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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร (One Page Summary) 
 สรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

คณะที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ  
 
ตัวชี้วัดที่ 17 อัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ าของเด็กอายุน้อยกว่า 15 ปี  
เป้าหมาย: ลดอัตราการเสยีชีวิตจากการจมน้ าของเด็กอายุต่ ากว่า 15 ปี ไมเ่กิน 4.5 ต่อประชากรเด็กแสนคน 
ผลงาน: ไตรมาสที่ 1-3 อัตรา 4.4 ต่อประชากรเด็กแสนคน หรือ 504  คน 
 

1. วิเคราะห์สถานการณ์ ความส าคัญสภาพปัญหาของพ้ืนที ่
 จากข้อมูลการเสียชีวิตจากการจมน้ าของเด็กอายุต่ ากว่า 15 ปี ระหว่างเดือนตุลาคม 2560 ถึงมิถุนายน 2561 โดยกอง
ยุทธศาสตร์และแผนงาน กระทรวงสาธารณสุข พบว่าอัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ าของเด็กอายุน้อยกว่า 15 ปี ท่ัวประเทศเท่ากับ 
4.4 ต่อประชากรเด็กแสนคน หรือเท่ากับ 504  คน เมื่อเปรียบเทียบการเสียชีวิต ปี 2560 ในช่วงเวลาเดียวกัน พบว่าเด็กเสียชีวิต
ลดลง 96 คน พบเขต 5, 8, 10 และเขต 11 มีแนวโน้มอัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ าของเด็กลดลงอย่างชัดเจน (รายละเอียดดังภาพ
ที่ 1) 
 

ภาพที่ 1 จ านวนการจมน้ าเสยีชีวิตของเด็กอายุต่ ากว่า 15 ปี (ผลงานรอบ 9 เดือน) ปีงบประมาณ 2559 - 2560 
 

 

 

 

 
 

2. ปัจจัยความส าเร็จ (Key Success) 
 การสอบสวนการเสียชีวิตจากการจมน้ าของเด็กทุกรายสามารถน ามาวางแผนแก้ไขปัญหาในพื้นที่ได้ 
 พื้นที่มีการให้สุขศึกษาอย่างต่อเนือ่งและเน้นช่วงก่อนปิดเทอมและเปิดเทอม 
 พื้นที่มีการสร้างทีมผู้ก่อการดีได้ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีและมีทีมผู้ก่อการดีระดับเงินและระดับทองครอบคลุมทุกจังหวัด  
 ชุมชนเห็นประโยชน์ของการใช้ Playpen และสามารถท าได้ด้วยตนเอง 
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ปี 59 2.1 5.0 3.2 4.0 4.5 5.7 4.1 5.0 5.9 4.6 4.7 5.0 1.6 4.4

ปี 60 3.1 4.7 6.9 5.4 6.7 3.8 5.7 7.5 6.5 6.6 4.1 5.2 2.0 5.2

ปี 61  3.4 5.1 7.5 3.6 3.9 4.0 5.6 4.9 5.8 4.6 2.6 5.9 1.2 4.4
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แหล่งข้อมูล: ข้อมูลมรณบัตร กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กระทรวงสาธารณสุข 
วิเคราะห์โดย: ส านักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค  

• ปี 2561 (รอบ 9 เดือน)  อัตราการเสยีชีวิต = 4.4 ต่อประชากรเด็กแสนคน หรือจ านวน 504 คน   
• จ านวนเด็กเสียชีวิตลดลง 96 คน เมื่อเปรียบเทียบกับป ี2560  ในช่วงเวลาเดียวกัน 
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3. ปัญหา/อุปสรรคท่ีพบ 
 

 

4. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและโอกาสพัฒนา 

 ผลักดันนโยบายกลไก พชอ.ระดับอ าเภอ  
 การจัดการสิ่งแวดล้อมบริเวณแหล่งน้ าเสี่ยง ตลอดจนการสื่อสารความเสี่ยงในบริเวณแหล่งน้ าเสี่ยง 
 การผลักดันให้ท้องถิ่น/ชุมชน เข้ามาร่วมด าเนินงาน โดยการใช้ประโยชน์ข้อมูลเชิงคุณภาพและเน้นการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตมาชี้เป้าระดับพ้ืนท่ีมากกว่าการใช้ข้อมูลการตาย  
 
5. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง Best Practice 

 จังหวัดร้อยเอ็ด มี เครือข่ายป้องกันการจมน้ าในค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาร าช  
กองพลทหารบกที่ 6  โดย “ชมรมแม่บ้านทหารบก” 

 จังหวัดภูเก็ต สนับสนุนการจัดจ้าง life guard ให้ประจ าหาดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวทุกหาด เพื่อดูแล
นักท่องเที่ยว ให้การช่วยเหลือแจ้งเตือน ติดตั้งธงบอกเขตเล่นน้ าหรือห้ามเล่น ตลอดเวลา 

 เขตสุขภาพที่ 11  มีการด าเนินงานผู้ก่อการดีที่ครอบคลุมแม้ในพื้นที่เสี่ยงน้อย 
                             

(ที่มา : รายงานตก.2 เขตสุขภาพที่ 1-12)                                                        
6. ผู้รับผิดชอบ/ผู้เขียนรายงานผล 

 

ล าดับ ชื่อ-สกลุ ต าแหน่ง หน่วยงาน เบอร์โทรศัพท์ Email 

1 นางสุชาดา เกิดมงคลการ นักวิชาการสาธารณสุข
ช านาญการพิเศษ 

 
ส านัก 

โรคไม่ตดิต่อ 
กรมควบคุมโรค 

 

02-5903967 
0892188159 

jew_suchada@hotmail.com 

2 นางสาวส้ม  เอกเฉลิมเกียรต ิ นักวิชาการสาธารณสุข
ช านาญการ 

02-5903967 
0891303519 

som_atat@yahoo.com 

3 นางสาวกุลพิมล เจรญิด ี นักวิชาการสาธารณสุข
ช านาญการ 

02-5903970 
0846112729 

kulpimol@gmail.com 

4 นางสาวณัฐกฤตา บริบูรณ ์ นักวิชาการสาธารณสุข
ปฏิบัติการ 

02-5903967 
0823841494 

rawi_jung898@hotmail.com 

 

ประเด็น ปัญหา/อุปสรรค 
การด าเนินงาน  การใช้ประโยชน์ข้อมลูเชิงคุณภาพในการน ามาผลักดันการด าเนินงานในพ้ืนท่ี 

 การอบรมพัฒนาครู ข บางพื้นที่ยังไม่ครอบคลุม 
 ผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่งยังไม่ให้ความส าคญัต่อการป้องกันและแก้ไขปญัหา

เด็กเสียชีวิตจากการจมน้ า เนื่องจากมีพื้นที่มีเด็ก 0-14 ปี เสียชีวิตจากการจมน้ าน้อย 
ทรัพยากร  ในระดับต าบลยังขาดงบประมาณในการสนับสนุนการจัดตั้งทีมผู้ก่อการดี  
การมีส่วนร่วม  การให้ความส าคัญและตระหนักถึงปัญหาร่วมกันของหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้องยังมีน้อย 


