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แผนภูมิ วิธีการช่วยเหลือของผู้ทีอ่ยู่ในเหตุการณ์ เพื่อนาํเด็ก 0 - 15 ปี ขึ้นจากน้ํา 
อําเภอปรางค์กู่ ปี 2552 – 2561 
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แผนภูมิ วิธีการปฐมพยาบาลเด็ก 0 - 15 ปี ณ ที่เกิดเหตุ
 อําเภอปรางคก์ู่ ปี 2552 - 2561
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15

แผนภูมิ ผู้ที่ปฐมพยาบาลเด็ก 0 – 15 ปีทีจ่มน้ํา 
อําเภอปรางคก์ู่ ปี 2552 - 2561
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แผนที" แสดงจาํนวนอบุตักิารณก์ารจมนํ7าท ั7งหมดในอาํเภอปรางคก์ู ่
ปี 2552 –2561



แผนที"แสดงจํานวนอบุตักิารณ์การเสยีชวีติจากการจมนํ 7าอาํเภอปรางคก์ู ่
ในปี 2552 – 2561

การวเิคราะหส์ภาพปญัหาและระบบสาธารณสขุของอาํเภอ
องคป์ระกอบที" 3 สถานการณ์และขอ้มลู



การสอบสวนกรณีเสียชีวิต
CP 



กระบวนการ MCATT ญาติ

บ้านตะเภา ต.ตูม

CP 

บ้านตะเภา ต.ตูม

บ้านระกา  เทศบาลตําบลปรางค์กู่



ประชาคมหมู่บ้านโดยใช้กระบวนการ Top  Model 

บ้านหนองบัวบาน  เทศบาลตําบลปรางค์กู่

CP 

บ้านหนองบัวบาน  เทศบาลตําบลปรางค์กู่

บ้านท่าคอยนาง ต.สวาย



องคป์ระกอบที" 4 การจดัการแหลง่นํ 7า

� มกีารสํารวจและจัดการแหลง่นํ0าเสี�ยงในพื0นที� 
จํานวน 49 แหง่ คดิเป็น 89.09 % ของแหลง่นํ0า
เสี�ยง

CP 

�  ชุมชน วดั โรงเรยีน อปท. และภาคี
เครอืขา่ย มสีว่นรว่มในการจดัการแหลง่นํ 7า
เสี"ยงในชุมชนของตนเอง



ก่อนดําเนินการ หลังดําเนินการ
สระน้ําหน้าวัดบ้านอาวอย หมู่ 8 ตําบลดู่

การจัดการแหล่งน้ําเสี่ยง
CP 

สระน้ําบ้านกอกหวาน ตําบลโพธิ์ศรี



ก่อนดําเนินการ หลังดําเนินการ
คลองอีสานเขียว บ้านอาวอย หมู่ 10 ตําบลดู่

การจัดการแหล่งน้ําเสี่ยง
CP 

สระน้ําบ้านกอกหวานใต้ ตําบลโพธิ์ศรี



ก่อนดําเนินการ หลังดําเนินการ
สระน้ําสระกลางบ้านสวาย ตําบลสวาย

การจัดการแหล่งน้ําเสี่ยง
CP 

สระน้ําทิศตะวันออกบ้านแสนแก้ว หมู่ 2 ตําบลสวาย



ก่อนดําเนินการ หลังดําเนินการ
สระชุมชนโพธิญาณ  หมู่ 1 ตําบลพิมาย

การจัดการแหล่งน้ําเสี่ยง
CP 



การจัดการแหล่งน้ําเสี่ยง
สระนํ 7าที"วา่การอําเภอปรางคก์ู่



ก่อนดําเนินการ หลังดําเนินการ
ฝายบ้านฆ้องน้อย หมู่ 2 ตําบลพิมายเหนือ

การจัดการแหล่งน้ําเสี่ยง

สระน้ําสาธารณะบ้านหนองแวงหมู่ 6 ตําบลดู่



ก่อนดําเนินการ หลังดําเนินการ
สระหลวง บ้านอาวอย หมู่ 10 ตําบลดู่

การจัดการแหล่งน้ําเสี่ยง

สระวัดบ้านสวาย หลัง รพ.สต.สวาย หมู่ 1ตําบลสวาย



ก่อนดําเนินการ หลังดําเนินการ
สระน้ําสระกลางบ้านสวาย ตําบลสวาย

การจัดการแหล่งน้ําเสี่ยง

สระน้ําทิศตะวันออกบ้านแสนแก้ว หมู่ 2 ตําบลสวาย



ก่อนดําเนินการ หลังดําเนินการ
ห้วยบ้านกะดึ หมู่ 6 ตําบลกู่

การจัดการแหล่งน้ําเสี่ยง

สระน้ําบ้านพอกน้อย หมู่ 9 ตําบลกู่



องค์ประกอบที่ 5 
การดําเนินการ

CF-E 

การดําเนินการ
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 



การให้ความรู้และคําแนะนําแก่ครูพี่เลี้ยง
CF-E 



การสอนให้เด็กรู้จักแหล่งน้ําเสี่ยง
“อย่าใกล้ อย่าเก็บ อย่าก้ม”

การสอนให้เด็กรู้จักแหล่งน้ําเสี่ยง
“อย่าใกล้ อย่าเก็บ อย่าก้ม”

CF-E 

ศพด. กอกหวาน ต.โพธิ์ศรี

ศพด.เทศบาลตําบลปรางค์กู่

ศพด. วัดบ้านดู่ ตําบลดู่



การให้ความรูผู้้ปกครองในศูนย์เด็ก
CF-E 



การจัดพื้นที่ปลอดภัยสําหรบัให้เด็ก
CF-E 



การจัดพื้นที่ปลอดภัยสําหรบัให้เด็ก



การจัดพื้นที่ปลอดภัยสําหรบัให้เด็ก



การจัดพื้นที่ปลอดภัยสําหรบัให้เด็ก
CF-E 

มาตรการ
การจัดการภาชนะ - แหล่งน้ําในศูนย์เด็ก



การจัดพื้นที่ปลอดภัยสําหรับให้เด็ก
CF-E 

มาตรการ
การรับ-ส่งเด็ก



องคป์ระกอบที" 6 การใหค้วามรู ้
มกีารใหค้วามรู ้

� ในสถานบรกิารสาธารณสขุ (WBC) ทกุแหง่ 
� ในชุมชน 
� และในโรงเรยีน

CF-E 

� และในโรงเรยีน

มกีารใหค้วามรู ้ใน WBC
และปฏทินิการใหค้วามรูใ้นโรงเรยีน



การให้ความรู้ใน well baby clinic
CF-E 



CF-E 

แนะการใชค้อกกั 0นเด็ก 
ใหผู้ป้กครองใน WBC
แนะการใชค้อกกั 0นเด็ก 
ใหผู้ป้กครองใน WBC



การใหค้วามรู ้ที"แผนก
ผูป้่วยนอก รพ.ปรางคก์ู่
การใหค้วามรู ้ที"แผนก
ผูป้่วยนอก รพ.ปรางคก์ู่

CF-E 



การให้ความรู้ในโรงเรียน
CF-E 

“ตะโกน โยน ยื"น”



การให้ความรู้แกนนําเยาวชน CF-E 

“ตะโกน โยน ยื"น”

อบรมแกนนํานักเรยีน ห้องประชุม รพ. ปรางค์กู่ ให้ความรู้ - อบรมนักเรียน



องคป์ระกอบที" 7
การเรยีนการสอนหลกัสตูรวา่ยนํ 7าเพื"อเอาชวีติรอด

� มวีทิยากร คร ูก จาํนวน 6 คน
� มวีทิยากร คร ูข จาํนวน 43 คน
� อบรมเด็กและเยาวชน จาํนวน 2,394 คน

CF-E 

� อบรมเด็กและเยาวชน จาํนวน 2,394 คน

� จดุเดน่ ใชเ้ด็กที"ผลการประเมนิการวา่ยนํ 7าผา่นระดบั A จดั
ใหเ้ป็นผูช้ว่ยฝึกนกัเรยีนรุน่ตอ่ไป

� งบประมาณและวทิยากรในเครอืขา่ย (บคุลากรจาก 
โรงเรยีน อปท. และ สาธารณสขุ)

� มสีระวา่ยนํ 7าเคลื"อนที" 2 สระ และสระวา่ยนํ 7ามาตรฐาน



อบรมวทิยากร คร ูข
หลกัสตูรวา่ยนํ 7าเพื"อเอาชวีติรอด

R 



การเรียนการสอนหลักสูตรว่ายน้ําเพื่อเอาชีวิตรอด
CF-E 



องค์ประกอบที่ 8 
การสอนฝึกปฏิบัติการ

CF-E 

การสอนฝึกปฏิบัติการ
ช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) 



การสอนฝึกปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR)

นักเรียน

CF-E 

ครู/ผู้ดูแลเดก็
นักเรียน

ทมีกู้ชีพ

ครู/ผู้ดูแลเดก็

ตํารวจ อสม./แกนนํา



องค์ประกอบที่ 9 
การสื่อสาร

R(I) - CP

การสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์



การสื่อสารประชาสัมพันธ์
รณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกันการจมน้ํา

R(I) - CP

ร่วมกับเทศบาลตําบลปรางค์กู่

กีฬาสี โรงเรียนปรางค์กู่



การสื่อสารประชาสัมพันธ์
มหกรรมการป้องกันการจมน้ํา อบต.โพธิ์ศรี

R(I) - CP



องค์ประกอบที่ 10 
การศึกษาวิจัยหรือ

A 

การศึกษาวิจัยหรือ
ประเมินผล 



ที� รายการ
นักเรยีน
ทั 0งหมด 
(คน)

ผา่นการ
ประเมนิ (คน)

รอ้ยละการ
ผา่นการ
ประเมนิ

ประเมนิความรู ้

1 ความรูเ้รื�องความปลอดภัยทางนํ0า 1690 676 40

2 การใหค้วามชว่ยเหลอืผูป้ระสบภัยทางนํ0า 1690 946 56

การประเมินผล การดําเนินงานการประเมินผล การดําเนินงาน

ประเมนิทกัษะการวา่ยนํ 7า

1 สามารถวา่ยนํ0าทา่ใดก็ไดเ้ป็นระยะทาง 25 เมตร 1690 879 52

2 ทา่ลอยตวัแบบนอนหงาย ไดน้าน 3 นาที 1690 1268 75

3
ทา่ลอยตวั
แบบลกูหมาตกนํ0า ไดน้าน  1 นาที

1690 896 53

4 ทา่เกาะขวดนํ0าดื�มลอยตวัไดน้าน 3 นาที 1690 1099 65



การศกึษาวจิัย

การพฒันารปูแบบการป้องกนัและแกไ้ขปญัหาเด็กจมนํ 7า
โดยการมสีว่นรว่มของชุมชน อําเภอปรางคก์ู ่จงัหวดัศรสีะเกษ

สรปุผลการวจิยั
การประเมนิกอ่น - หลงั การดาํเนนิการพฒันา
รปูแบบการป้องกนัและแกไ้ขปญัหาเด็กจมนํ7า
โดยการมสีว่นรว่มของชุมชน พบวา่ 

A 

�  ระดบัความรูเ้ร ื"อง แหลง่นํ 7าเสี"ยง ที"อาจทาํ
ใหเ้ด็กจมนํ7าเสยีชวีติได้

�  ระดบัความรูเ้ร ื"องความปลอดภยัในการ
เดนิทาง ทางนํ 7า

�  ทกัษะการเอาชวีติรอดในนํ7า 

มคีวามแตกตา่งกนัอยา่งมนียัสาํคญั
ทางสถติ ิที"ระดบั 0.05



ความภาคภูมิใจ

� ไดร้บัคดัเลอืกเป็น
ตวัแทนจดั
นทิรรศการแสดงผล
งานป้องกนัเด็กจมนํ 7า 
“World Health “World Health 
Organization work 
shop on 
Prevention of 
drowning in SEA 
Region “ เมื"อวนัที" 
15-17 ตลุาคม 2557 
ที"หว้ยตงึเฒา่ อ.แม่
รมิ จ.เชยีงใหม่



ความภาคภูมิใจ

• ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
การดําเนินการป้องกัน
เด็กจมน้ํา “พัฒนาคน 
พัฒนางานสู่การสร้างทีมพัฒนางานสู่การสร้างทีม
ผู้ ก่ อการดี ”  วั น ที่  16 
ธันวาคม 2558 ที่โรงแรม
มิราเคิล   แกรนด์  กทม.



ความภาคภูมิใจ
     รบัรางวลัผูก้อ่การด ีการป้องกนัการจมนํ 7า 

ระดบัทองแดง ปี 2558
ที"โรงแรมมริาเคลิแกรนด ์ กทม. 



ความภาคภูมิใจ

ความภาคภูมิใจ

ได้รับเกียรติบัตรผู้ก่อการดีระดับเงิน (ระดับเขต) และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียน 
การดําเนินงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ตามนโยบายอําเภอควบคุมโรค
เข้มแข็งแบบยั่งยืน ภายใต้ระบบสุขภาพอําเภอ สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 
จังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 24 - 25 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมแซนดาเล รีสอร์ท 
พัทยา จังหวัดชลบุรี



ความภาคภูมิใจ

ความภาคภูมิใจ

รับรางวัลผู้ก่อการดีระดับเงิน (ระดับประเทศ) วันที่ 12 มกราคม 2560
ณ โรงแรมรามาการ์เด้น กรุงเทพฯ



รางวลัจมนํ 7าระดบัเขต 
ที"เจพ ีเอ็มเมอรลัด ์ยโสธร

26 เมษายน 2561

รางวลัจมนํ 7าระดบัเขต 
ที"เจพ ีเอ็มเมอรลัด ์ยโสธร

26 เมษายน 2561

ทมีอําเภอปรางคก์ู่

ทมี รพ.สต. ดู่
ทมี อบต.โพธิUศรี








