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รายงานการสอบสวนกรณีเด็กจมนํ้าเสียชีวิต บานโพรงงู  หมูท่ี 7 
ตําบลเขายา อําเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง 

ระหวาง วันท่ี 26 กุมภาพันธ 2560 – 8 มีนาคม 2560 
 

นายเดนดัง  จําเริญ  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอศรีบรรพต 
นางสาวนัสเราะฮ  เหล็มปาน  นักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลศรีบรรพต 
ความเปนมา  

วันท่ี 26 กุมภาพันธ 2560 เวลาประมาณ 13.30 น. ทีมสอบสวนการจมน้ําของโรงพยาบาลศรีบรรพต 
ไดรับแจงจากหองฉุกเฉินโรงพยาบาลศรีบรรพต และอสม. บานโพรงงูวามีเหตุการณ เด็กผูหญิงจมน้ํา จํานวน 
1 ราย อายุ  12 ป  ไดจมน้ํ า หมดสติอยู ท่ีคลองวังราโพ ใน พ้ืน ท่ีหมู ท่ี  7  บ านโพรงงู ตําบลเขายา                      
อําเภอศรีบรรพต  จังหวัดพัทลุง  ทีม SRRT อําเภอศรีบรรพต จึงไดออกไปสอบสวนการจมน้ํา  
วัตถุประสงค  

1.เพ่ือศึกษาสาเหตุ ปจจัยเสี่ยงและทบทวนเหตุการณการจมน้ําเสียชีวิต  
2.เพ่ือหามาตรการในการปองกันแกไขปญหาและแนวทางการปองกันใหกับผูนําชุมชน ประชาชนและ

ผูปกครองท่ีมีเด็กอายุต่ํากวา 15 ป ใหมีความตระหนักในความเสี่ยง รู เขาใจ และรวมกันวางแผนปองกัน  
3.เพ่ือไมใหเกิดเหตุซํ้าในพ้ืนท่ี  

วิธีการศึกษา  
1.รวบรวมขอมูลท่ีไดจากการไปรับการรักษาท่ี โรงพยาบาลและผลชันสูตรพลิกศพ  
2.สัมภาษณบุคคลในครอบครัวของเด็กท่ีเสียชีวิต ผูเห็นเหตุการณ และผูท่ีเก่ียวของ  
3.สํารวจพ้ืนท่ีเกิดเหตุและสภาพแวดลอมเพ่ือวิเคราะหสาเหตุและปจจัยเสี่ยงของสภาพแวดลอม             

ตอการจมน้ําของเด็ก  
4.วิเคราะหสาเหตุ ปจจัยของครอบครัวท่ีมีผลตอการจมน้ําของเด็ก ตั้งแตชวงเวลากอนเกิดเหตุการณ 

ชวงขณะท่ีเกิดเหตุการณ และการปฐมพยาบาลเบื้องตน หลังจากเกิดเหตุการณ 
ผลการสอบสวนโรค  

ผูเสียชีวิตเปนเด็กหญิง อายุ 12 ป ทราบชื่อ เด็กหญิงลลิตา  เรืองจันทร (เด็กหญิงตา นามสมมติ) อยู
บานเลขท่ี 36/2 หมูท่ี 9 บานสํานักวา ตําบลเขายา อําเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง กําลังเรียนอยูชั้น
ประถมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนวัดโพรงงู อาศัยอยูกับบิดาและนองอีก 2 คน (มารดาไปทํางานท่ีจังหวัดสุราษฎร
ธานี) อุปนิสัยเปนเด็กราเริง เรียนเกง   ชวยบิดาทํางานบาน ทําสวนยางและดูแลนอง เกิดเหตุจมน้ําเสียชีวิต
บริเวณคลองทาแนะหลังบานเลขท่ี ม.7 ตําบลเขายา อําเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง 

จากการสอบถามบิดาของผูเสียชีวิต เลาใหฟงวา เม่ือประมาณ 12.15 น.ของวันท่ี  26 กุมภาพันธ 
2560 เด็กหญิงตา ไดขออนุญาตไปทํารายงานท่ีบานเพ่ือนท่ีเปนเพ่ือนสนิทในกลุมเดียวกัน (ไปทํากิจกรรม
รวมกันเปนประจํา) โดยขับรถจักรยานยนตไปจากบานเลขท่ี 36/2 หมูท่ี 9 บานสํานักวา มาทราบเหตุการณ
อีกครั้งเม่ือมีคนมาตามวาบุตรไดจมน้ําและหายไปในบริเวณคลองทาแนะในพ้ืนท่ีหมูท่ี 7 ตําบลเขายา อําเภอ
ศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง เม่ือบิดาไปถึงท่ีเกิดเหตุยังหาศพไมเจอ ในท่ีสุดหลังจากท่ีมีเพ่ือนท่ีไปเลนน้ําดวยให
ขอมูลวา บุตรจมน้ําไป ประมาณ 3 ชั่วโมง ก็มีชาวบานพบศพ หางจากจุดเลนน้ําประมาณ 500 เมตร 
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จากการสอบถามเพ่ือนท่ีไปเลนน้ําดวยกันเลาใหฟงวา เม่ือประมาณ 12.00 น.วันท่ี  26  กุมภาพันธ 
2560 ไดไปเจอเด็กหญิงตา โดยบังเอิญ ณ รานสะดวกซ้ือในพ้ืนท่ี หมูท่ี 1 ตําบลเขายา อําเภอศรีบรรพต  
จังหวัดพัทลุง โดยเด็กหญิงตา ไปซ้ือขนมกับนองสาวและนองชาย หลังจากนั้นไดชักชวนกันไปเลนน้ําบริเวณ
คลองทาแนะหลังบานเลขท่ี  ม.7 ตําบลเขายา อําเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง แตเด็กหญิงตาบอกวาตอง
กลับไปสงนองท่ีบานกอน จึงจะไปเลนน้ําได (บอกบิดาวาไปทํารายงานท่ีบานเพ่ือน) หลังจากนั้นก็ไดชักชวน
เพ่ือนๆท่ีเพ่ิงกลับจากเรียนพิเศษไปเลนน้ําดวยกัน จํานวน 8 คน (รวมผูเสียชีวิต) โดยเปนนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาชั้นป ท่ี 6 โรงเรียนวัดโพรงงูจํานวน 7 คน และนักเรียน ชั้นประถมศึกษาชันปท่ี 4 โรงเรียน
อนุบาลศรีบรรพต จํานวน 1 คน และเพ่ือนของผูเสียชีวิตใหขอมูลเพ่ิมเติมวา กอนหนาเด็กหญิงตาจะไปรวม
เลนน้ําบริเวณคลองทาแนะ ไดไปเลนน้ํามากอนแลวจํานวน 2 แหง คือ บริเวณฝายก้ันน้ําขางสํานักสงฆ                
ศรีบรรพตวนารามและหวยบริเวณใกลๆบาน 

เม่ือไปถึงจุดท่ีเลนน้ํา (เปนจุดท่ีเด็กกลุมนี้เคยมาเลนน้ํามากอน และไมไดมาเลนอีกหลังจากเกิด
เหตุการณน้ําทวม ในชวงตนเดือนมกราคม 2560 ) สมาชิกท่ีลงไปเลนน้ําจํานวน 7 คน ไมลงเลนน้ํา 1 คน 
เม่ือลงไปเลนน้ําประมาณ 10 นาที ก็ไดเลนน้ําตามปกติ (น้ําลึกประมาณ 70 เซนติเมตร) โดยใชวิธีจับมือกัน
เปนแถวหนากระดานและเดินตามตามลําคลองดวยกันท้ัง 7 คน เม่ือเดินไปสักพักน้ําเริ่มลึกมากข้ึนและท้ังกลุม
ลอยไปกับน้ํา เด็กจํานวน 3 คน สามารถตะเกียกตะกายกลับมาได และลอยไปกับน้ํา 4 คน  โดยเด็กท่ีวายน้ํา
เปนสามารถ ชวยเพ่ือนกลับมาได 1 คน ผูเสียชีวิตและเพ่ือนอีกคนกอดคอลอยไปกับกระแสน้ํา จนในท่ีสุด
เด็กหญิงตา ก็ลอยไปกับกระแสน้ําเพียงคนเดียวโดยเพ่ือนท่ีลอยไปดวยกันสามารถตะเกียกตะกายกลับมาได 
เม่ือเพ่ือนๆเห็นดังนั้นก็ใหคนท่ีไมไดลงเลนน้ํา วิ่งไปตามคนมาชวย ซ่ึงหางจากจุดเกิดเหตุ ประมาณ 250 เมตร 
แตเม่ือมีชาวบานมาถึงท่ีเกิดเหตุก็ไมเจอรางของผูเสียชีวิตแลว ท่ีสุดก็เจอโดยชาวบานท่ีไปหาปลาซ่ึงหางจากท่ี
เกิดเหตุประมาณ 500 เมตร                                  

หลังจากเกิดเหตุไดมีการแจงตํารวจท่ีสถานีตํารวจภูธรศรีบรรพต ผูเห็นเหตุการณไดโทรแจง EMS 
ตําบลเขายา เม่ือพบรางของเด็กหญิงตา ก็นําสงโรงพยาบาลศรีบรรพต  (เสียชีวิตในท่ีเกิดเหตุ) 
ปจจัยเส่ียง  

1. ผูเสียชีวิตไมไดไปโรงเรียน เนื่องจากเปนวันอาทิตยและชวยบิดาทํางานบานเสร็จจึงมีเวลาวาง                    
2. ผูเสียชีวิตวายน้ําไมเปน (เลนน้ํา 8 คน วายน้ําเปน 1 คน) 

 3. ผูเสียชีวิตไมไดบอกบิดาโดยตรงวาจะไปเลนน้ํา 
          4. จุดท่ีเด็กไปเลนน้ําเปนจุดท่ีเคยไปเลนมากอนแตหลังจากน้ําทวมในเดือนมกราคม 2560 ทําให
สภาพในลําคลองมีการเปลี่ยนแปลงดานกายภาพแตเด็กไมทราบ  
         5. บริเวณท่ีเกิดเหตุอยู ในสวนยางหางจากบานคนประมาณ 250 เมตรและเปนพงหญารก                     
หากไมสังเกตจะไมสามารถเห็นวามีเด็กไปเลนน้ํา 
สรุปผล  

การสอบสวนครั้งนี้ มีผูเสียชีวิตจากการจมน้ํา 1 ราย ทราบชื่อ เด็กหญิงลลิตา  เรืองจันทร อายุ 12 ป  
(เด็กหญิงตา นามสมมติ) อยูบานเลขท่ี 36/2 หมูท่ี 9 บานสํานักวา ตําบลเขายา อําเภอศรีบรรพต จังหวัด
พัทลุง กําลังเรียนอยูชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนวัดโพรงงู อาศัยอยูกับบิดาและนองอีก 2 คน (มารดา            
ไปทํางานท่ีจังหวัดสุราษฎรธานี) อุปนิสัยเปนเด็กราเริง เรียนเกง  ชวยบิดาทํางานบาน ทําสวนยางและดูแลนอง 
เกิดเหตุจมน้ําเสียชีวิตบริเวณคลองทาแนะหลังบานเลขท่ี ม.7 ตําบลเขายา อําเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง 
ปจจัยเสี่ยงท่ีทําใหเกิดการเสียชีวิต คือผูเสียชีวิตไมไดไปโรงเรียนเพราะอยูในชวงวันหยุดราชการ วายน้ําไมเปน  
ไมไดบอกบิดาโดยตรงวาจะไปเลนน้ํา  รวมท้ังจุดท่ีเด็กไปเลนน้ําเปนจุดท่ีเคยไปเลนมากอนแตหลังจากน้ําทวม
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ในเดือนมกราคม 2560 ทําใหสภาพในลําคลองมีการเปลี่ยนแปลงดานกายภาพแตเด็กไมทราบ และบริเวณท่ี
เกิดเหตุอยูในสวนยางหางจากบานคนประมาณ 250 เมตรและเปนพงหญารก หากไมสังเกตจะไมสามารถเห็น
วามีเด็กไปเลนน้ําและระยะหางจากบานผูเสียชีวิตกับจุดเลนน้ําประมาณ 4.5 กิโลเมตร 
วิจารณผล    

1. ปจจัยทางดานบุคคล: เด็กไมมีทักษะในการวายน้ํา / เด็กอายุยังนอย / กลุมเพ่ือนท่ีเลนน้ําดวยกัน
ไมมีทักษะในวายน้ํา (เลนน้ํา 8 คน วายน้ําเปน 1 คน) 

2. ปจจัยทางดานสังคม: ชุมชน คนในชุมชนไมมีความตระหนักเก่ียวกับการจมน้ําของเด็ก  
3. ปจจัยทางดานสิ่งแวดลอม: จุดท่ีเด็กไปเลนน้ําเปนจุดท่ีเคยไปเลนมากอนแตหลังจากน้ําทวมใน

เดือนมกราคม 2560 ทําใหสภาพในลําคลองมีการเปลี่ยนแปลงดานกายภาพแตเด็กไมทราบและบริเวณท่ีเกิด
เหตุอยูในสวนยางหางจากบานคนประมาณ 250 เมตรและเปนพงหญารกหากไมสังเกตจะไมสามารถเห็น              
วามีเด็กไปเลนน้ํา 
มาตรการควบคุมและปองกันท่ีไดดําเนินการแลว 

1. แจงใหผูนําชุมชนไดเพ่ิมมาตรการการปองกันเด็กจมน้ํา ท้ังในบริเวณบานท่ีมีบอน้ําลึก และสระ
รอบ ๆ หมูบาน โดยการประชาสัมพันธผานเสียงตามสาย และวาระการประชุมประจําเดือน ของเจาหนาท่ี
สาธารณสุข อสม.กํานันผูใหญบาน มีนาคม 2560 

2. แนะนําวิธีการปฐมพยาบาลใหกับผูปกครองและ ผูชวยเหลือและประชาชนผูสนใจ  
3. หลังจากเกิดเหตุปกปายประชาสัมพันธเพ่ือปองกันเรียบรอยแลว เพ่ือปองกันเหตุข้ึนอีกครั้ง 
4. ประสานงานกับโรงเรียนในการประชาสัมพันธปองกันการไปเลนน้ําในชวงวันหยุดและปดภาคเรียน 
5. สนับสนุนปายรณรงคปองกันเด็กจมน้ําใหกับรพ.สต.และรพ.ศรีบรรพต 

มาตรการควบคุมและปองกันท่ีจะดําเนินการตอไป 
 1.รวมกับงานปองกันเด็กจมน้ําในการจัดตั้งทีมผูกอการดี 
 2.สํารวจ/ชี้จุด/ปกหมุดในจุดเสี่ยงท่ีเปนแหลงน้ําใหญๆ 
 3.ประสานงานกับภาคีเครือขายเชนองคการบริหารสวนตําบลท้ัง 3 แหง./โรงเรียน 13 โรงเรียน/
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 5 แหง ในการดําเนินงานอยางเปนเครือขาย 
ปญหาและอุปสรรค  

ขาดการบูรณาการในการดําเนินงานปองกันการจมน้ําของสหวิชาชีพ  
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ขอขอบคุณ 
 1. ครอบครัวเด็กท่ีเสียชีวิต 
 2. เพ่ือนและคณะอาจารยโรงเรียนวัดโพรงงู 
 3. สํานักงานสาธารณสุขอําเภอศรีบรรพต 
 4. โรงพยาบาลศรีบรรพต 
 


