
ประเด็นสารสําคัญสําหรับการรณรงค์ป้องกันเด็กจมน้ําปี ๒๕๖๒                                            ๑ 

สํานักโรคไม่ติดต่อ (กลุ่มป้องกันการบาดเจ็บท่ัวไป) กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 

สถานการณ์เด็กจมนํ้าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ และมาตรการป้องกัน 
 
ข้อมูลท่ัวไป 
 รายงานการจมนํ้าระดับโลก (Global Report on Drowning) ขององค์การอนามัยโลก (1) พบว่า ทุกปีมีเด็ก

อายุตํ่ากว่า 15 ปี เสียชีวิตจากการจมนํ้า 140,219 คน โดยเสียชีวิตเป็นอันดับ 3 รองจากโรคเย่ือหุ้มสมอง
อักเสบ และเอดส์ 

 ประเทศไทยพบว่า การจมนํ้าเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 1 ของเด็กไทยอายุตํ่ากว่า 15 ปี (2, ๓) 
 ในทุกๆ วัน จะมีเด็ก (อายุตํ่ากว่า ๑๕ ปี) จมนํ้าเสียชีวิต ๒ คน (๔) 
 
สถานการณ์การจมนํ้าของเด็กอายุตํ่ากว่า ๑๕ ปี ปี พ.ศ. 25๖๑ (ท้ังปี) **  
 ข้อมูลปี พ.ศ. 25๖๑ พบเด็กจมนํ้าเสียชีวิต ๖๘๑ คน ลดลงจากปี พ.ศ. ๒๕๖๐ จํานวน ๓๖ คน (ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 

= 717 คน) (๔) 
 เด็กเล็ก (อายุ ๐ - ๒ ปี) จมน้ําเสียชีวิตถึง ๑๕๒ คน (ร้อยละ ๒๒.๓ ของเด็กอายุตํ่ากว่า ๑๕ ปี) (๔)  
 เด็กชายจมนํ้าเสียชีวิตสูงมากกว่าเด็กหญิง 2.๖ เท่าตัว (๔)  
 อัตราป่วยตายจากการตกน้ํา จมนํ้า ของเด็ก ร้อยละ ๒๖.๗ (๖) 
 วันเสาร์และอาทิตย์พบว่า เกิดเหตุมากท่ีสุด (ร้อยละ ๔๔.๔) (๖) 
 ช่วงเวลาท่ีเกิดเหตุมากท่ีสุด คือ ๑๕.๐๐ - ๑๗.๕๙ น. (ร้อยละ ๔๐.๐) (๖) 
 เดือนเมษายนพบเด็กจมนํ้าเสียชีวิตมากท่ีสุด (๘๔ คน) รองลงมาคือมีนาคม (๗๖ คน) และพฤษภาคม (๗๑ คน) (๔)  
 แหล่งน้ําท่ีเด็กจมนํ้าและเสียชีวิตมากท่ีสุด คือ แหล่งนํ้าตามธรรมชาติ (ร้อยละ ๓๑.๖) (๖) 
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอัตราการเสียชีวิตจากการจมนํ้าสูงท่ีสุด รองลงมาคือ ภาคใต้ ภาคเหนือ และภาคกลาง 

ตามลําดับ (๔) 
 10 จังหวัดแรกที่มีจํานวนเด็กจมนํ้าเสียชีวิตสูงที่สุด ได้แก่ อุดรธานี (๒๘ คน), นครราชสีมา (๒๔ คน), ปัตตานี  

(๒๓ คน), บุรีรัมย์ (๒๒ คน), ชัยภูมิ  อุบลราชธานี นครศรีธรรมราช (จังหวัดละ ๒๐ คน), ขอนแก่น (๑๘ คน), 
สกลนครและสงขลา (จังหวัดละ 1๗ คน) (๔) 

 ข้อมูลมรณบัตรช่วงปิดเทอม 3 เดือน (มีนาคม - พฤษภาคม) (๔, ๕) 
๑) พบเด็กอายุตํ่ากว่า ๑๕ ปี จมน้ําเสียชีวิต ๒๓๑ คน (ร้อยละ ๓๓.๙ ของเด็กท่ีจมน้ําเสียชีวิตตลอดท้ังปี) 

โดยเป็นเด็กอายุ ๕ - ๙ ปี มากท่ีสุด (ร้อยละ ๓๗.๒) รองลงมา เป็นเด็กอายุน้อยกว่า ๕ ปี (ร้อยละ ๓๕.๑) 
๒) เด็กจมนํ้าเสียชีวิตในช่วงปิดเทอม ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ลดลงกว่าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ จํานวน ๒๖ คน (ร้อยละ ๑๐.๑)  

***ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ (มีนาคม - พฤษภาคม) = ๒๕๗ คน 
 ข้อมูลเหตุการณ์เด็กจมนํ้า ช่วงปิดเทอม (มีนาคม - พฤษภาคม) พบว่า (๗) 

๑) ร้อยละ ๘๐.๔ ของเด็กท่ีจมนํ้า จะเสียชีวิต  
๒) เหตุการณ์ท่ีเฝ้าระวังเด็กจมน้ําช่วงปิดเทอม (๓๕ เหตุการณ์) พบว่า เป็นการชวนกันไปเล่นนํ้าเป็นกลุ่ม

ต้ังแต่ ๒ คนข้ึนไป สูงถึง ๒๐ เหตุการณ์ (ร้อยละ ๕๗.๑) 
๓) ในจํานวนเหตุการณ์ท่ีเด็กชวนกันไปเล่นน้ําต้ังแต่ ๒ คนข้ึนไป พบว่า ครึ่งหน่ึงเสียชีวิตพร้อมกันต้ังแต่ ๒ คน

ข้ึนไป โดยพบว่า ส่วนใหญ่ขาดทักษะการเอาชีวิตรอดในน้ําและไม่รู้วิธีการช่วยเหลือท่ีถูกต้อง 
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การวิเคราะห์ความเส่ียง (ค่าเฉล่ียปี พ.ศ. 255๒ – ปี พ.ศ. 25๖๑**)  
 10 ปีที่ผ่านมา เราสูญเสียเด็กไทย (อายุตํ่ากว่า 15 ปี) จากการจมนํ้าไปแล้วถึง ๙,๐๔๒ คน (เฉลี่ยปีละ 

๙๐๔ คน) (๕) 
   เดือนเมษายนมีเด็กจมน้ําเสียชีวิตสูงที่สุด (๑๑๔ คน) รองลงมาคือ มีนาคม (๑๐๔ คน) และพฤษภาคม (๙๔ คน) (๕) 
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอัตราการเสียชีวิตสูงท่ีสุด (4) 
 แหล่งน้ําตามธรรมชาติ บ่อขุดเพ่ือการเกษตรยังคงเป็นแหล่งนํ้าท่ีพบการจมนํ้าสูงสุด (๖)  
 กลุ่มเด็กอายุ 5 - 9 ปี เสียชีวิตสูงสุด (ร้อยละ 40.๒) รองลงไปคือ กลุ่มเด็กอายุตํ่ากว่า 5 ปี (ร้อยละ 35.๔) 

ท้ังนี้เม่ือเปรียบเทียบกับอัตราต่อประชากรเด็กแสนคนพบว่ากลุ่มเด็กอายุ ๕ - ๙ ปี มีอัตราการเสียชีวิตสูงท่ีสุด
เช่นเดียวกัน โดยเฉลี่ยเท่ากับ ๙.๓ (๕) 

 อย่างไรก็ตาม กลุ่มเด็กอายุ ๐ - ๒ ปี พบจมน้ําเสียชีวิตสูงเฉลี่ยถึงปีละ ๑๖๐ คน (ซึ่งส่วนใหญ่เสียชีวิตจาก
การจมนํ้าภายในบ้านและละแวกบ้านของตนเอง (เด็กเล็ก สามารถจมนํ้าในภาชนะท่ีมีนํ้าเล็กน้อย ประมาณ 
1 - 2 น้ิว) (๕) 

 ช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อน (มีนาคม - พฤษภาคม) เป็นช่วงท่ีมีเด็กจมนํ้าเสียชีวิตสูงสุด (ค่าเฉลี่ย 10 ปี = 3๑๒ คน) 
ท้ังนี้ในบางปีมีจํานวนสูงถึง 4๒๐ คน (๕)  
หมายเหตุ: ** ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อมูลเบ้ืองต้น ณ วันท่ี ๑๙ กุมภาพันธ์ 256๒ (อาจมีการเปลี่ยนแปลง) 

 
สาเหตุการจมนํ้า 
๑) กลุ่มเด็กเล็ก 
 เด็กเล็กจมนํ้า แม้ในภาชนะท่ีมีน้ําสูงเพียง ๑ - ๒ น้ิว 
 เด็กเล็กมักจมนํ้าในภาชนะขนาดเล็กท่ีอยู่ภายในบ้าน เช่น ถัง กะละมัง โอ่ง  
 เด็กเล็กมักเดินตามเป็ดหรือสุนัข และพลัดตกลงไปในน้ํา 
 ผู้ปกครอง/ผู้ดูแลเด็กปล่อยให้เด็กอยู่ตามลําพังในช่วงเวลาที่ทํากิจกรรมบางอย่างเพียงระยะเวลาสั้นๆ 

เช่น เข้าห้องน้ํา คุยโทรศัพท์ ทํากับข้าว 
 ผู้ปกครอง/ผู้ดูแลเด็ก ไม่มีการจัดการแหล่งนํ้าเสี่ยงที่อยู่ในบ้าน 

 

๒) กลุ่มเด็กโต 
 มักเกิดจากการชวนกันไปเล่นน้ํา ประกอบกับการไม่รู้วิธีการเอาชีวิตรอดในน้ําและวิธีการช่วยเหลือท่ีถูกต้อง 
- เม่ือตกนํ้าจึงลอยตัวอยู่ในน้ําได้ไม่นาน และจมนํ้าเสียชีวิตในท่ีสุด 
- เด็กวัยน้ีจะเสียชีวิตพร้อมกันครั้งละหลายๆ คน เพราะความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของเด็ก พอเห็นเพ่ือนหรือ

น้องตกน้ํา คิดว่าตนเองว่ายนํ้าเป็นก็กระโดดลงไปช่วย แต่สุดท้ายก็จะถูกกอดรัดและจมนํ้าไปด้วยกัน  
 เด็กไม่มีความรู้เรื่องความปลอดภัยทางน้ํา เช่น หนีผู้ใหญ่ไปเล่นนํ้ากันเอง ไม่ปฏิบัติตามป้ายเตือน ไม่ใส่ชูชีพ

ขณะลงเรือ พลัดตกนํ้าเพราะเดินใกล้ขอบบ่อเกินไป 
 ชุมชนขาดการจัดการแหล่งนํ้าเสี่ยงที่มีอยู่ในชุมชน เช่น การติดป้ายคําเตือน การสร้างรั้ว หรืออุปกรณ์

ช่วยคนตกนํ้า 
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คําแนะนํา 
 ประชาชนและชุมชน:  

- สํารวจแหล่งนํ้าเสี่ยงในชุมชน  
- เฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยในชุมชน (เช่น ประกาศเสียงตามสาย คอยตักเตือนเม่ือเห็นเด็กเล่นนํ้าตามลําพัง) 
- จัดการแหล่งน้ําเพื่อให้เกิดความปลอดภัย เช่น สร้างรั้ว ติดป้ายคําเตือน จัดให้มีอุปกรณ์ช่วยคนตกนํ้าไว้

บริเวณแหล่งนํ้าเสี่ยง (ถังแกลลอนเปล่าผูกเชือก ขวดนํ้าพลาสติกเปล่า ไม้) 
- มีมาตรการ/กฎระเบียบในชุมชน เช่น ห้ามด่ืมสุราก่อนลงเล่นนํ้า ใส่ชูชีพเม่ือโดยสารเรือหรือทํากิจกรรมทางน้ํา 

แหล่งนํ้าท่ีเกิดข้ึนใหม่ต้องมีมาตรการป้องกัน 
- สอนให้เด็กรู้จักแหล่งน้ําเสี่ยงและอันตรายท่ีอาจจะเกิดข้ึน 

 

 ผู้ปกครองและเด็ก:  
- ผู้ปกครอง/ผู้ดูแลเด็กต้องดูแลเด็กอย่างใกล้ชิด ไม่เผอเรอท้ิงเด็กเล็กไว้ตามลําพัง เช่น ขณะรับโทรศัพท์ 

ทํากับข้าว หรือเดินไปเปิด-ปิดประตูบ้าน 
- ทุกครัวเรือนท่ีมีเด็กอายุน้อยกว่า ๒ ปี ควรใช้คอกกั้นเด็กหรือกําหนดพื้นท่ีเล่นปลอดภัย (Playpen) ให้แก่เด็ก 

ไม่ให้เด็กเข้าถึงแหล่งน้ํา  
- เทน้ําท้ิงจากภาชนะทุกครั้งหลังใช้งาน หรือฝังกลบแอ่งนํ้าท่ีไม่ได้ใช้งาน 
- สอน/เรียนรู้ กฎความปลอดภัยทางนํ้า เช่น ไม่เล่นใกล้แหล่งน้ํา รู้จักประเมินสภาพแหล่งน้ําที่จะลงไป 

(ความลึก ความต้ืน ความชัน ความเย็น กระแสน้ํา)  
- สอน/เรียนรู้ วิธีการว่ายน้ําเพ่ือเอาชีวิตรอดและวิธีการช่วยเหลือท่ีถูกต้อง  

 

 เจ้าหน้าท่ี/บุคลากรสาธารณสุข:   
- ร่วมกับชุมชนในการสํารวจแหล่งนํ้าเสี่ยงในพ้ืนท่ี 
- ให้ความรู้ในเรื่องปัจจัยเสี่ยง และแนวทางการป้องกันการจมนํ้าแก่ประชาชน 
- สอบสวนการจมน้ําของเด็กในพ้ืนท่ี และกําหนดมาตรการป้องกันร่วมกับชุมชน 
- สอนให้คนในชุมชนรู้จักวิธีการช่วยเหลือคนตกนํ้าหรือจมนํ้าเบื้องต้น และวิธีการปฐมพยาบาลเด็กจมน้ําท่ีถูกวิธี 

(โดยเน้นว่าห้ามจับเด็กท่ีจมนํ้าอุ้มพาดบ่า แต่ให้ใช้วิธีการเป่าปากและนวดหัวใจ) 
- ผลักดัน/สนับสนุนให้เกิดทีมผู้ก่อการดี (Merit Maker) ป้องกันการจมนํ้า ให้ครอบคลุมอย่างน้อยทุกตําบล 

................................................................................................................... 
 

สํานักโรคไม่ติดต่อ (กลุ่มป้องกันการบาดเจ็บท่ัวไป) 
 กรมควบคุมโรค, www.thaincd.com, www.facebook.com/thaincd 

๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 
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ทหารผ่านศึก; ๒๕๕๒. 
๔.   กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข. การจมนํ้าเสียชีวิตปี พ.ศ. 25๖๑ (ข้อมูลเบื้องต้น ณ วันท่ี ๑๙ กุมภาพันธ์ 256๒) 

[ไฟล์ข้อมูล]. กรุงเทพมหานคร: กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข; 25๖๒. 
๕.   กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข. การจมนํ้าเสียชีวิตปี พ.ศ. ๒๕๕๒-25๖๑ (ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อมูลเบ้ืองต้น ณ วันท่ี ๑๙ กุมภาพันธ์ 

256๒) [ไฟล์ข้อมูล]. กรุงเทพมหานคร: กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข; 25๖๒. 
๖.   สํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค. การเฝ้าระวังการบาดเจ็บระดับชาติ (Injury Surveillance System: IS) ปี พ.ศ. 25๖๐ [ไฟล์ข้อมูล]. กรุงเทพมหานคร: 

สํานักระบาดวิทยา   
     กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข; 25๖๑. 
๗.   สํานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค. การเฝ้าระวังข่าวจากสื่อในช่วงปิดเทอม ปี พ.ศ. 25๖๑ [ไฟล์ข้อมูล]. กรุงเทพมหานคร: สํานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค 

กระทรวงสาธารณสุข; 25๖๒. 


