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บทที1่. หลักการ 
ความปลอดภยัเปนสิทธิพ้ืนฐานของมนุษย (safety right is a fundamental human  

right) เด็กทุกคนมีสิทธิที่จะไดรับการดแูลเพ่ือใหเติบโต เลน มีพัฒนาการที่ดใีนสิ่งแวดลอมที่
ปลอดภัยอยางเสมอภาคกัน เปนหนาที่ของรัฐ  ผูปกครอง  และทุกสวนของสังคมจะตองรวม
รับผิดชอบในสิทธิและความเสมอภาคนั้น  
 ขอกําหนดและกฎหมายที่เก่ียวของกับสิทธิความปลอดภัยในเด็กมีดังนี้ 

• อนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก (convention  on  the  rights  of  the  child) 
 เด็กไดรับการคุมครองความปลอดภัยจากอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก (convention  on  
the  rights  of  the  child) ซึ่งเปนขอกําหนดระหวางประเทศที่กําหนดใหรัฐภาคีตองดาํเนนิการ
คุมครองเด็กและจัดการใหเกิดการดแูลเดก็ตามเหตคุวามจําเปนทั้งปวงโดยรัฐภาคตีองยอมรับวา
เด็กทุกคนมีสิทธิตดิตัวที่จะมีชีวิตและตองประกันอยางเต็มที่ใหเด็กมโีอกาสในการอยูรอดและมี
โอกาสในการพัฒนาอยางเสมอภาค  

รัฐภาคีตองดําเนินมาตรการที่เหมาะสมทั้งปวงในอันที่จะคุมครองเด็กจากความ 
รุนแรงทั้งทางรางกายและจติ  การทํารายหรือการกระทําอันมิชอบ  การทอดทิ้ง การปฏิบตัิโดย
ประมาท  การปฏิบัติที่ผดิหรือการแสวงหาผลประโยชน  รวมถึงการกระทําอันมิชอบทางเพศขณะ
อยูในความดแูลของบิดามารดา  ผูปกครองตามกฎหมาย  หรือบคุคลอื่นใดซึ่งเด็กนั้นอยูในความ
ดูแล รัฐภาคยีอมรับสิทธิของเด็กที่จะมีเวลาพักผอน การเขารวมกิจกรรม การละเลนทางสันทนา
การที่เหมาะสมตามวัยของเด็ก รัฐภาคจีะคุมครองเดก็จากการถูกแสวงหาประโยชนที่เปนผลราย
ตอสวัสดภิาพของเด็กไมวาในดานใด รัฐภาคจีะดาํเนนิมาตรการที่สามารถทําไดทั้งปวง  ที่จะ
ประกันใหมีการคุมครอง  และดูแลเด็กไมใหตองไดรับผลกระทบจากการพิพาทกนัดวยอาวธุและ
รัฐภาคีจะดําเนินมาตรการที่เหมาะสมทั้งปวง  ที่จะสงเสริมการฟนฟูทั้งทางรางกายและจิตใจ  ใน
การการกลับคนืสูสังคมของเด็กที่ไดรับเคราะหจากการละเลยในรูปแบบใดๆ  การแสวงประโยชน
การกระทําอันมิชอบ  การทรมานหรือการลงโทษ  หรือการปฏิบัติทีโ่หดราย  ไรมนุษยธรรมหรือ
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ต่ําชาโดยรูปอืน่  หรือการพิพาทกันดวยอาวุธ  การฟนฟูหรือการกลับคืนสูสังคมดังกลาว  จะ
เกิดขึ้นในสภาพแวดลอมที่สงเสริมสุขภาพ  การเคารพตนเอง  และศักดิ์ศรีของเด็ก 

• พระราชบัญญตัิคุมครองเด็ก พ.ศ. 2546  
เด็กไดรับการคุมครองความปลอดภัยจากกฎหมายในประเทศคือ พ.ร.บ.คุมครองเด็ก 

พ.ศ.2546 นี้ ซึ่งไดถูกจดัทําข้ึนเพื่อใหสอดคลองกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา 53 
และ 80 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และอนุสัญญา วาดวยสิทธิเด็ก โดยไดปรบัปรงุ
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบบัที่ 132 และฉบับที่ 294 พระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ. 2546 
เปนเครื่องมือที่สําคัญอนัจะนําไปสูการรวบรวมสรรพกําลังของภาครัฐ เอกชน และองคกรอิสระใน
คนหากลุมเส่ียง และแกปญหาใหกับเดก็ที่ตองอยูในภาวะเสี่ยงตางๆ รวมทั้งการชวยเหลือและ
พัฒนา สถาบนัครอบครัว 

ในพระราชบญัญัตนิี้ไดแบงเด็กที่ตองไดรับการชวยเหลือเปนกลุมเด็กที่ตองไดรับการ
สงเคราะหและกลุมเด็กที่ตองไดรับการคุมครอง เด็กทีต่องไดรับการสงเคราะหไดแกเด็กที่ถูกเล้ียง
ดูต่าํกวาเกณฑมาตรฐาน เดก็ที่ถูกละเลย เด็กที่ถูกใชวาน ชักจูงอันเสี่ยงตอการเกิดอันตรายเชน 
เด็กขายพวงมาลัย เด็กชกมวย สําหรับเด็กที่ตองไดรับการคุมครองไดแกกลุมเด็กที่มีพฤติกรรม
เส่ียงเชน เมาแลวขับ เที่ยวยามวิกาล เลนการพนัน เรรอน กอความรุนแรง หรือทําผิดกฎหมาย 
อ่ืนๆเปนตน  

ในพระราชบญัญัตนิี้ไดกําหนดใหครอบครัว ชุมชน และสังคมมีบทบาทรวมกันในการ
จัดการความเสี่ยงตางๆที่เกิดขึ้นกับเด็กทัง้สองกลุม ในระดบัครอบครัวไดกําหนดใหผูดแูลเด็กมี
หนาที่ตองจดัการดูแลเด็กใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานขั้นต่าํ และมีหนาที่ในการดูแล ส่ังสอน 
ควบคุมเด็กทีม่ีพฤติกรรมเสี่ยง พรบ.ไดกําหนดบทลงโทษสําหรับครอบครัวที่ละเลยตอการจัดการ
ดูแลหรือละเลยตอการควบคุม ส่ังสอนเดก็ที่มีพฤติกรรมเสี่ยง อยางไรก็ตามสําหรับครอบครัวที่ไม
มีศักยภาพเพยีงพอที่จะจัดการดูแลใหบรรลุเกณฑที่กําหนด พรบ.ไดกําหนดใหเปนบทบาทของ
ชุมชนและสังคมอันประกอบดวยผูปกครองชุมชน องคกรทองถ่ิน หรือเจาหนาทีรั่ฐในหนวยงาน
ตางๆที่จะตองมีความรับผดิชอบในการจัดการสงเคราะหและคุมครองเด็กแทนครอบครัว  

การกําหนดใหมีการรวมตัวของผูปฏิบัติงานดานเด็กแบบบูรณาการ รวมกับการกําหนด
บทบาทหนาทีท่ี่ชัดเจนของครอบครัว ชุมชน องคกรทองถ่ิน และหนวยงานรัฐตางๆ โดยพรบ.นี้จะ
นําไปสูการจดัการชุมชนใหเกิดระบบการดูแลเด็กและครอบครัว ระบบสวัสดิการ และการจัดการ
ส่ิงแวดลอมในชุมชนใหเกิดประโยชนสูงสุดตอการสงเสริมพัฒนาการเด็กและความเขมแข็งของ
สถาบันครอบครัว  ซึ่งโดยวิธีการนี้จะเปนหนทางในการแกรากเหงาแหงปญหาการตายจาก
อุบัติเหตุและการบาดเจ็บ   
 กฎหมายฉบับนี้มีทั้งส้ิน 9 หมวด 1 บทเฉพาะกาล รวมทั้งส้ิน 88 มาตรา ในเนื้อหา
กลาวถึงการจัดตั้งคณะกรรมการคุมครองเด็ก การปฏบิัตติอเด็ก การสงเคราะหเด็กที่ไดรับการ
ดูแลต่าํกวาเกณฑมาตรฐาน การคุมครองสวัสดิภาพเด็กทั้งที่ตองตกอยูในภาวะเสี่ยง สถานรับ
สงเคราะห สถานคุมครองสวัสดิภาพ สถานพัฒนาฟนฟูเด็ก การสงเสริมความประพฤตินักเรียน
และนักศึกษา และกองทุนคุมครองเด็ก  



  



 
บทที่ 2. สถานการณปจจุบัน 

2.1 ขอมูลสถิต ิ
 อุบัติเหตุและความรุนแรงเปนสาเหตุนําการเสียชีวิตในเด็กไทย ในชวง7 ปคือ ป

2542-2548 มีแนวโนมการตายจากอบุัติเหตุและความรุนแรงสูงข้ึน ในขณะที่แนวโนมการตายรวม
ลดลง เฉล่ียในแตละปมีเดก็อายุ 1-14 ปเสียชีวิตจากอุบัติเหตุและความรุนแรงจาํนวนกวา 3,351 
ราย คิดเปนอตัราการตาย 22/100,000 หรือรอยละ 37.9 ของการตายทัง้หมด  

กลุมเสี่ยงที่สําคัญคือกลุมเดก็เล็กที่อายุนอยกวา 6 ปและกลุมวัยรุนที่อายุมากกวา 12 ป 5 
จังหวัดที่มีจํานวนการเสียชีวิตสูงสุดคือ กรุงเทพ นครราชสีมา อุบลราชธานี อุดรธานี และสุรินทร  

 

  
 

 
 



 
 
จมน้ําเปนสาเหตุนํา พบวามีเด็กเสียชีวิตจากการจมน้าํจํานวนกวา 1,500 รายตอป คิดเปน

รอยละ 47 ของการบาดเจบ็ทั้งหมด ซึ่งสวนใหญเปนกลุมเด็กเล็กอายุนอยกวา 10 ป สาเหตุนาํ
อันดบัที่สองคอืการเสียชีวิตจากการจราจรซึ่งสวนใหญเปนกลุมเด็กโตอายุมากกวา 10 ป  พบวามี
เด็กเสียชีวิตจากการจราจรกวาปละ 750 ราย คิดเปนรอยละ 23 ของการบาดเจบ็ทั้งหมด สาเหตุ
อ่ืนๆที่พบไดตามมาคือ การขาดอากาศรูปแบบตางๆ ตกจากที่สูง สารพิษ กระแสไฟฟา ส่ิง
แปลกปลอมอดุตนั ไฟ น้าํรอนลวก ส่ิงของหลนทับหรือกระแทก สัตวกัด ถูกทํารายโดยผูอ่ืน  

 
  
 การบาดเจ็บนาํไปสูการตายและการพิการถาวรในเด็กอันสงผลใหเกิดความเสียหาย
รุนแรงทั้งในระบบเศรษฐกิจและระบบสังคม  พบวาปญหาดงักลาวนี้มีรากเหงามาจากความ



ยากจนและความไมเสมอภาคในสังคม เด็กในครอบครัวที่มีเศรษฐานะต่าํมคีวามเสี่ยงตอการ
บาดเจ็บทั้งจากการไดรับการดูแลต่าํกวาเกณฑมาตรฐาน การถูกทอดทิ้ง ละเลย การถูกทําราย 
และการอาศัยอยูในสิ่งแวดลอมหรือการใชผลิตภณัฑที่มคีวามเสี่ยงสูง ปจจัยเหลานี้กอใหเกิดการ
บาดเจ็บ อันสงผลใหเกิดการเสียชีวิต พิการ สูญเสียความสามารถในการพัฒนาและเรียนรู ซึ่งเปน
วงจรของความยากจน 

ดังนั้นการดาํเนินงานเพื่อใหเด็กทุกคนไดรับการสรางเสริมความปลอดภัยอยางเสมอภาค 
โดยมีเกณฑความปลอดภัยขั้นต่ําที่เด็กทกุคนที่จะไดรับอยางเทาเทยีมกันไมวาจะเปนความรู การ
ฝกทักษะ การดูแลปกปอง และส่ิงแวดลอมที่ปลอดภัย  จะนําไปสูการกระจายทรัพยากรเพื่อการ
สงเคราะหเด็ก การคุมครองเด็ก การจัดสวัสดิการ และการจัดการสิ่งแวดลอม เพ่ือใหเด็กในทุก
กลุมของสังคมไดรับการดูแลอยางเสมอภาค 

2.2 สาเหต ุ

 2.2.1  ความปลอดภัยในบานและบริเวณที่อยูอาศัย (home and residential area 
safety)  

การบาดเจ็บในเด็กสวนใหญจะเกิดขึ้นในบานหรือบริเวณละแวกบาน การศึกษาในป 
2542 พบวารอยละ 61 ของการเสียชีวิตจากอุบตัิเหตแุละการบาดเจ็บในเด็กกรุงเทพฯ อายุ 1-14 
ปนั้น เปนการเสียชีวิตในบานและรอบๆบาน1   

การจมน้ําซึ่งเปนสาเหตุนําการตายในเด็กไทยอายุ 1-14 ป จากการศกึษาในเด็กกรุงเทพ
พบวา รอยละ 94 ของการจมน้ําเสียชีวิตในบานและรอบๆบาน 

รอยละ 60 ของการเสียชีวิตจากอบุัติเหตุจราจรในเดก็กรุงเทพเกิดจากการถูกรถชน รอย
ละ 31.3 ของเด็กเหลานี้เกิดเหตุในบริเวณชุมชนใกลบาน 
 2.2.2 การจมน้ําในเด็ก 

 การศึกษาเด็กจมน้ําในแตละที่จะพบปจจัยที่แตกตางกันข้ึนกับโครงสรางส่ิงแวดลอม การ
ดูแล วัฒนธรรมของแตละทองที่ ความแตกตางนี้อาจทาํใหการปองกันที่เหมาะสมมีความแตกตาง
กันไปดวย ผลการศึกษาในเด็กกรุงเทพ พบวารอยละ 94 ของการจมน้ําตายในเด็กอายุนอยกวา 
15 ป  เกิดขึ้นในบาน รอบบาน และละแวกบาน  รอยละ 47 เปนการจมน้ําในแหลงน้ํานิ่งเชนรอง
น้ํา คูน้าํบอน้ํา  รอยละ 44  เปนแหลงน้าํไหลเชนการจมน้ําในคลอง แมน้าํ  รอยละ 8 เปนการ
จมน้ําในแหลงน้ําในบานถังน้าํ อางอาบน้าํ กะละมังและสระวายน้ํา รูปแบบของเหตุการณการตาย
จากการจมน้าํในเด็กสามารถจัดกลุมไดเปน 3 ชนิดคือ 

• ชนิดที่ 1  เผอเรอชั่วขณะ พบเหตุการณจมน้ําชนดินี้รอยละ38  อายุเฉล่ียของเด็ก
ที่เสียชีวิต 1.4 ป (อยูระหวาง 6เดือน-3ป)  ผูตายเปนเด็กเล็ก มีผูดแูลใกลชิด ผูดูแลทํากิจกรรม
บางอยางเพียงระยะเวลาสั้นๆกอนเกิดเหตุการณจมน้าํ  



• ชนิดที่ 2  ไมคิดวาละแวกบานจะอนัตรายสําหรับเด็ก พบเหตุการณจมน้ําชนดินี ้
รอยละ 47  อายุเฉล่ียของเด็กที่เสียชีวิต 5.5 ป อยูระหวาง 2-14ป มีผูดูแลแตไมตลอดเวลา  
ผูดูแลเด็กไมคิดวาส่ิงแวดลอมในบาน รอบบาน หรือละแวกบานนัน้จะเปนอันตราย จึงอนุญาตให
เด็กเคล่ือนทีไ่ดอยางอิสระ  

• ชนิดที่ 3  สาเหตุจากการเลนในน้ําหรือวายน้ํา พบเหตุการณจมน้ําชนดินี ้รอยละ
15  อายุเฉล่ียของเด็กที่เสียชีวิต 9.4 ป อยูระหวาง 5-14ป  

 การชวยเหลือหลังเหตุการณพบวา รอยละ 29 ของเด็กที่ตายจากการจมน้ํา จะตายในที่
เกิดเหต ุ โดยไมไดรับการปฐมพยาบาลและนําสงโรงพยาบาล  รอยละ 24 ของเด็กที่ตายจากการ
จมน้ํา จะไดรับการชวยเหลือจากน้าํและนาํสงโรงพยาบาลโดยไมไดรับการปฐมพยาบาลใดๆ รอย
ละ 47 ของเด็กที่ตายจากการจมน้ํา  จะไดรับการชวยเหลือจากน้ําและนําสงโรงพยาบาลโดยไดรับ
การปฐมพยาบาล  รอยละ 94 ของความพยายามในทําการปฐมพยาบาล เปนการกระทําที่ผิดวิธ ี
กลาวคือเปนการจับอุมพาดบากระโดด วิ่งรอบสนาม หรือวางบนกะทะแลวรีดน้าํออก  รอยละ 12 
ไดนําสงคลินิกใกลบานและแนะนาํใหนาํสงโรงพยาบาลโดยไมไดใหการชวยเหลือใดๆ รอยละ 42 
ของเด็กที่ถูกนําสงโรงพยาบาล พบวาเสียชีวิตแลวและไมไดทาํการชวยเหลือใดๆเพิ่มเติม รอยละ 
54 ของเด็กที่ถูกนําสงโรงพยาบาล ไดรับการปฏิบัติการกูชีพ  ในจํานวนนี้รอยละ 38 ตายในหอง
ฉุกเฉิน รอยละ 38 ตายใน 24 ช่ัวโมงตอมา และรอยละ 23 ตายภายหลัง 24 ช่ัวโมง 
 2.2.3 ความปลอดภัยในการจราจร (Traffic safety) 

อุบัติเหตุจราจรเปนสาเหตุของการบาดเจบ็และการตายอันดบัสองรองลงมาจากการจมน้ํา 
รายงานจากระบบการเฝาระวังการบาดเจบ็จากหองฉุกเฉินของโรงพยาบาลศูนย 21 แหงทั่ว
ประเทศของกองระบาดวิทยา กระทรวงสาธารณสุขพบวา รอยละ 40 ของการบาดเจ็บในเด็กเกิด
จากอุบตัิเหตุจราจร (6380 ราย)  ในจาํนวนนี้ รอยละ 64 เกิดจากรถจักรยานยนต (4083 ราย) มี
เด็กเสียชีวิตจากอุบตัิเหตุจราจรทั้งส้ิน 254 ราย เปนการเสียชีวิตจากรถจักรยานยนต  165 ราย 
(รอยละ 65) รอยละ 99 ของเด็กที่บาดเจ็บและเสียชีวิตจากรถจักรยานยนตไมสวมหมวกนิรภัย  
พบเด็กอายนุอยกวา 15 ปที่ขับขี่รถจักรยานยนตเอง แลวประสบอบุัติเหตุบาดเจบ็ 1,421 ราย ใน
จํานวนนี้พบวาเปนเด็กที่เมาสุราถึง 43 ราย ที่สําคัญคือเด็กที่อายุนอยที่สุดใน 43 รายนี้ คือเด็ก
อายุเพียง 10 ป 

การศึกษาเรื่องการเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียน 8264 รายในโรงเรียน 5 แหงใน
กรุงเทพมหานครโดยศนูยวิจยั คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธบิด ีพบวา รอยละ 19 (1562 
ราย) เดินทางมาโดยรถจักรยานยนต  ในจํานวนนี้รอยละ 37.6 เปนรถจักรยานยนตรับจาง รอยละ 
85 ไมใสหมวกนิรภัย และรอยละ 3.5 เคยประสบอุบตัเิหตุจากจักรยานยนตมากอน  



การศึกษาในกรุงเทพมหานคร ป 2542 พบวา รอยละ 60 ของการตายจากอุบตัิเหตุจราจร
ในเด็กอายุนอยกวา 15 ป เกิดในคนเดนิถนน (pedestrian injuries) รอยละ 40 เกิดในการ
โดยสารหรือขับขี่รถจักรยาน จักรยานยนต และรถยนตชนิดตางๆ  (occupant injuries) 

ในวัยรุนสถานการณจะเลวรายมากขึ้น ในแตละปจะมีเดก็วัยรุน 15-19 ปตายจากอุบตัิเหตุ
ยานยนตทางบกจํานวน 2000 ราย  ประชากรกลุมนี้คดิเปนรอยละ 9.6 ของประชากรทั้งหมด แต
คิดเปนรอยละ 16 ของการตายจากอบุัตเิหตุจราจร จากการสํารวจผูขับขี่บนทองถนนพบวาเดก็
วัยรุน 10-19 ป เปนผูขับขี่รถยนตเพียงรอยละ 2 และเปนผูขับขี่จักรยานยนตเพียงรอยละ 4.8  
รอยละ 55 ของการตายในวัยรุน 15-19 ปมีสาเหตุจากอุบัติเหตุและการบาดเจ็บ ในจาํนวนนี้รอย
ละ 47 เปนอุบัติเหตุจราจร เมื่อเปรียบเทียบกับกลุมอายุอ่ืนพบวากลุมวัยรุนอายุ 15-19 ป และ
กลุม 20-24 ป มีความเสี่ยงตอการตายจากอุบัติเหตุรวม และอุบตัิเหตุจราจรสูงกวากลุมอื่นๆ  

การปองกันการบาดเจบ็จากการโดยสารและขับขี่โดยใชอุปกรณเสริมความปลอดภยันั้น
เปนกลยุทธทีสํ่าคัญ ในการโดยสารรถจกัรยานยนตนัน้หมวกนิรภัย (helmet) เปนอุปกรณเสริม
ความปลอดภยัที่สําคัญที่สุด การศึกษาของ National Highway Traffic Safety Administration 
(NHTSA) ในสหรัฐ พบวาหมวกนิรภัยสามารถลดการตายของการบาดเจบ็จากรถจักรยานยนตใน
กรณีของผูใหญที่อายุมากกวา 15 ป ลงไดรอยละ 29 และลดอัตราการบาดเจ็บทีศ่ีรษะไดรอยละ 
40  

ในประเทศพฒันามีการออกกฎหมายจํากัดการโดยสารรถจักรยานยนตในเด็ก ทาํใหไมมี
การรายงานการบาดเจบ็ในเด็ก ไมมีความจําเปนตองทําการศึกษาหมวกนิรภัยสําหรับเด็ก ใน
สังคมไทยควรมีการศึกษาความเปนไปไดของมาตรการดงักลาวโดยเฉพาะอยางยิ่งการจํากัดการ
โดยสารของเดก็อายุนอยกวา 2 ป ควรมีการศึกษาการยอมรับของสังคม และผลกระทบตอวิถีชีวิต
ของประชาชนในการจาํกัดความเสี่ยงดังกลาว ในตางประเทศมาตรการจํากัดการขับขี่ในกลุมเดก็
โตและวัยรุนเชนการตรวจจบัผูขับขี่อายุนอย การยืดอายุการอนุญาตขับขี่ การออกใบขับขี่ช่ัวคราว
และจํากัดพื้นที่-เวลาของการขับขี่ การหามขับข่ียามค่ําคืน (Curfew)  ไดถูกนาํมาใชอยางไดผล 

สําหรับรถยนตนั้น ระบบยดึเหนี่ยวเด็กในรถ (child restraint system) ซึ่งประกอบดวย ที่
นั่งพิเศษสําหรับเด็ก (child seat) และเข็มขัดยึดเหนี่ยวเด็กใหตดิกบัที่นั่ง รวมทั้งเข็มขัดที่จะยึดที่
นั่งใหตดิกับเบาะรถยนต เปนนวัตกรรมที่สงผลในการลดการตายของเด็กจากการเดินทางดวย
รถยนตเปนอยางมาก  การศึกษาจากประเทศพัฒนาแสดงใหเห็นวาระบบยึดเหนีย่วนี้จะลดความ
เส่ียงตอการตายในเด็กทารกรอยละ 69 และลดความเสี่ยงตอการตายในเด็ก 1-4ปรอยละ 47 จาก
ผลการศึกษานี้นําไปสูการออกกฎหมายบงัคับใชระบบยดึเหนี่ยวสําหรับเด็กในประเทศพัฒนา ใน
ประเทศไทยมกีฎหมายบังคบัใชเข็มขัดนิรภัยในผูขับขี่และผูโดยสารตอนหนา แตไมมีคําแนะนํา
และการปฏิบตัิที่เหมาะสมสาํหรับเด็ก  



การเสียชีวิตจากรถจักรยานคิดเปนรอยละ 20 ของการบาดเจบ็จากการจราจรผูเสียชีวิต
สวนใหญเกิดจากการบาดเจ็บที่ศีรษะ ในประเทศพัฒนามีการจัดทางจักรยานแยกออกจากถนน 
นอกจากนั้นไดมีการออกกฎหมายใหผูขับข่ีรถจักรยานตองสวมใสหมวกนิรภัย หมวกนิรภัย
สําหรับรถจักรยานไดรับการคนควาวิจัยและทดสอบเพื่อใหเหมาะสมกบัเด็กทุกกลุมอายุ  การ
บังคับใชหมวกนิรภัยนี้นาํไปสูการลดลงของการบาดเจบ็และการตายจากจักรยานอยางชัดเจน 
นอกจากนี้ในการศึกษาป 2542 ยังพบการบาดเจบ็ที่เกิดจากขาเขาในซี่ลอรถจักรยาน เมื่อประมาณ
การทั้งประเทศคาดวาจะมีเด็กไทยบาดเจบ็จากขาเขาซีล่อรถจักรยานปละ 14,135 - 32,287 ราย
ตอป  ในประเทศพัฒนาไดมกีารออกแบบที่นั่งพิเศษสําหรับเด็กเล็กเพ่ือปองกันการพลัดตกหกลม
และปองกันขาเขาซี่ลอ ในประเทศสวีเดนมีกฎหมายบงัคับใหเด็กที่โดยสารรถจักยานตองนั่งที่นั่ง
พิเศษเทานั้น  
 2.2.4  ความปลอดภัยในผลิตภัณฑ (product safety)  

นอกจากการตายแลวอุบตัิเหตุยังทําใหเด็กบาดเจ็บตองรับการตรวจรักษาในหองฉุกเฉิน
อีกประมาณ 2,319,000 รายตอป ชนิดของการบาดเจบ็ที่พบบอยในหองฉุกเฉินไดแกการพลัดตก
หกลม  การจราจร  การบาดเจ็บจากการถูกทิ่มแทงบด  การบาดเจ็บจากการถูกกระแทกชน  และ
การบาดเจ็บจากสัตวกัด สวนใหญเปนกลุมเด็กอายุนอยกวา  5  ป  รอยละ 45ของการบาดเจ็บใน
เด็กเกิดขึ้นที่บาน  รอยละ 23 เกิดบนถนน และรอยละ 18 เกิดที่โรงเรียน ผลิตภณัฑอันตรายที่
พบวาเปนสาเหตุของการบาดเจ็บไดบอย คือ  ผลิตภัณฑที่เก่ียวกับโครงสรางบานและเฟอรนิเจอร
หลัก ยานพาหนะ สัตว ของเลนและเครื่องเลนในสนามเด็กเลน เปนตน 
 
2.3 ผลกระทบของปญหาตอสังคมไทย 
 การบาดเจ็บกอใหเกิดผลเสยีตอเด็กและสังคมไทยในหลายประการคอื 

2.3.1 ความเสียหายตอทรัพยากรมนุษย ปญหาอุบตัิเหตุและการบาดเจ็บนําไปสูการ
ตายและการพกิารถาวรในเดก็และวัยรุนอันสงผลใหเกิดความเสียหายรุนแรงทั้งในระบบเศรษฐกิจ
และสังคมดังขอมูลเบื้องตน  

นอกจากนั้นในปจจบุันระบบบริการและสวัสดิการของสังคมในการชวยเหลือครอบครัว
และเด็กที่ไดรับบาดเจบ็จนเกิดภาวะพิการยังไมเพียงพอสงผลกระทบตอการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของเด็กเหลานี้ เด็กเหลานี้ถูกบั่นทอนสทิธิในการดาํรงชีพและการไดรับการพฒันาในหลายเรื่อง
เชน การศึกษา การสันทนาการ การเดินทาง การเรียนรูเพ่ือการประกอบอาชีพ เปนตน 
นอกจากนั้นการขาดระบบสวัสดิการสังคมในการชวยเหลือครอบครัว ทําใหครอบครัวตองแบก
รับภาระในการดูแลเด็กโดยลําพัง สงผลกระทบตอวถีิชีวิตของครอบครัว ครอบครัวของเด็กที่
ประสบการบาดเจ็บจนเสียชีวิตหรือพิการมีอุบัติการณของการหยารางของผูปกครองหรือบัติการณ
ของการเกิดพฤติกรรมเบี่ยงเบนของเด็กอ่ืนในครอบครวั  

2.3.2 ความไมเสมอภาคและความยากจนในสังคม ปญหาของอุบัติเหตแุละการ
บาดเจ็บยังพบวามีรากเหงามาจากความยากจนและความไมเสมอภาคในสังคม เดก็ในครอบครัวที่



มีเศรษฐานะต่าํมีความเสี่ยงตอการบาดเจบ็ทั้งจากการไดรับการดูแลต่ํากวาเกณฑมาตรฐาน การ
ถูกทอดทิ้ง ละเลย การถูกทําราย และการอาศัยอยูในสิ่งแวดลอมหรือการใชผลิตภัณฑที่มีความ
เส่ียงสูง ปจจัยเหลานี้กอใหเกิดการบาดเจ็บ อันสงผลใหเกิดความพกิาร การสูญเสียสมรรถภาพ
รางกาย การสญูเสียความสามารถในการพัฒนาและเรียนรู ซึ่งเปนวงจรของความยากจน 

การดําเนินการเพื่อสรางเสริมความปลอดภัยในเด็ก โดยคํานึงถึงสิทธแิละความเสมอภาค
ของเดก็ทุกคนที่จะไดรับความปลอดภัยอยางเทาเทียมกัน จะนําไปสูการกระจายทรัพยากรเพื่อการ
สงเคราะหเด็ก การคุมครองเด็ก การจัดสวัสดิการ และการจัดการสิ่งแวดลอม เพ่ือใหเด็กในทุก
กลุมของสังคมไดรับการดูแลอยางเสมอภาค 

2.3.3 การเพิ่มอุปสงคในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑความปลอดภัย อุปสงคที่เก่ียวของกับ
ความปลอดภยัไมวาจะเปนผลิตภณัฑ การบริการ และการศึกษา ไดเกิดขึ้นอยางชัดเจนในกลุม
ประเทศรายไดระดบักลางและรายไดต่าํท่ีมีการเจริญทางเศรษฐกิจและสังคมอยางรวดเร็ว 
เนื่องจากประเทศเหลานี้เชนเดียวกับประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงปญหาทางสุขภาพ การ
บาดเจ็บไดกลายเปนสาเหตนุําการตายในเด็ก  ดังนัน้เปนโอกาสทีด่ีที่ประเทศไทยจะสนับสนนุ
อุตสาหกรรมความปลอดภยัทั้งผลิตภัณฑ บริการ และการศกึษาเพื่อใชประโยชนในประเทศ 
ปองกันการสญูเสียทางเศรษฐกิจ และเพ่ือการขายสูประเทศรายไดระดับกลางหรือต่ําอ่ืนๆ ซึ่ง
กําลังเร่ิมสนใจในงานการปองกันการบาดเจ็บ ตัวอยางเชนผลิตภัณฑเสริมความปลอดภัยใน
ยานพาหนะตาง ๆ ของเลนปลอดภัย ผลิตภัณฑทารกที่ปลอดภัย หองทดสอบความปลอดภัยทาง
ผลิตภณัฑ เครื่องมือทดสอบตาง ๆ โปรแกรมการดําเนินงานดานความปลอดภัยในโรงเรียน 
โรงงานอุตสาหกรรม หลักสูตรการฝกอบรมตาง ๆ เปนตน  

2.3.4 สภาพสังคมไมย่ังยืน  สังคมที่ยั่งยืนตองเปนสงัคมที่ผูอยูอาศัยมีความไววางใจ มี
ความรูสึกปลอดภัย ไดรับการคุมครองโดยระบบของสังคม การตายและพิการของเด็กและวัยรุน
จากอุบตัิเหตแุละการบาดเจ็บชนิดตางๆดังกลาวเปนตวัชี้วัดหนึ่งซึ่งบงบอกถึงระดบัความไม
ปลอดภัยของสังคม  การสรางสังคมยั่งยืน (sustainable  society) จึงตองใหความสําคญักับการ
สรางมาตรการความปลอดภัย ระบบสวสัดิการสังคมที่ดี ระบบการคุมครองเด็กและผูดอยโอกาส 
การควบคุมสิ่งแวดลอมที่อาจกอใหเกิดมลพิษในระยะยาว และการควบคุมความรุนแรงในสังคม  



 
บทที่ 3. การดําเนินงานในการปองกันการบาดเจ็บและสรางเสริมความปลอดภัย 

 
การสรางเสริมความปลอดภยัและปองกันการบาดเจ็บในเด็กนัน้จะตองดําเนนิการเพื่อ

นําไปสูพฤติกรรมใหมที่เสริมสรางความปลอดภัยแกเดก็ ทั้งในระดบับุคคล ครอบครัว ชุมชน 
และสังคม และนําไปสูการสรางส่ิงแวดลอมที่ปลอดภยัสําหรับเด็ก ทั้งเชิงกายภาพ-เทคโนโลยี 
(physical and technological)  และเชิงสังคม-การเมือง-การจัดการ (social, political and 
organizational) ดังนั้นการดําเนนิงานในการปองกันและแกไขปญหาตองประกอบดวย  

3.1 การสรางองคความรูในเรื่องของการสรางเสริมความปลอดภัยและปองกันการบาดเจ็บ
ในเด็ก เพ่ือใหการดําเนินงานตั้งอยูบนพืน้ฐานความรูที่เปนวิทยาศาสตร (scientific based) มีการ
วิจัยที่ดีสนับสนุนทั้งดานชีวกลไก (biomechanic) พฤติกรรมศาสตร (behavioural science) 
ระบาดวิทยา (epidemiology) ดานคลินกิ (clinical research) และงานวิจัยเชิงระบบ (system 
research)   

3.2 นอกจากการหาองคความรูแลัว ตองมีกระบวนการเชื่อมโยงความรูสูการปฏิบัติ โดย  
o สนับสนนุใหเกิดกลไกการดาํเนินงานสรางเสริมความปลอดภัยและปองกันการ 

บาดเจ็บในระดับชุมชนเปนหลัก (community-based injury prevention programs)  โดย
สนับสนนุใหชุมชนมีความสามารถในการคนหาปญหาเฉพาะทองถ่ิน การวิเคราะห การดําเนนิการ
แกไข และการประเมินผล   

o สรางเครือขาย (network) เช่ือมโยงหนวยงานรัฐ เอกชน ทั้งภาคบริการและภาค 
การผลิต และนักการเมือง  

o การขับเคลื่อนสังคม (social mobilization) โดยใชเทคนคิการสื่อสารความรู  
(knowledge communication techniques) ทุกวิถีทาง เพ่ือใหเกิดความตระหนักในวงกวาง 
โดยเฉพาะอยางยิ่งการทํางานโดยผานสื่อสาธารณะตางๆ (public media) 

o กระตุนใหเกิดการสรางนโยบายสาธารณะ (public policy) และการดาํเนินงาน 
ตามนโยบายนัน้ (enforcement)  

 
3.3 การปองกันการจมน้ํา: ที่สําคัญคือการสรางความรับรูความเสี่ยงในการจมน้ําแก

ครอบครัวและชุมชน เด็กอายุนอยกวา 5 ปตองไดรับการดูแลใหอยูในสิ่งแวดลอมที่ปลอดภัย
ตลอดเวลา  ครอบครัวและชุมชนตองมีทักษะในการจดัการสิ่งแวดลอม :  

 จากผลการศึกษาดังกลาวพบวาการปองกันการจมน้าํในเด็กเล็กนอยกวา 3 ปตอง
สรางความตระหนักถึงอันตรายในการจมน้ําแกผูดูแลเด็กแมเพียงชั่วขณะ และ
สรางใหผูดูแลเด็กมีทักษะในการเฝาดแูลเด็กไดตลอดเวลา มีทักษะในการสํารวจ



ความปลอดภยัในบาน และการจัดเตรียมพื้นที่เคลื่อนไหวเด็กแยกออกจากแหลง
น้ํา  

 ในเด็กอายุมากกวา 3 ป ผูดูแลเด็กตองรูจักการสอนเดก็ใหหลีกเล่ียงจากการเลน
ใกลแหลงน้ํา รูจักการพาเดก็เดินสํารวจความปลอดภัยในชุมชน ละแวกบานและ
ช้ีแสดงใหเด็กเห็นถึงจุดเสี่ยง ขณะเดียวกันยังตองเฝาดเูด็กตลอดเวลา 

 ชุมชนมีบทบาท นอกจากในระดบัครอบครัวแลว ความปลอดภัยในเด็กวัยนี้ยัง
ข้ึนกับการจดัการความปลอดภัยของชุมชนอีกดวย ชุมชนตองมีทักษะในการ
จัดการเสี่ยงแวดลอมใหปลอดภัย โดยแยกพื้นที่เคลื่อนไหวของเด็กออกจาก
แหลงน้ํา เชนการกั้นรั้วบอน้ํา คลอง การปดรูทอระบาย การตอรองกับหนวยงาน
รัฐในการสรางหรือปรับปรุงแกไขโครงสรางในชุมชนที่เส่ียงตอการจมน้าํ (เชนที่
บําบัดน้ําของกทม.เปนตน) รวมทั้งระบบชวยกันเปนหูเปนตาในการดูแลเด็ก
รวมกันในชุมชน เปนตน \ 

 นอกจากนั้นยงัควรสอนใหเด็กรูจกัการชวยเหลือตัวเองในน้าํเมื่อตกน้าํ รูจักการ
ตะเกียกตะกายขึ้นมาโผลผิวน้ํา หรือตะกายเขาฝงที่อยูใกล (water recovery) 
แมวาจะวายน้าํไมเปน  

3. ในเด็กอายมุากกวา 5 ป ผูดูแลเด็กตองรูจักการสอนเด็กใหหลีกเล่ียงจากการเลนใกล
แหลงน้ํา รูจักการพาเด็กเดนิสํารวจความปลอดภัยในชมุชน ละแวกบานและช้ีแสดงใหเด็กเห็นถึง
จุดเสี่ยง เด็กตองไดรับการสอนเรื่องวายน้ําจนกวาจะวายได มีทักษะในการเลือกเลนกีฬาทางน้ํา
หรือสันทนาการทางน้ําอ่ืนๆอยางเหมาะสมกับพัฒนาการของตนเองและปฏิบัตติามกฎการเลน มี
ทักษะในการเลือกการเดินทางทางน้าํอยางปลอดภัย เชนการเลือกยานพาหนะ และปฏิบัตติามกฎ
เชนการใชชูชีพ ไดรับการสอนใหตระหนกัในอันตรายจากแอลกอฮอล เมื่อเดินทางหรือมีกิจกรรม
ทางน้ํา 

4. ในเด็กทุกวัยนอกจากการปองกันแบบปฐมภูมิ (primary prevention) แลว นั้นการ
ฝกอบรมปฐมพยาบาล การปฏิบัติการกูชีพเบื้องตน.ในระดบัครอบครัวและชุมชนมีความสําคัญ
มาก ผูดแูลเด็ก ผูพบเหน็เหตุการณหากทําหัตถการนี้ไดอยางถูกวธิีจะมีสวนชวยเหลือชีวิต ลด
ความรุนแรงของการจมน้ําไดอยางมาก (secondary prevention)  
 

3.4 การสรางเสริมความปลอดภัยในการจราจร (Traffic safety):  
มาตรการที่สําคัญคือการสนบัสนุนใหเกิดการใชอุปกรณเสริมความปลอดภัยในเด็กทุกวัย 

การลดพฤติกรรมการขับขี่เส่ียง คือการขับขี่อายุนอย (การขับขี่ในเดก็อายุนอยกวา 15 ป) เมาแลว
ขับ ขับแขงขัน และขับยามวิกาล โดยเฉพาะในเด็กวัยรุน และการจัดการสิ่งแวดลอมในบาน 
ละแวกบาน ชุมชนเพื่อปองกันการถูกรถชนโดยจดัใหเกิดภาวะถนนปลอดภัยสาํหรับเด็ก (child 
friendly road) ทุกมาตรการตองดําเนินการโดยใหเกิดทั้งการศึกษา (traffic safety 



education) การสนับสนุนทางกฎหมาย (law enforcement) และการสนับสนุนการผลิต
(engineering support)  

3.4.1 การใชอุปกรณเสริมความปลอดภัยนั้นเปนกลยุทธที่สําคัญในการปองกันการ
บาดเจ็บในกลุมผูขับขี่และผูโดยสาร ในการโดยสารรถจกัรยานยนตนัน้หมวกนิรภัย (helmet) เปน
อุปกรณเสริมความปลอดภยัที่สําคัญที่สุด การศึกษาของ National Highway Traffic Safety 
Administration (NHTSA) ในสหรัฐ พบวาหมวกนิรภัยสามารถลดการตายของการบาดเจ็บจาก
รถจักรยานยนตในกรณีของผูใหญที่อายุมากกวา 15 ป ลงไดรอยละ 29 และลดอัตราการบาดเจบ็
ที่ศีรษะไดรอยละ 40  ขณะนี้มีการผลิตหมวกเด็กอายุ 6-12 ปที่มีขนาดและน้ําหนกัเหมาะสมและ
ผานการทดสอบตามมาตรฐานอุตสาหกรรม แตหมวกนิรภัยสําหรับเด็ก 2-6 ปนั้นยังอยูในระหวาง
การดําเนินงาน สําหรับการโดยสารรถจักรยานยนตในเด็กอายุนอยกวา 2 ปนั้น ยังไมสามารถหา
วิธีการลดความเสี่ยงที่เหมาะสม ทั้งหมวกนิรภัยและที่นั่งนิรภัย (ที่จะใชตดิตั้งบนแกนหนาของ
รถจักรยานยนต ใตตอที่บังคับทิศทาง (driving hand)) ควรมีการศึกษาความเปนไปไดของการ
จํากัดการโดยสาร ดังนัน้ควรมีการศึกษาการยอมรับของสังคม และผลกระทบตอวิถีชีวิตของ
ประชาชนในการจํากัดความเสี่ยงดังกลาว  

3.4.2 สําหรับรถยนตนัน้ ระบบยึดเหนี่ยวเด็กในรถ (child restraint system) ซึ่ง
ประกอบดวย ที่นั่งพิเศษสําหรับเด็กอายุนอยกวา 10 ป (child seat) และเข็มขัดยึดเหนี่ยวเด็กให
ติดกบัที่นั่ง รวมทั้งเข็มขัดที่จะยึดที่นั่งใหติดกบัเบาะรถยนต เปนนวัตกรรมที่สงผลในการลดการ
ตายของเด็กจากการเดนิทางดวยรถยนตเปนอยางมาก  การศึกษาจากประเทศพัฒนาแสดงใหเห็น
วาระบบยดึเหนี่ยวนี้จะลดความเสี่ยงตอการตายในเด็กทารกรอยละ 69 และลดความเสี่ยงตอการ
ตายในเด็ก 1-4ปรอยละ 47 จากผลการศึกษานี้นาํไปสูการออกกฎหมายบังคับใชระบบยึดเหนี่ยว
สําหรับเด็กในประเทศพัฒนา ในประเทศไทยมีกฎหมายบังคับใชเข็มขัดนิรภยัในผูขับขี่และ
ผูโดยสารตอนหนา แตไมมคีําแนะนาํและการปฏิบัติที่เหมาะสมสําหรับเด็ก ที่นั่งนิรภัยที่มีในตลาด
ยังคงมีราคาแพง ไมมีการลดภาษนีําเขา มีการผลิตในประเทศเพียง 1 บริษัทซึง่ผลิตเพียงชนิด
สําหรับทารก และอยูระหวางการรับรองมาตรฐานจาก EU  ดังนัน้การรณรงคในกลุมเด็กอายุนอย
กวา 10 ป จึงไมสามารถดําเนินการไดอยางจริงจัง ทําไดในแนวทางการแนะนาํใหนั่งที่นั่งตอนหลัง 
(ลดความเสี่ยงลง 5 เทา) ไมนั่งบนสวนกระบะของรถปคอัพ สําหรับผูโดยสารเด็กอายุมากกวา 10 
ป แนวทางการรณรงคคือการใชเข็มขัดนิรภัย และไมนั่งบนสวนกระบะของรถปคอัพ 

3.4.3 การเสียชีวิตจากรถจักรยานคิดเปนรอยละ 20 ของการบาดเจ็บจากการจร ผูเสียชีวิต
สวนใหญเกิดจากการบาดเจ็บที่ศีรษะ ในประเทศพัฒนามีการจัดทางจักรยานแยกออกจากถนน 
นอกจากนั้นไดมีการออกกฎหมายใหผูขับข่ีรถจักรยานตองสวมใสหมวกนิรภัย หมวกนิรภัย
สําหรับรถจักรยานไดรับการคนควาวิจัยและทดสอบเพื่อใหเหมาะสมกบัเด็กทุกกลุมอายุ  การ
บังคับใชหมวกนิรภัยนี้นาํไปสูการลดลงของการบาดเจบ็และการตายจากจักรยานอยางชัดเจน 



นอกจากนี้ในการศึกษาป 2542 ยังพบการบาดเจบ็ที่เกิดจากขาเขาในซี่ลอรถจักรยาน เมื่อประมาณ
การทั้งประเทศคาดวาจะมีเด็กไทยบาดเจบ็จากขาเขาซีล่อรถจักรยานปละ 14,135-32,287 รายตอ
ป ในประเทศพัฒนาไดมกีารออกแบบที่นั่งพิเศษสําหรับเด็กเล็กเพ่ือปองกันการพลัดตกหกลม
และปองกันขาเขาซี่ลอ ในประเทศสวีเดนมีกฎหมายบงัคับใหเด็กที่โดยสารรถจักยานตองนั่งที่นั่ง
พิเศษเทานั้น 

3.4.4 การปองกันการตายจากอุบตัิเหตุจราจรในวัยรุนนัน้ตองมีมาตรการเพิ่มมากขึ้น ใน 
ตางประเทศมาตรการจาํกัดการขับขี่ในกลุมเด็กโตและวยัรุนเชนการตรวจจับผูขับขีอ่ายุนอย การ
ตรวจจับแอลกอฮอลและสารเสพติดในผูขับขี่ การยดือายุการอนญุาตขับขี่ การออกใบขับขี่
ช่ัวคราวและจาํกัดพืน้ที่-เวลาของการขับขี่ การหามขับข่ียามค่ําคนื (Curfew)  ไดถูกนํามาใชอยาง
ไดผล 

3.4.5 การปองกันการตายจากการถูกรถชนในเด็กเล็ก ทําไดโดยการแยกพื้นที่เคลือ่นไหว
เด็กออกจากถนน ใหเด็กมีพ้ืนที่เลนอยางปลอดภัย  สรางทางเดินเทาและทางขามที่ปลอดภัย สอน
ทักษะการใชทางเทาและการขามถนนที่ปลอดภัยแกเด็ก และสรางระบบลดความเร็วรถในถนน
ชุมชน (traffic calming)   

3.5 การสรางเสริมสิง่แวดลอมใหปลอดภัยในโครงสรางกายภาพและผลิตภัณฑ
รอบตัวเด็ก   

การสรางโครงสรางทางกายภาพของบาน โรงเรียน ที่สาธารณะ รวมทั้งการควบคุม
ผลิตภณัฑรอบตัวเด็กใหปลอดภัยมีความสําคัญอยางมากสําหรับเดก็ การสรางความปลอดภัย
ดังกลาวมีกลยุทธในการดาํเนินงานคือ 

4.1 ตองมีระบบเฝาระวัง (surveillance system) ในประเทศพัฒนามีระบบการเฝาระวัง 
ผลิตภณัฑที่กอใหเกิดอันตราย เชน ระบบ NEISS ในประเทศสหรัฐอเมริกา  หรือระบบ ELASS 
ในประเทศยโุรปตะวันตก   

4.2 จากการเฝาระวังนําไปสูการศึกษาความเสี่ยง (risk assessment) และการควบคุม
ความเสี่ยงจากผลิตภณัฑอันตรายนัน้ (risk modification) วิธีการเชนการกําจดัผลติภัณฑออกจาก
ตลาด การเปลี่ยนแปลงรูปรางผลิตภัณฑ การจํากัดลักษณะผูใชเชนการจํากัดอายุผูใช การใช
พรอมคําเตือน และการใชพรอมอุปกรณเสริมความปลอดภัย  
  



บทที่ 4. ปญหาและอุปสรรคตอการดําเนินงานในเร่ืองความปลอดภัยในเด็กในสังคมไทย
 

1. รัฐไมมี่นโยบายที่ชัดเจนในการดูแลเฉพาะเรื่องความปลอดภัยในเด็ก ในปจจบุนั 
รัฐบาลมีนโยบายตอสูกับปญหาอุบตัิเหตุโดยกําหนดมาตรการหลายรูปแบบและมีหนวยงานหลาย
หนวยที่เก่ียวของ อยางไรก็ตามมาตรการสวนใหญยังคงเนนกลุมวัยแรงงานเปนกลุมเปาหมาย
หลัก ขาดการดําเนนิงานอยางจริงจังในเรื่องความปลอดภัยในเด็ก เชน ไมมีมาตรการการปองกัน
การจมน้ําในเด็ก ไมมีมาตรการที่ชัดเจนในการลดการบาดเจ็บจากอบุัตภิัยจราจรในเด็ก เปนตน 
แมวาการสูญเสียของเด็กจากอุบัติเหตุและความรุนแรงจะนอยกวาวัยแรงงานแตเมือ่พิจารณาใน
กลุมเด็กเองนั้นจะพบวาอุบตัิเหตุและความรุนแรงเปนเหตุนําการตายในเด็กและวัยรุนอายุตั้งแต 1 
ปข้ึนไป เชนเดียวกัน และมีลักษณะเฉพาะของสาเหตแุละปจจัยเสี่ยงที่แตกตางจากกลุมวัยแรงงาน 
ดังขอมูลนี้  

• ในแตละปมีการเสียชีวิตในเด็กไทยอาย ุ1-14 ปจากอุบตัิเหตุและความรุนแรงกวา 
3,000 ราย คดิเปนอัตราการตาย 23/100,000  

• การจมน้ําเปนสาเหตุนาํ พบวามีเด็กตายจากการจมน้าํปละกวา 1,600 ราย  
• สาเหตุนาํอันดบัที่สองคือการตายจากการจราจร  พบวามีเด็กตายจากการจราจร

ปละกวา 800 ราย เด็กวัย 8-9 ปจะเริ่มขับขี่มอเตอรไซด เด็กวัย 10 ปจะเริ่มมี
พฤติกรรมเมาแลวขับ 

• สาเหตุอ่ืนๆรวมกันคิดเปนหนึ่งในสามของการตายจากอบุัติเหตุและความรุนแรง
ไดแก การตกจากที่สูง สารพิษ กระแสไฟฟา ส่ิงแปลกปลอมอุดตันทางเดิน
หายใจ ไฟ น้ํารอนลวก ส่ิงของหลนทับหรือกระแทกสัตวกัด ถูกทําราย และอ่ืนๆ 

• แมวาไมมีการรายงานสถิติการทํารายเด็กอยางเปนระบบ แตจากขอมูลบันทึกของ
หนวยงานที่ชวยเหลือเด็กถูกทํารายพบไดวามีแนวโนมการใหความชวยเหลือเด็ก
เหลานี้สูงข้ึน  

• ในวัยรุนสถานการณจะเลวรายมากขึ้น ในแตละปจะมีเดก็วัยรุน 15-19 ปตายจาก
อุบัติเหตุยานยนตทางบกจํานวน 2000 ราย  ประชากรกลุมนี้คิดเปนรอยละ 9.6 
ของประชากรทั้งหมด แตคดิเปนรอยละ 16 ของการตายจากอุบตัิเหตุจราจร การ
บาดเจ็บจากความรุนแรงและการทํารายตวัเองในวัยรุนเปนเหตุสําคัญอันดบัรอง 
มีความรุนแรงมากขึ้นตามลําดับ  

ดังนั้นจึงตองมีการกําหนดมาตรการความปลอดภัยเฉพาะและหนวยงานที่รับผดิชอบ 
เพ่ือสรางเสริมความปลอดภัยในเด็ก  

 
2. ขาดกฎหมายหรือขาดการบังคับใชกฎหมายที่มีอยูเพื่อสนับสนุนใหเกิดการสราง 

สิ่งแวดลอมที่ปลอดภัยแกเด็ก  



• ขาดกฎหมายที่จะสนับสนุนใหเกิดการสรางโครงสรางทางกายภาพที่ปลอดภัยแกเดก็
ในทองถ่ินเชน กฎหมายอาคาร สนามเดก็เลน สนามกฬีา ร้ัวบาน แหลงน้ําและทาง
เทา เปนตน 

•  ขาดกฎหมายเพื่อควบคุมความปลอดภัยในผลติภัณฑที่เด็กใชอยางเพียงพอ  และ
ขาดการสนบัสนุนใหเกิดการคุมครองผูบริโภคโดยองคกรอิสระ 

• ขาดการบังคับใชอยางจริงจังในกฎหมายทีม่ีอยูเชนไมมีมาตการการบงัคับใช
กฎหมายเพื่อควบคุมการขับขี่รถจักรยานยนตในเด็กอายุนอยกวา 18 ป ขาด
มาตรการความปลอดภัยในรถยนตสําหรับเด็กทั้งๆที่มกีารบังคับใชกฎหมายเข็มขัด
นิรภัย ขาดการตรวจจบัผลิตภัณฑทีล่ะเวนตอการรับรองมาตรฐานจากสํานักงาน
มาตรฐานอตุสาหกรรม   

 
3. ขาดองคความรูในเร่ืองของการสรางเสริมความปลอดภัยและปองกันการบาดเจ็บในเดก็  

เพื่อใหการดําเนินงานตั้งอยูบนพื้นฐานความรูที่เปนวิทยาศาสตร (scientific based) ตองมีการวิจัย
ที่ดีสนับสนุนทั้งดาน ชีวกลไก (biomechanic) พฤติกรรมศาสตร (behavioural science) ระบาดวิทยา 
(epidemiology) ดานคลนิิก (clinical research) และงานวจิัยเชิงระบบ (system research)   

 
4. ขาดการเชื่อมโยงระบบขอมูลที่มีอยูในเรื่องความปลอดภัยในเด็กเพื่อสรางระบบเตือนภัย 

ดานความปลอดภัยในเด็กระดับชาติและทองถิ่น เชนขอมูลในระบบการรายงานการตาย ขอมูลการ
บาดเจ็บของโรงพยาบาลตางๆ ระบบการเฝาระวังการบาดเจบ็ของกระทรวงสาธารณสุข ขอมูลการ
สํารวจสุขภาพระดับชาต ิ ซึ่งรายงานโดยสํานักงานสถติิแหงชาติ ขอมลูของกรมปองกันภัย ขอมูลการ
รองเรียนของของสํานักงานคุมครองผูบริโภค ขอมูลการตรวจสอบผลิตภัณฑทีไ่มไดมาตรฐานของ
กระทรวงอุตสาหกรรม ขอมูลของสํานักงานตํารวจแหงชาต ิ และขอมูลการคุมครองเด็กขององคกร
เอกชนและกระทรวงพัฒนาสังคมและทรัพยากรมนุษย เปนตน นอกจากนั้นยังขาดรายงานการ
สอบสวนและพิเคราะหสาเหตุการตายของเด็กอันเนื่องมาจากอบุัตภิยั สาธารณภยั และความรุนแรง  
อยางเปนระบบ ทําใหขาดองคความรูที่เพียงพอเพื่อสนับสนุนงานสรางเสริมความปลอดภัยในเดก็  

 
5. ขาดกลไกการสื่อความรูที่ดีเพื่อใหประชาชนไดรับรูอยางกวางขวางและนําไปสูการ 

เปล่ียนแปลงพฤติกรรมของประชานได  ทําใหประชาชนทั้งเด็ก ผูดแูลเด็ก ชุมชน และองคกรที่
เก่ียวของ  ยังคงขาดความความตระหนักในความเสีย่งตอความปลอดภัย และขาดความรูและ
ทักษะในการจดัการสิ่งแวดลอมเพื่อใหเกิดความปลอดภยั ทั้งการจัดการโครงสรางพ้ืนฐานและ
การควบคุมผลิตภัณฑอันตราย  
 

6. ขาดเกณฑกําหนดมาตรฐานความปลอดภัยขั้นต่ําที่เดก็ทุกคนพึงไดรับจากรัฐเพื่อลด 



ความไมเสมอภาคในสังคมตอการไดรับความปลอดภัย (safety equity) ปญหาของอุบัติเหตุ
และการบาดเจ็บยังพบวามรีากเหงามาจากความยากจนและความไมเสมอภาคในสงัคม เด็กใน
ครอบครัวที่มีเศรษฐานะต่าํมคีวามเสี่ยงตอการบาดเจ็บทัง้จากการไดรับการดแูลต่าํกวาเกณฑ
มาตรฐาน การถูกทอดทิ้ง ละเลย การถูกทําราย และการอาศัยอยูในสิ่งแวดลอมหรือการใช
ผลิตภณัฑที่มคีวามเสี่ยงสูง ปจจัยเหลานี้กอใหเกิดการบาดเจบ็ อันสงผลใหเกิดความพิการ การ
สูญเสียสมรรถภาพรางกาย การสูญเสียความสามารถในการพฒันาและเรียนรู ซึ่งเปนวงจรของ
ความยากจน การดําเนินการเพื่อสรางเสริมความปลอดภัยในเด็ก โดยคํานึงถึงสิทธแิละความเสมอ
ภาคของเด็กทกุคนที่จะไดรับความปลอดภัยอยางเทาเทียมกัน จะนําไปสูการกระจายทรัพยากร
เพ่ือการสงเคราะหเด็ก การคุมครองเด็ก การจัดสวัสดิการ และการจัดการสิ่งแวดลอม เพ่ือใหเดก็
ในทุกกลุมของสังคมไดรับการดูแลอยางเสมอภาค 

 
7. ขาดการสรางความเขมแขง็ของชุมชน (empowerment) ในการดําเนินงานดานการ 

สรางเสริมความปลอดภัยและปองกันการบาดเจ็บในเด็ก ใขณะที่องคการอนามัยโลกได
ดําเนนิการโครงการชุมชนปลอดภัย (safe community) เพ่ือใหชุมชนมีความสามารถในการคนหา
ปญหาความไมปลอดภัยในทองถ่ิน การวิเคราะห วางแผน และมทีักษะในการดาํเนินการแกไข
อยางมีสวนรวมและบูรณาการรวมกับเครือขายทองถ่ิน รวมทั้งการประเมินผลเพื่อนําผลมา
ปรับปรุงกระบวนการแกไขปญหาตอไป แตในประเทศไทยรัฐไมมีนโยบายชัดเจนในการ
ดําเนนิงานดังกลาว   
 

8. ขาดการสนบัสนุนใหมีการผลิต (ในประเทศ) และใชอุปกรณเสริมความปลอดภัยที่มี 
หลักฐานทางวิทยาศาสตรชัดเจนวาสามารถลดการตายและการบาดเจ็บลงได เชนหมวกนิรภัย
ในเด็ก ที่นั่งนริภัย เปนตน  
 

9. ขาดระบบบรกิารและสวัสดิการของสังคมในการชวยเหลือครอบครัวและเด็กที่ไดรับ 
บาดเจ็บจนเกดิภาวะพิการ เด็กเหลานี้ถูกบั่นทอนสิทธใินการดํารงชีพและการไดรับการพัฒนาใน
หลายเรื่องเชน การศึกษา การสันทนาการ การเดนิทาง การเรียนรูเพ่ือการประกอบอาชีพ เปนตน 
นอกจากนั้นการขาดระบบสวัสดิการสังคมในการชวยเหลือครอบครัว ทําใหครอบครัวตองแบก
รับภาระในการดูแลเด็กโดยลําพัง สงผลกระทบตอวถีิชีวิตของครอบครัว ครอบครัวของเด็กที่
ประสบการบาดเจ็บจนเสียชีวิตหรือพิการมีอุบัติการณของการหยารางของผูปกครองหรือบัติการณ
ของการเกิดพฤติกรรมเบี่ยงเบนของเด็กอ่ืนในครอบครวั  



บทที5่. ขอเสนอแนะในการดําเนินงานสรางเสริมความปลอดภัยในเด็กในสนังคมไทย 
 
การสรางเสริมความปลอดภยัและปองกันการบาดเจ็บในเด็กนัน้จะตองดําเนนิการเพื่อ

นําไปสูพฤติกรรมใหมที่เสริมสรางความปลอดภัยแกเดก็ ทั้งในระดบับุคคล ครอบครัว ชุมชน 
และสังคม และนําไปสูการสรางส่ิงแวดลอมที่ปลอดภยัสําหรับเด็ก ทั้งเชิงกายภาพ-เทคโนโลยี 
และเชิงสังคม-การเมือง-การจัดการ  ดังนั้นการดาํเนินงานในการปองกันและแกไขปญหาตอง
ประกอบดวย 
 มาตรการเรงดวน 

1. ใหสํานักงานคณะกรรมการปองกันอุบตัิภยัแหงชาติและคณะกรรมการคุมครองเด็ก   
แหงชาติเรงประสานใหหนวยงานที่เก่ียวของทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน 
ไดรับรู เขาใจและตระหนักในความสาํคัญของการสรางเสริมความปลอดภัยและปองกัน
การบาดเจ็บในเด็ก  ซึ่งตองมีมาตรการใหความคุมครองเปนพิเศษจากมาตรการดาน
ความปลอดภยัทั่วไป 

2. ใหกรมการปกครอง กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินและภาคประชาสังคมสงเสริมให
เกิดการจัดตั้งเครือขายความปลอดภัยในเด็กเช่ือมโยงในพื้นที่ระดบัตาง ๆ โดยระดม
การมีสวนรวมจากชุมชน  องคกรปกครองสวนทองถ่ินและภูมภิาค เพ่ือใหเกิด
ความสามารถในการวางแผนและจดักระบวนการเฝาระวังและปองกันปญหาที่เปน
ปจจัยสาเหตุของพฤติกรรมเสี่ยง ส่ิงแวดลอมเสี่ยง ตลอดจนการแกไขการบาดเจ็บใน
พ้ืนที่ของตนเองได 

3.  ใหกระทรวงสาธารณสุขสงเสริม สนับสนุน และประสานหนวยงานที่เก่ียวของกับการ
ปองกันสาธารณภัย ตลอดจนสถาบันการศึกษา ส่ือมวลชนไดถายทอดความรูและการ 
จัดการ ฝกทักษะแกเด็ก พอแม ผูปกครอง ผูดูแลเดก็ นายจางและชุมชนในเรื่องการ   
ปองกันการบาดเจ็บจากอุบตัเิหตุ ความรนุแรง และการปฐมพยาบาล  โดยมีการ
ซักซอม     ฝกซอม เพ่ือประเมินและกระตุนใหเกิดความพรอม โดยเฉพาะในเรื่องทีมี
ความสําคัญสงู  เชน  อุบัติเหตุจราจร การจมน้ํา สารเคมี วัตถุอันตราย ไฟไหม น้าํรอน
ลวก การบาดเจ็บจากการเลน การบาดเจ็บจากสตัว และการบาดเจ็บจากการทํางาน 
ฯลฯ 

4. ใหกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย  กระทรวงศึกษาธิการ และภาค
ประชาสังคม สงเสริมและสนับสนนุใหเด็กมีสวนรวมคิด รวมสรางสรรคและปฏิบัติการใน
กระบวนการสรางเสริมความปลอดภัยและปองกันการบาดเจ็บในเด็ก     โดยเฉพาะใหเด็ก
สามารถคดิคนและดาํเนนิงานโครงการดวยตนเองไดอยางเหมาะสมตามวัย  

5. พัฒนาและปรบัปรุงกฎหมาย ตลอดจนกฎระเบียบที่เก่ียวของ และเรงรัดการบงัคับใช         
กฎหมายอยางมีประสิทธิภาพและทันตอเหตุการณ  เชน  กฎหมายควบคุมความปลอดภัย
ในผลติภัณฑ กฎหมายคุมครองผูบริโภค กฎหมายควบคุมอาคาร กฎหมายจราจรและ 
ขนสง  กฎหมายคุมครองเดก็ เปนตน 



6. สงเสริมใหเกิดการจดัการองคความรู การวิจัยเชิงพัฒนาและการพัฒนาบุคลากร          
เพ่ือสามารถนาํไปสูการกําหนดนโยบายและแนวทางการปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพอยาง
เรงดวน 

7.  เรงรัดใหมีการตราพระราชบัญญตัติามรฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยมาตรา 57 ที่
ระบุใหมีองคกรอิสระ เพ่ือทําหนาทีคุ่มครองผูบริโภค 

8. กําหนดมาตรการทางภาษีและสิทธิประโยชนเพ่ือเปนแรงจูงใจแกส่ือมวลชนและ          
ผูประกอบการภาคเอกชนทีม่ีบทบาทในการสงเสริมความปลอดภัยในเดก็ 

  
มาตรการระยะยาว 
 มาตรการที่ 1: พัฒนาระบบเฝาระวังและเตือนภัยดานความปลอดภัยในเด็ก (child safety 
watch)  

1.1 พัฒนาระบบเตือนภัยดานความปลอดภัยในเด็กระดับชาติ โดยพัฒนาความเชื่อมโยง
จากระบบขอมูลที่ไดดําเนนิการโดยหนวยงานตางๆอยูแลว เชน  ระบบการรายงาน
การตาย ระบบการเฝาระวังการบาดเจบ็ของกระทรวงสาธารณสุข ระบบการสาํรวจ
สุขภาพระดบัชาต ิซึ่งรายงานโดยสาํนักงานสถิติแหงชาติ ระบบขอมลูของกรมปองกัน
ภัย ระบบขอมูลของสํานักงานคุมครองผูบริโภค และระบบขอมูลของสํานักงานตาํรวจ
แหงชาติเปนตน และใหหนวยงานตางๆสามารถเขาถึงและใชระบบขอมูลนี้ไดรวมกัน 
ซึ่งคณะกรรมการคุมครองเด็กระดบัชาตสิามารถผลักดนัใหเกิดการดาํเนินการไดจริง  

1.2 พัฒนาระบบขอมูลเตือนภัยดานความปลอดภัยในเด็กระดับทองถ่ิน โดยจัดใหมีความ
เช่ือมโยงของระบบขอมูลทองถ่ินเชน ขอมูลโรงพยาบาล ขอมูลของสถานีตาํรวจ 
ขอมูลขนสงจังหวัด    ขอมลูพัฒนาสังคมจังหวัด เปนตน ซึ่งคณะกรรมการคุมครอง
เด็กระดบัจังหวัดและทองถ่ินสามารถผลกัดันใหเกิดการดําเนนิการไดจริง   

 1.3 สงเสริมพัฒนาระบบการสอบสวนและพิเคราะหสาเหตุอันเนื่องมาจากอุบตัภิัย สา
ธารณภัย และความรุนแรง  เพ่ือดําเนนิการปองกันแกไขและฟนฟูอยางตอเนื่องทั้ง
ในระดบัชาติและทองถ่ิน  

  
มาตรการ 2: มีการรวบรวม ทบทวน วิเคราะหขอมูลองคความรูและสงเสริมการวิจัยเพื่อสราง
องคความรูใหมในเร่ืองของการสรางเสริมความปลอดภัยและปองกันการบาดเจ็บในเดก็  

2.1 สนับสนนุใหมหาวิทยาลัย หนวยงานที่เก่ียวของทั้งภาครัฐ เอกชน องคกรทองถ่ิน 
และชุมชน ดาํเนินการวิจัย หาความรูและแนวทางในการปองกันการบาดเจ็บในเดก็
ชนิดตางๆทั้งความรูเชิงเทคโนโลย ี และความรูเชิงประยุกต ทั้งดานชีวกลไก          
พฤติกรรมศาสตร จิตวิทยาและสังคมศาสตรระบาดวิทยาและงานวจิยัเชิงระบบเพื่อ    
นําไปสูนวตักรรมโครงการใหมๆที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดใีนการ        
เปล่ียนแปลงทั้งพฤติกรรมและ ส่ิงแวดลอมเสี่ยงตอเด็ก 



   
มาตรการที่ 3  :   การสรางสิ่งแวดลอมที่สรางเสริมความปลอดภัยในเด็ก                                             

3.1    หนวยงานที่เก่ียวของหรือองคกรทองถิ่นและภาคประชาสังคมตองใหความสําคัญ
กับการจัดการสิ่งแวดลอมใหเกิดความปลอดภัยแกเดก็ ทั้งส่ิงแวดลอมภายในบาน         
เขตชุมชน โรงเรียน ถนนหนทาง สถานที่เลนพักผอน สนามกีฬา และสถานที่
สาธารณะ  

 3.2    โครงสรางทางกายภาพของชุมชนและผังเมืองทั้งโครงสรางเดิมและโครงสรางที่จะ
สรางใหมจะตองไดรับการประเมินความเสี่ยงตอความปลอดภัยสาํหรับเด็ก และ
จะตองไดรับการแกไขปรับปรุงเพ่ือลดความเสี่ยงใหต่ําท่ีสุดที่จะเปนไปได 

  3.3     หนวยงานที่เก่ียวของตองดาํเนินการควบคมุผลติภณัฑรอบตวัเด็กใหปลอดภัย
อยางจริงจัง   หนวยงานหลายหนวยมบีทบาทเกี่ยวของกับความปลอดภยัใน
ผลติภณัฑ เชน สํานักงานคุมครอง  ผูบริโภค สํานักงานมาตรฐานอตุสาหกรรม 
มูลนิธิคุมครองผูบรโิภค สมาคมวิชาชีพตางๆ เปนตน  

    3.4    สนับสนนุใหมีการผลติ (ในประเทศ) และใชอุปกรณเสริมความปลอดภัยที่ม ี     
คุณภาพมาตรฐานและราคาเปนธรรม   เชน   หมวกนิรภัยในเด็ก    ที่นั่งนิรภัย    
เครื่องสงสัญญาณควนัไฟ เปนตน  



บทที่ 6. ตัวช้ีวัดและเปาหมาย 
 

สถานการณ ตัวชี้วัด เปาหมายในป 2557 
2542 2543 2544 2545 

อุบัติการณการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
และการบาดเจ็บทุกชนิดในเด็กอายุ 
0-14  ป (/ 1,000,000 / ป) 

นอยกวา 80/ 1,000,000 / ป 

204.8 223.3 213.7 229.1 
อุบัติการณการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
และการบาดเจ็บทุกชนิดในเด็กอายุ 
15-17  ป (/ 1,000,000 / ป) 

นอยกวา 150/ 1,000,000 / ป 

461.1 450.4 460.9 507.4 
อุบัติการณการบาดเจบ็รุนแรงทุก
ชนิดที่ตองรับการรักษาตัวใน
โรงพยาบาลแบบผูปวยใน ในเด็ก
อายุ 0-14 ป  (/ 10,000 / ป) 

นอยกวา 30/ 10,000  คน/ ป 

80.5 88.6 84.7 90.9 
อุบัติการณการบาดเจบ็รุนแรงของ
นักเรียนที่ตองรับการรักษาตวัใน
โรงพยาบาลแบบผูปวยใน อัน
เนื่องมาจากกจิรรมของโรงเรียน (ทั้ง
ในและนอกโรงเรียน) (/ 10,000 / ป) 

นอยกวา 5/ นักเรียน 10,000  
คน/ ป 

14.49 15.94 15.24 16.36 
อุบัติการณการบาดเจบ็รุนแรงของ
เด็กที่ตองรับการรักษาตัวใน
โรงพยาบาลแบบผูปวยใน อัน
เนื่องมาจากกจิรรมของสถานศึกษา
หรือสถานเลี้ยงเด็กปฐมวัย (0-5 ป)  

ลดลงรอยละ 50  เมื่อ
เปรียบเทียบกับป 2548 

ไมมีขอมูลในปจจุบนั 

อุบัติการณการเสียชีวิตจากการจมน้ํา 
ในเด็กอายุ 0-14 ป  (/ 1,000,000 / 
ป) 
 

นอยกวา 50/ 1,000,000  คน/ ป 

93.6 101.5 100.4 105.4 
อุบัติการณการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
จราจรในเด็กอายุ 0-14 ป  (/ 
1,000,000 / ป) 

นอยกวา 20/1,000,000/ป  

43.3 53.4 48.1 51.5 
อุบัติการณการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
จราจรในเด็กอายุ 15-17 ป  (/ 
1,000,000 / ป) 

นอยกวา 100/1,000,000/ป  

183.2 203.1 208.2 218.5 



อุบัติการณการบาดเจบ็รุนแรงจาก
การจราจรที่ตองรับการรักษาตัวใน
โรงพยาบาลแบบผูปวยใน ในเด็ก
อายุ 0-14 ป  (/ 10,000 / ป) 

นอยกวา 5/ 10,000  คน/ ป 

14.5 17.4 15.6 15.5 
อุบัติการณการเสียชีวิตจากการขาด
อากาศหายใจแบบตางๆนอกจาก
การจมน้ําในเด็กอาย ุ 0-14 ป  (/ 
1,000,000 / ป) 

นอยกวา 3 /1,000,000/ ป 

3.90 5.79 8.05 8.31 
อุบัติการณการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
กระแสไฟฟาในเด็กอายุ 0-14 ป (/ 
1,000,000 / ป)   

นอยกวา 3/1,000,000/ ป 

4.91 6.10 5.47 .598 
อุบัติการณการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
พลัดตกในเดก็อายุ 0-14 ป (/ 
1,000,000 / ป)   

นอยกวา 1 /1,000,000/ ป 

2.14 1.64 1.70 1.76 
อุบัติการณการบาดเจบ็รุนแรงจาก
อุบัติเหตุพลัดตกที่ตองรับการรักษา
ตัวในโรงพยาบาลแบบผูปวยใน ใน
เด็กอายุ 0-14 ป  (/ 10,000 / ป) 

นอยกวา 2/ 10,000  คน/ ป 

4.2 3.2 3.3 3.4 
อุบัติการณการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
ความรอนลวกในเด็กอายุ 0-14 ป  (/ 
1,000,000 / ป) 

นอยกวา 1 /1,000,000/ ป 

2.64 3.27 1.72 2.7 
อุบัติการณการบาดเจบ็รุนแรงจาก
อุบัติเหตุความรอนลวกที่ตองรับการ
รักษาตัวในโรงพยาบาลแบบผูปวย
ใน ในเด็กอายุ 0-14 ป (/ 10,000 / 
ป)  

นอยกวา 0.5/ 10,000  คน/ ป 

1.0 1.2 0.6 1.2 
อุบัติการณการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
สารพิษในเด็กอายุ 0-14 ป  (/ 
1,000,000 / ป) 

นอยกวา 1 /1,000,000/ ป 

2.52 2.39 2.08 2.20 
อุบัติการณการเสียชีวิตจากสัตวใน
เด็กอายุ 0-14 ป  (/ 1,000,000 / ป) 

นอยกวา 1 /1,000,000/ ป 
1.95 2.20 1.26 1.32 

อุบัติการณการบาดเจบ็รุนแรงจาก
สัตวที่ตองรับการรักษาตัวใน

นอยกวา 5/ 10,000  คน/ ป 
13.4 14.7 14.1 15.1 



โรงพยาบาลแบบผูปวยใน ในเด็ก
อายุ 0-14 ป (/ 10,000 / ป)   
อุบัติการณการเสียชีวิตจากถูกทําราย
และทํารายตนเองในเด็กอายุ 0-14 ป  
(/ 1,000,000 / ป) 

นอยกวา 5 /1,000,000/ ป 

13.14 11.59 8.84 9.8 
อุบัติการณการเสียชีวิตจากถูกทําราย
และทํารายตนเองในเด็กอายุ 15-17 
ป  (/ 1,000,000 / ป) 

นอยกวา 30 /1,000,000/ ป 

95.68 79.85 67.14 75.54 
อุบัติการณการบาดเจบ็รุนแรงจาก
การถูกทํารายและทํารายตนเองที่
ตองรับการรักษาตัวในโรงพยาบาล
แบบผูปวยใน ในเด็กอายุ 0-14 ป (/ 
10,000 / ป)   

นอยกวา 1/ 10,000  คน/ ป 

2.43 2.14 1.63 1.8 
คณะกรรมการปองกันอุบัตภิัย
แหงชาติและคณะกรรมการคุมครอง
เด็กแหงชาติมนีโยบายชัดเจนในการ
กํากับใหหนวยงานภาครัฐ เอกชน 
และองคกรทองถ่ิน ดําเนนิการดาน
ความปลอดภยัในเด็กสูประชาชน
และชุมชน 

แผนนโยบายที่ชัดเจนในการ
ดําเนินงานดานความปลอดภัย
ในเด็กของคณะกรรมการ
ปองกันอุบัติภัยแหงชาติและ
คณะกรรมการคุมครองเดก็
แหงชาติ 

ไมมี 
 กระทรวงสาธารณสุข 

ศึกษาธิการ พัฒนาสังคมและ
ทรัพยากรมรุษย คมนาคม กรม
ปองกันภัย กรมสงเสริมการ
ปกครองสวนทองถิ่น กรม
โยธาธิการ สํานักงานมาตรฐาน
อุตสาหกรรม สํานักงาน
คุมครองผูบริโภค สมาคม
วิชาชีพที่เกี่ยวของ และองคกร
ทองถิ่นมีการกําหนดนโยบาย 
พันธะกิจและยุทธศาสตรในการ
ดําเนินงานเร่ืองความปลอดภัย
ในเด็กอยางชัดเจน ไมมี 

นโยบายการดาํเนินงานดานความ แผนนโยบาย พันธะกิจและ ไมมี 



ปลอดภัยในเด็กโดยคณะกรรมการ
คุมครองเด็กระดับจังหวัด  และ
คณะกรรมการปองกันภัยระดับ
จังหวัด 

ยุทธศาสตรทีชั่ดเจนในการ
ดําเนินงานดานความปลอดภัย
ในเด็กทุกจังหวัด 

ระบบขอมูลและรายงานประจําปการ
ตายจากอุบตัิเหตุและการบาดเจ็บใน
เด็ก 

ทุกจังหวัด มีระบบขอมูลการตายทุก
จังหวัด ไมมีรายงานการตาย
จากอุบตัิเหตกุารและการ
บาดเจ็บเฉพาะในเด็กประจาํป   

ระบบขอมูลและรายงานประจําป
อุบัติเหตุและการบาดเจ็บในเด็กใน
โรงพบาบาลทัง้ผูปวยนอกและใน 

ทุกจังหวัด มีระบบขอมูลผูปวยในทุก
จังหวัด มีระบบการเฝาระวัง
การบาดเจ็บในหองฉุกเฉินใน
บางจังหวัด ไมมีรายงานการ
บาดเจ็บเฉพาะในเด็กประจาํป  

กฎหมายอาคารสถานที่และ
สิ่งแวดลอมในชุมชนไดรับการ
ปรับปรุงโดยคํานึงถึงความ
ปลอดภัยในเด็กและบังคับใช
ทุกจังหวัด 
กระทรวงศึกษาธิการ สํานัก
พัฒนามาตรฐานการศึกษา และ
องคกรทองถิ่นกําหนด
มาตรฐานความปลอดภัยใน
โรงเรียน ทั้งอาคาร สถานที่
อ่ืนๆ และสิ่งแวดลอมโดยรอบ
โรงเรียน 

บทบัญญตัิดานความปลอดภัยใน
เด็กในกฎหมายอาคารสถานที่ ทั้งใน
บาน โรงเรียน ศนูยเดก็เล็ก ที่
สาธารณะ และในชุมชน 

กระทรวงพัฒนาสังคมและ
ทรัพยากรมนุษย กระทรวง
สาธารณสุข กรมสงเสริมการ
ปกครองสวนทองถิ่น กระทรวง
แรงงาน  และองคกรทองถิ่น 
กําหนดมาตรฐานความ
ปลอดภัยในสถานเลี้ยงเด็ก
ปฐมวัย ทั้งอาคาร สถานทีอ่ื่นๆ 
และสิ่งแวดลอมโดยรอบ

- กฎหมายอาคาร ไม
ครอบคลุมในเรื่องความ
ปลอดภัยในเด็ก ทั้งในบาน 
โรงเรียน และที่สาธารณะ 
- ไมมีกฎหมายการจัดการ
ส่ิงแวดลอมในชุมชนเพื่อความ
ปลอดภัยในเด็กเชน การ
จัดการแหลงน้ํา สนามเด็กเลน 
ทางเทา ทางขาม ทางจักรยาน
เปนตน 
- มีขอกําหนดความปลอดภยั
ในโรงเรียน สถานเล้ียงเด็ก
ปฐมวัย แตยังไมครอบคลุมทุก
ดาน และยังไมมีการบังคับใช
อยางเปนรูปธรรม 



โรงเรียน 
รอยละ 80 ของแหลงนํ้าในเขต
ชุมชนมีแนวก้ันเพื่อปองกันการ
จมน้ําในเด็ก 
รอยละ 80 ของถนนในเขต
ชุมชนที่อยูอาศัย ไดรับการ
ดัดแปลงเพื่อจํากัดความเรว็
ของยานพาหนะไมเกิน 30 กม/
ชม  
รอยละ 80 ของถนนในเขต
ชุมชนที่อยูอาศัย มีทางเทา ทาง
ขามที่เหมาะสมกับเด็ก   
รอยละ 80 ของ อาคารบานพัก 
โรงเรียน สาธารณะที่มีความสูง
มากกวาหนึ่งช้ันไดรับการ
ออกแบบเพื่อปองกันเด็กตกที่
สูง 

 

รอยละ 80 ของสนามเด็กเลนใน
โรงเรียนและชุมชน ได
มาตรฐานความปลอดภัย  

 

กระทรวงอุตสาหกรรมดําเนนิการให
ผลิตภณัฑสําหรับเด็กและทารกทุก
ชนิดมีมาตรฐานความปลอดภัยใน
ระดับมาตรฐานควบคุม  

ผลิตภัณฑสําหรับเด็กและทารก
ทุกชนิดตองผานการรับรองตาม
มาตรฐานควบคุม (โดยมี
ขอกําหนดดานความปลอดภัย
ในมาตรฐานควบคุม) 

ของเลนเด็กและทารกเปน
ผลิตภณัฑที่ตองผานการ
รับรองตามมาตรฐานควบคมุ
ซึ่งมีขอกํากหนดดานความ
ปลอดภัยเปนหลัก ผลิตภัณฑ
เด็กและทารกอื่นๆสวนใหญไม
มีมาตรฐานกาํกับเชนรถหัด
เดิน บางสวนเปนมาตรฐาน
ทั่วไป (ไมตองผานการรับรอง 
ก็สามารถจําหนายไดเชน เตยีง
เด็ก) 

มีการปรับปรุงและบังคบัใชกฎหมาย
หมวกนิรภัย การขับขี่กอนวัย การใช
ที่นั่งนิรภัย ความปลอดภัยในรถ

มีกฎหมายกําหนดใหเด็กอายุ
นอยกวา 15 ปที่โดยสาร
รถจักรยานยนตตองสวมหมวก

- มีกฎหมายใหผูโดยสารทุกคน
ตองใสหมวกนิรภัย แตหาก
ผูโดยสารเปนเด็ก เจาหนาทีไ่ม



นิรภัยและมีบทลงโทษทาง
สังคมเพื่อปรับพฤติกรรมแกแก
ผูขับ และผูดแูลเด็ก  

สามารถดาํเนนิการกับเด็ก ผู
ขับขี่ และผูดูแลเด็กได  
- มีพรบคุมครองเด็ก มาตรา 
กําหนดใหผูดแูลเด็กตองจดัหา
ส่ิงจําเปนแกสุขภาพแกเด็ก แต
ยังไมมีการใชบทบัญญตัิขอนี้
ในการควบคมุการใชหมวก
นิรภัยในเด็กและกําหนด
บทลงโทษทางสังคมแกผูขับ
และผูดแูลเด็ก  

รอยละ  90 ของเด็กอายุ 3-14 ป   
ใชหมวกนิรภัยในการโดยสาร
รถจักรยานยนต    <15%  
ไมมีเด็กอายนุอยกวา 15 ปขับขี่
รถจักรยานยนต และรถยนต
ประเภทอื่นๆ 

รายงานการบาดเจบ็เด็กในหอง
ฉุกเฉิน 21 โรงพยาบาลทั่ว
ประเทศ ป 2545 พบวารอยละ 
65 ของการบาดเจ็บจาก
อุบัติเหตุจราจรเกิดจาก
รถจักรยานยนต และในจาํนวน
นี้รอยละ 43 เด็กเปนผูขับขี่เอง  

โรงเรียน และรถโดยสารสาธารณะ 
อยางจริงจัง 

รอยละ 60 ของเด็กอายุ 0-10 ป   
ใชที่น่ังนิรภัยในการโดยสาร
รถยนตอยางเหมาะสม     <5% 

โรงเรียนมีหลักสูตรและมีการนํา
หลักสูตรไปใช ในเรื่องความ
ปลอดภัยทางถนน สําหรับนักเรียน
ประถมศึกษาปที่ 1-6 และมัธยม   

ทุกโรงเรียนทั่วประเทศ กระทรวงศึกษาธิการมี
หลักสูตรเรื่องความปลอดภยั
ทางถนน สําหรับนักเรียน
ประถมศึกษาปที่ 1-6 และ
มัธยม  แตมีการขยายผลให
โรงเรียนรับรูและโรงเรียนนําไป
สอนจริงเพียงบางแหง 

กระทรวงสาธารณสุข 
กระทรวงศึกษาธิการกรมการ
ปกครองสวนทองถ่ิน และกรม
ปองกันภัยมีเปาหมายและยุทธ

ผูดูแลเด็กในทุกครัวเรือนที่มี
เด็กอายุนอยกวา 15 ป และผูมี
หนาที่ดูแลเดก็เชนครู พี่เล้ียง
เด็กในสถานเลี้ยงเด็กตางๆ ทุก

กระทรวงสาธารณสุข 
กระทรวงศึกษาธิการกรมการ
ปกครองสวนทองถ่ิน และกรม
ปองกันภัยไมมีเปาหมายและ



ศาสตรที่ชัดเจนในการดาํเนนิงานให
มีการถายทอดความรูและทกัษะดาน
การปองกันการบาดเจบ็ในเด็ก การ
ปฐมพยาบาล และการกูชีพเบื้องตน
แกผูดูแลเด็กในทุกครัวเรือนที่มีเด็ก
อายุนอยกวา 15 ป ผูมหีนาที่ดแูล
เด็กเชนครู พ่ีเล้ียงเด็กในสถานเลี้ยง
เด็กตางๆอยางเปนระบบ 

คนไดรับการถายทอดความรู
และฝกทักษะในดานการ
ปองกันการบาดเจ็บในเด็ก การ
ปฐมพยาบาล และการกูชีพ
เบื้องตน 

ยุทธศาสตรที่ชัดเจนในการ
ดําเนนิงานใหมีการถายทอด
ความรูและทักษะดานการ
ปองกันการบาดเจ็บในเด็ก การ
ปฐมพยาบาล และการกูชีพ
เบื้องตนแกผูดูแลเด็กในทกุ
ครัวเรือนที่มีเด็กอายุนอยกวา 
15 ป ผูมีหนาที่ดูแลเด็กเชนครู 
พ่ีเล้ียงเด็กในสถานเลี้ยงเดก็
ตางๆ 

อาสาสมัครสาธารณสุข เจาหนาที่
สถานีอนามัย และพยาบาลชุมชน มี
ความรูและทักษะในการปองกันการ
บาดเจ็บในเดก็ การปฐมพยาบาล 
และการกูชีพเบื้องตน และสามารถ
สอนถายทอดความรูและทักษะใน
เร่ืองนี้ได 

รอยละ 80 ของอาสาสมัคร
สาธารณสุข เจาหนาที่สถานี
อนามัย และพยาบาลชุมชน 
ไดรับการอบรมใหมีความรูและ
ทักษะในการปองกันการ
บาดเจ็บในเดก็ การปฐม
พยาบาล และการกูชีพเบือ้งตน 
รวมทั้งวิธีการถายทอดความรู 

มีการอบรมการปองกันการ
บาดเจ็บในเดก็ การปฐม
พยาบาล และการกูชีพเบื้องตน
แตไมมีเปาหมายและยุทธ
ศาสตรในการครอบคลุม
กลุมเปาหมายที่ชัดเจน 

มีการจัดตั้งชุมชนปลอดภัย (safe 
communities) ตามแนวทางของ
องคการอนามยัโลก 

มีการจัดตั้งชุมชนปลอดภัย 
(safe communities) ตาม
แนวทางขององคการอนามัย
โลก หน่ึงชุมชนตอหนึ่งจังหวัด 

มีการจัดตั้งชุมชนปลอดภัย 
(safe communities) ตาม
แนวทางขององคการอนามัย
โลกที่ชุมชนวังขอย จังหวัด
นครสวรรคโดยกระทรวง
สาธารณสุขเพยีงหนึ่งแหง แต
ไดหยุดการดาํเนินการแลว 

โรงเรียนมีหลักสูตรการฝกสอน
ทักษะการวายน้ําและความปลอดภัย
ทางน้ําใหเด็กนักเรียนประถมศึกษา
ปที่  1-6 

ทุกโรงเรียนทั่วประเทศ มีการกําหนดในหลักสูตรการ
สอน แตไมไดกําหนดทักษะ
การปฏิบัตไิดจริงใหเปน
ผลลัพธที่ตรวจสอบได 
และมัการฝกทักษะอยางจรงิจัง
เพียงบางแหง 

กระทรงพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษยและ
กระทรวงศึกษาธิการมีเปาหมายและ

แผนนโยบาย เปาหมาย และ
ยุทธศาสตรทีชั่ดเจนของกระ
ทรงพัฒนาสังคมและความ

กระทรงพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษยและ
กระทรวงศึกษาธิการไมมี



มั่นคงของมนุษยในการดําเนิน
กิจกรรมใหเดก็มีสวนรวมใน
การจัดการความปลอดภัยใน
ชุมชน 
แผนนโยบาย เปาหมาย และ
ยุทธศาสตรทีชั่ดเจนของ
กระทรวงศึกษาธิการในการ
ดําเนินกิจกรรมใหเด็กมสีวน
รวมในการจัดการความ
ปลอดภัยในโรงเรียน 
กลุมอาสาสมคัรเด็กที่สามารถ
ดําเนินกิจกรรมเพื่อจัดการ
ความปลอดภัยในชุมชน ทุก
จังหวัด 

ยุทธศาสตรที่ชัดเจนในการดําเนนิ
กิจกรรมใหเด็กมีสวนรวมในการ
จัดการความปลอดภัยในชุมชนและ
โรงเรียน 

ทุกสถานศึกษามีกิจกรรมใหเด็ก
มีสวนรวมในการจัดการความ
ปลอดภัยเพื่อเปนโรงเรียน
ปลอดภัยตามมาตรฐาน 

เปาหมายและยุทธศาสตรที่
ชัดเจนในการดําเนนิกิจกรรม
ใหเด็กมีสวนรวมในการจดัการ
ความปลอดภยัในชุมชนและ
โรงเรียน 

มีผูเชียวชาญดานการจัดการ
ความปลอดภัยในเด็กในทกุ
จังหวัด ไมมี 

มีหลักสูตรการศึกษา / ฝกอบรมดาน
การจัดการความปลอดภัยในเด็กทั้ง
ในระดบัทองถ่ิน และระดับชาต ิ

มีหลักสูตรการศึกษา/ฝกอบรม
ดานการจัดการความปลอดภัย
ในเด็กในระดบัอุดมศึกษา ไมมี 

มีองคกรอิสระตามรัฐธรรมนญูแหง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๔๐ เพ่ือ
ทําหนาทีใ่นการคุมครองผูบริโภคได
อยางอิสระ รวดเร็ว ลดข้ันตอนใน
การทํางานเพือ่ตอบสนองตอการ
คุมครองสิทธิของผูบริโภคดานความ
ปลอดภัย 

มีการจัดตั้งองคกรอิสระทีท่ํา
หนาที่คุมครองผูบริโภค 

- สํานักงานคุมครองผูบริโภค
เปนหนวยงานภาครัฐขึ้นกับ
สํานักนายกรัฐมนตรี  

- มูลนิธิคุมครองผูบริโภคเปน
องคกรเอกชน 

กระทรวงอุตสาหกรรม สํานกังาน
คุมครองผูบริโภค องคกรอิสระดาน
การคุมครองผูบริโภคจัดใหมีระบบ

มีระบบขอมูลการบาดเจ็บจาก
ผลิตภัณฑตางๆ  

-ไมมีการกาํหนดใหผลิตภณัฑ
เปนตัวแปรหนึ่งในฐานขอมูล
การเฝาระวังการบาดเจ็บของ



กระทรวงสาธารณสุข 
ฐานขอมูลผูปวยใน-นอกของ
โรงพยาบาล และฐานขอมลูการ
ตายของกองทะเบียนราษฎร  
-ไมมีการรวบรวมและรายงาน 
ผลิตภณัฑที่กอใหเกิดการ
บาดเจ็บในเดก็ จากฐานขอมูล
การรองเรียนของสํานักงาน
คุมครองผูบริโภค และองคกร
เอกชนดานการคุมครอง
ผูบริโภค 

มีการนําขอมูลความเสี่ยงจาก
ระบบขอมูลมาสูระบบการ
ตรวจสอบ และวิเคราะหความ
เสี่ยงของผลิตภัณฑตอการ
บาดเจ็บในเดก็อยางเปนระบบ
และรายงานประจําป  

สํานักงานคุมครองผูบริโภคได
ดําเนนิการสงผลิตภณัฑที่มี
ขอมูลความเสี่ยงตามการ
รองเรียน รวมทั้งที่เปนขาวจาก
ส่ือเพ่ือตรวจสอบจาก
หนวยงานตางๆ 

การควบคุมและตรวจสอบผลิตภณัฑ
เพ่ือความปลอดภัยในเด็ก ทั้ง
ผลิตภณัฑที่ผลิตในประเทศและ
นําเขาจากตางประเทศ 

มีระบบการควบคุมผลิตภัณฑ 
(เรียกกลับ หามจําหนาย หาม
ผลิต หามนําเขา ใหปรับปรุง
ผลิตภัณฑ หรือกํากับฉลาก) 
เพื่อความปลอดภัยในเด็ก โดย
ครอบคลุมทั้งชนิดผลิตภัณฑ
และพื้นที่ที่ตรวจสอบและมี
รายงานประจําป 

- สํานักงานคุมครองผูบริโภค
ไดดําเนินการควบคมุ
ผลิตภณัฑที่มขีอมูลความเสี่ยง
ตามการรองเรียน รวมทั้งที่เปน
ขาวจากสื่อ ภายหลังการ
ตรวจสอบ แตยังไมครอบคลุม
ทั้งชนิดผลิตภณัฑและพ้ืนทีท่ี่
ตรวจสอบ 
- กระทรวงอุตสาหกรรมมีการ
ตรวจจับผลติภัณฑที่ตองไดรับ
มาตรฐานควบคุมแตหลีกเล่ียง 
ในตลาดแตยังไมครอบคลุมทั้ง
ชนิดผลติภัณฑและพ้ืนที่ที่
ตรวจสอบ 

รัฐบาลมีการสงเสริมการผลิต
อุปกรณเสริมความปลอดภยัที่จําเปน 

มีการผลิตหมวกนิรภัยสําหรับ
เด็กในประเทศ และการ
กระจายการจําหนายอยางทั่วถึง

ในป 2548 มีการผลิตหมวก
นิรภัยสําหรับเด็ก 4 บริษัท แต
การวางจําหนายยังไมกระจาย



ทั่วประเทศ  อยางทั่วถึง   
มีการผลิตที่น่ังนิรภัยสําหรับ
เด็กในรถยนตในประเทศ และ
การกระจายการจําหนายอยาง
ทั่วถึงทั่วประเทศ  

ในป 2548 เร่ิมมีการผลิตใน
ประเทศ 2 บริษัท แตยังไมได
รับการรับรองมาตรฐาน และยัง
ไมมีการวางจาํหนาย 

มีสถานบาํบดัพฤติกรรมเสี่ยงในเด็ก
ในระดบัทองถ่ิน 

ทุกจังหวัด 
ไมมี 

 
 
 
 
 
 


