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บทท่ี 3 
การป้องกันการจมน ้า 

 

 

นางสุชาดา เกิดมงคลการ และนางสาวส้ม เอกเฉลิมเกียรติ 
กองป้องกันการบาดเจ็บ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 

 
สถานการณ์และปัจจัยเสี่ยงจากการตกน ้า จมน ้า 

 

การจมน ้าเป็นสาเหตุน้าของการเสียชีวิตจากสาเหตุการบาดเจ็บ (Injury)  จากรายงานการจมน ้า
ระดับโลก (Global Report on Drowning) ขององค์การอนามัยโลก (1) พบว่า คนที่จมน ้าเสียชีวิต มากกว่า
ร้อยละ 50 อยู่ในกลุ่มอายุต่้ากว่า 25 ปี ทั งนี ในกลุ่มเด็กอายุต่้ากว่า 15 ปีพบว่า การจมน ้าเป็นสาเหตุการเสียชีวิต
อันดับที่ 3 (เสียชีวิตปีละ 140,219 คน) รองจากโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ (Meningitis) และเอดส์ (HIV) ซึ่งต่างกับ
ประเทศไทยซึ่งพบว่าการจมน ้าเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับที่หนึ่ง (2, 3) 

 

ตั งแต่ปี พ.ศ. 2552 - 2561 ข้อมูลการเสียชีวิตจากใบมรณะบัตร รวบรวมโดยกองยุทธศาสตร์ 
และแผนงาน ส้านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พบมีจ้านวนผู้เสียชีวิตจากการตกน ้า จมน ้า (ทุกกลุ่มอายุ) 
อยู่ในช่วง 3,250 - 4,222 คนต่อปี หรือเฉลี่ยปีละ 3,771 คน อัตราการเสียชีวิตต่อประชากรแสนคน เท่ากับ 
5.0 - 6.3 ส้าหรับในกลุ่มเด็กอายุต่้ากว่า 15 ปี จ้านวนการเสียชีวิตอยู่ในช่วง 681 - 1,207 คน หรือเฉลี่ยปีละ 
904 คน อัตราการตายต่อประชากรแสนคน เท่ากับ 6.0 - 9.4 (4) 

 

แนวโน้มการเสียชีวิตจากการจมน ้าของเด็กอายุต่้ากว่า 15 ปี ค่อยๆ ลดลงอย่างต่อเนื่อง ตั งแต่
ปลายปี พ.ศ. 2549 ที่เริ่มท้า Intervention  จากเดิม (ก่อนปี พ.ศ. 2549) มีเด็กเสียชีวิตจากการจมน ้าเฉลี่ยปีละ 
1,500 คน หรืออัตราการเสียชีวิตต่อประชากรเด็กแสนคนอยู่ในช่วง 9.1 - 11.5 และในปี พ.ศ. 2559 พบว่า 
การเสียชีวิตจากการจมน ้าของเด็กอายุต่้ากว่า 15 ปี เท่ากับ 713 คน หรือมีอัตราการเสียชีวิตต่อประชากรเด็ก
แสนคนเท่ากับ 6.2 (3)  อย่างไรก็ตามเป็นที่น่าสังเกตว่า ก่อนปี พ.ศ. 2558 กลุ่มอายุ 5 - 9 ปี มีอัตราการเสียชีวิต
สูงที่สุด แต่หลังจากปี พ.ศ. 2558 เป็นต้นมา พบว่ากลุ่มเด็กอายุต่้ากว่า 5 ปี เป็นกลุ่มที่เสียชีวิตสูงที่สุด ซึ่งน่าจะ
เป็นกลุ่มที่ป้องกันได้ง่ายที่สุด เพราะเด็กกลุ่มนี อยู่ภายใต้การดูแลของผู้ปกครอง/ผู้ดูแลเด็ก มาตรการที่ส้าคัญ
ส้าหรับเด็กกลุ่มนี  คือ การให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการจมน ้าแก่ผู้ปกครอง/ผู้ดูแลเด็กเมื่อพาเด็กมาฉีดวัคซีน 
โดยบุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงการจัดพื นที่เล่น (Playpen) ที่ปลอดภัยให้แก่เด็ก ซึ่งทางองค์การอนามัยโลก
ระบุว่าเป็นมาตรการที่มีประสิทธิภาพ (5) 
 
มาตรการป้องกันการจมน ้า 
 

ข้อแนะน้าขององค์การอนามัยโลก (World Health Organization: WHO) (5) 
ตามแนวทางขององค์การอนามัยโลก (WHO) ในหนังสือ Preventing drowning: an implementation 

ปี พ.ศ. 2560 ไดใ้ห้ข้อแนะน้าในการด้าเนินงานป้องกันการจมน ้าไว้ 6 มาตรการป้องกันการจมน ้า และ 4 กลยุทธ์
ในการสนับสนุนการด้าเนินงาน ดังนี  
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มาตรการ 
1) จัดหาสถานที่ปลอดภัยที่อยู่ห่างจากแหล่งน ้าให้เด็กก่อนวัยเรียน    
2) ติดตั งสิ่งกีดขวางเพ่ือจ้ากัดการเข้าถึงแหล่งน ้า                           
3) สอนเด็กวัยเรียน (อายุ 6 ปีขึ นไป) ให้ว่ายน ้าเป็นและมีทักษะด้านความปลอดภัยทางน ้า 
4) สร้างความสามารถในการฟ้ืนคืนสู่สภาวะปกติและบริหารความเสี่ยงจากอุทกภัยและอันตรายอ่ืนๆ 
5) ให้ความรู้แก่ผู้เห็นเหตุการณ์เพ่ือการเข้าช่วยเหลือและกู้ชีพอย่างปลอดภัย  
6) การก้าหนดและบังคับใช้ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับความปลอดภัยในการเดินเรือ การขนส่ง

ทางน ้า และการโดยสารเรือข้ามฟาก 
กลยุทธ์ในการสนับสนุนการด้าเนินงาน 
1) ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่างๆ 
2) การสร้างความตระหนักเก่ียวกับการจมน ้าให้กับประชาชนผ่านการสื่อสารอย่างมีกลยุทธ์   
3) การพัฒนาแผนความปลอดภัยทางน ้าแห่งชาติ 
4) การวิจัย: การพัฒนาการป้องกันการเกิดเหตุจมน ้า ผ่านการเก็บข้อมูล และงานวิจัยที่ออกแบบ

มาอย่างด ี
 
มาตรการป้องกันการจมน า้ของประเทศไทย 
 มาตรการป้องกันระดับชุมชน: กลยุทธ์ผู้ก่อการดี (MERIT MAKER) (6) 

ผู้ก่อการดี (MERIT MAKER) เป็นกลยุทธ์ที่จะท้าให้เกิดการด้าเนินงานป้องกันการจมน ้า
อย่างต่อเนื่องและทุกมาตรการ รวมทั งการด้าเนินการโดยใช้การมีส่วนร่วมของชุมชน ในรูปแบบแบบสหสาขา  
และใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในพื นท่ี   

 

ผู้ก่อการดี (MERIT MAKER) ป้องกันการจมน ้า ประกอบด้วย 10 องค์ประกอบหลัก ซึ่งแต่ละ
องค์ประกอบคือ มาตรการที่ส้าคัญในการป้องกันการจมน ้า ได้แก่ 1) นโยบาย 2) การบริหารจัดการ 3) สถานการณ์
และข้อมูล 4) การจัดการแหล่งน ้าเสี่ยง 5) การด้าเนินการในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 6) การให้ความรู้ 7) การเรียน
การสอนหลักสูตรว่ายน ้าเพ่ือเอาชีวิตรอด 8) การสอนฝึกปฏิบัติการช่วยฟ้ืนคืนชีพ (CPR) 9) การสื่อสารประชาสัมพันธ์ 
และ 10) การศึกษาวิจัยหรือติดตามประเมินผล  
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 มาตรการก้าหนดพื นที่เล่น (Playpen) ที่ปลอดภัยให้แก่กลุ่มเด็กเล็ก 
เด็กเล็กอายุ 0 - 2 ปีมีสัดส่วนการจมน ้าเสียชีวิตสูงถึงร้อยละ 20 ของกลุ่มเด็กอายุต่้ากว่า 15 ปี  

ส่วนใหญ่จะจมน ้าในแหล่งน ้าเสี่ยงที่มีขนาดเล็ก (เช่น ถัง กะละมัง หรือแอ่งน ้าในบ้านและบริเวณรอบบ้าน) และ
ปัจจุบันผู้ดูแลเด็กส่วนใหญ่จะเป็นผู้สูงอายุ (เช่น ปู่ ย่า ตา ยาย) โดยเหตุการณ์มักเกิดขึ นขณะผู้ดูแลเด็ก
ท้ากิจกรรมสั นๆ (เช่น เข้าห้องน ้า ท้ากับข้าว โทรศัพท์) ดังนั นการป้องกันในกลุ่มเด็กเล็กจ้าเป็นต้องก้าหนดพื นที่เล่น
ที่ปลอดภัยให้แก่เด็กโดยแยกเด็กออกจากแหล่งน ้า เช่น การใช้คอกกั นเด็ก การสร้างรั วบริเวณแหล่งน ้า 

 
ความเชื่อมโยงกับข้อแนะน้าขององค์การอนามัยโลก (WHO) 

เมื่อน้าเอาองค์ประกอบของผู้ก่อการดี (MERIT MAKER) มาเปรียบเทียบกับข้อแนะน้าการป้องกัน
การจมน ้าตามแนวทางขององค์การอนามัยโลก (WHO) จะพบว่า มีความสอดคล้องกัน (รายละเอียดดังภาพ) 
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เป้าหมาย (ระดับประเทศ และระดับโลก) 
 

เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) (7) 

เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ที่เก่ียวข้องกับ
การป้องกันการจมน ้า 
 

SDGs Detailed Target 

 

3.2 ยุติการตายที่ป้องกันได้ของทารกแรกเกิดและเด็กอายุต่้ากว่า 5 ปี โดยทุกประเทศมุ่งลดอัตราการ
เสียชีวิตในทารกลงให้ต่้าถึง 12 ต่อการเกิด มีชีพพันคน และลดอัตราการตายในเด็กอายุต่้ากว่า 5 ปี ลง
ให้ต่้าถึง 25 ต่อการเกิดมีชีพพันคน ภายในปี 2573 
3.4 ลดการตายก่อนวัยอันควรจากโรคไม่ตดิต่อให้ลดลงหนึ่งในสามผ่านทางการป้องกันและการรักษาโรค 
และ สนับสนุนสุขภาพจิตและความเป็นอยู่ที่ดี ภายในปี 2573 

 

4.2 สร้างหลักประกันว่าเด็กชายและเด็กหญิงทุกคนเข้าถึงการ พัฒนา การดูแล และการจัดการศึกษา
ระดับก่อนประถมศึกษา ส้าหรับเด็กปฐมวัยที่มีคณุภาพ ภายในปี 2573 เพื่อให้เด็ก เหล่านั นมีความ
พร้อมส้าหรับการศึกษาระดับประถมศึกษา 

 

6.1 บรรลุเป้าหมายการให้ทุกคนเข้าถึงน ้าดื่มที่ปลอดภัยและมีราคา ที่สามารถซื อหาได้ ภายในปี 2573 

 

10.7 อ้านวยความสะดวกในการอพยพและเคลื่อนย้ายคนใหเ้ป็นไปด้วยความสงบ ปลอดภยั เป็นไปตาม 
ระเบียบ และมีความรบัผิดชอบ รวมถึงผ่านทางการด้าเนินงานตามนโยบายดา้นการอพยพท่ีมีการวางแผน
และจัดการที่ด ี

 

11.1 สร้างหลักประกันว่าจะมีการเข้าถึงที่อยู่อาศัยและการบริการ พื นฐานท่ีพอเพียง ปลอดภัย และใน
ราคาที่สามารถจ่ายได้ และยกระดบั ชุมชนแออัด ภายในปี 2573  
11.2 จัดให้มีการเข้าถึงระบบคมนาคมขนส่งท่ียั่งยืน เข้าถึงได้ ปลอดภัย ในราคาที่สามารถจ่ายได้ ส้าหรับ
ทุกคน พัฒนาความปลอดภยัทางถนน โดยการขยายการขนส่งสาธารณะ และค้านึงเป็นพิเศษถึงกลุ่มคนท่ี
อยู่ในสถานการณ์ที่เปราะบาง ผู้หญิง เด็ก ผู้มีความบกพร่องทางร่างกาย และผู้สูงอายุ ภายในปี 2573 
11.5 ลดจ้านวนการตายและจ้านวนคนที่ได้รับผลกระทบ และลดการสญูเสยีโดยตรงทางเศรษฐกิจท่ี
เกี่ยวกับ ผลติภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศของโลกท่ีเกิดจากภัยพิบัติ ซึ่งรวมถึงภัยพิบัติที่เกีย่วกับน ้าโดย
มุ่งเป้าปกป้อง คนจนและคนท่ีอยู่ในสถานการณ์ที่เปราะบาง ภายในปี 2573 

 

13.1 เสริมภูมิตา้นทานและขดีความสามารถในการปรับตัวต่ออันตราย และภยัพิบัติทางธรรมชาติที่
เกี่ยวข้องกับภูมิอากาศในทุกประเทศ  
13.3 พัฒนาการศึกษา การสร้างความตระหนักรู้ และขีดความสามารถ ของมนุษย์และของสถาบันใน
เรื่องการลดปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมิอากาศ การปรับตัว การลดผลกระทบ และการเตือนภยั
ล่วงหน้า 

Source: UN Sustainable Development Goal Knowledge Platform https://sustainabledevelopment.un.org/?menu 1300 
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เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
คนไทยยังประสบกับปัญหาด้านสุขภาพ สาเหตุส้าคัญเกิดจากโรคไม่ติดต่อ โรคติดต่อ ปัจจัยเสี่ยง 

รวมถึงภัยสุขภาพ ที่ส่งผลให้ป่วยและตายด้วยโรคที่ป้องกันได้ ดังนั น เพ่ือให้อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดเพ่ิมขึ น
ไม่น้อยกว่า 85 ปี ภายในระยะ 20 ปี จึงต้องมุ่ง ลดจ้านวนผู้เสียชีวิตก่อนวัยอันควร (Premature Mortality) 
ซึ่งมาจาก 2 สาเหตุหลัก คือ การเสียชีวิตจากสาเหตุภายนอก (External Causes) ที่มีอัตราการเสียชีวิตสูงเป็น
อันดับต้นๆ ของประเทศไทย และการเสียชีวิตจากการป่วยด้วยโรคเรื อรัง (Chronic Diseases) ปัญหาการจมน ้า
เสียชีวิตเป็นหนึ่งในสาเหตุของการเสียชีวิตจากสาเหตุภายนอก กระทรวงสาธารณสุขได้เล็งเห็นความส้าคัญ 
จึงก้าหนดให้การลดการเสียชีวิตจากการจมน ้าเป็นหนึ่งในตัวชี วัด ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านส่งเสริมสุขภาพ 
ป้องกันและคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ ในแผนงานที่ 3 การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ ภายใต้
โครงการควบคุมโรคไม่ติดต่อและภัยสุขภาพ (5 โครงการ 9 ตัวชี วัดตามยุทธศาสตร์) 
 

ระยะ เป้าหมาย 
ระยะที่ 1:  
ปี พ.ศ. 2560 - 2564 

อัตราการเสียชีวิตจากการจมน ้าของเด็กอายุน้อยกว่า 15 ปี ไม่เกิน 3 ราย
ต่อประชากรเด็กอายุน้อยกว่า 15 ปีแสนคน ภายในปี 2564 

ระยะที่ 2:  
ปี พ.ศ. 2565 - 2569 
 

(1) อัตราการเสียชีวิตจากการจมน ้าของเด็กอายุน้อยกว่า 15 ปี ไม่เกิน 2.5 ราย
ต่อประชากรเด็กอายุน้อยกว่า 15 ปีแสนคน ภายในปี 2569 
(2) อัตราการเสียชีวิตจากการจมน ้าในทุกกลุ่มอายุลดลงอย่างน้อยร้อยละ 20 
จากปี พ.ศ. 2560 

ระยะที่ 3:  
ปี พ.ศ. 2570 - 2574 
 

(1) อัตราการเสียชีวิตจากการจมน ้าของเด็กอายุน้อยกว่า 15 ปี ไม่เกิน 2.5 ราย
ต่อประชากรเด็กอายุน้อยกว่า 15 ปีแสนคน ภายในปี 2574 
(2) อัตราการเสียชีวิตจากการจมน ้าในทุกกลุ่มอายุลดลงอย่างน้อยร้อยละ 40 
จากปี พ.ศ. 2560 

ระยะที่ 4:  
ปี พ.ศ. 2575 - 2579 
 

(1) อัตราการเสียชีวิตจากการจมน ้าของเด็กอายุน้อยกว่า 15 ปี ไม่เกิน 2.5 ราย
ต่อประชากรเด็กอายุน้อยกว่า 15 ปีแสนคน ภายในปี 2579 
(2) อัตราการเสียชีวิตจากการจมน ้าในทุกกลุ่มอายุลดลงอย่างน้อยร้อยละ 50 
จากปี พ.ศ.2560 

 
 
การจ้าแนกรหัสการเสียชีวิตจากการจมน ้า (ICD10) และการใช้ประโยชน์ข้อมูลในการ
ด้าเนินงาน (8) 

 

ค้าจ้ากัดความ 
การตกน ้า จมน ้า หมายถึง กระบวนการซึ่งบุคคลใดเสียภาวะของการหายใจหรือการหายใจ

อ่อนแรงไป อันเนื่องมาจากทุกส่วนของร่างกายรวมทั งระบบทางเดินหายใจอยู่ใต้น ้า (Immersion) หรืออย่างน้อย
ใบหน้าหรือระบบทางเดินหายใจถูกปกคลุมอยู่ใต้น ้า (Submersion) ในน ้าหรือของเหลวชนิดอ่ืนใด ซึ่งมีผลท้าให้ 
(Outcome) บุคคลนั นถึงแก่ความเสียชีวิตหรือร่างกายผิดปกติหรือไม่ผิดปกติไปก็ได ้
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การจ้าแนกรหัสโรคตาม ICD 10 
บัญชีจ้าแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั งที่ 10 (International Statistical Classification 

of Disease and Related Health Problem: ICD 10) หมายถึง มาตรฐานการให้รหัสโรคที่เป็นสาเหตุการป่วย
และสาเหตุการเสียชีวิตเพ่ือจ้าแนกกลุ่มโรคต่างๆ ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันในระดับนานาชาติ 

 Accidental drowning and submersion (W65- W74) 
 Water transport accident (V90-94) 
 Forces of Nature (X36-X39) 

 

ทั งนี ในการด้าเนินงานป้องกันการจมน ้าในระยะเริ่มต้น ได้มุ่ งเน้นการจมน ้าที่มีสาเหตุมาจาก 
Accidental drowning and submersion (W65- W74)  

 W65 คือ การจมน ้าตายและการจมน ้าในอ่างอาบน ้า 
 W66 คือ การตกน ้าตายและการจมน ้าหลังจากพลัดตกหรือล้มลงในอ่างอาบน ้า 
 W67 คือ การตกน ้าตายและการจมน ้าในสระว่ายน ้า 
 W68 คือ การตกน ้าตายและการจมน ้าหลังจากพลัดตกหกล้มลงไปในในสระว่ายน ้า 
 W69 คือ การตกน ้าตายและการจมน ้าในแหล่งน ้าธรรมชาติ 
 W70 คือ การตกน ้าตายและการจมน ้าหลังจากพลัดตกหกล้มลงไปในในแหล่งน ้าธรรมชาติ 
 W73 คือ การตกน ้าและจมน ้าชนิดอ่ืนที่ระบุรายละเอียด 
 W74 คือ การตกน ้าและจมน ้าที่มิได้ระบุรายละเอียด 

 
การใช้ประโยชน์ข้อมูล 

การน้ามาตรการใดๆ ไปใช้เพ่ือป้องกันการจมน ้าจะเริ่มต้นด้วยการประเมินสถานการณ์เพ่ือระบุ
ข้อเท็จจริงที่ส้าคัญ ซึ่งจ้าเป็นต่อการจัดล้าดับความส้าคัญและการวางแผนที่เหมาะสม 

 

การประเมินสถานการณ์ควรตอบปัญหาต่อไปนี ให้ได้: 
- ประเด็นเร่งด่วนเกี่ยวกับการจมน ้ามีอะไรบ้างและเกิดขึ นในบริบทใดบ้าง 
- ประชากรกลุ่มเสี่ยงมีความเข้าใจเกี่ยวกับสาเหตุของการจมน ้าและวิธีการป้องกันการจมน ้าอย่างไร 
- มาตรการที่จะสามารถจัดการกับประเด็นต่างๆ เหล่านั นได้ 
- มาตรการนั นมุ่งเป้าไปยังพื นท่ีและกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสมหรือไม่ 
- มีการด้าเนินการอื่นๆ ในเรื่องนี อยู่แล้วหรือไม่ 
- มีกรอบระเบียบข้อบังคับหรือกรอบข้อกฎหมายในเรื่องนี อยู่แล้วหรือไม่ หากมีอยู่แล้ว การบังคับใช้

มีประสิทธิภาพหรือไม ่
- ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มใดบ้างที่จะมีผลต่อการน้ามาตรการไปปฏิบัติ (โปรดสังเกตว่าผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียบางคนอาจต่อต้านมาตรการนั นๆ) 
- มีทรัพยากรที่สามารถน้ามาใช้เพ่ือด้าเนินการตามมาตรการอยู่ที่ใดบ้าง (ทั งทรัพยากรบุคคล 

และทรัพยากรทางการเงิน) และจะสามารถจัดหาทรัพยากรเหล่านี เพ่ิมเติมได้อีกหรือไม่ ในกรณีที่ต้องยกระดับ
การปฏิบัติตามมาตรการให้เข้มข้นยิ่งขึ น 

- มาตรการที่จะใช้ได้พิจารณาถึงความแตกต่างของการจมน ้าในประชากรกลุ่มต่างๆ และส่งเสริม
ให้ปฏิบัติต่อกลุ่มเหล่านั นอย่างเท่าเทียมกันหรือไม่ 
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องค์ประกอบ 5 อย่างของการประเมินสถานการณ ์
1. ทบทวนข้อมูลที่มีอยู่แล้ว 
2. ประเมินความพยายามในการด้าเนินการแก้ปัญหาที่มีอยู่ในปัจจุบัน 
3. ประเมินนโยบายและกฎระเบียบที่มีอยู่ในปัจจุบัน 
4. ระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เก่ียวข้อง 
5. ประเมินทรัพยากรบุคคล และทรัพยากรทางการเงิน 

 

ข้อมูลที่จ้าเป็นส้าหรับการด้าเนินงานป้องกันการจมน ้า 
 

ตัวแปร ฐานข้อมูล 
 การเสียชีวิต   

- แนวโน้มการเสียชีวิต, อัตราตาย ข้อมูลมรณบัตร 
- ภาค ข้อมูลมรณบัตร 
- จังหวัด, อ้าเภอ ข้อมูลมรณบัตร 
- เพศ ข้อมูลมรณบัตร 
- อายุ ข้อมูลมรณบัตร 

 อัตราป่วยตาย  Injury Surveillance: IS 
 ช่วงเวลา   

- เดือน ข้อมูลมรณบัตร 
- วัน Injury Surveillance: IS 
- เวลา Injury Surveillance: IS 

 สถานที่เกิดเหตุ   
- แหล่งน ้า - Injury Surveillance: IS 

- แบบรายงานผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากการตกน ้า จมน ้า 
- การเฝ้าระวังและตรวจสอบข่าวการตกน ้า จมน ้าจากสื่อสิ่งพิมพ์และ

สื่ออิเลคทรอนิกส์ 
- จุดเกิดเหตุ - Injury Surveillance: IS 

- แบบรายงานผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากการตกน ้า จมน ้า 
- การเฝ้าระวังและตรวจสอบข่าวการตกน ้า จมน ้าจากสื่อสิ่งพิมพ์และ

สื่ออิเลคทรอนิกส์ 
- บริเวณแหล่งน ้ามีการจัดการสิ่งแวดล้อม/

อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย 
แบบรายงานผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากการตกน า้ จมน ้า 

- ระยะทางโดยประมาณระหว่างบ้าน 
ถึงที่เกิดเหตุ 

- แบบรายงานผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากการตกน ้า จมน ้า 
- การเฝ้าระวังและตรวจสอบข่าวการตกน ้า จมน ้าจากสื่อสิ่งพิมพ์และ

สื่ออิเลคทรอนิกส์ 
 ความสามารถในการว่ายน ้า 
 

- แบบรายงานผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากการตกน ้า จมน ้า 
- การเฝ้าระวังและตรวจสอบข่าวการตกน ้า จมน ้าจากสื่อสิ่งพิมพ์และ

สื่ออิเลคทรอนิกส์ 
 พฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดเหตุ  

(การใช้ยา, โรคประจ้าตัว, การใช้อุปกรณ์
ช่วยลอยน ้า, การสวมเสื อชูชีพ/เสื อพยุงตัว 

- แบบรายงานผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากการตกน ้า จมน ้า 
- การเฝ้าระวังและตรวจสอบข่าวการตกน ้า จมน ้าจากสื่อสิ่งพิมพ์และ

สื่ออิเลคทรอนิกส์ 
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ตัวแปร ฐานข้อมูล 
 ปัจจัยเสี่ยงดา้นการบริโภคเคร่ืองดื่ม

แอลกอฮอล์       
Injury Surveillance: IS 

 จ้านวนคนที่เกิดเหตุในเหตุการณ์เดียวกัน - แบบรายงานผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากการตกน ้า จมน ้า 
- การเฝ้าระวังและตรวจสอบข่าวการตกน ้า จมน ้าจากสื่อสิ่งพิมพ์และ

สื่ออิเลคทรอนิกส์ 
 ปัจจัยทางสังคม 

- ก่อนเกิดเหตุ (ในช่วงปกติ)  
ใครเป็นผู้ดูแล 

- ขณะเกิดเหตุ (ณ จุดเกิดเหตุ)  
คนที่จมน า้อยู่กับใคร 

- แบบรายงานผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากการตกน ้า จมน ้า 
- การเฝ้าระวังและตรวจสอบข่าวการตกน ้า จมน ้าจากสื่อสิ่งพิมพ์และ

สื่ออิเลคทรอนิกส์ 

 ผลลัพธ์หลงัเกิดเหตุจมน ้า 
(เสียชีวิต ณ ที่เกิดเหตุ, เสียชีวิตขณะน้าส่ง
โรงพยาบาล, เสียชีวิต ณ โรงพยาบาล, ไม่
เสียชีวิต) 

- แบบรายงานผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากการตกน ้า จมน ้า 
- การเฝ้าระวังและตรวจสอบข่าวการตกน ้า จมน ้าจากสื่อสิ่งพิมพ์และ

สื่ออิเลคทรอนิกส์ 

 การช่วยเหลือ  
(น้าศพขึ นมาจากน ้า, ช่วยด้วยการกระโดดลง
ไปชว่ย, ช่วยด้วยการยื่นอุปกรณ์, ช่วยด้วย
การโยนอุปกรณ์) 

- แบบรายงานผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากการตกน ้า จมน ้า 
- การเฝ้าระวังและตรวจสอบข่าวการตกน ้า จมน ้าจากสื่อสิ่งพิมพ์และ

สื่ออิเลคทรอนิกส์ 

 การปฐมพยาบาล แบบรายงานผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากการตกน า้ จมน ้า 
 การเข้าถึงการรักษาพยาบาล/นา้ส่งสถาน

บริการสาธารณสุข 
- Injury Surveillance: IS 
- แบบรายงานผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากการตกน ้า จมน ้า 

 การจัดการแหล่งน ้าที่เกิดเหตุ แบบรายงานผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากการตกน า้ จมน ้า 
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