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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

องค์การอนามัยโลกรายงานสถานการณภาวะโรค (Global Burden of Diseases) พบว่าการตกน ้า จมน ้า 

เป็นสาเหตุน้าการเสียชีวิตใน 10 อันดับแรกของกลุ่มเด็ก โดยเด็กอายุต ้ากว่า 15 ปีเสียชีวิตจากการตกน ้า จมน ้าปีละ 

135,585 คน ในประเทศไทยเด็กอายุต ้ากว่า 15 ปีเสียชีวิต จากการจมน ้าสูงเป็นอันดับที หนึ งเมื อเทียบกับการเสียชีวิต

จากสาเหตุอื นๆ ทั งโรคติดเชื อและไม่ติดเชื อ โดยในแต่ละปีจะมีเด็กเสียชีวิตเกือบ 1,500 คนหรือวันละเกือบ 4 คน เพศ

ชายเสียชีวิตสูงกว่า เพศหญิง 2 เท่าตัว เด็กอายุต ้ากว่า 10 ปี เป็นกลุ่มเสี ยงหลัก โดยมักพบว่าเด็กจะจมน ้าเสียชีวิต

พร้อมกันครั งละหลายๆ คนเนื องจากเด็กไม่รู้วิธกีารเอาชีวิตรอดในน ้าและวิธีการช่วยเหลือที ถูกต้อง จึงมักกระโดดลงไป

ช่วย จากข้อมูลสถิติการจมน ้า พ.ศ.2562 มีเด็กอายุต ้ากว่า 15 ปี เสียชีวิตจากการจมน ้า จ้านวน 550 คน หรือ 4.9 ต่อ

ประชากรแสนคน (ส้านักโรคไม่ติดต่อ ,2562) ปี พ.ศ.2562 ในจังหวัดพัทลุง พบว่ามีเด็กอายุต ้ากว่า 15 ปี เสียชีวิตจาก

การจมน ้า จ้านวน 5 คน หรือ 5.4 ต่อประชากรแสนคน (ส้านักโรคไม่ติดต่อ ,2562)และผลการส้ารวจพบเด็กไทยอายุ

ต ้ากว่า 15 ปี ว่ายน ้าเป็นเพียงร้อยละ 16.3 ช่วงฤดูร้อนและปิดภาคการศึกษา (มีนาคม-พฤษภาคม และตุลาคม) 

วันหยุดสุดสัปดาห์ (เสาร์-อาทิตย์) และช่วงเวลา 12.00 - 17.59 น. เป็นช่วงที มีการเกิดเหตุสูงสุด) (ส้านักระบาดวิทยา 
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,2562) บวกกับแหล่งน ้าเสี ยงในชุมชนมีจ้านวนมาก และกระจายอยู่ทั วทุกชุมชน ส่งผลให้เกิดโอกาสการเสียชีวิตจาก

การตกน ้าเพิ มมากยิ งขึ น 

เพื อลดการสูญเสียโดยไม่จ้าเป็นโดยเฉพาะอย่างยิ งในเด็ก จึงจ้าเป็นจะต้องมีมาตรการหลายรูปแบบในเรื องการ

ป้องกันการจมน ้า มีการก้าหนดมาตรการความปลอดภัยทางน ้าโดยเฉพาะ และก้าหนดโครงสร้างหน่วยงานที รับผิดชอบ 

ผู้วิจัยเห็นว่า สิ งส้าคัญที จะท้าให้การด้าเนินงานปอ้งกันการเสียชีวิต จากการจมน ้าในเด็กประสบผลส้าเร็จนั น จะต้อง

อาศัยการมีส่วนร่วมของชุมชน เครือข่ายต่างๆ เนื องจากกระบวนการดังกล่าว เป็นกระบวนการที ท้าให้บุคคล ครอบครัว 

ชุมชน ตลอดจนหน่วยงานทุกภาคส่วนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการเสียชีวิตจากการจมน ้าในเด็ก ซึ ง

เป็นการดึงศักยภาพของชุมชนมาแก้ไขปัญหาด้วยชุมชนเอง โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมในทุกกิจกรรมตั งแต่ร่วมคิด ร่วม

ด้าเนินการ ร่วมรับผลประโยชน์และประเมินผล การด้าเนินงานร่วมกนั ซึ งกระบวนการมีส่วนรว่มของชุมชน ส่งผลให้

เกิดความเข้มแข็งในการแก้ไขปัญหาการเสียชีวิตจากการจมน ้าในเด็กท้าให้การด้าเนินงานมีความต่อเนื องและมี

ประสิทธิภาพ  

ดังนั น ผู้วิจัยจึงสนใจที จะศึกษา การมีส่วนร่วมของชุมชนในด้าเนินงานป้องกนัการเสียชีวิตจากการจมน ้าในเด็ก

อายุต ้ากว่า 15 ปี ต้าบลแหลมโตนด อ้าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 

ค าถามการวิจัย 
1. การมีส่วนร่วมของชุมชนในการด้าเนินงานป้องกันการเสียชีวิตจากการจมน ้าในเด็กอายุต ้ากว่า 15 ปี ต้าบล

แหลมโตนด อ้าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง มีรูปแบบอย่างไร  

2. การมีส่วนร่วมของชุมชนต่อการป้องกันการเสียชีวิตจากการจมน ้าในเด็กอายุต ้ากว่า 15 ปี มีประสิทธิผล

หรือไม ่

วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพื อศึกษาแนวทางการป้องกันการเสียชีวิตจากการจมน ้าในเด็กอายุต ้ากว่า 15 ปี โดยการมีส่วนร่วม 

ของชุมชน 

2. เพื อศึกษาประสิทธิผลของการมีส่วนร่วมของชุมชนต่อการป้องกันการเสียชีวิตจากการจมน ้าในเด็กอายุ 

ต ้ากว่า 15 ปี 

ระเบียบวิธีวิจัย 
 การวิจัยครั งนี เป็นวิจัยเชิงปฏิบัติการ แบ่งขั นการด้าเนินการดังนี   
วิธีการวิจัย 

แบ่งออกเป็น 2 ระยะ คือ 



1. ระยะเตรียมการ (Pre- Research phase) มีกิจกรรมคือ ประสานงานกับพื นที  รวบรวมข้อมูลพื นฐานของ

ชุมชนและประชาสัมพันธ์ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม ชี แจงวัตถุประสงค์วิธีการด้าเนินงานและสร้างสัมพันธภาพกับ

ชุมชน 

2. ระยะด าเนินการวิจัย (Research phase) ประกอบด้วย 5 ขั นตอน ดังนี  

ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาวิเคราะห์สภาพปัญหาก่อนการพัฒนา ได้แก่ ข้อมูลทั วไปของชุมชน โดยเก็บข้อมูลจาก

การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก วิเคราะห์สภาพปัญหาก่อนการพัฒนา ในเรื องการมีส่วนร่วมในการป้องกันการเสียชีวิตจาก

การจมน ้าในเด็กอายุต ้ากว่า 15 ปี ของชุมชน  

ขั้นตอนที่ 2 การหาแนวทางแก้ไขปัญหาโดยใช้กระบวนการ AIC  

ขั้นตอนที่ 3 การวางแผนด้าเนินการแก้ไขปัญหาโดยใช้กระบวนการ AIC  

ขั้นตอนที่ 4 การปฏิบัติตามแผนที ได้จากการประชุมโดยใช้กระบวนการ AIC   

      ขั้นตอนที่ 5 การประเมินผลโดยแบ่งเป็น 2 ช่วง คือ การประเมินระหว่างด้าเนินการและ 

การประเมินผลภายหลังด้าเนินการ  

กลุ่มตัวอย่าง 
พื้นที่การวิจัย เขตต าบลแหลมโตนด อ าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 
กลุ่มตัวอย่าง จ้านวน 29 คน แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ 
1.องค์กรภาครัฐ ได้แก่ เจ้าหน้าที กองการศึกษา เทศบาลต้าบลแหลมโตนด 
ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และครูโรงเรียน ในเขตต้าบลแหลมโตนด 
2.องค์กรชุมชน ได้แก่ ผู้น้าชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจ้าหมู่บ้าน อปพร. ประชาชนผู้สนใจเข้าร่วม 

เคร่ืองมือเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. แบบสอบวัดความรู้เกี ยวกับการป้องกันการจมน ้าในเด็ก อายุต ้ากว่า 15 ปี   
2. แบบสอบถามการมีส่วนร่วมในการป้องกันการเสียชีวิตจากการจมน ้าในเด็กอายุต ้ากว่า 15 ปี 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
1. สถิติเชิงพรรณา ได้แก่ ร้อยละ ความถี  ค่าเฉลี ย และส่วนเบี ยงเบนมาตรฐาน 
2. การเปรียบผลความรู้เกี ยวกับการป้องกันการจมน ้าในเด็ก อายุต ้ากว่า 15 ปีก่อนและหลังด้วยสถิติ Paired 

t-test  
3. การเปรียบผลของระดับการมีส่วนร่วมในการป้องกันการจมน ้าในเด็ก อายุต ้ากว่า 15 ปีก่อนและหลังด้วย

สถิติ Paired t-test  
ผลการศึกษา 

ศึกษา การมีส่วนร่วมของชุมชนในด้าเนินงานป้องกันการเสียชีวิตจากการจมน ้าในเด็กอายุต ้ากว่า 15 ปี ต้าบล

แหลมโตนด อ้าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง  มีรูปแบบการศึกษาเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action 

Research: PAR ) โดยในกระบวนการ AIC เพื อพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการด้าเนินงานป้องกันการเสียชีวิต



จากการจมน ้าในเด็กอายุต ้ากว่า15ปี ต้าบลแหลมโตนด อ้าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุงเก็บข้อมูลโดยการตรวจประเมิน

ความรู้ และแบบสอบถามการมีส่วนร่วม ก่อนและหลังด้าเนินการตามกระบวนการ จากการศึกษาพบว่าการมีส่วนร่วม

ของชุมชนในด้าเนินงานป้องกันการเสียชีวิตจากการจมน ้าในเด็กอายุต ้ากว่า 15 ปี ต้าบลแหลมโตนด อ้าเภอควนขนุน 

จังหวัดพัทลุง มีผลการศึกษา แบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี  

1.ผลระดับความรู้ของกลุ่มตัวอย่าง ก่อนและหลังการให้ความรู้  
 
ตารางที่ 1.1 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง ก่อนและหลังการทดลอง จ าแนกตามระดับความรู้ 

 
ระดับความรู้ 

ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง 

จ านวน (คน) ร้อยละ จ านวน (คน) ร้อยละ 

ระดับต ้า (0 - 4 คะแนน) 0 0 0 0 

ระดับปานกลาง (5 – 8 คะแนน) 26 89.65 10 34.48 

ระดับดี (9 - 12 คะแนน) 3 10.35 19 65.52 

 
จากตารางที  1.1 ก่อนการให้ความรู้แก่กลุ่มตัวอย่าง ระดับความรู้ของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อยู่ที ระดับปานกลาง คิด
เป็นร้อยละ 89.65 และระดับดี ร้อยละ 10.35 หลังให้ความรู้พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความรู้เพิ มขึ นจากระดับปานกลาง
ลดลงมาเป็นระดับดี ร้อยละ 65.52 
ตารางที่ 1.2 คะแนนเฉลี่ยของระดับความรู้เก่ียวกับยาอันตรายที่ห้ามจ าหน่ายในร้านช าของกลุ่มตัวอย่าง ก่อนและ
หลังการทดลอง 
ความรู้เกี ยวกับยาอันตรายที ห้ามจ้าหน่าย
ในร้านช้า 

x̄ S.D. df t P-value 

ก่อนการให้ทดลอง 7.16 1.19 29 9.72 < 0.001 
หลังการให้ทดลอง 9.17 1.19   
 
คะแนนเฉลี ยของความรู้  ก่อนการให้ความรู้สูงกว่าคะแนนเฉลี ยหลังการให้ความรู้ อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ 
< 0.001 

2.ผลระดับคะแนนระดับการมีส่วนร่วมของกลุ่มตัวอย่าง ก่อนและหลังการทดลอง  
  
  
 
 

ผลคะแนนระดับการมีส่วนร่วม x̄ S.D. df t P-value 
ก่อนการให้ทดลอง 42 0.55 29 9.46 < 0.001 
หลังการให้ทดลอง 68 0.50    



จากตารางที่ 2.2 หลังการทดลอง ผลคะแนนระดับการมีส่วนร่วมของกลุ่มตัวอย่าง เพิ มขึ นจากก่อนการทดลอง จาก
ร้อยละ 42 เป็น ร้อยละ 68 อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ < 0.001 
 
สรุปและอภิปรายผล 
จากผลการศึกษาพบว่า การมีส่วนร่วมของชุมชนในด้าเนินงานป้องกันการเสียชีวิตจากการจมน ้าในเด็กอายุต ้ากว่า 15 

ปี ต้าบลแหลมโตนด อ้าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง มีรูปแบบการศึกษาเชิงปฏิบัติการ ที ประชาชนทุกเครื อข่ายมีส่วน

ร่วมในการแก้ปัญหาร่วมกัน มีทีมเครือข่ายที เข้มแข็ง เข้าใจถึงปัญหาการเสียชีวิตจากการจมน ้าในเด็กอายุ ต ้ากว่า 15 ปี 

ทั งเจ้าหน้าที กองการศึกษาของท้องถิ น ทีมครูศูนย์เด็กเล็ก ครูโรงเรียนประถม ทีมอปพร. อสม. ผู้น้าชุมชน ซึ งทุกคน

ล้วนมีบทบาทส้าคัญในการป้องกันปัญหาเด็กจมน ้า ก่อนการทดลองกลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่ขาดความรู้และความ

ตระหนักเกี ยวกับเรื องมาตรการการป้องกันเด็กจมน ้า หลังการให้ความรู้ พบว่ากลุ่มตัวอย่างเข้าใจถึงปัญหา ความ

รุนแรง ของปัญหา และมีความรู้ที ถูกต้องในเรื องการปฐมพยาบาล กรณีที พบผู้จมน ้าไม่หายใจ ปฐมพยาบาลโดยการ

ผายปอดด้วยวิธีเป่าปาก ไม่ควรอุ้มพาดบ่ากระโดดหรือวิ งรอบสนามหรือวางบนกระทะคว ้าแล้วรีดน ้าออก เพราะจะท้า

ให้ขาดอากาศหายใจนานยิ งขึ น ใช้ชูชีพเมื อต้องเดินทางทางน ้า และมีความรู้ในทักษะการว่ายน ้าเพื อเอาชีวิตรอด และ

จากการให้ความรู้ พบว่า คะแนนเฉลี ยของความรู้  หลังการให้ความรู้สูงกว่าคะแนนเฉลี ยก่อนการให้ความรู้ อย่างมี

นัยส้าคัญทางสถิติ  

< 0.001 และผลการประเมินระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนในด้าเนินงานป้องกันการเสียชีวิตจากการจมน ้าในเด็กอายุ

ต ้ากว่า 15 ปี เพิ มขึ นจากก่อนการทดลอง จากร้อยละ 42 เป็น ร้อยละ 68 อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ 

< 0.001 จากการสนทนากลุ่มและสัมภาษณ์ พบว่าชุมชนให้ความส้าคัญในการป้องกันการเสียชีวิตจากการจมน ้าในเด็ก

อายุต ้ากว่า 15 ปีเพิ มขึ น โดยชุมชนร่วมกันจัดการจุดเสี ยงต่อการตกน ้าและจมน ้าของเด็กในชุมชน เช่น มีการกั นรั วบ่อ

น ้า ร่วมบริจาคขวดน ้าพลาสติก น้าแกนลอนจากห้องล้างไตโรงพยาบาลควนขนุน มาแขวนไว้บริเวณแหล่งน ้าเสี ยงและ

ร่วมจัดท้าป้ายเตือนบริเวณแหล่งน ้า และในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีครู ที เป็นตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นก้าลังส้าคัญหลัก

ในการป้องกันการจมน ้าในเด็กเล็ก เปิดสื อการ์ตูนเพลง อย่าใกล้ อย่าเก็บ อย่าก้ม ปลูกฝังให้เด็กเล็ก ไม่เข้าใกล้แหล่งน ้า

เสี ยงและสังเกตแหล่งน ้าเสี ยงภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

 การมีส่วนร่วมของชุมชนในด้าเนินงานป้องกันการเสียชีวิตจากการจมน ้าในเด็กอายุต ้ากว่า15 ปี ต้าบลแหลม

โตนด อ้าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุงสอดคล้องกับงานวิจัยของปี ต้าบล บ่อแก้ว อ้าเภอนาคู  จังหวัดกาฬสินธุ์  เรื อง

การมีส่วนร่วมของชุมชนในการด้าเนินงานป้องกันการเสียชีวิตจากการจมน ้าในเด็กอายุต ้ากว่า ๑๕ ปี ต้าบล บ่อแก้ว 

อ้าเภอนาคู  จังหวัดกาฬสินธุ์ พบว่า ภายหลังด้าเนินกิจกรรม พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีคะแนนเฉลี ยของการมีส่วนร่วมการ

ป้องกัน การเสียชีวิตจากการจมน ้าในเด็กอายุต ้ากว่า ๑๕ ปี สูงกว่าก่อนด้าเนินการ จากการสนทนากลุ่มและสังเกต 

พบว่าประชาชนให้ความส้าคัญในการป้องกันการเสียชีวิตจากการจมน ้าในเด็กอายุต ้ากว่า ๑๕ ปีเพิ มขึ น โดยประชาชน



ร่วมกันจัดการจุดเสี ยงต่อการตกน ้าและจมน ้าของเด็กในชุมชน เช่น มีการกั นรั วบ่อน ้า ร่วมบริจาคขวดน ้าพลาสติก 

กระสอบปุ๋ยมาประยุกต์ท้าเสื อชูชีพ โรงเรียนผู้สูงอายุร่วมท้ากะลอมาแขวนไว้บริเวณแหล่งน ้าเสี ยงและร่วมจัดท้าป้าย

เตือนบริเวณแหล่งน ้า ซึ งสอดคล้องกับมาตรการป้องกันการจมน ้าของเด็กในประเทศไทย (ส้ม เอกเฉลิมเกียรติ, ๒๕๔๙) 

ทั งด้านมาตรการทางด้านผู้ปกครอง มาตรการด้านสิ งแวดล้อมที สร้างเสริมความปลอดภัย ได้แก่การสร้าง/ติดตั งอุปกรณ์

ป้องกันในบริเวณแหล่งน ้า เช่น การสร้างรั วล้อมรอบแหล่งน ้าทั ง ๔ ด้าน จัดให้มีป้ายเตือนบริเวณรอบๆ  แหล่งน ้า ท้า

ให้กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมสามารถป้องกันการจมน ้าได้ดี 

ข้อเสนอแนะ 
               1. ควรน้ากระบวนการมีส่วนรว่มของชุมชนไปขยายผลในการด้าเนินงานสาธารณสุขอื นๆ 

เช่นการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนเป็นต้น 

               2. ควรน้าแนวทางการมีส่วนร่วมของชุมชนในการด้าเนินงานป้องกนัการเสียชีวิตจากการจมน ้าในเด็กอายุ

ต ้ากว่า15 ปี ไปใช้กับชุมชนอื นที มีบริบทคล้ายคลึงกัน 
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