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แผนงานป้องกันการจมน ้า ปี 2564 และเปา้หมายระดับจังหวัด 
 

 

1. เป้าหมาย 
1.1 พื นที่: 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร 

1.1.1 พื นที่เสี่ยงมาก (พื นที่สีแดง) อัตราการเสียชีวิตต่อประชากรแสนคนมากกว่าหรือเท่ากับ 7.5 
หรือมีจ้านวนคนเสียชีวิตตั งแต่ 20 คนขึ นไป 21 จังหวัด ได้แก่ เพชรบุรี เลย กาฬสินธุ์ ชัยนาท ตราด นครราชสีมา 
บุรีรัมย์ ปราจีนบุรี ปัตตานี มุกดาหาร ยโสธร ยะลา ระนอง สกลนคร สตูล สระแก้ว สิงห์บุรี สุโขทัย อุดรธานี 
อุทัยธานี และอุบลราชธานี 

1.1.2 พื นที่เสี่ยงปานกลาง (พื นที่สีเหลือง) อัตราการเสียชีวิตต่อประชากรเด็กแสนคน 
เท่ากับ 5-7.4 จ้านวน 37 จังหวัด ได้แก่ กาญจนบุรี ก้าแพงเพชร ขอนแก่น จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชัยภูมิ ตรัง ตาก 
นครนายก นครปฐม นครพนม นครศรีธรรมราช นครสวรรค์ นราธิวาส บึงกาฬ ประจวบคีรีขันธ์ พระนครศรีอยุธยา 
พะเยา พังงา พัทลุง พิจิตร แม่ฮ่องสอน มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ระยอง ราชบุรี ลพบุรี ล้าปาง ศรีสะเกษ สงขลา  
สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สุพรรณบุรี สุราษฎร์ธานี สุรินทร์ หนองคาย และอ่างทอง 

1.1.3 พื นที่เสี่ยงน้อย (พื นที่สีเขียว) อัตราการเสียชีวิตต่อประชากรเด็กแสนคนน้อยกว่า 5 
จ้านวน 19 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร กระบี่ เชียงใหม่ เชียงราย เพชรบูรณ์ แพร่ ชลบุรี ชุมพร นนทบุรี  
น่าน ปทุมธานี พิษณุโลก ภูเก็ต ล้าพูน สมุทรปราการ สระบุรี หนองบัวล้าภู อ้านาจเจริญ และอุตรดิตถ์ 

1.2 ประชากร: เด็กอายุต่้ากว่า 15 ปีพบมากในเดือนเมษายน รองลงมาเดือนมีนาคมและพฤษภาคม 
 
 

เป้าหมายการลดโรค ประจ้าปี 2564 
อัตราการเสียชีวิตจากการจมน ้าของเด็กอายุน้อยกว่า 15 ปี ไม่เกิน 3 ต่อประชากรเด็กแสนคน 
 

 
2. มาตรการส้าคัญ  

2.1 สร้างทีมผู้ก่อการดี (MERIT MAKER)* ระดับทองและระดับเงิน โดยร่วมมือกับภาคีเครือข่าย
ที่เกี่ยวข้องในพื นที่ ทั งภาครัฐ ภาคเอกชน จิตอาสา หรือประชาชนทั่วไป เพื่อผลักดันให้เกิดทีมผู้ก่อการดี 
(MERIT MAKER) ในระดับหมู่บ้าน/ต้าบล/อ้าเภอ 

2.2 ขับเคลื่อนนโยบาย และติดตามประเมินผล เช่น 
2.2.1  ผลักดันให้บุคลากรทุกระดับมีการเรียนหลักสูตรผู้จัดการแผนงานป้องกันการจมน ้า  

ผ่านระบบ e-Learning 
2.2.2  ผลักดันให้เกิดการใช้คอกกั นเด็ก/พื นที่เล่นที่ปลอดภัย (Playpen) ในครัวเรือน

ที่มีเด็กอายุ 0-2 ปี  
2.2.3  ผลักดันให้มีพื นที่เล่นที่ปลอดภัยส้าหรับเด็กอายุต่้ากว่า 5 ปี ในชุมชน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
2.2.4  ผลักดันให้เกิดการเรียนการสอนว่ายน ้าเพื่อเอาชีวิตรอดในโรงเรียน 
2.2.5  ผลักดันให้ประชาชนที่มีอายุตั งแต่ 12 ปีขึ นไปมีความรู้เรื่องการปฐมพยาบาล (CPR) 

ช่วยคนจมน ้า   
2.2.6  ตรวจเยี่ยมเสริมพลังแบบบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมป้องกันฯ, 

กรมส่งเสริมฯ, สพฐ., กรมอนามัย 
2.2.7  ประเมินผลการด้าเนินงาน 

 

2.3 เฝ้าระวัง... 
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2.3 เฝ้าระวัง/สอบสวนการจมน ้า (ทั งเสียชีวิตและไม่เสียชีวิต) 
2.4 การสื่อสารประชาสัมพันธ์ เช่น จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันการจมน ้าประชาสัมพันธ์ในวงกว้าง 

สื่อสารผ่านสื่อโต้ตอบ (Interactive) แบบออนไลน์/สื่อเสมือนจริง 
 

หมายเหตุ 
* ผู้ก่อการดี (MERIT MAKER) คือ กลยุทธ์การด้าเนินงานป้องกันการจมน ้าที่ครอบคลุมทั งการจัดการ

ปัจจัยเสี่ยงด้านตัวบุคคลและสิ่งแวดล้อม เกิดจากการรวมตัวกันเป็นทีมขึ นของเครือข่ายภาครัฐ (สาธารณสุข  
ท้องถิ่น การศึกษา ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พัฒนาสังคมฯ ฯลฯ) ภาคเอกชนจิตอาสา หรือประชาชนทั่วไป 
เพ่ือร่วมกันด้าเนินการป้องกันการจมน ้าใน 10 ในองค์ประกอบของผู้ก่อการดี (MERIT MAKER) แบ่งออกเป็น 
3 ระดับคือ ระดับทอง ระดับเงิน และระดับทองแดง โดยระดับทองแดงด้าเนินงาน 8 องค์ประกอบ ส่วนระดับทอง
และระดับเงินจะต้องด้าเนินงานทั ง 10 องค์ประกอบ 
 
3. การวัดผลส้าเร็จการด้าเนนิงาน ประจ้าปี 2564 
 

ตัวชี วัด 
Quick win (รายไตรมาส) 

ต.ค.- ธ.ค. 63 ม.ค.- มี.ค. 64 เม.ย.-มิ.ย. 64 ก.ค.- ก.ย. 64 
1. อัตราการเสียชีวิตจากการจมน ้า 

ของเด็กอายุน้อยกว่า 15 ปี       
ในแต่ละจังหวัด 

พื นที่เสี่ยงมากและปานกลางลดลงร้อยละ 50  
พื นที่เสี่ยงน้อยลดลงร้อยละ 40 จากค่าเฉลี่ย 3 ปี (ปี 60-62) 

(วัดปีละครั ง) 
*ตามค่าเป้าหมายที่ก้าหนดให้ไว้ในแต่ละจังหวดั (Scan QR Code แนบท้าย) 

2. จ้านวนทีมผู้ก่อการดี ระดับเงิน 
หรือระดับทองในแต่ละจังหวัด 

จังหวัดต้องมีจ้านวนทีมอย่างน้อยเท่ากับจ้านวนการจมน ้าเสียชีวิต 
ที่ต้องลดลง 
(วัดปีละครั ง) 

*ตามค่าเป้าหมายที่ก้าหนดให้ไว้ในแต่ละจังหวดั (Scan QR Code แนบท้าย) 
3. ร้อยละของครัวเรือนที่มีเด็กอายุ   

0-2 ปี มีการใช้คอกกั นเด็ก/ 
มีพื นที่เล่นที่ปลอดภัย (Playpen) 

- 60 
(ร้อยละ) 

80 
(ร้อยละ) 

100 
(ร้อยละ) 

4. จ้านวนโรงเรียนที่มีการเรียน 
การสอนว่ายน ้าเพ่ือเอาชีวิตรอด 

- - - จังหวัดละ  
2 โรงเรียน 

5. จ้านวนประชาชนที่มีอายุตั งแต่  
12 ปีขึ นไป มีความรู้เรื่อง 
การปฐมพยาบาล (CPR)  
ช่วยคนจมน ้าที่ถูกต้อง 

- - - จังหวัดละ  
50 คน 

6. ร้อยละการจมน ้าของเด็ก 
ที่มีการสอบสวน  
(ทั งเสียชีวิตและไม่เสียชีวิต)  

100 
(ร้อยละ) 

100 
(ร้อยละ) 

100 
(ร้อยละ) 

100 
(ร้อยละ) 
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4. วิธีการด้าเนินงานระดับพื นที่ ประจ้าปี 2564 

4.1 สนับสนุนให้ใช้การมีส่วนร่วมของชุมชน รูปแบบสหสาขาวิชาชีพ และทรัพยากรที่มีอยู่ในพื นที่ 
เพ่ือสร้างการรับรู้ในชุมชน สร้างเครือข่ายในพื นที่ และขยายผลการด้าเนินงานป้องกันการจมน ้า โดยด้าเนินตาม
กลยุทธ์ “ผู้ก่อการดี (MERIT MAKER) ป้องกันการจมน ้า” ประกอบด้วย10 องค์ประกอบ ได้แก่ นโยบาย
การบริหารจัดการ สถานการณ์และข้อมูล การจัดการแหล่งน ้าเสี่ยง การด้าเนินการในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
การให้ความรู้ การเรียนการสอนหลักสูตรว่ายน ้าเพ่ือเอาชีวิตรอด การสอนฝึกปฏิบัติการช่วยฟ้ืนคืนชีพ (CPR) 
การสื่อสารประชาสัมพันธ์ และการศึกษาวิจัยหรือติดตามประเมินผล เพ่ือให้เกิดทีมผู้ก่อการดี (MERIT MAKER) 
ระดับเงินหรือระดับทอง จ้านวน 324 ทีม 

4.2 สื่อสารประชาสัมพันธ์ในชุมชน เพ่ือสร้างความตระหนักเรื่องการป้องกันการจมน ้า โดยเฉพาะ
การใช้คอกกั นเด็ก/การมีพื นที่เล่นที่ปลอดภัย (Playpen) และการใช้เสื อชูชีพ/อุปกรณ์ช่วยลอยน ้าส่วนบุคคล (PFD) 

4.3 สอบสวนการจมน ้าในเด็กทุกรายทั งเสียชีวิตและไม่เสียชีวิต 
 
5. สิ่งสนับสนุนการด้าเนิน 

5.1 สนับสนุนทางวิชาการ ประกอบด้วย 
5.1.1 หนังสือ คู่มือ หลักสูตร แนวทาง 
5.1.2 สื่อเผยแพร่ สื่อออนไลน์ต่างๆ ใน website กองป้องกันการบาดเจ็บ กรมควบคุมโรค 

5.2 สนับสนุนการอบรมบุคลากรสาธารณสุขในพื นที่และเครือข่ายด้านการป้องกันการจมน ้า
หลักสูตรผู้จัดการแผนงานป้องกันการจมน ้า ผ่านระบบ e-Learning (ภาคทฤษฎี) และภาคปฏิบัติ 
 
6. ผู้รับผิดชอบแผนงาน 

1.  แพทย์หญิงศศิธร ตั งสวัสดิ์ 
เบอร์โทรศัพท์ 0 2590 3893 

ผู้อ้านวยการกองโรคไม่ติดต่อ 
E-mail :sasitth@gmail.com 

2.  นางสุชาดา เกิดมงคลการ 
เบอร์โทรศัพท์ 0 2590 3888 

นักวิชาการสาธารณสุขช้านาญการพิเศษ 
กองป้องกันการบาดเจ็บ 
E-mail: jew_suchada@hotmail.com 

3.  นางสาวส้ม เอกเฉลิมเกียรติ 
เบอร์โทรศัพท์ 0 2590 3888 

นักวิชาการสาธารณสุขช้านาญการ 
กองป้องกันการบาดเจ็บ 
E-mail: som_atat@yahoo.com 

 

 
ค่าเป้าหมาย 

อัตราการเสียชีวิตจากการจมน ้าของเด็กอายุน้อยกว่า 15 ปี  
และจ้านวนทีมผู้ก่อการดี ระดับเงินหรือระดับทอง  

ที่ก้าหนดให้ไว้ในแตล่ะจังหวัด 
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ขั้นตอนการใช้ระบบรายงานผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากการตกน้้า จมน้้า (Drowning Report) 
 

1) ผู้รับผิดชอบในระดับจังหวัดส่งอีเมลมาที่ otherinjury@gmail.com เพ่ือขอรับชื่อผู้ใช้งาน (Username) และ
รหัสผ่าน (Password) ในการเข้าระบบ โดยทางกองป้องกันการบาดเจ็บจะแจ้งชื่อผู้ใช้งาน (Username) และ
รหัสผ่าน (Password) ทั้งจังหวัด เช่น จังหวัดนนทบุรี มีทั้งหมด 6 อ าเภอ จะได้รับรหัสจ านวน 7 รหัส ได้แก่ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 1 รหัส และอ าเภอ จ านวน 6 รหัส  
 

2) ผู้รับผิดชอบในระดับจังหวัดน ารหัสที่ได้รับไปกระจายให้แก่ผู้รับผิดชอบในพ้ืนที่รับผิดชอบ โดย 1 รหัส 
สามารถเข้าใช้งานระบบได้มากกว่า 1 เครื่อง 

 

3) การเข้าใช้งานระบบรายงานผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากการตกน้ า จมน้ า (Drowning Report) ผู้รับผิดชอบ
เข้าเว็บไซต์ http://dip.ddc.moph.go.th/satdrowning ซึ่งจะแสดงหน้าเข้าสู่ระบบฯ เลือกระดับผู้ใช้ 
(เขต/จังหวัด/อ าเภอ) และกรอกรหัสผ่าน ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานได้ที่หน้าเข้าสู่ระบบฯ   
ดังภาพตัวอย่าง 

 
 

4) สามารถคีย์หรือบันทึกข้อมูลในระบบฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป และสามารถบันทึก
ข้อมูลในระบบย้อนหลังได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป 

 

5) สามารถส่งออก (Export) หรือดาวน์โหลดข้อมูลที่บันทึกไว้ในรูปแบบไฟล์ excel และเข้าดูรายงานผล   
การวิเคราะห์ข้อมูลของพ้ืนที่ในรูปแบบ Dashboard ส าหรับใช้ประโยชน์ในการวางแผนแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่
ได้อย่างรวดเร็ว 

 

6) สามารถสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ นางสาวลวิตรา  ก๋าวี กองป้องกันการบาดเจ็บ กรมควบคุมโรค 
โทร. 0 2590 3888 หรือ 09 6964 5454 อีเมล otherinjury@gmail.com  
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