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แนวทางส าหรับผู้ขอรับรองเป็นผู้ก่อการดี (Merit Maker) การด าเนินงานป้องกันการจมน  า ฉบับปรับปรุง ปี 2560 

ส ำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสำธำรณสุข 

ค ำน ำ 
 

การจมน  าเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่งของเด็กไทยกลุ่มอายุต่ ากว่า ๑๕ ปี โดยเฉลี่ยปีละเกือบ 
๑,๑๐๐ คน  การเสียชีวิตจากการตกน  า จมน  าของเด็กไทยมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ นอย่างต่อเนื่องตั งแต่ปี ๒๕๔๒ - ๒๕๔๘ 
และเริ่มมีแนวโน้มลดลง ภายหลังจากกรมควบคุมโรคและหน่วยงานเครือข่ายเริ่มด าเนินการในมาตรการต่างๆ  
ปัจจัยการเกิดการจมน  าที่ส าคัญคือปัจจัยด้านบุคคลและสิ่งแวดล้อม  มาตรการด าเนินงานส าหรับการป้องกัน
การจมน  าของเด็กจึงควรครอบคลุมปัจจัยเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดการจมน  าทั งทางด้านตัวบุคคลและทางด้านสิ่งแวดล้อม  
ดังนั นเพื่อให้เกิดการด าเนินงานป้องกันการจมน  าครอบคลุมทุกมาตรการ ต่อเนื่อง และใช้ทรัพยากรในพื นที่ รวมทั ง
ร่วมกันด าเนินงานในรูปแบบสหสาขา จึงเกิดกระบวนการด าเนินการป้องกันการจมน  าภายใต้ชื่อ “ผู้ก่อการดี 
(Merit Maker)” ขึ น ซึ่งเป็นกลยุทธ์หลักในการช่วยแก้ปัญหาการจมน  าของเด็กไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือกระตุ้น
ให้เกิดการด าเนินงานป้องกันการจมน  าทุกมาตรการในพื นที่อย่างต่อเนื่อง  โดยใช้ความร่วมมือของสหสาขา และ
ใช้ทรัพยากรในพื นที ่

 

ทั งนี เพ่ือเป็นแนวทางส าหรับทีมที่จะขอรับการรับรองเป็นผู้ก่อการดีในการน าไปใช้ประเมินตนเอง  
และส่งผลงานเพ่ือขอรับการรับรองเป็น “ผู้ก่อการดี (Merit Maker) ป้องกันการจมน  า” ในระดับต่างๆ  กรมควบคุมโรค
โดยส านักโรคไม่ติดต่อจึงได้จัดท าหนังสือแนวทางประเมินผู้ก่อการดี (Merit Maker) การด าเนินงานป้องกัน
การจมน  าขึ น  อย่างไรก็ตามภายหลังจากพื นที่มีการด าเนินกลยุทธ์ผู้ก่อการดี (Merit Maker) ตั งแต่ ปี 2558 พบว่า 
มีข้อแก้ไขบางจุด ดังนั นเพ่ือให้แนวทางฯ มีความสมบูรณ์มากขึ น จึงได้มีการแก้ไขปรับปรุงเพ่ิมเติมในปี 2560  
โดยเพ่ิมเติมข้อมูลอ่ืนๆ ที่จะสามารถน ามาใช้ประโยชน์ในพื นที่ รวมทั งมีการสอบสวนการจมน  าทุกราย และ
เน้นการใช้คอกกั นเด็กหรือจัดให้มีพื นที่เล่นที่ปลอดภัย (Playpen) 
 
 
 พฤศจิกายน 2560 
      คณะผู้จัดท ำ 



แนวทางสําหรับผู้ขอรับรองเป็นผู้ก่อการดี (Merit Maker) การดําเนินงานป้องกันการจมนํ้า ฉบับปรับปรุง ปี 2560                                                     ๑ 

สํานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 

แนวทางสําหรับผู้ขอรบัรองเปน็ผูก้่อการด ี(Merit Maker) 
การดําเนนิงานป้องกันการจมน้ํา 

 
วัตถุประสงค์ 

เพ่ือกระตุ้นให้เกิดการดําเนินงานป้องกันการจมนํ้าทุกมาตรการในพ้ืนที่อย่างต่อเน่ือง โดยใช้ความร่วมมือ
ของสหสาขา และใช้ทรัพยากรในพ้ืนที่ 
 

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
การป้องกันการจมนํ้าในพื้นที่อ่ืน 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) สร้างรั้ว
และ/หรือติดป้ายคําเตือน  และ ๒) จัดให้มีอุปกรณ์สําหรับช่วยคนตกนํ้า เช่น ไม้ ถังแกลลอนพลาสติกผูกเชือก 
ขวดน้ําพลาสติกผูกเชือก  กรณีที่แหล่งนํ้ามีขนาดใหญ่ ควรมีการดําเนินการมากกว่า ๑ จุด ติดตั้งเป็นระยะ 
ตามความเหมาะสมและความเสี่ยง 

สอนให้เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กรู้จักแหล่งนํ้าเสี่ยง หมายถึง สอนให้เด็กรู้จักแหล่งนํ้าเสี่ยง เน้นการสอน 
“อย่าใกล้ อย่าเก็บ อย่าก้ม” และการตะโกนขอความช่วยเหลือ 

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



๒                                                               แนวทางสําหรับผู้ขอรับรองเป็นผู้ก่อการดี (Merit Maker) การดําเนินงานป้องกันการจมนํ้า ฉบับปรับปรุง ปี 2560 

สํานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 

การจัดการสิ่งแวดล้อมภายในและภายนอกศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมายถึง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการ 
(๑) จัดการแหล่งนํ้าเสี่ยงที่อยู่ภายในอาคาร ห้องนํ้า หรือบริเวณโดยรอบ เพ่ือให้เกิดความปลอดภัย เช่น ฝังกลบ
แหล่งนํ้าที่ไม่ใช้งาน  เทนํ้าทิ้งจากภาชนะที่ไม่ใช้งาน  ปิดฝาภาชนะใส่นํ้าให้มิดชิดเพ่ือให้เด็กไม่สามารถเปิดเองได้  
สร้างรั้วก้ัน/ล้อมรอบแหล่งนํ้า  ปิดประตูห้องนํ้าทุกครั้งหลังใช้งานและให้มีกลอนประตูที่อยู่สูงเพ่ือให้เด็กไม่สามารถ
ปลดล็อคกลอนเองได้  นําภาชนะใส่นํ้าในห้องนํ้าออกและปรับเปลี่ยนให้เป็นชักโครกแบบกดสําหรับเด็ก (กรณีมี
งบประมาณและสามารถทําได้) เป็นต้น  และ (๒) มีพ้ืนที่สําหรับให้เด็กเล่น เช่น คอกก้ันเด็ก รั้วก้ัน เพ่ือแยกเด็ก
ออกจากแหล่งนํ้า หรือลดความเสี่ยงในการเข้าถึงแหล่งนํ้าได้ง่าย 

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 

หลักสูตรว่ายนํ้าเพื่อเอาชีวิตรอด หมายถึง หลักสูตรที่ เน้นสอนให้ผู้ เรียนมีความรู้ เ กี่ยวกับ
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 การสอนฝึกปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพให้แก่
ผู้ป่วยที่จมนํ้า  โดยสัดส่วนของบุคลากรเป้าหมายท่ีเข้ารับการอบรมจะต้องเป็นประชาชนในพ้ืนที่ 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) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แนวทางสําหรับผู้ขอรับรองเป็นผู้ก่อการดี (Merit Maker) การดําเนินงานป้องกันการจมนํ้า ฉบับปรับปรุง ปี 2560                                                     ๓ 

สํานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 

คณุสมบตัิของทีมทีข่อรบัการรบัรองเปน็ผูก้่อการดี 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 ว่าจะเป็น
ผลงานของทีมใด 

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

๖) สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด และสํานักงานป้องกันควบคุมโรคเขต ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีบทบาท
เป็นหนึ่งในทีมประเมิน จะไม่มีสิทธิยื่นขอรับการรับรองในระดับทองแดงและเงิน แต่สามารถยื่นขอการรับรอง
ในระดับทองได้ 
 

ระดบัของผูก้อ่การด ี

ขั้นประเมินรับรอง มี ๓ ระดับ คือ 
 ระดับทองแดง ได้รับเกียรติบัตร 

 ระดับเงิน ได้รับเกียรติบัตร  
 ระดับทอง ได้รับเกียรติบัตร  

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

 
 
 
 
 
 
 



๔                                                               แนวทางสําหรับผู้ขอรับรองเป็นผู้ก่อการดี (Merit Maker) การดําเนินงานป้องกันการจมนํ้า ฉบับปรับปรุง ปี 2560 

สํานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 

ระยะเวลา 

ขั้นตอน 
ระดบัผู้ก่อการด ี

ทองแดง เงิน ทอง 

ขั้นประเมิน
รับรอง 

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

   

ขั้นประกวด
ระดับประเทศ 

ส่งใบสมัครและหลักฐาน - เขตส่งไปยังส่วนกลาง 
ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 

พิจารณาตัดสิน - ส่วนกลางพิจารณา: กรกฎาคม - สิงหาคม 
ประกาศผล - กันยายน 

 
 
ขั้นตอนการรบัรองเปน็ผูก้่อการดกีารดําเนินงานปอ้งกนัการจมน้าํ 

การรับรองเป็นผู้ก่อการดีการดําเนินงานป้องกันการจมนํ้า มีขั้นตอนการดําเนินงาน ดังน้ี 
ระดับทองแดง 

๑) ทีมที่ขอรับรองเป็นผู้ก่อการดี ประเมินตนเองตามแบบประเมินตนเอง 
๒) ส่งใบสมัครฯ และแบบประเมินตนเอง พร้อมทั้งหลักฐานประกอบการย่ืนขอรับการรับรองไปยัง

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดที่ทีมน้ันอาศัยหรือต้ังอยู่ 
๓) ทีมประเมินระดับจังหวัดสุ่มประเมินทีมที่ย่ืนขอรับการรับรอง 
๔) ทีมประเมินระดับจังหวัดพิจารณาคัดเลือกและตัดสินการเป็นผู้ก่อการดีระดับทองแดง จากใบสมัคร 

แบบประเมินตนเอง และหลักฐานประกอบการสมัครของทีมที่ย่ืนเรื่องขอรับการรับรอง 
๕) ทีมประเมินระดับจังหวัดประกาศผลการขอรับการรับรองเป็นผู้ก่อการดีระดับทองแดง 
๖) สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดส่งรายชื่อทีมที่ทีมประเมินระดับจังหวัดพิจารณาตัดสินให้เป็น

ผู้ก่อการดีระดับทองแดง (ตามแบบรายงานผล) ไปยังสํานักงานป้องกันควบคุมโรคเขต 
๗) ทีมประเมินระดับเขตร่วมกับทีมประเมินระดับจังหวัดสุ่มประเมินทีมที่ย่ืนเรื่องขอรับการรับรอง 
๘) ทีมประเมินระดับเขตรวบรวมรายช่ือทีมที่ผ่านการประเมินระดับทองแดง ส่งไปยังสํานักโรคไม่ติดต่อ 

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

ในเกียรติบัตร และผู้ก่อการดีสามารถขอรับการประเมินซ้ําได้ทุก ๒ ปี (ปีเว้นปี) เพ่ือเป็นการรักษามาตรฐานที่แสดงถึง
การดําเนินงานป้องกันการจมนํ้าอย่างต่อเน่ืองและยั่งยืน 

 
 
 
 
 
 
 



แนวทางสําหรับผู้ขอรับรองเป็นผู้ก่อการดี (Merit Maker) การดําเนินงานป้องกันการจมนํ้า ฉบับปรับปรุง ปี 2560                                                     ๕ 

สํานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 

ระดับเงินและระดับทอง 

๑) ทีมที่ขอรับรองเป็นผู้ก่อการดี ประเมินตนเองตามแบบประเมินตนเอง 
๒) ส่งใบสมัครฯ และแบบประเมินตนเอง พร้อมทั้งหลักฐานประกอบการย่ืนขอรับการรับรองไปยัง

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดที่ทีมน้ันอาศัยหรือต้ังอยู่ 
๓) ทีมประเมินระดับจังหวัดพิจารณาคัดเลือกและประเมินเบ้ืองต้น จากใบสมัคร แบบประเมินตนเอง 

และหลักฐานประกอบการสมัครของทีมที่ย่ืนเรื่องขอรับการรับรอง 
๔) หากทีมที่ย่ืนเรื่องขอการรับรองเป็นผู้ก่อการดีระดับเงินและระดับทองมีการดําเนินงานตามเกณฑ์

ที่กําหนด  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดส่งรายช่ือทีม (ตามแบบรายงานผล) พร้อมทั้งใบสมัคร แบบประเมินตนเอง 
และหลักฐานต่างๆ ทั้งหมด ไปยังสํานักงานป้องกันควบคุมโรคเขต 

๕) ทีมประเมินระดับเขตขอหลักฐานเพ่ิมเติม กรณีที่หลักฐานไม่ชัดเจน 
๖) ทีมประเมินระดับเขตพิจารณาผลการดําเนินงานของทีมผู้ก่อการดีระดับเงินและระดับทอง 

จากใบสมัคร แบบประเมินตนเอง และเอกสาร/หลักฐานต่างๆ ทั้งหมด 
๗) หากทีมที่ย่ืนเรื่องขอการรับรองเป็นผู้ก่อการดีระดับเงินและระดับทอง มีการดําเนินงานตามเกณฑ์

ที่กําหนด และผ่านการพิจารณาข้ันต้นจากเอกสาร/หลักฐาน  ทีมประเมินระดับเขตร่วมกับทีมประเมินระดับจังหวัด
จะพิจารณาในข้ันต่อไป จากผลการดําเนินการจริงในพ้ืนที่ และการประเมินเชิงคุณภาพ โดยเดินทางไปตรวจสอบ
ในพ้ืนที่ 

๘) ทีมประเมินระดับเขตรวบรวมรายชื่อทีมที่ผ่านการประเมินระดับเงินและระดับทอง ส่งไปยัง
สํานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค 

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

10) สํานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค จัดทําเกียรติบัตร และส่งกลับไปยังสํานักงานป้องกัน
ควบคุมโรคเขต 

11) สํานักงานป้องกันควบคุมโรคเขตมอบเกียรติบัตรให้แก่ทีมที่เป็นผู้ก่อการดีระดับเงินและระดับทอง 
12) ระยะเวลาการรับรอง “การเป็นผู้ก่อการดี” รับรองทุก ๓ ปี นับจากวันที่ระบุในเกียรติบัตร 

และผู้ก่อการดีสามารถขอรับการประเมินซ้ําได้ทุก ๓ ปี เพ่ือเป็นการรักษามาตรฐานที่แสดงถึงการดําเนินงานป้องกัน
การจมนํ้าอย่างต่อเน่ืองและยั่งยืน  แต่หากในพ้ืนที่ที่ขอรับรองมีการเสียชีวิตจากการจมนํ้าเกิดขึ้นเท่ากับหรือมากกว่า
ปีที่ผ่านมา ทีมผู้ก่อการดีที่ได้รับรางวัลน้ัน จะต้องขอการรับรองใหม ่
 

หมายเหตุ กรณี ทีมขอรับการรับรองเป็นทีมจากพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร ให้ทีมประเมินระดับเขตเป็นผู้พิจารณาตัดสินการเป็นผู้ก่อการดี
ท้ังระดับทองแดง ระดับเงิน และระดับทอง ส่วนการประกวดให้ดําเนินการเช่นเดียวกับทีมจากจังหวัดอ่ืนๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖                                                               แนวทางสําหรับผู้ขอรับรองเป็นผู้ก่อการดี (Merit Maker) การดําเนินงานป้องกันการจมนํ้า ฉบับปรับปรุง ปี 2560 

สํานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 

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 ผ่านการพิจารณาขั้นต้นจากเอกสาร/
หลักฐาน  ทีมประเมินจากส่วนกลางจะพิจารณาในขั้นต่อไป จากผลการดําเนินการจริงในพ้ืนที่ และการประเมิน
เชิงคุณภาพ โดยเดินทางไปตรวจสอบในพ้ืนที่ 

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

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แนวทางสําหรับผู้ขอรับรองเป็นผู้ก่อการดี (Merit Maker) การดําเนินงานป้องกันการจมนํ้า ฉบับปรับปรุง ปี 2560                                                     ๗ 

สํานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 

ขั้นตอนการรบัรองเปน็ผูก้่อการดี (Merit Maker) การดําเนนิงานป้องกันการจมน้าํ 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ ทีมประเมินระดับเขต ประเมินรับรองผู้ก่อการดีระดับทองแดง ในกรณีท่ีทีมขอรับการรับรองเป็นทีมจากพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 
 

ผ่าน 

ทีมท่ีขอรับการรับรอง 
ประเมินตนเอง (ตามแบบประเมินตนเอง) 

สคร./สสจ. ให้คําปรึกษา 

ระดับทองแดง 

มอบเกียรติบัตรให้แก่
ผู้ก่อการดีระดับทองแดง 

ทีมท่ีขอรับการรับรอง แจ้งความจํานงขอรับการรับรอง 
พร้อมส่งใบสมัคร และหลักฐานไปยังสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 

ผ่าน 

ทีมประเมินระดับจังหวัด 
ประเมินรับรอง 

เป็นผู้ก่อการดีระดับทองแดง 
 

ระดับทอง ระดับเงิน 

พิจารณาคัดเลือกและประเมินเบ้ืองต้น 

ทีมประเมินระดับเขตพิจารณาหลักฐาน/เอกสารต่างๆ 
ผ่าน 

คัดเลือกทีมท่ีดีท่ีสุด 
เพ่ือส่งเข้าประกวด 

ผ่าน 

มอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ก่อการดี
ระดับเงินหรือระดับทอง 

ผ่าน 

ผ่าน 

ทีมประเมินระดับเขตร่วมกับทีมประเมินระดับจังหวัดลงพ้ืนท่ี
เพ่ือพิจารณาผลการดําเนินการจริงและประเมินเชิงคุณภาพ 

ทีมประเมินส่วนกลางลงพ้ืนท่ีเพ่ือพิจารณา 
ผลการดําเนินการจริงและประเมินเชิงคุณภาพ 

และตัดสินการประกวด 

ทีมประเมินส่วนกลางพิจารณาหลักฐาน/เอกสารต่างๆ 

ผ่าน 

ทีมประเมิน
ระดับเขต 
สุ่มประเมิน 

การประกวด 

มอบโล่รางวัลให้แก่ผู้ก่อการดีระดับเงินหรือระดับทอง 
ท่ีชนะการประกวด 

ทีมประเมิน
ส่วนกลาง 
สุ่มประเมิน 



๘                                                               แนวทางสําหรับผู้ขอรับรองเป็นผู้ก่อการดี (Merit Maker) การดําเนินงานป้องกันการจมนํ้า ฉบับปรับปรุง ปี 2560 

สํานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 

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 ได้แก่ สถานการณ์และข้อมูล การจัดการแหล่งน้ําเสี่ยง 
การดําเนินการในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การให้ความรู้ การเรียนการสอนหลักสูตรว่ายน้ําเพื่อเอาชีวิตรอด และการสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์ 

 ผู้ก่อการดีระดับเงินและระดับทอง ต้องมีการดําเนินการท้ัง ๑๐ องค์ประกอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 



แนวทางสําหรับผู้ขอรับรองเป็นผู้ก่อการดี (Merit Maker) การดําเนินงานป้องกันการจมนํ้า ฉบับปรับปรุง ปี 2560                                                     ๙ 

สํานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 

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 

 
 



๑๐                                                               แนวทางสาํหรับผู้ขอรับรองเป็นผู้ก่อการดี (Merit Maker) การดําเนินงานป้องกันการจมนํ้า ฉบับปรับปรุง ปี 2560 

สํานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 

 
 
 

 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แนวทางสําหรับผู้ขอรับรองเป็นผู้ก่อการดี (Merit Maker) การดําเนินงานป้องกันการจมนํ้า ฉบับปรับปรุง ปี 2560                                                     ๑๑ 

สํานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 

แบบประเมินตนเอง 
ผู้ก่อการดีการดําเนนิงานป้องกันการจมน้าํ “ระดบัทองแดง” 

 

 ตัวชี้วัด หลกัฐาน ไม่มี มี หมายเหต ุ
๑. นโยบาย 
 ๑.๑ มแีผนงาน/โครงการ -    
 ๑.๒ มีความต่อเน่ืองในการ

ดําเนินการ 
-    

 

๒. การบริหารจัดการ 
 ๒.๑ ดําเนินงานรูปแบบสหสาขา -    
 ๒.๒ การร่วม sharing ทรัพยากร -    
 ๒.๓ การขยายการดําเนินงาน

และสร้างนวัตกรรม 
-    

 

๓. สถานการณ์และข้อมลู 
 ๓.๑ สถานการณ์และข้อมลู

การจมนํ้า และมีการ 
ใช้ประโยชน์ข้อมูลในพ้ืนที ่

๓.๑.๑ สถานการณ์และข้อมูลการจมนํ้า
ในพื้นที่ ทั้ง เสียชีวิตและไม่เสียชีวิต
ในทุกกลุ่มอาย ุ(ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณและ
คุณภาพ) ย้อนหลัง ๕ ปี 

   

  ๓.๑.๒ หลักฐานที่แสดงว่า มีการนําข้อมูล
ไปใช้ประโยชน์ในการดําเนินงานป้องกัน
การจมนํ้า เช่น นําเสนอข้อมูลในเวที
การประชุมต่างๆ   มีการกําหนดมาตรการต่างๆ  
โดยใช้ฐานข้อมูลดังกล่าว ฯลฯ 

   

  3.1.3 ข้อมลูอ่ืนๆ อย่างน้อย ดังน้ี 
1) จํานวนประชากรในแต่ละกลุ่มอายุ 
โดยแบ่งเป็นอายุ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 - 19, 
และ 20 ปีขึ้นไป 
2) จํานวนเด็กอายุ 6 - 14 ปี ที่สามารถ
ว่ายนํ้าเพ่ือเอาชีวิตรอด 

   

 กรณีมี case เกิดขึ้น 
๓.๒ มีการสอบสวนการจมนํ้า
ในพ้ืนที่ พร้อมมีการดําเนินการ
แก้ไขปัญหา 

กรณีมี case เกิดขึ้น 
๓.๒.๑ รายงานการสอบสวนการจมนํ้า
ในพ้ืนที ่

   

 ๓.๓ จํานวนเด็กที่เสียชีวิต 
จากการจมนํ้า 

-    

 

 

 



๑๒                                                               แนวทางสาํหรับผู้ขอรับรองเป็นผู้ก่อการดี (Merit Maker) การดําเนินงานป้องกันการจมนํ้า ฉบับปรับปรุง ปี 2560 

สํานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 

แบบประเมินตนเอง ผู้ก่อการดีฯ ระดบัทองแดง (ต่อ) 

 ตัวชี้วัด หลกัฐาน ไม่มี มี หมายเหต ุ
๔. การจัดการแหล่งนํ้าเสี่ยง 
 ๔.๑ การสํารวจแหล่งนํ้าเสี่ยง ๔.๑.๑ ข้อมลูแหล่งนํ้าเสี่ยงในพ้ืนที่    
 ๔.๒ การจัดการสิ่งแวดล้อม

บริเวณแหล่งนํ้าเสี่ยง # ดังน้ี 
๑) สร้างรั้ว และ/หรือติดป้าย
คําเตือน  
๒) จัดให้มีอุปกรณ์สําหรับช่วย
คนตกนํ้า เช่น ไม้ ถังแกลลอน
พลาสติกผูกเชือก ขวดน้ําพลาสติก
ผูกเชือก 

๔.๒.๑ ภาพถ่ายการจัดการสิ่งแวดล้อม
บริเวณแหล่งนํ้าเสี่ยง ก่อนและหลัง
ดําเนินการ จํานวนอย่างน้อย ๓ แห่ง 
 

หมายเหต ุทุกภาพต้องระบุรายละเอียดของตําแหน่ง
แหลง่นํ้าเสี่ยงท่ีดําเนินการ เช่น หมูท่ี่..... บ้าน....... 
ตําบล..... ไว้บริเวณเหนือหรือใต้ภาพ ท้ังภาพกอ่น
และหลงัดาํเนินการ 

   

 

๕. การดําเนินการในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 ๕.๑ การจัด/ผลักดัน/สนับสนุน

ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีการ
ดําเนินการป้องกันเด็กจมนํ้า 
ดังน้ี 
๑) สอน/ให้คาํแนะนําแก่ 

ครูพ่ีเลี้ยงทุกคน 
๒) การสอนให้เด็กรู้จัก

แหล่งนํ้าเสี่ยง # 
๓) จัดการสิ่งแวดล้อมภายใน

และภายนอกศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก # 

๕.๑.๑ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน
อย่างน้อย ๑ แห่ง  มีการดําเนินการ
ป้องกันเด็กจมนํ้า 

   

 ๕.๑.๒ ภาพถ่ายการดําเนินการป้องกัน
การจมนํ้าในศนูย์พัฒนาเด็กเล็กทุกแห่ง 
ที่ดําเนินการ 
 

หมายเหต ุทุกภาพต้องระบุรายละเอียด  
วัน/เดือน/ปี และช่ือศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ท่ีดําเนินการไวบ้รเิวณเหนือภาพหรือใต้ภาพ 

   

# ศึกษาคําอธิบายเพ่ิมเติมในแนวทางฯ เล่มนี้ ท่ีหัวข้อ “ความหมาย” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แนวทางสําหรับผู้ขอรับรองเป็นผู้ก่อการดี (Merit Maker) การดําเนินงานป้องกันการจมนํ้า ฉบับปรับปรุง ปี 2560                                                     ๑๓ 

สํานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 

แบบประเมินตนเอง ผู้ก่อการดีฯ ระดบัทองแดง (ต่อ) 

 ตัวชี้วัด หลกัฐาน ไม่มี มี หมายเหต ุ
๖. การให้ความรู้ 
 ๖.๑ การจัด/ผลักดัน/สนับสนุน

ให้มีการให้ความรู้เกี่ยวกับ 
การป้องกันการจมนํ้า 
ในสถานบริการสาธารณสุข
หรือในชุมชนหรือในโรงเรยีน #  
โดยทุกแห่งต้องดําเนินการ 
อย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง
ภายในปีที่กําหนด 

๖.๑.๑ สถานบริการสาธารณสุขหรือ
ชุมชนหรือโรงเรียน จํานวนอย่างน้อย 
๓ แห่ง มีการให้ความรู้เก่ียวกับการป้องกัน
การจมนํ้า  
(ทั้ง ๓ แห่ง มีการให้ความรู้ทุกเดือน และ
เดือนละอย่างน้อย ๑ ครั้ง) 

๓ แห่ง x ๑๒ คร้ัง = ๓๖ คร้ัง 

   

 ๖.๑.๒ ภาพถ่ายการให้ความรู้เก่ียวกับ
การป้องกันการจมนํ้าในสถานบริการ
สาธารณสุขหรือชุมชนหรือโรงเรียน 
ทุกแห่งที่ดําเนินการ 
 

หมายเหตุ ทุกภาพต้องระบุรายละเอียด  
วัน/เดือน/ปี และช่ือสถานบริการสาธารณสุข
หรือในชุมชนหรือในโรงเรียนท่ีดําเนินการ 
ไว้บริเวณเหนือภาพหรือใต้ภาพ 

   

 6.2 การจัด/ผลักดัน/สนับสนุน
ให้เด็กอายุ 0 - 2 ปี มีการใช้
คอกก้ันเด็ก หรือมีพ้ืนที่เล่น
ที่ปลอดภัย (Playpen) # 

6.2.1 รายช่ือเด็กอายุ 0 - 2 ปีที่มีการใช้
คอกก้ันเด็ก หรือมีพ้ืนที่เล่นที่ปลอดภัย 
(Playpen) จํานวนอย่างน้อยร้อยละ 30 
ของจํานวนเด็กอายุ 0 - 2 ปีทัง้หมดที่มีอยู่
ในพ้ืนที ่

   

  6.2.2 ภาพถ่ายเด็กที่อยู่ในคอกก้ันเด็ก 
หรืออยู่ในพ้ืนทีเ่ล่นที่ปลอดภัย (Playpen) 
จํานวนอย่างน้อย 2 ภาพ 
 

หมายเหต ุทุกภาพต้องระบุรายละเอียดช่ือเด็ก 
และบ้านท่ีดาํเนินการ เช่น บ้านเลขท่ี...... หมู่ท่ี..... 
ตําบล................ อําเภอ......................... ไว้บริเวณ
เหนือภาพหรือใตภ้าพ 

   

# ศึกษาคําอธิบายเพ่ิมเติมในแนวทางฯ เล่มนี้ ท่ีหัวข้อ “ความหมาย” 
 

 

 

 

 

 

 



๑๔                                                               แนวทางสาํหรับผู้ขอรับรองเป็นผู้ก่อการดี (Merit Maker) การดําเนินงานป้องกันการจมนํ้า ฉบับปรับปรุง ปี 2560 

สํานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 

แบบประเมินตนเอง ผู้ก่อการดีฯ ระดบัทองแดง (ต่อ) 

 ตัวชี้วัด หลกัฐาน ไม่มี มี หมายเหต ุ
๗. การเรียนการสอนหลักสูตรว่ายนํ้าเพ่ือเอาชีวิตรอด 

 ๗.๑ การจัด/ผลักดัน/สนับสนุน 
ให้เกิดการเรียนการสอนหลักสูตร
ว่ายนํ้าเพ่ือเอาชีวิตรอด 
เพ่ือให้มีวิทยากรในพ้ืนที่ # 

๗.๑.๑ รายช่ือผู้ที่ได้รับการสอน 
เพ่ือเป็นวิทยากรสอนหลักสูตร 
ว่ายนํ้าเพ่ือเอาชีวิตรอด  
จํานวนไม่น้อยกว่า ๕ คน/ปี 

   

 ๗.๑.๒ ภาพถ่ายการเรียนการสอน
หลักสูตรว่ายนํ้าเพ่ือเอาชีวิตรอด 
เพ่ือเป็นวิทยากร 
 

หมายเหตุ ระบุรายละเอียด วัน/เดือน/ปี และ
สถานท่ีท่ีดําเนินการสอนไว้บริเวณเหนือภาพ
หรือใต้ภาพ 

   

 ๗.๒ การจัด/ผลักดัน/สนับสนุน 
ให้เกิดการเรียนการสอนหลักสูตร
ว่ายนํ้าเพ่ือเอาชีวิตรอด *  
แก่ เด็กอายุ ๖ - ๑๔ ปี/
ประชาชน # 
* กรณีไม่มีแหล่งน้ํา สามารถสอนปฏิบัติ 
  ในห้องเรียนได้ 

๗.๒.๑ รายช่ือเด็ก/ประชาชน 
ที่ได้รับการเรียนหลักสูตร 
ว่ายนํ้าเพ่ือเอาชีวิตรอด 
จํานวนไม่น้อยกว่า ๑๐๐ คน/ปี 

   

 ๗.๒.๒ ภาพถ่ายการเรียนการสอน
หลักสูตรว่ายนํ้าเพ่ือเอาชีวิตรอด 
ของเด็ก/ประชาชน 
 

หมายเหตุ ระบุรายละเอียด วัน/เดือน/ปี และ
สถานท่ีท่ีดําเนินการสอนไว้บริเวณเหนือภาพ
หรือใต้ภาพ 

   

 

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

ให้แก่คนในชุมชนหรือเด็ก 
ได้ฝึกปฏิบัติการช่วยฟ้ืนคืนชีพ 
(CPR) # 

-    
 -    

# ศึกษาคําอธิบายเพ่ิมเติมในแนวทางฯ เล่มนี้ ท่ีหัวข้อ “ความหมาย” 
 

 

 

 

 

 

 

 



แนวทางสําหรับผู้ขอรับรองเป็นผู้ก่อการดี (Merit Maker) การดําเนินงานป้องกันการจมนํ้า ฉบับปรับปรุง ปี 2560                                                     ๑๕ 

สํานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 

แบบประเมินตนเอง ผู้ก่อการดีฯ ระดบัทองแดง (ต่อ) 

 ตัวชี้วัด หลกัฐาน ไม่มี มี หมายเหต ุ
๙. การสื่อสารประชาสัมพันธ์ 
 ๙.๑ การจัด/ผลักดัน/สนับสนุน 

ให้มีกิจกรรมรณรงค์ป้องกัน
การจมนํ้า 

-    

 ๙.๒ การส่ือสารประชาสัมพันธ์ 
ผ่านช่องทางต่างๆ ในวงกว้าง # 

เช่น ทีวี วิทยุ หนังสือพิมพ์ 
หอกระจายข่าว  
รถกระจายเสียง 

๙.๒.๑ ภาพถ่ายกิจกรรม/Clip เสียงรายการ
วิทยุ/Clip VDO รายการทีวี/สปอตวิทยุ/
สปอตทีวี/หนังสือพิมพ์/อ่ืนๆ ที่เก่ียวกับ
การสื่อสารประชาสัมพันธ์  
จํานวนอย่างน้อย ๓ ครั้ง/ปี หรือทุก ๔ เดือน 
 

หมายเหตุ ระบุรายละเอียด วัน/เดือน/ปี  
และ/หรือสถานท่ีท่ีดําเนินการไว้บริเวณ 
เหนือภาพหรือใต้ภาพ 

   

 

๑๐. การศึกษาวิจัย หรือติดตามประเมินผล 
 ๑๐.๑ การศึกษาวิจัย หรือ

ติดตามประเมนิผลในมาตรการ
ที่ดําเนินงานในพ้ืนที่ 

-    

# ศึกษาคําอธิบายเพ่ิมเติมในแนวทางฯ เล่มนี้ ท่ีหัวข้อ “ความหมาย” 
 

หมายเหต ุ ไม่มี  หมายถึง  ไม่มี/ไม่ครบ/ไม่สมบูรณ ์
 มี  หมายถึง  มีครบถ้วน/สมบูรณ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖                                                               แนวทางสาํหรับผู้ขอรับรองเป็นผู้ก่อการดี (Merit Maker) การดําเนินงานป้องกันการจมนํ้า ฉบับปรับปรุง ปี 2560 

สํานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 

แบบประเมินตนเอง 
ผู้ก่อการดีการดําเนนิงานป้องกันการจมน้าํ “ระดบัเงนิ” 

 

 ตัวชี้วัด หลกัฐาน ไม่มี มี หมายเหต ุ
๑. นโยบาย 
 ๑.๑ มแีผนงาน/โครงการ ๑.๑.๑ มีแผนงาน/โครงการเก่ียวกับ

การป้องกันการจมนํ้าในปีที่ขอรับ
การรับรอง 

   

 ๑.๒ มีความต่อเน่ืองในการ
ดําเนินการ 

๑.๒.๑ หลักฐานที่แสดงว่ามกีารดําเนินงาน
ป้องกันการจมนํ้ามาอย่างต่อเน่ือง   
ไม่น้อยกว่า ๑ ปี 
๑) แผนงาน/โครงการเก่ียวกับการป้องกัน
การจมนํ้าย้อนหลัง ๑ ปี (ไม่นับรวมปี
ที่ขอรับการรับรอง) 
๒) ภาพถ่ายการดําเนินงานป้องกัน
การจมนํ้าย้อนหลัง ๑ ปี (ไม่นับรวมปี
ที่ขอรับการรับรอง) 

   

  ๑.๒.๒ มแีผนการดําเนินงานในปีต่อไป 
(ปีที่ต่อจากปีที่ขอรับการรับรอง) 

   

 

๒. การบริหารจัดการ 
 ๒.๑ การดําเนินงานในรูปแบบ

สหสาขา # 
๒.๑.๑ หลักฐานที่แสดงว่ามีการประชุม
หรือการมีส่วนร่วมของสหสาขา ได้แก่ 
รายชื่อและหน่วยงาน/อาชีพ  
ของผู้เข้าร่วมประชุม 

   

 ๒.๑.๒ ภาพถ่ายการประชุม    
 ๒.๒ การร่วม sharing #

ทรัพยากรในพ้ืนที่ 
๒.๒.๑ หลักฐานการร่วม sharing 
ทรัพยากรในพ้ืนที่ ได้แก่ คน เงิน ของ 

   

 ๒.๓ การขยายการดําเนินงาน
และสร้างนวัตกรรม 

๒.๓.๑ หลักฐานที่แสดงว่ามกีารสนับสนุน
การดําเนินงานในพ้ืนที่อ่ืนๆ # 

   

# ศึกษาคําอธิบายเพ่ิมเติมในแนวทางฯ เล่มนี้ ท่ีหัวข้อ “ความหมาย” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แนวทางสําหรับผู้ขอรับรองเป็นผู้ก่อการดี (Merit Maker) การดําเนินงานป้องกันการจมนํ้า ฉบับปรับปรุง ปี 2560                                                     ๑๗ 

สํานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 

แบบประเมินตนเอง ผู้ก่อการดีฯ ระดบัเงนิ (ต่อ) 

 ตัวชี้วัด หลกัฐาน ไม่มี มี หมายเหต ุ
๓. สถานการณ์และข้อมลู 
 ๓.๑ สถานการณ์และข้อมลู

การจมนํ้า และมีการใช้
ประโยชน์ข้อมูลในพ้ืนที ่

๓.๑.๑ สถานการณ์และข้อมูลการจมนํ้า
ในพ้ืนที่ ทั้งเสียชีวิตและไม่เสียชีวิต  

ในทุกกลุ่มอายุ (ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณและ
คุณภาพ) ย้อนหลัง ๕ ปี 

   

 ๓.๑.๒ หลักฐานที่แสดงว่า มกีารนําข้อมูล
ไปใช้ประโยชน์ในการดําเนินงานป้องกัน
การจมนํ้า เช่น นําเสนอข้อมูลในเวที
การประชุมต่างๆ   มีการกําหนดมาตรการต่างๆ  
โดยใช้ฐานข้อมูลดังกล่าว ฯลฯ 

   

  3.1.3 ข้อมลูอ่ืนๆ อย่างน้อย ดังน้ี 
1) จํานวนประชากรในแต่ละกลุ่มอายุ 
โดยแบ่งเป็นอายุ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 - 19, 
และ 20 ปีขึ้นไป 
2) จํานวนเด็กอายุ 6 - 14 ปี ที่สามารถ
ว่ายนํ้าเพ่ือเอาชีวิตรอด 

   

 กรณีมี case เกิดขึ้น 
๓.๒ มีการสอบสวนการจมนํ้า
ในพ้ืนที่ พร้อมมีการดําเนินการ
แก้ไขปัญหา  

กรณีมี case เกิดขึ้น 
๓.๒.๑ รายงานการสอบสวนการจมนํ้า
ในพ้ืนที ่ 

   

 ๓.๒.๒ หลักฐานที่แสดงว่า มีการดําเนินการ
แก้ไขปัญหา เช่น ประชาสัมพันธ์ ติดป้าย
คําเตือน สร้างรั้ว ฝังกลบแหล่งนํ้า ฯลฯ 

   

 ๓.๓ จํานวนเด็กที่เสียชีวิต
จากการจมนํ้า 

๓.๓.๑ ในช่วงที่ดําเนินการ ต้องไม่มีเด็ก
เสียชีวิตจากการจมนํ้า หรือมีเด็กเสียชีวิต
จากการจมนํ้าน้อยกว่าปีที่ผ่านมา  
โดยคิดเทียบกับช่วงเวลาเดียวกัน  

   

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๘                                                               แนวทางสาํหรับผู้ขอรับรองเป็นผู้ก่อการดี (Merit Maker) การดําเนินงานป้องกันการจมนํ้า ฉบับปรับปรุง ปี 2560 

สํานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 

แบบประเมินตนเอง ผู้ก่อการดีฯ ระดบัเงนิ (ต่อ) 

 ตัวชี้วัด หลกัฐาน ไม่มี มี หมายเหต ุ
๔. การจัดการแหล่งนํ้าเสี่ยง 
 ๔.๑ การสํารวจแหล่งนํ้าเสี่ยง ๔.๑.๑ ข้อมลูแหล่งนํ้าเสี่ยงในพ้ืนที่    
 ๔.๑.๒ แผนทีแ่หล่งนํ้าเสี่ยงในชุมชน    
 ๔.๒ การจัดการสิ่งแวดล้อม

บริเวณแหล่งนํ้าเสี่ยง # ดังน้ี 
๑) สร้างรั้ว และ/หรือติดป้าย
คําเตือน  
๒) จัดให้มีอุปกรณ์สําหรับช่วย
คนตกนํ้า เช่น ไม้ ถังแกลลอน
พลาสติกผูกเชือก ขวดน้ําพลาสติก
ผูกเชือก 

๔.๒.๑ ภาพถ่ายการจัดการสิ่งแวดล้อม
บริเวณแหล่งนํ้าเสี่ยง ก่อนและหลัง
ดําเนินการ อย่างน้อยร้อยละ ๓๐ 
ของจํานวนแหล่งนํ้าเสี่ยงที่มีอยู่ในพ้ืนที่ 
แต่ต้องไม่น้อยกว่า ๑๐ แห่ง 
 

หมายเหต ุทุกภาพต้องระบุรายละเอียดของตําแหน่ง
แหลง่นํ้าเสี่ยงท่ีดําเนินการ เช่น หมูท่ี่..... บ้าน....... 
ตําบล..... ไว้บริเวณเหนือหรือใต้ภาพ ท้ังภาพกอ่น
และหลงัดาํเนินการ 

   

 

๕. การดําเนินการในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 ๕.๑ การจัด/ผลักดัน/สนับสนุน

ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีการ
ดําเนินการป้องกันเด็กจมนํ้า 
ดังน้ี 
๑) สอน/ให้คาํแนะนําแก่ 

ครูพ่ีเลี้ยงทุกคน 
๒) การสอนให้เด็กรู้จัก

แหล่งนํ้าเสี่ยง # 

3) จัดการสิ่งแวดล้อมภายใน
และภายนอกศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก # 

๕.๑.๑ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อย่างน้อย
ร้อยละ ๓๐ ของพ้ืนที่ที่ดําเนินการ แต่ต้อง
ไม่น้อยกว่า ๕ แห่ง มีการดําเนินการ
ป้องกันเด็กจมน้ํา 

   

 ๕.๑.๒ ภาพถ่ายการดําเนินการป้องกัน
การจมนํ้าในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกแห่ง
ที่ดําเนินการ 
 

หมายเหต ุทุกภาพต้องระบุรายละเอียด  
วัน/เดือน/ปี และช่ือศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ท่ีดําเนินการไวบ้รเิวณเหนือภาพหรือใต้ภาพ 

   

# ศึกษาคําอธิบายเพ่ิมเติมในแนวทางฯ เล่มนี้ ท่ีหัวข้อ “ความหมาย” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



แนวทางสําหรับผู้ขอรับรองเป็นผู้ก่อการดี (Merit Maker) การดําเนินงานป้องกันการจมนํ้า ฉบับปรับปรุง ปี 2560                                                     ๑๙ 

สํานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 

แบบประเมินตนเอง ผู้ก่อการดีฯ ระดบัเงนิ (ต่อ) 

 ตัวชี้วัด หลกัฐาน ไม่มี มี หมายเหต ุ
๖. การให้ความรู้ 
 ๖.๑ การจัด/ผลักดัน/สนับสนุน

ให้มีการให้ความรู้เก่ียวกับ 
การป้องกันการจมนํ้า 
ในสถานบริการสาธารณสุข
หรือในชุมชนหรือในโรงเรยีน #  
โดยทุกแห่งต้องดําเนินการ 
อย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง
ภายในปีที่กําหนด 

๖.๑.๑ สถานบริการสาธารณสุขหรือ
ชุมชนหรือโรงเรียน จํานวนอย่างน้อย 
๕ แห่ง มีการให้ความรู้เก่ียวกับการป้องกัน
การจมนํ้า  
(ทั้ง ๕ แห่ง มีการให้ความรู้ทุกเดือน และ
เดือนละอย่างน้อย ๑ ครั้ง) 

๕ แห่ง x ๑๒ คร้ัง = ๖๐ คร้ัง 

   

 ๖.๑.๒ ภาพถ่ายการให้ความรู้เก่ียวกับ
การป้องกันการจมนํ้าในสถานบริการ
สาธารณสุขหรือชุมชนหรือโรงเรียน 
ทุกแห่งที่ดําเนินการ 
 

หมายเหตุ ทุกภาพต้องระบุรายละเอียด  
วัน/เดือน/ปี และช่ือสถานบริการสาธารณสุข
หรือในชุมชนหรือในโรงเรียนท่ีดําเนินการ 
ไว้บริเวณเหนือภาพหรือใต้ภาพ 

   

 6.2 การจัด/ผลักดัน/สนับสนุน
ให้เด็กอายุ 0 - 2 ปี มีการใช้
คอกก้ันเด็ก หรือมีพ้ืนที่เล่น
ที่ปลอดภัย (Playpen) # 

6.2.1 รายช่ือเด็กอายุ 0 - 2 ปีที่มีการใช้
คอกก้ันเด็ก หรือมีพ้ืนที่เล่นที่ปลอดภัย 
(Playpen) จํานวนอย่างน้อยร้อยละ 40 
ของจํานวนเด็กอายุ 0 - 2 ปีทัง้หมดที่มีอยู่
ในพ้ืนที ่

   

  6.2.2 ภาพถ่ายเด็กที่อยู่ในคอกก้ันเด็ก 
หรืออยู่ในพ้ืนทีเ่ล่นที่ปลอดภัย (Playpen) 
จํานวนอย่างน้อย 2 ภาพ 
 

หมายเหต ุทุกภาพต้องระบุรายละเอียดช่ือเด็ก 
และบ้านท่ีดาํเนินการ เช่น บ้านเลขท่ี...... หมู่ท่ี..... 
ตําบล................ อําเภอ......................... ไว้บริเวณ
เหนือภาพหรือใตภ้าพ 

   

# ศึกษาคําอธิบายเพ่ิมเติมในแนวทางฯ เล่มนี้ ท่ีหัวข้อ “ความหมาย” 
 

 

 

 

 

 

 

 



๒๐                                                               แนวทางสาํหรับผู้ขอรับรองเป็นผู้ก่อการดี (Merit Maker) การดําเนินงานป้องกันการจมนํ้า ฉบับปรับปรุง ปี 2560 

สํานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 

แบบประเมินตนเอง ผู้ก่อการดีฯ ระดบัเงนิ (ต่อ) 

 ตัวชี้วัด หลกัฐาน ไม่มี มี หมายเหต ุ
๗. การเรียนการสอนหลักสูตรว่ายนํ้าเพ่ือเอาชีวิตรอด * 

* การรับรองผู้ก่อการดีระดับเงินและทอง จะมีการสุ่มประเมินในเชิงคุณภาพ โดยควรสุ่มประเมินอย่างน้อยร้อยละ ๕ 
 ๗.๑ การจัด/ผลักดัน/สนับสนุน 

ให้เกิดการเรียนการสอนหลักสูตร
ว่ายนํ้าเพ่ือเอาชีวิตรอด 
เพ่ือให้มีวิทยากรในพ้ืนที่ # 

๗.๑.๑ รายช่ือผู้ที่ได้รับการสอน 
เพ่ือเป็นวิทยากรสอนหลักสูตร 
ว่ายนํ้าเพ่ือเอาชีวิตรอด  
จํานวนไม่น้อยกว่า ๒๐ คน/ปี 

   

 ๗.๑.๒ ภาพถ่ายการเรียนการสอน
หลักสูตรว่ายนํ้าเพ่ือเอาชีวิตรอด 
เพ่ือเป็นวิทยากร 
 

หมายเหตุ ระบุรายละเอียด วัน/เดือน/ปี และ
สถานท่ีท่ีดําเนินการสอนไว้บริเวณเหนือภาพ
หรือใต้ภาพ 

   

 ๗.๒ การจัด/ผลักดัน/สนับสนุน 
ให้เกิดการเรียนการสอนหลักสูตร
ว่ายนํ้าเพ่ือเอาชีวิตรอด **  
แก่ เด็กอายุ ๖ - ๑๔ ปี/
ประชาชน # 
** ทุกคนต้องได้ฝึกปฏิบัติในแหล่งน้ํา 

๗.๒.๑ รายช่ือเด็ก/ประชาชน 
ที่ได้รับการเรียนหลักสูตร 
ว่ายนํ้าเพ่ือเอาชีวิตรอด 
จํานวนไม่น้อยกว่า ๔๐๐ คน/ปี 

   

 ๗.๒.๒ ภาพถ่ายการเรียนการสอน
หลักสูตรว่ายนํ้าเพ่ือเอาชีวิตรอด 
ของเด็ก/ประชาชน 
 

หมายเหตุ ระบุรายละเอียด วัน/เดือน/ปี และ
สถานท่ีท่ีดําเนินการสอนไว้บริเวณเหนือภาพ
หรือใต้ภาพ 

   

 

๘. การสอนฝึกปฏิบัติการช่วยฟ้ืนคืนชีพ (CPR) * 
* การรับรองผู้ก่อการดีระดับเงินและทอง จะมีการสุ่มประเมินในเชิงคุณภาพ 

 ๘.๑ การจัด/ผลักดัน/สนับสนุน 
ให้แก่คนในชุมชนหรือเด็ก 
ได้ฝึกปฏิบัติการช่วยฟ้ืนคืนชีพ 
(CPR) # 

๘.๑.๑ รายช่ือคนในชุมชนหรือเด็ก 
ที่ได้ฝึกปฏิบัติการช่วยฟ้ืนคืนชีพ (CPR) 
จํานวนไม่น้อยกว่า ๓๐ คน/ปี 

   

 ๘.๑.๒ ภาพถ่ายการเรียนการสอน 
ฝึกปฏิบัติการช่วยฟ้ืนคืนชีพ (CPR) 
 

หมายเหตุ ระบุรายละเอียด วัน/เดือน/ปี และ
สถานท่ีท่ีดําเนินการสอนไว้บริเวณเหนือภาพ
หรือใต้ภาพ 

   

# ศึกษาคําอธิบายเพ่ิมเติมในแนวทางฯ เล่มนี้ ท่ีหัวข้อ “ความหมาย” 
 

 

 

 

 



แนวทางสําหรับผู้ขอรับรองเป็นผู้ก่อการดี (Merit Maker) การดําเนินงานป้องกันการจมนํ้า ฉบับปรับปรุง ปี 2560                                                     ๒๑ 

สํานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 

แบบประเมินตนเอง ผู้ก่อการดีฯ ระดบัเงนิ (ต่อ) 

 ตัวชี้วัด หลกัฐาน ไม่มี มี หมายเหต ุ
๙. การสื่อสารประชาสัมพันธ์ 
 ๙.๑ การจัด/ผลักดัน/สนับสนุน 

ให้มีกิจกรรมรณรงค์ป้องกัน
การจมนํ้า 

๙.๑.๑ ภาพถ่ายกิจกรรมรณรงค์ป้องกัน
การจมนํ้า จํานวนปีละ ๑ ครั้ง 
 

หมายเหตุ ระบุรายละเอียด วัน/เดือน/ปี  
และ/หรือสถานท่ีท่ีดําเนินการไว้บริเวณ 
เหนือภาพหรือใต้ภาพ 

   

 ๙.๒ การส่ือสารประชาสัมพันธ์ 
ผ่านช่องทางต่างๆ ในวงกว้าง # 

เช่น ทีวี วิทยุ หนังสือพิมพ์ 
หอกระจายข่าว  
รถกระจายเสียง 

๙.๒.๑ ภาพถ่ายกิจกรรม/Clip เสียงรายการ
วิทยุ/Clip VDO รายการทีวี/สปอตวิทยุ/
สปอตทีวี/หนังสือพิมพ์/อ่ืนๆ ที่เก่ียวกับ
การสื่อสารประชาสัมพันธ์  
จํานวนอย่างน้อยทุกๆ ๒ เดือน  
(เดือนเว้นเดือน) 
 

หมายเหตุ ระบุรายละเอียด วัน/เดือน/ปี  
และ/หรือสถานท่ีท่ีดาํเนินการไว้บริเวณ 
เหนือภาพหรือใต้ภาพ 

   

  ๙.๒.๒ แผนการประชาสัมพันธ์    
 

๑๐. การศึกษาวิจัย หรือติดตามประเมินผล 
 ๑๐.๑ การศึกษาวิจัย หรือ

ติดตามประเมนิผลในมาตรการ
ที่ดําเนินงานในพ้ืนที่ 

๑๐.๑.๑ ผลการศึกษาวิจัย หรือ 
ผลการติดตามประเมินผล 
ในมาตรการทีดํ่าเนินงานในพ้ืนที่  
จํานวนอย่างน้อย ๑ เรื่อง  
โดยอย่างน้อยต้องมี 
๑) เน้ือหาบรรยาย และข้อเสนอแนะ
ที่นําไปสู่การพัฒนางาน 
๒) มีการนําผลการศึกษาที่ได้ คืนให้แก่
หน่วยงานหรือผู้ที่เก่ียวข้องเพื่อนําไป 
ใช้ประโยชน์ 

   

# ศึกษาคําอธิบายเพ่ิมเติมในแนวทางฯ เล่มนี้ ท่ีหัวข้อ “ความหมาย” 
 

หมายเหต ุ ไม่มี  หมายถึง  ไม่มี/ไม่ครบ/ไม่สมบูรณ ์
 มี  หมายถึง  มีครบถ้วน/สมบูรณ์ 

 
 
 
 
 
 
 



๒๒                                                               แนวทางสาํหรับผู้ขอรับรองเป็นผู้ก่อการดี (Merit Maker) การดําเนินงานป้องกันการจมนํ้า ฉบับปรับปรุง ปี 2560 

สํานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 

แบบประเมินตนเอง 
ผู้ก่อการดีการดําเนนิงานป้องกันการจมน้าํ “ระดบัทอง” 

 

 ตัวชี้วัด หลกัฐาน ไม่มี มี หมายเหต ุ
๑. นโยบาย 
 ๑.๑ มแีผนงาน/โครงการ ๑.๑.๑ มีแผนงาน/โครงการเก่ียวกับ

การป้องกันการจมนํ้าในปีที่ขอรับ
การรับรอง 

   

 ๑.๒ มีความต่อเน่ืองในการ
ดําเนินการ 

๑.๒.๑ หลักฐานที่แสดงว่ามกีารดําเนินงาน
ป้องกันการจมนํ้ามาอย่างต่อเน่ือง   
ไม่น้อยกว่า ๑ ปี 
๑) แผนงาน/โครงการเก่ียวกับการป้องกัน
การจมนํ้าย้อนหลัง ๑ ปี (ไม่นับรวมปี
ที่ขอรับการรับรอง) 
๒) ภาพถ่ายการดําเนินงานป้องกัน
การจมนํ้าย้อนหลัง ๑ ปี (ไม่นับรวมปี
ที่ขอรับการรับรอง) 

   

  ๑.๒.๒ มแีผนการดําเนินงานในปีต่อไป 
(ปีที่ต่อจากปีที่ขอรับการรับรอง) 

   

 

๒. การบริหารจัดการ 
 ๒.๑ การดําเนินงานในรูปแบบ

สหสาขา # 
๒.๑.๑ หลักฐานที่แสดงว่ามีการประชุม
หรือการมีส่วนร่วมของสหสาขา ได้แก่ 
รายชื่อและหน่วยงาน/อาชีพ  
ของผู้เข้าร่วมประชุม 

   

 ๒.๑.๒ ภาพถ่ายการประชุม    
 ๒.๒ การร่วม sharing #

ทรัพยากรในพ้ืนที่ 
๒.๒.๑ หลักฐานการร่วม sharing 
ทรัพยากรในพ้ืนที่ ได้แก่ คน เงิน ของ 

   

 ๒.๓ การขยายการดําเนินงาน
และสร้างนวัตกรรม 

๒.๓.๑ หลักฐานที่แสดงว่ามกีารสนับสนุน
การดําเนินงานในพ้ืนที่อ่ืนๆ # 

   

  ๒.๓.๒ นวัตกรรมใหม่ๆ ที่เก่ียวกับ
การดําเนินงานป้องกันการจมนํ้า # 

   

# ศึกษาคําอธิบายเพ่ิมเติมในแนวทางฯ เล่มนี้ ท่ีหัวข้อ “ความหมาย” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แนวทางสําหรับผู้ขอรับรองเป็นผู้ก่อการดี (Merit Maker) การดําเนินงานป้องกันการจมนํ้า ฉบับปรับปรุง ปี 2560                                                     ๒๓ 

สํานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 

แบบประเมินตนเอง ผู้ก่อการดีฯ ระดบัทอง (ต่อ) 

 ตัวชี้วัด หลกัฐาน ไม่มี มี หมายเหต ุ
๓. สถานการณ์และข้อมลู 
 ๓.๑ สถานการณ์และข้อมลู

การจมนํ้า และมีการใช้
ประโยชน์ข้อมูลในพ้ืนที ่

๓.๑.๑ สถานการณ์และข้อมูลการจมนํ้า
ในพ้ืนที่ ทั้งเสียชีวิตและไม่เสียชีวิต  

ในทุกกลุ่มอายุ (ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณและ
คุณภาพ) ย้อนหลัง ๕ ปี 

   

 ๓.๑.๒ หลักฐานที่แสดงว่า มกีารนําข้อมูล
ไปใช้ประโยชน์ในการดําเนินงานป้องกัน
การจมนํ้า เช่น นําเสนอข้อมูลในเวที
การประชุมต่างๆ   มีการกําหนดมาตรการต่างๆ  
โดยใช้ฐานข้อมูลดังกล่าว ฯลฯ 

   

  3.1.3 ข้อมลูอ่ืนๆ อย่างน้อย ดังน้ี 
1) จํานวนประชากรในแต่ละกลุ่มอายุ 
โดยแบ่งเป็นอายุ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 - 19, 
และ 20 ปีขึ้นไป 
2) จํานวนเด็กอายุ 6 - 14 ปี ที่สามารถ
ว่ายนํ้าเพ่ือเอาชีวิตรอด 

   

 กรณีมี case เกิดขึ้น 
๓.๒ มีการสอบสวนการจมนํ้า
ในพ้ืนที่ พร้อมมีการดําเนินการ
แก้ไขปัญหา 

กรณีมี case เกิดขึ้น 
๓.๒.๑ รายงานการสอบสวนการจมนํ้า
ในพ้ืนที ่ 

   

 ๓.๒.๒ หลักฐานที่แสดงว่า มีการดําเนินการ
แก้ไขปัญหา เช่น ประชาสัมพันธ์ ติดป้าย
คําเตือน สร้างรั้ว ฝังกลบแหล่งนํ้า ฯลฯ 

   

 ๓.๓ จํานวนเด็กที่เสียชีวิต
จากการจมนํ้า 

๓.๓.๑ ในช่วงที่ดําเนินการ ต้องไม่มีเด็ก
เสียชีวิตจากการจมนํ้า หรือมีเด็กเสียชีวิต
จากการจมนํ้าน้อยกว่าปีที่ผ่านมา  
โดยคิดเทียบกับช่วงเวลาเดียวกัน  

   

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๔                                                               แนวทางสาํหรับผู้ขอรับรองเป็นผู้ก่อการดี (Merit Maker) การดําเนินงานป้องกันการจมนํ้า ฉบับปรับปรุง ปี 2560 

สํานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 

แบบประเมินตนเอง ผู้ก่อการดีฯ ระดบัทอง (ต่อ) 

 ตัวชี้วัด หลกัฐาน ไม่มี มี หมายเหต ุ
๔. การจัดการแหล่งนํ้าเสี่ยง 
 ๔.๑ การสํารวจแหล่งนํ้าเสี่ยง ๔.๑.๑ ข้อมลูแหล่งนํ้าเสี่ยงในพ้ืนที่    
 ๔.๑.๒ แผนทีแ่หล่งนํ้าเสี่ยงในชุมชน    
 ๔.๒ การจัดการสิ่งแวดล้อม

บริเวณแหล่งนํ้าเสี่ยง # ดังน้ี 
๑) สร้างรั้ว และ/หรือติดป้าย
คําเตือน  
๒) จัดให้มีอุปกรณ์สําหรับช่วย
คนตกนํ้า เช่น ไม้ ถังแกลลอน
พลาสติกผูกเชือก ขวดน้ําพลาสติก
ผูกเชือก 

๔.๒.๑ ภาพถ่ายการจัดการสิ่งแวดล้อม
บริเวณแหล่งนํ้าเสี่ยง ก่อนและหลัง
ดําเนินการ อย่างน้อยร้อยละ ๕๐ 
ของจํานวนแหล่งนํ้าเสี่ยงที่มีอยู่ในพ้ืนที่ 
แต่ต้องไม่น้อยกว่า ๒๐ แห่ง 
 

หมายเหต ุทุกภาพต้องระบุรายละเอียดของตําแหน่ง
แหลง่นํ้าเสี่ยงท่ีดําเนินการ เช่น หมู่ท่ี...บ้าน...ตําบล... 
ไว้บริเวณเหนือหรือใต้ภาพ ท้ังภาพก่อนและหลังดําเนินการ 

   

 

๕. การดําเนินการในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 ๕.๑ การจัด/ผลักดัน/สนับสนุน

ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีการ
ดําเนินการป้องกันเด็กจมนํ้า  
ดังน้ี 
๑) สอน/ให้คาํแนะนําแก่ 

ครูพ่ีเลี้ยงทุกคน 
๒) การสอนให้เด็กรู้จัก

แหล่งนํ้าเสี่ยง # 
3) จัดการสิ่งแวดล้อมภายใน

และภายนอกศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก # 

๕.๑.๑ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อย่างน้อย
ร้อยละ ๕๐ ของพ้ืนที่ที่ดําเนินการ แต่ต้อง
ไม่น้อยกว่า ๑๐ แห่ง มีการดําเนินการ
ป้องกันเด็กจมน้ํา 

   

 ๕.๑.๒ ภาพถ่ายการดําเนินการป้องกัน
การจมนํ้าในศนูย์พัฒนาเด็กเล็กทุกแห่ง 
ที่ดําเนินการ 
 

หมายเหต ุทุกภาพต้องระบุรายละเอียด  
วัน/เดือน/ปี และช่ือศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ท่ีดําเนินการไวบ้รเิวณเหนือภาพหรือใต้ภาพ 

   

# ศึกษาคําอธิบายเพ่ิมเติมในแนวทางฯ เล่มนี้ ท่ีหัวข้อ “ความหมาย” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แนวทางสําหรับผู้ขอรับรองเป็นผู้ก่อการดี (Merit Maker) การดําเนินงานป้องกันการจมนํ้า ฉบับปรับปรุง ปี 2560                                                     ๒๕ 

สํานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 

แบบประเมินตนเอง ผู้ก่อการดีฯ ระดบัทอง (ต่อ) 

 ตัวชี้วัด หลกัฐาน ไม่มี มี หมายเหต ุ
๖. การให้ความรู้ 
 ๖.๑ การจัด/ผลักดัน/สนับสนุน

ให้มีการให้ความรู้เก่ียวกับ 
การป้องกันการจมนํ้า 
ในสถานบริการสาธารณสุข
หรือในชุมชนหรือในโรงเรยีน #  
โดยทุกแห่งต้องดําเนินการ 
อย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง
ภายในปีที่กําหนด 

๖.๑.๑ สถานบริการสาธารณสุขหรือ
ชุมชนหรือโรงเรียน จํานวนอย่างน้อย 
๑๐ แห่ง มีการให้ความรู้เก่ียวกับการ
ป้องกันการจมนํ้า  
(ทั้ง ๑๐ แห่ง มีการให้ความรู้ทุกเดือน 
และเดือนละอย่างน้อย ๑ ครัง้) 

๑๐ แห่ง x ๑๒ คร้ัง = ๑๒๐ คร้ัง 

   

 ๖.๑.๒ ภาพถ่ายการให้ความรู้เก่ียวกับ
การป้องกันการจมนํ้าในสถานบริการ
สาธารณสุขหรือชุมชนหรือโรงเรียน 
ทุกแห่งที่ดําเนินการ 
 

หมายเหตุ ทุกภาพต้องระบุรายละเอียด  
วัน/เดือน/ปี และช่ือสถานบริการสาธารณสุข
หรือในชุมชนหรือในโรงเรียนท่ีดําเนินการ 
ไว้บริเวณเหนือภาพหรือใต้ภาพ 

   

 6.2 การจัด/ผลักดัน/สนับสนุน
ให้เด็กอายุ 0 - 2 ปี มีการใช้
คอกก้ันเด็ก หรือมีพ้ืนที่เล่น
ที่ปลอดภัย (Playpen) # 

6.2.1 รายช่ือเด็กอายุ 0 - 2 ปีที่มีการใช้
คอกก้ันเด็ก หรือมีพ้ืนที่เล่นที่ปลอดภัย 
(Playpen) จํานวนอย่างน้อยร้อยละ 50 
ของจํานวนเด็กอายุ 0 - 2 ปีทัง้หมดที่มีอยู่
ในพ้ืนที ่

   

  6.2.2 ภาพถ่ายเด็กที่อยู่ในคอกก้ันเด็ก 
หรืออยู่ในพ้ืนทีเ่ล่นที่ปลอดภัย (Playpen) 
จํานวนอย่างน้อย 2 ภาพ 
 

หมายเหต ุทุกภาพต้องระบุรายละเอียดช่ือเด็ก 
และบ้านท่ีดาํเนินการ เช่น บ้านเลขท่ี...... หมู่ท่ี..... 
ตําบล................ อําเภอ......................... ไว้บริเวณ
เหนือภาพหรือใตภ้าพ 

   

# ศึกษาคําอธิบายเพ่ิมเติมในแนวทางฯ เล่มนี้ ท่ีหัวข้อ “ความหมาย” 
 

 

 

 

 

 

 

 



๒๖                                                               แนวทางสาํหรับผู้ขอรับรองเป็นผู้ก่อการดี (Merit Maker) การดําเนินงานป้องกันการจมนํ้า ฉบับปรับปรุง ปี 2560 

สํานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 

แบบประเมินตนเอง ผู้ก่อการดีฯ ระดบัทอง (ต่อ) 

 ตัวชี้วัด หลกัฐาน ไม่มี มี หมายเหต ุ
๗. การเรียนการสอนหลักสูตรว่ายนํ้าเพ่ือเอาชีวิตรอด * 

* การรับรองผู้ก่อการดีระดับเงินและทอง จะมีการสุ่มประเมินในเชิงคุณภาพ โดยควรสุ่มประเมินอย่างน้อยร้อยละ ๕ 
 ๗.๑ การจัด/ผลักดัน/สนับสนุน 

ให้เกิดการเรียนการสอนหลักสูตร
ว่ายนํ้าเพ่ือเอาชีวิตรอด 
เพ่ือให้มีวิทยากรในพ้ืนที่ # 

๗.๑.๑ รายช่ือผู้ที่ได้รับการสอน 
เพ่ือเป็นวิทยากรสอนหลักสูตร 
ว่ายนํ้าเพ่ือเอาชีวิตรอด  
จํานวนไม่น้อยกว่า ๓๐ คน/ปี 

   

 ๗.๑.๒ ภาพถ่ายการเรียนการสอน
หลักสูตรว่ายนํ้าเพ่ือเอาชีวิตรอด 
เพ่ือเป็นวิทยากร 
 

หมายเหตุ ระบุรายละเอียด วัน/เดือน/ปี และ
สถานท่ีท่ีดําเนินการสอนไว้บริเวณเหนือภาพ
หรือใต้ภาพ 

   

 ๗.๒ การจัด/ผลักดัน/สนับสนุน 
ให้เกิดการเรียนการสอนหลักสูตร
ว่ายนํ้าเพ่ือเอาชีวิตรอด **  
แก่ เด็กอายุ ๖ - ๑๔ ปี/
ประชาชน # 
** ทุกคนต้องได้ฝึกปฏิบัติในแหล่งน้ํา 

๗.๒.๑ รายช่ือเด็ก/ประชาชน 
ที่ได้รับการเรียนหลักสูตร 
ว่ายนํ้าเพ่ือเอาชีวิตรอด 
จํานวนไม่น้อยกว่า ๙๐๐ คน/ปี 

   

 ๗.๒.๒ ภาพถ่ายการเรียนการสอน
หลักสูตรว่ายนํ้าเพ่ือเอาชีวิตรอด 
ของเด็ก/ประชาชน 
 

หมายเหตุ ระบุรายละเอียด วัน/เดือน/ปี และ
สถานท่ีท่ีดําเนินการสอนไว้บริเวณเหนือภาพ
หรือใต้ภาพ 

   

 

๘. การสอนฝึกปฏิบัติการช่วยฟ้ืนคืนชีพ (CPR) * 
* การรับรองผู้ก่อการดีระดับเงินและทอง จะมีการสุ่มประเมินในเชิงคุณภาพ 

 ๘.๑ การจัด/ผลักดัน/สนับสนุน 
ให้แก่คนในชุมชนหรือเด็ก  
ได้ฝึกปฏิบัติการช่วยฟ้ืนคืนชีพ 
(CPR) # 

๘.๑.๑ รายช่ือคนในชุมชนหรือเด็ก  
ที่ได้ฝึกปฏิบัติการช่วยฟ้ืนคืนชีพ (CPR) 
จํานวนไม่น้อยกว่า ๕๐ คน/ปี 

   

 ๘.๑.๒ ภาพถ่ายการเรียนการสอน 
ฝึกปฏิบัติการช่วยฟ้ืนคืนชีพ (CPR) 
 

หมายเหตุ ระบุรายละเอียด วัน/เดือน/ปี และ
สถานท่ีท่ีดําเนินการสอนไว้บริเวณเหนือภาพ
หรือใต้ภาพ 

   

# ศึกษาคําอธิบายเพ่ิมเติมในแนวทางฯ เล่มนี้ ท่ีหัวข้อ “ความหมาย” 
 

 

 

 

 



แนวทางสําหรับผู้ขอรับรองเป็นผู้ก่อการดี (Merit Maker) การดําเนินงานป้องกันการจมนํ้า ฉบับปรับปรุง ปี 2560                                                     ๒๗ 

สํานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 

แบบประเมินตนเอง ผู้ก่อการดีฯ ระดบัทอง (ต่อ) 

 ตัวชี้วัด หลกัฐาน ไม่มี มี หมายเหต ุ
๙. การสื่อสารประชาสัมพันธ์ 
 ๙.๑ การจัด/ผลักดัน/สนับสนุน 

ให้มีกิจกรรมรณรงค์ป้องกัน
การจมนํ้า 

๙.๑.๑ ภาพถ่ายกิจกรรมรณรงค์ป้องกัน
การจมนํ้า จํานวนปีละ ๑ ครั้ง 
หมายเหตุ ระบุรายละเอียด วัน/เดือน/ปี  
และ/หรือสถานท่ีท่ีดําเนินการไว้บริเวณ 
เหนือภาพหรือใต้ภาพ 

   

 ๙.๒ การส่ือสารประชาสัมพันธ์ 
ผ่านช่องทางต่างๆ ในวงกว้าง # 

เช่น ทีวี วิทยุ หนังสือพิมพ์ 
หอกระจายข่าว  
รถกระจายเสียง 

๙.๒.๑ ภาพถ่ายกิจกรรม/Clip เสียงรายการ
วิทยุ/Clip VDO รายการทีวี/สปอตวิทยุ/
สปอตทีวี/หนังสือพิมพ์/อ่ืนๆ ที่เก่ียวกับ
การสื่อสารประชาสัมพันธ์  
จํานวนอย่างน้อยทุกเดือน 
 

หมายเหตุ ระบุรายละเอียด วัน/เดือน/ปี  
และ/หรือสถานท่ีท่ีดําเนินการไว้บริเวณ 
เหนือภาพหรือใต้ภาพ 

   

  ๙.๒.๒ แผนการประชาสัมพันธ์    
 

๑๐. การศึกษาวิจัย หรือติดตามประเมินผล 
 ๑๐.๑ การศึกษาวิจัย หรือ

ติดตามประเมินผลใน
มาตรการท่ีดําเนินงานในพ้ืนที่ 

๑๐.๑.๑ ผลการศึกษาวิจัย หรือ 
ผลการติดตามประเมินผล 
ในมาตรการทีดํ่าเนินงานในพ้ืนที่  
จํานวนอย่างน้อย ๑ เรื่อง  
โดยอย่างน้อยต้องมี 
๑) เน้ือหาบรรยาย และข้อเสนอแนะ
ที่นําไปสู่การพัฒนางาน 
๒) มีการนําผลการศึกษาที่ได้ คืนให้แก่
หน่วยงานหรือผู้ที่เก่ียวข้องเพื่อนําไป 
ใช้ประโยชน์ 

   

# ศึกษาคําอธิบายเพ่ิมเติมในแนวทางฯ เล่มนี้ ท่ีหัวข้อ “ความหมาย” 
 

หมายเหต ุ ไม่มี  หมายถึง  ไม่มี/ไม่ครบ/ไม่สมบูรณ ์
 มี  หมายถึง  มีครบถ้วน/สมบูรณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๘                                                               แนวทางสาํหรับผู้ขอรับรองเป็นผู้ก่อการดี (Merit Maker) การดําเนินงานป้องกันการจมนํ้า ฉบับปรับปรุง ปี 2560 

สํานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 

ใบสมัคร 
การขอรบัรองเป็นผูก้่อการดกีารดาํเนินงานป้องกันการจมน้ํา 

 
 

ข้าพเจ้าช่ือ-นามสกุล*…………………………………..…….……………….ตําแหน่ง............................................ 
หน่วยงาน…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
ที่อยู่............................................................................................................................................................................ 
เบอร์โทร………………………...…….………….โทรสาร..........................................มือถือ…………………………….……….……… 
E-mail......................................................................................................................................................................... 
* เป็นหัวหน้าทีม และ/หรือผู้ที่สามารถติดต่อประสานงานได้ 
 

ขอสมัครเข้ารบัการรับรองเป็นผู้ก่อการดีระดับ  ทองแดง  เงิน .  ทอง 
โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 
ช่ือทีม: ผู้ก่อการดี.……………………………………..…………………………………………………….………………………………………… 
พ้ืนที่ที่ดําเนินการ: ตําบล...................................อําเภอ................................จังหวัด................................................. 
ทั้งน้ีได้แนบแบบประเมินตนเองและเอกสาร/หลักฐานมาพร้อมกับใบสมคัรฉบับน้ี 
 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าทีมของข้าพเจ้าได้ดําเนินการตามเอกสารและหลักฐานที่ส่งมาพร้อมใบสมัครฉบับน้ี 
และขอรับรองว่าข้อความในเอกสารฉบับน้ีถูกต้อง รวมท้ังยอมรับและถือปฏิบัติตามแนวทางและเงื่อนไขของการ
ขอรับรองเป็นผู้ก่อการดีทุกประการ โดยหากเกิดปัญหา/ความเสียหายใดๆ ขึ้น ข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้องสิทธิใดๆ ทั้งสิ้น 
ทั้งน้ีจึงได้ลงลายมือช่ือมาไว้ ณ ที่น้ีด้วย 
 
              ลงช่ือ.......................................................หัวหน้าทีม 
                  (...................................................) 
                 วันที่....................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แนวทางสําหรับผู้ขอรับรองเป็นผู้ก่อการดี (Merit Maker) การดําเนินงานป้องกันการจมนํ้า ฉบับปรับปรุง ปี 2560                                                     ๒๙ 

สํานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 

แนวทางสําหรับผู้ขอรบัรองเปน็ผูก้่อการดกีารดําเนินงานป้องกันการจมน้ํา   
 
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 



๓๐                                                               แนวทางสาํหรับผู้ขอรับรองเป็นผู้ก่อการดี (Merit Maker) การดําเนินงานป้องกันการจมนํ้า ฉบับปรับปรุง ปี 2560 

สํานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 

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 
คุณสลักจิต  สกุลรักษ์ สํานักงานสาธารณสุขจงัหวัดสุรินทร์ 
คุณนงคราญ  ไชยวัฒน์ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ 
คุณคนึงนิตย์  ปิติปุญญพัฒน์ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 
คุณอมตา  จันทร์ปาน สํานักงานสาธารณสุขอําเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

ออกแบบปก  
คุณฐิติมา  ขันธสิน สํานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค 
 

จัดทําโดย  
สํานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐  
โทรศัพท์ ๐-๒๕๙๐-๓๙๖๗  โทรสาร ๐-๒๕๙๐-๓๙๖๘  www.thaincd.com 
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