
 
                        

 
สรุปและวิเคราะหขาวประจาํวันท่ี 10 มีนาคม 2558 

เรียน ผอ. สคร.5 /รองผูอํานายการฯ/นักวิชาการสาธารณสุข/เครือขายสื่อมวลชน  
กลุมสื่อสารความเสี่ยง ฯ สคร.5 ขอรวบรวมและสรุปวเิคราะหขาวที่อาจจะมีผลกระทบตอ

กรมควบคุมโรค มีรายละเอียดดังนี้   
วันท่ี /แหลงขาว ประเด็นขาว วิเคราะหขาว 

สํานักงานสารนิเทศ
และประชาสัมพันธ  

 10 มี.ค. 2558 

กรมควบคุมโรค  เต ือนปดเทอมภาคฤดูร อนเด ็กเสี ่ยงจมน้ําส ูงส ุด 
โดยเฉพาะเดือนมีนาคมปที่แลวเด็กตายมากสุดในรอบปถึง 115 ราย 
พรอมต้ังเปาป 58 ลดการตายไมใหเกิน 770 คน 
                 
              วันนี้ (9 มีนาคม 2558) นายแพทยโสภณ  เมฆธน  อธิบดีกรม
ควบคุมโรค  กลาวว า  ในชวงปดเทอมภาคฤด ูร อน  เด ือนมีนาคม -
พฤษภาคม มีเด็กจมน้ําเสียชีวิตมากที่สุด รองลงมาคือ เดือนตุลาคม ซึ่ง
ตรงกับชวงปดเทอมของเด็กเชนเดียวกัน โดยเฉพาะเดือนมีนาคม พ.ศ.
2557 มีเด็กตายมากสุดในรอบปถึง 115 ราย รองลงมาเดือนเมษายน 90 
ราย  โดยจากขอมูลการเสียชีวิตของสํานักนโยบายและยุทธศาสตร 
กระทรวงสาธารณสุข พบวา ประเทศไทย มีการตกน้ํา จมน้ําเปนสาเหตุ
การเสียชีวิตอันดับ 1 ของเด็กไทยอายุต่ํากวา 15 ป เมื่อเทียบกับการ
เสียชีวิตจากสาเหตุอื่นๆ ในทุกสาเหตุทั้งโรคติดเชื้อและไมติดเชื้อ ซึ่ง
การเสียชีวิตจากการตกน้ํา จมน้ําของเด็กมีแนวโนมเพิ ่มสูงขึ้นอยาง
ตอเนื่องตั้งแตป พ.ศ. 2542-2548 โดยเฉลี่ยปละประมาณ 1,500 คน 
หลังจากนั ้นเริ ่มมีแนวโนมลดลงอยางตอเนื ่อง  จนเมื ่อปที ่ผ านมามี
ผูเสียชีวิตลดลงเหลือ 807 คน  ซึ่งกรมควบคุมโรคไดเริ่มดําเนินการ
ปองกันตั้งแตป พ.ศ. 2549  รวมกับภาคีเครือขายทุกภาคสวน ทั้งภาครัฐ 
ภาคเอกชน และหนวยงานในทองถิ่น 
   
         นอกจากนี้ยังพบวา ในชวง 10 ปท่ีผานมา (พ.ศ. 2548–2557) มีเด็ก
อายุต่ํากวา 15 ป จมน้ําเสียชีวิตแลว 11,771 คน หรือเฉลี่ยเดือนละ 98 
คน เพศชายมีอัตราการเสียชีวิตสูงกวาเพศหญิงประมาณ 2 เทาตัว  แหลง
น้ําที่มีเด็กเสียชีวิตจากการตกน้ํา จมน้ําสูงที่สุด คือ แหลงน้ําธรรมชาติ 
(รอยละ 49.4) รองลงมาคือสระวายน้ํา (รอยละ 6.9) และอางอาบน้ํา 

แนวทางการดําเนินงาน 
   ไดจัดทําขาวแจกเรื่อง

อีสานครองแชมปเด็กจมน้ํา  
สคร.5  ชี้ มีนาคม –
พฤษภาคม เด็กเสี่ยงจมน้ํา
สูง เผยแพร ไปยังเครือขาย
สื่อสารสาธารณะ 2,000 
แหง เพื่อเตือนประชาชนให
ระมัดระวังบุตรหลานที่อาจ
ไปเลนน้ําเพื่อคลายรอน 
อาจจมน้ําเสียชีวิตได 
 
-ไดแจงผูบริหารและ
เครือขายสื่อมวลชนแลว 

 



(รอยละ 4.6) พบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอัตราการเสียชีวิตสูง
ที่สุด  รองลงมาคือ ภาคกลาง ภาคใต และภาคเหนือ  ที่สําคัญพบวา
วันหยุดสุดสัปดาห (วันเสารและวันอาทิตย) และชวงเวลา 12.00–17.59 
น. เปนชวงท่ีมีการเกิดเหตุสูงสุด 
 
          นายแพทยโสภณ กลาวตอไปวา จากการสํารวจของสํานักโรคไม
ติดตอ กรมควบคุมโรค (ป พ.ศ. 2556) พบวา เด็กไทย (อายุ 5-14 ป) วาย
น้ําเปน รอยละ 23.7  แตวายน้ําเพื่อเอาชีวิตรอดไดเพียง รอยละ 4.4 โดย
เด ็กที ่เร ียนหลักสูตรว ายน้ํา เพื ่อเอาชีว ิตรอดจะมีความรู เรื ่องความ
ปลอดภัยทางน้ํา  ทักษะการเอาชีว ิตรอดในน้ํา  และทักษะการชวย
ผูประสบภัยทางน้ํา มากกวาคนที่ไมไดเรียนถึง 7.4 เทา, 20.7 เทา และ 
2.7 เทา ตามลําดับ  ซึ่งกรมควบคุมโรคไดรวมกับภาคีเครือขายภาค
ทองถิ่นและหนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ รวมสรางเด็กไทยใหมีภูมิคุมกัน
ปองกันการจมน้ํา โดยเริ่มจากการอบรมครูผูสอน (ครู ก) ตามหลักสูตร
วายน้ําเพื่อเอาชีวิตรอด ตั้งแตป 2552 และขยายผลจนถึงปจจุบันโดย
หนวยงานในพื้นที่ดําเนินการเอง เพื่อผลักดันใหมีการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรดังกลาวใหกับเด็กทั้งในระบบและนอกระบบการศึกษา ซึ่งเปน
การชวยลดการเสียชีวิตจากการจมน้ําของเด็กอีกทางหนึ่ง 
 
          ซึ่งกระทรวงสาธารณสุข  ไดกําหนดเปาหมายภายในป พ.ศ. 2558 
ตองลดอัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ํา ของเด็กอายุต่ํากวา 15 ป  ให
เหลือ 6.5 คนตอประชากรเด็กแสนคน  หรือลดจํานวนการตายใหเหลือ
ไมเกิน 770 คน โดยขอมูลในป พ.ศ. 2556 เสียชีวิต 920 คน หรือ 7.6 คน
ตอประชากรเด็กแสนคน และป พ.ศ. 2557 เสียชีวิต 807 คน หรือ 7.1 
คนตอประชากรเด็กแสนคน  สําหรับจุดเนนการดําเนินงานของกรม
ควบคุมโรค ป พ.ศ. 2558 ไดสรางทีมผู กอการดี คือ ทีมที่มีการ
ดําเนินงานปองกันการจมน้ําในมาตรการตางๆ ครบตามองคประกอบที่
กําหนดในแตละระดับ รวมทุกหนวยงาน   ทุกองคกร ทั้งภาครัฐ และ
เอกชน ตลอดจนบุคคลทั่วไป เพื่อปองกันการจมน้ําในระดับพื้นที่  โดย
ในป พ.ศ. 2558 ตั้งเปาวาตองมีทีมผูกอการดีทั้งหมดอยางนอย 320 ทีม 
ซึ่งจะสงผลใหเกิดมาตรการปองกันการจมน้ําที่สําคัญ เชน มีการจัดการ
สิ่งแวดลอมบริเวณแหลงน้ําเสี่ยง อยางนอย 960 แหง และ เด็กอายุ 6–14 
ป ไดเรียนหลักสูตรวายน้ําเพื่อเอาชีวิตรอด อยางนอย 32,000 คน เปนตน 
 
          นายแพทยโสภณ กลาวเพิ่มเติมวา ที่สําคัญยังมีประชาชนถึงรอย



ละ 92.6 เขาใจผิดวา เมื่อชวยเด็กขึ้นมาจากน้ํา สิ่งแรกที่ตองทําคือการอุม
พาดบาและกระแทกเอาน้ําออก ในกรณีนี้ขอแนะนําวาเมื่อชวยเหลือคน
จมน้ําขึ้นจากน้ําไดแลว หามจับคนจมน้ําอุมพาดบาแลวกระโดดหรือวิ่ง
ไปมาเพื่อใหน้ําออก เนื่องจากน้ําที่ออกมาจะเปนน้ําจากกระเพาะไมใช
จากปอด ซึ่งเปนวิธีที่ผิด เพราะจะทําใหคนจมน้ําขาดอากาศหายใจนาน
ยิ่งขึ้นและเสียชีวิตได  สําหรับวิธีการชวยเหลือที่ถูกตอง คือ  1.ให
ตะโกนขอความชวยเหลือ  2.วางคนที่จมน้ํานอนราบ ตะแคงหนาเอาน้ํา
ออกจากปาก  3.ชวยใหหายใจไดเร็วที่สุด  โดยวิธีการผายปอด และเปา
ลมเขาทางปากติดตอกันหลายๆครั้ง  4.ถาหัวใจหยุดเตนใหนวดหัวใจ 
โดยการกดที่บริเวณกลางหนาอกใหยุบประมาณ 1 ใน 3 ของความหนา
ของหนาอก ความเร็ว 100 ครั ้งตอนาที  และ 5.รีบแจงเจาหนาท่ี
สาธารณสุขที่อยูใกลบานหรือโทรแจง 1669 โดยเร็วที่สุด  และวิธี
ปองกันที่ดีที่สุด คือ ผูปกครองและผูดูแลเด็ก อยาปลอยเด็กไปเลนน้ํา
กันเองตามลําพัง เด็กเล็กตองอยูในระยะที่มือเอื้อมถึงและควาถึง  
  
          สวนอีกมาตรการที่ตองยึดไวใชยามฉุกเฉิน  คือ “ตะโกน โยน 
ยื่น” ไดแก  1.ตะโกน คือ การเรียกใหผูใหญมาชวยและโทรแจงทีม
แพทยกูชีพ 1669 2.โยนอุปกรณที่อยูใกลตัวเพื่อชวยคนตกน้ําเกาะจับ
พย ุงต ัว  เช น  เช ือก  ถ ังแกลลอนพลาสต ิก เปล า   ขวดน้ํ าพลาสต ิก
เปลา  หรือวัสดุที่ลอยน้ําไดโดยโยนครั้งละหลายๆ ชิ้น  3.ยื่นอุปกรณท่ี
อยูใกลตัวใหคนตกน้ําจับ เชน ไม เสื้อ ผาขาวมา ใหคนตกน้ําจับและดึง
ขึ้นมาจากน้ํา  ซึ่งเนนใหเด็กรูวิธีการชวยเหลือคนตกน้ําที่ถูกตอง  โดย
ตองไมกระโดดลงไปชวย  นอกจากนี้ หนวยงานในทองถิ่นหรือผูนํา
ชุมชน ควรจัดการสิ่งแวดลอมในบริเวณที่เปนแหลงน้ําที่มีความเสี่ยง 
เชน จัดหาอุปกรณลอยน้ํา แกลลอนพลาสติก ไม เชือก สรางรั้ว ทําปาย
เตือน และสถานบริการสาธารณสุขมีการใหความรูในเรื่องนี้เชนเดียวกับ
การใหวัคซีนแกเด็ก  หากสงสัยสามารถติดตอไดที่สํานักโรคไมติดตอ 
กรมควบคุมโรค โทร 02 590 3967 เว็บไซด www.thaincd.com หรือสาย
ดวนกรมควบคุมโรค โทร 1422 

 
 


