
การด าเนินงานป้องกนัการจมน ้าของประเทศไทย 
ในมมุมองระดบัโลก  

นายแพทยภ์ษูติ  ประคองสาย 
ทีป่รกึษาระดบักระทรวง นายแพทยท์รงคุณวุฒดิา้นสง่เสรมิสขุภาพ  

ส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสขุ 
 

หอ้งดอนเมอืงบอลรมู โรงแรมอมาร ีดอนเมอืง กรุงเทพมหานคร 
วนัที ่๑ กุมภาพนัธ ์๒๕๖๒  



ส ำนักโรคไมต่ดิตอ่ กรมควบคมุโรค, www.thaincd.com, www.facebook.com/thaincd 

ทีม่า: แผนยทุธศาสตรช์าต ิระยะ 20 ปี 
ดา้นสาธารณสขุ (พ.ศ. 2560 – 2579), 
กองยุทธศาสตรแ์ละแผนงาน, ส านกังาน
ปลดักระทรวงสาธารณสขุ 

แผนยทุธศำสตรช์ำต ิระยะ 
20 ปี ดำ้นสำธำรณสขุ 



อตัรำกำรตำยตอ่ประชำกร 100,000 คนจำกกำรจมน ้ำ 
จ ำแนกรำยกลุม่อำย ุปี พ.ศ. 2547-2560 

แหลง่ขอ้มลู: กองยทุธศำสตรแ์ละแผนงำน ส ำนักงำนปลดักระทรวงสำธำรณสขุ (ขอ้มลู ณ วันที ่9 ตลุำคม 2560) 
วเิครำะห:์ ส ำนักโรคไมต่ดิตอ่ (กลุม่ป้องกนักำรบำดเจ็บจำกสำเหตอุืน่ๆ) กรมควบคมุโรค กระทรวงสำธำรณสขุ 

ส ำนักโรคไมต่ดิตอ่ กรมควบคมุโรค, www.thaincd.com, www.facebook.com/thaincd 

 
Intervention  ตัง้แตป่ลำยปี 2549 

 
Phase I  

(ปี 60-64) 
เด็กต ำ่กวำ่ 

15 ปี 

Phase II-
IV (ปี 65-

79) 
ทกุกลุม่อำย ุ



เด็กอำย ุ1-2 ปี จมน ้ำเสยีชวีติสงูสดุ  
รอ้ยละ 19.4 หรอื 1 ใน 5 ของกลุม่เด็ก (<15 ปี) 

ปี พ.ศ. 2560 = 139 คน (เด็ก < 15 ปี = 717 คน) 

ทีม่ำ: ขอ้มลูมรณบัตร ส ำนักนโยบำยและยทุธศำสตร ์กระทรวงสำธำรณสขุ      
วเิครำะห:์ ส ำนักโรคไมต่ดิตอ่ (กลุม่ป้องกันกำรบำดเจ็บจำกสำเหตอุืน่ๆ) กรมควบคมุโรค กระทรวงสำธำรณสขุ 

ส านกัโรคไมต่ดิตอ่ กรมควบคมุโรค www.Thaincd.com, 
www.facebook.com/thaincd 

จ ำนวน (คน) 

อำย ุ(ปี) 

จ ำนวนกำรเสยีชวีติจำกกำรจมน ้ำของเด็กปี พ.ศ. 2560  

ส ำนักโรคไมต่ดิตอ่ กรมควบคมุโรค, www.thaincd.com, www.facebook.com/thaincd 

http://www.thaincd.com/
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Global burden 

• Within first 5 causes of death for 48 of 85 countries 

meeting data inclusion criteria  
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Global burden 

• 3rd leading cause of death for 5-14 year olds 

• Not only a child survival issue: 

• African surveys – very high rates fisher folk 

• Water transport events, migrant populations 

• Flood related disasters 
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Prevention of drowning 

• Barriers 

• Basic swimming skills 

• Village-based day care 
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Prevention of drowning 

• Flood disaster risk management 

• National water safety plans 

 

• Safe boating, 

shipping and 

ferry regulation 

Implementation guide – 
provides concrete 
guidance on implementing 
drowning prevention 
interventions 



Ten eligibility criteria of a MERIT MAKER 

• MERIT MAKER is the Drowning Prevention Strategy of the Government of Thailand. 

• The strategy was expected to promote the implementation of all child prevention 

measures continually by multidisciplinary teams, through community participation and 

the use of local resources. 

Merit Maker – ยุทธศาสตร์เพื่อการป้องกันเดก็จมน า้
ในประเทศไทย 





• In 2015 to 2018, 3,484 teams of Merit Makers were established in all provinces in Thailand.

• Coverage 688 Districts (All: 787 Districts)  

• 84 percent of the districts that operated the MERIT MAKER (gold level) had the number 

   of drowning decreases or not increases 

จ านวน Merit Maker team ในประเทศไทย 2558 - 2561 

 2558                 2559                2560                    2561 



Merit Maker กบั สพฐ. 
• ด้วยข้อจ ำกดัทำงทรัพยำกรท ำให้ประเทศไทยยงัไมส่ำมำรถ

ก ำหนด “หลกัสตูรว่ำยน ำ้เพ่ือเอำชีวิตรอด” ลงในหลกัสตูรภำค
บงัคบัได้ 

• สพฐ. จงึได้บรูณำกำรร่วมกบักิจกรรมและจดัโครงกำรต่ำงๆ ดงันี ้
                 กิจกรรมลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้ 
  โครงกำร “ว่ำยน ำ้เพ่ือชีวิต”(LIEF SAVING) 
  สนบัสนนุให้เยำวชนท่ีขำดทกัษะในกำรว่ำยน ำ้ให้สำมำรถ

ว่ำยน ำ้เป็น และเอำชีวิตรอดจำกกำรประสบเหตทุำงน ำ้ ตลอดจน
สำมำรถรู้จกัวิธีช่วยเหลือผู้ประสบเหตทุำงน ำ้อย่ำงถกูต้อง 

  จดัในช่วงปิดเทอมภำคฤดรู้อน 
  ด ำเนินกำรต่อเน่ือง 5 ปี (ตัง้แต่ ปี พ.ศ.2557 – 2561) 

 
                    กิจกรรมลกูเสือ เนตรนำรี และยวุกำชำด 
     โครงกำร Zero Drowning Education (ZDE) ร่วมกบั 

UNICEF จดักิจกรรมนีข้ึน้ 
• สร้ำงโมเดลน ำร่อง 20 โรงเรียน ใน 10 จงัหวดั 
• เพ่ือหำรูปแบบกำรจดัท ำหลกัสตูรภำคบงัคบั ท่ีเหมำะสมกบัโรงเรียน

แต่ละขนำด 
 



ส ำนักโรคไมต่ดิตอ่ กรมควบคมุโรค, www.thaincd.com, www.facebook.com/thaincd 

ควำมทำ้ทำยควำมทำ้ทำยในกำรลด 
กำรเสยีชวีติจำกกำรจมน ้ำของเด็กในประเทศไทย 

สรำ้งควำมเขม้แข็ง 

ของทมีสหสำขำ 

ใหเ้กดิทมี Merit Maker  

อยำ่งนอ้ยทกุต ำบล 

เนน้กลุม่เด็กเล็กเพิม่มำกขึน้  

(คอกกัน้เด็ก/ดแูลใกลช้ดิ) 

กำรใชป้ระโยชน ์

ขอ้มลูเชงิคณุภำพ/ 

กำรสือ่สำร 

ผลกัดนัแผนควำมปลอดภัยทำง
น ้ำระดบัชำต ิและน ำสูก่ำรปฏบิตั ิ



กำรเสยีชวีติจำกกำรจมน ้ำของเด็กอำยตุ ำ่กวำ่ 15 ปี ในประเทศไทย  
จ ำแนกตำมเขตพืน้ทีเ่สีย่ง และเป้ำหมำยกำรเสยีชวีติจำกกำรจมน ้ำ ปี 2562 

 
• พืน้ทีส่แีดง  ลดลง
รอ้ยละ 15 ตอ่ปี 

• พืน้ทีส่เีหลอืง 
ลดลงรอ้ยละ 10 
ตอ่ปี 

• พืน้ทีส่เีขยีว ลดลง
รอ้ยละ 5 ตอ่ปี 

เป้ำลดอตัรำกำร
เสยีชวีติ ปี 62 = 5.8 

(< 670 คน) 

พืน้ทีเ่ส ีย่งมาก (39 จงัหวดั)  

พษิณุโลก สโุขทัย เพชรบรูณ์ พจิติร ก ำแพงเพชร นครสวรรค ์
สระบรุ ีสงิหบ์รุ ีนครนำยก กำญจนบรุ ีประจวบครีขีนัธ ์เพชรบรุ ี
สพุรรณบรุ ีรำชบรุ ีระยอง ตรำด สระแกว้ ฉะเชงิเทรำ 
ปรำจนีบรุ ีชลบรุ ีจันทบรุ ีรอ้ยเอ็ด ขอนแกน่ เลย หนองบวัล ำภ ู
อดุรธำน ีหนองคำย สกลนคร สรุนิทร ์บรุรัีมย ์นครรำชสมีำ 
มกุดำหำร อ ำนำจเจรญิ อบุลรำชธำน ีชมุพร พังงำ ระนอง 
สตลู ปัตตำน ี 

พืน้ทีเ่ส ีย่งปานกลาง (21 จงัหวดั)  

น่ำน พะเยำ อตุรดติถ ์อทุยัธำน ีพระนครศรอียธุยำ 
สมทุรสงครำม สมทุรสำคร นครปฐม กำฬสนิธุ ์
มหำสำรคำม บงึกำฬ นครพนม ชยัภมู ิยโสธร ศรสีะเกษ 
สรุำษฎรธ์ำน ีภเูก็ต ยะลำ ตรงั สงขลำ พทัลงุ 

พืน้ทีเ่ส ีย่งนอ้ย (17 จงัหวดั)  

ล ำพนู เชยีงใหม ่แพร ่ล ำปำง แมฮ่อ่งสอน เชยีงรำย ตำก 
ชยันำท นนทบรุ ีปทมุธำน ีอำ่งทอง ลพบรุ ีสมทุรปรำกำร 
กระบี ่นครศรธีรรมรำช นรำธวิำส กรงุเทพมหำนคร 

  เสีย่งมำก (อตัรำตำยตอ่ประชำกรเด็กแสนคน > 7.5 หรอืจ ำนวนกำรตำย

มำกกวำ่ 20 คน/ปี) 

  เสีย่งปำนกลำง (อตัรำตำยตอ่ประชำกรเด็กแสนคน 5-7.4) 

  เสีย่งนอ้ย (อตัรำตำยตอ่ประชำกรเด็กแสนคน < 5) 

ส ำนักโรคไมต่ดิตอ่ กรมควบคมุโรค, www.thaincd.com, www.facebook.com/thaincd 

แหลง่ขอ้มลู: ขอ้มลูมรณบตัร กองยทุธศำสตรแ์ละแผนงำน ส ำนักงำน
ปลัดกระทรวงสำธำรณสขุ 
วเิคราะหข์อ้มลูโดย กลุม่ป้องกนักำรบำดเจ็บท่ัวไป ส ำนักโรคไมต่ดิตอ่ กรม
ควบคมุโรค 
 



เป้ำหมำยกำรเสยีชวีติจำกกำรจมน ้ำของเด็กอำยตุ ำ่กวำ่ 15 ปี  
และจ ำนวนทมีผูก้อ่กำรด ีปี 62 จ ำแนกรำยจังหวดั 

จงัหวดัทา่นพืน้ทีเ่สีย่งระดบัไหน 

?  

เป้าหมายตอ้งลดขนาดไหน ? 

สำมำรถ Download ไดท้ี ่

ส ำนักโรคไมต่ดิตอ่ กรมควบคมุโรค 

www.thaincd.com 

ส ำนักโรคไมต่ดิตอ่ กรมควบคมุโรค, www.thaincd.com, www.facebook.com/thaincd 

เวทสีมัมนำMerit Maker…Drown No More 2017 “สำนพลงัผูก้อ่กำรด ีป้องกนักำรจมน ้ำ”, 18 ม.ค. 61 ณ โรงแรมมริำเคลิ กรุงเทพมหำนคร 

• พืน้ทีส่แีดง (เสีย่งมำก)      
   ลดลงรอ้ยละ 15 ตอ่ปี 
• พืน้ทีส่เีหลอืง (ปำน
กลำง)   

   ลดลงรอ้ยละ 10 ตอ่ปี 
• พืน้ทีส่เีขยีว (นอ้ย)     
   ลดลงรอ้ยละ 5 ตอ่ปี 

เป้ำหมำยทมีผูก้อ่กำรด:ี  
พืน้ทีส่แีดงและสเีหลอืงมี
จ ำนวนทมีผูก้อ่กำรดอียำ่ง
นอ้ยรอ้ยละ 80 ของจ ำนวน
อ ำเภอ  
พืน้สเีขยีวมจี ำนวนทมี
ผูก้อ่กำรดอียำ่งนอ้ยรอ้ยละ 
60 ของจ ำนวนอ ำเภอ 
 



ขอบพระคุณครับ 

Ministry of Public Health, Thailand 

www.moph.go.th 


