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คำนำ

มีผู้คนจำนวนมากทั่วโลกที่ได้รับรู้ถึงความเจ็บปวดอันเกิดจากการสูญเสียบุคคล 
อันเป็นที่รักให้กับการจมน้ำ ทุกปีจะมีคนถึง 360,000 คนทั่วโลกเสียชีวิตจากการ 
จมน้ำ  ร้อยละ 90 ของคนที่จมน้ำเป็นผู้ที่อาศัยอยู่ในประเทศที่มีรายได้ต่ำและ 
รายได้ปานกลาง  มากกว่าครึ่งหนึ่งของคนที่จมน้ำเป็นผู้ที่มีอายุน้อยกว่า 25 ปี 
โดยเด็กที่อายุน้อยกว่า 5 ปีเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงมากที่สุด  การจมน้ำเป็นสาเหตุ 
การเสียชีวิตอันดับสามของเด็กทั่วโลกที่อายุ 5 ถึง 14 ปี  แม้ว่าความจริง 
อันน่าเศร้านี้จะเป็นที่รับรู้กันทั่วไป แต่การป้องกันการจมน้ำกลับได้รับความสนใจ 
และได้รับทรัพยากรในการดำเนินการน้อยมาก

มีมาตรการต่างๆ มากมายที่เราสามารถจะทำได้เพื่อป้องกันการจมน้ำ แต่หากเรา 
ยังไม่สามารถจัดการกับสาเหตุของการเสียชีวิตจากการจมน้ำได้ เราก็จะไม่สามารถ 
บรรลเุปา้หมายของพนัธกจิทีท่ัว่โลกยอมรบัรว่มกนัทีจ่ะดำเนนิการได ้เชน่ เปา้หมาย 
การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals)  พวกเราทุกคน 
ท้ังผู้กำหนดนโยบาย ผู้ปกครอง องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร นักธุรกิจ และประชาชนท่ัวไป  
ที่ห่วงใยในเรื่องนี้ สามารถช่วยป้องกันการจมน้ำได้ เป้าหมายของคู่มือฉบับนี้ 
คือการให้คำอธิบายว่าเราจะป้องกันการเสียชีวิตจากการจมน้ำได้อย่างไร

คู่มือฉบับนี้เป็นงานที่ต่อยอดมาจากรายงานการจมน้ำระดับโลก ปี ค.ศ. 2014 
(พ.ศ. 2557) ขององค์การอนามัยโลก  คู่มือน้ีเป็นแนวทางการดำเนินงานในแต่ละข้ันตอน 
ที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง โดยแสดงให้เห็นว่าเราจะสามารถนำมาตรการป้องกัน 
การจมน้ำที่ได้ผล 10 มาตรการไปปฏิบัติได้อย่างไร  มาตรการเหล่านี้มีตั้งแต่ 
มาตรการแก้ไขปัญหาที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน เช่น มาตรการจัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็ก 
ระหว่างวัน ติดตั้งเครื่องกีดขวางเพื่อจำกัดการเข้าถึงแหล่งน้ำไปจนถึงนโยบาย 
ระดับชาติและการบังคับใช้กฎหมายความปลอดภัยทางน้ำที่มีอยู่ให้ได้ผล รวมทั้ง 
มาตรการสำหรบัการกำหนดและบงัคบัใชก้ฎระเบยีบเกีย่วกบัความปลอดภยัในการ 
เดินเรือ การขนส่งทางน้ำและการโดยสารเรือข้ามฟาก  ข้อมูลในหนังสือเล่มนี้จะ 
แสดงให้เห็นว่ามาตรการเหล่านี้สามารถรักษาชีวิตผู้คนไว้ได้จริง

ยิ่งเราร่วมมือกันนำมาตรการที่ให้ไว้ในคู่มือนี้ไปปฏิบัติได้มากเท่าไร ก็จะยิ่งช่วย 
ชีวิตคนได้มากขึ้นเท่านั้น เราขอสนับสนุนให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนนำมาตรการและ 
กลยทุธท์ีห่ลากหลายเหลา่นีไ้ปใชใ้หม้ากทีส่ดุเทา่ทีท่รพัยากรทีม่อียูจ่ะทำได ้ตลอดจน 
ต้องเข้าไปปกป้องกลุ่มเสี่ยงสูงสุดที่จะจมน้ำโดยทันที
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อักษรย่อที่ใช้

AWSC Australian Water Safety Council 
 (สภาความปลอดภัยทางน้ำของออสเตรเลีย)

BHIS   Bangladesh Health and Injury Survey 
 (รายงานการสำรวจสุขภาพและการบาดเจ็บของบังกลาเทศ)

CPR Cardiopulmonary Resuscitation (การช่วยฟื้นคืนชีพ)

ERC European Resuscitation Council 
 (สภาการช่วยฟื้นคืนชีพของยุโรป)

IAMSAR International Aeronautical and Maritime Search 
 and Rescue 
 (การค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางอากาศและทางทะเล
 ระหว่างประเทศ)
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 (องค์การทางทะเลระหว่างประเทศ)

IMRF International Maritime Rescue Federation 
 (สมาพันธ์การช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเลระหว่างประเทศ)

KAP knowledge, attitudes and practice (survey) 
 ความรู้ ทัศนคติและแนวปฏิบัติ (การสำรวจ)

MSV Marine Safety Victoria 
 (หน่วยงานความปลอดภัยทางทะเลของรัฐวิคตอเรีย)

NGO Nongovernmental Organization (องค์กรเอกชน)

NOAA National Aeronautical and Atmospheric Administration 
 (องค์การบริหารสมุทรศาสตร์และบรรยากาศแห่งชาติ
 สหรัฐอเมริกา)

PFD Personal Floatation Device (อุปกรณ์ช่วยลอยน้ำส่วนบุคคล)

SAR Search and Rescue (การค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย)

SDGs Sustainable Development Goals 
 (เป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน)

SoLiD Saving Lives from Drowning (การช่วยชีวิตจากการจมน้ำ)

UNICEF United Nation Children’s Fund 
 (กองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูนิเซฟ)

WHO World Health Organization (องค์การอนามัยโลก)
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บทนำ

คู่มือฉบับนี้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับขั้นตอนต่างๆ ที่สามารถนำไป 
ปฏิบัติเพื่อลดภัยจากการจมน้ำ ซึ่งเป็นภัยเร่งด่วนต่อสุขภาพ 
ของสาธารณชนทีส่ามารถปอ้งกนัไดง้า่ยทีส่ดุอยา่งหนึง่ แตก่เ็ปน็  
ภัยที่มักจะถูกละเลยมากที่สุดอย่างหนึ่งเช่นกัน คู่มือนี้นำเสนอ 
มาตรการและกลยุทธ์ 10 อย่างที่มีหลักฐานรับรองประสิทธิผล 
และได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการ 
ปอ้งกนัการจมนำ้ในองคก์รเอกชน รวมทัง้นกัวจิยั ขา้ราชการและ 
ผู้กำหนดนโยบายในหน่วยงานอื่น นำไปพิจารณาปฏิบัติจาก 
มุมมองด้านกลยุทธ์ที่ ใช้มาตรการที่มีหลักฐานรองรับว่า 
ใช้ได้ผล และวิธีการดำเนินงานบนพื้นฐานของความร่วมมือ 
จากหลายภาคส่วน คู่มือนี้ยังให้ความสำคัญกับวิธีสร้าง 
ความตระหนักรู้ และชักจูงสาธารณชนให้เข้ามามีส่วนร่วม 
ในการสร้างความเข้มแข็งให้กับมาตรการป้องกันการจมน้ำ 
ในรูปแบบต่างๆ ด้วย
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1 คู่มือฉบับนี้กล่าวถึงวิธีป้องกันการจมน้ำ 10 วิธี ที่ให้ไว้ในรายงานการจมน้ำระดับโลกด้วย แต่เพื่อให้เป็นคู่มือที่ 
 เข้าใจได้ง่าย เราได้จัดวิธีป้องกันการจมน้ำเหล่านี้เข้าไว้ในกลุ่มเดียวกันภายใต้หัวข้อ “กลยุทธ์” และ “มาตรการ” 
 แทนที่จะให้อยู่ในหัวข้อ “การกระทำที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน” “นโยบายและการออกกฎหมาย” และ “การวิจัย”

มาตรการ

กลยุทธ์

การป้องกันการจมน้ำระดับประเทศหรือระดับชุมชนสามารถทำได้โดยใชม้าตรการ 
ที่คัดสรรมาแล้ว 6 มาตรการ และกลยุทธ์ในการนำมาตรการเหล่านี้ไปปฏิบัติ 
“อย่างกว้างขวางและครอบคลุม” 4 กลยุทธ์ 1 ดังต่อไปนี้:

มาตรการและกลยุทธ์เหล่านี้ได้รับการคัดเลือกว่ามีฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ในการ 
ป้องกันการจมน้ำในหนังสือ รายงานการจมน้ำระดับโลก: การป้องกันสาเหตุนำ 
การเสียชีวิต (1)  แม้ว่ามาตรการและกลยุทธ์เหล่านี้จะมีอยู่แล้วจนเป็นเรื่องปกติ 
ในประเทศที่มีรายได้สูงมากกว่าในประเทศที่มีรายได้ต่ำหรือรายได้ปานกลาง 
ซึ่งมีการเสียชีวิตจากการจมน้ำสูงถึงร้อยละ 90 ของการเสียชีวิตด้วยสาเหตุนี้ 
ในทั่วโลก

ติดตั้งสิ่งกีดขวาง
เพื่อจำกัดการเข้าถึงแหล่งน้ำ

สอนเด็กวัยเรียนให้ว่ายน้ำเป็น 
และมีทักษะด้านความปลอดภัยทางน้ำ

กำหนดและบังคับใช้ระเบียบข้อบังคับ
เกี่ยวกับความปลอดภัยในการเดินเรือ 
การขนส่งทางน้ำ
และการโดยสารเรือข้ามฟาก

การสร้างความตระหนักเกี่ยวกับการจมน้ำ
ให้แก่ประชาชนผ่านการสื่อสารเชิงกลยุทธ์

การพัฒนาแผนความปลอดภัยทางน้ำ
แห่งชาติ

จัดให้มีสถานที่ปลอดภัยสำหรับเด็กเล็ก
ก่อนวัยเรียน ซึ่งต้องอยู่ห่างจากแหล่งน้ำ 
(เช่น สถานรับเลี้ยงเด็กระหว่างวัน) 

ฝึกผู้เห็นเหตุการณ์ให้รู้จักวิธีการช่วยเหลือ
และการช่วยฟื้นคืนชีพที่ปลอดภัย

สร้างความสามารถในการฟื้นคืน
สู่สภาวะปกติ และบริหารจัดการความเสี่ยง
จากอุทกภัยและภัยอันตรายอื่นๆ
ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ

ส่งเสริมความร่วมมือ
ระหว่างภาคส่วนต่างๆ

การพัฒนาการป้องกันการจมน้ำ 
ผ่านการเก็บข้อมูล 
และงานวิจัยที่ออกแบบมาอย่างดี
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วิธีการใช้คู่มือฉบับนี้

สำหรับพื้นที่ที่ขาดแคลน
ทรัพยากรและระดับ
การศึกษาของประชากร
อาจจะไม่สูงนัก สิ่งสำคัญ
คือต้องทำความเข้าใจ
ก่อนว่าการรับรู้เกี่ยวกับ
การจมน้ำของคนในพื้นที่
ดังกล่าวเป็นอย่างไร 
ก่อนจะนำมาตรการต่างๆ 
ไปใช้

ในขั้นตอนแรก การประเมินสถานการณ์จะช่วยให้ตัดสินใจได้ว่ากลยุทธ์และ 
มาตรการเพื่อป้องกันการจมน้ำแบบใดมีแนวโน้มว่าจะใช้ได้ผลมากที่สุดในชุมชน 
ในแต่ละภูมิภาคหรือประเทศ โดยให้พิจารณาจากทรัพยากรที่มีอยู่แล้ว (ยิ่งมี 
มาตรการที่สามารถนำมาใช้ได้จำนวนมากเท่าไร ความสำเร็จที่ได้ก็จะยิ่งสูงมากขึ้น 
เท่านั้น)

หลังจากเลือกมาตรการที่จะใช้ได้แล้ว ให้พิจารณาประโยชน์ที่น่าจะได้รับของ 
กลยุทธ์ที่เราแนะนำทั้ง 4 กลยุทธ์ หากใช้ร่วมกับมาตรการที่คัดเลือกไว้ พยายาม 
นำกลยุทธ์ต่างๆ มาใช้ให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะทำได้ กลยุทธ์เหล่าน้ีสามารถช่วยสนับสนุน 
การดำเนินมาตรการ และใช้เป็นหลักฐานสนับสนุนการดำเนินงานป้องกันการจมน้ำ 
ในพื้นที่

สถานการณ์ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างท่ีแสดงให้เห็นว่ากลยุทธ์ดังกล่าวสามารถเพิ่ม 
ประสิทธิผลของมาตรการได้อย่างไร
 โครงการจัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็กก่อนวัยเรียนระหว่างวันที่ใช้หมู่บ้านเป็นฐาน 

 ในพื้นที่ที่ไม่มีประสบการณ์ในเรื่องนี้มาก่อน จะได้ผลมากขึ้นหากสามารถ 
 ยกระดับความตระหนักรู้ของชาวบ้านเกี่ยวกับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น 
 ต่อเด็กก่อนวัยเรียนหากไม่มีผู้ใหญ่คอยดูแลอยู่ตลอดเวลา
 โครงการสอนเด็กวัยเรียนให้ว่ายน้ำเป็นและมีทักษะด้านความปลอดภัย 

 ทางน้ำจะได้ผลมากข้ึน หากมีการประสานงานกับภาคส่วนการศึกษาท่ีสามารถ  
 จัดหาสถานที่ที่ปลอดภัยสำหรับการฝึกสอนทักษะการว่ายน้ำให้ได้
 ความพยายามระดับประเทศที่จะเพิ่มความเข้มงวดในการบังคับใช้กฎระเบียบ 

 เพื่อความปลอดภัยในการเดินเรือ การขนส่งทางน้ำ และการโดยสารเรือ 
 ข้ามฟาก มีโอกาสจะประสบความสำเร็จได้มากขึ้น หากสามารถทำให้ 
 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากหลายภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการ และ  
 ดำเนินการควบคู่ไปกับงานด้านการส่ือสารเพ่ือยกระดับการรับรู้ของสาธารณชน 
 ตลอดจนทำให้การดำเนินงานเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของกรอบระเบียบข้อบังคับ 
 ในแผนความปลอดภัยทางน้ำแห่งชาติ

สำหรับพ้ืนท่ีท่ีขาดแคลนทรัพยากรและระดับการศึกษาของประชากรอาจจะไม่สูงนัก 
สิ่งสำคัญคือต้องทำความเข้าใจก่อนว่าการรับรู้เกี่ยวกับการจมน้ำของคนในพื้นที่ 
ดังกล่าวเป็นอย่างไร ก่อนจะนำมาตรการต่างๆ ไปใช้  รวมทั้งต้องรู้ด้วยว่าคนใน 
ท้องถิ่นคิดว่าอะไรเป็นสาเหตุของการจมน้ำและวิธีการใดเป็นวิธีการที่เหมาะสม 
สำหรับจัดการและป้องกันการจมน้ำ ในการสร้างความร่วมมือและ/หรือนำ 
มาตรการมาใช้ในชุมชนท่ีมีความเส่ียงสูง ผู้ให้ความร่วมมือและภาคีทางด้านวิชาการ 
ตอ้งแนใ่จวา่ความตอ้งการและผลประโยชนข์องตนจะไมไ่ปบดบงัความตอ้งการและ 
ผลประโยชนข์องประเทศ ชมุชนหรอืองคก์รทีต่นสนบัสนนุ หากขาดความระมดัระวงั  
ในเรือ่งนีอ้าจทำใหม้ผีลกระทบในดา้นลบ และทำใหค้วามสำเรจ็ของมาตรการอยูใ่น 
ระดับต่ำจนมีความเสี่ยงจากการจมน้ำสูงขึ้น
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เนื่องจากแนวทางที่ให้ไว้ในคู่มือนี้ต้องสอดคล้องกับการทำงานในบริบทของ 
ความร่วมมือระหว่างประเทศ ในประเทศ หรือในระดับชุมชน จึงอาจเน้นข้อมูล 
ในบริบทของความร่วมมือระดับใดระดับหนึ่งมากเป็นพิเศษได้ในบางครั้ง

ในคู่มือนี้มีอะไรบ้าง

หมวดที่ 1 กำหนดแนวทางสำหรับการประเมินสถานการณ์ ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้อง 
จัดทำก่อนจะเริ่มดำเนินการในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง เนื่องจากจะช่วยให้มองเห็น 
ภาพรวมของสถานการณ์การจมน้ำและความพยายามป้องกันการจมน้ำที่มีอยู่ 
ในปัจจุบันได้  การประเมินสถานการณ์นี้ยังหมายรวมถึงการวิเคราะห์ผู้เกี่ยวข้อง 
และทรัพยากรที่มีอยู่ในพื้นที่ด้วย

หมวดที่ 2 ให้แนวทางสำหรับการจัดทำมาตรการเพื่อป้องกันการจมน้ำ 
ที่แตกต่างกัน 6 มาตรการ

หมวดที่ 3 ให้แนวทางสำหรับการนำกลยุทธ์ที่ครอบคลุมหลายภาคส่วน 
4 กลยุทธ์มาใช้กับมาตรการทั้ง 6 มาตรการ ซึ่งรวมถึงการระบุความต้องการ 
ประโยชน์ของมาตรการหรือกลยุทธ์ต่างๆ ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน และระบุขั้นตอน 
สำคัญสำหรับการนำกลยุทธ์และมาตรการดังกล่าวไปใช้ด้วย



5

ส่วนที่ 1

การประเมินสถานการณ์

การนำมาตรการใดๆ ไปใช้เพื่อป้องกันการจมน้ำ 
จะเริ่มต้นด้วยการประเมินสถานการณ์เพื่อระบุ 
ข้อเท็จจริงที่สำคัญซึ่ งจำเป็นต่อการจัดลำดับ 
ค ว า ม ส ำ คั ญ แ ล ะ ก า ร ว า ง แ ผ น ที่ เ ห ม า ะ ส ม   
การประเมินสถานการณ์จะทำให้สามารถนำ 
มาตรการและกลยุทธ์ เพื่ อป้องกันการจมน้ ำ 
ทั้ง 10 ประการ ที่ให้ไว้ในคู่มือฉบับนี้ไปปฏิบัติ 
ให้เกิดผลสูงสุดได้ กลยุทธ์บางอย่างอาจคล้ายคลึง 
และทับซ้อนกับขั้นตอนที่อธิบายไว้ในหมวดนี้ (เช่น 
กลยทุธส์ำหรบัการพฒันาแผนความปลอดภยัทางนำ้ 
แห่งชาติ)
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การประเมินสถานการณ์
จะทำให้สามารถนำ
มาตรการและกลยุทธ์
เพื่อป้องกันการจมน้ำ
ทั้ง 10 ประการที่ให้ไว้
ในคู่มือฉบับนี้ไปปฏิบัติ
ให้เกิดผลสูงสุดได้

การประเมินสถานการณ์ควรจะทำอะไรได้บ้าง
การประเมนิสถานการณ์ควรตอบปัญหาต่อไปนี้ให้ได้:

 ประเด็นเร่งด่วนเกี่ยวกับการจมน้ำมีอะไรบ้างและเกิดขึ้นในบริบทใดบ้าง

 ประชากรกลุ่มเสี่ยงมีความเข้าใจเกี่ยวกับสาเหตุของการจมน้ำและวิธีการ 

 ป้องกันการจมน้ำอย่างไร

 มาตรการที่จะสามารถจัดการกับประเด็นต่างๆ เหล่านั้นได้

 มาตรการนั้นมุ่งเป้าไปยังพื้นที่และกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสมหรือไม่

 มีการดำเนินการอื่นๆ ในเรื่องนี้อยู่แล้วหรือไม่

 มีกรอบระเบียบข้อบังคับหรือกรอบข้อกฎหมายในเรื่องนี้อยู่แล้วหรือไม่  

 หากมีอยู่แล้วการบังคับใช้ มีประสิทธิภาพหรือไม่

 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุม่ใดบ้างที่จะมีผลต่อการนำมาตรการไปปฏิบัติ 

 (โปรดสังเกตว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียบางคนอาจต่อต้านมาตรการนั้นๆ)

 มีทรัพยากรที่สามารถนำมาใช้เพื่อดำเนินการตามมาตรการอยู่ที่ใดบ้าง  

 (ทั้งทรัพยากรบุคคล และทรัพยากรทางการเงิน) และจะสามารถจัดหา 

 ทรัพยากรเหล่านี้เพิ่มเติมได้อีกหรือไม่ ในกรณีที่ต้องยกระดับการปฏิบัติตาม 

 มาตรการให้เข้มข้นยิ่งขึ้น

 มาตรการที่จะใช้ได้พิจารณาถึงความแตกต่างของการจมน้ำในประชากร 

 กลุ่มต่างๆ และส่งเสริมให้ปฏิบัติต่อกลุ่มเหล่านั้นอย่างเท่าเทียมกันหรือไม่

องค์ประกอบ 5 อย่างของการประเมินสถานการณ์
1. ทบทวนข้อมูลที่มีอยู่แล้ว

2. ประเมินความพยายามในการดำเนินการแก้ปัญหาที่มีอยู่ในปัจจุบัน

3. ประเมินนโยบายและกฎระเบียบที่มีอยู่ในปัจจุบัน

4. ระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง

5. ประเมินทรัพยากรบุคคล และทรัพยากรทางการเงิน

องคป์ระกอบขา้งตน้แตล่ะอยา่งลว้นเปน็องคป์ระกอบทีส่ำคญัและจำเปน็ แตต่อ้งทำ 

ให้เกิดสมดุลระหว่างการเก็บข้อมูลให้เพียงพอและการไม่ใช้ทรัพยากรเพื่อการนี้ 

ให้มากจนเกินไป เช่น ต้องชั่งน้ำหนักระหว่างค่าใช้จ่ายที่ต้องเสียไปเพื่อเก็บข้อมูล 

ใหม่ๆ  กบัการใชข้อ้มลูทีม่อียูแ่ลว้ (ซึง่อาจเปน็ขอ้มลูทีค่อ่นขา้งจำกดั) เพือ่พจิารณาวา่ 

ควรดำเนินการอย่างไรจึงจะช่วยรักษาชีวิตคนไว้ได้

ทบทวนข้อมูลที่มีอยู่แล้ว
การทบทวนขอ้มลูทีม่อียูแ่ลว้จะชว่ยใหต้ดัสนิใจไดว้า่ ควรใหค้วามสนใจกบัประชากร 

กลุ่มใดบ้าง และมาตรการประเภทใดที่มีแนวโน้มว่าจะก่อให้เกิดผลสูงสุด 

ไม่ว่าจะเป็นผลในระดับชุมชน ระดับภูมิภาคหรือระดับประเทศ
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2 ระบบทะเบียนชีพจะบันทึกข้อมูลการเกิดและการเสียชีวิต การออกสูติบัตรและมรณบัตร ตลอดจนรวบรวมและ 
 เผยแพร่สถิติชีพด้านต่างๆ ร้อยละของจำนวนการเสียชีวิต ทั้งหมดที่เกิดขึ้นที่บันทึกไว้ในระบบเหล่านี้อาจ 
 แตกต่างกันไปบ้าง องค์การอนามัยโลกถือว่าระบบทะเบียนชีพที่พึงประสงค์ คือ ระบบที่สามารถบันทึกจำนวน 
 การเสียชีวิตได้ประมาณร้อยละ 85 ของจำนวนการเสียชีวิตที่เกิดขึ้นจริงหรือมากกว่านี้ และจะไม่รายงานข้อมูลที่ 
 ได้จากระบบทะเบียนท่ีบันทึกจำนวนการเสียชีวิตได้น้อยกว่าร้อยละ 70 ของจำนวนการเสียชีวิตท่ีเกิดข้ึนจริง 
 ประเทศที่มีระบบทะเบียนชีพซึ่งบันทึกข้อมูลการเสียชีวิตได้น้อยกว่านี้ มักเป็นประเทศที่มีรายได้ต่ำหรือรายได้ 
 ปานกลางซึ่งมีแนวโน้มที่จะบันทึกจำนวนการเสียชีวิตจากการจมน้ำที่เกิดขึ้นในเขตชนบทได้น้อยกว่าการเสียชีวิต 
 ที่เกิดขึ้นในเขตเมือง (ซึ่งเป็นพื้นที่ที่อัตราการจมน้ำจริงมักสูงกว่าที่ปรากฏในรายงาน)

มีแหล่งข้อมูลหลายแห่งที่อาจมีข้อมูลเกี่ยวกับการจมน้ำอยู่ การติดต่อยื่นคำร้อง 
ขอขอ้มลูอยา่งเปน็ทางการอาจเปน็สิง่จำเปน็สำหรบับางแหลง่ขอ้มลู ดว้ยเหตนุี ้เราจงึ 
ใหค้วามสำคญักบัการสรา้งความสมัพนัธเ์พือ่ขอความรว่มมอืจากผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 
ซึ่งรวมถึงความร่วมมือจากรัฐบาลด้วย (ดูการส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง 
ภาคส่วนต่างๆ) ควรหาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลดังต่อไปนี้

 ระบบการจัดเก็บข้อมลูด้านสุขภาพระดับประเทศ รัฐ หรือจังหวัด บางแห่ง 
 มีระบบการเฝ้าระวังการบาดเจ็บที่สามารถใช้เป็นแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับการ 
 จมน้ำทั้งการจมน้ำที่มีการเสียชีวิตและไม่มีการเสียชีวิตได้

 ระบบทะเบียนชีพ (vital registration system) แม้ระบบทะเบียนเหล่านี ้
 จะมีข้อบกพร่องอยู่มากในพื้นที่ที่ประชากรมีรายได้ต่ำหรือรายได้ปานกลาง 
 แต่ก็สามารถให้ข้อมูลรายงานสถิติชีพ (vital statistics) ประเภทต่างๆ รวมทั้ง 
 ข้อมูลสาเหตุของการเสียชีวิตได้ โดยเฉพาะในบริเวณท่ีอัตราการจมน้ำท่ีเกิดข้ึนจริง  
 อาจสูงกว่าที่รายงานไว้ 2

 การสำรวจการจมนำ้อาจมนีกัวจิยั หนว่ยงานกูช้พี องคก์รเอกชนหรอืหนว่ยงาน  
 ราชการต่างๆ จัดทำเอาไว้แล้ว

 บางประเทศอาจมีฐานข้อมูลที่ให้ความสำคัญกับการจมน้ำโดยเฉพาะ 
 อยู่แล้ว

 ผู้ทรงคุณวุฒิระดับท้องถิ่นหรือระดับประเทศจำนวนหนึ่งอาจเก็บบันทึกหรือ 
 มีข้อมูลเกี่ยวกับการจมน้ำหรืออันตรายจากแหล่งน้ำไว้แล้ว ซึ่งรวมถึง  
 ข้อมูลจากโรงพยาบาล ตำรวจ ยามชายฝั่ง หน่วยงานด้านการเดินทางทางน้ำ 
 และผู้ทรงคุณวุฒิด้านการลดความเสี่ยงจากการเกิดภัยพิบัติ

 แหล่งข้อมูลที่เป็นทางการอื่นๆ ก็สามารถชว่ยให้เข้าใจการจมน้ำได้ ซึ่งรวมถึง  
 รายงานจากสื่อ (สื่อแบบดั้งเดิม สื่อดิจิทัลและสื่อสังคม มักรายงานข้อมูล 
 เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของการจมน้ำที่อาจจะไม่มีในแหล่งข้อมูลประเภทอื่น)  
 ตลอดจนแหล่งข้อมูลจากคนในท้องถิ่น

ควรมีการประมวลข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้จากแหล่งต่างๆ เหล่านี้เข้าด้วยกัน แล้ว 
นำเสนอในรูปแบบที่ชัดเจนและเข้าใจง่าย หากมีข้อมูลไม่เพียงพอก็อาจจะต้อง 
ทำการสำรวจเพิ่มเติมอย่างจริงจังเพื่อให้เห็นภาพรวมของภาวะการจมน้ำ  องค์การ 
อนามัยโลกได้จัดทำแนวทางสำหรับการพัฒนาแบบสำรวจและวิธีทำการสำรวจ 
ในระดับชุมชนไว้แล้ว (2)  (แม้ว่าจำนวนของการจมน้ำที่เกิดขึ้นในพื้นที่ขนาดเล็ก 
จะมีแนวโน้มไม่สูงนักก็ตาม)

การทบทวนข้อมูลที่มีอยู่แล้วสำหรับการจัดทำมาตรการทั้งในระดับท้องถิ่น 
ระดับภูมิภาคหรือระดับประเทศ ควรตอบคำถามต่อไปนี้ได้ 

 อายุ เพศ เชื้อชาติ ชาติพันธุ์ อาชีพ และระดับรายได้ กลุ่มใดที่มีแนวโน้มว่า 
 จะจมน้ำได้มากที่สุด

ดูหน้า 67
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หากมีข้อมูลไม่เพียงพอ
ก็อาจจะต้องทำการ
สำรวจเพิ่มเติม
อย่างจริงจังเพื่อ
ให้เห็นภาพรวม
ของการจมน้ำ

 การจมน้ำเกิดขึ้นที่ไหนและเมื่อไร

 แหล่งน้ำที่มีคนจมน้ำบ่อยที่สุดคือที่ไหน

 มีข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมที่ทำอยู่ขณะที่มีการจมน้ำหรือไม่ (เช่น 
 จมน้ำขณะทำงาน พักผ่อน หรือกำลังเล่นน้ำอยู่) หากมีข้อมูลเหล่านั้น 
 บอกอะไรบ้าง

 ประชากรกลุ่มเสี่ยงเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่ ในช่วงเวลาต่างๆ

 ความเสี่ยงจากการจมน้ำเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านไป

ประเมินการดำเนินการที่มีอยู่ในปัจจุบัน

การประเมินโครงการและแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันการจมน้ำที่มีอยู่ในปัจจุบัน 
ช่วยให้ทราบว่า มีการดำเนินการอะไรอยู่แล้วบ้างในขณะนี้ ดำเนินการที่ไหน 
ใครเป็นผู้ดำเนินการ และมีทรัพยากรอะไรอยู่แล้วบ้าง การประเมินในลักษณะนี้ 
ยงัสามารถทำใหท้ราบขอ้มลูสำคญัเกีย่วกบัประสทิธผิลของมาตรการตา่งๆ ตลอดจน 
ช่องว่างด้านความรู้และการดำเนินการที่มีอยู่

การประเมินการดำเนินการเพื่อป้องกันการจมน้ำที่มีอยู่ในปัจจุบันทำได้ 2 แนวทาง 
คือ :

 ประเมนิจากขอ้มลูทีม่อียูแ่ลว้ เชน่ รายงานการวจิยั บทความทีไ่ดร้บัการตพีมิพ ์ 
 และผลการประเมนิโครงการตา่งๆ  ขอ้มลูบางสว่นเหลา่นีอ้าจปรากฏระหวา่งที่ 
 ทบทวนข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่แล้ว บทความที่ทบทวนโดยผู้รู้ในสาขาเดียวกัน  
 และผลจากการประเมินโครงการต่างๆ ก็สามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาพรวม 
 ของสถานการณ์การจมน้ำได้เป็นอย่างดีเช่นกัน

 ประเมินโดยใช้ผู้ให้ข้อมูลหลัก (key informant) ควรระบุตัวผู้ให้ข้อมูลหลัก  
 และสัมภาษณ์บุคคลเหล่านั้น ซึ่งอาจหมายรวมถึงองค์กรระหว่างประเทศ  
 กระทรวงที่ เกี่ยวข้อง สถาบันวิชาการหรือสถาบันวิจัย องค์กรเอกชน  
 ผู้ปฏิบัติงานด้านการดูแลสุขภาพ ผู้ทรงคุณวุฒิท้องถิ่น ผู้นำชุมชนและ  
 สื่อท้องถิ่น

ประเมินนโยบายและกฎระเบียบที่มีอยู่ในปัจจุบัน

ส่วนนี้ของการประเมินเป็นขั้นตอนที่ค่อนข้างตรงไปตรงมาและทำได้โดยประเมิน 
ข้อมูลที่มีอยู่แล้วเป็นหลักควบคู่ไปกับการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก หากเป็นไปได้ 
ควรสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักจากหลายภาคส่วน การประเมินนโยบายและ 
กฎระเบียบที่มีอยู่แล้วควรทำประเด็นต่อไปนี้ให้กระจ่าง

 กรอบระเบียบข้อบังคับหรือนโยบายที่มีอยู่แล้วซึ่งเกี่ยวข้องกับมาตรการที่ 
 กำลังพิจารณาว่าจะนำมาใช้ (การศึกษามาตรฐานสากลอาจช่วยให้ตัดสินใจ 
 เลอืกมาตรการทีเ่หมาะสมและมปีระสทิธผิลไดง้า่ยขึน้ เชน่ มาตรฐานคณุสมบตั ิ 
 ของเสื้อชูชีพเพื่อช่วยให้ลอยตัวได้ในน้ำ)

 หน่วยงานใดบ้างที่มีอำนาจและความรับผิดชอบตามกฎหมายในการบังคับใช้ 
 กฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการจมน้ำ
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การวิเคราะห์
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
จะเริ่มต้นจากการ
รวบรวมรายชื่อ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ที่เกี่ยวข้องกับ
ความสำเร็จในการ
จัดทำมาตรการ
เพื่อป้องกันการจมน้ำ

3 คู่มือฉบับนี้ใช้คำว่า “เสื้อชูชีพ (lifejacket)” แทนที่จะใช้คำว่า “อุปกรณ์ช่วยลอยน้ำส่วนบุคคล 
 (personal floatation device)” หรือ “PFD” ซึ่งเป็นคำที่ใช้ในรายงานการจมน้ำระดับโลก

ส่วนนี้ของการประเมิน ควรช่วยให้เข้าใจประเด็นต่างๆ ต่อไปนี้ได้ (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ 
ขอบเขตของมาตรการที่กำลังพิจารณาอยู่ด้วย):

 ชอ่งวา่งสำคญัทีเ่ก่ียวขอ้งกบัมาตรการทีจ่ะใช ้ซึง่มอียูใ่นนโยบายและกฎระเบยีบ  
 ที่มีอยู่ในปัจจุบัน (เพื่อระบุช่องว่างเหล่านี้ อาจจำเป็นต้องศึกษานโยบายและ 
 กฎระเบียบที่ใช้อยู่ในที่อื่นๆ ด้วย) 

 ระดับความเข้มแข็งของการบังคับใช้มาตรการตามกรอบระเบียบข้อบังคับ 
 หรือข้อกำหนดทางกฎหมายต่างๆ

เช่นเดียวกันกับการประเมินการดำเนินการที่ทำอยู่ในเรื่องดังกล่าว นี่ถือเป็นโอกาส 
อันดีที่จะนำข้อมูลการประเมินสถานการณ์ส่วนนี้ ไปพัฒนาความร่วมมือระหว่าง 
ภาคส่วนต่างๆ ได้ เช่น ใช้ผลการประเมินเพื่อสร้างความมั่นใจว่ากฎหมายใหม่ 
ที่บังคับให้มีการใช้เสื้อชูชีพ 3 จะได้รับการสนับสนุนจากสื่อในการกระตุ้นการรับรู้ 
ของสาธารณชน เพื่อให้หน่วยงานกู้ชีพสอนสมาชิกให้รู้จักวิธีใช้เสื้อชูชีพ เพื่อให ้
รัฐบาลจัดทำสื่อโฆษณาเพื่อส่งเสริมการรับรู้ของสาธารณชน หรือเพื่อให้ตำรวจ 
ร่วมมือบังคับใช้กฎหมายใหม่ การประเมินสถานการณ์เหล่านี้จะเป็นประโยชน์มาก 
เปน็พเิศษหากนโยบายและกฎระเบยีบทีม่อียูม่ชีอ่งวา่งในเรือ่งเหลา่นี ้หรอืไมส่ามารถ  
การบังคับใช้กฎหมายได้

ระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง

การวเิคราะหผ์ูม้สีว่นไดส้่วนเสยีจะเริม่ตน้จากการรวบรวมรายชือ่ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 
ที่เกี่ยวข้องกับความสำเร็จในการจัดทำมาตรการเพื่อป้องกันการจมน้ำ ซึ่งการ 
วิเคราะห์นี้จะขึ้นอยู่กับสถานการณ์แวดล้อมในพื้นที่และมาตรการที่ตั้งใจจะนำมา 
ใช้ด้วย อาจนำเทคนิคการอ้างอิงต่อเนื่องจากปากต่อปาก (snowballing) มาใช ้
โดยเริ่มจากการระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มหนึ่งก่อนแล้วขอให้พวกเขาระบุ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียคนอื่นๆ ต่อไป

วิธีจัดประเภทผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างกว้างๆ ตามตารางที่ 1 อาจจะมีประโยชน์ 
เช่นกัน ตัวอย่างเช่น หากกำลังพิจารณาว่าจะดำเนินมาตรการด้วยการจัดตั้ง 
สถานรับเลี้ยงเด็กก่อนวัยเรียนระหว่างวัน โดยตั้งใจจะให้มีการวิจัยในเรื่องนี้ด้วย 
หนึ่งในผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโครงการนี้จะได้แก่มหาวิทยาลัยหรือสถาบันวิจัย 
ในกรณีนี้ควรสังเกตด้วยว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอาจจะเป็นแหล่งให้ความรู้ที่สำคัญ 
ได้ด้วย และอาจมีส่วนช่วยขยายขอบเขตของทักษะที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน 
การจมน้ำให้กว้างมากขึ้นก็ได้ เช่น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอาจเข้ามาแบ่งปันความรู้ 
ความชำนาญของตนในดา้นการตลาด การผลติ การพฒันาเทคโนโลยแีละการจดัทำ 
กลยุทธ์ทางธุรกิจเพื่อช่วยยกระดับโครงการให้สูงขึ้นอีก
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ก ตารางนี้ไม่ได้นำเสนอประเภทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดโดยละเอียด

ตารางที่ 1: ตัวอย่างของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่อาจจะระบุไว้ในการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ก

 ติดตั้งสิ่งกีดขวางเพื่อ ผู้นำชุมชน หน่วยงานระดับเทศบาล หน่วยงานเกี่ยวกับการกู้ชีพ   ผู้ปกครอง  เจ้าของบ้านที่มี
 จำกัดการเข้าถึงแหล่งน้ำ หน่วยงานราชการระดับประเทศ องค์กรเอกชนด้านสุขภาพเด็ก สระว่ายน้ำ  ครอบครัว
  และภูมิภาค  ผู้ปฏิบัติงาน องค์กรเอกชนด้านการพัฒนาชนบท สมาชิกชุมชน (โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง
  ด้านสาธารณสุขที่ไปเยี่ยมผู้ป่วย สื่อต่างๆ ที่จะเกิดอันตรายได้ง่าย)
  ตามบ้าน 

 จัดให้มีสถานที่ปลอดภัย ผู้นำชุมชน หน่วยงานเทศบาล กลุ่มสตรี หน่วยงานสมาคมเกี่ยวกับ ผู้ปกครอง ครอบครัว
 สำหรับเด็กเล็กก่อนวัยเรียน หน่วยงานราชการระดับประเทศ การกู้ชีพ  องค์กรเอกชน (โดยเฉพาะกลุ่มที่เสี่ยงว่าจะเกิด
 ซึ่งต้องอยู่ห่างจากแหล่งน้ำ และภูมิภาค ผู้มีอำนาจหน้าที่ดูแล ด้านการพัฒนาเด็กและการศึกษา อันตรายได้ง่ายที่สุด)
 (เช่น สถานรับเลี้ยงเด็ก โรงเรียนและโรงเรียนเด็กก่อน องค์กรเอกชนด้านการพัฒนาชนบท
 ระหว่างวัน) วัยเรียน   

 สอนเด็กวัยเรียนให ้ ผู้นำชุมชน  ผู้นำศาสนาและผู้นำ หน่วยงานเกี่ยวกับการกู้ชีพและ/ ผู้ปกครอง  เด็กวัยเรียน
 ว่ายน้ำเป็น และมีทักษะ แบบประเพณีนิยม หน่วยงาน หรือกลุ่มเคลื่อนไหวด้าน ผู้นำศาสนา และผู้นำแบบ
 ด้านความปลอดภัยทางน้ำ เทศบาล  หน่วยงานราชการ การพยาบาลและบรรเทาทุกข์   ประเพณีนิยม
  ระดับประเทศและภูมิภาค  ครู   สโมสรหรือสมาคมว่ายน้ำ   ผู้ประกอบอาชีพด้านสุขภาพ
  พยาบาลประจำโรงเรียน  องค์กรเอกชนด้านสุขภาพเด็ก  
   องค์กรเอกชนด้านการพัฒนาชนบท
   สถาบันวิจัย 

 ฝึกผู้เห็นเหตุการณ ์ ผู้นำชุมชน  หน่วยงานเทศบาล หน่วยงานเกี่ยวกับการกู้ชีพและ/ ผู้ปกครอง  เด็กวัยเรียน
 ให้รู้จักวิธีการช่วยเหลือ หน่วยงานราชการระดับประเทศ หรือกลุ่มเคลื่อนไหวด้าน ผู้ประกอบอาชีพด้านสุขภาพ
 และการช่วยฟื้นคืนชีพ และภูมิภาค  ครู  ผู้ให้การดูแล การพยาบาลและบรรเทาทุกข์   พนักงานขับเรือ เจ้าหน้าที่ค้นหา
 ที่ปลอดภัย สุขภาพ สโมสรหรือสมาคมว่ายน้ำ   และช่วยเหลือผู้ประสบภัย
   สมาคมเกี่ยวกับวิชาชีพที่มี
   ความเสี่ยงสูง  สื่อ  หน่วยงานกู้ชีพ
   และปฐมพยาบาล  ตำรวจและ
   พนักงานดับเพลิง     

 กำหนดและบังคับใช ้ ผู้นำชุมชน หนว่ยงานราชการ สมาคมพนักงานขับเรือ หน่วยงาน พนักงานขับเรือ
 ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับ ระดับประเทศ  ยามชายฝั่ง เกี่ยวกับการกู้ชีพและ/หรือกลุ่ม เจ้าหน้าที่ค้นหาและช่วยเหลือ
 ความปลอดภัยในการ ตำรวจน้ำ  ตำรวจ เคลื่อนไหวด้านการพยาบาลและ ผู้ประสบภัย  ผู้ที่เดินเรือ
 เดินเรือ การขนส่งทางน้ำ   บรรเทาทุกข์ สมาคมเก่ียวกับวิชาชีพ เพื่อกิจกรรมสันทนาการ
 และการโดยสาร  และกิจกรรมสันทนาการที่มี
 เรือข้ามฟาก  ความเสี่ยงสูง  สื่อ  ผู้สร้างเรือ 

 สร้างความสามารถในการ ผู้นำชุมชน หน่วยงานราชการ หน่วยงานเกี่ยวกับการกู้ชีพและ/ เจ้าหน้าที่ค้นหาและช่วยเหลือ
 ฟื้นคืนสู่สภาวะปกติ และ ระดับประเทศภูมิภาคและท้องถิ่น หรือกลุ่มเคลื่อนไหวด้าน ผู้ประสบภัย ชุมชนที่มีความเสี่ยงสูง
 บริหารจัดการความเสี่ยง หน่วยงานเฝ้าระวังสภาพอากาศ การพยาบาลและบรรเทาทุกข์ ที่จะเกิดภัยพิบัติ ประชากรทั่วไป
 จากอุทกภัยและ ระดับประเทศ  บริการจัดทำแผนที่ สมาคมเกี่ยวกับวิชาชีพและกิจกรรม
 ภัยอันตรายอื่นๆ ทั้งใน น้ำท่วม  สภาลดความเสี่ยงจาก สันทนาการที่มีความเสี่ยงสูง สื่อ
 ระดับท้องถิ่นและระดับ ภัยพิบัติแห่งชาติ นักวิจัย นักภูมิศาสตร์ วิศวกร
 ประเทศ  นักอุตุนิยมวิทยา ฯลฯ

มาตรการ

ผู้มีอำนาจหน้าที่ 
(หน่วยงานราชการ 

และตัวแทนของทางราชการ 
หน่วยงานที่ให้การรับรอง)

สมาคมที่ไม่ใช่ของทางราชการ, 
สถาบันวิจัยหรือสถาบันวิชาการ, 

อุตสาหกรรม/ธุรกิจกิจกรรม 
สันทนาการทางน้ำ, 
สมาคมกีฬาทางน้ำ

กลุ่มประชากรเป้าหมาย

ประเภทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
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กิจกรรมป้องกัน
การจมน้ำที่มีหลักฐาน
รองรับเริ่มแพร่หลาย
มากขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะ
ในประเทศที่มีรายได้ต่ำ
และรายได้ปานกลาง
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
การป้องกันการจมน้ำ
ทุกคนสามารถช่วยให้
กิจกรรมขยายตัวได้
มากขึ้นผ่านการติดตาม
และประเมินกิจกรรม
ของตนเองอย่างเข้มงวด

เมือ่รวบรวมรายชือ่ผูท้ีอ่าจเปน็ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีไดแ้ลว้ ควรใหค้วามสนใจกบัคำถาม 
ต่อไปนี้:

 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรายนี้ มีความสำคัญมากแค่ไหนต่อความสำเร็จในการ 
 ดำเนินมาตรการ  

 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเหล่านี้ มีแนวโน้มที่จะให้ความร่วมมือหรือไม่ หากไม่ 
 จะต้องลงทุนทำอะไรบ้างจึงจะจูงใจให้เข้ามามีส่วนร่วมหรือลดการต่อต้านของ 
 พวกเขาลงได้

 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถมีบทบาทอะไรในการส่งเสริมมาตรการได้บ้าง

 โครงการป้องกันการจมน้ำและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะได้รับประโยชน์อะไรบ้าง
การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอาจช่วยชี้ให้เห็นว่า มาตรการที่คิดว่าจะนำไปใช้ 
มีโอกาสที่จะล้มเหลวหรือไม่ ถ้าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียคนสำคัญไม่เข้าร่วมอาจจะต้อง 
คิดใคร่ครวญเกี่ยวกับการใช้มาตรการนั้นใหม่

ระบุทรัพยากรบุคคลและทรัพยากรทางการเงิน
การประเมินสถานการณ์ในส่วนนี้ เป็นการระบุระดับทรัพยากรทางการเงินและ 
ทรัพยากรบุคคลที่สามารถนำมาใช้จัดทำมาตรการได้ และแสดงให้เห็นถึงโอกาส 
ที่จะขยายขอบเขตความร่วมมือออกไปให้กว้างขวางยิ่งขึ้น 
ข้อโต้แย้งที่อาจเป็นประโยชน์สำหรับการขยายแวดวงผู้ที่อาจให้ความร่วมมือ 
ออกไป ได้แก่ ข้อโต้แย้งที่ว่า การลงทุนเพื่อป้องกันการจมน้ำจะช่วยประหยัด 
งบประมาณสำหรับการทำงานด้านอื่นได้ มีการประมาณการในระดับประเทศว่า 
มูลค่าความสูญเสียที่ เกิดจากการจมน้ำ (ในพื้นที่ที่ศึกษา) มีมูลค่าระหว่าง 
85 ล้านเหรียญสหรัฐถึง 4.1 พันล้านเหรียญสหรัฐ (1) 

การวิเคราะห์ในประเด็นน้ีมีความสำคัญต่อความย่ังยืนและการยกระดับในระยะยาว 
ของมาตรการที่คิดว่าจะใช้ จากมุมมองด้านทรัพยากรทางการเงินหากเป็นไปได้ 
ควรหาทนุสนบัสนนุจากแหลง่ทนุทีห่ลากหลาย โดยเฉพาะทนุจากรฐับาล แทนทีจ่ะ  
หวังพ่ึงทุนจากผู้บริจาคในระดับสากล การขอทุนจำนวนไม่มากนักจะทำให้สามารถ 
“โน้มน้าวใจ” ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามาช่วยเหลือได้ทีละน้อย

วิธีสร้างทรัพยากรบุคคลให้มากขึ้นมีหลายอย่าง เช่น การพัฒนา การดำเนินการ 
และเรียนรู้จากงานวิจัยที่ได้รับการออกแบบมาเป็นอย่างดี การปลูกฝังให้ท้องถิ่น 
เกิดความรู้ความเข้าใจผ่านการจัดทำมาตรการขนาดเล็ก ก่อนจะยกระดับมาตรการ 
นั้นให้สูงขึ้น

การติดตามและประเมินผล
กจิกรรมปอ้งกนัการจมนำ้ทีม่หีลกัฐานรองรบัเริม่แพรห่ลายมากขึน้เรือ่ยๆ โดยเฉพาะ 
ในประเทศที่มีรายได้ต่ำและรายได้ปานกลาง ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการจมน้ำ  
ทุกคนสามารถช่วยให้มีการจัดทำกิจกรรมมากขึ้น โดยติดตามและประเมินกิจกรรม 
ของตนเองอย่างเข้มงวด ซึ่งหมายความว่าต้องมีการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล 
เกี่ยวกับมาตรการ ระบุปัญหา และให้ข้อมูลผลตอบรับกิจกรรม ประมวลและ  
วิเคราะห์ข้อมูลทันที รวมท้ังแจ้งผลการประเมินให้ผู้ท่ีสามารถดำเนินการในเร่ืองน้ีได้
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ดูหน้า 89

การติดตามผลจำเป็นต้องแสดงให้เห็นถึงผลลัพธ์จากมาตรการและกลยุทธ์ 
10 ประการที่เสนอไว้ในคู่มือนี้ โดยแสดงผ่านตัวชี้วัดที่กำหนด (หากเป็นไปได้  
ให้กำหนดตัวชี้วัดที่อาจใช้กับมาตรการและกลยุทธ์บางอย่างไว้) โดยทั่วไปแล้ว  
การติดตามผลควรแสดงให้เห็นว่ามาตรการและกลยุทธ์ที่ใช้สามารถเข้าถึง 
กลุ่มประชากรที่ตั้งใจไว้หรือไม่ เข้าถึงได้ตามรูปแบบที่ตั้งใจไว้หรือไม่ (และหาก  
ไม่เป็นไปตามที่ตั้งใจ การปรับปรุงมาตรการและกลยุทธ์ที่ทำไป เหมาะสมกับบริบท 
ของท้องถิ่นหรือไม่ หรือเกิดผลกระทบเชิงลบต่อกิจกรรมที่ทำ) และมาตรการ  
และกลยุทธ์เหล่านั้นได้รับการยอมรับจากชุมชนหรือไม่

ตวัอยา่งเชน่ ตวัชีว้ดัสำหรบัสถานรบัเลีย้งเดก็ระหวา่งวนัควรประกอบดว้ย จำนวนวนั  
ที่ศูนย์สามารถรับเลี้ยงเด็กได้ จำนวนชั่วโมงที่ดูแลเด็กได้ในแต่ละวัน อายุของเด็ก  
ที่เข้ารับบริการ จำนวนและระดับการฝึกอบรมของผู้ดูแลศูนย์  ในการติดตามผล 
การดำเนินงานของสถานรับเลี้ยงเด็กระหว่างวันซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการ 
ป้องกันการจมน้ำ ผู้ประเมินอาจอยากทราบข้อมูลเกี่ยวกับสัดส่วนของประชากร 
ที่สามารถใช้บริการของสถานรับเลี้ยงเด็กระหว่างวันได้ สัดส่วนของประชากร 
ที่มีสิทธิ์ใช้บริการและได้ใช้บริการจริง และจำนวนผู้เสียชีวิตจากการจมน้ำก่อน 
และหลังมีสถานรับเลี้ยงเด็กระหว่างวัน

เช่นเดียวกันกับการปรับปรุงระบบการติดตามและประเมินผล ควรมีการกำหนด 
ตัวช้ีวัดท่ีแยกตามเพศและกลุ่มวัยต่างๆ ตามลักษณะความพิการและลักษณะเฉพาะ 
ของประชากรในด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

หากมีข้อมูลเพียงพอให้พิจารณาติดตามและประเมินผลของมาตรการและกลยุทธ์ 
แต่ละประเภท ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลจะอยู่ในหมวด 
กลยุทธ์การวิจัย (ดูหัวข้อการวิจัย) 
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ส่วนที่ 2

มาตรการ
เพื่อป้องกันการจมน้ำ
6 มาตรการ

1

3

2

จัดให้มีสถานที่ปลอดภัย
สำหรับเด็กเล็กก่อนวัยเรียน 
ซึ่งต้องอยู่ห่างจากแหล่งน้ำ 
(เช่น สถานรับเลี้ยงเด็กระหว่างวัน)
หน้า 15

สอนเด็กวัยเรียน
(อายุ 6 ปีขึ้นไป)
ให้ว่ายน้ำเป็น และมีทักษะ
ด้านความปลอดภัยทางน้ำ
หน้า 30

ติดตั้งสิ่งกีดขวางเพื่อจำกัด
การเข้าถึงแหล่งน้ำ
หน้า 22
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4

5

6

สร้างความสามารถในการฟื้นคืน
สู่สภาวะปกติ และบริหารจัดการ
ความเสี่ยงจากอุทกภัยและ
ภัยอันตรายอื่นๆ ทั้งใน
ระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ
หน้า 41

ฝึกผู้เห็นเหตุการณ์ให้รู้จัก
วิธีการช่วยเหลือและ
การช่วยฟื้นคืนชีพที่ปลอดภัย
หน้า 47

กำหนดและบังคับใช้ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับ
ความปลอดภัยในการเดินเรือ การขนส่งทางน้ำ 
และการโดยสารเรือข้ามฟาก
หน้า 54
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เด็กอายุ 1 - 4 ปีทั่วโลก (1) เป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะจมน้ำ 
ได้มากท่ีสุด เพราะเป็นกลุ่มท่ีไม่อยู่น่ิงและอาจตกลงไป 
ในแหล่งน้ำเปิดหรือแหล่งน้ำที่ไม่มีสิ่งกีดขวาง และ  
ไม่สามารถขึ้นจากน้ำได้ (3) ปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญ 
สำหรับการจมน้ำในเด็กวัยนี้ได้แก่ การที่ผู้ปกครอง 
ขาดความตระหนักรู้เก่ียวกับความเส่ียงและการป้องกัน 
การจมนำ้ของเดก็ รวมถงึการขาดการควบคมุดแูลทีด่ ี 
และการมีโอกาสเข้าถึงแหล่งน้ำได้ง่าย

1
จัดให้มีสถานที่ปลอดภัย
สำหรับเด็กเล็กก่อนวัยเรียน 
ซึ่งต้องอยู่ห่างจากแหล่งน้ำ 
(เช่น สถานรับเลี้ยงเด็กระหว่างวัน)
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การดแูลเดก็ในหนว่ยงาน
ที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน
ในช่วงเวลาที่เด็ก
มีโอกาสสูงที่จะจมน้ำ
จัดเป็นมาตรการ
ที่มีประโยชน์ในการ
ป้องกันการจมน้ำ
ของเด็ก

4 ในประเทศท่ีมีรายได้ต่ำและรายได้ปานกลาง การระบาดของโรคติดต่อมักมีอัตราสูงในเด็กท่ีอยู่รวมกันเป็นกลุ่มใหญ่   
 ผู้ปกครองถูกสอนว่า ให้เด็กป่วยหยุดอยู่กับบ้าน และผู้ดูแลเด็กที่ศูนย์ฯ ได้รับการอบรมให้ลดโอกาสที่เด็กและ 
 ตนเองจะได้รับเชื้อโรคลงให้น้อยที่สุด การจัดการกับโรคติดต่อในลักษณะนี้ เป็นแนวทางที่ถูกนำมาใช้กับโครงการ 
 อันชาลในบังกลาเทศ กิจกรรมใดๆ ที่มีการนำเด็กเล็กมาอยู่รวมกันเป็นกลุ่มใหญ่เป็นประจำก็ควรนำแนวทางนี ้
 มาใช้ด้วย

ประโยชน์ของการมีสถานที่ปลอดภัย
สำหรับเด็กก่อนวัยเรียน ซึ่งอยู่ห่างจากแหล่งน้ำ 
และมีผู้ดูแลเด็กที่มีความสามารถ
ในประเทศที่มีรายได้ต่ำหรือรายได้ปานกลาง (รวมทั้งประเทศที่มีรายสูง 
หลายประเทศ) การจมน้ำของเด็กมักจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ผู้ดูแลเด็กกำลัง 
ยุ่งกับการทำงานบ้านหรือการประกอบภารกิจประจำวันอื่นๆ สถานรับเลี้ยงเด็ก/ 
ศูนย์ดูแลเด็กที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน ในช่วงเวลาที่เด็กมีโอกาสสูงที่จะจมน้ำจัดเป็น 
มาตรการที่มีประโยชน์ในการป้องกันการจมน้ำของเด็ก และอาจช่วยให้มั่นใจได้ว่า 
ญาติพี่น้องที่อายุมากกว่าของเด็กเล็กจะมีโอกาสได้เรียนหนังสือ ไม่ต้องอยู่บ้านเพื่อ 
เลี้ยงเด็กเล็ก อย่างไรก็ตามในประเทศที่มีรายได้ต่ำหรือรายได้ปานกลางส่วนใหญ่ 
(ต่างจากประเทศที่มีรายได้สูง) แทบจะไม่มีหน่วยดูแลเด็กอย่างเป็นทางการ 
ดังกล่าวอยู่เลย

ประเทศที่จัดเป็นข้อยกเว้นในเรื่องนี้สำหรับประเทศที่มีรายได้ต่ำและรายได้ 
ปานกลาง ได้แก่ ประเทศบังกลาเทศซึ่งมีการจัดทำโครงการสถานรับเลี้ยงเด็ก 
ระหว่างวันในระดับชุมชนที่เป็นที่รู้จักกันดีในท้องถิ่น ในชื่อของโครงการ “อันชาล 
(Anchal)” ซึ่งเป็นโครงการที่มีการทดลองมาก่อนและเป็นที่ยอมรับทั้งในเชิง 
วัฒนธรรมและสังคม รวมทั้งเป็นโครงการที่ได้ผลดีและคุ้มทุนมาก 4  มีการศึกษา 
ที่แสดงให้เห็นว่าอัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ำของเด็กที่ร่วมโครงการนี้ต่ำกว่า 
เด็กที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการ (4) นอกจากนี้ยังมีโครงการดูแลเด็กที่มีผู้ควบคุมและ 
มีหมู่บ้านเป็นฐานที่จัดตั้งขึ้นเพื่อป้องกันการจมน้ำอีกหลายแห่งในพื้นที่อินเดียใต้ 
และประเทศกัมพูชา (1)

แมว้า่สถานรบัเลีย้งเดก็ระหวา่งวนัดงักลา่วจะจดัวา่คุม้ทนุในมมุมองของการปอ้งกนั 
การจมน้ำและการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กระดับปฐมวัย แต่การหาทุนสนับสนุน 
ใหโ้ครงการดำเนนิตอ่ไปไดใ้นระยะยาวกเ็ปน็เรือ่งยาก (ในกรณขีองโครงการอนัชาล 
เมือ่หมดทนุสนบัสนนุโครงการกต็อ้งปดิตวัลง ทำใหเ้กดิผลกระทบดา้นลบตอ่ชมุชน) 
ขณะนี้มีการพิจารณาหาทางให้สถานรับเลี้ยงเด็กระหว่างวันดังกล่าว สามารถ 
ดำเนนิการตอ่เนือ่งไดอ้ยา่งยัง่ยนืในพืน้ทีท่ีม่รีายไดต้ำ่หรอืรายไดป้านกลาง โครงการ 
อันชาลและโครงการว่ายน้ำอย่างปลอดภัยของบังกลาเทศ (Bangladesh Anchal 
and SwimSafe - BASS) กำลังพิจารณาเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งหนึ่งในนั้นได้แก่ 
จะทำอย่างไรจึงจะมีมาตรการสำหรับดูแลเด็กระหว่างวันซึ่งมีความยั่งยืน 
ทั้งในเชิงการเงินและเชิงสังคมขึ้นได้ในพื้นที่ที่ประชากรมีรายได้ต่ำ
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ดูหน้า 5

5 อัตราส่วนของผู้ดูแลเด็กต่อเด็กอาจแตกต่างกันไปโดยขึ้นอยู่กับบริบทของแต่ละพื้นที่ เช่น ประเทศที่มีรายได้ต่ำ  
 ลักษณะของการดูแลเด็กที่มีอยู่ (มีสถานรับเลี้ยงดูเด็กของรัฐ ครอบครัวเป็นผู้จัดให้มีการดูแลเด็กระหว่างวัน  
 อยู่ระหว่างสถานการณ์ฉุกเฉิน ฯลฯ) อายุของเด็ก มาตรการในลักษณะของโครงการอันชาลและโครงการว่ายน้ำ 
 อย่างปลอดภัย (SwimSafe) ที่ทดลองจัดทำในประเทศบังกลาเทศกำลังหาทางกำหนดอัตราส่วนที่เหมาะสมของ 
 ผู้ดูแลเด็กที่จะลดความเสี่ยงจากการจมน้ำได้มากที่สุดและที่จะทำให้โครงการดำเนินการต่อไปได้อย่างยั่งยืน

มาตรการจัดหาสถานที่ปลอดภัย
สำหรับเด็กเล็กก่อนวัยเรียนซึ่งอยู่ห่างจากแหล่งน้ำ
  ขั้นตอนที่หนึ่ง

  ขั้นตอนที่สอง

  ขั้นตอนที่สาม

จัดต้ังและจัดหาส่ิงของ/อุปกรณ์ท่ีจำเป็นให้แก่สถานรับเล้ียงเด็กระหว่างวัน
หลายประเทศมีข้อกำหนดเก่ียวกับลักษณะทางกายภาพและคุณสมบัติของบุคลากร 
ประจำศูนย์ฯ อยู่แล้ว ในการจัดตั้งศูนย์ฯ จึงควรศึกษาข้อกำหนดเหล่านี้ก่อน 
สถานรบัเลีย้งเดก็ระหวา่งวนัจำเปน็จะตอ้งตัง้อยูใ่นระยะทีผู่ป้กครองสามารถเดนิไป 
จากบ้านได้โดยสะดวก ต้องมีอัตราส่วนที่เหมาะสมของผู้ดูแลเด็กที่ผ่านการ 
ฝึกอบรมต่อเด็ก5 โดยมีผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กอีก 1 - 2 คน

สถานรบัเลีย้งเดก็ระหวา่งวนัควรมขีนาดใหญพ่อทีจ่ะรองรบักลุม่เดก็ได ้และมสีถานที ่
สำหรบัจดักจิกรรมและการเลน่เกมตา่งๆ ใหเ้ดก็ สถานรบัเลีย้งเดก็ระหวา่งวนัควรมี 
แสงสว่างมากพอและมีการถ่ายเทอากาศที่ดี เหมาะสมกับการดูแลเด็กได้  
ในทกุสภาพอากาศ มกีารควบคมุทางเขา้ออกดว้ยการตดิตัง้สิง่กดีขวาง (ทีท่ำจากวสัด ุ
ที่มีในท้องถิ่น เช่น ไม้ไผ่หรือท่อนไม้) ที่ประตู เพื่อไม่ให้เด็กสามารถออกจากห้องได้ 
ด้วยตัวเอง สถานรับเลี้ยงเด็กระหว่างวันควรมีสภาพแวดล้อมที่สะอาด มีแหล่งน้ำ 
และสุขอนามัยที่ปลอดภัย มีเครื่องอำนวยความสะดวกในการให้นมแม่และควรม ี
พื้นที่ที่สะอาด หากชุมชนไม่มีอาคารสำหรับจัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็กระหว่างวัน 
อาจใชห้อ้งในบา้นของผูด้แูลเดก็ทีม่ขีนาดใหญม่ากพอทีจ่ะรองรบักลุม่เดก็ได ้(โดยม ี
ลักษณะตามเกณฑ์ที่กล่าวมาข้างต้น) ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายของโครงการลงได้

ประเมินสถานการณ์ปัจจุบันของมาตรการเลี้ยงเด็กระหว่างวัน

ในการประเมินสถานการณ์ ควรประเมินโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กในระดับ 
ปฐมวัยหรือโครงการเรียนรู้ของเด็กก่อนวัยเรียนด้วย โครงการส่งเสริมพัฒนาการ 
เด็กระดับปฐมวัยจะแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ เช่น ในประเทศฟิลิปปินส์ 
รัฐบาลจัดโครงการรับเลี้ยงเด็กระหว่างวันให้กับเด็กอายุ 3 ปีขึ้นไปจนกว่าจะเด็ก 
จะเข้าเรียนในโรงเรียน

ระบุกลุ่มเป้าหมาย

ควรกำหนดว่า เด็กกลุ่มไหนที่จะได้รับประโยชน์สูงสุดจากสถานรับเลี้ยงเด็ก 
ระหว่างวัน โดยพิจารณาจากแบบแผนการเกิดการจมน้ำของชุมชนนั้นๆ รวมทั้ง 
จากปัจจัยทางสังคมและวัฒนธรรมที่พบจากการประเมินสถานการณ์ ประเทศ 
ส่วนใหญ่เด็กที่เข้ารับบริการที่สถานรับเลี้ยงเด็กระหว่างวันมักเป็นเด็กก่อนวัยเรียน 
อย่างไรก็ดีคำว่า “วัยเรียน” อาจมีความหมายแตกต่างกันในแต่ละชุมชน 
นอกจากน้ีการส่งทารก (เด็กอายุต่ำกว่า 12 เดือน) เข้ารับบริการท่ีสถานรับเล้ียงเด็ก 
ระหว่างวันอาจเป็นพฤติกรรมที่สังคมยอมรับได้ในบางชุมชน แต่อาจจะไม่เป็นที่ 
ยอมรับในชุมชนอื่น ที่อาจจะต้องรอให้เด็กมีอายุ 1 - 4 ปีก่อนสังคมจึงจะยอมรับ
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สถานรับเลี้ยงเด็ก
ระหว่างวันอาจช่วย
ป้องกันการจมน้ำ 
และเปิดโอกาสให้มี
การฝึกพัฒนาการ
ของเด็กระดับปฐมวัย

  ขั้นตอนที่สี่

คัดเลือกและฝึกอบรมผู้ดูแลเด็ก

บุคคลท่ีมีศักยภาพพอที่จะเป็นผู้ดูแลเด็กได้ ควรเป็นผู้ที่ได้รับการศึกษาในระดับ 
สูงสุดเท่าที่จะหาได้ หากเป็นไปได้ควรเป็นสมาชิกของชุมชนที่จะใช้บริการสถาน 
รับเลี้ยงเด็กระหว่างวันเอง ในประเทศที่มีรายได้ต่ำและรายได้ปานกลางซึ่งไม่มี 
การตรวจสอบประวัติบุคคลที่รัดกุมหรือไม่มีการตรวจสอบเลย การให้ชุมชนมีส่วน 
ในการคัดเลือกผู้ดูแลเด็กอาจเป็นประโยชน์ในการปกป้องเด็ก (ในประเทศที่มี 
รายได้ต่ำ การขอหนังสือรับรอง “พฤติกรรมท่ีดี” และการให้ผู้นำชุมชนเป็นผู้ติดตาม 
ดูพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ อย่างต่อเนื่องอาจเป็นทางเลือกเพียงอย่างเดียว 
ที่สามารถทดแทนระบบการตรวจสอบประวัติบุคคลที่ดีได้) คณะกรรมการท้องถิ่น 
อาจคัดเลือกผู้ดูแลเด็กโดยดูจากระดับการศึกษา ความกระตือรือร้นในงาน และ 
หากจำเป็นอาจจะคัดเลือกจากการมีห้องที่เหมาะสมสำหรับเลี้ยงดูเด็กในบ้านของ 
ตนเอง  ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ดูแลเด็กควรเข้ารับการอบรมการควบคุมดูแล 
เด็กที่มีการฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง อบรมด้านการกระตุ้นพัฒนาการและ 
การเรยีนรูข้องเดก็ระดบัปฐมวยัโดยเฉพาะเดก็ทีม่อีาย ุ3 ปขีึน้ไป ผูด้แูลเดก็ควรไดร้บั 
การฝึกอบรมซ้ำเพื่อเสริมความรู้และทักษะอย่างสม่ำเสมอ

จำเป็นต้องมีการกระตุ้นและให้อำนาจผู้ดูแลเด็กเพื่อให้เกิดความกระตือรือร้น 
ในการทำงาน ซึ่งอาจจะต้องให้แรงจูงใจในด้านต่างๆ เช่น การได้เข้ารับการอบรม 
เพิ่มเติมหรือได้มีบทบาทบางอย่างในชุมชน ในเขตชนบทที่ผู้หญิงมีโอกาสน้อยมาก 
ที่จะหารายได้ด้วยตัวเอง การได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ดูแลเด็กอาจเป็นโอกาสที่ดี 
ที่จะมีรายได้ที่คุ้มค่า ค่าตอบแทนที่มอบให้ผู้ดูแลเด็กควรพิจารณาจากอัตรา 
ค่าครองชีพในท้องถิ่นและเงินสนับสนุนที่โครงการได้รับจากภาคีของโครงการ (เช่น 
จากรัฐบาล ชุมชน จากบุคคลภายนอกหรือภาคีที่ประกอบด้วยแหล่งทุนต่างๆ 
เหล่านี้)

สถานรับเลี้ยงเด็กระหว่างวันอาจช่วยป้องกันการจมน้ำ และเปิดโอกาสให้มีการฝึก 
พัฒนาการของเด็กระดับปฐมวัย  เด็กวัยนี้ควรได้เข้าร่วมในกิจกรรมที่สนุกสนาน 
และน่าสนใจที่เหมาะสมกับวัยในระหว่างที่อยู่ที่ศูนย์ฯ ดังนั้นศูนย์ฯ จึงควรจะมีวัสดุ 
อุปกรณ์สำหรับการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยอย่างพอเพียง มีของเล่นที่ปลอดภัย 
เพื่อกระตุ้นพัฒนาการทางร่างกาย สติปัญญา ภาษา สังคมและอารมณ์ของเด็ก



19

การชักจูงให้ชุมชน
เข้ามามีส่วนร่วม
เป็นสิ่งสำคัญยิ่ง
ต่อความสำเร็จ
ในการจัดตั้ง
สถานรับเลี้ยงเด็ก
ระหว่างวัน

  ขั้นตอนที่ห้า

ชักจูงให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมและการแบ่งปันข้อมูลให้กับผู้ปกครอง

การชักจูงให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมเป็นสิ่งสำคัญยิ่งต่อความสำเร็จในการจัดตั้ง 
สถานรับเลี้ยงเด็กระหว่างวัน และเป็นประเด็นที่ต้องนำมาพิจารณาในการประเมิน 
สถานการณ์ซึ่งจัดเป็นส่วนหนึ่งของการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ควรมีการให ้
ขอ้มลูกบัชมุชนเกีย่วกบัความสำคญัของสถานรบัเลีย้งเดก็ระหวา่งวนัในการปอ้งกนั 
การจมน้ำและการบาดเจ็บ โครงการนี้สามารถใช้ประโยชน์จากชุมชนท้องถิ่นได ้
เปน็อยา่งมาก ดงันัน้จงึควรหาทางใหผู้น้ำชมุชนและผูอ้าวโุสของชมุชน เชน่ เจา้หนา้ที ่
ที่มีอำนาจหน้าที่ในท้องถิ่น ครู ผู้นำศาสนาและผู้นำอย่างไม่เป็นทางการอื่นๆ ที่ม ี
อิทธิพลในชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ในรูปแบบของคณะกรรมการ เช่น 
คณะกรรมการคัดเลือกสถานที่และผู้ดูแลเด็ก คณะกรรมการควบคุมดูแลกิจกรรม 
ของศูนย์ฯ

ผู้ปกครองควรเข้าร่วมประชุมกับผู้ดูแลเด็กอย่างสม่ำเสมอ  การประชุมอาจย้ำเตือน 
ผู้ปกครองให้ทราบถึงความสำคัญของการให้เด็กเข้ารับการเลี้ยงดูที่ศูนย์ฯ และ 
ทราบถึงพัฒนาการของลูกๆ ของตน  ระหว่างการประชุมผู้ปกครองจะได้รับความรู ้
ในประเด็นต่างๆ เกี่ยวกับความปลอดภัยของเด็กซึ่งรวมถึงการป้องกันการจมน้ำ 
โภชนาการเด็ก สุขภาพและอนามัยเด็ก ตลอดจนการล้างมือให้สะอาดและการใช้ 
สุขภัณฑ์ในห้องสุขา
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  ขั้นตอนที่หก

  ขั้นตอนที่เจ็ด

  ขั้นตอนที่แปด

มีการควบคุมดูแลและติดตามการทำงานของผู้ดูแลเด็ก

เพื่อให้แน่ใจว่าการดำเนินกิจกรรมของสถานรับเลี้ยงเด็กระหว่างวันเป็นไปอย่าง 
มืออาชีพและยั่งยืนจึงจำเป็นต้องให้มีผู้ควบคุมที่ได้รับการอบรมมาแล้วทำหน้าที ่
ควบคุมดูแลและติดตามการทำงานของผู้ดูแลเด็ก ผู้ควบคุมศูนย์ฯ ควรเข้ารับการ 
อบรมเกี่ยวกับกิจกรรมของศูนย์ฯ พร้อมกับผู้ดูแลเด็ก และควรได้รับการฝึกอบรม 
เพิ่มเติมเกี่ยวกับการควบคุมดูแลและติดตามการทำงานของผู้ดูแลเด็กและสภาพ 
แวดล้อมทางกายภาพของศูนย์ฯ (รวมทั้งอุปกรณ์ ระเบียบกฎเกณฑ์ การฝึกอบรม 
การประเมินและผลกระทบที่มีต่อศูนย์ฯ)  ผู้ควบคุมหนึ่งคนอาจควบคุมดูแลสถาน 
รับเลี้ยงเด็กระหว่างวันได้พร้อมกันหลายศูนย์  ผู้ควบคุมควรจัดทำรายการสำหรับ 
การตรวจสอบและนำไปใช้ในการติดตามการทำงานของศูนย์ฯ ในประเด็นต่างๆ  
เป้าหมายของการควบคุมดูแลนี้ คือ เพื่อปรับปรุงการทำงานของผู้ดูแลเด็ก เพื่อ 
บอกได้ว่าผู้ดูแลเด็กคนใดบ้างที่มีคุณภาพในการปฏิบัติงานมากหรือน้อยกว่าเกณฑ ์
ปกติ และเพื่อให้แน่ใจได้ว่าศูนย์ฯ ได้รับการบำรุงรักษาเป็นอย่างดีและทำหน้าที่ 
ได้ครบถ้วน

หาทางเพิ่มและปรับปรุงความยั่งยืนในการดำเนินงาน
ของสถานรับเลี้ยงเด็กระหว่างวัน

การยกระดับและสร้างความยั่งยืนให้กับโครงการในลักษณะนี้เป็นเรื่องที่น่ากังวล 
สำหรับประเทศที่มีรายได้ต่ำและรายได้ปานกลาง ส่วนใหญ่แล้วโครงการสถาน 
รับเลี้ยงเด็กระหว่างวันในประเทศเหล่านี้มักปิดตัวลงเมื่อไม่ได้รับทุนสนับสนุนจาก 
ภายนอกอีกต่อไป การบูรณาการโครงการนี้เข้ากับกิจกรรมในระดับชาติอื่นๆ 
ที่มีอยู่แล้ว เช่น หลักสูตรในระบบการศึกษาหรือกิจกรรมด้านสวัสดิการเด็กอื่นๆ 
จะช่วยยกระดับและสร้างความย่ังยืนให้กับกิจกรรมของสถานรับเล้ียงเด็กระหว่างวัน 
ดังนั้นการดำเนินการในด้านนี้จึงจัดเป็นเรื่องที่มีความสำคัญสูงสุด (สำหรับข้อมูล 
เกี่ยวกับบูรณาการของโครงการป้องกันการจมน้ำกับกิจกรรมในภาคส่วนต่างๆ 
ดู การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่างๆ) ควรสำรวจความเป็นไปได้ 
ที่จะให้ผู้ใช้บริการสถานรับเลี้ยงเด็กระหว่างวันช่วยออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 
ของศูนย์ฯ

ติดตามและประเมินผล

การตดิตามดแูลการทำงานของสถานรบัเลีย้งเดก็ระหวา่งวนัในฐานะทีเ่ปน็สว่นหนึง่ 
ของมาตรการเพื่อป้องกันการจมน้ำอาจหมายถึงการประเมินผลการดำเนินงาน 
ได้ด้วย เช่น สัดส่วนของประชากรที่สามารถเข้าถึงบริการของศูนย์ฯ ได้ สัดส่วน 
ของประชากรที่มีสิทธิ์ใช้บริการของศูนย์ฯ และจำนวนการเกิดเหตุจมน้ำที่เกิดขึ้น 
ก่อนและหลังการจัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็กระหว่างวัน

ดูหน้า 67
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กรณีศึกษา
ผู้ปกครองที่เศร้าโศกจากความสูญเสียสนับสนุนว่า 
สถานรับเลี้ยงเด็กระหว่างวันเป็นวิธีหนึ่ง
ที่ช่วยป้องกันไม่ให้เด็กจมน้ำ 
ตัวอย่างจากประเทศบังกลาเทศ

ซายิด อาลี และ ชิลปี คาตุน (ซึ่งไม่อยู่ในภาพข้างบน) อาศัย 
อยู่ในเขตเชอร์ปูร์ของบังกลาเทศ ทั้งสองคนเสียลูกชายที่ชื่อ 
ซาลิมไปเมื่อ พ.ศ. 2554 ขณะที่ซาลิมมีอายุได้เพียง 4 ปี 
ในตอนนั้นซาลิมกำลังเล่นอยู่ข้างสระน้ำใกล้บ้านกับเพื่อนๆ 
ระหวา่งทีพ่อ่กบัแมข่องเขาทำงานอยูต่ามปกต ิ หลงัจากซาลมิ 
หายตัวไปสักพักหนึ่ง ซิลปีก็เริ่มกังวลใจและออกตามหาโดยม ี
เพื่อนบ้านร่วมด้วย ในที่สุดก็ได้พบว่าซาลิมเสียชีวิตอยู่ใน 
สระน้ำ ไม่มีใครรู้แน่ชัดว่าเขาจมน้ำเสียชีวิตได้อย่างไร 
การจากไปอย่างกะทันหันของเด็กน้อยเป็นเรื่องที่ทำให้พ่อแม่ 
โศกเศร้าอย่างยิ่ง 

สองปีหลังการเสียชีวิตของซาลิม มีการเปิดสถานรับเลี้ยงเด็ก 
ระหว่างวันในหมู่บ้าน ซายิดและชิลปีไม่ลังเลที่จะนำลูกชาย 
อีกสองคน คือ มริดุล (อายุ 3 ขวบ) และสยาม (อายุ 1 ขวบ) 
ไปฝากเลีย้งไวก้บัศนูยฯ์ หลงัจากเสยีลกูชายไปคนหนึง่ ทัง้สอง 
จึงตระหนักถึงความสำคัญของการนำเด็กเล็กไปไว้ใน 
ความดูแลของศูนย์ฯ ปัจจุบันลูกชายท้ังสองคนของพวกเขา 
ชอบการไปอยู่ที่ศูนย์ฯ มาก ซายิดและชิลปีรู้ว่าเด็กทั้งสองจะ 
ปลอดภัยระหว่างที่พวกเขาต้องไปทำงานจึงสนับสนุนให้ 
ผู้ปกครองคนอื่นๆ ส่งลูกไปอยู่ที่ศูนย์ฯ

การสร้างความยั่งยืนให้กับโครงการรับเลี้ยงเด็กระหว่างวัน 
จัดเป็นความท้าทายอย่างหนึ่ง สิ่งที่ขาดไม่ได้คือความร่วมมือ 
ทุ่มเทของภาคีจากภายนอกชุมชน ผู้จัดทำโครงการไม่ควร 
ละเลยคุณค่าของผู้ท่ีเช่ือม่ันและสนับสนุนโครงการอย่างแข็งขัน 
เช่น ซายิดและชิลปีซึ่งเป็นคนในชุมชนนั้นเอง บุคคลเช่นนี้ 
สามารถสนบัสนนุโครงการผา่นเรือ่งเลา่จากประสบการณต์รง 
ของตัวเองได้เป็นอย่างดี สามารถสื่อสารถึงคุณค่าของ 
มาตรการเพื่อช่วยชีวิตคนจากการจมน้ำได้อย่างน่าเชื่อถือ 
และทรงพลังมาก
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การเสยีชวีติจากการจมนำ้ทัว่โลกเกดิขึน้สงูสดุในกลุม่ 
เด็กอายุ 1 - 4 ปี สถานที่เกิดเหตุมักอยู่ใกล้บ้าน (1)  
รายงานการจมนำ้ระดบัโลกระบวุา่ ปจัจยัเสีย่งตอ่การ  
จมนำ้ของเดก็คอื การขาดการกำกบัดแูลหรอืการดแูล 
ไม่ทั่วถึง การขาดสิ่งกีดขวางเพื่อจำกัดการเข้าถึง 
แหล่งน้ำหรือการมีสิ่งกีดขวางไม่เพียงพอ รวมไปถึง 
ความรู้ที่จำกัดต่ออันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้ (1)

2
ติดตั้งสิ่งกีดขวางเพื่อจำกัด
การเข้าถึงแหล่งน้ำ
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การติดตั้งสิ่งกีดขวาง
สามารถกันเด็ก
ให้ออกห่างจาก
แหล่งน้ำเปิดและ
ป้องกันการจมน้ำได้

ประโยชน์ของการติดตั้งสิ่งกีดขวาง
เพื่อจำกัดการเข้าถึงแหล่งน้ำ
การติดตั้งสิ่งกีดขวางสามารถกันเด็กให้ออกห่างจากแหล่งน้ำเปิดและป้องกัน 
การจมน้ำได้  ประเทศที่มีรายได้สูงบางประเทศได้ดำเนินมาตรการดังกล่าวเพื่อ 
ลดอัตราการจมน้ำในเด็ก  ประเทศที่มีรายได้ต่ำและประเทศที่มีรายได้ปานกลาง 
ก็สามารถใช้วิธีนี้ได้เช่นกัน

ในประเทศท่ีมีรายได้สูง การเสียชีวิตจากการจมน้ำของเด็กส่วนใหญ่เกิดข้ึนในสระน้ำ 
ท่ีไม่มีร้ัวก้ัน หรือมีร้ัวก้ันท่ีไม่เพียงพอ และกลยุทธ์ป้องกันการจมน้ำท่ีได้ผลวิธีหน่ึงคือ 
การกั้นรั้วสี่ด้านหรือการกั้นรั้วแบบล้อมปิด โดยมีประตูรั้วที่มีสลักยึดและสามารถ 
ปิดกลับด้วยตัวเองได้ (ปิดอัตโนมัติ) (1, 5) ในประเทศออสเตรเลีย เด็กมี 
ความเสีย่งสงูตอ่การจมนำ้ในบอ่กกัเกบ็นำ้ตามไรส่วน ดงันัน้จงึมคีวามพยายามแกไ้ข 
ปัญหาด้วยการสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้เด็กเล่นเพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว (6) 
ในประเทศท่ีมีรายได้ต่ำและประเทศท่ีมีรายได้ปานกลางก็มีท้ังหลักฐานจากคำบอกเล่า 
และการศึกษาต่างๆ ท่ีแสดงให้เห็นว่าแหล่งน้ำธรรมชาติเป็นปัจจัยเส่ียงสูงสุดต่อ 
การจมน้ำของเด็ก การปิดก้ันหรือการติดต้ังร้ัวรอบแหล่งน้ำเปิดอาจเป็นไปได้ยาก 
ในทางปฏบิตั ิโดยเฉพาะในบรเิวณทีม่แีหลง่นำ้จำนวนมาก (7)  ในกรณนีี ้อาจเลอืกใช ้ 
วิธีการที่ง่ายและประหยัดกว่า นั่นคือการติดตั้งสิ่งกีดขวางประตูบริเวณทางออก  
การใช้คอกกั้นเด็ก หรือการกำหนดพื้นที่ปลอดภัยให้เด็กสามารถเล่นได้ภายในบ้าน 
หรือบริเวณรอบๆ บ้าน วิธีนี้ยังช่วยให้สามารถกำกับดูแลบุตรหลานได้อย่างทั่วถึง 
มากข้ึนด้วย (7, 8, 9)  มีการนำมาตรการใหม่ๆ เหล่าน้ีไปใช้พร้อมกับการเฝ้าติดตาม 
ประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง (10, 11)

กล่องข้อความที่ 1: มาตรฐานที่อาจนำมาใช้ในการติดตั้งสิ่งกีดขวางเพื่อจำกัดการเข้าถึง 
แหล่งน้ำสำหรับการป้องกันการจมน้ำ 
 มาตรฐาน EN 12227:2010 คอกกั้นเด็กในบ้าน – ข้อกำหนดด้านความปลอดภัยและ 

 วิธีการทดสอบ (EN 12227:2010, Playpens for domestic use – safety 
 requirements and test methods)
 มาตรฐาน ASTM F406-13 ข้อระบุความปลอดภัยผู้บริโภคตามมาตรฐานสำหรับ 

 เตยีงทารกหรอืสนามเดก็เลน่ทีม่ขีนาดใหญห่รอืเลก็กวา่ปกต ิ(ASTM F406-13, Standard  
 consumer safety specification for non-full-size baby cribs/play yards)
 มาตรฐาน EN 1930:2011 ว่าด้วยการดูแลและการใช้ผลิตภัณฑ์สำหรับเด็ก –  

 สิ่งกีดขวางเพื่อความปลอดภัย (EN 1930:2011, Child use and care articles –  
 safety barriers)
 มาตรฐาน ASTM F1004-12 ข้อระบุความปลอดภัยผู้บริโภคตามมาตรฐานสำหรับประต ู

 และรั้วกั้นเสริม (ASTM F1004-12, Standard consumer safety specification for  
 expansion gates and expandable enclosures)
 มาตรฐาน AS 1926.1-2012 ว่าด้วยความปลอดภัยของสระว่ายน้ำ –  สิ่งกีดขวางเพื่อ 

 ความปลอดภัยสำหรับสระว่ายน้ำ (AS 1926.1-2012, Swimming pool safety –  
 safety barriers for swimming pools)
 มาตรฐานของทวีปยุโรป (European Standard/Europäische Norm; EN)  

 https://www.cen.eu
 มาตรฐานสมาคมอเมริกันเพื่อการทดสอบและวัตถุดิบ (American Society for Testing  

 and Materials; ASTM)  http://www.astm.org
 มาตรฐานของประเทศออสเตรเลีย (Australian Standards; AS) 

 http://www.standards.org.au
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  ขั้นตอนที่หนึ่ง

  ขั้นตอนที่สอง

  ขั้นตอนที่สาม

ประเมินสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งกีดขวางการเข้าถึงแหล่งน้ำ

ในการประเมินสถานการณ์ ควรมีการประเมินโครงการด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ 
และการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยที่มีการดำเนินการอยู่ ซึ่งมีผลต่อการเข้าถึง 
แหล่งน้ำของชุมชนหรือบุคคลด้วย

ระบุกลุ่มเป้าหมาย

การระบุกลุ่มเป้าหมายจะข้ึนอยู่กับอันตรายจากแหล่งน้ำ และประเภทของส่ิงกีดขวาง  
ที่เหมาะสมที่สุด คอกกั้นเด็กอาจเหมาะที่จะใช้เป็นสิ่งกีดขวางสำหรับเด็กอายุ 
0 - 24 เดือน อย่างไรก็ตาม หากมีการใช้ผิดวัตถุประสงค์อาจยิ่งเพิ่มการเสียชีวิต 
จากการจมน้ำได้  สิ่งกีดขวางประเภทประตูกั้นเหมาะสำหรับเด็กในวัย 6 เดือน 
ถึง 4 ปี ในขณะที่สิ่งกีดขวางรอบบ่อน้ำเหมาะสำหรับเด็กในวัย 6 เดือนถึง 6 ปี  
นอกจากนี้ การกั้นรั้วรอบบ้านในชนบท พร้อมประตูที่มีสลักยึดเพื่อความปลอดภัย 
ของเด็กยังสามารถป้องกันไม่ให้เด็กเดินพลัดตกลงไปในบ่อน้ำ เขื่อน หรือคูน้ำ 
ได้ด้วย

เด็กท่ีมีอายุมากข้ึนและผู้ใหญ่อาจได้รับประโยชน์จากการติดต้ังส่ิงกีดขวางการเข้าถึง 
แหล่งน้ำท่ีอาจก่อให้เกิดอันตรายได้เช่นกัน ตัวอย่างเช่นการติดต้ังฝาปิดท่อระบายน้ำ 
รวมถึงแผงรั้วกั้นริมหรือรอบบางจุดของแหล่งน้ำอันตราย เช่น น้ำตก หรือ  
แหล่งน้ำอื่นๆ  ในประเทศที่มีรายได้สูงมีการดำเนินการสนับสนุนหรือกำหนดให้ใช ้
สิ่งกีดขวางรอบแหล่งน้ำ เช่น บ่อน้ำในสวน หรือในพื้นที่ชนบท (12)

ออกแบบและติดตั้งสิ่งกีดขวาง

รายงานการจมน้ำระดับโลกระบุว่า สิ่งกีดขวางมีสี่ประเภทหลัก ได้แก่ คอกกั้นเด็ก 
สิ่งกีดขวางประตูทางออก การล้อมรั้วสระว่ายน้ำ และการครอบปิดถังเก็บน้ำ 
ขนาดใหญ่ แท็งก์น้ำ หรือบ่อเก็บน้ำ

คอกกั้นเด็ก 6 
คอกกั้นเด็กคือ พื้นที่ที่มีโครงสร้างล้อมปิดด้านทั้งสี่ มักเป็นซี่แนวตั้งหรือตาข่าย 
และมีฐานปิด (8, 9)

ดูหน้า 5

การติดตั้งสิ่งกีดขวางเพื่อจำกัดการเข้าถึงแหล่งน้ำ
สิ่งกีดขวางเพื่อจำกัดการเข้าถึงแหล่งน้ำเป็นกลยุทธ์ป้องกันมิให้เด็กจมน้ำ แม้ว่า 
ประเทศที่มีรายได้ต่ำและประเทศที่มีรายได้ปานกลางอาจไม่มีมาตรฐานเกี่ยวกับ 
สิ่งกีดขวางดังกล่าว แต่ก็สามารถศึกษาและประยุกต์มาตรฐานที่กำหนดไว้โดย 
ประเทศที่มีรายได้สูงได้ (ดูกล่องข้อความที่ 1)

6  การใช้คอกกั้นเด็กผิดวิธี อาจเพิ่มความเสี่ยงการเกิดเหตุจมน้ำเสียชีวิตได้
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สิ่งกีดขวาง
มีสี่ประเภทหลัก ได้แก่ 
คอกกั้นเด็ก
สิ่งกีดขวางประตูทางออก 
การล้อมรั้วสระว่ายน้ำ 
และการครอบปิด
ถังเก็บน้ำขนาดใหญ่ 
แท็งก์น้ำ 
หรือบ่อเก็บน้ำ

คอกกั้นเด็กอาจสร้างด้วยมือ หาซื้อได้ในท้องถิ่น หรือนำเข้าจากต่างประเทศก็ได้ 
สาระสำคัญคือจะต้องตรวจสอบให้มั่นใจว่า คอกกั้นเด็กออกแบบและทำจากวัสด ุ
ที่ไม่ทำให้เด็กบาดเจ็บและไม่ส่งผลเสียต่อสุขภาพเด็ก การศึกษาพบว่าหากใช้ตาม 
คำแนะนำ (ดูกล่องข้อความที่ 2) คอกกั้นเด็กจะเป็นอุปกรณ์ที่มีความปลอดภัย 
สูงมาก (13) จนถึงปัจจุบันโครงการป้องกันการจมน้ำในประเทศที่มีรายได้ต่ำและ 
ประเทศทีม่รีายไดป้านกลางมกัใชค้อกกัน้เดก็หลากหลายรปูแบบ ทัง้ทีผ่ลติในทอ้งถิน่ 
หรือนำเข้าจากต่างประเทศ และทำจากวัสดุประเภทต่างๆ กัน (อาทิ โลหะ ไม้ 
พลาสติก ตาข่าย และผ้า) (8 - 10, 14)

คอกก้ันเด็กท่ีออกแบบและผลิตในท้องถ่ินควรคำนึงถึงขนาดของบ้านและพ้ืนท่ีว่าง (11)  
คอกก้ันเด็กขนาดใหญ่เทอะทะหรือน้ำหนักมากอาจไม่ได้มีการนำมาใช้เท่าท่ีควร 
เพราะเคลื่อนย้ายลำบาก ในขณะเดียวกัน คอกกั้นเด็กที่มีน้ำหนักเบาเกินไปอาจ 
โคลงเคลงหรือทนรับแรงเตะของเด็กไม่ได้  ซี่ของคอกกั้นเด็กต้องเป็นแนวตั้ง เพราะ 
เด็กอาจปีนซี่แนวนอนเพื่อปีนออกจากคอกกั้นได้ (15)  ซี่ของคอกกั้นเด็กแต่ละซี่ 
ต้องห่างกันไม่เกิน 60 มิลลิเมตร (16, 17)

แต่ละด้านของคอกกั้นเด็กควรสูงไม่ต่ำกว่า 0.5 เมตร หรือ 20 นิ้ว (และไม่ต่ำกว่า 
0.66 เมตร หรือ 26 นิ้ว สำหรับเปลนอน) (14, 16)  แม้เด็กส่วนใหญ่ที่อายุไม่ถึง 
24 เดือนจะไม่สามารถข้ามสิ่งกีดขวางสูง 0.66 เมตรได้ แต่เด็กที่อายุ 24 เดือน  
ขึน้ไปจนถงึ 4 ป ีอาจปนีสิง่กดีขวางทีส่งูเพิม่ขึน้จากนีส้องเทา่ไดอ้ยา่งงา่ยดาย ดงันัน้ 
การสร้างคอกกั้นเด็กจึงควรคำนึงถึงการปกป้องเด็กที่มีอายุถึง 2 ปี และผู้ดูแลเด็ก 
ควรรับทราบข้อมูลการใช้คอกกั้นเด็กอย่างปลอดภัย รวมถึงรู้วิธีการเฝ้าสังเกต 
ความสามารถของเด็กในการปีนออกจากคอกกั้นด้วย (ดูกล่องข้อความที่ 2)
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เด็กๆ เติบโต
อย่างรวดเร็วและ
ต้องมีการเฝ้าสังเกต
อย่างต่อเนื่องว่า
พวกเขามีพัฒนาการ
ทางด้านร่างกายมากพอ
ที่จะปีนออกจาก
คอกกั้นเด็กได้เองแล้ว
หรือไม่

กล่องข้อความที่ 2: สาระสำคัญสำหรับการใช้คอกกั้นเด็กอย่างปลอดภัย (17, 19, 20)

คอกกั้นเด็กไม่ควรถูกมองว่าเป็นเครื่องมือป้องกันอันตรายที่ปลอดภัยไร้ข้อบกพร่อง 

เพราะหากใช้อย่างผิดวิธี ก็อาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดเหตุจมน้ำเสียชีวิตได้ เด็กๆ เติบโต 

อย่างรวดเร็วและต้องมีการเฝ้าสังเกตอย่างต่อเนื่องว่า พวกเขามีพัฒนาการทางด้านร่างกาย 

มากพอที่จะปีนออกจากคอกกั้นเด็กได้เองแล้วหรือไม่ แต่ในกรณีเดียวกัน เด็กก็ไม่ควรถูก 

ปล่อยให้อยู่ในคอกกั้นเด็กโดยปราศจากผู้ดูแลเป็นเวลานาน หากเด็กอยู่ในคอกกั้นเด็ก 

นานเกินไปอาจส่งเสียงร้อง ทำให้พี่น้องหรือสมาชิกครอบครัวคนอื่นอุ้มออกไปนอกคอกกั้น 

เมื่อไม่ได้อยู่ในคอกกั้นแล้ว เด็กก็สามารถเคลื่อนที่ไปมาได้อย่างอิสระและอาจนำไปสู่การ 

จมน้ำได้ ผู้ดูแลเด็กที่ใช้คอกกั้นเด็กต้องคำนึงถึงความเสี่ยงดังกล่าวด้วย

 ติดตั้งคอกกั้นเด็กในสถานที่ปลอดภัย ห่างไกลจากกองไฟ แหล่งพลังงานความร้อน  

 หรืออันตรายอื่นๆ

 ไม่ควรมีสายไฟ ราวตากผ้า เชือกห้อย ฯลฯ อยู่ใกล้คอกกั้นเด็ก เพราะอาจรัดคอเด็กได้

 ติดตั้งคอกกั้นเด็กในระนาบเดียวกับพื้นเรียบ

 ไม่ใช้คอกกั้นเด็กที่ไม่มั่นคงหรือมีโครงสร้างไม่แข็งแรง

 ไม่ใช้คอกกั้นที่เด็กสามารถปีนออกเองได้

 ไม่ใช้คอกกั้นเด็กหากมีรอยแยก รอยแตก มีเหลี่ยมมุม หรือพื้นผิวแหลมคมหรือขรุขระ

 ไม่ใช้คอกกั้นเด็กที่มีชิ้นส่วนยื่นออกมา เช่น แป้นเกลียวมีปีก หรือกลอน ซึ่งอาจเกี่ยวกับ 

 เสื้อผ้าและรัดคอเด็กได้

 ไม่ใช้คอกกั้นเด็กที่ซี่ลูกกรงไม่ครบสมบูรณ์

 ไม่ใช้ผ้าห่ม ผ้าคลุม ผ้าห่มเย็บมือ หรือผ้าคลุมเตียงร่วมกับคอกกั้นที่มีเด็กอยู่ด้านใน 

 เพราะอาจเพิ่มความเสี่ยงขาดอากาศหายใจได้

 เสื่อบุพื้นคอกกั้นเด็กจะต้องแน่นและมีขนาดพอดีกับคอกกั้นเด็ก

 ไม่วางของเล่นหรือกล่องขนาดใหญ่ไว้ด้านในคอกกั้นเด็ก เพราะเด็กอาจใช้เป็น  

 ฐานปีนออกมา

 ไมค่วรผกูของเลน่หรอืวตัถอุืน่ไวท้ีม่มุหรอืดา้นบนของราวจบัคอกกัน้เดก็ เพราะเชอืกอาจ  

 รัดคอเด็กได้

 ตรวจสอบราวจับคอกกั้นว่ามีรูและรอยฉีกขาดหรือไม่ เพราะเด็กอาจกัดราวจับในขณะ 

 ฟันกำลังขึ้น หากไม่สามารถซ่อมแซมตำหนิดังกล่าวได้ก็ไม่ควรใช้คอกกั้นเด็กนั้นๆ ต่อ

 อย่าให้เด็กเล่นห่อพลาสติกหรือถุงพลาสติกเด็ดขาด

 อยา่คลอ้งวตัถอุะไรไวร้อบคอเดก็ (ไมว่า่จะเปน็ดา้ย เครือ่งราง สรอ้ยคอ ผา้กนัเปือ้น จกุนม  

 ฯลฯ) เพื่อไม่ให้สายของวัตถุเกี่ยวกับคอกกั้นเด็ก

 อย่าคลุมปิดด้านบนคอกหากมีเด็กอยู่ด้านใน
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ดูหน้า 23

  ขั้นตอนที่สี่

บังคับใช้กฎหมายเพื่อสนับสนุนมาตรการแก้ไขปัญหา
ตามที่ได้อภิปรายในเบ้ืองต้น กฎหมายที่กำหนดให้ต้องมีรั้วที่กั้นสระว่ายน้ำหรือ 
รั้วล้อมสระว่ายน้ำทั้งสี่ด้าน พร้อมสลักยึดและสามารถปิดกลับด้วยตัวเองได้ 
(ปิดอัตโนมัติ) นั้น สามารถเพิ่มประสิทธิผลของการแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ 
ในบางประเทศ อย่างไรก็ดีกฎหมายประเภทดังกล่าวจะมีประสิทธิผลอย่างแท้จริงได้ 
ก็ต่อเมื่อมีการปฏิบัติตามกฎหมายนั้นๆ ในสระว่ายน้ำทุกแห่ง ทั้งเก่าและ 
ใหม่ด้วย (9, 23)  กฎหมายการล้อมรั้วสระว่ายน้ำที่เคร่งครัดอาจไม่มีผลอันใดเลย  
หากมีการปฏิบัติตามน้อย และการบังคับใช้ไม่เข้มงวด (24, 25, 26)

สิ่งกีดขวางประตูทางออก
แม้ไม่มีการกำหนดนิยามมาตรฐานของส่ิงกีดขวางประตูทางออก ประเทศท่ีมีรายได้สูง 
ได้ใช้สิ่งที่ขวางเพื่อให้เกิดความปลอดภัย (บ้างเรียกว่าประตูนิรภัยหรือประตูกั้น 
ทารก) ที่มีขายทั่วไปตามท้องตลาด เพื่อป้องกันการบาดเจ็บของเด็กเล็กในบ้าน 
มาตรฐานท่ีเก่ียวข้องระบุอยู่ในกล่องข้อความท่ี 1 หลายประเทศ เช่น ฟิลิปปินส์ (21) 
และบังกลาเทศ (10) มีการนำสิ่งกีดขวางประตูทางออกไปใช้เพื่อป้องกัน 
การจมน้ำ สมาชิกในบ้านทุกคนควรตรวจสอบว่าได้ปิดสิ่งกีดขวางทุกครั้ง 
หลังเดินผ่าน หรือจะดียิ่งขึ้นหากสามารถติดตั้งสิ่งกีดขวางที่สามารถปิดกลับ 
ด้วยตัวเองได้ (ปิดอัตโนมัติ)  ควรมีการตรวจสอบว่าเด็กสามารถปีนสิ่งกีดขวาง 
ได้หรือไม่ เช่นเดียวกับกรณีของคอกก้ันเด็ก อย่างไรก็ตามความสูงของส่ิงกีดขวาง 
ประตูทางออก ก็อาจสูงกว่าคอกกั้นเด็กได้ นอกจากนี้ผู้ใช้ยังต้องมั่นใจว่าเด็ก 
ไม่สามารถเปิดออกจากสิ่งกีดขวางนี้ได้ วิธีที่มักจะใช้ป้องกันเด็กเปิดประตูออก 
ด้วยตนเองคือการติดตั้งสิ่งกีดขวางที่แรงของเด็กจะไม่สามารถเปิดได้โดยลำพัง  
หรือการติดตั้งกลไกที่ซับซ้อน (ตัวอย่างเช่น สิ่งกีดขวางแบบหนึ่งที่ผู้เปิดจะต้องบีบ 
และยกคันจับขึ้นไปพร้อมกัน) 

การล้อมรั้วสระว่ายน้ำ 
กฎหมายที่กำหนดให้ต้องมีรั้วที่กั้นสระว่ายน้ำหรือรั้วล้อมสระว่ายน้ำทั้งสี่ด้าน 
พร้อมสลักยึดและสามารถปิดกลับด้วยตัวเองได้ (ปิดอัตโนมัติ) สามารถลดอัตรา 
การจมน้ำของเด็กในสระว่ายน้ำได้ (5) นอกจากนี้ควรเพิ่มความสูงของรั้วให้ปีนข้าม 
ได้ยากด้วย โดยความสูงที่เหมาะสมสำหรับป้องกันเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปีไม่ให้ปีน 
ข้ามรั้วได้ คือ 1.4 – 1.5 เมตร (15, 18)  สิ่งกีดขวางควรมีลักษณะสูงปีนข้ามไม่ได้ 
มีโครงสร้างที่มั่นคง และมีการตรวจสอบสม่ำเสมอเพื่อป้องกันไม่ให้มีจุดบกพร่อง 
อันจะทำให้เด็กผ่านเข้ามาได้

การครอบปิดถังเก็บนำ้ขนาดใหญ่ แท็งก์น้ำ หรือบ่อเก็บน้ำ
บ่อน้ำแบบเปิด บ่อน้ำบาดาล และถังเก็บน้ำทำให้เด็กเผชิญความเสี่ยงที่จะจมน้ำ 
มากขึ้น (22)  การครอบปิดและเก็บรักษา (หรือเทของเหลวที่บรรจุไว้ออกเมื่อไม่ใช้) 
แหลง่เกบ็นำ้เหลา่นีใ้หด้ ี(เชน่ ควำ่ถงัซกัผา้หลงัใชเ้สรจ็) สามารถปอ้งกนัการจมนำ้ได ้ 
สิ่งกีดขวางรอบบ่อน้ำหรือถังเก็บน้ำต้องมั่นคง สูงพอที่จะป้องกันไม่ให้เด็กหรือ 
ผู้ใหญ่ตกลงไปได้ และออกแบบมาเพื่อไม่ให้เด็กเล็กสามารถปีนข้ามได้  ในขณะ 
เดียวกันก็สามารถแก้ไขปัญหาด้วยการลดความจำเป็นในการเข้าถึงแหล่งน้ำที่อาจ 
เป็นอันตราย โดยติดตั้งระบบท่อส่งน้ำใต้ดิน ทำชลประทานแบบปิด หรือติดตั้ง 
เครือ่งสบูนำ้เพือ่เพิม่ความปลอดภยัในการนำนำ้มาใช ้ทวา่ปจัจบุนัยงัไมม่กีารศกึษา 
เชิงลึกในเรื่องผลของวิธีการดังกล่าวในการป้องกันการจมน้ำ



28

สิ่งกีดขวางรอบบ่อน้ำ
หรือถังเก็บน้ำต้องมั่นคง 
สูงพอที่จะป้องกันไม่ให้
เด็กหรือผู้ใหญ่ตกลงไปได้ 
และออกแบบมาเพื่อไม่ให้
เด็กเล็กสามารถปีน
ข้ามได้

  ขั้นตอนที่ห้า

การติดตามและประเมินผลการแก้ไขปัญหา

แม้การติดตามผลการใช้คอกกั้นเด็ก สิ่งกีดขวางประตูทางออก และการครอบปิด 
บอ่นำ้และภาชนะกกัเกบ็นำ้ในบา้นจะไมส่ามารถทำได ้(นอกเสยีจากวา่เปน็สว่นหนึง่ 
ของการศึกษาวิจัย) อาจมีการติดตามและประเมินผลด้านการกระจายข้อมูลแทน 
เพื่อดูว่ามีการกระจายข้อมูลที่ปลอดภัยและเหมาะสมหรือไม่ ตัวอย่างเช่น ข้อมูลว่า 
ควรใช้คอกกั้นเด็กประเภทใด ควรสร้างคอกกั้นเด็กอย่างไร มีคอกกั้นเด็กและ 
สิ่งกีดขวางประตูทางออกที่ปลอดภัยจำหน่ายหรือไม่อย่างไร นอกจากนี้ยังอาจ 
ประเมินการใช้คอกกั้นเด็กและสิ่งกีดขวางในกรณีที่สอบสวนการจมน้ำด้วย

กฎหมายการล้อมรั้วจึงต้องมาพร้อมกับความพยายามเชิงรุกเพื่อส่งเสริม 
ความตระหนักในชุมชน เช่นเดียวกับมาตรการบังคับใช้ (24, 25) กฎหมาย 
การปิดคลุมบ่อน้ำเปิดและบ่อน้ำปิด (หรือการปิดไม่ใช้บ่อน้ำร้างที่สามารถ 
กักเก็บน้ำได้) อาจช่วยป้องกันการจมน้ำได้เช่นกัน แต่การจะทราบผลที่อาจเกิดขึ้น 
จะต้องมีการศึกษาวิจัยในด้านนี้ต่อไป
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7  การใช้คอกกั้นเด็กผิดวิธีอาจเพิ่มความเสี่ยงการเกิดเหตุจมน้ำเสียชีวิตได้

กรณีศึกษา
การใช้คอกกั้นเด็ก 7 และสถานรับเลี้ยงเด็ก 

ในบังกลาเทศ

การวิจัยเพื่อป้องกันการเสียชีวิตจากการจมน้ำ (Saving of 
Lives from Drowning; SoLiD) เปน็การศกึษาวจิยัขนาดใหญ ่
วา่ดว้ยการดำเนนิมาตรการ พืน้ทีเ่ปา้หมายคอืตำบลเจด็ตำบล 
ในประเทศบังกลาเทศ  วัตถุประสงค์เพื่อประเมินประสิทธิผล 
และความคุ้มค่าของวิธีป้องกันการจมน้ำสองวิธี อันได้แก่ 
คอกกั้นเด็กและสถานรับเลี้ยงเด็ก กลุ่มตัวอย่างคือเด็กที่อายุ 
ต่ำกว่า 4 ปี โดยมีจำนวนประมาณ 75,000 คน และมีอายุ 
ระหว่างช่วง 9 - 36 เดือน ในการวิจัยเด็กในงานวิจัยจะได้รับ 
คอกกั้นเด็กเพียงอย่างเดียว ได้รับเข้าสถานรับเลี้ยงเด็กเพียง 
อย่างเดียว หรือทั้งสองอย่างก็ได้ คอกกั้นเด็กที่แจกจ่ายให้ 
ผลติขึน้ในทอ้งถิน่ มสีองประเภท คอื คอกไมแ้ละคอกพลาสตกิ  
มีการติดตามผลกับ เด็กที่ เข้ าร่ วมงานวิจั ย เป็นระยะ 
อย่างสม่ำเสมอ เพื่อประเมินการปฏิบัติตาม และเพื่อให้การ 
สนับสนุน รวมไปถึงให้ความรู้แก่ผู้ดูแลเด็ก 

ผลการศกึษาเบือ้งตน้พบวา่ วธิปีอ้งกนัเดก็จมนำ้ทัง้สองวธิ ีคอื 
การใชค้อกกัน้เดก็และสถานรบัเลีย้งเดก็ เปน็ทีย่อมรบัในชมุชน 
และเหตุจมน้ำที่เกิดในเด็กอายุ 0 - 4 ปี ซึ่งเกิดในบริเวณที่ 
ทำการวิจัยนั้น มีจำนวนต่ำกว่าอัตราการจมน้ำที่มีประวัติ 
บันทึกไว้ถึงสามเท่า (8, 9)
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การจมน้ำเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้นๆ ในเด็ก 

ไม่ว่าจะเป็นประเทศท่ีมีรายได้ระดับใดก็ตาม ในประเทศ 

ท่ีมีรายได้ต่ำและประเทศท่ีมีรายได้ปานกลางจะมีอัตรา 

เด็กจมน้ำเสียชีวิตคิดเป็นร้อยละ 90 ของอัตราการ 

เสียชีวิตทั่วโลกทีเดียว (27) ด้วยเหตุนี้การสอนเด็ก 

ให้มีทักษะการว่ายน้ำจึงเป็นวิธีป้องกันการจมน้ำ 

ที่ได้รับความสนใจมากขึ้น

3
สอนเด็กวัยเรียน
(อายุ 6 ปีขึ้นไป)
ให้ว่ายน้ำเป็น และมีทักษะ
ด้านความปลอดภัยทางน้ำ
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โรงเรียนเป็นสถานที่
อันเหมาะสมในการ
เริ่มสอนทักษะ
การว่ายน้ำและ
ฝึกอบรมเรื่อง
ความปลอดภัยทางน้ำ

ดูกล่องข้อความที่ 3
และกล่องข้อความที่ 4
ในหน้า 36

สถิติทั่วโลกระบุว่า อัตราการจมน้ำปรากฏสูงสุดในช่วงวัยเด็กตอนต้น และลดลง 
อย่างรวดเร็วในช่วงวัยเด็กตอนกลาง  สำหรับประเทศที่มีรายได้ต่ำและประเทศที่มี 
รายได้ปานกลาง อัตราการจมน้ำลดต่ำลงอีกในช่วงวัยรุ่น (28) แต่กลับเพิ่มขึ้นใน 
ประเทศท่ีมีรายได้สูงหลายประเทศ เหตุเพราะการจมน้ำระหว่างกิจกรรมสันทนาการ 
ในสถานที่ เช่น ทะเลสาบและแม่น้ำ ประเทศที่มีรายได้ต่ำและประเทศที่มีรายได ้
ปานกลาง เด็กมักจมน้ำในแหล่งน้ำระหว่างประกอบกิจวัตรประจำวัน การป้องกัน 
การจมน้ำในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันเหล่านี้จึงต้องอาศัยทักษะและ 
ความชำนาญที่หลากหลาย

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการสอนว่ายน้ำ
และทักษะด้านความปลอดภัยทางน้ำ
หลักฐานแสดงว่า การสอนว่ายน้ำให้แก่เด็กสามารถปกป้องเด็กจากการจมน้ำได้นั้น 
เพิ่งจะปรากฏเมื่อไม่นานมานี้ การทบทวนหลักสูตรการว่ายน้ำและการฝึกฝนใน 
พ.ศ. 2557 ในประเทศท่ีมีรายได้สูงพบว่า แทบไม่มีหลักฐานชัดแจ้งท่ีช้ีว่าการว่ายน้ำ 
ช่วยลดอัตราการจมน้ำได้ (30) อย่างไรก็ตามจากการทบทวนพบว่าการศึกษา 
แบบมีกลุ่มควบคุมทั้งหมดสามกรณี แสดงให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างการเรียน 
ว่ายน้ำหรือการว่ายน้ำเป็นเองโดยธรรมชาติและการลดลงของการจมน้ำ (31 - 33)  
นอกจากนี้ยังพบการทดลองอีกกรณี ได้แก่การทดลอง SwimSafe Cohort 
Trial (34) ซึ่งแสดงให้เห็นว่า การจมน้ำเสียชีวิตของเด็กนักเรียนในแถบชนบทของ 
บังกลาเทศมีจำนวนลดลง (ดูกรณีศึกษา)

การสอนว่ายน้ำให้แก่เด็กอาจเป็นอันตรายได้หากไม่มีมาตรการความปลอดภัย 
ที่เหมาะสม กลุ่มประเทศที่มีรายได้สูงตระหนักถึงข้อนี้ จึงได้พัฒนาหลักสูตรเพื่อ 
การสอนเดก็วา่ยนำ้ โดยมกัจะไดร้บัการสนบัสนนุจากรฐับาล มกีารบรรจใุนหลกัสตูร  
ของโรงเรียน ผ่านการรับรองจากองค์กรที่เกี่ยวข้อง สอนโดยครูผู้ผ่านการฝึกอบรม 
และมีคุณวุฒิ ผ่านการประเมินประสิทธิผลทางการศึกษา รวมถึงผ่านการทดสอบ 
ความปลอดภัยมาแล้ว โดยทั่วไปเด็กที่เรียนจะมีอายุ 6 ปีขึ้นไป ผ่านการคัดกรอง  
ความเสี่ยง (เช่น โรคลมชัก โรคหอบหืด และความพิการ) และสอนในสระที่ตื้น 
น้ำใสสะอาด และมีขอบเขตที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน การสอนว่ายน้ำ 
จะเกดิขึน้ควบคูก่บัองคค์วามรูอ้ืน่ในหลกัสตูรดว้ย อนัรวมไปถงึความปลอดภยัทางนำ้ 
การช่วยเหลืออย่างปลอดภัย รวมถึงความรู้และทัศนคติต่อแหล่งน้ำ

ในประเทศที่มีรายได้ต่ำและประเทศที่มีรายได้ปานกลาง ปัญหาสุขภาพเช่น 
การขาดสารอาหาร การบาดเจ็บจากการคลอดซึ่งส่งผลให้เกิดสภาพความพิการ 
ทางร่างกาย และ/หรือทางจิตใจ โรคหอบหืด และโรคลมชัก มักเกิดขึ้นในช่วงก่อน 
ที่เด็กจะอายุครบ 6 ปี และการตรวจคัดกรองอาการก็เป็นไปได้ยากในประเทศ 
กลุ่มดังกล่าว ดังนั้นเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปีจึงมีความเสี่ยงต่อการจมน้ำระหว่างเรียน 
ว่ายน้ำได้ หากมีอาการของโรคเหล่าน้ีท่ีไม่ถูกตรวจพบมาก่อน (ดูกล่องข้อความท่ี 3 
ว่าด้วยการสอนว่ายน้ำให้แก่เด็กในพื้นที่ที่มีรายได้ต่ำและพื้นที่ที่มีรายได้ปานกลาง 
และดูกล่องข้อความท่ี 4 ว่าด้วยการสอนว่ายน้ำให้แก่เด็กท่ีมีความเส่ียงสูง)  
การป้องกันการจมน้ำของเด็กที่อายุต่ำกว่า 6 ปีจึงต้องใช้กลยุทธ์อื่นๆ เช่น 
สิ่งกีดขวางไม่ให้เข้าถึงแหล่งน้ำ และการกำกับดูแลบุตรหลานอย่างมีประสิทธิภาพ
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ดูหน้า 5

ดูหน้า 38

  ขั้นตอนที่หนึ่ง

  ขั้นตอนที่สอง

ประเมินทักษะการว่ายน้ำและสถานการณ์ความปลอดภัยทางน้ำ
ควรรวมโรงเรยีนเปน็สว่นหนึง่ของการประเมนิสถานการณด์ว้ย โรงเรยีนเปน็สถานที ่ 
อันเหมาะสมในการเร่ิมสอนทักษะการว่ายน้ำและฝึกอบรมเร่ืองความปลอดภัยทางน้ำ   
ด้วยเหตุคือโรงเรียนมีพื้นที่สำหรับการฝึกอบรม มีบุคลากรคือครูผู้มีประสบการณ์ 
บริหารจัดการในห้องเรียนมาก่อน รวมถึงมีความน่าเชื่อถือในสายตาผู้ปกครอง 
นอกจากนี้ยังมีบุคลากรทางการแพทย์ และ (อาจจะ) มีช่องทางเข้าถึงสระว่ายน้ำ 
ทีป่ลอดภยั มรีัว้ลอ้ม และจำกดัการเขา้ถงึ (ดกูลอ่งขอ้ความที ่5 วา่ดว้ยประโยชนข์อง  
การฝึกอบรมในโรงเรียน ของประเทศท่ีมีรายได้ต่ำและประเทศท่ีมีรายได้ปานกลาง)

ระบุกลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายควรจะจำกดัให้เป็นเด็กที่อายุมากกว่า 6 ปีหรือเทียบเท่า ซึ่งผ่านการ  
คัดกรองแล้วว่า ไม่มีสภาวะที่ยังไม่แสดงอาการ อันจะก่อให้เกิดอันตรายเพิ่มขึ้นได้
กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวกับการสอนเด็กกลุ่มที่มีความเสี่ยงอื่นเพิ่มเติมนั้น กำลังอยู่ใน 
ขั้นตอนการวิจัยและออกแบบ เมื่อยังไม่มีกฎเกณฑ์ชัดเจน วิชาว่ายน้ำที่สอน 
ในโรงเรียนจึงต้องมีบุคลากรทางการแพทย์ทำหน้าที่คัดกรองโรค และมีครูสอน 
ว่ายน้ำที่ได้รับการรับรอง สอนด้วยหลักสูตรที่ออกแบบสำหรับเด็กกลุ่มที่มี 
ความเสี่ยงอื่นเพิ่มเติมเท่านั้น

การสอนว่ายน้ำและทักษะความปลอดภัยทางน้ำ
ไปสู่การปฏิบัติ
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ดูหน้า 38

8  นอกเสียจากว่า เป็นไปตามเงื่อนไขในขั้นตอนที่ 3 ว่าด้วยการ “ระบุกลุ่มเป้าหมาย” ที่ระบุว่า วิชาว่ายน้ำนั้นๆ  
 ต้องสอนในโรงเรียน มีบุคลากรที่ฝึกอบรมทางการแพทย์ทำหน้าที่คัดกรองโรค และมีครูสอนว่ายน้ำที่ได้รับการ 
 รับรอง สอนด้วยหลักสูตรที่ออกแบบสำหรับเด็กกลุ่มที่มีความเสี่ยงอื่นเพิ่มเติมเท่านั้น

ในขณะที่จัดทำคู่มือฉบับนี้ กำลังมีการทดสอบการบริหารความเสี่ยงและขั้นตอน 
การสอนว่ายน้ำ เพื่อให้เด็กที่อายุต่ำกว่า 6 ปีสามารถเรียนว่ายน้ำด้วยหลักสูตรของ 
SwimSafe ได้อย่างปลอดภัย จนถึงตอนนี้ มีหลักฐานจาก SwimSafe ที่ชี้ว่า 
อัตราการผ่านการฝึกอบรมจากหลักสูตรของ SwimSafe จะไม่เกินร้อยละ 80 
หากผู้เรียนอายุไม่ถึง 8 ปี

  ขั้นตอนที่สาม

เลือกสถานที่ฝึกอบรม

การสอนว่ายน้ำและทักษะความปลอดภัยทางน้ำในบริเวณโรงเรียนมีข้อดีมากมาย 
และยังทำให้เกิดมาตรการป้องกันความปลอดภัยสำหรับเด็กอย่างดีสุดด้วย 
(ดูกล่องข้อความที่ 5) ต่างจากแหล่งน้ำตามธรรมชาติ ที่มักเป็นสถานที่เกิดเหตุ 
จมน้ำบ่อยครั้ง หลักสูตรของ SwimSafe พัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในแหล่งน้ำประเภท 
ต่างกัน คือ สระว่ายน้ำถาวร สระว่ายน้ำแบบเคลื่อนที่ได้ บ่อน้ำ เขื่อน ทะเลสาบ 
และชายหาด แต่ละสถานที่เรียนก็ต้องมีการปรับใช้การบริหารความเสี่ยงและ 
ความปลอดภัยที่แตกต่างกันด้วย  บ่อน้ำและเขื่อนจะต้องมีรั้วกั้น พื้นต้องมีฐานรอง 
เพื่อให้มีระดับความลึกที่ปลอดภัยและเป็นระนาบเดียวกัน แหล่งน้ำอื่นที่ไม่มี 
อาณาเขต เช่น ทะเลสาบ ก็ควรมีฐานรองด้านใต้ อีกทั้งต้องมีเครื่องบอกเขต 
ที่จับต้องได้ เพื่อให้ผู้สอนกับผู้เรียนไม่อยู่ห่างกันจนพ้นระยะปลอดภัย การสอน 
ที่ชายหาดต้องมีเครื่องบอกเขตที่จับต้องได้และลอยน้ำได้ เพื่อจำกัดพื้นที่ให้ผู้เรียน 
ต้องมีการเลือกตำแหน่งเหมาะสมเพื่อเลี่ยงกระแสน้ำแรงและอันตรายอื่นๆ รวมถึง 
ต้องอาศัยการสังเกตสภาวะของคลื่น เพื่อดูว่าความสูงน้ำไม่เกินระดับปลอดภัย 
ด้วย

แม้ว่าอันตรายจากจุลชีพเป็นปัญหาที่พึงระวัง โดยเฉพาะตามบ่อน้ำในชนบท แต ่
ประเด็นความปลอดภัยหลักคือสภาพน้ำขุ่น หากเด็กเกิดอาการชัก พลัดตกน้ำ 
หรือหมดสติในน้ำขุ่น จะไม่สามารถมองเห็นเด็กจมน้ำได้เลย กรณีที่ไม่มีแหล่งน้ำใส 
เป็นสถานท่ีเรียน การบริหารความเส่ียงต้องอาศัยการคัดกรองเด็กกลุ่มท่ีมีความเส่ียง 
เพิม่เตมิออก 8 จำกดัสิง่รบกวนสมาธผิูส้อนใหน้อ้ยทีส่ดุ อกีทัง้ยงัควรมผีูช้ว่ยเฝา้ระวงั 
ความปลอดภัยเพิ่มเติม และจำกัดให้ชั้นเรียนมีขนาดเล็กด้วย โรคที่มากับน้ำก็อาจ 
เป็นปัญหาในบางประเทศที่มีรายได้ต่ำหรือปานกลาง ตัวอย่างเช่น โรคพยาธิใบไม ้
ในเลือดอาจเป็นอุปสรรคสำคัญสำหรับทวีปแอฟริกาต่อการสอนว่ายน้ำ 
ในแหล่งน้ำจืดในวงกว้าง
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ดูหน้า 38

  ขั้นตอนที่สี่

คัดเลือกและฝึกอบรมผู้สอน

ครูสอนว่ายน้ำควรเป็นผู้ใหญ่ที่เป็นเจ้าของภาษา เติบโตมาในวัฒนธรรมท้องถิ่น 
และได้รับการฝึกและรับรองในด้านการสอนว่ายน้ำ รวมไปถึงด้านการรักษาสมาธิ 
และระเบยีบขณะสอนเดก็เปน็กลุม่  ครทูีส่อนในโรงเรยีน (ทัง้เพศชายและเพศหญงิ) 
นับเป็นตัวเลือกที่ดี โครงการ SwimSafe ซึ่งเป็นโครงการที่มีขนาดใหญ่ที่สุด ได้รับ 
การศึกษาและประเมินอย่างดีที่สุด ได้ชี้ว่า อัตราส่วนระหว่างผู้สอนต่อผู้เรียน 
ไม่ควรเกิน 1:5 (เช่น 1:1, 1:2, 1:3 หรือ 1:4) 9 ขึ้นอยู่กับว่ามีความต้องการ 
การกำกับดูแลมากน้อยเพียงใด โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กท่ีมีอายุ 6 - 9 ปี  สำหรับประเทศ 
ที่มีรายได้ต่ำและประเทศที่มีรายได้ปานกลาง การตรวจสอบประวัติปูมหลังเป็นไป 
ได้ยากหรือเป็นไปไม่ได้เลย ดังนั้นชุมชนจึงสามารถมีส่วนร่วมในการเลือกผู้สอน 
อนัจะเปน็ประโยชนใ์นการปกปอ้งคุม้ครองเดก็  ทัง้นีก้ารพจิารณา “พฤตกิรรมทีด่”ี 
และการเฝ้าสังเกตอย่างต่อเนื่องโดยผู้นำชุมชนอาจเป็นเพียงสองวิธีที่ใช้เพื่อชดเชย 
ระบบการคัดกรองประวัติที่ประเทศที่มีรายได้สูงใช้อยู่ (ดูกล่องข้อความที่ 6 
ว่าด้วยข้อควรพิจารณาในการว่าจ้างครูอาสาจากประเทศที่มีรายได้สูง)

ในบังกลาเทศ ครูสอนว่ายน้ำได้รับการคัดเลือกจากชุมชน (มีจำนวนครูเพศชาย 
และเพศหญิงเกือบเท่ากัน) ซึ่งครูเหล่านี้จะผ่านการฝึกและการรับรองโดยหลักสูตร 
ของ SwimSafe 

ครูสอนว่ายน้ำ
ควรเป็นผู้ใหญ่ที่เป็น
เจ้าของภาษา เติบโตมา
ในวัฒนธรรมท้องถิ่น
และได้รับการฝึกและ
รับรองในด้านการ
สอนว่ายน้ำ รวมไปถึง
ด้านการรักษาสมาธิ
และระเบียบขณะสอนเด็ก
เป็นกลุ่ม

9 โครงการ SwimSafe เป็นโครงการเดียวที่ได้ทดสอบอัตราส่วนดังกล่าวในสถานที่สอนที่ไม่ใช่โรงเรียนและอยู่ใน 
 ชนบท
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  ขั้นตอนที่ห้า

  ขั้นตอนที่หก

ให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วม

ผู้ปกครองควรมีส่วนร่วมในการประเมินและคัดกรองเด็กที่จะเข้าร่วมโครงการ 
สอนว่ายน้ำ และเข้าฟังการบรรยายให้ข้อมูลต่างๆ อีกทั้งควรเซ็นยินยอมให้ 
บุตรหลานเรียน รวมถึงรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงการด้วย ซึ่งข้อมูลดังกล่าว 
ควรปรับใช้ภาษาให้เหมาะกับผู้อ่านที่มีอัตราการอ่านออกเขียนได้ต่ำ หากจำเป็น 
ข้อมูลที่นำเสนอให้ผู้ปกครองควรเน้นไปที่การนำเสนอเรื่องความปลอดภัยทางน้ำ 
ความสำคัญของการกำกับดูแลบุตรหลานอย่างรัดกุม และวิธีการช่วยเด็กที่กำลัง 
จมน้ำอย่างปลอดภัย ความร่วมมือจากผู้ปกครองเป็นกุญแจสำคัญในโครงการ 
SwimSafe โดยส่วนใหญ่แล้วผู้ปกครองมักอนุญาตให้บุตรหลานเข้าร่วม 
เมื่อโครงการเป็นไปตามบรรทัดฐานทางวัฒนธรรม (เช่น การที่ผู้สอนว่ายน้ำ 
เป็นเพศเดียวกันกับผู้เรียน)  นอกจากนี้ ผู้ปกครองยังเป็นแหล่งรวมองค์ความรู้หลัก 
ในการคัดกรองความเสี่ยง เพราะเป็นผู้ที่ทราบเรื่องโรคในปัจจุบันและอาการป่วย 
ในอดีตของเด็ก เช่น ลมชัก หอบหืด ฯลฯ ดีที่สุด

ติดตามและประเมินผล

หน่วยวัดผลลัพธ์และขั้นตอนที่ควรบันทึกไว้ ได้แก่ ข้อมูลส่วนตัวของเด็กทุกคน 
ในโครงการ (เช่น อายุ เพศ ชื่อเด็ก ชื่อผู้ปกครอง และที่อยู่) ระดับการพัฒนาทักษะ 
(เช่น วันเดือนปีที่สมัครเรียน วันที่เรียนจบ การสอบตกหรือลาออก) รวมไปถึง 
อาการบาดเจ็บหรือเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ใดก็ตาม

ประเทศที่มีรายได้สูง
มีระเบียบปฏิบัติ
เพื่อสอนเด็กที่มี
ความเสี่ยงสูง
ให้ว่ายน้ำอยู่แล้ว
ต่างจากพื้นที่
ที่มีรายได้ต่ำและ
รายได้ปานกลาง

รวมไปถงึฝกึการชว่ยฟืน้คนืชพี (CPR) และการใชอ้ปุกรณป์ฐมพยาบาล  อกีทัง้ไดร้บั 
การฝกึคดักรองเดก็ทีม่คีวามเสีย่ง  ในประเทศไทยและเวยีดนาม ครรูะดบัชัน้ประถม 
ศกึษาทัง้ชายและหญงิไดร้บัการฝกึและรบัรองในหลกัสตูร SwimSafe  การทำ CPR 
และการใช้อุปกรณ์ปฐมพยาบาลเช่นกัน โดยมีพยาบาลประจำโรงเรียนเป็นผู้ตรวจ 
คัดกรองสุขภาพของนักเรียน
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กล่องข้อความที่ 3: การสอนเด็กว่ายน้ำในพื้นที่ที่มีรายได้ต่ำและรายได้ปานกลาง

จากหลักฐานในปัจจุบัน ข้อแนะนำในการสอนเด็กว่ายน้ำสำหรับพื้นที่ที่มีรายได้ต่ำหรือ 

ปานกลาง มีดังนี้

 ให้เด็กเริ่มเรียนเมื่อมีอายุ 6 ปีขึ้นไป

 ให้ผู้ปกครองเซ็นหนังสือยินยอม เก็บข้อมูลประวัติทางการแพทย์และการเจริญเติบโต 

 ของเด็ก รวมถึงข้อมูลว่าผู้ปกครองมีข้อกำหนดด้านวัฒนธรรมอะไรบ้าง (เช่น แบบของ  

 ชุดว่ายน้ำ หรือเพศของผู้สอน เป็นต้น)

 ให้ผู้ให้บริการทางการแพทย์ (หากมี) ตรวจคัดกรองเด็กว่ามีอาการที่เพิ่มความเสี่ยง 

 ในการเรียนว่ายน้ำหรือไม่ หากไม่มีบุคลากรด้านดังกล่าว ให้ฝึกอบรมและรับรองผู้สอน 

 ในการทำหน้าที่นี้แทน

 สอนด้วยหลักสูตรที่ผ่านการทดสอบด้านความปลอดภัย ทำให้นักเรียนสามารถว่ายน้ำได้  

 25 เมตร (เป็นอย่างต่ำ) และลอยตัวในน้ำได้ 30 วินาที (ตัวอย่างเช่นโครงการ SwimSafe  

 ดูในกรณีศึกษา)

 ผู้สอนควรผ่านการรับรองโดยหลักสูตร สามารถใช้อุปกรณ์ปฐมพยาบาลและทำ CPR ได้

 หากเปน็ไปได ้ผูส้อนควรมปีระสบการณแ์ละฝกึอบรมการสอนและดแูลเดก็เปน็กลุม่ (เชน่  

 ครูในโรงเรียน) หากไม่มีคุณสมบัติดังกล่าว ควรฝึกอบรมผู้สอนในด้านการดูแลเด็ก 

 และการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมการเรียนการสอน

 สอนว่ายน้ำในสถานที่ที่ดัดแปลงเพื่อให้มีความปลอดภัย และเป็นแหล่งน้ำใส  

 หากเป็นไปได้

 หลักสูตรต้องกำหนดให้มีการเฝ้าติดตามกิจกรรมการสอนอย่างใกล้ชิด เพื่อให้การเรียน 

 การสอนมีประสิทธิผลและเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย (เช่น มีอัตราส่วน 

 ครูต่อนักเรียนที่เหมาะสม)

 ต้องมีการสอดส่องดูแลว่า เด็กท่ีมาเรียนมีอาการบาดเจ็บหรือผลข้างเคียงอันไม่พึงประสงค์ 

 หรือไม่

 เก็บข้อมูลเด็กที่มาเรียนเสมอ ซึ่งหมายรวมถึงข้อมูลส่วนตัวของเด็กและผู้ปกครอง  

 และขอ้มลูอืน่ๆ ดา้นการมาเขา้เรยีน การสมคัรเรยีน การเรยีนจบ การสอบตกหรอืถอนตวั  

 รวมทั้งอาการบาดเจ็บหรือผลอันไม่พึงประสงค์

กล่องข้อความที่ 4: การสอนว่ายน้ำให้แก่กลุ่มเด็กที่มีความเสี่ยงสูง

ประเทศทีม่รีายไดส้งูมรีะเบยีบปฏบิตัเิพือ่สอนเดก็ทีม่คีวามเสีย่งสงูใหว้า่ยนำ้อยูแ่ลว้ ตา่งจาก 

พื้นที่ที่มีรายได้ต่ำและรายได้ปานกลาง (นอกจากระเบียบปฏิบัติจากงานวิจัยของโครงการ 

SwimSafe) สถานที่สอนว่ายน้ำบางแห่งในประเทศที่มีรายได้ต่ำและประเทศที่มีรายได้ 

ปานกลางนั้น ทำให้เด็กกลุ่มเสี่ยงตกอยู่ในอันตรายเพิ่มขึ้นมากกว่าสถานที่สอนแห่งอื่น (เช่น 

โครงการสอนว่ายน้ำในชนบท ที่ไม่ได้บริหารจัดการโดยหน่วยงานกลางของภาครัฐหรือ 

โรงเรียน) มีหลักฐานจำนวนหนึ่งชี้ว่า การติดตามและการกำกับดูแลเด็กทำได้ยาก และอาจ 

เสี่ยงละเมิดบรรทัดฐานการคุ้มครองเด็กได้  อย่างไรก็ดีแม้จะมีหลักฐานสนับสนุนไม่มาก 

โครงการสอนว่ายน้ำที่จัดโดยโรงเรียนอาจช่วยจัดการกับประเด็นปัญหาส่วนใหญ่ที่เด็กกลุ่ม 

ที่มีความเสี่ยงสูงต้องเผชิญขณะเรียนว่ายน้ำได้  ด้วยเหตุนี้จึงต้องมีวิธีที่ปฏิบัติได้จริง 

ในการสอนทักษะว่ายน้ำและเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด เมื่อมีเด็กกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงเข้าเรียน 

ในโครงการที่โรงเรียนจัดขึ้น
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กล่องข้อความที่ 5: ประโยชน์ของการฝึกอบรมที่โรงเรียนจัดขึ้น ในประเทศที่มีรายได้ต่ำ  

และประเทศที่มีรายได้ปานกลาง

หากเป็นไปได้ โรงเรียนควรเป็นผู้จัดการฝึกอบรม เพราะเป็นหน่วยงานที่รวมเอาปัจจัยต่างๆ 

ไว้มากที่สุด ในประเทศที่มีรายได้ต่ำและประเทศที่มีรายได้ปานกลาง นั่นคือ

 โรงเรยีนมเีดก็ทีเ่รยีนในระดบัชัน้เดยีวกนัอายไุลเ่ลีย่กนั และมพีฒันาการทางดา้นรา่งกาย 

 ใกล้เคียงกัน ทำให้การสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้น

 โรงเรียนมีครูที่ผ่านการฝึกบริหารจัดการในห้องเรียนมาแล้ว มีความเชี่ยวชาญในการ 

 เลี่ยงความวุ่นวายและสิ่งรบกวนสมาธิในขณะสอนว่ายน้ำ

 โรงเรียนบันทึกการเข้าเรียนของนักเรียนทุกวัน เพื่อตรวจสอบอาการบาดเจ็บที่อาจจะ 

 เกิดขึ้น และสามารถตรวจสอบการลาออกได้

 โรงเรียนสามารถจัดการประชุมกับผู้ปกครองเพื่อขออนุญาต จัดให้มีการคัดกรอง 

 ความเสี่ยงของเด็ก จัดการสอนเกี่ยวกับความปลอดภัยทางน้ำ รวมถึงจัดให้มีผู้กำกับดูแล 

 เด็กได้ง่าย

 หลายโรงเรียนมีพยาบาลประจำโรงเรียน ผู้สามารถคัดกรองได้ว่า เด็กมีอาการที่ทำให้ 

 เกิดความเสี่ยงหรือไม่ นอกจากนี้ ผู้ที่ผ่านการอบรมการทำ CPR และใช้อุปกรณ์  

 ปฐมพยาบาลเป็น มักจะอยู่ในหน่วยแพทย์ประจำโรงเรียน

 หลายโรงเรียนมีพนักงานรักษาความปลอดภัย มีการรักษาความปลอดภัยเพิ่มขึ้น  

 รวมถึงรั้วล้อมสระว่ายน้ำ

 บริเวณโรงเรียนสามารถเป็นสถานที่ฝึกได้หากมีสระว่ายน้ำ หากไม่มีก็อาจติดตั้ง 

 สระว่ายน้ำแบบเคลื่อนที่ได้

 ชั้นเรียนว่ายน้ำที่จัดสอน ไม่ว่าจะเป็นช่วงก่อนเข้าเรียน หลังเลิกเรียน หรือระหว่าง  

 ช่วงปิดเทอมฤดูร้อน ต่างก็ประสบความสำเร็จ

กล่องข้อความที่ 6: การท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัคร/การท่องเที่ยวจิตอาสา 

(หรือ การท่องเที่ยวเชิงบำเพ็ญประโยชน์): คำที่พึงระวัง

“การท่องเที่ยวจิตอาสา” รวมเอาคำว่า “อาสาสมัคร/จิตอาสา” และ “การท่องเที่ยว” 

เข้าด้วยกัน เป็นคำที่ใช้กล่าวถึงประชากรในประเทศที่มีรายได้สูง ผู้เดินทางมาเที่ยวประเทศ 

ที่มีรายได้ต่ำหรือประเทศที่มีรายได้ปานกลาง เพื่ออาสาใช้ทักษะ เวลา และทรัพยากร 

ของตนเองมาช่วยเหลือชุมชนท้องถิ่นในระยะเวลาสั้นๆ  อย่างไรก็ตามมีความกังวลเกี่ยวกับ 

เรื่องนี้ คือ

 ยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ว่าการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัคร/จิตอาสา มีคุณค่าต่อการ  

 พัฒนาจริงหรือไม่ โดยมีผู้อ้างว่า ข้อเสียการท่องเที่ยวแบบดังกล่าวคือ เสี่ยงต่อ 

 ความปลอดภัย มีผลกระทบต่อชุมชน แย่งงานแรงงานในชุมชน ไม่คุ้มค่าต้นทุน  

 และไม่ยั่งยืน

 อุปสรรคและความเสี่ยงมีทั้งการขาดทักษะภาษาท้องถิ่นและทักษะด้านวัฒนธรรม  

 และประเด็นการคุ้มครองเด็กด้วย

 หลายพื้นที่ซึ่งเด็กมีความเสี่ยงจมน้ำสูงสุดยังห่างไกลจากจุดหมายปลายทางของ 

 นักท่องเที่ยว

ที่มา: Wesby M. The help and harm of the 173 billion voluntourism industry. 

The Wilson Quarterly [website]. July 23, 2015.
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กรณีศึกษา
โครงการ SwimSafe 
ในบังกลาเทศ ไทย และเวียดนาม

โครงการ SwimSafe ดำเนินการแล้วในบังกลาเทศ ไทย และ  
เวียดนาม โดยการให้ความรู้ที่นำไปใช้สอนเด็กว่ายน้ำได้จริง 
ในประเทศท่ีมีรายได้ต่ำและประเทศท่ีมีรายได้ปานกลาง (35) 
ตั้งแต่ พ.ศ. 2549 โครงการ SwimSafe สอนเด็กกว่า 
525,000 คน ในสถานที่หลากหลายรูปแบบ ในสามประเทศ 
ดังกล่าว ประสบการณ์ดังกล่าวยิ่งเน้นย้ำถึงความเสี่ยงและ 
อันตรายต่างๆ ในพื้นที่ที่มีรายได้ต่ำและปานกลาง แต่ก็ยัง 
แสดงให้เห็นศักยภาพของวิธีการแก้ปัญหาด้านสาธารณสุข 
โดยใช้การสอนว่ายน้ำด้วย โครงการมีหลักฐานชัดเจนว่า 
เด็กที่ว่ายน้ำได้ 25 เมตรและลอยตัวในน้ำได้นาน 30 วินาที 
มีโอกาสเสี่ยงจมน้ำเสียชีวิตน้อยกว่าในสิ่งแวดล้อมสุ่มเสี่ยง 
ในประเทศที่มีรายได้ต่ำและประเทศที่มีรายได้ปานกลาง 

อกีทัง้ยงัแสดงใหเ้หน็อกีดว้ยวา่ เดก็สว่นใหญท่ีอ่ายตุำ่กวา่ 6 ป ี
ไม่สามารถเรียนรู้ทักษะขั้นนี้ได้ภายในเวลาของการเรียน 
21 บทเรียน อีกประเด็นสำคัญคือ การศึกษาเพื่อติดตามผล 
อีกชิ้นชี้ว่า การเรียนว่ายน้ำไม่ได้ทำให้เด็กเผชิญความเสี่ยง 
หรือมีพฤติกรรมเสี่ยงทางน้ำเพิ่มมากขึ้น (36) 

ประสบการณ์จากทั้งสามประเทศดังกล่าวทำให้เห็นว่า 
ปัจจัยควบคุมต่างๆ ที่ เกี่ยวกับสถานที่เรียน ผู้ปกครอง 
เด็กที่เรียน ผู้สอน และโครงสร้างหลักสูตรต่างมีความสำคัญ 
(ดูขั้นตอนสำคัญ เพื่ออ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัจจัยเหล่านี้)  
หลักสูตรของ SwimSafe สอนทักษะการว่ายน้ำขั้นพื้นฐาน 
และวิธีการเอาชีวิตรอดในน้ำ 18 - 22 ทักษะ จำนวนถึง 
20 บทเรียน การสอนครั้งหนึ่งจะมีอัตราส่วนคือ ผู้สอน 1 คน 
ต่อเด็ก 5 คน เป็นอย่างมาก (อัตราส่วนนักเรียนอาจน้อยกว่าน้ี 
แล้วแต่ความต้องการกำกับดูแล โดยเฉพาะสำหรับเด็ก 
ที่อายุ 6 - 9 ปี)
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ทักษะ/ความสามารถที่สอน ได้แก่
ทักษะการหายใจ 3 ทักษะ
 จุ่มหน้าลงในน้ำ
 ดำลงใต้ผิวน้ำและเป่าฟองอากาศ
 กลั้นหายใจและหายใจออกใต้น้ำ

ทักษะการว่ายน้ำ 10 ทักษะ
 เดินในน้ำ
 เดินในน้ำ พร้อมวาดแขนไปด้วย
 ลอยตัวในน้ำโดยมีอุปกรณ์ช่วยในการลอยตัว
 ลอยตัวในน้ำโดยไม่มีอุปกรณ์ช่วยในการลอยตัว
 เตะขาในน้ำโดยมีอุปกรณ์ช่วยในการลอยตัว
 ถีบตัวออกจากขอบสระและลอยตัวโดยไม่มีอุปกรณ์ช่วย
 ถีบตัวออกจากขอบสระและพุ่งไปด้านหน้าลอยตัว 

 พร้อมเตะขา
 เตะขาในน้ำและวาดแขน โดยมีผู้สอนหรือโฟมว่ายน้ำ 

 (kickboard) ช่วย
 เตะขา วาดแขน และควบคุมการหายใจ
 ถีบตัวออกจากขอบสระ ลอยตัว เตะขา และวาดแขน 

ความสามารถในการเอาตัวรอด 2 ทักษะ
 ว่ายน้ำ 25 เมตรโดยใช้ท่าว่ายน้ำสากลท่าใดก็ได้
 ลอยตัวในน้ำ 30 วินาที

เทคนิคการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำขั้นพื้นฐาน 3 ข้อ
 รู้วิธีปฏิบัติเมื่อมีคนช่วยเหลือโดยยื่นไม้ให้เกาะ
 สามารถช่วยเหลือผู้อื่นโดยใช้ไม้และเชือก 

 ขณะตนเองยืนริมฝั่ง
 สามารถช่วยเหลือผู้อื่นโดยโยนอุปกรณ์ที่เป็น

 ทุ่นลอยน้ำให้

เด็กที่โตกว่าอาจเรียน “วิธีการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ” 
อย่างปลอดภัยมากขึ้นได้ ดังนี้การศึกษาเชิงลึกได้แสดงให้เห็น 
แล้วว่า การช่วยเหลือส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นขณะที่เด็ก (ไม่ว่าจะ 
เป็นเด็กที่จมน้ำ หรือเพื่อนที่ลงไปช่วย) อยู่ในน้ำแล้ว (37) 
ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรได้ที่เว็บไซต์ http://swim-
safe.org
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น้ำท่วมสร้างความเสียหายแก่คนทั่วโลกมากกว่า 
ภัยธรรมชาติประเภทอื่นๆ (38) และการจมน้ำ 
ก็ยังเป็นสาเหตุการเสียชีวิตจากอุทกภัยอันดับหนึ่ง 
ด้วย (39 - 43)  มีการคาดการณ์ว่า ความเสี่ยงจาก 
อุทกภัยจะเพิ่มมากขึ้นในหลายภูมิภาคของโลก  
สื บ เ นื่ อ ง ม าจ ากทั้ ง ก า ร เ ปลี่ ย นแปลงสภาพ 
ภูมิอากาศโลก (44, 45) การขยายตัวของเมือง (46, 47) 
และการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม (48)

4
สร้างความสามารถในการฟื้นคืน
สู่สภาวะปกติ และบริหารจัดการ
ความเสี่ยงจากอุทกภัย
และภัยอันตรายอื่นๆ
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  ขั้นตอนที่หนึ่ง

  ขั้นตอนที่สอง

ประเมินความเสี่ยงจากอุทกภัย
การประเมนิขนาดและความรนุแรงของความเสีย่งจากอทุกภยัจำตอ้งมกีารประเมนิ 
ความเส่ียง  การประเมินดังกล่าวมักหมายถึงการจัดทำแบบจำลองน้ำท่วมโดยละเอียด 
และใช้ผลที่ได้มา (เช่น แผนที่น้ำท่วม) เพื่อระบุว่าบริเวณไหนของชุมชนที่ตกอยู่ใน 
ความเสีย่ง หากไมม่กีารจดัทำแบบจำลอง กส็ามารถใชข้อ้มลูประวตันิำ้ทว่มในพืน้ที่ 
เพื่อช่วยประเมินในขั้นต้นก่อน ซึ่งอาจรวบรวมได้จากการพูดคุยกับคนในท้องถิ่น

เลือกวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงจากอุทกภัยที่เหมาะสมที่สุด
วิธีการที่จำเป็นสำหรับการลดความเสี่ยงจากอุทกภัยหมายรวมถึง
 ใหค้วามรูแ้ละกระตุน้ใหค้นในชมุชนมสีว่นรว่มกอ่นจะเกดิอทุกภยั เพือ่ใหม้ัน่ใจวา่  

 พวกเขารับทราบเรื่องความเสี่ยงจากอุทกภัยและสามารถร่วมตัดสินใจบริหาร 
 จัดการความเสี่ยงได้  วิธีการดังกล่าวได้แก่การสร้างความตระหนักเกี่ยวกับ 
 อันตรายที่มากับอุทกภัย กระแสน้ำ งู ปริมาณน้ำที่เพิ่มอย่างรวดเร็วในท่อ 
 ระบายน้ำฝน หุบเขา การขี่จักรยานหรือขับรถลุยน้ำท่วม เป็นต้น (51)

การบริการจัดการ
ความเสี่ยงจากอุทกภัย
ที่เกิดขึ้นต้องผสมผสาน
ทั้งวิธีการด้านโครงสร้าง 
(ทางวิศวกรรมศาสตร์) 
และวิธีการด้านอื่นๆ 

ประโยชน์ของการสร้างความสามารถ
ในการฟื้นคืนสู่สภาวะปกติ และการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงจากอุทกภัยและภัยอันตรายอื่นๆ
แม้ว่าอุทกภัยจะเกิดบ่อยครั้งขึ้นเรื่อยๆ แต่อัตราการเสียชีวิตจากอุทกภัยฉับพลัน 
และพายุไซโคลนกลับลดลงในบางภูมิภาค คาดว่าเป็นผลของการพัฒนาสภาพ 
ความเป็นอยู่ในประเทศที่มีรายได้ต่ำและประเทศที่มีรายได้ปานกลาง เช่นเดียวกับ 
การพัฒนาระบบเตือนภัยล่วงหน้า การเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือภัยพิบัติ 
และการตอบสนองต่อภัยพิบัติ (49) การสร้างความสามารถในการฟื้นคืนสู่ปกติ 
หลงัอทุกภยัและอนัตรายอืน่ๆ จะทำใหช้มุชนปลอดภยัมากขึน้เมือ่นำ้ทว่ม (ดว้ยการ  
ใช้ทำนบกั้นน้ำ การออกแบบอาคารป้องกันน้ำท่วม ระบบเตือนภัย ฯลฯ) และ 
เตรียมความพร้อมในการอพยพไปยังที่หลบภัยหรือสถานที่ที่ปลอดภัยกว่าหากมี 
ความเสี่ยง การบริหารจัดการความเสี่ยงจากอุทกภัยที่เกิดขึ้นต้องผสมผสาน 
ทั้งวิธีการด้านโครงสร้าง (ทางวิศวกรรมศาสตร์) และวิธีการด้านอื่นๆ

การสร้างความสามารถในการฟื้นคืนสู่ปกติ
และการบริหารจัดการความเสี่ยงจากอุทกภัย
และอันตรายอื่นๆ
กรอบการดำเนนิงานเซนไดเพ่ือการลดความเสีย่งจากภยัพบิตั ิป ีพ.ศ. 2558 - 2573 
(Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015 - 2030) 
เป็นข้อตกลงเสรีที่สนับสนุนว่า แม้รัฐบาลต้องเป็นหัวเรือหลักในการลดความเสี่ยง 
จากสาธารณภัย แต่เรื่องนี้ก็ควรเป็นสิ่งที่หน่วยงานท้องถิ่น ภาคเอกชน และ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต้องร่วมกันรับผิดชอบด้วย กรอบการดำเนินงานดังกล่าว ระบุถึง 
ลำดับความสำคัญในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยระดับโลก อันหมายรวมถึง 
ความเสี่ยงจากอุทกภัยทั่วโลกด้วย (50) ชุมชนที่เผชิญอุทกภัยบ่อยครั้งจำเป็นต้อง 
มีวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อลดความเสี่ยงของอุทกภัยให้น้อยที่สุด 
โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้
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จำต้องวางแผน
การใช้สอยที่ดินเพื่อ
บริหารจัดการความเสี่ยง
จากอุทกภัยในอนาคต
เนื่องจากสถานที่
ที่ปลอดภัยที่สุด
ในขณะเกิดเหตุคือ
สถานที่ที่อยู่ไกลจาก
บริเวณที่ได้รับผลกระทบ

 ติดตั้งระบบเตือนภัยล่วงหน้า โดยใช้วิธีการและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับพื้นที ่

 นั้นๆ ระบบต้องสามารถพยากรณ์เหตุการณ์ได้แม่นยำและกระจายข้อมูลได้เร็ว  

 ชุมชนจะได้เข้าใจว่า อุทกภัยจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่และที่ใด และมีเวลาเท่าไรในการ 

 อพยพไปยังสถานที่ปลอดภัย

 พัฒนาแผนตอบสนองและฟื้นฟูหลังเกิดภัยพิบัติเพื่อรับมืออุทกภัยหากมี 

 ความเส่ียง รวมถึงแผนอพยพ (เม่ือจำเป็น) ชุมชนควรมีส่วนร่วมในการเขียนแผน  

 อันจะมุ่งช่วยเสริมสร้างการตอบสนองต่อสาธารณภัยและฟื้นฟูหลังเกิดเหตุ 

 แผนดังกล่าวควรได้รับการทดสอบอย่างสม่ำเสมอ การมีส่วนร่วมของชุมชน 

 จึงเป็นเรื่องสำคัญยิ่ง (52, 53)

 จำต้องวางแผนการใช้สอยท่ีดินเพ่ือบริหารจัดการความเส่ียงจากอุทกภัยในอนาคต 

 เนื่องจากสถานที่ที่ปลอดภัยที่สุดในขณะเกิดเหตุคือสถานที่ที่อยู่ไกลจากบริเวณ 

 ที่ได้รับผลกระทบ พื้นที่ เสี่ยงภัยพิบัติที่ไม่มีการควบคุมการจัดสรรที่ดิน 

 จะทำให้เกิดความเสี่ยงต่อชีวิต ทรัพย์สิน และชุมชนอย่างยิ่งยวด (54)  ดังนั้น  

 จึงต้องมีการวางแผนการใช้สอยที่ดิน โดยมีวัตถุประสงค์คือ

  เพื่อจำกัดความเสี่ยงจากอุทกภัยที่อาจเพิ่มมากขึ้นหากมีการจัดสรรที่ดิน 

  ในพื้นที่เสี่ยงภัยพิบัติ (55) และเพื่อให้การจัดสรรที่ดินสอดคล้องกับการ 

  เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำท่วมในชุมชน (55)

  เพื่อให้การอพยพเต็มรูปแบบเป็นไปได้หากเกิดสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุด 

  วัตถุประสงค์ข้อดังกล่าวต้องอาศัยระบบเตือนภัยล่วงหน้าเพื่อให้ประชาชน 

  สามารถอพยพออกจากที่พักอาศัยในบริเวณเสี่ยงภัยได้ทันท่วงที

 หากเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ ควรพิจารณาการโยกย้ายถิ่นฐานชุมชนหรือเปลี่ยน 

 สถานที่จัดเก็บทรัพย์สินด้วย โดยเฉพาะ เมื่อมีการทบทวนการพัฒนาพื้นที่เสี่ยง 

 อุทกภัยอีกครั้งหลังเหตุการณ์น้ำท่วม

มาตรการทางโครงสร้างในการบรรเทาผลกระทบจากอุทกภัยจะต้องพิจารณาตาม 

บริบทของสิ่งแวดล้อมอันมีความแตกต่างกันไปตามพื้นที่ และต้องครอบคลุม 

ด้านต่างๆ ดังนี้

 สรา้งสิง่ปอ้งกนัน้ำทว่มทีม่ ี“ความทนทาน” เชน่ เขือ่นกัน้ (ตลิง่) หรอืแนวปอ้งกนั  

 ชายฝั่ง เพื่อป้องกันมิให้น้ำท่วมถึงระดับที่กำหนดไว้ 

 ยกพื้นบ้านและอาคารให้สูงขึ้น และใช้เทคนิคการก่อสร้างเพื่อให้สิ่งปลูกสร้าง 

 พร้อมรับภัยน้ำท่วม

 สร้างที่หลบภัยให้คนสามารถอพยพไปยังชั้นที่สูงขึ้นได้

 สร้างเขื่อนบรรเทาอุทกภัยหรืออ่างเก็บน้ำเพื่อช่วยกักเก็บน้ำท่วม

 บริการจัดการน้ำจากพายุฝนในเขตเมือง
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สิ่งป้องกันน้ำท่วม
จะต้องได้รับการ
บำรุงรักษาสม่ำเสมอ
เพื่อคงความแข็งแรง
ทนทานและประสิทธิผลไว้

 ฟื้นฟูที่ราบน้ำท่วมถึงและการปลูกพืชเพื่อลดน้ำท่วมบนผิวดิน

 สร้างทางน้ำเพื่อบังคับทิศทางน้ำท่วมให้เบนออกจากชุมชนที่มีความเสี่ยง

สิ่งป้องกันอุทกภัยดังที่ระบุไว้ข้างต้นจะต้องได้รับการบำรุงรักษาสม่ำเสมอ เพื่อคง 

ความแข็งแรงทนทานและประสิทธิผลไว้  อย่างไรก็ตามสิ่งป้องกันอุทกภัยอาจก่อให ้

เกิดผลเสีย นั่นคือการสร้างสิ่งป้องกันอุทกภัยอาจกระตุ้นให้มีการเติบโตของเมือง 

มากขึ้นในบริเวณนั้นๆ (38) การพัฒนาพื้นที่บริเวณที่มีสิ่งป้องกันอุทกภัยต้อง 

บรหิารอยา่งรอบคอบ เพือ่หลกีเลีย่งการเพิม่ความเสีย่งจากอทุกภยั อนัจะเกดิขึน้ได ้ 

หากอุทกภัยรุนแรงเกินกว่าสิ่งป้องกันจะต้านไว้ได้  การสร้างเขื่อนก็ต้องเป็นไปตาม 

ระเบียบความปลอดภัยที่เข้มงวด เพื่อลดความเป็นไปได้ที่เขื่อนจะทำงานผิดพลาด 

หรือปล่อยน้ำมวลมากกะทันหัน

ในด้านการบริหารความเสี่ยงน้ำท่วมริมชายฝั่งนั้น ตัวเลือกหรือวิธีเสริมที่เป็นไปได้ 

ในทางปฏิบัติแทนการใช้สิ่งป้องกันอุทกภัยที่มี “ความทนทาน” คือ วิธีการ 

ที่เกี่ยวข้องกับระบบนิเวศ เช่น การปลูกป่าชายเลน การใช้พื้นที่ชุ่มน้ำ และ 

การเติมทราย (56, 57) มีหลักฐานปรากฏมากขึ้นว่าวิธีการประเภทดังกล่าวป้องกัน 

อทุกภยัไดจ้ากการชว่ยซมึซบัแรงคลืน่ (57 - 59) หรอืการลดแรงลม (58)  อกีทัง้ยงัม ี

หลักฐานบางประการที่ชี้ให้เห็นว่า การฟื้นฟูป่าไม้บริเวณที่ราบน้ำท่วมถึง สามารถ 

ลดอุทกภัยจากแม่น้ำได้ (60)
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  ขั้นตอนที่สาม

  ขั้นตอนที่สี่

  ขั้นตอนที่ห้า

พัฒนาและนำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงจากอุทกภัยไปใช้

ในระดับชุมชน หากเลือกวิธีบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมได้แล้ว ก็ควรนำวิธ ี
เหล่านั้นไปพัฒนาให้เป็นแผนปฏิบัติการ จัดลำดับความสำคัญ จัดสรรงบประมาณ 
รวมถึงติดตามและประเมินผลด้วย โดยภาพรวมแล้ว การบริหารจัดการระบบ 
มีบทบาทสำคัญอย่างย่ิง หากจะบริหารจัดการความเส่ียงจากอุทกภัยให้มีประสิทธิผล 
ดังต้องการ หน่วยงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต้องมีหน้าที่รับผิดชอบ วิสัยทัศน์ 
แผนการ ศักยภาพ คำแนะนำ และความร่วมมือทั้งในและระหว่างภาคส่วน 
ทุกภาคส่วน (50)  ควรบัญญัติหน้าท่ีรับผิดชอบหลักขององค์กรภาครัฐไว้ในกฎหมาย  
แผนปฏบิตักิารยงัควรรวมกลยทุธท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัการกลบัสูว่ถิชีวีติแบบเดมิหลงัผา่น 
อุทกภัยด้วย ตัวอย่างเช่น โรงเรียนและร้านค้าจะสามารถเปิดทำการอีกครั้งได้ 
เมื่อไหร่และอย่างไร หรือ ผู้คนจะสามารถกลับไปทำงานได้เมื่อไหร่และอย่างไร 
ฯลฯ

บูรณาการการป้องกันการจมน้ำเข้ากับโครงการลดความเสี่ยง
จากสาธารณภัยต่างๆ ที่มีอยู่แล้ว

ชุมชนท่ีเส่ียงต่ออุทกภัยหรือน้ำทะเลหนุนสูงอาจมีอัตราการจมน้ำในชีวิตประจำวันสูง  
เนื่องจากอยู่ใกล้แหล่งน้ำ ยังไม่มีการศึกษามากนักเกี่ยวกับลักษณะทับซ้อน 
ของวิธีป้องกันการจมน้ำและวิธีสร้างความสามารถในการฟื้นคืนสู่สภาวะปกติ 
หลังภัยพิบัติ แต่การวิเคราะห์เบื้องต้นชี้ว่า ชุมชนดังกล่าวจะได้รับประโยชน์ 
จากการสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับภัยทางน้ำ และวิธีการที่ปลอดภัยในการ 
ช่วยเหลือคน ฯลฯ

ติดตามและประเมินผล

วิธีปฏิบัติที่สามารถวัดผลได้ รวมถึง การมีหรือไม่มีแผนบริหารจัดการความเสี่ยง 
จากอุทกภัย การจัดตั้งหน่วยงานในระดับชาติ ภูมิภาค และท้องถิ่นเพื่อดำเนินการ 
ตามแผนงาน ความถี่ของการประชุมและกิจกรรม เช่น การซ้อมเพื่อรับมือ 
สถานการณ์ต่างๆ และการจัดให้มีสิ่งต่างๆ เช่น คลังพัสดุ เพื่อกำหนดสถานที่ 
กระจายเสบียงและความช่วยเหลือล่วงหน้าก่อนเกิดเหตุ หรือการรณรงค์ให้ข้อมูล 
กับประชากรกลุ่มเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง ฯลฯ การดำเนินแผนการบริหารจัดการ 
ความเสี่ยงจากอุทกภัยควรทำไปควบคู่กับการติดตามผล กลยุทธ์ต่างๆ ยังควร 
ได้รับการประเมินอย่างสม่ำเสมอเพื่อทดสอบประสิทธิผลทั้งก่อนและหลังเกิดเหตุ 
น้ำท่วม นอกจากนี้ยังควรมองแผนงานว่าเป็นเอกสารที่เปลี่ยนแปลงพัฒนา 
ได้ตลอดเวลา ด้วยการนำสิ่งที่เรียนรู้มาใหม่ไปประยุกต์เพิ่มเติมเพื่อพัฒนากลยุทธ์ 
ในแผนงานอย่างต่อเนื่อง

การดำเนินแผนการ
บริหารจัดการความเสี่ยง
น้ำท่วมควรทำไปควบคู่
กับการติดตามผล  
กลยุทธ์ต่างๆ ยังควร
ได้รับการประเมิน
อย่างสม่ำเสมอ
เพื่อทดสอบประสิทธิผล
ทั้งก่อนและหลังเกิดเหตุ
น้ำท่วม
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กรณีศึกษา
ผลกระทบของการบริหารจัดการ
และตอบสนองต่อความเสี่ยงจากอุทกภัยที่พัฒนาขึ้น 
ในประเทศโมซัมบิก

เมือ่ พ.ศ. 2543 นำ้ทว่มครัง้ใหญใ่นประเทศโมซมับกิ  ครา่ชวีติ 
ผู้คนกว่า 700 คน และทำให้คนมากกว่าคร่ึงล้านต้องกลายเป็น 
คนไร้บ้าน รวมแล้วมีผู้ได้รับผลกระทบกว่า 4.5 ล้านคน

หลังจากอุทกภัยครั้งดังกล่าว รัฐบาลได้ดำเนินมาตรการ 
หลายประการเพื่อพัฒนาประสิทธิผลของการบริหารจัดการ 
ความเสี่ยงจากสาธารณภัย รวมถึงแผนปฏิบัติการเพื่อลด 
ความยากจนข้ันรุนแรง (Action Plan for the Reduction of  
Absolute Poverty) และแผนแม่บทอีกฉบับหนึ่ง ซึ่งกำหนด 
กลยุทธ์แบบเบ็ดเสร็จเพื่อจัดการปัญหาความอ่อนไหวต่อ 
ภัยธรรมชาติของประเทศโมซัมบิก หลัง เหตุน้ ำท่วม 
เมื่อ พ.ศ. 2543 มีการริเริ่มโครงการขนาดใหญ่ว่าด้วยการ 
ตั้งถิ่นฐานใหม่สำหรับชุมชนที่ได้รับผลกระทบ โดยครอบครัว 
ประมาณ 59,000 ครอบครัวได้ย้ายไปตั้งถิ่นฐานใหม่ (แม้ว่า 
ความสำเร็จของโครงการดังกล่าวจะลดลงไปเพราะการขาด 
เงินทุนสนับสนุนความเป็นอยู่ของชาวบ้านให้ดีขึ้นก็ตาม)  
นอกจากนี้ ยังมีการดำเนินโครงการสาธิตการพยากรณ์สภาพ 
อากาศรุนแรง ท่ีมีส่วนก่อให้เกิดการพยากรณ์และเตือนภัยจาก 
พายุไซโคลน Favio ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550 อีกด้วย 

ใน พ.ศ. 2548 และ 2549 สำนักงานความร่วมมือทางวิชาการ 
ของเยอรมันได้พัฒนาใช้ระบบการเตือนภัยล่วงหน้าท่ีเรียบง่าย 
แต่มีประสิทธิผลตามริมแม่น้ำ Búzi ของโมซัมบิก ระบบได้รับ 
การปรบัใหเ้หมาะสมกบัความตอ้งการของชาวบา้นโดยเฉพาะ 
เจ้าพนักงานประจำหมู่บ้านได้รับค่าปริมาณน้ำฝนและระดับน้ำ  
จากจดุยทุธศาสตรต์ามรมิแมน่ำ้ทกุๆ วนั และหากมฝีนตกหนกั  
มากเป็นพิเศษ หรือหากระดับน้ำในแม่น้ำสูงขึ้นถึงจุดวิกฤต 
ขอ้มลูดงักลา่วกจ็ะถกูสง่ตอ่ไปทางวทิย ุและจะมกีารชกัธงสฟีา้ 
เหลือง หรือแดง เพื่อแทนระดับความรุนแรงของสัญญาณ 
เตือนน้ำท่วม

เจ็ดปีหลังเกิดเหตุอุทกภัยที่สร้างความเสียหายมหาศาล 
ใน พ.ศ. 2543 ก็เกิดเหตุท่ีคล้ายคลึงกันในประเทศโมซัมบิกอีกคร้ัง 
แต่ในคราวนี้ ประเทศมีความพร้อมรับมือมากขึ้น จริงอยู่ที่ว่า 
การสูญเสียชีวิตแม้จะมากหรือน้อยเพียงใดก็ไม่สามารถ 
มองขา้มไปได ้แตก่ป็ฏเิสธไมไ่ดว้า่ จำนวนผูเ้สยีชวีติในครัง้หลงั 
ลดลงกว่าครั้งเมื่อ พ.ศ. 2543 มากนัก ด้วยจำนวนผู้เสียชีวิต 
29 คน มีผู้ที่ได้รับผลกระทบ 285,000 คน และประมาณ 
140,000 คนต้องพลัดจากถิ่นที่อยู่ แสดงให้เห็นว่า การพัฒนา 
ระบบที่มีประสิทธิภาพและใช้งานได้ดีเพื่อติดตามข้อมูลทาง 
อทุกวทิยา ทัง้ในระดบัทอ้งถิน่ ระดบัภมูภิาค และระดบัชาตนิัน้ 
เป็นกุญแจสำคัญในการบริหารจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัย 
และการเตือนอุทกภัยที่นำไปปฏิบัติได้จริง

ที่มา: (61)



47

การช่วยเหลือและการช่วยฟื้นคืนชีพมีผลกระทบต่อ 
การลดอัตราการเสียชีวิตและการบาดเจ็บจาก 
การจมน้ำ (การใช้ทรัพยากรมีความคุ้มค่ามาก 
เมื่อนำไปใช้เพื่อป้องกันการจมน้ำ (62)) แต่การเข้า  
ช่วยเหลือหรือการช่วยฟ้ืนคืนชีพโดยผู้ท่ีเห็นเหตุการณ์ 
ก็สามารถสร้างความแตกต่างระหว่างความเป็นและ 
ความตายในสถานการณ์การจมน้ำแต่ละครั้งได้

5
ฝึกผู้เห็นเหตุการณ์ให้รู้จักวิธี
การช่วยเหลือและการช่วยฟื้นคืนชีพ
ที่ปลอดภัย
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  ขั้นตอนที่หนึ่ง

ประเมินสถานการณ์การช่วยเหลือและการช่วยฟ้ืนคืนชีพอย่างปลอดภัย

การค้นหาข้อเท็จจริงและตรวจสอบสมมติฐานระหว่างการวางแผนหลักสูตร 
มีความสำคัญอย่างมากเพื่อให้หลักสูตรมีความเหมาะสมกับสถานการณ์ในท้องถิ่น 
หลักการสำคัญคือการฝึกอบรมต้องมีการปรับให้เข้ากับแหล่งน้ำในท้องถิ่น และ  
แนวทางปฏิบัติในการช่วยฟื้นคืนชีพจะต้องเหมาะสมกับวัฒนธรรมของท้องถิ่น 
อีกทั้งจะต้องสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติระดับชาติที่วางไว้ (66 - 68) นอกจาก  
การอภิปรายในส่วนการประเมินสถานการณ์ ตารางท่ี 2 ได้แสดงรายละเอียด 
องค์ประกอบต่างๆ ที่จะต้องพิจารณาในการวางแผนหลักสูตรการฝึกอบรม 
การช่วยเหลือและการช่วยฟื้นคืนชีพอย่างปลอดภัย รวมถึงอายุขั้นต่ำที่เด็ก 
จะสามารถเริ่มต้นเรียนรู้ทักษะเหล่านี้ (33, 37)

ดูหน้า 5

10  ข้อมูลจากประเทศบังกลาเทศแสดงให้เห็นว่า ผู้ที่พบผู้ประสบภัยทางน้ำมักมีอายุเฉลี่ยมากกว่าอายุของ 
 ผู้ประสบภัยทางน้ำถึงสองเท่า (33, 37) ค่าเฉลี่ยอายุของผู้เสียชีวิตจากการจมน้ำในพื้นที่ชนบทของประเทศ  
 บังกลาเทศอยู่ที่ 3.7 ปี ดังนั้นจึงมีการทดลองฝึกอบรมการทำ CPR ให้แก่เด็กอายุตั้งแต่ 7 - 12 ปีในโครงการ 
  Bangladesh Anchal and Swimsafe (BASS) โดยผลการทดลองในระยะที่ 1.5 ออกมาเป็นที่น่าพอใจ

ในการสร้างความเข้าใจถึงวิธีการที่ดีที่สุดในการให้ความรู้แก่ผู้เห็นเหตุการณ์เพื่อ 
การช่วยเหลือและการช่วยฟื้นคืนชีพนั้น จำเป็นต้องมีการวิจัยเชิงคุณภาพและ 
เชิงปริมาณมากกว่าที่มีอยู่ ในปัจจุบัน ประเทศที่มีรายได้สูงนั้นมีหลักสูตร 
การฝึกอบรมที่ได้รับการรับรองจำนวนมาก แต่คู่มือปฏิบัติการฉบับนี้มุ่งเน้นไปที ่
หลกัสตูรการฝกึอบรมเพือ่การเขา้ชว่ยเหลอืและการชว่ยฟืน้คนืชพีดว้ยวธิกีารทีเ่ปน็ 
ทีรู่จ้กัและคุน้เคยในพืน้ทีท่ีม่ทีรพัยากรจำกดั และเพือ่ทีจ่ะใหแ้นใ่จวา่หลกัสตูรตา่งๆ 
ดังกล่าวจะตอบสนองความต้องการของคนในพื้นที่ได้ด้วย

ประโยชน์ของการฝึกอบรมผู้เห็นเหตุการณ์
ให้ช่วยเหลือและกู้ชีพอย่างปลอดภัย
บุคคลที่ไม่ได้รับการฝึกอบรมมักจะเป็นผู้เข้าช่วยเหลือผู้ที่ตกอยู่ในอันตราย แม้แต ่
ในสถานการณท์ีม่อีนัตรายรา้ยแรง และบคุคลเหลา่นัน้อาจทำใหต้นเองมคีวามเสีย่ง 
ต่อการจมน้ำ (63, 64) การฝึกอบรมจะทำให้การช่วยเหลือมีความปลอดภัยมากขึ้น   
ผู้ที่ช่วยเหลือเด็กจมน้ำมักจะเป็นเด็กด้วยกันเอง 10  ซึ่งหมายความว่าโครงการ 
การฝึกอบรมผู้เห็นเหตุการณ์เพ่ือการช่วยเหลือและการช่วยฟ้ืนคืนชีพอย่างปลอดภัย 
จะต้องคำนึงด้วยว่าเด็กในช่วงอายุไหนที่จะสามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้ 
อย่างมีประสิทธิผล ช่วงอายุท่ีเด็กจะสามารถเรียนรู้เทคนิคการช่วยเหลือและการช่วย 
ฟืน้คนืชพีอยา่งปลอดภยัขึน้อยูก่บัความสามารถทางกายภาพ มกีารยอมรบัเปน็การ 
ทั่วไปว่าเด็กส่วนมากจะมีความสามารถทางกายภาพเพียงพอตอนอายุประมาณ 
12 ปี และจากผลการศึกษาวิจัยที่ยังคงดำเนินอยู่นั้น แสดงให้เห็นว่าในบางกรณ ี
การเรียนรู้ดังกล่าวอาจจะเกิดขึ้นได้เร็วกว่านั้น (65)

การฝึกอบรมผู้เห็นเหตุการณ์เพื่อการช่วยเหลือ
และการช่วยฟื้นคืนชีพอย่างปลอดภัย
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 วัฒนธรรม เพศ อายุ เชื้อชาติ ศาสนา ความเชื่อ 
  เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ และตำรวจในท้องที่

 ผู้ร่วมดำเนินงาน ในท้องถิ่น: สโมสรว่ายน้ำ สภากาชาด ลูกเสือ สมุทรเสนา 
  องค์กรเยาวชน นักดับเพลิง ผู้นำทางศาสนา หรือผู้นำ 
  ทางการเมือง ผู้เสียหายจากการจมน้ำและครอบครัว 
  และผู้ที่ช่วยเหลือ 

  สถาบันฝึกอบรมขั้นตติยภูมิ

  ระดับชาติ: มูลนิธิ รัฐบาล สาขาขององค์การระหว่างประเทศ

 ปัจจัยเสี่ยงทางน้ำ แหล่งน้ำ (อาทิ แม่น้ำ ทะเลสาบ มหาสมุทร บ่อน้ำ หนองน้ำ 
  หรือบริเวณอื่นๆ ที่มีความเสี่ยงสูง) ประเภทของคลื่น 
  ความลึกของน้ำ กระแสน้ำ อุณหภูมิ

 เทคนิค ความเข้าใจถึงความสำคัญของเทคนิคการช่วยเหลือ
  และการช่วยฟื้นคืนชีพแบบดั้งเดิมที่มีต่อชุมชน (รวมถึง
  วิธีการที่เป็นที่ทราบกันว่าไม่ได้ประสิทธิภาพหรืออันตราย) 

 กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย: นักเรียน (อายุ 12 ปี 
  หรือน้อยกว่า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์) นักเรียนในชั้นเรียน 
  ว่ายน้ำ  เจ้าของหรือผู้ที่มาเยี่ยมเยียนสถานที่สันทนาการ
  ทางน้ำ

  กลุ่มความเสี่ยงสูง: นักเรียนที่เดินทางไปโรงเรียนโดยเรือ 
  หรือต้องผ่านแหล่งน้ำที่มีอันตราย ผู้โดยสารเรือข้ามฟาก
  ท่ีไม่ปลอดภัย ชาวประมง นักกระโดดผา และนักจับกุ้งลอบสเตอร์ 
  ผู้ที่อยู่ในสถานกักกันหรือค่ายผู้ลี้ภัย เจ้าหน้าที่ (ตำรวจหรือ
  ทหาร)

  กลุ่มที่ได้รับผลกระทบสูง: ผู้ปกครอง  ครู  ผู้นำชุมชน  
  ผู้เช่ียวชาญด้านสุขภาพ  ผู้ประกอบการเรือ (ดูการกำหนดและ 
  บังคับใช้ระเบียบข้อบังคับเพื่อการเดินเรืออย่างปลอดภัย)

 ระดับความรู้ของนักเรียน ความรู้เกี่ยวกับน้ำ สรีรวทิยาของมนุษย์ การปฐมพยาบาล 
  ความรู้ทางภาษา ทักษะในการว่ายน้ำ ทักษะในการช่วยเหลือ 
  ตนเอง ภาวะการเจ็บป่วย

 ครูผู้สอน การใช้หลักสูตร “พัฒนาครูผู้สอน” (train-the-trainer
  model) ทั้งนี้ต้องพึงระวังปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้
  ครูผู้สอนจากต่างประเทศ (ดู การสอนว่ายน้ำให้แก่เด็ก
  ในวัยเรียน และทักษะความปลอดภัยในน้ำ)

 ระบบสาธารณสุขในท้องถิ่น ควรออกแบบการฝึกอบรมให้เหมาะสมกับทรัพยากร
  และเครื่องมืออุปกรณ์ที่มี

ดูหน้า 54

ดูหน้า 30

ตารางท่ี 2 องค์ประกอบต่างๆ ท่ีต้องพิจารณาในการประเมินสถานการณ์ 
เพ่ือการเตรียมวางแผนหลักสูตรการฝึกอบรมการช่วยเหลือและการ 
ช่วยฟื้นคืนชีพ

องค์ประกอบ ตัวอย่าง
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ดูหน้า 30

  ขั้นตอนที่สอง

  ขั้นตอนที่สาม

การคัดเลือกและฝึกอบรมครูผู้สอน

เพศ เชื้อชาติ พื้นฐานทางสังคม ช่วงเวลาที่สะดวก และการเพิ่มศักยภาพให้กับ 
กลุ่มที่เสียเปรียบล้วนมีความสำคัญในการคัดเลือกครูผู้สอนท้องถิ่น ครูผู้สอน 
ที่ผ่านการคัดเลือกและฝึกอบรมแล้วจะได้รับประโยชน์จากการรับรองใหม่ 
(Re-certification) ที่จัดขึ้นเป็นครั้งคราว โดยเป็นงานที่จัดขึ้นเพื่อสร้างชุมชน 
ครูผู้ สอน และเพื่ อ ให้หลักสูตรได้ รับ เ งินสนับสนุนอย่ างยั่ งยืน  อีกทั้ ง  
ผู้อำนวยการหลักสูตรในท้องถิ่นยังมีบทบาทในการสร้างความยั่งยืน (69, 70)   
มาตรการเหล่านี้จะช่วยดึงดูดครูผู้สอนและป้องกันไม่ให้ครูผู้สอนลาออกจาก 
หลักสูตรเพื่อไปดำเนินกิจการฝึกสอนของตนเองโดยไม่ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพ 
ความปลอดภัย และเนื้อหา ของหลักสูตร

วิธี “พัฒนาครูผู้สอน” (train-the-trainer) สามารถนำมาใช้หากมีความจำเป็น 
เพือ่เพิม่จำนวนครผููส้อนใหม้ากขึน้ในเวลาอนัรวดเรว็ ซึง่อาจจะตอ้งมกีารเขา้พบปะ 
ครูผู้สอน (อย่างเหมาะสมกับบริบทของท้องถิ่นนั้น) หรือตั้งศูนย์อยู่ในบริเวณที่มี 
ครูผู้สอนที่ได้รับการรับรองแล้วในท้องถิ่น (ดู สอนเด็กวัยเรียนให้ว่ายน้ำเป็นและ 
มีทักษะด้านความปลอดภัยทางน้ำ) หากเลือกใช้วิธีการเข้าพบปะครูผู้สอนจะต้อง  
มีการออกแบบการสอนให้เป็นภาษาของท้องถิ่นและตอบสนองความต้องการของ 
ท้องถิ่น (รวมถึงการใช้ล่ามเพื่อหลีกเลี่ยงการแปลผิดพลาด) อีกทั้งยังต้องมีการ 
ทำงานเพื่อเดินหน้าไปสู่การส่งมอบงานความรับผิดชอบให้แก่พันธมิตรในท้องถิ่น

พัฒนาวิธีการฝึกอบรมให้แก่ครูผู้สอน และนักเรียน

นอกเหนือไปจากการบรรยายแบบปกติแล้ว ควรพิจารณาถึงการสอนแบบกลุ่มเล็กๆ  
(อาทิ การร้องเพลง การแสดงบทบาทสมมติ การตอบปัญหา และการเรียนรู้ 
ด้วยตนเอง)  การใช้สื่อโสตทัศน์มีประสิทธิภาพมากกว่าการใช้สื่อลายลักษณ์อักษร 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีการอ้างอิงถึงบริเวณในท้องถิ่น การเรียนแบบมีส่วนร่วม 
สามารถสรา้งความเขา้ใจไดม้ากกวา่การเรยีนแบบไมม่กีารตอบโต ้ในบางวฒันธรรม 
อาจมองว่าการตั้งคำถามครูผู้สอนหรือการยอมรับว่าตนไม่เข้าใจสิ่งที่สอนนั้น ถือว่า 
ไม่สุภาพ  ดังนั้นการปรึกษาหารือถึงคำถามต่างๆ ก่อนเริ่มหลักสูตรเป็นวิธีที่ดี 
ในการเร่งให้เกิดการปฏิสัมพันธ์และพัฒนาประสิทธิภาพของการฝึกอบรม

รูปแบบการฝึกอบรมควรจะต้องปฏิบัติได้จริงและใช้วัตถุดิบที่มีในท้องถิ่น การฝึก 
อบรมประเภทหนึง่ครผููส้อนจะเวยีนกนัไปตามสถานตีา่งๆ 2 - 7 สถาน ีโดยมนีกัเรยีน 
4 - 6 คนเข้ารับการอบรมสถานีละหนึ่งทักษะตามระยะเวลาที่กำหนด โดยทักษะ 
เหล่านี้จะพัฒนาขึ้นระหว่างการฝึกอบรมโดยการจำลองสถานการณ์ และต้องมีการ 
จัดเวลาพักเป็นระยะเพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนและการสะท้อนความคิดเห็น
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ดูหน้า 54

  ขั้นตอนที่สี่

พัฒนาเนื้อหาหลักสูตร
มากกว่าคร่ึงหน่ึง (หรือควรมากถึงสามในส่ี) ของหลักสูตรควรประกอบไปด้วยเน้ือหา 
ภาคปฏิบัติมากกว่าการให้ความรู้ภาคทฤษฎี อีกท้ังต้องกระชับ เรียบง่าย ปฏิบัติได้จริง  
และปรับให้เข้ากับสภาพในท้องถ่ิน  เน้ือหาหลักสูตรเร่ืองการช่วยเหลือท่ีมีหลักฐาน 
เชิงประจักษ์และมีการปรับให้เข้ากับสถานการณ์อย่างสม่ำเสมอนั้น หาได้ทั่วไปจาก 
องค์กรระหว่างประเทศและองค์กรในประเทศ หน่วยงานเอกชนและจากหนังสือ 
(71 - 75) (ดู การกำหนดและบังคับใช้ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับความปลอดภัย 
ในการเดินเรือสำหรับข้อมูลเพ่ิมเติมเร่ืองการค้นหาและการช่วยเหลือผู้ประสบภัย)

ผู้เห็นเหตุการณ์ที่อาจต้องให้ความช่วยเหลือ ควรที่ต้องได้รับการฝึกอบรมการใช้ 
เทคนิคพื้นฐานที่ง่ายต่อการจดจำและการปฏิบัติ  การฝึกอบรมการช่วยเหลือควร 
มุ่งเน้นไปที่ความปลอดภัยของผู้ เข้าช่วยเหลือและการใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือ 
อย่างปลอดภัย การฝึกอบรมควรเริ่มด้วยอุปกรณ์เรียบง่ายที่หาได้ในท้องถิ่น (เช่น 
ภาชนะใส่น้ำพลาสติก) และพัฒนาไปยังอุปกรณ์เฉพาะทาง (ซึ่งอาจหาได้ยาก 
ในพื้นที่นั้น)

การฝึกทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพ ควรมุ่งเน้นไปที่ทักษะทางเทคนิคขั้นพื้นฐาน: 
การช่วยหายใจ (อัตรา ระยะเวลา และปริมาณ) การกดหน้าอก (อัตรา ความลึก 
และชว่งเวลาทีห่ยดุ) การผายปอดโดยการเปา่ปากทนัทมีคีวามสำคญัในสถานการณ ์
การจมน้ำ  ขณะที่จัดทำคู่มือปฏิบัติการเล่มนี้ คู่มือของคณะกรรมการมาตรฐาน 
การช่วยชีวิตยุโรป (European Resuscitation Council หรือ ERC) นั้น มีเนื้อหา 
ที่กว้างขวางและละเอียดมากที่สุด สามารถให้ข้อมูลพื้นฐานที่ดีสำหรับการสร้าง 
เนื้อหาการช่วยฟื้นคืนชีพที่เหมาะสมกับท้องถิ่น (76) เนื้อหาของหลักสูตร 
การชว่ยฟืน้คนืชพีควรคำนงึถงึระบบสาธารณสขุของทอ้งถิน่ เนือ่งจากการฝกึอบรม 
ควรครอบคลุมถึงการนำอุปกรณ์ที่มีในท้องถิ่นมาใช้ด้วย

ทักษะที่ไม่ใช่ทางเทคนิค/ทักษะทั่วไป (การสื่อสาร ความเป็นผู้นำ การตระหนักรู้  
ถึงสถานการณ์ การให้ข้อมูลป้อนกลับ และการใช้เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสาร) 
เป็นส่วนสำคัญของการฝึกอบรมเช่นกัน ประเด็นอื่นๆ ที่ต้องมีการรับมืออาจรวมถึง 
เรื่องเพศ สถานะทางเศรษฐกิจและสังคม (ตัวอย่างเช่น ผู้ชายมักจะไม่ได้รับอนุญาต 
ใหส้มัผสัผูห้ญงิ และกลุม่สงัคมหรอืเชือ้ชาตบิางกลุม่หลกีเลีย่งการสมัผสักนัและกนั)  
ความรับผิดชอบในการเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยจากการจมน้ำไปโรงพยาบาล และ 
ความเปน็ไปไดใ้นการถกูขอใหช้ำระคา่รกัษาพยาบาล เทคนคิการชว่ยชวีติทีไ่มถ่กูตอ้ง 
และความกลัวที่อาจติดเชื้อเอชไอวีหรือวัณโรคระหว่างการผายปอดโดยเป่าปาก 
ควรต้องมีการระบุอย่างชัดเจนว่าการทำ CPR หลังจากการจมน้ำโดยการกด 
หน้าอกเพียงอย่างเดียวนั้นไม่ใช่วิธีที่เหมาะสม

ในส่วนของประเด็นความขัดแย้งทางจริยธรรมยังไม่มีข้อยุติว่าควรต้องมีการให้ 
ความรู้เรื่องการทำ CPR หรือไม่ในพื้นที่ที่ไม่มีระบบรถพยาบาล พยาบาลในท้องถิ่น 
แพทยห์รอืโรงพยาบาลทีจ่ะสามารถใหก้ารรกัษาตอ่ไปได ้(77)  ผูท้ีร่อดชวีติจากการ 
ผายปอดโดยการเป่าปากนั้นมักจะไม่ต้องเข้ารับการรักษาเพิ่มเติม แต่ควรต้องเฝ้าดู 
อาการในสถานพยาบาลเปน็เวลา 8 ชัว่โมง (78)  อาจตอ้งมกีารพจิารณาสอนวธิกีาร 
ผายปอดโดยการเป่าปากเพียงอย่างเดียวในพื้นที่ที่ไม่มีระบบการรักษาอื่นๆ 
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ดูหน้า 11

  ขั้นตอนที่ห้า

  ขั้นตอนที่หก

  ขั้นตอนที่เจ็ด

พัฒนาวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรม

วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรมต้องสะท้อนถึงลักษณะของพื้นที่ท้องถิ่นนั้น และ 
ต้องมีการพัฒนาเพื่อนำมาใช้ตั้งแต่ในช่วงการเตรียมการ วัสดุอุปกรณ์เหล่านี้  
อาจรวมถึง คู่มือ ฟลิปชาร์ต ภาพกราฟฟิก แผ่นสไลด์ รายการสำหรับตรวจสอบ 
(Checklist) แผนภูมิ เทคนิคช่วยจำ ดีวีดี วิดีโอ และการศึกษาทางไกลผ่านโทรศัพท์ 
สมาร์ทโฟนหรืออินเตอร์เนต (อาทิ หลักสูตรออนไลน์ระบบเปิด หรือ Massive 
Learning Online Courses) การเรียนแบบผสมผสานโดยนำเอาวิธีการเรียน 
หลากหลายรูปแบบและสื่อการเรียนการสอนมาผสมผสานกันมักเป็นทางออก 
ที่ได้ผลดีในทางปฏิบัติ

วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรมที่มีความซับซ้อน อาทิ หุ่นคนจำลองหรือ 
เครื่องฉายภาพสไลด์นั้นมีราคาสูง ต้องมีการบำรุงรักษาและอาจไม่สามารถใช้ 
ได้เสมอไปในพื้นที่ที่มีอากาศร้อน ชื้น หรือมีแสงจ้า  หุ่นคนจำลองที่ใช้เทคโนโลยีต่ำ 
เช่นเดียวกันกับอุปกรณ์ราคาย่อมเยาอื่นๆ ถือเป็นทรัพยากรที่ดี หากการฝึกอบรม 
ครอบคลุมเพียงการผายปอดโดยเป่าปาก โทรศัพท์สมาร์ทโฟนนั้นมีแพร่หลาย 
มากขึ้นแม้ในพื้นที่ยากจนและห่างไกลและสามารถนำมาใช้ประโยชน์เพื่อการให้ 
ข้อมูลเป็นวิดีโอได้

จัดให้มีการฝึกอบรมเพื่อฟื้นฟู

การจดจำเทคนิคการชว่ยชีวิตนั้นมีระยะเวลาประมาณ 3 - 12 เดือนในผู้เรียนที่ไม่มี 
โอกาสได้ปฏิบัติในสถานการณ์จริง (79)  การฝึกอบรมเพื่อฟื้นฟูนั้นมีความจำเป็น 
และต้องให้มีการได้ลงมือปฏิบัติจริง รวมถึงมีการฝึกกระบวนการคิดและการปฏิบัต ิ
ด้วยภาพโปสเตอร์ วิดีโอสั้น และการบรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ์ (interactive 
learning) สามารถเพิ่มระยะการจดจำได้ (80)  ผู้ฝึกสอนควรต้องเก็บข้อมูล 
การช่วยเหลือและกู้ชีพที่นักเรียนของตนเป็นผู้ปฏิบัติ และให้ข้อมูลป้อนกลับเมื่อม ี
นักเรียนคนใดคนหนึ่งได้ปฏิบัติการช่วยเหลือและกู้ชีพ

ติดตามและประเมินผล

การประเมินอาจครอบคลุมถึงข้อมูลต่างๆ เพื่อการพิจารณาถึงขอบเขตและขนาด 
ของโครงการ (อาทิ จำนวนผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม สัดส่วนของผู้เข้ารับการอบรม 
ทีเ่ขา้อบรมเพือ่ทบทวนความรูภ้ายในกรอบระยะเวลาทีก่ำหนด) รวมถงึการประเมนิ 
เพื่อพิจารณาถึงผลกระทบของการฝึกอบรม (อาทิ บันทึกข้อมูลว่าการฝึกอบรม 
จัดขึ้นที่ใด และผลของการฝึกอบรมนั้น) ดูการติดตามและประเมินผล

ผู้เห็นเหตุการณ์
ที่อาจต้องให้
ความช่วยเหลือ 
ควรต้องได้รับ
การฝึกอบรม
การใช้เทคนิคพื้นฐาน
ที่ง่ายต่อการจดจำ
และการปฏิบัติ
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กรณีศึกษา
พัฒนาการช่วยเหลืออย่างปลอดภัย ประเทศเลโซโท

ประเทศเลโซโทนั้นไม่มีทะเลสาบตามธรรมชาติ และมีแม่น้ำ 
สายใหญ่อยู่เพียงไม่กี่สาย ดังนั้นจึงเป็นประเทศที่ไม่มีค่านิยม 
ในการว่ายน้ำ มีผู้อาวุโสเพียงไม่ก่ีคนเท่าน้ันท่ีสามารถว่ายน้ำได้  
และผู้ปกครองส่วนใหญ่มักจะห้ามมิให้บุตรหลานของตน 
ว่ายน้ำ แม้จะห้ามไม่สำเร็จก็ตาม ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา มีการ 
สร้างเขื่อนขนาดเล็กจำนวนมากในหมู่บ้านเพื่อจะยับยั้ง 
การกร่อนของดิน อีกทั้งในปัจจุบันมีการสร้างทะเลสาบ 
ขนาดใหญ่เพื่อการผลิตกระแสไฟฟ้าพลังน้ำ และเด็กจำนวน 
หลายคนได้เสียชีวิตจากการจมน้ำในขณะเล่นน้ำ

สมาคมการกู้ชีพแห่งเลโซโท (The Royal Lesotho Lifesaving 
Association) ได้ริเริ่มขึ้นโดยการเข้าเยี่ยมเยียนพื้นที่ต่างๆ 
ที่มีสระว่ายน้ำในช่วงสุดสัปดาห์ และได้เชิญให้โรงเรียนต่างๆ 
ส่งนักเรียนที่ว่ายน้ำเป็นมา นักเรียนทุกคนจะต้องสามารถ 
ว่ายน้ำได้ตลอดความยาวสระว่ายน้ำสองรอบเพื่อแสดง 
ความสามารถในการวา่ยนำ้ของตน ในวนัแรกของการฝกึอบรม 
นักเรียนเหล่านั้นได้รับการฝึกอบรมทักษะการช่วยเหลือและ 
การช่วยฟื้นคืนชีพ และในวันที่สอง นักเรียนเหล่านี้จะได้รับ 

การประเมิน และผู้ท่ีผ่านการประเมินจะได้รับประกาศนียบัตร 
ขั้นพื้นฐาน  การเรียนการสอนเพื่อการรับรองขั้นพื้นฐานนี้ 
รวมถงึการชว่ยฟืน้คนืชพีและการชว่ยเหลอืโดยการยืน่ โยน ลยุ  
และว่ายน้ำพร้อมกับอุปกรณ์ช่วยเหลือ โดยสมมติว่า 
ผู้ประสบภัยนั้นอยู่ไม่ห่างจากฝั่งจนเกินไปโดยสอดคล้องกับ 
ระดับที่ 1, 2 และ 3 ของมาตรฐานประเทศเครือจักรภพ 
ผู้ที่ได้รับประกาศนียบัตรขั้นพื้นฐานสามารถเข้ารับการอบรม 
เพื่อประกาศนียบัตรขั้นกลางได้ (สอดคล้องกับระดับที่ 4 ของ 
มาตรฐานประเทศเครือจักรภพ) ซึ่งรวมถึงการฝึกทักษะ เช่น 
โยนเชือกข้ามศีรษะผู้ประสบภัยโดยให้เชือกพาดหัวไหล่ของ 
ผู้ประสบภัยในขณะที่ยืนอยู่ในน้ำ หรือการลากผู้ประสบภัย 
ด้วยไม้หรือเสื้อผ้า การฝึกอบรมขั้นตอนสุดท้ายคือ ระดับ 
เหรียญทองแดง ซ่ึงผู้ท่ีผ่านการฝึกข้ันน้ีสามารถเป็นผู้ฝึกสอนได้

ตั้งแต่ พ.ศ. 2554 สมาคมการกู้ชีพแห่งเลโซโท ได้ออก 
ประกาศนียบัตรมากกว่า 480 ฉบับ ซึ่งส่วนใหญ่เป็น 
ประกาศนียบัตรขั้นพื้นฐาน นักเรียนที่ได้รับประกาศนียบัตร 
เหล่านี้มาจากโรงเรียนหรือสโมสร 48 แห่ง ข้อมูลเกี่ยวกับ  
ผลกระทบของการฝึกอบรมนั้นหาได้ยาก เนื่องจากไม่มี  
การรายงานการจมน้ำหรือการช่วยเหลือทุกครั้งแก่เจ้าหน้าที่ 
ตำรวจ
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6
กำหนดและบังคับใช้ระเบียบข้อบังคับ
เกี่ยวกับความปลอดภัย
ในการเดินเรือ การขนส่งทางน้ำ 
และการโดยสารเรือข้ามฟาก
เพ่ือท่ีจะทำให้การคมนาคมทางน้ำปลอดภัยมากข้ึนสำหรับเรือ 
ทั้งขนาดเล็กและใหญ่นั้น 11 จำเป็นต้องมีการดำเนินงานทั้ง 
ในดา้นการออกระเบยีบขอ้บงัคบั และดา้นการใหค้วามรูต้า่งๆ 
โดยทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการริเริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอื่นๆ เช่น 
การฝึกอบรมลูกเรือ การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย 
และการสร้างความตระหนักรู้แก่สาธารณะ  ผู้เชี่ยวชาญด้าน 
ความปลอดภยัเหน็วา่ระเบยีบขอ้บงัคบั และการบงัคบัใช ้และ 
การพัฒนาวัฒนธรรมความปลอดภัยนั้น เป็นมาตรการที่มี 
ประสิทธิภาพมากที่สุดในการส่งเสริมความปลอดภัยของ 
เรือขนาดใหญ่ และย่อมมีความสำคัญอย่างมากต่อการ 
เสริมสร้างความปลอดภัยสำหรับเรือขนาดเล็กเช่นกัน

11  แม้ว่าจะไม่มีคำนิยามของเรือขนาดเล็กที่แน่นอน ในหลายประเทศได้มีการพิจารณาว่าเรือขนาดเล็ก
 คือเรือที่มีความยาวระหว่าง 5 - 8 เมตร
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ดูหน้า 5

  ขั้นตอนที่หนึ่ง

  ขั้นตอนที่สอง

ประเมินสถานการณ์
การประเมิน (ดู การประเมินสถานการณ์) อาจรวมถึง จำนวนคนและเรือ 
ที่มีความเสี่ยง จำนวนกรณีการจมน้ำ และประเด็นเกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยง 
ที่มีการบันทึกไว้ (ตัวอย่างเช่น เสื้อชูชีพที่ผู้โดยสารไม่สามารถเข้าถึงได้หรือที่ถูกนำ 
ไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น) โดยพึงระลึกไว้ว่าการออกกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ 
การเดินเรือ การออกใบอนุญาต และการบังคับใช้อาจเป็นความรับผิดชอบร่วมกัน 
ของหลายกระทรวง

ฝึกอบรมผู้ปฏิบัติการบนเรือให้มีศักยภาพและมาตรฐานระดับมืออาชีพ
ข้อมูลจากงานวิจัยช้ินหน่ึงพบว่า ความผิดพลาดของมนุษย์ (หมายถึง ข้อผิดพลาดต่างๆ  
ที่กระทำโดยผู้ปฏิบัติการบนเรือ/ลูกเรือ (หรือผู้โดยสาร) ซึ่งทำให้เกิดอุบัติเหตุหรือ 
ทำให้อุบัติเหตุรุนแรงขึ้น) มีความเชื่อมโยงถึงร้อยละ 85 กับอุบัติเหตุเรือข้ามฟาก 
ขนาดใหญ่ทั้งหมดและที่ทราบสาเหตุที่แน่ชัด (ตัวอย่างเช่น บรรทุกผู้โดยสาร  
เกนิกำหนด วางแผนเสน้ทางเดนิเรอืไมด่ ีจดัเกบ็สนิคา้ไมด่ซีึง่ทำใหเ้รอืไมเ่สถยีร) (85)  
รัฐบาลสามารถแก้ไขกับปัญหาเหล่านี้โดยการพัฒนากระบวนการฝึกอบรมและ 
รับรองทักษะผู้ปฏิบัติการบนเรือและลูกเรือ รวมถึงบังคับใช้ระเบียบข้อบังคับ 
เกี่ยวกับความปลอดภัยอย่างเหมาะสม

เพ่ือลดผลกระทบจากความผิดพลาดของมนุษย์ โดยเฉพาะบนเรือข้ามฟาก เจ้าของเรือ  
และผู้ปฏิบัติการบนเรือข้ามฟากต้องสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย โดยมีพันธกิจ 
ต่อการรักษาความปลอดภัยที่ครอบคลุมทุกภาคส่วน ตั้งแต่ระดับนโยบายลงไปถึง 
ระดับชุมชน และระดับชุมชนจนถึงระดับนโยบาย (top-down and bottom-up 
commitment) คลา้ยคลงึกนักบัทีม่กีารใชใ้นอตุสาหกรรมการบนิ ซึง่ความปลอดภยั  
เป็นหน้าที่ของทุกคน (และผู้โดยสารได้รับการสอนวิธีการใช้เสื้อชูชีพก่อน 
การเดินทางทุกครั้ง) และให้ความสำคัญกับการเรียนรู้จากอุบัติเหตุ

แม้ว่าจะมีงานวิจัยจำนวนไม่มากที่กำหนดแนวทางปฏิบัติการต่างๆ ในเรื่องนี้ไว้  
อย่างละเอียด แต่ก็ปรากฎหลักฐานที่ชัดเจนว่ามาตราการที่รัฐบาลอนุมัติให้มีการ 
บังคับใช้การสวมใส่เสื้อชูชีพ (ใช้บังคับกับเรือขนาดเล็กมากกว่าเรือขนาดใหญ่หรือ 
เรือข้ามฟาก) น้ัน ประสบผลสำเร็จในการลดจำนวนการเสียชีวิตจากการจมน้ำ (81 - 84)  
การขาดงานวิจัยที่มีความละเอียดมากพอแสดงให้เห็นถึงความสำคัญที่ต้องจัดให้มี 
การประเมินเพื่อเก็บหลักฐาน ควบคู่ไปกับการกำหนดมาตรการความปลอดภัยใหม ่
สำหรับการเดินเรือขนาดเล็ก เรือขนาดใหญ่ และเรือข้ามฟาก โดยในบทนี้ 
จะกล่าวถึงความจำเป็นของเรือขนาดเล็กและเรือขนาดใหญ่แยกจากกัน

เรือขนาดใหญ่
ระหว่างปี พ.ศ. 2543 และปี พ.ศ. 2557 มีจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุเรือข้ามฟาก 
ทั่วโลกถึง 23,000 ราย ร้อยละ 94 ของการเสียชีวิตเหล่านี้เกิดขึ้นในประเทศ 
กำลังพัฒนา โดยมีจำนวนการเสียชีวิตที่เกี่ยวข้องกับเรือข้ามฟากเกือบ 9,000 ราย 
ในทวีปเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเกือบ 6,000 รายในทวีปแอฟริกา 
ตะวันออกและแอฟริกาตะวันตก (85) 

การกำหนดและบังคับใช้ระเบียบข้อบังคับ 
เพื่อการเดินเรือขนาดใหญ่ 
และเรือข้ามฟากอย่างปลอดภัย
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  ขั้นตอนที่สาม

พัฒนาการตรวจสอบและเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพอากาศ

สภาพอากาศที่ไม่ดีมีบทบาทสำคัญต่อการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุเรือข้ามฟากทั่วโลก 
ถงึมากกวา่รอ้ยละ 50 ตัง้แตป่ ีพ.ศ. 2543 (85)  การพยากรณ ์เฝา้ระวงั และเผยแพร ่ 
ข้อมูลสภาพอากาศด้วยวิธีการทันสมัยและราคาที่เหมาะสมสามารถลดจำนวน 
การเสียชีวิตจากสภาพอากาศที่ไม่ดีได้ และสามารถใช้ได้ทั้งโดยผู้ดำเนินการที่เป็น 
ภาครัฐและเอกชน

เทคนิคตรวจสอบและเผยแพร่ข้อมูลสภาพอากาศมีการพัฒนาอย่างมากในประเทศ 
ที่มีรายได้สูง ซึ่งหลายเทคนิคสามารถเข้าถึงได้โดยประเทศที่มีรายได้ปานกลางและ 
รายได้ต่ำ  เทคโนโลยี อาทิเช่น เครื่องตรวจจับสภาพอากาศแบบพิมพ์สามมิติ 
ซึ่งจำนวนห้าเครื่องแรกถูกติดตั้งไว้ที่ประเทศแซมเบีย (86) สามารถช่วยตรวจสอบ 
สภาพอากาศในบริเวณห่างไกล (87) 12   ขณะที่ดาวเทียม GOES-R ขององค์การ 
บริหารสมุทรศาสตร์และบรรยากาศแห่งชาติสหรัฐอเมริกา (National Oceanic 
and Atmospheric Administration)  ถูกกำหนดให้แจ้งข้อมูลสภาพอากาศที่มี 
ความละเอียดสูงอย่างต่อเนื่อง และติดตามสภาพอากาศที่เป็นอันตรายต่างๆ 
ในซีกโลกตะวันตกด้วย  ประเทศต่างๆ ในภูมิภาคที่ดาวเทียมครอบคลุมสามารถ 
ลงนามเพื่อรับการแจ้งเตือนสภาพอากาศได้เมื่อดาวเทียมถูกปล่อยสู่อวกาศ 
(กำหนดปล่อยใน พ.ศ. 2559) ซึ่งจะเป็นการสร้างมาตรฐานให้ดาวเทียมตรวจสอบ 
สภาพอากาศคุณภาพสูงต่อไป (88)  ระบบการส่งข้อความแจ้งเตือนสภาพอากาศ 
ได้รับการก่อตั้งและใช้ในประเทศบังกลาเทศเพื่อเผยแพร่ข้อมูลสภาพอากาศ 
ที่สำคัญ (89, 90)

เจ้าของเรือ
และผู้ปฏิบัติการ
บนเรือข้ามฟาก
ต้องสร้างวัฒนธรรม
ความปลอดภัย
โดยมีพันธกิจต่อการ
รักษาความปลอดภัย
ที่ครอบคลุมทุกภาคส่วน
ตั้งแต่ระดับนโยบาย
ลงไปถึงระดับชุมชน 
และระดับชุมชนจนถึง
ระดับนโยบาย (top-down
and bottom-up
commitment)
คล้ายคลึงกันกับที่มีการ
ใช้ในอุตสาหกรรมการบิน
ซึ่งความปลอดภัย
เป็นหน้าที่ของทุกคน

การฝึกอบรมเป็นเพียงวิธีการหนึ่ง การฝึกอบรมเรื่องระบบบริหารจัดการ 
ความปลอดภยัชว่ยใหล้กูเรอืสามารถบรหิารจดัการความปลอดภยั รวมถงึปจัจยัจาก  
มนุษย์และเครื่องจักร น้ำขึ้นน้ำลง กระแสน้ำและสภาพอากาศได้ อีกทั้งการเรียนรู ้
ทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-learning (ผ่านการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพ่ือการเรียนรู้ 
ด้วยตนเอง) ซึ่งจะมีส่วนส่งเสริมหรือทดแทนการฝึกอบรมนอกสถานที่ซึ่งมีราคาสูง 
และการเรียนรู้ซึ่งผู้เรียนต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้วยตนเองนั้น เป็นหนทางที่คุ้มค่า 
และมีประสิทธิผลที่จะช่วยผู้ปฏิบัติการบนเรือ/ลูกเรือในการเรียนรู้และได้รับทราบ 
ขอ้มลูเกีย่วกบัความชำนาญของตน  การเรยีน e-learning จะไดป้ระสทิธภิาพสงูสดุ  
เมื่อมีการผสมผสานกับการฝึกจริงบนเรือ ทั้งนี้กรมการเดินเรือขนาดใหญ่ 
เรือข้ามฟากของบังกลาเทศ (Bangladesh Department of Shipping, 
Interferry) และองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (International Maritime 
Organization หรือ IMO) ได้ทำการทดลองหลักสูตรการฝึกอบรมผ่านซีดี 
ในป ีพ.ศ. 2549 ซึง่ประสบผลสำเรจ็ (แตไ่มม่กีารดำเนนิการตอ่) จากประสบการณน์ี ้
สมาคมเพื่อการเดินเรือข้ามฟากอย่างปลอดภัย (Worldwide Ferry Safety 
Association) กำลังวางแผนพัฒนาหลักสูตร e-learning ผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ 
โดยมีความร่วมมือกับพันธมิตรหลายฝ่ายในประเทศกำลังพัฒนา

12  เทคโนโลยีนี้พัฒนาโดยมหาวิทยาลัยเพื่อความร่วมมือในการวิจัยเกี่ยวกับชั้นบรรยากาศ (University of 
 Cooperative Atmospheric Research) ได้รับการสนับสนุนทางการเงินโดยองค์การบริหารสมุทรศาสตร์และ 
 บรรยากาศแห่งชาติสหรัฐอเมริกา (National Oceanic and Atmospheric Administration หรือ NOAA) 
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  ขั้นตอนที่สี่

  ขั้นตอนที่ห้า

ปรับใช้เทคโนโลยีและสร้างแรงจูงใจเพื่อสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตาม
ระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการบรรทุกผู้โดยสารในเรือขนาดใหญ่

การบรรทุกผู้โดยสารเกินกำหนดมีส่วนทำให้เกิดการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุเรือข้ามฟาก 
ถึงร้อยละ 30 ในระหว่างปี พ.ศ. 2543 - 2557 (85) บางกรณีเรือมีการบรรทุก 
ผู้โดยสารเกินกว่ากำหนดด้านความปลอดภัยสองถึงสามเท่า  บัญชีรายชื่อผู้โดยสาร 
ท่ีไม่สมบูรณ์ (บางคร้ังทำเพ่ือปกปิดการบรรทุกผู้โดยสารเกินกำหนด) ทำให้ไม่สามารถ  
นับจำนวนผู้เสียชีวิตที่แน่นอนได้ในอุบัติเหตุบางครั้ง การนับจำนวนผู้โดยสาร 
ที่ครบถ้วนไม่ว่าจะเป็นการนับด้วยมือ (สำหรับประเทศที่มีรายได้ต่ำถึงรายได้ 
ปานกลาง) หรือโดยใช้เทคโนโลยีสามารถช่วยป้องกันการบรรทุกผู้โดยสาร 
เกินกำหนดและลดจำนวนการเกิดอุบัติเหตุได้

ผู้ปฏิบัติการบนเรือข้ามฟากทุกคน:

 ควรมีมาตรการนับจำนวนผู้โดยสารและยานพาหนะที่สอดคล้องกับขนาดของ 
 เรือและตามคำแนะนำของผู้ผลิต
 สามารถใช้ระบบตั๋วทางโทรศัพท์ (ซึ่งผู้โดยสารสามารถซื้อตั๋วโดยสารผ่าน 

 โทรศัพท์มือถือ) เพื่อให้แน่ใจว่ามีจำนวนเรือเพียงพอต่อจำนวนผู้โดยสาร 
 ที่ซื้อตั๋วแล้ว

รัฐบาลและหน่วยงานท้องถิ่นควร:

 พิจารณาให้เงินสนุบสนุนแก่ผู้ประกอบการเรือข้ามฟากในประเทศกำลังพัฒนา   
 ผู้ประสบปัญหาสภาพคล่องทางการเงิน (สถานการณ์ที่ถดถอยลงเนื่องจาก 
 การเกบ็ภาษโีดยรฐับาลซึง่ไมเ่อือ้ตอ่สภาพทางเศรษฐกจิ) เพือ่ลดแรงจงูใจในการ 
 บรรทุกผู้โดยสารเกินกำหนด
 ทำการสุ่มตรวจเพื่อตรวจสอบว่ามีการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติของผู้ผลิตเรือและ 

 แนวทางการดำเนินงานบนเรือหรือไม่

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเรือมีความพร้อมต่อการใช้งาน

เรือโดยสารจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นเรือมือสอง หรือเรือที่สร้างในท้องถิ่น หรือเรือ 
ทีเ่คยใชง้านเพือ่การอืน่ในประเทศอืน่หรอืภาคสว่นอืน่มากอ่น อาจเปน็เรอืทีไ่มไ่ดร้บั 
การตรวจสอบโดยหน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแลและอาจได้รับการบำรุงรักษา 
ที่ไม่มีคุณภาพ

รัฐบาลต้อง:

 ใช้วิธีการตรวจสอบขั้นพื้นฐาน และการอนุมัติ เพื่อให้แน่ใจว่าเรือเป็นไปตาม 
 กรอบการกำกับดูแลและข้อตกลงของ IMO อย่างเหมาะสม (91) และบังคับใช้ 
 ระเบียบข้อบังคับเพื่อความปลอดภัยที่ครอบคลุม
 ทำให้แน่ใจว่าการปฏิบัติตามกระบวนการดังกล่าวเป็นเงื่อนไขก่อนการได้รับ 

 ความช่วยเหลือทางการเงิน หรือความช่วยเหลือด้านการพัฒนาอื่นๆ โดยเฉพาะ 
 ในกรณีความช่วยเหลือที่ให้แก่ภาคการคมนาคมทางทะเล
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การบรรทุกผู้โดยสาร
เกินกำหนดมีส่วนทำให้
เกิดการเสียชีวิตจาก
อุบัติเหตุเรือข้ามฟาก
ถึงร้อยละ 30 
ในระหว่างปี 
พ.ศ. 2543 - 2557

 ให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติการในกิจวัตรซ่อมบำรุงและฝึกอบรมให้ทำการตรวจตรา 
 ก่อนออกเรือและทำการซ่อมบำรุงเรือ
 ทำให้แน่ใจว่าเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยหรือตำรวจน้ำทำการสุ่มตรวจ 

 ความปลอดภัยของเรือ ณ ท่าเรือต่างๆ 

หน่วยงานในประเทศและระหว่างประเทศ และสมาคมวิชาชีพควร:

 สง่เสรมิใหม้กีารออกแบบและสรา้งเรอืขา้มฟากทีม่คีวามปลอดภยั ราคาเหมาะสม  
 เหมาะกับการคมนาคมทางน้ำ
 จัดจำนวนเสื้อชูชีพและแพชูชีพให้เพียงพอต่อจำนวนผู้โดยสารและลูกเรือ และ 

 ต้องมีการทบทวนแผนความปลอดภัยอย่างเหมาะสมเพื่อให้มั่นใจว่าลูกเรือ 
 จะสามารถจัดการได้ในกรณีที่ต้อง “สละเรือ” 
 ติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงที่มีประสิทธิภาพ และลูกเรือได้รับการฝึกให้ใช้อุปกรณ์ 

 ดังกล่าวแล้ว
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รัฐบาลสามารถต่อสู้
กับปัญหาจาก
ความผิดพลาด
ของมนุษย์ซึ่งเป็นสาเหตุ
ของการจมน้ำโดยการ
พัฒนากระบวนการ
ฝึกอบรมและรับรอง
ผู้ปฏิบัติการบนเรือ
และลูกเรือ และบังคับใช้
ระเบียบข้อบังคับ
เกี่ยวกับความปลอดภัย
ที่มีความมั่นคง

ดูหน้า 5

  ขั้นตอนที่หนึ่ง

  ขั้นตอนที่สอง

ประเมินสถานการณ์
เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินสถานการณ์ (ดู การประเมินสถานการณ์) 
พงึระลกึไวว้า่ การออกกฎหมายวา่ดว้ยการเดนิเรอืขนาดเลก็ การออกใบอนญุาตหรอื 
การบงัคบัใชร้ะเบยีบขอ้บงัคบัอาจอยูใ่นความรบัผดิชอบของมากกวา่หนึง่กระทรวง 
หรือภาคส่วนนี้อาจไม่ได้มีการออกกฎเพื่อควบคุมหรือกำกับดูแลเลย

ฝึกอบรมผู้ปฏิบัติการบนเรือให้มีศักยภาพและมาตรฐานระดับมืออาชีพ
ปัญหาจากความผิดพลาดของมนุษย์อยู่ในปัจจัยห้าอันดับแรกที่มีผลต่อการเกิด 
อบุตัเิหตใุนการเดนิเรอืเชงิสนัทนาการในประเทศสหรฐัอเมรกิาในป ีพ.ศ. 2557 (95)  
รัฐบาลสามารถต่อสู้กับปัญหาจากความผิดพลาดของมนุษย์ซึ่งเป็นสาเหตุของการ 
จมน้ำโดยการพัฒนากระบวนการฝึกอบรมและรับรองทักษะผู้ปฏิบัติการบนเรือ 
และลูกเรือ และบังคับใช้ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับความปลอดภัยที่มีความมั่นคง 
การฝึกอบรมเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการส่งเสริมความปลอดภัย (ดูตัวอย่าง 
ในกล่องที่ 7) และช่วยให้ชาวประมงและผู้ปฏิบัติการบนเรือขนาดเล็กอื่นๆ สามารถ 
ที่จะบริหารความเสี่ยง ซึ่งรวมถึงมนุษย์ เครื่องจักร น้ำขึ้นน้ำลง กระแสน้ำ 
และสภาพอากาศได้ มาตรการต่างๆ เหล่านี้ ได้แก่

เรือขนาดเล็ก
จำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุเรือขนาดเล็กทั่วโลกนั้นไม่สามารถระบุได้ เนื่องจาก 
มีการเก็บข้อมูลการจมน้ำจากการเดินเรือไว้น้อยมาก ซึ่งมักจะเป็นการจมน้ำ 
ท่ีเกิดข้ึนระหว่างการเดินเรือประมงและการคมนาคมทางน้ำในประเทศท่ีมีรายได้ต่ำ 
และรายได้ปานกลาง

จากการตรวจสอบระบบการลงทะเบียนเรือขนาดเล็กสำหรับประเทศที่เป็นเกาะ 
หรือประเทศที่มีเขตแดนในมหาสมุทรแปซิฟิกในปี พ.ศ. 2559 แสดงให้เห็นว่า 
ผู้โดยสารเรือขนาดเล็กที่ใช้เพื่อการประมงหรือการคมนาคมระหว่างเกาะนั้น 
มีความเสี่ยงต่อการจมน้ำมากขึ้น เนื่องจากเรือไม่มีความเสถียร ขาดอุปกรณ์นิรภัย 
และอุปกรณ์สื่อสาร และจากสภาพอากาศที่มีความรุนแรง ผลการตรวจสอบ 
แสดงใหเ้หน็วา่แมป้ระเทศทีเ่ปน็เกาะหรอืประเทศทีม่เีขตแดนในมหาสมทุรแปซฟิคิ 
จำนวน 7 จาก 14 ประเทศได้มีการบังคับใช้ระบบการลงทะเบียนสำหรับเรือ 
ขนาดเล็ก แต่ด้วยความด้อยคุณภาพด้านการประสานงาน ทรัพยากรและ 
การฝึกอบรม ความไม่สอดคล้องของคำนิยามของเรือขนาดเล็ก และอุปสรรค 
ทางการเงิน ล้วนมีผลกระทบต่อความสำเร็จของระบบลงทะเบียนซึ่งเป็นกลยุทธ ์
เพื่อความปลอดภัยในภูมิภาค (92) 

ปจัจยัเสีย่งตอ่การเสยีชวีติจากการเดนิเรอืในประเทศทีม่รีายไดส้งู แตเ่ปน็ปจัจยัเสีย่ง  
ท่ีสามารถแก้ไขได้คือ การไม่สวมใส่เส้ือชูชีพ การใช้แอลกอฮอล์ในผู้ปฏิบัติการบนเรือ 
และผู้โดยสาร และการขาดอุปกรณ์นิรภัยบนเรือ (93, 94)  ประเทศที่มีรายได้สูง 
บางแห่งมีการสร้างระบบการเก็บข้อมูลการบาดเจ็บ (Injury) และอุบัติการณ์ 
การเกิดเหตุจากการเดินเรือเชิงสันทนาการในระดับรัฐหรือระดับประเทศ  และ 
ทำการรายงานจำนวนผู้เสียชีวิตที่เกี่ยวข้องกับการเดินเรือและปัจจัยที่ก่อให้เกิดผล 
ดังกล่าวในแต่ละปี

การกำหนดและบังคับใช้ระเบียบข้อบังคับ
เพื่อการเดินเรือขนาดเล็กอย่างปลอดภัย
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ดูหน้า 75

  ขั้นตอนที่สาม

จำกัดปริมาณการบริโภคแอลกอฮอล์และการใช้ยาที่ผิดกฎหมาย
ในผู้ปฏิบัติการบนเรือเล็ก

การลดหรือห้ามไม่ให้มีการบริโภคแอลกอฮอล์และยาที่ผิดกฎหมายในผู้ที่อยู่บนเรือ 
เป็นการลดปัจจัยเสี่ยงหลักของการจมน้ำ ซึ่งสามารถทำได้โดย

 รณรงค์เพื่อสร้างความตระหนักเกี่ยวกับความเสี่ยงในการจมน้ำและการป้องกัน  
 และการให้ความรู้แก่ผู้ที่อยู่บนเรือและผู้ปฏิบัติการบนเรือขนาดเล็กเกี่ยวกับ 
 ระเบียบข้อบังคับที่มีอยู่ในปัจจุบัน (ดู การสร้างความตระหนักแก่ประชาชน)  

 ระเบียบข้อบังคับที่มีการจำกัดปริมาณหรือห้ามการบริโภคแอลกอฮอล์หรือยา 
 ในกิจกรรมกีฬาทางน้ำและการทำประมง

 การบังคับใช้กฎหมายสุ่มตรวจวัดแอลกอฮอล์จากลมหายใจที่บริเวณท่าเรือ และ 
 กำกับดูแลการบังคับใช้ระเบียบข้อบังคับท้องถิ่นที่ห้ามการใช้แอลกอฮอล์ 
 ในที่สาธารณะในกิจกรรมกีฬาทางน้ำและการทำประมง (96)

 การศึกษา – ระบบการออกใบอนุญาตให้ผู้ปฏิบัติการบนเรือขนาดเล็ก (โดยการ 
 ทดสอบวัดความรู้และสอบปฏิบัติรวมถึงการช่วยคนที่ตกน้ำกลับขึ้นเรือ) 

 ระเบียบข้อบังคับ – ระเบียบข้อบังคับในการดำเนินการเรือขนาดเล็ก 
 อย่างปลอดภัย รวมถึงการกำหนดให้มีอุปกรณ์นิรภัยบนเรือที่เหมาะสมกับเรือ 
 และลักษณะน่านน้ำ เช่น ไฟฉาย อุปกรณ์วิดน้ำ ถังน้ำและสายช่วยชีวิต ห่วงชูชีพ  
 สัญญาณไฟแจ้งเหตุ พลุไฟ วิทยุสื่อสารทางน้ำ เป็นต้น

 การบังคับใช้ – การสุ่มตรวจใบอนุญาตการเป็นผู้ปฏิบัติการบนเรือ

กล่องข้อความที่ 7 หลักสูตรการฝึกอบรมในออสเตรเลีย แคนาดา และสหรัฐอเมริกา

หลายเขตการปกครองในประเทศรายไดส้งูอยา่งเชน่ ออสเตรเลยี แคนาดา และสหรฐัอเมรกิา 

บังคับใช้ระบบการออกใบอนุญาตให้กับผู้ปฏิบัติการบนเรือเชิงสันทนาการ ซึ่งเป็น 

ความพยายามในการพัฒนาความรู้และความเข้าใจพื้นฐานของผู้ปฏิบัติการบนเรือเกี่ยวกับ 

กฎเกณฑ์และข้อปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในการดำเนินการเรือยนต์ขนาดเล็กและ 

การรับมือกับเหตุฉุกเฉิน ในเขตการปกครองเหล่านี้ ส่วนใหญ่ผู้ปฏิบัติการบนเรือจำเป็นต้อง 

ผ่านการสอบวัดความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการเดินเรือ โดยมากหลังจากสิ้นสุด 

หลักสูตรการฝึกอบรมกับผู้สอนที่เป็นที่ยอมรับ และในบางเขตการปกครองมีการเปิด 

การฝึกอบรมทางออนไลน์

รัฐเวสเทิร์นออสเตรเลียเป็นหน่ึงในไม่ก่ีเขตการปกครองท่ีมีการกำหนดให้ผู้ปฏิบัติการบนเรือ 

ต้องผ่านการทดสอบเชิงปฏิบัติด้วย โดยผู้ปฎิบัติการบนเรือจะต้องแสดงความสามารถตาม 

ขอ้กำหนดในชดุการทดสอบทกัษะทางปฏบิตัใินการบงัคบัเรอืขณะเดนิเรอืเปน็เวลา 1 ชัว่โมง  

ทั้งนี้ไม่มีการตีพิมพ์ผลการประเมินประสิทธิภาพของวิธีการออกใบอนุญาต หรือหากมีก็จะ 

เป็นข้อมูลที่ตั้งอยู่บนกรอบของระเบียบข้อบังคับและการบังคับใช้ที่มีอยู่ก่อนแล้ว
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งานวิจัยเมื่อไม่นานมานี้
เปิดเผยว่า 
ในประเทศที่มีรายได้สูง
การสวมใส่เสื้อชูชีพ
อาจสามารถลดจำนวน
การเสียชีวิตจากการ
จมน้ำในการเดินเรือ
เชิงสันทนาการ
ได้ถึงครึ่งหนึ่ง

  ขั้นตอนที่สี่

  ขั้นตอนที่ห้า

  ขั้นตอนที่หก

ส่งเสริมให้มีระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการบรรทุกโดยเรือขนาดเล็ก
ที่เหมาะสม

งานวจิยัเมือ่ไมน่านมานีใ้นประเทศอกูานดาแสดงใหเ้หน็วา่ การบรรทกุทีผ่ดิวธิแีละ/
หรือการบรรทุกเกินกำหนดเป็นหนึ่งในสามปัจจัยที่มีการกล่าวถึงมากที่สุดว่า 
มีความเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์เรือคว่ำและการจมน้ำ (97) มาตรการในการลด 
ความเสี่ยงจากบรรทุกอย่างผิดวิธีหรือการบรรทุกเกินกำหนด รวมถึง

 การให้ความรู้แก่ผู้ปฎิบัติการบนเรือในเรื่องการบรรทุกอย่างปลอดภัยและความ 
 เสถียรของเรือ

 สร้างกฎเกณฑ์เพื่อการบรรทุกอย่างปลอดภัยและความจุสูงสุดของเรือ  
 (ขึ้นอยู่กับความยาวของเรือ/คำแนะนำของผู้ผลิต)

 การสุ่มตรวจการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติของผู้ผลิตและแนวทางปฏิบัติการบนเรือ

ตรวจสอบว่าเรือมีความพร้อมต่อการใช้งาน

รัฐบาลต้องพัฒนาและบังคับใช้มาตรฐานทางความปลอดภัยสำหรับการผลิตเรือ 
ขนาดเล็ก (รวมถึงมาตรการปรับปรุงความสามารถในการลอยน้ำและความเสถียร 
ของเรือ) และส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติการบนเรือมีการซ่อมบำรุงเรือและตรวจสภาพ 
ก่อนออกเรือเป็นประจำ มาตรการดังกล่าวรวมถึง

 ให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติการบนเรือในกิจวัตรการซ่อมบำรุง ฝึกอบรมให้บุคคล 
 เหล่านั้นตรวจสอบสภาพเรือ และทำการซ่อมบำรุงก่อนออกเรือ

 พัฒนาและบังคับใช้มาตรการความปลอดภัยสำหรับการผลิตเรือขนาดเล็ก 
 ซึ่งรวมถึงมาตรการปรับปรุงความสามารถในการลอยน้ำและความเสถียร 
 ของเรือ

 ทำการตรวจสอบความปลอดภัยของเรือ ณ ท่าเรือ

พัฒนาการตรวจสอบและเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพอากาศ

มาตรการหลักในการป้องกันการเกิดเหตุจมน้ำได้แก่ การลดการเดินเรือใน 
สภาพอากาศรุนแรง และติดตั้งอุปกรณ์ให้เรือสามารถรับมือกับสภาพอากาศที่ 
เปลี่ยนแปลงฉับพลันได้ มาตรการต่างๆ ได้แก่

 พัฒนาระบบการแจ้งเตือนสภาพอากาศเพื่อแจ้งให้ผู้ปฏิบัติการบนเรือทราบถึง 
 ข้อมูลพยากรณ์อากาศของท้องถ่ิน และการเปล่ียนแปลงสภาพอากาศเฉียบพลัน

 ทำให้ผู้ปฏิบัติการบนเรือและผู้โดยสารสามารถเข้าถึงรายงานสภาพอากาศ 
 และการแจ้งเตือนได้มากขึ้น
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ดูหน้า 30

  ขั้นตอนที่เจ็ด

กำหนดและบังคับใช้ระเบียบข้อบังคับเพ่ือการสวมใส่เส้ือชูชีพในประเทศ 
ที่มีรายได้สูง และส่งเสริมสนับสนุนให้ให้มีการใช้มากขึ้นในประเทศที่มี 
รายได้ต่ำและรายได้ปานกลาง

งานวิจัยเมื่อไม่นานมานี้เปิดเผยว่า ในประเทศที่มีรายได้สูง การสวมใส่เสื้อชูชีพ 
อาจสามารถลดจำนวนการเสียชีวิตจากการจมน้ำในการเดินเรือเชิงสันทนาการ 
ได้ถึงครึ่งหนึ่ง (98, 99) (ไม่มีการทำวิจัยในลักษณะเดียวกันในประเทศที่มีรายได้ต่ำ 
หรือรายได้ปานกลาง)  การรณรงค์เพื่อส่งเสริมการสวมใส่เสื้อชูชีพสามารถสร้าง 
ผลกระทบได้อย่างจำกัดและเป็นผลระยะสั้น แต่ระเบียบข้อบังคับที่กำหนดให้มี 
การสวมใส่เสื้อชูชีพผนวกกับการให้ความรู้แก่ผู้ที่อยู่บนเรือและการบังคับใช้ 
ระเบียบข้อบังคับดังกล่าวได้ส่งผลให้มีการสวมใส่เสื้อชูชีพเพิ่มขึ้นอย่างมากและ 
ต่อเนื่องของผู้ที่อยู่บนเรือขนาดเล็กทั้งเด็กและผู้ใหญ่ (100, 101) 

ขัน้ตอนการออกแบบกจิกรรมเพือ่เพิม่การสวมใสเ่สือ้ชชูพีนัน้ จำเปน็ตอ้งมกีารศกึษา 
วิจัยและรับมือกับอุปสรรคที่กีดขวางการใช้ และการยอมรับซึ่งระเบียบข้อบังคับ 
โดยผู้ท่ีอยู่บนเรือและคนในชุมชน ตัวอย่างเช่น ราคาของเส้ือชูชีพท่ีได้รับการรับรอง 
เป็นอุปสรรคสำคัญของชุมชนที่มีรายได้ต่ำที่อาศัยอยู่ใกล้แหล่งน้ำในประเทศที่มี 
รายได้สูง รวมถึงอุปสรรคของชาวประมงและประชาชนทั่วไปที่ใช้เรือขนาดเล็ก 
ในการคมนาคมในประเทศที่มีรายได้ต่ำและรายได้ปานกลาง (97)  วิธีการแก้ปัญหา  
ประกอบด้วยการให้เงินอุดหนุนการจัดหาเสื้อชูชีพ แผนการให้กู้ยืมเพื่อจัดหา 
เสื้อชูชีพ และโครงการแจกเสื้อชูชีพโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ทั้งนี้เทคโนโลยี 
และนวัตกรรมต่างๆ ยังสามารถช่วยเพิ่มความสบายและความสะดวกในการใช้งาน 
และเพิ่มการยอมรับต่อการสวมใส่เสื้อชูชีพมากขึ้น (102, 103)  นอกจากนี้ยังมีการ 
ทดลองใช้เสื้อชูชีพต้นทุนต่ำที่ออกแบบและผลิตในท้องถิ่นในชุมชนบางแห่งด้วย

ปัจจัยทางสังคมและวัฒนธรรมในประเทศท่ีมีรายได้สูงมีส่วนทำให้มีการใช้เส้ือชูชีพต่ำ  
หรือไม่สม่ำเสมอในกลุ่มผู้ที่อยู่บนเรือนั้น รวมถึงการมีความเข้าใจต่ำเกี่ยวกับ 
ความเสี่ยงในการจมน้ำ (โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาวะที่ลมสงบ) หรือความเข้าใจว่า 
เสื้อชูชีพนั้นสวมใส่ไม่สบายและไม่สวยงาม (104) หรือความเชื่อที่ว่าการสวมใส่ 
เสื้อชูชีพนั้นแสดงให้เห็นถึงความอ่อนประสบการณ์ของผู้สวมใส่หรือว่าผู้สวมใส่ 
มีทักษะการว่ายน้ำต่ำ (104) ซึ่งปัจจัยต่างๆ เหล่านี้สามารถแก้ไขได้โดยการ 
ให้ความรู้ (ดู สอนเด็กวัยเรียนให้ว่ายน้ำเป็นและมีทักษะด้านความปลอดภัย 
ทางน้ำ) 
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กรณีศึกษา 
ข้อบังคับในการสวมใส่เสื้อชูชีพในรัฐวิคตอเรีย 
ประเทศออสเตรเลีย มีผลทำให้ลดจำนวน
การเสียชีวิตจากการจมน้ำ 

รัฐวิคตอเรีย ประเทศออสเตรเลียมีการบังคับใช้ระเบียบ 
ข้อบังคับที่กำหนดให้มีการสวมใส่เสื้อชูชีพในปี พ.ศ. 2548 
ซึ่งสามารถลดจำนวนการเสียชีวิตจากการจมน้ำได้อย่างมี 
นัยยะสำคัญ (98) โดยพบว่า ในช่วง 6 ปีก่อนการบังคับใช้ 
ระเบียบข้อบังคับ (พ.ศ. 2541 ถึง พ.ศ. 2547) มีผู้เสียชีวิตจาก 
การจมนำ้ในการเดนิเรอืเชงิสนัทนาการ จำนวน 59 ราย ขณะที ่
ช่วงระยะเวลา 5 ปีหลังการบังคับใช้ (พ.ศ. 2548 ถึง พ.ศ. 2553) 
มผีูเ้สยีชวีติจากการจมนำ้ในการเดนิเรอืเชงิสนัทนาการ จำนวน 
16 ราย

ปัจจัยหลักที่กระตุ้นให้มีการบังคับใช้ระเบียบข้อบังคับนี้คือ 
การให้คำแนะนำแก่สาธารณะโดยเจ้าหน้าที่ชันสูตรศพของรัฐ 
(State Coroner) ใน พ.ศ. 2546 ซึ่งกล่าวว่าผู้กำกับดูแล 
การเดินเรือ หน่วยงานความปลอดภัยทางทะเลของรัฐวิคทอเรีย 
(Marine Safety Victoria หรือ MSV)  ต้องบังคับให้ผู้ที่อยู ่
บนเรือเชิงสันทนาการทุกคนสวมใส่เสื้อชูชีพตลอดเวลา อีกทั้ง 
ยังได้รับการสนับสนุนด้วยผลการชันสูตรพลิกศพของผู้ที่อยู่ 
บนเรือในท้องถิ่นที่เสียชีวิตจากการจมน้ำ โดยมักจะเป็นเรือ 
ที่มีความยาวไม่ถึง 6 เมตรและไม่มีเสื้อชูชีพ หรือไม่สามารถ 
นำเสื้อชูชีพมาใช้ได้เพราะเกิดการจมน้ำอย่างกะทันหัน (85) 
MSV ได้ใช้เวลา 2 ปีในการให้ความรู้และการให้คำปรึกษาแก ่
กลุม่อตุสาหกรรมหลกั องคก์รเพือ่การเดนิเรอืและกฬีาทางนำ้ 
ผู้ที่อยู่บนเรือและสาธารณะเพื่อร่วมกันพิจารณาขอบเขต 
การบังคับใช้ระเบียบข้อบังคับในการสวมใส่เสื้อชูชีพ ระเบียบ 
ขอ้บงัคบัทีม่กีารเสนอใหม้กีารปรบัปรงุ (ตวัอยา่งเชน่ ความยาว  
ของเรือที่มีการเสนอให้ต้องสวมใส่เสื้อชูชีพตลอดเวลา 
ถูกปรับจาก 6 เมตรเป็น 4.8 เมตร) เพื่อให้สอดคล้องกับ 
ข้อคิดเห็น และเพื่อให้ได้รับการสนับสนุนทางการเมือง 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และชุมชน
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การปรับปรุง
ความสามารถในการ
ค้นหาและกู้ภัย (SAR) 
สามารถลดจำนวน
การเสียชีวิตที่เกี่ยวข้อง
กับเรือทั้งขนาดใหญ่
และขนาดเล็กได้

การค้นหาและกู้ภัยสำหรับเรือทุกขนาด
การปรบัปรงุความสามารถในการคน้หาและกูภ้ยั (Search and Rescue หรอื SAR) 
สามารถลดจำนวนการเสียชีวิตที่เกี่ยวข้องกับเรือทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็กได้ 
สมาพันธ์การช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเลระหว่างประเทศ (The International 
Maritime Rescue Federation หรือ IMRF) พยายามที่จะปรับปรุงขีด 
ความสามารถของ SAR ทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดหาสิ่งต่างๆ ดังนี้

 การฝึกอบรมและมีอุปกรณ์ที่เพียงพอ รวมถึงอุปกรณ์การเตือนภัยกรณีฉุกเฉิน 
 ที่เชื่อถือได้ และอุปกรณ์การเอาชีวิตรอดขั้นพื้นฐาน

 อุปกรณ์สื่อสารที่เพียงพอเพื่อให้สามารถแจ้งเหตุฉุกเฉินได้ เพื่อให้ SAR  
 สามารถปฏิบัติงานและประสานงานได้

 เพิ่มความสามารถของ SAR ให้เพียงพอต่อการรับมือเหตุฉุกเฉิน “ทั่วไป” 
 ซึ่งยังเป็นสิ่งที่ทั่วโลกยังคงขาดแคลน

 ความสามารถในปฏิบัติการกู้ภัยขนาดใหญ่ ซึ่งตามที่ IMO ได้นิยามเอาไว้ว่า 
 จำเป็นที่จะต้องมีการวางแผนเป็นการเฉพาะโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

IMRF ได้จัดหาทรัพยากรเพ่ือการรับมือกับความกังวลเหล่าน้ี (ดู www.international-
maritime-rescue.org สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม) นอกจากนี้คู่มือการค้นหาและ 
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางอากาศและทางทะเลระหว่างประเทศ (International 
Aeronautical and Maritime Search and Rescue Manual หรือ IAMSAR) 
ซึ่งจัดทำโดย IMO และองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International 
Civil Aviation Organization) สามารถใช้เป็นแหล่งข้อมูลที่มีประโยชน์ได้เช่นกัน

มาตรการเพื่อการปรับปรุงความสามารถของ SAR รวมถึงมาตรการต่างๆ ดังนี้

 การวางแผนและจัดหาทรัพยากร (ในท้องถิ่นและระหว่างประเทศ)  
 ควรรวมถึงระบุทรัพยากรในการทำ SAR ที่มีอยู่ เช่น ระบบการติดต่อ 
 ประสานงานและการสื่อสาร และใช้ข้อมูลการประเมินความเสี่ยงเพื่อระบุว่า 
 ต้องการทรัพยากรใดเพิ่มเติมเพื่อการค้นหาและช่วยผู้ประสบภัย

 การตระหนักรู้ของสาธารณะและการดำเนินการ เพื่อระบุกลุ่มเสี่ยงในท้องถิ่น 
 และพัฒนาระบบการศึกษา การออกระเบียบข้อบังคับและวิธีการจัดหาอุปกรณ์ 
 ฉุกเฉินและอุปกรณ์นิรภัยที่มีประสิทธิภาพ

 การร่วมมือกันระหว่างภาคส่วนต่างๆ นั้น มีความจำเป็นในการรับมือกับ 
 เหตุฉุกเฉินทางทะเล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปฏิบัติการช่วยเหลือและกู้ภัย 
 ในเหตุการณ์ขนาดใหญ่ ทั้งนี้ควรต้องมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ SAR แห่งชาติ  
 (โปรดศึกษาคู่มือของ IAMSAR)

 การติดตามประเมินผล/ศึกษาวิจัย มีความจำเป็นสำหรับบริเวณที่ยังไม่เคยมี 
 การศึกษาค้นคว้า เช่น การระบุจำนวนผู้เสียชีวิตทางทะเลตามพื้นที่ทาง 
 ภูมิศาสตร์ในแต่ละปี การระบุบริเวณที่มีความเสี่ยงสูงตามพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ 
 และโดยประเภทของกิจกรรม รวมถึงการวิเคราะห์ความมีประสิทธิภาพของ 
 กลยุทธ์ในการรับมือ
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ส่วนที่ 3

กลยุทธ์ในการ
สนับสนุนการดำเนินงาน
เพื่อป้องกันการจมน้ำ

1
ส่งเสริมความร่วมมือ
ระหว่างภาคส่วนต่างๆ
หน้า 67
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2

3

4

การสร้างความตระหนัก
เกี่ยวกับการจมน้ำให้แก่ประชาชน
ผ่านการสื่อสารเชิงกลยุทธ์
หน้า 75

การพัฒนา
แผนความปลอดภัยทางน้ำแห่งชาติ 
(การป้องกันการจมน้ำ)
หน้า 81

การพัฒนาการป้องกันการจมน้ำ
ผ่านการเก็บข้อมูล
และงานวิจัยที่ออกแบบมาอย่างดี
หน้า 89
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1
ส่งเสริมความร่วมมือ
ระหว่างภาคส่วนต่างๆ

การร่วมมือกันระหว่างภาคส่วนต่างๆ หมายถึง 
การทำงานร่วมกันระหว่างฝ่ายที่มีส่วนได้ส่วนเสีย 
เพื่อไปให้ถึงจุดมุ่งหมาย ถึงแม้ว่าฝ่ายดังกล่าวอาจจะ 
ไม่ได้มีเป้าหมายหลักในการป้องกันจมน้ำ แต่วาระ 
การดำเนินงานย่อมต้องมีความคาบเกี่ยวกับการ 
ลดจำนวนการเสยีชวีติจากการจมนำ้ และการรวมเอา 
การป้องกันจมน้ำไว้ในการดำเนินงานย่อมช่วยให้ 
ฝ่ายอื่นๆ สามารถบรรลุเป้าหมายได้
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ดูหน้า 81

ดูหน้า 74

ประโยชน์ของการร่วมมือกันระหว่างภาคส่วนต่างๆ 
หลายประเทศยังคงขาดแคลนโครงสร้างพื้นฐานในการประสานงานเพื่อป้องกัน 
การจมน้ำ ซึ่งตรงกันข้ามกับกรณีอื่นๆ อาทิเช่น ความปลอดภัยบนท้องถนน ซึ่ง 
(ในบางประเทศ) มีทั้งกระทรวงและหน่วยงานของรัฐบาลที่ทำหน้าที่รับผิดชอบ 
อย่างชัดเจน  การขาดหน่วยงานซึ่งทำหน้าที่กำกับดูแลหรือรับผิดชอบอาจเป็น 
คำอธิบายถึงสาเหตุที่ในหลายประเทศยังคงมีการดำเนินการเพื่อการป้องกัน 
การจมน้ำอย่างจำกัดจนถึงปัจจุบัน แต่ย่ิงเป็นการเน้นย้ำว่าการร่วมมือกันของหลายๆ 
ภาคส่วนคือกลยุทธ์ที่สำคัญที่ทำให้การดำเนินงานมีความก้าวหน้า

การร่วมมือกันระหว่างภาคส่วนต่างๆ สามารถนำเอางานในส่วนการป้องกันการจมน้ำ 
ไปรวมเข้ากับบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบและวัตถุประสงค์ท่ีมีอยู่ในหน่วยงานน้ันๆ 
ได้โดยไม่ทำให้ความสำคัญของการป้องกันการจมน้ำลดลง ในระดับประเทศ  
การดำเนินงานโดยรัฐบาล สามารถรวมเอาทุกภาคส่วนที่จำเป็นมาประสาน 
ความร่วมมือเชิงกลยุทธ์และปฏิบัติตามแผนงานได้ (ดู การพัฒนาแผนความปลอดภัย 
ทางน้ำแห่งชาติ) รวมทั้งติดตามความก้าวหน้า และรับผิดชอบการดำเนินงาน 
ดังกล่าว ท้ังน้ีอาจจำเป็นต้องมีความร่วมมือในลักษณะเดียวกันในระดับท้องถ่ินหรือ 
ภูมิภาคเพ่ือทำให้การประสานความร่วมมือน้ันบรรลุเป้าหมายและทำให้การดำเนินการ 
ในระดับท้องถิ่นประสบผลสำเร็จและผ่านการประเมินดังที่จะกล่าวต่อไป

ใครจำเป็นต้องมีส่วนร่วม
การร่วมมือกันระหว่างภาคส่วนต่างๆ ซึ่งรวมถึงรัฐบาล องค์กรพัฒนาเอกชนหรือ 
เอ็นจีโอ ภาคสาธารณสุข นักวิจัย สื่อ กลุ่มอุตสาหกรรม และภาคประชาสังคม 
ล้วนแต่มีความสำคัญในการป้องกันการจมน้ำอย่างมีประสิทธิภาพในระดับท้องถิ่น 
ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ การกำหนดบทบาทของแต่ละภาคส่วนท่ีเก่ียวข้อง 
กับปัญหาการจมน้ำที่หลากหลายอาจทำได้โดยกำหนดเป็นตาราง  (ดูตารางที่ 3) 
ซึ่งตารางดังกล่าวจัดทำขึ้นเพื่อแสดงให้เห็นถึงกิจกรรมที่จะดำเนินการในแต่ละ 
ภาคส่วน โดยมีตัวชี้วัดที่ชัดเจนว่าเป้าหมายที่คาดหวังจากความร่วมมือกันคืออะไร

โอกาสสำหรับการร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่างๆ 
การร่วมมือกันระหว่างภาคส่วนต่างๆ ในการป้องกันการจมน้ำสามารถเกิดขึ้นได ้
เมื่อแต่ละภาคส่วนมีวาระในการดำเนินงานร่วมกัน ตัวอย่างเช่น
 ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการจมน้ำโดยเฉพาะ เช่น ความปลอดภัยทางทะเล  

 การจัดการความเสี่ยงจากอุทกภัย สถานดูแลเด็กระหว่างวันในพื้นที่ที่มี 
 ทรัพยากรต่ำ หรือการจัดหาน้ำที่สะอาดและถูกสุขอนามัย
 การดำเนนิการตามกรอบการทำงานระหวา่งประเทศทีไ่ดม้กีารเผยแพร ่อาทเิชน่  

 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) หรือระหว่างการพัฒนากลยุทธ์หรือ 
 แผนเพื่อความปลอดภัยทางน้ำแห่งชาติที่ครอบคลุมหน่วยงานภาครัฐทั้งหมด
 ระหว่างการรับมือกับภัยพิบัติ (อุทกภัย สึนามิ ภัยพิบัติทางทะเลที่รุนแรง) 

 หรือหลังจากเหตุการณ์การเสียชีวิตจากการจมน้ำครั้งใหญ่
 การตีพิมพ์รายงานอย่างเป็นทางการที่เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพ การเดินเรือ  

 ความปลอดภัยและความมั่นคงของชาติ เป็นต้น
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การควบคุมโรคติดต่อ
ทางน้ำโดยการระบาย
และถมคูน้ำ ร่องน้ำ 
หรือบ่อน้ำที่ไม่ต้องการ
เป็นการลดความเสี่ยง
ต่อการเกิดเหตุจมน้ำ
ได้ด้วย

การร่วมมือกันเมื่อมีประเด็นปัญหา
ขณะที่ภาครัฐบาลสามารถประสานงาน สนับสนุนทางด้านการเงิน และติดตาม 
การดำเนินงานป้องกันการจมน้ำ ความร่วมมือกันในประเด็นปัญหาเฉพาะด้าน 
จะทำใหเ้กดิประโยชนต์อ่การดำเนนิงานในมาตรการตา่งๆ ตามคูม่อืปฏบิตักิารนีด้ว้ย 
(เช่น เรือ สถานดูแลเด็กระหว่างวัน ทักษะการว่ายน้ำ การช่วยเหลือและการช่วย 
ฟืน้คนืชพี การสรา้งเครือ่งกดีขวางเพือ่จำกดัการเขา้ถงึแหลง่นำ้ และการเกดิอทุกภยั) 
อีกทั้งยังเป็นการรวมเอาความร่วมมือจากภาคส่วนที่ไม่ใช่รัฐบาลเข้าไว้ด้วยกัน 
(ดูตารางที่ 3)  การร่วมมือกันเพื่อป้องกันการจมน้ำสำหรับเรือขนาดเล็กและ 
ขนาดใหญ่นั้นต้องการความร่วมมือจากภาคส่วนที่ต่างออกไป ตัวอย่างเช่น 
ความจำเปน็ทีต่อ้งมกีารพฒันาโครงการสอนวา่ยนำ้ หรอืการควบคมุการเกดิอทุกภยั  
และระบบการเตือนภัยล่วงหน้า

ตัวอย่างที่ดีของการรว่มมือกันระหว่างภาคส่วนต่างๆ ได้แก่ วาระเพื่อการจัดการน้ำ 
และสุขาภิบาลเพื่อรองรับการเพิ่มจำนวนประชากรทั่วโลกให้สามารถมีน้ำดื่มจาก 
แหล่งที่ได้รับการป้องกันจากการปนเปื้อน ผู้ที่ใช้แหล่งน้ำเหล่านี้มีโอกาสจมน้ำ 
น้อยกว่าการที่พวกเขาใช้น้ำดื่มจากน้ำผิวดินหรือบ่อน้ำสาธารณะ เช่นเดียวกันกับ 
การควบคุมโรคติดต่อทางน้ำโดยการระบายและถมคูน้ำ ร่องน้ำ หรือบ่อน้ำที่ 
ไม่ต้องการ ซึ่งเป็นการลดความเสี่ยงต่อการเกิดเหตุจมน้ำได้ด้วย

กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนประการที่ 9 (SDG 9) ซึ่งได้แก่ “พัฒนาโครงสร้าง 
พื้นฐานที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมการปรับตัวให้เป็นอุตสาหกรรม 
อย่างย่ังยืนและท่ัวถึง และสนับสนุนนวัตกรรม” ประการท่ี 6 (SDG 6) เป้าหมายท่ี 6.1 
ซ่ึงได้แก่ “ภายในปี พ.ศ. 2573 การทำให้ทุกคนมีน้ำด่ืมท่ีปลอดภัยและราคาเหมาะสม” 
โดยมีจุดมุ่งหมายในการจัดหาน้ำดื่มที่ไม่ปนเปื้อน ซึ่งเป็นโอกาสอันดีในการสร้าง 
ความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่างๆ ในการป้องกันการจมน้ำเพราะแหล่งน้ำ 
ทีป่ลอดภยัในทอ้งถิน่ไมเ่พยีงแตเ่สรมิสรา้งสขุอนามยัและสขุาภบิาลทีด่ ีแตย่งัชว่ยลด 
ความจำเป็นในการหาน้ำดื่มจากบริเวณที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดเหตุจมน้ำสูง เช่น 
แม่น้ำ ลำธาร และบ่อน้ำที่ยังไม่ถมปิด เช่นเดียวกันน้ำประปาที่ส่งไปยังบ้านเรือน 
ต่างๆ สามารถช่วยลดความจำเป็นในการกักเก็บน้ำในถังหรือท่อขนาดใหญ่ ซึ่งเป็น 
สถานท่ีท่ีพบการจมน้ำบ่อยของทารกและเด็กวัยหัดเดิน นอกจากน้ีการพัฒนา  
โครงสร้างพื้นฐานที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงยังสามารถป้องกันอุทกภัยได้ด้วย

ภัยพิบัติและการตอบโต้อย่างรวดเร็ว
การตอบโต้อย่างรวดเร็วโดยหน่วยงานระดับประเทศและระหว่างประเทศจาก 
หลายภาคส่วนเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อการกู้ภัยและลดความเสียหายจากภัยพิบัติทางน้ำ  
เช่น อุทกภัยและสึนามิ ภัยพิบัติทางน้ำเมื่อเกิดขึ้นแล้วมักมีอันตรายถึงชีวิตทันที 
การตดิตัง้ระบบการเตอืนภยัลว่งหนา้ สรา้งความตระหนกัรู ้สรา้งทกัษะการชว่ยเหลอื  
ตนเอง และการชว่ยเหลอืผูอ้ืน่ในชมุชนทีม่คีวามเสีย่ง กอ่นการเกดิเหตกุารณจ์งึเปน็  
หนทางทีด่ทีีส่ดุในการลดอตัราการเสยีชวีติจากการจมนำ้  มาตรการปอ้งกนัหลงัจาก  
เกิดเหตุแล้วมีประสิทธิภาพต่ำกว่าและมีความท้าทายมากกว่า

อีกหนทางในการร่วมมือกันคือ การตอบสนองต่อการเรียกร้องของส่ือในการให้ข้อมูล 
เกี่ยวกับกรณีการจมน้ำ การให้ข้อมูลเกี่ยวกับการจมน้ำในช่วงเวลาที่เหมาะสม 
เปน็วธิกีารใหไ้ดม้าซึง่ขอ้มลูการปอ้งกนัการจมนำ้ทีม่หีลกัฐานยนืยนั ทีม่กีารเผยแพร ่ 
โดยสื่อหลังจากเหตุการณ์การจมน้ำ
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ดูหน้า 74 และ 5

  ขั้นตอนที่หนึ่ง

  ขั้นตอนที่สอง

  ขั้นตอนที่สาม

ระบุและติดต่อกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

บ่อยครั้งที่การป้องกันการจมน้ำไม่ถูกรวมอยู่ในวาระการดำเนินงานของรัฐบาล 
ดงันัน้จงึควรพจิารณากำหนดหนว่ยงานทีส่ามารถใหค้วามรว่มมอื ซึง่มอีำนาจหนา้ที ่ 
ตามบทบาทขององค์กรเป็นผู้ท่ีมีความรับผิดชอบต่อปัญหาและ/หรือการดำเนินการ  
เพื่อแก้ไขปัญหา และทำการระบุหลักการ วาระการดำเนินงานหรือผลที่เกิดขึ้น 
ร่วมกัน และประโยชน์ท่ีแต่ละภาคส่วนและผู้ท่ีให้ความร่วมมือจะได้รับ (ดูตารางท่ี 3 
และการประเมินสถานการณ์) ดำเนินการติดต่อกับองค์กรเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
บุคคลต่างๆ และเครือข่ายเอกชนที่สามารถให้ความร่วมมือ และเชิญชวนให้มีการ 
ให้ความร่วมมือ ร้องขอให้ผู้เข้าร่วมทุกฝ่ายแสดงความรับผิดชอบในการติดสินใจ 
มีพฤติกรรมท่ีส่งเสริมการร่วมมือกัน และมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับความร่วมมือน้ี 
ในระดับที่เหมาะสม

แสวงหาและสร้างโอกาสเพื่อความร่วมมือ

แสวงหา สร้าง และคาดหวังโอกาสในการร่วมมือกัน ตระเตรียมแผนปฏิบัติการตาม 
หลักฐานจากผลการดำเนินงานในการป้องกันการจมน้ำ เพื่อให้สามารถคว้าโอกาส 
ในการสร้างความร่วมมือเมื่อแผนปฏิบัติการสอดคล้องกับเป้าประสงค์ของนโยบาย 
หรอืเมือ่สาธารณะมคีวามตระหนกัรูเ้กีย่วกบัปญัหาของการจมนำ้มากขึน้ (อยา่งเชน่ 
เมื่อเกิดโศกนาฏกรรมจากการจมน้ำหรือเมื่อมีการเปิดเผยอัตราการจมน้ำ)

ระบุกรอบการทำงาน เป้าประสงค์ องค์กรหลักในการดำเนินงาน 
และบทบาทหน้าที่ของแต่ละฝ่าย

ต้องแน่ใจว่ากรอบการทำงานสอดคล้องกับนโยบาย กรอบการทำงาน และ 
โครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่ในปัจจุบันเพื่อรับมือกับปัญหาที่ต้องการแก้ไขหรือ 
หาแนวทางแก้ไขที่เป็นไปได้ ต้องระบุหน่วยงานหลักในการดำเนินงานที่เหมาะสม 
ไม่ว่าจะเป็นผู้นำทางการเมืองหรือในรัฐบาลหรือนักต่อสู้ในการป้องกันการจมน้ำ 
ที่ เป็นที่ รู้ จัก เพื่ อ เป็นเจ้ าภาพในการจัดประชุมและเพื่อ เชื้ อ เชิญตัวแทน 
ผู้เข้าร่วมประชุมต่างๆ อีกทั้งต้องระบุว่าหน่วยงานใดสามารถเป็นผู้นำและสามารถ 
รับผิดชอบต่อการดำเนินงานได้

การดำเนินงานความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่างๆ  
ในการป้องกันการจมน้ำ
การสร้างความร่วมมือกันระหว่างภาคส่วนต่างๆ และการทำการประเมินการ 
ดำเนินงานเพื่อป้องกันการจมน้ำจำเป็นต้องมีการกระบวนการแบบผสมผสานและ 
ได้ประโยชน์จากการจัดหาและการมีส่วนร่วมในวงกว้างของหน่วยงานหลักและ 
ระหว่างภาคส่วน ซึ่งได้มีการวางขั้นตอนเพื่อเป็นแนวปฏิบัติดังนี้



71

ดูหน้า 5

ดูหน้า 89

ดูหน้า 89

ดูหน้า 75

  ขั้นตอนที่สี่

  ขั้นตอนที่ห้า

  ขั้นตอนที่หก

  ขั้นตอนที่เจ็ด

สร้างความยั่งยืน

รวมเอาการป้องกันการจมน้ำเข้ากับนโยบายของภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ลักษณะ 
รายละเอียดงาน ตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน และแหล่งเงินสนับสนุนที่เกี่ยวข้อง

กำหนดรายละเอียดและขอบเขตของภารกิจ

ระบุวิธีการอย่างกว้างๆ ในการบรรลุเป้าประสงค์และเพื่อวางเป้าหมายสำหรับ 
การลดอตัราการจมนำ้ (รวมถงึ มาตรการระยะกลางซึง่ไดร้บัการพสิจูนแ์ลว้ อยา่งเชน่ 
การสวมใส่เสื้อชูชีพบนเรือขนาดเล็ก หรืออัตราส่วนของเด็กวัยเรียนที่ได้รับการฝึก 
ว่ายน้ำและฝึกอบรมความปลอดภัยทางน้ำ)

จัดให้มีทรัพยากรที่เพียงพอเหมาะสม

ร่ วมมือกับผู้ มี ส่ วนได้ ส่ วน เสี ยที่ มี ทรัพยากรและแรงจู ง ใจ ในการสร้ า ง 
ความเปลี่ยนแปลงจากการป้องกันการจมน้ำให้ได้มากที่สุด เช่น หน่วยงานรัฐบาล 
ท่ีเก่ียวข้อง แชมเป้ียนนักกีฬาว่ายน้ำซ่ึงเป็นท่ีรู้จัก ส่ือ และอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวข้องอ่ืนๆ  
และทำให้แน่ใจว่าการดำเนินงานได้รับการสนับสนุนโดยรัฐบาลและพันธมิตรอื่นๆ  
เช่น NGO อย่างเหมาะสม  การดำเนินงานเหล่านี้มีโอกาสจะสำเร็จได้มากขึ้น 
หากสามารถระบุขนาดของปัญหาและต้นทุนทางเศรษฐกิจและสังคมได้ (ดูการ  
ประเมินสถานการณ์) พร้อมกับการแนวทางแก้ไขท่ีมีหลักฐานยืนยัน (ดูผลการวิจัย)

สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อให้มีการขยายผลการดำเนินงาน
ที่ประสบผลสำเร็จ

การทำให้แน่ใจว่าการดำเนินงานได้มีการประเมินผลอย่างแม่นยำและมีการตีพิมพ์ 
เปน็บทความทีไ่ดร้บัการตรวจทานโดยผูเ้ชีย่วชาญแลว้ทกุครัง้ทีเ่ปน็ไปได ้(ดงูานวจิยั) 
เป็นกลยุทธ์หลักเพื่อส่งเสริมให้การดำเนินงานเพื่อป้องกันการจมน้ำที่ประสบผล 
สำเร็จมีการดำเนินการตามมากขึ้น  นอกเหนือจากการตีพิมพ์บทความที่ตรวจทาน 
โดยผู้เชี่ยวชาญ รายงานที่ส่งให้กับรัฐบาล และสื่อ การให้แชมเปี้ยนมาช่วยในการ 
รณรงค์เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานและการส่งเสริมอย่างแข็งขัน (รวมถึงโครงการ 
เพื่อสนับสนุนให้มีการเปลี่ยนพฤติกรรมที่นำเสนอผ่านสื่อต่างๆ ดู การสร้างความ 
ตระหนักเกี่ยวกับการจมน้ำให้กับประชาชน) จะสามารถทำให้มีการดำเนินการ 
ตามโครงการที่ประสบผลสำเร็จมากขึ้นได้  ทั้งนี้แง่มุมทางกลยุทธ์ที่ต้องให้ 
ความสนใจเพื่อทำให้การป้องกันการจมน้ำถูกรวมไว้ในวาระการดำเนินงานของ 
รัฐบาลนั้น รวมถึงการแสดงหลักฐานถึงความคุ้มค่าทางการเงิน (การสร้างข้อมูล  
ที่แสดงถึงภาระที่เกิดจากการจมน้ำ) ความยั่งยืนของการดำเนินงาน และแนวทาง  
ในการดำเนินการ (ดูกรณีศึกษา หน้า 76) 
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ดูหน้า 75

  ขั้นตอนที่เก้า

  ขั้นตอนที่แปด

ติดตามและประเมินผล

การทบทวนประสิทธิภาพของการร่วมมือกันโดยเทียบกับรายละเอียดและขอบเขต 
ของภารกิจ และการระบุว่าหน่วยงานใด (โดยมากมักจะเป็นมหาวิทยาลัย) รูปแบบ  
งานวจิยัแบบใด และขอ้มลูบรรทดัฐานแบบใด เปน็สิง่จำเปน็สำหรบัการประเมนิผล 
การดำเนินงาน

มีส่วนร่วมในการพัฒนานโยบายระหว่างประเทศ
ความร่วมมือควรต้องมีการหารือและพัฒนาการส่งสารที่มีพลังและสร้าง 
แรงยดึเหนีย่ว (ด ูการสรา้งความตระหนกัเกีย่วกบัการจมนำ้ใหก้บัประชาชน) และ 
ใช้สารดังกล่าวในการรายงานต่อหน่วยงานระหว่างประเทศและผู้ให้ทุนเกี่ยวกับ 
ขนาดและต้นทุนทางเศรษฐกิจและสังคมที่ เกิดขึ้นจากการจมน้ำ ควรใช้ 
ความพยายามของกลุ่มความร่วมมือขนาดใหญ่และการร่วมมือกับพันธมิตรในการ 
รวมเอาการป้องกันการจมน้ำไว้ในวาระการดำเนินงานของหน่วยงานขององค์การ 
สหประชาชาติ องค์กรเพ่ือสังคม (NGOs) ระหว่างประเทศ และหน่วยงานผู้ให้ทุนต่างๆ  
ทั้ งนี้ เพื่อให้ประสบผลสำเร็จ ในขั้นแรกย่อมมีความจำเป็นที่ต้องแสดง 
ความสำคัญของปัญหาในระดับประเทศก่อน (แสดงข้อมูลเก่ียวกับภาระของประเทศ 
ที่เกิดจากการจมน้ำ) เพื่อให้การจมน้ำได้รับความสำคัญและได้รับการนำเสนอโดย 
กลุ่มประเทศในการหารือกับหน่วยงานระหว่างประเทศต่างๆ
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กรณีศึกษา
โครงการสอนวา่ยนำ้ (ไมม่คีา่ใชจ้า่ย) ทีม่กีารนำไปใช้ 
กับประชากรเด็กทั่วประเทศออสเตรเลีย

ในปี พ.ศ. 2449 ที่รัฐวิคตอเรีย ประเทศออสเตรเลีย ได้มีการ 
ก่อตั้งสมาคมเพื่อการช่วยชีวิต (Royal Life Saving Society) 
เพื่อรับมือกับอัตราการจมน้ำที่สูงขึ้นโดยการจัดให้มีหลักสูตร 
การสอนว่ายน้ำให้กับเด็ก  สโมสรว่ายน้ำที่ได้รับการรับรอง 
และโครงการเพื่อการสอนว่ายน้ำได้เกิดขึ้นมากมายและ 
เกิดความก้าวหน้าในระบบการศึกษาใน พ.ศ. 2543  ในการ  
ดำเนินการนั้น มีนักต่อสู้เคลื่อนไหวอยู่ 2 ท่านที่มีความสำคัญ 
ต่อความก้าวหน้าตลอดระยะเวลาหลายทศวรรษ ได้แก่ ครู 
ผูซ้ึง่อทุศิตนในการสอนใหค้รทูา่นอืน่ๆ วา่ยนำ้เปน็เพือ่ไปสอน 
เด็กๆ ต่อไป (เป็นกระบวนการที่ทำให้เกิดครูสอนว่ายน้ำ 
ทีไ่ดร้บัการรบัรองสงูถงึ 5,000 คนในชว่งกลางทศวรรษที ่1950 
(พ.ศ. 2493) และอีกท่านหนึ่งเป็นนักกีฬาว่ายน้ำโอลิมปิค 
ซึ่งเป็นที่รู้จัก นอกจากนี้หนังสือพิมพ์ เฮอร์รัลด์ ได้ให้การ 
สนับสนุนและการเผยแพร่ในปี พ.ศ. 2471 และถึงแม้ว่าจะมี  
อุปสรรคมากมาย หลักสูตรการสอนว่ายน้ำกลับเพิ่มขึ้น 
พอสมควรในช่วงกลางทศวรรษดังกล่าว

การแข่งขันกีฬาโอลิมปิกในปี พ.ศ. 2499 ที่เมืองเมลเบิร์น 
ได้สร้างแรงกระตุ้นครั้งใหม่ โดยรัฐบาลท้องถิ่น กระทรวง 
ศึกษาธิการ สมาคมเพื่อการช่วยชีวิตต่างๆ อาสาสมัคร และ 
หนังสือพิมพ์ เฮอร์รัลด์ ได้ร่วมมือกันในโครงการสอนว่ายน้ำ 

ของหนังสือพิมพ์ เฮอร์รัลด์ (Herald Learn to Swim 
Campaign) ซ่ึงได้สอนว่ายน้ำให้กับเด็กจำนวนกว่า 80,000 คน  
ในแต่ละปีจนถึงปี พ.ศ. 2504 (รวมเป็นจำนวนทั้งหมด 
1 ลา้นคนในป ีพ.ศ. 2506)  ผลของการรว่มมอืกนัเพือ่การสอน  
ว่ายน้ำ สร้างสระว่ายน้ำในชุมชน และสร้างความตระหนักรู้ 
แก่สาธารณะมีส่วนทำให้การจมน้ำลดลงอย่างมีนัยสำคัญ 
ถงึแมว้า่อาจจะมปีจัจยัอืน่ทีอ่าจมคีวามเกีย่วขอ้ง แตใ่นระหวา่ง  
ระยะเวลา 60 ปีของการดำเนินโครงการนั้น อัตราการจมน้ำ  
ของเด็กช่วงอายุ 5 - 14 ปีในรัฐวิคตอเรียลดลงจาก 
18.7 คนต่อประชากรเด็ก 100,000 คน เป็น 3.7 คนต่อ  
ประชากรเด็ก 100,000 คนสำหรับเด็กผู้ชาย  และ 2.6 คน  
ต่อประชากรเด็ก 100,000 คน เป็น 1.7 คนต่อประชากรเด็ก 
100,000 คนสำหรับเด็กผู้หญิง

ในปัจจุบันนี้ เนื่องจากการป้องกันการจมน้ำทั่วโลกยังอยู่ใน 
ข้ันแรก จึงยังมีตัวอย่างความสำเร็จของโครงการท่ีมีประสิทธิผล 
จำนวนน้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการที่มีการปรับเปลี่ยน 
พฤติกรรมหรือโครงสร้างขององค์กร กรณีศึกษานี้ได้แสดง 
ให้เห็นถึงหัวใจสำคัญของการร่วมมือกันระหว่างภาคส่วนต่างๆ 
ทั้งยังเป็นการชี้ให้เห็นว่า เช่นเดียวกันกับความก้าวหน้าด้าน 
สาธารณสุข การขยายผลอย่างเต็มที่นั้นต้องใช้ระยะเวลา  
หลายทศวรรษ แต่ถึงกระนั้น ด้วยความรู้ที่มีอยู่ปัจจุบันยังมี 
ความเป็นไปได้ที่จะเร่งให้เกิดความคืบหน้าในประเทศที่มี 
รายได้ต่ำและรายได้ปานกลางที่ซึ่งการจมน้ำยังคงมีอัตราสูง 
(105)
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2
การสร้างความตระหนัก
เกี่ยวกับการจมน้ำให้แก่ประชาชน
ผ่านการสื่อสารเชิงกลยุทธ์

การรณรงค์เพื่อสร้างความตระหนักให้กับประชาชน 
แล ะก่ อ ใ ห้ เ กิ ด ก า ร เ ปลี่ ย น แปล งพฤติ ก ร ร ม 
ถือเป็นส่ิงสำคัญ ท่ีจะทำให้มาตรการป้องกันการจมน้ำ 
ไดร้บัการยอมรบั และมกีารนำไปใชอ้ยา่งไดผ้ล เพราะ 
ในความจริงแล้วผู้คนในหลายพ้ืนท่ียังไม่ทราบด้วยซ้ำ 
ว่าการจมน้ำเป็นปัญหาสำคัญ ดังนั้นจึงควรมีการ 
นำประเด็นการสื่อสารเชิงกลยุทธ์เข้ามาพิจารณา 
ตั้งแต่ในขั้นตอนการวางแผนของการดำเนินงาน 
โครงการในทุกกรณี
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การสื่อสาร
เชิงกลยุทธ์นั้น
จะมีประสิทธิผลได้
ก็ต่อเมื่อเราเข้าใจว่า
ประชาชนมีความเชื่ออะไร 
และเหตุใดพวกเขาถึง
ประพฤติปฏิบัติ
เช่นที่เป็นอยู่

  ขั้นตอนที่หนึ่ง

การประเมินศักยภาพในการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ 
การสื่อสารเชิงกลยุทธ์นั้นจะมีประสิทธิผลได้ก็ต่อเมื่อ เราเข้าใจว่าประชาชนมี 
ความเช่ืออะไร และเหตุใดพวกเขาถึงประพฤติปฏิบัติเช่นท่ีเป็นอยู่ ซ่ึงข้ึนอยู่กับปัจจัยต่างๆ 
เช่น ความรู้ หรือทัศนคติที่มีอยู่ดั้งเดิม สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น บรรทัดฐานทางสังคม 
ทัศนคติต่อความเสี่ยง และความเชื่อว่าพวกเขามีอำนาจ (หรือขาดอำนาจ) 
ที่จะก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลง พฤติกรรมต่างๆ ที่แสดงออกมานั้นล้วนเป็นผล 
จากกระบวนการประเมินทางเลือกของมนุษย์ ที่มีต้นทุน ประโยชน์ และอุปสรรค 
เป็นเกณฑ์ โดยอุปสรรคเหล่านี้อาจจะเป็นสิ่งที่พวกเขาคิดขึ้นมาเอง หรือมีอยู่จริง 
อาจเป็นอุปสรรคภายใน หรือภายนอก อาจสามารถจับต้องได้ หรือไม่สามารถ 
จับจ้องได้ หรืออาจเป็นอุปสรรคที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยทางการเงิน หรือไม่ก็ได้ 
(107)

เราจำเปน็จะตอ้งทำการประเมนิประเดน็ดงักลา่วเปน็ขัน้ตอนแรก โดยใชว้ธิกีารตา่งๆ 
เช่น การสนทนาอภิปรายกลุ่มย่อย (Focus group discussion) และการทำ  
แบบสำรวจความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรม (Knowledge-Attitudes-Practices: 
KAP) เป็นต้น ตัวอย่างคำถามที่อาจจะใช้เพื่อประเมินด้วยวิธีเหล่านี้ ประกอบด้วย  
คำถามเชน่ ประชาชนมคีวามเชือ่ และความรูอ้ะไรบา้งเกีย่วกบัการจมนำ้ ผูป้กครอง  
ไว้วางใจใครบ้าง และบุคคลที่พวกเขาไว้วางใจเหล่านั้นสามารถเผยแพร่ข้อมูล 
เกี่ยวกับการจมน้ำได้หรือไม่ ทำไมบางชุมชนถึงยอมใช้บริการสถานรับเลี้ยงเด็ก 
ระหว่างวันในขณะที่ชุมชมอื่นๆ ไม่ยอมรับ ข้อมูลที่ต้องการ ที่ไหน เมื่อไร และ  
เพราะเหตุใด กิจกรรมที่ชุมชนเคยดำเนินการมาก่อนในอดีตอาจใช้เป็นจุดตั้งต้นได้

ประโยชน์ของการสื่อสารเชิงกลยุทธ์
ในการสร้างความตระหนักเกี่ยวกับการจมน้ำ 
การสื่อสารเชิงกลยุทธ์นั้นหมายรวมถึง การรณรงค์เพื่อสร้างความตระหนักแก่ 
ประชาชน ท่ีมุ่งเน้นไปท่ีประชาชนท่ัวไป และผู้มีอำนาจในการตัดสินใจ และการรณรงค์  
เพื่อก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม โดยมีชุมชนที่มีลักษณะเฉพาะ 
และกลุ่มท่ีมีความเส่ียงเป็นกลุ่มเป้าหมายหลัก กลยุทธ์ดังกล่าวจะช่วยให้กิจกรรมต่างๆ 
สามารถเข้าถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ในวงกว้าง รวมถึงประสบผลสำเร็จตาม 
เป้าหมายที่คาดหวัง อันได้แก่ การผลักดันให้เกิดนโยบายใหม่ การบังคับใช้ระเบียบ 
ขอ้บงัคบัตา่งๆ การดำเนนิมาตรการทางกายภาพทีเ่ปน็รปูธรรม การสรา้งการยอมรบั  
ในชุมชน และการใช้ทรัพยากรใหม่ในการป้องการจมน้ำ (โดยเฉพาะที่ใช้ในการ 
ป้องกันเด็กจมน้ำ) 

การสร้างความตระหนักให้แก่ประชาชน
โดยใช้การสื่อสารเชิงกลยุทธ์
วิธีการป้องกันการจมน้ำ 6 วิธีในคู่มือเล่มนี้นั้น อาจแตกต่างกันในรายละเอียด 
แต่ก็มีความคล้ายกันอยู่ คือ ทุกวิธีการจะต้องอาศัยการดำเนินงานของผู้มีส่วนได ้
สว่นเสยีในทกุระดบั (ทัง้ระดบัประเทศ และระดบัทอ้งถิน่) และตอ้งอาศยัการสือ่สาร  
เพือ่กอ่ใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมในระดบัชมุชน ในขณะทีบ่างวธิกีารอาจจะ  
ต้องใช้การรณรงค์เพ่ือสร้างความตระหนักให้แก่ประชาชนท่ัวไปร่วมด้วย แต่อย่างไรก็ดี 
ในการจัดการรณรงค์ไม่ว่าจะเป็นการรณรงค์เพื่อสร้างความตระหนัก หรือเพื่อ 
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม จะต้องประกอบไปด้วย 3 ขั้นตอนด้วยกัน 
(106) 
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สารที่จะสื่อ
ควรจะกำหนด
จากข้อมูลที่ได้จาก
ขั้นตอนการศึกษาวิจัย 
โดยคำนึงถึงความรู้ดั้งเดิม
และความเชื่อของ
กลุ่มเป้าหมาย

  ขั้นตอนที่สอง

  ขั้นตอนที่สาม

กำหนดกลุ่มเป้าหมายในการสื่อสาร

การกำหนดกลุ่มเป้าหมายในการสื่อสาร และการจำกัดเป้าหมายให้แคบลงเหลือแค ่
กลุ่มที่มีความเสี่ยง (เช่น พ่อแม่ของเด็กเล็ก หรือกลุ่มประชากรที่มีอัตราการจมน้ำ 
สูงกว่ากลุ่มอื่นๆ) เป็นหัวใจสำคัญของการวางกลยุทธ์การสื่อสารให้มีประสิทธิผล 

กำหนดกลยุทธ์ 

การประเมินสถานการณ์ในขั้นตอนที่ 1 จะช่วยในการเลือกสารที่จะสื่อ สื่อที่จะใช้ 
และช่องทางในการสื่อสารที่เหมาะสม การสร้างสารที่จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง  
พฤติกรรมนั้นมีอยู่หลายวิธี  เช่น การแสดงให้เห็นถึงประโยชน์ของพฤติกรรม 
ที่เหมาะสม และโทษของการประพฤติปฏิบัติที่เป็นปัญหา เป็นต้น  การรณรงค์เพื่อ 
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมควรจะจัดร่วมกับการบังคับใช้มาตรการต่างๆ 
หากจำเป็น เช่น ร่วมกับระเบียบข้อบังคับการเดินเรือขนาดเล็ก หรือการล้อมรั้ว  
รอบบ่อน้ำ เป็นต้น
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  ขั้นตอนที่สี่

  ขั้นตอนที่ห้า

  ขั้นตอนที่หก

การพัฒนาสารที่จะสื่อ และสื่อชนิดต่างๆ โดยมุ่งไปที่กลุ่มเป้าหมาย 
นอกจากการกำหนดสารที่จะสื่อจากข้อมูลที่ ได้จากขั้นตอนการศึกษาวิจัย 
โดยคำนึงถึงความรู้ดั้งเดิม และความเชื่อของกลุ่มเป้าหมายแล้ว  ชนิดของสื่อที่จะ 
นำมาใช้ในการสื่อสารก็ควรจะเป็นสิ่งที่กลุ่มเป้าหมายให้ความสนใจ และเข้ากับ 
ลักษณะพฤติกรรมของพวกเขา  ในการรณรงค์หนึ่งโครงการอาจมีกลุ่มเป้าหมาย 
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายกลุ่ม จึงอาจจะต้องมีสารที่จะสื่อ และช่องทางในการ 
สื่อสารที่หลากหลายตามกลุ่มเป้าหมาย โดยสารที่ต้องการจะสื่อ และสื่อชนิดต่างๆ 
ควรจะได้รับการประเมินด้วยการสนทนากลุ่ม (Focus group) ก่อนที่จะนำไป 
เผยแพร่ 

การเผยแพร่สาร และสื่อชนิดต่างๆ 
การเผยแพรส่ารสามารถทำไดผ้า่นชอ่งทางการสือ่สารตา่งๆ โดยขึน้อยูก่บัเปา้หมาย 
ของการรณรงค ์และกลุม่เปา้หมาย เชน่ ผา่นชอ่งทางการสือ่สารแบบดัง้เดมิ (สิง่พมิพ ์
ป้ายโฆษณา โทรทัศน์ วิทยุ) ผ่านสื่อเฉพาะของแต่ละวัฒนธรรม (ละครเวทีในชุมชน 
หุ่นเชิด การโต้วาที เพลงและการเต้นรำ การทายปริศนา สุภาษิต) การเรียนรู้เชิงบันเทิง 
(Edutainment) สื่อสังคมออนไลน์ และสื่อดิจิตอล การจัดงานสาธารณะ 
การระดมพลังขับเคลื่อนชุมชน (Community Mobilisation) การจัดกิจกรรม  
ในโรงเรียน และมหาวิทยาลัย การให้ผู้นำชุมชน และกลุ่มต่างๆ ที่สำคัญเข้ามา 
มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม การส่งเสริมการใช้สินค้า เช่น เสื้อชูชีพสำหรับใช้ในเรือ  
ผ่านการแจก หรือขายในราคาถูก การใช้ช่องทางการส่ือสารท่ีหลากหลายย่อมดีกว่า 
การใช้ช่องทางหลักเพียงช่องทางเดียว 

การประเมินการรณรงค์ 
การประเมนิการสือ่สารสามารถทำไดห้ลายระดบั เชน่ การใชแ้บบสำรวจหลงัเสรจ็สิน้  
การรณรงค์เพื่อประเมินการเข้าถึง การจดจำ และเพื่อสรุปจำนวนประชากรของ 
กลุ่มเป้าหมายที่ได้เห็น หรือฟังการรณรงค์ และได้รับรู้สารหลักที่ต้องการจะสื่อ 
นอกเหนือจากนี้อาจจะทำการประเมินเพื่อให้ทราบถึงผลกระทบ และการ 
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจากการรณรงค์ (ดูงานวิจัย) การทำการสำรวจ 
ก่อนการรณรงค์จึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับการประเมินในลักษณะนี้ เพื่อที่จะได้ 
นำมาเปรียบเทียบกับการประเมินหลังจากการรณรงค์ได้ 

กรณีการรณรงค์ให้มีเสื้อชูชีพในเรือข้ามฟากเป็นตัวอย่างของการใช้การสื่อสาร 
เชงิกลยทุธใ์นการสรา้งความตอ้งการใชเ้สือ้ชชูพีในขัน้ตน้ และการสรา้งความรว่มมอื 
ในการดำเนินโครงการจากกลุ่มเป้าหมายในเวลาต่อมา

 ระยะที่ 1: เลือกกลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มผู้ออกกฎหมาย และผู้ควบคุมดูแล  
 การใช้กฎหมาย เพื่อมุ่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวข้อง 
 กับเสื้อชูชีพบนเรือข้ามฟาก โดยในการรณรงค์เพื่อสร้างความตระหนักและ 
 หาแรงสนับสนุนน้ัน ได้มีการใช้ข้อความต่างๆ เพ่ือส่ือสารเก่ียวกับความสำคัญและ 
 ความรุนแรงของปัญหา (อาศัยหลักฐานที่ได้จากการสำรวจพฤติกรรมก่อนการ 
 รณรงค์)  และประโยชน์ที่จะได้รับจากการจัดการให้มีเสื้อชูชีพที่มีคุณภาพ 
 ในเรือข้ามฟากผ่านบทความในสื่อสาธารณะต่างๆ (ทั้งแบบดั้งเดิม และดิจิทัล) 
 และการประชุมหารือทางวิชาการกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ

ดูหน้า 89
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 ระยะที่ 2 (หลังจากขั้นตอนด้านกฎหมาย):  มุ่งเป้าไปที่กลุ่มเป้าหมายกลุ่มที่ 2  

 คือผู้ให้บริการเรือข้ามฟาก เพื่อให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายใหม่ว่าด้วยเสื้อชูชีพ 

 บนเรือข้ามฟากเพิ่มมากขึ้น สารที่จะสื่อออกไปควรเน้นไปที่ความเคร่งครัด 

 ในการบังคับใช้กฎหมายใหม่ หรือประโยชน์ที่บริษัทผู้ประกอบการอาจได้รับ 

 จากการที่ผู้บริโภคมองว่าบริษัทมีมาตรการความปลอดภัยที่ดี โดยข้อความ 

 เหล่านี้ควรเผยแพร่ในบทความต่างๆ ผ่านสิ่งพิมพ์ในวงการอุตสาหกรรม 

 เรือเฟอรรี่  การนำเสนอข้อมูลต่อคณะผู้บริหารบริษัท การประชุมร่วมกับ 

 ฝา่ยการตลาดของบรษิทัผูใ้หบ้รกิารเรอืเฟอรร์ี ่และโปสเตอร ์รวมถงึสิง่พมิพต์า่งๆ  

 ที่เผยแพร่ในบริเวณบริษัท 

 ระยะที่ 3: มุ่งเป้าไปที่กลุ่มเป้าหมายที่ 3 คือผู้ใช้บริการเรือเฟอร์รี่ โดยเน้นการ 

 เพิ่มอุปสงค์ในด้านความปลอดภัยเมื่อโดยสารเรือ สารที่จะสื่อจึงต้องมุ่งเน้น 

 สิทธิของผู้บริโภคที่จะเดินทางอย่างปลอดภัย ความสำคัญของการตรวจสอบ 

 อปุกรณแ์ละมาตรการความปลอดภยักอ่นทีจ่ะตดัสนิใจใชบ้รกิารจากผูใ้หบ้รกิาร  

 ความรนุแรงของปญัหา และประสทิธผิลของการใชเ้สือ้ชชูพีทีม่คีณุภาพ สามารถ  

 ใช้การเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อสาธารณะ (โทรทัศน์ วิทยุ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ)  

 บทความในสื่อต่างๆ แผ่นพับ โปสเตอร์ และใบปลิวสำหรับแจกที่จุดขายตั๋ว  

 (และบนเรือข้ามฟาก)  นอกจากนี้ยังสามารถเผยแพร่ผ่านกลุ่มคนที่ช่วยกัน 

 รณรงค์สร้างความตระหนักให้ผู้เดินทางสัญจรในบริเวณท่าเรือต่างๆ โดยผู้ใช้ 

 เรือข้ามฟากสามารถเป็นกลุ่มเป้าหมายในการสำรวจพฤติกรรม หลังจากได้ 

 มีการดำเนินการรณรงค์ไปแล้ว
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13  Courtyard Autopsy และ Social Autopsy เป็นการสัมภาษณ์ญาติ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับกรณีการจมน้ำ ด้านสภาพสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสาธารณสุข 
 และด้านพฤติกรรมที่เป็นสิ่งประกอบในช่วงการเกิดกรณีจมน้ำ และเกี่ยวกับมาตรการป้องกันการจมน้ำที่ได้มีขึ้นหลังจากเกิดเหตุ ลักษณะ และเวลาของการดำเนินมาตรการ 
 รวมถึงอุปสรรคระหว่างการดำเนินงาน

กรณีศึกษา
การลดเหตุจมน้ำโดยการให้ความรู้แก่ชุมชน
ในรัฐแอริโซนา สหรัฐอเมริกา และในบังกลาเทศ

หลังจากท่ีมีความพยายามคร้ังใหญ่การให้ความรู้แก่ชุมชนต่างๆ 
ในรัฐแอริโซนา ในปี พ.ศ. 2532  สถิติจำนวนคนที่จมน้ำ  
ทัง้ทีเ่สยีชวีติและไมเ่สยีชวีติกล็ดลงถงึเกอืบรอ้ยละ 50 ทัว่ทัง้รฐั 
ในปี พ.ศ. 2533  โดยได้มีการเผยแพร่สารเพื่อให้ข้อมูลถึง 
ความจำเป็นที่ผู้ใหญ่จะต้องคอยกำกับดูแลบุตรหลาน และ 
สร้างความเข้าใจและยอมรับของประชาชนเกี่ยวกับการติดตั้ง 
รั้วป้องกันรอบสระว่ายน้ำร่วมกับการกำกับดูแลของผู้ใหญ่ 
กลุ่มรณรงค์เพื่อป้องกันการจมน้ำทำงานร่วมกันกับสื่อ 
สาธารณะต่างๆ (หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ และวิทยุ) และ  
โรงพยาบาล และภาคธุรกิจท้องถิ่น ให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ 
และเขา้รว่มในการประชมุตา่งๆ ทัง้ในระดบัทอ้งถิน่ ระดบัเมอืง 
และระดับรัฐในประเด็นการจมน้ำในเด็ก นอกจากนี้ 
รัฐแอริโซนายังจัดตั้ งกลุ่มช่วยเหลือพ่อแม่ที่สมาชิกใน 
ครอบครัวจมน้ำเสียชีวิต (108)

เมื่อไม่นานมานี้ได้มีการพัฒนาโครงการป้องกันการจมน้ำ 
และนำร่องโครงการในชุมชนชนบท 4 แห่งในบังกลาเทศ  
เปน็เวลา 3 เดอืน เพือ่ทีจ่ะทดสอบความเปน็ไปได ้การยอมรบั 
และความยั่งยืนของโครงการ โดยมีเป้าหมายหลัก 3 ประเด็น 
คือ การเพิ่มการกำกับดูแลเด็ก สร้างความตระหนักเกี่ยวกับ 
ความปลอดภัยทางน้ำ และให้ความรู้กับชุมชนเกี่ยวกับวิธีการ 
ช่วยเหลือ และการช่วยฟื้นคืนชีพคนจมน้ำอย่างปลอดภัย  
ในสว่นของการสรา้งความตระหนกั เนน้ชีใ้หเ้หน็ถงึความสำคญั  
ของการกำกับดูแลเด็ก และกำจัดสิ่งอันตรายภายในอาคาร 
ทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิเหตจุมนำ้ และการปกปอ้งเดก็จากอนัตรายจาก 
แหล่งน้ำภายนอกอาคารโดยการสร้างสิ่งกีดขวางต่างๆ เช่น 
รัว้ลอ้มรอบบอ่นำ้ หรอืรอบตวับา้น การตดิตัง้อปุกรณก์ัน้ประต ู
หรือการใช้คอกกั้นเด็ก เป็นต้น  นอกจากนี้ยังอาจมีการ 
จัดตั้งคณะกรรมการหมู่บ้าน และจัดกิจกรรมประชุมแบบ 
Courtyard Autopsy และ Social Autopsy 13 รว่มกบัชมุชน 
เพื่อเพิ่มความตระหนักของประชาชนในเรื่องความปลอดภัย 
ทางน้ำ (109)  ขนาดของโครงการนั้นครอบคลุมพื้นที่ 
เล็กเกินไปจึงไม่เพียงพอที่จะประเมินประสิทธิผลของการ 
ป้องกันการจมน้ำได้ในระดับประชากร แต่ความพยายาม 
ดังกล่าวก็สามารถแสดงให้เห็นถึงมาตรการทางกระบวนการ 
ที่สำคัญ รวมถึงอุปสรรคต่อการดำเนินงานของโครงการ 
ในลักษณะนี้ เพื่อที่จะได้พัฒนาโครงการที่เป็นไปได้ เป็นที่ 
ยอมรับ และมีความยั่งยืนต่อไป
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3
การพัฒนา
แผนความปลอดภัยทางน้ำ
ระดับชาติ (การป้องกันการจมน้ำ)

แผนความปลอดภยัทางนำ้ระดบัชาต ิ(หรอืการปอ้งกนั  
การจมน้ำ) กำหนดหลักการ เป้าหมาย วัตถุประสงค์ 
กิจกรรม และกลไกความร่วมมือ เพื่อที่จะลดและ  
ปอ้งกนัการจมนำ้ ทัง้กรณทีีผู่ป้ระสบเหตเุสยีชวีติ และ  
ไมเ่สยีชวีติ (110) แผนลกัษณะนี ้(บางครัง้อาจเรยีกวา่  
กลยุทธ์ หรือนโยบาย) อาจมุ่งเป้าไปที่กรณีการจมน้ำ 
โดยทั่วไป หรือหากมีแรงผลักดันทางด้านข้อมูล 
นโยบาย และ/หรอืชมุชน กอ็าจมุง่จำกดัไปทีก่ารจมนำ้ 
ในลักษณะเฉพาะ เช่น การเสียชีวิตจากการจมน้ำ 
ในสระว่ายน้ำ เป็นต้น
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  ขั้นตอนที่หนึ่ง

  ขั้นตอนที่สอง

การประเมินสถานการณ์
ควรมีการประเมินข้อมูลระดับประเทศ หรือข้อมูลระดับกลุ่ม เพื่อที่จะหาลักษณะ 
จำเพาะในบริบทของการจมน้ำ กลุ่มประชากรที่มีความเสี่ยงสูงสุด และบทเรียน  
สำคัญต่างๆ เพื่อที่จะได้ทราบว่าแผนความปลอดภัยทางน้ำระดับชาติควรให้ 
ความสำคัญกับส่วนใดเป็นอันดับต้น ซ่ึงในการน้ีควรมีการประเมินแผนในระดับประเทศ 
ในด้านการบาดเจ็บ (Injury) สาธารณสุข และการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
ร่วมด้วย เพื่อหาความเป็นไปได้ในการประสานความร่วมมือ (ดู การประเมิน 
สถานการณ์)

การจัดตั้งหน่วยงานหลักในการดำเนินงาน
การจมนำ้เปน็ความทา้ทายทีเ่กีย่วเนือ่งกบัผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีในหลายภาคสว่น ดงันัน้  
การจะจัดทำแผนความปลอดภัยทางน้ำระดับชาติที่มีประสิทธิผล จึงต้องอาศัย 
หน่วยงานหลักที่เข้มแข็ง การวางแผนที่มีประสิทธิผล และการสนับสนุนจาก 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในวงกว้าง โดยหน่วยงานหลักนั้นอาจจะเป็นหน่วยงานภาครัฐ 
องค์กรเพื่อสังคม (NGOs) หรืออาจอยู่ในรูปภาคีความร่วมมือระหว่างภาครัฐ 
หนว่ยงานตา่งๆ ภายใตอ้งคก์ารสหประชาชาต ิและองคก์รเพือ่สงัคม (NGOs) เปน็ตน้  
ในการจะเลือกผู้ที่จะเป็นหลักในการจัดทำแผน จะต้องคำนึงถึงข้อเท็จจริงที่ว่า 
แผนดังกล่าวจะต้องได้รับการรับรองจากภาครัฐในข้ันตอนสุดท้ายด้วย (ดูข้ันตอนท่ี 6)  

ดูหน้า 5

ถึงแม้ว่าจะมีงานวิจัยจำนวนไม่มาก ที่ทบทวน หรือประเมินประสิทธิผลของแผน 
ความปลอดภยัทางน้ำระดบัชาตฉิบบัต่างๆ ทีม่ีอยูใ่นปจัจบุนั  การประเมินแผนด้าน 
สาธารณสุข หรือด้านการพัฒนาอื่นๆ เช่น การป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก 
การเพิ่มความปลอดภัยบนท้องถนน หรือการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
ได้แสดงให้เห็นว่าแผนพัฒนาระดับชาติสามารถนำมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิผล 

ประโยชน์ของแผนความปลอดภัยทางน้ำระดับชาติ
การพัฒนา ดำเนินงาน และประเมินแผนความปลอดภัยทางน้ำระดับชาติ 
จะมีส่วนช่วยในด้านต่างๆ ดังนี้:
 สามารถระบุลำดับความสำคัญของความเสี่ยงที่ทำให้เกิดการจมน้ำได้ 
 สามารถระบุความพยายามของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละฝ่าย รวมถึงกลุ่ม 

 ที่ยังไม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา และหาช่องทางในการประสาน 
 ความร่วมมือระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ 
 สามารถกำหนด และจัดสรรทรัพยากรเพื่อนำไปใช้ในส่วนที่จำเป็นมากที่สุดได้
 สามารถสร้างความตระหนักทั้งในระดับรัฐบาล ระดับนโยบาย และระดับ  

 ชุมชนได้ 
 สามารถกำหนดเป้าหมายในการทำวิจัย รวมถึงการระบุ gap ทางด้านข้อมูล  

 และการดำเนินงานต่างๆ ได้
 สามารถสร้างพื้นที่เพื่อให้ภาครัฐเข้ามามีส่วนร่วม และร่างกฎหมาย กำหนด  

 นโยบาย และระเบียบข้อบังคับต่างๆ เพิ่มเติมได้

การจัดทำแผนความปลอดภัยทางน้ำระดับชาติ
แมว้า่จะไมม่รีปูแบบ หรอืกระบวนการทีต่ายตวัในการพฒันาแผน แตผู่พ้ฒันาควรจะ  
พิจารณาขั้นตอน 7 ขั้นตอนซึ่งเป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ในรายงานการจมน้ำ 
ระดับโลก (Global Report on Drowning) 
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จากการพิจารณา
แผนความปลอดภัย
ทางน้ำที่มีอยู่
เผยให้เห็นว่า ไม่มีกรอบ 
หรือกฎเกณฑ์ใดที่ตายตัว
ในการจัดการเรื่องดังกล่าว
ดังนั้นในกระบวนการ
วางแผนจึงต้องอาศัย
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
มาร่วมกันกำหนดกรอบ
ที่เหมาะสมกับแต่ละบริบท

ดูหน้า 87

ดูหน้า 67

  ขั้นตอนที่สาม

  ขั้นตอนที่สี่

การวิเคราะห์เพื่อระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
การจัดทำแผนผังผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย (Stakeholder Mapping) จะแสดงให้เห็นถึง 
ความเกี่ยวโยงของประเด็นการป้องกันการจมน้ำที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ในหลายภาคสว่น (ด ูการสง่เสรมิการรว่มมอืระหวา่งภาคสว่นตา่งๆ)  แผนปอ้งกนั 
การจมน้ำของแคนาดา (Canadian Drowning Prevention Plan) ฉบับล่าสุด 
ได้ใช้วิธีการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้เข้ามามีบทบาทในการจัดทำแผนผังผู้มีส่วนได ้
ส่วนเสีย การปรึกษาหารือร่วมกัน รวมถึงการมีส่วนร่วมเพิ่มขึ้น ผ่านการประชุม 
เชิงปฏิบัติการเพื่อพิจารณาการป้องกันการจมน้ำในทุกแง่มุม และเพิ่มโอกาสของ 
โครงการที่จะได้รับการยอมรับ โดยผลพลอยได้ของกระบวนการดังกล่าวคือการที่ 
ระดับจังหวัด และชุมชนได้นำเอาวิธีการดังกล่าวไปประยุกต์ใช้เช่นกัน วิธีการ 
สนทนากลุ่ม (Focus group) ได้ถูกนำไปใช้ในบังกลาเทศ เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับ 
การพัฒนาแผนปฏิบัติการเพื่อป้องกันการจมน้ำของชุมชนต่างๆ 

ในประเทศที่มีรายได้ต่ำและรายได้ปานกลาง ที่มีความเสี่ยงต่อการจมน้ำชัดเจน 
แต่ยังไม่ได้ให้ความสนใจในเรื่องดังกล่าวนัก การให้ภาคสาธารณสุข ภาคการลด 
ความเสี่ยงจากสาธารณภัย และภาคการจัดการน้ำและสุขาภิบาล เข้ามามีส่วนร่วม 
อาจจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ตัวอย่างเช่น ภาคการพัฒนาน้ำในกัมพูชามุ่งเน้นที่จะ 
สร้างความแข็งแกร่งให้กับทางน้ำเดิม และสร้างทางน้ำขึ้นใหม่เพื่อประโยชน์ทาง 
เศรษฐกิจ เกษตรกรรม และสาธารณสุข  ทั้งนี้เราจะสามารถเห็นได้ว่าภาคส่วน 
ดงักลา่วมคีวามเกีย่วเนือ่งกบัการปอ้งกนัการจมนำ้อยา่งชดัเจน ดงันัน้การรว่มมอืกนั 
วางแผนน่าจะเป็นประโยชน์ยิ่งขึ้นต่อการป้องกันการจมน้ำ

กำหนดกรอบการดำเนินงาน 
กรอบการดำเนินงานจะเป็นตัวช่วยกำหนดโครงสร้าง วิสัยทัศน์ เป้าหมาย และ  
หลักการของแผนระดับชาติต่างๆ จากการพิจารณาแผนความปลอดภัยทางน้ำท่ีมีอยู่ 
เผยให้เห็นว่าไม่มีกรอบ หรือกฎเกณฑ์ใดที่ตายตัวในการจัดการเรื่องดังกล่าว 
ดังนั้นในกระบวนการวางแผนจึงต้องอาศัยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาร่วมกันกำหนด 
กรอบที่เหมาะสมกับแต่ละบริบท

โอกาสทีแ่ผนจะไดร้บัการยอมรบั และการสนบัสนนุทัง้ทางดา้นนโยบาย และการเงนิ  
เป็นปัจจัยสำคัญที่ควรพิจารณาเมื่อทำการเลือกกรอบการดำเนินงาน นอกจากนี ้
ยังควรสื่อสารเกี่ยวกับเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของแผนให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ทุกภาคส่วนได้รับทราบอย่างชัดเจน 

ในบริบทของประเทศที่มีรายได้ต่ำและรายได้ปานกลางบางประเทศ อาจจะต้อง  
ให้กระทรวงต่างๆ เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินงานวางแผน โดยมีหน่วยงาน 
ภายใต้องค์การสหประชาชาติสนับสนุน ตัวอย่างเช่น ตารางที่ 4 มีการกำหนด 
บทบาทของรัฐบาลเวียดนาม และกระทรวงที่เกี่ยวข้องโดยตรงต่างๆ ให้เป็น 
หน่วยงานหลักในการพัฒนาแผนปฏิบัติการเพื่อป้องกันการจมน้ำในเด็กของ 
ประเทศเวยีดนาม (Viet Nam Plan of Action for Child Drowning Prevention) 
ฉบับปี พ.ศ. 2553 - 2558 (2010 - 2015) ซึ่งมีการกระจายความรับผิดชอบ 
และการดำเนินงานที่สำคัญต่างๆ  ลงมาถึงหน่วยงานในระดับจังหวัด
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  ขั้นตอนที่ห้า

การกำหนดวัตถุประสงค์ และโครงการ

เป้าหมายของแผนระดับชาติควรจะกำหนดโดยใช้ข้อมูลที่ได้รวบรวมมาในขั้นตอน 
ประเมินสถานการณ์ โดยส่วนมากจะมุ่งจัดการประเด็นการจมน้ำที่ประเทศนั้นๆ 
ให้ความสำคัญในลำดับแรกๆ ความจำเป็นที่จะต้องมีข้อมูล/งานวิจัย การกำหนด  
วิธีการดำเนินงาน และความสำคัญของการประสานงานและร่วมมือกับภาคีต่างๆ 
แผนระดับชาติทุกฉบับจะต้องส่งเสริมการดำเนินงานตามหลักฐานล่าสุด และภาระ  
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงกลไกการประสานงาน และความต้องการ  
ด้านทรัพยากร 

ประเทศเวียดนาม (ดูตารางที่ 4) ได้วางกรอบแผนชาติตามลำดับความสำคัญ และ 
ความรับผิดชอบของหน่วยงานภาครัฐต่างๆ  ในขณะที่แผนความปลอดภัยทางน้ำ 
ของออสเตรเลีย (Australian Water Safety Plan) ได้วางกรอบตามเป้าหมาย 
และวัตถุประสงค์ ที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ตกลงร่วมกัน  แผนยุทธศาสตร์ป้องกัน 
การจมน้ำของสหราชอาณาจักรฉบับ ปี พ.ศ. 2559 - 2569 (2016 - 2026) 
(UK Drowning Prevention Strategy) ทีเ่พิง่เริม่ประกาศใช ้ไดม้าจากการวเิคราะห ์ 
ข้อมูลการจมน้ำ เพื่อกำหนดเป้าหมายหลัก 4 ประการ ที่นำมาใช้เป็นกรอบ 
การทำงาน ซึ่งเป้าหมาย 4 ประการนี้เชื่อมโยงกับ 4 สาเหตุหลักที่ก่อให้เกิดเหตุ 
จมน้ำ
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ควรคำนึงถึงเสมอว่า
กระบวนการในการพัฒนา
แผนนั้น มีความสำคัญ
เทียบเท่ากับตัวแผน
เนื่องจากกระบวนการ
จะต้องเอื้อให้เกิด
ความร่วมมือ การมีส่วนร่วม
และสร้างความร่วมมือ
ระหว่างภาคี ที่ต้องการ
จะแก้ไขปัญหาการจมน้ำ
ร่วมกัน

  ขั้นตอนที่หก

  ขั้นตอนที่เจ็ด

การได้รับการรับรองจากภาครัฐ 

การรับรองจากภาครัฐเป็นสิ่งสำคัญและบ่อยครั้งเป็นสิ่งที่ค่อนข้างยาก แต่หาก 
เมื่อมีการรับรองแล้วก็มักจะนำไปสู่การดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม  แนวทาง 
การดําเนินงานป้องกันเด็กจมน้ำของประเทศไทย (Thailand’s Child Drowning 
Action Plan) (111) ซึ่งมีกระทรวงสาธารณสุขเป็นหน่วยงานหลัก ได้จัดตั้ง 
คณะกรรมการป้องกันการจมน้ำในเด็ก พัฒนานโยบาย และหลักสูตรเพื่อพัฒนา 
ทักษะการว่ายน้ำ และความปลอดภัยทางน้ำ และการออกข้อกำหนดให้มีการให้ 
ความรู้พ่อแม่เก่ียวกับการจมน้ำในเด็กควบคู่ไปกับกระบวนการให้วัคซีนเด็กเล็ก

แนวปฏิบัติที่ช่วยให้ได้รับการรับรองจากภาครัฐ

 ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีอิทธิพลต่อภาครัฐเข้ามามีส่วนร่วม เช่น ผู้นำชุมชน 
 รายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับการพัฒนาแผนต่อผู้มีอำนาจในกระทรวงต่างๆ  

 อย่างสม่ำเสมอ
 เริ่มวางกลยุทธ์ตั้งแต่ขั้นตอนการวางตัวหน่วยงานที่รับผิดชอบหลักเพื่อที่จะได ้

 รับการรับรองจากภาครัฐ
 วางแผนงบประมาณการใช้จ่าย และที่มาของทุนสนับสนุนแผนอย่างละเอียด
 อ้างอิงรายงานการจมน้ำระดับโลก เพื่อที่จะได้รับการอนุมัติให้ปฏิบัติตามแผน 

 เมื่อพร้อม

นอกเหนอืจากรายงานการจมน้ำระดบัโลกแลว้ สิง่ทีจ่ะโนม้นา้วภาครฐัใหม้สีว่นรว่ม 
ในการพัฒนาแผน ได้แก่ มติการประชุมสมัชชาอนามัยโลก (World Health 
Assembly Resolution) WHA64.27 (2011) ว่าด้วยการป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก  
ซึ่งกล่าวถึงการจมน้ำว่าเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักที่ทำให้เด็กเสียชีวิตจากการบาดเจ็บ  
มติดังกล่าวเรียกร้องให้ประเทศสมาชิกให้ความสำคัญกับการป้องกันการบาดเจ็บ 
ในเด็ก ซึ่งรวมถึงการเรียกร้องให้มีการพัฒนานโยบายที่ครอบคลุมหลายภาคส่วน 
และแผนปฏิบัติการที่มีเป้าหมายที่จับต้องได้ 

การดำเนินงานตามแผน และติดตามการดำเนินการ 

แผนระดับชาติควรจะกำหนดวัตถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจน (ดูขั้นตอนที่ 5) และ 
มอบหมายความรับผิดชอบเพื่อที่จะบรรลุเป้าประสงค์เหล่านั้น  นอกจากนี้ยังต้องมี 
การติดตามแผนเพื่อประเมินว่าการดำเนินงานเป็นไปเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์นั้นๆ 
หรือไม่ และเพื่อประเมินว่าจำเป็นจะต้องมีการปรับวัตถุประสงค์ของแผนหรือไม่ 
การติดตามและรายงานผลความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนควรจะกระทำ 
อย่างสม่ำเสมอ เพื่อการมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง และเสริมสร้างความร่วมมือ 
ระหว่างกัน  ควรคำนึงถึงเสมอว่ากระบวนการในการพัฒนาแผนนั้นมีความสำคัญ 
เทียบเท่ากับตัวแผน เนื่องจากกระบวนการจะต้องเอื้อให้เกิดความร่วมมือ การมี 
ส่วนร่วม และสร้างความร่วมมือระหว่างภาคีที่ต้องการจะแก้ไขปัญหาการจมน้ำ 
ร่วมกัน
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แผนการป้องกันการจมน้ำในบริบทที่กว้างขึ้น/
wider context

การจัดทำแผนในระดับภูมิภาค และระดับโลก

แผนระดับภูมิภาคถือเป็นจุดตั้งต้นของการพัฒนาศักยภาพในการป้องกันการจมน้ำ 
และชี้ประเด็นว่าการจมน้ำเป็นปัญหาสำคัญที่ภาครัฐ องค์กรเพื่อสังคม (NGOs) 
และภาคการวิจัยของทุกประเทศมีร่วมกัน องค์การอนามัยโลกได้ประสบ 
ความสำเร็จในการส่งเสริมให้มีการพัฒนาแผนระดับชาติ และระดับภูมิภาคในการ 
ป้องกันการบาดเจ็บในภูมิภาคแปซิฟิกตะวันตก และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทั้งนี้ 
รวมถึงแผนปฏิบัติการว่าด้วยการป้องกันความรุนแรง และการบาดเจ็บในภูมิภาค 
แปซิฟิกตะวันตก (Regional Action Plan for Violence and Injury Prevention 
in the Western Pacific) ฉบับปี พ.ศ. 2559 - 2563 (2016 - 2020) ด้วย (112)

มคีวามพยายามนบัครัง้ไมถ่ว้นในการผลกัดนัใหเ้กดิความสนใจ และพฒันาศกัยภาพ  
เพ่ือตอบรับกับการพัฒนาแผนระดับภูมิภาคและแผนระดับชาติ การประชุมระดับโลก  
ว่าด้วยการป้องกันการจมน้ำ (World Conference on Drowning Prevention) 
ในปี พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2558 รวมถึงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือวางแผนอ่ืนๆ 
ในระดับภูมิภาค ระดับชาติ และการประชุมระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ 
จำนวนมาก จัดขึ้นได้จากความร่วมมือของภาคส่วนต่างๆ ทั้งองค์กรเพื่อสังคม 
(NGOs) องค์การอนามัยโลก ยูนิเซฟ และรัฐบาลของประเทศในภูมิภาคเอเชีย 
ตะวันออกเฉียงใต้ และภูมิภาคแปซิฟิกตะวันตก  โดยในช่วงหลัง การประชุม 
ในลกัษณะนีม้เีปา้หมายเพือ่ทำความเขา้ใจบรบิท และใหข้อ้เสนอแนะตามเปา้หมาย  
สำคัญของรายงานการจมน้ำระดับโลก

การสอดแทรกมาตรการป้องกันการจมน้ำในแผนของภาคส่วนอื่นๆ 

เนื่องจากการป้องกันการจมน้ำนั้นเกี่ยวเนื่องกับหลายภาคส่วน ดังนั้นจึงสามารถ 
นำไปผนวกรวมกับแผนอื่นๆ ที่ถูกพัฒนาขึ้น เพื่อดำเนินการได้ (ดู การส่งเสริม 
การร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่างๆ)  ตัวอย่างแผนในภาคส่วนอื่นๆ ซึ่งสามารถ 
ช่วยในการลดการจมน้ำ ได้แก่ แผนที่มุ่งเน้นในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
ทั้งในระดับชาติ ระดับจังหวัด และระดับชุมชน แผนปฏิบัติการความปลอดภัย 
ทางทะเล (Maritime Safety Plans of Action) และแผนเพื่อพัฒนาระบบ 
สาธารณสุข  การสนับสนุนเพื่อให้เกิดนโยบายที่มีประสิทธิผลจึงเป็นสิ่งที่จำเป็น 
เพื่อก่อให้เกิดการผนวกมาตรการป้องกันการจมน้ำเข้าไปในแผนอื่นๆ
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 ระยะที่ 1

 ประเมินสถานการณ์ การวิเคราะห์ข้อมูลการเสียชีวิตจากบันทึกการชันสูตร การวิเคราะห์ข้อมูลการจมน้ำอย่างละเอียด
  พลิกศพ ข้อมูลจากตำรวจ สื่อ และองค์กรเพื่อสังคม  และระบุจังหวัด 15 จังหวัดที่มีสถิติการจมน้ำสูง
  (NGOs) 

 สร้างความตระหนัก ใช้กลยุทธ์ลดการจมน้ำลงร้อยละ 50  ระดมใช้สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ และการนำเสนอข้อมูล
  ภายในปี พ.ศ. 2563 ซ้ำอีกครั้ง ในรูปแบบต่างๆ ในบริบทของแผนปฏิบัติการเพื่อป้องกัน
    เด็กจมน้ำของประเทศเวียดนาม

 กำหนดผู้ดำเนินการหลัก และ มีผู้ดำเนินการหลักคือ สภาความปลอดภัยทางน้ำของ จัดตั้งคณะกรรมการระหว่างกระทรวงว่าด้วยการป้องกัน
 สร้างความร่วมมือกับภาครัฐ  ประเทศออสเตรเลีย (Australian Water Safety  การจมน้ำในเด็ก โดยมีกระทรวงแรงงาน ทหารผ่านศึก
  Council -  AWSC) โดยภาคีอื่นๆ ประกอบไปด้วย และสวัสดิการสังคม (Ministry of Labour, Invalid
  องค์กรเพื่อสังคม (NGOs) ที่มีเป้าหมายด้าน and Social Affairs)
  ความปลอดภัยทางน้ำ 

 ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามา ประเมินการมีส่วนร่วม ดำเนินการปรับปรุงร่าง (แผน) ให้กระทรวงสำคัญที่เกี่ยวข้อง และตัวแทนของจังหวัด
 มีส่วนร่วมและสร้างความรู้สึก และสร้างการยอมรับ เข้ามามีส่วนร่วม โดยการสนับสนุนของหน่วยงานภายใต้
    องค์การสหประชาชาติ องค์การอนามัยโลก ยูนิเซฟ 
    และองค์กรเพื่อสังคม (NGOs)

 ระยะท่ี 2

 กำหนดกรอบการดำเนินงาน กรอบเป้าหมายมุ่งเน้นไปที่ความเสี่ยงสำคัญ ช่วงอายุ  ออกแบบให้สัมพันธ์กับหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละ
  สิ่งแวดล้อม และกิจกรรมที่มีอัตราการจมน้ำสูง กระทรวง และดำเนินงานในประเด็นท่ีมีหลักฐานสนับสนุน

 กำหนดวัตถปุระสงค์ และ วัตถุประสงค์ และการดำเนินงาน รวมถึงการระบุ gap วัตถุประสงค์ และการดำเนินงานได้ถูกกำหนด
 เลือกวิธีการดำเนินงาน ทางการวิจัย กำหนดเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับ: ให้เกี่ยวข้องกับ:
   กลุ่มเด็ก  การเพิ่มศักยภาพในท้องถิ่น
   กลุ่มคนอายุ 15 – 24 ปี  การสื่อสารที่ดีขึ้น และการให้ความรู้แก่ประชาชน
   กลุ่มคนอายุมากกว่า 55 ปี  การสร้างรูปแบบชุมชน และบ้านที่ปลอดภัย
   ทางน้ำในผืนแผ่นดิน  สำหรับเด็ก
   ชายหาดที่สามารถโต้คลื่นได้  การปรับปรุงการสอนว่ายน้ำ และการสอน
   อุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับน้ำ  ความปลอดภัยทางน้ำ
   แอลกอฮอล์ และยาเสพติด   กฎหมายที่เคร่งครัด การบังคับ และระเบียบ
   ยานพาหนะทางน้ำ   ข้อบังคับต่างๆ
   กลุ่มประชากรที่มีความเสี่ยงสูง  การจัดตั้งหน่วยงานคุ้มครองเด็ก
   สาธารณภัย และสภาพอากาศที่รุนแรง  ปรับปรุงระบบการรายงาน การเตือนภัย 
     และการปฐมพยาบาล

 ผลักดันให้แผนนำไปสู่การ สมาชิก AWSC และนักกฎหมายของภาครัฐร่วมมือกัน ติดตามผลความคืบหน้าผ่านการประชุมเชิงปฏิบัติการ
 ปฏิบัติจริง  ผลักดันตามแผน เพื่อประเมินการดำเนินการทุก 6 เดือน 
    ความร่วมมือในแนวดิ่งระหว่างกระทรวงต่างๆ 
    กับหน่วยปฏิบัติการระดับจังหวัด และท้องถิ่น 

 ระยะที่ 3

 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้การยอมรับ ได้รับการยอมรับโดย AWSC คณะกรรมการระหว่างกระทรวงให้การยอมรับแผน

 ภาครัฐให้การยอมรับ เปิดโครงการโดยผู้แทนจากภาครัฐ เพ่ือให้มีการกล่าวถึงใน หน่วยงานทุกหน่วย และจังหวัดทุกจังหวัดได้ให้คำมั่น
  นโยบาย แต่ไม่ได้ถูกผนวกให้เป็นส่วนหนึ่งของกฎหมาย ในการดำเนินกิจกรรมตามแผน

 ภาครัฐให้การรับรอง   แผนได้รับการสนับสนุนจากนายกรัฐมนตรีในรูปของ
    แถลงการณ์

ตารางที่ 4: 2 วิธีการเพื่อการพัฒนาแผนความปลอดภัยทางน้ำระดับชาติ

แผนการปฏิบัติการเพื่อป้องกันเด็กจมน้ำของประเทศ

เวียดนาม ฉบับปี พ.ศ. 2553 - 2558 (2010 - 2015)

กระบวนการ แผนความปลอดภัยทางน้ำของออสเตรเลีย
ฉบับปี พ.ศ. 2555 - 2558   (2012 - 2015)

แผนการปฏิบัติการเพื่อป้องกันเด็กจมน้ำของประเทศ
เวียดนาม ฉบับปี พ.ศ. 2553 - 2558 (2010 - 2015)
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กรณีศึกษา
แผนการปอ้งกนัการจมนำ้ และความปลอดภยัทางนำ้ 
ในศรีลังกา 

แผนการป้องกันการจมน้ำ และความปลอดภัยทางน้ำของ  
ศรีลังกา (Sri Lanka’s Drowning Prevention and Water 
Safety Plan) (113) พัฒนาขึ้นโดยอาศัยการประเมิน 
สถานการณ์อย่างละเอียด และการมีส่วนร่วมอย่างจริงจังของ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งแผนดังกล่าวเกิดขึ้นจากโครงการวิจัย 
เพื่อเก็บข้อมูลลักษณะการจมน้ำรูปแบบต่างๆ ที่สนับสนุน 
โดยองค์การอนามัยโลก โดยการจมน้ำนั้นถือเป็นสาเหตุ 
การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุอันดับที่ 2 ในศรีลังกา 

การเก็บข้อมูล และวิเคราะห์กรณีการจมน้ำระหว่างปี 
พ.ศ. 2547 และปี พ.ศ. 2552 เผยให้เห็นถึงปัจจัยความเสี่ยง 
ที่ก่อให้เกิดเหตุจมน้ำ ซึ่งเกิดขึ้นระหว่างการประกอบกิจกรรม 
ประจำวัน เช่น การอาบน้ำ การทำงานในภาคเกษตร 
หรือภาคก่อสร้าง และกิจกรรมสันทนาการต่างๆ โดยกลุ่มที่มี 
ความเสี่ยงสูงสุดคือกลุ่มผู้ใหญ่ วัย 25 – 44 ปี และผู้ชาย 
มีความเสี่ยงจมน้ำสูงกว่าผู้หญิงถึงสี่เท่า การบริโภคเครื่องดื่ม  
แอลกอฮอล ์การไมส่วมเสือ้ชชูพีบนเรอื การขาดการกำกบัดแูล  
ในฤดูมรสุม และบ่อน้ำและอ่างเก็บน้ำที่ไม่มีเครื่องป้องกัน 
ถูกระบุว่าเป็นปัจจัยที่มีส่วนให้เกิดการจมน้ำ ลักษณะพิเศษ 
ของแผนนี้คือการรวมเป้าหมายการลดการจมน้ำเข้ากับการ 
พัฒนาการท่องเที่ยว การใช้ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ 
และการเพิ่มโอกาสในการจ้างงาน  แผนนี้มี 8 กลยุทธ์หลัก 
และมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้แก่ ภาครัฐ องค์กร  
เพื่อสังคม (NGOs) ภาคีจากภายนอก และภาคธุรกิจ 
โดยมีสภาป้องกันการจมน้ำ และความปลอดภัยทางน้ำ 
แห่งชาตเิปน็ผู้กบักบัดูแล (National Drowning Prevention 
and Water Safety Council) (113)
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4
งานวิจัย:
การพัฒนาการป้องกันการจมน้ำ
ผ่านการเก็บข้อมูล
และงานวิจัยที่ออกแบบมาอย่างดี

การจมน้ำเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักที่คร่าชีวิตผู้คน ทั้งที่เป็น 
สิง่ทีป่อ้งกนัไดแ้ตก่ลบัถกูมองขา้มอยา่งมาก ดงันัน้เพือ่ทีจ่ะ 
แก้ไขสถานการณ์ดังกล่าว จะต้องมีการปรับปรุงระบบการ 
เก็บข้อมูล และอาจต้องมีการพัฒนาขึ้นใหม่ในบางกรณี 
นอกจากนี้งานวิจัยที่ออกแบบมาอย่างดีเป็นสิ่งที่จำเป็น 
ในการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันการจมน้ำ ผ่านการ 
เสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับปัจจัยความเสี่ยง และ 
ประสทิธผิลของการดำเนนิงาน ไมว่า่ในประเดน็การจดัการ 
สถานที่ต่ างๆ ให้ปลอดภัยสำหรับเด็ก การติดตั้ ง 
เครือ่งกดีขวาง การพฒันาทกัษะการวา่ยนำ้ การวางระเบยีบ 
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการใช้เรือโดยสาร และเรือขนส่ง 
การรบัมอือยา่งเหมาะสมเมือ่เกดิอทุกภยั หรอืการชว่ยเหลอื 
ผู้จมน้ำ และการช่วยฟื้นคืนชีพอย่างถูกวิธี
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  ขั้นตอนที่หนึ่ง

วิเคราะห์ข้อมูลที่มีอยู่และปรับปรุงกระบวนการเก็บข้อมูล
ข้อมูลท่ีเราทราบเก่ียวกับการจมน้ำ ส่วนใหญ่น้ันล้วนเป็นผลจากระบบการเก็บข้อมูล 
ไมว่า่จะเปน็การสำรวจอยา่งตอ่เนือ่ง หรอืสำรวจตามชว่งเวลา หลายครัง้การวเิคราะห ์ 
ข้อมูลดังกล่าวเป็นก้าวแรกที่สำคัญในการป้องกันการจมน้ำเพราะทำให้เราสามารถ 
ระบุได้ว่าปัญหามีความรุนแรงมากเพียงใด และคนกลุ่มใดบ้างที่เสี่ยงต่ออันตราย 
นอกจากนี้ยังช่วยในการให้ลำดับความสำคัญ โดยเป็นตัวกำหนดบริเวณพื้นที่ 
และลักษณะการดำเนินงานที่เหมาะสม

ประโยชน์ของการทำการวิจัย 
และการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันการจมน้ำ
ด้วยการเก็บข้อมูล และงานวิจัยที่ออกแบบมาอย่างดี
งานวิจัยที่ออกแบบมาอย่างดีไม่ว่าจะเป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ หรือเชิงคุณภาพ 
จะก่อให้เกิดการดำเนินโครงการที่เหมาะสมที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ทั้งในขั้นตอน  
การพัฒนา การแก้ไข การติดตาม และการประเมินผลโครงการ (114)  นอกจากนี้ 
ยังทำให้สามารถปรับลักษณะโครงการให้เข้ากับบริบทท้องถิ่น และทำให้  
กลุ่มเป้าหมายต่างๆ เห็นความสำคัญของโครงการมากขึ้นด้วย (115)

งานวิจัยลักษณะใดที่จำเป็นสำหรับการดำเนินงาน
ด้านการป้องกันการจมน้ำ
ทั้งงานวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพจำเป็นสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกัน 
การจมน้ำ การนำเสนออย่างละเอียดว่าควรจะทำงานวิจัยอย่างไรอยู่นอกเหนือ 
ขอบเขตเนื้อหาของคู่มือฉบับนี้ แต่อย่างไรก็ดีลักษณะงานวิจัยที่จำเป็นนั้นจะขึ้นอยู่ 
กับระดับความสำคัญของประเด็นการป้องกันการจมน้ำในบริบทหนึ่งๆ เช่น
 ในบริบทที่มีอัตราการจมน้ำต่ำ หรือสาธารณชนไม่ได้สนใจการจมน้ำมากนัก 

 ขั้นตอนแรกที่สมควรกระทำคือการวิเคราะห์ข้อมูลที่มีอยู่ และปรับปรุง  
 กระบวนการเก็บข้อมูล (ดูขั้นตอนที่ 1)
 ในบริบทที่มีความพยายามที่จะจัดการกับปัญหาการจมน้ำโดยอาศัยข้อมูลต่างๆ  

 ที่มีอยู่ แต่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่แน่ใจว่าจะแก้ไขอย่างไร และเริ่มต้นที่ไหน 
 การทำการวจิยัเพือ่ระบปุจัจยัเสีย่งนา่จะเปน็สิง่ทีค่วรทำกอ่นอยา่งอืน่ (ดขูัน้ตอน 
 ที่ 2)
 ในบริบทที่มีการดำเนินงานเพื่อป้องกันการจมน้ำแล้ว การวิจัยเกี่ยวกับ  

 การดำเนินงาน และประสิทธิภาพในการดำเนินงานเป็นสิ่งที่ควรกระทำ 
 เป็นอันดับแรก (ดูขั้นตอนที่ 3)

ผู้กำหนดนโยบาย และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการจมน้ำควรเลือกลักษณะ 
งานวิจัยที่จำเป็น โดยดูจากลักษณะบริบทกว้างๆ ที่กล่าวข้างต้น ว่าข้อใดใกล้เคียง 
กับสถานการณ์ในสังคมมากที่สุด และหากไม่สามารถทำการวิจัยเองได้ ก็ควรที่จะ 
มอบหมายให้องค์กรอื่นที่มีศักยภาพเข้ามาทำการวิจัย
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ในบริบทที่ไม่มีข้อมูล หรือข้อมูลไม่มีคุณภาพ (โดยเฉพาะในประเทศที่มีรายได้ต่ำ 
และรายได้ปานกลางที่ไม่มีระบบการเฝ้าระวัง หรือระบบมีประสิทธิภาพต่ำ) 
ควรจะมีการดำเนินการปรับปรุง เพื่อให้เกิดความครบถ้วน ความทันสมัยของข้อมูล 
และความแม่นยำของระบบต่างๆ ของประเทศ  ทั้งนี้ไม่ได้หมายความว่าจะต้อง 
ดำเนินการในระดับชาติเท่านั้น หากแต่จะต้องให้น้ำหนักความสำคัญทั้งในด้านการ 
ดำเนินงานโครงการป้องกันการจมน้ำ และการพัฒนาและปรับปรุงระบบการ 
เฝ้าระวังของประเทศอย่างเหมาะสม  หากรอให้ระบบการเฝ้าระวังของประเทศ 
ทำงานอยา่งมปีระสทิธภิาพเตม็ที ่กอ่นเริม่ดำเนนิงานโครงการ เปน็ไปไดว้า่โครงการ 
อาจจะไม่ได้เริ่มเลยก็เป็นได้

คู่มือการเฝ้าระวังการบาดเจ็บ (Injury Surveillance Guidelines) และคู่มือการ 
เฝ้าระวังการบาดเจ็บในผู้เสียชีวิตและผู้เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล (Fatal 
Injury Surveillance in Mortuaries and Hospital Guidelines) ขององค์การ 
อนามยัโลก (116) อาจเปน็แหลง่อา้งองิทีด่ใีนการออกแบบ จดัทำ และบรหิารจดัการ 
ระบบการเฝ้าระวัง (117)  การเพิ่มคำถามง่ายๆ เข้าไปในการเก็บข้อมูลที่ทำกันอยู่ 
เปน็ประจำ อาจจะสามารถบง่ชีถ้งึสถานที ่(ชนดิของลกัษณะแหลง่นำ้) และกจิกรรม  
ที่ผู้จมน้ำทำอยู่ขณะเกิดเหตุจมน้ำ และข้อมูลเหล่านี้จะนำไปสู่การพัฒนากลยุทธ์ 
ในการป้องกันที่มีเป้าหมายชัดเจน หากระบบการเฝ้าระวังไม่มีประสิทธิภาพ 
อาจมีการนำวิธีการอื่นมาใช้ได้ ดังนี้ 

 การสำรวจขอ้มลูในชมุชน เปน็รายครวัเรอืนโดยการสมัภาษณ ์ซึง่การเกบ็ขอ้มลู  
 ในลักษณะนี้จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับการจมน้ำ รวมทั้งการจมน้ำที่ไม่เสียชีวิตขณะที่ 
 การสัมภาษณ์ในช่วงเวลาต่างๆ กันอาจใช้เพ่ือติดตามแนวโน้มการเกิดเหตุจมน้ำได้ 
 แม้ว่าการสำรวจจะต้องใช้ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างขนาดใหญ่ แต่ก็ไม่ควรให้ 
 ประเด็นนี้มาเป็นอุปสรรคในการดำเนินการสำรวจ การสำรวจข้อมูลในชุมชน 
 ในเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใตไ้ดช้ีใ้หเ้หน็ถงึความรนุแรงของปญัหา และขอ้เทจ็จรงิวา่ 
 การจมน้ำเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้นๆ (28)  คู่มือการทำการสำรวจข้อมูล 
 ในชุมชน (Guidelines on Conducting Community Surveys) โดยองค์การ  
 อนามัยโลก เป็นแหล่งอ้างอิงท่ีดีในการพัฒนาเคร่ืองมือมาตรฐานในการเก็บข้อมูล  
 อย่างเป็นระบบ การเลือกตัวแทนของประชากร และการนำเครื่องมือไปใช้จริง 
 ในพื้นที่ (118)

 การสืบสวนหาสาเหตุการเสียชีวิตด้วยการสัมภาษณ์หรือสอบถาม (Verbal  
 Autopsies) (การบรรยายสภาพการณ์เมื่อเกิดกรณีเสียชีวิตจากการจมน้ำ ทำให ้
 ผู้สำรวจสามารถจำแนกการเสียชีวิตตามลักษณะสาเหตุได้)  วิธีนี้จะให้ข้อมูลที่มี 
 รายละเอียด เพื่อนำมาเป็นกรณีศึกษาของกรณีการจมน้ำต่างๆ ได้ (119)

 การรายงานข่าวของสื่อ แม้ว่าข้อมูลลักษณะนี้อาจประกอบไปด้วยอคติซึ่ง 
 เอนเอียงไปทางลักษณะการจมน้ำลักษณะใดลักษณะหนึ่ง และมองข้ามกรณี 
 การจมน้ำที่เกิดขึ้นนอกพื้นที่ที่ประชากรหนาแน่น แต่วิธีการนี้ก็เป็นวิธีการที่ม ี
 คา่ใชจ้า่ยไมม่ากในการเกบ็สถติกิารจมนำ้ (120 - 122)  การเริม่เกบ็ขอ้มลูจากสือ่  
 จะช่วยให้เราเข้าใจว่าชุมชนคิดอย่างไรกับประเด็นและความเสี่ยงในการจมน้ำ 
 และสามารถให้ข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมของกรณี  
 การจมน้ำนั้นๆ ซึ่งจะช่วยในการกำหนดกลยุทธ์ที่เหมาะสมกับกรณีการจมน้ำ 
 ลักษณะเดียวกันกับที่มีการรายงาน
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การเข้าใจสภาพการณ์
เมื่อเกิดเหตุจมน้ำ 
จะทำให้นักวิจัยสามารถ
วิเคราะห์หาปัจจัยเสี่ยง
ที่ก่อให้เกิดการจมน้ำ
โดยท้ายที่สุดแล้ว
ข้อมูลดังกล่าวจะช่วยให้
นักวิจัยสามารถกำหนด 
มาตรการหรือวิธีการต่างๆ 
เพื่อป้องกันการจมน้ำ
ที่เหมาะสมได้ 

  ขั้นตอนที่สอง

วิเคราะห์หาปัจจัยเสี่ยง
การเข้าใจสภาพการณ์เมื่อเกิดเหตุจมน้ำ จะทำให้นักวิจัยสามารถวิเคราะห์หา 
ปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดการจมน้ำ โดยท้ายที่สุดแล้วข้อมูลดังกล่าวจะช่วยให้นักวิจัย 
สามารถกำหนดมาตรการ หรือวิธีการต่างๆ เพื่อป้องกันการจมน้ำที่เหมาะสมได้ 
วิธีการวิจัยเชิงปริมาณจะเป็นประโยชน์อย่างมากในการระบุปัจจัยเสี่ยง และ 
กลุ่มเสี่ยงที่อยู่ในกลุ่มประชากร แต่บ่อยครั้งในการจะทำความเข้าใจผลลัพธ์ 
เชิงปริมาณให้ลึกซึ้ง อาจจะต้องใช้วิธีการเชิงคุณภาพร่วมด้วย เช่น การสนทนากลุ่ม 
(Focus group) การสมัภาษณเ์ชงิลกึในกลุม่ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี ซึง่รวมถงึวธิกีารตา่งๆ 
ดังนี้ 
 การทำแบบสำรวจในชุมชน (เช่น งานวิจัยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (28)  

 ตามที่ได้กล่าวถึงในขั้นต้น) จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงต่างๆ เช่น กลุ่มอายุ 
 หรือเพศที่มีความเสี่ยงมากที่สุด ความเสี่ยงจากการประกอบอาชีพ หรือ  
 ประกอบกิจกรรมต่างๆ ลักษณะแหล่งน้ำที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการจมน้ำ 
 สูงสุด และความสำคัญของการกำกับดูแลเด็กอย่างใกล้ชิด 
 งานวจิยัทีใ่ชว้ธิกีารเชงิคณุภาพ เชน่ แบบสำรวจความรู ้ทศันคต ิและพฤตกิรรม  

 วิธีการเหล่านี้จะสามารถให้รายละเอียดเพิ่มเติมในประเด็นที่สำคัญได้ ซึ่งรวมถึง 
 ความเข้าใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อปัจจัยความเสี่ยง เช่น ทัศนคติของพ่อแม่ต่อ 
 ทกัษะการวา่ยนำ้ของตนเองและของบตุรหลาน อปุสรรคทางสงัคมและวฒันธรรม 
 หรือทัศนคติที่มีต่อประสิทธิภาพในการป้องกันการจมน้ำของเสื้อชูชีพ เป็นต้น 
 ความเขา้ใจในเรือ่งดงักลา่วจะทำใหเ้ราสามารถพฒันา และปรบัปรงุประสทิธภิาพ  
 ของโครงการ เสนอข้อแนะนำที่จะขจัดอุปสรรคในการดำเนินงาน และช่วยระบุ  
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หลักฐานที่บ่งชี้วิธีการ
ที่มีประสิทธิผลในการ
ป้องกันการจมน้ำ
ในบริบทสังคมที่มี
รายได้ต่ำ เริ่มมีมากขึ้น 
แต่ก็ยังถือว่ามีอยู่น้อย
ดังนั้นผู้ดำเนินงาน
ในบริบทดังกล่าว
ควรมีการนำมิติด้าน
การวิจัยเข้ามาเป็น
ส่วนหนึ่งของโครงการ
ด้วยเป็นอย่างยิ่ง

  ขั้นตอนที่สาม

ศึกษาวิจัยเพื่อที่จะพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับประสิทธิภาพ
ของวิธีการ และการดำเนินงาน
จากการทบทวนบทความที่มีการตีพิมพ์ (8, 26, 124, 125) ที่เกี่ยวข้องกับการ 
ป้องกันการจมน้ำจะเห็นได้ว่ากิจกรรมโครงการที่มีประสิทธิผลนั้น ประกอบไปด้วย 
มาตรการทั้งทางด้านวิศวกรรม สิ่งแวดล้อม กฎหมาย/ระเบียบข้อบังคับ และ  
การศึกษา รวมถึงการจัดการเมื่อเกิดกรณีการจมน้ำ ปัจจุบันบทเรียนเกี่ยวกับ 
ประสิทธิภาพของวิธีการป้องกันการจมน้ำแบบต่างๆ นั้น ส่วนใหญ่แล้วมาจาก 
ประเทศทีม่รีายไดส้งู ซึง่ทำใหเ้กดิการตัง้คำถามวา่ วธิกีารทีม่ปีระสทิธภิาพในบรบิท 
ประเทศมีรายได้สูงนั้นจะสามารถนำมาปรับใช้กับประเทศที่มีรายได้ต่ำได้หรือไม่ 
และต้องมีการปรับอย่างไรให้เหมาะสม

ปัจจุบันหลักฐานที่บ่งชี้วิธีการที่มีประสิทธิผลในการป้องกันการจมน้ำในบริบท 
ประเทศที่มีรายได้ต่ำเริ่มมีมากขึ้น แต่ก็ยังถือว่ามีอยู่น้อย  ดังนั้นผู้ดำเนินงานใน 
บริบทดังกล่าวควรมีการนำมิติด้านการวิจัยเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของโครงการด้วย 
เป็นอย่างยิ่ง (ไม่ว่าโครงการจะเล็กหรือใหญ่) ทั้งนี้เพื่อให้มีงานวิจัยที่มีการออกแบบ 
มาอย่างดีเพิ่มขึ้น วรรณกรรมเหล่านี้จะเป็นฐานที่จะมาใช้ในการทบทวนและ 
ต่อยอดวรรณกรรมที่มีอยู่ โดยสามารถสืบค้นเครื่องมือในการทำวิจัยต่างๆ ที่สำคัญ 
และสามารถนำมาปรับใช้ได้ใน คู่มือปฏิบัติการ: การดำเนินงานวิจัยด้านสุขภาพ 
ขององค์การอนามัยโลก (Implementation research in health: a practical 
guide) (126) ดังนี้  
 การศึกษาวิจัยด้านมูลค่าความสูญเสีย โดยวิธีการนี้จะสามารถสร้างหลักฐาน 

 สนับสนุนที่ดีในการจะโน้มน้าวให้เกิดโครงการเพื่อป้องกันการจมน้ำ ถึงแม้ว่า 
 คู่มือเล่มนี้จะไม่ได้ครอบคลุมถึงวิธีการดำเนินงานวิจัยดังกล่าวอย่างละเอียด 
 เราสามารถเรียนรู้จากตัวอย่างงานวิจัยด้านมูลค่าความสูญเสียต่างๆ ได้ รวมถึง 
 งานวิจัยในส่วนของการป้องกันการจมน้ำด้วย (4)  ข้อมูลเหล่านี้จะเป็นข้อมูล 
 ที่มีประโยชน์มากในการดึงความสนใจของผู้กำหนดนโยบายในการป้องกัน 
 การจมน้ำ และปัจจุบันยังมีความต้องการงานวิจัยในลักษณะนี้ในส่วนของ 
 การป้องกันการจมน้ำเพิ่มเติมอีกมาก 

14  “กระบวนการจัดการเหตุจมน้ำ” (“Drowning timeline”) เป็นงานตีพิมพ์ล่าสุดที่อธิบายถึงกระบวนการจัดการ 
 เหตุจมน้ำ ทั้งก่อนเกิดเหตุ ขณะเกิดเหตุ และหลังเกิดเหตุ โดยนำเสนอเครื่องมือเพื่อพัฒนากระบวนการเก็บข้อมูล  
 ซึ่งจะสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการดังกล่าวและนำไปสู่การป้องกัน การรับมือ และบรรเทาเหตุจมน้ำ 
 อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้เครื่องมือนี้ยังสามารถช่วยในด้านการลำดับความสำคัญในการใช้ทรัพยากร 
 ในด้านต่างๆ อีกด้วย (123)

 ปัจจัยเสี่ยง หรือกลุ่มเสี่ยงที่โครงการต้องให้ความสนใจ หรือมุ่งเน้นเป็นพิเศษ  
 เช่นกลุ่มเด็กที่เป็นโรคลมชัก และเป็นโรคในกลุ่มความผิดปกติอื่นๆ ที่ก่อให้เกิด  
 อาการชักนั้น จะมีความเสี่ยงมากกว่ากลุ่มที่ไม่ได้เป็นโรคดังกล่าว 
 งานวิจัยเชิงพรรณนา จากข้อมูลที่ได้มาจากการติดตามเฝ้าระวัง โดยเฉพาะ 

 อย่างยิ่งเมื่อมีการเล่าสถานการณ์ของกรณีการจมน้ำเป็นข้อมูลประกอบด้วย  
 (123) 14 หรืองานวิจัยเกี่ยวกับอันตรายจากแหล่งน้ำเสี่ยงจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับ 
 ปัจจัยที่อาจก่อให้เกิดเหตุจมน้ำ และช่วยระบุลำดับความสำคัญของการดำเนิน 
 มาตรการต่างๆ 
 การสัมภาษณ์บุคคลที่เป็นผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยง 

 ที่อาจก่อให้เกิดการจมน้ำ 
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 การศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ สามารถใช้ในการวัดความเหมาะสม และ  
 ประสิทธิภาพของการดำเนินงาน ในบริบทต่างๆ ผ่านการเก็บข้อมูลทัศนคติ 
 และความคดิเหน็ของประชาชนในพืน้ทีท่ีด่ำเนนิการเกีย่วกบั “ปญัหา” ทีมุ่ง่แกไ้ข   
 งานวิจัยเชิงคุณภาพยังสามารถให้ข้อมูลเหตุผลเกี่ยวกับความล้มเหลวของการ 
 ดำเนินงานต่างๆ ได้อีกด้วย

 การวิเคราะห์หาแนวปฏิบัติที่ดี ควรมีการวิเคราะห์เกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งเสริม  
 และปัจจัยท่ีเป็นอุปสรรคทุกคร้ัง เม่ือมีการดำเนินงานในบริบทใดๆ เช่น การเปล่ียน 
 เจ้าหน้าที่อย่างกะทันหัน ความต้องการในการฝึกอบรมสำหรับโครงการ 
 ที่เป็นความร่วมมือระหว่างหลายหน่วยงาน บทบาทของผู้ดำเนินงานหลัก 
 ในโครงการที่ประสบความสำเร็จ เป็นต้น ทั้งนี้จึงจำเป็นจะต้องมีการเก็บข้อมูล 
 เกี่ยวกับงานส่วนที่เป็นไปได้ด้วยดี และส่วนที่อาจจะไม่เป็นไปตามเป้าประสงค ์
 เพื่อสรุปบทเรียน โดยหากมีการเก็บข้อมูลเช่นนี้ เราจะสามารถวิเคราะห์หา 
 แนวปฏิบัติที่ดีที่จะสามารถนำไปปรับใช้กับการดำเนินงานในบริบทอื่นๆ ได้ 

วิธีการอื่นๆ 
 การวัดผลระยะกลาง หรือผลกระทบ จะบ่งชี้ (และอธิบาย) ความสัมพันธ์  

 ระหวา่งมาตรการระยะกลาง และการปอ้งกนัการจมนำ้ (เชน่ เดก็ทีไ่ดเ้รยีนวา่ยนำ้  
 ผู้โดยสารเรือขนาดเล็กที่ใส่เสื้อชูชีพ บ่อน้ำที่มีการติดตั้งเครื่องป้องกัน เป็นต้น) 

 การวิจัยกึ่งทดลอง (หรือ “การศึกษาก่อนและหลัง”) ซึ่งคือการใช้การจับคู่ 
 กลุ่มเปรียบเทียบ (เช่น การเปรียบเทียบชุมชนต่างๆ) มาวัดว่าการดำเนินงาน 
 โครงการก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงมากกว่าผลของโครงการอื่นๆ ในชุมชน  
 และแนวโน้มอื่นๆ หรือไม่ 

กรอบแนวทางการดำเนินงานป้องกันการจมน้ำที่มีประสิทธิผลได้ถูกพัฒนาขึ้น 
และทดลองในโครงการ “Saving Lives from Drowning (SoLiD)” ในบังกลาเทศ (9) 
โดยประกอบไปด้วยการดำเนินการ 4 ระยะ ได้แก่ การวางแผน การสร้าง  
การมสีว่นรว่ม การลงมอืดำเนนิงาน และการประเมนิ ซึง่กรอบดงักลา่วเปน็เครือ่งมอื  
ที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง และสามารถนำไปปรับใช้กับโครงการป้องกันการจมน้ำ 
และการบาดเจ็บอื่นๆ ในบริบทประเทศที่มีรายได้ปานกลาง และรายได้ต่ำอื่นๆ ได้ 
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กรณีศึกษา
ขั้นตอนในการพัฒนาโครงการ “SwimSafe” 
ในบริบทต่างๆ โดยใช้วิธีการทางด้านสาธารณสุข 
ในบังกลาเทศ 

การเฝ้าระวัง 
โครงการสำรวจสุขภาพ และการบาดเจ็บในบังกลาเทศ (The 
Bangladesh Health and Injury Survey (BHIS)) 
เป็นโครงการขนาดใหญ่ ที่ทำการสำรวจในระดับชุมชน พบว่า 
การจมน้ำเป็นสาเหตุสำคัญของการเสียชีวิตที่ เกิดจาก 
การบาดเจ็บในเด็กทุกวัย (33) และจากสถิติเป็นสาเหตุ 
การเสียชีวิตหลัก สาเหตุเดียวในกลุ่มเด็กอายุ 1 – 17 ปี โดย 
คร่าชีวิตเด็กมากกว่าโรคปอดอักเสบ ทุพโภชนาการ และ 
ท้องร่วงรวมกัน (33)    

วิเคราะห์หาปัจจัยเสี่ยง
BHIS ยังได้ระบุอันตรายจากการจมน้ำรูปแบบต่างๆ ในแต่ละ  
ช่วงวัย เสริมด้วยข้อมูลจากการหารือเฉพาะกลุ่มในชุมชน 
ท้องถิ่น และการปรึกษาหารือกับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

กลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มเด็กนักเรียนซึ่งจมน้ำ 
ในแหล่งน้ำที่ห่างจากบ้านของพวกเขา เมื่อลงไปว่ายน้ำ 
คนเดียว หรือกับกลุ่มเพ่ือนท่ีไม่มีทักษะการว่ายน้ำ การช่วยเหลือ 
ผู้ประสบภัยทางน้ำ หรือการช่วยฟื้นคืนชีพ (33) 

การพัฒนา และประเมินการดำเนินงาน
โครงการป้องกันการบาดเจ็บในเด็กผ่านการดำเนินงาน 
ทางด้านสังคม และการให้การศึกษา (the Prevention of 
Child Injury through Social Intervention and Education 
(PRECISE)) พัฒนาขึ้นเพื่อจัดการกับปัจจัยต่างๆ ที่เป็นสาเหตุ  
ของการจมน้ำ  โครงการพัฒนาทักษะการว่ายน้ำ หรือ 
SwimSafe เป็นโครงการระดับชุมชนเพื่อพัฒนาทักษะ 
การว่ายน้ำ และความปลอดภัยทางน้ำ ซึ่งมีเด็กในช่วงอายุ 
4 – 10 ปี เป็นกลุ่มเป้าหมาย ประกอบไปด้วยหลักสูตรการพัฒนา 
ทักษะพื้นฐานการว่ายน้ำ และการเอาชีวิตรอดในน้ำ 
ระดับพื้นฐาน จำนวน 18 – 22 ทักษะ ในจำนวนไม่เกิน 
20 คาบเรียน และทำการสอนในแหล่งน้ำในหมู่บ้าน โดย 
ครูสอนว่ายน้ำในพื้นที่ที่ได้รับการฝึกอบรม (34)
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การดำเนินงานโครงการที่มีประสิทธิผล 
การลงมือดำเนินงาน และลักษณะเนื้อหาของโครงการได้มี 
การปรับปรุงและพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่องในบังกลาเทศ ตาม 
ข้อมูลที่ได้จากการปรึกษาหารืออย่างกว้างขวางกับผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสียในพื้นที่ซึ่งสะท้อนความสำคัญของข้อมูลเชิงคุณภาพ  
หนึง่ในความกา้วหนา้คอืจำนวนครสูอนวา่ยนำ้ผูห้ญงิทีเ่พิม่ขึน้ 
และองค์ความรู้ที่ว่า แหล่งน้ำในพื้นที่ในบังกลาเทศสามารถ 
ใช้ได้ในบางช่วงของปีเท่านั้น 

เมื่อโครงการดังกล่าวได้ถูกนำมาปรับใช้ในเวียดนาม ก็มีการ 
เปลี่ยนแปลงให้โครงการเป็นโครงการที่ดำเนินงานในระดับ 
โรงเรียนโดยใช้สระน้ำแบบเคลื่อนที่ได้ และมีครูในโรงเรียน 
เป็นผู้สอนว่ายน้ำ (127)  โครงการดังกล่าวมีกลุ่มเป้าหมาย 
เป็นเด็กในช่วงอายุ 6 – 12 ปี และทำการเรียนการสอน  
จำนวนมากกว่า 20 คาบเรียน มีการสอน CPR ให้แก่เด็กอายุ 
ตั้งแต่ 9 ปีขึ้นไป และการปรึกษาหารือร่วมกับผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสียในชุมชนทำให้โครงการสามารถดำเนินการได้ 
อย่างเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม และสภาวการณ์ในพื้นที่  

ตัวอย่างเช่น การฝึกอบรมการว่ายน้ำในสระน้ำแบบเคลื่อนที่ 
ที่ตั้งสูงขึ้นมาเหนือพื้นดิน เป็นที่ยอมรับมากกว่าการสอนเด็ก 
ว่ายน้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติในพื้นที่ (อย่างเช่นในบังกลาเทศ) 
และเนื่องจากสระน้ำแบบเคลื่อนที่ได้สามารถนำไปตั้งใกล้กับ 
โรงเรียนได้ จึงทำให้สามารถคัดเลือกครูในโรงเรียนเข้ามาเป็น 
ครูสอนว่ายน้ำได้ง่ายกว่า  อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าจะมีการ 
ปรับเปลี่ยนลักษณะรูปแบบโครงการไป แต่เป้าหมายสำคัญ  
ของโครงการ และขั้นตอนวิธีการในการพัฒนาทักษะ 
การว่ายน้ำยังคงเดิม
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ในบางบริบท
การมีส่วนร่วมในการ
ดำเนินกิจกรรมของ
ภาคส่วนต่างๆ จำนวนมาก
อาจเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง
ในขณะที่ในบางบริบท
การดำเนินงานอาจจะ
มีความก้าวหน้ากว่า
เมื่อมีผู้มีส่วนร่วม
จำนวนน้อย อย่างไรก็ดี
ปัจจัยที่เหมือนกัน
ระหว่างทั้งสองกรณีคือ
ความตั้งใจจริงในการ
ดำเนินงาน

บทสรุป

การจมนำ้เปน็สาเหตหุลกัของการเสยีชวีติทัว่โลก โดยเฉพาะในกลุม่เดก็ และเยาวชน 
ทั้งนี้สาเหตุดังกล่าวสามารถป้องกันได้แต่ถูกมองข้าม แม้ว่าผลกระทบต่อครอบครัว 
ชุมชน และความเป็นอยู่ของประชาชนจะรุนแรงก็ตาม 

คู่มือฉบับนี้ได้ให้แนวทางที่เป็นรูปธรรมเพื่อสนับสนุนผู้ปฏิบัติในการดำเนินงาน 
ป้องกันการจมน้ำ  การป้องกันอาจจะเริ่มด้วยการดำเนินงานโครงการเพียง 
หนึ่งโครงการที่มีประสิทธิผล (แม้ว่าการดำเนินงานโครงการหลายโครงการ 
ไปพร้อมๆ กัน โดยมีกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้อง เป็นแรงสนับสนุน จะทำให้เกิดการ 
เปลี่ยนแปลงมากขึ้น) หรือการดำเนินงานกลุ่มโครงการต่างๆ ในหลายภาคส่วน 
เพื่อป้องกันการจมน้ำอย่างครอบคลุม

แต่ละพื้นที่มีปัญหาการจมน้ำที่แตกต่างกัน และทรัพยากรในการจัดการเรื่อง 
ดังกล่าวก็แตกต่างกันเช่นกัน  ในบางบริบทการมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรม 
ของภาคส่วนต่างๆ จำนวนมาก อาจเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ในขณะที่ในบางบริบท 
การดำเนนิงานอาจจะมคีวามกา้วหนา้กวา่หากมผีูม้สีว่นรว่มจำนวนนอ้ย อยา่งไรกด็ี 
สิ่งที่เหมือนกันระหว่างทั้งสองกรณีคือความตั้งใจจริงในการดำเนินงาน

ผู้ใช้คู่มือฉบับนี้อาจจะไม่สามารถใช้มาตรการทุกมาตรการที่ได้กล่าวถึงในคู่มือ 
แตห่ากพวกเขาเหลา่นัน้มคีวามมุง่มัน่ และตัง้ใจจรงิในการแกไ้ขปญัหา กจ็ะสามารถ  
เริ่มสร้างความเปลี่ยนแปลงได้ โดยคู่มือนี้จะช่วยสร้างพื้นฐานเพื่อเปลี่ยน 
ความต้องการแก้ไขปัญหาให้เป็นการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม มีเป้าหมาย และ 
มีข้อมูลสนับสนุน เพื่อป้องกันการจมน้ำ และช่วยชีวิตอีกหลายชีวิต
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