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ตวัชีว้ดั 
อตัราการเสยีชวีติจากการจมนํ้าของเด็ก 

อายตุํา่กวา่ 15 ปี ไมเ่กนิ 8 ตอ่ประชากรเด็กแสนคน

คาํนยิาม

- เด็กอายตุํา่กวา่ 15 ปี หมายถงึ เด็กแรกเกดิถงึ
    เด็กทีม่อีายตุํา่กวา่ 15 ปี

- การจมนํ้า หมายถงึ การจมนํ้าทีเ่กดิจากอบุตัเิหต ุ  
    ยกเวน้ทีเ่กดิจากการใชย้านพาหนะ  หรอืการ
    เดนิทางทางนํ้า และภยัพบิตั ิ      

เกณฑเ์ป้าหมาย
  ในระดบัประเทศมอีตัราการเสยีชวีติจากการจมนํ้า
  ของเด็กอายตุํา่กวา่ 15 ปีตอ่ประชากรเด็ก
  (อายตุํา่กวา่ 15 ปี) แสนคน ไมเ่กนิ 8

ประชากร
กลุม่เป้าหมาย   เด็กทีม่อีายตุํา่กวา่ 15 ปี

วธิกีารจดัเก็บขอ้มลู   รายงานการเสยีชวีติจากใบมรณบตัร



  รายการขอ้มลู 1
      
        A = จํานวนเด็กอายตุํา่กวา่ 15 ปี
              ทีเ่สยีชวีติจากการจมนํ้า

  รายการขอ้มลู 2 B = จํานวนประชากรกลางปีของเด็ก 
               อายตุํา่กวา่ 15 ปี

  รายการขอ้มลู 3 C = อตัราการเสยีชวีติจากการจมนํ้า
              ของเด็กอายตุํา่กวา่ 15 ปี

  

     สตูรคํานวณ
       ตวัชีว้ดั1

        C = A x 100,000
B

ตวัชีว้ดั 
อตัราการเสยีชวีติจากการจมนํ้าของเด็ก 

อายตุํา่กวา่ 15 ปี ไมเ่กนิ 8 ตอ่ประชากรเด็กแสนคน

สาํนกันโยบายและยทุธศาสตร์แหลง่ขอ้มลู



เป้าหมาย
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จังหวดัในพืน้ทีเ่สีย่ง

พืน้ทีเ่ส ีย่ง จงัหวดั

เสีย่งมาก (rate > 8 หรอื n >20) 45 จังหวดั

เสีย่งปานกลาง (rate 5-7) 26 จังหวดั

เสีย่งนอ้ย(rate < 5) 6 จังหวดั

หมายเหต:ุ  rate หมายถงึ อตัราการเสยีชวีติจากการจมนํ้าตอ่ประชากรเด็ก 
               (อายตุํา่กวา่ 15 ปี) แสนคน



จังหวดัในพืน้ทีเ่สีย่ง

หมายเหต:ุ  rate หมายถงึ อตัราการเสยีชวีติจากการจมนํ้าตอ่ประชากรเด็ก 
               (อายตุํา่กวา่ 15 ปี) แสนคน

  เสีย่งมาก (rate >8 หรอื n> 20) 45 จงัหวดั
    เลย ระยอง มกุดาหาร ตราด สระแกว้ ฉะเชงิเทรา ปราจนีบรุี
กาฬสนิธุ ์หนองบวัลําภ ูกาญจนบรุ ีนครพนม สรุนิทร ์
สมทุรสงคราม บงึกาฬ  อํานาจเจรญิ  ชลบรุ ี กระบี ่ บรุรีัมย ์ 
ประจวบครีขีนัธ ์เพชรบรุ ี อตุรดติถ ์ อดุรธาน ี นครนายก  
หนองคาย  สตลู พษิณุโลก  นครราชสมีา  สพุรรณบรุ ี สกลนคร  
จันทบรุ ี พจิติร มหาสารคาม  อทุยัธาน ี รอ้ยเอ็ด  สรุาษฎรธ์าน ี 
สระบรุ ีสมทุรสาคร  ยโสธร  อบุลราชธาน ี ศรสีะเกษ  สงิหบ์รุ ี 
ยะลา ขอนแกน่ สงขลา กทม.



จังหวดัในพืน้ทีเ่สีย่ง

หมายเหต:ุ  rate หมายถงึ อตัราการเสยีชวีติจากการจมนํ้าตอ่ประชากรเด็ก 
               (อายตุํา่กวา่ 15 ปี) แสนคน

• เสีย่งปานกลาง (rate 5-7) 26 จงัหวดั
 ตรัง นครสวรรค ์ชยันาท ชมุพร พระนครศรอียธุยา ลําพนู 
เชยีงราย เพชรบรูณ ์ปัตตาน ีนราธวิาส ภเูก็ต น่าน นนทบรุ ี
อา่งทอง นครศรธีรรมราช พัทลงุ เชยีงใหม ่ปทมุธาน ีชยัภมู ิ
สมทุรปราการ ตาก แพร ่กําแพงเพชร  สโุขทยั  ราชบรุ ี นครปฐม 



จังหวดัในพืน้ทีเ่สีย่ง

หมายเหต:ุ  rate หมายถงึ อตัราการเสยีชวีติจากการจมนํ้าตอ่ประชากรเด็ก 
               (อายตุํา่กวา่ 15 ปี) แสนคน

• เสีย่งนอ้ย(rate < 5) 6 จงัหวดั
ลพบรุ ีพะเยา ลําปาง พังงา ระนอง แมฮ่อ่งสอน 



เป้าหมายการลดระดบัจังหวดั

พืน้ทีเ่ส ีย่ง เป้าหมายการลด
เสีย่งมาก
(rate > 8 หรอื n > 20) 
45 จังหวดั

ในแตล่ะจังหวดัอตัราการเสยีชวีติ
จากการจมนํ้าของเด็กไมเ่กนิ 8 
ตอ่ประชากรเด็กแสนคน 
(ใน 5 ปี)

เสีย่งปานกลาง (rate 5-7)
26 จังหวดั
เสีย่งนอ้ย(rate < 5)
6 จังหวดั

ในแตล่ะจังหวดัจํานวนการ
เสยีชวีติจากการจมนํ้าของเด็ก
ลดลงอยา่งนอ้ยรอ้ยละ 20 
(ใน 5 ปี)

หมายเหต:ุ  rate หมายถงึ อตัราการเสยีชวีติจากการจมนํ้าตอ่ประชากรเด็ก 
               (อายตุํา่กวา่ 15 ปี) แสนคน



เป้าหมายการลดระดบัจังหวดั

File PDF
สามารถ Download ไดท้ี่

www.facebook.com/thaincd
www.thaincd.com



มาตรการ สคร.
1. การผลกัดนันโยบาย - ผลกัดนัใหผู้บ้รหิารทกุระดบัและหน่วยงาน

  ทีเ่กีย่วขอ้งในพืน้ทีเ่ห็นความสําคญัของ  
  ปัญหาการจมนํ้าของเด็ก
- การผลกัดนันโยบายการป้องกนัเด็กจมนํ้า
ดา้นตา่งๆในระดบัพืน้ที่

2. การใหค้วามรู ้
    และการประชาสมัพันธ์

- พัฒนาใหส้ถานบรกิารสธ.ทกุระดบัมกีารให ้ 
  ความรู/้ทกัษะเรือ่งการป้องกนัเด็กจมนํ้าและ  
  การชว่ยเหลอื/การปฐมพยาบาลคนตกนํ้า   
  จมนํ้าในเบือ้งตน้ 
- การสง่เสรมิและสนับสนุนใหม้กีารจัดกจิกรรม 
  ในวนัรณรงคป์้องกนัเด็กจมนํ้าในระดบัพืน้ที่
- เผยแพรแ่ละประชาสมัพันธก์ารป้องกนัเด็ก  
  จมนํ้าผา่นชอ่งทางสือ่ตา่งๆในพืน้ที ่

ควรทําอะไร…???



มาตรการ สคร.
3. การพัฒนาศกัยภาพ
    บคุลากร

- อบรมพัฒนาศกัยภาพบคุลากรใน  
  แตล่ะระดบัเพือ่ป้องกนัเด็กจมนํ้า
  ในพืน้ที ่

4. สนับสนุนนโยบายและ
    กฎระเบยีบ รวมทัง้การ
    กฎหมายในเรือ่งความ
    ปลอดภยัทางนํ้า

- สนับสนุนและสง่เสรมิใหเ้กดินโยบาย/  
  กฎระเบยีบในเรือ่งของการสวมเสือ้
  ชชูพีขณะทีม่กีจิกรรมอยูใ่นแหลง่นํ้า
  หรอืเดนิทางทางนํ้า
- การจัดการแหลง่นํ้าเสีย่ง/สวล.

ควรทาํอะไร…???ควรทําอะไร…???



มาตรการ สคร.

5. การสรา้งการมสีว่นรว่ม
    ของชมุชน

- สง่เสรมิและสนับสนุนใหช้มุชนและ
  หน่วยงานภาคทอ้งถิน่เขา้มามสีว่น
  รว่มในการพัฒนาและแกไ้ขความ
  เสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้กบัเด็กในชมุชน
  และรว่มกนักําหนดกลยทุธใ์นการ
  ป้องกนั รวมทัง้จัดการสิง่แวดลอ้ม
  ในชมุชน

6. การศกึษาวจิัยและ  
    ประเมนิผล

- สนับสนุนใหม้กีารเฝ้าระวงัและ
  สอบสวนการจมนํ้าในเด็ก
- ประเมนิผลการดําเนนิงานป้องกนั 
  เด็กจมนํ้าในพืน้ที่

ควรทาํอะไร…???ควรทําอะไร…???



โครงการ สคร.

การประเมนิผลกจิกรรม
ป้องกนัเด็กจมนํ้า

- รว่มดําเนนิการและ/หรอืประสานการ  
  เก็บขอ้มลูประเมนิผลในพืน้ทีใ่นแตล่ะ  
  กจิกรรม

กจิกรรมรณรงค์ - เฝ้าระวงัชว่งปิดเทอมอนัตราย
- รว่มและ/หรอืสง่เสรมิ สนับสนุนการ
  จัดกจิกรรมวนัรณรงคป์้องกนัเด็ก 
  จมนํ้าในระดบัประเทศ/พืน้ที่
- เผยแพรแ่ละประชาสมัพันธข์อ้มลู/  
การจัดกจิกรรมวนัรณรงคป์้องกนัเด็ก  

  จมนํ้าผา่นชอ่งทางสือ่ตา่งๆในพืน้ที่
 

ควรทาํอะไร…???แผนปีงบประมาณ 56



โครงการ/กจิกรรม สคร.

ตรวจเยีย่มเสรมิพลงั - รว่มดําเนนิการตรวจเยีย่มเสรมิพลงั
  เพือ่สง่เสรมิและสนับสนุนใหเ้กดิการ  
  ดําเนนิงานป้องกนัเด็กจมนํ้าในระดบั  
  พืน้ที่

การขบัเคลือ่นนโยบาย - สนับสนุนใหเ้กดิการดําเนนิงานใน 
  มาตรการตา่งๆเพือ่ใหบ้รรลเุป้าหมาย  
  ตวัชีว้ดักระทรวงฯ
- ตดิตามประเมนิผลการดําเนนิงาน 
  ป้องกนัเด็กจมนํ้าในพืน้ทีร่ับผดิชอบ
  

ควรทาํอะไร…???แผนปีงบประมาณ 56
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