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การพยากรณ์โรคและภยัสขุภาพ กรมควบคมุโรค ปี 2554 
เร่ือง การป้องกนัเดก็จมน้ํา 

 
สชุาดา  เกดิมงคลการ และสม้  เอกเฉลมิเกยีรต ิ

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

 
1. เกร่ินนํา 

รายงานสถานการณ์ภาระโรคของทัว่โลก (Global Burden of Diseases) ขององค์การ
อนามยัโลก (1) พบว่าการตกน้ํา จมน้ํา เป็นสาเหตุนําการเสยีชวีติใน 10 อนัดบัแรกของกลุ่มเดก็ โดย
พบว่าเด็กอายุตํ่ากว่า 15 ปีเสยีชีวติจากการตกน้ํา/จมน้ําปีละ 135,585 คน เฉลี่ยวนัละ 372 คน 
ในภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใตม้จีาํนวนการเสยีชวีติจากการตกน้ํา จมน้ําปีละ 32,744 คน เฉลีย่วนัละ 
90 คน (2) ประเทศไทยในกลุ่มเดก็ไทยอายตุํ่ากวา่ 15 ปีการจมน้ําเป็นสาเหตุการเสยีชวีติอนัดบัหน่ึง 
ในทุกสาเหตุทัง้โรคตดิเชือ้และไมต่ดิเชือ้ (3-5) อตัราการเสยีชวีติต่อประชากรแสนคน (ปี พ.ศ. 2543-
2552) อยูใ่นชว่ง 8.9-11.5 (6) และมจีาํนวนการเสยีชวีติเฉลีย่ปีละ 1,415 คนหรอืวนัละเกอืบ 4 คน (ภาพที ่1) 
อตัราปว่ยตาย (Case Fatality Rate) จากการจมน้ํา เทา่กบัรอ้ยละ 41.0* (2) 

 
ภาพท่ี 1 จาํนวนและอตัราการเสยีชวีติต่อประชากร 100,000 คน ของเดก็อายตุํ่ากวา่ 15 ปี จากการ   
              ตกน้ํา จมน้ํา ประเทศไทย ปี พ.ศ. 2542-2552 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แหล่งข้อมลู: ขอ้มลูมรณบตัร. สาํนกันโยบายและยุทธศาสตร ์สาํนกังานปลดักระทรวงสาธารณสขุ 
วิเคราะห:์ สาํนกัโรคไมต่ดิต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสขุ 

 

 กลุ่มประชากรที่เสี่ยงได้แก่ เด็กอายุตํ่ากว่า 15 ปีซึ่งมสีดัส่วนการเสยีชวีติจากการตกน้ํา 
จมน้ําสงูถงึรอ้ยละ 30.2 ของทุกกลุ่มกลุม่อาย ุ โดยเฉพาะเพศชายมอีตัราการเสยีชวีติสงูกวา่เพศหญงิ
ประมาณ 2 เท่าตวั เดก็อายุตํ่ากว่า 5 ปีและ 5-9 ปีมอีตัราการเสยีชวีติสงูที่ใกล้เคยีงกนั (ภาพที่ 2)  
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อตัราต่อประชากร 100,000 คน 
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ภาพท่ี 2  อตัราการเสยีชวีติต่อประชากร 100,000 คน ของเดก็อายตุํ่ากวา่ 15 ปี จากการตกน้ํา จมน้ํา     
ประเทศไทย จาํแนกตามกลุ่มอาย ุปี พ.ศ. 2542-2552 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แหล่งข้อมลู: ขอ้มลูมรณบตัร. สาํนกันโยบายและยุทธศาสตร ์สาํนกังานปลดักระทรวงสาธารณสขุ 
วิเคราะห:์ สาํนกัโรคไมต่ดิต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสขุ 

 
2. ปัจจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 จากขอ้มลูการเฝ้าระวงัพบวา่เดก็มกัจะจมน้ําเสยีชวีติพรอ้มกนัครัง้ละหลายๆคน เน่ืองจาก
เดก็ไมรู่ว้ธิกีารเอาชวีติรอดในน้ําและวธิกีารชว่ยเหลอืทีถ่กูตอ้งจงึมกักระโดดลงไปชว่ยคนทีต่กน้ํา และ
จากการศกึษาพบวา่เดก็ไทยอายตุํ่ากวา่ 15 ปี วา่ยน้ําเป็นเพยีงรอ้ยละ 16.3 (5) ทัง้น้ีหากเดก็สามารถ
วา่ยน้ําเพือ่เอาชวีติรอดไดจ้ะชว่ยป้องกนัการจมน้ําไดม้ากกวา่เดก็ทีไ่มส่ามารถวา่ยน้ําไดถ้งึ 4 เทา่ตวั (7) 

 ช่วงเดอืนเมษายนเป็นช่วงทีม่เีดก็จมน้ําเสยีชวีติมากทีสุ่ด* เท่ากบั 178 คน รองลงมาคอื
พฤษภาคมและมนีาคมมจีาํนวน 150 คนและตุลาคม 140 คน ซึง่ชว่งดงักล่าวเป็นชว่งปิดภาคการศกึษา 
นอกจากน้ีพบวา่วนัหยดุสดุสปัดาห ์(วนัเสารแ์ละวนัอาทติย)์ และชว่งเวลา 12.00 - 17.59 น. เป็นชว่งที่
มกีารเกดิเหตุสงูสดุ (2)  

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือมอีตัราการเสยีชวีติสงูทีส่ดุ รองลงมาคอื ภาคกลาง ภาคเหนือ และ
ภาคใต ้ แหล่งน้ําทีม่เีดก็เสยีชวีติจากการตกน้ํา จมน้ําสงูทีสุ่ด* คอื แหล่งน้ําธรรมชาต ิ(รอ้ยละ 49.9) 
รองลงมาคอืสระวา่ยน้ํา (รอ้ยละ 5.4) และอา่งอาบน้ํา (รอ้ยละ 2.5) การดื่มแอลกอฮอลก่์อนลงเล่นน้ํา
เป็นปจัจยัเสี่ยงหน่ึงที่ก่อให้เกิดการตกน้ํา จมน้ํา โดยร้อยละ 1.2 ของกลุ่มเด็กอายุตํ่ากว่า 15 ปี
ที่บาดเจบ็รนุแรงจากการตกน้ํา จมน้ํามกีารดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอล ์อายตุํ่าทีส่ดุของเดก็ทีพ่บวา่จมน้ํา
และมกีารดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอลค์อื 7 ปี (8) 

 
 
 
 

 
* คา่เฉลีย่ 10 ปี: ปี พ.ศ. 2543-2552  
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เดก็ในแต่ละกลุ่มอายจุะมคีวามเสีย่งต่อการจมน้ําแตกต่างกนั (9, 10) โดยเดก็เลก็ (อายตุํ่ากวา่ 5 ปี) 
การทรงตวัมกัไม่ด ีเน่ืองจากมวลสารของศรีษะยงัมสีดัส่วนสูง จุดศูนย์ถ่วงอยู่สูง จงึทาํใหล้้มในท่า
ทีศ่รีษะทิม่ลงไดง้า่ย จงึมกัพบเดก็จมน้ําสงูในแหล่งน้ําภายในบา้นหรอืบรเิวณรอบๆ บา้น เช่น ถงัน้ํา 
กะละมงั บ่อน้ํา แอง่น้ํา เดก็อายมุากกวา่ 5 ปี เดก็เริม่โตและซน จะเริม่ออกไปเล่นนอกบา้น ประกอบกบั
เดก็/ผูด้แูล/ชุมชนไมรู่ส้กึวา่แหล่งน้ําเป็นความเสีย่งต่อเดก็ ดงันัน้แหล่งน้ําทีพ่บเดก็จมน้ําสงูคอื แหล่งน้ําขดุ
เพือ่การเกษตร และแหล่งน้ําตามธรรมชาต ิ(แมน้ํ่า คลอง บงึ ฯ) 

 
3. การคาดการณ์ 

การเสยีชวีติจากการตกน้ํา จมน้ําของเดก็มแีนวโน้มเพิม่สงูขึน้อยา่งต่อเน่ืองตัง้แต่ พ.ศ. 
2542-2548 โดยมจีาํนวนการเพิม่ประมาณรอ้ยละ 3.7 ต่อปี 

  จากการคาดประมาณในอกี 10 ปีขา้งหน้า (พ.ศ. 2563) หากไม่ดาํเนินมาตรการใดๆ จะมี

เดก็ไทยเสียชีวิตจากการจมน้ํามากถึง 16,696 คน  

 ในปี พ.ศ. 2554 กลุ่มเดก็อายตุํา่กว่า 10 ปี ยงัคงเป็นกลุ่มเสีย่งหลกัทีส่าํคญั นอกจากนัน้
กลุ่มเดก็อาย ุ 10-14 ปีเป็นกลุ่มอายทุีม่แีนวโน้มอตัราตายเพิม่สงูขึน้ สว่นชว่งเวลา สถานทีเ่กดิเหตุ 
และภมูภิาคทีม่อีตัราการเสยีชวีติสงูยงัไมเ่ปลีย่นแปลงจากในปีทีผ่า่นๆ มา คอื ช่วงปิดภาคการศึกษา 
เดอืนเมษายน พฤษภาคม มีนาคม และตลุาคม ช่วงวนัหยดุสดุสปัดาห ์ (วนัเสารแ์ละวนัอาทติย)์ 
และชว่งเวลา 12.00 - 17.59 น. เป็นชว่งทีม่กีารเกดิเหตุสงูสดุ 
   

4. คาํแนะนํา 
ประชาชนและชมุชน:  
- สาํรวจแหล่งน้ําเสีย่งในชุมชน (แหล่งน้ําเพื่อการเกษตร อา่งเกบ็น้ํา หนอง บงึ แมน้ํ่า 

คลอง ฯลฯ)  
- จดัการสิง่แวดลอ้มเพือ่ใหเ้กดิความปลอดภยัแก่เดก็ เชน่ สรา้งรัว้/หาฝาปิด/ฝงักลบหลุม

หรอืบ่อทีไ่มไ่ดใ้ช ้ตดิป้ายคาํเตอืน เทน้ําทิง้ทุกครัง้หลงัใชง้าน กาํหนดใหม้พีืน้ทีเ่ลน่ทีป่ลอดภยัสาํหรบัเดก็ 
จดัใหม้อุีปกรณ์ช่วยคนตกน้ําทีห่าไดง้า่ยในชุมชนไวบ้รเิวณแหล่งน้ําเสีย่ง (ถงัแกลลอนเปล่า ขวดน้ํา
พลาสตกิเปลา่ ไม ้เชอืก) 

- มมีาตรการทางดา้นกฎหมาย/กฎระเบยีบ/ขอ้บงัคบั เช่น หา้มดื่มสุราก่อนลงเล่นน้ํา
ต้องใส่ชูชพีเมื่อโดยสารเรอื 

- เฝ้าระวงัและแจง้เตอืนภยัในชุมชนโดยเฉพาะชว่งก่อนปิดภาคการศกึษา เชน่ ประกาศเตอืน
ผา่นเสยีงตามสายในชุมชน คอยตกัเตอืนเมือ่เหน็เดก็เล่นน้ําตามลาํพงั 

- สอนใหเ้ดก็รูจ้กัแหล่งน้ําเสีย่งและอนัตรายทีอ่าจจะเกดิขึน้ 
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ผูป้กครองและเดก็:  
- ผูป้กครอง/ผูด้แูลเดก็ตอ้งดแูลเดก็อยา่งใกลช้ดิ ไมเ่ผอเรอทิง้เดก็เลก็ไวต้ามลาํพงั เชน่ 

ขณะรบัโทรศพัท ์ทาํกบัขา้ว หรอืเดนิไปเปิด-ปิดประตบูา้น 
- สอน/เรยีนรูจ้กักฎแห่งความปลอดภยั เช่น ไม่เล่นใกลแ้หล่งน้ํา ไม่เล่นน้ําคนเดยีว 

ไมล่งไปเกบ็ดอกบวั/กระทงในแหล่งน้ํา ไมเ่ล่นน้ําตอนกลางคนื รูจ้กัแหล่งน้ําเสีย่งและอนัตรายทีอ่าจจะ
เกดิขึน้ รูจ้กัประเมนิสภาพแหล่งน้ําทีจ่ะลงไป (ความลกึ ความตืน้ ความชนั ความเยน็ กระแสน้ํา) รูจ้กัใช้
ชชูพีเมือ่ตอ้งโดยสารเรอื 

- สอน/เรยีนรูว้ ิธีการว่ายน้ําเพื่อเอาชีวิตรอด เช่น การลอยตวัหงายเหมอืนแมช่ลีอยน้ํา 
การลอยตวัควํ่า การใชข้วดน้ําพลาสตกิเปลา่-ปิดฝาชว่ยในการลอยตวั และรูว้ธิกีารชว่ยเหลอืทีถู่กตอ้ง คอื
ตอ้งไมก่ระโดดลงไปชว่ย แต่ใหช้ว่ยดว้ยการตะโกนเรยีกผูใ้หญ่ หรอืใชอุ้ปกรณ์ในการช่วย 

เจ้าหน้าท่ี/บคุลากรสาธารณสขุ:   
- รว่มกบัชุมชนในการสาํรวจแหล่งน้ําเสีย่งในพืน้ที ่
- แจง้เตอืนภยัใหค้นในชุมชนทราบโดยเฉพาะชว่งก่อนปิดภาคการศกึษาทัง้ 2 ภาค 
- ใหค้วามรูใ้นเรือ่งปจัจยัเสีย่ง และแนวทางการป้องกนัการจมน้ําแก่ประชาชน 
- ใหค้วามรูใ้นเรื่องปจัจยัเสีย่งและแนวทางการป้องกนัการจมน้ําแก่ผูป้กครอง/ผูด้แูลเดก็

ทุกคนทีพ่าเดก็มารบัวคัซนีหรอืตรวจพฒันาการในสถานบรกิารสาธารณสขุ 
- สอนให้คนในชุมชนรู้จกัวิธีการช่วยเหลือคนตกน้ําหรือจมน้ําเบื้องต้น และวิธีการ

ปฐมพยาบาลเดก็จมน้ําทีถู่กวธิ ี
- สอบสวนการจมน้ําของเดก็ในพืน้ที ่และกาํหนดมาตรการป้องกนัรว่มกบัชุมชน 
 

5. บทสรุป 
  การตกน้ํา จมน้ํา เป็นสาเหตุการเสยีชวีติอนัดบัทีห่น่ึง เมือ่เทยีบกบัการเสยีชวีติจาก
สาเหตุอื่นๆ ในกลุ่มเดก็ไทยอายตุํ่ากวา่ 15 ปี หากไมด่าํเนินมาตรการใดๆ จะมเีดก็ไทยเสยีชวีติจาก
การจมน้ํามากถงึ 16,696 คน ในปี พ.ศ. 2563 กลุ่มเดก็อายตุํ่ากวา่ 10 ปีเป็นกลุ่มเสีย่งทีส่าํคญั ชว่งปิด
ภาคการศกึษาเดอืนมนีาคม-พฤษภาคม และตุลาคม เป็นชว่งทีเ่กดิเหตุจาํนวนมาก  และพบวา่วนัหยดุ
สดุสปัดาห ์(วนัเสารแ์ละวนัอาทติย)์ และชว่งเวลา 12.00 - 17.59 น. เป็นชว่งทีม่กีารเกดิเหตุสงูสดุ 
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