
ประเด็นสารสาํคญัสําหรับการรณรงค์ป้องกันเด็กจมนํ้าปี ๒๕๖๑                                            ๑ 

สํานักโรคไม่ติดต่อ (กลุ่มป้องกันการบาดเจ็บจากสาเหตุอ่ืนๆ) กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 

ประเด็นสารสําคัญสาํหรบัการรณรงค์ป้องกันเด็กจมน้ําปี ๒๕๖๑    
อย่าให้ปิดเทอมนี้เป็นปิดเทอมสุดท้ายสาํหรับเด็ก (มีนาคม-พฤษภาคม ร่วมรณรงค์ป้องกันเด็กจมน้าํ) 

 

Theme: “บา้นเร่ิม ชุมชนร่วม: พื้นทีเ่ล่นปลอดภัย เดก็ไม่จมน้ํา” 
 

การจมนํ้าเป็นสาเหตุที่ทําให้เด็กไทยอายุตํ่ากว่า ๑๕ ปีเสียชีวิตสูงเป็นอันดับหนึ่งของทุกสาเหตุ
ทั้งโรคติดเช้ือและโรคไม่ติดเช้ือ จากข้อมูลเบ้ืองต้นในช่วง ๑๐ ปีที่ผ่านมา (ปีพ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๖๐) พบว่ามีเด็ก
จมน้ําเสียชีวิตเฉล่ียสูงถึง ๙๕๗ คน/ปี หรือวันละเกือบ ๓ คน ช่วงเดือนมีนาคม-พฤษภาคมเป็นเดือนที่เด็กจมนํ้า
เสียชีวิตมากที่สุดเพราะตรงกับช่วงปิดภาคการศึกษาและช่วงฤดูร้อน กระทรวงสาธารณสุขจึงได้กําหนดให้วันเสาร์แรก
ของเดือนมีนาคมของทุกปีเป็นวันรณรงค์ป้องกันเด็กจมนํ้า โดยในปี ๒๕๖๑ น้ีตรงกับวันเสาร์ที่ ๓ มีนาคม แม้ว่า
การจมนํ้าเสียชีวิตของเด็กในช่วงปิดเทอมจะเป็นกลุ่มเด็กวัยเรียนมากที่สุด แต่อย่างไรก็ตาม พบว่าเด็กอายุตํ่ากว่า 
๐-๒ ปี มีจํานวนการเสียชีวิตจากการจมนํ้าสูงถึงร้อยละ ๒๐ ของกลุ่มเด็กอายุตํ่ากว่า ๑๕ ปี ทั้งๆที่เด็กในกลุ่มน้ี
ต้องอยู่ในความดูแลของผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็ก  ดังน้ันสํานักโรคไม่ติดต่อ จึงได้กําหนด Theme สําหรับการรณรงค์
ในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ คือ “บ้านเร่ิม ชุมชนร่วม: พ้ืนที่เล่นปลอดภัย เด็กไม่จมนํ้า” เพ่ือเน้นยํ้าให้เกิดการใช้คอกก้ันเด็ก 
(Playpen) ในกลุ่มเด็ก ๐-๒ ปี ตามแนวทางขององค์การอนามัยโลก 

กรมควบคุมโรคขอเชิญชวนให้ทุกภาคส่วนจัดกิจกรรมรณรงค์ตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงพฤษภาคม 
โดยเน้นการสื่อสารในวงกว้างเพ่ือให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายระดับชุมชนซึ่งนับว่า เป็นกลุ่มเสี่ยงหลัก เช่น สถานีวิทยุ
ชุมชน หอกระจายข่าว หรือรถกระจายเสียง โดยมุ่งหวังให้ครอบครัว (บ้าน) เป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างความ
ปลอดภัยทางนํ้า และชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินงาน เพ่ือให้เกิดความเข้มแข็งและชุมชนพ่ึงตนเองได้ 

ภายใต้แนวคิด “บ้านเริ่ม ชุมชนร่วม: พื้นที่เล่นปลอดภัย เด็กไม่จมน้ํา” โดยเน้นประเด็นดังน้ี 

ประเด็นสําคัญสําหรับการสื่อสาร 
 อย่าให้ปิดเทอมน้ีเป็นปิดเทอมสุดท้ายสําหรับเด็ก 
 ปิดเทอมภาคฤดูร้อน ๓ เดือน (มี.ค. - พ.ค.) ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ มีเด็กจมนํ้าเสยีชีวิตถึง ๒๕๔ คน (ร้อยละ 

๓๕.๙ ของเด็กที่จมนํ้าเสียชีวิตตลอดทั้งปี) โดยเกือบคร่ึงหน่ึงเป็นเด็กอายุ ๕-๙ ปี (ร้อยละ ๔๘.๔) 
 เกือบคร่ึงหน่ึงของเหตุการณ์ที่เฝ้าระวังเด็กจมนํ้าช่วงปิดเทอม พบว่าเป็นการชวนกันไปเล่นนํ้าเป็นกลุ่ม

ต้ังแต่ ๓ คนขึ้นไป โดยเสียชีวิตมากที่สุดพร้อมกันถึง ๓ คน มีถึง ๔ เหตุการณ์ และ ๒ คน มีถงึ ๑๐ เหตุการณ์ (๒) 
 ในปีที่ผ่านมา (ปี พ.ศ. ๒๕๖๐) มีเด็กอายุตํ่ากว่า ๑๕ ปี จมนํ้าเสียชีวิต ๗๐๘ คน (1) 

  (ใกล้เคียงกับปี พ.ศ. ๒๕๕๙ เท่ากับ ๗๑๓ คน) 
 แหล่งนํ้าที่เด็กจมนํ้าและเสียชีวิตมากที่สุด คือ แหล่งนํ้าตามธรรมชาติ (ร้อยละ ๔๔.๙) (๓) 
 เด็กอายุ ๕ – ๙ ปี เป็นกลุม่เสี่ยงสูงทีสุ่ด และจมนํ้าเสียชีวิตเพ่ิมมากขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาถึง ร้อยละ 1๑.๔ (1) 
 ในปีที่ผ่านมา (ปี พ.ศ. ๒๕๖๐) มีเด็กเล็ก (อายุ ๐-๒ ปี) จมนํ้าเสียชีวิตถึง ๑๔๐ คน (ร้อยละ ๑๙.๘ ของ

เด็กอายุตํ่ากว่า ๑๕ ปี) (1) 
 เด็กเล็ก จมนํ้าจากแหล่งนํ้าภายในบ้านและรอบบ้านมากท่ีสุด สาเหตุเกิดจากความเผอเรอของบุคคล

ในครอบครัว (พ่อ แม่ ปู่ ย่า ตา ยาย)   
 ๑ ครัวเรือน ๑ คอกก้ันเด็ก (Playpen) ช่วยป้องกันเด็กเล็กจมนํ้า 

 

เอกสารอ้างอิง 
๑. กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สาํนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข. การจมน้ําเสียชีวิตปี พ.ศ. 25๖๐ (ข้อมูลเบ้ืองต้น ณ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ 256๑) 

[ไฟล์ข้อมูล]. กรุงเทพมหานคร: กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข; 25๖๑. 
๒.   สํานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค. การเฝ้าระวังข่าวจากสื่อปี พ.ศ. 25๖๐. กรุงเทพมหานคร: สํานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข; 2560. 
๓.    สํานกัระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค. การเฝา้ระวังการบาดเจ็บระดบัชาต ิ(Injury Surveillance System: IS) ปี พ.ศ. 25๕๙ [ไฟล์ข้อมูล]. กรุงเทพมหานคร: สํานักระบาดวิทยา   
     กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข; 25๖๑. 
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สถานการณ์เด็กจมน้ําปี พ.ศ. ๒๕๖๐ และมาตรการป้องกัน 

ข้อมูลทั่วไป 
 รายงานการจมน้ําระดับโลก (Global Report on Drowning) ขององค์การอนามัยโลก(1) พบว่าทุกปีมีเด็กอายุ
ตํ่ากว่า 15 ปี เสียชีวิตจากการจมนํ้า 140,219 คน เสียชีวิตเป็นอันดับ 3 รองจากโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ และเอดส์ 

 ประเทศไทยพบว่าการจมนํ้าเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 1 ของเด็กไทยอายุตํ่ากว่า 15 ปี (2-๓) 
 ในทุกๆวัน จะมีเด็ก (อายุตํ่ากว่า ๑๕ ปี) จมนํ้าเสียชีวิต ๒ คน 

 
สถานการณป์ ีพ.ศ. 25๖๐ (ทั้งป)ี **  
 ข้อมูลปี พ.ศ. 25๖๐ พบเด็กจมนํ้าเสียชีวิต ๗๐๘ คน (๔) 
 ช่วงปิดเทอม 3 เดือน (มีนาคม – พฤษภาคม) พบเด็กจมนํ้า ๒๕๔ คน โดยเป็นกลุ่มเด็กอายุ ๕-๙ ปีมากท่ีสุด 
(ร้อยละ ๔๘.๔) (๔) 

 เด็กจมนํ้าเสียชีวิตในช่วงปิดเทอมปี พ.ศ. ๒๕๖๐ สูงกว่าปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึง ๕๑ คน (รอ้ยละ ๒๕.๑) (๕)  
 พบเด็กอายุ ๕ – ๙ ปี จมนํ้าเสียชีวิตเพ่ิมมากขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาถึง ร้อยละ 1๑.๔ (๕) 
 เด็กเล็ก (อายุ ๐-๒ ปี) จมนํ้าเสียชีวิตถึง ๑๔๐ คน (ร้อยละ ๑๙.๘ ของเด็กอายุตํ่ากว่า ๑๕ ปี) (๔)  
 เด็กชายจมนํ้าเสียชีวิตสูงมากกว่าเด็กหญิง 2 เท่าตัว (๔)  
 อัตราป่วยตายจากการตกนํ้า จมนํ้า ของเด็ก ร้อยละ ๓๒.๕ (๖) 
 วันเสาร์และอาทิตย์พบว่าเกิดเหตุมากที่สุด (ร้อยละ ๔๑.๐) (๖) 
 ช่วงเวลาที่เกิดเหตุมากที่สุด คือ ๑๕.๐๐ - ๑๗.๕๙ น. (รอ้ยละ ๔๑.๐) (๖) 
 เดือนพฤษภาคม เมษายน และมีนาคม จมนํ้าเสียชีวิตสูงสุด ใกล้เคยีงกัน ๘๗ คน, ๘๔ คน และ ๘๓ คนตามลําดับ (๔)  
 แหล่งนํ้าที่เด็กจมนํ้าและเสียชีวิตมากที่สุด คือ แหล่งนํ้าตามธรรมชาติ (ร้อยละ ๔๔.๙) (๖) 
 จากข้อมูลการเฝ้าระวังเหตุการณ์ในโปรแกรมตรวจสอบข่าวการระบาด (Outbreak Verification) มีผู้เสียชีวิต
อายุตํ่ากว่า 15 ปี 21 เหตุการณ์ พบว่าเสียชีวิตต้ังแต่ 2 คนขึ้นไปถึง 15 เหตุการณ์ (๗) 

 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอัตราการเสียชีวิตจากการจมนํ้าสูงที่สุด รองลงมาคือ ภาคใต้ ภาคเหนือ และภาค
กลาง ตามลําดับ (๔) 

 10 จังหวัดแรกที่มีจํานวนเด็กจมนํ้าเสียชีวิตสูงที่สุด ได้แก่ นครราชสีมา (31 คน), อุบลราชธานี (30 คน), 
สุรินทร์ (26 คน), ศรีสะเกษ (26 คน), สกลนคร (22 คน), ขอนแก่น (20 คน), อุดรธานี สงขลาบุรีรมัย์ 
(จังหวัดละ 19 คน), ปัตตานี ชัยภูมิ นครศรีธรรมราช (จังหวัดละ 16 คน) (๔) 

 

การวิเคราะหค์วามเสี่ยง (คา่เฉลี่ยปี พ.ศ. 255๑ – ปี พ.ศ. 25๖๐**)  
   10 ปีที่ผ่านมา เราสูญเสียเด็กไทย (อายุตํ่ากว่า 15 ปี) จากการจมนํ้าไปแล้วถึง ๙,5๗๔ คน (เฉลี่ยปีละ ๙๕๗ คน) (๕) 
   เดือนเมษายนมีการจมนํ้าเสียชีวิตสูงที่สุด (๑๒๑ คน) รองลงมาคือ มีนาคม (๑๑๒ คน) และพฤษภาคม (๑๐๑ คน) (๕) 
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอัตราการเสียชีวิตสูงที่สุด   
 แหล่งนํ้าตามธรรมชาติ บ่อขุดเพ่ือการเกษตรยังคงเป็นแหล่งนํ้าที่พบการจมนํ้าสูงสุด (๖)  
 กลุ่มเด็กอายุ 5 – 9 ปี เสียชีวิตสูงสุด (ร้อยละ 40.5) รองลงไปคือ กลุ่มเด็กอายุตํ่ากว่า 5 ปี (ร้อยละ 35.๕) 
ทั้งน้ีเมื่อเปรียบเทียบกับอัตราต่อประชากรเด็กแสนคนพบว่ากลุ่มเด็กอายุ ๕-๙ ปี มีอัตราการเสียชีวิตสูงที่สุด
เช่นเดียวกัน เท่ากับ (๖.3-1๒.๒) (๕) 

 อย่างไรก็ตาม กลุ่มเด็กอายุตํ่ากว่า 5 ปี พบจมนํ้าเสียชีวิตสูงเฉล่ียถึงปีละ 33๙ คน ซึง่ส่วนใหญ่เสียชีวิตจาก
การจมนํ้าภายในบ้านและละแวกบ้านของตนเอง (เด็กเล็ก สามารถจมนํ้าในภาชนะที่มีนํ้าเล็กน้อย ประมาณ 1 - 2 น้ิว) 

 ช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อน (มีนาคม - พฤษภาคม) เป็นช่วงที่มีเด็กจมนํ้าเสียชีวิตสูงสุด (ค่าเฉลี่ย 10 ปี = 3๓๔ คน) 
ทั้งน้ีในบางปีมีจํานวนสูงถึง 45๖ คน (๒)  
หมายเหตุ: ** ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อมูลเบ้ืองต้น ณ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ 256๑ (อาจมีการเปลี่ยนแปลง) 
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สาเหตกุารจมน้ํา 
๑) กลุ่มเด็กเล็ก 

 เด็กเล็กจมนํ้า แม้ในภาชนะที่มีนํ้าสูงเพียง ๑ – ๒ น้ิว 
 เด็กเล็กมักจมนํ้าในภาชนะขนาดเล็กที่อยู่ภายในบ้าน เช่น ถัง กะละมัง โอ่ง  
 เด็กเล็กมักเดินตามเป็ดหรือสุนัข และพลัดตกลงไปในนํ้า 
 ผู้ปกครอง/ผู้ดูแลเด็กปล่อยให้เด็กอยู่ตามลําพังในช่วงเวลาที่ทํากิจกรรมบางอย่างเพียงระยะเวลาสั้นๆ 
เช่น เข้าห้องนํ้า คุยโทรศัพท์ ทํากับข้าว 

 ผู้ปกครอง/ผู้ดูแลเด็ก ไม่มีการจัดการแหล่งนํ้าเสี่ยงที่อยู่ในบ้าน 
  

๒) กลุ่มเด็กโต 
 มักเกิดจากการชวนกันไปเล่นนํ้า ประกอบกับการไม่รู้วิธีการเอาชีวิตรอดในนํ้าและวิธีการช่วยเหลือที่ถูกต้อง 

- เมื่อตกนํ้าจึงลอยตัวอยู่ในนํ้าได้ไม่นาน และจมนํ้าเสียชีวิตในที่สุด 
- เด็กวัยน้ีจะเสียชีวิตพร้อมกันครั้งละหลายๆ คน เพราะความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของเด็ก พอเห็นเพ่ือนหรือ

น้องตกน้ํา คิดว่าตนเองว่ายนํ้าเป็นก็กระโดดลงไปช่วย แต่สุดท้ายก็จะถูกกอดรัดและจมนํ้าไปด้วยกัน  
 เด็กไม่มีความรู้เรื่องความปลอดภัยทางนํ้า เช่น หนีผู้ใหญ่ไปเล่นนํ้ากันเอง ไม่ปฏิบัติตามป้ายเตือน ไม่ใส่ชูชีพ
ขณะลงเรือ พลัดตกนํ้าเพราะเดินใกล้ขอบบ่อเกินไป 

 ชุมชนขาดการจัดการแหล่งนํ้าเสี่ยงที่มีอยู่ในชุมชน เช่น การติดป้ายคําเตือน การสร้างรั้ว หรืออุปกรณ์ช่วยคนตกนํ้า 
 
 

มาตรการป้องกันการจมน้ําตามแนวทางขององคก์ารอนามัยโลก (๖) 
 

๖ มาตรการปอ้งกันการจมน้าํ 
 

   
จัดให้มีสถานท่ีปลอดภัย

สําหรับเด็กเล็ก 
ก่อนวัยเรียน ซึ่งต้อง 
อยู่ห่างจากแหล่งน้ํา 

ติดต้ังเคร่ืองกีดขวาง 
หรือร้ัว หรือคอกก้ันเด็ก 
เพ่ือป้องกันการเข้าถึง

แหล่งน้ํา 

สอนเด็กวัยเรียน  
(อายุมากกว่า ๖ ปีขึ้นไป) 

ให้ว่ายน้ําเป็น  
และมีทักษะด้าน 

ความปลอดภัยทางนํ้า  
 

สร้างความสามารถ 
ในการฟ้ืนคืนสู่สภาวะปกติ 

และบริหารจัดการ 
ความเส่ียงจากอุทกภัย

และภัยพิบัติอ่ืนๆ  
ทั้งในระดับท้องถิ่น 
และระดับประเทศ 

ฝึกให้ผู้เห็นเหตุการณ์ 
รู้จักวิธีให้การช่วยเหลือ
และกู้ชีพที่ปลอดภัย 

กําหนดและบังคับใช้
กฎระเบียบเก่ียวกับ

ความปลอดภัย 
ในการเดินเรือ  

การขนส่งทางนํ้า และ
การโดยสารเรือข้ามฟาก 

 

๔ กลยุทธเ์พือ่สนบัสนุนการดําเนนิงานป้องกันการจมน้ํา 
 

 
ส่งเสริมความร่วมมือ 
ระหว่างภาคส่วนต่างๆ 

สร้างความตระหนักเก่ียวกับ 
การจมน้ําให้แก่ประชาชน 
ผ่านกลยุทธ์การสื่อสาร 

พัฒนาแผนความปลอดภัยทางนํ้า
ระดับชาติ  

(การป้องกันการจมน้ํา) 

งานวิจัย: การพัฒนาการป้องกัน
การจมนํ้า ผ่านการเก็บข้อมูล 

และงานวิจัยที่ออกแบบมาอย่างดี 
 
แปลจากหนังสือ Preventing drowning: an implementation guide. Geneva: World Health Organization; 2017. 
 



ประเด็นสารสาํคญัสําหรับการรณรงค์ป้องกันเด็กจมนํ้าปี ๒๕๖๑                                            ๔ 

สํานักโรคไม่ติดต่อ (กลุ่มป้องกันการบาดเจ็บจากสาเหตุอ่ืนๆ) กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 

คําแนะนํา 
 ประชาชนและชุมชน:  
- สํารวจแหล่งนํ้าเสี่ยงในชุมชน  
- เฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยในชุมชน (เช่น ประกาศเสียงตามสาย คอยตักเตือนเมื่อเห็นเด็กเล่นนํ้าตามลําพัง) 
- จัดการแหล่งนํ้าเพ่ือให้เกิดความปลอดภัย เช่น สร้างรั้ว ติดป้ายคําเตือน จัดให้มีอุปกรณ์ช่วยคนตกนํ้าไว้

บริเวณแหล่งนํ้าเสี่ยง (ถังแกลลอนเปล่าผูกเชือก ขวดน้ําพลาสติกเปล่า ไม้) 
- มีมาตรการ/กฎระเบียบในชุมชน เช่น ห้ามด่ืมสุราก่อนลงเล่นนํ้า ใส่ชูชีพเมื่อโดยสารเรือหรือทํากิจกรรมทาง

นํ้า แหล่งนํ้าที่เกิดขึ้นใหม่ต้องมีมาตรการป้องกัน 
- สอนให้เด็กรู้จักแหล่งนํ้าเสี่ยงและอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น 

 ผูป้กครองและเด็ก:  
- ผู้ปกครอง/ผู้ดูแลเด็กต้องดูแลเด็กอย่างใกล้ชิด ไม่เผอเรอทิ้งเด็กเล็กไว้ตามลําพัง เช่น ขณะรับโทรศัพท์ 

ทํากับข้าว หรือเดินไปเปิด-ปิดประตูบ้าน 
- ทุกครัวเรือนที่มีเด็กอายุน้อยกว่า ๒ ปี ควรใช้คอกก้ันเด็ก  
- เทนํ้าทิ้งจากภาชนะทุกคร้ังหลังใช้งาน  หรือฝังกลบแอ่งนํ้าที่ไม่ได้ใช้งาน 
- สอน/เรียนรู้ กฎความปลอดภัยทางนํ้า เช่น ไม่เล่นใกล้แหล่งนํ้า รู้จักประเมินสภาพแหล่งนํ้าที่จะลงไป (ความ

ลึก ความต้ืน ความชัน ความเย็น กระแสนํ้า)  
- สอน/เรียนรู้ วิธีการว่ายนํ้าเพ่ือเอาชีวิตรอดและวิธีการช่วยเหลือที่ถูกต้อง  

 เจ้าหน้าที่/บุคลากรสาธารณสุข:   
- ร่วมกับชุมชนในการสํารวจแหล่งนํ้าเสี่ยงในพ้ืนที่ 
- ให้ความรู้ในเรื่องปัจจัยเสี่ยง และแนวทางการป้องกันการจมนํ้าแก่ประชาชน 
- สอบสวนการจมนํ้าของเด็กในพ้ืนที่ และกําหนดมาตรการป้องกันร่วมกับชุมชน 
- สอนให้คนในชุมชนรู้จักวิธีการช่วยเหลือคนตกนํ้าหรือจมนํ้าเบ้ืองต้น และวิธีการปฐมพยาบาลเด็กจมนํ้าที่ถูกวิธี 

(โดยเน้นว่าห้ามจับเด็กที่จมนํ้าอุ้มพาดบ่า) 
- ผลักดัน/สนับสนุนให้เกิดทีมผู้ก่อการดี (Merit Maker) ป้องกันการจมนํ้า ให้ครอบคลุมอย่างน้อยทุกตําบล 

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

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

๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 
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