
รายงานถอดบทเรียน 

การดําเนินงานของเครือข่ายที่ดําเนินงาน 

จัดการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ บาดเจ็บ เด็กจมน้ํา ปี 2556 

โดย 
แผนงานโรคไม่ติดต่อ บาดเจ็บ เด็กจมน้ํา บุหรี่ สรุา 

เครือข่ายพื้นที่ ต.หนองแวง อําเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภมูิ  ประเด็น โรคเบาหวาน 
เครือข่ายพื้นที่ ต.นานวน อําเภอสนม  จังหวัดสุรนิทร์ ประเดน็ ป้องกันเด็กจมน้ํา 
เครือข่ายพื้นที่ อําเภอสนม  จังหวัดสรุินทร์  ประเด็น  อุบตัิเหตุทางถนน 
 

 
ได้รับสนับสนุนโดย 

สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที ่5 นครราชสีมา 

8  สิงหาคม  2556                   
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บทสรปุสาํหรบัผู้บริหาร (Executive Summary)  

ตามท่ี แผนงานโครงการโรคไม่ติดต่อ บาดเจ็บ เด็กจมน้ํา บุหรี่ สุรา สํานกังานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 
นครราชสีมา ได้ดําเนินกิจกรรมการจัดการระบบเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อและบาดเจ็บ บุหรี่ สุรา 
ตามข้อตกลง ในพื้นทีส่าธารณสุขเขต 14 ภายใต้โครงการพัฒนาภาคีเครือข่ายเฝ้าระวังป้องกันโรคและภัย
สุขภาพในพื้นที่สาธารณสุขเขต 14 ปี 2556 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เครอืข่ายมีการจัดการระบบเฝ้าระวังป้องกัน
ควบคุมโรคไมติ่ดต่อ เด็กจมนํ้า และการบาดเจ็บ ในพื้นที่เขตสาธารณสุขที่ 14 ดําเนินงานในพื้นที่นําร่อง 2 
พ้ืนที่ ได้แก่ ต.หนองแวง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ และอ.สนม จ.สรุินทร์ (setting ต.นานวนและอําเภอ) ซึ่งมี
กิจกรรมในการดําเนินงานประกอบด้วย การสร้างความเข้าใจลักษณะงานกับพ้ืนที่ การถ่ายทอดองค์ความรู้
เรื่องหลักการ Principle for safe community of WHO  คุณลักษณะอําเภอควบคุมโรคเข้มแข็ง แบบจําลอง
แผนงาน(Logic model) และวงจร PDCA  การนิเทศติดตามและประเมินผลการดาํเนินงาน  การประชุม
แลกเปลี่ยนเรยีนรู้ และ สรุปบทเรียน  โดยมี สคร.5 เป็นพี่เลี้ยง (mentor) 

 ผลผลิตของกิจกรรม  

    1. คนทํางานในพื้นที่มีกระบวนการทํางานที่มีคุณภาพมากขึ้น โดยเฉพาะในระดับอําเภอ รพสต.และ
ภาคี ที่มีการทํางานอย่างเป็นระบบในเรื่องการเฝ้าระวังป้องกันโรคเบาหวาน เด็กจมน้ํา อุบัติเหตุทางถนน   

     2. ได้ชุดความรู้ถอดบทเรียนการดําเนินงาน เรื่องการเฝ้าระวังป้องกันโรคเบาหวาน เด็กจมนํ้า 
อุบัติเหตุทางถนน  

 ข้อเสนอ  

จากการดําเนินงานที่ผ่านมาพบว่าเกิดผลดีและสร้างความต่ืนตัวของคนและองค์กรที่ต้องการมีส่วน
ร่วมในการแก้ไขปัญหา ดังนั้นควรส่งเสริมความร่วมมือการทํางานร่วมกันระหว่างเครือข่ายและนักวิชาการ 
สคร.5 ที่มีบทบาทเป็นพี่เลี้ยงหรือผู้เอื้ออํานวย ด้วยการจัดการความรู้ การเก็บเกี่ยวผลงานวิชาการ ชุดความรู้ 
คู่มือ แนวทาง และการเผยแพร่การดําเนินงานเรื่องการเฝ้าระวังป้องกันโรคเบาหวาน เด็กจมนํ้า อุบัติเหตุทาง
ถนน ตลอดจนการเรียนรู้ที่จะปฏิบัติงานร่วมกัน ในปีถัดไปควรมีการวางเป้าประสงค์และกลยุทธ์เพื่อการลด
โรคและถ่ายโอนบทบาทที่ สคร.5 ดําเนินงานตามโครงการนี้ให้กับ สสอ.และ สสจ. ต่อไป    

      สรุปโดย แผนงานโครงการโรคไม่ติดต่อ บาดเจ็บ เด็กจมน้ํา บุหรี่ สุรา 
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ถอดบทเรียน 
การดําเนินงานป้องกันควบคุมโรคไมต่ิดต่อ บาดเจ็บ เด็กจมน้าํ ปี 2556 

เครือข่ายพื้นที่ ต.หนองแวง อําเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภมูิ  ประเด็น โรคเบาหวาน 
เครือข่ายพื้นที่ ต.นานวน อําเภอสนม  จังหวัดสุรนิทร์ ประเดน็ ป้องกันเด็กจมน้ํา 
เครือข่ายพื้นที่ อําเภอสนม  จังหวัดสรุินทร์  ประเด็น  อุบตัิเหตุทางถนน 

  

เกริ่นนํา 

นางเปรมปรีด์ิ  ชวนะนรเศรษฐ ์
กลุ่มแผนงานโครงการโรคไม่ติดต่อ บาดเจ็บ เด็กจมน้ํา บุหรี่ สุรา   

ผู้สรุปบทเรียน 
 

วิสัยทัศน์กระทรวงสาธารณสุขกําหนดไว้ว่า “ภายในทศวรรษต่อไป คนไทยทุกคนจะมสีุขภาพแข็งแรง
เพิ่มขึ้น เพื่อสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศทั้งทางตรงและทางอ้อมอย่างยั่งยืน ” กรม
ควบคุมโรคได้มีวิสัยทัศน ์“เป็นองค์กรชั้นนําระดับนานาชาติ ที่สังคมเชื่อถือและไว้วางใจ เพื่อปกป้องประชาชน
จากโรคและภัยสุขภาพด้วยความเป็นเลิศทางวิชาการ ภายใน ปี 2563 ” โดยกําหนดนโยบายที่สําคัญประการ
หนึ่งคือ อําเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยัง่ยืน นอกจากนั้นมีนโยบายเตรียมพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้าน
การแพทย์และสาธารณสุข/ภัยพิบัติ /โรคติดต่ออุบัติใหม่ งานด้านกฎอนามัยระหว่างประเทศ โรคติดเชื้อใน
โรงพยาบาล และเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

สคร.5 โดยแผนงานโครงการโรคไม่ติดต่อ การบาดเจ็บ เด็กจมน้ํา บุหรี ่ สุรา เล็งเห็นงาน 
โรคเบาหวานและหลอดเลือด งานการบาดเจ็บ งานเด็กจมน้ํา งานบุหรี่และสุรา  มีสถานการณ์ความรุนแรง
เพิ่มมากขึ้น และเป็นงานนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข ในทางปฎิบัตินั้นกรมกองต่างๆ ถ่ายทอด ตัวช้ีวัด  
หรือจุดเน้น หรือโครงการพิเศษ นั่นหมายถึงเป็นการทํางานแนวดิ่ง สคร.โดยแผนงานโครงการไม่ติดต่อ การ
บาดเจ็บ เด็กจมน้ํา บุหรี่ สุรา ได้วางการเคลื่อนงานร่วมกับกลุ่มพัฒนาภาคีเครือข่ายมีแนวคิดการทาํงานบน
โครงสร้างอําเภอควบคุมโรคเข้มแข็งและวางกรอบการเคลื่อนงานให้เห็นผลงานชัดเจนบนโครงสร้างที่รองรับ
อําเภอนั่นคือ รพสต. พ้ืนที่นําร่อง ให้มีการจัดการเชิงระบบตามหลักการ Principle for safe community of 
WHO ประกอบด้วย 1.Multidisciplinary. (ภาคีหรือสหสาขาวิชาชีพ) 2.Information system(สื่อสาร
สารสนเทศ)  3.Community participation.(ส่วนรว่ม) 4.Focus on priority problem(สุดเสี่ยง) 
5.Comprehensive, practical and cost effective(สุดคุ้ม) สอดคล้องกับคุณลักษณะอําเภอควบคุมโรค
เข้มแข็ง ประกอบด้วย 1.มีคณะกรรมการป้องกันควบคุมโรคและภัยสขุภาพระดับอําเภอ  2.มีระบบระบาด
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วิทยาที่ดี เช่น การรายงานการเกิดโรคอย่างรวดเร็ว ครบถ้วน   3.มีการวางแผนป้องกันควบคุมโรคและภัย
สุขภาพ  4.มีการระดมทรัพยากรหรือการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นรูปธรรม และ5.มี
ผลสําเร็จของการควบคุมป้องกันโรค ในขั้นตอนการวางแผนได้ประยุกต์แบบจําลองแผนงาน(Logic model) 
และช่วงระหว่างการดําเนินงานมีการนําวงจร PDCA มาควบคุมคุณภาพการทํางาน ทั้งนี้การดําเนินงานเป็นไป
ตามบทบริบทและงานเดิมของพื้นที่ เพื่อผลสําเร็จในการ ลดโรค และการขยายพื้นที่ นอกจากนั้นแผนงาน
โครงการโรคไม่ติดต่อ การบาดเจ็บ เด็กจมน้ํา บุหรี ่สุรา สคร.5 คาดว่าจะเกิดชุดความรู้ที ่เป็น Model ระดับ
เขต  ดังแผนภาพด้านล่าง 

 อาํเภอ คร. ภาคเีครอืขาย พืนทีน่ํารอง ผล

3.2ขยายผล/
ขยายจาํนวน

มองหาโครงสร าง
ทีจ่ะเข าระบบ

-เกดิCA  
-เกดิระบบขอมลูและ
  การเฝ าระวงัทีเ่ข มแข็ง
-Synergy –ภาคี
-เสรมิงานทีม่อียู

3.3 ผลกัดนัสนบัสนนุ
  ใหเชือ่มนโยบาย

3.4ชุดความรู /เกดิตนแบบ/model/ 
ศนูยการเรยีนรู 

1 2

3

A
โครงสราง
1 รพสต. 
2 โรงงาน
3 สถานศกึษา

B
C

เกดิ model ระดบัเขต

ขอมลู

ภาคี ผลAction

กรอบการเคลือ่นงาน               แผนงานโรคไมตดิตอฯ สคร.5

Logic model 
PDCA

สงัเคราะห

เชงิระบบ

3.1ลดโรค
Unit,srrt ,CUP

 
 

จากการดําเนินงานในประเด็นดังกล่าวมาต้ังแต่เดือนตุลาคม 2555 ถึง เดือนกันยายน 2556 เป็นเวลา     
1 ปี ประกอบด้วย รพ.สต.หนองแวง รพ.สต.อ้อมแก้ว รพ.สต.นานวน  สสอ. อบต. อสม. แกนนําชุมชน ฯลฯ 
ตามโครงสร้างงานระดับตําบล ในพื้นที ่2 อําเภอ ได้แก่  

1. อําเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ    ดําเนินงานในประเด็น โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง 
2. อําเภอสนม  จังหวัดสุรินทร์ ดําเนินงานในประเด็น ป้องกันเด็กจมน้ํา และอุบัติเหตุทางถนน 

 
ขอสรุปการดําเนินงานของเครือข่ายที่ดําเนินงานจัดการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ บาดเจ็บ เด็ก

จมน้ํา ปี 2556 เพื่อเป็นบทเรียนกับคนทํางานต่อไป 
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1. ประเด็นโรคเบาหวาน  ความดันโลหิตสูง 
 

นางชาลิดา  โสรัตน์และนางศสิญา  อาภาสุวรรณกุล 
กลุ่มแผนงานโครงการโรคไม่ติดต่อ บาดเจ็บ เด็กจมน้ํา บุหรี่ สุรา   

ผู้สรุปบทเรียน 
 

การดําเนินงานอําเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ โดย รพ.สต.หนองแวง ร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่ 
เริ่มต้นจาก  

การศึกษาเชิงลึกวิถีชีวิตของชุมชน ความเป็นอยู่ การกิน การนอนของชุมชน และวางลงไปใน แผนที่
เวลาแยกเป็นรายเดือน และกําหนดกลุ่มเป้าหมาย(specific target) ต่อจากนั้นมองไปที่ภาคีที่เป็นหุ้นส่วนใน
ทํางาน ตามแนวการออกแบบจําลองแผนงาน “logic model” อันดับแรกโจทย์ทําอย่างไรให้ อบต. ภาคี
เครือข่าย เข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินงาน ปัญหานี้เป็นปัญหาส่วนรวม ต้องช่วยกันแก้ไข นําข้อมูลเชิงลึกที่
ไล่เลียงแต่ละเดือนของชุมชนเสนอต่อ อบต. 

   
ข้อมูลที่อยู่ใน รพสต. เช่น จํานวนผู้ป่วย กลุ่มเสี่ยง การสูญเสียทรัพยากร ฯลฯ คืนให้ชุมชน ด้วย

วิธีการให้แกนนํานําเสนอ รพสต.เป็นพี่เลี้ยง เพื่อเกิดการตระหนักและตัดสินใจชุมชนชาวบ้านต้องช่วยกัน
จัดการ  

เกิดกิจกรรม เช่น การคัดกรอง โดย อสม.และชุมชนมีส่วนร่วม และผู้บริหารตําบลทํา MOU กับ
โรงเรียน ศูนย์เด็กเล็ก ปลอดน้ําอัดลม 4 โรง ปลูกฝังจิตสํานึก และเก็บขนมกุปกอบไว้  นอกจากนั้นเกิดชุมชน
ต้นแบบโครงการหมู่บ้านชุมชนลดหวานมันเค็ม ปลูกผัก กินเอง 90% ออกกําลังกาย วางแผนจะขยายไป 20 
หมู่บ้านในปีถัดไป 
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การบริหารจัดการด้วยการนําเข้าแผนกองทุนตําบล และมีการนําผลงานการดําเนินงานเข้ากรรมการ
ตําบล มีการรายงานความก้าวหน้า เป็นระยะให้กรรมการฟังและแลกเปลี่ยนเพื่อปรับการดําเนินงาน 
นอกจากนั้นอบต. สนับสนุนงบ เช่น CDลดโรคที่เป็นเสียงศิลปินเด็กที่ช่ืนชอบของคนในชุมชน และเครื่องเสียง 
จัดการแข่งขนัการออกกําลังกาย  

กิจกรรมในส่วนของ รพสต. นอกจากงานประจําแล้ว ได้มีการพัฒนางานที่จัดการกับกลุ่มเสี่ยง และ
ป่วย ดังนี้ คัดกรอง ใช้ปิงปอง 7 สี  คลินิกDPAC  การคืนข้อมูลในชุมชน และ อสม.และแกนนํามีกรรมการ 
NCD ของ รพสต. วิเคราะห์ข้อมูล ดําเนินงาน แลกเปลี่ยนการดําเนินงาน  มี อสม. SRRT โรคไม่ติดต่อ ลง
ปฏิบัติงานเมื่อพบข้อมูลความเสี่ยงต่อการเกิดโรคสูง เช่น คนที่น้ําตาลในเลือด125 mg% ด้วยการทํางานของ 
อสม.ที่เข้าไป สอบสวนหาสาเหตุ และเป็นพี่เลี้ยงในการปฏิบัติตัวของกลุ่มเป้าหมาย มีhome health care 
online คลินิกไร้พุง เริ่มที่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน อบต. รพสต. และ โรงเรียน  

 
ผลลัพธ์ 

คนทํางานและผู้บริหารประสานงานและประชุมแบบไม่เป็นทางการ   
อบต.เองลุกขึ้นมาเป็นเจ้าภาพด้วย โจทย์ อบต. ทําอย่างไรยืดอายุคนหนองแวงให้ยาวนานขึ้น ทํา

อย่างไรก็ได้ ทําให้ยืนยาว จะหมดงบประมาณเท่าไรก็ไม่เสียดาย ยืดอายุได้ 1 วันก็คุ้ม เรามีงบประมาณให้
คนชุมชนทํางานด้วยกัลยาณมิตรสามัคคีทุกหมู่บ้าน ไม่มีเสียงค้าน ผ่านง่ายงบประมาณไม่จํากัด 

 เกิดกระแสสังคม ลดหวาน มัน เค็ม ในชุมชน  
 จากการประเมินข้อมูลที่ผ่านมาในรอบ 1 ปีที่เริ่มดําเนินงานพบว่า 
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จากตาราง ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปที่ได้รับการคัดกรองเบาหวานและความดันโลหิตสูง ปี 55 
จํานวน 6,396 คน พบว่าเสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวาน จํานวน 123 คน เสี่ยงต่อการเป็นโรคความดันหิตสูง
จํานวน 127 คน พบว่ามีคนป่วยเป็นโรคเบาหวานเพียง 5 คน คิดเป็นร้อยละ 4.06 และมีผู้ป่วยเป็นโรคความ
ดันโลหิตสูงเพียง 6 คน คิดเป็นร้อยละ 4.72 ซึ่งไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานตัวช้ีวัด (ร้อยละ 5) แต่ในชุมชนต้นแบบ
ตามกิจกรรมทีก่ล่าวข้างบนพบกลุ่มเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน จํานวน 5 คน หลังจากดําเนินตามกิจกรรม อสม.
SRRTและกิจกรรมอื่นๆ พบว่าผลสําเร็จไม่มใีครป่วยเป็นโรคเบาหวาน    
ข้อค้นพบ สําคัญดังนี้  
สารสนเทศ 

การจัดการและคืนข้อมูล ใช้เทคนิคที่สร้างให้ภาคีเกิดความรู้สึกว่า “จะต้องทําแล้ว” นั่นคือการใช้
คนไข้ออกมาเล่าความลําบากของการเจ็บป่วยและการดูแลรักษาตัวเอง  

ความโชคดีของที่หนองแวงคือ ท่านผู้บริหาร อบต.เป็นคนไข้โรคเบาหวาน ข้อมูลนี้นอกจากให้
ภาคีเกิดความรู้สึกว่า “จะต้องทําแล้ว” ยังทําให้ภาคนโยบายเห็นความสําคัญมาก  เป็นผู้นําการเปลี่ยนแปลง
ในสังคมด้วยการเป็นแบบอย่างและจุดประกายการทํางานอื่นๆต่อๆมา เช่น การสื่อสารข้อมูลโดยผู้นํา เพื่อเกิด
การตระหนักและตัดสินใจ ผู้นําสนับสนุนให้ชุมชนและกลุ่มเสี่ยงจัดการตนเอง เช่น สนับสนุนงบประมาณ ร่วม
ติดตามการดําเนินงานและปรับวิธีการทํางานร่วมกัน 

ข้อมูลการคัดกรองที่ทําให้เป็นเรื่อง ใกล้ตัว และมีโอกาสเสี่ยง ด้วยการคืนข้อมูลการคัดกรอง
ให้กับตัวผู้ที่มาตรวจสุขภาพ นอกจากนั้นยังคืนข้อมูลการคัดกรองแด่ แกนนํา อสม. เพื่อหาวิธีการจัดการกับผล
การคัดกรองด้วยกิจกรรม การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 3 อ 2 ส และยังเล็งเป้าหมายสําคัญไปที่กลุ่มเสี่ยง
สูงมาก เช่น ค่าน้ําตาลในเลือด 125 mg% ด้วยการทํางานของ อสม.ที่เข้าไป สอบสวนหาสาเหตุ และเป็นพี่
เลี้ยงในการปฏิบัติตัวของกลุ่มเป้าหมาย  
สหวิชาชีพและมีส่วนร่วม 

เกิดความร่วมมือกับแนวร่วม ใช้เทคนิคการมองภาพรวมร่วมกัน “logic model”   การนั่งคุย
แบบไม่เป็นทาง และการนําเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน เช่น การยืดอายุเฉลี่ของคนหนองแวง และ
นอกจากนั้นการที่ให้ผู้บริหารเป็นบุคคลต้นแบบ และเป็นคนสื่อสารเอง   นอกจากนั้นคือการที่ภาคีมีส่วนร่วม
ในการติดตามความก้าวหน้าของการดําเนินงานเป็นระยะ “PDCA” 
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สุดเสี่ยง 
การใช้ข้อมูลมาลําดับความสําคัญ เช่น ผูท้ีผ่่านการคัดกรองถูกนํามาปรับเปลี่ยนโดยใช้ 3 อ 2 ส 

แต่ก่อนเจ้าหน้าที่เป็นผู้ทําใหท้ั้งหมด  แต่อันหลังแตกต่างจากอันแรกคือฺเราทําให้ผูป้่วยมีความตระหนักใน
เรื่องของเขา เรื่องใกล้ตัว ไม่ใช่คิดว่าเป็นเรือ่งของหมอ คือถ้าป่วยฉันก็กินยา กินยาแลว้ก็หาย ป่วยไปหา
หมอก็ได้ เราเปลี่ยนแนวคดิของเขาก็คือทํายังไงที่จะไม่ให้เขาป่วย 3 อ 2 สเมื่อก่อนอาจจะแค่ปรับเปลี่ยน
ธรรมดา แต่ปัจจุบันเวลาแก้ไขปัญหาเราไม่ได้เป็นคนแก้แต่เราให้ชุมชนเป็นคนแก้โดยมีผูน้ําเป็นต้นแบบ เรามี
ผู้นําที่มีวิสัยทศัน์เขาจะมองเห็นปัญหา สามารถคืนข้อมูลสู่ชุมชนให้ชุมชนแก้ปัญหาเองโดยเราเป็นพี่เลี้ยง และ
ตัวอย่างอีกคืออสม. SRRT ที่ ลงปฏิบัติงานกับคนที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคสูง  

สุดคุ้ม 
 จากการเปรียบเทียบจากการทํางานแบบใหม่นี้กับแบบเก่าที่เคยทําเคยคิด มันเหนื่อยมากขึ้นใน
ระยะแรกแต่สุดคุ้มกับสิ่งที่ทําเพราะปัจจุบัน เจ้าหน้าที่ของเราเหนื่อยกายน้อยลง เราเปลี่ยนเป็นพี่เลี้ยง
คนทํางานในตําบล สิ่งที่ได้ทดแทนคือ “ความเป็นเจ้าของพื้นที่ร่วมกัน คุ้มค่าหายเหนื่อย”  
 
 

“ทิ้งท้าย หากที่อื่นจะนําเอารูปแบบนี้ไปใช้ ผู้ถอดบทเรียนคิดว่า ข้อมูลที่มีคุณภาพ  การวิเคราะห์
สังเคราะห์ข้อมูล คืนให้ กับกลุ่มเสี่ยง ป่วย และภาคี  ต้องตั้งหลักจัดกระบวนการคืนข้อมูลให้ดีๆ เพื่อหา
ความร่วมมือกับชุมชน คิดว่าการสื่อสารโดย ผู้นํา เพื่อเกิดการตระหนักและตัดสินใจ เป็นปัจจัยแห่ง
ความสําเร็จอย่างหนึ่ง” 

 
 
ภาคผนวก 
รายงานสรุปผลการดําเนินงานช่วง 6 เดือนแรก ข้อมลูได้จากการสนทนากลุ่มที่ ณ โรงแรมอารยา รีสอร์ท         
อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี วันที่ 17-18 เมษายน  2556  

กิจกรรมโครงการ ของ ตําบลหนองแวง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 
1. โครงการรณรงค์ตรวจคัดกรองเบาหวานและความดันโลหิตสูง ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อต้องการให้

ประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไปได้รับการตรวจคัดกรองความเสี่ยงต่อภาวะความดันโลหิตสูงและ
โรคเบาหวาน ร้อยละ 90 และได้รับความรู้ คําแนะนําในการดูแลสุขภาพตนเองมีพฤติกรรม
สุขภาพที่เหมาะสม 

2. โครงการตําบลหนองแวงควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน ปี 2556 ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนา
ศักยภาพทีมการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคในระดับตําบลหนองแวง และสามารถรายงานการ
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เกิดโรคได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว แม่นยํา นอกจากนี้ ต้องการให้ทุกหน่วยงานและชุมชนมีส่วนร่วม
ในการดูแลสุขภาพตนเอง ลดจํานวนผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตจากโรคติดต่อ 

3. โครงการห่วงใยเกษตรกรคุ้มครองผู้บริโภค ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้การช่วยเหลือแก่เกษตรผู้ที่มี
ระดับสารเคมีตกค้างในเลือดอยู่ในระดับที่ปลอดภัย 

4. โครงการพัฒนาหมู่บ้านต้นแบบปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคมะเร็ง โรคความดันโลหิตสูง 
โรคเบาหวาน โรคอ้วน โรคหัวใจและหลอดเลือด ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกระแสให้ประชาชน
ใส่ใจสุขภาพตนเองมากขึ้น และสร้างระบบเฝ้าระวังและป้องกันความเสี่ยงจากโรคเบาหวานและ
ความดันโลหิตสูงได้ 

 จากการดําเนินงานโครงการ ได้มีการบูรณาการงานเข้าด้วยกัน โดยใช้หลักการทํางาน คือ 
• แบ่งบทบาทหน้าที่การทํางานอย่างชัดเจน โดยเจ้าหน้าที่ให้ความรู้ด้านวิชาการ ส่วนกลุ่มแกนนํา

ชุมชนทํางานเชิงลึกให้ถึงกลุ่มเป้าหมาย ชาวบ้าน 
• สนับสนุนให้ชุมชนตัดสินใจดําเนินการแก้ปัญหาเอง ผ่านการประชาคมหมู่บ้าน 
• ชาวบ้านมีส่วนร่วมในการดําเนินการ ต้ังแต่รับรู้ปัญหาของชุมชน ร่วมคิด ตัดสินใจและร่วมมือ

แก้ไขปัญหาโดยการรวมกลุ่มกันดําเนินการ 
• บูรณาการหลายองค์กรเข้าร่วมการทํางาน ทั้ง ชาวบ้าน อบต. วัด โรงเรียนและส่วนราชการที่อยู่

ในพื้นที่ 
• รณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจอย่างสม่ําเสมอ ต่อเนื่อง 
• มีความต่อเนื่องของการดําเนินงาน 

 
การสนับสนุนจาก รพ.สต.และภาคีเครือข่ายในการทํางาน  

 1. เจ้าหน้าที่ รพ.สต.หนองแวง สนับสนุนให้ความรู้เรื่องเบาหวานและความดันโลหิตสูง และมีการ
แบ่งกลุ่มย่อย เพื่อเยี่ยมบ้านศึกษาการดําเนินชีวิตของกลุ่มเสี่ยงที่บ้าน ทุก 3 เดือน 
 2. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องเบาหวานและความดันโลหิตสูงจากกลุ่มผู้ป่วย 
 3. จัดกิจกรรมออกกําลังกายทุกเย็นวันจันทร์ พุธ ศุกร์ ที่ศาลาSML ของแต่ละหมู่บ้าน โดยมีแกนนํา 
อสม. ดําเนินงาน 
 4. มีการดูแลการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางด้านโภชนาการให้กับคนในครอบครัวทั้งหมดโดย จนท.รพ.
สต. 
 5. จัดโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเสี่ยงต่อกลุ่มโรค Metabolic และมีการประเมินภาวะ 
BMI วัดรอบเอว ตรวจวัดระดับน้ําตาลในเลือด และวัดความดันโลหิต มีการสรุปผลการดําเนินงาน ติดตาม
ผล จนสามารถลดระดับ DTX ความดันโลหิต และ BMI ให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ ทุก 6 เดือน 
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กระบวนการดําเนินงาน 
- ลงชุมชน เพื่อศึกษาข้อมูลของผู้ป่วย โดย จนท.รพสต.และ อสม. เป้าหมายของการลงชุมชนเพื่อเก็บ

ข้อมูลสถานการณ์ผู้ป่วย  และสร้างความเข้าใจให้เกิดความตระหนักเกี่ยวกับผลกระทบของ
โรคเบาหวานความดัน ซึ่งช่วงการลงพื้นที่ จะพาคนที่ป่วยและได้รับผลกระทบจากโรคนี้ในระยะต่าง ๆ 
รวมทั้งนําผลกระทบด้านค่าใช้จ่าย  ไปเล่าให้กับกลุ่มเป้าหมายฟัง พร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และ
ความคิดเห็น นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมการตรวจคัดกรองเบาหวาน  ซึ่งกิจกรรมนี้ ทําให้ชาวบ้านมี
ความต่ืนตัว เรื่องโรคเบาหวานความดันมากขึ้น ซึ่งผลที่ตามมาคือ เกิดกระแสภัยของเบาหวานความ
ดันในชุมชนขึ้น 

- คืนข้อมูล ผู้ป่วยเบาหวานความดันให้กับชุมชน ซึ่งเป็นการนําข้อมูลทั้งหมดนําเสนอต่อชุมชน โดย รพ
สต. แล้วให้โจทย์กับชุมชน ตัดสินใจและออกแบบแนวทางการแก้ปัญหาเอง โดย มีหน่วยงานของรัฐ
ให้การสนับสนุน ซึ่งจากกิจกรรมนี้เป็นที่มาของการสนับสนุนโครงการด้านสุขภาพหลายโครงการจาก 
อบต. และผู้นําชุมชน 

- การประชาคมหมู่บ้าน เพื่อกําหนดแนวทางดําเนินการแก้ไขปัญหา โดยให้ชาวบ้านในชุมชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการออกเสียง แสดงความคิดเห็น และหาทางออกร่วมกัน 

- การประชาสัมพันธ์หอกระจายข่าว เกี่ยวกับโรคเบาหวานอย่างสม่ําเสมอ 
- ดําเนินงานโครงการต่าง ๆ ร่วมกัน เช่น การออกกําลังกาย การกินอาหารถูกสุขลักษณะ  

 
ผลการดําเนินงาน 

1. เกิดกลุ่มเฝ้าระวังโรคเบาหวาน ประกอบด้วย อสม.ที่มีความเช่ียวชาญ จากแต่ละหมู่บ้าน และผู้นํา
หมู่บ้าน ซึ่งมีบทบาทหน้าที่ ดังนี้ 

- ติดตามดูแล ตรวจวัดความดันโลหิตของชาวบ้านที่ป่วยเป็นโรคเบาหวาน  
- เก็บข้อมูลการเจ็บป่วยของชาวบ้าน กลุ่มเป้าหมาย 
- รับแจ้งปัญหาสุขภาพหรือภาวะเจ็บป่วยของชาวบ้านตลอด 24 ชม. 
- และบทบาทตามที่ รพสต.มอบหมาย 

2. องค์กรและกลุ่มต่าง ๆในหมู่บ้านเข้าร่วม โดยเฉพาะ อบต. ซึ่งถือว่าเป็นกลไกสําคัญของการดูแล
สุขภาพชุมชน โดยการสนับสนุนงบประมาณดําเนินโครงการด้านสุขภาพ  ให้กับชุมชน  5 โครงการ 
และยังมีนโยบายด้าน ชีวิตมีสุข เป็นเป้าหมายหลักในการดําเนินงาน นอกจาก อบต.แล้ว โรงเรียน ก็
เข้าร่วมโครงการด้วย โดยมีคณะกรรมการตรวจเช็คอาหารกลางวันที่เด็กรับประทานในแต่ละวัน ว่ามี
ความเสี่ยงต่อเป็นเบาหวานหรือความดันหรือไม่ หากมีความเสี่ยงก็เสนอแนะให้ทางโรงเรียนปรับปรุง 
ซึ่งที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือจากทางโรงเรียนอย่างดี 

3. มีแกนนําชุมชนเข้ามาร่วม จากหลากหลายส่วน เช่น  อสม. จํานวน 307 คน ส.อบต. มากกว่า 50 คน 
เป็นต้น 
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4. เกิดกระแสการดูแลสุขภาพให้ปลอดโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง  จากการสังเกตของแกนนําและ
กลุ่มเฝ้าระวังโรคเบาหวาน เห็นว่าชาวบ้านกลัวเป็นโรคเบาหวานมาก และเห็นได้จากการเข้าตรวจคัด
กรองโรคเบาหวานมากขึ้น ทําให้พบว่าชาวบ้านป่วยเป็นเบาหวานมากขึ้น ซึ่งแตกต่างจากก่อนดําเนิน
โครงการ เพราะก่อนหน้านั้น ชาวบ้านไม่ให้ความสําคัญกับการตรวจเบาหวาน  แต่เมื่อมีการรณรงค์ 
อย่างจริงจัง ส่งผลให้มีจํานวนชาวบ้านที่มาตรวจคัดกรองมากขึ้น  

5. การดูแลผู้ป่วยเบาหวานความดันเป็นไปอย่างถูกต้อง ทันท่วงที เนื่องจากกลุ่มเฝ้าระวังที่มีความ
เชี่ยวชาญในการดูแลผู้ป่วย และชาวบ้าน กลุ่มเป้าหมายมีความรู้เรื่องนี้มากขึ้น  

6. กลุ่มเสี่ยงมากขึ้น เนื่องจาก ชาวบ้านสนใจเข้ามาตรวจคัดกรองเบาหวานมากขึ้น ซึ่งส่วนหนึ่งมาจาก
กระแสของเบาหวานความดันในพื้นที่ และนโยบายจากรัฐ ซึ่งยิ่งชาวบ้านมาตรวจมาก ย่ิงพบคนที่มี
ภาวะเสี่ยงมากขึ้น จากการตรวจทั้ง 1,000 ราย พบผู้มีภาวะเสี่ยง   278  ราย และภายหลังจากที่
ได้รับคําแนะนําในการดูแลสุขภาพ แล้ว กลุ่มเสี่ยง 152 คน  ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคและวิถี
ชีวิต จนไม่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงเลย 

7. ผู้ป่วยเบาหวานความดัน มีกําลังใจดีขึ้น เพราะมีที่พ่ึง และมีความเชื่อมั่น เนื่องจากมีกลุ่มเฝ้าระวังและ
มีแกนนํา อสม. ที่มีความรู้อยู่ใกล้ชิด  ให้คําปรึกษา 

8. กระบวนการคัดกรองเบาหวานเข้มข้นมากกว่าเดิม เพราะมีความรู้ เชี่ยวชาญมากขึ้น 
9. อสม.  คนเก่งขึ้น เห็นได้จาก ความสามารถในการอธิบาย การช่วยเหลือ และโน้มน้าวให้ชาวบ้านมา

ตรวจคัดกรองเบาหวานได้ รวมทั้งเป็นที่พึงด้านสุขภาพให้กับชาวบ้านได้อย่างแท้จริง  
10. เกิดต้นแบบการดูแลสุขภาพ ซึ่งเป็นนายก อบต.และผู้นําหลายหมู่บ้านที่ป่วยเป็นเบาหวานความดัน 

แล้วหันมาให้ความสําคัญในการดูแลสุขภาพและเป็นแกนนําในการขับเคลื่อนงาน 
 
จุดอ่อน อุปสรรคในการทํางาน 

1. งบประมาณในการตรวจคัดกรองไม่เพียงพอ 
2. ความร่วมมือของคนในชุมชน ในการทํากิจกรรม มีเพียง 70-80 % เท่านั้น ซึ่งทีมงานตั้งเป้าไว้ที่ 

100%   ส่วนหนึ่งมีเงื่อนไขทางเศรษฐกิจ ต้องทํามาหาเลี้ยงชีพไม่มีเวลาเข้าร่วมกิจกรรม 
3. ทัศนคติของชาวบ้านต่อการเจ็บป่วย คือ ตราบเท่าที่ร่างกายยังเดินได้ปกติ กินอิ่ม และนอนหลับ 

ชาวบ้านจะไม่ใส่ใจในการดูแลสุขภาพ เพราะคิดว่ายังแข็งแรงดีอยู่ ไม่ได้เจ็บป่วย  
4. การประสานงาน สร้างความร่วมมือ วางแผนการทํางานและจัดการงบประมาณร่วมกันระหว่างหลาย

หน่วยงานที่ร่วมมือกัน ยังไม่มีมากนัก ส่วนมากเป็นความร่วมมือจากการประสานงานเป็นรายกิจกรรม 
ขาดการวางแผนและกําหนดเป้าหมายระยะยาวร่วมกัน 

จุดแข็ง 
1. พ้ืนที่มี อบต ที่พร้อมจะสนับสนุนงบประมาณ และมีข้อบัญญัติที่เสนอเข้าสู่สภาแล้ว  
2. มีแกนนํา คนทํางานที่ประจําอยู่ในพื้นที่ เช่น อสม.ที่มีความเชี่ยวชาญ  ส.อบต. ผู้นําหมู่บ้าน  ที่พร้อม

ให้การสนับสนุนการดําเนินการอย่างเต็มที่ 
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3. มีต้นแบบด้านการดูแลสุขภาพ ที่เป็นคนในชุมชน และเป็นแกนนําที่ชาวบ้านให้ความเคารพนับถือ 
4. โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง เป็นประเด็นหรือกระแสที่ได้รับความสนใจจากชาวบ้าน 
5. รัฐบาลให้การสนับสนุนงบประมาณบางส่วนในการดําเนินการ ผ่านหน่วยงานหลักต่างๆ 

 
ข้อเสนอแนะในการดําเนินการ 

- ควรมีการกําหนดเป้าหมายการทํางานให้เป็นแผนงานเดียวกัน ทั้ง รัฐ ชุมชน และ องค์กรชุมชน 
- ควรมีการสรุปผลการดําเนินงาน และวางแผนการทํางานร่วมกันทุกภาคส่วนเป็นระยะๆ มีการติดตาม

ผลอย่างต่อเนื่อง 
- มีการศึกษาสํารวจข้อมูลจริง  และมีการปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยอยู่เสมอ 
- ควรมีการเสริมกําลังใจให้คนทํางาน โดยเฉพาะ อสม. อยู่เสมอ เช่น การเยี่ยมเยือนให้กําลังใจ และ

ความรู้ด้านสุขภาพอื่นๆ ให้กับสมาชิก อสม. เป็นต้น 
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2. ประเด็นงานป้องกันเด็กจมน้ํา 
นายกฤศ เรียงไธสง 

กลุ่มแผนงานโครงการโรคไม่ติดต่อ บาดเจ็บ เด็กจมน้ํา บุหรี่ สุรา   
 ผู้สรุปบทเรียน 

 
ประเด็นสําคัญของการดําเนินงานเด็กจมน้ําอําเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ โดย รพ.สต.อ้อมแก้ว และรพ

สต.นานวนร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่  เริ่มจากการสถติิของจังหวัดที่มีเด็กเสียชีวิตจากจมน้ําสูงอันดับ 4 
ของประเทศ ในปี 56 เสียชีวิตแล้ว 37 ราย ที่ อ.สนม เสียชีวิตที่แหล่งน้ําหลัง อบต. 2 ราย เป็นเด็กนักเรียนที่
โรงเรียนอยู่คนละฟากสระน้ํากับ อบต.  เสียชีวิตในสระหมู่บ้านในปีก่อนและสืบเนื่องจากการทําประชาคม 
การประชุมของผู้รับผิดชอบงาน เจ้าหน้าที่สาธารณสุข รพ. ครู ผู้นําโดยมีนายอําเภอเป็นประธาน ได้เรียงลําดับ
ปัญหาสุดท้าย vote โดยการยกมือ อันดับ 1 ไข้เลือดออก เป็นโรคนโยบาย อันดับ 2 อุบัติเหตุ เป็นปัญหาส่วน
ใหญ่เกิดในเด็กวัยรุ่น ไม่ใสห่มวก อันดับ 3 เด็กจมน้ํา และตําบลนานวนเป็นตําบลนําที่ดําเนินการเรื่องเด็ก
จมน้ําเนื่องจากมีcaseในปีนัน้ ปัจจุบันนายอําเภอได้ประกาศเป็นวาระของ อ.สนม ให้มีการอบรมเด็ก
กลุ่มเป้าหมาย 6-14, 15 ปี ให้มีทักษะการลอยตัวในน้ําให้ได้ 100%   

สรุปว่าการจัดการข้อมูลเป็นประเด็นสําคัญอันแรกของการเคลื่อนงานในพื้นที่ ข้อมูลสามารถดึงการมี
ส่วนร่วมทั้งในระดับผู้บริหารและคนทํางานได้อย่างดี ดังคํากล่าวของคนทํางาน อ.สนม ที่ว่า “กว่าจะเป็น
นโยบายได้ต้องมีข้อมูลทั้งเชิงปริมาณ ข้อมลูเชิงคุณภาพจะสร้างความตระหนักได้ดีกว่ามาก..อะไรที่เกิดกับเด็ก
จะสร้างความรู้สึกกับสังคมได้ดี นอกจากนั้นแล้วข้อมูลกิจกรรมที่เห็นเชิงประจักษ์ถึงผลสาํเร็จเหล่านี้จะทําให้ผู้
ที่เกี่ยวข้องและผู้บริหาร ให้ความสนใจ” 

และทําอย่างไรให้ชุมชนเห็นความสําคัญของเด็กจมนํ้า คนทํางานในอ.สนมกล่าวทิ้งท้ายในเวที
แลกเปลี่ยนเรยีนรู้อําเภอควบคุมโรคเข้มแข็งจัดโดย สคร.5 ว่า ....ต้องนําเสนอข้อมูลการเสียชีวิตในขณะที่เกิด 
CASEเพราะบรรยากาศและเรื่องกําลังอยู่ในความสนใจของชุมชน “ตีมีดขณะเหล็กยังร้อน”  ข้อมลูรอบด้าน
และความรุนแรงมาเสริม เชน่ เมื่อเกิดแล้ว 99% เสียชีวิต มีเพียง 1% เท่านั้นที่นํามาป๊ัมหัวใจแล้วรอด มา
นําเสนอต่อนายกและผู้เกี่ยวข้องเพื่อผลักดันเข้าสู่กองทุนตําบลหรือให้เกิดกิจกรรมจัดการปัญหา    

ขอสรุปการดําเนินงานของเครือข่ายที่ดําเนินงานจัดการป้องกันควบคุมเด็กจมน้ํา ปี 2556 ของ ต.
นานวน อ.สนม จ.สุรินทร์ เพื่อเป็นบทเรียนกับคนทํางานต่อไป  

อิฐก้อนแรกของการก่อสร้างอาคาร..... 
ข้อมูล...กับความสุดเสี่ยง...ด้วยเหตุการณ์มีเด็กเสียชีวิตจากการจมน้ําตาย  ทําให้เจ้าหน้าที่รพ.สต.

นานวนตระหนักถึงปัญหาและต้องการแก้ไขปัญหาจึงนําเสนอปัญหาดังกล่าวเข้าสู่วาระการประชุมส่วนกลาง
จนนําไปสู่การจัดทําโครงการขับเคลื่อนการทํางานเพื่อแก้ไขปัญหาและป้องกันไม่ให้เกิดการสูญเสียขึ้นอีก 
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พ้ืนที่เป้าหมายในการทํางาน  ได้แก่  ชุมชนในเขตความรับผิดชอบของ รพ.สต.นานวน และมีรพ.สต.
อ้อมแก้ว ต.นานวน อ.สนม จ.สุรินทร์ เข้ามาร่วมเรียนรู้และปฏิบัติการขณะดําเนินงานโครงการด้วย 

ข้อมูลบริบทชุมชนของตําบลนานวน ตําบลนานวน มีทั้งหมด 13 หมู่บ้านและในชุมชนมีหนองน้ํา
สาธารณะจํานวนมาก ซึ่งอาจกล่าวได้ว่ามีหนองน้ําครบเกือบทุกหมู่บ้านเพราะมีหนองน้ําสาธารณะมากถึง  11 
แห่ง และหนองน้ําแต่ละแห่งยังใสสะอาด  น่าเล่น จึงทําให้เด็กๆ ชอบชวนกันลงไปว่ายน้ําเล่น ยามเวลาว่าง  
อย่างไรก็ตาม  พบว่าหนองน้ําดังกล่าว ค่อนข้างลึกและเป็นอันตรายสําหรับเด็กที่ว่ายน้ําไม่เก่ง หนองน้ําอยู่ไม่
ไกลจากชุมชน จึงทําให้เด็กๆ สามารถเดินทางไปเล่นน้ําด้วยตนเองได้ตลอดเวลา ซึ่งชุมชนมองว่าเป็นภาวะ
เสี่ยงค่อนข้างสูงที่จะเกิดอันตรายกับเด็กๆได้ทุกเมื่อ 

อย่างไรก็ตาม  พบว่าในชุมชนมีทุนเดิมที่จะช่วยให้การทํางานประสบผลสําเร็จ  ได้แก่ นโยบายของ
กระทรวงสาธารณสุขที่สนับสนุนการแก้ไขปัญหาเรื่องเด็กจมน้ําที่ชัดเจน ทําให้เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติงาน
ทํางานได้อย่างสบายใจเพราะเป็นการสนองนโยบายของกระทรวง  นอกจากนี้  พบว่ามีพ้ืนที่รูปธรรมที่ประสบ
ผลสําเร็จในการแก้ไขปัญหาเด็กจมน้ําอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงคือ ต.เกาะแก้ว ทําให้ชุมชนต.นานวน สามารถไป
เรียนรู้จากพื้นที่ต้นแบบได้อย่างสะดวก  ขณะเดียวกันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก็ให้การสนับสนุนผ่าน
กองทุนตําบลท่ีเป็นแหล่งทุนในพื้นที่ที่สําคัญในการทํางานขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาเด็กจมน้ําในครั้งนี้  
 
แบบจําลองแผนงานที่ มากกว่า 1 ปี.... 
ภาคี......เป้าหมายของการทํางานแก้ไขปัญหาเด็กจมน้ํา  เริ่มจาก ปี 2555 
 คณะทํางานโครงการได้ต้ังเป้าหมายในช่วงปี 2555    ดังนี้ 

1. เพื่อสร้างกระแสการรับรู้ของคนในชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เห็นความสําคัญของ 
ประเด็นปัญหาเด็กเสียชีวิตจากการจมน้ํา 

2.  เพื่อสร้างทักษะเด็กในการช่วยเหลือตัวเองและป้องกันตนเองไม่ให้น้ําจม 
การมีส่วนร่วม.....กิจกรรมที่ดําเนินการในปี 2555  

กิจกรรมที่ 1  การสร้างทักษะ การช่วยเหลือตนเองของเด็ก 
  ขั้นตอนการดําเนินกิจกรรม 

1. ประสานงาน 
  - ประสานโรงเรียนเพื่อค้นหากลุ่มเป้าหมายโดยการจําแนกกลุ่มเด็กว่ายน้ําเป็นและเด็กที่ว่าย
น้ําไม่เป็น เพื่อแบ่งกลุ่มเป้าหมายเป็นรุ่นๆ 
  - ประสานทีมวิทยากร/ครูฝึกจากบ้านเกาะแก้ว พร้อมอุปกรณ์และหลักสูตรอบรมการเอาตัว
รอดในน้ําซึ่งอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึก  ได้แก่  เชือก , ขวดน้ําพลาสติก , ก่ิงไม้ , ลูกมะพร้าวแก่   เป็นต้น 
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 - ประสานอบต.  สนับสนุนรถขนน้ําประปา 40,000 ลิตรจากตัวอําเภอ เพื่อใช้ในการ
ฝึกอบรมเนื่องจากในชุมชนไม่มีน้ําประปา  

2. ฝึกอบรมตามหลักสูตรที่ผ่านการประเมินหลักสูตรจากกรมควบคุมโรค 
3. เด็กๆฝึกปฏิบัติการลอยตัวในน้ําภายใต้การดูแลความปลอดภัยตลอดเวลาของครูฝึก 
4. ประเมินผลทักษะการลอยตัวในน้ําของเด็กแต่ละคน 
ผลการดําเนินงาน 
1.  จากการประสานงานโรงเรียนเพื่อคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายที่ว่ายน้ําไม่เป็นทําให้ได้

กลุ่มเป้าหมายดังนี้    ป.4 –ป.6 (3วัน) จํานวน 60 คน   และ ป.1 – ป.3 (1วัน)  จํานวน 165 คน 
2.  จากการประสานวิทยากรทําให้ได้ครูฝึกจากทีมบ้านเกาะแก้ว ซึ่งเป็นผู้มีความชํานาญใน

การฝึกทักษะการลอยตัวในน้ําของเด็กมาเป็นวิทยากร  จํานวน  7  คน  ซึ่งระหว่างการฝึกปฏิบัติของเด็ก  
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ,อปพร.,สมาชิกอบต.ก็ได้มาร่วมเรียนรู้และฝึกปฏิบัติด้วย 

3. หลังจากการฝึกปฏิบัติ  วิทยากรได้ใช้วิธีการประเมินทักษะในการลอยตัวของเด็กได้เอง 
โดยไม่ใช้อุปกรณ์ และจับเวลา ซึ่งผลจากการประเมินพบว่าเด็กประมาณ 75% สามารถผ่านเกณฑ์การประเมิน  
นอกจากนี้  วิทยากรได้ใช้สถานการณ์สมมติ กรณีการช่วยเหลือเด็กจมนํ้า  โดยให้เด็กที่เข้ารับการฝึกอบรม
ปฏิบัติการช่วยเหลือเพื่อนที่กําลังจมน้ํา  ซึ่งสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนการช่วยเหลือเด็กจมน้ําได้ในระดับดี 

4.  เด็กที่ผ่านการฝึกทักษะได้รับการคัดเลือกให้เข้าแข่งขันระดับจังหวัด 8 คน  ทําให้ได้รับ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  ซึ่งแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของเด็กที่ผ่านการฝึกอบรม 

บทเรียนที่ได้จากการจัดกิจกรรม 

- การทํางานแก้ไขปัญหาเรื่องเด็กจมนํ้าหรือเรื่องใดๆ ก็ตามจําเป็นต้องมีคนคิดริเริ่ม/ต้นเรื่อง หรือ
เจ้าภาพหลักก่อน หลังจากนั้นควรค้นหาภาคีความร่วมมือโดยพิจารณาจากหน่วยงานที่ได้รับ
ผลกระทบจากเรื่องนั้นๆ  เช่น  โรงเรียน, อบต. , ผู้ปกครอง,สาธารณสุข  เป็นต้น 

- การกําหนดเป้าหมายที่ชัดเจนจะทําให้การค้นหากลุ่มเป้าหมายทําได้ง่ายขึ้น  เช่น  การกําหนด
กลุ่มเป้าหมายเด็กที่ว่ายน้ําไม่เป็นนํามาฝึกอบรม 

- ควรมีการบริหารจัดการความคุ้มทุนของทรัพยากรที่ใช้ในการฝึกอบรมให้คุ้มค่า โดยเฉพาะทรัพยากร
ที่หายาก  เช่น  น้ําประปาจํานวน  40,000  ลิตร ที่ต้องใช้ค่าใช้จ่ายในการขนส่งจํานวนมาก ดังนั้น  
จึงควรมีการวางแผนในการฝึกอบรมเด็กได้หลายๆรุ่น  เป็นต้น 

- การใช้หลักสูตรควรพิจารณาปรับใช้ให้เหมาะสมกับช่วงอายุของเด็ก  เช่น เด็กเล็กจะสนใจในการฝึก
ปฏิบัติด้านทักษะมากกว่าการรับฟังการบรรยายความรู้เนื่องจากเด็กเล็กมีความสนใจในระยะเวลา
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ค่อนข้างสั้น  นอกจากนี้  สัดส่วนวิทยากรระหว่างเด็กโตและเด็กเล็กนั้น มีความแตกต่างกัน  
เนื่องจากเด็กเล็กต้องใช้ครูฝึกแบบครูฝึกหนึ่งคนต่อเด็กหนึ่งคนจึงจะสามารถสอนเด็กเล็กให้ลอยตัวได้ 

- การสร้างวิทยากรในพื้นที่จะทําให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองและทําให้เกิดการทํางานอย่างต่อเนื่องใน
พ้ืนที่ต่อไป 

- การทํางานที่เกี่ยวข้องกับเด็ก  คนทํางานต้องศึกษาและเข้าใจธรรมชาติของเด็ก เนื่องจากเด็กชอบเล่น  
ดังนั้น  หากต้องฝึกสอนเด็กจําเป็นต้องออกแบบกิจกรรม โดยใช้การเล่นเป็นการเรียนรู้  เช่น  การทํา
ข้อตกลงร่วมกันกับเด็กก่อนเริ่มบทเรียนและให้รางวัลหลังจากเด็กปฏิบัติตามข้อตกลง   

- จากสมมติฐานเรื่องคนจมน้ํา นําไปสู่การคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายที่ว่ายน้ําไม่เป็น เพื่อนํามาฝึกอบรม  
พบว่าไม่เป็นจริงเสมอไป เนื่องจากการจัดกิจกรรมพบว่าการฝึกคนว่ายน้ําเป็นลอยตัวทําได้ยากกว่าคน
ว่ายน้ําไม่เป็น  ซึ่งในโอกาสต่อไปต้องนํากลุ่มคนว่ายน้ําเป็นมาฝึกลอยตัวในน้ํา เนื่องจากการลอยตัวใน
น้ําเป็นวิธีการที่ทําให้ปลอดภัยมากกว่าการว่ายน้ําเนื่องจากใช้แรงน้อยกว่าทําให้ไม่เหนื่อยและเด็ก
สามารถลอยตัวในน้ําเพื่อรอคอยให้คนมาช่วยได้นานกว่า 
กิจกรรมที่ 2  สร้างกระแสการรับรู้ของชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 ขั้นตอนการดําเนินกิจกรรม 
 1. ใช้ key message  “วัคซีนป้องกันเด็กจมน้ํา” ของกระทรวงสาธารณสุขกําหนดเป็นหัวข้อในการ
จัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสนใจผู้เข้าร่วม  
 2.  ใช้กิจกรรมการฝึกทักษะของเด็กสร้างกระแส โดยให้ผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้และสัมผัสกับบรรยากาศ
จริง 
 3. ประสานงานเชิญผู้นําชุมชน, ครูพ่ีเลี้ยงศูนย์เด็กเล็ก , อบต , ผู้ปกครอง , ผู้บริหารสถานศึกษา  ผอ.
รพ.สต. ในอําเภอเข้าร่วมกิจกรรม เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายดังกล่าวเป็นผู้ส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) 
เกี่ยวกับการทํางานเรื่องเด็ก 

4. มอบป้ายแจ้งเตือนแหล่งน้ําอันตราย เพื่อให้ชุมชนนําไปติดประกาศบริเวณหนองน้ําสาธารณะ  
จํานวน  11  แห่ง เพื่อแจ้งเตือนเด็กและประชาชน 

5. ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อวิทยุชุมชนเพื่อเชิญชวนให้ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม 
6. จัดทําเอกสาร / แผ่นผับเพื่อมอบให้ผู้บริหารสถานศึกษาไว้เพื่อศึกษา  
7. เผยแพร่กิจกรรมผ่านเว็บไซด์ sanom.com 
ผลการดําเนินงาน 
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 1. จากการพูดคุยและสังเกตของทีมงานพบว่าผู้เข้าร่วมมีความเข้าใจมากขึ้น โดยเฉพาะผู้บริหาร
โรงเรียนมีความสนใจในการนําหลักสูตรการอบรมฝึกทักษะการลอยตัวในน้ําของเด็กมาใช้ในโรงเรียน 

2.  ผู้ปกครองมีการปรับเปลี่ยนทัศนคติจากเดิมที่กลัวไม่อยากให้ลูกเข้าร่วมกิจกรรมเพราะไม่มั่นใจใน
เรื่องความปลอดภัย แต่เมื่อได้ร่วมกิจกรรมและสัมผัสบรรยากาศในการฝึกอบรมทําให้ผู้ปกครองมีความมั่นใจ
มากขึ้นที่จะส่งบุตรหลานมาร่วมฝึกทักษะ 

3.  ครูที่ทําหน้าที่เป็นนักจัดรายการในวิทยุชุมชนให้ความสนใจมาขอข้อมูลเพื่อนําไปประชาสัมพันธ์
โครงการให้ 

บทเรียนที่ได้จากการจัดกิจกรรม 
1.  การเลือกกลุ่มเป้าหมาย ต้องเลือกกลุ่มที่มีส่วนได้ส่วนเสียจึงจะสามารถขยายผลได้ 
2.  กระบวนการปรับเปลี่ยนทัศนคติของผู้ปกครองเพื่อให้เกิดการยอมรับกับสิ่งใหม่ๆจําเป็นต้องเชิญ

ผู้ปกครองให้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อดู/สังเกตด้วยตนเองจึงจะทําให้เกิดการเปลี่ยนทัศนคติเป็น การยอมรับ  
เข้าใจและให้การสนับสนุน 

3.  การใช้กิจกรรมปฏิบัติฝึกทักษะที่เห็นเป็นรูปธรรมจะทําให้การสร้างกระแสมีประสิทธิภาพมากกว่า
การจัดประชุมสัมมนา เนื่องจากผู้เข้าร่วมได้เห็นและสัมผัสกับของจริง  จึงทําให้เกิดการเรียนรู้และเข้าใจได้
ดีกว่าการบรรยาย 

4.  การใช้สื่อท้องถิ่น เช่น วิทยุชุมชน  และเว็บไซด์ของอําเภอสนมจะสามารถช่วยให้ประชาสัมพันธ์
การทํางานป้องกันเด็กจมน้ําเป็นที่รู้จักกว้างขวางมากขึ้น 
 
สานงาน.......ต่อในปี 2556 
เป้าหมายการทํางาน  

1. สร้างทักษะให้เด็กเพื่อป้องกันตนเองและช่วยเหลือตนเองจากการจมน้ํา 
2. พัฒนาทีมเครือข่ายการทํางาน 
3. สร้างสิ่งแวดล้อมให้ปลอดภัย 
กิจกรรมที่ 1  การพัฒนาครูฝึก   

 กิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพทีมเจ้าหน้าที่ชุดเดิมของปี 2555  และขยายผลสร้างครูฝึกให้
เพิ่มขึ้นทุกหมู่บ้านโดยคัดเลือกชาวบ้านจากหมู่บ้านละ 1 คน  หลังจากนั้นจะมีการทดสอบและประเมินครูฝึก 

ผลการดําเนินงาน 
  ทําให้เกิดวิทยากรชุมชนหรือครูฝึกซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่สาธารณสุข   อพปร.และชาวบ้าน จํานวน 16 คน  

โดยมีการแบ่งบทบาทหน้าที่กันตามความถนัดโดยเน้นการทํางานร่วมกันเป็นกลุ่มๆ  เช่น  ฝ่ายวิชาการ  คือ
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กลุ่มที่มีความถนัดด้านเนื้อหาวิชาการและสามารถบรรยายให้ความรู้เวลาจัดกิจกรรม  ขณะที่กลุ่มที่ถนัดด้าน
ฝึกทักษะจะไม่ชอบพูดก็จะทําหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงเวลาฝึกทักษะการลอยตัวในสระน้ํา 

กิจกรรมที่  2  สร้างสิ่งแวดล้อมให้ปลอดภัย 
 กิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ผู้ปกครองและครูศูนย์เด็กเล็กซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงในการเสียชีวิต
มากที่สุดเนื่องจากเด็กเล็กไม่สามารถฝึกทักษะการลอยตัวด้วยตนเองได้  ดังนั้น  ผู้ปกครองและผู้ดูแลเด็กเล็ก
จึงจําเป็นต้องมีความรู้เพื่อป้องกันอันตรายจากเด็กจมน้ํา   

ผลการดําเนินงาน 
ผู้ปกครองสนใจมีความรู้ในการช่วยเหลือชีวิตเด็กจมน้ําอย่างถูกวิธีและตระหนักถึงความสําคัญในการ

ดูแลความปลอดภัยของเด็กมากขึ้น   นอกจากนี้ ยังมีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้มากขึ้นด้วย 
บทเรียนจากการจัดกิจกรรม 
1.  การจัดฝึกอบรมควรทําตามขั้นตอน ไม่ควรลัดขั้นตอนในการฝึกทักษะแม้จะสะดวกสําหรับครูฝึก
แต่จะทําให้เด็กไม่สามารถปฏิบัติตามได้ 
2.  ควรสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนโดยการดึงคนจากภาคประชาชนเข้ามาร่วมเป็นทีมวิทยากร จะ
ทําให้ชาวบ้านมีความรู้และสามารถถ่ายทอดความรู้เรื่องการช่วยเหลือเด็กจมน้ําในชุมชนได้กว้างขวาง
ขึ้น 
3. ควรเพิ่มความรู้ให้กับวิทยากรเรื่องการช่วยฟ้ืนคืนชีพเบื้องต้นเพื่อทําให้ชาวบ้านสามารถช่วยฟ้ืนคืน
ชีวิตแก่ผู้ประสบภัยทางน้ําได้ 

 
2 ปี กับปัจจัยที่ทําให้การทํางานสําเร็จ 
สุดคุ้ม..... 

1.  เจ้าหน้าที่และชุมชนเข้าใจและมองเรื่องเด็กจมน้ําเป็นปัญหาร่วมกัน จึงทําให้มีพลังในการแก้ไข
ปัญหา 

2. มีการทํางานเป็นทีม (Team work) ที่เข้มแข็งและมีจิตอาสา 
3.  การทํางานประเด็นเด็ก (Child Center ) สามารถสร้างความสนใจแก่ทุกภาคส่วนและใช้เป็นจุด

ดึงการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนได้ดี 
4.  การได้รับการสนับสนุนจากอบต.ผ่านกองทุนตําบลทําให้การทํางานขับเคลื่อนไปได้ด้วยดี 
5.  การทํางานเรื่องประเด็นเด็กจมน้ําเป็นเรื่องใหม่ทําให้ทุกคนอยากรู้จึงเข้ามามีส่วนร่วม 

 6.  นโยบายจากส่วนกลางที่กําหนดชัดเจนเรื่องการแก้ปัญหาเด็กจมนํ้าทําให้หน่วยงานในระดับ
จังหวัด  อําเภอและตําบลให้การสนับสนุน  ทําให้การเคลื่อนงานเป็นไปอย่างราบรื่น 
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7.  การสนับสนุนด้านวิชาการจากส่วนกลางที่เป็นภาษาที่เข้าใจง่าย  เหมาะสําหรับชุมชนทําให้ชุมชน
สามารถนําความรู้ไปใช้และปฏิบัติได้จริง 
 
จุดอ่อน อุปสรรคในการทํางาน มีม๊ัย 

1. ในชุมชนไม่มีระบบประปา  ทําให้ต้องมีค่าใช้จ่ายสูงในการขนย้ายจากพ้ืนที่อ่ืนซึ่งอยู่ห่างไกล 
2. ในพื้นที่ค่อนข้างแห้งแล้ง และแหล่งน้ําไม่พอใช้ 

 
ความต่อเนื่องและยั่งยืน ย่างเข้าปีที่...3 
 1. จากการทําโครงการทําให้เกิดครูฝึก/วิทยากรชุมชนที่ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข  สมาชิก
อบต.  เจ้าหน้าที่อบต.  ผู้ปกครอง   ชาวบ้านและเด็ก  ซึ่งสามารถถ่ายทอดความรู้และทักษะให้กับผู้สนใจได้  
จึงถือว่าชุมชนมีทุนด้านคนและความรู้ ทําให้สามารถเคลื่อนงานต่อได้ในอนาคต 
         2. ทีมงานทําโครงการที่ผ่านมามีประสบการณ์ในการบริหารจัดการ / จัดระบบ / การจัดกิจกรรม / 
จัดการฝึกอบรม และมีความรู้เกี่ยวกับหลักสูตร   
         3.  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นความสําคัญกับการป้องกันเด็กจมน้ําโดยการจัดสรรงบประมาณ
ผ่านกองทุนตําบล  ทําให้ชุมชนสามารถเคลื่อนงานต่อไปได้ในอนาคต 
         4.  ชุมชนมีอุปกรณ์และสระน้ําเพื่อใช้ในการฝึกทักษะ เป็นของตนเองทําให้สะดวกในการจัดกิจรรม 
         5.  การสนับสนุนจากฝ่ายนโยบายระดับจังหวัดที่ประกาศให้การสนับสนุนแก่ชุมชนเพื่อพัฒนาเป็น    
ศูนย์การเรียนรู้ จะทําให้การทํางานของชุมชนเป็นไปได้ด้วยดี 
 
ข้อเสนอแนะในการพัฒนาต่อไป 

1. ควรมีการผลักดันเชิงนโยบายและกระตุ้นการแก้ไขปัญหาเรื่องเด็กจมนํ้าอย่างต่อเนื่อง และหา
โอกาสเข้าสู่หลกัสูตรของโรงเรียน หรือ สพฐ.  

2.  ควรสร้างแรงจูงใจแก่คนทํางานในระดับจังหวัดและประเทศอย่างต่อเนื่อง   เช่น  การให้รางวัล  
การจัดประกวด  เป็นต้น 

3.  ควรมีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้ความรู้เรื่องการป้องกัน  ช่วยเหลือชีวิตเด็กจมน้ําในหลาย
ช่องทาง ไม่เฉพาะกระทรวงสาธารณสุข แต่กระทรวงอื่นๆก็ควรให้ความสําคัญในประเด็นนี้  
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สรุปภาพรวมของการดําเนินงานเด็กจมน้ํา อ.สนม จ.สุรินทร์ 
 จากการถอดบทเรียนโครงการแก้ไขปัญหาเด็กจมน้ํา  พบว่ามีจุดเด่นอยู่หลายประการ  ได้แก่ 
 1.  การใช้ข้อมูลเป็นฐาน    พบว่าทีมงานมีการสํารวจข้อมูลจํานวนแหล่งน้ําที่เป็นอันตรายในชุมชน  
และกําหนดเกณฑ์พ้ืนที่เสี่ยงที่จะเป็นอันตรายสําหรับเด็ก  และมีการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายก่อนการ
ปฏิบัติการโดยการคัดเลือกกลุ่มเด็กที่ว่ายน้ําไม่เป็นแล้วจําแนกจัดเป็นรุ่นๆตามช่วงอายุของเด็ก  เพื่อทําให้เด็ก
สามารถเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม   
 2. การประสานภาคีเครือข่าย    พบว่าทีมงานให้ความสําคัญกับการประสานเชื่อมร้อยภาคีเครือข่าย
ในพื้นที่เพื่อทําให้งานบรรลุผลสําเร็จ  เช่น  การประสานกับอบต.เพื่อรับการสนับสนุนรถ  กองทุนประจําตําบล 
และบุคลากร  ประสานโรงเรียนเพ่ือให้ได้กลุ่มเป้าหมาย   ผู้นําชุมชน  วิทยุชุมชนเพื่อช่วยในการ
ประชาสัมพันธ์   ผู้บริหารโรงเรียนเพื่อนําความรู้ไปขยายต่อ  และจังหวัดเพื่อเผยแพร่ผลงานและส่งเด็กเข้า
ประกวดแข่งขัน  เป็นต้น 
 3. การทํางานเชิงรุก    จากการถอดบทเรียนพบว่าเหตุการณ์การเสียชีวิตของเด็กจมน้ําตายที่เกิดขึ้น
ในชุมชนมีเพียง  1  ราย  แต่เจ้าหน้าที่รพ.สต.กลับมองว่าต้องทํางานเชิงรุกเพื่อป้องกันก่อนแก้ไข   จึงทําให้
เรื่องนี้เป็นเรื่องใหม่สําหรับชุมชนและหน่วยงานในพื้นที่จนกลายเป็นประเด็นที่น่าสนใจของผู้เกี่ยวข้องและ
กระตุ้นให้ทุกภาคส่วนหันมาให้ความสําคัญและให้ความร่วมมือในการขับเคลื่อนการทํางานร่วมกันอย่างแข็งขัน   
 4.  การใช้การสื่อสาร  พบว่าทีมงานมีการสื่อสารข้อมูลแหล่งน้ําที่เป็นอันตรายให้เด็กและคนในชมุชน
ได้รับทราบเพื่อแจ้งเตือนให้ระวังภัย  นอกจากนี้  ทีมงานยังมีการใช้สื่อในท้องถิ่น  เช่นวิทยุชุมชนในการ
กระจายข่าวสารและข้อมูลสู่ชุมชนให้ขยายวงให้กว้างขึ้น 
 5.  การจัดต้ังกลไก   พบว่าทีมงานมีการฝึกคนในชุมชนเพื่อเป็นวิทยากรหรือครูฝึกเพื่อถ่ายทอด
ความรู้และทักษะแก่เด็กในชุมชนในโอกาสต่อไป  นอกจากนี้ยังมีการจัดกลุ่มครูฝึกและแบ่งบทบาทหน้าที่กัน
ตามความถนัด  ซึ่งถือว่าเป็นกลที่จะสามารถเคลื่อนงานในชุมชนต่อไป 
 6.  การสร้างการมีส่วนร่วมชุมชน   พบว่าทีมงานมีการประสานตัวแทนชาวบ้านแต่ละหมู่บ้านเข้า
ร่วมฝึกทักษะเพื่อเป็นทีมวิทยากร  ทําให้เกิดชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น  จากเดิมในระยะแรกของ
โครงการครูฝึกจะเป็นเจ้าหน้าที่ของรพ.สต.และอบต. 
 7.  การมีพี่เลี้ยง   พบว่าการมีพ่ีเลี้ยง (coach)   ที่คอยให้คําแนะนําได้ช่วยทําให้การเคลื่อนงานของ
ทีมงานรพ.สต.นานวนดําเนินไปได้อย่างถูกทิศทางและประสบผลสําเร็จ 
 8.  คนทาํงานมีจิตอาสา  พบว่าเจ้าหน้าที่รพ.สต.  เจ้าหน้าที่อบต. สมาชิกอบต. ต่างมีความมุ่งมั่น
และมีจิตอาสาที่จะทํางานเพื่อลูกหลานของตนเอง 
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3. ประเด็นงานป้องกันอุบัติเหตุทางถนน 

นางเปรมปรีด์ิ  ชวนะนรเศรษฐ์ 
กลุ่มแผนงานโครงการโรคไม่ติดต่อ บาดเจ็บ เด็กจมน้ํา บุหรี่ สุรา   

ผู้สรุปบทเรียน 

“การเจ็บป่วยด้วยโรคติดต่อเมื่อหายแล้วก็เริ่มชีวิตใหม่ได้ แต่การเจ็บป่วยด้วยอุบัติเหตุทางถนน ถ้า
พิการ ไม่คนใดก็คนหนึ่งจะเป็นพ่อหรือแม่ต้องลาออกจากงานเพื่อมาดูแล แทนที่พ่อแม่จะได้พ่ึงลูก” คําพูดของ
คนทํางานอุบัติเหตุคนหนึ่ง   

งานอุบัติเหตุทางถนนเป็นวาระอําเภอสนมเช่นเดียวกับเด็กจมน้ํา ทางอําเภอได้เลือกโรคที่เป็นปัญหา
ของพื้นที่ที่จะนํามาดําเนินงานอําเภอควบคุมโรคเข้มแข็งอย่างจริงจัง    

การเก็บข้อมลู..เปน็งานแรกที่ทีมแกนอําเภอทํา 

 เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานอุบัติเหตุที่ ER เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานโรคไม่ติดต่อ ศูนย์ระบาดอําเภอ 
จาก รพ.สต. นําเสนอในเวทีประชุมผู้บริหารโดยมีนายอําเภอเป็นประธาน มีผู้ช่วยสาธารณสุขอําเภอนําเสนอ 
ข้อมูลที่ได้ต้ังแต่ปี 2552-2554 เก็บเฉพาะที่เป็นอุบัติเหตุฉุกเฉินใน รพ.อย่างเดียว ยังไม่ได้ข้อมูลจาก สอ. 
พบว่าบาดเจ็บ 1,000กว่าราย เสียชีวิต 12 ราย จึงได้แบ่งคณะทํางานผู้รับผิดชอบ แล้วประชุมทีมงาน โดยมี
โรงพยาบาลเป็นเลขาคณะอําเภอควบคุมโรคเข้มแข็ง  

การวิเคราะห์ปัญหาให้รอบด้าน คน รถ ถนน สิ่งแวดล้อม พบสาเหตุหลักๆคือ เมาแล้วขับ ส่วนมาก
คนขับก็ไม่มีใบขับขี่ หลบหลมุ ถนนมทีั้งลูกรัง ราดยาง คอนกรีต นานๆได้ซ่อมแซมท ีมีหลุม บ่อมาก สัตว์เลี้ยง
มากปล่อยตามอําเภอใจบางทีคนขับรถมาเรว็ๆไม่ได้ระวังทําให้ชนวัว ควาย ไม่มีป้ายเตือน สัญญาณไฟตามจุด
เสี่ยงต่างๆไม่มี  ขับเร็ว สภาพความพร้อมของรถไม่ดีพร้อมที่จะใช้งานหรือโล๊ะทิ้ง รถทีไ่ม่ได้ต่อทะเบียน จาก
การรวบรวมข้อมูลพบว่ามอเตอร์ไซด์ส่วนใหญ่ไม่มีไฟ ไมม่ีกระจก ผูข้ับขี่เป็นเด็ก จะแว้นก็ยังไม่ถึงขั้นแว้น 
เปลี่ยนแปลงสภาพรถทําให้การขับขี่ไม่ปลอดภัย ยานพาหนะทางการเกษตรส่วนใหญจ่ะเป็นรถแต๊กๆ รถไถที่
พ่วงบรรทุกผลิตผลทางการเกษตร เวลาค่ํามืดไม่มีไฟท้านให้เห็น ทําให้รถมอเตอร์ไซด์มองไม่เห็นเกิดการชน
ท้าย  

สร้างความเขา้ใจร่วมกับภาคี..เพื่อมุ่งเป้าหมาย 

 กระบวนการทํางานเริ่มจากประชุมหารือ ต้ังคณะทํางาน และจัดทําแผนงานร่วมกัน ทําให้ได้รับความ
ร่วมมือจากภาคีเครือข่ายในระดับอําเภอ วางแบบจําลองการเคลื่อนงานร่วมกัน 
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S ระยะสั้น  ต้องการให้เกิดการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย และมีการจัดการจุดเสี่ยง จุดอันตรายที่
เกิดเหตุการณ์อุบัติเหตุบ่อยครั้ง 
M ระยะกลาง  ต้องการสร้างความตระหนักให้เยาวชน นักเรียน ประชาชนในอําเภอสนมให้เกิด
จิตสํานึกในการขับขี่ปลอดภัย  โดยมีแผนงานทําอย่างต่อเนื่อง และคาดหวังว่าจะได้รับการสนับสนุน
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งเรื่องชุดความรู้ เครื่องมือ อุปกรณ์ในการให้ความช่วยเหลือ 
L ระยะยาว ต้องการให้อัตราการบาดเจ็บ การตายจากอุบัติเหตุลดลง 

ภาคีหุ้นส่วน ประกอบด้วย ตํารวจ ท้องถิ่น (นายก , ปลัดป้องกัน , ท้องถิ่นอําเภอ)  โรงเรียน (รอง
ผู้อํานวยการโรงเรียน)  ครูฝ่ายสุขภาพอนามัย   เจ้าหน้าที่ ปภ , อป.พร  เจ้าหน้าที่สาธารณสุข  รพ.สต , รพ.
สนม  ทางหลวงชนบท (ทช)  แกนนําชุมชน อสม.  ผู้ใหญ่บ้าน, กํานัน วางบทบาทการดําเนินงานร่วมกัน ดังนี้  

• โรงพยาบาลสนม แผนกการรับการแพทย์ฉุกเฉิน ได้ดําเนินการจัดการเรื่องข้อมูล จัดเก็บ 
บันทึก 

• สํานักงานสาธารณสุขอําเภอสนม ได้นําข้อมูลมาวิเคราะห์และนําเสนอให้ได้ทราบสาเหตุและ
หาแนวทางแก้ไข ในเวทีประชุมระดับอําเภอ 

• นายอําเภอ ได้สั่งการให้เกิดการแก้ไขปัญหา โดยมอบหมายให้ส่วนราชการทั้งหมดในอําเภอ
ช่วยกันวางมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ 

• โรงเรียนสนมวิทยาคาร ได้ดําเนินการสร้างต้นแบบแกนนําเยาวชนในโรงเรียน 

• สถานีตํารวจอําเภอสนม ดําเนินการด้านการบังคับใช้กฎหมาย ตรวจ จับ ปรับและส่งเสริม
ความรู้ด้านการป้องกันอุบัติเหตุจราจร 

• โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล ได้ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ในการป้องกันอุบัติแหตุทาง
ถนน 

• องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น สนับสนุนงบประมาณในการดูแลสภาพโครงสร้างด้านคมนาคม 
ถนน ป้ายจราจร 

• สํานักงานทางหลวง ดําเนินงานดูแลสภาพถนน และวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับถนนทางหลวง 

• แกนนําชุมชน (กํานัน ผู้ใหญบ้่าน อสม.) สนับสนุนให้เกิดการขับเคลื่อนงานในพื้นที่และพฤติ
ตนเป็นแบบอย่างที่ดี และสนับสนุนให้เกิดการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ข่าวสาร โดยสื่อผ่าน
วิทยุชุมชน 
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Time for Action... อะไรบา้งที่ทํา 

  กระบวนการทํางาน  
1. ประสานงานและขอความร่วมมือองค์กรที่เกี่ยวข้อง โดยมอบบทบาทภารกิจของแต่ละภาคส่วน  
2. แต่งต้ังคณะทํางานจากตัวแทนองค์กรภาคีเครือข่าย เพื่อดําเนินงานตามแผน 
3. หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายดําเนินงานตามแผน 

 

Kick off .... ที่สุดเสี่ยง   

 เมื่อมีข้อมูล นาํเข้าที่ประชุมประจําเดือนทั้งที่อําเภอและโรงพยาบาลเพื่อให้ได้ข้อกําหนดและข้อบังคับ
ที่จะใช้ต่อไปและเมื่อได้แล้วทําอย่างไรจะให้เกิดกฎ ข้อบังคับที่จะใช้ต่อไปจึงได้เรียกคณะกรรมการทีท่ํางาน
อุบัติเหตุทั้งคุณครู ท้องถิ่น ตํารวจมาคุยกันเอากฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 10 ข้อที่เป็นวาระของอําเภอสนมเมือง
ดอกจาน ลงนามโดยนายอําเภอแบ่งงานตามหน้าที ่

 1. ตํารวจกวดขันจับ ปรับ ทาํมาได้สักระยะก็แผ่ว เพราะตํารวจได้รับคําสรรเสรญิจากชาวบ้านมาก
จากการจับผู้ไม่มีใบขับขี ่ไมส่วมหมวกกันน๊อค รถไม่มีกระจก ไม่มีไฟ 

 2. มาตรการถนนสีขาว จากจุดที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยแยกหนองอียอถึงต.แคนผ่านหน้าโรงเรียนสนม
วิทยาคารซึ่งเป็นโรงเรียนมัธยมของอ.สนม และในชุมชนจะมีคนคอยตรวจตราคนที่จะออกถนนว่าเมาหรือไม่ 
ถ้าเมาไม่ให้ออกนอกชุมชนให้นอนพัก สร่างเมาเมื่อไหร่ค่อยออก เพราะเมาแล้วอันตรายตัวเองไม่ถูกชนก็
อาจจะไปชนคนอื่น จึงมีมาตรการร่วมกันกับผู้นํา 

3.ผู้ใหญ่บ้าน กํานัน ถ้าลูกบ้านทําผิดกฎจราจรห้ามไปประกันตัวเป็นอีกกติกาหนึ่งที่ใช้ร่วมกัน เมื่อเกดิ
เหตุการณ์เช่นนี้บ่อยๆก็เสียเงินผู้ใหญ่บ้าน กํานันก็จะไม่สนใจ แต่ผู้ใหญบ้่าน กํานันจะแจ้งทางหอกระจายข่าว
ว่ามีมาตรการนี้ลงนามโดยนายอําเภอ ลูกบ้านเกิดความตระหนักนิดหนึ่งถ้าเมื่อไหร่เสียงตามสายแผ่ว 
ผู้ใหญ่บ้านไม่กระตุ้นก็จะแผ่วไป ยังไม่ทราบจะทําอย่างไรให้ย่ังยืน 

4.ยานพาหนะทางการเกษตรก็มีมาตรการว่าให้ที่สะท้อนแสงติดด้านหลัง ส่วนใหญ่มแีต่ไฟหน้าไฟ
เดียว ถ้าไม่ติดค่ําแล้วห้ามว่ิงบนท้องถนน แต่ก็ห้ามไม่ได้เพราะถนนบ้านเราก็มีแค่นี ้

5.เจ้าหน้าที่รัฐโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขต้องทําเป็นตัวอย่างก่อน เวลาเข้า-ออกสถานที่ทํางาน
หรือหน่วยราชการอื่นๆต้องสวมหมวกนิรภัยให้ชาวบ้านเห็น คือเราเริ่มจากหมวกเป็นอันดับแรกทําในกลุ่มอสม.
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เพราะเป็นกลุ่มเล็ก อสม.ต้องสวมหมวก 100% เวลาออกนอกบ้าน ติดต่องาน ขับขี่รถบนท้องถนน ก็พบ
ปัญหาอีกว่าบางคนไม่มีเงินซื้อ จึงขอเงินสนับสนุนจากท้องถิ่นซื้อหมวกใหจ้ึงได้จัดรณรงค์และแจกหมวกใน
วันที่นายอําเภอประกาศวาระอําเภอสนมเมืองดอกจาน 

6.ส่วนขยายของการดําเนินงานอุบัติเหตุเพราะเหตุเกิดบ่อยในนักเรียนจึงใช้โรงเรียนสนมวิทยาคาร
เป็น model ในการทํา หลังจากที่ได้นํานักเรียนจากโรงเรียนมหิศราธิบดีไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้การแก้ไขปัญหา
นักเรียนก็เกิดประกายได้ต้ังยุวจราจรของโรงเรียนขึ้น ออกทํางานร่วมกับอพปร. ตํารวจ ตามจุดที่เสี่ยงโดยเริ่ม
ที่หน้าโรงเรียนก่อน 

7.ทุกปีที่ผ่านมาการซ้อมแผนก็ซ้อมเฉพาะเจา้หน้าที่สาธารณสุขและไม่ใหใ้ครรู้ชาวบ้านแตกต่ืน ปีนี้เรา
ดําเนินงานอุบัติเหตุการซ้อมแผนจึงได้เชิญทุกภาคส่วนแต่ไม่กําหนดจุดว่าซ้อมจุดไหน เมื่อถึงเวลาก็เรียก ระดม
กันมาหลายๆหน่วยงาน ทั้งกู้ชีพตําบล อสม. นักเรียน ตํารวจ 

สุดคุ้ม กับ ผลสําเร็จของ งาน 
เมื่อเปรียบเทียบสถานการณ์จากปี  2555  จํานวนผู้บาดเจ็บ  435  ราย เป็นชาย  327  ราย  เป็นหญิง  

108  ราย เสียชีวิต  4  ราย ปี  2556  จํานวน  286  ราย เป็นชาย  198  ราย เป็นหญิง  88  รายเสียชีวิต  0  
ราย นอกจากตัวเลขที่ลดลงจะพบว่าการเปลี่ยนแปลงในระยะสั้น ระยะกลาง ดังนี้ 

1. ภาคีเครือข่ายให้ความร่วมมือในการดําเนินงานป้องกันแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุอย่างเข้มแข็ง 
2. โรงเรียนได้ดําเนินงานจัดทําโครงการและบรรจุไว้ในแผนโรงเรียน มอบให้ฝ่ายกิจการดําเนินงาน

อย่างจริงจัง 
3. มีการจัดหาหมวกนิรภัยให้กับนักเรียนโดยการใส่หมายเลขที่หมวกเพื่อป้องกันการหายของหมวก 

โดยให้นักเรียนเป็นผู้ซื้อ จ่ายรวมกับค่าบํารุงการศึกษา 
4. ตํารวจมีการต้ังด่าน ตรวจ ตักเตือน ปรับ จับ หน้าบริเวณโรงเรียน และจุดทางแยกที่เกิดเหตุและ

มีจราจรหนาแน่น 
5. โรงพยาบาล จัดทําข้อมูลนําเสนอให้ทุกหน่วยงานทราบอย่างต่อเนื่อง 
6. นายอําเภอสนับสนุนให้ทุกหน่วยงาน ขับขี่สวมหมวกนิรภัยในการเข้าออกหน่วยงานทุกครั้ง 
7. เกิดวาระอําเภอสนม ให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติร่วมกันในการป้องกันแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ “เมือง

ดอกจาน ต้านภัยอุบัติเหตุจราจร ปี 2555 กําหนด 10 ประการ ลงนามโดยนายอําเภอ ประกาศ 
ณ วันที่ 30 มีนาคม 2555 
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8. มีการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ การป้องกันอุบัติเหตุจราจรทั้งในระดับอําเภอ และชุมชน เช่น จัด
งานรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย ใส่หมวกนิรภัย พร้อมกันทั้งอําเภอ  และติดป้ายรณรงค์ 

9. ตํารวจร่วมกับสาธารณสุขอําเภอ ร่วมกันเฝ้าระวังการเกิดอุบัติเหตุจราจร และมีการเก็บข้อมูล
ประจําวัน ประจําเดือน 
 

เรียนรู้ ไป.. ยอมรับบทเรียนที่เกิดขึ้น 
เกิดการวิเคราะห์ปัญหาร่วมกัน  โดยนําสาเหตุ(เมา  , พฤติกรรมขับขี่) มาวิเคราะห์ประชุมกัน และ

ค้นหาแนวทาง แลกเปลี่ยนวิธีการทํางาน ผลที่เกิดขึ้นจากการทํางานกิจกรรม ทําให้ได้พูดคุยกันมากขึ้น เกิด
การทํางานแบบเพื่อน มีการคุยกันแบบไม่เป็นทางการ เป็นกัลยาณมิตร ช่วยกันปรับแผนปรับการดําเนินงาน
เป็นระยะ   

 

การสร้างสัมพันธภาพ.....เป็นจุดเน้นในอนาคต  

มีทีมสหสาขาแล้ว ทําอย่างไรทีมสหสาขาจะทําให้เกิดการเอาข้อมูลให้ภาคีแนวร่วม ทําอย่างไรให้การ
เกิดเหตุได้นํามาพูดคุยให้คนทีอ่ยู่ในภาคีได้รับรู้ ต้องค้นหาให้ได้ว่าคนนั้นเป็นใคร ใครที่รบัข้อมูลแล้ว sensitive 
ไวต่อข้อมูล โครงสร้างเป็นอย่างไร ของสนม เช่น โครงสร้างที่ 1 คือโรงเรียนศูนย์เด็กเล็ก เพื่อจะสื่อชวนขยับ
จะชวนทําให้เกิดมาตรการของหน่วยงาน องค์กร นําเรื่องนี้ไปชวนให้มีไอเดีย เรื่องความเสี่ยง เดินทาง คิด
อย่างไร จะแก้อย่างไร เป็นงานของแกนอําเภอที่จะจัดการ ซึ่งได้วางงานไว้คร่าวๆ ดังนี้ 

1. การสร้างสัมพันธภาพในการทํางานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง จริงจัง 

2. ประสานงาน เชื่อมโยงข้อมูลกับส่วนอื่นๆ  
3. สนับสนุนให้เกิดการใช้ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจของการทํางานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
4. การทําความเข้าใจ บทบาทการทํางานร่วมกันของบุคลากรในแต่ละหน่วยงาน 
5. สร้างกิจกรรมเสริม เช่น จัดให้มีมหกรรม แข่งขันประกวด นําเสนอผลงานด้านงานป้องกัน

อุบัติเหตุ 
6. มีการประชุมเพื่อหาแนวทางการป้องกันแก้ไขปัญหาร่วมกันอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นไปที่กลุ่ม

เยาวชน นักเรียนในโรงเรียนสนมวิทยาคารเนื่องจากมีสถิติการเกิดเหตุทุกเดือน 
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งานครั้งนี้ คิดว่า...ปัจจัยความสําเร็จ 
1. ภาคีเครือข่ายให้ความร่วมมือกัน 
2. ทําให้ทุกคนมองเห็นปัญหาร่วมกับเจ้าของปัญหา 

จุดเด่น 

1. สภาพพื้นที่เป็นอําเภอเมืองเล็ก พ้ืนที่สามารถดูแลกันได้อย่างทั่วถึง มีอะไรคุยกันได้ 
2. ภาคีเครือข่ายเข้มแข็งมีส่วนร่วม 
3. มีวาระอําเภอที่ประกาศใช้ร่วมกัน 

จุดด้อย/ปัญหา 

1. บุคลากรในหน่วยงานยงัขาดความรู้ ความเข้าใจในงานการป้องกันอุบัติเหตุ  
2. ภาคีหน่วยงานอ่ืนยังไม่รู้สึกว่าเป็นงานหลัก ขาดความรู้สึกเป็นเจ้าภาพของงาน คิดว่าสาธารณสุขต้อง

เป็นเจ้าภาพ เราก็อยากให้หน่วยงานอื่นเป็นเจ้าภาพบ้าง เนื่องจากเป็นอําเภอเล็กๆการเกิดอุบัติเหตุก็
ไม่มากมายและไม่รุนแรง  

3. พ้ืนที่อําเภอเล็กเมื่อเกิดปัญหาอุบัติเหตุ จะมองว่าเป็นเรื่องเล็ก  ให้ความสําคัญกับเรื่องอื่นมากกว่า 
4. ยังสร้างความตระหนกั/ปลูกจิตสํานึกไม่ได้ 
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ซอมแผนอบุตัเิหตุ

 

 

 



 

 

 

 

 

 

แผนงานโรคไม่ติดตอ่ บาดเจบ็ เด็กจมน้ํา บุหรี่ สุรา 

ขอขอบพระคุณเครอืข่ายทุกหน่วยงาน 

หากมีสิ่งใดที่ควรปรับปรุงเพื่อให้เกิดการพัฒนาต่อไป ขอน้อมรับด้วยความยินดียิ่ง 

 


