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ผู้อ ำนวยกำรสถำบันแห่งชำตเิพือ่กำรพัฒนำเด้กและครอบครัว มหำวทิยำลัยมหดิล 

หัวหน้ำศูนยว์จัิยเพือ่สร้ำงเสริมควำมปลอดภัยและป้องกันกำรบำดเจบ็ในเดก็  

ภำควชิำกุมำรเวชศำสตร ์คณะแพทยศำสตรโ์รงพยำบำลรำมำธิบดี



ความหมาย การบาดเจ็บ อุบัตเิหตุ และความรุนแรงระหว่างบุคคล

• กำรบำดเจบ็ (INJURY)  หมายถึง กลุม่พยาธิสภาพของรา่งกายกลุม่หนึ่งซึง่มี
สาเหตมุาจากการถกูกระท าโดยพลงังานและสารเคมีรูปแบบตา่งๆ เช่น พลงังาน

กล พลงังานความรอ้น พลงังานไฟฟา้ สารเคมีกรดดา่ง เป็นตน้ 



• พลงังานและสารเคมีรูปแบบตา่งๆเหลา่นีก้ระท ากบัรา่งกายเกินกวา่ความตา้นทาน

ของอวยัวะตา่งๆ ของรา่งกาย (THRESHOLD OF HUMAN 

TOLERANCE) จงึท าใหเ้กิดพยาธิสภาพตอ่อวยัวะเหลา่นัน้ เช่น สมองสามารถ

ตา้นทานตอ่การขาดอากาศไดไ้มเ่กิน 4 นาทีเป็นตน้ 

• สว่นใหญ่แลว้พลงังานและสารเคมีรูปแบบตา่งๆเหลา่นีจ้ะถ่ายทอดสูค่นไดต้อ้งมี

สื่อน าพลงังาน น า้น าพลงังานกลมาอดุตนัทางเดินหายใจของคน เป็นตน้



อุบัตเิหตุ หรือ การบาดเจ็บโดยไม่ตั้งใจ

• อบุตัิเหต ุหมายถงึ เหตกุารณข์องความสมัพนัธข์องคน สื่อน าพาพลงังาน และ

สิ่งแวดลอ้มที่มีความเสี่ยง อาจน าไปสูก่ารบาดเจ็บโดยไมไ่ดต้ัง้ใจ 

(UNINTENTIONAL INJURY) แตผ่ลลพัธอ์าจเกิดหรอืไม่เกิดการบาดเจ็บ

จรงิก็ได้ เช่นอบุตัิเหตนุกัเรยีนพลดัตกน า้ มีความเสี่ยงตอ่การบาดเจ็บ แตผ่ลลพัธจ์รงิ

อาจมีหรอืไมมี่การบาดเจ็บก็ได ้

(WHO and the Karolinska Institute, Dept.Social Medicine, ค.ศ.1989 และ Heinrich, ค.ศ.1959)



•ค าวา่ “จมน า้” คือ อบุตัิเหต ุหรอื การบาดเจ็บ ???



• การบาดเจ็บจากการจมน า้อาจเกิดขึน้ไดจ้ากอบุตัิเหตตุา่งชนิดกนั เช่นขบัรถยนต์

ตกลงไปในน า้ ผูโ้ดยสารเสียชีวิตจากการจมน า้ เป็นตน้ เดก็ที่วา่ยอยูใ่นน า้ ถกูไฟ

ลดัวงจรจนหมดสติและจมน า้เสียชีวิตในที่สดุ

• อบุตัิเหตจุมน า้ที่เกิดขึน้ อาจไมก่่อใหเ้กิดการบาดเจ็บ แตก่่อใหเ้กิด โรค ได ้เช่น 

ปอดอกัเสบ หรอื โรคทางสขุภาพจิตเช่น PTSD



ความรุนแรงระหว่างบุคคล (INTERPERSONAL VIOLENCE) 
หรือ การบาดเจ็บโดยตั้งใจ (INTENTIONAL INJURY)

• ความรุนแรงระหวา่งบคุคล (INTERPERSONAL VIOLENCE) หมายถึงการกระท าใหเ้กิด
การบาดเจ็บในบคุคลโดยเป็นการกระท าตอ่ตนเอง หรอืการกระท าตอ่ผูอ่ื้นดว้ยความตัง้ใจ โดยการใช้

พลงังานในรูปแบบตา่งๆเช่นการกระท าโดยแรงกล พลงังานความรอ้น ไฟฟา้ หรอืรงัสีเป็นตน้ 

• การบาดเจ็บโดยตัง้ใจ หมายถึง การบาดเจ็บท่ีเกิดขึน้โดยความตัง้ใจ ของคนท่ีจะท าใหเ้กิดขึน้ ซึง่แบง่

ออกเป็น การบาดเจ็บจากการกระท าตนเอง (SELF INFLICTED INJURY) เช่นการท ารา้ย
ตนเองโดยการกระโดดน า้เพื่อใหจ้มน า้ตาย การบาดเจ็บโดยการถกูกระท าอย่างตัง้ใจโดยผูอ่ื้น 

(ASSAULT) เช่นการจบัผูอ่ื้นกดน า้จนเสียชีวิต 









•พลงังาน = 

•สื่อน าพลงังาน = 

•คน = ความตา้นทาน 

•พยาธิสภาพ  

น ำ้

พลังงำนกล

สมองขำดอำกำศ 4 นำทีเดก็ 1 ปี

สมองขำดอำกำศ =>สมองบวม=> กดทำงเดนิหำยใจ=> ตำย

เวลำเกิดเหตุ และ ภำวะหลังเกดิเหตุ



• ปฏิสมัพนัธ ์คน กบั สื่อน าพลงังาน
ไม่เสี่ยง
เสี่ยง 
อบุตัิเหตุ
ความรุนแรง
ไม่ท าในสิ่งที่ตอ้งกระท า 
ท าในสิ่งที่ไม่ควรกระท า
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คอกกั้นพืน้ทีเ่คล่ือนที่
ปลอดภยัส ำหรับเดก็



เดก็อายนุ้อยกว่า 2 ปีจมน ้าในบ้าน

• เดก็อายนุ้อยกว่า 2 ปีจมน ้าในบา้นเช่น กะละมงั ถงัน ้า อ่างอาบน ้า หรือลอดช่องรหูรือตกแหล่งน ้าทีี่กใกล้กบัตวับา้น

• การป้องกนัต้องก าจดัแหล่งน ้าทีี่กไม่จ าเป็นในบา้นและรอบตวับา้น เช่น เที่น ้าออกจากถงัท้ิี่งเมืกอไม่จ าเป็นต้องใช้

• จดัการแหล่งน ้าในบา้นไม่ให้เดก็เข้าถึงได้ เช่น ปิดประตหู้องน ้า ปิดฝาถงัน ้า ตุ่มน ้า 

• จ ำกัดพืน้ทีเ่ล่นส ำหรับเดก็ใหอ้ยู่ในสำยตำ เช่นมคีอกกัน้ทีป่ลอดภยั

• ไม่ปล่อยให้เดก็อยู่ในหรือใกล้แหล่งน ้าโดยล าพงัเช่น นั กงเล่นน ้าในอ่างน ้า กะละมงัโดยล าพงั ที่ารกอาจจมน ้าได้ แม้

ระดบัน ้าสงูเพียง 5 ซม 

• ขณะเดก็อยู่ใกล้แหล่งน ้า ผูด้แูลเดก็ต้องเฝ้าดเูดก็ตลอดเวลา ห้ามเผลอแม้เพียงชั กวขณะเช่น เดินไปเกบ็จาน รบั

โที่รศพัที่ ์เปิดประตบูา้น หรืองีบหลบั

• ผูด้แูลเดก็ต้องเตรียมอปุกรณ์การอาบน ้า เช่นสบู ่ผา้เชด็ตวัให้พร้อมก่อนอาบน ้าเดก็ ในขณะเดก็อยู่ในอ่างอาบน ้า

ต้องไม่ห่างจากเดก็แม้เพียงชั กวขณะ

14
6 ด
9 ด
12 ด
18 ด
24 ด
2ป6ด 
3ป
3ป6ด 
4ป
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ความส าคญัของการจัดกลุ่มโรคอุบัตเิหตุและการบาดเจ็บ 

• ดว้ยมิตท่ีิซบัซอ้นของกลุม่โรคการบาดเจ็บนี ้หากการบนัทกึบง่บอกเพียงมิติใดมิติหนึ่งจะไมเ่ป็น

ประโยชนต์อ่การใชข้อ้มลูในการวิเคราะหต์ิดตามความรุนแรงของปัญหาและหาแนวทางการ

ปอ้งกนั เช่น การบนัทกึ ในมิตขิองพยาธิสภาพเพียงอยา่งเดียว เช่น สมองขาดอากาศ จะไม่

สามารถแยกไดว้า่เป็นจากโรค ไม่สามารถบอกไดว้า่เป็นจากกอบุตัิเหต ุหรอืความรุนแรง การ

บนัทกึทัง้พยาธิสภาพ เหตตุามกลไกการเกิด และ ระบคุวามตัง้ใจ จะตอ้งมีระบบการบนัทกึท่ีดี 

มีความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งหน่วยงานตา่งๆ และเป็นแบบแผนเดียวกนัระหว่างประเทศจงึจะ

น าไปสูข่อ้มลูรวมของประเทศและของโลกได ้



บัญชีจ าแนกทางสถติริะหว่างประเทศของโรคและปัญหาสุขภาพทีเ่กีย่วข้อง
ฉบับทบทวนคร้ังที่ 10 (ICD-10) 

• การจดักลุม่การบาดเจ็บตามพยาธิสภาพ: กลุม่รหสัการบาดเจ็บ 12 กลุม่ (รหสั S00-T14 )และกลุม่พยาธิ

สภาพจากสารพิษและผลสืบเน่ืองจากเหตภุายนอกอีก 9 กลุม่ (รหสั T15-98) 

• การจดักลุม่การบาดเจ็บและการไดร้บัสารพิษโดยระบสุาเหตภุายนอก: กลุม่การบาดเจ็บจากการเกิดเหตโุดยไม่

ตัง้ใจ หรอือบุตัิเหต ุ มี 14 กลุม่สาเหตภุายนอก เช่น 

• อบุตัิเหตกุารขนสง่ (V01-V99)โดย (V90-V94) เป็นอบุตัิเหตกุารขนสง่ทางน า้ 

• (W65-W74) การจมน า้ตายและจมน า้จากอบุตัิเหต ุ

• การเกิดเหตโุดยความตัง้ใจ หรอืความรุนแรง มี 4 กลุม่สาเหตภุายนอก ไดแ้ก่(X60-X84) การตัง้ใจท า

รา้ยตนเอง (X85-Y09) การถกูท ารา้ย 



อตัราการตายจากการจมน า้ปี 2543-2559

1-4 ปี

5-9ปี

10-14ปี

ปี 2554

ปี 2559ปี 2543



จ านวนการตายจากการจมน า้ในเดก็อายุตั้งแต่ 1-14 ปี

กลุ่มปฐมวัย กลุ่มวัยเรียน



กรอบแนวคดิเชิงระบาดวทิยาของฮาดดอน 

• อบุตัิเหตคืุอเหตกุารณท่ี์มีปฏิสมัพนัธร์ะหวา่ง สิ่งก่อเหต ุ

บคุคล และสิ่งแวดลอ้ม (AGENT-HOST-

ENVIRONMENT) ในช่วงเวลาหนึ่งตัง้แตเ่วลาก่อน
เกิดเหต ุจนกระทั่งเกิดเหต ุและภายหลงัการเกิดเหตุ

เช่นเดียวกบัโรคติดต่ออ่ืนๆ และสามารถวิเคราะหต์าม

แนวทางของระบาดวิทยาเพื่อเขา้ใจปฏิสมัพนัธนี์ ้ จะท าให้

เขา้ใจสาเหตขุองการเกิดและน าไปสูแ่นวทางในการปอ้งกนั

ได้ (HADDON W, 1980, 1983)





การจัดการความเส่ียงก่อนเกดิเหตุ: ปัจจัยด้านบุคคล (HOST)

• นอกจากลกัษณะทางกายภาพของบคุคล เช่น อาย ุความสงู น า้หนกั ความแข็งแรง
กลา้มเนือ้ ขอ้ เสน้เอน็ พนัธุกรรม ความพิการ การเปลี่ยนแปลงตามการเจรญิเติบโต

และและความเสื่อมตามวยั ปัจจยับคุคลยงัประกอบดว้ยความตระหนกัในความ

เสี่ยงของภยัก่อนเกิดเหตุ (PRE-EVENT RISK PERCEPTION) (ท าไม
บคุคล ตอ้งเขา้ไปอยูใ่กลภ้ยั ท าไมไม่ตระหนกัในความเสี่ยง และหลีกเลี่ยงใหอ้ยูห่า่ง

ภยัตัง้แตแ่รก) จ าแนกปัจจยับคุคลตามความเสี่ยงก่อนเกิดเหตไุดเ้ป็น 5 กลุม่ดงันี ้



1. สมองปกติในภาวะปกติ แตส่ภาพรา่งกายมีความเปราะบางเป็นพิเศษท าให้

บาดเจ็บรุนแรงไดง้า่ยเช่น คนที่มีความผิดปกติของรา่งกายแตก่ าเนิดหรอืจาก

โรคตา่งๆ หรอืไดร้บัยาบางประเภท เช่น เด็กท่ีเป็นโรคลมชกั เกิดอาการชกั

ขณะเลน่น า้ในสระวา่ยน า้ 

กำรจัดกำรควำมเส่ียงของกลุ่มนีค้อื ตอ้งใหค้วามรูแ้ก่บคุคลในเรือ่งการหลีกเลี่ยง
หรอืการอยูร่ว่มกบัผลิตภณัฑห์รอืสิ่งแวดลอ้มท่ีมีความเสี่ยงตามล าพงั ตอ้งมีการ

ออกแบบอปุกรณเ์สรมิความปลอดภยัเป็นพิเศษ โดยค านงึถงึลกัษณะเฉพาะตวัที่มี

ความแตกตา่งกนัในแตล่ะคน  



2. สมองไมมี่ความสามารถในการรบัรูค้วามเสี่ยงของภยั (RISK 

PERCEPTION) กลุม่เสี่ยงไดแ้ก่ วยัเดก็เลก็อายนุอ้ยกวา่ 3 ปี พฒันาการดา้น

ความคิด (COGNITIVE DEVELOPMENT) ยงัอยูใ่นวยัที่ไม่เขา้ใจความ

เสี่ยง วยั 3-6 ปี เริม่รบัรูค้วามเสี่ยงอย่างง่าย แตย่งัมีความคิดใชต้นเองเป็น
ศนูยก์ลาง เดก็ที่มีความพิการทางสมอง เช่นมีสติปัญญาบกพรอ่ง (ไอคิวต ่า) มีความ

พิการทางสมอง หรอืผูมี้ภาวะทางจิต 



กำรจัดกำรควำมเส่ียงของกลุ่มนีท้ ำไดโ้ดย เพิ่มการคุม้ครองดแูลในกลุม่บคุคลที่ไม่

มีความสามารถในการรบัรูค้วามเสี่ยง  เช่น

• ผูด้แูลเดก็เลก็นอ้ยกวา่ 3 ปีตอ้งมีอตัราสว่นไมม่ากกวา่ 3:1 

• จ ากดัพืน้ที่ใหก้ลุม่นีเ้คลื่อนที่อยูไ่ดเ้ฉพาะในพืน้ที่ปลอดภยั 

• ใหค้วามรูห้รอืขอ้มลูความเสี่ยง หรอืฝึกอบรมเฉพาะ กบั ผูด้แูล (CARETAKER)

และมีการทบทวนความเขา้ใจหรอืก าหนดขัน้ตอนการปฏิบตัิงานของผูด้แูล

(WORK INSTRUCTION) เช่น การฝึกฝนทกัษะการจดัการความปลอดภยั

แก่ครูพี่เลีย้งในศนูยเ์ดก็ปฐมวยั



3 สมองปกติ รา่งกายปกติ ไมมี่ความรูเ้ก่ียวกบัภยั (ทัง้ๆที่ลกัษณะทางกายภาพสามารถ

เรยีนรูไ้ด)้ กลุม่เสี่ยงไดแ้ก่ คนที่ขาดการศกึษาทั่วไป ท าใหไ้ม่เคยรูเ้ก่ียวกบัภยัใกลต้วันัน้มา

ก่อน เช่น คนที่อยูร่มิทะเลแตไ่ม่รูจ้กัสนึามิ 

กำรจัดกำรควำมเส่ียงของกลุ่มนีท้ ำไดโ้ดย 

• ยกระดบัความรูท้ั่วไป และความรูเ้ก่ียวกบัภยัในระบบการศกึษาทั่วไป 

• บรรจหุลกัสตูรเก่ียวกบัภยั เช่นการก าหนดทกัษะความปลอดภยัทงน า้ในหลกัสตูรของเดก็ตัง้แตป่ระถมศกึษาปีท่ี1 

• ใหค้วามรูห้รอืขอ้มลูความเสี่ยงเฉพาะเรื่องแก่ผูอ้ยูอ่าศยัในพืน้ท่ีเสี่ยง 

• เตรียมแผนรบัภยัและฝึกซอ้ม



4. สมองปกติ รา่งกายปกติ มีความรู ้แต.่.จ าเป็นตอ้งใชป้ระโยชน ์หรอืจ าเป็นตอ้ง
อยูร่ว่มกบัภยั จนเกิดความเคยชินกบัภยั เป็นนิสยั หรอืธรรมเนียมปฏบิตัิ 

(CUSTOM) ที่ขาดการระวงัภยั กลุม่เสี่ยงไดแ้ก่ คนที่จ  าเป็นตอ้งอยูอ่าศยัอยูใ่กล้

ภยั เช่น คนที่อาศยัในบา้นที่อยูร่มิน า้ 



วถิีชีวติที่ขาดความตระหนักต่อความเส่ียงและมีข้อจ ากดัต่อการจดัการพืน้ที่ปลอดภัย
รอบตวัเดก็



วถิีชีวติที่ขาดความตระหนักต่อความเส่ียง
และมีข้อจ ากดัต่อการจดัการพืน้ที่ปลอดภัยรอบตวัเดก็



กรณ ีอุบัตเิหตุจมน า้ ณ คลองสุขสวสัดิ์ ซอย 2

• ด.ช. อายปุระมาณ 9 ขวบ เป็นเด็กอารมณด์ี รา่เริง 
นา้ผูเ้ลีย้งดจูะค่อนขา้งเขม้งวดในการเลีย้งดู

• วนัที่ 31 ก.ค. 50 ช่วงสาย ออกไปเล่นกบักลุ่มเพื่อน
พรอ้มกบันอ้งคิว 

• เวลาประมาณเที่ยงหลังจากกลุ่มเด็กๆไปเล่นน า้ที่
คลอง เน่ืองจากกระแสน า้พดัแรงท าใหพ้ดันอ้งคิวตก
ลงไปก่อน นอ้งอ๊อฟจึงกระโดดลงไปช่วยเพื่อน แต่สู้
แรงของน า้ไมไ่หวขึน้ฝ่ังไม่ได ้แลว้ก็จมหายไปทัง้ 2 คน

• นกัประดาน า้พบศพนอ้งอ๊อฟเวลาประมาณ 16.30 น.



กำรจัดกำรควำมเส่ียงของกลุ่มนีท้ ำไดโ้ดย 

• สื่อสารเพ่ือสรา้งความรู ้ความตระหนกั และพฤตกิรรมความปลอดภยัแบบซ า้ๆในชิวิตประจ าวนั

เพื่อปรบัเปลี่ยนนิสยัและธรรมเนียมปฏิบตัิ โดยใชว้ิธีการสื่อสารสาธารณะหลากหลายช่องทางและ

การสื่อสารโดยตรงกบักลุม่เสี่ยงผา่นจดุการใหบ้รกิารในชีวิตประจ าวนั

• ท าใหก้ลุม่เสี่ยงตอ้งปฏิบตัิซ  า้ๆในชีวิตประจ าวนั เช่น เด็กท่ีอยูใ่กลภ้ยัตอ้งเตรยีมแผนรบัภยัและ

ฝึกซอ้มทกุเดือน ผูท้  างานตอ้งทบทวนความเขา้ใจหรอืก าหนดขัน้ตอนการปฏิบตัิงานท่ีถกูตอ้ง 

(WORK INSTRUCTION) 

• การน าเทคโนโลยีใหมท่ี่สามารถปอ้งกนัภยั เตือนภยั หรอืลดภยัมาปรบัเปลี่ยนปฏิสมัพนัธข์อง

บคุคลกบัความเสี่ยงในการอยูอ่าศยั เช่นสญัญาณเตือนเม่ือมีการเคลื่อนไหวใกลแ้หลง่น า้ 



5 สมองปกติ รา่งกายปกติ มีความรู ้แต.่. มีพฤติกรรมชอบเสี่ยง ไม่มีความสามารถ
ในการควบคมุตนเอง กลุม่เสี่ยงไดแ้ก่ เพศชาย/ วยัรุน่ บคุคลที่มีพฤติกรรมเสี่ยงอื่นๆ 

เช่น เมาสรุา ใชส้ารเสพติด 



กำรจัดกำรควำมเส่ียงท ำไดโ้ดย 

• สรา้งการมีสว่นรว่มของเดก็ในการออกแบบขอ้ปฏิบตัิเพื่อความปลอดภยั 

• สรา้งกิจกรรมเพื่อนสอนเพื่อน

• บงัคบัใชก้ฎระเบียบของเดก็หรอืสงัคมในการควบคมุ เช่น การจบั ปรบั ควบคมุ



นัง่เล่นบริเวณน ้ำต้ืนแต่ไหลเช่ียว 

• นอ้งอาย ุ7 ปี และ 10 ปี
มานั่งเลน่น า้รมิล าคลอง หนา้

บา้นที่ยายเคยสั่งหา้มเลน่ไว ้

นอ้งตกน า้ก่อน พ่ีตามไปช่วย 

จมน า้ตายทัง้ 2 คน



นัง่เล่นบริเวณน ้ำต้ืนแต่ไหลเช่ียว 
• เด็กอาย ุ12 ปี ญาตชิวนให้
นั่งเลน่น า้บนถนน น า้ไหลผ่านผิว

ถนนดสูวยงามคลา้ยน า้ในล าธาร

น่านั่งเลน่ น า้ไหลเช่ียวเด็กถกูพลดั

ตกทุ่งขา้งถนนซึง่ลกึกวา่ระดบัน า้

บนถนน ญาติไมก่ลา้ลงไปช่วยและ

ไม่สามารถหาอปุกรณย์ื่นใหเ้ด็ก

เกาะจบัได ้



ปัจจยัด้านส่ิงน าพลงังานและส่ิงแวดล้อมเชิงกายภาพ

จ าแนกตามความเสี่ยงก่อนเกิดเหตไุดเ้ป็น 3 กลุม่ดงันี ้

1.การออกแบบผลติภณัฑห์รอืสิ่งแวดลอ้มผิด มีอนัตรายตัง้แตแ่รก เช่น รัว้กัน้ชานบา้นท่ีติดกบั

แหลง่น า้มีความกวา้งมากกวา่ 9 ซม 

กำรจัดกำรควำมเส่ียง

• ใหค้วามรูผู้อ้อกแบบผลติภณัฑแ์ละโครงสรา้งสิ่งแวดลอ้ม 

• ควบคมุมาตรฐานความปลอดภยั 

• เฝา้ระวงักรณีเกิดการบาดเจ็บและวิเคราะหห์าจดุออ่นของผลิตภณัฑแ์ละโครงสรา้งสิ่งแวดลอ้ม และน าสู่

กระบวนการพฒันาการออกแบบใหมเ่พ่ือไดม้าตรฐานความปลอดภยัท่ีดีขึน้ 



2. การออกแบบผลิตภณัฑห์รอืสิ่งแวดลอ้มใชไ้ดเ้ฉพาะบางกลุม่บคุคลหรอืใชไ้ดโ้ดยมี
วิธีการใชท้ี่ผูใ้ชต้อ้งเรยีนรู ้ในขณะที่การใชง้านมีขอ้จ ากดัแตผ่ลิตภณัฑห์รอืสิ่งแวดลอ้ม

นัน้ไม่ไดแ้สดงค าเตือน ขอ้จ ากดัหรอืวิธีการใชท้ี่ถกูตอ้งใหผู้ใ้ชไ้ดเ้รยีนรูก้่อนการใชง้าน 

กำรจัดกำรควำมเส่ียงกรณีนีท้ ำไดโ้ดย ตอ้งมีการควบคมุฉลาก ค าเตือน ขอ้มลู

แนะน าการใช ้ควบคูไ่ปกบัการตรวจสอบรบัรองมาตรฐาน เช่น การเลน่กีฬาหรอืเครือ่ง

เลน่ทางน า้ โดยอปุกรณกี์ฬาหรอืเครือ่งเลน่ แตล่ะชนิด มีความเฉพาะในเดก็ที่อายุ

แตกตา่งกนั ตอ้งมีการก าหนดอายผุูเ้ลน่รวมทัง้พฒันาการพืน้ฐานที่เหมาะสม



3. ผลิตภณัฑ ์สิ่งแวดลอ้มท่ีออกแบบดี แตข่าดการท านบุ  ารุงจนอยู่ในสภาพเป็น

อนัตราย

กำรจัดกำรควำมเส่ียงกรณีนีท้ ำไดโ้ดย มีค าแนะน าแก่ผูใ้ช ้ผูค้วบคมุจดัการพืน้ที่ 
ในการตรวจสอบผลิตภณัฑ ์สิ่งแวดลอ้มใหอ้ยูใ่นสภาพที่ปลอดภยัอย่างสม ่าเสมอ 

และท าการหยดุการใชเ้มื่อมีปัญหาจนกวา่จะด าเนินการซอ่มแซมแลว้เสร็จ



เดก็ หญงิ 9 เดือน

http://pics.manager.co.th/Images/551000014236403.JPEG
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เดก็ ชาย อายุ 1 ปี 5เดือน



เดก็หญิง 2 ปี 1 เดอืน



3. ปัจจัยดำ้นส่ิงแวดล้อมเชงิสังคม เป็นปัจจยัเสี่ยงส าคญัในการท าใหบ้คุคลมีความเสี่ยงทัง้ทาง
กายภาพ ความตระหนกั ทกัษะ และพฤติกรรม และท าใหบ้คุคลตอ้งอยูใ่นสภาพแวดลอ้มท่ีเสี่ยงหรอื

ตอ้งใชผ้ลิตภณัฑท่ี์เสี่ยง 

การจดักลุม่ปัจจยัดา้นสิ่งแวดลอ้มเชิงสงัคมจะใชห้ลกัแบบนิเวศวิทยาโดยแบง่ออกเป็นปัจจยั
ครอบครวัและผูด้แูล ปัจจยัเดก็และสงัคม แตล่ะปัจจยัจะค านงึถึงวฒันธรม บรรทดัฐาน กฏระเบียบ 

และสถานะทางเศรษฐกิจ  ตวัอยา่งเช่น  แมท่ี่อายนุอ้ย การศกึษาต ่า ทอ้งแรกจะพบอบุตัิเหตใุนลกู

สงูขึน้ แม่ท่ีเจ็บป่วยทัง้ทางกายหรอืจิตใจ หรอืมีความกดดนัทางครอบครวัเช่น หย่ารา้ง ปัญหาทาง

เศรษฐกิจ ยา้ยบา้น มีการตายหรอืเจ็บป่วยของบคุคลอ่ืนๆ จะท าใหก้ารดแูลลดนอ้ยลง ในครอบครวัท่ี

มีเศรษฐฐานะยากจนจะท าใหข้าดอปุกรณใ์นการปอ้งกนัอบุตัิเหต ุขาดความเอาใจใสด่แูล เป็นตน้ 





การจัดการความเส่ียงในขณะเกดิเหตุ  

• ปัจจัยด้านบุคคล ในขณะเกิดเหตุบุคคลรับรู้ภยัท่ีมำถึงตวัแลว้โดยประสำมสมัผสั 
(HAZARD  PERCEPTION BY SENSATION) และสมองจะท ำกำรประมวลขอ้มูล 
(INFORMATION PROCESSING) และตอบสนองเพ่ือป้องกนัภยัทนัทีทนัใด 
(PERCEPTION RESPONSE) (กำรรับรู้ภยัของร่ำงกำยในช่วงเวลำตั้งแต่กำรเกิด
เหตุถึงเวลำท่ีเหตุหยดุโดยประสำทสมัผสัไดแ้ก่กำรมองเห็น ไดย้นิ สมัผสั ไดก้ล่ิน รู้
รส แลว้รู้วำ่มีภยัมำถึงตวั แลว้ตอบสนองเช่นหลบหลีก ปัดป้องเป็นตน้)



1. สว่นใหญ่เหตจุมน า้ในขณะที่ไม่ไดห้มดสติก่อน จะเป็นเหตทุี่ พลงังานเขา้สู่
รา่งกายแบบไม่รุนแรงรวดเรว็เกินไป มีเวลาที่รา่งกายรบัรูไ้ดว้า่ถกูกระท า แตไ่ม่

สามารถช่วยตวัเองใหพ้น้จากการกระท าของพลงังานได ้เช่น การเลน่ใกลต้ลิ่งและ

ลื่นไหลจมน า้ มีน า้ส  าลกัเขา้สูห่ลอดลม ท าใหส้มองขาดอากาศใชเ้วลาประมาณสอง

ถงึสี่นาทีเป็นตน้ 

กำรจัดควำมเส่ียงของกลุ่มนีท้ ำไดโ้ดยการฝึกทกัษะการระวงัภยั ฝึกฝนรา่งกาย

เฉพาะสว่นเป็นประจ า เช่น นกัเรยีนตอ้งฝึกลอยตวัและวา่ยน า้



2. บำงเหตุกำรณ์จะเป็นลกัษณะท่ี บุคคลไม่มีควำมสำมำรถในกำรรับรู้ภยัท่ีเขำ้มำถึง
ตวัเน่ืองจำกพลงังำนเขำ้ถึงตวัดว้ยควำมเร็วท่ีมองไม่เห็น หรือพลงังำนมีระยะฟักตวั
สั้น (หมำยถึงระยะเวลำตั้งแต่พลงังำนเขำ้สู่ร่ำงกำยจนเกิดผลต่อร่ำงกำย) สมอง
ประมวลผลหรือตอบสนองไม่ทนัเช่นถูกชนกระแทก สลบและตกน ้ำ น ้ ำป่ำไหล
หลำกทนัทีทนัใด 



ปัจจัยด้านส่ิงน าพลงังาน และส่ิงแวดล้อมเชิงกายภาพ
• ในขณะเกิดเหตสุิ่งน าพลงังาน จะน าพลงังานระดบัหนึ่งเขา้กระท าตอ่บคุคล การบาดเจ็บขึน้กบั

ความรวดเรว็ของการกระท า ความรุนแรงของพลงังานและความตา้นทานของบคุคล สิ่งแวดลอ้มเชิง

กายภาพอาจเป็นทัง้สว่นหนึ่งของสิ่งน าพลงังานหรอืเป็นตวัสง่เสรมิทัง้ทางตรงและทางออ้มให้

พลงังานเขา้กระท าตอ่บคุคล 

• กำรจัดกำรควำมเส่ียงของกรณีนีไ้ดแ้ก่ มีสญัญาณเตือนภยัเมื่อมีระดบัพลงังานสงูขึน้เขา้สูใ่กล้
จดุอนัตรายท่ีพลงังานจะเกินกว่าความตา้นทานของมนษุย ์เช่น เด็กทกุคนท่ีเลน่น า้ในสวนน า้จะ

ไดร้บัแถบขอ้มือจบัสญัญาณการเคลื่อนไหว เม่ือมีสญัญาณอยูน่ิ่งเกินกวา่ 90 วินาที จะมีการ

เตือนภยักระตุน้ LIFE GUARD ใหส้  ารวจสระว่ายน า้ในต าแหน่งนัน้ทนัที  



ในช่วงเวลาหลงัเกดิเหตุ: ปัจจัยด้านบุคคล 

• ผุบ้าดเจ็บตอ้งการการรกัษาพยาบาลอาการบาดเจ็บ การจดัการความเสี่ยงขึน้กบั

ความตอ้งการการปฐมพยาบาลและปฏิบตัิการกูชี้พ และความตอ้งการการส่งตวั

ไปยงัหอ้งฉกุเฉินของโรงพยาบาล



ปัจจยัด้านส่ิงก่อเหตุและส่ิงแวดล้อมเชิงกายภาพ

• ภายหลงัสิ่งน าพลงังานไดย้ตุิการน าพลงังานเขา้กระท าตอ่คนแลว้ ความเสี่ยง

ขึน้กบัวา่สิ่งน าพลงังานและสิ่งแวดลอ้มโดยรอบนัน้ไดเ้ปลี่ยนสภาพเป็นอปุสรรคตอ่

การรกัษาพยาบาลผูบ้าดเจ็บ ตอ้งท าการกูส้ภาพเพ่ือน าผูบ้าดเจ็บออกมาจากจดุ

เกิดเหตเุพื่อท าการรกัษาพยาบาลตอ่ไปหรอืไม่ หรอื ในระยะเวลาหนึ่งต่อมา สิ่งน า

พลงังานและสิ่งแวดลอ้มมีการเปลี่ยนสภาพอาจท าใหเ้กิดพลงังานใหมเ่ขา้กระท า

ซ า้ซอ้นหรอืไม่ เช่น ผูจ้มน า้ในน า้ทะเลที่มีคลื่นแรง 



ปัจจัยด้านส่ิงแวดล้อมเชิงสังคม

• การลดความเสี่ยงของผูบ้าดเจ็บหลงัเกิดเหตทุัง้ดา้นความเสียหายตอ่รา่งกายและ

ทรพัยส์ินขึน้กบัระบบการจดัการทางสงัคมใหมี้ความพรอ้มในการรบัภยั ไดแ้ก่

ความสามารถในการปฐมพยาบาลของครอบครวัเดก็ สงัคม (BYSTANDERS 

AND FIRST RESPONDER) ระบบฉกุเฉินของเด็กและสงัคม (EMS 

SYSTEM)



กรอบแนวคดิ โมเดลเชิงนิเวศวทิยาของความปลอดภยั 
(ECOLOGICAL MODEL OF SAFETY)

• เดก็มีสิทธิที่จะอยู่อย่างปลอดภยั ควบคูก่บัการพฒันาเทคโนโลยี

• เดก็พงึไดร้บัความเสมอภาคในการบรหิารจดัการสงัคมเพื่อสรา้งเสรมิความปลอดภยั

• เดก็มีสิทธิที่จะมีสว่นรว่มในการตดัสินใจ และจดัการกบัสิ่งแวดลอ้มของเดก็ เพ่ือใหเ้กิด

ความปลอดภยั

• เดก็มีสิทธิที่จะรบัรูถ้ึงอนัตราย และปัจจยัเสี่ยงตอ่การเกิดการบาดเจบ็  ดงันัน้

หน่วยงานรฐั และผูผ้ลิตผลิตภณัฑอ์นัตรายตอ้งรบัผิดชอบในการเผยแพรค่วามรูน้ัน้สู่

ประชาชน

• เดก็มีสิทธิที่จะตดัสินใจเลือกด าเนินการเพ่ือการสรา้งเสรมิความปลอดภยัใหก้บัเด็ก

• เดก็มีสิทธิที่จะมีทกัษะด าเนินการทัง้ปอ้งกนัการบาดเจ็บและสรา้งเสรมิความปลอดภยั



การตายจากการจมน ้าในเดก็เลก็อาย ุ1-4 ปี

• จมน ้าครองแชมป์เหตนุ าการตายในเดก็ทีี่กอาย ุ1-9 ปีมาโดย

ตลอด

• แนวโน้มการตายลดลงอยา่งชดัเจนในเดก็เลก็อาย ุ1-4 ปี โดย

จ านวนการตายลดลงจาก 649 คนในปี 2543 เหลอื 260 คนในปี 

2559  (อตัราการตาย 7.6 ต่อ100000 คน)



•ทีจ่รงิแลว้กลุ่มนี้ควรจะเป็นเดก็ แรกเกดิถงึอายุ 6 ปี

• เดก็วยันี้มกัจมน ้าตายในบา้น ขณะผูด้แูลอยูใ่กลแ้ต่เผอเรอ
ชัว่ขณะ 

• การสือ่ความรูท้ ัง้โดยตรงและผา่นสือ่สาธารณะท าใหพ้อ่แม่
และผูด้แูลเดก็รบัรูแ้ละจดัการสิง่แวดลอ้มในบา้นรอบบา้นได้
ทนัท ีรวมทัง้ท าใหม้คีวามตัง้ใจระมดัระวงัในการดูแลเดก็เลก็
ใกลช้ดิมากขึน้ 



การตายจากการบาดเจบ็ในกลุ่มเดก็ 1-4 ปี 

•มกัพบในครอบครวัยากจน ครอบครวัทีม่คีวามอ่อนแอใน

กระบวนการดแูลเดก็

• ในชมุชนเมอืงกลุม่เสีย่งสงูไดแ้ก่ คนจนทีอ่พยพเขา้เมอืง

ทีเ่จรญิและตอ้งมาอาศยัอยูใ่นชมุชนแออดัหรอืสลมั 



•การส ารวจการจมน ้าในเมอืง 

พบวา่ >80% ของการจมน ้าตาย

ในเดก็ 1-4 ปี เกดิขึน้ในครอบครวั

ยากจนทีอ่ยูใ่นชมุชนแออดั หรอื 

สลมั





ยุทธศาสตร์ส าหรับเดก็ปฐมวยั

• การเสรมิแรงบวกใหผู้ป้กครองตอ้งดูแลใกลช้ดิ ทัง้ความรู ้ทกัษะการเลีย้งด ู
ผ่านสื่อสาธารณะ หน่วยบรกิารสขุภาพในระดบัชมุชน (รพสต ศนูยบ์รกิาร

สขุภาพ อสม อสส) การจดับรกิารเย่ียมบา้นวิเคราะหค์วามเสี่ยง 

• บทบาทองคก์รทอ้งถ่ิน ในการเพิ่มทัง้ปรมิาณและคณุภาพของสถานพฒันา

เดก็ปฐมวยัเพื่อเป็นจดุช่วยเหลือผูป้กครองท่ีขาดศกัยภาพในการเลีย้งดเูด็ก

เลก็  เช่นศนูยเ์ดก็เลก็แบบขยายในเขตชมุชนความเสี่ยงสงู  รวมทัง้โครงการ

รณรงคข์ององคก์รทอ้งถ่ิน เช่นการจดัตัง้โรงเรยีนพอ่แมเ่ป็นตน้ 



• การบรูณาการงานองคก์รทอ้งถ่ิน หน่วยบรกิารสขุภาพ และหน่วยงานพฒันาสงัคม ใน
การจบักลุม่เสี่ยงสงูตัง้แตอ่ยูใ่นครรภ ์ในโครงการเงินอดุหนนุทารกแรกเกิด 600 บาท
ตอ่เดือน นาน 6 ปี

• นอกจากนัน้ตอ้งใชแ้รงเสรมิทางลบดว้ยเช่น ใชพ้รบ คุม้ครองเด็กในการควบคมุ 
ผูป้กครองท่ีประมาท ทอดทิง้เดก็อายนุอ้ยกวา่หกปีใหอ้ยูใ่นสถานที่เสี่ยงตามล าพงันัน้ 
โดยใชก้ฎหมายเขา้แทรกแซงครอบครวัที่มีการเลีย้งดเูดก็ที่ไม่เหมาะสม โดยหน่วย
คุม้ครองเด็กและครอบครวั (พม อพม) 



• รวมทัง้การละเมิดตอ่สิทธิความปลอดภยัของเดก็ทัง้โครงสรา้งกายภาพ และ

ผลิตภณัฑ ์รวมทัง้บรกิารตา่งๆ เช่น การเปิดฝาทอ่ฝาระบายทิง้ไว ้หรอืปลอ่ยใหช้ ารุด

จนเดก็เลก็พลดัตก การขายภาชนะใสน่ า้ การจดับรกิารสวนน า้ สอนวา่ยน า้

• อปุกรณเ์สรมิความปลอดภยั เมื่อตอ้งเดินทางทางน า้ หรอืใชบ้รกิารสวนน า้ตา่งๆ

• การสื่อความรูท้ัง้โดยตรงและผ่านสื่อสาธารณะท าใหพ้อ่แมแ่ละผูด้แูลเด็กรบัรูแ้ละ

จดัการสิ่งแวดลอ้มในบา้นรอบบา้นไดท้นัที รวมทัง้ท าใหมี้ความตัง้ใจระมดัระวงัใน

การดแูลเดก็เลก็ใกลชิ้ดมากขึน้ 



การตายจากการจมน ้าในเดก็เลก็อาย ุ6 ปีขึน้ไป

• เดก็วยันีม้กัตายในแหลง่น า้ไกลบา้น แตส่ว่นใหญ่ยงัคงเป็นแหลง่

น า้ในชมุชนที่เดก็อาศยัอยูห่รอืเสน้ทางจากบา้นไปโรงเรยีน 

• พอ่แม่ไม่ไดเ้ฝา้ดใูกลชิ้ดเพราะเป็นวยัเริม่วิ่งเลน่กบัเพื่อนนอกบา้น 

• ผูด้แูลมกัคิดวา่เดก็วยันีจ้ะตอ้งรูค้วามเสี่ยงและหลีกเลี่ยงภยัได้

ดว้ยตนเอง



การตายจากการจมน ้าในเดก็เลก็อาย ุ6 ปีขึน้ไป

• เดก็วยันีม้กัตายในแหลง่น า้ไกลบา้น แตส่ว่นใหญ่ยงัคงเป็นแหลง่

น า้ในชมุชนที่เดก็อาศยัอยูห่รอืเสน้ทางจากบา้นไปโรงเรยีน 

• พอ่แม่ไม่ไดเ้ฝา้ดใูกลชิ้ดเพราะเป็นวยัเริม่วิ่งเลน่กบัเพื่อนนอกบา้น 

• ผูด้แูลมกัคิดวา่เดก็วยันีจ้ะตอ้งรูค้วามเสี่ยงและหลีกเลี่ยงภยัได้

ดว้ยตนเอง



อตัราการตายจากการจมน า้ปี 2543-2559
1-4 ปี

5-9ปี

10-14ปี

ปี 2554



• เดอืนทีม่ีสัดส่วนจ ำนวนเดก็ตำย

จำกกำรจมน ้ำมำกทีสุ่ดคอืเดอืน 4 

เดอืน 3, 5, 10,11 ตำมล ำดับ 

ซึ่งเดอืนเหล่ำนีค้อืช่วงปิดเทอม

ทัง้หมด 

ปิดเทอม..เดือนอนัตราย เดก็จมน า้ตายมากทีสุ่ด



เดก็ชาย 6 ปี 8 เดือน



ยุทธศาสตร์ส าหรับเดก็วยัเรียน

• ทกัษะความปลอดภยัทางน า้ท่ีตอ้งเริม่ตัง้แต ่6-7 ปีอย่างจรงิจงั โดยเนน้

ทกัษะชีวิตเพื่อความปลอดภยัทางน า้ 5 ประการ

• การจดัการชมุชนเพื่อความปลอดภยัทางน า้ และเพ่ิมพืน้ที่เลน่ปลอดภยั



1. เสริมพลงัผู้สอนทั้งในและนอกระบบการศึกษา

•กลยทุธท่ีจะท าใหเ้กิดการสอนการฝึกทกัษะทัง้ 5 ไดใ้นวงกวา้งคือตอ้ง
เสรมิพลงัผูส้อนนอกระบบการศกึษาเช่นครูสอนวา่ยน า้ตามสระต่างๆให้

สามารถรบัภารกิจนีไ้ปด าเนินการใหไ้ด ้เพราะล าพงัอาศยัการขยายผา่น

โรงเรยีนในระบบพบวา่มีอปุสรรคมากมาย ไม่สามารถจดัการสอนการฝึก

ทกัษะความปลอดภยัทางน า้ 5 ประการไดท้นัการตายรายวนัของเด็ก



2. การจดัการชุมชนเพ่ือความปลอดภยัทางน า้ของเดก็วยั 6 ปีขึน้ไป 

• ชมุชนกระจายความรูเ้รื่องความเสี่ยง ขอ้ควรระวงั และขอ้ควรปฏิบตัิทัง้ในเวลาปกติและเม่ือเกิดอทุกภยั ทัง้ใน

ชมุชนและในโรงเรยีน เพื่อใหเ้ดก็อายมุากกวา่ 5 ปีขึน้ไปมีความรู ้

• ชมุชนจดัการสิ่งแวดลอ้ม กัน้รัว้ ปา้ยเตือน ผูเ้ฝา้ด ูเนน้บรเิวณน า้ลกึ น า้ไหลเช่ียว บอ่น า้ท่ีดินอาจทรุดตวั บอ่ขดุ 

เป็นพืน้ท่ีอนัตรายมีความเสี่ยงสงู ไมใ่หเ้ลน่น า้บรเิวณที่ไหลเช่ียวแมจ้ะตืน้ก็ตามเช่นบนพืน้ผิวถนน 

• ชมุชนออกกฏ : หากมีความจ าเป็นตอ้งสญัจรทางน า้ ตอ้งใสเ่สือ้ชชีูพเสมอแมจ้ะวา่ยน า้เป็นกต็าม ใชเ้รอือยา่ง

เหมาะสม ไมน่ าวสัดท่ีุไมไ่ดม้าตรฐานมาท าเป็นเรอื เช่นแทงคน์ า้ผา่ซีก ไมบ่รรทกุเกินกวา่น า้หนกัท่ีเรอืรบั

ได ้

• ชมุชนจดัพืน้ท่ีเลน่ปลอดภยั บา้นหลงัเรยีน ผูด้แูลการเลน่ชมุชน





3. เพิกมเที่คโนโลยีการเฝ้าระวงัของชมุชน/ โรงเรียน/ ทีี่กสาธารณะ/ การ
ให้บริการกีฬา-การเล่นที่างน ้า 



• Play based learning
• Child space





เป้าหมาย กลุ่มอายุ 1-4 ปี 

2561 = 5.8

2564 = 3.7

(ค่าแนวโนม้มาจาก ปี 2547-2558)



เป้าหมาย กลุ่มอายุ 5-9 ปี 

2561 = 3.1

2564 = 2.0

(ค่าแนวโนม้มาจาก ปี 2554-2559)



เป้าหมาย กลุ่มอายุ 10-14 ปี 

2561 = 2.5

2564 = 2.0

(ค่าแนวโนม้มาจาก ปี 2554-2558)



เป้าหมายท้าทาย 2ต่อแสน ในเดก็ทุกกลุ่มอายุ

เรำน่ำจะบรรลุเป้ำหมำย อัตรำกำรตำยจำกกำรจมน ำ้ 2.0 ตอ่แสนในทัง้สำม

กลุ่มอำยุใหไ้ด ้ในเวลำ 5 ปีข้ำงหน้ำ 


