
การประชุมวิชาการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐  พรรษา 

วันที่ 1 พฤษภาคม 2550

Child Death Review
“จากขอมูลของหนึ่งชีวิต สูการปองกันอีกหลายชีวิต”

เสวนาเพื่อแลกเปลี่ยนความเห็น 
คณะกรรมการคุมครองเด็กจังหวัดตางๆ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมัน่คงมนุษย  

และ 
คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธิบดี





ในแตละปจะมีเด็กไทยเสยีชีวิตจาก
อุบัติเหตุและความรุนแรงกวา 3300 คน
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การตายของเด็ก 1-14 ปจากอบุัติเหตุและความรุนแรงจํานวน 23457 คน ในระยะเวลา 7 ป (2542- 2548)
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เหตุตายซ้ําซาก

เหตุตายซอนเรน



เด็กมีสทิธิที่จะ
เติบโต และเลนในสิ่งแวดลอมที่ปลอดภัย

ผูใหญมีหนาที่ที่จะจัดหาสิง่แวดลอมนั้นแกเด็ก



การตายเหลานี้เกิดจากความออนแอของ
ระบบคุมครองและ

ระบบจัดการสิ่งแวดลอมใหปลอดภัยสาํหรบัเด็ก

เปนการละเมิดสิทธิเด็กอยางรุนแรงเปนการละเมิดสิทธิเด็กอยางรุนแรง



พระราชบัญญัติคุมครองเด็ก
และ คณะกรรมการคุมครองเด็กจังหวดั

คือ ความหวงั!





พี่สาว 10 ปและนองชาย 8 ป เสยีชีวติเพราะซอน
มอเตอรไซคครั้งแรกในชวีิต



ครั้งแรกและครั้งสุดทายของ 3 ชีวิต

นองอิ๊บ 10 ป และ นองอุบ 8 ป 
นาสาว 17 ป (ผูขบัไมมีใบขับขี)่

วันนั้นเปนวันสอบวันแรก นองอิ๊บ
และนองอุบ เดินทางมาโรงเรียนมีพอและ
แมมาสงอยูเปนประจําโดยรถยนต และ
เลิกสอบเวลาประมาณ 13.00 น. นองสาว
ของแมโทร.มาบอกแมนองวาจะขบั Mc. 
รับนองกลับบานเพราะเห็นวา พอกับแม
เหนื่อยจากไปขายปลาที่ตลาดบางกะป
ตอน 4 ทุมเพิ่งกลับมาตอนตี 5 จึงอยาก
ใหพักผอนเลยอาสามารับนอง 2 คนให 



ขณะเกิดเหตุการณ
วันนัน้นาสาวขี่ mc.ไปรับนองทั้งสองคน (ไมมีหมวกนิรภัย) 
แลวขับรถมาทาง ถ.เชื่อมสัมพันธไมใชทางประจําที่ตองผานแต
เนื่องจากตองไปกด ATM 
บริเวณนั้นเทศกิจ(ผูเห็นเหตุการณ) เลาใหฟงวา ขณะที่นอง
กําลังขี่ Mc.มีนองทั้งสองคนซอนมาดวยนั้น ขณะที่นองอยู
เลนที่สองกําลังจะชิดขวามาเลนขวาสุดเพื่อกลับรถ มีรถกระบะ
ขบัมาดวยความเร็วพอสมควร ชนรถแลวลากไปอีกประมาณ 
100 ม.พลเมืองดีนําสงดวยรถ MC. ใหประวัติวาเหตุ 
MC. เฉี่ยวชนรถปกอัพ



ขอมูลจาก ตํารวจ สน.หนองจอก  

• ขณะนี้ไดแจงขอหากับคนขับรถกระบะไปแลว ขอหาขับรถเร็วและขับ
รถโดยประมาท ไมไดดื่มเหลาขณะขับรถ และฝายผูตองหาปฏิเสธ

• ตอนนี้รอผลการชันสูตรพลิกศพนาจะไดผลประมาณ 2 เดือน 
• ยังไมเรียกฝายผูเสียชีวิตเนื่องจากวาเขาไมยอมตกลงกันกับฝายผูตองหา 

ฝายที่เสียชีวิตก็ไดตั้งขอหาขับรถโดยประมาทเชนกัน



เหตุตายซ้ําซากเหตุตายซ้ําซาก  ที่ผูใหญทุกคนเคยชินที่ผูใหญทุกคนเคยชิน    
• เด็กขับขี่อายุนอยกวา 18 ป ไมมีใบขับขี่ ไมมีทักษะการขับขี่ 
• เด็กขับขี่ซอนเด็ก
• ไมใชหมวกนิรภัย
• ซอนสาม
• เด็กโดยสารไมใชหมวกนิรภัย
• ใชโทรศัพทมือถือขณะขับขี่
• ไมแจงหนวยกูชีพ เคลือ่นยายผูปวยผิดวิธี
• ไมมีการตรวจแอลกอฮอล
• ดําเนินคดี??



ยังมเีด็กอีกกี่คนที่ยังอยูในที่เกิดเหตุยังมเีด็กอีกกี่คนที่ยังอยูในที่เกิดเหตุ??

ใครคือรายตอไปใครคือรายตอไป



นอง น ตกบันไดเสียชีวิต..

ด.ช.นอง น อายุ 1 ป 4 เดือน
ประวัติ ไดจากคนเลี้ยงขางบาน



CC: ตกบันได 4 ขั้น 15 นาที PTA
PI : 15 นาที PTA ตกบันไดจากชั้นบนสูง 1.2 เมตร ไมสลบ 

ตอมาซึมลงจึงมารพ.
PHx : ปฏิเสธโรคประจําตัวและโรคที่เปนแตกําเนิด

พัฒนาการปกติ
ไดรับvaccineครบ

FHx : อยูกับคนเลี้ยงตั้งแตอายุ < 1 ป
แม : ถูกจับคดียาบา
พอ : ขับรถแท็กซี่ แตก็ไมมาดูแลนองแนว ปลอยใหขางบานดูแล

มาตลอดชวงแรกยังใหคาเลี้ยงดูอยู แตตอมาไมนําเงินมาใหเลย 



กระโดดตึกศรีษะกระแทกพื้น 1
คลานตกเตียงและมีขาอักเสบดานซาย 1
ตกเขาตาย 1
ตกจากที่สูง 6
ตกจากที่สูง  สมองถูกกระแทก 1
ตกจากที่สูง เลอืดคั่งในสมอง 1
ตกจากที่สูง เลอืดออกในสมอง 1
ตกจากที่สูง สมองไดรับความกระทบกระเทือนฯ 1
ตกจากที่สูง สมองไมทํางาน 1
ตกจากที่สูงเสียเลอืดจนช็อค กะโหลกราว 1
ตกจากเปล สมองกระทบกระเทือนมาก 1
ตกตนไม ไข ไอออกเลอืด 1
ตกบันได 1
ตกบันไดบาน คอหัก 1
ตกบานตาย 1
ตกโองน้ําตาย 1
ประวัติตกตึก 2
พลดัตกจากแฟลตสวนกลาง 1
พลดัตกบันได 1
พลดัตกเปลศรีษะฟาดพื้นอยางแรง 1
ลม เลอืดคั่งในสมอง 1
ลมเจ็บตาย 1
เลอืดออกในสมอง,สมองบวม,ตกจากที่สูง 1
สมองบวมช้ํารุนแรงจากตกบันไดบาน 1
สมองบวมเนือ่งจากตกจากที่นอน 1
หกลมในหองน้ํา 1
อุบัติเหตุจากที่สูงศรีษะฟาดพื้น 1
อุบัติเหตุตกจากที่สูง 2
อุบัติเหตุตกชิงชา 1
อุบัติเหตุตกบานการไหลเวียนโลหิตฯ 1
อุบัติเหตุพลดัตกบันได 1
อุบัติเหตุลมศีรษะกระแทกพื้น 1
อุบัติเหตุลืน่หกลม 1
อุบัติเหตุสมองตกที่สูง,สมองชอกช้ํา 1
(blank) 1
Grand Total 42

• รายงานการตายจาการพลัดตก 
ในเด็ก 0-2 ป  ป 42-47

























เหตุตายซอนเรน ที่ผูใหญไมอยากยุงยาก



ยังมเีด็กอีกกี่คนที่ยังอยูในที่เกิดเหตุยังมเีด็กอีกกี่คนที่ยังอยูในที่เกิดเหตุ??

ใครคือรายตอไปใครคือรายตอไป



Improving our understanding 
of why children die 

And taking action to 
prevent child deaths

Child Death 
Review

CDR



In-Depth Data Gathering

• Injury/ Hospital data
• Autopsy
• Death Scene investigation
• Family – Social exploration 



Focus of Reviews

Investigation                               Services Prevention
Determination of Manner/Cause Bereavement Enactment 
Protection of Others Crisis management Education    
Criminal Prosecution Safety Environment       

Basic needs                                                     Engineering         



Healthy People 2010

Objective 15-6 developmental:

“Extend the number of states to 50 and the 
District of Columbia where 100% of deaths 
to children aged 17 years and younger 
that are due to external causes are 
reviewed by a child fatality review team 
and where 100% of sudden and 
unexpected infant deaths are reviewed.”



Supporting Legislation
• CDR is mandated or enabled by law in 39 states.  
• Eleven states since 2001
• 39 address state team reviews
• 34 address local reviews
• Laws usually address:

– State and local team roles
– Type of deaths reviewed
– Membership on teams
– Confidentiality
– Access to Records
– Reporting
– Agency authority



CDR teams

- Child Protective Services
• The family’s and child’s history and socioeconomic factors 

that might influence family dynamics, including 
unemployment, divorce, previous deaths, history of domestic 
violence, history of substance abuse and previous abuse of 
children. 

• Other children in the home and previous reports of neglect or
abuse in the care of an alleged perpetrator and the
disposition of those reports.

– Law Enforcement
• The case status and investigation of the death scene. 
• The criminal histories of family members and suspects.



– Pediatrician or Other Providers
• Services provided to the child or family if seen by the health 

professional. 
• General health issues, including child development, injuries

and deaths, medical terminology, concepts and practices.

– Emergency Medical Services
• EMS run reports. 
• Details on the scene, including the persons at the scene.
• Medical information related to the emergency procedures 

performed.



– Prosecutor/District Attorney
• Previous criminal prosecution of family members or 

suspects in a child death. 
• Explanations when a case can or cannot be

prosecuted.
• Legal terminology, concepts and practices.

– Medical Examiner/Coroner
• The status and results of the office’s investigation into a 

child death and explanation of the manner and cause 
determination.. 

• The autopsy report and other investigation records,
such as toxicology reports, scene investigations and
medical history records.



– Public Health
• Contacts made between the family and the public 

health agency. 
• Birth and immunization records and death

certificates.
• Statistical data. 
• Access to epidemiological/health surveillance data.
• Programs for high-risk families. 



• 39 States publish an 
annual report with 
findings and 
recommendations



• 33 States report that their 
reviews had direct impact 
on State legislation and 
policy changes

• 32 States report that their 
reviews led to child death 
prevention programs








