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ค ำน ำ 
 

การจมน ้าเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่งของเด็กไทยกลุ่มอายุต่้ากว่า ๑๕ ปี โดยเฉลี่ยปีละเกือบ 
๑,๑๐๐ คน  การเสียชีวิตจากการตกน ้า จมน ้าของเด็กไทยมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ นอย่างต่อเนื่องตั งแต่ปี ๒๕๔๒ - ๒๕๔๘ 
และเริ่มมีแนวโน้มลดลง ภายหลังจากกรมควบคุมโรคและหน่วยงานเครือข่ายเริ่มด้าเนินการในมาตรการต่างๆ  
ปัจจัยการเกิดการจมน ้าที่ส้าคัญคือปัจจัยด้านบุคคลและสิ่งแวดล้อม  มาตรการด้าเนินงานส้าหรับการป้องกัน
การจมน ้าของเด็กจึงควรครอบคลุมปัจจัยเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดการจมน ้าทั งทางด้านตัวบุคคลและทางด้านสิ่งแวดล้อม  
ดังนั นเพื่อให้เกิดการด้าเนินงานป้องกันการจมน ้าครอบคลุมทุกมาตรการ ต่อเนื่อง และใช้ทรัพยากรในพื นที่ รวมทั ง
ร่วมกันด้าเนินงานในรูปแบบสหสาขา จึงเกิดกระบวนการด้าเนินการป้องกันการจมน ้าภายใต้ชื่อ “ผู้ก่อการดี 
(Merit Maker)” ขึ น ซึ่งเป็นกลยุทธ์หลักในการช่วยแก้ปัญหาการจมน ้าของเด็กไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือกระตุ้น
ให้เกิดการด้าเนินงานป้องกันการจมน ้าทุกมาตรการในพื นที่อย่างต่อเนื่อง  โดยใช้ความร่วมมือของสหสาขา และ
ใช้ทรัพยากรในพื นที ่

 

ทั งนี เพ่ือเป็นแนวทางส้าหรับผู้ประเมินใช้ในการประเมินทีมที่ขอรับรองเป็น “ผู้ก่อการดี (Merit Maker) 
ป้องกันการจมน ้า” ในระดับต่างๆ  กรมควบคุมโรคโดยส้านักโรคไม่ติดต่อจึงได้จัดท้าหนังสือแนวทางประเมิน
ผู้ก่อการดี (Merit Maker) การด้าเนินงานป้องกันการจมน ้าขึ น  อย่างไรก็ตามภายหลังจากพื นที่มีการด้าเนินกลยุทธ์
ผู้ก่อการดี (Merit Maker) ตั งแต่ ปี 2558 พบว่า มีข้อแก้ไขบางจุด ดังนั นเพ่ือให้แนวทางฯ มีความสมบูรณ์มากขึ น 
จึงได้มีการแก้ไขปรับปรุงเพ่ิมเติมในปี 2560 โดยเพ่ิมเติมข้อมูลอ่ืนๆ ที่จะสามารถน้ามาใช้ประโยชน์ในพื นที่ รวมทั ง
มีการสอบสวนการจมน ้าทุกราย และเน้นการใช้คอกกั นเด็กหรือจัดให้มีพื นที่เล่นที่ปลอดภัย (Playpen) 

 
 

 พฤศจิกายน 2560 
      คณะผู้จัดท้า 
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แนวทางประเมินผู้ก่อการดี (Merit Maker)  
การดําเนนิงานป้องกันการจมน้ํา 

 
บทที่ ๑ บทนํา 
 

เด็กทั่วโลก (อายุตํ่ากว่า ๑๕ ปี) เสียชีวิตจากการตกนํ้า จมนํ้าปีละ ๑๓๕,๕๘๕ คน เฉลี่ยวันละ ๓๗๒ คน  
ส่วนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีเด็กจํานวนการเสียชีวิตจากการตกนํ้า จมนํ้าปีละ ๓๒,๗๔๔ คน เฉลี่ยวันละ 
๙๐ คน (๑)  ทั้งนี้ทั่วโลกได้มีการดําเนินงานในเรื่องดังกล่าวในวงกว้างโดยเฉพาะประเทศที่พัฒนาแล้ว ขณะที่
ประเทศที่กําลังพัฒนายังมีการดําเนินการป้องกันการจมนํ้าไม่มากนักและส่วนใหญ่เป็นการดําเนินงานในลักษณะ
การศึกษาวิจัย 

 

สําหรับประเทศไทยกลุ่มเด็กอายุตํ่ากว่า ๑๕ ปีพบว่า การจมนํ้าเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่ง 
ซึ่งสูงมากกว่าการเสียชีวิตจากสาเหตุอ่ืนๆ ทั้งโรคติดเช้ือและโรคไม่ติดเช้ือ (๒ - ๕)  โดยในช่วง ๑๐ ปีที่ผ่านมา 
(ปี พ.ศ. ๒๕50 – ๒๕๕9) เด็กไทยอายุตํ่ากว่า ๑๕ ปีเสียชีวิตจากการจมนํ้าแล้ว ๑๐,165 คน เฉลี่ยปีละ ๑,๐17 คน 
หรือวันละ 3 คน (๒, ๖)  การเสียชีวิตจากการตกนํ้า จมนํ้าของเด็กไทยมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่
ปี พ.ศ. ๒๕๔๒ - ๒๕๔๘ และเริ่มมีแนวโน้มลดลง ภายหลังจากกรมควบคุมโรคและหน่วยงานเครือข่ายเร่ิมดําเนินการ
ในมาตรการต่างๆ โดยลดลงมากกว่าร้อยละ ๕๐ นับต้ังแต่ปลายปี พ.ศ. ๒๕๔๙ (๑๐ ปีที่แล้วเด็กไทยจมนํ้าเสียชีวิต
ปีละ ๑,๕๐๐ คน และปี พ.ศ. ๒๕๕9 ลดลงเหลือ ๗13 คน) (๓, ๖)  

 

การจมนํ้าของเด็กอายุตํ่ากว่า ๑๕ ปี เป็นสาเหตุของความสูญเสียปีสุขภาวะ (Disability-Adjusted 
Life Year: DALY) อันดับที่ ๓ ในเด็กชาย (DALY = ๒๖,๐๐๐ ปี) และอันดับที่ ๖ ในเด็กหญิง (DALY = ๑๐,๐๐๐ ปี) (๗)  
อัตราป่วยตาย (Case Fatality Rate) จากการจมนํ้า เท่ากับร้อยละ ๓๑.๙  การเสียชีวิตจากการจมนํ้าของกลุ่มเด็ก
อายุตํ่ากว่า ๑๕ ปี มีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ ๒๑.๙  เมื่อจําแนกเป็นรายกลุ่มอายุพบว่า ก่อนปี พ.ศ. ๒๕๕๘ กลุ่มอายุ 
๕ - ๙ ปีมีอัตราการเสียชีวิตต่อประชากรเด็กแสนคนสูงที่สุด รองลงมาคือกลุ่มเด็กอายุตํ่ากว่า ๕ ปี แต่หลังจาก
ปี พ.ศ. 2558 เป็นต้นมา พบว่า กลุ่มเด็กอายุตํ่ากว่า ๕ ปี มีอัตราการเสียชีวิตต่อประชากรเด็กแสนคนสูงที่สุด 
ทั้งที่เด็กกลุ่มน้ี น่าจะเป็นกลุ่มที่ป้องกันได้ง่ายที่สุด เพราะเด็กกลุ่มน้ีอยู่ภายใต้การดูแลของผู้ปกครอง/ผู้ดูแลเด็ก  
มาตรการที่สําคัญสําหรับเด็กกลุ่มน้ี คือ การให้ความรู้เก่ียวกับการป้องกันการจมนํ้าแก่ผู้ปกครอง/ผู้ดูแลเด็ก 
เมื่อพาเด็กมาฉีดวัคซีน โดยบุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงการจัดพื้นที่เล่น (Playpen) ที่ปลอดภัยให้แก่เด็ก 
ซึ่งองค์การอนามัยโลกระบุว่าเป็นมาตรการที่มีประสิทธิภาพ (8) 

 

เพศชายมีอัตราการเสียชีวิตจากการตกนํ้า จมนํ้าสูงกว่าเพศหญิงประมาณ ๒ เท่าตัว  ช่วงเดือนเมษายน
เป็นช่วงที่มีเด็กจมนํ้าเสียชีวิตมากที่สุด รองลงมาคือมีนาคมและพฤษภาคม ซึ่งช่วงดังกล่าวเป็นช่วงฤดูร้อนและ
ปิดภาคการศึกษา  วันเสาร์และวันอาทิตย์จะมีการจมนํ้าสูงสุด และช่วงเวลา ๑๕.๐๐ - ๑๗.๕๙ น. เป็นช่วงที่มี
การเกิดเหตุสูงสุด  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอัตราการเสียชีวิตสูงที่สุด รองลงมาคือ ภาคใต้ ภาคกลาง (ไม่รวมกทม.) 
และภาคเหนือ (๓, ๖)  แหล่งนํ้าที่มีเด็กเสียชีวิตจากการตกนํ้า จมนํ้าสูงที่สุดคือ แหล่งนํ้าธรรมชาติ (ร้อยละ ๓๙.๒) 
รองลงมาคืออ่างอาบนํ้า (ร้อยละ ๖.๘) และสระว่ายนํ้า (ร้อยละ ๒.๗) (9)   

 

เด็กแต่ละช่วงอายุจะมีปัจจัยเสี่ยงที่แตกต่างกัน  กลุ่มเด็กเล็กอายุตํ่ากว่า ๕ ปี มักเกิดจากการเผอเรอ
ของผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็ก  ส่วนในกลุ่มเด็กโต ส่วนใหญ่มักเกิดจากการไปเล่นนํ้า โดยมักพบว่า เด็กมักจมน้ําเสียชีวิต
พร้อมกันครั้งละหลายๆ คน เน่ืองจากเด็กขาดความรู้ด้านความปลอดภัยทางนํ้า ไม่รู้วิธีการเอาชีวิตรอดในนํ้า และ
วิธีการช่วยเหลือที่ถูกต้องจึงมักกระโดดลงไปช่วยคนที่ตกนํ้า 

 



๒                                                         นวทางประเมนิผู้ก่อการดี (Merit Maker) การดําเนินงานป้องกันการจมนํ้า ฉบับปรับปรุง ปี 2560 

สํานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 

จากการประเมินผลของสํานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ (10) พบว่า เด็กไทย 
(อายุ ๕ - ๑๔ ปี) ว่ายนํ้าเป็น ร้อยละ ๒๓.๗ และว่ายนํ้าเพ่ือเอาชีวิตรอดได้ (มีความรู้เรื่องความปลอดภัยทางนํ้า  
ทักษะการเอาชีวิตรอดในนํ้า และทักษะการช่วยผู้ประสบภัยทางนํ้า) ร้อยละ ๔.๔  ทั้งน้ีเด็กที่เรียนหลักสูตรว่ายนํ้า
เพ่ือเอาชีวิตรอดจะมีความรู้เรื่องความปลอดภัยทางนํ้า ทักษะการเอาชีวิตรอดในนํ้า และทักษะการช่วยผู้ประสบภัย
ทางน้ํา มากกว่าเด็กที่ไม่ได้เรียนถึง ๗.๔ เท่า, ๒๐.๗ เท่า และ ๒.๗ เท่า ตามลําดับ (๑1)  และจากการสํารวจการใช้
เสื้อชูชีพของสํานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ พบว่า ประเทศไทยยังมีการใช้ค่อนข้างตํ่า 
ในกลุ่มเด็กมีการสวมเสื้อชูชีพที่ถูกต้อง ร้อยละ ๖.๐  ขณะที่ในทุกกลุ่มอายุมีเพียงร้อยละ ๔.๒ ที่มีการสวมเส้ือชูชีพ
ที่ถูกต้อง (๑2) 

 

ปัจจัยการเกิดการจมนํ้าสามารถสรุปได้เป็น ๒ ปัจจัยที่สําคัญ (๑3) คือ ๑) ปัจจัยด้านบุคคลคือ ตัวเด็กเอง 
ความเสี่ยงของเด็กขึ้นอยู่กับสภาพร่างกาย พัฒนาการ พฤติกรรม และโรคประจําตัวของเด็กแต่ละคน และ ๒) ปัจจัย
ด้านสิ่งแวดล้อม แบ่งออกเป็นสิ่งแวดล้อมด้านกายภาพ เช่น การไม่มีรั้วรอบแหล่งนํ้าเพ่ือแบ่งแยกเด็กออกจากแหล่งนํ้า 
การจัดให้มีพ้ืนที่เล่นที่เหมาะสมให้แก่เด็ก และสิ่งแวดล้อมทางสังคม เช่น ฐานะครอบครัว เด็ก/ผู้ดูแลเด็ก/ชุมชน
ไม่รู้สึกว่าเป็นความเสี่ยงต่อเด็ก ผู้ช่วยเหลือใกล้เคียงไม่มีความรู้ในการกู้ชีพ/ปฐมพยาบาลผิดวิธี สถานบริการ
ทางการแพทย์ใกล้ชุมชนไม่มีความพร้อมในการช่วยเหลือภาวะฉุกเฉิน 

 

สําหรับการป้องกันการจมนํ้าของเด็กควรมีมาตรการในการดําเนินงานให้ครอบคลุมปัจจัยเสี่ยง
ที่จะก่อให้เกิดการจมนํ้าทั้งทางด้านตัวบุคคลและทางด้านสิ่งแวดล้อม  ซึ่งผู้ก่อการดี (Merit Maker) เป็นแนวทาง
การดําเนินงานป้องกันการจมนํ้าที่ครอบคลุมในมาตรการป้องกันด้านต่างๆ ที่สําคัญ และเป็นกลยุทธ์ที่กระตุ้นให้
พ้ืนที่เกิดการดําเนินงานป้องกันการจมนํ้าแบบสหสาขา ต่อเน่ือง และใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในพื้นที่ โดยผู้ก่อการดีฯ
ประกอบด้วย ๑๐ องค์ประกอบหลักได้แก่ นโยบาย การบริหารจัดการ สถานการณ์และข้อมูล การจัดการแหล่งนํ้าเสี่ยง 
การดําเนินการในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การให้ความรู้ การเรียนการสอนหลักสูตรว่ายนํ้าเพ่ือเอาชีวิตรอด การสอน
ฝึกปฏิบัติการช่วยฟ้ืนคืนชีพ (CPR) การสื่อสารประชาสัมพันธ์ และการศึกษาวิจัยหรือติดตามประเมินผล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แนวทางประเมินผู้ก่อการดี (Merit Maker) การดําเนินงานป้องกันการจมนํ้า ฉบับปรับปรุง ปี 2560                                                                  ๓ 

สํานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 

บทที ่๒  การประเมินผู้ก่อการดี (Merit Maker) 
 

๒.๑ วัตถุประสงค ์
๑) เพ่ือกระตุ้นให้เกิดการดําเนินงานป้องกันการจมนํ้าในพ้ืนที ่ 
๒) เพ่ือให้เกิดการดําเนินงานป้องกันการจมนํ้าอย่างต่อเน่ือง  
๓) เพ่ือให้เกิดการดําเนินงานป้องกันการจมนํ้าในทุกมาตรการ 
๔) เพ่ือให้เกิดการดําเนินงานป้องกันการจมนํ้าโดยความร่วมมอืของสหสาขา และใช้ทรัพยากรในพ้ืนที ่

 

๒.๒ ความหมาย  
ผู้ก่อการดี หมายถึง ทีมที่มีการดําเนินงานป้องกันการจมนํ้าในมาตรการต่างๆ 
ผู้ก่อการดีที่ผ่านการรับรอง หมายถึง ทีมที่มีผลการดําเนินงานป้องกันการจมนํ้าในมาตรการต่างๆ 

ผ่านตามเกณฑ์ที่กําหนดใน ๑๐ องค์ประกอบ 
การดําเนินงานป้องกันการจมนํ้า หมายถึง มีการดําเนินงานป้องกันการจมนํ้าในเรื่องนโยบาย 

การบริหารจัดการ สถานการณ์และข้อมูล การจัดการแหล่งนํ้าเสี่ยง การดําเนินการในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การให้ความรู้ 
การเรียนการสอนหลักสูตรว่ายนํ้าเพ่ือเอาชีวิตรอด การสอนฝึกปฏิบัติการช่วยฟ้ืนคืนชีพ (CPR) การสื่อสารประชาสัมพันธ์ 
และการศึกษาวิจัยหรือติดตามประเมินผล 

การร่วม sharing ทรัพยากรในพ้ืนที่ หมายถึง พ้ืนที่ที่ดําเนินการมีการแลกเปลี่ยน/แบ่งปันทรัพยากร
ทั้งทางด้านคน เงิน และของ เพ่ือดําเนินการป้องกันการจมนํ้า 

สนับสนุนการดําเนินงานในพ้ืนที่อ่ืนๆ หมายถึง ทีมผู้ก่อการดีมีการสนับสนุนการดําเนินงานเก่ียวกับ
การป้องกันการจมนํ้าในพ้ืนที่อ่ืน ต้ังแต่ระดับอําเภอ ระดับจังหวัด ระดับเขต และระดับประเทศ ซึ่งต้องไม่ใช่พ้ืนที่
ที่ทีมผู้ก่อการดีน้ันๆ ดําเนินการอยู่ 

นวัตกรรมใหม่ๆ ที่เก่ียวกับการดําเนินงานป้องกันการจมนํ้า หมายถึง สิ่งที่ทําขึ้นใหม่หรือแปลกจากเดิม 
และไม่ซ้ําซ้อนกับผู้อ่ืน ซึ่งอาจจะเป็นวิธีการหรืออุปกรณ์ ซึ่งมีผลต่อการป้องกันการจมนํ้า 

แหล่งนํ้าเสี่ยงในชุมชน หมายถึง แหล่งนํ้าเพ่ือการเกษตร บ่อขุด หนอง บึง ห้วย คลอง แม่นํ้า อ่างเก็บนํ้า 
สระว่ายนํ้า ฯลฯ ที่ชุมชนเห็นร่วมกันว่าเป็นแหล่งนํ้าเสี่ยง รวมถึงแหล่งนํ้าที่อยู่ในบริเวณบ้าน เช่น แหล่งนํ้าที่มี
การลงเล่นนํ้า แหล่งนํ้าที่มีการสัญจรผ่าน แหล่งนํ้ามีการทํากิจกรรมทางน้ํา (จับสัตว์นํ้า เก็บผัก กีฬาทางน้ํา) 

การจัดการสิ่งแวดล้อมบริเวณแหล่งนํ้าเสี่ยง หมายถึง แหล่งนํ้าเสี่ยงมีการดําเนินการ ๑) สร้างรั้วและ/หรือ
ติดป้ายคําเตือน  และ ๒) จัดให้มีอุปกรณ์สําหรับช่วยคนตกนํ้า เช่น ไม้ ถังแกลลอนพลาสติกผูกเชือก ขวดนํ้าพลาสติกผูกเชือก  
กรณีที่แหล่งนํ้ามีขนาดใหญ่ ควรมีการดําเนินการมากกว่า ๑ จุด ติดต้ังเป็นระยะ ตามความเหมาะสมและความเสี่ยง 

สอนให้เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กรู้จักแหล่งนํ้าเสี่ยง หมายถึง สอนให้เด็กรู้จักแหล่งนํ้าเสี่ยง เน้นการสอน 
“อย่าใกล้ อย่าเก็บ อย่าก้ม” และการตะโกนขอความช่วยเหลือ 

• อย่าใกล้ คือ สอนให้เด็กอย่าเดินใกล้แหล่งนํ้า อย่าเดินตามสัตว์ลงไปในนํ้า 
• อย่าเก็บ คือ สอนให้เด็กอย่าลงไปในแหล่งนํ้าเพ่ือเก็บลูกบอล ตุ๊กตา ของเล่น หรือสิ่งของอ่ืนๆ 
• อย่าก้ม คือ สอนให้เด็กอย่าก้มลงไปดูในภาชนะใส่นํ้าหรือแหล่งนํ้าต่างๆ 
การจัดการสิ่งแวดล้อมภายในและภายนอกศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมายถึง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการ 

(๑) จัดการแหล่งนํ้าเสี่ยงที่อยู่ภายในอาคาร ห้องนํ้า หรือบริเวณโดยรอบ เพ่ือให้เกิดความปลอดภัย เช่น ฝังกลบแหล่งนํ้า
ที่ไม่ใช้งาน เทนํ้าทิ้งจากภาชนะที่ไม่ใช้งาน ปิดฝาภาชนะใส่นํ้าให้มิดชิดเพ่ือให้เด็กไม่สามารถเปิดเองได้ สร้างรั้วก้ัน/ล้อมรอบ
แหล่งนํ้า  ปิดประตูห้องนํ้าทุกครั้งหลังใช้งานและให้มีกลอนประตูที่อยู่สูงเพ่ือให้เด็กไม่สามารถปลดล็อคกลอนเองได้  
นําภาชนะใส่นํ้าในห้องนํ้าออกและปรับเปลี่ยนให้เป็นชักโครกแบบกดสําหรับเด็ก (กรณีมีงบประมาณและสามารถทําได้) 
เป็นต้น  และ (๒) มีพ้ืนที่สําหรับให้เด็กเล่น เช่น คอกก้ันเด็ก รั้วก้ัน เพ่ือแยกเด็กออกจากแหล่งนํ้า หรือลดความเสี่ยง
ในการเข้าถึงแหล่งนํ้าได้ง่าย 



๔                                                         นวทางประเมนิผู้ก่อการดี (Merit Maker) การดําเนินงานป้องกันการจมนํ้า ฉบับปรับปรุง ปี 2560 

สํานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 

การให้ความรู้ในสถานบริการสาธารณสุขหรือในชุมชนหรือในโรงเรียน หมายถึง การให้ความรู้เรื่อง
การป้องกันการจมนํ้า ครอบคลุมในทุกประเด็นที่เก่ียวข้อง โดยเน้นการให้ความรู้ใน Setting สถานบริการสาธารณสุข
เป็นหลัก เช่น โรงพยาบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล (รพ.สต.)  แต่กรณีที่มีข้อจํากัดของการดําเนินงาน
ในสถานบริการสาธารณสุขอนุโลมให้เป็นชุมชนหรือโรงเรียนได้ 

เด็กอายุ 0 - 2 ปีมีการใช้คอกก้ันเด็ก หรือมีพ้ืนที่เล่นที่ปลอดภัย (Playpen) หมายถึง ครัวเรือน
หรือชุมชน จัดให้มีคอกก้ันเด็ก หรือพ้ืนที่เล่นที่ปลอดภัย (Playpen) ให้แก่เด็กแรกเกิดถึงอายุ 2 ปี 

หลักสูตรว่ายนํ้าเพ่ือเอาชีวิตรอด หมายถึง หลักสูตรที่ เน้นสอนให้ผู้ เรียนมีความรู้ เกี่ยวกับ
ความปลอดภัยทางนํ้า มีทักษะการเอาชีวิตรอดในนํ้า และทักษะการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางนํ้า 

การสอนหลักสูตรว่ายนํ้าเพ่ือเอาชีวิตรอดเพ่ือให้มีวิทยากรในพ้ืนที่ หมายถึง บุคลากรหรือประชาชน
ในพ้ืนที่ที่มีอายุมากกว่า ๒๐ ปี ได้เรียนหลักสูตรว่ายนํ้าเพ่ือเอาชีวิตรอดเพ่ือเป็นวิทยากร 

การสอนหลักสูตรว่ายนํ้าเพ่ือเอาชีวิตรอดแก่เด็ก/ประชาชน หมายถึง เด็กอายุ ๖ - ๑๔ ปีหรือประชาชน
ได้เรียนหลักสูตรว่ายนํ้าเพ่ือเอาชีวิตรอดทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ  โดยเฉพาะทีมผู้ก่อการดีฯ ระดับทองและระดับเงิน 
ทุกคนจะต้องได้ฝึกปฏิบัติในแหล่งนํ้า  ทั้งน้ีจํานวนเด็กที่ได้เรียนหลักสูตรว่ายนํ้าเพ่ือเอาชีวิตรอดจะต้องมีสัดส่วน
มากกว่าจํานวนประชาชนที่ได้เรียน 

การสอนฝึกปฏิบัติการช่วยฟ้ืนคืนชีพ (CPR) หมายถึง การสอนฝึกปฏิบัติการช่วยฟ้ืนคืนชีพสําหรับ
ผู้ป่วยที่จมนํ้า  โดยสัดส่วนของบุคลากรเป้าหมายที่เข้ารับการอบรมจะต้องเป็นประชาชนในพ้ืนที่ ที่มีอายุมากกว่า 
๒๐ ปี อย่างน้อยร้อยละ ๕๐ 

การสื่อสารประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ ในวงกว้าง หมายถึง การจัดกิจกรรมเพ่ือสื่อสารให้ประชาชน
ในพ้ืนที่รับรู้ในวงกว้าง โดยเน้นให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในชุมชนหรือพ้ืนที่ที่ดําเนินการเป็นหลัก ได้แก่ ทีวี วิทยุ 
หนังสือพิมพ์ หอกระจายข่าวของชุมชน รถกระจายเสียง (กรณีเป็นสื่อออนไลน์ สามารถดําเนินการได้อย่างต่อเน่ือง 
แต่จะนํามานับรวมได้ไม่เกิน ๑ ครั้งในระดับเงิน และ ๒ ครั้งในระดับทอง) 

 

๒.๓ คุณสมบัติของทีมที่ขอรับการรับรองเป็นผู้ก่อการดี และเงื่อนไข 
๑) ส่งผลงานขอรับการรับรองในนามของทีมเท่าน้ัน 
๒) พ้ืนที่ที่ดําเนินการ อย่างน้อยต้องเป็นระดับตําบลข้ึนไป 
๓) ผลงานที่นํามาใช้ในการขอรับการรับรอง 

 ต้องเป็นผลงานที่ดําเนินการครบทั้ง ๑๒ เดือน (ย้อนหลังไป ๑๒ เดือน นับต้ังแต่เดือนที่ส่งผลงาน 
เช่น หากส่งผลงานในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ ก็จะเก็บผลงานตั้งแต่เดือนมิถุนายน ๒๕๖๐ 
ย้อนหลังไปจนถึงเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙) 

 ต้องเป็นผลงานที่ดําเนินการเองหรือมีส่วนร่วมในการดําเนินการ 
 ต้องเป็นผลงานที่ไม่ซ้ําซ้อนกัน ทั้งน้ีให้ทีมประเมินในแต่ละระดับมีสิทธิและอํานาจเด็ดขาด
ในการตรวจสอบ และพิจารณาตัดสินรับรอง 

 ผลงานในแต่ละองค์ประกอบ ต้องไม่ซ้ําซ้อนกัน ทั้งนี้ทีมประเมินมีสิทธิและอํานาจเด็ดขาด
ในการตัดสิน 

๔) กรณี มีทีมขอรับการรับรองจํานวน ๒ ทีม ส่งผลงานที่มีความซ้ําซ้อนกัน มาขอรับการรับรอง 
ให้สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมีสิทธิและอํานาจเด็ดขาดในการตรวจสอบ และพิจารณาตัดสินรับรอง ว่าจะเป็นผลงาน
ของทีมใด 
 
 



แนวทางประเมินผู้ก่อการดี (Merit Maker) การดําเนินงานป้องกันการจมนํ้า ฉบับปรับปรุง ปี 2560                                                                  ๕ 

สํานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 

๕) หากผลงานใดที่ทีมย่ืนขอรับการรับรอง แต่ถูกพิจารณาว่าไม่ผ่านตามเกณฑ์ที่กําหนด  ทีมนั้น
สามารถแก้ไขปรับปรุง และนํามายื่นขอรับการรับรองใหม่ได้อีกภายในระยะเวลาที่กําหนด (พฤษภาคม - มิถุนายน)  
ยกเว้นการขอรับการรับรองในระดับเงินและระดับทอง ซึ่งหากทีมประเมินจากส่วนกลางพิจารณาแล้วว่า ไม่ผ่าน
ตามเกณฑ์ที่กําหนด ทีมน้ันจะไม่สามารถย่ืนขอการรับรองซ้ําในปีน้ันได้อีก จะต้องรอมาย่ืนขอรับการรับรองใหม่
ในปีถัดไป 

๖) สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด และสํานักงานป้องกันควบคุมโรคเขต ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีบทบาท
เป็นหนึ่งในทีมประเมิน จะไม่มีสิทธิยื่นขอรับการรับรองในระดับทองแดงและเงิน แต่สามารถยื่นขอการรับรอง
ในระดับทองได้ 

 
๒.๔ ระดบัของผูก้อ่การด ี

ขั้นประเมินรับรอง มี ๓ ระดับ คือ 
 ระดับทองแดง ได้รับเกียรติบัตร 

 ระดับเงิน ได้รับเกียรติบัตร  
 ระดับทอง ได้รับเกียรติบัตร  

ขั้นประกวดระดับประเทศ 
 ระดับเงิน (ยอดเย่ียม ดีเด่น และดี) ได้รับโล่รางวัล  
 ระดับทอง (ยอดเย่ียม ดีเด่น และดี) ได้รับโล่รางวัล  

 
๒.๕ ระยะเวลา 

ขั้นตอน 
ระดบัผู้ก่อการด ี

ทองแดง เงิน ทอง 

ขั้นประเมิน
รับรอง 

ส่งใบสมัครและหลักฐาน พฤษภาคม - 15 มิถนุายน 
พิจารณาตัดสิน จังหวัดและเขตพิจารณา: พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 
ประกาศผล กันยายน 

   

ขั้นประกวด
ระดับประเทศ 

ส่งใบสมัครและหลักฐาน - เขตส่งไปยังส่วนกลาง 
ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 

พิจารณาตัดสิน - ส่วนกลางพิจารณา: 
กรกฎาคม - สงิหาคม 

ประกาศผล - กันยายน 
 
๒.๖ วิธีการประเมิน  

เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง น่าเช่ือถือ และเป็นที่ยอมรับ ควร 
 ตรวจสอบข้อมูลจากแหล่งต่างๆ เพื่อยืนยันและมั่นใจได้ว่าข้อมูลที่ได้เป็นข้อมูลที่ถูกต้อง

ตามความเป็นจริง 
 ประเมินตามสภาพจริง โดยประเมินจากข้อมูลหรือสภาพที่เป็นข้อเท็จจริงตามปรากฏการณ์

ที่เกิดขึ้นในขณะทําการประเมิน รวมทั้งการรับรู้และสังเกตจากสภาพแวดล้อมและหลักฐานต่างๆ 
 ตรวจสอบ และแปลความโดยปราศจากอคติ ไม่ใช้ความคิดเห็นส่วนตัวในการตัดสิน 
 สรุปผลตามหลักฐานที่อิงหลักวิชาการ 

 



๖                                                         นวทางประเมนิผู้ก่อการดี (Merit Maker) การดําเนินงานป้องกันการจมนํ้า ฉบับปรับปรุง ปี 2560 

สํานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 

๒.๗ บทบาททมีประเมินผูก้่อการด ี
ทีมประเมินผู้ก่อการดีแบ่งเป็นทีมประเมินระดับจังหวัด ทีมประเมินระดับเขต และทีมประเมิน

จากส่วนกลาง 
 ทีมประเมินระดบัจังหวัด 
ทีมประเมินระดับจังหวัด หมายถึง คณะบุคคลที่ได้รับการแต่งต้ังจากจังหวัดให้เป็นทีมประเมิน 

ทีมประเมินระดับจังหวัดประกอบด้วยบุคลากรจากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา/มัธยมศึกษา และหน่วยงานท้องถิ่นระดับจังหวัด  และ/หรือหน่วยงานที่เก่ียวข้องอ่ืนๆ ตามความเหมาะสม 
จํานวนไม่น้อยกว่า ๓ คน ทั้งน้ีการพิจารณาเลือกบุคลากรดังกล่าวขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของจังหวัด 

 

ทีมประเมินระดับจังหวัดจะเป็น “ทีมประเมินหลัก” ในการประเมินรับรองผู้ก่อการดีระดับทองแดง 
ระดับเงิน และระดับทอง รวมทั้งให้คําปรึกษาและสนับสนุนเพ่ือพัฒนาให้ผูก่้อการดีก้าวไปสู่การรับรองในระดับที่สูงขึ้น 

บทบาทหน้าที่ทีมประเมินระดับจังหวัด 
๑) ให้คําปรึกษา ช่วยเหลือ สนับสนุนผู้ก่อการดี 
๒) ตรวจสอบ ประเมิน และประเมินรับรอง ทีมที่ขอรับรองเป็นผู้ก่อการดีระดับทองแดง  
๓) แจ้งผลการประเมินรับรองการเป็นผู้ก่อการดีระดับทองแดงไปยังสํานักงานป้องกันควบคุมโรคเขต 
๔) ตรวจสอบและประเมินเบ้ืองต้น ทีมที่ขอรับรองเป็นผู้ก่อการดีระดับเงิน และระดับทอง 
๕) แจ้งผลประเมินเบ้ืองต้นการเป็นผู้ก่อการดีระดับเงินและระดับทองไปยังสํานักงานป้องกัน

ควบคุมโรคเขต 
๖) สุ่มประเมินทีมที่ขอรับการรับรองเป็นผู้ก่อการดีระดับทองแดง ระดับเงิน และระดับทอง 
๗) สรุปผลการประเมินและแจ้งแก่ทีมที่ขอรับการรับรอง 
 

 ทีมประเมินระดบัเขต 
ทีมประเมินระดับเขต หมายถึง คณะบุคคลที่ได้รับแต่งต้ังจากเขตให้เป็นทีมประเมิน ทีมประเมิน

ระดับเขตประกอบด้วยบุคลากรจากสํานักงานป้องกันควบคุมโรคเขต  ผู้แทนภาคการศึกษาระดับเขต และหน่วยงานอ่ืนๆ 
ตามความเหมาะสม จํานวนไม่น้อยกว่า ๓ คน ทั้งน้ีการพิจารณาเลือกบุคลากรดังกล่าวขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเขต 

บทบาทหน้าที่ทีมประเมินระดับเขต 
๑) ให้คําปรึกษา ช่วยเหลือ สนับสนุนผู้ก่อการดี 
๒) ให้การสนับสนุนทางวิชาการและเป็นที่ปรึกษาในการดําเนินงานแก่ทีมประเมินระดับจังหวัด 
๓) ร่วมกับทีมประเมินระดับจังหวัดสุ่มประเมินทีมที่ขอรับการรับรองเป็นผู้ก่อการดีระดับทองแดง 

ระดับเงิน และระดับทอง 
๔) ร่วมกับทีมประเมินระดับจังหวัด ตรวจสอบ และประเมินรับรองทีมที่ขอรับรองเป็นผู้ก่อการดี

ระดับเงินและระดับทอง 
๕) แจ้งผลประเมินรับรองทั้ง 3 ระดับ (ทองแดง เงิน และทอง) ไปยังสํานักโรคไม่ติดต่อ 

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 
๖) คัดเลือกทีมผู้ก่อการดีระดับเงิน ที่มีผลการดําเนินงานดีที่สุด (1 ทีม) ของแต่ละจังหวัด

ในเขตรับผิดชอบ 
๗) คัดเลือกทีมผู้ก่อการดีระดับทอง ที่มีผลการดําเนินงานดีที่สุด (1 ทีม) ของแต่ละจังหวัด

ในเขตรับผิดชอบ 
๘) ส่งรายช่ือทีมผู้ก่อการดีระดับเงินและระดับทอง ที่มีผลการดําเนินงานดีที่สุดของแต่ละจังหวัด

ในเขตรับผิดชอบ พร้อมทั้งเอกสารและหลักฐานต่างๆ ไปยังสํานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 
๙) สรุปผลการประเมินเบ้ืองต้นและแจ้งแก่ทีมที่ขอรับการรับรอง 



แนวทางประเมินผู้ก่อการดี (Merit Maker) การดําเนินงานป้องกันการจมนํ้า ฉบับปรับปรุง ปี 2560                                                                  ๗ 

สํานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 

 ทีมประเมินจากส่วนกลาง 
ทีมประเมินจากส่วนกลาง คือ คณะบุคคลที่ประกอบด้วยบุคลากรของกรมควบคุมโรค 

กระทรวงศึกษาธิการ หน่วยงานวิชาการ/มหาวิทยาลัย หน่วยงานเอกชน และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ซึ่งได้รับการแต่งต้ัง
เป็นคณะกรรมการประเมินจากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 

บทบาทหน้าที่ทีมประเมินจากส่วนกลาง 
๑) ให้คําปรึกษาช่วยเหลือ สนับสนุนผู้ก่อการดี 
๒) สุ่มประเมินทีมที่ขอรับการรับรองเป็นผู้ก่อการดีระดับเงิน และระดับทอง 
๓) ประกวดระดับประเทศ ทีมผู้ก่อการดีระดับเงินและระดับทอง 
๔) สรุปผลการประเมินรับรองและประกวด และแจ้งแก่ทีมที่ขอรับการประเมิน 

 
๒.๘ วิธีการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 วิธีการเกบ็ข้อมูล 
การเก็บข้อมูลเพ่ือประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานการประเมินผู้ก่อการดี จะใช้วิธีการเก็บข้อมูล

จากเอกสารหรือหลักฐานต่างๆ ของผู้ก่อการดีที่ส่งเข้ามาเพื่อขอการรับรอง และ/หรือการสอบถาม/สัมภาษณ์ 
และ/หรือการสํารวจสภาพจริงในพ้ืนที่ ทั้งน้ีผู้ประเมินอาจขอหลักฐานเพ่ิมเติมจากผู้ก่อการดีที่ขอรับการรับรองได้ 
แต่ต้องไม่เป็นการเพ่ิมภาระให้แก่ผู้ขอรับการรับรองมากเกินไป 

 

การสํารวจสภาพจริงคือ การประเมินผลการดําเนินงานตามสภาพจริงในพ้ืนที่ ซึ่งผู้ประเมินสํารวจ
สภาพจริงในพื้นที่ ด้วยแบบประเมินรับรองและ/หรือการทดสอบเชิงคุณภาพ และให้คําแนะนําในกรณีที่พบว่า
ควรปรับปรุงแก้ไข 

 ประเภทข้อมูล เอกสารหรือหลักฐานของผู้ก่อการดีที่นํามาใช้ในการประเมิน ได้แก่ 
๑) เอกสารแผนงาน/โครงการ เช่น แผนการดําเนินงาน/โครงการในปีที่ดําเนินการและปีต่อไป 

แผนการประชาสัมพันธ์ 
๒) หลักฐานต่างๆ ที่แสดงถึงการรว่ม sharing ทรัพยากร การขยายการดําเนินงานและนวัตกรรม 
๓) เอกสารข้อมูล เช่น 

• สถานการณ์และข้อมูลการจมนํ้าทุกกลุ่มอายุ และการนําข้อมูลไปใช้ประโยชน์ 
• ข้อมูลจํานวนประชากรในแต่ละกลุ่มอายุ (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 

13, 14, 15 - 19, 20 ขึ้นไป) 
• ข้อมูลจํานวนเด็กอายุ 6 – 14 ปี ที่สามารถว่ายนํ้าเพ่ือเอาชีวิตรอด 
• รายงานการสอบสวนการจมนํ้า และ/หรือการดําเนินการแก้ไขปัญหา 
• ข้อมูลแหล่งนํ้าเสี่ยง/แผนที่แหล่งนํ้าเสี่ยง 
• ข้อมูลเด็กอายุ 0 - 2 ปีทีม่ีการใช้คอกก้ันเด็ก (Playpen) 
• รายช่ือพร้อมลายเซ็นคนที่ได้รับการสอนเพ่ือเป็นวิทยากรสอนหลักสูตรว่ายนํ้าเพ่ือเอาชีวิตรอด  
• รายช่ือพร้อมลายเซ็นเด็ก/ประชาชนที่ได้รับการเรียนหลักสูตรว่ายนํ้าเพ่ือเอาชีวิตรอด  
• รายช่ือพร้อมลายเซ็นคนในชุมชน/เด็ก ที่ได้ฝึกปฏิบัติการช่วยฟ้ืนคืนชีพ (CPR) 
• แผนการประชาสัมพันธ์ 
• ผลการศึกษาวิจัย/สํารวจ/ติดตามประเมินผล 

 
 
 



๘                                                         นวทางประเมนิผู้ก่อการดี (Merit Maker) การดําเนินงานป้องกันการจมนํ้า ฉบับปรับปรุง ปี 2560 

สํานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 

๔) ภาพถ่าย เช่น 
• การสํารวจแหล่งนํ้าเสี่ยง 
• การจัดการสิ่งแวดล้อมบริเวณแหล่งนํ้าเสี่ยง 
• การดําเนินการป้องกันเด็กจมนํ้าในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
• การให้ความรู้เก่ียวกับการป้องกันการจมนํ้าในสถานบริการสาธารณสุขหรือชุมชนหรือ

โรงเรียนทุกแห่งที่ดําเนินการ 
• การเรียนการสอนหลักสูตรว่ายนํ้าเพ่ือเอาชีวิตรอด 
• การเรียนการสอนฝึกปฏิบัติการช่วยฟ้ืนคืนชีพ (CPR) 
• กิจกรรมรณรงค์ป้องกันเด็กจมนํ้า 
• กิจกรรมเกี่ยวกับการสื่อสารประชาสัมพันธ์อ่ืนๆ 

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

 
๒.๙ ขั้นตอนประเมิน และการประกวด 

ขั้นตอนการประเมินรับรองผู้ก่อการดีระดับทองแดง 
๑) ทีมประเมินพิจารณาเอกสาร/หลักฐานของผู้ขอรับการรับรองเป็นผู้ก่อการดี ตามองค์ประกอบ/

ตัวช้ีวัดในผู้ก่อการดีระดับทองแดง 
๒) ทีมประเมินประชุมภายในทีม โดยผู้รับผิดชอบนําเสนอข้อมูล และทีมร่วมแสดงความคิดเห็น

หรือเสนอแนวทางเพ่ือประกอบการตัดสินใจ 
๓) ประธานทีมประเมินหรือผู้รับผิดชอบ สรุปผลการประเมินแต่ละองค์ประกอบ/ตัวชี้วัด และ

สรุปภาพรวม รวมท้ังให้ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงแก้ไขในกรณีที่ยังไม่ผ่านตามเกณฑ์ที่กําหนด 
 

ขั้นตอนการประเมินรับรองผู้ก่อการดีระดับเงินและระดับทอง และการสุ่มประเมิน 
๑) ทีมประเมินพิจารณาเอกสาร/หลักฐานของผู้ขอรับการรับรองเป็นผู้ก่อการดี ตามองค์ประกอบ/

ตัวช้ีวัดในผู้ก่อการดีในแต่ละระดับ 
๒) ทีมประเมินนัดหมายกับผู้ขอรับการรับรองเป็นผู้ก่อการดี 
๓) ทีมประเมินเข้าประเมินตามเวลานัดหมาย 
๔) ทีมประเมินเข้าประเมินตามองค์ประกอบ/ตัวช้ีวัด โดยเก็บรวบรวมข้อมูลหลักฐานเชิงประจักษ์

จากเอกสาร หลักฐาน สอบถาม/สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง รวมทั้งข้อมูลจากการสํารวจสภาพจริง และการทดสอบ
เชิงคุณภาพ (ตามแบบประเมินผล) 

๕) ทีมประเมินวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสาร/หลักฐานเชิงประจักษ์ ข้อมูลจากการสอบถาม/สัมภาษณ์ 
ข้อมูลจากการสํารวจสภาพจริง และข้อมูลจากการทดสอบเชิงคุณภาพ ตามองค์ประกอบ/ตัวช้ีวัดที่รับผิดชอบ  

๖) ทีมประเมินประชุมภายในทีม และทีมร่วมแสดงความคิดเห็นหรือเสนอแนวทางเพ่ือประกอบการตัดสินใจ 
๗) ประธานทีมประเมินหรือผู้รับผิดชอบสรุปภาพรวม และให้ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงแก้ไขในกรณี

ที่ยังไม่ผ่านตามเกณฑ์ที่กําหนด  
๘) เปิดโอกาสให้ผู้ขอรับการรับรอง ซักถาม และร่วมกันให้ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพ่ือหาแนวทาง 

การพัฒนาร่วมกัน 
 
 
 

 



แนวทางประเมินผู้ก่อการดี (Merit Maker) การดําเนินงานป้องกันการจมนํ้า ฉบับปรับปรุง ปี 2560                                                                  ๙ 

สํานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 

ขั้นตอนการประกวดทีมผูก้อ่การดรีะดบัเงินและระดบัทอง 
๑) ทีมประเมินพิจารณาเอกสาร/หลักฐานของทีมผู้ก่อการดี ตามองค์ประกอบ/ตัวช้ีวัดในผู้ก่อการดี

ในแต่ละระดับ  
๒) ทีมประเมินนัดหมายกับทีมผู้ก่อการดีระดับเงินและระดับทอง (ที่ผ่านการพิจารณาเอกสาร/

หลักฐานเท่าน้ัน) 
๓) ทีมประเมินเข้าประเมินตามเวลานัดหมาย 
๔) ทีมประเมินเข้าประเมินตามองค์ประกอบ/ตัวช้ีวัด โดยเก็บรวบรวมข้อมูลหลักฐานเชิงประจักษ์

จากเอกสาร หลักฐาน สอบถาม/สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง รวมทั้งข้อมูลจากการสํารวจสภาพจริง และการทดสอบ
เชิงคุณภาพ (ตามแบบประเมินผล) 

๕) ทีมประเมินวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสาร/หลักฐานเชิงประจักษ์ ข้อมูลจากการสอบถาม/สัมภาษณ์ 
ข้อมูลจากการสํารวจสภาพจริง และข้อมูลจากการทดสอบเชิงคุณภาพ ตามองค์ประกอบ/ตัวช้ีวัดที่รับผิดชอบ  

๖) ทีมประเมินประชุมภายในทีม และทีมร่วมแสดงความคิดเห็นหรือเสนอแนวทางเพื่อประกอบ 
การตัดสินใจ 

๗) ประธานทีมประเมินหรือผู้รับผิดชอบสรุปภาพรวม และให้ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงแก้ไขในกรณี
ที่ยังไม่ผ่านตามเกณฑ์ที่กําหนด  

๘) เปิดโอกาสให้ผู้ขอรับการรับรอง ซักถาม และร่วมกันให้ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพ่ือหาแนวทาง 
การพัฒนาร่วมกัน 
 

ขั้นตอนการสรุปผลการประเมิน 
 ระดับทองแดง 
• ทีมประเมินระดับจังหวัด สรุปผลการประเมินอย่างเป็นทางการ 

 ระดับเงินและระดับทอง 
• ทีมประเมินระดับจังหวัด สรุปผลการประเมินเบ้ืองต้น โดยสรุปผลการประเมินในแต่ละ

องค์ประกอบ/ตัวช้ีวัด และข้อเสนอแนะ 
• ทีมประเมินระดับเขต สรุปผลการประเมินระดับเขตอย่างเป็นทางการ โดยสรุปผลการประเมิน

ในแต่ละองค์ประกอบ/ตัวช้ีวัด และข้อเสนอแนะ 
 

ขั้นตอนการสรปุผลการประกวด 
 ระดับเงินและระดับทอง 
• ทีมประเมินจากส่วนกลาง สรุปผลการประเมินอย่างเป็นทางการ 

 
๒.๑๐ ขั้นตอนการรับรองเป็นผู้ก่อการดีการดําเนินงานป้องกันการจมน้ํา 

การรับรองเป็นผู้ก่อการดีการดําเนินงานป้องกันการจมนํ้า มีขั้นตอนการดําเนินงาน ดังน้ี 
ระดับทองแดง 
๑) ทีมที่ขอรับรองเป็นผู้ก่อการดี ประเมินตนเองตามแบบประเมินตนเอง 
๒) ส่งใบสมัครฯ และแบบประเมินตนเอง พร้อมทั้งหลักฐานประกอบการย่ืนขอรับการรับรอง

ไปยังสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดที่ทีมน้ันอาศัยหรือต้ังอยู่ 
๓) ทีมประเมินระดับจังหวัดสุ่มประเมินทีมที่ย่ืนขอรับการรับรอง 
๔) ทีมประเมินระดับจังหวัดพิจารณาคัดเลือกและตัดสินการเป็นผู้ก่อการดีระดับทองแดง 

จากใบสมัคร แบบประเมินตนเอง และหลักฐานประกอบการสมัครของทีมที่ย่ืนเรื่องขอรับการรับรอง 



๑๐                                                         นวทางประเมินผู้ก่อการดี (Merit Maker) การดําเนินงานป้องกันการจมนํ้า ฉบับปรับปรุง ปี 2560 

สํานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 

๕) ทีมประเมินระดับจังหวัดประกาศผลการขอรับการรับรองเป็นผู้ก่อการดีระดับทองแดง 
๖) สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดส่งรายช่ือทีมที่ทีมประเมินระดับจังหวัดพิจารณาตัดสินให้เป็น

ผู้ก่อการดีระดับทองแดง (ตามแบบรายงานผล) ไปยังสํานักงานป้องกันควบคุมโรคเขต 
๗) ทีมประเมินระดับเขตร่วมกับทีมประเมินระดับจังหวัดสุ่มประเมินทีมที่ย่ืนเรื่องขอรับการรบัรอง 
๘) ทีมประเมินระดับเขตรวบรวมรายช่ือทีมที่ผ่านการประเมินระดับทองแดง ส่งไปยัง

สํานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค 
๙) สํานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค จัดทําเกียรติบัตร และส่งกลับไปยังสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 
๑๐) สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมอบเกียรติบัตรให้แก่ทีมที่เป็นผู้ก่อการดีระดับทองแดง  
๑๑) ระยะเวลาการรับรอง “การเป็นผู้ก่อการดี” รับรองทุก ๒ ปี (ขอรับรองปีเว้นปี) นับจากวันที่

ระบุในเกียรติบัตร และผู้ก่อการดีสามารถขอรับการประเมินซ้ําได้ทุก ๒ ปี (ปีเว้นปี) เพื่อเป็นการรักษามาตรฐาน
ที่แสดงถึงการดําเนินงานป้องกันการจมนํ้าอย่างต่อเน่ืองและยั่งยืน 

 

ระดับเงินและระดับทอง 

๑) ทีมที่ขอรับรองเป็นผู้ก่อการดี ประเมินตนเองตามแบบประเมินตนเอง 
๒) ส่งใบสมัครฯ และแบบประเมินตนเอง พร้อมทั้งหลักฐานประกอบการยื่นขอรับการรับรอง

ไปยังสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดที่ทีมน้ันอาศัยหรือต้ังอยู่ 
๓) ทีมประเมินระดับจังหวัดพิจารณาคัดเลือกและประเมินเบ้ืองต้น จากใบสมัคร แบบประเมินตนเอง 

และหลักฐานประกอบการสมัครของทีมที่ย่ืนเรื่องขอรับการรับรอง 
๔) หากทีมที่ยื่นเรื่องขอการรับรองเป็นผู้ก่อการดีระดับเงินและระดับทองมีการดําเนินงานตามเกณฑ์

ที่กําหนด  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดส่งรายช่ือทีม (ตามแบบรายงานผล) พร้อมทั้งใบสมัคร แบบประเมินตนเอง 
และหลักฐานต่างๆ ทั้งหมด ไปยังสํานักงานป้องกันควบคุมโรคเขต 

๕) ทีมประเมินระดับเขตขอหลักฐานเพ่ิมเติม กรณีที่หลักฐานไม่ชัดเจน 
๖) ทีมประเมินระดับเขตพิจารณาผลการดําเนินงานของทีมผู้ก่อการดีระดับเงินและระดับทอง 

จากใบสมัคร แบบประเมินตนเอง และเอกสาร/หลักฐานต่างๆ ทั้งหมด 
๗) หากทีมที่ย่ืนเรื่องขอการรับรองเป็นผู้ก่อการดีระดับเงินและระดับทอง มีการดําเนินงาน

ตามเกณฑ์ที่กําหนด และผ่านการพิจารณาข้ันต้นจากเอกสาร/หลักฐาน  ทีมประเมินระดับเขตร่วมกับทีมประเมิน
ระดับจังหวัดจะพิจารณาในขั้นต่อไป จากผลการดําเนินการจริงในพื้นที่ และการประเมินเชิงคุณภาพ โดยเดินทาง
ไปตรวจสอบในพ้ืนที่ 

๘) ทีมประเมินระดับเขตรวบรวมรายช่ือทีมที่ผ่านการประเมินระดับเงินและระดับทอง ส่งไปยัง
สํานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค 

๙) ทีมประเมินจากส่วนกลาง สุ่มประเมินทีมที่ขอรับรองเป็นผู้ก่อการดีระดับเงินและระดับทอง 
โดยขอให้สํานักงานป้องกันควบคุมโรคเขต ส่งใบสมัคร แบบประเมินตนเอง และเอกสาร/หลักฐานต่างๆ ทั้งหมด 
ไปยังสํานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค  จากนั้นทีมประเมินจากส่วนกลางจะพิจารณาเอกสาร/หลักฐานต่างๆ 
และ/หรือการดําเนินการจริงในพ้ืนที่และการประเมินเชิงคุณภาพ 

๑๐) สํานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค จัดทําเกียรติบัตร และส่งกลับไปยังสํานักงาน
ป้องกันควบคุมโรคเขต 

๑๑) สํานักงานป้องกันควบคุมโรคเขตมอบเกียรติบัตรให้แก่ทีมที่เป็นผู้ก่อการดีระดับเงินและ
ระดับทอง 
 



แนวทางประเมินผู้ก่อการดี (Merit Maker) การดําเนินงานป้องกันการจมนํ้า ฉบับปรับปรุง ปี 2560                                                                  ๑๑ 

สํานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 

๑๒) ระยะเวลาการรับรอง “การเป็นผู้ก่อการดี” รับรองทุก ๓ ปี นับจากวันที่ระบุในเกียรติบัตร 
และผู้ก่อการดีสามารถขอรับการประเมินซ้ําได้ทุก ๓ ปี เพ่ือเป็นการรักษามาตรฐานที่แสดงถึงการดําเนินงานป้องกัน
การจมนํ้าอย่างต่อเน่ืองและยั่งยืน  แต่หากในพ้ืนที่ที่ขอรับรองมีการเสียชีวิตจากการจมนํ้าเกิดขึ้นเท่ากับหรือมากกว่า
ปีที่ผ่านมา ทีมผู้ก่อการดีที่ได้รับรางวัลน้ัน จะต้องขอการรับรองใหม ่
 

หมายเหตุ กรณี ทีมขอรับการรับรองเป็นทีมจากพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร ให้ทีมประเมินระดับเขตเป็นผู้พิจารณาตัดสินการเป็นผู้ก่อการดี
ท้ังระดับทองแดง ระดับเงิน และระดับทอง ส่วนการประกวดให้ดําเนินการเช่นเดียวกับทีมจากจังหวัดอ่ืนๆ 

 
๒.๑1 ขั้นตอนการประกวด 
 ระดับเงินและระดับทอง 

๑) ทีมประเมินระดับเขตร่วมกับสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจารณาคัดเลือกทีมผู้ก่อการดี
ระดับเงินและระดับทองที่มีผลงานดีที่สุดของแต่ละจังหวัด (ระดับเงิน จังหวัดละ 1 ทีม และระดับทอง จังหวัดละ 1 ทีม) 
จากทีมผู้ก่อการดีระดับเงินและระดับทองที่มีการดําเนินงานตามเกณฑ์ที่กําหนด และผ่านการประเมินผล
การดําเนินงานจริงในพ้ืนที่ และการประเมินเชิงคุณภาพ เพ่ือส่งเข้าประกวดระดับประเทศ 

๒) สํานักงานป้องกันควบคุมโรคเขตส่งรายช่ือทีมที่คัดเลือกแล้ว (ตามแบบรายงานผล) พร้อมทั้ง
ใบสมัคร แบบประเมินตนเอง และเอกสาร/หลักฐานต่างๆ ทั้งหมด ไปยังสํานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค 

๓) สํานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค ขอหลักฐานเพ่ิมเติม กรณีที่หลักฐานไม่ชัดเจน (ทั้งน้ีเอกสาร
ที่ขอเพ่ิมเติม จะต้องเป็นส่วนที่ขาดหายไปเพียงเล็กน้อย และต้องไม่ใช่ส่วนที่สําคัญ รวมท้ังไม่เกินกว่า ๑ องค์ประกอบ) 

๔) ทีมประเมินจากส่วนกลาง พิจารณาผลการดําเนินงานของทีมผู้ก่อการดีระดับเงินและระดับทอง 
จากใบสมัคร แบบประเมินตนเอง และเอกสาร/หลักฐานต่างๆ ทั้งหมด 

๕) หากทีมผู้ก่อการดีระดับเงินและระดับทองที่ส่งเข้าประกวด ผ่านการพิจารณาขั้นต้นจาก
เอกสาร/หลักฐาน  ทีมประเมินจากส่วนกลางจะพิจารณาในขั้นต่อไป จากผลการดําเนินการจริงในพื้นที่ และ
การประเมินเชิงคุณภาพ โดยเดินทางไปตรวจสอบในพ้ืนที่ 

๖) ทีมประเมินจากส่วนกลาง ประกาศผลการประกวดทีมผู้ก่อการดีระดับเงินและระดับทอง 
๗) สํานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค จัดทําโล่รางวัล  
๘) สํานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค มอบโล่รางวัลให้แก่ทีมผู้ก่อการดีระดับเงินและระดับทอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒                                                         นวทางประเมินผู้ก่อการดี (Merit Maker) การดําเนินงานป้องกันการจมนํ้า ฉบับปรับปรุง ปี 2560 

สํานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 

ขั้นตอนการรบัรองเปน็ผูก้่อการดี (Merit Maker) การดําเนนิงานป้องกันการจมน้าํ 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ ทีมประเมินระดับเขต ประเมินรับรองผู้ก่อการดีระดับทองแดง ในกรณีท่ีทีมขอรับการรับรองเป็นทีมจากพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 
 

ผ่าน 

พิจารณาคัดเลือกและประเมินเบ้ืองต้น 

ทีมประเมินระดับเขตพิจารณาหลักฐาน/เอกสารต่างๆ 

ผ่าน 

ผ่าน 

มอบเกียรติบัตรให้แก่
ผู้ก่อการดีระดับทองแดง 

ทีมประเมินระดับจังหวัด 
ประเมินรับรอง 

เป็นผู้ก่อการดีระดับทองแดง 
 

ทีมประเมิน
ระดับเขต 
สุ่มประเมิน 

คัดเลือกทีมท่ีดีท่ีสุด 
เพ่ือส่งเข้าประกวด 

ผ่าน 

ทีมประเมินส่วนกลางลงพ้ืนท่ีเพ่ือพิจารณา 
ผลการดําเนินการจริงและประเมินเชิงคุณภาพ 

และตัดสินการประกวด 

ทีมประเมินส่วนกลางพิจารณาหลักฐาน/เอกสารต่างๆ 

ผ่าน 

การประกวด 

มอบโล่รางวัลให้แก่ผู้ก่อการดีระดับเงินหรือระดับทอง 
ท่ีชนะการประกวด 

ทีมท่ีขอรับการรับรอง 
ประเมินตนเอง (ตามแบบประเมินตนเอง) 

สคร./สสจ. ให้คําปรึกษา 

ระดับทองแดง 

ทีมท่ีขอรับการรับรอง แจ้งความจํานงขอรับการรับรอง 
พร้อมส่งใบสมัคร และหลักฐานไปยังสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 

ผ่าน 

ระดับทอง ระดับเงิน 

ผ่าน 

มอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ก่อการดี
ระดับเงินหรือระดับทอง 

ทีมประเมิน
ส่วนกลาง 
สุ่มประเมิน 

ทีมประเมินระดับเขตร่วมกับทีมประเมินระดับจังหวัดลงพ้ืนท่ี
เพ่ือพิจารณาผลการดําเนินการจริงและประเมินเชิงคุณภาพ 



แนวทางประเมินผู้ก่อการดี (Merit Maker) การดําเนินงานป้องกันการจมนํ้า ฉบับปรับปรุง ปี 2560                                                                  ๑๓ 

สํานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 

บทที ่๓  เกณฑ์การประเมินผู้ก่อการดีการดําเนินงานป้องกันการจมน้ํา 
 

ผู้ก่อการดีจะต้องมีการดําเนินงานป้องกันการจมนํ้าผ่านตามเกณฑ์ที่กําหนด ซึ่งประกอบด้วย 
๑๐ องค์ประกอบ  ทั้งน้ีผู้ก่อการดีระดับทองแดงจะต้องมีการดําเนินการอย่างน้อย ๖ องค์ประกอบ ได้แก่ สถานการณ์
และข้อมูล การจัดการแหล่งนํ้าเสี่ยง การดําเนินการในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การให้ความรู้ การเรียนการสอนหลักสูตร
ว่ายนํ้าเพ่ือเอาชีวิตรอด และการสื่อสารประชาสัมพันธ์  ส่วนผู้ก่อการดีระดับเงินและทองจะต้องมีการดําเนินการ
ทั้ง ๑๐ องค์ประกอบ แต่แตกต่างกันที่ปริมาณ ความถี่ และคุณภาพ 
 

เกณฑ์การประเมินผูก้่อการดกีารดาํเนินงานป้องกันการจมน้ํา (๑๐ องคป์ระกอบ) 
องคป์ระกอบ ตัวชี้วัด 

๑. นโยบาย  แผนงาน/โครงการ 
 ความต่อเน่ืองในการดําเนินการ 

๒. การบริหารจัดการ  การดําเนินงานในรูปแบบสหสาขา 
 การร่วม sharing ทรัพยากรในพ้ืนที่ 
 การขยายการดําเนินงานและสร้างนวัตกรรม 

๓. สถานการณ์และข้อมลู*  มีการเก็บรวบรวมข้อมูล และการใช้ประโยชน์ข้อมูล 
 กรณีมี case เกิดขึ้น มีการสอบสวนและดําเนินการแก้ไขปัญหา 
 จํานวนเด็กที่เสียชีวิตจากการจมนํ้า 

๔. การจัดการแหล่งนํ้าเสี่ยง*  การสํารวจแหล่งนํ้าเสี่ยง 
 การจัดการสิ่งแวดล้อมบริเวณแหล่งนํ้าเสี่ยง 

๕. การดําเนินการในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก*  การสอน/ให้คาํแนะนําครูพ่ีเลี้ยง 
 การสอนให้เด็กรู้จักแหล่งนํ้าเสี่ยง 
 การจัดการสิ่งแวดล้อมภายในและภายนอกศูนย์ฯ 

๖. การให้ความรู้*  การให้ความรู้เก่ียวกับการป้องกันการจมนํ้าในสถานบริการ
สาธารณสุขหรือในชุมชนหรือในโรงเรียน 

 การใช้คอกก้ันเด็ก หรือมีพ้ืนที่เล่นที่ปลอดภัย (Playpen) 
๗. การเรียนการสอนหลักสูตรว่ายนํ้า  

เพ่ือเอาชีวิตรอด* 
 การสอนหลักสูตรว่ายนํ้าเพ่ือเอาชีวิตรอดเพ่ือให้มีวิทยากรในพ้ืนที่ 
 การสอนหลักสตูรว่ายนํ้าเพ่ือเอาชีวิตรอดแก่เด็ก/ประชาชน 

๘. การสอนฝึกปฏิบัติการช่วยฟ้ืนคืนชีพ 
(CPR) 

 การสอนฝึกปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) ให้แก่ 
คนในชุมชน/เด็ก 

๙. การสื่อสารประชาสัมพันธ์*  กิจกรรมรณรงค์ป้องกันเด็กจมนํ้า 
 การประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ 

๑๐. การศึกษาวิจัย หรือ 
      ติดตามประเมินผล 

 ผลการศึกษาวิจัย หรือผลการติดตามประเมินผลในมาตรการ 
ที่ดําเนินงานในพ้ืนที่ 

หมายเหตุ * ผู้ก่อการดีระดับทองแดง ต้องมีการดําเนินการอย่างน้อย ๖ องค์ประกอบ 
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สรปุย่อเกณฑ์การประเมินผูก้่อการดกีารดาํเนนิงานป้องกันการจมน้ําทั้ง ๓ ระดบั 
 

ตัวช้ีวัด 
 หลักฐาน  

ระดับทองแดง ระดับเงิน ระดับทอง 
๑. องค์ประกอบด้านนโยบาย    
๑.๑ แผนงาน/โครงการ - มี มี 
๑.๒ ความต่อเน่ืองการดําเนินการ 
(๑) ดําเนินงานต่อเน่ือง ไม่น้อยกว่า ๑ ปี  และ (๒) มีแผนงานปีต่อไป 

- ข้อ (๑) และ (๒) ข้อ (๑) และ (๒) 

๒. องค์ประกอบด้านการบริหารจัดการ    
๒.๑ ดําเนินงานแบบสหสาขา - มี มี 
๒.๒ การ sharing ทรัพยากร - มี มี 
๒.๓ ขยายการดําเนินงานและสรา้งนวัตกรรม 
(๑) สนับสนุนการดําเนินงานในพ้ืนท่ีอื่น และ (๒) นวตักรรมใหม่ๆ 

- ข้อ (๑) ข้อ (๑) และ (๒) 

๓. องค์ประกอบด้านสถานการณ์และขอ้มูล    
๓.๑ ข้อมูลการจมน้ํา และการใช้ประโยชน์ข้อมูลในพืน้ท่ี 
(๑) ข้อมูลท้ังเสียชีวิตและไม่เสียชีวิตในทุกกลุ่มอายุ ย้อนหลัง ๕ ปี (ท้ังปริมาณและ
คุณภาพ) (2) การนําข้อมูลไปใช้ประโยชน์  และ (3) ข้อมูลอื่นๆ คือ จํานวนประชากร
ในแต่ละกลุ่มอายุ และจํานวนเด็กอายุ 6-14 ปีท่ีสามารถว่ายนํ้าเพ่ือเอาชีวิตรอด 

ข้อ (๑), (๒)  
และ (3) 

ข้อ (๑), (๒)  
และ (3) 

ข้อ (๑), (๒)  
และ (3) 

๓.๒ สอบสวน และการแกไ้ข 
กรณีม ีcase (๑) รายงานการสอบสวน และ (๒) การดําเนินการแก้ไข 

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

๓.๓ จํานวนเดก็เสยีชีวิตจากการจมน้ํา - ไม่มีหรือมีน้อยกว่า
ปีที่ผ่านมา 

ไม่มีหรือมีน้อยกว่า
ปีที่ผ่านมา 

๔. องค์ประกอบด้านการจัดการแหล่งนํ้าเสี่ยง    
๔.๑ การสาํรวจแหล่งนํ้าเสี่ยง 
(๑) ข้อมูลแหล่งนํ้าเสี่ยงในพื้นท่ี  และ (๒) แผนท่ีแหลง่นํ้าเสี่ยง 

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

๔.๒ การจัดการแหล่งนํ้าเสี่ยง (ครบท้ัง ๒ ข้อ) 
โดย ๑) สร้างรัว้และ/หรอืติดปา้ยคําเตือน  และ ๒) มีอุปกรณ์ช่วยคนตกนํ้า 

> ๓ แห่ง > ๑๐ แห่ง > ๒๐ แห่ง 

๕. องค์ประกอบด้านการดําเนินการในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก    
๕.๑ ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็ดําเนินการป้องกันเดก็จมนํ้า (ครบท้ัง ๓ ข้อ)  
โดย ๑) สอนครูพี่เลี้ยงทุกคน ๒) สอนให้เดก็รู้จกัแหล่งนํ้าเสี่ยง  
และ ๓) จัดการสิ่งแวดลอ้มภายในและภายนอกศูนย์ฯ 

> ๑ แห่ง > ๕ แห่ง > ๑๐ แห่ง 

๖. องค์ประกอบด้านการให้ความรู้    
๖.๑ ให้ความรูใ้นสถานบริการสาธารณสุข/ชุมชน/โรงเรยีน ๑ ครั้ง/เดือน/แห่ง > ๓ แห่ง > ๕ แห่ง > ๑๐ แห่ง 
6.2 เด็กอายุ 0 - 2 ปีมีการใช้คอกกัน้เด็ก หรือมีพื้นท่ีเล่นท่ีปลอดภัย (Playpen) ร้อยละ 30 ร้อยละ 40 ร้อยละ 50 
๗. องค์ประกอบด้านการเรียนการสอนหลักสูตรว่ายนํ้าเพ่ือเอาชีวิตรอด (ระดับทองและระดับเงิน เด็กทุกคนต้องได้ฝึกปฏิบัติในแหล่งนํ้า) 
๗.๑ สอนใหม้ีวิทยากรในพ้ืนท่ี > ๕ คน > ๒๐ คน > ๓๐ คน 
๗.๒ สอนเด็กอายุ ๖ - ๑๔ ปี/ประชาชน > ๑๐๐ คน > ๔๐๐ คน > ๙๐๐ คน 
๘. การสอนฝึกปฏิบัติการช่วยฟ้ืนคืนชีพ (CPR)    
๘.๑ คนในชุมชนได้ฝึก CPR - > ๓๐ คน > ๕๐ คน 
๙. องค์ประกอบด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์    
๙.๑ กิจกรรมรณรงค์ฯ - ๑ ครั้ง ๑ ครั้ง 
๙.๒ การสือ่สารประชาสมัพันธ์ผา่นช่องทางตา่งๆ ในวงกวา้ง 
(๑) ทีวี วิทยุ หนังสือพิมพ์ หอกระจายข่าว รถกระจายเสียง  
และ (๒) แผนการประชาสัมพันธ ์

ข้อ (๑) ทํา 
ทุก ๔ เดือน 

ข้อ (๑) ทําเดือน
เว้นเดือน และข้อ 

(๒) 

ข้อ (๑) ทํา 
ทุกเดือน 

และข้อ (๒) 
๑๐. องค์ประกอบด้านการศึกษาวิจัย หรือติดตามประเมินผล    
๑๐.๑ การศึกษาวจิัย/ติดตามประเมนิผล - ๑ เรื่อง ๑ เรื่อง 
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เกณฑ์การประเมินผูก้่อการดกีารดาํเนินงานป้องกันการจมน้ํา 
 

๑. องคป์ระกอบดา้นนโยบาย 

ตัวชี้วัด 
 หลกัฐาน  

ระดบัทองแดง ระดบัเงิน ระดบัทอง 
๑.๑ มแีผนงาน/โครงการ - ๑.๑.๑ แผนงาน/โครงการ ๑.๑.๑ แผนงาน/โครงการ 
๑.๒ มีความต่อเน่ือง 
ในการดําเนินการ 

- ๑.๒.๑ การดําเนินงาน
ป้องกันการจมนํ้า 
อย่างต่อเน่ือง 
ไม่น้อยกว่า ๑ ปี 
๑.๒.๒ แผนการ
ดําเนินงานในปีต่อไป 

๑.๒.๑ การดําเนินงาน
ป้องกันการจมนํ้า 
อย่างต่อเน่ือง 
ไม่น้อยกว่า ๑ ปี 
๑.๒.๒ แผนการ
ดําเนินงานในปีต่อไป 

 
๒. องค์ประกอบดา้นการบริหารจัดการ 

ตัวชี้วัด 
 หลกัฐาน  

ระดบัทองแดง ระดบัเงิน ระดบัทอง 
๒.๑ การดําเนินงาน 
ในรูปแบบสหสาขา # 

- 
 

๒.๑.๑ หลักฐานที่แสดงว่า
มีการประชุม หรือ 
การมีส่วนร่วมของสหสาขา 
ได้แก่ รายช่ือและ
หน่วยงาน/อาชีพ  
ของผู้เข้าร่วมประชุม 
๒.๑.๒ ภาพถ่าย 
การประชุม 

๒.๑.๑ หลักฐานที่แสดงว่า
มีการประชุม หรือ 
การมีส่วนร่วมของสหสาขา 
ได้แก่ รายช่ือและ
หน่วยงาน/อาชีพ  
ของผู้เข้าร่วมประชุม 
๒.๑.๒ ภาพถ่าย 
การประชุม 

๒.๒ การร่วม sharing # 
ทรัพยากรในพ้ืนที่ 

- ๒.๒.๑ หลักฐานการร่วม 
sharing ทรัพยากรในพ้ืนที่ 
ได้แก่ คน เงิน ของ 

๒.๒.๑ หลักฐานการร่วม 
sharing ทรัพยากรในพ้ืนที่ 
ได้แก่ คน เงิน ของ 

๒.๓ การขยายการดําเนินงาน
และสร้างนวัตกรรม 

- ๒.๓.๑ หลักฐานที่แสดงว่า
มีการสนับสนุนการ
ดําเนินงานในพ้ืนที่อ่ืนๆ # 

 

๒.๓.๑ หลักฐานที่แสดงว่า
มีการสนับสนุนการ
ดําเนินงานในพ้ืนที่อ่ืนๆ # 
๒.๓.๒ นวัตกรรมใหม่ๆ 
ที่เก่ียวกับการดําเนินงาน
ป้องกันการจมนํ้า # 

#  ศึกษาคําอธิบายเพ่ิมเติมในแนวทางฯ เล่มนี้ ท่ีหัวข้อ “ความหมาย” 
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๓. องคป์ระกอบดา้นสถานการณแ์ละข้อมูล 

ตัวชี้วัด 
 หลกัฐาน  

ระดบัทองแดง ระดบัเงิน ระดบัทอง 
๓.๑ สถานการณ์และ
ข้อมูลการจมนํ้า และ 
มีการใช้ประโยชน์ข้อมูล 
ในพ้ืนที ่

๓.๑.๑ สถานการณ์และ
ข้อมูลการจมนํ้าในพ้ืนที่
ทั้งเสียชีวิตและไม่เสียชีวิต
ในทุกกลุ่มอายุ (ทั้งข้อมูล
เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ย้อนหลัง ๕ ปี 

๓.๑.๒ หลักฐานที่แสดงว่า 
มีการนําข้อมลูไปใช้ประโยชน์
ในการดําเนินงานป้องกัน
การจมนํ้า 
3.1.3 ข้อมลูอ่ืนๆ  
อย่างน้อย ดังน้ี 
1) จํานวนประชากร    

ในแต่ละกลุม่อายุ โดย
แบ่งเป็นอายุ 0, 1, 2, 
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 13, 14, 
15 - 19, และ 20 ขึ้นไป 

2) จํานวนเด็กอายุ 6 - 14 ปี 
ที่สามารถว่ายนํ้า
เพ่ือเอาชีวิตรอด 

๓.๑.๑ สถานการณ์และ
ข้อมูลการจมนํ้าในพ้ืนที่
ทั้งเสียชีวิตและไม่เสียชีวิต
ในทุกกลุ่มอายุ (ทั้งข้อมูล
เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ย้อนหลัง ๕ ปี  
๓.๑.๒ หลักฐานที่แสดงว่า 
มีการนําข้อมลูไปใช้ประโยชน์
ในการดําเนินงานป้องกัน
การจมนํ้า 
3.1.3 ข้อมลูอ่ืนๆ  
อย่างน้อย ดังน้ี 
1) จํานวนประชากร    

ในแต่ละกลุม่อายุ โดย
แบ่งเป็นอายุ 0, 1, 2, 
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 13, 14, 
15 - 19, และ 20 ขึ้นไป 

2) จํานวนเด็กอายุ 6 - 14 ปี 
ที่สามารถว่ายนํ้า
เพ่ือเอาชีวิตรอด 

๓.๑.๑ สถานการณ์และ
ข้อมูลการจมนํ้าในพ้ืนที่
ทั้งเสียชีวิตและไม่เสียชีวิต
ในทุกกลุ่มอายุ (ทั้งข้อมูล
เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ย้อนหลัง ๕ ปี 
๓.๑.๒ หลักฐานที่แสดงว่า 
มีการนําข้อมลูไปใช้ประโยชน์
ในการดําเนินงานป้องกัน
การจมนํ้า 
3.1.3 ข้อมลูอ่ืนๆ  
อย่างน้อย ดังน้ี 
1) จํานวนประชากร    

ในแต่ละกลุม่อายุ โดย
แบ่งเป็นอายุ 0, 1, 2, 
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 13, 14, 
15 - 19, และ 20 ขึ้นไป 

2) จํานวนเด็กอายุ 6 - 14 ปี 
ที่สามารถว่ายนํ้าเพ่ือ
เอาชีวิตรอด 

กรณีมี case เกิดขึ้น 
๓.๒ มีการสอบสวนการ
จมนํ้าในพ้ืนที่ พร้อมมีการ
ดําเนินการแก้ไขปัญหา 
(ดําเนินการเฉพาะกรณีที่มี
การจมนํ้าเกิดขึ้นในพ้ืนที่) 

กรณีมี case เกิดขึ้น 
๓.๒.๑ รายงานการสอบสวน
การจมนํ้าในพ้ืนที่ 

กรณีมี case เกิดขึ้น 
๓.๒.๑ รายงานการสอบสวน
การจมนํ้าในพ้ืนที่  
๓.๒.๒ หลักฐานที่แสดงว่า 
มีการดําเนินการแก้ไข
ปัญหา 

กรณีมี case เกิดขึ้น 
๓.๒.๑ รายงานการสอบสวน
การจมนํ้าในพ้ืนที่  
๓.๒.๒ หลักฐานที่แสดงว่า 
มีการดําเนินการแก้ไข
ปัญหา 

๓.๓ จํานวนเด็กที่เสียชีวิต
จากการจมนํ้า 

- ๓.๓.๑ ไม่มีเด็กเสียชีวิต
จากการจมนํ้า หรือมีเด็ก
เสียชีวิตจากการจมนํ้า
น้อยกว่าปีที่ผ่านมา 

๓.๓.๑ ไม่มีเด็กเสียชีวิต
จากการจมนํ้า หรือมีเด็ก
เสียชีวิตจากการจมนํ้า
น้อยกว่าปีที่ผ่านมา 
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๔. องคป์ระกอบดา้นการจัดการแหล่งน้ําเสี่ยง 

ตัวชี้วัด 
 หลกัฐาน  

ระดบัทองแดง ระดบัเงิน ระดบัทอง 
๔.๑ การสํารวจ 
แหล่งนํ้าเสี่ยง 

๔.๑.๑ ข้อมูลแหล่งนํ้าเสี่ยง 
ในพ้ืนที ่

๔.๑.๑ ข้อมูลแหล่งนํ้าเสี่ยง 
ในพ้ืนที ่
๔.๑.๒ แผนที่แหล่งนํ้าเสี่ยง
ในชุมชน 

๔.๑.๑ ข้อมูลแหล่งนํ้าเสี่ยง 
ในพ้ืนที ่
๔.๑.๒ แผนที่แหล่งนํ้าเสี่ยง
ในชุมชน 

๔.๒ การจัดการสิ่งแวดล้อม
บริเวณแหล่งนํ้าเสี่ยง # 
ดังน้ี  
๑) สร้างร้ัว และ/หรือ 
ติดป้ายคําเตือน  
๒) จัดให้มีอุปกรณ์สําหรับ
ช่วยคนตกนํ้า เช่น ไม้  
ถังแกลลอนพลาสติกผูกเชือก  
ขวดนํ้าพลาสติกผูกเชือก 

๔.๒.๑ ภาพถ่าย* 
การจัดการสิ่งแวดล้อม
บริเวณแหล่งนํ้าเสี่ยง 
ก่อนและหลังดําเนินการ 
จํานวนอย่างน้อย ๓ แห่ง 

๔.๒.๑ ภาพถ่าย* 
การจัดการสิ่งแวดล้อม
บริเวณแหล่งนํ้าเสี่ยง 
ก่อนและหลังดําเนินการ 
อย่างน้อยร้อยละ ๓๐ 
ของจํานวนแหล่งนํ้าเสี่ยง
ที่มีอยู่ในพ้ืนที่ แต่ต้อง 
ไม่น้อยกว่า ๑๐ แห่ง 

๔.๒.๑ ภาพถ่าย* 
การจัดการสิ่งแวดล้อม
บริเวณแหล่งนํ้าเสี่ยง 
ก่อนและหลังดําเนินการ 
อย่างน้อยร้อยละ ๕๐ 
ของจํานวนแหล่งนํ้าเสี่ยง
ที่มีอยู่ในพ้ืนที่ แต่ต้อง 
ไม่น้อยกว่า ๒๐ แห่ง  

*  ทุกภาพต้องระบุรายละเอียดของตําแหน่งแหล่งน้ําเสี่ยงท่ีดําเนินการ เช่น หมู่ท่ี..... บ้าน..... ตําบล..... ไว้บริเวณเหนือภาพหรือ
ใต้ภาพ ท้ังภาพก่อนและหลังดําเนินการ 

#  ศึกษาคําอธิบายเพ่ิมเติมในแนวทางฯ เล่มนี้ ท่ีหัวข้อ “ความหมาย” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๘                                                         นวทางประเมินผู้ก่อการดี (Merit Maker) การดําเนินงานป้องกันการจมนํ้า ฉบับปรับปรุง ปี 2560 

สํานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 

๕. องคป์ระกอบดา้นการดําเนนิการในศนูย์พฒันาเดก็เลก็ 

ตัวชี้วัด 
 หลกัฐาน  

ระดบัทองแดง ระดบัเงิน ระดบัทอง 
๕.๑ การจัด/ผลักดัน/
สนับสนุนให้ศนูย์พัฒนา
เด็กเล็ก มีการดําเนินการ
ป้องกันเด็กจมนํ้า ดังน้ี 
๑) สอน/ให้คําแนะนําแก่

ครูพ่ีเลี้ยงทุกคน 
๒) การสอนให้เด็กรู้จัก

แหล่งนํ้าเสี่ยง # 
๓)  จัดการสิ่งแวดล้อมภายใน

และภายนอกศูนย์ฯ # 
 

๕.๑.๑ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
จํานวนอย่างน้อย ๑ แห่ง   
มีการดําเนินการป้องกัน
เด็กจมนํ้า  
๕.๑.๒ ภาพถ่าย* 
การดําเนินการป้องกัน
การจมนํ้าในศนูย์พัฒนา
เด็กเล็กทุกแห่ง 
ที่ดําเนินการ 

๕.๑.๑ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อย่างน้อยร้อยละ ๓๐ ของ
พ้ืนที่ที่ดําเนินการ แต่ต้อง
ไม่น้อยกว่า ๕ แห่ง  
มีการดําเนินการป้องกัน
เด็กจมนํ้า ดังน้ี 
๑) สอน/ให้คําแนะนําแก่

ครูพ่ีเลี้ยงทุกคน 
๒) การสอนให้เด็กรู้จัก

แหล่งนํ้าเสี่ยง # 
๓)  จัดการสิ่งแวดล้อมภายใน

และภายนอกศูนย์ฯ # 
๕.๑.๒ ภาพถ่าย* 
การดําเนินการป้องกัน
การจมนํ้าในศนูย์พัฒนา
เด็กเล็กทุกแห่ง 
ที่ดําเนินการ 

๕.๑.๑ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อย่างน้อยร้อยละ ๕๐ ของ
พ้ืนที่ที่ดําเนินการ แต่ต้อง
ไม่น้อยกว่า ๑๐ แห่ง  
มีการดําเนินการป้องกัน
เด็กจมนํ้า ดังน้ี 
๑) สอน/ให้คําแนะนําแก่

ครูพ่ีเลี้ยงทุกคน 
๒) การสอนให้เด็กรู้จัก

แหล่งนํ้าเสี่ยง # 
๓)  จัดการสิ่งแวดล้อมภายใน

และภายนอกศูนย์ฯ # 
๕.๑.๒ ภาพถ่าย* 
การดําเนินการป้องกัน
การจมนํ้าในศนูย์พัฒนา
เด็กเล็กทุกแห่ง 
ที่ดําเนินการ 

*  ทุกภาพต้องระบุรายละเอียด วัน/เดือน/ปี และชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่ีดําเนินการไว้บริเวณเหนือภาพหรือใต้ภาพ 
#  ศึกษาคําอธิบายเพ่ิมเติมในแนวทางฯ เล่มนี้ ท่ีหัวข้อ “ความหมาย” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แนวทางประเมินผู้ก่อการดี (Merit Maker) การดําเนินงานป้องกันการจมนํ้า ฉบับปรับปรุง ปี 2560                                                                  ๑๙ 

สํานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 

๖. องคป์ระกอบดา้นการใหค้วามรู ้

ตัวชี้วัด 
 หลกัฐาน  

ระดบัทองแดง ระดบัเงิน ระดบัทอง 
๖.๑ การจัด/ผลักดัน/
สนับสนุนให้มกีารให้ความรู้
เก่ียวกับการป้องกันการจมนํ้า
แก่เด็ก/ประชาชน  
ในสถานบรกิารสาธารณสขุ
หรือในชุมชน 
หรือในโรงเรียน # 
โดยทุกแห่งต้องดําเนินการ 
อย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง
ภายในปีที่กําหนด 

๖.๑.๑ สถานบริการ
สาธารณสุขหรือชุมชน
หรือโรงเรียน จํานวน
อย่างน้อย ๓ แห่ง  
มีการให้ความรู้เก่ียวกับ
การป้องกันการจมนํ้า 
(ทั้ง ๓ แห่ง มีการให้ความรู้
ทุกเดือน และเดือนละ 
อย่างน้อย ๑ ครั้ง) 

๓ แห่ง x ๑๒ คร้ัง = ๓๖ คร้ัง 
 

๖.๑.๒ ภาพถ่าย*  
การให้ความรู้ในสถานบริการ
สาธารณสุขหรือในชุมชน
หรือในโรงเรียนทุกแห่ง
ที่ดําเนินการ 

๖.๑.๑ สถานบริการ
สาธารณสุขหรือชุมชน
หรือโรงเรียน จํานวน
อย่างน้อย ๕ แห่ง  
มีการให้ความรู้เก่ียวกับ
การป้องกันการจมนํ้า 
(ทั้ง ๕ แห่ง มีการให้ความรู้
ทุกเดือน และเดือนละ 
อย่างน้อย ๑ ครั้ง) 

๕ แห่ง x ๑๒ คร้ัง = ๖๐ คร้ัง 
 

๖.๑.๒ ภาพถ่าย* 
การให้ความรู้ในสถานบริการ
สาธารณสุขหรือในชุมชน
หรือในโรงเรียนทุกแห่ง
ที่ดําเนินการ 

๖.๑.๑ สถานบริการ
สาธารณสุขหรือชุมชน
หรือโรงเรียน จํานวน
อย่างน้อย ๑๐ แห่ง  
มีการให้ความรู้เก่ียวกับ
การป้องกันการจมนํ้า 
(ทั้ง ๑๐ แห่ง มีการให้ความรู้
ทุกเดือน และเดือนละ 
อย่างน้อย ๑ ครั้ง) 
๑๐ แห่ง x ๑๒ คร้ัง = ๑๒๐ คร้ัง 

 

๖.๑.๒ ภาพถ่าย* 
การให้ความรู้ในสถานบริการ
สาธารณสุขหรือในชุมชน
หรือในโรงเรียนทุกแห่ง
ที่ดําเนินการ 

6.2 การจัด/ผลักดัน/
สนับสนุนให้เด็กอายุ 0 - 2 ปี 
มีการใช้คอกก้ันเด็ก หรือ 
มีพ้ืนที่เล่นที่ปลอดภัย 
(Playpen) # 

6.2.1 รายช่ือเด็กอายุ  
0 - 2 ปีที่มีการใช้คอกก้ันเด็ก 
หรือมีพ้ืนที่เล่นที่ปลอดภัย 
(Playpen) จํานวนอย่างน้อย
ร้อยละ 30 ของจํานวน
เด็กอายุ 0 - 2 ปีทั้งหมด
ที่มีอยู่ในพ้ืนที ่
6.2.2 ภาพถ่ายเด็ก 
ที่อยู่ในคอกกั้นเด็ก หรือ 
อยู่ในพ้ืนที่เล่นที่ปลอดภัย 
(Playpen) จาํนวน
อย่างน้อย 2 ภาพ ** 

6.2.1 รายช่ือเด็กอายุ  
0 - 2 ปีที่มีการใช้คอกก้ันเด็ก 
หรือมีพ้ืนที่เล่นที่ปลอดภัย 
(Playpen) จํานวนอย่างน้อย
ร้อยละ 40 ของจํานวน
เด็กอายุ 0 - 2 ปีทั้งหมด
ที่มีอยู่ในพ้ืนที ่
6.2.2 ภาพถ่ายเด็ก 
ที่อยู่ในคอกก้ันเด็ก หรือ 
อยู่ในพ้ืนที่เล่นที่ปลอดภัย 
(Playpen) จาํนวน
อย่างน้อย 2 ภาพ ** 

6.2.1 รายช่ือเด็กอายุ  
0 - 2 ปีที่มีการใช้คอกก้ันเด็ก 
หรือมีพ้ืนที่เล่นที่ปลอดภัย 
(Playpen) จํานวนอย่างน้อย
ร้อยละ 50 ของจํานวน
เด็กอายุ 0 - 2 ปีทั้งหมด
ที่มีอยู่ในพ้ืนที ่
6.2.2 ภาพถ่ายเด็ก 
ที่อยู่ในคอกก้ันเด็ก หรือ 
อยู่ในพ้ืนที่เล่นที่ปลอดภัย 
(Playpen) จาํนวน
อย่างน้อย 2 ภาพ ** 

*  ทุกภาพต้องระบุรายละเอียด วัน/เดือน/ปี และชื่อสถานบริการสาธารณสุขหรือในชุมชนหรือในโรงเรียนที่ดําเนินการไว้
บริเวณเหนือภาพหรือใต้ภาพ 

**  ทุกภาพต้องระบุรายละเอียด ชื่อเด็ก และบ้านท่ีดําเนินการ เช่น บ้านเลขท่ี..... หมู่ท่ี..... ตําบล..... อําเภอ..... ไว้บริเวณเหนือ
ภาพหรือใต้ภาพ 

#  ศึกษาคําอธิบายเพ่ิมเติมในแนวทางฯ เล่มนี้ ท่ีหัวข้อ “ความหมาย” 
 
 
 
 
 



๒๐                                                         นวทางประเมินผู้ก่อการดี (Merit Maker) การดําเนินงานป้องกันการจมนํ้า ฉบับปรับปรุง ปี 2560 

สํานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 

๗. องคป์ระกอบดา้นการเรยีนการสอนหลักสตูรว่ายน้าํเพื่อเอาชีวิตรอด* 

ตัวชี้วัด 
 หลกัฐาน  

ระดบัทองแดง ระดบัเงิน ระดบัทอง 
๗.๑ การจัด/ผลักดัน/
สนับสนุน ให้เกิดการเรียน
การสอนหลักสตูรว่ายนํ้า
เพ่ือเอาชีวิตรอดเพ่ือให้มี
วิทยากรในพ้ืนที่ # 

๗.๑.๑ รายช่ือผู้ที่ได้รับ
การสอนเพ่ือเป็นวิทยากร
สอนหลักสูตรว่ายนํ้าเพ่ือ 
เอาชีวิตรอด จํานวน 
ไม่น้อยกว่า ๕ คน/ปี 
๗.๑.๒ ภาพถ่าย** 
การเรียนการสอนหลักสูตรฯ 
เพ่ือเป็นวิทยากร  

๗.๑.๑ รายช่ือผู้ที่ได้รับ
การสอนเพ่ือเป็นวิทยากร
สอนหลักสูตรว่ายนํ้าเพ่ือ 
เอาชีวิตรอด จํานวน 
ไม่น้อยกว่า ๒๐ คน/ปี 
๗.๑.๒ ภาพถ่าย** 
การเรียนการสอนหลักสูตรฯ 
เพ่ือเป็นวิทยากร 

๗.๑.๑ รายช่ือผู้ที่ได้รับ
การสอนเพ่ือเป็นวิทยากร
สอนหลักสูตรว่ายนํ้าเพ่ือ 
เอาชีวิตรอด จํานวน 
ไม่น้อยกว่า ๓๐ คน/ปี 
๗.๑.๒ ภาพถ่าย** 
การเรียนการสอนหลักสูตรฯ 
เพ่ือเป็นวิทยากร 

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

๗.๒.๑ รายช่ือเด็ก/ประชาชน
ที่ได้รับการเรียนหลักสูตร
ว่ายนํ้าเพ่ือเอาชีวิตรอด 
จํานวนไม่น้อยกว่า  
๑๐๐ คน/ปี 
๗.๒.๒ ภาพถ่าย** 
การเรียนการสอนหลักสูตร
ว่ายนํ้าเพ่ือเอาชีวิตรอด
ของเด็ก/ประชาชน 
*** กรณีไม่มีแหล่งน้ํา สามารถ 
     สอนปฏิบัติในห้องเรียนได้ 

๗.๒.๑ รายช่ือเด็ก/ประชาชน
ที่ได้รับการเรียนหลักสูตร
ว่ายนํ้าเพ่ือเอาชีวิตรอด 
จํานวนไม่น้อยกว่า  
4๐๐ คน/ปี 
๗.๒.๒ ภาพถ่าย** 
การเรียนการสอนหลักสูตร
ว่ายนํ้าเพ่ือเอาชีวิตรอด
ของเด็ก/ประชาชน 
*** ทุกคนต้องได้ฝึกปฏิบัติ 
     ในแหล่งน้ํา 

๗.๒.๑ รายช่ือเด็ก/ประชาชน
ที่ได้รับการเรียนหลักสูตร
ว่ายนํ้าเพ่ือเอาชีวิตรอด 
จํานวนไม่น้อยกว่า  
๙๐๐ คน/ปี 
๗.๒.๒ ภาพถ่าย** 
การเรียนการสอนหลักสูตร
ว่ายนํ้าเพ่ือเอาชีวิตรอด
ของเด็ก/ประชาชน 
*** ทุกคนต้องได้ฝึกปฏิบัติ 
     ในแหล่งน้ํา 

*  การรับรองผู้ก่อการดีระดับเงินและทอง จะมีการสุ่มประเมินในเชิงคุณภาพ โดยควรสุ่มประเมินอย่างน้อยร้อยละ ๕ 
**  ระบุรายละเอียด วัน/เดือน/ปี และสถานท่ีท่ีดําเนินการสอนไว้บริเวณเหนือภาพหรือใต้ภาพ 
#  ศึกษาคําอธิบายเพ่ิมเติมในแนวทางฯ เล่มนี้ ท่ีหัวข้อ “ความหมาย” 
 
๘. การสอนฝกึปฏบิตักิารชว่ยฟืน้คืนชพี (CPR)* 

ตัวชี้วัด 
 หลกัฐาน  

ระดบัทองแดง ระดบัเงิน ระดบัทอง 
๘.๑ การจัด/ผลักดัน/
สนับสนุน ให้แก่ คนในชุมชน
หรือเด็กได้ฝึกปฏิบัติ 
การช่วยฟ้ืนคืนชีพ (CPR) # 

- ๘.๑.๑ รายช่ือคนในชุมชน
หรือเด็ก ที่ได้ฝกึปฏิบัติ 
การช่วยฟ้ืนคืนชีพ (CPR) 
จํานวนอย่างน้อย ๓๐ คน/ปี 
๘.๑.๒ ภาพถ่าย** 
การเรยีนการสอนฝึกปฏิบัติ 
การช่วยฟ้ืนคืนชีพ (CPR) 

๘.๑.๑ รายช่ือคนในชุมชน
หรือเด็ก ที่ได้ฝกึปฏิบัติ 
การช่วยฟ้ืนคืนชีพ (CPR) 
จํานวนอย่างน้อย ๕๐ คน/ปี 
๘.๑.๒ ภาพถ่าย** 
การเรยีนการสอนฝึกปฏิบัติ 
การช่วยฟ้ืนคืนชีพ (CPR) 

*  การรับรองผู้ก่อการดีระดับเงินและทอง จะมีการสุ่มประเมินในเชิงคุณภาพ 
**  ระบุรายละเอียด วัน/เดือน/ปี และสถานท่ีท่ีดําเนินการสอนไว้บริเวณเหนือภาพหรือใต้ภาพ 
#  ศึกษาคําอธิบายเพ่ิมเติมในแนวทางฯ เล่มนี้ ท่ีหัวข้อ “ความหมาย” 
 



แนวทางประเมินผู้ก่อการดี (Merit Maker) การดําเนินงานป้องกันการจมนํ้า ฉบับปรับปรุง ปี 2560                                                                  ๒๑ 

สํานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 

๙. องคป์ระกอบดา้นการสือ่สารประชาสมัพนัธ ์

ตัวชี้วัด 
 หลกัฐาน  

ระดบัทองแดง ระดบัเงิน ระดบัทอง 
๙.๑ การจัด/ผลักดัน/
สนับสนุน ให้มกิีจกรรม
รณรงค์ป้องกันการจมนํ้า 

- ๙.๑.๑ ภาพถ่าย* 
กิจกรรมรณรงค์ป้องกัน
การจมนํ้า จํานวนปีละ  
๑ ครั้ง 

๙.๑.๑ ภาพถ่าย* 
กิจกรรมรณรงค์ป้องกัน
การจมนํ้า จํานวนปีละ  
๑ ครั้ง 

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

๙.๒.๑ ภาพถ่ายกิจกรรม*/
Clip เสียงรายการวิทยุ/ 
Clip VDO รายการทีวี/
สปอตวิทยุ/สปอตทีวี/
หนังสือพิมพ์/อ่ืนๆ  
ที่เก่ียวกับการสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์ จํานวน
อย่างน้อย ๓ ครั้ง/ปี หรือ
ทุกๆ ๔ เดือน 

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

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

*  ระบุรายละเอียด วัน/เดือน/ปี และ/หรือสถานท่ีที่ดําเนินการไว้บริเวณเหนือภาพหรือใต้ภาพ 
#  ศึกษาคําอธิบายเพ่ิมเติมในแนวทางฯ เล่มนี้ ท่ีหัวข้อ “ความหมาย” 
 
๑๐. องคป์ระกอบด้านการศึกษาวิจัย หรอืตดิตามประเมินผล 

ตัวชี้วัด 
 หลกัฐาน  

ระดบัทองแดง ระดบัเงิน ระดบัทอง 
๑๐.๑ การศึกษาวิจัย  
หรือติดตามประเมินผล 
ในมาตรการทีดํ่าเนินงาน
ในพ้ืนที ่

- ๑๐.๑.๑ ผลการศึกษาวิจัย 
หรือผลการติดตาม
ประเมินผลในมาตรการ 
ที่ดําเนินงานในพ้ืนที่ 
จํานวนอย่างน้อย ๑ เรื่อง 
โดยอย่างน้อยต้องมี 
๑) เน้ือหาบรรยาย และ

ข้อเสนอแนะทีนํ่าไปสู่
การพัฒนางาน 

๒) มีการนําผลการศึกษา
ที่ได้ คืนให้แก่หน่วยงาน
หรือผู้ที่เก่ียวข้องเพ่ือ
นําไปใช้ประโยชน์ 

๑๐.๑.๑ ผลการศึกษาวิจัย 
หรือผลการติดตาม
ประเมินผลในมาตรการที่ 
ดําเนินงานในพ้ืนที่ 
จํานวนอย่างน้อย ๑ เรื่อง 
โดยอย่างน้อยต้องมี 
๑) เน้ือหาบรรยาย และ

ข้อเสนอแนะทีนํ่าไปสู่
การพัฒนางาน 

๒) มีการนําผลการศึกษา
ที่ได้ คืนให้แก่หน่วยงาน
หรือผู้ที่เก่ียวข้องเพ่ือ
นําไปใช้ประโยชน์ 

 
 



๒๒                                                         นวทางประเมินผู้ก่อการดี (Merit Maker) การดําเนินงานป้องกันการจมนํ้า ฉบับปรับปรุง ปี 2560 

สํานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 

 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แนวทางประเมินผู้ก่อการดี (Merit Maker) การดําเนินงานป้องกันการจมน้ํา ฉบับปรับปรุง ปี 2560                                                                                                                                                                             ๒๓ 

สํานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 

  แบบรายงานผลการพิจารณารบัรองเป็นผู้ก่อการด ี
 

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

มือถือ/โทร E-mail ระดับผู้ก่อการดี วันที่สมัคร 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

*กรุณาระบุ ชื่อ, หน่วยงาน, เบอร์โทร และ E-mail ของหัวหน้าทีม และ/หรือผู้ที่สามารถติดต่อประสานงานได้ 
 
ทีมประเมิน   ระดับจังหวัด (จังหวัด............................................................................)  ระดับเขต (สคร..............................................................................................) วันที่ส่งผล............................................ 
ชื่อ-นามสกุลผู้รายงานผล…………………………………….............................………….…................................………………โทร................................................................................มือถือ......................................................................... 
ตําแหน่ง.........................................................................................................หน่วยงาน.................................................................................................................................จงัหวัด..................................................................... 



๒๔                                                                                                                                          แนวทางประเมินผู้ก่อการดี (Merit Maker) การดําเนินงานป้องกันการจมน้ํา ฉบับปรับปรุง ปี 2560 

สํานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 

  แบบแจ้งรายชื่อทีมผู้ก่อการดีเพื่อส่งเข้าประกวด 
 

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

มือถือ/โทร E-mail ระดับผู้ก่อการดี หมายเหตุ 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

*กรุณาระบุ ชื่อ, หน่วยงาน, เบอร์โทร และ E-mail ของหัวหน้าทีม และ/หรือผู้ที่สามารถติดต่อประสานงานได้ 
 
ทีมประเมิน   ระดับเขต (สคร...........................................................................................................................)   วันที่ส่งผล............................................ 
ชื่อ-นามสกุลผู้รายงานผล…………………………………….............................………….…................................………………โทร................................................................................มือถือ......................................................................... 
ตําแหน่ง.........................................................................................................หน่วยงาน.................................................................................................................................จงัหวัด..................................................................... 



แนวทางประเมินผู้ก่อการดี (Merit Maker) การดําเนินงานป้องกันการจมนํ้า ฉบับปรับปรุง ปี 2560                                                                    ๒๕ 

สํานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 

 ไม่ใช่ 
 ใช่ 

 ไม่ใช่ 
 ใช่ 

 ไม่ใช่ 
 ใช่

 ไม่ใช่ 
 ใช่ 

 ไม่ใช่ 
 ใช่ 

 ไม่ใช่ 
 ใช่ 

 ไม่ใช่ 
 ใช่

 ไม่ใช่ 
 ใช่

แบบประเมินผลการว่ายน้ําเพื่อเอาชีวิตรอด (ทฤษฎี) 
 
ส่วนท่ี ๑ ข้อมูลท่ัวไปผู้ตอบ 
 

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

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

 

5) ท่ีอยู่ หมู่ท่ี...........ตําบล..........................................อําเภอ...........................................จงัหวัด........................................................ 
 
ส่วนท่ี ๒ ความรู้เรื่องความปลอดภัยทางน้ํา 
คําชี้แจง ให้นักเรียนทําเคร่ืองหมาย ในประโยคหรือข้อความที่เห็นว่าถูกต้อง หรือสอดคล้องกับความสามารถในการปฏิบัติ 
 

๒.๑ แหล่งน้ําท่ีอาจทําให้เด็กอายุตํ่ากว่า ๓ ปี จมน้ําได้ 
๑) ถังน้ํา 

 

๒) กะละมัง/อ่างอาบน้ําเด็ก 

 

๓) สระว่ายน้ํายาง 

 

๔) กระติกน้ํา 

 
 

๒.๒ แหล่งน้ําท่ีอาจทําให้เด็กอายุ ๓ ปีขึ้นไป จมน้ําได้ 
๑) แอ่งน้ําขัง 

 

๒) โอ่งขนาดใหญ่ 

 
๓) แหล่งน้ําเพ่ือการเกษตร 

 

๔) บ่อเลี้ยงปลาข้างบ้าน 

 
 

๒.๓ ความปลอดภัย 
ความปลอดภัยในการเดินทางทางนํ้า ความเห็น 

บุคคลท่ีควรไปเล่นน้ําด้วย  
๑) เม่ือจะไปเล่นน้ํา ควรไปกับพ่อ/แม่/ผู้ปกครอง/ผู้ใหญ่  ไม่ใช่  ใช่ 
๒) เม่ือต้องการเล่นน้ําสามารถไปเล่นกับเพ่ือนได้ หรือ

ไปโดยลําพังได้ 
 ไม่ใช่  ใช่ 

อุปกรณ์ท่ีควรนําไปด้วยเม่ือไปเล่นน้ํา  
๓) เสื้อชูชีพ  ไม่ใช่  ใช่ 
๔) ขวดน้ําพลาสติกเปล่า/ถังแกลลอนพลาสติกเปลา่  ไม่ใช่  ใช่ 
๕) ไม่ต้องนําอะไรไปก็ได้ แค่แต่งตัวให้สวย/หล่อ  ไม่ใช่  ใช่ 
กฎแห่งความปลอดภัย  
๖) ควรกินอาหารก่อนลงเล่นน้าํอย่างน้อย ๓๐ นาที  ไม่ใช่  ใช่ 
๗) การว่ายน้ําเวลากลางคืน/ช่วงท่ีฝนกําลังตกเป็นอันตราย  ไม่ใช่  ใช่ 
๘) ไม่ควรใส่กางเกงยีนส์ลงเล่นน้ํา  ไม่ใช่  ใช่ 
๙) เม่ือนั่งเรือต้องใส่เสื้อชูชีพทุกคน แม้ว่ายน้ําเป็น  ไม่ใช่  ใช่ 

 

 
ส่วนท่ี ๓ การเอาชีวิตรอดในน้ํา 

ทักษะการเอาชีวิตรอดในน้ํา 
ความสามารถ 
ในการปฏิบัติ 

3.๑ สามารถว่ายน้ําด้วยท่าใดก็ได้
เป็นระยะทาง ๒๕ เมตร  
(รถบัสโดยสารต่อกัน ๒ คัน) 

 ไม่ได้      ได้  
 ไม่แน่ใจ 

3.๒ สามารถลอยตัวแบบนอนหงาย 
(แม่ชีลอยน้ํา) ได้นาน ๓ นาที 

 ไม่ได้      ได้  
 ไม่แน่ใจ 

๓.3 สามารถลอยตัวแบบลูกหมาตกนํ้า 
ได้นาน ๑ นาที 

 ไม่ได้      ได้  
 ไม่แน่ใจ 

3.๔ สามารถเกาะขวดนํ้าด่ืมลอยตัว
ได้นาน ๓ นาที 

 ไม่ได้      ได้  
 ไม่แน่ใจ 

 

ส่วนท่ี ๔ การช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ํา 
ทักษะการช่วยเหลือ ความคิดเห็น 

4.1 เม่ือพบคนจมน้ํา ควรตะโกนขอความช่วยเหลอื/
ตามผู้ใหญ่มาช่วย 

 ไม่ใช่ 
 ใช่ 

4.๒ เม่ือพบคนจมน้ํา ควรกระโดดลงไปช่วยทันที 
เพราะเราว่ายน้ําเป็น 

 ไม่ใช่ 
 ใช่ 

4.๓ เม่ือพบคนจมน้ําระยะใกล้ ควรยืน/นั่งอยู่บนฝั่ง
แล้วใช้อุปกรณ์ย่ืนช่วยเหลือคนจมน้ําจากบนฝัง่ 
เช่น ไม้ เสื้อ กางเกง 

 ไม่ใช่ 
 ใช่ 

๔.4 เม่ือพบคนจมน้ําระยะไกล ควรโยนอุปกรณ์
ท่ีลอยน้ําให้คนจมน้ําจับ 

 ไม่ใช่ 
 ใช่ 

 

 
----------- ขอขอบคุณท่ีให้ความร่วมมือ-------------- 

 

สํานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 
www.thaincd.com 



๒๖                                                         นวทางประเมินผู้ก่อการดี (Merit Maker) การดําเนินงานป้องกันการจมนํ้า ฉบับปรับปรุง ปี 2560 

สํานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 

แบบประเมินผลการว่ายน้ําเพื่อเอาชีวิตรอด (ปฏิบัติ) 
 
ส่วนท่ี ๑ ข้อมูลท่ัวไป 
1) ชื่อ-นามสกุล …………………………………………………………………..………………     เบอร์โทร (ถ้ามี)……………….…………………………… 
 

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

 

5) ท่ีอยู่ หมู่ท่ี...........ตําบล..........................................อําเภอ...........................................จงัหวัด........................................................ 
 
ส่วนท่ี ๒ ทักษะการเอาชีวิตรอดในน้ํา และทักษะการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ํา 
 

ทักษะ ผ่าน ไม่ผ่าน 
1. ทักษะการเอาชีวิตรอดและพ้ืนฐานการว่ายน้ํา   

1.1 การดําน้ําเป่าลมเข้า-ออกทางปาก 20 คร้ัง   
1.2 เตะเท้าควํ่าสลับกับเตะเท้าหงาย ระยะทาง 15 - 25 เมตร   
1.3 กระโดดลงนํ้าลึก แล้วพลิกตัว ลอยตัว 3 นาที    
1.4 กระโดดลงนํ้าลึก แล้วว่ายไปเก็บอุปกรณ์ลอยน้ําได้ในระยะทาง 3 เมตร       
1.5 ลอยตัวควํ่า เงยหน้าหายใจ 5 คร้ัง   
1.6 ลอยตัวแบบนอนหงาย 3 นาที   
1.7 ลอยตัวแบบลูกหมาตกน้ํา 1 นาที   
1.8 เกาะขวดน้ําด่ืมลอยตัว 3 นาที   

   

2. ทักษะการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ํา   
2.1 เรียกผู้ใหญ่ให้ช่วยคนตกน้ํา   
2.2 ช่วยคนตกน้ําด้วยการโยนอุปกรณ์ลอยน้ําระยะทาง 3 - 5 เมตร เช่น ขวดน้ําด่ืมพลาสติก 

ถังแกลลอน 
  

2.3 ช่วยคนตกน้ําด้วยวิธีโยนอุปกรณ์ลอยน้ําท่ีมีเชือกผูก เช่น ถังแกลลอนผูกเชือก   
2.4 ช่วยคนตกน้ําด้วยการย่ืนอุปกรณ์ลอยน้ําระยะทาง 2 - 4 เมตร เช่น ไม้ ท่อ PVC   

 

สํานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 
www.thaincd.com 
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แนวทางประเมินผู้ก่อการดกีารดาํเนินงานปอ้งกันการจมน้ํา 
 
ท่ีปรึกษา 
นายแพทย์ดิเรก  ขําแป้น ผู้อํานวยการสํานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค 
 

คณะผู้จัดทํา 
คุณส้ม  เอกเฉลิมเกียรติ สํานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค 
คุณสุชาดา  เกิดมงคลการ สํานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค 
คุณนิพา  ศรีช้าง สํานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค 
คุณฐิติมา  ขันธสิน สํานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค 
นางสาววารินทร์  ภูดรม่วง สํานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค 
นางสาวกมลวรรณ  ใจงาม สํานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค 
นางสาวศยามล  เครือทราย สํานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค 
นางสาวทัศนีย์  แซ่เตียว สํานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค 
 

คณะผู้ร่วมจัดทําครั้งท่ี ๑  
สํานักงานป้องกนัควบคุมโรคท่ี ๑ - ๑๒ 
 

คณะผู้ร่วมจัดทําครั้งท่ี ๒ (ฉบับปรับปรุง ปี ๒๕๕๘) 
คุณวัลยา  โสภากุล สํานักงานป้องกันควบคุมโรคท่ี ๑ เชียงใหม่ 
คุณแพรพรรณ  ภูริบัญชา สํานักงานป้องกันควบคุมโรคท่ี ๘ อุดรธานี 
คุณกฤศ  เรียงไธสง สํานักงานป้องกันควบคุมโรคท่ี ๙ นครราชสีมา 
คุณบารเมษฐ์  ผมคํา สํานักงานป้องกันควบคุมโรคท่ี ๙ นครราชสีมา 
คุณศิริพร  มัชรินทร์ สํานักงานป้องกันควบคุมโรคท่ี ๑๑ นครศรีธรรมราช 
คุณคนึงนิตย์  ปิติปุญญพัฒน์ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 
คุณกาญจนา  ประดับลาย สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 
คุณสลักจิต  สกุลรักษ์ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ 
คุณธัญพร  ลิ้มจิตรกร สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ 
คุณปริชญา  พลอาสา สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ 
คุณนงคราญ  ไชยวัฒน์ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ 
คุณธนัทอร  สังข์แก้ว สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

คณะผู้ร่วมจัดทําครั้งท่ี ๓ (ฉบับปรับปรุง ปี ๒๕๕๙) 
คุณวัลยา  โสภากุล สํานักงานป้องกันควบคุมโรคท่ี ๑ เชียงใหม่ 
คุณกฤศ  เรียงไธสง สํานักงานป้องกันควบคุมโรคท่ี ๙ นครราชสีมา 
คุณบารเมษฐ์  ผมคํา สํานักงานป้องกันควบคุมโรคท่ี ๙ นครราชสีมา 
คุณศิริพร  มัชรินทร์ สํานักงานป้องกันควบคุมโรคท่ี ๑๑ นครศรีธรรมราช 
คุณคนึงนติย์  ปิติปุญญพัฒน์ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 
คุณกาญจนา  ประดับลาย สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 
คุณเทียนทอง  บุญยรางกกูร สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ 
คุณสลักจิต  สกุลรักษ์ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ 
คุณธัญพร  ลิ้มจิตรกร สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ 
คุณนงคราญ  ไชยวัฒน์ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ 
คุณธนัทอร  สังข์แก้ว สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช 
คุณชัยณรงค์  ย้ิมน้อย สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง 
คุณธิดารัตน์  น้ําแก้ว สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง 
คุณอมตา  จันทร์ปาน สํานักงานสาธารณสุขอําเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
คุณธิตินัดดา  ตอพล โรงพยาบาลประทาย จังหวัดนครราชสีมา 
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คณะผู้ร่วมจัดทําครั้งท่ี 4 (ฉบับปรับปรุง ปี 2560) 
คุณวัลยา  โสภากุล สํานักงานป้องกันควบคุมโรคท่ี ๑ เชียงใหม่ 
คุณศิริพร  สิทธิ สํานักงานป้องกันควบคุมโรคท่ี ๑ เชียงใหม่ 
คุณภัทรเดช  วรศรีหิรัญ สํานักงานป้องกันควบคุมโรคท่ี 2 พิษณุโลก 
คุณเธียรรัตน์   ธีร์ระพิบูล สํานักงานป้องกันควบคุมโรคท่ี 2 พิษณุโลก 
คุณจฬุาลักษณ์  ฐิตินันทิวัฒน์ สํานักงานป้องกันควบคุมโรคท่ี 3 นครสวรรค์ 
คุณพรชนก  สีหะวงษ์ สํานักงานป้องกันควบคุมโรคท่ี 3 นครสวรรค์ 
คุณณิชาพัฒน์  ตระกูลคล้อยดี สํานักงานป้องกันควบคุมโรคท่ี 4 สระบุรี 
คุณคัทลียา  พลอยวงษ์ สํานักงานป้องกันควบคุมโรคท่ี 4 สระบุรี 
นางดวงเดือน  พวงมณี สํานักงานป้องกันควบคุมโรคท่ี 5 ราชบุรี 
คุณทิพวรรณ  ศิริวรรณยา สํานักงานป้องกนัควบคมุโรคท่ี 6 ชลบุรี 
คุณศศิธร  พงษ์ประพันธ์ สํานักงานป้องกนัควบคุมโรคท่ี 6 ชลบุรี 
คุณมยุรา  สีสาร สํานักงานป้องกนัควบคุมโรคท่ี 7 ขอนแก่น 
คุณเพชรรัตน์  พันอ้น สํานักงานป้องกนัควบคุมโรคท่ี 7 ขอนแก่น 
คุณจักรี  ศรีแสง สํานักงานป้องกนัควบคุมโรคท่ี 8 อุดรธานี 
คุณนุชรี  อาบสุวรรณ สํานักงานป้องกนัควบคุมโรคท่ี 8 อุดรธานี 
คุณกฤศ  เรียงไธสง สํานักงานป้องกันควบคุมโรคท่ี ๙ นครราชสีมา 
คุณมานะชัย  สุเรรัมย์ สํานักงานป้องกันควบคุมโรคท่ี ๙ นครราชสีมา 
คุณศิริวรรณ  ชุมนุม สํานักงานป้องกนัควบคุมโรคท่ี 10 อุบลราชธานี 
คุณพัชรพงษ์  วงษ์สามารถ สํานักงานป้องกนัควบคุมโรคท่ี 10 อุบลราชธานี 
คุณถวิล  หนูวงศ์ สํานักงานป้องกนัควบคุมโรคท่ี ๑๑ นครศรีธรรมราช 
คุณศิริพร  มัชรินทร์ สํานักงานป้องกันควบคุมโรคท่ี ๑๑ นครศรีธรรมราช 
คุณเสาวลักษณ์  วราภิรมย์ สํานักงานป้องกนัควบคุมโรคท่ี 12 สงขลา 
คุณเรวดี  พุทธรัตน์ สํานักงานป้องกันควบคุมโรคท่ี 12 สงขลา 
คุณธัญวัลย์  นันทดิลกวริทธ์  สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง 
คุณเทียนทอง  บุญยรางกกูร สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ 
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