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การตกน ้า จมน ้า เป็นปัญหาส้าคัญทางด้านสาธารณสุขทั่วโลก จากรายงานข้อมูลขององค์การอนามัยโลก 
(World Health Organization: WHO) พบว่า ในแต่ละปี ทั่วโลกมีคนจมน ้าเสียชีวิตสูงถึง 372 ,000 คน และ
เป็นกลุ่มเด็กอายุต่้ากว่า 15 ปี จ้านวน 145 ,739 คน ซึ่งนับว่าการจมน ้าเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับที่ 2 
ของกลุ่มเด็กอายุต่้ากว่า 15 ปี รองจากโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ (Meningitis)  ส้าหรับประเทศไทยการจมน ้า
เป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่งของเด็กไทยกลุ่มอายุต่้ากว่า ๑๕ ปี และมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ นอย่างต่อเนื่องตั งแต่
ปี พ.ศ. ๒๕๔๒ - ๒๕๔๘ โดยมีเด็กจมน ้าเสียชีวิตมากถึงปีละประมาณ 1,500 คน  จนกระทั งกรมควบคุมโรคและ
หน่วยงานเครือข่ายร่วมกันด้าเนินมาตรการต่างๆ เพ่ือแก้ไขปัญหาการจมน ้า ส่งผลให้การจมน ้าในเด็กอายุต่้ากว่า  
15 ปีลดลงมากกว่าร้อยละ 64 เมื่อเทียบกับปลายปี พ.ศ. ๒๕๔๙ ที่เริ่มด้าเนินการ 

 

การจมน ้าเกิดจากหลายปัจจัยเสี่ยงร่วมกันทั งปัจจัยด้านบุคคล ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 
และปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมทางสังคม  รวมทั งในแต่ละช่วงกลุ่มอายุจะมีปัจจัยเสี่ยงที่แตกต่างกัน ดังนั นการด้าเนินงาน
ส้าหรับการป้องกันการจมน ้าจึงควรครอบคลุมปัจจัยเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดการจมน ้าทั งทางด้านตัวบุคคลและทางด้าน
สิ่งแวดล้อม  ทั งนี เพ่ือให้เกิดการด้าเนินงานป้องกันการจมน ้าครอบคลุมทุกมาตรการ ต่อเนื่อง และใช้ทรัพยากร
ในพื นที่ รวมทั งร่วมกันด้าเนินงานในรูปแบบสหสาขา จึงเกิดกระบวนการด้าเนินการป้องกันการจมน ้าภายใต้ชื่อ 
“ผู้ก่อการดี (MERIT MAKER)” ขึ น ซึ่งเป็นกลยุทธ์หลักในการช่วยแก้ไขปัญหาการจมน ้า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
กระตุ้นให้พื นที่/ชุมชนเกิดการด้าเนินงานอย่างต่อเนื่องในการป้องกันการจมน ้า และครอบคลุมปัจจัยเสี่ยง โดยใช้
ความร่วมมือของสหสาขาและใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในพื นที่ 

 

ผู้ก่อการดี (MERIT MAKER) ประกอบด้วย ๑๐ องค์ประกอบซึ่งแต่ละองค์ประกอบเป็นมาตรการ/
กลยุทธ์ที่ส้าคัญในการป้องกันการจมน ้า ซึ่งเมื่อเทียบกับแนวทางป้องกันการจมน ้าที่องค์การอนามัยโลก (WHO) 
ได้ให้ข้อเสนอแนะไว้เมื่อ ปี 2560 จะพบว่า องค์ประกอบผู้ก่อการดี (MERIT MAKER) อยู่ใน 6 มาตรการ และ 
4 กลยุทธ์ที่องค์การอนามัยโลก (WHO) เสนอแนะไว้  ทั งนี ผู้ก่อการดี (MERIT MAKER) ไม่เพียงแต่เป็นแนวทาง 
การด้าเนินงานป้องกันการจมน ้าของประเทศไทยเท่านั น  แต่องค์การอนามัยโลก (WHO) และประเทศต่างๆ 
ทั งประเทศท่ีมีรายได้สูง และประเทศที่มีรายได้ต่้า-ปานกลาง ได้ให้ความสนใจและน้าไปประยุกต์ใช้เพ่ือด้าเนินการ 
เนื่องจากเป็นวิธีการที่ง่าย มองเห็นภาพได้ชัดเจน ใช้วัสดุท้องถิ่นที่หาได้ง่ายในพื นที่ และใช้งบประมาณไม่มาก  

 

ผู้ก่อการดี (MERIT MAKER) เริ่มด้าเนินการครั งแรกในปี 2558  ตลอดระยะเวลา 6 ปีที่กลยุทธ์
ผู้ก่อการดี (MERIT MAKER) ได้ถูกน้าไปใช้ โดยมีแนวทางการด้าเนินงานฯ เป็นคู่มือเบื องต้นส้าหรับการด้าเนินงาน 
ซึ่งได้มีการพัฒนาแนวทางการด้าเนินงานดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง โดยการน้าเอาข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ 
บทเรียนจากพื นที่ และความคิดเห็นของหน่วยงานเครือข่าย รวมทั งทีมท้างานในระดับเขต ระดับจังหวัด และระดับ
พื นที่ มาใช้ในการแก้ไขปรับปรุงแนวทางฯ เพ่ือให้เกิดความสมบูรณ์และเหมาะสมกับบริบทของพื นที่มากขึ น  และ
ในปีงบประมาณ 2565 นี  แนวทางการด้าเนินงานผู้ก่อการดี (MERIT MAKER) ได้ถูกปรับปรุงอีกครั ง ภายใต้แนวคิด 
“พื นทีท่้าได้ ทีมท้าต่อเนื่อง ยกระดับทีมทอง” โดยปรับเกณฑ์ตัวชี วัดในบางองค์ประกอบให้ง่ายขึ น และเพ่ิมระดับ
ผู้ก่อการดีฯ ในระดับเพชรขึ นมา ทั งนี เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายระยะที่สองของกลยุทธ์ผู้ก่อการดี (MERIT MAKER) คือ 
การด้าเนินงานเพื่อพัฒนาพื นที่ตนเองในการสร้างสิทธิความปลอดภัยให้ครอบคลุมประชาชนทุกคนในพื นที่ 
 

 มกราคม 2565 

     
 (แพทย์หญิงศิริรัตน์ สุวรรณฤทธิ์) 
 ผู้อ้านวยการกองป้องกันการบาดเจ็บ กรมควบคุมโรค 
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สารบัญ 
 

 หน้า 
บทที่ ๑ บทน า ๑ 
  

บทที่ ๒ การประเมินผู้ก่อการดี (MERIT MAKER) 4 
๒.๑  วัตถุประสงค์ 4 
๒.๒  ความหมาย  4 
๒.๓  คุณสมบัติของทีมท่ีขอรับการรับรองเป็นผู้ก่อการดี (MERIT MAKER) และเงื่อนไข 8 
๒.4  คุณสมบัติของทีมผู้ก่อการดี (MERIT MAKER) ระดับเงิน หรือระดับทอง ทีส่่งเข้าประกวด 8 
๒.5  คุณสมบัติของทีมผู้ก่อการดี (MERIT MAKER) ระดับเพชร ทีส่่งเข้าประกวด 9 
๒.6  คุณสมบัติของทีมผู้ก่อการดี (MERIT MAKER) ทีผ่่านการประกวดระดับเพชร 10 
๒.7  ระดับของผู้ก่อการดี 10 
๒.8  ระยะเวลา 10 
๒.9  วธิีการประเมิน  11 
๒.10 บทบาททีมประเมินผู้ก่อการดี (MERIT MAKER) 11 

 ทีมประเมินระดับจังหวัด 11 
 ทีมประเมินระดับเขต 12 
 ทีมประเมินจากส่วนกลาง 12 

๒.11 วธิีการเก็บรวบรวมข้อมูล 13 
๒.12 ขั นตอนประเมิน และการประกวดผู้ก่อการดี (MERIT MAKER) 14 

 ขั นตอนการประเมินรับรองผู้ก่อการดี (MERIT MAKER) ระดับทองแดง 14 
 ขั นตอนการประเมินรับรองผู้ก่อการดี (MERIT MAKER) ระดับเงินและระดับ

ทอง และการสุ่มประเมิน 
14 

 ขั นตอนการประกวดทีมผู้ก่อการดี (MERIT MAKER) ระดับเงินและระดับทอง 15 
 ขั นตอนการประกวดทีมผู้ก่อการดี (MERIT MAKER) ระดับเพชร 15 
 ขั นตอนการสรุปผลการประเมินรับรอง 16 
 ขั นตอนการสรุปผลการประกวด 16 

๒.๑3 ขั นตอนการรับรองเป็นผู้ก่อการดี (MERIT MAKER) 16 
 ระดับทองแดง 16 
 ระดับเงิน และระดับทอง 17 

2.14 ขั นตอนการประกวดทีมผู้ก่อการด ี(MERIT MAKER) 18 
 ระดับเงิน และระดับทอง 18 
 ระดับเพชร 19 

 

 

 

 



แนวทางประเมินผู้ก่อการดี (MERIT MAKER) การด้าเนินงานป้องกันการจมน ้า (ฉบับปรับปรุง ปี 2565)                                                                         ข 
Guidelines for MERIT MAKER Assessment on Implementing Drowning Prevention, 2022 
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สารบัญ (ต่อ) 
 

 หน้า 
บทที่ ๓ เกณฑ์การประเมินผู้ก่อการดี (MERIT MAKER) การด าเนินงานป้องกันการจมน  า 22 

 สรุปย่อ เกณฑ์การประเมินผู้ก่อการดี (MERIT MAKER) การด้าเนินงานป้องกันการจมน ้า 23 
 เกณฑ์การประเมินผู้ก่อการดี (MERIT MAKER) การด้าเนินงานป้องกันการจมน ้า 24 

 องค์ประกอบที่ ๑: นโยบาย 24 
 องค์ประกอบที่ ๒: การบริหารจัดการ 24 
 องค์ประกอบที่ ๓: สถานการณ์และข้อมูล 25 
 องค์ประกอบที่ ๔: การจัดการแหล่งน ้าเสี่ยง 26 
 องค์ประกอบที่ ๕: การด้าเนินการในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) และโรงเรียนอนุบาล 27 
 องค์ประกอบที่ ๖: การให้ความรู้ 28 
 องค์ประกอบที่ ๗: การเรียนการสอนหลักสูตรว่ายน ้าเพื่อเอาชีวิตรอด 29 
 องค์ประกอบที่ ๘: การสอนฝึกปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) 29 
 องค์ประกอบที่ ๙: การสื่อสารประชาสัมพันธ์ 30 
 องค์ประกอบที่ ๑๐: การศึกษาวิจัย หรือติดตามประเมินผล 30 

  

ภาคผนวก 31 
 แบบประเมินตนเองผู้ก่อการดี (MERIT MAKER) การด้าเนินงานป้องกันการจมน ้า  

“ระดับทองแดง” 
32 

 แบบประเมินตนเองผู้ก่อการดี (MERIT MAKER) การด้าเนินงานป้องกันการจมน ้า  
“ระดับเงิน” 

35 

 แบบประเมินตนเองผู้ก่อการดี (MERIT MAKER) การด้าเนินงานป้องกันการจมน ้า  
“ระดับทอง” 

39 

 แบบประเมินตนเองผู้ก่อการดี (MERIT MAKER) การด้าเนินงานป้องกันการจมน ้า  
“ระดับเพชร” 

43 

 ใบสมัครการขอรับรองเป็นผู้ก่อการดี (MERIT MAKER) การด้าเนินงานป้องกันการจมน ้า 
(ส้าหรับทีมผู้ก่อการดีฯ ที่ขอรับการประเมิน) 

44 

 แบบรายงานผลการพิจารณารับรองเป็นผู้ก่อการดี (MERIT MAKER) 45 
 แบบแจ้งรายชื่อทีมผู้ก่อการดี (MERIT MAKER) ระดับเงิน เพ่ือส่งเข้าประกวดระดับประเทศ 46 
 แบบแจ้งรายชื่อทีมผู้ก่อการดี (MERIT MAKER) ระดับทอง เพ่ือส่งเข้าประกวดระดับประเทศ 47 
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แนวทางประเมินผู้ก่อการดี (MERIT MAKER) การด าเนินงานป้องกันการจมน  า (ฉบับปรับปรุง ปี 2565)                                                                  ๑ 
Guidelines for MERIT MAKER Assessment on Implementing Drowning Prevention, 2022 

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

บทท่ี ๑ 
บทน ำ 

[แนวทำงประเมินผู้ก่อกำรดี (MERIT MAKER) กำรด ำเนินงำนป้องกันกำรจมน  ำ] 
 

 

ทั่วโลกมีเด็กอายุต่ ากว่า ๑๕ ปีเสียชีวิตจากการตกน  า จมน  าปีละ 145,739 คน ส่วนในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีเด็กเสียชีวิตจากการตกน  า จมน  าปีละ ๓๒,๗๔๔ คน เฉลี่ยวันละ ๙๐ คน (๑)  ทั งนี ทั่วโลก
ได้มีการด าเนินงานในเรื่องดังกล่าวในวงกว้างโดยเฉพาะประเทศท่ีมีรายได้สูง (high-income countries) ขณะที่
ประเทศที่มีรายได้ต่ าและปานกลาง (low and middle income countries) ยังมีการด าเนินการป้องกัน
การจมน  าไม่มากนัก ส่วนใหญ่เป็นการด าเนินงานในลักษณะการศึกษาวิจัยและท าเพียงบางพื นที่ เมื่องบประมาณ
สนับสนุนหมดลง ก็จะไม่มีการด าเนินงานต่อ 

 

ที่ผ่านมา ประเทศไทยมีเด็กอายุต่ ากว่า ๑๕ ปีเสียชีวิตจากสาเหตุการจมน  าสูงเป็นอันดับที่หนึ่ง 
ซึ่งสูงมากกว่าการเสียชีวิตจากสาเหตุอ่ืนๆ ทั งโรคติดเชื อและโรคไม่ติดเชื อ (๒ - ๕) และมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ น
อย่างต่อเนื่องตั งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๒ - ๒๕๔๘  จนกระทั่งกรมควบคุมโรคและหน่วยงานเครือข่ายร่วมกัน
ด าเนินมาตรการต่างๆ เพ่ือแก้ไขปัญหาการจมน  า จึงส่งผลให้การจมน  าในเด็กอายุต่ ากว่า 15 ปีลดลงอย่างต่อเนื่อง 
จากปีละประมาณ 1,500 คน เหลือเพียงครึ่งหนึ่ง ในปี พ.ศ. 2558 และลดลงมากกว่าร้อยละ 64 
ในปี พ.ศ. 2563 เมื่อเทียบกับปลายปี พ.ศ. ๒๕๔๙ ที่เริ่มด าเนินการ (๓, ๖, 7) โดยในช่วง ๑๐ ปีที่ผ่านมา 
(ปี พ.ศ. ๒๕54 - ๒๕63) เด็กไทยอายุต่ ากว่า ๑๕ ปีเสียชีวิตจากการจมน  า จ านวน 7,803 คน เฉลี่ยปีละ 780 คน 
หรือวันละ 2 คน  อัตราป่วยตาย (Case Fatality Rate) จากการจมน  าเท่ากับร้อยละ ๓๑.๙ (๖) 
 

ทั งนี การเสียชีวิตจากการจมน  าของกลุ่มเด็กอายุต่ ากว่า ๑๕ ปี มีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ ๒๑.6  
เมื่อจ าแนกเป็นรายกลุ่มอายุพบว่า กลุ่มอายุ ๕ - ๙ ปีมีอัตราการเสียชีวิตต่อประชากรเด็กแสนคนสูงที่สุด รองลงมา
คือกลุ่มเด็กอายุต่ ากว่า ๕ ปี และกลุ่มอายุ 10 - 14 ปี อย่างไรก็ตามในปี พ.ศ. 2558 2559 และ 2561 
พบว่า กลุ่มเด็กอายุต่ ากว่า ๕ ปี มีอัตราการเสียชีวิตต่อประชากรเด็กแสนคนสูงที่สุด (3, ๖) ทั งที่เด็กกลุ่มนี  น่าจะเป็น
กลุ่มที่ป้องกันได้ง่ายที่สุด เพราะเด็กกลุ่มนี อยู่ภายใต้การดูแลของผู้ปกครอง/ผู้ดูแลเด็ก  มาตรการที่ส าคัญส าหรับ
เด็กกลุ่มนี  คือ การให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการจมน  าแก่ผู้ปกครอง/ผู้ดูแลเด็ก เมื่อพาเด็กมาฉีดวัคซีน โดย
บุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงการจัดพื นที่เล่น (Playpen) ที่ปลอดภัยให้แก่เด็ก ซึ่งองค์การอนามัยโลกระบุว่า
เป็นมาตรการที่มีประสิทธิภาพ (8) 

 

เพศชายมีอัตราการเสียชีวิตจากการตกน  า จมน  าสูงกว่าเพศหญิงประมาณ ๒ เท่าตัว  ช่วงเดือน
เมษายนเป็นช่วงที่มีเด็กจมน  าเสียชีวิตมากที่สุด รองลงมาคือ มีนาคมและพฤษภาคม ซึ่งช่วงดังกล่าวเป็นช่วง
ฤดูร้อนและปิดภาคการศึกษา (3, ๖) ยกเว้นปี พ.ศ. 2563 ที่พบการจมน  าสูงในเดือนมิถุนายน กรกฎาคม และ
พฤศจิกายน เนื่องจากปีดังกล่าว เป็นปีแรกที่เกิดการระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ท าให้ประเทศไทยมีการประกาศล็อคดาวน์ และมีการบังคับใช้มาตรการป้องกันและควบคุมโรคอย่างเข้มข้น 
โดยเฉพาะการห้ามเดินทางข้ามจังหวัด ห้ามรวมกลุ่มบุคคล ห้ามท ากิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่โรค และ
การปิดสถานที่ต่างๆ รวมทั งโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อเป็นการป้องกันและลดการแพร่กระจายของ
โรคโควิด-19 ส่งผลให้เด็กมีระยะเวลาปิดเทอมนาน และอยู่บ้านนานขึ นเพราะต้องเรียนแบบออนไลน์ ท าให้มี
โอกาสเสี่ยงมากขึ น  ทั งนี มาตรการต่างๆ ที่ออกมามีความเข้มข้นตั งแต่ต้นปี พ.ศ. 2563 เรื่อยมาจนกระทั่ง
ปลายเดือนมิถุนายนจึงเริ่มมีการผ่อนคลายมาตรการต่างๆ ลง ส่งผลให้มีการออกจากบ้านและรวมกลุ่มกัน
ท ากิจกรรมมากขึ นโดยเฉพาะเด็กๆ ที่สามารถออกจากบ้านมาเที่ยวเล่นกันได้ 

 



๒                                                    แนวทางประเมินผู้ก่อการดี (MERIT MAKER) การด าเนินงานป้องกันการจมน  า (ฉบับปรับปรุง ปี 2565) 
Guidelines for MERIT MAKER Assessment on Implementing Drowning Prevention, 2022 

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

วันเสาร์และวันอาทิตย์จะมีการจมน  าสูงสุด และช่วงเวลา ๑๕.๐๐ - ๑๗.๕๙ น. เป็นช่วงเวลาที่มี
การเกิดเหตุสูงสุด  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอัตราการเสียชีวิตสูงที่สุด รองลงมาคือ ภาคใต้ ภาคกลาง (ไม่รวม
กรุงเทพฯ) และภาคเหนือ (๓, ๖)  แหล่งน  าที่มีเด็กเสียชีวิตจากการตกน  า จมน  าสูงที่สุดคือ แหล่งน  าธรรมชาติ 
(ร้อยละ ๓๙.๒) รองลงมาคือ อ่างอาบน  า (ร้อยละ ๖.๘) และสระว่ายน  า (ร้อยละ ๒.๗) (9)   

 

นอกจากนั น จากรายงานภาระโรคและการบาดเจ็บของประชากรไทย ของส านักงานพัฒนา
นโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ พบว่า การจมน  าของเด็กอายุต่ ากว่า ๑๕ ปี เป็นสาเหตุของความสูญเสีย
ปีสุขภาวะ (Disability-Adjusted Life Year: DALY) อันดับที่ ๓ ในเด็กชาย (DALY = ๒๖,๐๐๐ ปี) และอันดับที่ ๖ 
ในเด็กหญิง (DALY = ๑๐,๐๐๐ ปี) (10)   

 

เด็กแต่ละช่วงอายุจะมีปัจจัยเสี่ยงที่แตกต่างกัน  กลุ่มเด็กเล็กอายุต่ ากว่า ๕ ปี ส่วนใหญ่เกิดจาก
ปัจจัยด้านผู้ปกครอง/ผู้ดูแล และปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม โดยผู้ปกครอง/ผู้ดูแลเด็กมักคิดว่าแหล่งน  าขนาดเล็ก
หรือแหล่งน  าข้างบ้านไม่เป็นอันตรายต่อเด็ก จึงปล่อยเด็กไว้ตามล าพัง เช่น เข้าห้องน  า รับโทรศัพท์ ท ากับข้าว 
นอนหลับ หรือไม่มีการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในบ้านหรือรอบบ้านเพ่ือป้องกันการเข้ าถึงแหล่งน  าโดยล าพัง
ของเด็ก  ขณะที่ในกลุ่มเด็กโต ส่วนใหญ่มักเกิดจากการไปเล่นน  า โดยพบว่า เด็กมักจมน  าเสียชีวิตพร้อมกัน
ครั งละหลายๆ คน เนื่องจากเด็กขาดความรู้ด้านความปลอดภัยทางน  า ไม่มีทักษะการเอาชีวิตรอดในน  า และ
ทักษะการช่วยเหลือที่ถูกต้องจึงมักกระโดดลงไปช่วยคนที่ตกน  าท าให้ถูกกอดรัดจมน  าไปพร้อมกัน 

 

จากการประเมินผลของกองป้องกันการบาดเจ็บ กรมควบคุมโรค* ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ (11) พบว่า 
เด็กไทย (อายุ ๕ - ๑๔ ปี) ว่ายน  าเป็น ร้อยละ ๒๓.๗ และว่ายน  าเพ่ือเอาชีวิตรอดได้ (มีความรู้เรื่องความปลอดภัย
ทางน  า ทักษะการเอาชีวิตรอดในน  า และทักษะการช่วยผู้ประสบภัยทางน  า) ร้อยละ ๔.๔  ทั งนี เด็กที่เรียนหลักสูตร
ว่ายน  าเพื่อเอาชีวิตรอดจะมีความรู้เรื่องความปลอดภัยทางน  า ทักษะการเอาชีวิตรอดในน  า และทักษะการช่วย
ผู้ประสบภัยทางน  า มากกว่าเด็กที่ไม่ได้เรียนถึง ๗.๔ เท่า ๒๐.๗ เท่า และ ๒.๗ เท่า ตามล าดับ (๑2)  และจากการ
ส ารวจการใช้เสื อชูชีพของกองป้องกันการบาดเจ็บ กรมควบคุมโรค ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ พบว่า ประเทศไทยยังมี
การใช้เสื อชูชีพค่อนข้างต่ า โดยในกลุ่มเด็กมีการสวมเสื อชูชีพที่ถูกต้อง ร้อยละ ๖.๐  ขณะที่ในทุกกลุ่มอายุมีเพียง
ร้อยละ ๔.๒ ที่มีการสวมเสื อชูชีพที่ถูกต้อง (๑3) 

 

ปัจจัยการเกิดการจมน  าสามารถสรุปได้เป็น ๒ ปัจจัยที่ส าคัญ คือ ๑) ปัจจัยด้านบุคคล คือ 
ตัวเด็กเอง ความเสี่ยงของเด็กขึ นอยู่กับสภาพร่างกาย พัฒนาการ พฤติกรรม และโรคประจ าตัวของเด็กแต่ละคน 
และ ๒) ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม แบ่งออกเป็นสิ่งแวดล้อมด้านกายภาพ เช่น การไม่มีรั วรอบแหล่งน  าเพ่ือแบ่งแยก
เด็กออกจากแหล่งน  า การจัดให้มีพื นที่เล่นที่เหมาะสมให้แก่เด็ก  และสิ่งแวดล้อมทางด้านสังคม เช่น ฐานะ
ครอบครัว เด็ก/ผู้ดูแลเด็ก/ชุมชนไม่รู้สึกว่าเป็นความเสี่ยงต่อเด็ก ผู้ช่วยเหลือใกล้เคียงไม่มีความรู้ในการกู้ชีพ/
ปฐมพยาบาลผิดวิธี สถานบริการทางการแพทย์ใกล้ชุมชนไม่มีความพร้อมในการช่วยเหลือภาวะฉุกเฉิน (๑4) 

 

ส าหรับการป้องกันการจมน  าของเด็กควรมีมาตรการในการด าเนินงานให้ครอบคลุมปัจจัยเสี่ยง
ที่จะก่อให้เกิดการจมน  าทั งทางด้านตัวบุคคลและทางด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งผู้ก่อการดี (MERIT MAKER) เป็นแนวทาง
การด าเนินงานป้องกันการจมน  าที่ครอบคลุมในมาตรการป้องกันด้านต่างๆ ที่ส าคัญ และเป็นกลยุทธ์ที่กระตุ้น
ให้พื นที่เกิดการด าเนินงานป้องกันการจมน  าแบบสหสาขา ต่อเนื่อง และใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในพื นที่ โดยผู้ก่อการดี 
(MERIT MAKER) ประกอบด้วย ๑๐ องค์ประกอบหลัก ได้แก่ นโยบาย การบริหารจัดการ สถานการณ์และข้อมูล 
การจัดการแหล่งน  าเสี่ยง การด าเนินการในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การให้ความรู้ การเรียนการสอนหลักสูตรว่ายน  า
เพ่ือเอาชีวิตรอด การสอนฝึกปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) การสื่อสารประชาสัมพันธ์ และการศึกษาวิจัยหรือ
ติดตามประเมินผล 
 

* กองป้องกันการบาดเจ็บ แยกออกมาจากกองโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค เมื่อปี พ.ศ. 2562 และมีภารกิจด าเนินงานป้องกันการบาดเจ็บ (Injury) เป็นหลัก 



แนวทางประเมินผู้ก่อการดี (MERIT MAKER) การด าเนินงานป้องกันการจมน  า (ฉบับปรับปรุง ปี 2565)                                                                  ๓ 
Guidelines for MERIT MAKER Assessment on Implementing Drowning Prevention, 2022 

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

กลยุทธ์ผู้ก่อการดี (MERIT MAKER) เริ่มด าเนินการครั งแรกในปีงบประมาณ 2558 จนถึงปัจจุบัน  
จาก 6 ปีที่ด าเนินการ (ปี 2558 - 2564) พบว่า ประเทศไทยมีทีมผู้ก่อการดี (MERIT MAKER) ป้องกันการจมน  า 
จ านวน 4,931 ทีม ครอบคลุม 746 อ าเภอ 77 จังหวัด ซึ่งมีผลท าให้เกิดประโยชน์โดยตรงต่อเด็กและประชาชน
จ านวนมาก โดยก่อให้เกิดการจัดการแหล่งน  าเสี่ยงให้เกิดความปลอดภัย (สร้างรั วหรือติดป้ายค าเตือน และ
จัดให้มีอุปกรณ์ช่วยคนตกน  าไว้บริเวณแหล่งน  าเสี่ยง) จ านวน 25,885 แห่ง , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและ
โรงเรียนอนุบาลมีการด าเนินงานป้องกันการจมน  า จ านวน 15,197 แห่ง , มีการให้ความรู้ในสถานบริการ
สาธารณสุขหรือชุมชนหรือโรงเรียน จ านวน 18,844 แห่ง, เกิดวิทยากรสอนหลักสูตรว่ายน  าเพ่ือเอาชีวิตรอด 
จ านวน 38,816 คน, เด็กอายุ 6 - 14 ปีได้เรียนหลักสูตรว่ายน  าเพื่อเอาชีวิตรอด จ านวน 998,587 คน, 
คนในชุมชนหรือเด็กได้ฝึกปฏิบัติการช่วยฟ้ืนคืนชีพ (CPR) จ านวน 363,529 คน, เกิดการสื่อสารประชาสัมพันธ์
ผ่านช่องทางต่างๆ จ านวน 20,196 ครั ง และมีผลการศึกษาวิจัยหรือติดตามประเมินผลในพื นที่ จ านวน 
1,005 เรื่อง (15) 

 

ตลอดระยะเวลา 6 ปีที่กลยุทธ์ผู้ก่อการดี (MERIT MAKER) ได้ถูกน าไปใช้ โดยมีแนวทาง 
การประเมินผู้ก่อการดีฯ การด าเนินงานป้องกันการจมน  า เป็นคู่มือเบื องต้นส าหรับการด าเนินงาน ซึ่ง ได้มีการ
พัฒนาแนวทางการด าเนินงานดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง โดยการน า เอาข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ และ
ความคิดเห็นของหน่วยงานเครือข่าย รวมทั งทีมท างานในระดับเขต ระดับจังหวัด และระดับพื นที่ มาใช้ในการ
แก้ไขปรับปรุงแนวทางฯ เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์และเหมาะสมกับบริบทของพื นที่มากยิ่งขึ น  ทั งนี จาก
ระยะแรกที่เริ่มด าเนินการ ได้มีแนวทางฯ จ านวน 2 เล่ม คือ แนวทางส าหรับผู้ประเมินผู้ก่อการดี (MERIT MAKER) 
และแนวทางส าหรับผู้ขอรับรองเป็นผู้ก่อการดี (MERIT MAKER) ต่อมาเมื่อปีงบประมาณ 2563 แนวทาง 
การด าเนินงานผู้ก่อการดี (MERIT MAKER) ได้ถูกพัฒนาอีกครั ง เพ่ือให้เกิดความเหมาะสมมากขึ นและเป็นไปใน
ทิศทางตามเป้าหมายหลักของระยะที่สอง โดยปรับระยะเวลาการส่งผลงานและประเมินผลงานจากปีงบประมาณ
ไปเป็นปี พ.ศ. ปรับเกณฑ์ตัวชี วัดในบางองค์ประกอบ และปรับให้มีทีมผู้ก่อการดี (MERIT MAKER) ขั นประเมิน
รับรอง และขั นการประกวดระดับประเทศ รวมทั งน าเอาแนวทางฯ ทั ง 2 เล่มมารวมกัน ท าให้เหลือเพียง 1 เล่ม 
เพ่ือสะดวกส าหรับพื นที่ในการด าเนินงาน  และล่าสุดในปีงบประมาณ 2565 นี  แนวทางการด าเนินงานผู้ก่อการดี 
(MERIT MAKER) ได้ถูกปรับปรุงอีกครั ง ภายใต้แนวคิด “พื นที่ท าได้ ทีมท าต่อเนื่อง ยกระดับทีมทอง” โดย
ปรับเกณฑ์ตัวชี วัดในบางองค์ประกอบของทั ง 3 ระดับให้น้อยลง เพ่ือให้พื นที่สามารถด าเนินการได้อย่างไม่ยาก 
จนเกินไป ซึ่งจะก่อให้เกิดการด าเนินงานอย่างตอเนื่อง  นอกจากนั นยังเพ่ิมระดับเพชรขึ นมา เพ่ือทีมผู้ก่อการดี 
(MERIT MAKER) ระดับทองที่มีการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง สามารถปรับระดับทีมของตนเองให้ขึ นไปสู่ในระดับ
ที่สูงขึ นได ้

 

ทั งนี หากน ากลยุทธ์ผู้ก่อการดี (MERIT MAKER) ไปเทียบกับแนวทางการด าเนินงานป้องกัน
การจมน  าที่องค์การอนามัยโลก (World Health Organization: WHO) ได้ให้ข้อเสนอแนะไว้เมื่อ ปี พ.ศ. 2560 
จะพบว่า องค์ประกอบทั ง ๑๐ ด้านของผู้ก่อการดี (MERIT MAKER) อยู่ใน 6 มาตรการ และ 4 กลยุทธ์ที่องค์การ
อนามัยโลกเสนอแนะไว้ (16)  กลยุทธ์ผู้ก่อการดี (MERIT MAKER) ไม่เพียงแต่เป็นแนวทางการด าเนินงานป้องกัน
การจมน  าของประเทศไทยเท่านั น  แต่องค์การอนามัยโลก (WHO) และประเทศต่างๆ ทั งประเทศที่มีรายได้สูง 
และประเทศที่มีรายได้ต่ า-ปานกลาง ได้ให้ความสนใจและแนะน าให้ประเทศต่างๆ น าไปประยุกต์ใช้เพ่ือด าเนินการ
ในประเทศนั นๆ โดยเฉพาะประเทศที่มีรายได้ต่ า-ปานกลาง เพราะเป็นวิธีการที่ง่าย มองเห็นภาพได้ชัดเจน 
ใช้วัสดุท้องถิ่นที่หาได้ง่ายในพื นที่ และสามารถด าเนินการได้โดยใช้งบประมาณไม่มาก  

 
 
 



๔                                                    แนวทางประเมินผู้ก่อการดี (MERIT MAKER) การด าเนินงานป้องกันการจมน  า (ฉบับปรับปรุง ปี 2565) 
Guidelines for MERIT MAKER Assessment on Implementing Drowning Prevention, 2022 

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

บทท่ี 2  
กำรประเมินผู้ก่อกำรดี (MERIT MAKER) 

[แนวทำงประเมินผู้ก่อกำรดี (MERIT MAKER) กำรด ำเนินงำนป้องกันกำรจมน  ำ] 
 
๒.๑ วัตถุประสงค์ 
 

๑) เพ่ือกระตุ้นให้เกิดการด าเนินงานป้องกันการจมน  าในพื นที่  
๒) เพ่ือให้เกิดการด าเนินงานป้องกันการจมน  าอย่างต่อเนื่อง  
๓) เพ่ือให้เกิดการด าเนินงานป้องกันการจมน  าในทุกมาตรการ 
๔) เพ่ือให้เกิดการด าเนินงานป้องกันการจมน  าโดยความร่วมมือของสหสาขา และใช้

ทรัพยากรในพื นที่ 
 
๒.๒ ควำมหมำย  
 

ผู้ก่อการดี (MERIT MAKER) หมายถึง ทีมที่มีการด าเนินงานป้องกันการจมน  าในมาตรการต่างๆ 
ผู้ก่อการดี (MERIT MAKER) ที่ผ่านการรับรอง หมายถึง ทีมที่มีผลการด าเนินงานป้องกัน

การจมน  าในมาตรการต่างๆ ผ่านตามเกณฑ์ท่ีก าหนดใน 7 องค์ประกอบ (ระดับทองแดง) หรือ ๑๐ องค์ประกอบ 
(ระดับเงินและระดับทอง) 

ทีมผู้ก่อการดี (MERIT MAKER) ระดับเพชร หมายถึง ทีมที่มีการด าเนินงานป้องกันการจมน  า 
และผ่านการตัดสินการประกวดระดับประเทศว่าเป็น ผู้ก่อการดี (MERIT MAKER) ระดับทอง (ยอดเยี่ยม) หรือ
ระดับทอง (ดีเด่น) หรือระดับทอง (ดี) อย่างน้อย 3 ปี ภายในระยะเวลา 5 ปี 

การด าเนินงานป้องกันการจมน  า หมายถึง มีการด าเนินงานป้องกันการจมน  าในเรื่องนโยบาย 
การบริหารจัดการ สถานการณ์และข้อมูล การจัดการแหล่งน  าเสี่ยง การด าเนินการในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
การให้ความรู้ การเรียนการสอนหลักสูตรว่ายน  าเพ่ือเอาชีวิตรอด การสอนฝึกปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) 
การสื่อสารประชาสัมพันธ์ และการศึกษาวิจัยหรือติดตามประเมินผล 

การร่วม sharing ทรัพยากรในพื นที่ หมายถึง พื นที่ที่ด าเนินการมีการแลกเปลี่ยน/แบ่งปัน
ทรัพยากรทั งทางด้านคน เงิน และของ เพ่ือด าเนินการป้องกันการจมน  า 

สนับสนุนการด าเนินงานในพื นที่อื่นๆ หมายถึง ทีมผู้ก่อการดีมีการสนับสนุนการด าเนินงาน
เกี่ยวกับการป้องกันการจมน  าในพื นที่อื่น ตั งแต่ระดับอ าเภอ ระดับจังหวัด ระดับเขต และระดับประเทศ 
ซึ่งต้องไม่ใช่พื นที่ที่ทีมผู้ก่อการดีนั นๆ ด าเนินการอยู่ 

นวัตกรรมใหม่ๆ ที่เกี่ยวกับการด าเนินงานป้องกันการจมน  า หมายถึง สิ่งที่ท าขึ นใหม่หรือ
แปลกจากเดิม และไม่ซ  าซ้อนกับผู้อื่น ซึ่งอาจจะเป็นวิธีการหรืออุปกรณ์ ซึ่งมีผลต่อการป้องกันการจมน  า 

รายงานการสอบสวนการจมน  าเชิงคุณภาพในพื นที่ หมายถึง รายงานการสอบสวนเหตุการณ์
การจมน  าทั งเสียชีวิตและไม่เสียชีวิตที่เกิดขึ นในพื นที่ และมีการวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพ พร้อมทั งมีข้อเสนอแนะ
แนวทาง การแก้ไขปัญหากับเหตุการณ์ที่เกิดขึ นในพื นที่ 

 
 
 
 



แนวทางประเมินผู้ก่อการดี (MERIT MAKER) การด าเนินงานป้องกันการจมน  า (ฉบับปรับปรุง ปี 2565)                                                                  ๕ 
Guidelines for MERIT MAKER Assessment on Implementing Drowning Prevention, 2022 

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

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

 บ่อน  า หมายถึง หลุมขนาดใหญ่ที่ลึกลงไปในดินหรือในหิน ใช้เป็นที่ขังน  าหรือขังปลา เป็นต้น 
 หนองน  า หมายถึง บริเวณที่มีน  าขัง มีขนาดไม่ใหญ่มากนัก อยู่ตามชุนชน และมักจะแห้งขอด

ยามฤดูแล้ง พอถึงฤดูฝนก็จะมีน  ามาก  
 สระน  า หมายถึง แหล่งน  านิ่งที่ปกติเล็กกว่าทะเลสาบ โดยอาจเกิดตามธรรมชาติหรือมนุษย์

สร้างขึ นก็ได้ 
 สระว่ายน  า หมายถึง แหล่งน  าที่มนุษย์สร้างขึ นเพื่อใช้ส าหรับการว่ายน  าหรือกิจกรรม

นันทนาการ สามารถสร้างให้ลึกลงไปในดินหรืออยู่เหนือพื นดินก็ได้ และสร้างด้วยวัสดุ
หลายชนิด เช่น คอนกรีต โลหะ พลาสติก หรือไฟเบอร์กลาสส์ 

 ห้วย หมายถึง แอ่งน  าลึกกว้างมีทางน  าไหลจากภูเขามาขังอยู่ตลอดปี หรือแห้งบ้างเป็นบางคราว 
 ฝาย หมายถึง ที่กั นน  าเพื่อการชลประทาน 
 คลอง หมายถึง ทางน  า หรือล าน  า ที่เกิดขึ นเองหรือขุดเชื่อมกับแม่น  า หรือ ทะเล 
 บึง หมายถึง แหล่งน  าขนาดใหญ่มีน  าขังตลอดปี 
 แม่น  า หมายถึง ล าน  าใหญ่ซึ่งเป็นที่รวมของล าธารทั งปวง 
 ทะเล หมายถึง ห้วยน  าเค็มท่ีเวิ งว้างกว้างใหญ่ แต่เล็กกว่ามหาสมุทร 
 น  าตก หมายถึง น  าที่ขังอยู่บนเขาตกลงมาที่หน้าผา เรียกน  าที่ท าให้ตกลงมาในลักษณะ

คล้ายคลึงเช่นนั น 
 อุโมงค์ หมายถึง ทางใต้ดิน ช่องหรือทางที่ขุดลงไปใต้ดินหรือในภูเขา 
 ถ  า หมายถึง ช่องที่เป็นโพรงลึกเข้าไปในพื นดินหรือภูเขา อาจเกิดขึ นเองตามธรรมชาติหรือ 

มนุษย์กระท าขึ น มีขนาดใหญ่พอที่มนุษย์สามารถเข้าไปได้. 
 เขื่อน หมายถึง เครื่องป้องกันไม่ให้ดินริมน  าพัง สิ่งที่สร้างขึ นขวางกั นล าน  าเพ่ือกักเก็บน  าไว้

ใช้ประโยชน์ในทางชลประทานเป็นต้น เช่น เขื่อนเจ้าพระยา 
 ท่อ หมายถึง สิ่งส าหรับให้สิ่งอ่ืนมีน  าเป็นต้นผ่านไปได้ มักมีลักษณะกลมรูปคล้ายปล่อง เช่น 

ท่อน  า 
 อ่างน  า หมายถึง ภาชนะส าหรับใส่น  าเป็นต้น มักมีลักษณะกลมหรือสี่เหลี่ยม เช่น อ่างอาบน  า 

อ่างปูนส าหรับกักเก็บน  า 
 อ่างเก็บน  า หมายถึง แอ่งขนาดใหญ่ที่สร้างขึ นส าหรับเก็บน  าเพื่อบริโภคและใช้ในการเกษตร 

เป็นต้น 
 ถังน  า หมายถึง ภาชนะจ าพวกหนึ่ง ท าด้วยไม้หรือโลหะหรือพลาสติก เป็นต้น มีรูปร่าง

ต่างๆ กัน โดยมากใช้ตักน  า หรือตวงสิ่งของเป็นต้น 
 โอ่ง หมายถึง ภาชนะส าหรับขังน  า ก้นสอบเล็กน้อย ปากกว้าง มีขนาดต่างๆ กัน บางที

ก็เรียกว่า ตุ่ม 
 กะละมัง หมายถึง ภาชนะที่ท าด้วยโลหะเคลือบ มีขนาดต่างๆ กัน เช่น ชามกะละมัง 

ถาดกะละมัง 
 สระว่ายน  าพลาสติก (ของเล่น) หมายถึง แหล่งน  าที่มนุษย์สร้างขึ นเพื่อใช้ส าหรับกิจกรรม

นันทนาการของเด็ก มีขนาดเล็ก ส่วนใหญ่สร้างด้วยพลาสติก อาจเป่าลมหรือไม่ก็ได ้

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%9A
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%AB%E0%B8%B0
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%AA%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81


๖                                                    แนวทางประเมินผู้ก่อการดี (MERIT MAKER) การด าเนินงานป้องกันการจมน  า (ฉบับปรับปรุง ปี 2565) 
Guidelines for MERIT MAKER Assessment on Implementing Drowning Prevention, 2022 

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

 คูน  า หมายถึง ร่องน  าที่ขุดขึ นเพ่ือชักน  าหรือเก็บน  าไว้ใช้เป็นต้น เช่น คูสวน ร่องน  าที่ขุดขึ น
เพ่ือเป็นเครื่องกีดขวางป้องกันที่นอกก าแพงเมือง เช่น คูเมือง 

 กระติกน  า หมายถึง เป็นภาชนะบรรจุน  าดื่มชนิดหนึง่ ออกแบบไว้ส าหรับการใช้ดื่มนอกสถานที่
หรือขณะเดินทาง มักจะผลิตมาพร้อมกับมีหูเพ่ือให้พกพาได้สะดวก 

 สวนน  า หมายถึง สถานที่ที่ให้บริการเพื่อเล่นน  า จุดมุ่งหมายคือให้ผู้มาใช้บริการได้พักผ่อน
หย่อนใจ โดยมากลูกค้ามักจะเป็นเด็กๆ และครอบครัว 

การจัดการสิ่งแวดล้อมบริเวณแหล่งน  าเสี่ยง หมายถึง แหล่งน  าเสี่ยงมีการด าเนินการ ๑) สร้างรั ว
และ/หรือติดป้ายค าเตือน  และ ๒) จัดให้มีอุปกรณ์ส าหรับช่วยคนตกน  า เช่น ไม้ ถังแกลลอนพลาสติกผูกเชือก 
ขวดน  าพลาสติกผูกเชือก  กรณีที่แหล่งน  ามีขนาดใหญ่ ควรมีการด าเนินการมากกว่า ๑ จุด ติดตั งเป็นระยะ 
ตามความเหมาะสมและความเสี่ยง 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลมีการด าเนินการป้องกันเด็กจมน  า หมายถึง 1) ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก จ านวนตามที่เป้าหมายก าหนด มีการด าเนินการป้องกันการจมน  า และ 2) โรงเรียนอนุบาลหรือส่วนของ
ชั นอนุบาลที่อยู่ในโรงเรียนทุกห้องเรียน จ านวนตามที่เป้าหมายก าหนดมีการด าเนินการป้องกันการจมน  า 

สอนให้เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนอนุบาล/ส่วนของชั นอนุบาลที่อยู่ในโรงเรียน 
รู้จักแหล่งน  าเสี่ยง หมายถึง สอนให้เด็กรู้จักแหล่งน  าเสี่ยง เน้นการสอน “อย่าใกล้ อย่าเก็บ อย่าก้ม” และ
การตะโกนขอความช่วยเหลือ 

 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  าเสี่ยง
ที่อยู่ภายในอาคาร ห้องน  า หรือบริเวณโดยรอบ เพ่ือให้เกิดความปลอดภัย เช่น ฝังกลบแหล่งน  า ที่ไม่ใช้งาน 
เทน  าทิ งจากภาชนะที่ไม่ใช้งาน ปิดฝาภาชนะใส่น  าให้มิดชิดเพ่ือให้เด็กไม่สามารถเปิดเองได้ สร้างรั วกั น/ล้อมรอบ
แหล่งน  า  ปิดประตูห้องน  าทุกครั งหลังใช้งานและให้มีกลอนประตูที่อยู่สูงเพ่ือให้เด็กไม่สามารถปลดล็อคกลอน
เองได้  น าภาชนะใส่น  าในห้องน  าออกและปรับเปลี่ยนให้เป็นชักโครกแบบกดส าหรับเด็ก (กรณีมีงบประมาณ
และสามารถท าได้) เป็นต้น  และ (๒) มีพื นที่ส าหรับให้เด็กเล่น เช่น คอกกั นเด็ก รั วกั น เพื่อแยกเด็กออกจาก
แหล่งน  า หรือลดความเสี่ยงในการเข้าถึงแหล่งน  าได้ง่าย 

การให้ความรู้ในสถานบริการสาธารณสุขหรือในชุมชนหรือในโรงเรียน หมายถึง การให้ความรู้
เรื่องการป้องกันการจมน  า ครอบคลุมในทุกประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยเน้นการให้ความรู้ใน Setting สถานบริการ
สาธารณสุขเป็นหลัก เช่น โรงพยาบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.)  แต่กรณีที่มีข้อจ ากัดของ
การด าเนินงานในสถานบริการสาธารณสุขอนุโลมให้เป็นชุมชนหรือโรงเรียนได้ 

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 ที่จัดไว้เพ่ือให้เด็ก
อยู่ในระยะเวลาสั นๆ ขณะที่ผู้ดูแลเด็กท ากิจกรรมบางอย่าง เช่น เข้าห้องน  า อาบน  า เปิด-ปิดประตูบ้าน ท ากับข้าว  
โดย 

 ต้องเป็นบริเวณหรือพื นที่ที่มีความปลอดภัย ไม่มีถังน  าตั งอยู่ภายใน ไม่มีอุปกรณ์/วัสดุอ่ืนใด
ที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อเด็ก  

 

https://dictionary.sanook.com/search/คู
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3


แนวทางประเมินผู้ก่อการดี (MERIT MAKER) การด าเนินงานป้องกันการจมน  า (ฉบับปรับปรุง ปี 2565)                                                                  ๗ 
Guidelines for MERIT MAKER Assessment on Implementing Drowning Prevention, 2022 

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

 มีขนาดเหมาะสม ไม่ควรเล็กกว่าเตียงนอน เพราะต้องใช้เป็นทั งที่นั่งเล่น ฝึกคืบ คลาน เดิน 
นอน มีรูปทรงสี่เหลี่ยมจตุรัส สี่เหลี่ยมผืนผ้า ทรงกลม หรืออ่ืนๆ ก็ได้ ขึ นอยู่กับความเหมาะสม
ของพื นที่ที่มีอยู่  ทั งนี หากมีขนาดใหญ่พอ ผู้ปกครอง/ผู้ดูแลจะสามารถเข้าไปเล่นกับเด็กได้ 
เป็นการท าให้เด็กไม่รู้สึกว้าเหว่หรือถูกทอดทิ ง 

 ควรมีโครงสร้างล้อมปิดทั ง 4 ด้าน มีความสูงอย่างน้อย 51 เซนติเมตรขึ นไป ซึ่งหากเป็น
แบบซี่ราว ซ่ีราวต้องเป็นแนวตั ง (เพราะแนวขวางเด็กสามารถเหยียบปีนได้) และห่างไม่เกิน 
6 เซนติเมตร อย่างไรก็ตามโครงสร้างล้อมปิดทั ง 4 ด้าน อาจจะมีอย่างน้อย 1 ด้าน
เป็นก าแพงที่มีความมั่นคงและแข็งแรงได้ 

 โครงสร้างอาจสร้างด้วยมือ ผลิตในท้องถิ่นหรือน าเข้าจากต่างประเทศ และท าจากวัสดุ
ต่างๆ กันก็ได้ เช่น โลหะ ไม้ พลาสติก PVC (ทีม่ีความปลอดภัยส าหรับเด็ก) เบาะ 

หลักสูตรว่ายน  าเพ่ือเอาชีวิตรอด หมายถึง หลักสูตรที่เน้นสอนให้ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับ
ความปลอดภัยทางน  า มีทักษะการเอาชีวิตรอดในน  า และทักษะการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน  า 

การสอนหลักสูตรว่ายน  าเพ่ือเอาชีวิตรอดเพ่ือให้มีวิทยากรในพื นที่  หมายถึง บุคลากรหรือ
ประชาชนในพื นที่ที่มีอายุมากกว่า ๒๐ ปี ได้เรียนหลักสูตรว่ายน  าเพ่ือเอาชีวิตรอดเพ่ือเป็นวิทยากรในการสอน
หลักสูตรดังกล่าว 

การสอนหลักสูตรว่ายน  าเพ่ือเอาชีวิตรอดแก่เด็ก/ประชาชน หมายถึง เด็กอายุ ๖ – ๑๔ ปี หรือ
ประชาชนในพื นที่ ได้เรียนหลักสูตรว่ายน  าเพ่ือเอาชีวิตรอดทั งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ  โดยเฉพาะทีมผู้ก่อการดีฯ 
ระดับทองและระดับเงิน ทุกคนจะต้องได้ฝึกปฏิบัติในแหล่งน  า  ทั งนี จ านวนเด็กที่ได้เรียนหลักสูตรว่ายน  า
เพ่ือเอาชีวิตรอดจะต้องมีสัดส่วนอย่างน้อยร้อยละ 50 ของจ านวนผู้ที่ได้เรียนหลักสูตรฯ ทั งหมด 

การสอนฝึกปฏิบัติการช่วยฟ้ืนคืนชีพ (CPR) หมายถึง การสอนฝึกปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพ
ส าหรับผู้ป่วยที่จมน  า โดยสัดส่วนของบุคลากรเป้าหมายที่เข้ารับการอบรมจะต้องเป็นประชาชนในพื นที่ที่มีอายุ
มากกว่า ๒๐ ปี อย่างน้อยร้อยละ ๕๐ 

กิจกรรมรณรงค์ป้องกันการจมน  า หมายถึง การจัดกิจกรรมรณรงค์ หรือการเข้าร่วมจัดกิจกรรม
รณรงค์กับเรื่องอ่ืนๆ โดยกิจกรรมดังกล่าวอาจเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมรณรงค์ของพื นที่ก็ได้ ซึ่งกิจกรรมรณรงค์
มีวัตถุประสงค์เพ่ือสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื นท่ีรับรู้/ตระหนักถึงปัญหาการจมน  า รวมทั งทราบถึง
มาตรการป้องกันการจมน  า 

การสื่อสารประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ ในวงกว้าง หมายถึง การจัดกิจกรรมเพ่ือสื่อสาร
ให้ประชาชนในพื นที่รับรู้ในวงกว้าง โดยเน้นให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในชุมชนหรือพื นที่ที่ด าเนินการเป็นหลัก 
ได้แก่ ทีวี วิทยุ หนังสือพิมพ์ หอกระจายข่าวของชุมชน รถกระจายเสียง สื่อรูปแบบออนไลน์ หรือช่องทางการ
สื่อสารอ่ืนๆ ที่เข้ากับบริบทและวิถีชีวิตของคนในพื นที่ 

 กรณีเป็นสื่อเรื่องเดียวกันและแบบเดียวกัน ที่น าไปใช้เผยแพร่ในรูปแบบออนไลน์ สามารถ
ด าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง แต่จะน ามานับรวมได้ไม่เกิน 2 ครั ง 

 กรณีเป็นสื่อเรื่องเดียวกันแต่รูปแบบต่างกัน ที่น าไปใช้เผยแพร่ในรูปแบบออนไลน์ สามารถ
ด าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง แต่จะน ามานับรวมได้ไม่เกิน 3 ครั ง 

การศึกษาวิจัย/ติดตามประเมินผล หมายถึง ผลการศึกษาวิจัย หรือผลการติดตามประเมินผล
การด าเนินงานป้องกันการจมน  าในพื นที่ โดยสามารถด าเนินการศึกษาหรือประเมินผลในภาพรวมของการด าเนินงาน 
หรือโครงการ หรือมาตรการใดมาตรการหนึ่ง  ทั งนี รูปแบบของผลงานสามารถออกมาเป็นผลการศึกษาวิจัย 
หรือผลการประเมินผลการด าเนินงาน/โครงการ หรือสรุปผลการด าเนินงาน/โครงการ  อย่างไรก็ตามรูปแบบ
ของผลการศึกษาวิจัยและความยาก-ง่ายของการศึกษาวิจัย มีผลต่อการพิจารณาในขั นของการประกวด
ระดับประเทศ 

 



๘                                                    แนวทางประเมินผู้ก่อการดี (MERIT MAKER) การด าเนินงานป้องกันการจมน  า (ฉบับปรับปรุง ปี 2565) 
Guidelines for MERIT MAKER Assessment on Implementing Drowning Prevention, 2022 

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

การป้องกันการจมน  าถูกบรรจุอยู่ในแผนการด าเนินงานของท้องถิ่น หมายถึง หน่วยงานท้องถิ่น
ที่อยู่ในพื นที่ที่ด าเนินงาน มีการบรรจุเรื่องการป้องกันการจมน  าให้อยู่ในแผนการด าเนินงานและแผนงบประมาณ
ประจ าปี ระยะกลางหรือระยะยาว 

มีข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/กฎระเบียบ/ข้อบังคับ/ข้อก าหนด หมายถึง หน่วยงานท้องถิ่นที่อยู่ใน
พื นที่ที่ด าเนินงาน มีการจัดท าข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/กฎระเบียบ/ข้อบังคับ/ข้อก าหนด ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน
การจมน  า และมีการบังคับใช้กฎหมาย/กฎระเบียบที่เก่ียวข้องอย่างเป็นรูปธรรม 
 
๒.๓ คุณสมบัติของทีมทีข่อรับกำรรับรองเป็นผู้ก่อกำรดี (MERIT MAKER) และเงื่อนไข 
 

๑) ส่งผลงานขอรับการรับรองในนามของทีมเท่านั น 
๒) พื นที่ที่ด าเนินการ อย่างน้อยต้องเป็นระดับต าบลขึ นไป  
๓) ผลงานที่น ามาใช้ในการขอรับการรับรอง 
 ต้องเป็นผลงานที่ด าเนินการย้อนหลังครบทั ง ๑๒ เดือน โดยเก็บผลงานย้อนหลัง 

๑๒ เดือนตามปีปฏิทิน คือ ตั งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม ยกเว้นองค์ประกอบที่ 7 
เรื่อง การเรียนการสอนหลักสูตรว่ายน  าเพ่ือเอาชีวิตรอด [(1) มีวิทยากร และ (2) สอนเด็ก
อายุ 6 - 14 ปี/ประชาชน] สามารถใช้ผลงานที่ด าเนินงานสะสมย้อนหลังได้ 2 ปี 

 ต้องเป็นผลงานที่ด าเนินการเองหรือมีส่วนร่วมในการด าเนินการ 
 ต้องเป็นผลงานที่ไม่ซ  าซ้อนกัน ทั งนี ให้ทีมประเมินในแต่ละระดับมีสิทธิและอ านาจเด็ดขาด

ในการตรวจสอบ และพิจารณาตัดสินรับรอง 
 ผลงานในแต่ละองค์ประกอบ ต้องไม่ซ  าซ้อนกัน ทั งนี ทีมประเมินในแต่ละระดับมีสิทธิและ

อ านาจเด็ดขาดในการตัดสิน 
๔) กรณีมีทีมขอรับการรับรองจ านวน ๒ ทีม ส่งผลงานที่มีความซ  าซ้อนกัน มาขอรับการรับรอง 

ให้ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดมีสิทธิและอ านาจเด็ดขาดในการตรวจสอบ และพิจารณาตัดสินรับรอง ว่าจะเป็น
ผลงานของทีมใด 

๕) หากผลงานใดที่ทีมยื่นขอรับการรับรอง แต่ถูกพิจารณาว่าไม่ผ่านตามเกณฑ์ที่ก าหนด ทีมนั น
สามารถแก้ไขปรับปรุง และน ามายื่นขอรับการรับรองใหม่ได้อีกภายในระยะเวลาที่ก าหนด (มีนาคม - พฤษภาคม)  
ทั งนี หากทีมประเมินระดับเขตพิจารณาแล้วว่า ไม่ผ่านตามเกณฑ์ท่ีก าหนด ทีมนั นจะไม่สามารถยื่นขอการรับรองซ  า
ในปีนั นได้อีก 

๖) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด และส านักงานป้องกันควบคุมโรคเขต ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มี
บทบาทเป็นหนึ่งในทีมประเมิน จะไม่มีสิทธิยื่นขอรับการรับรองในระดับทองแดงและระดับเงิน แต่สามารถยื่นขอ
การรับรองในระดับทองได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แนวทางประเมินผู้ก่อการดี (MERIT MAKER) การด าเนินงานป้องกันการจมน  า (ฉบับปรับปรุง ปี 2565)                                                                  ๙ 
Guidelines for MERIT MAKER Assessment on Implementing Drowning Prevention, 2022 

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

๒.4 คุณสมบัติของทีมผู้ก่อกำรดี (MERIT MAKER) ระดับเงิน หรือระดับทอง ทีส่่งเข้ำประกวด 
 

1) ต้องเป็นทีมที่ผ่านการประเมินรับรองเป็นผู้ก่อการดี (MERIT MAKER) ระดับเงิน หรือ
ระดับทอง เท่านั น 

2) ต้องผ่านการคัดเลือกจากทีมประเมินระดับเขตตามโควตาที่ก าหนด และส่งเข้าประกวด
โดยทีมประเมินระดับเขต 
 
๒.5 คุณสมบัติของทีมผู้ก่อกำรดี (MERIT MAKER) ระดับเพชร ทีส่่งเข้ำประกวด 
 

1) ต้องเป็นทีมผู้ก่อการดี (MERIT MAKER) ระดับทอง ที่มีผลงานภายในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง
นับจากปีล่าสุด (ปีที่ยื่นขอระดับเพชร) ดังนี   

 ปีล่าสุด (ปีที่ยื่นขอระดับเพชร) : จะต้องมีผลงานที่ผ่านการประเมินรับรองเป็น
ทีมผู้ก่อการดีฯ ระดับทอง และถูกส่งเข้ามาประกวดในระดับประเทศ 

 ย้อนหลัง 4 ปี (ไม่นับปีที่ยื่นขอระดับเพชร) : จะต้องได้รับรางวัลจากการประกวด
ระดับประเทศ ในระดับทอง (เฉพาะระดับยอดเยี่ยม/ดีเด่น/ดี) * อย่างน้อย 2 ปี 
(ต่อเนื่องกันหรือไม่ก็ได้)  

2) ต้องผ่านการคัดเลือกและส่งเข้าประกวด โดยทีมประเมินระดับเขต ซึ่งไม่จ ากัดจ านวนทีม 
3) การยื่นขอระดับเพชรในครั งต่อไป ผลงานที่น ามาใช้ จะต้องไม่เป็นผลงานที่ซ  าซ้อนกับผลงาน

ที่ถูกน าไปใช้ในการยื่นขอระดับเพชรในครั งที่ผ่านมา  ยกเว้นทีมที่ยื่นขอระดับเพชร หากไม่ผ่านการประกวด
ในปีที่ส่งประกวด ทีมนั นจะสามารถน าผลงานที่เคยใช้ยื่นขอ มาใช้ใหม่อีกครั งได้ 
 
หมำยเหตุ   
* ทีมที่จะส่งเข้าประกวดในระดับเพชร จะต้องได้รับการตัดสินจากการประกวดระดับประเทศว่า เป็นผู้ก่อการดี (MERIT MAKER) ระดับทอง ที่อยู่ใน

เกณฑร์ะดับยอดเยี่ยม หรือดีเด่น หรือดี เท่านั น โดยไม่รวมถึงระดับชมเชย 

 
ตัวอย่ำง  
ทีมผู้ก่อการดี (MERIT MAKER) ที่จะส่งทีมเข้าประกวดระดับประเทศ เพ่ือเป็นทีมผู้ก่อการดีฯ ระดับเพชร 
ในปีงบประมาณ 2565 จะต้องมีผลงานในเกณฑ์ดังนี  
 

แบบที่ 

คุณสมบัตทิีมผู้ก่อกำรดีฯ ที่ส่งเข้ำประกวด 

ชนะเลิศระดับทอง (ยอดเยี่ยม/ดีเด่น/ดี)* 
จำกกำรประกวดระดับประเทศ 

ส่งเข้ำประกวด
ระดับประเทศ 
ในระดับทอง 

ปี  
2560 

ปี  
2561 

ปี  
2563 

ปี  
2564 

ปี 2565 
(ปีท่ียื่นขอระดับเพชร) 

1 / /   / 
2  / /  / 
3   / / / 
4 /  /  / 
5 /   / / 
6  /  / / 

*  ต้องเป็นทีมผู้ก่อการดี (MERIT MAKER) ที่ได้รับรางวัลระดับทองจากการประกวดระดับประเทศ ที่อยู่ในเกณฑ์ระดับทอง (ยอดเยี่ยม) หรือทอง (ดีเด่น) 
หรือทอง (ดี) เท่านั น โดยไม่รวมถึงระดับชมเชย 

 



๑๐                                                    แนวทางประเมินผู้ก่อการดี (MERIT MAKER) การด าเนินงานป้องกันการจมน  า (ฉบับปรับปรุง ปี 2565) 
Guidelines for MERIT MAKER Assessment on Implementing Drowning Prevention, 2022 

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

๒.6 คุณสมบัติของทีมผู้ก่อกำรดี (MERIT MAKER) ทีผ่่ำนกำรประกวดระดับเพชร 
 

1) ทีมที่จะได้รับการตัดสินเป็นผู้ก่อการดี (MERIT MAKER) ระดับเพชร จะต้องมีคุณสมบัติ
ครบตามข้อ 2.5 และในปีล่าสุด (ปีที่ส่งเข้าประกวดระดับเพชร) จะต้องได้รับการตัดสินในระดับประเทศว่าเป็น
ผู้ก่อการดี (MERIT MAKER) ระดับประเทศ ในระดับทอง (ยอดเยี่ยม) หรือระดับทอง (ดีเด่น) หรือระดับทอง (ดี) 
เท่านั น 

2) กรณีที่ปีล่าสุด (ปีที่ส่งเข้าประกวดระดับเพชร) ไม่ได้ผลการประกวดในระดับประเทศ ว่าเป็น
ผู้ก่อการดี (MERIT MAKER) ระดับประเทศ ในระดับทอง (ยอดเยี่ยม) หรือระดับทอง (ดีเด่น) หรือระดับทอง (ดี) 
จะถือว่าทีมผู้ก่อการดีฯ ทีมนั น ไม่ผ่านการประกวดระดับเพชร แต่จะได้รับการพิจารณาให้ได้รับรางวัลผู้ก่อการดี 
(MERIT MAKER) ระดับชมเชย (ทอง) 
 
๒.7 ระดับของทีมผู้ก่อกำรดี (MERIT MAKER) 
 

ขั นประเมินรับรอง มี ๓ ระดับ คือ 
 ระดับทองแดง ได้รับเกียรติบัตร 

 ระดับเงิน ได้รับเกียรติบัตร  
 ระดับทอง ได้รับเกียรติบัตร  
ขั นประกวดระดับประเทศ  
 ระดับชมเชย (เงิน)  ได้รับเกียรติบัตร  
 ระดับชมเชย (ทอง) ได้รับเกียรติบัตร  
 ระดับเงิน (ยอดเยี่ยม ดีเด่น และดี) ได้รับโล่รางวัล  
 ระดับทอง (ยอดเยี่ยม ดีเด่น และดี) ได้รับโล่รางวัล  
 ระดับเพชร ได้รับโล่รางวัล 

 
๒.8 ระยะเวลำ 
 

ขั นตอน 
ระดับผู้ก่อกำรดี (MERIT MAKER) 

ทองแดง เงิน ทอง เพชร 

ขั นประเมิน
รับรอง 

ส่งใบสมัครและหลักฐาน มกราคม - กุมภาพันธ์ 
พิจารณาตัดสิน จังหวัดพิจารณา: มีนาคม 
 เขตพิจารณา: เมษายน - พฤษภาคม 
เขตส่งผลการประเมินรับรองไปยังส่วนกลาง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 
ประกาศผล ตุลาคม 

    

ขั นประกวด
ระดับประเทศ 

ส่งใบสมัครและหลักฐาน - เขตส่งไปยังส่วนกลาง 
ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 

พิจารณาตัดสิน - ส่วนกลางพิจารณา: 
มิถุนายน - สิงหาคม 

ประกาศผล - ตุลาคม 
 
 
 
 



แนวทางประเมินผู้ก่อการดี (MERIT MAKER) การด าเนินงานป้องกันการจมน  า (ฉบับปรับปรุง ปี 2565)                                                                  ๑๑ 
Guidelines for MERIT MAKER Assessment on Implementing Drowning Prevention, 2022 

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

๒.9 วิธีกำรประเมิน 
 

เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง น่าเชื่อถือ และเป็นที่ยอมรับ ควร 
 ตรวจสอบข้อมูลจากแหล่งต่างๆ เพ่ือยืนยันและมั่นใจได้ว่าข้อมูลที่ได้เป็นข้อมูลที่ถูกต้อง

ตามความเป็นจริง 
 ประเมินตามสภาพจริง โดยประเมินจากข้อมูลหรือสภาพที่เป็นข้อเท็จจริงตามปรากฏการณ์

ที่เกิดขึ นในขณะท าการประเมิน รวมทั งการรับรู้และสังเกตจากสภาพแวดล้อมและหลักฐานต่างๆ 
 ตรวจสอบ และแปลความโดยปราศจากอคติ ไม่ใช้ความคิดเห็นส่วนตัวในการตัดสิน 
 สรุปผลตามหลักฐานที่อิงหลักวิชาการ 

 
๒.10 บทบำททีมประเมินผู้ก่อกำรดี (MERIT MAKER) 
 

ทีมประเมินผู้ก่อการดแีบ่งเป็นทีมประเมินระดับจังหวัด ทีมประเมินระดับเขต และทีมประเมิน
จากส่วนกลาง 

 ทีมประเมินระดับจังหวัด 
ทีมประเมินระดับจังหวัด หมายถึง คณะบุคคลที่ได้รับการแต่งตั งจากจังหวัดให้เป็น

ทีมประเมิน ทีมประเมินระดับจังหวัดประกอบด้วยบุคลากรจากส านักงานสาธารณสุขจังหวัด ส านักงานเขตพื นที่
การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา และหน่วยงานท้องถิ่นระดับจังหวัด และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอ่ืนๆ 
ตามความเหมาะสม จ านวนไม่น้อยกว่า ๓ คน ทั งนี การพิจารณาเลือกบุคลากรดังกล่าวขึ นอยู่กับดุลยพินิจ
ของจังหวัด 

 

ทีมประเมินระดับจังหวัดจะเป็น “ทีมประเมินหลัก” ในการประเมินรับรองผู้ก่อการดีระดับ
ทองแดง ระดับเงิน และระดับทอง รวมทั งให้ค าปรึกษาและสนับสนุนเพ่ือพัฒนาให้ผู้ก่อการดีก้าวไปสู่การรับรอง
ในระดบัที่สูงขึ น 

 

บทบาทหน้าที่ทีมประเมินระดับจังหวัด 
๑) ให้ค าปรึกษา ช่วยเหลือ สนับสนุนผู้ก่อการด ี
๒) ตรวจสอบ ประเมิน และประเมินรับรอง ทีมท่ีขอรับรองเป็นผู้ก่อการดรีะดับทองแดง  
๓) แจ้งผลการประเมินรับรองการเป็นผู้ก่อการดีระดับทองแดงไปยังส านักงานป้องกัน

ควบคุมโรคเขต 
๔) ตรวจสอบและประเมินเบื องต้น ทีมท่ีขอรับรองเป็นผู้ก่อการดีระดับเงิน และระดับทอง 
๕) แจ้งผลประเมินเบื องต้นการเป็นผู้ก่อการดีระดับเงิน ระดับทอง และระดับเพชรไปยัง

ส านักงานป้องกันควบคุมโรคเขต 
๖) สุ่มประเมินทีมที่ขอรับการรับรองเป็นผู้ก่อการดีระดับทองแดง ระดับเงิน และระดับทอง 
๗) ตรวจสอบและประเมินทีมท่ีขอส่งเข้าประกวดเป็นผู้ก่อการดีระดับเพชร 
๘) สรุปผลการประเมินและแจ้งแก่ทีมผู้ก่อการดทีี่ขอรับการรับรอง 

 
 
 
 
 
 
 



๑๒                                                    แนวทางประเมินผู้ก่อการดี (MERIT MAKER) การด าเนินงานป้องกันการจมน  า (ฉบับปรับปรุง ปี 2565) 
Guidelines for MERIT MAKER Assessment on Implementing Drowning Prevention, 2022 

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

 ทีมประเมินระดับเขต 
ทีมประเมินระดับเขต หมายถึง คณะบุคคลที่ได้รับแต่งตั งจากเขตให้เป็นทีมประเมิน 

ทีมประเมินระดับเขตประกอบด้วยบุคลากรจากส านักงานป้องกันควบคุมโรคเขต ผู้แทนภาคการศึกษาระดับเขต 
และหน่วยงานอ่ืนๆ ตามความเหมาะสม จ านวนไม่น้อยกว่า ๓ คน ทั งนี การพิจารณาเลือกบุคลากรดังกล่าว
ขึ นอยู่กับดุลยพินิจของเขต 

 

บทบาทหน้าที่ทีมประเมินระดับเขต 
๑) ให้ค าปรึกษา ช่วยเหลือ และสนับสนุนทีมผู้ก่อการด ี
๒) ให้การสนับสนุนทางวิชาการและเป็นที่ปรึกษาในการด าเนินงานแก่ทีมประเมินระดับจังหวัด 
๓) ร่วมกับทีมประเมินระดับจังหวัดสุ่มประเมินทีมที่ขอรับการรับรองเป็นผู้ก่อการดีระดับ

ทองแดง ระดับเงิน และระดับทอง 
๔) ร่วมกับทีมประเมินระดับจังหวัด ตรวจสอบและประเมินเบื องต้นทีมที่ขอส่งเข้าประกวด

เป็นผู้ก่อการดรีะดับเพชร 
๕) ร่วมกับทีมประเมินระดับจังหวัด ตรวจสอบ และประเมินรับรองทีมที่ขอรับรองเป็น

ผู้ก่อการดีระดับเงินและระดับทอง 
๖) แจ้งผลประเมินรับรองทั ง 3 ระดับ (ทองแดง เงิน และทอง) ไปยังกองป้องกันการบาดเจ็บ 

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 
๗) คัดเลือกทีมผู้ก่อการดีระดับเงิน ที่มีผลการด าเนินงานดีที่สุดของแต่ละจังหวัดในเขต

รับผิดชอบ ตามจ านวนโควตาที่ก าหนด 
๘) คัดเลือกทีมผู้ก่อการดีระดับทอง ที่มีผลการด าเนินงานดีที่สุดของแต่ละจังหวัดในเขต

รับผิดชอบ ตามจ านวนโควตาที่ก าหนด 
๙) ส่งรายชื่อทีมผู้ก่อการดีระดับเงินและระดับทอง ที่มีผลการด าเนินงานดีที่สุดของแต่ละ

จังหวัดในเขตรับผิดชอบ พร้อมทั งเอกสารและหลักฐานต่างๆ ไปยังกองป้องกันการบาดเจ็บ กรมควบคุมโรค 
กระทรวงสาธารณสุข 

๑๐) ส่งรายชื่อทีมผู้ก่อการดทีีข่อส่งเข้าประกวดเป็นผู้ก่อการดีระดับเพชร พร้อมทั งเอกสาร
และหลักฐานต่างๆ ไปยังกองป้องกันการบาดเจ็บ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 

๑๑) สรุปผลการประเมินและแจ้งแก่ทีมผู้ก่อการดทีี่ขอรับการรับรอง 
๑๒) สรุปผลการประเมินเบื องต้นและแจ้งแก่ทีมผู้ก่อการดทีี่ขอรับการประกวด 

 
 ทีมประเมินจำกส่วนกลำง 

ทีมประเมินจากส่วนกลาง คือ คณะบุคคลที่ประกอบด้วยบุคลากรของกรมควบคุมโรค 
หน่วยงานเครือข่ายภาครัฐ หน่วยงานวิชาการ/มหาวิทยาลัย หน่วยงานเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้รับ
การแต่งตั งเป็นคณะกรรมการจากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 

 

บทบาทหน้าที่ทีมประเมินจากส่วนกลาง 
๑) ให้ค าปรึกษาช่วยเหลือ และสนับสนุนทีมผู้ก่อการด ี
๒) สุ่มประเมินทีมที่ขอรับการรับรองเป็นผู้ก่อการดีระดับเงิน และระดับทอง 
๓) ประเมินทีมผู้ก่อการดีที่ขอส่งเข้าประกวดเป็นผู้ก่อการดีระดับเพชร 
๔) ประกวดระดับประเทศ ทีมผู้ก่อการดีระดับเงิน ระดับทอง และระดับเพชร 
๕) สรุปผลการประเมินรับรองและประกวด และแจ้งแก่ทีมผู้ก่อการดีที่ขอรับการประเมิน/

ประกวด 
 



แนวทางประเมินผู้ก่อการดี (MERIT MAKER) การด าเนินงานป้องกันการจมน  า (ฉบับปรับปรุง ปี 2565)                                                                  ๑๓ 
Guidelines for MERIT MAKER Assessment on Implementing Drowning Prevention, 2022 

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

๒.11 วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

 วิธีกำรเก็บข้อมูล 
การเก็บข้อมูลเพ่ือประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานการประเมินทีมผู้ก่อการดีหรือประกวด

ทีมผู้ก่อการดี จะใช้วิธีการเก็บข้อมูลจากเอกสารหรือหลักฐานต่างๆ ของทีมผู้ก่อการดีที่ส่งเข้ามาเพ่ือขอการรับรอง
หรือประกวด และ/หรือการสอบถาม/สัมภาษณ์ และ/หรือการส ารวจสภาพจริงในพื นที่ ทั งนี ผู้ประเมินอาจขอ
หลักฐานเพิ่มเติมจากทีมผู้ก่อการดีที่ขอรับการรับรองหรือประกวดได้ แต่ต้องไม่เป็นการเพ่ิมภาระให้แก่ผู้ขอรับ
การรับรองหรือประกวดมากเกินไป 

 

การส ารวจสภาพจริง คือ การประเมินผลการด าเนินงานตามสภาพจริงในพื นที่ ซึ่งผู้ประเมิน
ส ารวจสภาพจริงในพื นที่ ด้วยแบบประเมินรับรองและ/หรือการทดสอบเชิงคุณภาพ และให้ค าแนะน าในกรณีที่
พบว่าควรปรับปรุงแก้ไข 
 

 ประเภทข้อมูล  
เอกสารหรือหลักฐานของทีมผู้ก่อการดีที่น ามาใช้ในการประเมิน ได้แก่ 
๑) เอกสารแผนงาน/โครงการ เช่น แผนการด าเนินงาน/โครงการในปีที่ด าเนินการและปีต่อไป 

แผนการประชาสัมพันธ์ 
๒) หลักฐานต่างๆ ที่แสดงถึงการร่วม sharing ทรัพยากร การขยายการด าเนินงาน และ

นวัตกรรม 
๓) เอกสารข้อมูล เช่น 

 สถานการณ์และข้อมูลการจมน  าทุกกลุ่มอายุ และการน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ 
 ข้อมูลจ านวนประชากรในแต่ละกลุ่มอายุ (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 - 14, 

15 - 19, 20 ขึ นไป)  
 ข้อมูลจ านวนเด็กอายุ 6 - 14 ปี ที่สามารถว่ายน  าเพ่ือเอาชีวิตรอด 
 รายงานการสอบสวนการจมน  า และ/หรือการด าเนินการแก้ไขปัญหา 
 ข้อมูลแหล่งน  าเสี่ยง/แผนที่แหล่งน  าเสี่ยง 
 ข้อมูลเด็กอายุ 0 - 2 ปีที่มีการใช้คอกกั นเด็ก/พื นที่เล่นที่ปลอดภัย (Playpen) 
 รายชื่อพร้อมลายเซ็นคนที่ได้รับการสอนเพื่อเป็นวิทยากรสอนหลักสูตรว่ายน  า

เพ่ือเอาชีวิตรอด  
 รายชื่อพร้อมลายเซ็นเด็ก/ประชาชนที่ได้รับการเรียนหลักสูตรว่ายน  าเพ่ือเอาชีวิตรอด  
 รายชื่อพร้อมลายเซ็นคนในชุมชน/เด็ก ที่ได้ฝึกปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) 
 แผนการประชาสัมพันธ์ 
 ผลการศึกษา/ผลการวิจัย/ผลการส ารวจ/ผลการประเมินผล/สรุปผลการด าเนินงาน/

สรุปผลโครงการ  
 แผนการด าเนินงานประจ าปีของท้องถิ่นมีการบรรจุงบประมาณเพื่อสนับสนุน

การด าเนินงานเรื่องการป้องกันการจมน  า (ถ้าม)ี 
 ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/กฎหมาย/กฎระเบียบ/ข้อบังคับ/ข้อก าหนด เกี่ยวกับ

การป้องกันการจมน  า ที่จัดท าขึ นโดยหน่วยงานท้องถิ่น (ถ้ามี) 
 เอกสาร/หลักฐาน/อ่ืนๆ ที่แสดงถึงการบังคับใช้กฎหมาย/กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

กับการป้องกันการจมน  า (ถ้ามี) 
 

 



๑๔                                                    แนวทางประเมินผู้ก่อการดี (MERIT MAKER) การด าเนินงานป้องกันการจมน  า (ฉบับปรับปรุง ปี 2565) 
Guidelines for MERIT MAKER Assessment on Implementing Drowning Prevention, 2022 

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

๔) ภาพถ่าย เช่น 
 การส ารวจแหล่งน  าเสี่ยง 
 การจัดการสิ่งแวดล้อมบริเวณแหล่งน  าเสี่ยง 
 การด าเนินการป้องกันการจมน  าในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 การด าเนินการป้องกันการจมน  าในโรงเรียนอนุบาล/ส่วนของชั นอนุบาลที่อยู่ในโรงเรียน 
 การให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการจมน  าในสถานบริการสาธารณสุขหรือชุมชน

หรือโรงเรียนทุกแห่งที่ด าเนินการ 
 การเรียนการสอนหลักสูตรว่ายน  าเพื่อเอาชีวิตรอด 
 การเรียนการสอนฝึกปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) 
 กิจกรรมรณรงค์ป้องกันเด็กจมน  า 
 กิจกรรมเกี่ยวกับการสื่อสารประชาสัมพันธ์อื่นๆ 

๕) สื่อประชาสัมพันธ์ เช่น Clip เสียง Clip VDO สปอตวิทยุ สปอตทีวี หนังสือพิมพ์ 
สื่อออนไลน์ 

๖) กรณียื่นขอระดับเพชร ทีมผู้ก่อการดีจะต้องมีภาพถ่ายโล่รางวัลที่แสดงว่า ทีมได้เป็น
ผู้ก่อการดี “ระดับทอง (ยอดเยี่ยม)” หรือ “ระดับทอง (ดีเด่น)” หรือ “ระดับทอง (ดี)” 
จากการประกวดระดับประเทศ ซึ่งภาพถ่ายจะต้องแสดงให้เห็นข้อความที่ระบุถึง
ระดับผู้ก่อการดไีด้อย่างชัดเจน 

๗) อ่ืนๆ 
 
๒.12 ขั นตอนประเมิน และกำรประกวดผู้ก่อกำรดี (MERIT MAKER) 
 

ขั นตอนกำรประเมินรับรองผู้ก่อกำรดี (MERIT MAKER) ระดับทองแดง 
๑) ทีมประเมินพิจารณาเอกสาร/หลักฐานของทีมที่ขอรับการรับรองเป็นผู้ก่อการดี (MERIT 

MAKER) ตามองค์ประกอบ/ตัวชี วัดในผู้ก่อการดีระดับทองแดง 
๒) ทีมประเมินประชุมภายในทีม โดยผู้รับผิดชอบน าเสนอข้อมูล และทีมร่วมแสดงความคิดเห็น

หรือเสนอแนวทางเพ่ือประกอบการตัดสินใจ 
๓) ประธานทีมประเมินหรือผู้รับผิดชอบ สรุปผลการประเมินแต่ละองค์ประกอบ/ตัวชี วัด และ

สรุปภาพรวม รวมทั งให้ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงแก้ไขในกรณีท่ียังไม่ผ่านตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
 

ขั นตอนกำรประเมินรับรองผู้ก่อกำรดี (MERIT MAKER) ระดับเงินและระดับทอง และ
กำรสุ่มประเมิน 

๑) ทีมประเมินพิจารณาเอกสาร/หลักฐานของทีมที่ขอรับการรับรองเป็นผู้ก่อการดี (MERIT 
MAKER) ตามองค์ประกอบ/ตัวชี วัดในผู้ก่อการดีระดับเงินหรือระดับทอง 

๒) ทีมประเมินนัดหมายกับทีมท่ีขอรับการรับรองเป็นผู้ก่อการดี (MERIT MAKER) 
๓) ทีมประเมินเข้าประเมินตามเวลานัดหมาย 
๔) ทีมประเมินเข้าประเมินตามองค์ประกอบ/ตัวชี วัด โดยเก็บรวบรวมข้อมูลหลักฐานเชิงประจักษ์

จากเอกสาร หลักฐาน สอบถาม/สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง รวมทั งข้อมูลจากการส ารวจสภาพจริง และการทดสอบ
เชิงคุณภาพ (ตามแบบประเมินผล) 

๕) ทีมประเมินวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสาร/หลักฐานเชิงประจักษ์ ข้อมูลจากการสอบถาม /
สัมภาษณ์ ข้อมูลจากการส ารวจสภาพจริง และข้อมูลจากการทดสอบเชิงคุณภาพ ตามองค์ประกอบ /ตัวชี วัด
ที่รับผิดชอบ  



แนวทางประเมินผู้ก่อการดี (MERIT MAKER) การด าเนินงานป้องกันการจมน  า (ฉบับปรับปรุง ปี 2565)                                                                  ๑๕ 
Guidelines for MERIT MAKER Assessment on Implementing Drowning Prevention, 2022 

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

๖) ทีมประเมินประชุมภายในทีม และทีมร่วมแสดงความคิดเห็นหรือเสนอแนวทางเพื่อ
ประกอบการตัดสินใจ 

๗) ประธานทีมประเมินหรือผู้รับผิดชอบสรุปภาพรวม และให้ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงแก้ไข
ในกรณีที่ยังไม่ผ่านตามเกณฑ์ท่ีก าหนด  

๘) เปิดโอกาสให้ทีมผู้ก่อการดี (MERIT MAKER) ที่ขอรับการรับรอง ซักถาม และร่วมกัน
ให้ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพ่ือหาแนวทาง การพัฒนาร่วมกัน 
 

ขั นตอนกำรประกวดทีมผู้ก่อกำรดี (MERIT MAKER) ระดับเงินและระดับทอง 
๑) ทีมประเมินพิจารณาเอกสาร/หลักฐานของทีมผู้ก่อการดี (MERIT MAKER) ตามองค์ประกอบ/

ตัวชี วัดในผู้ก่อการดีระดับเงินหรือระดับทอง 
๒) ทีมประเมินพิจารณาผลการด าเนินงานจากการน าเสนอของทีมผู้ก่อการดี (MERIT MAKER) 

ระดับเงินและระดับทอง ทีผ่่านการคัดเลือกรอบเอกสาร/หลักฐาน 
๓) ทีมประเมินนัดหมายกับทีมผู้ก่อการดี (MERIT MAKER) ระดับเงินและระดับทอง ที่ผ่าน

การคัดเลือกรอบน าเสนอ 
๔) ทีมประเมินเข้าประเมินเชิงคุณภาพตามเวลานัดหมาย 
๕) ทีมประเมินเข้าประเมินเชิงคุณภาพตามองค์ประกอบ/ตัวชี วัด โดยเก็บรวบรวมข้อมูล

หลักฐานเชิงประจักษ์จากเอกสาร หลักฐาน สอบถาม/สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง รวมทั งข้อมูลจากการส ารวจ
สภาพจริง และการทดสอบเชิงคุณภาพ (ตามแบบประเมินผล) 

๖) ทีมประเมินวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสาร/หลักฐานเชิงประจักษ์ ข้อมูลจากการสอบถาม/สัมภาษณ ์
ข้อมูลจากการส ารวจสภาพจริง และข้อมูลจากการทดสอบเชิงคุณภาพ ตามองค์ประกอบ/ตัวชี วัดที่รับผิดชอบ  

๗) ทีมประเมินประชุมภายในทีม และทีมร่วมแสดงความคิดเห็นหรือเสนอแนวทางเพื่อ
ประกอบการตัดสินใจ 

๘) ประธานทีมประเมินหรือผู้รับผิดชอบสรุปภาพรวม และให้ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงแก้ไข
ในกรณีที่ยังไม่ผ่านตามเกณฑ์ท่ีก าหนด  

๙) เปิดโอกาสให้ทีมผู้ก่อการดี (MERIT MAKER) ที่ส่งเข้าประกวด ซักถาม และร่วมกัน
ให้ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพ่ือหาแนวทาง การพัฒนาร่วมกัน 
 

ขั นตอนกำรประกวดทีมผู้ก่อกำรดี (MERIT MAKER) ระดับเพชร 
1) ทีมประเมินพิจารณาเอกสาร/หลักฐานของทีมผู้ก่อการดี (MERIT MAKER) ตามองค์ประกอบ/

ตัวชี วัดในผู้ก่อการดีระดับทอง เฉพาะปีล่าสุด (ปีที่ส่งทีมเข้าประกวดระดับเพชร) 
2) ทีมประเมินพิจารณาหลักฐาน/ภาพถ่ายโล่รางวัลของทีมผู้ก่อการดี (MERIT MAKER) ที่ผ่าน

การประกวดในระดับประเทศ จนได้รับรางวัลเป็น “ผู้ก่อการดี (MERIT MAKER) ระดับทอง (ยอดเยี่ยม) หรือ
ระดับทอง (ดีเด่น) หรือระดับทอง (ดี)” ในช่วง 4 ปีย้อนหลัง นับถัดจากปีที่ยื่นขอระดับเพชรลงไป (ไม่รวม
ปีที่ขอระดับเพชร) 

3) ทีมประเมินพิจารณาผลการด าเนินงานจากการน าเสนอของทีมผู้ก่อการดี (MERIT MAKER) 
ระดับเพชร ทีผ่่านการคัดเลือกรอบเอกสาร/หลักฐาน 

4) ทีมประเมินนัดหมายกับทีมผู้ก่อการดี (MERIT MAKER) ระดับเพชร ที่ผ่านการคัดเลือก
รอบน าเสนอ 

5) ทีมประเมินเข้าประเมินเชิงคุณภาพตามเวลานัดหมาย 



๑๖                                                    แนวทางประเมินผู้ก่อการดี (MERIT MAKER) การด าเนินงานป้องกันการจมน  า (ฉบับปรับปรุง ปี 2565) 
Guidelines for MERIT MAKER Assessment on Implementing Drowning Prevention, 2022 

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

6) ทีมประเมินเข้าประเมินเชิงคุณภาพตามองค์ประกอบ/ตัวชี วัด โดยเก็บรวบรวมข้อมูล
หลักฐานเชิงประจักษ์จากเอกสาร หลักฐาน สอบถาม/สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง รวมทั งข้อมูลจากการส ารวจ
สภาพจริง และการทดสอบเชิงคุณภาพ (ตามแบบประเมินผล) 

7) ทีมประเมินวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสาร/หลักฐานเชิงประจักษ์ ข้อมูลจากการสอบถาม/
สัมภาษณ์ ข้อมูลจากการส ารวจสภาพจริง และข้อมูลจากการทดสอบเชิงคุณภาพ ตามองค์ประกอบ /ตัวชี วัด
ที่รับผิดชอบ  

8) ทีมประเมินประชุมภายในทีม และทีมร่วมแสดงความคิดเห็นหรือเสนอแนวทางเพื่อ
ประกอบการตัดสินใจ 

9) ประธานทีมประเมินหรือผู้รับผิดชอบสรุปภาพรวม และให้ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงแก้ไข
ในกรณีที่ยังไม่ผ่านตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 

10) เปิดโอกาสให้ทีมผู้ก่อการดี (MERIT MAKER) ที่ส่งเข้าประกวด ซักถาม และร่วมกัน
ให้ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพ่ือหาแนวทาง การพัฒนาร่วมกัน 
 

ขั นตอนกำรสรุปผลกำรประเมินรับรอง 
 ระดับทองแดง 

 ทีมประเมินระดับจังหวัด สรุปผลการประเมินอย่างเป็นทางการ 
 ระดับเงินและระดับทอง 

 ทีมประเมินระดับจังหวัด สรุปผลการประเมินเบื องต้น โดยสรุปผลการประเมินในแต่ละ
องค์ประกอบ/ตัวชี วัด และข้อเสนอแนะ 

 ทีมประเมินระดับเขต สรุปผลการประเมินระดับเขตอย่างเป็นทางการ โดยสรุปผล
การประเมินในแต่ละองค์ประกอบ/ตัวชี วัด และข้อเสนอแนะ 

 

ขั นตอนกำรสรุปผลกำรประกวด 
 ระดับเงินและระดับทอง 

 ทีมประเมินจากส่วนกลาง สรุปผลการประกวดอย่างเป็นทางการ 
 ระดับเพชร 

 ทีมประเมินจากส่วนกลาง สรุปผลการประกวดอย่างเป็นทางการ 
 
๒.๑3 ขั นตอนกำรรับรองเป็นผู้ก่อกำรดี (MERIT MAKER) 
 

การรับรองเป็นผู้ก่อการดี (MERIT MAKER) มีขั นตอนการด าเนินงาน ดังนี  
ระดับทองแดง 
๑) ทีมท่ีขอรับรองเป็นผู้ก่อการดี (MERIT MAKER) ประเมินตนเองตามแบบประเมินตนเอง 
๒) ส่งใบสมัครฯ และแบบประเมินตนเอง พร้อมทั งหลักฐานประกอบการยื่นขอรับการรับรอง

ไปยังส านักงานสาธารณสุขจังหวัดที่ทีมนั นอาศัยหรือตั งอยู่ 
๓) ทีมประเมินระดับจังหวัดสุ่มประเมินทีมผู้ก่อการดีที่ยื่นขอรับการรับรอง 
๔) ทีมประเมินระดับจังหวัดพิจารณาคัดเลือกและตัดสินการเป็นผู้ก่อการดี (MERIT MAKER) 

ระดับทองแดง จากใบสมัคร แบบประเมินตนเอง และหลักฐานประกอบการสมัครของทีมผู้ก่อการดีที่ยื่นเรื่องขอรับ
การรับรอง 

๕) ทีมประเมินระดับจังหวัดประกาศผลการขอรับการรับรองเป็นผู้ก่อการดี (MERIT MAKER) 
ระดับทองแดง 



แนวทางประเมินผู้ก่อการดี (MERIT MAKER) การด าเนินงานป้องกันการจมน  า (ฉบับปรับปรุง ปี 2565)                                                                  ๑๗ 
Guidelines for MERIT MAKER Assessment on Implementing Drowning Prevention, 2022 

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

๖) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดส่งรายชื่อทีมผู้ก่อการดีที่ทีมประเมินระดับจังหวัดพิจารณา
ตัดสินให้เป็นผู้ก่อการดี (MERIT MAKER) ระดับทองแดง (ตามแบบรายงานผล) ไปยังส านักงานป้องกัน
ควบคุมโรคเขต 

๗) ทีมประเมินระดับเขตร่วมกับทีมประเมินระดับจังหวัดสุ่มประเมินทีมผู้ก่อการดีที่ยื่นเรื่อง
ขอรับการรับรอง 

๘) ทีมประเมินระดับเขตรวบรวมรายชื่อทีมผู้ก่อการดีที่ผ่านการประเมินระดับทองแดง ส่งไปยัง
กองป้องกันการบาดเจ็บ กรมควบคุมโรค 

๙) กองป้องกันการบาดเจ็บ กรมควบคุมโรค จัดท าเกียรติบัตร และส่งกลับไปยังส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัด 

๑๐) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดมอบเกียรติบัตรให้แก่ทีมที่เป็นผู้ก่อการดี (MERIT MAKER) 
ระดับทองแดง  

๑๑) ระยะเวลาการรับรอง “การเป็นผู้ก่อการดี (MERIT MAKER)” รับรองทุก ๒ ปี (ขอรับรอง
ปีเว้นปี) นับจากวันที่ระบุในเกียรติบัตร และผู้ก่อการดี (MERIT MAKER) สามารถขอรับการประเมินซ  าได้ทุก ๒ ปี 
(ปีเว้นปี) เพ่ือเป็นการรักษามาตรฐานที่แสดงถึงการด าเนินงานป้องกันการจมน  าอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน  ทั งนี 
ในกรณีที่ทีมผู้ก่อการดีมีการด าเนินงานต่อเนื่องทุกปี สามารถด าเนินการขอรับการรับรองซ  าได้ทุกปี 

 

ระดับเงิน และระดับทอง 

๑) ทีมท่ีขอรับรองเป็นผู้ก่อการดี (MERIT MAKER) ประเมินตนเองตามแบบประเมินตนเอง 
๒) ส่งใบสมัครฯ และแบบประเมินตนเอง พร้อมทั งหลักฐานประกอบการยื่นขอรับการรับรอง

ไปยังส านักงานสาธารณสุขจังหวัดที่ทีมนั นอาศัยหรือตั งอยู่ 
๓) ทีมประเมินระดับจังหวัดพิจารณาคัดเลือกและประเมินเบื องต้น จากใบสมัคร แบบประเมิน

ตนเอง และหลักฐานประกอบการสมัครของทีมที่ยื่นเรื่องขอรับการรับรอง 
๔) หากทีมที่ยื่นเรื่องขอการรับรองเป็นผู้ก่อการดี (MERIT MAKER) ระดับเงินและระดับทอง

มีการด าเนินงานตามเกณฑ์ท่ีก าหนด  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดส่งรายชื่อทีม (ตามแบบรายงานผล) พร้อมทั ง
ใบสมัคร แบบประเมินตนเอง และหลักฐานต่างๆ ทั งหมด ไปยังส านักงานป้องกันควบคุมโรคเขต 

๕) ทีมประเมินระดับเขตขอหลักฐานเพิ่มเติม กรณีท่ีหลักฐานไม่ชัดเจน 
๖) ทีมประเมินระดับเขตพิจารณาผลการด าเนินงานของทีมผู้ก่อการดี (MERIT MAKER) 

ระดับเงินและระดับทอง จากใบสมัคร แบบประเมินตนเอง และเอกสาร/หลักฐานต่างๆ ทั งหมด 
๗) หากทีมที่ยื่นเรื่องขอการรับรองเป็นผู้ก่อการดี (MERIT MAKER) ระดับเงินและระดับทอง 

มีการด าเนินงานตามเกณฑ์ที่ก าหนด และผ่านการพิจารณาขั นต้นจากเอกสาร/หลักฐาน  ทีมประเมินระดับเขต
ร่วมกับทีมประเมินระดับจังหวัดจะพิจารณาในขั นต่อไป จากผลการด าเนินการจริงในพื นที่ และการประเมิน
เชิงคุณภาพ โดยเดินทางไปตรวจสอบในพื นที่ 

๘) ทีมประเมินระดับเขตรวบรวมรายชื่อทีมที่ผ่านการประเมินระดับเงินและระดับทอง 
ส่งไปยังกองป้องกันการบาดเจ็บ กรมควบคุมโรค 

๙) ทีมประเมินจากส่วนกลาง สุ่มประเมินทีมที่ขอรับรองเป็นผู้ก่อการดี  (MERIT MAKER) 
ระดับเงินและระดับทอง โดยขอให้ส านักงานป้องกันควบคุมโรคเขต ส่งใบสมัคร แบบประเมินตนเอง และ
เอกสาร/หลักฐานต่างๆ ทั งหมด ไปยังกองป้องกันการบาดเจ็บ กรมควบคุมโรค  จากนั นทีมประเมินจากส่วนกลาง
จะพิจารณาเอกสาร/หลักฐานต่างๆ และ/หรือการด าเนินการจริงในพื นที่และการประเมินเชิงคุณภาพ 

๑๐) กองป้องกันการบาดเจ็บ กรมควบคุมโรค จัดท าเกียรติบัตร และส่งกลับไปยังส านักงาน
ป้องกันควบคุมโรคเขต 



๑๘                                                    แนวทางประเมินผู้ก่อการดี (MERIT MAKER) การด าเนินงานป้องกันการจมน  า (ฉบับปรับปรุง ปี 2565) 
Guidelines for MERIT MAKER Assessment on Implementing Drowning Prevention, 2022 

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

๑๑) ส านักงานป้องกันควบคุมโรคเขตมอบเกียรติบัตรให้แก่ทีมที่เป็นผู้ก่อการดี (MERIT MAKER) 
ระดับเงินและระดับทอง 

๑๒) ระยะเวลาการรับรอง “การเป็นผู้ก่อการดี (MERIT MAKER)” รับรองทุก ๓ ปี นับจากวันที่
ระบุในเกียรติบัตร และผู้ก่อการดี (MERIT MAKER) สามารถขอรับการประเมินซ  าได้ทุก ๓ ปี เพ่ือเป็นการรักษา
มาตรฐานที่แสดงถึงการด าเนินงานป้องกันการจมน  าอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน แต่หากในพื นที่ที่ขอรับรอง
มีการเสียชีวิตจากการจมน  าเกิดขึ นเท่ากับหรือมากกว่าปีที่ผ่านมา ทีมผู้ก่อการดี  (MERIT MAKER) ที่ได้รับ
รางวัลนั น จะต้องขอการรับรองใหม่ ทั งนี ในกรณีที่ทีมผู้ก่อการดีมีการด าเนินงานต่อเนื่องทุกปี สามารถด าเนินการ
ขอรับการรับรองซ  าได้ทุกปี 
 
หมำยเหตุ 
กรณี ทีมขอรับการรับรองเป็นทีมจากพื นที่กรุงเทพมหานคร ให้ทีมประเมินระดับเขตเป็นผู้พิจารณาตัดสินการเป็นผู้ก่อการดี  (MERIT MAKER) 
ทั งระดับทองแดง ระดับเงิน และระดับทอง ส่วนการประกวดให้ด าเนินการเช่นเดียวกับทีมจากจังหวัดอื่นๆ 

 
๒.๑4 ขั นตอนกำรประกวดทีมผู้ก่อกำรดี (MERIT MAKER) 
 

 ระดับเงิน และระดับทอง 
๑) ทีมประเมินระดับเขตร่วมกับส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจารณาคัดเลือกทีมผู้ก่อการดี 

(MERIT MAKER) ระดับเงินและระดับทองที่มีผลงานดีที่สุดของแต่ละจังหวัด (อาจจัดเป็นการประกวดทีมผู้ก่อการดี 
(MERIT MAKER) ระดับเขต) โดยคัดเลือกจากทีมผู้ก่อการดี (MERIT MAKER) ระดับเงินและระดับทองที่มี
การด าเนินงานตามเกณฑ์ท่ีก าหนด และผ่านการประเมินผลการด าเนินงานจริงในพื นที่ และการประเมินเชิงคุณภาพ 
เพ่ือส่งเข้าประกวดระดับประเทศ ตามจ านวนโควตาที่ก าหนดในแต่ละจังหวัด ดังนี  
 

จ านวนอ าเภอท่ีมีอยู่ในจังหวัด 
จ านวนโควตาทีมผู้ก่อการดีที่ส่งเข้าประกวดระดับประเทศ 

ระดับเงิน ระดับทอง 

1 – 15 อ าเภอ 2 ทีม 2 ทีม 
16 – 25 อ าเภอ 3 ทีม 3 ทีม 

มากกว่าหรือเท่ากับ 26 อ าเภอ 4 ทีม 4 ทีม 
 

๒) ส านักงานป้องกันควบคุมโรคเขต จัดอันดับทีมผู้ก่อการดี (MERIT MAKER) ที่มีผล
การด าเนินงานดีที่สุด เรียงล าดับจากมากไปน้อย โดยแบ่งเป็นระดับเงินและระดับทอง 

๓) ส านักงานป้องกันควบคุมโรคเขตส่งรายชื่อทีมที่คัดเลือกแล้ว (ตามแบบรายงานผล) 
พร้อมทั งใบสมัคร แบบประเมินตนเอง และเอกสาร/หลักฐานต่างๆ ทั งหมด ในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิค (File) 
ไปยังกองป้องกันการบาดเจ็บ กรมควบคุมโรค 

๔) กองป้องกันการบาดเจ็บ กรมควบคุมโรค ขอหลักฐานเพ่ิมเติม กรณีที่หลักฐานไม่ชัดเจน 
(ทั งนี เอกสารที่ขอเพ่ิมเติม จะต้องเป็นส่วนที่ขาดหายไปเพียงเล็กน้อย และต้องไม่ใช่ส่วนที่ส าคัญ รวมทั ง
ไม่เกินกว่า ๑ องค์ประกอบ) 

๕) ทีมประเมินจากส่วนกลาง พิจารณาผลการด าเนินงานของทีมผู้ก่อการดี (MERIT MAKER) 
ระดับเงินและระดับทอง จากใบสมัคร แบบประเมินตนเอง และเอกสาร/หลักฐานต่างๆ ทั งหมด 

๖) ทีมประเมินจากส่วนกลาง พิจารณาผลการด าเนินงานของทีมผู้ก่อการดี (MERIT MAKER) 
ระดับเงินและระดับทอง จากการน าเสนอผลการด าเนินงาน ทั งนี ในขั นของการประกวดจะมีการพิจารณาเพิ่มเติม
ในประเด็น ดังต่อไปนี  



แนวทางประเมินผู้ก่อการดี (MERIT MAKER) การด าเนินงานป้องกันการจมน  า (ฉบับปรับปรุง ปี 2565)                                                                  ๑๙ 
Guidelines for MERIT MAKER Assessment on Implementing Drowning Prevention, 2022 

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

 ผลการด าเนินงานที่โดดเด่น เช่น มีแผนการด าเนินงานประจ าปีของท้องถิ่นระยะกลาง
และระยะยาวที่มีการบรรจุงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานป้องกันการจมน  า  มีการจัดท าข้อบัญญัติ/
เทศบัญญัติ/กฎหมาย/กฎระเบียบ/ข้อบังคับ/ข้อก าหนดที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการจมน  าในพื นที่ที่ด าเนินงาน 
รวมทั งมีการบังคับใช้อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม 

 รูปแบบของผลการศึกษาวิจัย และความยาก-ง่ายของการศึกษาวิจัย เช่น ผลการศึกษา
ที่ออกมาในรูปแบบของการศึกษาวิจัย จะได้คะแนนมากกว่าผลการศึกษาที่ออกมาในรูปแบบสรุปผล
การด าเนินงานหรือสรุปผลโครงการ 

 ผลการด าเนินงานอ่ืนๆ ที่แสดงให้เห็นถึงความโดดเด่น 
๗) หากทีมผู้ก่อการดี (MERIT MAKER) ระดับเงินและระดับทองที่ส่งเข้าประกวด ผ่านการ

พิจารณาจากรอบเอกสาร/หลักฐาน และรอบน าเสนอ ทีมประเมินจากส่วนกลางจะพิจารณาในขั นต่อไป 
จากผลการด าเนินการจริงในพื นท่ี และการประเมินเชิงคุณภาพ โดยเดินทางไปตรวจสอบในพื นที่ 

๘) ทีมประเมินจากส่วนกลาง ประกาศผลการประกวดทีมผู้ก่อการดี  (MERIT MAKER) 
ระดับเงินและระดับทอง 

๙) กองป้องกันการบาดเจ็บ กรมควบคุมโรค จัดท าโล่รางวัล/เกียรติบัตร 
๑๐) กองป้องกันการบาดเจ็บ กรมควบคุมโรค มอบโล่รางวัลให้แก่ทีมผู้ก่อการดี  (MERIT 

MAKER) ระดับเงินและระดับทอง 
 

 ระดับเพชร 
๑) ทีมประเมินระดับเขตร่วมกับส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจารณาคัดเลือกทีมผู้ก่อการดี 

(MERIT MAKER) ส่งเข้าประกวดระดับเพชร โดยคัดเลือกจากทีมผู้ก่อการดี (MERIT MAKER) ระดับทองที่มี
คุณสมบัติ และผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ที่ก าหนดในข้อ 2.5 (คุณสมบัติของทีมผู้ก่อการดีฯ ระดับเพชร 
ที่ส่งเข้าประกวด) และผ่านการประเมินผลการด าเนินงานจริงในพื นที่ รวมทั งการประเมินเชิงคุณภาพ เพ่ือส่ง
เข้าประกวดระดับประเทศ ซึ่งไม่จ ากัดจ านวนทีม  

๒) ส านักงานป้องกันควบคุมโรคเขตจัดอันดับทีมผู้ก่อการดี (MERIT MAKER) ที่ส่งเข้าประกวด
ระดับเพชรตามผลการด าเนินงาน โดยเรียงล าดับจากมากไปน้อย 

๓) ส านักงานป้องกันควบคุมโรคเขตส่งรายชื่อทีมที่คัดเลือกแล้ว (ตามแบบรายงานผล)  
พร้อมทั งใบสมัคร แบบประเมินตนเอง และเอกสาร/หลักฐานต่างๆ ทั งหมด ในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิค (File) 
ไปยังกองป้องกันการบาดเจ็บ กรมควบคุมโรค 

๔) กองป้องกันการบาดเจ็บ กรมควบคุมโรค ขอหลักฐานเพ่ิมเติม กรณีที่หลักฐานไม่ชัดเจน 
(ทั งนี เอกสารที่ขอเพ่ิมเติม จะต้องเป็นส่วนที่ขาดหายไปเพียงเล็กน้อย และต้องไม่ใช่ส่วนที่ส าคัญ รวมทั ง
ไม่เกินกว่า ๑ องค์ประกอบ) 

๕) ทีมประเมินจากส่วนกลาง พิจารณาผลการด าเนินงานของทีมผู้ก่อการดี (MERIT MAKER) 
ระดับเพชร จากใบสมัคร แบบประเมินตนเอง และเอกสาร/หลักฐานต่างๆ ทั งหมด 

๖) ทีมประเมินจากส่วนกลาง พิจารณาผลการด าเนินงานของทีมผู้ก่อการดี (MERIT MAKER) 
ระดับเพชร จากการน าเสนอผลการด าเนินงาน ทั งนี ในขั นของการประกวดจะมีการพิจารณาเพ่ิมเติมในประเด็น 

 ผลการด าเนินงานที่โดดเด่น เช่น มีแผนการด าเนินงานประจ าปีของท้องถิ่นระยะกลาง
และระยะยาวที่มีการบรรจุงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานป้องกันการจมน  า  มีการจัดท าข้อบัญญัติ/
เทศบัญญัติ/กฎหมาย/กฎระเบียบ/ข้อบังคับ/ข้อก าหนดที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการจมน  าในพื นที่ที่ด าเนินงาน  
รวมทั งมีการบังคับใช้อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม 



๒๐                                                    แนวทางประเมินผู้ก่อการดี (MERIT MAKER) การด าเนินงานป้องกันการจมน  า (ฉบับปรับปรุง ปี 2565) 
Guidelines for MERIT MAKER Assessment on Implementing Drowning Prevention, 2022 

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

 รูปแบบของผลการศึกษาวิจัย และความยาก-ง่ายของการศึกษาวิจัย เช่น ผลการศึกษา
ที่ออกมาในรูปแบบของการศึกษาวิจัย จะได้คะแนนมากกว่าผลการศึกษาที่ออกมาในรูปแบบสรุปผล
การด าเนินงานหรือสรุปผลโครงการ 

 ผลการด าเนินงานอ่ืนๆ ที่แสดงให้เห็นถึงความโดดเด่น 
๗) หากทีมผู้ก่อการดี (MERIT MAKER) ระดับเพชรที่ส่งเข้าประกวด ผ่านการพิจารณา

จากรอบเอกสาร/หลักฐาน และรอบน าเสนอ  ทีมประเมินจากส่วนกลางจะพิจารณาในขั นต่อไป จากผล
การด าเนินการจริงในพื นที่ และการประเมินเชิงคุณภาพ โดยเดินทางไปตรวจสอบในพื นที่ 

๘) ทีมประเมินจากส่วนกลาง ประกาศผลการประกวดทีมผู้ก่อการดี  (MERIT MAKER) 
ระดับเพชร 

๙) กองป้องกันการบาดเจ็บ กรมควบคุมโรค จัดท าโล่รางวัล 
๑๐) กองป้องกันการบาดเจ็บ กรมควบคุมโรค มอบโล่รางวัลให้แก่ทีมผู้ก่อการดี (MERIT MAKER) 

ระดับเพชร 
 
หมำยเหตุ  
การประกวดทีมผู้ก่อการดี (MERIT MAKER) เป็นเหมือนการแข่งขันในระดับประเทศ ดังนั นทีมผู้ก่อการดีที่มีผลการด าเนินงานที่โดดเด่นจึงมีโอกาส
ที่จะชนะการประกวดมากกว่า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แนวทางประเมินผู้ก่อการดี (MERIT MAKER) การด าเนินงานป้องกันการจมน  า (ฉบับปรับปรุง ปี 2565)                                                                  ๒๑ 
Guidelines for MERIT MAKER Assessment on Implementing Drowning Prevention, 2022 

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

พิจำรณำ 
ส่งทีม 

เข้ำประกวด 

ผ่ำน 

ผ่ำน 

ผ่ำน 

ผ่ำน 

ผ่าน 

ผ่ำน 

มอบเกียรติบัตรให้แก ่
ผู้ก่อกำรดี (MERIT MAKER) 

ระดับเงินหรือระดับทอง 

ผ่ำน ทีมประเมิน
ส่วนกลำง 
สุ่มประเมิน 

ขั นตอนกำรประเมินรับรอง และประกวดทีมผู้ก่อกำรดี (MERIT MAKER) กำรด ำเนินงำนป้องกันกำรจมน  ำ 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมำยเหต ุ ทีมประเมินระดับเขต ประเมินรับรองผู้ก่อการดีระดับทองแดง ในกรณีที่ทีมขอรับการรับรองเป็นทีมจากพื นที่กรุงเทพฯ 

สคร.: ส านักงานปอ้งกันควบคุมโรคเขต     สปคม.: ส านักงานปอ้งกันควบคุมโรคเขตเมือง     สสจ.: ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 
 

ทีมประเมินระดับเขตร่วมกับทีมประเมิน 
ระดับจังหวัดลงพื นที่เพ่ือพิจำรณำผล 

กำรด ำเนินกำรจริงและประเมินเชิงคุณภำพ 

คัดเลือกทีมที่ดีที่สุด 
เพื่อส่งเข้ำประกวด 

ทีมประเมินส่วนกลำงพิจำรณำหลักฐำน/เอกสำรต่ำงๆ 
และกำรน ำเสนอผลงำนของทีมผู้ก่อกำรดี (MERIT MAKER) 

ผ่ำน 

ทีมประเมินส่วนกลำงลงพื นที่เพ่ือพิจำรณำ 
ผลกำรด ำเนินกำรจริงและประเมินเชิงคุณภำพ 

และตัดสินกำรประกวด 
 ผ่ำน 

มอบโล่รำงวัลให้แก่ผู้ก่อกำรดี (MERIT MAKER)  
ระดับเงิน หรือระดับทอง หรือระดับเพชร 

ที่ชนะกำรประกวด 

กำ
รป

ระ
กว

ด 

ทีมที่ขอรับกำรรับรอง 
ประเมินตนเอง (ตำมแบบประเมนิตนเอง) 

สคร./สปคม./สสจ.  
ให้ค ำปรึกษำ 

ทีมที่ขอรับกำรรับรอง แจ้งควำมจ ำนงขอรับกำรรับรอง 
พร้อมส่งใบสมัคร และหลักฐำนไปยังส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวดั 

ทีมประเมินระดับจังหวัด 
พิจำรณำคัดเลือกและประเมินเบื องต้น 

ทีมประเมินระดับเขต 
พิจำรณำหลักฐำน/เอกสำรต่ำงๆ 

มอบเกียรติบัตรให้แก่
ผู้ก่อกำรดี (MERIT MAKER)

ระดับทองแดง 

ทีมประเมินระดับจังหวัด 
ประเมินรับรองเป็นผู้ก่อกำรดี

ระดับทองแดง 
 

ทีมประเมินระดับจังหวัดพิจำรณำ
และประเมินเบื องต้น 

ทีมประเมิน 
ระดับเขต 
สุ่มประเมิน 

ระดับทอง ระดับเงิน 

ทีมประเมินระดับเขต 
พิจำรณำหลักฐำน/เอกสำรต่ำงๆ 

ทีมประเมินระดับเขตร่วมกับ 
ทีมประเมินระดับจังหวัด 

ลงพื นทีเ่พ่ือประเมินเชิงคุณภำพ 

ระดับเพชร 
ระดับทองแดง 



๒๒                                                    แนวทางประเมินผู้ก่อการดี (MERIT MAKER) การด าเนินงานป้องกันการจมน  า (ฉบับปรับปรุง ปี 2565) 
Guidelines for MERIT MAKER Assessment on Implementing Drowning Prevention, 2022 

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

บทท่ี 3  
เกณฑ์กำรประเมินผู้ก่อกำรดี (MERIT MAKER)  

กำรด ำเนินงำนป้องกันกำรจมน  ำ 
[แนวทำงประเมินผู้ก่อกำรดี (MERIT MAKER) กำรด ำเนินงำนป้องกันกำรจมน  ำ] 

 
ทีมผู้ก่อการดี (MERIT MAKER) จะต้องมีการด าเนินงานป้องกันการจมน  าผ่านตามเกณฑ์

ที่ก าหนด ซึ่งประกอบด้วย ๑๐ องค์ประกอบ  ทั งนี ผู้ก่อการดีระดับทองแดงจะต้องมีการด าเนินการอย่างน้อย 
7 องค์ประกอบ ได้แก่ สถานการณ์และข้อมูล การจัดการแหล่งน  าเสี่ยง  การด าเนินการในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
การให้ความรู้ การเรียนการสอนหลักสูตรว่ายน  าเพ่ือเอาชีวิตรอด การสอนฝึกปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) 
และการสื่อสารประชาสัมพันธ์  ส่วนผู้ก่อการดีระดับเงิน ระดับทอง และระดับเพชรจะต้องมีการด าเนินการ
ทั ง ๑๐ องค์ประกอบ แต่แตกต่างกันที่ตัวชี วัด ปริมาณ ความถี่ คุณภาพ และความต่อเนื่อง 
 

องค์ประกอบ ตัวชี วัด 
๑. นโยบาย  แผนงาน/โครงการ 

 ความต่อเนื่องในการด าเนินการ 
๒. การบริหารจัดการ  การด าเนินงานในรูปแบบสหสาขา 

 การร่วม sharing ทรัพยากรในพื นที่ 
 การขยายการด าเนินงานและสร้างนวัตกรรม 

๓. สถานการณ์และข้อมูล*  มีการเก็บรวบรวมข้อมูล และการใช้ประโยชน์ข้อมูล 
 กรณีมี case เกิดขึ น มีการสอบสวนและด าเนินการแก้ไขปัญหา 
 จ านวนการเสียชีวิตจากการจมน  า 

๔. การจัดการแหล่งน  าเสี่ยง*  การส ารวจแหล่งน  าเสี่ยง 
 การจัดการสิ่งแวดล้อมบริเวณแหล่งน  าเสี่ยง 

๕. การด าเนินการในศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก และโรงเรียนอนุบาล* 

 การสอน/ให้ค าแนะน าครูพ่ีเลี ยง 
 การสอนให้เด็กรู้จักแหล่งน  าเสี่ยง 
 การจัดการสิ่งแวดล้อมภายในและภายนอกของศูนย์ฯ และโรงเรียนฯ 

๖. การให้ความรู้*  การให้ความรู้เกีย่วกับการป้องกันการจมน  าในสถานบริการสาธารณสุข
หรือในชุมชนหรือในโรงเรียน 

 การใช้คอกกั นเด็ก หรือมีพื นที่เล่นที่ปลอดภัย (Playpen) 
๗. การเรียนการสอนหลักสูตร 
    ว่ายน  าเพื่อเอาชีวิตรอด* 

 การสอนหลักสูตรว่ายน  าเพ่ือเอาชีวิตรอดเพ่ือให้มีวิทยากรในพื นที่ 
 การสอนหลักสูตรว่ายน  าเพ่ือเอาชีวิตรอดแก่เด็ก/ประชาชน 

๘. การสอนฝึกปฏิบัติการ 
    ช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR)* 

 การสอนฝึกปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) ให้แก่คนในชุมชน/เด็ก 

๙. การสื่อสารประชาสัมพันธ์*  กิจกรรมรณรงค์ป้องกันเด็กจมน  า 
 การประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ 

๑๐. การศึกษาวิจัย หรือ 
      ติดตามประเมินผล 

 ผลการศึกษาวิจัย หรือผลการติดตามประเมินผลในมาตรการ  
ที่ด าเนินงานในพื นที่ 

หมายเหต ุ * ผู้ก่อการดีระดับทองแดง ต้องมีการด าเนินการอย่างน้อย 7 องค์ประกอบ 
 



แนวทางประเมินผู้ก่อการดี (MERIT MAKER) การด าเนินงานป้องกันการจมน  า (ฉบับปรับปรุง ปี 2565)                                                                  ๒๓ 
Guidelines for MERIT MAKER Assessment on Implementing Drowning Prevention, 2022 

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

สรุปย่อ เกณฑ์กำรประเมินผู้ก่อกำรดี (MERIT MAKER) กำรด ำเนินงำนป้องกันกำรจมน  ำ 
 

ตัวชี วดั 
 หลักฐำน  

ระดับทองแดง ระดับเงิน ระดับทอง 
๑. องค์ประกอบด้ำนนโยบำย    
๑.๑ แผนงาน/โครงการ - มี มี 
๑.๒ ความต่อเนื่องการด าเนินการ 
(๑) ด าเนินงานต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่า ๑ ปี หรือ 2 ปี   และ (๒) มีแผนงานปีต่อไป 

- ข้อ (๑) และ (๒) 
ไม่น้อยกว่า ๑ ปี 

ข้อ (๑) และ (๒) 
ไม่น้อยกว่า 2 ปี 

๒. องค์ประกอบด้ำนกำรบรหิำรจดักำร    
๒.๑ ด าเนินงานแบบสหสาขา - มี มี 
๒.๒ การ sharing ทรัพยากร - มี มี 
๒.๓ ขยายการด าเนินงานและสร้างนวัตกรรม 
(๑) สนับสนุนการด าเนินงานในพื นท่ีอื่น และ (๒) นวัตกรรมใหม่ๆ 

- ข้อ (๑) ข้อ (๑) และ (๒) 

๓. องค์ประกอบด้ำนสถำนกำรณ์และข้อมูล    
๓.๑ ข้อมูลการจมน  า และการใช้ประโยชน์ข้อมูลในพื นท่ี 
(๑) ข้อมูลทั งเสียชีวิตและไม่เสียชีวิตในทุกกลุ่มอายุ ย้อนหลัง ๕ ปี (ทั งปริมาณและ
คุณภาพ)  (2) การน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ และ (3) ข้อมูลอื่นๆ คือ จ านวนประชากร
ในแต่ละกลุ่มอายุ และจ านวนเด็กอายุ 6-14 ปีท่ีสามารถว่ายน  าเพ่ือเอาชีวิตรอด 

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) การด าเนินการแก้ไข 

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

๓.๓ จ านวนการเสียชีวิตจากการจมน  า  
(1) เด็ก: ไม่มีหรือมีน้อยกว่าปีท่ีผ่านมา และ (2) ประชาชน: ไม่มีหรือมีน้อยกว่า
ปีท่ีผ่านมา 

- ข้อ (๑) ข้อ (๑) และ (๒) 

๔. องค์ประกอบด้ำนกำรจดักำรแหล่งน  ำเสี่ยง    
๔.๑ การส ารวจแหล่งน  าเสี่ยง 
(๑) ข้อมูลแหล่งน  าเสีย่งในพื นท่ี และ (๒) แผนท่ีแหล่งน  าเสี่ยง 

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

๔.๒ การจัดการแหล่งน  าเสี่ยง (ครบทั ง ๒ ข้อ) 
โดย ๑) สร้างรั วและ/หรือติดป้ายค าเตือน และ ๒) มีอุปกรณ์ช่วยคนตกน  า 

> ๓ แห่ง > ๑๐ แห่ง > ๒๐ แห่ง 

๕. องค์ประกอบด้ำนกำรด ำเนนิกำรในศูนย์พฒันำเดก็เล็ก (ศพด.) และโรงเรียนอนบุำล 
๕.๑ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนอนุบาลด าเนินการป้องกันเด็กจมน  า 
(ครบทั ง ๓ ข้อ) โดย ๑) สอนครูพี่เลี ยงทุกคน  ๒) สอนให้เด็กรู้จักแหล่งน  าเสี่ยง 
และ ๓) จัดการสิ่งแวดล้อมภายในและภายนอก ศพด. 

ศพด. > ๑ แห่ง ศพด. ร้อยละ 50 
หรือ > 3 แห่ง  
และ รร. ในส่วน
ชั นอนุบาล 1 แห่ง 

ศพด. ทุกแห่ง 
หรือ > 5 แห่ง 
และ รร. ในส่วน
ชั นอนุบาล 1 แห่ง 

๖. องค์ประกอบด้ำนกำรให้ควำมรู้    
๖.๑ ให้ความรู้ในสถานบริการสาธารณสุข/ชุมชน/โรงเรียน (๑ ครั ง/2 เดือน/แห่ง) > ๓ แห่ง > ๕ แห่ง > ๑๐ แห่ง 
6.2 เด็กอายุ 0 - 2 ปีมีการใช้คอกกั นเด็ก หรือมีพื นท่ีเล่นท่ีปลอดภัย (Playpen) ร้อยละ 30 ร้อยละ 40 ร้อยละ 50 
๗. องค์ประกอบด้ำนกำรเรียนกำรสอนหลักสตูรว่ำยน  ำเพือ่เอำชีวิตรอด (ระดับทองและระดับเงิน ทุกคนต้องได้ฝึกปฏิบัติในแหล่งน  า) * 
๗.๑ สอนให้มีวิทยากรในพื นท่ี > 5 คน > 10 คน > 20 คน 
๗.๒ สอนเด็กอายุ ๖ - ๑๔ ปี/ประชาชน > ๑๐๐ คน > 3๐๐ คน > 6๐๐ คน 
๘. องค์ประกอบด้ำนกำรสอนฝกึปฏบิตักิำรช่วยฟืน้คนืชพี (CPR)    
๘.๑ คนในชุมชนได้ฝึก CPR > 20 คน > 50 คน > 80 คน 
๙. องค์ประกอบด้ำนกำรสื่อสำรประชำสัมพันธ์    
๙.๑ กิจกรรมรณรงค์ฯ  - ๑ ครั ง ๑ ครั ง 
๙.๒ การสื่อสารประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ ในวงกว้าง 
(๑) ทีวี/วิทยุ/หนังสือพิมพ์/หอกระจายข่าว/รถกระจายเสียง/รูปแบบออนไลน์/อื่นๆ 
และ (๒) แผนการประชาสัมพันธ์ 

ข้อ (๑)  
ท าทุก ๔ เดือน 

ข้อ (๑) ท าเดือน
เว้นเดือน  

และข้อ (๒) 

ข้อ (๑)  
ท าทุกเดือน  
และข้อ (๒) 

๑๐. องค์ประกอบด้ำนกำรศกึษำวิจัย หรือตดิตำมประเมินผล    
๑๐.๑ การศึกษาวิจัย/ติดตามประเมินผล - ๑ เรื่อง ๑ เรื่อง 
* สามารถใช้ผลงานที่ด าเนินงานสะสมยอ้นหลังได้ 2 ปี 



๒๔                                                    แนวทางประเมินผู้ก่อการดี (MERIT MAKER) การด าเนินงานป้องกันการจมน  า (ฉบับปรับปรุง ปี 2565) 
Guidelines for MERIT MAKER Assessment on Implementing Drowning Prevention, 2022 

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

เกณฑ์กำรประเมินผู้ก่อกำรดี (MERIT MAKER) กำรด ำเนินงำนป้องกันกำรจมน  ำ 
 

๑. องค์ประกอบด้ำนนโยบำย 

ตัวชี วัด 
 หลักฐำน  

ระดับทองแดง ระดับเงิน ระดับทอง 
๑.๑ มีแผนงาน/โครงการ 
 

- ๑.๑.๑ แผนงาน/โครงการ ๑.๑.๑ แผนงาน/โครงการ 

๑.๒ มีความต่อเนื่อง 
ในการด าเนินการ 

- ๑.๒.๑ การด าเนินงาน
ป้องกันการจมน  า 
อย่างต่อเนื่อง 
ไม่น้อยกว่า ๑ ปี 
๑.๒.๒ แผนการด าเนินงาน
ในปีต่อไป 

๑.๒.๑ การด าเนินงาน
ป้องกันการจมน  า 
อย่างต่อเนื่อง 
ไม่น้อยกว่า 2 ปี 
๑.๒.๒ แผนการด าเนินงาน
ในปีต่อไป 

 
๒. องค์ประกอบด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 

ตัวชี วัด 
 หลักฐำน  

ระดับทองแดง ระดับเงิน ระดับทอง 
๒.๑ การด าเนินงาน 
ในรูปแบบสหสาขา # 

- ๒.๑.๑ หลักฐานที่แสดงว่า
มีการประชุม หรือ 
การมีส่วนร่วมของสหสาขา 
ได้แก่ ค าสั่งคณะกรรมการ 
รายชื่อและหน่วยงาน/
อาชีพของผู้เข้าร่วมประชุม 
๒.๑.๒ ภาพถ่าย 
การประชุม 

๒.๑.๑ หลักฐานที่แสดงว่า
มีการประชุม หรือ 
การมีส่วนร่วมของสหสาขา 
ได้แก่ ค าสั่งคณะกรรมการ 
รายชื่อและหน่วยงาน/
อาชีพของผู้เข้าร่วมประชุม 
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 การขยายการด าเนินงาน
และสร้างนวัตกรรม 

- ๒.๓.๑ หลักฐานที่แสดงว่า  
มีการสนับสนุนการ
ด าเนินงานในพื นที่อ่ืนๆ # 

 

๒.๓.๑ หลักฐานที่แสดงว่า  
มีการสนับสนุนการ
ด าเนินงานในพื นที่อ่ืนๆ # 
๒.๓.๒ นวัตกรรมใหม่ๆ 
ที่เก่ียวกับการด าเนินงาน
ป้องกันการจมน  า # 

#  ศึกษาค าอธิบายเพิ่มเติมในแนวทางฯ เล่มนี  ที่หัวขอ้ “ความหมาย” 

 
 
 
 



แนวทางประเมินผู้ก่อการดี (MERIT MAKER) การด าเนินงานป้องกันการจมน  า (ฉบับปรับปรุง ปี 2565)                                                                  ๒๕ 
Guidelines for MERIT MAKER Assessment on Implementing Drowning Prevention, 2022 

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

๓. องค์ประกอบด้ำนสถำนกำรณ์และข้อมูล 

ตัวชี วัด 
 หลักฐำน  

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 
มีการน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์
ในการด าเนินงานป้องกัน
การจมน  า 
3.1.3 ข้อมูลอื่นๆ  
อย่างน้อย ดังนี  
(1) จ านวนประชากร    

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

(2) จ านวนเด็กอายุ  
6 - 14 ปี ที่สามารถ
ว่ายน  าเพ่ือเอาชีวิตรอด 

๓.๑.๑ สถานการณ์และ
ข้อมูลการจมน  าในพื นที่
ทั งเสียชีวิตและไม่เสียชีวิต
ในทุกกลุ่มอายุ (ทั งข้อมูล
เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ย้อนหลัง ๕ ปี  
๓.๑.๒ หลักฐานที่แสดงว่า 
มีการน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ 
ในการด าเนินงานป้องกัน
การจมน  า 
3.1.3 ข้อมูลอื่นๆ  
อย่างน้อย ดังนี  
(1) จ านวนประชากร    

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

(2) จ านวนเด็กอายุ  
 6 - 14 ปี ที่สามารถ    

     ว่ายน  าเพ่ือเอาชีวิตรอด 

๓.๑.๑ สถานการณ์และ
ข้อมูลการจมน  าในพื นที่
ทั งเสียชีวิตและไม่เสียชีวิต
ในทุกกลุ่มอายุ (ทั งข้อมูล
เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ย้อนหลัง ๕ ปี 
๓.๑.๒ หลักฐานที่แสดงว่า 
มีการน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์
ในการด าเนินงานป้องกัน
การจมน  า 
3.1.3 ข้อมูลอื่นๆ  
อย่างน้อย ดังนี  
(1) จ านวนประชากร    

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

(2) จ านวนเด็กอายุ  
6 - 14 ปี ที่สามารถ
ว่ายน  าเพ่ือเอาชีวิตรอด 

กรณีมี case เกิดขึ น* 
๓.๒ มีการสอบสวนการจมน  า
ในพื นที่ พร้อมทั งมีการ
ด าเนินการแก้ไขปัญหา 
(ด าเนินการเฉพาะกรณีที่ม ี
การจมน  าเกดิขึ นในพื นท่ี) 

กรณีมี case เกิดขึ น* 
๓.๒.๑ รายงานการสอบสวน
การจมน  าในพื นที่ 
 
๓.๒.๒ หลักฐานที่แสดงว่า  
มีการด าเนินการแก้ไขปัญหา 

กรณีมี case เกิดขึ น* 
๓.๒.๑ รายงานการสอบสวน
การจมน  าเชิงคุณภาพ 
ในพื นที่ # 
๓.๒.๒ หลักฐานทีแ่สดงว่า 
มีการด าเนินการแก้ไขปัญหา 

กรณีมี case เกิดขึ น* 
๓.๒.๑ รายงานการสอบสวน
การจมน  าเชิงคุณภาพ 
ในพื นที่ # 
๓.๒.๒ หลักฐานที่แสดงว่า 
มีการด าเนินการแก้ไขปัญหา 

๓.๓ จ านวนการเสียชีวิต
จากการจมน  า 

- ๓.๓.๑ ไม่มีเด็ก** 
เสียชีวิตจากการจมน  า 
หรือมีน้อยกว่าปีที่ผ่านมา 
 
 

๓.๓.๑ ไม่มีเด็ก** 
เสียชีวิตจากการจมน  า 
หรือมีน้อยกว่าปีที่ผ่านมา 
3.3.2 ไม่มีประชาชน*** 
เสียชีวิตจากการจมน  า 
หรือมีน้อยกว่าปีที่ผ่านมา 

*  กรณีที่ไม่มีเหตุการณ์จมน  าเกิดขึ นในพื นที่ที่ด าเนินการ สามารถใช้ข้อมูลการสอบสวนย้อนหลัง 5 ป ีเพื่อน ามาแสดงให้เห็นในองค์ประกอบนี ได้ 
**  เด็ก หมายถึง บุคคลที่อายุต่ ากว่า 15 ปี 
***  ประชาชน หมายถึง บุคคลที่มีอายุตั งแต ่15 ปีขึ นไป 
#  ศึกษาค าอธิบายเพิ่มเติมในแนวทางฯ เล่มนี  ที่หัวขอ้ “ความหมาย” 

 



๒๖                                                    แนวทางประเมินผู้ก่อการดี (MERIT MAKER) การด าเนินงานป้องกันการจมน  า (ฉบับปรับปรุง ปี 2565) 
Guidelines for MERIT MAKER Assessment on Implementing Drowning Prevention, 2022 

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

๔. องค์ประกอบด้ำนกำรจัดกำรแหล่งน  ำเสี่ยง 

ตัวชี วัด 
 หลักฐำน  

ระดับทองแดง ระดับเงิน ระดับทอง 
๔.๑ การส ารวจ 
แหล่งน  าเสี่ยง 

๔.๑.๑ ข้อมูลแหล่งน  าเสี่ยง 
ในพื นที่ 

๔.๑.๑ ข้อมูลแหล่งน  าเสี่ยง 
ในพื นที่ 
๔.๑.๒ แผนที่แหล่งน  าเสี่ยง
ในชุมชน 

๔.๑.๑ ข้อมูลแหล่งน  าเสี่ยง 
ในพื นที่ 
๔.๑.๒ แผนที่แหล่งน  าเสี่ยง
ในชุมชน 

๔.๒ การจัดการสิ่งแวดล้อม
บริเวณแหล่งน  าเสี่ยง # 
ดังนี   
(๑) สร้างรั ว และ/หรือ 
ติดป้ายค าเตือน  
(๒) จัดให้มีอุปกรณ์ส าหรับ
ช่วยคนตกน  า เช่น ไม้  
ถังแกลลอนพลาสติกผูกเชือก  
ขวดน  าพลาสติกผูกเชือก 

๔.๒.๑ ภาพถ่าย* 
การจัดการสิ่งแวดล้อม
บริเวณแหล่งน  าเสี่ยง  
ทั งก่อนด าเนินการ 
และหลังด าเนินการ 
จ านวนอย่างน้อย ๓ แห่ง 

๔.๒.๑ ภาพถ่าย* 
การจัดการสิ่งแวดล้อม
บริเวณแหล่งน  าเสี่ยง  
ทั งก่อนด าเนินการ 
และหลังด าเนินการ 
อย่างน้อยร้อยละ ๓๐ 
ของจ านวนแหล่งน  าเสี่ยง
ที่มอียู่ในพื นที่ แต่ต้อง 
ไม่น้อยกว่า ๑๐ แห่ง 

๔.๒.๑ ภาพถ่าย* 
การจัดการสิ่งแวดล้อม
บริเวณแหล่งน  าเสี่ยง  
ทั งก่อนด าเนินการ 
และหลังด าเนินการ 
อย่างน้อยร้อยละ ๕๐ 
ของจ านวนแหล่งน  าเสี่ยง
ที่มีอยู่ในพื นที่ แต่ต้อง 
ไม่น้อยกว่า ๒๐ แห่ง  

*  ทุกภาพต้องระบุรายละเอียดของต าแหน่งแหล่งน  าเสี่ยงที่ด าเนินการ เช่น หมู่ที่..... บ้าน..... ต าบล..... ไว้บริเวณเหนือ ภาพหรือใต้ภาพ 
ทั งภาพก่อนและหลังด าเนินการ 

#  ศึกษาค าอธิบายเพิ่มเติมในแนวทางฯ เล่มนี  ที่หัวขอ้ “ความหมาย” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แนวทางประเมินผู้ก่อการดี (MERIT MAKER) การด าเนินงานป้องกันการจมน  า (ฉบับปรับปรุง ปี 2565)                                                                  ๒๗ 
Guidelines for MERIT MAKER Assessment on Implementing Drowning Prevention, 2022 

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

๕. องค์ประกอบด้ำนกำรด ำเนินกำรในศนูย์พัฒนำเด็กเล็ก (ศพด.) และโรงเรียนอนุบำล 

ตัวชี วัด 
 หลักฐำน  

ระดับทองแดง ระดับเงิน ระดับทอง 
๕.๑ การจัด/ผลักดัน/
สนับสนุนให้ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก และโรงเรียนอนุบาล/
ส่วนของชั นอนุบาลที่อยู่ใน
โรงเรียน มีการด าเนินการ
ป้องกันการจมน  า ดังนี  
(๑) สอน/ให้ค าแนะน าแก่

ครู/ครูพ่ีเลี ยงทุกคน 
(๒) การสอนให้เด็กรู้จัก

แหล่งน  าเสี่ยง # 
(๓)  จัดการสิ่งแวดล้อม
ภายในและภายนอก  
ของ ศพด. และโรงเรียนฯ # 

๕.๑.๑ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
จ านวนอย่างน้อย ๑ แห่ง   
มีการด าเนินการป้องกัน
การจมน  า ตามข้อ  
5.1 (1) - 5.1 (3)  
ในช่องตัวชี วัด 
 
 
 
๕.๑.๒  - 
 
 
 
 
 
 
 
5.1.3 ภาพถ่าย* 
การด าเนินการป้องกัน
การจมน  าในศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กทุกแห่ง 
ที่ด าเนินการ 

๕.๑.๑ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
อย่างน้อยร้อยละ 50  
ของจ านวนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กท่ีมีอยู่ในพื นที่ 
หรือจ านวนไม่น้อยกว่า  
3 แห่ง มีการด าเนินการ
ป้องกันการจมน  า ตามข้อ 
5.1 (1) - 5.1 (3)  
ในช่องตัวชี วัด 
5.1.2 โรงเรียนอนุบาล/
ส่วนของชั นอนุบาล 
ที่อยู่ในโรงเรียนทุกห้อง 
จ านวนอย่างน้อย ๑ แห่ง   
มีการด าเนินการป้องกัน
การจมน  า ตามข้อ  
5.1 (1) - 5.1 (3)  
ในช่องตัวชี วัด 
๕.๑.3 ภาพถ่าย* 
การด าเนินการป้องกัน
การจมน  าในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก และโรงเรียนอนุบาล/
ส่วนของชั นอนุบาล 
ที่อยู่ในโรงเรียนทุกแห่ง 
ที่ด าเนินการ 

๕.๑.๑ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ทุกแห่งในพื นที่  
(ร้อยละ 100)  
หรือจ านวนไม่น้อยกว่า  
5 แห่ง มีการด าเนินการ
ป้องกันการจมน  า ตามข้อ 
5.1 (1) - 5.1 (3)  
ในช่องตัวชี วัด 
 
5.1.2 โรงเรียนอนุบาล/
ส่วนของชั นอนุบาล 
ที่อยู่ในโรงเรียนทุกห้อง 
จ านวนอย่างน้อย ๑ แห่ง   
มีการด าเนินการป้องกัน
การจมน  า ตามข้อ  
5.1 (1) - 5.1 (3)  
ในช่องตัวชี วัด 
๕.๑.3 ภาพถ่าย* 
การด าเนินการป้องกัน
การจมน  าในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก และโรงเรียนอนุบาล/
ส่วนของชั นอนุบาล 
ที่อยู่ในโรงเรียนทุกแห่ง 
ที่ด าเนินการ 

*  ทุกภาพต้องระบุรายละเอียด วัน/เดือน/ปี และชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ด าเนินการไว้บริเวณเหนือภาพหรือใต้ภาพ 
#  ศึกษาค าอธิบายเพิ่มเติมในแนวทางฯ เล่มนี  ที่หัวขอ้ “ความหมาย” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๘                                                    แนวทางประเมินผู้ก่อการดี (MERIT MAKER) การด าเนินงานป้องกันการจมน  า (ฉบับปรับปรุง ปี 2565) 
Guidelines for MERIT MAKER Assessment on Implementing Drowning Prevention, 2022 

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

๖. องค์ประกอบด้ำนกำรให้ควำมรู้ 

ตัวชี วัด 
 หลักฐำน  

ระดับทองแดง ระดับเงิน ระดับทอง 
๖.๑ การจัด/ผลักดัน/
สนับสนุนให้มีการให้ความรู้
เกี่ยวกับการป้องกันการจมน  า
แก่เด็ก/ประชาชน  
ในสถานบริการสาธารณสุข
หรือในชุมชน 
หรือในโรงเรียน # 
โดยทุกแห่งต้องด าเนินการ 
อย่างน้อยทุกๆ 2 เดือน 
(เดือนเว้นเดือน)  
ภายในปีที่ก าหนด 

๖.๑.๑ สถานบริการ
สาธารณสุขหรือชุมชน
หรือโรงเรียน  
จ านวนอย่างน้อย ๓ แห่ง  
มีการให้ความรู้เกี่ยวกับ
การป้องกันการจมน  า 
(ทั ง ๓ แห่ง มีการให้ความรู้
อย่างน้อย ๑ ครั ง 
ในทุกๆ 2 เดือน) 

๓ แห่ง x 6 ครั ง = 18 ครั ง 
 

๖.๑.๒ ภาพถ่าย*  
การให้ความรู้ในสถานบริการ
สาธารณสุขหรือในชุมชน
หรือในโรงเรียนทุกแห่ง 
ที่ด าเนินการ 

๖.๑.๑ สถานบริการ
สาธารณสุขหรือชุมชน
หรือโรงเรียน  
จ านวนอย่างน้อย ๕ แห่ง  
มีการให้ความรู้เกี่ยวกับ
การป้องกันการจมน  า 
(ทั ง 5 แห่ง มีการให้ความรู้
อย่างน้อย ๑ ครั ง 
ในทุกๆ 2 เดือน) 

๕ แห่ง x 6 ครั ง = 30 ครั ง 
 

๖.๑.๒ ภาพถ่าย* 
การให้ความรู้ในสถานบริการ
สาธารณสุขหรือในชุมชน
หรือในโรงเรียนทุกแห่ง 
ที่ด าเนินการ 

๖.๑.๑ สถานบริการ
สาธารณสุขหรือชุมชน
หรือโรงเรียน  
จ านวนอย่างน้อย ๑๐ แห่ง  
มีการให้ความรู้เกี่ยวกับ
การป้องกันการจมน  า 
(ทั ง 10 แห่ง มีการให้
ความรู้อย่างน้อย ๑ ครั ง
ในทุกๆ 2 เดือน) 

๑๐ แห่ง x 6 ครั ง = 6๐ ครั ง 
 

๖.๑.๒ ภาพถ่าย* 
การให้ความรู้ในสถานบริการ
สาธารณสุขหรือในชุมชน
หรือในโรงเรียนทุกแห่ง 
ที่ด าเนินการ 

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

6.2.1 รายชื่อเด็ก 
อายุ 0 - 2 ปีทีม่ีการใช้
คอกกั นเด็ก หรือ 
มีพื นที่เล่นที่ปลอดภัย 
(Playpen) จ านวน 
อย่างน้อยร้อยละ 30  
ของจ านวนเด็กอายุ 0 - 2 ปี
ทั งหมดท่ีมีอยู่ในพื นที่ 
6.2.2 ภาพถ่ายเด็ก 
ที่อยู่ในคอกกั นเด็ก หรือ 
อยู่ในพื นที่เล่นที่ปลอดภัย 
(Playpen) จ านวน 
อย่างน้อย 2 ภาพ ** 

6.2.1 รายชื่อเด็ก 
อายุ 0 - 2 ปีที่มีการใช้
คอกกั นเด็ก หรือ 
มีพื นที่เล่นที่ปลอดภัย 
(Playpen) จ านวน 
อย่างน้อยร้อยละ 40  
ของจ านวนเด็กอายุ 0 - 2 ปี
ทั งหมดท่ีมีอยู่ในพื นที่ 
6.2.2 ภาพถ่ายเด็ก 
ที่อยู่ในคอกกั นเด็ก หรือ 
อยู่ในพื นที่เล่นที่ปลอดภัย 
(Playpen) จ านวน 
อย่างน้อย 2 ภาพ ** 

6.2.1 รายชื่อเด็ก 
อายุ 0 - 2 ปีที่มีการใช้
คอกกั นเด็ก หรือ 
มีพื นที่เล่นที่ปลอดภัย 
(Playpen) จ านวน 
อย่างน้อยร้อยละ 50  
ของจ านวนเด็กอายุ 0 - 2 ปี
ทั งหมดท่ีมีอยู่ในพื นที่ 
6.2.2 ภาพถ่ายเด็ก 
ที่อยู่ในคอกกั นเด็ก หรือ 
อยู่ในพื นที่เล่นที่ปลอดภัย 
(Playpen) จ านวน 
อย่างน้อย 2 ภาพ ** 

*  ทุกภาพต้องระบุรายละเอียด วัน/เดือน/ปี และชื่อสถานบริการสาธารณสุขหรือในชุมชนหรือในโรงเรียนที่ด าเนินการไว้บริเวณเหนือภาพหรือใต้ภาพ 
**  ทุกภาพต้องระบุรายละเอียด ชือ่เด็ก และบ้านที่ด าเนินการ เช่น บา้นเลขที่..... หมู่ที่..... ต าบล..... อ าเภอ..... ไว้บริเวณเหนือภาพหรือใต้ภาพ 
#  ศึกษาค าอธิบายเพิ่มเติมในแนวทางฯ เล่มนี  ที่หัวขอ้ “ความหมาย” 

 
 
 
 
 
 



แนวทางประเมินผู้ก่อการดี (MERIT MAKER) การด าเนินงานป้องกันการจมน  า (ฉบับปรับปรุง ปี 2565)                                                                  ๒๙ 
Guidelines for MERIT MAKER Assessment on Implementing Drowning Prevention, 2022 

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

๗. องค์ประกอบด้ำนกำรเรียนกำรสอนหลักสูตรว่ำยน  ำเพื่อเอำชีวิตรอด* 

ตัวชี วัด 
 หลักฐำน  

ระดับทองแดง ระดับเงิน ระดับทอง 
๗.๑ การจัด/ผลักดัน/
สนับสนุน ให้เกิดการเรียน
การสอนหลักสูตรว่ายน  า
เพ่ือเอาชีวิตรอด 
เพ่ือให้มีวิทยากรในพื นที่ # 

๗.๑.๑ รายชื่อผู้ที่ได้รับ
การสอนเพ่ือเป็นวิทยากร
สอนหลักสูตรว่ายน  า 
เพ่ือเอาชีวิตรอด จ านวน 
ไมน่้อยกว่า 5 คน/ปี 
๗.๑.๒ ภาพถ่าย** 
การเรียนการสอนหลักสูตรฯ 
เพ่ือเป็นวิทยากร  

๗.๑.๑ รายชื่อผู้ที่ได้รับ
การสอนเพ่ือเป็นวิทยากร
สอนหลักสูตรว่ายน  า 
เพ่ือเอาชีวิตรอด จ านวน 
ไม่น้อยกว่า 10 คน/ปี 
๗.๑.๒ ภาพถ่าย** 
การเรียนการสอนหลักสูตรฯ 
เพ่ือเป็นวิทยากร 

๗.๑.๑ รายชื่อผู้ที่ได้รับ
การสอนเพ่ือเป็นวิทยากร
สอนหลักสูตรว่ายน  า 
เพ่ือเอาชีวิตรอด จ านวน 
ไม่น้อยกว่า 20 คน/ปี 
๗.๑.๒ ภาพถ่าย** 
การเรียนการสอนหลักสูตรฯ 
เพ่ือเป็นวิทยากร 

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

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

๗.๒.๑ รายชื่อเด็ก/ประชาชน
ที่ได้รับการเรียนหลักสูตร
ว่ายน  าเพื่อเอาชีวิตรอด 
จ านวนไม่น้อยกว่า  
3๐๐ คน/ปี 
๗.๒.๒ ภาพถ่าย** 
การเรียนการสอนหลักสูตร
ว่ายน  าเพื่อเอาชีวิตรอด
ของเด็ก/ประชาชน 
*** ทุกคนต้องได้ฝึกปฏิบัต ิ
     ในแหล่งน  า 

๗.๒.๑ รายชื่อเด็ก/ประชาชน
ที่ได้รับการเรียนหลักสูตร
ว่ายน  าเพื่อเอาชีวิตรอด 
จ านวนไม่น้อยกว่า  
6๐๐ คน/ปี 
๗.๒.๒ ภาพถ่าย** 
การเรียนการสอนหลักสูตร
ว่ายน  าเพื่อเอาชีวิตรอด
ของเด็ก/ประชาชน 
*** ทุกคนต้องได้ฝึกปฏิบัต ิ
     ในแหล่งน  า 

*  การรับรองผู้ก่อการดีระดับเงินและทอง จะมีการสุ่มประเมินในเชิงคุณภาพ โดยควรสุ่มประเมินอย่างน้อยรอ้ยละ ๕ 
**  ระบุรายละเอยีด วัน/เดือน/ปี และสถานที่ที่ด าเนินการสอนไว้บริเวณเหนือภาพหรือใต้ภาพ 
#  ศึกษาค าอธิบายเพิ่มเติมในแนวทางฯ เล่มนี  ที่หัวขอ้ “ความหมาย” 
 
๘. กำรสอนฝึกปฏิบัติกำรช่วยฟ้ืนคืนชีพ (CPR)* 

ตัวชี วัด 
 หลักฐำน  

ระดับทองแดง ระดับเงิน ระดับทอง 
๘.๑ การจัด/ผลักดัน/
สนับสนุน ให้แก่  
คนในชุมชนหรือเด็ก 
ได้ฝึกปฏิบัติการช่วย 
ฟ้ืนคืนชีพ (CPR) # 

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

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

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

*  การรับรองผู้ก่อการดีระดับเงินและทอง จะมีการสุ่มประเมินในเชิงคุณภาพ 
**  ระบุรายละเอยีด วัน/เดือน/ปี และสถานที่ที่ด าเนินการสอนไว้บริเวณเหนือภาพหรือใต้ภาพ 
#  ศึกษาค าอธิบายเพิ่มเติมในแนวทางฯ เล่มนี  ที่หัวขอ้ “ความหมาย” 
 



๓๐                                                    แนวทางประเมินผู้ก่อการดี (MERIT MAKER) การด าเนินงานป้องกันการจมน  า (ฉบับปรับปรุง ปี 2565) 
Guidelines for MERIT MAKER Assessment on Implementing Drowning Prevention, 2022 

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

๙. องค์ประกอบด้ำนกำรสื่อสำรประชำสัมพันธ์ 

ตัวชี วัด 
 หลักฐำน  

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

- ๙.๑.๑ ภาพถ่าย* 
กิจกรรมรณรงค์ 
ป้องกันการจมน  า  
จ านวนปีละ ๑ ครั ง 

๙.๑.๑ ภาพถ่าย* 
กิจกรรมรณรงค์ 
ป้องกันการจมน  า  
จ านวนปีละ ๑ ครั ง 

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

๙.๒.๑ ภาพถ่าย
กิจกรรม*/Clip เสียง
รายการวิทยุ/ Clip VDO 
รายการทีวี/สปอตวิทยุ/
สปอตทีวี/หนังสือพิมพ์/
สื่อรูปแบบออนไลน์/อ่ืนๆ  
ทีเ่กี่ยวกับการสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์ จ านวน
อย่างน้อย ๓ ครั ง/ปี  
หรือทุกๆ ๔ เดือน 

๙.๒.๑ ภาพถ่าย
กิจกรรม*/Clip เสียง
รายการวิทยุ/ Clip VDO 
รายการทีวี/สปอตวิทยุ/
สปอตทีวี/หนังสือพิมพ์/
สื่อรูปแบบออนไลน์/อ่ืนๆ  
ที่เก่ียวกับการสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์ จ านวน
อย่างน้อยทุกๆ ๒ เดือน  
(เดือนเว้นเดือน) 
๙.๒.๒ แผนการ
ประชาสัมพันธ์ 

๙.๒.๑ ภาพถ่าย
กิจกรรม*/Clip เสียง
รายการวิทยุ/ Clip VDO 
รายการทีวี/สปอตวิทยุ/
สปอตทีวี/หนังสือพิมพ์/
สื่อรูปแบบออนไลน์/อ่ืนๆ  
ที่เก่ียวกับการสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์ จ านวน
อย่างน้อยทุกเดือน 
 
๙.๒.๒ แผนการ
ประชาสัมพันธ์ 

*  ระบุรายละเอยีด วัน/เดือน/ปี และ/หรอืสถานที่ที่ด าเนินการไว้บริเวณเหนือภาพหรือใต้ภาพ 
#  ศึกษาค าอธิบายเพิ่มเติมในแนวทางฯ เล่มนี  ที่หัวขอ้ “ความหมาย” 

 
๑๐. องค์ประกอบด้ำนกำรศึกษำวิจัย หรือติดตำมประเมินผล 

ตัวชี วัด 
 หลักฐำน  

ระดับทองแดง ระดับเงิน ระดับทอง 
๑๐.๑ การศึกษาวิจัย  
หรือติดตามประเมินผล 
ในมาตรการที่ด าเนินงาน
ในพื นที่ # 

- ๑๐.๑.๑ ผลการศึกษาวิจัย 
หรือผลการติดตาม
ประเมินผลในมาตรการ 
ที่ด าเนินงานในพื นที่ 
จ านวนอย่างน้อย ๑ เรื่อง 
โดยอย่างน้อยต้องมี 
(๑) เนื อหาบรรยาย และ

ข้อเสนอแนะที่น าไปสู่
การพัฒนางาน 

(๒) มีการน าผลการศึกษา
ที่ได้ คืนให้แก่หน่วยงาน
หรือผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือ
น าไปใช้ประโยชน์ 

๑๐.๑.๑ ผลการศึกษาวิจัย 
หรือผลการติดตาม
ประเมินผลในมาตรการ 
ที่ด าเนินงานในพื นที่ 
จ านวนอย่างน้อย ๑ เรื่อง 
โดยอย่างน้อยต้องมี 
(๑) เนื อหาบรรยาย และ

ข้อเสนอแนะที่น าไปสู่
การพัฒนางาน 

(๒) มีการน าผลการศึกษา
ที่ได้ คืนให้แก่หน่วยงาน
หรือผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือ
น าไปใช้ประโยชน์ 

#  ศึกษาค าอธิบายเพิ่มเติมในแนวทางฯ เล่มนี  ที่หัวขอ้ “ความหมาย” 

 



แนวทางประเมินผู้ก่อการดี (MERIT MAKER) การด าเนินงานป้องกันการจมน  า (ฉบับปรับปรุง ปี 2565)                                                                  ๓๑ 
Guidelines for MERIT MAKER Assessment on Implementing Drowning Prevention, 2022 

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

 

 
 
 
 
 
 
 

ภำคผนวก 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๒                                                    แนวทางประเมินผู้ก่อการดี (MERIT MAKER) การด าเนินงานป้องกันการจมน  า (ฉบับปรับปรุง ปี 2565) 
Guidelines for MERIT MAKER Assessment on Implementing Drowning Prevention, 2022 

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

แบบประเมินตนเอง 
ผู้ก่อกำรดี (MERIT MAKER) กำรด ำเนนิงำนป้องกันกำรจมน  ำ “ระดับทองแดง” 

 

 ตัวชี วัด หลักฐำน ไม่มี มี หมำยเหตุ 
๑. นโยบาย 
 ๑.๑ มีแผนงาน/โครงการ -    
 ๑.๒ มคีวามต่อเนื่องในการ

ด าเนินการ 
-    

 

๒. การบริหารจดัการ 
 ๒.๑ ด าเนินงานรูปแบบสหสาขา -    
 ๒.๒ การร่วม sharing ทรัพยากร -    
 ๒.๓ การขยายการด าเนินงาน 

และสร้างนวัตกรรม 
-    

 

๓. สถานการณ์และข้อมลู 
 ๓.๑ สถานการณ์และข้อมูล 

การจมน  า และมีการใช้ 
ประโยชน์ข้อมลูในพื นที่ 

๓.๑.๑ สถานการณ์และข้อมูลการจมน  าในพื นที ่
ทั งเสียชีวิตและไมเ่สียชีวิตในทุกกลุ่มอายุ  
(ทั งข้อมูลเชิงปรมิาณและคณุภาพ) ย้อนหลัง ๕ ปี 

   

  ๓.๑.๒ หลักฐานที่แสดงว่า มีการน าข้อมูลไปใช้
ประโยชน์ในการด าเนินงานป้องกนัการจมน  า 
เช่น น าเสนอข้อมูลในเวทีการประชุมต่างๆ  
มีการก าหนดมาตรการต่างๆ โดยใช้ฐานข้อมูล
ดังกล่าว ฯลฯ 

   

  3.1.3 ข้อมูลอื่นๆ อย่างน้อย ดังนี  
1) จ านวนประชากรในแต่ละกลุ่มอายุ  
โดยแบ่งเป็นอายุ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9, 10 - 14, 15 - 19, และ 20 ปีขึ นไป 
2) จ านวนเด็กอายุ 6 - 14 ปี ที่สามารถว่ายน  า
เพื่อเอาชีวิตรอด 

   

 กรณีมี case เกิดขึ น 
๓.๒ มีการสอบสวนการจมน  า 
ในพื นที่ พร้อมมีการด าเนินการ
แก้ไขปัญหา 

กรณีมี case เกิดขึ น 
๓.๒.๑ รายงานการสอบสวนการจมน  าในพื นที่ 

   

 ๓.๒.๒ หลักฐานที่แสดงว่า มีการด าเนินการ
แก้ไขปญัหา เช่น ประชาสมัพันธ์ ตดิป้ายค าเตือน 
สร้างรั ว ฝังกลบแหล่งน  า ฯลฯ 

   

 ๓.๓ จ านวนการที่เสียชีวิต 
จากการจมน  า 

-    

 

๔. การจดัการแหล่งน  าเสี่ยง 
 ๔.๑ การส ารวจแหล่งน  าเสีย่ง ๔.๑.๑ ข้อมูลแหล่งน  าเสี่ยงในพื นท่ี    
 ๔.๒ การจัดการสิ่งแวดล้อม

บริเวณแหล่งน  าเสี่ยง # ดงันี  
๑) สร้างรั ว และ/หรือตดิป้ายค าเตือน  
๒) จัดให้มีอุปกรณ์ส าหรับช่วยคนตกน  า 
เช่น ไม้ ถังแกลลอนพลาสติกผูกเชือก 
ขวดน  าพลาสติกผูกเชือก 

๔.๒.๑ การจดัการสิ่งแวดล้อมบริเวณแหล่งน  าเสี่ยง 
ทั งก่อนด าเนินการและหลังด าเนินการ  
จ านวนอย่างน้อย ๓ แห่ง 
 
หมายเหตุ ทุกภาพต้องระบุรายละเอียดของต าแหน่งแหล่งน  า
เสี่ยงที่ด าเนินการ เช่น หมู่ที่..... ต าบล........... ไว้บริเวณเหนือ
หรือใต้ภาพ ทั งภาพก่อนและหลังด าเนินการ 

   

 

 



แนวทางประเมินผู้ก่อการดี (MERIT MAKER) การด าเนินงานป้องกันการจมน  า (ฉบับปรับปรุง ปี 2565)                                                                  ๓๓ 
Guidelines for MERIT MAKER Assessment on Implementing Drowning Prevention, 2022 

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

แบบประเมินตนเอง ผู้ก่อกำรดีฯ ระดับทองแดง (ต่อ) 

 ตัวชี วัด หลักฐำน ไม่มี มี หมำยเหตุ 
๕. องค์ประกอบด้านการด าเนินการในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) และโรงเรียนอนุบาล 
 ๕.๑ การจัด/ผลักดัน/สนับสนุน 

ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และ
โรงเรียนอนุบาล/ส่วนของชั นอนุบาล
ที่อยู่ในโรงเรียน มีการด าเนินการ
ป้องกันการจมน  า ดังนี  
(๑) สอน/ให้ค าแนะน าแก่คร/ู    

ครูพี่เลี ยงทุกคน 
(๒) การสอนให้เด็กรู้จัก          

แหล่งน  าเสีย่ง # 
(๓) จัดการสิ่งแวดล้อม 
    ภายในและภายนอก  
    ของ ศพด. และโรงเรียนฯ # 

๕.๑.๑ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวนอย่างน้อย 
๑ แห่ง  มีการด าเนินการป้องกันการจมน  า 
ตามข้อ 5.1 (1) - 5.1 (3) ในช่องตัวชี วัด 

   

 5.1.2              -    
 ๕.๑.3 ภาพถ่ายการด าเนินการป้องกันการจมน  า

ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกแห่งที่ด าเนินการ 
 
หมายเหตุ ทุกภาพต้องระบุรายละเอียด วัน/เดือน/ปี และชื่อ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ด าเนินการไว้บริเวณเหนือภาพหรือใต้ภาพ 

   

 

๖. การให้ความรู ้
 ๖.๑ การจัด/ผลักดัน/สนับสนุน 

ให้มีการใหค้วามรู้เกี่ยวกับการป้องกัน
การจมน  าในสถานบรกิารสาธารณสขุ
หรือในชุมชนหรือในโรงเรยีน #  
โดยทุกแห่งต้องด าเนินการ 
อย่างน้อยทุกๆ 2 เดือน 
(เดือนเว้นเดือน)  
ภายในปีท่ีก าหนด 

๖.๑.๑ สถานบริการสาธารณสุขหรือชุมชน
หรือโรงเรียน จ านวนอย่างน้อย ๓ แห่ง  
มีการให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการจมน  า  
(ทั ง ๓ แห่ง มีการให้ความรู้อย่างน้อย ๑ ครั ง 
ในทุกๆ 2 เดือน) 

๓ แห่ง x 6 ครั ง = 18 ครั ง 
 

   

 ๖.๑.๒ ภาพถา่ยการให้ความรูเ้กี่ยวกับการป้องกัน
การจมน  าในสถานบริการสาธารณสุขหรือชุมชน
หรือโรงเรียนทุกแห่งที่ด าเนินการ 
 
หมายเหตุ ทุกภาพต้องระบุรายละเอียด วัน/เดือน/ปี และชื่อ
สถานบริการสาธารณสุขหรือในชุมชนหรือในโรงเรียนที่
ด าเนินการ ไว้บริเวณเหนือภาพหรือใต้ภาพ 

   

 6.2 การจัด/ผลักดัน/สนับสนุน 
ให้เด็กอายุ 0 - 2 ปี  
มีการใช้คอกกั นเด็ก  
หรือมีพื นท่ีเล่นท่ีปลอดภยั 
(Playpen) # 

6.2.1 รายช่ือเด็กอายุ 0 - 2 ปีที่มีการใช้
คอกกั นเดก็ หรือมีพื นทีเ่ลน่ที่ปลอดภัย (Playpen) 
จ านวนอย่างน้อยร้อยละ 30 ของจ านวนเด็ก
อายุ 0 - 2 ปีทั งหมดที่มีอยู่ในพื นที่ 

   

  6.2.2 ภาพถ่ายเด็กที่อยู่ในคอกกั นเด็ก หรือ
อยู่ในพื นที่เล่นที่ปลอดภัย (Playpen) จ านวน
อย่างน้อย 2 ภาพ 
 
หมายเหตุ ทุกภาพต้องระบุรายละเอียดชื่อเด็ก และบ้านที่ด าเนินการ 
เช่น บ้านเลขที่......หมู่ที่.....ต าบล...........อ าเภอ............ ไว้บริเวณ
เหนือภาพหรือใต้ภาพ 

   

 

 

 

 



๓๔                                                    แนวทางประเมินผู้ก่อการดี (MERIT MAKER) การด าเนินงานป้องกันการจมน  า (ฉบับปรับปรุง ปี 2565) 
Guidelines for MERIT MAKER Assessment on Implementing Drowning Prevention, 2022 

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

แบบประเมินตนเอง ผู้ก่อกำรดีฯ ระดับทองแดง (ต่อ) 

 ตัวชี วัด หลักฐำน ไม่มี มี หมำยเหตุ 
๗. การเรียนการสอนหลักสตูรว่ายน  าเพื่อเอาชีวิตรอด 
 ๗.๑ การจัด/ผลักดัน/สนับสนุน 

ให้เกิดการเรียนการสอนหลักสตูร
ว่ายน  าเพื่อเอาชีวิตรอด  
เพื่อให้มีวิทยากรในพื นที่ # 

๗.๑.๑ รายช่ือผู้ที่ได้รับการสอนเพื่อเป็นวิทยากร
สอนหลักสูตรว่ายน  าเพื่อเอาชีวิตรอด  
จ านวนไม่น้อยกว่า 5 คน/ป ี

   

 ๗.๑.๒ ภาพถ่ายการเรียนการสอนหลักสูตร
ว่ายน  าเพื่อเอาชีวิตรอดเพื่อเป็นวิทยากร 
 
หมายเหตุ ระบุรายละเอียด วัน/เดือน/ปี และสถานที่ที่
ด าเนินการสอนไว้บริเวณเหนือภาพหรือใต้ภาพ 

   

 ๗.๒ การจัด/ผลักดัน/สนับสนุน 
ให้เกิดการเรียนการสอนหลักสตูร
ว่ายน  าเพื่อเอาชีวติรอด*  
แก่เด็กอายุ ๖ - ๑๔ ปี/ประชาชน # 

 

* กรณีไม่มีแหล่งน  า สามารถสอนปฏิบัติ
ในห้องเรียนได้ 

๗.๒.๑ รายชื่อเด็ก/ประชาชนท่ีไดร้ับการเรียน
หลักสตูรว่ายน  าเพื่อเอาชีวิตรอด  
จ านวนไม่น้อยกว่า ๑๐๐ คน/ป ี

   

 ๗.๒.๒ ภาพถ่ายการเรียนการสอนหลักสูตร
ว่ายน  าเพื่อเอาชีวิตรอดของเด็ก/ประชาชน 
 
หมายเหตุ  ระบุรายละเอียด วัน/เ ดือน/ปี  และสถานที่ที่
ด าเนินการสอนไว้บริเวณเหนือภาพหรือใต้ภาพ 

   

 

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

ให้แก่คนในชุมชนหรือเด็ก ได้ฝึก
ปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) # 

๘.๑.๑ รายช่ือคนในชุมชนหรือเด็กที่ได้ฝึกปฏิบัติ 
การช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) จ านวนอย่างน้อย  
20 คน/ป ี

   

 ๘.๑.๒ ภาพถ่ายการเรียนการสอนฝึกปฏิบัติ  
การช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) 

   

 

๙. การสื่อสารประชาสัมพันธ์ 
 ๙.๑ การจัด/ผลักดัน/สนับสนุน 

ให้มีกิจกรรมรณรงค์ปอ้งกันการจมน  า 
-    

 ๙.๒ การสื่อสารประชาสมัพันธ์ 
ผ่านช่องทางต่างๆ ในวงกว้าง # 

เช่น ทีวี วิทยุ หนังสือพิมพ์  
หอกระจายข่าว รถกระจายเสียง 
รูปแบบออนไลน ์

๙.๒.๑ ภาพถา่ยกจิกรรม/Clip เสยีงรายการวิทย/ุ 
Clip VDO รายการทีว/ีสปอตวิทยุ/สปอตทีว/ี
หนังสือพิมพ/์สื่อรูปแบบออนไลน์/อื่นๆ  
ที่เกี่ยวกับการสื่อสารประชาสัมพนัธ์  
จ านวนอย่างน้อย ๓ ครั ง/ปี หรือทุก ๔ เดือน 
 
หมายเหตุ ระบุรายละเอียด วัน/เดือน/ปี และ/หรือสถานที่ที่
ด าเนินการไว้บริเวณเหนือภาพหรือใต้ภาพ 

   

 

๑๐. การศึกษาวิจัย หรือติดตามประเมินผล 
 ๑๐.๑ การศึกษาวิจัย หรือตดิตาม

ประเมินผลในมาตรการที่ด าเนินงาน
ในพื นที่ 

-    

# ศึกษาค าอธิบายเพิ่มเติมในแนวทางฯ เล่มนี  ที่หัวข้อ “ความหมาย” 
 

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

 
 
 
 



แนวทางประเมินผู้ก่อการดี (MERIT MAKER) การด าเนินงานป้องกันการจมน  า (ฉบับปรับปรุง ปี 2565)                                                                  ๓๕ 
Guidelines for MERIT MAKER Assessment on Implementing Drowning Prevention, 2022 

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

แบบประเมินตนเอง 
ผู้ก่อกำรดี (MERIT MAKER) กำรด ำเนนิงำนป้องกันกำรจมน  ำ “ระดับเงิน” 

 

 ตัวชี วัด หลักฐำน ไม่มี มี หมำยเหตุ 
๑. นโยบาย 
 ๑.๑ มีแผนงาน/โครงการ ๑.๑.๑ มีแผนงาน/โครงการเกี่ยวกับการป้องกัน

การจมน  าในปีท่ีขอรับการรับรอง 
   

 ๑.๒ มคีวามต่อเนื่อง 
ในการด าเนินการ 

๑.๒.๑ หลักฐานที่แสดงว่ามีการด าเนินงานป้องกนั
การจมน  ามาอย่างต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่า ๑ ปี 
๑) แผนงาน/โครงการเกี่ยวกับการป้องกันการจมน  า
ย้อนหลัง ๑ ปี (ไม่นับรวมปีที่ขอรบัการรับรอง) 
๒) ภาพถ่ายการด าเนินงานป้องกันการจมน  า
ย้อนหลัง ๑ ปี (ไม่นับรวมปีท่ีขอรับการรับรอง) 

   

  ๑.๒.๒ มีแผนการด าเนินงานในปีต่อไป  
(ปีท่ีต่อจากปีท่ีขอรับการรับรอง) 

   

 

๒. การบริหารจดัการ 
 ๒.๑ การด าเนินงาน 

ในรูปแบบสหสาขา # 
๒.๑.๑ หลักฐานที่แสดงว่ามีการประชุมหรือ
การมีส่วนร่วมของสหสาขา ได้แก่  
ค าสั่งคณะกรรมการ รายช่ือและหนว่ยงาน/อาชีพ 
ของผู้เข้าร่วมประชุม 

   

 ๒.๑.๒ ภาพถ่ายการประชุม    
 ๒.๒ การร่วม sharing # 

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

   

 ๒.๓ การขยายการด าเนินงาน 
และสร้างนวัตกรรม 

๒.๓.๑ หลักฐานที่แสดงว่ามีการสนับสนุน
การด าเนินงานในพื นท่ีอื่นๆ # 

   

 

๓. สถานการณ์และข้อมลู 
 ๓.๑ สถานการณ์และข้อมูล 

การจมน  า และมีการใช้ 
ประโยชน์ข้อมลูในพื นที่ 

๓.๑.๑ สถานการณ์และข้อมูลการจมน  าในพื นที ่
ทั งเสียชีวิตและไมเ่สียชีวิตในทุกกลุ่มอายุ  
(ทั งข้อมูลเชิงปรมิาณและคณุภาพ) ย้อนหลัง ๕ ปี 

   

 ๓.๑.๒ หลักฐานที่แสดงว่า มีการน าข้อมูลไปใช้
ประโยชน์ในการด าเนินงานป้องกนัการจมน  า 
เช่น น าเสนอข้อมูลในเวทีการประชุมต่างๆ  
มีการก าหนดมาตรการต่างๆ โดยใช้ฐานข้อมูล
ดังกล่าว ฯลฯ 

   

 3.1.3 ข้อมูลอื่นๆ อย่างน้อย ดังนี  
1) จ านวนประชากรในแต่ละกลุ่มอายุ  
โดยแบ่งเป็นอายุ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9, 10 - 14, 15 - 19, และ 20 ปีขึ นไป 
2) จ านวนเด็กอายุ 6 - 14 ปี ที่สามารถว่ายน  า
เพื่อเอาชีวิตรอด 

   

 กรณีมี case เกิดขึ น 
๓.๒ มีการสอบสวนการจมน  าในพื นที ่
พร้อมมีการด าเนินการแก้ไขปญัหา  

กรณีมี case เกิดขึ น 
๓.๒.๑ รายงานสอบสวนการจมน  าเชิงคุณภาพ
ในพื นที่ 

   

 ๓.๒.๒ หลักฐานที่แสดงว่า มีการด าเนินการ
แก้ไขปัญหา เช่น ประชาสัมพันธ์ ติดป้ายค าเตือน 
สร้างรั ว ฝังกลบแหล่งน  า ฯลฯ 

   



๓๖                                                    แนวทางประเมินผู้ก่อการดี (MERIT MAKER) การด าเนินงานป้องกันการจมน  า (ฉบับปรับปรุง ปี 2565) 
Guidelines for MERIT MAKER Assessment on Implementing Drowning Prevention, 2022 

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

แบบประเมินตนเอง ผู้ก่อกำรดีฯ ระดับเงิน (ต่อ) 

 ตัวชี วัด หลักฐำน ไม่มี มี หมำยเหตุ 
 ๓.๓ จ านวนการเสียชีวิต 

จากการจมน  า 
๓.๓.๑ ในช่วงที่ด าเนินการ ต้องไมม่ีเด็กเสียชีวิต
จากการจมน  า หรือมีน้อยกว่าปีท่ีผ่านมา  
โดยคดิเทียบกับช่วงเวลาเดียวกัน  
 
หมายเหตุ เด็ก หมายถึง บุคคลที่อายุต่ ากว่า 15 ปี 

   

  3.3.2 ในช่วงที่ด าเนินการ ต้องไมม่ีประชาชน
เสียชีวิตจากการจมน  า หรือมีน้อยกว่าปีท่ีผ่านมา 
โดยคดิเทียบกับช่วงเวลาเดียวกัน 
 
หมายเหตุ ประชาชน หมายถึง บุคคลที่มีอายุตั งแต่ 15 ปีขึ นไป 

   

      

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

บริเวณแหล่งน  าเสี่ยง # ดังนี  
๑) สร้างรั ว และ/หรือตดิป้ายค าเตือน  
๒) จัดให้มีอุปกรณ์ส าหรับช่วยคนตกน  า 
เช่น ไม้ ถังแกลลอนพลาสติกผูกเชือก 
ขวดน  าพลาสติกผูกเชือก 

๔.๒.๑ การจดัการสิ่งแวดล้อมบริเวณแหล่งน  าเสี่ยง 
ทั งก่อนด าเนินการและหลังด าเนินการ อย่างน้อย
ร้อยละ ๓๐ ของจ านวนแหล่งน  าเสี่ยงที่มีอยู่
ในพื นที่ แต่ต้องไม่น้อยกว่า ๑๐ แห่ง 
 

หมายเหตุ ทุกภาพต้องระบุรายละเอียดของต าแหน่งแหล่งน  า
เสี่ยงที่ด าเนินการ เช่น หมู่ที่..... ต าบล........... ไว้บริเวณเหนือ
หรือใต้ภาพ ทั งภาพก่อนและหลังด าเนินการ 

   

 

๕. องค์ประกอบด้านการด าเนินการในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) และโรงเรียนอนุบาล 
 ๕.๑ การจัด/ผลักดัน/สนับสนุน

ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และ 
โรงเรียนอนุบาล/ส่วนของชั นอนุบาล
ที่อยู่ในโรงเรียน มีการด าเนินการ
ป้องกันการจมน  า ดังนี  
(๑) สอน/ให้ค าแนะน าแก่คร/ู 

ครูพี่เลี ยงทุกคน 
(๒) การสอนให้เด็กรู้จักแหล่งน  าเสี่ยง # 
(๓) จัดการสิ่งแวดล้อม 
    ภายในและภายนอก  
    ของ ศพด. และโรงเรียนฯ # 

๕.๑.๑ ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็ อย่างน้อยร้อยละ 50 
ของจ านวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มีอยู่ในพื นที่ 
หรือจ านวนไม่น้อยกว่า 3 แห่ง มีการด าเนินการ
ป้องกันการจมน  า ตามข้อ 5.1 (1) - 5.1 (3)  
ในช่องตัวชี วัด 

   

 5.1.2 โรงเรียนอนุบาล/ส่วนของชั นอนุบาล
ที่อยู่ในโรงเรียนทุกห้อง จ านวนอย่างน้อย ๑ แห่ง  
มีการด าเนินการป้องกันการจมน  า ตามข้อ 
5.1 (1) - 5.1 (3) ในช่องตัวชี วัด 

   

 ๕.๑.3 ภาพถ่ายการด าเนินการป้องกันการจมน  า
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนอนุบาล/
ส่วนของชั นอนุบาลที่อยู่ในโรงเรียนทุกแห่ง 
ที่ด าเนินการ 

   

 

 

 

 

 

 

 



แนวทางประเมินผู้ก่อการดี (MERIT MAKER) การด าเนินงานป้องกันการจมน  า (ฉบับปรับปรุง ปี 2565)                                                                  ๓๗ 
Guidelines for MERIT MAKER Assessment on Implementing Drowning Prevention, 2022 

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

แบบประเมินตนเอง ผู้ก่อกำรดีฯ ระดับเงิน (ต่อ) 

 ตัวชี วัด หลักฐำน ไม่มี มี หมำยเหตุ 
๖. การให้ความรู ้
 ๖.๑ การจัด/ผลักดัน/สนับสนุน 

ให้มีการให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน
การจมน  าในสถานบรกิารสาธารณสขุ
หรือในชุมชนหรือในโรงเรยีน #  
โดยทุกแห่งต้องด าเนินการ 
อย่างน้อยทุกๆ 2 เดือน 
(เดือนเว้นเดือน)  
ภายในปีท่ีก าหนด 

๖.๑.๑ สถานบริการสาธารณสุขหรือชุมชน
หรือโรงเรียน จ านวนอย่างน้อย ๕ แห่ง  
มีการให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการจมน  า  
(ทั ง 5 แห่ง มีการให้ความรู้อย่างน้อย ๑ ครั ง 
ในทุกๆ 2 เดือน) 

5 แห่ง x 6 ครั ง = 30 ครั ง 
 

   

 ๖.๑.๒ ภาพถ่ายการให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน
การจมน  าในสถานบริการสาธารณสุขหรือชุมชน
หรือโรงเรียนทุกแห่งที่ด าเนินการ 
 
หมายเหตุ ทุกภาพต้องระบุรายละเอียด วัน/เดือน/ปี และ
ชื่อสถานบริการสาธารณสุขหรือในชุมชนหรือในโรงเรียนที่ด าเนินการ 
ไว้บริเวณเหนือภาพหรือใต้ภาพ 

   

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

6.2.1 รายชื่อเด็กอายุ 0 - 2 ปีที่มีการใช้
คอกกั นเด็ก หรือมีพื นที่เล่นที่ปลอดภัย (Playpen) 
จ านวนอย่างน้อยร้อยละ 40 ของจ านวนเด็ก
อายุ 0 - 2 ปีทั งหมดที่มีอยู่ในพื นท่ี 

   

  6.2.2 ภาพถ่ายเด็กที่อยู่ในคอกกั นเด็ก หรือ
อยู่ในพื นที่เล่นที่ปลอดภัย (Playpen) จ านวน
อย่างน้อย 2 ภาพ 
 
หมายเหตุ ทุกภาพต้องระบุรายละเอียดชื่อเด็ก และบ้านที่ด าเนินการ 
เช่น บ้านเลขที่......หมู่ที่.....ต าบล...........อ าเภอ............ ไว้บริเวณ
เหนือภาพหรือใต้ภาพ 

   

      

๗. การเรียนการสอนหลักสตูรว่ายน  าเพื่อเอาชีวิตรอด * 
* การรับรองผู้ก่อการดีระดับเงินและระดับทอง จะมีการสุ่มประเมินในเชิงคุณภาพ โดยควรสุ่มประเมินอยา่งน้อยร้อยละ ๕ 

 ๗.๑ การจัด/ผลักดัน/สนับสนุน
ให้เกิดการเรียนการสอนหลักสตูร
ว่ายน  าเพื่อเอาชีวิตรอด  
เพื่อให้มีวิทยากรในพื นที่ # 

๗.๑.๑ รายช่ือผู้ที่ได้รับการสอนเพื่อเป็นวิทยากร
สอนหลักสูตรว่ายน  าเพื่อเอาชีวิตรอด  
จ านวนไม่น้อยกว่า 10 คน/ปี 

   

 ๗.๑.๒ ภาพถ่ายการเรียนการสอนหลักสูตร
ว่ายน  าเพื่อเอาชีวิตรอดเพื่อเป็นวิทยากร 
 
หมายเหตุ ระบุรายละเอียด วัน/เดือน/ปี และสถานที่ที่ด าเนินการ
สอนไว้บริเวณเหนือภาพหรือใต้ภาพ 

   

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

๗.๒.๑ รายช่ือเด็ก/ประชาชน ที่ได้รับการเรียน
หลักสูตรว่ายน  าเพื่อเอาชีวิตรอด  
จ านวนไม่น้อยกว่า 3๐๐ คน/ปี 

   

 ๗.๒.๒ ภาพถ่ายการเรียนการสอนหลักสูตร
ว่ายน  าเพื่อเอาชีวิตรอดของเด็ก/ประชาชน 
 

หมายเหตุ ระบุรายละเอียด วัน/เดือน/ปี และสถานที่ที่ด าเนินการ
สอนไว้บริเวณเหนือภาพหรือใต้ภาพ 

   

 
 
 
 



๓๘                                                    แนวทางประเมินผู้ก่อการดี (MERIT MAKER) การด าเนินงานป้องกันการจมน  า (ฉบับปรับปรุง ปี 2565) 
Guidelines for MERIT MAKER Assessment on Implementing Drowning Prevention, 2022 

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

แบบประเมินตนเอง ผู้ก่อกำรดีฯ ระดับเงิน (ต่อ) 

 ตัวชี วัด หลักฐำน ไม่มี มี หมำยเหตุ 
๘. การสอนฝึกปฏิบตัิการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) * 

* การรับรองผู้ก่อการดีระดับเงินและระดับทอง จะมีการสุ่มประเมินในเชิงคุณภาพ 
 ๘.๑ การจัด/ผลักดัน/สนับสนุน 

ให้แก่คนในชุมชนหรือเด็ก ได้ฝึก
ปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) # 

๘.๑.๑ รายช่ือคนในชุมชนหรือเด็ก ที่ได้ฝึกปฏบิตัิ 
การช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) จ านวนไม่น้อยกว่า 
5๐ คน/ปี 

   

 ๘.๑.๒ ภาพถ่ายการเรียนการสอน  
ฝึกปฏิบัติ การช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) 
 

หมายเหตุ ระบุรายละเอียด วัน/เดือน/ปี และสถานที่ที่ด าเนินการ
สอนไว้บริเวณเหนือภาพหรือใต้ภาพ 

   

 

๙. การสื่อสารประชาสัมพันธ์ 
 ๙.๑ การจัด/ผลักดัน/สนับสนุน

ให้มีกิจกรรมรณรงค ์
ป้องกันการจมน  า # 

๙.๑.๑ ภาพถ่ายกิจกรรมรณรงค์ป้องกันการจมน  า 
จ านวนปีละ ๑ ครั ง 
 

หมายเหตุ ระบุรายละเอียด วัน/เดือน/ปี และ/หรือสถานที่ที่ด าเนินการ
ไว้บริเวณเหนือภาพหรือใต้ภาพ 

   

 ๙.๒ การสื่อสารประชาสมัพันธ์ 
ผ่านช่องทางต่างๆ ในวงกว้าง # 

เช่น ทีวี วิทยุ หนังสือพิมพ์  
หอกระจายข่าว รถกระจายเสียง 
รูปแบบออนไลน ์

๙.๒.๑ ภาพถ่ายกิจกรรม/Clip เสียงรายการวิทยุ/ 
Clip VDO รายการทีวี/สปอตวิทยุ/สปอตทีวี/
หนังสือพิมพ/์สื่อรูปแบบออนไลน์/อื่นๆ  
ที่เกี่ยวกับการสื่อสารประชาสัมพันธ์  
จ านวนอย่างน้อยทุกๆ ๒ เดือน (เดือนเว้นเดือน) 
 

หมายเหตุ ระบุรายละเอียด วัน/เดือน/ปี และ/หรือสถานที่ที่ด าเนินการ
ไว้บริเวณเหนือภาพหรือใต้ภาพ 

   

  ๙.๒.๒ แผนการประชาสัมพันธ ์    
      

๑๐. การศึกษาวิจัย หรือติดตามประเมินผล 
 ๑๐.๑ การศึกษาวิจัย หรือตดิตาม

ประเมินผลในมาตรการที่ด าเนินงาน
ในพื นที่ 

๑๐.๑.๑ ผลการศึกษาวิจัย หรือผลการติดตาม
ประเมินผลในมาตรการที่ด าเนินงานในพื นที่ 
จ านวนอย่างน้อย ๑ เรื่อง โดยอย่างน้อยต้องมี  
๑) เนื อหาบรรยาย และข้อเสนอแนะที่น าไปสู่
การพัฒนางาน 
๒) มีการน าผลการศึกษาที่ได้ คืนให้แก่หน่วยงาน
หรือผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อน าไป ใช้ประโยชน์ 

   

# ศึกษาค าอธิบายเพิ่มเติมในแนวทางฯ เล่มนี  ที่หัวข้อ “ความหมาย” 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 



แนวทางประเมินผู้ก่อการดี (MERIT MAKER) การด าเนินงานป้องกันการจมน  า (ฉบับปรับปรุง ปี 2565)                                                                  ๓๙ 
Guidelines for MERIT MAKER Assessment on Implementing Drowning Prevention, 2022 

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

แบบประเมินตนเอง 
ผู้ก่อกำรดี (MERIT MAKER) กำรด ำเนนิงำนป้องกันกำรจมน  ำ “ระดับทอง” 

 

 ตัวชี วัด หลักฐำน ไม่มี มี หมำยเหตุ 
๑. นโยบาย 
 ๑.๑ มีแผนงาน/โครงการ ๑.๑.๑ มีแผนงาน/โครงการเกี่ยวกับการป้องกนั

การจมน  าในปีท่ีขอรับการรับรอง 
   

 ๑.๒ มคีวามต่อเนื่อง 
ในการด าเนินการ 

๑.๒.๑ หลักฐานที่แสดงว่ามีการด าเนินงานป้องกนั
การจมน  ามาอย่างต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่า 2 ปี 
๑) แผนงาน/โครงการเกี่ยวกับการป้องกันการจมน  า
ย้อนหลัง 2 ปี (ไม่นับรวมปีที่ขอรบัการรับรอง) 
๒) ภาพถ่ายการด าเนินงานป้องกันการจมน  า
ย้อนหลัง 2 ปี (ไม่นับรวมปีท่ีขอรับการรับรอง) 

   

  ๑.๒.๒ มีแผนการด าเนินงานในปีตอ่ไป  
(ปีท่ีต่อจากปีท่ีขอรับการรับรอง) 

   

 

๒. การบริหารจดัการ 
 ๒.๑ การด าเนินงาน 

ในรูปแบบสหสาขา # 
๒.๑.๑ หลักฐานที่แสดงว่ามีการประชุมหรือ
การมีส่วนร่วมของสหสาขา ได้แก่  
ค าสั่งคณะกรรมการ รายช่ือและหนว่ยงาน/อาชีพ 
ของผู้เข้าร่วมประชุม 

   

 ๒.๑.๒ ภาพถ่ายการประชุม    
 ๒.๒ การร่วม sharing # 

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

   

 ๒.๓ การขยายการด าเนินงาน 
และสร้างนวัตกรรม 

๒.๓.๑ หลักฐานที่แสดงว่ามีการสนับสนุน 
การด าเนินงานในพื นท่ีอื่นๆ # 

   

  ๒.๓.๒ นวตักรรมใหม่ๆ  ทีเ่กี่ยวกบัการด าเนินงาน
ป้องกันการจมน  า # 

   

 

๓. สถานการณ์และข้อมลู 
 ๓.๑ สถานการณ์และข้อมูล 

การจมน  า และมีการใช้ 
ประโยชน์ข้อมลูในพื นที่ 

๓.๑.๑ สถานการณ์และข้อมูลการจมน  าในพื นที ่
ทั งเสียชีวิตและไมเ่สียชีวิตในทุกกลุ่มอายุ  
(ทั งข้อมูลเชิงปรมิาณและคณุภาพ) ย้อนหลัง ๕ ปี 

   

 ๓.๑.๒ หลักฐานที่แสดงว่า มีการน าข้อมูลไปใช้
ประโยชน์ในการด าเนินงานป้องกันการจมน  า 
เช่น น าเสนอข้อมูลในเวทีการประชุมต่างๆ   
มีการก าหนดมาตรการต่างๆ โดยใช้ฐานข้อมูล
ดังกล่าว ฯลฯ 

   

  3.1.3 ข้อมูลอื่นๆ อย่างน้อย ดังนี  
1) จ านวนประชากรในแต่ละกลุ่มอายุ  
โดยแบ่งเป็นอายุ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9, 10 - 14, 15 - 19, และ 20 ปีขึ นไป 
2) จ านวนเด็กอายุ 6 - 14 ปี ที่สามารถว่ายน  า
เพื่อเอาชีวิตรอด 

   

 
 
 

 



๔๐                                                    แนวทางประเมินผู้ก่อการดี (MERIT MAKER) การด าเนินงานป้องกันการจมน  า (ฉบับปรับปรุง ปี 2565) 
Guidelines for MERIT MAKER Assessment on Implementing Drowning Prevention, 2022 

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

แบบประเมินตนเอง ผู้ก่อกำรดีฯ ระดับทอง (ต่อ) 

 ตัวชี วัด หลักฐำน ไม่มี มี หมำยเหตุ 
๓. สถานการณ์และข้อมลู (ต่อ) 

 
กรณีมี case เกิดขึ น 
๓.๒ มีการสอบสวนการจมน  าในพื นที ่
พร้อมมีการด าเนินการแก้ไขปญัหา 

กรณีมี case เกิดขึ น 
๓.๒.๑ รายงานสอบสวนการจมน  าเชงิคุณภาพ
ในพื นที่ 

  
 

 
๓.๒.๒ หลักฐานที่แสดงว่า มีการด าเนินการ
แก้ไขปญัหา เช่น ประชาสมัพันธ์ ตดิป้ายค าเตือน 
สร้างรั ว ฝังกลบแหล่งน  า ฯลฯ 

  
 

 

๓.๓ จ านวนการเสียชีวิต 
จากการจมน  า 

๓.๓.๑ ในช่วงที่ด าเนินการ ต้องไมม่ีเด็กเสียชีวิต
จากการจมน  า หรือมีน้อยกว่าปีท่ีผ่านมา  
โดยคดิเทียบกับช่วงเวลาเดียวกัน  
 

หมายเหตุ เด็ก หมายถึง บุคคลที่อายุต่ ากว่า 15 ปี 

  

 

 

 3.3.2 ในช่วงที่ด าเนินการ ต้องไมม่ีประชาชน
เสียชีวิตจากการจมน  า หรือมีน้อยกว่าปีท่ีผ่านมา 
โดยคดิเทียบกับช่วงเวลาเดียวกัน 
 

หมายเหตุ ประชาชน หมายถึง บุคคลที่มีอายุตั งแต่ 15 ปีขึ นไป 

  

 

      

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

บริเวณแหล่งน  าเสี่ยง # ดังนี  
๑) สร้างรั ว และ/หรือตดิป้ายค าเตือน  
๒) จัดให้มีอุปกรณ์ส าหรับช่วยคนตกน  า 
เช่น ไม้ ถังแกลลอนพลาสติกผูกเชือก 
ขวดน  าพลาสติกผูกเชือก 

๔.๒.๑ การจดัการสิ่งแวดล้อมบริเวณแหล่งน  าเสี่ยง 
ทั งก่อนด าเนินการและหลังด าเนินการ อย่างน้อย
ร้อยละ 5๐ ของจ านวนแหล่งน  าเสี่ยงที่มีอยู่
ในพื นที่ แต่ต้องไม่น้อยกว่า 2๐ แห่ง 
 

หมายเหตุ ทุกภาพต้องระบุรายละเอียดของต าแหน่งแหล่งน  า
เสี่ยงที่ด าเนินการ เช่น หมู่ที่..... ต าบล........... ไว้บริเวณเหนือ
หรือใต้ภาพ ทั งภาพก่อนและหลังด าเนินการ 

   

 

๕. องค์ประกอบด้านการด าเนินการในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) และโรงเรียนอนุบาล 
 ๕.๑ การจัด/ผลักดัน/สนับสนุน

ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และ 
โรงเรียนอนุบาล/ส่วนของชั นอนุบาล
ที่อยู่ในโรงเรียน มีการด าเนินการ
ป้องกันการจมน  า ดังนี  
(๑) สอน/ให้ค าแนะน าแก่คร/ู 

ครูพี่เลี ยงทุกคน 
(๒) การสอนให้เด็กรู้จักแหล่งน  าเสี่ยง # 
(๓) จัดการสิ่งแวดล้อม 
    ภายในและภายนอก  
    ของ ศพด. และโรงเรียนฯ # 

๕.๑.๑ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกแห่งในพื นที่  
(ร้อยละ 100) หรือจ านวนไม่น้อยกว่า 5 แห่ง 
มีการด าเนินการป้องกันการจมน  า ตามข้อ 
5.1 (1) - 5.1 (3) ในช่องตัวชี วัด 

   

 5.1.2 โรงเรียนอนุบาล/ส่วนของชั นอนุบาล
ที่อยู่ในโรงเรียนทุกห้อง จ านวนอย่างน้อย ๑ แห่ง  
มีการด าเนินการป้องกันการจมน  า ตามข้อ 
5.1 (1) - 5.1 (3) ในช่องตัวชี วัด 

   

 ๕.๑.3 ภาพถ่ายการด าเนินการป้องกันการจมน  า
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนอนุบาล/
ส่วนของชั นอนุบาลที่อยู่ในโรงเรียนทุกแห่ง 
ที่ด าเนินการ 

   

 
 
 
 
 
 



แนวทางประเมินผู้ก่อการดี (MERIT MAKER) การด าเนินงานป้องกันการจมน  า (ฉบับปรับปรุง ปี 2565)                                                                  ๔๑ 
Guidelines for MERIT MAKER Assessment on Implementing Drowning Prevention, 2022 

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

แบบประเมินตนเอง ผู้ก่อกำรดีฯ ระดับทอง (ต่อ) 

 ตัวชี วัด หลักฐำน ไม่มี มี หมำยเหตุ 
๖. การให้ความรู ้
 ๖.๑ การจัด/ผลักดัน/สนับสนุน 

ให้มีการให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน
การจมน  าในสถานบรกิารสาธารณสขุ
หรือในชุมชนหรือในโรงเรยีน #  
โดยทุกแห่งต้องด าเนินการ 
อย่างน้อยทุกๆ 2 เดือน 
(เดือนเว้นเดือน)  
ภายในปีท่ีก าหนด 

๖.๑.๑ สถานบริการสาธารณสุขหรือชุมชน
หรือโรงเรียน จ านวนอย่างน้อย ๑๐ แห่ง 
มีการให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการจมน  า  
(ทั ง 10 แห่ง มีการให้ความรู้อยา่งน้อย ๑ ครั ง 
ในทุกๆ 2 เดือน) 

10 แห่ง x 6 ครั ง = 60 ครั ง 
 

   

 ๖.๑.๒ ภาพถ่ายการให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน
การจมน  าในสถานบริการสาธารณสุขหรือชุมชน
หรือโรงเรียนทุกแห่งที่ด าเนินการ 
 
หมายเหตุ ทุกภาพต้องระบุรายละเอียด วัน/เดือน/ปี และ
ชื่อสถานบริการสาธารณสุขหรือในชุมชนหรือในโรงเรียนที่ด าเนินการ 
ไว้บริเวณเหนือภาพหรือใต้ภาพ 

   

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

6.2.1 รายชื่อเด็กอายุ 0 - 2 ปีที่มีการใช้
คอกกั นเด็ก หรือมีพื นที่เล่นที่ปลอดภัย (Playpen) 
จ านวนอย่างน้อยร้อยละ 50 ของจ านวนเด็ก
อายุ 0 - 2 ปีทั งหมดที่มีอยู่ในพื นท่ี 

   

  6.2.2 ภาพถ่ายเด็กที่อยู่ในคอกกั นเด็ก หรือ
อยู่ในพื นท่ีเล่นท่ีปลอดภยั (Playpen)  
จ านวนอย่างน้อย 2 ภาพ 
 
หมายเหตุ ทุกภาพต้องระบุรายละเอียดชื่อเด็ก และบ้านที่ด าเนินการ 
เช่น บ้านเลขที่......หมู่ที่.....ต าบล...........อ าเภอ............ ไว้บริเวณ
เหนือภาพหรือใต้ภาพ 

   

 

๗. การเรียนการสอนหลักสตูรว่ายน  าเพื่อเอาชีวิตรอด * 
* การรับรองผู้ก่อการดีระดับเงินและระดับทอง จะมีการสุ่มประเมินในเชิงคุณภาพ โดยควรสุ่มประเมินอยา่งน้อยร้อยละ ๕ 

 ๗.๑ การจัด/ผลักดัน/สนับสนุน
ให้เกิดการเรียนการสอนหลักสตูร
ว่ายน  าเพื่อเอาชีวิตรอด  
เพื่อให้มีวิทยากรในพื นที่ # 

๗.๑.๑ รายช่ือผู้ที่ได้รับการสอนเพื่อเป็นวิทยากร
สอนหลักสูตรว่ายน  าเพื่อเอาชีวิตรอด  
จ านวนไม่น้อยกว่า 2๐ คน/ป ี

   

 ๗.๑.๒ ภาพถ่ายการเรียนการสอนหลักสูตร
ว่ายน  าเพื่อเอาชีวิตรอดเพื่อเป็นวิทยากร 
 
หมายเหตุ ระบุรายละเอียด วัน/เดือน/ปี และสถานที่ที่ด าเนินการ
สอนไว้บริเวณเหนือภาพหรือใต้ภาพ 

   

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

๗.๒.๑ รายช่ือเด็ก/ประชาชน ที่ได้รับการเรียน
หลักสูตรว่ายน  าเพื่อเอาชีวิตรอด  
จ านวนไม่น้อยกว่า 6๐๐ คน/ปี 

   

 ๗.๒.๒ ภาพถ่ายการเรียนการสอนหลักสูตร
ว่ายน  าเพื่อเอาชีวิตรอดของเด็ก/ประชาชน 
 

หมายเหตุ ระบุรายละเอียด วัน/เดือน/ปี และสถานที่ที่ด าเนินการ
สอนไว้บริเวณเหนือภาพหรือใต้ภาพ 

   

 
 
 
 



๔๒                                                    แนวทางประเมินผู้ก่อการดี (MERIT MAKER) การด าเนินงานป้องกันการจมน  า (ฉบับปรับปรุง ปี 2565) 
Guidelines for MERIT MAKER Assessment on Implementing Drowning Prevention, 2022 

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

แบบประเมินตนเอง ผู้ก่อกำรดีฯ ระดับทอง (ต่อ) 

 ตัวชี วัด หลักฐำน ไม่มี มี หมำยเหตุ 
๘. การสอนฝึกปฏิบตัิการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) * 

* การรับรองผู้ก่อการดีระดับเงินและระดับทอง จะมีการสุ่มประเมินในเชิงคุณภาพ 
 ๘.๑ การจัด/ผลักดัน/สนับสนุน 

ให้แก่คนในชุมชนหรือเด็ก ได้ฝึก
ปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) # 

๘.๑.๑ รายช่ือคนในชุมชนหรือเด็ก ที่ได้ฝกึปฏิบตัิ 
การช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) จ านวนไม่น้อยกว่า 
8๐ คน/ป ี

   

 ๘.๑.๒ ภาพถ่ายการเรียนการสอน  
ฝึกปฏิบัติ การช่วยฟ้ืนคืนชีพ (CPR) 
 

หมายเหตุ ระบุรายละเอียด วัน/เดือน/ปี และสถานที่ที่ด าเนินการ
สอนไว้บริเวณเหนือภาพหรือใต้ภาพ 

   

 

๙. การสื่อสารประชาสัมพันธ์ 
 ๙.๑ การจัด/ผลักดัน/สนับสนุน

ให้มีกิจกรรมรณรงค ์
ป้องกันการจมน  า # 

๙.๑.๑ ภาพถ่ายกิจกรรมรณรงค์ป้องกันการจมน  า 
จ านวนปีละ ๑ ครั ง 
 

หมายเหตุ ระบุรายละเอียด วัน/เดือน/ปี และ/หรือสถานที่ที่ด าเนินการ
ไว้บริเวณเหนือภาพหรือใต้ภาพ 

   

 ๙.๒ การสื่อสารประชาสมัพันธ์ 
ผ่านช่องทางต่างๆ ในวงกว้าง # 

เช่น ทีวี วิทยุ หนังสือพิมพ์  
หอกระจายข่าว รถกระจายเสียง 
รูปแบบออนไลน ์

๙.๒.๑ ภาพถ่ายกิจกรรม/Clip เสียงรายการวิทยุ/ 
Clip VDO รายการทีวี/สปอตวิทยุ/สปอตทีวี/
หนังสือพิมพ/์สื่อรูปแบบออนไลน์/อื่นๆ  
ที่เกี่ยวกับการสื่อสารประชาสัมพนัธ์  
จ านวนอย่างน้อยทุกเดือน 
 

หมายเหตุ ระบุรายละเอียด วัน/เดือน/ปี และ/หรือสถานที่ที่ด าเนินการ
ไว้บริเวณเหนือภาพหรือใต้ภาพ 

   

  ๙.๒.๒ แผนการประชาสัมพันธ ์    
 

๑๐. การศึกษาวิจัย หรือติดตามประเมินผล 
 ๑๐.๑ การศึกษาวิจัย หรือตดิตาม

ประเมินผลในมาตรการที่ด าเนินงาน
ในพื นที่ 

๑๐.๑.๑ ผลการศึกษาวิจัย หรือผลการติดตาม
ประเมินผลในมาตรการที่ด าเนินงานในพื นที่ 
จ านวนอย่างน้อย ๑ เรื่อง โดยอย่างน้อยต้องมี  
๑) เนื อหาบรรยาย และข้อเสนอแนะที่น าไปสู่
การพัฒนางาน 
๒) มีการน าผลการศึกษาที่ได้ คืนให้แก่หน่วยงาน
หรือผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อน าไป ใช้ประโยชน์ 

   

# ศึกษาค าอธิบายเพิ่มเติมในแนวทางฯ เล่มนี  ที่หัวข้อ “ความหมาย” 
 

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



แนวทางประเมินผู้ก่อการดี (MERIT MAKER) การด าเนินงานป้องกันการจมน  า (ฉบับปรับปรุง ปี 2565)                                                                  ๔๓ 
Guidelines for MERIT MAKER Assessment on Implementing Drowning Prevention, 2022 

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

แบบประเมินตนเอง 
ผู้ก่อกำรดี (MERIT MAKER) กำรด ำเนนิงำนป้องกันกำรจมน  ำ “ระดับเพชร” 

 
 เกณฑ ์ หลักฐำน ไม่มี มี หมำยเหตุ 

1. ผลการด าเนินงานย้อยหลัง 
ภายในระยะเวลา 4 ปี * 

1.1 ภาพถ่ายโล่รางวัล  จากการประกวด
ระดับประเทศ อย่างน้อย 2 ปี (ต่อเนื่องกัน
หรือไม่ก็ได้) โดยต้องเป็นผู้ก่อการดี (MERIT 
MAKER) ระดับทอง ที่อยู่ ในเกณฑ์ระดับ
ยอดเยี่ยม หรือดีเด่น หรือดี*** 

  

 

2. ผลการด าเนินงานปลี่าสุด ** 2.1 แบบประเมินตนเอง: ผู้ก่อการดี (MERIT 
MAKER) ระดับทอง 

  
 

  2.2 เอกสาร/หลักฐานประกอบการด าเนินงาน
ทั ง 10 องคป์ระกอบ ในรูปแบบไฟลอ์ิเล็กทรอนคิ 
(File) 

  
 

  *  ไม่นับปีที่ยื่นขอระดับเพชร โดยนับถัดจากปีที่ยื่นขอระดับเพชรลงไป  
 **  ปีที่ยื่นขอระดับเพชร 
***  ต้องเป็นเป็นผู้ก่อการด ี(MERIT MAKER) จากการประกวดระดับประเทศ ที่อยู่ในระดับทอง (ยอดเยี่ยม) หรือระดับทอง (ดีเด่น) หรือระดับทอง (ดี) 

เท่านั น ไม่นับรวมระดับชมเชย 
 

หมำยเหตุ  ไม่มี  หมายถึง  ไม่ม/ีไม่ครบ/ไม่สมบูรณ ์
 มี  หมายถึง  มีครบถ้วน/สมบรูณ ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๔                                                    แนวทางประเมินผู้ก่อการดี (MERIT MAKER) การด าเนินงานป้องกันการจมน  า (ฉบับปรับปรุง ปี 2565) 
Guidelines for MERIT MAKER Assessment on Implementing Drowning Prevention, 2022 

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

ใบสมัคร 
กำรขอรับรองเป็นผู้ก่อกำรดี (MERIT MAKER) กำรด ำเนินงำนป้องกันกำรจมน  ำ 

(ส ำหรับทีมผู้ก่อกำรดฯี ที่ขอรับกำรประเมิน) 

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

ต าแหน่ง.................................................................................................................................................................  

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

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

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

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

* เป็นหัวหน้าทีม และ/หรือผู้ที่สามารถติดต่อประสานงานได้ 

 
ขอสมัครเข้ารับการรับรองเป็นผู้ก่อการดี (MERIT MAKER)  

ในระดับ  ทองแดง  เงิน  ทอง  เพชร 

โดยมีรายละเอียด ดังนี  

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

พื นที่ที่ด าเนินการ: ต าบล.................................อ าเภอ...............................จังหวัด.................................................  

ทั งนี ได้แนบแบบประเมินตนเองและเอกสาร/หลักฐานมาพร้อมกับใบสมัครฉบับนี  
 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ทีมของข้าพเจ้าได้ด าเนินการตามเอกสารและหลักฐานที่ส่งมาพร้อมใบสมัคร

ฉบับนี  และขอรับรองว่าข้อความในเอกสารฉบับนี ถูกต้อง รวมทั งยอมรับและถือปฏิบัติตามแนวทางและเงื่อนไข

ของการขอรับรองเป็นผู้ก่อการดีทุกประการ โดยหากเกิดปัญหา/ความเสียหายใดๆ ขึ น ข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้อง

สิทธิใดๆ ทั งสิ น ทั งนี จึงได้ลงลายมือชื่อมาไว้ ณ ที่นี ด้วย 

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

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

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

 
 



แนวทางประเมินผู้ก่อการดี (MERIT MAKER) การด าเนินงานป้องกันการจมน  า (ฉบับปรับปรุง ปี 2565)                                                                                                                                                                                ๔๕ 
Guidelines for MERIT MAKER Assessment on Implementing Drowning Prevention, 2022   

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

  แบบรำยงำนผลกำรพิจำรณำรับรองเป็นผู้ก่อกำรดี (MERIT MAKER) 
 

ล ำดบั ชื่อทีม ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด 
ชื่อ-นำมสกุล และหน่วยงำน 
(หัวหน้ำทีม/ผู้ประสำนงำน)* 

มือถือ/โทร E-mail 
ระดับ

ผู้ก่อกำรด ี
วันที่
สมัคร 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

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

ทีมประเมิน   ระดับจังหวัด (จังหวัด............................................................................)  ระดับเขต (สคร..............................................................................................) วันที่ส่งผล............................................ 
ชื่อ-นำมสกุลผู้รำยงำนผล…………………………………….............................………….…................................………………โทร................................................................................มอืถือ......................................................................... 
ต ำแหน่ง.........................................................................................................หน่วยงำน.................................................................................................................................จงัหวัด..................................................................... 



๔๖                                                                                                                                               แนวทางประเมินผู้ก่อการดี (MERIT MAKER) การด าเนินงานป้องกันการจมน  า (ฉบับปรับปรุง ปี 2565) 
Guidelines for MERIT MAKER Assessment on Implementing Drowning Prevention, 2022 

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

 แบบแจ้งรำยช่ือทีมผู้ก่อกำรดี (MERIT MAKER) ระดับเงิน เพ่ือส่งเข้ำประกวดระดับประเทศ 
 

ล ำดบั ชื่อทีม ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด 
ชื่อ-นำมสกุล และหน่วยงำน 
(หัวหน้ำทีม/ผู้ประสำนงำน)* 

มือถือ/โทร E-mail หมำยเหตุ 

         

         

         

         

         

         

         

         

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

ทีมประเมิน   ระดับเขต (สคร...........................................................................................................................)   วันที่ส่งผล............................................ 
ชื่อ-นำมสกุลผู้รำยงำนผล…………………………………….............................………….…................................………………โทร................................................................................มอืถือ......................................................................... 
ต ำแหน่ง.........................................................................................................หน่วยงำน.................................................................................................................................จงัหวัด..................................................................... 
 



แนวทางประเมินผู้ก่อการดี (MERIT MAKER) การด าเนินงานป้องกันการจมน  า (ฉบับปรับปรุง ปี 2565)                                                                                                                                                                                ๔๗ 
Guidelines for MERIT MAKER Assessment on Implementing Drowning Prevention, 2022   

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

 แบบแจ้งรำยช่ือทีมผู้ก่อกำรดี (MERIT MAKER) ระดับทอง เพ่ือส่งเข้ำประกวดระดับประเทศ 
 

ล ำดบั ชื่อทีม ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด 
ชื่อ-นำมสกุล และหน่วยงำน 
(หัวหน้ำทีม/ผู้ประสำนงำน)* 

มือถือ/โทร E-mail หมำยเหตุ 

         

         

         

         

         

         

         

         

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

ทีมประเมิน   ระดับเขต (สคร...........................................................................................................................)   วันที่ส่งผล............................................ 
ชื่อ-นำมสกุลผู้รำยงำนผล…………………………………….............................………….…................................………………โทร................................................................................มอืถือ......................................................................... 
ต ำแหน่ง.........................................................................................................หน่วยงำน.................................................................................................................................จงัหวัด..................................................................... 



๔๘                                                                                                                                               แนวทางประเมินผู้ก่อการดี (MERIT MAKER) การด าเนินงานป้องกันการจมน  า (ฉบับปรับปรุง ปี 2565) 
Guidelines for MERIT MAKER Assessment on Implementing Drowning Prevention, 2022 

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

แบบแจ้งรำยช่ือทีมผู้ก่อกำรดี (MERIT MAKER) ระดับเพชร เพ่ือส่งเข้ำประกวดระดับประเทศ 
 

ล ำดบั ชื่อทีม ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด 
ชื่อ-นำมสกุล และหน่วยงำน 
(หัวหน้ำทีม/ผู้ประสำนงำน)* 

มือถือ/โทร E-mail 
ช่วงปีที่ได้รำงวัล 

ระดับทอง 

         

         

         

         

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

ทีมประเมิน   ระดับเขต (สคร...........................................................................................................................)   วันที่ส่งผล............................................ 
ชื่อ-นำมสกุลผู้รำยงำนผล…………………………………….............................………….…................................………………โทร................................................................................มอืถือ......................................................................... 
ต ำแหน่ง.........................................................................................................หน่วยงำน.................................................................................................................................จงัหวัด...................................................................



แนวทางประเมินทีมผู้ก่อการดี (MERIT MAKER) การด าเนินงานป้องกันการจมน  า (ฉบับปรับปรุง ปี 2565)                                                                      ๔๙ 
Guidelines for MERIT MAKER Assessment on Implementing Drowning Prevention, 2022  

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 

 

แบบประเมินผลกำรว่ำยน  ำเพ่ือเอำชีวิตรอด (ภำคทฤษฎี) 
 
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปผู้ตอบ 
 

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

2) อำยุ ................ปี         ๓) เพศ     ชาย    หญิง        ๔) ระดับชั นที่ก ำลังศึกษำ (ระบุ)............................................... 

. 

5) ที่อยู่ หมู่ที่...........ต าบล..........................................อ าเภอ...........................................จังหวัด........................................................ 
 
ส่วนที่ ๒ ควำมรู้เรื่องควำมปลอดภัยทำงน  ำ 
ค าชี แจง ให้นักเรียนท าเครื่องหมาย  ในประโยคหรือข้อความที่เห็นว่าถกูต้อง หรือสอดคล้องกับความสามารถในการปฏิบัต ิ
 

๒.๑ แหล่งน  ำที่อำจท ำให้เด็กอำยุต่ ำกว่ำ ๓ ปี จมน  ำได้ 
๑) ถังน  า 

 

๒) กะละมัง/อ่างอาบน  าเด็ก 

 
๓) สระว่ายน  ายาง 

 

๔) กระติกน  า 

 
 

๒.๒ แหล่งน  ำท่ีอำจท ำให้เด็กอำยุ ๓ ปีขึ นไป จมน  ำได้ 
๑) แอ่งน  าขัง 

 

๒) โอ่งขนาดใหญ่ 

 
๓) แหล่งน  าเพื่อการเกษตร 

 

๔) บ่อเลี ยงปลาข้างบ้าน 

 
 

๒.๓ ควำมปลอดภัย 
ควำมปลอดภัยในกำรเดินทำงทำงน  ำ ควำมเห็น 

บุคคลที่ควรไปเล่นน  ำด้วย  
๑) เมื่อจะไปเล่นน  า ควรไปกับพ่อ/แม่/ผู้ปกครอง/

ผู้ใหญ ่
 ไม่ใช่  ใช่ 

๒) เมื่อต้องการเล่นน  าสามารถไปเล่นกับเพื่อนได้ 
หรือไปโดยล าพังได ้

 ไม่ใช่  ใช่ 

อุปกรณ์ที่ควรน ำไปด้วยเมื่อไปเล่นน  ำ  
๓) เสื อชูชีพ  ไม่ใช่  ใช่ 
๔) ขวดน  าพลาสติกเปล่า/ถงัแกลลอนพลาสติกเปล่า  ไม่ใช่  ใช่ 
๕) ไม่ต้องน าอะไรไปก็ได้ แค่แต่งตวัให้สวย/หล่อ  ไม่ใช่  ใช่ 
กฎแห่งควำมปลอดภัย  
๖) ควรกินอาหารก่อนลงเล่นน  าอย่างน้อย ๓๐ นาท ี  ไม่ใช่  ใช่ 
๗) การว่ายน  าเวลากลางคืน/ช่วงที่ฝนก าลังตก
เป็นอันตราย 

 ไม่ใช่  ใช่ 

๘) ไม่ควรใส่กางเกงยีนสล์งเล่นน  า  ไม่ใช่  ใช่ 
๙) เมื่อน่ังเรือต้องใสเ่สื อชูชีพทุกคน แม้ว่ายน  าเป็น  ไม่ใช่  ใช่ 

 

 
ส่วนที่ ๓ กำรเอำชีวิตรอดในน  ำ 

ทักษะกำรเอำชีวิตรอดในน  ำ 
ควำมสำมำรถ 
ในกำรปฏิบัต ิ

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 สามารถลอยตัวแบบลูกหมา
ตกน  า ได้นาน ๑ นาที 

 ไม่ได้      ได้     
 ไม่แน่ใจ 

3.๔ สามารถเกาะขวดน  าดื่มลอยตัว
ได้นาน ๓ นาที 

 ไม่ได้      ได้     
 ไม่แน่ใจ 

 

ส่วนที่ ๔ กำรช่วยเหลือผู้ประสบภัยทำงน  ำ 
ทักษะกำรช่วยเหลือ ควำมคิดเห็น 

4.1 เมื่อพบคนจมน  า ควรตะโกนขอความช่วยเหลือ/
ตามผู้ใหญ่มาช่วย 

 ไม่ใช่ 
 ใช่ 

4.๒ เมื่อพบคนจมน  า 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  าได้ ให้คนจมน  าจับ 

 ไม่ใช่ 
 ใช่ 

 

 

------------------------------------------------------- ขอขอบคุณที่ให้ควำมร่วมมือ ------------------------------------------------------- 
 

ส่วนที่ 5 ข้อมูลหน่วยงำน/ผู้ประเมิน 
 

ชื่อ-นำมสกุล/หน่วยงำน…………………………………………………………..........................………..……………… วันที.่.................................... 

http://www.thaincd.com/


๕๐                                                             แนวทางประเมินผู้ก่อการดี (MERIT MAKER) การด าเนินงานป้องกันการจมน  า (ฉบับปรับปรุง ปี 2565) 
Guidelines for MERIT MAKER Assessment on Implementing Drowning Prevention, 2022 

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

แบบประเมินผลกำรว่ำยน  ำเพ่ือเอำชีวิตรอด (ภำคปฏิบัติ) 
 
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป 
 

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

2) อำยุ ................ปี      ๓) เพศ    ชาย   หญิง     ๔) ระดับชั นที่ก ำลังศึกษำ (ระบุ)................................. 

 

5) ท่ีอยู่ หมู่ที่...........ต าบล...................................อ าเภอ............... ......................จังหวัด........................................... 
 
ส่วนที ่๒ ทักษะกำรเอำชีวิตรอดในน  ำและพื นฐำนกำรว่ำยน  ำ 
 

ทักษะ ผ่ำน ไม่ผ่ำน 

2.1 การด าน  าเป่าลมเข้า-ออกทางปาก 20 ครั ง   

2.2 เตะเท้าคว่ าสลับกับเตะเท้าหงาย ระยะทาง 15 - 25 เมตร   

2.3 กระโดดลงน  าลึก แล้วพลิกตัว ลอยตัว 3 นาที    

2.4 กระโดดลงน  าลึก แล้วว่ายไปเก็บอุปกรณ์ลอยน  าได้ในระยะทาง 3 เมตร       

2.5 ลอยตัวคว่ า เงยหน้าหายใจ 5 ครั ง   

2.6 ลอยตัวแบบนอนหงาย 3 นาที   

2.7 ลอยตัวแบบลูกหมาตกน  า 1 นาที   

2.8 เกาะขวดน  าดื่มลอยตัว 3 นาที   

 
ส่วนที่ 3 ทักษะกำรช่วยเหลือผู้ประสบภัยทำงน  ำ 
 

ทักษะ ผ่ำน ไม่ผ่ำน 

3.1 เรียกผู้ใหญ่ให้ช่วยคนตกน  า   

3.2 ช่วยคนตกน  าด้วยการโยนอุปกรณ์ลอยน  าได้ ระยะทาง 3 - 5 เมตร  
      เช่น ขวดน  าดื่มพลาสติก   ถังแกลลอน 

  

3.3 ช่วยคนตกน  าด้วยวิธีโยนอุปกรณ์ลอยน  าไดท้ี่มีเชือกผูก เช่น ถังแกลลอนผูกเชือก   

3.4 ช่วยคนตกน  าด้วยการยื่นอุปกรณ์ลอยน  าไดร้ะยะทาง 2 - 4 เมตร เช่น ไม ้ท่อ PVC   

 
ส่วนที่ 4 ข้อมูลหน่วยงำน/ผู้ประเมิน 
 

ชื่อ-นำมสกุล…………………………………..........................……….........................…………… วันที่..................................... 
 

หน่วยงำน…………………………………..........................………..……………… จังหวัด......................................................... 
 
 
 
 
 

http://www.thaincd.com/
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แนวทางประเมินทีมผู้ก่อการดี (MERIT MAKER) การด าเนินงานป้องกันการจมน  า (ฉบับปรับปรุง ปี 2565)                                                                      ๕๑ 
Guidelines for MERIT MAKER Assessment on Implementing Drowning Prevention, 2022  

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

แบบรำยงำนผู้บำดเจ็บหรือเสียชีวิตจำกกำรตกน  ำ จมน  ำ 
(กรณีจมน  ำทุกรำย ทุกกลุ่มอำยุ) 

 

ผู้รำยงำน 
๑)  ชื่อผู้รายงาน                                                                 ต าแหน่ง................................................... .........  
๒)  หน่วยงาน                                                                     จังหวัด..............................................................                                             
๓)  เบอร์โทร                                    โทรสาร                                   ๔) วันที่รายงาน..................................                                           
ก. รำยละเอียดของเหตุกำรณ์  
1) สถานที่เกิดเหตุ                       หมู่ที่      ต าบล                    อ าเภอ                  จังหวัด.............................. 
2) ลักษณะการเกิดเหตุ 
                การจมน  าตายและจมน  าจากอุบัติเหตุ (W65-W74)   
                 อุบัติเหตุการขนส่งทางน  า (V90-V94)   
                ผู้ประสบภัยจากอุทกภัย/พายุ/แรงธรรมชาติอืน่ๆ (X36-X38) 
3)  วันที่เกิดเหตุ (วัน/เดือน/ปี)                                                         เวลาที่เกิดเหตุ........................................ 
4)  จ านวนคนที่เกิดเหตุในเหตุการณ์เดียวกัน        คน   เสียชีวติ        คน   บาดเจบ็        คน   ไม่บาดเจ็บ       คน 
5) บรรยายเหตุการณ์ก่อนเกิดเหตุจนกระทั่งจมน  า  
      - เหตุการณ์เกดิได้อย่างไร เหตุเกิดจากอะไร  

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

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

..................................................................................................................................................................................... 
      - กิจกรรมที่ท าขณะเกิดเหตุ  

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

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

..................................................................................................................................................................................... 
     - หลังเกดิเหตดุ าเนินการอย่างไร 

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

.....................................................................................................................................................................................                                                                                                                                         
6)  ประเภทแหล่งน  าที่เกิดเหตุ                           ระดับความลึก                       เมตร                      เซนติเมตร                            
* ประเภทแหล่งน  าท่ีเกิดเหต ุ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 
                            ป้ายค าเตือน 
                            ห่วงชูชพี 
                            ไม ้
                            แกลลอนพลาสติก 
                            ขวดน  าพลาสติก 
                            เชือก 
                            อื่นๆ ระบ ุ             . 

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



๕๒                                                             แนวทางประเมินผู้ก่อการดี (MERIT MAKER) การด าเนินงานป้องกันการจมน  า (ฉบับปรับปรุง ปี 2565) 
Guidelines for MERIT MAKER Assessment on Implementing Drowning Prevention, 2022 

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

ข.รำยละเอียดของผู้บำดเจ็บและเสียชีวิต                                                                  รำยที.่...................  
1)  ชื่อ-นามสกุล                          เลขประจ าตัวประชาชน/เลขหนังสือเดินทาง...............................สัญชาต.ิ............                                                    
2)  ที่อยู่               หมู่ที่       ต าบล                         อ าเภอ                         จังหวัด....................................... 
3)  เพศ     ชาย     หญิง         4) อายุ           ป ี           เดือน             เสียชีวิต     ไม่เสียชีวิต 
5) ความสามารถในการว่ายน  า 5.1)  ว่ายน  าเป็น       ว่ายน  าไม่เป็น      ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ 

5.2)  มีทักษะการเอาชีวิตรอดในน  า*  ไม่มีทักษะการเอาชวีิตรอดในน  า*  ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ 
     * มีทกัษะการเอาชวีิตรอดในน  า หมายถึง ๑) สามารถลอยตวัเปลา่ (ไม่ใช้อปุกรณ์ชว่ย) อยู่ในน  าได้นานมากกว่า ๓ นาท ี๒) เคลือ่นที่ไปในน  าได้ไกล ๒๕ เมตร 
6)  ขณะเกิดเหตุ (ณ จุดเกิดเหตุ) คนที่จมน  าอยู่กับใคร   อยู่คนเดียว    เพื่อน   
                                                                  . ผู้ปกครอง/ผู้ดูแลเด็ก โดยขณะนั นผู้ปกครองท ากิจกรรม ดังนี  
                                                                          ท างานบา้น    นอนหลบั    ประกอบอาชีพ    โทรศัพท ์
                                                                          อื่นๆ โปรดระบ.ุ................................................................ 
7)  กิจกรรมก่อนเกิดเหตุ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) พลัดตกลื่น  เล่นน  า ประกอบอาชีพ เรือล่ม อื่นๆ ระบ.ุ.......... 
8)  ก่อนเกิดเหตุ (ในช่วงปกติ) ใครเป็นผู้ดูแล (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)   พ่อ-แม่   ปู-่ย่า/ตา-ยาย   อื่นๆ ระบุ.............. 
9)  ระยะทางโดยประมาณระหว่างบา้นถึงที่เกิดเหตุ            กิโลเมตร            เมตร      เกิดเหตุภายในบ้าน               
10) การใช้อุปกรณช์่วยลอยน  าขณะเกดิเหตุ  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   วิถีชีวติ (ซักล้าง, ตกปลา/เก็บหอย/เก็บผัก)   ดื่มแอลกอฮอล์    
    การใช้ยารักษาโรค     . มีโรคประจ าตัว                . ทุพพลภาพ                    สภาพภูมิอากาศ        
    กระแสน  าที่รุนแรง       พฤติกรรมคนขับเรือ           เรือไม่ปลอดภัย (เช่น การบรรทุกน  าหนักเกิน)    
    แหล่งน  าไม่ปลอดภัย (เช่น ขาดการสร้างรั ว, พื นผิวลื่น)  ขาดระบบการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้า  อื่นๆ ระบุ............ 
13) หลังเกิดเหตุจมน  า   เสียชีวิต ณ ที่เกิดเหตุ  เสียชีวิตขณะน าส่ง รพ.  เสียชีวิต ณ ห้องฉุกเฉิน  เสียชีวิตหลังรับไว้รักษา 
                            ไม่เสียชีวิต รับไว้รักษา  วนัที่เร่ิมมีอาการ                   วันที่ไปรักษาวันแรก.......     ........... 
                                  ผู้ปว่ยนอก (OPD)         ผูป้่วยใน (IPD)        การส่งต่อ (refer) ระบุ................................                         
                            ไม่เสียชีวิตและไม่ได้เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล           
14) คนจมน  าได้รับการช่วยเหลือขึ นมาจากน  าโดยใคร (ตอบได้มากกว่า ๑ ข้อ)   ผู้อยู่ในเหตุการณ์  ผู้ช่วยเหลือที่ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ 
15) ผู้ช่วยเหลือ (ตามข้อ ๑๔) ช่วยขึ นมาจากน  าด้วยวิธีใด (ตอบได้มากกวา่ ๑ ข้อ)    
       ตะโกนเรียกคนมาช่วย                                         ช่วยด้วยการกระโดดลงไปช่วย  
       ช่วยด้วยการหาอุปกรณ์โยนให้จับ (ระบุอุปกรณ์) ระบ ุ                                                                  .       
       ช่วยด้วยการหาอุปกรณ์ยื่นให้จับ (ระบุอุปกรณ์) ระบุ                                                                    . 
       น าศพขึ นมาจากน  า เนือ่งจากเสียชีวิตแล้ว                  อื่นๆ ระบ ุ                                              .  
      ระยะเวลาตั งแต่มีคนจมน  าจนกระทั่งมีผู้มาช่วยเหลือใช้ระยะเวลา..................ชั่วโมง...............นาที 
16) ภายหลังจากช่วยเหลือขึ นมาจากน  า ได้รบัการปฐมพยาบาลอย่างไร 
       ไม่ได้ท าการปฐมพยาบาล เนื่องจาก       ปฐมพยาบาลไม่เป็น/ไม่รู้วิธี          ผู้ป่วยเสียชีวิต 
       ท าการปฐมพยาบาล โดย     ญาต/ิผู้พบเห็นเหตุการณ์             หน่วยกู้ชีพ (ALS,BLS,FR)     
                                             มูลนิธ/ิกู้ชีพที่ไมไ่ด้ขึ นทะเบียน       อื่นๆ ระบุ..........                                 
      วิธีปฐมพยาบาล (ตอบได้มากกว่า ๑ ข้อ)   เป่าปาก   อุ้มพาดบ่า   กดหน้าอก   กระแทกท้อง   อื่นๆ ระบุ............. 
17) การน าสง่สถานบริการสาธารณสุขหลังจากได้รับการปฐมพยาบาล 
       ไม่ได้น าส่งสถานบริการสาธารณสุข 
       น าส่งสถานบริการสาธารณสุข โดย 
             หน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน    เจ้าหน้าที่มูลนิธ ิ    ต ารวจ     ญาติ ผู้เห็นเหตุการณ์    อ่ืนๆ ระบุ.............. 

ชื่อผู้รายงาน                                                                                    .วันที่รายงาน..................................... 
หากมีขอ้สงสัยสามารถสอบถามได้ที่กองป้องกันการบาดเจ็บ กรมควบคุมโรค โทร 0 2590 3953 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ otherinjury@gmail.com 



แนวทางประเมินทีมผู้ก่อการดี (MERIT MAKER) การด าเนินงานป้องกันการจมน  า (ฉบับปรับปรุง ปี 2565)                                                                      ๕๓ 
Guidelines for MERIT MAKER Assessment on Implementing Drowning Prevention, 2022  

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

แบบส ำรวจแหล่งน  ำเสี่ยงในพื นที่ 
 
1. ชื่อชุมชน/พื นที่:............................................................................................................................. ....................... 
 

2. ที่อยู่ของชุมชน/พื นที่:  หมู่ที่.............ถนน..............................................ต าบล.....................................................  

 อ าเภอ....................................................จังหวัด............................................................. ........................................ 
 

3. ในชุมชน/พื นที่ มีแหล่งน  ำเสี่ยง#
 

แหล่งน  ำ จ ำนวน (แห่ง) ระบุสถำนที่ 
สระว่ายน  ามาตรฐาน/ 
สระว่ายน  าเคลื่อนที่/สวนน  า 

  

บ่อน  า   
 

หนองน  า/สระน  า/บึง/ห้วย 
 
 
 
 

  

น  าตก   

คลอง   
 

แม่น  า   

เขื่อน/อ่างเก็บน  า   

ทะเล   

อ่ืนๆ (ระบุ) 
 
 
 

  
 

 # ศึกษาค าอธิบายเพิ่มเติมในแนวทางฯ เล่มนี  ที่หัวข้อ “ความหมาย” 
 

4. ข้อมูลผู้ส ำรวจ 

ชื่อ-นำมสกุล............................................................................................................................. ............................  

ต ำแหน่ง…………………........…………………….…......หน่วยงำน................................................................................. 

มือถือ..........................................................โทร......................................................... วันที.่................................. 
 

http://www.thaincd.com/


๕๔                                                             แนวทางประเมินผู้ก่อการดี (MERIT MAKER) การด าเนินงานป้องกันการจมน  า (ฉบับปรับปรุง ปี 2565) 
Guidelines for MERIT MAKER Assessment on Implementing Drowning Prevention, 2022 

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

ตัวอย่ำงเนื อหำส ำหรับองค์ประกอบด้ำนกำรศึกษำวิจัย/ติดตำมประเมินผล 
 

 ตัวอย่ำงหัวข้อในกำรเขียนผลกำรศึกษำวิจัย 
 บทน า 
 ระเบียบวิธีการวิจัย/เครื่องมือที่ใช้ 
 วิธีการด าเนินงาน 
 ผลการด าเนินงาน 
 สรุปและอภิปรายผล 
 ข้อเสนอแนะน าไปสู่การพัฒนางาน 
 เอกสารอ้างอิง (ถ้ามี) 

 
 ตัวอย่ำงหัวข้อในกำรเขียนผลกำรติดตำมประเมินผล 

 บทน า/ความเป็นมา 
 เครื่องมือที่ใช้ 
 วิธีการด าเนินงาน 
 ผลการด าเนินงาน 
 ปัญหาอุปสรรคการด าเนินงาน 
 ข้อเสนอแนะน าไปสู่การพัฒนางาน 

 
 ตัวอย่ำงหัวข้อในกำรเขียนสรุปผลกำรด ำเนินงำน/โครงกำร 

 ความเป็นมา 
 วิธีการด าเนินงาน 
 ผลการด าเนินงาน 
 ปัญหาอุปสรรคการด าเนินงาน 
 ข้อเสนอแนะน าไปสู่การพัฒนางาน 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แนวทางประเมินทีมผู้ก่อการดี (MERIT MAKER) การด าเนินงานป้องกันการจมน  า (ฉบับปรับปรุง ปี 2565)                                                                      ๕๕ 
Guidelines for MERIT MAKER Assessment on Implementing Drowning Prevention, 2022  

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

เอกสำรอ้ำงอิง 
 

๑.  World Health Organization. The global burden of disease: 2004 update. Available from: 
http://www.who.int/healthinfo/global_burden_disease/2 0 0 4 _report_update/en/index.html 
[2009 Sep 15]. 

๒.  กองโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค. สถานการณ์การตกน  า จมน  าของเด็กในประเทศไทย. ครั งที่ ๑. กรุงเทพฯ: 
ส านักงานกิจการโรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก; ๒๕๕๒. 

๓.  กองป้องกันการบาดเจ็บ. จ านวน ร้อยละ และอัตราการเสียชีวิตจากการบาดเจ็บ พ.ศ. ๒๕๔๖ – ๒๕๕3 
[เอกสารไม่ตีพิมพ์]. กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, ๒๕64. 

๔.  ส้ม เอกเฉลิมเกียรติ. ทบทวนวรรณกรรมการจมน  าของเด็ก. ครั งที่ ๑. กรุงเทพฯ: ส านักงานกิจการโรงพิมพ์
องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก; ๒๕๕๐. 

๕.  Sitthi-amorn C, Chaipayom O, Udomprasertgul V, Linnan M, Dunn T, Beck , et al. The Thai 
National Injury Survey. Bangkok: Institute of Health Research, Chulalongkorn University; 2006. 

๖.  ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข. จ านวนและอัตราการเสียชีวิตจากการจมน  า พ.ศ. ๒๕๔๕ - 
๒๕63 [ไฟล์ข้อมูล]. ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข; ๒๕64. 

7.  กองป้องกันการบาดเจ็บ กรมควบคุมโรค. สถานการณ์การตกน  า จมน  า ของเด็กในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2552 - 
2561. ครั งที่ ๑. กรุงเทพฯ: บริษัท ร าไทย เพรส จ ากัด; ๒๕64. 

8. World Health Organization. World Report on Child Injury Prevention. Available from:  
http://www.who.int/violence_injury_prevention/child/injury/world_report/en/ [2009 Sep 16]. 

9. ส านักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค. รายงานการเฝ้าระวังการบาดเจ็บระดับชาติ ( Injury Surveillance 
System: IS) พ.ศ. ๒๕๕๐ - ๒๕๕๘ [ไฟล์ข้อมูล]. กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข; ๒๕๕๙. 

10.  ส านักงานพัฒนานโยบายสขุภาพระหว่างประเทศ. รายงานภาระโรคและการบาดเจ็บของประชากรไทย พ.ศ. ๒๕๕๖: 
การสูญเสียปีสุขภาวะ (Disability-Adjusted Life Year: DALY). ครั งที่ ๑. กรุงเทพฯ: บริษัท เดอะ กราฟิโก 
ซิสเต็มส์ จ ากัด; ๒๕๕๙.  

11.  สุชาดา เกิดมงคลการ, ส้ม เอกเฉลิมเกียรติ, กิ่งกาญจน์ จงสุขไกล และคณะ. ความสามารถในการว่ายน  าเป็น
และว่ายน  าเพื่อเอาชีวิตรอดของเด็กไทย. กองโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, ๒๕๕๖. 

๑2.  สุชาดา เกิดมงคลการ, ส้ม เอกเฉลิมเกียรติ, กิ่งกาญจน์ จงสุขไกล และคณะ. ประเมินผลการด าเนินงานป้องกัน
เด็กจมน  า “โครงการวัคซีนป้องกันเด็กจมน  า” กองโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, ๒๕๕๖. 

๑3. สุชาดา เกิดมงคลการ, ส้ม เอกเฉลิมเกียรติ และกิ่งกาญจน์ จงสุขไกล. การส ารวจการใช้เสื อชูชีพในประเทศไทย. 
กองโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, ๒๕๕๘. 

๑4. อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์. การจมน ้าในเด็กและการป้องกัน [Online], Available form: www.csip.org, 
[Accessed 2007 Nov 10]. 

15. ส้ม เอกเฉลิมเกียรติ และสุชาดา เกิดมงคลการ. สรุปผลการด าเนินงานผู้ก่อการดี (MERIT MAKER) ป้องกัน
การจมน  า ปี 2558 - 2564. กองป้องกันการบาดเจ็บ กรมควบคุมโรค. 2564. 

16. Preventing drowning: an implementation guide. Geneva: World Health Organization; 2017. 
Licence: CC BY-NC-SA 3.0 IGO. 

 
 
 

http://www.who.int/violence_injury_prevention/child/injury/world_report/en/


๕๖                                                             แนวทางประเมินผู้ก่อการดี (MERIT MAKER) การด าเนินงานป้องกันการจมน  า (ฉบับปรับปรุง ปี 2565) 
Guidelines for MERIT MAKER Assessment on Implementing Drowning Prevention, 2022 

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

สื่อ/เอกสารประกอบการด าเนินงาน 
 

หลักสูตรว่ายน  าเพื่อเอาชีวิตรอด  
(Survival Swimming Curriculum) 

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

 

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

https://ddc.moph.go.th/dip/journal_detail.php?publis
h=9483 

 
  
  

แนวทางการด าเนินงานป้องกันการจมน  า 
ในชุมชน 

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

 

สถานการณ์ตกน  า จมน  าของเด็กในประเทศไทย  
ปี พ.ศ. 2552-2561  

https://ddc.moph.go.th/dip/journal_detail.php?publis
h=10345 

 
 



แนวทางประเมินทีมผู้ก่อการดี (MERIT MAKER) การด าเนินงานป้องกันการจมน  า (ฉบับปรับปรุง ปี 2565)                                                                      ๕๗ 
Guidelines for MERIT MAKER Assessment on Implementing Drowning Prevention, 2022  

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

สื่อ/เอกสำรประกอบกำรด ำเนินงำน 
 

ผู้ก่อการดี (MERIT MAKER) ป้องกันการจมน  า (ฉบับแก้ไขปี 2565) 
https://ddc.moph.go.th/dip/journal_detail.php?publish=12203 

 

 
 

 
 
 



๕๘                                                             แนวทางประเมินผู้ก่อการดี (MERIT MAKER) การด าเนินงานป้องกันการจมน  า (ฉบับปรับปรุง ปี 2565) 
Guidelines for MERIT MAKER Assessment on Implementing Drowning Prevention, 2022 

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

สื่อ/เอกสำรประกอบกำรด ำเนินงำน 
 

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

 

 
 



แนวทางประเมินทีมผู้ก่อการดี (MERIT MAKER) การด าเนินงานป้องกันการจมน  า (ฉบับปรับปรุง ปี 2565)                                                                      ๕๙ 
Guidelines for MERIT MAKER Assessment on Implementing Drowning Prevention, 2022  

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

สื่อ/เอกสำรประกอบกำรด ำเนินงำน 
 

กฎความปลอดภัยทางน  า 
https://ddc.moph.go.th/dip/journal_detail.php?publish=11047 

 

 
 

 
 



๖๐                                                             แนวทางประเมินผู้ก่อการดี (MERIT MAKER) การด าเนินงานป้องกันการจมน  า (ฉบับปรับปรุง ปี 2565) 
Guidelines for MERIT MAKER Assessment on Implementing Drowning Prevention, 2022 

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

สื่อ/เอกสำรประกอบกำรด ำเนินงำน 
 

การป้องกันเด็กจมน  าในเด็กเล็ก "อย่าใกล้ อย่าเก็บ อย่าก้ม" 
https://ddc.moph.go.th/dip/journal_detail.php?publish=9415 

 

 
 

 
 



แนวทางประเมินทีมผู้ก่อการดี (MERIT MAKER) การด าเนินงานป้องกันการจมน  า (ฉบับปรับปรุง ปี 2565)                                                                      ๖๑ 
Guidelines for MERIT MAKER Assessment on Implementing Drowning Prevention, 2022  

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

สื่อ/เอกสำรประกอบกำรด ำเนินงำน 
 

การช่วยเหลือและการปฐมพยาบาล คนตกน  า จมน  า 
https://ddc.moph.go.th/dip/journal_detail.php?publish=9718 

 
 

 
 

 



๖๒                                                             แนวทางประเมินผู้ก่อการดี (MERIT MAKER) การด าเนินงานป้องกันการจมน  า (ฉบับปรับปรุง ปี 2565) 
Guidelines for MERIT MAKER Assessment on Implementing Drowning Prevention, 2022 

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

สื่อ/เอกสำรประกอบกำรด ำเนินงำน 
 

เสื อชูชีพกับเสื อพยุงตัว ความแตกต่าง..ที่ควรรู้ 
https://ddc.moph.go.th/dip/journal_detail.php?publish=10072 

   
 

 
 



แนวทางประเมินทีมผู้ก่อการดี (MERIT MAKER) การด าเนินงานป้องกันการจมน  า (ฉบับปรับปรุง ปี 2565)                                                                      ๖๓ 
Guidelines for MERIT MAKER Assessment on Implementing Drowning Prevention, 2022  

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

สื่อ/เอกสำรประกอบกำรด ำเนินงำน 
 

ส่ือ Augmented Reality (AR) ป้องกันการจมน  า 
https://ddc.moph.go.th/dip/publishinfodetail.php?publish=11668&deptcode=dip 

 

 

 

 
  

 

  
  

 

 

 
 



๖๔                                                             แนวทางประเมินผู้ก่อการดี (MERIT MAKER) การด าเนินงานป้องกันการจมน  า (ฉบับปรับปรุง ปี 2565) 
Guidelines for MERIT MAKER Assessment on Implementing Drowning Prevention, 2022 

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

สื่อ/เอกสำรประกอบกำรด ำเนินงำน 
 

ส่ือ Interactive Multimedia 
https://ddc.moph.go.th/dip/video.php 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แนวทางประเมินทีมผู้ก่อการดี (MERIT MAKER) การด าเนินงานป้องกันการจมน  า (ฉบับปรับปรุง ปี 2565)                                                                      ๖๕ 
Guidelines for MERIT MAKER Assessment on Implementing Drowning Prevention, 2022  

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

สื่อ/เอกสำรประกอบกำรด ำเนินงำน 
 

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)” จ านวน 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 

 
 



๖๖                                                             แนวทางประเมินผู้ก่อการดี (MERIT MAKER) การด าเนินงานป้องกันการจมน  า (ฉบับปรับปรุง ปี 2565) 
Guidelines for MERIT MAKER Assessment on Implementing Drowning Prevention, 2022 

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

สื่อ/เอกสำรประกอบกำรด ำเนินงำน 
 

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

 

 
 

 



แนวทางประเมินทีมผู้ก่อการดี (MERIT MAKER) การด าเนินงานป้องกันการจมน  า (ฉบับปรับปรุง ปี 2565)                                                                      ๖๗ 
Guidelines for MERIT MAKER Assessment on Implementing Drowning Prevention, 2022  

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

สื่อ/เอกสำรประกอบกำรด ำเนินงำน 
 

ส่ือภาพพลิก 
https://ddc.moph.go.th/dip/news.php?news=21411&deptcode= 

 

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
 
 
 
 
 

 
 



๖๘                                                             แนวทางประเมินผู้ก่อการดี (MERIT MAKER) การด าเนินงานป้องกันการจมน  า (ฉบับปรับปรุง ปี 2565) 
Guidelines for MERIT MAKER Assessment on Implementing Drowning Prevention, 2022 

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

คณะผู้จัดท ำแนวทำงประเมินผู้ก่อกำรดี (MERIT MAKER) กำรด ำเนินงำนป้องกันกำรจมน  ำ 
 
ที่ปรึกษำ 
นายแพทยป์รีชา เปรมปร ี รองอธิบดีกรมควบคมุโรค 
แพทยห์ญิงศิริรตัน์ สุวรรณฤทธิ ์ ผู้อ านวยการกองป้องกันการบาดเจ็บ กรมควบคุมโรค 
 

คณะผู้จัดท ำ 
คุณสม้ เอกเฉลมิเกียรต ิ กองป้องกันการบาดเจ็บ กรมควบคุมโรค 
คุณสุชาดา เกิดมงคลการ กองป้องกันการบาดเจ็บ กรมควบคุมโรค 
คุณพิมพ์ดารา มสีุวรรณ กองป้องกันการบาดเจ็บ กรมควบคุมโรค 
คุณลวติรา ก๋าวี  กองป้องกันการบาดเจ็บ กรมควบคุมโรค 
 

คณะผู้ร่วมจัดท ำครั งท่ี ๑  
ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑ - ๑๒ 
 

คณะผู้ร่วมจัดท ำครั งท่ี ๒ (ฉบับปรับปรุง ปี ๒๕๕๘) 
คุณวัลยา โสภากุล 
ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑ เชียงใหม่ 
คุณแพรพรรณ ภูริบัญชา  
ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๘ อุดรธานี 
คุณกฤศ เรียงไธสง  
ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๙ นครราชสีมา 
คุณบารเมษฐ์ ผมค า  
ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๙ นครราชสีมา 
คุณศิริพร มัชรินทร์  
ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑๑ นครศรีธรรมราช 
คุณคนึงนิตย์ ปิติปุญญพัฒน์  
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 

คุณกาญจนา ประดับลาย  
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 
คุณสลักจิต สกุลรักษ์  
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ 
คุณธัญพร ลิ มจิตรกร  
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ 
คุณปริชญา พลอาสา  
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ 
คุณนงคราญ ไชยวัฒน์  
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ 
คุณธนัทอร สังข์แก้ว  
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช 

 

คณะผู้ร่วมจัดท ำครั งท่ี ๓ (ฉบับปรับปรุง ปี ๒๕๕๙) 
คุณวัลยา โสภากุล  
ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑ เชียงใหม่ 
คุณกฤศ เรียงไธสง  
ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๙ นครราชสีมา 
คุณบารเมษฐ์ ผมค า  
ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๙ นครราชสีมา 
คุณศิริพร มัชรินทร์  
ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑๑ นครศรีธรรมราช 
คุณคนึงนิตย์ ปิติปุญญพัฒน์  
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 
คุณกาญจนา ประดับลาย  
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 
คุณเทียนทอง บุญยรางกกูร  
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ 
คุณสลักจิต สกุลรักษ์  
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ 

คุณธัญพร ลิ มจิตรกร  
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ 
คุณนงคราญ ไชยวัฒน์  
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ 
คุณธนัทอร สังข์แก้ว  
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช 
คุณชัยณรงค์ ยิ มน้อย  
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง 
คุณธิดารัตน์ น  าแก้ว  
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง 
คุณอมตา จันทร์ปาน  
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
คุณธิตินัดดา ตอพล  
โรงพยาบาลประทาย จังหวัดนครราชสีมา 

 



แนวทางประเมินทีมผู้ก่อการดี (MERIT MAKER) การด าเนินงานป้องกันการจมน  า (ฉบับปรับปรุง ปี 2565)                                                                      ๖๙ 
Guidelines for MERIT MAKER Assessment on Implementing Drowning Prevention, 2022  

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

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

คุณกฤศ เรียงไธสง  
ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๙ นครราชสีมา 
คุณมานะชัย สุเรรัมย์  
ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๙ นครราชสีมา 
คุณศิริวรรณ ชุมนุม  
ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 อุบลราชธาน ี
คุณพัชรพงษ์ วงษ์สามารถ  
ส านักงานป้องกนัควบคุมโรคที่ 10 อุบลราชธาน ี
คุณถวิล หนูวงศ ์  
ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑๑ นครศรีธรรมราช 
คุณศิริพร มัชรินทร์  
ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑๑ นครศรีธรรมราช 
คุณเสาวลักษณ์ วราภริมย ์  
ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา 
คุณเรวดี พุทธรัตน ์  
ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา 
คุณธัญวัลย์ นันทดิลกวริทธ์   
สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง 
คุณเทียนทอง บุญยรางกกูร  
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ 
คุณสลักจิต สกุลรักษ์  
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ 
คุณนงคราญ ไชยวัฒน์  
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ 
คุณคนึงนติย์ ปิติปุญญพัฒน์  
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 
คุณอมตา จันทร์ปาน  
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

 
คณะผู้ร่วมจัดท ำครั งท่ี 5 (ฉบับปรับปรุง ปี 2563) 
ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑ เชียงใหม ่ 
ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 พิษณุโลก  
ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 นครสวรรค์  
ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 สระบุรี  
ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ราชบุรี  
ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ชลบุรี 
ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น 

ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 อุดรธาน ี
ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 อุบลราชธาน ี  
ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา  
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา 
ศูนย์นเรนทรพังงา 

 
 
 
 
 
 
 



๗๐                                                             แนวทางประเมินผู้ก่อการดี (MERIT MAKER) การด าเนินงานป้องกันการจมน  า (ฉบับปรับปรุง ปี 2565) 
Guidelines for MERIT MAKER Assessment on Implementing Drowning Prevention, 2022 

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

คณะผู้ร่วมจัดท ำครั งท่ี 6 (ฉบับปรับปรุง ปี 2565) 
ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 พิษณุโลก  
ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ราชบุรี 
ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ชลบุรี 
ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น 
ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 อุดรธาน ี
ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 อุบลราชธานี 
ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี 
โรงพยาบาลนาคู จังหวัดกาฬสินธุ ์
โรงพยาบาลห้วยผึ ง จังหวัดกาฬสินธุ์ 
โรงพยาบาลนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 
องค์การบริหารส่วนต าบลนางรอง จงัหวัดบุรีรัมย์ 

 
ออกแบบปก  
คุณฐิติมา  ขันธสิน กองป้องกันการบาดเจ็บ กรมควบคุมโรค 
 
จัดท ำโดย 
กองป้องกันการบาดเจ็บ ชั น 6 ตกึ 11 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข  
ถนนติวานนท์ อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐    
โทรศัพท์ ๐ ๒๕๙๐ ๓953 
www.ddc.moph.go.th/dip, www.facebook.com/thaiinjury 
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