




รายงานสถานการณ์
การจมน้ำในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้


กรมควบคุมโรค
DepartmentofDiseaseControl



รายงานสถานการณ์การจมน้ำในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
© องค์การอนามัยโลก2564
สงวนสิทธิ์บางส่วน รายงานฉบับนี้ เผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตให้แลกเปลี่ยนงานที่มีลักษณะเป็นงานสร้างสรรค์โดยไม่หวังผลในเชิงพาณิชย์ 3.0 IGO (Creative 
Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 IGO) (CC BY-NC-SA 3.0 IGO; https://creativecommons.org licenses/ by-nc-sa/3.0/igo)  
 
ภายใต้เงื่อนไขของสัญญาอนุญาตนี้ ท่านสามารถนำรายงานนี้ไปทำสำเนา แจกจ่าย และปรับเปลี่ยน โดยไม่หวังผลในเชิงพาณิชย์ได้ หากมีการอ้างอิงที่มาของงาน 
อย่างเหมาะสมตามรูปแบบที่ระบุไว้ด้านล่าง ในการนำรายงานนี้ไปใช้ ไม่ควรกล่าวอ้างถึงองค์การอนามัยโลกว่าได้ให้การสนับสนุนหรือมีความเกี่ยวข้องกับองค์กร ผลิตภัณฑ์ 
หรือบริการใด ๆ ทั้งสิ้น และไม่อนุญาตให้นำตราสัญลักษณ์ (logo) ขององค์การอนามัยโลกไปใช้ หากท่านมีการดัดแปลงเนื้อหาในรายงานฉบับนี้ ต้องมีการขออนุญาตตาม 
ใบอนุญาตให้แลกเปลี่ยนงานที่มีลักษณะเป็นงานสร้างสรรค์โดยไม่หวังผลในเชิงพาณิชย์ในแบบเดียวกันหรือเทียบเท่า หากมีการทำการแปลรายงานฉบับนี้ ท่านควรอ้างอิง
ที่มาของงาน พร้อมทั้งใส่ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบ (disclaimer) ดังต่อไปนี้: “องค์การอนามัยโลก (WHO) ไม่ได้เป็นผู้ทำการแปลงานนี้ องค์การอนามัยโลกไม่ขอ 
รับผิดชอบใด ๆ ต่อเนื้อหาหรือความถูกต้องของงานแปลฉบับนี้ ให้ถือว่างานที่ตีพิมพ์ฉบับภาษาอังกฤษเป็นเอกสารต้นฉบับเท่านั้นที่ได้รับอนุญาต” 
 
การไกล่เกลี่ยใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อพิพาทที่เกิดขึ้นภายใต้สัญญานี้ ให้เป็นไปตามกฎการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (World Intellectual 
Property Organization+) (http://www.wipo.int/amc/en/mediation/rules/) 

คำแนะนำสำหรับการเขียนอ้างอิง Regional Status Report on Drowning in South-East Asia. New Delhi: World Health Organization, Regional Office for 
South-East Asia; 2021. Licence: CC BY-NC-SA 3.0 IGO. 
 
ข้อมูลบรรณานุกรมสิ่งพิมพ์(Cataloguing-in-Publication (CIP) data) ดูข้อมูลบรรณานุกรมสิ่งพิมพ์ได้ที่ http://apps.who.int/iris 
 
การขาย สิทธิ และการอนุญาต หากต้องการซื้อเอกสารสิ่งพิมพ์ขององค์การอนามัยโลก สามารถเข้าไปดูได้ที่ http://apps.who.int/bookorders สำหรับการยื่นคำขอ 
ใช้งานในเชิงพาณิชย์และข้อสอบถามเกี่ยวกับสิทธิการขายและการอนุญาต สามารถเข้าไปดูได้ที่ http://www.who.int/about/licensing 
 
การใช้เนื้อหาของบุคคลที่สาม หากท่านประสงค์จะนำเนื้อหาซึ่งเป็นผลงานของบุคคลที่สามซึ่งปรากฏในรายงานฉบับนี้ซึ่งได้แก่ ตาราง ตัวเลขหรือรูปภาพไปใช้ ท่านต้อง 
รับผิดชอบในการตัดสินว่าจะต้องขออนุญาตนำข้อมูลนั้นไปใช้หรือไม่ และต้องเป็นผู้ดำเนินการขออนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์เอง ความเสี่ยงที่จะถูกฟ้องร้องว่าละเมิดสิทธิ์
ของบุคคลที่สามถือเป็นของผู้นำข้อมูลไปใช้แต่เพียงผู้เดียว 
 
ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบทั่วไป ชื่อหรือการกล่าวอ้างในการนำเสนอเนื้อหาของเอกสารฉบับนี้ ไม่ถือว่าเป็นการแสดงความคิดเห็นใด ๆ ขององค์การอนามัยโลก 
เกี่ยวกับสถานภาพทางกฎหมายของประเทศ อาณาเขต เมือง หรือพื้นที่ปกครองแห่งใดแห่งหนึ่ง หรือการกำหนดขอบเขตอำนาจภายในเขตแดนใด เส้นประหรือเส้นไข่ปลา
บนแผนที่ใช้เพื่อระบุถึงเส้นแบ่งเขตโดยประมาณและอาจยังไม่เป็นอันตกลงโดยสมบูรณ์แล้ว 
 
การกล่าวถึงบริษัทบางแห่งหรือผลิตภัณฑ์ของผู้ผลิตบางรายในที่นี้ มิได้หมายความว่าองค์การอนามัยโลกมีนัยสนับสนุนหรือแนะนำให้ใช้บริษัทหรือผลิตภัณฑ์เหล่านั้น 
มากกวา่บรษิทัหรอืผลติภณัฑอ์ืน่ทีไ่มไ่ดก้ลา่วถงึในทีน่ี ้ ชือ่ผลติภณัฑท์ีม่กีรรมสทิธิจ์ะถกูเนน้ดว้ยการใชอ้กัษรตวัพมิพใ์หญ ่ (ภาษาองักฤษ) ยกเวน้ในกรณทีีเ่กดิจากความผดิพลาด 
หรือตกหล่น 
 
องค์การอนามัยโลกได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรเพื่อยืนยันความถูกต้องของข้อมูลที่ปรากฏในสิ่งพิมพ์นี้ อย่างไรก็ตามการเผยแพร่เอกสารตีพิมพ์นี้ไม่อาจรับประกัน 
ความถกูตอ้งได ้ ไมว่า่โดยชดัแจง้หรอืโดยนยัแฝง ผูอ้า่นพงึรบัผดิชอบในการตคีวามและการนำขอ้มลูในเอกสารนีไ้ปใชเ้อง  องคก์ารอนามยัโลกไมอ่าจรบัผดิชอบตอ่ความเสยีหาย 
ที่เกิดขึ้นจากการใช้เอกสารนี้ไม่ว่ากรณีใด 
 
เรียบเรียงภาษาไทยโดย กองป้องกันการบาดเจ็บ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และ องค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย  
 
วางรูปแบบฉบับแปลภาษาไทยโดย บริษัท รำไทยเพรส จำกัด 
 
จัดทำในประเทศไทยโดย กองป้องกันการบาดเจ็บ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 
 
เครดิตภาพ:© Florian Lang, Cover; © RNLI/Poulomi Basu, pp.xi, 6–7; 15, 30; 37, 45; © RNLI/GMB Akash, pp. v, ix, xii, 4, 10, 40, 50–51; © RNLI, pp. 
8, 16; 31, 32, 35, 49; © Merit Maker Team, Thailand, pp. 20, 21; © National Programme for Trauma Care India, pp. 25, 27; © CIPRB, p. 29; © CIPRB/
Emdadul Islam Ritu, p. 33; © Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BASARNAS) Republik Indonesia, pp. 34, 36; © WHO, p. 41; © Syed 
Naem, p. 46; © WHO Searo, Inside back cover.  
 



สารบัญ

คำนำ  iv

กิตติกรรมประกาศ vi

อักษรย่อที่ใช้ vii

บทสรุปผู้บริหาร viii

บทนำ  1

1. สถานการณ์และผลกระทบ 8

2. การป้องกันการจมน้ำในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้:

 ความก้าวหน้าถึงปัจจุบัน 16

 กลยุทธ์ในการสนับสนุนการดำเนินงานป้องกันการจมน้ำ 17

 1. การพัฒนาแผนความปลอดภัยทางน้ำแห่งชาติ 17 

 2. ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ 19 

 3. การพัฒนางานป้องกันการจมน้ำผ่านการเก็บข้อมูลและการศึกษา 

  ที่ออกแบบมาอย่างดี                                   24 

 4.  สร้างความตระหนักรู้ของประชาชนเกี่ยวกับการจมน้ำผ่านการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ 27 

 มาตรการป้องกันการจมน้ำ 28

 1. จัดให้มีสถานที่ปลอดภัยสำหรับเด็กเล็กก่อนวัยเรียนที่มีการดูแลอย่างดี 28 

 2. ติดตั้งสิ่งกีดขวางเพื่อจำกัดการเข้าถึงแหล่งน้ำ 30 

 3. สอนเด็กวัยเรียนให้มีทักษะการว่ายน้ำและความปลอดภัยทางน้ำ 30 

 4. ฝึกผู้เห็นเหตุการณ์ให้รู้วิธีการช่วยเหลือและการช่วยฟื้นคืนชีพที่ปลอดภัย 33 

 5. สร้างความเข้มแข็งในการรับมือกับภัยพิบัติและจัดการความเสี่ยงจากอุทกภัย 35 

 6. กำหนดและบังคับใช้ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับความปลอดภัยในการขนส่งทางน้ำและการเดินเรือ 36 

3. บทเรียนและข้อเสนอแนะ 40

4.บทสรุป 46

5. ข้อมูลประเทศ 50

ภาคผนวก1.รายชื่อผู้ประสานงานข้อมูลระดับชาติ 62

ภาคผนวก2.รายชื่อผู้ติดต่อหลักของสำนักงานองค์การอนามัยโลกประจำประเทศ 63

เอกสารอ้างอิง 64



คำนำ

รายงานสถานการณ์การจมน้ำ
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
การจมน้ำเป็นสาเหตุสำคัญอันดับที่สามของการเสียชีวิตจากการบาดเจ็บโดยไม่ตั้งใจ 

(unintentional injury) ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยในปี พ.ศ. 2562  

มีผู้เสียชีวิตจากการจมน้ำมากกว่า 70,000 ราย1 แต่ตัวเลขนี้น่าจะเป็นการประเมิน 

ที่ต่ำกว่าจำนวนผู้เสียชีวิตจริง ตัวเลขประมาณการของการจมน้ำทั่วโลกในปัจจุบัน 

ไม่ได้รวมการเสียชีวิตจากเหตุการณ์สภาพภูมิอากาศรุนแรงหรือภัยพิบัติต่าง ๆ  

ซึ่งอาจเพิ่มการเสียชีวิตได้มากขึ้นถึงร้อยละ 50 ในประเทศที่มักเกิดเหตุการณ์ 

สภาพภูมิอากาศรุนแรงในภูมิภาคนี้2 

 
การเสียชีวิตจากการจมน้ำส่วนใหญ่สามารถป้องกันได้ อย่างไรก็ตามระหว่างปี พ.ศ. 2557 ถึง พ.ศ. 2561 ปัญหา 

การจมนำ้เสยีชวีติทีร่ายงานโดย 8 ประเทศจาก 11 ประเทศในภมูภิาคนีไ้มไ่ดล้ดลงอยา่งมนียัสำคญั โดยในแตล่ะประเทศ

มีความสุ่มเสี่ยงและความสัมพันธ์กับแหล่งน้ำที่แตกต่างกัน จึงนำมาซึ่งความท้าทาย รวมถึงโอกาสในการปรับปรุง 

ด้านความปลอดภัยทางน้ำในส่วนต่าง ๆ ของภูมิภาค 

 

ดังที่ระบุไว้ในรายงานการป้องกันการจมน้ำทั่วโลกขององค์การอนามัยโลก ปี พ.ศ. 2557 (Global Report on 

Drowning Prevention, 2014) และคูม่อืปฏบิตักิาร: การปอ้งกนัการจมนำ้ พ.ศ. 2560 (Preventing Drowning : An 

Implementation Guide, 2017) องคก์ารอนามยัโลกยงัคงสง่เสรมิการดำเนนิงานแบบการมสีว่นรว่มของภาคสว่นตา่ง ๆ 

นอกเหนือจากหน่วยงานภาคสาธารณสุข เพื่อเป็นการใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้และการเข้าถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

และองค์กรต่าง ๆ การดำเนินงานจำเป็นที่จะต้องพิจารณาถึงความต้องการและทรัพยากรที่มีอยู่ในพื้นที่ การต่อยอด

จากความก้าวหน้าที่ทำไว้แล้ว และให้ความสำคัญกับเพศภาวะ ความเท่าเทียม และสิทธิมนุษยชน 

 

รายงานฉบับนี้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาและบริบทของการจมน้ำและยกตัวอย่างโครงการริเริ่มป้องกันการจมน้ำ 

ที่มีประสิทธิภาพที่ทางองค์การอนามัยโลกจะสนับสนุนประเทศสมาชิกอย่างต่อเนื่องให้นำไปปฏิบัติโดยการ 

ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ การสนับสนุนความเป็นผู้นำที่เข้มแข็งในการป้องกันการจมน้ำ  

การพัฒนาแผนระดับชาติ และการใช้มาตรการความปลอดภัยทางน้ำที่มีต้นทุนต่ำและมีหลักฐานรองรับ 

ทุกประเทศในภูมิภาคจะสามารถป้องกันโศกนาฏกรรมจากการจมน้ำและสร้างอนาคตที่ปลอดภัยและ 

ดีกว่าสำหรับทุกคน 

DrPoonamKhetrapalSingh
ผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลก 

ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

 

   1   ข้อมูล GHE 
    2   รายงานการจมน้ำทั่วโลกขององค์การอนามัยโลก 

รายงานสถานการณ์การจมน้ำในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 





กิตติกรรมประกาศ

รายงานสถานการณ์การจมน้ำในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

รายงานสถานการณป์อ้งกนัการจมนำ้ในภมูภิาคฉบบันี ้ ไดร้บัความอนเุคราะหจ์ากการมสีว่นรว่มของผูป้ระสานงาน 

และเจ้าหน้าที่ขององค์การอนามัยโลกหลายท่าน เราไม่อาจได้มาซึ่งข้อมูลระดับประเทศหากไม่ได้รับ 

ความช่วยเหลืออันประมาณค่ามิได้จากผู้ประสานงานข้อมูลระดับชาติและผู้ตอบคำถามทั้งหมดที่มีส่วนร่วมในการ

รวบรวมข้อมูล (รายชื่อทั้งหมดอยู่ในภาคผนวก 1)  เจ้าหน้าที่หลักด้านการป้องกันการบาดเจ็บที่สำนักงานประจำ

ประเทศขององค์การอนามัยโลกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีบทบาทสำคัญยิ่งและทำงานใกล้ชิดกับ 

หน่วยงานภาครัฐเพื่อสนับสนุนการรวบรวมข้อมูล (รายชื่อทั้งหมดอยู่ในภาคผนวก 2) ขอขอบคุณเป็นพิเศษ

สำหรับผู้เขียนกรณีศึกษาทุกท่านที่หยิบยกเรื่องราวและประสบการณ์ส่วนตัวมาเป็นข้อมูลในรายงานชิ้นนี้ 

 

David Meddings, นายแพทย์ทักษพล ธรรมรังสี (Thaksaphon Tamarangsi) และ Patanjali Nayar เป็น 

ผู้กำหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์ของรายงานฉบับนี้ โดยมี Jonathan Passmore เป็นผู้ริเริ่มขับเคลื่อนโครงการ

ประสานงานด้านการรวบรวมข้อมูล การตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูล และการกำกับดูแลการจัดทำรายงาน 

ในระดบัภมูภิาคนัน้นำโดย Rania Abdelhamid (สำนกังานองคก์ารอนามยัโลกประจำภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต)้ 

และ Caroline Lukaszyk (สำนักงานองค์การอนามัยโลกประจำภูมิภาคแปซิฟิกตะวันตก) ส่วน Shamila 

Sharma, Shalini Khattar และ Indu Gulhar เป็นผู้ให้การสนับสนุนเพิ่มเติม องค์การอนามัยโลกขอขอบคุณ 

ผู้มีส่วนร่วมอีกหลายท่านที่ใช้ความเชี่ยวชาญทำให้รายงานฉบับนี้เกิดขึ้นได้ ได้แก่ Gemma May, Kate Eardley, 

Tom Mecrow และ Amy Bestman 

 

รายงานฉบับนี้ยังได้รับความอนุเคราะห์และการตรวจทานจากอีกหลายท่าน ขอขอบคุณบุคคลเหล่านี้เป็นพิเศษ 

ได้แก่ Angela Burton ผู้นำการเขียน, Jane Labous ผู้จัดทำกรณีศึกษา, บริษัท Inis Communications 

ผู้ออกแบบและจัดทำข้อมูลประเทศ และ Alexander Pascual ผู้นำในการจัดวางและการออกแบบรายงาน 

 

สุดท้ายนี้ องค์การอนามัยโลกขอขอบคุณ Royal National Lifeboat Institution ที่ให้การสนับสนุนงบประมาณ

ในการจัดทำและตีพิมพ์รายงานต้นฉบับภาษาอังกฤษ 



BAC ระดับแอลกอฮอล์ในเลือด (Blood alcohol concentration) 

BrAC ระดับแอลกอฮอล์ในลมหายใจ (Breath alcohol content) 

BASARNAS หน่วยงานค้นหาและกู้ภัยแห่งชาติ (อินโดนีเซีย) (National Search and Rescue Agency (Indonesia)) 

BHIS การสำรวจสุขภาพและการบาดเจ็บของบังกลาเทศ (Bangladesh Health and Injury Survey) 

BIWTA หน่วยงานการขนส่งทางน้ำภายในประเทศในบังกลาเทศ (Bangladesh Inland Water Transport Authority) 

CIPRB ศนูยป์อ้งกนัและวจิยัการบาดเจบ็ บงักลาเทศ  (Centre for Injury Prevention and Research, Bangladesh) 

CPR การช่วยฟื้นคืนชีพ (Cardiopulmonary  resuscitation) 

ICD บัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศและปัญหาสุขภาพที่เกี่ยวข้อง (International Statistical Classification 

  of Diseases and Related Health Problems) 

NGO องค์กรพัฒนาเอกชน (Nongovernmental  organization) 

NIEM สถาบนัการแพทยฉ์กุเฉนิแหง่ชาต ิ(ประเทศไทย) (National Institute for Emergency Medicine (Thailand)) 

NISC ศูนย์เฝ้าระวังการบาดเจ็บ สำนักทะเบียนผู้บาดเจ็บและศูนย์สร้างขีดความสามารถแห่งชาติ (อินเดีย)  

 (National Injury Surveillance, Trauma Registry and Capacity Building Centre (India)) 

PFD อุปกรณ์ลอยน้ำส่วนบุคคล (Personal flotation device) 

RNLI สถาบันเรือชูชีพแห่งชาติ (Royal National Lifeboat Institution) 

SDG เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goal-SDGs) 

SOLAS อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยความปลอดภัยแห่งชีวิตในทะเล  (International Convention 

  for the Safety of Life at Sea) 

UNFCCC กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United Nations  

 Framework Convention on Climate Change) 

VIPC คณะกรรมการป้องกันการบาดเจ็บในหมู่บ้าน (บังกลาเทศ)  (Village Injury Prevention  

 Committee, Bangladesh) 

WHO องค์การอนามัยโลก (World Health Organization) 

 

อักษรย่อที่ใช้



บทสรุปผู้บริหาร

เนื้อหาสำคัญ
ในปี พ.ศ. 2562 มีผู้เสียชีวิตจากการจมน้ำ 70,034 รายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งเป็น

จำนวนผู้เสียชีวิตสูงสุดเป็นอันดับที่สองจากทุกภูมิภาคขององค์การอนามัยโลก (WHO) มากกว่า 

ร้อยละ 33 ของการเสียชีวิตเหล่านี้เกิดขึ้นในเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี 

นับตั้งแต่การเผยแพร่รายงานการจมน้ำระดับโลก: การป้องกันจากสาเหตุนำการเสียชีวิต ขององค์การ

อนามัยโลก (WHO’s Global Report on Drowning: Preventing a leading killer) เมื่อปี  

พ.ศ. 2557 และรายงานฉบับต่อมา คือ คู่มือปฏิบัติการ: การป้องกันการจมน้ำ (Preventing 

Drowning: An Implementation Guide) เมื่อปี พ.ศ. 2560 ซึ่งองค์การอนามัยโลกได้พยายาม 

ยกระดับการสนับสนุนและการดำเนินการป้องกันการจมน้ำในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

รายงานฉบับนี้นำเสนอผลการประเมินครั้งแรกในการป้องกันการจมน้ำในภูมิภาคเอเชียตะวันออก

เฉียงใต้ โดยมีสิบประเทศที่เข้าร่วมการประเมินและแบ่งปันความรู้และประสบการณ์  และร่วมกันเป็น

ก้าวแรกในการจัดการกับการจมน้ำในภูมิภาคนี้ 

ปัญหาการจมน้ำในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ระหว่างปี พ.ศ. 2557 ถึง พ.ศ. 2561 มี 8 ประเทศจาก 
11 ประเทศในภูมิภาคได้รายงานว่า การเสียชีวิตจากการ 
จมน้ำไม่ได้ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ภูมิภาคนี้เป็นภูมิภาค 
กว้างใหญ่ครอบคลุม 11 ประเทศและมีสภาพแวดล้อม 
ทางสังคมและเศรษฐกิจที่หลากหลาย ด้วยเหตุนี้ ในแต่ละ
ประเทศที่อยู่ในภูมิภาคนี้ จึงมีความเสี่ยงและความสัมพันธ์
กับแหล่งน้ำที่แตกต่างกัน ทำให้เกิดปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
กับการจมน้ำแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ สิ่งนี้นำมาซึ่ง
ความท้าทายต่าง ๆ และโอกาสมากมายในการพัฒนาด้าน
ความปลอดภัยทางน้ำในพื้นที่ต่าง ๆ ของภูมิภาค 

การจมน้ำสามารถป้องกันได้
การจมน้ำสามารถป้องกันได้โดยการดำเนินการตาม
แนวทาง/มาตรการทีม่หีลกัฐานเชงิประจกัษแ์ละมคีวามคุม้คา่  
รายงานเรื่องการจมน้ำระดับโลกขององค์การอนามัยโลก 
(พ.ศ. 2557)  ได้สรุปกลยุทธ์ไว้สี่ด้านและหกมาตรการ
สำหรับการป้องกันการจมน้ำโดยกลยุทธ์จะมุ่งเน้นไปที่การ
พัฒนากลไกระดับชาติที่เข้มแข็งเพื่อให้แน่ใจว่า จะเกิดการ
ประสานงานและการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพในการ
แก้ไขปัญหาการจมน้ำ รวมทั้งส่งเสริมการดำเนินการของ

ชุมชน การดำเนินงานที่ครอบคลุมต่อการจมน้ำ 
จำเป็นต้องมีการมีส่วนร่วมจากหลายภาคส่วนเพื่อ
ช่วยผลักดันงานทางด้านสุขภาพนอกเหนือจาก
หน่วยงานภาคสาธารณสุข และการดึ ง เอา 
องคค์วามรู ้ การเขา้ถงึและความสามารถของหนว่ยงาน 
และองค์กรต่าง ๆ มาใช้ประโยชน์ กลยุทธ์และ
มาตรการที่มีประสิทธิภาพจะต้องตอบสนองต่อ
ความต้องการในพื้นที่ พิจารณาถึงทรัพยากรที่มีอยู่ 
และต่อยอดจากความก้ าวหน้ าที่ ทำ ไว้ แล้ ว   
ความพยายามในการป้องกันการจมน้ำจะต้อง
คำนึงถึงมุมมองทางเพศภาวะ ความเท่าเทียม  
และสิทธิมนุษยชน เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีใครถูกทิ้ง 
ไว้เบื้องหลัง สิ่งสำคัญคือโครงการป้องกันการ 
จมน้ำและการดำเนินงานจะไม่ส่ งผลให้ เกิด 
ความไม่เป็นธรรมทางสุขภาพเพิ่มขึ้น 

การป้องกันการจมน้ำในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้:ความก้าวหน้าถึงปัจจุบัน
ความพยายามล่าสุดในการดำเนินการป้องกันการ
จมน้ำในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตาม 
คำแนะนำขององค์การอนามัยโลก ได้แก่ การฝึก 

รายงานสถานการณ์การจมน้ำในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 



บทสรุปเนื้อหา 

ว่ายน้ำและทักษะทางน้ำในบังกลาเทศ อินเดีย เนปาล 
และศรีลังกา สถานรับเลี้ยงเด็กระหว่างวันในชุมชน 
(Anchals) ในบังกลาเทศและอินเดีย การเสริมสร้าง
ความร่วมมือและธรรมาภิบาลในหลายภาคส่วนใน 
ศรีลังกา และการปรับปรุงระบบข้อมูลและการรณรงค์
สร้างความตระหนักในประเทศไทย อย่างไรก็ดี จำเป็น
ต้องมีการดำเนินการที่เพิ่มมากขึ้นเพื่อที่จะลดจำนวน 
ผู้เสียชีวิตจากการจมน้ำในภูมิภาคนี้ 

ข้อมูลที่นำเสนอผ่านรายงานฉบับนี้เน้นให้เห็นว่า 

แม้ว่าจะเป็นสิ่งที่สามารถป้องกันได้ แต่การจมน้ำ

แทบไม่อยู่ในวาระนโยบายของประเทศต่าง ๆ ใน

ภูมิภาคนี้ การขาดข้อมูลการจมน้ำอาจทำให้ 

ผูม้อีำนาจในการตดัสนิใจไมต่ระหนกัถงึความสำคญั 

และผลกระทบทีแ่ทจ้รงิ และมกัไมแ่นใ่จวา่ภาคสว่น 

หรือหน่วยงานใดควรมีหน้าที่รับผิดชอบในการ 

ป้องกันการจมน้ำ การขาดความตระหนักรู้ 

ซึ่ งทำให้ขาดความมุ่งมั่น อาจนำไปสู่การขาด 

ทรัพยากรในระดับชาติและความสามารถทาง

เทคนคิในการสรา้งแนวทางในการปอ้งกนัการจมนำ้ 

ร่วมกัน 

ในภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต ้ ขอ้มลูการจมนำ้  

สามารถหาได้จากแหล่งต่าง ๆ เช่น ทะเบียนชีพ

และใบมรณบัตรในประเทศเมียนมาร์และไทย 

ข้อมูลการค้นหาและกู้ภัย (Search and Rescue 

หรอื SAR) ในอนิโดนเีซยี แหลง่ขอ้มลูการทอ่งเทีย่ว 

ในประเทศมัลดีฟส ์ ข้อมูลผู้ป่วยในประเทศภูฏาน 

ขอ้มลูตำรวจและบรกิารดบัเพลงิในประเทศศรลีงักา 

และตมิอร-์เลสเต ตามลำดบั ในประเทศบงักลาเทศ 

ไม่มีระบบทะเบียนชีพ ดังนั้นข้อมูลการจมน้ำของ

ประเทศจึงมาจากการสำรวจในกลุ่มตัวอย่าง 

ซึ่งได้มีการตีพิมพ์ไว้ในปี พ.ศ. 2559 ดังนั้น 

จึงมีความจำเป็นต้องเสริมสร้างประสิทธิภาพ 

ให้กับระบบการติดตามและประเมินผลเพื่อให้เห็น

ภาพรวมว่าใครบ้างที่จมน้ำ ภายใต้สถานการณ์ใด 

และโครงการทีร่เิริม่หรอืมาตรการใดบา้งทีม่อียูแ่ละ 

กำลังดำเนินการอยู่เพื่อป้องกันการจมน้ำ และ 



มีหลักฐานที่แสดงว่าความพยายามเหล่านี้ประสบ
ความสำเร็จหรือไม่  ข้อมูลระดับประเทศและภายใน
ประเทศจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อมโยงกันสามารถนำไป
ใช้ในการวางแผนและติดตามการดำเนินงานใน
มาตรการต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น3 

 

รายงานสถานการณ์การจมน้ำในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

ข้อเสนอแนะในการลดปัญหาการจมน้ำในภูมิภาคเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้

รายงานฉบบันีเ้ปน็การนำเสนอการประเมนิครัง้แรกเกีย่วกบั 

การป้องกันการจมน้ำในระดับภูมิภาคซึ่งสอดคล้องและเป็น 

ไปตามรายงานการจมน้ำระดับโลกขององค์การอนามัยโลก 

(พ.ศ. 2557) และรายงานฉบับต่อมา คือ คู่มือปฏิบัติการ: 

การปอ้งกนัการจมนำ้ (พ.ศ. 2560) ขอ้คน้พบและขอ้เสนอแนะ

ในรายงานฉบับนี้สามารถนำไปใช้กระตุ้นการดำเนินงาน

เพื่อให้เกิดการลดการจมน้ำในภูมิภาคเอเชียตะวันออก 

เฉียงใต้ 

 

รายงานฉบับนี้ระบุข้อเสนอแนะที่สำคัญเจ็ดประการ 

ซึ่งสอดคล้องกับข้อค้นพบสำคัญในรายงานนี้ ได้แก่ 

 

1. กำหนดให้มีหน่วยงานหลัก หรือสนับสนุนให้เกิดการ 

จัดตั้งหน่วยประสานงานเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการ 

ป้องกันการจมน้ำ 

 

2. พัฒนาและดำเนินการตามแผนความปลอดภัยทางน้ำ 

แห่งชาติที่มีตัวชี้วัดระดับชาติเกี่ยวกับการป้องกันการ 

จมน้ำ 

 

3. กำหนดกลไกการทำงานกับหลายภาคส่วน

เพื่อจัดการป้องกันการจมน้ำและความปลอดภัย

ทางน้ำผ่านการสร้างความร่วมมือระหว่าง 

ภาคส่วนต่าง ๆ รวมทั้งการกำหนดบทบาทและ 

ความรับผิดชอบที่ชัดเจน 

 

4. บันทึกและแบ่งปันองค์ความรู้ที่ได้รับจาก

ความมุ่งมั่นในการดำเนินงานป้องกันการจมน้ำ 

 

5. ดำเนนิการทบทวนกฎหมายปอ้งกนัการจมนำ้ 

อย่างครอบคลุมเพื่อให้แน่ใจว่ามีการพัฒนา

กฎหมายที่มีแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด และมีทรัพยากร

ทีเ่หมาะสมสำหรบัการดำเนนิการและการบงัคบัใช ้

 

6. วางแผนการประเมินการดำเนินงานป้องกัน

การจมน้ำตั้งแต่ระยะเริ่มต้นเพื่อให้แน่ใจว่า 

มีการวางแผนการประเมินอย่างเหมาะสมและ 

มีงบประมาณสนับสนุนเพียงพอ 

 

7. เพิ่มประสิทธิภาพของระบบข้อมูลที่ใช้บันทึก

เหตกุารณก์ารจมนำ้ พรอ้มทัง้ปรบัปรงุความพรอ้ม 

ในการใช้งานและคุณภาพของการรายงาน 

 

ความจำเป็นและโอกาสในการแบ่งปันเรื่องราว

ความสำเร็จและบทเรียนต่าง ๆ จากผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียในกลุ่มประเทศสมาชิกทั่วทั้งภูมิภาค

เป็นสิ่งสำคัญเพราะยังเป็นโอกาสในการขยาย

การดำเนินงานอีกด้วย 

3  United Nations Economic Commission for Africa; African Union Commission; African Development Bank. Potentials of data linkages from 
  civil registration and vital statistics and other systems in advancing the Sustainable Development Goals: the case of road safety. Fifth 
  Conference of African Ministers Responsible for Civil Registration; Lusaka, Zambia; 14–18 October 2019 (https://repository.uneca.org/ 
 bitstream/handle/10855/43083/b11968400.pdf,accessed 10 July 2021). 





คำนิยามของการจมน้ำ
การจมน้ำ “เป็นกระบวนการที่ส่งผลให้มีภาวะบกพร่องของ
การหายใจอันเนื่องจากการจมอยู่ใต้น้ำ/จุ่มหรือแช่อยู่ใน
ของเหลว”1 การจมน้ำอาจเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตหรือ
ไม่ถึงแก่ชีวิตก็ได้ การจมน้ำที่ไม่เป็นอันตรายถึงแก่ชีวิต 
อาจทำให้สมองเสียหายอย่างรุนแรงซึ่งอาจส่งผลให้เกิด 
ความพกิารในระยะยาว เชน่ ปญัหาดา้นความจำ ความบกพรอ่ง 
ทางการเรียนรู้และการสูญเสียการทำงานขั้นพื้นฐานของ

ร่างกายอย่างถาวร 
 

 

1Drowning; World Health Organization; https://www.who.int/health-topics/drowning 
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การจมน้ำเป็นสาเหตุนำอันดับที่สามของการเสียชีวิตเนื่องจากการบาดเจ็บโดยไม่ตั้งใจ 

(unintentional injury) ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รองจากการบาดเจ็บจากการ

จราจรทางถนนและการพลัดตกหกล้ม โดยในปี พ.ศ. 2562 เพียงปีเดียว ในภูมิภาคนี้ 

มีผู้เสียชีวิตจากการจมน้ำถึง 70,034 ราย2 อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญที่ต้องทราบคือ  

สถิติเหล่านี้น่าจะเป็นการประเมินการเสียชีวิตและผลกระทบที่ต่ำกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจริง 

ด้วยเหตุผลหลายประการ ซึ่งรวมถึงตัวเลขประมาณการการจมน้ำทั่วโลกขององค์การ

อนามัยโลกที่ไม่ได้รวมการเสียชีวิตจากเหตุการณ์สภาพภูมิอากาศรุนแรงหรือภัยพิบัติต่าง ๆ 

การประเมินที่ต่ำกว่าความเป็นจริงนี้อาจมากถึงร้อยละ 50 ในประเทศที่มักเกิดเหตุการณ์

สภาพภูมิอากาศรุนแรง3 โดยหลายประเทศตั้งอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

รายงานการจมน้ำทั่วโลกขององค์การอนามัยโลก (พ.ศ. 2559)4  กล่าวถึงกลยุทธ์สี่ด้านและมาตรการหกข้อในการ

ป้องกันการจมน้ำ (ภาพที่ 1) 

 

ในระดับประเทศ องค์การอนามัยโลกแนะนำให้ 

แต่ละประเทศ พัฒนาและดำเนินการตามแผน

ความปลอดภัยทางน้ำแห่งชาต ิ ซึ่งระบุถึงหลักการ

สำคัญ เป้าหมาย วัตถุประสงค์ กิจกรรมและกลไกการ

ประสานงานเพื่อลดการจมน้ำ  การดำเนินงานที่

ครอบคลมุตอ่การจมนำ้จำเปน็ตอ้งมกีลไกการประสานงาน

ร่วมกับหลายภาคส่วนเพื่อระบุแนวทางปฏิบัติงาน 

ให้ไปในแนวทางเดียวกันเพื่อให้สามารถป้องกันการ 

เสียชีวิตจากการจมน้ำ การสร้างความร่วมมือระหว่าง 

ภาคสว่นตา่ง ๆ และกำหนดบทบาทความรบัผดิชอบ 

ทีช่ดัเจน ระบบการเกบ็รวบรวมขอ้มลูทีแ่ขง็แรงและ 

กลไกการรายงานที่มีคุณภาพเป็นสิ่งสำคัญสำหรับ

การทำความเข้าใจปัจจัยเสี่ยงต่อการจมน้ำและ 

การประเมินประสิทธิผลของมาตรการ ควรใช้การ

สื่อสารเชิงกลยุทธ์เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้

ของประชาชนเกี่ยวกับการจมน้ำ และเพื่อสนับสนุน

การดำเนินงานและความสำเร็จของมาตรการ

ป้องกันต่าง ๆ 

2  Global health estimates: leading causes of death. In: Global Health Observatory [website] (https://www.who.int/data/gho/data/ 
    themes/mortality-and-global-health-estimates/ghe-leading-causes-of-death, accessed 10 July 2021). 
3  WHO global report on drowning: preventing a leading killer. Geneva: World Health Organization; 2014 (https://www.who.int/publications/ 
 i/item/global-report-on-drowning-preventing-a-leading-killer, accessed 10 July 2021) 
4  Ibid 
 



รายงานสถานการณ์การจมน้ำในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

ภาพที่1กลยุทธ์สี่ด้านและมาตรการหกข้อในการป้องกันการจมน้ำ

กลยุทธ์

พัฒนาแผนความปลอดภัย

ทางน้ำแห่งชาติ

ส่งเสริมความร่วมมือ

ระหว่างภาคส่วนต่างๆ

การพัฒนาการป้ องกั นการ

จมน้ำผ่านการเก็บข้อมูลและ

การวิจัยที่ออกแบบมาอย่างดี



สร้างความตระหนักเกี่ยวกับ

การจมน้ำให้แก่ประชาชนผ่าน

การสื่อสารเชิงกลยุทธ์



มาตรการ

จัดให้มีสถานที่ที่ปลอดภัยสำหรับเด็กเล็ก

ก่อนวัยเรียน (เช่น สถานรับเลี้ยงเด็ก

ระหว่างวัน)ซึ่งต้องอยู่ห่างจากแหล่งน้ำ

และมีการดูแลเด็กได้อย่างดี





ฝึกอบรมผู้เห็นเหตุการณ์

ให้รู้วิธีการช่วยเหลือ

และการช่วยฟื้นคืนชีพ

ติดตั้งเครื่องกีดขวางเพื่อจำกัด

การเข้าถึงแหล่งน้ำ
สร้างความเข้มแข็งและจัดการ

ความเสี่ ย งจากอุทกภัยและ

ภัยอันตรายอื่น ๆ ทั้งในระดับ

ท้องถิ่นและระดับประเทศ


สอนเด็กวัยเรียนให้มีทักษะการ

ว่ายน้ำและความปลอดภัยทางน้ำ

กำหนดและบังคับใช้กฎ

ข้อบังคับด้านการเดินเรือ

การขนสง่ทางเรอืและเรอืขา้มฟาก

ในระดับชุมชน สิ่งสำคัญคือต้องแน่ใจว่าเด็กเล็กได้รับ

การดแูลอยา่งเหมาะสมเมือ่อยูใ่กลแ้หลง่นำ้ การตดิตัง้

เครื่องกีดขวางจะช่วยจำกัดเด็กในการเข้าถึงแหล่งน้ำ 

ในกรณีที่ไม่มีใครดูแลหรือการดูแลได้ไม่ทั่วถึง ควรมี

การสอนเด็กอายุ 6 ปีขึ้นไปให้มีทักษะการว่ายน้ำ

และความปลอดภัยทางน้ำโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่

โรงเรียน ส่วนการฝึกอบรมด้านการช่วยเหลือและ

การกู้ชีพนั้นเหมาะกับประชาชนทั่วไป 

 

การทำงานร่วมกับชุมชนเพื่อเสริมความเข้มแข็ง

ด้านอุทกภัยและภัยอันตรายอื่น ๆ เป็นสิ่งจำเป็น 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับความเสี่ยงจากน้ำท่วมโลก 

ที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป5 วิธีการต่าง ๆ  

ในการทำให้การเดินทางทางน้ำปลอดภัยยิ่งขึ้น 

ได้แก่ การกำหนดและการบังคับใช้กฎข้อบังคับด้าน

การเดินเรือ การขนส่งทางเรือ และเรือข้ามฟาก 



การจมน้ำนั้นเข้ากันได้อย่างยิ่งกับกรอบการทำงาน

ระหว่างประเทศและวาระระดับโลกที่มีอยู่ ซึ่งรวมถึง

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) และวาระการ

พัฒนาระหว่างประเทศอื่น ๆ เช่น เป้าหมายหรือวาระ

เพื่ อลดผลกระทบของการเปลี่ ยนแปลงสภาพ 

ภูมิอากาศและเพื่อลดความไม่เป็นธรรมทางสังคมและ

เศรษฐกิจ (กล่องข้อความที่ 1) 

บทนำ 

วิธีการจัดทำรายงานฉบับนี้
รายงานฉบับนี้เป็นการประเมินระดับภูมิภาคครั้งแรก

ในการป้องกันการจมน้ำในภูมิภาคเอเชียตะวันออก

เฉียงใต้ ดังนั้นจึงถือเป็นก้าวแรกที่สำคัญในการ

ทำความเข้าใจปัญหาและผลกระทบของการจมน้ำ 

ความก้าวหน้าในการดำเนินการป้องกันในภูมิภาค 

และโอกาสในการแบ่งปันความรู้เพื่อให้ทราบถึงการ
ดำเนินการต่อไปเพื่อลดอัตราการจมน้ำในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

รายงานนี้จัดทำขึ้นผ่านกระบวนการปรึกษาหารือ
ระดับชาติร่วมกับประเทศสมาชิกในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้และภูมิภาคแปซิฟิกตะวันตกของ
องค์การอนามัยโลก (ภาพที่ 2) การเข้าร่วมเป็นไปโดย
สมัครใจและดำเนินการตามระเบียบวิธีการวิจัย 
ที่คล้ายคลึงกันกับรายงานสถานการณ์ระดับโลก 
ขององค์การอนามัยโลกฉบับต่าง ๆ ก่อนหน้านี้  
(เชน่ รายงานสถานะความปลอดภยับนทอ้งถนนทัว่โลก 
ป ีพ.ศ. 2561 (Global Road Safety Status Report 
(2018)) ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีประเทศ
เข้าร่วมดำเนินการ 10 ประเทศจาก 11 ประเทศ 
(ร้อยละ 91) 

กล่องข้อความที่1การป้องกันการจมน้ำ:ปัจจัยผลักดันสู่ความมุ่งมั่นระดับโลก

การป้องกันการจมน้ำสามารถช่วยส่งเสริมและ 
ยกระดับความก้าวหน้าไปสู่ความมุ่งมั่นและวาระ 
ระดับโลกหลายประการรวมทั้งเป้าหมาย SDGs  
ขององค์การสหประชาชาติ ปี พ .ศ . 2573, 
กรอบอนสุญัญาสหประชาชาตวิา่ดว้ยการเปลีย่นแปลง 
สภาพภูมิอากาศ (ความเข้มแข็งของชุมชนต่อการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ), กรอบการดำเนินงานเซนได
เพื่อการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติและหลักประกัน
สุขภาพถ้วนหน้า  
 

เมือ่พจิารณาถงึเปา้หมาย SDGs มาตรการปอ้งกนัการจมนำ้ 
มีศักยภาพที่จะช่วยผลักดันสู่เป้าหมายข้อที่ 1, 3, 4, 5,  
6, 8, 10, 11 และ 13  ความพยายามต่าง ๆ ในการ
ป้องกันการจมน้ำสามารถช่วยสนับสนุนความก้าวหน้า 
ในเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับเด็กปฐมวัยในด้านการเสียชีวิต 
การศึกษา การสร้างภูมิคุ้มกันและโภชนาการ และ 
มีศักยภาพที่จะเป็นมาตรการใหม่ในการช่วยชีวิตเด็ก 
ปกป้องการลงทุนในงานด้านการพัฒนาเด็กและวัยรุ่น 
อีกด้วย นี่เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับประเทศที่การจมน้ำ
เป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของการเสียชีวิตในเด็ก 



ถือเป็นร้อยละ 99 ของประชากรในภูมิภาค 

ประเทศเหล่านี้คือ บังกลาเทศ ภูฏาน อินเดีย 

อินโดนีเซีย มัลดีฟส์ เมียนมาร์ เนปาล ศรีลังกา 

ไทย และติมอร์-เลสเต  

 

ในปี พ.ศ. 2561 แบบสอบถามได้รับการพัฒนาขึ้น 

และนำมาให้แต่ละประทศที่ เข้าร่วม ได้สร้าง 

ความเข้าใจในแต่ละประเด็น:  

l  ความสำคัญของปัญหาการจมน้ำ 

l  การพัฒนาและสถานะของแผนปฏิบัติการ  

 กฎหมายและนโยบายที่ตอบสนองต่อ 

 ความทา้ทายตา่ง ๆ ในการปอ้งกนัการจมนำ้ 

l  สถานะของความร่วมมือในระดับชาติจาก 

 หลายภาคส่วนที่มีอยู่ในการแก้ไขปัญหา 

 การจมน้ำ 

l  ความพร้อมของมาตรการปอ้งกนัการจมนำ้ 

 ในระดับท้องถิ่น และ 

l  ความช่วยเหลือด้านเทคนิคที่จำเป็นในการ 

 จัดการข้อบกพร่องต่าง ๆ 

การทำรายงานระดับประเทศนี้ใช้เวลาเกือบ 15 เดือน 

ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2562 ถึงเดือนมีนาคม 

พ.ศ. 2563 ข้อมูลชุดสุดท้ายได้รับการตรวจสอบและ

รับรองอย่างเป็นทางการจากกระทรวงที่เกี่ยวข้องของ

ประเทศสมาชิกตามลำดับ 



จุดมุ่งหมายของรายงานฉบับนี้

รายงานฉบับนี้กล่าวถึงความพยายามในการป้องกัน

การจมนำ้ในปจัจบุนัทัว่ภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต ้

โดยรายงานความก้าวหน้าตามแผนการดำเนินงาน

หลัก 10 ประการในการลดการจมน้ำดังที่ระบุไว้ใน

รายงานการจมน้ำระดับโลกขององค์การอนามัยโลก: 

การป้องกันสาเหตุนำการเสียชีวิต (พ.ศ. 2557) และใน

รายงานฉบับต่อมาคือ คู่มือปฏิบัติการ: การป้องกัน

การจมน้ำ (พ.ศ.2560) (ดูภาพที่ 1) ข้อค้นพบและ 

ขอ้เสนอแนะในรายงานฉบบันี ้ สามารถนำไปใชใ้นการเรง่ 

การดำเนินงานเพื่อลดการจมน้ำในภูมิภาค 

รายงานฉบับนี้สำหรับใคร

รายงานฉบบันีจ้ดัทำขึน้สำหรบัทกุหนว่ยงานและทกุคน 

ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการจมน้ำ กลุ่มเป้าหมาย 

ยงัรวมถงึผูก้ำหนดนโยบายระดบัชาตไิปจนถงึผูใ้หบ้รกิาร 

ด้านต่าง ๆ ผู้ดำเนินโครงการ องค์กรพัฒนาเอกชน 

(NGOs) นักวิจัย และสถาบันระหว่างประเทศและ

ระดับภูมิภาค 

รายงานนี้มีเนื้อหาอะไรบ้าง

หมวดที่ 1 กล่าวถึงภาระปัญหาการจมน้ำในภูมิภาค 

และแสดงให้เห็นภาพรวมถึงกลุ่มเสี่ยง และสถานที่

เสี่ยง 

 

หมวดที่ 2 นำเสนอข้อค้นพบที่ได้จากการปรึกษา

หารือและการสำรวจที่ดำเนินการในช่วงปี พ.ศ. 2562-

2563 โดยเน้นกลยุทธ์หลักสี่ด้านและมาตรการหกข้อ

สำหรับการป้องกันการจมน้ำดังที่อธิบายไว้ในรายงาน

การจมน้ำระดับโลก (ดูภาพที่ 1)   

 

มีการสรุปรายงานโดยการระบุถึงความท้าทายและ

โอกาสต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการปัญหาการ 

จมน้ำในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

 

ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลสำหรับ

รายงานสถานการณ์ป้องกันการจมน้ำระดับภูมิภาค

องค์การอนามัยโลกเชิญกระทรวง

สาธารณสุขของประเทศสมาชิก

แต่ละประเทศเข้าร่วมโครงการนี้



ผู้ประสานงานข้อมูลระดับชาติ

จะได้รับการเสนอชื่อ

โดยประเทศสมาชิกแต่ละประเทศ

ผูป้ระสานงานขอ้มลูระดบัชาติ

ระบผุูต้อบแบบสอบถามจากภาคสว่น

ตา่งๆเพือ่กรอกแบบสอบถาม



มีการจัดการประชุมฉันทามติระดับชาติ
(NationalConsensusMeetings)

กับผู้ตอบแบบสอบถามทุกคนเพื่อจัดทำ
แบบสอบถามฉบับสุดท้ายสำหรับ

ประเทศสมาชิก

สำนักงานส่วนภูมิภาคขององค์การ
อนามัยโลกทำการตรวจสอบข้อมูล

ที่ได้รับจากประเทศสมาชิก
และขอคำชี้แจงต่างๆที่จำเป็น

ข้อมูลในแบบสอบถามฉบับสุดท้าย
จะได้รับการตรวจทาน

และแก้ไขโดยรัฐบาลของ
ประเทศสมาชิก

ภาพที่ 2ขั้ น ต อ น ก า ร เ ก็ บ ร ว บ ร ว ม ข้ อ มู ล
  สำหรับรายงานสถานการณ์ป้องกัน

  การจมน้ำระดับภูมิภาค

บทนำ 



รายงานสถานการณ์การจมน้ำในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

รายงานฉบับนี้มีกรณีศึกษาที่แสดงถึงมาตรการ

ป้องกันการจมน้ำในสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ในภูมิภาค

ที่แสดงให้เห็นถึงความหลากหลายของความพยายาม

ที่กำลังดำเนินการอยู่ กรณีศึกษาเหล่านี้มีจุดมุ่งหมาย

เพื่อกระตุ้นและสนับสนุนให้ประเทศต่าง ๆ เริ่ม

ดำเนินการป้องกันการจมน้ำโดยเน้นถึงสิ่งที่ทำโดย

อาศัยทรัพยากรและความสามารถที่มีอยู่ พร้อมทั้ง 

ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความรู้ทั่วภูมิภาคอีกด้วย 

 

รายงานฉบับนี้ยังเป็นพื้นฐานที่รัฐบาลต่าง ๆ สามารถ

ใช้ในการติดตามความก้าวหน้าไปสู่เป้าหมายการ

ป้องกันการจมน้ำได้อีกด้วย และยังทำหน้าที่เรียกร้อง

ให้มีการดำเนินการให้มากขึ้นในการแก้ไขปัญหาการ

เสียชีวิตและการเจ็บป่วยจากการจมน้ำในภูมิภาค  

นอกจากรายงานฉบับนี้แล้ว ยังมีการจัดทำรายงาน

ฉบับที่ 2 ขึ้น สำหรับรายงานฉบับที่ 2 ได้รับการ

พัฒนาโดยองค์การอนามัยโลกส่วนภูมิภาคแปซิฟิก

ตะวันตก 

โดยมีการนำเสนอเนื้อหาที่คล้ายกัน สำหรับ

ประเทศออสเตรเลีย, กัมพูชา, จีน, หมู่เกาะคุก, 

เขตปกครองพเิศษฮอ่งกง (จนี), ญีปุ่น่, สาธารณรฐั 

ประชาธิปไตยประชาชนลาว, เขตปกครองพิเศษ

มาเก๊า (จีน), มาเลเซีย, หมู่เกาะมาร์แชลล์, 

มองโกเลีย, นิวซีแลนด์, ปาเลา, ปาปัวนิวกินี,  

ฟิลิปปินส์, ซามัว, โซโลมอน, ตองงา, วานูอาต ู

และเวียดนาม 







ความสำคัญและผลกระทบ

ปี พ.ศ. 2562 มีคนจมน้ำเสียชีวิตกว่า 70,000 คนในภูมิภาคเอเชีย 

ตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งสูงเป็นอันดับ 2 ของจำนวนผู้เสียชีวิตจากการจมน้ำ 

จากทั่วทุกภูมิภาคขององค์การอนามัยโลก (ภาพที่ 3) 

ที่ใดมีความเสี่ยงมากที่สุด?

ภาพที่3จำนวนผู้เสียชีวิตจากการจมน้ำจำแนกตามภูมิภาคขององค์การอนามัยโลกปีพ.ศ.2562*


ภูมิภาค

แปซิฟิกตะวันตก

ภูมิภาค

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ภูมิภาคแอฟริกา

ภูมิภาคยุโรป

ภูมิภาคอเมริกา

ภูมิภาค

เมดิเตอร์เรเนียนตะวันออก

* Global Health Estimates (GHE) data, 2019 

อัตราการจมน้ำในประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

มีความแตกต่างกันอย่างมาก ประเทศติมอร์-เลสเตมีอัตราการเสียชีวิต 

ต่อประชากร 100,000 คน จากการจมน้ำสูงสุด เท่ากับ 5.8 รองลงมาคือ

ประเทศไทย เท่ากับ 5.5 คน ประเทศเนปาล เท่ากับ 5.4 และประเทศ

บังกลาเทศ เท่ากับ 4.6 (ภาพที่ 4) 

 



บังกลาเทศ

ภูฏาน

อินเดีย

อินโดนีเซีย

มัลดีฟส์

เมียนมาร์

เนปาล

ศรีลังกา

ไทย

ติมอร์-เลสเต

ภาพที่4อตัราการเสยีชวีติจากการจมนำ้จำแนกตามเพศในภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ปีพ.ศ.2562

อัตราการเสียชีวิตต่อประชากร 100 000 คน   ทั้งหมด         ชาย          หญิง 

แหล่งอ้างอิง: ข้อมูลการประเมินสุขภาพทั่วโลก ปี พ.ศ. 2562 (Global Health Estimates (GHE) data, 2019) 



สถานการณ์และผลกระทบ 

ใครมีความเสี่ยงมากที่สุด?

ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพศชายและผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 24 ปีเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงสุด ในระดับภูมิภาค  

เพศชายมีแนวโน้มที่จะจมน้ำมากกว่าเพศหญิงถึงสามเท่า แต่ในประเทศศรีลังกาและประเทศไทย เพศชาย 

มีแนวโน้มที่จะจมน้ำมากกว่าเพศหญิงถึงสี่เท่า (ภาพที่ 5)  มากกว่าครึ่งหนึ่งของการจมน้ำเสียชีวิตเป็นผู้ที่มีอายุ

ระหว่าง 1–24 ปี 

ภาพที่5ผูเ้สยีชวีติจากการจมนำ้จำแนกตามกลุม่อายแุละเพศในภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ปีพ.ศ.2562

ต่ำกว่า5ปี 5-14ปี 15-29ปี 30-49ปี 50-64ปี 65+ปี
แหล่งอ้างอิง: ข้อมูลการประเมินสุขภาพทั่วโลก ปี พ.ศ. 2562 (Global Health Estimates (GHE) data, 2019) 

การจมน้ำมักส่งผลกระทบในกลุ่มประชากรที่ยากจนที่สุดในชุมชนซึ่งมีทรัพยากรน้อยที่สุดในการปรับตัวต่อ 

ความเสี่ยงที่ต้องเผชิญได้อย่างปลอดภัย ในพื้นที่ที่อัตราการจมน้ำโดยรวมอยู่ในระดับต่ำ6 พบว่า อัตราการจมน้ำ

ยงัสงูโดดในหมูป่ระชากรชนกลุม่นอ้ย อตัราการจมนำ้ในประเทศทีม่รีายไดป้านกลางในระดบัตำ่ (Lower Middle-

Income) ของภูมิภาคนั้นสูงกว่าประเทศที่มีรายได้ปานกลางในระดับสูง (Upper Middle-Income) (ภาพที่ 6) 

แหล่งอ้างอิง: ข้อมูลการประเมินสุขภาพทั่วโลก ปี พ.ศ. 2562 (Global Health Estimates (GHE) data, 2019) 
6 Ibid 
7 การจำแนกประเทศแบ่งโดยใช้ ตารางระดับรายได้ของการจำแนกสถานะประเทศของธนาคารโลก  2563-2564. 

45%

55%

ปานกลางในระดับสูง

อินโดนีเซีย  

มัลดีฟส์  

ไทย 
ปานกลางในระดับต่ำ

บังกลาเทศ 

ภูฏาน  

อินเดีย  

เมียนมาร์ 

เนปาล  

ศรีลังกา  

ติมอร์-เลสเต 

ภาพที่ 6 สัดส่วนการเสียชีวิตจากการจมน้ำในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จำแนกตามระดับรายได้
ของประเทศ7ปีพ.ศ.2562



รายงานสถานการณ์การจมน้ำในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

มีความเสี่ยงด้านใดบ้าง?





มีสถานการณ์หลายอย่างที่ทำให้ความเสี่ยงต่อการจมน้ำเพิ่มสูงขึ้น (รูปที่ 7)8 ความเสี่ยงนั้นจะแตกต่างกันไป 

ตามสภาพแวดล้อมและกลุ่มประชากรในภูมิภาค 

 
ภาพที่7สถานการณ์ที่ทำให้ความเสี่ยงในการจมน้ำสูงขึ้น

การเดินทางทางน้ำ

ภัยพิบัติด้านอุทกภัย

การพักผ่อนหย่อนใจ

ตามแหล่งน้ำ

เรือบรรทุกผู้โดยสารที่แออัดและบรรทุกเกินพิกัดที่เดินทางระยะไกลในสภาพ

อากาศที่เป็นอันตรายโดยมีอุปกรณ์ความปลอดภัยเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลย 

มีความเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงการจมน้ำที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้เรือที่ดำเนินการโดย

บุคคลที่ไม่ได้รับการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยอย่างเหมาะสม และเรือที่ไม่ได้

รับการตรวจสอบด้านความปลอดภัยอย่างเป็นประจำจะทำให้ความเสี่ยงต่อการ

จมน้ำเพิ่มขึ้น9 

เหตุการณ์สภาพอากาศที่เลวร้าย เช่น พายุไซโคลน พายุเฮอริเคน และสึนามิ 

เริ่มเกิดบ่อยขึ้นและมีความรุนแรงมากขึ้น และบางครั้งเป็นผลมาจากการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ10 ในกรณีร้ายแรงอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันที่ส่งผล

กระทบต่อชุมชนและนำไปสู่การสูญเสียชีวิตในทันที ในบางครั้งชุมชนอาจมี 

น้ำท่วมขังเป็นเวลาหลายสัปดาห์หรือหลายเดือนหลังจากเหตุการณ์พายุครั้งแรก 

ส่งผลให้การจมน้ำเพิ่มสูงขึ้น11 

การจมน้ำนั้นเกิดขึ้นตลอดทั้งปีแต่จะเกิดมากที่สุดในช่วงฤดูร้อนที่ผู้คนมักจะทำ

กิจกรรมทางน้ำเพื่อพักผ่อนหย่อนใจ12  

สระว่ายน้ำที่ไม่มีรั้วกั้นประกอบกับไม่มีผู้ใหญ่ดูแลในพื้นที่ส่วนตัวหรือไม่มี 

เจ้าหน้าที่ช่วยชีวิตที่ได้รับการฝึกอบรมมาดูแลในพื้นที่สาธารณะจะทำให้ 

ความเสี่ยงของการจมน้ำในเด็กเพิ่มมากขึ้น13 

นอกจากนี ้ นกัทอ่งเทีย่วกม็คีวามเสีย่งทีจ่ะจมนำ้มากขึน้เนือ่งจากไมใ่ชน่กัทอ่งเทีย่ว

ทุกคนที่มีทักษะด้านความปลอดภัยทางน้ำที่เพียงพอ และไม่ใช่พนักงานบริษัท

ท่องเที่ยวทุกคนที่ได้รับการฝึกอบรมเพื่อดูแลลูกค้าให้ปลอดภัยขณะว่ายน้ำ  

พายเรือคายัค ดำน้ำชมปะการังหรือดำน้ำลึก3 การทำกิจกรรมทางน้ำ 

ในสภาพแวดล้อมที่ไม่คุ้นเคยทำให้ผู้ทำกิจกรรมเสี่ยงต่ออันตรายที่ไม่รู้จัก 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากไม่มีป้ายหรือข้อมูลสาธารณะใด ๆ ติดอยู่เพื่อเตือน 

ถึงความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นหรือแนะนำถึงการมีทักษะความปลอดภัยทางน้ำ 

ขั้นต่ำที่จำเป็น 

 

8 Preventing drowning: an implementation guide. Geneva: World Health Organization; 2017 (https://www.who.int/publications- detail-redirect/ 
 preventing-drowning-an-implementation-guide, accessed 10 July 2021). 
9  Jagnoor J, Lukaszyk C, Baset K, Ivers R, Easmin S, Rahman A. Context of water transport related drownings in Bangladesh: a qualitative study.  
 BMC Public Health 2019;19(1):1567. 
10  Water and Disasters. In: UN Waters [website] (, accessed 10 July 2021). 
11  Drowning [fact sheet]. 27 April 2021. In: World Health Organization [website] (https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/ drowning,  
 accessed 10 July 2021). 
12  Drowning Facts and Figures. In: International Life Saving Federation [website] (https://www.ilsf.org/drowning-facts-and-figures/, accessed 10 July 2021). 
13  Global report on drowning. 



สถานการณ์และผลกระทบ 

การแช่น้ำในอ่างอาบน้ำ

การอาศัยอยู่ใกล้แหล่งน้ำ

การทำงานในน้ำหรือใกล้แหล่งน้ำ

การกักเก็บและการกักตุนน้ำ

การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

การแช่น้ำในอ่างอาบน้ำทั้งในที่ส่วนตัวและในที่สาธารณะทำให้ความเสี่ยงต่อการ

จมน้ำเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเด็กเล็กและผู้สูงอายุที่ไม่มีใครดูแล14 

 

การอาศัยอยู่ใกล้แหล่งน้ำทำให้ความเสี่ยงต่อการจมน้ำเพิ่มขึ้น3 โดยเฉพาะ 

อย่างยิ่งสำหรับเด็กเล็กที่ไม่มีใครดูแล ตัวอย่างเช่น บ้านที่สร้างบนริมตลิ่ง 

ของลำน้ำหรือบนเสาค้ำ บ้านลอยน้ำและบ้านเรือ ซึ่งเป็นลักษณะบ้านที่พบเห็น

ได้ทั่วไปในหลายประเทศของภูมิภาค แม่น้ำที่เอ่อล้นตลิ่งหลังจากฝนตกหนัก

ทำให้เกิดน้ำท่วมและเพิ่มความเสี่ยงต่อการจมน้ำสำหรับผู้ที่อาศัยอยู่ในบริเวณ

ใกล้เคียง15 

การตกปลาและการทำประมงเปน็การสรา้งอาชพีและแหลง่อาหารแกช่มุชนตา่ง ๆ 

ในภูมิภาค3 ในขณะที่ตกปลา ความเสี่ยงต่อการจมน้ำจะเพิ่มขึ้นในช่วงที่มีสภาพ

อากาศเลวร้าย หรือในเวลากลางคืนที่มีทัศนวิสัยต่ำและไม่มีอุปกรณ์ด้าน 

ความปลอดภัยที่เหมาะสม 

 

การขาดการเข้าถึงแหล่งน้ำสะอาดที่ปลอดภัยที่เชื่อถือได้และราคาไม่แพงทำให้

ต้องกักเก็บน้ำฝนไว้ในภาชนะขนาดใหญ่ในครัวเรือน เด็ก ๆ ที่ไม่มีผู้ใหญ่ดูแล

อาจตกลงไปและจมน้ำในถังเก็บน้ำหรือท่อส่งน้ำหรือแหล่งน้ำอื่น ๆ ที่เข้าถึงได้ 

เช่น บ่อน้ำที่ไม่มีฝาปิด16 

การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อาจทำให้บุคคลนั้นตกลงไปในน้ำหรือส่งผลต่อ

ความสามารถในการขับเรือได้อย่างปลอดภัย แอลกอฮอล์สามารถทำให้เกิด

พฤติกรรมที่ท้าทายเพิ่มมากขึ้น ในขณะเดียวกันก็ทำให้ความสามารถในการ

ว่ายน้ำของบุคคลถดถอยและลดโอกาสที่จะรอดชีวิตในน้ำ3,8 

14  Lin CY, Wang YF, Lu TH, Kawach I. Unintentional drowning mortality, by age and body of water: an analysis of 60 countries. Inj Prev.  
  2015;21(e1):e43–50. 
15  Floods. In: World Health Organization [website], accessed 10 July 2021). 
16   Preventing drowning. 



การจมน้ำในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้–ข้อมูลสำคัญปีพ.ศ.2562



รายงานสถานการณ์การจมน้ำในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

คนที่จมน้ำเสียชีวิต 

ในภูมิภาค  

เอเชียตะวันออก 

เฉียงใต้  

ในปี พ.ศ. 2562 

70,034

สามเท่า

เพศชายมีโอกาส 

จมน้ำมากกว่า 

เพศหญิงถึง  

ของการเสียชีวิต 

จากการจมน้ำ  

เกิดขึ้นในเด็กที่มีอายุ 

ของการเสียชีวิต 

จากการจมน้ำ  

เกิดขึ้นในคน 

33% 20%

น้อยกว่า

15ปี

อายุ60ปี

ขึ้นไป

อัตราการเสียชีวิต 

จากการจมน้ำ 

ในภูมิภาค อยู่ในช่วง 

คนต่อประชากร  

100,000 คน 

1.8ถึง5.8

แหล่งอ้างอิง: ข้อมูลการประเมินสุขภาพทั่วโลก:สาเหตุหลักของการเสียชีวิต (Global health estimates: leading causes of death.) ใน: ข้อมูลการสังเกตสุขภาพทั่วโลก (Global Health 
Observatory) [website] (https://www.who.int/data/gho/data/themes/mortality-and-global-health-estimates/ghe-leading-causes-of-death, accessed 1 May   2021). 
 







การป้องกันการจมน้ำในภูมิภาค

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้:

ความก้าวหน้าถึงปัจจุบัน

กลยุทธ์ในการสนับสนุนมาตรการป้องกันการจมน้ำ

ในจำนวน 10 ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่เข้าร่วมจัดทำรายงานฉบับนี้ มี 4 ประเทศ 

(ร้อยละ 40) ที่รายงานว่ามียุทธศาสตร์ นโยบาย หรือแผนงานระดับประเทศหรือระดับภายในประเทศ 

ที่ตั้งเป้าหมายลดการจมน้ำ (รูปที่ 8)17  ในจำนวน 4 ประเทศนี้ มีเพียงประเทศไทยเท่านั้นที่กำหนด 

เป้าหมายวัดความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์นั้น 

 

การบูรณาการงานป้องกันการจมน้ำเข้ากับวาระการดำเนินงานเรื่องอื่น ๆ ที่มีความสอดคล้องเป็นการเพิ่ม

โอกาสในการดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางน้ำในระยะยาวขึ้นและครอบคลุมมากขึ้น ศรีลังการายงาน

ว่าได้รวมการป้องกันการจมน้ำเข้าเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การดำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บ ในขณะที่

ติมอร์-เลสเตก็มีการดำเนินการป้องกันการจมน้ำผ่านนโยบายทางทะเล สำหรับอินเดีย การป้องกันการ 

จมน้ำได้รับการกล่าวถึงเป็นส่วนใหญ่ในระดับรัฐในส่วนภูมิภาคในหลายภาคส่วน 

 

1.การพัฒนาแผนความปลอดภัยทางน้ำแห่งชาติ

17  แผนความปลอดภัยทางน้ำแห่งชาติ (หรือการป้องกันการจมน้ำ) ระบุถึงหลักการสำคัญ เป้าหมาย วัตถุประสงค์ การดำเนินการ และกลไกความร่วมมือในการลด 
 และการป้องกันการเสียชีวิตและบาดเจ็บจากจมน้ำ แผนงานนี้เป็นเครื่องมือสำคัญเพื่อให้เกิดแนวทางที่ครอบคลุมและทันเวลาแก้ไขปัญหาการจมน้ำ ซึ่งยังได้ 
 ระบุถึงผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดที่ต้องร่วมดำเนินงาน 



ภาพที่8 ยุทธศาสตร์ นโยบาย หรือแผนงานที่รวมการป้องกันการจมน้ำของประเทศในภูมิภาคเอเชีย
  ตะวันออกเฉียงใต้

รายงานสถานการณ์การจมน้ำในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

ยุทธศาสตร์นโยบายหรือแผนงานระดับชาติที่จัดตั้งขึ้นเฉพาะเพื่องานป้องกันการจมน้ำ

ประเทศไทย

แผนยุทธศาสตร์ชาติด้านสาธารณสุข พ.ศ. 2560-2579 เป็นยุทธศาสตร์ระดับชาติของกระทรวง 

ที่เกีย่วข้องกับการบาดเจ็บทั้งหมดโดยระบุถงึการจมน้ำไว้ดว้ย และแผนจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติ

แห่งชาติพ.ศ.2558 ได้รวมการป้องกันการจมน้ำไว้ในแผนด้วย โดยกลยุทธ์เหล่านี้ได้กำหนดเป้าหมาย

ทีส่ามารถวดัไดเ้พือ่ลดจำนวนคนจมนำ้ซึง่ไดแ้ก ่ การลดอตัราการเสยีชวีติจากการจมนำ้ในเดก็อายตุำ่กวา่ 

15 ปีให้เหลือ 2.5 และการลดอัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ำในทุกกลุ่มอายุลงอย่างน้อยร้อยละ 50 

ยุทธศาสตร์นโยบายหรือแผนงานในระดับย่อยที่รวมถึงการป้องกันการจมน้ำ

ประเทศอินเดีย

มีเพียงบางรัฐในอินเดียที่กำลังดำเนินการป้องกันการจมน้ำในระดับภูมิภาค ตัวอย่างเช่น หน่วยงาน

จดัการภยัพบิตัแิหง่รฐัอสัสมัไดจ้ดัทำเอกสารดา้นความปลอดภยัเมือ่เกดิอทุกภยั ขณะทีก่รมการทอ่งเทีย่ว

ของรัฐมหาราษฏระได้ออกประกาศการป้องกันการจมน้ำบนชายหาดในช่วงสภาพอากาศเลวร้าย 

ยุทธศาสตร์ระดับชาติอื่นๆที่รวมถึงการป้องกันการจมน้ำ

ประเทศศรีลังกา

ศรีลังกามีนโยบายระดับชาติโดยรวมและกรอบยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและจัดการการบาดเจ็บ 

ที่รวมถึงการจมน้ำ (พ.ศ. 2559) ในปี พ.ศ. 2562 กองการท่องเที่ยวภายในประเทศและชุมชนสัมพันธ์

ของหน่วยงานพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งศรีลังกาได้ดำเนินโครงการป้องกันการจมน้ำและการช่วยชีวิต

เพื่อดูแลนักท่องเที่ยว โดยดำเนินการร่วมกับหน่วยยามชายฝั่งศรีลังกา และหน่วยกู้ภัยสามหน่วยที่ 

เบนโตตา (Bentota) มิริสซา (Mirissa) และฮิคคาดูวา (Hikkaduwa) โดยปรับปรุงหน่วยกู้ภัย 

ทั้งสามหน่วยให้มีเจ็ตสกีไว้ใช้งาน 

 ประเทศติมอร์-เลสเต

ติมอร์-เลสเตได้รวมการป้องกันการจมน้ำไว้ในกลยุทธ์เชิงนโยบายทางทะเลมาตรา 32 ในกฎหมาย

กฤษฎีกา 39/2009 

โอกาสในการสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาแผนความปลอดภัยทางน้ำระดับชาติ โดย 6 ประเทศที่ตอบแบบสำรวจ 

(ร้อยละ 60) ไม่มีกลยุทธ์ด้านความปลอดภัยทางน้ำใด ๆ ที่แสดงถึงความสนใจที่จะพัฒนาแผนงานด้านนี้ ทั้งนี้มีรายงาน

ว่ากระทรวงสาธารณสุขมีความสนใจที่จะพัฒนาแผนงานนี้ 

 



การป้องกันการจมน้ำในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้: ความก้าวหน้าถึงปัจจุบัน 

2.ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่างๆ

มีรายงานว่ามีผู้ปฏิบัติงานจากหลายภาคส่วนที่มีส่วนร่วมในการป้องกันการจมน้ำและความปลอดภัยทางน้ำทั่วทั้ง

ภูมิภาค ภาคส่วนและหน่วยงานที่มักมีส่วนเกี่ยวข้องในการป้องกันการจมน้ำและความปลอดภัยทางน้ำในบรรดา

ประเทศสมาชิกในภูมิภาคได้แก่ กระทรวงสาธารณสุข กรมตำรวจ กระทรวงคมนาคม หน่วยงานด้านการศึกษา

และความปลอดภัยทางทะเล หน่วยงานลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ยามชายฝั่ง และกรมอุตุนิยมวิทยา (ภาพที่ 9) 

 

ภาพที่ 9 จำนวนประเทศที่รายงานการมีส่วนร่วมของบางภาคส่วนและผู้ปฏิบัติงานบางส่วนในการป้องกัน
การจมน้ำ

กระทรวงศึกษาธิการ 

ตำรวจ  

กระทรวงสาธารณสุข  

ยามชายฝั่ง/ทหาร  

หน่วยงานความปลอดภัยทางทะเล  

หน่วยงานลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ  

กระทรวงคมนาคม  

สมาคมเพื่อช่วยชีวิตทางน้ำ 

กรมอุตุนิยมวิทยา 

กระทรวงการท่องเที่ยว 

สภากาชาด  

กระทรวงการกีฬา/สันทนาการ  

กระทรวงสิ่งแวดล้อม  

สำนักสถิติ 

หน่วยดับเพลิงและฉุกเฉิน 

   การปกครองส่วนท้องถิ่น 

กระทรวงสวัสดิการสังคม 

มีสองประเทศ (ร้อยละ 20) ที่รายงานว่ามีกลไกที่เป็นทางการในการสร้างความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐ18  

ในการดำเนินการป้องกันการจมน้ำ (ภาพที่ 10) 

18 ความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐ หมายถึง การรวมภาคส่วนที่จำเป็นทั้งหมดไว้ในยุทธศาสตร์ความร่วมมือ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการสร้างความเป็นผู้นำ  
 การสร้างความเชื่อมั่นต่อการปฏิบัติหน้าที่ การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรและเครือข่ายต่าง ๆ การเข้าถึงความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย การระบุช่องว่างที่มีอยู่ 
 ในระบบ การป้องกันการทับซ้อนกันและการสร้างความเข้มแข็ง ดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง และได้รับการสนับสนุนอย่างดีเพื่อแก้ไขปัญหา 
 



กรณีศึกษาที่1ประเทศไทย:ผู้ก่อการดี



รายงานสถานการณ์การจมน้ำในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

ในปี พ.ศ. 2558 กรมควบคุมโรค กระทรวง

สาธารณสุข ประเทศไทย ได้กำหนดกลยุทธ์  

“ผูก้อ่การด ีปอ้งกนัเดก็จมนำ้” (Merit Maker for 

Child Drowning Prevention) ซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่

ดำเนินงานโดยใช้การมีส่วนร่วมของชุมชนและใช้

ทรัพยากรในพื้นที่ร่วมกัน เพื่อลดการจมน้ำในเด็ก 

 

กลยุทธ์นี้ประกอบด้วย 10 องค์ประกอบ คือ ด้าน

นโยบาย การบริหารจัดการ การวิเคราะห์

สถานการณ์และข้อมูล การจัดการแหล่งน้ำเสี่ยง 

การดำเนนิการในศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ การใหค้วามรู ้

การฝึกสอนทักษะการว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด  

การสอนฝึกปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR)  

การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และการศึกษาวิจัย 

 

กลยุทธ์ผู้ก่อการดี (Merit Maker) ช่วยส่งเสริม

การดำเนินงานป้องกันการจมน้ำในระดับท้องถิ่น

ให้เกิดความยั่งยืน เพราะเมื่อชุมชนตระหนักถึง

ปัญหา ชุมชนจะดำเนินการโดยใช้การมีส่วนร่วม

ของสหสาขาและทรัพยากรในพื้นที่เพื่อให้ชุมชน

แก้ไขปัญหาเหล่านี้ด้วยตนเอง 

 

ในช่วงปี พ.ศ. 2558-2560 มีทีมผู้ก่อการดีเกิดขึ้น

จำนวนทั้งสิ้น 3,484 ทีมครอบคลุมใน 77 จังหวัด

ทั่วประเทศ ทีมงานได้ดำเนินการเพื่อให้เกิดความ

ปลอดภัยโดยมีมาตรการจัดการแหล่งน้ำเสี่ยง 

(สร้างรั้วหรือติดป้ายคำเตือนและติดตั้งอุปกรณ์

ชว่ยคนตกนำ้) ศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็มกีารดำเนนิงาน

ป้องกันการจมน้ำ สถานบริการสาธารณสุข 

มีการให้ความรู้เรื่องการป้องกันการจมน้ำทุกเดือน 

มีครูสอนว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอดในชุมชน เด็กอายุ 

6-14 ปีได้เรียนหลักสูตรว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด 

ฝึกสอนคนในชุมชนหรือเด็ก ๆ ในการทำ CPR 

และมีการสื่อสารประชาสัมพันธ์ในวงกว้าง 

 

จากการประเมินการดำเนินงานผู้ก่อการดีพบว่า 

ในชุมชนที่มีการดำเนินมาตรการต่าง ๆ เช่น การ

ติดตั้งป้ายเตือนหรือคำแนะนำ และการมีอุปกรณ์

ความปลอดภัยทางน้ำไว้ให้ใช้ ร้อยละ 69 ของ

ประชาชนในพื้นตระหนักว่าป้ายเตือนมีประโยชน์

ในการป้องกันการจมน้ำในเด็ก และร้อยละ 87  

มคีวามเหน็วา่อปุกรณป์อ้งกนัความปลอดภยัทางนำ้ 

มีประโยชน์ในการลดความเสี่ยงจากการจมน้ำ 

ตัวเลขทางสถิติเหล่านี้แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ

เมื่อเปรียบเทียบกับชุมชนที่ไม่มีอุปกรณ์ดังกล่าว19 

ประมาณร้อยละ 20 ของเด็กที่เรียนว่ายน้ำเพื่อเอา

ชีวิตรอดจะมีโอกาสรอดชีวิตจากการจมน้ำหาก

ตกลงไปในน้ำ อัตราการจมน้ำลดลงครึ่งหนึ่งใน

พื้นที่ที่มีการดำเนินโครงการผู้ก่อการดี 

 

19  Ekchaloermkiat S, Gerdmongkolgan S. PW 0768 Merit Maker: child drowning prevention program in Thailand. Inj Prev. 
  2018;24:A150.2–A150  (https://injuryprevention.bmj.com/content/24/Suppl_2/A150.2, accessed 10 July 2021). 





ภาพที่10 กลไกความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐในการดำเนินงานป้องกันการจมน้ำในภูมิภาค
   เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ประเทศไทย
การดำเนินงานป้องกันการจมน้ำได้รับความร่วมมือโดยผ่านกลไกต่าง ๆ ได้แก่ 
 คณะกรรมการป้องกันการจมน้ำในเด็ก พ.ศ. 2552 
 แผนจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติแห่งชาติ พ.ศ. 2558 
 พระราชบัญญัติการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล 
 ความรว่มมอืของหนว่ยงานในการคน้หาและชว่ยเหลอือากาศยานและเรอืทีป่ระสบภยั 
 กฎกระทรวง ปี พ.ศ. 2560 ที่ออกโดยสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 

ประเทศศรีลังกา
ศูนย์บริหารจัดการภัยพิบัติ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระทรวงการจัดการภัยพิบัติ ปัจจุบันเป็น
หน่วยงานที่ประสานความร่วมมือและดำเนินงานป้องกันการจมน้ำ และมีการจัดตั้ง 
คณะทำงานป้องกันการจมน้ำที่ถูกจัดตั้งขึ้นโดยอยู่ภายใต้หน่วยงานโรคไม่ติดต่อของกระทรวง
สาธารณสุข ซึ่งรับผิดชอบการประสานงานโดยรวมของการดำเนินงานป้องกันการจมน้ำ  
เมื่อไม่นานมานี้ได้มีการกำหนดให้ผู้บัญชาการทหารบกทำหน้าที่เป็นหน่วยประสานงาน 
ระดับชาติในการป้องกันการจมน้ำ 

ภาคส่วนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการจมน้ำ 
ในบางประเทศ (แต่ ไม่ ใช่ทั้ งหมด) ของประเทศ 
ในภูมิภาคนี้ ได้แก่ 

l หนว่ยงานภาครฐั: กระทรวงเยาวชน การขนสง่ทางเรอื 
  การท่องเที่ยว สารสนเทศ กระทรวงมหาดไทย  
 กระทรวงการคลัง การพัฒนาเด็กและสตรี  
 การพัฒนาเมือง สวัสดิการสังคม กระทรวงเกษตร  
 หน่วยงานของรัฐในระดับท้องถิ่น 
l หนว่ยงานราชการอืน่ ๆ : หนว่ยงานการขนสง่ทางนำ้ 
 ภายในประเทศในบังคลาเทศ (BIWTA) โครงการ 
 ไฟฟา้พลงันำ้ในภฏูาน คณะกรรมาธกิารนำ้ในอนิเดยี 
  (องค์กรหลักด้านเทคนิคที่ทำงานด้านทรัพยากรน้ำ)  
 สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติในไทย หรือ  
 NIEM (ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบการบริหาร 
 จดัการและการประสานงานกบัหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 
 ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งส่งเสริมให้หน่วยงาน 
 ราชการส่วนท้องถิ่นเข้ามามีบทบาทในการบริหาร 
 จัดการการแพทย์ฉุกเฉินที่รวมถึงการป้องกันการ 
 จมนำ้) และหนว่ยปอ้งกนัความขดัแยง้ในตมิอร-์เลสเต 

l สถาบันการศึกษาและวิจัย 
l องค์กร NGO ต่าง ๆ ได้แก่ สภาเสี้ยว 
 วงเดือนแดง, สภากาชาดเมียนมาร์ ,  
 หน่วยงานเพื่อช่วยชีวิตทางน้ำศรีลังกา,  
 สมาคมเพื่อช่วยชีวิตทางน้ำประเทศไทย,  
 สภากาชาดติมอร์-เลสเต 
 
มีการระบุกิจกรรมหลัก 9 กิจกรรมที่ช่วยนำ 
ไปสูก่ารตอบสนองทีม่ปีระสทิธภิาพในระดบัชาติ 
จากหลายภาคส่วนในการป้องกันการจมน้ำ 
(ภาพที่ 11) การดำเนินกิจกรรมเหล่านี้ 
ในประเทศตา่ง ๆ ทัว่ทัง้ภมูภิาค มผีูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 
หรือหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบแตกต่างกันไป 
มีรายงานด้วยว่า วาระการวิจัยด้านการป้องกัน
การจมน้ำมีการประสานงานน้อยกว่ากิจกรรม
อื่น ๆ ในภูมิภาค หน่วยงานที่เป็นผู้นำในการ
ดำ เนิ นกิ จกรรมหลั กทั้ ง เ ก้ านี้ มั กจะ เป็น
กระทรวงสาธารณสุขและตำรวจ 
 

รายงานสถานการณ์การจมน้ำในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 



การป้องกันการจมน้ำในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้: ความก้าวหน้าถึงปัจจุบัน 

ภาพที่11กิจกรรมหลักและหน่วยงานหลักในการป้องกันการจมน้ำ
หน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ

ในการดำเนินงานในภูมิภาค


กิจกรรมหลัก

ความร่วมมือของการดำเนินงานป้องกัน 

การจมน้ำของหน่วยงานรัฐในระดับส่วนกลาง 

การพัฒนาและ/หรือแก้ไขกฎหมาย 

ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการจมน้ำ 

ความร่วมมือเกี่ยวกับการกำหนดประเด็น 

การวิจัยด้านการป้องกันการจมน้ำ 

การรวบรวมและการเผยแพร่สถิติ 

การจมน้ำในระดับชาติ 

กระทรวงสาธารณสุข 

 

กระทรวงสาธารณสุข 

 

กระทรวงศึกษาธิการ 

 

ตำรวจ 

 

ตำรวจ 

 

ตำรวจ 

 

ตำรวจ 

 

กระทรวงสาธารณสุข 
และตำรวจ 

กระทรวงสาธารณสุข 
และตำรวจ 

ความร่วมมือการป้องกันการจมน้ำในระดับต่าง ๆ 

ของรฐั (เชน่ ระดบัประเทศ ระดบัภมูภิาค ระดบัทอ้งถิน่) 

การดำเนินการตามกฎหมาย 

ที่เกี่ยวข้องกับการจมน้ำ 

การทบทวนด้านกฎระเบียบ กฎเกณฑ์  

และมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน 

การจมน้ำตามข้อปฏิบัติที่ดีที่สุด เป็นระยะ 

ความร่วมมือในการสร้างความตระหนักรู้ 

ของประชาชนเกี่ยวกับการป้องกันจมน้ำ 

การจัดตั้งและการดำเนินงานระบบข้อมูล 

เพื่อกำกับติดตามผลการดำเนินงานป้องกันการจมน้ำ 



3.การพัฒนาการป้องกันการจมน้ำผ่านการเก็บข้อมูลและงานวิจัยที่ออกแบบมาอย่างดี

รายงานสถานการณ์การจมน้ำในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

ทุกประเทศรายงานว่ามีระบบบันทึกข้อมูลระดับชาติ
เกี่ยวกับเหตุการณ์การจมน้ำทั้งการเสียชีวิตและ 
ไม่เสียชีวิต 
 
แหล่งข้อมูลหลักเกี่ยวกับการจมน้ำเสียชีวิตเป็นข้อมูลที่
เก็บบันทึกโดยแผนกที่รับผู้ป่วยไว้รักษาในโรงพยาบาล 
แผนกฉกุเฉนิของโรงพยาบาล และตำรวจ แหลง่ขอ้มลูหลกั 
เกี่ ยวกับการจมน้ำที่ ไม่ เสียชีวิตเป็นข้อมูลที่ เก็บ 
บันทึกโดยแผนกที่รับผู้ป่วยไว้รักษาในโรงพยาบาล 
แผนกฉุกเฉินของโรงพยาบาล และตำรวจ (ดูภาพที่ 9) 
ประเทศบังกลาเทศ อินเดีย และอินโดนีเซียได้ทำการ
สำรวจชุมชนที่เป็นการสำรวจระดับชาติซึ่งเป็นการเก็บ
ข้อมูลการเสียชีวิตจากการจมน้ำ ขณะที่อินเดียและ
มัลดีฟส์เก็บข้อมูลผู้เสียชีวิตจากการจมน้ำจากภาค 
การท่องเที่ยว ประเทศอินเดียยังเก็บรวบรวมข้อมูล 
การเสยีชวีติจากการจมนำ้จากภาคการขนสง่ ในขณะที่
ติมอร์-เลสเต รวบรวมข้อมูลการเสียชีวิตจากหน่วยงาน 
ดบัเพลงิ มกีารเฝา้ระวงัการจมนำ้จากสือ่ในประเทศไทย 
ในขณะที่ในประเทศอินโดนีเซีย รัฐบาลได้เริ่มต้นที่จะ
เก็บรวบรวมข้อมูลจากสื่อและวางแผนที่จะจัดตั้งระบบ
การติดตามข้อมูลจากสื่อ (ซึ่งเป็นผลพวงจากการจัด
เตรียมรายงานฉบับนี้) ประเทศเมียนมาร์ ศรีลังกา 

และไทยมีระบบเฝ้าระวังการบาดเจ็บที่สามารถเก็บ
ข้อมูลผู้เสียชีวิตจากการจมน้ำได้ ประเทศไทยมี
ระบบเฝ้าระวังเหตุการณ์การบาดเจ็บ 
 
แหล่ งข้ อมู ลการจมน้ ำที่ ไ ม่ เ สี ยชี วิ ตที่ ส ำคัญ 
สองแหล่ง ได้แก่ ระบบบันทึกการรับเข้ารักษาใน
โรงพยาบาลและบนัทกึของแผนกฉกุเฉนิ (ภาพที ่12) 
ครึ่งหนึ่งของประเทศที่เข้าร่วมมีการเก็บข้อมูล 
การจมน้ำที่ไม่เสียชีวิตโดยตำรวจ ในประเทศ
บังกลาเทศ ภาคการขนส่ง หน่วยยามชายฝั่ง และ
ภาคการทอ่งเทีย่วเปน็ผูเ้กบ็ขอ้มลูเกีย่วกบัการจมนำ้ 
ที่ไม่เสียชีวิต และในศรีลังกา หน่วยยามชายฝั่ง 
เป็นผู้ให้ข้อมูลเหตุการณ์การจมน้ำที่ไม่เสียชีวิต 
การเก็บข้อมูลในอินโดนีเซียและไทยจะรวมถึงการ
ติดตามเฝ้าระวังข่าวจากสื่อ ส่วนศรีลังกาจะเก็บ
ข้อมูลความปลอดภัยทางทะเลด้วย ในเมียนมาร์  
ศรีลังกา และไทยระบบเฝ้าระวังการบาดเจ็บมีไว้
เพือ่เกบ็ขอ้มลูการจมนำ้ทีไ่มเ่สยีชวีติ ขณะทีบ่งัคลาเทศ 
เป็นประเทศเดียวที่มีการสำรวจข้อมูลการจมน้ำ 
ไม่เสียชีวิตในระดับชุมชนโดยใช้การสำรวจสุขภาพ
และการบาดเจ็บ (BHIS) เมื่อ ปี พ.ศ. 2559 

ภาพที่12แหล่งข้อมูลหลักของการจมน้ำเสียชีวิตและไม่เสียชีวิตในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

แห
ล่ง

ที่ม
าต

่าง
ๆ

ข
อง

ข้อ
มูล

กา
รจ

มน
้ำ

ข้อมูลการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล  

ข้อมูลแผนกฉุกเฉิน 

ข้อมูลตำรวจ  

ทะเบียนราษฎร์ 

ข้อมูลความปลอดภัยทางทะเล  

ข้อมูลยามชายฝั่ง  

การสำรวจในชุมชน  

การชันสูตรพลิกศพด้วยการสัมภาษณ์  

การเฝ้าระวังข่าวจากสื่อ  

ข้อมูลภาคการขนส่ง 

การศึกษา 
 

 

ไม่เสียชีวิต เสียชีวิต



กรณีศึกษาที่2ประเทศอินเดียโปรแกรมการดูแลผู้บาดเจ็บระดับชาติ

ภายใต้โปรแกรมการดูแลผู้บาดเจ็บระดับชาติ

ของอนิเดยี มกีารจดัตัง้ศนูยเ์ฝา้ระวงัการบาดเจบ็ 

ทะ เบี ย นผู้ บ า ด เจ็ บ และ เ ส ริ ม ส ร้ า ง ขี ด 

ความสามารถแหง่ชาต ิ(NISC) เพือ่เกบ็รวบรวม 

และวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการบาดเจ็บ 

รวมถึงข้อมูลการจมน้ำ 

หน่วยงาน NISC มีเครือข่ายโรงพยาบาล 46 แห่ง 

ใน 14 รฐัเพือ่เกบ็รวบรวมขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบาดเจบ็  

โปรแกรมการดู แลผู้ บาด เจ็บระดับชาติ ของ 

อินเดียได้ผลิตสิ่งพิมพ์และสื่อทั้งภาพและเสียง 

เพื่อสร้างความตระหนักรู้ในเรื่อง “การป้องกันและ 

การปฐมพยาบาลการจมน้ำ” 

 

 

การป้องกันการจมน้ำในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้: ความก้าวหน้าถึงปัจจุบัน 

ข้อมูลถูกรวบรวมมาจากหลายแหล่ง แต่ข้อมูลส่วนใหญ่จะแบ่งตามอายุและเพศเท่านั้น และไม่มีรายละเอียด 
เพิ่มเติมอื่น ๆ เกี่ยวกับกิจกรรม ประเภทของแหล่งน้ำ และรายละเอียดว่าเหตุการณ์จมน้ำนั้นเกิดขึ้นโดยตั้งใจหรือ 
ไม่ตั้งใจ (ภาพที่ 13) 

ภาพที่13จำนวนประเทศที่รวบรวมรายละเอียดเหตุการณ์การจมน้ำที่เสียชีวิตและไม่เสียชีวิตในภูมิภาค
   เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

อายุ 

 

เพศ ประเภทของการจมน้ำ ประเภทกิจกรรม 

เมื่อเกิดเหตุการณ์จมน้ำ 

ประเภทของแหล่งน้ำ 

เสียชีวิต ไม่เสียชีวิต



ถึงแม้ว่าประเทศที่ตอบแบบสอบถามทั้งหมดมีการ

รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการจมน้ำ แต่มีเพียงไม่กี่ประเทศ

เท่านั้น (ร้อยละ 60) ที่รายงานหรือตีพิมพ์ข้อมูลนี้ 

 

บัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศและปัญหาสุขภาพ 

ที่เกี่ยวข้อง (ICD) เป็นระบบการรายงานโรคและภาวะ

สุขภาพระหว่างประเทศซึ่งมีรหัสที่เกี่ยวข้องกับการจมน้ำ

อยู่หลายรหัส ระบบนี้สามารถบอกรายละเอียดเพิ่มเติม

ของเหตุการณ์การจมน้ำที่เป็นมาตรฐาน 

 

 

ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มากกว่าครึ่งของ

ประเทศในแถบนี้ใช้รหัส ICD เพื่อรายงานประเภทของ

การจมนำ้ แตอ่บุตักิารณท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัการขนสง่ทางนำ้ 

และภัยพิบัติมีการถูกรายงานน้อยกว่า ข้อมูลที่

เกี่ยวข้องกับรหัส “การจมน้ำโดยไม่ได้ตั้งใจที่มีสาเหตุ

มาจาก ‘อุบัติ เหตุ’”20 ถูกเก็บรวบรวมบ่อยที่สุด  

(เจ็ดประเทศ) ตามด้วยข้อมูลเกี่ยวกับ "การจมน้ำ

อย่างตั้งใจ"21 (หกประเทศ) มีเพียงไม่กี่ประเทศที่ 

เก็บข้อมูล “การจมน้ำที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งทางน้ำ” 

(ห้าประเทศ) และ “การจมน้ำที่เกี่ยวข้องกับภัยพิบัติ 

ทางธรรมชาติ” (ห้าประเทศ) (ภาพที่ 14) 

ภาพที่14จำนวนประเทศที่รวบรวมข้อมูลการจมน้ำโดยใช้รหัสเฉพาะICDในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

การจมน้ำอย่างตั้งใจ     

การจมน้ำที่เกี่ยวข้องกับภัยพิบัติธรรมชาติ 

การจมน้ำที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งทางน้ำ  

การจมน้ำโดยไม่ได้ตั้งใจ “จมน้ำจากอุบัติเหตุ” 

การเสียชีวิตจากการจมน้ำที่เกิดขึ้นนอกโรงพยาบาล 

โดยเฉพาะในพื้นที่ชนบทและพื้นที่ห่างไกลมักไม่มีการ

ออกใบมรณบตัรหรอืถกูบนัทกึในระบบจดทะเบยีนการตาย 

อยา่งเปน็ทางการ ทัง้สองปจัจยันี ้ มสีว่นทำใหก้ารรายงาน 

 

การเสียชีวิตจากการจมน้ำต่ำกว่าความเป็นจริง22  

มีหกประเทศ (ร้อยละ 60) ที่รายงานว่ามีการเก็บข้อมูล

การเสยีชวีติจากการจมนำ้ทีเ่กดิขึน้ในชมุชน (ตารางที ่ 2) 

ตารางที่2การเก็บข้อมูลการเสียชีวิตจากการจมน้ำนอกสถานพยาบาลในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

20  การจมน้ำโดยไม่ได้ตั้งใจจาก “อุบัติเหตุ” หมายถึง เหตุการณ์การจมน้ำใด ๆ ที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้วางแผน ยกเว้นการจมน้ำที่เกี่ยวข้องกับภัยธรรมชาติหรืออุบัติเหตุ 
 จากการขนส่งทางน้ำ 
21  การจมน้ำอย่างตั้งใจ หมายถึง เหตุการณ์การจมน้ำซึ่งเป็นผลจากการกระทำของมนุษย์โดยเจตนาซึ่งรวมถึงการฆ่าตัวตายและการฆาตกรรม 
22  การป้องกันการจมน้ำ 

รายงานสถานการณ์การจมน้ำในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

ตามกฎหมาย การจมน้ำถือว่าเป็นการตายผิดธรรมชาติ ดังนั้นถ้าเกิดเหตุการณ์จมน้ำ  

จึงจำเป็นต้องมีการสอบสวน (เช่น แพทย์ หรือตำรวจ) 

ระบบข้อมูลของรัฐบาลท้องถิ่น 

รายงานกรณีที่เกิดขึ้นจากการชันสูตรพลิกศพ 

รายงานกรณีที่เกิดขึ้นจากการชันสูตรพลิกศพ 

ประเทศบังกลาเทศ 

ประเทศศรีลังกา

ประเทศเนปาล

ประเทศติมอร์-เลสเต

ประเทศไทย

เก็บข้อมูลโดยตำรวจน้ำและหน่วยดับเพลิงตามคำร้องขอของชุมชนเท่านั้น 



4.การสร้างความตระหนักเกี่ยวกับการจมน้ำให้แก่ประชาชนผ่านการสื่อสารเชิงกลยุทธ์

มีหกประเทศที่ตอบแบบสอบถาม (ร้อยละ 60) รายงาน

ว่ามีการใช้การรณรงค์การสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับการ

ป้องกันการจมน้ำโดยตรง และมีห้าประเทศ (ร้อยละ 50) 

ที่ ร า ย ง า น ว่ า มี ก า ร ริ เ ริ่ ม ด ำ เ นิ น ง า น เ พื่ อ ส ร้ า ง 

ความตระหนักรู้เกี่ยวกับอันตรายของการดื่มแอลกอฮอล์ 

ก่อนหรือระหว่างกิจกรรมว่ายน้ำหรือการเดินเรือ 

นอกจากนี ้มเีจด็ประเทศ (รอ้ยละ 70) ทีร่ายงานวา่ 

มีการริเริ่มดำเนินงานเพื่อเพิ่มความตระหนักรู้ 

และ เน้ นถึ งการจมน้ ำของ เด็ กซึ่ ง เป็ นกลุ่ ม 

ที่มีความเสี่ยงสูงหรือกลุ่มเปราะบาง 

23 ดูเพิ่มเติมในส่วนของเพศภาวะ (Gender) ในรายงานข้อเท็จจริงเรื่องการจมน้ำ (https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/drowning#:~: 
 text=Gender,overall%20mortality%20rate%20of%20females.&text=Studies%20suggest%20that%20the%20higher,before%20swimming 
 %20alone%20and%20boating, accessed 10 July  2021). 

แอลกอฮอล์ เป็นปั จจั ย เสี่ ย งหลักต่ อการจมน้ ำ 23  

แต่มีเพียงประเทศเดียว (ร้อยละ 10) ที่มีการเก็บข้อมูล

เกี่ ย วกับสั ดส่ วนของการ เสี ยชี วิ ตจากการจมน้ ำ 

ที่เกี่ยวข้องกับแอลกอฮอล์ โดยในประเทศไทย 

พบว่า ร้อยละ 10.86 ของผู้เสียชีวิตจากการจมน้ำ

มีความเกี่ยวข้องกับการดื่มแอลกอฮอล์ 

การป้องกันการจมน้ำในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้: ความก้าวหน้าถึงปัจจุบัน 



มาตรการป้องกันการจมน้ำ

1.จัดให้มีสถานที่ปลอดภัยสำหรับเด็กเล็กก่อนวัยเรียนที่มีการดูแลเด็กได้อย่างดี

การมีผู้ใหญ่ดูแลเด็กขณะอยู่ใกล้แหล่งน้ำมีความสำคัญ

ต่อการป้องกันการจมน้ำ มีสามประเทศที่ตอบ

แบบสอบถาม (ร้อยละ 30) รายงานว่ามีสถานที่ 

ที่ปลอดภัยสำหรับเด็กก่อนวัยเรียนที่มีการดูแลเด็ก

อย่างเหมาะสม (ภาพที่ 15) 

กรณีศึกษาที่ 3 ประเทศบังกลาเทศ สถานรับเลี้ยงเด็กในชุมชนช่วยให้เด็กปลอดภัยในช่วง

เวลาที่เกิดการจมน้ำมากที่สุด

การเข้าถึงแหล่งน้ำทุกวันเท่ากับมีความเสี่ยงที่จะ

ทำใหเ้กดิการจมนำ้โดยเฉพาะอยา่งยิง่สำหรบัเดก็เลก็ 

จากการสำรวจภาวะสุขภาพและการบาดเจ็บ 

ของบังกลาเทศประจำปี พ.ศ. 2559 (BHIS) พบว่า 

ทุกปีมีผู้เสียชีวิตจากการจมน้ำประมาณ 19,000 คน 

ในจำนวนนี้ เป็นเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปีประมาณ 

14,500 คน เทา่กบัมเีดก็จมนำ้ 40 คนตอ่วนั ปญัหานี้ 

เกิดขึ้นมากเป็นพิ เศษในพื้นที่ชนบทที่ เด็กต้อง 

เข้าถงึสระนำ้และแหลง่นำ้อืน่ ๆ ทำใหค้วามเสีย่งของ 

การจมน้ำสูงเป็นสองเท่าของในเขตเมือง 

ศูนย์ป้องกันและศึกษาวิจัยการบาดเจ็บที่บังกลาเทศ 

(CIPRB) อยู่ในระดับแนวหน้าของการศึกษาวิจัย

ป้องกันการจมน้ำและการดำเนินมาตรการเชิงปฏิบัติ

โดยทำงานร่วมกับชุมชนเพื่อนำแนวทางแก้ปัญหา 

ทีท่ดสอบแลว้และตน้ทนุตำ่มาปฏบิตั ิ มาตรการสองขอ้ 

ที่พิสูจน์แล้วในบังกลาเทศว่ามีประสิทธิภาพคือ 

การดูแลเด็กเล็ก (อายุ 1-5 ปี) โดยใช้โมเดลอัญแชล 

(Anchal Model) และทักษะการว่ายน้ำเพื่อ 

เอาชวีติรอดสำหรบัเดก็โต (อาย ุ6-10 ป)ี ผา่นโครงการ 

ชื่อว่า SwimSafe (การว่ายน้ำเพื่อชีวิต) 

“อญัแชล (Anchal) เปน็คำภาษาบงักลามคีวามหมาย 

ว่า 'แม่ปกป้องลูกของเธอ'” ดร.อมีนูร ์ เราะห์มาน  

(Aminur Rahman) รองผู้อำนวยการบริหาร 

ของ CIPRB กล่าวว่า โมเดลอัญแชลเป็นมาตรการ

ต้นทุนต่ำสำหรับสถานรับเลี้ยงเด็กในชุมชนซึ่งช่วย

ให้มีพื้นที่ปลอดภัยสำหรับเด็กเล็กอายุ 1-5 ปี  

ในแตล่ะอญัแชลจะดำเนนิงานโดยอญัแชลมา (Anchal 

Maa แปลว่า ผู้ดูแล) และผู้ช่วยอัญแชล (ผู้ช่วย 

ผู้ดูแล) ที่ ได้รับการอบรมแล้ว โดยจะดูแลเด็ก  

20-25 คนตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 13.00 น. เป็น

ระยะเวลาหกวันต่อสัปดาห์ นี่เป็นช่วงเวลาที่เด็ก 

จมน้ำมากที่สุดในบังกลาเทศ เพราะในช่วงเวลานี้ 

ผู้ปกครองและผู้ดูแลเด็กจะยุ่งอยู่กับการทำงาน 

และการทำงานบ้าน 

โมเดลอัญแชลมีจุดมุ่งหมายเพื่อป้องกันการจมน้ำ 

โดยเด็กจะได้ทำกิจกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาการของ

เด็กปฐมวัยที่กระตุ้นร่างกาย สติปัญญา ภาษา สังคม

และพัฒนาการทางอารมณ์ด้วย ทั้งอัญแชลมาและ 

ผู้ช่วยจะได้รับการฝึกอบรมเฉพาะทางเพื่อการทำ

บทบาทหน้ าที่ ซึ่ ง รวมถึ งทั กษะสำคัญในการ 

ปฐมพยาบาลและการกู้ชีพ 

CIPRB ได้ร่วมมือกับองค์กร The Royal National 

Lifeboat Institution หรือ  RNLI ซึ่งเป็นองค์กร

การกุศลจากประเทศสหราชอาณาจักรและ

ไอร์แลนด์ ในการจัดตั้งอัญแชลและดำเนินมาตรการ

ป้องกันการจมน้ำอื่น ๆ ในชุมชนที่อยู่ ในเขต 

การปกครองบาริซาล (Barishal) ซึ่งเป็นพื้นที่ชนบท 

ของบังกลาเทศที่มีตัวเลขประมาณการของการจมน้ำ 

สูงที่สุดในการสำรวจ BHIS เมื่อปี พ.ศ. 2559  

ตลอดระยะเวลาสามปีของโครงการ มีเด็กจำนวน  

17,651 คน เข้าร่วมโครงการอัญแชล 

รายงานสถานการณ์การจมน้ำในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
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สามตำบลในเขตการปกครองบาริซาล ผู้หญิง
หลายพันคนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแล
สถานรับเลี้ยงเด็กเหล่านี้ 

แม้ว่าภารกิจหลักของโครงการอัญแชลคือ 
การดูแลเด็กให้ปลอดภัยจากการบาดเจ็บ เดก็ที่ 
เขา้รว่มยังได้รับประโยชน์จากกิจกรรมเสริมสร้าง
พัฒนาการของเด็กปฐมวัยอีกด้วย ผลการศึกษา
ที่ดำเนินโดยศูนย์ CIPRB ระบุว่า เด็กที่เข้าร่วม
โครงการอัญแชลมีพัฒนาการของเด็กปฐมวัย
เจริญเติบโตอย่างมีนัยสำคัญในทุกด้านที่วัดได้
อย่างเห็นได้ชัด เมื่อเปรียบเทียบกับเด็กที่ไม่ได้
เข้าร่วมโครงการ 

การมีส่วนร่วมของชุมชนเป็นองค์ประกอบสำคัญ
ในการทำให้การสมัครเข้าร่วมโครงการอัญแชล

ประสบความสำเรจ็ การประชมุผูป้กครองรายเดอืน 
ที่อัญแชล มีผู้ปกครองมากกว่าร้อยละ 50  
เข้าร่วม อัญแชลมาหลายคนอภิปรายถึงการ
ป้องกันการบาดเจ็บ การพัฒนาเด็กอย่าง 
เท่าเทียมกันทั้งหญิงและชาย การจดทะเบียน
เกิดและสุขอนามัย และหัวข้ออื่น ๆ 

บรรดาผู้ปกครองตอบรับโครงการอัญแชล 
เป็นอย่างดีและตระหนักถึงประโยชน์ที่ลูก ๆ  
ของพวกเขาได้รับ “ในการประชุมผู้ปกครอง 
รายเดอืน พวกเขาได้บอกเราเกี่ยวกับเหตุการณ์ 
จมน้ำต่าง ๆ พวกเขาบอกให้เราคลุมสระน้ำด้วย
ตาข่ายหรือกันด้วยรั้ว” ผู้ปกครองคนหนึ่งกล่าว 
“พวกเขาช่วยให้เราตระหนักถึงปัญหา พวกเรา
จึงได้ลงมือทำในสิ่งที่ทำให้เด็กไม่ตกลงไปในน้ำ” 



2.ติดตั้งเครื่องกีดขวางเพื่อจำกัดการเข้าถึงแหล่งน้ำ

ประเทศทีต่อบแบบสอบถามทัง้ 10 ประเทศ (รอ้ยละ 100) 

รายงานว่ ามี ก ารดำ เนิ นมาตรการ เพื่ อส่ ง เ สริ ม 

การใช้เครื่องกีดขวางเพื่อจำกัดการเข้าถึงแหล่งน้ำ เช่น  

การตดิตัง้ประตรูัว้ การปดิปากบอ่นำ้ และบงัคบัใหม้กีาร 

ติดตั้งรั้วรอบแหล่งน้ำ มีสองประเทศ (ร้อยละ 20) 

ที่รายงานว่ามีกฎหมายกำหนดให้มีการติดตั้งรั้ว 

รอบสระว่ายน้ำเพื่อป้องกันเด็กที่ไม่มีคนดูแลเข้าถึง 

สระน้ำได้ 

3.สอนเด็กวัยเรียนให้มีทักษะการว่ายน้ำและความปลอดภัยทางน้ำ

ทกัษะการวา่ยนำ้และความปลอดภยัทางนำ้เปน็องคป์ระกอบ 

สำคญัในการปอ้งกนัการจมนำ้ มเีจด็ประเทศ (รอ้ยละ 70) 

ที่ ร า ย ง านว่ า มี ก า รสอนทั กษะขั้ นพื้ น ฐ าน เรื่ อ ง 

ความปลอดภัยทางน้ำและการช่วยชีวิตอย่างปลอดภัย 

โรง เรี ยนเป็นจุด เริ่ มต้นที่ ดี สำหรับการฝึกอบรม 

ทกัษะการวา่ยนำ้และความปลอดภยัทางนำ้และมาตรการนี ้

และมาตรการนี้ได้พิสูจน์แล้วว่ามีประสิทธิภาพ  

มีเพียงประเทศเดียว (ร้อยละ 10) ที่รายงานว่า 

มีกฎหมายบังคับให้มีการเรียนการสอนว่ายน้ำและ

ความปลอดภัยทางน้ำในหลักสูตรประถมศึกษา 

รายงานสถานการณ์การจมน้ำในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
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กรณีศึกษาที่4ประเทศบังกลาเทศ:การสอนว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอดสำหรับเด็ก

ช่วยป้องกันการจมน้ำได้

SwimSafe หรือว่ายน้ำเพื่อชีวิต เป็นโครงการ
ริเริ่มเพื่อสอนทักษะการว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด 
ให้กับเด็กอายุ 6-10 ปี พัฒนาโดยศูนย์ป้องกัน 
การบาดเจ็บบังกลาเทศ (CIRPB) การศึกษาวิจัย
แสดงใหเ้หน็วา่วธิกีารนีเ้ปน็แนวทางทีม่ปีระสทิธภิาพ 
ในการป้องกันการจมน้ ำ ใน เด็ กกลุ่ มอายุนี้ 
ในบังกลาเทศ 

“หลักสูตรนี้สอนให้เด็ก ๆ ว่ายน้ำ ลอยน้ำและ
ปฏิบัติการช่วยชีวิตจากบนบก โดยปรับเปลี่ยน 
ให้เข้ากับบริบทในท้องถิ่น เช่น การใช้สระน้ำ
ดัดแปลงภายในหมู่บ้านหรือสระว่ายน้ำเคลื่อนที่” 
ดร.อมีนูร์ เราะห์มาน ผู้อำนวยการ CIPRB กล่าว 
มาตรการนี้นำโดยคณะกรรมการป้องกันการ 
บาดเจ็บในหมู่บ้าน (Village Injury Prevention 
Committee หรืด VIPC) ซึ่งเป็นกลุ่มในชุมชน
และมีส่วนร่วมโดยการระบุและเลือกบ่อน้ำหรือ
สถานที่ที่จะใช้ รวมทั้งการสรรหาครูสอนว่ายน้ำ
สำหรับชุมชน (CSIs) การรับสมัครเด็กและการ 
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในโครงการ” 
 

ครูผู้สอนจะได้รับการฝึกอบรมในการสอนว่ายน้ำ
เพื่อเอาชีวิตรอดและความปลอดภัยทางน้ำ แต่ละ
หอ้งเรยีนมเีดก็ 15-25 คน โดยมอีตัราสว่นการสอน 
อยู่ที่เด็กห้าคนต่อครูผู้สอนหนึ่งคนเพื่อให้มั่นใจ 
ในความปลอดภัย 

“ในการที่จะเป็นผู้สำเร็จหลักสูตร SwimSafe เด็ก
จะต้องเรียนครบทั้ง 21 ขั้นในหลักสูตรและ 
มีทักษะที่สำคัญต่าง ๆ เช่น ว่ายน้ำได้ 25 เมตร 
ลอยตัวได้ 30 วินาที และสามารถปฏิบัติการ 
ชว่ยชวีติดว้ยวธิกีารยืน่และโยน (reach-and-throw 
rescue) จากบนบกได้” ดร.เราะห์แมนกล่าว  
“จะมกีารจดัพธิสีำหรบัผูส้ำเรจ็หลกัสตูร SwimSafe 
เพื่อฉลองความสำเร็จของพวกเขา” 

โครงการ SwimSafe ได้รับการตอบรับอย่างดีจาก
บรรดาผู้ปกครองโดยกล่าวว่าพวกเขารู้สึกว่าลูก ๆ 
ของพวกเขาปลอดภัยมากขึ้นเมื่อต้องเข้าใกล้ 
แหล่งน้ำระหว่างทางไปและกลับจากโรงเรียน 



สมาชิกในชุมชนหลายคนเชื่อว่าทักษะเหล่านี้ 
สามารถช่วยให้เด็ก ๆ รอดชีวิตในช่วงที่เกิดภัยพิบัติ 
เช่น น้ำท่วมหรือพายุไซโคลน 
 
“เราชอบการฝึกสอนว่ายน้ำและเทคนิคต่าง ๆ  
ที่พวกเขาสอนเรา” ผู้ปกครองของเด็กคนหนึ่งที่ลง
เรียนหลักสูตรกล่าว “และการที่พวกคุณเริ่มทำ
โครงการ SwimSafe ขึ้นมา ทำให้พวกเราได้เรียนรู้
หลายอย่างจากโครงการนี้ ลูกๆ ของเรากำลัง 
เรียนรู้หลายสิ่งหลายอย่าง เช่น การว่ายน้ำ  
การลอยน้ำ การช่วยเหลือผู้อื่นอย่างปลอดภัย” 
 
เด็ก ๆ ที่เข้าร่วมโครงการ SwimSafe กล่าวว่า 
พวกเขารู้สึกมั่นใจมากพอที่จะว่ายน้ำ หลังจาก
เรียนจบหลักสูตรว่ายน้ำนี้พวกเขายังบอกอีกว่ารู้สึก
สนุกกับการเรียนว่ายน้ำกับเพื่อน ๆ 
 
CIPRB ได้ดำเนินโครงการบาซา (Bhasa) ในเขต
การปกครองบาริซาลของบังกลาเทศและได้รับ
สมัครเด็กกว่า 35,000 คนเข้าร่วมโครงการ 
SwimSafe ระหว่างปี พ.ศ. 2560 ถึง 2563 โดย
ได้รับการสนับสนุนจากสถาบัน Tthe Royal 

National Lifeboat Institution หรือ  RNLI  
โดยภาพรวมแล้ว ร้อยละ 84.7 ของเด็กที่สมัคร 
เข้าร่วมในช่วงเวลานี้สำเร็จหลักสูตร SwimSafe,  
ร้อยละ 3.6 ของเด็กที่เรียนไม่ผ่านหลักสูตร และ 
มีร้อยละ 11.7 ที่เลิกเรียนกลางคันหรือขาดเรียน 
ในวันประเมินผล 
 
โดยรวมแล้ว มีจำนวนเด็กผู้ชาย (ร้อยละ 58.3) 
มากกว่าเด็กผู้หญิง (ร้อยละ 41.7) เล็กน้อยที่สมัคร
เข้าร่วมโครงการ SwimSafe ของโครงการบาซา 
(Bhasa) แม่ของเด็กผู้หญิงที่โตกว่าไม่เต็มใจที่จะส่ง
ลูกไปเรียนกับอาจารย์ผู้ชายและตัวเด็กผู้หญิงเอง 
กล็งัเลทีจ่ะเรยีนวา่ยนำ้ในสระนำ้แบบเปดิทีต่ดิถนน 
เนื่องจากโครงการนี้เป็นมาตรการใหม่ในหลาย
ชุมชน จึงมีผู้คนมาสังเกตการสอนว่ายน้ำซึ่งทำให้ 
ผู้เรียนที่เป็นเด็กผู้หญิงรู้สึกอึดอัด ทางโครงการได้
คดัเลอืกครผููส้อนวา่ยนำ้หญงิเพิม่ขึน้เพือ่แกป้ญัหานี ้
และเมื่อสิ้นสุดโครงการพบว่าร้อยละ 85 ของ 
ครูสอนว่ายน้ำสำหรับชุมชน (CSIs) เป็นผู้หญิง 

รายงานสถานการณ์การจมน้ำในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
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4.ฝึกผู้เห็นเหตุการณ์ให้รู้จักวิธีการช่วยเหลือและการช่วยชีวิตที่ปลอดภัย

การช่วยชีวิตให้ปลอดภัยอย่างทันท่วงทีตามด้วยการกู้ชีพ

ที่ถูกต้องมีความสำคัญต่อการรอดชีวิตของผู้ประสบภัย

จากการจมน้ำและโอกาสที่จะไม่เกิดภาวะทุพพลภาพ  

การเพิม่จำนวนคนทีส่ามารถรบัมอืกบัสถานการณก์ารจมนำ้

ได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรก ๆ 

ในการป้องกันการจมน้ำ มีแปดประเทศที่ตอบ

แบบสอบถาม (ร้อยละ 80) รายงานว่ามีโครงการ

ต่าง ๆ ที่ฝึกอบรมผู้เห็นเหตุการณ์ในการช่วยเหลือ

และการช่วยชีวิตอย่างปลอดภัยโดยมุ่ ง เน้นที่ 

ความแตกต่างกันของจมน้ำในแต่ละระยะ 

กรณีศึกษาที่5ประเทศอินโดนีเซีย“การค้นหาและช่วยชีวิตที่โรงเรียน”

อินโดนีเซียเป็นประเทศที่เป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดในโลก 

ประกอบด้วย 17,508 เกาะ มีความยาวเป็นระยะทาง 

5,150 กิโลเมตรตั้งอยู่ระหว่างแผ่นดินใหญ่ของทวีป

ออสเตรเลียและทวีปเอเชีย และแบ่งมหาสมุทรออกเป็น

แปซิฟิกและอินเดียที่บริเวณเส้นศูนย์สูตร ด้วยลักษณะ

ทางภูมิศาสตร์เหล่านี้ ประชากรของอินโดนีเซีย 

มีความเสี่ยงที่จะจมน้ำสูงมาก  

จากการสุ่มสำรวจทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย 

การจมน้ำ โดยอุบัติ เหตุ เป็นหนึ่ ง ในสาเหตุ 

การเสยีชวีติอนัดบัตน้ ๆ ในป ีพ.ศ. 2557 จากขอ้มลู 

พบว่าการเสียชีวิตจากการจมน้ำพบมากที่สุด 

ในกลุ่มเด็กอายุ 5-14 ปี 

 

 

 

 



“การค้นหาและช่วยชีวิตที่โรงเรียน” เป็นโครงการ
ระดับชาติที่ดำเนินการในปี พ.ศ. 2561 โดย 
หน่วยงานค้นหาและกู้ภัยแห่งชาติของอินโดนีเซีย 
(BASARNAS) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การศึกษาและ
สร้างความตระหนักรู้ในการป้องกันการจมน้ำและ
กิจกรรมการค้นหาและช่วยชีวิตในโรงเรียนตั้งแต่
เนิ่น ๆ โครงการนี้ยังให้ความรู้และความสามารถ
ด้ านทักษะการช่ วย เหลือตนเองขั้ นพื้ นฐาน 

ในสถานการณฉ์กุเฉนิตา่ง ๆ เชน่ นำ้ทว่ม ภยัธรรมชาต ิ
แผน่ดนิไหว และเหตกุารณอ์นัตรายอืน่  ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
กับความเสี่ยงต่อการจมน้ำ ในตอนท้ายของการ 
ฝึกอบรม ผู้เข้าร่วมสามารถตอบสนองต่เหตุการณ์ 
ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นกะทันหันได้ ไม่ว่าจะเป็นการ 
ช่วยเหลือตนเองหรือให้ความช่วยเหลือผู้อื่น 

รายงานสถานการณ์การจมน้ำในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 



5.สร้างความเข้มแข็งในการรับมือกับภัยพิบัติและจัดการความเสี่ยงจากอุทกภัย

ความเสี่ยงในการจมน้ำจะเพิ่มขึ้นจากเหตุการณ์น้ำท่วม 

สึนามิ และฝนตกหนักในช่วงพายุไต้ฝุ่นและพายุไซโคลน

ซึ่งมักจะเกิดขึ้นในภูมิภาคนี้ ความถี่และความรุนแรง

ของเหตุการณ์และภัยธรรมชาติดังกล่าวได้เพิ่มขึ้นจาก

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เกือบทุกประเทศ

รายงานวา่ มรีะบบเตอืนภยัพบิตัแิหง่ชาต ิเชน่ การแจง้เตอืน

พายุไซโคลนล่วงหน้า การแจ้งเตือนน้ำท่วม และ 

การแจ้งเตือนสึนามิ และมีสี่ประเทศ (ร้อยละ 40) ที่มี

กฎหมายอนุญาตให้หน่วยงานของรัฐใช้ช่องทางการ

สื่อสารส่วนบุคคลในการส่งคำเตือนหรือข้อความต่าง ๆ 

ล่วงหน้าและระหว่างที่เกิดภัยธรรมชาติหรือเหตุการณ์ 

 

สภาพอากาศรุนแรงเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ  

มีเก้าประเทศ (ร้อยละ 90) ที่รายงานว่ามีการสร้าง

ความเข้มแข็งและจัดการความเสี่ยงจากอุทกภัยและ

และภัยพิบัติอื่น ๆ ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับ

ประเทศ โดยมีมาตรการต่าง ๆ รวมถึงการให้ข้อมูล 

ที่จำเป็นและคำแนะนำด้านความปลอดภัยแก่

สาธารณชนที่เชื่อถือได้ในเวลาที่เหมาะสม ทั้งในช่วง

เกิดเหตุและหลังการเกิดภัยพิบัติผ่านสถานีวิทยุ

ดาวเทียม ผู้ให้บริการสัญญาณดาวเทียม ระบบ

เคเบิลทีวี และระบบเคเบิลไร้สาย เกือบทุกประเทศ 

มีหน่วยค้นหาและช่วยชีวิตผู้ประสบภัยโดยเฉพาะ 
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6.กำหนดและใช้กฎข้อบังคับด้านความปลอดภัยในการขนส่งทางเรือและการเดินเรือ

กฎข้อบังคับด้านการขนส่งทางเรือและการเดินเรือทั่วทั้ง

ภูมิภาคมีความแตกต่างกันอย่างมากระหว่างประเทศ

ต่าง ๆ และภายในประเทศที่มีกฎข้อบังคับในระดับย่อย

อยูด่ว้ยเชน่กนั กฎหมายและกฎระเบยีบทีแ่ตกตา่งกนันัน้ 

เนื่องมาจากประเภทของเรือที่แตกต่างกันโดยขึ้นอยู่กับ

ขนาดของเรือ ประเภทของเรือ และพื้นที่การใช้งาน 

ผู้คนจำนวนมากเดินทางทางน้ำทุกวันโดยการใช้เรือ 

ในรูปแบบที่แตกต่างหลากหลายในประเทศต่าง ๆ  

ในภมูภิาคนี ้ การเดนิทางทางนำ้ทกุรปูแบบลว้นมคีวามเสีย่ง 

ต่อการจมน้ำ การมีกฎข้อบังคับและการบังคับใช้ 

ข้อบังคับเหล่านั้นเพื่อความปลอดภัยสำหรับการใช้เรือ

เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับทุกประเทศในการลดการเสียชีวิต

จากการจมน้ำ มีเจ็ดประเทศที่รายงานว่ามีมาตรการ

ด้านกฎข้อบังคับทางทะเล และมีห้าประเทศจาก

ประเทศเหล่านี้ที่มีการดำเนินงานครอบคลุมมากกว่า

ร้อยละ 75 ของประชากร 

นอกจากนี้ ใ นประ เทศศรี ลั ง ก าและ ไทยยั งมี 

การประเมินมาตรการเหล่านี้ 

ทั้งนี้เพื่อป้องกันการซื้อขายเสื้อชูชีพที่ไม่ได้มาตรฐาน 

การมีมาตรฐานทำให้มั่นใจได้ว่าผู้ใช้จะได้เสื้อชูชีพ

คุณภาพสูงที่จะช่วยให้ลอยตัวในน้ำได้อย่างแน่นอน 

เสื้อชูชีพจะมีประสิทธิภาพสูงสุดเมื่อปรับสายรัด 

อย่างถูกต้องและสวมใส่ตลอดเวลาขณะอยู่บนเรือ 

กฎหมายวา่ดว้ยเสือ้ชชูพีในแปดประเทศ (รอ้ยละ 80) 

กำหนดมาตรฐานที่ต้องปฏิบัติตาม ซึ่งส่วนใหญ่ 

จะสอดคล้องกับข้อกำหนดเรื่องเสื้อชูชีพของ SOLAS 

ตามอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยความปลอดภัย

แห่งชีวิตในทะเล 

มีเจ็ดประเทศจากสิบประเทศที่ตอบแบบสอบถาม 

ว่า มีกระบวนการทางกฎหมายในการควบคุม 

การจดทะเบียนและการออกใบอนุญาตใช้เรือ 

รายงานสถานการณ์การจมน้ำในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 



การทบทวนกฎหมายในประเทศเหล่านี้ โดยละเอียด 

แสดงให้เห็นว่า: 

	 l	กฎระเบียบมักจะแตกต่างกันไปตามขนาดของเรือ  

  มหีา้ประเทศในเจด็ประเทศทีม่กีฎหมายในการกำหนด 

  และจัดการเรือที่แตกต่างกันไปตามความยาว 

  หรือขนาดของเรือ และมีสี่ประเทศที่มีการจำแนก 

  ประเภทของเรือเป็นเรือขนาดใหญ่และขนาดเล็ก 

   แต่ละประเทศจะมีการกำหนดขนาดที่แตกต่างกัน 

  ออกไป เริ่มต้นตั้งแต่ 7 เมตรในประเทศอินเดีย 

  ไปจนถึง 24 เมตรในประเทศเมียนมาร์ 

 l	ทุกประเทศมีกฎหมายที่จำแนกประเภทของเรือ  

  โดยจำแนกเป็นการใช้งานเพื่อพักผ่อนหย่อนใจ  

  เพื่อประกอบอาชีพส่วนบุคคล การใช้งานโดย 

  หน่วยงานขนาดใหญ่ การให้บริการโดยเก็บ 

  ค่าธรรมเนียม 

 l	ทุกประเทศมีกฎหมายควบคุมการจดทะเบียนและ 

  การออกใบอนุญาต แต่บางประเทศก็ไม่มีกฎหมาย 

  ควบคุมระยะการเดินทางจากฝั่ง ประเทศอินเดีย 

  ไม่มีกฎหมายที่กำหนดว่าต้องมีใบอนุญาตใช้เรือ 

  สำหรับเรือขนาดเล็ก และอินโดนีเซียไม่มี 

  กฎหมายที่กำหนดว่าบุคคลที่ใช้เรือในการ 

  ประกอบอาชีพต้องมีใบอนุญาต 

การตรวจสอบความปลอดภัยเป็นระยะ เป็นการ

รับรองว่าเรืออยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ และเป็นการ

ยืนยันว่าบนเรือมีอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยที่มี

คุณภาพที่สามารถเข้าถึงและพร้อมใช้งานได้ 

ประมาณร้อยละ 70 ของประเทศต่าง ๆ มี

กฎหมายควบคุมการตรวจสอบความปลอดภัย 

ของเรือ ประเทศส่วนใหญ่มีวิธีการตรวจสอบ 

ทางกฎหมายในด้านต่าง ๆ อย่างไรก็ตามกฎหมาย 

ในอนิเดยีและอนิโดนเีซยีไมก่ำหนดใหเ้รอืขนาดเลก็

ตอ้งไดร้บัการตรวจสอบ ในประเทศอนิโดนเีซยีไมมี่ 

การตรวจสอบเรอืทีใ่ชเ้พือ่ประกอบอาชพีสว่นบคุคล 

มีเจ็ดประเทศ (ร้อยละ 70) ที่กำหนดว่าผู้เดินเรือ/

ผู้บั งคับเรือ/หัวหน้า/กัปตันต้องมี ใบอนุญาต 

เดินเรือ มีเจ็ดประเทศที่มีกฎหมายกำหนดการ 

ออกใบอนุญาตใช้เรือ 

การป้องกันการจมน้ำในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้: ความก้าวหน้าถึงปัจจุบัน 



	 l ในประเทศอินเดียและอินโดนีเซียไม่มีกฎหมาย 

  กำหนดให้มีการออกใบอนุญาตสำหรับผู้เดินเรือ/ 

  ผู้บังคับเรือ/หัวหน้า/กัปตันสำหรับเรือขนาดเล็ก  

  นอกจากนี้ ในอินเดียยังไม่มีการออกใบอนุญาต 

  ใช้เรือเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจและการประกอบ 

  อาชีพส่วนบุคคล 

	 l มีสี่ประเทศที่มีกฎหมายห้ามมิให้เดินเรือหากมี 

  การใช้แอลกอฮอล์หรือยาออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท  

  มี หนึ่ ง ป ระ เทศที่ มี กฎหมายกำหนดการ ใช้ 

  แอลกอฮอล์ขณะเดินเรือ โดยขึ้นอยู่กับระดับ 

  ความเขม้ขน้สงูสดุของแอลกอฮอลใ์นเลอืด (blood  

  alcohol concentration หรือ BAC) หรือปริมาณ 

  แอลกอฮอล์ในลมหายใจ (breath alcohol  

  content หรือ BrAC) 

 

ความแออัดของผู้โดยสารเพิ่มความเสี่ยงต่อการพลิกคว่ำ 

และอาจทำให้อุปกรณ์ความปลอดภัยที่มีอยู่บนเรือนั้น 

ไม่เพียงพอสำหรับผู้โดยสารทุกคน การบรรทุกสินค้า 

เกนิพกิดัเกดิขึน้เมือ่เรอืบรรทกุนำ้หนกัมากเกนิไปซึง่กจ็ะเพิม่ 

ความเสี่ยงต่อการพลิกคว่ำโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาพ

อากาศที่ เลวร้าย และจะลดการตอบสนองของเรือ 

ในสถานการณฉ์กุเฉนิ มเีจด็ประเทศทีม่กีฎหมายหา้มบรรทกุ 

ผู้โดยสารเกินจำนวนและสินค้าเกินพิกัด 

	 l บังกลาเทศ มีกฎหมายที่ห้ามบรรทุกผู้โดยสารเกิน 

  โดยจำนวนจะถูกกำหนดจากขนาด (ของเรือ)  

  เท่านั้น 

 l อินโดนีเซีย กฎหมายไม่มีผลบังคับใช้กับเรือ 

  ขนาดเลก็และเรอืทีใ่ชเ้พือ่ประกอบอาชพีสว่นบคุคล 

 l อินเดีย กฎหมายที่ป้องกันการบรรทุกเกินพิกัด 

  ไม่ได้มีการกำหนดตามขนาดของเรือ ส่วนใน 

  อินโดนีเซีย กฎหมายจะครอบคลุมเฉพาะเรือ 

  ขนาดใหญ่เท่านั้น 

 l ประเทศไทย ปัจจุบัน มีกฎหมายที่ป้องกันการ 

  บรรทุกเกินพิกัด ที่เป็นการบังคับใช้กับเรือเฉพาะ 

  ในเขตการเดินเรือเท่านั้น 

 

การเข้าถึงอุปกรณ์ช่วยชีวิตที่ถูกประเภทและ

เหมาะสมบนเรือคือสิ่ งสำคัญในการรับรอง 

ความปลอดภัยของผู้โดยสารหากเรือพลิกคว่ำหรือ

จมลงใต้น้ำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้โดยสาร 

ที่ว่ายน้ำไม่เก่งหรือว่ายน้ำไม่เป็น มีเจ็ดประเทศใน 

สิบประเทศมีกฎหมายที่กำหนดให้มีอุปกรณ์ 

ช่วยพยุงตัว: 

 

	 l สี่ประเทศที่มีข้อบังคับเกี่ยวกับอุปกรณ์ 

  ลอยน้ำส่วนบุคคล (personal flotation 

   dev ices หรื อ PFDs ) นอกจากนี้  

  ในบงักลาเทศและอนิเดยีมขีอ้บงัคบัเกีย่วกบั 

  แพชูชีพ 

 l ทุกประเทศ มีกฎหมายที่กำหนดมาตรฐาน 

   สำหรับเสื้อชูชีพ ยกเว้นอินโดนีเซีย ขณะที่ 

  บังกลาเทศและไทยใช้มาตรฐาน EN ISO  

  12402 ส่วนอินเดียและเมียนมาร์ใช้ 

  มาตรฐาน SOLAS และที่มัลดีฟส์และ 

  ศรีลังกาใช้มาตรฐานแห่งชาติของตนเอง 

 l ไม่มีประเทศใดกำหนดว่าผู้โดยสารต้อง 

  ใส่เสื้อชูชีพขณะอยู่บนเรือ  

 l ทุกประเทศยกเว้นประเทศไทยกำหนดว่า 

  ต้องติดสายรัดเสื้อชูชีพในขณะสวมใส่ 

 l ทุกประเทศมีกฎหมายกำหนดว่าต้องมี 

  อุปกรณ์ช่วยพยุงตัวบนเรือที่เพียงพอกับ 

  จำนวนผู้โดยสาร 

 



ภาพที่15สัดส่วนของประเทศที่รายงานว่ามีการดำเนินมาตรการป้องกันการจมน้ำ(คิดจาก10ประเทศ
ใน11ประเทศสมาชิกที่เข้าร่วมการทำรายงานฉบับนี้)

มาตรการป้องกันการจมน้ำ

ที่นำมาดำเนินการ



มาตรการป้องกันการจมน้ำ

ที่นำมาดำเนินการ
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เครื่องกีดขวางทางกายภาพ

การฝึกสอนทักษะการว่ายน้ำ

การดูแลเด็ก

การตระหนักรู้ของประชาชนเกี่ยวกับการจมน้ำ

บริหารจัดการความเสี่ยงจากอุทกภัย

ระบบเตือนภัยพิบัติ

สร้างความตระหนักเกี่ยวกับแอลกอฮอล์

และการว่ายน้ำ/การเดินเรือ

การช่วยเหลือและการช่วยชีวิต

เจ้าหน้าที่ช่วยชีวิต

การค้นหาและช่วยชีวิต

ความปลอดภัยทางทะเล

สื่อ

ติดตั้งเครื่องกีดขวางเพื่อ 

จำกัดการเข้าถึงแหล่งน้ำ  

(เช่น ประตูรั้ว ปิดฝาบ่อน้ำ  

ติดตั้งรั้วสระว่ายน้ำ) 

 

สรา้งความตระหนกัรูเ้กีย่วกบั 

อันตรายของการดื่ม 

แอลกอฮอล์ก่อนหรือ 

ขณะว่ายน้ำหรือเดินเรือ 

สอนทักษะการว่ายน้ำ 

ขั้นพืน้ฐาน ความปลอดภยัทางนำ้ 

และทักษะการช่วยเหลือ 

อย่างปลอดภัยให้เด็กวัยเรียน 

 

ฝึกผู้เห็นเหตุการณ์ให้รู้จัก 

วิธีการช่วยเหลือและ 

การช่วยชีวิตที่ปลอดภัย 

จัดให้มีเจ้าหน้าที่ช่วยชีวิต 

คนตกน้ำในพื้นที่ว่ายน้ำ 

สาธารณะ 

หน่วยค้นหาและช่วยชีวิต 

ผู้ประสบภัยโดยเฉพาะ 

กฎข้อบังคับด้าน 

ความปลอดภัยทางทะเล 

การรณรงค์/สื่อสาร 

ประชาสัมพันธ์เพื่อป้องกัน 

การจมน้ำในวงกว้าง 

จัดให้มีสถานที่ปลอดภัย 

สำหรับเด็กเล็กก่อนวัยเรียน 

ที่มีการดูแลเด็กได้อย่างด ี

ส่งเสริมการตระหนักรู้และ 

เน้นย้ำถึงการจมน้ำของเด็ก 

ซึ่งเกิดขึ้นได้ง่าย 

สรา้งความเขม้แขง็และจดัการ 

ความเสี่ยงจากอุทกภัยและ 

ภัยอันตรายอื่น ๆ ทั้งในระดับ 

ท้องถิ่นและระดับประเทศ 

ระบบเตือนภัยพายุไซโคลน/ 

อุทกภัย/สึนามิล่วงหน้า 100%

90%

70%

30%

70%

100%

60%

70%

100%

70%

80%

50%





บทเรียนและข้อเสนอแนะ

การประเมินระดับภูมิภาคเกี่ยวกับการป้องกันการจมน้ำในเอเชีย 

ตะวันออกเฉียงใต้ครั้งนี้เป็นครั้งแรก นับว่าเป็นก้าวสำคัญในการทำ 

ความเข้าใจว่า ทำไมถึงเกิดการจมน้ำ และต้องทำอะไรเพื่อให้สามารถ

ป้องกันการจมน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด รายงานนี้เป็นการเผยแพร่ 

ความกา้วหนา้ทีเ่กดิขึน้ทัว่ทัง้ภมูภิาค ในขณะเดยีวกนักร็ะบถุงึชอ่งวา่งและ 

โอกาสต่าง ๆ ในการแก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุขที่สามารถหลีกเลี่ยงได้ 

 

การจมน้ำเป็นภัยคุกคามต่อสุขภาพและสวัสดิภาพที่คนส่วนใหญ่

ไม่ทราบ ในหลายประเทศ การขาดความตระหนักรู้นี้มักนำไปสู่การขาด

ทรัพยากรและความสามารถทางเทคนิคในระดับประเทศในการกำหนด

กลยุทธ์การป้องกันการจมน้ำที่ต้องร่วมมือกับหลายภาคส่วน 

 

ผลกระทบของการจมน้ำและวิธีการป้องกันที่มีประสิทธิภาพมักจะ

แตกต่างกันไปในระดับประเทศและระดับแต่ละรัฐ/ภาคซึ่งสะท้อนถึง

ความหลากหลายในภูมิภาค ในขณะที่บางประเทศมีกลยุทธ์ด้าน 

ความปลอดภยัทางนำ้ทีไ่ดร้บัการพฒันาเปน็อยา่งดแีละมกีลไกระดบัชาตใินการ 

ป้องกันการจมน้ำ แต่บางประเทศก็ยังอยู่ในระยะเริ่มต้นของการขยาย

หรือเชื่อมโยงมาตรการด้านความปลอดภัยทางน้ำขนาดเล็กในระดับ

ชุมชน เป็นสิ่งสำคัญยิ่งในการแบ่งปันเรื่องราวจากประสบการณ์ที่ 

หลากหลายเหล่านี้เพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าในทุกระดับในการยกระดับ 

วาระการป้องกันการจมน้ำ 

 



บทเรียนสำคัญเจ็ดบทและข้อเสนอแนะที่ เป็น

ผลลัพธ์มาจากการประเมินในครั้งนี้: 

บทเรียนที่1

บทเรียนที่2

บทเรียนที่3

หลายประ เทศ

ไ ม่ มี แ ก น ห ลั ก

การดำเนินงานระดับชาติที่ชัดเจนในการรณรงค์

การป้องกันการจมน้ำ: การจัดตั้งหน่วยงานหลัก

หรือหน่วยงานประสานงานเพื่อป้องกันการจมน้ำที่มี 

ขดีความสามารถตามความเหมาะสมและมงีบประมาณ 

ต่อเนื่องนั้นเป็นสิ่งสำคัญต่อความมั่นใจในการ 

มีอำนาจที่ชัดเจนและความมุ่งมั่นในการทำงาน 

ระยะยาว นี่อาจเป็นขั้นตอนสำคัญในการก้าวข้าม

อุปสรรคด้านขีดความสามารถของหน่วยงานและ

ทำให้โครงการริเริ่มที่ เสริมสร้างการทำงานของ

หน่วยงานนั้นได้รับการออกแบบให้เหมาะสมกับ 

ขีดความสามารถของประเทศ 

ข้อแนะนำที่1

ข้อแนะนำที่2

ข้อแนะนำที่3

รัฐบาลระดับชาติควร

กำหนดหน่วยงานหลักหรือสนับสนุนการจัดตั้ง

หนว่ยงานประสานงานเพือ่ขบัเคลือ่นการดำเนนิการ

ป้องกันการจมน้ำ

หลายประเทศ

ไม่มี แผนและ

นโยบายด้านความปลอดภัยทางน้ำระดับชาต ิ  

มีเพียงร้อยละ 40 ของประเทศที่เข้าร่วมโครงการนี้

ที่มีแผนความปลอดภัยทางน้ำระดับชาติตามที่

แนะนำไว้ในรายงานการจมน้ำทั่วโลกขององค์การ

อนามยัโลก แผนระดบัชาตคิวรมเีปา้หมายทีเ่หมาะสม 

ประสานงานกันและบูรณาการร่วมกับผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ตั้งอยู่

บนหลักฐานและขับเคลื่อนด้วยข้อมูล และมีการ

ติดตามเพื่อการประเมินผลอย่างต่อเนื่อง ตัวชี้วัด

ความก้าวหน้าในการดำเนินงานเป็นสิ่งสำคัญต่อ 

การแจ้งให้สาธารณชนทราบและผู้มีอำนาจในการ

ตดัสนิใจเกีย่วกบัการจมนำ้ เพือ่ใชเ้ปน็ขอ้มลูทีจ่ำเปน็

ในการดำเนินการแก้ไขปัญหาการจมน้ำ และสำหรับ

การติดตามความคืบหน้าของความพยายามในการ

ดำเนนิงานปอ้งกนัการจมนำ้ หากเปน็ไปได ้การดำเนนิงาน 

ปอ้งกนัการจมนำ้ สามารถเริม่ตน้ไดจ้ากแผนยทุธศาสตร ์

ระดับชาติอื่น ๆ ที่มีความเกี่ยวข้อง หากกระทรวง

สาธารณสุขเป็นผู้นำงานด้านนี้ การรวมการป้องกัน 

การจมน้ำไว้ในยุทธศาสตร์การป้องกันการบาดเจ็บ 

ระดับชาติในวงกว้างอาจทำได้สะดวกกว่า 

รัฐบาลระดับชาติควร

รัฐบาลระดับชาติและ

พัฒนาและดำเนินการตามแผนความปลอดภัยทางน้ำ

แห่งชาติซึ่งมีตัวชี้วัดระดับชาติสำหรับการป้องกัน

การจมน้ำ ตัวชี้วัดควรรวมถึงวิธีการวัดผลลัพธ์และ

ผลการปฏิบัติงาน และสอดคล้องกับเป้าหมายของ

SDG

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องควรจัดทำกลไกร่วมกับ

หลายภาคส่วนเพื่อดำเนินการป้องกันการจมน้ำและ

ความปลอดภัยทางน้ำโดยการสร้างความร่วมมือกับ

หลายภาคส่วนและกำหนดบทบาทและหน้าที่

ความรับผิดชอบที่ชัดเจน

ก า ร เ ส ริ ม ส ร้ า ง

ความเข้มแข็งใน

ความร่วมมือของพหุภาคี การประสานงาน และ

ความรับผิดชอบร่วมกันเป็นสิ่งจำเป็น ในขณะที่ 

หลายประเทศมกีารรว่มมอืจากหลายภาคสว่นในระดบัชาต ิ

ในการป้องกันการจมน้ำ แต่ยังจำเป็นต้องมีการทำงาน

อย่างเป็นรูปธรรมและในเชิงลึกมากขึ้นเพื่อส่งเสริมการ

ทำงานในสว่นตา่ง ๆ การจดัทำแนวทางตา่ง ๆ อยา่งเปน็ 

ทางการอาจช่วยให้เห็นปัญหาชัดเจนขึ้นในระดับชาติ 

ส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกันและยกระดับการพัฒนา

ยุทธศาสตร์การป้องกันการจมน้ำระดับชาติ 

รายงานสถานการณ์การจมน้ำในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 



บทเรียนที่4 บทเรียนที่6

บทเรียนที่5

บทเรียนที่7
ข้อแนะนำที่4

ข้อแนะนำที่6

ข้อแนะนำที่5 ข้อแนะนำที่7

ก า ร แ บ่ ง ปั น

ความรู้ มี น้ อย
มกัไมม่กีารประเมนิ

การดำเนินการ

กฎหมายด้าน

ความปลอดภัย

ข้ อมู ล เกี่ ย วกั บ

การจมนำ้(เสยีชวีติ

การแบ่งปันความรู้ เป็นองค์ประกอบสำคัญต่อ

นวัตกรรมและการดำเนินงาน และมีความสำคัญ 

ในระดบัชาต ิระดบัภมูภิาค และระดบัโลก ควรมกีาร 

มุ่งเน้นการส่งเสริมการรับและการใช้แนวทางและ

มาตรฐานต่าง ๆ ที่มีอยู่ สร้างพันธมิตรเพื่อสนับสนุน

เครือข่ายงานป้องกันการจมน้ำที่มีประสิทธิภาพ 

และจัดให้มีการฝึกอบรมและเสริมสร้างศักยภาพ 

ควรให้ความสำคัญกับการตีพิมพ์ข้อค้นพบในรูปของ

บทความวิชาการที่มีผู้อ่านตรวจทาน (peer- 

reviewed articles) และการนำเสนอในการ 

ประชุมนานาชาติ (ที่ เ กี่ ย วกับสาธารณสุข  

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการลด 

ความเสีย่งจากภัยพิบัติ) 

ป้องกันการจมน้ำ: ประเทศส่วนใหญ่ที่เข้าร่วม 

ในรายงานสถานการณ์ฉบับนี้ระบุว่า มีการปฏิบัติ

ตามมาตรการป้องกันการจมน้ำหลายข้อ แต่มี

มาตรการเพียงไม่กี่ข้อเท่านั้นที่ได้รับการประเมิน  

การประเมนิจะแสดงใหเ้หน็ถงึผลกระทบ ประสทิธภิาพ 

และความคุ้มค่าของมาตรการ 

ทางน้ำ มักจะตีความได้ยากและมีการบังคับใช้

อย่างหละหลวม: ประเทศที่ เข้าร่วมส่วนใหญ่

รายงานว่ามีกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัยทางน้ำ

อยู่แล้ว แต่กฎหมายเหล่านั้นมักมีลักษณะล้าสมัย

หรือตีความยาก นอกจากนี้ หลายประเทศยัง

รายงานว่ าขาดความสามารถและทรัพยากร 

ในการนำไปปฏิบัติและการบังคับใช้กฎหมายที่มีอยู่

อย่างมีประสิทธิภาพ 

และไม่เสียชีวิต) มักไม่ครอบคลุมและไม่ครบถ้วน:

ถึงแม้ว่าเกือบทุกประเทศที่เข้าร่วมในเรื่องนี้จะมีการ

เก็บข้อมูลการจมน้ำ แต่บางประเทศก็ไม่ได้รวบรวม

ข้อมูลเหล่านี้ไว้ในรายงานอย่างเป็นทางการ ทำให้

เป็นการยากสำหรับผู้มีอำนาจตัดสินใจในการทราบ

ขนาดของปัญหา กำกับติดตาม ตรวจสอบ และทราบ

ถึงจุดที่ เป็นปัญหา/ภาระการจมน้ำ ข้อมูล 

เชิงประจักษ์ไม่เพียงแต่เป็นข้อมูลจำนวนผู้เสียชีวิต 

และบาดเจ็บเท่านั้น แต่ยังรวมถึงความเข้าใจถึง 

ปั จจั ย เสี่ ย งต่อการจมน้ ำ ผลลัพธ์ ระยะกลาง 

(intermediate outcomes) และค่าใช้จ่ายทาง

เศรษฐกิจและสังคมอีกด้วย 

รัฐบาลระดับชาติและ

รัฐบาลระดับชาติและ

รัฐบาลระดับชาติควร รัฐบาลระดับชาติควร

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง ควรจัดทำเอกสาร

และแบ่งปันความรู้ที่ได้รับจากการดำเนินงาน

ป้องกันการจมน้ำ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ เกี่ ยวข้อง ควรประเมิน

แผนการดำเนินงานป้องกันการจมน้ำตั้งแต่เริ่มแรก

เพื่อให้แน่ใจว่าการประเมินผลมีการวางแผนและ

ได้รับงบประมาณอย่างเพียงพอ ควรพิจารณา

ตพีมิพก์ารประเมนิผลในวารสารทีม่ผีูอ้า่นตรวจทาน

(peer-reviewedliterature)

ดำเนินการทบทวนกฎหมายป้องกันการจมน้ำ

อย่างครอบคลุมเพื่อให้แน่ใจว่ามีการพัฒนา

กฎหมายที่ ใช้ ใ นการปฏิ บั ติ ที่ เ ป็ น เ ลิ ศและ

มทีรพัยากรทีเ่หมาะสมสำหรบัการนำไปปฏบิตัแิละ

การบังคับใช้กฎหมาย

เพิ่มประสิทธิภาพของระบบข้อมูลในการบันทึก

เหตุการณ์การจมน้ำ พร้อมทั้งปรับปรุงความพร้อม

และคุณภาพของการรายงาน

บทเรียนและข้อแนะนำ 



ข้อเสนอแนะที่สำคัญสำหรับการป้องกันการจมน้ำในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

รายงานสถานการณ์การจมน้ำในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

มีการกำหนดหน่วยงานหลักหรือสนับสนุนการจัดตั้ ง

หน่วยประสานงานเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกัน

การจมน้ำ



พัฒนาและดำเนินการตามแผนความปลอดภัยทางน้ำ

แห่งชาติที่มีตัวชี้วัดระดับชาติในการป้องกันการจมน้ำ



บันทึกและแบ่งปันความรู้ที่ได้รับจากความพยายามในการ

ดำเนินงานป้องกันการจมน้ำ



ดำเนนิการทบทวนกฎหมายปอ้งกนัการจมนำ้อยา่งครอบคลมุ

เพื่อให้แน่ใจว่ามีการพัฒนากฎหมายที่มีข้อปฏิบัติที่เป็นเลิศ

และเพื่อให้มีทรัพยากรที่เหมาะสมสำหรับการดำเนินงาน

และการบังคับใช้

ประเมินแผนการดำเนินการสำหรับการป้องกันการจมน้ำ

ตั้งแต่แรกเริ่มเพื่อให้แน่ใจว่ามีการวางแผนและเงินทุน

สนับสนุนการประเมินผลนั้นอย่างเพียงพอ



เพิ่มประสิทธิภาพของระบบข้อมูลที่ใช้บันทึกเหตุการณ์

การจมน้ำ พร้อมทั้งปรับปรุงความพร้อมของการใช้งาน

และคุณภาพของการรายงาน



กำหนดกลไกการทำงานกับหลายภาคส่วนอย่างเป็นทางการ

เพื่อจัดการป้องกันการจมน้ำและความปลอดภัยทางน้ำ

ผา่นการสรา้งความรว่มมอืระหวา่งภาคสว่นตา่งๆและกำหนด

บทบาทและความรับผิดชอบที่ชัดเจน







รายงานฉบับนี้เป็นการนำเสนอข้อค้นพบจากการประเมินผลครั้งแรก

ในการป้องกันการจมน้ำในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รายงานนี้

เป็นขั้นตอนสำคัญในการเร่งผลักดันการสนับสนุนและการดำเนินการ

เพื่อลดและหลีกเลี่ยงการเสียชีวิตจากการจมน้ำ จำนวน 70,000 ราย

ที่เกิดขึ้นในแต่ละปีในภูมิภาคนี้ซึ่งเป็นสิ่งที่ป้องกันได้ รายงานนี้ยังเป็น

พื้นฐานในการวัดความก้าวหน้าของภูมิภาคในการป้องกันการจมน้ำ

ในอนาคต

 

มี 10 ประเทศจาก 11 ประเทศที่เป็นสมาชิกขององค์การอนามัยโลก 

ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEARO) ที่สมัครใจเข้าร่วม 

ในกระบวนการประเมินผลครั้งนี้ สิ่งนี้มีความสำคัญและเป็นครั้งแรก 

ในภูมิภาคที่นำเสนอมุมมองในระดับภูมิภาคที่เกี่ยวข้องกับขนาด ขอบเขต 

และมาตรการต่าง ๆ ในการป้องกันการจมน้ำและนโยบายที่เกิดขึ้นและ 

มีอยู่ในภูมิภาค 

 

จากการปรกึษาหารอืเพือ่การจดัทำรายงานฉบบันีพ้บวา่ แมจ้ะมคีวามทา้ทาย 

และอุปสรรคมากมาย ประเทศสมาชิกทั่วทั้งภูมิภาคก็ยังคงผลักดัน 

ให้การป้องกันการจมน้ำเป็นวาระที่ต้องเดินหน้าต่อไป ผ่านการส่งต่อ 

งานที่ เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความตระหนักถึงผลกระทบต่อการจมน้ำ 

และการดำเนินงานและโครงการต่าง ๆ เพื่อป้องกันอันตราย  

 

งานในภาคส่วนนี้กำลังเติบโต การป้องกันการจมน้ำเป็นความพยายาม 

ที่ส่งผลที่ทำให้เกิดความร่วมมือและการดำเนินงานร่วมกับหลายภาคส่วน 

ที่แข็งแกร่ง (และมักจะแข็งแกร่ง) แม้ว่าอาจไม่ได้รับการยอมรับ 

อย่างเป็นทางการเสมอไปก็ตาม 

  

นับตั้งแต่การตีพิมพ์รายงานการจมน้ำระดับโลก ขององค์การอนามัยโลก

ในปี พ.ศ. 2557 งานป้องกันการจมน้ำในระดับภูมิภาคก็เติบโตขึ้น 

อย่างไรก็ตาม การดำเนินงานเหล่านี้ยังคงมีความแตกต่างกันทั่วทั้ง

ภูมิภาคซึ่งสะท้อนถึงความหลากหลายทางภูมิศาสตร์และเศรษฐกิจสังคม

บทสรุป



รายงานสถานการณ์การจมน้ำในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

ของภูมิภาค กระบวนการปรึกษาหารือในระดับภูมิภาค

ได้ดึงผู้มีส่วนร่วมจากหลายประเทศมาร่วมงานกัน และ

ในบางกรณีเป็นการร่วมงานกันครั้งแรก ประสบการณ์

ที่พวกเขาแบ่งปันซึ่งกันและกันจากภาคส่วนต่าง ๆ ได้

จุดประกายการยอมรับและสร้างแรงผลักดันในหมู่

ประเทศสมาชิกถึงความจำเป็นในการดำเนินงานต่อไป

เพื่อลดการจมน้ำ นี่เป็นการส่งเสริมกันและเป็นโอกาส

ในการยกระดับและขยายเครือข่ายที่มีอยู่เพื่อจัดการ

กบัการปอ้งกนัการจมนำ้รว่มกบับรรดาผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี

ทีท่ำงานรว่มกนัอยูแ่ลว้บนความทา้ทายจากหลายภาคสว่น 

ที่ช่วยกันสร้าง แบ่งปัน และยอมรับร่วมกัน 

 

เพื่อให้สอดคล้องกับคู่มือปฏิบัติการ: การป้องกันการ

จมน้ำ ขององค์การอนามัยโลก พ.ศ. 2557 มาตรการ

ต่าง ๆ ควรมีหลักฐานรองรับและยกระดับการป้องกัน

การจมน้ำผ่านการเก็บข้อมูลและการศึกษาที่ออกแบบ

มาอย่างดี นับเป็นสิ่ งสำคัญที่การประเมินและ 

การดำเนินโครงการต่าง ๆ จะต้องตั้งอยู่บนผลกระทบ 

และความคุ้มค่าด้านค่าใช้จ่ายในการลดการจมน้ำ 

 

การประสานงานและความร่วมมือที่ดีกับความเป็นผู้นำ

ที่แข็งแกร่งเป็นสิ่งสำคัญ เช่นเดียวกับการริเริ่มในการ

ป้องกันการบาดเจ็บ การจัดการกับปัญหาการจมน้ำ

ต้องใช้วิ ธีการดำเนินงานร่วมกับหลายภาคส่วน  

การสรา้งใหเ้กดิกระบวนการดำเนนิงานอยา่งเปน็ทางการ 

เป็นสิ่งสำคัญ (ผ่านการพัฒนายุทธศาสตร์ นโยบาย 

หรือการจัดตั้งกลไกการประสานงานต่าง ๆ) การกำหนด 

บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจนให้กับ 

ภาคส่วนและองค์กรต่าง ๆ และพัฒนาแผนการกำกับ

ติ ดตามที่ มี ตั ว ชี้ วั ด เชิ งปริ ม าณ เพื่ อ ให้ มั่ น ใจว่ า 

เกิดความก้าวหน้าในการดำเนินงาน  

 

เมื่อพัฒนายุทธ์ศาสตร์ในการป้องกันการจมน้ำ 

จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีแผนมารองรับ เพื่อให้

มั่ น ใจว่ ามีการสนับสนุนยุทธ์ศาสตร์ดั งกล่ าว 

ยุทธศาสตร์การป้องกันการจมน้ำระดับชาติภายใน

ภูมิภาคเกิดการหยุดชะงักระหว่างการพัฒนาและ

การรับรองเนื่องจากไม่มีการจัดทำแผนมารองรับ

การดำเนินงานดังกล่าว 

 

รายงานฉบับนี้เน้นถึงความสำเร็จและความกา้วหนา้ 

การดำเนินงานจนถึงปัจจุบัน และมีเป้าหมาย 

ที่ จะเผยแพร่และเอาชนะปัญหานี้ วิสัยทัศน์ 

ของเราคือให้รายงานฉบับนี้ เป็นเครื่องมือที่มี

ประโยชน์สำหรับประเทศสมาชิกเพื่อขยายการ

ดำเนินงานของประเทศตนเองในการป้องกันการ 

จมน้ำ ส่งผลให้มีความปลอดภัยทางน้ำเพิ่มขึ้น และ 

ลดจำนวนผู้เสียชีวิตจากการจมน้ำในภูมิภาคนี้ 

 

อยา่งทีก่ลา่วเนน้ยำ้ไวใ้นรายงานฉบบันีว้า่ การจมนำ้ 

เป็นสิ่งที่สามารถป้องกันได้ ข้อมูลที่เก็บรวบรวมไว้

ในรายงานฉบับนี้เน้นให้เห็นถึงความหลากหลาย

และความมุ่งมั่นของชุมชนในการป้องกันการจมน้ำ

ทั่วทั้งภูมิภาค เราต้องทำงานร่วมกันต่อไปเพื่อเสริม

ความเข้มแข็งให้กับความพยายามนี้ ข้อเสนอแนะ

ต่าง ๆ ในรายงานฉบับนี้เป็นแนวทางในการดำเนิน

การป้องกันการจมน้ำ เรายังคงต้องติดตามและ 

ประเมนิผลการดำเนนิงานตอ่ไปเพือ่ปรบัปรงุโครงการ 

ต่าง ๆ รับมือกับความท้าทายใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้น และ

ที่สุดคือการพัฒนาสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของ

ชุมชนของพวกเราทุกคน 
 







ข้อมูลประเทศ



ประเทศบังคลาเทศ
รายได้ประชาชาติ
เฉลี่ยต่อคน:
5200 ดอลลาร์สหรัฐ 

ประชากร:
163 046 000 

กลุ่มรายได้:
ปานกลาง 
ในระดับต่ำ 

การจัดการและประสานงานป้องกันการจมน้ำ

ประเทศบังกลาเทศมีกลไกประสานงานระดับชาติในการป้องกันการจมน้ำหรือไม่? ไม่มี ไม่มี

ภาคส่วนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการป้องกันการจมน้ำ:
กระทรวงสาธารณสุข | กระทรวงศึกษาธิการ | ตำรวจ | หน่วยงานลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ |  

หน่วยงานรักษาความปลอดภัยทางทะเล | ยามชายฝั่ง/ทหาร | หน่วยดับเพลิงและป้องกันพลเรือน | องค์การ

คมนาคมทางน้ำแห่งบังคลาเทศ | กระทรวงการกีฬาและเยาวชน 

มาตรการป้องกันการจมน้ำ
มีมาตรการความครอบคลุมมีการประเมิน

สิ่งกีดขวาง l	 ต่ำ ไม่มี 

การฝึกทักษะการว่ายน้ำ l	 ต่ำ มี 

การช่วยเหลือและการช่วยฟื้นคืนชีพ l	 ต่ำ มี 

สื่อ l	 ต่ำ มี 

เจ้าหน้าที่ชีวพิทักษ ์ l	 ต่ำ มี 

การค้นหาและช่วยเหลือ l	 สูง มี 

ความปลอดภัยทางทะเล -	 - - 

การดูแลเด็ก l	 ต่ำ มี 

การสร้างความตระหนักเกี่ยวกับการจมน้ำ l	 ปานกลาง ไม่มี 

การสร้างความตระหนักเกี่ยวกับแอลกอฮอล ์ 	   
และการว่ายน้ำ/การเดินเรือ 

การจัดการความเสี่ยงจากอุทกภัย l	 ปานกลาง ไม่มี 

ระบบเตือนภัยพิบัต ิ l	 สูง มี 

แหล่งที่มาของข้อมูลการจมน้ำ
ประเภทของข้อมูลการจมน้ำที่จัดเก็บ

ข้อมูลที่เก็บ
รวบรวมได้*

เสียชีวิต ไม่เสียชีวิต ข้อมูลที่เก็บ
รวบรวมได้*แหล่งข้อมูล

มรณบัตร 

การชันสูตรพลิกศพ 

ข้อมูลรับไว้รักษาในโรงพยาบาล 

ตำรวจ 
ภาคขนส่ง 

ภาคการศึกษา 

ความปลอดภัยทางทะเล 

หน่วยยามชายฝั่ง 

ภาคการท่องเที่ยว 

สื่อ 

อายุ เพศ กิจกรรม แหล่งน้ำ ประเภทเหตุการณ์จมน้ำ 

การสำรวจในชุมชน 

ข้อมูลแผนกฉุกเฉินของโรงพยาบาล 

มีการเก็บข้อมูลการเสียชีวิตจากการจมน้ำในชุมชน: มี 

ไม่มี 

ไม่มี 

บุคคลสูญหายในทะเลจะถือว่าเสียชีวิต: 

บุคคลสูญหายในทะเลจะถือว่าจมน้ำ: 

สัดส่วนการเสียชีวิตจากการจมน้ำที่เกี่ยวข้องกับแอลกอฮอล์:

กลยุทธ์และเป้าหมายการป้องกันการจมน้ำ

ประเทศบังกลาเทศมียุทธ์ศาสตร์ด้านความปลอดภัยทางน้ำระดับชาติหรือไม่?

มีเป้าหมายที่วัดได้เกี่ยวกับการลดการจมน้ำหรือไม่                                                            -  

หากมี โปรดระบุ: 

กลยุทธ์เหล่านี้สอดคล้องกับ SDGs หรือไม่?          -  

มีแผนกำลังดำเนินการหรือมีความสนใจที่จะพัฒนายุทธศาสตร์ทางน้ำระดับชาติหรือไม่?                              ม ี

กฎหมายและระเบียบข้อบังคับในการป้องกันการจมน้ำ

การบังคับใช้

น้อย มากความปลอดภัยทางทะเล

กำหนดให้มีการจดทะเบียนเรือ มี  

กำหนดให้เรือต้องมีใบอนุญาต มี 

กำหนดให้มีการตรวจสอบความปลอดภัยของเรือเป็นระยะ  มี 

กำหนดให้ผู้ขับเรือต้องมีใบอนุญาต มี 

บุคคลที่รับผิดต่อความปลอดภัยโดยรวมของเรือ                              เจ้าของ / ผู้ขับเรือ /ลูกเรือ  

กฎหมายห้ามบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในผู้ที่อยู่บนเรือ ไม่มี - 

หากมี ให้ระบุระดับแอลกอฮอล์ในเลือดที่จำกัด:                               -  

กฎหมายห้ามใช้สารเสพติดกับการเดินเรือ                                     -                     - 

จำกัดจำนวนผู้โดยสารบนเรือ มี 

จำกัดน้ำหนักบรรทุกของเรือ มี 

บทบังคับเรื่องเสื้อชูชีพบนเรือ มี 

มาตรฐานเสื้อชูชีพ                                                                              EN ISO 12402 

กำหนดจำนวนเสื้อชูชีพ มี 

เรือที่มักได้รับการยกเว้นจากกฎหมายการเดินเรือแห่งชาติ: 

เรือทหาร/ เรือที่มีเครื่องยนต์ <16 BHP  

ความปลอดภัยของเด็ก

ติดตั้งรั้วกั้นเพื่อไม่ให้เด็กเข้าถึงสระว่ายน้ำ - - 

การสอนว่ายน้ำในหลักสูตรของโรงเรียน - - 

จัดให้มีผู้ใหญ่ดูแลเด็กก่อนวัยเรียนอย่างเป็นระบบ - - 

การดำเนินคดีหากปล่อยปละละเลยเด็ก - - 

มีหน่วยงานหลักที่เก็บรวบรวมข้อมูลสถิติทั้งหมด มี - 

ทักษะด้านความปลอดภัยทางน้ำ

ทักษะที่จำเป็นต้องมีสำหรับครูสอนว่ายน้ำ - -  

ทักษะที่จำเป็นต้องมีสำหรับเจ้าหน้าที่ชีวพิทักษ์ - - 

การลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ

ช่องทางการสื่อสารเฉพาะเพื่อประกาศคำเตือนเรื่องภัยพิบัติ มี 

ข้อมูลการจมน้ำ

-         ไม่มีการตอบกลับหรือไม่เกี่ยวข้อง 

การเสียชีวิตจากการจมน้ำจำแนกตามกลุ่มอายุ(ปี) อัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ำa


อัตรา*(รวม) อัตรา(ชาย) อัตรา(หญิง)

ข้อ
มูล

ตั้ง
อย

ู่บน
ฉัน

ทา
มต

ิแห
่งช

าต
ิแล

ะไ
ด้ร

ับก
าร

ตร
วจ

สอ
บโ

ดย
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ะท
รว

งส
าธ

าร
ณ

สุข
 

* อัตรา = อัตราการเสียชีวิตที่ปรับตามโครงสร้างมาตรฐานอายุ 

- - - 



การเสียชีวิตจากการจมน้ำจำแนกตามกลุ่มอายุ(ปี) อัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ำa

อัตรา*(รวม) อัตรา(ชาย) อัตรา(หญิง)

ข้อ
มูล

ตั้ง
อย

ู่บน
ฉัน

ทา
มต

ิแห
่งช

าต
ิแล

ะไ
ด้ร

ับก
าร

ตร
วจ

สอ
บโ

ดย
กร

ะท
รว

งส
าธ

าร
ณ

สุข
 

* อัตรา = อัตราการเสียชีวิตที่ปรับตามโครงสร้างมาตรฐานอายุ 

รายได้ประชาชาติ
เฉลี่ยต่อคน:
11 230 ดอลลาร์สหรัฐ 

ประชากร:
763000

กลุ่มรายได้:
ปานกลาง 
ในระดับต่ำ ประเทศภูฏาน

แหล่งที่มาของข้อมูลการจมน้ำ
ประเภทของข้อมูลการจมน้ำที่จัดเก็บ

ข้อมูลที่เก็บ
รวบรวมได้*

เสียชีวิต ไม่เสียชีวิต ข้อมูลที่เก็บ
รวบรวมได้*

อัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ำa



การจัดการและประสานงานป้องกันการจมน้ำ

ประเทศภูฏานมีกลไกประสานงานระดับชาติในการป้องกันการจมน้ำหรือไม่? ไม่มี

ภาคส่วนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการป้องกันการจมน้ำ:
กระทรวงสาธารณสุข | กระทรวงศึกษาธิการ | ตำรวจ | หน่วยงานลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ | กระทรวงคมนาคม | 

กรมอุตุนิยมวิทยา | โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ 

 

มาตรการป้องกันการจมน้ำ
มีมาตรการความครอบคลุมมีการประเมิน

สิ่งกีดขวาง 	 ต่ำ ไม่มี 

การฝึกทักษะการว่ายน้ำ 	   

การช่วยเหลือและการช่วยฟื้นคืนชีพ 	   

สื่อ 	   

เจ้าหน้าที่ชีวพิทักษ ์ 	   

การค้นหาและช่วยเหลือ 	 ปานกลาง ไม่มี 

ความปลอดภัยทางทะเล 	   

การดูแลเด็ก 	   

การสร้างความตระหนักเกี่ยวกับการจมน้ำ 	  ไม่มี 

การสร้างความตระหนักเกี่ยวกับแอลกอฮอล ์ 	   
และการว่ายน้ำ/การเดินเรือ 

การจัดการความเสี่ยงจากอุทกภัย 	 ต่ำ ไม่มี 

ระบบเตือนภัยพิบัต ิ 	 ปานกลาง ไม่มี 

แหล่งข้อมูล

มรณบัตร 

การชันสูตรพลิกศพ 

ข้อมูลรับไว้รักษาในโรงพยาบาล 

ตำรวจ 

ภาคขนส่ง 

ภาคการศึกษา 

ความปลอดภัยทางทะเล 

หน่วยยามชายฝั่ง 

ภาคการท่องเที่ยว 

สื่อ 
การสำรวจในชุมชน 

ข้อมูลแผนกฉุกเฉินของโรงพยาบาล 

อายุ เพศ กิจกรรม แหล่งน้ำ ประเภทเหตุการณ์จมน้ำ 

มีการเก็บข้อมูลการเสียชีวิตจากการจมน้ำในชุมชน: มี 

ไม่มี 

ไม่มี 

บุคคลสูญหายในทะเลจะถือว่าเสียชีวิต: 

บุคคลสูญหายในทะเลจะถือว่าจมน้ำ: 

สัดส่วนการเสียชีวิตจากการจมน้ำที่เกี่ยวข้องกับแอลกอฮอล์:

ประเทศภูฏานมีมียุทธ์ศาสตร์ด้านความปลอดภัยทางน้ำระดับชาติหรือไม่? ไม่มี

มีเป้าหมายที่วัดได้เกี่ยวกับการลดการจมน้ำหรือไม่                                                             

หากมี โปรดระบุ: 

กฎหมายและระเบียบข้อบังคับในการป้องกันการจมน้ำ

การบังคับใช้

น้อย มากความปลอดภัยทางทะเล

กำหนดให้มีการจดทะเบียนเรือ 

กำหนดให้มีการตรวจสอบความปลอดภัยของเรือเป็นระยะ   

กำหนดให้ผู้ขับเรือต้องมีใบอนุญาต  

บุคคลที่รับผิดต่อความปลอดภัยโดยรวมของเรือ                               

กฎหมายห้ามบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในผู้ที่อยู่บนเรือ   

หากมี ให้ระบุระดับแอลกอฮอล์ในเลือดที่จำกัด:                                 

กฎหมายห้ามใช้สารเสพติดกับการเดินเรือ                                                          

จำกัดจำนวนผู้โดยสารบนเรือ  

จำกัดน้ำหนักบรรทุกของเรือ  

บทบังคับเรื่องเสื้อชูชีพบนเรือ  

มาตรฐานเสื้อชูชีพ                                                                              

กำหนดจำนวนเสื้อชูชีพ  

เรือที่มักได้รับการยกเว้นจากกฎหมายการเดินเรือแห่งชาติ: 

ความปลอดภัยของเด็ก

ติดตั้งรั้วกั้นเพื่อไม่ให้เด็กเข้าถึงสระว่ายน้ำ   

การสอนว่ายน้ำในหลักสูตรของโรงเรียน   

จัดให้มีผู้ใหญ่ดูแลเด็กก่อนวัยเรียนอย่างเป็นระบบ   

การดำเนินคดีหากปล่อยปละละเลยเด็ก   

มีหน่วยงานหลักที่เก็บรวบรวมข้อมูลสถิติทั้งหมด  - 

ทักษะด้านความปลอดภัยทางน้ำ

ทักษะที่จำเป็นต้องมีสำหรับครูสอนว่ายน้ำ  - 

ทักษะที่จำเป็นต้องมีสำหรับเจ้าหน้าที่ชีวพิทักษ์   

การลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ

ช่องทางการสื่อสารเฉพาะเพื่อประกาศคำเตือนเรื่องภัยพิบัติ  

ข้อมูลการจมน้ำ

      -     ไม่มีการตอบกลับหรือไม่เกี่ยวข้อง 

กลยุทธ์เหล่านี้สอดคล้องกับ SDGs หรือไม่?            

มีแผนกำลังดำเนินการหรือมีความสนใจที่จะพัฒนายุทธศาสตร์ทางน้ำระดับชาติหรือไม่?                          ไม่มี 

กลยุทธ์และเป้าหมายการป้องกันการจมน้ำ

กำหนดให้เรือต้องมีใบอนุญาต 



ประเทศอินโดนิเซีย
รายได้ประชาชาติ
เฉลี่ยต่อคน:
11 970 ดอลลาร์สหรัฐ 

ประชากร:
270 626 000 

กลุ่มรายได้:
ปานกลาง 
ในระดับต่ำ 

การจัดการและประสานงานป้องกันการจมน้ำ

ประเทศอินโดนิเซียมีกลไกประสานงานระดับชาติในการป้องกันการจมน้ำหรือไม่? ไม่มี ไม่มี

ภาคส่วนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการป้องกันการจมน้ำ:
กระทรวงสาธารณสุข | กระทรวงศึกษาธิการ | ตำรวจ | หน่วยงานลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ |  

หน่วยงานรักษาความปลอดภัยทางทะเล | ยามชายฝั่ง/ทหาร | องค์กรพัฒนาเอกชน | กระทรวงคมนาคม | 

กระทรวงมหาดไทย | กระทรวงสิ่งแวดล้อมและป่าไม้ | กระทรวงการกีฬาและเยาวชน 

มาตรการป้องกันการจมน้ำ
มีมาตรการความครอบคลุมมีการประเมิน

สิ่งกีดขวาง 	 ต่ำ ไม่มี 

การฝึกทักษะการว่ายน้ำ 	 ต่ำ ไม่มี 

การช่วยเหลือและการช่วยฟื้นคืนชีพ 	 ปานกลาง ไม่มี 

สื่อ 	 ต่ำ ไม่มี 

เจ้าหน้าที่ชีวพิทักษ ์ 	 ปานกลาง ไม่มี 

การค้นหาและช่วยเหลือ 	 ปานกลาง ไม่มี 

ความปลอดภัยทางทะเล 	 ปานกลาง ไม่มี 

การดูแลเด็ก 	 ต่ำ ไม่มี 

การสร้างความตระหนักเกี่ยวกับการจมน้ำ 	 ต่ำ ไม่มี 

การสร้างความตระหนักเกี่ยวกับแอลกอฮอล ์ 	   
และการว่ายน้ำ/การเดินเรือ 

การจัดการความเสี่ยงจากอุทกภัย 	 ปานกลาง ไม่มี 

ระบบเตือนภัยพิบัต ิ 	 ปานกลาง ไม่มี 

แหล่งที่มาของข้อมูลการจมน้ำ
ประเภทของข้อมูลการจมน้ำที่จัดเก็บ

ข้อมูลที่เก็บ
รวบรวมได้*

เสียชีวิต ไม่เสียชีวิต ข้อมูลที่เก็บ
รวบรวมได้*

มรณบัตร 

การชันสูตรพลิกศพ 

ข้อมูลรับไว้รักษาในโรงพยาบาล 

ตำรวจ 

ภาคขนส่ง 

ภาคการศึกษา 

ความปลอดภัยทางทะเล 

หน่วยยามชายฝั่ง 

ภาคการท่องเที่ยว 

สื่อ 

อายุ เพศ กิจกรรม แหล่งน้ำ ประเภทเหตุการณ์จมน้ำ 

การสำรวจในชุมชน 

ข้อมูลแผนกฉุกเฉินของโรงพยาบาล 

มีการเก็บข้อมูลการเสียชีวิตจากการจมน้ำในชุมชน: ไม่มี 

ไม่มี 

ไม่มี 

บุคคลสูญหายในทะเลจะถือว่าเสียชีวิต: 

บุคคลสูญหายในทะเลจะถือว่าจมน้ำ: 

สัดส่วนการเสียชีวิตจากการจมน้ำที่เกี่ยวข้องกับแอลกอฮอล์:

กลยุทธ์และเป้าหมายการป้องกันการจมน้ำ

ประเทศอินโดนิเซียมียุทธ์ศาสตร์ด้านความปลอดภัยทางน้ำระดับชาติหรือไม่?

มีเป้าหมายที่วัดได้เกี่ยวกับการลดการจมน้ำหรือไม่                                                             

หากมี โปรดระบุ: 

กลยุทธ์เหล่านี้สอดคล้องกับ SDGs หรือไม่?            

มีแผนกำลังดำเนินการหรือมีความสนใจที่จะพัฒนายุทธศาสตร์ทางน้ำระดับชาติหรือไม่?                          มี 

กฎหมายและระเบียบข้อบังคับในการป้องกันการจมน้ำ

การบังคับใช้

น้อย มากความปลอดภัยทางทะเล

กำหนดให้มีการจดทะเบียนเรือ มี  

กำหนดให้เรือต้องมีใบอนุญาต มี 

กำหนดให้มีการตรวจสอบความปลอดภัยของเรือเป็นระยะ  มี 

กำหนดให้ผู้ขับเรือต้องมีใบอนุญาต มี 

บุคคลที่รับผิดต่อความปลอดภัยโดยรวมของเรือ                              เจ้าของ / ผู้ขับเรือ /ลูกเรือ  

กฎหมายห้ามบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในผู้ที่อยู่บนเรือ มี - 

หากมี ให้ระบุระดับแอลกอฮอล์ในเลือดที่จำกัด:                               -  

กฎหมายห้ามใช้สารเสพติดกับการเดินเรือ                                     มี                     - 

จำกัดจำนวนผู้โดยสารบนเรือ มี 

จำกัดน้ำหนักบรรทุกของเรือ มี 

บทบังคับเรื่องเสื้อชูชีพบนเรือ มี 

มาตรฐานเสื้อชูชีพ                                                                 ไม่มี              

กำหนดจำนวนเสื้อชูชีพ มี 

เรือที่มักได้รับการยกเว้นจากกฎหมายการเดินเรือแห่งชาติ: 

 

ความปลอดภัยของเด็ก

ติดตั้งรั้วกั้นเพื่อไม่ให้เด็กเข้าถึงสระว่ายน้ำ มี 

การสอนว่ายน้ำในหลักสูตรของโรงเรียน มี 

จัดให้มีผู้ใหญ่ดูแลเด็กก่อนวัยเรียนอย่างเป็นระบบ มี 

การดำเนินคดีหากปล่อยปละละเลยเด็ก มี 

มีหน่วยงานหลักที่เก็บรวบรวมข้อมูลสถิติทั้งหมด ไม่มี  

ทักษะด้านความปลอดภัยทางน้ำ

ทักษะที่จำเป็นต้องมีสำหรับครูสอนว่ายน้ำ มี 

ทักษะที่จำเป็นต้องมีสำหรับเจ้าหน้าที่ชีวพิทักษ์ ไม่มี 

การลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ

ช่องทางการสื่อสารเฉพาะเพื่อประกาศคำเตือนเรื่องภัยพิบัติ มี 

ข้อมูลการจมน้ำ

         ไม่มีการตอบกลับหรือไม่เกี่ยวข้อง 

การเสียชีวิตจากการจมน้ำจำแนกตามกลุ่มอายุ(ปี) อัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ำa

อัตรา*(รวม) อัตรา(ชาย) อัตรา(หญิง)
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* อัตรา = อัตราการเสียชีวิตที่ปรับตามโครงสร้างมาตรฐานอายุ 

แหล่งข้อมูล

ปานกลาง                    ไม่ม ี



อัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ำa

รายได้ประชาชาติ
เฉลี่ยต่อคน:
6920 ดอลลาร์สหรัฐ 

ประชากร:
1366418000

 

กลุ่มรายได้:
ปานกลาง 
ในระดับต่ำ ประเทศอินเดีย

การจัดการและประสานงานป้องกันการจมน้ำ

ประเทศอินเดียมีกลไกประสานงานระดับชาติในการป้องกันการจมน้ำหรือไม่? ไม่มี

ภาคส่วนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการป้องกันการจมน้ำ:
กระทรวงสาธารณสุข | กระทรวงศึกษาธิการ | ตำรวจ | หน่วยงานลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ | กระทรวงคมนาคม | 

หน่วยรักษาความปลอดภัยทางทะเล | ยามชายฝั่ง/ทหาร | กระทรวงกลาโหม | คณะกรรมการกลางด้านน้ำ |  

กรมทรพัยากรนำ้ | กระทรวงการขนสง่ทางทะเล | กระทรวงการทอ่งเทีย่ว | กระทรวงสารสนเทศและการกระจายเสยีง | 

กระทรวงกฎหมายและความยุติธรรม | กระทรวงพัฒนาทักษะและผู้ประกอบการ | กระทรวงการพัฒนาสตรี 

และเด็ก | กระทรวงสรรพากร | กระทรวงการพัฒนาเมือง | กระทรวงมหาดไทย 

มาตรการป้องกันการจมน้ำ
มีมาตรการความครอบคลุมมีการประเมิน

สิ่งกีดขวาง 	   

การฝึกทักษะการว่ายน้ำ 	   

การช่วยเหลือและการช่วยฟื้นคืนชีพ  ต่ำ ไม่ม ี 	   

สื่อ 	   

เจ้าหน้าที่ชีวพิทักษ์  สูง ไม่ม ี 	   

การค้นหาและช่วยเหลือ 	 สูง ไม่มี 

ความปลอดภัยทางทะเล  สูง ไม่ม	ี   

การดูแลเด็ก 	 ปานกลาง ไม่มี  

การสร้างความตระหนักเกี่ยวกับการจมน้ำ 	   

การสร้างความตระหนักเกี่ยวกับแอลกอฮอล ์ 	   
และการว่ายน้ำ/การเดินเรือ 

การจัดการความเสี่ยงจากอุทกภัย 	 ปานกลาง ไม่มี 

ระบบเตือนภัยพิบัต ิ 	 สูง ไม่มี 

แหล่งที่มาของข้อมูลการจมน้ำ
ประเภทของข้อมูลการจมน้ำที่จัดเก็บ

ข้อมูลที่เก็บ
รวบรวมได้*

เสียชีวิต ไม่เสียชีวิต ข้อมูลที่เก็บ
รวบรวมได้*แหล่งข้อมูล

มรณบัตร 

การชันสูตรพลิกศพ 

ข้อมูลรับไว้รักษาในโรงพยาบาล 

ตำรวจ 

ภาคขนส่ง 

ภาคการศึกษา 

ความปลอดภัยทางทะเล 

หน่วยยามชายฝั่ง 

ภาคการท่องเที่ยว 

สื่อ 

การสำรวจในชุมชน 

ข้อมูลแผนกฉุกเฉินของโรงพยาบาล 

อายุ เพศ กิจกรรม แหล่งน้ำ ประเภทเหตุการณ์จมน้ำ 

มีการเก็บข้อมูลการเสียชีวิตจากการจมน้ำในชุมชน: ไม่มี 

ไม่มี 

ไม่มี 

บุคคลสูญหายในทะเลจะถือว่าเสียชีวิต: 

บุคคลสูญหายในทะเลจะถือว่าจมน้ำ: 

สัดส่วนการเสียชีวิตจากการจมน้ำที่เกี่ยวข้องกับแอลกอฮอล์:

การเสียชีวิตจากการจมน้ำจำแนกตามกลุ่มอายุ(ปี) อัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ำa

อัตรา*(รวม) อัตรา(ชาย) อัตรา(หญิง)
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* อัตรา = อัตราการเสียชีวิตที่ปรับตามโครงสร้างมาตรฐานอายุ 

ประเทศอินเดียมีมียุทธ์ศาสตร์
ด้านความปลอดภัยทางน้ำระดับชาติหรือไม่?

มี,กระทรวงเฉพาะที่ดำเนินงาน
ด้านการบาดเจ็บซึ่งรวมถึงการจมน้ำ

มีเป้าหมายที่วัดได้เกี่ยวกับการลดการจมน้ำหรือไม่                                                             

หากมี โปรดระบุ: 

กฎหมายและระเบียบข้อบังคับในการป้องกันการจมน้ำ
การบังคับใช้

น้อย มากความปลอดภัยทางทะเล

กำหนดให้มีการจดทะเบียนเรือ  มี 

กำหนดให้มีการตรวจสอบความปลอดภัยของเรือเป็นระยะ   มี  

กำหนดให้ผู้ขับเรือต้องมีใบอนุญาต  มี  

บุคคลที่รับผิดต่อความปลอดภัยโดยรวมของเรือ                               

กฎหมายห้ามบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในผู้ที่อยู่บนเรือ  มี   

หากมี ให้ระบุระดับแอลกอฮอล์ในเลือดที่จำกัด:                                 

กฎหมายห้ามใช้สารเสพติดกับการเดินเรือ  มี 

จำกัดจำนวนผู้โดยสารบนเรือ   มี  

จำกัดน้ำหนักบรรทุกของเรือ   มี  

บทบังคับเรื่องเสื้อชูชีพบนเรือ   มี  

มาตรฐานเสื้อชูชีพ                                                                                 SOLAS                                                                     

กำหนดจำนวนเสื้อชูชีพ   มี  

เรือที่มักได้รับการยกเว้นจากกฎหมายการเดินเรือแห่งชาติ: 

เรือพื้นบ้านขนาดเล็ก 

ความปลอดภัยของเด็ก

ติดตั้งรั้วกั้นเพื่อไม่ให้เด็กเข้าถึงสระว่ายน้ำ  ไม่มี   

การสอนว่ายน้ำในหลักสูตรของโรงเรียน  ไม่มี   

จัดให้มีผู้ใหญ่ดูแลเด็กก่อนวัยเรียนอย่างเป็นระบบ   ไม่มี   

การดำเนินคดีหากปล่อยปละละเลยเด็ก   ไม่มี   

มีหน่วยงานหลักที่เก็บรวบรวมข้อมูลสถิติทั้งหมด   ไม่มี   

ทักษะด้านความปลอดภัยทางน้ำ

ทักษะที่จำเป็นต้องมีสำหรับครูสอนว่ายน้ำ  ไม่มี   

ทักษะที่จำเป็นต้องมีสำหรับเจ้าหน้าที่ชีวพิทักษ์   ไม่มี   

การลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ

ช่องทางการสื่อสารเฉพาะเพื่อประกาศคำเตือนเรื่องภัยพิบัติ   ไม่มี  

ข้อมูลการจมน้ำ

        -   ไม่มีการตอบกลับหรือไม่เกี่ยวข้อง 

กลยุทธ์เหล่านี้สอดคล้องกับ SDGs หรือไม่?            

มีแผนกำลังดำเนินการหรือมีความสนใจที่จะพัฒนายุทธศาสตร์ทางน้ำระดับชาติหรือไม่?                          มี 

กลยุทธ์และเป้าหมายการป้องกันการจมน้ำ

กำหนดให้เรือต้องมีใบอนุญาต  ม ี

เจ้าของ / ผู้ขับเรือ /ผู้บังคับการเรือ / 
หัวหน้า / กัปตัน  



ประเทศมัลดีฟส์
รายได้ประชาชาติ
เฉลี่ยต่อคน:
18 380 ดอลลาร์สหรัฐ 

ประชากร:
531 000 

กลุ่มรายได้:
ปานกลาง 
ในระดับสูง 

การจัดการและประสานงานป้องกันการจมน้ำ

ประเทศมัลดีฟส์มีกลไกประสานงานระดับชาติในการป้องกันการจมน้ำหรือไม่? ไม่มี

ภาคส่วนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการป้องกันการจมน้ำ:
กระทรวงสาธารณสุข | กระทรวงศึกษาธิการ | ตำรวจ | กรมอุตุนิยมวิทยา | กระทรวงคมนาคม | หน่วยรักษา 

ความปลอดภยัทางทะเล | ยามชายฝัง่/ทหาร | องคก์รพฒันาเอกชน | องคก์ารบรหิารสว่นทอ้งถิน่  | กระทรวงการทอ่งเทีย่ว 

 

มาตรการป้องกันการจมน้ำ
มีมาตรการความครอบคลุมมีการประเมิน

สิ่งกีดขวาง 	 ปานกลาง  

การฝึกทักษะการว่ายน้ำ 	 ปานกลาง  

การช่วยเหลือและการช่วยฟื้นคืนชีพ 	 ปานกลาง  

สื่อ 	   

เจ้าหน้าที่ชีวพิทักษ ์ 	   

การค้นหาและช่วยเหลือ 	 สูง 

ความปลอดภัยทางทะเล 	 สูง  

การดูแลเด็ก 	 ปานกลาง  

การสร้างความตระหนักเกี่ยวกับการจมน้ำ 	 ปานกลาง  

การสร้างความตระหนักเกี่ยวกับแอลกอฮอล ์ 	   
และการว่ายน้ำ/การเดินเรือ 

การจัดการความเสี่ยงจากอุทกภัย 	 ปานกลาง  

ระบบเตือนภัยพิบัต ิ 	 สูง  

แหล่งที่มาของข้อมูลการจมน้ำ
ประเภทของข้อมูลการจมน้ำที่จัดเก็บ

ข้อมูลที่เก็บ
รวบรวมได้*

เสียชีวิต ไม่เสียชีวิต ข้อมูลที่เก็บ
รวบรวมได้*

แหล่งข้อมูล

มรณบัตร 

การชันสูตรพลิกศพ 

ข้อมูลรับไว้รักษาในโรงพยาบาล 

ตำรวจ 

ภาคขนส่ง 

ภาคการศึกษา 

ความปลอดภัยทางทะเล 

หน่วยยามชายฝั่ง 

ภาคการท่องเที่ยว 

สื่อ 
การสำรวจในชุมชน 

ข้อมูลแผนกฉุกเฉินของโรงพยาบาล 

อายุ เพศ กิจกรรม แหล่งน้ำ ประเภทเหตุการณ์จมน้ำ 

มีการเก็บข้อมูลการเสียชีวิตจากการจมน้ำในชุมชน: 

บุคคลสูญหายในทะเลจะถือว่าเสียชีวิต: 

บุคคลสูญหายในทะเลจะถือว่าจมน้ำ: 

สัดส่วนการเสียชีวิตจากการจมน้ำที่เกี่ยวข้องกับแอลกอฮอล์:

ไม่มี 

ไม่มี 

ไม่มี 

การเสียชีวิตจากการจมน้ำจำแนกตามกลุ่มอายุ(ปี) อัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ำa

อัตรา*(รวม) อัตรา(ชาย) อัตรา(หญิง)
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ไม่มี

กลยุทธ์และเป้าหมายการป้องกันการจมน้ำ

ประเทศมัลดีฟส์มียุทธ์ศาสตร์ด้านความปลอดภัยทางน้ำระดับชาติหรือไม่?

มีเป้าหมายที่วัดได้เกี่ยวกับการลดการจมน้ำหรือไม่                                                             

หากมี โปรดระบุ: 

กลยุทธ์เหล่านี้สอดคล้องกับ SDGs หรือไม่?            

มีแผนกำลังดำเนินการหรือมีความสนใจที่จะพัฒนายุทธศาสตร์ทางน้ำระดับชาติหรือไม่?                         มี 

กฎหมายและระเบียบข้อบังคับในการป้องกันการจมน้ำ

การบังคับใช้
น้อย มากความปลอดภัยทางทะเล

กำหนดให้มีการจดทะเบียนเรือ มี  

กำหนดให้เรือต้องมีใบอนุญาต มี 

กำหนดให้มีการตรวจสอบความปลอดภัยของเรือเป็นระยะ  มี 

กำหนดให้ผู้ขับเรือต้องมีใบอนุญาต มี 

บุคคลที่รับผิดต่อความปลอดภัยโดยรวมของเรือ                              เจ้าของ / ผู้ขับเรือ /ลูกเรือ  

กฎหมายห้ามบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในผู้ที่อยู่บนเรือ ไม่มี  

หากมี ให้ระบุระดับแอลกอฮอล์ในเลือดที่จำกัด:    -                              

กฎหมายห้ามใช้สารเสพติดกับการเดินเรือ                                     ไม่มี                      

จำกัดจำนวนผู้โดยสารบนเรือ มี 

จำกัดน้ำหนักบรรทุกของเรือ มี 

บทบังคับเรื่องเสื้อชูชีพบนเรือ มี 

มาตรฐานเสื้อชูชีพ                                                                       National Standard base on IMO                          

กำหนดจำนวนเสื้อชูชีพ มี 

เรือที่มักได้รับการยกเว้นจากกฎหมายการเดินเรือแห่งชาติ: 

 

ความปลอดภัยของเด็ก

ติดตั้งรั้วกั้นเพื่อไม่ให้เด็กเข้าถึงสระว่ายน้ำ ไม่มี 

การสอนว่ายน้ำในหลักสูตรของโรงเรียน ไม่มี 

จัดให้มีผู้ใหญ่ดูแลเด็กก่อนวัยเรียนอย่างเป็นระบบ ไม่มี 

การดำเนินคดีหากปล่อยปละละเลยเด็ก มี 

มีหน่วยงานหลักที่เก็บรวบรวมข้อมูลสถิติทั้งหมด ไม่มี  

ทักษะด้านความปลอดภัยทางน้ำ

ทักษะที่จำเป็นต้องมีสำหรับครูสอนว่ายน้ำ ไม่มี 

ทักษะที่จำเป็นต้องมีสำหรับเจ้าหน้าที่ชีวพิทักษ์ ไม่มี 

การลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ

ช่องทางการสื่อสารเฉพาะเพื่อประกาศคำเตือนเรื่องภัยพิบัติ ไม่มี 

ข้อมูลการจมน้ำ

         ไม่มีการตอบกลับหรือไม่เกี่ยวข้อง 

* อัตรา = อัตราการเสียชีวิตที่ปรับตามโครงสร้างมาตรฐานอายุ 



รายได้ประชาชาติ
เฉลี่ยต่อคน:
5170 ดอลลาร์สหรัฐ 

ประชากร:
54 045 000 

 

กลุ่มรายได้:
ปานกลาง 
ในระดับต่ำ ประเทศเมียนมา

การจัดการและประสานงานป้องกันการจมน้ำ

ประเทศเมียนมามีกลไกประสานงานระดับชาติในการป้องกันการจมน้ำหรือไม่? ไม่มี

ภาคส่วนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการป้องกันการจมน้ำ:
กระทรวงสาธารณสุขและกีฬา | กระทรวงศึกษาธิการ | กระทรวงมหาดไทย | กระทรวงสวัสดิการสังคม | กระทรวง

สารสนเทศ  | กระทรวงคมนาคมและการสื่อสาร | หน่วยรักษาความปลอดภัยทางทะเล | ยามชายฝั่ง/ทหาร |  

สภากาชาด |   กระทรวงการวางแผนและการคลัง  | กระทรวงเกษตรและชลประทาน 

มาตรการป้องกันการจมน้ำ
มีมาตรการความครอบคลุมมีการประเมิน

สิ่งกีดขวาง  ปานกลาง ไม่ม	ี   

การฝึกทักษะการว่ายน้ำ 	 ต่ำ ไม่มี  

การช่วยเหลือและการช่วยฟื้นคืนชีพ  ปานกลาง ไม่ม ี 	   

สื่อ 	   

เจ้าหน้าที่ชีวพิทักษ์  ต่ำ ไม่ม ี 	   

การค้นหาและช่วยเหลือ 	 ปานกลาง ไม่มี 

ความปลอดภัยทางทะเล  สูง ม	ี   

การดูแลเด็ก 	 ปานกลาง ไม่มี  

การสร้างความตระหนักเกี่ยวกับการจมน้ำ 	 ต่ำ ไม่มี  

การสร้างความตระหนักเกี่ยวกับแอลกอฮอล ์ 	     
และการว่ายน้ำ/การเดินเรือ 

การจัดการความเสี่ยงจากอุทกภัย 	 ปานกลาง ไม่มี 

ระบบเตือนภัยพิบัต ิ 	 ปานกลาง มี 

แหล่งที่มาของข้อมูลการจมน้ำ
ประเภทของข้อมูลการจมน้ำที่จัดเก็บ

ข้อมูลที่เก็บ
รวบรวมได้*

เสียชีวิต ไม่เสียชีวิต ข้อมูลที่เก็บ
รวบรวมได้*แหล่งข้อมูล

การชันสูตรพลิกศพ 

ข้อมูลรับไว้รักษาในโรงพยาบาล 

ตำรวจ 

ภาคขนส่ง 

ภาคการศึกษา 

ความปลอดภัยทางทะเล 

หน่วยยามชายฝั่ง 

ภาคการท่องเที่ยว 

สื่อ 

ระบบเฝ้าระวังการบาดเจ็บ 

ข้อมูลแผนกฉุกเฉินของโรงพยาบาล 

อายุ เพศ กิจกรรม แหล่งน้ำ ประเภทเหตุการณ์จมน้ำ 

มีการเก็บข้อมูลการเสียชีวิตจากการจมน้ำในชุมชน: ไม่มี 

ไม่มี 

ไม่มี 

-

บุคคลสูญหายในทะเลจะถือว่าเสียชีวิต: 

บุคคลสูญหายในทะเลจะถือว่าจมน้ำ: 

สัดส่วนการเสียชีวิตจากการจมน้ำที่เกี่ยวข้องกับแอลกอฮอล์:

ประเทศเมียนมามีมียุทธ์ศาสตร์ด้านความปลอดภัยทางน้ำระดับชาติหรือไม่? ไม่มี

มีเป้าหมายที่วัดได้เกี่ยวกับการลดการจมน้ำหรือไม่                                                             

หากมี โปรดระบุ: 

กฎหมายและระเบียบข้อบังคับในการป้องกันการจมน้ำ

การบังคับใช้

น้อย มากความปลอดภัยทางทะเล

กำหนดให้มีการจดทะเบียนเรือ มี  

กำหนดให้เรือต้องมีใบอนุญาต มี 

กำหนดให้มีการตรวจสอบความปลอดภัยของเรือเป็นระยะ  มี 

กำหนดให้ผู้ขับเรือต้องมีใบอนุญาต มี 

บุคคลที่รับผิดต่อความปลอดภัยโดยรวมของเรือ                              เจ้าของ / ผู้ขับเรือ /ลูกเรือ  

กฎหมายห้ามบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในผู้ที่อยู่บนเรือ มี  

หากมี ให้ระบุระดับแอลกอฮอล์ในเลือดที่จำกัด:                              0.0025 มิลลิกรัม  

กฎหมายห้ามใช้สารเสพติดกับการเดินเรือ                                     มี                     - 

จำกัดจำนวนผู้โดยสารบนเรือ มี 

จำกัดน้ำหนักบรรทุกของเรือ มี 

บทบังคับเรื่องเสื้อชูชีพบนเรือ มี 

มาตรฐานเสื้อชูชีพ                                                                                SOLAS 

กำหนดจำนวนเสื้อชูชีพ มี 

เรือที่มักได้รับการยกเว้นจากกฎหมายการเดินเรือแห่งชาติ: 

ความปลอดภัยของเด็ก

ติดตั้งรั้วกั้นเพื่อไม่ให้เด็กเข้าถึงสระว่ายน้ำ ไม่มี  

การสอนว่ายน้ำในหลักสูตรของโรงเรียน ไม่มี  

จัดให้มีผู้ใหญ่ดูแลเด็กก่อนวัยเรียนอย่างเป็นระบบ ไม่มี  

การดำเนินคดีหากปล่อยปละละเลยเด็ก มี   

มีหน่วยงานหลักที่เก็บรวบรวมข้อมูลสถิติทั้งหมด ไม่มี  

ทักษะด้านความปลอดภัยทางน้ำ

ทักษะที่จำเป็นต้องมีสำหรับครูสอนว่ายน้ำ ไม่มี  

ทักษะที่จำเป็นต้องมีสำหรับเจ้าหน้าที่ชีวพิทักษ์ ไม่มี  

การลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ

ช่องทางการสื่อสารเฉพาะเพื่อประกาศคำเตือนเรื่องภัยพิบัติ ไม่มี 

ข้อมูลการจมน้ำ

  -        ไม่มีการตอบกลับหรือไม่เกี่ยวข้อง 

การเสียชีวิตจากการจมน้ำจำแนกตามกลุ่มอายุ(ปี) อัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ำa

อัตรา*(รวม) อัตรา(ชาย) อัตรา(หญิง)
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กลยุทธ์เหล่านี้สอดคล้องกับ SDGs หรือไม่?            

มีแผนกำลังดำเนินการหรือมีความสนใจที่จะพัฒนายุทธศาสตร์ทางน้ำระดับชาติหรือไม่?                          มี 

มรณบัตร 

กลยุทธ์และเป้าหมายการป้องกันการจมน้ำ

* อัตรา = อัตราการเสียชีวิตที่ปรับตามโครงสร้างมาตรฐานอายุ 

ต่ำ ไม่มี 



ประเทศเนปาล
รายได้ประชาชาติ
เฉลี่ยต่อคน:
3610 ดอลลาร์สหรัฐ 

ประชากร:
28 609 000 

กลุ่มรายได้:
ปานกลาง 
ในระดับต่ำ 

การจัดการและประสานงานป้องกันการจมน้ำ

ประเทศเนปาลมีกลไกประสานงานระดับชาติในการป้องกันการจมน้ำหรือไม่? ไม่มี

ภาคส่วนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการป้องกันการจมน้ำ:
กระทรวงสาธารณสุข | กระทรวงศึกษาธิการ | ตำรวจ | กรมอุตุนิยมวิทยา | กระทรวงมหาดไทย |  

กองกำลังตำรวจติดอาวุธ 

มาตรการป้องกันการจมน้ำ
มีมาตรการความครอบคลุมมีการประเมิน

สิ่งกีดขวาง 	 ต่ำ ไม่มี  

การฝึกทักษะการว่ายน้ำ 	 ต่ำ ไม่มี  

การช่วยเหลือและการช่วยฟื้นคืนชีพ 	 ต่ำ ไม่มี 

สื่อ  ต่ำ ไม่ม ี 	   

เจ้าหน้าที่ชีวพิทักษ ์ 	 ปานกลาง ไม่มี  

การค้นหาและช่วยเหลือ 	 ปานกลาง ไม่มี 

ความปลอดภัยทางทะเล 	  ไม่มี  

การดูแลเด็ก 	 ปานกลาง ไม่มี  

การสร้างความตระหนักเกี่ยวกับการจมน้ำ 	 ต่ำ ไม่มี  

การสร้างความตระหนักเกี่ยวกับแอลกอฮอล์    	   
และการว่ายน้ำ/การเดินเรือ 

การจัดการความเสี่ยงจากอุทกภัย 	 ปานกลาง ไม่มี  

ระบบเตือนภัยพิบัต ิ 	 ปานกลาง มี  

แหล่งที่มาของข้อมูลการจมน้ำ
ประเภทของข้อมูลการจมน้ำที่จัดเก็บ

ข้อมูลที่เก็บ
รวบรวมได้*

เสียชีวิต ไม่เสียชีวิต ข้อมูลที่เก็บ
รวบรวมได้*

แหล่งข้อมูล

มรณบัตร 

การชันสูตรพลิกศพ 

ข้อมูลรับไว้รักษาในโรงพยาบาล 

ตำรวจ 

ภาคขนส่ง 

ภาคการศึกษา 

ความปลอดภัยทางทะเล 

หน่วยยามชายฝั่ง 

ภาคการท่องเที่ยว 

สื่อ 
อื่นๆ 

ข้อมูลแผนกฉุกเฉินของโรงพยาบาล 

อายุ เพศ กิจกรรม แหล่งน้ำ ประเภทเหตุการณ์จมน้ำ 

มีการเก็บข้อมูลการเสียชีวิตจากการจมน้ำในชุมชน: 

บุคคลสูญหายในทะเลจะถือว่าเสียชีวิต: 

บุคคลสูญหายในทะเลจะถือว่าจมน้ำ: 

มี 

ไม่มี 

ไม่มี 

สดัสว่นการเสยีชวีติจากการจมนำ้ทีเ่กีย่วขอ้งกบัแอลกอฮอล:์                                                                21.9%

การเสียชีวิตจากการจมน้ำจำแนกตามกลุ่มอายุ(ปี)

ไม่มี

กลยุทธ์และเป้าหมายการป้องกันการจมน้ำ

ประเทศเนปาลมียุทธ์ศาสตร์ด้านความปลอดภัยทางน้ำระดับชาติหรือไม่?

มีเป้าหมายที่วัดได้เกี่ยวกับการลดการจมน้ำหรือไม่                                                        -                                                      

หากมี โปรดระบุ: 

กลยุทธ์เหล่านี้สอดคล้องกับ SDGs หรือไม่?                                                                              - 

มีแผนกำลังดำเนินการหรือมีความสนใจที่จะพัฒนายุทธศาสตร์ทางน้ำระดับชาติหรือไม่?                          มี 

กฎหมายและระเบียบข้อบังคับในการป้องกันการจมน้ำ

การบังคับใช้

น้อย มากความปลอดภัยทางทะเล

กำหนดให้มีการจดทะเบียนเรือ  

  

กำหนดให้มีการตรวจสอบความปลอดภัยของเรือเป็นระยะ   

กำหนดให้ผู้ขับเรือต้องมีใบอนุญาต  

บุคคลที่รับผิดต่อความปลอดภัยโดยรวมของเรือ                               

กฎหมายห้ามบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในผู้ที่อยู่บนเรือ   

หากมี ให้ระบุระดับแอลกอฮอล์ในเลือดที่จำกัด:                                 

กฎหมายห้ามใช้สารเสพติดกับการเดินเรือ                                                          

จำกัดจำนวนผู้โดยสารบนเรือ  

จำกัดน้ำหนักบรรทุกของเรือ  

บทบังคับเรื่องเสื้อชูชีพบนเรือ  

มาตรฐานเสื้อชูชีพ                                                                              

กำหนดจำนวนเสื้อชูชีพ  

เรือที่มักได้รับการยกเว้นจากกฎหมายการเดินเรือแห่งชาติ: 

ความปลอดภัยของเด็ก

ติดตั้งรั้วกั้นเพื่อไม่ให้เด็กเข้าถึงสระว่ายน้ำ   ไม่มี 

การสอนว่ายน้ำในหลักสูตรของโรงเรียน   ไม่มี 

จัดให้มีผู้ใหญ่ดูแลเด็กก่อนวัยเรียนอย่างเป็นระบบ   ไม่มี 

การดำเนินคดีหากปล่อยปละละเลยเด็ก   มี 

มีหน่วยงานหลักที่เก็บรวบรวมข้อมูลสถิติทั้งหมด   มี  

ทักษะที่จำเป็นต้องมีสำหรับครูสอนว่ายน้ำ   ไม่มี 

ทักษะที่จำเป็นต้องมีสำหรับเจ้าหน้าที่ชีวพิทักษ์   ไม่มี 

การลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ

ช่องทางการสื่อสารเฉพาะเพื่อประกาศคำเตือนเรื่องภัยพิบัติ   ไม่มี 

ข้อมูลการจมน้ำ

         ไม่มีการตอบกลับหรือไม่เกี่ยวข้อง 

อัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ำa
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ทักษะด้านความปลอดภัยทางน้ำ

กำหนดให้เรือต้องมีใบอนุญาต 

* อัตรา = อัตราการเสียชีวิตที่ปรับตามโครงสร้างมาตรฐานอายุ 

ต่ำ ไม่มี 



การเสียชีวิตจากการจมน้ำจำแนกตามกลุ่มอายุ(ปี) อัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ำa

อัตรา*(รวม) อัตรา(ชาย) อัตรา(หญิง)
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ประเทศศรีลังกา

การจัดการและประสานงานป้องกันการจมน้ำ

ประเทศศรีลังกามีกลไกประสานงานระดับชาติในการป้องกันการจมน้ำหรือไม่? มี

ภาคส่วนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการป้องกันการจมน้ำ:
กระทรวงสาธารณสุข | กระทรวงศึกษาธิการ | ตำรวจ | หน่วยงานลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ | หน่วยรักษา 

ความปลอดภัยทางทะเล | ยามชายฝั่ง/ทหาร | กระทรวงการท่องเที่ยว | สมาคมช่วยชีวิตแห่งศรีลังกา |  

สถาบันการศึกษา 

มาตรการป้องกันการจมน้ำ
มีมาตรการความครอบคลุมมีการประเมิน

สิ่งกีดขวาง 	 	 ไม่มี  

การฝึกทักษะการว่ายน้ำ 	 	 ไม่มี  

การช่วยเหลือและการช่วยฟื้นคืนชีพ   ไม่ม ี 	   

สื่อ 	   

เจ้าหน้าที่ชีวพิทักษ์   ไม่ม ี 	   

การค้นหาและช่วยเหลือ 	  ไม่มี 

ความปลอดภัยทางทะเล  สูง ไม่ม	ี   

การดูแลเด็ก 	  ไม่มี  

การสร้างความตระหนักเกี่ยวกับการจมน้ำ 	  ไม่มี 

การสร้างความตระหนักเกี่ยวกับแอลกอฮอล ์ 	   
และการว่ายน้ำ/การเดินเรือ 

การจัดการความเสี่ยงจากอุทกภัย 	  ไม่มี 

ระบบเตือนภัยพิบัต ิ 	  ไม่มี 

แหล่งที่มาของข้อมูลการจมน้ำ
ประเภทของข้อมูลการจมน้ำที่จัดเก็บ

ข้อมูลที่เก็บ
รวบรวมได้*

เสียชีวิต ไม่เสียชีวิต ข้อมูลที่เก็บ
รวบรวมได้*แหล่งข้อมูล

การชันสูตรพลิกศพ 

ข้อมูลรับไว้รักษาในโรงพยาบาล 

ตำรวจ 

ภาคขนส่ง 

ภาคการศึกษา 

ความปลอดภัยทางทะเล 

หน่วยยามชายฝั่ง 

ภาคการท่องเที่ยว 

สื่อ 

ระบบเฝ้าระวังการบาดเจ็บ 

ข้อมูลแผนกฉุกเฉินของโรงพยาบาล 

อายุ เพศ กิจกรรม แหล่งน้ำ ประเภทเหตุการณ์จมน้ำ 

มีการเก็บข้อมูลการเสียชีวิตจากการจมน้ำในชุมชน: มี 

ไม่มี 

ไม่มี 

บุคคลสูญหายในทะเลจะถือว่าเสียชีวิต: 

บุคคลสูญหายในทะเลจะถือว่าจมน้ำ: 

สัดส่วนการเสียชีวิตจากการจมน้ำที่เกี่ยวข้องกับแอลกอฮอล์:

รายได้ประชาชาติ
เฉลี่ยต่อคน:
13 260 ดอลลาร์สหรัฐ 

ประชากร:
21 324 000 

กลุ่มรายได้:
ปานกลาง 
ในระดับต่ำ 

ประเทศศรลีงักามยีทุธศ์าสตรด์า้นความปลอดภยัทางนำ้ระดบัชาตหิรอืไม?่ มี,ยุทธศาสตร์ระดับชาติ/นโยบาย
ด้านการบาดเจ็บซึ่งรวมถึงการจมน้ำ

มีเป้าหมายที่วัดได้เกี่ยวกับการลดการจมน้ำหรือไม่                                                             

หากมี โปรดระบุ: 

กลยุทธ์เหล่านี้สอดคล้องกับ SDGs หรือไม่?            

มีแผนกำลังดำเนินการหรือมีความสนใจที่จะพัฒนายุทธศาสตร์ทางน้ำระดับชาติหรือไม่?                          มี 

มี 

กฎหมายและระเบียบข้อบังคับในการป้องกันการจมน้ำ

การบังคับใช้
น้อย มากความปลอดภัยทางทะเล

กำหนดให้มีการจดทะเบียนเรือ มี  

กำหนดให้เรือต้องมีใบอนุญาต มี 

กำหนดให้มีการตรวจสอบความปลอดภัยของเรือเป็นระยะ  มี 

กำหนดให้ผู้ขับเรือต้องมีใบอนุญาต มี 

บุคคลที่รับผิดต่อความปลอดภัยโดยรวมของเรือ                              เจ้าของ  

กฎหมายห้ามบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในผู้ที่อยู่บนเรือ ไม่มี  

หากมี ให้ระบุระดับแอลกอฮอล์ในเลือดที่จำกัด:                               - 

กฎหมายห้ามใช้สารเสพติดกับการเดินเรือ                                     ไม่มี                     - 

จำกัดจำนวนผู้โดยสารบนเรือ มี 

จำกัดน้ำหนักบรรทุกของเรือ มี 

บทบังคับเรื่องเสื้อชูชีพบนเรือ ไม่มี 

มาตรฐานเสื้อชูชีพ                                                                1570/32 Ai 9th October - 2008 

กำหนดจำนวนเสื้อชูชีพ มี 

เรือที่มักได้รับการยกเว้นจากกฎหมายการเดินเรือแห่งชาติ: 

ความปลอดภัยของเด็ก

ติดตั้งรั้วกั้นเพื่อไม่ให้เด็กเข้าถึงสระว่ายน้ำ ไม่มี 

การสอนว่ายน้ำในหลักสูตรของโรงเรียน ไม่มี 

จัดให้มีผู้ใหญ่ดูแลเด็กก่อนวัยเรียนอย่างเป็นระบบ ไม่มี 

การดำเนินคดีหากปล่อยปละละเลยเด็ก มี   

มีหน่วยงานหลักที่เก็บรวบรวมข้อมูลสถิติทั้งหมด มี   

ทักษะด้านความปลอดภัยทางน้ำ

ทักษะที่จำเป็นต้องมีสำหรับครูสอนว่ายน้ำ ไม่มี 

ทักษะที่จำเป็นต้องมีสำหรับเจ้าหน้าที่ชีวพิทักษ์ ไม่มี 

การลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ

ช่องทางการสื่อสารเฉพาะเพื่อประกาศคำเตือนเรื่องภัยพิบัติ มี  

ข้อมูลการจมน้ำ

  -        ไม่มีการตอบกลับหรือไม่เกี่ยวข้อง 

มรณบัตร 

ไม่ม ี

กลยุทธ์และเป้าหมายการป้องกันการจมน้ำ

* อัตรา = อัตราการเสียชีวิตที่ปรับตามโครงสร้างมาตรฐานอายุ 



ประเทศไทย
รายได้ประชาชาติ
เฉลี่ยต่อคน:
18 570 ดอลลาร์สหรัฐ 

ประชากร:
69 626 000 

 

กลุ่มรายได้:
ปานกลาง 
ในระดับสูง 

การจัดการและประสานงานป้องกันการจมน้ำ

ประเทศไทยมีกลไกประสานงานระดับชาติในการป้องกันการจมน้ำหรือไม่? มี

ภาคส่วนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการป้องกันการจมน้ำ:
กระทรวงสาธารณสุข | กระทรวงศึกษาธิการ | ตำรวจ | กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | กรมเจ้าท่า |  

ยามชายฝั่ง/ทหาร | องค์กรพัฒนาเอกชน | กระทรวงมหาดไทย | กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา |  

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ 

แหล่งที่มาของข้อมูลการจมน้ำ
ประเภทของข้อมูลการจมน้ำที่จัดเก็บ

ข้อมูลที่เก็บ
รวบรวมได้*

เสียชีวิต ไม่เสียชีวิต ข้อมูลที่เก็บ
รวบรวมได้*แหล่งข้อมูล

มีมาตรการความครอบคลุมมีการประเมิน

สิ่งกีดขวาง 	 ต่ำ มี  

การฝึกทักษะการว่ายน้ำ 	 ปานกลาง มี  

การช่วยเหลือและการช่วยฟื้นคืนชีพ 	 สูง มี 

สื่อ  สูง ม ี 	   

เจ้าหน้าที่ชีวพิทักษ ์ 	 ต่ำ มี  

การค้นหาและช่วยเหลือ 	 สูง มี 

ความปลอดภัยทางทะเล 	 สูง มี  

การดูแลเด็ก 	 สูง มี  

การสร้างความตระหนักเกี่ยวกับการจมน้ำ 	 ปานกลาง มี  

การสร้างความตระหนักเกี่ยวกับแอลกอฮอล์   	   
และการว่ายน้ำ/การเดินเรือ 

การจัดการความเสี่ยงจากอุทกภัย 	 ปานกลาง มี  

ระบบเตือนภัยพิบัต ิ 	 สูง มี  

มาตรการป้องกันการจมน้ำ

มรณบัตร 

การชันสูตรพลิกศพ 

ข้อมูลรับไว้รักษาในโรงพยาบาล 

ตำรวจ 

ภาคขนส่ง 

ภาคการศึกษา 

ความปลอดภัยทางทะเล 

หน่วยยามชายฝั่ง 

ภาคการท่องเที่ยว 

สื่อ 

ระบบเฝ้าระวังการบาดเจ็บ  
และการเฝ้าระวังเหตุการณ ์

ข้อมูลแผนกฉุกเฉินของโรงพยาบาล 

อายุ เพศ กิจกรรม แหล่งน้ำ ประเภทเหตุการณ์จมน้ำ 

มีการเก็บข้อมูลการเสียชีวิตจากการจมน้ำในชุมชน: 

บุคคลสูญหายในทะเลจะถือว่าเสียชีวิต: 

บุคคลสูญหายในทะเลจะถือว่าจมน้ำ: 

มี 

ไม่มี 

ไม่มี 

สดัสว่นการเสยีชวีติจากการจมนำ้ทีเ่กีย่วขอ้งกบัแอลกอฮอล:์                                                                10.86%

มี,ยุทธ์ศาสตร์/นโยบายระดับชาติ
และระดับกระทรวงที่ดำเนินงานด้านการบาดเจ็บ

ซึ่งรวมถึงการจมน้ำ

กลยุทธ์และเป้าหมายการป้องกันการจมน้ำ

ประเทศไทยมียุทธ์ศาสตร์ด้าน
ความปลอดภัยทางน้ำระดับชาติหรือไม่?

มีเป้าหมายที่วัดได้เกี่ยวกับการลดการจมน้ำหรือไม่                                                         มี  

    หากมี โปรดระบุ: 

    อัตราการเสียชีวิตต่อประชากรแสนคนจากการจมน้ำของเด็กอายุต่ำกว่า 15 น้อยกว่า 2.5  

    อัตราการเสียชีวิตต่อประชากรแสนคนจากการจมน้ำของทุกกลุ่มอายุ ลดลงอย่างน้อยร้อยละ 50 

กลยุทธ์เหล่านี้สอดคล้องกับ SDGs ที่เกี่ยวข้องหรือไม่?     มี          

มีแผนกำลังดำเนินการหรือมีความสนใจที่จะพัฒนายุทธศาสตร์ทางน้ำระดับชาติหรือไม่?                           

กฎหมายและระเบียบข้อบังคับในการป้องกันการจมน้ำ

การบังคับใช้

น้อย มากความปลอดภัยทางทะเล

กำหนดให้มีการจดทะเบียนเรือ มี  

กำหนดให้เรือต้องมีใบอนุญาต มี 

กำหนดให้มีการตรวจสอบความปลอดภัยของเรือเป็นระยะ  มี 

กำหนดให้ผู้ขับเรือต้องมีใบอนุญาต มี 

บุคคลที่รับผิดต่อความปลอดภัยโดยรวมของเรือ                              เจ้าของ / ผู้ขับเรือ /ลูกเรือ  

กฎหมายห้ามบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในผู้ที่อยู่บนเรือ มี  

หากมี ให้ระบุระดับแอลกอฮอล์ในเลือดที่จำกัด:    -                              

กฎหมายห้ามใช้สารเสพติดกับการเดินเรือ                                     มี                      

จำกัดจำนวนผู้โดยสารบนเรือ มี 

จำกัดน้ำหนักบรรทุกของเรือ มี 

บทบังคับเรื่องเสื้อชูชีพบนเรือ ไม่มี 

มาตรฐานเสื้อชูชีพ                      EN ISO 12402 and IMO                                                        

กำหนดจำนวนเสื้อชูชีพ มี 

เรือที่มักได้รับการยกเว้นจากกฎหมายการเดินเรือแห่งชาติ: 

ความปลอดภัยของเด็ก

ติดตั้งรั้วกั้นเพื่อไม่ให้เด็กเข้าถึงสระว่ายน้ำ มี 

การสอนว่ายน้ำในหลักสูตรของโรงเรียน ไม่มี 

จัดให้มีผู้ใหญ่ดูแลเด็กก่อนวัยเรียนอย่างเป็นระบบ มี 

การดำเนินคดีหากปล่อยปละละเลยเด็ก มี 

มีหน่วยงานหลักที่เก็บรวบรวมข้อมูลสถิติทั้งหมด มี  

ทักษะที่จำเป็นต้องมีสำหรับครูสอนว่ายน้ำ ไม่มี 

ทักษะที่จำเป็นต้องมีสำหรับเจ้าหน้าที่ชีวพิทักษ์ ไม่มี 

การลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ

ช่องทางการสื่อสารเฉพาะเพื่อประกาศคำเตือนเรื่องภัยพิบัติ มี 

ข้อมูลการจมน้ำ

ทักษะด้านความปลอดภัยทางน้ำ

         ไม่มีการตอบกลับหรือไม่เกี่ยวข้อง 

การเสียชีวิตจากการจมน้ำจำแนกตามกลุ่มอายุ(ปี) อัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ำa

อัตรา*(รวม) อัตรา(ชาย) อัตรา(หญิง)
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* อัตรา = อัตราการเสียชีวิตที่ปรับตามโครงสร้างมาตรฐานอายุ 

สูง มี 



ประเทศติมอร์-เลสเต
รายได้ประชาชาติ
เฉลี่ยต่อคน:
4970 ดอลลาร์สหรัฐ 

ประชากร:
1 293 000 

 

กลุ่มรายได้:
ปานกลาง 
ในระดับต่ำ 

การจัดการและประสานงานป้องกันการจมน้ำ

ประเทศติมอร์-เลสเตมีกลไกประสานงานระดับชาติในการป้องกันการจมน้ำหรือไม่? ไม่มี

ภาคส่วนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการป้องกันการจมน้ำ:
กระทรวงสาธารณสุข | กระทรวงศึกษาธิการ | ตำรวจ | หน่วยงานลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ | กรมอุตุนิยมวิทยา |  

กระทรวงคมนาคม | หนว่ยงานความปลอดภยัทางทะเล | ยามชายฝัง่ | ทหาร | องคก์รพฒันาเอกชน | หนว่ยดบัเพลงิ 

กระทรวงมหาดไทย | กระทรวงเกษตรและประมง | หนว่ยงานปอ้งกนัความขดัแยง้ กระทรวงมหาดไทย  

มาตรการป้องกันการจมน้ำ
มีมาตรการความครอบคลุมมีการประเมิน

สิ่งกีดขวาง 	 	 	

การฝึกทักษะการว่ายน้ำ 	 	 	

การช่วยเหลือและการช่วยฟื้นคืนชีพ    

สื่อ 	   

การค้นหาและช่วยเหลือ 	   

ความปลอดภัยทางทะเล    

การดูแลเด็ก 	   

การสร้างความตระหนักเกี่ยวกับการจมน้ำ 	   

การสร้างความตระหนักเกี่ยวกับแอลกอฮอล ์ 	   
และการว่ายน้ำ/การเดินเรือ 

การจัดการความเสี่ยงจากอุทกภัย 	   

ระบบเตือนภัยพิบัต ิ 	   

เจ้าหน้าที่ชีวพิทักษ ์

แหล่งที่มาของข้อมูลการจมน้ำ
ประเภทของข้อมูลการจมน้ำที่จัดเก็บ

ข้อมูลที่เก็บ
รวบรวมได้*

เสียชีวิต ไม่เสียชีวิต ข้อมูลที่เก็บ
รวบรวมได้*แหล่งข้อมูล

การชันสูตรพลิกศพ 

ข้อมูลรับไว้รักษาในโรงพยาบาล 

ตำรวจ 

ภาคขนส่ง 

ภาคการศึกษา 

ความปลอดภัยทางทะเล 

หน่วยยามชายฝั่ง 

ภาคการท่องเที่ยว 

สื่อ 
หน่วยดับเพลิง 

ข้อมูลแผนกฉุกเฉินของโรงพยาบาล 

อายุ เพศ กิจกรรม แหล่งน้ำ ประเภทเหตุการณ์จมน้ำ 

มรณบัตร 

มีการเก็บข้อมูลการเสียชีวิตจากการจมน้ำในชุมชน: มี 

ไม่มี 

ไม่มี 

บุคคลสูญหายในทะเลจะถือว่าเสียชีวิต: 

บุคคลสูญหายในทะเลจะถือว่าจมน้ำ: 

สัดส่วนการเสียชีวิตจากการจมน้ำที่เกี่ยวข้องกับแอลกอฮอล์:

การเสียชีวิตจากการจมน้ำจำแนกตามกลุ่มอายุ(ปี) อัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ำa

อัตรา*(รวม) อัตรา(ชาย) อัตรา(หญิง)
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ประเทศติมอร์-เลสเตมียุทธ์ศาสตร์ด้านความปลอดภัยทางน้ำระดับชาติหรือไม่? มี

มีเป้าหมายที่วัดได้เกี่ยวกับการลดการจมน้ำหรือไม่                                                             

หากมี โปรดระบุ: 

กลยุทธ์เหล่านี้สอดคล้องกับ SDGs หรือไม่?            

มีแผนกำลังดำเนินการหรือมีความสนใจที่จะพัฒนายุทธศาสตร์ทางน้ำระดับชาติหรือไม่? 

ไมม่ี 

ไมม่ี 

ไมม่ี 

กฎหมายและระเบียบข้อบังคับในการป้องกันการจมน้ำ

การบังคับใช้
น้อย มากความปลอดภัยทางทะเล

กำหนดให้มีการจดทะเบียนเรือ  

กำหนดให้เรือต้องมีใบอนุญาต  

กำหนดให้มีการตรวจสอบความปลอดภัยของเรือเป็นระยะ   

กำหนดให้ผู้ขับเรือต้องมีใบอนุญาต 

บุคคลที่รับผิดต่อความปลอดภัยโดยรวมของเรือ                                

กฎหมายห้ามบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในผู้ที่อยู่บนเรือ   

หากมี ให้ระบุระดับแอลกอฮอล์ในเลือดที่จำกัด:                                

กฎหมายห้ามใช้สารเสพติดกับการเดินเรือ                            

จำกัดจำนวนผู้โดยสารบนเรือ  

จำกัดน้ำหนักบรรทุกของเรือ  

บทบังคับเรื่องเสื้อชูชีพบนเรือ  

มาตรฐานเสื้อชูชีพ                                                                

กำหนดจำนวนเสื้อชูชีพ  

เรือที่มักได้รับการยกเว้นจากกฎหมายการเดินเรือแห่งชาติ: 

ความปลอดภัยของเด็ก

ติดตั้งรั้วกั้นเพื่อไม่ให้เด็กเข้าถึงสระว่ายน้ำ  

จัดให้มีผู้ใหญ่ดูแลเด็กก่อนวัยเรียนอย่างเป็นระบบ  

การดำเนินคดีหากปล่อยปละละเลยเด็ก  

การสอนว่ายน้ำในหลักสูตรของโรงเรียน  

ทักษะด้านความปลอดภัยทางน้ำ

ทักษะที่จำเป็นต้องมีสำหรับครูสอนว่ายน้ำ  

ทักษะที่จำเป็นต้องมีสำหรับเจ้าหน้าที่ชีวพิทักษ์  

มีหน่วยงานหลักที่เก็บรวบรวมข้อมูลสถิติทั้งหมด    

การลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ

ช่องทางการสื่อสารเฉพาะเพื่อประกาศคำเตือนเรื่องภัยพิบัติ  

ข้อมูลการจมน้ำ

          ไม่มีการตอบกลับหรือไม่เกี่ยวข้อง 

* อัตรา = อัตราการเสียชีวิตที่ปรับตามโครงสร้างมาตรฐานอายุ 

กลยุทธ์และเป้าหมายการป้องกันการจมน้ำ



ภาคผนวก1รายชื่อผู้ประสานงานข้อมูลแห่งชาติ

ประเทศ ผู้ประสานงานข้อมูล
แห่งชาติ

ภาคส่วน/หน่วยงาน ตำแหน่ง

บังกลาเทศ

ภูฏาน

อินเดีย

อินโดนีเซีย

มัลดีฟส์

เมียนมาร์

เนปาล

ศรีลังกา

ไทย
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