
รายงานสรุปผลงาน  18 เดือน   (กุมภาพันธ 2546   -   กรกฎาคม 2547) 
  

โครงการ การประชุมสหวิทยาการ “เพ่ือปองกันการบาดเจบ็ในเด็ก” 
 

o คณะอนุกรรมการดานเด็กและเยาวชนและครอบครัว  ในคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แหงชาติ  

o ศูนยวิจัยเพื่อสรางเสริมความปลอดภัยและปองกันการบาดเจ็บในเด็ก ภาควิชากุมารเวช
ศาสตร โรงพยาบาลรามาธิบดี 

o สํานักโรคไมตดิตอ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข   
o สํานักอนามัยและสิ่งแวดลอม กระทรวงสาธารณสุข   
o มูลนิธิศูนยพิทักษสิทธิเด็ก  
o มูลนิธิเพ่ือการพัฒนาเด็ก  
o สมาคมปลอดภัยไวกอน  
o สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 

 
 



1. บทนํา-ที่มาของโครงการ 
 

จากการศึกษาการตายของเด็กไทย1 พบวาในป 2542 มีการเสียชีวิตในเด็กไทยอายุ 1-14 ปจากอุบัติเหตุและการ
บาดเจ็บจํานวน 2,961 ราย คิดเปนอัตราการตาย 21.5/100,000 การจมน้ําเปนสาเหตุนํา พบวามีเด็กตายจากการจมน้ํา
จํานวน 1,387 ราย (รอยละ46.8)  ซึ่งสวนใหญเปนกลุมเด็กเล็ก คิดเปนอัตราการตาย 10.9/100,000  สาเหตุนําอันดับที่
สองคือการตายจากการขนสง (transport injuries) ซึ่งสวนใหญเปนกลุมเด็กโต  พบวามีเด็กตายจากการขนสง  951 ราย 
(รอยละ 32)  คิดเปนอัตราการตาย 6.9/100,000 

เมื่อพิจารณาความเสี่ยงในแตละกลุมอายุจะพบดังนี้ 
เด็กอายุ 1-4 ป เสียชีวิตรวมทั้งส้ิน 3,961 คน มีสาเหตุมาจากอุบัติเหตุและการบาดเจ็บทุกชนิดรวม  994 คน คิด 

เปนรอยละ 30  ของการตายทั้งหมด ในจํานวนนี้เปนการตายจากการจมน้ํา 548 คน (อัตราการตาย 15/100000 คน) คิด
เปนรอยละ 14 ของการตายทั้งหมด และคิดเปนรอยละ 56 ของการตายจากอุบัติเหตุและการบาดเจ็บ เปนการตายจาก
อุบัติเหตุจราจร 261 คน (อัตราการตาย 7.5/100,000 คน) คิดเปนรอยละ  6.6 ของการตายทั้งหมดและคิดเปนรอยละ 26 
ของการตายจากอุบัติเหตุและการบาดเจ็บ  

เด็กอายุ 5-9 ป เสียชีวิตรวมทั้งส้ิน 2,874 คน มีสาเหตุมาจากอุบัติเหตุและการบาดเจ็บทุกชนิด1065 คน คิดเปน
รอยละ 37  ของการตายทั้งหมด ในจํานวนนี้เปนการตายจากการจมน้ํา 602 คน (อัตราการตาย 21/100000 คน) คิดเปน
รอยละ 21 ของการตายทั้งหมด และคิดเปนรอยละ 57 ของการตายจากอุบัติเหตุและการบาดเจ็บ เปนการตายจาก
อุบัติเหตุจราจร 279 คน (อัตราการตาย 5.5/100,000 คน) คิดเปนรอยละ 9.7 ของการตายทั้งหมดและคิดเปนรอยละ 26 
ของการตายจากอุบัติเหตุและการบาดเจ็บ 

เด็กอายุ 10-14 ป เสียชีวิตรวมทั้งส้ิน  2,032 คน มีสาเหตุมาจากอุบัติเหตุและการบาดเจ็บทุกชนิด 902 คน คิด
เปนรอยละ 44.4 ของการตายทั้งหมด  การตายจากการจมน้ําลดลงอยางเร็วเมื่อเขาสูวัยรุน กลาวคือเด็กกลุมนี้ เสียชีวิต
จากการจมน้ํา 237 คน คิดเปนอัตราการตาย 5 ตอ 100000 คน ตายจากอุบัติเหตุจราจร 404 คน (อัตราการตาย 
7.8/100,000 คน) คิดเปนรอยละ 20 ของการตายทั้งหมดและคิดเปนรอยละ 44.8 ของการตายจากอุบัติเหตุและการ
บาดเจ็บ 

เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศพัฒนาพบวาเด็กไทยมีความเส่ียงจากการตายจากอุบัติเหตุและการบาดเจ็บสูงกวา
มาก ยกตัวอยางเชนในกรณีจมน้ําเด็กชายไทยอายุ 1-4 ปมีความเสี่ยงในการตายสูงกวาเด็กสวีเดน 7 เทา และสูงกวาเด็ก
ญี่ปุน 3 เทา เด็กหญิงไทยมีความเสี่ยงในการตายสูงกวาเด็กสวีเดน 8 เทา และเด็กญี่ปุน 3 เทา สําหรับกลุมอายุ 5-14 ป 
พบวาเด็กหญิงไทยมีความเส่ียงในการตายสูงกวาเด็กสวีเดนถึง 43 เทา และสูงกวาเด็กญี่ปุน 13 เทา2  

นอกจากการตายแลวอุบัติเหตุยังทําใหเด็กบาดเจ็บตองรับการตรวจรักษาในหองฉุกเฉินอีกประมาณ 2,319,000 
รายตอป1 ชนิดของการบาดเจ็บที่พบบอยในหองฉุกเฉินไดแกการพลัดตกหกลม  การจราจร  การบาดเจ็บจากการถูกทิ่ม

                                                           
1 อดิศักดิ์ ผลติผลการพิมพ. เอกสารประกอบการประชุมเร่ืองสิ่งแวดลอมปลอดภัยสําหรับเดก็ วันที่ 10 ตุลาคม 2544 กรุงเทพ: โรงพยาบาลรามาธิบด,ี 2544. 
2 Plitponkarnpim A, Andersson R, Horte L, Svanstrom L. Trend and Current Status of Child Injury Fatalities in Thailand Compared with Sweden and Japan. 
Journal of Safety Research 1999;30:163-171. 



แทงบด  การบาดเจ็บจากการถูกกระแทกชน  และการบาดเจ็บจากสัตวกัด  
ดังนั้นปญหาอุบัติเหตุและการบาดเจ็บจึงเปนปญหาที่สําคัญที่เปนสาเหตุนําการตายในเด็กไทยในปจจุบัน และ

ยังมีแนวโนมที่จะกอปญหามากขึ้นอีกในอนาคต จึงจําเปนตองมีกระบวนการวิจัยเพื่อสรางองคความรูและกระบวนการ
จัดการความรูเพื่อนําความรูที่มีอยูไปสูการสรางพฤติกรรมปลอดภัยหรือพฤติกรรมที่ไมเส่ียงกับการบาดเจ็บ ทั้งพฤติกรรม
สวนบุคคล ครอบครัว และพฤติกรรมชุมชน  และการสรางสิ่งแวดลอมที่ปลอดภัย ทั้งเชิงกายภาพ-เทคโนโลยี (physical 
and technological)  และเชิงสังคม-การเมือง-การจัดการ (social, political and organizational) 
 

2. วัตถุประสงคในการดําเนินงาน
 
 วัตถุประสงคหลัก 

เพื่อสรางกระบวนการพิทักษสิทธิเด็กในเรื่องความปลอดภัยจากอุบัติเหตุและความรุนแรงในเด็ก โดย
กระบวนการดังกลาวประกอบดวยการติดตามสถานการณของปญหา การวิเคราะหปจจัยเสี่ยง การคนหาองค
ความรูเพื่อสรางแนวทางการแกไขปญหา การสรางเครือขายผูมีสวนรวม การสื่อความรู และการผลักดันนโยบาย
สาธารณะ  
 

วัตถุประสงคเฉพาะ   
1. เกิดตัวอยางการทํางานลักษณะสหวิชาชีพ เพื่อแกไขปญหาความปลอดภัยจากอุบัติเหตุและความรุนแรงในเด็ก และ

ขยายผลการทํางานลักษณะนี้สูจังหวัดตางๆ 
2. เกิดภาวการณเคลื่อนไหวของสังคม (social mobilization) ในการรับรูความเสี่ยงตอความปลอดภัยในเด็ก การสราง

พฤติกรรมและสิ่งแวดลอมที่ปลอดภัยแกเด็ก  โดยมีการเคลื่อนไหวผานสื่อตางๆ การดําเนินงานของหนวยงานที่
เกี่ยวของ และการแสดงความสนใจของประชาชนกลุมตางๆและชุมชน องคกรทองถิ่น  

3. มีการกําหนดทิศทางการสรางนโยบายสาธารณะเพื่อความปลอดภัยแกเด็ก ดังนี้ 
3.1. ระบบขอมูล 

3.1.1. มีนโยบายที่จะเชื่อมโยงขอมูลการบาดเจ็บในเด็กจากฐานขอมูลตางๆ โดยหนวยงาน ชุมชน และองคกร
ทองถิ่นสามารถเขาถึงขอมูลและนําไปใชประโยชนได  

3.2. ความปลอดภัยทางจราจร 
3.2.1. กําหนดมาตรฐานหมวกนิรภัยเด็กสําหรับการโดยสารรถจักรยานยนต และจักรยานโดยกระทรวง

อุตสาหกรรม  
3.2.2. มีนโยบายสงเสริมการผลิตหมวกนิรภัยสําหรับเด็กในประเทศ  
3.2.3. แกไขกฎหมายบังคับ และ เพิ่มการบังคับใชหมวกนิรภัยสําหรับเด็ก 
3.2.4. กําหนดมาตรฐานที่นั่งนิรภัยสําหรับเด็ก โดยกระทรวงอุตสาหกรรม และ กรมขนสง 



3.2.5. สงเสริมการผลิตที่นั่งนิรภัยสําหรับเด็กในประเทศ (หรือมีการลดภาษีนําเขาสําหรับที่นั่งพิเศษสําหรับ
รถยนต ในกรณีที่ไมมีผูผลิตในประเทศ)  

3.2.6. ออกกฎหมายบังคับการใชที่นั่งนิรภัยสําหรับเด็ก 
3.3. ความปลอดภัยจากการจมน้ํา 

3.3.1. กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ และองคกรทองถิ่น ตระหนักในปญหาการจมน้ําในเด็ก และมี
นโยบายใหมีการศึกษาปจจัยเสี่ยงของการจมน้ํา 

3.4. ความปลอดภัยในผลติภัณฑ  
3.4.1. มีมาตรฐานควบคุมผลิตภัณฑเด็กที่อันตรายเชนผลิตภัณฑทารก ของเลน 
3.4.2. มีกฎหมายกําหนดใหผูผลิตตองรับผิดชอบในการพิสูจนทราบอันตรายอันเกิดจากผลิตภัณฑ 
3.4.3. มีระบบการคนหาและบันทึกการบาดเจ็บและผลิตภัณฑที่เกี่ยวของ การตรวจสอบตลาด การเรียกเก็บ 

และการรายงานประจําปเกี่ยวกับผลิตภัณฑอันตรายโดยหนวยงานที่เกี่ยวของ (กระทรวงอุตสาหกรรม 
สํานักงานคุมครองผูบริโภค) 

3.4.4. มีการดําเนินงานเพื่อกําหนดมาตรฐานเครื่องเลนและสนามเด็กเลน โดยกระทรวงอุตสาหกรรม  
3.4.5. มีนโยบายในกระทรวงศึกษาธิการ หรือเขตการศึกษา และกระทรวงมหาดไทย ให โรงเรียน และองคกร

ทองถิ่นดําเนินการติดตั้งเครื่องเลนสนามและจัดทําสนามเด็กเลนตามขอแนะนําในการจัดทําสนามเด็ก
เลน การติดตั้ง การบํารุงรักษา การตรวจสอบ  

3.4.6. สํานักงานคุมครองผูบริโภค หรือ สมาคมของเลนแหงประเทศไทย หรือกระทรวงศึกษาธิการ หรือ
กระทรวงมหาดไทย หรือกระทรวงสาธารณสุข หรอื อื่นๆ รับจัดทําหลักสูตรการฝกอบรมผูติดตั้ง 
ตรวจสอบสนามเด็กเลน และหลักสูตรผูดูแลเด็กในการเลน 

3.5. ชุมชน / โรงเรียนปลอดภัย  
3.5.1. มีนโยบายสนับสนุนใหเกิดการดําเนินงานชุมชนปลอดภัยโดย องคกรทองถิ่น หรือ กระทรวงมหาดไทย 
3.5.2. มีนโยบายสนับสนุนใหเกิดการดําเนินงานโรงเรียนสรางเสริมความปลอดภัย โดยเขตการศึกษา หรือ 

กระทรวงศึกษาธิการ 
4. เกิดผลผลิตดังนี้ 

4.1. ฐานขอมูลความรูเร่ืองความปลอดภัยในเด็ก 
4.2. ขอเสนอในเรื่องมาตรฐานความปลอดภัย วิธีการตรวจสอบ และวิธีการควบคุมมาตรฐาน ของหมวกนิรภัยและที่

นั่งพิเศษสําหรับเด็กในการโดยสารในจักรยานยนต รถยนต และจักรยาน 
4.3. ขอเสนอในเรื่องมาตรฐานความปลอดภัย วิธีการตรวจสอบ และวิธีการควบคุมมาตรฐาน โครงสรางบานและ

บริเวณที่อยูอาศัย  
4.4. ขอเสนอการจัดกระบวนการกลุมชุมชนเพื่อดําเนินการในเรื่องความปลอดภัยในเด็กในชุมชน 
4.5. ขอเสนอมาตรฐานความปลอดภัย วิธีการตรวจสอบ และวิธีการควบคุมมาตรฐาน ในผลิตภัณฑที่เกี่ยวของกับ

เด็กเชนเครื่องเลนและสนามเด็กเลน ของเลน ของใชทารกตางๆ 



4.6. ขอเสนอเพื่อสงเสริมการผลิตและกลไกการตลาดเกี่ยวกับอุปกรณเสริมความปลอดภัย (หมวกนิรภัย ที่นั่งพิเศษ) 
เพื่อรองรับการใช 

4.7. ขอเสนอกฎหมายเพื่อสรางเสริมความปลอดภัยและปองกันการบาดเจ็บในเด็ก 
4.8. ส่ือการสอน เอกสารเผยแพร บทความวิชาการ อื่นๆ  
 

3. วิธีการดําเนินงาน 
 
3.1.  ขั้นตอนการดําเนินงาน 

3.1.1. จัดตั้งเครือขายนํา  
3.1.2. จัดตั้งฐานขอมูลความรู โดยรวบรวมจากชุดโครงการวิจัย งานวิจัยอื่นๆ ความรูจากหนวยงานตางๆ และ

ความรูจากตางประเทศ โดยใหหนวยงานตางๆสามารถใชประโยชนรวมกัน 
3.1.3. จัดทํากิจกรรมสรางประเด็นเคล่ือนไหวและเชื่อมโยงเครือขายอยางตอเนื่องโดยการนําเสนอกรณีศึกษา

ทุก 2 เดือน เพื่อใหองคกรในเครือขายและสื่อสารมวลชนไดรวมกันวิเคราะหหาสาเหตุ ปจจัยเสี่ยง ซึ่งจะ
นําไปสูการนําเสนอแนวทางการปองกันและแกไขในระดับนโยบายสาธารณะ โดย 

3.1.3.1. คนหากรณีศึกษาจากระบบการเฝาระวังการบาดเจ็บในเด็กจากหนวยงานที่เกี่ยวของตางๆ เชน 
โรงพยาบาล การรองเรียนผานหนวยงานผูบริโภค การรายงานการตาย หรือ การรายงานผาน
ส่ือสารมวลชนตางๆ  

3.1.3.2. สงนักวิจัยเก็บขอมูลโดยเชิญผูเชี่ยวชาญที่เกี่ยวของจากสาขาตางๆเขารวมเก็บขอมูล การเก็บ
ขอมูลใหครอบคลุมทั้งดานพฤติกรรม ส่ิงแวดลอม และปจจัยดานบุคคล รวมทั้งขอมูลผูมีสวน
เกี่ยวของ หรือหนวยงานที่ตองรับผิดชอบ รวมทั้งกฎหมาย กฎกระทรวง และการปฏิบัติที่
ดําเนินการอยูเปนประจํา 

3.1.3.3. จัดการประชุมรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของและสื่อมวลชนสาขาตางๆ เพื่ออภิปรายตัวอยาง
ผูบาดเจ็บที่ไดรับการรายงานจากระบบขอมูลการเฝาระวังแบบสมบูรณทุก 2 เดือน เพื่อนําไปสู
ความคิดเห็นในการดําเนินการแกไขปญหา และการปรับเปล่ียนนโยบายสาธารณะที่จําเปน 

3.1.3.4. ดําเนินการวิจัยเพื่อคนหาแนวทางการแกไขปญหาที่พบจากการประชุมกลุมทุก 2 เดือนตามความ
จําเปน 

3.1.4. นําปจจัยเดนที่แสดงถึงสาเหตุการตาย/พิการที่สําคัญในเด็กหรือการละเมิดสิทธิในการเติบโตใน
ส่ิงแวดลอมที่ปลอดภัยในเด็ก สรางกระแสใหเกิดพลังประชาชน พลังเครือขายและพลังส่ือสารมวลชน 
เพื่อผลักดันใหผูกําหนดนโยบาย / นักการเมืองไดเห็นคุณคาของการดําเนินงานเรื่องความปลอดภัยใน
เด็กและมีจิตสํานึกในการดําเนินการแกไข โดยไดตระหนักในปญหาอุบัติเหตุและการบาดเจ็บในเด็ก ได
รับรูผลงานวิจัยและกรณีศึกษา และไดดําเนินการปรับปรุงแกไขนโยบายสาธารณะเพอนําไปสูความ
ปลอดภัยในเด็ก  



3.1.5. เผยแพรความรู แนวทาง หรือ ขอสรุปการดําเนินงาน ที่ไดจากชุดโครงการวิจัยสูผูมีสวนรวมรับผิดชอบ
ตางๆโดยการเสนอแกที่ประชุมเครือขายและการขยายผลโดยตรงสูหนวยงานที่เกี่ยวของ  

3.1.6. ส่ือความรูที่ไดจากชุดโครงการวิจัยผานสื่อสารมวลชนทั้งส่ือโทรทัศน วิทยุ และส่ือส่ิงพิมพ เพื่อให
การศึกษาแกประชาชน องคกร ผูกําหนดนโยบาย  

3.1.7. ผลิตเอกสารเพื่อรวบรวมความรู ประสบการณที่ไดจากการดําเนินงานวิจัยนี้ ถายทอดสูประชาชน หรือ 
นักวิชาการ 

 
3.2. ผูใช (users) 

3.2.1. องคกรภาครัฐ ไดแก ผูบริหารประเทศ กระทรวง ทบวง กรมที่เกี่ยวของเชน กระทรวงศึกษาธิการ 
กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงคมนาคม กระทรวงอุตสาหกรรม องคกรบริหารทองถิ่น เชน 
กรุงเทพมหานคร อบต.  

3.2.2. องคกรภาคเอกชน เชน ผูผลิตผลิตภัณฑที่เกี่ยวของกับเด็ก ผูผลิตยานพาหนะ ผูผลิตอุปกรณเสริมความ
ปลอดภัย ผูทํากิจการเกี่ยวกับการดูแลเด็กหรือการเลนของเด็กเชน รับเล้ียงเด็ก สระวายน้ํา สนามเด็ก
เลน 

3.2.3. องคกรทางดานวิชาการดานการแพทย สาธารณสุข การศึกษา สวัสดิการสังคมและอื่นๆ  
3.2.4. องคกรส่ือสารมวลชน  
3.2.5. องคกรภาคประชาชน 
3.2.6. อื่นๆ 

 
 

4. ผลการดําเนินงาน 
 

 4.1 การจัดตั้งเครือขายนํา 
 โครงการ การประชุมสหวิทยาการ “เพื่อปองกันการบาดเจ็บในเด็ก” ไดมีเครือขายรวมจัดงานคือ 
คณะอนุกรรมการดานเด็กและเยาวชนและครอบครัว  ในคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ สํานักโรคไมติดตอ กรม
ควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข  มูลนิธิศูนยพิทักษสิทธิเด็ก มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก สมาคมปลอดภัยไวกอน สํานัก
อนามัยและสิ่งแวดลอม กระทรวงสาธารณสุข  และศูนยวิจัย 
  
 4.2 จัดตั้งฐานขอมูลความรู  



4.2.1 การจัดตั้งระบบฐานขอมูลความรู -  www.csip.org และ www.safekids-thailand.com ซึ่งประกอบดวย
ขอมูลความรูเร่ืองอุบัติเหตุและความรุนแรงชนิดตางๆ ขอมูลการ
วิเคราะหกรณีตัวอยางที่เปนขาวที่ประชาชนสนใจ การติดตาม
สถานการณที่สําคัญ การเชื่อมโยงฐานขอมูลสูหนวยงานอื่นๆ การ
ทบทวนหรือสรุปงานวิจัยที่สําคัญ 

4.2.2 ใหบริการฐานขอมูลความรูกับ
เครือขาย 

- เผยแพรความรูผานเว็บไซต 
- เชื่อมโยงหนวยงานความปลอดภัยใน-นอกประเทศ 
- การบริการเอกสารตางๆตามรองขอ 

4.2.3 การติดตามและวิเคราะหการตายจาก
การบาดเจ็บและความรุนแรง โดยติดตาม
รายงานการตายของกองทะเบียนราษฎร 
และกระทรวงสาธารณสุข 

- รายงานสถานการณการบาดเจ็บในเด็กไทยป 2542 -2545: ขอมูล 
จากกองทะเบียนราษฎร กระทรวงมหาดไทย และกองแผนงาน 
กระทรวงสาธารณสุข  

 
4.2.4 การเก็บขอมูล วิเคราะหกรณีตัวอยาง
ที่สังคมรับรูอยางฉับพลัน  

     เก็บขอมูลกรณีตัวอยาง หลายกรณีนําไปสูการเผยแพรขอมูลการ
ปองกันแกประชาชน การจัดประชุมองคที่เกี่ยวของ และการขับเคลื่อน
นโยบายสาธารณะ  
     ตัวอยางกรณีตัวอยางเชน 
- กรณีเด็กตกเตียง ศีรษะติดคาง 
- กรณีประตูร้ัวเลื่อนลมทับเด็ก 
- กรณีรองเทาสเกต 
- กรณีเครื่องเลนทับเด็ก 
- กรณีเด็กตกทอ  
-กรณีรถโรงเรียน 
-กรณีเด็กยิงกันในโรงเรียน 
-กรณีอุปกรณภายในบาน/โรงเรียนลมทับเด็ก 
-กรณีอุบัติเหตุจากการเลนของเด็ก 

4.2.5 การติดตามสถานการณโดยติดตาม
ขาวจากหนังสือพิมพ 5 ฉบับ 

- การรวบรวมกรณีในหนังสือพิมพ 5 ฉบับ 

4.2.6 การติดตามสถานการณ โดยติดตาม
การรองเรียนผานทางรายการวิทยุสาย
อุบัติเหตุ คือ สวพ 91 รวมดวยชวยกัน จส
100 สํานักงานคุมครองผูบริโภค  

- ไดประสานงานกับสํานักงานคุมครองผูบริโภค มูลนิธิคุมครองผูบริโภค 
กระทรวงศึกษาธิการเพื่อรับแจงขอมูลการบาดเจ็บและการเสียชีวิต
ของเด็กจากการบาดเจ็บ 

- ไดประสานงานกับส่ือส่ือสารมวลชนทั้งหนังสือพิมพ และวิทยุเพื่อรับ
แจงเหตุ 

http://www.csip.org/
http://www.safekids-thailand.com/


4.2.7 การติดตามสถานการณ การบาดเจ็บ
และความรุนแรง โดยติดตามรายงานจาก
เครือขาย 

- รายงานการบาดเจ็บในเด็กจากโรงพยาบาลศูนย 21 แหง โดยกอง
ระบาดวิทยา กระทรวงสาธารณสุข 

- รายงานการบาดเจ็บในเทศกาลวันสงกรานต โดยศูนยอํานวยการ
ความปลอดภัยทางถนน 

- รายงานการบาดเจ็บในเทศกาลวันสงกรานต โดยศูนยนเรนทร 
- รายงานการบาดเจ็บในเทศกาลวันปใหม โดยศูนยนเรนทร 

 
 4.3 กิจกรรมสรางประเด็นเคลื่อนไหวและเชื่อมโยงเครือขาย        
 เครือขายไดจัดการประชุมเพื่อสรางประเด็นเคลื่อนไหว และ เชื่อมโยงเครือขาย จํานวน 8 ครั้ง คือ  
ครั้งที่ 1  วันที่ 11 กุมภาพันธ 2546  เร่ืองวิธีการดูแลและสิ่งแวดลอมที่เส่ียงตอเด็ก 
ครั้งที่ 2  วันที่ 2 เมษายน 2546  เร่ืองความปลอดภัยในการเดินทาง 
ครั้งที่ 3  วันที่ 9 มิถุนายน 2546  เร่ืองการเสียชีวิตของเด็กจากผลิตภัณฑที่ไมเหมาะสม 
ครั้งที่ 4  วันที่ 26 สิงหาคม 2546   เร่ืองพฤติกรรมความรุนแรงในเด็ก 
ครั้งที่ 5  วันที่ 24 พฤศจิกายน 2546  เร่ืองสิทธิความปลอดภัยของนักเรียนชายแดน 
ครั้งที่ 6 วันที่ 10 กุมภาพันธ 2547   เร่ืองพระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ. 2546 กับการจัดการความปลอดภัยดาน
อุบัติเหตุ 
ครั้งที่ 7  วันที่ 11 พฤษภาคม 2547  เร่ืองเด็กจมน้ําตาย...ใครรับผิดชอบ 
ครั้งที่ 8 วันที่ 26 กรกฎาคม 2547 เร่ืองรถโรงเรียนกับความปลอดภัยในการเดินทาง 
 
 4.4 การจัดตั้งเครือขายเพ่ือ คนแนวทางการแกไขปญหาที่พบจากการประชุมสหวิทยาการ  
 



4.4.1 เครือขายดําเนินการ
เร่ืองความปลอดภัยใน
รถจักรยานยนต  
 

     จัดตั้งเครือขายหมวกนิรภัยสําหรับเด็กประกอบดวยนักวิชาการ กระทรวง
อุตสาหกรรม สถาบันยานยนต ผูผลิตรถจักรยานยนต ผูผลิตหมวกนิรภัย คณะ
วิศวกรรมศาสตร คณะสถาปตยกรรมศาสตร ศูนยความปลอดภัยทางถนน กรม
ปองกันภัย บริษัทกลางคุมครองผูประสบภัยจากรถ กระทรวงสาธารณสุข 
กระทรวงศึกษาธิการ และ ศูนยวิจัย  
     เครือขายไดดําเนินงานดังนี้ 
- ศึกษาการดําเนินงานเรื่องหมวกนิรภัยสําหรับรถจักรยานยนตสําหรับเด็กของ
ประเทศเวียดนาม ซึ่งไดรับการสนับสนุนจาก CDC ประเทศสหรัฐอเมริกา และได
เผยแพรมาตรฐานหมวกนิรภัยเด็กที่ใชในประเทศเวียดนาม 

- ศึกษาสถานการณการใชหมวกนิรภัยในเด็กนักเรียน กรุงเทพมหานคร 
- ศึกษาหมวกนิรภัยสําหรับเด็กที่มีการผลิตในประเทศไทย 
- ผลิตและทดลองหมวกรักเด็กไทยรุน 1-3   
- รายงานหมวกนิรภัยสําหรับเด็ก: ปญหา และ ยุทธศาสตรการดําเนินงาน แกศูนย
อํานวยการดานความปลอดภัยทางถนน  

- รวมดําเนินการโครงการ “รักและหวงใย ใสหมวกนิรภัยใหนอง” รณรงคหมวกนิรภัย
เด็ก ศูนยอํานวยการดานความปลอดภัยทางถนน  

4.4.2 เครือขาย ความ
ปลอดภัยในรถยนต 

     จัดตั้งเครือขายความปลอดภัยในรถยนตสําหรับเด็ก ประกอบดวย กระทรวง
อุตสาหกรรม สถาบันยานยนต กรมขนสง ผูผลิตรถยนต ผูผลิตที่นั่งนิรภัย กรม
ศุลกากร บริษัทกลางคุมครองผูประสบภัยจากรถ GRSP และ ศูนยวิจัย  
     เครือขายไดดําเนินงานดังนี้ 
- ศึกษาเรื่องแนวทางการลดภาษีนําเขาที่นั่งนิรภัยสําหรับเด็กที่โดยสารรถยนต (car 

seats) ผลการดําเนินงานพบวาขณะนี้เสียภาษีอยูรอยละ 25 มีแนวทางที่จะลดได
เหลือรอยละ 0-5 อยางไรก็ตามพบวามีบริษัทผูผลิตในประเทศหนึ่งรายคือ 
บริษัทเฟริสฟลด อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด โดยไดผลิตที่นั่งสําหรับทารก อยูใน
ระหวางการสงทดสอบมาตรฐานทางยุโรป ทําใหมิไดดําเนินการตอ เนื่องจากการ
ขอลดภาษีนําเขาอาจสงผลกับผูผลิตในประเทศได 

- ศึกษาการสูญเสียทางเศรษฐกิจตอการรณรงคและบังคับใชที่นั่งสําหรับเด็กและ
ความคุมทุนตอการสนับสนุนการผลิตในประเทศ: การศึกษานี้อยูระหวางการติดตอ
ผูดําเนินการ 

- ติดตามการดําเนินงานของกรมขนสงในการรางมาตรฐานความปลอดภัยในรถยนต 
- จัดตั้งคณะวิจัยและรางโครงรางการวิจัยเรื่อง ประสิทธิผลของโปรแกรมการสงเสริม
มารดาตอการใชที่นั่งสําหรับทารกในยานยนต  

 



4.4.3 เครือขายความ
ปลอดภัยในรถโรงเรียน 

- จากการประชุมสหวิทยาการเพื่อปองกันการบาดเจ็บในเด็ก ครั้งที่ 8 เรื่อง 
“รถโรงเรียนกบัความปลอดภัยในการเดินทาง” ตามขอ 1.9 เสนอใหมีการ
ทบทวนกฎระเบียบ ขอบังคับที่มีอยูของกรมขนสงทางบกและเสนอการปรับปรุงให
เหมาะสมกับสภาพการณปจจุบัน ใหมีการสํารวจรถโรงเรียนที่มีอยูเพื่อใหเกิดการ
จัดระบบที่ชัดเจน หรือมีการจัดการรวมกันระหวางโรงเรียน ผูประกอบการ ตํารวจ 
กรมขนสง ผูปกครอง ชุมชน ใหเกิดเปนเครือขายเพื่อปองกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น
จากการเดินทาง 

4.4.4 เครือขายผลิตภัณฑ
ปลอดภัย  

     จัดตั้งเครือขายสนามเด็กเลนประกอบดวยนักวิชาการ ผูผลิตเอกชน สํานักงาน
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม  มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก  
     เครือขายไดดําเนินการดังนี้ 
- งานวิจัยแบบทบทวนเอกสารและระดมความคิดเห็นผูเชี่ยวชาญ เรื่อง “ขอกําหนด
ดานความปลอดภัยของสนามเด็กเลน : อุปกรณเครื่องเลนสนาม การติดตั้ง การ
บํารุงรักษา ผูดูแลการเลน”   

- นําเสนอรายงานแกสํานักงานคุมครองผูบริโภค  
- เผยแพรรายงานแกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ  และหนวยงานที่เกี่ยวของ 
- สรางสนามเด็กเลนตัวอยาง ณ โรงเรียนวัดอินทร  อําเภอบางใหญ จ.นนทบุรี  และ
สนามเด็กเลนของศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียน โดยชุมชนวัดบานกระโพธิ์- เริงรมย  
ต. สําโรงตาเจ็น อ.ขุขันธ  จ.ศรีสะเกษ 

- เสนอขอมูลตอคณะกรรมาธิการดานกฎหมาย ในคณะกรรมาธิการคุมครอง
ผูบริโภค สภาผูแทนราษฎร  เร่ือง  “รางกฎกระทรวง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการและ
เงื่อนไข ในการใชกระเชาไฟฟา และเครื่องเลน พ.ศ..... ”  

- รวมเปนกรรมการวิชาการในการพิจารณาจัดทํารางมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมอุปกรณเครื่องเลนสนาม ของสํานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 

- อบรมเยาวชนเปนผูสนับสนุนการเลน  ณ สนามเด็กเลนโรงเรียนวัดอินทร  ต.เสาธง
หิน  อ.บางบัวทอง  จ.นนทบุรี  โดยโครงการครอบครัวและชุมชนพัฒนา  มูลนิธิเพื่อ
การพัฒนาเด็ก รวมกับศูนยวิจัยเพื่อสรางเสริมความปลอดภัยและปองกันการ
บาดเจ็บในเด็ก   

- สงคูมือสนามเด็กเลนตัวอยางและรายงานอบรมเยาวชนเปนผูสนับสนุนการเลน  ณ 
สนามเด็กเลนโรงเรียนวัดอินทร แก นายนิรันดร  บรรดาศักดิ์ ผูอํานวยการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต 2 นนทบุรี 



      จัดตั้งเครือขายความปลอดภัยในเครื่องเลนที่มีลักษณะเปนกระบอกสูบน้ํา 
ประกอบดวยนักวิชาการสาขาวิศวกรรมศาสตร สํานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม  สํานักงานคุมครองผูบริโภค บริษัท 
อินเตอรเทค  เทสติ้ง เซอรวิสเซส (ประเทศไทย) จํากัด ผูผลิตเอกชน  และศูนยวิจัย 
     เครือขายไดดําเนินการดังนี้ 
- ศึกษา ความเส่ียงตอการบาดเจ็บจากปนฉีดน้ํา และวิธีการทดสอบความปลอดภัย
ในปนฉีดน้ํานําเสนอผลการศึกษาตอสํานักงานคุมครองผูบริโภค และศาลปกครอง 

 เครือขายความปลอดภัยในการนอน เตียงเด็ก และผลิตภัณฑทารก 
ประกอบดวยนักวิชาการ สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม กระทรวง
อุตสาหกรรม สมาคมกุมารเวชศาสตรแหงประเทศไทย ราชวิทยาลัยกุมารเวชศาสตร 
ผูผลิต กระทรวงสาธารณสุข และศูนยวิจัย 
 

4.4.5 เครือขายบาน
ปลอดภัย ชุมชนปลอดภัย 

     เครือขายประตร้ัูวปลอดภัย ประกอบดวยนักวิชาการ สํานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม สมาคมสถาปนิกสยาม กรมโยธาธิการ
และผังเมือง กระทรวงมหาดไทย การเคหะแหงชาติ  และศูนยวิจัย 
     เครือขายไดดําเนินงานดังนี้ 
- รายงานผลการศึกษาเรื่องความเสี่ยงของประตูร้ัวเลื่อน และการปองกัน (อยูใน
ระหวางการดําเนินการ) 

      เครือขายชุมชนปลอดภัย ไดดําเนินการดังนี้ 
- ดําเนินงานชุมชนปลอดภัยตัวอยาง 10 แหง ไดแก ชุมชนบานเนินหัวโล  จ.พิจิตร  
ชุมชนเกาะจันทร จ.ชลบุรี ชุมชนตลาดเกรียบ จ.พระนครศรีอยุธยา  ชุมชนซอยสวน
เงิน ชุมชนซอยสุเหรา(เพชรบุรี 7) กรุงเทพมหานคร  ชุมชนถนนใหญ  จ.ลพบุรี  
ชุมชนบานกระโพธิ์-เริงรมย จ.ศรีสะเกษ  ชุมชนไทรยอย  จ.พิษณุโลก  ชุมชนบาน
ซับสิงโต  จ.สระแกว  ชุมชนอาคารสงเคราะห ประชาอุทิศ90  กรุงเทพฯ 

 เครือขายปองกันการจมน้ําในเด็ก ไดแก กระทรวงสาธารณสุข สํานักควบคุมโรคเขต
ตางๆ กทม กระทรวงศึกษาธิการ มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก มูลนิธิศูนยพิทักษสิทธิเด็ก 
และศูนยวิจัย 
 

4.4.6 เครือขายพัฒนา
คุณภาพการเลี้ยงดูเด็ก  

ดําเนินการสรางเกณฑมาตรฐานขั้นต่ํารองรับพรบคุมครองเด็ก โดยมีศูนยพิทักษสิทธิ
เด็กเปนแกนนํา  



 4.5 การศึกษาเพิ่มเติมเพื่อแนวทางการแกไขปญหาที่พบจากการประชุมสหวิทยาการ 
 

การศึกษา ผลลัพธ 
4.5.1  การศึกษาเรื่องหมวกนิรภัยเด็กสําหรับ
รถจักรยานยนต   

- รายงานการศึกษาเรื่องหมวกรักเด็กไทย รุน 1,2 และ3  

4.5.2  การศึกษาเชิงทบทวนวรรณกรรมเรื่อง ความ
ปลอดภัยในการนอน และเตียงสําหรับเด็ก 

- รายงานเรื่องความปลอดภัยในการนอน และเตียงสําหรับ
เด็ก 

4.5.3 การศึกษาเรื่องการจมน้ําในเด็ก กทม.  - รายงานการศึกษา (อยูระหวางการสรุปขอมูล) 
4.5.4 การศึกษาเรื่องการจมน้ําในเด็กสวนภูมิภาค 
รวมกับกองควบคุมโรค 

- รายงานการศึกษา โดยเขตตางๆ 5 เขต และรายงานรวม 1 
ฉบับ 

4.5.5 การศึกษาเรื่องประตูร้ัวเลื่อนปลอดภัย  -  รายงานการศึกษาเรื่องขอกําหนดความปลอดภัยประตูร้ัว
เล่ือน (อยูระหวางการดําเนินงาน) 

4.5.6 การศึกษาเรื่องโครงการปองกันความรุนแรงใน
โรงเรียน 

-   รายงานการศึกษาเรื่องโครงการเดน 10 โครงการในการ
ปองกันความรุนแรงในโรงเรียน 

4.5.7 การศึกษาเรื่องรูปแบบเด็กถูกทารุณกรรม และ
ผลการดูแลรักษา 

-   รายงานการศึกษา (อยูระหวางการสรุปขอมูล) 

4.5.8 การศึกษาเรื่องชุมชนปลอดภัย / โรงเรียน
ปลอดภัย 

-   รายงานการศึกษา 

4.5.9 การศึกษาเรื่องการมีสวนรวมของเด็กในการ
สรางกิจกรรมความปลอดภัย 

-   รายงานการศึกษา 

4.5.10 การเตรียมการศึกษาเรื่องการใชที่นั่งนิรภัยใน
เด็กทารก 

-   โครงการและเครื่องมือเพื่อศึกษาเรื่องการใชที่นั่งนิรภัยใน
เด็กทารก 

4.5.11 การศึกษาเรื่องนโยบายสาธารณะกับความ
ปลอดภัยสําหรับเด็ก  

- รายงานการศึกษาเรื่องพระราชบัญญัติคุมครองเด็กกับความ
ปลอดภัยในเด็ก  
- เกณฑมาตรฐานขั้นต่ําในเรื่องความปลอดภัยในเด็ก รวมกับ
ศูนยพิทักษสิทธิเด็ก 
- มาตรการเรงดวนและระยะยาวในการแกไขปญหาความไม
ปลอดภัยสําหรับเด็ก รวมกับคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจ
จัดทํานโยบาย แผนยุทธศาสตร และแผนปฏิบัติการ หลักการ 
ตามแนวทางโลกที่เหมาะสมสําหรับเด็ก ของสหประชาชาติ 

 



 4.6 การส่ือความรูสูผูใช 
 

4.6.1  จัดการความรูผานสื่อตาง 
ๆ คือ รายการโทรทัศน วิทยุ 
วารสาร หนังสือพิมพ  

หัวขอที่นําเสนอมีดังตอไปนี้ 
- ความเสี่ยงตอการบาดเจ็บ 

• สถานการณการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุและความรุนแรงในเด็ก 
• ส่ิงแวดลอมปลอดภัยสําหรับเด็ก 

- แนวทางชุมชนปลอดภัย (safe community) 
• แนวทาง 13 ประการ ชุมชนปลอดภัย 
• โรงเรียนปลอดภัย 

- จมน้ํา  
• ปจจัยเสี่ยงตอการจมน้ํา และการปองกัน 
• การปฐมพยาบาลเด็กจมน้ํา 

- เด็กกับอุบัติเหตุจราจร 
• การบาดเจ็บรุนแรงจากอุบัติเหตุขนสงของเด็กอายุต่ํากวา 15 ป 
• การวิเคราะหการบาดเจ็บและเสียชีวิตในชวงสงกรานต 
• การบาดเจ็บรุนแรงจากอุบัติเหตุขนสงในชวงวันหยุดปใหม  
• การบาดเจ็บจากจักรยานยนตในเด็ก 
• ความปลอดภัยในการใชจักรยาน 
• หมวกนิรภัยเด็ก 
• การใชที่นั่งนิรภัยสําหรับเด็ก 
• รถโรงเรียน 

- ผลิตภัณฑปลอดภัย 
• ขอกําหนดดานความปลอดภัยของสนามเด็กเลน : อุปกรณเครื่อง

เลนสนาม การติดตั้ง การบํารุงรักษา ผูดูแลการเลน 
• ความปลอดภัยในการเลนของเด็ก 
• ขอแนะนําความปลอดภัยในการใชเตียงสําหรับเด็กในโรงพยาบาล 
• ความเสี่ยงตอการใชรองเทาสเก็ต สเก็ตบอรด  สกูตเตอร 

4.6.2 แจกจายเอกสาร สู
ประชาชน 

- วีซีดี 2 เร่ือง 
- คําแนะนําความปลอดภัย 15 เร่ือง   

 -   



 4.7 การผลักดนัใหเกิดการปฏิบัติในระดับองคกรและผลักดันนโยบายสาธารณะ 
 

4.7.1  เกณฑมาตรฐานขั้นต่ําใน
เร่ืองความปลอดภัยในเด็ก 

- รวมกับศูนยพิทักษสิทธิเด็กในการจัดทําเกณฑมาตรฐานขั้นต่ําในเรื่องความ
ปลอดภัยในเด็ก  
- เด็ก รวมกับคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจจัดทํานโยบาย แผนยุทธศาสตร และ
แผนปฏิบัติการ หลักการ ตามแนวทางโลกที่เหมาะสมสําหรับเด็ก ของ
สหประชาชาติในการจัดทํา มาตรการเรงดวนและระยะยาวในการแกไขปญหา
ความไมปลอดภัยสําหรับ 

ความปลอดภัยทางการจราจร 
4.7.2 สรางมาตรฐานหมวกนิรภัย
เด็กสําหรับรถจักรยานยนต และจัด
ประชุมเพื่อผลักดันการใชหมวก
นิรภัย /กฎหมาย 
 

- ศูนยความปลอดภัยทางถนน (รองนากรัฐมนตรี นายจาตุรนต ฉาย
แสง) และกรมปองกันภัย รวมกับเครือขาย ไดจัดทําโครงการ “ รักและ
หวงใย ใสหมวกนิรภัยใหนอง” มีวัตถุประสงคในการสนับสนุนใหเกิดการ
ผลิตหมวกเด็กขนาด 500-530 มม (เด็กอนุบาล) และรณรงคใหเกิดการใช
ระยะแรก 15000 ใบ ในงบประมาณ 3ลานบาท 

- สํานักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ดําเนินการ
เพื่ออนุญาตใหใชหมวกนิรภัยเด็กได ในขอที่มีความแตกตาง กอนจะนําไปสู
การปรับมาตรฐานตอไป 

4.7.3 ผลักดันการลดภาษีนําเขา ที่
นั่งพิเศษในรถยนต และการผลิตใน
ประเทศ 

- ไดปรับแผนเพื่อสนับสนุนใหบริษัท ฯ ดังกลาวมีการผลิตที่มาตรฐานตาม
ยุโรปและราคาที่เหมาะสมกับผูบริโภคในประเทศตอไป 

- ศึกษาตอในระยะตอไป  เร่ืองการผลักดันทางกฎหมาย และความคุมทุน 
4.7.4 การแกปญหาอุบัติภัยจราจร
โดยใชชุมชน / โรงเรียน เปนฐาน 

     ไดดําเนินการโครงการชุมชนปลอดภัย 10 ชุมชน  และโรงเรียนปลอดภัย 5 
โรง เพื่อเปนชุมชน/โรงเรียนตัวอยาง และขยายผลตอไป  

ความปลอดภัยจากการจมน้าํ 
4.7.5ผลักดันใหหนวยงานที่
เกี่ยวของตระหนักในความสําคัญ
และดําเนินการแกไขปญหาการ
จมน้ําในเด็ก 

- กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ทําการศึกษาปจจัยเสี่ยงการจมน้ําใน 5 
จังหวัด และจัดการประชุมเพื่อสรางเครือขายการแกไขปญหา  

 



 
ความปลอดภัยในผลิตภัณฑ 
4.7.6 สรางขอกําหนดการจัดทํา
สนามเด็กเลนที่มาตรฐาน และจัด
ประชุมเพื่อผลักดันการใชมาตรฐาน
ที่ได 
(งบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติมจาก
กองสลากกินแบงรัฐบาล อุปกรณ
เครื่องเลนมาตรฐานไดรับการ
สนับสนุนบางสวนจากผูผลิต การ
เผยแพรงานบางสวนดําเนินงานโดย
สํานักงานคุมครองผูบริโภค 
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวง
สาธารณสุข) 

- ขอกําหนดความปลอดภัยเครื่องเลนและสนามเด็กเลน  
- การแตงตั้งคณะกรรมการวชิาการเพื่อราง มาตรฐานเครื่องเลนสนามเด็กเลน 
โดย กระทรวงอุตสาหกรรม 

- การจัดการประชุมเพื่อใหความรูแกผูแทนจากทุกจังหวัดและผูผลิตทองถิ่นใน
เร่ืองความปลอดภัยในสนามเด็กเลนและเครื่องเลน โดยสํานักงาน
คุมครองผูบริโภค 

- การจัดการประชุมเพื่อใหความรูแกผูแทนจากโรงเรียนอนุบาลเอกชน โดย
สมาคมโรงเรียนอนุบาล 

- การจัดประชุมเพื่อใหความรูแกผูแทนจากโรงเรียนตางๆทั่วประเทศ โดย
สํานักงานกิจการพิเศษ กระทรวงศึกษาธิการ 

- เผยแพรในการประชุมของกรมอนามัย และ กองอาชีวอนามัยและ
ส่ิงแวดลอม กระทรวงสาธารณสุข 

- การสรางสนามเด็กเลนตาม รางขอกําหนดดานความปลอดภัยของสนามเด็ก
เลน : อุปกรณเครื่องเลนสนาม การติดตั้ง การบํารุงรักษา ผูดูแลการเลน ใน
ศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียน ชุมชนวัดบานกระโพธิ์- เริงรมย  ต. สําโรงตา
เจ็น อ.ขุขันธ  จ.ศรีสะเกษ  โดยชุมชน และ มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก  

- การบรรยาย และตรวจสอบสนามเด็กเลน และรวมวางแผนสรางสนามเด็ก
เลนแกโรงเรียนอนุบาล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  

4.7.7 ความเสี่ยงตอการบาดเจ็บ
จากปนฉีดน้ํา 

- นําเสนอขอมูลแกสํานักงานคุมครองผูบริโภค ศาลปกครอง ผูผลิต 
- นําเสนอขอมูลแกสํานักงานตํารวจแหงชาต ิ
- นําเสนอขอมูลแกกระทรวงอุตสาหกรรม 

4.7.8 การวิเคราะห และ ขอแนะนํา
ความปลอดภัยของการนอนและ
การใชเตียงสาํหรับเด็ก 

- เสนอขอมูลแกสมาคมกุมารแพทยแหงประเทศไทย 
- นําเสนอขอมูลแกผูผลิต จําหนาย  
- นําเสนอขอมูลแกองคการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข  

 



 
การดําเนนิงานโดยใชชุมชน/ โรงเรียนเปนฐาน 
4.7.9 สรางรูปแบบชุมชนปลอดภัย 
5 ชุมชน และโรงเรียนปลอดภัย 5 
โรงเรียน เพื่อพัฒนาหลักการชุมชน
ปลอดภัย 13 ประการ 
 

ผลักดันหลักการชุมชนปลอดภัย 13 ประการ 
1. ชุมชนจะตองดําเนินงานการปองกันการบาดเจ็บโดยความสนใจของชุมชนเอง 

โดยมีการจัดตั้งกลุมพหุภาพ (cross-sectorial group) ในระดับชุมชน  
2. เชื่อมโยงหนวยงาน องคกรภายนอกชุมชนที่เกี่ยวของกับปจจัยเส่ียงตางๆนั้น

เพื่อแกไขปญหาการบาดเจ็บ 
3. ดําเนินกิจกรรมทั้งการปองกันการบาดเจ็บโดยไมตั้งใจ (unintentional injries) 

และการบาดเจ็บโดยตั้งใจ (intentional injuries) ตามลําดับความสําคัญของ
ปญหา  

4. ใหความสนใจเปนพิเศษกับกลุมเส่ียง เชนเด็กในครอบครัวยากจน เด็กพิการ
เปนตน 

5. มีระบบการเฝาระวังการบาดเจ็บของชุมชน  
6. มีระบบการสํารวจความปลอดภัยในสิ่งแวดลอม  (safety round) และ

พฤติกรรมเส่ียง (risk behaviour monitoring) ในชุมชน 
7. สนับสนุนการใชอุปกรณเสริมความปลอดภัยตางๆ (safety equipment)  

8. มีการตอตานผลิตภัณฑ (hazardous product) และส่ิงแวดลอมอันตราย 
(hazardous environment)  

9. มีการตอตานพฤติกรรมอันตราย (ทั้งผูใหญและเด็ก) อันจะนําไปสู
การบาดเจ็บในเด็ก เชนเมาแลวขับ นําเด็กนั่งตักขณะขับรถยนต 
เปนตน 

10. มีการฝกอบรมการปองกันการบาดเจ็บในเด็ก การปฐมพยาบาล 
การปฏิบัติการกูชีพเบ้ืองตนในชุมชน 

11. สามารถดําเนินการระยะยาว โดยใชทรัพยากรปกติ งบประมาณ
ปกติที่ทองถ่ินตองบริหารจัดการอยูแลว เพียงแตใชใหมีคุณคา และ
ใหเปนประโยชนตองาน สรางเสริมความปลอดภัย  

12. มีการกําหนดตัวชี้วัดความปลอดภัยที่เหมาะสมสําหรับชุมชนเพ่ือใช
เปนตัววัดผลการดําเนินงาน 

13. มีการรวบรวมความรู ประสบการณที่ไดจากการดําเนินงานในชุมชน 
เผยแพรสูชุมชนอื่นเพ่ือใหขยายผลใหเกิดการดําเนินงานการสราง
เสริมความปลอดภัยในเด็กในระดับชาติ 

  



5. อภิปราย : บทเรียนการดําเนินงาน 
 
5.1 ความจําเปนในการดําเนนิการและความสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ 
 

โครงารนี้เปนการดําเนินการเพื่อสรางและจัดการองคความรูและมีพันธะจะนําสูการปฏิบัติ (research to 
practice) โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเปลี่ยนแปลงทั้งพฤติกรรม สิ่งแวดลอม และนโยบายสาธารณะ  การดําเนินการเพ่ือ
บรรลุวัตถุประสงคใหไดนั้นจําเปนตองมีการใหความรูแกประชาชนในวงกวาง สรางกระแสสังคม เคลื่อนไหวผูกําหนด
นโยบายในเวลาเดียวกัน 

 การดําเนินงานเพ่ือความปลอดภัยในเด็กไทย (Child Safety) เปนการดําเนินงานโดยคํานึงถึงสิทธิเด็กที่จะตองมี
การเจริญเติบโต มีพัฒนาการที่ดี และมีโอกาสไดเลน ภายใตสิ่งแวดลอมที่ปลอดภัย ยุทธศาสตรการดําเนินงาน 
(intervention strategies) มี 4 ประการคือ 

 1. เปนการดําเนินงานเพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหกับสังคมไทย (human resource development) 
ทรัพยากรมนุษยเปาหมายคือเด็ก ดังนั้นการดําเนินงานตองมุงเปาเพ่ือลดการตายของเด็ก ความพิการ พฤติกรรมเสี่ยง 
มุงเปาเพ่ือสรางผูใหญในอนาคตที่สมบูรณไมพิการ มีจิตสํานึกความปลอดภัย ไมมีพฤติกรรมเสี่ยง ลดปญหาพฤติกรรม
ในวัยรุนและวัยกลางคนในอนาคต และเปนตัวอยางท่ีดี (role model) แกเด็กและเยาวชน ในรุนตอไป (next 
generation) 

 2. เปนการดําเนินงานเพ่ือสรางความเสมอภาคในสังคม (social equity) เนื่องจากสิทธิความปลอดภัย (safety 
right) เปนสิทธิมนุษยชนขั้นพ้ืนฐาน (fundamental human right) ดังนั้นสังคมจะตองใชทรัพยากรสาธารณะ (public 
resource)เพ่ือใหเด็กทุกคนมีโอกาสไดรับความปลอดภัยอยางเทาเทียมกัน ความพยายามใหเด็กไดรับความเสมอภาคใน
ดานความปลอดภัยนี้ (safety equity) จะนําไปสูความเสมอภาคของเด็กแตละชนชั้น (social class) ในการอยูอาศัย 
การเลน การเดินทาง การใชผลิตภัณฑ การไดรับการปกปอง การไดรับการคุมครอง และการไดรับการแกไขพฤติกรรม
เสี่ยง 

3. เปนการดําเนินงานเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการผลิตในประเทศทั้งดานผลิตภัณฑ การบริการ และการศึกษา 
(increase productivity) ในความจริงอุปสงคที่เก่ียวของกับความปลอดภัยไมวาจะเปนผลิตภัณฑ การบริการ และ
การศึกษาจะเกิดขึ้นอยางแนนอนในกลุมประเทศรายไดระดับกลางและรายไดต่ําท่ีมีการเจริญทางเศรษฐกิจและสังคมอยา   
งรวดเร็ว เนื่องจากประเทศเหลานี้จะมีการเปลี่ยนแปลงปญหาทางสุขภาพเชนเดียวกับการเปลี่ยนแปลงในประเทศไทย 
ประเทศเหลานี้แมจะมีอัตราการตายทารกลดลงมาต่ํากวา 40 ตอ 1000 แลว สวนใหญนโยบายยังคงวนเวียนอยูกับการ
แกไขปญหาสุขภาพแบบเดิม ดังนั้นเปนโอกาสที่ดีที่ประเทศไทยจะสนับสนุนอุตสาหกรรมความปลอดภัยทั้งผลิตภัณฑ 
บริการ และการศึกษาเพ่ือใชประโยชนในประเทศและเพื่อการขายสูประเทศเหลานี้ ตัวอยางเชนผลิตภัณฑเสริมความ
ปลอดภัยในยานพาหนะตาง ๆ ของเลนปลอดภัย ผลิตภัณฑทารกที่ปลอดภัย หองทดสอบความปลอดภัยทางผลิตภัณฑ 
เครื่องมือทดสอบตาง ๆ โปรแกรมการดําเนินงานดานความปลอดภัยในโรงเรียน โรงงานอุตสาหกรรม หลักสูตรการ
ฝกอบรมตาง ๆ เปนตน  

ขณะเดียวกันโครงการนี้ตองดําเนินงานเพ่ือตอตานการทําลายอํานาจการผลิตจากการลงทุนขามชาติดวย 
โดยเฉพาะอยางย่ิงตองรูทันและสรางเกราะปองกันการนําเขาอุตสาหกรรมความปลอดภัยจากตางประเทศไมวาจะเปน
ผลิตภัณฑ บริการ และการศึกษา หากผูนําเขามาไมไดมีวัตถุประสงคเพ่ือชวยเหลือประเทศไทยอยางแทจริง แตนํามาเพื่อ



ขยายฐานตลาดในประเทศไทย รวมทั้งการใชประเทศไทยเปนฐานการขยายสูตลาดในภูมิภาค และมีแผนนําไปสูลิขสิทธ์ิ
เพ่ือการกําจัดสิทธ์ิการผลิตดวย  

4. เปนการดําเนินงานเพ่ือสรางสังคมยั่งยืน (sustainable  society) คือสังคมที่มีมาตรการความปลอดภัย มี
ระบบสวัสดิการสังคมที่ดีในการคุมครองเด็ก ควบคุมสิ่งแวดลอมที่อาจกอใหเกิดมลพิษในระยะยาว และมีการเฝาระวัง
และควบคุมความรุนแรง  

 



5.2 จากบทเรียนสูการกําหนดมาตรการและจังหวะกาวของการจัดการ 
 
มาตรการเรงดวน 
1. สรางความตระหนักในความสําคัญของปญหาความปลอดภัยในเด็กแกคณะกรรมการหรือหนวยงาน

ภาครัฐที่รับผดิชอบโดยตรง รวมทั้งทบทวน เรงรัด และสงเสริมบทบาทใหหนวยงานเหลานี้สามารถ
ดําเนนิการปองกันและแกไขปญหาความปลอดภัยในเดก็ไดอยางมีประสิทธิภาพ หนวยงานดังกลาว
ไดแก คณะกรรมการปองกันอุบตัิภยัแหงชาต ิ (กรมปองกันภัย ฝายปองกันภัยจังหวัด) 
คณะกรรมการคุมครองเด็กแหงชาติ (คณะกรรมการคุมครองเด็กระดับจังหวัด คณะอนุกรรมการ
คุมครองเด็กระดับทองถ่ิน) คณะกรรมการคุมครองผูบริโภค (คณะกรรมการคุมครองผูบริโภคระดับ
จังหวัด) สํานักงานมาตรฐานอตุสาหกรรม (อุตสาหกรรมจังหวัด) กระทรวงศึกษาธิการ (เขต
การศึกษา) กระทรวงสาธารณสุข (กรมอนามัย สํานักโรคไมตดิตอ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 
สํานักควบคุมโรค) กระทรวงคมนาคม (กรมขนสง กรมทางหลวง ขนสงจังหวัด) สํานักงาานตํารวจ
แหงชาติ กรมโยธาธิการ-กระทรวงมหาดไทย  และ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย (พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด) 

2. สนับสนนุใหองคกรอิสระตางๆเขามามีบทบาทในการดําเนินการเพื่อสรางเสริมความปลอดภัยในเด็ก 
รวมทั้งติดตาม ตรวจสอบ และสงเสริมการทํางานของหนวยงานภาครัฐ องคอิสระดังกลาวไดแก
องคกรที่ทํางานเกี่ยวกับการคุมครองผูบริโภค การพิทักษสิทธิเด็ก การคุมครองเด็ก การสงเสริม
ส่ิงแวดลอม การปองกันการบาดเจ็บ และการสรางเสริมความปลอดภยั เชนมูลนธิศินูยพิทักษสิทธเิด็ก 
มูลนิธิเพ่ือการพัฒนาเด็ก มลูนิธิคุมครองผูบริโภค ชมรมเมาไมขับ สมาคมปลอดภัยไวกอน GRSP 
กลุม green peace เปนตน 

3. ใหขอมูลดานความปลอดภยัในเด็กแกส่ือตางๆทั้งส่ือในสวนกลาง และส่ือทองถ่ิน เพ่ือใชพลังส่ือใน
การสรางความรูและสรางความตระหนักแกประชาชนในวงกวาง   

4. ประสานงานหนวยงานที่เก่ียวของเพ่ือใหเกิดระบบฐานขอมูลแบบบูรณาการที่เก่ียวของกับความ
ปลอดภัยในเด็ก ฐานขอมลูจะตองบงบอกขนาดปญหาของความไมปลอดภัยชนดิตางๆ ความรุนแรง 
พ้ืนที่เส่ียง กลุมเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยง และส่ิงแวดลอมเส่ียงได หนวยงานที่มีระบบขอมูลเชน กอง
ทะเบียนราษฎร กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงคมนาคม สํานักงานคุมครองผูบริโภค สํานกังาน
ตํารวจแหงชาติ บรษิัทประกันภัยเปนตน  

5. ใหคณะกรรมการคุมครองเด็ก คณะกรรมการความปลอดภัยทางถนน คณะกรรมการปองกันอบุัตภิัย 
และคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคระดบัจังหวัด รวมกันจัดตั้งคณะอนุกรรมการความปลอดภัยใน
เด็กเพ่ือใหมีการทํางานแบบสหวิชาชีพในระดับทองถ่ินในการสรางเสริมความปลอดภัยแกเด็กทั้งใน
เร่ืองการบาดเจ็บจากอบุตัิเหตุและความรุนแรง  



6. ใหหนวยงานสวนกลางที่เก่ียวของเชนกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน หนวยงานทองถ่ินที่
เก่ียวของ องคกรทองถ่ินตางๆ และคณะอนุกรรมการความปลอดภัยในเด็กในระดบัจังหวัด สนบัสนุน
การดําเนินงาน “ชุมชนปลอดภัยสําหรับเด็ก (safe community or safe city for children)” โดยให
ชุมชนมีสวนรวมในกระบวนการพัฒนาและแกไขปญหาความเสี่ยงตอเด็กในชุมชน โดยชุมชนสามารถ
เฝาระวังปญหาการบาดเจบ็ เฝาระวังพฤติกรรมเสี่ยง ส่ิงแวดลอมเส่ียง วิเคราะหความเสี่ยง และ
วางแผนแกไขความเสี่ยงนั้นได 

7. สนับสนนุใหเด็กมีสวนรวมในการคดิสรางสรรค และดาํเนินโครงการสรางเสริมความปลอดภัย 
8. สรางหรือปรับปรุงกฎหมายที่เก่ียวของกับความปลอดภยัในเด็กและเรงรัดใหเกิดการใชกฎหมายอยาง

จริงจัง โดยใหความเรงดวนตอกฎหมายที่เก่ียวของกับการขนสง การคุมครองผูบริโภค การสราง
มาตรฐานความปลอดภัยในผลิตภณัฑตางๆ การสรางมาตรฐานความปลอดภัยในโครงสรางทางกย
ภาพ ความปลอดภัยในชุมชนและสถานศกึษา สวัสดิการสาํหรับเด็ก และพระราชบญัญัตคิุมครองเด็ก  

 
9. จมน้ําเปนสาเหตุนําการตายในเด็ก ตองมมีาตรการเรงดวนในการปองกันดังนี ้ 

9.1. สรางความรับรูความเสี่ยงในการจมน้าํแกเด็ก ครอบครวั ชุมชน องคกรทองถ่ิน และหนวยงานที่
เก่ียวของทั้งภาครัฐและเอกชน เพ่ือใหเกิดความตระหนักในปญหาการจมน้าํในเด็ก โดย
ขับเคลื่อนผานสื่อมวลชนรูปแบบตางๆ 

9.2. กําหนดพืน้ที่เส่ียง กลุมเสี่ยง และจัดลาํดบัสําคญัของปญหาการจมน้าํในพืน้ที่ตางๆ โดยใชขอมูล
การตายของกระทรวงมหาดไทยและสาธารณสุข  

9.3. ดําเนนิการฝกอบรม และพัฒนาเครื่องมือเพ่ือใหเครือขายและหนวยงานที่รับผดิชอบในระดบั
ทองถ่ินมีความสามารถในการวิเคราะหปจจัยเสี่ยงของการจมน้ําซึ่งมคีวามแตกตางในแตละ
ทองถ่ิน และวางแผนแกไขไดอยางเหมาะสม    

9.4. หนวยงานที่เก่ียวของทั้งภาครัฐและเอกชนดําเนนิการสรางเสริมศักยภาพของปจเจกบุคคลในการ
ปองกันการจมน้ําโดย 

9.4.1. ใหความรูและฝกอบรมเพื่อใหครอบครัวและชุมชนมีทักษะในการดแูลเด็ก สอนเด็ก 
จัดการสิ่งแวดลอม ปฐมพยาบาล และปฏิบัติการกูชีพเบื้องตน เพ่ือใหปลอดภยัจากการ
จมน้ํา 

9.4.2. จัดการสอนใหเด็กรูจักหลีกเล่ียงแหลงน้ําที่อาจมีอันตราย และการชวยเหลือตัวเองในน้าํ
เมื่อตกน้ํา (water recovery) ตั้งแตอายุ 2 ป วายน้าํเปนตั้งแตอายุ 7 ปเปนตนไป มีทักษะ
ในการเลือกเลนกีฬาทางน้ําหรือสันทนาการทางน้ําอ่ืนๆอยางเหมาะสมกับพัฒนาการของ
ตนเองและปฏบิัตติามกฎการเลน มีทักษะในการเดนิทางทางน้ําอยางปลอดภัย รูวิธีการ
ชวยเหลือผูอ่ืนที่ตกน้าํ รูวิธกีารปฐมพยาบาล 



9.5. สนับสนนุใหชุมชนมีสวนรวมในการพฒันาโครงการปองกันการจมน้าํ ทั้งการปรับเปลี่ยนพฤิ
กรรมเด็ก ผูดแูลเด็ก และการปรับเปลี่ยนสิ่งแวดลอม  

9.5.1. ชุมชนจัดพื้นทีเ่ลนปลอดภัยสําหรับเด็ก  
9.5.2. สรางร้ัวแยกเด็กออกจากแหลงน้ําในเขตชุมชน 

9.6. สนับสนนุใหเด็กมีสวนรวมในการคดิสรางสรรค และดาํเนินโครงการปองกันการจมน้ํา 
9.7. สรางหรือปรับปรุงกฎหมายที่เก่ียวของกับความปลอดภยัทางน้ํา และเรงรัดใหเกิดการใช

กฎหมายอยางจริงจัง 
9.7.1. บทบาทครอบครัวและชุมชนในการดูแลเด็กตามเกณฑมาตรฐานขั้นต่ํา 
9.7.2. กฎหมายที่เก่ียวกับอาคารและสิ่งปลูกสรางในชุมชน 
9.7.3. กฎหมายที่เก่ียวกับการเดินทางทางน้ํา 
9.7.4. กฎหมายที่เก่ียวกับการสรางสระวายน้ํา สวนน้ําสาธารณะ 

 
10. อุบัติเหตุจราจรเปนสาเหตนุาํการตายอันดบัสองในเด็ก ตองมีมาตรการเรงดวนในการปองกันดังนี ้ 

10.1. สรางความรับรูความเสี่ยงในการบาดเจบ็จากการจราจรแกเด็ก ครอบครัว ชุมชน องคกร
ทองถ่ิน และหนวยงานทีเ่ก่ียวของทั้งภาครัฐและเอกชน เพ่ือใหเกิดความตระหนักในปญหา
การจราจร โดยขับเคลื่อนผานสื่อมวลชนรูปแบบตางๆ 

10.2. กําหนดพืน้ที่เส่ียง กลุมเสี่ยง และจดัลําดบัสําคญัของปญหาการจราจรในพื้นทีต่างๆ โดย
ใชขอมูลการตายของกระทรวงมหาดไทยและสาธารณสุข  

10.3. ดําเนนิการฝกอบรม และพัฒนาเครื่องมือเพ่ือใหเครือขายและหนวยงานที่รับผดิชอบใน
ระดับทองถ่ินมีความสามารถในการวเิคราะหปจจัยเสี่ยงของการบาดเจ็บจากอบุตัิเหตุจราจรใน
แตละทองถ่ิน และวางแผนแกไขไดอยางเหมาะสม    

10.4. หนวยงานที่เก่ียวของทั้งภาครัฐและเอกชนดําเนนิการสรางเสริมศักยภาพของปจเจก
บุคคลในการปองกันการบาดเจ็บจากอุบตัเิหตุจราจรโดย 

10.4.1. สงเสริมใหผูดูแลเด็กหลีกเล่ียงการนําเด็กอายุนอยกวา 3 ปโดยสารรถจักรยานยนต หรือ 
ในกรณีจําเปนตองไมใชความเร็วเกินกวา 30 กม/ชม   

10.4.2. สงเสริมการใชอุปกรณเสริมความปลอดภยัที่เหมาะสมคือ การใชหมวกนิรภัยในการขับขี่
และโดยสารรถจักรยานยนต การใชระบบยึดเหนี่ยวเดก็ในรถ (child restraint system) ซึ่ง
ประกอบดวย ที่นั่งพิเศษสําหรับเด็กอายุนอยกวา 10 ป (child seat) และเข็มขัดนริภัย ใน
การโดยสารรถยนตประเภทตางๆ 

10.4.3. ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงของเด็กคือ 
10.4.3.1. ไมโดยสารบนสวนกระบะของรถปกอัพ  



10.4.3.2. ไมขับขี่รถจักรยานยนตเมื่ออายุนอยกวา 18 ปอยางเครงครัด  
10.4.4. สงเสริมการสวมใสหมวกนิรภัยสําหรับการขับขี่จักรยาน และการใชที่นั่งจักรยานที่

ปลอดภัยสาํหรับเด็กเล็ก 
10.4.5. สอนทักษะการใชทางเทาและการขามถนนที่ปลอดภัยแกเด็ก  
10.4.6. สงเสริมใหวัยรุนอายุมากกวา 10 ปตระหนักและหลีกเล่ียงพฤติกรรมเสี่ยงดังนี้ การขับขี่

กอนอายุ 18 ป การขับขี่ยามค่ําคนื การขบัขี่เร็ว ขับขี่แขงขัน ขับขี่ผิดกฎจราจร 
10.4.7. การดื่มแอลกอฮอลหรือเสพสารที่มีผลตอระบบประสาทกอนการขับขี่  

10.5. สนับสนนุใหชุมชนมีสวนรวมในการพฒันาโครงการปองกันการบาดเจบ็จากอบุัติเหตุ
จราจร ทั้งการปรับเปลี่ยนพฤิกรรมเด็ก ผูดูแลเด็ก และการปรับเปลี่ยนสิ่งแวดลอม  

10.5.1. ชุมชนจัดพื้นทีเ่ลนปลอดภัยสําหรับเด็ก  
10.5.2. ชุมชนสรางทางเดินเทาและทางขามที่ปลอดภัย 
10.5.3. สรางระบบลดความเร็วรถในถนนชุมชน (traffic calming)   

10.6. สนับสนนุใหเด็กมีสวนรวมในการคดิสรางสรรค และดําเนนิโครงการปองกันการบาดเจ็บ
จากอุบตัิเหตุจราจร 

10.7. สรางหรือปรับปรุงกฎหมายที่เก่ียวของกับความปลอดภยัทางการจารจร และเรงรัดใหเกิด
การใชกฎหมายอยางจริงจัง  

10.7.1. เกณฑมาตรฐานขั้นต่าํในพรบคุมครองเดก็ เพ่ือกําหนดบทบาทครอบครัวและชมุชนใน
การดูแลเด็กใหเกิดการเดินทางที่ปลอดภยั 

10.7.2. การคุมครองเด็กที่มีพฤติกรรมเสี่ยงในพรบคุมครองเดก็ เพ่ือควบคุมเด็กวัยรุนที่มี
พฤติกรรมการขับขี่เร็ว ขับขี่แขงขัน ขับขี่ยามค่ําคืน ดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลและขับขี่ 

10.7.3. กฎหมายเรื่องถนนชุมชน การจํากัดความเร็ว และการออกแบบถนนในชุมชน 
10.7.4. กฎหมายเรื่องหมวกนิรภัยจักรยานยนต การหามการขับขี่ที่อายุนอยกวา 18 ป 
10.7.5. กฎหมายเรื่องเข็มขัดนิรภัย การนั่งสวนกระบะรถปกอัพ 
10.7.6. กฎหมายเรื่องทางจักรยาน หมวกจักรยาน และทีน่ั่งจักรยาน 
10.7.7. กฎหมายเกี่ยวกับการตรวจจบัแอลกอฮอลและสารเสพตดิในผูขับขี่อายุนอยกวา 20 ป ซึ่ง

วัยนี้ไมควรดืม่เครื่องดื่มแอลกอฮอลเลย ดังนัน้ระดับแอลกอฮอลในเลือดที่ยอมรับไดใน
เด็กเหลานีใ้นกฎหมายตองเปน 0 mg%  

 
มาตรการระยะยาว 
 
มาตรการ 1: พัฒนาระบบเฝาระวังและเตอืนภัยดานความปลอดภัยในเด็ก (child safety watch)  



1.1 พัฒนาระบบเตือนภัยดานความปลอดภัยในเด็กระดับชาติ โดยพัฒนาความเชื่อมโยงจาก
ระบบขอมูลที่ไดดําเนินการโดยหนวยงานตางๆอยูแลว เชน  ระบบการรายงานการตาย ระบบ
การเฝาระวังการบาดเจ็บของกระทรวงสาธารณสุข ระบบการสํารวจสุขภาพระดบัชาต ิ ซึ่ง
รายงานโดยสํานักงานสถติิแหงชาติ ระบบขอมูลของกรมปองกันภัย ระบบขอมูลของ
สํานักงานคุมครองผูบริโภค และระบบขอมูลของสํานักงานตาํรวจแหงชาติเปนตน และให
หนวยงานตางๆสามารถเขาถึงและใชระบบขอมูลนี้ไดรวมกัน ซึ่งคณะกรรมการคุมครองเด็ก
ระดับชาติสามารถผลักดนัใหเกิดการดาํเนินการไดจริง  

1.2 พัฒนาระบบขอมูลเตือนภัยดานความปลอดภัยในเด็กระดับทองถ่ิน โดยจดัใหมีความ
เช่ือมโยงของระบบขอมูลทองถ่ินเชน ขอมูลโรงพยาบาล ขอมูลของสถานตีํารวจ ขอมูลขนสง
จังหวัด ขอมลูพัฒนาสังคมจังหวัด เปนตน ซึ่งคณะกรรมการคุมครองเด็กระดับจงัหวัดและ
ทองถ่ินสามารถผลักดันใหเกิดการดาํเนนิการไดจริง   

 
มาตรการ 2: จัดตั้งเครือขายสหสาขาเพื่อดําเนนิการดานความปลอดภัยในเด็กทั้งในระดบัสังคมและชุมชน 
(child safety network)  

2.1 ใหมีการจัดตั้งเครือขายความปลอดภัยในเด็กระดบัชาตเิพ่ือใหมีการทํางานรวมกันของ
หนวยงานตางๆ คณะกรรมการคุมครองเด็กแหงชาติซึ่งจัดตั้งตามพระราชบัญญตัิคุมครอง
เด็กป 2546 สามารถดําเนนิบทบาทนี้ไดเองหรือเปนผูสนบัสนุนใหเกิดการดําเนนิงาน 
หนวยงานอื่นที่รวมเครือขายไดเชน กลุมงานดานสาธารณสุข ดานปองกันภัย ดานขนสง ดาน
การศึกษา ดานคุมครองผูบริโภค ดานพฒันาสังคมและมนุษย ผูผลิตภาคเอกชน และองคกร
อิสระ เปนตน 

2.2 ใหมีการจัดตั้งเครือขายความปลอดภัยในเด็กระดบัทองถ่ิน เพ่ือใหมีการทํางานรวมกันของ
หนวยงานตางๆในระดบัทองถ่ิน คณะกรรมการคุมครองเด็กระดับทองถ่ินซึง่จัดตั้งตาม
พระราชบัญญตัิคุมครองเด็กป 2546 สามารถดําเนินบทบาทนีไ้ดเองหรือเปนผูสนบัสนุนให
เกิดการดาํเนนิงาน 

 
มาตรการ 3: การสรางเสริมศักยภาพของปจเจกบุคคลในการดูแลสุขภาพของตนเอง สนับสนนุให 

3.1 หนวยงานที่เก่ียวของทั้งภาครัฐและเอกชน  ส่ือสาขาตางๆ เชนโรงพยาบาล สถานีอนามัย 
อสม ครู ผูดแูลศูนยเด็กเล็ก อปพร สถานีวิทยุชุมชน ส่ือส่ิงพิมพ ส่ือวิทยุโทรทัศน เปนตน 
รวมกันกระจายความรูในเรือ่งอุบัติการณและปจจัยเสี่ยงตอการบาดเจ็บ การปองกัน และการ
ปฐมพยาบาล แกเด็ก พอแม ผูปกครอง ชุมชน และหนวยงานที่รับผดิชอบเพื่อสรางความ
รับรูความเสี่ยงใหเกิดขึ้นทั้งในระดบัครอบครัว ชุมชน และสังคม  



3.2 สนับสนนุใหมกีารฝกอบรมในหลายระดบัทั้งระดับครอบครัว ชุมชน โรงเรียนและหนวยงานที่
เก่ียวของ เพ่ือใหมีความรู และทักษะในการสรางเสริมความปลอดภัยแกเด็ก 

 
มาตรการ 4: สนับสนุนใหเกิดการวิจัยเพื่อสรางองคความรูใหมในเร่ืองของการสรางเสริมความปลอดภัย
และปองกันการบาดเจ็บในเด็ก  

4.1 สนับสนนุใหมหาวิทยาลัย หนวยงานที่เก่ียวของทั้งภาครัฐ เอกชน องคกรทองถ่ิน และชุมชน 
ดําเนนิการวิจยั หาความรูและแนวทางในการปองกันการบาดเจ็บในเด็กชนดิตางๆทั้งความรู
เชิงเทคโนโลย ีและความรูเชิงประยุกต ทั้งดานชีวกลไก พฤติกรรมศาสตร ระบาดวิทยา และ
งานวิจัยเชิงระบบ เพ่ือนาํไปสูนวัตกรรม โครงการใหมๆที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดี
ในการเปลี่ยนแปลงทั้งพฤตกิรรมและสิ่งแวดลอมเส่ียงตอเด็ก 

  
มาตรการ 5: การสรางความเขมแข็งของชุมชนในการดําเนนิงานดานการสรางเสริมความปลอดภัยและ
ปองกันการบาดเจ็บในเด็ก  

5.1 สนับสนนุใหชุมชนมีสวนรวมในการกระบวนการพัฒนาและแกไขปญหาความเสี่ยงตอเด็กใน
ชุมชน  

5.2 จัดการฝกอบรมหรือจัดใหมีผูชวยเหลือในพื้นที่ เพ่ือใหชุมชนมีความสามารถในการคนหา
ปญหาเฉพาะทองถ่ิน การวเิคราะห วางแผน และมีทักษะในการดาํเนินการแกไข รวมทั้งการ
ประเมินผลเพือ่นําผลมาปรบัปรุงกระบวนการแกไขปญหาตอไป 

5.3 จัดการใหความรู ฝกอบรมเพ่ือใหนักการเมืองหรือผูบิหารทองถ่ิน เพ่ือใหมีความตระหนักใน
ความเสี่ยงตอความปลอดภยัในเด็ก มีทกัษะในการคดิ วางแผนเพื่อจัดการความเสี่ยงนั้น มี
ทักษะในการสรางความมีสวนรวมของชุมชน และมคีวามสามารถในการดําเนินโครงการแกไข 
ประเมินผล และปรับปรุงโครงการ  

 
มาตรการที่ 6: การสรางส่ิงแวดลอมที่สรางเสริมความปลอดภัยในเด็ก ส่ิงแวดลอมทางกายภาพแบง
ออกเปน เชิงโครงสราง และ เชิงผลิตภัณฑ  

6.1 หนวยงานที่เก่ียวของหรือองคกรทองถ่ินตองใหความสําคัญกับการจัดการสิ่งแวดลอมใหเกิด
ความปลอดภยัแกเด็ก ทั้งส่ิงแวดลอมภายในบาน เขตชุมชน โรงเรียน ถนนหนทาง สถานที่
เลนพักผอน สนามกีฬา และสถานที่สาธารณะ  

6.2 โครงสรางทางกายภาพของชมุชนทั้งโครงสรางเดิมและโครงสรางที่จะสรางใหมจะตองไดรับ
การประเมินความเสี่ยงตอความปลอดภัยสําหรับเด็ก และจะตองไดรับการแกไขปรับปรุงเพ่ือ
ลดความเสี่ยงใหต่ําท่ีสุดที่จะเปนไปได 



6.3 หนวยงานที่เก่ียวของตองดําเนินการควบคมุผลิตภณัฑรอบตัวเด็กใหปลอดภัยอยางจริงจัง 
หนวยงานหลายหนวยมีบทบาทเกี่ยวของกับความปลอดภัยในผลิตภัณฑ เชน สํานักงาน
คุมครองผูบริโภค สํานักงานมาตรฐานอตุหสากรรม มูลนิธิคุมครองผูบริโภค สมาคมวิชาชีพ
ตางๆ เปนตน  

6.4 สนับสนนุใหมกีารผลิต (ในประเทศ) และใชอุปกรณเสริมความปลอดภัยที่มหีลักฐานทาง
วิทยาศาสตรชัดเจนวาสามารถลดการตายและการบาดเจ็บลงได เชนหมวกนิรภัยในเด็ก ที่นั่ง
นิรภัย เครื่องสงสัญญาณควนัไฟ เปนตน  

6.5 การออกกฎหมายบังคบัใชอุปกรณใด จะตองมีการผลติ การกระจายอุปกรณนั้นอยางทั่วถึง 
ในราคาที่ผูดูแลเด็กทุกเศรษฐานะจะสามารถจัดหาได 

 
มาตรการที่ 7: การสราง และปรับปรุงกฎหมายดานความปลอดภัยสาํหรับเด็ก  

7.1 รวบรวมกฎหมายที่เก่ียวของกับความปลอดภัยในเด็กที่มีอยูในปจจบุัน เชนกฎหมายดาน
ส่ิงแวดลอม กฎหมายเพื่อควบคุมความปลอดภัยในผลติภัณฑ กฎหมายคุมครองเด็ก เปนตน 

7.2 สรางและปรับปรุงกฎหมายเพื่อควบคุมโครงสรางกายภาพใหเกิดความปลอดภัยในเด็ก เชน
การสรางออกแบบบานเรือน ตึกสูง โรงเรียน สนามเดก็เลน  สถานที่สันทนาการ ถนน ทาง
เทา แหลงน้ํา และสถานที่สาธารณะเปนตน  

7.3 สราง ปรับปรุง และสนับสนุนการใช กฎหมายการขนสงที่เก่ียวของกับความปลอดภัยในเด็ก
อยางจริงจัง เชนการใสหมวกนิรภัย การหามการขับขี่กอนอายุ 18 ป การจัดการรถโรงเรียน 
และการจัดการรถสาธารณะเปนตน 

7.4 สรางและปรับปรุงกฎหมายที่เก่ียวของกับความปลอดภยัในการใชผลติภัณฑในเด็ก  เชน
มาตรฐานผลติภัณฑอุตสาหกรรม การคุมครองผูบริโภคเด็ก เปนตน  

สนับสนนุใหเกิดการใชพระราชบัญญตัิคุมครองเด็ก พ.ศ. 2546 เพ่ือใหเกิดการสงเคราะห และคุมครอง
เด็กอยางจริงจัง เด็กที่ตองไดรับการสงเคราะหไดแกเดก็ที่ถูกเล้ียงดูต่าํกวาเกณฑมาตรฐาน เด็กทีถู่กละเลย 
เด็กที่ถูกใชวาน ชักจูงอันเสีย่งตอการเกิดอันตรายเชน เด็กขายพวงมาลัย เด็กชกมวย สําหรับเด็กที่ตอง
ไดรับการคุมครองไดแกกลุมเด็กที่มีพฤติกรรมเสี่ยงเชน เมาแลวขับ เทีย่วยามวิกาล เลนการพนัน เรรอน 
กอความรุนแรง หรือทําผิดกฎหมาย อ่ืนๆเปนตน 

 


	2. วัตถุประสงค์ในการดำเนินงาน

