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บทที1่ . หลักการ
ความปลอดภัยเปนสิทธิพื้นฐานของมนุษย (safety right is a fundamental human
right) เด็กทุกคนมีสิทธิที่จะไดรบั การดูแลเพื่อใหเติบโต เลน มีพัฒนาการที่ดใี นสิ่งแวดลอมที่
ปลอดภัยอยางเสมอภาคกัน เปนหนาที่ของรัฐ ผูปกครอง และทุกสวนของสังคมจะตองรวม
รับผิดชอบในสิทธิและความเสมอภาคนั้น
ขอกําหนดและกฎหมายที่เกี่ยวของกับสิทธิความปลอดภัยในเด็กมีดังนี้
• อนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก (convention on the rights of the child)
เด็กไดรับการคุมครองความปลอดภัยจากอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก (convention on
the rights of the child) ซึ่งเปนขอกําหนดระหวางประเทศที่กําหนดใหรัฐภาคีตองดําเนินการ
คุมครองเด็กและจัดการใหเกิดการดูแลเด็กตามเหตุความจําเปนทั้งปวงโดยรัฐภาคีตอ งยอมรับวา
เด็กทุกคนมีสทิ ธิตดิ ตัวที่จะมีชีวิตและตองประกันอยางเต็มที่ใหเด็กมีโอกาสในการอยูรอดและมี
โอกาสในการพัฒนาอยางเสมอภาค
รัฐภาคีตองดําเนินมาตรการที่เหมาะสมทั้งปวงในอันที่จะคุมครองเด็กจากความ
รุนแรงทั้งทางรางกายและจิต การทํารายหรือการกระทําอันมิชอบ การทอดทิ้ง การปฏิบตั ิโดย
ประมาท การปฏิบัติที่ผดิ หรือการแสวงหาผลประโยชน รวมถึงการกระทําอันมิชอบทางเพศขณะ
อยูในความดูแลของบิดามารดา ผูปกครองตามกฎหมาย หรือบุคคลอื่นใดซึ่งเด็กนั้นอยูในความ
ดูแล รัฐภาคียอมรับสิทธิของเด็กที่จะมีเวลาพักผอน การเขารวมกิจกรรม การละเลนทางสันทนา
การที่เหมาะสมตามวัยของเด็ก รัฐภาคีจะคุมครองเด็กจากการถูกแสวงหาประโยชนที่เปนผลราย
ที่จะ
ตอสวัสดิภาพของเด็กไมวาในดานใด รัฐภาคีจะดําเนินมาตรการที่สามารถทําไดทั้งปวง
ประกันใหมีการคุมครอง และดูแลเด็กไมใหตองไดรับผลกระทบจากการพิพาทกันดวยอาวุธและ
รัฐภาคีจะดําเนินมาตรการที่เหมาะสมทั้งปวง ที่จะสงเสริมการฟนฟูทั้งทางรางกายและจิตใจ ใน
การการกลับคืนสูสังคมของเด็กที่ไดรับเคราะหจากการละเลยในรูปแบบใดๆ การแสวงประโยชน
การกระทําอันมิชอบ การทรมานหรือการลงโทษ หรือการปฏิบัติทโี่ หดราย ไรมนุษยธรรมหรือ
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ต่ําชาโดยรูปอืน่ หรือการพิพาทกันดวยอาวุธ การฟนฟูหรือการกลับคืนสูสังคมดังกลาว จะ
เกิดขึ้นในสภาพแวดลอมที่สงเสริมสุขภาพ การเคารพตนเอง และศักดิ์ศรีของเด็ก
• พระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ. 2546
เด็กไดรับการคุมครองความปลอดภัยจากกฎหมายในประเทศคือ พ.ร.บ.คุม ครองเด็ก
พ.ศ.2546 นี้ ซึ่งไดถูกจัดทําขึ้นเพื่อใหสอดคลองกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา 53
และ 80 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และอนุสัญญา วาดวยสิทธิเด็ก โดยไดปรับปรุง
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 132 และฉบับที่ 294 พระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ. 2546
เปนเครื่องมือที่สําคัญอันจะนําไปสูการรวบรวมสรรพกําลังของภาครัฐ เอกชน และองคกรอิสระใน
คนหากลุมเสีย่ ง และแกปญ
 หาใหกบั เด็กที่ตองอยูในภาวะเสี่ยงตางๆ รวมทั้งการชวยเหลือและ
พัฒนา สถาบันครอบครัว
ในพระราชบัญญัตนิ ี้ไดแบงเด็กที่ตองไดรบั การชวยเหลือเปนกลุมเด็กที่ตองไดรับการ
สงเคราะหและกลุมเด็กที่ตอ งไดรับการคุม ครอง เด็กทีต่ องไดรับการสงเคราะหไดแกเด็กที่ถูกเลี้ยง
ดูตา่ํ กวาเกณฑมาตรฐาน เด็กที่ถูกละเลย เด็กที่ถูกใชวาน ชักจูงอันเสี่ยงตอการเกิดอันตรายเชน
เด็กขายพวงมาลัย เด็กชกมวย สําหรับเด็กที่ตองไดรบั การคุมครองไดแกกลุมเด็กที่มีพฤติกรรม
เสี่ยงเชน เมาแลวขับ เที่ยวยามวิกาล เลนการพนัน เรรอน กอความรุนแรง หรือทําผิดกฎหมาย
อื่นๆเปนตน
ในพระราชบัญญัตนิ ี้ไดกาํ หนดใหครอบครัว ชุมชน และสังคมมีบทบาทรวมกันในการ
จัดการความเสี่ยงตางๆที่เกิดขึ้นกับเด็กทัง้ สองกลุม ในระดับครอบครัวไดกาํ หนดใหผูดแู ลเด็กมี
หนาที่ตองจัดการดูแลเด็กใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานขั้นต่าํ และมีหนาที่ในการดูแล สั่งสอน
ควบคุมเด็กทีม่ ีพฤติกรรมเสี่ยง พรบ.ไดกําหนดบทลงโทษสําหรับครอบครัวที่ละเลยตอการจัดการ
ดูแลหรือละเลยตอการควบคุม สั่งสอนเด็กที่มีพฤติกรรมเสี่ยง อยางไรก็ตามสําหรับครอบครัวที่ไม
มีศักยภาพเพียงพอที่จะจัดการดูแลใหบรรลุเกณฑที่กําหนด พรบ.ไดกาํ หนดใหเปนบทบาทของ
ชุมชนและสังคมอันประกอบดวยผูป กครองชุมชน องคกรทองถิ่น หรือเจาหนาทีร่ ัฐในหนวยงาน
ตางๆที่จะตองมีความรับผิดชอบในการจัดการสงเคราะหและคุมครองเด็กแทนครอบครัว
การกําหนดใหมีการรวมตัวของผูปฏิบัติงานดานเด็กแบบบูรณาการ รวมกับการกําหนด
บทบาทหนาทีท่ ี่ชัดเจนของครอบครัว ชุมชน องคกรทองถิ่น และหนวยงานรัฐตางๆ โดยพรบ.นี้จะ
นําไปสูการจัดการชุมชนใหเกิดระบบการดูแลเด็กและครอบครัว ระบบสวัสดิการ และการจัดการ
สิ่งแวดลอมในชุมชนใหเกิดประโยชนสูงสุดตอการสงเสริมพัฒนาการเด็กและความเขมแข็งของ
สถาบันครอบครัว
ซึ่งโดยวิธีการนี้จะเปนหนทางในการแกรากเหงาแหงปญหาการตายจาก
อุบัติเหตุและการบาดเจ็บ
กฎหมายฉบับนี้มีทั้งสิ้น 9 หมวด 1 บทเฉพาะกาล รวมทั้งสิ้น 88 มาตรา ในเนื้อหา
กลาวถึงการจัดตั้งคณะกรรมการคุมครองเด็ก การปฏิบัตติ อเด็ก การสงเคราะหเด็กที่ไดรับการ
ดูแลต่าํ กวาเกณฑมาตรฐาน การคุมครองสวัสดิภาพเด็กทั้งที่ตองตกอยูในภาวะเสี่ยง สถานรับ
สงเคราะห สถานคุมครองสวัสดิภาพ สถานพัฒนาฟน ฟูเด็ก การสงเสริมความประพฤตินักเรียน
และนักศึกษา และกองทุนคุม ครองเด็ก

บทที่ 2. สถานการณปจจุบัน
2.1 ขอมูลสถิติ
อุบัติเหตุและความรุนแรงเปนสาเหตุนําการเสียชีวิตในเด็กไทย ในชวง7 ปคือ ป
2542-2548 มีแนวโนมการตายจากอุบัติเหตุและความรุนแรงสูงขึ้น ในขณะที่แนวโนมการตายรวม
ลดลง เฉลี่ยในแตละปมีเด็กอายุ 1-14 ปเสียชีวิตจากอุบัติเหตุและความรุนแรงจํานวนกวา 3,351
ราย คิดเปนอัตราการตาย 22/100,000 หรือรอยละ 37.9 ของการตายทัง้ หมด
กลุมเสี่ยงที่สําคัญคือกลุมเด็กเล็กที่อายุนอยกวา 6 ปและกลุมวัยรุนที่อายุมากกวา 12 ป 5
จังหวัดที่มีจํานวนการเสียชีวิตสูงสุดคือ กรุงเทพ นครราชสีมา อุบลราชธานี อุดรธานี และสุรินทร

จมน้ําเปนสาเหตุนํา พบวามีเด็กเสียชีวิตจากการจมน้าํ จํานวนกวา 1,500 รายตอป คิดเปน
รอยละ 47 ของการบาดเจ็บทั้งหมด ซึ่งสวนใหญเปนกลุมเด็กเล็กอายุนอยกวา 10 ป สาเหตุนาํ
อันดับที่สองคือการเสียชีวิตจากการจราจรซึ่งสวนใหญเปนกลุมเด็กโตอายุมากกวา 10 ป พบวามี
เด็กเสียชีวิตจากการจราจรกวาปละ 750 ราย คิดเปนรอยละ 23 ของการบาดเจ็บทั้งหมด สาเหตุ
อื่นๆที่พบไดตามมาคือ การขาดอากาศรูปแบบตางๆ ตกจากที่สูง สารพิษ กระแสไฟฟา สิ่ง
แปลกปลอมอุดตัน ไฟ น้าํ รอนลวก สิ่งของหลนทับหรือกระแทก สัตวกัด ถูกทํารายโดยผูอนื่

การบาดเจ็บนําไปสูการตายและการพิการถาวรในเด็กอันสงผลใหเกิดความเสียหาย
รุนแรงทั้งในระบบเศรษฐกิจและระบบสังคม
พบวาปญหาดังกลาวนี้มีรากเหงามาจากความ

ยากจนและความไมเสมอภาคในสังคม
เด็กในครอบครัวที่มีเศรษฐานะต่าํ มีความเสี่ยงตอการ
บาดเจ็บทั้งจากการไดรบั การดูแลต่าํ กวาเกณฑมาตรฐาน การถูกทอดทิ้ง ละเลย การถูกทําราย
และการอาศัยอยูในสิ่งแวดลอมหรือการใชผลิตภัณฑที่มคี วามเสี่ยงสูง ปจจัยเหลานี้กอใหเกิดการ
บาดเจ็บ อันสงผลใหเกิดการเสียชีวิต พิการ สูญเสียความสามารถในการพัฒนาและเรียนรู ซึ่งเปน
วงจรของความยากจน
ดังนั้นการดําเนินงานเพื่อใหเด็กทุกคนไดรบั การสรางเสริมความปลอดภัยอยางเสมอภาค
โดยมีเกณฑความปลอดภัยขั้นต่ําที่เด็กทุกคนที่จะไดรบั อยางเทาเทียมกันไมวาจะเปนความรู การ
ฝกทักษะ การดูแลปกปอง และสิ่งแวดลอมที่ปลอดภัย จะนําไปสูการกระจายทรัพยากรเพื่อการ
สงเคราะหเด็ก การคุมครองเด็ก การจัดสวัสดิการ และการจัดการสิ่งแวดลอม เพือ่ ใหเด็กในทุก
กลุมของสังคมไดรับการดูแลอยางเสมอภาค
2.2 สาเหตุ
2.2.1 ความปลอดภัยในบานและบริเวณที่อยูอาศัย (home and residential area
safety)
การบาดเจ็บในเด็กสวนใหญจะเกิดขึ้นในบานหรือบริเวณละแวกบาน
การศึกษาในป
2542 พบวารอยละ 61 ของการเสียชีวิตจากอุบตั ิเหตุและการบาดเจ็บในเด็กกรุงเทพฯ อายุ 1-14
ปนั้น เปนการเสียชีวิตในบานและรอบๆบาน1
การจมน้ําซึ่งเปนสาเหตุนําการตายในเด็กไทยอายุ 1-14 ป จากการศึกษาในเด็กกรุงเทพ
พบวา รอยละ 94 ของการจมน้ําเสียชีวิตในบานและรอบๆบาน
รอยละ 60 ของการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรในเด็กกรุงเทพเกิดจากการถูกรถชน รอย
ละ 31.3 ของเด็กเหลานี้เกิดเหตุในบริเวณชุมชนใกลบาน
2.2.2 การจมน้ําในเด็ก
การศึกษาเด็กจมน้ําในแตละที่จะพบปจจัยที่แตกตางกันขึ้นกับโครงสรางสิ่งแวดลอม การ
ดูแล วัฒนธรรมของแตละทองที่ ความแตกตางนี้อาจทําใหการปองกันที่เหมาะสมมีความแตกตาง
กันไปดวย ผลการศึกษาในเด็กกรุงเทพ พบวารอยละ 94 ของการจมน้ําตายในเด็กอายุนอยกวา
15 ป เกิดขึ้นในบาน รอบบาน และละแวกบาน รอยละ 47 เปนการจมน้ําในแหลงน้ํานิ่งเชนรอง
น้ํา คูนา้ํ บอน้ํา รอยละ 44 เปนแหลงน้าํ ไหลเชนการจมน้ําในคลอง แมนา้ํ รอยละ 8 เปนการ
จมน้ําในแหลงน้ําในบานถังน้าํ อางอาบน้าํ กะละมังและสระวายน้ํา รูปแบบของเหตุการณการตาย
จากการจมน้าํ ในเด็กสามารถจัดกลุมไดเปน 3 ชนิดคือ
• ชนิดที่ 1 เผอเรอชั่วขณะ พบเหตุการณจมน้ําชนิดนี้รอยละ38 อายุเฉลี่ยของเด็ก
ที่เสียชีวิต 1.4 ป (อยูระหวาง 6เดือน-3ป) ผูตายเปนเด็กเล็ก มีผดู แู ลใกลชิด ผูด ูแลทํากิจกรรม
บางอยางเพียงระยะเวลาสั้นๆกอนเกิดเหตุการณจมน้าํ

• ชนิดที่ 2 ไมคิดวาละแวกบานจะอันตรายสําหรับเด็ก พบเหตุการณจมน้ําชนิดนี้
รอยละ 47 อายุเฉลี่ยของเด็กที่เสียชีวิต 5.5 ป อยูระหวาง 2-14ป มีผูดูแลแตไมตลอดเวลา
ผูดูแลเด็กไมคิดวาสิ่งแวดลอมในบาน รอบบาน หรือละแวกบานนัน้ จะเปนอันตราย จึงอนุญาตให
เด็กเคลื่อนทีไ่ ดอยางอิสระ
• ชนิดที่ 3 สาเหตุจากการเลนในน้ําหรือวายน้ํา พบเหตุการณจมน้ําชนิดนี้ รอยละ
15 อายุเฉลี่ยของเด็กที่เสียชีวิต 9.4 ป อยูระหวาง 5-14ป
การชวยเหลือหลังเหตุการณพบวา รอยละ 29 ของเด็กที่ตายจากการจมน้ํา จะตายในที่
เกิดเหตุ โดยไมไดรับการปฐมพยาบาลและนําสงโรงพยาบาล รอยละ 24 ของเด็กที่ตายจากการ
จมน้ํา จะไดรบั การชวยเหลือจากน้าํ และนําสงโรงพยาบาลโดยไมไดรับการปฐมพยาบาลใดๆ รอย
ละ 47 ของเด็กที่ตายจากการจมน้ํา จะไดรับการชวยเหลือจากน้ําและนําสงโรงพยาบาลโดยไดรับ
การปฐมพยาบาล รอยละ 94 ของความพยายามในทําการปฐมพยาบาล เปนการกระทําที่ผิดวิธี
กลาวคือเปนการจับอุมพาดบากระโดด วิ่งรอบสนาม หรือวางบนกะทะแลวรีดน้าํ ออก รอยละ 12
ไดนําสงคลินิกใกลบานและแนะนําใหนาํ สงโรงพยาบาลโดยไมไดใหการชวยเหลือใดๆ รอยละ 42
ของเด็กที่ถูกนําสงโรงพยาบาล พบวาเสียชีวิตแลวและไมไดทาํ การชวยเหลือใดๆเพิ่มเติม รอยละ
54 ของเด็กที่ถูกนําสงโรงพยาบาล ไดรบั การปฏิบัติการกูชีพ ในจํานวนนี้รอยละ 38 ตายในหอง
ฉุกเฉิน รอยละ 38 ตายใน 24 ชั่วโมงตอมา และรอยละ 23 ตายภายหลัง 24 ชั่วโมง
2.2.3 ความปลอดภัยในการจราจร (Traffic safety)
อุบัติเหตุจราจรเปนสาเหตุของการบาดเจ็บและการตายอันดับสองรองลงมาจากการจมน้ํา
รายงานจากระบบการเฝาระวังการบาดเจ็บจากหองฉุกเฉินของโรงพยาบาลศูนย 21 แหงทั่ว
ประเทศของกองระบาดวิทยา กระทรวงสาธารณสุขพบวา รอยละ 40 ของการบาดเจ็บในเด็กเกิด
จากอุบตั ิเหตุจราจร (6380 ราย) ในจํานวนนี้ รอยละ 64 เกิดจากรถจักรยานยนต (4083 ราย) มี
เด็กเสียชีวิตจากอุบตั ิเหตุจราจรทั้งสิ้น 254 ราย เปนการเสียชีวิตจากรถจักรยานยนต 165 ราย
(รอยละ 65) รอยละ 99 ของเด็กที่บาดเจ็บและเสียชีวิตจากรถจักรยานยนตไมสวมหมวกนิรภัย
พบเด็กอายุนอ ยกวา 15 ปที่ขับขี่รถจักรยานยนตเอง แลวประสบอุบัติเหตุบาดเจ็บ 1,421 ราย ใน
จํานวนนี้พบวาเปนเด็กที่เมาสุราถึง 43 ราย ที่สําคัญคือเด็กที่อายุนอยที่สุดใน 43 รายนี้ คือเด็ก
อายุเพียง 10 ป
การศึกษาเรื่องการเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียน 8264 รายในโรงเรียน 5 แหงใน
กรุงเทพมหานครโดยศูนยวิจยั คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธิบดี พบวา รอยละ 19 (1562
ราย) เดินทางมาโดยรถจักรยานยนต ในจํานวนนี้รอยละ 37.6 เปนรถจักรยานยนตรับจาง รอยละ
85 ไมใสหมวกนิรภัย และรอยละ 3.5 เคยประสบอุบตั เิ หตุจากจักรยานยนตมากอน

การศึกษาในกรุงเทพมหานคร ป 2542 พบวา รอยละ 60 ของการตายจากอุบตั ิเหตุจราจร
ในเด็กอายุนอยกวา 15 ป เกิดในคนเดินถนน (pedestrian injuries) รอยละ 40 เกิดในการ
โดยสารหรือขับขี่รถจักรยาน จักรยานยนต และรถยนตชนิดตางๆ (occupant injuries)
ในวัยรุนสถานการณจะเลวรายมากขึ้น ในแตละปจะมีเด็กวัยรุน 15-19 ปตายจากอุบตั ิเหตุ
ยานยนตทางบกจํานวน 2000 ราย ประชากรกลุมนี้คดิ เปนรอยละ 9.6 ของประชากรทั้งหมด แต
คิดเปนรอยละ 16 ของการตายจากอุบัตเิ หตุจราจร จากการสํารวจผูขับขี่บนทองถนนพบวาเด็ก
วัยรุน 10-19 ป เปนผูขบั ขี่รถยนตเพียงรอยละ 2 และเปนผูขับขี่จักรยานยนตเพียงรอยละ 4.8
รอยละ 55 ของการตายในวัยรุน 15-19 ปมีสาเหตุจากอุบัติเหตุและการบาดเจ็บ ในจํานวนนี้รอย
ละ 47 เปนอุบัติเหตุจราจร เมื่อเปรียบเทียบกับกลุมอายุอื่นพบวากลุมวัยรุนอายุ 15-19 ป และ
กลุม 20-24 ป มีความเสี่ยงตอการตายจากอุบัติเหตุรวม และอุบตั ิเหตุจราจรสูงกวากลุมอื่นๆ
การปองกันการบาดเจ็บจากการโดยสารและขับขี่โดยใชอุปกรณเสริมความปลอดภัยนั้น
เปนกลยุทธทีส่ ําคัญ ในการโดยสารรถจักรยานยนตนนั้ หมวกนิรภัย (helmet) เปนอุปกรณเสริม
ความปลอดภัยที่สําคัญที่สุด การศึกษาของ National Highway Traffic Safety Administration
(NHTSA) ในสหรัฐ พบวาหมวกนิรภัยสามารถลดการตายของการบาดเจ็บจากรถจักรยานยนตใน
กรณีของผูใหญที่อายุมากกวา 15 ป ลงไดรอยละ 29 และลดอัตราการบาดเจ็บทีศ่ ีรษะไดรอยละ
40
ในประเทศพัฒนามีการออกกฎหมายจํากัดการโดยสารรถจักรยานยนตในเด็ก ทําใหไมมี
การรายงานการบาดเจ็บในเด็ก ไมมีความจําเปนตองทําการศึกษาหมวกนิรภัยสําหรับเด็ก ใน
สังคมไทยควรมีการศึกษาความเปนไปไดของมาตรการดังกลาวโดยเฉพาะอยางยิ่งการจํากัดการ
โดยสารของเด็กอายุนอยกวา 2 ป ควรมีการศึกษาการยอมรับของสังคม และผลกระทบตอวิถีชีวิต
ของประชาชนในการจํากัดความเสี่ยงดังกลาว ในตางประเทศมาตรการจํากัดการขับขี่ในกลุมเด็ก
โตและวัยรุนเชนการตรวจจับผูขับขี่อายุนอ ย การยืดอายุการอนุญาตขับขี่ การออกใบขับขี่ชั่วคราว
และจํากัดพื้นที่-เวลาของการขับขี่ การหามขับขี่ยามค่ําคืน (Curfew) ไดถูกนํามาใชอยางไดผล
สําหรับรถยนตนั้น ระบบยึดเหนี่ยวเด็กในรถ (child restraint system) ซึ่งประกอบดวย ที่
นั่งพิเศษสําหรับเด็ก (child seat) และเข็มขัดยึดเหนี่ยวเด็กใหตดิ กับที่นั่ง รวมทั้งเข็มขัดที่จะยึดที่
นั่งใหตดิ กับเบาะรถยนต เปนนวัตกรรมที่สงผลในการลดการตายของเด็กจากการเดินทางดวย
รถยนตเปนอยางมาก การศึกษาจากประเทศพัฒนาแสดงใหเห็นวาระบบยึดเหนีย่ วนี้จะลดความ
เสี่ยงตอการตายในเด็กทารกรอยละ 69 และลดความเสี่ยงตอการตายในเด็ก 1-4ปรอยละ 47 จาก
ผลการศึกษานี้นําไปสูการออกกฎหมายบังคับใชระบบยึดเหนี่ยวสําหรับเด็กในประเทศพัฒนา ใน
ประเทศไทยมีกฎหมายบังคับใชเข็มขัดนิรภัยในผูขับขี่และผูโดยสารตอนหนา แตไมมีคําแนะนํา
และการปฏิบตั ิที่เหมาะสมสําหรับเด็ก

การเสียชีวิตจากรถจักรยานคิดเปนรอยละ 20 ของการบาดเจ็บจากการจราจรผูเสียชีวิต
สวนใหญเกิดจากการบาดเจ็บที่ศีรษะ ในประเทศพัฒนามีการจัดทางจักรยานแยกออกจากถนน
นอกจากนั้นไดมีการออกกฎหมายใหผูขับขี่รถจักรยานตองสวมใสหมวกนิรภัย
หมวกนิรภัย
สําหรับรถจักรยานไดรับการคนควาวิจัยและทดสอบเพื่อใหเหมาะสมกับเด็กทุกกลุมอายุ
การ
บังคับใชหมวกนิรภัยนี้นาํ ไปสูการลดลงของการบาดเจ็บและการตายจากจักรยานอยางชัดเจน
นอกจากนี้ในการศึกษาป 2542 ยังพบการบาดเจ็บที่เกิดจากขาเขาในซี่ลอรถจักรยาน เมื่อประมาณ
การทั้งประเทศคาดวาจะมีเด็กไทยบาดเจ็บจากขาเขาซีล่ อรถจักรยานปละ 14,135 - 32,287 ราย
ตอป ในประเทศพัฒนาไดมกี ารออกแบบที่นั่งพิเศษสําหรับเด็กเล็กเพื่อปองกันการพลัดตกหกลม
และปองกันขาเขาซี่ลอ ในประเทศสวีเดนมีกฎหมายบังคับใหเด็กที่โดยสารรถจักยานตองนั่งที่นั่ง
พิเศษเทานั้น
2.2.4 ความปลอดภัยในผลิตภัณฑ (product safety)
นอกจากการตายแลวอุบตั ิเหตุยังทําใหเด็กบาดเจ็บตองรับการตรวจรักษาในหองฉุกเฉิน
อีกประมาณ 2,319,000 รายตอป ชนิดของการบาดเจ็บที่พบบอยในหองฉุกเฉินไดแกการพลัดตก
หกลม การจราจร การบาดเจ็บจากการถูกทิ่มแทงบด การบาดเจ็บจากการถูกกระแทกชน และ
การบาดเจ็บจากสัตวกดั สวนใหญเปนกลุม เด็กอายุนอยกวา 5 ป รอยละ 45ของการบาดเจ็บใน
เด็กเกิดขึ้นที่บา น รอยละ 23 เกิดบนถนน และรอยละ 18 เกิดที่โรงเรียน ผลิตภัณฑอันตรายที่
พบวาเปนสาเหตุของการบาดเจ็บไดบอ ย คือ ผลิตภัณฑที่เกี่ยวกับโครงสรางบานและเฟอรนิเจอร
หลัก ยานพาหนะ สัตว ของเลนและเครื่องเลนในสนามเด็กเลน เปนตน
2.3 ผลกระทบของปญหาตอสังคมไทย
การบาดเจ็บกอใหเกิดผลเสียตอเด็กและสังคมไทยในหลายประการคือ
2.3.1 ความเสียหายตอทรัพยากรมนุษย ปญหาอุบตั ิเหตุและการบาดเจ็บนําไปสูการ
ตายและการพิการถาวรในเด็กและวัยรุนอันสงผลใหเกิดความเสียหายรุนแรงทั้งในระบบเศรษฐกิจ
และสังคมดังขอมูลเบื้องตน
นอกจากนั้นในปจจุบันระบบบริการและสวัสดิการของสังคมในการชวยเหลือครอบครัว
และเด็กที่ไดรบั บาดเจ็บจนเกิดภาวะพิการยังไมเพียงพอสงผลกระทบตอการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของเด็กเหลานี้ เด็กเหลานี้ถูกบั่นทอนสิทธิในการดํารงชีพและการไดรับการพัฒนาในหลายเรื่อง
เชน การศึกษา การสันทนาการ การเดินทาง การเรียนรูเพื่อการประกอบอาชีพ เปนตน
นอกจากนั้นการขาดระบบสวัสดิการสังคมในการชวยเหลือครอบครัว ทําใหครอบครัวตองแบก
รับภาระในการดูแลเด็กโดยลําพัง สงผลกระทบตอวิถีชีวิตของครอบครัว ครอบครัวของเด็กที่
ประสบการบาดเจ็บจนเสียชีวิตหรือพิการมีอุบัติการณของการหยารางของผูปกครองหรือบัติการณ
ของการเกิดพฤติกรรมเบี่ยงเบนของเด็กอืน่ ในครอบครัว
2.3.2 ความไมเสมอภาคและความยากจนในสังคม ปญหาของอุบัติเหตุและการ
บาดเจ็บยังพบวามีรากเหงามาจากความยากจนและความไมเสมอภาคในสังคม เด็กในครอบครัวที่

มีเศรษฐานะต่าํ มีความเสี่ยงตอการบาดเจ็บทั้งจากการไดรับการดูแลต่ํากวาเกณฑมาตรฐาน การ
ถูกทอดทิ้ง ละเลย การถูกทําราย และการอาศัยอยูในสิ่งแวดลอมหรือการใชผลิตภัณฑที่มีความ
เสี่ยงสูง ปจจัยเหลานี้กอใหเกิดการบาดเจ็บ อันสงผลใหเกิดความพิการ การสูญเสียสมรรถภาพ
รางกาย การสูญเสียความสามารถในการพัฒนาและเรียนรู ซึ่งเปนวงจรของความยากจน
การดําเนินการเพื่อสรางเสริมความปลอดภัยในเด็ก โดยคํานึงถึงสิทธิและความเสมอภาค
ของเด็กทุกคนที่จะไดรับความปลอดภัยอยางเทาเทียมกัน จะนําไปสูก ารกระจายทรัพยากรเพื่อการ
สงเคราะหเด็ก การคุมครองเด็ก การจัดสวัสดิการ และการจัดการสิ่งแวดลอม เพือ่ ใหเด็กในทุก
กลุมของสังคมไดรับการดูแลอยางเสมอภาค
2.3.3 การเพิ่มอุปสงคในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑความปลอดภัย อุปสงคที่เกี่ยวของกับ
ความปลอดภัยไมวาจะเปนผลิตภัณฑ การบริการ และการศึกษา ไดเกิดขึ้นอยางชัดเจนในกลุม
ประเทศรายไดระดับกลางและรายไดตา่ํ ที่มีการเจริญทางเศรษฐกิจและสังคมอยางรวดเร็ว
เนื่องจากประเทศเหลานี้เชนเดียวกับประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงปญหาทางสุขภาพ
การ
บาดเจ็บไดกลายเปนสาเหตุนําการตายในเด็ก
ดังนัน้ เปนโอกาสทีด่ ีที่ประเทศไทยจะสนับสนุน
อุตสาหกรรมความปลอดภัยทั้งผลิตภัณฑ บริการ และการศึกษาเพื่อใชประโยชนในประเทศ
ปองกันการสูญเสียทางเศรษฐกิจ และเพื่อการขายสูประเทศรายไดระดับกลางหรือต่ําอืน่ ๆ ซึ่ง
กําลังเริ่มสนใจในงานการปองกันการบาดเจ็บ
ตัวอยางเชนผลิตภัณฑเสริมความปลอดภัยใน
ยานพาหนะตาง ๆ ของเลนปลอดภัย ผลิตภัณฑทารกที่ปลอดภัย หองทดสอบความปลอดภัยทาง
ผลิตภัณฑ เครื่องมือทดสอบตาง ๆ โปรแกรมการดําเนินงานดานความปลอดภัยในโรงเรียน
โรงงานอุตสาหกรรม หลักสูตรการฝกอบรมตาง ๆ เปนตน
2.3.4 สภาพสังคมไมยั่งยืน สังคมที่ยั่งยืนตองเปนสังคมที่ผูอยูอาศัยมีความไววางใจ มี
ความรูสึกปลอดภัย ไดรับการคุมครองโดยระบบของสังคม การตายและพิการของเด็กและวัยรุน
จากอุบตั ิเหตุและการบาดเจ็บชนิดตางๆดังกลาวเปนตัวชี้วัดหนึ่งซึ่งบงบอกถึงระดับความไม
ปลอดภัยของสังคม การสรางสังคมยั่งยืน (sustainable society) จึงตองใหความสําคัญกับการ
สรางมาตรการความปลอดภัย ระบบสวัสดิการสังคมที่ดี ระบบการคุมครองเด็กและผูดอยโอกาส
การควบคุมสิ่งแวดลอมที่อาจกอใหเกิดมลพิษในระยะยาว และการควบคุมความรุนแรงในสังคม

บทที่ 3. การดําเนินงานในการปองกันการบาดเจ็บและสรางเสริมความปลอดภัย
การสรางเสริมความปลอดภัยและปองกันการบาดเจ็บในเด็กนัน้ จะตองดําเนินการเพื่อ
นําไปสูพฤติกรรมใหมที่เสริมสรางความปลอดภัยแกเด็ก ทั้งในระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน
และสังคม และนําไปสูการสรางสิ่งแวดลอมที่ปลอดภัยสําหรับเด็ก ทั้งเชิงกายภาพ-เทคโนโลยี
(physical and technological) และเชิงสังคม-การเมือง-การจัดการ (social, political and
organizational) ดังนั้นการดําเนินงานในการปองกันและแกไขปญหาตองประกอบดวย
3.1 การสรางองคความรูในเรื่องของการสรางเสริมความปลอดภัยและปองกันการบาดเจ็บ
ในเด็ก เพื่อใหการดําเนินงานตั้งอยูบนพืน้ ฐานความรูที่เปนวิทยาศาสตร (scientific based) มีการ
วิจัยที่ดีสนับสนุนทั้งดานชีวกลไก (biomechanic) พฤติกรรมศาสตร (behavioural science)
ระบาดวิทยา (epidemiology) ดานคลินกิ (clinical research) และงานวิจัยเชิงระบบ (system
research)
3.2 นอกจากการหาองคความรูแลัว ตองมีกระบวนการเชื่อมโยงความรูสูการปฏิบัติ โดย
o สนับสนุนใหเกิดกลไกการดําเนินงานสรางเสริมความปลอดภัยและปองกันการ
บาดเจ็บในระดับชุมชนเปนหลัก (community-based injury prevention programs) โดย
สนับสนุนใหชมุ ชนมีความสามารถในการคนหาปญหาเฉพาะทองถิ่น การวิเคราะห การดําเนินการ
แกไข และการประเมินผล
o สรางเครือขาย (network) เชื่อมโยงหนวยงานรัฐ เอกชน ทั้งภาคบริการและภาค
การผลิต และนักการเมือง
o การขับเคลื่อนสังคม (social mobilization) โดยใชเทคนิคการสื่อสารความรู
(knowledge communication techniques) ทุกวิถีทาง เพื่อใหเกิดความตระหนักในวงกวาง
โดยเฉพาะอยางยิ่งการทํางานโดยผานสื่อสาธารณะตางๆ (public media)
o กระตุนใหเกิดการสรางนโยบายสาธารณะ (public policy) และการดําเนินงาน
ตามนโยบายนัน้ (enforcement)
3.3 การปองกันการจมน้ํา: ที่สําคัญคือการสรางความรับรูความเสี่ยงในการจมน้ําแก
ครอบครัวและชุมชน เด็กอายุนอยกวา 5 ปตองไดรับการดูแลใหอยูในสิ่งแวดลอมที่ปลอดภัย
ตลอดเวลา ครอบครัวและชุมชนตองมีทักษะในการจัดการสิ่งแวดลอม :
 จากผลการศึกษาดังกลาวพบวาการปองกันการจมน้าํ ในเด็กเล็กนอยกวา 3 ปตอง
สรางความตระหนักถึงอันตรายในการจมน้ําแกผูดูแลเด็กแมเพียงชั่วขณะ และ
สรางใหผูดูแลเด็กมีทักษะในการเฝาดูแลเด็กไดตลอดเวลา มีทักษะในการสํารวจ

ความปลอดภัยในบาน และการจัดเตรียมพื้นที่เคลื่อนไหวเด็กแยกออกจากแหลง
น้ํา
 ในเด็กอายุมากกวา 3 ป ผูดูแลเด็กตองรูจักการสอนเด็กใหหลีกเลี่ยงจากการเลน
ใกลแหลงน้ํา รูจักการพาเด็กเดินสํารวจความปลอดภัยในชุมชน ละแวกบานและ
ชี้แสดงใหเด็กเห็นถึงจุดเสี่ยง ขณะเดียวกันยังตองเฝาดูเด็กตลอดเวลา
 ชุมชนมีบทบาท นอกจากในระดับครอบครัวแลว ความปลอดภัยในเด็กวัยนี้ยัง
ขึ้นกับการจัดการความปลอดภัยของชุมชนอีกดวย
ชุมชนตองมีทักษะในการ
จัดการเสี่ยงแวดลอมใหปลอดภัย
โดยแยกพื้นที่เคลื่อนไหวของเด็กออกจาก
แหลงน้ํา เชนการกั้นรั้วบอน้ํา คลอง การปดรูทอระบาย การตอรองกับหนวยงาน
รัฐในการสรางหรือปรับปรุงแกไขโครงสรางในชุมชนที่เสี่ยงตอการจมน้าํ (เชนที่
บําบัดน้ําของกทม.เปนตน) รวมทั้งระบบชวยกันเปนหูเปนตาในการดูแลเด็ก
รวมกันในชุมชน เปนตน \
 นอกจากนั้นยังควรสอนใหเด็กรูจกั การชวยเหลือตัวเองในน้าํ เมื่อตกน้าํ รูจักการ
ตะเกียกตะกายขึ้นมาโผลผิวน้ํา หรือตะกายเขาฝงที่อยูใกล (water recovery)
แมวาจะวายน้าํ ไมเปน
3. ในเด็กอายุมากกวา 5 ป ผูดูแลเด็กตองรูจักการสอนเด็กใหหลีกเลี่ยงจากการเลนใกล
แหลงน้ํา รูจักการพาเด็กเดินสํารวจความปลอดภัยในชุมชน ละแวกบานและชี้แสดงใหเด็กเห็นถึง
จุดเสี่ยง เด็กตองไดรับการสอนเรื่องวายน้ําจนกวาจะวายได มีทักษะในการเลือกเลนกีฬาทางน้ํา
หรือสันทนาการทางน้ําอืน่ ๆอยางเหมาะสมกับพัฒนาการของตนเองและปฏิบัตติ ามกฎการเลน มี
ทักษะในการเลือกการเดินทางทางน้าํ อยางปลอดภัย เชนการเลือกยานพาหนะ และปฏิบัตติ ามกฎ
เชนการใชชูชีพ ไดรับการสอนใหตระหนักในอันตรายจากแอลกอฮอล เมื่อเดินทางหรือมีกิจกรรม
ทางน้ํา
4. ในเด็กทุกวัยนอกจากการปองกันแบบปฐมภูมิ (primary prevention) แลว นั้นการ
ฝกอบรมปฐมพยาบาล การปฏิบัติการกูชีพเบื้องตน.ในระดับครอบครัวและชุมชนมีความสําคัญ
มาก ผูดแู ลเด็ก ผูพบเห็นเหตุการณหากทําหัตถการนี้ไดอยางถูกวิธีจะมีสวนชวยเหลือชีวิต ลด
ความรุนแรงของการจมน้ําไดอยางมาก (secondary prevention)
3.4 การสรางเสริมความปลอดภัยในการจราจร (Traffic safety):
มาตรการที่สําคัญคือการสนับสนุนใหเกิดการใชอุปกรณเสริมความปลอดภัยในเด็กทุกวัย
การลดพฤติกรรมการขับขี่เสี่ยง คือการขับขี่อายุนอย (การขับขี่ในเด็กอายุนอยกวา 15 ป) เมาแลว
ขับ ขับแขงขัน และขับยามวิกาล โดยเฉพาะในเด็กวัยรุน และการจัดการสิ่งแวดลอมในบาน
ละแวกบาน ชุมชนเพื่อปองกันการถูกรถชนโดยจัดใหเกิดภาวะถนนปลอดภัยสําหรับเด็ก (child
friendly road) ทุกมาตรการตองดําเนินการโดยใหเกิดทั้งการศึกษา (traffic safety

education) การสนับสนุนทางกฎหมาย (law enforcement) และการสนับสนุนการผลิต
(engineering support)
3.4.1
การใชอุปกรณเสริมความปลอดภัยนั้นเปนกลยุทธที่สาํ คัญในการปองกันการ
บาดเจ็บในกลุม ผูขับขี่และผูโ ดยสาร ในการโดยสารรถจักรยานยนตนนั้ หมวกนิรภัย (helmet) เปน
อุปกรณเสริมความปลอดภัยที่สําคัญที่สุด การศึกษาของ National Highway Traffic Safety
Administration (NHTSA) ในสหรัฐ พบวาหมวกนิรภัยสามารถลดการตายของการบาดเจ็บจาก
รถจักรยานยนตในกรณีของผูใหญที่อายุมากกวา 15 ป ลงไดรอยละ 29 และลดอัตราการบาดเจ็บ
ที่ศีรษะไดรอยละ 40 ขณะนี้มีการผลิตหมวกเด็กอายุ 6-12 ปที่มีขนาดและน้ําหนักเหมาะสมและ
ผานการทดสอบตามมาตรฐานอุตสาหกรรม แตหมวกนิรภัยสําหรับเด็ก 2-6 ปนั้นยังอยูในระหวาง
การดําเนินงาน สําหรับการโดยสารรถจักรยานยนตในเด็กอายุนอยกวา 2 ปนั้น ยังไมสามารถหา
วิธีการลดความเสี่ยงที่เหมาะสม ทั้งหมวกนิรภัยและที่นั่งนิรภัย (ที่จะใชตดิ ตั้งบนแกนหนาของ
รถจักรยานยนต ใตตอที่บังคับทิศทาง (driving hand)) ควรมีการศึกษาความเปนไปไดของการ
จํากัดการโดยสาร ดังนัน้ ควรมีการศึกษาการยอมรับของสังคม และผลกระทบตอวิถีชีวิตของ
ประชาชนในการจํากัดความเสี่ยงดังกลาว
3.4.2 สําหรับรถยนตนนั้ ระบบยึดเหนี่ยวเด็กในรถ (child restraint system) ซึ่ง
ประกอบดวย ที่นั่งพิเศษสําหรับเด็กอายุนอ ยกวา 10 ป (child seat) และเข็มขัดยึดเหนี่ยวเด็กให
ติดกับที่นั่ง รวมทั้งเข็มขัดที่จะยึดที่นั่งใหติดกับเบาะรถยนต เปนนวัตกรรมที่สงผลในการลดการ
ตายของเด็กจากการเดินทางดวยรถยนตเปนอยางมาก การศึกษาจากประเทศพัฒนาแสดงใหเห็น
วาระบบยึดเหนี่ยวนี้จะลดความเสี่ยงตอการตายในเด็กทารกรอยละ 69 และลดความเสี่ยงตอการ
ตายในเด็ก 1-4ปรอยละ 47 จากผลการศึกษานี้นาํ ไปสูการออกกฎหมายบังคับใชระบบยึดเหนี่ยว
สําหรับเด็กในประเทศพัฒนา
ในประเทศไทยมีกฎหมายบังคับใชเข็มขัดนิรภัยในผูขับขี่และ
ผูโดยสารตอนหนา แตไมมคี ําแนะนําและการปฏิบัติที่เหมาะสมสําหรับเด็ก ที่นั่งนิรภัยที่มีในตลาด
ยังคงมีราคาแพง ไมมีการลดภาษีนําเขา มีการผลิตในประเทศเพียง 1 บริษัทซึง่ ผลิตเพียงชนิด
สําหรับทารก และอยูระหวางการรับรองมาตรฐานจาก EU ดังนัน้ การรณรงคในกลุมเด็กอายุนอย
กวา 10 ป จึงไมสามารถดําเนินการไดอยางจริงจัง ทําไดในแนวทางการแนะนําใหนั่งที่นั่งตอนหลัง
(ลดความเสี่ยงลง 5 เทา) ไมนั่งบนสวนกระบะของรถปคอัพ สําหรับผูโดยสารเด็กอายุมากกวา 10
ป แนวทางการรณรงคคือการใชเข็มขัดนิรภัย และไมนั่งบนสวนกระบะของรถปคอัพ
3.4.3 การเสียชีวิตจากรถจักรยานคิดเปนรอยละ 20 ของการบาดเจ็บจากการจร ผูเสียชีวิต
สวนใหญเกิดจากการบาดเจ็บที่ศีรษะ ในประเทศพัฒนามีการจัดทางจักรยานแยกออกจากถนน
นอกจากนั้นไดมีการออกกฎหมายใหผูขับขี่รถจักรยานตองสวมใสหมวกนิรภัย
หมวกนิรภัย
สําหรับรถจักรยานไดรับการคนควาวิจัยและทดสอบเพื่อใหเหมาะสมกับเด็กทุกกลุมอายุ
การ
บังคับใชหมวกนิรภัยนี้นาํ ไปสูการลดลงของการบาดเจ็บและการตายจากจักรยานอยางชัดเจน

นอกจากนี้ในการศึกษาป 2542 ยังพบการบาดเจ็บที่เกิดจากขาเขาในซี่ลอรถจักรยาน เมื่อประมาณ
การทั้งประเทศคาดวาจะมีเด็กไทยบาดเจ็บจากขาเขาซีล่ อรถจักรยานปละ 14,135-32,287 รายตอ
ป ในประเทศพัฒนาไดมกี ารออกแบบที่นั่งพิเศษสําหรับเด็กเล็กเพื่อปองกันการพลัดตกหกลม
และปองกันขาเขาซี่ลอ ในประเทศสวีเดนมีกฎหมายบังคับใหเด็กที่โดยสารรถจักยานตองนั่งที่นั่ง
พิเศษเทานั้น
3.4.4 การปองกันการตายจากอุบตั ิเหตุจราจรในวัยรุนนัน้ ตองมีมาตรการเพิ่มมากขึ้น ใน
ตางประเทศมาตรการจํากัดการขับขี่ในกลุม เด็กโตและวัยรุนเชนการตรวจจับผูขับขีอ่ ายุนอย การ
ตรวจจับแอลกอฮอลและสารเสพติดในผูขบั ขี่ การยืดอายุการอนุญาตขับขี่ การออกใบขับขี่
ชั่วคราวและจํากัดพืน้ ที่-เวลาของการขับขี่ การหามขับขีย่ ามค่ําคืน (Curfew) ไดถกู นํามาใชอยาง
ไดผล
3.4.5 การปองกันการตายจากการถูกรถชนในเด็กเล็ก ทําไดโดยการแยกพื้นที่เคลือ่ นไหว
เด็กออกจากถนน ใหเด็กมีพนื้ ที่เลนอยางปลอดภัย สรางทางเดินเทาและทางขามที่ปลอดภัย สอน
ทักษะการใชทางเทาและการขามถนนที่ปลอดภัยแกเด็ก และสรางระบบลดความเร็วรถในถนน
ชุมชน (traffic calming)
3.5
การสรางเสริมสิง่ แวดลอมใหปลอดภัยในโครงสรางกายภาพและผลิตภัณฑ
รอบตัวเด็ก
การสรางโครงสรางทางกายภาพของบาน โรงเรียน ที่สาธารณะ รวมทั้งการควบคุม
ผลิตภัณฑรอบตัวเด็กใหปลอดภัยมีความสําคัญอยางมากสําหรับเด็ก การสรางความปลอดภัย
ดังกลาวมีกลยุทธในการดําเนินงานคือ
4.1 ตองมีระบบเฝาระวัง (surveillance system) ในประเทศพัฒนามีระบบการเฝาระวัง
ผลิตภัณฑที่กอ ใหเกิดอันตราย เชน ระบบ NEISS ในประเทศสหรัฐอเมริกา หรือระบบ ELASS
ในประเทศยุโรปตะวันตก
4.2 จากการเฝาระวังนําไปสูการศึกษาความเสี่ยง (risk assessment) และการควบคุม
ความเสี่ยงจากผลิตภัณฑอนั ตรายนัน้ (risk modification) วิธีการเชนการกําจัดผลิตภัณฑออกจาก
ตลาด การเปลี่ยนแปลงรูปรางผลิตภัณฑ การจํากัดลักษณะผูใ ชเชนการจํากัดอายุผูใช การใช
พรอมคําเตือน และการใชพรอมอุปกรณเสริมความปลอดภัย

บทที่ 4. ปญหาและอุปสรรคตอการดําเนินงานในเรื่องความปลอดภัยในเด็กในสังคมไทย
1. รัฐไมมี่นโยบายที่ชัดเจนในการดูแลเฉพาะเรื่องความปลอดภัยในเด็ก ในปจจุบนั
รัฐบาลมีนโยบายตอสูกับปญหาอุบตั ิเหตุโดยกําหนดมาตรการหลายรูปแบบและมีหนวยงานหลาย
หนวยที่เกี่ยวของ อยางไรก็ตามมาตรการสวนใหญยังคงเนนกลุมวัยแรงงานเปนกลุมเปาหมาย
หลัก ขาดการดําเนินงานอยางจริงจังในเรื่องความปลอดภัยในเด็ก เชน ไมมีมาตรการการปองกัน
การจมน้ําในเด็ก ไมมีมาตรการที่ชัดเจนในการลดการบาดเจ็บจากอุบัตภิ ัยจราจรในเด็ก เปนตน
แมวาการสูญเสียของเด็กจากอุบัติเหตุและความรุนแรงจะนอยกวาวัยแรงงานแตเมือ่ พิจารณาใน
กลุมเด็กเองนั้นจะพบวาอุบตั ิเหตุและความรุนแรงเปนเหตุนําการตายในเด็กและวัยรุนอายุตั้งแต 1
ปขึ้นไป เชนเดียวกัน และมีลักษณะเฉพาะของสาเหตุและปจจัยเสี่ยงที่แตกตางจากกลุมวัยแรงงาน
ดังขอมูลนี้
• ในแตละปมีการเสียชีวิตในเด็กไทยอายุ 1-14 ปจากอุบตั ิเหตุและความรุนแรงกวา
3,000 ราย คิดเปนอัตราการตาย 23/100,000
• การจมน้ําเปนสาเหตุนาํ พบวามีเด็กตายจากการจมน้าํ ปละกวา 1,600 ราย
• สาเหตุนาํ อันดับที่สองคือการตายจากการจราจร พบวามีเด็กตายจากการจราจร
ปละกวา 800 ราย เด็กวัย 8-9 ปจะเริ่มขับขี่มอเตอรไซด เด็กวัย 10 ปจะเริ่มมี
พฤติกรรมเมาแลวขับ
• สาเหตุอื่นๆรวมกันคิดเปนหนึ่งในสามของการตายจากอุบัติเหตุและความรุนแรง
ไดแก การตกจากที่สูง สารพิษ กระแสไฟฟา สิ่งแปลกปลอมอุดตันทางเดิน
หายใจ ไฟ น้ํารอนลวก สิ่งของหลนทับหรือกระแทกสัตวกัด ถูกทําราย และอื่นๆ
• แมวาไมมีการรายงานสถิติการทํารายเด็กอยางเปนระบบ แตจากขอมูลบันทึกของ
หนวยงานที่ชวยเหลือเด็กถูกทํารายพบไดวา มีแนวโนมการใหความชวยเหลือเด็ก
เหลานี้สูงขึ้น
• ในวัยรุนสถานการณจะเลวรายมากขึ้น ในแตละปจะมีเด็กวัยรุน 15-19 ปตายจาก
อุบัติเหตุยานยนตทางบกจํานวน 2000 ราย ประชากรกลุมนี้คิดเปนรอยละ 9.6
ของประชากรทั้งหมด แตคดิ เปนรอยละ 16 ของการตายจากอุบตั ิเหตุจราจร การ
บาดเจ็บจากความรุนแรงและการทํารายตัวเองในวัยรุนเปนเหตุสาํ คัญอันดับรอง
มีความรุนแรงมากขึ้นตามลําดับ
ดังนั้นจึงตองมีการกําหนดมาตรการความปลอดภัยเฉพาะและหนวยงานที่รับผิดชอบ
เพื่อสรางเสริมความปลอดภัยในเด็ก
2. ขาดกฎหมายหรือขาดการบังคับใชกฎหมายที่มีอยูเพื่อสนับสนุนใหเกิดการสราง
สิ่งแวดลอมที่ปลอดภัยแกเด็ก

• ขาดกฎหมายที่จะสนับสนุนใหเกิดการสรางโครงสรางทางกายภาพที่ปลอดภัยแกเด็ก
ในทองถิ่นเชน กฎหมายอาคาร สนามเด็กเลน สนามกีฬา รั้วบาน แหลงน้ําและทาง
เทา เปนตน
• ขาดกฎหมายเพื่อควบคุมความปลอดภัยในผลิตภัณฑที่เด็กใชอยางเพียงพอ และ
ขาดการสนับสนุนใหเกิดการคุมครองผูบริโภคโดยองคกรอิสระ
• ขาดการบังคับใชอยางจริงจังในกฎหมายทีม่ ีอยูเชนไมมีมาตการการบังคับใช
กฎหมายเพื่อควบคุมการขับขี่รถจักรยานยนตในเด็กอายุนอยกวา 18 ป ขาด
มาตรการความปลอดภัยในรถยนตสําหรับเด็กทั้งๆที่มกี ารบังคับใชกฎหมายเข็มขัด
นิรภัย
ขาดการตรวจจับผลิตภัณฑทลี่ ะเวนตอการรับรองมาตรฐานจากสํานักงาน
มาตรฐานอุตสาหกรรม
3. ขาดองคความรูในเรื่องของการสรางเสริมความปลอดภัยและปองกันการบาดเจ็บในเด็ก
เพื่อใหการดําเนินงานตั้งอยูบนพื้นฐานความรูที่เปนวิทยาศาสตร (scientific based) ตองมีการวิจัย
ที่ดีสนับสนุนทั้งดาน ชีวกลไก (biomechanic) พฤติกรรมศาสตร (behavioural science) ระบาดวิทยา
(epidemiology) ดานคลินิก (clinical research) และงานวิจัยเชิงระบบ (system research)
4. ขาดการเชื่อมโยงระบบขอมูลที่มีอยูในเรื่องความปลอดภัยในเด็กเพื่อสรางระบบเตือนภัย
ดานความปลอดภัยในเด็กระดับชาติและทองถิ่น เชนขอมูลในระบบการรายงานการตาย ขอมูลการ
บาดเจ็บของโรงพยาบาลตางๆ ระบบการเฝาระวังการบาดเจ็บของกระทรวงสาธารณสุข ขอมูลการ
สํารวจสุขภาพระดับชาติ ซึ่งรายงานโดยสํานักงานสถิติแหงชาติ ขอมูลของกรมปองกันภัย ขอมูลการ
รองเรียนของของสํานักงานคุมครองผูบริโภค
ขอมูลการตรวจสอบผลิตภัณฑทไี่ มไดมาตรฐานของ
กระทรวงอุตสาหกรรม ขอมูลของสํานักงานตํารวจแหงชาติ และขอมูลการคุมครองเด็กขององคกร
เอกชนและกระทรวงพัฒนาสังคมและทรัพยากรมนุษย เปนตน นอกจากนั้นยังขาดรายงานการ
สอบสวนและพิเคราะหสาเหตุการตายของเด็กอันเนื่องมาจากอุบัตภิ ยั สาธารณภัย และความรุนแรง
อยางเปนระบบ ทําใหขาดองคความรูที่เพียงพอเพื่อสนับสนุนงานสรางเสริมความปลอดภัยในเด็ก
5. ขาดกลไกการสื่อความรูที่ดีเพื่อใหประชาชนไดรับรูอยางกวางขวางและนําไปสูการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของประชานได ทําใหประชาชนทั้งเด็ก ผูด แู ลเด็ก ชุมชน และองคกรที่
เกี่ยวของ ยังคงขาดความความตระหนักในความเสีย่ งตอความปลอดภัย และขาดความรูและ
ทักษะในการจัดการสิ่งแวดลอมเพื่อใหเกิดความปลอดภัย ทั้งการจัดการโครงสรางพื้นฐานและ
การควบคุมผลิตภัณฑอนั ตราย
6. ขาดเกณฑกําหนดมาตรฐานความปลอดภัยขั้นต่ําที่เด็กทุกคนพึงไดรับจากรัฐเพื่อลด

ความไมเสมอภาคในสังคมตอการไดรับความปลอดภัย (safety equity) ปญหาของอุบัติเหตุ
และการบาดเจ็บยังพบวามีรากเหงามาจากความยากจนและความไมเสมอภาคในสังคม เด็กใน
ครอบครัวที่มีเศรษฐานะต่าํ มีความเสี่ยงตอการบาดเจ็บทัง้ จากการไดรบั การดูแลต่าํ กวาเกณฑ
มาตรฐาน การถูกทอดทิ้ง ละเลย การถูกทําราย และการอาศัยอยูในสิ่งแวดลอมหรือการใช
ผลิตภัณฑที่มคี วามเสี่ยงสูง ปจจัยเหลานี้กอใหเกิดการบาดเจ็บ อันสงผลใหเกิดความพิการ การ
สูญเสียสมรรถภาพรางกาย การสูญเสียความสามารถในการพัฒนาและเรียนรู ซึ่งเปนวงจรของ
ความยากจน การดําเนินการเพื่อสรางเสริมความปลอดภัยในเด็ก โดยคํานึงถึงสิทธิและความเสมอ
ภาคของเด็กทุกคนที่จะไดรบั ความปลอดภัยอยางเทาเทียมกัน จะนําไปสูการกระจายทรัพยากร
เพื่อการสงเคราะหเด็ก การคุมครองเด็ก การจัดสวัสดิการ และการจัดการสิ่งแวดลอม เพื่อใหเด็ก
ในทุกกลุมของสังคมไดรับการดูแลอยางเสมอภาค
7. ขาดการสรางความเขมแข็งของชุมชน (empowerment) ในการดําเนินงานดานการ
สรางเสริมความปลอดภัยและปองกันการบาดเจ็บในเด็ก
ใขณะที่องคการอนามัยโลกได
ดําเนินการโครงการชุมชนปลอดภัย (safe community) เพื่อใหชุมชนมีความสามารถในการคนหา
ปญหาความไมปลอดภัยในทองถิ่น การวิเคราะห วางแผน และมีทักษะในการดําเนินการแกไข
อยางมีสวนรวมและบูรณาการรวมกับเครือขายทองถิ่น
รวมทั้งการประเมินผลเพื่อนําผลมา
ปรับปรุงกระบวนการแกไขปญหาตอไป
แตในประเทศไทยรัฐไมมีนโยบายชัดเจนในการ
ดําเนินงานดังกลาว
8. ขาดการสนับสนุนใหมีการผลิต (ในประเทศ) และใชอุปกรณเสริมความปลอดภัยที่มี
หลักฐานทางวิทยาศาสตรชัดเจนวาสามารถลดการตายและการบาดเจ็บลงได เชนหมวกนิรภัย
ในเด็ก ที่นั่งนิรภัย เปนตน
9. ขาดระบบบริการและสวัสดิการของสังคมในการชวยเหลือครอบครัวและเด็กที่ไดรับ
บาดเจ็บจนเกิดภาวะพิการ เด็กเหลานี้ถกู บั่นทอนสิทธิในการดํารงชีพและการไดรับการพัฒนาใน
หลายเรื่องเชน การศึกษา การสันทนาการ การเดินทาง การเรียนรูเพื่อการประกอบอาชีพ เปนตน
นอกจากนั้นการขาดระบบสวัสดิการสังคมในการชวยเหลือครอบครัว ทําใหครอบครัวตองแบก
รับภาระในการดูแลเด็กโดยลําพัง สงผลกระทบตอวิถีชีวิตของครอบครัว ครอบครัวของเด็กที่
ประสบการบาดเจ็บจนเสียชีวิตหรือพิการมีอุบัติการณของการหยารางของผูปกครองหรือบัติการณ
ของการเกิดพฤติกรรมเบี่ยงเบนของเด็กอืน่ ในครอบครัว

บทที5่ . ขอเสนอแนะในการดําเนินงานสรางเสริมความปลอดภัยในเด็กในสนังคมไทย
การสรางเสริมความปลอดภัยและปองกันการบาดเจ็บในเด็กนัน้ จะตองดําเนินการเพื่อ
นําไปสูพฤติกรรมใหมที่เสริมสรางความปลอดภัยแกเด็ก ทั้งในระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน
และสังคม และนําไปสูการสรางสิ่งแวดลอมที่ปลอดภัยสําหรับเด็ก ทั้งเชิงกายภาพ-เทคโนโลยี
และเชิงสังคม-การเมือง-การจัดการ ดังนั้นการดําเนินงานในการปองกันและแกไขปญหาตอง
ประกอบดวย
มาตรการเรงดวน
1. ใหสํานักงานคณะกรรมการปองกันอุบตั ิภยั แหงชาติและคณะกรรมการคุมครองเด็ก
แหงชาติเรงประสานใหหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน
ไดรับรู เขาใจและตระหนักในความสําคัญของการสรางเสริมความปลอดภัยและปองกัน
การบาดเจ็บในเด็ก ซึ่งตองมีมาตรการใหความคุมครองเปนพิเศษจากมาตรการดาน
ความปลอดภัยทั่วไป
2. ใหกรมการปกครอง กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นและภาคประชาสังคมสงเสริมให
เกิดการจัดตั้งเครือขายความปลอดภัยในเด็กเชื่อมโยงในพื้นที่ระดับตาง ๆ โดยระดม
การมีสวนรวมจากชุมชน
องคกรปกครองสวนทองถิ่นและภูมภิ าค เพื่อใหเกิด
ความสามารถในการวางแผนและจัดกระบวนการเฝาระวังและปองกันปญหาที่เปน
ปจจัยสาเหตุของพฤติกรรมเสี่ยง สิ่งแวดลอมเสี่ยง ตลอดจนการแกไขการบาดเจ็บใน
พื้นที่ของตนเองได
3. ใหกระทรวงสาธารณสุขสงเสริม สนับสนุน และประสานหนวยงานที่เกี่ยวของกับการ
ปองกันสาธารณภัย ตลอดจนสถาบันการศึกษา สื่อมวลชนไดถา ยทอดความรูและการ
จัดการ ฝกทักษะแกเด็ก พอแม ผูปกครอง ผูดูแลเด็ก นายจางและชุมชนในเรื่องการ
ปองกันการบาดเจ็บจากอุบตั เิ หตุ ความรุนแรง และการปฐมพยาบาล โดยมีการ
ซักซอม ฝกซอม เพื่อประเมินและกระตุนใหเกิดความพรอม โดยเฉพาะในเรื่องทีมี
ความสําคัญสูง เชน อุบัติเหตุจราจร การจมน้ํา สารเคมี วัตถุอันตราย ไฟไหม น้าํ รอน
ลวก การบาดเจ็บจากการเลน การบาดเจ็บจากสัตว และการบาดเจ็บจากการทํางาน
ฯลฯ
4. ใหกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย กระทรวงศึกษาธิการ และภาค
ประชาสังคม สงเสริมและสนับสนุนใหเด็กมีสวนรวมคิด รวมสรางสรรคและปฏิบัติการใน
กระบวนการสรางเสริมความปลอดภัยและปองกันการบาดเจ็บในเด็ก โดยเฉพาะใหเด็ก
สามารถคิดคนและดําเนินงานโครงการดวยตนเองไดอยางเหมาะสมตามวัย
5. พัฒนาและปรับปรุงกฎหมาย ตลอดจนกฎระเบียบที่เกี่ยวของ และเรงรัดการบังคับใช
กฎหมายอยางมีประสิทธิภาพและทันตอเหตุการณ เชน กฎหมายควบคุมความปลอดภัย
ในผลิตภัณฑ กฎหมายคุม ครองผูบริโภค กฎหมายควบคุมอาคาร กฎหมายจราจรและ
ขนสง กฎหมายคุมครองเด็ก เปนตน

6. สงเสริมใหเกิดการจัดการองคความรู
การวิจัยเชิงพัฒนาและการพัฒนาบุคลากร
เพื่อสามารถนําไปสูการกําหนดนโยบายและแนวทางการปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพอยาง
เรงดวน
7. เรงรัดใหมีการตราพระราชบัญญัตติ ามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยมาตรา 57 ที่
ระบุใหมีองคกรอิสระ เพื่อทําหนาทีค่ ุมครองผูบริโภค
8. กําหนดมาตรการทางภาษีและสิทธิประโยชนเพื่อเปนแรงจูงใจแกสื่อมวลชนและ
ผูประกอบการภาคเอกชนทีม่ ีบทบาทในการสงเสริมความปลอดภัยในเด็ก
มาตรการระยะยาว
มาตรการที่ 1: พัฒนาระบบเฝาระวังและเตือนภัยดานความปลอดภัยในเด็ก (child safety
watch)
1.1 พัฒนาระบบเตือนภัยดานความปลอดภัยในเด็กระดับชาติ โดยพัฒนาความเชื่อมโยง
จากระบบขอมูลที่ไดดําเนินการโดยหนวยงานตางๆอยูแลว เชน ระบบการรายงาน
การตาย ระบบการเฝาระวังการบาดเจ็บของกระทรวงสาธารณสุข ระบบการสํารวจ
สุขภาพระดับชาติ ซึ่งรายงานโดยสํานักงานสถิติแหงชาติ ระบบขอมูลของกรมปองกัน
ภัย ระบบขอมูลของสํานักงานคุมครองผูบริโภค และระบบขอมูลของสํานักงานตํารวจ
แหงชาติเปนตน และใหหนวยงานตางๆสามารถเขาถึงและใชระบบขอมูลนี้ไดรวมกัน
ซึ่งคณะกรรมการคุมครองเด็กระดับชาติสามารถผลักดันใหเกิดการดําเนินการไดจริง
1.2 พัฒนาระบบขอมูลเตือนภัยดานความปลอดภัยในเด็กระดับทองถิน่ โดยจัดใหมีความ
เชื่อมโยงของระบบขอมูลทองถิ่นเชน ขอมูลโรงพยาบาล ขอมูลของสถานีตาํ รวจ
ขอมูลขนสงจังหวัด ขอมูลพัฒนาสังคมจังหวัด เปนตน ซึ่งคณะกรรมการคุมครอง
เด็กระดับจังหวัดและทองถิน่ สามารถผลักดันใหเกิดการดําเนินการไดจริง
1.3 สงเสริมพัฒนาระบบการสอบสวนและพิเคราะหสาเหตุอันเนื่องมาจากอุบตั ภิ ัย สา
ธารณภัย และความรุนแรง เพื่อดําเนินการปองกันแกไขและฟนฟูอยางตอเนื่องทั้ง
ในระดับชาติและทองถิ่น
มาตรการ 2: มีการรวบรวม ทบทวน วิเคราะหขอมูลองคความรูและสงเสริมการวิจัยเพื่อสราง
องคความรูใหมในเรื่องของการสรางเสริมความปลอดภัยและปองกันการบาดเจ็บในเด็ก
2.1 สนับสนุนใหมหาวิทยาลัย หนวยงานที่เกีย่ วของทั้งภาครัฐ เอกชน องคกรทองถิ่น
และชุมชน ดําเนินการวิจัย หาความรูและแนวทางในการปองกันการบาดเจ็บในเด็ก
ชนิดตางๆทั้งความรูเชิงเทคโนโลยี และความรูเชิงประยุกต ทั้งดานชีวกลไก
พฤติกรรมศาสตร จิตวิทยาและสังคมศาสตรระบาดวิทยาและงานวิจยั เชิงระบบเพื่อ
นําไปสูนวัตกรรมโครงการใหมๆที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดใี นการ
เปลี่ยนแปลงทั้งพฤติกรรมและ สิ่งแวดลอมเสี่ยงตอเด็ก

มาตรการที่ 3 : การสรางสิ่งแวดลอมที่สรางเสริมความปลอดภัยในเด็ก
3.1 หนวยงานที่เกี่ยวของหรือองคกรทองถิ่นและภาคประชาสังคมตองใหความสําคัญ
กับการจัดการสิ่งแวดลอมใหเกิดความปลอดภัยแกเด็ก ทั้งสิ่งแวดลอมภายในบาน
เขตชุมชน โรงเรียน ถนนหนทาง สถานที่เลนพักผอน สนามกีฬา และสถานที่
สาธารณะ
3.2 โครงสรางทางกายภาพของชุมชนและผังเมืองทั้งโครงสรางเดิมและโครงสรางที่จะ
สรางใหมจะตองไดรับการประเมินความเสี่ยงตอความปลอดภัยสําหรับเด็ก และ
จะตองไดรับการแกไขปรับปรุงเพื่อลดความเสี่ยงใหต่ําทีส่ ุดที่จะเปนไปได
3.3
หนวยงานที่เกีย่ วของตองดําเนินการควบคุมผลิตภัณฑรอบตัวเด็กใหปลอดภัย
อยางจริงจัง
หนวยงานหลายหนวยมีบทบาทเกี่ยวของกับความปลอดภัยใน
ผลิตภัณฑ เชน สํานักงานคุมครอง ผูบริโภค สํานักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม
มูลนิธิคมุ ครองผูบริโภค สมาคมวิชาชีพตางๆ เปนตน
3.4 สนับสนุนใหมีการผลิต (ในประเทศ) และใชอุปกรณเสริมความปลอดภัยที่มี
คุณภาพมาตรฐานและราคาเปนธรรม เชน หมวกนิรภัยในเด็ก ที่นั่งนิรภัย
เครื่องสงสัญญาณควันไฟ เปนตน

บทที่ 6. ตัวชี้วัดและเปาหมาย
ตัวชี้วัด
อุบัติการณการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
และการบาดเจ็บทุกชนิดในเด็กอายุ
0-14 ป (/ 1,000,000 / ป)
อุบัติการณการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
และการบาดเจ็บทุกชนิดในเด็กอายุ
15-17 ป (/ 1,000,000 / ป)
อุบัติการณการบาดเจ็บรุนแรงทุก
ชนิดที่ตองรับการรักษาตัวใน
โรงพยาบาลแบบผูป วยใน ในเด็ก
อายุ 0-14 ป (/ 10,000 / ป)
อุบัติการณการบาดเจ็บรุนแรงของ
นักเรียนที่ตองรับการรักษาตัวใน
โรงพยาบาลแบบผูป วยใน อัน
เนื่องมาจากกิจรรมของโรงเรียน (ทั้ง
ในและนอกโรงเรียน) (/ 10,000 / ป)
อุบัติการณการบาดเจ็บรุนแรงของ
เด็กที่ตองรับการรักษาตัวใน
โรงพยาบาลแบบผูป วยใน อัน
เนื่องมาจากกิจรรมของสถานศึกษา
หรือสถานเลี้ยงเด็กปฐมวัย (0-5 ป)
อุบัติการณการเสียชีวิตจากการจมน้ํา
ในเด็กอายุ 0-14 ป (/ 1,000,000 /
ป)

เปาหมายในป 2557

สถานการณ
2542 2543 2544 2545

นอยกวา 80/ 1,000,000 / ป
204.8 223.3 213.7 229.1
นอยกวา 150/ 1,000,000 / ป
461.1 450.4 460.9 507.4
นอยกวา 30/ 10,000 คน/ ป
80.5

88.6

84.7

90.9

นอยกวา 5/ นักเรียน 10,000
คน/ ป

ลดลงรอยละ 50 เมื่อ
เปรียบเทียบกับป 2548

14.49 15.94 15.24 16.36
ไมมีขอมูลในปจจุบนั

นอยกวา 50/ 1,000,000 คน/ ป

93.6 101.5 100.4 105.4
อุบัติการณการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ นอยกวา 20/1,000,000/ป
จราจรในเด็กอายุ 0-14 ป
(/
1,000,000 / ป)
อุบัติการณการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ นอยกวา 100/1,000,000/ป
จราจรในเด็กอายุ 15-17 ป (/
1,000,000 / ป)

43.3

53.4

48.1

51.5

183.2 203.1 208.2 218.5

อุบัติการณการบาดเจ็บรุนแรงจาก
การจราจรที่ตอ งรับการรักษาตัวใน
โรงพยาบาลแบบผูป วยใน ในเด็ก
อายุ 0-14 ป (/ 10,000 / ป)
อุบัติการณการเสียชีวิตจากการขาด
อากาศหายใจแบบตางๆนอกจาก
การจมน้ําในเด็กอายุ 0-14 ป (/
1,000,000 / ป)
อุบัติการณการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
กระแสไฟฟาในเด็กอายุ 0-14 ป (/
1,000,000 / ป)
อุบัติการณการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
พลัดตกในเด็กอายุ 0-14 ป (/
1,000,000 / ป)
อุบัติการณการบาดเจ็บรุนแรงจาก
อุบัติเหตุพลัดตกที่ตองรับการรักษา
ตัวในโรงพยาบาลแบบผูปวยใน ใน
เด็กอายุ 0-14 ป (/ 10,000 / ป)
อุบัติการณการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
ความรอนลวกในเด็กอายุ 0-14 ป (/
1,000,000 / ป)
อุบัติการณการบาดเจ็บรุนแรงจาก
อุบัติเหตุความรอนลวกที่ตองรับการ
รักษาตัวในโรงพยาบาลแบบผูปวย
ใน ในเด็กอายุ 0-14 ป (/ 10,000 /
ป)
อุบัติการณการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
สารพิษในเด็กอายุ 0-14 ป (/
1,000,000 / ป)
อุบัติการณการเสียชีวิตจากสัตวใน
เด็กอายุ 0-14 ป (/ 1,000,000 / ป)
อุบัติการณการบาดเจ็บรุนแรงจาก
สัตวที่ตองรับการรักษาตัวใน

นอยกวา 5/ 10,000 คน/ ป
14.5

17.4

15.6

15.5

3.90

5.79

8.05

8.31

4.91

6.10

5.47

.598

2.14

1.64

1.70

1.76

4.2

3.2

3.3

3.4

2.64

3.27

1.72

2.7

1.0

1.2

0.6

1.2

2.52

2.39

2.08

2.20

1.95

2.20

1.26

1.32

13.4

14.7

14.1

15.1

นอยกวา 3 /1,000,000/ ป

นอยกวา 3/1,000,000/ ป

นอยกวา 1 /1,000,000/ ป

นอยกวา 2/ 10,000 คน/ ป

นอยกวา 1 /1,000,000/ ป

นอยกวา 0.5/ 10,000 คน/ ป

นอยกวา 1 /1,000,000/ ป

นอยกวา 1 /1,000,000/ ป
นอยกวา 5/ 10,000 คน/ ป

โรงพยาบาลแบบผูป วยใน ในเด็ก
อายุ 0-14 ป (/ 10,000 / ป)
อุบัติการณการเสียชีวิตจากถูกทําราย
และทํารายตนเองในเด็กอายุ 0-14 ป
(/ 1,000,000 / ป)
อุบัติการณการเสียชีวิตจากถูกทําราย
และทํารายตนเองในเด็กอายุ 15-17
ป (/ 1,000,000 / ป)
อุบัติการณการบาดเจ็บรุนแรงจาก
การถูกทํารายและทํารายตนเองที่
ตองรับการรักษาตัวในโรงพยาบาล
แบบผูปวยใน ในเด็กอายุ 0-14 ป (/
10,000 / ป)
คณะกรรมการปองกันอุบัตภิ ัย
แหงชาติและคณะกรรมการคุมครอง
เด็กแหงชาติมนี โยบายชัดเจนในการ
กํากับใหหนวยงานภาครัฐ เอกชน
และองคกรทองถิ่น ดําเนินการดาน
ความปลอดภัยในเด็กสูประชาชน
และชุมชน

นโยบายการดําเนินงานดานความ

นอยกวา 5 /1,000,000/ ป
13.14 11.59

8.84

9.8

นอยกวา 30 /1,000,000/ ป
95.68 79.85 67.14 75.54
นอยกวา 1/ 10,000 คน/ ป

2.43

2.14

แผนนโยบายที่ชัดเจนในการ
ดําเนินงานดานความปลอดภัย
ในเด็กของคณะกรรมการ
ปองกันอุบัติภัยแหงชาติและ
คณะกรรมการคุมครองเด็ก
แหงชาติ
ไมมี
กระทรวงสาธารณสุข
ศึกษาธิการ พัฒนาสังคมและ
ทรัพยากรมรุษย คมนาคม กรม
ปองกันภัย กรมสงเสริมการ
ปกครองสวนทองถิ่น กรม
โยธาธิการ สํานักงานมาตรฐาน
อุตสาหกรรม สํานักงาน
คุมครองผูบริโภค สมาคม
วิชาชีพที่เกี่ยวของ และองคกร
ทองถิ่นมีการกําหนดนโยบาย
พันธะกิจและยุทธศาสตรในการ
ดําเนินงานเรื่องความปลอดภัย
ในเด็กอยางชัดเจน
แผนนโยบาย พันธะกิจและ

ไมมี
ไมมี

1.63

1.8

ปลอดภัยในเด็กโดยคณะกรรมการ
คุมครองเด็กระดับจังหวัด
และ
คณะกรรมการปองกันภัยระดับ
จังหวัด
ระบบขอมูลและรายงานประจําปการ
ตายจากอุบตั ิเหตุและการบาดเจ็บใน
เด็ก

ยุทธศาสตรทชี่ ัดเจนในการ
ดําเนินงานดานความปลอดภัย
ในเด็กทุกจังหวัด

มีระบบขอมูลการตายทุก
จังหวัด ไมมีรายงานการตาย
จากอุบตั ิเหตุการและการ
บาดเจ็บเฉพาะในเด็กประจําป
ระบบขอมูลและรายงานประจําป
มีระบบขอมูลผูปวยในทุก
ทุกจังหวัด
อุบัติเหตุและการบาดเจ็บในเด็กใน
จังหวัด มีระบบการเฝาระวัง
โรงพบาบาลทัง้ ผูปวยนอกและใน
การบาดเจ็บในหองฉุกเฉินใน
บางจังหวัด ไมมีรายงานการ
บาดเจ็บเฉพาะในเด็กประจําป
บทบัญญัติดา นความปลอดภัยใน
กฎหมายอาคารสถานที่และ
- กฎหมายอาคาร ไม
เด็กในกฎหมายอาคารสถานที่ ทั้งใน สิ่งแวดลอมในชุมชนไดรับการ ครอบคลุมในเรื่องความ
บาน โรงเรียน ศูนยเด็กเล็ก ที่ ปรับปรุงโดยคํานึงถึงความ
ปลอดภัยในเด็ก ทั้งในบาน
สาธารณะ และในชุมชน
ปลอดภัยในเด็กและบังคับใช โรงเรียน และที่สาธารณะ
ทุกจังหวัด
- ไมมีกฎหมายการจัดการ
กระทรวงศึกษาธิการ สํานัก
สิ่งแวดลอมในชุมชนเพื่อความ
พัฒนามาตรฐานการศึกษา และ ปลอดภัยในเด็กเชน การ
องคกรทองถิ่นกําหนด
จัดการแหลงน้ํา สนามเด็กเลน
ทางเทา ทางขาม ทางจักรยาน
มาตรฐานความปลอดภัยใน
เปนตน
โรงเรียน ทั้งอาคาร สถานที่
อื่นๆ และสิ่งแวดลอมโดยรอบ - มีขอกําหนดความปลอดภัย
โรงเรียน
ในโรงเรียน สถานเลี้ยงเด็ก
ปฐมวัย แตยังไมครอบคลุมทุก
กระทรวงพัฒนาสังคมและ
ดาน และยังไมมีการบังคับใช
ทรัพยากรมนุษย กระทรวง
อยางเปนรูปธรรม
สาธารณสุข กรมสงเสริมการ
ปกครองสวนทองถิ่น กระทรวง
แรงงาน และองคกรทองถิ่น
กําหนดมาตรฐานความ
ปลอดภัยในสถานเลี้ยงเด็ก
ปฐมวัย ทั้งอาคาร สถานทีอ่ ื่นๆ
และสิ่งแวดลอมโดยรอบ
ทุกจังหวัด

โรงเรียน
รอยละ 80 ของแหลงน้ําในเขต
ชุมชนมีแนวกั้นเพื่อปองกันการ
จมน้ําในเด็ก
รอยละ 80 ของถนนในเขต
ชุมชนที่อยูอาศัย ไดรับการ
ดัดแปลงเพื่อจํากัดความเร็ว
ของยานพาหนะไมเกิน 30 กม/
ชม
รอยละ 80 ของถนนในเขต
ชุมชนที่อยูอาศัย มีทางเทา ทาง
ขามที่เหมาะสมกับเด็ก
รอยละ 80 ของ อาคารบานพัก
โรงเรียน สาธารณะที่มีความสูง
มากกวาหนึ่งชั้นไดรับการ
ออกแบบเพื่อปองกันเด็กตกที่
สูง
รอยละ 80 ของสนามเด็กเลนใน
โรงเรียนและชุมชน
ได
มาตรฐานความปลอดภัย
กระทรวงอุตสาหกรรมดําเนินการให ผลิตภัณฑสําหรับเด็กและทารก
ผลิตภัณฑสําหรับเด็กและทารกทุก ทุกชนิดตองผานการรับรองตาม
ชนิดมีมาตรฐานความปลอดภัยใน มาตรฐานควบคุม (โดยมี
ระดับมาตรฐานควบคุม
ขอกําหนดดานความปลอดภัย
ในมาตรฐานควบคุม)

ของเลนเด็กและทารกเปน
ผลิตภัณฑที่ตอ งผานการ
รับรองตามมาตรฐานควบคุม
ซึ่งมีขอกํากหนดดานความ
ปลอดภัยเปนหลัก ผลิตภัณฑ
เด็กและทารกอื่นๆสวนใหญไม
มีมาตรฐานกํากับเชนรถหัด
เดิน บางสวนเปนมาตรฐาน
ทั่วไป (ไมตองผานการรับรอง
ก็สามารถจําหนายไดเชน เตียง
เด็ก)

มีการปรับปรุงและบังคับใชกฎหมาย มีกฎหมายกําหนดใหเด็กอายุ
หมวกนิรภัย การขับขี่กอนวัย การใช นอยกวา 15 ปที่โดยสาร
ที่นั่งนิรภัย
ความปลอดภัยในรถ รถจักรยานยนตตองสวมหมวก
- มีกฎหมายใหผูโดยสารทุกคน
ตองใสหมวกนิรภัย แตหาก
ผูโดยสารเปนเด็ก เจาหนาทีไ่ ม

สามารถดําเนินการกับเด็ก ผู
โรงเรียน และรถโดยสารสาธารณะ นิรภัยและมีบทลงโทษทาง
อยางจริงจัง
สังคมเพื่อปรับพฤติกรรมแกแก ขับขี่ และผูด ูแลเด็กได
ผูขับ และผูดแู ลเด็ก
- มีพรบคุมครองเด็ก มาตรา
กําหนดใหผดู แู ลเด็กตองจัดหา
สิ่งจําเปนแกสขุ ภาพแกเด็ก แต
ยังไมมีการใชบทบัญญัติขอนี้
ในการควบคุมการใชหมวก
นิรภัยในเด็กและกําหนด
บทลงโทษทางสังคมแกผูขับ
และผูดแู ลเด็ก
รอยละ 90 ของเด็กอายุ 3-14 ป
ใชหมวกนิรภัยในการโดยสาร
<15%
รถจักรยานยนต
ไมมีเด็กอายุนอยกวา 15 ปขับขี่ รายงานการบาดเจ็บเด็กในหอง
ฉุกเฉิน 21 โรงพยาบาลทั่ว
รถจักรยานยนต และรถยนต
ประเภทอื่นๆ
ประเทศ ป 2545 พบวารอยละ
65 ของการบาดเจ็บจาก
อุบัติเหตุจราจรเกิดจาก
รถจักรยานยนต และในจํานวน
นี้รอยละ 43 เด็กเปนผูขับขี่เอง
รอยละ 60 ของเด็กอายุ 0-10 ป
ใชที่นั่งนิรภัยในการโดยสาร
<5%
รถยนตอยางเหมาะสม
โรงเรียนมีหลักสูตรและมีการนํา
กระทรวงศึกษาธิการมี
ทุกโรงเรียนทั่วประเทศ
หลักสูตรไปใช
ในเรื่องความ
หลักสูตรเรื่องความปลอดภัย
ปลอดภัยทางถนน สําหรับนักเรียน
ทางถนน สําหรับนักเรียน
ประถมศึกษาปที่ 1-6 และมัธยม
ประถมศึกษาปที่ 1-6 และ
มัธยม แตมีการขยายผลให
โรงเรียนรับรูและโรงเรียนนําไป
สอนจริงเพียงบางแหง
กระทรวงสาธารณสุข
ผูดูแลเด็กในทุกครัวเรือนที่มี
กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงศึกษาธิการกรมการ
เด็กอายุนอยกวา 15 ป และผูมี กระทรวงศึกษาธิการกรมการ
ปกครองสวนทองถิ่น
และกรม หนาที่ดูแลเด็กเชนครู พี่เลีย้ ง ปกครองสวนทองถิ่น และกรม
ปองกันภัยมีเปาหมายและยุทธ
เด็กในสถานเลี้ยงเด็กตางๆ ทุก ปองกันภัยไมมีเปาหมายและ

ศาสตรที่ชัดเจนในการดําเนินงานให
มีการถายทอดความรูและทักษะดาน
การปองกันการบาดเจ็บในเด็ก การ
ปฐมพยาบาล และการกูชพี เบื้องตน
แกผูดูแลเด็กในทุกครัวเรือนที่มีเด็ก
อายุนอยกวา 15 ป ผูมหี นาที่ดแู ล
เด็กเชนครู พี่เลี้ยงเด็กในสถานเลี้ยง
เด็กตางๆอยางเปนระบบ

คนไดรับการถายทอดความรู
และฝกทักษะในดานการ
ปองกันการบาดเจ็บในเด็ก การ
ปฐมพยาบาล และการกูชีพ
เบื้องตน

รอยละ 80 ของอาสาสมัคร
สาธารณสุข เจาหนาที่สถานี
อนามัย และพยาบาลชุมชน
ไดรับการอบรมใหมีความรูและ
ทักษะในการปองกันการ
บาดเจ็บในเด็ก การปฐม
พยาบาล และการกูชีพเบือ้ งตน
รวมทั้งวิธีการถายทอดความรู
มีการจัดตั้งชุมชนปลอดภัย (safe มีการจัดตั้งชุมชนปลอดภัย
communities)
ตามแนวทางของ (safe communities) ตาม
แนวทางขององคการอนามัย
องคการอนามัยโลก
โลก หนึ่งชุมชนตอหนึ่งจังหวัด

อาสาสมัครสาธารณสุข เจาหนาที่
สถานีอนามัย และพยาบาลชุมชน มี
ความรูและทักษะในการปองกันการ
บาดเจ็บในเด็ก การปฐมพยาบาล
และการกูชีพเบื้องตน และสามารถ
สอนถายทอดความรูและทักษะใน
เรื่องนี้ได

โรงเรียนมีหลักสูตรการฝกสอน
ทุกโรงเรียนทั่วประเทศ
ทักษะการวายน้ําและความปลอดภัย
ทางน้ําใหเด็กนักเรียนประถมศึกษา
ปที่ 1-6

กระทรงพัฒนาสังคมและความ
แผนนโยบาย เปาหมาย และ
มั่นคงของมนุษยและ
ยุทธศาสตรทชี่ ัดเจนของกระ
กระทรวงศึกษาธิการมีเปาหมายและ ทรงพัฒนาสังคมและความ

ยุทธศาสตรที่ชัดเจนในการ
ดําเนินงานใหมีการถายทอด
ความรูและทักษะดานการ
ปองกันการบาดเจ็บในเด็ก การ
ปฐมพยาบาล และการกูชีพ
เบื้องตนแกผดู ูแลเด็กในทุก
ครัวเรือนที่มีเด็กอายุนอยกวา
15 ป ผูมีหนาที่ดูแลเด็กเชนครู
พี่เลี้ยงเด็กในสถานเลี้ยงเด็ก
ตางๆ

มีการอบรมการปองกันการ
บาดเจ็บในเด็ก การปฐม
พยาบาล และการกูชีพเบื้องตน
แตไมมีเปาหมายและยุทธ
ศาสตรในการครอบคลุม
กลุมเปาหมายที่ชัดเจน
มีการจัดตั้งชุมชนปลอดภัย
(safe communities) ตาม
แนวทางขององคการอนามัย
โลกที่ชุมชนวังขอย จังหวัด
นครสวรรคโดยกระทรวง
สาธารณสุขเพียงหนึ่งแหง แต
ไดหยุดการดําเนินการแลว
มีการกําหนดในหลักสูตรการ
สอน แตไมไดกําหนดทักษะ
การปฏิบัตไิ ดจริงใหเปน
ผลลัพธที่ตรวจสอบได
และมัการฝกทักษะอยางจริงจัง
เพียงบางแหง
กระทรงพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษยและ
กระทรวงศึกษาธิการไมมี

ยุทธศาสตรที่ชัดเจนในการดําเนิน
กิจกรรมใหเด็กมีสวนรวมในการ
จัดการความปลอดภัยในชุมชนและ
โรงเรียน

มั่นคงของมนุษยในการดําเนิน
กิจกรรมใหเด็กมีสวนรวมใน
การจัดการความปลอดภัยใน
ชุมชน
แผนนโยบาย เปาหมาย และ
ยุทธศาสตรทชี่ ัดเจนของ
กระทรวงศึกษาธิการในการ
ดําเนินกิจกรรมใหเด็กมีสว น
รวมในการจัดการความ
ปลอดภัยในโรงเรียน
กลุมอาสาสมัครเด็กที่สามารถ
ดําเนินกิจกรรมเพื่อจัดการ
ความปลอดภัยในชุมชน ทุก
จังหวัด
ทุกสถานศึกษามีกิจกรรมใหเด็ก
มีสวนรวมในการจัดการความ
ปลอดภัยเพื่อเปนโรงเรียน
ปลอดภัยตามมาตรฐาน
มีหลักสูตรการศึกษา / ฝกอบรมดาน มีผูเชียวชาญดานการจัดการ
การจัดการความปลอดภัยในเด็กทั้ง ความปลอดภัยในเด็กในทุก
จังหวัด
ในระดับทองถิน่ และระดับชาติ
มีหลักสูตรการศึกษา/ฝกอบรม
ดานการจัดการความปลอดภัย
ในเด็กในระดับอุดมศึกษา
มีองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญแหง มีการจัดตั้งองคกรอิสระทีท่ ํา
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๔๐ เพื่อ หนาที่คุมครองผูบริโภค
ทําหนาทีใ่ นการคุมครองผูบริโภคได
อยางอิสระ รวดเร็ว ลดขั้นตอนใน
การทํางานเพือ่ ตอบสนองตอการ
คุมครองสิทธิของผูบริโภคดานความ
ปลอดภัย
กระทรวงอุตสาหกรรม สํานักงาน
มีระบบขอมูลการบาดเจ็บจาก
คุมครองผูบริโภค องคกรอิสระดาน ผลิตภัณฑตางๆ
การคุมครองผูบ ริโภคจัดใหมีระบบ

เปาหมายและยุทธศาสตรที่
ชัดเจนในการดําเนินกิจกรรม
ใหเด็กมีสวนรวมในการจัดการ
ความปลอดภัยในชุมชนและ
โรงเรียน

ไมมี

ไมมี

- สํานักงานคุมครองผูบริโภค
เปนหนวยงานภาครัฐขึ้นกับ
สํานักนายกรัฐมนตรี
- มูลนิธิคุมครองผูบริโภคเปน
องคกรเอกชน

-ไมมีการกําหนดใหผลิตภัณฑ
เปนตัวแปรหนึ่งในฐานขอมูล
การเฝาระวังการบาดเจ็บของ

การควบคุมและตรวจสอบผลิตภัณฑ
เพื่อความปลอดภัยในเด็ก ทั้ง
ผลิตภัณฑที่ผลิตในประเทศและ
นําเขาจากตางประเทศ

กระทรวงสาธารณสุข
ฐานขอมูลผูปว ยใน-นอกของ
โรงพยาบาล และฐานขอมูลการ
ตายของกองทะเบียนราษฎร
-ไมมีการรวบรวมและรายงาน
ผลิตภัณฑที่กอ ใหเกิดการ
บาดเจ็บในเด็ก จากฐานขอมูล
การรองเรียนของสํานักงาน
คุมครองผูบริโภค และองคกร
เอกชนดานการคุมครอง
ผูบริโภค
มีการนําขอมูลความเสี่ยงจาก สํานักงานคุมครองผูบริโภคได
ระบบขอมูลมาสูระบบการ
ดําเนินการสงผลิตภัณฑที่มี
ตรวจสอบ และวิเคราะหความ ขอมูลความเสี่ยงตามการ
เสี่ยงของผลิตภัณฑตอการ
รองเรียน รวมทั้งที่เปนขาวจาก
บาดเจ็บในเด็กอยางเปนระบบ สื่อเพื่อตรวจสอบจาก
และรายงานประจําป
หนวยงานตางๆ
มีระบบการควบคุมผลิตภัณฑ - สํานักงานคุม ครองผูบริโภค
(เรียกกลับ หามจําหนาย หาม ไดดําเนินการควบคุม
ผลิต หามนําเขา ใหปรับปรุง
ผลิตภัณฑที่มขี อมูลความเสี่ยง
ผลิตภัณฑ หรือกํากับฉลาก)
ตามการรองเรียน รวมทั้งที่เปน
เพื่อความปลอดภัยในเด็ก โดย ขาวจากสื่อ ภายหลังการ
ตรวจสอบ แตยังไมครอบคลุม
ครอบคลุมทั้งชนิดผลิตภัณฑ
ทั้งชนิดผลิตภัณฑและพื้นทีท่ ี่
และพื้นที่ที่ตรวจสอบและมี
ตรวจสอบ
รายงานประจําป
- กระทรวงอุตสาหกรรมมีการ
ตรวจจับผลิตภัณฑที่ตองไดรับ
มาตรฐานควบคุมแตหลีกเลีย่ ง
ในตลาดแตยังไมครอบคลุมทั้ง
ชนิดผลิตภัณฑและพื้นที่ที่
ตรวจสอบ
รัฐบาลมีการสงเสริมการผลิต
มีการผลิตหมวกนิรภัยสําหรับ
อุปกรณเสริมความปลอดภัยที่จําเปน เด็กในประเทศ และการ
กระจายการจําหนายอยางทั่วถึง
ในป 2548 มีการผลิตหมวก
นิรภัยสําหรับเด็ก 4 บริษัท แต
การวางจําหนายยังไมกระจาย

ทั่วประเทศ
มีการผลิตที่นั่งนิรภัยสําหรับ
เด็กในรถยนตในประเทศ และ
การกระจายการจําหนายอยาง
ทั่วถึงทั่วประเทศ
มีสถานบําบัดพฤติกรรมเสี่ยงในเด็ก ทุกจังหวัด
ในระดับทองถิน่

อยางทั่วถึง
ในป 2548 เริ่มมีการผลิตใน
ประเทศ 2 บริษัท แตยังไมได
รับการรับรองมาตรฐาน และยัง
ไมมีการวางจําหนาย
ไมมี

