
สถานการณ์การจมน า้ในเดก็ 2543-2557  
และ ยุทธศาสตร์การลดอตัราการตายในปี 2560-2564 

รศ นพ อดศัิกดิ์ ผลิตผลการพมิพ์  
ศูนย์วจัิยเพื่อความปลอดภยัในเดก็  

คณะแพทยศาสตร์ รพ รามาธิบดี และ  
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส)  



จมน ้าครองแชมป์เหตนุ าการตายในเดก็ท่ีอาย ุ1-9 ปีมาโดย
ตลอด 
 

• หน่ึงทศวรรษทีผ่า่นมาพบวา่ จมน ้าครองแชมป์
เหตุน าการตายในเดก็ทีอ่าย ุ1-9 ปีมาโดยตลอด  

• ใน 15 ปีตัง้แต่ปี 2543-2557 มเีดก็ 1-14 ปี
จมน ้าตาย 18723 ราย  

 



ตารางแสดงอตัราการตาย (/100000) และจ านวนการตายของเดก็
กลุ่มอายตุ่างๆจากการจมน ้า ปี 2543-2557 และการเปรียบเทียบ
อตัราการตาย เฉล่ียปี (2543-2545) และปี (2555-2557) 

กลม่อาย1ุ-4 กลุม่อาย5ุ-9 กลุม่อายุ 10-14 รวม 1-14ปี

ประชากร อัตราตาย จ านวนตาย ประชากร อัตราตาย จ านวนตาย ประชากร อัตราตาย จ านวนตาย ประชากร อัตราตาย จ านวนตาย

ปี 2543 3680257 17.63 649 5302577 12.64 670 5201624 5.27 274 14184458 11.23 1593

ปี 2544 3667580 17.20 631 5157317 12.37 638 5218564 6.15 321 14043461 11.32 1590

ปี 2545 3629374 16.67 605 5011959 14.31 717 5235579 6.34 332 13876912 11.92 1654

ปี 2546 3642142 16.28 593 4809181 13.00 625 5252500 5.50 289 13703824 11.00 1507

ปี 2547 3629383 17.47 634 4721352 14.68 693 5269514 5.90 311 13620249 12.03 1638

ปี 2548 3616622 13.55 490 4575994 15.14 693 5286534 5.90 312 13479150 11.09 1495

ปี 2549 3597151 13.90 500 4560714 13.77 628 5141986 6.13 315 13299851 10.85 1443

ปี 2550 3577686 12.52 448 4545435 11.00 500 4997339 6.28 314 13120460 9.62 1262

ปี 2551 3557822 12.93 460 4530103 11.32 513 4852787 5.54 269 12940712 9.60 1242

ปี 2552 3538671 11.39 403 4514881 11.23 507 4708235 6.52 307 12761787 9.54 1217

ปี 2553 3519206 11.54 406 4499704 11.11 500 4563687 5.72 261 12582597 9.27 1167

ปี 2554 3499234 10.89 381 4475900 11.48 514 4548757 6.07 276 12523891 9.35 1171

ปี 2555 3479126 9.93 345 4452101 11.79 525 4533830 6.10 277 12465057 9.20 1147

ปี 2556 3459203 9.26 320 4428298 11.64 516 4518894 6.11 276 12406395 8.96 1112

ปี 2557 3439150 8.58 295 4404603 11.52 507 4503966 6.13 276 12347719 8.73 1078

อตัราตาย -46.09 -11.09 -1.61 -22.88 18723

เปลีย่นแปลง



การตายจากการจมน ้าในเดก็เลก็อาย ุ1-4 ปี 
 

• จมน ้าครองแชมป์เหตนุ าการตายในเดก็ท่ีอาย ุ1-9 ปีมาโดย
ตลอด 

• แนวโน้มการตายลดลงอยา่งชดัเจนในเดก็เลก็อาย ุ1-4 ปี โดย
จ านวนการตายลดลงจาก 649 คนในปี 2543 เหลอื 295 คนในปี 
2557  (อตัราการตาย 8.58 ต่อ100000 คน) ลดลงถงึรอ้ยละ 46  



 



• เดก็วยันี้มกัจมน ้าตายในบา้น ขณะผูด้แูลอยูใ่กลแ้ต่
เผอเรอชัว่ขณะ  

• การสือ่ความรูท้ ัง้โดยตรงและผา่นสือ่สาธารณะท าใหพ้อ่
แมแ่ละผูด้แูลเดก็รบัรูแ้ละจดัการสิง่แวดลอ้มในบา้นรอบ
บา้นไดท้นัท ีรวมทัง้ท าใหม้คีวามตัง้ใจระมดัระวงัในการ
ดแูลเดก็เลก็ใกลช้ดิมากขึน้  
 



การตายจากการบาดเจบ็ในกลุ่มเดก็ 1-4 ปี  

• มกัพบในครอบครวัยากจน ครอบครวัทีม่คีวาม
อ่อนแอในกระบวนการดแูลเดก็ 

• ในชมุชนเมอืงกลุ่มเสีย่งสงูไดแ้ก่ คนจนทีอ่พยพ
เขา้เมอืงทีเ่จรญิและตอ้งมาอาศยัอยูใ่นชมุชน
แออดัหรอืสลมั  

 



–การส ารวจการจมน ้าในเมอืง 
พบวา่ >80% ของการจมน ้าตาย
ในเดก็ 1-4 ปี เกดิขึน้ใน
ครอบครวัยากจนทีอ่ยูใ่นชมุชน
แออดั หรอื สลมั 

 

 

 

 











จบั..(ไม่ให้ตาย)..กลุ่มเปราะบาง กลุ่มเส่ียงสงู 

• เด็กเลก็ในครอบครัวยากจน ครอบครัวเปราะบางทางสงัคม มีความเส่ียงสงูตอ่
การจมน า้ตายมากกวา่เดก็ทัว่ไป 

• ต้องท างานกบักลุม่เสี่ยงสงู กลุม่ครอบครัวเปราะบางทางสงัคม 

• การก าหนดโครงการ ลงทนุ ลงทรัพยากรในการป้องกนัการจมน า้ ต้องค านงึถงึ
การเข้าไมถ่งึประโยชน์ของกลุม่เสี่ยงสงู ท าให้เกิดความไมเ่สมอภาคด้านความ
ปลอดภยัของเดก็ (safety inequity) 

• ขณะเดียวกนัหลายกรณีเป็นการเลีย้งดตู ่ากวา่เกณฑ์รับได้ เข้าข่ายการละเลยต่อ
การเลีย้งดเูดก็ ท่ีหน่วยงานตา่งๆควรจะรู้ได้ตัง้แตก่่อนเกิดเหตจุมน า้ จมน า้เป็น
เพียงลกัษณะการเลีย้งดแูบบละเลยแบบหนึง่ของกระบวนการเลีย้งดเูทา่นัน้  



กฎหมาย นโยบาย พนัธะสญัญาของรฐั 
ในการจดัการความปลอดภยัแก่เดก็ 

• ความจรงิแลว้รฐัไดม้ขีอ้ผกูพนัทีต่อ้งจดัการความปลอดภยัใหเ้ดก็ทุก
คนไดร้บัอยา่งเทา่เทยีมกนั เพราะความปลอดภยัถูกก าหนดใหเ้ป็น
สทิธพิืน้ฐานทีเ่ดก็จะตอ้งไดร้บัจากรฐัเพือ่ความอยูร่อดตามอนุ
สนธสิญัญาสทิธเิดก็ทีป่ระเทศไทยไดร้ว่มลงนาม รวมทัง้ประเทศไทย
ไดม้พีระราชบญัญตัคิุม้ครองเดก็ ตัง้แต่ปีพ.ศ. 2546 ทีก่ าหนดใหเ้ดก็มี
สทิธทิีจ่ะดไดร้บัการดแูลตามมาตรฐานขัน้ต ่า นอกจากนัน้ประเทศ
ไทยยงัไดด้ าเนินนโยบายโลกทีเ่หมาะสมส าหรบัเดก็ซึง่ไดก้ าหนด
เป้าหมายดา้นความปลอดภยัในปี 2559 



แนวคิดในการใช้เกณฑสิ์ทธิความปลอดภยัขัน้ต า่ 
ส าหรบัเดก็เป็นเครือ่งมือในการส่งเสริมศกัยภาพครอบครวั 

• ต ่ากวา่เกณฑ ์=> แทรกแซงการดแูล 

• ครอบครวัทีเ่ลีย้งเดก็ไดต้ ่ากวา่เกณฑต์อ้งรบัการชว่ยเหลอื เขา้ขา่ยผดิ 
พรบคุม้ครองเดก็ หากไมย่นิยอมเขา้สูก่ระบวนการชว่ยเหลอื 

• ชุมชน องคก์รท้องถ่ิน ทีม่หีน้าทีร่บัผดิชอบในการบรหิารจดัการเขา้
ขา่ยผดิ พรบคุม้ครองเดก็ หากไมด่ าเนินการคุม้ครองหรอื สงเคราะห ์ 



• จากการวคิราะหข์อ้มลูการตายและการบาดเจบ็ในเดก็ พบวา่ปจัจยัที่
ส าคญัคอืความยากจน  

• เดก็ทีเ่สยีชวีติจากความไมป่ลอดภยักวา่รอ้ยละ ๗๐ อยูใ่นครอบครวั
และชุมชนทีม่ศีกัยภาพต ่า ไมส่ามารถจดัการโครงสรา้งกายภาพและ
สิง่แวดลอ้มในบา้นและชุมชนใหม้คีวามปลอดภยัได ้ 

• ผูด้แูลตอ้งท างานหาเลีย้งชพี ไมม่เีวลาดแูลใกลช้ดิ ผูด้แูลมกีารศกึษา
ต ่า ขาดทัง้ความรู ้ทกัษะ และเจตคตทิีด่ใีนการปกป้องคุม้ครองดแูล
เดก็ 

 



• ดงันัน้สงัคมตอ้งก าหนดเกณฑม์าตรฐานความปลอดภยัในการดแูล
เดก็ ไมใ่ชแ่ต่เพยีงเพือ่การพฒันาส าหรบัผูม้ศีกัยภาพในการปฏบิตัิ
เทา่นัน้  

• แต่ควรมเีกณฑข์ัน้ต ่าทีแ่ทจ้รงิเพือ่ใชบ้งัคบัผูด้แูลเดก็ทุกระดบัให้
ปฏบิตั ิทัง้น้ีเพือ่มใิหม้เีดก็แมแ้ต่คนเดยีวตอ้งตกอยูใ่นระดบัอนัตราย
ขัน้รนุแรง (no child left in unacceptably dangerous situation)   

• ผูด้แูลเดก็ทุกระดบัหมายถงึครอบครวั ชุมชน และหน่วยงานภาครฐั 
หรอืเอกชนทีม่ภีาระกจิในการดแูลเดก็ รวมทัง้ฝา่ยบรหิาร ฝา่ย
นโยบายทีต่อ้งรบัผดิชอบ ปกป้อง เดก็ในพืน้ทีต่ามพรบ คุม้ครองเดก็ 



• เกณฑน้ี์ตอ้งเป็นเกณฑท์ีต่ ่าสดุ หากเดก็ตอ้งตกอยูใ่นสภาพทีม่คีวาม
ปลอดภยัต ่ากวา่น้ี สงัคมยอมรบัไมไ่ด ้(unacceptably dangerous 
situation)  

• ดงันัน้เกณฑน้ี์จงึควรเป็นเกณฑท์ีไ่มม่เีดก็คนใดในสงัคมไทยทีต่อ้งถูก
ละเลยใหด้ าเนินชวีติอยูใ่นสภาพเชน่น้ี (no child left below the 
minimum safety rights)  

• อยา่งน้อยเดก็ทุกคนในสงัคมไทยตอ้งมคีวามเสมอภาคดา้นความ
ปลอดภยั (equity in safety)ในระดบัเสน้ก าหนดน้ี เรยีกวา่ เส้น
ก าหนดเกณฑสิ์ทธิความปลอดภยัขัน้ต า่ส าหรบัเดก็ 



• ครอบครัว ชมุชน ศกัยภาพต ่า ท่ีมีข้อจ ากดัทางเศรษฐกิจ ขาด
ความสามารถในการดแูลบตุรให้ได้ตามเกณฑ์สิทธิความปลอดภยั
ขัน้ต ่าส าหรับเดก็ ต้องได้รับการช่วยเหลือโดยภาครัฐและองค์กร
ท้องถ่ินในการจดัตัง้ “ผู้ช่วยเหลือในการปกป้องคุ้มครองเด็ก” 



“แนวคิดศนูยเ์ดก็เลก็ชมุชนแบบขยาย (Extended Child 
Care Center: Extended CCC) และ บา้นพฒันาเดก็ใน

ชุมชน (Licensed family child care: FCC)”    

• หมายถงึสถานพฒันาเดก็ปฐมวยัทีส่ามารถดแูลเดก็กลุ่มเสีย่งสงูใน
ชุมชนได ้เชน่เดก็ในชุมชนแออดั ในพืน้ทีบุ่กรกุ หรอืในพืน้ทีแ่รงงาน
ภาคอุตสาหกรรม โดยสามารถสนองตอบต่อเงือ่นไขดา้นเวลาและ
คา่ใชจ้่ายของครอบครวัทีม่ศีกัยภาพต ่าทีต่อ้งมุง่หารายไดเ้พือ่ความ
อยูร่อด หรอืครอบครวัทีม่ปีญัหาดา้นอื่นไดอ้ยา่งครอบคลุม 

 



จบั..(ไม่ให้ตาย)..กลุ่มเปราะบาง กลุ่มเส่ียงสงู 

• ตอ้งเชื่อมโยงโครงการลดอตัราการตายจากจมน ้าในเดก็เลก็ เขา้กบั 
โครงการเงนิอุดหนุนเดก็แรกเกดิในครอบครวัยากจนทีจ่่าย 600 บาท
ต่อเดอืนท าใหโ้ปรแกรม unconditional cash transfer เป็น 
conditional cash transfer  

พม. ได้คดัเลือกเดก็และครอบครัวแรกเกิดท่ีเข้าข่ายกรณียากจน 
รับเงิน600 บาทตอ่เดือน   

ส่งต่อข้อมูล สู่ส่วนงานที่เก่ียวข้องเช่น หน่วยงานสาธารณสุข  
การแพทย์ เพ่ือให้การดูแลสุขภาพแบบเข้มข้น มีเงื่อนไข  
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 คลินิกสุขภาพเดก็แบบเข้มข้นส าหรับกลุ่มเส่ียงสูง 

(Intensive Well Child Care for Vulnerable 

Child) 



บคุลากรออกเย่ียมบา้น แนะน าจดุเส่ียงในบา้น ท าหน้าท่ี
เป็นผูใ้ห้ค าปรึกษาในการจดับา้นเรอืนเพื่อให้เดก็ปลอดภยั 

(Environmental Supervisor) 

Aimed at  
9 mo old 





การตายจากการจมน ้าในเดก็เลก็อาย ุ5-9 ปี 

• ขณะที่ในเดก็วยัเรียนระดบัประถมอาย ุ5-9ปีมีแนวโน้มการตาย
ลดลงช้ากวา่กลุม่เด็กเลก็ 

• เดก็วยันีม้กัตายในแหลง่น า้ไกลบ้าน แตส่ว่นใหญ่ยงัคงเป็นแหลง่
น า้ในชมุชนที่เดก็อาศยัอยูห่รือเส้นทางจากบ้านไปโรงเรียน  

• พอ่แมไ่ม่ได้เฝ้าดใูกล้ชิดเพราะเป็นวยัเร่ิมวิ่งเลน่กบัเพ่ือนนอกบ้าน  

• ผู้ดแูลมกัคิดวา่เดก็วยันีจ้ะต้องรู้ความเสี่ยงและหลีกเลี่ยงภยัได้
ด้วยตนเอง 



ตารางที่ 2 แสดงอตัราการตาย (/100000) และจ านวนการตายของเด็ก
กลุ่มอายุต่างๆจากการจมน า้ ปี 2543-2557 และการเปรียบเทียบอตัรา
การตาย เฉลีย่ปี (2543-2545) และปี (2555-2557) 

กลม่อาย1ุ-4 กลุม่อาย5ุ-9 กลุม่อายุ 10-14 รวม 1-14ปี

ประชากร อัตราตาย จ านวนตาย ประชากร อัตราตาย จ านวนตาย ประชากร อัตราตาย จ านวนตาย ประชากร อัตราตาย จ านวนตาย

ปี 2543 3680257 17.63 649 5302577 12.64 670 5201624 5.27 274 14184458 11.23 1593

ปี 2544 3667580 17.20 631 5157317 12.37 638 5218564 6.15 321 14043461 11.32 1590

ปี 2545 3629374 16.67 605 5011959 14.31 717 5235579 6.34 332 13876912 11.92 1654

ปี 2546 3642142 16.28 593 4809181 13.00 625 5252500 5.50 289 13703824 11.00 1507

ปี 2547 3629383 17.47 634 4721352 14.68 693 5269514 5.90 311 13620249 12.03 1638

ปี 2548 3616622 13.55 490 4575994 15.14 693 5286534 5.90 312 13479150 11.09 1495

ปี 2549 3597151 13.90 500 4560714 13.77 628 5141986 6.13 315 13299851 10.85 1443

ปี 2550 3577686 12.52 448 4545435 11.00 500 4997339 6.28 314 13120460 9.62 1262

ปี 2551 3557822 12.93 460 4530103 11.32 513 4852787 5.54 269 12940712 9.60 1242

ปี 2552 3538671 11.39 403 4514881 11.23 507 4708235 6.52 307 12761787 9.54 1217

ปี 2553 3519206 11.54 406 4499704 11.11 500 4563687 5.72 261 12582597 9.27 1167

ปี 2554 3499234 10.89 381 4475900 11.48 514 4548757 6.07 276 12523891 9.35 1171

ปี 2555 3479126 9.93 345 4452101 11.79 525 4533830 6.10 277 12465057 9.20 1147

ปี 2556 3459203 9.26 320 4428298 11.64 516 4518894 6.11 276 12406395 8.96 1112

ปี 2557 3439150 8.58 295 4404603 11.52 507 4503966 6.13 276 12347719 8.73 1078

อตัราตาย -46.09 -11.09 -1.61 -22.88 18723

เปลีย่นแปลง



การเปล่ียนแปลงอตัราการตายจากการจมน ้าในเดก็ 5-9 ปี 
ในระหว่างปี 2543-2557 

0.00

2.00

4.00

6.00

8.00

10.00

12.00

14.00

16.00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15



• เดือนที่มีสัดส่วนจ านวน
เดก็ตายจากการจมน า้
มากที่สุดคือเดือน 4 
เดือน 3, 5, 10,11 
ตามล าดับ ซึ่งเดือน
เหล่านีคื้อช่วงปิดเทอม
ทัง้หมด  

 

ปิดเทอม..เดอืนอนัตราย เดก็จมน า้ตายมากทีสุ่ด 





1.55 เมตร 

1.85 เมตร 

จุดเกิดเหตุ    ลึก 2.30 เมตร 



จุดเกดิเหตุ น้องควิและน้องอ๊อฟ 

สะพานข้ามคลองสุขสวัสดิ์ 2 

                                                                                 ไปปากซอย ถ.สุขสวัสดิ์  

บริเวณที่กลุ่มน้องควิและน้องอ๊อฟไปน่ังเล่นชาวบ้านเหน็เดก็ๆ
น่ังเล่นตรงบริเวณคอนกรีต 

ลักษณะคล่ืนน า้เมื่อเรือแล่นผ่าน 

ทีมนักวจิัยไปดูที่เกิดเหตุพบว่าคล่ืนแรงมาก  





     สันนิษฐานว่าจุดเกดิเหตุอยู่บริเวณนี ้

(ในช่วงที่ทีมนักวิจัยไปเก็บข้อมูล พบว่าระดับน า้
ขึน้สูง 
 จึงไม่สามารถเข้าไปเก็บภาพบริเวณที่ เสียชีวิต
จริงของน้องโจ๊กเกอร์ได้ ดังรูป)  

ที่ส่วนบุคคล ประตูเปิดอยู่ตลอดเวลา คนภายนอกเข้าไปได้ง่าย 

ป้ายเตือน 



 เดก็หญงิ 11 ปี กบั 7 ปี 



เดก็ชาย 13 ปี 8 เดอืน 



เดก็ชาย อาย ุ8 ปี 9 เดือน 



เดก็ชาย อาย ุ 12 ปี และ 13 ปี 



เดก็ชาย 6 ปี 8 เดอืน 





เป้าหมายการสร้างทกัษะความปลอดภยัทางน ้าแก่
เดก็ 6-7 ปี หรือ อนุบาล3-ป1 

ในทศวรรษตอ่ไปต้องมุง่เป้า ทกัษะความปลอดภยัทางน า้แก่เด็กกลุม่ 5-9 
ปีอยา่งจริงจงั โดยเน้นทกัษะชีวิตเพ่ือความปลอดภยัทางน า้ 5 ประการได้แก่  
1. รู้จักและหลีกเล่ียงการเข้าใกล้จุดเส่ียง  

2. ลอยตวัได้ 3 นาท ี 

3. ว่ายท่าอะไรก็ได้ 15 เมตรเพื่อตะกายเข้าฝ่ัง  

4. ช่วยเพื่อนถูกวิธีโดยการตะโกน โยน ยื่น  

5. ใช้ชูชีพเสมอเม่ือจ าเป็นต้องเดนิทางทางน า้หรือต้องท ากจิกรรม
ใกล้แหล่งน า้เส่ียง 

 



• กลยทุธท่ีจะท าให้เกิดการสอนการฝึกทกัษะทัง้ 5 ได้ในวง
กว้างคือต้องเสริมพลงัผู้สอนนอกระบบการศกึษาเช่นครู
สอนวา่ยน า้ตามสระตา่งๆให้สามารถรับภารกิจนีไ้ป
ด าเนินการให้ได้ เพราะล าพงัอาศยัการขยายผา่นโรงเรียน
ในระบบพบวา่มีอปุสรรคมากมาย ไมส่ามารถจดัการสอน
การฝึกทกัษะความปลอดภยัทางน า้ 5 ประการได้ทนัการ
ตายรายวนัของเด็ก 



นโยบายระดับประเทศ 

ผลักดันโดยกระรวง
สาธารณสุข ต้องเผดจ็
ศกึในการเช่ือมโยงสู่
กระทรวงศกึษาธิการ 

องค์กรท้องถิ่น ให้เป็น
เกณฑ์มาตรฐานความ
ปลอดภยัขัน้ต ่า ที่มื
อาจละเลยต่อการ

จัดการได้ 



Bureau of Non-Communicable Disease, Department of Disease Control, Ministry of Public Health 
www.Thaincd.com 

www.facebook.com/thaincd 
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Bureau of Non-Communicable Disease, Department of Disease Control, Ministry of Public Health 
www.Thaincd.com 

www.facebook.com/thaincd 

 

ลอยตัว 3 นาที ว่ายได้ 15 เมตร 



Rural area 

Suchada Gerdmongkolgan and Som Ekchaloemkiet 

N
a

ti
o

n
a

l D
ro

w
n

in
g

 P
re

ve
n

ti
o

n
 P

ro
g

ra
m

 in
 T

h
a

ila
n

d
, 

M
in

is
tr

y 
o

f 
P

u
b

lic
 H

ea
lt

h
  

 

Bureau of Non-Communicable Disease, Department of Disease Control, Ministry of Public Health 
www.Thaincd.com 

www.facebook.com/thaincd 

 



เป้าหมายทีส่องคอื 
การจัดการชุมชนเพือ่ความปลอดภยัทางน า้ของเดก็วยั 5-9 ปี  
• ชมุชนกระจายความรู้เร่ืองความเส่ียง ข้อควรระวงั และข้อควรปฏิบตัิทัง้ในเวลาปกติ

และเมื่อเกิดอทุกภยั ทัง้ในชมุชนและในโรงเรียน เพ่ือให้เด็กอายมุากกวา่ 5 ปีขึน้ไปมี
ความรู้  

• ชมุชนจดัการสิง่แวดล้อม กัน้รัว้ ป้ายเตือน ผู้ เฝ้าด ูเน้นบริเวณน า้ลกึ น า้ไหลเช่ียว บอ่
น า้ที่ดินอาจทรุดตวั บอ่ขดุ เป็นพืน้ที่อนัตรายมีความเสี่ยงสงู ไมใ่ห้เลน่น า้บริเวณท่ี
ไหลเช่ียวแม้จะตืน้ก็ตามเช่นบนพืน้ผิวถนน  

• ชมุชนออกกฏ : หากมีความจ าเป็นต้องสญัจรทางน า้ ต้องใสเ่สือ้ชชีูพเสมอแม้จะวา่ย
น า้เป็นก็ตาม ใช้เรืออยา่งเหมาะสม ไมน่ าวสัดทุี่ไมไ่ด้มาตรฐานมาท าเป็นเรือ เช่น
แทงค์น า้ผา่ซีก  ไมบ่รรทกุเกินกวา่น า้หนกัที่เรือรับได้  

• ชมุชนออกกฏ และ ผู้ปกครองไมอ่นญุาติให้เด็กสญัจรบนถนนท่ีมีน า้ไหลเช่ียว แม้จะ
ดนู า้ทว่มไมม่ากก็ตาม ไมว่า่จะเป็นการขี่มอเตอร์ไซด์ จกัรยาน หรือเดินลยุน า้ 
 



เพ่ิมเทคโนโลยีการเฝ้าระวงัของชมุชน  







“แนวคิดศนูยเ์ดก็และเยาวชนหลงัเลิกเรียน หรือ บา้นหลงัเรียน  
(After School Center: ASC) หรือครพ่ีูเลี้ยงชมุชน”   

• กิจกรรม “บ้านหลงัเรียน” เป็นการเสริมศกัยภาพครอบครัวโดยการ
ขยายพืน้ท่ีดี ในชมุชน เพื่อช่วยครอบครัวตอ่สู้กบัพืน้ท่ีเสี่ยง 

• การน าเสนอศูนย์เดก็และเยาวชนหลังเลิกเรียน หรือ บ้านหลัง
เรียน หรือครูพี่เลีย้งชุมชน ให้เป็นยทุธศาสตร์การจดัการความ
ปลอดภยัในเดก็วยัเรียน  

 



– ต้องให้เป็นการด าเนินงานทัง้มิติให้ชมุชนมีสว่นร่วม เป็นเจ้าของ ระบคุวาม
ต้องการได้ด้วยตนเอง  

– แตข่ณะเดียวกนั ภาครัฐต้องมีนโยบายสนบัสนนุในกลุม่เสี่ยงที่ชดัเจน มีการ
ลงทนุทัง้งบประมาณ สถานท่ีและสิง่อปุกรณ์เอือ้อ านวย  

– รวมทัง้ การพฒันาบคุลากร จดัการความรู้ท่ีจะน าไปสูว่ิธีการท่ีได้ผลและ
เข้าถงึจิตใจเดก็วยัเรียนและวยัรุ่น  

– โดยเน้นการลงทนุท่ีกลุม่เส่ียงในพืน้ท่ีเสี่ยง พืน้ท่ีจงัหวดัอนัตราย และขยายผล
สูพื่น้ท่ีเสี่ยงอ่ืนๆตอ่ไป   

 

 



การเฝ้าระวงัเพื่อการขบัเคล่ือนพลงั  

• สร้างระบบการตรวจสอบการละเมิดสิทธิความปลอดภยัของเดก็ ในระดบั
จงัหวดั ระดบักระทรวง ระดบัประเทศ และการประกาศข้อมลูสูส่าธารณะ  

• สร้างการรับรองเกณฑ์ความปลอดภยัขัน้ต ่า (เพ่ือป้องกนัการตาย) ผ่านเวที
ประชาชนหลายระดบั และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในพืน้ท่ี โดยใช้ข้อมลูการ
ตายเป็นประเด็นน า และใช้กลุม่เดก็-พืน้ท่ีเฉพาะ  เป็นจดุน าได้แก่  เกณฑ์
ความปลอดภยัขัน้ต ่าในโรงเรียน ในศนูย์เดก็เล็ก เกณฑ์ความปลอดภยัขัน้ต ่า
ในชมุชน น าไปสูเ่วทีระดบัจงัหวดั เพ่ือให้เกิด functional society  

• สร้างระบบการตรวจสอบโดยภาคประชาชน วา่ตกต ่าไปกวา่เกณฑ์ท่ีได้จาก
เวที  ทัง้การตรวจสอบในโรงเรียน ศนูย์เดก็เลก็ และจงัหวดั 





ตัวชีวั้ดผลลัพธ์สุขภาพ 
“อัตราการตายจากการจมน า้ ต่อ 100000” 

 
2557 2561 2564 

กลุ่มอายุ 1-4 ปี  
8.6 6.6 5.6 

กลุ่มอายุ 5-9 ปี  
11.5 8.9 7.6 

กลุ่มอายุ 10-14 ปี  
6.1 4.7 4.0 

รวม จ านวนการตาย 1-14 ปี 
8.7 6.8 5.7 


