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 สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ร่วมกับ ศูนย์วิจัยเพื่อ
สร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี แถลงข่าว เรื่อง “7 วัน ไม่อันตราย ช่วยกันดูแลเด็กให้ปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่” 
ภายใต้การเฝ้าระวังความปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 

 รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผู้อ านวนการ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว กล่าว

ว่า 7 วัน ไม่อันตราย เด็กต้องปลอดภัยในเทศกาลปีใหม่ 2563 : ความปลอดภัยที่ความรู้ กฎหมายมีพร้อมแต่ละเลย

ที่จะน าสู่การปฏิบัติทั้งครอบครัว ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จากบทสรุป 7 วันอันตราย ในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่

ผ่านมา มีผู้เสียชีวิต 463 ราย และบาดเจ็บ 3,892 ราย และสาเหตุการตายอันดับหนึ่ง คือ เมาแล้วขับ มีผู้บาดเจ็บ

ลดลงแต่การเสียชีวิตไม่ได้ลดลงจากปีที่ผ่านมา และจังหวัดที่เสียชีวิตเป็นอันดับ 1 ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา และ

ผู้บาดเจ็บสูงสุดได้แก่ จังหวัดนครศรีธรรมราช และบางจังหวัดไม่พบผู้ เสียชีวิต ได้แก่  จังหวัดแพร่ ตาก 

สมุทรสงคราม และสตูล และส่วนใหญ่ที่เกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นในถนนรอง (ถนนในชุมชน) ในละแวกหมู่บ้าน ส่วนใหญ่

เป็นอุบัติเหตุทาง รถมอเตอร์ไซต์  ที่สูงมากขึ้น ตัวเลขจ านวนการตายของเด็กตั้งแต่อายุตั้งแต่ 1-17 ปี ในปี 2561 

สาเหตุการตายรวมกลุ่มโรคและการบาดเจ็บในเด็ก ในส่วนของเด็กเล็กจะตายสูง เช่น ปอดอักเสบ ท้องเสีย ในช่วง 1 

ปี มีเด็กตายจ านวน 545 คน ในช่วงปี 2561 และลดลง จนถึงช่วง ป.1-ป.2 และจะเห็นการตายในเด็กสูงมากขึ้น

ในช่วงชั้น ป.5-ป.6 จะมีจ านวนสูงมากขึ้น และในช่วงวัยรุ่นมีสาเหตุการตายจากอุบัติเหตุเพ่ิมมากขึ้น และเมื่อเทียบ

สัดส่วนการตายด้วยการบาดเจ็บและกลุ่มโรคอ่ืน ๆ (เปรียบเทียบในเด็กอายุ 1-17ปี)  เด็กจะตายด้วยการบาดเจ็บสูง

ถึง จ านวน 53.5%  และจากสถิติ สาเหตุการตายจากการบาดเจ็บทางถนน การจมน้ าเป็นเหตุการตายที่เพ่ิมสูงขึ้น

ชัดเจนในกลุ่มเด็กอายุ 11-12 ปี ไปจนถึงวัยรุ่น  

และจากการแยกสัดส่วนการเกิดอุบัติเหตุ แยกได้ดังนี้ 1.การจมน้ า 2.ภัยทางถนน 3. ความรุนแรง และ

สาเหตุเด็กเล็กจมน้ าเป็นสาเหตุการตายเป็นอันดับ 1 และตั้งแต่ ป.5 –ป.6 เป็นต้นไปเป็นช่วงเข้าสู่วัยรุ่น 11-12 ปี 

ภัยทางถนนกลายเป็นสาเหตุการตายเป็นอันดับ 1 รองลงมาคือภัยจากความรุนแรง และกลุ่มอายุที่ต่ ากว่า 15 ปี เป็น

การขับขี่รถจักรยานยนต์ที่ผิดกฏหมาย ก่อนวัยอันควร  และสาเหตุอีกประการได้แก่ภัยความรุนแรง ได้เกิดเพ่ิมมาก

ขึ้นเป็นอันดับ 2 และตายเพ่ิมมากขึ้นในปัจจุบัน และในช่วง 7 วันอันตราย ในช่วงต้นปี2562 ที่ผ่านมา ในเด็กอายุ1-
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17 ปี  ตายจากการบาดเจ็บถึง 3756 คน ใน 1 ปี เฉลี่ย 10. คน ต่อวัน ในช่วง 7 วันอันตรายของปีใหม่เฉลี่ย 14 คน

ต่อวัน และในช่วง 7 วัน อันตรายสงกรานต์ เฉลี่ย 23 คน ในเดือนเมษายน ตายเฉลี่ย 19 คน/วัน 

-การตายจากการบาดเจ็บในเด็ก 1-17 ปี ในช่วง 7 วัน อันตราย 28 ธ.ค.-3 ม.ค. ที่ผ่านมา ภัยจากถนน 54 

ราย ความรุนแรง 16 ราย จมน้ าเสียชีวิต 14 ราย งูกัด 1 ราย ไฟฟ้าช็อต 1 ราย อ่ืน ๆ 12 ราย และการตายที่เกิด

มากในช่วงเยาวชนอายุ 12-17 ปีเป็นหลักจากการเกิดอุบัติเหตุทางถนน และความรุนแรงตามมาเป็นอันดับ 2 และ

การจมน้ าเป็นสาเหตุการตาย ในช่วงเด็กเล็ก 

-สรุปปัญหาใหญ่ในเด็กอายุมากกว่า 12 ปี จนถึง เยาวชน ได้แก่ การขับชี่ก่อนวัยก่อน 15 ปี ผิดกฏหมาย 

รถจักรยานยนต์ ขับเร็ว ไม่สวมหมวกนิรภัย มีงานรื่นเริง เมาแล้วขับ และ เกิดอุบัติเหตุเส้นทางสายรองเกิดขึ้นใน

ชุมชน และเด็ก ส่วนกระบะขนของบนรถปิกอัพ เด็กนั่งในรถไม่คาดเข็มขัดนิรภัย รวมถึงใช้งานอย่างผิดวิธีท าให้ไม่

สามารถลดการบาดเจ็บในเด็กได้ ในส่วนของรถยนต์ส่วนตัว ให้รัดเข็มขัดนิรภัยจะลดความบาดเจ็บในเด็ก 

-จากการส ารวจที่จุดทางออกจากกรุงเทพ บริเวณปั้มน้ ามันเด็กจะนั่งข้างคนขับกับคุณแม่  ในการนั่งหลัง

ถึงแมจ้ะปลอดภัยแต่ไม่ได้มีอุปกรณ์ยึดเหนี่ยว โอกาสบาดเจ็บสูงจากอุบัติเหตุสูง การยึดเหนี่ยวในเด็กสามารถลดการ

บาดเจ็บในเด็กเป็นหนทางเดียวในการป้องการบาดเจ็บในเด็ก  ถ้าหากเกิดอุบัติเหตุ ถ้าไม่ยึดเหนี่ยวเด็กจะลอยออก

จากตัวรถยนต์ ท าให้เด็กเสียชีวิต ทางสถาบันมีข้อเสนอการใช้ คาร์ซีท และสนับสนุนการใช้โดยการลดภาษี จากกรณี

ในหลายประเทศ มีการลดภาษีและคืนเงิน การรณรงค์ ในแต่ละประเทศควรมีอัตราการใช้ 30% ขึ้นไปเพ่ือที่กระตุ้น

ให้เกิดการใช้ คาร์ซีท มีข้อมูลสัมพันธ์กับการใช้รถปิกอัพ โครงสร้างในการคลุมตัวไม่มี ในการทดสอบในการ

ระมัดระวังความปลอดภัยของผู้โดยสาร วิถีชีวิตในชุมชน ไม่เห็นด้วยกับการใช้กฏหมายควบคุม ภาพการนั่งหลังรถ

ปิกอัพเดินทางเกิดขึ้นท าให้เกิดอุบัติเหตุและการตายเกิดขึ้น โดยทั้งหมด จะต้องด าเนินไปอย่างควบคู่กัน ทั้งทาง

สังคมและกฎหมายการใช้รถบนท้องถนน 

-ปัญหาความรุนแรงของเด็กเป็นปัญหาใหญ่อันดับ 2 ในการด าเนินชีวิตปัญหาพ้ืนฐานมาจากครอบครัวที่มี

ความอ่อนแอ และ การใช้สื่อที่ไม่เหมาะสม อินเตอร์เน็ตเสรี เกมส์ ความรุนแรง ยิง แทงท ารายร่างกายและภาพที่ไม่

เหมาะสม กับวัย ถ้าทางหน่วยงานไปควบคุมท าให้โดนต าหนิ ท าให้เกิดผลเสียกับเด็ก สื่ อต่างๆเป็นตัวกระตุ้นให้เกิด

ความรุนแรง 
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-การจมน้ าเป็นสาเหตุการตาย ในช่วง 12 ปี เป็นสาเหตุการตายอันดับ 1  และดูถึงช่วงอายุ 17 ปี เป็นสาเหตุ

การตายเป็นอันดับ 2 และนโยบายของประเทศได้รณรงค์ให้เกิดการลดอัตราการตายจาก 1600 เหลือ 700 กว่าราย 

โดยเป้าเฉลี่ยใน 1 ปีไม่ควรมีเด็กตายเกิน 250 คน ในปี 2565  ในการจัดพ้ืนที่เด็กเล่น  พ้ืนที่สวนน้ าต้องขออนุญาต 

จากท้องถิ่นในการจัดการพื้นที่เล่นสวนน้ า ต้องมีผู้ควบคุมการเล่น ที่เหมาะสม ในสวนการเดินทางทางน้ าต้องมีเสื้อชู

ชีพที่มีความเหมาะสมกับเด็ก ท าให้เกิดอุบัติเหตุที่ไม่คาดฝันได้ ท าให้เด็กเสียชีวิต และอุบัติเหตุณ์จากการเล่นเครื่อง

เล่นในสวนน้ า และในปัจจุบันได้มีการออกกฏหมายควบคุมเรียบร้อยแล้ว 

******************************** 


