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สถานการณก์ารตกน้ํา จมน้ําของเด็กในประเทศไทยปี พ.ศ. 2557 
 

สุชาดา  เกิดมงคลการ และส้ม  เอกเฉลิมเกียรติ 
สํานักโรคไม่ติดต่อ  กรมควบคุมโรค 

E-mail: jew_suchada@hotmail.com, som_atat@yahoo.com 
 

รายงานการจมนํ้าระดับโลก (Global Report on Drowning) ขององค์การอนามัยโลก (1) พบว่า
ในแต่ละปีมีคนจมนํ้าเสียชีวิตสูงถึง 372,000 คน คนที่จมนํ้าเสียชีวิตมากกว่าร้อยละ 50 อยู่ในกลุ่มอายุตํ่ากว่า 25 ปี  
ทั้งน้ีในกลุ่มเด็กอายุตํ่ากว่า 15 ปี พบว่าการจมนํ้าเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับที่ 3 รองจากโรคเย่ือหุ้มสมองอักเสบ 
(Meningitis) และเอดส์ (HIV) โดยมีจํานวนการเสียชีวิตปีละ 140,219 คน 

  

ประเทศไทยในกลุ่มเด็กไทยอายุตํ่ากว่า 15 ปี การจมนํ้าเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่ง 
ในทุกสาเหตุทั้งโรคติดเช้ือและไม่ติดเช้ือ (2 - 4) อัตราการเสียชีวิตต่อประชากรแสนคน (ปี พ.ศ. 2548 - 2557) 
อยู่ในช่วง 6.8-11.5 (5) และมีจํานวนการเสียชีวิตเฉล่ียปีละ 1,177 คนหรือวันละ 3.2 คน (ภาพที่ 1) อัตราป่วยตาย 
(Case Fatality Rate) จากการจมนํ้า เท่ากับร้อยละ 37.2 (6) 
 
ภาพท่ี 1  จํานวนและอัตราการเสียชีวิตต่อประชากร 100,000 คน ของเด็กอายุตํ่ากว่า 15 ปี จากการตกนํ้า จมนํ้า 

ประเทศไทย ปี พ.ศ. 2546 - 2557 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แหล่งข้อมูล: ข้อมูลมรณบัตร. สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
วิเคราะห์: สํานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 

 
 กลุ่มประชากรที่เสี่ยงได้แก่ เด็กอายุตํ่ากว่า 15 ปีซึ่งมีสัดส่วนการเสียชีวิตจากการตกน้ํา จมนํ้าสูงถึง
ร้อยละ 30 ของทุกกลุ่มกลุ่มอายุ โดยเฉพาะเพศชายมีอัตราการเสียชีวิตสูงกว่าเพศหญิงประมาณ 2 เท่าตัว 
เด็กอายุ 5-9 ปีมีอัตราการเสียชีวิตสูงกว่าในทุกกลุ่มอายุ (ภาพที่ 2)  
 
 
 
 

จํา
นว

น 
(คน

) 
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ภาพท่ี 2  อัตราการเสียชีวิตต่อประชากร 100,000 คน ของเด็กอายุตํ่ากว่า 15 ปี จากการตกนํ้า จมนํ้า ประเทศไทย 
จําแนกตามกลุ่มอายุ ปี พ.ศ. 2546 – 2557 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
แหล่งข้อมูล: ข้อมูลมรณบัตร. สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
วิเคราะห์: สํานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 

 
ปัจจัยที่เก่ียวขอ้ง 

จากข้อมูลการเฝ้าระวังพบว่าเด็กมักจะจมนํ้าเสียชีวิตพร้อมกันครั้งละหลายๆ คน เน่ืองจากเด็กไม่รู้
วิธีการเอาชีวิตรอดในนํ้าและวิธีการช่วยเหลือที่ถูกต้องจึงมักกระโดดลงไปช่วยคนที่ตกนํ้า และจากการศึกษา
ของสํานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรคพบว่าเด็กไทยอายุตํ่ากว่า 15 ปี ว่ายนํ้าเป็นร้อยละ 23.7 และว่ายนํ้า
เพ่ือเอาชีวิตรอดได้ (มีความรู้เรื่องความปลอดภัยทางนํ้า ทักษะการเอาชีวิตรอด และทักษะการช่วยเหลือ) 
เพียงร้อยละ 4.4  ทั้งน้ีเด็กที่เรียนหลักสูตรว่ายนํ้าเพ่ือเอาชีวิตรอดจะมีความรู้เรื่องความปลอดภัยทางนํ้า ทักษะ
การเอาชีวิตรอดในนํ้า และทักษะการช่วยผู้ประสบภัยทางน้ํา มากกว่าคนที่ไม่ได้เรียนถึง 7.4 เท่า, 20.7 เท่า และ 
2.7 เท่า ตามลําดับ (7)   

  

ช่วงเดือนเมษายนเป็นช่วงที่มีเด็กจมนํ้าเสียชีวิตมากที่สุด เท่ากับ 148 คน รองลงมาคือมีนาคม
มีจํานวน 129 คนและพฤษภาคม 125 คน ซึ่งช่วงดังกล่าวเป็นช่วงปิดภาคการศึกษา (5)  ทั้งน้ีในปี พ.ศ. 2555 
และ 2556 พบว่าในช่วงวันธรรมดามีการเสียชีวิตจากการจมนํ้าสูงกว่าช่วงวันเสาร์ อาทิตย์ (แตกต่างจากช่วง
ก่อนหน้าน้ีที่พบว่าวันเสาร์ อาทิตย์จะมีการจมนํ้าสูงสุด) ทั้งน้ีช่วงเวลา 12.00 - 17.59 น. ยังคงเป็นช่วงที่มีการ
เกิดเหตุสูงสุด สถานที่ที่เด็กตกนํ้า จมนํ้าอยู่ที่บ้าน และบริเวณบ้าน สูงที่สุด (ร้อยละ 38.5) (6)   
 

แหล่งนํ้าที่มีเด็กเสียชีวิตจากการตกนํ้า จมนํ้าสูงที่สุด คือ แหล่งนํ้าธรรมชาติ (ร้อยละ 49.4) รองลงมา
คือสระว่ายนํ้า (ร้อยละ 6.9) และอ่างอาบนํ้า (ร้อยละ 4.6)  การด่ืมแอลกอฮอล์ก่อนลงเล่นนํ้าเป็นปัจจัยเสี่ยงหน่ึง
ที่ก่อให้เกิดการตกนํ้า จมนํ้า เด็กอายุ 10-14 ปีที่บาดเจ็บรุนแรงจากการตกนํ้า จมนํ้ามีการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ 
ร้อยละ 3.03 (6) 

เด็กในแต่ละกลุ่มอายุจะมีความเสี่ยงต่อการจมนํ้าแตกต่างกัน (2,4, 8) โดยเด็กเล็ก (อายุตํ่ากว่า 5 ปี) 
การทรงตัวมักไม่ดี เน่ืองจากมวลสารของศีรษะยังมีสัดส่วนสูง จุดศูนย์ถ่วงอยู่สูง จึงทําให้ล้มในท่าที่ศีรษะทิ่มลงได้ง่าย 
จึงมักพบเด็กจมนํ้าสูงในแหล่งนํ้าภายในบ้านหรือบริเวณรอบๆ บ้าน เช่น ถังนํ้า กะละมัง บ่อนํ้า แอ่งนํ้า  ส่วนเด็ก
อายุมากกว่า 5 ปี เด็กเริ่มโตและซน จะเร่ิมออกไปเล่นนอกบ้าน ประกอบกับเด็ก/ผู้ดูแล/ชุมชนไม่รู้สึกว่าแหล่งนํ้า
เป็นความเสี่ยงต่อเด็ก ดังน้ันแหล่งนํ้าที่พบเด็กจมนํ้าสูงคือ แหล่งนํ้าขุดเพ่ือการเกษตร และแหล่งนํ้าตามธรรมชาติ 
(แม่นํ้า คลอง บึง ฯ) 
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ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอัตราการเสียชีวิตสูงที่สุด รองลงมาคือ ภาคกลาง ภาคเหนือ และภาคใต้  
เมื่อจําแนกการเสียชีวิตเป็นรายจังหวัดโดยใช้ฐานข้อมูลปี พ.ศ. 2557 พบว่า จังหวัดในเขตพ้ืนที่เสี่ยงมาก (พ้ืนที่สีแดง) 
อัตราการเสียชีวิตต่อประชากรแสนคนมากกว่าหรือเท่ากับ 7.5 หรือจํานวนคนเสียชีวิตต้ังแต่ 20 คนขึ้นไป มีจํานวน 
40 จังหวัด ได้แก่ สระบุรี สิงห์บุรี นครนายก ตราด สระแก้ว ฉะเชิงเทรา ชลบุรี จันทบุรี กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 
เพชรบุรี สุพรรณบุรี ราชบุรี สุรินทร์ นครราชสีมา เลย หนองบัวลําภู บึงกาฬ อุดรธานี มหาสารคาม ร้อยเอ็ด 
มุกดาหาร ยโสธร อุบลราชธานี นครพนม สกลนคร พิจิตร อุทัยธานี กําแพงเพชร อุตรดิตถ์ พิษณุโลก สุโขทัย น่าน 
พะเยา ชุมพร ภูเก็ต พังงา ยะลา พัทลุง และกรุงเทพมหานครจังหวัดในเขตพ้ืนที่เสี่ยงปานกลาง (พ้ืนที่สีเหลือง) 
อัตราการเสียชีวิตต่อประชากรเด็กแสนคนเท่ากับ 5 - 7.4 มีจํานวน 15 จังหวัด และจังหวัดในเขตพ้ืนที่เสี่ยงน้อย 
(พ้ืนที่สีเขียว) อัตราการเสียชีวิตต่อประชากรเด็กแสนคนน้อยกว่า 5 มีจํานวน 22 จังหวัด  ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับ
ฐานข้อมูลปี พ.ศ. 2556 พบว่าจังหวัดพ้ืนที่เสี่ยงมากเดิมลดไป 17 จังหวัด (คงอยู่ 22 จังหวัด) และมีเพ่ิมใหม่อีก  
18 จังหวัด (ภาพที่ 3) 

 
ภาพท่ี 3  เปรียบเทียบการเสียชีวิตจากการจมน้ําของเด็กอายุตํ่ากว่า 15 ปี ในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2556 และ 2557 

จําแนกตามเขตพ้ืนที่เสี่ยง  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ปี พ.ศ. 2556 ปี พ.ศ. 2557 



4 

สาํนกัโรคไมต่ดิต่อ กรมควบคุมโรค_Suchda&Som สถานการณ์การจมน้ํา_2 ต.ค. 58 

 เมื่อจําแนกเป็นรายจังหวัดพบว่าจังหวัดที่มีอัตราการเสียชีวิตต่อประชากรเด็กแสนคนสูงทีสุ่ด 10 อันดับแรก 
ในปีพ.ศ. 2557 ได้แก่ ตราด สุรินทร ์อุดรธานี สระแก้ว ภูเก็ต เพชรบุรี พังงา พิจิตร ประจวบคีรีขันธ์ และจันทบุร ี
ส่วนจังหวัดที่มีทั้งอัตราการเสียชีวิตต่อประชากรเด็กแสนคนและจํานวนการเสียชีวิตจากการจมนํ้าของเด็กสูงที่สุด 
10 อันดับแรก ในปีพ.ศ. 2557 ได้แก่ จังหวัดสุรินทร์ และจังหวัดอุดรธานี  

 
ตารางที่ ๑  จังหวัดที่มีอัตราการเสียชีวิตต่อประชากร 100,000 คนจากการจมนํ้าของเด็กอายุตํ่ากว่า 15 ปี สูงที่สุด 

10 อันดับแรก ปี พ.ศ. 2555-2557  
  
อันดับ ปี พ.ศ. 2555 ปี พ.ศ. 2556 ปี พ.ศ. 2557 

จังหวัด จํานวน จังหวัด จํานวน จังหวัด จํานวน
1 สระแก้ว 18.1 สระแก้ว 24.7 ตราด 14.3 
2 ฉะเชิงเทรา 18.1 ประจวบคีรีขันธ์ 17.9 สุรินทร ์ 14.2 
3 อํานาจเจริญ 16.3 พังงา 16.7 อุดรธานี 13.7 
4 สมุทรสงคราม 15.8 อุตรดิตถ์ 15.6 สระแก้ว 13.4 
5 นครนายก 15.3 ฉะเชิงเทรา 15.3 ภูเก็ต 13.3 
6 ระยอง 15.3 สุรินทร ์ 14.3 เพชรบุรี 13.3 
7 ปราจีนบุรี 15.1 มุกดาหาร 13.2 พังงา 13.1 
8 สุพรรณบุร ี 15.1 พิษณุโลก 12.9 พิจิตร 12.6 
9 สกลนคร 14.5 สมุทรสงคราม 12.7 ประจวบคีรีขันธ์ 12.0 
10 จันทบุรี 14.3 ศรีสะเกษ 12.5 จันทบุรี 11.5 

 

ตารางที่ ๒ จังหวัดที่มีจํานวนการเสียชีวิตจากการจมนํ้าของเด็กอายุตํ่ากว่า 15 ปี สูงที่สุด 10 อันดับแรก  
               ปี พ.ศ. 2555-2557  
 

อันดับ ปี พ.ศ. 2555 ปี พ.ศ. 2556 ปี พ.ศ. 2557 
จังหวัด จํานวน จังหวัด จํานวน จังหวัด จํานวน

1 นครราชสีมา 40  สุรินทร ์ 40  อุดรธานี 41 
2  ศรีสะเกษ  40  นครราชสีมา 36  สุรินทร ์ 39 
3  อุบลราชธานี 39  ศรีสะเกษ  36  อุบลราชธานี 39 
4  สกลนคร 34  บุรีรัมย์ 34  นครราชสีมา 23 
5  สุรินทร ์ 32  อุบลราชธานี 31  ชลบุรี 22 
6  อุดรธานี 32  สระแก้ว 28  ร้อยเอ็ด 22 
7  บุรีรัมย์ 30  สุราษฎร์ธานี 25  สกลนคร 22 
8  สงขลา 30  กรุงเทพมหานคร 23  กรุงเทพมหานคร 21 
9  กรุงเทพมหานคร 26  ขอนแก่น 22  ศรีสะเกษ  19 
10  นครศรีธรรมราช 25  สงขลา 22  สงขลา 19 

 
แหล่งข้อมูล: ข้อมูลมรณบัตร. สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
วิเคราะห์: สํานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 
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