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คู่มือป้องกันการจมน้า

สถานการณ์เด็กอายุต่ากว่า 15 ปี เสี ยชีวติ จาการจมน้ าและได้แจ้งว่าจากรายงานการจมน้ าระดับโลกของ
องค์การอนามัยโลก พบว่าการจมน้ าในเด็กอายุต่ากว่า 15 ปี เป็ นสาเหตุการเสี ยชีวติ อันดับที่ 3 รองจากเยือ่ หุ ม้ สมอง
อักเสบ และโรคเอดส์ โดยมีจานวนการเสี ยชีวติ ปี ละ 140,219 คน
สาหรับประเทศไทยการจมน้ าเป็ นสาเหตุสาคัญที่ทาให้เด็กไทยเสี ยชีวติ สู งเป็ นอันดับหนึ่งมาตลอด เฉลี่ยปี ละ
1,015 คน (ปี พ.ศ.2550-2559) หรื อวันละ 3 คน กระทรวงสาธารณสุ ข ได้กาหนดให้การลดอัตราการเสี ยชีวติ จากการ
จมน้ าของเด็กเป็ นตัวชี้วดั หนึ่ งในแผนบูรณาการยุทธศาสตร์ แห่งชาติ 20 ปี โดยมีเป้ าหมายคือ การลดอัตราการ
เสี ยชีวติ จากการจมน้ าของเด็กอายุต่ากว่า 15 ปี ให้นอ้ ยกว่า 5.0 ต่อประชากรแสนคน สาหรับสถานการณ์การจมน้ า
ในเด็กอายุต่ากว่า 15 ปี ปี พ.ศ. 2560 ของอาเภอเบตง อัตราการเสี ยชีวติ จากการจมน้ าในเด็กอายุ 8.93 ต่อประชากร
แสนคน ซึ่ งเกินเกณฑ์ที่กระทรวงสาธารณสุ ขกาหนด
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ในภาพรวมของประเทศไทยเด็กอายุต่ากว่า 5 ปี มักเกิดจากการเผอเรอชัว่ ขณะของผูป้ กครอง/ผูด้ ูแลเด็ก เช่น
รับโทรศัพท์ เปิ ด-ปิ ด ประตูบา้ น ทากับข้าว ซึ่ งบางครั้งไม่คิดว่าแหล่งน้ าในภาชนะในบ้านจะทาให้เด็กจมน้ าได้
เนื่องจากเด็กเล็กมีการทรงตัวไม่ดี จึงทาให้ลม้ ในท่าศีรษะทิ่มลมได้ จึงมักพบเด็กจมน้ าสู งในแหล่งน้ าภายในบ้าน
หรื อรอบ ๆ บ้าน เช่น ถังน้ า กะละมัง แอ่งน้ า บ่อน้ า (เด็กสามารถจมน้ าเสี ยชีวติ ได้ในแหล่งน้ าที่มีระดับความสู งเพียง
1-2 นิ้ว
เด็กอายุต้ งั แต่ 5 ปี ขึ้นไป เด็กเริ่ มโตและซน จะเริ่ มออกไปเล่นนอกบ้าน การจมน้ าสู ง มักเกิดจากความ
รู ้เท่าไม่ถึงการณ์ของเด็ก การที่เด็กว่ายน้ าไม่เป็ น และการช่วยเหลือที่ไม่ถูกวิธี โดยส่ วนใหญ่จะเห็นว่าเด็กวัยนี้จะ
เสี ยชีวติ พร้อมกันครั้งละหลาย ๆ คน เนื่องจากความรู ้เท่าไม่ถึงการณ์ของเด็ก พอเห็นเพื่อนหรื อน้องตกน้ า คิดว่า
ตัวเองว่ายน้ าเป็ นจึงกระโดดลงไปช่วย แต่สุดท้ายจะกอดคอกันเสี ยชีวติ แหล่งน้ าที่พบเด็กจมน้ าคือแหล่งน้ าตาม
ธรรมชาติ เช่น บ่อขุดเพื่อการเกษตร คลอง แม่น้ า
สถานการณ์การจมน้ าอาเภอเบตง ตั้งแต่ปี 2554 – 2560 มีเด็กอายุต่ากว่า 15 ปี จมน้ าเสี ยชีวติ จานวน 9 คน
พบเด็กเสี ยชีวติ มากที่สุด ตาบลอัยเยอร์ เวง เสี ยชีวติ 3 คน รองลงมาตาบลเบตง และตาบลตาเนาะแมเราะ พบเด็ก
เสี ยชีวติ ตาบล ละ 2 คน สถานที่เกิดเหตุภายในบ้าน 2 คน คือ ในห้องน้ าและบ่อน้ าซี เมนต์ในบ้าน และสถานที่เกิด
เหตุนอกบ้าน 7 คน คือสระน้ า บ่อฝายน้ า น้ าตก คลอง ลาธารที่พบเด็กเสี ยชีวติ จากการจมน้ านอกบ้าน ในเด็กกลุ่ม
เสี ยชีวติ อายุอยูร่ ะหว่าง 1 ถึง 11 ปี เป็ นเด็กอายุต่ากว่า 2 ปี 3 คน และอายุ 3 ปี ขึ้นไป จานวน 6 คน เป็ นเด็กกลุ่มว่าย
น้ าไม่เป็ น 5 คน คิดเป็ นร้อยละ 83.3 จากการรายงานข้อมูลเด็กอายุต่ากว่า 15 ปี ที่จมน้ าเข้ารับการรักษาที่
โรงพยาบาลเบตง ปี พ.ศ. 2554 – 2560 มีจานวน 30 คน เมื่อพิจารณารายพื้นที่ พบว่าเป็ นเด็กในเขตเทศบาลเมืองเบ
ตง 10 คน และเสี ยชีวติ จากการจมน้ า 2 คน การส่ งเสริ มให้เด็กว่ายน้ าเป็ น ก็เป็ นกิจกรรมหนึ่งที่สร้างความปลอดภัย
ทางน้ า แต่การส่ งเสริ มความรู ้และความตระหนักในการป้ องกันการจมน้ า ก็เป็ นกิจกรรมหนึ่งที่สาคญและต้อง
ดาเนินการก่อน

การป้ องกัน
เด็กอายุต่ากว่ า 5 ปี






ผูป้ กครองและผูด้ ูแลเด็กทุกคนควรดูแลเด็กอย่างใกล้ชิด ไม่ควรเผอเรอแม้แต่เสี้ ยววินาทีเดียว โดยเด็กเล็กอายุ
ต่ากว่า 5 ปี ต้องอยูใ่ นระยะที่มองเห็น คว้าถึงและเข้าถึง
ไม่ปล่อยทิ้งให้เด็กเล่นน้ าเองตามลาพังแม้ในกะละมัง ถังน้ า โอ่ง
มีการจัดการสิ่ งแวดล้อม เช่น เทน้ าทิง้ ภายหลังใช้งาน หาฝาปิ ด รวมถึงการจัดพื้นที่เล่นปลอดภัยให้เด็ก
สอนให้เด็กเล็กรู ้จกั แหล่งน้ าเสี่ ยงภัยในบ้าน เช่น กะละมัง ถังน้ า และวิธีการหลีกเลี่ยง โดยเน้น “อย่าใกล้ อย่า
เก็บ อย่าก้ม” คือ สอนให้เด็กอย่าเข้าไปใกล้แหล่งน้ า อย่าเก็บสิ่ งของหรื อของเล่นที่อยูใ่ นน้ า และอย่าก้มไปดู
น้ าในแหล่งน้ า
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เด็กอายุต้งั แต่ 5 ปี ขึน้ ไป











ไม่ปล่อยให้เด็กไปเล่นน้ ากันเองตามลาพัง ต้องมีผใู ้ หญ่ไปด้วย
สอนให้เรี ยนรู ้กฎแห่งความปลอดภัยทางน้ า เช่น ไม่เล่นใกล้แหล่งน้ า ไม่เล่นคนเดียว ไม่ลงไปเก็บดอกบัว/
กระทงในแหล่งน้ า ไม่เล่นน้ าตอนกลางคืน รู ้จกั แหล่งน้ าเสี่ ยง รู ้จกั ใช้ชูชีพหรื ออุปกรณ์ลอยน้ าได้เมื่อต้อง
โดยสารเรื อ
ควรสอนให้เด็กรู ้จกั การเอาชี วติ รอดในน้ า เพราะหากเด็กไม่รู้จกั วิธีการเอาชีวิตรอดในน้ า เมื่อตกน้ าหรื อจมน้ า
ในจุดที่ห่างไกลจากฝั่งมาก ๆ เด็กจะพยายามว่ายน้ าเข้าหาฝั่งจนหมดแรงก่อนที่จะว่ายน้ าถึงฝั่ง แต่การเอาชีวิต
รอดที่ดีที่สุดสาหรับเด็กคือ การลอยตัวอยูใ่ นน้ าให้ได้นานที่สุดเพื่อรอการช่วยเหลือ
สอนให้เด็กรู ้จกั วิธีการช่วยเหลือที่ถูกต้อง คือ “ตะโกน โยน ยืน่ ” โดยเมื่อพบคนตกน้ าต้องไม่กระโดดลงไป
ช่วย แต่ควรตะโกนขอความช่วยเหลือ โทรแจ้ง 1669 และหาอุปกรณ์โยนหรื อยืน่ ให้คนตกน้ าจับเพื่อช่วย เช่น
ไม้ เชือก ถังแกลลอนพลาสติกเปล่า ขวดน้ าพลาสติกเปล่า
จัดการสิ่ งแวดล้อมเพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่เด็ก เช่น สร้างรั้ว หาฝาปิ ด/ฝังกลบหลุมบ่อที่ไม่ได้ใช้ ติดป้ าย
คาเตือน จัดให้มีอุปกรณ์ช่วยคนตกน้ าที่หาได้ง่ายบริ เวณแหล่งน้ าเสี่ ยง (ถังแกลลอนพลาสติกเปล่า ขวดน้ า
พลาสติกเปล่า ไม้ เชือก)
มีมาตรการทางด้านกฎหมาย/กฎระเบียบ/ข้อบังคับ เช่น ต้องใส่ เสื้ อชูชีพเมื่อโดยสารเรื อ ห้ามดื่มสุ ราก่อนลง
เล่นน้ า กาหนดให้มีบริ เวณเล่นน้ า/ดาน้ าที่ปลอดภัย และแยกออกจากบริ เวณสัญจรทางน้ า กาหนดให้มี
เจ้าหน้าที่ (lifeguard) ดูแลแหล่งน้ า
วิธีช่วยคนจมนา้

เป็ นความรู ้ที่เราทุกคนควรจะมีติดตัวไว้เพื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิ น ทุกคนสามารถเกิดเหตุการณ์จมน้ าได้
ส่ วนมากจะเป็ นเด็กที่ไปเล่นน้ ากันเองโดยไม่มีผใู ้ หญ่เฝ้า คนที่วา่ ยน้ าไม่เป็ น ไปเล่นน้ าในบริ เวณที่มีน้ าเชี่ยว หรื อคลื่น
แรง รวมไปถึงคนที่วา่ ยน้ าเป็ นแต่เป็ นตะคริ วจนทาให้ไม่สามารถว่ายน้ าต่อไปได้ เมื่อเราเจอสถานการณ์คนจมน้ าจะ
ได้รู้วธิ ี ช่วยและวิธีการปฐมพยาบาลที่ถูกต้อง
การจมน้ า ส่ วนใหญ่เกิดจากอาการหมดแรงหรื อการได้รับอุบตั ิเหตุขณะว่ายน้ า ในขณะที่มีการจมน้ า
ระยะแรกผูจ้ มน้ าจะพยายามหายใจเอาอากาศเข้าไปให้มากที่สุด แต่ส่วนใหญ่จะเกิดอาการสาลักน้ าเข้าไปในปอด
หลังจากนั้นเกิดอาการหมดสติ ชักเกร็ ง และหัวใจหยุดเต้นในเวลาต่อมา โยใช้หลักการตะโกน โย ยืน่
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1. ยื่น คือ ยืน่ อุปกรณ์ให้คนที่ตกน้ าจับ เช่น เชือก เสื้ อผ้า เข็มขัด ท่อนไม้ ห่ วงหรื อไม้ตะขอ ในกรณี ที่คน
ช่วยกับคนที่ตกน้ าอยูไ่ ม่ไกลกัน
2. โยน คือ โยนอุปกรณ์ที่ลอยน้ าได้ในคนที่ตกน้ าเกาะ เช่น ถังพลาสติก ห่วงชูชีพ หรื อยางในรถยนต์ โดย
จะผูกเชือกเอาไว้กบั อุปกรณ์เหล่านั้น แล้วลากคนตกน้ าเข้าฝั่ง โดยที่ผชู ้ ่วยสามารถยืนอยูบ่ นฝั่งหรื อที่น้ า
ตื้นได้
3. พาย การใช้เรื อหรื ออุปกรณ์อื่น ๆ ออกไปช่วยเหลือคนที่ตกน้ า โดยพาหนะที่ใช้น้ นั ควรมีขนาดใหญ่
พอสมควร ลอยน้ าได้ ไม่ชารุ ด เช่น เรื อพาย กระดานโต้คลื่น เรื อใบ เจ็ตสกี เรื อแคนู เรื อกรรเชียง เรื อใบ
เป็ นต้น ซึ่งควรจะนาอุปกรณ์ประเภทยืน่ หรื อใช้โยนตามข้อข้างบนติดตัวไปด้วย เมื่อเข้าใกล้คนตกน้ า
แล้วให้นาอุปกรณ์เหล่านั้นส่ งไปให้ผทู ้ ี่ตกน้ าได้ทนั ท่วงที
4. ลาก หากต้องว่ายน้ าออกไปช่วยต้องนาอุปกรณ์ช่วยติดตัวไปด้วย เช่น ห่ วงยาง โฟม หรื อใส่ เสื้ อชู ชีพ
และเมื่อว่ายน้ าเข้าไปจวนถึงตัวคนตกน้ า ให้หยุดอยูห่ ่างๆ แล้วยืน่ หรื อโยนอุปกรณ์ให้เขาเกาะ อย่าเข้าไป
จนถึงตัวเพราะผูท้ ี่จมน้ าหรื อตกน้ าอาจเข้ามากอด จนอาจจะทาให้จมน้ าไปด้วยกันได้ เนื่องจากผูจ้ มน้ าอยู่
ในภาวะที่ตกใจ แต่หากผูจ้ มน้ าโผเข้ามาจะกอดเรา ให้ดาน้ าหนีก่อน

วิธีการดึงคนจมน้ าเข้าหาฝั่ง

1. กอดไขว้หน้ าอก
เข้าประชิดทางด้านหลังคนจมน้ า แล้วใช้มือข้างหนึ่งพาดบ่าด้านหลังในแนวไขว้ทแยงหน้าอก จับข้างลาตัวด้านตรง
ข้ามของผูจ้ มน้ า แล้วใช้มืออีกข้างว่ายท่ากึ่งกบหงายหรื อท่าว่ายตะแคงเข้าหาฝั่ง พยุงตัวคนจมน้ าให้ใบหน้า ปาก และ
จมูกของเขาอยูเ่ หนื อผิวน้ า
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2. จับคาง
เข้าทางด้านหลังของผูจ้ มน้ า ใช้มือทั้งสองข้างจับขากรรไกรทั้งสองข้างของผูจ้ มน้ า จากนั้นใช้เท้าตีน้ าเพื่อพยุงตัวเข้า
หาฝั่ง โดยให้ใบหน้าของผูท้ ี่จมน้ าลอยเหนือผิวน้ าด้วย

3. จับผม
เข้าประชิดด้านหลังผูจ้ มน้ า โดยใช้มือข้างหนึ่งจับผมผูจ้ มน้ าไว้ให้แน่น จากนั้นว่ายน้ ามือเดียวเข้าหาฝั่ง โดยให้ปาก
และจมูกของคนจมน้ าลอยเหนือผิวน้ า
วิธีการปฐมพยาบาลผูจ้ มน้ า
1. ถ้าผูป้ ่ วยหยุดหายใจ ให้ทาการเป่ าปาก ช่วยหายใจทันที อย่ามัวเสี ยเวลาจับแบก หรื อนาพาดบ่า เพราะจะ
ไม่ทนั กาล ควรลงมือเป่ าปาก ตั้งแต่ก่อนขึ้นฝั่ง เช่น หลังจากพาขึ้นบนเรื อ หรื อพาเข้าที่ต้ืน ๆ ได้แล้ว เมื่อ
ขึ้นบนฝั่งแล้ว ให้ทาการผายปอดด้วยการเป่ าปากต่อไป จนกว่าผูป้ ่ วยจะหายใจได้เอง หากมีน้ าอยูเ่ ต็ม
ท้องให้จบั ผูป้ ่ วยนอนคว่าแล้วใช้มือ 2 ข้าง วางอยูใ่ ต้ทอ้ งผูป้ ่ วย ยกท้องผูป้ ่ วยขึ้นจะช่วยไล่น้ าออกจาก
ท้องให้ไหลออกทางปากได้ แล้วจับผูป้ ่ วยพลิกหงาย และทาการเป่ าปากต่อไป
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2. ถ้าคลาชีพจรไม่ได้ หรื อหัวใจหยุดเต้น ให้ทาการนวดหัวใจทันที
3. ถ้าผูป้ ่ วยยังหายใจได้เอง หรื อช่วยเหลือจนหายใจได้แล้ว ควรจับผูป้ ่ วยนอนตะแคงข้าง และศีรษะหงาย
ไปข้างหลัง เพื่อให้น้ าไหลออกทางปาก ใช้ผา้ ห่มคลุมผูป้ ่ วยเพื่อให้เกิดความอบอุ่น อย่าให้ผปู ้ ่ วยกิน
อาหารและดื่มน้ าทางปาก
4. หลังจากการปฐมพยาบาลเบื้องต้นจนผูต้ กน้ ารู ้สึกตัวแล้วให้รีบนาส่ งโรงพยาบาลทันที
5. ในรายที่หมดสติและหยุดหายใจ ควรรี บนาส่ งโรงพยาบาลและผายปอด ด้วยวิธีเป่ าปากไปตลอดทาง
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