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ชื่อหลักสูตร 
 (ภาษาไทย)       การปองกันเด็กจมน้าํ 
 (ภาษาอังกฤษ)  Child Drowning Prevention 

 
1. หนวยงานที่รับผิดชอบ 

สํานักโรคไมตดิตอ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 
 
2. หลักการและเหตุผล 

การตกน้ํา จมน้ําเปนสาเหตกุารเสียชีวิตทีสํ่าคัญของเด็กทั่วโลก ในแตละปมีเด็กอายตุ่ํากวา 
15 ปเสียชีวิตจากการตกน้ํา จมน้ําประมาณ 135,585 คน เฉลี่ยวันละ 372 คน โดยเด็กอายุต่ํากวา 5 ป
เปนกลุมเสี่ยงที่สําคัญที่สุด มากกวารอยละ 98 ของเด็กที่เสียชีวิตจากการตกน้ํา จมน้ําเกิดขึน้ในประเทศ
ที่มีรายไดต่ําหรือปานกลาง 

 

ในประเทศไทยการตกน้ํา จมน้ําเปนสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่งของเด็กอายตุ่ํากวา 15 ป
ซ่ึงสูงมากกวาการเสียชีวิตจากสาเหตุอ่ืนๆ ทั้งโรคติดเชื้อและโรคไมติดเชื้อโดยสูงมากกวาอุบัติเหตจุราจร
ถึง 2 เทาตัว ในแตละปมีเด็กไทยเสียชีวิตจากการตกน้ํา จมน้ําเกือบ 1,500 คนหรือเฉลี่ยวันละ 4 คน 
โดยเฉพาะเพศชายมีอัตราการเสียชีวิตสูงกวาเพศหญิงประมาณ 2 เทาตัว เด็กอายุต่าํกวา 5 ปและ 5-9 ป
มีอัตราการเสียชีวิตสูงที่ใกลเคียงกัน นอกจากนี้ยังพบวาเดก็มักจะจมน้ําเสียชีวิตพรอมกันครั้งละหลายๆ คน 
เนื่องจากเด็กไมรูวิธีการเอาชวีิตรอดในน้ําและวิธีการชวยเหลือที่ถูกตองจึงมักกระโดดลงไปชวยคนทีต่กน้ํา 
และจากการศกึษาพบวาเดก็ไทยอายุต่ํากวา 15 ป วายน้าํเปนเพียงรอยละ 16.3 

 

มาตรการหนึ่งที่จะชวยปองกนัการจมน้ําของเด็กคือการใหความรูแกผูปกครอง/ผูดูแลเด็ก
และเดก็ในเรื่องความปลอดภยัทางน้ํา วิธีการเอาชีวิตรอดในน้ํา และวิธีการชวยเหลือที่ถูกตอง 
 
3. ปรัชญาของหลักสูตร 

เปนหลักสูตรที่ผลิตบุคลากรใหมีความรูในเรื่องความปลอดภัยทางน้าํและการปองกนัเด็ก
จมน้ํา และใหมีความสามารถในการชวยเหลือคนตกน้ําที่ถูกตองดวยการโยนหรือยืน่อุปกรณ  
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4. วัตถุประสงคของหลักสูตร เมื่อส้ินสุดการอบรมแลวผูเขารับการอบรม 
1.  รูสถานการณการตกน้ํา จมน้ําของเด็ก และวิธีการปองกนัเด็กจมน้ํา 
2.  มีความรูเร่ืองความปลอดภยัทางน้ํา (Water Safety Knowledge) 

-  แหลงน้ําเสี่ยง (ในบาน รอบบาน ละแวกบาน และในชุมชน)   
- สภาพแหลงน้าํ (น้ําลึก น้ําตืน้ น้ําวน ปรากฏการณ Rip Current)   
-  กฎแหงความปลอดภัยและความปลอดภยัในการเดินทางทางน้ํา  

3.  รูวิธีการชวยเหลือผูประสบภัยทางน้ําดวยการโยนหรือยืน่อุปกรณ 
 
5. ระยะเวลาการอบรม 
 จํานวน 2 ช่ัวโมง 
 
6. เปาหมาย 

1) เจาหนาที่ EMT-B 
2) พยาบาลกูชีพ 
3) ผูปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องตน 

 
7. คุณสมบัตขิองผูเขารับการอบรม 

มีความรูเร่ืองการชวยฟนคืนชีพขั้นพื้นฐานเบื้องตน 
 

8. โครงสรางหลักสูตร 
หนวยการเรียน บทท่ี ระยะเวลา (ชม.) 

  ทฤษฎี ปฏิบตั ิ
หนวยการเรียนท่ี 1    
การปองกันเดก็จมน้ํา บทที่ 1 เร่ือง สถานการณการตกน้ํา จมน้ําของเด็ก 

และวิธีการปองกันเดก็จมน้ํา 
.5  

 บทที่ 2 เร่ือง ความรูเร่ืองความปลอดภัยทางน้ํา 
(Water Safety Knowledge) 

.5  

 บทที่ 3 เร่ือง วธีิการชวยเหลือผูประสบภัยทางน้ํา
ดวยการโยนหรือยื่นอุปกรณ 

1  

 รวม 2  
รวมชั่วโมงในหลักสูตร 2  



 3

9. วิธีการจัดกิจกรรมการอบรม 
(1)  บรรยาย 
(2)  แสดงภาพตัวอยางพรอมทั้งอธิบาย 
(3)  ดูวีดีทัศน 
 

10. สื่อประกอบการอบรม 
(1)  ภาพนิ่งสไลด 
(2)  โบรชัวร “ขอแนะนําเพื่อความปลอดภัยจากแหลงน้ํา” 
(3)  วีดีทัศน 

 
11. การประเมินผล 

วิธีการประเมินผล  
1) สังเกตจากความสนใจของผูเรียน 
2)  จากการสุมสอบถาม-ตอบคําถามผูเขารับการอบรมในหองเรียน 

  

เกณฑการประเมินผล ผูเขารบัการอบรมตอง 
1) มีความรูเกีย่วกับการปองกนัการจมน้ํา และความปลอดภยัในการเดินทางทางน้ํา 
2) รูวิธีการชวยเหลือผูประสบภัยทางน้ําดวยการโยนหรือยื่นอุปกรณ 

 
12. เอกสารอางอิง 

(1) สํานักโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข. หลักสูตรวายน้ําเพื่อเอาชวีติรอด
และคูมือการสอน (Survival Swimming Curriculum and Handbook). คร้ังที่ 1. กรุงเทพ: 
สํานักงานกจิการโรงพิมพองคการสงเคราะหทหารผานศกึ; 2552. 

(2) สํานักโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข. สถานการณการตกน้ํา จมน้ํา ของ
เด็กในประเทศไทย (Situation Analysis of Child Drowning Surveillance in Thailand). คร้ังที่ 1. 
กรุงเทพ: สํานักงานกจิการโรงพิมพองคการสงเคราะหทหารผานศึก; 2552. 

(3) สม เอกเฉลิมเกียรติ. ทบทวนวรรณกรรมการจมน้ําของเด็ก. คร้ังที่ 1. กรุงเทพ: สํานักงานกจิการ
โรงพิมพองคการสงเคราะหทหารผานศึก; 2550. 

(4) อดิศักดิ์ สุวรรณประกร. เอกสารประกอบการอบรมหลักสูตรการรักษาความปลอดภยัใน
กิจกรรมทางน้าํ [เอกสารไมตีพิมพ]. สมาคมเพื่อชวยชีวติทางน้ํา, 2546. 

(5) อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ. การจมน้ําในเด็กและการปองกนั [Online], Available form: www. 
csip.org [Accessed 2007 Nov 10]. 
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13. แผนการจัดอบรมรายหนวย หรือ บท 
 หนวยการเรียนท่ี 1  ชื่อหนวย  การปองกันเดก็จมน้ํา 
   (ทฤษฎี 2 ชั่วโมง ปฏบิัติ  - ชั่วโมง) 

1) คําอธิบายหนวยการเรียน/บท 
บทที่ 1 เร่ือง สถานการณการตกน้ํา จมน้ําของเด็ก และวิธีการปองกันเดก็จมน้ํา 
(1) เปนการอธิบายถึงสถานการณการตกน้าํ จมน้ําของเดก็ในประเทศไทย และปจจยัเสีย่ง 
(2) เปนการอธิบายถึงแนวทางการปองกันเดก็จมน้ําในมาตรการตางๆ 
 

บทที่ 2 เร่ือง ความรูเร่ืองความปลอดภัยทางน้ํา (Water Safety Knowledge) 
เปนการอธิบายเกีย่วกับความปลอดภัยทางน้ํา คือ รูเทาทันที่จะปองกนัอุบัติภยัทางน้ํา
ภายในบาน บริเวณรอบๆ บาน ชุมชน และการเดนิทางทางน้ํา ดังนี ้
(1) แหลงน้ําเสี่ยง (ในบาน รอบๆ บาน ละแวกบาน และในชมุชน)   
(2)  สภาพแหลงน้าํ (น้ําตื้น น้ําลึก น้ําวน ปรากฏการณ Rip Current)    
(3)  ความปลอดภยัในการเดินทางทางน้ํา 
 

บทที่ 3 เร่ือง วธีิการชวยเหลือผูประสบภัยทางน้ําดวยการโยนหรือยืน่อุปกรณ 
(1)  เปนการแสดงใหผูเขารับการอบรมทราบถึงการชวยเหลือผูประสบภัยทางน้ําโดย

การโยนอุปกรณ 
(2)  เปนการแสดงใหผูเขารับการอบรมทราบถึงการชวยเหลือผูประสบภัยทางน้ําโดย

การยื่นอุปกรณ 
 

2) จุดประสงครายบท เพื่อใหผูเขารับการอบรมสามารถ 
บทที่ 1 เร่ือง สถานการณการตกน้ํา จมน้ําของเด็ก และวิธีการปองกันเดก็จมน้ํา 
(1) เพื่อใหผูเขารับการอบรมทราบถึงสถานการณและปจจยัเสี่ยงจากการตกน้าํ จมน้ําของเดก็  
(2) เพื่อใหผูเขารับการอบรมทราบถึงแนวทางการปองกันเดก็จมน้ําในมาตรการตางๆ 
 

บทที่ 2 เร่ือง ความรูเร่ืองความปลอดภัยทางน้ํา (Water Safety Knowledge) 
(1) เพื่อใหผูเขารับการอบรมมีความรูเกี่ยวกับความปลอดภยัทางน้ํา 
(2) เพื่อใหผูเขารับการอบรมมีความรูเกี่ยวกับการปองกันอุบัตภิัยทางน้ํา 
 

บทที่ 3 เร่ือง วธีิการชวยเหลือผูประสบภัยทางน้ําดวยการโยนหรือยืน่อุปกรณ 
(1) เพื่อใหผูเขารับการอบรมรูถึงการชวยเหลือผูประสบภัยทางน้ําโดยการโยนอุปกรณ 
(2) เพื่อใหผูเขารับการอบรมรูถึงการชวยเหลือผูประสบภัยทางน้ําโดยการยืน่อุปกรณ 
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3) เนื้อหาสาระรายบท 
บทที่ 1 เร่ือง สถานการณการตกน้ํา จมน้ําของเด็ก และวิธีการปองกันเดก็จมน้ํา 
(1)  การเสียชีวิตจากการตกน้าํ จมน้ํา 
(2)  อัตราปวยตาย 
(3)  การเขาถึงการรักษาพยาบาล 
(4)  ปจจัยเสีย่งและมาตรการปองกันเดก็จมน้ํา 
 

บทที่ 2 เร่ือง ความรูเร่ืองความปลอดภัยทางน้ํา (Water Safety Knowledge) 
(1)  แหลงน้ําเสี่ยง (ในบาน รอบๆ บาน ละแวกบาน และในชมุชน) ตามวัยตางๆ ของเด็ก 

1.1 ความหมาย 
ในบาน เชน  ถังน้ํา กะละมงั อางอาบน้ําเด็ก/ผูใหญ อางเล้ียงปลา อางบัว โอง 

ที่นั่งชักโครกในหองน้ํา สระวายน้ําพลาสติก 
 กลุมเสี่ยง: เด็กแรกเกดิถึง 3 ป 

รอบๆ บาน ละแวกบาน เชน แองน้ําใตถุนบาน แองน้ําขัง รองน้ํา คูน้ํา บอน้ํา 
 กลุมเสี่ยง: เด็กอายุตั้งแต 3 ปขึ้นไป 

ในชุมชน เชน แหลงน้ําเพื่อการเกษตร แมน้าํ ลําคลอง หนอง บึง 
 กลุมเสี่ยง: เด็กอายุตั้งแต 3 ปขึ้นไป 

1.2 ความรูเกี่ยวกบัแหลงน้ําเสี่ยง 
(2)  สภาพแหลงน้าํ (น้ําตื้น น้ําลึก น้ําวน ปรากฏการณ Rip Current) 

2.1 ความหมาย 
2.2 ความรูเกี่ยวกบัสภาพแหลงน้ํา 

(3)  ความปลอดภยัในการเดินทางทางน้ํา 
 

บทที่ 3 เร่ือง วธีิการชวยเหลือผูประสบภัยทางน้ําดวยการโยนหรือยืน่อุปกรณ 
(1) การชวยผูประสบภัยทางน้ําดวยการโยนอุปกรณ เชน แผนโฟม (Kick board) 

ขวดน้ําดื่มพลาสติก ถังแกลลอน เสื้อชูชีพ ฯ 
(2) การชวยผูประสบภยัทางน้าํดวยการยื่นอปุกรณ เชน แผนโฟม (Kick board) ทอ PVC 

ไมพลอง กิ่งไม หรือ Swimming Noodle  
2.1) การนอนยื่นอุปกรณ มอื เทาและแผนโฟม 
2.2) การยืนยืน่อุปกรณ ทอ PVC ไมพลอง กิ่งไม หรือ Swimming Noodle 
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4) วิธีการจัดกิจกรรมการอบรมรายบท 
บทที่ 1 เร่ือง สถานการณการตกน้ํา จมน้ําของเด็ก และวิธีการปองกันเดก็จมน้ํา 
(1) บรรยาย 
(2) ดูวีดีทัศน 
 

บทที่ 2 เร่ือง ความรูเร่ืองความปลอดภัยทางน้ํา (Water Safety Knowledge) 
(1) บรรยาย 
(2) แสดงภาพตัวอยางพรอมทั้งอธิบาย 
 

บทที่ 3 เร่ือง วธีิการชวยเหลือผูประสบภัยทางน้ําดวยการโยนหรือยืน่อุปกรณ 
(1) บรรยาย 
(2) ดูวีดีทัศน 

 
5) ส่ือประกอบการอบรมรายบท 

บทที่ 1 เร่ือง สถานการณการตกน้ํา จมน้ําของเด็ก และวิธีการปองกันเดก็จมน้ํา 
(1) ภาพนิ่งสไลด 
(2) วีดีทัศน 
(3) โบรชัวร “ขอแนะนําเพื่อความปลอดภยัจากแหลงน้ํา” 

 

บทที่ 2 เร่ือง ความรูเร่ืองความปลอดภัยทางน้ํา (Water Safety Knowledge) 
(1) ภาพนิ่งสไลด 

 

บทที่ 3 เร่ือง วธีิการชวยเหลือผูประสบภัยทางน้ําดวยการโยนหรือยืน่อุปกรณ 
(1) ภาพนิ่งสไลด 
(2) วีดีทัศน 

 
6) การประเมินผลการอบรมรายบท 

บทที่ 1 เร่ือง สถานการณการตกน้ํา จมน้ําของเด็ก และวิธีการปองกันเดก็จมน้ํา 
จากการสุมสอบถาม-ตอบคําถามผูเขารับการอบรมในหองเรียน 
 

บทที่ 2 เร่ือง ความรูเร่ืองความปลอดภัยทางน้ํา (Water Safety Knowledge) 
จากการสุมสอบถาม-ตอบคําถามผูเขารับการอบรมในหองเรียน 
 

บทที่ 3 เร่ือง วธีิการชวยเหลือผูประสบภัยทางน้ําดวยการโยนหรือยืน่อุปกรณ 
จากการสุมสอบถาม-ตอบคําถามผูเขารับการอบรมในหองเรียน 
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(ชื่อ) คูมือวิทยากร  
 (ภาษาไทย)      การปองกันเดก็จมน้ํา 
 (ภาษาอังกฤษ)  Child Drowning Prevention 

 
1. หลักการและเหตุผล 

การตกน้ํา จมน้ําเปนสาเหตกุารเสียชีวิตทีสํ่าคัญของเด็กทั่วโลก ในแตละปมีเด็กอายตุ่ํากวา 
15 ปเสียชีวิตจากการตกน้ํา จมน้ําประมาณ 135,585 คน เฉลี่ยวันละ 372 คน โดยเด็กอายุต่ํากวา 5 ป
เปนกลุมเสี่ยงที่สําคัญที่สุด มากกวารอยละ 98 ของเด็กที่เสียชีวิตจากการตกน้ํา จมน้ําเกิดขึน้ในประเทศ
ที่มีรายไดต่ําหรือปานกลาง 

 

ในประเทศไทยการตกน้ํา จมน้ําเปนสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่งของเด็กอายตุ่ํากวา 15 ป
ซ่ึงสูงมากกวาการเสียชีวิตจากสาเหตุอ่ืนๆ ทั้งโรคติดเชื้อและโรคไมติดเชื้อโดยสูงมากกวาอุบัติเหตจุราจร
ถึง 2 เทาตัว ในแตละปมีเด็กไทยเสียชีวิตจากการตกน้ํา จมน้ําเกือบ 1,500 คนหรือเฉลี่ยวันละ 4 คน 
โดยเฉพาะเพศชายมีอัตราการเสียชีวิตสูงกวาเพศหญิงประมาณ 2 เทาตัว เด็กอายุต่าํกวา 5 ปและ 5-9 ป
มีอัตราการเสียชีวิตสูงที่ใกลเคียงกัน นอกจากนี้ยังพบวาเดก็มักจะจมน้ําเสียชีวิตพรอมกันครั้งละหลายๆ คน 
เนื่องจากเด็กไมรูวิธีการเอาชวีิตรอดในน้ําและวิธีการชวยเหลือที่ถูกตองจึงมักกระโดดลงไปชวยคนทีต่กน้ํา 
และจากการศกึษาพบวาเดก็ไทยอายุต่ํากวา 15 ป วายน้าํเปนเพียงรอยละ 16.3 

 

มาตรการหนึ่งที่จะชวยปองกนัการจมน้ําของเด็กคือการใหความรูแกผูปกครอง/ผูดูแลเด็ก
และเดก็ในเรื่องความปลอดภยัทางน้ํา วิธีการเอาชีวิตรอดในน้ํา และวิธีการชวยเหลือที่ถูกตอง 
 
2. ปรัชญาของหลักสูตร 

เปนหลักสูตรที่ผลิตบุคลากรใหมีความรูในเรื่องความปลอดภัยทางน้าํและการปองกนัเด็ก
จมน้ํา และใหมีความสามารถในการชวยเหลือคนตกน้ําที่ถูกตองดวยการโยนหรือยืน่อุปกรณ 
 
3. หนวยงานที่รับผิดชอบ 

สํานักโรคไมตดิตอ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 
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4. วัตถุประสงคของหลักสูตร เมื่อส้ินสุดการอบรมแลวผูเขารับการอบรม 
1.  รูสถานการณการตกน้ํา จมน้ําของเด็ก และวิธีการปองกนัเด็กจมน้ํา 
2.  มีความรูเร่ืองความปลอดภยัทางน้ํา (Water Safety Knowledge) 

-  แหลงน้ําเสี่ยง (ในบาน รอบบาน ละแวกบาน และในชุมชน)   
- สภาพแหลงน้าํ (น้ําลึก น้ําตืน้ น้ําวน ปรากฏการณ Rip Current)   
-  กฎแหงความปลอดภัยและความปลอดภยัในการเดินทางทางน้ํา  

3.  รูวิธีการชวยเหลือผูประสบภัยทางน้ําดวยการโยนหรือยืน่อุปกรณ 
 
5. ระยะเวลาการอบรม 
 จํานวน 2 ช่ัวโมง 
 
6. เปาหมาย 

1) เจาหนาที่ EMT-B 
2) พยาบาลกูชีพ 
3) ผูปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องตน 

 
7. คุณสมบัตขิองผูเขารับการอบรม 

มีความรูเร่ืองการชวยฟนคืนชีพขั้นพื้นฐานเบื้องตน 
 

8. โครงสรางหลักสูตร 
หนวยการเรียน บทท่ี ระยะเวลา (ชม.) 

  ทฤษฎี ปฏิบตั ิ
หนวยการเรียนท่ี 1    
การปองกันเดก็จมน้ํา บทที่ 1 เร่ือง สถานการณการตกน้ํา จมน้ําของเด็ก 

และวิธีการปองกันเดก็จมน้ํา 
.5  

 บทที่ 2 เร่ือง ความรูเร่ืองความปลอดภัยทางน้ํา 
(Water Safety Knowledge) 

.5  

 บทที่ 3 เร่ือง วธีิการชวยเหลือผูประสบภัยทางน้ํา
ดวยการโยนหรือยื่นอุปกรณ 

1  

 รวม 2  
รวมชั่วโมงในหลักสูตร 2  
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9. คําอธิบายหนวยการเรียน 
หนวยการเรียนท่ี 1  ชื่อหนวย  การปองกันเดก็จมน้ํา 

(ทฤษฎี 2 ชั่วโมง ปฏบิัติ  - ชั่วโมง) 
 

คําอธิบายหนวยการเรียน 
(1) เปนการอธิบายถึงสถานการณการตกน้ํา จมน้ําของเด็กในประเทศไทย และปจจยัเสี่ยง 
(2) เปนการอธิบายถึงแนวทางการปองกันเดก็จมน้ําในมาตรการตางๆ 
(3)  เปนการอธิบายเกีย่วกับความปลอดภัยทางน้ํา ดังนี ้แหลงน้ํา  สภาพแหลงน้าํ และความปลอดภัย

ในการเดินทางทางน้ํา 
(4) เปนการแสดงใหผูเขารับการอบรมทราบถึงการชวยเหลือผูประสบภยัทางน้ําโดยการโยนอุปกรณ 
(5) เปนการแสดงใหผูเขารับการอบรมทราบถึงการชวยเหลือผูประสบภัยทางน้ําโดยการยืน่อุปกรณ 

 
10. การประเมินผลการอบรม 
วิธีการประเมินผล 
1) สังเกตจากความสนใจของผูเรียน 
2)  จากการสุมสอบถาม-ตอบคําถามผูเขารับการอบรมในหองเรียน 
เกณฑการประเมินผล 
1)  มีความรูเกีย่วกบัการปองกันการจมน้ํา และความปลอดภยัในการเดินทางทางน้ํา 
2)  รูวธีิการชวยเหลือผูประสบภัยทางน้ําดวยการโยนหรือยืน่อุปกรณ 
  
11. แผนการจัดการอบรมรายบท 
 บทท่ี 1  ชื่อบท สถานการณการตกน้ํา จมน้าํของเด็ก และวิธีการปองกันเด็กจมน้ํา  
 (ทฤษฎี 0.5 ช่ัวโมง ปฏิบัติ - ช่ัวโมง) 

1) คําอธิบายรายบท 
(1)  เปนการอธิบายถึงสถานการณการตกน้ํา จมน้ําของเด็กในประเทศไทย และปจจยัเสี่ยง 
(2)  เปนการอธิบายถึงแนวทางการปองกันเดก็จมน้ําในมาตรการตางๆ 
 

2) จุดประสงครายบท เพื่อใหผูเขารับการอบรมสามารถ (แยก K A P ได กแ็ยก) 
(1) เพื่อใหผูเขารับการอบรมทราบถึงสถานการณและปจจยัเสี่ยงจากการตกน้ํา จมน้ําของเด็ก  
(2) เพื่อใหผูเขารับการอบรมทราบถึงแนวทางการปองกันเดก็จมน้ําในมาตรการตางๆ 
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3) แนวคดิ   - 
 

4) ส่ิงที่ตองรูมากอน  - 
 

5) เนื้อหาสาระ (ใสหัวขอและหัวขอยอย) 
(1)  การเสียชีวิตจากการตกน้าํ จมน้ํา 
(2)  อัตราปวยตาย 
(3)  การเขาถึงการรักษาพยาบาล 
(4)  ปจจัยเสีย่งและมาตรการปองกันเดก็จมน้ํา 

 
6) วิธีการจัดกิจกรรมการอบรม 

(1)  บรรยาย 
(2)  ดูวีดีทัศน 

 
7) ส่ือประกอบการอบรม 

(1)  ภาพนิ่งสไลด 
(2)  วีดีทศัน 
(3)  โบรชัวร “ขอแนะนําเพื่อความปลอดภัยจากแหลงน้ํา” 

 
8) การประเมินผลการอบรม 

จากการสุมสอบถาม-ตอบคําถามผูเขารับการอบรมในหองเรียน 
 

9) วิทยากร 
วิทยากรบรรยาย 
 คุณสมบัติ   มีความรูในเนื้อหาที่จะบรรยาย 
วิทยากรกลุม   -  
บทบาทวิทยากร บรรยาย 
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บทท่ี 2  ชื่อบท ความรูเร่ืองความปลอดภยัทางน้ํา (Water Safety Knowledge)  
(ทฤษฎี 0.5 ช่ัวโมง ปฏิบัติ - ช่ัวโมง) 
1) คําอธิบายรายบท 

เปนการอธิบายเกีย่วกับความปลอดภยัทางน้าํ คือ รูเทาทนัที่จะปองกนัอุบัติภัยทางน้ําภายในบาน 
บริเวณรอบๆ บาน ชุมชน และการเดินทางทางน้ํา ดังนี ้
(1) แหลงน้ําเสี่ยง (ในบาน รอบๆ บาน ละแวกบาน และในชมุชน)   
(2)  สภาพแหลงน้าํ (น้ําตื้น น้ําลึก น้ําวน ปรากฏการณ Rip Current)    
(3)  ความปลอดภยัในการเดินทางทางน้ํา 
 

2) จุดประสงครายบท เพื่อใหผูเขารับการอบรมสามารถ 
(1) เพื่อใหผูเขารับการอบรมมีความรูเกี่ยวกับความปลอดภยัทางน้ํา 
(2) เพื่อใหผูเขารับการอบรมมีความรูเกี่ยวกับการปองกันอุบัตภิัยทางน้ํา 

 
3) แนวคดิ   - 

 
4) ส่ิงที่ตองรูมากอน  - 

 
5) เนื้อหาสาระ (ใสหัวขอและหัวขอยอย) 

(1)  แหลงน้ําเสี่ยง (ในบาน รอบๆ บาน ละแวกบาน และในชุมชน) ตามวัยตางๆ ของเด็ก 
1.1 ความหมาย 

ในบาน เชน  ถังน้ํา กะละมัง อางอาบน้ําเด็ก/ผูใหญ อางเล้ียงปลา อางบัว โอง ที่นั่งชักโครก
ในหองน้ํา สระวายน้ําพลาสติก 

 กลุมเสี่ยง: เด็กแรกเกดิถึง 3 ป 
รอบๆ บาน ละแวกบาน เชน แองน้ําใตถุนบาน แองน้ําขัง รองน้ํา คูน้ํา บอน้ํา 
 กลุมเสี่ยง: เด็กอายุตั้งแต 3 ปขึ้นไป 

ในชุมชน เชน แหลงน้ําเพื่อการเกษตร แมน้าํ ลําคลอง หนอง บึง 
 กลุมเสี่ยง: เด็กอายุตั้งแต 3 ปขึ้นไป 

1.2 ความรูเกี่ยวกบัแหลงน้ําเสี่ยง 
(2)  สภาพแหลงน้าํ (น้ําตื้น น้ําลึก น้ําวน ปรากฏการณ Rip Current) 

2.1 ความหมาย 
2.2 ความรูเกี่ยวกบัสภาพแหลงน้ํา 

(3)  ความปลอดภยัในการเดินทางทางน้ํา 
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6) วิธีการจัดกิจกรรมการอบรม 
(1)  บรรยาย 
(2) แสดงภาพตัวอยางพรอมทั้งอธิบาย 

 
7) ส่ือประกอบการอบรม 

 ภาพนิ่งสไลด 
 

8) การประเมินผลการอบรม 
จากการสุมสอบถาม-ตอบคําถามผูเขารับการอบรมในหองเรียน 
 

9) วิทยากร 
วิทยากรบรรยาย 
 คุณสมบัติ   มีความรูในเนื้อหาที่จะบรรยาย 
วิทยากรกลุม   -  
บทบาทวิทยากร บรรยาย 
 

บทท่ี 3  ชื่อบท วิธีการชวยเหลือผูประสบภัยทางน้ําดวยการโยนหรือยืน่อุปกรณ  
(ทฤษฎี 1 ช่ัวโมง ปฏิบัติ - ช่ัวโมง) 
1) คําอธิบายรายบท 

(1) เปนการแสดงใหผูเขารับการอบรมทราบถึงการชวยเหลือผูประสบภัยทางน้ําโดยการโยน
อุปกรณ 

(2) เปนการแสดงใหผูเขารับการอบรมทราบถึงการชวยเหลือผูประสบภัยทางน้ําโดยการยื่น
อุปกรณ 

 
2) จุดประสงครายบท เพื่อใหผูเขารับการอบรมสามารถ (แยก K A P ได กแ็ยก) 

(1) เพื่อใหผูเขารับการอบรมรูถึงการชวยเหลือผูประสบภัยทางน้ําโดยการโยนอุปกรณ 
(2) เพื่อใหผูเขารับการอบรมรูถึงการชวยเหลือผูประสบภัยทางน้ําโดยการยืน่อุปกรณ 

 
3)  แนวคดิ   - 

 
4) ส่ิงที่ตองรูมากอน  - 
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5) เนื้อหาสาระ (ใสหัวขอและหัวขอยอย) 
(1) การชวยผูประสบภัยทางน้ําดวยการโยนอปุกรณ เชน แผนโฟม (Kick board) ขวดน้ําดื่ม

พลาสติก ถังแกลลอน เสื้อชูชีพ ฯ 
(2) การชวยผูประสบภัยทางน้าํดวยการยื่นอุปกรณ เชน แผนโฟม (Kick board) ทอ PVC 

ไมพลอง กิ่งไม หรือ Swimming Noodle  
2.1) การนอนยืน่อปุกรณ มือ เทาและแผนโฟม 
2.2) การยืนยื่นอุปกรณ ทอ PVC ไมพลอง กิ่งไม หรือ Swimming Noodle 

 
6) วิธีการจัดกิจกรรมการอบรม 

(1)  บรรยาย 
(2)  ดูวีดีทัศน 

 
7) ส่ือประกอบการอบรม 

(1)  ภาพนิ่งสไลด 
(2)  วีดีทัศน 

 
8) การประเมินผลการอบรม 

จากการสุมสอบถาม-ตอบคําถามผูเขารับการอบรมในหองเรียน 
 

9) วิทยากร 
วิทยากรบรรยาย 
 คุณสมบัติ   มีความรูในเนื้อหาที่จะบรรยาย 
วิทยากรกลุม   -  
บทบาทวิทยากร บรรยาย 
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12. เนื้อหาการอบรมรายบท (ตามหัวขอและหัวขอยอย ในขอ 5) 
บทท่ี 1 เร่ือง สถานการณการตกน้ํา จมน้ําของเด็ก และวิธีการปองกันเดก็จมน้ํา 
(1) การเสียชีวิตจากการตกน้าํ จมน้ํา 

การตกน้ํา จมน้ําเปนสาเหตุการเสียชีวิตอันดับที่หนึ่งของเด็กไทยอายุต่ํากวา 15 ป เมื่อเทียบกับ
การเสียชีวิตจากสาเหตุอ่ืนๆ ในทกุสาเหตุทัง้โรคตดิเชื้อและไมติดเชื้อ โดยเสยีชีวติมากกวาอุบัตเิหตจุราจร
ประมาณ 2 เทาตัว และมากกวาไขจากไวรัสที่นําโดยแมลงและไขเลือดออกถึง 24 เทาตวั อัตราการเสียชีวิต
ตอประชากรแสนคนอยูในชวง 7.7-11.5 และมีจํานวนการเสียชีวิตเฉลี่ยปละ 1,420 คนหรือวันละ 4 คน 
(คาเฉลี่ย 10 ป) เด็กอายุ 0-9 ปเปนกลุมเสี่ยงหลัก เพศชายมีอัตราการเสียชีวิตจากการตกน้ํา จมน้ําสูงกวา
เพศหญิงประมาณ 2 เทาตัว ชวงเดือนเมษายนเปนชวงทีม่ีเด็กจมน้ําเสยีชีวิตมากที่สุดประมาณ 180 คน 
รองลงมาคือพฤษภาคม มีนาคมและตุลาคม ซ่ึงชวงดังกลาวเปนชวงปดภาคการศกึษา นอกจากนีพ้บวา
วันหยุดสุดสัปดาห (วันเสารและวันอาทิตย) และชวงเวลา 12.00 - 17.59 น. เปนชวงที่มีการเกิดเหตุสูงสุด 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอัตราการเสียชีวิตจากการตกน้ํา จมน้ําของเด็กอายุต่าํกวา 15 ปสูงที่สุด 
รองลงมาคือ ภาคกลาง ภาคเหนือ และภาคใต แหลงน้าํที่มีเด็กเสียชีวิตจากการตกน้ํา จมน้ําสูงที่สุด คือ 
แหลงน้ําธรรมชาติ (รอยละ 49.9) รองลงมาคือสระวายน้ํา (รอยละ 5.4) และอางอาบน้ํา (รอยละ 2.5) 

 
(2) อัตราปวยตาย 

อัตราปวยตาย (Case Fatality Rate) จากการตกน้ํา จมน้าํของเด็กเทากับรอยละ 41.0 (คาเฉลี่ย 10 ป) 
ซ่ึงคอนขางสูงเมื่อเทียบกับอตัราปวยตายจากสาเหตุอ่ืนๆ แตทั้งนี้คาที่ไดยังต่ํากวาความเปนจริงเนื่องจาก
ขอมูลที่นํามาใชเปนขอมูลเฉพาะผูบาดเจ็บรุนแรงที่เขารับการรักษาในโรงพยาบาลเทานั้น 

 
(3) การเขาถึงการรักษาพยาบาล 

เด็กอายุต่ํากวา 15 ปที่บาดเจ็บรุนแรงจากการตกน้าํ จมน้ําถูกนาํสงรับการรักษาพยาบาล
ในสถานพยาบาลโดยญาติ ผูเห็นเหตุการณสูงที่สุด (รอยละ 81.8) รองลงมาคือถูกนําสงโดยเจาหนาที่
มูลนิธิ (รอยละ 11.3) หนวยบริการการแพทยฉุกเฉนิ (รอยละ 4.7) และตํารวจ (รอยละ 1.3) ตามลําดับ 
ทั้งนี้พบวาเด็กที่บาดเจ็บรุนแรงจากการตกน้ํา จมน้ําเสียชีวิตหลังรับไวรักษาสูงที่สุด (รอยละ 61.0) 
รองลงมาคือเสียชีวิตกอนมาถงึโรงพยาบาล (รอยละ 31.5) และเสียชีวิตทีห่องฉุกเฉิน (รอยละ 7.5) ตามลําดับ 
ซ่ึงขอมูลในสวนนี้จะเปนขอมูลเฉพาะผูบาดเจ็บรุนแรงที่เขารับการรักษาในโรงพยาบาลเทานั้น ไมครอบคลุม
การเสียชีวิต ณ จุดเกดิเหตุ  
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(4)  ปจจัยเสีย่งและมาตรการปองกันเดก็จมน้ํา 
ปจจัยเสีย่งที่สําคัญคือ 
1)  ปจจัยดานบุคคลคือ ตัวเด็กเอง 

ความเสี่ยงของเด็กขึ้นอยูกับเพศ อายุ สภาพรางกาย พัฒนาการ พฤติกรรม และโรคประจําตวั
ของเด็กแตละคน เชน เดก็อายุตั้งแต 9 เดือนขึ้นไปที่เร่ิมคืบคลานไดเร็วจะเริ่มมีความเสี่ยงตอการจมน้ํา
จากแหลงน้ําในบานหรือรอบๆ บาน  เดก็อายุ 1 ป จะเริม่เดินได แตการทรงตัวมักไมดี เนื่องจากมวลสาร
ของศีรษะยังมสัีดสวนสูง จุดศูนยถวงอยูสูง จึงทําใหลมในทาที่ศีรษะทิม่ลงไดงายและไมสามารถชวยเหลือ
ตัวเองได ดังนั้นจึงสามารถจมน้ําในถังน้ํา อางน้ํา สระวายน้ําตื้น  ๆได  เด็กอายุ 3-9 ปจะเริ่มมีพฤติกรรมซุกซน
รวมทั้งการไมมีทักษะที่ดีในการวายน้ํา การเอาชีวิตรอดเมื่อตกน้ํา การชวยเหลือผูที่ตกน้ํา การเดินทาง
ทางน้ํา และระดับการรับรูความเสี่ยงต่ํา จึงมักพบวาจมน้าํในแหลงน้ําทีม่ีส่ิงแวดลอมเสี่ยงในละแวกบาน  
สวนเด็กอายุ 10 ปขึ้นไปมักจมน้ําในแหลงน้ําที่หางไกลบานออกไป โดยมักเกิดจากการวายน้ําเลนน้ํา 
การชวยเหลือคนผูที่ตกน้ํา และการเดินทางทางน้ํา 

2) ปจจัยดานสิ่งแวดลอมเชิงกายภาพ  
การมีแหลงน้ําใกลตัวเด็กซึ่งทําใหเด็กสามารถเขาถึงไดงาย  การไมมีร้ัวรอบแหลงน้าํเพื่อ

แบงแยกเด็กออกจากแหลงน้ํา  
3) ปจจัยดานสิ่งแวดลอมเชิงสังคม 

ครอบครัวที่พอแมตองทาํงานหรือตองคดีตางๆ ทําใหเด็กขาดผูดูแลหลัก ระบบเครือญาติ
หรือครอบครัวใหญมีความออนแอไมสามารถทดแทนได ชุมชนไมมีระบบสวัสดิการที่จะทดแทน
การดูแลของพอแม เด็ก/ผูดูแล/ชุมชนไมรูสึกวาเปนความเสี่ยงตอเด็ก ผูชวยเหลือใกลเคียงไมมีความรู
ในการกูชีพ/ปฐมพยาบาลผิดวิธี สถานบริการทางการแพทยใกลชุมชนไมมีความพรอมในการชวยเหลือ
ภาวะฉุกเฉิน 
 

มาตรการปองกัน 

1) การเฝาดูแลและปกปองคุมครองเด็ก 
- การดูแลเด็กอยางใกลชิดและตลอดเวลา ไมปลอยใหเด็กอยูตามลําพัง แมเพียงชั่วขณะ เชน 

การรับโทรศัพท เดินไปเปดประตู การงีบหลับ 
- การดูแลเดก็ไมใหเดนิ/วิ่ง/เลน รอบแหลงน้าํเพียงลําพัง 
- ผูดูแลเด็กตองรูจักการปฐมพยาบาลอยางถูกวิธี คือ การผายปอดดวย  วิธีเปาปาก หามจบัเด็ก

อุมพาดบาแลวกระโดดหรือวิ่งรอบสนาม หรือ วางบนกระทะคว่าํแลวรีดน้ําออก เพราะจะยิ่งทาํใหเด็ก
ขาดอากาศหายใจนานยิ่งขึ้น 
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2) การสอนใหเด็กรูจกักฎแหงความปลอดภยั 
- สอนใหเดก็รูจกัหลีกเลี่ยงจากแหลงน้ํา 
- สอนใหเด็กวายน้าํเปน รูจักวิธีการเอาชีวิตรอด และวิธีการชวยเหลือคนที่ถูกวิธี โดยเมื่อ

พบคนตกน้าํ จมน้าํ ไมควรกระโดดลงไปชวย โดยเฉพาะเด็กๆ อยากระโดดลงไปชวยเด็ดขาดแมวาจะ
วายน้ําเปน แตควรเรียกผูใหญใหมาชวย ควรโยนหรือยื่นอุปกรณที่หางายและอยูใกลตัวชวยคนตกน้าํ 
เชน ถังแกลลอนเปลา ขวดน้ําดื่มพลาสติก เชือก กิ่งไมหรือผาขาวมา 

- สอนใหเดก็ใชชูชีพในการเลนน้ํา/เมื่อตองเดินทางทางน้ํา 
- สอนใหเดก็รูจกัความเสี่ยงของการเลนน้ํา/วายน้ํา ในแหลงน้ําธรรมชาติ/สระวายน้ํา 
- สอนใหเดก็รูจกัวิธีการปฐมพยาบาลคนทีจ่มน้ํา 
- สอนใหเดก็รูจกัอันตราย หากดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลกอนลงเลนน้ํา 

3) การจัดสภาพแวดลอม 
- การกําจัดแหลงน้ําที่ไมจําเปนในบาน/ละแวกบาน เชน เทน้ําทิ้งจากภาชนะหลังใชงาน  

กลบหลุมที่อยูในบริเวณบาน 
- การสรางรั้วลอมรอบแหลงน้ํา  การติดปายคําเตือนบริเวณแหลงน้ํา  หาฝาปดภาชนะใสน้ํา 
- การแยกพืน้ที่เลนของเดก็ใหอยูหางไกลจากแหลงน้ํา หรือกําหนดใหมพีื้นที่เลนที่ปลอดภัย

สําหรับเด็ก 
- มีอุปกรณชวยชีวิตอยูบริเวณรอบแหลงน้ําเสี่ยง เชน ถังแกลลอนเปลา ขวดน้ําดื่มพลาสตกิเปลา 

ไม เชือก   
 
บทท่ี 2 เร่ือง ความรูเร่ืองความปลอดภยัทางน้ํา (Water Safety Knowledge) 
(1)  แหลงน้ําเสี่ยง (ในบาน รอบๆ บาน ละแวกบาน และในชมุชน)   

1.1 ความหมาย 
ในบาน เชน  ถังน้ํา กะละมัง อางอาบน้าํเดก็/ผูใหญ อางเลี้ยงปลา อางบวั โอง ทีน่ั่งชกัโครก

ในหองน้ํา สระวายน้ําพลาสติก 
 กลุมเสี่ยง: เด็กแรกเกดิถึง 3 ป 
ตัวอยางภาพ 

 

 
 

ถังน้ํา 

 

 
 

กะละมัง 



 11

 

 
 

อางอาบน้ําเด็กทารก 

 

 
 

โอง 
 

 
 

ที่นั่งชักโครกในหองน้ํา 
 

สระวายน้ําพลาสติก 
 

 
 

อางเลี้ยงปลา 

 

 
อางบัว 

 
รอบๆ บาน ละแวกบาน เชน แองน้ําใตถุนบาน แองน้ําขัง รองน้ํา คูน้ํา บอน้ํา  
 กลุมเสี่ยง: เด็กอายุตั้งแต 3 ปขึ้นไป 
ตัวอยางภาพ 

  

 
 

แหลงน้ําใตถุนบาน 
 

 

แหลงน้ําขัง 
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รองน้ํา/คูน้ํา 
 

 

บอน้ํา 
 

ในชุมชน เชน แหลงน้ําเพื่อการเกษตร แมน้าํ ลําคลอง หนอง บึง 
 กลุมเสี่ยง: เด็กอายุตั้งแต 3 ปขึ้นไป 

ตัวอยางภาพ 
 

 
 

แหลงน้ําเพื่อการเกษตร 
 

 

ลําคลอง 
 

 
 

แมน้ํา 

 

 
 

หนอง/บึง 
 
1.2  ความรูเกี่ยวกบัแหลงน้ําเสี่ยง 

- สอนใหรูวาไมควรอยูในหรือใกลแหลงน้ําโดยลําพัง เชน นั่งเลนน้ําในอางน้ํา กะละมัง
หรือเลนใกลบอน้ํา รองน้ํา  

-  สอนใหรูจักความเสี่ยงของการวิ่ง/เลน/ยืนใกลแหลงน้ําเสี่ยง โดยเฉพาะแหลงน้ําธรรมชาติ
หรือแหลงน้ําเพื่อการเกษตรที่จะมีหญาปกคลุมบริเวณขอบบอทําใหเกดิการลื่นไถลไดงาย 

-  สอนใหรูจักการประเมินแหลงน้ําวา บริเวณใดเปนบริเวณน้ําลึกหรือน้าํตื้นและกอใหเกิด
อันตรายไดอยางไร เชน บริเวณน้ําตื้นถากระโดดลงไปอาจทําใหขาหักได สวนบริเวณน้าํลึกถาวายน้ํา
ยังไมเปนอาจจมน้ําได  
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(2)  สภาพแหลงน้าํ (น้ําตื้น น้ําลึก น้ําวน ปรากฏการณ Rip Current) 
2.1 ความหมาย 

-  น้ําตื้น คือ ระดบัน้ําที่ยืนถึง 
-  น้ําลึก คือ ระดบัน้ําที่ยืนไมถึง 
- น้ําวน คือ กระแสนํ้าไหลวนเปนวงในทะเลหรือแมน้ํา เกดิจากรปูรางลกัษณะของรองนํ้า

หรือเนื่องจากกระแสนํ้า 2 สายไหลมาปะทะกัน 
- ปรากฏการณ Rip Current (กระแสน้ําไหลกลับ) คือ เมื่อคล่ืนซัดเขาหาฝง มวลของ

กระแสน้ําที่ซัดเขามาจะตองหาทางไหลกลบัออกสูทะเล โดยกระแสน้ํานี้จะไหลผานชองของสนัดอนทราย
ใตน้ําที่ต่าํกวาแนวสันดอนทรายขางเคียงที่กีดขวางการไหลยอนกลับของกระแสน้ํา ทําใหเกิดเปนชอง
การไหลของกระแสน้ํากลับออกสูทะเล ชองนี้จะกวาง 10 - 50 เมตรแลวแตธรรมชาต ิ

- บริเวณทะเลในประเทศไทยที่มักพบปรากฏการณ Rip Current เชน หาดแมรําพึง 
หาดกะตะ-กะรน เกาะชาง 

 
2.2 ความรูเกี่ยวกบัสภาพแหลงน้ํา 

- สอนใหรูจักความเสี่ยงของการเลนน้ําในแหลงน้ําธรรมชาติ เพราะความตื้นลึกของ
แหลงน้ําไมไดไลระดับกันเชนเดียวกับในสระวายน้ํามาตรฐาน และอาจพบกับแหลงน้าํวน 

-  สอนใหรูจักการเอาชีวิตรอดขณะเลนน้ําในแหลงน้ําที่เกิดปรากฎการณ Rip Current 
โดยหากเกิดพลัดหลงเขาไปยังบริเวณที่เกิดปรากฎการณ Rip Current อยาพยายามวายทวนกระแสน้าํ
เพื่อกลับเขาฝงทันที แตใหวายขนานไปกับชายฝงจนอยูนอกเสนทางของกระแสน้ําที่เกิดปรากฎการณ 
Rip Current แลวจึงวายกลับเขาฝง  

 

ปรากฏการณ Rip Current วิธีการเอาชีวิตรอดจาก 
ปรากฏการณ Rip Current 
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(3)  ความปลอดภยัในการเดินทางทางน้ํา 
3.1  กฎแหงความปลอดภัยทัว่ไปและเหตุผลการปฏิบัติตามกฎ 

1. ไมวายน้ําคนเดยีว ควรวายกับเพื่อนหรือเปนกลุมหรืออยางนอยมีผูอ่ืนรูวา เราลงเลนน้าํ
อยูที่ใด 

 ระบบจับคูหรือ Buddy System เปนระบบความปลอดภัยในการทํากิจกรรมทางน้ํา
ที่ดีมาก คือ ลงเลนน้ําเปนคู หากเกิดอะไรขึ้นก็จะมีอีกคนหนึ่งใหความชวยเหลือไดหรือรูวาเกดิอะไรขึ้น 
ตรงจุดไหน ใหรายละเอยีดได แมคูหจูะไมลงน้ําก็รูวาใครลงน้ํา เลนหรือวายน้ําอยูตรงไหน  

 

2. ไมวายน้ําออกไปไกลจากฝง ควรวายน้ําขนานฝง  
 การวายน้ํา หากตองการวายน้าํระยะทางไกลๆ ในแหลงน้ําทั่วไป ควรจะวายขนาน

ไปตามฝง หากหมดกําลังจะไดเขาฝงไดใกลๆ หากเราวายไกลออกไปจากฝง เมื่อหมดแรงเราจะตองวาย
กลับเขาฝงไกลพอๆ กับที่เราวายออกไป 

 

3. ไมลงวายน้าํ เลนน้ําในเวลากลางคืน 
 ตอนใกลรุงและใกลค่าํ มักเปนชวงเวลาที่สัตวออกหากิน เชน ฉลาม งูทะเล จึงอาจ

เกิดอันตรายจากสัตวเหลานี้ได และในชวงใกลค่ําหากเกิดเหตุการณจะใหความชวยเหลือจะยากเพราะ
มองไมคอยเหน็และความมดืทําใหเราไมเห็นสัตวทีจ่ะเขามาทําอันตรายเราดวย  

 

4. ลงเลนน้ําหรือวายน้ําในบริเวณที่จัดไวใหหรือมีเจาหนาทีชี่วพิทักษคอยดูแล 
 การลงวายน้ําหรือเลนน้ําในพื้นที่ที่จัดใหวายน้ําและมีเจาหนาที่ชีวพิทักษดูแล ยอมมี

ความปลอดภัยทั้งสถานที่และอุปกรณ ความพรอมในการใหความชวยเหลือ ไมตองกังวลอันตรายจากเรือ 
ตอไมใตน้าํ ที่อาจเปนอันตรายตอเรา หากเกิดอุบัติเหตุใดๆ เจาหนาที่ชีวพิทักษก็สามารถที่จะใหความ
ชวยเหลือได 

 

5. ไมกระโดดลงน้ําในบริเวณน้าํตื้น น้ําขุนหรือไมทราบสภาพใตน้ํา 
 น้ําใสๆ ที่มองดูวาลึก อาจตื้นก็ได ยิ่งน้ําขุนและไมเคยลงมากอน ไมควรกระโดดลงน้ํา 

เพราะอาจมีตอไม กิ่งไมอยูใตน้ํา อาจกอใหเกิดอนัตรายได 
 

6. ไมควรลงเลนน้ําหากดื่มสุรา เมายา อดนอน ออนเพลีย 
 สุรา ยา การอดนอนและความออนเพลีย ทําใหรางกายออนแอ ควบคุมกลามเนื้อไมได 

อาจเปนตะคริว ซ่ึงเปนสาเหตุที่ทําใหคนจมน้าํเสียชีวิตมากที่สุดสาเหตุหนึ่ง รวมทั้งไมสามารถจะชวย
ตัวเองได อาจจะทําใหผูอ่ืนที่เขาไปใหความชวยเหลือตองเสียชีวิตไปดวย  
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7. เตรยีมชดุวายน้าํที่เหมาะสมสําหรับลงเลนน้ําหรือวายน้ํา ไมควรใสกางเกงขายาวลงเลนน้ํา  
 เวลาไปวายน้ําที่สระวายน้ํา เราตองใชชุดวายน้ํา เวลาไปเที่ยวทะเลเราจะเตรียมชดุไป

เลนน้ําทะเล สภาพชายหาดทีล่าดเอียงจากตืน้ไปลึกทําใหเรารูระดับน้ํา ไมลงไปลึกจนเกินไป แตเวลาเรา
ไปเที่ยวน้ําตก เราไมคอยจะเตรียมชุดไปเลนน้ําและสภาพแองน้ําตกที่เปนกอนหินขนาดใหญเล็กตางกัน
และยังมีกิ่งไมใตน้ํา ซอกหิน น้ําที่คอนขางขุนและเย็นจัด ส่ิงเหลานี้ลวนเต็มไปดวยอันตรายทั้งสิ้น 
นอกจากตะคริว ก็ยังมีกิ่งไมเกี่ยว น้าํไหลเชี่ยวพัดพาไปติดซอกหิน ล่ืนลมแขนขาหักหรือหลนหนาผา 
ไมควรใสกางเกงขายาว เพราะทั้งหนกั เกะกะ เนื้อผาแข็ง ยิ่งกางเกงยนีสยิ่งอันตรายมาก      

 

8. ไมควรลงเลนน้ําขณะมีฝนตกหรือฝนฟาคะนอง 
 ในสระวายน้ํามักมีส่ิงปลกูสรางอื่นๆ ที่สูงกวาสระวายน้ําก็ไมนาจะมีอันตรายจากฟาผา 

แตหากเปนในแหลงน้าํกวางๆ การที่เราลอยอยูในน้ําอาจจะเปนจุดที่สูงกวาผิวน้ําอื่นๆ ซ่ึงฟาอาจจะผา
ลงมาที่เราก็ได นอกจากนั้นความเยน็อาจทําใหเราเปนตะคริวและฝนตกทําใหมองเห็นไมชัด 

 

9. เด็กเล็กทั้งที่วายน้ําเปนหรือไมเปน ตองมีคนคอยดูแลตลอดเวลาแมจะใชอุปกรณ
ชวยลอยน้ํา 

 น้ําไมวาจะตืน้หรือลึก คนเราสามารถจมน้ําเสียชีวิตไดทัง้นั้น เดก็เล็กๆ รวมทั้งคนที่
วายน้ําไมเปนหรือเพิ่งเริ่มหดัหรือวายน้ําเปนใหมๆ ลวนแตอาจจมน้ําเสยีชีวิตไดทั้งนั้น แมแตคนวายน้าํเปน
ยังจมน้ําได ดงันั้นหากยังวายน้ําไมแข็งแมจะสวมใสอุปกรณชวยลอยตัว เชน หวงพลาสติก ปลอกแขน 
อุปกรณเหลานี้ไมใชอุปกรณชวยชีวิต เปนเพียงของเลนหรืออุปกรณเลนน้ํา ไมมีความแข็งแรง ทนทาน
เพียงพอ อาจจะรั่วหรือหลุดจากการสวมใส ทําใหเด็กที่สวมใสจมน้ําได จึงตองมีคนคอยดูแลอยางใกลชิด
ตลอดเวลา 

 

10. เตรียมอุปกรณสําหรับชวยชีวิตไวเสมอ เชน หวงชูชีพ ไม เชือก ฯลฯ 
 อุบัติเหตุเกดิขึน้ไดทุกเวลา ทุกที่ การชวยคนตกน้ําดวยการใชอุปกรณเปนวิธีที่ดีทีสุ่ด 

ปลอดภัยที่สุด ดังนั้นการจัดเตรียมอุปกรณชวยชีวิตไวลวงหนาใหมีความพรอมเสมอ เปนการรักษา
ความปลอดภยัในการทํากจิกรรมทางน้ําทีด่ทีี่สุด เชน การจัดเตรยีมอุปกรณสําหรับชวยตนเอง ไดแก ชูชีพ 
ขวดน้ําดื่ม สําหรับการลอยตวันานๆ การเตรียมไมยาวๆ ไวยื่นใหคนตกน้ําจับ ถังหรือหวงชูชีพไวโยน
ใหคนตกน้ําจบัและเชือกยาวๆ สําหรับคนตกน้ําที่อยูไกลเกินที่จะยืน่ไมหรือโยนถังให ทําใหเราไมตอง
เสี่ยงชีวิตในการที่จะตองลงน้ําและวายน้ําออกไปชวยคนตกน้ํา แตหากจําเปนตองวายน้ําออกไปชวย 
การสวมเสื้อชูชีพไว เราไมจมน้ําแนนอน วายออกไปพรอมกับนําแทงโฟม (Rescue tube) ยาวประมาณ 
1 เมตร ผาเช็ดตัว ผาขาวมา จากนั้นยื่นใหคนตกน้ําจับแลวลากเขาฝง โดยที่เราไมโดนหรือตองจับตัวคน
ตกน้ําเลย ซ่ึงจะปลอดภยัมากกวาการเขาไปถึงตัวและจบัคนตกน้ําลากเขาฝง ซ่ึงอันตรายมากอาจถูกคน
ตกน้ํากอดรัดเอาจนจมน้ําไปดวย 
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11. ระมัดระวังดแูลรับผิดชอบความปลอดภยัของตนเองอยูเสมอ 
 

12. ใหขึ้นจากแหลงน้ําทันที ที่เห็นน้ําขุนแดงไหลผาน 
 

13. ใหรีบวิ่งหนีขึน้ที่สูงทันทีเมือ่เห็นน้ําลดลงจากชายหาดอยางรวดเร็วและไกล 
 

3.2 ความปลอดภยัในการเดินทางทางน้ํา 
1. สวมเสื้อชูชีพที่เหมาะสมกบัขนาดน้ําหนกัของตัวเองทกุครั้งที่เดินทางทางน้ํา 
2. ไมควรใสเสื้อผาที่หนา หนกัหรืออุมน้ํา เชน กางเกงยีนส เสื้อผาหนาๆ 
3. ลักษณะของชูชีพที่เหมาะสมสําหรับการใชโดยท่ัวๆ ไป คือ แบบที่ 2 ซ่ึงจะชวยให

หนาอก ศีรษะและใบหนาของผูสวมลอยอยูเหนือน้ําเสมอ แมผูที่สวมจะหมดสติ (สลบ) 
4. เตรียมความพรอมขณะที่โดยสารเรือ  

1) หากเปนไปไดควรเตรียมอุปกรณสําหรับชวยชีวิตตนเองติดตัวไวเสมอ เชน 
รองเทาแตะฟองน้ํา ขวดน้ําดื่มพลาสติก ถังแกลลอน ฯลฯ  

2)  มองหาอุปกรณสําหรับชวยชีวิตผูอ่ืนไวเสมอเพื่อใชชวยเมื่อเกิดเหตุการณ เชน 
หวงชูชีพ ขวดน้ําดื่มพลาสติก ถังแกลลอน เชือก ไมยาวๆ 

 

ชนิดของชูชีพ 
 

แบบที่ 1 
2

 

แบบที่ 2 
 

1

 

 

แบบที่ 3 
 

4

 

 

แบบที่ 4 
 

 
 

แบบที่ 5 
5

 

4

3

4
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บทท่ี 3 เร่ือง วิธีการชวยเหลือผูประสบภยัทางน้ําดวยการโยนหรือยื่นอปุกรณ 
(1) การชวยผูประสบภัยทางน้ําดวยการโยนอุปกรณ เชน แผนโฟม (Kick board) ขวดน้ําดื่ม

พลาสติก ถังแกลลอน เสื้อชูชีพ ฯ 
การใหความชวยเหลือผูประสบภัยทางน้ําที่ถูกตองและปลอดภัยที่สุดคือ การชวยจากบนบก 

โดยท่ีผูใหความชวยเหลือไมตองลงน้าํและวิธีการชวยผูประสบภยัทางน้าํที่ปลอดภยัทีสุ่ดสําหรับเดก็เล็กๆ 
และนักเรียนทีเ่ร่ิมเรียนวายน้าํ 

 
2.1 การชวยดวยวิธีโยนอุปกรณลอยน้ํา เชน หวงชูชีพ ถังน้ํา ถังแกลลอน ขวดน้ําดื่มพลาสติก 

ไปใหผูประสบภัย โดยโยนอุปกรณนั้นๆ ไปใหตรงตัวผูประสบภัย ถาจะใหดีควรโยนใหโดนหรือตก
ตรงหนาของผูประสบภัย เพื่อที่ผูประสบภัยจะไดจับหรือเกาะอุปกรณพยุงตัวลอยน้ําเพื่อรอความชวยเหลือ
ตอไป แตการชวยดวยการโยนอุปกรณแบบนี้จะตองมีความแมนยําหรือไมก็ตองโยนใหหลายๆ ช้ินเพราะ
หากโยนไมแมน ผูประสบภัยไมสามารถจะสามารถจะเคลื่อนที่มาจับอุปกรณที่โยนใหได การชวยจะ
ไมประสบความสําเร็จและผูใหความชวยเหลือก็ไมสามารถที่จะลงไปหยิบอุปกรณนั้นๆ เอามาโยนให
ผูประสบภัยอีกครั้งได  

 

 

 
 

 
 

 
 

 

วิธีการฝกการชวยดวยวิธีโยนอุปกรณลอยน้ํา 
1) ใหนักเรยีนยืนอยูที่ขอบสระวายน้ํา  
2) ครูผูสอนกําหนดจุดสมมุติที่มีผูประสบภัยทางน้ําขึ้นในสระ

วายน้ํา 
3) ใหนกัเรียนตะโกนบอกผูประสบภัยใหรูวา มีคนจะใหความ

ชวยเหลือแลว “ไมตองตกใจ มาชวยแลว”  
จากนั้นใหโยนอุปกรณ (แผนโฟม ขวดน้ําดื่มพลาสติก      
ถังแกลลอน เสื้อชูชีพ) ไปยงัตําแหนงหรือใกลกับจดุสมมุติ     
ที่มีผูประสบภัยทางน้ําอยู (ใหโยนอุปกรณหลายๆ ช้ิน) 

4) ใหนกัเรียนจับคูกับเพื่อนักเรียนอีกคน แลวใหคนหนึ่งแสดง
บทบาทเปนผูชวยเหลือผูประสบภัยทางน้ํา และอีกคนแสดง
บทบาทเปนผูประสบภัยทางน้ํา 

5) ใหนกัเรียนที่แสดงบทบาทเปนผูประสบภยัทางน้ําลงไปอยู   
ในน้ํา แลวใหนักเรียนที่แสดงบทบาทเปนผูชวยเหลือ
ผูประสบภัยทางน้ําฝกการโยนอุปกรณ (ขวดพลาสติก 
แกลลอน เสื้อชูชีพ) เพื่อชวยเหลือตามขอ 3) 

6) ใหนกัเรียนทั้งคูสลับบทบาทกัน 
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2.2 การชวยดวยวิธีโยนอุปกรณท่ีมีเชือกผูก เชน หวงชูชีพ ถังน้ํา ถังแกลลอน ขวดน้ําดื่มพลาสติก 
ที่มีเชือกผูก เชือกที่ใชตองมีความออนตัว ไมบิดเปนเกลียว ขนาดประมาณ 4 หุน ยาว 12 - 15 เมตร 
การโยนอุปกรณที่มีเชือกผูก ใหผูโยนโยนอุปกรณใหขามศีรษะของผูประสบภัยไป เชือกจะตกลงไป
กระทบตวัผูประสบภัย เมื่อผูประสบภัยจับเชือกไดแลวใหสาวเชือกเพื่อลากเอาผูประสบภัยเขาสูที่ปลอดภัย 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

วิธีการฝกการชวยดวยวิธีโยนอุปกรณที่มีเชือกผูก 
1) ใหนักเรยีนยืนอยูที่ขอบสระวายน้ํา  
2) ครูผูสอนกําหนดจุดสมมุติที่มีผูประสบภัยทางน้ําขึ้นในสระ

วายน้ํา 
3) ใหนกัเรียนตะโกนบอกผูประสบภัยใหรูวา มีคนจะใหความ

ชวยเหลือแลว “ไมตองตกใจ มาชวยแลว” จากนั้นใหนกัเรยีน
ยืนยอตวัใหต่ําๆ เพื่อลดจุดศนูยถวง ตามองอยูที่ผูจม ยืนใน
ลักษณะที่มีเทานํา (เทาหนา) เทาตาม (เทาหลัง) มือขางที่       
ไมถนัดจับหางเชือก (มือขางเดียวกับเทาหนา) มือขางที่ถนัด 
จับอุปกรณใหแนน 

4) เหวี่ยงแขนไปดานหลังแลวเหวี่ยงแขนมาดานหนาจนสูงถึง
ระดับสายตาจงึปลอยอุปกรณไป โดยกะใหอุปกรณลอยขาม
ศีรษะของผูประสบภัยไป เชือกจะตกลงไปกระทบผูประสบภัย 
คอยๆ สาวเชือกกลับ ผูประสบภัย จะรูสึกวามีเสนเชือกหรือ
อุปกรณมาสัมผัสก็จะจับเชือกหรืออุปกรณ คอยๆ สาวเชอืก  
เขาหาขอบสระ 

5) ใหนกัเรียนจับคูกับเพื่อนักเรียนอีกคน แลวใหคนหนึ่งแสดง
บทบาทเปนผูชวยเหลือผูประสบภัยทางน้ํา และ อีกคนแสดง
บทบาทเปนผูประสบภัยทางน้ํา 

6) ใหนกัเรียนที่แสดงบทบาทเปนผูประสบภยัทางน้ําลงไปอยู   
ในน้ํา แลวใหนักเรียนที่แสดงบทบาทเปนผูชวยเหลือ
ผูประสบภัยทางน้าํฝกการโยนอุปกรณที่มีเชือกผูก            
(ถังแกลลอน เสื้อชูชีพ) เพื่อชวยเหลือตามขอ 3) ถึงขอ 4) 

7) ใหนกัเรียนทั้งคูสลับบทบาทกัน 
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(2) การชวยผูประสบภัยทางน้ําดวยการยืน่อุปกรณ เชน แผนโฟม (Kick board) ทอ PVC ไม
พลอง กิ่งไม หรือ Swimming Noodle  

เปนการชวยผูประสบภัยทางน้ําที่มีอันตรายตอผูใหความชวยเหลือมากกวาการโยน โดยเฉพาะ
สําหรับเด็กเลก็ๆ ที่อาจจะถกูผูประสบภัยดึงตกน้ําไปดวย 

2.1) การนอนยื่นอุปกรณ มือ เทาและแผนโฟม 
เนื่องจากในสระวายน้ําจะมโีฟม (Kick board) อยูเปนจํานวนมาก จึงควรสอนใหนักเรยีน

รูจักใชอุปกรณนี้ชวยผูประสบภัยทางน้ํา แตตองเนนใหนักเรียนรูวา เปนการชวยผูประสบภัยทางน้ําดวย
การยื่นอุปกรณเฉพาะในสระวายน้ํา เพราะปกติในสถานที่อ่ืนๆ จะไมมีโฟม (Kick board) ใหใช 
นักเรียนจะตองใชอุปกรณชนิดอื่นที่เหมาะสมแทน 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

วิธีการฝกการนอนยืน่แผนโฟม (Kick board) 
1) ครูผูสอนกําหนดจุดสมมุติทีม่ีผูประสบภยัทางน้าํในสระวายน้าํ 
2) ใหนักเรยีนตะโกนบอกผูประสบภยัทางน้ําวา “ไมตองตกใจ มา

ชวยแลว” จากนั้นนอนราบลงกับพื้นที่ขอบสระ มือหนึ่งจับดาน
หนึ่งของโฟม (Kick board) ไวใหมั่นคง ยืน่โฟม (Kick board) 
ไปใหผูประสบภัยทางน้ําที่อยูไมหางเกนิไปนัก พรอมกบั
บอกใหผูประสบภัยจับโฟมแลวดึงเขาหาขอบสระ 

3) เมื่อมาถึงขอบสระแลวใหผูชวยเหลือจบัมือผูประสบภัย วางลง
บนขอบสระ แลวถามผูประสบภัยเบาๆ วา  “ขึ้นเองไดหรือ
เปลาครับ/คะ” 

1) ใหนกัเรียนจับคูกัน คนหนึ่งเปนผูชวยเหลือ อีกคนเปน
ผูประสบภัยทางน้ํา 

2) ใหนกัเรียนที่แสดงบทบาทเปนผูประสบภยัทางน้ําลงไปอยูใน
น้ําหางพอประมาณ แลวใหนกัเรียนทีแ่สดงบทบาทเปนผู
ชวยเหลือผูประสบภยัทางน้ําฝกการชวยเหลือดวยการยื่น
อุปกรณตามขอ 2) ถึง ขอ 3) 

6) ใหนักเรยีนทั้งคูสลับบทบาทกัน 
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2.2)  การยืนยืน่อุปกรณ ทอ PVC ไมพลอง ก่ิงไม หรือ Swimming Noodle 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

วิธีการฝกการยืนยืน่อุปกรณ ทอ PVC ไมพลอง กิ่งไม หรือ 
Swimming Noodle 
1) ครูผูสอนกําหนดจุดสมมุติที่มีผูประสบภัยทางน้ําในสระวายน้ํา 
2) ใหนกัเรียนยืนอยูหางจากขอบสระ ในลักษณะการยืนที่มเีทานํา 

เทาตาม เทานําคือเทาหนาเอาไวยนัพื้นเมื่อถูกดึง 
หรือออกแรงดงึผูประสบภัยเขาหาขอบสระ เทาตามคือเทาหลัง 
ใหทิ้งน้ําหนกัตัวสวนใหญลงที่เทาหลังเพือ่ให ศูนยถวงของ
รางกายมาอยูที่เทาหลัง 

3) ใหนกัเรยีนตะโกนบอกผูประสบภยัทางน้ําวา “ไมตองตกใจ มา
ชวยแลว” ใชสองมือจับอุปกรณที่จะยื่นใหแนน ยอตัวลงใหต่ํา
เพื่อลดจุดศูนยถวงไมใหถูกผูประสบภัยดึงตกน้ํา  
จากนั้นยื่นอุปกรณไปทางดานขางของผูประสบภัยวาด
อุปกรณเขาไปหารางของผูประสบภัย ตะโกนบอกดวยวา “จับ
ไมไว จับไมไว”  

4) เมื่อผูประสบภยัจับอุปกรณไดแลวใหถอยหลังหางออกมาจาก
ขอบสระ 1 กาว ยอตัวลงแลวคอยๆ สาวไมดึงผูประสบภัยเขา
มาหาขอบสระ 

5) เมื่อมาถึงขอบสระใหผูชวยเหลือจับมือผูประสบภัยวางลงบน
ขอบสระ แลวถามผูประสบภัยเบาๆ วา “ขึ้นเองไดหรือเปลา
ครับ/คะ” 

6) ใหนกัเรียนจับคูกันคนหนึ่งเปนผูชวยเหลือ อีกคนเปน
ผูประสบภัยทางน้ํา 

7) ใหนักเรยีนที่แสดงบทบาทเปนผูประสบภยัทางน้าํลงไปอยูในน้ํา
หางจากขอบสระพอสมควร แลวใหนักเรียนที่เปนผูชวยเหลือ
ผูประสบภัยทางน้ําฝกการชวยเหลือดวยการยื่นอุปกรณตาม  
ขอ 2) ถึง ขอ 5) 

8) ใหนักเรยีนทั้งคูสลับบทบาทกัน 
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