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การจมน ้าเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่งของเด็กไทยกลุ่มอายุต่้ากว่า ๑๕ ปี โดยเฉลี่ยปีละ 904 คน  
การเสียชีวิตจากการตกน ้า จมน ้าของเด็กไทยมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ นอย่างต่อเนื่องตั งแต่ปี ๒๕๔๒ - ๒๕๔๘ และเริ่มมี
แนวโน้มลดลง ภายหลังจากกรมควบคุมโรคและหน่วยงานเครือข่ายเริ่มด้าเนินการในมาตรการต่างๆ  ปัจจัยการเกิด
การจมน ้าประกอบด้วยปัจจัยด้านบุคคลและสิ่งแวดล้อม รวมทั งในแต่ละช่วงอายุจะมีปัจจัยเสี่ยงที่แตกต่างกัน ดังนั น
มาตรการด้าเนินงานส้าหรับการป้องกันการจมน ้าจึงควรครอบคลุมปัจจัยเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดการจมน ้าทั งทางด้าน
ตัวบุคคลและทางด้านสิ่งแวดล้อม  ทั งนี เพ่ือให้เกิดการด้าเนินงานป้องกันการจมน ้าครอบคลุมทุกมาตรการ ต่อเนื่อง 
และใช้ทรัพยากรในพื นที่ รวมทั งร่วมกันด้าเนินงานในรูปแบบสหสาขา จึงเกิดกระบวนการด้าเนินการป้องกันการจมน ้า
ภายใต้ชื่อ “ผู้ก่อการดี (MERIT MAKER)” ขึ น ซึ่งเป็นกลยุทธ์หลักในการช่วยแก้ปัญหาการจมน ้าของเด็กไทย โดย
มีวัตถุประสงค์เพ่ือกระตุ้นให้เกิดการด้าเนินงานป้องกันการจมน ้าทุกมาตรการในพื นที่อย่างต่อเนื่อง โดยใช้ความร่วมมือ
ของสหสาขา และใช้ทรัพยากรในพื นที่ 

 

กลยุทธ์ผู้ก่อการดี (MERIT MAKER) เริ่มด้าเนินการครั งแรกในปี 2558  ตลอดระยะเวลา 4 ปีที่กลยุทธ์
ผู้ก่อการดี (MERIT MAKER) ได้ถูกน้าไปใช้ โดยมีแนวทางการด้าเนินงานฯ จ้านวน 2 เล่ม คือ แนวทางประเมิน
ผู้ก่อการดี (MERIT MAKER) การด้าเนินงานป้องกันการจมน ้า และแนวทางส้าหรับผู้ขอรับรองเป็นผู้ก่อการดี 
(MERIT MAKER) การด้าเนินงานป้องกันการจมน ้า ซึ่งทั ง 2 เล่มได้มีการปรับปรุงและพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง ภายใต้
เป้าหมายหลักของระยะแรกของกลยุทธ์ผู้ก่อการดี (MERIT MAKER) นั่นคือ การด้าเนินงานเพ่ือการขยายเครือข่าย  
และในปีงบประมาณ 2563 แนวทางการด้าเนินงานผู้ก่อการดี (MERIT MAKER) ได้ถูกพัฒนาอีกครั งเพื่อให้เกิด
ความสมบูรณ์มากยิ่งขึ นและเป็นไปตามเป้าหมายหลักของระยะที่สองของกลยุทธ์ผู้ก่อการดี (MERIT MAKER) นั่นคือ 
การด้าเนินงานเพื่อพัฒนาพื นที่ตนเองในการสร้างสิทธิความปลอดภัยให้ครอบคลุมประชาชนทุกคนในพื นที่ 
 

หากน้ากลยุทธ์ผู้ก่อการดี (MERIT MAKER) ทั ง ๑๐ องค์ประกอบ ไปเทียบกับแนวทางการด้าเนินงาน
ป้องกันการจมน ้าที่องค์การอนามัยโลก (World Health Organization: WHO) ได้ให้ข้อเสนอแนะไว้เมื่อ ปี 2560 
จะพบว่า องค์ประกอบผู้ก่อการดี (MERIT MAKER) อยู่ใน 6 มาตรการ และ 4 กลยุทธ์ที่องค์การอนามัยโลก (WHO) 
เสนอแนะไว้  ทั งนี กลยุทธ์ผู้ก่อการดี (MERIT MAKER) ไม่เพียงแต่เป็นแนวทางการด้าเนินงานป้องกันการจมน ้า
ของประเทศไทยเท่านั น  แต่องค์การอนามัยโลก (WHO) และประเทศต่างๆ ทั งประเทศที่มีรายได้สูง และประเทศ
ที่มีรายได้ต่้า-ปานกลาง ได้ให้ความสนใจและน้าไปประยุกต์ใช้เพ่ือด้าเนินการ เนื่องจากเป็นวิธีการที่ง่าย มองเห็นภาพ
ได้ชัดเจน ใช้วัสดุท้องถิ่นที่หาได้ง่ายในพื นที่ และใช้งบประมาณไม่มาก  
 

ทั งนี เพ่ือเป็นแนวทางส้าหรับทีมที่ด้าเนินงานเพื่อขอรับรองเป็นผู้ก่อการดี (MERIT MAKER) และ
ทีมผู้ประเมินรับรอง/ประกวด ในระดับต่างๆ รวมทั งสะดวกส้าหรับพื นที่ในการด้าเนินการ กรมควบคุมโรค
โดยกองป้องกันการบาดเจ็บ (แยกออกมาจากกองโรคไม่ติดต่อ) จึงได้น้าเอาแนวทางฯ เดิมที่มีจ้านวน 2 เล่ม มารวมกัน 
ให้เหลือเพียงจ้านวน 1 เล่ม คือ แนวทางประเมินผู้ก่อการดี (Merit Maker) การด้าเนินงานป้องกันการจมน ้า และ
ปรับปรุงตัวชี วัดบางองค์ประกอบ และเพ่ิมเติมข้อมูลอ่ืนๆ ที่จะสามารถน้ามาใช้ประโยชน์ ลงในเล่มแนวทางฯ เพ่ือให้
เกิดความสมบูรณ์มากยิ่งขึ น 
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แนวทางประเมินผู้ก่อการดี (MERIT MAKER) การด้าเนินงานป้องกันการจมน ้า (ฉบับปรับปรุง ปี 2563)                                                                      ๑ 
Guidelines for MERIT MAKER Assessment on Implementing Drowning Prevention 

กองปอ้งกันการบาดเจบ็ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, Division of Injury Prevention, Department of Disease Control, Ministry of Public Health. 

แนวทางประเมินผู้ก่อการดี (MERIT MAKER)  
การด้าเนินงานป้องกันการจมน ้า 

 
บทที่ ๑ บทน้า 

 

ทั่วโลก เด็กอายุต่้ากว่า ๑๕ ปีเสียชีวิตจากการตกน ้า จมน ้าปีละ ๑๓๕,๕๘๕ คน เฉลี่ยวันละ ๓๗๒ คน  
ส่วนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีเด็กจ้านวนการเสียชีวิตจากการตกน ้า จมน ้าปีละ ๓๒,๗๔๔ คน เฉลี่ยวันละ 
๙๐ คน (๑)  ทั งนี ทั่วโลกได้มีการด้าเนินงานในเรื่องดังกล่าวในวงกว้างโดยเฉพาะประเทศที่พัฒนาแล้ว ขณะที่
ประเทศท่ีมีรายได้ต่้าและปานกลาง (low and middle income countries) ยังมีการด้าเนินการป้องกันการจมน ้า
ไม่มากนัก ส่วนใหญ่เป็นการด้าเนินงานในลักษณะการศึกษาวิจัยและท้าเพียงบางพื นที่ เมื่องบประมาณสนับสนุน
หมดลง ก็จะไม่มีการด้าเนินงานต่อ 

 

ส้าหรับประเทศไทยกลุ่มเด็กอายุต่้ากว่า ๑๕ ปีพบว่า การจมน ้าเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่ง 
ซึ่งสูงมากกว่าการเสียชีวิตจากสาเหตุอ่ืนๆ ทั งโรคติดเชื อและโรคไม่ติดเชื อ (๒ - ๕)  โดยในช่วง ๑๐ ปีที่ผ่านมา 
(ปี พ.ศ. ๒๕52 - ๒๕61) เด็กไทยอายุต่้ากว่า ๑๕ ปีเสียชีวิตจากการจมน ้าแล้ว 9,035 คน เฉลี่ยปีละ 904 คน 
หรือวันละ 3 คน (๒, ๖)  การเสียชีวิตจากการตกน ้า จมน ้าของเด็กไทยมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ นอย่างต่อเนื่องตั งแต่
ปี พ.ศ. ๒๕๔๒ - ๒๕๔๘ และเริ่มมีแนวโน้มลดลง ภายหลังจากกรมควบคุมโรคและหน่วยงานเครือข่ายเริ่มด้าเนินการ
ในมาตรการต่างๆ โดยลดลงมากกว่าร้อยละ ๕๐ นับตั งแต่ปลายปี พ.ศ. ๒๕๔๙ (๑๐ ปีที่แล้วเด็กไทยจมน ้าเสียชีวิต
ปีละ ๑,๕๐๐ คน และปี พ.ศ. ๒๕61 ลดลงเหลือ 681 คน) (๓, ๖)  

 

การจมน ้าของเด็กอายุต่้ากว่า ๑๕ ปี เป็นสาเหตุของความสูญเสียปีสุขภาวะ (Disability-Adjusted 
Life Year: DALY) อันดับที่ ๓ ในเด็กชาย (DALY = ๒๖,๐๐๐ ปี) และอันดับที่ ๖ ในเด็กหญิง (DALY = ๑๐,๐๐๐ ปี) (๗)  
อัตราป่วยตาย (Case Fatality Rate) จากการจมน ้า เท่ากับร้อยละ ๓๑.๙  การเสียชีวิตจากการจมน ้าของกลุ่มเด็ก
อายุต่้ากว่า ๑๕ ปี มีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ ๒๑.๙  เมื่อจ้าแนกเป็นรายกลุ่มอายุพบว่า ก่อนปี พ.ศ. ๒๕๕๘ กลุ่มอายุ 
๕ - ๙ ปีมีอัตราการเสียชีวิตต่อประชากรเด็กแสนคนสูงที่สุด รองลงมาคือกลุ่มเด็กอายุต่้ากว่า ๕ ปี แต่หลังจาก
ปี พ.ศ. 2558 เป็นต้นมา พบว่า กลุ่มเด็กอายุต่้ากว่า ๕ ปี มีอัตราการเสียชีวิตต่อประชากรเด็กแสนคนสูงที่สุด 
ทั งที่เด็กกลุ่มนี  น่าจะเป็นกลุ่มที่ป้องกันได้ง่ายที่สุด เพราะเด็กกลุ่มนี อยู่ภายใต้การดูแลของผู้ปกครอง/ผู้ดูแลเด็ก   
มาตรการที่ส้าคัญส้าหรับเด็กกลุ่มนี  คือ การให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการจมน ้าแก่ผู้ปกครอง/ผู้ดูแลเด็ก 
เมื่อพาเด็กมาฉีดวัคซีน โดยบุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงการจัดพื นที่เล่น (Playpen) ที่ปลอดภัยให้แก่เด็ก 
ซึ่งองค์การอนามัยโลกระบุว่าเป็นมาตรการที่มีประสิทธิภาพ (8) 

 

เพศชายมีอัตราการเสียชีวิตจากการตกน ้า จมน ้าสูงกว่าเพศหญิงประมาณ ๒ เท่าตัว  ช่วงเดือนเมษายน
เป็นช่วงที่มีเด็กจมน ้าเสียชีวิตมากที่สุด รองลงมาคือมีนาคมและพฤษภาคม  ซึ่งช่วงดังกล่าวเป็นช่วงฤดูร้อนและ
ปิดภาคการศึกษา  วันเสาร์และวันอาทิตย์จะมีการจมน ้าสูงสุด และช่วงเวลา ๑๕.๐๐ - ๑๗.๕๙ น. เป็นช่วงที่มี
การเกิดเหตุสูงสุด  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอัตราการเสียชีวิตสูงที่สุด รองลงมาคือ ภาคใต้ ภาคกลาง (ไม่รวมกทม.) 
และภาคเหนือ (๓, ๖)  แหล่งน ้าที่มีเด็กเสียชีวิตจากการตกน ้า จมน ้าสูงที่สุดคือ แหล่งน ้าธรรมชาติ (ร้อยละ ๓๙.๒) 
รองลงมาคืออ่างอาบน ้า (ร้อยละ ๖.๘) และสระว่ายน ้า (ร้อยละ ๒.๗) (9)   

 

 
 
 



๒                                                       แนวทางประเมินผู้ก่อการดี (MERIT MAKER) การด้าเนินงานป้องกันการจมน ้า (ฉบับปรับปรุง ปี 2563) 
Guidelines for MERIT MAKER Assessment on Implementing Drowning Prevention 

กองปอ้งกันการบาดเจบ็ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, Division of Injury Prevention, Department of Disease Control, Ministry of Public Health. 

เด็กแต่ละช่วงอายุจะมีปัจจัยเสี่ยงที่แตกต่างกัน  กลุ่มเด็กเล็กอายุต่้ากว่า ๕ ปี มักเกิดจากการเผอเรอ
ของผู้ปกครอง/ผู้ดูแลเด็ก ไม่คิดว่าแหล่งน ้าขนาดเล็กจะเป็นอันตรายต่อเด็ก รวมทั งปล่อยเด็กไว้ตามล้าพัง  เช่น 
เข้าห้องน ้า รับโทรศัพท์ ท้ากับข้าว นอนหลับ  ส่วนในกลุ่มเด็กโต ส่วนใหญ่มักเกิดจากการไปเล่นน ้า โดยมักพบว่า 
เด็กมักจมน ้าเสียชีวิตพร้อมกันครั งละหลายๆ คน เนื่องจากเด็กขาดความรู้ด้านความปลอดภัยทางน ้า ไม่รู้วิธีการ
เอาชีวิตรอดในน ้า และวิธีการช่วยเหลือที่ถูกต้องจึงมักกระโดดลงไปช่วยคนที่ตกน ้าท้าให้ถูกกอดรัดจมน ้าไปพร้อมกัน 

 

จากการประเมินผลของกองโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ (10) พบว่า เด็กไทย 
(อายุ ๕ - ๑๔ ปี) ว่ายน ้าเป็น ร้อยละ ๒๓.๗ และว่ายน ้าเพื่อเอาชีวิตรอดได้ (มีความรู้เรื่องความปลอดภัยทางน ้า   
ทักษะการเอาชีวิตรอดในน ้า และทักษะการช่วยผู้ประสบภัยทางน ้า) ร้อยละ ๔.๔  ทั งนี เด็กที่เรียนหลักสูตรว่ายน ้า
เพ่ือเอาชีวิตรอดจะมีความรู้เรื่องความปลอดภัยทางน ้า ทักษะการเอาชีวิตรอดในน ้า และทักษะการช่วยผู้ประสบภัย
ทางน ้า มากกว่าเด็กท่ีไม่ได้เรียนถึง ๗.๔ เท่า, ๒๐.๗ เท่า และ ๒.๗ เท่า ตามล้าดับ (๑1)  และจากการส้ารวจการใช้
เสื อชูชีพของกองโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ พบว่า ประเทศไทยยังมีการใช้ค่อนข้างต่้า 
ในกลุ่มเด็กมีการสวมเสื อชูชีพที่ถูกต้อง ร้อยละ ๖.๐  ขณะที่ในทุกกลุ่มอายุมีเพียงร้อยละ ๔.๒ ที่มีการสวมเสื อชูชีพ
ที่ถูกต้อง (๑2) 

 

ปัจจัยการเกิดการจมน ้าสามารถสรุปได้เป็น ๒ ปัจจัยที่ส้าคัญ คือ ๑) ปัจจัยด้านบุคคลคือ ตัวเด็กเอง 
ความเสี่ยงของเด็กขึ นอยู่กับสภาพร่างกาย พัฒนาการ พฤติกรรม และโรคประจ้าตัวของเด็กแต่ละคน และ ๒) ปัจจัย
ด้านสิ่งแวดล้อม แบ่งออกเป็นสิ่งแวดล้อมด้านกายภาพ เช่น การไม่มีรั วรอบแหล่งน ้าเพ่ือแบ่งแยกเด็กออกจากแหล่งน ้า 
การจัดให้มีพื นที่เล่นที่เหมาะสมให้แก่เด็ก และสิ่งแวดล้อมทางสังคม เช่น ฐานะครอบครัว เด็ก/ผู้ดูแลเด็ก/ชุมชน
ไม่รู้สึกว่าเป็นความเสี่ยงต่อเด็ก ผู้ช่วยเหลือใกล้เคียงไม่มีความรู้ในการกู้ชีพ/ปฐมพยาบาลผิดวิธี สถานบริการ
ทางการแพทย์ใกล้ชุมชนไม่มีความพร้อมในการช่วยเหลือภาวะฉุกเฉิน (๑3) 

 

ส้าหรับการป้องกันการจมน ้าของเด็กควรมีมาตรการในการด้าเนินงานให้ครอบคลุมปัจจัยเสี่ยง
ที่จะก่อให้เกิดการจมน ้าทั งทางด้านตัวบุคคลและทางด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งผู้ก่อการดี (MERIT MAKER) เป็นแนวทาง
การด้าเนินงานป้องกันการจมน ้าที่ครอบคลุมในมาตรการป้องกันด้านต่างๆ ที่ส้าคัญ และเป็นกลยุทธ์ที่กระตุ้นให้พื นที่
เกิดการด้าเนินงานป้องกันการจมน ้าแบบสหสาขา ต่อเนื่อง และใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในพื นที่ โดยผู้ก่อการดี (MERIT 
MAKER) ประกอบด้วย ๑๐ องค์ประกอบหลักได้แก่ นโยบาย การบริหารจัดการ สถานการณ์และข้อมูล การจัดการ
แหล่งน ้าเสี่ยง การด้าเนินการในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การให้ความรู้ การเรียนการสอนหลักสูตรว่ายน ้าเพ่ือเอาชีวิตรอด 
การสอนฝึกปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) การสื่อสารประชาสัมพันธ์ และการศึกษาวิจัยหรือติดตามประเมินผล 

 

กลยุทธ์ผู้ก่อการดี (MERIT MAKER) เริ่มด้าเนินการครั งแรกในปี 2558 จนถึงปัจจุบัน  จาก 4 ปี
ที่ด้าเนินการ (ปี 2558 - 2561) พบว่า ประเทศไทยมีทีมผู้ก่อการดี (MERIT MAKER) ป้องกันการจมน ้า จ้านวน 
3,484 ทีม ครอบคลุมในทุกจังหวัดทั่วประเทศ (แต่ไม่ทุกอ้าเภอ) ซึ่งมีผลท้าให้เกิดการจัดการแหล่งน ้าเสี่ยงให้เกิด
ความปลอดภัย (สร้างรั วหรือติดป้ายค้าเตือน และจัดให้มีอุปกรณ์ช่วยคนตกน ้าไว้บริเวณแหล่งน ้าเสี่ยง) จ้านวน  
15,478 แห่ง, มีการด้าเนินงานป้องกันการจมน ้าในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ้านวน 12 ,211 แห่ง, สถานบริการ
สาธารณสุข/ชุมชน/โรงเรียน มีการให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการจมน ้าเดือนละ 1 ครั ง จ้านวน 12,262 แห่ง, 
เกิดวิทยากรสอนหลักสูตรว่ายน ้าเพ่ือเอาชีวิตรอด จ้านวน 26,551 คน, เด็กอายุ 6 - 14 ปี ได้เรียนหลักสูตรว่ายน ้า
เพ่ือเอาชีวิตรอด จ้านวน 577,287 คน, คนในชุมชนหรือเด็กได้ฝึกปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) จ้านวน 
267,086 คน, มีการสื่อสารประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ จ้านวน 12,849 ครั ง, และมีผลการศึกษาวิจัยหรือ
ติดตามประเมินผล จ้านวน 474 เรื่อง (14) 

 
 



แนวทางประเมินผู้ก่อการดี (MERIT MAKER) การด้าเนินงานป้องกันการจมน ้า (ฉบับปรับปรุง ปี 2563)                                                                      ๓ 
Guidelines for MERIT MAKER Assessment on Implementing Drowning Prevention 

กองปอ้งกันการบาดเจบ็ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, Division of Injury Prevention, Department of Disease Control, Ministry of Public Health. 

ตลอดระยะเวลา 4 ปีที่กลยุทธ์ผู้ก่อการดี (MERIT MAKER) ได้ถูกน้าไปใช้ โดยมีแนวทางการด้าเนินงานฯ 
จ้านวน 2 เล่ม คือ แนวทางประเมินผู้ก่อการดี (MERIT MAKER) การด้าเนินงานป้องกันการจมน ้า และแนวทาง
ส้าหรับผู้ขอรับรองเป็นผู้ก่อการดี (MERIT MAKER) การด้าเนินงานป้องกันการจมน ้า ซึ่งทั ง 2 เล่มได้มีการ
ปรับปรุงและพัฒนามาอย่างต่อเนื ่อง ภายใต้เป้าหมายหลักของระยะแรกของกลยุทธ์ผู ้ก่อการดี (MERIT 
MAKER) นั่นคือ การด้าเนินงานเพ่ือการขยายเครือข่าย   

 

จนกระทั่งปี 2562 กลยุทธ์ผู้ก่อการดี (MERIT MAKER) ได้ด้าเนินงานมาครบ 5 ปี ซึ่งมีหลายประเด็น
ที่ต้องด้าเนินการปรับปรุงและพัฒนา ภายใต้เป้าหมายหลักของระยะที่สองของกลยุทธ์ผู้ก่อการดี (MERIT MAKER) 
นั่นคือ การด้าเนินงานเพื่อพัฒนาพื นที่ตนเองในการสร้างสิทธิความปลอดภัยให้ครอบคลุมประชาชนทุกคนในพื นที่  
โดยในปีงบประมาณ 2563 แนวทางการด้าเนินงานผู้ก่อการดี (MERIT MAKER) ได้ถูกพัฒนาเพ่ือให้เกิดความสมบูรณ์
มากยิ่งขึ นและเป็นไปในทิศทางตามเป้าหมายหลักของระยะที่สอง เช่น ระยะเวลาการส่งผลงานและการประเมิน  
ขั นตอนการประเมินและประกวด ตัวชี วัดในบางองค์ประกอบ  รวมทั งน้าเอาแนวทางฯ ทั ง 2 เล่มมารวมกัน ท้าให้
เหลือเพียง 1 เล่ม เพ่ือสะดวกส้าหรับพื นที่ในการด้าเนินงาน 
 

ทั งนี หากน้ากลยุทธ์ผู้ก่อการดี (MERIT MAKER) ไปเทียบกับแนวทางการด้าเนินงานป้องกันการจมน ้า
ที่องค์การอนามัยโลก (World Health Organization: WHO ) ได้ให้ข้อเสนอแนะไว้เมื่อ ปี 2560 จะพบว่า 
องค์ประกอบทั ง ๑๐ ด้านของผู้ก่อการดี (MERIT MAKER) อยู่ใน 6 มาตรการ และ 4 กลยุทธ์ที่องค์การอนามัยโลก 
(WHO) เสนอแนะไว้ (15)  กลยุทธ์ผู้ก่อการดี (MERIT MAKER) ไม่เพียงแต่เป็นแนวทางการด้าเนินงานป้องกัน
การจมน ้าของประเทศไทยเท่านั น  แต่องค์การอนามัยโลก (WHO) และประเทศต่างๆ ทั งประเทศท่ีมีรายได้สูง และ
ประเทศที่มีรายได้ต่้า-ปานกลาง ได้ให้ความสนใจและแนะน้าให้ประเทศต่างๆ น้าไปประยุกต์ใช้เพื่อด้าเนินการ
ในประเทศนั นๆ โดยเฉพาะประเทศท่ีมีรายได้ต่้า-ปานกลาง เพราะเป็นวิธีการที่ง่าย มองเห็นภาพได้ชัดเจน ใช้วัสดุ
ท้องถิ่นท่ีหาได้ง่ายในพื นท่ี และสามารถด้าเนินการได้โดยใช้งบประมาณไม่มาก  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔                                                       แนวทางประเมินผู้ก่อการดี (MERIT MAKER) การด้าเนินงานป้องกันการจมน ้า (ฉบับปรับปรุง ปี 2563) 
Guidelines for MERIT MAKER Assessment on Implementing Drowning Prevention 

กองปอ้งกันการบาดเจบ็ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, Division of Injury Prevention, Department of Disease Control, Ministry of Public Health. 

บทที ่๒  การประเมินผู้ก่อการดี (MERIT MAKER) 
 

๒.๑ วัตถุประสงค์ 
๑) เพ่ือกระตุ้นให้เกิดการด้าเนินงานป้องกันการจมน ้าในพื นที่  
๒) เพ่ือให้เกิดการด้าเนินงานป้องกันการจมน ้าอย่างต่อเนื่อง  
๓) เพ่ือให้เกิดการด้าเนินงานป้องกันการจมน ้าในทุกมาตรการ 
๔) เพ่ือให้เกิดการด้าเนินงานป้องกันการจมน ้าโดยความร่วมมือของสหสาขา และใช้ทรัพยากรในพื นที่ 

 
๒.๒ ความหมาย  

ผู้ก่อการด ี(MERIT MAKER) หมายถึง ทีมที่มีการด้าเนินงานป้องกันการจมน ้าในมาตรการต่างๆ 
ผู้ก่อการด ี(MERIT MAKER) ที่ผ่านการรับรอง หมายถึง ทีมที่มีผลการด้าเนินงานป้องกันการจมน ้า

ในมาตรการต่างๆ ผ่านตามเกณฑ์ที่ก้าหนดใน 7 องค์ประกอบ (ระดับทองแดง) หรือ ๑๐ องค์ประกอบ (ระดับเงิน
และระดับทอง) 

การด้าเนินงานป้องกันการจมน ้า หมายถึง มีการด้าเนินงานป้องกันการจมน ้าในเรื่องนโยบาย 
การบริหารจัดการ สถานการณ์และข้อมูล การจัดการแหล่งน ้าเสี่ยง การด้าเนินการในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การให้ความรู้ 
การเรียนการสอนหลักสูตรว่ายน ้าเพ่ือเอาชีวิตรอด การสอนฝึกปฏิบัติการช่วยฟ้ืนคืนชีพ (CPR) การสื่อสารประชาสัมพันธ์ 
และการศึกษาวิจัยหรือติดตามประเมินผล 

การร่วม sharing ทรัพยากรในพื นที ่หมายถึง พื นที่ที่ด้าเนินการมีการแลกเปลี่ยน/แบ่งปันทรัพยากร
ทั งทางด้านคน เงิน และของ เพ่ือด้าเนินการป้องกันการจมน ้า 

สนับสนุนการด้าเนินงานในพื นที่อ่ืนๆ หมายถึง ทีมผู้ก่อการดีมีการสนับสนุนการด้าเนินงานเกี่ยวกับ
การป้องกันการจมน ้าในพื นที่อ่ืน ตั งแต่ระดับอ้าเภอ ระดับจังหวัด ระดับเขต และระดับประเทศ ซึ่งต้องไม่ใช่พื นที่
ที่ทีมผู้ก่อการดีนั นๆ ด้าเนินการอยู่ 

นวัตกรรมใหม่ๆ ที่เกี่ยวกับการด้าเนินงานป้องกันการจมน ้า หมายถึง สิ่งที่ท้าขึ นใหม่หรือแปลกจากเดิม 
และไม่ซ ้าซ้อนกับผู้อื่น ซึ่งอาจจะเป็นวิธีการหรืออุปกรณ์ ซึ่งมีผลต่อการป้องกันการจมน ้า 

รายงานการสอบสวนการจมน ้าเชิงคุณภาพในพื นที ่หมายถึง รายงานการสอบสวนเหตุการณ์การจมน ้า
ทั งเสียชีวิตและไม่เสียชีวิตที่เกิดขึ นในพื นที่ และมีการวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพ พร้อมทั งมีข้อเสนอแนะแนวทาง 
การแก้ไขปัญหากับเหตุการณ์ที่เกิดขึ นในพื นที่ 

แหล่งน ้าเสี่ยงในชุมชน หมายถึง แหล่งน ้าเพ่ือการเกษตร บ่อขุด หนอง บึง ห้วย คลอง แม่น ้า อ่างเก็บน ้า 
สระว่ายน ้า ฯลฯ ที่ชุมชนเห็นร่วมกันว่าเป็นแหล่งน ้าเสี่ยง รวมถึงแหล่งน ้าที่อยู่ในบริเวณบ้าน เช่น แหล่งน ้าที่มี
การลงเล่นน ้า แหล่งน ้าที่มีการสัญจรผ่าน แหล่งน ้ามีการท้ากิจกรรมทางน ้า (จับสัตว์น ้า เก็บผัก กีฬาทางน ้า) 

การจัดการสิ่งแวดล้อมบริเวณแหล่งน ้าเสี่ยง หมายถึง แหล่งน ้าเสี่ยงมีการด้าเนินการ ๑) สร้างรั วและ/หรือ
ติดป้ายค้าเตือน  และ ๒) จัดให้มีอุปกรณ์ส้าหรับช่วยคนตกน ้า เช่น ไม้ ถังแกลลอนพลาสติกผูกเชือก ขวดน ้าพลาสติกผูกเชือก  
กรณีท่ีแหล่งน ้ามีขนาดใหญ่ ควรมีการด้าเนินการมากกว่า ๑ จุด ติดตั งเป็นระยะ ตามความเหมาะสมและความเสี่ยง 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลมีการด้าเนินการป้องกันเด็กจมน ้า หมายถึง 1) ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก จ้านวนตามที่เป้าหมายก้าหนด มีการด้าเนินการป้องกันการจมน ้า และ 2) โรงเรียนอนุบาลหรือส่วนของ
ชั นอนุบาลที่อยู่ในโรงเรียนทุกห้องเรียน จ้านวนตามที่เป้าหมายก้าหนดมีการด้าเนินการป้องกันการจมน ้า 

 
 
 



แนวทางประเมินผู้ก่อการดี (MERIT MAKER) การด้าเนินงานป้องกันการจมน ้า (ฉบับปรับปรุง ปี 2563)                                                                      ๕ 
Guidelines for MERIT MAKER Assessment on Implementing Drowning Prevention 

กองปอ้งกันการบาดเจบ็ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, Division of Injury Prevention, Department of Disease Control, Ministry of Public Health. 

สอนให้เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนอนุบาล/ส่วนของชั นอนุบาลที่อยู่ในโรงเรียน รู้จัก
แหล่งน ้าเสี่ยง หมายถึง สอนให้เด็กรู้จักแหล่งน ้าเสี่ยง เน้นการสอน “อย่าใกล้ อย่าเก็บ อย่าก้ม” และการตะโกน
ขอความช่วยเหลือ 

 อย่าใกล้ คือ สอนให้เด็กอย่าเดินใกล้แหล่งน ้า อย่าเดินตามสัตว์ลงไปในน ้า 
 อย่าเก็บ คือ สอนให้เด็กอย่าลงไปในแหล่งน ้าเพ่ือเก็บลูกบอล ตุ๊กตา ของเล่น หรือสิ่งของอ่ืนๆ 
 อย่าก้ม คือ สอนให้เด็กอย่าก้มลงไปดูในภาชนะใส่น ้าหรือแหล่งน ้าต่างๆ 
การจัดการสิ่งแวดล้อมภายในและภายนอกของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล หมายถึง 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนอนุบาล/ส่วนของชั นอนุบาลที่อยู่ในโรงเรียน มีการ (๑) จัดการแหล่งน ้าเสี่ยงที่อยู่
ภายในอาคาร ห้องน ้า หรือบริเวณโดยรอบ เพื่อให้เกิดความปลอดภัย เช่น ฝังกลบแหล่งน ้าที่ไม่ใช้งาน เทน ้าทิ งจาก
ภาชนะที่ไม่ใช้งาน ปิดฝาภาชนะใส่น ้าให้มิดชิดเพ่ือให้เด็กไม่สามารถเปิดเองได้ สร้างรั วกั น/ล้อมรอบแหล่งน ้า  ปิดประตู
ห้องน ้าทุกครั งหลังใช้งานและให้มีกลอนประตูที่อยู่สูงเพ่ือให้เด็กไม่สามารถปลดล็อคกลอนเองได้  น้าภาชนะใส่น ้า
ในห้องน ้าออกและปรับเปลี่ยนให้เป็นชักโครกแบบกดส้าหรับเด็ก (กรณีมีงบประมาณและสามารถท้าได้) เป็นต้น  
และ (๒) มีพื นที่ส้าหรับให้เด็กเล่น เช่น คอกกั นเด็ก รั วกั น เพ่ือแยกเด็กออกจากแหล่งน ้า หรือลดความเสี่ยงในการ
เข้าถึงแหล่งน ้าได้ง่าย 

การให้ความรู้ในสถานบริการสาธารณสุขหรือในชุมชนหรือในโรงเรียน หมายถึง การให้ความรู้เรื่อง
การป้องกันการจมน ้า ครอบคลุมในทุกประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยเน้นการให้ความรู้ใน Setting สถานบริการสาธารณสุข
เป็นหลัก เช่น โรงพยาบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบล (รพ.สต.)  แต่กรณีที่มีข้อจ้ากัดของการด้าเนินงาน
ในสถานบริการสาธารณสุขอนุโลมให้เป็นชุมชนหรือโรงเรียนได้ 

เด็กอายุ 0 - 2 ปีมีการใช้คอกกั นเด็ก หรือมีพื นที่เล่นที่ปลอดภัย (Playpen) หมายถึง ครัวเรือน
หรือชุมชน จัดให้มีคอกกั นเด็ก หรือพื นที่เล่นที่ปลอดภัย (Playpen) ให้แก่เด็กแรกเกิดถึงอายุ 2 ปี 

คอกกั นเด็ก หรือพื นที่เล่นที่ปลอดภัย (Playpen) หมายถึง บริเวณหรือพื นที่ ที่จัดไว้เพ่ือให้เด็กอยู่ใน
ระยะเวลาสั นๆ ขณะที่ผู้ดูแลเด็กท้ากิจกรรมบางอย่าง เช่น เข้าห้องน ้า อาบน ้า เปิด-ปิดประตูบ้าน ท้ากับข้าว  โดย 

 ต้องเป็นบริเวณหรือพื นที่ที่มีความปลอดภัย ไม่มีถังน ้าตั งอยู่ภายใน ไม่มีอุปกรณ์/วัสดุอ่ืนใด
ที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อเด็ก  

 มีขนาดเหมาะสม ไม่ควรเล็กกว่าเตียงนอน เพราะต้องใช้เป็นทั งที่นั่งเล่น ฝึกคืบ คลาน เดิน นอน 
มีรูปทรงสี่เหลี่ยมจตุรัส สี่เหลี่ยมผืนผ้า ทรงกลม หรืออ่ืนๆ ก็ได้ ขึ นอยู่กับความเหมาะสมของพื นที่
ที่มีอยู่  ทั งนี หากมีขนาดใหญ่พอ ผู้ปกครอง/ผู้ดูแลจะสามารถเข้าไปเล่นกับเด็กได้ เป็นการท้าให้
เด็กไม่รู้สึกว้าเหว่หรือถูกทอดทิ ง 

 ควรมีโครงสร้างล้อมปิดทั ง 4 ด้าน มีความสูงอย่างน้อย 51 เซนติเมตรขึ นไป ซึ่งหากเป็นแบบซี่ราว 
ซึ่ราวต้องเป็นแนวตั ง (เพราะแนวขวางเด็กสามารถเหยียบปีนได้) และห่างไม่เกิน 6 เซนติเมตร 
และมีฐาน  อย่างไรก็ตามโครงสร้างล้อมปิดทั ง 4 ด้าน อาจจะมีอย่างน้อย 1 ด้านเป็นก้าแพง
ที่มีความม่ันคงและแข็งแรงได้ 

 โครงสร้างอาจสร้างด้วยมือ ผลิตในท้องถิ่นหรือน้าเข้าจากต่างประเทศ และท้าจากวัสดุต่างๆ  
กันก็ได้ เช่น โลหะ ไม้ พลาสติก PVC (ทีใ่ช้มีความปลอดภัยส้าหรับเด็ก) เบาะ 

หลักสูตรว่ายน ้าเพ่ือเอาชีวิตรอด หมายถึง หลักสูตรที่ เน้นสอนให้ผู้ เรียนมีความรู้ เกี่ยวกับ
ความปลอดภัยทางน ้า มีทักษะการเอาชีวิตรอดในน ้า และทักษะการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน ้า 

การสอนหลักสูตรว่ายน ้าเพื่อเอาชีวิตรอดเพ่ือให้มีวิทยากรในพื นที่ หมายถึง บุคลากรหรือประชาชน
ในพื นที่ที่มีอายุมากกว่า ๒๐ ปี ได้เรียนหลักสูตรว่ายน ้าเพื่อเอาชีวิตรอดเพ่ือเป็นวิทยากร 

 



๖                                                       แนวทางประเมินผู้ก่อการดี (MERIT MAKER) การด้าเนินงานป้องกันการจมน ้า (ฉบับปรับปรุง ปี 2563) 
Guidelines for MERIT MAKER Assessment on Implementing Drowning Prevention 

กองปอ้งกันการบาดเจบ็ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, Division of Injury Prevention, Department of Disease Control, Ministry of Public Health. 

การสอนหลักสูตรว่ายน ้าเพ่ือเอาชีวิตรอดแก่เด็ก/ประชาชน หมายถึง เด็กอายุ ๖ - ๑๔ ปีหรือประชาชน
ได้เรียนหลักสูตรว่ายน ้าเพ่ือเอาชีวิตรอดทั งภาคทฤษฏีและปฏิบัติ  โดยเฉพาะทีมผู้ก่อการดีฯ ระดับทองและระดับเงิน 
ทุกคนจะต้องได้ฝึกปฏิบัติในแหล่งน ้า  ทั งนี จ้านวนเด็กที่ได้เรียนหลักสูตรว่ายน ้าเพื่อเอาชีวิตรอดจะต้องมีสัดส่วน
มากกว่าจ้านวนประชาชนที่ได้เรียน โดยเด็กต้องมีสัดส่วนอย่างน้อยร้อยละ 70 

การสอนฝึกปฏิบัติการช่วยฟ้ืนคืนชีพ (CPR) หมายถึง การสอนฝึกปฏิบัติการช่วยฟ้ืนคืนชีพส้าหรับ
ผู้ป่วยที่จมน ้า  โดยสัดส่วนของบุคลากรเป้าหมายที่เข้ารับการอบรมจะต้องเป็นประชาชนในพื นที่  ที่มีอายุมากกว่า 
๒๐ ปี อย่างน้อยร้อยละ ๕๐ 

การสื่อสารประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ ในวงกว้าง หมายถึง การจัดกิจกรรมเพ่ือสื่อสารให้ประชาชน
ในพื นที่รับรู้ในวงกว้าง โดยเน้นให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในชุมชนหรือพื นทีท่ี่ด้าเนินการเป็นหลัก ได้แก่ ทีวี วิทยุ 
หนังสือพิมพ์ หอกระจายข่าวของชุมชน รถกระจายเสียง (กรณีเป็นสื่อออนไลน์ สามารถด้าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง 
แต่จะน้ามานับรวมได้ไม่เกิน ๑ ครั งในระดับเงิน และ ๒ ครั งในระดับทอง) 

การป้องกันการจมน ้าถูกบรรจุอยู่ในแผนการด้าเนินงานของท้องถิ่น หมายถึง หน่วยงานท้องถิ่น
ที่อยู่ในพื นที่ที่ด้าเนินงาน มีการบรรจุเรื่องการป้องกันการจมน ้าให้อยู่ในแผนการด้าเนินงานและแผนงบประมาณ
ประจ้าป ีระยะกลางหรือระยะยาว 

มีข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/กฎระเบียบ/ข้อบังคับ/ข้อก้าหนด หมายถึง หน่วยงานท้องถิ่นที่อยู่ใน
พื นที่ที่ด้าเนินงาน มีการจัดท้าข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/กฎระเบียบ/ข้อบังคับ/ข้อก้าหนด ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน
การจมน ้า  

 
๒.๓ คุณสมบัติของทีมทีข่อรับการรับรองเป็นผู้ก่อการดี (MERIT MAKER) และเงื่อนไข 

๑) ส่งผลงานขอรับการรับรองในนามของทีมเท่านั น 
๒) พื นที่ที่ด้าเนินการ อย่างน้อยต้องเป็นระดับต้าบลขึ นไป 
๓) ผลงานที่น้ามาใช้ในการขอรับการรับรอง 
 ต้องเป็นผลงานที่ด้าเนินการครบทั ง ๑๒ เดือน (ย้อนหลังไป ๑๒ เดือน นับตั งแต่เดือนที่ส่งผลงาน 

เช่น หากส่งผลงานในเดือนมกราคม ๒๕๖3 ก็จะเก็บผลงานตั งแต่เดือนธันวาคม ๒๕๖2 
ย้อนหลังไปจนถึงเดือนมกราคม ๒๕62)  ยกเว้นองค์ประกอบที่ 7 เรื่อง การเรียนการสอน
หลักสูตรว่ายน ้าเพื่อเอาชีวิตรอด ในระดับเงินและระดับทอง สามารถใช้ผลงานที่ด้าเนินงาน
สะสมย้อนหลังได้ 2 ปี เช่น หากส่งผลงานในเดือนมกราคม ๒๕๖3 ก็สามารถจะเก็บผลงาน
ในองค์ประกอบนี ไดต้ั งแต่เดือนธันวาคม ๒๕๖2 ย้อนหลังไปจนถึงเดือนมกราคม ๒๕61 

 ต้องเป็นผลงานที่ด้าเนินการเองหรือมีส่วนร่วมในการด้าเนินการ 
 ต้องเป็นผลงานที่ไม่ซ ้าซ้อนกัน ทั งนี ให้ทีมประเมินในแต่ละระดับมีสิทธิและอ้านาจเด็ดขาด

ในการตรวจสอบ และพิจารณาตัดสินรับรอง 
 ผลงานในแต่ละองค์ประกอบ ต้องไม่ซ ้าซ้อนกัน ทั งนี ทีมประเมินมีสิทธิและอ้านาจเด็ดขาด

ในการตัดสิน 
๔) กรณีมีทีมขอรับการรับรองจ้านวน ๒ ทีม ส่งผลงานที่มีความซ ้าซ้อนกัน มาขอรับการรับรอง 

ให้ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดมีสิทธิและอ้านาจเด็ดขาดในการตรวจสอบ และพิจารณาตัดสินรับรอง ว่าจะเป็นผลงาน
ของทีมใด 

๕) หากผลงานใดที่ทีมยื่นขอรับการรับรอง แต่ถูกพิจารณาว่าไม่ผ่านตามเกณฑ์ท่ีก้าหนด  ทีมนั นสามารถ
แก้ไขปรับปรุง และน้ามายื่นขอรับการรับรองใหม่ได้อีกภายในระยะเวลาที่ก้าหนด (มีนาคม - พฤษภาคม)  ยกเว้น
การขอรับการรับรองในระดับเงินและระดับทอง ซึ่งหากทีมประเมินจากส่วนกลางพิจารณาแล้วว่า ไม่ผ่านตามเกณฑ์
ที่ก้าหนด ทีมนั นจะไม่สามารถยื่นขอการรับรองซ ้าในปีนั นได้อีก จะต้องรอมายื่นขอรับการรับรองใหม่ในปีถัดไป 



แนวทางประเมินผู้ก่อการดี (MERIT MAKER) การด้าเนินงานป้องกันการจมน ้า (ฉบับปรับปรุง ปี 2563)                                                                      ๗ 
Guidelines for MERIT MAKER Assessment on Implementing Drowning Prevention 

กองปอ้งกันการบาดเจบ็ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, Division of Injury Prevention, Department of Disease Control, Ministry of Public Health. 

๖) ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัด และส้านักงานป้องกันควบคุมโรคเขต ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีบทบาท
เป็นหนึ่งในทีมประเมิน จะไม่มีสิทธิยื่นขอรับการรับรองในระดับทองแดงและระดับเงิน แต่สามารถยื่นขอการรับรอง
ในระดับทองได้ 
 

๒.๔ ระดับของผู้ก่อการดี (MERIT MAKER) 
ขั นประเมินรับรอง มี ๓ ระดับ คือ 
 ระดับทองแดง ได้รับเกียรติบัตร 

 ระดับเงิน ได้รับเกียรติบัตร  
 ระดับทอง ได้รับเกียรติบัตร  
ขั นประกวดระดับประเทศ  
 ระดับเงิน (ยอดเยี่ยม ดีเด่น และดี) ได้รับโล่รางวัล  
 ระดับทอง (ยอดเยี่ยม ดีเด่น และดี) ได้รับโล่รางวัล  

 
๒.๕ ระยะเวลา 

ขั นตอน 
ระดับผู้ก่อการดี (MERIT MAKER) 

ทองแดง เงิน ทอง 

ขั นประเมิน
รับรอง 

ส่งใบสมัครและหลักฐาน มกราคม - กุมภาพันธ์ 
พิจารณาตัดสิน จังหวัดพิจารณา: มีนาคม 
 เขตพิจารณา: เมษายน - พฤษภาคม 
เขตส่งผลการประเมิน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
รับรองไปยังส่วนกลาง 

 ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 

ประกาศผล กันยายน 
   

ขั นประกวด
ระดับประเทศ 

ส่งใบสมัครและหลักฐาน - เขตส่งไปยังส่วนกลาง 
ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 

พิจารณาตัดสิน - ส่วนกลางพิจารณา: 
มิถุนายน - สิงหาคม 

ประกาศผล - กันยายน 
 
๒.๖ วิธีการประเมิน  

เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง น่าเชื่อถือ และเป็นที่ยอมรับ ควร 
 ตรวจสอบข้อมูลจากแหล่งต่างๆ เพื่อยืนยันและมั่นใจได้ว่าข้อมูลที่ได้เป็นข้อมูลที่ถูกต้อง

ตามความเป็นจริง 
 ประเมินตามสภาพจริง โดยประเมินจากข้อมูลหรือสภาพที่เป็นข้อเท็จจริงตามปรากฏการณ์

ที่เกิดขึ นในขณะท้าการประเมิน รวมทั งการรับรู้และสังเกตจากสภาพแวดล้อมและหลักฐานต่างๆ 
 ตรวจสอบ และแปลความโดยปราศจากอคติ ไม่ใช้ความคิดเห็นส่วนตัวในการตัดสิน 
 สรุปผลตามหลักฐานที่อิงหลักวิชาการ 

 
 
 
 



๘                                                       แนวทางประเมินผู้ก่อการดี (MERIT MAKER) การด้าเนินงานป้องกันการจมน ้า (ฉบับปรับปรุง ปี 2563) 
Guidelines for MERIT MAKER Assessment on Implementing Drowning Prevention 

กองปอ้งกันการบาดเจบ็ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, Division of Injury Prevention, Department of Disease Control, Ministry of Public Health. 

๒.๗ บทบาททีมประเมินผู้ก่อการดี (MERIT MAKER) 
ทีมประเมินผู้ก่อการดีแบ่งเป็นทีมประเมินระดับจังหวัด ทีมประเมินระดับเขต และทีมประเมิน

จากส่วนกลาง 
 ทีมประเมินระดับจังหวัด 

ทีมประเมินระดับจังหวัด หมายถึง คณะบุคคลที่ได้รับการแต่งตั งจากจังหวัดให้เป็นทีมประเมิน 
ทีมประเมินระดับจังหวัดประกอบด้วยบุคลากรจากส้านักงานสาธารณสุขจังหวัด  ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษา
ประถมศึกษา/มัธยมศึกษา และหน่วยงานท้องถิ่นระดับจังหวัด  และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอ่ืนๆ ตามความเหมาะสม 
จ้านวนไม่น้อยกว่า ๓ คน ทั งนี การพิจารณาเลือกบุคลากรดังกล่าวขึ นอยู่กับดุลยพินิจของจังหวัด 

 

ทีมประเมินระดับจังหวัดจะเป็น “ทีมประเมินหลัก” ในการประเมนิรับรองผู้ก่อการดีระดับทองแดง 
ระดับเงิน และระดับทอง รวมทั งให้ค้าปรึกษาและสนับสนุนเพ่ือพัฒนาให้ผู้ก่อการดีก้าวไปสู่การรับรองในระดับที่สูงขึ น 

บทบาทหน้าที่ทีมประเมินระดับจังหวัด 
๑) ให้ค้าปรึกษา ช่วยเหลือ สนับสนุนผู้ก่อการดี 
๒) ตรวจสอบ ประเมิน และประเมินรับรอง ทีมท่ีขอรับรองเป็นผู้ก่อการดรีะดับทองแดง  
๓) แจ้งผลการประเมินรับรองการเป็นผู้ก่อการดีระดับทองแดงไปยังส้านักงานป้องกันควบคุมโรคเขต 
๔) ตรวจสอบและประเมินเบื องต้น ทีมท่ีขอรับรองเป็นผู้ก่อการดีระดับเงิน และระดับทอง 
๕) แจ้งผลประเมินเบื องต้นการเป็นผู้ก่อการดีระดับเงินและระดับทองไปยังส้านักงานป้องกัน

ควบคุมโรคเขต 
๖) สุ่มประเมินทีมท่ีขอรับการรับรองเป็นผู้ก่อการดีระดับทองแดง ระดับเงิน และระดับทอง 
๗) สรุปผลการประเมินและแจ้งแก่ทีมท่ีขอรับการรับรอง 

 

 ทีมประเมินระดับเขต 
ทีมประเมินระดับเขต หมายถึง คณะบุคคลที่ได้รับแต่งตั งจากเขตให้เป็นทีมประเมิน ทีมประเมิน

ระดับเขตประกอบด้วยบุคลากรจากส้านักงานป้องกันควบคุมโรคเขต  ผู้แทนภาคการศึกษาระดับเขต และหน่วยงานอ่ืนๆ 
ตามความเหมาะสม จ้านวนไม่น้อยกว่า ๓ คน ทั งนี การพิจารณาเลือกบุคลากรดังกล่าวขึ นอยู่กับดุลยพินิจของเขต 

บทบาทหน้าที่ทีมประเมินระดับเขต 
๑) ให้ค้าปรึกษา ช่วยเหลือ สนับสนุนผู้ก่อการดี 
๒) ให้การสนับสนุนทางวิชาการและเป็นที่ปรึกษาในการด้าเนินงานแก่ทีมประเมินระดับจังหวัด 
๓) ร่วมกับทีมประเมินระดับจังหวัดสุ่มประเมินทีมที่ขอรับการรับรองเป็นผู้ก่อการดีระดับทองแดง 

ระดับเงิน และระดับทอง 
๔) ร่วมกับทีมประเมินระดับจังหวัด ตรวจสอบ และประเมินรับรองทีมที่ขอรับรองเป็นผู้ก่อการดี

ระดับเงินและระดับทอง 
๕) แจ้งผลประเมินรับรองทั ง 3 ระดับ (ทองแดง เงิน และทอง) ไปยังกองป้องกันการบาดเจ็บ 

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 
๖) คัดเลือกทีมผู้ก่อการดีระดับเงิน ที่มีผลการด้าเนินงานดีที่สุดของแต่ละจังหวัดในเขตรับผิดชอบ 

ตามจ้านวนโควตาที่ก้าหนด 
๗) คัดเลือกทีมผู้ก่อการดีระดับทอง ที่มีผลการด้าเนินงานดีที่สุดของแต่ละจังหวัดในเขตรับผิดชอบ 

ตามจ้านวนโควตาที่ก้าหนด 
๘) ส่งรายชื่อทีมผู้ก่อการดีระดับเงินและระดับทอง ที่มีผลการด้าเนินงานดีที่สุดของแต่ละจังหวัด

ในเขตรับผิดชอบ พร้อมทั งเอกสารและหลักฐานต่างๆ ไปยังกองป้องกันการบาดเจ็บ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 
๙) สรุปผลการประเมินเบื องต้นและแจ้งแก่ทีมที่ขอรับการรับรอง 



แนวทางประเมินผู้ก่อการดี (MERIT MAKER) การด้าเนินงานป้องกันการจมน ้า (ฉบับปรับปรุง ปี 2563)                                                                      ๙ 
Guidelines for MERIT MAKER Assessment on Implementing Drowning Prevention 

กองปอ้งกันการบาดเจบ็ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, Division of Injury Prevention, Department of Disease Control, Ministry of Public Health. 

 ทีมประเมินจากส่วนกลาง 
ทีมประเมินจากส่วนกลาง คือ คณะบุคคลที่ประกอบด้วยบุคลากรของกรมควบคุมโรค 

กระทรวงศึกษาธิการ หน่วยงานวิชาการ/มหาวิทยาลัย หน่วยงานเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้รับการแต่งตั ง
เป็นคณะกรรมการประเมินจากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 

บทบาทหน้าที่ทีมประเมินจากส่วนกลาง 
๑) ให้ค้าปรึกษาช่วยเหลือ สนับสนุนผู้ก่อการดี 
๒) สุ่มประเมินทีมที่ขอรับการรับรองเป็นผู้ก่อการดีระดับเงิน และระดับทอง 
๓) ประกวดระดับประเทศ ทีมผู้ก่อการดรีะดับเงินและระดับทอง 
๔) สรุปผลการประเมินรับรองและประกวด และแจ้งแก่ทีมท่ีขอรับการประเมิน 

 
๒.๘ วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 วิธีการเก็บข้อมูล 
การเก็บข้อมูลเพ่ือประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานการประเมินผู้ก่อการดีหรือประกวดผู้ก่อการดี จะใช้

วิธีการเก็บข้อมูลจากเอกสารหรือหลักฐานต่างๆ ของผู้ก่อการดีที่ส่งเข้ามาเพ่ือขอการรับรองหรือประกวด และ/หรือ
การสอบถาม/สัมภาษณ์ และ/หรือการส้ารวจสภาพจริงในพื นที่ ทั งนี ผู้ประเมินอาจขอหลักฐานเพ่ิมเติมจากผู้ก่อการดี
ที่ขอรับการรับรองหรือประกวดได ้แต่ตอ้งไม่เป็นการเพ่ิมภาระให้แก่ผู้ขอรับการรับรองหรือประกวดมากเกินไป 

 

การส้ารวจสภาพจริงคือ การประเมินผลการด้าเนินงานตามสภาพจริงในพื นที ่ซ่ึงผู้ประเมินส้ารวจสภาพจรงิ
ในพื นที ่ด้วยแบบประเมินรับรองและ/หรือการทดสอบเชิงคุณภาพ และให้ค้าแนะน้าในกรณีท่ีพบว่าควรปรับปรุงแก้ไข 
 

 ประเภทข้อมูล เอกสารหรือหลักฐานของผู้ก่อการดีที่น้ามาใช้ในการประเมิน ได้แก่ 
๑) เอกสารแผนงาน/โครงการ เช่น แผนการด้าเนินงาน/โครงการในปีที่ด้าเนินการและปีต่อไป 

แผนการประชาสัมพันธ์ 
๒) หลักฐานต่างๆ ที่แสดงถึงการร่วม sharing ทรัพยากร การขยายการด้าเนินงานและนวัตกรรม 
๓) เอกสารข้อมูล เช่น 

 สถานการณ์และข้อมูลการจมน ้าทุกกลุ่มอายุ และการน้าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ 
 ข้อมูลจ้านวนประชากรในแต่ละกลุ่มอายุ (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 - 14, 

15 - 19, 20 ขึ นไป)  
 ข้อมูลจ้านวนเด็กอายุ 6 - 14 ปี ที่สามารถว่ายน ้าเพ่ือเอาชีวิตรอด 
 รายงานการสอบสวนการจมน ้า และ/หรือการด้าเนินการแก้ไขปัญหา 
 ข้อมูลแหล่งน ้าเสี่ยง/แผนที่แหล่งน ้าเสี่ยง 
 ข้อมูลเด็กอายุ 0 - 2 ปีที่มีการใช้คอกกั นเด็ก/พื นที่เล่นที่ปลอดภัย (Playpen) 
 รายชื่อพร้อมลายเซ็นคนที่ได้รับการสอนเพ่ือเป็นวิทยากรสอนหลักสูตรว่ายน ้าเพ่ือเอาชีวิตรอด  
 รายชื่อพร้อมลายเซ็นเด็ก/ประชาชนที่ได้รับการเรียนหลักสูตรว่ายน ้าเพื่อเอาชีวิตรอด  
 รายชื่อพร้อมลายเซ็นคนในชุมชน/เด็ก ที่ได้ฝึกปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) 
 แผนการประชาสัมพันธ์ 
 ผลการศึกษาวิจัย/ส้ารวจ/ติดตามประเมินผล 
 แผนการด้าเนินงานประจ้าปีของท้องถิ่นมีการบรรจุงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการด้าเนินงาน

เรื่องการป้องกันการจมน ้า (ถ้ามี) 
 ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/กฎหมาย/กฎระเบียบ/ข้อบังคับ/ข้อก้าหนด เกี่ยวกับการป้องกัน

การจมน ้า ที่จัดท้าขึ นโดยหน่วยงานท้องถิ่น (ถ้ามี) 



๑๐                                                       แนวทางประเมินผู้ก่อการดี (MERIT MAKER) การด้าเนินงานป้องกันการจมน ้า (ฉบับปรับปรุง ปี 2563) 
Guidelines for MERIT MAKER Assessment on Implementing Drowning Prevention 

กองปอ้งกันการบาดเจบ็ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, Division of Injury Prevention, Department of Disease Control, Ministry of Public Health. 

๔) ภาพถ่าย เช่น 
 การส้ารวจแหล่งน ้าเสี่ยง 
 การจัดการสิ่งแวดล้อมบริเวณแหล่งน ้าเสี่ยง 
 การด้าเนินการป้องกันการจมน ้าในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 การด้าเนินการป้องกันการจมน ้าในโรงเรียนอนุบาล/ส่วนของชั นอนุบาลที่อยู่ในโรงเรียน 
 การให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการจมน ้าในสถานบริการสาธารณสุขหรือชุมชนหรือ

โรงเรียนทุกแห่งที่ด้าเนินการ 
 การเรียนการสอนหลักสูตรว่ายน ้าเพื่อเอาชีวิตรอด 
 การเรียนการสอนฝึกปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) 
 กิจกรรมรณรงค์ป้องกันเด็กจมน ้า 
 กิจกรรมเกี่ยวกับการสื่อสารประชาสัมพันธ์อื่นๆ 

๕) สื่อประชาสัมพันธ์ เช่น Clip เสียง Clip VDO สปอตวิทยุ สปอตทีวี หนังสือพิมพ์ 
๖) อ่ืนๆ 

 
๒.๙ ขั นตอนประเมิน และการประกวดผู้ก่อการดี (MERIT MAKER) 

ขั นตอนการประเมินรับรองผู้ก่อการดี (MERIT MAKER) ระดับทองแดง 
๑) ทีมประเมินพิจารณาเอกสาร/หลักฐานของผู้ขอรับการรับรองเป็นผู้ก่อการดี ตามองค์ประกอบ/

ตัวชี วัดในผู้ก่อการดีระดับทองแดง 
๒) ทีมประเมินประชุมภายในทีม โดยผู้รับผิดชอบน้าเสนอข้อมูล และทีมร่วมแสดงความคิดเห็น

หรือเสนอแนวทางเพ่ือประกอบการตัดสินใจ 
๓) ประธานทีมประเมินหรือผู้รับผิดชอบ สรุปผลการประเมินแต่ละองค์ประกอบ/ตัวชี วัด และ

สรุปภาพรวม รวมทั งให้ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงแก้ไขในกรณีท่ียังไม่ผ่านตามเกณฑ์ที่ก้าหนด 
 

ขั นตอนการประเมินรับรองผู้ก่อการดี (MERIT MAKER) ระดับเงินและระดับทอง และการสุ่มประเมิน 
๑) ทีมประเมินพิจารณาเอกสาร/หลักฐานของผู้ขอรับการรับรองเป็นผู้ก่อการดี ตามองค์ประกอบ/

ตัวชี วัดในผู้ก่อการดีในแต่ละระดับ 
๒) ทีมประเมินนัดหมายกับผู้ขอรับการรับรองเป็นผู้ก่อการดี 
๓) ทีมประเมินเข้าประเมินตามเวลานัดหมาย 
๔) ทีมประเมินเข้าประเมินตามองค์ประกอบ/ตัวชี วัด โดยเก็บรวบรวมข้อมูลหลักฐานเชิงประจักษ์

จากเอกสาร หลักฐาน สอบถาม/สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง รวมทั งข้อมูลจากการส้ารวจสภาพจริง และการทดสอบ
เชิงคุณภาพ (ตามแบบประเมินผล) 

๕) ทีมประเมินวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสาร/หลักฐานเชิงประจักษ์ ข้อมูลจากการสอบถาม/สัมภาษณ ์
ข้อมูลจากการส้ารวจสภาพจริง และข้อมูลจากการทดสอบเชิงคุณภาพ ตามองค์ประกอบ/ตัวชี วัดที่รับผิดชอบ  

๖) ทีมประเมินประชุมภายในทีม และทีมร่วมแสดงความคิดเห็นหรือเสนอแนวทางเพ่ือประกอบการตัดสินใจ 
๗) ประธานทีมประเมินหรือผู้รับผิดชอบสรุปภาพรวม และให้ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงแก้ไขในกรณี

ที่ยังไม่ผ่านตามเกณฑ์ท่ีก้าหนด  
๘) เปิดโอกาสให้ผู้ขอรับการรับรอง ซักถาม และร่วมกันให้ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพ่ือหาแนวทาง 

การพัฒนาร่วมกัน 
 
 
 



แนวทางประเมินผู้ก่อการดี (MERIT MAKER) การด้าเนินงานป้องกันการจมน ้า (ฉบับปรับปรุง ปี 2563)                                                                      ๑๑ 
Guidelines for MERIT MAKER Assessment on Implementing Drowning Prevention 

กองปอ้งกันการบาดเจบ็ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, Division of Injury Prevention, Department of Disease Control, Ministry of Public Health. 

ขั นตอนการประกวดทีมผู้ก่อการดี (MERIT MAKER) ระดับเงินและระดับทอง 
๑) ทีมประเมนิพิจารณาเอกสาร/หลักฐานของทีมผู้ก่อการดี ตามองค์ประกอบ/ตัวชี วัดในผู้ก่อการดี

ในแต่ละระดับ  
๒) ทีมประเมินพิจารณาผลการด้าเนินงานจากการน้าเสนอของทีมผู้ก่อการดีระดับเงินและระดับทอง 

ทีผ่่านการคัดเลือกรอบเอกสาร/หลักฐาน 
๓) ทีมประเมินนัดหมายกับทีมผู้ก่อการดีระดับเงินและระดับทอง ทีผ่่านการคัดเลือกรอบน้าเสนอ 
๔) ทีมประเมินเข้าประเมินตามเวลานัดหมาย 
๕) ทีมประเมินเข้าประเมินตามองค์ประกอบ/ตัวชี วัด โดยเก็บรวบรวมข้อมูลหลักฐานเชิงประจักษ์

จากเอกสาร หลักฐาน สอบถาม/สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง รวมทั งข้อมูลจากการส้ารวจสภาพจริง  และการทดสอบ
เชิงคุณภาพ (ตามแบบประเมินผล) 

๖) ทีมประเมินวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสาร/หลักฐานเชิงประจักษ์ ข้อมูลจากการสอบถาม/สัมภาษณ ์
ข้อมูลจากการส้ารวจสภาพจริง และข้อมูลจากการทดสอบเชิงคุณภาพ ตามองค์ประกอบ/ตัวชี วัดที่รับผิดชอบ  

๗) ทีมประเมินประชุมภายในทีม และทีมร่วมแสดงความคิดเห็นหรือเสนอแนวทางเพ่ือประกอบ 
การตัดสินใจ 

๘) ประธานทีมประเมินหรือผู้รับผิดชอบสรุปภาพรวม และให้ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงแก้ไขในกรณี
ที่ยังไม่ผ่านตามเกณฑ์ท่ีก้าหนด  

๙) เปิดโอกาสให้ผู้ขอรับการประกวด ซักถาม และร่วมกันให้ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพ่ือหา
แนวทาง การพัฒนาร่วมกัน 
 

ขั นตอนการสรุปผลการประเมิน 
 ระดับทองแดง 

 ทีมประเมินระดับจังหวัด สรุปผลการประเมินอย่างเป็นทางการ 
 ระดับเงินและระดับทอง 

 ทีมประเมินระดับจังหวัด สรุปผลการประเมินเบื องต้น โดยสรุปผลการประเมินในแต่ละ
องค์ประกอบ/ตัวชี วัด และข้อเสนอแนะ 

 ทีมประเมินระดับเขต สรุปผลการประเมินระดับเขตอย่างเป็นทางการ โดยสรุปผลการประเมิน
ในแต่ละองค์ประกอบ/ตัวชี วัด และข้อเสนอแนะ 

 

ขั นตอนการสรุปผลการประกวด 
 ระดับเงินและระดับทอง 

 ทีมประเมินจากส่วนกลาง สรุปผลการประเมินอย่างเป็นทางการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒                                                       แนวทางประเมินผู้ก่อการดี (MERIT MAKER) การด้าเนินงานป้องกันการจมน ้า (ฉบับปรับปรุง ปี 2563) 
Guidelines for MERIT MAKER Assessment on Implementing Drowning Prevention 

กองปอ้งกันการบาดเจบ็ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, Division of Injury Prevention, Department of Disease Control, Ministry of Public Health. 

๒.๑๐ ขั นตอนการรับรองเป็นผู้ก่อการดี (MERIT MAKER) 
การรับรองเป็นผู้กอ่การดี (MERIT MAKER) มีขั นตอนการด้าเนินงาน ดังนี  
ระดับทองแดง 
๑) ทีมท่ีขอรับรองเป็นผู้ก่อการดี ประเมินตนเองตามแบบประเมินตนเอง 
๒) ส่งใบสมัครฯ และแบบประเมินตนเอง พร้อมทั งหลักฐานประกอบการยื่นขอรับการรับรอง

ไปยังส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดที่ทีมนั นอาศัยหรือตั งอยู่ 
๓) ทีมประเมินระดับจังหวัดสุ่มประเมินทีมที่ยื่นขอรับการรับรอง 
๔) ทีมประเมินระดับจังหวัดพิจารณาคัดเลือกและตัดสินการเป็นผู้ก่อการดีระดับทองแดง 

จากใบสมัคร แบบประเมินตนเอง และหลักฐานประกอบการสมัครของทีมที่ยื่นเรื่องขอรับการรับรอง 
๕) ทีมประเมินระดับจังหวัดประกาศผลการขอรับการรับรองเป็นผู้ก่อการดีระดับทองแดง 
๖) ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดส่งรายชื่อทีมที่ทีมประเมินระดับจังหวัดพิจารณาตัดสินให้เป็น

ผู้ก่อการดีระดับทองแดง (ตามแบบรายงานผล) ไปยังส้านักงานป้องกันควบคุมโรคเขต 
๗) ทีมประเมินระดับเขตร่วมกับทีมประเมินระดับจังหวัดสุ่มประเมินทีมที่ยื่นเรื่องขอรับการรับรอง 
๘) ทีมประเมินระดับเขตรวบรวมรายชื่อทีมที่ผ่านการประเมินระดับทองแดง ส่งไปยัง

กองป้องกันการบาดเจ็บ กรมควบคุมโรค 
๙) กองป้องกันการบาดเจ็บ กรมควบคุมโรค จัดท้าเกียรติบัตร และส่งกลับไปยังส้านักงาน

สาธารณสุขจังหวัด 
๑๐) ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดมอบเกียรติบัตรให้แก่ทีมท่ีเป็นผู้ก่อการดีระดับทองแดง  
๑๑) ระยะเวลาการรับรอง “การเป็นผู้ก่อการดี” รับรองทุก ๒ ปี (ขอรับรองปีเว้นปี) นับจากวันที่

ระบุในเกียรติบัตร และผู้ก่อการดีสามารถขอรับการประเมินซ ้าได้ทุก ๒ ปี (ปีเว้นปี) เพื่อเป็นการรักษามาตรฐาน
ที่แสดงถึงการด้าเนินงานป้องกันการจมน ้าอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

 

ระดับเงินและระดับทอง 

๑) ทีมท่ีขอรับรองเป็นผู้ก่อการดี ประเมินตนเองตามแบบประเมินตนเอง 
๒) ส่งใบสมัครฯ และแบบประเมินตนเอง พร้อมทั งหลักฐานประกอบการยื่นขอรับการรับรอง

ไปยังส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดที่ทีมนั นอาศัยหรือตั งอยู่ 
๓) ทีมประเมินระดับจังหวัดพิจารณาคัดเลือกและประเมินเบื องต้น จากใบสมัคร แบบประเมินตนเอง 

และหลักฐานประกอบการสมัครของทีมที่ยื่นเรื่องขอรับการรับรอง 
๔) หากทีมที่ยื่นเรื่องขอการรับรองเป็นผู้ก่อการดีระดับเงินและระดับทองมีการด้าเนินงานตามเกณฑ์

ที่ก้าหนด  ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดส่งรายชื่อทีม (ตามแบบรายงานผล) พร้อมทั งใบสมัคร แบบประเมินตนเอง 
และหลักฐานต่างๆ ทั งหมด ไปยังส้านักงานป้องกันควบคุมโรคเขต 

๕) ทีมประเมินระดับเขตขอหลักฐานเพิ่มเติม กรณีท่ีหลักฐานไม่ชัดเจน 
๖) ทีมประเมินระดับเขตพิจารณาผลการด้าเนินงานของทีมผู้ก่อการดีระดับเงินและระดับทอง 

จากใบสมัคร แบบประเมินตนเอง และเอกสาร/หลักฐานต่างๆ ทั งหมด 
๗) หากทีมที่ยื่นเรื่องขอการรับรองเป็นผู้ก่อการดีระดับเงินและระดับทอง มีการด้าเนินงาน

ตามเกณฑ์ที่ก้าหนด และผ่านการพิจารณาขั นต้นจากเอกสาร/หลักฐาน  ทีมประเมินระดับเขตร่วมกับทีมประเมิน
ระดับจังหวัดจะพิจารณาในขั นต่อไป จากผลการด้าเนินการจริงในพื นที่ และการประเมินเชิงคุณภาพ โดยเดินทาง
ไปตรวจสอบในพื นที่ 

๘) ทีมประเมินระดับเขตรวบรวมรายชื่อทีมที่ผ่านการประเมินระดับเงินและระดับทอง ส่งไปยัง
กองป้องกันการบาดเจ็บ กรมควบคุมโรค 
 



แนวทางประเมินผู้ก่อการดี (MERIT MAKER) การด้าเนินงานป้องกันการจมน ้า (ฉบับปรับปรุง ปี 2563)                                                                      ๑๓ 
Guidelines for MERIT MAKER Assessment on Implementing Drowning Prevention 

กองปอ้งกันการบาดเจบ็ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, Division of Injury Prevention, Department of Disease Control, Ministry of Public Health. 

๙) ทีมประเมินจากส่วนกลาง สุ่มประเมินทีมที่ขอรับรองเป็นผู้ก่อการดีระดับเงินและระดับทอง 
โดยขอให้ส้านักงานป้องกันควบคุมโรคเขต ส่งใบสมัคร แบบประเมินตนเอง และเอกสาร/หลักฐานต่างๆ ทั งหมด  
ไปยังกองป้องกันการบาดเจ็บ กรมควบคุมโรค  จากนั นทีมประเมินจากส่วนกลางจะพิจารณาเอกสาร/หลักฐานต่างๆ 
และ/หรือการด้าเนินการจริงในพื นที่และการประเมินเชิงคุณภาพ 

๑๐) กองป้องกันการบาดเจ็บ กรมควบคุมโรค จัดท้าเกียรติบัตร และส่งกลับไปยังส้านักงาน
ป้องกันควบคุมโรคเขต 

๑๑) ส้านักงานป้องกันควบคุมโรคเขตมอบเกียรติบัตรให้แก่ทีมที่เป็นผู้ก่อการดีระดับเงินและ
ระดับทอง 

๑๒) ระยะเวลาการรับรอง “การเป็นผู้ก่อการดี” รับรองทุก ๓ ปี นับจากวันที่ระบุในเกียรติบัตร 
และผู้ก่อการดีสามารถขอรับการประเมินซ ้าได้ทุก ๓ ปี เพ่ือเป็นการรักษามาตรฐานที่แสดงถึงการด้าเนินงานป้องกัน
การจมน ้าอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน  แต่หากในพื นที่ที่ขอรับรองมีการเสียชีวิตจากการจมน ้าเกิดขึ นเท่ากับหรือมากกว่า
ปีที่ผ่านมา ทีมผู้ก่อการดีที่ได้รับรางวัลนั น จะต้องขอการรับรองใหม่ 
 

หมายเหตุ กรณี ทีมขอรับการรับรองเป็นทีมจากพื นทีก่รุงเทพมหานคร ให้ทีมประเมินระดับเขตเป็นผู้พิจารณาตัดสินการเป็นผู้ก่อการดี
ทั งระดับทองแดง ระดับเงิน และระดับทอง ส่วนการประกวดให้ด้าเนินการเช่นเดียวกับทีมจากจังหวัดอื่นๆ 

 
๒.๑1 ขั นตอนการประกวดทีมผู้ก่อการดี (MERIT MAKER) 
 ระดับเงินและระดับทอง 

๑) ทีมประเมินระดับเขตร่วมกับส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจารณาคัดเลือกทีมผู้ก่อการดี
ระดับเงินและระดับทองที่มีผลงานดีที่สุดของแต่ละจังหวัด (อาจจัดเป็นการประกวดทีมผู้ก่อการดี ระดับเขต) โดย
คัดเลือกจากทีมผู้ก่อการดีระดับเงินและระดับทองที่มีการด้าเนินงานตามเกณฑ์ที่ก้าหนด และผ่านการประเมินผล
การด้าเนินงานจริงในพื นที่ และการประเมินเชิงคุณภาพ เพ่ือส่งเข้าประกวดระดับประเทศ ตามจ้านวนโควตา
ที่ก้าหนดในแต่ละจังหวัด ดังนี  
 

จ้านวนอ้าเภอที่มีอยู่ในจังหวัด 
จ้านวนโควตาทีมผู้ก่อการดีที่ส่งเข้าประกวดระดับประเทศ 

ระดับเงิน ระดับทอง 
ตั งแต่ 1 – 15 อ้าเภอ 1 ทีม 1 ทีม 

16 – 25 อ้าเภอ 2 ทีม 2 ทีม 
มากกว่าหรือเท่ากับ 26 อ้าเภอ 3 ทีม 3 ทีม 

 

๒) ส้านักงานป้องกันควบคุมโรคเขตจัดอันดับทีมผู้ก่อการดีที่ได้มีผลการด้าเนินงานดีที่สุด 
เรียงล้าดับจากมากไปน้อย โดยแบ่งเป็นระดับเงินและระดับทอง 

๓) ส้านักงานป้องกันควบคุมโรคเขตส่งรายชื่อทีมที่คัดเลือกแล้ว (ตามแบบรายงานผล) พร้อมทั ง
ใบสมัคร แบบประเมินตนเอง และเอกสาร/หลักฐานต่างๆ ทั งหมด ในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิค (File) ไปยัง
กองป้องกันการบาดเจ็บ กรมควบคุมโรค 

๔) กองป้องกันการบาดเจ็บ กรมควบคุมโรค ขอหลักฐานเพ่ิมเติม กรณีที่หลักฐานไม่ชัดเจน  
(ทั งนี เอกสารที่ขอเพ่ิมเติม จะต้องเป็นส่วนที่ขาดหายไปเพียงเล็กน้อย และต้องไม่ใช่ส่วนที่ส้าคัญ รวมทั งไม่เกินกว่า 
๑ องค์ประกอบ) 

๕) ทีมประเมินจากส่วนกลาง พิจารณาผลการด้าเนินงานของทีมผู้ก่อการดีระดับเงินและระดับทอง 
จากใบสมัคร แบบประเมินตนเอง และเอกสาร/หลักฐานต่างๆ ทั งหมด 
 
 



๑๔                                                       แนวทางประเมินผู้ก่อการดี (MERIT MAKER) การด้าเนินงานป้องกันการจมน ้า (ฉบับปรับปรุง ปี 2563) 
Guidelines for MERIT MAKER Assessment on Implementing Drowning Prevention 

กองปอ้งกันการบาดเจบ็ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, Division of Injury Prevention, Department of Disease Control, Ministry of Public Health. 

๖) ทีมประเมินจากส่วนกลาง พิจารณาผลการด้าเนินงานของทีมผู้ก่อการดีระดับเงินและระดับทอง 
จากการน้าเสนอผลการด้าเนินงาน  ทั งนี ในขั นของการประกวดจะมีการพิจารณาเพ่ิมเติมในประเด็นผลการด้าเนินงาน
ที่โดดเด่น เช่น มีแผนการด้าเนินงานประจ้าปีของท้องถิ่นระยะกลางและระยะยาวที่มีการบรรจุงบประมาณเพ่ือ
สนับสนุนการด้าเนินงานป้องกันการจมน ้า  มีการจัดท้าข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/กฎหมาย/กฎระเบียบ/ข้อบังคับ/
ข้อก้าหนดที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการจมน ้าในพื นที่ที่ด้าเนินงาน  หรือผลการด้าเนินงานอ่ืนๆ ที่แสดงให้เห็นถึง
ความโดดเด่น   

๗) หากทีมผู้ก่อการดีระดับเงินและระดับทองที่ส่งเข้าประกวด ผ่านการพิจารณาจากรอบเอกสาร/
หลักฐาน และรอบน้าเสนอ  ทีมประเมินจากส่วนกลางจะพิจารณาในขั นต่อไป จากผลการด้าเนินการจริงในพื นที่ 
และการประเมินเชิงคุณภาพ โดยเดินทางไปตรวจสอบในพื นที่ 

๘) ทีมประเมินจากส่วนกลาง ประกาศผลการประกวดทีมผู้ก่อการดีระดับเงินและระดับทอง 
๙) กองป้องกันการบาดเจ็บ กรมควบคุมโรค จัดท้าโล่รางวัล  
๑๐) กองป้องกันการบาดเจ็บ กรมควบคุมโรค มอบโล่รางวัลให้แก่ทีมผู้ก่อการดีระดับเงินและ

ระดับทอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แนวทางประเมินผู้ก่อการดี (MERIT MAKER) การด้าเนินงานป้องกันการจมน ้า (ฉบับปรับปรุง ปี 2563)                                                                      ๑๕ 
Guidelines for MERIT MAKER Assessment on Implementing Drowning Prevention 

กองปอ้งกันการบาดเจบ็ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, Division of Injury Prevention, Department of Disease Control, Ministry of Public Health. 

ขั นตอนการประเมินรับรองและประกวดทีมผู้ก่อการดี (MERIT MAKER) การด้าเนนิงานป้องกันการจมน ้า 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ ทีมประเมินระดับเขต ประเมินรับรองผู้ก่อการดีระดับทองแดง ในกรณีที่ทีมขอรับการรับรองเป็นทีมจากพื นที่กรุงเทพมหานคร 
 

ผ่าน 

พิจารณาคัดเลือกและประเมินเบื องต้น 

ทีมประเมินระดับเขตพิจารณาหลักฐาน/เอกสารต่างๆ 

ผ่าน 

ทีมที่ขอรับการรับรอง 
ประเมินตนเอง (ตามแบบประเมนิตนเอง) 

สคร./สสจ. ให้ค้าปรึกษา 

ระดับทองแดง 

ทีมที่ขอรับการรับรอง แจ้งความจ้านงขอรับการรับรอง 
พร้อมส่งใบสมัคร และหลักฐานไปยังส้านักงานสาธารณสุขจังหวดั 

ผ่าน 

ระดับทอง ระดับเงิน 

ผ่าน 

มอบเกียรติบัตรให้แก ่
ผู้ก่อการดี (MERIT MAKER) 

ระดับเงินหรือระดับทอง 

ทีมประเมิน
ส่วนกลาง 
สุ่มประเมิน 

ทีมประเมินระดับเขตร่วมกับทีมประเมินระดับจังหวัดลงพื นที่
เพ่ือพิจารณาผลการด้าเนินการจริงและประเมินเชิงคุณภาพ 

คัดเลือกทีมที่ดีที่สุด 
เพื่อส่งเข้าประกวด 

ทีมประเมินส่วนกลางพิจารณาหลักฐาน/เอกสารต่างๆ 
และการน้าเสนอผลงานของทีมผู้ก่อการดี (MERIT MAKER) 

ผ่าน 

ทีมประเมินส่วนกลางลงพื นที่เพ่ือพิจารณา 
ผลการด้าเนินการจริงและประเมินเชิงคุณภาพ 

และตัดสินการประกวด 
 ผ่าน 

มอบโล่รางวัลให้แก ่
ผู้ก่อการด ี(MERIT MAKER) ระดับเงินหรือระดับทอง 

ที่ชนะการประกวด 

การประกวด 

ผ่าน 

มอบเกียรติบัตรให้แก่
ผู้ก่อการดี (MERIT MAKER)

ระดับทองแดง 

ทีมประเมินระดับจังหวัด 
ประเมินรับรอง 

เป็นผู้ก่อการดีระดับทองแดง 
 

ทีมประเมิน
ระดับเขต 
สุ่มประเมิน 



๑๖                                                       แนวทางประเมินผู้ก่อการดี (MERIT MAKER) การด้าเนินงานป้องกันการจมน ้า (ฉบับปรับปรุง ปี 2563) 
Guidelines for MERIT MAKER Assessment on Implementing Drowning Prevention 

กองปอ้งกันการบาดเจบ็ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, Division of Injury Prevention, Department of Disease Control, Ministry of Public Health. 

บทที ่๓  เกณฑ์การประเมินผู้ก่อการดี (MERIT MAKER) การด้าเนินงานป้องกันการจมน ้า 
 

ผู้ก่อการดีจะต้องมีการด้าเนินงานป้องกันการจมน ้าผ่านตามเกณฑ์ที่ก้าหนด ซึ่งประกอบด้วย 
๑๐ องค์ประกอบ  ทั งนี ผู้ก่อการดีระดับทองแดงจะต้องมีการด้าเนินการอย่างน้อย 7 องค์ประกอบ ได้แก่ สถานการณ์
และข้อมูล การจัดการแหล่งน ้าเสี่ยง การด้าเนินการในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การให้ความรู้ การเรียนการสอนหลักสูตร
ว่ายน ้าเพื่อเอาชีวิตรอด การสอนฝึกปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) และการสื่อสารประชาสัมพันธ์  ส่วนผู้ก่อการดี
ระดับเงินและทองจะต้องมีการด้าเนินการทั ง ๑๐ องค์ประกอบ แต่แตกต่างกันที่ตัวชี วัด ปริมาณ ความถี่ และคุณภาพ 
 

เกณฑ์การประเมินผู้ก่อการดีการด้าเนินงานป้องกันการจมน ้า (๑๐ องค์ประกอบ) 
องค์ประกอบ ตัวชี วัด 

๑. นโยบาย  แผนงาน/โครงการ 
 ความต่อเนื่องในการด้าเนินการ 

๒. การบริหารจัดการ  การด้าเนินงานในรูปแบบสหสาขา 
 การร่วม sharing ทรัพยากรในพื นที่ 
 การขยายการด้าเนินงานและสร้างนวัตกรรม 

๓. สถานการณ์และข้อมูล*  มีการเก็บรวบรวมข้อมูล และการใช้ประโยชน์ข้อมูล 
 กรณีมี case เกิดขึ น มีการสอบสวนและด้าเนินการแก้ไขปัญหา 
 จ้านวนเด็กท่ีเสียชีวิตจากการจมน ้า 

๔. การจัดการแหล่งน ้าเสี่ยง*  การส้ารวจแหล่งน ้าเสี่ยง 
 การจัดการสิ่งแวดล้อมบริเวณแหล่งน ้าเสี่ยง 

๕. การด้าเนินการในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
และโรงเรียนอนุบาล* 

 การสอน/ให้ค้าแนะน้าครูพ่ีเลี ยง 
 การสอนให้เด็กรู้จักแหล่งน ้าเสี่ยง 
 การจัดการสิง่แวดล้อมภายในและภายนอกของศูนย์ฯ และโรงเรียนฯ 

๖. การให้ความรู้*  การให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการจมน ้าในสถานบริการ
สาธารณสุขหรือในชุมชนหรือในโรงเรียน 

 การใช้คอกกั นเด็ก หรือมีพื นที่เล่นที่ปลอดภัย (Playpen) 
๗. การเรียนการสอนหลักสูตรว่ายน ้า  

เพ่ือเอาชีวิตรอด* 
 การสอนหลักสูตรว่ายน ้าเพ่ือเอาชีวิตรอดเพ่ือให้มีวิทยากรในพื นที่ 
 การสอนหลักสูตรว่ายน ้าเพ่ือเอาชีวิตรอดแก่เด็ก/ประชาชน 

๘. การสอนฝึกปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพ 
(CPR)* 

 การสอนฝึกปฏิบัติการช่วยฟ้ืนคืนชีพ (CPR) ให้แก่ 
คนในชุมชน/เด็ก 

๙. การสื่อสารประชาสัมพันธ์*  กิจกรรมรณรงค์ป้องกันเด็กจมน ้า 
 การประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ 

๑๐. การศึกษาวิจัย หรือ 
      ติดตามประเมินผล 

 ผลการศึกษาวิจัย หรือผลการติดตามประเมินผลในมาตรการ 
ที่ด้าเนินงานในพื นที่ 

หมายเหต ุ * ผู้ก่อการดีระดับทองแดง ต้องมกีารด้าเนินการอย่างน้อย 7 องค์ประกอบ 
 
 
 
 
 
 



แนวทางประเมินผู้ก่อการดี (MERIT MAKER) การด้าเนินงานป้องกันการจมน ้า (ฉบับปรับปรุง ปี 2563)                                                                      ๑๗ 
Guidelines for MERIT MAKER Assessment on Implementing Drowning Prevention 

กองปอ้งกันการบาดเจบ็ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, Division of Injury Prevention, Department of Disease Control, Ministry of Public Health. 

สรุปย่อเกณฑ์การประเมินผู้ก่อการดี (MERIT MAKER) การด้าเนินงานป้องกันการจมน ้าทั ง ๓ ระดับ 
 

ตัวชี วัด 
 หลักฐาน  

ระดับทองแดง ระดับเงิน ระดับทอง 
๑. องค์ประกอบด้านนโยบาย    
๑.๑ แผนงาน/โครงการ - มี มี 
๑.๒ ความต่อเนื่องการด้าเนินการ 
(๑) ด้าเนินงานต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่า ๑ ปี หรือ 2 ป ี  และ (๒) มีแผนงานปีต่อไป 

- ข้อ (๑) และ (๒) 
ไม่น้อยกวา่ ๑ ป ี

ข้อ (๑) และ (๒) 
ไม่น้อยกวา่ 2 ป ี

๒. องค์ประกอบด้านการบริหารจัดการ    
๒.๑ ด้าเนินงานแบบสหสาขา - มี มี 
๒.๒ การ sharing ทรัพยากร - มี มี 
๒.๓ ขยายการด้าเนินงานและสร้างนวัตกรรม 
(๑) สนับสนุนการด้าเนินงานในพื นที่อื่น และ (๒) นวัตกรรมใหม่ๆ 

- ข้อ (๑) ข้อ (๑) และ (๒) 

๓. องค์ประกอบด้านสถานการณ์และข้อมูล    
๓.๑ ข้อมูลการจมน ้า และการใช้ประโยชน์ข้อมูลในพื นที่ 
(๑) ข้อมูลทั งเสียชีวิตและไม่เสียชีวิตในทกุกลุ่มอาย ุยอ้นหลงั ๕ ป ี(ทั งปริมาณและคุณภาพ)  
(2) การน้าขอ้มูลไปใช้ประโยชน ์และ (3) ข้อมูลอื่นๆ คือ จา้นวนประชากรในแต่ละกลุ่มอายุ 
และจ้านวนเด็กอายุ 6-14 ปีที่สามารถว่ายน า้เพื่อเอาชวีิตรอด 

ข้อ (๑), (๒)  
และ (3) 

ข้อ (๑), (๒)  
และ (3) 

ข้อ (๑), (๒)  
และ (3) 

๓.๒ สอบสวน และการแก้ไข 
กรณีมี case (๑) รายงานการสอบสวน และ (๒) การด้าเนินการแก้ไข 

ข้อ (๑) และ (๒) ข้อ (๑) และ (๒) ข้อ (๑) และ (๒) 

๓.๓ จ้านวนเด็กเสียชีวิตจากการจมน ้า - ไม่มีหรือมีนอ้ยกว่า
ปีที่ผ่านมา 

ไม่มีหรือมีนอ้ยกว่า
ปีที่ผ่านมา 

๔. องค์ประกอบด้านการจัดการแหล่งน ้าเสี่ยง    
๔.๑ การส้ารวจแหล่งน ้าเสี่ยง 
(๑) ข้อมูลแหล่งน ้าเส่ียงในพื นที ่และ (๒) แผนที่แหล่งน ้าเสี่ยง 

ข้อ (๑) ข้อ (๑) และ (๒) ข้อ (๑) และ (๒) 

๔.๒ การจัดการแหล่งน ้าเส่ียง (ครบทั ง ๒ ข้อ) 
โดย ๑) สร้างรั วและ/หรือติดปา้ยค้าเตือน และ ๒) มีอุปกรณ์ช่วยคนตกน า้ 

> ๓ แห่ง > ๑๐ แห่ง > ๒๐ แห่ง 

๕. องค์ประกอบด้านการด้าเนินการในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล    
๕.๑ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลด้าเนินการป้องกันเด็กจมน ้า (ครบทั ง ๓ ข้อ)  
โดย ๑) สอนครูพี่เลี ยงทุกคน  ๒) สอนใหเ้ด็กรู้จักแหล่งน า้เสี่ยง และ ๓) จัดการสิ่งแวดลอ้ม
ภายในและภายนอกศูนย์ฯ 

ศพด. > ๑ แห่ง ศพด. ร้อยละ 50 
หรือ > 3 แห่ง  
และ รร. ในส่วน

ชั นอนุบาล 1 แห่ง 

ศพด. ร้อยละ 100 
หรือ > 5 แห่ง 
และ รร. ในส่วน

ชั นอนุบาล 1 แห่ง  
๖. องค์ประกอบด้านการให้ความรู ้    
๖.๑ ให้ความรู้ในสถานบรกิารสาธารณสุข/ชุมชน/โรงเรียน ๑ ครั ง/เดือน/แห่ง > ๓ แห่ง > ๕ แห่ง > ๑๐ แห่ง 
6.2 เด็กอายุ 0 - 2 ปีมีการใช้คอกกั นเด็ก หรือมีพื นที่เล่นที่ปลอดภัย (Playpen) ร้อยละ 30 ร้อยละ 40 ร้อยละ 50 
๗. องค์ประกอบด้านการเรียนการสอนหลักสูตรว่ายน ้าเพื่อเอาชีวิตรอด (ระดับทองและระดับเงิน ทุกคนต้องได้ฝึกปฏิบัติในแหล่งน ้า) 
๗.๑ สอนให้มีวิทยากรในพื นที ่ > ๕ คน > 10 คน > 20 คน 
๗.๒ สอนเด็กอายุ ๖ - ๑๔ ปี/ประชาชน > ๑๐๐ คน > ๔๐๐ คน > ๙๐๐ คน 
๘. องค์ประกอบด้านการสอนฝึกปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR)    
๘.๑ คนในชุมชนได้ฝึก CPR > 20 คน > 50 คน > 80 คน 
๙. องค์ประกอบด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์    
๙.๑ กิจกรรมรณรงค์ฯ - ๑ ครั ง ๑ ครั ง 
๙.๒ การสื่อสารประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ ในวงกว้าง 
(๑) ทีวี/วิทยุ/หนังสือพิมพ์/หอกระจายข่าว/รถกระจายเสียง/อื่นๆ  
และ (๒) แผนการประชาสัมพันธ ์

ข้อ (๑)  
ท้าทุก ๔ เดือน 

ข้อ (๑) ทา้เดือน
เว้นเดือน  

และข้อ (๒) 

ข้อ (๑) ท้าทุกเดือน  
และข้อ (๒) 

๑๐. องค์ประกอบด้านการศึกษาวิจัย หรือติดตามประเมินผล    
๑๐.๑ การศึกษาวจิัย/ติดตามประเมินผล - ๑ เร่ือง ๑ เร่ือง 

 
 
 
 



๑๘                                                       แนวทางประเมินผู้ก่อการดี (MERIT MAKER) การด้าเนินงานป้องกันการจมน ้า (ฉบับปรับปรุง ปี 2563) 
Guidelines for MERIT MAKER Assessment on Implementing Drowning Prevention 

กองปอ้งกันการบาดเจบ็ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, Division of Injury Prevention, Department of Disease Control, Ministry of Public Health. 

เกณฑ์การประเมินผู้ก่อการดี (MERIT MAKER) การด้าเนินงานป้องกันการจมน ้า 
 

๑. องค์ประกอบด้านนโยบาย 

ตัวชี วัด 
 หลักฐาน  

ระดับทองแดง ระดับเงิน ระดับทอง 
๑.๑ มีแผนงาน/โครงการ - ๑.๑.๑ แผนงาน/โครงการ ๑.๑.๑ แผนงาน/โครงการ 
๑.๒ มีความต่อเนื่อง 
ในการด้าเนินการ 

- ๑.๒.๑ การด้าเนินงาน
ป้องกันการจมน ้า 
อย่างต่อเนื่อง 
ไม่น้อยกว่า ๑ ปี 
๑.๒.๒ แผนการ
ด้าเนินงานในปีต่อไป 

๑.๒.๑ การด้าเนินงาน
ป้องกันการจมน ้า 
อย่างต่อเนื่อง 
ไม่น้อยกว่า 2 ปี 
๑.๒.๒ แผนการ
ด้าเนินงานในปีต่อไป 

 
๒. องค์ประกอบด้านการบริหารจัดการ 

ตัวชี วัด 
 หลักฐาน  

ระดับทองแดง ระดับเงิน ระดับทอง 
๒.๑ การด้าเนินงาน 
ในรูปแบบสหสาขา # 

- 
 

๒.๑.๑ หลักฐานที่แสดงว่า
มีการประชุม หรือ 
การมีส่วนรว่มของสหสาขา 
ได้แก่ รายชื่อและ
หน่วยงาน/อาชีพ  
ของผู้เข้าร่วมประชุม 
๒.๑.๒ ภาพถ่าย 
การประชุม 

๒.๑.๑ หลักฐานที่แสดงว่า
มีการประชุม หรือ 
การมีส่วนรว่มของสหสาขา 
ได้แก่ รายชื่อและ
หน่วยงาน/อาชีพ  
ของผู้เข้าร่วมประชุม 
๒.๑.๒ ภาพถ่าย 
การประชุม 

๒.๒ การร่วม sharing # 
ทรัพยากรในพื นที่ 

- ๒.๒.๑ หลักฐานการร่วม 
sharing ทรัพยากรในพื นที ่
ได้แก่ คน เงิน ของ 

๒.๒.๑ หลักฐานการร่วม 
sharing ทรัพยากรในพื นที ่
ได้แก่ คน เงิน ของ 

๒.๓ การขยายการด้าเนินงาน
และสร้างนวัตกรรม 

- ๒.๓.๑ หลักฐานที่แสดงว่า
มีการสนับสนุนการ
ด้าเนินงานในพื นที่อ่ืนๆ # 

 

๒.๓.๑ หลักฐานที่แสดงว่า
มีการสนับสนุนการ
ด้าเนินงานในพื นที่อ่ืนๆ # 
๒.๓.๒ นวัตกรรมใหม่ๆ 
ที่เกี่ยวกับการด้าเนินงาน
ป้องกันการจมน ้า # 

#  ศึกษาค้าอธิบายเพิ่มเติมในแนวทางฯ เล่มนี  ที่หัวข้อ “ความหมาย” 
 
 
 
 
 



แนวทางประเมินผู้ก่อการดี (MERIT MAKER) การด้าเนินงานป้องกันการจมน ้า (ฉบับปรับปรุง ปี 2563)                                                                      ๑๙ 
Guidelines for MERIT MAKER Assessment on Implementing Drowning Prevention 

กองปอ้งกันการบาดเจบ็ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, Division of Injury Prevention, Department of Disease Control, Ministry of Public Health. 

๓. องค์ประกอบด้านสถานการณ์และข้อมูล 

ตัวชี วัด 
 หลักฐาน  

ระดับทองแดง ระดับเงิน ระดับทอง 
๓.๑ สถานการณ์และ
ข้อมูลการจมน ้า และ 
มีการใช้ประโยชน์ข้อมูล 
ในพื นที่ 

๓.๑.๑ สถานการณ์และ
ข้อมูลการจมน ้าในพื นที่
ทั งเสียชีวิตและไม่เสียชีวิต
ในทุกกลุ่มอายุ (ทั งข้อมูล
เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ย้อนหลัง ๕ ปี 
๓.๑.๒ หลักฐานที่แสดงว่า 
มีการน้าข้อมูลไปใช้ประโยชน์
ในการด้าเนินงานป้องกัน
การจมน ้า 
3.1.3 ข้อมูลอื่นๆ  
อย่างน้อย ดังนี  
(1) จ้านวนประชากร    

ในแต่ละกลุ่มอายุ โดย
แบ่งเป็นอายุ 0, 1, 2, 
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10 - 14, 15 - 19, 
และ 20 ขึ นไป 

(2) จ้านวนเด็กอายุ 6 - 14 
ปี ที่สามารถว่ายน ้า
เพ่ือเอาชีวิตรอด 

๓.๑.๑ สถานการณ์และ
ข้อมูลการจมน ้าในพื นที่
ทั งเสียชีวิตและไม่เสียชีวิต
ในทุกกลุ่มอายุ (ทั งข้อมูล
เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ย้อนหลัง ๕ ปี  
๓.๑.๒ หลักฐานที่แสดงว่า 
มีการน้าข้อมูลไปใช้ประโยชน์
ในการด้าเนินงานป้องกัน
การจมน ้า 
3.1.3 ข้อมูลอื่นๆ  
อย่างน้อย ดังนี  
(1) จ้านวนประชากร    

ในแต่ละกลุ่มอายุ โดย
แบ่งเป็นอายุ 0, 1, 2, 
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10 - 14, 15 - 19, 
และ 20 ขึ นไป 

(2) จ้านวนเด็กอายุ 6 - 14 
ปี ที่สามารถว่ายน ้า
เพ่ือเอาชีวิตรอด 

๓.๑.๑ สถานการณ์และ
ข้อมูลการจมน ้าในพื นที่
ทั งเสียชีวิตและไม่เสียชีวิต
ในทุกกลุ่มอายุ (ทั งข้อมูล
เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ย้อนหลัง ๕ ปี 
๓.๑.๒ หลักฐานที่แสดงว่า 
มีการน้าข้อมูลไปใช้ประโยชน์
ในการด้าเนินงานป้องกัน
การจมน ้า 
3.1.3 ข้อมูลอื่นๆ  
อย่างน้อย ดังนี  
(1) จ้านวนประชากร    

ในแต่ละกลุ่มอายุ โดย
แบ่งเป็นอายุ 0, 1, 2, 
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10 - 14, 15 - 19, 
และ 20 ขึ นไป 

(2) จ้านวนเด็กอายุ 6 - 14 ปี 
ที่สามารถว่ายน ้าเพ่ือ
เอาชีวิตรอด 

กรณีมี case เกิดขึ น 
๓.๒ มีการสอบสวนการ
จมน ้าในพื นที่ พร้อมมีการ
ด้าเนินการแก้ไขปัญหา 
(ด้าเนินการเฉพาะกรณีท่ีมี
การจมน ้าเกิดขึ นในพื นที่) 

กรณีมี case เกิดขึ น 
๓.๒.๑ รายงานการสอบสวน
การจมน ้าในพื นที่ 
 
๓.๒.๒ หลักฐานที่แสดงว่า 
มีการด้าเนินการแก้ไข
ปัญหา 

กรณีมี case เกิดขึ น 
๓.๒.๑ รายงานการสอบสวน
การจมน ้าเชิงคุณภาพใน
พื นที่ # 
๓.๒.๒ หลักฐานที่แสดงว่า 
มีการด้าเนินการแก้ไข
ปัญหา 

กรณีมี case เกิดขึ น 
๓.๒.๑ รายงานการสอบสวน
การจมน ้าเชิงคุณภาพใน
พื นที่ # 
๓.๒.๒ หลักฐานที่แสดงว่า 
มีการด้าเนินการแก้ไข
ปัญหา 

๓.๓ จ้านวนเด็กที่เสียชีวิต
จากการจมน ้า 

- ๓.๓.๑ ไม่มีเด็กเสียชีวิต
จากการจมน ้า หรือมีเด็ก
เสียชีวิตจากการจมน ้า
น้อยกว่าปีที่ผ่านมา 

๓.๓.๑ ไม่มีเด็กเสียชีวิต
จากการจมน ้า หรือมีเด็ก
เสียชีวิตจากการจมน ้า
น้อยกว่าปีที่ผ่านมา 

#  ศึกษาค้าอธิบายเพิ่มเติมในแนวทางฯ เล่มนี  ท่ีหัวข้อ “ความหมาย” 
 
 
 
 



๒๐                                                       แนวทางประเมินผู้ก่อการดี (MERIT MAKER) การด้าเนินงานป้องกันการจมน ้า (ฉบับปรับปรุง ปี 2563) 
Guidelines for MERIT MAKER Assessment on Implementing Drowning Prevention 

กองปอ้งกันการบาดเจบ็ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, Division of Injury Prevention, Department of Disease Control, Ministry of Public Health. 

๔. องค์ประกอบด้านการจัดการแหล่งน ้าเสี่ยง 

ตัวชี วัด 
 หลักฐาน  

ระดับทองแดง ระดับเงิน ระดับทอง 
๔.๑ การส้ารวจ 
แหล่งน ้าเสี่ยง 

๔.๑.๑ ข้อมูลแหล่งน ้าเสีย่ง 
ในพื นที่ 

๔.๑.๑ ข้อมูลแหล่งน ้าเสีย่ง 
ในพื นที่ 
๔.๑.๒ แผนที่แหล่งน ้าเสี่ยง
ในชุมชน 

๔.๑.๑ ข้อมูลแหล่งน ้าเสีย่ง 
ในพื นที่ 
๔.๑.๒ แผนที่แหล่งน ้าเสี่ยง
ในชุมชน 

๔.๒ การจัดการสิ่งแวดล้อม
บริเวณแหล่งน ้าเสี่ยง # 
ดังนี   
(๑) สร้างรั ว และ/หรือ 
ติดป้ายค้าเตือน  
(๒) จัดให้มีอุปกรณ์ส้าหรับ
ช่วยคนตกน ้า เช่น ไม้  
ถังแกลลอนพลาสติกผูกเชือก  
ขวดน ้าพลาสติกผูกเชือก 

๔.๒.๑ ภาพถ่าย* 
การจัดการสิ่งแวดล้อม
บริเวณแหล่งน ้าเสี่ยง  
ทั งก่อนด้าเนินการ 
และหลังด้าเนินการ 
จ้านวนอย่างน้อย ๓ แห่ง 

๔.๒.๑ ภาพถ่าย* 
การจัดการสิ่งแวดล้อม
บริเวณแหล่งน ้าเสี่ยง  
ทั งก่อนด้าเนินการ 
และหลังด้าเนินการ 
อย่างน้อยร้อยละ ๓๐ 
ของจ้านวนแหล่งน ้าเสี่ยง
ที่มีอยู่ ในพื นที่ แต่ต้อง 
ไม่น้อยกว่า ๑๐ แห่ง 

๔.๒.๑ ภาพถ่าย* 
การจัดการสิ่งแวดล้อม
บริเวณแหล่งน ้าเสี่ยง  
ทั งก่อนด้าเนินการ 
และหลังด้าเนินการ 
อย่างน้อยร้อยละ ๕๐ 
ของจ้านวนแหล่งน ้าเสี่ยง
ที่มีอยู่ในพื นที่ แต่ต้อง 
ไม่น้อยกว่า ๒๐ แห่ง  

*  ทุกภาพต้องระบุรายละเอียดของต้าแหน่งแหล่งน ้าเสี่ยงท่ีด้าเนินการ เช่น หมู่ที่..... บ้าน..... ต้าบล..... ไว้บริเวณเหนือภาพหรือ
ใต้ภาพ ทั งภาพก่อนและหลังด้าเนินการ 

#  ศึกษาค้าอธิบายเพิ่มเติมในแนวทางฯ เล่มนี  ท่ีหัวข้อ “ความหมาย” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แนวทางประเมินผู้ก่อการดี (MERIT MAKER) การด้าเนินงานป้องกันการจมน ้า (ฉบับปรับปรุง ปี 2563)                                                                      ๒๑ 
Guidelines for MERIT MAKER Assessment on Implementing Drowning Prevention 

กองปอ้งกันการบาดเจบ็ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, Division of Injury Prevention, Department of Disease Control, Ministry of Public Health. 

๕. องค์ประกอบด้านการด้าเนินการในศนูย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล 

ตัวชี วัด 
 หลักฐาน  

ระดับทองแดง ระดับเงิน ระดับทอง 
๕.๑ การจัด/ผลักดัน/
สนับสนุนให้ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก และโรงเรียน
อนุบาล/ส่วนของชั นอนุบาล
ที่อยู่ในโรงเรียน  
มีการด้าเนินการป้องกัน
การจมน ้า ดังนี  
(๑) สอน/ให้ค้าแนะน้าแก่

ครู/ครูพ่ีเลี ยงทุกคน 
(๒) การสอนให้เด็กรู้จัก

แหล่งน ้าเสี่ยง # 
(๓)  จัดการสิ่งแวดล้อม
ภายในและภายนอก ของ
ศูนย์ฯ และโรงเรียนฯ # 

๕.๑.๑ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
จ้านวนอย่างน้อย ๑ แห่ง   
มีการด้าเนินการป้องกัน
การจมน ้า ตามข้อ  
5.1 (1) - 5.1 (3)  
ในช่องตัวชี วัด 
 
 
 
๕.๑.๒  - 
 
 
 
 
 
 
 
5.1.3 ภาพถ่าย* 
การด้าเนินการป้องกัน
การจมน ้าในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กทุกแห่ง 
ที่ด้าเนินการ 

๕.๑.๑ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
อย่างน้อยร้อยละ 50  
ของจ้านวนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กท่ีมีอยู่ในพื นที่ 
หรือจ้านวนไม่น้อยกว่า  
3 แห่ง มีการด้าเนินการ
ป้องกันการจมน ้า ตามข้อ 
5.1 (1) - 5.1 (3)  
ในช่องตัวชี วัด 
5.1.2 โรงเรียนอนุบาล/
ส่วนของชั นอนุบาลที่อยู่
ในโรงเรียนทุกห้อง 
จ้านวนอย่างน้อย ๑ แห่ง   
มีการด้าเนินการป้องกัน
การจมน ้า ตามข้อ  
5.1 (1) - 5.1 (3)  
ในช่องตัวชี วัด 
๕.๑.3 ภาพถ่าย* 
การด้าเนินการป้องกัน
การจมน ้าในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก และโรงเรียน
อนุบาล/ส่วนของชั น
อนุบาลที่อยู่ในโรงเรียน
ทุกแห่งที่ด้าเนินการ 

๕.๑.๑ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ทุกแห่งในพื นที่  
(ร้อยละ 100)  
หรือจ้านวนไม่น้อยกว่า  
5 แห่ง มีการด้าเนินการ
ป้องกันการจมน ้า ตามข้อ 
5.1 (1) - 5.1 (3)  
ในช่องตัวชี วัด 
 
5.1.2 โรงเรียนอนุบาล/
ส่วนของชั นอนุบาลที่อยู่
ในโรงเรียนทุกห้อง 
จ้านวนอย่างน้อย ๑ แห่ง   
มีการด้าเนินการป้องกัน
การจมน ้า ตามข้อ  
5.1 (1) - 5.1 (3)  
ในช่องตัวชี วัด 
๕.๑.3 ภาพถ่าย* 
การด้าเนินการป้องกัน
การจมน ้าในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก และโรงเรียน
อนุบาล/ส่วนของชั น
อนุบาลที่อยู่ในโรงเรียน
ทุกแห่งที่ด้าเนินการ 

*  ทุกภาพต้องระบุรายละเอียด วัน/เดือน/ปี และช่ือศูนย์พัฒนาเด็กเลก็ท่ีด้าเนินการไว้บริเวณเหนือภาพหรือใต้ภาพ 
#  ศึกษาค้าอธิบายเพิ่มเติมในแนวทางฯ เล่มนี  ท่ีหัวข้อ “ความหมาย” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๒                                                       แนวทางประเมินผู้ก่อการดี (MERIT MAKER) การด้าเนินงานป้องกันการจมน ้า (ฉบับปรับปรุง ปี 2563) 
Guidelines for MERIT MAKER Assessment on Implementing Drowning Prevention 

กองปอ้งกันการบาดเจบ็ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, Division of Injury Prevention, Department of Disease Control, Ministry of Public Health. 

๖. องค์ประกอบด้านการให้ความรู้ 

ตัวชี วัด 
 หลักฐาน  

ระดับทองแดง ระดับเงิน ระดับทอง 
๖.๑ การจัด/ผลักดัน/
สนับสนุนให้มีการให้ความรู้
เกี่ยวกับการป้องกันการจมน ้า
แก่เด็ก/ประชาชน  
ในสถานบริการสาธารณสุข
หรือในชุมชน 
หรือในโรงเรียน # 
โดยทุกแห่งต้องด้าเนินการ 
อย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั ง
ภายในปีที่ก้าหนด 

๖.๑.๑ สถานบริการ
สาธารณสุขหรือชุมชน
หรือโรงเรียน  
จ้านวนอย่างน้อย ๓ แห่ง  
มีการให้ความรู้เกี่ยวกับ
การป้องกันการจมน ้า 
(ทั ง ๓ แห่ง มีการให้ความรู้
ทุกเดือน และเดือนละ 
อย่างน้อย ๑ ครั ง) 

๓ แห่ง x ๑๒ ครั ง = ๓๖ ครั ง 
 

๖.๑.๒ ภาพถ่าย*  
การให้ความรู้ในสถานบริการ
สาธารณสุขหรือในชุมชน
หรือในโรงเรียนทุกแห่ง
ที่ด้าเนินการ 

๖.๑.๑ สถานบริการ
สาธารณสุขหรือชุมชน
หรือโรงเรียน  
จ้านวนอย่างน้อย ๕ แห่ง  
มีการให้ความรู้เกี่ยวกับ
การป้องกันการจมน ้า 
(ทั ง ๕ แห่ง มีการให้ความรู้
ทุกเดือน และเดือนละ 
อย่างน้อย ๑ ครั ง) 

๕ แห่ง x ๑๒ ครั ง = ๖๐ ครั ง 
 

๖.๑.๒ ภาพถ่าย* 
การให้ความรู้ในสถานบริการ
สาธารณสุขหรือในชุมชน
หรือในโรงเรียนทุกแห่ง
ที่ด้าเนินการ 

๖.๑.๑ สถานบริการ
สาธารณสุขหรือชุมชน
หรือโรงเรียน  
จ้านวนอย่างน้อย ๑๐ แห่ง  
มีการให้ความรู้เกี่ยวกับ
การป้องกันการจมน ้า 
(ทั ง ๑๐ แห่ง มีการให้ความรู้
ทุกเดือน และเดือนละ 
อย่างน้อย ๑ ครั ง) 
๑๐ แห่ง x ๑๒ ครั ง = ๑๒๐ ครั ง 

 

๖.๑.๒ ภาพถ่าย* 
การให้ความรู้ในสถานบริการ
สาธารณสุขหรือในชุมชน
หรือในโรงเรียนทุกแห่ง
ที่ด้าเนินการ 

6.2 การจัด/ผลักดัน/
สนับสนุนให้เด็กอายุ 0 - 2 ปี 
มีการใช้คอกกั นเด็ก หรือ 
มีพื นที่เล่นที่ปลอดภัย 
(Playpen) # 

6.2.1 รายชื่อเด็กอายุ  
0 - 2 ปีทีม่ีการใช้คอกกั นเด็ก 
หรือมีพื นที่เล่นที่ปลอดภัย 
(Playpen) จ้านวนอย่างน้อย
ร้อยละ 30 ของจ้านวน
เด็กอายุ 0 - 2 ปีทั งหมด
ที่มีอยู่ในพื นที่ 
6.2.2 ภาพถ่ายเด็ก 
ที่อยู่ในคอกกั นเด็ก หรือ 
อยู่ในพื นที่เล่นที่ปลอดภัย 
(Playpen) จ้านวน
อย่างน้อย 2 ภาพ ** 

6.2.1 รายชื่อเด็กอายุ  
0 - 2 ปีที่มีการใช้คอกกั นเด็ก 
หรือมีพื นที่เล่นที่ปลอดภัย 
(Playpen) จ้านวนอย่างน้อย
ร้อยละ 40 ของจ้านวน
เด็กอายุ 0 - 2 ปีทั งหมด
ที่มีอยู่ในพื นที่ 
6.2.2 ภาพถ่ายเด็ก 
ที่อยู่ในคอกกั นเด็ก หรือ 
อยู่ในพื นที่เล่นที่ปลอดภัย 
(Playpen) จ้านวน
อย่างน้อย 2 ภาพ ** 

6.2.1 รายชื่อเด็กอายุ  
0 - 2 ปีที่มีการใช้คอกกั นเด็ก 
หรือมีพื นที่เล่นที่ปลอดภัย 
(Playpen) จ้านวนอย่างน้อย
ร้อยละ 50 ของจ้านวน
เด็กอายุ 0 - 2 ปีทั งหมด
ที่มีอยู่ในพื นที่ 
6.2.2 ภาพถ่ายเด็ก 
ที่อยู่ในคอกกั นเด็ก หรือ 
อยู่ในพื นที่เล่นที่ปลอดภัย 
(Playpen) จ้านวน
อย่างน้อย 2 ภาพ ** 

*  ทุกภาพต้องระบุรายละเอียด วัน/เดือน/ปี และชื่อสถานบริการสาธารณสุขหรือในชุมชนหรือในโรงเรียนที่ด้าเนินการไว้
บริเวณเหนือภาพหรือใต้ภาพ 

**  ทุกภาพต้องระบุรายละเอียด ช่ือเด็ก และบ้านที่ดา้เนินการ เช่น บ้านเลขท่ี..... หมู่ที่..... ต้าบล..... อ้าเภอ..... ไว้บริเวณเหนือ
ภาพหรือใต้ภาพ 

#  ศึกษาค้าอธิบายเพิ่มเติมในแนวทางฯ เล่มนี  ท่ีหัวข้อ “ความหมาย” 
 
 
 
 
 



แนวทางประเมินผู้ก่อการดี (MERIT MAKER) การด้าเนินงานป้องกันการจมน ้า (ฉบับปรับปรุง ปี 2563)                                                                      ๒๓ 
Guidelines for MERIT MAKER Assessment on Implementing Drowning Prevention 

กองปอ้งกันการบาดเจบ็ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, Division of Injury Prevention, Department of Disease Control, Ministry of Public Health. 

๗. องค์ประกอบด้านการเรียนการสอนหลักสูตรว่ายน ้าเพื่อเอาชีวิตรอด* 

ตัวชี วัด 
 หลักฐาน  

ระดับทองแดง ระดับเงิน ระดับทอง 
๗.๑ การจัด/ผลักดัน/
สนับสนุน ให้เกิดการเรียน
การสอนหลักสูตรว่ายน ้า
เพ่ือเอาชีวิตรอดเพ่ือให้มี
วิทยากรในพื นที่ # 

๗.๑.๑ รายชื่อผู้ที่ได้รับ
การสอนเพ่ือเป็นวิทยากร
สอนหลักสูตรว่ายน ้าเพื่อ 
เอาชีวิตรอด จ้านวน 
ไม่น้อยกว่า ๕ คน/ปี 
๗.๑.๒ ภาพถ่าย** 
การเรียนการสอนหลักสูตรฯ 
เพ่ือเป็นวิทยากร  

๗.๑.๑ รายชื่อผู้ที่ได้รับ
การสอนเพ่ือเป็นวิทยากร
สอนหลักสูตรว่ายน ้าเพื่อ 
เอาชีวิตรอด จ้านวน 
ไม่น้อยกว่า 1๐ คน/ปี 
๗.๑.๒ ภาพถ่าย** 
การเรียนการสอนหลักสูตรฯ 
เพ่ือเป็นวิทยากร 

๗.๑.๑ รายชื่อผู้ที่ได้รับ
การสอนเพ่ือเป็นวิทยากร
สอนหลักสูตรว่ายน ้าเพื่อ 
เอาชีวิตรอด จ้านวน 
ไม่น้อยกว่า 2๐ คน/ปี 
๗.๑.๒ ภาพถ่าย** 
การเรียนการสอนหลักสูตรฯ 
เพ่ือเป็นวิทยากร 

๗.๒ การจัด/ผลักดัน/
สนับสนุน ให้เกิดการเรียน
การสอนหลักสูตรว่ายน ้า
เพ่ือเอาชีวิตรอด 
แก่ เด็กอายุ ๖ - ๑๔ ปี/
ประชาชน # 

๗.๒.๑ รายชื่อเด็ก/ประชาชน
ที่ได้รับการเรียนหลักสูตร
ว่ายน ้าเพ่ือเอาชีวิตรอด 
จ้านวนไม่น้อยกว่า  
๑๐๐ คน/ปี 
๗.๒.๒ ภาพถ่าย** 
การเรียนการสอนหลักสูตร
ว่ายน ้าเพื่อเอาชีวิตรอด
ของเด็ก/ประชาชน 
*** กรณีไม่มีแหล่งน ้า สามารถ 
     สอนปฏิบัติในห้องเรียนได้ 

๗.๒.๑ รายชื่อเด็ก/ประชาชน
ที่ได้รับการเรียนหลักสูตร
ว่ายน ้าเพ่ือเอาชีวิตรอด 
จ้านวนไม่น้อยกว่า  
4๐๐ คน/ปี 
๗.๒.๒ ภาพถ่าย** 
การเรียนการสอนหลักสูตร
ว่ายน ้าเพื่อเอาชีวิตรอด
ของเด็ก/ประชาชน 
*** ทุกคนต้องได้ฝึกปฏิบัติ 
     ในแหล่งน ้า 

๗.๒.๑ รายชื่อเด็ก/ประชาชน
ที่ได้รับการเรียนหลักสูตร
ว่ายน ้าเพื่อเอาชีวิตรอด 
จ้านวนไม่น้อยกว่า  
๙๐๐ คน/ปี 
๗.๒.๒ ภาพถ่าย** 
การเรียนการสอนหลักสูตร
ว่ายน ้าเพื่อเอาชีวิตรอด
ของเด็ก/ประชาชน 
*** ทุกคนต้องได้ฝึกปฏิบัติ 
     ในแหล่งน ้า 

*  การรับรองผู้ก่อการดรีะดับเงินและทอง จะมีการสุม่ประเมินในเชิงคณุภาพ โดยควรสุ่มประเมินอย่างนอ้ยร้อยละ ๕ 
**  ระบุรายละเอียด วัน/เดือน/ปี และสถานที่ที่ด้าเนินการสอนไว้บริเวณเหนือภาพหรือใต้ภาพ 
#  ศึกษาค้าอธิบายเพิ่มเติมในแนวทางฯ เล่มนี  ท่ีหัวข้อ “ความหมาย” 
 
๘. การสอนฝึกปฏิบัติการช่วยฟ้ืนคืนชีพ (CPR)* 

ตัวชี วัด 
 หลักฐาน  

ระดับทองแดง ระดับเงิน ระดับทอง 
๘.๑ การจัด/ผลักดัน/
สนับสนุน ให้แก ่คนในชุมชน
หรือเด็กได้ฝึกปฏิบัติ 
การช่วยฟ้ืนคืนชีพ (CPR) # 

๘.๑.๑ รายชื่อคนในชุมชน
หรือเด็ก ที่ได้ฝึกปฏิบัติ 
การช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) 
จ้านวนอย่างน้อย  
20 คน/ปี 
๘.๑.๒ ภาพถ่าย** 
การเรียนการสอนฝึกปฏิบัต ิ
การช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) 

๘.๑.๑ รายชื่อคนในชุมชน
หรือเด็ก ที่ได้ฝึกปฏิบัติ 
การช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) 
จ้านวนอย่างน้อย  
50 คน/ปี 
๘.๑.๒ ภาพถ่าย** 
การเรียนการสอนฝึกปฏิบัต ิ
การช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) 

๘.๑.๑ รายชื่อคนในชุมชน
หรือเด็ก ที่ได้ฝึกปฏิบัติ 
การช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) 
จ้านวนอย่างน้อย  
8๐ คน/ปี 
๘.๑.๒ ภาพถ่าย** 
การเรียนการสอนฝึกปฏิบัต ิ
การช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) 

*  การรับรองผู้ก่อการดรีะดับเงินและทอง จะมีการสุม่ประเมินในเชิงคณุภาพ 
**  ระบุรายละเอียด วัน/เดือน/ปี และสถานที่ที่ด้าเนินการสอนไว้บริเวณเหนือภาพหรือใต้ภาพ 
#  ศึกษาค้าอธิบายเพิ่มเติมในแนวทางฯ เล่มนี  ท่ีหัวข้อ “ความหมาย” 



๒๔                                                       แนวทางประเมินผู้ก่อการดี (MERIT MAKER) การด้าเนินงานป้องกันการจมน ้า (ฉบับปรับปรุง ปี 2563) 
Guidelines for MERIT MAKER Assessment on Implementing Drowning Prevention 

กองปอ้งกันการบาดเจบ็ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, Division of Injury Prevention, Department of Disease Control, Ministry of Public Health. 

๙. องค์ประกอบด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์ 

ตัวชี วัด 
 หลักฐาน  

ระดับทองแดง ระดับเงิน ระดับทอง 
๙.๑ การจัด/ผลักดัน/
สนับสนุน ให้มีกิจกรรม
รณรงค์ป้องกันการจมน ้า 

- ๙.๑.๑ ภาพถ่าย* 
กิจกรรมรณรงค์ป้องกัน
การจมน ้า จ้านวนปีละ  
๑ ครั ง 

๙.๑.๑ ภาพถ่าย* 
กิจกรรมรณรงค์ป้องกัน
การจมน ้า จ้านวนปีละ  
๑ ครั ง 

๙.๒ การสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์ 
ผ่านช่องทางต่างๆ  
ในวงกว้าง #  
เช่น ทีวี วิทยุ หนังสือพิมพ์ 
หอกระจายข่าว  
รถกระจายเสียง 

๙.๒.๑ ภาพถ่ายกิจกรรม*/
Clip เสียงรายการวิทยุ/ 
Clip VDO รายการทีวี/
สปอตวิทยุ/สปอตทีวี/
หนังสือพิมพ์/อ่ืนๆ  
ที่เกี่ยวกับการสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์ จ้านวน
อย่างน้อย ๓ ครั ง/ปี  
หรือทุกๆ ๔ เดือน 

๙.๒.๑ ภาพถ่ายกิจกรรม*/
Clip เสียงรายการวิทยุ/ 
Clip VDO รายการทีวี/
สปอตวิทยุ/สปอตทีวี/
หนังสือพิมพ์/อ่ืนๆ  
ที่เก่ียวกับการสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์ จ้านวน
อย่างน้อยทุกๆ ๒ เดือน  
(เดือนเว้นเดือน) 
๙.๒.๒ แผนการ
ประชาสัมพันธ์ 

๙.๒.๑ ภาพถ่ายกิจกรรม*/
Clip เสียงรายการวิทยุ/ 
Clip VDO รายการทีวี/
สปอตวิทยุ/สปอตทีวี/
หนังสือพิมพ์/อ่ืนๆ  
ที่เก่ียวกับการสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์ จ้านวน
อย่างน้อยทุกเดือน 
 
๙.๒.๒ แผนการ
ประชาสัมพันธ์ 

*  ระบุรายละเอียด วัน/เดือน/ปี และ/หรือสถานท่ีท่ีด้าเนินการไว้บริเวณเหนือภาพหรือใต้ภาพ  
#  ศึกษาค้าอธิบายเพิ่มเติมในแนวทางฯ เล่มนี  ท่ีหัวข้อ “ความหมาย” 
 
๑๐. องค์ประกอบด้านการศึกษาวิจัย หรือติดตามประเมินผล 

ตัวชี วัด 
 หลักฐาน  

ระดับทองแดง ระดับเงิน ระดับทอง 
๑๐.๑ การศึกษาวิจัย  
หรือติดตามประเมินผล 
ในมาตรการที่ด้าเนินงาน
ในพื นที่ 

- ๑๐.๑.๑ ผลการศึกษาวิจัย 
หรือผลการติดตาม
ประเมินผลในมาตรการ 
ที่ด้าเนินงานในพื นที่ 
จ้านวนอย่างน้อย ๑ เรื่อง 
โดยอย่างน้อยต้องมี 
(๑) เนื อหาบรรยาย และ

ข้อเสนอแนะที่น้าไปสู่
การพัฒนางาน 

(๒) มีการน้าผลการศึกษา
ที่ได้ คืนให้แก่หน่วยงาน
หรือผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือ
น้าไปใช้ประโยชน์ 

๑๐.๑.๑ ผลการศึกษาวิจัย 
หรือผลการติดตาม
ประเมินผลในมาตรการที่ 
ด้าเนินงานในพื นที่ 
จ้านวนอย่างน้อย ๑ เรื่อง 
โดยอย่างน้อยต้องมี 
(๑) เนื อหาบรรยาย และ

ข้อเสนอแนะที่น้าไปสู่
การพัฒนางาน 

(๒) มีการน้าผลการศึกษา
ที่ได้ คืนให้แก่หน่วยงาน
หรือผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือ
น้าไปใช้ประโยชน์ 

 
 



แนวทางประเมินผู้ก่อการดี (MERIT MAKER) การด้าเนินงานป้องกันการจมน ้า (ฉบับปรับปรุง ปี 2563)                                                                      ๒๕ 
Guidelines for MERIT MAKER Assessment on Implementing Drowning Prevention 

กองปอ้งกันการบาดเจบ็ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, Division of Injury Prevention, Department of Disease Control, Ministry of Public Health. 

 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๖                                                       แนวทางประเมินผู้ก่อการดี (MERIT MAKER) การด้าเนินงานป้องกันการจมน ้า (ฉบับปรับปรุง ปี 2563) 
Guidelines for MERIT MAKER Assessment on Implementing Drowning Prevention 

กองปอ้งกันการบาดเจบ็ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, Division of Injury Prevention, Department of Disease Control, Ministry of Public Health. 

แบบประเมินตนเอง 
ผู้ก่อการดี (MERIT MAKER) การด้าเนนิงานป้องกันการจมน ้า “ระดับทองแดง” 

 

 ตัวชี วัด หลักฐาน ไม่มี มี หมายเหตุ 
๑. นโยบาย 
 ๑.๑ มีแผนงาน/โครงการ -    
 ๑.๒ มคีวามต่อเนื่องในการดา้เนนิการ -    

 

๒. การบริหารจดัการ 
 ๒.๑ ด้าเนินงานรูปแบบสหสาขา -    
 ๒.๒ การร่วม sharing ทรัพยากร -    
 ๒.๓ การขยายการด้าเนินงาน 

และสร้างนวัตกรรม 
-    

 

๓. สถานการณ์และข้อมลู 
 ๓.๑ สถานการณ์และข้อมูล 

การจมน ้า และมีการใช้ 
ประโยชน์ข้อมลูในพื นที่ 

๓.๑.๑ สถานการณ์และข้อมูลการจมน ้าในพื นที่ 
ทั งเสียชีวิตและไม่เสียชีวิตในทุกกลุ่มอายุ   
(ทั งข้อมูลเชิงปริมาณและคุณภาพ) ย้อนหลัง ๕ ปี 

   

  ๓.๑.๒ หลักฐานที่แสดงว่า มีการน้าข้อมูลไปใช้
ประโยชน์ในการด้าเนินงานป้องกันการจมน ้า 
เช่น น้าเสนอข้อมูลในเวทีการประชุมต่างๆ   
มีการก้าหนดมาตรการต่างๆ โดยใช้ฐานข้อมูล
ดังกล่าว ฯลฯ 

   

  3.1.3 ข้อมูลอื่นๆ อย่างน้อย ดังนี  
1) จ้านวนประชากรในแต่ละกลุ่มอาย ุโดยแบ่งเป็น
อายุ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 - 14, 15 - 19, 
และ 20 ปีขึ นไป 
2) จ้านวนเด็กอายุ 6 - 14 ปี ที่สามารถว่ายน ้า
เพื่อเอาชีวิตรอด 

   

 กรณีมี case เกิดขึ น 
๓.๒ มีการสอบสวนการจมน ้า 
ในพื นที่ พร้อมมีการด้าเนินการ
แก้ไขปัญหา 

กรณีมี case เกิดขึ น 
๓.๒.๑ รายงานการสอบสวนการจมน ้าในพื นที่ 

   

 ๓.๒.๒ หลักฐานที่แสดงว่า มีการด้าเนินการ
แก้ไขปัญหา เช่น ประชาสัมพันธ์ ติดป้ายค้าเตือน 
สร้างรั ว ฝังกลบแหล่งน ้า ฯลฯ 

   

 ๓.๓ จ้านวนเด็กท่ีเสียชีวิต 
จากการจมน ้า 

-    

 

๔. การจดัการแหล่งน ้าเสี่ยง 
 ๔.๑ การส้ารวจแหล่งน ้าเสี่ยง ๔.๑.๑ ข้อมูลแหล่งน ้าเสี่ยงในพื นท่ี    
 ๔.๒ การจัดการสิ่งแวดล้อม

บริเวณแหล่งน ้าเสี่ยง # ดังนี  
๑) สร้างรั ว และ/หรือตดิป้ายคา้เตือน  
๒) จัดให้มีอุปกรณ์ส้าหรับช่วย
คนตกน ้า เช่น ไม้ ถังแกลลอน
พลาสติกผูกเชือก ขวดน ้าพลาสตกิ
ผูกเชือก 

๔.๒.๑ ก า ร จัด ก า รสิ ่ ง แ วดล้อมบริ เ วณ  
แหล่งน ้า เ สี ่ย ง  ทั ง ก่อนด้า เนินการและ
หลังด้าเนินการ จ้านวนอย่างน้อย ๓ แห่ง 
 
หมายเหตุ ทุกภาพต้องระบุรายละเอียดของต้าแหน่งแหล่งน ้าเสี่ยง
ที่ด้าเนินการ เช่น หมู่ที่..... ต้าบล........... ไว้บริเวณเหนือหรือใต้ภาพ 
ทั งภาพก่อนและหลังด้าเนินการ 

   

 

 



แนวทางประเมินผู้ก่อการดี (MERIT MAKER) การด้าเนินงานป้องกันการจมน ้า (ฉบับปรับปรุง ปี 2563)                                                                      ๒๗ 
Guidelines for MERIT MAKER Assessment on Implementing Drowning Prevention 

กองปอ้งกันการบาดเจบ็ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, Division of Injury Prevention, Department of Disease Control, Ministry of Public Health. 

แบบประเมินตนเอง ผู้ก่อการดีฯ ระดับทองแดง (ต่อ) 

 ตัวชี วัด หลักฐาน ไม่มี มี หมายเหตุ 
๕. องค์ประกอบด้านการด้าเนินการในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรยีนอนุบาล 
 ๕.๑ การจัด/ผลักดัน/สนับสนุน 

ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียน
อนุบาล/ส่วนของชั นอนุบาลที่อยู่
ในโรงเรียน มีการด้าเนินการป้องกัน
การจมน ้า ดังนี  
(๑) สอน/ให้ค้าแนะน้าแก่คร/ู    

ครูพี่เลี ยงทุกคน 
(๒) การสอนให้เด็กรู้จักแหล่งน ้าเสี่ยง # 
(๓) จัดการสิ่ งแวดล้อมภายใน

และภายนอก ของศูนย์ฯ และ
โรงเรียนฯ # 

๕.๑.๑ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ้านวนอย่างน้อย 
๑ แห่ง  มีการด้าเนินการป้องกันการจมน า้ 
ตามข้อ 5.1 (1) - 5.1 (3) ในช่องตัวชี วัด 

   

 5.1.2              -    
 ๕.๑.3 ภาพถา่ยการดา้เนนิการป้องกันการจมน ้า

ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกแห่งที่ด้าเนินการ 
 
หมายเหตุ ทุกภาพต้องระบุรายละเอียด วัน/เดือน/ปี และชื่อศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กที่ด้าเนินการไว้บริเวณเหนือภาพหรือใต้ภาพ 

   

 

๖. การให้ความรู ้
 ๖.๑ การจัด/ผลักดัน/สนับสนุน 

ให้มีการให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน
การจมน ้าในสถานบรกิารสาธารณสขุ
หรือในชุมชนหรือในโรงเรยีน #  
โดยทุกแห่งต้องด้าเนินการ  
อย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั ง 
ภายในปีท่ีก้าหนด 

๖.๑.๑ สถานบริการสาธารณสุขหรือชุมชนหรือ
โรงเรียน จ้านวนอย่างน้อย ๓ แห่ง มีการ
ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการจมน ้า  
(ทั ง ๓ แห่ง มกีารใหค้วามรู้ทุกเดือน และเดือนละ
อย่างน้อย ๑ ครั ง) 

๓ แห่ง x ๑๒ ครั ง = ๓๖ ครั ง 

   

 ๖.๑.๒ ภาพถ่ายการให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน
การจมน ้าในสถานบริการสาธารณสุขหรือชุมชน
หรือโรงเรียนทุกแห่งที่ด้าเนินการ 
 
หมายเหตุ ทุกภาพต้องระบุรายละเอียด วัน/เดือน/ปี และชื่อสถาน
บริการสาธารณสุขหรือในชุมชนหรือในโรงเรียนที่ด้าเนินการ 
ไว้บริเวณเหนือภาพหรือใต้ภาพ 

   

 6.2 การจัด/ผลักดัน/สนับสนุน 
ให้เด็กอายุ 0 - 2 ป ีมีการใช้ 
คอกกั นเด็ก หรือมีพื นที่เล่น 
ที่ปลอดภัย (Playpen) # 

6.2.1 รายช่ือเด็กอายุ 0 - 2 ปีที่มีการใช้
คอกกั นเดก็ หรือมีพื นที่เล่นที่ปลอดภัย (Playpen) 
จ้านวนอย่างน้อยร้อยละ 30 ของจ้านวนเด็ก
อายุ 0 - 2 ปีทั งหมดที่มีอยู่ในพื นที่ 

   

  6.2.2 ภาพถ่ายเด็กที่อยู่ในคอกกั นเด็ก หรือ
อยู่ในพื นที่เล่นที่ปลอดภัย (Playpen) จ้านวน
อย่างน้อย 2 ภาพ 
 
หมายเหตุ ทุกภาพต้องระบุรายละเอียดชื่อเด็ก และบ้านที่ด้าเนินการ 
เช่น บ้านเลขที่......หมู่ที่.....ต้าบล...........อ้าเภอ............ ไว้บริเวณ
เหนือภาพหรือใต้ภาพ 

   

 

 

 

 

 

 



๒๘                                                       แนวทางประเมินผู้ก่อการดี (MERIT MAKER) การด้าเนินงานป้องกันการจมน ้า (ฉบับปรับปรุง ปี 2563) 
Guidelines for MERIT MAKER Assessment on Implementing Drowning Prevention 

กองปอ้งกันการบาดเจบ็ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, Division of Injury Prevention, Department of Disease Control, Ministry of Public Health. 

แบบประเมินตนเอง ผู้ก่อการดีฯ ระดับทองแดง (ต่อ) 

 ตัวชี วัด หลักฐาน ไม่มี มี หมายเหตุ 
๗. การเรียนการสอนหลักสตูรว่ายน ้าเพื่อเอาชีวิตรอด 
 ๗.๑ การจัด/ผลักดัน/สนับสนุน 

ให้เกิดการเรียนการสอนหลักสตูร
ว่ายน ้าเพื่อเอาชีวิตรอด เพื่อให้มี
วิทยากรในพื นท่ี # 

๗.๑.๑ รายช่ือผู้ที่ได้รับการสอนเพื่อเป็นวิทยากร
สอนหลักสูตรว่ายน ้าเพื่อเอาชีวิตรอด จ้านวน
ไม่น้อยกว่า ๕ คน/ป ี

   

 ๗.๑.๒ ภาพถ่ายการเรียนการสอนหลักสูตร
ว่ายน ้าเพื่อเอาชีวิตรอดเพื่อเป็นวิทยากร 
 
หมายเหตุ ระบุรายละเอียด วัน/เดือน/ปี และสถานที่ที่ด้าเนินการ
สอนไว้บริเวณเหนือภาพหรือใต้ภาพ 

   

 ๗.๒ การจัด/ผลักดัน/สนับสนุน 
ใหเ้กิดการเรียนการสอนหลักสูตร
ว่ายน า้เพื่อเอาชีวิตรอด* แก่เด็ก
อายุ ๖ - ๑๔ ปี/ประชาชน # 

 

* กรณีไม่มีแหล่งน ้า สามารถสอนปฏิบัติ
ในห้องเรียนได้ 

๗.๒.๑ รายช่ือเด็ก/ประชาชนที่ได้รับการเรียน
หลักสูตรว่ายน ้าเพื่อเอาชีวิตรอด  จ้านวน
ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ คน/ปี 

   

 ๗.๒.๒ ภาพถ่ายการเรียนการสอนหลักสตูร
ว่ายน ้าเพื่อเอาชีวิตรอดของเด็ก/ประชาชน 
 
หมายเหตุ ระบุรายละเอียด วัน/เดือน/ปี และสถานที่ที่ด้าเนินการ
สอนไว้บริเวณเหนือภาพหรือใต้ภาพ 

   

 

๘. การสอนฝึกปฏิบตัิการช่วยฟ้ืนคืนชีพ (CPR) 
 ๘.๑ การจัด/ผลักดัน/สนับสนุน 

ให้แก่คนในชุมชนหรือเด็ก ได้ฝึก
ปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) # 

๘.๑.๑ รายช่ือคนในชุมชนหรือเด็กที่ได้ฝึกปฏิบัติ 
การช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) จ้านวนอย่างน้อย 
20 คน/ปี 

   

 ๘.๑.๒ ภาพถ่ายการเรียนการสอนฝึกปฏิบัติ  
การช่วยฟ้ืนคืนชีพ (CPR) 

   

 

๙. การสื่อสารประชาสัมพันธ์ 
 ๙.๑ การจัด/ผลักดัน/สนับสนุน 

ให้มีกิจกรรมรณรงค์ป้องกันการจมน ้า 
-    

 ๙.๒ การสื่อสารประชาสมัพันธ์ 
ผ่านช่องทางต่างๆ ในวงกว้าง # 

เช่น ทีวี วิทยุ หนังสือพิมพ์ หอ
กระจายข่าว รถกระจายเสียง 

๙.๒.๑ ภาพถ่ายกิจกรรม/Clip เสียงรายการวิทยุ/ 
Clip VDO รายการทีวี/สปอตวิทยุ/สปอตทีวี/
หนังสือพิมพ์/อื่นๆ ที่เกี ่ยวกับการสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์ จ้านวนอย่างน้อย ๓ ครั ง/ปี 
หรือทุก ๔ เดือน 
 
หมายเหตุ ระบุรายละเอียด วัน/เดือน/ปี และ/หรือสถานที่ที่ด้าเนินการ
ไว้บริเวณเหนือภาพหรือใต้ภาพ 

   

 

๑๐. การศึกษาวิจัย หรือติดตามประเมินผล 
 ๑๐.๑ การศึกษาวิจัย หรือติดตาม

ประเมินผลในมาตรการที่ด้าเนินงาน
ในพื นที ่

-    

# ศึกษาค้าอธิบายเพิ่มเติมในแนวทางฯ เล่มนี  ที่หัวข้อ “ความหมาย” 
 

หมายเหตุ  ไม่มี  หมายถึง  ไม่ม/ีไม่ครบ/ไม่สมบูรณ์ 
 มี  หมายถึง  มีครบถ้วน/สมบรูณ ์

 
 
 
 



แนวทางประเมินผู้ก่อการดี (MERIT MAKER) การด้าเนินงานป้องกันการจมน ้า (ฉบับปรับปรุง ปี 2563)                                                                      ๒๙ 
Guidelines for MERIT MAKER Assessment on Implementing Drowning Prevention 

กองปอ้งกันการบาดเจบ็ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, Division of Injury Prevention, Department of Disease Control, Ministry of Public Health. 

แบบประเมินตนเอง 
ผู้ก่อการดี (MERIT MAKER) การด้าเนนิงานป้องกันการจมน ้า “ระดับเงิน” 

 

 ตัวชี วัด หลักฐาน ไม่มี มี หมายเหตุ 
๑. นโยบาย 
 ๑.๑ มีแผนงาน/โครงการ ๑.๑.๑ มีแผนงาน/โครงการเกี่ยวกับการป้องกัน

การจมน ้าในปีท่ีขอรับการรับรอง 
   

 ๑.๒ มคีวามต่อเนื่อง 
ในการด้าเนินการ 

๑.๒.๑ หลักฐานที่แสดงว่ามีการด้าเนินงานป้องกัน
การจมน ้ามาอย่างต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่า ๑ ปี 
๑) แผนงาน/โครงการเกี่ยวกับการป้องกันการจมน ้า
ย้อนหลัง ๑ ปี (ไม่นับรวมปีท่ีขอรับการรับรอง) 
๒) ภาพถ่ายการด้าเนินงานป้องกันการจมน ้า
ย้อนหลัง ๑ ปี (ไม่นับรวมปีท่ีขอรับการรับรอง) 

   

  ๑.๒.๒ มีแผนการด้าเนินงานในปีต่อไป  
(ปีที่ต่อจากปีท่ีขอรับการรับรอง) 

   

 

๒. การบริหารจดัการ 
 ๒.๑ การด้าเนินงานในรปูแบบ 

สหสาขา # 
๒.๑.๑ หลักฐานที่แสดงว่ามีการประชุมหรือ
การมีส่วนร่วมของสหสาขา ได้แก่ รายช่ือและ
หน่วยงาน/อาชีพ ของผู้เข้าร่วมประชุม 

   

 ๒.๑.๒ ภาพถ่ายการประชุม    
 ๒.๒ การร่วม sharing #ทรัพยากร

ในพื นที่ 
๒.๒.๑ หลักฐานการร่วม sharing ทรัพยากร
ในพื นที่ ได้แก่ คน เงิน ของ 

   

 ๒.๓ การขยายการด้าเนินงาน 
และสร้างนวัตกรรม 

๒.๓.๑ หลักฐานที่แสดงว่ามีการสนับสนุน
การด้าเนินงานในพื นท่ีอื่นๆ # 

   

 

๓. สถานการณ์และข้อมลู 
 ๓.๑ สถานการณ์และข้อมูล 

การจมน ้า และมีการใช้ 
ประโยชน์ข้อมลูในพื นที่ 

๓.๑.๑ สถานการณ์และข้อมูลการจมน ้าในพื นที่ 
ทั งเสียชีวิตและไม่เสียชีวิตในทุกกลุ่มอายุ (ทั งข้อมูล
เชิงปริมาณและคุณภาพ) ย้อนหลัง ๕ ปี 

   

 ๓.๑.๒ หลักฐานที่แสดงว่า มีการน้าข้อมูลไปใช้
ประโยชน์ในการดา้เนินงานป้องกันการจมน า้ เช่น 
น้าเสนอข้อมูลในเวทีการประชุมต่างๆ  มีการก้าหนด
มาตรการต่างๆ โดยใช้ฐานข้อมูลดงักล่าว ฯลฯ 

   

 3.1.3 ข้อมูลอื่นๆ อย่างน้อย ดังนี  
1) จ้านวนประชากรในแต่ละกลุ่มอายุ โดยแบ่งเป็น
อายุ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 - 14, 15 - 19, 
และ 20 ปีขึ นไป 
2) จ้านวนเด็กอายุ 6 - 14 ปี ที่สามารถว่ายน ้า
เพื่อเอาชีวิตรอด 

   

 กรณีมี case เกิดขึ น 
๓.๒ มกีารสอบสวนการจมน า้ในพื นที่ 
พร้อมมีการด้าเนินการแก้ไขปญัหา  

กรณีมี case เกิดขึ น 
๓.๒.๑ รายงานสอบสวนการจมน ้าเชิงคุณภาพในพื นที่ 

   

 ๓.๒.๒ หลักฐานที่แสดงว่า มีการด้าเนินการแก้ไข
ปัญหา เช่น ประชาสัมพันธ์ ติดป้ายคา้เตือน 
สร้างรั ว ฝังกลบแหล่งน ้า ฯลฯ 

   

 ๓.๓ จ้านวนเด็กท่ีเสียชีวิตจาก 
การจมน ้า 

๓.๓.๑ ในช่วงที่ด้าเนินการ ต้องไม่มีเด็กเสียชีวิต
จากการจมน ้า หรือมีเด็กเสียชีวิตจากการจมน ้า
น้อยกว่าปีท่ีผ่านมา โดยคิดเทียบกับช่วงเวลาเดียวกัน  

   



๓๐                                                       แนวทางประเมินผู้ก่อการดี (MERIT MAKER) การด้าเนินงานป้องกันการจมน ้า (ฉบับปรับปรุง ปี 2563) 
Guidelines for MERIT MAKER Assessment on Implementing Drowning Prevention 

กองปอ้งกันการบาดเจบ็ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, Division of Injury Prevention, Department of Disease Control, Ministry of Public Health. 

แบบประเมินตนเอง ผู้ก่อการดีฯ ระดับเงิน (ต่อ) 

 ตัวชี วัด หลักฐาน ไม่มี มี หมายเหตุ 
๔. การจดัการแหล่งน ้าเสี่ยง 
 ๔.๑ การส้ารวจแหล่งน ้าเสีย่ง ๔.๑.๑ ข้อมูลแหล่งน ้าเสี่ยงในพื นท่ี    
 ๔.๑.๒ แผนที่แหล่งน ้าเสี่ยงในชุมชน    
 ๔.๒ การจัดการสิ่งแวดล้อม

บริเวณแหล่งน ้าเสี่ยง # ดังนี  
๑) สร้างรั ว และ/หรือตดิป้ายคา้เตือน  
๒) จัดให้มีอุปกรณ์ส้าหรับช่วย
คนตกน ้า เช่น ไม้ ถังแกลลอนพลาสติก
ผูกเชือก ขวดน ้าพลาสติกผูกเชือก 

๔.๒.๑ การจัดการสิ่งแวดล้อมบริเวณแหล่งน ้าเสี่ยง 
ทั งก่อนด้าเนินการและหลังด้าเนินการ อย่างน้อย
ร้อยละ ๓๐ ของจ้านวนแหล่งน ้าเสี่ยงที่มีอยู่
ในพื นที่ แต่ต้องไม่น้อยกว่า ๑๐ แห่ง 
 

หมายเหตุ ทุกภาพต้องระบุรายละเอียดของต้าแหน่งแหล่งน ้าเสี่ยง
ที่ด้าเนินการ เช่น หมู่ที่..... ต้าบล........... ไว้บริเวณเหนือหรือใต้ภาพ 
ทั งภาพก่อนและหลังด้าเนินการ 

   

 

๕. องค์ประกอบด้านการด้าเนินการในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรยีนอนุบาล 
 ๕.๑ การจัด/ผลักดัน/สนับสนุน

ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียน
อนุบาล/ส่วนของชั นอนุบาล ที่อยู่ใน
โรงเรียน มีการด้าเนินการป้องกัน
การจมน ้า ดังนี  
(๑) สอน/ให้ค้าแนะน้าแก่คร/ู 

ครูพี่เลี ยงทุกคน 
(๒) การสอนให้เด็กรู้จักแหล่งน ้าเสี่ยง # 
(๓) จัดการสิ่ งแวดล้อมภายใน

และภายนอก ของศูนย์ฯ และ
โรงเรียนฯ # 

๕.๑.๑ ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็ อย่างน้อยร้อยละ 50 
ของจ้านวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มีอยู่ในพื นที่ 
หรือจ้านวนไม่น้อยกว่า 3 แห่ง มีการด้าเนินการ
ป้องกันการจมน ้า ตามข้อ 5.1 (1) - 5.1 (3)  
ในช่องตัวชี วัด 

   

 5.1.2 โรงเรียนอนุบาล/ส่วนของชั นอนุบาล
ทีอ่ยู่ในโรงเรียนทุกห้อง จ้านวนอย่างน้อย ๑ แห่ง  
มีการด้าเนินการป้องกันการจมน ้า ตามข้อ 
5.1 (1) - 5.1 (3) ในช่องตัวชี วัด 

   

 ๕.๑.3 ภาพถา่ยการดา้เนนิการป้องกันการจมน ้า
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนอนุบาล/ส่วนของ
ชั นอนุบาลที่อยู่ในโรงเรียนทุกแห่งที่ด้าเนินการ 

   

      

๖. การให้ความรู ้
 ๖.๑ การจัด/ผลักดัน/สนับสนุน

ให้มีการให้ความรู้เกี่ยวกับ การป้องกัน
การจมน ้า ในสถานบริการสาธารณสขุ
หรือในชุมชนหรือในโรงเรยีน #  
โดยทุกแห่งต้องด้าเนินการ 
อย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั ง 
ภายในปีท่ีก้าหนด 

๖.๑.๑ สถานบริการสาธารณสุขหรอืชุมชนหรือ
โรงเรียน จ้านวนอย่างน้อย ๕ แห่ง มีการให้ความรู้
เกี่ยวกับการป้องกันการจมน ้า (ทั ง ๕ แห่ง มีการให้
ความรู้ทุกเดือน และเดือนละอย่างน้อย ๑ ครั ง) 

๕ แห่ง x ๑๒ ครั ง = ๖๐ ครั ง 

   

 ๖.๑.๒ ภาพถ่ายการให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน
การจมน ้าในสถานบริการสาธารณสุขหรือชุมชน
หรือโรงเรียนทุกแห่งที่ด้าเนินการ 
 

หมายเหตุ ทุกภาพต้องระบุรายละเอียด วัน/เดือน/ปี และชื่อสถาน
บริการสาธารณสุขหรือในชุมชนหรือในโรงเรียนที่ด้าเนินการ
ไว้บริเวณเหนือภาพหรือใต้ภาพ 

   

 6.2 การจัด/ผลักดัน/สนับสนุน
ให้เด็กอายุ 0 - 2 ปี มีการใช้
คอกกั นเด็ก หรือมีพื นที่เล่น 
ที่ปลอดภัย (Playpen) # 

6.2.1 รายช่ือเด็กอายุ 0 - 2 ปีที่มีการใช้
คอกกั นเดก็ หรือมีพื นทีเ่ลน่ที่ปลอดภัย (Playpen) 
จ้านวนอย่างน้อยร้อยละ 40 ของจ้านวนเด็ก
อายุ 0 - 2 ปีทั งหมดที่มีอยู่ในพื นที่ 

   

  6.2.2 ภาพถ่ายเด็กที่อยู่ในคอกกั นเด็ก หรือ
อยู่ในพื นทีเ่ล่นท่ีปลอดภยั (Playpen) จ้านวน
อย่างน้อย 2 ภาพ 
 

หมายเหตุ ทุกภาพต้องระบุรายละเอียดชื่อเด็ก และบ้านที่ด้าเนินการ เช่น 
บ้านเลขที่......หมู่ที่....ต้าบล.....อ้าเภอ.....ไว้บริเวณเหนือภาพหรือใต้ภาพ 

   

 



แนวทางประเมินผู้ก่อการดี (MERIT MAKER) การด้าเนินงานป้องกันการจมน ้า (ฉบับปรับปรุง ปี 2563)                                                                      ๓๑ 
Guidelines for MERIT MAKER Assessment on Implementing Drowning Prevention 

กองปอ้งกันการบาดเจบ็ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, Division of Injury Prevention, Department of Disease Control, Ministry of Public Health. 

แบบประเมินตนเอง ผู้ก่อการดีฯ ระดับเงิน (ต่อ) 

 ตัวชี วัด หลักฐาน ไม่มี มี หมายเหตุ 
๗. การเรียนการสอนหลักสตูรว่ายน ้าเพื่อเอาชีวิตรอด * 

* การรับรองผู้ก่อการดีระดับเงินและทอง จะมีการสุ่มประเมินในเชิงคุณภาพ โดยควรสุ่มประเมินอยา่งน้อยร้อยละ ๕ 
 ๗.๑ การจัด/ผลักดัน/สนับสนุน 

ให้เกิดการเรียนการสอนหลักสตูร
ว่ายน ้าเพื่อเอาชีวิตรอด เพื่อให้มี
วิทยากรในพื นท่ี # 

๗.๑.๑ รายช่ือผู้ที่ได้รับการสอนเพื่อเป็นวิทยากร
สอนหลักสูตรว่ายน ้าเพื่อเอาชีวิตรอด จ้านวน
ไม่น้อยกว่า 1๐ คน/ปี 

   

 ๗.๑.๒ ภาพถ่ายการเรียนการสอนหลักสูตร
ว่ายน ้าเพื่อเอาชีวิตรอดเพื่อเป็นวิทยากร 
 

หมายเหตุ ระบุรายละเอียด วัน/เดือน/ปี และสถานที่ที่
ด้าเนินการสอนไว้บริเวณเหนือภาพหรือใต้ภาพ 

   

 ๗.๒ การจัด/ผลักดัน/สนับสนุน 
ให้เกิดการเรียนการสอนหลักสตูร
ว่ายน ้าเพื่อเอาชีวิตรอด ** แก่เด็ก
อายุ ๖ - ๑๔ ปี/ประชาชน # 
 
** ทกุคนต้องได้ฝึกปฏิบัติในแหล่งน ้า 

๗.๒.๑ รายช่ือเด็ก/ประชาชน ที่ได้รับการเรียน
หลักสูตรว่ายน ้าเพื่อเอาชีวิตรอด จ้านวนไม่น้อย
กว่า ๔๐๐ คน/ปี 

   

 ๗.๒.๒ ภาพถ่ายการเรียนการสอนหลักสูตร
ว่ายน ้าเพื่อเอาชีวิตรอดของเด็ก/ประชาชน 
 

หมายเหตุ ระบุรายละเอียด วัน/เดือน/ปี และสถานที่ที่ด้าเนินการ
สอนไว้บริเวณเหนือภาพหรือใต้ภาพ 

   

 

๘. การสอนฝึกปฏิบตัิการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) * 
* การรับรองผู้ก่อการดีระดับเงินและทอง จะมีการสุ่มประเมินในเชิงคุณภาพ 

 ๘.๑ การจัด/ผลักดัน/สนับสนุน 
ให้แก่คนในชุมชนหรือเด็ก ไดฝ้ึก
ปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) # 

๘.๑.๑ รายช่ือคนในชุมชนหรือเด็ก ที่ได้ฝึกปฏิบัติ 
การช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) จ้านวนไม่น้อยกว่า 
5๐ คน/ปี 

   

 ๘.๑.๒ ภาพถ่ายการเรียนการสอน ฝึกปฏิบัติ 
การช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) 
 

หมายเหตุ ระบุรายละเอียด วัน/เดือน/ปี และสถานที่ที่ด้าเนินการ
สอนไว้บริเวณเหนือภาพหรือใต้ภาพ 

   

 

๙. การสื่อสารประชาสัมพันธ์ 
 ๙.๑ การจัด/ผลักดัน/สนับสนุน 

ใหม้ีกิจกรรมรณรงค์ป้องกันการ
จมน ้า 

๙.๑.๑ ภาพถ่ายกจิกรรมรณรงค์ป้องกันการจมน ้า 
จ้านวนปีละ ๑ ครั ง 
 

หมายเหตุ ระบรุายละเอียด วัน/เดอืน/ปี และ/หรือสถานที่
ที่ด้าเนินการไว้บรเิวณเหนอืภาพหรอืใต้ภาพ 

   

 ๙.๒ การสื่อสารประชาสมัพันธ์ 
ผ่านช่องทางต่างๆ ในวงกว้าง # 

เช่น ทีว ีวิทยุ หนังสือพิมพ์  
หอกระจายข่าว รถกระจายเสียง 

๙.๒.๑ ภาพถ่ายกิจกรรม/Clip เสียงรายการวิทยุ/ 
Clip VDO รายการทีวี/สปอตวิทยุ/สปอตทีวี/
หนังสือพิมพ์/อื่นๆ ที่เกี่ยวกับการสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์ จ้านวนอย่างน้อยทุกๆ ๒ เดือน 
(เดือนเว้นเดือน) 
 

หมายเหตุ ระบุรายละเอียด วัน/เดือน/ปี และ/หรือสถานที่ที่
ด้าเนินการไว้บริเวณเหนือภาพหรือใต้ภาพ 

   

  ๙.๒.๒ แผนการประชาสัมพันธ ์    
 

 

 

 



๓๒                                                       แนวทางประเมินผู้ก่อการดี (MERIT MAKER) การด้าเนินงานป้องกันการจมน ้า (ฉบับปรับปรุง ปี 2563) 
Guidelines for MERIT MAKER Assessment on Implementing Drowning Prevention 

กองปอ้งกันการบาดเจบ็ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, Division of Injury Prevention, Department of Disease Control, Ministry of Public Health. 

แบบประเมินตนเอง ผู้ก่อการดีฯ ระดับเงิน (ต่อ) 

 ตัวชี วัด หลักฐาน ไม่มี มี หมายเหตุ 
๑๐. การศึกษาวิจัย หรือติดตามประเมินผล 
 ๑๐.๑ การศึกษาวิจัย หรือติดตาม

ประเมินผลในมาตรการที่ด้าเนินงาน
ในพื นที ่

๑๐.๑.๑ ผลการศึกษาวิจยั หรือผลการตดิตาม
ประเมินผลในมาตรการที่ดา้เนินงานในพื นที่ 
จ้านวนอย่างน้อย ๑ เรื่อง โดยอยา่งน้อยต้องมี  
๑) เนื อหาบรรยาย และข้อเสนอแนะที่น้าไปสู่
การพัฒนางาน 
๒) มีการน้าผลการศึกษาทีไ่ด้ คืนใหแ้ก่หนว่ยงาน
หรือผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อน้าไป ใช้ประโยชน์ 

   

# ศึกษาค้าอธิบายเพิ่มเติมในแนวทางฯ เล่มนี  ที่หัวข้อ “ความหมาย” 
 

หมายเหตุ  ไม่มี  หมายถึง  ไม่ม/ีไม่ครบ/ไม่สมบูรณ์ 
 มี  หมายถึง  มีครบถ้วน/สมบรูณ ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แนวทางประเมินผู้ก่อการดี (MERIT MAKER) การด้าเนินงานป้องกันการจมน ้า (ฉบับปรับปรุง ปี 2563)                                                                      ๓๓ 
Guidelines for MERIT MAKER Assessment on Implementing Drowning Prevention 

กองปอ้งกันการบาดเจบ็ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, Division of Injury Prevention, Department of Disease Control, Ministry of Public Health. 

แบบประเมินตนเอง 
ผู้ก่อการดี (MERIT MAKER) การด้าเนนิงานป้องกันการจมน ้า “ระดับทอง” 

 

 ตัวชี วัด หลักฐาน ไม่มี มี หมายเหตุ 
๑. นโยบาย 
 ๑.๑ มีแผนงาน/โครงการ ๑.๑.๑ มีแผนงาน/โครงการเกี่ยวกับการป้องกัน

การจมน ้าในปีท่ีขอรับการรับรอง 
   

 ๑.๒ มคีวามต่อเนื่อง 
ในการด้าเนินการ 

๑.๒.๑ หลักฐานที่แสดงว่ามีการด้าเนินงานป้องกัน
การจมน ้ามาอย่างต่อเนื่อง   ไม่นอ้ยกว่า 2 ปี 
๑) แผนงาน/โครงการเกี่ยวกับการป้องกันการจมน ้า
ย้อนหลัง 2 ปี (ไม่นับรวมปีที่ขอรับการรับรอง) 
๒) ภาพถ่ายการด้าเนินงานป้องกันการจมน ้า
ย้อนหลัง 2 ปี (ไม่นับรวมปีท่ีขอรับการรับรอง) 

   

  ๑.๒.๒ มีแผนการด้าเนินงานในปีตอ่ไป  
(ปีท่ีต่อจากปีท่ีขอรับการรับรอง) 

   

 

๒. การบริหารจดัการ 
 ๒.๑ การด้าเนินงานในรปูแบบสห

สาขา # 
๒.๑.๑ หลักฐานที่แสดงว่ามีการประชุมหรือ
การมีส่วนร่วมของสหสาขา ได้แก่ รายช่ือและ
หน่วยงาน/อาชีพ ของผู้เข้าร่วมประชุม 

   

 ๒.๑.๒ ภาพถ่ายการประชุม    
 ๒.๒ การร่วม sharing #ทรัพยากร

ในพื นที่ 
๒.๒.๑ หลักฐานการร่วม sharing ทรัพยากร
ในพื นที่ ได้แก่ คน เงิน ของ 

   

 ๒.๓ การขยายการด้าเนินงานและ
สร้างนวัตกรรม 

๒.๓.๑ หลักฐานที่แสดงว่ามีการสนับสนุน
การด้าเนินงานในพื นท่ีอื่นๆ # 

   

  ๒.๓.๒ นวัตกรรมใหม่ๆ ที่เกี่ยวกับการด้าเนินงาน
ป้องกันการจมน ้า # 

   

 

๓. สถานการณ์และข้อมลู 
 ๓.๑ สถานการณ์และข้อมูลการ

จมน ้า และมีการใช้ประโยชน์
ข้อมูลในพื นที ่

๓.๑.๑ สถานการณ์และข้อมูลการจมน ้าในพื นที่ 
ทั งเสียชีวิตและไม่เสียชีวิตในทุกกลุ่มอายุ  
(ทั งข้อมูลเชิงปรมิาณและคณุภาพ) ย้อนหลัง ๕ ปี 

   

 ๓.๑.๒ หลักฐานที่แสดงว่า มีการน้าข้อมูลไปใช้
ประโยชน์ในการด้าเนินงานป้องกันการจมน ้า เช่น 
น้าเสนอข้อมูลในเวทีการประชุมต่างๆ   มีการก้าหนด
มาตรการต่างๆ โดยใช้ฐานข้อมูลดังกล่าว ฯลฯ 

   

  3.1.3 ข้อมูลอื่นๆ อย่างน้อย ดังนี  
1) จ้านวนประชากรในแต่ละกลุ่มอายุ โดยแบ่งเป็น
อายุ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 - 14, 15 - 19, 
และ 20 ปีขึ นไป 
2) จ้านวนเด็กอายุ 6 - 14 ปี ที่สามารถว่ายน ้า
เพื่อเอาชีวิตรอด 

   

 กรณีมี case เกิดขึ น 
๓.๒ มีการสอบสวนการจมน ้า 
ในพื นที่ พร้อมมีการด้าเนินการ
แก้ไขปัญหา 

กรณีมี case เกิดขึ น 
๓.๒.๑ รายงานสอบสวนการจมน ้าเชิงคุณภาพในพื นที่ 

   

 ๓.๒.๒ หลักฐานที่แสดงว่า มีการด้าเนินการแกไ้ข
ปัญหา เช่น ประชาสัมพันธ์ ติดป้ายคา้เตือน 
สร้างรั ว ฝังกลบแหล่งน ้า ฯลฯ 

   

ข้อ 3.3 อยู่ในหน้าต่อไป... 



๓๔                                                       แนวทางประเมินผู้ก่อการดี (MERIT MAKER) การด้าเนินงานป้องกันการจมน ้า (ฉบับปรับปรุง ปี 2563) 
Guidelines for MERIT MAKER Assessment on Implementing Drowning Prevention 

กองปอ้งกันการบาดเจบ็ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, Division of Injury Prevention, Department of Disease Control, Ministry of Public Health. 

แบบประเมินตนเอง ผู้ก่อการดีฯ ระดับทอง (ต่อ) 

 ตัวชี วัด หลักฐาน ไม่มี มี หมายเหตุ 
๓. สถานการณ์และข้อมลู (ต่อ) 

 

๓.๓ จ้านวนเด็กท่ีเสียชีวิตจากการ
จมน ้า 

๓.๓.๑ ในช่วงที่ด้าเนินการ ต้องไม่มีเด็กเสียชีวิต
จากการจมน ้า หรือมีเด็กเสียชีวิตจากการจมน ้า
น้อยกว่าปีที่ผ่านมา โดยคิดเทียบกับช่วงเวลา
เดียวกัน 

  

 

      

๔. การจดัการแหล่งน ้าเสี่ยง 
 ๔.๑ การส้ารวจแหล่งน ้าเสีย่ง ๔.๑.๑ ข้อมูลแหล่งน ้าเสี่ยงในพื นท่ี    
 ๔.๑.๒ แผนที่แหล่งน ้าเสี่ยงในชุมชน    
 ๔.๒ การจัดการสิ่งแวดล้อม

บริเวณแหล่งน ้าเสี่ยง # ดังนี  
๑) สร้างรั ว และ/หรือตดิป้ายคา้เตือน  
๒) จัดให้มีอุปกรณ์ส้าหรับช่วย
คนตกน ้า เช่น ไม้ ถังแกลลอนพลาสติก
ผูกเชือก ขวดน ้าพลาสติกผูกเชือก 

๔.๒.๑ การจัดการสิ่งแวดล้อมบริเวณแหล่งน ้าเสี่ยง 
ทั งก่อนด้าเนินการและหลังด้าเนินการ อย่างน้อย
ร้อยละ ๕๐ ของจ้านวนแหล่งน ้าเสี่ยงที่มีอยู่
ในพื นที่ แต่ต้องไม่น้อยกว่า ๒๐ แห่ง 
 

หมายเหตุ ทุกภาพต้องระบุรายละเอียดของต้าแหน่ง
แหล่งน ้าเสี่ยงที่ด้าเนินการ เช่น หมู่ที่...บ้าน.......ต้าบล....... 
ไว้บริเวณเหนือหรือใต้ภาพ ทั งภาพก่อนและหลังด้าเนนิการ 

   

 

๕. องค์ประกอบด้านการด้าเนินการในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรยีนอนุบาล 
 ๕.๑ การจัด/ผลักดัน/สนับสนุน

ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียน
อนุบาล/ส่วนของชั นอนุบาลที่อยู่ใน
โรงเรียน มีการด้าเนินการป้องกัน
การจมน ้า ดังนี  
(๑) สอน/ให้ค้าแนะน้าแก่คร/ู 

ครูพี่เลี ยงทุกคน 
(๒) การสอนให้เด็กรู้จักแหล่งน ้าเสี่ยง # 
(๓) จัดการสิ่ งแวดล้อมภายใน

และภายนอก ของศูนย์ฯ และ
โรงเรียนฯ # 

๕.๑.๑ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกแห่งในพื นที่ 
(ร้อยละ 100) หรือจ้านวนไม่น้อยกว่า 5 แห่ง 
มีการด้าเนินการป้องกันการจมน ้า ตามข้อ 
5.1 (1) - 5.1 (3) ในช่องตัวชี วัด 

   

 5.1.2 โรงเรียนอนุบาล/ส่วนของชั นอนุบาล
ที่อยู่ในโรงเรียนทุกห้อง จ้านวนอย่างน้อย ๑ แห่ง  
มีการด้าเนินการป้องกันการจมน ้า ตามข้อ 
5.1 (1) - 5.1 (3) ในช่องตัวชี วัด 

   

 ๕.๑.3 ภาพถ่ายการด้าเนินการป้องกันการจมน ้า
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนอนุบาล/
ส่วนของชั นอนุบาลที่อยู่ในโรงเรียนทุกแห่ง
ที่ด้าเนินการ 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แนวทางประเมินผู้ก่อการดี (MERIT MAKER) การด้าเนินงานป้องกันการจมน ้า (ฉบับปรับปรุง ปี 2563)                                                                      ๓๕ 
Guidelines for MERIT MAKER Assessment on Implementing Drowning Prevention 

กองปอ้งกันการบาดเจบ็ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, Division of Injury Prevention, Department of Disease Control, Ministry of Public Health. 

แบบประเมินตนเอง ผู้ก่อการดีฯ ระดับทอง (ต่อ) 

 ตัวชี วัด หลักฐาน ไม่มี มี หมายเหตุ 
๖. การให้ความรู ้
 ๖.๑ การจัด/ผลักดัน/สนับสนุน

ให้มีการให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน
การจมน ้าในสถานบรกิารสาธารณสขุ
หรือในชุมชนหรือในโรงเรยีน #  
โดยทุกแห่งต้องด้าเนินการ 
อย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั ง 
ภายในปีท่ีก้าหนด 

๖.๑.๑ สถานบริการสาธารณสุขหรอืชุมชนหรือ
โรงเรียน จ้านวนอย่างน้อย ๑๐ แห่ง มีการให้
ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการจมน ้า  
(ทั ง ๑๐ แห่ง มีการให้ความรู้ทุกเดือน และ
เดือนละอย่างน้อย ๑ ครั ง) 

๑๐ แห่ง x ๑๒ ครั ง = ๑๒๐ ครั ง 

   

 ๖.๑.๒ ภาพถ่ายการใหค้วามรูเ้กี่ยวกบัการป้องกัน
การจมน ้าในสถานบริการสาธารณสุขหรือชุมชน
หรือโรงเรียนทุกแห่งที่ด้าเนินการ 
 
หมายเหตุ ทุกภาพต้องระบุรายละเอียด วัน/เดือน/ปี และชื่อสถาน
บริการสาธารณสุขหรือในชุมชนหรือในโรงเรียนที่ด้าเนินการ 
ไว้บริเวณเหนือภาพหรือใต้ภาพ 

   

 6.2 การจัด/ผลักดัน/สนับสนุน
ให้เด็กอายุ 0 - 2 ป ีมีการใช้ 
คอกกั นเด็ก หรือมีพื นท่ีเล่น 
ที่ปลอดภัย (Playpen) # 

6.2.1 รายช่ือเด็กอายุ 0 - 2 ปีที่มีการใช้
คอกกั นเดก็ หรือมีพื นทีเ่ลน่ที่ปลอดภัย (Playpen) 
จ้านวนอย่างน้อยร้อยละ 50 ของจ้านวนเด็ก
อายุ 0 - 2 ปีทั งหมดที่มีอยู่ในพื นที่ 

   

  6.2.2 ภาพถ่ายเด็กที่อยู่ในคอกกั นเด็ก หรือ
อยู่ในพื นที่เล่นท่ีปลอดภยั (Playpen) จ้านวน
อย่างน้อย 2 ภาพ 

 

หมายเหตุ ทุกภาพต้องระบุรายละเอียดชื่อเด็ก และบ้านที่ด้าเนินการ 
เช่น บ้านเลขที่......หมู่ที่.....ต้าบล.........อ้าเภอ..............ไว้บริเวณ
เหนือภาพหรือใต้ภาพ 

   

 

๗. การเรียนการสอนหลักสตูรว่ายน ้าเพื่อเอาชีวิตรอด * 
* การรับรองผู้ก่อการดีระดับเงินและทอง จะมีการสุ่มประเมินในเชิงคุณภาพ โดยควรสุ่มประเมินอยา่งน้อยร้อยละ ๕ 

 ๗.๑ การจัด/ผลักดัน/สนับสนุน
ให้เกิดการเรียนการสอนหลักสตูร
ว่ายน ้าเพื่อเอาชีวิตรอด เพื่อให้มี
วิทยากรในพื นท่ี # 

๗.๑.๑ รายช่ือผู้ที่ได้รับการสอนเพื่อเป็นวิทยากร
สอนหลักสูตรว่ายน ้าเพื่อเอาชีวิตรอด จ้านวน
ไม่น้อยกว่า 2๐ คน/ปี 

   

 ๗.๑.๒ ภาพถ่ายการเรียนการสอนหลักสูตร
ว่ายน ้าเพื่อเอาชีวิตรอดเพื่อเป็นวิทยากร 
 

หมายเหตุ ระบุรายละเอียด วัน/เดือน/ปี และสถานที่ที่ด้าเนินการ
สอนไว้บริเวณเหนือภาพหรือใต้ภาพ 

   

 ๗.๒ การจัด/ผลักดัน/สนับสนุน
ให้เกิดการเรียนการสอนหลักสตูรว่าย
น ้าเพื่อเอาชีวิตรอด **  แก่เด็กอายุ 
๖ - ๑๔ ปี/ประชาชน # 
 
** ทกุคนต้องได้ฝึกปฏิบัติในแหล่งน ้า 

๗.๒.๑ รายช่ือเด็ก/ประชาชน ที่ได้รับการเรียน
หลักสูตรว่ายน ้าเพื่อเอาชีวิตรอด จ้านวนไม่น้อย
กว่า ๙๐๐ คน/ปี 

   

 ๗.๒.๒ ภาพถ่ายการเรียนการสอนหลักสูตร
ว่ายน ้าเพื่อเอาชีวิตรอดของเด็ก/ประชาชน 
 

หมายเหตุ ระบุรายละเอียด วัน/เดือน/ปี และสถานที่ที่ด้าเนินการ
สอนไว้บริเวณเหนือภาพหรือใต้ภาพ 

   

 

 

 

 



๓๖                                                       แนวทางประเมินผู้ก่อการดี (MERIT MAKER) การด้าเนินงานป้องกันการจมน ้า (ฉบับปรับปรุง ปี 2563) 
Guidelines for MERIT MAKER Assessment on Implementing Drowning Prevention 

กองปอ้งกันการบาดเจบ็ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, Division of Injury Prevention, Department of Disease Control, Ministry of Public Health. 

แบบประเมินตนเอง ผู้ก่อการดีฯ ระดับทอง (ต่อ) 

 ตัวชี วัด หลักฐาน ไม่มี มี หมายเหตุ 
๘. การสอนฝึกปฏิบตัิการช่วยฟ้ืนคืนชีพ (CPR) * 

* การรับรองผู้ก่อการดีระดับเงินและทอง จะมีการสุ่มประเมินในเชิงคุณภาพ 
 ๘.๑ การจัด/ผลักดัน/สนับสนุน

ให้แก่คนในชุมชนหรือเด็ก ไดฝ้ึก
ปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) # 

๘.๑.๑ รายช่ือคนในชุมชนหรือเด็ก ที่ได้ฝึกปฏิบัติ 
การช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) จ้านวนไม่น้อยกว่า 
8๐ คน/ปี 

   

 ๘.๑.๒ ภาพถ่ายการเรียนการสอนฝึกปฏิบัติ 
การช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) 
 

หมายเหตุ ระบุรายละเอียด วัน/เดือน/ปี และสถานทีท่ี่ด้าเนินการ
สอนไว้บริเวณเหนือภาพหรือใต้ภาพ 

   

 

๙. การสื่อสารประชาสัมพันธ์ 
 ๙.๑ การจัด/ผลักดัน/สนับสนุน

ให้มีกิจกรรมรณรงค์ป้องกันการจมน ้า 
๙.๑.๑ ภาพถ่ายกิจกรรมรณรงค์ป้องกันการจมน ้า 
จ้านวนปีละ ๑ ครั ง 
 

หมายเหตุ ระบุรายละเอียด วัน/เดือน/ปี และ/หรือสถานที่
ที่ ด้าเนินการไว้บริเวณเหนือภาพหรือใต้ภาพ 

   

 ๙.๒ การสื่อสารประชาสัมพันธ์ 
ผ่านช่องทางต่างๆ ในวงกว้าง # 

เช่น ทีวี วิทยุ หนังสือพิมพ์  
หอกระจายข่าว รถกระจายเสียง 

๙.๒.๑ ภาพถ่ายกจิกรรม/Clip เสียงรายการวิทย/ุ 
Clip VDO รายการทีว/ีสปอตวิทยุ/สปอตทีว/ี
หนังสือพิมพ์/อื่นๆ ที่เกี่ยวกับการสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์ จ้านวนอย่างน้อยทุกเดือน 
 

หมายเหตุ ระบุรายละเอียด วัน/เดือน/ปี และ/หรือสถานที่
ที่ ด้าเนินการไว้บริเวณเหนือภาพหรือใต้ภาพ 

   

  ๙.๒.๒ แผนการประชาสัมพันธ ์    
 

๑๐. การศึกษาวิจัย หรือติดตามประเมินผล 
 ๑๐.๑ การศึกษาวิจัย หรือตดิตาม

ประเมินผลในมาตรการ 
ที่ด้าเนินงานในพื นท่ี 

๑๐.๑.๑ ผลการศึกษาวิจยั หรือผลการตดิตาม
ประเมินผลในมาตรการที่ดา้เนินงานในพื นที่ 
จ้านวนอย่างน้อย ๑ เรื่อง โดยอยา่งน้อยต้องมี  
๑) เนื อหาบรรยาย และข้อเสนอแนะที่น้าไปสู่
การพัฒนางาน 
๒) มีการน้าผลการศึกษาทีไ่ด้ คืนใหแ้ก่หน่วยงาน
หรือผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อน้าไป ใช้ประโยชน์ 

   

# ศึกษาค้าอธิบายเพิ่มเติมในแนวทางฯ เล่มนี  ที่หัวข้อ “ความหมาย” 
 

หมายเหตุ  ไม่มี  หมายถึง  ไม่ม/ีไม่ครบ/ไม่สมบูรณ์ 
 มี  หมายถึง  มีครบถ้วน/สมบรูณ ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แนวทางประเมินผู้ก่อการดี (MERIT MAKER) การด้าเนินงานป้องกันการจมน ้า (ฉบับปรับปรุง ปี 2563)                                                                      ๓๗ 
Guidelines for MERIT MAKER Assessment on Implementing Drowning Prevention 

กองปอ้งกันการบาดเจบ็ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, Division of Injury Prevention, Department of Disease Control, Ministry of Public Health. 

ใบสมัคร 
การขอรับรองเป็นผู้ก่อการด ี(MERIT MAKER) การด้าเนินงานป้องกันการจมน ้า 

(ส้าหรับทีมผู้ก่อการดีฯ ที่ขอรับการประเมิน) 

 
 

ข้าพเจ้าชื่อ-นามสกุล*…………………………………..…….……………….ต้าแหน่ง............................................ 

หน่วยงาน…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ที่อยู่......................................................................................................... ................................................................... 

เบอร์โทร………………………...…….………….โทรสาร..........................................มือถือ…………………………….……….……… 

E-mail................................................................................ .........................................................................................  

* เป็นหวัหน้าทีม และ/หรอืผู้ที่สามารถติดต่อประสานงานได้ 

 

 
ขอสมัครเข้ารับการรับรองเป็นผู้ก่อการดี (MERIT MAKER) ระดับ  ทองแดง  เงิน  ทอง 

โดยมีรายละเอียด ดังนี  

ชื่อทีม: ผู้ก่อการดี.……………………………………..…………………………………………………….………………………………………… 

พื นที่ที่ด้าเนินการ: ต้าบล...................................อ้าเภอ................................จังหวัด.......................................... ....... 

ทั งนี ได้แนบแบบประเมินตนเองและเอกสาร/หลักฐานมาพร้อมกับใบสมัครฉบับนี  
 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าทีมของข้าพเจ้าได้ด้าเนินการตามเอกสารและหลักฐานที่ส่งมาพร้อมใบสมัครฉบับนี  

และขอรับรองว่าข้อความในเอกสารฉบับนี ถูกต้อง รวมทั งยอมรับและถือปฏิบัติตามแนวทางและเงื่อนไขของการ

ขอรับรองเป็นผู้ก่อการดีทุกประการ โดยหากเกิดปัญหา/ความเสียหายใดๆ ขึ น ข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้องสิทธิใดๆ ทั งสิ น 

ทั งนี จึงได้ลงลายมือชื่อมาไว้ ณ ที่นี ด้วย 

 
              ลงชื่อ.......................................................................หวัหน้าทีม 

                  (.....................................................................) 

                 วันที่........................................................................ 

 
 
 
 



๓๘                                                                                                                                               แนวทางประเมินผู้ก่อการดี (MERIT MAKER) การด้าเนินงานป้องกันการจมน ้า (ฉบับปรับปรุง ปี 2563) 
Guidelines for MERIT MAKER Assessment on Implementing Drowning Prevention 

กองปอ้งกันการบาดเจบ็ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, Division of Injury Prevention, Department of Disease Control, Ministry of Public Health. 

  แบบรายงานผลการพิจารณารับรองเป็นผู้ก่อการดี (MERIT MAKER) 
 

ล้าดบั ชื่อทีม จังหวัด 
ชื่อ-นามสกุล และหน่วยงาน 
(หัวหน้าทีม/ผู้ประสานงาน)* 

มือถือ/โทร E-mail ระดับผู้ก่อการดี วันที่สมัคร 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

*กรุณาระบุ ชือ่, หนว่ยงาน, เบอร์โทร และ E-mail ของหัวหน้าทีม และ/หรือผูท้ี่สามารถติดต่อประสานงานได ้
 

ทีมประเมิน   ระดับจังหวัด (จังหวัด............................................................................)  ระดับเขต (สคร..............................................................................................) วันที่ส่งผล............................................ 
ชื่อ-นามสกุลผู้รายงานผล…………………………………….............................………….…................................………………โทร................................................................................มอืถือ......................................................................... 
ต้าแหน่ง.........................................................................................................หน่วยงาน.................................................................................................................................จงัหวัด..................................................................... 



แนวทางประเมินผู้ก่อการดี (MERIT MAKER) การด้าเนินงานป้องกันการจมน ้า (ฉบับปรับปรุง ปี 2563)                                                                                                                                                                                ๓๙ 
Guidelines for MERIT MAKER Assessment on Implementing Drowning Prevention   

กองปอ้งกันการบาดเจบ็ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, Division of Injury Prevention, Department of Disease Control, Ministry of Public Health. 

 แบบแจ้งรายช่ือทีมผู้ก่อการดี (MERIT MAKER) ระดับทอง เพ่ือส่งเข้าประกวดระดับประเทศ 
 

ล้าดบั ชื่อทีม จังหวัด 
ชื่อ-นามสกุล และหน่วยงาน 
(หัวหน้าทีม/ผู้ประสานงาน)* 

มือถือ/โทร E-mail หมายเหตุ 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

*กรุณาระบุ ชือ่, หนว่ยงาน, เบอร์โทร และ E-mail ของหัวหน้าทีม และ/หรือผูท้ี่สามารถติดต่อประสานงานได ้
 

ทีมประเมิน   ระดับเขต (สคร...........................................................................................................................)   วันที่ส่งผล............................................ 
ชื่อ-นามสกุลผู้รายงานผล…………………………………….............................………….…................................………………โทร................................................................................มอืถือ......................................................................... 
ต้าแหน่ง.........................................................................................................หน่วยงาน.................................................................................................................................จงัหวัด..................................................................... 
 



๔๐                                                                                                                                               แนวทางประเมินผู้ก่อการดี (MERIT MAKER) การด้าเนินงานป้องกันการจมน ้า (ฉบับปรับปรุง ปี 2563) 
Guidelines for MERIT MAKER Assessment on Implementing Drowning Prevention 

กองปอ้งกันการบาดเจบ็ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, Division of Injury Prevention, Department of Disease Control, Ministry of Public Health. 

 แบบแจ้งรายช่ือทีมผู้ก่อการดี (MERIT MAKER) ระดับเงิน เพ่ือส่งเข้าประกวดระดับประเทศ 
 

ล้าดบั ชื่อทีม จังหวัด 
ชื่อ-นามสกุล และหน่วยงาน 
(หัวหน้าทีม/ผู้ประสานงาน)* 

มือถือ/โทร E-mail หมายเหตุ 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

*กรุณาระบุ ชือ่, หนว่ยงาน, เบอร์โทร และ E-mail ของหัวหน้าทีม และ/หรือผูท้ี่สามารถติดต่อประสานงานได ้
 
ทีมประเมิน   ระดับเขต (สคร...........................................................................................................................)   วันที่ส่งผล............................................ 
ชื่อ-นามสกุลผู้รายงานผล…………………………………….............................………….…................................………………โทร................................................................................มอืถือ......................................................................... 
ต้าแหน่ง.........................................................................................................หน่วยงาน.................................................................................................................................จงัหวัด.....................................................................



แนวทางประเมินผู้ก่อการดี (MERIT MAKER) การด้าเนินงานป้องกันการจมน ้า (ฉบับปรับปรุง ปี 2563)                                                                          ๔๑ 
Guidelines for MERIT MAKER Assessment on Implementing Drowning Prevention  

กองปอ้งกันการบาดเจบ็ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, Division of Injury Prevention, Department of Disease Control, Ministry of Public Health. 

 ไม่ใช่ 
 ใช่ 

 

 ไม่ใช่ 
 ใช่ 

 

 ไม่ใช่ 
 ใช่ 

 

 ไม่ใช่ 
 ใช่ 

 

 ไม่ใช่ 
 ใช่ 

 

 ไม่ใช่ 
 ใช่ 

 

 ไม่ใช่ 
 ใช่ 

 

 ไม่ใช่ 
 ใช่ 

 

แบบประเมินผลการว่ายน ้าเพ่ือเอาชีวิตรอด (ภาคทฤษฎี) 
 
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทัว่ไปผู้ตอบ 
 

1) ชื่อ-นามสกุล …………………………………………………………………..………………     เบอร์โทร (ถ้ามี)……………….…………………………… 
 

2) อายุ ................ปี         ๓) เพศ     ชาย    หญิง        ๔) ระดับชั นที่ก้าลังศกึษา (ระบุ)............................................... 

 

5) ทีอ่ยู ่หมู่ที่...........ต้าบล..........................................อ้าเภอ...........................................จังหวัด........................................................ 
 
ส่วนที่ ๒ ความรู้เรื่องความปลอดภัยทางน ้า 
ค้าชี แจง ให้นักเรียนท้าเครื่องหมาย ในประโยคหรือข้อความทีเ่หน็ว่าถูกต้อง หรือสอดคล้องกับความสามารถในการปฏิบัต ิ
 

๒.๑ แหล่งน ้าที่อาจท้าให้เด็กอายุต้่ากว่า ๓ ปี จมน ้าได้ 
๑) ถังน ้า 

 

๒) กะละมัง/อ่างอาบน ้าเด็ก 

 
๓) สระว่ายน ้ายาง 

 

๔) กระติกน ้า 

 
 

๒.๒ แหล่งน ้าท่ีอาจท้าให้เด็กอายุ ๓ ปีขึ นไป จมน ้าได้ 
๑) แอ่งน ้าขัง 

 

๒) โอ่งขนาดใหญ่ 

 
๓) แหล่งน ้าเพื่อการเกษตร 

 

๔) บ่อเลี ยงปลาข้างบ้าน 

 
 

๒.๓ ความปลอดภัย 
ความปลอดภัยในการเดินทางทางน ้า ความเห็น 

บุคคลที่ควรไปเล่นน ้าด้วย  
๑) เมื่อจะไปเล่นน ้า ควรไปกับพ่อ/แม/่ผู้ปกครอง/ผู้ใหญ ่  ไม่ใช่  ใช่ 
๒) เมื่อต้องการเล่นน ้าสามารถไปเล่นกับเพื่อนได้ หรือ

ไปโดยล้าพังได ้
 ไม่ใช่  ใช่ 

อุปกรณ์ที่ควรน้าไปด้วยเมื่อไปเล่นน ้า  
๓) เสื อชูชีพ  ไม่ใช่  ใช่ 
๔) ขวดน ้าพลาสติกเปล่า/ถังแกลลอนพลาสติกเปล่า  ไม่ใช่  ใช่ 
๕) ไม่ต้องน้าอะไรไปกไ็ด้ แค่แต่งตวัให้สวย/หล่อ  ไม่ใช่  ใช่ 
กฎแห่งความปลอดภัย  
๖) ควรกินอาหารก่อนลงเล่นน ้าอยา่งน้อย ๓๐ นาท ี  ไม่ใช่  ใช่ 
๗) การว่ายน ้าเวลากลางคนื/ช่วงทีฝ่นก้าลังตกเป็นอนัตราย  ไม่ใช่  ใช่ 
๘) ไม่ควรใส่กางเกงยีนสล์งเล่นน ้า  ไม่ใช่  ใช่ 
๙) เมื่อนั่งเรือต้องใส่เสื อชูชีพทุกคน แม้ว่ายน ้าเป็น  ไม่ใช่  ใช่ 

 

 
ส่วนที่ ๓ การเอาชีวิตรอดในน ้า 

ทักษะการเอาชีวิตรอดในน ้า 
ความสามารถ 
ในการปฏิบัต ิ

3.๑ สามารถว่ายน ้าด้วยท่าใดก็ได้
เป็นระยะทาง ๒๕ เมตร  
(รถบัสโดยสารต่อกัน ๒ คัน) 

 ไม่ได้      ได้     
 ไม่แน่ใจ 

3.๒ สามารถลอยตัวแบบนอนหงาย 
(แม่ชีลอยน ้า) ได้นาน ๓ นาที 

 ไม่ได้      ได้     
 ไม่แน่ใจ 

๓.3 สามารถลอยตัวแบบลูกหมาตกน ้า 
ได้นาน ๑ นาที 

 ไม่ได้      ได้     
 ไม่แน่ใจ 

3.๔ สามารถเกาะขวดน ้าดื่มลอยตัว
ได้นาน ๓ นาที 

 ไม่ได้      ได้     
 ไม่แน่ใจ 

 

ส่วนที่ ๔ การช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน ้า 
ทักษะการช่วยเหลือ ความคิดเห็น 

4.1 เมื่อพบคนจมน ้า ควรตะโกนขอความช่วยเหลือ/
ตามผู้ใหญ่มาช่วย 

 ไม่ใช่ 
 ใช่ 

4.๒ เมื่อพบคนจมน า้ ควรกระโดดลงไปช่วยทันที 
เพราะเราว่ายน ้าเป็น 

 ไม่ใช่ 
 ใช่ 

4.๓ เมื่อพบคนจมน ้าระยะใกล้ ควรยืน/นั่งอยู่บนฝั่ง
แล้วใช้อุปกรณ์ยื่นช่วยเหลือคนจมน ้าจากบนฝั่ง 
เช่น ไม้ เสื อ กางเกง 

 ไม่ใช่ 
 ใช่ 

๔.4 เมื่อพบคนจมน ้าระยะไกล ควรโยนอุปกรณ์
ที่ลอยน ้าให้คนจมน ้าจับ 

 ไม่ใช่ 
 ใช่ 

 

 

------------------------------------------------------- ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ ------------------------------------------------------- 
 

ส่วนที่ 5 ข้อมูลหน่วยงาน/ผู้ประเมิน 
 

ชื่อ-นามสกุล/หน่วยงาน…………………………………………………………..........................………..……………… วันที.่.................................... 
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๔๒                                                             แนวทางประเมินผู้ก่อการดี (MERIT MAKER) การด้าเนินงานป้องกันการจมน ้า (ฉบับปรับปรุง ปี 2563) 
Guidelines for MERIT MAKER Assessment on Implementing Drowning Prevention 

กองปอ้งกันการบาดเจบ็ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, Division of Injury Prevention, Department of Disease Control, Ministry of Public Health. 

แบบประเมินผลการว่ายน ้าเพ่ือเอาชีวิตรอด (ภาคปฏิบัติ) 
 
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป 
 

1) ชื่อ-นามสกุล …………………………………………………………………..………………     เบอร์โทร (ถ้ามี)……………….…………………………… 
 

2) อายุ ................ปี         ๓) เพศ     ชาย    หญิง        ๔) ระดับชั นที่ก้าลังศกึษา (ระบุ)............................................. 

 

5) ที่อยู่ หมู่ที่...........ต้าบล..........................................อ้าเภอ...........................................จังหวัด........................................................ 

 
ส่วนที่ ๒ ทักษะการเอาชีวิตรอดในน ้าและพื นฐานการว่ายน ้า 
 

ทักษะ ผ่าน ไม่ผ่าน 
2.1 การด้าน ้าเป่าลมเข้า-ออกทางปาก 20 ครั ง   
2.2 เตะเท้าคว่้าสลับกับเตะเท้าหงาย ระยะทาง 15 - 25 เมตร   
2.3 กระโดดลงน ้าลึก แล้วพลิกตวั ลอยตัว 3 นาที    
2.4 กระโดดลงน ้าลึก แล้วว่ายไปเก็บอุปกรณล์อยน ้าได้ในระยะทาง 3 เมตร       
2.5 ลอยตัวคว่้า เงยหนา้หายใจ 5 ครั ง   
2.6 ลอยตัวแบบนอนหงาย 3 นาที   
2.7 ลอยตัวแบบลูกหมาตกน ้า 1 นาที   
2.8 เกาะขวดน ้าดื่มลอยตัว 3 นาที   

 
ส่วนที่ 3 ทักษะการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน ้า 
 

ทักษะ ผ่าน ไม่ผ่าน 
3.1 เรียกผู้ใหญ่ให้ช่วยคนตกน ้า   
3.2 ช่วยคนตกน ้าด้วยการโยนอุปกรณ์ลอยน ้าระยะทาง 3 - 5 เมตร เช่น ขวดน ้าดื่มพลาสติก ถังแกลลอน   
3.3 ช่วยคนตกน ้าด้วยวิธีโยนอุปกรณล์อยน ้าท่ีมีเชือกผูก เช่น ถังแกลลอนผูกเชือก   
3.4 ช่วยคนตกน ้าด้วยการยื่นอุปกรณล์อยน ้าระยะทาง 2 - 4 เมตร เช่น ไม้ ท่อ PVC   

 
ส่วนที่ 4 ข้อมูลหน่วยงาน/ผู้ประเมิน 
 

ชื่อ-นามสกุล/หน่วยงาน…………………………………………………………..........................………..……………… วันที.่.................................... 
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แนวทางประเมินผู้ก่อการดี (MERIT MAKER) การด้าเนินงานป้องกันการจมน ้า (ฉบับปรับปรุง ปี 2563)                                                                          ๔๓ 
Guidelines for MERIT MAKER Assessment on Implementing Drowning Prevention  

กองปอ้งกันการบาดเจบ็ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, Division of Injury Prevention, Department of Disease Control, Ministry of Public Health. 

แบบรายงานผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากการตกน ้า จมน ้า 
(กรณีจมน ้าทุกราย ทุกกลุ่มอายุ) 

 

ผู้รายงาน 
๑)  ชื่อผู้รายงาน                                                                 ต้าแหน่ง................................................... .........  
๒)  หน่วยงาน                                                                     จังหวัด..............................................................                                             
๓)  เบอร์โทร             ..                      โทรสาร                                   ๔) วันที่รายงาน..................................                                           
ก. รายละเอียดของเหตุการณ์  
1) สถานที่เกิดเหตุ                       หมู่ที่      ต้าบล                    อ้าเภอ           .      จังหวัด.............................. 
2) ลักษณะการเกิดเหตุ 
                การจมน ้าตายและจมน ้าจากอุบัติเหตุ (W65-W74)   
                 อุบัติเหตุการขนส่งทางน า้ (V90-V94)   
                ผู้ประสบภัยจากอุทกภัย/พายุ/แรงธรรมชาติอื่นๆ (X36 -X38) 
3)  วันที่เกิดเหตุ (วัน/เดือน/ปี)                 .........................................         เวลาที่เกิดเหตุ........................................ 
4)  จ้านวนคนที่เกิดเหตุในเหตุการณ์เดียวกัน        คน   เสียชีวติ        คน   บาดเจบ็        คน   ไม่บาดเจ็บ       คน 
5) บรรยายเหตุการณ์ก่อนเกิดเหตุจนกระทั่งจมน า้  
      - เหตุการณ์เกิดได้อย่างไร เหตุเกิดจากอะไร  

..................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 
      - กิจกรรมที่ท้าขณะเกิดเหตุ  

..................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 
     - หลังเกิดเหตุด้าเนินการอย่างไร 

..................................................................................................................................................................................... 

.....................................................................................................................................................................................                                                                                                                                         
6)  ประเภทแหล่งน า้ที่เกิดเหตุ                           ระดับความลึก         ........     เมตร     .........          เซนติเมตร                            
* ประเภทแหล่งน ้าท่ีเกิดเหตุ หมายถึง แหล่งน ้าท่ีคนจมน ้า เช่น บ่อน ้า หนองน ้า สระน ้า สระว่ายน ้า ห้วย ฝาย คลอง บึง แม่น ้า 
ทะเล น ้าตก อุโมงค์ ถ ้า เขื่อน ท่อ อ่างน ้า อ่างเก็บน ้า ถังน ้า โอ่ง กะละมัง สระว่ายน ้าพลาสติก (ของเล่น) คูน ้า กระติกน ้า สวนน ้า 
7) การจัดการแหล่งน ้าเสีย่ง 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ก่อนเกิดเหตุ  
                ไม่มี    
                มี โปรดระบ ุ(ตอบได้มากกว่า ๑ ข้อ) 
                            รั ว 
                            ป้ายคา้เตือน 
                            ห่วงชูชพี 
                            ไม ้
                            แกลลอนพลาสติก 
                            ขวดน ้าพลาสติก 
                            เชือก 
                            อื่นๆ ระบ ุ             . 

หลังเกิดเหตุ  
                ไม่มี    
                มี โปรดระบ ุ(ตอบได้มากกว่า ๑ ข้อ) 
                            รั ว 
                            ป้ายคา้เตือน 
                            ห่วงชูชพี 
                            ไม ้
                            แกลลอนพลาสติก 
                            ขวดน ้าพลาสติก 
                            เชือก 
                            อื่นๆ ระบ ุ              . 



๔๔                                                             แนวทางประเมินผู้ก่อการดี (MERIT MAKER) การด้าเนินงานป้องกันการจมน ้า (ฉบับปรับปรุง ปี 2563) 
Guidelines for MERIT MAKER Assessment on Implementing Drowning Prevention 

กองปอ้งกันการบาดเจบ็ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, Division of Injury Prevention, Department of Disease Control, Ministry of Public Health. 

ข.รายละเอียดของผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต                                                                  รายที่....................  
1)  ชื่อ-นามสกุล                .......     เลขประจ้าตัวประชาชน/เลขหนังสือเดินทาง...............................สัญชาต.ิ............                                                    
2)  ที่อยู ่              หมู่ที่       ต้าบล                         อ้าเภอ                         จังหวัด....................................... 
3)  เพศ     ชาย     หญิง         4) อายุ           ป ี           เดือน             เสียชีวิต     ไม่เสียชีวิต 
5) ความสามารถในการวา่ยน ้า 5.1)  ว่ายน ้าเป็น       ว่ายน ้าไม่เป็น      ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ 

5.2)  มีทักษะการเอาชีวิตรอดในน ้า*  ไม่มีทักษะการเอาชีวิตรอดในน ้า*  ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ 
     * มีทกัษะการเอาชวีิตรอดในน า้ หมายถึง ๑) สามารถลอยตัวเปล่า (ไม่ใช้อุปกรณ์ช่วย) อยู่ในน า้ได้นานมากกวา่ ๓ นาที ๒) เคลื่อนที่ไปในน ้าได้ไกล ๒๕ เมตร 
6)  ขณะเกิดเหตุ (ณ จุดเกิดเหตุ) คนที่จมน ้าอยู่กับใคร   อยู่คนเดียว    เพื่อน   
                                                                  . ผู้ปกครอง/ผู้ดูแลเด็ก โดยขณะนั นผู้ปกครองท้ากิจกรรม ดังนี  
                                                                            ท้างานบ้าน     นอนหลับ     ประกอบอาชีพ     โทรศัพท์ 
                                                                          อื่นๆ โปรดระบ.ุ................................................................ 
7)  กิจกรรมก่อนเกิดเหตุ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) พลัดตกลื่น  เล่นน ้า ประกอบอาชีพ เรือล่ม อื่นๆ ระบุ........... 
8)  ก่อนเกิดเหตุ (ในช่วงปกติ) ใครเป็นผู้ดูแล (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)   พ่อ-แม่   ปู่-ย่า/ตา-ยาย   อื่นๆ ระบุ.............. 
9)  ระยะทางโดยประมาณระหว่างบ้านถึงที่เกิดเหตุ            กิโลเมตร            เมตร      เกิดเหตุภายในบ้าน               
10) การใช้อุปกรณช์่วยลอยน า้ขณะเกดิเหตุ  ไม่มี   มี ระบ ุ   ห่วงยาง/ห่วงชูชีพ     ขวดน ้า/แกลลอนพลาสติก    วสัดุธรรมชาต ิ
11) การสวมเสื อชูชีพ/เสื อพยุงตัว ขณะเกิดเหตุ    มี      ไม่มี 
12) ปัจจัยเสี่ยง/พฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดเหตุ (ตอบได้มากกว่า ๑ ข้อ)    
    ขาดการดูแล   ขาดความรู้เรื่องแหล่งน ้าเสี่ยง   วิถีชีวิต (ซักล้าง, ตกปลา/เก็บหอย/เก็บผัก)   ดื่มแอลกอฮอล์    
    การใช้ยารักษาโรค     . มีโรคประจ้าตัว                . ทุพพลภาพ                    สภาพภูมิอากาศ        
    กระแสน ้าที่รุนแรง       พฤติกรรมคนขับเรือ           เรือไม่ปลอดภัย (เช่น การบรรทุกน ้าหนักเกิน)    
    แหล่งน ้าไมป่ลอดภัย (เช่น ขาดการสร้างรั ว, พื นผิวลื่น)  ขาดระบบการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้า  อื่นๆ ระบุ............ 
.13) หลังเกิดเหตุจมน ้า   เสียชีวิต ณ ที่เกิดเหตุ  เสียชีวิตขณะน้าส่ง รพ.  เสียชีวิต ณ ห้องฉุกเฉิน  เสียชีวิตหลังรับไว้รักษา 
                            ไม่เสยีชีวิต รับไว้รักษา  วนัที่เร่ิมมีอาการ                   วันที่ไปรักษาวันแรก.......     ........... 
                                  ผู้ปว่ยนอก (OPD)         ผูป้่วยใน (IPD)        การส่งต่อ (refer) ระบุ................................                         
                            ไม่เสยีชีวิตและไม่ได้เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล           
14) คนจมน ้าได้รับการช่วยเหลือขึ นมาจากน ้าโดยใคร (ตอบได้มากกว่า ๑ ข้อ)   ผู้อยู่ในเหตุการณ์  ผู้ช่วยเหลือที่ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ 
15) ผู้ช่วยเหลือ (ตามข้อ ๑๔) ช่วยขึ นมาจากน า้ด้วยวิธีใด (ตอบได้มากกว่า ๑ ข้อ)    
       ตะโกนเรียกคนมาช่วย                                         ช่วยด้วยการกระโดดลงไปช่วย  
       ช่วยด้วยการหาอุปกรณ์โยนให้จับ (ระบุอุปกรณ์) ระบ ุ                                       ..............................   .       
       ช่วยด้วยการหาอุปกรณ์ยื่นให้จับ (ระบุอุปกรณ์) ระบุ                                        ................................   .. 
       น้าศพขึ นมาจากน า้ เนือ่งจากเสียชีวิตแล้ว                  อื่นๆ ระบ ุ                         .............................  
      ระยะเวลาตั งแต่มีคนจมน ้าจนกระทั่งมีผู้มาช่วยเหลือใช้ระยะเวลา..................ชั่วโมง...............นาที 
16) ภายหลังจากช่วยเหลือขึ นมาจากน า้ ได้รบัการปฐมพยาบาลอย่างไร 
       ไม่ได้ท้าการปฐมพยาบาล เนื่องจาก       ปฐมพยาบาลไม่เป็น/ไม่รู้วิธี          ผู้ป่วยเสียชีวิต 
       ท้าการปฐมพยาบาล โดย     ญาต/ิผู้พบเห็นเหตุการณ์             หน่วยกู้ชีพ (ALS,BLS,FR)     
                                             มูลนิธ/ิกู้ชีพที่ไมไ่ด้ขึ นทะเบียน       อื่นๆ ระบุ..........                                 
      วิธีปฐมพยาบาล (ตอบได้มากกว่า ๑ ข้อ)   เป่าปาก   อุ้มพาดบ่า   กดหน้าอก   กระแทกท้อง   อื่นๆ ระบุ............. 
17) การน้าสง่สถานบริการสาธารณสุขหลังจากได้รับการปฐมพยาบาล 
       ไม่ได้นา้ส่งสถานบริการสาธารณสุข 
       น้าส่งสถานบริการสาธารณสุข โดย 
             หน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน    เจ้าหน้าที่มูลนิธ ิ    ต้ารวจ     ญาติ ผู้เห็นเหตุการณ์    อ่ืนๆ ระบุ.............. 

ชื่อผู้รายงาน                                                                                    .วันที่รายงาน..................................... 
หากมีขอ้สงสัยสามารถสอบถามได้ที่กองป้องกันการบาดเจ็บ กรมควบคุมโรค โทร 0 2590 3888 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ otherinjury@gmail.com 



แนวทางประเมินผู้ก่อการดี (MERIT MAKER) การด้าเนินงานป้องกันการจมน ้า (ฉบับปรับปรุง ปี 2563)                                                                          ๔๕ 
Guidelines for MERIT MAKER Assessment on Implementing Drowning Prevention  

กองปอ้งกันการบาดเจบ็ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, Division of Injury Prevention, Department of Disease Control, Ministry of Public Health. 
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http://www.who.int/violence_injury_prevention/child/injury/world_report/en/


๔๖                                                             แนวทางประเมินผู้ก่อการดี (MERIT MAKER) การด้าเนินงานป้องกันการจมน ้า (ฉบับปรับปรุง ปี 2563) 
Guidelines for MERIT MAKER Assessment on Implementing Drowning Prevention 

กองปอ้งกันการบาดเจบ็ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, Division of Injury Prevention, Department of Disease Control, Ministry of Public Health. 

สื่อ/เอกสารประกอบการด้าเนินงาน 
 

หลักสูตรว่ายน ้าเพื่อเอาชีวิตรอด  
(Survival Swimming Curriculum) 

http://www.thaincd.com/document/file/download/pa
per-manual/Survival%20Swimming%20Curriculum.pdf 

 

Preventing drowning: an implementation 
guide "คู่มือปฏิบัติการ: การป้องกันการจมน ้า" 

http://www.thaincd.com/2016/media-
detail.php?id=13192&tid=37&gid=1-015-005 

 
  

  
แนวทางการด้าเนินงานป้องกันการจมน ้าในชุมชน 

http://www.thaincd.com/2016/media.php?tid=
37&gid=1-015-005&searchText=&pn=2 

 

สถานการณ์การตกน ้า จมน ้า ของเด็กในประเทศไทย 
http://www.thaincd.com/2016/media.php?tid=

37&gid=1-015-005&searchText=&pn=4 

 
 



แนวทางประเมินผู้ก่อการดี (MERIT MAKER) การด้าเนินงานป้องกันการจมน ้า (ฉบับปรับปรุง ปี 2563)                                                                          ๔๗ 
Guidelines for MERIT MAKER Assessment on Implementing Drowning Prevention  

กองปอ้งกันการบาดเจบ็ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, Division of Injury Prevention, Department of Disease Control, Ministry of Public Health. 

สื่อ/เอกสารประกอบการด้าเนินงาน 
 

ผู้ก่อการดี (MERIT MAKER) ป้องกันการจมน ้า  
http://www.thaincd.com/2016/media-detail.php?id=13571&tid=37&gid=1-015-001 

  
  

  
 



๔๘                                                             แนวทางประเมินผู้ก่อการดี (MERIT MAKER) การด้าเนินงานป้องกันการจมน ้า (ฉบับปรับปรุง ปี 2563) 
Guidelines for MERIT MAKER Assessment on Implementing Drowning Prevention 

กองปอ้งกันการบาดเจบ็ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, Division of Injury Prevention, Department of Disease Control, Ministry of Public Health. 

สื่อ/เอกสารประกอบการด้าเนินงาน 
 

คอกกั นเด็ก (Playpen) 
http://www.thaincd.com/2016/media-detail.php?id=12970&tid=37&gid=1-015-009 

 
 



แนวทางประเมินผู้ก่อการดี (MERIT MAKER) การด้าเนินงานป้องกันการจมน ้า (ฉบับปรับปรุง ปี 2563)                                                                          ๔๙ 
Guidelines for MERIT MAKER Assessment on Implementing Drowning Prevention  

กองปอ้งกันการบาดเจบ็ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, Division of Injury Prevention, Department of Disease Control, Ministry of Public Health. 

สื่อ/เอกสารประกอบการด้าเนินงาน 
 

กฎความปลอดภัยทางน ้า 
http://www.thaincd.com/2016/media-detail.php?id=13234&tid=37&gid=1-015-001 

 
 

 
 
 



๕๐                                                             แนวทางประเมินผู้ก่อการดี (MERIT MAKER) การด้าเนินงานป้องกันการจมน ้า (ฉบับปรับปรุง ปี 2563) 
Guidelines for MERIT MAKER Assessment on Implementing Drowning Prevention 

กองปอ้งกันการบาดเจบ็ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, Division of Injury Prevention, Department of Disease Control, Ministry of Public Health. 

สื่อ/เอกสารประกอบการด้าเนินงาน 
 

การป้องกันเด็กจมน ้าในเด็กเล็ก "อย่าใกล้ อย่าเก็บ อย่าก้ม" 
http://www.thaincd.com/2016/media-detail.php?id=11037&tid=37&gid=1-015-001 

  
  

  
 



แนวทางประเมินผู้ก่อการดี (MERIT MAKER) การด้าเนินงานป้องกันการจมน ้า (ฉบับปรับปรุง ปี 2563)                                                                          ๕๑ 
Guidelines for MERIT MAKER Assessment on Implementing Drowning Prevention  

กองปอ้งกันการบาดเจบ็ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, Division of Injury Prevention, Department of Disease Control, Ministry of Public Health. 

สื่อ/เอกสารประกอบการด้าเนินงาน 
 

การช่วยเหลือและการปฐมพยาบาล คนตกน ้า จมน ้า 
http://www.thaincd.com/2016/media-detail.php?id=8818&tid=37&gid=1-015-001 

  
  

  



๕๒                                                             แนวทางประเมินผู้ก่อการดี (MERIT MAKER) การด้าเนินงานป้องกันการจมน ้า (ฉบับปรับปรุง ปี 2563) 
Guidelines for MERIT MAKER Assessment on Implementing Drowning Prevention 

กองปอ้งกันการบาดเจบ็ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, Division of Injury Prevention, Department of Disease Control, Ministry of Public Health. 

สื่อ/เอกสารประกอบการด้าเนินงาน 
 

เสื อชูชีพกับเสื อพยุงตัว ความแตกต่าง..ที่ควรรู้ 
http://www.thaincd.com/2016/media-detail.php?id=8573&tid=37&gid=1-015-001 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แนวทางประเมินผู้ก่อการดี (MERIT MAKER) การด้าเนินงานป้องกันการจมน ้า (ฉบับปรับปรุง ปี 2563)                                                                          ๕๓ 
Guidelines for MERIT MAKER Assessment on Implementing Drowning Prevention  

กองปอ้งกันการบาดเจบ็ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, Division of Injury Prevention, Department of Disease Control, Ministry of Public Health. 

สื่อ/เอกสารประกอบการด้าเนินงาน 
 

คลิปวิดิโอ 
“การป้องกันการจมน ้าในเดก็ (เด็กเล็กและเด็กโต)” 
http://www.thaincd.com/2016/media.php?tid=

37&gid=1-015-004 

 

คลิปวิดิโอเพลง 
“อย่าใกล้ อย่าเก็บ อย่าก้ม” 

http://www.thaincd.com/2016/media.php?tid=
37&gid=1-015-004 

 
  

สปอตวิทยุที่ได้รับรางวัลชนะเลิศและชมเชย 
จากการประกวดสปอตวิทยุ 

ในกิจกรรมรณรงค์ป้องกันเด็กจมน ้า ปี 2560 
http://www.thaincd.com/2016/media.php?tid=

37&gid=1-015-004 

 

คลิปวิดีโอสื่อการสอน  
“หลักสูตรว่ายน ้าเพื่อเอาชีวิตรอด (Survival 
Swimming Curriculum)” จ้านวน 14 ตอน 

http://www.thaincd.com/drowning/video.php 
 

 
  

DVD ชุด "สร้างภูมิคุ้มกันเด็กไทย  
สร้างความปลอดภัยทางน ้า" 

http://www.thaincd.com/2016/media-
detail.php?id=3613&tid=37&gid=1-015-004 

 

ไวนิล “การช่วยเหลือคนตกน ้า จมน ้า 
และการปฐมพยาบาล” 

http://www.thaincd.com/2016/media-
detail.php?id=8769&tid=37&gid=1-015-002 

 



๕๔                                                             แนวทางประเมินผู้ก่อการดี (MERIT MAKER) การด้าเนินงานป้องกันการจมน ้า (ฉบับปรับปรุง ปี 2563) 
Guidelines for MERIT MAKER Assessment on Implementing Drowning Prevention 

กองปอ้งกันการบาดเจบ็ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, Division of Injury Prevention, Department of Disease Control, Ministry of Public Health. 

สื่อ/เอกสารประกอบการด้าเนินงาน 
 

สื่อจิ๊กซอว์ "อย่าใกล้ อย่าเก็บ อย่าก้ม" 
http://www.thaincd.com/2016/media-detail.php?id=13124&tid=37&gid=1-015-008 

 
 

 



แนวทางประเมินผู้ก่อการดี (MERIT MAKER) การด้าเนินงานป้องกันการจมน ้า (ฉบับปรับปรุง ปี 2563)                                                                          ๕๕ 
Guidelines for MERIT MAKER Assessment on Implementing Drowning Prevention  

กองปอ้งกันการบาดเจบ็ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, Division of Injury Prevention, Department of Disease Control, Ministry of Public Health. 

คณะผู้จัดท้าแนวทางประเมินผู้ก่อการดี (MERIT MAKER) การด้าเนินงานป้องกันการจมน ้า 
 
ทีป่รึกษา 
นายแพทย์อัษฎางค์ รวยอาจณิ รองอธิบดีกรมควบคมุโรค 
แพทยห์ญิงศศิธร ตั งสวสัดิ ์ ผู้อ้านวยการกองป้องกันการบาดเจ็บ กรมควบคุมโรค 
 

คณะผู้จัดท้า 
คุณสม้ เอกเฉลมิเกียรต ิ กองป้องกันการบาดเจ็บ กรมควบคุมโรค 
คุณสุชาดา เกิดมงคลการ กองป้องกันการบาดเจ็บ กรมควบคุมโรค 
คณุพิมพ์ดารา มสีุวรรณ กองป้องกันการบาดเจ็บ กรมควบคุมโรค 
 

คณะผู้ร่วมจัดท้าครั งท่ี ๑  
ส้านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑ - ๑๒ 
 

คณะผู้ร่วมจัดท้าครั งท่ี ๒ (ฉบับปรับปรุง ปี ๒๕๕๘) 
คุณวัลยา  โสภากุล  
ส้านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑ เชียงใหม่ 
คุณแพรพรรณ  ภูริบัญชา  
ส้านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๘ อุดรธานี 
คุณกฤศ  เรียงไธสง  
ส้านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๙ นครราชสีมา 
คุณบารเมษฐ์  ผมค้า  
ส้านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๙ นครราชสีมา 
คุณศิริพร  มัชรินทร์  
ส้านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑๑ นครศรีธรรมราช 
คุณคนึงนิตย์  ปิติปุญญพัฒน์  
ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 

คุณกาญจนา  ประดับลาย  
ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 
คุณสลักจิต  สกุลรักษ์  
ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ 
คุณธัญพร  ลิ มจิตรกร  
ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ 
คุณปริชญา  พลอาสา  
ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ 
คุณนงคราญ  ไชยวัฒน ์  
ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ 
คุณธนัทอร  สังข์แก้ว  
ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช 

 

คณะผู้ร่วมจัดท้าครั งท่ี ๓ (ฉบับปรับปรุง ปี ๒๕๕๙) 
คุณวัลยา  โสภากุล  
ส้านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑ เชียงใหม่ 
คุณกฤศ  เรียงไธสง  
ส้านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๙ นครราชสีมา 
คุณบารเมษฐ์  ผมค้า  
ส้านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๙ นครราชสีมา 
คุณศิริพร  มัชรินทร์  
ส้านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑๑ นครศรีธรรมราช 
คุณคนึงนิตย์  ปิติปุญญพัฒน์  
ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 
คุณกาญจนา  ประดับลาย  
ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 
คุณเทียนทอง  บุญยรางกกูร  
ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ 
คุณสลักจิต  สกุลรักษ์  
ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ 

คุณธัญพร  ลิ มจิตรกร  
ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ 
คุณนงคราญ  ไชยวัฒน์  
ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ 
คุณธนัทอร  สังข์แก้ว  
ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช 
คุณชัยณรงค์  ยิ มน้อย  
ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง 
คุณธิดารัตน์  น ้าแก้ว  
ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง 
คุณอมตา  จันทร์ปาน  
ส้านักงานสาธารณสุขอ้าเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
คุณธิตินัดดา  ตอพล  
โรงพยาบาลประทาย จังหวัดนครราชสีมา 

 



๕๖                                                             แนวทางประเมินผู้ก่อการดี (MERIT MAKER) การด้าเนินงานป้องกันการจมน ้า (ฉบับปรับปรุง ปี 2563) 
Guidelines for MERIT MAKER Assessment on Implementing Drowning Prevention 

กองปอ้งกันการบาดเจบ็ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, Division of Injury Prevention, Department of Disease Control, Ministry of Public Health. 

คณะผู้ร่วมจัดท้าครั งท่ี 4 (ฉบับปรับปรุง ปี 2560) 
คุณวัลยา  โสภากุล  
ส้านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑ เชียงใหม่ 
คุณศิริพร  สิทธิ  
ส้านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑ เชียงใหม่ 
คุณภัทรเดช  วรศรีหิรัญ  
ส้านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 พิษณุโลก 
คุณเธียรรัตน์   ธีร์ระพิบูล  
ส้านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 พิษณุโลก 
คุณจุฬาลักษณ์  ฐิตินันทิวัฒน์  
ส้านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 นครสวรรค์ 
คุณพรชนก  สีหะวงษ ์  
ส้านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 นครสวรรค์ 
คุณณิชาพัฒน์  ตระกูลคล้อยดี  
ส้านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 สระบุรี 
คุณคัทลียา  พลอยวงษ ์  
ส้านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 สระบุรี 
นางดวงเดือน  พวงมณี  
ส้านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ราชบุรี 
คุณทิพวรรณ  ศิริวรรณยา  
ส้านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ชลบุร ี
คุณศศิธร  พงษ์ประพันธ์  
ส้านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ชลบุร ี
คุณมยรุา  สสีาร  
ส้านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น 
คุณเพชรรตัน์  พันอ้น  
ส้านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น 
คุณจักรี  ศรีแสง  
ส้านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 อุดรธาน ี
คุณนุชรี  อาบสุวรรณ  
ส้านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 อุดรธาน ี

คุณกฤศ  เรียงไธสง  
ส้านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๙ นครราชสีมา 
คุณมานะชัย  สุเรรัมย์  
ส้านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๙ นครราชสีมา 
คุณศิริวรรณ  ชุมนุม  
ส้านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 อุบลราชธาน ี
คุณพัชรพงษ์  วงษ์สามารถ  
ส้านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 อุบลราชธาน ี
คุณถวิล  หนูวงศ ์  
ส้านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑๑ นครศรีธรรมราช 
คุณศิริพร  มัชรินทร์  
ส้านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑๑ นครศรีธรรมราช 
คุณเสาวลักษณ์  วราภริมย ์  
ส้านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา 
คุณเรวดี  พุทธรัตน์  
ส้านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา 
คุณธัญวัลย์  นันทดิลกวริทธ์   
สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง 
คุณเทียนทอง  บุญยรางกกูร  
ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ 
คุณสลักจิต  สกุลรักษ์  
ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ 
คุณนงคราญ  ไชยวัฒน์  
ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ 
คุณคนึงนิตย์  ปิติปุญญพัฒน์  
ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 
คุณอมตา  จันทร์ปาน  
ส้านักงานสาธารณสุขอ้าเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

 

คณะผู้ร่วมจัดท้าครั งท่ี 5 (ฉบับปรับปรุง ปี 2563) 
ส้านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑ เชียงใหม่  
ส้านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 พิษณุโลก  
ส้านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 นครสวรรค์  
ส้านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 สระบุรี  
ส้านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ราชบุรี  
ส้านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ชลบุรี 
ส้านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น 

ส้านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 อุดรธาน ี
ส้านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 อุบลราชธาน ี  
ส้านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา  
ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี 
ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา 
ศูนย์นเรนทรพังงา 

 

ออกแบบปก  
คุณฐิติมา  ขันธสิน กองป้องกันการบาดเจ็บ กรมควบคุมโรค 
 

จัดท้าโดย 
กองป้องกันการบาดเจ็บ ชั น 5 ตกึ 10 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข  
ถนนติวานนท์ อ้าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐   โทรศัพท์ ๐-๒๕๙๐-๓888  www.thaincd.com 

http://ncd.ddc.moph.go.th/
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