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แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันการจมน ้าช่วงอุทกภัย 
 

 
ช่วงน ้าท่วมจะมีคนจมน ้าเสียชีวิตค่อนข้างมากทั งกลุ่มผู้ใหญ่และเด็ก ในกลุ่มผู้ใหญ่มักมี

ความเกี่ยวข้องกับการออกไปหาปลา เมาสุรา ขับรถผ่านน ้า และเรือพลิกคว่้า  ส่วนในกลุ่มเด็กมักเกี่ยวข้อง
กับการออกไปเล่นน ้า ดังนั นหากท่านอาศัยอยู่ในบริเวณที่มีน ้าท่วม หรือจะเดินทางไปในบริเวณที่มีน ้าท่วม 
ท่านจ้าเป็นต้องเตรียมพร้อมดังนี  
 
การเตรียมการก่อนน ้าท่วม 
 

1.  ติดตามข้อมูลสภาพอากาศและปริมาณน ้าในพื นที่ โดยรับฟังพยากรณ์อากาศ ประกาศ
แจ้งเตือนภัย อย่างใกล้ชิด พร้อมปฏิบัติตามค้าเตือนอย่างเคร่งครัด  

2. ศึกษาถึงประวัติผ่านมาของการเกิดน ้าท่วมบริเวณบ้านและละแวกบ้าน และค้นหาเส้นทาง
การเดินทางท่ีปลอดภัยที่สุดเพื่อไปยังที่สูงหรือสถานที่ปลอดภัย 

3. จัดเตรียมสิ่งของเครื่องใช้ที่จ้าเป็นไว้ใช้ในช่วงน ้าท่วม โดยเฉพาะเครื่องอุปโภคบริโภค น ้าดื่ม
สะอาด ยารักษาโรค ถ่านไฟฉาย เทียนไข นกหวีด และน้าเอกสารส้าคัญ เช่น บัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน 
เก็บไว้ในถุงพลาสติกหรือซองกันน ้า โดยจัดวางไว้ในบริเวณที่สามารถน้าติดตัวไปได้ทันทีที่ต้องอพยพออกจาก
บ้านเรือน 

4. จัดเตรียมวัสดุที่สามารถลอยน ้าได้ เช่น แกลลอนพลาสติก ขวดน ้าพลาสติก ลูกมะพร้าว  
ยางในรถยนต์ ส้าหรับใช้ยึดเกาะพยุงตัวขณะลุยน ้าท่วม 

5. กรณีที่ต้องอพยพออกจากบ้าน ก่อนออกจากบ้านให้ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้า แก๊ส และประปา
ให้เรียบร้อย พร้อมทั งอุปกรณ์จ้าเป็นที่จัดเตรียมไว้ และออกจากบ้านไปตามเส้นทางที่วางแผนไว้สู่สถานที่ปลอดภัย 
 
เตรียมชุดอุปกรณ์ส้าหรับสถานการณ์น ้าท่วม  
ควรวางไว้ในที่ท่ีสมาชิกในครอบครัวสามารถหาได้ง่ายและน้ามาใช้ได้อย่างรวดเร็ว ได้แก่ 
 เบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉิน 
 ชุดปฐมพยาบาล ยาและเวชภัณฑ์ทีส่มาชิกในครอบครัวต้องการใช้ในกรณีฉุกเฉิน 
 ถุงมือหนาๆ เช่น ถุงมือท้าสวน 
 เสื อชูชีพ หรืออุปกรณ์ช่วยลอยน ้าอย่างง่าย ซึ่งควรตรวจสอบสภาพให้พร้อมใช้อยู่เสมอ 
 นกหวีด และอุปกรณ์ท่ีท้าให้เกิดแสงสว่างเพ่ือส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือ 
 เสื อผ้าและรองเท้าส้ารองส้าหรับสมาชิกทุกคน 
 พาหนะที่สามารถลอยน ้าได้หรือเรือยางที่สามารถเป่าลมได้ 
 ในกล่องที่กันน ้าได้ ให้ใส่ชื่อ อายุ และข้อมูลทางการแพทย์ของสมาชิกทุกคนในครอบครัว และที่อยู่ของท่าน 

รวมทั งชื่อของสัตว์เลี ยงและวิธีการที่จะใช้เรียกให้มาหาได้ 
 กล่องเก็บอาหารที่ปิดผนึกเรียกร้อย เพ่ือให้สามารถเก็บอาหารไว้ได้ในระยะยาว 
 วิทยุและถ่านที่เก็บในกล่องที่กันน ้าได้เพ่ือป้องกันน ้าเข้า และตรวจสอบด้วยว่าหมดอายุหรือไม่ 
 เสื อกันฝนที่มีหมวกคลุมศีรษะ และมีสีสันสดใส 
 กระเป๋ากันน ้าส้าหรับเก็บของมีค่าและเสื อผ้า ซึ่งจะมีประโยชน์มากหากท่านไม่ได้เตรียมเก็บของไว้ก่อน เช่น 

รูปถ่ายครอบครัว เอกสารส้าคัญ และเสื อผ้าส้ารอง 
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ฝึกปฏิบัติภายในครอบครัว 
 การค้นหาชุดอุปกรณ์ส้าหรับสถานการณ์น ้าท่วม 
 การว่ายน ้าหรือลอยตัวในน ้าอย่างปลอดภัยในกระแสน ้าชนิดนี  
 ลองน้าพาหนะที่สามารถลอยน ้าได้หรือเรือยางมาใช้ และลองให้โดยสารดู 
 การสวมเสื อชูชีพ 
 การขึ นไปอยู่บนจุดที่สูงสุดของบ้านอย่างปลอดภัย 
 เบอร์โทรฉุกเฉิน 
 การดูแลเรื่องความปลอดภัยให้แก่สมาชิกในครอบครัวที่อายุน้อยกว่าและสัตว์เลี ยง 
 พยายามไปถงึจุดปลอดภัยที่ใกล้ที่สุด ไม่ว่าจะเป็นในบ้านหรือในพื นที่ท่ีท่านอาศัยอยู่ 
 

เมื่ออยู่ในสถานการณ์น ้าท่วม 
 ชี แจงให้สมาชิกในครอบครัวปฏิบัติตนเพื่อความปลอดภัยให้เร็วที่สุด 
 หากท่านไม่อยู่ในบ้านขณะที่มีการรายงานน ้าท่วมในพื นที่ที่ท่านอาศัยอยู่ เพ่ือความปลอดภัยให้ตรวจสอบข้อมูล

กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนที่ท่านจะกลับบ้าน 
 ปิดไฟ แก๊ส และน ้าในบ้านให้เรียบร้อย 
 ใส่กระสอบทรายลงไปในสุขภัณฑ์เพ่ือป้องกันสิ่งปฏิกูลไหลย้อนกลับ 
 หากท่านอยู่บนน ้า ท้าตัวท่านให้เด่นโดยการสวมเสื อผ้าสีสันสะดุดตา และหากเฮลิคอปเตอร์ก้าลังบินผ่าน

จงใช้สัญญาณไฟขอความช่วยเหลือ 
 ให้ดูเทคนิคในการเอาชีวิตรอดจากน ้าเย็น เพ่ือการลอยตัวในน ้าและลดการสูญเสียความร้อนในร่างกาย

เมื่ออยู่ในน ้า 
 

หลังจากได้รับการเตือนภัยจากหน่วยงานด้านเตือนภัยน ้าท่วม ให้ปฏิบัติ ดังนี  
1.  ติดตามการประกาศเตือนภัยจากสถานีวิทยุท้องถิ่น โทรทัศน์หรือรถแจ้งข่าว 
2.  ถ้ามีการเตือนภัยน ้าท่วมฉับพลันและคุณอยู่ในพื นที่หุบเขาให้ปฏิบัติดังนี  

 ปีนขึ นที่สูงให้เร็วสุดเท่าที่จะท้าได้ 
 อย่าพยายาน้าสัมภาระติดตัวไปมากเกินไป ให้คิดว่าชีวิตส้าคัญที่สุด 
 อย่าพยายามวิ่งหรือขับรถผ่านบริเสณน ้าหลาก 

3.  ด้าเนินการตามแผนรับมือน ้าท่วมที่ได้วางแผนไว้แล้ว 
4.  ถ้ามีการเตือนภัยการเฝ้าระวังน ้าท่วมจะยังมีเวลาในการเตรียมแผนรับมือน ้าท่วม 
5.  ถ้ามีการเตือนภัยน ้าท่วมและคุณอยู่ในพื นที่น ้าท่วมถึง ควรปฏิบัติดังนี  

 ปิดอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า แก๊ส และประปา 
 อุดปิดช่องน ้าทิ งอ่างล้างจาน พื นทีห่้องน ้าและสุขภัณฑ์ที่น ้าสามารถไหลเข้าบ้าน 
 อ่านวิธีการที่ท้าให้ปลอดภัยจากเหตุการณ์น ้าท่วมเมื่ออยู่นอกบ้าน 
 ล็อคประตูบ้านและอพยพขึ นที่สูง 
 ถ้าไม่มีที่ปลอดภัยบนที่สูง ให้ฟังข้อมูลจากวิทยุหรือโทรทัศน์เกี่ยวกับสถานที่หลบภัย

ของหน่วยงาน 
6.  หากบ้านพักอาศัยอยู่ในทีน่ ้าท่วมถึงชั นล่าง ให้ปิดอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและแก๊ส เคลื่อนย้าย

สิ่งของมีค่าขึ นข้างบน และห้ามอยู่ในชั นที่มีน ้าท่วมถงึ 
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การรับมือขณะเกิดน ้าท่วม/น ้าท่วมขัง 
 

เหตุการณ์ กลุ่มเสี่ยง การป้องกัน การเอาชีวิตรอดขณะเกิดเหตุ 

น ้าท่วม
ฉับพลัน 

ทุกกลุ่ม
อายุ 

 ตรวจสอบสภาพอากาศ และตื่นตัว
อยู่ตลอดเวลา เนื่องจากอาจมีการ
เปลี่ยนแปลงของกระแสน ้าและสภาพ
อากาศ 

 ติดตามการแจ้งเตือนจากหน่วยงาน
ภาครัฐเป็นระยะ 

 เคลื่อนย้ายทุกคนไปยังบริเวณที่ปลอดภัย
โดยค้านึงถึงความปลอดภัยของตนเอง
ก่อนเป็นอันดับแรก 

 น้าอุปกรณ์ชูชีพที่หาง่ายหรืออุปกรณ์
ที่สามารถลอยน ้าได้ และมีอยู่ในบ้าน
ติดตัวไปด้วย เช่น เสื อชูชีพ ห่วงชูชีพ 
ถังแกลลอนเปล่า ขวดน ้าพลาสติกเปล่า 
ลูกมะพร้าว  

 หาที่ยึดเกาะให้แน่นซึ่งควรเป็นหลัก
ที่มั่นคงแข็งแรง เช่น ต้นไม้ 

 ยึดเกาะอุปกรณ์ที่ลอยน ้าได้ที่อยู่ใกล้ตัว
เพื่อช่วยในการพยุงตัว เช่น เสื อชูชีพ 
ถังแกลลอนเปล่า ขวดน ้าพลาสติกเปล่า 
ลูกมะพร้าว ห่วงชูชีพ กระติกน ้าพลาสติก
ปิดฝา กล่องพลาสติกปิดฝา 

 กรณีที่ติดอยู่ในน ้าเชี่ยว ให้พยายาม
ลอยตัวโดยให้อยู่ในท่ากึ่งนั่งโดยใช้เท้า
น้าไปข้างหน้า 

การ 
เดินลุยน ้า 

ทุกกลุ่ม
อายุ 

 ห้ามเดินลุยน ้า เดินผ่านสะพานหรือ
ทางข้ามหรือฝายน ้าล้น ไม่ว่าจะเป็น
ช่วงน ้าไหลหลากหรือน ้าท่วมขัง เพราะ
อาจเสี่ยงต่อการถูกกระแสน ้าพัดพา หรือ
ตกลงไปในบ่อน ้าลึกได้ หรือพื นใต้น ้า
มีความไม่สม่้าเสมอและลื่น 

 หากจ้าเป็นต้องเดินลุยน ้า ต้องปฏิบัติดังนี  
 น้ า อุ ป ก ร ณ์ ชู ชี พติ ด ตั ว ไ ปด้ ว ย 

(เท่ากับจ้านวนผู้ที่เดินทาง) เช่น  
เสื อชูชีพ ห่วงชูชีพ ถังแกลลอนเปล่า 
เพ่ือช่วยในการลอยตัว  

 ไม่ดื่มสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ทุกชนิด 

 ไม่ควรเดินผ่านน ้าเชี่ยว เพราะน ้าที่
ก้าลังเชี่ยวและมีความสูงเพียง 6 นิ ว 
สามารถท้าให้หกล้มได้ หากเดินใน
น ้านิ่งควรใช้ไม้ค ้ายัน เพ่ือให้แน่ใจว่า
พื นข้างล่างนั นสามารถยืนได ้

 เพิ่มความระมัดระวัง ขณะที่เดิน
ลุยน ้า เพราะใต้น ้าอาจมีสิ ่งที่เป็น
อันตรายอยู่ รวมทั งระดับความลึก
ของน ้าที่เปลี่ยนไปหลังจากน ้าท่วม 

 

 กรณีพลัดลื่นตกน ้า หากใส่เสื อชูชีพอยู่ 
ให้ตีขาเข้าหาฝั่ง หรือเป่านกหวีดที่อยู่
ในเสื อชูชีพเ พ่ือขอความช่วยเหลือ  
หากเป็นอุปกรณ์ลอยน ้าชนิดอ่ืน เช่น 
ถังแกลลอนเปล่า ขวดน ้าพลาสติกเปล่า 
ให้น้ามากอดไว้บริเวณหน้าอก และตีขา
เข้าหาฝั่ง หรือตะโกนขอความช่วยเหลือ 
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เหตุการณ์ กลุ่มเสี่ยง การป้องกัน การเอาชีวิตรอดขณะเกิดเหตุ 

 ระวังตลิ่งที่ลาดชันและตลิ่งที่ก้าลัง
จะทรุด 

 ตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา เนื่องจากอาจมี
การเปลี่ยนแปลงของกระแสน ้าและ
สภาพอากาศ 

พลัดตก 
ล่ืน 

เด็ก 
ผู้สูงอายุ 
มีโรค

ประจ้าตัว 
(เช่น โรคลมชัก 
ความดันต่้า) 

พิการ  
ดื่มสุรา 

 เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้มีโรคประจ้าตัว 
เช่น โรคลมชัก ความดันต่้า เครียด ไม่ควร
อยู่ตามล้าพัง ควรดูแลอย่างใกล้ชิด 

 ควรก้าหนดให้อยู่ในบริเวณที่เป็นพื นที่
ปลอดภัย 

 หลีกเลี่ยงการเดินผ่านสะพานหรือทางข้าม 
เพราะอาจพลัดตก/ลื่น เนื่องจากพื นใต้น ้า
ที่มีความไม่สม่้าเสมอและลื่น และอาจมี
ตะไคร่น ้าจับอยู ่

 ไม่ดื่มสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ทุกชนิด 

 กรณีพลัดลื่นตกน ้า หากใส่เสื อชูชีพอยู่ 
ให้ตีขาเข้าหาฝั่ง หรือเป่านกหวีดที่อยู่
ในเสื อชูชีพเพ่ือขอความช่วยเหลือ  หาก
เป็นอุปกรณ์ลอยน ้าชนิดอ่ืน เช่น ถัง
แกลลอนเปล่า ขวดน ้าพลาสติกเปล่า 
ให้น้ามากอดไว้บริเวณหน้าอก และตีขา
เข้าหาฝั่ง หรือตะโกนขอความช่วยเหลือ 

ออก 
หาปลา 
หาผัก 

วัยท้างาน  ห้ามออกไปหาปลา ไม่ว่าจะเป็นช่วง
น ้าไหลหลากหรือน ้าท่วมขัง เพราะอาจ
เสี่ยงต่อการถูกกระแสน ้าพัดพา หรือ
ตกลงไปในบ่อน ้าลึกได้ 

 หากจ้าเป็นต้องออกไปหาปลา ต้องปฏิบัติ 
ดังนี  
 ไม่เดินทางคนเดียว ควรเดินทาง

เป็นกลุ่ม และไม่น้าเด็กไปด้วย 
 น้ า อุ ป ก ร ณ์ ชู ชี พติ ด ตั ว ไ ปด้ ว ย 

(เท่ากับจ้านวนผู้ที่เดินทาง) เช่น  
เสื อชูชีพ ห่วงชูชีพ ถังแกลลอนเปล่า 
ลูกมะพร้าว เพ่ือช่วยในการลอยตัว 

 น้าอุปกรณ์ช่วยเหลือกรณีเกิดเหตุ
ฉุกเฉินติดตัวไปด้วย เช่น กรรไกร มีด 
ขนาดเล็กใส่ปลอก 

 ไม่ดื่มสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ทุกชนิด 

 ไม่ควรใส่เสื อผ้าที่หนา หนัก หรือ
อุ้มน ้า เช่น กางเกงขายาว กางเกงยีนส์ 
เสื อผ้าหนาๆ เสื อ/กางเกงที่มีกระดุม
หรือมีเชือกผูก อาจเกี่ยวกับวัสดุใต้น ้า 

 

 กรณีเกิดเหตุการณ์เศษวัสดุที่อยู่ใต้น ้า
หรือวัชพืชหรือวัสดุที่ใช้หาปลาพันขา 
ให้ด้าน ้าลงไปแกะหรือตัดวัสดุที่พันขา
อยู่ออก และว่ายน ้าเข้าหาฝั่ง 

 กรณีพลัดลื่นตกน ้า หากใส่เสื อชูชีพอยู่ 
ให้ตีขาเข้าหาฝั่ง หรือเป่านกหวีดที่อยู่
ในเสื อชูชีพเพื่อขอความช่วยเหลือ  
หากเป็นอุปกรณ์ลอยน ้าชนิดอื่น เช่น 
ถังแกลลอนเปล่า ขวดน ้าพลาสติกเปล่า 
ให้น้ามากอดไว้บริเวณหน้าอกและตีขา
เข้าหาฝั่ง หรือตะโกนขอความช่วยเหลือ 

 หากมีอาการต่อไปนี ให้สงสัยว่า เป็น
โรคน ้าหนีบ 
- รู้สึกเพลียอย่างรุนแรง 
- รู้สึกชา หรือไม่รู้สัมผัส เป็นเหน็บ 
- ปวดศีรษะหรือปวดตามร่างกาย 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณข้อหรือ
โดยรอบ 

- การทรงตัวไม่ดี หรือการท้างานของ
ร่างกายไม่ประสานกัน 

- การตอบสนองลดลงหรือการหมดสติ 
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 ไมล่งจับปลาในเวลากลางคืน หรือ
เวลาที่มีฝนฟ้าคะนอง หรือแหล่งน ้า
ที่ไม่คุ้นเคย  

 หากเป็นแหล่งน ้าที่คุ้นเคย ควรเพ่ิม
ความระมัดระวัง เพราะระดับน ้า
และพื นใต้น ้ามีการเปลี่ยนแปลง
ภายหลังน ้าท่วม 

 หลีกเลี่ยงการลงน ้าภายหลังจาก
รับประทานอาหารใหม่ๆ เพราะอาจ
เกิดความเสี่ยงต่อการเป็นตะคริว
บริเวณกล้ามเนื อหน้าท้อง 

 ไม่ด้าน ้านานๆ หรือด้าขึ นสู่ผิวน ้า
อย่างรวดเร็ว เพราะอาจท้าให้เกิด
โรคน ้าหนีบ 

 ไม่ควรอยู่ในน ้าเย็นนานๆ เพราะจะ
ท้าให้เกิดตะคริวและภาวะอุณหภูมิ
ในร่างกายต่้ากว่าปกติ  

 ระวังเศษวัสดุที่อยู่ใต้น ้าหรือวัชพืช
หรือวัสดุที่ใช้หาปลาจะพันขา 

 ตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา เนื่องจากอาจมี
การเปลี่ยนแปลงของกระแสน ้าและ
สภาพอากาศ 

- อ่อนแรง อัมพาต 
- มีผื่นขึ นตามร่างกาย ความผิดปกติของ

การพูด การมองเห็น หรือการได้ยิน 
 หากสงสัยว่าเป็นโรคน ้าหนีบ 

- ให้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยออกจากน ้า 
- หากผู้ป่วยไม่หายใจและไม่มีชีพจร 

ให้ท้าการกู้ฟ้ืนคืนชีพตามมาตรฐาน 
- โทรแจ้ง 1669 หรือสอบถามวิธีการ

รักษาจากกองเวชศาสตร์ใต้น ้าและ
การบิน กรมแพทย์ทหารเรือ (ในพื นที่
ของโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า), 
โรงพยาบาลวชิรภูเก็ต (กระทรวง
สาธารณสุข) 

การ
โดยสาร

เรือ 

ทุกกลุ่ม
อายุ 

 ตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทาง 
และตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา เนื่องจากอาจ
มีการเปลี่ยนแปลงของกระแสน ้าและ
สภาพอากาศ 

 หลีกเลี่ยงการโดยสารเรือขณะน ้าไหลหลาก
หรือไหลเชี่ยว เพราะอาจเสี่ยงต่อการ
ถูกกระแสน ้าพัดพาจนเรือพลิกคว่้า 

 แน่ใจว่าเรือไม่ได้บรรทุกน ้าหนักเกิน 
 หากเป็นการเดินทางครั งแรก ควรให้

ผู้มีประสบการณ์ในพื นที่เดินทางไปด้วย 
 สอนการเตรียมความพร้อมในการรับมือ

กับเรือพลิกคว่้า เช่น การใช้เสื อชูชีพหรือ
อุปกรณ์ลอยน ้าอย่างง่ายให้แก่สมาชิก
ทุกคนในเรือ 

 
 

 กรณีพลัดตกจากเรือหรือเรือพลิกคว่้า 
ให้ตั งสติอย่าตกใจ พิจารณาหาฝั่งที่ใกล้
ที่สุด แล้วจึงเคลื่อนที่ไปในน ้า ทั งนี หาก
ใส่เสื อชูชีพอยู่ ให้ตีขาไว้ และเป่านกหวีด
ที่อยู่ในเสื อชูชีพเพื่อขอความช่วยเหลือ 
หากเป็นอุปกรณ์ลอยน ้าชนิดอื่น เช่น 
ถังแกลลอนเปล่า ขวดน ้าพลาสติกเปล่า 
ให้น้ามากอดไว้บริเวณหน้าอกและ
ตะโกนขอความช่วยเหลือ 

 หลังจากเรือพลิกคว่้า ควรอยู่บริเวณ
ใกล้ๆ เรือ เพราะเป็นการง่ายที่จะสังเกต 
เห็นเรือคว่้ามากกว่าเห็นศีรษะของคนที่
ก้าลังว่ายน ้า 

 คงเหลือไว้เฉพาะเสื อผ้าที่สวม และทิ ง
สัมภาระอ่ืนๆ ที่หนักออกไป 
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เหตุการณ์ กลุ่มเสี่ยง การป้องกัน การเอาชีวิตรอดขณะเกิดเหตุ 

 หากจ้าเป็นต้องโดยสารเรือ ต้องปฏิบัติ
ดังนี  
 พยายามให้น ้าหนักอยู่ด้านล่างและ

ตรงกลางเรือเม่ือลงเรือ 
 น้ า อุ ป ก ร ณ์ ชู ชี พติ ด ตั ว ไ ปด้ ว ย 

(เท่ากับจ้านวนผู้ที่เดินทาง) เช่น 
เสื อชูชีพ ห่วงชูชีพ ถังแกลลอนเปล่า 
ลูกมะพร้าว เพ่ือช่วยในการลอยตัว 

 ไม่ดื่มสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ทุกชนิด 

 เพ่ือให้ร่างกายอบอุ่นอยู่เสมอ พยายาม
ให้ตัวอยู่เหนือน ้า 

การ 
เล่นน ้า 

กลุ่มเด็ก  ผู้ใหญ่/ผู้ปกครอง/ผู้ดูแลเด็ก ควรดูแล
เด็กอย่างใกล้ชิด 

 ห้ามให้เด็กออกไปเล่นน ้า ไม่ว่าจะเป็น
ช่วงน ้าไหลหลากหรือน ้าท่วมขัง เพราะ
อาจเสี่ยงต่อการถูกกระแสน ้าพัดพา หรือ
ตกลงในบ่อน ้าลึกได้ 

 ควรก้าหนดให้มีบริเวณที่เป็นพื นที่ปลอดภัย
ส้าหรับเด็ก 

 สอนให้เด็กเรียนรู้อันตรายที่อาจเกิดขึ นได้
ช่วงน ้าท่วม 

 สอนให้เด็กเรียนรู้วิธีการเอาชีวิตรอด
ในน ้าในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน โดยใช้
อุปกรณ์ง่ายๆ ที่อยู่ใกล้ตัวส้าหรับการ
ช่วยพยุงตัว 

 ควรเตรียมอุปกรณ์ลอยน ้าได้ติดตัวไว้
ไห้เด็กเสมอ เช่น เสื อชูชีพ ถังแกลลอนเปล่า 
และสอนวิธีการใช้ที่ถูกต้องให้แก่เด็ก 

 กรณีพลัดลื่นตกน ้า และเด็กใส่เสื อชูชีพอยู่ 
ให้เด็กตีขาไว้ และเป่านกหวีดที่อยู่ใน
เสื อชูชีพเพ่ือขอความช่วยเหลือ หาก
เป็นอุปกรณ์ลอยน ้า ชนิด อื่น  เช่น  
ถังแกลลอนเปล่า ขวดน ้าพลาสติกเปล่า 
ให้น้ามากอดไว้บริเวณหน้าอก และ
ตะโกนขอความช่วยเหลือ 

การขับรถ 
ผ่านน ้า
ท่วม 

วัยท้างาน  ไม่ควรขับรถผ่านบริเวณน ้าท่วม หรือ
ขับรถผ่านบริเวณถนนหรือสะพานที่มี
สิ่งกีดขวาง เพราะน ้าสามารถพัดพา
รถไปได ้

 ควรเตรียมอุปกรณ์ลอยน ้า ได้ติดรถ
ไว้เสมอ เช่น เสื อชูชีพ ถังแกลลอนเปล่า 
ขวดน ้าพลาสติกเปล่า 

 หากรถติดอยู่ในระดับน ้าค่อนข้างสูง 
ให้ออกจากรถทันที พร้อมน้าอุปกรณ์
ลอยน ้าได้ติดตัวไปด้วย และเคลื่อนย้าย
ไปในบริเวณท่ีสูงเพื่อความปลอดภัย 
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กองปอ้งกันการบาดเจบ็ (กลุ่มปอ้งกันการบาดเจบ็ทั่วไป) กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, https://ddc.moph.go.th/dip 

การช่วยเหลือคนตกน ้า จมน ้า 
 

1. หลีกเลี่ยงการลงไปในน ้าเพ่ือช่วยคนตกน ้าหรือจมน ้า ควรใช้อุปกรณ์ที่หาง่ายและใกล้ตัวในการโยนหรือยื่น
ให้คนตกน ้าจับ เช่น เสื อชูชีพ ห่วงชูชีพ ถังแกลลอนเปล่าปิดฝา ขวดน ้าดื่มพลาสติกเปล่าปิดฝา ไม ้เชือก 

2.   หากจ้าเป็นต้องลงไปช่วยในน ้า ควรน้าอุปกรณ์ที่สามารถลอยน ้า ได้ติดตัวไปด้วยเพื่อยื่นให้ผู้ที่ตกน ้าหรือ
จมน ้าจับ แล้วจึงดึงเข้าฝั่ง เช่น ถังแกลลอนเปล่าปิดฝาผูกเชือก ไม้ 

3. หากช่วยคนจมน ้าขึ นมาได้แล้วควรปฏิบัติดังนี  
1)  โทรศัพท์แจ้งหมายเลข 1669 หรือหน่วยพยาบาลใกล้เคียงโดยเร็วที่สุด 
2)  ห้าม จับผู้ประสบภัยอุ้มพาดบ่า กระโดดหรือวิ่งรอบสนาม เพ่ือเอาน ้าออก 
3)  จับคนจมน ้านอนบนพื นราบ แห้ง และแข็ง 
4)  ตรวจดูว่ารู้สึกตัวหรือไม่ โดยใช้มือทั ง 2 ข้างจับไหล่เขย่า พร้อมเรียกดังๆ 
5)  กรณีรู้สึกตัว: เช็ดตัวให้แห้ง เปลี่ยนเสื อผ้าและห่มผ้าให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายและน้าส่งโรงพยาบาลทุกราย 

กรณีไม่รู้สึกตัว ไม่ตอบสนอง: 
(1)  ช่วยหายใจ ท้าดังนี  

- เปิดทางเดินหายใจ โดยการกดหน้าผาก เชยคาง 
- เป่าปากโดยวางปากครอบปากผู้ป่วย บีบจมูก เป่าลมเข้า ให้หน้าอกผู้ป่วยยกขึ น (เป่าปาก 2 ครั ง) 

(2)  กดนวดหัวใจ ท้าดังนี  
- วางส้นมือขนานกับแนวกึ่งกลางหน้าอก (กึ่งกลางหัวนมทั ง 2 ข้าง) ประสานมือ (ตามภาพ) แขนตั งฉาก 
- กดหน้าอกให้ยุบประมาณ 1 ใน 3 ของความหนาของหน้าอก ความเร็ว 100 ครั งต่อนาที 
- นวดหัวใจ 30 ครั ง สลับกับเป่าปาก 2 ครั ง ท้าไปจนกว่าผู้ประสบภัยจะรู้สึกตัวและหายใจได้เอง 

6)  จับผู้ป่วยนอนตะแคงข้าง ศีรษะหงายไปข้างหลัง เพ่ือให้น ้าไหลออกทางปาก ใช้ผ้าห่มคลุมผู้ป่วยเพ่ือให้
เกิดความอบอุ่น งดน ้าและอาหาร และน้าส่งโรงพยาบาลทุกราย 
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อีกทางเลือกหนึ่งของชูชพีอย่างง่าย 
 
แบบท่ี 1 ถังแกลลอนพลาสติก เช่น แกลลอนน ้ามัน  แกลลอนน ้ายาล้างจาน  แกลลอนน ้ายาท้าความสะอาด 
 

กรณีถังแกลลอน 1 ใบ 

    
แกลลอนพลาสติก 
ขนาด 4 - 5 ลิตร 

เชือกยาวประมาณ  
1 ช่วงแขน 

ผูกปลายเชือกทั ง 2 ข้าง 
ด้วยเง่ือนตาย 

คล้องไหลส่ะพายแล่ง 
ขณะเดินทางทางน ้า 

    

   

 

น้ามากอดไว้บริเวณหน้าอก
แล้วนอนลอยตัวหงาย และ

พยายามตีขาเข้าหาฝั่ง 

หรือ นอนลอยตัวหงายนิ่งๆ 
และร้องตะโกน 

ให้คนมาช่วยเหลือ 

หรือ กอดไว้บรเิวณหนา้อกแล้วนอนคว่้า และตีขาเข้าหาฝั่ง 
หรือ ใช้ช่วยผู้อื่น โดยโยนแกลลอนให้จับ 

 

 
กรณีถังแกลลอน 2 ใบ 

    

แกลลอนพลาสติก ขนาด 4-5 ลิตร 
จ้านวน 2 ใบ  
และเชือกท่ีมีความเหนียว 

ผูกเชือกที่แกลลอนทั ง 2 ใบ  
ด้วยเง่ือนตาย  

(ระยะหา่งประมาณ 1 ช่วงอก  
หากยาวเกินไป อาจพันรอบคอ

และตกท้องช้าง) 

น้าแกลลอนมากอดไว้บริเวณ
หน้าอก แล้วนอนลอยตัวหงาย 
และพยายามตีขาเข้าหาฝั่ง 

หรือ นอนลอยตัวหงายนิ่งๆ 
และร้องตะโกน  

ให้คนมาช่วยเหลือ 

    

   

 

หรือ กอดไว้บรเิวณหนา้อกแล้ว
นอนคว่้า และตีขาเข้าหาฝั่ง 

หรือ น้าถังแกลลอน 
คล้องใต้รักแร้ทั ง 2 ข้าง 

เพื่อพยุงตัวให้ลอย 

ช่วยผู้อื่น เมื่อว่ายน ้าเข้าไปใกล้กับคนตกน ้า ให้โยนแกลลอน 
ให้คนที่ตกน ้าเกาะ เพื่อพยุงตัวเปน็ชูชีพ 
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แบบท่ี 2 ขวดน ้าดื่มพลาสติก 
 
เป้ผ้า (ต้องไม่อุ้มน ้า) 
 

 
 

 
ขวดน ้าดื่มพลาสติกเปลา่  

ขนาด 1.5 ลิตร จ้านวน 3 ใบ 
เป้ผ้าไม่อุ้มน ้า ใส่ขวดทั ง 3 ขวด  
ในเป้ผ้าและรดูปากถุงให้สนิท 

ขณะเดินทางทางน ้า 
ให้ใช้สะพายด้านหน้า 

   

   
น้ามากอดไว้บริเวณหน้าอก  

แล้วนอนลอยตัวหงาย  
และพยายามตีขาเข้าหาฝั่ง 

หรือ นอนลอยตัวหงายนิ่งๆ และ 
ร้องตะโกนให้คนมาช่วยเหลือ 

หรือ กอดไว้บรเิวณหนา้อก 
แล้วนอนคว่้า และตีขาเข้าหาฝั่ง 

 
ถุงปุ๋ย  
 

 

 

 
สามารถใช้ถุงปุ๋ยใส่ขวดพลาสติกหลายๆ ใบ  

เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์ชูชีพประจ้าเรือ 
ใช้กอดแล้วนอนคว่้า และตีขาเข้าหาฝั่ง 
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