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รายงานสถานการณเดก็จมน้ํา

เสียชีวิตป2558 เขตสุขภาพที่ 9 

 

งานปองกันเด็กจมนํ้าและการบาดเจ็บ 

สํานักงานปองกันควบคุมโรคที ่9 จังหวัดนครราชสีมา 
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คํานํา 

การเสียชีวิตจากการตกน้ําจมน้ําเปนสาเหตุสําคัญของการเสียชีวิตของเด็กไทยในอันดับตนๆ 

โดยเฉพาะในกลุมเด็กอายุต่ํากวา 15 ป และมากเปนอันดับ 1 ของการสาเหตุการเสียชีวิตทั้งหมด จาก

สถานการณดังกลาว ทําใหประเทศไทยตระหนักในปญหาเด็กจมน้ํา กระทรวงสาธารณสุขไดตั้งเปาหมายใน

การลดอัตราการเสียชีวิตจากเด็กจมน้ํา และดําเนินการอยางจริงจังและตอเนื่องในทุกๆป  

งานปองกันเด็กจมน้ําและการบาดเจ็บ สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา ไดตระหนักใน

ปญหาการเสียชีวิตจากการจมน้ําในเด็กทั้งในระดับเขต จังหวัด และอําเภอ รวมถึงมีเปาหมายในการลดการ

การเสียชีวิตจากการจมน้ําในเด็กอายุต่ํากวา 15 ป ในเขตสุขภาพที่ 9 จึงไดจัดทํา “รายงานสถานการณเด็ก

จมน้ําเสียชีวิต ป 2558 เขตสุขภาพที่ 9” เพื่อชี้เปาพื้นที่เสี่ยงในระดับจังหวัด และระดับอําเภอ ในเขตสุขภาพ

ที่ 9 ทั้งนี้เพื่อสรางความตระหนักในปญหาเด็กจมน้ําในระดับพื้นที่ รวมไปถึง เพื่อการพลักดัน สนับสนุนให

พื้นที่มีบทบาทและเกิดกระบวนการสรางทีมผูกอการดีปองกันเด็กจมน้ํา (Merit maker) ในการดําเนินงาน

ควบคุมและปองกันการจมน้ําในระดบัพื้นที่ตอไป 

 

พฤศจิกายน 2559 

คณะผูจัดทํา 
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กิตติกรรมประกาศ 

ขอขอบคุณสํานักนโยบายและยุทธศาสตร สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่อนุเคราะหขอมูลที่

เก็บรวบรวมจากใบมรณะบัตร ICD-10 การตายจากการตกน้ํา จมน้ํา (w65-w74) ใหงานปองกันเด็กจมน้ําและ

การบาดเจ็บ สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา ไดวิเคราะหขอมูลการตายจากการตกน้ํา จมน้ําใน

เด็กอายุต่ํากวา 15 ป ในภาพเขต จังหวัด และอําเภอ ในดานจํานวนการตายและอัตราตายตอแสนประชากร 

เพื่อศึกษาแนวโนม ความรุนแรงของปญหาเด็กจมน้ําในระดับพื้นที่ ตลอดจนเพื่อกระตุนใหพื้นที่เกิดความ

ตระหนักในปญหาเด็กจมน้ํา และเกิดกระบวนการสรางทีมผูกอการดีปองกันการจมน้ําใหเกิดขึ้นในพื้นที ่

ขอขอบคุณ นายแพทยธีรวัฒน  วลัยเสถียร ผูอํานวยการสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่  9 

นครราชสีมา ที่เห็นความสําคัญและใหการสนับสนุนดานงบประมาณในการดําเนินงานมาอยางตอเนื่อง  

ขอขอบคุณ ดร.บัณฑิต วรรณประพันธ หัวหนากลุมแผนงานและประเมินผล ที่เปนที่ปรึกษาในการ

จัดทํารายงานฉบับนี้ใหมีความถูกตอง สมบูรณยิ่งขึ้น 

ขอขอบคุณ นางเปรมปรีดิ์ ชวนะนรเศรษฐ หัวหนาแผนงานโครงการโรคไมติดตอ ที่มีสวนสําคัญใน

การสนับสนุน ผลักดันใหคําปรึกษางานปองกันเด็กจมน้ํา ตลอดจนรวมเปนคณะผูจัดทํา ใหรายงานฉบับนี้

ประสบผลสําเร็จ 

ขอขอบคุณ นายกฤศ เรียงไธสง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ ผูขับเคลื่อนงานปองกันเด็กจมน้ํา

ระดับเขตสุขภาพท่ี 9 ตลอดจนรวมเปนคณะผูจัดทํา ใหรายงานฉบับนี้ประสบผลสําเร็จ 

ขอขอบคุณ นายบารเมษฐ ผมคํา นักวิชาการสาธารณสุข ผูวิเคราะหขอมูลและออกแบบปก ให

รายงานฉบับนี้เกิดความสมบูรณและประสบผลสําเร็จขึ้นมาได 

ทั้งนี้ รายงานฉบับนี้จะถูกสงใหกับทุกพื้นที่ เพื่อใชเปนขอมูลประกอบในการดําเนินงานของทีม

ผูกอการดีปองกันการจมน้ํา เพื่อใหเกิดผลลัพธลดจํานวนการตายจากการตกน้ํา จมน้ํา ในพื้นที่เปาหมายของ

การดําเนินงานตอไป 

 

งานปองกันเด็กจมน้ําและการบาดเจ็บ 

สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา 
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รายงานสถานการณเด็กจมน้ํา ป 2558 เขตสุขภาพที่ 9 

ความเปนมา 

ดวยการเสียชีวิตจากการตกน้ําจมน้ําเปนสาเหตุสําคัญของการเสียชีวิตของเด็กไทยในอันดับตนๆ 

โดยเฉพาะในกลุมเด็กอายุต่ํากวา 15 ป และมากเปนอันดับ 1 ของการสาเหตุการเสียชีวิตทั้งหมด จาก

สถานการณดังกลาว ทําใหประเทศไทยตระหนักในปญหาเด็กจมน้ํา กระทรวงสาธารณสุขไดตั้งเปาหมายใน

การลดอัตราการเสียชีวิตจากเด็กจมน้ํา และดําเนินการอยางจริงจังและตอเนื่องในทุกๆป งานปองกันเด็กจมน้ํา

และการบาดเจ็บ สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา ไดรับความอนุเคราะหแหลงขอมูลจากสํานัก

นโยบายและยุทธศาสตร สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในการวิเคราะหขอมูลการตายจากการตกน้ํา

จมน้ําในเด็กอายุต่ํากวา 15 ป เปนแบบแผนที่ตามเกณฑระดับความเสี่ยง 3 สี คือ สีแดง เหลือง และเขียว ใน

ภาพรวมเขต จังหวัด และอําเภอเปนเขตแรกของประเทศ จึงไดจัดทํา “รายงานสถานการณเด็กจมน้ําเสียชีวิต 

ป 2558 เขตสุขภาพที่ 9” ขึ้นมาเพื่อชี้เปาพื้นที่เสี่ยงในระดับจังหวัด และระดับอําเภอ ในเขตสุขภาพที่ 9 ทั้งนี้

เพื่อสรางความตระหนักในปญหาเด็กจมน้ําในระดับพ้ืนที่ รวมไปถึงเพื่อการพลักดัน สนับสนุนใหพื้นที่มีบทบาท

และเกิดกระบวนการสรางทีมผูกอการดีปองกันการจมน้ํา (Merit maker) ในการดําเนินงานควบคุมและ

ปองกันการจมน้ําในระดับพ้ืนที่ตอไป 

วัตถุประสงค 

1) เพื่อใหเครือขายทราบสถานการณการเสียชีวิตจากการจมน้ําในเด็กอายุต่ํากวา 15 ป ในเขต

สุขภาพท่ี 9 

2) เพื่อชี้เปาพื้นที่เสี่ยงตอปญหาเด็กจมน้ําในระดับจังหวัด อําเภอ ใหกับเครือขายทราบ 

3) เพื่อใหเครือขายนําไปใชประกอบ อางอิง ในการพลักดันการสรางทีมผูกอการดีปองกันการจมน้ํา 

(Merit Maker) ในระดับพ้ืนที่ 

นิยามศัพทเฉพาะ 

 เขตสุขภาพที่ 9 หมายถึง เขตพื้นที่อันประกอบไปดวย 4 จังหวัด คือ นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย 

และสุรินทร 

 เครือขาย หมายถึง เครือขายคนทํางานปองกันเด็กจมน้ําในระดับพ้ืนที่เขตสุขภาพที่ 9 

 ทีมผูกอการดีปองกันการจมน้ํา (Merit Maker) หมายถึง ทีมผูกอการดีปองกันการจมน้ําเขตสุขภาพที่ 

9 อันประกอบดวย 4 ระดับ ไดแก ระดับทองแดง, ระดับเงิน และระดับทอง ที่ดําเนินการตามมาตรการตางๆ

ผานเกณฑตามที่กําหนด 10 องคประกอบหลัก 

 พื้นที่สีแดง หมายถึง พื้นที่เสี่ยงสูง(จากปญหาเด็กจมน้ํา)  

 พื้นที่สีเหลือง หมายถึง พื้นที่เสี่ยงปานกลาง(จากปญหาเด็กจมน้ํา) 

 พื้นที่สีเขียว หมายถึง พื้นที่เสี่ยงนอย(จากปญหาเด็กจมน้ํา) 
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สถานการณเด็กจมน้ําเสียชีวิต ป 2558 เขตสุขภาพที่ 9 

สถานการณเด็กจมน้ําเสียชีวิต (เด็กอายุต่ํากวา 15 ป) เขตสุขภาพท่ี 9 ขอมูลป 2554-2558 พบวา 

การเสียชีวิตมีแนวโนมลดลง และในป 2558 พบเด็กเสียชีวิตจากการจมน้ํา 106 ราย (อัตรา 8.59 ตอแสน

ประชากรเด็ก) (ดังกราฟท่ี 1) 

 

กราฟท่ี 1 : จํานวนเด็กอายุต่ํากวา 15 ป จมน้ําเสียชีวิต เขตสุขภาพท่ี 9 จําแนกรายป 

 
 

แหลงขอมูล : สํานักนโยบายและยุทธศาสตร สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และสํานักโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค 

วิเคราะหโดย : งานปองกันเด็กจมน้ําและการบาดเจ็บ สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา 
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เม่ือพิจารณารายจังหวัด ป 2558 พบวา จํานวนการเสียชีวิตจากการจมน้ําในเด็กอายุต่ํากวา 15 ป 

ของเขตสุขภาพท่ี 9 สูงท่ีสุดเทากัน 3 จังหวัด จํานวน 31 ราย เทากัน คือ จังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย และ

สุรินทร (ดังกราฟท่ี 2) 

 

กราฟท่ี 2 : จํานวนเด็กอายุต่ํากวา 15 ป จมน้ําเสียชีวิต ป 2558 เขตสุขภาพท่ี 9 จําแนกรายจังหวัด 

 
 

แหลงขอมูล : สํานักนโยบายและยุทธศาสตร สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และสํานักโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค 

วิเคราะหโดย : งานปองกันเด็กจมน้ําและการบาดเจ็บ สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา 
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และเม่ือพิจารณาอัตราการตายจากการจมน้ําของเด็กอายุต่ํากวา 15 ปตอแสนประชากรเด็ก จําแนก

รายจังหวัด ป 2558 พบวาสูงท่ีสุดคือจังหวัดสุรินทร(อัตรา 11.52 ซ่ึงมีคาสูงกวาอัตราเขต และประเทศ) 

รองลงมาคือ บุรีรัมย(อัตรา 10.0 ซ่ึงมีคาสูงกวาอัตราเขต และประเทศ), นครราชสีมา (อัตรา 6.5) และชัยภูมิ

(อัตรา 6.4) ตามลําดับ (ดังกราฟท่ี 3) 

กราฟท่ี 3 : อัตราเด็กอายุต่ํากวา 15 ป จมน้ําเสียชีวิต ป 2558 เขตสุขภาพท่ี 9 จําแนกรายจังหวัด 

 
 

แหลงขอมูล : สํานักนโยบายและยุทธศาสตร สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และสํานักโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค 

วิเคราะหโดย : งานปองกันเด็กจมน้ําและการบาดเจ็บ สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา 
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อัตราเดก็อายุตํ�ากว่า 15 ปี จมนํ �าตาย ปี 2558 เขตสุขภาพที� 9
อัตราต่อแสน



 

รายงานสถานการณเด็กจมน้ําเสยีชีวิต ป 2558  เขตสุขภาพ
 
 

พิจารณาพ้ืนท่ีเสี่ยง โดยใชเกณฑหลักในการจําแนกคือ 

แสนประชากร จําแนกพ้ืนท่ีออกเปน 

เสียชีวิต 20 รายข้ึนไป), พ้ืนท่ีสีเหลือง

พ้ืนท่ีสีเขียว(เสี่ยงนอย) มีอัตราเสียชีวิต 

สําหรับการพิจารณาพ้ืนท่ีเสี่ยง 

แบงเปนพ้ืนท่ีสีแดง(เสี่ยงสูง) คือมี

จํานวนการเสียชีวิต 1 ราย และพ้ืนท่ีสีเขียว

ภาพท่ี 1 : อัตราเด็กอายุต่ํากวา 15 

แหลงขอมูล : สํานักนโยบายและยุทธศาสตร สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

วิเคราะหโดย : งานปองกันเด็กจมน้ําและการบาดเจ็บ สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 

 

 

เขตสุขภาพท่ี 9                     สํานักงานปองกันควบคุมโรคที ่9 นครราชสีมา

พิจารณาพ้ืนท่ีเสี่ยง โดยใชเกณฑหลักในการจําแนกคือ ภาพรวมจังหวัด ใชอัตราการจมน้ําเสียชีวิตตอ

แสนประชากร จําแนกพ้ืนท่ีออกเปน 3 สี คือ พ้ืนท่ีสีแดง(เสี่ยงสูง) มีอัตราเสียชีวิต เทากับ 

พ้ืนท่ีสีเหลือง(เสี่ยงปานกลาง) มีอัตราเสียชีวิต 5-7.49(หรือเสียชีวิต 

มีอัตราเสียชีวิต 0-4.99(เสียชีวิตนอยกวา 10 ราย) (ดังภาพท่ี 1) 

สําหรับการพิจารณาพ้ืนท่ีเสี่ยง ภาพรวมอําเภอ จะใชจํานวนการเสียชีวิตในการจําแนกพ้ืนท่ีเสี่ยง 

คือมีจํานวนการเสียชีวิตตั้งแต 2 รายข้ึนไป, พ้ืนท่ีสีเหลือง

พ้ืนท่ีสีเขียว(เสี่ยงนอย) ไมมีผูเสียชีวิต 

15 ป จมน้ํา 

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และสํานักโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค

งานปองกันเด็กจมน้ําและการบาดเจ็บ สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา 

5 

นครราชสีมา  

ใชอัตราการจมน้ําเสียชีวิตตอ

เทากับ 7.5 ข้ึนไป(หรือ

หรือเสียชีวิต 10 รายข้ึนไป), 

 

จะใชจํานวนการเสียชีวิตในการจําแนกพ้ืนท่ีเสี่ยง 

พ้ืนท่ีสีเหลือง(เสี่ยงปานกลาง) มี

 
และสํานักโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค 
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รายงานสถานการณเด็กจมน้ําเสยีชีวิต ป 2558  เขตสุขภาพท่ี 9                     สํานักงานปองกันควบคุมโรคที ่9 นครราชสีมา  
 
 

สถานการณเด็กจมน้ําเสียชีวิต ป 2558 จังหวัดนครราชสีมา 

จังหวัดนครราชสีมา เปนจังหวัดท่ีมีจํานวนเด็กอายุต่ํากวา 15 ป จมน้ําเสียชีวิตสูงติดอันดับตนๆของ

ประเทศ และสูงเปนอันดับ 2 ของเขตโดยเฉลี่ย (รองจากจังหวัดสุรินทร) มีแนวโนมการเสียชีวิตลดลง แต

จํานวนการเสียชีวิตยังสูง (ดังกราฟท่ี 4)  

กราฟท่ี 4 : แนวโนมเด็กอายุต่ํากวา 15 ป จมน้ําเสียชีวิต จังหวัดนครราชสีมา 

 
 

แหลงขอมูล : สํานักนโยบายและยุทธศาสตร สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และสํานักโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค 

วิเคราะหโดย : งานปองกันเด็กจมน้ําและการบาดเจ็บ สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา 
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จาํนวนเดก็อายุตํ�ากว่า 15 ปี จมนํ �าตาย จังหวัดนครราชสีมา



 

รายงานสถานการณเด็กจมน้ําเสยีชีวิต ป 2558  เขตสุขภาพ
 
 

พิจารณาระดับความเสี่ยง ป 

ราย (คิดเปนอัตรา 6.5 ตอแสนประชากร

อําเภอ จากท้ังหมด 32 อําเภอ 

นครราชสีมา, ปากชอง, ครบุรี, คง, 

 

ภาพท่ี 2 : แผนท่ีเสี่ยงเด็กจมน้ํา ป 

แหลงขอมูล : สํานักนโยบายและยุทธศาสตร สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

วิเคราะหโดย : งานปองกันเด็กจมน้ําและการบาดเจ็บ สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 

 

เขตสุขภาพท่ี 9                     สํานักงานปองกันควบคุมโรคที ่9 นครราชสีมา

ณาระดับความเสี่ยง ป 2558 พบวา ภาพรวมจังหวัดนครราชสีมา มีจํานวนผูเสียชีวิตท้ังหมด 

ตอแสนประชากร) ซ่ึงจัดเปนจังหวัดพ้ืนท่ีสีแดง(เสี่ยงสูง) และเม่ือพิจารณาในราย

 พบวา จังหวัดนครราชสีมา มีพ้ืนท่ีสีแดง 7 อําเภอ ไดแก อําเภอเมือง

 ปกธงชัย, ประทาย, และเสิงสาง (ดังภาพท่ี 2) 

แผนท่ีเสี่ยงเด็กจมน้ํา ป 2558 จําแนกรายอําเภอ จังหวัดนครราชสีมา 

สํานักนโยบายและยุทธศาสตร สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และสํานักโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค

งานปองกันเด็กจมน้ําและการบาดเจ็บ สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา 

7 

นครราชสีมา  

พบวา ภาพรวมจังหวัดนครราชสีมา มีจํานวนผูเสียชีวิตท้ังหมด 31 

และเม่ือพิจารณาในราย

อําเภอ ไดแก อําเภอเมือง

 
และสํานักโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค 
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รายงานสถานการณเด็กจมน้ําเสยีชีวิต ป 2558  เขตสุขภาพท่ี 9                     สํานักงานปองกันควบคุมโรคที ่9 นครราชสีมา  
 
 

ตารางท่ี 1 : จํานวนเด็กอายุต่ํากวา 15 ป จมน้ําเสียชีวิต ป 2558 จังหวัดนครราชสีมา 

ท่ี อําเภอ ป 2558 ระดับ 
1 เมืองนครราชสีมา 5 เสี่ยงสูง 
2 ครบุรี 4 เสี่ยงสูง 
3 คง 3 เสี่ยงสูง 
4 ปากชอง 2 เสี่ยงสูง 
5 ปกธงชัย 2 เสี่ยงสูง 
6 ประทาย 2 เสี่ยงสูง 
7 เสิงสาง 2 เสี่ยงสูง 
8 พิมาย 1 เสี่ยงปานกลาง 
9 โนนสูง 1 เสี่ยงปานกลาง 
10 หวยแถลง 1 เสี่ยงปานกลาง 
11 ชุมพวง 1 เสี่ยงปานกลาง 
12 สีค้ิว 1 เสี่ยงปานกลาง 
13 บัวใหญ 1 เสี่ยงปานกลาง 
14 หนองบุญมาก 1 เสี่ยงปานกลาง 
15 ลําทะเมนชัย 1 เสี่ยงปานกลาง 
16 โชคชัย 1 เสี่ยงปานกลาง 
17 สูงเนิน 1 เสี่ยงปานกลาง 
18 บัวลาย 1 เสี่ยงปานกลาง 
19 โนนไทย 0 เสี่ยงนอย 
20 ดานขุนทด 0 เสี่ยงนอย 
21 ขามสะแกแสง 0 เสี่ยงนอย 
22 วังน้ําเขียว 0 เสี่ยงนอย 
23 แกงสนามนาง 0 เสี่ยงนอย 
24 โนนแดง 0 เสี่ยงนอย 
25 บานเหลื่อม 0 เสี่ยงนอย 
26 จักราช 0 เสี่ยงนอย 
27 ขามทะเลสอ 0 เสี่ยงนอย 
28 พระทองคํา 0 เสี่ยงนอย 
29 สีดา 0 เสี่ยงนอย 
30 เมืองยาง 0 เสี่ยงนอย 
31 เฉลิมพระเกียรติ 0 เสี่ยงนอย 
32 เทพารักษ 0 เสี่ยงนอย 

รวม 31 เสี่ยงสูง 
แหลงขอมูล : สํานักนโยบายและยุทธศาสตร สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และสํานักโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค 

วิเคราะหโดย : งานปองกันเด็กจมน้ําและการบาดเจ็บ สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา 
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รายงานสถานการณเด็กจมน้ําเสยีชีวิต ป 2558  เขตสุขภาพท่ี 9                     สํานักงานปองกันควบคุมโรคที ่9 นครราชสีมา  
 
 

สถานการณเด็กจมน้ําเสียชีวิต ป 2558 จังหวัดชัยภูม ิ

จังหวัดชัยภูมิ เปนจังหวัดท่ีมีจํานวนเด็กอายุต่ํากวา 15 ป จมน้ําเสียชีวิตคอนขางต่ําในอันดับประเทศ 

และต่ําสุดของเขต แตมีแนวโนมการเสียชีวิตเพ่ิมสูงข้ึน (ดังกราฟท่ี 5)  

 

กราฟท่ี 5 : แนวโนมเด็กอายุต่ํากวา 15 ป จมน้ําเสียชีวิต จังหวัดชัยภูมิ 

 
 

แหลงขอมูล : สํานักนโยบายและยุทธศาสตร สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และสํานักโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค 

วิเคราะหโดย : งานปองกันเด็กจมน้ําและการบาดเจ็บ สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา 
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จาํนวนเดก็อายุตํ�ากว่า 15 ปีจมนํ �าตาย จังหวัดชัยภูมิ



 

รายงานสถานการณเด็กจมน้ําเสยีชีวิต ป 2558  เขตสุขภาพ
 
 

พิจารณาระดับความเสี่ยง ป 

(คิดเปนอัตรา 6.4 ตอแสนประชากร

อําเภอจากท้ังหมด 16 อําเภอ พบวา จังหวัดชัยภูมิ มีพ้ืนท่ีสีแดง 

ระเหว, และจัตุรัส (ดังภาพท่ี3) 

 

ภาพท่ี 3 : แผนท่ีเสี่ยงเด็กจมน้ํา ป 

แหลงขอมูล : สํานักนโยบายและยุทธศาสตร สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

วิเคราะหโดย : งานปองกันเด็กจมน้ําและการบาดเจบ็ สํานกังานปองกันควบคุมโรคที่ 

 

เขตสุขภาพท่ี 9                     สํานักงานปองกันควบคุมโรคที ่9 นครราชสีมา

พิจารณาระดับความเสี่ยง ป 2558 พบวา ภาพรวมจังหวัดชัยภูมิ มีจํานวนผูเสียชีวิตท้ังหมด 

ตอแสนประชากร) ซ่ึงจัดเปนจังหวัดพ้ืนท่ีสีเหลือง(เสี่ยงปานกลาง) และเม่ือพิจารณาในราย

พบวา จังหวัดชัยภูมิ มีพ้ืนท่ีสีแดง 3 อําเภอ ไดแก อําเภอเมือง

แผนท่ีเสี่ยงเด็กจมน้ํา ป 2558 จําแนกรายอําเภอ จังหวัดชัยภูมิ 

สํานักนโยบายและยุทธศาสตร สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และสํานักโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค

งานปองกันเด็กจมน้ําและการบาดเจบ็ สํานกังานปองกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา 

10 

นครราชสีมา  

พบวา ภาพรวมจังหวัดชัยภูมิ มีจํานวนผูเสียชีวิตท้ังหมด 13 ราย 

และเม่ือพิจารณาในราย

ไดแก อําเภอเมืองชัยภูมิ, หนองบัว

 
และสํานักโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค 
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รายงานสถานการณเด็กจมน้ําเสยีชีวิต ป 2558  เขตสุขภาพท่ี 9                     สํานักงานปองกันควบคุมโรคที ่9 นครราชสีมา  
 
 

ตารางท่ี 2 : จํานวนเด็กอายุต่ํากวา 15 ป จมน้ําเสียชีวิต ป 2558 จังหวัดชัยภูมิ 

 

ท่ี อําเภอ ป 2558 ระดับ 
1 เมืองชัยภูมิ 5 เสี่ยงสูง 
2 จัตุรัส 2 เสี่ยงสูง 
3 หนองบัวระเหว 2 เสี่ยงสูง 
4 แกงครอ 1 เสี่ยงปานกลาง 
5 ภูเขียว 1 เสี่ยงปานกลาง 
6 เทพสถิต 1 เสี่ยงปานกลาง 
7 ภักดีชุมพล 1 เสี่ยงปานกลาง 
8 หนองบัวแดง 0 เสี่ยงนอย 
9 เกษตรสมบูรณ 0 เสี่ยงนอย 
10 คอนสาร 0 เสี่ยงนอย 
11 บําเหน็จณรงค 0 เสี่ยงนอย 
12 ซับใหญ 0 เสี่ยงนอย 
13 บานแทน 0 เสี่ยงนอย 
14 บานเขวา 0 เสี่ยงนอย 
15 เนินสงา 0 เสี่ยงนอย 
16 คอนสวรรค 0 เสี่ยงนอย 

รวม 13 เสี่ยงปานกลาง 
 
แหลงขอมูล : สํานักนโยบายและยุทธศาสตร สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และสํานักโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค 

วิเคราะหโดย : งานปองกันเด็กจมน้ําและการบาดเจบ็ สํานกังานปองกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา 
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รายงานสถานการณเด็กจมน้ําเสยีชีวิต ป 2558  เขตสุขภาพท่ี 9                     สํานักงานปองกันควบคุมโรคที ่9 นครราชสีมา  
 
 

สถานการณเด็กจมน้ําเสียชีวิต ป 2558 จังหวัดบุรีรัมย 

จังหวัดบุรีรัมย เปนจังหวัดท่ีมีจํานวนเด็กอายุต่ํากวา 15 ป จมน้ําเสียชีวิตสูงติดอันดับของประเทศ 

และสูงเปนอันดับ 2-3 ของเขตโดยเฉลี่ย มีแนวโนมการเสียชีวิตลดลงแตจํานวนการเสียชีวิตยังสูง (ดังกราฟท่ี6)  

 

กราฟท่ี 6 : แนวโนมเด็กอายุต่ํากวา 15 ป จมน้ําเสียชีวิต จังหวัดบุรีรัมย 

 
แหลงขอมูล : สํานักนโยบายและยุทธศาสตร สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และสํานักโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค 

วิเคราะหโดย : งานปองกันเด็กจมน้ําและการบาดเจบ็ สํานกังานปองกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา 
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ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558

รา
ย

จาํนวนเดก็อายุตํ�ากว่า 15 ปี จมนํ �าตาย จังหวัดบุรีรัมย์



 

รายงานสถานการณเด็กจมน้ําเสยีชีวิต ป 2558  เขตสุขภาพ
 
 

พิจารณาระดับความเสี่ยง ป 

(คิดเปนอัตรา10.0 ตอแสนประชากร

จากท้ังหมด 23 อําเภอ พบวาจังหวัดบุรีรัมย มีพ้ืนท่ีสีแดง 

ดาน, กระสัง, บานกรวด และโนนดินแดง

 

ภาพท่ี 4 : แผนท่ีเสี่ยงเด็กจมน้ํา ป 

แหลงขอมูล : สํานักนโยบายและยุทธศาสตร สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

วิเคราะหโดย : งานปองกันเด็กจมน้ําและการบาดเจบ็ สํานกังานปองกันควบคุมโรคที่ 

 

 

เขตสุขภาพท่ี 9                     สํานักงานปองกันควบคุมโรคที ่9 นครราชสีมา

พิจารณาระดับความเสี่ยง ป 2558 พบวา ภาพรวมจังหวัดบุรีรัมย มีจํานวนผูเสียชีวิตท้ังหมด 

ตอแสนประชากร) ซ่ึงจัดเปนจังหวัดพ้ืนท่ีสีแดง(เสี่ยงสูง) และเม่ือพิจารณาในรายอําเภอ

จังหวัดบุรีรัมย มีพ้ืนท่ีสีแดง 6 อําเภอ ไดแก อําเภอเมืองบุรีรัมย

และโนนดินแดง (ดังภาพท่ี4) 

แผนท่ีเสี่ยงเด็กจมน้ํา ป 2558 จําแนกรายอําเภอ จังหวัดบุรีรัมย 

สํานักนโยบายและยุทธศาสตร สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และสํานักโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค

งานปองกันเด็กจมน้ําและการบาดเจบ็ สํานกังานปองกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา 

13 

นครราชสีมา  

มีจํานวนผูเสียชีวิตท้ังหมด 31 ราย 

และเม่ือพิจารณาในรายอําเภอ

บุรีรัมย, นางรอง, บาน

 
และสํานักโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค 
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รายงานสถานการณเด็กจมน้ําเสยีชีวิต ป 2558  เขตสุขภาพท่ี 9                     สํานักงานปองกันควบคุมโรคที ่9 นครราชสีมา  
 
 

ตารางท่ี 3 : จํานวนเด็กอายุต่ํากวา 15 ป จมน้ําเสียชีวิต ป 2558 จังหวัดบุรีรัมย 

ท่ี อําเภอ ป 2558 ระดับ 
1 เมืองบุรีรัมย 6 เสี่ยงสูง 
2 นางรอง 6 เสี่ยงสูง 
3 บานดาน 3 เสี่ยงสูง 
4 กระสัง 2 เสี่ยงสูง 
5 บานกรวด 2 เสี่ยงสูง 
6 โนนดินแดง 2 เสี่ยงสูง 
7 ประโคนชัย 1 เสี่ยงปานกลาง 
8 พลับพลาชัย 1 เสี่ยงปานกลาง 
9 หนองก่ี 1 เสี่ยงปานกลาง 
10 สตึก 1 เสี่ยงปานกลาง 
11 ลําปลายมาศ 1 เสี่ยงปานกลาง 
12 ปะคํา 1 เสี่ยงปานกลาง 
13 คูเมือง 1 เสี่ยงปานกลาง 
14 ละหานทราย 1 เสี่ยงปานกลาง 
15 แคนดง 1 เสี่ยงปานกลาง 
16 พุทไธสง 1 เสี่ยงปานกลาง 
17 หวยราช 0 เสี่ยงนอย 
18 เฉลิมพระเกียรติ 0 เสี่ยงนอย 
19 บานใหมไชยพจน 0 เสี่ยงนอย 
20 ชํานิ 0 เสี่ยงนอย 
21 โนนสุวรรณ 0 เสี่ยงนอย 
22 หนองหงส 0 เสี่ยงนอย 
23 นาโพธิ ์ 0 เสี่ยงนอย 

รวม 31 เสี่ยงสูง 
 

แหลงขอมูล : สํานักนโยบายและยุทธศาสตร สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และสํานักโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค 

วิเคราะหโดย : งานปองกันเด็กจมน้ําและการบาดเจบ็ สํานกังานปองกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา 
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รายงานสถานการณเด็กจมน้ําเสยีชีวิต ป 2558  เขตสุขภาพท่ี 9                     สํานักงานปองกันควบคุมโรคที ่9 นครราชสีมา  
 
 

สถานการณเด็กจมน้ําเสียชีวิต ป 2558 จังหวัดสุรินทร 

จังหวัดสุรินทร เปนจังหวัดท่ีมีจํานวนเด็กอายุต่ํากวา 15 ป จมน้ําเสียชีวิตสูงเปนอันดับ 1 ของ

ประเทศ และสูงเปนอันดับ 1 ของเขตโดยเฉลี่ย และมีแนวโนมการเสียชีวิตคอนขางคงท่ีรวมถึงจํานวนการ

เสียชีวิตยังสูงอยางตอเนื่อง (ดังกราฟท่ี 7)  

 

กราฟท่ี 7 : แนวโนมเด็กอายุต่ํากวา 15 ป จมน้ําเสียชีวิต จังหวัดสุรินทร 

 
 

แหลงขอมูล : สํานักนโยบายและยุทธศาสตร สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และสํานักโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค 

วิเคราะหโดย : งานปองกันเด็กจมน้ําและการบาดเจบ็ สํานกังานปองกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา 
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ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558

รา
ย

จาํนวนเดก็อายุตํ�ากว่า 15 ปี จมนํ �าตาย จังหวัดสุรินทร์



 

รายงานสถานการณเด็กจมน้ําเสยีชีวิต ป 2558  เขตสุขภาพ
 
 

พิจารณาระดับความเสี่ยง ป 

(คิดเปนอัตรา11.52 ตอแสนประชากร

จากท้ังหมด 17 อําเภอ พบวา จังหวัดสุรินทร มีพ้ืนท่ีสีแดง 

, ทาตูม, รัตนบุรี และกาบเชิง (ดังภาพท่ี

 

ภาพท่ี 5 : แผนท่ีเสี่ยงเด็กจมน้ํา ป 

แหลงขอมูล : สํานักนโยบายและยุทธศาสตร สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

วิเคราะหโดย : งานปองกันเด็กจมน้ําและการบาดเจบ็ สํานกังานปองกันควบคุมโรคที่ 

 

 

 

 

 

เขตสุขภาพท่ี 9                     สํานักงานปองกันควบคุมโรคที ่9 นครราชสีมา

พิจารณาระดับความเสี่ยง ป 2558 พบวา ภาพรวมจังหวัดสุรินทร มีจํานวนผูเสียชีวิตท้ังหมด 

ตอแสนประชากร) ซ่ึงจัดเปนจังหวัดพ้ืนท่ีสีแดง(เสี่ยงสูง) และเม่ือพิจารณาในรายอําเภอ

อําเภอ พบวา จังหวัดสุรินทร มีพ้ืนท่ีสีแดง 6 อําเภอ ไดแก อําเภอเมืองสุรินทร

ดังภาพท่ี 5) 

แผนท่ีเสี่ยงเด็กจมน้ํา ป 2558 จําแนกรายอําเภอ จังหวัดสุรินทร 

สํานักนโยบายและยุทธศาสตร สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และสํานักโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค

งานปองกันเด็กจมน้ําและการบาดเจบ็ สํานกังานปองกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา 

16 

นครราชสีมา  

พบวา ภาพรวมจังหวัดสุรินทร มีจํานวนผูเสียชีวิตท้ังหมด 31 ราย 

และเม่ือพิจารณาในรายอําเภอ

อําเภอ ไดแก อําเภอเมืองสุรินทร, สังขะ, ศีขรภูมิ

 
และสํานักโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค 
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รายงานสถานการณเด็กจมน้ําเสยีชีวิต ป 2558  เขตสุขภาพท่ี 9                     สํานักงานปองกันควบคุมโรคที ่9 นครราชสีมา  
 
 

ตารางท่ี 4 : จํานวนเด็กอายุต่ํากวา 15 ป จมน้ําเสียชีวิต ป 2558 จังหวัดสุรินทร 

 

ท่ี อําเภอ ป 2558 ระดับ 
1 ทาตูม 8 เสี่ยงสูง 
2 เมืองสุรินทร 6 เสี่ยงสูง 
3 สังขะ 5 เสี่ยงสูง 
4 กาบเชิง 4 เสี่ยงสูง 
5 ศีขรภูมิ 2 เสี่ยงสูง 
6 รัตนบุรี 2 เสี่ยงสูง 
7 ปราสาท 1 เสี่ยงปานกลาง 
8 ชุมพลบุร ี 1 เสี่ยงปานกลาง 
9 ลําดวน 1 เสี่ยงปานกลาง 
10 บัวเชด 1 เสี่ยงปานกลาง 
11 จอมพระ 0 เสี่ยงนอย 
12 สนม 0 เสี่ยงนอย 
13 สําโรงทาบ 0 เสี่ยงนอย 
14 พนมดงรัก 0 เสี่ยงนอย 
15 เขวาสินรินทร 0 เสี่ยงนอย 
16 โนนนารายณ 0 เสี่ยงนอย 
17 ศรีณรงค 0 เสี่ยงนอย 

รวม 31 เสี่ยงสูง 
 

แหลงขอมูล : สํานักนโยบายและยุทธศาสตร สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และสํานักโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค 

วิเคราะหโดย : งานปองกันเด็กจมน้ําและการบาดเจบ็ สํานกังานปองกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา 
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รายงานสถานการณเด็กจมน้ําเสยีชีวิต ป 2558  เขตสุขภาพท่ี 9                     สํานักงานปองกันควบคุมโรคที ่9 นครราชสีมา  
 
 

 

รายงานสถานการณเด็กจมนํ้าเสียชีวิต ป 2558 เขตสุขภาพท่ี 9 

 

ท่ีปรึกษา 
นายแพทยธีรวัฒน วลัยเสถียร  

ผูอํานวยการสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา 
 

คณะผูจัดทํา 
นางเปรมปรีดิ์ ชวนะนรเศรษฐ สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา 

นายกฤศ เรียงไธสง  สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา 

นายบารเมษฐ ผมคํา  สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา 

คณะผูรวมจัดทํา 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย สุรินทร 

บรรณาธิการ/ออกแบบปก 
นายบารเมษฐ ผมคํา สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา 

 

จัดทําโดย 
งานปองกันเด็กจมน้ําและการบาดเจ็บ สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา กม.7 

ถนนราชสีมา-โชคชัย ตําบลหนองบัวศาลา อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000  

โทรศัพท 044-212900 ตอ 146, โทรสาร 044-218018 

http://odpc9.ddc.moph.go.th 


