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รายงานสถานการณ์การจมน ้าของโลก  
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สถานการณ์การบาดเจ็บและการเสียชีวิตจากการตกน ้า จมน ้ามี
แนวโน้มสูงขึ นทุกปี ระหว่าง  ปี 2556-2561 พบผู้บาดเจ็บจาก
อุบัติเหตุตกน ้าจมน ้ารวมทั งประเทศ 16,380 ราย เฉลี่ย 2,730 
รายต่อปี และผู้เสียชีวิต 3,860 ราย เฉลี่ย 810 รายต่อปี อัตรา
ป่วยตายเฉลี่ย ร้อยละ 23.58   

แหล่งข้อมูล: ส้านักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข 
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รายงานสถานการณ์การจมน ้าของประเทศไทย  
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Percentage of death from drowning, by age group,  

Thailand, 2008-2018 
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แหล่งน ้าที่เป็นสาเหตุของการตกน ้า จมน ้า ในเด็กสูงสุด 
คือ แหล่งน ้าธรรมชาติ ร้อยละ 49.4 สระว่ายน ้า ร้อยละ 
6.9 และอ่างอาบน ้า ร้อยละ 4.6  
การดื่มแอลกอฮอล์ก่อนลงเล่นน ้า (เด็กอายุ 10 -14 ปี ที่
ตกน ้าจมน ้า) มีการดื่มแอลกอฮอล์ก่อนเกิดเหตุการณ์  
ร้อยละ 3.03  
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การจมน ้า (Drowning)  
อุบัติเหตุจมน ้ำ ซึ่งผู้ป่วยเสียชีวิต ณ จุดเกิดเหตุ หรือ เสียชีวิตภำยใน 24 
ชั่วโมงหลังจำกเกิดอุบัติเหตุจำกภำวะขำดออกซิเจน   เนื่องจำกกำร
ส้ำลักน ้ำเข้ำไปในปอด ท้ำให้เสียชีวิตได้  
การตกน ้า(Near-drowning) 
 อุบัติเหตุจมน ้ำซึ่งผู้ป่วยมีกำรตอบสนองที่ดีต่อกำรช่วยเหลือขั นต้น และ
ไม่เสียชีวิตภำยใน 24 ชั่วโมง ในกรณีที่มีภำวะขำดออกซิเจนรุนแรงและ
นำนผู้ป่วยอำจเสียชีวิตในระยะต่อมำจำกภำวะแทรกซ้อนอื่นๆ  
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 “The study of the occurrence and distribution    
of health related states or event in specified population, including the study of the 
determinants influencing such states, and the application of this knowledge to control the 
health problems.” 
 

Source: Dictionary of Epidemiology, 5th Ed.,2008 

ระบาดวิทยา (Epidemiology) 
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การศึกษาเกี่ยวกับการเกิดและการกระจายของโรคและปญัหาสขุภาพ 
ตลอดจนปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเกิดโรคในประชากรที่จ้าเพาะ เพื่อ
น้าความรู้ไปใช้ควบคมุปัญหาสุขภาพดังกล่าว 
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กำรสอบสวนทำงระบำดวิทยำ หมำยถึง กำรด้ำเนินกำรเพื่อให้ได้รับ
ทรำบข้อมูลและข้อเท็จจริง เกี่ยวกับลักษณะกำรเกิดโรคและภัย สำเหตุ 
กำรเกิด กระจำยของโรค  โดยกำรเก็บรวบรวมข้อมูลด้ำนระบำดวิทยำ 
สุขภำพ พฤติกรรม สิ่งแวดล้อม  ผลกำรตรวจทำงห้องปฏิบัติกำรต่ำงๆ 
และน้ำมำวิเครำะห์ แปลผล อธิบำยถึงลักษณะกำรเกิดโรคและภัย 
ควำมสัมพันธ์ของสำเหตุปัจจัยของกำรเกิดโรค  โดยอำศัยหลักกำรทำง
วิทยำศำสตร์ที่มีเหตุและผล ที่สำมำรถพิสูจน์ได้ 

การสอบสวนทางระบาดวิทยา  



จากการเจตนา และตั งใจ (โดดน ้ำ/ท้ำร้ำยตัวเอง) 

จากอุบัติเหตุจากจราจรทางน ้า 
(เรือชน/พลิกคว่้ำ/ล่ม)  

        จมน ้าจากสาเหตุที่ไม่ตั งใจ 
     - จมน ้ำเสียชีวิต 
     - จำกอุบัติเหตุ และภัยธรรมชำติ  ลักษณะสาเหตุการ

บาดเจ็บและเสียชีวิต
จากการจมน ้า 



การสอบสวนการจมน ้า ตกน ้า 
 

1.การสอบสวนการจมน ้า ตกน ้าในบ้ำนและบริเวณบ้ำน  
และในแหล่งน ้ำ  สำธำรณะ เช่น สระน ้ำ บ่อน ้ำ แม่น ้ำ คลอง 
และทะเล ฯลฯ   
2.การสอบสวนกรณีอุบัติภัยทางน ้า  จำกกำรขนส่งทำงน ้ำ 
 โป๊ะล่ม  เรือชนกัน เรือล่ม  ฯลฯ  
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ลักษณะแหล่งน า้/ชนิด
ของแหล่งน ้า/การเข้าถึง
แหล่งน ้า/เครื่องมือ
ป้องกัน  

host 

Environment Agents 

มีแหล่งน ้าที่เสี่ยง/ไม่มีคนดูแล/
ไม่มีป้ายแจ้งเตือน/สภาพ
สิ่งแวดล้อม/ภูมิอากาศ 

ความรู้/ตระหนัก  /
สภาพร่างกาย   
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ความสามารถในการ
ว่ายน ้า /พฤติกรรม  



แม่ใจสลาย! ขึ นจากด้านา เจอศพลูกจมสระน ้า ทั งทีอ่ยู่ห่างไม่ไกล 

แม่ร่้ำไห้หลังขึ นจำกด้ำนำเสร็จ มำพบ
ลูกสำว 5 ขวบ จมดับลอยอยู่สระข้ำงที่
นำ ห่ำงกันแค่ 5 เมตร คำดลงไปล้ำง
เท้ำหลังจำกลงเล่นทุ่งนำ แล้วเกิดหัวทิ่ม
ตกลงไปในน ้ำ 
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แม่ใจสลาย! เดินไปเข้าห้องน ้า กลับมาลูกวัยขวบ
ครึ่งจมน ้าในกระป๋องสีดับอนาถ 

สลด! เด็กพิการจมน ้า
ตายคากะละมังที่เลย 

อุทาหรณ์! แม่วัยรุ่นมัวแต่
เล่น "สมาร์ทโฟน" ลูกวัย 
14 เดือน ตกถังน ้าเสียชีวิต 

สลด พ่อแม่นอนหลับ 
ลูกวัย 7 เดือน ตื่นมา
คลานลงกะละมังซักผ้า 
ดับอนาถ 

แม่โฮ! ลืมลูกในห้องน ้า
จมอ่างดับ ขณะอยู่กับ

กิ๊กหนุ่มในโรงแรม 
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หาดแม่ร้าพึง VS คลื่นเทพพนม 

พ่อลูกเล่นน ้าหาดแม่ร้าพึง อาถรรพ์ซัดจมดับคู่ 
!!! ทะเลโหด! หาดแม่ร้าพึงกลืนชวีิตเด็ก10ขวบ !!! 

คลื่นหาดแม่ร้าพึงซัดหนุ่มเล่นน ้าจมเสียชีวิต!!!! 
หาดแม่ร้าพึงกลืน 'เด็กชาย9ขวบ' ดับ
อนาถ 

กับดักมรณะ 
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คลื่นทะเลดูด ร่องน ้าวน กระแสรูปเห็ด 



สภาพเรือ/บรรทุกเกิน/
มาตรการการป้องกัน  

Host  

  Environment Agent  
น ้าเชี่ยว พายุ  ฝนตกหนัก  
คลื่น/โคลน/ สิ่งกีดขวางฯ 
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เมาสุรา/ ความประมาท/ 
หยอกล้อ /ไม่สวมชูชีพ /
ขับเร็ว 

ขาดทักษะในการ
ขับ/ไม่ตระหนัก  
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องค์ประกอบของการเกิดอุบัติเหตุทางเรือ 

19 

ผู้ขับเรือ 

เรือ แม่น ้าและ
สิ่งแวดล้อม 

ก่อนชน 

ชน 

หลังชน 

3 ปัจจัย 

3 ช่วงเวลา 
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  1. ความเชี่ยวชาญในการขับเรือ เส้นทาง  
  2. ความระมัดระวังในการขับเรือหรือขับเรอืด้วยความคกึคะนอง 
  3. ฝ่าฝืนกฎหมาย(ขับเรอืด้วยความเร็ว ขับเรือตัดหน้าฯ) 
  4. สุขภาพไม่สมบูรณ์ หรือพิการ หรือมีการเจ็บป่วย   
      โรคประจ้าตัว (โรคหัวใจ โรคลมบ้าหมู ความผิดปกติทางหู  
      ผิดปกติทางตา ฯ)  
  5. เมาสุราหรือเสพสิง่เสพติดเข้าไป ขณะขับเรือ  
  6. สภาพจิตใจที่ไม่เป็นปกติของผู้ขับเรือ 
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1. ขาดความระมัดระวังในกำรขึ น-ลง หรือโดยสำรเรือ 
2. หยอกล้อกันเล่นขณะโดยสำรเรือ 
3. ไม่นั่งประจ้ำที่หรือนั่งที่กาบเรือ ลุกเดินไป - มำ ขณะที่เรือก้ำลังแล่น 
4. บรรทุกผู้โดยสารเกิน ลงไปในเรือมำก น ้ำหนักเกิน  
5. มีสภาพร่างกายและจิตใจไม่สมบูรณ์ เช่น โรคลมบ้ำหมู  
   วิงเวียนศีรษะ หงุดหงิด 
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6. ดื่มสุรา มึนเมำก่อควำมไม่สงบ
ให้แก่ผู้ขับเรือ และผู้โดยสำรอื่นๆ 



1. มีสภำพใช้งำนไม่ได้ ช้ารุด รั่ว อำยุกำรใช้งำนยำวนำน และไม่มี
กำรตรวจสอบสภำพของเรือหรือเครื่องจักรกล  
2.บรรทุกคนโดยสารหรือสิ่งของที่เกินอัตราที่ก้าหนดไว้ หรือ
บรรทุกไม่ถูกต้อง ตำมกฎเกณฑ์ เช่น กำรบรรทุกคน หรือสิ่งของ
บนหลังเรือ หรือบนดำนฟ้ำ กำรบรรทุก สิ่งของจ้ำพวกโลหะ ที่มี
น ้ำหนักมำก 
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 สภำพภูมิอำกำศ ฝนตกหนัก หมอกลงจัด พำยุ ลมใต้ฝุ่น หำก
ผู้ขับเรือ ขำดควำมระมัดระวัง หรือใช้เรือในขณะที่ เกิดภัย
ธรรมชำต ิ

   สภาพแหล่งน ้า  
แม่น ้ำล้ำคลอง ทะเล หรือมหำสมุทร ไม่เอื ออ้ำนวยต่อกำร
เดินทำง และมีผลให้เกิด อุบัติเหตุขึ นได้ เช่น น ้ำไหลเชี่ยว คลื่น
แรง มีคลื่นใต้น ้ำ มีตอ หินโสโครกใต้น ้ำ หรือสิ่งกีดขวำงต่ำง ๆ  

สภาพภูมิอากาศ  
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เกณฑ์การสอบสวนและการรายงาน 
ระดับของหน่วยงำนเพื่อด้ำเนินกำรสอบสวนกำรบำดเจ็บและเสียชีวิตจำกกำรจมน ้ำ  
1.หน่วยงำนระดับต้ำบล/อ้ำเภอ      สอบสวนทุกราย ทุกกลุ่มอายุที่เสียชีวิต  
2.หน่วยงำนระดับจังหวัด              สอบสวนในทุกกลุ่มอายุ ตั งแต่ 2 รายขึ นไป  
                                            เหตุกำรณ์เดียวกัน  หรือเป็นกรณีที่น่าสนใจ 
3.หน่วยงำนระดับเขต                  สอบสวนในทุกกลุ่มอายุ ตั งแต่ 5 รายขึ นไป   
                                            เหตุกำรณ์เดียวกัน  หรือเป็นกรณีที่น่าสนใจ 
4.หน่วยงำนส่วนกลำง                 ด้ำเนินกำรสอบสวนกรณีที่น่าสนใจ  
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วัตถุประสงค์  
การสอบสวนการจมน ้าและตกน ้า 
1.เพื่อหำสำเหตุและปัจจัยเสี่ยงของกำรบำดเจ็บและเสียชีวิตจำกกำร 
   ตกน ้ำ จมน ้ำ 
2. เพื่ออธิบำยลักษณะทำงระบำดวิทยำของกำรบำดเจ็บและเสียชีวิต 
   จำกกำรตกน ้ำ จมน ้ำ     
3. เพื่อก้ำหนดแนวทำงมำตรกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรบำดเจ็บ
และเสียชีวิตจำกกำรจมน ้ำ 
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 1.1. ตรวจสอบข่ำวจำกแหล่งเกิดเหตุ เจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุขหรือ 
       หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เพื่อยืนยันกำรบำดเจ็บและเสียชีวิตจำกกำรจมน ้ำ 
 1.2. ประสำนงำนกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เช่น ปภ., ต้ำรวจ, อบต.และ 
       ผู้ประสบเหตุ  ทีมระดับจังหวัด ระดับอ้ำเภอ และในพื นที่  
 1.3 จัดทีมสอบสวน/เตรียมเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในกำรสอบสวน เช่น  
      รถยนต์โทรศัพท์ กล้องถ่ำยภำพ เอกสำรจ้ำเป็น ฯลฯ  

การเตรียมการสอบสวน  



sangchom siripanich  27 

เตรียมแบบสอบสวนส้ำหรับเก็บรวบรวมข้อมูล อำจใช้แบบรำยงำนสอบสวนกำร
บำดเจ็บจำกกำรตกน ้ำ จมน ้ำ ของ กองระบำดวิทยำและกองป้องกันบำดเจ็บ ที่
พัฒนำขึ น  ข้อมูลส้ำคัญ 2  ส่วน  

(ก.) ข้อมูลรำยละเอียดกำรเกิดเหตุ  

(ข) ข้อมูลรำยละเอียดกำรบำดเจ็บและเสียชีวิตรำยบุคคล  

แบบสอบสวนส้ำหรับเก็บรวบรวมข้อมูล  



sangchom siripanich  28 



วัน เวลา เกิดเหต/ุเสียชีวิต 
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ประเภทแหล่งน ้า  
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รายละเอียดผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต 
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พฤติกรรมเสี่ยง  

การช่วยเหลือ 
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การน้าส่งไปรักษา 
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1. ข้อมูลรำยละเอียดกำรเกิดเหตุ  
2. ข้อมูลรำยละเอียดเกี่ยวกับผู้บำดเจ็บและเสียชีวิต  
3. ข้อมูลสถำนที่เกิดเหตุ แหล่งน ้ำ จุดเกิดเหตุ  
4. ข้อมูลส่ิงแวดล้อมทั่วไปบริเวณรอบๆ ที่เกิดเหตุ 
5. ข้อมูลสภำพภูมิอำกำศ 
6. อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง   

การเก็บรวบรวมข้อมูล  



การเก็บข้อมูลและสอบสวน  

- สั มภำษณ์ผู้ เ กี่ ย วข้ อ ง   ผู้ ร่ วม
เหตุกำรณ์  ผู้ ให้กำรช่วยเหลือ  
ผู้ปกครอง และผู้ประสบเหตุกำรณ์ 
(ก่อนเกิดเหตุ/ขณะเกิดเหตุ/หลัง
เกิดเหตุ) 
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1. การรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ 
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     - เก็บข้อมูลสภำพพื นที่สภำพ
อำกำศและสภำพแวดล้อม  ร่องรอย
รอบๆบริเวณ ควำมลึก ควำมลำดชัน 
ควำมเชี่ยวของน ้ำ ระยะทำงของ
แหล่ งน ้ ำและบ้ำน ลักษณะและ
ต้ำแหน่งที่อยู่ของเรือ โป๊ะ แพ ฯลฯ  

2. ข้อมูลสิ่งแวดล้อม สภาพภูมิอากาศ และสถานที่เกิดเหตุ แหล่งน ้า 



3. ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมและประวัติการเจ็บปว่ย 
ผู้บำดเจ็บและเสียชีวิตจำกกำรจมน ้ำ  เช่น พฤติกรรม กำรเล่น 
กิจกรรมที่ชอบท้ำ กำรว่ำยน ้ำ กำรด่ืมสุรำ  กำรเจ็บป่วย โรค
ประจ้ำตัว  ฯลฯ 
 4. ข้อมูลลักษณะการบาดเจ็บและเสียชวีิตจำกกำรจมน ้ำ ตกน ้ำ 
หรือข้อมูลผู้ประสบเหตุ จำกกำรสัมภำษณ์ผู้บำดเจ็บ จำกบันทึก
กำรรักษำ หรือกำรส่งต่อจำกสถำนพยำบำล 
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5. ข้อมูลการปฐมพยาบาล/การดูแลขณะน้าส่ง กำร
ช่วยเหลือรักษำพยำบำลผู้บำดเจ็บเบื องต้น ณ จุดเกิดเหตุ 
และกำรส่งต่อ กำรเคลื่อนย้ำยผู้บำดเจ็บระหว่ำงส่งต่อ 
 

6. ข้อมูลที่เก่ียวข้องอื่น ๆ ตำมเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ น   
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การวิเคราะหข์้อมูล 

กำรวิเครำะห์แปรผลข้อมูล เป็นกำรน้ำข้อมูลที่รวบรวมได้มำ
ประมวลผล และอธิบำยทำงระบำดวิทยำเชิงพรรณนำ 
(บุคคล เวลำ สถำนที)่ หรือ ประยุกต์ใช้วิธีวิเครำะห์แบบ 
Haddon Matrix Model 



การวิเคราะห์ Haddon Matrix model  

Dr. William Haddon, Jr. เป็นผู้คิดค้นรูปแบบที่ใช้เพื่อการป้องกัน
การบาดเจ็บจากการขนส่งทางบก โดยน้าหลักการ ขององค์ประกอบ
ของการเกิดการบาดเจ็บร่วมกับระยะเวลาการเกิดการบาดเจ็บ ท้า
ให้มีแนวคิดเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆเพือ่ป้องกันได้การบาดเจ็บจาก
การขนส่งได้อย่างหลากหลายวิธีการ และสามารถประยุกต์ใช้
ควบคุมการบาดเจ็บชนิดอื่นๆได้ด้วย  

การวางแผน (planning), การจัดสรรทรัพยากร (resource 
allocation) การบอกกลวิธีแก้ไข (strategy identification) 
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Haddon 
matrix 

Agent  Host (คน) Environmental 
(สิ่งแวดล้อม) 

Vehicle 
( เรือ) 

Pre-
Immersion 
phase 

มีแหล่งน ้ำที่เสี่ยง
ท้ำให้ตกน ้ำ จมน ้ำ  

กำรให้ควำมรู้และ
ฝึกอบรมควำม
ปลอดภัย 

กำรมีรั วกัน/ เครื่องกั น
แหล่งเสี่ยง/มีป้ำย
เตือน/ 

เรือผลิตออกแบบเพื่อ
ควำมปลอดภัย/
กฎหมำยควบคุม 

Immersion 
phase 

ควำมลึกและ
สภำพของน ้ำ 

กำรสวมเสื อชูชีพ 
(Life jackets)/
ว่ำยน ้ำได้ 

กำรใช้เชือกช่วยชีวิต/
กำรกู้พื นที/guard ดูแล 

ขนำดเรือ/ควำมเร็ว/มี
เครื่องช่วยชีพ 

Post-
Immersion 
phase 

ติดป้ำยเตือนจุด
เสี่ยงท่ำน ้ำ/ติดไฟ
ส่องสว่ำง 

สถำนกำรณ์ด้ำน
สังคม/สภำพ
ร่ำงกำยกำรรักษำ 

กำรเข้ำถึงระบบกำร
ช่วยเหลือ/กำรฟื้นฟู
ร่ำงกำย/ควำมเสี่ยงเรือ
จม 

เรือมีไฟฉำยส่องสว่ำง 
สำมำรถหลีกเลี่ยงกำร
ชนกัน ยังช่วยค้นหำ
คนตกจำกเรือ 
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อภิปรายผลการสอบสวน  เป็นกำรอธิบำยผลกำรสอบสวน ใน
ประเด็นส้ำคัญ เทียบกับเหตุกำรณ์ที่เคยเกิดขึ น ข้อดีข้อจ้ำกัดของ
กำรสอบสวน  
สรุปผลการสอบสวน  สังเครำะห์ประเด็นส้ำคัญที่ได้จำกผลกำร
อภิปรำย โดยแสดงถึง ผู้ได้รับผลกระทบ สำเหตุกำรจมน ้ำ พร้อม
ทั งให้ข้อเสนอแนะแนวทำงแก้ไข 

อภิปรายและสรุปผลการสอบสวน  



เพื่อรำยงำนผลกำรสอบสวนแจ้งแก่ผู้บริหำร หรือผู้ที่
เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอข้อคิดเห็น และก้ำหนดแนวทำงกำร
แก้ไขปัญหำ และเพื่อเป็นหลักฐำนทำงวิชำกำร องค์
ควำมรู้ เพื่อใช้อ้ำงอิงต่อไป  

จัดท้ารายงานผลการสอบสวน  
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1. ชื่อเรื่อง (Title) 
2. ผู้รำยงำนและทีมสอบสวนโรค (Name of Investigator) 
3. บทคัดย่อ (Abstract)  
4. บทน้ำหรือควำมเป็นมำ (Introduction or Background) 
5. วัตถุประสงค ์(Objectives) 
6. วิธีกำรศึกษำ (Methods) 
7. ผลกำรสอบสวน (Results) 

องค์ประกอบการเขียนรายงานสอบสวนโรคฉบับสมบูรณ์ 

47 sangchom siripanich  



8. มำตรกำรควบคุมและป้องกันโรค 
9. วิจำรณ์ผล (Discussion) 
10. สรุปผล (Conclusion) 
11. ข้อเสนอแนะ (Recommendations) 
12. ปัญหำและข้อจ้ำกัดในกำรสอบสวน (Limitations) 
13. กิตติกรรมประกำศ (Acknowledgment)  
14. เอกสำรอ้ำงอิง (Reference) 
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Epidemiology Triangle of Injury Prevent  

เพ่ิมความเข้มแข็งให้คน 
ให้ความรู้ เลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยง  
ทักษะว่ายน ้า ใช้เครื่องป้องกันตน 

Host 

Agent/vector

/energy Environmental 

ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมให้
ปลอดภัย 

ลดปัจจัย และหากลวิธี
ควบคุมสิ่งที่ท้าให้เกิดการ

บาดเจ็บ 



Thank you 
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