการดีที่จะส่งผลงานขอรับรองเป็นผู้ก่อการดีได้ใช้เป็นแนวทางในการดําเนินงาน
และประเมินตนเองเพื่อขอการรับรอง
แนวทางการดําเนินงานผู้ก่อการดี (Merit Maker) ป้องกันการจมน้ํา ทั้ง ๒ เล่ม ถูกจัดทําขึ้นเมื่อ
เดือนตุลาคม ปี ๒๕๕๗ โดยสํานักโรคไม่ติดต่อ กรวมควบคุมโรค และได้สนับสนุนแนวทางการดําเนินงานผู้ก่อการดีฯ
ทั้ง ๒ เล่มให้แก่หน่วยงานเครือข่ายระดับเขตและระดับจังหวัด เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดําเนินงานป้องกันเด็กจมน้ํา
ในพื้นที่ โดยมีสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเป็นหน่วยงานผลักดันและสนับสนุนให้พื้นที่เกิดการดําเนินงานป้องกัน
เด็กจมน้ําตามแนวทางการดําเนินงานผู้ก่อการดีฯ สํานักงานป้องกันควบคุมโรคเขตร่วมสนับสนุนด้านวิชาการ และ
สํานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค ติดตามกํากับและให้คําแนะนํา
สําหรับการขอรับการรับรองเป็นผู้ก่อการดี (Merit Maker) ป้องกันการจมน้ํา ทั้ง ๓ ระดับ (ระดับทอง
ระดับเงิน และระดับทองแดง) ทีมผู้ก่อการดีที่ขอการรับรอง จะส่งผลงานเพื่อขอการรับรองไปที่สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัด จากนั้นจะมีการดําเนินการประเมินรับรองเป็นลําดับขั้น ดังนี้
 ผู้ก่อการดีระดับทองแดง: ทีมประเมินระดับจังหวัดจะดําเนินการประเมินรับรอง
 ผู้ก่อการดีระดับเงินและระดับทอง: ทีมประเมินระดับจังหวัดจะดําเนินการประเมินเบื้องต้นครั้งที่ ๑
สํานักงานป้องกันควบคุมโรคเขตจะดําเนินการประเมินเบื้องต้นครั้งที่ ๒ และส่งผลการประเมินต่อไป
ยังทีมประเมินส่วนกลาง หลังจากนั้นทีมประเมินส่วนกลางจะดําเนินการประเมินรับรอง
โดยทีมผู้ก่อการดี (Merit Maker) ป้องกันการจมน้ํา ในแต่ละปี จะเป็นทีมใหม่ที่ไม่ซ้ํากับทีมเดิม ยกเว้นทีมที่พ้นสภาพ
การรับรองตามระยะเวลาหรือตามเงื่อนไขที่กําหนด จะสามารถใช้ชื่อทีมเดิมเพื่อขอการรับรองใหม่ได้ เช่น ทีมผู้ก่อการดีฯ
ระดับทองแดง หากพ้นระยะเวลา ๒ ปีที่ได้รับการรับรอง ทีมนั้นจะต้องขอการรับรองใหม่ หรือผู้ก่อการดีฯ ระดับเงิน
หรือทอง หากมีการเสียชีวิตเกิดขึ้นเท่ากับหรือมากกว่าปีที่ผ่านมา ทีมนั้นจะต้องขอการรับรองใหม่
ทั้งนี้ภายหลังจากการประเมินติดตามการดําเนินงานผู้ก่อการดีฯ ในปี ๒๕๕๘ พบว่า พื้นที่/หน่วยงาน
ที่นําแนวทางการดําเนินงานผู้ก่อการดีฯ ไปใช้ในการดําเนินงานป้องกันการจมน้ํามีข้อเสนอแนะบางประการ
ดังนั้นเพื่อให้แนวทางการดําเนินงานผู้ก่อการดีฯ เกิดความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น สํานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค
จึงได้ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายปรับปรุงแก้ไขแนวทางดังกล่าวในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการแก้ไข
โดยการเพิ่ ม คําอธิบายเพื่ อ ให้เกิดความชั ดเจนมากยิ่งขึ้น โดยมีผ ลกระทบต่อ เกณฑ์ ก ารประเมิ น ผู้ก่ อ การดีฯ
เพียงองค์ประกอบที่ ๒ เรื่อง การบริหารจัดการ ที่เพิ่มตัวชี้วัดมา ๑ ตัว คือ การขยายการดําเนินงานและสร้างนวัตกรรม
สํานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
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บทที่ ๓
ผลการดําเนินงานผู้ก่อการดี (Merit Maker) ป้องกันการจมน้ํา
การดําเนินงานผู้ก่อการดีฯ ในภาพรวมประเทศ
จากการดํา เนิ น งานผู้ ก่ อ การดี (Merit Maker) ป้ อ งกั น การจมน้ํา ปี ง บประมาณ ๒๕๕๘ และ
ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ (๑๔, ๑๕) พบว่า มีทีมผู้ก่อการดี (Merit Maker) ป้องกันการจมน้ํา ที่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์
ที่กําหนดในระดับต่างๆ จําแนกตามปีงบประมาณดังนี้
 ปี งบประมาณ ๒๕๕๘ มี ที ม ผู้ ก่อการดี (Merit Maker) ป้ องกั นการจมน้ํา จํา นวน ๓๓๕ ที ม
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 เลย
กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ศรีสะเกษ ยโสธรอุบลราชธานี มุกดาหาร นครพนม อํานาจเจริญ สกลนคร นครศรีธรรมราช
ระนอง ภูเก็ต พังงา สุราษฎร์ธานี ยะลา และปัตตานี
 ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ มีทีมผู้ก่อการดี (Merit Maker) ป้องกันการจมน้ํา ที่เกิดขึ้นใหม่ (ไม่ซ้ําทีมเดิม
ของปี ๒๕๕๘) จํานวน ๗๔๙ ทีม ครอบคลุม ๓๗๖ อําเภอ ใน ๖๕ จังหวัด ยกเว้นจังหวัด แม่ฮ่องสอน เชียงราย พิจิตร
อุทัยธานี นนทบุรี ลพบุรี นครนายก เลย หนองบัวลําภู บึงกาฬ สงขลา และกรุงเทพฯ ที่ไม่มีทีมผู้ก่อการดีฯ ทีมใหม่
และเมื่อพิจารณารายจังหวัด ทั้งในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ และปีงบประมาณ ๒๕๕๙ จะพบว่า มี ๙ จังหวัด
ที่ไม่มีทีมผู้ก่อการดีฯ คือ แม่ฮ่องสอน เชียงราย พิจิตร อุทัยธานี นนทบุรี ลพบุรี นครนายก สงขลา และกรุงเทพฯ
ทั้งนี้ ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการดําเนินงานผู้ก่อการดี (Merit Maker) ล้วนก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน
ซึ่ง ๒ ปีที่ดําเนินการ มีผลทําให้เกิด
 การจัดการแหล่งน้ําเสี่ยง จํานวน ๔,๑๘๐ แห่งให้มีการดําเนินงานสร้างรั้วหรือติดป้ายคําเตือน
และจัดให้มีอุปกรณ์ช่วยคนตกน้ําไว้บริเวณแหล่งน้ําเสี่ยงเพื่อป้องกันการจมน้ํา
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน ๓,๕๖๘ แห่ง มีการให้ความรู้แก่ครู/ผู้ดูแลเด็ก/เด็กทุกคน และมีการ
จัดการสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกศูนย์ฯ รวมทั้งจัดให้มีพื้นที่เล่นที่ปลอดภัยสําหรับเด็ก
 สถานบริการสาธารณสุข/ชุมชน/โรงเรียน จํานวน ๓,๖๑๙ แห่ง มีการให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน
การจมน้ําแก่ประชาชนและเด็กในพื้นที่อย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง
 พื้นที่มีวิทยากรเพื่อสอนหลักสูตรว่ายน้ําเพื่อเอาชีวิตรอด จํานวน ๗,๒๕๑ คน
 เด็กอายุ ๖ – ๑๔ ปี ได้เรียนหลักสูตรว่ายน้ําเพื่อเอาชีวิตรอด จํานวน ๑๕๒,๒๘๗ คน
 คนในชุมชนหรือเด็กได้ฝึกปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) จํานวน ๘,๓๖๖ คน
 มีกิจกรรมรณรงค์ป้องกันเด็กจมน้ําเกิดขึ้น จํานวน ๗๓ ครั้ง
 มีการสื่อสารประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ จํานวน ๓,๖๗๕ ครั้ง
 มีผลการศึกษาวิจัยหรือติดตามประเมินผล จํานวน ๗๓ เรื่อง
สํานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
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ผู้ก่อการดี (Merit Maker) ป้องกันการจมน้ํา ระดับประเทศ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๙
ผู้ก่อการดี (Merit Maker) ป้องกันการจมน้ํา ประเภทประเมินรับรอง
๑. ทีมที่ผ่านการรับรองเป็นทีมผู้ก่อการดี (Merit Maker) ป้องกันเด็กจมน้ํา ระดับทอง จํานวน ๑ ทีม
ได้แก่ ระดับทอง (ดี) คือ ผูก้ อ่ การดีองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแพ อําเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
๒. ทีมที่ผ่านการรับรองเป็นทีมผู้ก่อการดี (Merit Maker) ป้องกันเด็กจมน้ํา ระดับเงิน จํานวน ๗ ทีม
ได้แก่
๒.๑ ระดับเงิน (ดีเยี่ยม) จํานวน ๒ ทีม ได้แก่
(๑) ผู้ก่อการดีเครือข่ายป้องกันการจมน้ําขามทะเลสอ อําเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา
(๒) ผู้ก่อการดีตําบลโคกย่าง อําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
๒.๒ ระดับเงิน (ดีเด่น) จํานวน ๒ ทีม ได้แก่
(๑) เมืองเงาะก่อการดี อําเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
(๒) เทศบาลตําบลละอุ่น อําเภอละอุ่น จังหวัดระนอง
๒.๓ ระดับเงิน (ดี) จํานวน ๓ ทีม ได้แก่
(๑) ผู้ก่อการดีละหานปลาค้าว อําเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา
(๒) เทศบาลตําบลหนองอีบุตร อําเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์
(๓) ผู้ก่อการดีตากูกทีม อําเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
๓. ทีมทีผ่ ่านการรับรองเป็นทีมผูก้ ่อการดี (Merit Maker) ป้องกันเด็กจมน้ํา ประเภทชมเชย (ระดับทอง)
จํานวน ๒๐ ทีมได้แก่
๓.๑ ประเภทชมเชย ดีเด่น (ระดับทอง) จํานวน ๕ ทีม ได้แก่
(๑) ฉลามประทาย อําเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
(๒) ตําบลกระเทียม อําเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
(๓) ผู้ก่อการดีตําบลบ้านแก้ง อําเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
(๔) เครือข่ายตําบลโนนราษีป้องกันเด็กจมน้ํา อําเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
(๕) เทศบาลเมืองขลุง อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
๓.๒ ประเภทชมเชย ดี (ระดับทอง) จํานวน ๖ ทีม ได้แก่
(๑) ทีมป้องกันเด็กจมน้ํา องค์การบริหารส่วนตําบลเทนมีย์ อําเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
(๒) ผู้ก่อการดีศรีสขุ ศรีณรงค์ อําเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์
(๓) ผู้ก่อการดีป้องกันเด็กจมน้ําตําบลจอมพระ อําเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์
(๔) ผู้ก่อการดีสะแกโพรง อําเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
(๕) องค์การบริหารส่วนตําบลโป่งนก อําเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ
(๖) โคกมั่งงอยร่วมใจป้องกันภัยเด็กจมน้ํา อําเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ

สํานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
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๙

๓.๓ ประเภทชมเชย (ระดับทอง) จํานวน ๙ ทีม ได้แก่
(๑) เทศบาลตําบลหลุบ อําเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
(๒) องค์การบริหารส่วนตําบลกมลาไสย อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
(๓) เทศบาลตําบลสตึก อําเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์
(๔) ผู้ก่อการดีตําบลหนองชัยศรี อําเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์
(๕) ผู้ก่อการดีอําเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์
(๖) องค์การบริหารส่วนตําบลท่าสว่าง อําเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
(๗) ผู้ก่อการดีตําบลยาง อําเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
(๘) เทศบาลตําบลหนองไผ่ล้อม อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
(๙) ชนแดนร่วมใจ อําเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์
๔. ทีมทีผ่ ่านการรับรองเป็นทีมผูก้ ่อการดี (Merit Maker) ป้องกันเด็กจมน้ํา ประเภทชมเชย (ระดับเงิน)
จํานวน ๕ ทีมได้แก่
๔.๑ ประเภทชมเชย ดีเด่น (ระดับเงิน) จํานวน ๑ ทีม ได้แก่ ผู้ก่อการดีแก้งสนามนาง อําเภอ
แก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา
๔.๒ ประเภทชมเชย (ระดับเงิน) จํานวน ๔ ทีม ได้แก่
(๑) องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านป้อม อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
(๒) ผู้ก่อการดีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลสําโรง อําเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์
(๓) อําเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ
(๔) องค์การบริหารส่วนตําบลนิคมห้วยผึ้ง อําเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์
๕. ทีมที่ผ่านการรับรองเป็นทีมผู้ก่อการดี (Merit Maker) ป้องกันเด็กจมน้ํา ระดับทองแดง จํานวน
๗๑๖ ทีม (รายชื่อปรากฏตามทําเนียบด้านท้ายของเอกสารฉบับนี้)
ผู้ก่อการดี (Merit Maker) ป้องกันการจมน้ํา ประเภทคัดเลือก
๑. ผู้ก่อการดี (Merit Maker) ป้องกันการจมน้ํา ประเภทเขตดีเด่น จํานวน ๒ หน่วยงาน ได้แก่
(๑) สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๙ นครราชสีมา
(๒) สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑๑ นครศรีธรรมราช
๒. ผู้ก่อการดี (Merit Maker) ป้องกันการจมน้ํา ประเภทจังหวัดดีเด่น จํานวน ๑๒ จังหวัด ได้แก่
(๑) เขตบริการสุขภาพที่ ๑ ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่
(๒) เขตบริการสุขภาพที่ ๒ ได้แก่ จังหวัดพิษณุโลก
(๓) เขตบริการสุขภาพที่ ๓ ได้แก่ จังหวัดกําแพงเพชร
(๔) เขตบริการสุขภาพที่ ๔ ได้แก่ จังหวัดปทุมธานี
(๕) เขตบริการสุขภาพที่ ๕ ได้แก่ จังหวัดเพชรบุรี
(๖) เขตบริการสุขภาพที่ ๖ ได้แก่ จังหวัดสระแก้ว
(๗) เขตบริการสุขภาพที่ ๗ ได้แก่ จังหวัดมหาสารคาม
สํานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
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(๘) เขตบริการสุขภาพที่ ๘ ได้แก่ จังหวัดนครพนม
(๙) เขตบริการสุขภาพที่ ๙ ได้แก่ จังหวัดบุรีรัมย์
(๑๐) เขตบริการสุขภาพที่ ๑๐ ได้แก่ จังหวัดศรีสะเกษ
(๑๑) เขตบริการสุขภาพที่ ๑๑ ได้แก่ จังหวัดระนอง
(๑๒) เขตบริการสุขภาพที่ ๑๒ ได้แก่ จังหวัดสตูล
๓. ผู้ก่อการดี (Merit Maker) ป้องกันการจมน้ํา ประเภทหน่วยงานเครือข่ายดีเด่น จํานวน ๙ หน่วยงาน
ได้แก่
(๑) สํานักพัฒนากิจกรรมนักเรียน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
(๒) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
(๓) เทศบาลเมืองขลุง จังหวัดจันทบุรี
(๔) เทศบาลตําบลบ้านแก้ง อําเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
(๕) องค์การบริหารส่วนตําบลโนนราษี อําเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
(๖) เทศบาลตําบลสุคิริน อําเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส
(๗) เทศบาลตําบลหลุบ อําเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
(๘) สมาคมเพื่อช่วยชีวิตทางน้ํา
(๙) สํานักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวอ่างเก็บน้ําห้วยตึงเฒ่า อําเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
๔. ผู้ก่อการดี (Merit Maker) ป้องกันการจมน้ํา ประเภทบุคคลดีเด่น จํานวน ๙ ท่าน ได้แก่
(๑) นางศิริพร มัชรินทร์
สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑๑ นครศรีธรรมราช
(๒) นายกฤศ เรียงไธสง
สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๙ นครราชสีมา
(๓) นายบารเมษฐ์ ผมคํา
สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๙ นครราชสีมา
(๔) นางสลักจิต สกุลรักษ์
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
(๕) นางเทียนทอง บุญยรางกูร สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์
(๖) นางอมตา จันทร์ปาน
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
(๗) นางสาวธิตินัดดา ตอพล โรงพยาบาลประทาย จังหวัดนครราชสีมา
(๘) นายอู๊ด พลนามอินทร์
โรงพยาบาลหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
(๙) นายเกรียงไกร บําเพ็ญ
ทีมปฏิบัติการใต้น้ํา
๕. จังหวัดที่มีทีมผู้ก่อการดี (Merit Maker) ป้องกันการจมน้ํา “มากที่สุด” จํานวน ๓ จังหวัด ได้แก่
จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดสุรินทร์ และจังหวัดมหาสารคาม
๖. จังหวัดที่มีทีมผู้ก่อการดี (Merit Maker) ป้องกันการจมน้ํา “ครบทุกอําเภอ” จํานวน ๘ จังหวัด
ได้แก่ จังหวัดนครพนม จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดระนอง จังหวัดสระแก้ว
จังหวัดสุรินทร์ และจังหวัดอุตรดิตถ์
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บทที่ ๔
บอกเล่า การดําเนินงานผู้ก่อการดี (Merit Maker) ป้องกันการจมน้ํา
บอกเล่า การดําเนินงาน “ทีมผู้ก่อการดี (Merit Maker) ป้องกันการจมน้ํา”
๑. ระดับทอง (ดี): ผู้ก่อการดีองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแพ อําเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
๒. ระดับเงิน (ดีเยี่ยม): ผู้ก่อการดีเครือข่ายป้องกันการจมน้ําขามทะเลสอ อําเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา
๓. ระดับเงิน (ดีเยี่ยม): ผู้ก่อการดีตําบลโคกย่าง อําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
๔. ระดับเงิน (ดีเด่น): เมืองเงาะก่อการดี อําเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
๕. ระดับเงิน (ดีเด่น): เทศบาลตําบลละอุ่น อําเภอละอุ่น จังหวัดระนอง
๖. ระดับเงิน (ดี): ผู้ก่อการดีละหานปลาค้าว อําเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา
๗. ระดับเงิน (ดี): เทศบาลตําบลหนองอีบุตร อําเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์
๘. ระดับเงิน (ดี): ผู้ก่อการดีตากูกทีม อําเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
๙. ประเภทชมเชย ดีเด่น (ระดับทอง): ฉลามประทาย อําเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
๑๐. ประเภทชมเชย ดีเด่น (ระดับทอง): ตําบลกระเทียม อําเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
๑๑. ประเภทชมเชย ดีเด่น (ระดับทอง): เครือข่ายตําบลโนนราษีป้องกันเด็กจมน้ํา อําเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
๑๒. ประเภทชมเชย ดีเด่น (ระดับทอง): เทศบาลเมืองขลุง อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
๑๓. ประเภทชมเชย ดี (ระดับทอง): ทีมป้องกันเด็กจมน้ํา องค์การบริหารส่วนตําบลเทนมีย์ อําเภอเมืองสุรินทร์
จังหวัดสุรินทร์
๑๔. ประเภทชมเชย ดี (ระดับทอง): ผู้ก่อการดีสะแกโพรง อําเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
๑๕. ประเภทชมเชย ดี (ระดับทอง): องค์การบริหารส่วนตําบลโป่งนก อําเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ
๑๖. ประเภทชมเชย (ระดับทอง): เทศบาลตําบลหลุบ อําเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
๑๗. ประเภทชมเชย (ระดับทอง): องค์การบริหารส่วนตําบลกมลาไสย อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
๑๘. ประเภทชมเชย (ระดับทอง): เทศบาลตําบลสตึก อําเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์
๑๙. ประเภทชมเชย (ระดับทอง): ผู้ก่อการดีตําบลหนองชัยศรี อําเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์
๒๐. ประเภทชมเชย (ระดับทอง): องค์การบริหารส่วนตําบลท่าสว่าง อําเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
๒๑. ประเภทชมเชย (ระดับทอง): ผู้ก่อการดีตําบลยาง อําเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
๒๒. ประเภทชมเชย (ระดับทอง): ชนแดนร่วมใจ อําเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์
๒๓. ประเภทชมเชย ดีเด่น (ระดับเงิน): ผู้ก่อการดีแก้งสนามนาง อําเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา
๒๔. ประเภทชมเชย (ระดับเงิน): อําเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ
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“บอกเล่า การดําเนินงานผู้ก่อการดี (Merit Maker) ป้องกันการจมน้ํา”
ผู้ก่อการดีองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแพ อําเภอคูเมือง จังหวัดบุรรี ัมย์
ชื่อเรื่อง:

ผู้ก่อการดีด้านการดําเนินงานป้องกันเด็กจมน้ํา

ความเป็นมา:
การจมน้ําเป็นสาเหตุหลักของการบาดเจ็บรุนแรงในเด็ก และปัญหาทางด้านสาธารณสุขที่สําคัญที่ทําให้
เด็กเสียชีวิต ในปี ๒๕๕๖ จังหวัดบุรีรัมย์มีอัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ําของเด็กต่ํากว่า ๑๕ ปี ติดอันดับ ๑ ใน ๑๐
ของประเทศ และปี ๒๕๕๘ มีเด็กอายุต่ํากว่า ๑๕ ปี เสียชีวิตจากการจมน้ําสูงถึง ๓๑ ราย จากสถานการณ์เด็กจมน้ํา
เสียชีวิต ๕ ปีย้อนหลังของอําเภอคูเมือง พบว่า มีเด็กเสียชีวิตจากการจมน้ํา ปี ๒๕๕๔ (๒ ราย) ปี ๒๕๕๗ (๒ ราย)
และปี ๒๕๕๘ (๑ ราย) ในพื้นที่ตําบลบ้านแพยังไม่พบรายงานการเสียชีวิต แต่ตําบลบ้านแพมีลักษณะภูมิประเทศ
ราบลุ่ม มีแม่น้ํามูลไหลผ่านและมีการสร้างแหล่งกักเก็บน้ําจํานวนมาก ทําให้เสี่ยงต่อการตกน้ํา จมน้ําเสียชีวิต
ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตําบล (อบต.) บ้านแพ จึงร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล (รพ.สต.) บ้านแพ
เป็นเจ้าภาพหลักในการดําเนินงานป้องกันเด็กจมน้ําในพื้นที่ตําบลบ้านแพ และพื้นที่ใกล้เคียงที่สนใจเข้าร่วม โดยอาศัย
ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในชุมชน ทุกสหวิชาชีพ โดยดําเนินการมาตั้งแต่ปี ๒๕๕๘ เป็นต้นมา ทั้งนี้การดําเนินงาน
ได้รับความร่วมมือจากสหวิชชีพในพื้นที่เป็นอย่างดี ได้รับการสนับสนุนงบประมาณอย่างต่อเนื่อง ทั้งจากกองทุน
หลักประกันสุขภาพตําบล และองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแพ โดยผ่านการพิจารณาข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ภายใต้ชื่อ “โครงการส่งเสริมการออกกําลังกายในน้ําเพื่อป้องกันเด็กจมน้ํา”
วัตถุประสงค์:
เพื่อกระตุ้นให้เกิดการดําเนินงานป้องกันการจมน้ําทุกมาตรการอย่างต่อเนื่อง โดยใช้ความร่วมมือ
ของสหสาขา และใช้ทรัพยากรในพื้นที่
วิธีดําเนินการ:
๑. เชิญผู้อํานวยการสถานศึกษา ผู้อํานวยการ รพ.สต. กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธานอาสาสมัครสาธารณสุข
(อสม.) สมาชิกสภา อบต. ประธานอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และตัวแทนจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ร่วมประชุมเพื่อชี้แจงแนวทาง การดําเนินงานป้องกันเด็กจมน้ํา
๒. ดําเนินการฝึกทักษะการช่วยเหลือและการเอาชีวิตรอดจากการตกน้ํา จมน้ําให้กับครู ข และนําทักษะ
ดังกล่าว ไปถ่ายทอดให้กับเด็กนักเรียนและประชาชนในชุมชน
๓. เจ้าพนักงานสาธารณสุขของ อบต.บ้านแพ และเจ้าพนักงานสาธารณสุขของ รพ.สต.บ้านแพ และ
ครู ข ที่ผ่านการฝึกทักษะ ลงพื้นที่โรงเรียนและชุมชนในเขตตําบลบ้านแพ เพื่อสอนทักษะการช่วยเหลือและการเอาชีวิตรอด
จากการตกน้ํา จมน้ํา ให้กับเด็กนักเรียนและประชาชนในชุมชน
๔. ผู้นําชุมชนแต่ละชุมชนสํารวจแหล่งน้ําเสี่ยงในชุมชนของตนเอง และดําเนินการจัดการแหล่งน้ําเสี่ยง
โดยการติดป้ายเตือน พร้อมทั้งอุปกรณ์ช่วยเหลือคนตกน้ํา และหมั่นตรวจเช็คอุปกรณ์ให้มีความพร้อมในการใช้งานอยู่เสมอ
๕. ผู้นําชุมชนประชาสัมพันธ์กิจกรรม/โครงการป้องกันเด็กจมน้ํา และประชาสัมพันธ์เตือนประชาชน
ในชุมชนให้ระวังการตกน้ําจมน้ํา หากมีกิจกรรมทางน้ํา
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๑๓

สรุปผลและข้อเสนอ:
อบต.บ้านแพ ร่วมกับ รพ.สต.บ้านแพ ได้เป็นเจ้าภาพหลักในการดําเนินงานป้องกันเด็กจมน้ําในพื้นที่
บ้านแพ และพืน้ ที่ใกล้เคียงทีส่ นใจเข้าร่วม โดยอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในชุมชน ทุกสหวิชาชีพ ได้ดําเนินการ
มาตั้งแต่ปี ๒๕๕๘ เป็นต้นมา เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืนของการดําเนินงานป้องกันการจมน้ําในพื้นที่
ผลการดําเนินงาน พบว่า การดําเนินงานได้รับความร่วมมือจากสหวิชาชีพในพื้นที่เป็นอย่างดี ได้รับ
การสนับสนุนงบประมาณอย่างต่อเนื่องทั้งจากกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับตําบล ทั้งจาก อบต.บ้านแพ โดย
การผ่านมติในการประชุมสภา อนุมัติเงินงบประมาณหลักในการดําเนินโครงการให้ครอบคลุมพื้นที่ตําบลบ้านแพ
ทั้งหมด อีกทั้งยังสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อสระน้ําพลาสติก มาประจําที่ อบต. เพื่อให้เด็กในพื้นที่ได้ฝึกทักษะ
การเอาชีวิตรอดในน้ํา ให้เกิดความชํานาญในการลอยตัว เพื่อให้สามารถเอาชีวิตรอดจากการจมน้ําเสียชีวิตได้
การดําเนินงานป้องกันเด็กจมน้ําในตําบลบ้านแพ ได้นําเนินการตามรูปแบบผู้ก่อการดีด้านเด็กจมน้ํา
๑๐ องค์ประกอบของสํานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค ซึ่งจัดกิจกรรมการจัดการแหล่งน้ําเสี่ยงในพื้นที่ตําบลบ้านแพ
ได้สํารวจแหล่งน้ําเสี่ยงทั้งหมดจํานวน ๓๖ แหล่ง และดําเนินการติดป้ายเตือน ติดอุปกรณ์ในการช่วยเหลือคนตกน้ํา
ไว้ที่แหล่งน้ําเสี่ยงที่สํารวจทั้งหมด ออกให้ความรู้เรื่องการป้องกันและการช่วยเหลือคนตกน้ําในสถานศึกษาทั้งหมด
๘ แห่ง (ร้อยละ ๑๐๐) ออกให้ความรู้ในชุมชน ๑๑ หมู่บ้าน (ร้อยละ ๑๐๐) จัดกิจกรรมรณรงค์การป้องกันเด็กจมน้ํา
ตามเทศกาลต่างๆ เช่น ลอยกระทง สงกรานต์ และวัน อสม. แห่งชาติ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดกิจกรรมและ
จัดสิ่งแวดล้อมให้มีความปลอดภัยจากการจมน้ํา ๓ แห่ง นักเรียนชั้นอนุบาล จํานวน ๘ โรงเรียน (ร้อยละ ๑๐๐)
จัดกิจกรรมการให้ความรู้ในสถานบริการสาธารณสุขในทุกเดือน เช่น ในวันให้บริการรับวัคซีนในเด็ก ก็มีการให้ความรู้
แก่ผู้ปกครองที่พาบุตรหลานมารับวัคซีน ให้ความรู้แก่ประชาชนที่มารับบริการโรคเรื้อรังของทุกเดือน ดําเนินการ
อบรม ครู ข เพื่อเพิ่มวิทยากรในพื้นที่ จํานวน ๕๐ คน จัดการอบรมทักษะการลอยตัว ทักษะการช่วยเหลือฟื้นคืนชีพ
และทักษะการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ํา ทั้งหมด ๙๐๐ คน
การดําเนินงานป้องกันเด็กจมน้ําในพื้นที่ตําบลบ้านแพ แม้ว่าจะดําเนินงานครอบคลุมปัจจัยเสี่ยง
ทั้งด้านตัวบุคคลและด้านสิ่งแวดล้อมแล้ว แต่เด็กยังต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดจากผู้ปกครอง เพราะเด็กส่วนหนึ่ง
หลังจากได้รับการอบรมเพื่อฝึกทักษะการลอยตัวไปแล้ว เกิดความอยากรู้และอยากลองวิชา ใช้อุปกรณ์ที่ติดไว้ช่วยเหลือ
คนจมน้ําลงไปเล่นในแหล่งน้ํา ชุมชนจึงควรมีมาตรการป้องกันกรณีตัวอย่างแบบนี้เพิ่มเติม และระยะเวลาการ
ดําเนินงานป้องกันเด็กจมน้ําต้องอาศัยระยะเวลาที่มากกว่า ๑ ปีเพื่อให้เกิดการบูรณาการ ความเข้าใจ ความตระหนักรู้
ของประชาชนและความยั่งยืนในพื้นที่
ปัญหาอุปสรรค:
๑. เนื่องจากการดําเนินงานป้องกันเด็กจมน้ํา จําเป็นต้องอาศัยความร่วมมือในองค์กรที่เกีย่ วข้องมีต้นสังกัด
ที่ต่างกัน จึงมีข้อจํากัดด้านการจัดการประชุมหรืออบรมบ่อยครั้งไม่ได้
๒. ระยะเวลาในการดําเนินงานด้านป้องกันเด็กจมน้ํา ต้องอาศัยระยะเวลาที่มากกว่า ๑ ปี เพื่อให้เกิด
การบูรณาการ ความเข้าใจ ความตระหนักรู้ของประชาชน และความยั่งยืนในพื้นที่
๓. การสร้างโอกาสในการนําเสนอข้อมูลปัญหาการเสียชีวิตจากการจมน้ําในเด็ก และความสําคัญที่ต้อง
ดําเนินการป้องกัน
สํานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
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ปัจจัยสู่ความสําเร็จ:
การดําเนินงานป้องกันเด็กจมน้ําของตําบลบ้านแพ ได้รับความร่วมมือร่วมใจกันในการทํางานรูปแบบ
สหวิชาชีพ อาทิเช่น ผู้บริหาร อบต. ผู้อํานวยการโรงเรียน ผู้อํานวยการ รพ.สต. กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภา อบต.
อสม.ประจําหมู่บ้าน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน โดยใช้หลัก ๓M ในการดําเนินงาน คือ man (คน) money (เงิน)
และ material (สิ่งของ)
 Man (คน) การใช้คนในด้านการเรียนการสอน โดยการเป็นวิทยากรร่วมในการเรียนการสอน ต่อยอด
จากการอบรมให้เป็นครู ข และเข้าร่วมดําเนินการสอนบทบาทพี่เลี้ยงให้แก่ทีมงานที่ดําเนินการหน้าใหม่ ได้รับการ
สนับสนุนวิทยากรจากคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอําเภอ (คปสอ.) คูเมือง
 Money (เงิน) ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ และ
อบต.บ้านแพ
 Material (สิ่งของ) ด้านอุปกรณ์ในการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อความปลอดภัยบริเวณแหล่งน้ําเสี่ยง
เช่น ขวดน้ํา ไม้ยาว เชือก ถุงเชือก แต่ละชุมชนได้นําอุปกรณ์ที่สามารถหาได้ในชุมชนมาติดตั้งบริเวณจุดเสี่ยง
ต่อการตกน้ํา จมน้ํา เพื่อให้เกิดความเป็นเจ้าของในการดูแลรักษา
ทีมผู้ก่อการดีฯ:
นายเดือน บุญครอบ๑, นายสันทัด เสียบไธสง๒, นายอนันต์ ศรีพงษ์๓, นายสังวาลย์ เสนานุฤทธิ์๔, นางสาวกมลธรรม
สุชิลา๕ และคณะ
๑

นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแพ ๒รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแพ ๓องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแพ ๔สํานักงานสาธารณสุขอําเภอคูเมือง
๕
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านแพ

สํานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
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ภาพการดําเนินงาน
ผู้ก่อการดีองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแพ อําเภอคูเมือง จังหวัดบุรรี ัมย์

การจัดการแหล่งน้ําเสี่ยง

การดําเนินการในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

การให้ความรู้

การสอนหลักสูตรว่ายน้ําเพื่อชีวิตรอด

การฝึกปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR)

การสื่อสารประชาสัมพันธ์

สํานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
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“บอกเล่า การดําเนินงานผู้ก่อการดี (Merit Maker) ป้องกันการจมน้ํา”
ผู้ก่อการดี เครือข่ายป้องกันการจมน้ําขามทะเลสอ อําเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา
ชื่อเรื่อง:

การป้องกันการเสียชีวิตจากการจมน้ําในเด็กอายุต่ํากว่า ๑๕ ปี

หลักการและเหตุผล:
จากสถานการณ์การเสียชีวิตจากการจมน้ํา และอัตราการเสียชีวิตที่สูงมากในปัจจุบัน และจากข้อมูล
เด็กไทยอายุต่ํากว่า ๑๕ ปีว่ายน้ําไม่เป็นและส่วนใหญ่ไม่ได้เรียนรู้การว่ายน้ําหรือรู้จักการเอาชีวิตรอด และวิธีการ
การช่วยเหลืออย่างถูกวิธี ยิ่งไปกว่านั้นการเรียนว่ายน้ําของเด็กยังอยู่ในวงจํากัด เช่น สระว่ายน้ําที่มีอยู่จํากัด และ
มีค่าใช้จ่ายหรือขาดโอกาสเข้าถึง
ด้วยเหตุนี้ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตําบลขามทะเลสอ ได้ตระหนักถึงความสําคัญ
ในการจัดการภัยพิบัติเพื่อลดความสูญเสียที่จะเกิดขึ้น และได้เร่งรัดดําเนินการในการเตรียมความพร้อมให้กับเด็ก
และเยาวชน โดยมุ่งเน้นให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการระดมพลังแก้ไขปัญหาการใช้ทรัพยากรภายในชุมชน/หมู่บ้าน
ที่สอดคล้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่น และพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ความสามารถในการเตรียมพร้อมป้องกันภัย
ทางน้ํา สามารถช่วยเหลือตนเองและคนอื่นในชุมชน/หมู่บ้านให้มีความปลอดภัยในชีวิต และให้ความรู้เกี่ยวกับภัย
การป้องกันภัยต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น โดยเฉพาะการเสียชีวิตจากการตกน้ํา จมน้ําของเด็กและเยาวชน ดังนั้นเพื่อเป็น
มาตรการหนึ่งที่จะช่วยลดการเสียชีวิตจากการตกน้ํา จมน้ําของเด็กและเยาวชนเทศบาลตําบลขามทะเลสอ จึงได้จัด
โครงการนี้ขึ้น
วัตถุประสงค์:
๑. เพื่อให้เด็กและเยาวชน
๑.๑ เข้ารับการฝึกอบรมเรียนรู้ทักษะความปลอดภัยทางน้ํา วิธีการเอาชีวิตรอด และวิธีการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยทางน้ํา
๑.๒ มีความรู้เรื่องความปลอดภัยทางน้ํา อันตรายจากแหล่งน้ําเสี่ยง สภาพแหล่งน้ําต่างๆ และ
สามารถถ่ายทอดความรู้ให้แก่คนอื่นได้
๑.๓ มีทักษะในการใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ําได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย
๑.๔ มีทักษะในการเรียนรู้วิธีการปฐมพยาบาล/CPR การช่วยหายใจและการกดนวดหัวใจ
๕. เพื่อให้ประชาชนในชุมชนมีความตระหนักและมีความรู้ในการป้องกันการเสียชีวิตจากการจมน้ํา
ของเด็กอายุต่ํากว่า ๑๕ ปี
๖. เพื่อให้ชุมชนร่วมกันจัดการแหล่งน้ําเสี่ยงในชุมชน
๗. เพื่อลดอัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ําของเด็กอายุต่ํากว่า ๑๕ ปี ในเขตตําบลขามทะเลสอ
วิธีดําเนินการ:
๑. จัดทําโครงการฝึกอบรม เพื่อเสนอขออนุมัติ
๒. ประชุมชี้แจงเครือข่ายฯ ตําบลขามทะเลสอ เช่น ผู้นําชุมชน อสม. คณะครู จนท.รพ.สต. เป็นต้น
๓. สํารวจแหล่งน้ําเสี่ยงทั้งภายในบ้าน ภายนอกบ้าน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนประถม วัด
สํานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
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๑๗

๔. ชุมชนร่วมกันจัดการแหล่งน้ําเสี่ยงในชุมชน โรงเรียนประถม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และวัดทุกแห่ง
คือ จัดทําป้ายไวนิลและจัดหาอุปกรณ์การช่วยชีวิตติดตั้งไว้บริเวณแหล่งน้ําเสี่ยง และจัดคนดูแล เผ้าระวังอุปกรณ์
และแหล่งน้ําเสี่ยงที่มีเด็กลงเล่นน้ํา
๕. ให้ความรู้ เรื่อง แหล่งน้ําเสี่ยงและการป้องกันการจมน้ําในคลินิกเด็กดี คลินิกฝากครรภ์ ศูนย์เด็กเล็ก
โรงเรียน ชุมชน
๖. ประชาสัมพันธ์ หอกระจายข่าวหมู่บ้าน อย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง
๗. จัดอบรมทักษะการเอาชีวิตรอดและการลอยตัวให้กับทีมวิทยากร (ครู ข)
๘. จัดอบรมทักษะการช่วยชีวิต และการเอาชีวิตรอดจากการจมน้ําของเด็กนักเรียนอายุ ๕ - ๑๔ ปี
ในเขตตําบลขามทะเลสอ และตําบลใกล้เคียง
๙. รวบรวมสถิติข้อมูลการเสียชีวิตจากการจมน้ําของเด็กอายุต่ํากว่า ๑๕ ปี
สรุปผลและข้อเสนอ:
เด็กและเยาวชนที่ผ่านการฝึกอบรมมีความรู้ในเรื่องแหล่งน้ําเสี่ยงภายในบ้าน รอบๆ บ้าน และในชุมชน
มีทักษะการเอาชีวิตรอดในน้ําจากการฝึกลอยตัว มีทักษะในการปฐมพยาบาล/CPR การช่วยหายใจ การกดนวดหัวใจ
อย่างถูกวิธีและปลอดภัย และการใช้อุปกรณ์ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ํา โดยการตะโกน โยน ยื่น อย่างมี
ประสิทธ์ภาพ รวมทั้งไม่มีการเสียชีวิตจากการจมน้ําของเด็กอายุต่ํากว่า ๑๕ ปี
ปัญหาอุปสรรค:
ผู้ปกครองไม่สามารถดูแลเด็กได้ทั่วถึง เนื่องจากอําเภอขามทะเลสอมีแหล่งน้ํามากมายเพราะเป็น
แหล่งเกษตรกรรรม และผู้ปกครองส่วนใหญ่ออกทํางานนอกบ้าน เด็กๆ ส่วนมากก็จะอาศัยอยู่กับปู่ย่าตายาย
ปัจจัยสูค่ วามสําเร็จ:
ทุกภาคส่วน หน่วยงานเทศบาลตําบลขามทะเลสอ โรงพยาบาลขามทะเลสอ โรงเรียนประถมศึกษา
ในเขตอําเภอขามทะเลสอ ผู้บริหาร ครู นักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนอนุบาล ผู้นําชุมชน อาสาสมัคร และ
ประชาชนทุกๆ คน ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีทําให้โครงการนี้ประสบผลสําเร็จและลุล่วงไปด้วยดี
กิตติกรรมประกาศ:
ความสําเร็จของการดําเนินงานป้องกันการจมน้ําของทีมผู้ก่อการดีตําบลขามทะเลสอ สําเร็จได้ด้วย
ความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลขามทะเลสอ ผู้อํานวยการโรงพยาบาล
ขามทะเลสอ ที่ให้การสนับสนุนทั้งบุคลลากร อุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอน และป้ายเตือนต่างๆ และผู้อํานวยการ
โรงเรียนประถมศึกษา พร้อมด้วยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตตําบลขามทะเลสอ ให้ความช่วยเหลือในกระบวนการ
จัดฝึกอบรมการป้องกันการจมน้ํา รวมทั้งขอขอบคุณสํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๙ จังหวัดนครราชีมา ที่ให้คําแนะนํา
ปรึกษาในการนําเสนอผลงานเข้ารับการประเมินผู้ก่อการดีฯ ระดับเงิน ในระดับเขตสุขภาพที่ ๙ และในระดับประเทศ
ทีมผู้ก่อการดีฯ:
นายมาโนช มะลิขาว๑, นายพิสิฐพงษ์ เฉลิมกิตติกุล๒, นางอัฐอรรยมน เฉลิมกิตติกุล๒, นางนุชนาฏ ธรรมดี๓, นางวรรณ์ลดา
ศณีพลัง๓ และคณะ
๑

นายกเทศมนตรีตําบลขามทะเลสอ ๒เทศบาลตําบลขามทะเลสอ ๓โรงพยาบาลขามทะเลสอ
สํานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

๑๘

ก้าว 2...ผู้ก่อการดี ป้องกันการจมน้ํา (Merit Maker…Drown No More)

ภาพการดําเนินงาน
ผู้ก่อการดี เ ครื อข่ า ยป้ องกั น การจมน้ํา ขามทะเลสอ อํา เภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา

การจัดการแหล่งน้ําเสี่ยง

การดําเนินการในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

การให้ความรู้

การสอนหลักสูตรว่ายน้ําเพื่อชีวิตรอด

การฝึกปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR)
สํานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

การสื่อสารประชาสัมพันธ์

๑๙

ก้าว 2...ผู้ก่อการดี ป้องกันการจมน้ํา (Merit Maker…Drown No More)

“บอกเล่า การดําเนินงานผู้ก่อการดี (Merit Maker) ป้องกันการจมน้ํา”
ผู้ก่อการดีตําบลโคกย่าง อําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรรี ัมย์
ชื่อเรื่อง:

การพัฒนาทักษะการเอาชีวิตรอดในน้ําและป้องกันการจมน้ําตําบลโคกย่าง ปี ๒๕๕๙

ความเป็นมา:
ปี ๒๕๕๖ - ๒๕๕๘ จังหวัดบุรีรัมย์มีผู้เสียชีวิตจากการจมน้ํา จํานวน ๘๐ คน อําเภอประโคน จํานวน
๓ คน ปัจจัยที่ก่อให้เกิดการจมน้ําคือ ตัวเด็กเอง และสิ่งแวดล้อมที่เอื้อให้เกิด ซึ่งวิธีป้องกันที่ดีที่สุดคือ การเสริมทักษะ
ในด้านการลอยตัว ชูชีพ ช่วยเหลือ การปฐมพยาบาล และจัดการแหล่งน้ําเสี่ยง ทั้งนี้พื้นที่รับผิดชอบของตําบลโคกย่าง
ถึงแม้ไม่มีผู้เสียชีวิตจากการจมน้ําในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง แต่จากการสํารวจการว่ายน้ําในเด็กนักเรียนอายุ ๖ - ๑๔ ปี
พบว่านักเรียนว่ายน้ําไม่เป็นร้อยละ ๘๖ แต่มีการแอบไปเล่นน้ําในแหล่งน้ําเสี่ยงถึงร้อยละ ๖๕ ซึ่งแหล่งน้ําเสี่ยงมีอยู่
ทุกชุมชน โดยมาตรการป้องกันเด็กจมน้ําปีที่ผ่านมาคือการให้ความรู้แก่เด็กนักเรียนในชุมชน การเฝ้าระวังและเตือน
ห้ามเล่นน้ํา ซึ่งเมื่อสรุปผลการดําเนินงานและปัญหาพบว่า เด็กขาดทักษะและความรู้ในการป้องกันการจมน้ํา
การช่วยเหลือผู้อื่นจากการจมน้ํา และชุมชนไม่ตระหนักถึงการจัดการบริการแหล่งน้ําเสี่ยง ดังนั้นจึงมีการพัฒนา
ทักษะการเอาชีวิตรอดในน้ําและป้องกันเด็กจมน้ําในชุมชนขึ้นมา
วัตถุประสงค์:
เพื่อพัฒนาทักษะการเอาชีวิตรอดของตนเองและการช่วยเหลือผู้อื่นในการจมน้ําได้
วิธีดําเนินการ:
แบ่งเป็น ๓ ระยะ คือ ๑) ประชุมผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง วิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา สํารวจแหล่งน้ําเสี่ยง
ร่วมกับชุมชน ๒) วางแผนและร่วม sharing ทรัพยากรในพื้นที่ มีด้วยกัน ๔ องค์ประกอบ คือ บุคคล งบประมาณ
การจัดการแหล่งน้ําเสี่ยงและอุปกรณ์ในการช่วยเหลือเพื่อติดตั้งบริเวณจุดเสี่ยง สถานที่ในการจัดอบรม และดําเนินการ
จัดการป้องกันเด็กจมน้ําในชุมชน และ ๓) ประเมินผลการดําเนินการ
สรุปผลและข้อเสนอแนะ:
จากการจัดกิจกรรมส่งผลให้เกิด (๑) มีมาตรการชุมชนเพื่อป้องกันการจมน้ําตําบลโคกย่าง คือ มาตรการ
ป้องกันการจมน้ําในเด็กเล็ก (อายุต่ํากว่า ๕ ปี) “เทน้ํา กั้นคอก ปิดฝา เฝ้าดูตลอดเวลา” และมาตรการป้องกันการจมน้ํา
ในเด็กโต (อายุมากกว่า ๕ ปี) “ลอยตัว ชูชีพ ช่วยเหลือ ปฐมพยาบาล” (๒) มีการจัดการแหล่งน้ําเสี่ยงโดยการติดป้าย
เตือนภัย มีอุปกรณ์ในการลอยตัว และช่วยเหลือเมื่อมีผู้ประสบภัยอยู่ทุกจุดเสี่ยง เช่น ขวดน้ํา แกลลอน เชือก ไม้ยาว
และ (๓) ผลจากการดําเนินงานอบรมนักเรียนทักษะการเอาชีวิตรอดในน้ํา โครงการช่วยเหลือและป้องกันเด็กจมน้ํา
การประชาสัมพันธ์การป้องกันเด็กจมน้ําควรมีการขยายวงกว้างเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ช่วยรณรงค์
ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ข่าวสารให้ประชาชน ผู้ปกครอง และเด็ก เพื่อให้เกิดความตะหนักในการป้องกันการจมน้ํา
สถานการณ์การจมน้ําและจมน้ําเสียชีวิตควรจัดเก็บให้เป็นระบบทั้งระดับอําเภอ จังหวัด ประเทศ เพื่อสามารถ
วิเคราะห์เพศ อายุ และแหล่งน้ํา

สํานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

๒๐

ก้าว 2...ผู้ก่อการดี ป้องกันการจมน้ํา (Merit Maker…Drown No More)

ปัญหาและอุปสรรค:
ไม่มีสระน้ําของตนเองให้เด็กให้ฝึกปฏิบัติ งบประมาณการดําเนินงานมีน้อย
ปัจจัยแห่งความสําเร็จ:
มีการวางแผนที่ดีและการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนและได้มีการดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง
นําปัญหาและอุปสรรคปีที่ผ่านมาปรับปรุงแก้ไขในการดําเนินงาน
กิตติกรรมประกาศ:
ขอขอบคุณ กองทุนหลักประกันสุขภาพตําบลโคกย่าง โรงเรียนในเขตรับผิดชอบตําบลโคกย่าง โรงพยาบาล
ประโคนชัยและทีมกู้ชีพสว่างจรรยาธรรมจังหวัดบุรีรัมย์สนับสนุนวิทยากร สํานักงานสาธารณสุขอําเภอประโคนชัย
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์และสํานักงานป้องกันควบคุมโรคเขต ๙ จังหวัดนครราชสีมา และประชาชน
ในตําบลโคกย่างที่ให้ความสําคัญและมีส่วนร่วมในโครงการ
ทีมผู้ก่อการดีฯ:
นายนิมิตร เสงี่ยมศักดิ์๑, นางปราณีต เปี่ยมรัตนจํารูญ๒, นายจําเนียร บัวแย้ม๓, นายวิโรจน์ นะราศี๔, นายวัชระ
เสงี่ยมศักดิ์๕, นางนันทวัน วัฒนราช๖ และคณะ
๑

นายกองค์การบริหารส่วนตําบลโคกย่าง ๒สาธารณสุขอําเภอประโคนชัย ๓ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านโคกย่าง ๔ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านเก็ม ๕ผู้อํานวยการ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลโคกย่าง ๖โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลโคกย่าง

สํานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

๒๑
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ภาพการดําเนินงาน
ผู้ก่อการดีตําบลโคกย่าง อําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรรี ัมย์

การจัดการแหล่งน้ําเสี่ยง

การดําเนินการในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

การให้ความรู้

การสอนหลักสูตรว่ายน้ําเพื่อชีวิตรอด

การฝึกปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR)

การสื่อสารประชาสัมพันธ์

สํานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

๒๒
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“บอกเล่า การดําเนินงานผู้ก่อการดี (Merit Maker) ป้องกันการจมน้ํา”
เมืองเงาะก่อการดี อําเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ชื่อเรื่อง:

การดําเนินการป้องกันการจมน้ํา อําเภอบ้านนาสาร (Merit Maker Bannasan)

ความเป็นมา:
อําเภอบ้านนาสาร มีลกั ษณะพื้นที่เป็นภูเขาลาดเอียงเข้าสู่พื้นที่ราบ ประกอบไปด้วยน้ําตก ลําคลอง
และทางผ่านของแม่น้ําสายสําคัญอย่างแม่นา้ํ ตาปี คลองฉวาง คลองลําพูนที่ถูกพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิง
นิเวศน์ ขุมเหมืองเก่าถูกปล่อยทิ้งร้างที่มีการพัฒนาแหล่งน้ําทางการเกษตร ซึ่งแหล่งน้ํานี้มีโอกาสที่จะเกิดความ
เสี่ยงต่อการจมน้ํา จากข้อมูลพื้นฐานที่มีการรวบรวมได้จากผู้มารับริการในโรงพยาบาลบ้านนาสารพบว่า ในปี
๒๕๕๔ - ปี ๒๕๕๗ มีประชาชนจมน้ํารวมกัน จํานวน ๑๓ ราย เสียชีวิต ๙ ราย ในจํานวนนี้มีเป็นเด็กเสียชีวิต
จํานวน ๑ ราย ส่วนข้อมูลจมน้ําจากการสํารวจในชุมชน มีจํานวน ๕๖ ราย ส่วนใหญ่ได้รับการช่วยเหลือจากผู้พบ
เห็น ชุมชนในพื้นที่เห็นความสําคัญและเกิดความตระหนักในโอกาสที่จะเกิดการจมน้ําในพื้นที่ จึงได้สะท้อนปัญหา
และนําเข้าหารือในคณะกรรมการ คบสอ. จึงได้นําประเด็นน้ําเข้าหารือในคณะกรรมการ DHS ระดับอําเภอ เพื่อ
ดําเนินการเชิงระบบในการป้องกันเด็กเสียชีวิตจากการจมน้ํา
วัตถุประสงค์:
เพื่อให้ชุมชนตระหนักและเกิดเครือข่ายในการดําเนินการป้องกันการจมน้ําในอําเภอบ้านนาสาร
วิธีดําเนินการ:
การดําเนินงานที่ผ่านมาเป็นในลักษณะของการพบปัญหาแล้วแก้ปัญหาเป็นจุดๆ ไป เช่น ปี ๒๕๕๒
มีเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลคลองปราบจมน้ําเสียชีวิตบริเวณแหล่งน้ําใกล้ศูนย์ฯ ทําให้
เทศบาลฯ ต้องทํารั้วกั้นรอบบริเวณศูนย์เด็กเล็ก ปี ๒๕๕๓ เทศบาลเมืองนาสาร ได้สร้างสระว่ายน้ํามาตรฐานและ
เปิดสอนหลักสูตรการว่ายน้ําเพื่อชีวิต ปี ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙ ร่วมกับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุราษฏร์ธานี เขต ๓ ปี ๒๕๕๖ มีนักท่องเที่ยวมาเล่นน้ําที่คลองฉวาง เกิดจมน้ําแต่ไม่เสียชีวิต เทศบาลนาสารทํา
ป้ายเตือน ปี ๒๕๕๗ มีเด็กจมน้ําเสียชีวิตบริเวณแหล่งน้ําสาธารณะ ตําบลพรุพี เทศบาลตําบลพรุพี ได้ดําเนินการ
ทําป้ายเตือน ในส่วนของโรงพยาบาลบ้านนาสารได้จัดการอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพให้กับกลุ่ม อสม.ประจําหมู่บ้าน
และสมาชิกกู้ชพี กู้ภัยเป็นประจําทุกปี
ปี ๒๕๕๘ เครือข่ายบริการสุขภาพอําเภอบ้านนาสาร ได้นํานโยบายกระทรวงสาธารณสุข โดยสํานัก
โรคไม่ติดต่อ ได้กําหนดแนวทางการดําเนินงานป้องกันเด็กจมน้ําในเด็กอายุต่ํากว่า ๑๕ ปี ทําให้การทํางานเป็น
ระบบมากขึ้น โดยยึดหลักเกณฑ์ภายใต้นโยบายผู้ก่อการดีอําเภอบ้านนาสาร และได้นําแนวทางดังกล่าว มาใช้เป็น
แนวทางในการดําเนินการป้องกันเด็กจมน้ํา ซึ่งได้รับความสนใจจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ และได้
ดําเนินการวิเคราะห์การจัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพเชื่อมระบบกับแม่ข่ายและเชื่อมกับชุมชน โดยใช้แนวคิด
UCCARE มาออกแบบระบบและแนวทางการป้องกันการจมน้ําของเครือข่ายอําเภอบ้านนาสาร
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๒๓

สรุปผลและข้อเสนอ:
การพัฒนาทีม DHS ในระดับอําเภอ โดยมีนายอําเภอ ผู้นําชุมชน ผู้นําศาสนา หัวหน้าส่วนราชการ
ในพื้นที่ และภาคีเครือข่ายอื่น ได้ประกาศนโยบาย เพื่อให้อําเภอบ้านนาสาร ต้องเป็นพื้นที่ปลอดจากเด็กจมน้ํา
ในระดับตําบลมีการขยายเครือข่ายเป็นทีมระดับตําบล ๑๑ ทีม ครอบคลุมทุกพื้นที่ในอําเภอบ้านนาสาร
จากข้อมูลการจมน้ําที่มีในพื้นที่ ทําให้เกิดเสียงสะท้อนและความต้องการของประชาชนจากภาคีเครือข่าย
ผ่านเวทีประชุมบูรณาการระดับตําบล โดย ผอ.รพ.สต. และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ กําหนดช่องทางตามบริบท
พื้นที่ให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย ๕ กลุ่มวัย โดยเน้นหนักการป้องกันจมน้ําในเด็กอายุต่ํากว่า ๑๕ ปี
การประสานความร่วมมือของชุมชน มีการประสานเครือข่ายชุมชนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมรณรงค์ Kick Off
ในการขับเคลื่อนวาระสุขภาพในอําเภอ เพื่อสร้างกระแสการรับรู้ในการดําเนินงานอย่างมีส่วนร่วม โดยมี อสม. และ
แกนนําในชุมชนออกสํารวจแหล่งน้ําเสี่ยงในพื้นที่ มีการรณรงค์ให้สถานบริการมีการให้คําแนะนําการป้องกันเด็กจมน้ํา
และการบริการออกเหตุฉุกเฉิน นอกจากนี้ได้จัดช่องทางเฉพาะ เช่น โทรศัพท์ กลุ่มไลน์ เฟสบุ้ค เพื่อรองรับการติดต่อ
ประสานงาน แจ้งเหตุขอความช่วยเหลือ ตลอดจนการเฝ้าระวังเหตุจากแหล่งท่องเที่ยว ในการสร้างการมีส่วนร่วม
ของเครือข่าย ได้กําหนดให้มีแกนนําครู ก ผู้ก่อการดีอําเภอบ้านนาสาร ร่วมกับชุมชน ผู้ประกอบการ อปท. สถาบัน
การศึกษาในพื้นที่เผยแพร่ความรู้และทักษะที่จําเป็นในการป้องกันเด็กจมน้ํา
การสนับสนุนทรัพยากรจากภาคีเครือข่าย ได้แก่ ส่วนท้องถิ่นสนับสนุนงบประมาณและวิทยากรในการ
ฝึกอบรม และจัดการสิ่งแวดล้อมบริเวณแหล่งน้ําเสี่ยง เจ้าของกิจการในพื้นที่สนับสนุนงบประมาณ สถานที่ฝึกอบรม
อุปกรณ์ในการป้องกันภัย ป้ายประชาสัมพันธ์ ในการฝึกอบรมการป้องกันภัยทางน้ําให้แก่เครือข่ายของอําเภอ
บ้านนาสาร ส่วนการพัฒนาบุคลากร มีการอบรมบุคลากรในการช่วยฟื้นคืนชีพ อบรมครู ก อบรมครูพี่เลี้ยงในศูนย์เด็กเล็ก
การฝึกอบรมหลักสูตรการว่ายน้ําเพื่อเอาชีวิตรอดสําหรับนักเรียนในสถานศึกษาของเทศบาลเมืองนาสาร จํานวน
๔๗๓ คน และในพื้นที่นอกเขตเทศบาล จํานวน ๔๗๑ คน การพัฒนาแกนนํานักเรียนในการป้องการจมน้ําใน ๔๓ โรงเรียน
หลักสูตรการอบรมเครือข่ายประชาชนในการป้องกันการจมน้ําอําเภอบ้านนาสาร
ปัญหาอุปสรรค:
ยังมีปัญหาเรื่องของการจัดการแหล่งน้ําเสี่ยงที่เป็นแหล่งน้ําทางการเกษตร เนื่องจากเป็นพื้นที่การเกษตร
จะมีบ่อขุดและขุมเหมืองเก่าจํานวนมาก ที่ยังไม่สามารถจัดการแหล่งน้ําเสี่ยงได้ทั้งหมดและความครอบคลุม
ในการให้ความรู้แก่เด็กและชุมชน ซึ่งอยู่ในแผนการดําเนินงานปีต่อๆ ไป
ปัจจัยสูค่ วามสําเร็จ: กิตติกรรมประกาศ: ทีมผู้ก่อการดีฯ:
นายสําเนียง แสงสว่าง๑, นายสันติ รักชาติ๒, นายสมชาย นาคทุ่งเตา๓, นางอรนรินทร์ แท่นอ่อน๔, นางสิรานีย์
ประเสริฐยศ๕ และคณะ
๑

ผู้อํานวยการโรงพยาบาลบ้านนาสาร ๒รองนายกเทศมนตรีเมืองนาสาร ๓สํานักงานสาธารณสุขอําเภอบ้านนาสาร ๔โรงพยาบาลบ้านนาสาร ๕โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตําบลเพิ่มพูนทรัพย์
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ภาพการดําเนินงาน
เมืองเงาะก่อการดี อําเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

การจัดการแหล่งน้ําเสี่ยง

การดําเนินการในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

การให้ความรู้

การสอนหลักสูตรว่ายน้ําเพื่อชีวิตรอด

การฝึกปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR)

การสื่อสารประชาสัมพันธ์
สํานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
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“บอกเล่า การดําเนินงานผู้ก่อการดี (Merit Maker) ป้องกันการจมน้ํา”
เทศบาลตําบลละอุ่น อําเภอละอุ่น จังหวัดระนอง
ชื่อเรื่อง:

ละอุ่นใต้ห่วงใย ชุมชนปลอดภัย เด็กไทยไม่จมน้ํา

ความเป็นมา:
ด้วยวิถีชีวิตของคนในชุมชน ใช้ชีวิตกับคลองละอุ่นมาตั้งแต่รุ่นบรรพบุรุษ เดินทางทางเรือ หาปลา
ในลําคลอง วิ่งเล่นริมน้ํา กระโดดน้ําในคลอง แต่เมื่อปี ๒๕๕๗ เกิดเหตุการณ์มีเด็กจมน้ําเสียชีวิตในเขตเทศบาลละอุ่น
เกิดความสูญเสียเศร้าโศกแก่บิดามารดาและญาติมิตร ทําให้คนในชุมชนเกิดความตระหนักถึงวิธีการป้องการเกิด
เด็กจมน้ําในพื้นที่ซ้ํา เกิดการตื่นตัวในการให้ความรู้แก่ชุมชน โดยเริ่มต้นจากประชาชนในชุมชน หน่วยงานราชการ
ในพื้นที่ เช่น เทศบาลตําบลละอุ่น สาธารณสุขอําเภอละอุ่น โรงพยาบาลละอุ่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล
ละอุ่นใต้ และภาคีเครือข่ายต่างๆในชุมชน เพื่อให้การดําเนินงานป้องกันการจมน้ํา ดําเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และสอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาภัยสุขภาพในปัจจุบัน รวมทั้งเป็นการแก้ไขปัญหาการจมน้ําในพื้นที่
วัตถุประสงค์:
๑. เพื่อให้เกิดการดําเนินงานป้องกันการจมน้ําเสียชีวิตของเด็กอายุต่ํากว่า ๑๕ ปีโดยทีมสหสาขา และ
ภาคีเครือข่าย
๒. เพื่อประชาชนในพื้นที่ตําบลละอุ่นใต้ และตําบลบางพระใต้ทราบ และตระหนักถึงภัยอันตราย
จากการจมน้ํา และสามารถป้องกันการจมน้ําเสียชีวิตของเด็กอายุต่ํากว่า ๑๕ ปีได้
๓. เพื่อจัดการแหล่งน้ําเสี่ยงในชุมชนให้มีป้ายเตือนภัย และอุปกรณ์การช่วยเหลือจากการจมน้ํา
วิธีดําเนินการ:
๑. ประชุมคณะกรรมการทีมดําเนินงานควบคุมและป้องกันการจมน้ํา (ทีมผู้ก่อการดี) เทศบาลตําบลละอุ่น
เพื่อชี้แจงแนวทางการดําเนินงานในการร่วมดําเนินงานตามบทบาทหน้าที่
๒. ให้ความรู้/ประชาสัมพันธ์การดําเนินงานของทีมดําเนินงานควบคุมและป้องกันการจมน้ํา (ทีมผู้ก่อการดี)
เทศบาลตําบลละอุ่น
๓. สํารวจ และติดตั้งป้ายคําเตือนพร้อมอุปกรณ์ช่วยเหลือ ณ แหล่งน้ําเสี่ยงในพื้นที่เทศบาลตําบลละอุ่น
๔. สนับสนุนให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลละอุ่นมีการดําเนินการป้องกันเด็กจมน้ํา
๕. ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการจมน้ํา การช่วยฟื้นคืนชีพคนจมน้ํา แก่ประชาชน นักเรียน ผู้ปกครอง
และผู้ดูแลเด็กอายุต่ํากว่า ๑๕ ปี
๖. อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเป็นวิทยากร (ครู ข) หลักสูตรการว่ายน้ําเพื่อเอาชีวิตรอด และการ
ช่วยฟื้นคืนชีพ แก่แกนนําอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อสม.)
๗. อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการว่ายน้ําเพื่อเอาชีวิตรอดแก่นักเรียนโรงเรียนบ้านละอุ่นใต้
๘. ประชุมคณะกรรมการทีมดําเนินงานควบคุมและป้องกันการจมน้ํา (ทีมผู้ก่อการดี) เทศบาลตําบลละอุ่น
เพื่อสรุปและประเมินผลการดําเนินงาน ค้นหาปัญหาที่พบขณะดําเนินงานและหาแนวทางแก้ไขปัญหา และสร้าง
เครือข่ายการจัดตั้งทีมผู้ก่อการดีในตําบลอื่นๆเพื่อป้องกันการจมน้ําของเด็กในตําบล
สํานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
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สรุปผลและข้อเสนอแนะ:
ทุกภาคส่วนเกิดแนวคิดก่อตั้ง ชมรมผู้ก่อการดีเทศบาลละอุ่นขึ้นเพื่อเป็นการขยายโอกาสทางการเรียนรู้
ให้แก่ชุมชนและเด็กในเขตเทศบาลตําบลละอุ่น ให้เกิดทักษะการป้องกันการจมน้ําในเด็กอายุต่ํากว่า ๑๕ ปี และ
ประชาชนที่สนใจเข้ารับการฝึกอบรม จากการฝึกอบรมเบื้องต้นในเรื่องทักษะการเอาชีวิตรอดในน้ํา เน้นเรื่อง
การลอยตัวท่าแม่ชีลอยน้ํา ผู้เข้ารับการฝึกทุกคนสามารถปฏิบัติได้ และมีความพร้อมที่จะเข้ารับการฝึกทักษะในเรื่อง
ต่อไป โดยปีนี้เราได้จัดการอบรมให้แก่เด็กโรงเรียนบ้านละอุ่นใต้ซึ่งใช้เวลาจากชั่วโมงลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ในการ
สอนทักษะการลอยตัวในน้ําให้แก่เด็ก ฝึกและควบคุมโดยทีมวิทยากรทั้งครู ก และ ครู ข ที่ผ่านการอบรมหลักสูตร
การว่ายน้ําเพื่อเอาชีวิตรอด และเด็กในชุมชนเราจะใช้ช่วงเวลา ๑๖.๓๐ น. - ๑๗.๓๐ น. ในการฝึกเด็กในชุมชน
และในส่วนของเด็กที่ศึกษาในตัวเมืองได้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการว่ายน้ําเพื่อเอาชีวิตรอดในช่วงปิดเทอม
เพื่อให้เด็กในชุมชนทุกคนได้มีทักษะในการว่ายน้ําเพื่อเอาชีวิตรอด และจะขยายเครือข่ายให้แก่องค์กรบริหาร
ส่วนตําบลและโรงเรียนต่างๆ ในพื้นที่เขตอําเภอละอุ่น เพื่อให้เกิดเป็นทีมผู้ก่อการดีอําเภอละอุ่น และไม่เกิดการ
เสียชีวิตจากการจมน้ํา
ปัญหาอุปสรรค:
ในชุมชนไม่มีแหล่งน้ํา (สระว่ายน้ํา) ที่ได้มาตรฐาน ที่ใช้ในการฝึกอบรมหลักสูตรการว่ายน้ําเพื่อเอาชีวิตรอด
ทําให้บางหัวข้อในหลักสูตร เด็กขาดโอกาสในการฝึกปฏิบัติจริง ด้วยสภาพพื้นที่ในชุมชนที่เป็นลําคลอง ทําให้
ทางทีมผู้ฝึกไม่สามารถนําเด็กลงฝึกในลําคลองได้ จึงทําได้เพียงฝึกปฏิบัติบนบก
ปัจจัยสูค่ วามสําเร็จ:
เกิดจากการเห็นความสําคัญของชุมชน หน่วยงานในชุมชน ภาคีเครือข่าย และผู้ปกครองในการให้
ความร่วมมือการดําเนินงานการป้องกันเด็กจมน้ํา มีความร่วมมือของทุกภาคส่วนและภาคีเครือข่ายทําให้การก่อตั้ง
ทีมผู้ก่อการดีเทศบาลตําบลละอุ่นสําเร็จลุล่วงด้วยดี ส่งถึงปัจจัยหลายด้านในการสนับสนุนและดําเนินงานของทีม
ให้ประสบผลสําเร็จ พร้อมที่จะเป็นแกนนําในการสร้างเครือข่ายและขยายโอกาสให้แก่เด็กๆ และชุมชนอื่นๆ ต่อไป
กิตติกรรมประกาศ:
ขอขอบคุณผู้อาํ นวยการโรงพยาบาลละอุ่น และท่านสาธารณสุขอําเภอละอุ่นที่ได้สนับสนุน ร่วมผลักดัน
ในการจัดตั้งทีมผู้ก่อการดีเทศบาลตําบลละอุ่น
ทีมผู้ก่อการดีฯ:
นายปราโมทย์ ศรีฟ้า๑, นายกฤษณะ แสวงศิลป์๒, นางจินตนา คมสัน๒, นายสมนึก แก้วเงิน๓, นางแพรรรินทร์
พิชยาเศวตร๔, นางสาวจุฬารัตน์ ไชยจิโรจ๕, นางปิ่นมณี รันทกิจ๖ และคณะ
๑

นายกเทศมนตรีตําบลละอุ่น ๒สํานักงานเทศบาลตําบลละอุ่น ๓ผู้อํานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลละอุ่นใต้ ๔โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตําบลตําบลละอุ่นใต้ ๕สํานักงานสาธารณสุขอําเภอละอุ่น ๖โรงพยาบาลละอุ่น

สํานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
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ภาพการดําเนินงาน
เทศบาลตําบลละอุ่น อําเภอละอุ่น จังหวัดระนอง

การจัดการแหล่งน้ําเสี่ยง

การดําเนินการในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

การให้ความรู้

การสอนหลักสูตรว่ายน้ําเพื่อชีวิตรอด

การฝึกปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR)

การสื่อสารประชาสัมพันธ์

สํานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
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“บอกเล่า การดําเนินงานผู้ก่อการดี (Merit Maker) ป้องกันการจมน้ํา”
ผู้ก่อการดีละหานปลาค้าว อําเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา
ชื่อเรื่อง:

การสร้างความปลอดภัยทางน้ําแก่เด็กนักเรียนในการช่วยเหลือการจมน้ํา

ความเป็นมา:
ตําบลละหานปลาค้าว อําเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา เป็นพื้นที่ลุ่ม มีลําสะแทดไหลผ่าน ตลอดจน
มีแหล่งน้ําสําหรับทําการเกษตรจํานวนมาก ทําให้ประชาชนและเด็กมีโอกาสที่จะจมน้ํา จากสถิติพบว่าอําเภอเมืองยาง
มีการจมน้ําเฉลี่ยปีละ ๑ ราย ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตําบลละหานปลาค้าว ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตําบลครบุรี และโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า ๑๐๐ ปี จัดโครงการสร้างความปลอดภัยทางน้ําแก่เด็กนักเรียน
ในการช่วยเหลือการจมน้ํา ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ขึ้น เพื่อให้เด็กนักเรียนในพื้นที่มีความรู้และทักษะการตะโกน
โยน ยื่น และ CPR โดยหวังให้เด็กและเยาวชนมีทักษะในการเอาชีวิตรอดจากการจมน้ําได้
วัตถุประสงค์:
๑. เพื่อสอนและฝึกหัดให้เด็กนักเรียนกลุ่มเป้าหมายรู้จักและสามารถช่วยชีวิตผู้ประสบเหตุทางน้ําได้
๒. เพื่อสอนและฝึกหัดให้เด็กนักเรียนกลุ่มเป้าหมายสามารถลอยตัวเปล่า จนเอาชีวิตรอดจากการ
ประสบเหตุทางน้ําได้
๓. เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายสามารถช่วยฟื้นคืนชีพผู้ประสบเหตุทางน้ํา และสามารถใช้ทักษะตะโกน โยน ยื่น
วิธีการดําเนินการ:
๑. สํารวจกลุ่มเป้าหมาย และแหล่งน้ําเสี่ยง ในพื้นที่ตําบลละหานปลาค้าว
๒. จัดทําป้ายเตือน บริเวณแหล่งน้ําเสี่ยงในพื้นที่ตําบลละหานปลาค้าว
๓. แจ้งโรงเรียนในเขตพื้นที่ตําบลละหานปลาค้าวส่งรายชื่อนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย
๔. ดําเนินการฝึกสอนการลอยตัวในน้ํา และทักษะการตะโกน โยน ยื่น ในแต่ล่ะโรงเรียนในพื้นที่
ตําบลละหานปลาค้าว
๕. ประชาสัมพันธ์การป้องกันเด็กจมน้ํา และทักษะการเอาชีวิตรอดจากการจมน้ําตามหอกระจายข่าว
ตามหมู่บ้าน
๖. จัดทําสื่อประชาสัมพันธ์ไว้สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนอนุบาล
๗. สรุปและประเมินผลการจัดกิจกรรม
สรุปผล:
ในเขตพื้นที่ตําบลละหานปลาค้าว มีเด็กอายุ ๖ - ๑๕ ปี จํานวน ๙๕๘ คน ในจํานวนนี้ มีเด็กจํานวน
๔๗๔ คนที่เข้าร่วมโครงการ แหล่งน้ําเสี่ยงในตําบลละหานปลาค้าว มีจํานวน ๒๑ แห่ง โดยทีมผู้ก่อการดีองค์การ
บริหารส่วนตําบลละหานปลาค้าว ได้ดําเนินการจัดการแหล่งน้ําเสี่ยง ทั้งหมด ๑๐ แหล่ง ทั้งนี้จากการติดตามหลัง
การดําเนินการจัดการแหล่งน้ําเสี่ยง พบว่า แหล่งน้ําเสี่ยง ๑๐ แหล่ง ยังมีอุปกรณ์อยู่ครบ จํานวน ๘ แห่ง และ
มีการสูญหายของถังแกลลอน จํานวน ๒ แห่ง
สํานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
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ปัญหาและอุปสรรค:
เนื่องจากตําบลละหานปลาค้าวมีแหล่งน้ําเสี่ยงเป็นจํานวนมาก การจัดการแหล่งน้ําเสี่ยงจึงยังไม่ครบ
ทุกแหล่งน้ํา รวมทั้งยังมีการสูญหายของอุปกรณ์สําหรับช่วยเหลือผู้ที่ประสบเหตุทางน้ํา
ปัจจัยสูค่ วามสําเร็จ:
องค์การบริหารส่วนตําบลละหานปลาค้าว ได้รับความร่วมมือจาก รพ.สต.ครบุรี โรงพยาบาล
เฉลิ ม พระเกี ย รติ ส มเด็ จ ย่ า ๑๐๐ ปี และที ม ผู้ ก่ อ การดี ใ นอํา เภอเมื อ งยาง ในการจั ด กิ จ กรรมและโครงการ
สร้างความปลอดภัยทางน้ําแก่เด็กนักเรียนในการช่วยเหลือการจมน้ํา ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๙ โดยทุกฝ่าย
เล็งเห็นความสําคัญกับปัญหาเด็กจมน้ํา และเพื่อป้องกันมิให้เกิดความสูญเสียจากจมน้ําในเขตอําเภอเมืองยาง
กิตติกรรมประกาศ:
โครงการฯ นี้ จะเกิดขึ้นไม้ได้ หากขาดความร่วมมือจาก รพ.สต.ครบุรี โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จย่า ๑๐๐ ปี โรงเรียน ชุมชน ในเขตพื้นที่ตําบลละหานปลาค้าว และทีมผู้ก่อการดีในอําเภอเมืองยางทุกทีม
ขอขอบคุณท่านนายกสมหมาย ทองบอน นายกองค์การบริหารส่วนตําบลละหานปลาค้าว ที่สนับสนุนงบประมาน
ในการจัดโครงการฯ และขอขอบคุณคณะทํางานทุกท่านให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี และหวังว่าจะดําเนินการป้องกัน
เด็กจมน้ําจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องต่อไป
ทีมผู้ก่อการดีฯ:
นายสมหมาย ทองบอน๑, นางสาวอมรพรรณ เมชบุตร๒, นายอาทิตย์ ตาลไธสง๒, นางสาวพจนา ศรียางนอก๓,
นางสาวปนัดดา ก่ําสิงห์นอก๓ และคณะ
๑

นายกองค์การบริหารส่วนตําบลละหานปลาค้าว ๒องค์การบริหารส่วนตําบลละหานปลาค้าว ๓โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลครบุรี

สํานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

๓๐

ก้าว 2...ผู้ก่อการดี ป้องกันการจมน้ํา (Merit Maker…Drown No More)

ภาพการดําเนินงาน
ผู้ก่อการดีละหานปลาค้าว อําเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา

การจัดการแหล่งน้ําเสี่ยง

การดําเนินการในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

การให้ความรู้

การฝึกปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR)

การสอนหลักสูตรว่ายน้ําเพื่อชีวิตรอด

สํานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

๓๑
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“บอกเล่า การดําเนินงานผู้ก่อการดี (Merit Maker) ป้องกันการจมน้ํา”
เทศบาลตําบลหนองอีบุตร อําเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์
ชื่อเรื่อง:

ผู้ก่อการดี “ การดําเนินงานป้องกันการจมน้ํา “

ความเป็นมา:
ตําบลหนองอีบุตร อําเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ มีเขตพื้นที่รับผิดชอบจํานวน ๘ หมู่บ้าน มีเด็กอายุ
๐ - ๔ ปี จํานวน ๒๔๘ คน และช่วงอายุ ๕ - ๑๔ ปี จํานวน ๕๕๘ คน ครัวเรือนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม
มีแหล่งน้ําเสี่ยงที่เป็นแหล่งน้ําธรรมชาติและสาธารณะจํานวนมาก ซึ่งยังไม่มีมาตรการในการป้องกันและช่วยเหลือ
เด็กจมน้ํา จากข้อมูลย้อนหลัง ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ พบว่า ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ มีการจมน้ําเสียชีวิตจํานวน ๒ คน
คือ เด็กอายุไม่เกิน ๑๕ ปี จํานวน ๑ คน และประชาชนทั่วไป จํานวน ๑ คน โดยมีข้อมูลว่า เด็กได้ไปเล่นน้ําโดย
ไม่คิดว่าจะมีแหล่งน้ําที่เป็นอันตราย เนื่องจากความเคยชินและลงเล่นน้ําเป็นประจํา และประชาชนได้ไปทอดแห
โดยไม่ใช้อุปกรณ์ความปลอดภัยทางน้ํา ประกอบกับมีโรคประจําตัวทําให้เสียชีวิตในน้ํา จากสถานการณ์ ทําให้พื้นที่
เริ่มมานั่ง “โสเล่”กันถึงสาเหตุและความเป็นอันตรายจากแหล่งน้ําและความเคยชินของประชาชน
วัตถุประสงค์:
๑. เพื่อป้องกันและลดการเสียชีวิตจากการจมน้ําในเขตพื้นที่ตําบลหนองอีบุตร
๒. เพื่อกระตุ้นให้เกิดการดําเนินงานป้องกันการจมน้ําในพื้นที่ โรงเรียนศูนย์พัฒนาเด็กและการใช้
ทรัพยากรในพื้นที่
วิธีดําเนินการ:
เทศบาลตําบลหนองอีบุตรเริ่มต้นจากการนั่งล้อมวงโสเล่กันเพื่อหาวิธีการ โดยเริ่มจากการค้นหา
แหล่งน้ําเสี่ยงในพื้นที่ตําบลหนองอีบุตร ซึ่งมีแหล่งน้ําธรรมชาติถึง ๒๑ แห่ง ได้จัดทําป้ายแจ้งเตือนและทําแนวน้ําลึก
พร้อมทั้งจัดให้มีอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยไว้ในบริเวณแหล่งน้ําเสี่ยงโดยการใช้ทรัพยากรในพื้นที่ เช่น มะพร้าว
ไม้ไผ่ ขวดน้ํา รวมทั้งสร้างความตระหนักให้แก่ครูและผู้ปกครองในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้รู้จักแหล่งน้ําเสี่ยงและจัดการ
สิ่งแวดล้อมภายในและภายนอกศูนย์ รวมทั้งชั้นอนุบาลของโรงเรียนในพื้นที่ ฝึกการป้องกันให้กับครูผู้ดูแลเด็กร่วมกับ
ผู้ปกครองในการช่วยเหลือตามหลักสูตร ตะโกน โยน ยื่น และอย่าใกล้ อย่าเจ็บ อย่าก้ม และมีการสร้างเครือข่าย
ให้เกิดการเรียนการสอนหลักสูตรว่ายน้ําเพื่อเอาชีวิตรอดโดยใช้ทีมฝึกของเทศบาลตําบลหนองอีบุตร อําเภอห้วยผึ้ง
จังหวัดกาฬสินธุ์
สรุปผลและข้อเสนอ:
จากการดําเนินงานสามารถสร้างเครือข่ายการทํางานการป้องกันการจมน้ําในพื้นที่ เช่น ผู้ปกครองเด็ก
โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็ก อสม. อปพร. และสามารถสร้างวิทยากรในการสอนหลักสูตรว่ายน้ําเพื่อเอาชีวิตรอดในพื้นที่
ตําบลหนองอีบุตร และพบว่าวิทยากรสามารถถ่ายทอดความรู้และฝึกปฏิบัติได้ระดับดี และมีการสร้างนวัตกรรม
ความปลอดภัยที่ใช้ทรัพยากรและวัสดุเหลือใช้ เช่น ลูกมะพร้าว ขวดน้ํา ไม้ไผ่ และสร้างความตระหนักการมีส่วนร่วม
ของประชากรในพื้นที่ในการขับเคลื่อนงาน ทําให้มั่นใจว่าการทํางานการป้องกันการจมน้ําจะสามารถดําเนินการ
ต่อไปได้ไม่ว่าจะมีหรือไม่มีบุคลากรของเทศบาลตําบลหนองอีบุตรก็ตาม
สํานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

๓๒
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ปัญหาอุปสรรค:
ไม่มีสระว่ายน้ําและอุปกรณ์ในการฝึกอบรมทักษะการป้องกันการจมน้ําในเด็ก
ปัจจัยสูค่ วามสําเร็จ:
ผู้บริหารทุกระดับให้ความสําคัญกับนโยบาย พร้อมร่วมมือร่วมใจกันขับเคลื่อนเพื่อให้นโยบายนําไปสู่
การปฏิบัติจนสําเร็จเป็นรูปธรรม มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบและมีทีมงานที่เข้มแข็ง ร่วมกับจิตอาสาในพื้นที่
กิตติกรรมประกาศ:
การดําเนินงานป้องกันการจมน้ํา ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ จากโรงพยาบาลห้วยผึ้ง
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอห้วยผึ้ง สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ สํานักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุ์เขต ๓ โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ผู้อํานวยการโรงเรียนหนองอีบุตรไพรเวทย์ ผู้อํานวยการโรงเรียนนิคม
กุฉินารายณ์หมู่ ๓ ผู้อํานวยการโรงเรียนหนองขอนแก่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลหนองอีบุตร ชมรม
อาสาสมัครประจําหมู่บ้านตําบลหนองอีบุตร ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดหนองอีบุตร ศูนย์พัฒนาเด็กบ้านนา
หัวเมย และนายนิเทศ แก้วกิ่ง นายกเทศมนตรีตําบลหนองอีบุตร ที่ให้การสนับสนุน ให้คําปรึกษา และให้ความช่วยเหลือ
รวมทั้งหัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน ในสังกัดเทศบาลตําบลหนองอีบุตรทุกท่าน
ทีมผู้ก่อการดีฯ:
นายนิเทศ แก้วกิ่ง๑, นายรื่นพงษ์ นิลโคตร๒, นายวรศักดิ์ ศิริละ๒, นายสัญชัย ศรีโพนทอง๒ และนายทรงชัย เจริญดี๒
และคณะ
๑

นายกเทศมนตรีตําบลหนองอีบุตร ๒เทศบาลตําบลหนองอีบุตร

สํานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

๓๓

ก้าว 2...ผู้ก่อการดี ป้องกันการจมน้ํา (Merit Maker…Drown No More)

ภาพการดําเนินงาน
เทศบาลตําบลหนองอีบุตร อําเภอห้วยผึง้ จังหวัดกาฬสินธุ์

การจัดการแหล่งน้ําเสี่ยง

การดําเนินการในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

การให้ความรู้

การสอนหลักสูตรว่ายน้ําเพื่อชีวิตรอด

การฝึกปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR)

สํานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

๓๔

ก้าว 2...ผู้ก่อการดี ป้องกันการจมน้ํา (Merit Maker…Drown No More)

“บอกเล่า การดําเนินงานผู้ก่อการดี (Merit Maker) ป้องกันการจมน้ํา”
ผู้ก่อการดีตากูกทีม อําเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
ชื่อเรื่อง:

การพัฒนาคุณภาพงานป้องกันเด็กจมน้ําตําบลตากูก อําเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

ความเป็นมา:
เด็กไทยอายุต่ํากว่า ๑๕ ปีเสียชีวิตจากการจมน้ําสูงเป็นอันดับหนึ่ง (๑,๕๐๐ คนต่อปี) ขณะที่จังหวัด
สุรินทร์ มีเด็กอายุต่ํากว่า ๑๕ ปีเสียชีวิตจากการจมน้ําในช่วง ๔ ปีที่ผ่านมา (ปี ๒๕๕๕ - ปี ๒๕๕๘) จํานวน ๑๑๑ คน
ทั้งนี้ในปี ๒๕๕๗ อําเภอเขวาสินรินทร์ มีการเสียชีวิตจากการจมน้ํา จํานวน ๒ คน และอยู่ในพื้นที่ตําบลตากูก ๑ คน
ด้วยเหตุการณ์มีเด็กเสียชีวิตจากการจมน้ําตาย ทําผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเกิดความตระหนักถึงปัญหาและต้องการแก้ไข
ปัญหาในพื้นที่ และได้ดําเนินการเฝ้าระวังกับปัญหาดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง
วัตถุประสงค์:
๑. เพื่อขับเคลื่อนงานวัคซีนป้องกันเด็กจมน้ําในพื้นที่ตําบลตากูก
๒. เพื่อเพิ่มพูนทักษะการว่ายน้ําเอาชีวิตรอด(Survival swimming) ในเด็กอายุต่ํากว่า ๑๕ ปี
๓. เพื่อมีการจัดการสิ่งแวดล้อมบริเวณแหล่งน้ําเสี่ยงป้องกันการจมน้ําในเด็กอายุต่ํากว่า ๑๕ ปี
วิธีดําเนินการ:
เพื่อสร้างกระแสการรับรู้ของคนในชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เห็นความสําคัญของประเด็นปัญหา
ได้มีการดําเนินการดังนี้
๑. นําเสนอปัญหาดังกล่าวเข้าสู่วาระการประชุมบูรณาการและการประชุมระดับหมู่บ้านเพื่อให้มีการ
ดําเนินงาน ในพื้นที่
๒. การดําเนินการป้องกันเด็กจมน้ําดําเนินการเต็มพื้นที่โดยบูรณาการแบบ “บวร”
๒.๑ ประชาสัมพันธ์เพื่อป้องกันการจมน้ําในช่วงของการปิดภาคเรียน
๒.๒ ให้ความรู้แก่ผู้ปกครอง/ผู้ดูแลเด็ก/เด็ก ในสถานบริการสาธารณสุขและชุมชน
๒.๓ การจัดการสิ่งแวดล้อมบริเวณแหล่งน้ําเสี่ยงได้อย่างครอบคลุม โดยดําเนินการดังนี้
 สร้างรั้ว และ/หรือติดป้ายคําเตือนหรือป้ายประชาสัมพันธ์ ไว้บริเวณแหล่งน้ําเสี่ยง
 จัดให้มีอุปกรณ์ที่หาได้ง่ายในชุมชนไว้บริเวณแหล่งน้ําเสี่ยง สําหรับช่วยคนตกน้ํา เช่น
ถังแกลลอนพลาสติก ไม้ เชือก
๒.๔ มีการจัด/ผลักดัน/สนับสนุน ให้เด็กอายุ ๖ - ๑๔ ปี ได้เรียนหลักสูตรว่ายน้ําเพื่อเอาชีวิตรอด
และการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR)
๒.๖ การจัด/ผลักดัน/สนับสนุนให้เกิดการเรียนการสอนหลักสูตรว่ายน้ําเพื่อเอาชีวิตรอดเพื่อให้มี
วิทยากรในพื้นที่
๒.๗ การจัด/ผลักดัน/สนับสนุนให้แก่คนในชุมชนได้ฝึกปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR)
๓. ติดตาม ประเมินผล ปัญหาอุปสรรค เพื่อแก้ไข และเพื่อสามารถพัฒนาระบบงานได้อย่างต่อเนื่อง

สํานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
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๓๕

การขยายผลงานและเผยแพร่สู่ภายนอกองค์กร มีการสร้างเครือข่ายการป้องกันการจมน้ําแบบ
การมีส่วนร่วมระดับตําบล อบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มสมรรถภาพทางกาย ว่ายน้ําเป็น เล่นน้ําได้ ป้องกันการจมน้ํา
ในเด็กนักเรียนและฝึกทักษะการลอยตัวในน้ํา สํารวจแหล่งเสี่ยงต่อการจมน้ําในชุมชน ดําเนินการเฝ้าระวังการจมน้ํา
ในระดับชุมชน
สรุปผลและข้อเสนอ:
๑ นักเรียนโรงเรียนในพื้นที่ได้รับการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มสมรรถภาพทางกาย ว่ายน้ําเป็น เล่นน้ําได้
๒ อัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ําของเด็กที่อายุต่ํากว่า ๑๕ ปีเท่ากับศูนย์
๓ มีวิทยากรชุมชนที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการเอาชีวิตรอดจากการจมน้ํา
โอกาสพัฒนา
๑. องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นสนับสนุนงบประมาณพัฒนาทักษะการลอยตัวในน้ํา การว่ายน้ําเป็น
ชุดสิทธิประโยชน์ของเด็กอายุไม่เกิน ๑๕ ปี
๒. มีทีมครูฝึก/วิทยากรชุมชนและอุปกรณ์สนับสนุนในการจัดอบรมในพื้นที่
๓. สร้างทักษะให้เด็กเพื่อป้องกันและช่วยเหลือตนเองจากการจมน้ําครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย
๔. สร้างสิ่งแวดล้อมให้ปลอดภัย
๕. พัฒนาทีมเครือข่ายการดําเนินป้องกันเด็กจมน้ําในพื้นที่ให้ยั่งยืน
ปัญหาอุปสรรค:
 งบประมาณในการดําเนินงานจัดอบรมไม่เพียงพอทําให้กลุ่มเป้าหมายได้รับการอบรมไม่ครอบคลุม
 พื้นที่ไม่มีสระว่ายน้ําเคลื่อนที่สําหรับจัดอบรม จําเป็นต้องยืมพื้นที่ข้างเคียงหรือเช่าสระว่ายน้ํา

ทําให้การอบรมล่าช้าและสูญเสียงบประมาณเพิ่มขึ้น
ปัจจัยสู่ความสําเร็จ:
๑. นโยบายจากส่วนกลางที่กําหนดชัดเจนเรื่องการแก้ปัญหาเด็กจมน้ําทําให้หน่วยงานในระดับจังหวัด
อําเภอ และตําบลให้การสนับสนุน
๒. มีการทํางานเป็นทีม (Team work) ทั้งในระดับระดับ รพ.สต. และเครือข่าย
๓ คณะกรรมการระบบสุขภาพอําเภอเขวาสินรินทร์ร่วมขับเคลื่อนและสนับสนุนการดําเนินงาน
๔. ความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายและสถานศึกษาในพื้น
กิตติกรรมประกาศ: .

ทีมผู้ก่อการดีฯ:
นางคําพูน จันทร์สุพัฒน์๑, นายโกวิทย์ สมัครสมาน๒, นางสาลวิน ศรีโพธิ์๓, นายสมพรณ์ ขาวงาม๔, นายจํารัส
สะพานหล้า๕ และคณะ
๑

ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลตากูก ๒ผู้อํานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลตากูก ๓โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลตากูก ๔FR ตําบลตากูก
๕
ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขตําบลตากูก

สํานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
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ภาพการดําเนินงาน
ผู้ก่อการดีตากูกทีม อําเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรนิ ทร์

การจัดการแหล่งน้ําเสี่ยง

การดําเนินการในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

การให้ความรู้

การฝึกปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR)

การสอนหลักสูตรว่ายน้ําเพื่อชีวิตรอด

สํานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
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“บอกเล่า การดําเนินงานผู้ก่อการดี (Merit Maker) ป้องกันการจมน้ํา”
ฉลามประทาย อําเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
ชื่อเรื่อง:

การขยายการดําเนินงานและสร้างนวัตกรรม

ความเป็นมา:
อําเภอประทายมี ๑๓ ตําบล ในปี ๒๕๕๘ มี ๑๐ ตําบลที่ยังไม่มีกิจกรรมหรือแผนงาน/โครงการ จึงได้
จัดการประชุมเพื่อหาแนวทางดําเนินงานให้ครอบคลุมทุกตําบล ข้อสรุป หลายตําบลไม่พร้อมในการสร้างทีมผู้ก่อการดี
แม้จะมีความพร้อมในด้านวิทยากรส่วนกลางของอําเภอคอยสนับสนุน แต่ด้วยบริบทของพื้นที่ จึงกําหนดให้ทุกตําบล
อย่างน้อยต้องมีกิจกรรมหรือโครงการเกี่ยวกับการป้องกันเด็กจมน้ําในรูปแบบนวัตกรรม จิ๊กซอว์ป้องกันเด็กจมน้ํา
อําเภอประทาย โดยมีตัวอย่างโครงการให้เลือกใช้เป็นแพ็คเกจโครงการป้องกันเด็กจมน้ําแบบลอยตัว และไม่ลอยตัว
วัตถุประสงค์:
เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานป้องกันจมน้ํา และกระตุ้นให้ทุกตําบลได้เริ่มดําเนินงานในพื้นที่รับผิดชอบ
และมีแนวทางการจัดทํากิจกรรม หรือแผนงาน/โครงการ ในตําบลที่ยังไม่เคยดําเนินงานป้องกันจมน้ํา
วิธีการดําเนินงาน:
๑. ประชุมระดับอําเภอ ตัวอย่างเป็นแพ็คเกจโครงการ ให้ตําบลเลือกวัตถุประสงค์ กิจกรรม และ
งบประมาณ ตามเห็นสมควรและเหมาะสมกับพื้นที่ของตนเอง และทีมส่วนกลาง (ผู้ก่อการดีฉลามประทาย) พร้อมให้
คําปรึกษาในด้านต่างๆ
๒. มีนวัตกรรมสื่อการสอนป้องกันจมน้ําเคลื่อนที่ สนับสนุนในการให้ความรู้ในสถานบริการสาธารณสุข
ชุมชน หรือโรงเรียนได้โดยสะดวก และสนับสนุนให้ครูผู้ดูแลเด็กร่วมคิดนวัตกรรมป้องกันจมน้ําในเด็กเล็ก
๓. ออกสนับสนุนพื้นที่ตําบลอื่นๆ ในการดําเนินงานและสร้างแรงผลักดันให้มีแผนการดําเนินงานต่อเนื่อง
และสร้างเครือข่ายระดับตําบล ร่วมหาจุดแข็งในพื้นที่เพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินงานในปีถัดไป
สรุปผลและข้อเสนอ:
ทุกตําบลในอําเภอประทาย มีการดําเนินกิจกรรมป้องกันเด็กจมน้ําตามความพร้อม ผลจากการขยายงาน
พบว่า เด็กที่เคยได้รับการอบรมได้ใช้ทักษะช่วยเหลือคนตกน้ํา โดยนักเรียนชั้น ป.๕ ตําบลเมืองโดน ผ่านไปพบและ
ช่วยเหลือนักเรียนชั้น ป.๒ ที่กําลังจะจมน้ําด้วยการยื่นไม้ช่วยขึ้นฝั่งได้สําเร็จ และนักเรียนตําบลโนนเพ็ดพบคนจมน้ํา
ได้ตะโกนเรียกให้ผู้ใหญ่มาช่วย และช่วยฟื้นคืนชีพส่งต่อโรงพยาบาลใกล้เคียงจนปลอดภัย ศักยภาพในการดําเนินงาน
ป้องกันจมน้ําขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีส่วนสําคัญในการขับเคลื่อนการดําเนินงานเป็นอย่างยิ่ง มีนวัตกรรม
สื่อการสอนป้องกันการจมน้ําในเด็กเล็ก โดยการมีส่วนร่วมในการคิดและออกแบบของครูผู้ดูแลเด็ก
ปัญหาอุปสรรค:
วิทยากรที่ได้รับการฝึกอบรมไปแล้ว ยังขาดความมั่นใจในการดําเนินงาน ป้ายและอุปกรณ์จัดการ
แหล่งน้ําบางแห่งที่อยู่ห่างไกลชุมชน ยังมีการสูญหาย ทีมในระดับตําบลดําเนินงานป้องกันจมน้ํายังไม่ครอบคลุม
ทุกมาตรการ
สํานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
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ปัจจัยสู่ความสําเร็จ:
การร่วมมือของเครือข่ายที่เข้มแข็ง มุ่งมั่น และสามัคคี มีเป้าหมายในการทํางานร่วมกัน สมาชิก
มีความใกล้ชิดกันเหมือนพี่เหมือนน้อง แม้จะอยู่ต่างหน่วยงาน และผู้บริหารให้การสนับสนุน
กิตติกรรมประกาศ:
ขอขอบคุณคณะอาจารย์จากกรมควบคุมโรค สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๙ นครราชสีมา สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ผู้บริหารหารหน่วยงาน องค์กรที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและประชาชนที่ให้คําปรึกษา
สนับสนุนการดําเนินงาน รวมถึงสมาชิกทีมผู้ก่อการดีทุกท่านที่มีส่วนร่วม ในการดําเนินงานโดยไม่มีเหน็ดเหนื่อย
และมุ่งมั่นในการสานต่องานไปยังพื้นที่อื่นๆ
ทีมผู้ก่อการดีฯ:
นางสาวธิตินัดดา ตอพล๑, นางวัชรีภรณ์ มหาวรรณ์๑, นายสมเกียรติ สุดศรี๑, นายสิทธิชัย นามวิเศษ๒, จ.อ.นภดล
สอนสวาสดิ๓์ และคณะ
๑

โรงพยาบาลประทาย ๒เทศบาลตําบลประทาย ๓องค์การบริหารส่วนตําบลหนองค่าย

สํานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
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“บอกเล่า การดําเนินงานผู้ก่อการดี (Merit Maker) ป้องกันการจมน้ํา”
ตําบลกระเทียม อําเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
ชื่อเรื่อง:

วัคซีนป้องกันเด็กจมน้ําตําบลกระเทียม

ความเป็นมา:
พื้นที่ตําบลกระเทียม อําเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ มีผู้เสียชีวิตจากการจมน้ําบ่อยครั้ง จากสถิติปี ๒๕๕๘
ที่ผ่านมา พบว่ามีเด็ กอายุ ต่ํากว่า ๑๕ ปี เสี ยชีวิตจากการจมน้ํา จํานวน ๒ ราย สืบเนื่ องจากบริ บ ทในพื้นที่
ตําบลกระเทียม มีแหล่งน้ําหลายแห่ง ทั้งขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก โดยแหล่งน้ําในพื้นที่ล้วนเป็นแหล่งน้ํา
ประกอบอาชีพของประชาชน และยังเป็นแหล่งท่องเที่ยว แหล่งเล่นน้ํา ของเด็กๆ ในพื้นที่ ประกอบกับสภาพบริบท
ของพื้นที่ที่เอื้อต่อการเกิดภาวะเสี่ยงต่อการจมน้ําของเด็ก และประชาชนทั่วไป รวมถึงประชาชนในพื้นที่ยังขาด
ความตระหนักและความเอาใจใส่เกี่ยวกับการป้องกันการจมน้ําในพื้นที่ และยังขาดความรู้ความเข้าใจในการช่วยเหลือ
ตนเองและช่วยผู้ประสบภัยทางน้ําให้รอดปลอดภัย สาเหตุการจมน้ําเสียชีวิตจึงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ องค์การ
บริหารส่วนตําบลกระเทียมร่วมกับหน่วยงานราชการในเขตตําบลกระเทียม ได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของปัญหาดังกล่าว
จึงได้ดําเนินการจัดตั้งทีมผู้ก่อการดีขึ้น และดําเนินโครงการวัคซีนป้องกันเด็กจมน้ําตําบลกระเทียมตามลําดับ
วัตถุประสงค์:
เด็กและประชาชนในพื้นที่มีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักในเรื่องแหล่งน้ําเสี่ยง แหล่งน้ําอันตราย
ใกล้ตัว/รู้สาเหตุการจมน้ํา/ รู้จักการช่วยเหลือคนตกน้ํา และมีมาตรการป้องกันการจมน้ําแบบยั่งยืนในชุมชน
วิธีการดําเนินงาน:
เสนอขออนุมัติโครงการ ประสานคณะวิทยากร ครู ข ในตําบล รับสมัครเด็กกลุ่มเป้าหมาย ดําเนินการ
ฝึกอบรมตามหลักสูตรทักษะการเอาชีวิตรอดในน้ํา Survival Swimming ประเมินผลความสําเร็จของการฝึกอบรม
และสํารวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
สรุปผลและข้อเสนอแนะ:
จากการจัดทําโครงการวัคซีนป้องกันเด็กจมน้ํา ตําบลกระเทียมได้มีการจัดตั้งทีมครู ข ขึ้น และจัด
โครงการเป็นระยะๆ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์สําคัญ คือลดอัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ํา และให้ประชาชนในพื้นที่
มีความรู้ความเข้าใจ รวมถึงใส่ใจป้องกันการจมน้ํา
ปัญหาอุปสรรค:
ปัญหาที่พบในการทํางานส่วนใหญ่คือ ระยะเวลาของการจัดการอบรม เพราะต้องจัดเวลาของวิทยากร
และกลุ่มเป้าหมายให้ตรงกัน และต้องไม่กระทบต่อการเรียนการสอนปกติ
ปัจจัยสูค่ วามสําเร็จ:
ทีมผู้ก่อการดีตําบลกระเทียม ก่อตัวขึ้นมาจากความร่วมมือร่วมใจกันในหลายๆ ภาคส่วน ทั้งในส่วน
ราชการ และความร่วมมือร่วมใจจากประชาชน ทีมสร้างความเข้มแข็ง โดยใช้หลัก ๓ ส. ในการดําเนินงาน คือ
สนิทสนม เสียสละ และสามัคคี ซึ่งมุ่งเน้นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์หลัก คือ ลดอัตราการสูญเสียจากการจมน้ํา
สํานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

๔๐
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กิตติกรรมประกาศ:
ทางทีมผู้ก่อการดีขอขอบคุณคําแนะนําดีดีและความรู้จาก คุณกฤศ เรียงไธสง สํานักงานป้องกัน
ควบคุมโรคที่ ๙ นครราชสีมา คุณสลักจิต สกลุรักษ์ จากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ พ.จ.อ.สมใจ สีสถาน
จากองค์การบริหารส่วนตําบลท่าสว่าง และคณะครูฝึกจิตอาสาจังหวัดสุรินทร์ ทุกท่าน
ทีมผู้ก่อการดีฯ:
นายจํานง บุญจง๑, นางประทุม สลากัน๒, นางสาวจริยา ดวงใจ๓, นางราตรี พิทยานุกูล๔, นางเฉลิมรัตน์ เจียรนัย๕
และคณะ
๑

นายกองค์การบริหารส่วนตําบลกระเทียม ๒ผู้อํานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลกระเทียม ๓ผู้อํานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล
บ้านหนองยาว ๔หัวหน้าสํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลกระเทียม ๕โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลกระเทียม

สํานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

๔๑
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“บอกเล่า การดําเนินงานผู้ก่อการดี (Merit Maker) ป้องกันการจมน้ํา”
เครือข่ายตําบลโนนราษีป้องกันเด็กจมน้ํา อําเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
ชื่อเรื่อง:

วิกฤตเป็นโอกาสป้องกันเด็กจมน้ําในตําบลโนนราษี อําเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม

ความเป็นมา:
จากการเกิดเหตุเด็กจมน้ํา ๓ ราย ที่อ่างเก็บน้ําห้วยเชียงคําซึ่งเป็นแหล่งเก็บน้ําบนดินขนาดใหญ่
ซึ่งบริเวณดังกล่าวไม่เคยมีเหตุการณ์การจมน้ําเสียชีวิตมากกว่า ๓๐ ปีมาแล้ว ดังนั้นเมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้น จึงสร้าง
ความเศร้าให้กับคนในพื้นที่เป็นอย่างมาก จึงกลายเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้มีการดําเนินงานป้องกันเด็กจมน้ําขึ้น
วัตถุประสงค์:
เพื่อหามาตรการแนวทางในการป้องกันการเสียชีวิตจากการจมน้ํา และลดปัจจัยเสี่ยงต่อการจมน้ําเสียชีวิต
วิธีการดําเนินงาน:
๑. เมื่อได้รับข้อมูลมีเด็กจมน้ําเสียชีวิตในพื้นที่ตําบลโนนราษี ทีม SRRT ระดับตําบลได้นัดประชุม
การดําเนินงานในหมู่บ้านดังนี้
หมู่บ้านที่มีการเสียชีวิต: ประชาคมเพื่อหาแนวทางดําเนินงานไม่ให้มีเด็กต่ํากว่า ๑๕ ปีเสียชีวิต
เป็นรายต่อไป โดยมีมติร่วมกันระหว่างผู้ปกครอง/ครู/ผู้นําชุมชนดังนี้
(๑) ผู้ปกครองต้องใส่ใจและห้ามละเลยเมื่อมีเด็กในความรับผิดชอบยังไม่อยู่บ้านในเวลา ๑๖.๐๐ น.
(๒) บุคคลากรทางการศึกษาและผู้นําชุมชนสํารวจแหล่งน้ําเสี่ยงที่อาจทําให้เด็กจมน้ําเสียชีวิต
พร้อมดําเนินวิธีการเตือนภัย เช่น ปักป้าย ผู้นําชุมชนให้ความรู้ผ่านทางหอกระจายข่าวโดยประชาสัมพันธ์ทุกสัปดาห์
หมู่บ้านที่ไม่มีเหตุการณ์เสียชีวิต: มีมติร่วมกันระหว่างผู้ปกครอง/ครู/ผู้นําชุมชนดังนี้
(๑) ผู้ปกครองต้องใส่ใจและห้ามละเลยเมื่อมีเด็กในความรับผิดชอบยังไม่อยู่บ้านในเวลา ๑๖.๐๐ น.
(๒) บุคคลากรทางการศึกษาและผู้นําชุมชนสํารวจแหล่งน้ําเสี่ยงที่อาจทําให้เด็กจมน้ําเสียชีวิต
พร้อมดําเนินวิธีการเตือนภัยเช่นปักป้าย ผู้นําชุมชนให้ความรู้ผ่านทางหอกระจายข่าวโดยประชาสัมพันธ์ทุกเดือน
๒. ส่งบุคลาการเข้ารับการฝึกอบรมผู้ก่อการดีในปี ๒๕๕๘ โดยมีภาคีสุขภาพในตําบลได้แก่ องค์การ
บริหารส่วนตําบลโนนราษี กํานันผู้ใหญ่บ้าน โรงเรียน อสม. และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลโนนราษี นําความรู้
และแนวทางในการป้องกันเด็กเสียชีวิตจากการจมน้ํามาปรับใช้ในตําบลโนนราษี
๓. เขียนแผนงานโครงการเพื่อเสนอของบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพในท้องถิ่น องค์การ
บริหารส่วนตําบลโนนราษี
สรุปผลและข้อเสนอ:
เขตบริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านโนนราษี ได้มีเป้าหมายการดําเนินงานเพื่อลดอัตรา
การเสียชีวิตจากการจมน้ําของเด็กอายุต่ํากว่า ๑๕ ปี ไม่ใ ห้เกิน ๖.๕ ต่อประชากรเด็ก แสนคน โดยได้ก่อตั้ง
ทีมผู้ก่อการดีขึ้นภายในตําบลโนนราษี เพื่อดําเนินงานป้องกันการเสียชีวิตจากการจมน้ําของเด็ก ซึ่งภายหลัง
การดําเนินงานพบว่า ยังไม่มีการเสียชีวิตจากการจมน้ําของเด็กอายุต่ํากว่า ๑๕ ปี
สํานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

๔๒
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ปัญหาอุปสรรค:
๑. เนื่องจากปัญหาการเสียชีวิตจากการจมน้ําของเด็ก เป็นปัญหาที่มีมานานแต่ยังไม่ค่อยได้รับการแก้ไข
และยังเป็นปัญหาที่ต้องร่วมมือกันหลายฝ่าย ดังนั้นปัจจัยในการแก้ไขปัญหาเด็กจมน้ํา จึงต้องอาศัยการให้ความสําคัญ
ของปัญหาจากผู้บริหาร งบประมาณ และความร่วมมือของทุกภาคส่วน
๒. งบประมาณในการดําเนินงานและการเล็งเห็นความสําคัญของปัญหาของทุกภาส่วน ไม่ว่าจะเป็น
โรงเรียน อปท. และผู้ปกครองเด็กเอง
ปัจจัยสูค่ วามสําเร็จ:
การมีส่วนร่วมทุกภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพ/การคืนข้อมูลที่รวดเร็ว
กิตติกรรมประกาศ:
การดําเนินงานป้องกันเด็กจมน้ํา โดยทีมเครือข่ายตําบลโนนราษีป้องกันเด็กจมน้ํา ประสบผลสําเร็จ
ลุล่วงได้ด้วยความกรุณาและความช่วยเหลืออย่างยิ่งจาก นายประมวล ชมพูน้อย นายกองค์การบริหารส่วนตําบล
โนนราษี นายวิเชียร ฉกาจนโรดม ผู้อํานวยการโรงพยาบาลบรบือ นายบุญกว้าง ประดับคํา สาธารณสุขอําเภอบรบือ
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ไม่ได้ระบุไว้ในเอกสารนี้ และขอขอบพระคุณ บิดา มารดา ญาติผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เพื่อเป็นเรื่องเตือนใจเตือนสติแก่ผู้ดําเนินชีวิตต่อไปเป็นอย่างสูง
ทีมผู้ก่อการดีฯ:
นายประมวล ชมพูน้อย๑, นายบุญเยี้ยม คําโฮง๒, นายพิษณุ ดีแดง๓, ว่าที่ ร.ท.ปรางทิพย์ พินิจ๔, นางนฤมล อิ่มจําลอง๕
และคณะ
๑

นายกองค์การบริหารส่วนตําบลโนนราศี ๒รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลโนนราศี ๓กํานันตําบลโนนราศี ๔ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านโคกกลาง-บ่อหลุบ ๕
ผู้อํานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลโนนราษี

สํานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

๔๓
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“บอกเล่า การดําเนินงานผู้ก่อการดี (Merit Maker) ป้องกันการจมน้ํา”
เทศบาลเมืองขลุง อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
ชื่อเรื่อง:

โครงการป้องกันการจมน้ําในเด็ก

ความเป็นมา:
ด้ ว ยคณะผู้ บ ริ ห ารเทศบาลเมื อ งขลุ ง กํา หนดนโยบายและยุ ท ธศาสตร์ ป้ อ งกั น การจมน้ํา ในเด็ ก
ประจําปี ๒๕๕๙ โดยมุ่งหวัง เพื่อกระตุ้นให้เกิดการดําเนินงานป้องกันการจมน้ําทุกมาตรการในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง
โดยใช้ความร่วมมือของสหสาขาและทรัพยากรในพื้นที่ เนื่องจากพบว่า การจมน้ําเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่ง
ของเด็กไทยอายุต่ํากว่า ๑๕ ปี และในรอบปีที่ผ่านมา มีเด็กอายุต่ํากว่า ๓ ปีจมน้ําเสียชีวิตในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองขลุง
กระบวนการดําเนินการป้องกันการจมน้ําในเด็กภายใต้ชื่อ “ผู้ก่อการดีเทศบาลเมืองขลุง” เป็นกลยุทธ์หลักที่จะขยายผล
การดําเนินงานป้องกันการจมน้ําให้ครอบคลุมทุกมาตรการอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการให้ความสําคัญกับปัจจัยเสี่ยง
ด้านบุคคลและสิ่งแวดล้อม
วัตถุประสงค์:
๑. เพื่อให้มีการดําเนินการป้องกันการจมน้ําในชุมชน
๒. เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชนมีความรู้เรื่องความปลอดภัยทางน้ํา
๓. เพื่อให้เด็กอายุ ๖ - ๑๔ ปี มีความสามารถว่ายน้ําเพื่อเอาชีวิตรอดได้เมื่อเกิดเหตุตกน้ํา
๔. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีทักษะช่วยเหลือคนตกน้ําในเบื้องต้น
๕. เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีสุขภาพแข็งแรง ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ
วิธีการดําเนินงาน:
๑. เสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฯ ประสานความร่วมมือจากหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง และประชาสัมพันธ์โครงการ/ขอความร่วมมือจากชุมชน
๒. จัดอบรมคณะทํางาน (ต่อเนื่อง) เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการจมน้ําในชุมชน และเพื่อ
เป็นการติดตามประเมินการดําเนินงานของคณะทํางาน
๓. จัดกิจกรรมด้านการป้องกัน/แก้ไขแหล่งน้ําเสี่ยง และกิจกรรมรณรงค์ป้องกันเด็กจมน้ํา
๔. จัดอบรมต่างๆ ได้แก่ ฟื้นฟูวิทยากรหลักสูตรว่ายน้ําเพื่อเอาชีวิตรอด ฝึกปฏิบัติการเพื่อช่วยฟื้นคืนชีพ
และอบรมเด็กอายุ ๖ - ๑๔ ปีด้านความปลอดภัยทางน้ํา ความสามารถเอาชีวิตรอด และทักษะการช่วยเหลือคนตกน้ํา
๖. สรุปผล/รายงานผลการดําเนินงาน
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สรุปผลและข้อเสนอ:
ผลการดําเนินงาน พบว่าได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากกลุ่มมวลชนทั้งในด้านของการเป็นเครือข่าย
คอยช่วยเหลือในการดําเนินงานในแต่ละกิจกรรม เสนอความคิดเห็น แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหา สนับสนุน
อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ อาสาเป็นวิทยากรว่ายน้ําเพื่อเอาชีวิตรอด คอยให้ความรู้/ช่วยเหลือการอบรมเด็ก ในส่วน
ของหน่วยงานสาธารณสุขอื่นๆ เป็นทีมทํางานที่ให้คําปรึกษา และเป็นวิทยากรให้ความรู้/คําแนะนํา มีการจัดอบรม
หลักสูตรว่ายน้ําเพื่อเอาชีวิตรอดในสถานศึกษาทุกแห่ง ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งจากผู้ปกครองและคณะครู
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก ให้ความรู้กับครูพี่เลี้ยงทุกคนทั้งเรื่อง
ความปลอดภัยทางน้ํา และการฝึกปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพ มีการฝึกซ้อมให้เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
หน่วยกู้ชีพกู้ภัยในสังกัด อปพร. รู้จักวิธีช่วยเหลือชีวิตและช่วยฟื้นคืนชีพผู้ตกน้ําจมน้ําอย่างถูกวิธี และนําส่งต่อ
ได้อย่างปลอดภัย
สําหรับข้อเสนอแนะ ควรมีการจัดการพื้นที่เสี่ยงให้ครอบคลุมทุกแหล่งน้ํา เด็กอายุ ๖ - ๑๔ ปีควรได้รับ
ความรู้เรื่องความปลอดภัยทางน้ําและทักษะการว่ายน้ําเพื่อเอาชีวิตรอด มีการจัดแข่งขันทักษะในกิจกรรมที่จัดอบรม
ให้เด็ก เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนา ประชาสัมพันธ์/สนับสนุนการดําเนินกิจกรรมการป้องกันเด็กจมน้ํา
อย่างต่อเนื่อง และขยายองค์ความรู้การดําเนินงานป้องกันการจมน้ําในสถานศึกษา/ศพด./ชุมชน รวมทั้งองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้เคียง
ปัญหาอุปสรรค:
ศพด. ในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองขลุง มีจํานวนไม่อยู่ในเกณฑ์ประเมินระดับทอง คณะทํางานเครือข่าย
ผู้ก่อการดี จึงได้มีการประชุมเพื่อปรึกษาแนวทางการแก้ไขและได้รับความอนุเคราะห์จากสาธารณสุขอําเภอขลุง
ดําเนินการประสานให้ ศพด. ในพื้นที่ใกล้เคียงจัดกิจกรรมเพื่อป้องกันการจมน้ําในเด็ก เด็กอายุต่ํากว่า ๑๕ ปีในพื้นที่
มีจํานวนมากซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายที่ต้องได้รับการดูแล จึงต้องสร้างทีมทํางานที่มีความรู้และทักษะ ที่พร้อมจะทํางาน
ด้านป้องกันเด็กจมน้ํา รวมทั้งการสร้างจิตสํานึกในชุมชนให้ร่วมกันแก้ไขแหล่งน้ําเสี่ยงและสอดส่องดูแลเด็ก
ปัจจัยสูค่ วามสําเร็จ:
ความร่วมมือของทีมสหสาขา/ประชาชน
กิตติกรรมประกาศ:
ขอขอบคุณทีมสหสาขา ประกอบด้วยเทศบาลเมืองขลุง โรงพยาบาลขลุง สาธารณสุขอําเภอขลุง
กรรมการชุมชน สตรีอาสา อาสาสมัครสาธารณสุข สถานศึกษา วัด อปพร.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และ
ทีมที่ปรึกษาสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี และสํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๖ ชลบุรี และขอขอบคุณกองทุน
หลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองขลุงที่สนับสนุนงบประมาณ
ทีมผู้ก่อการดีฯ:
นายบุรินทร์ ธนอุดมนาน๑, นายวันชัย ทรงพลอย๒, นายธีรฤทธิ์ ธนอุดมนาน๒, นางขจีพร ธีราทรง๓, นายอนุศักดิ์
เจริญเมือง๔ และคณะ
๑

นายกเทศมนตรีเมืองขลุง ๒รองนายกเทศมนตรีเมืองขลุง ๓ผู้อํานวยการโรงพยาบาลขลุง ๔สาธารณสุขอําเภอขลุง
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“บอกเล่า การดําเนินงานผู้ก่อการดี (Merit Maker) ป้องกันการจมน้ํา”
ทีมป้องกันเด็กจมน้ํา องค์การบริหารส่วนตําบลเทนมีย์ อําเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรนิ ทร์
ชื่อเรื่อง:

นักสู้ผู้ก่อการดีตําบลเทนมีย์พิชิตเด็กจมน้ําให้หมดไป

ความเป็นมา:
การดําเนินการป้องกันเด็กจมน้ําองค์การบริหารส่วนตําบลเทนมีย์ อําเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
เป็นกิจกรรมที่ดําเนินการมาตั้งแต่ปี ๒๕๕๕ จนถึงปัจจุบัน เนื่องจากพื้นที่ตําบลเทนมีย์มีแหล่งน้ําหลายแห่ง
ทั้งแหล่งน้ําเพื่อการท่องเที่ยว และแหล่งน้ําเพื่อการเกษตร สถิติเมื่อปี ๒๕๕๓ บริเวณอ่างเก็บน้ําอําปึล มีเด็กจมน้ํา
เสียชีวิต ๑ ราย องค์การบริหารส่วนตําบลเทนมีย์ จึงมีนโยบายให้ดําเนินกิจกรรมการป้องกันเด็กจมน้ําอย่างต่อเนื่อง
ในพื้นที่ตําบลเทนมีย์ และขยายเครือข่ายการให้ความรู้และประสบการณ์ทั้งในและนอกพื้นที่ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน
ให้แก่เด็กตั้งแต่อายุ ๗ - ๑๔ ปี และลดอัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ําในพื้นที่ตําบลเทนมีย์ และพื้นที่ข้างเคียงได้
จึงไม่มีเด็กจมน้ําในพื้นที่ตําบลเทนมีย์
วัตถุประสงค์:
๑. เพื่อให้ความรู้และเสริมทักษะการเอาชีวิตรอดทางน้ําให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้และประสบการณ์
สามารถช่วยตนเองและผู้ประสบภัยให้รอดจากการจมน้ําได้
๒. เพื่อเป็นการป้องกัน และลดความสูญเสียต่อชีวิตในการจมน้ํา
๓. เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีและความมีน้ําใจต่อกันระหว่างหน่วยงานของรัฐกับประชาชน
๔. เพื่อให้สามารถนําความรู้และประสบการณ์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนอย่างยั่งยืน
วิธีดําเนินงาน:
๑. จัดทําโครงการฯ
๒. ประชาสัมพันธ์โครงการ/หากลุ่มเป้าหมาย
๓. แนะนําถ่ายทอดให้ความรู้กับกลุ่มเป้าหมาย
๔. สร้างเครือข่ายในชุมชน และกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมในการรณรงค์ป้องกันเด็กจมน้ํา
๕. สรุปผลการดําเนินงานเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ และติดตามประเมินผล
สรุปผลและข้อเสนอ:
การให้ความรู้ (วัคซีนป้องกันเด็กจมน้ํา) แก่เด็กอายุต่ํากว่า ๑๔ ปีอย่างต่อเนื่องจะช่วยเป็นภูมิคุ้มกัน
ป้องกันเด็กจมน้ําเป็นอย่างดี ทําให้เด็กได้เรียนรู้และมีประสบการณ์ สามารถนําไปใช้ได้จริง ดังนั้นเด็กจะไม่จมน้ํา
เพราะได้รับวัคซีน
ปัญหาอุปสรรค:
สระน้ํามีไม่เพียงพอ เป็นปัญหาต่อการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
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ปัจจัยสูค่ วามสําเร็จ:
๑. การให้ความร่วมมือของหมู่/ชุมชนในพื้นที่ โรงเรียนในพื้นที่ตําบลเทนมีย์ และเครือข่ายผู้ก่อการดี
๒. เด็กกลุ่มเป้าหมายมีความรู้และทักษะในการเอาชีวิตรอดจากภัยทางน้ํา รวมทั้งสามารถนําทักษะ
ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองในการป้องกันการจมน้ําและช่วยเหลือผู้อื่นให้รอดจากภัยทางน้ําได้อย่างถูกวิธีและ
สามารถทําได้จริงจึงไม่มีเด็กจมน้ําในพื้นที่ตําบลเทนมีย์
กิตติกรรมประกาศ:
องค์การบริหารส่วนตําบลเทนมีย์ขอขอบคุณท่านสลักจิต สกุลรักษ์ สํานักงานสาธารสุขจังหวัดสุรินทร์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ทีมเครือข่ายครู ก ครู ข ผู้นําชุมชน จังหวัดสุรินทร์ และผู้อํานวยการโรงเรียน
ทุกแห่งที่ให้คําปรึกษา และแนะนําการดําเนินงาน การสนับสนุนงบประมาณ คนวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม และ
ได้ร่วมกันดําเนินงานวัคซีนป้องกันเด็กจมน้ําอย่างต่อเนื่องจนสําเร็จลุล่วงด้วยดี
ทีมผู้ก่อการดีฯ:
นางธัญวดี สุวรรณสม๑, นางสาวรุจาภา มากสมจิตร๒, จ่าเอกมานะ ยุยืน๓, นางพรรณี สุทธิสน๓, นายสมพอง พูนทรัพย์๓
และคณะ
๑

ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลเทนมีย์ ๒หัวหน้าสํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลเทนมีย์ ๓องค์การบริหารส่วนตําบลเทนมีย์
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“บอกเล่า การดําเนินงานผู้ก่อการดี (Merit Maker) ป้องกันการจมน้ํา”
ผู้ก่อการดีสะแกโพรง อําเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อเรื่อง:

วัคซีนชีวิต พิชิตการจมน้ํา

ความเป็นมา:
ประเทศไทยกลุ่มเด็กอายุต่ํากว่า ๑๕ ปี พบว่า การจมน้ําเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่ง โดย
ในปี ๒๕๕๘ จังหวัดบุรีรัมย์ มีเด็กอายุต่ํากว่า ๑๕ ปีเสียชีวิตจากการจมน้ํา จํานวน ๓๑ ราย ในจํานวนนี้เป็นเด็ก
ในอําเภอเมืองบุรีรัมย์ จํานวน ๖ ราย
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเมืองบุรีรัมย์ เล็งเห็นปัญหาการเสียชีวิตจากการจมน้ําของเด็ก จึงได้จัดตั้ง
ทีมผู้ก่อการดีขั้นในปี ๒๕๕๘ จํานวน ๑๖ ทีม ซึ่งทีมผู้ก่อการดีตําบลสะแกโพรง ได้เข้าร่วมในการดําเนินงานป้องกัน
เด็กจมน้ํา โดยมีภาคีเครือค่ายประกอบด้วย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล โรงเรียน
ผู้นําชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุข และประชาชน ร่วมดําเนินงานป้องกันเด็กจมน้ํา โดยแนวคิดวัคซีนพื้นที่เด็กไทย
อายุ ๐ - ๑๒ ปี ได้รับมาประยุกต์ใช้กับวัคซีนเด็กจมน้ํา ทางทีมผู้ก่อการดีได้กําหนดให้เด็กอายุ ๑๐ ปีทุกคนต้องได้รับ
วัคซีนป้องกันเด็กจมน้ํา ต้องมีทักษะการลอยตัว เพื่อใช้ในกรณีเกิดอุบัติเหตุทางน้ํา
วัตถุประสงค์:
เพื่อให้เด็กอายุต่ํากว่า ๑๕ ปี ได้รับวัคซีนป้องกันเด็กจมน้ํา และเพื่อป้องกันการเสียชีวิตจากการ
จมน้ําของเด็กอายุต่ํากว่า ๑๕ ปี
วิธีการดําเนินงาน:
๑. ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการดําเนินการป้องกันเด็กจมน้ํา
๒. ปลูกฝังจิตสํานึกเด็กในศูนย์เด็กก่อนเกณฑ์ให้รู้จักแหล่งเสี่ยงต่อการจมน้ํา
๓. เด็กอายุ ๑๐ ปี ทุกคนต้องได้รับวัคซีนป้องกันเด็กจมน้ํา
๔. ผลักดันให้ชุมชนรับทราบปัญหาเด็กจมน้ํา และมีส่วนร่วมในการป้องกันเด็กจมน้ํา
๕. ติดตาม และประเมินผล เพื่อปรับปรุง แก้ไขต่อไป
สรุปผลและข้อเสนอ:
จากการดําเนินการป้องกันเด็กจมน้ําของทีมผู้ก่อการดีตําบลสะแกโพรง ตลอด ๕ ปีที่ผ่านมาพบว่า
ไม่มีเด็กอายุต่ํากว่า ๑๕ ปีผู้เสียชีวิตจากการจมน้ํา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนในเรื่องงบประมาณ
หน่วยงานสาธารณสุขให้ความรู้ โรงเรียนให้ความสําคัญในเรื่องวัคซีนป้องกันเด็กจมน้ํา โดยเด็กอายุ ๑๐ ปี ทุกคน
ต้องได้รับวัคซีนป้องกันเด็กจมน้ํา ชุมชนดําเนินการจัดการแหล่งเสี่ยง และดูแลบุตรหลานไม่ให้เล่นน้ําโดยลําพัง
เด็กอายุต่ํากว่า ๑๕ ปีมีวัคซีนชีวิต คือ วัคซีนป้องกันเด็กจมน้ําติดตัวไปตลอดชีวิต ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน จะอยู่ใน
สถานการณ์ใด เด็กที่ได้รับวัคซีนป้องกันเด็กจมน้ํา จะสามารถเอาชีวิตรอดจากการจมน้ําได้
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ปัญหาอุปสรรค:
ขาดสระว่ายน้ําเคลื่อนที่ และจํานวนวิทยากรในการฝึกลอยตัวไม่เพียงพอ
ปัจจัยสูค่ วามสําเร็จ:
ความร่วมมือจากภาคีเครือค่าย ชุมชนให้ความสําคัญในการดําเนินงานป้องกันเด็กจมน้ํา และผู้บริหาร
ทุกหน่วยงาน ผู้นําชุมชนทุกชุมชนให้ความสําคัญในการดําเนินงานป้องกันเด็กจมน้ํา
กิตติกรรมประกาศ:
การดําเนินงานป้องกันเด็กจมน้ําสําเร็จได้ด้วยความอนุเคราะห์ของหลายหน่วยงาน บุคคลหลายท่าน
จึงไม่อาจจะนํามากล่าวได้ทั้งหมด ซึ่งผู้มีพระคุณท่านแรกที่ขอขอบคุณ คือ นายรังสรรค์ พนานุสรณ์ สาธารณสุข
อําเภอเมืองบุรีรัมย์ ที่ได้ให้ความสําคัญในการจัดตั้งทีมผู้ก่อการดี และดําเนินงานป้องกันเด็กจมน้ํา ท่านที่สองคือ
ท่านนายกตุ๋ย ปุลันรัมย์ นายกองค์การบริหารส่วนตําบลสะแกโพรง ที่ได้ให้ความสําคัญ และอนุเคราะห์งบประมาณ
จากกองทุนหลักประกันสุขภาพตําบลสะแกโพรง ในการดําเนินงานป้องกันเด็กจมน้ํา ท่านที่สามคือ คุณปนัดดา
วณิชชาพัชร ผู้อํานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านบุลาว ที่ได้ให้คําแนะนําตรวจทาน และแก้ไข
ข้อบกพร่องต่างๆ ด้วยความเอาใจใส่ทุกขั้นตอนในดําเนินงานป้องกันเด็กจมน้ํา
ขอขอบคุณผู้อํานวยการโรงเรียนในเขตตําบลสะแกโพรงทุกท่านที่ให้ความสําคัญในการดําเนินงาน
ป้องกันเด็กจมน้ํา และขอขอบคุณผู้นําชุมชน และชุมชนทุกหมู่บ้านที่ให้ความสําคัญ ร่วมแรง ร่วมใจ ในการดําเนินงาน
ป้องกันเด็กจมน้ํา
ทีมผู้ก่อการดีฯ:
นายกตุ๋ย ปุลันรัมย์๑, นายภัควัฒน์ เอี่ยมรัมย์๒, นางสาวปนัดดา วณิชชาพัชร๓, นายธีรศักดิ์ จิตสัตย์๔, นายเอกนรินทร์
ทับประโคน๕ และคณะ
๑

นายกองค์การบริหารส่วนตําบลสะแกโพรง ๒รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลสะแกโพรง ๓ผู้อํานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านบุลาว
๔
ผู้อํานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านหนองเกียบ ๕โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านบุลาว
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“บอกเล่า การดําเนินงานผู้ก่อการดี (Merit Maker) ป้องกันการจมน้ํา”
องค์การบริหารส่วนตําบลโป่งนก อําเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ
ชื่อเรื่อง:

การป้องการจมน้ําในพื้นที่ตําบลโป่งนก อําเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

ความเป็นมา:
เริ่มดําเนินโครงการปี ๒๕๕๘ จนถึงปัจจุบัน
วัตถุประสงค์:
เพื่อป้องกันและลดการสูญเสียชีวิตจากการจมน้ํา
วิธีการดําเนินงาน:
การจัดการแหล่งน้ําเสี่ยง การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ ให้ความรู้ในเรื่องการป้องกันการจมน้ํา
ทักษะการว่ายน้ําเพื่อเอาชีวิตรอด ทักษะการตะโกน โยน ยื่น การช่วยให้ฟื้นคืนชีพ (CPR) และการช่วยคนตกน้ํา
อย่างถูกวิธี
สรุปผลและข้อเสนอ:
ดําเนินการสอนให้เด็กนักเรียนในพื้นที่ จํานวน ๑,๓๐๐ คน จัดการแหล่งน้ําเสี่ยง จํานวน ๓๓ แห่ง
และให้ความรู้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจํานวน ๑๐ ศูนย์ อบรมหลักสูตรว่ายน้ําเพื่อเอาชีวิตรอดเพื่อให้มีวิทยากรในพื้นที่
จํานวน ๖๐ คน
ปัญหาอุปสรรค:
ประชาชนในพื้นที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในการป้องกันการจมน้ํา
ปัจจัยสู่ความสําเร็จ:
การร่วมมือแบบสหสาขาของคนในพื้นที่
ทีมผู้ก่อการดีฯ:
นายณัฐวัฒน์ ด้ายรินรัมย์๑, ว่าที่ร้อยตรีโฆสิต ตั้งตรงไพโรจน์๒, นางภัคธีมา เพชรนอก๓, นายณัฐวุฒิ จําปาทอง๔
และคณะ
๑

นายกองค์การบริหารส่วนตําบลโป่งนก ๒ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลโป่งนก ๓หัวหน้าสํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลโป่งนก ๔องค์การบริหาร
ส่วนตําบลโป่งนก
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“บอกเล่า การดําเนินงานผู้ก่อการดี (Merit Maker) ป้องกันการจมน้ํา”
เทศบาลตําบลหลุบ อําเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
ชื่อเรื่อง:

ผู้ก่อการดีการดําเนินงานการป้องกันการจมน้ํา เทศบาลตําบลหลุบ อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

ความเป็นมา:
ตามที่มีผู้เสียชีวิตจากการจมน้ําในเขตพื้นที่ตําบลหลุบ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ จํานวน ๓ ราย ประกอบกับ
สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่ของตําบลหลุบเป็นพื้นที่ที่มีแหล่งน้ําเสี่ยง เช่น ลําห้วย หนองน้ําธรรมชาติ คลองชลประทาน
ลําน้ําปาว นอกจากนั้นยังมีโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่อยู่ติดแหล่งน้ําอีก ๔ แห่ง จากมูลเหตุดังกล่าวหากจะ
ป้องกันการเสียชีวิตหรือลดอัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ํา จําเป็นจะต้องให้เด็กในกลุ่มเสี่ยงได้ฝึกว่ายน้ํา หรือว่าย
น้ําเพื่อเอาชีวิตรอด และเรียนรู้วิธีช่วยชีวิตคนจมน้ําแบบมาตรฐานสากล โดยใช้อุปกรณ์ใกล้มือ
วัตถุประสงค์:
๑. เพื่อให้ประชาชนเกิดความตระหนักและเข้าใจวิธีการป้องกันการจมน้ํา
๒. เพื่อสอนและฝึกหัดให้กลุ่มเป้าหมาย รู้จักและมีทักษะสามารถช่วยชีวิตผู้ประสบเหตุทางน้ํา
๓. เพื่อลดอัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ําในพื้นที่ตําบลหลุบ
วิธีดําเนินการ:
๑. จัดทําโครงการเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตําบลหลุบ
และประสานงานเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง รวมทั้งผู้เข้าร่วมโครงการ
๒. สํารวจและจัดทําแผนที่แหล่งน้ําเสี่ยงในชุมชนและกําหนดชื่อแหล่งน้ํา รวมทั้งจัดการแหล่งน้ําเสี่ยง
โดยการจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ในการป้องกันเด็กจมน้ํา และจัดหาอุปกรณ์ป้องกันการจมน้ํา การช่วยชีวิต
ไว้บริเวณที่เป็นจุดเสี่ยง เช่น เชือก แกลลอน มะพร้าวแห้ง
๓. จัดอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันการจมน้ํา และฝึกปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) และ
การว่ายน้ําเพื่อเอาชีวิตรอด แก่ครู ข ในเขตเทศบาลตําบลหลุบ
๔. อบรมให้ความรู้การช่วยเหลือผู้จมน้ํา ทักษะป้องกันการจมน้ํา การปฐมพยาบาลเบื้องต้นผู้จมน้ํา
ในสถานบริการสาธารณสุข โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และชุมชนในพื้นที่ตําบลหลุบ
๕. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบแหล่งน้ําที่เป็นจุดเสี่ยง และมาตรการป้องกันการจมน้ํา
ตามสถานที่ต่างๆ โดยมีการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น การแจกแผ่นพับ สื่อสิ่งพิมพ์ การจัดนิทรรศการ
นามบัตร การอบรม การประชาสัมพันธ์เสียงตามสายและหอกระจายข่าวในหมู่บ้าน รวมทั้งการจัดรณรงค์ในประเพณีต่างๆ
สรุปผลและข้อเสนอแนะ:
จากการดําเนินงานพบว่า สามารถดําเนินการได้ประสบผลสําเร็จ โดยมีผู้ที่ผ่านการอบรมทักษะป้องกัน
การจมน้ําเพื่อเป็นครู ข จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายภาคส่วน ซึ่งครู ข ได้เป็นกําลังสําคัญในการไปถ่ายทอดความรู้
ให้กับกลุ่มของตนเอง ไม่ว่าจะเป็นการสอนในชุมชน โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในกลุ่มอาสาสมัครต่างๆ โดยได้รับ
ความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่ในการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ และการร่วมกันดูแลให้สามารถใช้งานได้อยู่เสมอ
.
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นอกจากนั้นแล้วยังมีการขยายพื้นที่ดําเนินการไปยังพื้นที่ใกล้เคียง โดยมีตําบลห้วยโพธิ์และตําบล
เชียงเครือซึ่งมีอาณาเขตต่อกับเทศบาลตําบลหลุบร่วมกันดําเนินการด้วย ความสําเร็จคือตําบลหลุบไม่พบผู้เสียชีวิต
จากการจมน้ํามาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นต้นมา
ข้อเสนอแนะในการดําเนินงานการป้องกันการจมน้ํา ควรเริ่มปลูกฝังตั้งแต่เด็กโดยครอบครัวและ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรือโรงเรียนเข้ามามีบทบาทในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเรื่องทักษะป้องกันการจมน้ํา โดย
การจัดทําสื่อประชาสัมพันธ์ที่เหมาะสม รวมทั้งจัดรณรงค์ให้ประชาชนเห็นความสําคัญของการจัดการแหล่งน้ําเสี่ยง
และมีบทบาทร่วมกันในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ป้องกันการจมน้ําและดูแลให้สามารถใช้งานได้อยู่เสมอ
ปัญหาอุปสรรค:
ในการจัดอบรมทักษะการป้องกันการจมน้ํา ครู ข ยังขาดงบประมาณในการจัดหาสถานที่ที่มีสระว่ายน้ํา
รวมทั้งการจัดหาชุดว่ายน้ําสําหรับกลุ่มผู้นําชุมชน และอาสาสมัคร ยังไม่เพียงพอ
ปัจจัยสูค่ วามสําเร็จ:
การประชุมชี้แจงเพื่อให้ทุกภาคส่วนรู้สึกว่าเป็นเจ้าของปัญหาร่วมกันและแสวงหาทางออกของปัญหา
ร่วมกัน ไม่ว่าจะมีองค์กรภาครัฐและภาคประชาสังคมในพื้นที่ ทําให้เกิดการประชุมคณะทํางานอย่างสม่ําเสมอ มีการ
ขับเคลื่อนการดําเนินการเป็นทีม เมื่อพบปัญหาอุปสรรคสามารถพูดคุยกันและแก้ไขปัญหาหรือปรับกลยุทธ์ในการ
ดําเนินงานได้ทันท่วงที
กิตติกรรมประกาศ:
การดําเนินงานผู้ก่อการดีป้องกันการจมน้ําในครั้งนี้สําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยความช่วยเหลืออย่างดียิ่ง
จากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตําบลหลุบ คณะผู้บริหารเทศบาล
ตําบลหลุบ ตลอดจนภาคีเครือข่ายทางด้านสุขภาพในพื้นที่ ที่ได้กรุณาให้คําแนะนํา คําปรึกษา ตลอดมา จนสําเร็จ
เรียบร้อย ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้
ขอขอบคุณพนักงานเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตําบลหลุบ ที่ได้ให้ความร่วมมือในการดําเนินงาน ขอขอบคุณ
พ่อ แม่ และครอบครัวที่รักทุกคน ที่คอยเป็นกําลังใจคณะผู้ทํางานให้สามารถมีพลังในการขับเคลื่อนการดําเนินงาน
ได้อย่างราบรื่น
ทีมผู้ก่อการดีฯ:
นายสุนทร บุญไสว๑, นางสาวปอลจิต นาถมทอง๒, นางสาวอภินันท์ ชนะศึก, นางสาวภัทรียา มณีวงค์๔, นายอภิวัฒน์
พันปันเป้า๔ และคณะ
๑

นายกเทศมนตรีตําบลหลุบ ๒ปลัดเทศบาลตําบลหลุบ เทศบาลตําบลหลุบ ๓ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ๔เทศบาลตําบลหลุบ
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“บอกเล่า การดําเนินงานผู้ก่อการดี (Merit Maker) ป้องกันการจมน้ํา”
องค์การบริหารส่วนตําบลกมลาไสย อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
ชื่อเรื่อง:

โครงการป้องกันการจมน้ําขององค์การบริหารส่วนตําบลกมลาไสย

ความเป็นมา:
การตกน้ํา จมน้ําของเด็ก เป็นสาเหตุการตายอันดับหนึ่งของเด็กไทย และพื้นที่ขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลกมลาไสยส่วนใหญ่ เป็นพื้นที่ที่ล้อมรอบไปด้วยแหล่งน้ํา และคลองชลประทาน รวมทั้งช่วงปิดเทอม
เด็กจะเล่นน้ําคลายร้อยกัน จึงเสี่ยงต่อการจมน้ํา ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตําบลกมลาไสยจึงดําเนินโครงการป้องกัน
การจมน้ําตั้งแต่ปี ๒๕๕๘ ซึ่งเริ่มจากผ่านการประเมินในระดับทองแดง และดําเนินการส่งเข้าประเมินในระดับทอง
ในปี ๒๕๕๙ ซึ่งได้รับความสนใจจากหลายภาคส่วนในการให้ความร่วมมือและส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม
วัตถุประสงค์:
เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียน คนในชุมชนมีความรู้ความสามารถในการใช้ชีวิตให้รอดปลอดภัยจาก
การตกน้ํา จมน้ํา และสามารถช่วยชีวิตผู้ประสบเหตุทางน้ําได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
วิธีการดําเนินงาน:
๑. จัดทําโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติงบประมาณ
๒. ประสานกลุ่มเป้าหมายเพื่อดําเนินโครงการ เช่น โรงเรียน หมู่บ้าน/ชุมชน และเครือข่าย
๓. ดําเนินโครงการตามลําดับ
สรุปผลและข้อเสนอแนะ:
จากการดําเนินโครงการผลปรากฏว่าประชาชน นักเรียน เยาวชน ในเขตพื้นที่ได้รับความรู้และสามารถ
ลอยตัวในน้ําทั้งมือเปล่าและใช้อุปกรณ์ ช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยทางน้ําได้ ที่สําคัญสามารถปลูกจิตสํานึกในการรณรงค์
การป้องกันการจมน้ําให้กับประชาชนในพื้นที่ได้อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น
ข้อเสนอแนะในการดําเนินการของส่วนกลาง น่าจะมีการบังคับทางระเบียบกฎหมายให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นนิติบุคคล ให้ดําเนินการการป้องกันการจมน้ําอย่างต่อเนื่อง โดยให้บรรจุงบประมาณลงในแผน
สามปีและเทศบัญญัติ หรือข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีของท้องถิ่นนั้นๆ
ปัญหาอุปสรรค:
การดําเนินการต่างๆ ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขึ้นอยู่กับนโยบายของผู้บริหารของแต่ละองค์กร
ซึ่งผู้บริหารบางคนเห็นความสําคัญในการดําเนินการเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานมากกว่าการสร้างความรู้ในลักษณะนี้
ปัจจัยสูค่ วามสําเร็จ:
ในการดําเนินโครงการป้องกันการจมน้ํา ต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ภาคเครือข่ายทุก
เครือข่าย ทั้งสาธารณสุข ท้องถิ่น สถานศึกษาที่จะร่วมมือกันเป็นเครือข่ายในการดําเนินโครงการให้สาํ เร็จลุล่วง
ตามเป้าหมายที่วางไว้ และต้องมีบุคลากรในการให้ความรู้ที่ถูกต้องเหมาะสม
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๕๓

กิตติกรรมประกาศ:
การดําเนินโครงการนี้ ที่สําเร็จลุล่วงไปด้วยดี เพราะได้รับความเห็นชอบและอนุมัติให้ดําเนินโครงการ
จากนายกองค์การบริหารส่วนตําบลกมลาไสย ดาบตํารวจประดิษฐ ไพรินทร์ คณะผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหาร
ส่วนตําบล นางบุญเยี่ยม และนาทองไชย ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชน
สาธารณสุข ภาคีเครือข่ายใกล้เคียงที่ให้การสนับสนุน
ขอบคุณจ่าเอกไพรวัลย์ ทะนาศรี ที่เป็นวิทยากรในการฝึกอบรมครั้งนี้ ขอบคุณคุณเวียงแก้ว คงภูศรี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลกมลาไสย ที่เอื้อเฟื้อสถานที่ สระว่ายน้ําในการฝึกปฏิบัติในการฝึกอบรม โดย
ไม่คิดค่าสถานที่ ขอขอบคุณครูอาจารย์ทุกท่านที่ให้ความรู้เพื่อมาสานต่อในการเป็นวิทยากรฝึกอบรมในครั้งนี้และต่อๆ ไป
ทีมผู้ก่อการดีฯ:
ดาบตํารวจประดิษฐ ไพรินทร์๑, นางนิตติยา ดอนชัย๒, นางสาวรัชนียา สุขขวัญ๒, นางบุญเยี่ยม นาทองไชย๓,
จ่าเอกไพรวัลย์ ทะนาศรี๔ และคณะ
๑

นายกองค์การบริหารส่วนตําบลกมลาไสย ๒รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลกมลาไสย ๓ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลกมลาไสย ๔องค์การบริหาร
ส่วนตําบลกมลาไสย
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“บอกเล่า การดําเนินงานผู้ก่อการดี (Merit Maker) ป้องกันการจมน้ํา”
เทศบาลตําบลสตึก อําเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อเรื่อง:

โครงการวัคซีนป้องกันเด็กจมน้ํา

ความเป็นมา:
จากสถานการณ์เด็กจมน้ําเสียชีวิตช่วงปิดเทอมในประเทศไทย เทศบาลตําบลสตึก ได้เห็นความสําคัญ
ของการจัดทําโครงการ จึงเริ่มดําเนินงานป้องกันเด็กจมน้ํา มาตั้งแต่ปี ๒๕๕๘ และปี ๒๕๕๙ จากงบประมาณกองทุน
หลักประกัน
วัตถุประสงค์:
๑. เพื่อป้องกันและลดการสูญเสียชีวิตจากการจมน้ําในเด็ก ๐ - ๑๕ ปี
๒. เพื่อให้ความรู้แก่เด็ก ครู ผู้ปกครอง ผู้นําชุมชน ประชาชนทั่วไป ในการป้องกันภัยการเสียชีวิต
จากการจมน้ํา รวมทั้งฝึกให้เด็กมีทักษะการลอยตัวในน้ํา รู้จักการช่วยชีวิต และเอาชีวิตรอดจากการจมน้ํา
วิธีการดําเนินงาน:
๑. จัดประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อทําความเข้าใจและขับเคลื่อนงาน
๒. สํารวจแหล่งน้ําเสี่ยงเพื่อจัดทําป้ายเตือนและอุปกรณ์ช่วยชีวิต
๓. ประสานโรงเรียนในเขตทั้งหมด เพื่อให้ความรู้ในการเอาชีวิตรอดจากการจมน้ํา และการช่วยฟื้น
คืนชีพในเด็กนักเรียนทุกโรงเรียน รวมทั้งฝึกทักษะการลอยตัวในน้ําให้แก่เด็ก
๔. ให้ความรู้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รวมทั้งประชาสัมพันธ์ และรณรงค์การป้องกันเด็กจมน้ําเสียชีวิต
จากการจมน้ํา โดยเฉพาะช่วงเปิดเทอม
สรุปผลและข้อเสนอ:
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับความรู้ “อย่าใกล้ อย่าเก็บ อย่าก้ม” และนักเรียนได้รับความรู้การเอาชีวิตรอด
จาการจมน้ํา และการฟื้นคืนชีพ
ปัญหาและอุปสรรค: ปัจจัยสูค่ วามสําเร็จ:
ผู้บริหารมีนโยบาย และการให้ความสําคัญในการดําเนินงาน ทีมงานมีการช่วยเหลือกันในการขับเคลื่อนงาน
กิตติประกาศ:
ขอขอบคุณนายกเทศมนตรีตําบลสตึก นางวิมลนันท์ ทิมาตฤกะ สนับสนุนการดําเนินงาน โรงเรียน
ทศพรวิทยาเอื้อเฟื้อสระน้ําในโรงเรียน ผู้อํานวยการโรงเรียนในเขตเทศบาลตําบลสตึกทุกแห่ง
ทีมผู้ก่อการดีฯ:
นางวิมลนันท์ ทิมาตฤกะ๑, นายปณิธาน ชํานาญเนาว์๒, นางสตรีรัตน์ กล่อมเชาวนันท์๒, นางสาวอรทัย สุดตา๒,
นายสันติ ผ่านสอน๒ และคณะ
๑

นายกเทศมนตรีตําบลสตึก ๒เทศบาลตําบลสตึก
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“บอกเล่า การดําเนินงานผู้ก่อการดี (Merit Maker) ป้องกันการจมน้ํา”
ผู้ก่อการดีตําบลหนองชัยศรี อําเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรรี ัมย์
ชื่อเรื่อง:

แรงบันดาลในจากคนทําข้อมูลสถานการณ์เด็กจมน้ํา

ความเป็นมา:
จากการดําเนินงานการป้องกันเด็กจมน้ําจังหวัดบุรีรัมย์ และนโยบายของผู้บริหารระดับต่างๆ และ
การสืบค้นข้อมูลสถิติ ในพื้นที่ตําบลหนองชัยศรี ยังไม่มีอุบัติการณ์การเสียชีวิต พบว่า มีการดําเนินงาน แต่ยังทํา
ไม่เป็นระบบมากนัก ไม่สามารถคืนข้อมูลกลับสู่ชุมชนได้
วัตถุประสงค์:
เพื่อคืนข้อมูลกลับให้ชุมชน และสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพ
วิธีการดําเนินงาน:
รวบรวมข้อมูลสถานการณ์เด็กจมน้ําในระดับพื้นที่ อําเภอ จังหวัด เขต วิเคราะห์ข้อมูล นําเข้าประชุม
เสนอต่อคณะกรรมการฯ เสนอเข้าแผนกองทุนสุขภาพตําบล ดําเนินกิจกรรมตามแนวทางโดยชมรมอาสาสมัคร
สาธารณสุขตําบลหนองชัยศรี จัดตั้งทีมผู้ก่อการดี จัดอบรมหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสอนและฝึกหัดให้เด็ก
เรียนรู้การสร้างทักษะ ๕ ประการ การรู้จุดเสี่ยง การลอยตัวให้ได้ ๓ นาที การว่ายจากท่าลอยตัวเพื่อเข้าเกาะ
ขอบฝั่งให้ได้ การช่วยเหลือผู้อื่นโดยการตะโกน โยน ยื่น เดินทางทางน้ําให้ใช้เสื้อชูชีพ และการป้องกันเด็กจมน้ํา
เสียชีวิตได้
สรุปผล และข้อเสนอ:
มีการคืนข้อมูลสถานการณ์ในที่ประชุมความมั่นคงตําบลทุกเดือน มีการจัดทําแผนการป้องกันเด็กจมน้ํา
ในกองทุนหลักประกันสุขภาพตําบลอย่างต่อเนื่องทุกปี แหล่งน้ําเสี่ยงได้มีการจัดการสิ่งแวดล้อมทุกแห่ง ดําเนินการ
ในศูนย์เด็กเล็กทุกแห่ง ทุกโรงเรียนในพื้นที่ และโรงเรียนในพื้นที่ใกล้เคียง ๓ แห่ง มีการให้ความรู้ มีวิทยากรครู ข
เพิ่มขึ้น ประชาชนและเด็กอายุ ๖ - ๑๔ ปีได้เรียนหลักสูตรว่ายน้ําเพื่อเอาชีวิตรอด และได้ฝึกปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพ
มีความพึงพอใจร้อยละ ๙๔.๔๕ ดังนั้นการคืนข้อมูลที่ถูกต้อง ต่อเนื่อง จะช่วยในการตัดสินใจของผู้บริหารในการ
ดําเนินงาน และให้การสนับสนุนงบประมาณการดําเนินงานต่อเนื่อง และยั่งยืน
ปัญหาอุปสรรค:
อปท. ยังไม่เข้าใจบทบาทหน้าที่ในการดําเนินงานป้องกันเด็กจมน้ํา ยังให้หน่วยงานสาธารณสุขเป็น
เจ้าภาพหลักในการดําเนินงาน
ปัจจัยสูค่ วามสําเร็จ:
ผู้บริหารให้ความสําคัญ และสนับสนุนการดําเนินงานด้วยดีมาโดยตลอด แกนนําทุกคนมีความมุ่งมั่น
(Passion) ร่วมมือช่วยเหลือกัน จนประชาชนเกิดการรับรู้ข่าวสารที่ทั่วถึง และเห็นความสําคัญมากขึ้น โดยเฉพาะ
ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
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กิตติกรรมประกาศ:
ขอบคุณสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ สํานักงานงานสาธารณสุขอําเภอหนองหงส์ องค์การ
บริหารส่วนตําบลหนองชัยศรี โรงเรียนในพื้นที่ตําบลหนองชัยศรี เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล
หนองชัยศรี ภาคีเครือข่ายสุขภาพตําบลหนองชัยศรี ประชาชนในพื้นที่ และคุณกฤศ เรียงไธสง คุณบารเมษฐ์ ผมคํา
จากสํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๙ จังหวัดนครราชสีมา ที่สนับสนุนข้อมูลมาด้วยดีตลอด
ทีมผู้ก่อการดีฯ:
นายดํารงค์ สีระสูงเนิน๑, นายณรินทร์ สร้างนา๒ และคณะ
๑

ผู้อํานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลหนองชัยศรี ๒องค์การบริหารส่วนตําบลหนองชัยศรี
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“บอกเล่า การดําเนินงานผู้ก่อการดี (Merit Maker) ป้องกันการจมน้ํา”
องค์การบริหารส่วนตําบลท่าสว่าง อําเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
ชื่อเรื่อง:

วัคซีนป้องกันเด็กจมน้ําองค์การบริหารส่วนตําบลท่าสว่าง

ความเป็นมา:
ตําบลท่าสว่าง อําเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ มีผู้เสียชีวิตจากการจมน้ําบ่อยครั้ง จากสถิติการจมน้ํา
๓ ปีที่ผ่านมาพบว่า มีการเสียชีวิตจากการจมน้ําในเด็กอายุต่ํากว่า ๑๕ ปี (ปี ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙) จํานวน ๕ คน เนื่องจาก
พื้นที่ตําบลท่าสว่าง มีแหล่งเก็บน้ําธรรมชาติขนาดใหญ่หลายแห่ง ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยว แหล่งเพาะปลูกของคน
ในชุมชน อีกทั้งประชาชนยังขาดความตระหนัก ความรู้ความเข้าใจและความเอาใจใส่เกี่ยวกับการป้องกันการจมน้ํา
รวมทั้งการช่วยเหลือตนเองและช่วยผู้ประสบภัยทางน้ํา การเสียชีวิตจากการจมน้ําจึงมีแนวโน้มสูงขึ้น องค์การ
บริหารส่วนตําบลท่าสว่างในฐานะผู้ดูแลรับผิดชอบด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ เล็งเห็นความสําคัญ
เรื่องความปลอดภัยของประชาชนดังกล่าว จึงจัดทําโครงการฝึกอบรมให้ความรู้และเสริมทักษะการเอาชีวิตรอด
ในน้ําขึ้น
วัตถุประสงค์:
๑. เพื่อให้เด็กและประชาชนในพื้นที่มีความรู้ในเรื่องสาเหตุการจมน้ํา แหล่งน้ําเสี่ยง รู้จักอุปกรณ์
การช่วยเหลือทางน้ํา และพื้นที่สามารถสร้างมาตรการป้องกันการจมน้ําได้
๒. เพื่อสอนและฝึกหัดให้เด็กและเยาวชนในโรงเรียนและในชุมชนสามารถว่ายน้ําเป็นจนเอาชีวิตรอด
จากการประสบเหตุทางน้ํา รู้จักและสามารถช่วยชีวิตผู้ประสบเหตุทางน้ําได้อย่างถูกต้องตามวิธีมาตรฐานสากล
วิธีการดําเนินงาน:
เสนอขออนุมัติโครงการ ประสานคณะวิทยากร ครู ข ในตําบล รับสมัครเด็กกลุ่มเป้าหมาย ดําเนินการ
ฝึกอบรมตามหลักสูตรว่ายน้ําเพื่อเอาชีวิตรอด (Survival Swimming Curriculum) ประเมินผลความสําเร็จของ
การฝึกอบรมและสํารวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
สรุปผลและข้อเสนอ:
เด็ กและประชาชนในตําบลท่ าสว่างรู้จักการเอาตั วรอดในน้ํา และระมั ดระวั งในการเล่นน้าํ ให้มี
ความปลอดภัยและมีการสร้างมาตรการป้องกันแหล่งน้ําเสี่ยงในพื้นที่ รวมถึงประชาชน ผู้ปกครอง ครูพี่เลี้ยงตระหนัก
ในการป้องกันเด็กจมน้ําในพื้นที่
ปัญหาอุปสรรค:
ในการทํางานปัญหาที่พบส่วนใหญ่จะเป็นระยะเวลาของการจัดการอบรม การจัดสรรเวลาที่ตรงกัน
ของวิทยากรและกลุ่มหมาย ซึ่งต้องตรงกันแต่ต้องไม่กระทบต่อการเรียนการสอนปกติ
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ปัจจัยสูค่ วามสําเร็จ:
ชมรมผู้ก่อการดีตําบลท่าสว่าง มุ่งเน้นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์หลัก คือ ลดอัตราการสูญเสียจาก
การจมน้ํา ในทีมยึดถือว่าสิ่งที่ทําในวันนี้ ขอให้พี่น้องเราเกิดความปลอดภัย ทั้งกายและทรัพย์สินจากภัยทุกด้าน
เมื่อท่านพร้อม เราก็พ ร้อม ทัก ษะการเอาชีวิต รอดจากการจมน้ํา เครือข่า ยในชุมชน เพื่อ ชุมชน ด้ว ยหน้า ที่
ความรับผิดชอบ และความศรัทธา ทางทีมงานยึดหลักการที่ว่า มุ่งมั่น ทําในสิ่งที่ควรทํา ทําแล้วต้องทําให้จริง
กิตติกรรมประกาศ:
ทางทีมผู้ก่อการดีขอขอบคุณคําแนะนําดีดีและความรู้จาก คุณกฤศ เรียงไธสง จากสํานักงานป้องกัน
ควบคุมโรคที่ ๙ นครราชสีมา คุณสลักจิต สกลุรักษ์ จากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ คณะครูฝึกจิตอาสา
จังหวัดสุรินทร์ทุกท่าน อปพร.ท่าสว่าง ทุกท่าน กํานันผู้ใหญ่บ้าน ตําบลท่าสว่าง เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตําบลท่าสว่าง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านสําโรงโคกเพชร
ทีมผู้ก่อการดีฯ:
นายบุญรวม รุ่งเรือง๑, นางสาวนิธิพร คงไทย๒, พ.จ.อ.สมใจ สีสถาน๓ และคณะ๔ - ๖
๑

นายกองค์การบริหารส่วนตําบลท่าสว่าง ๒ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลท่าสว่าง ๓องค์การบริหารส่วนตําบลท่าสว่าง ๔เครือข่ายสมาชิกอาสาสมัครสาธารณสุข/
สมาชิก อปพร. ท่าสว่าง ๕เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลท่าสว่าง ๖โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านสําโรงโคกเพชร
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“บอกเล่า การดําเนินงานผู้ก่อการดี (Merit Maker) ป้องกันการจมน้ํา”
ผู้ก่อการดีตําบลยาง อําเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
ชื่อเรื่อง:

ภาคีเครือข่ายร่วมใจเด็กวัยใสตําบลยางว่ายน้ําเป็นเล่นน้ําได้

ความเป็นมา:
อําเภอศีขรภูมิ เกิดปัญหาเด็กจมน้ําเสียชีวิตในปี ๒๕๕๔ - ๒๕๕๗ จํานวน ๒, ๓, ๔, และ ๓ ราย ตามลําดับ
ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าว โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลยาง ที่มีบทบาทสนับสนุนทางด้านวิชาการ คิดหาแนวทาง
แก้ไข้ปัญหา ไม่ให้เด็กสูญเสียชีวิตจากการจมน้ํา จึงเป็นที่มาของการดําเนินงานโครงการภาคีเครือข่ายร่วมใจเด็กวัยใส
ตําบลยางว่ายน้ําเป็นเล่นน้ําได้ จากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
วัตถุประสงค์:
๑. เพื่อลดปัญหาเด็กอายุต่ํากว่า ๑๕ ปี เสียชีวิตจากการจมน้ํา
๒. เพื่อให้นักเรียนที่เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ มีความรู้และทักษะในการเอาชีวิตรอดในน้ํา
วิธีการดําเนินงาน:
๑. จัดเวทีนําเสนอข้อมูลสถานการณ์อัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ําให้แก่ภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพ/
ภาคประชาชน เพื่อจัดลําดับปัญหาโรค และภัยสุขภาพ ซึ่งพบว่า การป้องกันเด็กจมน้ําเป็นอันดับหนึ่ง
๒. อบรมเชิงปฏิบัติการทักษะในการเอาชีวิตรอดในน้ํา การลอยตัวและการช่วยเหลือผู้อื่น (ตะโกน
โยน ยืน) การช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) สร้างความตระหนักและให้ความรู้แก่ครูและผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
รวมทั้งผู้ปกครอง มีการเฝ้าระวังแหล่งน้ําเสี่ยง โดยการติดป้ายเตือนและขั้นตอนการช่วยเหลือ พร้อมอุปกรณ์
ในการช่วยเหลือ (ใช้ทรัพยากรจากชุมชนที่หาง่ายและผลิตขึ้นเอง) เน้นการเฝ้าระวังของชุมชน โดยการรณรงค์
ป้องกันเด็กจมน้ําและทักษะการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ํา
สรุปผลและข้อเสนอ:
แนวทางความเป็นไปได้ในการแก้ปัญหาการดําเนินงานป้องกันเด็กจมน้ํา โดยการขับเคลื่อนและ
การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในชุมชน เน้นการฝึกทักษะให้เด็ก การจัดการแหล่งน้ําเสี่ยงโดยชุมชน การสร้าง
ความตระหนักและให้ความรู้แก่ผู้ปกครอง และผู้ดูแลเด็กเล็ก การสร้างสื่อสาธารณะ ส่งผลให้เด็กวัยใสตําบลยาง
ว่ายน้ําเป็นเล่นน้ําได้อย่างปลอดภัย
ปัญหาอุปสรรค:
๑. ไม่มีอุปกรณ์ สระยางเคลื่อนที่/และหุ่นในการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) ในการสอนฝึกอบรม
๒. ไม่มีผู้รับผิดชอบเฝ้าระวังแหล่งน้ําเสี่ยง
ปัจจัยสูค่ วามสําเร็จ:
ผู้บริหาร ผู้นําชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียน ภาคีเครือข่ายในชุมชน ให้ความตระหนัก
และมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการป้องกันเด็กจมน้ํา ในการดําเนินงานอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรมและขยายผล
ต่อไปได้อย่างยั่งยืน
สํานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
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กิตติกรรมประกาศ:
การดําเนินงานป้องกันเด็กจมน้ํามีการพัฒนาและดําเนินการอย่างต่อเนื่องโดยการสนับสนุนจาก
ร้อยตํารวจเอก นครินทร์ เกตุสิริ นายอําเภอศีขรภูมิ ซึ่งได้กําหนดนโยบายเป็นวาระของอําเภอศีขรภูมิที่จะต้อง
ขับเคลื่อนและดําเนินการทุกตําบล และการสนับสนุนจากบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ นายแพทย์เมธี มวลไธสง
ผู้อํานวยการโรงพยาบาลศีขรภูมิ นายสังวาล บุญโต สาธารณสุขอําเภอศีขรภูมิ นายศักดินันท์ สุภัควรางกูร นายก
องค์การบริหารส่วนตําบลยาง ผู้บริหารโรงเรียนตําบลยาง คณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลยาง
ผู้นําชุมชน และ อสม.ตําบลยาง จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
ทีมผู้ก่อการดีฯ:
นางวัลยา ยางงาม๑ และคณะ
๑

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลยาง

สํานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
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“บอกเล่า การดําเนินงานผู้ก่อการดี (Merit Maker) ป้องกันการจมน้ํา”
ชนแดนร่วมใจ อําเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์
ชื่อเรื่อง:

โครงการป้องกันเด็กจมน้ํา คปสอ.ชนแดน

ความเป็นมา:
จากสถานการณ์การเสียชีวิตในประเทศไทย พบว่า สาเหตุมาจากการจมน้ํามากกว่าอุบัติเหตุจากการจราจร
โดยจังหวัดเพชรบูรณ์ พบว่าอุบัติการณ์การเสียชีวิตจากการจมน้ําในเด็ก ๐ - ๑๕ ปี ระหว่างปี ๒๕๕๖ - ๒๕๕๘
มีแนวโน้มสูงขึ้น โดยพบว่ามีจํานวนผู้เสียชีวิตจากการจมน้ํา จํานวน ๑๕, ๑๐ และ ๒๑ คน ตามลําดับ และในปี ๒๕๕๘
อําเภอชนแดน มีเหตุการณ์จมน้ําเสียชีวิต จํานวน ๒ ราย นอกจากนี้ยังพบมีปัจจัยเสี่ยงที่สําคัญอาจทําให้อัตราตาย
เพิ่มขึ้น จึงเป็นความสนใจในการหาแนวทางป้องกันและช่วยเหลือชีวิตเด็กจมน้ํา เพื่อลดอัตราตายในเขตอําเภอชนแดน
วัตถุประสงค์:
เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ และมีส่วนร่วม โดยการสร้างความตระหนักในการหาแนวทางป้องกัน
เด็กจมน้ํา เพื่อลดอัตราตายจากการจมน้ําในเด็กอายุ ๐ - ๑๕ ปี
วิธีดําเนินงาน:
๑. วางแผนดําเนินการโดยการมีส่วนร่วมจากองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และชุมชน เพื่อค้นหา
ปัญหา สร้างแนวทางการมีส่วนร่วมในการดําเนินการและติดตามประเมินผล
๒. ประสานงาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความร่วมมือทั้งในแนวระนาบ และแนวดิ่ง ได้แก่
ศูนย์เด็กเล็ก โรงเรียน นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะวิทยากร และหัวหน้าส่วนราชการในระดับต่างๆ
รวมทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงในชุมชน
๓. ประชุมคณะทํางานเพื่อร่วม Sharing ทรัพยากรในพื้นที่ ทั้งบุคคล อุปกรณ์ สถานที่ และงบประมาณ
และทํา MOU ร่วมกัน พร้อมมอบหมายภารกิจ อาทิ การจัดเตรียมวิทยากร การสํารวจแหล่งน้ํา การจัดการความเสี่ยง
อุปกรณ์ช่วยชีวิตฉุกเฉิน การติดป้ายประชาสัมพันธ์ และการแนะนําวิธีใช้อุปกรณ์ช่วยชีวิตประจําแหล่งน้ํา
๔. จัดอบรมวิทยากรหลักสูตรว่ายน้ําเพื่อเอาชีวิตรอด และอบรมเชิงปฏิบัติการในกลุ่มนักเรียนและ
ประชาชน ผู้ปกครองและครูพี่เลี้ยงทั้งในโรงเรียน ศูนย์เด็กเล็ก และสระว่ายน้ําประจําเทศบาล ในเรื่องการฝึกว่ายน้ํา
วิธีการป้องกันการจมน้ํา การสร้างและใช้นวัตกรรม การจัดการสิ่งแวดล้อมที่มีความเสี่ยง การฝึกทักษะ CPR และ
เก็บข้อมูลศึกษาวิจัย
๖. การจัดทําสื่อประชาสัมพันธ์ และการสร้างความตระหนักในชุมชน ทั้งในสถานบริการ ชุมชน และ
ในพื้นที่จุดเสี่ยง ในรูปแบบต่างๆ ได้แก่การให้ความรู้ทางเอกสาร แผ่นพับ การติดป้ายประชาสัมพันธ์ การเดินรณรงค์
และการประชาสัมพันธ์ทางวิทยุกระจายเสียงในชุมชน ทั้ง ๒ แห่ง อย่างต่อเนื่อง
๗. การจัดทําแผนที่ภูมิศาสตร์ เพื่อทราบพิกัดแหล่งน้ําในชุมชนทุกแห่ง และประเมินระยะทาง เพื่อใช้
ในการวางแผนการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุของหน่วยการแพทย์ฉุกเฉิน
๘. การติดตามประเมินผลและปรับปรุงแก้ไขโครงการ ระหว่างดําเนินการให้เหมาะสมและสอดคล้อง
กับสภาพปัญหาในพื้นที่จริง
สํานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
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สรุปผลและข้อเสนอแนะ:
มีการดําเนินกิจกรรมตามโครงการในครั้งนี้ ครอบคลุมครบทั้ง ๑๐ องค์ประกอบ ตามแนวทางการประเมิน
ผู้ก่อการดี โดยอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วม มีผลดําเนินการดังนี้
๑. สํารวจ จัดทําแผนที่ และจัดการปรับปรุงแหล่งน้ําเสี่ยง จํานวน ๒๑ แห่ง และจัดทําอุปกรณ์
สําหรับช่วยชีวิตคนตกน้ํา รวมทั้งให้ความรู้วิธีการช่วยคนตกน้ําโดยใช้อุปกรณ์ครอบคลุมทุกแหล่งน้ํา
๒. ดําเนินการป้องกันเด็กจมน้ําในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน ๑๑ แห่ง ปรับปรุงและจัดการสิ่งแวดล้อม
ที่เสี่ยงตามความแตกต่างในแต่ละพื้นที่
๓. ให้ความรู้อย่างต่อเนื่องในโรงเรียน จํานวน ๑๖ แห่ง ในเขตชุมชน จํานวน ๒ แห่ง และในสถานบริการ
สาธารณสุขทุกแห่งในสังกัด คปสอ.ชนแดน นอกจากนี้ยังจัดให้มีการเรียนการสอนหลักสูตรว่ายน้ําเพื่อเอาชีวิตรอด
และการฝึกปฏิบัติ CPR มีการคิดค้นนวัตกรรมช่วยชีวิตคนจมน้ําสําหรับนักเรียนได้พกพาติดกระเป๋าด้วยอุปกรณ์
หยิบ ตะโกน โยน ยื่น และผลการศึกษาวิจัยโครงการพบว่านักเรียนมีความรู้เรื่องการป้องกันและช่วยชีวิตคนจมน้ํา
และสามารถนําไปใช้ได้จริงเพิ่มขึ้น
๔. จัดให้มีกิจกรรมการเดินรณรงค์ในเทศกาลประเพณีวันเข้าพรรษา แจกเอกสารแผ่นประชาสัมพันธ์
การออกสื่อกระจายเสียงทางวิทยุชุมชนฯ
ทั้งนี้ ควรมีการดําเนินการฟื้นฟูความรู้เป็นประจําอย่างต่อเนื่อง และขยายเครือข่ายให้ครอบคลุม
ทั่วทั้งอําเภอ เนื่องจากพบว่าระหว่างดําเนินโครงการมีอุบัติการณ์การจมน้ําเสียชีวิตนอกพื้นที่เป้าหมาย ทั้งนี้เพื่อเป็น
การสร้างกระแสกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้แก่กลุ่มเสี่ยงรายใหม่ เพื่อลดการสูญเสียชีวิตจากการจมน้ํา
ปัญหาอุปสรรค:
ผู้เรียนยังขาดความเข้าใจที่ถูกต้อง และขาดประสบการณ์ในการฝึกทักษะการช่วยชีวิตในเบื้องต้น
ปัจจัยสู่ความสําเร็จ:
การสร้างการมีส่วนร่วม การสร้างความตระหนักในชุมชน และการติดตามอย่างต่อเนื่อง
กิตติกรรมประกาศ:
ขอขอบคุณ นายณรงค์ศักดิ์ หอมมาลัย นายอําเภอชนแดน นายนิพัทธ์ ชัยประเสริฐสุด ผู้อํานวยการ
โรงพยาบาลชนแดน นายพิไชรัช ชัยอัครกัลป์ สาธารณสุขอําเภอชนแดน นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบล และนายก
องค์การบริหารส่วนตําบล ตําบลชนแดน ตําบลท่าข้าม และตําบลพุทธบาท และผู้บริหารการศึกษาทุกแห่ง ที่ให้
ความร่วมมือในการมีส่วนร่วมสนับสนุนดําเนินโครงการในครั้งนี้เป็นอย่างดี
ทีมผู้ก่อการดีฯ:
นางพจมาลย์ อาษา๑, นายสุชาติ อุดม๑, นางบัณฑิตา ภูยาธร๑, นายสมศักดิ์ แต่งยามา๒, นายมาโนช ชูจาด๓ และคณะ
๑

โรงพยาบาลชนแดน ๒สํานักงานสาธารณสุขอําเภอชนแดน ๓เทศบาลตําบลชนแดน
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“บอกเล่า การดําเนินงานผู้ก่อการดี (Merit Maker) ป้องกันการจมน้ํา”
ผู้ก่อการดีแก้งสนามนาง อําเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา
ชื่อเรื่อง: แก้งสนามนางรวมพลังรวมใจ ป้องกันภัยเด็กจมน้ํา
ความเป็นมา:
สถานการณ์จมน้ําเสียชีวิตในพื้นที่อําเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา ในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๕๖
มีจํานวน ๔ ราย ในปี ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ ยังไม่พบอุบัติการณ์เด็กจมน้ําเสียชีวิต และบริบทของพื้นที่มีแหล่งน้ําเสี่ยง
เป็นจํานวนมาก ทําให้ทีมและทุกภาคส่วนมีแนวคิดและตระหนักถึงความสําคัญของการป้องกันและแก้ไขปัญหาเชิงรุก
เพื่อมิให้เกิดอุบัติการณ์จมน้ําเสียชีวิต จึงมีการดําเนินงานในนามผู้ก่อการดีป้องกันเด็กจมน้ําแก้งสนามนางขึ้น เพื่อ
ดําเนินงานป้องกันการจมน้ําในพื้นที่อําเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา
วัตถุประสงค์:
เพื่อให้เกิดการป้องกันเด็กจมน้ําในทุกตําบลตามแนวทางผู้ก่อการดี และเกิ ด เครื อ ข่ า ยของสหสาขา
เพื่ อดําเนินงานที่ชัด เจนตามบริ บ ทของพื้น ที่แ ละมี ก ารใช้ทรัพยากรร่วมกัน รวมทั้งป้องกันการเสียชีวิตจากการ
จมน้ําในเด็กอายุต่ํากว่า ๑๕ ปี
วิธีการดําเนินงาน:
ดําเนินงานตามแนวทางผู้ก่อการดี (Merit maker) ๑๐ องค์ประกอบ โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน
ประกอบด้วย ๕ ตําบล โดยทุกตําบลมีการดําเนินงานป้องกันเด็กจมน้ํา จัดสิ่งแวดล้อม ดูแลพื้นที่เสี่ยงให้ความรู้แก่เด็ก
และประชาชน ฝึกปฏิบัติทักษะการช่วยเหลือ (ตะโกน โยน ยื่น CPR ลอยตัว) โดยมีครูฝึกจากมูลนิธิพุทธธรรม ๓๑
มาอบรมเพื่อสร้างวิทยากรในพื้นที่และขยายผลสอนเด็กต่อ ทุกภาคส่วนเห็นความสําคัญของปัญหาเด็กจมน้ําและ
ใช้ทรัพยากรในพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
สรุปผลการดําเนินงาน:
มีรูปแบบการดําเนินงานป้องกันเด็กจมน้ําอย่างเป็นรูปธรรม แนวทางการดําเนินงานที่สอดคล้อง
ตามบริบทของพื้นที่ มีคอกกั้นเด็ก จัดสิ่งแวดล้อมให้ปลอดภัยต่อเด็กมากขึ้น ประชาชนมีความรู้ในการป้องกันและ
ช่วยเหลือได้อย่างถูกต้อง ทุกตําบลในพื้นที่มีเครือข่ายทีมดําเนินงานที่ช่วยเหลือกันได้ มีวิทยากร มีความร่วมมือ
ของสหสาขา ประชาชน ตระหนักและเห็นความสําคัญในการป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติการณ์เด็กจมน้ําเสียชีวิตเพิ่มขึ้น
ปัญหาอุปสรรค:
ขาดอุปกรณ์ในการสอนอบรม (หุ่น CPR) และสถานที่ฝึกปฏิบัติลอยตัว และขาดอุปกรณ์ที่อยู่ประจํา
สถานีแหล่งน้ําเสี่ยงเนื่องจากสูญหายบ่อยครั้ง รวมทั้งงบประมาณและเวลามีจํากัด
ปัจจัยสูค่ วามสําเร็จ:
การมีเป้าหมายเดียวกัน ความเสียสละและมีความสามัคคีของเครือข่ายภาคี มีผลต่อการดําเนินงาน
และนําไปสู่ความสําเร็จ บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ด้วยกัน
ทีมผู้ก่อการดีฯ: นางสาวเจนจิรา เชื่อมมะลัง๑ และคณะ
๑

โรงพยาบาลแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา
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“บอกเล่า การดําเนินงานผู้ก่อการดี (Merit Maker) ป้องกันการจมน้ํา”
อําเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ
ชื่อเรื่อง:

ชุมชนเข้มแข็ง เป็นเกราะป้องกันเด็กจมน้ํา อําเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ

ความเป็นมา:
ปี ๒๕๕๒ - ๒๕๕๙ อําเภอปรางค์กู่พบอุบัติการณ์การเสียชีวิตจากการจมน้ําในเด็กอายุต่ํากว่า ๑๕ ปี
ทุกปี จากการสอบสวนพบว่า เด็กที่เสียชีวิตส่วนใหญ่กําลังศึกษาอยู่ชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษา สาเหตุเกิดจาก
ความอยากรู้อยากเห็น อยากลอง และความซุกซน เมื่อเกิดเหตุไม่กล้าบอกผู้ใหญ่เพราะกลัวถูกทําโทษ เด็กที่เสียชีวิต
ทั้งหมดว่ายน้ําไม่เป็น แหล่งน้ําที่เกิดเหตุอยู่ไม่ห่างจากบ้าน มีการช่วยเหลือเบื้องต้นที่ผิดวิธี นอกจากนี้ยังมีการจัดการ
แหล่งน้ําเสี่ยงที่ไม่เหมาะสม จากข้อมูลดังกล่าวอําเภอปรางค์กู่จึงนําปัญหาเด็กเสียชีวิตจากการจมน้ํา มาขับเคลื่อน
การดําเนินงานในอําเภอส่งเสริมควบคุมป้องกันโรคเข้มแข็งและยั่งยืน โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
รวมทั้งการจัดทําแผนงานบูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
วัตถุประสงค์:
๑. เพื่อจัดการแหล่งน้ําเสี่ยงให้เหมาะสม
๒. เพื่ออบรมให้ความรู้ และฝึกทักษะแก่เด็กนักเรียนในการว่ายน้ําเพื่อเอาชีวิตรอด และวิธีการช่วยเหลือ
เมื่อพบคนจมน้ํา
๓. เพื่ออบรมให้ความรู้แก่ ครู ผู้ปกครองเด็ก ประชาชนทั่วไป อสม. อาสาสมัครกู้ชีพ เรื่องการป้องกัน
การจมน้ําและการช่วยเหลือเมื่อพบคนจมน้ํา
วิธีการดําเนินงาน:
วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบสวนโรค นําเสนอข้อมูลแก่ผู้บริหารและภาคีเครือข่าย พร้อมทั้งคืนข้อมูล
และสถานการณ์การจมน้ํา ในเวทีการประชุมของผู้นําชุมชน และดําเนินกิจกรรม ดังนี้
บ้านและชุมชน มีการสํารวจและจัดการแหล่งน้ําเสี่ยงที่สําคัญ จัดให้มีอุปกรณ์เพื่อช่วยเหลือคนจมน้ํา
มีการเฝ้าระวังเด็กตลอดเวลา โดยใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านเช่นกระดิ่ง เปล คอกเด็ก มีชุดตาสับปะรดในชุมชนเพื่อ
เฝ้าระวังเด็ก มีสื่อประชาสัมพันธ์และเสียงตามสายในหมู่บ้าน เพื่อให้ความรู้เรื่องการป้องกันการจมน้ํา
สถานบริการสาธารณสุข มีการดําเนินงานป้องกันการจมน้ําในคลินิกเด็กดี โดยคัดกรองปัจจัยเสี่ยง
ต่อการจมน้ําในเด็กทุกราย ติดตามเยี่ยมบ้าน และเฝ้าระวังในกลุ่มเสี่ยงโดยชุมชน ให้ความรู้แก่ พ่อ แม่ ผู้ดูแลเด็ก
ที่พาเด็กมารับวัคซีน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมและปลอดภัย มีการกําหนดจํานวนเด็กกับครู
ที่เหมาะสมและมีมาตรการในการรับส่งเด็กอย่างชัดเจน ชุมชนมีส่วนร่วมในการรับส่งเด็กกลับบ้าน มีการฝึกอบรม
เรื่องการจัดสิ่งแวดล้อมเพื่อความปลอดภัยในเด็กแก่ ผู้ปกครอง ครูพี่เลี้ยงเด็ก และครูในโรงเรียน
โรงเรียน ให้ความรู้และฝึกทักษะในการว่ายน้ําเพื่อเอาชีวิตรอด การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน มีการจัด
มหกรรมการการป้องกันการจมน้ําเพื่อให้ความรู้และประกวดผลงานวาดภาพ เรียงความ คําขวัญการป้องกันการจมน้ํา
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และมีการให้ความรู้เรื่องการป้องกันการจมน้ําและฝึกปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานแก่อาสาสมัคร
กู้ชีพ และ อสม. รวมทั้งเมื่อเกิดเหตุการณ์จมน้ํามีการสอบสวนโรคทุกราย โดยทีม SRRT และทีม MCATT มีการ
ประชาคมหมู่บ้านโดยใช้กระบวนการ TOP Model เพื่อหามาตรการในชุมชนและมีการติดตามประเมิน ผล
ตามมาตรการของชุมชนต่อไป
สรุปผลการดําเนินงาน:
มีการจัดการแหล่งน้ําเสี่ยงในชุมชน ๔๐ แห่ง ผลิตวิทยากรครู ข ในพื้นที่ได้ทั้งหมด ๔๙ คน และ
สอนนักเรียนในหลักสูตรการว่ายน้ําเพื่อเอาชีวิตรอด จํานวน ๖๒๒ คน ครู นักเรียน อสม. อาสาสมัครกู้ชีพได้รับ
ความรู้เรื่องการป้องกันเด็กจมน้ําและฝึกทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น จํานวน ๙๓๕ คน
ถึงแม้ว่าอัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ําในเด็กจะยังคงสูงอยู่ แต่กิจกรรมที่ได้วางแผนไว้ ก็ได้ดําเนินการ
อย่างต่อเนื่อง โดยได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในการดําเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม และปฏิบัติได้จริง
เน้นการปฏิบัติงานเชิงรุกมากกว่าการตั้งรับในสถานพยาบาลและคนในชุมชนมีส่วนร่วม
ข้อเสนอแนะ:
ทําให้มาตรการการป้องกัน การจมน้ําเป็นส่วนหนึ่งของการดําเนินงานของแต่ละองค์กร
ปัญหาอุปสรรค:
๑. มีแหล่งน้ําเสี่ยงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากการขุดสระน้ําเพื่อการเกษตร และนําดินไปถมเพื่อทําถนน
หรือก่อสร้าง
๒. เป็นวิถีชีวิตเพื่อการเลี้ยงชีพ เด็กต้องช่วยผู้ปกครองหาอาหารที่มีตามธรรมชาติ
๓. งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร เป็นช่วงปลายปีงบประมาณ ทําให้การจัดกิจกรรมไม่ทัน
ปัจจัยสูค่ วามสําเร็จ:
๑. ผู้บริหารทั้งในภาครัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีวิสัยทัศน์ ให้การสนับสนุน และผลักดัน
ให้งานเด่นชัดเป็นรูปธรรม
๒. ชุมชนเข้มแข็ง และมีส่วนร่วมในการดําเนินงานป้องกันการจมน้ํา
๓. ทีมงานสหสาขาวิชาชีพทํางานร่วมกัน เป้าหมายชัดเจน มุ่งมั่นทุ่มเท เพื่อให้งานสําเร็จ
ทีมผู้ก่อการดีฯ:
นายกฤตกร ถาศักดิ๑์ , นายแพทย์อัครเดช บุญเย็น๒, นายปรีชา ปิยะพันธ์๓, นายอํานวยชัย ดวงตะวัน๔, นางสุรีย์พร
แหวนหล่อ๕ และคณะ
๑

นายอําเภอปรางค์กู่ ๒ผู้อํานวยการโรงพยาบาลปรางค์กู่ ๓สาธารณสุขอําเภอปรางค์กู่ ๔สํานักงานสาธารณสุขอําเภอปรางค์กู่ ๕โรงพยาบาลปรางค์กู่
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บทที่ ๕
สรุปผลการดําเนินงาน
จากการดําเนินงานผู้ก่อการดี (Merit Maker) ป้องกันการจมน้ํา ทั้ง ๒ ปี พบว่า ปีงบประมาณ ๒๕๕๘
มีทีมผู้ก่อการดี (Merit Maker) จํานวน ๓๓๕ ทีม ครอบคลุม ๒๒๗ อําเภอ ใน ๓๕ จังหวัด และปีงบประมาณ ๒๕๕๙
มีทีมผู้ก่อการดี (Merit Maker) ที่เกิดขึ้นใหม่ (ไม่ซ้ําทีมเดิมของปี ๒๕๕๘) จํานวน ๗๔๙ ทีม ครอบคลุม ๓๗๖ อําเภอ
ใน ๖๕ จังหวัด อย่างไรก็ตามมี ๙ จังหวัดที่ไม่มีทีมผู้ก่อการดีฯ ทั้งในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ และปีงบประมาณ ๒๕๕๙
คือ แม่ฮ่องสอน เชียงราย พิจิตร อุทัยธานี นนทบุรี ลพบุรี นครนายก สงขลา และกรุงเทพฯ
การดําเนินงานผู้ก่อการดี (Merit Maker) ป้องกันการจมน้ํา ล้วนก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน
ทั้งนี้ ๒ ปีที่ดําเนินการ มีผลทําให้เกิด
 การจัดการแหล่งน้ําเสี่ยง จํานวน ๔,๑๘๐ แห่งให้มีการดําเนินงานสร้างรั้วหรือติดป้ายคําเตือน
และจัดให้มีอุปกรณ์ช่วยคนตกน้ําไว้บริเวณแหล่งน้ําเสี่ยงเพื่อป้องกันการจมน้ํา
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน ๓,๕๖๘ แห่ง มีการให้ความรู้แก่ครู/ผู้ดูแลเด็ก/เด็กทุกคน และมีการ
จัดการสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกศูนย์ฯ รวมทั้งจัดให้มีพื้นที่เล่นที่ปลอดภัยสําหรับเด็ก
 สถานบริการสาธารณสุข/ชุมชน/โรงเรียน จํานวน ๓,๖๑๙ แห่ง มีการให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน
การจมน้ําแก่ประชาชนและเด็กในพื้นที่อย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง
 พื้นที่มีวิทยากรเพื่อสอนหลักสูตรว่ายน้ําเพื่อเอาชีวิตรอด จํานวน ๗,๒๕๑ คน
 เด็กอายุ ๖ - ๑๔ ปี ได้เรียนหลักสูตรว่ายน้ําเพื่อเอาชีวิตรอด จํานวน ๑๕๒,๒๘๗ คน
 คนในชุมชนหรือเด็กได้ฝึกปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) จํานวน ๘,๓๖๖ คน
 มีกิจกรรมรณรงค์ป้องกันเด็กจมน้ําเกิดขึ้น จํานวน ๗๓ ครั้ง
 มีการสื่อสารประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ จํานวน ๓,๖๗๕ ครั้ง
 มีผลการศึกษาวิจัยหรือติดตามประเมินผล จํานวน ๗๓ เรื่อง
นอกจากประชาชนในพื้นที่จะได้รับความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการจมน้ํา และมีการจัดการแหล่งน้ํา
เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแล้ว ยังเป็นการสร้างทักษะชีวิตที่จําเป็นให้แก่ทั้งเด็กและประชาชน ทั้งทักษะการเอาชีวิตรอด
ในน้ําเมื่อตกน้ํา ทักษะการช่วยผู้ประสบภัยทางน้ํา และทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) ซึ่งทักษะ CPR ไม่เพียงแต่
มีประโยชน์ต่อการช่วยคนจมน้ําแล้ว ยังมีประโยชน์ต่อการช่วยคนที่หัวใจหยุดเต้นจากสาเหตุอื่นๆ ได้อีกด้วย
กลยุทธ์ผู้ก่อการดีฯ เป็นกระบวนการที่ก่อให้เกิดการดําเนินงานป้องกันการจมน้ําในพื้นที่อย่างยั่งยืน
เนื่องจากเป็นการสร้างให้คนในชุมชนต้องเห็นปัญหาร่วมกัน จากนั้นจึงมีการดําเนินงานในรูปแบบสหสาขาและ
ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในพื้นที่ ซึ่งแตกต่างกับในบางประเทศที่ดําเนินการภายใต้ทุนที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์กร
การกุศลทั้งในประเทศและต่างประเทศ หรือองค์กรภาครัฐเพียงอย่างเดียว จึงไม่เกิดความยั่งยืน เพราะเมื่อ
ทุนสนับสนุนหมด การดําเนินการก็จะสิ้นสุดไปด้วย
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ทั้งนี้ กลยุทธ์ผู้ก่อการดี (Merit Maker) เป็นแนวทางการดําเนินงานป้องกันการจมน้ําที่ได้รับการชื่นชม
จากนานาประเทศว่า เป็นการสร้างให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง สามารถดําเนินการแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเอง และ
ก่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการดําเนินงานป้องกันการจมน้ําระดับโลกที่ทุกประเทศเห็นร่วมกัน
ในการประชุม World Conference on Drowning Prevention 2015 ณ ประเทศมาเลเซีย และ 3rd National
Drowning Reduction Plan workshop เมื่อปี ๒๕๕๙ ณ เมืองโคลัมโบ สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา
ที่ผ่านมา
ประเทศไทยเป็นประเทศเดียวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีการดําเนินงานในรูปแบบนโยบาย
ระดับประเทศ มีเครือข่ายสหสาขาร่วมดําเนินงาน และดําเนินการภายใต้ต้นทุนที่มีอยู่ในพื้นที่ จนได้รับการชื่นชม
จากนานาประเทศว่า ประเทศไทยเป็นผู้นําทางด้านป้องกันการจมน้ําในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ทั้งนี้ผลงานที่แสดงให้นานาชาติประจักษ์เห็น ไม่ได้เกิดขึ้นจากหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง แต่เกิดจากความร่วมมือกัน
ของทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรการกุศล สื่อมวลชน จิตอาสา และประชาชน จนทําให้ประเทศไทย
ที่เคยสูญเสียเด็กจากการจมน้ํา ปีละ ๑,๕๐๐ คน ลดลงมาเหลือ ๗๐๑ คนในปี ๒๕๕๘
แม้ว่าจํานวนเด็กจมน้ําจะลดลงอย่างต่อเนื่อง แต่การจมน้ําเป็นสิ่งที่สามารถป้องกันได้ ซึ่งคนที่จะช่วย
เด็กเหล่านี้ได้ ก็คือผู้ใหญ่ทุกคน ไม่ว่าจะร่ํารวยหรือยากจน มีตําแหน่งใหญ่โตหรือเป็นแค่ชาวบ้านธรรมดา แต่ถ้าเรา
มีเป้าหมายว่า สิ่งที่ทํา ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน ประชาชนของพระราชา ประชาชนที่ท่านรัก ดังนั้นใครก็ได้
ก็สามารถเข้ามาร่วมกันดําเนินการเพื่อปกป้องเด็ก ซึ่งสอดคล้องกับการดําเนินงานการสร้างทีมผู้ก่อการดีฯ ป้องกัน
การจมน้ํา
อย่ามองว่าไม่ใช่บทบาท ไม่ใช่หน้าที่ ไม่มีตัวชี้วัด ไม่เป็นนโยบาย เป็นภารกิจของคนอื่น ควรมี
หน่วยงานหลักที่เข้ามารับผิดชอบอย่างชัดเจน ควรบรรจุอยู่ในหลักสูตรภาคบังคับ หากเราทุกคนเริ่มต้นมองปัญหา
ทุกอย่างด้วยคําว่า “ไม่ใช่” มัวแต่เกี่ยงกัน แล้วไม่ลงมือทํา ปัญหาของประชาชนก็ไม่ถูกแก้ไข
ประเทศไทยเป็นประเทศกําลังพัฒนา ถ้าสามารถทําทุกอย่างได้ เช่น บรรจุการเรียนว่ายน้ําเพื่อ
เอาชีวิตรอดในหลักสูตรภาคบังคับได้ มันจะเป็นสิ่งที่ดี แต่ทั้งนี้ด้วยข้อจํากัดทางด้านทรัพยากร ทําให้การดําเนินงาน
หลายๆ อย่าง ไม่สามารถดําเนินการได้อย่างรวดเร็ว รวมทั้งการบังคับใช้กฎหมายหรือกฎระเบียบต่างๆ หากไม่สร้าง
ให้ประชาชนเห็นความสําคัญ ประชาชนก็จะไม่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตาม ดังนั้นจึงต้องเน้นการดําเนินงาน
โดยให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมมากที่สุด และเน้นให้ชุมชนพึ่งตนเอง
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ป้องกันการจมน้ํา ฉบับปรับปรุง ปี ๒๕๕๙. ครั้งที่ ๑. กรุงเทพฯ: บริษัท รําไทยเพรส จํากัด; ๒๕๕๙.
๑๔. สํานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค. ก้าวแรก...ผู้ก่อการดี ป้องกันการจมน้าํ (Merit Maker…Drown No More).
ครั้งที่ ๑. กรุงเทพฯ: บริษัท รําไทยเพรส จํากัด; ๒๕๕๘.
๑๕. ส้ม เอกเฉลิมเกียรติ, สุชาดา เกิดมงคลการ. สรุปผลการดําเนินงานผู้ก่อการดี (Merit Maker) ป้องกันการจมน้ํา
ปี ๒๕๕๙ [เอกสารไม่ตีพิมพ์]. สํานักโรคไม่ตดิ ต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, ๒๕๕๙.
สํานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
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๖๙

ทําเนียบ
ผู้ก่อการดี (Merit Maker)
ป้องกันการจมน้ํา
ระดับประเทศ
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ทําเนียบผู้ก่อการดี (Merit Maker) ป้องกันการจมน้ํา ระดับประเทศ ประจําปี ๒๕๕๘
ผู้ก่อการดี (Merit Maker) ป้องกันการจมน้ํา ประเภทประเมินรับรอง
 ทีมผู้ก่อการดี (Merit Maker) ป้องกันเด็กจมน้ํา ระดับทอง จํานวน ๒ ทีม ได้แก่
๑. ระดับทอง (ดีเด่น) จํานวน ๑ ทีม ได้แก่ ทีมตาเบา จังหวัดสุรินทร์
๒. ระดับทอง (ดี) จํานวน ๑ ทีม ได้แก่ ทีมองค์การบริหารส่วนตําบลขนงพระ จังหวัดนครราชสีมา
 ทีมผู้ก่อการดี (Merit Maker) ป้องกันเด็กจมน้ํา ระดับเงินจํานวน ๓ ทีมได้แก่
๑. ระดับเงิน (ดีเด่น) จํานวน ๑ ทีม ได้แก่ ทีมฉลามประทาย จังหวัดนครราชสีมา
๒. ระดับเงิน (ดี) จํานวน ๒ ทีม ได้แก่
(๑) ทีมเทศบาลตําบลโนนเจริญ จังหวัดบุรีรัมย์
(๒) ทีมอําเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
 ทีมผู้ก่อการดี (Merit Maker) ป้องกันเด็กจมน้ํา ประเภทชมเชย (ระดับทอง) จํานวน ๑๑ ทีมได้แก่
๑. ทีมองค์การบริหารส่วนตําบลเกาะแก้ว อําเภอสําโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์
๒. ทีมนานวนร่วมใจเด็กไทยไม่จมน้ํา อําเภอสนม จังหวัดสุรนิ ทร์
๓. ทีมผู้พทิ ักษ์เด็กนักว่ายน้ําสะกาด – กระเทียม อําเภอสังขะ จังหวัดสุรนิ ทร์
๔. ทีมผู้ก่อการดีสงั ขะ อําเภอสังขะ จังหวัดสุรนิ ทร์
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
 ทีมผู้ก่อการดี (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 จังหวัดสุรนิ ทร์
๕. ทีมยางสว่างทีม อําเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรนิ ทร์
๖. ทีมท่าตูมร่วมใจลูกหลานไม่จมน้ํา อําเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์
๗. ทีมอําเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์
๘. ทีมตําบลอาโพน อําเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์
๙. ทีมตําบลยาง อําเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
๑๐. ทีมดรีมทีมตรมไพร อําเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
สํานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
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๑๑. ทีมศรีสุขศรีณรงค์ อําเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์
๑๒. ทีมป้องกันการจมน้ําตําบลหนองไม้งาม อําเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์
๑๓. ทีม EMS องค์การบริหารส่วนตําบลหินลาด อําเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์
๑๔. ทีมโรงพยาบาลประโคนชัย อําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
๑๕. ทีมบ้านยาง อําเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรรี ัมย์
๑๖. ทีมวังเหนือป้องกันเด็กจมน้ํา อําเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรมั ย์
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. ทีมตําบลโคกมัง่ งอย อําเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ
 ทีมผู้ก่อการดี (Merit Maker) ป้องกันเด็กจมน้ํา ระดับทองแดง จํานวน ๒๙๕ ทีม ดังนี้
ลําดับ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.
๒๑.
๒๒.
๒๓.

รายชื่อทีมผู้ก่อการดี-อําเภอ-จังหวัด
ทีมตําบลตลาดกรวด อําเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
ทีมตําบลบางระกํา อําเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง
ทีมตําบลศาลเจ้าโรงทอง อําเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง
ทีมตําบลวังน้ําเย็น อําเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง
ทีมตําบลสายทอง อําเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง
ทีมอําเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ทีมอําเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว
ทีมอําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
ทีมอําเภอวังน้ําเย็น จังหวัดสระแก้ว
ทีมอําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
ทีมอําเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว
ทีมอําเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว
ทีมอําเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
ทีมอําเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี
ทีมอําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
ทีมอําเภอเขาซะเมา จังหวัดระยอง
ทีมอําเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง
ทีมอําเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง
ทีมอําเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง
ทีมองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยแร้ง อําเภอเมืองจังหวัดระยอง จังหวัดตราด
ทีมเทศบาลตําบลบ่อพลอย อําเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด
ทีมองค์การบริหารส่วนตําบลไม้รูด อําเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด
ทีมสุขภาพตําบลบางเตย อําเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี
สํานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
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รายชื่อทีมผู้ก่อการดี-อําเภอ-จังหวัด
ทีมผู้ก่อการดีตําบลท่าตูม อําเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
ทีมตําบลโคกปีบ อําเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี
ทีมชุดปฏิบัติการป้องกันการจมน้ําตําบลบ้านพระ อําเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
ทีม Prachantakham Swimming อําเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี
ทีมตําบลบุพราหมณ์ อําเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี
ทีมเจ้าพระยาอภัยภูเบศร อําเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
ทีมองค์การบริหารส่วนตําบลแหลมผักเบี้ย อําเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี
ทีมเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ อําเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ทีมเทศบาลบ้านกรวดปัญญาวัฒน์ อําเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์
ทีมองค์การบริหารส่วนตําบลกระสัง อําเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
ทีมผู้ก่อการดีหนองตาด อําเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
ทีมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านโกรกขี้หนู อําเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
ทีมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านพะไล อําเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
ทีมบ้านดู่ อําเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์
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

สํานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
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รายชื่อทีมผู้ก่อการดี-อําเภอ-จังหวัด
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
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
สํานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
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รายชื่อทีมผู้ก่อการดี-อําเภอ-จังหวัด
ทีมอําเภอวังน้ําเขียว อําเภอวังน้ําเขียว จังหวัดนครราชสีมา
ทีมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลท่าหลวง อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
ทีมโนนแดง อําเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา
ทีมอําเภอเสิงสาง อําเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา
ทีมด่านขุนทด อําเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา
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

สํานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
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รายชื่อทีมผู้ก่อการดี-อําเภอ-จังหวัด
ทีมศรีเชียงใหม่ อําเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย
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
ทีมอําเภอพระยืน อําเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น
ทีมอําเภออุบลรัตน์ อําเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
ทีมอําเภอเขาสวนกวาง อําเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น
สํานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
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ลําดับ
๑๙๖.
๑๙๗.
๑๙๘.
๑๙๙.
๒๐๐.
๒๐๑.
๒๐๒.
๒๐๓.
๒๐๔.
๒๐๕.
๒๐๖.
๒๐๗.
๒๐๘.
๒๐๙.
๒๑๐.
๒๑๑.
๒๑๒.
๒๑๓.
๒๑๔.
๒๑๕.
๒๑๖.
๒๑๗.
๒๑๘.
๒๑๙.
๒๒๐.
๒๒๑.
๒๒๒.
๒๒๓.
๒๒๔.
๒๒๕.
๒๒๖.
๒๒๗.
๒๒๘.
๒๒๙.
๒๓๐.
๒๓๑.
๒๓๒.
๒๓๓.
๒๓๔.
๒๓๕.
๒๓๖.
๒๓๗.
๒๓๘.

รายชื่อทีมผู้ก่อการดี-อําเภอ-จังหวัด
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
ทีมโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชเดชอุดม อําเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
ทีมตําบลกุดลาด อําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
ทีมกันทรารมย์ อําเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ
ทีมห้วยทับทัน อําเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ
ทีมเบญจลักษณ์ อําเภอเบญจลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ
ทีมเมืองจันทร์ อําเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ
ทีมราศีไศล อําเภอราศีไศล จังหวัดศรีสะเกษ

สํานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
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ลําดับ
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.
๒๗๑.
๒๗๒.
๒๗๓.
๒๗๔.
๒๗๕.
๒๗๖.
๒๗๗.
๒๗๘.
๒๗๙.
๒๘๐.
๒๘๑.

๗๗

รายชื่อทีมผู้ก่อการดี-อําเภอ-จังหวัด
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
ทีมจังหวัดมุกดาหาร
ทีมอําเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
ทีมอําเภอนิคมคําสร้อย จังหวัดมุกดาหาร
ทีมอําเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร
ทีมอําเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร
ทีมอําเภอคําชะอี จังหวัดมุกดาหาร
ทีมอําเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร
ทีมอําเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร
ทีมสายชลพิทักษ์ อําเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอํานาจเจริญ
ทีมอําเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
ทีมศรีบางนอน อําเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
สํานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

๗๘
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ลําดับ
๒๘๒.
๒๘๓.
๒๘๔.
๒๘๕.
๒๘๖.
๒๘๗.
๒๘๘.
๒๘๙.
๒๙๐.
๒๙๑.
๒๙๒.
๒๙๓.
๒๙๔.
๒๙๕.

รายชื่อทีมผู้ก่อการดี-อําเภอ-จังหวัด
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

ผู้ก่อการดี (Merit Maker) ป้องกันการจมน้ํา ประเภทคัดเลือก
 ทีมผู้ก่อการดี (Merit Maker) ป้องกันการจมน้ํา กิตติมศักดิ์ ได้แก่ มูลนิธิพุทธธรรม ๓๑ (ฮุก ๓๑) จังหวัดนครราชสีมา
 ผู้ก่อการดี (Merit Maker) ป้องกันการจมน้ํา ประเภทหน่วยงานระดับเขตดีเด่น ได้แ ก่ สํานักงานป้องกัน
ควบคุมโรคที่ ๕ นครราชสีมา
 ผู้ก่อการดี (Merit Maker) ป้องกันการจมน้ํา ประเภทหน่วยงานระดับจังหวัดดีเด่น จํานวน ๓ หน่วยงาน ได้แก่
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ และสํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดสุรินทร์
 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
 จังหวัดที่มีทีมผู้ก่อการดี (Merit Maker) ป้องกันการจมน้ํา “มากที่สุด” ได้แก่ จังหวัดบุรีรัมย์
 จังหวัดที่มีทีมผู้ก่อการดี (Merit Maker) ป้องกันการจมน้ํา ครบทุกอําเภอ จํานวน ๕ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดปราจีนบุรี
จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดเลย จังหวัดศรีสะเกษ
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๗๙

ทําเนียบผู้ก่อการดี (Merit Maker) ป้องกันการจมน้ํา ระดับประเทศ ประจําปี ๒๕๕๙
ผู้ก่อการดี (Merit Maker) ป้องกันการจมน้ํา ประเภทประเมินรับรอง
 ทีมผู้ก่อการดี (Merit Maker) ป้องกันการจมน้ํา ระดับทอง (ดี) จํานวน ๑ ทีม ได้แก่ ผูก้ ่อการดีองค์การบริหาร
ส่วนตําบลบ้านแพ อําเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
 ทีมผู้ก่อการดี (Merit Maker) ป้องกันการจมน้ํา ระดับเงิน
๑. ระดับเงิน (ดีเยี่ยม) จํานวน ๒ ทีม ได้แก่
(๑) ผู้ก่อการดีเครือข่ายป้องกันการจมน้ําขามทะเลสอ อําเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา
(๒) ผู้ก่อการดีตําบลโคกย่าง อําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
๒. ระดับเงิน (ดีเด่น) จํานวน ๒ ทีม ได้แก่
(๑) เมืองเงาะก่อการดี อําเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
(๒) เทศบาลตําบลละอุ่น อําเภอละอุ่น จังหวัดระนอง
๓. ระดับเงิน (ดี) จํานวน ๓ ทีม ได้แก่
(๑) ผู้ก่อการดีละหานปลาค้าว อําเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา
(๒) เทศบาลตําบลหนองอีบุตร อําเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์
(๓) ผู้ก่อการดีตากูกทีม อําเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
 ทีมผู้ก่อการดี (Merit Maker) ป้องกันการจมน้ํา ประเภทชมเชย (ระดับทอง) จํานวน ๒๐ ทีม
๑. ประเภทชมเชย ดีเด่น (ระดับทอง) จํานวน ๕ ทีม ได้แก่
(๑) ฉลามประทาย อําเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
(๒) ตําบลกระเทียม อําเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
(๓) ผู้ก่อการดีตําบลบ้านแก้ง อําเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
(๔) เครือข่ายตําบลโนนราษีป้องกันเด็กจมน้ํา อําเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
(๕) เทศบาลเมืองขลุง อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
๒. ประเภทชมเชย ดี (ระดับทอง) จํานวน ๖ ทีม ได้แก่
(๑) ทีมป้องกันเด็กจมน้ํา องค์การบริหารส่วนตําบลเทนมีย์ อําเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
(๒) ผู้ก่อการดีศรีสุขศรีณรงค์ อําเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์
(๓) ผู้ก่อการดีป้องกันเด็กจมน้ําตําบลจอมพระ อําเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์
(๔) ผู้ก่อการดีสะแกโพรง อําเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
(๕) องค์การบริหารส่วนตําบลโป่งนก อําเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ
(๖) โคกมั่งงอยร่วมใจป้องกันภัยเด็กจมน้ํา อําเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ
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๓. ประเภทชมเชย (ระดับทอง) จํานวน ๙ ทีม ได้แก่
(๑) เทศบาลตําบลหลุบ อําเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
(๒) องค์การบริหารส่วนตําบลกมลาไสย อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
(๓) เทศบาลตําบลสตึก อําเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์
(๔) ผู้ก่อการดีตําบลหนองชัยศรี อําเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์
(๕) ผู้ก่อการดีอําเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์
(๖) องค์การบริหารส่วนตําบลท่าสว่าง อําเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
(๗) ผู้ก่อการดีตําบลยาง อําเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
(๘) เทศบาลตําบลหนองไผ่ล้อม อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
(๙) ชนแดนร่วมใจ อําเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์
 ทีมผู้ก่อการดี (Merit Maker) ป้องกันการจมน้ํา ประเภทชมเชย (ระดับเงิน) จํานวน ๕ ทีม
๑. ประเภทชมเชย ดีเด่น (ระดับเงิน) จํานวน ๑ ทีม ได้แก่ ผู้ก่อการดีแก้งสนามนาง อําเภอแก้งสนามนาง
จังหวัดนครราชสีมา
๒. ประเภทชมเชย (ระดับเงิน) จํานวน ๔ ทีม ได้แก่
(๑) องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านป้อม อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
(๒) ผู้ก่อการดีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลสําโรง อําเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์
(๓) อําเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ
(๔) องค์การบริหารส่วนตําบลนิคมห้วยผึ้ง อําเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์
 ทีมผู้ก่อการดี (Merit Maker) ป้องกันการจมน้ํา ระดับทองแดง จํานวน ๗๑๖ ทีม
ลําดับ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.

ชื่อทีม
ผู้ก่อการดี”ศรีบอยา” ตําบลเกาะศรีบอยา
ผู้ก่อการดี”หนองทะเล”ตําบลหนองทะเล
เทศบาลน้ําตกไทรโยคน้อย
เทศบาลตําบลกุดจิก
เทศบาลตําบลฆ้องชัย
เทศบาลตําบลธัญญา
เทศบาลตําบลนามน
เทศบาลตําบลโนนแหลมทอง
เทศบาลตําบลผาเสวย
เทศบาลตําบลโพน
เทศบาลตําบลร่องคํา
องค์การบริหารส่วนตําบลโคกสมบูรณ์
องค์การบริหารส่วนตําบลดินจี่
องค์การบริหารส่วนตําบลบ่อแก้ว
องค์การบริหารส่วนตําบลสําราญใต้
องค์การบริหารส่วนตําบลหัวหิน
อําเภอขาณุวรลักษบุรี
อําเภอคลองขลุง
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อําเภอ
เหนือคลอง
เมืองกระบี่
ไทรโยค
ท่าคันโท
ฆ้องชัย
กมลาไสย
นามน
สหัสขันธ์
สมเด็จ
คําม่วง
ร่องคํา
กมลาไสย
คําม่วง
นาคู
สามชัย
ห้วยเม็ก
ขาณุวรลักษบุรี
คลองขลุง

จังหวัด
กระบี่
กระบี่
กาญจนบุรี
กาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
กําแพงเพชร
กําแพงเพชร

๘๑
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ลําดับ
๑๙.
๒๐.
๒๑.
๒๒.
๒๓.
๒๔.
๒๕.
๒๖.
๒๗.
๒๘.
๒๙.
๓๐.
๓๑.
๓๒.
๓๓.
๓๔.
๓๕.
๓๖.
๓๗.
๓๘.
๓๙.
๔๐.
๔๑.
๔๒.
๔๓.
๔๔.
๔๕.
๔๖.
๔๗.
๔๘.
๔๙.
๕๐.
๕๑.
๕๒.
๕๓.
๕๔.
๕๕.
๕๖.
๕๗.
๕๘.
๕๙.
๖๐.

ชื่อทีม
อําเภอคลองลาน
อําเภอปางศิลาทอง
Phrayuen Rider
กลุ่มรักว่ายน้ําตําบลบ้านโคก
โจดหนองแก
ชาละวัน
ซําสูง : SAMSUNG TEAM
ตําบลชุมแพ
ตําบลเมืองเก่าพัฒนา
นางวงศพัทธ์ ศรีสุพรรณบุตร
เปือยน้อยช่วยชีวีมีสุข
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลนาหนองทุ่ม
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลนาหว้า
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลโนนสะอาด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลในเมือง
สวนหม่อน
อําเภอกระนวน
อําเภอโคกโพธิ์ไชย
อําเภอชนบท
อําเภอบ้านฝาง
อําเภอสีชมพู
อําเภออุบลรัตน์
ฮักแพงแวงน้อย
คลองพลูสีเขียว
ตําบลเทพนิมิตร
ตําบลโป่งน้ําร้อน
เทศบาลตําบลหัวสําโรง
เทศบาลท่าข้าม
โรงพยาบาลท่าตะเกียบ
โรงพยาบาลราชสาส์น
เทศบาลตําบลหนองใหญ่
อําเภอหันคา
คนละหานร่วมใจป้องกันภัยจากการจมน้ํา
เครือข่ายป้องกันเด็กจมน้ํา องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแก้ง
เทศบาลตําบลแก้งคร้อ
ผู้ก่อการดี KWANGJHONE RESCUE TEAM
ผู้ก่อการดี ป้องกันการจมน้ํา องค์การบริหารส่วนตําบลผักปัง
ผู้ก่อการดีการดําเนินงานป้องกันเด็กจมน้ํา ตําบลธาตุทอง
ผู้ก่อการดีป้องกันเด็กจมน้ําตําบลหนองโพนงาม
ผู้ก่อการดีองค์การบริหารส่วนตําบลกุดยม
ผู้ก่อการดีองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านดอน
ผู้ก่อการดีองค์การบริหารส่วนตําบลหนองคอนไทย

อําเภอ
คลองลาน
ปางศิลาทอง
พระยืน
หนองนาคํา
พล
เขาสวนกวาง
ซําสูง
ชุมแพ
เวียงเก่า
เมือง
เปือยน้อย
ชุมแพ
ภูเวียง
ชุมแพ
บ้านไผ่
มัญจาคีรี
กระนวน
โคกโพธิ์ไชย
ชนบท
บ้านฝาง
สีชมพู
อุบลรัตน์
แวงน้อย
เขาคิชฌกูฏ
โป่งน้ําร้อน
โป่งน้ําร้อน
แปลงยาว
บางประกง
ท่าตะเกียบ
ราชสาส์น
หนองใหญ่
หันคา
จตุรัส
แก้งคร้อ
แก้งคร้อ
ภูเขียว
ภูเขียว
ภูเขียว
เกษตรสมบูรณ์
ภูเขียว
ภูเขียว
ภูเขียว

จังหวัด
กําแพงเพชร
กําแพงเพชร
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
จันทบุรี
จันทบุรี
จันทบุรี
ฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา
ชลบุรี
ชัยนาท
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
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ลําดับ
๖๑.
๖๒.
๖๓.
๖๔.
๖๕.
๖๖.
๖๗.
๖๘.
๖๙.
๗๐.
๗๑.
๗๒.
๗๓.
๗๔.
๗๕.
๗๖.
๗๗.
๗๘.
๗๙.
๘๐.
๘๑.
๘๒.
๘๓.
๘๔.
๘๕.
๘๖.
๘๗.
๘๘.
๘๙.
๙๐.
๙๑.
๙๒.
๙๓.
๙๔.
๙๕.
๙๖.
๙๗.
๙๘.
๙๙.
๑๐๐.
๑๐๑.
๑๐๒.

ชื่อทีม
ผู้ก่อการดีองค์การบริหารส่วนตําบลโอโล
ผู้ก่อการดีอําเภอบ้านแท่น
ผู้ก่อการดีคนวิสัยร่วมใจป้องกันเด็กจมน้ํา
ผู้ก่อการดีเทศบาลตําบลชุมโค
ผู้ก่อการดีป้องกันเด็กจมน้ําตําบลหงษ์เจริญ
ผู้ก่อการดีองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งคาวัด
ผู้ก่อการดีองค์การบริหารส่วนตําบลปากคลอง
ผู้ก่อการดีองค์การบริหารส่วนตําบลสะพลี
เทศบาลตําบลปิงโค้ง
เทศบาลตําบลลวงเหนือ
เทศบาลตําบลสันทรายหลวง
เทศบาลตําบลหนองบัว
สํานักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวอ่างเก็บน้ําห้วยตึงเฒ่า
องค์การบริหารส่วนตําบลดอนแก้ว
ทีมผู้ก่อการดีตําบลนาพละ
เทศบาลตําบลเกาะช้าง
เทศบาลตําบลแสนตุ้ง
เทศบาลตําบลหนองเสม็ด
องค์การบริหารส่วนตําบลเกาะกูด
องค์การบริหารส่วนตําบลบางปิด
ผู้ก่อการดีป่ามะม่วง
HK.Swimming Guard
คลองจินดา Garden Fruit
เครือข่ายป้องกันเด็กจมน้ําตําบลหินมูล
ช่วยชีวีพ้นภัย
ดอนยายหอมป้องกันเด็กจมน้ํา
ครู ก หลักสูตรการว่ายน้ํา
ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขตําบลฝั่งแดง
ท่าเรือ นาวา
ทีม ช่วยเด็กจมน้ําไชยุรี
ทีมผู้ก่อการดีตําบลโพนสว่าง
นาคําร่วมใจ
นางัวนาหว้า
นามน
นาหัวบ่อFighting
โนนตาลน่าอยู่
บ้านเสียว
ปลาปากคึกคัก
ผู้ก่อการดี ทีม รพ.สต.ก้านเหลือง
ผู้ก่อการดี รพ.สต.โพนตูม
ผู้ก่อการดีตําบลโพนบก
ผู้ก่อการดีนาขาม
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อําเภอ
ภูเขียว
บ้านแท่น
สวี
ปะทิว
ท่าแซะ
ละแม
ปะทิว
ปะทิว
เชียงดาว
ดอยสะเก็ด
สันทราย
ไชยปราการ
แม่ริม
แม่ริม
เมือง
เกาะช้าง
เขาสมิง
เมืองตราด
เกาะกูด
แหลมงอบ
เมืองตาก
กําแพงแสน
สามพราน
บางเลน
นครชัยศรี
เมือง
นาหว้า
ธาตุพนม
นาหว้า
ท่าอุเทน
ศรีสงคราม
ศรีสงคราม
นาหว้า
โพนสวรรค์
โพนสวรรค์
ท่าอุเทน
นาหว้า
ปลาปาก
นาแก
โพนสวรรค์
โพนสวรรค์
วังยาง

จังหวัด
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชุมพร
ชุมพร
ชุมพร
ชุมพร
ชุมพร
ชุมพร
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
ตรัง
ตราด
ตราด
ตราด
ตราด
ตราด
ตาก
นครปฐม
นครปฐม
นครปฐม
นครปฐม
นครปฐม
นครพนม
นครพนม
นครพนม
นครพนม
นครพนม
นครพนม
นครพนม
นครพนม
นครพนม
นครพนม
นครพนม
นครพนม
นครพนม
นครพนม
นครพนม
นครพนม
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ลําดับ
๑๐๓.
๑๐๔.
๑๐๕.
๑๐๖.
๑๐๗.
๑๐๘.
๑๐๙.
๑๑๐.
๑๑๑.
๑๑๒.
๑๑๓.
๑๑๔.
๑๑๕.
๑๑๖.
๑๑๗.
๑๑๘.
๑๑๙.
๑๒๐.
๑๒๑.
๑๒๒.
๑๒๓.
๑๒๔.
๑๒๕.
๑๒๖.
๑๒๗.
๑๒๘.
๑๒๙.
๑๓๐.
๑๓๑.
๑๓๒.
๑๓๓.
๑๓๔.
๑๓๕.
๑๓๖.
๑๓๗.
๑๓๘.
๑๓๙.
๑๔๐.
๑๔๑.
๑๔๒.
๑๔๓.
๑๔๔.

ชื่อทีม
ผู้ก่อการดีบ้านฮักแพง
ผู้ก่อการดีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล ขามเตี้ยใหญ่
ผู้ก่อการดีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล บ้านดอนยาง
ผู้ไทเรณูนคร
พนอมเมืองไดโนเสาร์
พระซอง
พระซองลุ่มน้ําบัง
รพ.นาทม
รพ.สต.ขว้างคลี
รพ.สต.บ้านค้อ
รพ.สต.ห้วยไห
รักษ์บ้านแพง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลโพนจาน
เวินพระบาทรวมใจ
องค์การบริหารส่วนตําบลท่าค้อ
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านผึ้ง
องค์การบริหารส่วนตําบลวังตามัว
เครือข่ายป้องกันเด็กจมน้ําตําบลโป่งแดง
ฉลามตําบลขุนทอง
ผู้ก่อการดี K.B.N ทีม
ผู้ก่อการดี Mueangyangbanyan
ผู้ก่อการดี คลองไผ่ก่อการดี
ผู้ก่อการดี ฉลามหนองพลวง
ผู้ก่อการดี ตําบลกระชอน
ผู้ก่อการดี ตําบลกฤษณา
ผู้ก่อการดี ตําบลกําปัง
ผู้ก่อการดี ตําบลโคกกรวด
ผู้ก่อการดี ตําบลช่อระกา
ผู้ก่อการดี ตําบลบ้านหัน
ผู้ก่อการดี ตําบลพะงาด
ผู้ก่อการดี ตําบลเมืองนาท
ผู้ก่อการดี ตําบลเมืองพะไล
ผู้ก่อการดี ตําบลรังกาใหญ่
ผู้ก่อการดี ตําบลวังโพธิ์
ผู้ก่อการดี ตําบลหนองหญ้าขาว
ผู้ก่อการดี เทศบาลตําบลขุย
ผู้ก่อการดี เทศบาลตําบลพิมาย
ผู้ก่อการดี เทศบาลตําบลไพล
ผู้ก่อการดี ปรางค์ทองทีม
ผู้ก่อการดี รพ.สต.ดงใหญ่
ผู้ก่อการดี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลมะค่า
ผู้ก่อการดี โรงเรียนเทศบาลหนองหัวฟาน

อําเภอ
ศรีสงคราม
โพนสวรรค์
โพนสวรรค์
เรณูนคร
ท่าอุเทน
นาแก
นาแก
นาทม
โพนสวรรค์
โพนสวรรค์
โพนสวรรค์
บ้านแพง
โพนสวรรค์
ท่าอุเทน
เมือง
เมือง
เมือง
ขามทะเลสอ
บัวใหญ่
เมืองยาง
เมืองยาง
สีคิ้ว
ประทาย
พิมาย
สีคิ้ว
โนนไทย
เมือง
บ้านเหลื่อม
สีคิ้ว
ขามสะแกแสง
ขามสะแกแสง
บัวลาย
พิมาย
บ้านเหลื่อม
สีคิ้ว
ลําทะเมนชัย
พิมาย
ลําทะเมนชัย
เมืองยาง
พิมาย
เมืองนครราชสีมา
ขามสะแกแสง

จังหวัด
นครพนม
นครพนม
นครพนม
นครพนม
นครพนม
นครพนม
นครพนม
นครพนม
นครพนม
นครพนม
นครพนม
นครพนม
นครพนม
นครพนม
นครพนม
นครพนม
นครพนม
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
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ลําดับ
๑๔๕.
๑๔๖.
๑๔๗.
๑๔๘.
๑๔๙.
๑๕๐.
๑๕๑.
๑๕๒.
๑๕๓.
๑๕๔.
๑๕๕.
๑๕๖.
๑๕๗.
๑๕๘.
๑๕๙.
๑๖๐.
๑๖๑.
๑๖๒.
๑๖๓.
๑๖๔.
๑๖๕.
๑๖๖.
๑๖๗.
๑๖๘.
๑๖๙.
๑๗๐.
๑๗๑.
๑๗๒.
๑๗๓.
๑๗๔.
๑๗๕.
๑๗๖.
๑๗๗.
๑๗๘.
๑๗๙.
๑๘๐.
๑๘๑.
๑๘๒.
๑๘๓.
๑๘๔.
๑๘๕.
๑๘๖.

ชื่อทีม
ผู้ก่อการดี อําเภอโนนสูง
ผู้ก่อการดี อําเภอพิมาย
ผู้ก่อการดี อําเภอสีคิ้ว
ผู้ก่อการดีเทศบาลตําบลหนองหัวฟาน
ผู้ก่อการดีองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองเกษตร
ผู้ก่อการดีองค์การบริหารส่วนตําบลสัมฤทธิ์
ผู้ก่อการดีองค์การบริหารส่วนตําบลหนองหัวฟาน
องค์การบริหารส่วนตําบลโชคชัย
อําเภอขามสะแกแสง
ทีมผู้ก่อการดีโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
ผู้ก่อการดีกาโห่เหนือ ตําบลนาหมอบุญ
ผู้ก่อการดีคนดีศรีนบพิตํา
ผู้ก่อการดีชะอวดปลอดภัยเด็กไม่จมน้ํา
ผู้ก่อการดีตําบลควนหนองคว้า
ผู้ก่อการดีตําบลทุ่งโพธิ์
ผู้ก่อการดีตําบลบ้านควนมุด
ผู้ก่อการดีตําบลบ้านชะอวด
ผู้ก่อการดีตําบลสามตําบล
ผู้ก่อการดีเทศบาลตําบลหินตก
ผู้ก่อการดีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านทุ่งโหนด
ผู้ก่อการดีอนามัยบางปู
ผู้ก่อการดีอําเภอพรหมคีรี
ผู้ก่อการดีอําเภอลานสกา
ผู้ก่อการดีอําเภอหัวไทร
ตําบลตะคร้อ
ตําบลวังน้ําลัด
อําเภอเมืองนครสวรรค์
ทีมผู้ก่อการดีอําเภอเจาะไอร้อง
ทีมผู้ก่อการดีอําเภอบาเจาะ
ทีมผู้ก่อการดีอําเภอเมืองนราธิวาส
ทีมผู้ก่อการดีอําเภอศรีสาคร
ทีมผู้ก่อการดีอําเภอสุคิริน
ทีมผู้ก่อการดีอําเภอสุไหงปาดี
ตําบลดู่พงษ์
ตําบลบ่อสวก
ตําบลพระพุทธบาทเชียงคาน
ตําบลม่วงตี๊ด
ตําบลเมืองจัง
เทศบาลตําบลขึ่ง
เทศบาลเมืองน่าน
น้ําว้าปลอดภัยไร้เด็กจมน้ํา
ลุ่มน้ําย่าง
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อําเภอ

จังหวัด
โนนสูง
นครราชสีมา
พิมาย
นครราชสีมา
สีคิ้ว
นครราชสีมา
ขามสะแกแสง
นครราชสีมา
ขามสะแกแสง
นครราชสีมา
พิมาย
นครราชสีมา
ขามสะแกแสง
นครราชสีมา
โชคชัย
นครราชสีมา
ขามสะแกแสง
นครราชสีมา
เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
จุฬาภรณ์
นครศรีธรรมราช
นบพิตํา
นครศรีธรรมราช
ชะอวด
นครศรีธรรมราช
จุฬาภรณ์
นครศรีธรรมราช
จุฬาภรณ์
นครศรีธรรมราช
จุฬาภรณ์
นครศรีธรรมราช
จุฬาภรณ์
นครศรีธรรมราช
จุฬาภรณ์
นครศรีธรรมราช
ร่อนพิบูลย์
นครศรีธรรมราช
เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
พรหมคีรี
นครศรีธรรมราช
ลานสกา
นครศรีธรรมราช
หัวไทร
นครศรีธรรมราช
ไพศาลี
นครสวรรค์
ไพศาลี
นครสวรรค์
เมืองนครสวรรค์
นครสวรรค์
เจาะไอร้อง
นราธิวาส
บาเจาะ
นราธิวาส
เมืองนราธิวาส
นราธิวาส
ศรีสาคร
นราธิวาส
สุคิริน
นราธิวาส
สุไหงปาดี
นราธิวาส
สันติสุข
น่าน
เมืองน่าน
น่าน
เชียงกลาง
น่าน
ภูเพียง
น่าน
ภูเพียง
น่าน
เวียงสา
น่าน
เมือง
น่าน
แม่จริม
น่าน
ท่าวังผา
น่าน
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ลําดับ
๑๘๗.
๑๘๘.
๑๘๙.
๑๙๐.
๑๙๑.
๑๙๒.
๑๙๓.
๑๙๔.
๑๙๕.
๑๙๖.
๑๙๗.
๑๙๘.
๑๙๙.
๒๐๐.
๒๐๑.
๒๐๒.
๒๐๓.
๒๐๔.
๒๐๕.
๒๐๖.
๒๐๗.
๒๐๘.
๒๐๙.
๒๑๐.
๒๑๑.
๒๑๒.
๒๑๓.
๒๑๔.
๒๑๕.
๒๑๖.
๒๑๗.
๒๑๘.
๒๑๙.
๒๒๐.
๒๒๑.
๒๒๒.
๒๒๓.
๒๒๔.
๒๒๕.
๒๒๖.
๒๒๗.
๒๒๘.

ชื่อทีม
วัยใสใส่ใจป้องกันการจมน้ํา
อําเภอทุ่งช้าง
อําเภอนาน้อย
อําเภอปัว
ผู้ก่อการดี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านป่าหนาม
ก่อการดีตําบลหูทํานบ
เครือข่ายป้องกันเด็กจมน้ํา ตําบลไทยสามัคคี
เครือข่ายป้องกันเด็กจมน้ํา ตําบลบ้านแวง
เครือข่ายป้องกันเด็กจมน้ํา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านโพธ์เงิน
เครือข่ายป้องกันเด็กจมน้ําตําบลเสาเดียว
ทีมผู้ก่อการดี รพ.สต.บ้านทุ่งโพธิ์ ต.ชุมแสง
ทีมผู้ก่อการดีตําบลก้านเหลือง
ทีมผู้ก่อการดีโรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
ทุ่งกระเต็นทีม
เทศบาลตําบลลําปลายมาศ
ผู้ก่อการดี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลโคกว่าง
ผู้ก่อการดี กลันทา
ผู้ก่อการดี ขามใหญ่ทีม
ผู้ก่อการดี เครือข่ายป้องกันเด็กจมน้ําตําบลไทยสามัคคี
ผู้ก่อการดี เครือข่ายป้องกันเด็กจมน้ําตําบลพุทไธสง
ผู้ก่อการดี เครือข่ายป้องกันเด็กจมน้ําตําบลส้มป่อย
ผู้ก่อการดี โคกสว่างทีมเวิร์ค
ผู้ก่อการดี โคกสูงทีม
ผู้ก่อการดี ช่วยเหลือเด็กจมน้ําตําบลบ้านจาน
ผู้ก่อการดี ตําบลโคกกลาง
ผู้ก่อการดี ตําบลโคกมะม่วง
ผู้ก่อการดี ตําบลโคกล่าม
ผู้ก่อการดี ตําบลโคกสะอาด
ผู้ก่อการดี ตําบลจันทบเพชร
ผู้ก่อการดี ตําบลชํานิ
ผู้ก่อการดี ตําบลดอนอะราง
ผู้ก่อการดี ตําบลถลุงเหล็ก
ผู้ก่อการดี ตําบลถาวร
ผู้ก่อการดี ตําบลท่าโพธิ์ชัย
ผู้ก่อการดี ตําบลไทยเจริญ (รพ.สต.บ้านโคกลอย)
ผู้ก่อการดี ตําบลบ้านด่าน
ผู้ก่อการดี ตําบลบ้านยาง
ผู้ก่อการดี ตําบลบุกระสัง
ผู้ก่อการดี ตําบลผไทรินทร์
ผู้ก่อการดี ตําบลเมืองฝาง
ผู้ก่อการดี ตําบลเมืองฝ้าย
ผู้ก่อการดี ตําบลเมืองยาง

อําเภอ
บ่อเกลือ
ทุ่งช้าง
นาน้อย
ปัว
แคนดง
ปะคํา
หนองหงส์
พุทไธสง
หนองหงส์
หนองหงส์
นางรอง
นางรอง
ประโคนชัย
หนองกี่
ลําปลายมาศ
แคนดง
เมืองบุรีรัมย์
หนองกี่
หนองหงษ์
พุทไธสง
โนนดินแดง
หนองกี่
หนองกี่
พุทไธสง
ลําปลายมาศ
ปะคํา
ลําปลายมาศ
ลําปลายมาศ
บ้านกรวด
ชํานิ
หนองกี่
เมืองบุรีรัมย์
เฉลิมพระเกียรติ
หนองกี่
ปะคํา
บ้านด่าน
ลําปลายมาศ
หนองกี่
ลําปลายมาศ
เมืองบุรีรัมย์
หนองหงส์
ชํานิ

จังหวัด
น่าน
น่าน
น่าน
น่าน
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
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ลําดับ
๒๒๙.
๒๓๐.
๒๓๑.
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.

ชื่อทีม
ผู้ก่อการดี ตําบลเย้ยปราสาท
ผู้ก่อการดี ตําบลละลวด
ผู้ก่อการดี ตําบลศรีภูมิ
ผู้ก่อการดี ตําบลศรีสว่าง
ผู้ก่อการดี ตําบลสระทอง
ผู้ก่อการดี ตําบลสะเดา
ผู้ก่อการดี ตําบลเสม็ด
ผู้ก่อการดี ตําบลหนองกี่
ผู้ก่อการดี ตําบลหนองโดน (รพ.สต.หนองโดน)
ผู้ก่อการดี ตําบลหนองโบสถ์
ผู้ก่อการดี ทีมวัคซีนป้องกันเด็กจมน้ํา ตําบลบ้านยาง
ผู้ก่อการดี เทศบาลตําบลโกรกแก้ว
ผู้ก่อการดี เทศบาลตําบลทุ่งแสงทอง
ผู้ก่อการดี เทศบาลตําบลโนนดินแดง
ผู้ก่อการดี เทศบาลตําบลโนนสุวรรณ
ผู้ก่อการดี บัวทอง
ผู้ก่อการดี ป้องกันเด็กจมน้ําตําบลสองห้อง
ผู้ก่อการดี รพ.สต.ทุ่งจังหัน
ผู้ก่อการดี รพ.สต.บ้านปราสาท
ผู้ก่อการดี โรงพยาบาลคูเมือง
ผู้ก่อการดี โรงพยาบาลแคนดง
ผู้ก่อการดี โรงพยาบาลปะคํา
ผู้ก่อการดี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านโคกก่อง
ผู้ก่อการดี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านเพชร
ผู้ก่อการดี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลสระบัว
ผู้ก่อการดี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลสูงเนิน
ผู้ก่อการดี โรงพยาบาลหนองกี่
ผู้ก่อการดี ลํานางรองทีม
ผู้ก่อการดี เสริมเกราะเหล็กเด็กจมน้ํา ตําบลสวายจีก
ผู้ก่อการดี ห้วยหินโซน 1
ผู้ก่อการดี หูทํานบ
ผู้ก่อการดี องค์การบริหารส่วนตําบลเขาดินเหนือ
ผู้ก่อการดี อบต.ลําไทรโยง
ผู้ก่อการดี อําเภอห้วยราช
ผู้ก่อการดี โอรกะมอดมันลวงตึก
ผู้ก่อการดีการดําเนินงานป้องกันเด็กจมน้ําบ้านสถานีหนองตาด
ผู้ก่อการดีเครือข่าย ตําบลหินเหล็กไฟ รพ.สต.โนนมาลัย
ผู้ก่อการดีตําบลละหานทราย
ผู้ก่อการดีตําบลหนองกระทิง
ผู้ก่อการดีป้องกันการจมน้ําตําบลบ้านเป้า
ผู้ก่อการดีป้องกันการจมน้ําตําบลหนองไม้งาม
ผู้ก่อการดีป้องกันเด็กจมน้ํา ตําบลหนองคู

สํานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

อําเภอ
หนองกี่
ชํานิ
กระสัง
นาโพธิ์
หนองหงส์
พลับพลาชัย
เมืองบุรีรัมย์
หนองกี่
ลําปลายมาศ
นางรอง
พุทไธสง
โนนสุวรรณ
นางรอง
โนนดินแดง
โนนสุวรรณ
เมือง
เมืองบุรีรัมย์
โนนสุวรรณ
บ้านด่าน
คูเมือง
แคนดง
ปะคํา
คูเมือง
กระสัง
แคนดง
กระสัง
หนองกี่
โนนดินแดง
เมืองบุรีรัมย์
หนองหงส์
ปะคํา
บ้านกรวด
นางรอง
ห้วยราช
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
คูเมือง
ละหานทราย
ลําปลายมาศ
พุทไธสง
บ้านกรวด
ลําปลายมาศ

จังหวัด
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
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ลําดับ
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.
๒๙๖.
๒๙๗.
๒๙๘.
๒๙๙.
๓๐๐.
๓๐๑.
๓๐๒.
๓๐๓.
๓๐๔.
๓๐๕.
๓๐๖.
๓๐๗.
๓๐๘.
๓๐๙.
๓๑๐.
๓๑๑.
๓๑๒.

ชื่อทีม
ผู้ก่อการดีป้องกันเด็กจมน้ําตําบลบ้านยาง
ผู้ก่อการดีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลโคกสะอาด
ผู้ก่อการดีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลตลาดโพธิ์
ผู้ก่อการดีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลไทยเจริญ
ผู้ก่อการดีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลโนนยานาง
ผู้ก่อการดีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านกรูดสามัคคี
ผู้ก่อการดีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านโคกตาล
ผู้ก่อการดีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านโจด
ผู้ก่อการดีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านโนนเจริญ
ผู้ก่อการดีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านโนนตะครอง
ผู้ก่อการดีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านบุแปบ
ผู้ก่อการดีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านปริงเปน
ผู้ก่อการดีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านปลื้มใต้
ผู้ก่อการดีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านปะเคียบ
ผู้ก่อการดีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านสีเ่ หลี่ยมเจริญ
ผู้ก่อการดีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านหนองครก
ผู้ก่อการดีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านหนองน้ําขุ่น
ผู้ก่อการดีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านหนองม่วง
ผู้ก่อการดีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านหนองมะค่า
ผู้ก่อการดีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบุโพธิ์
ผู้ก่อการดีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลแสลงพัน
ผู้ก่อการดีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลหนองขมาร
ผู้ก่อการดีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลหนองบัวโคก
ผู้ก่อการดีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลหนองไผ่
ผู้ก่อการดีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลหายโศก
ผู้ก่อการดีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลหินเหล็กไฟ
ผู้ก่อการดีวังเหนือป้องกันเด็กจมน้ํา
ผู้ก่อการดีศรีตําบลบ้านบัว
ผู้ก่อการดีองค์การบริหารส่วนตําบลหนองโสน
ชุมชนองค์การบริหารส่วนตําบลบึงบา
ทีมเทศบาลตําบลบ้านใหม่
เทศบาลตําบลกุยบุรี
อบต.แม่รําพึง
อบต.อ่าวน้อย
ตําบลกบินทร์
ตําบลแก่งดินสอ
ตําบลคมโตนด
ตําบลดงพระราม
ตําบลทุ่งโพธิ์
ตําบลเนินหอม
ตําบลบ้านทาม
ตําบลสําพันตา

อําเภอ
เมืองบุรีรัมย์
หนองกี่
ลําปลายมาศ
ปะคํา
คูเมือง
คูเมือง
เมือง
คูเมือง
คูเมือง
ลําปลายมาศ
ลําปลายมาศ
เมือง
ปะคํา
คูเมือง
ลําปลายมาศ
ลําปลายมาศ
ปะคํา
ลําปลายมาศ
ลําปลายมาศ
ลําปลายมาศ
ลําปลายมาศ
คูเมือง
ลําปลายมาศ
หนองกี่
พุทไธสง
คูเมือง
บ้านด่าน
เมืองบุรีรัมย์
นางรอง
หนองเสือ
เมือง
กุยบุรี
บางสะพาน
เมือง
กบินทร์บุรี
นาดี
ประจันตคาม
เมือง
นาดี
เมือง
ศรีมหาโพธิ
นาดี

จังหวัด
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
ปทุมธานี
ปทุมธานี
ประจวบคีรีขันธ์
ประจวบคีรีขันธ์
ประจวบคีรีขันธ์
ปราจีนบุรี
ปราจีนบุรี
ปราจีนบุรี
ปราจีนบุรี
ปราจีนบุรี
ปราจีนบุรี
ปราจีนบุรี
ปราจีนบุรี

สํานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

๘๘
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ลําดับ
๓๑๓.
๓๑๔.
๓๑๕.
๓๑๖.
๓๑๗.
๓๑๘.
๓๑๙.
๓๒๐.
๓๒๑.
๓๒๒.
๓๒๓.
๓๒๔.
๓๒๕.
๓๒๖.
๓๒๗.
๓๒๘.
๓๒๙.
๓๓๐.
๓๓๑.
๓๓๒.
๓๓๓.
๓๓๔.
๓๓๕.
๓๓๖.
๓๓๗.
๓๓๘.
๓๓๙.
๓๔๐.
๓๔๑.
๓๔๒.
๓๔๓.
๓๔๔.
๓๔๕.
๓๔๖.
๓๔๗.
๓๔๘.
๓๔๙.
๓๕๐.
๓๕๑.
๓๕๒.
๓๕๓.
๓๕๔.

ชื่อทีม
ทีมท่ากําชํา
ทีมปูโละปูโย
ทีมยาบี
ทีมลิปะสะโง
ตําบลทุ่งผาสุข
ตําบลปง
ตําบลพระธาตุขิงแกง
ตําบลลอ
ทีมผู้ก่อการดีองค์การบริหารส่วนตําบลมะรุ่ย
ผู้ก่อการดีองค์การบริหารส่วนตําบลกะไหล
ผู้ก่อการดีองค์การบริหารส่วนตําบลเกาะยาว
ผู้ก่อการดีองค์การบริหารส่วนตําบลนาเตย
ทีมเขาชัยสนก่อการดี
ทีมตําบลสมหวัง
ทีมอําเภอป่าบอน
ฉลามปากโทก
ชาติตระการผู้ก่อการดี
นครไทยผู้ก่อการดี
เนินมะปรางผู้ก่อการดี
ผู้ก่อการดี
พรมพิรามผู้ก่อการดี
โลมาบางระกํา
วังทองผู้ก่อการดี
วัดโบสถ์ผู้ก่อการดี
เทศบาลตําบลท่ายาง
เทศบาลตําบลบ้านแหลม
เทศบาลตําบลหาดเจ้าสําราญ
เทศบาลเมืองชะอํา
องค์การบริหารส่วนตําบลแก่งกระจาน
องค์การบริหารส่วนตําบลยางน้ํากลัดใต้
องค์การบริหารส่วนตําบลไร่โคก
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองชุมพล
บึงสามพันทีม
ป้องกันเด็กจมน้ําอําเภอหนองไผ่
วิเชียรบุรีร่วมใจ
อําเภอวังชิ้น
ผู้ก่อการดีตําบลกะรน
ผู้ก่อการดีตําบลฉลอง
ผู้ก่อการดีตําบลวิชิต
ผู้ก่อการดีองค์การบริหารส่วนตําบลกมลา
เครือข่ายผู้ก่อการดีอําเภอชื่นชม
เครือข่ายผู้ก่อการดีอําเภอเชียงยืน

สํานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

อําเภอ
หนองจิก
หนองจิก
หนองจิก
หนองจิก
เชียงคํา
ปง
จุน
จุน
ทับปุด
ตะกั่วทุ่ง
เกาะยาว
ท้ายเหมือง
เขาชัยสน
กงหรา
ป่าบอน
เมืองพิษณุโลก
นครไทย
พรมพิราม
วัดโบสถ์
ชาติตระการ
วังทอง
บางระกํา
เนินมะปราง
บางกระทุ่ม
ท่ายาง
บ้านแหลม
เมืองเพชรบุรี
ชะอํา
แก่งกระจาน
หนองหญ้าปล้อง
บ้านลาด
เขาย้อย
บึงสามพัน
หนองไผ่
วิเชียรบุรี
วังชิ้น
เมืองกระบี่
เมืองกระบี่
เมืองกระบี่
กะทู้
ชื่นชม
เชียงยืน

จังหวัด
ปัตตานี
ปัตตานี
ปัตตานี
ปัตตานี
พะเยา
พะเยา
พะเยา
พะเยา
พังงา
พังงา
พังงา
พังงา
พัทลุง
พัทลุง
พัทลุง
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
เพชรบุรี
เพชรบุรี
เพชรบุรี
เพชรบุรี
เพชรบุรี
เพชรบุรี
เพชรบุรี
เพชรบุรี
เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
แพร่
ภูเก็ต
ภูเก็ต
ภูเก็ต
ภูเก็ต
มหาสารคาม
มหาสารคาม

๘๙

ก้าว 2...ผู้ก่อการดี ป้องกันการจมน้ํา (Merit Maker…Drown No More)

ลําดับ
๓๕๕.
๓๕๖.
๓๕๗.
๓๕๘.
๓๕๙.
๓๖๐.
๓๖๑.
๓๖๒.
๓๖๓.
๓๖๔.
๓๖๕.
๓๖๖.
๓๖๗.
๓๖๘.
๓๖๙.
๓๗๐.
๓๗๑.
๓๗๒.
๓๗๓.
๓๗๔.
๓๗๕.
๓๗๖.
๓๗๗.
๓๗๘.
๓๗๙.
๓๘๐.
๓๘๑.
๓๘๒.
๓๘๓.
๓๘๔.
๓๘๕.
๓๘๖.
๓๘๗.
๓๘๘.
๓๘๙.
๓๙๐.
๓๙๑.
๓๙๒.
๓๙๓.
๓๙๔.
๓๙๕.
๓๙๖.

ชื่อทีม
ทีมผู้ก่อการดีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลดงมัน
ทีมผู้ก่อการดีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านดอนบม
ทีมผู้ก่อการดีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านบ่อใหญ่
ผู้ก่อการดีเครือข่ายตําบลหนองโน
ผู้ก่อการดีโคกก่อร่วมใจ
ผู้ก่อการดีตําบลกําพี้
ผู้ก่อการดีตําบลแก้งแก
ผู้ก่อการดีตําบลเขื่อน
ผู้ก่อการดีตําบลดอนกลาง
ผู้ก่อการดีตําบลดอนงัว
ผู้ก่อการดีตําบลโนนแดง
ผู้ก่อการดีตําบลแพง
ผู้ก่อการดีตําบลยางท่าแจ้ง
ผู้ก่อการดีตําบลยางน้อย
ผู้ก่อการดีตําบลเลิงใต้
ผู้ก่อการดีตําบลวังไชย
ผู้ก่อการดีตําบลวังยาว
ผู้ก่อการดีตําบลวังใหม่
ผู้ก่อการดีตําบลหนองกุงสวรรค์
ผู้ก่อการดีตําบลหนองคูขาด
ผู้ก่อการดีตําบลหนองจิก
ผู้ก่อการดีตําบลหนองบอน
ผู้ก่อการดีตําบลหนองเหล็ก
ผู้ก่อการดีตําบลเหล่า
ผู้ก่อการดีทีมผู้ก่อการดีตําบลบ้านหวาย
ผู้ก่อการดีโนนพยอมร่วมใจ
ผู้ก่อการดีโนนเมืองน้อยร่วมใจ
ผู้ก่อการดีโพนงามร่วมใจ
ผู้ก่อการดีโพนทองร่วมใจ
ผู้ก่อการดีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบัวมาศ
ผู้ก่อการดีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านโนนทอง
ผู้ก่อการดีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านบกพร้าว
ผู้ก่อการดีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านเปลือย
ผู้ก่อการดีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านหนองโก
ผู้ก่อการดีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านหนองคูขาด
ผู้ก่อการดีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบุ่งเบา
ผู้ก่อการดีองค์การบริหารส่วนตําบลหนองสิม
ผู้ก่อการดีอําเภอกุดรัง
ผู้ก่อการดีอําเภอแกดํา
ผู้ก่อการดีอําเภอนาเชือก
ผู้ก่อการดีอําเภอนาดูน
ผู้ก่อการดีอําเภอพยัคฆภูมิพิสัย

อําเภอ
บรบือ
บรบือ
บรบือ
เมือง
เมือง
บรบือ
โกสุมพิสัย
โกสุมพิสัย
โกสุมพิสัย
บรบือ
บรบือ
โกสุมพิสัย
โกสุมพิสัย
โกสุมพิสัย
โกสุมพิสัย
บรบือ
โกสุมพิสัย
บรบือ
โกสุมพิสัย
บรบือ
บรบือ
โกสุมพิสัย
โกสุมพิสัย
โกสุมพิสัย
วาปีปทุม
โกสุมพิสัย
โกสุมพิสัย
โกสุมพิสัย
โกสุมพิสัย
บรบือ
บรบือ
บรบือ
บรบือ
บรบือ
บรบือ
กันทรวิชัย
บรบือ
กุดรัง
แกดํา
นาเชือก
นาดูน
พยัคฆภูมิพิสัย

จังหวัด
มหาสารคาม
มหาสารคาม
มหาสารคาม
มหาสารคาม
มหาสารคาม
มหาสารคาม
มหาสารคาม
มหาสารคาม
มหาสารคาม
มหาสารคาม
มหาสารคาม
มหาสารคาม
มหาสารคาม
มหาสารคาม
มหาสารคาม
มหาสารคาม
มหาสารคาม
มหาสารคาม
มหาสารคาม
มหาสารคาม
มหาสารคาม
มหาสารคาม
มหาสารคาม
มหาสารคาม
มหาสารคาม
มหาสารคาม
มหาสารคาม
มหาสารคาม
มหาสารคาม
มหาสารคาม
มหาสารคาม
มหาสารคาม
มหาสารคาม
มหาสารคาม
มหาสารคาม
มหาสารคาม
มหาสารคาม
มหาสารคาม
มหาสารคาม
มหาสารคาม
มหาสารคาม
มหาสารคาม

สํานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
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ลําดับ
๓๙๗.
๓๙๘.
๓๙๙.
๔๐๐.
๔๐๑.
๔๐๒.
๔๐๓.
๔๐๔.
๔๐๕.
๔๐๖.
๔๐๗.
๔๐๘.
๔๐๙.
๔๑๐.
๔๑๑.
๔๑๒.
๔๑๓.
๔๑๔.
๔๑๕.
๔๑๖.
๔๑๗.
๔๑๘.
๔๑๙.
๔๒๐.
๔๒๑.
๔๒๒.
๔๒๓.
๔๒๔.
๔๒๕.
๔๒๖.
๔๒๗.
๔๒๘.
๔๒๙.
๔๓๐.
๔๓๑.
๔๓๒.
๔๓๓.
๔๓๔.
๔๓๕.
๔๓๖.
๔๓๗.
๔๓๘.

ชื่อทีม
ผู้ก่อการดีอําเภอยางสีสุราช
ตําบลหนองแวงผู้ก่อการดีตําบลหนองเอี่ยน
ผู้ก่อการดีขอนลอย
ผู้ก่อการดีตําบลหนองบัว
ผู้ก่อการดีตําบลเหล่าหมี
เทศบาลตําบลกุดชุมพัฒนา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลกระจาย
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลกุดกุง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลน้ําคํา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลหนองคู
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลหัวเมือง
Sa-ac drowing
ทีมกูแปปุโรงออนเดอะบีช
ทีมตกน้ําไม่ไหล
ทีมตาเนาะปูเต๊ะร่วมใจ
ทีมตําบลยะลา
ทีมตําบลวังพญา
ทีมท่าสาป
ทีมนิบงบารู
ทีมบาลอ
ทีมองค์การบริหารส่วนตําบลกาบัง
ทีมองค์การบริหารส่วนตําบลบาละ
บึงงามก้าวหน้า
ผู้ก่อการดีตําบลบึงงาม
ผู้ก่อการดีตําบลเมืองบัว
ผู้ก่อการดีตําบลหนองขาม
ผู้ก่อการดีตําบลอาจสามารถ
ผู้ก่อการดีตําบลอุ่มเม้า
ผู้ก่อการดีนาเมือง
ผู้ก่อการดีป้องกันการจมน้ําตําบลเหล่า
ผู้ก่อการดีตําบลปากน้ํา
ผู้ก่อการดีทะเลหมอกส้มแป้น ต.หาดส้มแป้น
ผู้ก่อการดีทีมสุขสําราญก่อการดี
ผู้ก่อการดีศิลาสลัก ตําบลจปร.
ผู้ก่อการดีอันดามันทีม
อําเภอแกลง
อําเภอปลวกแดง
อําเภอวังจันทร์
ตําบลป่าไก่
ลําน้ํา
ศรีดอนไผ่ป้องกันภัยเด็กจมน้ํา
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านคา

สํานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

อําเภอ
ยางสีสุราช
คําชะอี
นิคมคําสร้อย
ดงหลวง
ดอนตาล
กุดชุม
ป่าติ้ว
คําเขื่อนแก้ว
ไทยเจริญ
เมืองยโสธร
มหาชนะชัย
กรงปินัง
เมืองยะลา
เมืองยะลา
บันนังสตา
เมืองยะลา
รามัน
เมืองยะลา
เมืองยะลา
รามัน
กาบัง
กาบัง
ทุ่งเขาหลวง
หนองพอก
เกษตรวิสัย
อาจสามารถ
อาจสามารถ
ธวัชบุรี
เสลภูมิ
ทุ่งเขาหลวง
เมืองระนอง
เมืองระนอง
สุขสําราญ
กระบุรี
กะเปอร์
แกลง
ปลวกแดง
วังจันทร์
ปากท่อ
บางแพ
ดําเนินสะดวก
บ้านคา

จังหวัด
มหาสารคาม
มุกดาหาร
มุกดาหาร
มุกดาหาร
มุกดาหาร
ยโสธร
ยโสธร
ยโสธร
ยโสธร
ยโสธร
ยโสธร
ยะลา
ยะลา
ยะลา
ยะลา
ยะลา
ยะลา
ยะลา
ยะลา
ยะลา
ยะลา
ยะลา
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ระนอง
ระนอง
ระนอง
ระนอง
ระนอง
ระยอง
ระยอง
ระยอง
ราชบุรี
ราชบุรี
ราชบุรี
ราชบุรี
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ลําดับ
๔๓๙.
๔๔๐.
๔๔๑.
๔๔๒.
๔๔๓.
๔๔๔.
๔๔๕.
๔๔๖.
๔๔๗.
๔๔๘.
๔๔๙.
๔๕๐.
๔๕๑.
๔๕๒.
๔๕๓.
๔๕๔.
๔๕๕.
๔๕๖.
๔๕๗.
๔๕๘.
๔๕๙.
๔๖๐.
๔๖๑.
๔๖๒.
๔๖๓.
๔๖๔.
๔๖๕.
๔๖๖.
๔๖๗.
๔๖๘.
๔๖๙.
๔๗๐.
๔๗๑.
๔๗๒.
๔๗๓.
๔๗๔.
๔๗๕.
๔๗๖.
๔๗๗.
๔๗๘.
๔๗๙.
๔๘๐.

ชื่อทีม
ตําบลนาสัก
ตําบลนาทราย
คปสอ.ขุนหาญ
คปสอ.เมืองศรีสะเกษ
เทศบาลขุนหาญ
เทศบาลบึงบูรพ์
เทศบาลยางชุมน้อย
เทศบาลอุทุมพรพิสัย
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลกระดอบ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลดอนเหลื่อม
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลดู่
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลโดนเอาว์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลตาโกน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลพิงพวย
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลโพธิ์วงษ์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลหนองสะมอน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลห่องน้อย
ศปสอ.กันทรารมย์
ศปสอ.ห้วยทับทัน
องค์การบริหารส่วนตําบลกระดอบ
องค์การบริหารส่วนตําบลพยุห์
Akat Merit Maker Team
Merit team sawangdandin
songdoa merit maker
โคกศรีสุพรรณ
ผู้ก่อการดําเภอเจริญศิลป์
ผู้ก่อการดีนิคมน้ําอูน
โรงพยาบาลคําตากล้า
โรงพยาบาลบ้านม่วง
โรงพยาบาลพังโคน
โรงพยาบาลวาริชภูมิ
อําเภอกุดบาท
อําเภอกุสุมาลย์
อําเภอเต่างอย
อําเภอโพนนาแก้ว
อําเภอภูพาน
อําเภอเมืองสกลนคร
อําเภอวานรนิวาส
กู้ภัยดอกโดน
ชมรมผู้ก่อการดีจังหวัดสตูล
ที่นี่..มะนัง
มูลนิธิกู้ภัยร่มไทรสตูล

อําเภอ
แม่เมาะ
ลี้
ขุนหาญ
เมืองศรีสะเกษ
ขุนหาญ
บึงบูรพ์
ยางชุมน้อย
อุทุมพรพิสัย
เมืองศรีสะเกษ
ปรางค์กู่
ปรางค์กู่
กันทรลักษ์
เมืองจันทร์
ศรีรัตนะ
ขุนหาญ
ห้วยทับทัน
ห้วยทับทัน
กันทรารมย์
ห้วยทับทัน
เมืองศรีสะเกษ
พยุห์
สว่างแดนดิน
ส่องดาว
เจริญศิลป์
คําตากล้า
บ้านม่วง
พังโคน
วาริชภูมิ
กุดบาท
กุสุมาลย์
เต่างอย
โพนนาก้ว
ภูพาน
วานรนิวาส
ควนโดน
เมืองสตูล
มะนัง
เมืองสตูล

จังหวัด
ลําปาง
ลําพูน
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สตูล
สตูล
สตูล
สตูล
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ลําดับ
๔๘๑.
๔๘๒.
๔๘๓.
๔๘๔.
๔๘๕.
๔๘๖.
๔๘๗.
๔๘๘.
๔๘๙.
๔๙๐.
๔๙๑.
๔๙๒.
๔๙๓.
๔๙๔.
๔๙๕.
๔๙๖.
๔๙๗.
๔๙๘.
๔๙๙.
๕๐๐.
๕๐๑.
๕๐๒.
๕๐๓.
๕๐๔.
๕๐๕.
๕๐๖.
๕๐๗.
๕๐๘.
๕๐๙.
๕๑๐.
๕๑๑.
๕๑๒.
๕๑๓.
๕๑๔.
๕๑๕.
๕๑๖.
๕๑๗.
๕๑๘.
๕๑๙.
๕๒๐.
๕๒๑.
๕๒๒.

ชื่อทีม
เรารักษ์ท่าแพ
ลูกหว้ารวมใจ
กองทุนตําบล สปสช.
ผู้ก่อการดีตําบลบางแก้ว
ผู้ก่อการดีตําบลเปร็ง
ผู้ก่อการดีตําบลศีรษะจรเข้น้อย
ผู้ก่อการดีตําบลแหลมฟ้าผ่า
ตําบลปลายโพงพาง
ตําบลวัดประดู่
เทศบาลตําบลแหลมใหญ่
The Tangka
บางปลาเฮฮาไม่จมน้ํา
เทศบาลวังสมบูรณ์
เทศบาลวัฒนานคร
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาสามสิบ
องค์การบริหารส่วนตําบลคลองน้าํ ใส
องค์การบริหารส่วนตําบลตาหลังใน
องค์การบริหารส่วนตําบลตําบลพระเพลิง
องค์การบริหารส่วนตําบลทับราช
องค์การบริหารส่วนตําบลท่าแยก
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งมหาเจริญ
องค์การบริหารส่วนตําบลไทรทอง
องค์การบริหารส่วนตําบลโนมหมากมุ่น
องค์การบริหารส่วนตําบลสระขวัญ
อําเภอตาพระยา
ทีมผู้พิทักษ์ไม่มีวันหยุด
โลมาลานทอง
ทีมทองเอน Mermaid
ทีมโลมาทองเอน
ก่อการดีตําบลท่าทอง
ก่อการดีพ่อขุนศรีอินทราทิตย์
องค์การบริหารส่วนตําบลไกรกลาง
ตําบลตะค่า
ตําบลห้วยขมิ้น
เทศบาลตําบลต้นคราม
โพธิ์พระยา
ทีมผู้ก่อการดีวังน้ําซับ
“กรูดเมอริท”
ผู้ก่อการดี ดีบุก 59 ตําบลเพิ่มพูนทรัพย์
ผู้ก่อการดี “ทีมกู้ชีพพรุพี” ต.พรุพรี
ผู้ก่อการดี “ทุ่งสานสามัคคี” ต.ทุ่ง
ผู้ก่อการดี “เลม็ดโมเดล” ต.เลม็ด
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อําเภอ
ท่าแพ
ทุ่งหว้า
เมือง
บางพลี
บางบ่อ
บางเสาธง
พระสมุทรเจดีย์
อัมพวา
อัมพวา
เมือง
เมือง
เมือง
วังสมบูรณ์
วัฒนานคร
เขาฉกรรจ์
อรัญประเทศ
วังน้ําเย็น
เขาฉกรรจ์
ตาพระยา
เมืองสระแก้ว
วังน้ําเย็น
คลองหาด
โคกสูง
เมืองสระแก้ว
ตาพระยา
หนองแค
บ้านหมอ
อินทร์บุรี
อินทร์บุรี
สวรรคโลก
สวรรคโลก
กงไกรลาศ
บางปลาม้า
ด่านช้าง
บางปลาม้า
เมืองสุพรรณบุรี
ศรีประจันต์
พุนพิน
บ้านนาสาร
บ้านนาสาร
ไชยา
ไชยา

จังหวัด
สตูล
สตูล
สมุทรปราการ
สมุทรปราการ
สมุทรปราการ
สมุทรปราการ
สมุทรปราการ
สมุทรสงคราม
สมุทรสงคราม
สมุทรสงคราม
สมุทรสาคร
สมุทรสาคร
สระแก้ว
สระแก้ว
สระแก้ว
สระแก้ว
สระแก้ว
สระแก้ว
สระแก้ว
สระแก้ว
สระแก้ว
สระแก้ว
สระแก้ว
สระแก้ว
สระแก้ว
สระบุรี
สระบุรี
สิงห์บุรี
สิงห์บุรี
สุโขทัย
สุโขทัย
สุโขทัย
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
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ลําดับ
๕๒๓.
๕๒๔.
๕๒๕.
๕๒๖.
๕๒๗.
๕๒๘.
๕๒๙.
๕๓๐.
๕๓๑.
๕๓๒.
๕๓๓.
๕๓๔.
๕๓๕.
๕๓๖.
๕๓๗.
๕๓๘.
๕๓๙.
๕๔๐.
๕๔๑.
๕๔๒.
๕๔๓.
๕๔๔.
๕๔๕.
๕๔๖.
๕๔๗.
๕๔๘.
๕๔๙.
๕๕๐.
๕๕๑.
๕๕๒.
๕๕๓.
๕๕๔.
๕๕๕.
๕๕๖.
๕๕๗.
๕๕๘.
๕๕๙.
๕๖๐.
๕๖๑.
๕๖๒.
๕๖๓.
๕๖๔.

ชื่อทีม
ผู้ก่อการดี คบสอ.เกาะสมุย
ผู้ก่อการดีตําบลกรูด
ผู้ก่อการดีตําบลเขานิพันธ์
ผู้ก่อการดีตําบลคลองน้อย
ผู้ก่อการดีตําบลดอนสัก
ผู้ก่อการดีตําบลตะเคียนทอง
ผู้ก่อการดีตําบลท่าข้าม
ผู้ก่อการดีตําบลท่าฉาง
ผู้ก่อการดีตําบลท่าทองใหม่
ผู้ก่อการดีตําบลท่าโรงช้าง
ผู้ก่อการดีตําบลบ้านเสด็จ
ผู้ก่อการดีตําบลพุมเรียง
ผู้ก่อการดีตําบลยางโพรง
ผู้ก่อการดีตําบลย่านยาว
ผู้ก่อการดีตําบลเวียง
ผู้ก่อการดีบ้านยางอุง
ผู้ก่อการดีองค์การบริหารส่วนตําบลคลองฉนวน
ผู้ก่อการดีอําเภอไชยา ไร้คนจมน้ํา
ผู้ก่อการดีอําเภอวิภาวดี
เครือข่ายตําบลเบิด
เครือข่ายป้องกันเด็กจมน้ํา ชุมพลบุรี
เฌอเพลิงนครทีม
ทีมจารพัต ผู้ก่อการดี
ทีมผู้ก่อการดีป้องกันการจมน้ําตําบลอาโพน
ทีมผู้ก่อการดีป้องกันเด็กจมน้ํา ตําบลท่าตูม
ทีมผู้ก่อการดีอําเภอสังขะ
ผู้ก่อการดี คอนสวรรค์ทีม
ผู้ก่อการดี เครือข่ายป้องกันการจมน้ําตําบลนาหนองไผ่
ผู้ก่อการดี โคกยางลีดเดอร์ทีม
ผู้ก่อการดี จีกแดกทีม
ผู้ก่อการดี ดรีมทีมตรมไพร
ผู้ก่อการดี ตาตุมทีม
ผู้ก่อการดี ตําบลกาบเชิง
ผู้ก่อการดี ตําบลกุดขาคีม
ผู้ก่อการดี ตําบลกุดหวาย
ผู้ก่อการดี ตําบลขวาวใหญ่
ผู้ก่อการดี ตําบลเขวาสินรินทร์
ผู้ก่อการดี ตําบลคาละเมะ
ผู้ก่อการดี ตําบลแคน
ผู้ก่อการดี ตําบลชุมแสง
ผู้ก่อการดี ตําบลโชคเหนือ
ผู้ก่อการดี ตําบลดอนแรด

อําเภอ
เกาะสมุย
กาญจนดิษฐ์
เวียงสระ
ชัยบุรี
ดอนสัก
กาญจนดิษฐ์
พุนพิน
ท่าฉาง
กาญจนดิษฐ์
พุนพิน
เคียนซา
ไชยา
ไชยา
คีรีรัฐนิคม
ไชยา
บ้านนาสาร
เวียงสระ
ไชยา
วิภาวดี
รัตนบุรี
ชุมพลบุรี
ปราสาท
ศีขรภูมิ
บัวเชด
ท่าตูม
สังขะ
รัตนบุรี
ชุมพลบุรี
ปราสาท
พนมดงรัก
ศีขรภูมิ
สังขะ
กาบเชิง
รัตนบุรี
ศีขรภูมิ
ศีขรภูมิ
เขวาสินรินทร์
ศีขรภูมิ
สนม
จอมพระ
ลําดวน
รัตนบุรี

จังหวัด
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
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ลําดับ
๕๖๕.
๕๖๖.
๕๖๗.
๕๖๘.
๕๖๙.
๕๗๐.
๕๗๑.
๕๗๒.
๕๗๓.
๕๗๔.
๕๗๕.
๕๗๖.
๕๗๗.
๕๗๘.
๕๗๙.
๕๘๐.
๕๘๑.
๕๘๒.
๕๘๓.
๕๘๔.
๕๘๕.
๕๘๖.
๕๘๗.
๕๘๘.
๕๘๙.
๕๙๐.
๕๙๑.
๕๙๒.
๕๙๓.
๕๙๔.
๕๙๕.
๕๙๖.
๕๙๗.
๕๙๘.
๕๙๙.
๖๐๐.
๖๐๑.
๖๐๒.
๖๐๓.
๖๐๔.
๖๐๕.
๖๐๖.

ชื่อทีม
ผู้ก่อการดี ตําบลด่าน
ผู้ก่อการดี ตําบลตรําดม
ผู้ก่อการดี ตําบลตรึม
ผู้ก่อการดี ตําบลตาวัง
ผู้ก่อการดี ตําบลแตล
ผู้ก่อการดี ตําบลทับใหญ่
ผู้ก่อการดี ตําบลธาตุ
ผู้ก่อการดี ตําบลน้ําเขียว
ผู้ก่อการดี ตําบลบ้านไทร
ผู้ก่อการดี ตําบลบ้านแร่
ผู้ก่อการดี ตําบลปราสาททอง
ผู้ก่อการดี ตําบลผักไหม
ผู้ก่อการดี ตําบลพระแก้ว
ผู้ก่อการดี ตําบลยะวึก
ผู้ก่อการดี ตําบลลําดวน
ผู้ก่อการดี ตําบลลุ่มระวี
ผู้ก่อการดี ตําบลสังขะ
ผู้ก่อการดี ตําบลสําเภาลูน
ผู้ก่อการดี ตําบลหนองขาว
ผู้ก่อการดี ตําบลหนองบัวทอง
ผู้ก่อการดี ตําบลหนองระฆัง
ผู้ก่อการดี ตําบลหนองหลวง
ผู้ก่อการดี ตําบลหนองเหล็ก
ผู้ก่อการดี ตําบลหนองเหล็ก2
ผู้ก่อการดี ตําบลหนองอียอ
ผู้ก่อการดี ตําบลหัวงัว
ผู้ก่อการดี ทมอทีม
ผู้ก่อการดี ทับทันทีม
ผู้ก่อการดี ทีมนารุ่ง
ผู้ก่อการดี ทีมโลมาระแงง
ผู้ก่อการดี ทีมหนองคันนา
ผู้ก่อการดี เทศบาลตําบลทุ่งศรีชมุ พล
ผู้ก่อการดี เทศบาลตําบลบัวเชด
ผู้ก่อการดี เทศบาลตําบลบุแกรง
ผู้ก่อการดี นานวนร่วมใจ เด็กไทยไม่จมน้ํา
ผู้ก่อการดี บักไดทีม
ผู้ก่อการดี ป้องกันเด็กจมน้ําตําบลหนองฮะ
ผู้ก่อการดี ผู้ใหญ่ใจดีเพื่อชีวีของลูกหลาน
ผู้ก่อการดี พนมดงรัก
ผู้ก่อการดี โพนโก ร่วมคิด ร่วมป้องกัน ลูกหลานปลอดภัย ไม่จมน้ํา
ผู้ก่อการดี ยางสว่างทีม
ผู้ก่อการดี รักษ์ตําบลบึง

สํานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

อําเภอ
กาบเชิง
ลําดวน
ศีขรภูมิ
บัวเชด
ศีขรภูมิ
รัตนบุรี
รัตนบุรี
รัตนบุรี
ปราสาท
เขวาสินรินทร์
เขวาสินรินทร์
ศีขรภูมิ
สังขะ
ชุมพลบุรี
ลําดวน
จอมพระ
สังขะ
บัวเชด
ศีขรภูมิ
รัตนบุรี
สนม
โนนนารายณ์
ศีขรภูมิ
ศีขรภูมิ
สนม
สนม
ปราสาท
สังขะ
ศีขรภูมิ
ศีขรภูมิ
พนมดงรัก
ชุมพลบุรี
บัวเชด
จอมพระ
สนม
พนมดงรัก
สําโรงทาบ
รัตนบุรี
พนมดงรัก
สนม
รัตนบุรี
เขวาสินรินทร์

จังหวัด
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
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ลําดับ
๖๐๗.
๖๐๘.
๖๐๙.
๖๑๐.
๖๑๑.
๖๑๒.
๖๑๓.
๖๑๔.
๖๑๕.
๖๑๖.
๖๑๗.
๖๑๘.
๖๑๙.
๖๒๐.
๖๒๑.
๖๒๒.
๖๒๓.
๖๒๔.
๖๒๕.
๖๒๖.
๖๒๗.
๖๒๘.
๖๒๙.
๖๓๐.
๖๓๑.
๖๓๒.
๖๓๓.
๖๓๔.
๖๓๕.
๖๓๖.
๖๓๗.
๖๓๘.
๖๓๙.
๖๔๐.
๖๔๑.
๖๔๒.
๖๔๓.
๖๔๔.
๖๔๕.
๖๔๖.
๖๔๗.
๖๔๘.

ชื่อทีม
ผู้ก่อการดี รัตนบุรีศรีเมืองแก้ว
ผู้ก่อการดี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลโคกกลาง
ผู้ก่อการดี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลช่างปี่
ผู้ก่อการดี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลณรงค์
ผู้ก่อการดี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลตรวจ
ผู้ก่อการดี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลหนองแวง
ผู้ก่อการดี โรงเรียนบ้านโคกกุง
ผู้ก่อการดี สนมร่วมใจเด็กไทยไม่จมน้ํา
ผู้ก่อการดี หนองบัวโซนเหนือทีม
ผู้ก่อการดี องค์การบริหารส่วนตําบลแจนแวน
ผู้ก่อการดี องค์การบริหารส่วนตําบลบุฤาษี
ผู้ก่อการดี องค์การบริหารส่วนตําบลสะเดา
ผู้ก่อการดี อําเภอปราสาท
ผู้ก่อการดีดําเนินงานป้องกันเด็กจมน้ําตําบลหนองสนิท
ผู้ก่อการดีตําบลไผ่
ผู้ก่อการดีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลแก
ผู้ก่อการดีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านดินแดง
ผู้ก่อการดีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านนาท่ม
ผู้ก่อการดีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลหนองบัวบาน
ผู้ก่อการดีศรีบ้านจารย์
ผู้ก่อการดีองค์การบริหารส่วนตําบลอู่โลก
องค์การบริหารส่วนตําบลเกาะแก้ว
โพธิ์ตาก
วัดหลวงก่อการดี
เวียงคุกทีม
หนองปลาปาก
ทีมบ้านแก้วกระจ่าง ตําบลสีบัวทอง
ทีมปลาดาวสามโก้
ทีมผู้ก่อการดีตําบลหัวไผ่
ทีมโลมาบางเจ้าฉ่า
ทีมโลมาบ้านแห
ผู้ก่อการดีตําบลโคกเจริญ
อําเภอชานุมานผู้ก่อการดีตําบลคําโพน
PCU รพ.นายูง
คปสอ.ไชยวาน
เครื่อข่ายสุขภาพ คปสอ.นายูง
ทีม รพ.บ้านดุง
ทีมดําเนินงานควบคุมและป้องกันการจมน้ํา
ทีมผู้ก่อการดีอําเภอน้ําโสม
ทีมผู้ก่อการดีอําเภอเพ็ญ
เทศบาลตําบลคอนสาย
รพ.สต.คิรีวงกต

อําเภอ
รัตนบุรี
พนมดงรัก
ศรีณรงค์
ศรีณรงค์
ศรีณรงค์
ศรีณรงค์
ท่าตูม
สนม
ศีขรภูมิ
ศรีณรงค์
เมืองสุรินทร์
บัวเชด
ปราสาท
จอมพระ
รัตนบุรี
รัตนบุรี
รัตนบุรี
ศีขรภูมิ
รัตนบุรี
สังขะ
ลําดวน
สําโรงทาบ

แสวงหา
สามโก้
เมือง
โพธิ์ทอง
เมือง
ชานุมาน
ปทุมราชวงศา
นายูง
ไชยวาน
นายูง
บ้านดุง
สร้างคอม
น้ําโสม
เพ็ญ
กู่แก้ว
นายูง

จังหวัด
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
หนองคาย
หนองคาย
หนองคาย
หนองคาย
อ่างทอง
อ่างทอง
อ่างทอง
อ่างทอง
อ่างทอง
อํานาจเจริญ
อํานาจเจริญ
อุดรธานี
อุดรธานี
อุดรธานี
อุดรธานี
อุดรธานี
อุดรธานี
อุดรธานี
อุดรธานี
อุดรธานี
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ลําดับ
๖๔๙.
๖๕๐.
๖๕๑.
๖๕๒.
๖๕๓.
๖๕๔.
๖๕๕.
๖๕๖.
๖๕๗.
๖๕๘.
๖๕๙.
๖๖๐.
๖๖๑.
๖๖๒.
๖๖๓.
๖๖๔.
๖๖๕.
๖๖๖.
๖๖๗.
๖๖๘.
๖๖๙.
๖๗๐.
๖๗๑.
๖๗๒.
๖๗๓.
๖๗๔.
๖๗๕.
๖๗๖.
๖๗๗.
๖๗๘.
๖๗๙.
๖๘๐.
๖๘๑.
๖๘๒.
๖๘๓.
๖๘๔.
๖๘๕.
๖๘๖.
๖๘๗.
๖๘๘.
๖๘๙.
๖๙๐.

ชื่อทีม
รพ.สต.เชียงดี
รพ.สต.นาแค
รพ.สต.นาตูม
รพ.สต.นายูง
รพ.สต.โนนทอง
รพ.สต.บ้านก้อง
รพ.สต.บ้านเพิ่ม
รพ.สต.ห้วยทราย
โรงเรียนบ้านเม็กดงเรือง
หนองหานทีม
อําเภอกุดจับ
อําเภอกุมภวาปี
อําเภอเมืองอุดรธานี
Wungdin Merit Maker Team
ตําบลแสนตอป้องกันเฝ้าระวังเด็กจมน้ํา
ผู้ก่อการดีตําบลนาขุม
ผู้ก่อการดีตําบลนางพญา
ผู้ก่อการดีตําบลบ่อทอง
ผู้ก่อการดีตําบลบ่อเบี้ย
ผู้ก่อการดีตําบลบ้านแก่ง
ผู้ก่อการดีตําบลบ้านโคก
ผู้ก่อการดีตําบลฝายหลวง
ผู้ก่อการดีตําบลฟากท่า
ผู้ก่อการดีตําบลไร่อ้อย
ผู้ก่อการดีบ้านสุมข้าม
ผู้ก่อการดีม่วงเจ็ดต้น
ผู้ก่อการดีห้วยน้อยกา
คปสอ.เดชอุดม
เด็กนาจะหลวยปลอดภัยไม่จมน้ํา
ตําบลเกษม
ตําบลนาคาย
ตําบลเป้า
นาแวง
บุณฑริกปลอดภัยไร้เด็กจมน้ํา
ป้องกันการจมน้ํากุดข้าวปุ้น
ฝางคําทีม
โรงพยาบาลนาเยีย
โรงพยาบาลโพธิ์ไทรร่วมใจก่อการดีช่วยชีวีคนจมน้ํา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลค้อน้อย
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลคันเปือย
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลโคกเซบูรณ์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลดงบัง

สํานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

อําเภอ
นายูง
นายูง
นายูง
นายูง
นายูง
นายูง
นายูง
นายูง
หนองหาน
หนองหาน
กุดจับ
กุมภวาปี
เมือง
เมืองอุตรดิตถ์
น้ําปาด
บ้านโคก
ท่าปลา
ทองแสนขัน
บ้านโคก
ตรอน
บ้านโคก
ลับแล
ฟากท่า
พิชัย
บ้านโคก
บ้านโคก
บ้านโคก
เดชอุดม
นาจะหลวย
ตระการพืชผล
ตาลสุม
ตระการพืชผล
เขมราฐ
บุณฑริก
กุดข้าวปุ้น
สิรินธร
นาเยีย
โพธิ์ไทร
สําโรง
สิรินธร
วารินชําราบ
เมืองอุบลราชธานี

จังหวัด
อุดรธานี
อุดรธานี
อุดรธานี
อุดรธานี
อุดรธานี
อุดรธานี
อุดรธานี
อุดรธานี
อุดรธานี
อุดรธานี
อุดรธานี
อุดรธานี
อุดรธานี
อุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
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ลําดับ
๖๙๑.
๖๙๒.
๖๙๓.
๖๙๔.
๖๙๕.
๖๙๖.
๖๙๗.
๖๙๘.
๖๙๙.
๗๐๐.
๗๐๑.
๗๐๒.
๗๐๓.
๗๐๔.
๗๐๕.
๗๐๖.
๗๐๗.
๗๐๘.
๗๐๙.
๗๑๐.
๗๑๑.
๗๑๒.
๗๑๓.
๗๑๔.
๗๑๕.
๗๑๖.

ชื่อทีม
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลทุ่งช้าง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลนกเต็น
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลนาโพธิ์ใต้
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลนาหว้า
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลนิคม 2
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลโนนยาง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลโนนยานาง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบัววัด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านแขม
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลวังกางฮุง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลหนองแก
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลหนองขอน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลหนองบ่อ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลหนองไหล
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลหนองไฮ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลหัวสะพาน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลอ่างศิลา
โรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชเดชอุดม
โรงเรียนบ้านหนองแสง
ศรีธนญชัยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลหนองนกทา
สว่างวีระวงศ์
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต5
หนองช้างใหญ่ เมืองคนดี
หนองแสงใหญ่
หนองเหล่า เมืองคนดี ศรีธนญชัย
อําเภอสิรินธร

อําเภอ
ทุ่งศรีอุดม
พิบูลมังสาหาร
โขงเจียม
เขมราฐ
สิรินธร
วารินชําราบ
พิบูลมังสาหาร
วารินชําราบ
พิบูลมังสาหาร
วารินชําราบ
เมืองอุบลราชธานี
เมืองอุบลราชธานี
เมืองอุบลราชธานี
เมืองอุบลราชธานี
สําโรง
สิรินธร
พิบูลมังสาหาร
เดชอุดม
เดชอุดม
เขมราฐ
สว่างวีระวงศ์
เดชอุดม
ม่วงสามสิบ
โขงเจียม
ม่วงสามสิบ
สิรินธร

จังหวัด
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี

ผู้ก่อการดี (Merit Maker) ป้องกันการจมน้ํา ประเภทคัดเลือก
 ผู้ก่อการดี (Merit Maker) ป้องกันการจมน้ํา ประเภทเขตดีเด่น จํานวน ๒ หน่วยงาน ได้แก่
(๑) สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๙ นครราชสีมา
(๒) สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑๑ นครศรีธรรมราช
 ผู้ก่อการดี (Merit Maker) ป้องกันการจมน้ํา ประเภทจังหวัดดีเด่น จํานวน ๑๒ จังหวัด ได้แก่
(๑) เขตบริการสุขภาพที่ ๑ ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่
(๒) เขตบริการสุขภาพที่ ๒ ได้แก่ จังหวัดพิษณุโลก
(๓) เขตบริการสุขภาพที่ ๓ ได้แก่ จังหวัดกําแพงเพชร
(๔) เขตบริการสุขภาพที่ ๔ ได้แก่ จังหวัดปทุมธานี
(๕) เขตบริการสุขภาพที่ ๕ ได้แก่ จังหวัดเพชรบุรี
(๖) เขตบริการสุขภาพที่ ๖ ได้แก่ จังหวัดสระแก้ว
(๗) เขตบริการสุขภาพที่ ๗ ได้แก่ จังหวัดมหาสารคาม
สํานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
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(๘) เขตบริการสุขภาพที่ ๘ ได้แก่ จังหวัดนครพนม
(๙) เขตบริการสุขภาพที่ ๙ ได้แก่ จังหวัดบุรีรัมย์
(๑๐) เขตบริการสุขภาพที่ ๑๐ ได้แก่ จังหวัดศรีสะเกษ
(๑๑) เขตบริการสุขภาพที่ ๑๑ ได้แก่ จังหวัดระนอง
(๑๒) เขตบริการสุขภาพที่ ๑๒ ได้แก่ จังหวัดสตูล
ผู้ก่อการดี (Merit Maker) ป้องกันการจมน้ํา ประเภทหน่วยงานเครือข่ายดีเด่น จํานวน ๙ หน่วยงาน ได้แก่
(๑) สํานักพัฒนากิจกรรมนักเรียน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
(๒) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
(๓) เทศบาลเมืองขลุง จังหวัดจันทบุรี
(๔) เทศบาลตําบลบ้านแก้ง อําเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
(๕) องค์การบริหารส่วนตําบลโนนราษี อําเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
(๖) เทศบาลตําบลสุคิริน อําเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส
(๗) เทศบาลตําบลหลุบ อําเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
(๘) สมาคมเพื่อช่วยชีวิตทางน้ํา
(๙) สํานักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวอ่างเก็บน้ําห้วยตึงเฒ่า อําเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
ผู้ก่อการดี (Merit Maker) ป้องกันการจมน้ํา ประเภทบุคคลดีเด่น จํานวน ๙ ท่าน ได้แก่
(๑) นางศิริพร มัชรินทร์
สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑๑ นครศรีธรรมราช
(๒) นายกฤศ เรียงไธสง
สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๙ นครราชสีมา
(๓) นายบารเมษฐ์ ผมคํา
สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๙ นครราชสีมา
(๔) นางสลักจิต สกุลรักษ์
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
(๕) นางเทียนทอง บุญยรางกูร
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์
(๖) นางอมตา จันทร์ปาน
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
(๗) นางสาวธิตินัดดา ตอพล
โรงพยาบาลประทาย จังหวัดนครราชสีมา
(๘) นายอู๊ด พลนามอินทร์
โรงพยาบาลหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
(๙) นายเกรียงไกร บําเพ็ญ
ทีมปฏิบัติการใต้น้ํา
จังหวัดที่มีทีมผู้ก่อการดี (Merit Maker) ป้องกันการจมน้ํา “มากที่สุด” จํานวน ๓ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดบุรีรัมย์
จังหวัดสุรินทร์ และจังหวัดมหาสารคาม
จังหวัดที่มีทีมผู้ก่อการดี (Merit Maker) ป้องกันการจมน้ํา ครบทุกอําเภอ จํานวน ๘ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครพนม
จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดระนอง จังหวัดสระแก้ว จังหวัดสุรินทร์ และ
จังหวัดอุตรดิตถ์

สํานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
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ที่ปรึกษา
นายแพทย์ดิเรก ขําแป้น

ผู้อํานวยการสํานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค

คณะผู้จัดทํา
นางสาวส้ม เอกเฉลิมเกียรติ
นางสุชาดา เกิดมงคลการ

สํานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค
สํานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค

คณะผู้ร่วมจัดทํา
นางสาวนันนภัส กันตพัตชญานนท์
นางสาวปริมล อ่อนมะเสน
นางสาวลวิตรา ก๋าวี
นางสาวนิพา ศรีช้าง

สํานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค
สํานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค
สํานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค
สํานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค

คณะผู้เขียนเรื่อง “บอกเล่า การดําเนินงานผู้ก่อการดี (Merit Maker) ป้องกันการจมน้ํา”
ทีมผู้ก่อการดีองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแพ จังหวัดบุรีรัมย์
ทีมผู้ก่อการดีตําบลโคกย่าง จังหวัดบุรีรัมย์
ทีมผู้ก่อการดีเครือข่ายป้องกันการจมน้ําขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา
ทีมเมืองเงาะก่อการดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ทีมผู้ก่อการดีเทศบาลตําบลละอุน่ จังหวัดระนอง
ทีมผู้ก่อการดีละหานปลาค้าว จังหวัดนครราชสีมา
ทีมผู้ก่อการดีเทศบาลตําบลหนองอีบุตร จังหวัดกาฬสินธุ์
ทีมผู้ก่อการดีตากูกทีม จังหวัดสุรินทร์
ทีมผู้ก่อการดีฉลามประทาย จังหวัดนครราชสีมา
ทีมผู้ก่อการดีตําบลกระเทียม จังหวัดสุรินทร์
ทีมผู้ก่อการดีเครือข่ายตําบลโนนราษีป้องกันเด็กจมน้ํา จังหวัดมหาสารคาม ทีมผู้ก่อการดีเทศบาลเมืองขลุง จังหวัดจันทบุรี
ทีมผู้ก่อการดีป้องกันเด็กจมน้ําองค์การบริหารส่วนตําบลเทนมีย์ จังหวัดสุรินทร์ ทีมผู้ก่อการดีสะแกโพรง จังหวัดบุรีรัมย์
ทีมผู้ก่อการดีองค์การบริหารส่วนตําบลโป่งนก จังหวัดชัยภูมิ
ทีมผู้ก่อการดีเทศบาลตําบลหลุบ จังหวัดกาฬสินธุ์
ทีมผู้ก่อการดีองค์การบริหารส่วนตําบลกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
ทีมผู้ก่อการดีเทศบาลตําบลสตึก จังหวัดบุรีรัมย์
ทีมผู้ก่อการดีตําบลหนองชัยศรี จังหวัดบุรีรัมย์
ทีมผู้ก่อการดีตําบลยาง จังหวัดสุรินทร์
ทีมผู้ก่อการดีองค์การบริหารส่วนตําบลท่าสว่าง จังหวัดสุรินทร์
ทีมผู้ก่อการดีชนแดนร่วมใจ จังหวัดเพชรบูรณ์
ทีมแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา
ทีมผู้ก่อการดีอําเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ
พิสูจน์อักษร
นางสาวกมลวรรณ ใจงาม

สํานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค

ออกแบบปก
นางสาวฐิติมา ขันธสิน

สํานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค

จัดทําและเผยแพร่
สํานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๔๐๒ โทรสาร ๐ ๒๕๙๐ ๓๙๖๘ www.thaincd.com, www.facebook.com/thaincd
ลิขสิทธิ์
สํานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
สํานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

ผูกอการดี ปองกันการจมน้ำ

Drown No More

Merit Maker

2560
2559
2558
สำนักโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
โทรศัพท 0 2951 0402, 0 2590 3967 - 8
www.Thaincd.com
www.facebook.com/ThaiNcd

