
บทบาทของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
กับการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินทางน ้า



ห่วงโซ่การรอดชีวิตจากการจมน ้า
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สภาพการป่วยเจ็บทางน ้าที่ส้าคัญ

❖ การป่วยเจ็บจากการจมน ้า
❖ การป่วยเจ็บจากการด้าน ้า หรือ “น ้าหนีบ” 
❖ การป่วยเจ็บจากอบุัติเหตจุราจรทางน ้า และกีฬาทางน ้า
❖ การป่วยเจ็บจากสิ่งมีชีวิตใต้น ้า
❖ การป่วยเจ็บจากภัยพิบัติทางน ้า
❖ การป่วยเจ็บเหตุอืน่ใดที่เกิดในพื นที่ห่างไกลทรัพยากรทาง

การแพทย์



หลักสูตรการกู้ชีพและช่วยชีวิตทางน ้า
“กู้ชีพทางน ้า”

Maritime and Aquatic Life Support 
“M.A.L.S.”

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติร่วมกับกรมแพทย์ทหารเรือ



ความเป็นมา

• สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) ประสานขอความร่วมมือกับกรมแพทย์
ทหารเรือ (กวตบ.พร.)ตั งแตปี 2553 ในการพัฒนาการแพทย์ฉุกเฉินทางน ้า

• มีการจัดสัมมนา การจัดการองค์ความรู้ต่างๆ จนได้องค์ความรู้ที่ส้าคัญ 4 ห่วงโซ่
แบ่งเป็น การป้องกัน การเข้าช่วย การดูแลการป่วยเจ็บทางน ้า การเคลื่อนย้าย
และส่งต่อ (การล้าเลียง) ผู้ป่วย

• การจัดหลักสูตรการอบรม เป็นการบูรณาการองค์ความรู้ต่างๆ กลุ่มเป้าหมาย
เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินระดับต่างๆ
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ความเชื่อมโยง
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ปรัชญาของหลักสูตรการกู้ชีพทางน ้า(M.A.L.S.)

➢ การป้องกัน (Prevention) การป่วยเจ็บทางน ้า

➢ การเข้าช่วยเหลือ (Rescue) ผู้ประสบภัยทางน ้า

➢ การตรวจสอบ และดูแล (Assess and Care) ผู้ป่วยเจ็บทางน ้า

➢ การเคลื่อนย้าย ล้าเลียง และส่งต่อ (Evacuation) ผู้ป่วยเจ็บทางน ้า



ห่วงโซ่การรอดชีวิตจากการป่วยเจ็บทางน ้า



วัตถุประสงค์การอบรม

เมื่อเสร็จสิ นการอบรม ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับ

1. ความรู้ (Knowledge) และทักษะ (Skill) เบื องต้นในการช่วยเหลือตนเองเมื่อต้องประสบ
ภัยทางน ้าและสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ในการป้องกันภัยทางน ้าได้

2. ความรู้และรู้จ้า (Knowledge and Recognize) สภาวะการป่วยเจ็บทางน ้าที่พบบ่อย
และ/หรือมีความส้าคัญ และทักษะ (Skill) ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน ้า

3. ความรู้และทักษะ (Knowledge and Skill ) ในการดูแลผู้ประสบภัยทางน ้า

3. ความรูแ้ละทักษะ (Knowledge and Skill) ในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทางน ้า การดูแล
ระหว่างการส่งต่อผู้ป่วยเจ็บทางน ้า และการดูแลผู้ป่วยเจ็บในสถานการณพ์ิเศษ



องค์ความรู้การป่วยเจ็บทางน ้าที่ส้าคัญ

❖ การป่วยเจ็บจากการจมน ้า และอุณหภูมิต่้า
❖ การป่วยเจ็บจากการด้าน ้า หรือ “น ้าหนีบ” 
❖ การป่วยเจ็บจากอุบัติเหตุการจราจรทางน า้ และกีฬาทางน ้า
❖ การป่วยเจ็บจากสิ่งมีชีวิตใต้น ้า
❖ การป่วยเจ็บจากภัยพิบัติทางน ้า
❖ การป่วยเจ็บเหตุอื่นใดที่เกิดในพื นที่ห่างไกลทรัพยากรทางการแพทย์



คุณสมบัติที่ต้องการของ
ผู้ผ่านการฝึกอบรมของหลักสูตร

❖ มีคุณสมบัติพร้อมในการเป็นผู้ให้การปฏิบตัิการช่วยฟื้นคืนชีพ
ขั นต้น (Qualified Basic Life Support Provider)

❖ สามารถเข้ารับการอบรมได้ตลอดหลักสูตร
❖ สอบภาคทฤษฎีได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
❖ สอบภาคปฏบิัตผิ่านเกณฑ์ทั งหมด

ปัจจุบันมีผู้ที่ผ่านการอบรมไปแล้วมากกว่า 50 รุ่น 
มากกว่า 500 คน 



การช่วยชีวิตทางน ้า

จากภาคราชการ
สู่

ภาคประชาชน



ชมรมกู้ชีพทางน ้าประเทศไทย
( THAI WATER RESCUE SOCIETY )



ประวตัิความเป็นมา
• ชมรมกูชี้พทางน ้าประเทศไทย(TWRS) ก่อตั้งแต่ปี  2557 โดยเรือเอกสมคัร ใจแสน  ซ่ึงขณะนั้นรับ
ราชการในต าแหน่งหวัหนา้หอ้งเวชศาสตร์ใตน้ ้ า รพ.ฐานทพัเรือสงขลา ทพัเรือภาคท่ี 2 และเป็น
ครูผูส้อนหลกัสูตรกูชี้พและช่วยชีวติทางน ้า สงักดักรมแพทยท์หารเรือ  ไดร้วบรวมครูผูส้อนกูชี้พทาง
น ้าสงักดักรมแพทยท์หารเรือ แพทย ์พยาบาล กูชี้พ กูภ้ยัและประชาชนท่ีสนใจในการช่วยชีวติ
ผูป้ระสบภยัทางน ้า มาร่วมกนัเป็นเครือข่าย ภายใตช่ื้อ “ชมรมกูชี้พทางน ้าประเทศไทย(TWRS)” โดย
ใชช่้วงนอกเวลาราชการ ร่วมกนัใหค้วามรู้กบัหน่วยงานต่างๆ และประชาชน  ใหเ้ขา้ใจและปฏิบติังาน
ดา้นการกูชี้พทางน ้าอยา่งถูกตอ้ง สร้างทางรอดใหผู้ป้ระสบภยัทางน ้า

• ต่อมา ชมรมฯ เลง็เห็นความส าคญัในงานดา้นการป้องกนั โดยเฉพาะในภยัจมน ้าส าหรับเดก็ จึงได้
จดัท าหลกัสูตร “ครูสอนลอยตวัและวา่ยน ้าเพื่อเอาชีวติรอด” Floating and Swimming Survival 
Instructor (FSSI) เพื่อผลิตครูผูส้อน ใหมี้ครูเหล่าน้ีในหลายๆพื้นท่ีของประเทศ จบหลกัสูตรแลว้
สามารถกลบัไปสอนเดก็ๆในพื้นท่ีของตวัเองไดใ้นมาตรฐานวชิาการเดียวกนั จนมีการสร้างครู FSSI 
ถึงปัจจุบนั จ  านวน 5 รุ่น กวา่ 300 คน



โครงสร้างการบริหารงานชมรม

ประธานชมรมฯ

รองประธานชมรม
ฯ

งานฝึกอบรม งานกจิกรรมพเิศษ งานธุรการ
- ทะเบยีน

งานประชาสมัพนัธ์
เรือเอกสมคัร ใจแสน

ประธานชมรมฯ

ปัจจุบันมีผู้ลงทะเบียนเป็นสมาชิกจ้านวน 600 ราย
และเครือข่ายอีกทั่วประเทศ



ท่ีตั้งชมรม
ชมรมกูชี้พทางน ้าประเทศไทย(TWRS)

โรงพยาบาลฐานทพัเรือสงขลา ทพัเรือภาคท่ี 2

ถ.ไทรบุรี ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 10600

หมายเลขโทรศพัท ์ 089 480 5969



วตัถุประสงคก์ารด าเนินงาน
1. เป็นองค์กรที่รวมเครือข่ายผู้ที่มีความสนใจใน
งานกู้ชีพทางน ้า  ทั งที่เป็นผู้ปฏิบัติงานด้าน
การแพทย์ฉุกเฉิน และประชาชนทั่วไป

2. เป็นแหล่งผลิตครูผู้สอนลอยตัวและว่ายน ้าเพ่ือ
เอาชีวิตรอด เพื่อเป็นวิทยากรสนับสนุนชุมชนใน
พื นที่ต่างๆ

3. คิดค้นและพัฒนาอุปกรณ์การช่วยชีวิตทางน ้า 

4. จัดท้าโครงการเผยแพร่ความรู้ เพื่อป้องกันภัย
จากการจมน ้าให้กับเด็ก เยาวชนและประชาชน
ไป



หลกัสูตรท่ีชมรมฯ สนบัสนุนใหค้วามรู้

• Basic Life Support (BLS&AED)

• Basic Water Rescue

• Survival Floating and Survival Swimming

• Floating and Swimming Survival Instructor Training 
Course (FSSI)



การด้าเนินงาน แบ่งเป็น 3 ส่วน
1. การฝึกอบรมเพื่อผลิตทีมวิทยากรของชมรมฯ ในหลักสูตร FSSI
2. สนับสนุนวิทยากรให้ความรู้กับหน่วยงานต่าง ๆ
3. จัดอบรมการลอยตัวและว่ายน ้าเพื่อเอาชีวติรอด 

ภายใต้ชื่อโครงการ “เด็กไทยไม่จมน ้า”



ผลงานการให้ความรู้แก่ประชาชน
• การให้ความรู้กับ องค์กร หน่วยงานต่างๆด้านงานกู้ชีพทางน ้า และการ

ช่วยชีวิตเบื องต้นด้วยการ CPR และการใช้เครื่อง AED ตั งแต่ปี 2557 

• ผลิต “ครูสอนลอยตัวและว่ายน ้าเพื่อเอาชีวิตรอดจากการจมน ้า (FSSI)”ไป
แล้ว 5 รุ่น จ้านวนประมาณ 300 คน เพื่อช่วยสอนเยาวชนทั่วประเทศตาม
โครงการต่างๆของทางราชการ

• จัดโครงการเด็กไทยไม่จมน ้า และสอนเด็กตามชุมชนต่างๆ ตามสระว่ายน ้า 
และใช้สระเคลื่อนที่ในชุมชนที่ไม่มีสระว่ายน ้า ตั งแต่ปี 2559



จากครูสอนลอยตัวและว่ายน ้าเพื่อเอาชีวิตรอด
สู่การเป็นวิทยากร โครงการเด็กไทยไม่จมน ้า



โครงการ “เด็กไทยไม่จมน ้า” โดยชมรมกู้ชีพทางน ้าประเทศไทย(TWRS)”

วตัถุประสงค์
• ใหผู้เ้ขา้รับการอบรมมีความรู้
เก่ียวกบัภยัและอนัตรายทางน ้า

• ใหผู้เ้ขา้รับการอบรมมีทกัษะการเอา
ชีวติรอดจากการจมน ้าและใช้
อุปกรณ์ช่วยชีวติทางน ้าเบ้ืองตน้
(ตะโกน การยืน่ การโยนอุปกรณ์)

• ผูเ้ขา้รับการอบรมความรู้และทกัษะ
การกูชี้พขั้นพ้ืนฐาน CPR และการใช้
เคร่ืองฟ้ืนคืนคล่ืนไฟฟ้าหวัใจ
อตัโนมติั(AED)

ความรู้ทีผู้่เข้าอบรมจะได้รับ
• การลอยตวัและวา่ยน ้าเพื่อเอาชีวติรอด

• การเคล่ือนท่ีในน ้า/การวา่ยน ้าเพื่อเอา
ชีวติรอด

• การช่วยเหลือผูป้ระสบภยัทางน ้า
เบ้ืองตน้(ตะโกน ยืน่ โยน)

• การช่วยฟ้ืนคืนชีพขั้นพื้นฐาน(CPR)และ
การใชเ้คร่ือง AED



จังหวัดต่างๆที่เครือข่ายของชมรมออกให้ความรู้
- จงัหวดัเชียงราย
- จงัหวดัสมุทรปราการ
- จงัหวดัสระบุรี
- เพชรบุรี
- ร้อยเอด็
- อุบลราชธานี
- สงขลา
- พทัลุง
- สุราษฎร์ธานี

- ฯลฯ



ส่วนหนึ่งของเครือข่ายที่ออกไปให้ความรู้แก่เด็กทั่วประเทศ



ชมรมกูชี้พทางน ้าประเทศไทย (TWRS) 
เครือข่ายภาคประชาชน

โดยการสนบัสนุนงานของ
สถาบนัการแพทยฉุ์กเฉินแห่งชาติ

เพื่อมุ่งหวงัใหเ้ดก็ไทยปลอดภยัจากการจมน ้า

ขอขอบคุณครับ




