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ศูนยวิจัยเพื่อสรางเสริมความปลอดภัยและปองกันการบาดเจ็บในเด็ก  
คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธิบดี 

  
อุบัติเหตุและความรุนแรงเปนสาเหตุนําการเสียชีวิตในเด็กไทย ในแตละปมีเด็กอายุ 1-14 ป

เสียชีวิตจากอบุัติเหตุและความรุนแรงจํานวนกวา 3,400 ราย คิดเปนอัตราการตาย 22/100,000 ในชวง
7 ปคือ ป2542-2548 มีแนวโนมการตายจากอุบัติเหตุและความรุนแรงสูงข้ึน ในขณะที่แนวโนมการตาย
รวมลดลง กลุมเสี่ยงที่สําคัญคือกลุมเด็กเล็กที่อายุนอยกวา 6 ปและกลุมวัยรุนที่อายุมากกวา 12 ป 5 
จังหวัดที่มีจํานวนการเสียชีวิตสูงสุดคือ กรุงเทพ นครราชสีมา อุบลราชธานี อุดรธานี และสุรินทร  
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จมน้ําเปนสาเหตุนํา พบวามีเด็กเสียชีวิตจากการจมน้าํจํานวนกวา 1,500 รายตอป คิดเปนรอย
ของการบาดเจบ็ทั้งหมด ซึ่งสวนใหญเปนกลุมเดก็เล็กอายุนอยกวา 10 ป สาเหตุนําอันดับทีส่อง
ียชีวิตจากการจราจรซึ่งสวนใหญเปนกลุมเดก็โตอายุมากกวา 10 ป  พบวามีเด็กเสียชีวิตจาก

าปละ 750 ราย คิดเปนรอยละ 23 ของการบาดเจ็บทั้งหมด สาเหตอ่ืุนๆที่พบไดตามมา
การขาดอากาศรูปแบบตางๆ ตกจากที่สูง สารพิษ กระแสไฟฟา ส่ิงแปลกปลอมอุดตนั ไฟ น้าํรอน
งของหลนทับหรือกระแทก สัตวกัด ถูกทํารายโดยผูอ่ืน  



 
  
 การบาดเจ็บนาํไปสูการตายและการพิการถาวรในเด็กอันสงผลใหเกิดความเสียหายรุนแรงทั้ง
ในระบบเศรษฐกิจและระบบสังคม  พบวาปญหาดงักลาวนี้มีรากเหงามาจากความยากจนและ
ความไมเสมอภาคในสังคม เด็กในครอบครัวที่มีเศรษฐานะต่ํามคีวามเสี่ยงตอการบาดเจบ็ทั้งจากการ
ไดรับการดูแลต่ํากวาเกณฑมาตรฐาน การถูกทอดทิ้ง ละเลย การถูกทําราย และการอาศัยอยูใน
ส่ิงแวดลอมหรือการใชผลิตภัณฑที่มีความเสี่ยงสูง ปจจัยเหลานี้กอใหเกิดการบาดเจบ็ อันสงผลใหเกิด
การเสียชีวิต พิการ สูญเสียความสามารถในการพฒันาและเรียนรู ซึ่งเปนวงจรของความยากจน 

ดังนั้นการดาํเนินงานเพื่อใหเด็กทุกคนไดรับการสรางเสริมความปลอดภัยอยางเสมอภาค โดย
มีเกณฑความปลอดภัยขั้นต่ําที่เด็กทุกคนที่จะไดรับอยางเทาเทียมกันไมวาจะเปนความรู การฝก
ทักษะ การดูแลปกปอง และส่ิงแวดลอมที่ปลอดภยั  จะนาํไปสูการกระจายทรัพยากรเพื่อการ
สงเคราะหเด็ก การคุมครองเด็ก การจัดสวัสดิการ และการจัดการสิ่งแวดลอม เพ่ือใหเด็กในทุกกลุม
ของสังคมไดรับการดแูลอยางเสมอภาค 



เกณฑมาตรฐานความปลอดภัยสําหรับเด็กไทย 
 

ความปลอดภัยสําหรับ เด็กอายุนอยกวา 3 ป 
ปญหา 

เด็กทารก (นอยกวา 1 ป) เสียชีวิตจากการบาดเจ็บปละ 122 ราย คิดเปนอัตราการตาย 15 
คน ตอการเกดิมีชีพ 100000  คน จังหวัดที่มีการเสียชีวิตสูงสุดคือ กรุงเทพ นครราชสีมา นครปฐม 
ชลบุรี และสงขลา  

เด็กอายุ 1 ปเสียชีวิตจากการบาดเจบ็ปละ 280 ราย (คดิเปนอตัราการตาย 26 คน/100000 
คน) 5 จังหวัดที่มีการเสียชีวิตสูงสุดคือ กรุงเทพ นครราชสีมา อุดรธานี นครศรีธรรมราช และสงขลา  
เด็กอายุ 2 ปเสียชีวิตปละ 275 ราย (25/100000) 5 จังหวัดที่มีการเสียชีวิตสูงสุดคือกรุงเทพ 
นครราชสีมา สุรินทร อุบลราชธานี และบรีุรัมย  

เด็กชายมีโอกาสเสียชีวิตจากการบาดเจ็บมากกวาเด็กหญิง โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่ออายุมาก
ยิ่งข้ึน สัดสวนการเสียชีวิตของเด็กชายจะสูงข้ึน (สัดสวนเด็กชายตอเด็กหญิงเทากับ 1.2:1 ในเด็ก
ทารก1.4:1 ในเด็กอาย ุ1 ป 1.7:1 ในเด็กอายุ 2 ป และ 1.8:1 ในเด็กอายุ 3 ป) 

จมน้ําเปนสาเหตุนําการเสียชีวิตจากอุบตัิเหตุของเด็กอายุนอยกวา 3 ป การศึกษาจากรายงาน
การตายพบวาทารกเสียชีวิตจากการจมน้าํ 18 รายตอป เด็กอายุ 1 ป150 รายตอป (อัตราการตาย 
13/100000) สถิติใกลเคียงกันในเด็กอาย ุ2 ปคือ 148 รายตอป   

การจมน้ํามักเกิดในขณะเดก็มีผูดูแลใกลชิด แตผูดูแลเด็กเผอเรอชั่วขณะ เพ่ือทํากิจกรรม
บางอยางเพียงระยะเวลาสั้นๆกอนเกิดเหตุ เชนนาํชามขาวไปเก็บ รับโทรศัพท เปดประตูบานเปนตน 
แหลงน้ําที่จมมักเปนแหลงน้ําในบาน เชนอาง กะละมงั ถังน้ํา ถังสี บอกุง บอปลา บอน้าํสระน้าํในบาน 
หรือเปนแหลงน้ําอ่ืนที่อยูตดิกับบานเชนหนอง บึง คลอง เปนตน   

สาเหตุการเสียชีวิตจากอุบตัิเหตุที่พบไดบอยในเด็กทารกยังเกิดไดจากการขาดอากาศหายใจ
แบบตางๆ 24 รายตอป และอุบตัิเหตจุราจร 15 รายตอป สําหรับเด็กอาย1ุ-2 ปพบรายงานการ
เสียชีวิตจากอบุัติเหตุจราจร 75 รายตอป ขาดอากาศแบบตางๆ20 รายตอป ไฟฟา16 รายตอป การ
เดินทางทางน้าํ10 รายตอป สารพิษ9 รายตอป แรงวัตถหุนีบ กด ทับ ชนกระแทก ทิ่มแทง 8 รายตอป 
ภัยธรรมชาต8ิ รายตอป สัตว8 รายตอป พลัดตก5ุ รายตอป และอ่ืนๆ  
 สาเหตุสําคัญของอุบัติเหตุจราจรที่ทําใหเดก็วัยนี้เสียชีวิตคือการโดยสารรถจักรยานยนต และ
การถูกรถชนโดยรถบรรทุก รถยนต รถจักรยานยนต หรือรถไถเฉี่ยวชนทับ มีรายงานการตายจากการ
ถูกรถถอยทับ  ทั้งโดยบดิาและบุคคลอื่น นอกจากนัน้ยงัมีการเสียชีวิตจากการโดยสารรถยนต ไมวาจะ
เปนการชน การพลิกคว่ํา หรือการรถไฟไหม   



 ควรจํากัดการโดยสารรถจักรยานยนตในเด็กอายุนอยกวา 2 ป สําหรับเด็กอายุมากกวา 2 ป
ตองใชหมวกนิรภัยทุกครั้งทีโดยสารรถจกัรยานยนต โดยในปจจุบันไดมีการผลิตหมวกนิรภัยที่ผาน
การทดสอบมาตรฐานและมขีนาดเสนรอบวง 500 มิลลิเมตรซึ่งสามารถใชไดในเดก็อายุ 2-4 ป การ
ถูกรถชนรถทับมักเกิดขึ้นในบริเวณละแวกบาน ในชุมชน หรือในบริเวณที่ทํางานของผูดูแลเด็กเชนที่
นา ที่กอสรางเปนตน รถที่ชนมีหลายประเภทแตในเดก็เล็กมักเกิดจากรถยนต รถที่ใชในการเกษตร 
รถกระบะหรือรถบรรทุกที่มีขนาดใหญถอยทับโดยผูขับไมสามารถเหน็เด็กที่มีขนาดเล็กได ดังนัน้ตอง
แยกพื้นที่เด็กเลนไมใหอยูใกลพ้ืนผิวถนนหรือบริเวณที่ยานพาหนะเขาออกได ถนนในชุมชนตองจํากัด
ความเร็วของยานพาหนะทัง้โดยการออกกฎระเบียบและการออกแบบถนนเพื่อไมใหยานยนตตางๆใช
ความเร็วไดมากกวา 30 กิโลเมตรตอช่ัวโมง สําหรับการโดยสารรถยนตนัน้ควรมรีะบบยึดเหนีย่วเดก็
อยางถูกวิธี โดยใชที่นั่งและเข็มขัดนิรภัยอยางเหมาะสมกับเด็กแตละอายุ 

การบาดเจ็บอืน่ๆในเด็กวัยนี้มักเกิดภายในบริเวณบาน การขาดอากาศหายใจแบบตางๆ(เหตุ
ที่ไมใดเกิดจากการจมน้ํา)เปนเหตนุําการตายจากอุบตัิเหตุในทารก  สาเหตทุี่พบบอยเกิดจากการ
สําลักอาหารและนม ยังเกิดไดจากเครื่องนอนเชนที่นอน ผากดทับใบหนา มีการเสียชีวิตในเด็กทารก
อีกจํานวนหนึง่ซึ่งไมระบุสาเหตุชัดเจนวาเกิดจากอะไรเชนการเสียชีวติจากการขาดอากาศ ตายในขณะ
นอนหลับ กลุมนี้ตองการการวิคราะหเหตกุารตายอยางละเอียดเเพื่อหาทางปองกันตอไป  
 ในเด็กอายุ 1 ปภาวะขาดอากาศหายใจมกัเกิดจากการสําลักอาหารและวัตถุตางๆ เชน สําลัก
เมล็ดผลไม (เชน เมล็ดสละ เมล็ดมะไฟ เมล็ดลําไย) ขนม (เชน ลูกอม เยลลี่) ของเลนชิ้นเลก เปน
ตน นอกจากนั้นยังเกิดไดจากภาวะที่ลําตวัตกลงไปในชองวางและศีรษะหรือลําคอติดคาง รวมทั้งการ
ถูกเสนสายเชนเชือกรูดหมอนขาง สายแขวนของเลน ผาพันคอ พันเกลียวรัดคอ การแหยรูปลั๊กไฟ 
เลนสายไฟ  กัดสายไฟ เปนเหตุใหเกิดการเสียชีวิตจากไฟฟา การตกบันได ตกระเบียงบานเปนสาเหตุ
ของการเสียชีวิตจากการตกทีสู่ง  
 สําหรับการเสยีชีวิตจากสารพิษมักเกิดจากเด็กดื่มกินโดยไมตั้งใจ สารพิษที่เปนเหตุเสียชีวิตที่
พบคือน้าํมัน ยาฆาแมลงหรอืกําจัดวัชชพืช ยาฆาหอย สารกัดกรอน (เชนน้าํยาลางพ้ืน น้าํยาลาง
เครื่องเงิน น้ํากรดกัดกระจก) ยาที่ใชในบาน (เชนยาธาตุเหล็บํารุงเลือด น้ํามนัมวย) สารเคมีเอ็น
โดซัลแฟน สารพิษในธรรมชาติ (เชนเหด็ เมด็มะก่ําตาแดง มันสาํปะหลัง) การเก็บสารพิษไวในที่ที่
เด็กเอ้ือมถึง บรรจุในภาชนะที่คลายกับภาชนะที่ใชดื่มกนิเปนปจจัยเสี่ยงที่สําคัญ  
 อุบัติเหตุที่ทําใหเด็กวัยนีต้องเสียชีวิต ยังมีรายงานการเกิดขึ้นจากวัตถุหนักหลนทับหรือตก 
ชนกระแทก ซึง่เกิดไดทั้งในบานและนอกบาน สาเหตุทีพ่บไดแก ยางลอรถ กําแพง ประตูร้ัวบาน เสา 
กอนหิน กองดิน ตนไม ก่ิงไม และลูกมะพราว เปนตน  
 สําหรับภัยธรรมชาตินัน้ มีรายงานการตายของเด็กวัยนี้จากคลื่นยักษสึนามิ (มีรายงานการ
ตายของทารกไทยจํานวน 8 ราย และเด็กไทย 1-2 ป อีก 28 ราย) ดนิถลม น้าํปาไหลหลาก และ
ฟาผา เปนตน  



 นอกจากนั้นในเด็กวัยนี้ยังเสียชีวิตจากการถูกทํารายทั้งการฟนดวยของมีคม การยงิ การทุบตี
ดวยของแข็ง และการทําใหขาดอากาศโดยการรัดคอ หรือจับกดน้าํเปนตน  
 
แนวทางในการจัดการความปลอดภัยสําหรับเด็กอายุนอยกวา 3 ป 
1. จัดสภาพแวดลอมรอบตัวเด็กใหปลอดภัย ทั้งในบาน นอกบาน และการเดินทาง 
- จัดพื้นที่ปลอดภัยสําหรับเดก็ในบาน โดยแยกเด็กออกจากจุดอนัตรายเชน มีประตู หรือ ร้ัว เพ่ือ

แยกพื้นที่ของเด็กออกจากแหลงน้ํา หองครัว บันได ระเบียง ถนนหรอืบริวณที่มียานพาหนะ
เขาถึง 

- เลือกใชและจดัวางเฟอรนิเจอรใหเหมาะสม เชน จัดทีน่อน เตียง และเลือกใชอุปกรณการนอนที่
เหมาะสมกับเด็ก เลือกใชตู ช้ันวางของ วางทีวี ที่มีความมั่นคงไมลมงาย หรือยึดติดกําแพง เพ่ือ
ปองกันการลมคว่ําเมื่อเด็กเข็น ดัน หรือปนปาย  

- แยกเก็บ หรือจัดวาง ส่ิงของที่อาจกออันตรายกับเด็ก เพ่ือมิใหเด็กเขาถึงได เชน จดัวางของรอน 
ของมีคม ปลั๊กไฟ พัดลม ของชิ้นเล็ก (ขนาดเล็กกวา 3.2 ซม) ไมขีดไฟ  สารพษิ อาวธุ ยา 
ไมใหเด็กเขาใกลได เปนตน 

- เลือกผลิตภํณฑที่เด็กใชใหเปนไปตามมาตรฐานความปลอดภัยเชน ไมใชรถหัดเดิน เลือกของ
เลนที่มีเครื่องหมายที่ผานการตรวจสอบมาตรฐานอตุสาหกรรม และมีความเหมาะสมตามอายุ 
เปนตน 

- จัดใหมีสถานเลี้ยงเด็กภายในชุมชน เพ่ือใหการดูแลแกเด็กเล็กที่ครอบครัวไมมีขีดความสามารถ
เพียงพอ 

- จัดใหเด็กเดนิทางดวยความปลอดภัย เชน นําเด็กโดยสารยานพาหนะประเภทอื่นแทนการใช
รถจักรยานยนต ใชทีน่ั่งนิรภยัใหเหมาะสมตามอายุ เปนตน  

 
2. เฝาดูแล ปกปองคุมครองเด็กโดยผูดแูล 
- ผูดูแลตองใหเด็กวัยนี้อยูในสายตา และอยูในระยะเอื้อมถึงไดตลอดเวลา 
- ผูดูแลไมปลอยใหเด็กอยูกับคนที่ไมคุนเคยตามลําพัง   
- ผูดูแลปกปองเด็กจากบุคคลอันตราย เชนบุคคลเสพยาเสพติด บุคคลที่มีปญหาทางดานอารมณ 

บุคคลที่เสพตดิทางเพศ หรือเมาสุรา เปนตน 
- ผูดูแลรูวิธีการปฐมพยาบาลเบื้องตน การปฏิบัติการกูชีพข้ันพื้นฐาน (การเปาปาก นวดหัวใจ 

และการตบหลัง กดหนาอก หรือกดทองเพ่ือกําจัดสิ่งแปลกปลอมออกจากหลอดลม) และการ
ปองกันการบาดเจ็บในเด็ก  



- ผูดูแลเด็กรูวิธกีารสื่อสารกับหนวยฉุกเฉินทางการแพทย (1669) ศูนยพิษวิทยา (022011083) 
รวมทั้งรูวิธีการสงตอเด็กในภาวะฉุกเฉินไปยังสถานพยาบาลใกลเคียง 

 
3. สอนเด็กใหหลีกเล่ียงจุดอันตราย ปฏิบัติตามกฎแหงความปลอดภัย และมีทักษะชีวิตเพือ่ความ
ปลอดภัย 

- เด็กอายุ 18 เดือน สามารถเรียนรูคําส่ังงายๆได ผูดแูลควรเริ่มสอน.ใหหลีกเล่ียงสถานการณ
อันตรายเชน ไมเอาของเลน ของใชเขาปาก ไมยืน เดิน หรือเลนใกลแหลงน้ํา เปนตน  

- เด็กอายุ 24 เดือนขึ้นไป สามารถเริ่มสอนทักษะการชวยตนเองเชน การตะเกียกตะกายลอยตัว
ช่ัวครูเมื่อตกน้าํ เพ่ือใหผูอ่ืนสามารถมองเห็นหรือสามารถชวยตัวเองใหเกาะฝงได เมื่อตกน้ํา
ใกลฝง อยางไรก็ตามผูดูแลยังคงตองดูแลใกลชิดตลอดเวลาเมื่อเด็กอยูใกลแหลงน้ํา 

 
 
เกณฑความปลอดภัยสําหรับเด็กอายุ 0-2 ป ตามชนิดของการบาดเจ็บ 

 
 จัดสภาพแวดลอม

รอบตัวเด็กใหปลอดภัย 
เฝาดูแล ปกปองคุมครอง
เด็ก 
 

สอนเด็กใหรูจักกฎแหง
ความปลอดภัย 
 

1. การจมน้ํา - กําจัดแหลงน้ําท่ีไมจําเปน
ในบานและละแวกบาน  เชน
เทน้ําออกจากถังท้ิงเม่ือไม
จําเปนตองใชเปนตน  
 
- แยกเด็กออกจากแหลงน้ํา 
เชน ก้ันรั้วก้ันประตูไมให
เด็กเขาใกลแหลงน้ําได ปด
ฝาถังน้ําตุมน้ํา  
 

- ไมใหเด็กอยูในหรือใกล
แหลงน้ําโดยลําพังเชนนั่งเลน
น้ําในอางน้ํา กะละมัง หรือ 
เลนใกลบอน้ํา รองน้ํา เด็กอาจ
จมน้ําได เแมระดับน้ําสูงเพียง 
5 ซม. 
- ขณะเด็กอยูใกลหรืออยูใน
แหลงน้ํา ผูดูแลเด็กตองเฝาดู
เด็กตลอดเวลา การเผลอ
ชั่วขณะเชน เดินไปเก็บจาน รับ
โทรศัพท เปดประตูบาน หรือ
งีบหลับเปนเหตุสําคัญของการ
จมน้ํา   
- ผูดูแลเด็กตองไดรับการฝก
ปฐมพยาบาลเด็กจมน้ําท่ีถูกวิธี 
โดยการผายปอดดวยวิธีเปา
ปากในกรณีที่ผูจมน้ําไมหายใจ 

- เด็กอายุ 18 เดือน 
สามารถสอนใหหลีกเลี่ยง
แหลงน้ํา เชน ไมใหเลนใกล
แหลงน้ํา 
- เด็กอายุ 2 ปขึ้นไป 
สามารถเริ่มสอนการลอยตัว
ในน้ํา เพ่ือใหสามารถตะกาย
เขาฝงหรือพยุงตัวชั่วขณะเมื่อ
ตกน้ํา   
 



สําหรับการอุมพาดบา กระโดด
หรือวิ่งรอบสนาม หรือวางบน
กระทะคว่ําแลวรีดน้ําออก 
ไมใชวิธีที่ถูกตองและจะทําให
ขาดอากาศหายใจนานยิ่งขึ้น 
 

2. อุบัติเหตุ
จราจร 

- เด็กอายุมากกวา 2 ป
โดยสารรถจักยานยนต 
ตองใสหมวกนิรภัยเสมอ  

- เด็กอายุมากกวา 1 ปที่
โดยสารรถจักรยาน ควรมีที่
นั่งท่ีมีที่วางเทาเพ่ือปองกัน
เทาเขาซี่ลอ   
- การโดยสารรถยนตอยาง
ปลอดภัยควรใชที่นั่ง
สําหรับเด็กท่ีมีขนาด
เหมาะสม และยึดเหนี่ยว
อยางถูกวิธี  
- ถนนในชุมชนมีทางเดิน
เทาท่ีเหมาะสม และถูก
ออกแบบเพื่อจํากัด
ความเร็วยานพาหนะไมให
สามารถใชความเร็วไดเกิน  
30 กม/ชม  

- ไมควรใหเด็กอายุนอยกวา 2 
ปโดยสารรถจักรยานยนต  
- ไมควรใหเด็กอายุนอยกวา 
1 ปโดยสารรถจักรยาน 

- ดูแลใหเด็กใชอุปกรณเสริม
ความปลอดภัยที่เหมาะสมใน
การโดยสารยานพาหนะเสมอ
เชน การใชหมวกนิรภัย
จักรยานยนต ที่นั่งจักรยานที่มี
ที่วางเทา ที่นั่งนิรภัยสําหรับ
เด็กในรถยนต  
- อยาท้ิงเด็กไวในรถยนตคน
เดียว ความรอนภายในรถจะ
ทําใหเกิดอันตรายได 
- อยาใหเด็กวัยนี้เลนใน 
บริเวณที่มียานพาหนะเขา
ออกได 
- ไมปลอยใหเด็กเดินถนน
โดยลําพัง การเดินถนนตอง
เดินบนทางเทา และจูงเด็ก
โดยใหเด็กอยูดานในเสมอ 

 

- ฝกสอนใหเด็กอายุ 2 ปขึ้น
ไป สวมใสหมวกนิรภัยเสมอ
เม่ือโดยสารรถจักรยานยนต  
- บอกใหเด็กหลีกเลี่ยงการ
เลนใกลถนน 
 

3. การพลัดตก
หกลม ชน
กระแทก 

- ปองกันการตกบันได 
ระเบียง หนาตางโดยจัดให
มี ประตูก้ันทางขึ้นลงบันได 
ราวบันไดและระเบียงตอง
มีชองหางไมเกิน 9 ซม 
หนาตางตองอยูสูงจากพ้ืน
ประมาณ 1 เมตร  

- อยาปลอยใหเด็กอยูบนที่สูง
หรือปนปายที่สูงโดยลําพัง 

- ไมควรใชรถหัดเดินในเด็ก
ทุกวัย และดูแลเด็กใกลชิด
เม่ือเด็กเลนของเลนที่มีลูกลอ 
ที่ทําใหเคลื่อนไหวไดเร็ว 

 

- สอนใหเด็กหลีกเลี่ยงการปน
ปายที่สูง การเลนบนบันได  



- เฟอรนิเจอรเชนโตะ ตู 
ตองไมมีมุมคม หรือใส
อุปกรณกันกระแทกที่มุม
ขอบทุกมุม  

- โตะทีวี ตูวางของที่หนัก
ตองแข็งแรง มั่นคง วางบน
พ้ืนราบ ไมลมงายเม่ือเด็ก
โหน หรือปนปาย หรือใช
อุปกรณยึดติดกับกําแพง   

4. การเขยาตัว
เด็ก  

  

 
- อยาจับทารกเขยา 
โดยเฉพาะเมื่อเด็กรองไมหยุด 
และผูเลี้ยงมีอารมณโกรธ การ
เขยาทําใหเกิดเลือดออกใน
สมอง และประสาทตา ทําให
เด็กพิการทางสมอง ตาบอด
หรือเสียชีวิตได 

 

5. การขาด
อากาศหายใจ
แบบตางๆ  
 

-  สิ่งของที่อยูในระยะที่เด็ก
ควาได ตองมีขนาดไมเล็ก
กวา 3.2 ซม. โดยเฉพาะ
อยางยิ่งสิ่งของทรงกลมเชน 
ลูกปด ลูกหิน หรือลูกแกว
เปนตน 
- อาหารที่ใหเด็กอายุนอย
กวา 3 ป ตองไมเปนชิ้นกลม
หรือเปนแทงแข็ง หรือ
เหนียว ที่ลื่นหรือเคี้ยวได
ยาก เชน เม็ดถ่ัว ลูกอม ไส
กรอก เยลลี่เหนียวรูปทรง
กรวย เปนตน  
- ของเลน ของใชที่เปนสาย
ยาวเกินกวา 22 ซม อาจ
พันรัดรอบคอเด็กทารกทํา
ใหขาดอากาศหายใจได เชน 
เชือกคลองหัวนมดูดเลน 

- อยาใหเด็กอมของเลน ของใช 
หรือนําเสนสายตางๆมาเลน
พันรอบคอ 
- เลือกของเลนที่เหมาะสมตาม
อายุ และไดรับมาตรฐาน
อุตสาหกรรม 
- ใหเด็กฝกนั่งกินอาหารบน
โตะ ไมเดิน วิ่งหรอืเลนขณะ
กิน 
- ผูดูแลเด็กควรไดรับการฝก
การชวยชีวิตเด็กเม่ือเกิดการ
อุดตันทางเดินหายใจ 

 

- สอนและหามเด็กไมใหอม
ของเลนในปาก  
- สอนและหามเด็กไมใหเลน 
วิ่ง หัวเราะขณะกินอาหาร  
- สอนและหามเด็กไมใหนํา
เสนสายตางๆมาเลนพันรอบ
คอ 
 



ของเลนชนิดแขวนใหเด็ก
จองมอง  เชือกหูรูดหมอน
ขาง เปนตน  
- .ในเด็กทารกอยาวาง
ถุงพลาสติกใกลตัว ควรจัด
ทานอนในทาหงาย นอนบน
เบาะเด็ก ที่บาง ไมออนนิ่ม 
ใชหมอน และผาหมบางเพื่อ
ปองกันการกดทับใบหนา 
จมูก ปาก  
-เตียงเด็กทารกหรือเปล 
ตองมีชองซี่ราวหางไมเกิน 
6 ซม. เพ่ือปองกันลําตัวตก
ลอด มุมเสาทั้ง 4 ดานไมมี
สวนยื่นเกินกวา 1.5 มม. 
เพ่ือปองกันการแขวนรัดคอ
จากเสื้อผาเก่ียวรัดกับสวน
มุมเสานั้น                 
 

6. ความรอน
ลวก และ
ไฟฟา 
 

-  เก็บสายไฟของกาน้ํารอน
ใหเรียบรอย อยาใหหอยอยู
ต่ําในระดับที่เด็กสามารถดึง
กระชากใหลม และน้ํารอน
ราดได 
- ติดตั้งปลั๊กไฟสูง 1.5 เมตร 
หรือใชอุปกรณครอบ
ปลั๊กไฟเพ่ือไมใหเด็กเลนได 
ตอสายดิน และเครื่องมือตัด
ไฟฟาอัตโนมัติเพ่ือปงอักน
ไฟฟาลัดวงจร  
 

-เด็กทารกอายุ  3-5 เดือน จะ
เริ่มควาสิ่งของและกํามือได  
อยาอุมเด็กขณะที่ถือของรอน
เชนถวยกาแฟ ชามน้ําแกง 
กาน้ํารอนเปนตน 
-หากเด็กไดรับบาดเจ็บจาก
ความรอนลวก ใหใชน้ําเย็น
หรือน้ําประปาสะอาดแชหรือ
ลางบาดแผลเพ่ือลดความรอน
ลง จนเด็กหยุดรองจากความ
เจ็บปวด หลังจากนั้นใชผา
สะอาดปดบาดแผลกอนนําสง
พบแพทย หามทาบาดแผล
ดวยน้ําปลา หรือยาสีฟน 
เพราะจะทําใหเกิดการติดเชื้อ
ได 

- สอนและหามเดก็ให
หลีกเลี่ยงการเลนของรอน ไฟ 
แลพอุปกรณไฟฟา 



7. สารพิษ  
 

-เก็บสารตางๆในบานที่อาจ
กอพิษแกเด็กไดเชนยาชนิด
ตางๆ น้ํายาลางพ้ืนและสาร
กัดกรอนตางๆ  น้ํามัน ยา
ฆาแมลงหรือกําจัดวัชชพืช
ใหพนมือเด็ก หรือใสตูที่มีที่
ปองกันการเปด 

-หากเด็กกินสารพิษ ใหติดตอ
ศูนยพิษวิทยาหมายเลข 0-
2201-1083, 0-2246-
8282 เพ่ือขอรับคําแนะนํา
ในการปฐมพยาบาลอยางถูก
วิธี 

- สอนและหามเด็กไมใหเลนตู
ที่มีการเก็บสารอันตราย - -- -- 
- สอนและหามเด็กไมใหหยิบ
จับของอันตรายดวยตนเอง 
เชน ยา น้ํามัน ยาฆาแมลง
น้ํายาลางพ้ืน เปนตน  

8. สัตวกัด 
 

- กําจัดสุนัขจรจัดจากเขต
ชุมชน 

- ตองฉีดวัคซีนปองกันพิษ
สุนัขบาแกสุนัขเลี้ยง และ
หากสุนัขมีพฤติกรรมดุราย
ควรพบสัตวแทยเพ่ือ
ตรวจสอบพฤติกรรม         

-ไมปลอยใหเด็กทารกอยูตาม
ลําพังกับสุนัข 
 

- สอนและหามเด็กไมใหเลน
กับสุนัขตามลําพัง  
  

 
 
 



ความปลอดภัยสําหรับเด็กอายุ 3-5 ป 
ปญหา 

เด็กอายุ 3 ปนั้นเสียชีวิตปละ 247 ราย (23/100000) 5 จังหวัดที่มีการเสียชีวิตสูงสุดคือ 
นครราชสีมา กรุงเทพ บุรีรัมย สุรินทร และอุดรธาน ี เด็กอาย ุ4 ปเสียชีวิตจากการบาดเจบ็ปละ 259 
ราย (คิดเปนอัตราการตาย 24 คน/100000 คน) 5 จังหวัดทีม่ีการเสียชีวิตสูงสุดคือ กรุงเทพ 
นครราชสีมา ศรีสะเกษ อุดรธานี และสุรินทร  เด็กอายุ 5 ปเสียชีวิตปละ 264 ราย (25/100000) 5 
จังหวัดที่มีการเสียชีวิตสูงสุดคือ นครราชสมีา สุรินทร กรุงเทพ ขอนแกน และ อุดรธาน ี

เมื่ออายุมากยิ่งข้ึนสัดสวนการเสียชีวิตของเด็กชายจะสูงข้ึน โดยพบวาสัดสวนเดก็ชายตอ
เดก็หญิงเทากับ 1.8:1 ในเดก็ 3 ป 1.9:1 ในเด็กอาย ุ4 ป และ 2:1 ในเด็กอายุ 5 ป  

จมน้ําเปนสาเหตุนําการเสียชีวิตจากอุบตัิเหตุ โดยพบการเสีบชีวิตในเด็ก 3-5 ปจํานวน 420  
รายตอป คิดเปนรอยละ 55 ของการเสียชีวิตจากอุบตัิเหตุและความรุนแรง เปนเด็กอายุ 3 ป ปละ
ประมาณ 125 ราย (อัตราการตาย 11 คน/100000 คน) อายุ 4 ป 139 ราย (13/100000) และอายุ 5 
ปเพ่ิมขึ้นเปน 156 รายตอป คดิเปนอตัราการตาย 15/100000 ซึ่งเปนวัยที่มีอัตราการตายจากการ
จมน้ําสูงสุด 

การจมน้ํามักเกิดในบริเวณใกลบาน ละแวกบาน หรืออยูภายในเขตชุมชน เกิดขึ้นโดยผูดแูล
เด็กขาดความตระหนักในจดุเสี่ยงตางๆ มักคาดหวังวาเด็กจะรูจักอันตราย และหลีกเล่ียงการเขาใกล
จุดเสี่ยงไดดวยตนเอง บางครั้งผูดูแลเด็กเคยบอก เคยสอนเด็กไวแลวคาดหวังวาเด็กจะเขาใจ จําได 
และยึดถือแนวปฏิบัติอยางมั่นคง แตแทจริงแลวเด็กวัยนี้แมจะทําตามคาํส่ังที่ไมซับซอนไดเชน อยา
เลนใกลแหลงน้ํา แตจะไมเขาใจเหตุผล ไมเขาใจผลทีจ่ะตามมาจากการเขาใกลจุดเสี่ยงอยางถองแท 
ดังนั้นเมื่อเลนเพลิดเพลินแลวจะเผอเรอ หรือเมื่อเกิดความสนใจอาจทดลองทําได  

แหลงน้ําที่พบวาเปนสาเหตุใหเสียชีวิตไดบอยในเด็กวัยนีไ้ดแก บอกุง บอปลา บอน้าํ สระน้าํ
บอดนิขุด แหลงน้ําอ่ืนที่อยูในเขตชุมชนเชนหนอง บึง คลอง แมน้ํา แหลงน้ําในบริวเณฝาย หรือเข่ือน
เปนตน   

เด็กวัยนี้ยังเสียชีวิตจากอุบตัิเหตุจราจร (131 รายตอปหรือรอยละ 17 ของการเสียชีวิตจาก
อุบัติเหตุและความรุนแรง) ไฟฟา (13 รายตอป) การขาดอากาศหายใจแบบตางๆ (12 รายตอป) 
การเดินทางทางน้ํา (12 รายตอป) ภัยธรรมชาติ (10 รายตอป) และจากไฟไหม (8 รายตอป)   
 สาเหตุสําคัญของอุบัติเหตุจราจรที่ทําใหเดก็วัยนี้เสียชีวิตคือการโดยสารรถจักรยานยนต และ
การถูกรถชน เด็กวัยนี้ตองใชหมวกนิรภัยทุกครั้งทีโดยสารรถจักรยานยนต โดยใชหมวกนิรภัยที่ผาน
การทดสอบมาตรฐานและมขีนาดเสนรอบวง 500 มิลลิเมตร การถูกรถชนรถทับมักเกิดขึ้นในบริเวณ
ละแวกบาน ในชุมชน หรือในบริเวณที่ทํางานของผูดแูลเด็กเชนที่นา ทีก่อสรางเปนตน ดังนั้นตองแยก
พ้ืนที่เด็กเลนไมใหอยูใกลพ้ืนผิวถนนหรือบริเวณที่ยานพาหนะเขาออกได ถนนในชุมชนตองจํากัด



ความเร็วของยานพาหนะทัง้โดยการออกกฎระเบียบและการออกแบบถนนเพื่อไมใหยานยนตตางๆใช
ความเร็วไดมากกวา 30 กิโลเมตรตอช่ัวโมง สําหรับการโดยสารรถยนตนัน้ควรมรีะบบยึดเหนีย่วเด็ก
อยางถูกวิธี โดยใชที่นั่งนิรภยัสําหรับเด็กกอนวัยเรียนอยางเหมาะสม 
 การเสียชีวิตจากไฟฟามักเกิดจากการเลนปลั๊กไฟ สายไฟ และไฟรั่วจากเครือ่งใชไฟฟา 
สาเหตุของการขาดอากาศหายใจที่พบบอยคือการสําลักช้ินสวนอาหาร ของเลน   
 สารพิษที่เปนเหตุเสียชวีิตที่พบคือยาฆาแมลงหรือกําจัดวัชชพืช สารกัดกรอน (เชนน้ํายาลาง
พ้ืน น้าํยาลางเครื่องเงิน น้ํากรดกัดกระจก) ยาที่ใชในบาน สารพษิในธรรมชาติ (เชนเห็ด เม็ดมะก่าํตา
แดง) สัตวมีพิษที่เปนเหตใุหเสียชีวิตคือ งูและตัวตอ  
 อุบัติเหตุที่ทําใหเด็กวัยนีต้องเสียชีวิต ยังมีรายงานการเกิดขึ้นจากวัตถุหนักหลนทับหรือตก 
ชนกระแทก ซึ่งเกิดไดทั้งในบานและนอกบาน สาเหตุทีพ่บไดแก ประตูร้ัวเหล็ก เสาประตูฟุตบอล เสา
บาน ศาลพระภูมิ แทงคน้ํา กําแพง กองดนิ และตูคาราโอเกะ 
 สําหรับภัยธรรมชาตินัน้มีรายงานการตายของเด็กวัยนี้จากคลื่นยักษสึนาม ิ โดยมีรายงานการ
ตายในเด็ก 3-5 ป จํานวน 30  ราย นอกจากนั้นยังพบการเสียชีวิตจากดินถลม น้ําปาไหลหลาก 
และพบการตายจากฟาผาอีกจํานวน 4 ราย 
  
แนวทางในการจัดการความปลอดภัยสําหรับเด็กอายุ 3-5 ป 
1. จัดสภาพแวดลอมรอบตัวเด็กใหปลอดภัย ทั้งในบาน นอกบาน และการเดินทาง 
- หองพักเด็กและท่ีพักอาศัยมีประตู หนาตางที่แข็งแรง สามารถปองกันการบุกรุกจาก

บุคคลภายนอกไดตามสมควร 
- จัดพื้นที่ปลอดภัยสําหรับเดก็ในบาน โดยแยกเด็กออกจากจุดอนัตรายเชน มีที่ปดกัน้เพื่อปองกัน

เด็กตกน้ํา ตกบันได ตกจากหนาตางหรือระเบียง ปองกนัมิใหเด็กเขาในหองครัว หรือเขาภาชนะ
หุงตมขณะใชงาน แยกมใิหเด็กในบริวณที่จอดรถหรือบริเวณที่ยานพาหนะเขาถึง เปนตน 

- เลือกใชและจดัวางเฟอรนิเจอรใหเหมาะสม เชน ตดิตัง้ตู ช้ันวางของ วางทีวี ร้ัวบาน ที่มีความ
มั่นคงไมลมงาย เพ่ือปองกันการลมคว่ําเมือ่เดก็เข็น ดนั หรือปนปาย  

- แยกเก็บ หรือจัดวาง ส่ิงของที่อาจกออันตรายกับเด็ก เชนยา ยาฆาแมลง สารกัดกรอนใหมิดชดิ 
มิใหเด็กเขาถึงได 

- เลือกผลิตภํณฑที่เด็กใชใหเปนไปตามมาตรฐานความปลอดภัยเชน เลือกของเลนที่มีเครื่องหมาย
ที่ผานการตรวจสอบมาตรฐานอุตสาหกรรม ไมใหเด็กเลนของเลนอันตราย เชน ของเลนที่มี
ความแหลมคม มีความแรงเชนปนอัดลม หรือวัตถุ ระเบิด เชน พลุ ดอกไมไฟ เปนตน 

- จัดใหมศีูนยเด็กอนวัยเรียน ภายในชุมชน เพ่ือใหการดแูลแกเด็กเล็กที่ครอบครัวไมมีขีด
ความสามารถเพียงพอ 



- เรียกรองและใหความรวมมือกับชุมชนในการจัดพื้นที่เลนนอกบานทีป่ลอดภัยใหเดก็ เชนสนาม
เด็กเลนที่ไมตดิถนน มีที่ก้ันไมใหเด็กถูกรถชน  มีที่ปดกัน้ ไมใหเด็กเขาไปใกลบอน้ํา ทองรอง 
แมน้ํา ตดิตั้งเคร่ืองเลนสนาม เสาฟุตบอล แปนบาสอยางถูกวิธี มั่นคง ไมลมงายเปนตน  

- จัดใหเด็กเดนิทางดวยความปลอดภัย เชน จัดรถโรงเรียน ใชหมวกนิรภัยในการโดยสาร
รถจักรยานยนต ใชทีน่ั่งนิรภยัใหเหมาะสมตามอายุ เปนตน  

2. เฝาดูแล ปกปองคุมครองเด็กโดยผูดแูล 
- ผูดูแลตองใหเด็กวัยนี้อยูในระยะที่มองเห็นและเขาถึงไดตลอดเวลา 
- ผูดูแลไมปลอยใหเด็กอยูกับคนที่ไมคุนเคยตามลําพัง หรือไปกับคนแปลกหนา 
- ผูดูแลปกปองเด็กจากบคุคลอันตราย เชนบุคคลเสพยาเสพติด บุคคลที่มีปญหาทางดานอารมณ 

บุคคลที่เสพตดิทางเพศ หรือเมาสุรา เปนตน 
- ผูดูแลรูจักปองกันไมใหผูอ่ืนมาสัมผัสรางกายเด็กในสวนที่ควรปกปอง เชน ปาก หนาอก กน 

และอวัยวะเพศ  เปนตน 
- ผูดูแลไมปลอยใหเด็กตีกัน หรือ ทะเลาะกนั 
- ผูดูแลรูวิธีการปฐมพยาบาลเบื้องตน การปฏิบัติการกูชีพข้ันพื้นฐาน (การเปาปาก นวดหัวใจ 

และการตบหลัง กดหนาอก หรือกดทองเพ่ือกําจัดสิ่งแปลกปลอมออกจากหลอดลม) และการ
ปองกันการบาดเจ็บในเด็ก  

- ผูดูแลเด็กรูวิธกีารสื่อสารกับหนวยฉุกเฉินทางการแพทย (1669) ศูนยพิษวิทยา (022011083) 
รวมทั้งรูวิธีการสงตอเด็กในภาวะฉุกเฉินไปยังสถานพยาบาลใกลเคียง 

3.  สอนเด็กใหหลีกเล่ียงจุดอันตราย ปฏิบัติตามกฎแหงความปลอดภัย และมีทักษะชีวิตเพือ่
ความปลอดภัย 

- สอนเด็กใหรูจกัจุดเสี่ยง สถานการณอันตรายอยางงายๆไมซับซอน โดยบอกเลากรณีตัวอยาง
และผลลัพธทีเ่กิดขึ้น  รวมทั้งกําหนดกฎแหงความปลอดภัยที่เขาใจงายใหเด็กปฏบิัติอยาง
สม่ําเสมอ เชน ไมเลนใกลแหลงน้ํา ไมเลนใกลถนน ไมวิ่งขามถนนคนเดียว ไมเลนสายไฟ 
ปลั๊กไฟ และเคร่ืองใชไฟฟา ไมเลนไฟ น้าํรอน  และไมรับของหรือไปกับคนแปลกหนา เปนตน 

- สอนใหเด็กรูจกัอวัยวะสวนตวัและปกปองรางกายตนเอง รวมทั้งรูจักบอกผูดูแลเมื่อมผีูอ่ืนมา
กระทําโดยมิชอบ เชน สัมผสัรางกายในสวนที่ควรปกปองโดยเฉพาะหนาอก กน และอวัยวะ
เพศ เปนตน 

- สอนใหเด็กวางตัวกับคนแปลกหนาอยางเหมาะสม 
- สอนใหเด็กจดัการความขัดแยงโดยไมใชความรุนแรง เชน บอกครูเมื่อเพ่ือนแยงของเลน เปน

ตน  



- เด็กตองไดรับการฝกทักษะเพื่อความปลอดภัยเชน การลอยตัวในน้ํา การวายน้ํา (อยางไรก็ตาม
ผูดูแลยังคงตองดูแลใกลชิดตลอดเวลาเมือ่เด็กอยูใกลแหลงน้ํา) การขี่จักรยานสามลออยาง
ปลอดภัยเพื่อฝกหัดการทรงตัว การใชหมวกนิรภัยในการโดยสารรถจกัรยานยนต เปนตน  

 
เกณฑความปลอดภัยสําหรับเด็กอายุ 3-5 ป ตามชนิดของการบาดเจ็บ 
 

 จัดสภาพแวดลอมรอบตัว
เด็กใหปลอดภัย 

เฝาดูแล ปกปองคุมครอง
เด็ก 
 

สอนเด็กใหรูจักกฎแหง
ความปลอดภัย 
 

1. การปองกัน
การจมน้ํา 

- เด็กวัยนี้ตองระวังการ
จมน้ําในแหลงน้ําในบาน 
ใกลบาน และในชุมชนเชน 
บอปลา บอกุง สระวายน้ํา 
สระน้ํา คลอง ตองแยกพ้ืนที่
เด็กเลนออกจากแหลงน้ํา
โดยมีรั้วก้ันแหลงน้ําในบาน 
และบริเวณใกลบาน หรือ
บริเวณใกลที่เลนของเด็กใน
ชุมชน  
- 

- ดูแลเด็กไมใหเดิน วิ่ง หรือ
เลนใกลแหลงน้ําโดยลําพัง  
- ผูดูแลเด็กตองไดรับการฝก
ปฐมพยาบาลเด็กจมน้ําท่ีถูกวิธี 
คือการผายปอดดวยวิธีเปาปาก
ในกรณีที่ผูจมน้ําไมหายใจ 
สําหรับการอุมพาดบา กระโดด
หรือวิ่งรอบสนาม หรือวางบน
กระทะคว่ําแลวรีดน้ําออก 
ไมใชวิธีที่ถูกตองและจะทําให
ขาดอากาศหายใจนานยิ่งขึ้น 

- สอนใหเด็กวัยนี้รูจักหลีก
ไกลแหลงน้ําเมื่ออยูตาม
ลําพัง  
- สอนเลี้ยงตัวเมื่อตกน้ํา 
เพ่ือใหโผลพนน้ําชั่วขณะ  
และสอนใหวายน้ําระยะสั้นๆ
เพ่ือใหตะกายเขาฝงได  
- สอนใหเด็กใชชูชีพเม่ือตอง
เดินทางทางน้ํา  

2. การปองกัน
การบาดเจ็บจาก
อุบัติเหตุจราจร 

- โดยสารรถจักยานยนต 
ตองใสหมวกนิรภัยเสมอ 
(ขนาดเสนรอบวง 500-530
มม ) 
- โดยสารรถยนตโดยใชที่นั่ง
นิรภัยสําหรับเด็กเด็ก 1-4 ป 
ติดตั้งบนที่นั่งดานหลังรถ 
สําหรับรถปกอัพใหติดตั้งท่ี
นั่งเด็ก ดานหนาขางคนขับ 
และหามใชถุงลมในที่นั่ง
ดานขางคนขับ  

- เด็กที่โดยสารถจักรยาน  
ควรมีที่นั่งพิเศษสําหรับเด็ก 
โดยที่นั่งนี้ยึดติดกับ
รถจักรยานอยางแข็งแรง มี

-ดูแลใหเด็กใชอุปกรณเสริม
ความปลอดภัยที่เหมาะสมใน
การโดยสารยานพาหนะเสมอ
เชน การใชหมวกนิรภัย
จักรยานยนต ที่นั่งจักรยานที่มี
ที่วางเทา ที่นั่งนิรภัยสําหรับ
เด็กในรถยนต  
- ผูดูแลควรหลีกเลี่ยงไมให
เด็กโดยสารนั่งหรือยืน
ดานหลังรถกระบะ  
- อยาท้ิงเด็กไวในรถคน 
เดียว ความรอนภายใน 
รถจะทําใหเกิดอันตรายได 

- แยกพื้นที่เลนเด็กออกหาง
จากพื้นผิวจราจรทั้ง 
ในบานและชุมชน  

- สอนเด็กใหใชอุปกรณเสริม
ความปลอดภัยที่เหมาะสมใน
การโดยสารยานพาหนะ
ตางๆอยางสมํ่าเสมอ เชน 
การใชหมวกนิรภัย
จักรยานยนต  การใชที่นั่ง
นิรภัยในรถยนต  
-  ฝกหัดขี่จักรยานใหเปน .
โดยฝกใสหมวกนิรภัยทุกครั้ง
ดวย  
 



เข็มขัดยึดเด็กติดกับที่นั่ง มี
ที่วางเทาเพ่ือปองกันเทาเขา
ซี่ลอ และเด็กควรสวมใส
หมวกนิรภัย 
จํากัดความเร็วของ
ยานพาหนะทั้งโดยการออก
กฎระเบียบและการ
ออกแบบถนนเพื่อไมใหยาน
ยนตตางๆใชความเร็วได
มากกวา 30 กิโลเมตรตอ
ชั่วโมง ผูดูแลเด็กและครู
ตองสํารวจและเตรียม
เสนทางการไปโรงเรียนของ
เด็กใหมีความปลอดภัย
ตลอดระยะทาง 
 

 

3. การพลัดตก
หกลม ชน
กระแทก 

- ปองกันการตกบันได 
ระเบียง โดยราวบันไดและ
ระเบียงตองมีชองหางไม
เกิน 9 ซม หนาตางตองอยู
สูงจากพ้ืนประมาณ 1 
เมตร  

- เฟอรนิเจอรเชนโตะ ตู 
ตองไมมีมุมคม หรือใส
อุปกรณกันกระแทกที่มุม
ขอบทุกมุม  

- ตูวางของ แทงคน้ําท่ีหนัก
ตองแข็งแรง มั่นคง วางบน
พ้ืนราบ ไมลมงายเม่ือเด็ก
โหน หรือปนปาย หรือใช
อุปกรณยึดติดกับกําแพง   

- ประตูรั้วบาน กําแพงบาน 
เสาฟุตบอล แปนบาส และ
เครื่องเลนสนาม ไดรับการ

- อยาปลอยใหเด็กอยูบนที่สูง
หรือปนปายที่สูงโดยลําพัง 

- ไมสนับสนุนใหเด็กเลนของ
เลนที่มีลอและตองอาศัยการ
ทรงตัว เชนสเกตบอรด สกูต
เตอร รองเทาสเกต 
รถจักรยานสองลอท่ีไมมีลอ
เสริมทรงตัว หากฝกเลนตอง
มีผูฝกสอนใกลชิด และเลน
ในที่ที่ปลอดภัย ไมใกลถนน 
และตองใชอุปกรณเสริม
ความปลอดภัยเสมอ 

 

- สอนใหเด็กหลีกเลี่ยงการ
ปนปายที่สูง การเลนบน
บันได  



ติดตั้งอยางม่ันคงและ
ตรวจสอบอยางสม่ําเสมอ - -
- พ้ืนสนามเด็กเลนไมแข็ง 
ควรเปนยางสังเคราะห หรือ
พ้ืนทรายที่ลึก 30 ซม. 

4. การอุดตัน
ทางเดินหายใจ  
 

 -ชองรูตางๆเชน ซี่ราว
บันได ซี่ราวกันตกของเตียง
สองชั้น ชองรูใน
เฟอรนิเจอรตางๆ หรือใน
เครื่องเลนสนาม หากมี
ความกวางระหวาง 9-23 
ซม จะมีความเสี่ยงตอภาวะ
ศีรษะและลําคอติดคาง กด
การหายใจไดเม่ือเด็กมุด
รอดหรือลําตัวตกรอดชองรู
นั้น                 

- ดูแลเด็กไมใหวิ่ง หรือหัวเราะ
ขณะกินอาหาร 
- ดูแลไมใหเด็กเลนของเลนที่
ไมเหมาะสมเชน ลูกโปงท่ียัง
ไมไดเปา ของเลนที่เปนเสน
สายยาว โดยเฉพาะอยางยิ่ง
นํามาคลองคอเชนโทรศัพทที่มี
สาย สรอยคอ กีตารคลองคอ  
- ผูดูแลเด็กควรไดรับการฝก
การชวยชีวิตเด็กเม่ือเกิดการ
อุดตันทางเดินหายใจ 
- 

- สอนและหามเด็กไมใหวิ่ง 
หรือหัวเราะขณะกินอาหาร 
- สอนและหามเด็กไมใหเลน
ของเลนที่ไมเหมาะสมเชน 
เลนลูกโปงท่ียังไมไดเปา เลน
เศษลูกโปงท่ีแตกแลว นําของ
เลนมาอม นําของเสนสายมา
เลนพันรอบคอ 
 
 

 

5. ความรอนลวก 
และไฟฟา 
 

-  เก็บสายไฟของกาน้ํารอน
ใหเรียบรอย อยาใหหอยอยู
ต่ําในระดับที่เด็กสามารถดึง
กระชากใหลม และน้ํารอน
ราดได 
- ติดตั้งปลั๊กไฟสูง 1.5 เมตร 
หรือใชอุปกรณครอบปลั๊กไฟ
เพ่ือไมใหเด็กเลนได ตอสาย
ดิน และเครื่องมือตัดไฟฟา
อัตโนมัติเพ่ือปองกันไฟฟา
ลัดวงจร  
- ติดปายคาํเตือน ขอควร
ระวัง ในการใชเครื่องไฟฟา
ทุกชนิด 
 
 

-อยาใหเด็กเลนในหองครัว
ขณะมีการประกอบอาหาร 
- อยานําของรอนเชนหมอขาว 
หมอแกงวางบนพื้นในขณะมี
เด็กเดินวิ่งไปมา 
- หากเด็กไดรับบาดเจ็บจาก
ความรอนลวก ใหใชน้ําเย็น
หรือน้ําประปาสะอาดแชหรือ
ลางบาดแผลเพ่ือลดความรอน
ลง จนเด็กหยุดรองจากความ
เจ็บปวด หลังจากนั้นใชผา
สะอาดปดบาดแผลกอนนําสง
พบแพทย หามทาบาดแผล
ดวยน้ําปลา หรือยาสีฟน 
เพราะจะทําใหเกิดการติดเชื้อ
ได 

- สอนและหามเด็กให
หลีกเลี่ยงการเลนของรอน 
ไฟ และอุปกรณไฟฟา 
 

6. สารพิษ  
 -เด็กวัยนี้ชอบสํารวจ ดังนั้น

ตองเก็บสารตางๆในบานที่
- ดูแลไมใหเด็กเลนสารพิษ 
หรือตูเก็บสารพิษ  

- สอนสัญลักษณงายๆ บอก
ถึงอันตรายของสารพิษที่



อาจกอพิษแกเด็กไดเชนยา
ชนิดตางๆ น้ํายาลางพ้ืน ให
พนมือเด็ก หรือใสตูที่มีที่
ปองกันการเปด 

- ไมนําเอาสารพิษใสภาชนะ
ที่มีลักษณะคลายกับภาชนะ
ที่บรรจุอาหารเครื่องดื่มและ
ไมวางอยูในที่เดียวกับที่วาง
อาหารและเครื่องดื่ม 

 

-หากเด็กดื่มกินสารพิษ ให
ติดตอศูนยพิษวิทยาหมายเลข 
0-2201-1083, 0-
2246-8282 เพ่ือขอรบั
คําแนะนําในการปฐมพยาบาล
อยางถูกวิธี 

 

อธิบายขางผลิตภัณฑ เชน 
รูปหัวกระโหลก เปนตน 
 

7. สัตวกัด 
 - กําจัดสุนัขจรจัดจากเขต

ชุมชน 

- ตองฉีดวัคซีนปองกันพิษ
สุนัขบาแกสุนัขเลี้ยง และ
หากสุนัขมีพฤติกรรมดุราย
ควรนําพบสัตวแทยเพ่ือ
ตรวจสอบพฤติกรรม         

- ดูแลเด็กไมใหเลนกับสุนัขจร
จัด สุนัขเลี้ยงที่ไมรูจัก และลูก
สุนัขแรกเกิดที่มีแมอยูดวย  

- สอนและหามเด็กไมใหเลน
กับสุนัขจรจัด สุนัขเลี้ยงที่ไม
รูจัก และลูกสุนัขแรกเกิดที่มี
แมอยูดว 
- สอนและหามเด็กไมให
รังแกสัตว เชน ดึงหู ดึงหาง 
แยงจานอาหาร ของเลนของ
สัตว 



ความปลอดภัยสําหรับเด็กอายุ 6-8 ป 
ปญหา 

เด็กอายุ 6 ปนัน้เสียชีวิตปละ 254 ราย (คิดเปนอตัราการตาย 24คน/100000คน) 5 จังหวัดที่
มีการเสียชีวิตสูงสุดคือ นครราชสีมา กรุงเทพ สุรินทร อุบลราชธานี และ บุรีรัมย เดก็อายุ 7 ปเสียชีวิต
จากการบาดเจ็บปละ 234 ราย (22/100000) 5 จังหวัดที่มีการเสียชีวิตสูงสุดคือ นครราชสีมา 
กรุงเทพ อุบลราชธาน ีขอนแกน และอุดรธาน ี เด็กอายุ 8 ปเสียชีวิตปละ 204 ราย (19/100000) 5 
จังหวัดที่มีการเสียชีวิตสูงสุดคือ กรุงเทพ นครราชสีมา ศรีสะเกษ อุบลราชธาน ีและ ขอนแกน  

เมื่ออายุมากยิ่งข้ึนสัดสวนการเสียชีวิตของเด็กชายจะลดลง โดยพบวาสัดสวนเดก็ชายตอ
เด็กหญิงเทากับ 2.1:1 ในเดก็ 6 ป 1.8:1 ในเด็กอาย ุ7 ป และ 1.7:1 ในเด็กอาย ุ8 ป  

จมน้ําเปนสาเหตุนําการเสียชีวิตจากอุบตัิเหตุ โดยพบการเสีบชีวิตในเด็ก 6-8 ปจํานวน 393  
รายตอป คิดเปนรอยละ 57 ของการเสียชีวิตจากอุบตัิเหตุและความรุนแรง อัตราการตายนี้จะลดลง
เมื่ออายุมากขึ้น เปนเด็กอายุ 6 ป ปละประมาณ 150 ราย (อัตราการตาย 14 คน/100000 คน) อายุ 7 
ป 132 ราย (13/100000) และอายุ 8 ป]ลดลงเปน 110 รายตอป คิดเปนอัตราการตาย 11/100000  

การจมน้ํามักเกิดจากการเลนน้ํา วายน้าํ ในบริเวณละแวกบานภายในเขตชุมชน บางรายเกิด
จากการเดนิ วิง่ เลนใกลแหลงน้ําแลวตกน้ํา  แหลงน้าํที่พบวาเปนสาเหตุใหเสียชีวิตไดบอยในเดก็วัยนี้
ไดแกแหลงน้ําใหญเชนแมน้าํ ลําคลอง อางเก็บน้าํ หนอง บึง แหลงน้ําในบริวเณฝาย หรือเข่ือนเปน
ตน   

เด็กวัยนี้ยังเสียชีวิตจากอุบตัิเหตุจราจร (119 รายตอปหรือรอยละ 17 ของการเสียชีวิตจาก
อุบัติเหตุและความรุนแรง) ไฟฟา (17 รายตอป) การเดินทางทางน้าํ (11 รายตอป) การขาดอากาศ
หายใจแบบตางๆ (9 รายตอป) ปนวัตถุระเบิด (9 รายตอป) ภัยธรรมชาต ิ( 8 รายตอป) และจากไฟ
ไหม (6 รายตอป)   
 สาเหตุสําคัญของอุบัติเหตุจราจรที่ทําใหเดก็วัยนี้เสียชีวิตคือการโดยสารรถจักรยานยนต และ
การถูกรถชน เด็กวัยนี้ตองใชหมวกนิรภัยทุกครั้งทีโดยสารรถจักรยานยนต โดยใชหมวกนิรภัยที่ผาน
การทดสอบมาตรฐานและมขีนาดเสนรอบวง 530-550 มิลลิเมตร สําหรับการโดยสารรถยนตนั้น
ควรใชเกาอ้ีเสริม (booster seat) เพ่ือใหสามารรถใชเข็มขัดนิรภัยของรถยนตในการยึดเหนี่ยว
เด็กได การถูกรถชนรถมักเกิดในขณะเดก็เดินหรือเลนบนถนนหรือไหลทาง หรือวิ่งขามถนนโดยไม
ระวังรถ มักเกิดขึ้นในบรเิวณชุมชน บนทางจากบานไปโรงเรียน ดังนั้นถนนในชุมชนตองจํากัด
ความเร็วของยานพาหนะทัง้โดยการออกกฎระเบียบและการออกแบบถนนเพื่อไมใหยานยนตตางๆใช
ความเร็วไดมากกวา 30 กิโลเมตรตอช่ัวโมง ผูดแูลเด็กและครตูองสํารวจและเตรียมเสนทางการไป
โรงเรียนของเด็กใหมีความปลอดภัยตลอดระยะทาง ผูจดัการศึกษาหรือองคกรทองถ่ินควรจัดใหมี
บรกิารรถโรงเรียนที่มีความปลอดภัย 



 การเสียชีวิตจากไฟฟามักเกิดจากสายไฟทัง้ในและนอกอาคาร และไฟร่ัวจากเครื่องใชไฟฟา
สาเหตุของการขาดอากาศหายใจที่พบบอยคือการสําลักช้ินสวนอาหาร  มีรายงานสารพิษที่เปนเหตุ
เสียชีวิตที่พบคือยาฆาแมลงหรือกําจัดวัชชพืช สารกัดกรอน ยาที่ใชในบาน สารพษิในธรรมชาต ิ เชน
เห็ด ไขคางคก แมงดาทะเล  อุบตัิเหตุจากวัตถุหนักหลนทับหรือตก ชนกระแทก เกิดไดจากประตูร้ัว
เหล็ก เสาประตูฟุตบอล แปนบาส เสาบาน และ กําแพง นอกจากนั้นยังพบการเสียชีวิตในที่ทํางาน
เชนตกลงไปในเครื่องโมปูน ถูกใบพดัจากเครื่องตีน้ําในบอกุง เปนตน 
 สําหรับภัยธรรมชาตินัน้มีรายงานการตายของเด็กวัยนี้จากคลื่นยักษสึนามิจาํนวน 23 ราย 
  
แนวทางในการจัดการความปลอดภัยสําหรับเด็กอายุ 6-8 ป 
1. จัดสภาพแวดลอมรอบตัวเด็กใหปลอดภัย ทั้งในบาน นอกบาน และการเดินทาง 
- หองพักเด็กและท่ีพักอาศัยมีประตู หนาตางที่แข็งแรง สามารถปองกันการบุกรุกจาก

บุคคลภายนอกไดตามสมควร 
- เลือกใชและจดัวางเฟอรนิเจอรใหเหมาะสม เชน ตดิตัง้ตู ช้ันวางของ ช้ันวางทีวี ร้ัวบาน ที่มีความ

มั่นคงไมลมงาย เพ่ือปองกันการลมคว่ําเมือ่เด็กเข็น ดนั หรือปนปาย  
- แยกเก็บ หรือจัดวาง ส่ิงของที่อาจกออันตรายกับเด็ก เชนยา ยาฆาแมลง สารกัดกรอนใหมิดชดิ 

มิใหเด็กเขาถึงได 
- ไมใหเด็กเลนของเลนอันตราย เชน ของเลนที่แหลมคม มีความแรงเชนปนอดัลม หรือวัตถุ 

ระเบิด เชน พลุ ดอกไมไฟ เปนตน 
- เรียกรองและใหความรวมมือกับชุมชนในการจัดพื้นที่เลนนอกบานทีป่ลอดภัยใหเดก็ เชนสนาม

เด็กเลนที่ไมตดิถนน มีร้ัวรอบปดกัน้ไมใหเด็กถูกรถชนหรือตกไปในแหลงน้ํา ติดตัง้เคร่ืองเลน
สนาม เสาฟุตบอล แปนบาสอยางถูกวิธี มั่นคง ไมลมงายเปนตน  

- จัดใหมีผูดูแลเด็กในชุมชน (อาสาสมัครพฒันาเด็ก) ในชวงเวลาที่เด็กอยูในชุมชนเชนชวงเย็น 
วันหยุด หรือชวงปดการศึกษา 

- จัดใหเด็กเดนิทางดวยความปลอดภัย เชน จัดรถโรงเรียน ใชหมวกนิรภัยในการโดยสาร
รถจักรยานยนต ใชทีน่ั่งนิรภยัใหเหมาะสมตามอายุ เปนตน 

2. การเฝาดูแล ปกปองคุมครองเด็กโดยผูดูแล 
- ผูดูแลตองจัดใหเด็กอยูในที่ที่ปลอดภัย (ผูดูแลไดประเมินความเสี่ยงแลว) และสามารถติดตาม

สอดสองเร่ืองความปลอดภยัของเด็กเปนระยะๆ โดยตองรูที่อยูและกิจกรรมที่เด็กทําในขณะนั้น 
- ผูดูแลกําหนดกฎระบียบความปลอดภัย บอกใหเด็กรู และกําหนดใหปฏิบัติยางสม่ําเสมอ  
- ผูดูแลไมปลอยใหเด็กอยูกับคนแปลกหนาตามลาํพัง  



- ผูดูแลรูจักปองกันไมใหผูอ่ืนมาสัมผัสรางกายเด็กในสวนที่ควรปกปอง เชน ปาก หนาอก กน 
และอวัยวะเพศ  เปนตน 

- ผูดูแลปกปองเด็กจากบุคคลอันตรายเชนบคุคลเสพยาเสพติด บุคคลทีม่ีปญหาทางดานอารมณ 
บุคคลที่เสพตดิทางเพศ หรือเมาสุรา เปนตน 

- ผูดูแลไมปลอยใหเด็กตีกัน หรือ ทะเลาะกนั 
- ผูดูแลไมวานหรือจางวานใหเด็กซื้อเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล บุหร่ี และสิ่งเสพติดทุกชนิด 
- ในกรณีที่เด็กตองใชเครื่องใชไฟฟา หรือเคร่ืองมือตางๆ ผูดแูลตองพิจารณาวาเปนเครื่องมือที่มี

กลไกการทํางานไมซับซอนหรือมีอันตราย กอนอนุญาติใหเด็กใชผูดแูลตองสอน สาธติการใช 
และควบคุมดแูลใหเด็กทําไดทีละข้ันตอน  

- ผูดูแลเด็กใชอุปกรณเสริมความปลอดภัยเปนประจาํเชน การใชหมวกนิรภัยจักรยานยนต เพ่ือให
เด็กไดเรียนรูจากการเห็นพฤติกรรมที่ดีของผูดูแล  

- ผูดูแลรูวิธีการปฐมพยาบาลเบื้องตน การปฏิบัติการกูชีพข้ันพื้นฐาน (การเปาปาก นวดหัวใจ 
และการตบหลัง กดหนาอก หรือกดทองเพ่ือกําจัดสิ่งแปลกปลอมออกจากหลอดลม) และการ
ปองกันการบาดเจ็บในเด็ก  

- ผูดูแลเด็กรูวิธกีารสื่อสารกับหนวยฉุกเฉินทางการแพทย (1669) ศูนยพิษวิทยา (022011083) 
รวมทั้งรูวิธีการสงตอเด็กในภาวะฉุกเฉินไปยังสถานพยาบาลใกลเคียง 

3. สอนเด็กใหหลีกเล่ียงจุดอันตราย ปฏิบัติตามกฎแหงความปลอดภัย และมีทักษะชีวิตเพือ่ความ
ปลอดภัย 

- สอนเด็กใหรูเหตุผลของความเสี่ยงอันเกิดจากจดุเสี่ยงตางๆ หรือสถานการณอันตราย 
สามารถคนหาจุดเสี่ยงไดเอง รวมทั้งการปฏิบัตติามกฎแหงความปลอดภัย เชน ไมข่ีจักรยาน
บนถนนที่มีรถพลุกพลาน ไมเลนบนถนน ไมขามถนนเองโดยลําพัง ไมวายน้ําในแมน้ําไหล
เช่ียว ไมเลนปน วัตถุระเบิด ไมเลนรุนแรง ไมเลนไฟ ไมปนปายที่สูง ไมรับของหรือไปกับคน
แปลกหนา ไมออกนอกบริเวณที่ปลอดภัยที่ถูกกําหนดไว 

- สอนใหเด็กรูจกับอกเมื่อมีผูอ่ืนมากระทําหรือปฏิบัติโดยมิชอบ เชน สัมผัสรางกายในสวนที่
ควรปกปองโดยเฉพาะหนาอก กน และอวัยวะเพศ เปนตน 

- สอนใหเด็กวางตัวกับคนแปลกหนาอยางเหมาะสม 
- ฝกใหเด็กมีวิธกีารจัดการความขัดแยงอยางเหมาะสม ดวยวิธีการที่ไมใชความรุนแรง เชน ขอ

โทษ แกไขส่ิงที่ผิด เปนตน  
- เด็กตองไดรับการฝกทักษะเพื่อใหเกิดความปลอดภัย เชน ฝกหัดวายน้าํใหเปน รูวิธีการ

เดินทางทางน้าํอยางปลอดภยั รูวิธีการชวยเหลือผูอ่ืนที่ตกน้ํา การขี่จักรยานสองลออยาง
ปลอดภัย การใชหมวกนิรภยั เข็มขัดนิรภยั เปนตน  



- เด็กตองไดรับการสอนใหรู และสาธติใหเห็นจริง ในการใชเครื่องใชไฟฟา เครื่องมืองานบาน 
หรืองานอื่นๆ ที่เด็กตองปฏิบัติ   

- เด็กตองไดรับการฝกทักษะการหนีเมื่อเผชิภัยญสถานการณอันตรายเชน เชน การหนี การ
ตะโกน ขอความชวยเหลือจากผูใหญ การหนีไฟ การหนจีากภัยธรรมชาติที่พบไดบอยในเขต
ชุมชน รูจักใชโทรศัพทหมายเลขฉุกเฉิน (191, 1669) เปนตน 

 
เกณฑความปลอดภัยสําหรับเด็กอายุ 6-8 ป ตามชนิดของการบาดเจ็บ 

 
 จัดสภาพแวดลอมรอบตัว

เด็กใหปลอดภัย 
เฝาดูแล ปกปองคุมครอง
เด็ก 
 

สอนเด็กใหรูจักกฎแหง
ความปลอดภัย 
 

1. การจมน้ํา - แยกพื้นที่เด็กเลนในชุมชน
ออกใหหางไกลจากแหลงน้ํา 
-มีรั้วก้ันแหลงน้ําในชุมชน
เชน แมน้ํา ลําคลอง อางเก็บ
น้ํา หนอง บึง ฝาย หรือ
เขื่อนเปนตน และมีปายคํา
เตือน อุปกรณชวยคนจมน้ํา
ในบริเวณใกลเคียง 
- มีผูชวยชีวิต อุปกรณ
ชวยชีวิต และกําหนด
กฎระเบียบในสระวายน้ํา
สาธารณะ และแหลงน้ําท่ี
เปนที่ทองเท่ียว 

- มีอุปกรณชวยชีวิตและ
กําหนดกฎระบียบในเรือ
โดยสาร  

- ผูดูแลเด็กสํารวจพื้นที่ของ
เด็กในบานและชุมชน หากมี
แหลงน้ําท่ีมีความเสี่ยงตอการ
จมน้ําใหทํารั้วก้ัน (หากยัง
ดําเนินการไมไดใหบอกเด็กให
รูความเสี่ยง และกฏแหงความ
ปลอดภัย)  
- ผูดูแลเด็กตองไดรับการฝก
ปฐมพยาบาลเด็กจมน้ําท่ีถูกวิธี 
คือการผายปอดดวยวิธีเปาปาก
ในกรณีที่ผูจมน้ําไมหายใจ 
สําหรับการอุมพาดบา กระโดด
หรือวิ่งรอบสนาม หรือวางบน
กระทะคว่ําแลวรีดน้ําออก 
ไมใชวิธีที่ถูกตองและจะทําให
ขาดอากาศหายใจนานยิ่งขึ้น 

- สอนเด็กใหรูความเสี่ยง
ของการวิ่ง เลนใกลแหลงน้ํา  
- สอนเด็กใหรูจักความเสี่ยง
ของการเลนน้ําในแหลงน้ํา
ธรรมชาติและการประเมิน 
- สอนเด็กวายน้ํา หรือใชชู
ชีพในการเลนน้ํา 
- สอนใหเด็กใชชูชีพเม่ือตอง
เดินทางทางน้ํา  

2. การบาดเจ็บ
จากอุบัติเหตุ
จราจร 

- จัดหาอุปกรณเสริมความ
ปลอดภัยสําหรับเด็ก เชน 
หมวกนิรภัยสําหรับโดยสาร
รถจักยานยนต ขนาดเสน
รอบวง 530-540มม  ที่นั่ง
เสริมนิรภัย  

- จํากัดความเร็วของ
ยานพาหนะ.ในเขตชุมชน ทั้ง

-ผูดูแลใหเด็กใชอุปกรณเสริม
ความปลอดภัยที่เหมาะสมใน
การโดยสารยานพาหนะเสมอ
เชน การใชหมวกนิรภัย
จักรยานยนต ที่นั่งนิรภัย
สําหรบัเด็กในรถยนต  
- ผูดูแลเด็กใชอุปกรณเสริม
ความปลอดภัยเปนประจําเชน 

- สอนเด็กใหใชอุปกรณเสริม
ความปลอดภัยที่เหมาะสมใน
การโดยสารยานพาหนะ
ตางๆอยางสมํ่าเสมอ เชน 
การใชหมวกนิรภัย
จักรยานยนต   
-  ฝกหัดขี่จักรยานใหเปน 
-  สอนวิธีการเดินถนน



โดยการออกกฎระเบียบและ
การออกแบบถนนเพื่อไมให
ยานยนตตางๆใชความเร็ว
ไดมากกวา 30 กิโลเมตรตอ
ชั่วโมง และชุมชน  
- จัดใหมีระบบรถโรงเรียนที่
มีความปลอดภัย 
 

การใชหมวกนิรภัย
จักรยานยนต เพ่ือใหเด็กได
เรียนรูจากการเห็นพฤติกรรมที่
ดีของผูดูแล  
- ผูดูแลควรหลีกเลี่ยงไมให
เด็กโดยสารนั่งหรือยืน
ดานหลังรถกระบะ  

- ผูดูแลเด็กและครูตองสํารวจ
และเลือกเสนทางการไป
โรงเรียนของเด็กใหมคีวาม
ปลอดภัยตลอดระยะทาง 
 

ปลอดภัย เดินบนทางเทา 
ขามบนทางขามที่มีผูใหญ
ชวย หรือมีสัญญาณไฟขาม 
หรือมีสะพานทางขามเทานั้น 
 

3. การพลัดตก
หกลม ชน
กระแทก 

- จัดเตรียมพื้นที่เลน ลาน
กีฬา สนามเด็กเลนใน
ชุมชนสําหรับเด็กใหมีความ
ปลอดภัย 

-  พ้ืนสนามเด็กเลนออนนุม 
สามารถลดการบาดเจ็บจาก
การตกกระแทกไดเชน เปน
ยางสังเคราะห หรือพ้ืนทราย
ที่ลึก 30 ซม. 

- ตูหรือชั้นวางของ แทงค
น้ํา ประตูรั้วบาน กําแพง
บาน เสาฟุตบอล แปนบาส 
และเครื่องเลนสนามที่หนัก
ตองถูกจัดวางอยางม่ันคง 
ใชอุปกรณยึดติดกับกําแพง 
หรือยึดติดพ้ืนไมใหลมคว่ํา
งายเม่ือเด็กดึง ดัน หรือปน
ปาย  

- ปองกันการตกบันได 
ระเบียง โดยราวบันไดและ
ระเบียงตองมีชองหางไม
เกิน 9 ซม  

- อยาปลอยใหเด็กอยูบนที่สูง
หรือปนปายที่สูงโดยลําพัง 

- ดูแลใหเด็กไดรับการฝก
กอนการเลนของเลนบาง
ประเภท เชนของเลนมีลอ 
(สเกตบอรด สกูตเตอร รอง
เทาสเกต รถจักรยานสองลอท่ี
ไมมีลอเสริมทรงตัว) และจัด
พ้ืนที่ใหเด็กเลนในที่ที่
ปลอดภัย ไมใกลถนน และ
ตองใชอุปกรณเสริมความ
ปลอดภัยเสมอ 

 

- สอนเด็กใหรูความเสี่ยง
ของการปนปายที่สูง ปน
ปายตู ชั้นวางของ ประตูรั้ว 
แปนบาส เสาฟุตบอล  
ตนไมสูง 

 



 
4. การอุดตัน
ทางเดินหายใจ  
 

 -ชองรูตางๆเชน ซี่ราว
บันได ซี่ราวกันตกของเตียง
สองชั้น ชองรูใน
เฟอรนิเจอรตางๆ หรือใน
เครื่องเลนสนาม หากมี
ความกวางระหวาง 9-23 
ซม จะมีความเสี่ยงตอภาวะ
ศีรษะและลําคอติดคาง กด
การหายใจไดเม่ือเด็กมุด
รอดหรือลําตัวตกรอดชองรู
นั้น                 

- ดูแลเด็กไมใหวิ่ง หรือหัวเราะ
ขณะกินอาหาร 
-  ผูดูแลเด็กควรไดรับการฝก
การชวยชีวิตเด็กเม่ือเกิดการ
อุดตันทางเดินหายใจ 
- 

- สอนเด็กใหรูความเสี่ยงของ
การวิ่ง หรือหัวเราะขณะกิน
อาหาร การอมของในปาก 
 

 

5. ความรอนลวก 
และไฟฟา 
 

-  ตอสายดิน และเครื่องมือ
ตัดไฟฟาอัตโนมัติเพ่ือ
ปองกันไฟฟาลัดวงจร  
- ติดปายคําเตือน ขอควร
ระวัง ในการใชเครื่องไฟฟา
ทุกชนิด 
 
 

-อยาใหเด็กเลนในหองครัว
ขณะมีการประกอบอาหาร 
-  หากเด็กไดรับบาดเจ็บจาก
ความรอนลวก ใหใชน้ําเย็น
หรือน้ําประปาสะอาดแชหรือ
ลางบาดแผลเพ่ือลดความรอน
ลง จนเด็กหยุดรองจากความ
เจ็บปวด หลังจากนั้นใชผา
สะอาดปดบาดแผลกอนนําสง
พบแพทย หามทาบาดแผล
ดวยน้ําปลา หรือยาสีฟน 
เพราะจะทําใหเกิดการติดเชื้อ
ได 

- สอนเด็กใหรูความเสี่ยงของ
การเลนของรอน ไฟ และ
อุปกรณไฟฟา 
- สอนวิธีใชเครื่องใชไฟฟาแก
เด็ก 
 

6. สารพิษ  
 - เก็บสารตางๆในบานที่

อาจกอพิษแกเด็กไดเชนยา
ชนิดตางๆ น้ํายาลางพ้ืน ใส
ตูที่ปดลอคได 

- ไมนําเอาสารพิษใสภาชนะ
ที่มีลักษณะคลายกับภาชนะ
ที่บรรจุอาหารเครื่องดื่มและ
ไมวางอยูในที่เดียวกับที่วาง
อาหารและเครื่องดื่ม 

- ดูแลไมใหเด็กเลนสารพิษ 
หรือตูเก็บสารพิษ  
-หากเด็กดื่มกินสารพิษ ให
ติดตอศูนยพิษวิทยาหมายเลข 
0-2201-1083, 0-
2246-8282 เพ่ือขอรับ
คําแนะนําในการปฐมพยาบาล
อยางถูกวิธี 

 

- สอนสัญลักษณงายๆ บอก
ถึงอันตรายของสารพิษที่
อธิบายขางผลิตภัณฑ เชน 
รูปหัวกระโหลก เปนตน 
 



7. สัตวกัด 
 - กําจัดสุนัขจรจัดจากเขต

ชุมชน 

- ตองฉีดวัคซีนปองกันพิษ
สุนัขบาแกสุนัขเลี้ยง และ
หากสุนัขมีพฤติกรรมดุราย
ควรนําพบสัตวแทยเพ่ือ
ตรวจสอบพฤติกรรม         

- ดูแลเด็กไมใหเลนกับสุนัขจร
จัด สุนัขเลี้ยงที่ไมรูจัก และลูก
สุนัขแรกเกิดที่มีแมอยูดวย  

- สอนเด็กใหรูความเสี่ยงใน
การเลนกับสุนัขจรจัด สุนัข
เลี้ยงที่ไมรูจัก และลูกสุนัข
แรกเกิดที่มีแมอยูดว 
- สอนเด็กใหรูความเสี่ยงตอ
การรังแกสัตว เชน ดึงหู ดึง
หาง แยงจานอาหาร ของเลน
ของสัตว 

8. ความรุนแรง - ที่พักของเด็ก 
มีประตู หนาตางท่ีสามารถ
ปองกันการบุกรุกจาก
บุคคลภายนอกไดตาม
สมควร 

 

- ไมปลอยใหเด็กอยู 
กับคนแปลกหนาตามลําพัง  
- ปองกันไมให 
ผูอ่ืนมาสัมผัสรางกายเด็กใน
สวนที่ควรปกปอง  
- ปกปองเด็กจากบุคคลเสพ
ยาเสพติด บุคคลที่มีปญหา
ทางดานอารมณ บุคคลที่เสพ
ติดทางเพศ หรือเมาสุรา  
- ไมปลอยใหเด็กตีกัน  
หรือ ทะเลาะกัน 

 

- สอนเด็กไมรับของหรือไป
กับคนแปลกหนา ไมออก
นอกบริเวณที่ปลอดภัยที่ถูก
กําหนดไว 
- สอนใหเด็กรูจักบอกเมื่อมี
ผูอ่ืนมากระทําหรือปฏิบัติ
โดยมิชอบ เชน สัมผัส
รางกายในสวนที่ควรปกปอง 
- ฝกใหเด็กจัดการความ
ขัดแยงอยางเหมาะสม ดวย
วิธีการที่ไมใชความรุนแรง 
เชน ขอโทษ แกไขสิ่งท่ีผิด 
เปนตน  

 



ความปลอดภัยสําหรับเด็กอายุ 9-11 ป 
ปญหา 

เด็กอายุ 9 ปนัน้เสียชีวิตปละ 173 ราย (คดิเปนอตัราการตาย 16 คน/100000 คน) 5 จังหวัด
ที่มีการเสียชีวิตสูงสุดคือ กรุงเทพ นครราชสีมา อุดรธานี บุรีรัมย และ อุบลราชธานี  เด็กอายุ 10 ป
เสียชีวิตจากการบาดเจ็บปละ 160 ราย (15/100000) 5 จังหวัดที่มีการเสียชีวิตสูงสุดคือ นครราชสีมา 
กรุงเทพ ศรีสะเกษ สุรินทร และอุดรธาน ี เด็กอาย ุ 11 ปเสียชีวิตปละ 159 ราย (15/100000) 5 
จังหวัดที่มีการเสียชีวิตสูงสุดคือ นครราชสมีา กรุงเทพ อุดรธานี สุรินทร และอุบลราชธานี  

เมื่ออายุมากยิ่งข้ึนสัดสวนการเสียชีวิตของเด็กชายจะลดลง โดยพบวาสัดสวนเดก็ชายตอ
เด็กหญิงเทากับ 1.6:1 ในเดก็ 9 ป 1.2:1 ในเด็กอาย ุ10 ป และ 11 ป  

จมน้ําเปนสาเหตุนําการเสียชีวิตจากอุบตัิเหตุ โดยพบการเสีบชีวิตในเด็ก 9-11 ปจํานวน 225 
รายตอป คิดเปนรอยละ 45 ของการเสียชีวิตจากอุบตัิเหตุและความรุนแรง อัตราการตายนี้จะลดลง
เมื่ออายุมากขึ้น เปนเด็กอายุ 9 ป ปละประมาณ 86 รายตอป (อัตราการตาย 8.1 คน/100000 คน) 
อายุ 10 ป 75 ราย (7/100000) และอายุ 11 ปลดลงเปน 63 รายตอป คดิเปนอตัราการตาย 
6/100000  

การจมน้ํามักเกิดจากการเลนน้ํา วายน้าํ ในบริเวณละแวกบานภายในเขตชุมชน บางรายเกิด
จากการเดนิ วิง่ เลนใกลแหลงน้ําแลวตกน้ํา  แหลงน้าํที่พบวาเปนสาเหตุใหเสียชีวิตไดบอยในเดก็วัยนี้
ไดแกแหลงน้ําใหญเชนแมน้าํ ลําคลอง อางเก็บน้าํ หนอง บึง แหลงน้ําในบริวเณฝาย หรือเข่ือนเปน
ตน   

เด็กวัยนี้ยังเสียชีวิตจากอุบตัิเหตุจราจร (119 รายตอปหรือรอยละ 15 ของการเสียชีวิตจาก
อุบัติเหตุและความรุนแรง) ไฟฟา (17 รายตอป) การเดินทางทางน้าํ (11 รายตอป) การขาดอากาศ
หายใจแบบตางๆ (9 รายตอป) ปนวัตถุระเบิด (9 รายตอป) ภัยธรรมชาติ (8 รายตอป) และจากไฟ
ไหม (6 รายตอป)   
 สาเหตุสําคัญของอุบัติเหตุจราจรที่ทําใหเดก็วัยนี้เสียชีวิตคือการโดยสารรถจักรยานยนต และ
การถูกรถชน เด็กวัยนี้ตองใชหมวกนิรภัยทุกครั้งทีโดยสารรถจักรยานยนต โดยใชหมวกนิรภัยที่ผาน
การทดสอบมาตรฐานและมขีนาดเสนรอบวง 530-550 มิลลิเมตร สําหรับการโดยสารรถยนตนั้น
ควรใชเกาอ้ีเสริม (booster seat) เพ่ือใหสามารรถใชเข็มขัดนิรภัยของรถยนตในการยึดเหนี่ยว
เด็กได การถูกรถชนรถมักเกิดในขณะเดก็เดินหรือเลนบนถนนหรือไหลทาง หรือวิ่งขามถนนโดยไม
ระวังรถ มักเกิดขึ้นในบรเิวณชุมชน บนทางจากบานไปโรงเรียน ดังนั้นถนนในชุมชนตองจํากัด
ความเร็วของยานพาหนะทัง้โดยการออกกฎระเบียบและการออกแบบถนนเพื่อไมใหยานยนตตางๆใช
ความเร็วไดมากกวา 30 กิโลเมตรตอช่ัวโมง ผูดแูลเด็กและครตูองสํารวจและเตรียมเสนทางการไป



โรงเรียนของเด็กใหมีความปลอดภัยตลอดระยะทาง 
 การเสียชีวิตจากไฟฟามักเกิดจากสายไฟทัง้ในและนอกอาคาร และไฟร่ัวจากเครื่องใชไฟฟา
สาเหตุของการขาดอากาศหายใจที่พบบอยคือการสําลักช้ินสวนอาหาร  มีรายงานสารพิษที่เปนเหตุ
เสียชีวิตที่พบคือยาฆาแมลงหรือกําจัดวัชชพืช สารกัดกรอน ยาที่ใชในบาน สารพษิในธรรมชาต ิ เชน
เห็ด ไขคางคก แมงดาทะเล  อุบตัิเหตุจากวัตถุหนักหลนทับหรือตก ชนกระแทก เกิดไดจากประตูร้ัว
เหล็ก เสาประตูฟุตบอล แปนบาส เสาบาน และ กําแพง นอกจากนั้นยังพบการเสียชีวิตในที่ทํางาน
เชนตกลงไปในเครื่องโมปูน ถูกใบพดัจากเครื่องตีน้ําในบอกุง เปนตน 
 สําหรับภัยธรรมชาตินัน้มีรายงานการตายของเด็กวัยนี้จากคลื่นยักษสึนามิจาํนวน 23 ราย 
 
แนวทางในการจัดการความปลอดภัยสําหรับเด็กอายุ 9-11 ป 
1. จัดสภาพแวดลอมรอบตัวเด็กใหปลอดภัย ทั้งในบาน นอกบาน และการเดินทาง 
- หองพักเด็กและท่ีพักอาศัยมีประตู หนาตางที่แข็งแรง สามารถปองกันการบุกรุกจาก

บุคคลภายนอกไดตามสมควร 
- ไมควรเก็บปนไวบาน หากมตีองเก็บใหมดิชิด มิใหเด็กหยิบได  
- แยกเก็บ หรือจัดวาง ส่ิงของที่อาจกออันตรายกับเด็ก เชน ยา ยาฆาแมลง สารกัดกรอนใหมิดชดิ 

มิใหเด็กเขาถึงได 
- ไมใหเด็กเลนของเลนอันตราย เชน ปนอดัลม พลุ ดอกไมไฟ เปนตน 
- เรียกรองและใหความรวมมือกับชุมชนในการจัดพื้นที่เลนนอกบานทีป่ลอดภัยใหเดก็ เชนสนาม

เด็กเลนที่ไมตดิถนน มีร้ัวรอบปดกัน้ไมใหเด็กถูกรถชนหรือตกไปในแหลงน้ํา ติดตัง้เคร่ืองเลน
สนาม เสาฟุตบอล แปนบาสอยางถูกวิธี ม่ันคง ไมลมงายเปนตน  

- จัดใหมีผูดูแลเด็กในชุมชน (อาสาสมัครพฒันาเด็ก) ในชวงเวลาที่เด็กอยูในชุมชนเชนชวงเย็น 
วันหยุด หรือชวงปดการศึกษา 

- จัดใหเด็กเดนิทางดวยความปลอดภัย เชน ใชหมวกนิรภยัในการโดยสารรถจักรยานยนต ชุมชน
จัดระบบขนสงมวลชน หรือรถโรงเรียนที่ปลอดภัยเปนตน 

2. การเฝาดูแล ปกปองคุมครองเด็กโดยผูดูแล 
- ผูดูแลตองรูที่อยูของเด็กและกิจกรรมที่เด็กกระทํา และไดประเมินความเสี่ยงแลว (อยางนอย

จากการสอบถาม) วาเปนทีท่ี่ปลอดภัย และสามารถตดิตามตรวจสอบไดเปนระยะ  
- ผูดูแลกําหนดกฎระเบียบแหงความปลอดภัยรวมกับเด็ก และตดิตามใหเด็กปฏิบตัิอยาง

สม่ําเสมอ 
- ผูดูแลไมปลอยใหเด็กอยูกับคนแปลกหนาตามลาํพัง  



- ผูดูแลรูจักปองกันไมใหผูอ่ืนมาสัมผัสรางกายเด็กในสวนที่ควรปกปอง เชน ปาก หนาอก กน 
และอวัยวะเพศ  เปนตน 

- ผูดูแลปกปองเด็กจากบุคคลอันตรายเชนบคุคลเสพยาเสพติด บุคคลทีม่ีปญหาทางดานอารมณ 
บุคคลที่เสพตดิทางเพศ หรือเมาสุรา เปนตน 

- ผูดูแลไมปลอยใหเด็กตีกัน หรือ ทะเลาะกนั หรือรังแกกันในระหวางเด็ก 
- ผูดูแลไมสนบัสนุน หรือจางวานใหเด็กซื้อหรือเสพเครื่องดื่มแอลกอฮอล บุหร่ี ยานอนหลับ ของ

มึนเมา และส่ิงเสพติดทุกชนิด 
- ผูดูแลไมสงเสริมใหเด็กขับขี่รถจักรยานยนต และรถยนตประเภทอื่นๆ 
- ผูดูแลตองสอน สาธิตการใช เครื่องใชไฟฟา หรือเคร่ืองมือตางๆที่จําเปนในชีวติประจําวันหรือ

ตองใชในการทํางาน และควบคุมดแูลใหเด็กทําไดทีละข้ันตอน  
- ผูดูแลเด็กมีพฤติกรรมความปลอดภัยเปนประจําเชน การใชหมวกนริภัยจักรยานยนต เพ่ือให

เด็กไดเรียนรูจากการเห็นพฤติกรรมที่ดีของผูดูแล  
- ผูดูแลรูวิธีการปฐมพยาบาลเบื้องตน การปฏิบัติการกูชีพข้ันพื้นฐาน (การเปาปาก นวดหัวใจ 

และการตบหลัง กดหนาอก หรือกดทองเพ่ือกําจัดสิ่งแปลกปลอมออกจากหลอดลม) และการ
ปองกันการบาดเจ็บในเด็ก  

- ผูดูแลเด็กรูวิธกีารสื่อสารกับหนวยฉุกเฉินทางการแพทย (1669) ศูนยพิษวิทยา (022011083) 
รวมทั้งรูวิธีการสงตอเด็กในภาวะฉุกเฉินไปยังสถานพยาบาลใกลเคียง 

3. สอนเด็กใหหลีกเล่ียงจุดอันตราย ปฏิบัติตามกฎแหงความปลอดภัย และมีทักษะชีวิตเพือ่ความ
ปลอดภัย 

- ใหเด็กมีสวนรวมในการแสดงความคิดเหน็เกี่ยวกับจุดเสีย่ง และสถานการณอันตราย รวมทั้ง
รวมแกไขความเสี่ยงและกําหนดกฎแหงความปลอดภัยรวมกัน  เชน ไมขับขี่จักรยานยนต ไมข่ี
จักรยานบนถนนที่มีรถพลุกพลาน ไมเลนบนถนน ไมวายน้ําในแมน้าํไหลเชี่ยว ไมเลนปน วตัถุ
ระเบิด ไมเลนรุนแรง ไมเลนไฟ ไมปนปายที่สูง ไมรับของหรือไปกับคนแปลกหนา ขออนุญาต
เมื่อตองการออกนอกบริเวณที่ปลอดภัย 

- สอนใหเด็กรูจกับอกเมื่อมีผูอ่ืนมากระทําหรือปฏิบัติโดยมิชอบ เชน สัมผัสรางกายในสวนที่ควร
ปกปองโดยเฉพาะหนาอก กน และอวัยวะเพศ เปนตน 

- สอนใหเด็กปกปองตนเองจากบุคคลอันตราย เชน เพ่ือนเกเร บุคคลเสพยาเสพติด บุคคลที่มี
ปญหาทางดานอารมณ บุคคลที่เสพติดทางเพศ หรือเมาสุรา เปนตน  

- สอนใหเด็กรูจกัการปองกันตนเองจากภัยคุกคามทางเพศ เชน ไมแตงกายลอแหลม ไมเดินทาง
ในยามวิกาลโดยลําพัง เปนตน 



- ฝกใหเด็กมีวิธกีารจัดการความขัดแยงอยางเหมาะสม  เชน รับฟงความคิดเห็น ยอมรับผิด 
ปรับปรุงตัว  เปนตน 

- เด็กตองไดรับการฝกทักษะชีวิตเพื่อใหเกิดความปลอดภัย เชน การขามถนน การขี่จักรยาน การ
เดินทางทางน้าํอยางปลอดภยั รูวิธีการชวยเหลือผูอ่ืนที่ตกน้ํา เปนตน  

- เด็กตองไดรับการสอนใหรู และสาธติใหเห็นจริง ในการใชเครื่องใชไฟฟา เครื่องมืองานบาน 
หรืองานอื่นๆ ที่เด็กตองปฏิบัติ   

- เด็กไดรับการสอนวิธีการปฐมพยาบาลเบื้องตน การปฏิบตัิการกูชีพข้ันพื้นฐาน (การเปาปาก 
นวดหัวใจ การกดทองเพ่ือกําจัดสิ่งแปลกปลอมออกจากหลอดลม)  

- เด็กตองไดรับการฝกทักษะการหนีเมื่อเผชิภัยญสถานการณอันตรายเชน เชน การหนี การ
ตะโกน ขอความชวยเหลือจากผูใหญ การหนีไฟ รูจักใชโทรศัพทหมายเลขฉุกเฉิน (191, 
1669) เปนตน 

- ผูดูแลใหความรู สอนทักษะการปองกันอนัตรายและการหนีจากภัยธรรมชาติที่พบไดบอยในเขต
ชุมชน เชน น้าํทวม ไฟไหม คลื่นยักษสึนามิ เปนตน   

 
เกณฑความปลอดภัยสําหรับเด็กอายุ 9-11 ป ตามชนิดของการบาดเจ็บ 

 
 จัดสภาพแวดลอมรอบตัว

เด็กใหปลอดภัย 
เฝาดูแล ปกปองคุมครอง
เด็ก 
 

สอนเด็กใหรูจักกฎแหง
ความปลอดภัย 
 

1. การจมน้ํา - มีปายคําเตือน อุปกรณชวย
คนจมน้ําในแหลงน้ําท่ีมี
ความเสี่ยง 
- มีผูชวยชีวิต อุปกรณ
ชวยชีวิต และกําหนด
กฎระเบียบในสระวายน้ํา
สาธารณะ และแหลงน้ําท่ี
เปนที่ทองเท่ียว 
- มีอุปกรณชวยชีวิตและ
กําหนดกฎระบียบในเรือ
โดยสาร 
  

-ผูดูแลเด็กตองไดรับการฝก
ปฐมพยาบาลเด็กจมน้ําท่ีถูกวิธี 
คือการผายปอดดวยวิธีเปาปาก
ในกรณีที่ผูจมน้ําไมหายใจ 
สําหรับการอุมพาดบา กระโดด
หรือวิ่งรอบสนาม หรือวางบน
กระทะคว่ําแลวรีดน้ําออก 
ไมใชวิธีที่ถูกตองและจะทําให
ขาดอากาศหายใจนานยิ่งขึ้น 

- สอนเด็กใหรูจักการ
ประเมินความเสี่ยงของการ
วายน้ําท้ังในสระน้ําและแหลง
น้ําธรรมชาติ  
- สอนเด็กใหวายน้ําเปน รู
วิธีการชวยเหลือคนจมน้ํา 
และเลนกีฬาทางน้ําอยาง
ปลอดภัย 
- สอนใหเด็กใชชูชีพเม่ือตอง
เดินทางทางน้ํา  
- สอนเด็กใหรูวิธีการปฐม
พยาบาลคนจมน้ํา 

2. การบาดเจ็บ
จากอุบัติเหตุ

- จัดหาอุปกรณเสริมความ
ปลอดภัยสําหรับเด็ก เชน 

-ผูดูแลใหเด็กใชอุปกรณเสริม
ความปลอดภัยที่เหมาะสมใน

- สอนเด็กใหใชอุปกรณเสริม
ความปลอดภัยที่เหมาะสมใน



จราจร หมวกนิรภัยสําหรับโดยสาร
รถจักยานยนต ขนาดเสน
รอบวง 570-580มม  

- จัดใหมีระบบรถโรงเรียนที่
มีความปลอดภัย 
 

การโดยสารยานพาหนะเสมอ
เชน การใชหมวกนิรภัย
จักรยานยนต  
-ผูดูแลเด็กใชอุปกรณเสริม
ความปลอดภัยเปนประจําเชน 
การใชหมวกนิรภัย
จักรยานยนต เพ่ือใหเด็กได
เรียนรูจากการเห็นพฤติกรรมที่
ดีของผูดูแล  
- ผูดูแลควรหลีกเลี่ยงไมให
เด็กโดยสารนั่งหรือยืน
ดานหลังรถกระบะ  

- ผูดูแลเด็กและครูตองสํารวจ
และเลือกเสนทางการไป
โรงเรียนของเด็กใหมีความ
ปลอดภัยตลอดระยะทาง 
- ผูดูแลไมสงเสริมใหเด็ก 
ขับขี่รถจักรยานยนต และ
รถยนตประเภทอื่นๆ 

การโดยสารยานพาหนะ
ตางๆอยางสมํ่าเสมอ เชน 
การใชหมวกนิรภัย
จักรยานยนต   
-  สอนและสาธิตวิธีการขี่
จักรยานบนถนนอยาง
ปลอดภัย 
-  สอนและสาธิตวิธีการเดิน
ถนน และขามถนนอยาง
ปลอดภัย  
 

3. การพลัดตก
หกลม ชน
กระแทก 

- จัดเตรียมพื้นที่เลน ลาน
กีฬา สนามเด็กเลนใน
ชุมชนสําหรับเด็กใหมีความ
ปลอดภัย 

-  พ้ืนสนามเด็กเลนออนนุม 
สามารถลดการบาดเจ็บจาก
การตกกระแทกไดเชน เปน
ยางสังเคราะห หรือพ้ืนทราย
ที่ลึก 30 ซม. 

- ตูหรือชั้นวางของ แทงค
น้ํา ประตูรั้วบาน กําแพง
บาน เสาฟุตบอล แปนบาส 
และเครื่องเลนสนามที่หนัก
ตองถูกจัดวางอยางม่ันคง 
ใชอุปกรณยึดติดกับกําแพง 
หรือยึดติดพ้ืนไมใหลมคว่ํา

- ผูดูแลจัดใหเด็กเลนของเลน
ประเภทมีลอ (สเกตบอรด 
สกูตเตอร รองเทาสเกต) ใน
พ้ืนที่ที่ปลอดภัย ไมใกลถนน 
และตองใชอุปกรณเสริม
ความปลอดภัยเสมอ 

 

- สอนเด็กใหรูความเสี่ยง
ของการปนปายที่สูง ปน
ปายตู ชั้นวางของ ประตูรั้ว 
แปนบาส เสาฟุตบอล  
ตนไมสูง 

 



งายเม่ือเด็กดึง ดัน หรือปน
ปาย  

 
4. ความรอนลวก 
และไฟฟา 
 

-  ตอสายดิน และเครื่องมือ
ตัดไฟฟาอัตโนมัติเพ่ือ
ปองกันไฟฟาลัดวงจร  
- ติดปายคําเตือน ขอควร
ระวัง ในการใชเครื่องไฟฟา
ทุกชนิด 
 
 

-  หากเด็กไดรับบาดเจ็บจาก
ความรอนลวก ใหใชน้ําเย็น
หรือน้ําประปาสะอาดแชหรือ
ลางบาดแผลเพ่ือลดความรอน
ลง จนเด็กหยุดรองจากความ
เจ็บปวด หลังจากนั้นใชผา
สะอาดปดบาดแผลกอนนําสง
พบแพทย หามทาบาดแผล
ดวยน้ําปลา หรือยาสีฟน 
เพราะจะทําใหเกิดการติดเชื้อ
ได 

- สอนเด็กใหรูความเสี่ยงของ
การใชอุปกรณไฟฟา และ
สาธิตวิธีใชที่ปลอดภัย  
- สอนเด็กวิธีการปฐม
พยาบาลแผลจากความรอน 
 

5. ความรุนแรง - ที่พักของเด็ก 
มีประตู หนาตางท่ีสามารถ
ปองกันการบุกรุกจาก
บุคคลภายนอกไดตาม
สมควร 

 

- ไมปลอยใหเด็กอยู 
กับคนแปลกหนาตามลําพัง  
- ปองกันไมให 
ผูอ่ืนมาสัมผัสรางกายเด็กใน
สวนที่ควรปกปอง  
- ปกปองเด็กจากบุคคลเสพ
ยาเสพติด บุคคลที่มีปญหา
ทางดานอารมณ บุคคลที่เสพ
ติดทางเพศ หรือเมาสุรา  
- ไมปลอยใหเด็กตีกัน  
หรือ ทะเลาะกัน 

 

- สอนใหขออนุญาตเมื่อ
ตองการออกนอกบริเวณที่
กําหนด 
- สอนใหเด็กรูจักบอก 
เม่ือมีผูอ่ืนมาปฏิบัติโดยมิ
ชอบ  
- สอนใหเด็กปกปอง 
ตนเองจากบุคคลอันตราย 
เชน เพ่ือนเกเร บุคคลเสพ
ยาเสพติด เปนตน  
- สอนใหเด็กไมแตง 
กายลอแหลม ไมเดินทาง
ในยามวิกาลโดยลําพัง  
- ฝกใหเด็กจัดการความ
ขัดแยงอยางเหมาะสม  
เชน รับฟงความคิดเห็น 
ยอมรับผิด ปรับปรุงตัว  
เปนตน 

  



ความปลอดภัยสําหรับเด็กอายุ 12-14 ป 
ปญหา 

เด็กอายุ 12 ปนั้นเสียชีวิตปละ 184 ราย (คิดเปนอตัราการตาย 17 คน/100000 คน) 5 
จังหวัดที่มีการเสียชีวิตสูงสุดคือ กรุงเทพ นครราชสีมา สงขลา อุบลราชธานี และเชียงราย เด็กอายุ 13  
ปเสียชีวิตจากการบาดเจ็บปละ 254 ราย (23/100000) 5 จังหวัดที่มีการเสียชีวิตสูงสุดคือ กรุงเทพ
นครราชสีมา นครศรธีรรมราช ขอนแกน และอุดรธาน ี เด็กอายุ 14 ปเสียชีวิตปละ 400 ราย 
(37/100000) 5 จังหวัดที่มกีารเสียชีวิตสูงสุดคือ กรุงเทพ นครราชสีมา อุดรธาน ี อุบลราชธาน ีและ
เชียงใหม  

เมื่ออายุมากยิ่งข้ึนสัดสวนการเสียชีวิตของเด็กชายจะสูงข้ึน โดยพบวาสัดสวนเดก็ชายตอ
เด็กหญิงเทากับ 1.7:1 ในเดก็ 12 ป 2.2:1 ในเด็กอาย ุ13 ป และ 2:7:1  ในเด็กอายุ 14 ป  

สาเหตุนาํการเสียชีวิตของเด็กวัยนี้เกิดจากอุบัติเหตุจราจร โดยเสียชีวิต 288 รายตอปหรือคิด
เปนรอยละ 34 ของการเสียชีวิตจากอบุัติเหตุและความรุนแรง อัตราการตายจากอุบตัิเหตุจราจรมี
แนวโนมเพิ่มสูงข้ึนอยางมากเมื่อเด็กอายมุากขึ้น โดยพบวาเด็กอายุ 12 ป ตายปละประมาณ 50 ราย 
(อัตราการตาย 4.6 คน/100000 คน) อายุ 13 ป 90 ราย (8.3/100000) และอายุ 14 ปเพ่ิมขึ้นเปน 
148 รายตอป คิดเปนอัตราการตาย 13.7/100000 

ตามกฎหมายเด็กอายุนอยกวา 15 ป จะไมสามารถมีใบขับขี่ไดเลย แตในทางปฏิบตัิทุกชุมชน 
ทุกหมูบานยอมรับการขับขี่ของเด็กแทบทั้งส้ิน เด็กอายุ 13-14 ปในชนบทขับขี่รถจักรยานยนตไดแทบ
ทุกคน สวนใหญพอแมอนญุาตใหขับขี่ดวยความเต็มใจ บางครั้งเปนผูสอนใหเดก็เอง รายงานจาก
ระบบการเฝาระวังการบาดเจ็บจากหองฉุกเฉินของโรงพยาบาลศูนย 21 แหงทั่วประเทศของกอง
ระบาดวิทยา กระทรวงสาธารณสุขพบวา เด็กอายุนอยที่สุดทีขั่บขี่รถจักรยานยนตเองแลวประสบ
อุบัติเหตุบาดเจ็บคือ 9 ป พบเด็กทีบ่าดเจบ็จาการขับขี่และตรวจพบวามีอาการเมาสรุารวมดวยถึง 43 
รายใน 1421 ราย (รอยละ 3) เด็กที่อายนุอยที่สุดที่เมาแลวขับแลวเบาดเจ็บมีอายุเพียง 10 ป รอยละ 
99 ของเด็กที่บาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากรถจักรยานยนตไมสวมหมวกนิรภัย 

การขับขี่เปนกระบวนการที่ซบัซอนทีต่องอาศัยทั้งความรู ความสามารถของระบบประสาท 
และการตดัสนิใจทีด่ี เดก็และวัยรุนมักจะมีความสามารถในการรับรูและตอบสนองอันตรายไดนอย 
ความสามารถในการควบคมุเครื่องยนตไมดี การคาดประมาณความเร็วที่ใชและระยะทางที่ควรหยุด
ไมเหมาะสม  มีความสามารถที่ไมดีพอในการตดัสินใจในการแกปญหาเฉพาะหนาตางๆ นอกจากนั้น
ยังพบวาเด็กโตท่ีเร่ิมเขาสูวัยรุนชอบมีพฤติกรรมเสี่ยงอันตราย (risk taking behaviour) เนื่องจาก
แรงผลักดันภายในใหเกิดความตองการทีจ่ะเสี่ยง ซึ่งในวัยรุนจะมีแรงผลักดันนี้สูงกวาวัยอื่น  ทั้งนี้อาจ
มีแรงเสริมจากเพื่อน และความเครียดอื่นๆดวย  พฤตกิรรมเสี่ยงอันตรายในวัยรุนพบไดใน
สถานการณการขับขี่ปกติเชนการขับขี่ดวยความเร็วสูง การแซงกระชั้นชิด การเบรคในระยะประชิด 



การเลี้ยวตัดหนา เปนตน นอกจากนัน้ความชอบเสี่ยงยังทําใหเด็กโตและวัยรุนเลือกขับขี่ใน
สถานการณทาทายตางๆ เชนการขับแขงขัน การขับโลดโผน การขับกลางคืน เมื่อเปรียบเทียบกับวัย
อ่ืนแลวสัดสวนผูขับรถเวลากลางคืนในกลุมวัยรุนจะสูงกวา การขับกลางคืนมีความเสี่ยงตอการตายสูง
กวาการขับในเวลากลางวันถึง 4 เทา 

จมน้ําเปนสาเหตุนําอันดับสองของการเสียชีวิตจากอุบตัิเหตุ โดยพบการเสีบชีวิตในเด็ก 12-
14 ปจํานวน 145  รายตอป คิดเปนรอยละ 17 ของการเสียชีวิตจากอบุัติเหตุและความรุนแรง อยางไร
ก็ตามอตัราการตายจากการจมน้ําลดลงเมื่ออายุเพ่ิมขึ้น โดยมีการตายในเด็กอายุ 12 ป ปละประมาณ 
53 ราย (อัตราการตาย 5 คน/100000 คน) อายุ 13 ป 47 ราย (4/100000) และอายุ 14 ปเพ่ิมขึ้น
เปน 45 รายตอป คดิเปนอตัราการตาย 4/100000  

สาเหตุสําคัญของอุบัติเหตุจราจรที่ทําใหเดก็วัยนี้เสียชีวิตคือการโดยสารและการขับขี่
รถจักรยานยนต (รอยละ 65) และการถูกรถชน (รอยละ 30) เด็กวัยนี้ตองใชหมวกนิรภัยที่ผาน
การทดสอบมาตรฐานและมขีนาดเสนรอบวง 570-580 มิลลิเมตร  

เด็กวัยนี้ยังเสียชีวิตจากความรุนแรง การถูกทํารายและการทํารานตนเอง ซึ่งตามรายงานการ
ตายจะแยกแยะไมไดอยางแนชัด พบรายงานการตายทีชั่ดเจนเชน ผกูรัดคอขาดอากาศ 30 คนตอป 
ถูกปนทั้งจากตั้งใจและไมตัง้ใจ 26 คนตอป ถูกแทงหรือตี 11 คนตอป ดื่มกินสารพิษ 10 คนตอป ยัง
มีการจมน้ํา การตายจากของแข็งกระทบศีรษะอีกจํานวนมากที่แยกแยะความตั้งใจไมไดชัดเจน   

นอกจากนั้นยงัพบรายงานการตายจากไฟฟา 23 รายตอป ภัยธรรมชาติ 10 รายตอป ใน
จํานวนนี้เปนการถูกฟาผาถึง 3 รายตอป .ในเหตุการณคลื่นยักษสึนามิมีรายงานการตายในเด็กวยันี้ถึง 
10 ราย 

 
แนวทางในการจัดการความปลอดภัยสําหรับเด็กอายุ 12-14 ป 
1. จัดสภาพแวดลอมรอบตัวเด็กใหปลอดภัย ทั้งในบาน นอกบาน และการเดินทาง 
- หองพักเด็กและท่ีพักอาศัยมีประตู หนาตางที่แข็งแรง สามารถปองกันการบุกรุกจาก

บุคคลภายนอกไดตามสมควร 
- ไมควรเก็บปนไวบาน หากมตีองเก็บใหมดิชิด มิใหเด็กหยิบได  
- ไมใหเด็กเลนของเลนอันตราย เชน พลุ ดอกไมไฟ เปนตน 
- จัดใหเด็กเดนิทางดวยความปลอดภัย เชน ใชหมวกนิรภยัในการโดยสารรถจักรยานยนต ชุมชน

จัดระบบขนสงมวลชน หรือรถโรงเรียนที่ปลอดภัย เปนตน 
2. การเฝาดูแล ปกปองคุมครองเด็กโดยผูดูแล 



- ผูดูแลตองรูที่อยูของเด็กและกิจกรรมที่เด็กกระทํา และไดประเมินความเสี่ยงแลว (อยางนอย
จากการสอบถาม) วาเปนทีท่ี่ปลอดภัย และสามารถตดิตามตรวจสอบไดเปนระยะ  

- ผูดูแลกําหนดกฎระเบียบแหงความปลอดภัยรวมกับเด็ก และตดิตามใหเด็กปฏิบตัิอยาง
สม่ําเสมอ 

- ผูดูแลไมปลอยใหเด็กอยูกับคนแปลกหนาตามลาํพัง  
- ผูดูแลปกปองเด็กจากบุคคลอันตรายเชน เพ่ือนเกเร บุคคลเสพยาเสพติด บุคคลที่มปีญหา

ทางดานอารมณ บุคคลที่เสพติดทางเพศ หรือเมาสุรา เปนตน 
- ผูดูแลไมปลอยใหเด็กใชความรุนแรงตอกัน หรือรังแกกันในระหวางเด็ก 
- ผูดูแลไมสนบัสนุน หรือจางวานใหเด็กซื้อหรือเสพเครื่องดื่มแอลกอฮอล บุหร่ี ยานอนหลับ ของ

มึนเมา และส่ิงเสพติดทุกชนิด 
- ผูดูแลไมสงเสริมใหเด็กขับขี่รถจักรยานยนต และรถยนตประเภทอื่นๆ 
- ผูดูแลตองสอน สาธิตการใช เครื่องใชไฟฟา หรือเคร่ืองมือตางๆที่จําเปนในชีวติประจําวันหรือ

ตองใชในการทํางาน และควบคุมดแูลใหเด็กทําไดทีละข้ันตอน  
- ผูดูแลเด็กมีพฤติกรรมความปลอดภัยเปนประจําเชน การใชหมวกนริภัยจักรยานยนต เพ่ือให

เด็กไดเรียนรูจากการเห็นพฤติกรรมที่ดีของผูดูแล  
- ผูดูแลรูวิธีการปฐมพยาบาลเบื้องตน การปฏิบัติการกูชีพข้ันพื้นฐาน (การเปาปาก นวดหัวใจ 

และการตบหลัง กดหนาอก หรือกดทองเพ่ือกําจัดสิ่งแปลกปลอมออกจากหลอดลม) และการ
ปองกันการบาดเจ็บในเด็ก  

- ผูดูแลเด็กรูวิธกีารสื่อสารกับหนวยฉุกเฉินทางการแพทย (1669) ศูนยพิษวิทยา (022011083) 
รวมทั้งรูวิธีการสงตอเด็กในภาวะฉุกเฉินไปยังสถานพยาบาลใกลเคียง 

3. สอนเด็กใหหลีกเล่ียงจุดอันตราย ปฏิบัติตามกฎแหงความปลอดภัย และมีทักษะชีวิตเพือ่ความ
ปลอดภัย 

- ใหเด็กมีสวนรวมในการแสดงความคิดเหน็เกี่ยวกับจุดเสีย่ง และสถานการณอันตราย รวมทั้ง
รวมแกไขความเสี่ยงและกําหนดกฎแหงความปลอดภัยรวมกัน  เชน ไมขับขี่จักรยานยนต ไมข่ี
จักรยานบนถนนที่มีรถพลุกพลาน ไมวายน้ําในแมน้าํไหลเชี่ยว ไมเลนปน วตัถุระเบดิ ไมเลน
รุนแรง ไมเลนไฟ ขออนุญาตเมื่อตองการออกนอกบริเวณที่ปลอดภัย 

- สอนเด็กรูจักหลีกเล่ียงหรือขอความชวยเหลือเมื่อถูกรุกเรา ทางรางกายหรือทางเพศ  เร่ิม 
ควบคุมตนเองหรือมีทักษะในการระบายออกทางเพศอยางเหมาะสมเชน การออกกาํลังกาย 
เลนดนตรี ศิลปะ และไมไปเกี่ยวของกับสื่อลามก  

- สอนใหเด็กปกปองตนเองจากบุคคลอันตราย เชน เพ่ือนเกเร บุคคลเสพยาเสพติด บุคคลที่มี
ปญหาทางดานอารมณ บุคคลที่เสพติดทางเพศ หรือเมาสุรา เปนตน  



- สอนใหเด็กรูจกัการปองกันตนเองจากภัยคุกคามทางเพศ เชน ไมแตงกายลอแหลม ไมเดินทาง
ในยามวิกาลโดยลําพัง เปนตน 

- สนอใหเด็กรูจกัการปฏิเสธ ไมยอมปฏิบัตติามแมคนใกลชิด เมื่อไมมัน่ใจวาส่ิงที่ถูกชักชวนให
ปฏิบัตนิั้นจะนาํไปสูอันตรายหรือไม 

- ฝกใหเด็กมีวิธกีารจัดการความขัดแยงอยางเหมาะสม  เชน รับฟงความคิดเห็น ยอมรับผิด 
ปรับปรุงตัว  เปนตน 

- เด็กตองไดรับการฝกทักษะชีวิตเพื่อใหเกิดความปลอดภัย เชน การขามถนน การขี่จักรยาน การ
เดินทางทางน้าํอยางปลอดภยั รูวิธีการชวยเหลือผูอ่ืนที่ตกน้ํา เปนตน  

- เด็กตองไดรับการสอนใหรู และสาธติใหเห็นจริง ในการใชเครื่องใชไฟฟา เครื่องมืองานบาน 
หรืองานอื่นๆ ที่เด็กตองปฏิบัติ   

- เด็กไดรับการสอนวิธีการปฐมพยาบาลเบื้องตน การปฏิบตัิการกูชีพข้ันพื้นฐาน (การเปาปาก 
นวดหัวใจ การกดทองเพ่ือกําจัดสิ่งแปลกปลอมออกจากหลอดลม)  

- เด็กตองไดรับการฝกทักษะการหนีเมื่อเผชิภัยญสถานการณอันตรายเชน เชน การหนี การ
ตะโกน ขอความชวยเหลือจากผูใหญ การหนีไฟ รูจักใชโทรศัพทหมายเลขฉุกเฉิน (191, 
1669) เปนตน 

- ผูดูแลใหความรู สอนทักษะการปองกันอนัตรายและการหนีจากภัยธรรมชาติที่พบไดบอยในเขต
ชุมชน เชน น้าํทวม ไฟไหม คลื่นยักษสึนามิ เปนตน   

 
เกณฑความปลอดภัยสําหรับเด็กอายุ 12-14 ป ตามชนิดของการบาดเจ็บ 

 
 จัดสภาพแวดลอมรอบตัว

เด็กใหปลอดภัย 
เฝาดูแล ปกปองคุมครอง
เด็ก 
 

สอนเด็กใหรูจักกฎแหง
ความปลอดภัย 
 

1. การจมน้ํา - มีปายคําเตือน อุปกรณชวย
คนจมน้ําในแหลงน้ําท่ีมี
ความเสี่ยง 
- มีผูชวยชีวิต อุปกรณ
ชวยชีวิต และกําหนด
กฎระเบียบในสระวายน้ํา
สาธารณะ และแหลงน้ําท่ี
เปนที่ทองเท่ียว 
- มีอุปกรณชวยชีวิตและ
กําหนดกฎระบียบในเรือ

-ผูดูแลเด็กตองไดรับการฝก
ปฐมพยาบาลเด็กจมน้ําท่ีถูกวิธี 
คือการผายปอดดวยวิธีเปาปาก
ในกรณีที่ผูจมน้ําไมหายใจ 
สําหรับการอุมพาดบา กระโดด
หรือวิ่งรอบสนาม หรือวางบน
กระทะคว่ําแลวรีดน้ําออก 
ไมใชวิธีที่ถูกตองและจะทําให
ขาดอากาศหายใจนานยิ่งขึ้น 

- สอนเด็กใหรูจักการ
ประเมินความเสี่ยงของการ
วายน้ําท้ังในสระน้ําและแหลง
น้ําธรรมชาติ  
- สอนเด็กใหวายน้ําเปน รู
วิธีการชวยเหลือคนจมน้ํา 
และเลนกีฬาทางน้ําอยาง
ปลอดภัย 
- สอนใหเด็กใชชูชีพเม่ือตอง
เดินทางทางน้ํา  



โดยสาร 
  

- สอนเด็กใหรูอันตรายของ
การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล
กอนวายน้ํา 
- สอนเด็กใหรูวิธีการปฐม
พยาบาลคนจมน้ํา 

2. การบาดเจ็บ
จากอุบัติเหตุ
จราจร 

- จัดหาอุปกรณเสริมความ
ปลอดภัยสําหรับเด็ก เชน 
หมวกนิรภัยสําหรับโดยสาร
รถจักยานยนต ขนาดเสน
รอบวง 570-580มม  

- จัดใหมีระบบรถโรงเรียนที่
มีความปลอดภัย 
 

-ผูดูแลใหเด็กใชอุปกรณเสริม
ความปลอดภัยที่เหมาะสมใน
การโดยสารยานพาหนะเสมอ
เชน การใชหมวกนิรภัย
จักรยานยนต  
- ผูดูแลเด็กใชอุปกรณเสริม
ความปลอดภัยเปนประจําเชน 
การใชหมวกนิรภัย
จักรยานยนต เพ่ือใหเด็กได
เรียนรูจากการเห็นพฤติกรรมที่
ดีของผูดูแล  
- ผูดูแลควรหลีกเลี่ยงไมให
เด็กโดยสารนั่งหรือยืน
ดานหลังรถกระบะ  
- ผูดูแลไมสงเสริมใหเด็ก 
ขับขี่รถจักรยานยนต และ
รถยนตประเภทอื่นๆ 

- สอนเด็กใหใชอุปกรณเสริม
ความปลอดภัยที่เหมาะสมใน
การโดยสารยานพาหนะ
ตางๆอยางสมํ่าเสมอ เชน 
การใชหมวกนิรภัย
จักรยานยนต   
-  สอนและสาธิตวิธีการขี่
จักรยานบนถนนอยาง
ปลอดภัย 
-  สอนและสาธิตวิธีการเดิน
ถนน และขามถนนอยาง
ปลอดภัย  
- สอนเด็กใหรูอันตรายของ
การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล
กอนการขับขี่ยานพาหนะ 

3. ความรอนลวก 
และไฟฟา 
 

-  ตอสายดิน และเครื่องมือ
ตัดไฟฟาอัตโนมัติเพ่ือ
ปองกันไฟฟาลัดวงจร  
- ติดปายคําเตือน ขอควร
ระวัง ในการใชเครื่องไฟฟา
ทุกชนิด 
 
 

-  หากเด็กไดรับบาดเจ็บจาก
ความรอนลวก ใหใชน้ําเย็น
หรือน้ําประปาสะอาดแชหรือ
ลางบาดแผลเพ่ือลดความรอน
ลง จนเด็กหยุดรองจากความ
เจ็บปวด หลังจากนั้นใชผา
สะอาดปดบาดแผลกอนนําสง
พบแพทย หามทาบาดแผล
ดวยน้ําปลา หรือยาสีฟน 
เพราะจะทําใหเกิดการติดเชื้อ
ได 

- สอนเด็กใหรูความเสี่ยงของ
การใชอุปกรณไฟฟา และ
สาธิตวิธีใชที่ปลอดภัย  
- สอนเด็กวิธีการปฐม
พยาบาลแผลจากความรอน 
 

4. ความรุนแรง - ที่พักของเด็ก 
มีประตู หนาตางท่ีสามารถ
ปองกันการบุกรุกจาก

- ไมปลอยใหเด็กอยู 
กับคนแปลกหนาตามลําพัง  
- ปองกันไมให 

- ใหเด็กมีสวนรวมใน 
การกําหนดกฎแหงความ
ปลอดภัยรวมกัน  เชน 



บุคคลภายนอกไดตาม
สมควร 

 

ผูอ่ืนมาสัมผัสรางกายเด็กใน
สวนที่ควรปกปอง  
- ปกปองเด็กจากบุคคลเสพ
ยาเสพติด บุคคลที่มีปญหา
ทางดานอารมณ บุคคลที่เสพ
ติดทางเพศ หรือเมาสุรา  
- ไมปลอยใหเด็กตีกัน  
หรือ ทะเลาะกัน 

 

กําหนดเวลากลับถึงบาน   
- สอนใหขอขออนุญาต
เม่ือตองการออกนอก
บริเวณที่กําหนด 
- สอนใหเด็กรูจักบอก 
เม่ือมีผูอ่ืนมากระทําหรือ
ปฏิบัติโดยมิชอบ  
- สอนใหเด็กปกปอง 
ตนเองจากบุคคลอันตราย 
เชน เพ่ือนเกเร บุคคลเสพ
ยาเสพติด เปนตน  
- สอนใหเด็กรูจักการ 
ปองกันตนเองจากภัย
คุกคามทางเพศ เชน ไม
แตงกายลอแหลม ไม
เดินทางในยามวิกาลโดย
ลําพัง เปนตน 
- ฝกใหเด็กมีวิธีการ 
จัดการความขัดแยงอยาง
เหมาะสมไมรุนแรง 

 
 



ความปลอดภัยสําหรับเด็กอายุ 15-17 ป 
ปญหา 

เด็กวัยนี้เปนเด็กที่มีอัตราการตายสูงสุด เด็กอาย ุ15 ปเสียชีวิตปละ 645 ราย (คดิเปนอตัรา
การตาย 58 คน/100000 คน) 5 จังหวัดที่มีการเสียชีวิตสูงสุดคือ กรุงเทพ นครราชสีมา 
นครศรีธรรมราช อุดรธาน ี และขอนแกน เด็กอาย ุ 16 ปเสียชีวิตจากการบาดเจ็บปละ 859 ราย 
(77/100000) 5 จังหวัดที่มีการเสียชีวิตสูงสุดคือ กรุงเทพ นครราชสีมา อุบลราชธาน ี
นครศรีธรรมราช และขอนแกน เด็กอาย ุ17 ปเสียชีวิตปละ 1036 ราย (93/100000) 5 จังหวัดทีม่ีการ
เสียชีวิตสูงสุดคือ กรุงเทพ นครราชสีมา อุบลราชธานี นครศรีธรรมราช และขอนแกน 

เมื่ออายุมากยิ่งข้ึนสัดสวนการเสียชีวิตของเด็กชายจะสูงข้ึน โดยพบวาสัดสวนเดก็ชายตอ
เด็กหญิงเทากับ 3:1 ในเด็ก 15 ป 4:1 ในเด็กอาย ุ16 ป และ 5:1 ในเดก็อายุ 17 ป  

สาเหตุนาํการเสียชีวิตของเด็กวัยนี้เกิดจากอุบัติเหตุจราจร โดยเสียชีวิต 957 รายตอปหรือคิด
เปนรอยละ 37 ของการเสียชีวิตจากอบุัติเหตุและความรุนแรง อัตราการตายจากอุบตัิเหตุจราจรมี
แนวโนมเพิ่มสูงข้ึนอยางมากเมื่อเด็กอายมุากขึ้น โดยพบวาเด็กอายุ 15 ป ตายปละประมาณ 254 ราย 
(อัตราการตาย 23 คน/100000 คน) อายุ 16 ป 307 ราย (28/100000) และอายุ 17 ปเพ่ิมขึ้นเปน 
395 รายตอป คิดเปนอัตราการตาย 36/100000  

กวารอยละ 65 ของการเสียชีวิตจากอุบตัิเหตุจราจรในเด็กวัยนี้เกิดจากการโดยสารหรือขับขี่
รถจักรยานยนต ตามกฎหมายเด็กอาย ุ15-18 ปจะขับขี่ไดเพียงรถ 90 ซีซีเทานัน้ แตในทางปฏบิัติเด็ก
วัยนี้โดยเฉพาะในชนบทจะขบัขี่รถจักรยานยนตไดแทบทัง้ส้ิน และจะใชรถจักรยานยนตที่มีความแรง
กวาที่กฎหมายกําหนด  

ปจจัยเสี่ยงที่สําคัญของการบาดเจ็บจากการขับขี่ของเด็กวัยนี้คือการเมาสุราแลวขับ และการ
ไมใสหมวกนิรภัยหรือใสไมถูกวิธี นอกจากนั้นเด็กวัยนี้ยังชอบมีพฤติกรรมเสี่ยงอันตราย (risk taking 
behaviour) เนื่องจากแรงผลักดันภายในใหเกิดความตองการที่จะเสี่ยง และอาจมีแรงเสริมจากเพื่อน 
หรือความเครียดอื่นๆดวย  พฤติกรรมเสี่ยงเชนการขับขี่ดวยความเร็วสูง การแซงกระชั้นชิด การเบรค
ในระยะประชดิ การเลี้ยวตัดหนา เปนตน นอกจากนัน้ความชอบเสีย่งยังทําใหเดก็โตและวัยรุนเลือก
ขับขี่ในสถานการณทาทายตางๆ เชนการขับแขงขัน การขับโลดโผน การขับกลางคืน  

ความรุนแรงจากการทํารายตนเองหรือถูกทํารายดวยรูปแบบตางๆเชน การยิง การฟนแทง
ดวยของมีคม การรัดคอ การตีดวยของแข็ง การดื่มกินสารพิษ เปนเหตใุหเด็กวัยนี้เสียชีวิตถึงปละ 
324 ราย (รอยละ 13 ของการตายทั้งหมด) และอีกกวา 808 ราย (รอยละ 32) ของรายงานการตาย
ไมสามารถระบุไดแนชัดวาเหตุการตายเกดิจากอบุัติเหตุหรือความรนุแรง  

ในกลุมอุบตัิเหตุพบวาจมน้าํเปนสาเหตุนาํอันดับสองของการเสียชีวิต โดยมีรายงานการ
เสียชีวิตในเดก็วัยนี้จํานวน 122 รายตอป นอกจากนัน้ยังพบรายงานการตายจากไฟฟา 52 รายตอป 



ภัยธรรมชาต ิ23 รายตอป ในจํานวนนี้เปนการถูกฟาผาถึง 8 รายตอป .ในเหตุการณคลื่นยักษสึนามิมี
รายงานการตายในเด็กวัยนี้ถึง 12 ราย 
 
แนวทางในการจัดการความปลอดภัยสําหรับเด็กอายุ 15-17 ป 
1. จัดสภาพแวดลอมรอบตัวเด็กใหปลอดภัย ทั้งในบาน นอกบาน และการเดินทาง 
- หองพักเด็กและท่ีพักอาศัยมีประตู หนาตางที่แข็งแรง สามารถปองกันการบุกรุกจาก

บุคคลภายนอกไดตามสมควร 
- ไมควรเก็บปนไวบาน หากมตีองเก็บใหมดิชิด มิใหเด็กหยิบได  
- ไมใหเด็กเลนของเลนอันตราย เชน พลุ ดอกไมไฟ เปนตน 
- จัดใหเด็กเดนิทางดวยความปลอดภัย เชน ใชหมวกนิรภยัในการโดยสารรถจักรยานยนต ชุมชน

จัดระบบขนสงมวลชนที่ปลอดภัยเปนตน 
2. การเฝาดูแล ปกปองคุมครองเด็กโดยผูดูแล 
- ผูดูแลประเมนิความเสี่ยงโดยการสอบถามที่อยูของเด็กและกิจกรรมที่เด็กกระทําประจําวันเปน

ระยะ  
- ผูดูแลกําหนดกฎระเบียบแหงความปลอดภัยรวมกับเด็ก และสนับสนุนใหเด็กปฏิบัติอยาง

สม่ําเสมอ 
- ผูดูแลปกปองเด็กจากบุคคลอันตรายเชน เพ่ือนเกเร บุคคลเสพยาเสพติด บุคคลที่มปีญหา

ทางดานอารมณ บุคคลที่เสพติดทางเพศ หรือเมาสุรา เปนตน 
- ผูดูแลไมสนบัสนุน หรือจางวานใหเด็กซื้อหรือเสพเครื่องดื่มแอลกอฮอล บุหร่ี ยานอนหลับ ของ

มึนเมา และส่ิงเสพติดทุกชนิด 
- ผูดูแลไมสงเสริมใหเด็กขับขี่รถจักรยานยนต และรถยนตประเภทอื่นๆ 
- ผูดูแลเด็กมีพฤติกรรมความปลอดภัยเปนประจําเชน การใชหมวกนริภัยจักรยานยนต เพ่ือให

เด็กไดเรียนรูจากการเห็นพฤติกรรมที่ดีของผูดูแล  
- ผูดูแลรูวิธีการปฐมพยาบาลเบื้องตน การปฏิบัติการกูชีพข้ันพื้นฐาน (การเปาปาก นวดหัวใจ 

และการตบหลัง กดหนาอก หรือกดทองเพ่ือกําจัดสิ่งแปลกปลอมออกจากหลอดลม) และการ
ปองกันการบาดเจ็บในเด็ก  

- ผูดูแลเด็กรูวิธกีารสื่อสารกับหนวยฉุกเฉินทางการแพทย (1669) ศูนยพิษวิทยา (022011083) 
รวมทั้งรูวิธีการสงตอเด็กในภาวะฉุกเฉินไปยังสถานพยาบาลใกลเคียง 

3. สอนเด็กใหหลีกเล่ียงจุดอันตราย ปฏิบัติตามกฎแหงความปลอดภัย และมีทักษะชีวิตเพือ่ความ
ปลอดภยั 



- ใหเด็กมีสวนรวมในการแกไขความเสี่ยงและกําหนดกฎแหงความปลอดภัยรวมกัน  เชน ไมขับ
ข่ีจักรยานยนต ไมเลนปน วัตถุระเบิด  ขออนุญาตเมื่อตองการออกนอกพื้นที่ที่ผูดูแลรับทราบ
อยูเดิม แจงผูปกครองเมื่อจําเปนตองกลับผิดเวลา ไมกลับบานดึก และไมคางคืนนอกบานโดย
ไมไดรับอนญุาต 

- สอนใหเด็กรูจกัการปองกันตนเองจากภัยคุกคามทางเพศ เชน ไมแตงกายลอแหลม ไมเดินทาง
ในยามวิกาลหรือไปสถานที่เปลี่ยวโดยลําพัง เปนตน 

- สอนใหเด็กรูจกับอกเมื่อมีผูอ่ืนมากระทําหรือปฏิบัติโดยมิชอบ เชน สัมผัสรางกายในสวนที่ควร
ปกปองโดยเฉพาะหนาอก กน และอวัยวะเพศ เปนตน 

- สอนเด็กใหรูจกักําหนดขอบเขตความใกลชิดกับเพศตรงขาม รูจักหลีกเล่ียงหรือขอความ
ชวยเหลือเมื่อถูกรุกเรา ทางรางกายหรือทางเพศ และ รูจักควบคุมตนเองหรือมีทักษะในการ
ระบายออกทางเพศอยางเหมาะสมเชน การออกกําลังกาย เลนดนตรี ศิลปะ และไมไปเกี่ยวของ
กับสื่อลามก  

- สอนใหเด็กปกปองตนเองจากบุคคลอันตราย เชน เพ่ือนเกเร บุคคลเสพยาเสพติด บุคคลที่มี
ปญหาทางดานอารมณ บุคคลที่เสพติดทางเพศ หรือเมาสุรา เปนตน  

- สอนใหเด็กรูจกัการปฏิเสธ ไมยอมปฏิบัตติามแมคนใกลชิด เมื่อไมมัน่ใจวาส่ิงที่ถูกชักชวนให
ปฏิบัตนิั้นจะนาํไปสูอันตรายหรือไม 

- ฝกใหเด็กมีวิธกีารจัดการความขัดแยงอยางเหมาะสม  เชน รับฟงความคิดเห็น ยอมรับผิด 
ปรับปรุงตัว  เปนตน 

- เด็กตองไดรับการสอนใหรู วิธีการใชเครื่องใชไฟฟา เครื่องมืองานบาน หรืองานอื่นๆ ที่เด็กตอง
ปฏิบัต ิ  

- เด็กไดรับการสอนวิธีการปฐมพยาบาลเบื้องตน การปฏิบตัิการกูชีพข้ันพื้นฐาน (การเปาปาก 
นวดหัวใจ การกดทองเพ่ือกําจัดสิ่งแปลกปลอมออกจากหลอดลม)  

- เด็กตองไดรับการฝกทักษะการหนีเมื่อเผชิภัยญสถานการณอันตรายเชน เชน การหนี การ
ตะโกน ขอความชวยเหลือจากผูใหญ การหนีไฟ รูจักใชโทรศัพทหมายเลขฉุกเฉิน (191, 
1669) เปนตน 

- ผูดูแลใหความรู สอนทักษะการปองกันอนัตรายและการหนีจากภัยธรรมชาติที่พบไดบอยในเขต
ชุมชน เชน น้าํทวม ไฟไหม คลื่นยักษสึนามิ เปนตน   



 
เกณฑความปลอดภัยสําหรับเด็กอายุ 15-17 ป ตามชนิดของการบาดเจ็บ 

 
 จัดสภาพแวดลอมรอบตัว

เด็กใหปลอดภัย 
เฝาดูแล ปกปองคุมครอง
เด็ก 
 

สอนเด็กใหรูจักกฎแหง
ความปลอดภัย 
 

1. การจมน้ํา - มีปายคําเตือน อุปกรณชวย
คนจมน้ําในแหลงน้ําท่ีมี
ความเสี่ยง 
- มีผูชวยชีวิต อุปกรณ
ชวยชีวิต และกําหนด
กฎระเบียบในสระวายน้ํา
สาธารณะ และแหลงน้ําท่ี
เปนที่ทองเท่ียว 
- มีอุปกรณชวยชีวิตและ
กําหนดกฎระบียบในเรือ
โดยสาร 
  

-ผูดูแลเด็กตองไดรับการฝก
ปฐมพยาบาลเด็กจมน้ําท่ีถูกวิธี 
คือการผายปอดดวยวิธีเปาปาก
ในกรณีที่ผูจมน้ําไมหายใจ 
สําหรับการอุมพาดบา กระโดด
หรือวิ่งรอบสนาม หรือวางบน
กระทะคว่ําแลวรีดน้ําออก 
ไมใชวิธีที่ถูกตองและจะทําให
ขาดอากาศหายใจนานยิ่งขึ้น 

- สอนเด็กใหรูจักการ
ประเมินความเสี่ยงของการ
วายน้ําท้ังในสระน้ําและแหลง
น้ําธรรมชาติ  
- สอนเด็กใหวายน้ําเปน รู
วิธีการชวยเหลือคนจมน้ํา 
และเลนกีฬาทางน้ําอยาง
ปลอดภัย 
- สอนใหเด็กใชชูชีพเม่ือตอง
เดินทางทางน้ํา  
- สอนเด็กใหรูอันตรายของ
การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล
กอนวายน้ํา 
- สอนเด็กใหรูวิธีการปฐม
พยาบาลคนจมน้ํา 

2. การบาดเจ็บ
จากอุบัติเหตุ
จราจร 

- จัดหาอุปกรณเสริมความ
ปลอดภัยสําหรับเด็ก เชน 
หมวกนิรภัยสําหรับโดยสาร
รถจักยานยนต ขนาดเสน
รอบวง 570-580มม  

 

-ผูดูแลใหเด็กใชอุปกรณเสริม
ความปลอดภัยที่เหมาะสมใน
การโดยสารยานพาหนะเสมอ
เชน การใชหมวกนิรภัย
จักรยานยนต  
- ผูดูแลควรหลีกเลี่ยงไมให
เด็กโดยสารนั่งหรือยืน
ดานหลังรถกระบะ  
- ผูดูแลไมสงเสริมใหเด็ก 
ขับขี่รถจักรยานยนต และ
รถยนตประเภทอื่นๆ 

- สอนเด็กใหใชอุปกรณเสริม
ความปลอดภัยที่เหมาะสมใน
การโดยสารยานพาหนะ
ตางๆอยางสมํ่าเสมอ เชน 
การใชหมวกนิรภัย
จักรยานยนต   
-  สอนและสาธิตวิธีการขี่
จักรยานบนถนนอยาง
ปลอดภัย 
-  สอนและสาธิตวิธีการเดิน
ถนน และขามถนนอยาง
ปลอดภัย  
- สอนเด็กใหรูอันตรายของ
การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล
กอนการขับขี่ยานพาหนะ 



3. ความรอนลวก 
และไฟฟา 
 

-  ตอสายดิน และเครื่องมือ
ตัดไฟฟาอัตโนมัติเพ่ือ
ปองกันไฟฟาลัดวงจร  
- ติดปายคําเตือน ขอควร
ระวัง ในการใชเครื่องไฟฟา
ทุกชนิด 
 
 

-  หากเด็กไดรับบาดเจ็บจาก
ความรอนลวก ใหใชน้ําเย็น
หรือน้ําประปาสะอาดแชหรือ
ลางบาดแผลเพ่ือลดความรอน
ลง จนเด็กหยุดรองจากความ
เจ็บปวด หลังจากนั้นใชผา
สะอาดปดบาดแผลกอนนําสง
พบแพทย หามทาบาดแผล
ดวยน้ําปลา หรือยาสีฟน 
เพราะจะทําใหเกิดการติดเชื้อ
ได 

- สอนเด็กใหรูความเสี่ยงของ
การใชอุปกรณไฟฟา และ
สาธิตวิธีใชที่ปลอดภัย  
- สอนเด็กวิธีการปฐม
พยาบาลแผลจากความรอน 
 

4. ความรุนแรง - ที่พักของเด็ก 
มีประตู หนาตางท่ีสามารถ
ปองกันการบุกรุกจาก
บุคคลภายนอกไดตาม
สมควร 

 

- ไมปลอยใหเด็กอยู 
กับคนแปลกหนาตามลําพัง  
- ปองกันไมให 
ผูอ่ืนมาสัมผัสรางกายเด็กใน
สวนที่ควรปกปอง  
- ปกปองเด็กจากบุคคลเสพ
ยาเสพติด บุคคลที่มีปญหา
ทางดานอารมณ บุคคลที่เสพ
ติดทางเพศ หรือเมาสุรา  
- ไมปลอยใหเด็กตีกัน  
หรือ ทะเลาะกัน 

 

-  สอนใหขอขออนุญาต 
เม่ือตองการออกนอกบริเวณ
ที่กําหนด 
- สอนใหเด็กรูจักบอก 
เม่ือมีผูอ่ืนมากระทําหรือ
ปฏิบัติโดยมิชอบ  
- สอนใหเด็กปกปอง 
ตนเองจากบุคคลอันตราย 
เชน เพ่ือนเกเร บุคคลเสพยา
เสพติด เปนตน  
- สอนเด็กใหรูจัก 
กําหนดขอบเขตความใกลชิด
กับเพศตรงขาม  
- รูจักหลีกเลี่ยงหรือ 
ขอความชวยเหลือเม่ือถูกรุก
เรา ทางรางกายหรือทางเพศ 
- รูจักควบคุมตนเอง 
หรือมีทักษะในการระบาย
ออกทางเพศอยางเหมาะสม 
-สอนใหเด็กไมแตงกาย
ลอแหลม ไมเดินทางในยาม
วิกาลโดยลําพัง  
- ฝกใหเด็กมีวิธีการ 
จัดการความขัดแยงอยาง
เหมาะสมไมรุนแรง 



ปญหาและอุปสรรคตอการดําเนินงานในเร่ืองความปลอดภัยในเด็กในสังคมไทย
 

1. รัฐไมมี่นโยบายที่ชัดเจนในการดูแลเฉพาะเรื่องความปลอดภัยในเด็ก ในปจจบุนั 
รัฐบาลมีนโยบายตอสูกับปญหาอุบตัิเหตุโดยกําหนดมาตรการหลายรูปแบบและมีหนวยงานหลาย
หนวยที่เก่ียวของ อยางไรก็ตามมาตรการสวนใหญยังคงเนนกลุมวัยแรงงานเปนกลุมเปาหมายหลัก 
ขาดการดําเนนิงานอยางจรงิจังในเรื่องความปลอดภัยในเด็ก เชน ไมมีมาตรการการปองกันการจมน้ํา
ในเด็ก ไมมมีาตรการที่ชัดเจนในการลดการบาดเจ็บจากอุบตัิภัยจราจรในเด็ก เปนตน แมวาการ
สูญเสียของเด็กจากอุบตัิเหตุและความรุนแรงจะนอยกวาวัยแรงงานแตเมื่อพิจารณาในกลุมเด็กเองนั้น
จะพบวาอุบัติเหตุและความรุนแรงเปนเหตุนาํการตายในเด็กและวัยรุนอายุตั้งแต 1 ปข้ึนไป 
เชนเดียวกัน และมีลักษณะเฉพาะของสาเหตุและปจจัยเสี่ยงที่แตกตางจากกลุมวัยแรงงาน ดังขอมลูนี้  

• ในแตละปมีการเสียชีวิตในเด็กไทยอายุ 1-14 ปจากอุบัติเหตุและความรุนแรงกวา 
3,000 ราย คดิเปนอัตราการตาย 23/100,000  

• การจมน้ําเปนสาเหตุนาํ พบวามีเด็กตายจากการจมน้าํปละกวา 1,600 ราย  
• สาเหตุนาํอันดบัที่สองคือการตายจากการจราจร  พบวามีเด็กตายจากการจราจรปละ

กวา 800 ราย เด็กวัย 8-9 ปจะเริ่มขับขี่มอเตอรไซด เด็กวัย 10 ปจะเริ่มมีพฤติกรรม
เมาแลวขับ 

• สาเหตุอ่ืนๆรวมกันคิดเปนหนึ่งในสามของการตายจากอบุัติเหตุและความรนุแรง
ไดแก การตกจากที่สูง สารพิษ กระแสไฟฟา ส่ิงแปลกปลอมอุดตนัทางเดนิหายใจ 
ไฟ น้าํรอนลวก ส่ิงของหลนทับหรือกระแทกสัตวกัด ถูกทําราย และอื่นๆ 

• แมวาไมมีการรายงานสถิติการทํารายเด็กอยางเปนระบบ แตจากขอมูลบันทึกของ
หนวยงานที่ชวยเหลือเด็กถูกทํารายพบไดวามีแนวโนมการใหความชวยเหลือเด็ก
เหลานี้สูงข้ึน  

• ในวัยรุนสถานการณจะเลวรายมากขึ้น ในแตละปจะมีเด็กวัยรุน 15-19 ปตายจาก
อุบัติเหตุยานยนตทางบกจํานวน 2000 ราย  ประชากรกลุมนี้คิดเปนรอยละ 9.6 ของ
ประชากรทั้งหมด แตคิดเปนรอยละ 16 ของการตายจากอุบัติเหตุจราจร การบาดเจ็บ
จากความรุนแรงและการทํารายตัวเองในวยัรุนเปนเหตุสําคัญอนัดบัรอง มีความ
รุนแรงมากขึ้นตามลาํดบั  

ดังนั้นจึงตองมีการกําหนดมาตรการความปลอดภัยเฉพาะและหนวยงานที่รับผดิชอบ 
เพ่ือสรางเสริมความปลอดภัยในเด็ก  

 
2. ขาดกฎหมายหรือขาดการบังคับใชกฎหมายที่มีอยูเพื่อสนับสนุนใหเกิดการสราง 



สิ่งแวดลอมที่ปลอดภัยแกเด็ก  
• ขาดกฎหมายที่จะสนับสนุนใหเกิดการสรางโครงสรางทางกายภาพที่ปลอดภัยแกเดก็ใน

ทองถ่ินเชน กฎหมายอาคาร สนามเด็กเลน สนามกฬีา ร้ัวบาน แหลงน้ําและทางเทา เปน
ตน 

•  ขาดกฎหมายเพื่อควบคุมความปลอดภัยในผลติภัณฑที่เด็กใชอยางเพียงพอ  และขาด
การสนับสนนุใหเกิดการคุมครองผูบริโภคโดยองคกรอิสระ 

• ขาดการบังคับใชอยางจริงจังในกฎหมายทีม่ีอยูเชนไมมีมาตการการบงัคับใชกฎหมาย
เพ่ือควบคุมการขับขี่รถจักรยานยนตในเดก็อายุนอยกวา 18 ป ขาดมาตรการความ
ปลอดภัยในรถยนตสําหรับเด็กทั้งๆที่มีการบังคับใชกฎหมายเข็มขัดนิรภัย ขาดการ
ตรวจจับผลติภัณฑที่ละเวนตอการรับรองมาตรฐานจากสํานักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม   

 
3. ขาดองคความรูในเร่ืองของการสรางเสริมความปลอดภัยและปองกันการบาดเจ็บในเดก็  

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

 
4. ขาดการเชื่อมโยงระบบขอมูลที่มีอยูในเรื่องความปลอดภัยในเด็กเพื่อสรางระบบเตือนภัย 

ดานความปลอดภัยในเด็กระดับชาติและทองถิ่น เชนขอมูลในระบบการรายงานการตาย ขอมูลการ
บาดเจ็บของโรงพยาบาลตางๆ ระบบการเฝาระวังการบาดเจ็บของกระทรวงสาธารณสุข ขอมูลการสํารวจ
สุขภาพระดบัชาต ิ ซึ่งรายงานโดยสํานักงานสถิตแิหงชาติ ขอมูลของกรมปองกันภยั ขอมูลการรองเรียน
ของของสํานักงานคุมครองผูบริโภค ขอมูลการตรวจสอบผลิตภัณฑทีไ่มไดมาตรฐานของกระทรวง
อุตสาหกรรม ขอมูลของสํานักงานตาํรวจแหงชาต ิ และขอมูลการคุมครองเด็กขององคกรเอกชนและ
กระทรวงพัฒนาสังคมและทรัพยากรมนุษย เปนตน นอกจากนัน้ยังขาดรายงานการสอบสวนและ
พิเคราะหสาเหตุการตายของเด็กอันเนื่องมาจากอบุัตภิยั สาธารณภยั และความรนุแรง  อยางเปนระบบ 
ทําใหขาดองคความรูที่เพียงพอเพื่อสนับสนุนงานสรางเสริมความปลอดภัยในเด็ก  

 
5. ขาดกลไกการสื่อความรูที่ดีเพื่อใหประชาชนไดรับรูอยางกวางขวางและนําไปสูการ 

เปล่ียนแปลงพฤติกรรมของประชานได  ทําใหประชาชนทั้งเด็ก ผูดูแลเด็ก ชุมชน และองคกรที่
เก่ียวของ  ยังคงขาดความความตระหนักในความเสี่ยงตอความปลอดภัย และขาดความรูและทักษะใน
การจัดการสิ่งแวดลอมเพื่อใหเกิดความปลอดภัย ทั้งการจัดการโครงสรางพ้ืนฐานและการควบคุม
ผลิตภณัฑอันตราย  



 
6. ขาดเกณฑกําหนดมาตรฐานความปลอดภัยขั้นต่ําที่เดก็ทุกคนพึงไดรับจากรัฐเพื่อลด 

ความไมเสมอภาคในสังคมตอการไดรับความปลอดภัย (safety equity) ปญหาของอุบัติเหตุและ
การบาดเจ็บยงัพบวามีรากเหงามาจากความยากจนและความไมเสมอภาคในสังคม เด็กในครอบครัวที่
มีเศรษฐานะต่าํมีความเสี่ยงตอการบาดเจบ็ทั้งจากการไดรับการดูแลต่ํากวาเกณฑมาตรฐาน การถูก
ทอดทิ้ง ละเลย การถูกทําราย และการอาศัยอยูในสิ่งแวดลอมหรือการใชผลิตภัณฑที่มีความเสีย่งสูง 
ปจจัยเหลานี้กอใหเกิดการบาดเจบ็ อันสงผลใหเกิดความพิการ การสูญเสียสมรรถภาพรางกาย การ
สูญเสียความสามารถในการพัฒนาและเรียนรู ซึ่งเปนวงจรของความยากจน การดาํเนินการเพื่อสราง
เสริมความปลอดภัยในเด็ก โดยคาํนึงถึงสิทธิและความเสมอภาคของเด็กทุกคนที่จะไดรับความ
ปลอดภัยอยางเทาเทียมกัน จะนําไปสูการกระจายทรัพยากรเพื่อการสงเคราะหเด็ก การคุมครองเด็ก 
การจัดสวัสดิการ และการจัดการสิ่งแวดลอม เพ่ือใหเด็กในทุกกลุมของสังคมไดรับการดูแลอยางเสมอ
ภาค 

 
7. ขาดการสรางความเขมแขง็ของชุมชน (empowerment) ในการดําเนินงานดานการ 

สรางเสริมความปลอดภัยและปองกันการบาดเจ็บในเด็ก ใขณะที่องคการอนามัยโลกไดดาํเนินการ
โครงการชุมชนปลอดภัย (safe community) เพ่ือใหชุมชนมีความสามารถในการคนหาปญหาความไม
ปลอดภัยในทองถ่ิน การวิเคราะห วางแผน และมีทักษะในการดาํเนินการแกไขอยางมีสวนรวมและ
บูรณาการรวมกับเครือขายทองถ่ิน รวมทั้งการประเมินผลเพื่อนําผลมาปรับปรุงกระบวนการแกไข
ปญหาตอไป แตในประเทศไทยรัฐไมมีนโยบายชัดเจนในการดาํเนินงานดังกลาว   
 

8. ขาดการสนับสนุนใหมีการผลิต (ในประเทศ) และใชอุปกรณเสริมความปลอดภัยที่มี 
หลักฐานทางวิทยาศาสตรชัดเจนวาสามารถลดการตายและการบาดเจ็บลงได เชนหมวกนริภัยใน
เด็ก ที่นั่งนิรภยั เปนตน  
 

9. ขาดระบบบรกิารและสวัสดิการของสังคมในการชวยเหลือครอบครัวและเด็กที่ไดรับ 
บาดเจ็บจนเกดิภาวะพิการ เด็กเหลานี้ถูกบั่นทอนสทิธิในการดาํรงชีพและการไดรับการพฒันาใน
หลายเรื่องเชน การศึกษา การสันทนาการ การเดินทาง การเรียนรูเพ่ือการประกอบอาชีพ เปนตน 
นอกจากนั้นการขาดระบบสวัสดิการสังคมในการชวยเหลือครอบครัว ทําใหครอบครัวตองแบก
รับภาระในการดูแลเด็กโดยลําพัง สงผลกระทบตอวิถีชีวิตของครอบครัว ครอบครัวของเด็กที่ประสบ
การบาดเจ็บจนเสียชีวิตหรือพิการมีอุบัติการณของการหยารางของผูปกครองหรือบัติการณของการ
เกิดพฤติกรรมเบี่ยงเบนของเด็กอ่ืนในครอบครัว  



ขอเสนอแนะในการดําเนินงานสรางเสริมความปลอดภัยในเด็กในสังคมไทย 
 
การสรางเสริมความปลอดภยัและปองกันการบาดเจ็บในเด็กนัน้จะตองดําเนนิการเพื่อนําไปสู

พฤติกรรมใหมที่เสริมสรางความปลอดภยัแกเด็ก ทั้งในระดบับุคคล ครอบครัว ชุมชน และสังคม 
และนําไปสูการสรางส่ิงแวดลอมที่ปลอดภยัสําหรับเด็ก ทั้งเชิงกายภาพ-เทคโนโลยี และเชิงสังคม-
การเมือง-การจัดการ  ดังนัน้การดาํเนินงานในการปองกันและแกไขปญหาตองประกอบดวย 
 มาตรการเรงดวน 

1. ใหสํานักงานคณะกรรมการปองกันอุบตัิภยัแหงชาติและคณะกรรมการคุมครองเด็ก   
แหงชาติเรงประสานใหหนวยงานที่เก่ียวของทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ได
รับรู เขาใจและตระหนักในความสาํคัญของการสรางเสริมความปลอดภัยและปองกันการ
บาดเจ็บในเดก็  ซึ่งตองมีมาตรการใหความคุมครองเปนพิเศษจากมาตรการดานความ
ปลอดภัยทั่วไป 

2. ใหกรมการปกครอง กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินและภาคประชาสังคมสงเสริมใหเกิด
การจัดตั้งเครือขายความปลอดภัยในเด็กเช่ือมโยงในพืน้ที่ระดับตาง ๆ โดยระดมการมีสวน
รวมจากชุมชน  องคกรปกครองสวนทองถ่ินและภูมภิาค เพ่ือใหเกิดความสามารถในการ
วางแผนและจดักระบวนการเฝาระวังและปองกันปญหาทีเ่ปนปจจัยสาเหตุของพฤติกรรม
เส่ียง ส่ิงแวดลอมเสี่ยง ตลอดจนการแกไขการบาดเจ็บในพ้ืนที่ของตนเองได 

3.  ใหกระทรวงสาธารณสุขสงเสริม สนับสนุน และประสานหนวยงานที่เก่ียวของกับการ
ปองกันสาธารณภัย ตลอดจนสถาบนัการศึกษา ส่ือมวลชนไดถายทอดความรูและการ 
จัดการ ฝกทกัษะแกเด็ก พอแม ผูปกครอง ผูดูแลเด็ก นายจางและชุมชนในเรื่องการ   
ปองกันการบาดเจ็บจากอุบตัเิหตุ ความรุนแรง และการปฐมพยาบาล  โดยมีการซักซอม     
ฝกซอม เพ่ือประเมินและกระตุนใหเกิดความพรอม โดยเฉพาะในเรื่องทีมีความสําคัญสูง  
เชน  อุบัติเหตุจราจร การจมน้ํา สารเคมี วัตถุอันตราย ไฟไหม น้าํรอนลวก การบาดเจบ็
จากการเลน การบาดเจ็บจากสัตว และการบาดเจบ็จากการทํางาน ฯลฯ 

4. ใหกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย  กระทรวงศึกษาธิการ และภาคประชา
สังคม สงเสริมและสนับสนนุใหเด็กมีสวนรวมคิด รวมสรางสรรคและปฏิบัติการในกระบวนการ
สรางเสริมความปลอดภัยและปองกันการบาดเจบ็ในเด็ก     โดยเฉพาะใหเด็กสามารถคิดคน
และดาํเนินงานโครงการดวยตนเองไดอยางเหมาะสมตามวัย  

5. พัฒนาและปรบัปรุงกฎหมาย ตลอดจนกฎระเบียบที่เก่ียวของ และเรงรัดการบังคบัใช         
กฎหมายอยางมีประสิทธิภาพและทันตอเหตุการณ  เชน  กฎหมายควบคุมความปลอดภัยใน
ผลิตภณัฑ กฎหมายคุมครองผูบริโภค กฎหมายควบคุมอาคาร กฎหมายจราจรและ ขนสง  
กฎหมายคุมครองเด็ก เปนตน 



6. สงเสริมใหเกิดการจดัการองคความรู การวิจัยเชิงพัฒนาและการพฒันาบุคลากร          
เพ่ือสามารถนาํไปสูการกําหนดนโยบายและแนวทางการปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพอยาง
เรงดวน 

7.  เรงรัดใหมีการตราพระราชบัญญตัติามรฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยมาตรา 57 ที่
ระบุใหมีองคกรอิสระ เพ่ือทําหนาทีคุ่มครองผูบริโภค 

8. กําหนดมาตรการทางภาษีและสิทธิประโยชนเพ่ือเปนแรงจูงใจแกส่ือมวลชนและ          
ผูประกอบการภาคเอกชนทีม่ีบทบาทในการสงเสริมความปลอดภยัในเด็ก 

  
มาตรการระยะยาว 
 มาตรการที่ 1: พัฒนาระบบเฝาระวังและเตือนภัยดานความปลอดภัยในเด็ก (child safety 
watch)  

1.1 พัฒนาระบบเตือนภัยดานความปลอดภัยในเด็กระดับชาติ โดยพัฒนาความเชื่อมโยงจาก
ระบบขอมูลที่ไดดําเนินการโดยหนวยงานตางๆอยูแลว เชน  ระบบการรายงานการตาย 
ระบบการเฝาระวังการบาดเจ็บของกระทรวงสาธารณสุข ระบบการสํารวจสขุภาพ
ระดับชาต ิ ซึ่งรายงานโดยสํานักงานสถติิแหงชาติ ระบบขอมูลของกรมปองกันภัย ระบบ
ขอมูลของสํานักงานคุมครองผูบริโภค และระบบขอมูลของสํานักงานตํารวจแหงชาติเปน
ตน และใหหนวยงานตางๆสามารถเขาถึงและใชระบบขอมูลนีไ้ดรวมกัน ซึ่ง
คณะกรรมการคุมครองเด็กระดับชาติสามารถผลักดนัใหเกิดการดาํเนินการไดจริง  

1.2 พัฒนาระบบขอมูลเตือนภัยดานความปลอดภัยในเด็กระดับทองถ่ิน โดยจดัใหมีความ
เช่ือมโยงของระบบขอมูลทองถ่ินเชน ขอมูลโรงพยาบาล ขอมูลของสถานีตาํรวจ ขอมูล
ขนสงจังหวัด    ขอมูลพัฒนาสังคมจังหวดั เปนตน ซึ่งคณะกรรมการคุมครองเด็กระดับ
จังหวัดและทองถ่ินสามารถผลักดันใหเกิดการดาํเนนิการไดจริง   

 1.3 สงเสริมพัฒนาระบบการสอบสวนและพิเคราะหสาเหตุอันเนื่องมาจากอบุัตภิยั สาธารณ
ภัย และความรุนแรง  เพ่ือดาํเนินการปองกันแกไขและฟนฟอูยางตอเนื่องทั้งใน
ระดับชาติและทองถ่ิน  

  
มาตรการ 2: มีการรวบรวม ทบทวน วิเคราะหขอมูลองคความรูและสงเสริมการวิจัยเพื่อสราง
องคความรูใหมในเร่ืองของการสรางเสริมความปลอดภัยและปองกันการบาดเจ็บในเดก็  

2.1 สนับสนนุใหมหาวิทยาลัย หนวยงานที่เก่ียวของทั้งภาครัฐ เอกชน องคกรทองถ่ิน และ
ชุมชน ดําเนินการวิจัย หาความรูและแนวทางในการปองกันการบาดเจ็บในเด็กชนดิ
ตางๆทั้งความรูเชิงเทคโนโลยี และความรูเชิงประยุกต ทั้งดานชีวกลไก          
พฤติกรรมศาสตร จิตวิทยาและสังคมศาสตรระบาดวิทยาและงานวิจัยเชิงระบบเพื่อ    



นําไปสูนวตักรรมโครงการใหมๆที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดใีนการ        
เปล่ียนแปลงทั้งพฤติกรรมและ ส่ิงแวดลอมเสี่ยงตอเด็ก 

   
มาตรการที่ 3  :   การสรางสิ่งแวดลอมที่สรางเสริมความปลอดภัยในเด็ก                                             

3.1    หนวยงานที่เก่ียวของหรือองคกรทองถิ่นและภาคประชาสังคมตองใหความสําคัญกบั
การจัดการสิ่งแวดลอมใหเกิดความปลอดภัยแกเด็ก ทั้งส่ิงแวดลอมภายในบาน         
เขตชุมชน โรงเรียน ถนนหนทาง สถานที่เลนพักผอน สนามกีฬา และสถานที่สาธารณะ  

 3.2    โครงสรางทางกายภาพของชมุชนและผังเมอืงทั้งโครงสรางเดิมและโครงสรางที่จะ
สรางใหมจะตองไดรับการประเมินความเสี่ยงตอความปลอดภัยสาํหรับเด็ก และจะตอง
ไดรับการแกไขปรับปรุงเพ่ือลดความเสี่ยงใหต่ําท่ีสุดที่จะเปนไปได 

  3.3     หนวยงานที่เก่ียวของตองดาํเนินการควบคมุผลติภณัฑรอบตวัเด็กใหปลอดภัยอยาง
จริงจัง   หนวยงานหลายหนวยมบีทบาทเกี่ยวของกับความปลอดภยัในผลติภัณฑ เชน 
สํานกังานคุมครอง  ผูบริโภค สํานักงานมาตรฐานอตุสาหกรรม มูลนธิิคุมครองผูบริโภค 
สมาคมวิชาชีพตางๆ เปนตน  

    3.4    สนบัสนุนใหมีการผลิต (ในประเทศ) และใชอุปกรณเสริมความปลอดภัยที่มี      
คุณภาพมาตรฐานและราคาเปนธรรม   เชน   หมวกนิรภัยในเด็ก    ที่นั่งนิรภัย    
เครื่องสงสัญญาณควนัไฟ เปนตน  



ตัวช้ีวัดและเปาหมาย 
 

สถานการณ ตัวชี้วัด เปาหมายในป 2557 
2542 2543 2544 2545 

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

นอยกวา 80/ 1,000,000 / ป 

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

นอยกวา 150/ 1,000,000 / ป 

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

นอยกวา 30/ 10,000  คน/ ป 

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

นอยกวา 5/ นักเรียน 10,000  
คน/ ป 

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

ลดลงรอยละ 50  เมื่อ
เปรียบเทียบกับป 2548 

ไมมีขอมูลในปจจุบนั 

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

นอยกวา 50/ 1,000,000  คน/ ป 

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

นอยกวา 20/1,000,000/ป  

43.3 53.4 48.1 51.5 



อุบัติการณการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
จราจรในเด็กอายุ 15-17 ป  (/ 
1,000,000 / ป) 

นอยกวา 100/1,000,000/ป  

183.2 203.1 208.2 218.5 
อุบัติการณการบาดเจบ็รุนแรงจาก
การจราจรที่ตองรับการรักษาตัวใน
โรงพยาบาลแบบผูปวยใน ในเด็ก
อายุ 0-14 ป  (/ 10,000 / ป) 

นอยกวา 5/ 10,000  คน/ ป 

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

นอยกวา 3 /1,000,000/ ป 

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

นอยกวา 3/1,000,000/ ป 

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

นอยกวา 1 /1,000,000/ ป 

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

นอยกวา 2/ 10,000  คน/ ป 

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

นอยกวา 1 /1,000,000/ ป 

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

นอยกวา 0.5/ 10,000  คน/ ป 

1.0 1.2 0.6 1.2 
อุบัติการณการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
สารพิษในเด็กอายุ 0-14 ป  (/ 

นอยกวา 1 /1,000,000/ ป 
2.52 2.39 2.08 2.20 



1,000,000 / ป) 
อุบัติการณการเสียชีวิตจากสัตวใน
เด็กอายุ 0-14 ป  (/ 1,000,000 / ป) 

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

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

นอยกวา 5/ 10,000  คน/ ป 

13.4 14.7 14.1 15.1 
อุบัติการณการเสียชีวิตจากถูกทําราย
และทํารายตนเองในเด็กอายุ 0-14 ป  
(/ 1,000,000 / ป) 

นอยกวา 5 /1,000,000/ ป 

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

นอยกวา 30 /1,000,000/ ป 

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

นอยกวา 1/ 10,000  คน/ ป 

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

แผนนโยบายที่ชัดเจนในการ
ดําเนินงานดานความปลอดภัย
ในเด็กของคณะกรรมการ
ปองกันอุบัติภัยแหงชาติและ
คณะกรรมการคุมครองเดก็
แหงชาติ 

ไมมี 
 กระทรวงสาธารณสุข 

ศึกษาธิการ พัฒนาสังคมและ
ทรัพยากรมรุษย คมนาคม กรม
ปองกันภัย กรมสงเสริมการ
ปกครองสวนทองถิ่น กรม
โยธาธิการ สํานักงานมาตรฐาน ไมมี 



อุตสาหกรรม สํานักงาน
คุมครองผูบริโภค สมาคม
วิชาชีพที่เกี่ยวของ และองคกร
ทองถิ่นมีการกําหนดนโยบาย 
พันธะกิจและยุทธศาสตรในการ
ดําเนินงานเร่ืองความปลอดภัย
ในเด็กอยางชัดเจน 

นโยบายการดาํเนินงานดานความ
ปลอดภัยในเด็กโดยคณะกรรมการ
คุมครองเด็กระดับจังหวัด  และ
คณะกรรมการปองกันภัยระดับ
จังหวัด 

แผนนโยบาย พันธะกิจและ
ยุทธศาสตรทีชั่ดเจนในการ
ดําเนินงานดานความปลอดภัย
ในเด็กทุกจังหวัด 

ไมมี 
ระบบขอมูลและรายงานประจําปการ
ตายจากอุบตัิเหตุและการบาดเจ็บใน
เด็ก 

ทุกจังหวัด มีระบบขอมูลการตายทุก
จังหวัด ไมมีรายงานการตาย
จากอุบตัิเหตกุารและการ
บาดเจ็บเฉพาะในเด็กประจาํป   

ระบบขอมูลและรายงานประจําป
อุบัติเหตุและการบาดเจ็บในเด็กใน
โรงพบาบาลทัง้ผูปวยนอกและใน 

ทุกจังหวัด มีระบบขอมูลผูปวยในทุก
จังหวัด มีระบบการเฝาระวัง
การบาดเจ็บในหองฉุกเฉินใน
บางจังหวัด ไมมีรายงานการ
บาดเจ็บเฉพาะในเด็กประจาํป  

กฎหมายอาคารสถานที่และ
สิ่งแวดลอมในชุมชนไดรับการ
ปรับปรุงโดยคํานึงถึงความ
ปลอดภัยในเด็กและบังคับใช
ทุกจังหวัด 

บทบัญญตัิดานความปลอดภัยใน
เด็กในกฎหมายอาคารสถานที่ ทั้งใน
บาน โรงเรียน ศนูยเดก็เล็ก ที่
สาธารณะ และในชุมชน 

กระทรวงศึกษาธิการ สํานัก
พัฒนามาตรฐานการศึกษา และ
องคกรทองถิ่นกําหนด
มาตรฐานความปลอดภัยใน
โรงเรียน ทั้งอาคาร สถานที่
อ่ืนๆ และสิ่งแวดลอมโดยรอบ

- กฎหมายอาคาร ไม
ครอบคลุมในเรื่องความ
ปลอดภัยในเด็ก ทั้งในบาน 
โรงเรียน และที่สาธารณะ 
- ไมมีกฎหมายการจัดการ
ส่ิงแวดลอมในชุมชนเพื่อความ
ปลอดภัยในเด็กเชน การ
จัดการแหลงน้ํา สนามเด็กเลน 
ทางเทา ทางขาม ทางจักรยาน
เปนตน 
- มีขอกําหนดความปลอดภยั



โรงเรียน 
กระทรวงพัฒนาสังคมและ
ทรัพยากรมนุษย กระทรวง
สาธารณสุข กรมสงเสริมการ
ปกครองสวนทองถิ่น กระทรวง
แรงงาน  และองคกรทองถิ่น 
กําหนดมาตรฐานความ
ปลอดภัยในสถานเลี้ยงเด็ก
ปฐมวัย ทั้งอาคาร สถานทีอ่ื่นๆ 
และสิ่งแวดลอมโดยรอบ
โรงเรียน 
รอยละ 80 ของแหลงนํ้าในเขต
ชุมชนมีแนวก้ันเพื่อปองกันการ
จมน้ําในเด็ก 
รอยละ 80 ของถนนในเขต
ชุมชนที่อยูอาศัย ไดรับการ
ดัดแปลงเพื่อจํากัดความเรว็
ของยานพาหนะไมเกิน 30 กม/
ชม  
รอยละ 80 ของถนนในเขต
ชุมชนที่อยูอาศัย มีทางเทา ทาง
ขามที่เหมาะสมกับเด็ก   
รอยละ 80 ของ อาคารบานพัก 
โรงเรียน สาธารณะที่มีความสูง
มากกวาหนึ่งช้ันไดรับการ
ออกแบบเพื่อปองกันเด็กตกที่
สูง 

 

รอยละ 80 ของสนามเด็กเลนใน
โรงเรียนและชุมชน ได
มาตรฐานความปลอดภัย  

ในโรงเรียน สถานเล้ียงเด็ก
ปฐมวัย แตยังไมครอบคลุมทุก
ดาน และยังไมมีการบังคับใช
อยางเปนรูปธรรม 

กระทรวงอุตสาหกรรมดําเนนิการให ผลิตภัณฑสําหรับเด็กและทารก ของเลนเด็กและทารกเปน



ผลิตภณัฑสําหรับเด็กและทารกทุก
ชนิดมีมาตรฐานความปลอดภัยใน
ระดับมาตรฐานควบคุม  

ทุกชนิดตองผานการรับรองตาม
มาตรฐานควบคุม (โดยมี
ขอกําหนดดานความปลอดภัย
ในมาตรฐานควบคุม) 

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

มีกฎหมายกําหนดใหเด็กอายุ
นอยกวา 15 ปที่โดยสาร
รถจักรยานยนตตองสวมหมวก
นิรภัยและมีบทลงโทษทาง
สังคมเพื่อปรับพฤติกรรมแกแก
ผูขับ และผูดแูลเด็ก  

- มีกฎหมายใหผูโดยสารทุกคน
ตองใสหมวกนิรภัย แตหาก
ผูโดยสารเปนเด็ก เจาหนาทีไ่ม
สามารถดาํเนนิการกับเด็ก ผู
ขับขี่ และผูดูแลเด็กได  
- มีพรบคุมครองเด็ก มาตรา 
กําหนดใหผูดแูลเด็กตองจดัหา
ส่ิงจําเปนแกสุขภาพแกเด็ก แต
ยังไมมีการใชบทบัญญตัิขอนี้
ในการควบคมุการใชหมวก
นิรภัยในเด็กและกําหนด
บทลงโทษทางสังคมแกผูขับ
และผูดแูลเด็ก  

รอยละ  90 ของเด็กอายุ 3-14 ป   
ใชหมวกนิรภัยในการโดยสาร
รถจักรยานยนต    <15%  

มีการปรับปรุงและบังคบัใชกฎหมาย
หมวกนิรภัย การขับขี่กอนวัย การใช
ที่นั่งนิรภัย ความปลอดภัยในรถ
โรงเรียน และรถโดยสารสาธารณะ 
อยางจริงจัง 

ไมมีเด็กอายนุอยกวา 15 ปขับขี่
รถจักรยานยนต และรถยนต
ประเภทอื่นๆ 

รายงานการบาดเจบ็เด็กในหอง
ฉุกเฉิน 21 โรงพยาบาลทั่ว
ประเทศ ป 2545 พบวารอยละ 
65 ของการบาดเจ็บจาก



นี้รอยละ 43 เด็กเปนผูขับขี่เอง   
รอยละ 60 ของเด็กอายุ 0-10 ป   
ใชที่น่ังนิรภัยในการโดยสาร
รถยนตอยางเหมาะสม     <5% 

โรงเรียนมีหลักสูตรและมีการนํา
หลักสูตรไปใช ในเรื่องความ
ปลอดภัยทางถนน สําหรับนักเรียน
ประถมศึกษาปที่ 1-6 และมัธยม   

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

กระทรวงสาธารณสุข 
กระทรวงศึกษาธิการกรมการ
ปกครองสวนทองถ่ิน และกรม
ปองกันภัยมีเปาหมายและยุทธ
ศาสตรที่ชัดเจนในการดาํเนนิงานให
มีการถายทอดความรูและทกัษะดาน
การปองกันการบาดเจบ็ในเด็ก การ
ปฐมพยาบาล และการกูชีพเบื้องตน
แกผูดูแลเด็กในทุกครัวเรือนที่มีเด็ก
อายุนอยกวา 15 ป ผูมหีนาที่ดแูล
เด็กเชนครู พ่ีเล้ียงเด็กในสถานเลี้ยง
เด็กตางๆอยางเปนระบบ 

ผูดูแลเด็กในทุกครัวเรือนที่มี
เด็กอายุนอยกวา 15 ป และผูมี
หนาที่ดูแลเดก็เชนครู พี่เล้ียง
เด็กในสถานเลี้ยงเด็กตางๆ ทุก
คนไดรับการถายทอดความรู
และฝกทักษะในดานการ
ปองกันการบาดเจ็บในเด็ก การ
ปฐมพยาบาล และการกูชีพ
เบื้องตน 

กระทรวงสาธารณสุข 
กระทรวงศึกษาธิการกรมการ
ปกครองสวนทองถ่ิน และกรม
ปองกันภัยไมมีเปาหมายและ
ยุทธศาสตรที่ชัดเจนในการ
ดําเนนิงานใหมีการถายทอด
ความรูและทักษะดานการ
ปองกันการบาดเจ็บในเด็ก การ
ปฐมพยาบาล และการกูชีพ
เบื้องตนแกผูดูแลเด็กในทกุ
ครัวเรือนที่มีเด็กอายุนอยกวา 
15 ป ผูมีหนาที่ดูแลเด็กเชนครู 
พ่ีเล้ียงเด็กในสถานเลี้ยงเดก็
ตางๆ 

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

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

มีการอบรมการปองกันการ
บาดเจ็บในเดก็ การปฐม
พยาบาล และการกูชีพเบื้องตน
แตไมมีเปาหมายและยุทธ
ศาสตรในการครอบคลุม
กลุมเปาหมายที่ชัดเจน 



รวมทั้งวิธีการถายทอดความรู 
มีการจัดตั้งชุมชนปลอดภัย (safe 
communities) ตามแนวทางของ
องคการอนามยัโลก 

มีการจัดตั้งชุมชนปลอดภัย 
(safe communities) ตาม
แนวทางขององคการอนามัย
โลก หน่ึงชุมชนตอหนึ่งจังหวัด 

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

โรงเรียนมีหลักสูตรการฝกสอน
ทักษะการวายน้ําและความปลอดภัย
ทางน้ําใหเด็กนักเรียนประถมศึกษา
ปที่  1-6 

ทุกโรงเรียนทั่วประเทศ มีการกําหนดในหลักสูตรการ
สอน แตไมไดกําหนดทักษะ
การปฏิบัตไิดจริงใหเปน
ผลลัพธที่ตรวจสอบได 
และมัการฝกทักษะอยางจรงิจัง
เพียงบางแหง 

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

กระทรงพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษยและ
กระทรวงศึกษาธิการมีเปาหมายและ
ยุทธศาสตรที่ชัดเจนในการดําเนนิ
กิจกรรมใหเด็กมีสวนรวมในการ
จัดการความปลอดภัยในชุมชนและ
โรงเรียน 

ทุกสถานศึกษามีกิจกรรมใหเด็ก

กระทรงพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษยและ
กระทรวงศึกษาธิการไมมี
เปาหมายและยุทธศาสตรที่
ชัดเจนในการดําเนนิกิจกรรม
ใหเด็กมีสวนรวมในการจดัการ
ความปลอดภยัในชุมชนและ
โรงเรียน 



 มีสวนรวมในการจัดการความ
ปลอดภัยเพื่อเปนโรงเรียน
ปลอดภัยตามมาตรฐาน 

 

มีผูเชียวชาญดานการจัดการ
ความปลอดภัยในเด็กในทกุ
จังหวัด ไมมี 

มีหลักสูตรการศึกษา / ฝกอบรมดาน
การจัดการความปลอดภัยในเด็กทั้ง
ในระดบัทองถ่ิน และระดับชาต ิ

มีหลักสูตรการศึกษา/ฝกอบรม
ดานการจัดการความปลอดภัย
ในเด็กในระดบัอุดมศึกษา ไมมี 

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

มีการจัดตั้งองคกรอิสระทีท่ํา
หนาที่คุมครองผูบริโภค 

- สํานักงานคุมครองผูบริโภค
เปนหนวยงานภาครัฐขึ้นกับ
สํานักนายกรัฐมนตรี  

- มูลนิธิคุมครองผูบริโภคเปน
องคกรเอกชน 

มีระบบขอมูลการบาดเจ็บจาก
ผลิตภัณฑตางๆ  

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

กระทรวงอุตสาหกรรม สํานกังาน
คุมครองผูบริโภค องคกรอิสระดาน
การคุมครองผูบริโภคจัดใหมีระบบ
การควบคุมและตรวจสอบผลิตภณัฑ
เพ่ือความปลอดภัยในเด็ก ทั้ง
ผลิตภณัฑที่ผลิตในประเทศและ
นําเขาจากตางประเทศ 

มีการนําขอมูลความเสี่ยงจาก
ระบบขอมูลมาสูระบบการ

สํานักงานคุมครองผูบริโภคได
ดําเนนิการสงผลิตภณัฑที่มี



ตรวจสอบ และวิเคราะหความ
เสี่ยงของผลิตภัณฑตอการ
บาดเจ็บในเดก็อยางเปนระบบ
และรายงานประจําป  

ขอมูลความเสี่ยงตามการ
รองเรียน รวมทั้งที่เปนขาวจาก
ส่ือเพ่ือตรวจสอบจาก
หนวยงานตางๆ 

 

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

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

มีการผลิตหมวกนิรภัยสําหรับ
เด็กในประเทศ และการ
กระจายการจําหนายอยางทั่วถึง
ทั่วประเทศ  

ในป 2548 มีการผลิตหมวก
นิรภัยสําหรับเด็ก 4 บริษัท แต
การวางจําหนายยังไมกระจาย
อยางทั่วถึง   

รัฐบาลมีการสงเสริมการผลิต
อุปกรณเสริมความปลอดภยัที่จําเปน 

มีการผลิตที่น่ังนิรภัยสําหรับ
เด็กในรถยนตในประเทศ และ
การกระจายการจําหนายอยาง
ทั่วถึงทั่วประเทศ  

ในป 2548 เร่ิมมีการผลิตใน
ประเทศ 2 บริษัท แตยังไมได
รับการรับรองมาตรฐาน และยัง
ไมมีการวางจาํหนาย 

มีสถานบาํบดัพฤติกรรมเสี่ยงในเด็ก
ในระดบัทองถ่ิน 

ทุกจังหวัด 
ไมมี 

 
 
 



 
 
 
 



 


