สรุปและวิเคราะหขาวประจําวันที่ 10 มีนาคม 2558
เรียน ผอ. สคร.5 /รองผูอํานายการฯ/นักวิชาการสาธารณสุข/เครือขายสื่อมวลชน
กลุมสื่อสารความเสี่ยง ฯ สคร.5 ขอรวบรวมและสรุปวิเคราะหขาวที่อาจจะมีผลกระทบตอ
กรมควบคุมโรค มีรายละเอียดดังนี้
วันที่ /แหลงขาว
ประเด็นขาว
วิเคราะหขาว
สํานักงานสารนิเทศ กรมควบคุม โรค เตือ นปด เทอมภาคฤดูร อ นเด็ก เสี ่ย งจมน้ํ า สูง สุด แนวทางการดําเนินงาน
ไดจัดทําขาวแจกเรื่อง
และประชาสัมพันธ โดยเฉพาะเดือนมีนาคมปที่แลวเด็กตายมากสุดในรอบปถึง 115 ราย
อีสานครองแชมปเด็กจมน้ํา
10 มี.ค. 2558
พรอมตั้งเปาป 58 ลดการตายไมใหเกิน 770 คน
สคร.5 ชี้ มีนาคม –
วันนี้ (9 มีนาคม 2558) นายแพทยโสภณ เมฆธน อธิบดีกรม พฤษภาคม เด็กเสี่ยงจมน้ํา
ควบคุม โรค กลา ววา ในชว งปด เทอมภาคฤดูร อ น เดือ นมีน าคม- สูง เผยแพร ไปยังเครือขาย
พฤษภาคม มีเด็กจมน้ําเสียชีวิตมากที่สุด รองลงมาคือ เดือนตุลาคม ซึ่ง สื่อสารสาธารณะ 2,000
ตรงกับชวงปดเทอมของเด็กเชนเดียวกัน โดยเฉพาะเดือนมีนาคม พ.ศ. แหง เพื่อเตือนประชาชนให
2557 มีเด็กตายมากสุดในรอบปถึง 115 ราย รองลงมาเดือนเมษายน 90 ระมัดระวังบุตรหลานที่อาจ
ราย โดยจากขอ มูล การเสีย ชีว ิต ของสํ า นัก นโยบายและยุท ธศาสตร ไปเลนน้ําเพื่อคลายรอน
กระทรวงสาธารณสุข พบวา ประเทศไทย มีการตกน้ํา จมน้ําเปนสาเหตุ อาจจมน้ําเสียชีวิตได
การเสียชีวิตอันดับ 1 ของเด็กไทยอายุต่ํากวา 15 ป เมื่อเทียบกับการ
เสีย ชีวิตจากสาเหตุอื่นๆ ในทุกสาเหตุทั้ง โรคติด เชื้อ และไมติด เชื้อ ซึ่ง -ไดแจงผูบริหารและ
การเสีย ชีว ิต จากการตกน้ํ า จมน้ํ า ของเด็ก มีแ นวโนม เพิ ่ม สูง ขึ ้น อยา ง เครือขายสื่อมวลชนแลว
ตอเนื่องตั้งแตป พ.ศ. 2542-2548 โดยเฉลี่ยปละประมาณ 1,500 คน
หลัง จากนั ้น เริ ่ม มีแ นวโนม ลดลงอยา งตอ เนื ่อ ง จนเมื ่อ ปที ่ผ า นมามี
ผูเสียชีวิตลดลงเหลือ 807 คน ซึ่งกรมควบคุมโรคไดเริ่มดําเนินการ
ปองกันตั้งแตป พ.ศ. 2549 รวมกับภาคีเครือขายทุกภาคสวน ทั้งภาครัฐ
ภาคเอกชน และหนวยงานในทองถิ่น
นอกจากนี้ยังพบวา ในชวง 10 ปที่ผานมา (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

(รอยละ 4.6) พบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอัตราการเสียชีวิตสูง
ที่สุด รองลงมาคือ ภาคกลาง ภาคใต และภาคเหนือ ที่สําคัญพบวา
วันหยุดสุดสัปดาห (วันเสารและวันอาทิตย) และชวงเวลา 12.00–17.59
น. เปนชวงที่มีการเกิดเหตุสูงสุด
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
เด็ก ที ่เ รีย นหลัก สูต รวา ยน้ํ า เพื ่อ เอาชีว ิต รอดจะมีค วามรู เ รื ่อ งความ
ปลอดภัย ทางน้ํ า ทัก ษะการเอาชีว ิต รอดในน้ํ า และทัก ษะการชว ย
ผูประสบภัยทางน้ํา มากกวาคนที่ไมไดเรียนถึง 7.4 เทา, 20.7 เทา และ
2.7 เทา ตามลําดับ ซึ่งกรมควบคุมโรคไดรว มกับภาคีเ ครือ ขายภาค
ทองถิ่นและหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ 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
ควบคุม โรค ป พ.ศ. 2558
ไดส รา งทีม ผูก อ การดี คือ ทีม ที่ม ีก าร
ดําเนินงานปองกันการจมน้ําในมาตรการตางๆ ครบตามองคประกอบที่
กํา หนดในแตล ะระดับ รวมทุก หนว ยงาน ทุก องคก ร ทั้ง ภาครัฐ 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
ยิ่ง ขึ้น และเสีย ชีวิต ได สํา หรับวิธีก ารชว ยเหลือ ที่ถูก ตอ ง คือ 1.ให
ตะโกนขอความชวยเหลือ 2.วางคนที่จมน้ํานอนราบ ตะแคงหนาเอาน้ํา
ออกจากปาก 3.ชวยใหหายใจไดเร็วที่สุด โดยวิธีการผายปอด และเปา
ลมเขาทางปากติดตอ กัน หลายๆครั้ง 4.ถา หัว ใจหยุด เตนใหนวดหัว ใจ
โดยการกดที่บริเวณกลางหนาอกใหยุบประมาณ 1 ใน 3 ของความหนา
ของหนา อก ความเร็ว 100 ครั้ง ตอ นาที และ 5.รีบ แจง เจา หนา ที่
สาธารณสุข ที่อ ยูใ กลบา นหรือ โทรแจง 1669 โดยเร็ว ที่สุด และวิธี
ปอ งกัน ที่ดีที่สุด คือ ผูป กครองและผูดูแลเด็ก อยา ปลอ ยเด็ก ไปเลน น้ํา
กันเองตามลําพัง เด็กเล็กตองอยูในระยะที่มือเอื้อมถึงและควาถึง
สวนอีกมาตรการที่ตองยึดไวใชยามฉุกเฉิน คือ “ตะโกน โยน
ยื่น” ไดแก 1.ตะโกน คือ การเรียกใหผูใหญมาชวยและโทรแจงทีม
แพทยกูชีพ 1669 2.โยนอุปกรณที่อยูใกลตัวเพื่อชวยคนตกน้ําเกาะจับ
พยุง ตัว เชน เชือ ก ถัง แกลลอนพลาสติก เปลา ขวดน้ํ า พลาสติก
เปลา หรือวัสดุที่ลอยน้ําไดโดยโยนครั้งละหลายๆ ชิ้น 3.ยื่นอุปกรณที่
อยูใกลตัวใหคนตกน้ําจับ เชน ไม เสื้อ ผาขาวมา ใหคนตกน้ําจับและดึง
ขึ้นมาจากน้ํา ซึ่งเนนใหเด็กรูวิธีการชวยเหลือคนตกน้ําที่ถูกตอง โดย
ตอ งไมก ระโดดลงไปชว ย นอกจากนี้ หนว ยงานในทอ งถิ่น หรือ ผูนํา
ชุม ชน ควรจัด การสิ่ง แวดลอ มในบริเ วณที่เ ปน แหลง น้ํา ที่มีค วามเสี่ย ง
เชน จัดหาอุปกรณลอยน้ํา แกลลอนพลาสติก ไม เชือก สรางรั้ว ทําปาย
เตือน และสถานบริการสาธารณสุขมีการใหความรูในเรื่องนี้เชนเดียวกับ
การใหวัคซีนแกเด็ก หากสงสัยสามารถติดตอไดที่สํานักโรคไมติดตอ
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