
1 

D:\Som\NCD\สอบสวน\Drowning\Case of Drowning_Sukhothai 23-24 May 07\รายงานผลการสอบสวน\Report_Child drowning_Sukhothai_24-25 May 2007_สงจังหวัด.doc7/12/2007 9:32:13 AM 

รายงานผลการศึกษา 
การจมน้ําเสียชีวิตของเด็ก ตําบลยางซาย อําเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 

วันที่ 9 พฤษภาคม 2550 
 

สม เอกเฉลิมเกียรติ* สุชาดา เกิดมงคลการ* วันรุง แสนแกว* ฐิติมา ขันธสนิ*  
วรวิทย บํารุงพงษ** สุมนา ตันติไวทยพันธุ*** และทัศนีย สังขทอง*** 

 
 

ความเปนมา 
วันที่ 9 พฤษภาคม 2550 เวลา 18.00 น. พบวามีเด็กจมน้ําเสียชีวิตพรอมกันจํานวน 3 ราย 

ณ ตาํบลยางซาย อาํเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย กรมควบคุมโรคโดยสาํนักโรคไมติดตอซึ่งดาํเนินงานใน
เรื่องการปองกันการบาดเจบ็เล็งเห็นวาปญหาการเสียชีวิตจากการจมน้ําในเด็กอายุต่ํากวา 15 ป สูงเปน
อันดับหนึ่งของทุกสาเหตุทั้งโรคติดเชื้อและโรคไมติดเชื้อ สูงมากกวาอุบัติเหตุจราจรถึง 2 เทาตัว และมี
แนวโนมเพ่ิมมากขึ้น 

 

สํานักโรคไมติดตอ จึงรวมกับสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 9 พิษณุโลก และสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย ดาํเนินการศึกษาขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปจจยัทีท่ําใหเกดิการจมน้าํของเด็ก 3 ราย
เพ่ือใชเปนกรณีศึกษาสําหรบัการดาํเนินงานในเรื่องการปองกันการจมน้ําของเด็ก โดยดําเนินการศึกษา
ขอมูลในพื้นทีจ่งัหวัดสุโขทยัเมื่อวันที่ 24-25 พฤษภาคม 2550 
 
วัตถุประสงค 

1. เพ่ือทราบปจจัยทีมี่ผลตอการจมน้าํของเด็ก 
2. เพ่ือคนหาแนวทางในการปองกันการจมน้ําของเด็กในพื้นที่ 
3. เพ่ือส่ือสารสาเหตุการจมน้ําเสียชีวิตของเดก็และแนวทางปองกันใหผูนําชุมชนและประชาชน

ในชุมชนมีความตระหนักในความเสี่ยง รู เขาใจ และรวมกันวางแผนปองกัน เพ่ือไมให
เกิดเหตุซ้าํอีก 

 
วิธีการศึกษา 

1. สํารวจพื้นที่ที่เกิดเหตุและสภาพแวดลอมเพื่อวิเคราะหสาเหตุและปจจัยเส่ียงของ
สภาพแวดลอมตอการจมน้าํของเด็ก 

2. สัมภาษณบุคคลในครอบครัวของเด็กที่เสียชีวิต ผูเห็นเหตุการณ ผูนําชุมชนและผูที่
เกี่ยวของเพื่อทราบเหตุการณที่เกิดขึ้นและวิเคราะหสาเหตุและปจจัยของครอบครัวที่มีผล
ตอการจมน้ําของเด็ก 

3. รวบรวมขอมลูที่ไดจากการออกชันสูตรพลิกศพ ณ จุดเกิดเหตุของแพทย 
4. บันทึกภาพบานของเด็กที่เสียชีวิต แหลงนํ้าที่เกิดเหตุ และสถานที่ทีเ่กี่ยวของ 
5. จัดทาํแผนทีแ่หลงนํ้าที่เกิดเหตแุละบานของเด็กที่เสียชวีิต 

 

 
 

* สํานักโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ** สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 9 พิษณุโลก *** สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย 
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ผลการศึกษา 
ลักษณะทั่วไปของตําบลยางซาย อําเภอเมือง จงัหวดัสุโขทัย 

เปนพื้นที่ลุมนํ้าติดกับแมนํ้ายมดายซายและขวา ยาวประมาณ 5 กิโลเมตร เปนพื้นที่ที่มี
นํ้าทวมทุกป มีจํานวนหลังคาเรือน 2,181 หลังคาเรือน และมีจํานวนประชากรในเขตองคการบริหาร
สวนตําบล (อบต.) 9,672 คน อาชีพหลักคือ ทํานา ทําสวน ทําไร คาขาย เลี้ยงสัตว และมีโรงเรียน
จํานวน 3 แหง 
 

ลักษณะพื้นทีท่ี่เกิดเหต ุ
ชาวบานเรียกกวา “บอหลวง/สระหลวง” เปนบอขุดสําหรับกักเก็บน้ําเพื่อใชในการเกษตร 

เดิมเปนบอ/สระขนาดเล็กแตไดงบประมาณจาก อบต. ใหทําการขยายขนาดเมือ่ปที่แลว โดยเริ่มทาํการ
ขุดบอเพื่อขยายขนาดเมื่อเดือนธันวาคม 2549  ชวงเวลาที่มีนํ้าเปนจํานวนมากคือชวงเดือนมกราคมถึง
มีนาคม หลังจากนั้นเกษตรกรจะนาํน้ําไปใช และอีกชวงคือชวงหนาฝนแตนํ้าจะสกปรกซึ่งไมสามารถ
ลงเลนน้ําเพราะเปนน้ําที่ไหลมาจากการทําการเกษตรของเกษตรกร 

 

บริเวณตาํแหนงที่เด็กเสียชีวิตเปนบริเวณรองน้าํใกลกับประตูนํ้าที่ปลอยน้ําเขามากักเก็บใน
บอหลวง ชวงเวลาที่เกิดเหตุบริเวณประตูนํ้าที่เชื่อมระหวางตาํแหนงที่เกิดเหตุและบอหลวงมีนํ้าไมมาก
สามารถเดินลอดผานได แตชวงตาํแหนงที่เกิดเหตุเปนชวงที่ถูกขุดลึกลงไปซึ่งมีความลึกของน้ําอยูที่
ประมาณ 6 เมตร ขณะที่ในบอหลวงมีความลึกของน้ําไมมากนัก 

 

จากประวัตทิีผ่านมา แหลงนํ้าดังกลาวไมเคยมีเหตุการณมีเด็กจมน้ําเกิดขึ้น 
 

ผลการสัมภาษณ 
• ลักษณะครอบครัว 

ครอบครัวที ่1:  เด็กหญิงคนที ่1 (อายุ 6 ป) และ เด็กชายคนที่ 1 (อายุ 3 ป) 
ลักษณะบาน: บานไม 1 ชั้น ยกใตถุนสูงประมาณ 1 เมตร 
พฤติกรรมเดก็: - เด็กหญิงคนที่ 1: ปกติ เรียนดี แข็งแรง และไมมีโรคประจาํตัว 
 - เด็กชายคนที่ 2: ปกติ แขง็แรง และไมมีโรคประจาํตวั 
ผูปกครอง: ปูอายุ 54 ป และยาอายุ 53 ป (จบการศึกษาประถมศึกษาปที่ 4)   
 ปูไมไดทาํงานเพราะสุขภาพไมแข็งแรง ยาทํางานขายของตามตลาดนดั 
การเลี้ยงด:ู เด็กทั้ง 2 คนเปนพี่นองกัน และอาศัยอยูกับปูและยาโดยมีญาติทีอ่ยูบานใกลเคยีง

ชวยดแูล เน่ืองจากพอและแมไปทํางานรับจางอยูที่กรุงเทพ  ผูปกครอง/ผูดูแลมักปลอย
ใหเด็กดแูลตัวเองเปนสวนใหญ นอกจากนั้นเด็กหญิงคนที ่1 ซึ่งมีฐานะเปนพี่ยังมีภาระ
ตองดูแลนอง (เด็กชายคนที ่1) ที่มีอาย ุ3 ปดวย 

 

ครอบครัวที ่2:  เด็กชายคนที่ 2 (อายุ 5 ป) 
ลักษณะบาน: บานครึ่งปูนครึ่งไม 1 ชั้น 
พฤติกรรมเดก็: ปกติ เรียนดี แข็งแรง และไมมีโรคประจาํตัว 
ผูปกครอง: ปูอายุ 68 ป (จบการศึกษามัธยมปลาย) และยา 
 ปูเปนสมาชิก อบต.ยางซาย 
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การเลี้ยงด:ู เด็กอาศัยอยูกับปูและยา เน่ืองจากพอและแมแยกทางกัน พอทํางานอยูการไฟฟา
นครหลวงทีจ่งัหวัดอยุธยา สวนแมทํางานโรงงานอยูทีจ่ังหวัดชลบุรี ปูและยาดแูลเด็ก
อยางใกลชิด  

 

• สรุปเหตุการณ:  
เด็กชายคนที่ 2 อยูกับยาตลอดเวลา จนเวลาประมาณ 15.00 น. ปูกลับมาจากการประชุม อบต. 

จึงขอตัวไปพักผอนซึ่งขณะนัน้ยังพบวาเด็กอยูที่บาน ตอมายาคลาดสายตาจากนองปลายเนื่องจากเขาไป
หุงขาว และเมื่อออกมาจากหองครัวก็พบวาเด็กชายคนที่ 2 หายตัวไป ปูและยาจึงเริ่มออกตามหา 
เด็กชายคนที ่2 โดยออกตามหาบริเวณใกลๆ บานและบริเวณที่ เดก็ชายคนที ่2 มักไปเลนอยูเปนประจํา 
เน่ืองจากเด็กวายน้ําไมเปนและไมเคยไปเลนน้ํา จึงไมไดไปตามหาบริเวณแหลงนํ้า แตก็ไมพบจึงเริ่มคิดวา
เด็กอาจจะถูกคนรายทีม่ากบัรถตูจับตัวไป 
 

ทางดานปู ยา และญาติของเด็กหญิงคนที่ 1 และเด็กชายคนที่ 1 แมวาเด็กทั้ง 2 คนจะหายตัวไป
ตั้งแตเวลาประมาณ 15.00 น. แตไมไดออกตามหาเพราะคิดวาเด็กทั้ง 2 คนออกไปเลนตามปกติ
เหมือนกับทุกวัน  จนเวลาประมาณ 16.00 น. ปูและยาของเด็กชายคนที่ 2 มาตามหาเด็กชายคนที่ 2 
ที่บานของเดก็หญิงคนที่ 1 และเด็กชายคนที่ 1 เพราะเด็กทั้ง 3 คนมักจะออกไปเลนดวยกันเปนประจํา   
ปู ยา และญาติของเด็กหญิงคนที่ 1 และเด็กชายคนที่ 1 จึงเริ่มออกตามหา โดยตามหาในบริเวณที่เด็ก
มักไปเลนเปนประจํา รวมทัง้แหลงนํ้าที่เกดิเหตุ แตไมพบเด็ก 
 

หลังจากตามหาอยูนานแตไมพบเด็ก  ทั้ง 2 ครอบครัวจึงขอแรงใหชาวบานชวยออกตามหา 
จนกระทั่งเวลาประมาณ 18.00 น. ชาวบานทีช่วยออกตามหาไดพบเด็กจมน้าํอยูในรองน้ําใกลกับประตูนํ้า
ของบอหลวง  จากคําบอกเลาของญาติพบวา ชาวบานที่ชวยออกตามหาไปพบรองเทาของเด็ก 1 คูวางไว
ไมเปนระเบียบอยูบนริมฝงบอหลวง (ตอมาทราบวาเปนของเด็กชายคนที่ 2 เน่ืองจากเด็กอีก 2 คนไมได
สวมรองเทา) และเมื่อมองลงไปในน้ํากสั็งเกตเห็นดานหลังของเด็กลอยขึ้นมาบนผิวน้ํา จึงเรยีกชาวบาน
คนอื่นๆ มาชวยกันนําเด็กขึ้นมาจากน้ํา หลังจากนําเด็กขึ้นมาจากน้ําจึงพบวาเปนเด็กหญิงคนที่ 1 จากนั้น
จึงงมหาตัวเดก็อีก 2 คนเพราะคาดวานาจะจมน้ําเชนเดียวกัน ซึ่งพบวาเด็กทั้ง 2 คนจมอยูในน้ําใกลกับ
ประตูนํ้า ทั้งน้ีเด็กทั้ง 3 คนไดเสียชีวิตแลว หลังจากที่นํารางเด็กทั้ง 3 คนขึ้นมาจากน้าํได ผูปกครอง
ของเด็กไดนํารางเด็กทั้ง 3 คนกลับไปไวที่บานทันท ี
 

อยางไรก็ตามกอนหนาที่จะพบรองเทาของเด็กอยูบนฝง ไดมีคนตางถ่ินซึ่งไปงบหาปลาอยูใน
บริเวณดังกลาวและพบรองเทาของเด็ก 1 คูลอยน้ําอยูแตไมพบตัวเด็ก จึงโยนรองเทาขึ้นมาบนฝงเพราะ
คิดวาคงมีเด็กทําตกน้ําไว 
 

 ตอมาเจาหนาที่ตาํรวจและแพทยจากโรงพยาบาลสุโขทัยไดเดินทางไปชันสูตรพลิกศพของ
เด็กหญงิคนที ่1 และเด็กชายคนที ่1 ที่บานของเด็กเวลาประมาณ 18.30 น. และทีบ่านของเดก็ชายคนที่ 2 
เวลาประมาณ 19.00 น. 
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• ความคิดเห็นของผูปกครอง 
ทั้ง 2 ครอบครัวมีความเห็นตรงกันวา เหตุการณที่เกิดขึ้นคงเปนเพราะเด็กทําบุญมาแคน้ี

และคงถึงเวลาของเด็กที่ตองไป   เพราะผูปกครองของเด็กจากครอบครัวที่ 1 เห็นวา แมวาเด็กมักจะไป
เลนน้ําในบอหลวงเปนประจํา แตจะเลนอยูบริเวณฝงที่ใกลกับบาน ไมเคยไปไกลถึงบริเวณที่เกิดเหตุ
ซึ่งอยูฝงตรงขาม สวนผูปกครองของเด็กจากครอบครัวที ่2 กลาววา เด็กวายน้ําไมเปนและไมเคยไปเลนน้ํา 
เพราะปูจะสอนเสมอวาอยาไปเลนน้ําเพราะอาจเกดิอันตรายได 
 

จากเหตุการณที่เกิดขึ้น หากจะปองกันไมใหเกิดเหตุการณเชนนี้อีก ส่ิงสําคัญคือการดูแล
อยางใกลชิดของผูปกครอง และความรวมมือของชุมชนในการตักเตือนและเฝาระวงั 
 

ผลการชันสูตรพลิกศพ 
• เด็กหญิงคนที่ 1: คาดวาเด็กเสียชีวิตแลวประมาณ 2-3 ชั่วโมง มีฟองอากาศออกจากจมูกทัง้ 2 ขาง 

ไมพบรอยบาดแผลบริเวณศีรษะ คอ หนาอก หนาทอง เชิงกราน และกน พบแผลฉีกขาดขอบเรียบที่
ฝามือขวายาวประมาณ 1 เซนติเมตร และบริเวณเขาซายขนาดประมาณ 0.5 เซนติเมตร แพทยลงสาเหตุ
การเสียชีวิตวา เน่ืองจากขาดอากาศหายใจ 

 

• เด็กชายคนที ่1: คาดวาเดก็เสียชีวิตแลวประมาณ 2-3 ชั่วโมง มีฟองอากาศออกจากจมูกทั้ง 2 ขาง 
ไมพบรอยบาดแผลบริเวณศีรษะ คอ หนาอก หนาทอง เชิงกราน กน และขา พบแผลฉีกขาดขอบเรียบ
ที่ฝามือซายยาวประมาณ 0.5 เซนติเมตร แพทยลงสาเหตุการเสียชีวิตวา เน่ืองจากขาดอากาศหายใจ 

 

• เด็กชายคนที ่2: คาดวาเดก็เสียชีวิตแลวประมาณ 2-3 ชั่วโมง มีฟองอากาศออกจากจมูกทั้ง 2 ขาง 
ไมพบรอยบาดแผลบริเวณศีรษะ คอ หนาอก หนาทอง เชิงกราน กน แขน และขา แพทยลงสาเหตุ
การเสียชีวิตวา เน่ืองจากขาดอากาศหายใจ 

 
อภิปรายผล 

จากการศึกษากรณีเกดิเหตจุมน้ําของเด็ก 3 คนเมือ่วันที ่9 พฤษภาคม 2550 ที่ตําบลยางซาย 
อําเภอเมือง จงัหวัดสุโขทัย พบวา ปจจัยที่มีผลตอการทําใหเกิดการจมน้ําของเด็กคือ 

1. ปจจัยทางดานบุคคล (ตัวเด็ก และผูปกครอง) 
-  เด็ก: วายน้ําไมเปน 
-  ผูปกครอง: ขาดการดูแลอยางใกลชิด เผอเรอชั่วขณะ และเชื่อวาการจมน้ําเปนเรื่อง

ของเวรกรรม 
2. ปจจัยทางดานสังคม ชุมชน 

-  คนในชุมชนไมมีความตระหนักเกี่ยวกับการจมน้ําในเด็ก 
-  ชุมชนไมมีมาตรการใดๆ ในการปองกันการจมน้ําของเด็ก 

3. ปจจัยทางดานสิ่งแวดลอม 
- แหลงนํ้าที่เกิดเหตุเปนแหลงนํ้าเปดขนาดใหญไมมีรั้วกั้นหรือปายเตือน โดยเฉพาะ

บริเวณที่เกิดเหตุจะมองเหน็เปนเพียงแองนํ้าขัง 
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จากปจจัยทั้ง 3 ดาน จะเห็นวา ปจจัยทีสํ่าคัญที่สุดทีท่ําใหเกิดการจมน้ําของกรณีศึกษานีค้ือ 
การขาดการดแูลอยางใกลชิดและการเผอเรอชั่วขณะของผูปกครอง ทั้งน้ีเด็กเล็กที่เสียชีวิตจากการจมน้ํา
สวนใหญจะเกดิจากปจจัยดงักลาว เน่ืองจากผูปกครองไมคิดวาบริเวณละแวกบานเปนอันตรายตอเด็กจงึ
อนุญาตใหเดก็วิ่งเลนนอกบานไดอยางอสิระซึ่งอาจเปนสาเหตุทาํใหเด็กเกิดการพลัดตกน้ํา (1, 2)  
 

แหลงนํ้าที่เกิดเหตุเปนบอน้ําเปดที่ขุดขึ้นเพื่อการเกษตร และชวงเวลาที่เกิดเหตุคือชวงเวลา 
ประมาณ 15.00-18.00 น. ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาที่ผานมาทีพ่บวา สวนใหญเด็กอายุนอยกวา 15 ป
ที่จมน้ําเสียชีวิตจะเปนการจมน้ําในแหลงนํ้านิ่ง/แหลงนํ้าเปดตามธรรมชาติ เชน รองน้ํา คูนํ้า บอน้ํา 
สระน้ํา สระวายน้ํา ทะเลสาบ แมนํ้า (1-3) และชวงเวลาที่มีการเสียชีวิตจากการจมน้ํามากคือ ชวงเวลาบาย 
(12.00-18.00 น.) (4-8) 
 

เด็กทั้ง 3 คนอาศัยอยูกับปูและยา เชนเดียวกับครอบครัวสวนใหญของคนในชนบท ที่ปจจุบัน
เด็กจะถูกดูแลโดยผูสูงอายุเน่ืองจากพอและแมตองไปทํางานอยูตางจังหวัด ดังน้ันนอกจากผูสูงอายุตอง
ทํางานเพื่อหาเลี้ยงชีพแลว ยังตองดูแลทั้งสุขภาพตนเองและดูแลเด็กดวย จึงเปนเหตุใหบางครั้งไมสามารถ
ดูแลเด็กอยางใกลชดิไดตลอดเวลา ซึง่มีผลทาํใหเด็กมีความเสีย่งตอการจมน้ํา โดยจากการศึกษาปจจยัเส่ียง
ของเด็กที่จมน้ําเสียชีวิตระหวางป 2543-2545 ในประเทศไทยพบวา รอยละ 49 เปนครอบครัวที่พอ/แม
มีการศึกษาระดับประถมศกึษา (5) และความเสี่ยงตอการจมน้ําจะพบสูงในเด็กที่อยูในครอบครัวที่มีฐานะ
ไมด ีรายไดต่าํ และการศกึษาของผูนําครอบครัวและผูดูแลต่าํกวา 6 ป (ระดับประถมศึกษา) (1, 4)  
 
ขอเสนอแนะ 

ตําบลยางซายเปนพื้นที่ลุมนํ้าติดกับแมนํ้ายม จึงเปนพื้นที่ที่มีนํ้าทวมทุกป ดังน้ันแนวทาง
การปองกันการจมน้าํที่เหมาะสมสําหรบัพื้นที่คือ  

1. สอนใหเด็กอายุต่ํากวา 5 ป รูจักหลีกไกลจากแหลงนํ้า และรูจักความเสี่ยงของการเลนน้ํา
ในแหลงนํ้า  

2. การสอนใหเดก็อายุมากกวา 5 ปทุกคนวายน้ําเปน โดยใชแหลงนํ้าที่มีอยูในชุมชนใหเปน
ประโยชน เชน การจัดทําสระวายน้ําเคลื่อนที่เพ่ือใชเปนสถานที่สําหรับสอนวายน้ําใหเด็ก
ในบอหลวง (ชวงที่มีนํ้ามาก) หรือในแมนํ้าปง 

3. การสอนวิธีการชวยเหลือคนตกน้ํา/จมน้ํา และวิธีการปฐมพยาบาลเบื้องตนใหกับเด็ก
อายุมากกวา 10 ปและประชาชนทุกคนในชุมชน โดยขอความรวมมือจากเจาหนาที่ที่มี
ความเชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลมาเปนผูสอน 

4. การสรางความตระหนักใหเกดิขึ้นในชมุชนและผูปกครอง โดยการใหความรูและประชาสัมพันธ
เกี่ยวกับปจจัยที่ทาํใหเกิดการจมน้ําและการปองกันการจมน้ําในเด็ก 

5. การจัดการสิ่งแวดลอม โดยการสรางรั้วลอมรอบแหลงนํ้าทั้ง 4 ดาน และปกปายเตือน 
ในแหลงน้ําทีมี่ความเสี่ยง 

 

อยางไรก็ตามการดาํเนินการปองกันการจมน้าํของเด็กที่มีประสิทธิภาพจําเปนตองมีการ
ดําเนินงานปองกันในทกุปจจัยที่เกีย่วของ และตองเกิดจากความรวมมอืกันของทุกฝายคอื ตัวเด็ก ผูปกครอง 
ชุมชน และสังคม รวมทั้งหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน องคการบรหิารสวนทองถ่ิน สถานศึกษา โรงพยาบาล 
สถานีอนามัย สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 



6 

D:\Som\NCD\สอบสวน\Drowning\Case of Drowning_Sukhothai 23-24 May 07\รายงานผลการสอบสวน\Report_Child drowning_Sukhothai_24-25 May 2007_สงจังหวัด.doc7/12/2007 9:32:13 AM 

เอกสารอางอิง 
1. อดิศกัดิ ์ผลติผลการพิมพ. สถานการณการบาดเจ็บจากอุบัติเหตแุละความรุนแรงในเดก็ไทย ป 42-45 

[online]. 2004. Available form: http://www.csip.org/csip/Expert/?page=stat_42-45 
[Accessed 2005 Nov 16]. 

2. Centers for Disease Control and Prevention. Web-based Injury Statistics Query and Reporting 
System (WISQARS) [Online]. National Center for Injury Prevention and Control, 
Centers for Disease Control and Prevention (producer); 2003. Available from: 
www.cdc.gov/ncipc/wisqars [Accessed 2005 Oct 26]. 

3. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Balance Fun and safety to enjoy 
recreational water activities: CDC study shows impact of water dangers [online]. 
2004. Available form: http://www.cdc.gov/od/oc/media/pressrel/r040603c.htm 
[Accessed 2005 Oct 6]. 

4.  เกศรา แสนศริิทวีสุข, วภิาภรณ เหมไพศาลพิพัฒน. สาเหตุนําของการจมน้ําในเด็กที่เสียชีวติ จังหวัด
อุบลราชธานี ระหวางป พ.ศ.2543-2546. สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัด
อุบลราชธาน.ี 2547. 

5.  กมลทิพย วิจติรสุนทรกุล, อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ, อภิชาต เมฆมาสิน. การศกึษาปจจัยเส่ียงการ
เสียชีวิตจากการจมน้ําในเด็ก. กรุงเทพมหานคร. สํานักโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค 
กระทรวงสาธารณสุข. 2547. 

6. Kids & Parents Resource on Health and Safety.  Learn Prevention of Accidents: Drowning. 
[Online]. Geocities On line; 2001. Available form: www.geocities.com/sssukhmeet/ 
prevention_accidents.html [Accessed 2004 Jul 9]. 

7. See&Save watch kids around water. Talking Points and Statistics [online]. Child care licensing, 
Texas Department of Family and Protective Services. Available form: 
www.dfps.state.tx.us/seeandsave/statistics.asp [Accessed 2005 Oct 11]. 

8. International Life Saving Federation. Drowning facts and figure [online]. World Water Safety; 2004. 
Available form: http://www.ilsf.org/about/drowning_statistics.htm [Accessed 2005 Jul 19]. 

 
ขอขอบคณุ 
 ครอบครัวเด็กที่เสียชีวิต  ผูใหญบานหมู 7 ตําบลยางซาย  สถานีอนามัยตาํบลยางซาย  
โรงพยาบาลสุโขทยั  องคการบรหิารสวนตําบลยางซาย และศูนยวิจัยเพื่อสรางเสริมความปลอดภยัและ
ปองกันการบาดเจ็บในเด็ก 
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บอหลวง/สระหลวง 

แหลงนํ้า                                 จุดที่พบเด็ก 
 
บานเด็กที่เกิดเหตุ                      ถนน 
 
บาน                                       ประตูนํ้า 

แผนที่: บริเวณที่เกิดเหตแุละบานเดก็ที่เสียชีวิต 

 

 

 


