
แนวทางการด าเนินงาน 

ป้องกนัเดก็จมน า้  

จงัหวดับุรรีมัย ์





การจมน า้เป็นสาเหตกุารเสยีชวีติอนัดบัหนึง่ของเด็กไทยอายตุ า่กวา่ 15 ปี 







การด าเนินงานป้องกนัการเสยีชวิีต

จากการจมน า้ของเดก็อายุ 0-15 ปี 

จงัหวดับรุรีมัย ์



จ านวนและอัตราการเสียชีวิตจากการจมน  า  
จ.บุรีรัมย์ 
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จ านวน อัตราต่อแสนของประชากรอายุต  ากว่า15ปี 



อบรมวทิยากรครู ข. ตามหลกัสูตรว่ายน า้เพือ่ 

 เอาชีวติรอด  

ประชุมช้ีแจงการการด าเนินงาน ทมี Merit 
Maker  (ผู้รับผดิชอบงาน รพ./ สสอ. /ภาค ี

น าเสนอผลงานทมีผู้ก่อการดี ระดับทองแดง 
เงิน และ ทอง จ านวน 112ทีม 

ถอดบทเรียนการด าเนินงานป้องกนัเด็กจมน า้ 
เพือ่ใช้พฒันาในปี2560 

ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน 

การด าเนินงานป้องกนัเดก็จมน ้า จ.บุรีรัมย์ ปี2559 



  จ านวน 660 แห่ง โดยสร้างร้ัว       
ตดิป้ายเตอืน จัดให้อุปกรณ์

ส าหรับช่วยคนตกน า้ จมน า้ เช่น 
ไม้ เชือก ถังแกลลอน 

  ด้านการจัดการส่ิงแวดล้อมและ
บริเวณแหล่งน า้เส่ียง 

ผลด าเนินงานตาม
องค์ประกอบ 



  การด าเนินงานใน
ศูนย์พฒันาเดก็เลก็ 
450 แห่ง =9.46% 

-ให้ค าแนะน าแก่ครูพีเ่ลีย้ง  

-จดัส่ิงแวดล้อมภายใน-นอก 

-สอน เร่ือง อย่าใกล้ อย่าเกบ็ 
อย่าก้ม 



 ด้านการให้ความรู้เกีย่วกบัการป้องกนัเดก็จมน า้     
240 แห่ง       

 



จัดให้มวีทิยากรสอนว่ายน ้าเพือ่เอาชีวติรอด ในพืน้ที่ 

 
วทิยากรสอนว่ายน า้ 
เพือ่เอาชีวติรอดใน 

อ าเภอ/ต าบล 
 

 
สสจ.บุรีรัมย์ 
 อบรม ครู ข.  

 

 
1,140 
คน 

 



      สอนหลกัสูตรว่ายน า้เพือ่เอาชีวติรอดให้แก่
เดก็อายุ 6-15 ปี จ านวน 25,800 คน 



การส่ือสาร
ประชาสัมพนัธ์ 
ผ่านช่องทาง

ต่างๆ  

หอกระจาย
ข่าว รณรงค์
ในงาน 

นิทรรศการ 

-ทุก ๔ เดือน มจี านวน ๘๐ แห่ง 

-ทุก ๒ เดือน มจี านวน ๒๒ แห่ง 

-ทุกเดอืน ม ี๑๐ แห่ง 



ปัจจัยแห่ง
ความส าเร็จ มีการร่วมมือกบัภาคี

เครือข่าย มาจากทุก
ภาคส่วนทั้งภาครัฐ

และเอกชน 

การเช่ือมโยง
งาน DHS 

มีการ Share 

 เงิน คน ของ เกดิทมีผู้ก่อการดี 

116 ทีม 



ท าอย่างไร ให้เกดิทีม 
และภาคทีี่เข้ามาร่วม มากๆ 



แนวทาง 

การด าเนนิงาน ป้องกนัเดก็จมน า้ 



เป้าหมาย 

ลดการจมน า้ใน
เดก็ต ่ากว่า15ปี 

สร้างทีม
ผู้ก่อการด ี





•เราพร้อมไหม  ทมีงานเรา  ส ารวจตัวเอง 

• ความเป็นไปได้    ตโีจทย์  หาพวก 

• หาคนสนับสนุน 
วเิคราะห์ 

• พืน้ที่  -ปูพรม  -หาต้นทุนของพืน้ที ่

• น้องๆ  ทมี  ไหนทีใ่ช่ 
วางแผน 

 

•ล้มลุกคลุกคลาน -ปัญหา/ค าพูดทีป่ั่นทอน-ตัด
ก าลงัใจ 

 

เร่ิมเดนิ 

• การผจญ  กบัการหาแนวการก้าวเดนิอย่าง
เข้มแข็ง  การควานหา ผู้รับผดิชอบ ในอ าเภอ 

2 ปี แรก 



 จัดกจิการให้ผู้บริหาร 

• นพ.สสจ. มอบนโยบาย  ผู้บริหารระดบัอ าเภอ -  น าเข้าสู่เวท ีผู้บริหาร
ระดบัจังหวัด  -เวท ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - เวท ีทางด้านการศึกษา  

จัดกจิกรรมให้ผู้รับผดิชอบ   

• ประชุมช้ีแจง  สร้างวทิยากร ครู ก. และ ครู ข 

• ติดตาม และ ประเมนิผล การด าเนินงาน ตาม KPI 

ก าหนดการน าเสนอ เป็นโซน ของทมีผู้ก่อการดี 

ทองแดง ...จังหวดัจะเป็นผู้ประเมนิ                              

ทมีระดบั เงิน และทอง ...สคร+สสจ. ร่วมประเมิน 

 

 

 

 





แนวทางประเมนิผูก้อ่การด ี(Merit Maker)...ป้องกนัการจมน า้ 

ส านักโรคไมต่ดิตอ่ กรมควบคมุโรค กระทรวงสาธารณสขุ www.thaincd.com,  www.facebook.com/thaincd 



แนวทางประเมนิผูก้อ่การด ี(Merit Maker)...ป้องกนัการจมน า้ 

ส านักโรคไมต่ดิตอ่ กรมควบคมุโรค กระทรวงสาธารณสขุ www.thaincd.com,  www.facebook.com/thaincd 





ตัวช้ีวดั : อตัราการเสียชีวติจากการจมน า้ของเด็กอายุน้อยกว่า 15 ปี 

1.มฐีานข้อมูลทีเ่กีย่วข้อง แยกรายต าบล ๓ ปีย้อนหลงั มข้ีอมูลพืน้ทีแ่หล่งน า้
เส่ียงของอ าเภอ มข้ีอมูลศูนย์เดก็ก่อนวยัเรียน 

2.มกีารให้ความรู้/มกีารเรียนการสอนหลกัสูตรว่ายน า้เพือ่เอาชีวติรอด/ฝึก
CPR/การรณรงค์/ประชาสัมพนัธ์ 

3. มกีารด าเนินการจัดตั้งทมีผู้ก่อการดป้ีองดันเดก็จมน า้ Merit Maker โดยผ่าน
ระบบสุขภาพอ าเภอ(DHS) อย่างน้อย  อ าเภอละ 3 ทมี (ทมีใหม่)  

4. มีการสอบสวน Case จมน า้/ศึกษาวิจัย/ติดตามประเมินผล 

5. มผีลการประเมนิตดิตามการด าเนินงานทมีผู้ก่อการด ีMerit Maker ทีผ่่านการ
รับรองในปีที ่2559 

รอบท่ี 1 



ร้อยละทมี
ผู้ก่อการด ี

ระดับทองแดง 
ของ รพ.สต.
และ รพช. 

จ านวนทีม
ผู้ก่อการดี 

 ระดับเงิน 
เพิม่ขึน้ อ าเภอละ 

2 ทีม  

ทมีผู้ก่อการดี  
ระดับทอง 
อ าเภอละ 1 

ทีม 

จ านวนการ
เสียชีวติจาก
การจมน า้ของ
เดก็ต ่ากว่า 15 
ปี ลดลง  

กรณ ีผ่านการรับรองครบทุกต าบลแล้ว 
ในปีถัดไป ต้องท า เล่มสรุป ในระดับทีรั่บรอง   

 ถ้าเพิม่ระดับสูงขึน้ ให้ส่งรูปเล่มในระดับทีเ่พิม่ขึน้ 

เป้าหมาย : การเสียชีวติ ไม่เกนิ 5 ต่อแสนของ  
ปชก.อายุต า่กว่า 15 ปี 



การประชาสัมพนัธ์ผ่าน FB / LINE ของทีม 



 พบ Supper STAR  (Copper-Silver-Gold) 
 จัดเวทนี าเสนอ  ผลงานทมี ผู้ก่อการดี   รวมอ าเภอที่ใกล้กนั เป็นโซน 

 ดึงพีเ่ลีย้ง ที่เข้มแข็ง มาให้ค าแนะน า  และ สคร ร่วม ให้ค าแนะน า  

 

 
 







ระดับทอง  

2 ทีม 

ระดับเงิน  

15 ทีม 

ระดับทองแดง 
49 ทีม 

ระดับทอง  

10 ทีม 
ระดับเงิน  

21ทีม 
ระดับทองแดง 

85 ทีม 

ทมีผู้ก่อการด ีการป้องกนัเดก็จมน า้ จ.บุรีรัมย์ 

182 ทมี 

66 ทีม 116 ทมี 

ปี 2558 ปี 2559 



 



 



รางวลั แห่งความภาคภูมใิจ 





ติดต่อ สอบถาม  

นางเทียนทอง บญุยรางกูร 

08-1547-5633 

นางสาวปรชิญา พลอาสา 

07- 4581- 1688 

นางสาวฉตัรธิดา ศรภีู่ 

08-5774-8103 


