
 

ปจจัยที่สงผลตอการดำเนินงานของทีมผูกอการดี (MERIT MAKER) ในการปองกัน 

การเสียชีวิตจากการจมน้ำของเด็กอายุต่ำกวา 15 ป ในพื้นท่ีเขตสุขภาพท่ี 4  
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สำนักงานปองกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี 



ก 

บทสรุปสำหรับผูบริหาร 

 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาปจจัยท่ีสงผลการดำเนินงานของทีมผูกอการดี (MERIT 

MAKER) ในการปองกันการเสียชีวิตจากการจมน้ำของเด็กอายุต่ำกวา 15 ป ในพ้ืนท่ีเขตสุขภาพท่ี 4 ป พ.ศ.

2561 เพื่อใหทราบถึงการปฏิบัติตามเกณฑการดำเนินงานปองกันการจมน้ำที่กำหนด และทราบความสัมพันธ

ระหวางลักษณะขอมูลทั่วไปของทีมผูกอการดี และเกณฑการดำเนินงานของทีมผูกอการดี ตอผลการการ

ดำเนินงานของทีมผูกอการดีในการปองกันการเสียชีวิตจากการจมน้ำของเด็กอายุต่ำกวา 15 ป กลุมตัวอยางที่

ศึกษา คือ ทีมผูกอการดี จำนวน 75 ทีม ใน 8 จังหวัด ประกอบดวย จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา จังหวัดอางทอง จังหวัดลพบุรี จังหวัดสิงหบุรี จังหวัดสระบุรี และจังหวัดนครนายก ในชวง

เดือนมีนาคม พ.ศ.2559 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ.2561 ผลการศึกษาสรุปไดดังนี้  

 1. พื้นที่ดำเนินงานของทีมผูกอการดี สวนมากอยูในจังหวัดปทุมธานี หนวยงานตนสังกัดของหัวหนา

ทีมผูกอการดี สวนใหญคือทีมโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล สวนใหญทีมผูกอการดี ขอรับการรับรองเปน

ผูกอการดีระดับทองแดง  

2. จากการศึกษาการปฏิบัติงานตามเกณฑของผูกอการดี พบวาทีมผูกอการดีมีการดำเนินการใน

องคประกอบที่ 9.1 การสื่อสารผานชองทางตาง ๆ ในวงกวาง เชน ทีวี วิทยุ หนังสือพิมพ หอกระจายขาว รถ

กระจายเสียงไดมากที่สุด คิดเปนรอยละ 92.0 รองลงมาคือ องคประกอบท่ี 5.1 ผลักดัน/สนับสนุนใหศูนย

พัฒนาเด็กเล็กมีการดำเนินการปองกันเด็กจมน้ำ โดย สอน/ใหคำแนะนำแกครูพี่เลี้ยงทุกคน สอนใหเด็กรูจัก

แหลงน้ำเสี่ยง และจัดการสิ่งแวดลอมภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และองคประกอบที่ 7.1 สรางวิทยากรสอน

หลักสูตรวายน้ำเพ่ือเอาชีวิตรอดในพื้นที่ คิดเปนรอยละ 86.7 และ 84.0 ตามลำดับ สำหรับองคประกอบที่ทีม

ผูกอการดีดำเนินการไดนอยที่สุด คือ องคประกอบที่ 2.3 ขยายการดำเนินการไปยังพ้ืนที่อ่ืน มีทีมผูกอการดี

ดำเนินการไดเพียงรอยละ 14.7 รองลงมาคือองคประกอบที่ 10.1 การศึกษาวิจัย หรือติดตามประเมินผลการ

ดำเนินงาน และองคประกอบที่ 1.2 ความตอเนื่องในการดำเนินการ ทีมผูกอการดีดำเนินการไดรอยละ 18.7 

และ 22.7 ตามลำดับ 

3. ขอมูลท่ัวไปของทีมผูกอการดี ไดแก หนวยงานหัวหนาทีมผูกอการดี แหลงงบประมาณสนับสนุน

การดำเนินงาน และจำนวนเครือขายที่รวมดำเนินงาน มีความสัมพันธตอการดำเนินงานของทีมผูกอการดี ใน

การปองกันการเสียชีวิตจากการจมน้ำในเด็กอายุต่ำกวา 15 ป อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.05) 



ข 

ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 

 1. ควรกำหนดหนวยงานรับผิดชอบหลักเปนหัวหนาทีมผูกอการดีในการปองกันการเสียชีวิตจากการ

จมน้ำในเด็กอายุต่ำกวา 15 ป โดยเฉพาะหนวยงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือหนวยงานสาธารณสุข

ในระดับตำบล โดยทำหนาท่ีประสานแหลงงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานผูกอการดแีละจำนวนเครอืขาย

ที่รวมดำเนินงานผูกอการดีใหสามารถรวมกันดำเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 2. ควรจัดสรรงบประมาณทั้งจากภาครัฐและเอกชนมาสนับสนุนการดำเนินงานผูกอการดีใหครอบคลุม

ทุกแหง 

 3. ควรสนับสนุนและผลักดันเครือขายที่รวมดำเนินงานผูกอการดีใหเปนรูปธรรม อาจเปนขอกำหนด

ตามกฎหมาย หรือนโยบาย ที่หนวยงานที่เก่ียวของตองพึงกระทำ 

 ขอเสนอดานกระบวนการพัฒนาทีมผูกอการดี  

 1. ควรสนับสนุนใหหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนโดยเฉพาะหนวยงานขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน หรือหนวยงานสาธารณสุขในระดับตำบล จัดทำแผนงาน/โครงการเกี่ยวกับการปองกันการจมน้ำ ให

ครอบคลุมทุกแหง การสรางวิทยากรสอนหลักสูตรวายน้ำเพ่ือเอาชีวิตรอดในพ้ืนที่ และการสอนหลักสูตรวายน้ำ

เพื่อเอาชีวิตรอดแกเด็กอายุ 6 – 14 ป รวมทั้งตองดำเนินการอยางตอเนื่อง และควรสนับสนุนใหชุมชนมี 

สวนรวมในการดำเนินงานของทีมผูกอการดี เพ่ือใหเกิดความยั่งยืนในการดำเนินงาน 

2. ควรดำเนินการในรูปแบบสหสาขาวิชาชีพท่ีมีหลายหนวยงานเขามามีสวนรวมในการดำเนินงานตาม

บทบาทภารกิจของหนวยงานน้ัน ๆ 



ค 

กิตติกรรมประกาศ 

 

 งานวิจัยฉบับนี้สำเร็จไดดวยความกรุณาจากผูบริหารสำนักงานปองกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี 

ที่ไดกรุณาใหการสนับสนุน ซึ่งผูเขียนขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงคือทานผูชวยผูอำนวยการฯ คุณกิตติพงษ 

สุคุณณ ีซึ่งไดกรุณาใหความชวยเหลือ ใหคำปรึกษาแนะนำทางดานวิชาการ รวมทั้งกรุณาชวยตรวจสอบ แกไข

ขอบกพรองตางๆ รวมถึงเครื่องมือ ท่ีใชในการศึกษาครั้ง น้ี  ขอกราบขอบพระคุณทานผูอำนวยการฯ  

แพทยหญิงวรยา เหลืองออน ที่กรุณาใหการสนับสนุนงบประมาณดำเนินการในครั้งนี้ นอกจากนี้ทานรอง

ผูอำนวยการฯ คุณวราภรณ อ้ึงพานิชย และหัวหนากลุมโรคไมติดตอ คุณกาญจนา คงศักดิ์ตระกูล ที่ใหการ

สนับสนุนและใหกำลังใจเปนอยางดีย่ิง 

 ขอกราบขอบพระคุณเครือขายงานปองกันการจมน้ำในพ้ืนที่เขตสุขภาพที่ 4 โดยเฉพาะอยางยิ่ง

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอางทอง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี สำนักงาน

สาธารณสุขจังหวัดสิงหบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก 

สำนักงานเทศบาลตำบลมวงคนั อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอางทอง สำนักงานเทศบาลตำบลทาลาน อำเภอบานหมอ 

จังหวัดสระบุรี ท่ีกรุณาใหการสนับสนุนและชวยเหลือการดำเนินการศึกษาในพ้ืนท่ี 

 สุดทายนี้ขอกราบขอบพระคุณคณะเจาหนาที่กองปองกันการบาดเจ็บ กรมควบคุมโรค สำนักงาน

ปองกันควบคุมโรคท่ี 9 จังหวัดนครราชสีมา ทีมงานปองกันการจมน้ำสำนักงานปองกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัด

สระบุรี รวมท้ังผูที่มิไดกลาวนามมา ณ ที่นี้ทุกทาน ที่ใหการสนับสนุน ชวยเหลือ ใหคำปรึกษาแนะนำ และ

สนับสนุนท้ังทางดานกำลังกายและกำลังใจเปนอยางดีย่ิง 
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บทที่ 1 

บทนำ 

1.1 ความเปนมาและความสำคัญ 

การจมน้ำเปนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นไดทุกเมื่อและเปนสาเหตุหนึ่งท่ีทำใหเด็กเสียชีวิต จากรายงานการ

จมน้ำระดับโลก (Global Report on Drowning) ขององคการอนามัยโลก พบวาทุกปมีเด็กอายุต่ำกวา 15 ป 

เสียชีวิตจากการจมน้ำ 140,219 คน เสียชี วิตเปนอันดับ 3 รองจากโรคเยื่อหุมสมองอักเสบและเอดส  

ในประเทศไทยการจมน้ำเปนสาเหตุอันดับ 1 ที่ทำใหเด็กไทยเสียชีวิต ซึ่งสูงกวาสาเหตุอื่นๆ ทั้งหมด โดยเมื่อ

จมน้ำจะมีอาการสำลักน้ำและเกิดการขาดอากาศหายใจ ซึ่งภายในเวลาไมก่ีวินาทีจะเกิดการขาดออกซิเจนและ

ขาดเลือด สงผลตอการทำงานของสมองและระบบการทำงานของอวัยวะเสียไป ซึ่งเปนสาเหตุหลักที่ทำให

ผูปวยเกิดทุพพลภาพและเสียชีวิตได แตหากไดรับการชวยเหลืออยางถูกตอง รวดเร็วและดูแลอยางตอเนื่อง

กอนที่จะสงไปถึงโรงพยาบาลจะชวยลดอัตราการเสียชีวิตลงได  

จากขอมูลสำนักโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข พบวาในชวง 10 ปที่ผานมา (พ.ศ.

2552-2561) ประเทศไทยสูญเสียเด็กอายุต่ำกวา 15 ป จากการจมน้ำสูงถึง 9,042 คน (เฉลี่ยปละ 904 คน) ซึ่ง

การจมน้ำของเด็กอายุต่ำกวา 15 ป เปนสาเหตุของความสูญเสียปสุขภาวะอันดับที่ 3 ในเด็กชาย และอันดับที่ 

6 ในเด็กหญิง และหากเสียชีวิตกอนวัยอันควรจะสงผลกระทบตอแผนยุทธศาสตร 20 ป กระทรวงสาธารณสุข 

ซึ่งมีเปาหมายใหคนไทยมีอายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดไมนอยกวา 85 ป และอายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดี 

ไมนอยกวา 72 ป ภายในป พ.ศ.2580 

ในพ้ืนที่เขตสุขภาพที่ 4 พบวา 5 ปที่ผานมา (พ.ศ.2557 – 2561) มีเด็กอายุต่ำกวา 15 ป จมน้ำ

เสียชีวิต ไปแลว 227 คน จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีจำนวนเด็กเสียชีวิตสูงที่สุด (50 คน, รอยละ 22.0) 

รองลงมาคือจังหวัดปทุมธานี (37 คน, รอยละ 16.3) และจังหวัดสระบุรี (37 คน, รอยละ 16.3) เด็กที่จมน้ำ

เสียชีวิตสวนใหญเปนเพศชาย คิดเปนรอยละ 70.5 เพศหญิง รอยละ 29.5 (ชาย > หญิง 2.4 เทา) แหลงน้ำที่

พบการเสียชีวิต ไดแก บอขุด แมน้ำ คลองน้ำ/คูน้ำ ถังน้ำในบาน คลองชลประทาน/คลองประปา สระวายน้ำใน

โรงเรียน รองน้ำการเกษตร เข่ือน/ฝาย และน้ำตก พบเด็กจมน้ำมากที่สุดในเดือนมีนาคม (รอยละ 12.8) เดือน

พฤษภาคม (รอยละ 12.8) และเดือนพฤศจิกายน (รอยละ 9.3) (กองยุทธศาสตรและแผนงาน กระทรวง

สาธารณสุข, 2561) 

เด็กแตละกลุมอายุจะมีความเสี่ยงตอการจมน้ำแตกตางกัน โดยในชวงอายุไมเกิน 2 ป เด็กเริ่มคลาน

และหัดเดิน กลามเนื้อแขนและขายังไมแข็งแรง เมื่อลมหนาคว่ำลงไปกับพ้ืนหรือในน้ำก็ไมสามารถพาตัวเอง

ออกมาจากบริเวณน้ันได ในชวงอายุ 3-5 ป เด็กเริ่มเดินและวิ่งไดอยางรวดเร็วประกอบกับสรีระของเด็กท่ีมี

น้ำหนักอยูที่ศีรษะมากกวาสวนอ่ืน เมื่อเดินหรือวิ่งอยางรวดเร็วทำใหเด็กหกลมศีรษะท่ิมลงไดงาย สวนเด็กอายุ

มากกวา 5 ปขึ้นไป จะเริ่มโตและพากันไปเลนนอกบานโดยไมมีผูใหญคอยดูแล ประกอบกับในชุมชนมีแหลงน้ำ

ที่มีความเสี่ยง เชน แมน้ำ ลำคลอง บึงและบอขุดตาง ๆ จำนวนมาก ทำใหเด็กจมน้ำเสียชีวิตไดงาย 

 ปจจัยที่กอใหเกิดการจมน้ำของเด็ก ประกอบดวย 3 ปจจัยหลัก ๆ ไดแก 1) ตัวเด็กเอง ซึ่งขึ้นอยูกับ

พัฒนาการ สภาพรางกาย พฤติกรรม และโรคประจำตัวของเด็กแตละคน 2) แหลงน้ำในชุมชน การมีแหลงน้ำ
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จำนวนมากและไมมีการปองกันที่ดี ทำใหเด็กเขาถึงแหลงน้ำไดงาย เชน กะละมังใสน้ำใช/ถังน้ำภายในบริเวณ

บาน แองน้ำ สระน้ำ แมน้ำ ลำคลองที่อยูรอบ ๆ บาน เปนตน และ 3) สิ่งแวดลอมทางสังคมและการดูแลเด็ก 

การที่ผูดูแลเด็กและคนในชุมชนขาดความตระหนักเรื่องการปองกันเด็กจมน้ำ สภาพเศรษฐกิจของครอบครัวที่

พอแมตองออกไปทำงานนอกบาน ปลอยใหเด็กอยูกับผูสูงอายุ คนในชุมชนไมมีความรูเรื่องการปฐมพยาบาล

หรือชวยชีวิตคนจมน้ำ สถานบริการสาธารณสุขในชุมชนไมมีอุปกรณ/บุคลากรที่มีความพรอมในการชวยเหลือ

เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน ดังนั้น การปองกันเด็กจมน้ำจึงควรมีมาตรการที่ครอบคลุมปจจัยเสี่ยงดังกลาว เพื่อให

สามารถลดปญหาการจมน้ำในเด็กอายุต่ำกวา 15 ปไดอยางมีประสิทธิภาพ  

ปงบประมาณ 2558 สำนักโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ไดกำหนดแนวทางการ

ดำเนินงานในการปองกันเด็กจมน้ำที่ครอบคลุมตอปจจัยเสี่ยงดังกลาว คือ มาตรการผูกอการดี (MERIT 

MAKER) ปองกันการจมน้ำ (ผูกอการดี) ซึ่งมีเกณฑการดำเนินงาน 10 องคประกอบ คือ 1) ดานนโยบาย 2) 

ดานการบริหารจัดการ 3) ดานสถานการณและขอมูล 4) ดานการจัดการแหลงน้ำเสี่ยง 5) ดานการดำเนินการ

ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 6) ดานการใหความรู 7) ดานการเรียนการสอนหลักสูตรวายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด 8) ดาน

การสอนฝกปฏิบัติการชวยฟนคืนชีพ (CPR) 9) ดานการสื่อสารประชาสัมพันธ และ 10) ดานการศึกษาวิจัยหรือ

ติดตามประเมินผล โดยมาตรการนี้จะเปนกลยุทธที่ชวยผลักดันใหหนวยงานในพื้นที่และชุมชนเห็นความสำคัญ

และเกิดการดำเนินงานปองกันการจมน้ำแบบมีสวนรวมและใชทรัพยากรที่มีอยูในพ้ืนท่ี ซึ่งการประเมินผลการ

ดำเนินงานของมาตรการผูกอการดี แบงเปน 3 ระดับ คือ ระดับทอง ระดับเงิน และระดับทองแดง โดยระดับ

ทองและระดับเงิน จะตองมีการดำเนินงานครบทั้ง 10 องคประกอบ (แตกตางกันในเชิงปริมาณ) สวนระดับ

ทองแดงตองมีการดำเนินงานอยางนอย 6 องคประกอบที่สำคัญ 

ในพ้ืนที่เขตสุขภาพที่  4 มีการดำเนินงานปองกันเด็กจมน้ำตามแนวทางของผูกอการดี (MERIT 

MAKER) ปองกันการจมน้ำ ตั้งแตปงบประมาณ 2558 ถึงปจจุบัน ซึ่งพบวามีจำนวนทีมผูกอการดี ที่ผานการ

รบัรองระดับทองแดงขึ้นไป ทั้งหมด 75 ทีม ในพ้ืนที่ 8 จังหวดั สำนักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 4 จังหวัดสระบุรี 

จึงไดมีการติดตามประเมินผลการดำเนินงานของผูกอการดี วามีกระบวนการดำเนินงานเปนไปตามเปาหมายที่

กำหนดไวหรือไม ปจจัยที่สงผลตอการดำเนินงานของผูกอการดี มีอะไรบางเพื่อเปนขอมูลพื้นฐานประกอบการ

วางแผนการดำเนินงานใหมีประสิทธิภาพและบรรลุเปาหมายตอไป   
 

1.2 คำถามการวิจัย 

 ทำไมการดำเนินงานของทีมผูกอการดีในการปองกันการเสียชีวิตจากการจมในน้ำเด็กอายุต่ำกวา 15 ป 

จึงไมประสบความสำเร็จตามเปาหมายเทาที่ควร 

 

1.3 วัตถุประสงค 

 1.3.1 วัตถุประสงคท่ัวไป 

  เพ่ือศึกษาปจจัยที่สงผลการดำเนินงานของทีมผูกอการดี ในการปองกันการเสียชีวิตจากการ

จมน้ำของเด็กอายุต่ำกวา 15 ป ในพ้ืนที่เขตสุขภาพที่ 4 ป พ.ศ.2561 
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1.3.2 วัตถุประสงคเฉพาะ 

1) เพ่ือศึกษาลักษณะขอมูลท่ัวไปของทีมผูกอการดี ในการปองกันการเสียชีวิตจากการจมน้ำ

ในเด็กอายุต่ำกวา 15 ป  

2) เพ่ือศึกษาผลการดำเนินงานของทีมผูกอการดี ในการปองกันการเสียชีวิตจากการจมน้ำใน

เด็กอายุตำ่กวา 15 ป  

3) เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวาง ลักษณะขอมูลทั่วไปของทีมผูกอการดี ตอผลการการ

ดำเนินงานของทีมผูกอการดีในการปองกันการเสียชีวิตจากการจมน้ำในเด็กอายุต่ำกวา 15 ป   

 

1.4 ขอบเขตการศึกษา 

        การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาปจจัยที่สงผลการดำเนินงานของทีมผูกอการดี ในการปองกันการ

เสียชีวิตจากการจมในน้ำเด็กอายุต่ำกวา 15 ป ของพ้ืนท่ีเขตสุขภาพที่ 4  คือ พื้นที่ดำเนินงานปองกันการจมน้ำ

ของทีมผูกอการดี จำนวน 75 ทีม ใน 8 จังหวัด ประกอบดวย จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา จังหวัดอางทอง จังหวัดลพบุรี จังหวัดสิงหบุรี จังหวัดสระบุรี และจังหวัดนครนายก ในชวง

เดือนมีนาคม พ.ศ.2559 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ.2561 

   

1.5 ตัวแปรท่ีใชในการศึกษา  

 1. ตัวแปรอิสระ (Independent Variable)  

 ขอมูลทั่วไปของทีมผูกอการดี ไดแก พื้นที่ทำงานของทีม หนวยงานหัวหนาทีม การขอการรับรองของ

ทีม งบประมาณสนับสนนุ และทีมเครอืขายที่รวมทีม 

 2. ตัวแปรตาม (Dependent variable)  

ผลการดำเนินงานของทมีผูกอการดี คือ ผานเกณฑการประเมิน /ไมผานเกณฑการประเมิน 

 

1.6 นยิามศัพท 

          ผูกอการดี หมายถึง ทีมที่มีการดำเนินงานปองกันการจมน้ำในมาตรการตาง ๆ  

ผูกอการดีที่ผานการรับรอง หมายถึง ทีมที่มีการดำเนินงานปองกันการจมน้ำในมาตรการตาง ๆ ผาน

ตามเกณฑที่กำหนดใน 10 องคประกอบของกรมควบคุมโรค  

ปจจัยที่สงผลการดำเนินงานของทีมผูกอการดี หมายถึง ปจจัยสนับสนุนตางๆ ที่เกี่ยวของท่ีจะทำให

การดำเนินงานของทีมผูกอการดี ในการปองกันการเสียชีวิตจากการจมในน้ำเด็กอายุต่ำกวา 15 ป ประกอบดวย 

ลักษณะทั่วไปของทีมผูกอการดีไดแก พื้นที่ทำงานของทีม หนวยงานหัวหนาทีม การขอการรับรองของทีม 

งบประมาณสนับสนุน ทีมเครือขายที่รวมทีม และเกณฑการดำเนินงานของทมีผูกอการด ี10 องคประกอบ  

 การประเมินผล หมายถึง การประเมินผลการดำเนินงานของทีมผูกอการดี ตามเกณฑที่กำหนด 10 

องคประกอบ 
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          ผลการการดำเนินงานของทีมผูกอการดี ในการปองกันการเสียชีวิตจากการจมในน้ำเด็กอายุต่ำกวา 

15 ป หมายถึง ผานเกณฑการประเมิน / ไมผานเกณฑการประเมิน 

 การตกน้ำ จมน้ำ (Drowning) หมายถึง กระบวนการซึ่งบุคคลใดเสียภาวะของการหายใจหรือการ

หายใจออนแรงไป อันเนื่องมาจากทุกสวนของรางกายรวมท้ังระบบทางเดินหายใจอยูใตน้ำ หรืออยางนอย

ใบหนาหรือระบบทางเดินหายใจถูกปกคลุมอยูใตน้ำในน้ำหรือของเหลวชนิดอื่นใด ซึ่งมีผลทำใหบุคคลนั้นถึงแก

ความเสยีชวีิตหรือรางกายผิดปกติหรือไมผิดปกติไปก็ได 

 วายน้ำเปน หมายถึง สามารถวายน้ำไดในระยะทาง 25 เมตรข้ึนไป 

 วายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด หมายถึง มีความรูดานความปลอดภัยทางน้ำ มีทักษะการเอาชีวิตรอดในน้ำ 

และมีทักษะในการชวยเหลือผูประสบภัย 

 

1.7 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

 1.7.1 เพ่ือทราบลักษณะขอมูลทั่วไปของทีมผูกอการดีในการปองกันการเสียชีวิตจากการจมน้ำในเด็ก

อายุต่ำกวา 15 ป  

1.7.2 เพ่ือทราบผลการประเมินการดำเนินงานของทีมผูกอการดีในการปองกันการเสียชีวิตจากการ

จมน้ำในเด็กอายุต่ำกวา 15 ป ทั้ง 10 องคประกอบ 

1.7.3 เพ่ือทราบความสัมพันธระหวาง ลักษณะขอมูลทั่วไปของทีมผูกอการดแีละเกณฑการดำเนินงาน

ของทีมผูกอการดี ตอผลการดำเนินงานของทีมผูกอการดีในการปองกันการเสียชีวิตจากการจมในน้ำเด็กอายุ 

ต่ำกวา 15 ป 
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1.8 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ผลการเนินงานของทีมผูกอการดี  

ผานเกณฑ / ไมผานเกณฑ 

ลักษณะท่ัวไปของทีมผูกอการดี 

- พื้นท่ีทำงานของทีม  

- หนวยงานหัวหนาทีม  

- การขอการรับรองของทีม  

- งบประมาณสนับสนุน 

- จำนวนเครือขายที่รวมทีม 

 



 

บทที ่2 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

 การวิจัย เรื่อง ปจจัยท่ีสงผลการดำเนินงานของทีมผูกอการดี (MERIT MAKER) ในการปองกันการ

เสียชีวิตจากการจมน้ำในเด็กอายุต่ำกวา 15 ป ของพื้นที่เขตสุขภาพที่ 4 ป พ.ศ.2561 ผูวิจัยไดทบทวนแนวคิด 

ทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวของ ดังนี ้

1. มาตรการปองกันการจมน้ำตามคำแนะนำขององคการอนามัยโลก 

2. แนวคิดการนำไปสูผูกอการดี (MERIT MAKER) ปองกันการจมน้ำ 

 3. แนวทางการประเมินผูกอการดี 

4. งานวิจัยที่เก่ียวของ 

 

2.1 มาตรการปองกันการจมน้ำตามคำแนะนำขององคการอนามัยโลก ประกอบดวย 8 ดานหลัก คือ 

 1) แยกเด็กออกจากแหลงน้ำ โดยจัดสิ่งแวดลอมใหเกิดความปลอดภัยสำหรับเด็ก เชน สรางรั้ว

ลอมรอบแหลงน้ำ หาวัสดุปดหรือคลุมบอน้ำ ฝงกลบหลุม/บอน้ำ เทน้ำท้ิงจากภาชนะหลังใชงาน จัดใหมีพื้นที่

เลนที่ปลอดภัย 

 2) ผูปกครองควรดูแลเด็กอยางใกลชิด ไมปลอยใหเด็กอยูในแหลงน้ำหรือใกลแหลงน้ำตามลำพัง และ

เด็กตองอยูในสายตา รวมทั้งอยูในระยะท่ีสามารถเขาถึง/ควาถึงได 

 3) สอนใหเด็กมีทักษะการเอาชีวิตรอดในน้ำ ทักษะการชวยเหลือผูประสบภัยทางน้ำ และมีความรูเรื่อง

ความปลอดภัยทางน้ำ 

 4) สอนใหรูจักการใชอุปกรณสงเสริมความปลอดภัยทางน้ำขณะทำกิจกรรมทางน้ำและเดินทางทางน้ำ 

เชน เสื้อชูชีพ เสื้อพยุงตัว หวงชูชีพ ฯลฯ 

 5) กำหนด/จัดใหมี/บังคับใชกฎหมายที่เก่ียวของกับการปองกันการจมน้ำ เชน สวมเสื้อชูชีพขณะ

โดยสารเรือ หามดื่มสุรากอนลงเลนน้ำ ติดฉลากคำเตือนบนภาชนะใสน้ำ 

 6) จัดการสิ่งแวดลอมบริเวณแหลงน้ำ เชน ติดปายสัญลักษณ/คำเตือน จัดใหมีอุปกรณชวยชีวิตไว

บรเิวณแหลงน้ำ 

 7) สอนใหประชาชน/เดก็มีทักษะการชวยฟนคืนชีพ (CPR) 

 8) จัดใหมี Lifeguard บริเวณท่ีจัดใหเปนสถานท่ีทองเท่ียว 

 ซึ่งมาตรการทั้ง 8 ดานครอบคลุมในท้ัง 3 ระยะของการเกิดเหตุ คือ กอนเกิดเหตุ ชวงเกิดเหตุ และ

หลังเกิดเหตุ ท้ังนี้การดำเนินงานปองกันเด็กจมน้ำควรครอบคลุมในทุกมาตรการ เพราะการดำเนินการเพียง

มาตรการใดมาตรการหนึ่ง จะไมสามารถปองกันเด็กจมน้ำไดในทุกกลุมอายุ เนื่องจากเด็กแตละกลุมอายุมีแนวทาง 

การดำเนินงานปองกันที่แตกตางกัน คือ เด็กเล็ก (อายุต่ำกวา 5 ป) ควรใหความรูแกผูปกครอง/ผูดูแลเด็ก 

เพ่ือใหสามารถดูแลเด็กไดอยางใกลชิด ไมปลอยใหเด็กอยูในแหลงน้ำหรือใกลแหลงน้ำตามลำพัง รวมทั้งการ

กำจัดแหลงน้ำเสี่ยงที่มีอยูในบานและรอบ ๆ บาน สวนเด็กอายุมากกวา 5 ป เด็กจะเริ่มออกไปนอกบาน 
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ผูปกครองไมสามารถติดตามดูแลไดตลอดเวลา ดังนั้น แนวทางปองกันคือ การปลูกฝงทักษะในเรื่องความ

ปลอดภัยทางน้ำดานตาง ๆ ใหแกเด็ก รวมทั้งการจัดการสิ่งแวดลอมใหเกิดความปลอดภัย และการมีกฎหมาย/

กฎระเบียบ เพ่ือควบคมุพฤติกรรม โดยเฉพาะเด็กโตซึ่งพบวาการจมน้ำมีความสัมพันธกับการดื่มสุรา 

 

2.2 แนวคิดการนำไปสูผูกอการดี (MERIT MAKER) ปองกันการจมน้ำ 

 ตั้งแตปลายป พ.ศ.2549 กรมควบคุมโรคไดดำเนินการปองกันการจมน้ำในมาตรการตาง ๆ มาอยาง

ตอเนื่อง จึงทำใหพบปญหาที่เกิดขึ้นคือ การปองกันจมน้ำเปนเรื่องใหม จึงมองไมเห็นภาพการดำเนินงาน

ปองกันที่ชัดเจน พื้นท่ีมีการดำเนินงานเพียงมาตรการ และยังมีการดำเนินงานไมไดครอบคลุมทุกอำเภอใน

จังหวัด ขณะที่ปจจัยสูความสำเร็จของการดำเนินงานแกไขปญหาการจมน้ำในชวงที่ผานมา เกิดความรวมมือ

ของภาคีเครือขายทั้งภาครัฐและเอกชน และเครือขายจิตอาสาหลายภาคสวนในพ้ืนที่ รวมทั้งมีการดำเนินงาน

มาอยางตอเนื่อง ดังน้ัน เพ่ือเปนการแกไขปญหาดังกลาว สำนักโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค กระทรวง

สาธารณสุข จึงกำหนดกลยุทธผูกอการดี ขึ้น ซึ่งเปนกลยุทธที่จะชวยกระตุนใหพ้ืนที่เกิดการดำเนินงานทุก

มาตรการอยางตอเนื่องโดยความรวมมือของสหสาขาและใชทรัพยากรในพ้ืนท่ี เพราะองคประกอบที่มีอยูใน

ผูกอการดี นั้น คือมาตรการหลักที่สำคัญของการปองกันการจมน้ำ 

 ผูกอการดี มีทั้งหมด 3 ระดับ คือ ระดับทอง ระดับเงิน และระดับทองแดง การคนหา/ขับเคลื่อน

เพ่ือใหเกิดผูกอการดีทั้ง 3 ระดับ เปนบทบาทของหนวยงานในระดับพื้นที่ ท้ังนี้ทีมที่มีความประสงคจะสมัคร

เปนผูกอการดีในทุกระดับ ตองสมัครผานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) ทุกจังหวัดในพื้นที่ โดยระดับ

ทองแดง สสจ. และทีมหนวยงานในระดับจังหวัดจะเปนผูพิจารณาตัดสิน ระดับเงิน สำนักงานปองกันควบคุม

โรคเขต (สคร.) และทีมหนวยงานในระดับเขตจะเปนผูพิจารณาตัดสิน สวนในระดับทอง ทีมจากหนวยงาน

สวนกลางเปนผูพิจารณาตัดสิน โดยทีมจากหนวยงานสวนกลางจะพิจารณาประเมินจากเอกสาร/หลักฐานท่ีสง

เขามา และเดินทางไปประเมินเชิงคุณภาพในพื้นที่ ซึ่งทั้ง 3 ระดับ จะถูกสุมประเมินโดยทีมจากหนวยงาน

สวนกลางอีกครั้ง เพ่ือเปนการตรวจสอบคุณภาพของทีมผูกอการดี 

 เกณฑการประเมินผูกอการดี ฯ ประกอบดวย 10 องคประกอบ คือ องคประกอบดวนนโยบาย การ

บริหารจัดการ สถานการณและขอมูล การจัดการแหลงน้ำเสี่ยง การดำเนินการในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก การให

ความรู การเรียนการสอนหลักสูตรวายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด การสอนฝกปฏิบัติการชวยฟนคืนชีพ (CPR) การ

สื่อสารประชาสัมพันธ และการศึกษาวิจัยหรอืติดตาม  

 M  Management*    M  Media 

 E   Environment    A   Advocacy/Policy* 

 R   Resuscitation*    K   Kindergarten 

 I    Information    E   Education 

 T   Training (Survival Swimming)**  R   Research* 

หมายเหตุ  * ไมบังคบัในระดับทองแดง 
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  ** หลักสูตรวายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด (Survival Swimming Curriculum) คือ หลักสูตรการ

สอนวายน้ำที่เนนการสอนใหผูเรียนมี 1) ความรูเก่ียวกับความปลอดภัยทางน้ำ 2) ทักษะการเอาชีวิตรอดในน้ำ 

และ 3) ทักษะการชวยเหลือผูประสบภัยทางน้ำที่ถูกตอง  

 

2.3 แนวทางการประเมินผูกอการดี 

 ผูกอการดีจะตองมีการดำเนินงานปองกันการจมน้ำผานตามเกณฑที่กำหนด ซึ่งประกอบดวย 10 

องคประกอบ ทั้งนี้ผูกอการดีระดับทองแดงจะตองมีการดำเนินการอยางนอย 6 องคประกอบ ไดแก  

สถานการณและขอมูล การจัดการแหลงน้ำเสี่ยง การดำเนินการในศนูยพัฒนาเด็กเล็ก การใหความรู การเรียน

การสอนหลักสูตรวายน้ำเพ่ือเอาชีวิตรอด และการสื่อสารประชาสัมพันธ สวนผูกอการดีระดับเงินและระดับ

ทองจะตองมีการดำเนินการท้ัง 10 องคประกอบ แตแตกตางกันที่ปริมาณ ความถี่ และคุณภาพ 

 2.3.1 เกณฑการประเมินผูกอการดีการดำเนินงานปองกันการจมน้ำ (10 องคประกอบ) มีรายละเอียด

พอสังเขปดังนี้ 

  1. องคประกอบดานนโยบาย 

1.1 มีแผนงาน/โครงการ 

         1.2 มีความตอเนื่องในการดำเนินการ (1) ดำเนินงานตอเน่ืองไมนอยกวา 1 ป และ (2) มี

แผนงานปตอไป 

  2. องคประกอบดานการบริหารจัดการ 

         2.1 ดำเนินงานแบบสหสาขา 

         2.2 การ sharing ทรัพยากร 

         2.3 ขยายการดำเนินงานและสรางนวัตกรรม (1) สนับสนุนการดำเนินงานในพื้นที่อื่น และ 

(2) สรางนวัตกรรมใหม ๆ 

  3. องคประกอบดานสถานการณและขอมูล 

         3.1 ขอมูลการจมน้ำ และการใชประโยชนขอมูลในพื้นที่ (1) ขอมูลท้ังเสียชีวิตและไม

เสียชีวิตในทุกกลุมอายุ ยอนหลัง 5 ป (ทั้งปริมาณและคุณภาพ) (2) การนำขอมูลไปใชประโยชน  

         3.2 สอบสวน และการแกไข กรณีมี  case (1) รายงานการสอบสวน และ (2) การ

ดำเนินการแกไข 

         3.3 จำนวนเด็กเสียชีวิตจากการจมน้ำ 

  4. องคประกอบดานการจัดการแหลงน้ำเสี่ยง 

         4.1 การสำรวจแหลงน้ำเสี่ยง (1) ขอมูลแหลงน้ำเสี่ยงในพ้ืนท่ี และ (2) แผนท่ีแหลงน้ำเสี่ยง 

         4.2 การจัดการแหลงน้ำเสี่ยง (ครบทั้ง 2 ขอ) โดย 1) สรางรั้วและ/หรือติดปายคำเตือน 

และ 2) มีอุปกรณชวยคนตกน้ำ 
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  5. องคประกอบดานการดำเนินงานในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

    5.1 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กดำเนินงานปองกันเด็กจมน้ำ (ครบทั้ง 3 ขอ) โดย 1) สอนครูพี่เลี้ยง

ทุกคน 2) สอนใหเดก็รูจักแหลงน้ำเสี่ยง และ 3) จัดการสิ่งแวดลอมภายในและภายนอกศูนย ฯ  

  6. องคประกอบดานการใหความรู 

    6.1 ใหความรูในสถานบรกิารสาธารณสุข/ชุมชน/โรงเรยีน 1 ครั้ง/เดอืน/แหง 

  7. องคประกอบดานการเรียนการสอนหลักสูตรวายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด 

         7.1 สอนใหมีวิทยากรในพื้นที่ 

         7.2 สอนเด็กอายุ 6 – 14 ป/ประชาชน 

  8. การสอนฝกปฏิบัติชวยฟนคืนชีพ (CPR) 

         8.1 คนในชุมชนไดฝก CPR 

  9. องคประกอบดานการสื่อสารประชาสัมพันธ 

         9.1 กิจกรรมรณรงค ฯ 

      9.2 การสื่อสารประชาสัมพันธผานชองทางตาง ๆ ในวงกวาง (1) โทรทัศน  วิทยุ  

หนังสือพิมพ หอกระจายขาว รถกระจายเสยีง และ (2) แผนการประชาสัมพันธ 

  10. องคประกอบดานการศึกษาวิจัย หรือติดตามประเมินผล 

      10.1 ศึกษาวิจัย/ติดตามประเมินผล 

 2.3.2 ความหมาย 

การรวม Sharing ทรัพยากรในพื้นที่ หมายถึง พื้นที่ท่ีดำเนินการมีการแลกเปลี่ยน/แบงปน

ทรัพยากรทั้งทางดานคน เงนิ และของ เพ่ือดำเนินการปองกันการจมน้ำ 

  สนับสนุนการดำเนินงานในพื้นที่อ่ืน ๆ หมายถงึ ทีมผูกอการดีมีการสนับสนุนการดำเนินงาน

เก่ียวกับการปองกันการจมน้ำในพื้นที่อื่น ตั้งแตระดับอำเภอ ระดับจังหวัด ระดับเขต และระดับประเทศ ซึ่ง

ตองไมใชพ้ืนที่ท่ีทีมผูกอการดนีั้น ๆ ดำเนินการอยู 

  นวัตกรรมใหม ๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินงานปองกันการจมน้ำ หมายถึง สิ่งที่ทำขึ้นใหมหรือ

แปลกจากเดิมและไมซ้ำซอนกับผูอ่ืน ซึ่งอาจจะเปนวิธีการหรืออุปกรณ ซึ่งมผีลตอการปองกันการจมน้ำ 

  แหลงน้ำเส่ียงในชุมชน หมายถึง แหลงน้ำเพื่อการเกษตร บอขุด หนอง บึง หวย คลอง 

แมน้ำ อางเก็บน้ำ สระวายน้ำ ฯลฯ ที่ชุมชนเห็นรวมกันวาเปนแหลงน้ำเสี่ยง รวมถึงแหลงน้ำในบริเวณบาน เชน 

แหลงน้ำที่มีการลงเลนน้ำ แหลงน้ำที่มีการสัญจรผาน แหลงน้ำที่มีการทำกิจกรรมทางน้ำ (จับสัตวน้ำ เก็บผัก 

กีฬาทางน้ำ) 

  การจัดการสิ่งแวดลอมบริเวณแหลงน้ำเสี่ยง หมายถึง แหลงน้ำเสี่ยงมีการดำเนินการ  

1) สรางรั้วและ/หรือติดปายคำเตือน และ 2) จัดใหมีอุปกรณสำหรับชวยคนตกน้ำ เชน ไม ถังแกลลอน

พลาสติกผูกเชือก ขวดน้ำพลาสติกผูกเชือก กรณีที่แหลงน้ำมีขนาดใหญ ควรมีการดำเนินงานมากกวา 1 จุด 

ติดตั้งเปนระยะตามความเหมาะสมและความเสี่ยง 
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  สอนใหเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็กรูจักแหลงน้ำเสี่ยง หมายถึง สอนใหเด็กรูจักแหลงน้ำเสี่ยง 

เนนการสอน “อยาใกล อยาเก็บ อยากม” และการตะโกนขอความชวยเหลือ 

  - อยาใกล คือ สอนใหเด็กอยาเดินใกลแหลงน้ำ อยาเดินตามสัตวลงไปในน้ำ 

  - อยาเก็บ คือ สอนใหเด็กอยาลงไปในแหลงน้ำเพ่ือเก็บลูกบอล ตุกตา ของเลน หรือสิ่งของอื่น ๆ 

  - อยากม คือ สอนใหเด็กอยากมลงไปดูในภาชนะใสนำ้หรือแหลงน้ำตาง ๆ 

  การจัดการสิ่งแวดลอมภายในและภายนอกศูนยพัฒนาเด็กเล็ก หมายถึง ศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กมีการ 1) จัดการแหลงน้ำเสี่ยงที่อยูภายในอาคาร หองน้ำ หรือบริเวณโดยรอบ เพ่ือใหเกิดความปลอดภัย 

เชน ฝงกลบแหลงน้ำที่ไมใชงาน เทน้ำทิ้งจากภาชนะที่ไมใชงาน ปดฝาภาชนะใสน้ำใหมิดชิดเพื่อใหเด็กไม

สามารถเปดเองได สรางรั้วก้ัน/ลอมรอบแหลงน้ำ ปดประตูหองน้ำทุกครั้งหลังใชงานและใหมีกลอนประตูที่อยู

สูงเพ่ือใหเด็กไมสามารถปลอดล็อคกลอนเองได นำภาชนะใสน้ำในหองน้ำออกและปรับเปลี่ยนใหเปนชักโครก

แบบกดสำหรับเด็ก (กรณีมีงบประมาณและสามารถทำได) เปนตน และ 2) มีพ้ืนที่สำหรับใหเด็กเลน เชน คอก

ก้ันเด็ก รั้วกั้น เพื่อแยกเด็กออจารแหลงน้ำ หรือลดความเสี่ยงในการเขาถึงแหลงน้ำไดงาย 

  การใหความรูในสถานบริการสาธารณสุขหรือในชุมชนหรือในโรงเรียน หมายถึง การให

ความรูเรื่องการปองกันการจมน้ำ ครอบคลุมในทุกประเด็นท่ีเก่ียวของ โดยเนนการใหความรูใน Setting สถาน

บริการสาธารณสุขเปนหลัก เชน โรงพยาบาล โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) แตกรณีที่มีขอจำกัด

ของการดำเนินงานในสถานบริการสาธารณสุข อนุโลมใหเปนชุมชนหรือโรงเรียนได 

  หลักสูตรวายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด หมายถึง หลักสูตรท่ีเนนสอนใหผูเรียนมีความรูเก่ียวกับ

ความปลอดภัยทางนำ้ มีทักษะการเอาชีวิตรอดในน้ำ และทักษะการชวยเหลือผูประสบภัยทางน้ำ 

  การสอนหลักสูตรวายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอดเพื่อใหมีวิทยากรในพื้นที่ หมายถึง บุคลากรหรือ

ประชาชนในพ้ืนที่ที่มีอายุมากกวา 20 ป ไดเรยีนหลักสูตรวายน้ำเพ่ือเอาชีวิตรอดเพ่ือเปนวิทยากร 

  การสอนหลักสูตรวายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอดแกเด็ก/ประชาชน หมายถึง เด็กอายุ 6 – 14 ป

หรือประชาชนไดเรียนหลักสูตรวายน้ำเพ่ือเอาชีวิตรอดทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ โดยเฉพาะทีมผูกอการดีระดับ

ทองและระดับเงิน ทุกคนจะตองไดฝกปฏิบัติในแหลงน้ำ ทั้งนี้จำนวนเด็กที่ไดเรียนหลักสูตรวายน้ำเพ่ือเอาชีวิต

รอดจะตองมีสดัสวนมากกวาจำนวนประชาชน 

  การสอนฝกปฏิบัติการชวยฟนคืนชีพ (CPR) หมายถึง การสอนฝกปฏิบัติชวยฟนคืนชีพ

สำหรบัผูปวยที่จมน้ำ โดยสัดสวนของบุคลากรเปาหมายที่เขารับการอบรมจะตองเปนประชาชนในพื้นที่ ท่ีมี

อายุมากกวา 20 ป อยางนอยรอยละ 50 

  การส่ือสารประชาสัมพันธผานชองทางตาง ๆ ในวงกวาง หมายถึง การจัดกิจกรรมเพ่ือ

สื่อสารใหประชาชนในพ้ืนที่รับรูในวงกวาง โดยเนนใหเกิดประโยชนตอประชาชนหรือพ้ืนที่ที่ดำเนินการเปน

หลัก ไดแก โทรทัศน วิทยุ หนังสือพิมพ หอกระจายขาวของชุมชน รถกระจายเสียง (กรณีเปนสื่อออนไลน 

สามารถดำเนินการไดอยางตอเน่ือง แตจะนำมานับรวมไดไมเกิน 1 ครั้งในระดับเงนิ และ 2 ครั้งในระดับทอง) 

 2.3.3 คุณสมบัติของทีมที่ขอรับรองเปนผูกอการดี และเงื่อนไข 

  1) สงผลงานขอรับรองในนามของทีมเทานั้น 
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  2) พื้นที่ที่ดำเนินการ อยางนอยตองเปนระดับตำบลขึ้นไป 

  3) ผลงานที่นำมาใชในการรับรอง 

   - ตองเปนผลงานที่ดำเนินการครบทั้ง 12 เดือน (ยอนหลังไป 12 เดือน นับตั้งแตที่

สงผลงาน เชน หากสงผลงานในเดือนกรกฎาคม 2560 ก็จะเก็บผลงานตั้งแตเดือนมิถุนายน 2560 ยอนหลังไป

จนถึงเดือนกรกฎาคม 2559) 

   - ตองเปนผลงานท่ีดำเนินการเองหรือมสีวนรวมในการดำเนินการ 

   - ตองเปนผลงานที่ไมซ้ำซอนกัน ท้ังนี้ใหทีมประเมินในแตละระดับมีสิทธิและอำนาจ

เด็ดขาดในการตรวจสอบและพิจารณารับรอง 

   - ผลงานในแตละองคประกอบ ตองไมซ้ำซอนกัน ทั้งนี้ทีมประเมินมีสิทธิและอำนาจ

เด็ดขาดในการตัดสนิ 

  4) กรณีมีทีมขอรับการรับรองจำนวน 2 ทีม สงผลงานที่มีความซ้ำซอนกัน มาขอรับรอง ให

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมีสิทธิและอำนาจเด็ดขาดในการตรวจสอบ และพิจารณาตัดสินรับรองวาจะเปน

ผลงานของทีมใด 

  5) หากผลงานใดที่ทีมยื่นขอรับการรับรอง แตถูกพิจารณาวาไมผานตามเกณฑท่ีกำหนด ทีม

นั้นสามารถแกไขปรับปรุง และนำมาย่ืนขอรับการรับรองใหมไดอีกภายในระยะเวลาที่กำหนด (พฤษภาคม – 

มิถุนายน) ยกเวนการขอรับรองในระดับเงินและระดับทอง ซึ่งหากทีมประเมินจากสวนกลางพิจารณาแลววาไม

ผานตามเกณฑที่กำหนด ทีมนั้นจะไมสามารถย่ืนขอการรับรองซ้ำในปนั้นไดอีก จะตองรอมาย่ืนขอรับการ

รับรองใหมในปถัดไป 

  6) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และสำนักงานปองกันควบคุมโรคเขต ซึ่งเปนหนวยงานที่มี

บทบาทเปนหน่ึงในทีมประเมิน จะไมมีสิทธิยื่นขอรับการรับรองในระดับทองและเงิน แตสามารถย่ืนขอรับการ

รับรองในระดับทองได 

 

2.4 งานวิจยัทีเ่กี่ยวของ 

ผูวิจัยไดศึกษางานวิจัยที่เก่ียวของกับการประเมินผลการดำเนินงานผูกอการดี พบวายังมีจำนวนนอย 

แตพบการศกึษาเกี่ยวกับการปองกันการจมน้ำ ดังนี้ 

 มณีวรรณ แชมประเสริฐ (2553) ศึกษาเรื่องการจมน้ำในเด็กและการรักษา (Drowning and 

submersion injury) ผลการศึกษาพบวา การปองกันการจมน้ำในเด็ก คือ การใหความรูแกผูปกครองมีการ

ดูแลเด็กอยางใกลชิด การสอนใหเด็กรูจักอันตรายของแหลงน้ำ สอนใหเด็กวายน้ำเปน และฝกอบรมใหความรู

ใหคนในชุมชนมีความรูพ้ืนฐานดานการชวยเหลือคนจมน้ำไดอยางถูกตองกอนสงผูปวยไปโรงพยาบาล ซึ่งจะ

ชวยลดอัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ำได นอกจากนี้โรงพยาบาลควรมีเครื่องมือและมีทีมแพทยท่ีมีความรู

ความชำนาญในการดูแลรักษาผูปวยวิกฤตจากการจมน้ำไดอยางเหมาะสม โดยเนนการดูแลรักษาใน 24 – 72 

ชั่วโมงแรกหลังการประสบเหตุ ซึ่งเปนชวงท่ีสำคญัที่สุดของการรักษาและการรอดชีวิตของผูปวย 
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 กิรนา เอี่ยมสำอาง และคณะ (2557) ศึกษาการสรางและขยายใหเกิดเครือขายการดำเนินงาน

ปองกันเด็กตกน้ำจมน้ำ ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (อปท.) ในพื้นที่ภาคตะวันออก โดยคัดเลือก อปท. ที่มี

ปญหาดานอุบัติเหตุจากการตกน้ำจมน้ำ 4 แหง จาก 3 อำเภอในจังหวัดฉะเชิงเทรา ผลการศึกษาพบวา กลุม

ตัวอยางไดนำสิ่งที่ไดเรียนรูไปดำเนินการปองกันและแกไขปญหาเด็กจมน้ำในพื้นที่ตนเอง ไดแก การจัดอบรม

และฝกซอมการเอาชีวิตรอด การกูชีพเบื้องตน และการใชอุปกรณชวยชีวิตอยางงาย ใหแกประชาชน ครู 

ผูปกครอง นักเรียน อสม. และอาสาสมัครกูภัย จัดกิจกรรมรณรงคปองกันเด็กจมน้ำ สำรวจและทำปายเตือน 

ทำรั้วกั้นแหลงน้ำตาง ๆ ในชุมชน จัดหาอุปกรณชวยชีวิตคนตกน้ำที่ทำจากวัสดุในทองถ่ินพรอมท้ังคำแนะนำ

การใชมาแขวนไวบริเวณแหลงน้ำที่เด็กมาเลนเปนประจำ และพบวามี อปท. 2 แหง ไดจัดหาแหลงน้ำในพื้นที่

ใหเปนสถานท่ีเลนน้ำสำหรับเด็กในชุมชนโดยเฉพาะ โดยใชงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเอง 

และไดรับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.ฉะเชิงเทรา สมาคมเพ่ือ

ชวยชีวิตทางน้ำ และศูนยวิจัยเพ่ือเสริมสรางความปลอดภัยและปองกันการบาดเจ็บในเด็ก โครงการดังกลาวมี

สวนชวยในการกระตุนและสรางความตระหนักในการรับรูถึงโอกาสเสี่ยงในการจมน้ำของเด็กใหกับผูบริหาร 

อปท. และชุมชน มีความตื่นตัว เห็นความสำคัญและรวมกันปองกันและแกไขปญหาอยางเปนรูปธรรม ดังจะ

เห็นไดจากการที่ผูบริหาร อปท. ใหการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงาน ชุมชนและผูปกครองมีความ

ระมัดระวังมากข้ึน ผลของการดำเนินงานทำใหเด็กมีความรูและมีความสามารถในการชวยเหลือตนเอง/ใช

อุปกรณในการชวยเหลือผูตกน้ำจมน้ำได นอกจากนี้การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูในรูปแบบของการจัดบูธ การ

อภิปราย และการเปดใหผูสนใจเขารวมเรียนรูจากผูปฏิบัติโดยตรง สงผลใหสามารถขยายการดำเนินงานไปสู

พื้นท่ีอ่ืน ๆ ไดมากขึ้นภายในระยะเวลาอันสั้น 

 สม เอกเฉลิมเกียรติ และสุชาดา เกิดมงคลการ (2558) ศึกษาความแตกตางของการเรียนหลักสูตร 

วายน้ำเพ่ือเอาชีวิตรอดในประเทศไทย ผลการศึกษาพบวา เด็กที่ผานการเรียนหลักสูตรวายน้ำเพ่ือเอาชีวิตรอด

ทั้ง 4 แบบ คือ แบบเต็มหลักสูตร แบบประยุกต แบบเฉพาะทฤษฎี และแบบระยะสั้น จะมีความรูเรื่อง 

ความปลอดภัยทางน้ำคอนขางดี เด็กที่ไดรับการฝกทักษะการเอาชีวิตรอดในน้ำโดยใชระยะเวลาฝกมากกวา

และในแหลงน้ำที่มีความลึก (เด็กไมสามารถยืนถึง) จะมีทักษะดีกวาเด็กที่มีระยะเวลาฝกนอยและในแหลงน้ำ

ตื้น (เด็กสามารถยืนถึง) สวนทักษะการชวยเหลือคนตกน้ำ/จมน้ำ พบวาเด็กทุกคนที่ไดเรียนหลักสูตรวายน้ำ

เพ่ือเอาชีวิตรอดทั้ง 4 แบบดังกลาว มีทักษะนี้ไมแตกตางกัน คือสามารถจดจำ Key Message หลักของการ

ชวยเหลือคนตกน้ำ/จมน้ำ คือ “ตะโกน โยน ยื่น” ไดอยางแมนยำ และพบวาเด็กทุกคนที่ผานการเรียนหลักสูตร

วายน้ำเพ่ือเอาชีวิตรอด จะนำอุปกรณท่ีลอยน้ำไดติดตัวไปดวยทุกครั้งที่จะไปเลนน้ำหากมีการวางแผนลวงหนา



 

บทที่ 3 

วิธีการศึกษา 

 

3.1 รูปแบบการศึกษา 

 รูปแบบการศึกษาวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาแบบภาคตัดขวาง (Cross-sectional study) โดยเก็บขอมูล

จากของกลุมตัวอยาง คือผูรับผิดชอบทีมผูกอการดี ที่ขอรับการประเมินเปนผูกอการดีระดับตาง ๆ ในพ้ืนท่ีเขต

สุขภาพที่ 4 ระหวางเดือนมีนาคม พ.ศ.2559 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ.2561  

3.2 ประชากรและกลุมเปาหมาย 

 ประชากรกลุมเปาหมายที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือผูรับผิดชอบทีมผูกอการดี พื้นที่เขตสุขภาพที่ 4 

จำนวน 135 ทีม 

3.3 กลุมตัวอยาง 

  -  สุมตัวอยางแบบโดยเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเลือกทีมทีมผูกอการดีที่สมัครใจ 

จำนวน 75 ทีม แบงเปน จ.นนทบุรี 1 ทีม จ.ปทุมธานี 28 ทีม จ.พระนครศรีอยุธยา 15 ทีม จ.อางทอง 10 ทีม 

จ.ลพบุร ี4 ทีม จ.สิงหบุรี 8 ทีม จ.สระบุรี 7 ทีม และ จ.นครนายก 2 ทีม 

3.4 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม/ประเมิน โดยเก็บขอมูลจากผูรับผิดชอบทีม

ผูกอการดี ในพ้ืนที่เขตสุขภาพที่ 4 จำนวน 8 จังหวัด ซึ่งแบบสอบถาม/ประเมินนี้ผูวิจัยสรางขึ้นโดยอาศัยการ

คนควาตำรา เอกสารวิชาการ คูมือเกณฑการประเมินผูกอการดีปองกันการจมน้ำ ประกอบดวย 10 

องคประกอบ และงานวิจัยที่เกี่ยวของ โดยแบงเปน 3 สวนดังนี้ 

 สวนท่ี 1 ขอมูลทั่วไปของทีมผูกอการดี ไดแก พ้ืนที่ทำงานของทีม หนวยงานหัวหนาทีม การขอการ

รับรองของทีม งบประมาณสนับสนุน และทมีเครือขายที่รวมทีม โดยมีคำถาม 5 คำถาม 

 สวนท่ี 2 ขอมูลเกณฑการดำเนินงานของทีมผูกอการดี 10 องคประกอบ มีคำถามทั้งหมด 18 คำถาม 

คำตอบมีการดำเนินงาน     ไดคะแนน  1  คะแนน 

 คำตอบไมการดำเนนิงาน/ไมตอบ              ไดคะแนน  0  คะแนน 

สวนท่ี 3 ผลการประเมินรับรอง กำหนดดังนี้ 

คำตอบผานเกณฑการประเมินระดับเงิน/ทอง  ไดคะแนน  17-18  คะแนน 

คำตอบผานเกณฑการประเมินระดับทองแดง   ไดคะแนน  10-16  คะแนน 

คำตอบผานไมเกณฑการประเมิน     ไดคะแนน  1-9     คะแนน 

3.5 การประเมินคุณภาพเครือ่งมือ 

 การตรวจสอบความตรงเน้ือหา (Content Validity) นั้น ไดนำแบบสอบถาม/แบบประเมิน ไปทดลอง

ใชกับกลุมตัวอยางในพ้ืนท่ีเขตสุขภาพที่ 4 จำนวน 15 ตัวอยาง 
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3.6 การเก็บรวบรวมขอมูล 

 1. ประสานงานกับผูรับผิดชอบของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เพ่ือขอความรวมมือในการเก็บขอมูล 

 2. ดำเนินการเก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถาม/แบบประเมินในกลุมตัวอยางที่กำหนด 

3.7 การประมวลผลขอมูล 

 นำขอมูลที่เก็บรวบรวมไดจากแบบสอบถามมาตรวจสอบความถูกตองและสมบูรณของแบบสอบถาม  

แลวออกแบบคูมือ ลงรหัส ตามแบบสอบถาม นำขอมูลที่ไดไปวิเคราะหทางสถิติดวยเครื่องคอมพิวเตอร โดยใช

โปรแกรมสำเร็จรูป  

 1. สถิติเชิงพรรณนา ไดแก รอยละคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเพ่ือใชในการพรรณนา ซึ่ง

ไดแก ลักษณะทั่วไปของทีมผูกอการดี เกณฑการดำเนินงานของทีมผูกอการดี และผลการประเมินรับรองการ

ดำเนินงานของทีมผูกอการดี 

 2. สถิติเชิงอนุมาน หาความสัมพันธระหวางลักษณะทั่วไปของทีมผูกอการดี ตอผลการประเมินรบัรอง

การดำเนินงานของทีมผูกอการดี โดยทดสอบ Chi – square test หรือ Fisher’s Exact Test 



 

บทที่ 4 

ผลการศึกษา 

                   

การศึกษาวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาปจจัยที่สงผลการดำเนินงานของทีมผูกอการดี ในการ

ปองกันการเสียชีวิตจากการจมน้ำในเด็กอายุต่ำกวา 15 ป ของพื้นท่ีเขตสุขภาพที่ 4 โดยเก็บขอมูลจาก

ผูรับผิดชอบทีมผูกอการดี ที่ขอรับการประเมินเปนผูกอการดี พ้ืนท่ีเขตสุขภาพท่ี 4 ระหวางเดือนมีนาคม พ.ศ.

2559 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ.2561 ผลการศึกษาแบงเปน 4 สวน ดังนี้ 

สวนท่ี 1 ขอมูลทั่วไปของทีมผูกอการดี 

สวนท่ี 2 การปฏิบัติงานตามเกณฑของผูกอการด ี

สวนท่ี 3 ผลการประเมินรับรองการดำเนินงานของทีมผูกอการดีในการปองกันการเสียชีวิต

จากการจมน้ำในเดก็อายุต่ำกวา 15 ป  

สวนที่ 4 ความสัมพันธระหวาง ลักษณะขอมูลทั่วไปของทีมผูกอการดีตอผลการดำเนินงาน

ของทีมผูกอการด ีในการปองกันการเสียชีวิตจากการจมน้ำในเดก็อายุต่ำกวา 15 ป    

 

สวนท่ี 1 ขอมูลทั่วไปของทีมผูกอการดี (MERIT MAKER) ปองกันการจมน้ำ 

 ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยางทีมผูกอการดี พบวา พื้นที่ดำเนินงานของทีมผูกอการดี พบ สวนมากทีม

ผูกอการดี อยูในจังหวัดปทุมธานี คิดเปนรอยละ 36.0 รองลงมาคือจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัด

อางทอง คิดเปนจำนวนรอยละ 21.0 และรอยละ 13.0 ตามลำดับ (รายละเอียดดังตารางท่ี 1) หนวยงาน 

ตนสังกัดของหัวหนาทีมผูกอการดี พบวา สวนใหญทีมผูกอการดี คือทีมโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล  

คิดเปนรอยละ 50.7 รองลงมาทีมองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และทีมโรงเรียน คิดเปนรอยละ 38.7 และรอยละ 

4.0 ตามลำดับ (รายละเอียดดังตารางที่ 2) การขอรับรองเปนผูกอการดี ในระดับตาง ๆ พบวา สวนใหญทีม

ผูกอการดี ขอรับการรับรองเปนผูกอการดีระดับทองแดง คิดเปนรอยละ 90.7 รองลงมาคือ ระดับเงิน รอยละ 

9.3 และไมมผีูขอรับการรับรองเปนผูกอการดีระดับทอง (รายละเอียดดังตารางที่ 3) แหลงงบประมาณสนับสนุน 

พบวา ทีมผูกอการดี สวนมากไมไดใชงบประมาณในการดำเนินงาน คิดเปนรอยละ 33.3 รองลงมาคือ ใช

งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น/สปสช. และใชงบประมาณของโรงพยาบาล คิดเปนรอย 29.3 และ 

28.0 ตามลำดับ (รายละเอียดดังตารางที่ 4) จำนวนเครือขายทีมผูกอการดี ท่ีรวมการดำเนินงาน พบวา 

สวนมากมีเครือขาย 3 หนวยงานข้ึนไป คิดเปนรอยละ 34.7 รองลงมา คือ ทีมผูกอการดี ที่เปนภารกิจของ

หนวยงาน ไมมีเครือขายอ่ืนรวมดวย และทีมผูกอการดีท่ีมีเครือขาย 2 หนวยงานรวมดวย คิดเปนรอยละ 28.0 

เทากัน ตามลำดับ (รายละเอียดดังตารางที่ 1-5) 
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ตารางที่ 1 พ้ืนท่ีดำเนินงานของทีมผูกอการดี 

 จังหวัด จำนวนทีม รอยละ 

นนทบรุ ี 1 1.3 

ปทุมธาน ี 27 36.0 

พระนครศรีอยุธยา 16 21.0 

อางทอง 10 13.0 

ลพบุร ี 4 5.3 

สิงหบุร ี 8 11.0 

สระบุรี 7 9.3 

นครนายก 2 2.7 

รวม 75 100.0 

ตารางที่ 2 จำนวนและรอยละของหนวยงานหัวหนาทีมผูกอการดี 

ขอมูลทั่วไป จำนวนทีม รอยละ 

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน (เทศบาล, อบต.) 29 38.7 

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ 2 2.7 

โรงพยาบาลสงเสรมิสุขภาพตำบล 38 50.7 

โรงพยาบาล 1 1.3 

โรงเรียน 3 4.0 

มูลนิธิ/หนวยกูภัย 2 2.7 

รวม 75 100.0 

ตารางที่ 3 การขอรับรองเปนผูกอการดีในระดับตาง ๆ 

การขอรับรองเปนผูกอการดีระดับตาง ๆ จำนวนทีม รอยละ 

ระดับทองแดง  68 90.7 

ระดับเงิน 7 9.3 

ระดับทอง 0 0.0 

รวม 75 100.0 

ตารางที่ 4 แหลงงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานผูกอการดี 

แหลงงบประมาณสนับสนนุ จำนวนทีม รอยละ 

งบประมาณของโรงพยาบาล  21 28.0 

งบประมาณจากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน/สปสช. 22 29.3 

ขอรับการสนับสนุนจากภาคเอกชน/ประชาชน 6 8.0 

งบประมาณสวนตัว 1 1.3 

ไมใชงบประมาณ 25 33.3 

รวม 75 100.0 
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ตารางที่ 5 จำนวนเครอืขายที่รวมดำเนินงานผูกอการดี  

เครือขายที่รวมดำเนินงานผูกอการดี จำนวนทีม รอยละ 

เปนภารกิจของหนวยงาน ไมมีเครือขายอื่นรวมดวย 21 28.0 

มีเครอืขาย 1 หนวยงาน 7 9.3 

มีเครอืขาย 2 หนวยงาน 21 28.0 

มีเครอืขาย 3 หนวยงานขึ้นไป 26 34.7 

รวม 75 100.0 

 

สวนท่ี 2 การปฏิบัติงานตามเกณฑของผูกอการดี (MERIT MAKER) ปองกันการจมน้ำ 

 ผลการปฏิบัติงานตามเกณฑของผูกอการดี สามารถวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติแจกแจงคาความถี่ 

(Frequency) คารอยละ (Percentage) ในการวิจัยครั้งนี้  

 จากการศกึษาการปฏิบัตงิานตามเกณฑของผูกอการดี พบวา  

 องคประกอบที่ 1 ดานนโยบาย พบวา มีการปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง โดยทีมผูกอการดีสวนใหญมี

แผนงาน/โครงการเกี่ยวกับการปองกันการจมน้ำ คิดเปนรอยละ 68.0 แตมีความตอเนื่องในการดำเนินการ

เพียงรอยละ 22.7 

 องคประกอบที่ 2 ดานการบริหารจัดการ พบวา ทีมผูกอการดีมีการดำเนินงานรูปแบบสหสาขาเพียง

รอยละ 46.6 มีการแบงปนทรัพยากรในพื้นที่ รอยละ 33.3 และมีการขยายการดำเนินการไปยังพ้ืนที่อื่น  

รอยละ 14.7 

 องคประกอบที่ 3 ดานสถานการณและขอมูล พบวา ทีมผูกอการดีสวนใหญมีขอมูลสถานการณเด็ก

จมน้ำและนำขอมูลไปใชประโยชน คิดเปนรอยละ 74.7 และมีการสอบสวนการจมน้ำในพื้นท่ี กรณีมี case 

เกิดข้ึน รอยละ 69.3 

 องคประกอบที่ 4 ดานการจัดการแหลงน้ำเสี่ยง พบวา ทีมผูกอการดีสวนใหญมีการสำรวจแหลงน้ำ

เสี่ยงในชุมชน คิดเปนรอยละ 80.0 และมีการจัดการสิ่งแวดลอมบริเวณแหลงน้ำเสี่ยงโดยสรางรั้ว และ/หรือติด

ปายคำเตือน และจัดใหมีอุปกรณสำหรับชวยชีวิต เชน ไม ถังแกลลอนพลาสติกผูกเชือก ขวดน้ำพลาสติก 

ผูกเชือก รอยละ 70.7 

 องคประกอบที่ 5 ดานการดำเนินการในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก พบวา ทีมผูกอการดีสวนใหญมีการ

ผลักดัน/สนับสนุนใหศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีการดำเนินการปองกันเด็กจมน้ำ โดย สอน/ใหคำแนะนำแกครูพี่เลี้ยง

ทุกคน สอนใหเด็กรูจักแหลงน้ำเสี่ยง และจัดการสิ่งแวดลอมภายในศูนยพัฒนาเด็กเลก็ คิดเปนรอยละ 86.7 

 องคประกอบที่ 6 ดานการใหความรู พบวา ทีมผูกอการดีสวนใหญมีการใหความรูเก่ียวกับการปองกัน

การจมน้ำในสถานบริการสาธารณสุข หรือชุมชน หรือโรงเรียน คิดเปนรอยละ 88.0 แตมีการสนับสนุนใหมีการ

ใชคอกกั้นเด็กหรอืจัดพ้ืนที่เลนท่ีปลอดภัยสำหรับเด็กอายุ 0 – 2 ปในพ้ืนที่เพียงรอยละ 29.3 
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 องคประกอบที่ 7 ดานการเรียนการสอนหลักสูตรวายน้ำเพ่ือเอาชีวิตรอด พบวา ทีมผูกอการดีสวน

ใหญมีการสรางวิทยากรสอนหลักสูตรวายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอดในพ้ืนท่ี คิดเปนรอยละ 84.0 และมีการสอน

หลักสูตรวายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอดแกเด็กอายุ 6 – 14 ป ในพ้ืนท่ี รอยละ 66.7 

 องคประกอบท่ี 8 ดานการสอนฝกปฏิบัติการชวยฟนคืนชีพ (CPR) ทีมผูกอการดีมีการสอนฝก

ปฏิบัติการชวยฟนคืนชีพ (CPR) ใหแกคนในชุมชนเพียงรอยละ 46.7 

 องคประกอบที่ 9 ดานการสื่อสารประชาสัมพันธ พบวา ทีมผูกอการดีสวนใหญมีการสื่อสารผาน

ชองทางตาง ๆ ในวงกวาง เชน ทีวี วิทยุ หนังสือพิมพ หอกระจายขาว รถกระจายเสียง คิดเปนรอยละ 92.0 แต

มีการจัดกิจกรรมรณรงคปองกันการจมน้ำในพ้ืนที่ เพียงรอยละ 26.7 

 องคประกอบท่ี 10 ดานการศึกษาวิจัย หรือติดตามประเมินผล พบวา ทีมผูกอการดีมีการศึกษาวิจัย 

หรือติดตามประเมินผลการดำเนินงานเพียงรอยละ 18.7 

ตารางที่ 6 จำนวนรอยละและคาเฉลี่ยของการปฏิบัติงานตามเกณฑของผูกอการดี จำแนกรายขอ (n = 75) 

เกณฑการดำเนินงาน การปฏิบัติ 

มี ไมมี 

องคประกอบที่ 1 ดานนโยบาย 

1.1 มีแผนงาน/โครงการเกี่ยวกับการปองกันการจมน้ำ  

1.2 มีความตอเนื่องในการดำเนินการ 

 

51 (68.0) 

17 (22.7) 

 

24 (32.0) 

58 (77.3) 

องคประกอบที ่2 ดานการบริหารจัดการ 

2.1 ดำเนินงานรูปแบบสหสาขา 

2.2 มีการแบงปนทรัพยากรในพื้นที่ 

2.3 ขยายการดำเนนิการไปยังพื้นท่ีอื่น 

 

35 (46.6) 

25 (33.3) 

11 (14.7) 

 

40 (53.3) 

50 (66.7) 

64 (85.3) 

องคประกอบที่ 3 ดานสถานการณและขอมูล 

3.1 มีขอมูลสถานการณเด็กจมน้ำและนำขอมูลไปใชประโยชน 

3.2 มีการสอบสวนการจมน้ำในพ้ืนที่ กรณีมี case เกิดข้ึน 

 

56 (74.7) 

52 (69.3) 

 

19 (25.3) 

23 (30.7) 

องคประกอบที่ 4 ดานการจัดการแหลงน้ำเสี่ยง 

4.1 มีการสำรวจแหลงน้ำเสี่ยงในชุมชน 

4.2 มีการจัดการสิง่แวดลอมบริเวณแหลงน้ำเสี่ยงโดยสรางรั้ว และ/หรือติดปาย 

คำเตือน และจัดใหมีอุปกรณสำหรับชวยชีวิต เชน ไม ถังแกลลอนพลาสติกผูกเชือก 

ขวดน้ำพลาสติกผูกเชอืก 

 

60 (80.0) 

53 (70.7) 

 

15 (20.0) 

22 (29.3) 

องคประกอบที่ 5 การดำเนนิการในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

5.1 ผลกัดัน/สนับสนุนใหศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีการดำเนินการปองกันเด็กจมน้ำ โดย 

สอน/ใหคำแนะนำแกครูพี่เลี้ยงทุกคน สอนใหเด็กรูจักแหลงน้ำเสี่ยง และจัดการ

สิ่งแวดลอมภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

 

65 (86.7) 

 

10 (13.3) 
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เกณฑการดำเนินงาน การปฏิบัติ 

มี ไมมี 

องคประกอบที่ 6 การใหความรู 

6.1 มีการใหความรูเกี่ยวกับการปองกันการจมน้ำในสถานบริการสาธารณสุข หรือ

ชุมชน หรือโรงเรียน 

 

66 (88.0) 

 

 

9 (12.0) 

 

6.2 สนับสนุนใหมีการใชคอกกั้นเด็กหรือจัดพื้นท่ีเลนที่ปลอดภัยสำหรับเด็กอายุ  

0 – 2 ปในพ้ืนที ่

22 (29.3) 53 (70.7) 

องคประกอบที่ 7 การเรียนการสอนหลักสูตรวายน้ำเพ่ือเอาชีวิตรอด 

7.1 สรางวิทยากรสอนหลักสูตรวายนำ้เพื่อเอาชีวิตรอดในพ้ืนที่ 

7.2 มีการสอนหลักสูตรวายน้ำเพ่ือเอาชีวิตรอดแกเด็กอายุ 6 – 14 ป ในพ้ืนที ่

 

63 (84.0) 

50 (66.7) 

 

12 (16.0) 

25 (33.3) 

องคประกอบที่ 8 ดานการสอนฝกปฏิบัติการชวยฟนคืนชีพ (CPR) 

8.1 มีการสอนฝกปฏิบัติการชวยฟนคืนชีพ (CPR) ใหแกคนในชุมชน 

 

35 (46.7) 

 

40 (53.3) 

องคประกอบที่ 9 ดานการสื่อสารประชาสัมพันธ 

9.1 มีการจัดกิจกรรมรณรงคปองกันการจมน้ำในพ้ืนที่ 

9.2 มีการสื่อสารผานชองทางตาง ๆ ในวงกวาง เชน ที วี วิทยุ หนังสือพิมพ   

หอกระจายขาว รถกระจายเสียง 

 

20 (26.7) 

69 (92.0) 

 

 

55 (73.3) 

6 (8.0) 

องคประกอบที่ 10 ดานการศึกษาวิจัย หรอืติดตามประเมินผล 

10.1 มีการศึกษาวิจัย หรือติดตามประเมินผลการดำเนินงาน 

 

14 (18.7) 

 

61 (81.3) 

 

สวนที่ 3 ผลการการดำเนินงานของทีมผูกอการดีในการปองกันการเสียชีวิตจากการจมน้ำในเด็กอายุ 

ต่ำกวา 15 ป  

 ผลการดำเนินงานของทีมผูกอการดี พบวา สวนใหญการดำเนินงานของทีมผูกอการดี ผานเกณฑ 

การประเมินระดับทองแดง คิดเปนรอยละ 70.7 รองลงมาคือไมผานเกณฑการประเมิน และผานเกณฑการ

ประเมินระดบัเงิน คิดเปนรอยละ 20.0 และรอยละ 9.3 ตามลำดับ รายละเอียดดังตารางที่ 7 

ตารางที่ 7 จำนวนและรอยละของผลการดำเนินงานของทีมผูกอการดีในการปองกันการเสียชีวิตจากการจมน้ำ

ในเด็กอายุต่ำกวา 15 ป  

ผลการประเมินรับรอง จำนวนทีม รอยละ 

ผานเกณฑการประเมินระดับเงนิ 7 9.3 

ผานเกณฑการประเมินระดับทองแดง 53 70.7 

ไมผานเกณฑ 15 20.0 

รวม 75 100.0 
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สวนที่ 4 ความสัมพันธระหวาง ลักษณะขอมูลทั่วไปของทีมผูกอการดี ตอผลการดำเนินงานของทีม

ผูกอการดีในการปองกันการเสียชีวิตจากการจมในน้ำเด็กอายุต่ำกวา 15 ป   

 จากการศึกษาความสัมพันธระหวาง ลักษณะขอมูลทั่วไปของทีมผูกอการดี และเกณฑการดำเนินงาน

ของที มผู ก อการดี  ตอผลการดำเนิ น งานของที มผู ก อการดี ในการป อ งกัน การเสียชี วิ ตจากการ 

จมในน้ำเด็กอายุต่ำกวา 15 ป พบวา 

ขอมูลทั่วไปของทีมผูกอการดี 

1. พื้นท่ีดำเนินงานของทีมผูกอการดี ไมมีความสัมพันธตอการดำเนินงานของทีมผูกอการดีในการ

ปองกันการเสียชีวิตจากการจมในน้ำเด็กอายุต่ำกวา 15 ป 

2. หนวยงานหัวหนาทีมผูกอการดี มีความสัมพันธตอการดำเนินงานของทีมผูกอการดีในการปองกัน

การเสียชีวิตจากการจมในน้ำเด็กอายุต่ำกวา 15 ป อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.05) 

3. การขอรับรองเปนผูกอการดีในระดับตาง ๆ ไมมีความสัมพันธตอการดำเนินงานของทีมผูกอการดี 

ในการปองกันการเสียชีวิตจากการจมในน้ำเดก็อายุต่ำกวา 15 ป 

4. แหลงงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานผูกอการดี มีความสัมพันธตอการดำเนินงานของทีม

ผูกอการดี ในการปองกันการเสียชีวิตจากการจมในน้ำเด็กอายุต่ำกวา 15 ป อยางมีนัยสำคัญทางสถิต ิ(P<0.05) 

5. จำนวนเครอืขายที่รวมดำเนินงานผูกอการดี จมีความสัมพันธตอการดำเนินงานของทีมผูกอการดี 

ในการปองกันการเสียชีวิตจากการจมในน้ำเด็กอายุต่ำกวา 15 ป อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.05) 

รายละเอียดดังตารางที่ 8 

ตารางที่ 8 ความสัมพันธระหวาง ลักษณะขอมูลทั่วไปของทีมผูกอการดี ตอผลการดำเนินงานของทีมผูกอการดี 

ในการปองกันการเสียชีวิตจากการจมในน้ำเด็กอายุต่ำกวา 15 ป   

ลกัษณะขอมูลทั่วไป ผลการประเมินรับรอง 
 

DF P-VALUE 

ผานเกณฑ ไมผานเกณฑ 

1. พืน้ที่ดำเนินงานของทีมผูกอการดี 

ในเขตปริมณฑล 

นอกเขตปริมณฑล 

 

32 (42.7) 

28 (37.3) 

 

12 (16.0)  

3 (4.0) 

Fisher’s 

Exact 

Test 

1 0.81 

2. หนวยงานของหัวหนาทมี 

สังกัดกระทรวงสาธารณสุข 

นอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

29 (38.7) 

31 (41.3) 

 

12 (16.0) 

3 (4.0) 

Fisher’s 

Exact 

Test 

1 0.041 

3. ระดับการรบัรองเปนผูกอการด ี

ระดับทองแดง 

ระดับเงิน 

 

53 (70.7) 

7 (9.3) 

 

15 (20.0) 

0 (0.0) 

Fisher’s 

Exact 

Test 

1 0.333 
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ลกัษณะขอมูลท่ัวไป ผลการประเมินรับรอง 
 

DF P-VALUE 

ผานเกณฑ ไมผานเกณฑ 

4. แหลงท่ีมาของงบประมาณที่ใชดำเนินการ 

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

แหลงอ่ืน ๆ 

 

22 (29.3) 

38 (50.7) 

 

0 (0.0) 

15 (20.0) 

Fisher’s 

Exact 

Test 

1 0.004 

5. จำนวนเครือขายท่ีรวมดำเนินงาน 

ไมมเีครือขาย 

มีเครือขายตั้งแต 1 หนวยงานข้ึนไป 

 

6 (8.0) 

54 (72.0) 

 

15 (20.0) 

0 (0.0) 

Fisher’s 

Exact 

Test 

1 0.000 

 

  



 

บทที่ 5 

สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 

 การวิจัยครั้งนี้ เปนการวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research) โดยเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง 

คือผูรับผิดชอบทีมผูกอการดีที่ขอรับการประเมินรับรองเปนผูกอการดีระดับตาง ๆ ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 4 

ระหวางเดือนมีนาคม พ.ศ.2559 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ.2561 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยที่สงผลตอการ

ดำเนินงานของทีมผูกอการดีในการปองกันการเสียชีวิตจากการจมในน้ำเด็กอายุต่ำกวา 15 ป ของพ้ืนที่  

เขตสุขภาพที่ 4 ป พ.ศ. 2561 ผูวิจัยไดสรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและขอเสนอแนะจากการวิจัยตามลำดับ

ดังนี้ 

   1. สรุปผลการวิจัย 

   2. อภิปรายผลการวิจัย 

  3. ขอเสนอแนะจากการวิจัย 

5.1 สรปุผลการวิจัย 

จากการเก็บขอมูลแบบสอบถาม จำนวน 75 ตัวอยาง ผลเปนดังนี้ ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยางทีม

ผูกอการดี พบวา พ้ืนที่ดำเนินงานของทีมผูกอการดี พบ สวนมากทีมผูกอการดี อยูในจังหวัดปทุมธานี คิดเปน

รอยละ 36.0 หนวยงานตนสังกัดของหัวหนาทีมผูกอการดี พบวา สวนใหญทีมผูกอการดี คือทีมโรงพยาบาล

สงเสริมสุขภาพตำบล คิดเปนรอยละ 50.7 การขอรับรองเปนผูกอการดีในระดับตาง ๆ พบวา สวนใหญทีม

ผูกอการดีขอรับการรับรองเปนผูกอการดีระดับทองแดง คิดเปนรอยละ 90.7 แหลงงบประมาณสนับสนุน พบวา 

ทีมผูกอการดีสวนมากไมไดใชงบประมาณในการดำเนินงาน คิดเปนรอยละ 33.3 จำนวนเครือขายทีมผูกอการดี

ที่รวมการดำเนินงาน พบวา สวนมากมีเครือขาย 3 หนวยงานข้ึนไป คิดเปนรอยละ 34.7 และทีมผูกอการดีที่มี

เครือขาย 2 หนวยงานรวมดวย คิดเปนรอยละ 28.0 และจากการศึกษาการปฏิบัติงานตามเกณฑของผูกอการดี 

พบวา ทีมผูกอการดีมีการดำเนินการในองคประกอบที่ 9.1 การสื่อสารผานชองทางตาง ๆ ในวงกวาง เชน ทีวี 

วิท ยุ หนังสือพิมพ  หอกระจายขาว รถกระจายเสียง ไดมากที่สุด คิดเปนรอยละ 92.0 รองลงมาคือ 

องคประกอบท่ี 5.1 ผลักดัน/สนับสนุนใหศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีการดำเนินการปองกันเด็กจมน้ำ โดย สอน/ให

คำแนะนำแกครูพี่เลี้ยงทุกคน สอนใหเด็กรูจักแหลงน้ำเสี่ยง และจัดการสิ่งแวดลอมภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

และองคประกอบท่ี 7.1 สรางวิทยากรสอนหลักสูตรวายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอดในพ้ืนที่ คิดเปนรอยละ 86.7 และ 

84.0 ตามลำดับ สำหรับองคประกอบที่ทีมผูกอการดีดำเนินการไดนอยท่ีสุด คือ องคประกอบที่ 2.3 ขยายการ

ดำเนินการไปยังพ้ืนที่อื่น มีทีมผูกอการดีดำเนินการไดเพียงรอยละ 14.7 รองลงมาคือองคประกอบที่ 10.1  

การศึกษาวิจัย หรือติดตามประเมินผลการดำเนินงาน และองคประกอบที่ 1.2 ความตอเน่ืองในการดำเนินการ 

ทีมผูกอการดีดำเนินการไดรอยละ 18.7 และ 22.7 ตามลำดับ 

นอกจากนี้ จากการศึกษาความสัมพันธระหวาง ลักษณะขอมูลทั่วไปของทีมผูกอการดีและเกณฑการ

ดำเนินงานของทีมผูกอการดี ตอผลการดำเนินงานของทีมผูกอการดใีนการปองกันการเสียชีวิตจากการจมในน้ำ

เด็กอายุต่ำกวา 15 ป พบวา ขอมูลทั่วไปของทีมผูกอการดี ไดแก พ้ืนที่ดำเนินงานของทีมผูกอการดี และการ
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ขอรับรองเปนผูกอการดีในระดับตาง ๆ พบวา ไมมีความสัมพันธตอการดำเนินงานของทีมผูกอการดีในการ

ปองกันการเสียชีวิตจากการจมในน้ำเด็กอายุต่ำกวา 15 ป ในสวนของหนวยงานหัวหนาทีมผูกอการดี แหลง

งบประมาณสนับสนุนการดำเนินงาน และจำนวนเครือขายที่รวมดำเนินงาน พบวา มีความสัมพันธตอการ

ดำเนินงานของทีมผูกอการดีในการปองกันการเสียชีวิตจากการจมน้ำในเด็กอายุต่ำกวา 15 ป อยางมีนัยสำคัญ

ทางสถิติ (P<0.05)  

 

5.2 อภิปรายผล 

จากการปฏิบัติงานตามเกณฑของผูกอการดีที่ตองปรับปรุงมากที่สุด คือ การขยายการดำเนินการไปยัง

พื้นที่อื่นยังมีนอย เนื่องจากผูรับผิดชอบและผูบริหารของหนวยงานยังไมใหความสำคัญกับปญหาการเสียชีวิต

จากการจมในน้ำเด็กอายุต่ำกวา 15 ป ก็สงผลใหการผลักดัน/สนับสนุนใหศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีการดำเนินการ

นอยเชนกัน และที่สำคัญในสวนที่บางหนวยงานที่มีการดำเนินงานปองกันเด็กจมน้ำแลวก็ยังขาดความตอเน่ือง

ในการดำเนินการ ขาดการจัดกิจกรรมรณรงคปองกันการจมน้ำในพ้ืนท่ีโดยเฉพาะชวงที่มีการรณรงคในเดือน

มีนาคมของทุกป ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากขาดงบประมาณสนับสนุนจากองคกรปกครองสวนทองถ่ินและจาก

กระทรวงสาธารณสุข สวนการขาดการสอบสวนการจมน้ำในพื้นที่  กรณีมี case ทั้ งนี้อาจเนื่องมาจาก

ผูรับผิดชอบขาดความรู ประสบการณ และความตระหนักในการสอบสวน ขาดการแบงปนทรัพยากรในพื้นที่

เกิดข้ึนทั้งคนที่เปนวิทยากรจากหนวยงานท่ีเก่ียวของและอุปกรณในการชวยชีวิตหรือการเรียนการสอน เชน 

สระวายน้ำ ขาดการดำเนินงานรูปแบบสหสาขาโดยผูเก่ียวของตองรวมมือกันทั้งในสวนของหนวยงานภาครัฐ 

เชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น หนวยงานสาธารณสุข หนวยงานภาคการศึกษา และมูลนิธิกูภัยตาง ๆ และ

ขาดการสอนฝกปฏิบัติการชวยฟนคืนชีพ (CPR) ใหแกคนในชุมชนจึงทำใหผลการดำเนินงานของทีมผูกอการดี 

ยังไมประสบความสำเรจ็เทาที่ควรจะเปน     

จากการศึกษาความสัมพันธระหวางลักษณะขอมูลทั่วไปของทีมผูกอการดีตอผลการดำเนินงานของ 

ทีมผูกอการดีในการปองกันการเสียชีวิตจากการจมน้ำในเด็กอายุต่ำกวา 15 ป พบวา หนวยงานของหัวหนาทีม

ผูกอการดี แหลงงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงาน และจำนวนเครือขายที่รวมดำเนินงาน มีความสัมพันธ 

ตอการดำเนินงานของทีมผูกอการดีในการปองกันการเสียชีวิตจากการจมน้ำในเด็กอายุต่ำกวา 15 ป อยางมี

นัยสำคัญทางสถิติ (P<0.05) ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากผูรับผิดชอบและผูบริหารของหนวยงานใหการสนับสนุน 

ในสวนของปจจัยนำเขาคือ คน เงิน ของ รวมทั้งบุคลากรยังไดรับการพัฒนาศักยภาพในดานการปองกันการ

จมน้ำในดานตาง ๆ เชน วิธีการใหความรูเรื่องการปองกันการจมน้ำแกเด็กและประชาชน ทักษะการสอน 

วายน้ำเพ่ือเอาชีวิตรอด ทักษะการชวยชีวิตคนตกน้ำ/จมน้ำ เปนตน สอดคลองกับการศึกษาการสรางและขยาย

ใหเกิดเครือขายการดำเนินงานปองกันเด็กตกน้ำจมน้ำ ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (อปท.) ในพ้ืนที่ 

ภาคตะวันออก (กิรนา เอ่ียมสำอาง และคณะ, 2557) ดานการเห็นความสำคัญและรวมกันปองกันและแกไข

ปญหาเด็กตกน้ำจมน้ำของผูบริหาร อปท. และชุมชน ที่สงผลใหมีการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงาน

ปองกันเด็กตกน้ำจมน้ำ 
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5.3 ขอเสนอแนะจากการวิจัย 

 1. ขอเสนอเชิงนโยบาย 

   1.1 ควรกำหนดหนวยงานรับผิดชอบหลักเปนหัวหนาทีมผูกอการดีในการปองกันการเสียชีวิตจาก

การจมน้ำในเด็กอายุต่ำกวา 15 ป โดยเฉพาะหนวยงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือหนวยงาน

สาธารณสุขในระดับตำบล โดยทำหนาท่ีประสานแหลงงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานผูกอการดี และ

จำนวนเครือขายที่รวมดำเนินงานผูกอการดี ใหสามารถรวมกันดำเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ 

              1.2 ควรจัดสรรงบประมาณท้ังจากภาครัฐและเอกชนมาสนับสนุนการดำเนินงานผูกอการดี 

ใหครอบคลุมทุกแหง 

              1.3 ควรสนับสนุนและผลักดันเครือขายที่รวมดำเนินงานผูกอการดีใหเปนรูปธรรม อาจเปน

ขอกำหนดตามกฎหมาย หรือนโยบาย ท่ีหนวยงานที่เก่ียวของตองพึงกระทำ 

 2. ขอเสนอดานกระบวนการพัฒนาทีมผูกอการดี 

  2.1 ควรสนับสนุนใหหนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชนโดยเฉพาะหนวยงานขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน หรือหนวยงานสาธารณสุขในระดับตำบล จัดทำแผนงาน/โครงการเกี่ยวกับการปองกันการจมน้ำ ให

ครอบคลุมทุกแหง การสรางวิทยากรสอนหลักสูตรวายน้ำเพ่ือเอาชีวิตรอดในพืน้ที่ และการสอนหลักสูตรวายน้ำ

เพื่อเอาชีวิตรอดแกเด็กอายุ 6 – 14 ป รวมทั้งตองดำเนินการอยางตอเนื่อง และควรสนับสนุนใหชุมชนมี 

สวนรวมในการดำเนินงานของทีมผูกอการดี เพ่ือใหเกิดความยั่งยืนในการดำเนินงาน 

  2.2 ควรดำเนินการในรปูแบบสหสาขาวิชาชีพที่มีหลายหนวยงานเขามามสีวนรวมในการดำเนินงาน

ตามบทบาทภารกิจของหนวยงานนั้น ๆ



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ภาคผนวก ก 



 

คะแนนประเมินตามเกณฑการดำเนินงานของทีมผูกอการดีแตละทีม ในการปองกันการเสียชีวิตจากการ

จมน้ำในเด็กอายุต่ำกวา 15 ป  

ลำดับ ชื่อทมีผูกอการดี อำเภอ จังหวัด คะแนน

ที่ได 

ผาน/ไมผาน 

1 ทีมคลองพระพิมล ไทรนอย นนทบุรี 10 ผาน 

2 ทีมองคการบริหารสวนตำบลบึงบา หนองเสือ ปทุมธาน ี 17 ผาน 

3 ทีมเทศบาลตำบลบานใหม เมืองปทุมธานี ปทุมธาน ี 15 ผาน 

4 ทีมบางพูน 1 เมืองปทุมธานี ปทุมธาน ี 10 ผาน 

5 ทีมตำบลบางพูน 2 เมืองปทุมธานี ปทุมธาน ี 10 ผาน 

6 ทีมตำบลบางพูด เมืองปทุมธานี ปทุมธาน ี 10 ผาน 

7 ทีมบานรมโพธ์ิ เมืองปทุมธานี ปทมุธาน ี 10 ผาน 

8 ทมี Zero accident เมืองปทมุธานี ปทุมธาน ี 10 ผาน 

9 ทีมบานฉางหางไกลเด็กจมนำ้ เมืองปทุมธานี ปทุมธาน ี 10 ผาน 

10 ทมีตำบลบานกลาง เมืองปทุมธานี ปทุมธาน ี 10 ผาน 

11 ทีมชุมชนวัดเสด็จ เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 10 ผาน 

12 ทีมสวนพริกไทย 2 เมืองปทุมธาน ี ปทุมธาน ี 10 ผาน 

13 ทีมตำบลบางหลวง เมืองปทุมธานี ปทุมธาน ี 10 ผาน 

14 ทีม รพสต.บางกระด ี1 เมืองปทมุธานี ปทุมธาน ี 10 ผาน 

15 ทีมบางกระดี 2 เมืองปทุมธาน ี ปทุมธาน ี 10 ผาน 

16 ทีมบางเดื่อ 1 เมืองปทุมธานี ปทมุธาน ี 10 ผาน 

17 ทีมบางเดื่อ 2 เมืองปทุมธานี ปทุมธาน ี 10 ผาน 

18 ทีม รพสต.หลักหก 1 เมืองปทุมธานี ปทุมธาน ี 10 ผาน 

19 ทมีหลักหก 2 เมืองปทุมธานี ปทุมธาน ี 10 ผาน 

20 ทีมตำบลบางคูวัด เมืองปทุมธานี ปทุมธาน ี 10 ผาน 

21 ทีม รพสต.บางขะแยง เมืองปทุมธานี ปทุมธาน ี 10 ผาน 

22 ทีมบางกระบือ สามโคก ปทุมธาน ี 10 ผาน 

23 ทมีกูภัยลุมเจาพระยา สามโคก ปทุมธาน ี 10 ผาน 

24 ทีมผูกอการดีตำบลบานรมโพธิ์เหนือ สามโคก ปทุมธาน ี 10 ผาน 

25 ทีมผูกอการดตีำบลสามโคก สามโคก ปทุมธาน ี 11 ผาน 

26 ทีมผูกอการดีตำบลเชียงรากใหญ สามโคก ปทุมธาน ี 11 ผาน 

27 ทีม รพสต.บางเตย สามโคก ปทุมธาน ี 11 ผาน 

28 ทีมผูกอการดีตำบลบางกระบือ สามโคก ปทุมธาน ี 10 ผาน 

29 ทมี Merit Maker เทศบาลตำบลลำไทร ลำลูกกา ปทมุธาน ี 13 ผาน 

30 ทีม อบต.บานปอม พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยธุยา 17 ผาน 

31 ทีมสมาคมอยุธยารวมใจหนวยกูภัย

อยุธยา 

ทาเรอื พระนครศรีอยุธยา 16 ผาน 

32 ทมี รพสต.ทาหลวง ทาเรือ พระนครศรอียุธยา 6 ไมผาน 



 

ลำดับ ชื่อทมีผูกอการดี อำเภอ จังหวัด คะแนน

ที่ได 

ผาน/ไมผาน 

33 ทีม รพสต.บานชาง อุทัย พระนครศรีอยุธยา 6 ไมผาน 

34 ทีมอำเภอบางไทร บางไทร พระนครศรีอยุธยา 7 ไมผาน 

35 ทีมเดก็บานสรางวายน้ำเปน เลนนำ้ได

อยางปลอดภัย 

บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 17 ผาน 

36 ทีม รพสต.ลำตาเสา วังนอย พระนครศรอียุธยา 6 ไมผาน 

37 ทมี รพสต.บางสะแก นครหลวง พระนครศรอียุธยา 6 ไมผาน 

38 ทีม รพสต.อมฤต ผักไห พระนครศรอียุธยา 6 ไมผาน 

39 ทมี รพสต.หลักชัย ลาดบัวหลวง พระนครศรอียุธยา 6 ไมผาน 

40 ทีม รพสต.ไผลอม ภาชี พระนครศรอียุธยา 6 ไมผาน 

41 ทมี รพสต.บางซาย บางซาย พระนครศรอียุธยา 6 ไมผาน 

42 ทีมอำเภอมหาราช มหาราช พระนครศรอียุธยา 6 ไมผาน 

43 ทีม รพสต.ขวัญเมือง บางปะหัน พระนครศรอียุธยา 6 ไมผาน 

44 ทมี รพสต.สำพะเนียง บานแพรก พระนครศรอียุธยา 6 ไมผาน 

45 ทมีผูกอการดีตำบลศาลาแดง เมืองอางทอง อางทอง 12 ผาน 

46 ทีมวาฬบกโพธ์ิทอง โพธิ์ทอง อางทอง 17 ผาน 

47 ทีมโลมาบานแห เมืองอางทอง อางทอง 11 ผาน 

48 ทีมผูกอการดีตำบลหัวไผ เมืองอางทอง อางทอง 11 ผาน 

49 ทีมปลาดาวสามโก สามโก อางทอง 15 ผาน 

50 ทีมโลมาบางเจาฉา โพธิ์ทอง อางทอง 11 ผาน 

51 ทีมบานแกวกระจาง ตำบลสีบัวทอง แสวงหา อางทอง 11 ผาน 

52 ทีม อบต.ปางิ้ว เมืองอางทอง อางทอง 11 ผาน 

53 ทีมผูกอการดีตำบลยานซื่อ เมืองอางทอง อางทอง 11 ผาน 

54 ทีม อบต.ชัยฤทธ์ิ ไชโย อางทอง 11 ผาน 

55 ทมีกระทอนลอยน้ำ เมืองลพบุร ี ลพบุร ี 17 ผาน 

56 ทีมเทศบาลตำบลลำนารายณ ชัยบาดาล ลพบุร ี 13 ผาน 

57 ทมี อบต.โพธิ์เกาตน เมืองลพบุร ี ลพบุร ี 12 ผาน 

58 ทีมเทศบาลตำบลพัฒนานิคม พัฒนานิคม ลพบุร ี 12 ผาน 

59 ทีมโลมาทองเอน อินทรบุร ี สิงหบุร ี 17 ผาน 

60 ทมีตำบลบางระจัน คายบางระจัน สิงหบุร ี 12 ผาน 

61 ทีมทองเอน Mermaid อินทรบุร ี สิงหบุร ี 17 ผาน 

62 ทีม อบต.ทางาม อินทรบุร ี สิงหบุร ี 13 ผาน 

63 ทีม อบต.โรงชาง พรหมบุร ี สิงหบุร ี 11 ผาน 

64 ทีม อบต.โพธ์ิประจักษ ทาชาง สิงหบรุ ี 8 ไมผาน 

65 ทีม อบต.วิหารขาว ทาชาง สิงหบุร ี 7 ไมผาน 

66 ทีม อบต.ตนโพธ์ิ พรหมบุร ี สิงหบุร ี 8 ไมผาน 



 

ลำดับ ชื่อทมีผูกอการดี อำเภอ จังหวัด คะแนน

ที่ได 

ผาน/ไมผาน 

67 ทีมผูพิทักษไมมีวันหยุด หนองแค สระบรุ ี 11 ผาน 

68 ทีมผูกอการดี B.K.Safety เสาไห สระบรุ ี 17 ผาน 

69 ทีมโลมาลานทอง บานหมอ สระบรุ ี 17 ผาน 

70 ทีม รพสต.ตำบลโคกสวาง เมืองสระบุร ี สระบรุ ี 13 ผาน 

71 ทีมโรงเรียนบำรุงปญญา วิหารแดง สระบรุ ี 17 ผาน 

72 ทีมเทศบาลตำบลบางโขมด บานหมอ สระบรุ ี 15 ผาน 

73 ทีมโรงเรียนเทศบาลหินกอง หนองแค สระบรุ ี 15 ผาน 

74 ทีม อบต.เขาเพิ่ม บานนา นครนายก 14 ผาน 

75 ทีม อบต.โพธิ์แทน องครกัษ นครนายก 16 ผาน 
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แบบสอบถามการวิจัย 

เร่ือง ปจจัยท่ีสงผลตอการดำเนินงานของทีมผูกอการดี (MERIT MAKER) ในการปองกันการเสียชีวิตจาก

การจมน้ำของเด็กอายุต่ำกวา 15 ป ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 4 ป 2561 

 

คำชี้แจง 

แบบสอบถามชุดน้ีเปนเอกสารประกอบการศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอการดำเนินงานของทีมผูกอการดี 

(MERIT MAKER) ในการปองกันการเสียชีวิตจากการจมน้ำของเด็กอายุต่ำกวา 15 ป ในพ้ืนท่ีเขตสุขภาพที่ 4 

เพ่ือนำไปเปนขอมูลในการพัฒนางานปองกันการเสียชีวิตจากการจมน้ำใหเกิดความยั่งยืนตอไป จึงใครขอ 

ความรวมมือในการตอบแบบสอบถามดังรายละเอียดที่ปรากฏในแบบสอบถามนี้ ผูวิจัยขอความกรุณาใหทาน

กรอกคำถามตามความเปนจริง และขอขอบพระคุณทานท่ีใหขอมูลมา ณ ที่นี้ 

โปรดทำเครื่องหมาย  ในชองที่ตรงกับความเปนจริง 

1. ทีมผูกอการดีของทาน ดำเนินการปองกันการเสียชีวิตจากการจมน้ำ ในพ้ืนท่ีจังหวัดใด 

 นนทบุร ี  ปทุมธานี  พระนครศรีอยุธยา  อางทอง 

 ลพบุรี   สิงหบุรี   สระบุรี    นครนายก 

2. หัวหนาทีมผูกอการดีของทาน สังกัดหนวยงานใด 

 องคกรปกครองสวนทองถิ่น (เทศบาล/อบต.) 

 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ 

 โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล (รพสต.) 

 โรงพยาบาล 

 โรงเรยีน 

 มูลนิธิ/ หนวยกูภัย 

 อ่ืนๆ (ระบุ)................................................... 

3. ทีมผูกอการดีของทาน ขอรับการรับรองเปนผูกอการดีระดับใด 

 ระดับทอง   ระดับเงิน   ระดับทองแดง 

4. ทีมผูกอการดีของทาน ไดรับงบประมาณสนับสนุนจากแหลงใด 

 โรงพยาบาล 

 องคกรปกครองสวนทองถิ่น/ สปสช. 

 ภาคเอกชน/ ประชาชน 

 ไมใชงบประมาณ 

 อ่ืน ๆ (ระบุ).................................................. 

5. ทีมผูกอการดีของทาน ไดรับความรวมมือจากหนวยงานใดบาง (โปรดระบุ)..................................................... 

 

        



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ภาคผนวก ค 



 

เกณฑการดำเนินงานผูกอการดีปองกันการจมน้ำ 

 



 

เอกสารอางอิง 

 

World Health Organization. Global Report On Drowning [Internet]. 2014. เข าถึ ง เมื่ อ  15 มกราคม 

2562. เขาถึงไดจาก http://www.thaincd.com/document/file/drowning/สถานการณจมน้ำระดับ

โลก.pdf 

กัลยา วานิชยบัญชา. การวิเคราะหสถิติ : สถิติเพื่อการตัดสินใจ. พิมพครั้งที่  4. กรุงเทพฯ; โรงพิมพแหง

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 2542. 

กิรณา เอ่ียมสำอางค และคณะ. การสรางและขยายใหเกิดเครือขายการดำเนินงานปองกันเด็กตกน้ำจมน้ำ ของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่นในพื้นที่ภาคตะวันออก. วารสารวิชาการสาธารณสุข. 2557; 23 (พฤศจิกายน 

– ธันวาคม) : 975-982 

เกศรา แสนศิริทวีสุข. การพัฒนาระบบเฝาระวังเพื่อปองกันการจมน้ำโดยการมีสวนรวมของภาคประชาชน จังหวัด

อุบลราชธาน ี[วิทยานิพนธปรญิญาปรชัญาดุษฎีบัณฑิต]. ขอนแกน: มหาวิทยาลัยขอนแกน. 2555. 

กองยุทธศาสตรและแผนงาน กระทรวงสาธารณสุข. ขอมูลการเสียชีวิตจากการจมน้ำของเด็กอายุต่ำกวา 15 ป. 

2561. 

บุญเรียง ขจรศลิป. วิธีวิจัยทางการศึกษา. พิมพครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ; พี.เอ็น.การพิมพ. 2543. 

บุศรา ชัยทัศน. ปจจัยที่สัมพันธกับพฤติกรรมปองกันการจมน้ำในเด็กวัยเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. Journal 

of Nursing Science Chulalongkorn University. 2558; 27 (พฤษภาคม - สิงหาคม) : 72-84 

มณีวรรณ แชมประเสรฐิ. การจมน้ำในเด็กและการรักษา. วารสารคลินิกอาหารและโภชนาการ. 2553; 4 : 23-31 

สำนักโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข. กาวแรกผูกอการดี ปองกันการจมน้ำ. พิมพครั้งที่ 1. 

นนทบุร;ี บริษัท รำไทยเพรส จำกัด. 2558. 

สำนักโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข. กาว 2...ผูกอการดี ปองกันการจมน้ำ (Merit 

Maker…Drown No More). พิมพครั้งที่ 1. นนทบุรี; บริษัท รำไทยเพรส จำกัด. 2559. 

สำนักโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข. แนวทางสำหรับผูขอรับรองเปนผูกอการดี (Merit 

Maker) การดำเนินงานปองกันการจมน้ำ. พิมพครั้งท่ี 5. นนทบุรี; บริษัท รำไทยเพรส จำกัด. 2560. 

สม เอกเฉลิมเกียรติ และสุชาดา เกิดมงคลการ. กาว 3...ผูกอการดี ปองกันการจมน้ำ Merit Maker…Drown No 

More. พิมพครั้งที่ 1. นนทบุรี; สำนักโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข. 2560.  

 


