หมวด
แผนที่
โครงการที่
ระดับการแสดงผล
ชื่อตัวชี้วัดเชิง
ปริมาณ
ค้านิยาม

Promotion, Prevention & Protection Excellence
(ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ)
3. การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ
3. โครงการควบคุมโรคไม่ติดต่อและภัยสุขภาพ
ประเทศ
17. อัตราการเสียชีวิตจากการจมน้้าของเด็กอายุน้อยกว่า 15 ปี

เด็กอายุต่้ากว่า 15 ปี หมายถึง เด็กแรกเกิดถึงเด็กที่มีอายุต่ากว่า 15 ปี
การจมน้้า หมายถึง การจมน่าที่เกิดจากอุบัติเหตุ (ICD-10 = W65-W74) ยกเว้น
ที่เกิดจากการใช้ยานพาหนะ หรือการเดินทางทางน่า และภัยพิบัติ
พื้นที่เสี่ยงมาก (พื้นที่สีแดง): พืนที่ที่มีอัตราการเสียชีวิตต่อประชากรเด็กแสนคน
มากกว่าหรือเท่ากับ 7.5 หรือจ่านวนคนเสียชีวิตตังแต่ 20 คนขึนไป (จ่านวน 30
จังหวัด ได้แก่ สุโขทัย นครสวรรค์ พิจิตร พระนครศรีอยุธยา สระบุรี กาญจนบุรี
เพชรบุรี ราชบุรี ระยอง สระแก้ว ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ร้อยเอ็ด
เลย หนองบัวล่าภู อุดรธานี หนองคาย สกลนคร สุรินทร์ นครราชสีมา ชัยภูมิ
อ่านาจเจริญ อุบลราชธานี สุราษฏร์ธานี ชุมพร สตูล ปัตตานี กรุงเทพมหานคร)
พื้นที่เสี่ยงปานกลาง (พื้นที่สีเหลือง): พืนที่ที่มีอัตราการเสียชีวิตต่อประชากรเด็กแสน
คนเท่ากับ 5 - 7.4 (จ่านวน 21 จังหวัด ได้แก่ ล่าปาง พิษณุโลก เพชรบูรณ์ ตาก
อุทัยธานี ก่าแพงเพชร สิงห์บุรี ลพบุรี นครนายก สมุทรสงคราม สุพรรณบุรี
สมุทรสาคร นครปฐม ชลบุรี จันทบุรี มหาสารคาม นครพนม ศรีสะเกษ ระนอง สงขลา
นราธิวาส)
พื้นที่เสี่ยงน้อย (พื้นที่สีเขียว): พืนที่ที่มีอัตราการเสียชีวิตต่อประชากรเด็กแสนคนน้อย
กว่า 5 (จ่านวน 26 จังหวัด ได้แก่ ล่าพูน น่าน เชียงใหม่ แพร่ พะเยา แม่ฮ่องสอน
เชียงราย อุตรดิตถ์ ชัยนาท นนทบุรี ปทุมธานี อ่ างทอง ประจวบคีรีขันธ์ ตราด
สมุทรปราการ บึงกาฬ บุรีรัมย์ มุกดาหาร ยโสธร กระบี่ ภูเก็ต นครศรีธรรมราช พังงา
ยะลา ตรัง พัทลุง
เกณฑ์เป้าหมาย : อัตราการเสียชีวิตจากการจมน่าของเด็กอายุต่ากว่า 15 ปี ต่อประชากรเด็กอายุต่ากว่า 15
ปี แสนคน
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
< 4.5
< 4.0
< 3.5
< 3.0
วัตถุประสงค์
เพื่อลดการเสียชีวิตจากการจมน่าของเด็กไทย เนื่องจากเป็นสาเหตุที่ป้องกันได้
ประชากร
เด็กที่มีอายุต่ากว่า 15 ปี
กลุ่มเป้าหมาย
วิธีการจัดเก็บข้อมูล รวบรวมข้อมูลการแจ้งตายจากฐานข้อมูลการตายทะเบียนราษฎร์ของ
กระทรวงมหาดไทย โดยกองยุทธศาสตร์และแผนงาน
แหล่งข้อมูล
รวบรวมข้อมูลการแจ้งตายจากฐานข้อมูลการตายทะเบียนราษฎร์ของ
กระทรวงมหาดไทย โดยกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

รายการข้อมูล 1
A = จ่านวนเด็กอายุต่ากว่า 15 ปีที่เสียชีวิตจากการจมน่า
รายการข้อมูล 2
B = จ่านวนประชากรกลางปีของเด็ก อายุต่ากว่า 15 ปี
สูตรค้านวณตัวชี้วัด (A/B) x 100,000
ระยะเวลา
ไตรมาส 4
ประเมินผล
เกณฑ์การประเมิน : จ่านวนการเสียชีวิตจากการจมน่าของเด็กอายุต่ากว่า 15 ปี (เป้าหมายระดับประเทศ)
ปี 2561 :
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
< 135 คน
< 270 คน
< 405 คน
< 540 คน
ปี 2562 :
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
< 120 คน
< 240 คน
< 360 คน
< 480 คน
ปี 2563 :
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
< 105 คน
< 210 คน
< 315 คน
< 420 คน
ปี 2564 :
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
< 90 คน
< 180 คน
< 270 คน
< 360 คน
เกณฑ์การประเมิน : เป้าหมายระดับจังหวัด
ปี 2561 :
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน*
รอบ 12 เดือน*
ร้อยละ 100 ของเด็ก ร้อยละ 25 ของจ่านวน จ่านวนทีมผู้ก่อการดี
จ่านวนการเสียชีวิต
ที่จมน่าทุกราย
เด็กอายุต่ากว่า 2 ปี
ในแต่ละจังหวัด
ลดลงตามค่าเป้าหมาย
ได้รับการสอบสวน
ในพืนทีม่ ีการใช้
ตามค่าเป้าหมาย
ที่ก่าหนด
คอกกันเด็ก (Playpen)
ที่ก่าหนด
หมายเหตุ: *รายละเอียดค่าเป้าหมายรายจังหวัดสามารถ download ได้ที่ www.thaincd.com
เป้าการสร้างทีมผู้กอ่ การดี (Merit Maker) ทีมใหม่:
เป้าลดจ้านวนการเสียชีวิตรายจังหวัด:
 พืนที่สีแดง
ลดลงร้อยละ 25 ต่อปี
 พืนที่สีแดงและสีเหลือง มีจ่านวนทีม
 พืนที่สีเหลือง
ลดลงร้อยละ 20 ต่อปี
อย่างน้อย ร้อยละ 70 ของจ่านวนอ่าเภอ
 พืนที่สีเขียว
ลดลงร้อยละ 10 ต่อปี
 พืนที่สีเขียว มีจ่านวนทีม
อย่างน้อย ร้อยละ 30 ของจ่านวนอ่าเภอ

วิธีการประเมินผล : ส่วนกลาง ให้คะแนนโดยดูจากอัตราตายจากการจมน่าในปี พ.ศ. 2561 ดังนี
คะแนน
1
2
3
4
5
อัตรา
>5.1 - 5.3 >4.9 - 5.1 >4.7 - 4.9 >4.5 - 4.7 <4.5
เอกสารสนับสนุน : 1. สถานการณ์การป้องกันเด็กจมน่า
2. แนวทางการด่าเนินงานป้องกันการจมน่าในชุมชน
3. สื่อเผยแพร่ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันเด็กจมน่า ของส่านักโรคไม่ติดต่อ

รายละเอียดข้อมูล
พื้นฐาน

ผู้ให้ข้อมูลทาง
วิชาการ /
ผู้ประสานงาน
ตัวชี้วัด

หน่วยงาน
ประมวลผลและ
จัดท้าข้อมูล
(ระดับส่วนกลาง)
ผู้รับผิดชอบการ
รายงานผลการ
ด้าเนินงาน

กรมควบคุมโรค ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ website ส่านักโรคไม่ติดต่อ
(www.thaincd.com)
Baseline
หน่วยวัด
ผลการด้าเนินงานในรอบปี พ.ศ.
data
2558
2559
2560
5.9
อัตราต่อ
6.1
5.9
รอข้อมูล
ประชากรเด็ก
แสนคน
1. นางสุชาดา เกิดมงคลการ
โทรศัพท์ที่ท่างาน : 02-5903967 โทรศัพท์มือถือ : 086-5167476
โทรสาร :
E-mail : jew_suchada@hotmail.com
2. นางสาวส้ม เอกเฉลิมเกียรติ
โทรศัพท์ที่ท่างาน : 02-5903967 โทรศัพท์มือถือ : 089-1303519
โทรสาร :
E–mail : som_atat@yahoo.com
ส้านักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ส่านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

1. นางสุชาดา เกิดมงคลการ
โทรศัพท์ที่ท่างาน : 02-5903967
โทรสาร :
2. นางสาวส้ม เอกเฉลิมเกียรติ
โทรศัพท์ที่ท่างาน : 02-5903967
โทรสาร :
ส้านักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค

โทรศัพท์มือถือ : 086-5167476
E-mail: jew_suchada@hotmail.com
โทรศัพท์มือถือ : 089-1303519
E–mail: som_atat@yahoo.com

