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การจมนํ้าเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหน่ึงของเด็กไทยกลุ่มอายุตํ่ากว่า ๑๕ ปี โดยเฉลี่ยปีละเกือบ 
๑,๓๐๐ คน  การเสียชีวิตจากการตกนํ้า จมนํ้าของเด็กไทยมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเน่ืองต้ังแต่ปี ๒๕๔๒ - ๒๕๔๘ 
และเริ่มมีแนวโน้มลดลง ภายหลังจากกรมควบคุมโรคและหน่วยงานเครือข่ายเริ่มดําเนินการในมาตรการต่างๆ  
ปัจจัยการเกิดการจมนํ้าที่สําคัญคือปัจจัยด้านบุคคลและสิ่งแวดล้อม  มาตรการดําเนินงานสําหรับการป้องกัน
การจมนํ้าของเด็กจึงควรครอบคลุมปัจจัยเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดการจมนํ้าทั้งทางด้านตัวบุคคลและทางด้านสิ่งแวดล้อม  
ดังน้ันเพ่ือให้เกิดการขยายผลการดําเนินงานป้องกันการจมนํ้าให้ครอบคลุมทุกมาตรการ ต่อเน่ือง และใช้ทรัพยากร
ในพ้ืนที่ รวมท้ังร่วมกันดําเนินงานในรูปแบบสหสาขา จึงเกิดกระบวนการดําเนินการป้องกันการจมนํ้าภายใต้ชื่อ 
“ผู้ก่อการดี (Merit Maker)” ขึ้น ซึ่งเป็นกลยุทธ์หลักในการช่วยแก้ปัญหาการจมนํ้าของเด็กไทย โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือกระตุ้นให้เกิดการดําเนินงานป้องกันการจมนํ้าทุกมาตรการในพ้ืนที่อย่างต่อเน่ือง โดยใช้ความร่วมมือของสหสาขา 
และใช้ทรัพยากรในพ้ืนที่ 

 

ทั้งน้ีเพ่ือเป็นแนวทางสําหรับผู้ประเมินใช้ในการประเมินทีมที่ขอรับรองเป็น “ผู้ก่อการดี ป้องกัน
การจมนํ้า” ในระดับต่างๆ  กรมควบคุมโรคโดยสํานักโรคไม่ติดต่อจึงได้จัดทําหนังสือแนวทางประเมินผู้ก่อการดี
การดําเนินงานป้องกันการจมนํ้าขึ้นในปี ๒๕๕๗ และเพื่อให้แนวทางฯ มีความสมบูรณ์มากขึ้น จึงได้มีการแก้ไข
ปรับปรุงในปี ๒๕๕๘ 
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บทท่ี 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 

 

สําหรับประเทศไทยกลุ่มเด็กไทยอายุตํ่ากว่า ๑๕ ปีพบว่า การจมนํ้าเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหน่ึง 
ซึ่งสูงมากกว่าการเสียชีวิตจากสาเหตุอ่ืนทั้งโรคติดเช้ือและไม่ติดเช้ือ (๒ - ๕)  โดยในช่วง ๑๐ ปีที่ผ่านมา (ปี ๒๕๔๗ - ๒๕๕๖) 
เด็กไทยอายุตํ่ากว่า ๑๕ ปีเสียชีวิตจากการจมนํ้าแล้ว ๑๒,๔๓๕ คน เฉลี่ยปีละ ๑,๒๔๔ คน (๒, ๖)  ทั้งน้ีเกือบคร่ึงหน่ึง
ของเด็กที่จมนํ้าจะเสียชีวิต (ร้อยละ ๔๑.๐)  การเสียชีวิตจากการตกนํ้า จมนํ้าของเด็กไทยมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น
อย่างต่อเน่ืองต้ังแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๒ – ๒๕๔๘ และเริ่มมีแนวโน้มลดลง ภายหลังจากกรมควบคุมโรคและหน่วยงาน
เครือข่ายเริ่มดําเนินการในมาตรการต่างๆ (๒) 
 

ในช่วง ๕ ปีที่ผ่านมา (ปี ๒๕๔๗ – ๒๕๕๑) เด็กอายุตํ่ากว่า ๕ ปีและ ๕ - ๙ ปีมีอัตราการเสียชีวิตสูง
ที่ใกล้เคียงกัน (แต่ต้ังแต่ปี ๒๕๕๒ เป็นต้นมาในกลุ่มเด็กอายุ ๕ - ๙ ปีมีแนวโน้มสูงกว่ากลุ่มเด็กอายุตํ่ากว่า ๕ ปี) 
ช่วงฤดูร้อนและปิดภาคการศึกษาเป็นช่วงที่มีจํานวนการเสียชีวิตจากการตกนํ้า จมนํ้ามากที่สุด และวันหยุด
สุดสัปดาห์ (วันเสาร์และวันอาทิตย์) และช่วงเวลา ๑๒.๐๐ น. - ๑๗.๕๙ น. เป็นช่วงที่มีการเกิดเหตุสูงสุด ส่วนภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือมีอัตราการเสียชีวิตสูงที่สุด รองลงมาคือ ภาคกลาง ภาคใต้ และภาคเหนือ (๒, ๖, ๗)  แหล่งนํ้าที่มี
เด็กเสียชีวิตจากการตกนํ้า จมนํ้าสูงที่สุดคือ แหล่งนํ้าธรรมชาติ (ร้อยละ ๔๙.๙) รองลงมาคือสระว่ายนํ้า (ร้อยละ ๕.๔) 
และอ่างอาบนํ้า (ร้อยละ ๒.๕) (๘) โดยพบว่าเด็กมักจะจมนํ้าเสียชีวิตพร้อมกันครั้งละหลายๆ คน เน่ืองจากเด็กไม่รู้วิธี 
การเอาชีวิตรอดในนํ้าและวิธีการช่วยเหลือที่ถูกต้องจึงมักกระโดดลงไปช่วยคนที่ตกนํ้า  และจากการศึกษาพบว่า
เด็กไทยอายุตํ่ากว่า ๑๕ ปีว่ายนํ้าเป็นเพียงร้อยละ ๒๓.๗ (๙)  ทั้งน้ีหากเด็กสามารถว่ายนํ้าเพ่ือเอาชีวิตรอดได้จะช่วย
ป้องกันการจมนํ้าได้มากกว่าเด็กที่ไม่สามารถว่ายนํ้าได้ถึง ๔ เท่าตัว (๑๐)   
 

ปัจจัยการเกิดการจมนํ้าสามารถสรุปได้เป็น ๒ ปัจจัยที่สําคัญ (๑๑) คือ ๑) ปัจจัยด้านบุคคลคือ ตัวเด็กเอง 
ความเสี่ยงของเด็กขึ้นอยู่กับสภาพร่างกาย พัฒนาการ พฤติกรรม และโรคประจําตัวของเด็กแต่ละคน และ ๒) ปัจจัย
ด้านสิ่งแวดล้อม แบ่งออกเป็นสิ่งแวดล้อมด้านกายภาพ เช่น การไม่มีรั้วรอบแหล่งนํ้าเพ่ือแบ่งแยกเด็กออกจากแหล่งนํ้า 
การจัดให้มีพ้ืนที่เล่นที่เหมาะสมให้แก่เด็ก และสิ่งแวดล้อมทางสังคม เช่น ฐานะครอบครัว เด็ก/ผู้ดูแล/ชุมชนไม่รู้สึก
ว่าเป็นความเสี่ยงต่อเด็ก ผู้ช่วยเหลือใกล้เคียงไม่มีความรู้ในการกู้ชีพ/ปฐมพยาบาลผิดวิธี สถานบริการทางการแพทย์
ใกล้ชุมชนไม่มีความพร้อมในการช่วยเหลือภาวะฉุกเฉิน 
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สําหรับการป้องกันการจมนํ้าของเด็กควรมีมาตรการในการดําเนินงานให้ครอบคลุมปัจจัยเสี่ยงที่จะ
ก่อให้เกิดการจมนํ้าทั้งทางด้านตัวบุคคลและทางด้านสิ่งแวดล้อม เช่น การสื่อสารให้ประชาชนรับทราบความเสี่ยง
และวิธีการป้องกัน  การกําหนดพ้ืนที่เล่นที่ปลอดภัยสําหรับเด็ก  การจัดการแหล่งนํ้าเสี่ยงเพ่ือให้เกิดความปลอดภัย  
และการเสริมสร้างความรู้และทักษะชีวิตให้แก่เด็ก เช่น ความรู้เก่ียวกับความปลอดภัยทางนํ้า ทักษะการเอาชีวิตรอด
ในนํ้า ทักษะการช่วยเหลือผู้ประสบภัย  รวมทั้งการสอนให้เด็ก/ผู้ปกครอง/ผู้ดูแลเด็กสามารถปฐมพยาบาลและ
ช่วยฟ้ืนคืนชีพผู้ประสบภัยทางนํ้าได้ 
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บทท่ี ๒  การประเมินผู้ก่อการดี  
 

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 

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

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

 ต้องเป็นผลงานที่ดําเนินการเองหรือมีส่วนร่วมในการดําเนินการ 
 ต้องเป็นผลงานที่ไม่ซ้ําซ้อนกัน ทั้งน้ีให้ทีมประเมินในแต่ละระดับมีสิทธิและอํานาจเด็ดขาด
ในการตรวจสอบ และพิจารณาตัดสินรับรอง 

๔) กรณี มีทีมขอรับการรับรองจํานวน ๒ ทีม ส่งผลงานที่มีความซ้ําซ้อนกัน มาขอรับการ
รับรอง ให้สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมีสิทธิและอํานาจเด็ดขาดในการตรวจสอบ และพิจารณาตัดสินรับรอง 
ว่าจะเป็นผลงานของทีมใด 

๕) หากผลงานใดที่ทีมย่ืนขอรับการรับรอง แต่ถูกพิจารณาว่าไม่ผ่านตามเกณฑ์ที่กําหนด  ทีมนั้น
สามารถแก้ไขปรับปรุง และนํามายื่นขอรับการรับรองใหม่ได้อีกภายในระยะเวลาที่กําหนด (พฤษภาคม - มิถุนายน)  
ยกเว้นการขอรับการรับรองในระดับทอง ซึ่งหากทีมประเมินจากส่วนกลางพิจารณาแล้วว่า ไม่ผ่านตามเกณฑ์ที่กําหนด 
ทีมน้ันจะไม่สามารถย่ืนขอการรับรองซ้ําในปีน้ันได้อีก จะต้องรอมาย่ืนขอรับการรับรองใหม่ในปีถัดไป 

๖) สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด และสํานักงานป้องกันควบคุมโรคเขต ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีบทบาท
เป็นหนึ่งในทีมประเมิน จะไม่มีสิทธิยื่นขอรับการรับรองในระดับทองแดงและเงิน แต่สามารถยื่นขอการรับรอง
ในระดับทองได้ 



๔                                                                                     แนวทางประเมินผู้ก่อการดีการดําเนินงานป้องกันการจมนํ้า (ฉบับปรับปรุง) 

สํานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 

๒.๔ ระดับของผู้ก่อการดี และรางวัล 
มี ๓ ระดับ คือ 
 ระดับทองแดง ได้รับเกียรติบัตร 

 ระดับเงิน (ยอดเย่ียม ดีเด่น และดี) ได้รับโล่รางวัล และเงินรางวัลจํานวน ๑๐,๐๐๐.- บาท 

 ระดับทอง (ยอดเย่ียม ดีเด่น และดี) ได้รับโล่รางวัล และเงินรางวัลจํานวน ๓๐,๐๐๐.- บาท 

หมายเหตุ  - เงินรางวัลที่ได้รับจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย และหักค่าธรรมเนียมการโอนผ่านธนาคาร 
 - แต่ละปีจะมีระดับทองจํานวน ๕ ทีม ระดับเงินจํานวน ๑๐ ทีม และระดับทองแดง จํานวนไม่จํากัด 

 
๒.๕ ระยะเวลา 

ขั้นตอน 
ระดับผู้ก่อการดี

ทองแดง เงิน ทอง 
ส่งใบสมัครและหลักฐาน
เพ่ือขอรับการรับรอง 

มกราคม -  

๑๕ มิถนุายน 
มกราคม -  

๑๕ มิถนุายน 
มกราคม - ๑๕ มิถุนายน 

พิจารณาตัดสิน มกราคม -  

๓๐ มิถนุายน 
มกราคม -  

๓๐ มิถนุายน 
จังหวัด และเขต:  

มกราคม - ๓๐ มิถุนายน 

ส่วนกลาง:  

มกราคม - กรกฎาคม 
ประกาศผล  
การขอรับการรับรอง 

มกราคม -  

สิงหาคม 
สิงหาคม สิงหาคม 

 
๒.๖ วิธีการประเมิน  

เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง น่าเช่ือถือ และเป็นที่ยอมรับ ควร 
 ตรวจสอบข้อมูลจากแหล่งต่างๆ เพื่อยืนยันและมั่นใจได้ว่าข้อมูลที่ได้เป็นข้อมูลที่ถูกต้อง

ตามความเป็นจริง 
 ประเมินตามสภาพจริง โดยประเมินจากข้อมูลหรือสภาพที่เป็นข้อเท็จจริงตามปรากฏการณ์

ที่เกิดขึ้นในขณะทําการประเมิน รวมทั้งการรับรู้และสังเกตจากสภาพแวดล้อมและหลักฐานต่างๆ 
 ตรวจสอบ และแปลความโดยปราศจากอคติ ไม่ใช้ความคิดเห็นส่วนตัวในการตัดสิน 
 สรุปผลตามหลักฐานที่อิงหลักวิชาการ 

 
 
 
 
 
 



แนวทางประเมินผู้ก่อการดีการดําเนินงานป้องกันการจมนํ้า (ฉบับปรับปรุง)                                                                                                       ๕ 

สํานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 

๒.๗ บทบาททีมประเมินผู้ก่อการดี 
ทีมประเมินผู้ก่อการดีแบ่งเป็นทีมประเมินระดับจังหวัด ทีมประเมินระดับเขต และทีมประเมิน

จากส่วนกลาง 
 ทีมประเมินระดับจังหวัด 
ทีมประเมินระดับจังหวัด หมายถึง คณะบุคคลที่ได้รับการแต่งต้ังจากจังหวัดให้เป็นทีมประเมิน 

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

 

ทีมประเมินระดับจังหวัดจะเป็น “ทีมประเมินหลัก” ในการประเมินรับรองผู้ก่อการดีระดับ
ทองแดง ระดับเงิน และระดับทอง รวมทั้งให้คําปรึกษาและสนับสนุนเพ่ือพัฒนาให้ผู้ก่อการดีก้าวไปสู่การรับรอง
ในระดับที่สูงขึ้น 

บทบาทหน้าที่ทีมประเมินระดับจังหวัด 
๑) ให้คําปรึกษา ช่วยเหลือ สนับสนุนผู้ก่อการดี 
๒) ตรวจสอบ ประเมิน และรับรอง ทีมที่ขอรับรองเป็นผู้ก่อการดีระดับทองแดง  
๓) แจ้งผลการรับรองการเป็นผู้ก่อการดีระดับทองแดงไปยังสํานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค 

กระทรวงสาธารณสุข 
๔) ตรวจสอบและประเมินเบ้ืองต้น ทีมที่ขอรับรองเป็นผู้ก่อการดีระดับเงิน และระดับทอง 
๕) แจ้งผลประเมินเบ้ืองต้นการเป็นผู้ก่อการดีระดับเงินและระดับทองไปยังสํานักงานป้องกัน

ควบคุมโรคเขต 
๖) สุ่มประเมินทีมที่ขอรับการรับรองเป็นผู้ก่อการดีระดับทองแดง ระดับเงิน และระดับทอง 
๗) สรุปผลการประเมินและแจ้งแก่ทีมที่ขอรับการรับรอง 

 

 ทีมประเมินระดับเขต 
ทีมประเมินระดับเขต หมายถึง คณะบุคคลท่ีได้รับแต่งต้ังจากเขตให้เป็นทีมประเมิน ทีมประเมิน

ระดับเขตประกอบด้วยบุคลากรจากสํานักงานป้องกันควบคุมโรคเขต  ผู้แทนภาคการศึกษาระดับเขต และหน่วยงานอ่ืนๆ 
ตามความเหมาะสม จํานวนไม่น้อยกว่า ๓ คน ทั้งน้ีการพิจารณาเลือกบุคลากรดังกล่าวขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเขต 

บทบาทหน้าที่ของทีมประเมินระดับเขต 
๑) ให้คําปรึกษา ช่วยเหลือ สนับสนุนผู้ก่อการดี 
๒) ให้การสนับสนุนทางวิชาการและเป็นที่ปรึกษาในการดําเนินงานแก่ทีมประเมินระดับจังหวัด 
๓) ร่วมกับทีมประเมินระดับจังหวัด ตรวจสอบ ประเมิน และรับรอง ทีมที่ขอรับรองเป็นผู้ก่อการดี

ระดับเงิน 
๔) แจ้งผลการรับรองการเป็นผู้ก่อการดีระดับเงินไปยังสํานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค 

กระทรวงสาธารณสุข 



๖                                                                                     แนวทางประเมินผู้ก่อการดีการดําเนินงานป้องกันการจมนํ้า (ฉบับปรับปรุง) 

สํานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 

๕) ร่วมกับทีมประเมินระดับจังหวัด ตรวจสอบ และประเมินเบ้ืองต้นทีมที่ขอรับรองเป็นผู้ก่อการดี
ระดับทอง 

๖) แจ้งผลประเมินเบ้ืองต้นการเป็นผู้ก่อการดีระดับทองไปยังสํานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค 
กระทรวงสาธารณสุข 

๗) ร่วมกับทีมประเมินระดับจังหวัดสุ่มประเมินหน่วยงานที่ขอรับรองเป็นผู้ก่อการดีระดับทองแดง 
ระดับเงิน และระดับทอง 

๘) สรุปผลการประเมินและแจ้งแก่ทีมที่ขอรับการรับรอง 
 

 ทีมประเมินจากส่วนกลาง 
ทีมประเมินจากส่วนกลาง คือ คณะบุคคลที่ประกอบด้วยบุคลากรของสํานักโรคไม่ติดต่อ 

กรมควบคุมโรค กรมอนามัย กระทรวงศึกษาธิการ หน่วยงานวิชาการ/มหาวิทยาลัย หน่วยงานเอกชน และหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง ซึ่งได้รับการแต่งต้ังเป็นคณะกรรมการประเมินจากกระทรวงสาธารณสุข 

บทบาทหน้าที่ของทีมประเมินจากส่วนกลาง 
๑) ให้คําปรึกษาช่วยเหลือ สนับสนุนผู้ก่อการดี 
๒) ประเมินและรับรองทีมที่ขอรับการประเมินเป็นผู้ก่อการดีระดับทอง 
๓) สรุปผลการประเมินและแจ้งแก่ทีมที่ขอรับการประเมิน 

 
๒.๘ วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 วิธีการเก็บข้อมูล 
การเก็บข้อมูลเพ่ือประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานการประเมินผู้ก่อการดี จะใช้วิธีการเก็บข้อมูล

จากเอกสารหรือหลักฐานต่างๆ ของผู้ก่อการดีที่ส่งเข้ามาเพ่ือขอการรับรอง และการสอบถาม/สัมภาษณ์ และ/หรือ
การสํารวจสภาพจริงในพื้นที่ ทั้งนี้ผู้ประเมินอาจขอหลักฐานเพิ่มเติมจากผู้ก่อการดีที่ขอรับการรับรองได้ แต่ต้อง
ไม่เป็นการเพ่ิมภาระให้แก่ผู้ขอรับการรับรองมากเกินไป 

 

การสํารวจสภาพจริงคือ การประเมินผลการดําเนินงานตามสภาพจริงในพ้ืนที่ ซึ่งผู้ประเมินสํารวจ
สภาพจริงในพ้ืนที่ ด้วยแบบประเมินรับรอง และให้คําแนะนําในกรณีที่พบว่าควรปรับปรุงแก้ไข 

 

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

แผนการประชาสัมพันธ์ 
๒) หลักฐานต่างๆ ที่แสดงถึงการร่วม sharing ทรัพยากร การขยายการดําเนินงานและนวัตกรรม 
๓) เอกสารข้อมูล เช่น 
• สถานการณ์และข้อมูลเด็กจมนํ้า และการนําข้อมูลไปใช้ประโยชน์ 
• รายงานการสอบสวนการจมนํ้า และ/หรือการดําเนินการแก้ไขปัญหา 
• ผลการศึกษาวิจัย/สํารวจ/ติดตามประเมินผล 



แนวทางประเมินผู้ก่อการดีการดําเนินงานป้องกันการจมนํ้า (ฉบับปรับปรุง)                                                                                                       ๗ 

สํานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 

• ข้อมูลแหล่งนํ้าเสี่ยง/แผนที่แหล่งนํ้าเสี่ยง 
• รายช่ือคนที่ได้รับการสอนเพ่ือเป็นวิทยากรสอนหลักสูตรว่ายนํ้าเพ่ือเอาชีวิตรอด  
• รายช่ือประชาชน/เด็กที่ได้รับการเรียนหลักสูตรว่ายนํ้าเพ่ือเอาชีวิตรอด  
• รายช่ือคนในชุมชน/เด็ก ที่ได้ฝึกปฏิบัติการช่วยฟ้ืนคืนชีพ (CPR) 

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

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

๕) สื่อประชาสัมพันธ์ เช่น Clip เสียง Clip VDO สื่อสิ่งพิมพ์ 
๖) อ่ืนๆ 

 
๒.๙ ขั้นตอนประเมิน และการรับรองผล 

ขั้นตอนการประเมินรับรองผู้ก่อการดีระดับทองแดงและระดับเงิน 
๑) ทีมประเมินศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสาร/หลักฐานของผู้ขอรับการรับรองเป็นผู้ก่อการดี 

ตามองค์ประกอบ/ตัวช้ีวัดในแต่ละระดับ  
๒) ทีมประเมินประชุมภายในทีม โดยผู้รับผิดชอบนําเสนอข้อมูล และทีมร่วมแสดงความคิดเห็น

หรือเสนอแนวทางเพ่ือประกอบการตัดสินใจ 
๓) ประธานทีมประเมินหรือผู้รับผิดชอบ สรุปผลการประเมินแต่ละองค์ประกอบ/ตัวชี้วัด และ

สรุปภาพรวม รวมท้ังให้ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงแก้ไขในกรณีที่ยังไม่ผ่านตามเกณฑ์ที่กําหนด 
๔) แจ้งผลการรับรองผู้ก่อการดีระดับทองแดงและระดับเงิน 

 

ขั้นตอนการสุ่มประเมิน 
๑) ทีมประเมินศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสาร/หลักฐานของผู้ขอรับการรับรองเป็นผู้ก่อการดี 

ตามองค์ประกอบ/ตัวช้ีวัดในผู้ก่อการดีในแต่ละระดับ และข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงแก้ไขระหว่างการสุ่มประเมิน 
๒) ทีมประเมินนัดหมายกับผู้ขอรับการรับรองเป็นผู้ก่อการดี 
๓) ทีมประเมินเข้าประเมินตามเวลานัดหมาย 



๘                                                                                     แนวทางประเมินผู้ก่อการดีการดําเนินงานป้องกันการจมนํ้า (ฉบับปรับปรุง) 

สํานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 

๔) ทีมประเมินเข้าประเมินตามองค์ประกอบ/ตัวช้ีวัด โดยเก็บรวบรวมข้อมูลหลักฐานเชิงประจักษ์
จากเอกสาร หลักฐาน สอบถาม/สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง รวมทั้งข้อมูลจากการสํารวจสภาพจริง และการทดสอบ
เชิงคุณภาพ (ตามแบบประเมินผล) 

๕) ทีมประเมินวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสาร/หลักฐานเชิงประจักษ์ ข้อมูลจากการสอบถาม/สัมภาษณ์ 
และข้อมูลจากการสํารวจสภาพจริง ตามองค์ประกอบ/ตัวช้ีวัดที่รับผิดชอบ  

๖) ทีมประเมินประชุมภายในทีม และทีมร่วมแสดงความคิดเห็นหรือเสนอแนวทางเพื่อประกอบ 
การตัดสินใจ 

๗) ประธานทีมประเมินหรือผู้รับผิดชอบสรุปภาพรวม และให้ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงแก้ไขในกรณี
ที่ไม่ยังไม่ผ่านตามเกณฑ์ที่กําหนด  

๘) เปิดโอกาสให้ผู้ขอรับการรับรอง ซักถาม และร่วมกันให้ขอ้คิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพ่ือหาแนวทาง 
การพัฒนาร่วมกัน 

๙) ประธานทีมประเมินหรือผู้รับผิดชอบแจ้งผลการรับรองผู้ก่อการดี 
 

ขั้นตอนการประเมินผู้ก่อการดีระดับทอง 
๑) ทีมประเมินศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสาร/หลักฐานของผู้ขอรับการรับรองเป็นผู้ก่อการดี 

ตามองค์ประกอบ/ตัวช้ีวัดในผู้ก่อการดีระดับทอง เพ่ือให้ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงแก้ไขระหว่างการสํารวจสภาพจริง
ในพ้ืนที่ 

๒) ทีมประเมินนัดหมายกับผู้ขอรับการรับรองเป็นผู้ก่อการดีระดับทอง 
๓) ทีมประเมินเข้าประเมินตามเวลานัดหมาย 
๔) ทีมประเมินเข้าประเมินตามองค์ประกอบ/ตัวช้ีวัด โดยเก็บรวบรวมข้อมูลหลักฐานเชิงประจักษ์

จากเอกสาร หลักฐาน สอบถาม/สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง รวมทั้งข้อมูลจากการสํารวจสภาพจริง และการทดสอบ
เชิงคุณภาพ (ตามแบบประเมินผล) 

๕) ทีมประเมินวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสาร/หลักฐานเชิงประจักษ์ ข้อมูลจากการสอบถาม/สัมภาษณ์ 
และข้อมูลจากการสํารวจสภาพจริง ตามองค์ประกอบ/ตัวช้ีวัดที่รับผิดชอบ  

๖) ทีมประเมินประชุมภายในทีม และทีมร่วมแสดงความคิดเห็นหรือเสนอแนวทางเพื่อประกอบ 
การตัดสินใจ 

๗) ประธานทีมประเมินหรือผู้รับผิดชอบสรุปภาพรวม และให้ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงแก้ไขในกรณี
ที่ยังไม่ผ่านตามเกณฑ์ที่กําหนด  

๘) เปิดโอกาสให้ผู้ขอรับการรับรอง ซักถาม และร่วมกันให้ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพ่ือหาแนวทาง 
การพัฒนาร่วมกัน 

๙) ประธานทีมประเมินหรือผู้รับผิดชอบแจ้งผลการรับรองผู้ก่อการดีระดับทอง 
 

 
 
 



แนวทางประเมินผู้ก่อการดีการดําเนินงานป้องกันการจมนํ้า (ฉบับปรับปรุง)                                                                                                       ๙ 

สํานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 

ขั้นตอนการสรุปผลการประเมิน 
 ระดับทองแดง 
• ทีมประเมินระดับจังหวัด สรุปผลการประเมินอย่างเป็นทางการ 

 ระดับเงิน 
• ทีมประเมินระดับจังหวัด สรุปผลการประเมินเบื้องต้น โดยสรุปผลการประเมินในแต่ละ

องค์ประกอบ/ตัวช้ีวัด และข้อเสนอแนะ 
• ทีมประเมินระดับเขต สรุปผลการประเมินอย่างเป็นทางการ 

 ระดับทอง 
• ทีมประเมินระดับจังหวัด สรุปผลการประเมินเบ้ืองต้นครั้งที่ ๑ โดยสรุปผลการประเมินในแต่ละ

องค์ประกอบ/ตัวช้ีวัด และข้อเสนอแนะ 
• ทีมประเมินระดับเขต สรุปผลการประเมินเบ้ืองต้นครั้งที่ ๒ โดยโดยสรุปผลการประเมิน

ในแต่ละองค์ประกอบ/ตัวช้ีวัด และข้อเสนอแนะ 
• ทีมประเมินจากส่วนกลาง สรุปผลการประเมินอย่างเป็นทางการ 

 
๒.๑๐ ขั้นตอนการรับรองเป็นผู้ก่อการดีการดําเนินงานป้องกันการจมน้ํา 

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

ไปยังสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดที่ทีมน้ันอาศัยหรือต้ังอยู่ 
๓) ทีมประเมินระดับจังหวัดสุ่มประเมินทีมที่ย่ืนขอรับการรับรอง 
๔) ทีมประเมินระดับจังหวัดพิจารณาคัดเลือกและตัดสินการเป็นผู้ก่อการดีระดับทองแดง 

จากใบสมัคร แบบประเมินตนเอง และหลักฐานประกอบการสมัคร ของทีมที่ย่ืนเรื่องขอรับการรับรอง 
๕) ทีมประเมินระดับจังหวัดประกาศผลการขอรับการรับรองเป็นผู้ก่อการดีระดับทองแดง 
๖) สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดส่งรายช่ือทีมที่ทีมประเมินระดับจังหวัดพิจารณาตัดสินให้เป็น

ผู้ก่อการดีระดับทองแดง (ตามแบบรายงานผล) ไปยังสํานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคมุโรค 
๗) สํานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค จัดทําเกียรติบัตร และส่งกลับไปยังสํานักงานสาธารณสุข

จังหวัด 
๘) สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมอบเกียรติบัตรให้แก่ทีมที่เป็นผู้ก่อการดีระดับทองแดง  
๙) ระยะเวลาการรับรอง “การเป็นผู้ก่อการดี” รับรองทุก ๒ ปี (ขอรับรองปีเว้นปี) นับจากวันที่

ระบุในเกียรติบัตร และผู้ก่อการดีสามารถขอรับการประเมินซ้ําได้ทุก ๒ ปี (ปีเว้นปี) เพื่อเป็นการรักษามาตรฐาน
ที่แสดงถึงการดําเนินงานป้องกันการจมนํ้าอย่างต่อเน่ืองและยั่งยืน 

 

 



๑๐                                                                                     แนวทางประเมินผู้ก่อการดีการดําเนินงานป้องกันการจมนํ้า (ฉบับปรับปรุง) 

สํานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 

ระดับเงิน 

๑) ทีมที่ขอรับรองเป็นผู้ก่อการดี ประเมินตนเองตามแบบประเมินตนเอง 
๒) ส่งใบสมัครฯ และแบบประเมินตนเอง พร้อมทั้งหลักฐานประกอบการยื่นขอรับการรับรอง

ไปยังสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดที่ทีมน้ันอาศัยหรือต้ังอยู่ 
๓) ทีมประเมินระดับจังหวัดพิจารณาคัดเลือกรอบที่ ๑ จากใบสมัคร แบบประเมินตนเอง และ

หลักฐานประกอบการสมัคร  
๔) หากทีมที่ย่ืนเรื่องขอการรับรองเป็นผู้ก่อการดีระดับเงินมีการดําเนินงานตามเกณฑ์ที่กําหนด  

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดส่งรายช่ือทีม (ตามแบบรายงานผล) พร้อมทั้งใบสมัคร แบบประเมินตนเอง และ
หลักฐานต่างๆ ไปยังสํานักงานป้องกันควบคุมโรคเขตที่สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดต้ังอยู่ 

๕) ทีมประเมินระดับเขตร่วมกับสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุ่มประเมินทีมที่ยื่นเรื่องขอรับ
การรับรอง 

๖) ทีมประเมินระดับเขตพิจารณาตัดสินการเป็นผู้ก่อการดีระดับเงิน จากใบสมัคร แบบประเมินตนเอง 
และหลักฐานประกอบการสมัคร ของทีมที่ย่ืนเรื่องขอรับการรับรอง 

๗) ทีมประเมินระดับเขตประกาศผลการขอรับการรับรองเป็นผู้ก่อการดีระดับเงิน 
๘) สํานักงานป้องกันควบคุมโรคเขตส่งรายช่ือทีมที่ทีมประเมินระดับเขตพิจารณาตัดสินให้เป็น

ผู้ก่อการดีระดับเงิน (ตามแบบรายงานผล) ไปยังสํานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค 
๙) ทีมประเมินจากส่วนกลาง สุ่มประเมินทีมผู้ก่อการดีระดับเงิน 
๑๐) สํานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค จัดทําโล่รางวัล และส่งกลับไปยังสํานักงานป้องกัน

ควบคุมโรคเขต 
๑๑) สํานักงานป้องกันควบคุมโรคเขตมอบโล่รางวัลให้แก่ทีมที่เป็นผู้ก่อการดีระดับเงิน 
๑๒) ระยะเวลาการรับรอง “การเป็นผู้ก่อการดี” รับรองทุก ๓ ปี นับจากวันที่ระบุในโล่รางวัล 

และผู้ก่อการดีสามารถขอรับการประเมินซ้ําได้ทุก ๓ ปี เพ่ือเป็นการรักษามาตรฐานที่แสดงถึงการดําเนินงานป้องกัน
การจมนํ้าอย่างต่อเน่ืองและยั่งยืน  แต่หากในพ้ืนที่ที่ขอรับรองมีการเสียชีวิตจากการจมนํ้าเกิดขึ้นเท่ากับหรือมากกว่า
ปีที่ผ่านมา ทีมผู้ก่อการดีที่ได้รับรางวัลน้ัน จะต้องขอการรับรองใหม ่
หมายเหตุ กรณี ทีมขอรับการรับรองเป็นทีมจากพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ให้ทีมประเมินระดับเขตเป็นผู้พิจารณาตัดสิน

การเป็นผู้ก่อการดีทั้งระดับทองแดงและเงิน ส่วนระดับทองให้ดําเนินการเช่นเดียวกับทีมจากจังหวัดอ่ืนๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แนวทางประเมินผู้ก่อการดีการดําเนินงานป้องกันการจมนํ้า (ฉบับปรับปรุง)                                                                                                       ๑๑ 

สํานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 

ระดับทอง 

๑) ทีมที่ขอรับรองเป็นผู้ก่อการดี ประเมินตนเองตามแบบประเมินตนเอง 

๒) ส่งใบสมัครฯ และแบบประเมินตนเอง พร้อมทั้งหลักฐานประกอบการยื่นขอรับการรับรอง
ไปยังสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดที่ทีมน้ันอาศัยหรือต้ังอยู่ 

๓) ทีมประเมินระดับจังหวัดพิจารณาคัดเลือกรอบที่ ๑ จากใบสมัคร แบบประเมินตนเอง และ
หลักฐานประกอบการสมัคร  

๔) หากทีมที่ย่ืนเรื่องขอการรับรองเป็นผู้ก่อการดีระดับทองมีการดําเนินงานตามเกณฑ์ที่กําหนด  
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดส่งรายช่ือทีม (ตามแบบรายงานผล) พร้อมทั้งใบสมัคร แบบประเมินตนเอง และ
หลักฐานต่างๆ ไปยังสํานักงานป้องกันควบคุมโรคเขตที่สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดต้ังอยู่ 

๕) ทีมประเมินระดับเขตร่วมกับสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุ่มประเมินทีมที่ยื่นเรื่องขอรับ
การรับรอง 

๖) ทีมประเมินระดับเขตพิจารณาคัดเลือกรอบที่ ๒ จากใบสมัคร แบบประเมินตนเอง และหลักฐาน
ประกอบการสมัคร 

๗) หากทีมที่ย่ืนเรื่องขอการรับรองเป็นผู้ก่อการดีระดับทองมีการดําเนินงานตามเกณฑ์ที่กําหนด  
สํานักงานป้องกันควบคุมโรคเขตส่งรายช่ือทีม (ตามแบบรายงานผล) พร้อมทั้งใบสมัคร แบบประเมินตนเอง และ
หลักฐานต่างๆ ไปยังสํานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค 

๘) สํานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค ขอหลักฐานเพ่ิมเติม กรณีที่หลักฐานไม่ชัดเจน 
๙) ทีมประเมินจากส่วนกลาง พิจารณาตัดสินการเป็นผู้ก่อการดีระดับทอง จาก (๑) ใบสมัคร 

แบบประเมินตนเอง และหลักฐาน และ (๒) การดําเนินการจริงในพ้ืนที่ และการประเมินเชิงคุณภาพ โดยทีมประเมิน
จากส่วนกลางจะเดินทางไปตรวจสอบในพ้ืนที่ 

๑๐) ทีมประเมินจากส่วนกลาง ประกาศผลการขอรับการรับรองเป็นผู้ก่อการดีระดับทอง 
๑๑) สํานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค จัดทําโล่รางวัล  
๑๒) สํานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค มอบโล่รางวัลระดับทองให้แก่ทีมที่เป็นผู้ก่อการดีระดับทอง 

หรือส่งกลับไปยังสํานักงานป้องกันควบคุมโรคเขต/สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด เพ่ือมอบให้แก่ทีมที่เป็นผู้ก่อการดี
ระดับทอง 

๑๓) ระยะเวลาการรับรอง “การเป็นผู้ก่อการดี” รับรองทุก ๓ ปี นับจากวันที่ระบุในเโล่รางวัล 
และผู้ก่อการดีสามารถขอรับการประเมินซ้ําได้ทุก ๓ ปี เพ่ือเป็นการรักษามาตรฐานที่แสดงถึงการดําเนินงานป้องกัน
การจมนํ้าอย่างต่อเน่ืองและยั่งยืน  แต่หากในพ้ืนที่ที่ขอรับรองมีการเสียชีวิตจากการจมนํ้าเกิดขึ้นเท่ากับหรือมากกว่า
ปีที่ผ่านมา ทีมผู้ก่อการดีที่ได้รับรางวัลน้ัน จะต้องขอการรับรองใหม ่

 
 
 
 
 



๑๒                                                                                     แนวทางประเมินผู้ก่อการดีการดําเนินงานป้องกันการจมนํ้า (ฉบับปรับปรุง) 

สํานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 

ขั้นตอนการรบัรองเป็นผู้ก่อการดีการดําเนินงานป้องกันการจมน้าํ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ *  ทีมประเมินระดับเขต ประเมินรับรองผู้ก่อการดีท้ังระดับทองแดงและเงิน ในกรณีท่ีทีมขอรับการรับรองเป็นทีมจาก

พ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 
 
 
 
 
 
 

ผ่าน 

ทีมท่ีขอรับการรับรอง
ประเมินตนเอง (ตามแบบประเมินตนเอง)

สคร./สสจ. ให้คําปรึกษา 

ทีมประเมินรับรองจากส่วนกลาง
ลงพ้ืนท่ีเพ่ือพิจารณาและรับรอง

เป็นผู้ก่อการดีระดับทอง 

ระดับทองแดง 

มอบเกียรติบัตรให้แก่
ผู้ก่อการดีระดับทองแดง 

ทีมท่ีขอรับการรับรอง แจ้งความจํานงขอรับการรับรอง
พร้อมส่งใบสมัคร และหลักฐานไปยังสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 

ผ่าน

ทีมประเมินระดับจังหวัด 
ประเมินรับรอง 

เป็นผู้ก่อการดีระดับทองแดง 

ระดับทอง ระดับเงิน

ทีมประเมินระดับจังหวัด
ประเมินรับรองเบื้องต้น

ทีมประเมินระดับเขต*
ประเมินรับรอง 

เป็นผู้ก่อการดีระดับเงิน 

ทีมประเมินระดับจังหวัด
ประเมินรับรองเบื้องต้นครั้งท่ี ๑

ทีมประเมินระดับเขต
ประเมินรับรองเบื้องต้นครั้งท่ี ๒

ผ่าน 

ผ่าน

ผ่าน ผ่าน 

ผ่าน

มอบโล่รางวัล และเงินรางวัล
จํานวน ๑๐,๐๐๐.- บาท 
ให้แก่ผู้ก่อการดีระดับเงิน 

มอบโล่รางวัล และเงินรางวัล
จํานวน ๓๐,๐๐๐.- บาท 
ให้แก่ผู้ก่อการดีระดับทอง 



แนวทางประเมินผู้ก่อการดีการดําเนินงานป้องกันการจมนํ้า (ฉบับปรับปรุง)                                                                                                       ๑๓ 

สํานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 

บทท่ี ๓  เกณฑ์การประเมินผู้ก่อการดีการดําเนินงานป้องกันการจมน้ํา 
 

ผู้ก่อการดีจะต้องมีการดําเนินงานป้องกันการจมผ่านตามเกณฑ์ที่กําหนด ซึ่งประกอบด้วย ๑๐ องค์ประกอบ  
ทั้งน้ีผู้ก่อการดีระดับทองแดงจะต้องมีการดําเนินการอย่างน้อย ๖ องค์ประกอบ ได้แก่ สถานการณ์และข้อมูล 
การจัดการแหล่งนํ้าเสี่ยง การดําเนินการในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การให้ความรู้ การเรียนการสอนหลักสูตรว่ายนํ้า
เพ่ือเอาชีวิตรอด และการสื่อสารประชาสัมพันธ์  ส่วนผู้ก่อการดีระดับเงินและทองจะต้องมีการดําเนินการทั้ง 
๑๐ องค์ประกอบ แต่แตกต่างกันที่ปริมาณ ความถี่ และคุณภาพ 
 

เกณฑ์การประเมินผู้ก่อการดีการดําเนินงานป้องกันการจมน้ํา (๑๐ องค์ประกอบ) 
องค์ประกอบ ตัวชี้วัด

๑. นโยบาย แผนงาน/โครงการ 
 ความต่อเน่ืองในการดําเนินการ 

๒. การบริหารจัดการ การดําเนินงานในรูปแบบสหสาขา 
 การร่วม sharing ทรัพยากรในพ้ืนที่ 
 การขยายการดําเนินงานและสร้างนวตกรรม 

๓. สถานการณ์และข้อมลู* มีการเก็บรวบรวมข้อมูล และการใช้ประโยชน์ข้อมูล 
 กรณีมี case เกิดขึ้น มีการสอบสวนและดําเนินการแก้ไขปัญหา 
 จํานวนเด็กที่เสียชีวิตจากการจมนํ้า 

๔. การจัดการแหล่งนํ้าเสี่ยง* การสํารวจแหล่งนํ้าเสี่ยง 
 การจัดการสิ่งแวดล้อมบริเวณแหล่งนํ้าเสี่ยง 

๕. การดําเนินการในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก* การสอน/ให้คาํแนะนําครูพ่ีเลี้ยง 
 การสอนให้เด็กรู้จักแหล่งนํ้าเสี่ยง 
 การจัดให้มีพ้ืนที่ที่ปลอดภัยสาํหรับให้เด็กเล่น 
 การจัดการสิ่งแวดล้อมภายในและภายนอกศูนย์ฯ 

๖. การให้ความรู้* การให้ความรู้เก่ียวกับการป้องกันการจมนํ้าในสถานบริการ
สาธารณสุขหรือในชุมชนหรือในโรงเรียน 

๗. การเรียนการสอนหลักสูตรว่ายนํ้า  
เพ่ือเอาชีวิตรอด* 

การสอนหลักสูตรว่ายนํ้าเพ่ือเอาชีวิตรอดเพ่ือให้มีวิทยากรในพ้ืนที่ 
 การสอนหลักสตูรว่ายนํ้าเพ่ือเอาชีวิตรอดแก่ประชาชน/เด็ก 

๘. การสอนฝึกปฏิบัติการช่วยฟ้ืนคืนชีพ 
(CPR) 

การสอนฝึกปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) ให้แก่ 
คนในชุมชน/เด็ก 

๙. การสื่อสารประชาสัมพันธ์* กิจกรรมรณรงค์ป้องกันเด็กจมนํ้า 
 การประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ 

๑๐. การศึกษาวิจัย หรือ
      ติดตามประเมินผล 

ผลการศึกษาวิจัย หรือผลการติดตามประเมินผลในมาตรการ 
ที่ดําเนินงานในพ้ืนที่ 

หมายเหตุ * ผู้ก่อการดีระดับทองแดง ต้องมีการดําเนินการอย่างน้อย ๖ องค์ประกอบ 



๑๔                                                                                     แนวทางประเมินผู้ก่อการดีการดําเนินงานป้องกันการจมนํ้า (ฉบับปรับปรุง) 

สํานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 

เกณฑ์การประเมินผู้ก่อการดีการดําเนินงานป้องกันการจมน้ํา 
 

๑. องค์ประกอบด้านนโยบาย 

ตัวชี้วัด 
หลักฐาน  

ระดับทองแดง ระดับเงิน ระดับทอง
๑.๑ มแีผนงาน/โครงการ - ๑.๑.๑ แผนงาน/โครงการ ๑.๑.๑ แผนงาน/โครงการ
๑.๒ มีความต่อเน่ืองใน
การดําเนินการ 

-
 

๑.๒.๑ การดําเนินงาน
ป้องกันการจมนํ้า 
มาอย่างต่อเน่ือง 
ไม่น้อยกว่า ๑ ปี 
๑.๒.๒ แผนการ
ดําเนินงานในปีต่อไป 

๑.๒.๑ การดําเนินงาน
ป้องกันการจมนํ้า 
มาอย่างต่อเน่ือง 
ไม่น้อยกว่า ๑ ปี 
๑.๒.๒ แผนการ
ดําเนินงานในปีต่อไป 

 
๒. องค์ประกอบด้านการบริหารจัดการ 

ตัวชี้วัด 
หลักฐาน  

ระดับทองแดง ระดับเงิน ระดับทอง
๒.๑ การดําเนินงานใน
รูปแบบสหสาขา 

-
 

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 

๒.๓ การขยายการดําเนินงาน
และสร้างนวัตกรรม 

๒.๓.๑ หลักฐานที่แสดงว่า
มีการสนับสนุนการ
ดําเนินงานในพ้ืนที่อ่ืนๆ 
๒.๓.๒ นวัตกรรมใหม่ๆ 
ที่เก่ียวกับการดําเนินงาน
ป้องกันการจมนํ้า 

 



แนวทางประเมินผู้ก่อการดีการดําเนินงานป้องกันการจมนํ้า (ฉบับปรับปรุง)                                                                                                       ๑๕ 

สํานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 

๓. องค์ประกอบด้านสถานการณ์และข้อมูล 

ตัวชี้วัด 
หลักฐาน  

ระดับทองแดง ระดับเงิน ระดับทอง
๓.๑ สถานการณ์และ
ข้อมูลการจมนํ้า และ 
มีการใช้ประโยชน์ข้อมูล 
ในพ้ืนที ่

๓.๑.๑ สถานการณ์และ
ข้อมูลการจมนํ้าในพ้ืนที่ 
(ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณและ
คุณภาพ) ย้อนหลัง 
อย่างน้อย ๕ ปี  

๓.๑.๑ สถานการณ์และ
ข้อมูลการจมนํ้าในพ้ืนที่ 
(ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณและ
คุณภาพ) ย้อนหลัง 
อย่างน้อย ๕ ปี  
๓.๑.๒ หลักฐานที่แสดงว่า 
มีการนําข้อมลูไปใช้ประโยชน์
ในการดําเนินงานป้องกัน
การจมนํ้า 

๓.๑.๑ สถานการณ์และ
ข้อมูลการจมนํ้าในพ้ืนที่ 
(ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณและ
คุณภาพ) ย้อนหลัง 
อย่างน้อย ๕ ปี 
๓.๑.๒ หลักฐานที่แสดงว่า 
มีการนําข้อมลูไปใช้ประโยชน์
ในการดําเนินงานป้องกัน
การจมนํ้า 

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

- 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖                                                                                     แนวทางประเมินผู้ก่อการดีการดําเนินงานป้องกันการจมนํ้า (ฉบับปรับปรุง) 

สํานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 

๔. องค์ประกอบด้านการจัดการแหล่งน้ําเสี่ยง 

ตัวชี้วัด 
หลักฐาน  

ระดับทองแดง ระดับเงิน ระดับทอง
๔.๑ การสํารวจ 
แหล่งนํ้าเสี่ยง 

๔.๑.๑ ข้อมูลแหล่งนํ้าเสี่ยง
ในพ้ืนที ่

๔.๑.๑ ภาพถ่าย*
การสํารวจแหล่งนํ้าเสี่ยง 
๔.๑.๒ แผนที่แหล่งนํ้าเสี่ยง
ในชุมชน 

๔.๑.๑ ภาพถ่าย*
การสํารวจแหล่งนํ้าเสี่ยง 
๔.๑.๒ แผนที่แหล่งนํ้าเสี่ยง
ในชุมชน 

๔.๒ การจัดการสิ่งแวดล้อม
บริเวณแหล่งนํ้าเสี่ยง ดังน้ี  
๑) สร้างร้ัว และ/หรือ 
ติดป้ายคําเตือน  
๒) จัดให้มีอุปกรณ์สําหรับ
ช่วยคนตกนํ้า เช่น ไม้ เชือก 
ถังแกลลอนพลาสติกเปล่า 

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..... ไว้บริเวณเหนือภาพหรือใต้ภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แนวทางประเมินผู้ก่อการดีการดําเนินงานป้องกันการจมนํ้า (ฉบับปรับปรุง)                                                                                                       ๑๗ 

สํานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 

๕. องค์ประกอบด้านการดําเนนิการในศนูย์พัฒนาเด็กเลก็ 

ตัวชี้วัด 
หลักฐาน  

ระดับทองแดง ระดับเงิน ระดับทอง
๕.๑ การจัด/ผลักดัน/
สนับสนุนให้ศนูย์พัฒนา
เด็กเล็ก มีการดําเนินการ
ป้องกันเด็กจมนํ้า 

๕.๑.๑ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อย่างน้อย ๑ แห่ง/ตําบล 
หรือ ๓ แห่ง/อําเภอ   
มีการดําเนินการป้องกัน
เด็กจมนํ้า ดังน้ี 
๑) สอน/ให้คําแนะนําแก่

ครูพ่ีเลี้ยงทุกคน 
๒) จัดการสิ่งแวดล้อมภายใน

และภายนอกศูนย์ฯ 
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) จัดให้มีพ้ืนที่ที่ปลอดภัย

สําหรับให้เด็กเล่น 
๔) จัดการสิ่งแวดล้อมภายใน

และภายนอกศูนย์ฯ 
๕.๑.๒ ภาพถ่าย* 
การดําเนินการป้องกัน
การจมนํ้าในศนูย์พัฒนา
เด็กเลก็ทุกแห่ง 
ที่ดําเนินการ 

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

ครูพ่ีเลี้ยงทุกคน 
๒) การสอนให้เด็กรู้จัก

แหล่งนํ้าเสี่ยง 
๓) จัดให้มีพ้ืนที่ที่ปลอดภัย

สําหรับให้เด็กเล่น 
๔) จัดการสิ่งแวดล้อมภายใน

และภายนอกศูนย์ฯ 
๕.๑.๒ ภาพถ่าย* 
การดําเนินการป้องกัน
การจมนํ้าในศนูย์พัฒนา
เด็กเล็กทุกแห่ง 
ที่ดําเนินการ 

* ทุกภาพต้องระบุรายละเอียด วัน/เดือน/ปี และชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่ีดําเนินการไว้บริเวณเหนือภาพหรือใต้ภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๘                                                                                     แนวทางประเมินผู้ก่อการดีการดําเนินงานป้องกันการจมนํ้า (ฉบับปรับปรุง) 

สํานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 

๖. องค์ประกอบด้านการใหค้วามรู ้

ตัวชี้วัด 
หลักฐาน  

ระดับทองแดง ระดับเงิน ระดับทอง
๖.๑ การจัด/ผลักดัน/
สนับสนุนให้มกีารให้ความรู้
เก่ียวกับการป้องกันการจมนํ้า
แก่เด็ก/ประชาชน  
ในสถานบรกิารสาธารณสขุ
หรือในชุมชนหรือในโรงเรยีน 
อย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง
ภายในปีที่กําหนด 

๖.๑.๑ สถานบริการ
สาธารณสุขหรือชุมชน
หรือโรงเรียน อย่างน้อย 
๓ แห่ง มีการให้ความรู้
เก่ียวกับการป้องกัน
การจมนํ้า 
๖.๑.๒ ภาพถ่าย*  
การให้ความรู้ในสถานบริการ
สาธารณสุขหรือในชุมชน
หรือในโรงเรียนทุกแห่ง
ที่ดําเนินการ 

๖.๑.๑ สถานบริการ
สาธารณสุขหรือชุมชน
หรือโรงเรียน อย่างน้อย 
๕ แห่ง มีการให้ความรู้
เก่ียวกับการป้องกัน
การจมนํ้า 
๖.๑.๒ ภาพถ่าย* 
การให้ความรู้ในสถานบริการ
สาธารณสุขหรือในชุมชน
หรือในโรงเรียนทุกแห่ง
ที่ดําเนินการ 

๖.๑.๑ สถานบริการ
สาธารณสุขหรือชุมชน
หรือโรงเรียน อย่างน้อย 
๑๐ แห่ง มีการให้ความรู้
เก่ียวกับการป้องกัน
การจมนํ้า 
๖.๑.๒ ภาพถ่าย* 
การให้ความรู้ในสถานบริการ
สาธารณสุขหรือในชุมชน
หรือในโรงเรียนทุกแห่ง
ที่ดําเนินการ 

* ทุกภาพต้องระบุรายละเอียด วัน/เดือน/ปี และชื่อสถานบริการสาธารณสุขหรือในชุมชนหรือในโรงเรียนที่ดําเนินการไว้บริเวณ
เหนือภาพหรือใต้ภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แนวทางประเมินผู้ก่อการดีการดําเนินงานป้องกันการจมนํ้า (ฉบับปรับปรุง)                                                                                                       ๑๙ 

สํานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 

๗. องค์ประกอบด้านการเรยีนการสอนหลักสูตรว่ายน้าํเพื่อเอาชีวิตรอด* 

ตัวชี้วัด 
หลักฐาน  

ระดับทองแดง ระดับเงิน ระดับทอง
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
เพ่ือเอาชีวิตรอดแก่
ประชาชน/เด็กอายุ  
๖ - ๑๔ ปี 

๗.๒.๑ รายช่ือประชาชน/เด็ก
ที่ได้รับการเรียนหลักสูตร
ว่ายนํ้าเพ่ือเอาชีวิตรอด*** 
จํานวนไม่น้อยกว่า  
๑๐๐ คน/ปี 
๗.๒.๒ ภาพถ่าย** 
การเรียนการสอนหลักสูตร
ว่ายนํ้าเพ่ือเอาชีวิตรอด
ของประชาชน/เด็ก 
*** กรณีไม่มีแหล่งน้ํา สามารถ 
     สอนปฏิบัติในห้องเรียนได้

๗.๒.๑ รายช่ือประชาชน/เด็ก
ที่ได้รับการเรียนหลักสูตร
ว่ายนํ้าเพ่ือเอาชีวิตรอด 
จํานวนไม่น้อยกว่า  
๔๐๐ คน/ปี 
๗.๒.๒ ภาพถ่าย** 
การเรียนการสอนหลักสูตร
ว่ายนํ้าเพ่ือเอาชีวิตรอด
ของประชาชน/เด็ก 

๗.๒.๑ รายช่ือประชาชน/เด็ก
ที่ได้รับการเรียนหลักสูตร
ว่ายนํ้าเพ่ือเอาชีวิตรอด 
จํานวนไม่น้อยกว่า  
๙๐๐ คน/ปี 
๗.๒.๒ ภาพถ่าย** 
การเรียนการสอนหลักสูตร
ว่ายนํ้าเพ่ือเอาชีวิตรอด
ของประชาชน/เด็ก 

* การรับรองผู้ก่อการดีระดับเงินและทอง จะมีการสุ่มประเมินในเชิงคุณภาพ โดยควรสุ่มประเมินอย่างน้อยร้อยละ ๕ 
** ระบุรายละเอียด วัน/เดือน/ปี และสถานท่ีท่ีดําเนินการสอนไว้บริเวณเหนือภาพหรือใต้ภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๐                                                                                     แนวทางประเมินผู้ก่อการดีการดําเนินงานป้องกันการจมนํ้า (ฉบับปรับปรุง) 

สํานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 

๘. การสอนฝกึปฏิบัติการชว่ยฟื้นคืนชพี (CPR)* 

ตัวชี้วัด 
หลักฐาน  

ระดับทองแดง ระดับเงิน ระดับทอง
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 
 
๙. องค์ประกอบด้านการสือ่สารประชาสมัพันธ ์

ตัวชี้วัด 
หลักฐาน  

ระดับทองแดง ระดับเงิน ระดับทอง
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  
เช่น ทีวี วิทยุ สื่อสิ่งพิมพ์  
หอกระจายข่าว  
จัดนิทรรศการ ฯลฯ 

๙.๒.๑ ภาพถ่ายกิจกรรม*/
Clip เสียง/Clip VDO/
สื่อสิ่งพิมพ์/อ่ืน  ๆที่เก่ียวกับ
การสื่อสารประชาสัมพันธ์ 
จํานวนอย่างน้อย ๓ ครั้ง/ปี 
หรือทุก ๔ เดือน 

๙.๒.๑ ภาพถ่ายกิจกรรม*/
Clip เสียง/Clip VDO/
สื่อสิ่งพิมพ์/อ่ืน  ๆที่เก่ียวกับ
การสื่อสารประชาสัมพันธ์ 
จํานวนอย่างน้อย 
ทุกๆ ๒ เดือน  
(เดือนเว้นเดือน) 
๙.๒.๒ แผนการ
ประชาสัมพันธ์ 

๙.๒.๑ ภาพถ่ายกิจกรรม*/
Clip เสียง/Clip VDO/
สื่อสิ่งพิมพ์/อ่ืน  ๆที่เก่ียวกับ
การสื่อสารประชาสัมพันธ์ 
จํานวนอย่างน้อยทุกเดือน
 
 
๙.๒.๒ แผนการ
ประชาสัมพันธ์ 

* ระบุรายละเอียด วัน/เดือน/ปี และ/หรือสถานท่ีท่ีดําเนินการไว้บริเวณเหนือภาพหรือใต้ภาพ 
 
 
 
 



แนวทางประเมินผู้ก่อการดีการดําเนินงานป้องกันการจมนํ้า (ฉบับปรับปรุง)                                                                                                       ๒๑ 

สํานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 

๑๐. องค์ประกอบด้านการศึกษาวิจัย หรอืติดตามประเมินผล 

ตัวชี้วัด 
หลักฐาน  

ระดับทองแดง ระดับเงิน ระดับทอง
๑๐.๑ การศึกษาวิจัย  
หรือติดตามประเมินผล 
ในมาตรการทีดํ่าเนินงาน
ในพ้ืนที ่

- ๑๐.๑.๑ ผลการศึกษาวิจัย
หรือผลการติดตาม
ประเมินผลในมาตรการ 
ที่ดําเนินงานในพ้ืนที่ 
จํานวนอย่างน้อย ๑ เรื่อง 
โดยอย่างน้อยต้องมี 
๑) เน้ือหาบรรยาย และ
ข้อเสนอแนะที่นําไปสู่
การพัฒนางาน 
๒) มีการนําผลการศึกษา
ที่ได้ คืนให้แก่หน่วยงาน
หรือผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือนําไป 
ใช้ประโยชน์ 

๑๐.๑.๑ ผลการศึกษาวิจัย
หรือผลการติดตาม
ประเมินผลในมาตรการที่ 
ดําเนินงานในพ้ืนที่ 
จํานวนอย่างน้อย ๑ เรื่อง 
โดยอย่างน้อยต้องมี 
๑) เน้ือหาบรรยาย และ
ข้อเสนอแนะที่นําไปสู่
การพัฒนางาน 
๒) มีการนําผลการศึกษา
ที่ได้ คืนให้แก่หน่วยงาน
หรือผู้ที่เก่ียวข้องเพ่ือนําไป 
ใช้ประโยชน์ 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๒                                                                                     แนวทางประเมินผู้ก่อการดีการดําเนินงานป้องกันการจมนํ้า (ฉบับปรับปรุง) 

สํานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 

 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แนวทางประเมินผู้ก่อการดีการดําเนินงานป้องกันการจมนํ้า (ฉบับปรับปรุง)                                                                                                       ๒๓ 

สํานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 

แบบรายงานผล 
การพิจารณาตัดสินรับรองเป็นผู้ก่อการด ี

 

ลําดับ ชื่อทีม จังหวัด 
ชื่อ-นามสกุล 
และหน่วยงาน 

(หัวหน้าทีม/ผู้ประสานงาน)*
มือถือ E-mail 

ระดับ
ผู้ก่อการดี 
(วันที่สมัคร)

  
 
 

  
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

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



๒๔                                                                                     แนวทางประเมินผู้ก่อการดีการดําเนินงานป้องกันการจมนํ้า (ฉบับปรับปรุง) 

สํานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 

 ไม่ใช่ 
 ใช่ 

 ไม่ใช่ 
 ใช่ 

 ไม่ใช่ 
 ใช่

 ไม่ใช่ 
 ใช่ 

 ไม่ใช่ 
 ใช่ 

 ไม่ใช่ 
 ใช่ 

 ไม่ใช่ 
 ใช่

 ไม่ใช่ 
 ใช่

แบบประเมินผลการว่ายน้ําเพื่อเอาชีวิตรอด 
 

ส่วนท่ี ๑ ข้อมูลท่ัวไปผู้ตอบ 
๑) ชื่อ-นามสกุล …………………………………………………………………..………………     เบอร์โทร (ถ้ามี)……………….…………………………… 
๒) อายุ ................ป ี        ๓)  เพศ     ชาย    หญิง        ๔) ระดับชั้นท่ีกําลังศึกษา (ระบุ)............................................. 

 

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) โอ่งขนาดใหญ ่

 
๓) แหล่งน้ําเพ่ือการเกษตร 

 

๔) บ่อเลี้ยงปลาข้างบ้าน

 
 

๒.๓ ความปลอดภัย
ความปลอดภัยในการเดินทางทางนํ้า ความเห็น

บุคคลท่ีควรไปเล่นน้ําด้วย
๑. เม่ือจะไปเล่นน้ํา ควรไปกับพ่อ/แม่/ผู้ปกครอง/ผู้ใหญ่  ไม่ใช่  ใช่ 
๒. เม่ือต้องการเล่นน้ําสามารถไปเล่นกับเพ่ือนได้ 
หรือไปโดยลําพังได้ 

 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/ช่วงท่ีฝนกําลังตกเป็น
อันตราย 

 ไม่ใช่  ใช่ 

๘. ไม่ควรใส่กางเกงยีนส์ลงเล่นน้ํา  ไม่ใช่  ใช่ 
๙. เม่ือนั่งเรือต้องใส่เสื้อชูชีพทุกคน แม้ว่ายน้ําเป็น  ไม่ใช่  ใช่ 

 

ส่วนท่ี ๓ ทักษะการเอาชีวิตรอดในน้ํา 
ทักษะการเอาชีวิตรอดในน้ํา ความสามารถใน

การปฏิบัติ 
๑. สามารถว่ายน้ําด้วยท่าใดก็ได้เป็น
ระยะทาง ๒๕ เมตร  
(รถบัสโดยสารต่อกัน ๒ คัน) 

 ไม่ได้      ได้  
 ไม่แน่ใจ 

๒. สามารถลอยตัวแบบนอนหงาย 
(แม่ชีลอยน้ํา) ได้นาน ๓ นาที 

 ไม่ได้      ได้  
 ไม่แน่ใจ 

๓. สามารถลอยตัวแบบลูกหมาตกน้ํา 
ได้นาน ๑ นาที 

 ไม่ได้      ได้  
 ไม่แน่ใจ 

๔. สามารถเกาะขวดน้ําด่ืมลอยตัวได้ 
นาน ๓ นาที 

 ไม่ได้      ได้  
 ไม่แน่ใจ 

 

ส่วนท่ี ๔ ทักษะการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ํา 
ทักษะการช่วยเหลือ ความคิดเห็น

๑. เม่ือพบคนจมนํ้า ควรตะโกน 
ขอความช่วยเหลือ/ตามผู้ใหญ่มาช่วย 

 ไม่ใช่ 
 ใช่ 

๒. เม่ือพบคนจมนํ้า ควรกระโดดลงไปช่วย
ทันที เพราะเราว่ายน้ําเป็น 

 ไม่ใช่ 
 ใช่ 

๓. เม่ือพบคนจมนํ้าระยะใกล้ ควรยืน/นั่งอยู่
บนฝัง่แล้วใช้อุปกรณ์ย่ืนช่วยเหลือคนจมน้าํจาก
บนฝั่ง เช่น ไม้ เสื้อ กางเกง 

 ไม่ใช่ 
 ใช่ 

๔. เม่ือพบคนจมนํ้าระยะไกล ควรโยนอุปกรณ์
ท่ีลอยน้ําให้คนจมน้ําจับ 

 ไม่ใช่ 
 ใช่ 

 

----------- ขอขอบคุณที่ใหค้วามร่วมมือ-------------- 
สํานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 

www.thaincd.com 



แนวทางประเมินผู้ก่อการดีการดําเนินงานป้องกันการจมนํ้า (ฉบับปรับปรุง)                                                                                                       ๒๕ 

สํานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 
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