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  แบบฟอร์ม 1   ใบสมัครขอรับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

 

หลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณารางวลับริการภาครฐัแห่งชาติ  ปี พ.ศ. 2557 

 
แบบฟอร์มใบสมัครรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ 

(Thailand Public Service Awards) ประจําปี พ.ศ. 2557 
 
 
 

ประเภท  รางวัลภาพรวมมาตรฐานการบริการที่เป็นเลิศ 
                รางวัลบูรณาการการบริการที่เป็นเลิศ 

  รางวัลนวัตกรรมการบริการที่เป็นเลิศ 
  รางวัลการพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ 

 รางวัลการบริการอย่างยั่งยืน 
 

ชื่อผลงาน :   การดําเนินงานป้องกันเด็กจมน้ําด้วยการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 
  

ชื่อส่วนราชการ :  สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา (สคร.5) 
  

หน่วยงานที่รับผิดชอบผลงาน : สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา (สคร.5) 
 
 
ชื่อผู้ประสานงาน: นางเปรมปรีด์ิ ชวนะนรเศรษฐ์ ตําแหน่ง: พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 

เบอร์โทรศัพท์: 044 212900 ต่อ 146 สํานัก/กอง: แผนงานโครงการโรคไม่ติดต่อ 
สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา เบอร์โทรสาร:  044 218018 
เบอร์โทรศัพท์มือถือ: 081-2648770 e-Mail :  pookprempree@hotmail.com 
  

ชื่อผู้ประสานงาน: นายกฤศ  เรียงไธสง ตําแหน่ง: นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
เบอร์โทรศัพท์: 044 212900 ต่อ 146 สํานัก/กอง: แผนงานโครงการโรคไม่ติดต่อ 

สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา เบอร์โทรสาร:  044 218018 
เบอร์โทรศัพท์มือถือ: 081-0768029 e-Mail :  ohoh9784@hotmail.com 
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แบบฟอร์มประเมินลักษณะของผลงานที่สมัครขอรับรางวัลเบื้องต้น 
 
 
ชื่อผลงาน : การดําเนินงานป้องกันเด็กจมน้ําด้วยการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 

ชื่อหน่วยงาน : สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา (สคร.5) 
 
 

รางวัลบูรณาการการบริการที่เป็นเลิศ 
 
 
 โปรดทําเครื่องหมาย √ ในคณุลักษณะดังต่อไปนี้ที่ตรงกับผลงานของท่าน (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 

 เป็นผลงานที่มกีารปรับปรุงบริการที่เกิดจากการทํางานร่วมกันของส่วนราชการอย่างน้อย 2 
ส่วนราชการ และหน่วยงานของรัฐอื่น และ/หรือหน่วยงานอิสระอื่น 

 เป็นผลงานที่มกีารจัดทําเป็นข้อตกลงการดําเนินการร่วมกัน 
 เป็นผลงานที่มกีารดําเนินการเพื่อบรรลุตามวัตถุประสงค์ของข้อตกลงและเป้าหมายของการ

ปรับปรุงบริการ 
 เป็นผลงานที่พัฒนาจนสําเร็จมาแล้วไม่เกิน 3 ปี 
  เป็นผลงานที่มลีักษณะบูรณาการงานบริการจากหลายหน่วยงานมาให้บริการในสถานที่เดียว 
  เป็นผลงานที่มลีักษณะเป็นการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการใหบ้ริการ 

(e-Service) 
  เป็นผลงานที่มลีักษณะเป็นการพัฒนาระบบฐานข้อมูลทีม่ีประสิทธิภาพในการให้บรกิาร 
  เป็นผลงานที่มลีักษณะเป็นการพัฒนาระบบจัดการข้อร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพและการ

ให้บริการเชิงรุก 
  เป็นผลงานที่สามารถสะท้อนใหเ้ห็นถึงความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
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แบบฟอร์ม 2   แบบฟอร์มรายงานผลการดําเนินการ 
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แบบฟอร์มบทสรุปสาระสําคัญของผลงานที่เสนอขอรับรางวัล (Executive Summary) 
 

ประเภทรางวัล : รางวัลบูรณาการการบริการที่เป็นเลิศ 
ชื่อผลงาน : การดําเนินงานป้องกันเด็กจมน้ําด้วยการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 
ชื่อหน่วยงาน : สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา (สคร.5) 
สรุปผลงานโดยย่อ : 

1. สภาพการปฏิบัติงานเดิม 
จากสภาพปัญหาเด็กจมนํ้าเกิดขึ้นในระดับประเทศและภูมิภาค ทําให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจ

และผลกระทบต่อบุคคล ครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศ สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 กรมควบคุม
โรค เป็นหน่วยงานที่มีพ้ืนที่ให้บริการ 4 จังหวัด ได้แก่ นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์ มีบทบาท 
สนับสนุนเครือข่ายด้านวิชาการ ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี ประเมินผลการดําเนินงาน ประสาน
นโยบายจากส่วนกลางสู่ภูมิภาค การดําเนินงานด้านการป้องกันเด็กจมน้ําที่ผ่านมา สํานักงานป้องกันควบคุม
โรคที่ 5 และพื้นที่เครือข่ายมีการประสานการทํางานในรูปแบบแนวด่ิงและมีส่วนร่วมกับพ้ืนที่น้อย อีกประการ
หนึ่งคืองานวิชาการถูกนํามาสนับสนุนหนุนเสริมในพื้นที่ยังไม่เป็นรูปธรรม เนื่องจากการมีส่วนร่วมในแต่ละ
ระดับของโครงสร้างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและกระบวนการทํางานที่ต่อเนื่องเกาะติดมีน้อย ส่วนการดําเนินงาน
ในพื้นที่เองในระดับตําบล อําเภอ จังหวัด มีการวางแผนงานเป็นระยะปีต่อปี ขาดการวางแผนระยะยาว ขาด
การมองศักยภาพของผู้ที่เกี่ยวข้องและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานระดับจังหวัด อําเภอยังไม่ได้ทําตาม
บทบาทของการเป็นผู้มองงานในภาพรวม และหนุนเสริมพัฒนาศักยภาพให้พ้ืนที่ตําบลเท่าที่ควรจะเป็น ดังนั้น
จึงเป็นที่มาของการดําเนินงานป้องกันเด็กจมน้ําด้วยการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน ระหว่างฝ่ายวิชาการ ฝ่าย
ปฏิบัติการ และประชาชน พ้ืนที่ดําเนินการ ต.นานวน อ.สนม จ.สุรินทร์ ได้แก่ สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ  โรงพยาบาลชุมชน  รพสต. องค์การบริหารส่วน
จังหวัด องค์การบริหารส่วนตําบล ครู แกนนําชุมชน ภาคประชาชน ฯลฯ  

2. แนวทางในการปรับปรุงบริการ 
ประเด็นการดําเนินงานป้องกันเด็กจมน้ําด้วยการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน ซึ่งกรมควบคุมโรคได้

กําหนดให้เป็นจุดเน้น ทําให้กลุ่มงานโรคไม่ติดต่อ บาดเจ็บ เด็กจมนํ้า บุหรี่ สุรา ซึ่งเป็นโครงสร้างใหม่ที่ 
ผู้อํานวยการสํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา ได้ให้จัดต้ังเป็นการภายในจากการทบทวนการ
ดําเนินงานที่ผ่านมาและวางเป้าหมายให้สอดคล้องกับกรมควบคุมโรคเพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านวิชาการ ดังมี
กลไกการปรับปรุงบริการดังนี้ 1) การศึกษาเอกสารวิชาการและแนวทางการดําเนินงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน
กระบวนงานที่มีอยู่ในเขตพื้นที่เครือข่ายบริการท่ี 9 2) การวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง ของการดําเนินงานและ
ต้นทุน ด้วย SWOT ANALYSIS ของพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ที่เกี่ยวกับงานป้องกันเด็กจมน้ํา กําหนดกลยุทธ์ 5 ช 
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เชื่อม (การขยายเครือข่าย) ชง (การจัดการข้อมูล) ชม (การจัดการความรู้) ช้อน (การสนธิกําลังและทรัพยากร) 
และเช็ค (การประเมินผล) 3) การวางแผนการดําเนินงานอย่างมีส่วนร่วมร่วมกันระหว่างสํานักงานป้องกัน
ควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอสนม  
โรงพยาบาลสนม รพ.สต.บ้านอ้อมแก้ว รพ.สต.นานวน องค์การบริหารส่วนตําบลนานวน เพื่อสร้างความเข้าใจ
กระบวนการภาพรวมและเป้าหมาย 4) การทําพันธะสัญญาใจร่วมกัน และแบ่งการทํางานในแต่ละระดับตาม
บทบาทหน้าที่ 5) การติดตามความก้าวหน้าของการดําเนินงานด้วยการลงติดตาม (Coaching) ในพื้นที่ตําบล 
อําเภอ เพื่อช่วยช้ีแนวทางการดําเนินงานและส่งเสริมการทํางานแบบหุ้นส่วนให้มีกลไกหรือช่องทางการสื่อสาร 
6) ร่วมกันปรับปรุงการดําเนินงานพัฒนาต่อยอด 7) การช่ืนชมผลการทํางานของทุกภาคส่วนที่ร่วมดําเนินงาน
ป้องกันเด็กจมนํ้า 8) การนําเอาหลักการชุมชนปลอดภัยและแบบจําลองการเคลื่อนงาน (Logic Model) วงจร
การทํางาน (PDCA) เข้าไปสู่กระบวนการทํางานของผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ จนดําเนินการป้องกันควบคุมเด็ก
จมน้ําได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยบูรณาการงานจากทุกภาคส่วน 9) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 10) การสรุป
บทเรียนการดําเนินงานร่วมกับพ้ืนที่อ่ืนๆ เพื่อเป็นการประเมินตนเอง และ 11) การยกระดับการดําเนินงาน
เพื่อให้เกิดระบบการเป็นพี่เลี้ยงขยายพื้นที่การดําเนินงานต่อไป 

3. สภาพการปฏิบัติงานหลังการปรับปรุงบริการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 การดําเนินงานเริ่มมีรูปแบบมากขึ้น มีภาคีเครือข่ายจากการได้เข้าไป

ติดตามการดําเนินงานป้องกันเด็กจมนํ้าในพื้นที่ตําบลนานวน อําเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ ในบทบาทของ
หน่วยงานทางวิชาการและจับมือทําข้อตกลงและสัญญาใจกับเจ้าหน้าที่คนทํางาน ทั้งด้านสาธารณสุข ครูผู้ดูแล
เด็ก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าคุ้ม อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) แกนนําชุมชน 
ปราชญ์ชาวบ้าน ฯลฯ โดยนัดหมายพูดคุยกันกว่า 5 ครั้งแบบไม่เป็นทางการ และได้นําเอาหลักการชุมชน
ปลอดภัย แบบจําลองการเคลื่อนงาน (Logic Model) และวงจรการทํางาน (PDCA) เข้าไปสู่กระบวนการของ
ทีมแกนหลักคนทํางานในพื้นที่ ถือว่าเป็นการบริการทางวิชาการของสํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 สู่พ้ืนที่
รับผิดชอบกว่า 88 อําเภอ ใน 4 จังหวัดคือ นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์และสุรินทร์ โดยอําเภอสนมเป็นหนึ่ง
ของจังหวัดสุรินทร์ ที่เข้าไปร่วมดําเนินงานและชี้แนะแนวทางการดําเนินการป้องกันควบคุมโรคแบบบูรณาการ 
กับทุกภาคส่วนโดยยึดหลัก “ชง  เชียร์  เชื่อม ช้อน เช็ค” ดังนั้น ข้อมูลเป็นสิ่งจําเป็นสําหรับผู้ปฏิบัติงานเพราะ
ถ้าไม่มีคนคอยชงข้อมูล คนชงข้อมูลไม่มีทักษะในการนําเสนอข้อมูล อาจจะทําให้เรื่องนั้นๆ ลดความสําคัญลง
ถึงแม้จะเป็นเรื่องจําเป็นเร่งด่วนก็ตาม นอกจากนี้คนคอยเชียร์และเชื่อมข้อมูลมีความสําคัญเช่นกัน เพราะต้อง
คอยประสานทั้งข้อมูลและประสานคนทํางาน สร้างภาคีเครือข่าย เกิดการมีส่วนร่วมในการการทํางานให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ หลังจากที่แกนหลักคนทํางานผ่านการพัฒนาศักยภาพและ Coaching จากสํานักงานป้องกัน
ควบคุมโรคที่ 5 รพสต. และภาคีได้นําเสนอผลกระทบและความสูญเสียต่อครู นักเรียน ผู้ปกครอง แกนนํา
ชุมชน ให้เห็นความสําคัญที่ต้องช่วยกันเฝ้าระวังและดําเนินการอย่างรอบด้าน ด้วยความร่วมมือทุกภาคส่วนใน
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ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่และอาสาเข้ามาร่วมดําเนินการ เกิดการมีส่วนร่วมทุก
ภาคส่วนต้ังแต่ระดับครัวเรือน หมู่บ้าน ตําบลและอําเภอ ซึ่งเดิมมีความคิดว่าเป็นปัญหาเฉพาะของด้าน
สาธารณสุข พร้อมกับปรับแนวคิดของตนเองและมาร่วมดําเนินการจนเห็นผลลัพธ์ชัดเจนคือ ต้ังแต่
ปีงบประมาณพ.ศ. 2555 - วันที่ 31 มีนาคม 2557 ไม่มีเหตุการณ์เด็กจมน้ําเสียชีวิตในพื้นที่ นอกจาก
ความสําเร็จที่บรรลุตามวัตถุประสงค์ พบว่าด้านคุณภาพหรือประสิทธิภาพการให้บริการป้องกันเด็กจมน้ําเพิ่ม 
คุ้มค่าในการลงทุนและสร้างความพึงพอใจต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชน   

4. ประโยชน์ที่ได้รับ 
บุคลากรที่ปฏิบัติงานในพื้นที่อําเภอสนมตั้งแต่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 พบว่าภาคีเครือข่าย

การดําเนินงานในระดับพ้ืนที่มีกระบวนการการทํางานที่เป็นระบบมากยิ่งขึ้น สามารถนําเอาหลักการทํางาน
ด้านเด็กจมน้ําไปใช้ในการทํางานด้านอื่นๆ ได้ด้วย ซึ่งมีจุดเด่นที่การจัดการในกลุ่มเป้าหมายและการกําหนดผู้ที่
เป็นภาคีหุ้นส่วนชัดเจนและเป็นการวางผลลัพธ์เป็นระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว ส่งผลให้เด็กวัยที่เป็นกลุ่ม
เสี่ยงจากการตกน้ําจมน้ํา ได้รับการจัดการความเสี่ยงอย่างครบถ้วนรอบด้าน และการที่สํานักงานป้องกัน
ควบคุมโรคที่ 5 ลงมาติดตามช่วยช้ีประเด็น  มีผลดีต่อผู้ปฏิบัติและสร้างแรงบันดาลใจกับการทํางานของภาคี
เครือข่ายการดําเนินงานด้านเด็กจมน้ํา ซึ่งได้รับความร่วมมือแบบบูรณาการจากหลายภาคส่วนคือ ภาคี
เครือข่ายทั้งด้านสาธารณสุข ครูผู้ดูแลเด็ก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าคุ้ม 
อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) แกนนําชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน ฯลฯ เนื่องจากเป็นวัยที่หากเกิดความสูญเสียจะ
สร้างอารมณ์ความสูญเสียและโศกเศร้าให้กับผู้ปกรอง คุณครู เพื่อนร่วมช้ันเรียน ชุมชน หน่วยงานต่างๆ เป็น
อย่างมาก ถือว่าเป็นการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน เพื่อป้องกันเด็กจมนํ้าในพื้นที่อําเภอสนม จากการ
ดําเนินงานอย่างมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และประการหนึ่งคือการที่เราได้ขยายแนวทางไปยังพื้นที่อ่ืนๆ ทําให้
เกิดปิติในใจของคนทํางาน 

5. จุดเด่นของผลงานและปัจจัยความสําเร็จ 
ความสําเร็จที่เกิด ได้แก่ การมีแกนนํา/ทีมงานด้านวิชาการที่เกาะติด มีการพัฒนาระบบ การรวบรวม

วิเคราะห์ และการนําเสนอข้อมูลไปสู่การปฏิบัติ การจัดทําแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาบุคลากร การจัดเวที
พบปะด้านวิชาการอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการมีระบบให้คําปรึกษา จุดเด่นในผลงานนี้ได้แก่ความร่วมมือกับ
ภาคีเครือข่ายระดับพ้ืนที่ตําบลและร่วมมือกับจังหวัด อําเภอ เพื่อเป็นกลไกสนับสนุนการดําเนินงาน ด้วยวิธีการ
พัฒนาแนวคิดเชิงระบบ การจัดทําแผน การจัดการความรู้ (KM)  โดยมุ่งหวังให้ความเข้มแข็งในด้านวิชาการจะ
หนุนเสริมให้การแก้ปัญหาในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง อีกประการคือบทเรียนของนักวิชาการที่
สามารถนําเอาหลักวิชาการไปแปลงสู่การปฏิบัติอย่างง่ายและเกิดผลสําเร็จในการลดการเกิดและการเฝ้าระวัง
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ไม่ให้เกิด ปัจจัยแห่งความสําเร็จอยู่ที่การเกาะติดของคนในพื้นที่โดยเฉพาะผู้ทําหน้าที่ประสานงานคือ รพสต.
ส่วนระดับอําเภอคือ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอและโรงพยาบาล ระดับจังหวัดคือ สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัด ที่สามารถทําให้ผู้มีอํานาจในการตัดสินใจในบทเรียนนี้คือนายอําเภอสนม และนายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด และนายกองค์การบริหารส่วนตําบลนานวน ซึ่งเกิดจากการนําเสนอข้อมูลที่ทําให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงและการมีส่วนร่วม และต้องอาศัยการเอาใจใส่และเสียสละ ความสําเร็จอีกประการคือภาคี
เครือข่ายในทุกๆ ภาคส่วนมีความสุขปิติท่ีเห็นรอยยิ้มของเด็กๆ คุณครู ผู้ปกครอง และได้รับพระกรุณาจาก  
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ที่ประทานโล่รางวัลให้คนทํางาน และนํา
บทเรียนที่ได้รับไปบอกต่อและขยายให้กับพ้ืนที่อ่ืนๆ ทั้งอําเภอ จังหวัด และผู้ที่สนใจทั่วประเทศต่อไป  
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 แบบฟอร์มรายงานผลการดําเนินการ 
 
1. ปัญหาและสภาพการปฏิบัติงานเดิมก่อนที่จะริเริ่มการปรับปรุง 
 “เวลาและโอกาสช่วยเหลือเด็กที่จมน้ํามีเพียงแค่ 4 นาทีเท่านั้น”   

การจมน้ําเป็นสาเหตุการตายอันดับ 1 ของเด็กไทยอายุตํ่ากว่า15 ปี มีแนวโน้มสูงขึ้น  โดยเฉลี่ยตาย 4 
คนต่อวัน นับว่าสูญเสียเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจคิดเป็น 4.4 ล้านบาทต่อคน และมีผลกระทบในระดับครอบครัว 
ชุมชนและสังคม สาเหตุแยกตามวัยพบในเด็กอายุ 0-4 ปี เกิดจากความเผลอเลอของผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็ก 
ช่วงอายุ 5-14 ปี เกิดจากความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของเด็กหรือการว่ายน้ําไม่เป็นและการช่วยเหลือไม่ถูกวิธี แหล่ง
น้ําธรรมชาติเป็นจุดที่เสี่ยงมากที่สุดร้อยละ 49.9 สระว่ายน้ําร้อยละ 5.4 อ่างอาบน้ําร้อยละ 2.5 ผลการสํารวจ
ในปี 2556 เด็กไทยว่ายน้ําเป็นร้อยละ 23.7 สามารถว่ายเอาชีวิตรอดร้อยละ 4.4 และพบว่าเด็กที่เรียนว่ายน้ํามี
ทักษะการเอาชีวิตรอดในน้ํามากกว่า 20.7 เท่า แก้ปัญหาในสถานการณ์ฉุกเฉินมากกว่า 2.8 เท่า สถานการณ์
เด็กจมน้ําในพื้นที่รับผิดชอบของสํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 สูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศติดต่อหลายปีและ
ในปี 2555 – 2556 สุรินทร์เป็นจังหวัดมีแนวโน้มความรุนแรงมากที่สุดโดยมีอัตราตายเท่ากับ 12.94 และ 
10.84 ตามลําดับ เมื่อแยกรายอําเภอพบว่า อําเภอสนมเป็นพื้นที่มีการตายสูงในตําบลนานวน มีจํานวน
ประชากร 5,989 คน ใน 13 หมู่บ้าน ปัจจัยทางกายภาพที่มีผลต่อการจมน้ํา ได้แก่ สระน้ําตามธรรมชาติมากถึง 
11 แห่ง และจากการขุดสระน้ําของชาวบ้านอีกหลายแห่ง เนื่องจากความแห้งแล้งไม่มีน้ําทําการเกษตร สภาพ
สังคมชุมชนชนบทที่มีความเอ้ืออาทรต่อกัน การเกิดปัญหาเด็กจมน้ําเริ่มในปี 2554 มีเด็กอายุ 2 ขวบจมนํ้า
เสียชีวิต สร้างความเศร้าโศกเสียใจจนกลบกระแสงานฉลองปีใหม่ของชุมชนและเมื่อเจ้าหน้าที่ รพ.สต. ไปแสดง
ความเสียใจและถามถึงเหตุการณ์กลับถูกต่อว่า “จะสามารถช่วยอะไรได้เมื่อเด็กเสียชีวิตไปแล้ว” จากเหตุการณ์
ครั้งนั้นทําให้ เจ้าหน้าที่ไม่สบายใจในคําต่อว่าและครุ่นคิดหาวิธีการแก้ปัญหาไม่ให้สูญเสียเด็กจากการจมน้ํา จึง
เริ่มสืบค้นข้อมูลย้อนหลัง มีเด็กจมนํ้าเสียชีวิตหลายรายตั้งแต่ปี 2544 ต่อจากนั้นได้ประสานไปยังสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดพบว่าพ้ืนที่ตําบลเกาะแก้วมีการสอนเด็กว่ายน้ําเพื่อเอาชีวิตรอด ต่อมาได้อบรมให้เด็กเป็นรุ่น
แรก การดําเนินงานขณะนั้นมีส่วนร่วมกับภาคีน้อย ลงมือทําแต่เพียงลําพัง ไม่มีรูปแบบที่ชัดเจน สิ่งที่ทําอยู่ใน
กรอบเดิม เช่น การประชาสัมพันธ์ การอบรมและฝึกลอยตัว ทําไปปรับไป เรียนรู้ไปโดยไม่มีพ่ีเลี้ยงให้คําปรึกษา
แนะนําอย่างใกล้ชิด  

จากความรุนแรงดังกล่าว กรมควบคุมโรคได้กําหนดให้ปัญหาเด็กจมนํ้าเป็นจุดเน้นเพื่อการลดการ
เสียชีวิตจากการจมน้ําในเด็กตํ่ากว่า 15 ปี ถ่ายทอดเป้าหมายและมาตรการแก้ไขปัญหามายังสํานักงานป้องกัน
ควบคุมโรคที่ 5 ให้มีหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค ถ่ายทอดองค์ความรู้และ
เทคโนโลยีให้ภาคีเครือข่าย และพัฒนาวิชาการ วิจัย คิดค้นรูปแบบที่เหมาะสมกับพ้ืนที่และประชาชนผู้มารับ
บริการ กระบวนการทํางานที่ผ่านมามีช่องว่างในการประสานงานส่วนใหญ่มีรูปแบบแนวด่ิงทําตามนโยบายและ
มีส่วนร่วมกับพ้ืนที่น้อย และงานวิชาการ รูปแบบ เทคโนโลยีนํามาหนุนเสริมแกนหลักของคนทํางานในพื้นที่ยัง
ไม่เป็นรูปธรรม และกระบวนการทํางานที่ต่อเนื่องมีน้อย แม้ว่าโครงสร้างการดําเนินงานระดับจังหวัด อําเภอ 



 

   

 

หลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณารางวลับริการภาครฐัแห่งชาติ  ปี พ.ศ. 2557 

ชัดเจน แต่การแสดงบทบาทของการเป็นผู้มองงานในภาพรวมและหนุนเสริมพัฒนาศักยภาพให้พ้ืนที่ตําบลยัง
น้อย การวางแผนงานเป็นระยะปีต่อปี ขาดการวางแผนระยะยาว ขาดการมองศักยภาพของผู้ที่เกี่ยวข้องและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นต้นทุนอย่างหนึ่ง ดังนั้น จึงเป็นที่มาของการดําเนินงานป้องกันเด็กจมน้ําเพื่อให้เกิด
การมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน ได้แก่ สคร.5 สสจ. สสอ. โรงพยาบาลชุมชน รพสต. องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
องค์การบริหารส่วนตําบล ครู แกนนําชุมชน ภาคประชาชน  

 
2. ผู้นําเสนอแนวทางการแก้ปัญหา ผู้ดําเนินการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโครงการ 

จากปัญหาที่ได้กล่าวแล้วข้างต้นสํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 โดยกลุ่มงานโรคไม่ติดต่อ บาดเจ็บ 
เด็กจมน้ํา บุหรี่ สุรา เสนอแนวคิดการดําเนินงานต่อผู้บริหารสํานักงาน ที่ได้ให้อิสระทางความคิดและการ
ออกแบบการทํางานโดยให้อยู่ในมาตรการและจุดเน้นนโยบายของกรมที่กําหนดเป้าหมายเพื่อลดโรค และให้
เกิด 3 ส. คือ ความสุขในการทํางาน ความสําเร็จในการทํางาน และการสร้างคนทํางาน นอกจากนั้นยังมีแนว
ปฏิบัติกระบวนการทํางาน 4 ประเด็นคือ การพัฒนาระบบการเฝ้าระวังโรค การพัฒนาบุคลากร การจัดการ
ความรู้ และการวิจัยหรือการประเมินเทคโนโลยี เพื่อให้เกิดการจัดการข้อมูล นวัตกรรม รูปแบบที่เหมาะสม 
เกิดมาตรฐานขององค์ความรู้ และทํางานอย่างรวดเร็วทันเวลา  

ดังนั้น กลุ่มงานได้มีการนําเสนอโครงการเพื่อให้คณะกรรมการซักถาม วิพากษ์ และเห็นชอบ ได้รับการ
อนุมัติให้ดําเนินงานและจัดสรรงบประมาณ ในส่วนสํานกังานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ โรงพยาบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตําบลนานวนและบ้านอ้อมแก้ว และองค์การบริหารส่วนตําบลนานวน ร่วมกันออกแบบและวางแผนการเคลื่อน
งานด้วยพันธะสัญญาใจ ดําเนินงานจะอยู่บนโครงสร้าง รพสต. มีการพัฒนาแนวคิดการจัดการเชิงระบบตาม
หลักการชุมชนปลอดภัย 5 ส. ได้แก่ ข้อมูล (1ส: สารสนเทศ) การสังเคราะห์ข้อมูล การมีส่วนร่วมกับภาคี
หุ้นส่วน (2ส: สหสาขา และ 3ส: ส่วนร่วม) การออกแบบการทํางานที่ตามลําดับปัญหาและกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 
(4ส: สุดเสี่ยง และ 5ส: สุดคุ้ม) พร้อมกับการตรวจสอบคุณภาพการทํางานด้วยวงจร Plan Do Check Act 
(PDCA) และวัดผลสําเร็จของการทํางานคือ ไม่มีการจมน้ําเสียชีวิตในเด็ก โดยมีภาคีหุ้นส่วนคือ ครู แกนนํา
ชุมชน อบต. ผู้มีส่วนได้เสีย มีบทบาทคือ รพ.สต. เป็นผู้ประสาน (เชื่อม ชักชวนภาคี) ประสานการมีส่วนร่วม 
ร่วมวางแผนทีป่ระยุกต์แบบจําลองแผนงาน (Logic model) มาใช้เป็นแบบแปลนการเคลื่อนงานป้องกันเด็ก
จมน้ํา และใชข้้อมูลเชิงประจักษ์ (ชง) บูรณาการการดําเนนิงานและทรัพยากร (ช้อน) และร่วมประเมินผลการ
ทํางาน (เช็ค) นํามาปรบัปรุงการดําเนนิงาน นอกจากนั้นสํานักงานป้องกันควบคุมโรคที ่ 5 และพื้นที่ได้วาง
ผลลัพธ์การทํางานครั้งนี้ให้เกิด Model การป้องกันเด็กจมน้ําและผลติชุดความรู้ “แนวทางการประยุกต์ใช้ 
Principle for safe community ของ WHO และ Logic model ในการดําเนินงานป้องกันควบคุมเด็กจมน้ํา
สําหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน” ที่จะนําไปขยายผลให้เกดิความย่ังยืนดังแผนภาพกรอบการเคลื่อนงานด้านล่าง 
นอกจากนั้นมีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบชัดเจน  

ระดับอําเภอ ดําเนินการหนุนเสริมคนทํางานในระดับตําบล และทําหน้าที่เชื่อมประสานภาคนโยบาย
ระดับอําเภอ ด้วยการชงข้อมูลจนเป็นวาระอําเภอ ผู้บริหารเห็นชอบและมีการขยายพื้นที่การทํางาน   
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ระดับจังหวัดดําเนินการหนุนเสริมคนทํางานในระดับอําเภอและตําบล หาแหล่งทนุมาสนับสนุนการ
ดําเนินงาน เช่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) มาร่วมสนับสนุนงบประมาณและเชื่อมนโยบายระดับ
จังหวัดและมองหาพื้นที่ที่มีความต้องการเรียนรู้เพื่อการขยายผล  

สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 มีบทบาทคือ  
1. พัฒนาศักยภาพคนทํางานในเรื่องการมีสว่นร่วม ในเรื่องการทําแผนงาน การตรวจสอบคุณภาพงาน 

(PDCA) 
2. หนุนเสรมิคนทํางานในกลุ่ม รพ.สต. กลุม่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สสอ. ด้วยวิธีติดตามการดําเนินงาน รับ

ฟัง แลกเปลี่ยน ช้ีแนะ ชมเชย สรุปบทเรียนร่วมกันเป็นระยะ นําบทเรียนมาจัดทําชุดความรู้เพื่อขยายพื้นที่ 
3. ประเมินผลลัพธ์การป้องกันเด็กจมน้ําในกลุ่มผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียและกลุ่มผู้รับบริการ และคืนข้อมูล

ให้กับผู้มสี่วนเกี่ยวข้องและผู้บริหาร 
สรุปผู้ร่วมดําเนินการป้องกันเด็กจมน้ําด้วยการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน ได้แก่ สํานักงานป้องกันควบคุม

โรคที่ 5 องค์การบริการส่วนจังหวัดสุรินทร์ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ
สนม โรงพยาบาลสนม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านอ้อมแก้ว โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลนา 
นวน องค์การบริหารส่วนตําบลนานวน โรงเรียน ปกครองอําเภอ ท้องถิ่นอําเภอ และภาคประชาชน  

 
 

3. ผลงานที่เป็นความคิดริเริ่มในการพัฒนาคุณภาพการบริการ 
โครงการนี้มีระยะเวลาการดําเนินงาน ต้ังแต่เดือนตุลาคม 2555 – มนีาคม 2557 ผลงานที่เกิดขึ้น

มากมาย โดยแบ่งเป็นผลลัพธ์และผลผลิต  
ผลลัพธ์พบว่า “จาํนวนเดก็ที่เสียชีวิตจากการจมน้ําเปน็ศนูย์” เป็นความภูมิใจของผู้ปฏิบัติงานใน

พ้ืนที่มาก ยังมผีลลัพธ์ในระยะสั้น ระยะกลางคือ  
- เครือข่ายวิทยากรแกนนํา (ครู ก) ที่แลกเปลี่ยนข้ามหมูบ้่าน ตําบล และอําเภอ 
- ระบบการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ํา มีการจัดสรรงบประมาณจากอบต. วัสดุช่วยเหลือ

ผู้ประสบภัยและอาสาสมัครคอยตรวจตระเวนยาม และมกีารประชุมเพื่อนําเสนอและปรับปรุงการปฏิบัติ 
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- เป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการป้องกันเด็กจมนํ้า “วัคซีนเด็กจมนํ้า” ของตําบลและ
อําเภอ จนเป็นวาระอําเภอ  

- ระบบการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตจากการจมน้ําในเด็กนักเรียนทุกโรงเรียน จัดให้มี
การอบรมลอยตัว และมีการนําเข้าสู่กิจกรรมพัฒนาเด็ก จัดให้มีพี่ดูและน้องในการฝึก 

- ประชาชนในพื้นที่มีความพึงพอใจในการดําเนินงานด้านป้องกันเด็กจมน้ํา ร้อยละ 100  
ผลผลิตจากโครงการ/กิจกรรมพบว่า เด็กนักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะเรื่องการป้องกันเด็ก

จมน้ําและผ่านการอบรมทักษะการลอยตัว 100% ของโรงเรียน ป.4 - ป.6 (ระยะเวลา 3 วัน) และ ป.1 - ป.3 
(ระยะเวลา 1 วัน) เป็นสิ่งที่สร้างการมีส่วนร่วมได้ดีที่สุด เนื่องจากเป็นความต้องการของเด็กและผู้ปกครอง มี
ความสนุกสนาน และทักษะนี้ติดตัวไปตลอดชีวิต ผลผลิตของกิจกรรมอื่นๆ อีก ได้แก่ 

- วิทยากรชุมชนหรือครูฝึก ซึ่งช่วงแรกเป็นเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ต่อมาได้ขยายเป็น อพปร.
และชาวบ้านหมู่บ้านละ 1 คน จํานวน 16 คน ครบทุกหมู่บ้าน สิ่งนี้ทําให้เกิดความภาคภูมิใจในตัวเองของครูฝึก
ที่เป็นชาวบ้าน คนเหล่านี้พัฒนาต่อยอดเป็นอาสาเฝ้าระวังในชุมชนของตัวเองในเวลาต่อมา 

- เกิดกระแสการรับรู้สื่อสารประชาสัมพันธ์ของชุมชนและโรงเรียนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
- ความตระหนักและมีส่วนร่วม ชุมชนเกิดความตระหนักและมีส่วนร่วม  
- การเฝ้าระวังด้วยการจัดสิ่งแวดล้อมให้ปลอดภัย เช่น ป้ายเตือน รั้วกั้นขอบสระ อุปกรณ์

ช่วยเหลือใกล้แหล่งน้ํา เช่น เชือก รองเท้า มะพร้าวแห้ง และขวดพลาสติก  
- การฝึกซ้อมตอบโต้เตือนภัยเมื่อเกิดเหตุการณ์เด็กจมน้ํา โดยความร่วมมือระหว่างชุมชนและ

หน่วยงาน และเวลาต่อมาได้ขยายกิจกรรมนี้เข้าสู้ระบบการซ้อมแผนบูรณาการกับอุบัติเหตุของอําเภอ 
จากผลงานที่กล่าวมาข้างต้น นับว่าเกิดจากแรงบันดาลใจของเจ้าหน้าที่ รพสต. ที่มองเห็นแนวทาง

ความเป็นไปได้ในการแก้ปัญหา มีความเชื่อมั่น ความศรัทธา ต่อองค์ความรู้ทางวิชาการของ สคร.5 และเชื่อใน
ความสามารถของตนและทีมที่จะดําเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต่อเป้าหมายเด็กที่เป็นประเด็นให้เกิดการมี
ส่วนร่วมในการพัฒนารูปแบบการดําเนินงานใหม่นี้ได้ใช้แนวคิดการสร้างการมีส่วนร่วมระหว่าง 3 ฝ่าย ฝ่าย
วิชาการ ฝ่ายปฏิบัติการ และประชาชนผู้รับบริการ มีกระบวนการทํางานของรพสต. และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียดังนี้ 

กระบวนการวางแผน Plan สคร.5 เป็นผู้เอื้ออํานวย ให้เกิดกระบวนการทําแผนแบบมีส่วนร่วม เริ่ม
จากข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเด็กจมน้ํา การตาย วิเคราะห์สาเหตุและปัจจัยและสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง วิธีการ
นําเสนอข้อมูลเชิงปริมาณและคุณภาพเพื่อให้ประชาชน กลุ่มแกนนํา ผู้บริหาร อบต. ครู อาสาสมัครในชุมชน 
ผู้นําชุมชน ฯลฯ เห็นความสําคัญและทุกคนมีส่วนร่วมในการนําเสนอมาตรการทางเลือกเพื่อให้เกิดการมีส่วน
ร่วมตามบทบาทของตนเอง ด้วยการประชุมแบบมีส่วนร่วม ชวนภาคีมองภาพรวมด้วยการวางแบบจําลอง
แผนงานร่วมกัน นับได้ว่าเป็นการวางแปลนบ้านก่อนจะแบ่งแยกกันไปสร้างห้องในแต่ละส่วนและสื่อสารความ
เข้าใจต่อกันได้อย่างราบรื่น ได้แผนที่บูรณาการทุกภาคส่วนมารวมกัน  

การปฏิบัติ Do เกิดการมอบหมายงานทุกภาคส่วนชัดเจน เช่น อบต. จัดสรรงบประมาณ ครูเป็นหลัก
ในการอบรมเด็ก แกนนําชุมชนเป็นครูฝึกการลอยตัว รพสต. เป็นผู้ประสานงาน เป็นต้น ภาคีเครือข่ายและการ
มีส่วนร่วมของภาคี เช่น งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ การประเมินผล ฯลฯ และวิธีการทําให้เกิดการมีส่วนร่วม 
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ด้วยการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การสื่อสาร การยอมรับให้เกียรติ การเปิดใจกว้างในบทบาทหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมาย ซึ่งภาคีประกอบด้วย ด้านสาธารณสุข (สสจ. รพช. สสอ. รพ.สต.) ด้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(อบจ. เทศบาล อบต.) ด้านการศึกษา (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียน) ด้านมหาดไทย (นายอําเภอ ฝ่าย
ปกครอง ตํารวจ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) วัด อาสาสมัครในชุมชน (อสม. อพปร.) ผู้นําชุมชน (กํานัน 
ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มพัฒนาสตรี) ภาคเอกชน (กาชาด ผู้นําเศรษฐกิจ) เครือข่ายเด็กและเยาวชน (สภานักเรียน สภา
เยาวชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจําโรงเรียน (อสร. ยสร.) ตามบริบทความพร้อมและศักยภาพความร่วมมือ
ในแต่ละพื้นที่   

การตรวจสอบ Check สคร.5 สสจ. สสอ. เป็นผู้ชมเชย ช้ีแนะ ติดตาม หนุนเสริมพ้ืนที่เป็นระยะ 
พบว่า มีเวทีแลกเปลี่ยนการดําเนินงานนําผลงานมานําเสนอให้ภาคีคนทํางานรับทราบ ประเมินผลงาน ในพื้นที่
นานวนเองมีการประชุมกลุ่มย่อยเพื่อติดตามความก้าวหน้าและตรวจเช็คการดําเนินงานแลกเปลี่ยนการ
ดําเนินงานซึ่งกันและกันเป็นระยะ 

การดําเนินงาน Action เกิดการปรับปรุงการดําเนินงานที่ชัดเจนเป็นระบบจากข้อมูลการตรวจสอบ
ร่วมดําเนินตามที่ให้ความสําคัญกับกลุ่มภาคีหุ้นส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยการประชุมกลุ่มเป็นระยะ มีการ
แลกเปลี่ยนการทํางาน และนําไปปรับปรุงวิธีการทํางาน เพื่อให้บรรลุผลลัพธ์ที่วางไว้ 

จะเห็นว่ากระบวนการเปลี่ยนจากก่อนเข้าร่วมโครงการมาก กล่าวคือมีการดําเนินงานอย่างเป็นระบบ
รอบด้านมากขึ้น ประเมินจากความก้าวหน้าในผังแบบจําลองแผนงานที่ พบว่ามีการจัดระบบความคิดในการ
ทํางานเชื่อมโยงภาคีหุ้นส่วนกับโครงการ/กิจกรรม และเชื่อมผลผลิตผลลัพธ์ระยะสั้นกลางยาว เช่น ในปี 2556 
ผลลัพธ์การสร้างทักษะให้เด็กและการจัดสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัย ในปี 2557-2558 ผลลัพธ์มีระบบการเฝ้าระวัง 
และเด็กปลอดภัยไม่เสียชีวิต  

นั่นแสดงว่า Logic model สามารถทําใหผู้้ปฏิบัติในพื้นที่มีการคิดแบบตรรกะจากเหตุไปหาผลโดยการ
ใช้ผังจําลองแผนงานพร้อมการสื่อสารความเข้าใจ มขีั้นตอนการสร้างผังจําลองแผนงาน (Logic model) ดังนี้  

1. เริ่มต้นวางเป้าหมายเฉพาะคือกลุ่มเด็ก 
2. มีการคาดหวังผลลัพธ์ ระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว 
3. วิเคราะห์ช่องว่าง (Gap) ของพื้นที่ ได้แก่ ความรู้ กระบวนการ ทักษะ   
4. วิเคราะห์ภาคีหุ้นส่วนที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มเป้าหมาย “เด็ก” 
5. กําหนดกิจกรรม โครงการ ที่เกี่ยวข้องกับภาคีหุ้นส่วน 
6. กําหนดผลผลิตที่ได้กิจกรรม โครงการ เป็นอะไร แล้วจะส่งผลให้เกิดผลลัพธ์ 
7. จัดสรรทรัพยากรที่ใช้ในการดําเนินงาน 
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4. กลยุทธ์ที่นํามาใช้ให้การพัฒนาบริการประสบผลสําเร็จ 
การดําเนินงานป้องกันเด็กจมน้ําด้วยการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการมีส่วน

ร่วมทุกภาคส่วนในการป้องกับเด็กจมน้ํา ได้แก่ ร่วมรับรู้ ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมรับผิดชอบ และร่วม
ตรวจสอบ  

จากการวิเคราะห์บริบทของพื้นที่ตําบลนานวน โดยใช้ SWOT ดังนี้ 
Strengths (S): จุดแข็ง จุดเด่น เจ้าหน้าที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ศักยภาพแกนนํามีความเข้มแข็ง 

เช่น รพ.สต. สสอ. สสจ. แกนนํา อสม. ฯลฯ เครือข่ายมีความต้องการด้านการป้องกันเด็กจมนํ้า   
Weaknesses (W): จุดอ่อน ข้อเสียเปรียบคือ การมีส่วนร่วมน้อยของหลายภาคส่วน การมีองค์ความรู้

น้อยด้านการป้องกันเด็กจมน้ํา ขาดทักษะวิธีการในการทํางาน ขาดการประสานงานกับหลายภาคส่วน การ
สร้างความเข้าใจในการดําเนินงานและการสื่อสารน้อย 

Opportunities (O):  โอกาสในการดําเนินงานคือ มีเด็กตายจากการจมน้ําและการตายในช่วงเทศกาล
โดยผู้คนในชุมชนรับรู้ปัญหา การดําเนินงานป้องกันเด็กจมน้ําเป็นจุดเน้นของกรมควบคุมโรค และ สคร.5 ได้
ค้นหาพื้นที่เพื่อร่วมดําเนินงานป้องกันเด็กจมน้ํา 

ยังไม่พบอุปสรรคที่อาจเป็นปัจจัยที่สําคญัต่อการดําเนินงาน (Threats: T) 
ทั้งนี้ได้นําเอาจุดแข็งและโอกาสของพื้นที่มาร่วมทํากลยุทธ์ในการพัฒนางานป้องกันเด็กจมน้ําคือ เชื่อม 

(การขยายเครือข่าย) ชง (การจัดการข้อมูล) ชม (การจัดการความรู้) ช้อน (การสนธกํิาลังและทรัพยากร) และ
เช็ค (การประเมินผล) 

ยุทธศาสตร์การดําเนินงานพัฒนาบริการคือ การเติบโตของเครือข่ายได้ประยุกต์หลัก INN (นายแพทย์
ประเวศ วะสี) ซึ่งเริ่มจาก 
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1. การพัฒนาศักยภาพแกนนํา (Individual)  
2. แกนนําขยายงานตนสู่กลุ่มคนทํางาน (Node)  
3. แต่ละกลุ่มคนทํางาน (Node) เชื่อมโยงหากันเป็นเครือข่ายคนทํางาน (Network)  
การนํากลยุทธ์ไปใช้ในการดําเนินงานพัฒนาบริการ คือ  
1. การพัฒนาศักยภาพแกนนํา (Individual) โดยบุคคลในตําบลท่ีมาร่วมเป็นแกนนํา มีจํานวนทั้งสิ้น 5

คนให้มีทักษะ 5 ช. (ชงข้อมูล ช่ืนชม/เชียร์  เชื่อม ช้อน และเช็ค) และแนวคิด 5 ส. ตามแนวทางของ WHO 
ได้แก่ (1) สารสนเทศ (2) สหสาขา (3) ระบุจัดลําดับ “สุดเสี่ยง” (4) สร้างการมี“ส่วนร่วม” กับภาคีที่เกี่ยวข้อง 
และ (5) กําหนดมาตรการที่สุดคุ้ม ด้วยการวางมาตรการที่มีการวางแบบจําลองแผนงานให้เป็นภาพรวมแล้ว
นําไปจัดทําโครงการ/กิจกรรมในแต่ละส่วนตามเป้าหมาย 

2. แกนนําขยายงานตนสู่กลุ่มคนทํางาน (node) มีจํานวนทั้งสิ้น 50 คน ด้วยการสื่อสารความเข้าใจ
และใช้ทักษะ 5 ช. (ชงข้อมูล ช่ืนชม/เชียร์  เชื่อม ช้อน และเช็ค) กับภาคีที่เกี่ยวข้อง กําหนดมาตรการที่ “สุด
คุ้ม” ระบุจัดลําดับ“สุดเสี่ยง” สร้างการมี“ส่วนร่วม” โดยมีสํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 เป็นพี่เลี้ยง  

การนํากลยุทธ์มาใช้โดยเริ่มจากการฝึก “ชง  เชียร์  เชื่อม”  ข้อมูลเป็นสิ่งจําเป็นสําหรับผู้ปฏิบัติงาน
เพราะถ้าไม่มีคนคอยชงข้อมูล คนชงข้อมูลไม่มีทักษะในการนําเสนอข้อมูล ก็อาจจะทําให้เรื่องนั้นๆ ลด
ความสําคัญลง ถึงแม้จะเป็นเรื่องจําเป็นเร่งด่วนก็ตาม นอกจากนี้คนคอยเชียร์และเชื่อมข้อมูลก็มีความสําคัญ
เช่นกัน เพราะต้องคอยประสานทั้งข้อมูลและประสานคนทํางาน สร้างภาคีเครือข่าย เกิดการมีส่วนร่วมในการ
การทํางานให้บรรลุวัตถุประสงค์ ซึ่งเมื่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและภาคีเครือข่ายในการทํางานป้องกันเด็กจมน้ํา
ของอําเภอสนม หลังจากที่ผ่านการอบรมและฝึกทักษะจากสํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 แล้ว ภาค
เครือข่ายคนทํางานด้านเด็กจมน้ําได้นําเสนอผลกระทบและความสูญเสียตามความเป็นจริง นําเสนอเรื่องการตก
น้ําจมนํ้าให้คุณครู นักเรียน ผู้ปกครองเห็นความสําคัญที่ต้องช่วยกันเฝ้าระวังและดําเนินการ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเองซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่ก็ลุกขึ้นมาร่วมกับมือและอาสาเข้ามาร่วมดําเนินการ เกิดการมีส่วนร่วมทุก
ภาคส่วน ซึ่งจากเดิมก่อนหน้านี้นั้น คิดว่าเป็นปัญหาเฉพาะของด้านสาธารณสุข พร้อมกับปรับแนวคิดของ
ตนเองและมาร่วมดําเนินการจนเห็นผลลัพธ์ชัดเจน ไม่มีเหตุการณ์เด็กจมนํ้าเสียชีวิตในพื้นที่ตําบลนานวน 

3. แต่ละ node เชื่อมโยงหากันเป็นเครือข่ายคนทํางาน (Network) มีจํานวนทั้งสิ้น 500 คน โดยมี
สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์และสํานักงานสาธารสุขอําเภอสนม เป็น
ผู้เอื้ออํานวย เช่น การจัดมหกรรม การนําเสนอผลงานในเวทีประชุม การจัดบู้ท การเป็นวิทยากรในการประชุม
ขยายผล และการเป็นพี่เลี้ยงให้กับพ้ืนที่ที่เริ่มดําเนินการเกิดการขยายวงเครือข่ายทํางานในแนวราบ  

 

5. ทรัพยากรที่ใช้ในการดําเนินการ 
การใช้ทรัพยากรในโครงการประกอบด้วย ด้านการเงิน เทคนิควิธี ทรัพยากรบุคคลและผู้สนับสนุน ใน

การดําเนินการ ดังนี้ 
ด้านการเงนิ   
ปีงบประมาณ 2554 ใช้งบประมาณรวม 120,500 บาท ประกอบด้วย  
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1. อบต.นานวน ประกอบไปด้วย ค่าน้ํามันรถดับเพลิงเพื่อขนน้ํา 4,500 บาท ค่าจัดซื้อน้ําประปาจาก
อําเภอรัตนบุรีเพื่อใช้ในการลอยตัว 54,000 บาท ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ อบต. ฝึกการลอยตัว (2 คน 2 วัน) 
4,000บาท ค่าอาหารและอุปกรณ์ (นักเรียน 230 คน) 23,000 บาท ค่าอบรมครู ข จํานวน 16 คน 9,600 บาท 
ค่าจ้างเหมาติดต้ังสระ (3 ลูก) 6,000 บาท ค่าจ้างวิทยากรสอนการลอยตัว (3 คน 3 ช่ัวโมง) 5,400 บาท รวม
เป็นเงิน 106,500 บาท 

2. รพ.สต.อ้อมแก้ว ซื้อคลอรนีผง กก.ละ 150 บาท (30 กก.) 4,500 บาท 
3. รพ.สต.นานวน ซื้อคลอรีนผง กก.ละ 150 บาท (30 กก.) 4,500 บาท 

 4. โรงเรียน ค่าประชุมผู้ปกครอง (50 คน) 5,000 บาท 
ปีงบประมาณ 2555 ใช้งบประมาณรวม 41,500 บาท ประกอบด้วย 
1. อบต.นานวน ประกอบไปด้วย ค่าน้ํามันรถดับเพลิงเพื่อขนน้ํา 4,500 บาท ค่าอาหารและอุปกรณ์ 

(นักเรียน 230 คน) 23,000 บาท ไม่ต้องจัดซื้อน้ําประปาเพราะสามารถทําน้ําให้ใสจากแหล่งน้ําธรรมชาติใน
พ้ืนที่ รวมเป็นเงิน 27,500 บาท 

2. รพ.สต.อ้อมแก้ว ซื้อคลอรนีผง กก.ละ 150 บาท (30 กก.) 4,500 บาท 
3. รพ.สต.นานวน ซื้อคลอรีนผง กก.ละ 150 บาท (30 กก.) 4,500 บาท 
4. โรงเรียน ค่าประชุมผู้ปกครอง (50 คน) 5,000 บาท 
ปีงบประมาณ 2556 ใช้งบประมาณรวม 23,100 บาท ประกอบด้วย 
1. อบต.นานวน ประกอบไปด้วย ค่าน้ํามันรถดับเพลิงเพื่อขนน้ํา 4,500 บาท ค่าอาหารและอุปกรณ์ 

(นักเรียน 230 คน) 4,600 บาท เด็กนักเรียนห่อข้าวมาทานเอง และไม่ต้องจัดซื้อน้ําประปาเพราะสามารถทําน้ํา
ให้ใสจากแหลง่น้ําธรรมชาติในพื้นที่ รวมเป็นเงิน 9,100 บาท 

2. รพ.สต.อ้อมแก้ว ซื้อคลอรนีผง กก.ละ 150 บาท (30 กก.) 4,500 บาท 
3. รพ.สต.นานวน ซื้อคลอรีนผง กก.ละ 150 บาท (30 กก.) 4,500 บาท 
4. โรงเรียน ค่าประชุมผู้ปกครอง (50 คน) 5,000 บาท 
ปีงบประมาณ 2557 ใช้งบประมาณรวม 15,100 บาท ประกอบด้วย 
1. อบต.นานวน ประกอบไปด้วย ค่าน้ํามันรถดับเพลิงเพื่อขนน้ํา 4,500 บาท ค่าอาหารและอุปกรณ์ 

(นักเรียน 230 คน) 4,600 บาท เด็กนักเรียนห่อข้าวมาทานเอง และไม่ต้องจัดซื้อน้ําประปาเพราะสามารถทําน้ํา
ให้ใสจากแหลง่น้ําธรรมชาติในพื้นที่ รวมเป็นเงิน 9,100 บาท 

2. รพ.สต.อ้อมแก้ว ซื้อคลอรนีผง กก.ละ 150 บาท (20 กก.) 3,000 บาท 
3. รพ.สต.นานวน ซื้อคลอรีนผง กก.ละ 150 บาท (20 กก.) 3,000 บาท 
4. โรงเรียน ไมม่ีค่าใช้จ่าย 

 จะเห็นว่าค่าใช้จ่ายในกระบวนการดําเนินงานป้องกันเด็กจมน้ําลดลงอย่างเห็นได้ชัด เนื่องด้วยได้รับ
ความร่วมมือจากหลายหน่วยงานคือ จากปีงบประมาณ 2554 จํานวน 120,500 บาท ปีงบประมาณ 2555 
จํานวน 41,500 บาท ปีงบประมาณ 2556 จํานวน 23,100 บาท และปีงบประมาณ 2557 จํานวน 15,100 
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บาท พร้อมกันนั้นในปี 2556 – 2557 ยังได้รับค่าตอบแทนจากการเป็นวิทยากรด้วย รายละเอียดที่ข้อ 8 
(ประโยชน์ที่ได้รับจากการดําเนินการพัฒนาบริการ) 
 ด้านเทคนิควธิ/ีทรัพยากรบคุคล 

ในขั้นตอนการพัฒนาศักยภาพได้รับการสนับสนุนองค์ความรู้จาก สํานกังานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ ผู้ประเมิน
จากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และจากสํานกังานกองทุนสนับสนุนการวิจัย  
 

6.  ขั้นตอนสําคัญในการพัฒนาการบริการและการนําไปปฏิบัติ  
เริ่มต้นด้วยศึกษาเอกสารวิชาการและแนวทางการดําเนินงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนกระบวนงานที่มีอยู่

ในเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9 วิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง ของการดําเนินงานและต้นทุนของพื้นที่จังหวัด
สุรินทร์ที่เกี่ยวกับงานป้องกันเด็กจมนํ้า ต่อจากนั้นการปรับแนวคิดการทํางานเป็นการจัดการเชิงระบบตาม
หลักการ Principle for safe community of WHO ประกอบด้วย 1.Multidisciplinary (ภาคีหรือสหสาขา
วิชาชีพ) 2.Information system (สื่อสารสารสนเทศ)  3.Community participation (ส่วนร่วม) 4.Focus 
on priority problem (สุดเสี่ยง) 5.Comprehensive, practical and cost effective (สุดคุ้ม) ส่วนใน
ขั้นตอนสุดคุ้มได้พัฒนาการวางแผนที่ประยุกต์แบบจําลองแผนงาน (Logic model) และช่วงระหว่างการ
ดําเนินงานมีการควบคุมคุณภาพการทํางานด้วยวงจร PDCA  ทั้งนี้การดําเนินงานเป็นไปตามบทบริบทและงาน
เดิมของพื้นที่  

ต่อจากนั้นสํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ สํานักงาน
สาธารณสุขอําเภอสนม โรงพยาบาลสนม  รพ.สต.บ้านอ้อมแก้ว รพ.สต.นานวน องค์การบริหารส่วนตําบลนา 
นวน วางแผนการดําเนินงานร่วมกัน เพื่อสร้างความเข้าใจกระบวนการภาพรวมและเป้าหมาย โดยมีการทํา
พันธะสัญญาใจร่วมกัน และแบ่งการทํางานในแต่ละระดับตามบทบาทหน้าที่ ที่กําหนดร่วมกัน 

 

6.1 ลําดบัขัน้ตอนในการพฒันา 
ปี 2555 สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ได้ดําเนินการอําเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบย่ังยืนใน 4 

จังหวัดคือ นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ และประชาสัมพันธ์แนวทางการดําเนินงานตามเกณฑ์
คุณลักษณะอําเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน 5 คุณลักษณะ อําเภอสนมได้สมัครเข้าร่วมโครงการอําเภอ
ควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน ต้ังแต่ปี 2555-2557  สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ได้ดําเนินการพัฒนากลุ่ม
เจ้าหน้าที่ รพสต.ในตําบลนานวน ร่วมกับสํานักงานสาธารณสุขอําเภอสนม โรงพยาบาลสนม และสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์  

จัดประชุมคนทํางานและติดตาม Coaching ในพื้นที่อําเภอสนม ช่วยช้ีแนวทางการดําเนินงาน 
ปรับปรุงกระบวนการทํางาน พัฒนาต่อยอดกรอบกระบวนการคิดวิเคราะห์ และนําเอาแบบจําลองการเคลื่อน
งาน (Logic Model) และวงจรการทํางาน (PDCA) เข้าไปสู่กระบวนการทํางานของผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่       
จนดําเนินการป้องกันควบคุมเด็กจมนํ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยบูรณาการงานจากทุกภาคส่วน สรุปเป็น
ประเด็น ดังนี้ 
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6.1.1 การสร้างความเข้าใจทําพันธะสัญญากับแกนคนทํางาน 
6.1.2 การพัฒนาความรู้ Principle for safe community, Logic model, PDCA  
6.1.3 การ Coaching ด้วยการออกปฏิบัติการในพื้นที ่
6.1.4 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management) และ

ติดต่อพร้อมให้คําปรึกษาในการทํางานผ่านทางระบบสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งเป็นแบบทางการและไม่เป็น
ทางการ เช่น อีเมลล์ โปรแกรมไลน์ เฟสบุ๊ก ตลอดจนโทรศัพท์หน่วยงาน โทรศัพท์มือถือส่วนบุคคล 

6.1.5 ประชุมสรุปบทเรียน 
6.1.6 ขยายผลและจับคู่พ่ีเลี้ยง  

 

6.2 ลําดับขั้นตอนในการปฏิบัติ 
6.2.1 พัฒนาการดําเนินงานเครือข่ายในการป้องกัน เด็กจมน้ํา ในพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9 ให้เข้าใจ

แบบจําลองแผนงานของสํานักงานป้องกันควบคุมโรคที ่5 และการทําพันธะสัญญาในการ
ดําเนินงานและกําหนดบทบาทหน้าที่ที่กําหนดร่วมกัน 

6.2.2 พ้ืนที่ตําบลนานวนลงมือปฏิบัติตามกรอบที่ร่วมกันวาง 
6.2.3 สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ลงพื้นที่เพื่อติดตามและหนุนเสริมการทํางานในพื้นที่ร่วมกับ 

สํานักงานสาธารณสุขจงัหวัดสุรินทร์ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอสนมและโรงพยาบาลสนม 
6.2.4 สรุปบทเรียนการทํางาน 
6.2.5 ปรับปรุงกระบวนการทํางาน 
6.2.6 สรุปบทเรียนอีกครั้งพร้อมทั้งยกระดับเป็นแนวทางในการดําเนินงาน ด้วยการใช้หลักการ 

principle for safe  community  
6.2.7 พัฒนาการเป็นวิทยากรในการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับพ้ืนที่ทีมอําเภอสนม 
6.2.8 พัฒนาเครือข่ายพ้ืนที่เสี่ยงในการดําเนินงานลดเด็กจมน้ําในพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9 ด้วยการ

ให้ทีมผู้ปฏิบัติงานอําเภอสนมและสํานักงานสาธารณสุขจงัหวัดสุรินทร์เป็นวิทยากรถ่ายทอด
ร่วมกับสํานักงานป้องกันควบคุมโรคที ่5 และวิทยากรจากสถาบันที่กล่าวในข้อ5  

6.2.9 ติดตามและประเมินผลการดาํเนินงานเครือข่ายพ้ืนที่เสี่ยงในการดําเนินงานลดเด็กจมน้ําใน
พ้ืนที่เครือข่ายบริการที่ 9 โดยทีมอําเภอสนมและสํานักงานสาธารณสุขจงัหวัดสุรินทร์ เพื่อให้
เกิดพ่ีเลี้ยงน้องเลี้ยง และสํานกังานป้องกันควบคุมโรคที ่5 เป็นผู้เอื้ออํานวย 

6.2.10 การจัดการความรู้ การดําเนินงานเครือข่ายพ้ืนที่เสี่ยงในการดําเนินงานลดเด็กจมนํ้าในพื้นที่
เครือข่ายบริการที่ 9 ด้วยการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ 

6.2.11 สรุปบทเรียนการดําเนินงานในประเด็นหลัก และการนําชุดความรู้ที่ได้จากการดําเนินงานไป
ใช้ปฏิบัติงานจริง  

จากขั้นตอนการปฏิบัติได้ส่งผลให้เกิดการปฏิบัติในพื้นที่ เช่น มีการประสานงานการมีส่วนร่วมและ
ความร่วมมือในการบูรณาการ องค์การบริการส่วนจังหวัดสุรินทร์ใหก้ารสนับสนุนสระยางเพื่อใช้ให้เด็กได้ฝึก
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ลอยตัว จํานวนถึง 3 ลูก องค์การบริหารสว่นตําบลนานวน ส่งเจ้าหน้าที่ของ อบต. ไปฝึกการลอยตัว สนับสนุน
อุปกรณ์ที่หาได้ในพื้นที่ในการดําเนินการ เช่น เชือก รองเท้า มะพร้าวแห้ง ขวดน้ําพลาสติก ซึ่งถือว่าเป็น
ทรัพยากรที่ประหยัดไม่ต้องซื้อหา และวสัดุเหล่านี้หาได้ง่ายตามบริบทของพื้นที่เอง ส่วนการฝกึทักษะการ
ลอยตัวให้กับเด็ก การเตรียมน้ําในสระน้ํา วิทยากรอบรมใช้ทรัพยากรบุคคลในพื้นที ่ โดยไม่ต้องจ้างผู้เชี่ยวชาญ 
เป็นการจัดการทรัพยากรในพื้นที่โดยใช้งบอย่างประหยัดและมีประสทิธิภาพ และได้นําไปร่วมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ และสาธิตการฝึกการลอยตัวแบบอ่างจําลองจํานวน 3 อ่าง ในงานประจําปีของอําเภอสนมได้รับความ
สนใจจากประชาชนผู้เข้าร่วมงานทั้งเด็กและผู้ใหญท่ี่มาร่วมงานเป็นอย่างยิ่ง 

การคิดออกแบบขั้นตอนสําคัญในการพัฒนาการบริการและการนําไปปฏิบัติในครั้งนี้ กล่าวได้ว่าเป็นผล
จากการที่องค์กรของสํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ได้มีกระบวนการพัฒนาคนและการบรหิารงานอย่าง
ต่อเนื่องในด้านวิชาการ ได้แก่ ระบบเฝ้าระวัง การจัดการข้อมูล การคิดเชิงระบบและวิเคราะห์ภาพรวม การ
วิจัยพัฒนาแบบมีส่วนร่วม การเคลื่อนนโยบายและการขยายผล การจัดทําชุดความรู้ เช่น คู่มอื แนวทาง 
มาตรการ เทคนิคการขยายผล ด้านฝึกประสบการณ์มกีารจัดการความรู้ภายในและภายนอกหน่วยงาน ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศมาเป็นเครื่องมือทุกช่วงตอน ด้านคุณธรรมมีการจดัองค์กรให้เป็นองค์กรการเรียนรู้ และ
เน้นการบริการสังคมภาคี ในส่วนผู้บริหารมีการนําเอาธรรมะในการครองตนและพระราชดํารัสในหลวงมา
ประยุกต์ใช้ในการบริหารงานและเปิดโอกาสในการนําเสนอ เปิดเวทีรับฟังผู้ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง ทั้งหมดนี้เอง
ทําให้หล่อหลอมผู้ปฏิบัตินําวิชาความรู้และมุ่งมั่นสู่การเปลี่ยนแปลงในสงัคมตามบทบาทหน้าที่ความรบัผิดชอบ 
  

  
ประชุมรับฟังความต้องการ (ครั้งที่ 1) 29 มกราคม 2556 ณ พ้ืนที่อําเภอสนม 

  
(ครั้งที่ 2) 28 กุมภาพันธ์ 2556 ณ พ้ืนที่อําเภอสนม (ครั้งที่ 3) 27 มีนาคม 2556 ณ พ้ืนที่อําเภอสนม 
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(ครั้งที่ 4) 29 พฤษภาคม 2556 ณ พ้ืนที่อําเภอสนม (ครั้งที่ 5) 4 มิถุนายน 2556 ณ พ้ืนที่อําเภอสนม 

 

  
จัดเวทีสรุปบทเรียนให้กับภาคีเครือข่ายการดําเนินงานป้องกันเด็กจมน้ําอําเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ 

ประกอบด้วย ภาคีเครือข่ายจากหลายภาคส่วน เช่น สํานกังานสาธารณสุขอําเภอสนม โรงพยาบาลสนม 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านอ้อมแก้ว รพ.สต.นานวน องค์การบริหารส่วนตําบลนานวน จังหวัด

สุรินทร์ 18 เมษายน 2556 จดัที่จังหวัดอุบลราชธานี 
  

   
จัดเวทีทําร่างคู่มือแนวทางเพื่อคนทํางานป้องกันเด็กจมน้ํา วันที่ 13-16 พฤศจิกายน 2556 ณ พ้ืนที่อําเภอปาก
ช่อง จังหวัดนครราชสีมาและฝึกการเป็นพี่เลี้ยงให้กับอําเภอสนม เพื่อเตรียมการลง Coaching ให้กับอําเภอและ

พ้ืนที่อ่ืนๆ วันที่ 20-21 มกราคม 2557 ณ อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า จังหวัดพิษณุโลก 
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6.3 ระบบการติดตามและประเมินผลการพัฒนาบริการ 
สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 เข้าร่วมนิเทศติดตาม และ Coaching การทํางานป้องกันเด็กจมน้ํา

ของพื้นที่อําเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ 5 ครั้ง (จัดกิจกรรมในพื้นที่อําเภอสนม) ติดตามประเมินภาคีเครือข่ายการ
ดําเนินงานป้องกันเด็กจมนํ้าอําเภอสนมจน สามารถวางแผนและกําหนดเป้าหมายและกระบวนการทํางานได้
ชัดเจน ทั้งนี้ภาพรวมการทํางานในระดับตําบลและอําเภอ เริ่มชัดเจนมากขึ้นจากความร่วมมือและการบูรณา
การจากหลายภาคส่วน โดยสํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 มีส่วนในการเชื่อมประสาน ร่วมวางแผน ร่วม
กําหนดเป้าหมายการทํางานและร่วมเฝ้าระวังป้องกันการตกน้ําจมน้ําของเด็ก และสนับสนุนวิชาการ จัดเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับพ้ืนที่อําเภอสนมด้านการทํางานป้องกันเด็กจมนํ้าแบบบูรณาการ 

 

7. ปัญหา อุปสรรค รวมถึงวิธีการบริหารจัดการ 
การพัฒนาศักยภาพด้านการคิดเชิงระบบด้วยหลักการ principle for safe community และการ

สร้างแบบจําลองแผนงาน logic model นั้นต้องมีการฝึกปฏิบัติและลองไปใช้จริง เป็นการใช้เวลา หากเข้าใจ
กับการใช้จะเกิดผลที่เห็นเชิงประจักษ์ดังเช่นในพื้นที่อําเภอสนมและในพื้นที่ขยายผล และสํานักงานป้องกัน
ควบคุมโรคที่ 5 พบปัญหาคือ ระยะทางในการนิเทศติดตามจากที่ต้ังของสํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ถึง
พ้ืนที่อําเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ มีระยะทางถึง 200 กิโลเมตร แต่สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ก็ได้เกิด
สัญญาใจกับพ้ืนที่คนทํางานอย่างจริงใจพร้อมทั้งลงเยี่ยมติดตามการทํางานและ Coaching พ้ืนที่อยู่เสมอ และ
ติดต่อพร้อมให้คําปรึกษาในการทํางานผ่านทางระบบสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งเป็นแบบทางการและไม่เป็น
ทางการ เช่น อีเมลล์ โปรแกรมไลน์ เฟสบุ๊ก โทรศัพท์หน่วยงาน โทรศัพท์มือถือส่วนบุคคลอยู่เสมอ พร้อมทั้งให้
กําลังใจ ให้คําปรึกษาและหาวิธีการแก้ไขให้พ้ืนที่ร่วมกับภาคีเครือข่ายการดําเนินงานของอําเภอสนมอยู่เสมอ 
จนเกิดความรัก ความสามัคคี แม้จะมาจากหลากหลายหน่วยงาน แต่ก็มีใจร่วมด้วยช่วยกันเพื่อให้เด็กไทย
ปลอดภัยจากการจมน้ํา 
 

8. ประโยชน์ที่ได้รับจากการดําเนินการพัฒนาบริการ  
ประโยชน์ที่เกิดกับทีมแกนหลักคนทํางาน มีภาคีเครือข่ายร่มดําเนินงานมากขึ้น การดําเนินงานเป็น

ระบบมากยิ่งขึ้น มีหลักการทํางานที่ประยุกต์หลักการชุมชนปลอดภัย แบบจําลองแผนงาน (Logic Model) 
และวงจรการทํางาน (PDCA) นําไปประยุกต์ใช้กับการทํางานด้านอื่นๆ ได้ด้วย นอกจากมีเครือข่ายมากขึ้นแล้ว
ความเข้มแข็งของเครือข่ายเพ่ิมมากขึ้น มกีารทํางานที่เสริมแรงกัน เกดิผู้นําการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ แรกๆ ผู้
ประสานงาน รพสต. จะมีภาระหนัก พอระยะหลังที่ภาคีเครือข่ายลุกขึ้นมาทํางานภาระงานจะเบาขึ้น การมี
ส่วนร่วมทุกภาคส่วนทําให้งานป้องกันเด็กจมน้ําเป็นจุดเด่นของพื้นที่เกิดอัตลักษณ์ของคนนานวน ดังนี้ 

1. ทีมวิทยากร หมู่บ้านละ 1 คน มีการฝึกอบรมวิทยากรประจําหมู่บ้าน กลุ่มแกนนําร่วมกิจกรรมอย่าง
ต่อเนื่อง  

2. ศูนย์เรียนรู้เพื่อสร้างทักษะการลอยตัวในน้ํา การช่วยชีวิตคนจมน้ํา “วัคซีนป้องกันเด็กจมน้ํา” 
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3. แชมป์ทดสอบการลอยตัวในน้ําติดต่อหลายปี  
ประโยชน์ต่อประชาชน 5,000 คนในพื้นทีค่อืความย่ังยืนของกิจกรรม สังเกตได้จากข้อบัญญัติตําบลใน

การสร้างแหล่งน้ํา การป้องกันความเสี่ยง แหล่งน้ําสาธารณะ แหล่งน้ําส่วนบุคคล เกดิข้อบัญญัติหรอืข้อตกลง
เพื่อพิจารณาหาแนวทางเกี่ยวกับการป้องกันความเสี่ยงของแหล่งน้ําในเขต อบต.นานวน ความพึงพอใจ
ประชาชนต่อการดําเนินงานเรื่องป้องกันเด็กจมนํ้าหากมีคะแนน vote จะได้ร้อยคะแนนเต็ม  

การที่สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที ่ 5 ลงมาติดตามช่วยช้ีประเด็นมีผลดีต่อผู้ปฏิบัติและสร้างแรง
บันดาลใจกับการทํางานของภาคีเครือข่ายการดําเนินงานด้านเด็กจมน้ํา การได้ทํางานด้านเด็กจมน้ําได้รับความ
ร่วมมือแบบบูรณาการจากหลายภาคส่วนคือ ภาคีเครือข่ายทั้งด้านสาธารณสุข คณุครูผู้ดูแลเด็ก องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าคุ้ม อาสาสมัครสาธารณสุข แกนนําชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน 
เนื่องจากเป็นวัยที่หากเกิดความสูญเสียจะสร้างอารมณ์ความสูญเสียและโศกเศร้าให้กับผู้ปกรอง คุณครู เพื่อน
ร่วมช้ันเรียน ชุมชน หน่วยงานต่างๆ เป็นอย่างมาก และผลลัพธ์จากการโครงการคือ ต้ังแต่ปี 2555 – เดือน
เมษายน 2557 ไม่มีเหตกุารณ์เด็กจมน้ําเสียชีวิตในพื้นที่อําเภอสนม ถือว่าเป็นความสําเร็จและสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน เพื่อปกป้องประชาชนอําเภอสนมกว่า 40,000 คนจากทุกข์เด็กจมน้ํา ทําให้เกิดปิติในใจของ
คนทํางาน  

จากการสรุปบทเรียนร่วมกันของ สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ โรงพยาบาลสนม สํานักงานสาธารณสุขอําเภอสนม องค์การบริหารสว่นตําบลนา 
นวน โรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพตําบลอ้อมแก้ว โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลนานวน ได้ผลผลิตคือ แนว
ทางการประยุกต์ใช้ principle for safe community ของ WHO และ Logic model  ในการดําเนินงาน
ป้องกันควบคุมเด็กจมน้ําสําหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เนื้อหาสาระของคู่มืออธิบาย หลักการชุมชนปลอดภัย
ด้วย 5 ส. การทําแบบจําลองแผนงาน และมีตัวอย่างการดําเนินงานของพื้นที่ตําบลนานวนที่เขียนรายละเอียด
ขั้นตอนการดําเนินงานไว้อย่างชัดเจน ต้ังแต่การเริ่มต้นทํางานควรเริ่มอย่างไร สาเหตุ ปัจจัยเสี่ยง แนวทาง 
มาตรการ การแก้ไขปัญหา หลักสูตรทักษะการเอาชีวิตรอดในน้ํา (survival swimming) นวัตกรรม เช่น การ
บําบัดน้ํา การเติมคลอรีน ทําให้น้ําสะอาดเพื่อใช้ฝึกการลอยตัวของเด็ก เครือข่ายและรูปแบบการทํางานใน
พ้ืนที่ ใครสามารถสนับสนุนการทํางานเพื่อป้องกันเด็กจมน้ําได้บ้าง  ช่วยอย่างไร และในคู่มือจะมีหลักในการ
วางแผนการดําเนินงานป้องกันเด็กจมน้ําไว้อย่างละเอียด เพื่อให้ผู้ปฏิบัติพ้ืนที่อ่ืนนําไปศึกษาและประยุกต์ใช้
ต่อไป  

ประโยชน์ที่เกินความคาดหมาย ภายหลังที่ได้นําเสนอผลงานประจักษ์ต่อสายตาคนภายนอกตําบล
พบว่า เกิดคุณค่าของงานตําบลนานวนกลายเป็นแหล่งสนับสนุนพืน้ที่อ่ืน และผลพลอยไดค้ือการได้รับ
ค่าตอบแทนจากการเป็นวิทยากรสอนการดําเนินงานป้องกันเด็กจมน้ําให้กับพ้ืนที่อําเภออื่นๆ ดังสรุปให้เห็นเป็น
ตัวเงินพอสังเขป ในปีงบประมาณ 2556 เป็นวิทยากร 2 ครั้ง เป็นเงิน 22,000 บาท ได้แก่ 
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1. อบต.นานวน ประกอบไปด้วย ค่าตอบแทนวิทยากรฝึกการลอยตัว (300 บาท 8 คน/วัน) 4,800 
บาท ค่าตอบแทนการติดต้ังสระ (2 ลูก) 4,000 บาท ค่าตอบแทนวิทยากรวิชาการเด็กจมน้ํา (2 คน 3 ช่ัวโมงๆ 
600 บาท) 3,600 บาท รวมเป็นเงิน 12,400 บาท 

2. รพ.สต.อ้อมแก้ว ค่าตอบแทนวิทยากรจาก รพ.สต.ฝึกการลอยตัว (300 บาท/วัน 2 คน) 1,200 บาท 
ค่าตอบแทนวิทยากรวิชาการเด็กจมน้ํา (1 คน 3 ช่ัวโมงๆ 600 บาท) 3,600 บาท 

3. รพ.สต.นานวน ค่าตอบแทนวิทยากรจาก รพ.สต.ฝึกการลอยตัว (300 บาท/วัน 2 คน) 1,200 บาท 
ค่าตอบแทนวิทยากรวิชาการเด็กจมน้ํา (1 คน 3 ช่ัวโมงๆ 600 บาท) 3,600 บาท 

ในปีงบประมาณ 2557 เป็นวิทยากร 1 ครั้ง เป็นเงิน 11,000 บาท ได้แก่ 
1. อบต.นานวน ประกอบไปด้วย ค่าตอบแทนวิทยากรฝึกการลอยตัว (300 บาท 8 คน/วัน) 2,400 

บาท ค่าตอบแทนการติดต้ังสระ (2 ลูก) 2,000 บาท คา่ตอบแทนวิทยากรวิชาการเด็กจมน้ํา (2 คน 3 ช่ัวโมงๆ 
600 บาท) 1,800 บาท รวมเป็นเงิน 6,200 บาท 

2. รพ.สต.อ้อมแก้ว ค่าตอบแทนวิทยากรจาก รพ.สต.ฝึกการลอยตัว (300 บาท/วัน 2 คน) 600 บาท 
ค่าตอบแทนวิทยากรวิชาการเด็กจมน้ํา (1 คน 3 ช่ัวโมงๆ 600 บาท) 1,800 บาท 

3. รพ.สต.นานวน ค่าตอบแทนวิทยากรจาก รพ.สต.ฝึกการลอยตัว (300 บาท/วัน 2 คน) 600 บาท 
ค่าตอบแทนวิทยากรวิชาการเด็กจมน้ํา (1 คน 3 ช่ัวโมงๆ 600 บาท) 1,800 บาท 

สรุปได้ว่า ประโยชน์ที่ได้รับจากการดําเนินการพัฒนาบริการการป้องกันเด็กจมน้ําด้วยการมีส่วนร่วม
ทุกภาคส่วนเกิดขึ้นในกลุ่มแกนหลักทีมคนผูป้ฏิบัติงาน ในกลุ่มผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย ในกลุ่มประชาชนผู้รับบริการ
ในพื้นที่และนอกพื้นที่ 

9. การสร้างความยั่งยืนและการขยายผลไปยังหน่วยงานอื่นๆ  
“จากก้อนอิฐก้อนแรก และมีก้อนที่สอง สาม ก่อสร้างเป็นบ้านที่มั่นคง” เป็นผลจากความร่วมมือกับ

ภาคีเครือข่าย ระหว่าง สคร.5 กับ สสจ. สสอ. รพสต. อบจ. อบต. ครู แกนนํา ประชาชน ที่มีความเช่ือมั่นต่อ
กันเปิดใจในการเรียนรู้จนทําให้เห็นผลสําเร็จและประจักษ์แค่สายตา และยินดีนําองค์ความรู้ เทคนิควิธี 
เผยแพร่ให้กับพ้ืนที่อ่ืน นั่นคือความยั่งยืนที่กล่าวได้ว่าเกิดจากอิฐก้อนแรก..ในตําบลนานวน เห็นได้จากจํานวน
ผู้นําการเปลี่ยนแปลงจากครูฝีกที่เป็นแกนนําชุมชน อาสาสมัครฉุกเฉินชุมชนที่มีทุกหมู่บ้าน จํานวนมากกว่า 16 
คน จากการอบรม 200 คน และเกิดระบบการซ้อมแผนช่วยเหลือเด็กจมน้ําที่บรรจุไว้ในโครงสร้างการซ้อมแผน
อุบัติเหตุจราจรของอําเภอ และระบบการสอนทักษะการลอยตัวในโรงเรียนที่มีแผนการฝึกอบรมให้ครบ 100% 
และเด็กที่ผ่านการฝึกจะติดตัวเด็กไปตลอดชีวิต ตลอดจนการกําหนดข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนตําบล  

ความย่ังยืนในระดับอําเภอที่คณะกรรมการ DHS ที่มีนายอําเภอเป็นประธานได้นําเอาพื้นที่ตําบลนา 
นวนเป็นพื้นที่ต้นแบบขยายไปยังตําบลทุกตําบลในอําเภอสนม และกําหนดเป็นวาระอําเภอ 

ความย่ังยืนในระดับจังหวัด สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดได้กําหนดพื้นที่ศูนย์เรียนรู้ จํานวน 15 แห่ง 
และอําเภอสนม ได้เป็นศูนย์เรียนรู้ต้นแบบ  
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ความย่ังยืนในระดับเขต สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ได้จัดระบบพี่เลี้ยงด้วยการให้ ต.นานวน 
และอ.สนม เป็นพี่เลี้ยงให้กับพ้ืนที่เสี่ยงอีกหลายอําเภอที่ทางเขตได้ทําการ mapping ไว้ ได้แก่ อ.กระสัง อ.ชุม
พลบุรี อ.จอมพระ อ.โนนดินแดง และได้นําแนวทางการประยุกต์ใช้ principle for safe community ของ 
WHO และ Logic model  ในการดําเนินงานป้องกันควบคุมเด็กจมนํ้าสําหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เป็น
เครื่องมือนําทางสําหรับผู้ปฏิบัติที่เริ่มใหม่ และนอกจากนี้ได้กําหนดในแผนการขยายผลการทํางานให้กับพ้ืนที่
อ่ืน ในระยะเวลา 2-3 ปี ที่จะพัฒนาผู้ปฏิบัติในพื้นที่ทั้ง 88 อําเภอ จาก 4 จังหวัด ให้สามารถทํางานประสบ
ความสําเร็จดังเช่นอําเภอสนมต่อไป  

ความย่ังยืนที่พบนอจากกล่าวมาแล้วยังพบว่า ในใจของผู้ปฏิบัติเองเกิดความสุข มีปิติกับสิ่งที่เกิดขึ้น 
การเกาะติดของคนทํางานและคนที่เกี่ยวข้องเป็นปัจจัยแห่งความสําเร็จ  และมีความรู้สึกเป็นเจ้าของพื้นที่ “ไม่
มีความจําเป็นที่จะต้องสูญเสียชีวิตจากการตกน้ํา จมน้ํา ในพื้นที่อําเภอสนม” ทําให้ภาคีเครือข่ายในพื้นที่
เห็นว่าเป็นโครงการที่สําคัญจนดําเนินการได้สําเร็จ และได้รับรางวัลในระดับจังหวัด ระดับเขต และ
ระดับประเทศ และสามารถนําเทคนิคการทํางานที่ได้จากโครงการฯนี้ไปต่อยอดดําเนินการกับประเด็นอื่นๆ 

 

  
สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จัดเวทีแลกเปลี่ยนการดําเนินงานป้องกันเด็กจมน้ํา โดยอําเภอสนมฝึกการเป็น
พ่ีเลี้ยงด้านเด็กจมน้ํา และมีภาคีเครือข่ายการดําเนินงานเข้าร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ วิธีการทํางานจาก

อําเภอชุมพลบุรี อําเภอจอมพระ อําเภอโนนดินแดง และอําเภอกระสัง โดยความร่วมมือจากสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ วันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2557 ณ พ้ืนที่อําเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 

  

  
งานประชุมวิชาการของกรมควบคุมโรค วันที่ 13-15 มีนาคม 2557 

ณ โรงแรมอิมพีเรียล ควีนสป์าร์ค สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร 
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10. บทเรียนที่ได้รับจากการดําเนินการพัฒนาบริการ คืออะไร 
สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ได้ทํา mapping พ้ืนที่ที่เสี่ยงต่อการจมน้ําในเด็กจากข้อมูล

สถานการณ์ปี 2556 ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา 3 อําเภอ (ปากช่อง ห้วยแถลง พิมาย) จังหวัดชัยภูมิ 4 อําเภอ 
(แก้งคร้อ คอนสาร ภูเขียว หนองบัวแดง) จังหวัดบุรีรัมย์ 4 อําเภอ (เมืองบุรีรัมย์ นางรอง ประโคนชัย ละหาน
ทราย) และจังหวัดสุรินทร์ 5 อําเภอ (สังขะ ปราสาท เมืองสุรินทร์ ลําดวน ศรีขรภูมิ) รวมทั้งสิ้น 16 อําเภอ ใน
ปี 2558 จะทําการขยายให้ครบ ส่วนในปี 2557 ได้ดําเนินการขยายผลไปยัง อ.กระสัง อ.โนนดินแดง และอ.ชุม
พลบุรี ระยะเวลา 2 เดือน ช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน ข้อค้นพบปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้คือ ต้นทุนด้านบุคลากร 
ทรัพยากร บริบทชุมชน แตกต่างกัน ทําให้มีผลต่อกระบวนการเคลื่อนงาน แต่สัญญาณที่บอกได้ว่าน่าจะเกิดที่ดี
ต่อการดําเนินงานนั่นคือ การมีผู้เอื้ออํานวยในพื้นที่ไม่ว่าระดับตําบลหรือระดับอําเภอ และภาคนโยบายที่มี
กลไกหนุนเสริม และการติดตามการดําเนินงาน 

สัญญาณที่ดีประการหนึ่งคือ การมีนวัตกรรมขึ้นในพื้นที่ เช่น การสร้างทักษะการลอยตัวในเด็กพิเศษ 
การฝึกครูฝึกลอยตัวที่มาจากชาวบ้าน การจัดการจุดเสี่ยงด้วยวัสดุธรรมชาติที่มีในท้องถิ่นและประหยัด เป็นต้น 
 การที่สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ได้ดําเนินการบูรณาการกับหลายหน่วยงาน โดยใช้หลักเสมอว่า
การจะทํางานอันใดให้สําเร็จได้นั้น จะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งจากภาครัฐ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ประชาชน และบทเรียนของการเป็นนักวิชาการที่สามารถนําเอาหลักวิชาการไปแปลงสู่การปฏิบัติ
อย่างง่ายและเกิดผลสําเร็จในการลดการเกิดโรคและการเฝ้าระวังไม่ให้เกิดนั้น  

ปัจจัยแห่งความสําเร็จอยู่ที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่มีใจมุ่งมั่น มีความริเริ่มสร้างสรรค์ มีความยืดหยุ่น ใฝ่
การเรียนรู้ และการเกาะติดของคนในพื้นที่ โดยเฉพาะผู้ทําหน้าที่ประสานงานคือ รพสต.ส่วนระดับอําเภอคือ 
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอและโรงพยาบาล ระดับจังหวัดคือ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด  

บทเรียนที่ได้ในพื้นที่พบว่า ประเด็น “เด็ก” การทํางานที่มีเด็กเป็นเป้าหมาย สามารถสร้างการมีส่วน
ร่วมกับทุกภาคส่วนได้ดี ด้วยการสร้างความเข้าใจเปิดใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและความเข้าใจในภาพรวมของ
การเคลื่อนงาน และการนําเสนอเป็นสิ่งจําเป็นมากยิ่งเป็นข้อมูลใกล้ตัวผู้ฟังหรือผู้นําเสนอเป็นคนในชุมชนข้อมูล
จะเข้าถึงและแปลงไปสู่การปฏิบัติได้ง่าย บทเรียนกระบวนการทํางานภาคีเครือข่ายการ มีการรับฟังคําช้ีแนะ
จากหลายหน่วยงาน ตลอดจนนํามาปรับปรุงการทํางานอยู่เสมอนั้นเป็นกลไกการเคลื่อนงานที่ไดผลดีจนได้ผล
ลัพธ์คือ เด็กกลุ่มเสี่ยงอําเภอสนมปลอดภัยจากการจมนํ้า ภาคีเครือข่ายในทุกภาคส่วนก็มีความสุข ได้พบเห็น
รอยยิ้มของเด็กๆ คุณครู ผู้ปกครอง เป็นความปราบปลื้มปิติ จนได้รับรางวัลโล่ห์ประทานจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ 
พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ  

สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา มีบทเรียนจากการดําเนินโครงการฯ การนําความรู้ทาง
วิชาการแปลงสู่การปฏิบัติคือ ความเสมอภาค ความยืดหยุ่น ทําได้ง่าย กระบวนการทํางานที่จะนําสู่ความสําเร็จ 
การลงพื้นที่แบบพ่ีน้องเปิดใจรับฟังอย่างต้ังใจและเต็มใจให้ข้อเสนอแนะที่เหมาะสมเป็นไปได้ สํานักงานได้นํา
บทเรียนที่ได้จาการทํางานทั้งหมดที่เป็นสิ่งดีไปบอกต่อและขยายให้กับพ้ืนที่อ่ืนๆ ทั้งอําเภอ จังหวัด และผู้ที่
สนใจทั่วประเทศต่อไป  


