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Source:   (1)  A MERIT MAKER Guideline of Drowning Prevention. Bangkok: Division of Injury Prevention, 
                       Department of Disease Control, Ministry of Public Health, Thailand; 2022.
                (2)  Preventing drowning: an implementation guide. Geneva: World Health Organization; 2017. 
                       Licence: CC BY-NC-SA 3.0 IGO.

ing Prevention Intervention

WHO MERIT MAKER

Provide safe places
away from water 

for pre-school children

Install barriers
controlling access

to water

Kindergarten/Day care

Environment
Education

Training
(Survival Swimming)

Advocacy/Policy

Resuscitation

Advocacy/Policy

Teach school-age children 
(aged over 6 years) 

swimming and water safety skills

Build resilience and
manage flood risks
and other hazards

locally and nationally

Train bystanders
in safe rescue 

and resuscitation

Set and enforce safe boating, 
shipping and ferry regulations
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WHO MERIT MAKER

Promote multisectoral
collaboration

Strengthen public
awareness of drowning

through strategic
communications

Education 
Media

Management

Advocacy/Policy
Drowning Prevention

Plan

Information
Research/Evaluation

Develop a national
water safety plan

Advance drowning
prevention through
data collection and 

well-designed studies

4 Strategies
to Support Drowning
Prevention Interventions
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กลยุทธการดำเนินงานปองกันการจมน้ำ 
ครอบคลุมทั้งการจัดการปจจัยเสี่ยง

ดานตัวบุคคลและสิ่งแวดลอม

คืออะไร
ผู้ก่อการดี

MERIT MAKER

องคกรภาครัฐ เอกชน จิตอาสา 
หรือบุคคลทั่วไปที่รวมกันดำเนินงาน
ปองกันการจมน้ำในมาตรการตางๆ

ผู้ก่อการดี
MERIT MAKER

คือใคร

ผู้ก่อการดี
MERIT MAKER

เพื่อใหเกิดการดำเนินงานปองกันการจมน้ำ
ในรูปแบบสหสาขา (หลายภาคสวน) ครอบคลุม
ในทุกมาตรการ และใชทรัพยากรที่มีอยูในพื้นที่

ผูกอการดีมี 4 ระดับคือ 
ระดับผู้ก่อการดี

-
-

-
-
-

ขอ (1), (2) 
และ (3)

    

ขอ (1) และ (2)

-

ขอ (1)

> 3 แหง

ศพด. > 1 แหง

> 3 แหง
รอยละ 30

> 5 คน
> 100 คน

> 20 คน

-

ขอ (1) 
ทำทุก 4 เดือน

  
-

มี
ขอ (1) และ (2)
ไมนอยกวา 2 ป

มี
มี

ขอ (1) และ (2)

ขอ (1), (2) 
และ (3)

ขอ (1) และ (2)
  

ขอ (1) และ (2)

  

ขอ (1) และ (2)

> 20 แหง

ศพด. รอยละ 100
หรือ > 5 แหง
และ รร. ในสวน

ชั้นอนุบาล 1 แหง 
  

> 10 แหง
รอยละ 50

  
> 20 คน
> 600 คน

> 80 คน

    
1 ครั้ง

ขอ (1)
 ทำทุกเดือน 
และขอ (2)

1 เรื่อง

1. Í§¤�»ÃÐ¡Íº Œ́Ò¹¹âÂºÒÂ
    1.1 แผนงาน/โครงการ
     1.2 ความตอเนื่องการดำเนินการ
         (1) ดำเนินงานตอเนื่อง > 1 ป หรือ 2 ป และ (2) มีแผนงานปตอไป
2. Í§¤�»ÃÐ¡Íº Œ́Ò¹¡ÒÃºÃÔËÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ
 2.1 ดำเนินงานแบบสหสาขา
 2.2 การ sharing ทรัพยากร
 2.3 ขยายการดำเนินงานและสรางนวัตกรรม
         (1) สนับสนุนการดำเนินงานในพื้นที่อื่น และ (2) นวัตกรรมใหมๆ
3. Í§¤�»ÃÐ¡Íº Œ́Ò¹Ê¶Ò¹¡ÒÃ³�áÅÐ¢ŒÍÁÙÅ
 3.1 ขอมูลการจมน้ำ และการใชประโยชนขอมูลในพื้นที่
      (1) ขอมูลทั้งเสียชีวิตและไมเสียชีวิตในทุกกลุมอายุ ยอนหลัง 5 ป 
             (ทั้งปริมาณและคุณภาพ) (2) การนำขอมูลไปใชประโยชน และ 
      (3) ขอมูลอื่นๆ คือ จำนวนประชากรในแตละกลุมอายุ และจำนวนเด็ก
              อายุ 6-14 ปที่สามารถวายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด
 3.2 สอบสวน และการแกไข
     กรณีมี case (1) รายงานการสอบสวน และ (2) การดำเนินการแกไข
 3.3 จำนวนการเสียชีวิตจากการจมน้ำ
      (1) เด็ก: ไมมีหรือมีนอยกวาปที่ผานมา 
      (2) ประชาชน: ไมมีหรือมีนอยกวาปที่ผานมา
4. Í§¤�»ÃÐ¡Íº Œ́Ò¹¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃáËÅ‹§¹éÓàÊÕèÂ§
 4.1 การสำรวจแหลงน้ำเสี่ยง
      (1) ขอมูลแหลงน้ำเสี่ยงในพื้นที่ และ (2) แผนที่แหลงน้ำเสี่ยง
 4.2 การจัดการแหลงน้ำเสี่ยง (ครบทั้ง 2 ขอ) โดย 
      (1) สรางรั้วและ/หรือติดปายคำเตือน และ (2) มีอุปกรณชวยคนตกน้ำ
5. Í§¤�»ÃÐ¡Íº Œ́Ò¹¡ÒÃ´Óà¹Ô¹¡ÒÃã¹ÈÙ¹Â�¾Ñ²¹Òà´ç¡àÅç¡ (È¾´.) áÅÐâÃ§àÃÕÂ¹Í¹ØºÒÅ
 5.1 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลดำเนินการปองกันเด็กจมน้ำ 
     (ครบทั้ง 3 ขอ) โดย (1) สอนครูพี่เลี้ยงทุกคน (2) สอนใหเด็กรูจัก
         แหลงน้ำเสี่ยง และ (3) จัดการสิ่งแวดลอมภายในและภายนอก ศพด.

6. Í§¤�»ÃÐ¡Íº Œ́Ò¹¡ÒÃãËŒ¤ÇÒÁÃÙŒ
 6.1 ใหความรูในสถานบริการสาธารณสุข/ชุมชน/โรงเรียน (1 ครั้ง/ 2 เดือน/แหง)
 6.2 เด็กอายุ 0 - 2 ป มีการใชคอกกั้นเด็กหรือมีพื้นที่เลนที่ปลอดภัย (Playpen)

 7.1 สอนใหมีวิทยากรในพื้นที่
 7.2 สอนเด็กอายุ 6-14 ป/ประชาชน
8. Í§¤�»ÃÐ¡Íº Œ́Ò¹¡ÒÃÊÍ¹½ƒ¡»¯ÔºÑµÔ¡ÒÃª‹ÇÂ¿„œ¹¤×¹ªÕ¾ (CPR)
 8.1 คนในชุมชนไดฝก CPR
9. Í§¤�»ÃÐ¡Íº Œ́Ò¹¡ÒÃÊ×èÍÊÒÃ»ÃÐªÒÊÑÁ¾Ñ¹¸�
 9.1 กิจกรรมรณรงคฯ
 9.2 การสื่อสารประชาสัมพันธผานชองทางตางๆ ในวงกวาง
      (1) ทีวี/วิทยุ/หนังสือพิมพ/หอกระจายขาว/รถกระจายเสียง/ออนไลน/อื่นๆ 
       และ (2) แผนการประชาสัมพันธ
10. Í§¤�»ÃÐ¡Íº Œ́Ò¹¡ÒÃÈÖ¡ÉÒÇÔ¨ÑÂ ËÃ×ÍµÔ´µÒÁ»ÃÐàÁÔ¹¼Å
 10.1 การศึกษาวิจัย/ติดตามประเมินผล

ระดับทองแดง         ระดับเงิน     ระดับทอง

หลักฐาน

มี
ขอ (1) และ (2)
ไมนอยกวา 1 ป

มี
มี

ขอ (1)

ขอ (1), (2) 
และ (3)

ขอ (1) และ (2)

ขอ (1) 
   

 ขอ (1) และ (2)

> 10 แหง

ศพด. รอยละ 50
หรือ > 3 แหง 
และ รร. ในสวน

ชั้นอนุบาล 1 แหง

> 5 แหง
รอยละ 40

> 10 คน
> 300 คน

> 50 คน

 
1 ครั้ง

 ขอ (1) 
ทำเดือนเวนเดือน 

และขอ (2)
 

1 เรื่อง

7. Í§¤�»ÃÐ¡Íº Œ́Ò¹¡ÒÃàÃÕÂ¹¡ÒÃÊÍ¹ËÅÑ¡ÊÙµÃÇ‹ÒÂ¹éÓà¾×èÍàÍÒªÕÇÔµÃÍ´ (ÃÐ´Ñº·Í§áÅÐÃÐ´Ñºà§Ô¹ ·Ø¡¤¹µŒÍ§ä´Œ½ƒ¡»¯ÔºÑµÔã¹áËÅ‹§¹éÓ) 

ระดับ
ทอง

ระดับ
เงิน 

ระดับ
ทองแดง

ระดับ
เพชร

ËÁÒÂàËµØ  

 ทีมประเมินระดับเขต ประเมินรับรองผูกอการดีระดับทองแดง ในกรณีท่ีทีมขอรับการรับรองเปนทีมจากพ้ืนท่ีกรุงเทพฯ

 สคร.: สำนักงานปองกันควบคุมโรคเขต     

 สปคม.: สำนักงานปองกันควบคุมโรคเขตเมือง     

 สสจ.: สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ทีมประเมิน
ระดับเขต

สุมประเมิน

คัดเลือกทีมที่ดีที่สุด
เพื่อสงเขาประกวด

มอบเกียรติบัตรใหแก
ผูกอการดี (MERIT MAKER)

ระดับทองแดง

ผาน

ทีมประเมินระดับจังหวัด
พิจารณาคัดเลือกและประเมินเบื้องตน

ทีมประเมินระดับเขต
พิจารณาหลักฐาน/เอกสารตางๆ

ทีมประเมินสวนกลางพิจารณาหลักฐาน/เอกสารตางๆ
และการนำเสนอผลงานของทีมผูกอการดี (MERIT MAKER)

ทีมประเมินระดับเขตรวมกับ
ทีมประเมินระดับจังหวัดลงพื้นที่

เพื่อพิจารณาผลการดำเนินการจริง 
และประเมินเชิงคุณภาพ

ผาน

ทีมที่ขอรับการรับรอง แจงความจำนงขอรับการรับรอง
พรอมสงใบสมัคร และหลักฐานไปยังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

สคร./สปคม./สสจ. 
ใหคำปรึกษา

ทีมประเมินระดับจังหวัด
พิจารณาและประเมินเบื้องตน

ทีมประเมินสวนกลาง
สุมประเมิน

ทีมที่ขอรับการรับรองประเมินตนเอง

ระดับทองแดง ระดับเงิน ระดับทอง ระดับเพชร

ทีมประเมินระดับจังหวัด
ประเมินรับรองเปนผูกอการดี

ระดับทองแดง

ทีมประเมินระดับเขต
พิจารณาหลักฐาน/เอกสารตางๆ

ทีมประเมินระดับเขตรวมกับ
ทีมประเมินระดับจังหวัด

ลงพื้นที่เพื่อประเมินเชิงคุณภาพ

มอบเกียรติบัตรใหแก
ผูกอการดี (MERIT MAKER) 

ระดับเงินหรือระดับทอง

พิจารณาสงทีม
เขาประกวด

การประกวด

ทีมประเมินสวนกลางลงพื้นที่เพื่อพิจารณา
ผลการดำเนินการจริงและประเมินเชิงคุณภาพ และตัดสินการประกวด

ขั�นตอนการประเมินรับรอง 
และประกวดทีมผู้ก่อการดี (MERIT MAKER) 

การดำเนินงานป�องกันการจมน้ำ

ผาน

ผาน

มอบโลรางวัลใหแกผูกอการดี (MERIT MAKER) 
ระดับเงิน หรือระดับทอง หรือระดับเพชร
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ผาน

ผาน

ผาน

ผาน

MERIT MAKER
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องค์ประกอบผู้ก่อการดี...ป�องกันการจมน้ำ

องค์ประกอบผู้ก่อการดี

สรุปย่อเกณฑ์การประเมินผู้ก่อการดี (MERIT MAKER)
การดำเนินงานป�องกันการจมน้ำ

ระดับเพชร     ระดับทอง    ระดับเงิน     ระดับทองแดง 

ผาน
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