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รายงานการตรวจราชการกรณีปกติระดับจังหวัด รอบท่ี 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
จังหวัดล าพูน เขตสุภาพที่ 1   

ตรวจราชการวันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2561 
 

คณะ 1  การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และการจัดการสุขภาพ 
ประเด็นการตรวจราชการ การลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ 
ตัวช้ีวัดที ่17  การเสียชีวิตจากการจมน้้าของเด็กอายุน้อยกว่า 15 ปี น้อยกว่าอัตรา 4.5 แสนประชากรเด็กท่ีมี
อายุต่้ากว่า 15 ปี  
1. สถานการณ์ 

จากข้อมูลมรณบัตร กลุ่มพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดล้าพูนและจากข้อมูล
การสอบสวนเด็กจมน้้าอ้าเภอ จังหวัดล้าพูนมีเด็กอายุต่้ากว่า 15 ปี เสียชีวิตจากการจมน้้า ในช่วง ปี 2557 – 
2560  จ้านวน 4 ราย อัตราเด็กอายุต่้ากว่า 15 ปี เสียชีวิตจากการจมน้้า ปี 2557 จ้านวน 2 รายคิดเป็น 3.6 ต่อ
แสนประชากรเด็กต่้ากว่า 15 ปี พ้ืนที่อ้าเภอเมืองและอ้าเภอแม่ทา ปี 2558 จ้านวน 1 ราย คิดเป็น 1.83 ต่อแสน
ประชากรเด็กอายุต่้ากว่า 15 ปี ในพ้ืนที่อ้าเภอลี้ ปี 2559 จ้านวน 1 ราย คิดเป็น 1.83 ต่อแสนประชากรเด็กอายุต่้า
กว่า 15 ปี ในพ้ืนที่อ้าเภอลี้ เช่นกัน  ปี 2560  จ้านวน 1  ราย คิดเป็น 1.83 ต่อแสนประชากรเด็กอายุต่้ากว่า 15 ปี 
ในพ้ืนที่ อ้าเภอบ้านโฮ่ง ในปีงบประมาณ 2561 ไตรมาส ที่ 1 ไม่มีผู้เสียชีวิต 

จังหวัดล้าพูนเป็นพ้ืนที่เสี่ยงน้อย (สีเขียว)  มีการพัฒนาทีมเครือข่ายผู้ก่อการดี(Merit Maker) 1 ทีม      
ให้ผ่านตามเกณฑ์ที่ก้าหนดมาตรฐานการด้าเนินงานในองค์ประกอบทั้ง 6 ด้าน ใน 10 ด้าน จ้านวนทีมที่ได้รับการ
รับรอง merit maker ระดับทองแดง ปี 60 จ้านวน  1 ทีม คือ อ.ลี้ ทีมต้าบลนาทราย 

 
2.การวิเคราะห์ตามกรอบ Six Auditing Block (SAB) 
 2.1 Structure-Function จากการด้าเนินงานที่ผ่านมาพบว่าช่องว่างที่ส้าคัญในการด้าเนินงาน คือทีม
ผู้ก่อการดี(Merit Maker)  ในพ้ืนที่ยังไม่ครอบคลุมทุกอ้าเภอ    
  
ยุทธศาสตร์และเป้าหมายการด้าเนินงาน ปีงบประมาณ 2561 

ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย/ตัวชี้วัดการ
ด้าเนินงาน 

ค่าเป้าหมาย Baseline Data 

Prevention&Promotion 
Excellence 

อัตราการเสียชีวิตจากการ
จมน้้าของเด็กอายุ < 15 ปี 

ไม่เกิน 4.5ต่อ
แสนประชากร
เด็กอายุต่้ากว่า 
15 ปี 

ปี 2557= 3.6 ต่อแสนประชากร 
ปี 2558= 1.83 ต่อแสนประชากร 
ปี 2559= 1.83 ต่อแสนประชากร 
ปี 2560= 1.83 ต่อแสนประชากร 
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 2.2 มาตรการการด้าเนินงานและกิจกรรมส้าคัญ (Essential Task)  ปีงบประมาณ 2561 
Gap มาตรการ Essential  Task 

3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 
ทีมผู้ก่อการดีใน
พ้ื น ที่ ยั ง ไ ม่
ค ร อบ คลุ มทุ ก
อ้าเภอ    

พัฒนา
ศักยภาพ
เครือข่ายเฝ้า
ระวังป้องกัน
เด็กจมน้้าให้
ครอบคลุม
ทุกอ้าเภอ 

- วิเคราะห์
สถานการณ์  
- ก้าหนด
เป้าหมายพื้นที่
เสี่ยงระดับต้าบล  
- มีรายชื่อทีม
ผู้ก่อการดี 
ครอบคลุมทุก
อ้าเภอ 

- มีทีมผู้ก่อการดีใน
พ้ืนที่ครอบคลุมทุก
อ้าเภอ 
- ทีมผู้ก่อการดี
ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพตามกรอบ
การด้าเนินงาน
ผู้ก่อการดี (Merit 
Maker) 
- มีกลไกการ
ขับเคลื่อนการ
ด้าเนินงานโดยทีม
ผู้ก่อการดีทุกพ้ืนที่ 

- ทีมผู้ก่อการดี
ประเมินตนเอง
และ
ด้าเนินงานตาม
แนวทาง
ผู้ก่อการดี ๑๐ 
องค์ประกอบ 
- ทีมได้รับการ
ประเมิน
ภายในและ
ภายนอก 

- อัตราการเสียชีวิต
จากการจมน้้าของ
เด็กอายุต่้ากว่า 15 
ปี ไม่เกิน 4.5 ต่อ
แสนประชากรเด็ก
อายุต่้ากว่า 15 ปี 
(เสียชีวิตไม่เกิน 0 
ราย) 

 
3.ผลการด าเนินงาน (ไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2560 
3.1 ผลการด าเนินการประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น 

1) ผู้รับผิดชอบงานป้องกันเด็กจมน้้าและงาน พชอ.ระดับจังหวัดและอ้าเภอ สามารถผลักดันกลไกให้มีการ
พัฒนาทีมผู้ก่อการดีป้องกันเด็กจมน้้า 

2) อัตราเด็กอายุต่้ากว่า 15 ปี เสียชีวิตจากการจมน้้า สิ้นไตรมาสที่ 4 ปี 2561 ไม่เกิน 0  คนต่อแสน
ประชากร ( 0 คน ) เป้าจ้านวนทีม Merit maker ปี 2561 จ้านวน 3 ทีม (ต้องเป็นทีมใหม่ที่รับรองในปี 
61 ไม่ซ้้าทีมเดิม) 
 

3.1.1 มาตรการด้านนโยบาย 
มีแผนการสนับสนุนการด้าเนินงาน/การติดตามการด้าเนินงานระดับอ้าเภอโดยมีนโยบาย

ขับเคลื่อนงานแบบบูรณาการ ภายใต้คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ้าเภอ เพ่ือผลักดันกลไกให้มีการ
พัฒนาทีมผู้ก่อการดีป้องกันเด็กจมน้้า และขับเคลื่อนในงานศูนย์เด็กเล็กปลอดภัยและโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 

3.1.2 ด้านมาตรการป้องกัน 
ปี 2561 จังหวัดล้าพูน จะมีการอบรมทีมผู้ก่อการดีทีมต้าบลศรีวิชัย อ้าเภอลี้ เพ่ิมข้ึนจาก 1 ทีม

(ทีมต้าบลนาทราย ทีผ่่านการประเมินรับรองระดับทองแดง และมีแผนเสริมสร้างความเข้มแข็งในอีก 2 อ้าเภอ   
คืออ้าเภอบ้านโฮ่ง และอ้าเภอทุ่งหัวช้าง ให้ผ่านการรับรองระดับทองแดงและสนับสนุน 9 อ้าเภอระดับทองแดง  
ให้ผ่านการประเมินรับรองระดับเงินตาม 10 องค์ประกอบผู้ก่อการดี โดยการส่งเสริมอ้าเภอลี้พัฒนาเป็นต้นแบบใน
การขับเคลื่อนงาน  

3.1.3 ด้านการตอบสนองหลังเกิดเหตุ 
- ฝึกปฏิบัติช่วยฟื้นคืนชีพ 
-  การให้ความรู้ช่วยคนตกน้้า ตะโกนโยน ยื่น 
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3.1.4 มาตรการด้านข้อมูลและสื่อสารความเสี่ยง 
- จังหวัดมีการวิเคราะห์สถานการณ์ รวบรวมข้อมูล 
- มีระบบการรายงานการสอบสวนจมน้้าและมาตรการตอบสนอง 
- ระดับจังหวัดมีการเผยแพร่ข่าวผ่านสื่อมวลชนทุกแขนงผ่านงานประชาสัมพันธ์  

 
4.ปัญหา อุปสรรค  และข้อเสนอแนะ 

การน้านโยบายสู่การปฏิบัติในระดับจังหวัดอ้าเภอของหน่วยงานที่เก่ียวข้องยังไม่ชัดเจน เป็นรูปธรรม 
1) มีและใช้แนวทางการด้าเนินงานตามองค์ประกอบของทีมผู้ก่อการดี 10 ข้อแต่ยังด้าเนินงานได้ไม่

ครบทุกองค์ประกอบตามเกณฑ์ที่ก้าหนด 
2) ความมั่นใจในการถ่ายทอดทักษะการลอยตัวของทีมผู้ก่อการดีเอง ยังคงให้ทีมวิทยากรหลักเข้าสอนเสริม 
3) การมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ภาคีเครือข่าย 
4) ในระดับพ้ืนที่ความร่วมมือในการวิเคราะห์แหล่งน้้าเสี่ยงยังไม่ครอบคลุมและการจัดการแหล่งน้้า

เสี่ยงแบบบูรณาการร่วมกับชุมชน/พื้นท่ี 
5) จ้านวนเด็กที่ผ่านการเรียนหลักสูตรการเอาชีวิตรอดจากการจมน้้ามีน้อย อันเนื่องจากขาด

งบประมาณตลอดจนการเรียนการสอนหลักสูตรว่ายน้้าเพื่อเอาชีวิตรอดจากการจมน้้ามีข้อจ้ากัดทั้งด้านสถานที่   
 

ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย /ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ  กฎหมาย 
การป้องกันเด็กอายุต่้ากว่า 15 ปีเสียชีวิตจากการจมน้้าเกี่ยวข้องกับหลายภาคส่วน ล้าพังสาธารณสุ ข

หน่วยงานเดียวคงไม่สามารถขับเคลื่อนงานได้เพียงล้าพัง คงไม่สามารถด้าเนินงานได้ครบทุกSetting เพราะการ
ป้องกันต้องเริ่มจากตัวเด็ก ครอบครัว ชุมชนระดับนโยบายควรมีการประสานเชิงนโยบายสั่งการด้าเนินงานคู่ขนาน
ในระดับพ้ืนที่ ตามบทบาทภารกิจหน่วยงาน ให้มีการติดตามของหน่วยบริหารจากส่วนกลางของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 
 นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง (ถ้ามี) 

- 

ผู้รายงาน นางวันเพ็ญ  โพธิยอด 
      ต้าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช้านาญการ 

วัน/เดือน/ปี มกราคม  พ.ศ.2561 
      


