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“จากข้อมูลของหนึ่งชีวิต สู่การป้องกันอีกหลายชีวิต” 

 
 
 

คู่มือการพิเคราะห์เหตุการตายในเด็ก 
CDD: Child Death Deliberation 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
เรียบเรียงและจัดท ำโดย: 
สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล 
ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก      
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล  
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บทน า 
 
 การพิเคราะห์เหตุการตายในเด็ก (Child Death Deliberation :CDD) เป็นทั้งกลยุทธ์และเครื่องมือเพ่ือสร้ำงควำม
เข้ำใจถึงเหตุปัจจัยแห่งกำรตำยของเด็กจำกอุบัติเหตุและควำมรุนแรงอย่ำงเป็นระบบ อันจะน ำไปสู่แนวทำงของกำรป้องกันกำร
เสียชีวิตของเด็กรำยอื่นๆ ต่อไป 
   
  กระบวนกำร CDD  หมำยถึงกำรพิจำรณำเหตุกำรตำยในเด็กอย่ำงถ้วนถี่ ซึ่งเลือกพิจำรณำข้อมูลกำรตำยของเด็กจำก
เหตุภำยนอก (external causes) หรือเหตุผิดธรรมชำติ (unnatural causes) โดยมีกำรท ำงำนแบบบูรณำกำรของหลำกหลำย
วิชำชีพ (multidisciplinary) โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรเสียชีวิตของเด็ก ทั้งในระดับท้องถิ่นและส่วนกลำง  
เช่น เจ้ำหน้ำที่ด้ำนกฎหมำย ต ำรวจ อัยกำร เจ้ำหน้ำที่คุ้มครองเด็ก  แพทย์ พยำบำล เจ้ำหน้ำที่ชันสูตรศพ นักสังคมสงเครำะห์ 
นักจิตวิทยำ เป็นต้น  ซึ่งจะน ำไปสู่ควำมร่วมมือร่วมใจขับเคลื่อนนโยบำยและกำรปฏิบัติเพ่ือป้องกันกำรเกิดเหตุซ้ ำอย่ำงมี
ประสิทธิภำพและทรงพลัง ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชำติ 
 

CDD ได้ทดลองด ำเนินกำรตั้งแต่ กุมภำพันธ์ 2546 โดย คณะอนุกรรมกำรด้ำนเด็กเยำวชน และครอบครัว ใน
คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ และคณะแพทยศำสตร์ โรงพยำบำลรำมำธิบดี  ได้ร่วมกับ ส ำนักโรคไม่ติดต่อ( กรมควบคุม
โรค ) ศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก มูลนิธิเพ่ือกำรพัฒนำเด็ก สมำคมปลอดภัยไว้ก่อน  มูลนิธิสำธำรณสุขแห่งชำติ ส ำนักงำนกองทุน
สนับสนุนกำรวิจัย และส ำนักงำนกองทุนสร้ำงเสริมสุขภำพ  โดยมีกำรพัฒนำกระบวนกำรเก็บข้อมูลจำกกรณีตัวอย่ำงแบบไม่
ก ำหนดพ้ืนที่ และพัฒนำกำรพิเครำะห์ข้อมูลแบบบูรณำกำรร่วมกับหน่วยงำนทั้งในระดับท้องถิ่นและส่วนกลำงที่เกี่ยวข้องกับกำร
ตำยของกรณีตัวอย่ำง  

 

ในปี  2549 กรุ ง เทพมหำนคร ได้จัดตั้ ง โครงกำรบูรณำกำรเ พ่ือควำมปลอดภัยในเด็กภำยใต้ชื่อโ ครงกำร 
“กรุงเทพมหำนครร่วมใจ ป้องกันอุบัติภัยในเด็ก” โดยศจ พญ เพ็ญศรี พิชัยสนิธ รองผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครฯ ในสมัยนั้น 
และต่อมำในปี 2550 ได้เล็งเห็นว่ำกระบวนกำร CDD จะน ำไปสู่กำรขับเคลื่อนกำรท ำงำนได้ กรุงเทพมหำนครจึงได้มีค ำสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมกำรการพิเคราะห์เหตุการตายในเด็กขึ้น โดยมีกรรมกำรจำกหลำกหลำยสำขำวิชำชีพ คณะกรรมกำรมีหน้ำที่
พิจำรณำข้อมูลกำรตำยของเด็กและน ำเสนอจุดอ่อนของระบบกำรคุ้มครองเด็กและระบบกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมอันน ำไปสู่กำร
ตำยในเด็ก และน ำเสนอต่อผู้บริหำรกรุงเทพมหำนคร นับได้ว่ำกรุงเทพมหำนครเป็นองค์กรท้องถิ่นแรกที่ได้ด ำเนินกำร CDD โดย
ต่อมำได้มีกำรแต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรการพิเคราะหเ์หตุการตายในเด็ก ภำยใต้คณะกรรมกำรคุ้มครองเด็ก กรุงเทพมหำนคร 

 

คณะกรรมกำรคุ้มครองเด็กจังหวัดต่ำงๆสำมำรถใช้เครื่องมือนี้ เป็นเครื่องมือใหม่ชิ้นหนึ่งในกำรพัฒนำกลไกกำรท ำงำน
คุ้มครองเด็กตำมพระรำชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 ยังคงมีงำนอีกมำกในกำรคุ้มครองเด็ก กำรด ำเนินงำน CDD จะช่วยให้ผู้
มีส่วนร่วมรับผิดชอบในกำรดูแลเด็กในพ้ืนที่ได้เข้ำใจเหตุเลวร้ำยที่สุดที่เกิดกับเด็กในพ้ืนที่ ตระหนักในปัจจัยที่น ำไปสู่ กำรตำย 
สร้ำงจิตส ำนึกควำมรับผิดชอบร่วมกัน และมุ่งมั่นป้องกันมิให้เกิดเหตุซ้ ำอีก 
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หลัก  7 ประการ แห่งการพิเคราะห์เหตุการณ์ตาย  (CDD ) 
 
1. “ไม่ควรมีเด็กหรือคนวัยใดจะต้องตำยหรือบำดเจ็บเพรำะน้ ำมือของมนุษย์”ฉะนั้นนอกจำก

กำรตำยด้วยโรค (illness) แล้วกำรตำยจำกเหตุภำยนอก(external causes) คือปัญหำที่จะต้องป้องกัน
และแก้ไขให้ใด ้เหตุภำยนอกหมำยถึงกำรตำยจำกอุบัติเหตุ ภัยธรรมชำติ  และ ควำมรุนแรง ซึ่งรวมทั้งกำร
ท ำร้ำยตนเอง กำรท ำร้ำยผู้อ่ืน เหตุเหล่ำนี้นอกจำกภัยธรรมชำติแล้ว มนุษย์เป็นผู้ก่อเหตุเองเกือบทั้งสิ้น 
(manmade diseases)  

 
2. กำรท ำ CDD ในที่นี้ นอกจำกจะ ครอบคลุมเฉพำะเหตุภำยนอก หรืออำจรวมทั้งโรคอันเป็นภัย

สำธำรณะเช่นโรคระบำดร้ำยแรงจำกกำรใช้อำวุธชีวภำพ เป็นต้น) 
 
3. รำกเหง้ำ (root causes)ของเหตุแห่งควำมตำยในเด็กจำกเหตุภำยนอก พบว่ำเกิดจำก

พฤติกรรมของเด็ก ระบบกำรคุ้มครองดูแล และ สิ่งแวดล้อม-ผลิตภัณฑ์รอบตัวเด็ก จึงจะต้องท ำควำม
เข้ำใจในรำกเหตุทั้งสำมอย่ำงลึกซึ้ง  

 
4. ปัจจัยอันน ำมำสู่ควำมตำย มักเกิดจำกจุดอ่อนของ ระบบกำรคุ้มครองดูแล และ สิ่งแวดล้อม- 

ผลิตภัณฑ์รอบตัวเด็ก ถือเป็นกำรละเมิดสิทธิเด็กอย่ำงรุนแรงทั้งจำกนิยำมสิทธิในพ.ร.บ.คุ้มครองเด็กและ
อนุสนธิสัญญำว่ำด้วยสิทธิเด็ก 

 
5. สำมรำกเหตุแห่งควำมตำยของเด็กนั้น (พฤติกรรมของเด็ก ระบบกำรคุ้มครองดูแล  

และ สิ่งแวดล้อม-ผลิตภัณฑ์รอบตัวเด็ก) จะมีผู้รับผิดชอบเสมอ ทั้งระดับครอบครัว ชุมชน และระดับสังคม 
กำรก ำจัดจุดอ่อนของผู้รับผิดชอบทั้งสำมระดับนี้ คือกุญแจส ำคัญท่ีจะน ำไปสู่กำรป้องกันแก้ไข มิให้เกิดเหตุ
ซ้ ำอีก  

 
6.กำรพิเครำะห์หมำยถึง กำรพินิจ พิจำรณำอย่ำงใคร่ครวญ (careful consideration)  

ดังนั้น กำรท ำ CDD จะครอบคลุมทั้งกำรเก็บข้อมูลเชิงลึกของเหตุกำรณ์ตำยในเด็กจำกเหตุภำยนอก และ
น ำข้อมูลนั้นมำใคร่ครวญพินิจพิจำรณำเพ่ือหำแนวทำงกำรป้องกัน   โดยผู้เกี่ยวข้องหลำยสำขำ หรือที่
เรียกว่ำกลุ่มสหวิชำชีพ (multidisciplinary group)  

 
7. กลุ่มสหวิชำชีพดังกล่ำวนี้ จะต้องมุ่งเป้ำไปที่กำรค้นหำจุดอ่อนทั้งสำมรำกเหตุ โดยมิได้เพ่ือเอำ

ผิดผู้ใดทั้งสิ้น แต่เพ่ือหำแนวทำงกำรป้องกันแก้ไข และหำผู้รับผิดชอบซึ่งจะต้องเป็นผู้ผลักดันแนวทำงที่
ถูกต้อง สู่กำรปฏิบัติที่เป็นจริงให้ได้ 
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ทฤษฎีเนยแข็ง กับหลายเหตุปัจจัยอันน าสู่ความตายจากอุบัติเหตุ 
 

prof. James Reason ผู้เชี่ยวชำญด้ำนกำรจัดกำรควำมปลอดภัยในโรงพยำบำล คือผู้คิดทฤษฎีเนยแข็ง (Swiss-
cheese theory ) โดยมีควำมเชื่อว่ำสำเหตุแห่งควำมผิดพลำดของมนุษย์ โดยมำกเกิดจำกควำมบกพร่องในเชิงระบบของ
องค์กำร (System approach to error)มำกกว่ำควำมผิดพลำดเชิงบุคคล ( Person approach on the error) ดังนั้นกำรแก้ไข
ป้องกันควำมบกพร่องผิดพลำด จึงต้องพุ่งเป้ำไปที่กำรเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมและระบบกำรท ำงำนมำกกว่ำสิ่งอ่ืน และนั่นคือ
ที่มำของ แบบจ ำลองเนยแข็งสวิส (Swiss-cheese model)   

 
 
 โดย prof. James Reason ได้เปรียบเปรยเนยแข็งทั้ง 4 แผ่นเป็นเช่นเครื่องมือต่ำงๆเพ่ือป้องกันอุบัติเหตุ (Defences) 
ในขณะเดียวกันเนยแต่ละแผ่นกลับมีรูพรุนมำกบ้ำงน้อยบ้ำงกระจำยอยู่ในแผ่น ซึ่งเปรียบเหมือนช่องโหว่หรือจุดบกพร่องที่เสี่ยง
ต่อกำรเกิดอุบัติเหตุได้ทุกขณะ แล้วหำกวันใดวันหนึ่งล ำแสง(ลูกศรสีแดง)พุ่งตรงเข้ำมำยังแผ่นเนยนั้น ในวันเวลำที่รูพรุนของแผ่น
เนยทั้งสี่เกิดตรงกนั ก็เท่ำกับเปิดทำงให้ล ำแสงร้ำยนั้นก็จะพุ่งทะลุทะลวงแผ่นเนยทั้งหมดนั้นจนได้ นั่นย่อมหมำยถึงควำมสูญเสีย
อย่ำงมหำศำลทั้งชีวิตและทำงเศรษฐกิจอย่ำงคำดไม่ถึง สิ่งเหล่ำนี้ได้สะท้อนให้เห็นว่ำ ยิ่งมีมำตรกำรป้องกันอุบัติเหตุทั้งระยะยำว-
ระยะสั้นอย่ำงเพียบพร้อมมำกเท่ำใด โอกำสจะเกิดอุบัติเหตุและควำมรุนแรงก็จะยิ่งน้อยมำกเท่ำนั้น 
 
กรณีตัวอย่าง เด็กวัย 13 ขี่จักรยานยนต์ซ้อน 4 เพื่อนเสียชีวิต 1 ราย ท่ีเหลือเจ็บสาหัส 

9 ม.ค. 2559 เวลำ 21.00 น.   เด็กชำยทั้ง 4 คน (ด.ช.เอ อำยุ 13 ปี  ด.ช.บี อำยุ 13 ปี ด.ช.ซี อำยุ 12 ปี และ ด.ช. ดี 
อำยุ 13 ปี ) เพ่ิงออกมำจำกหมู่บ้ำนแห่งหนึ่งย่ำนบำงบัวทอง ที่มีกำรจัดงำนวันเด็ก ( ซึ่งห่ำงจำกจุดเกิดเหตุประมำณ 1 
กิโลเมตร) จำกกำรสอบถำมนำยแจ่ม ให้กำรว่ำ ตนเป็นผู้ขับรถเก๋งมำกับภรรยำ โดยมุ่งหน้ำไปทำง อ.ไทรน้อย ในช่องทำงขวำ 
ขณะนั้นพบเห็นรถจักรยำนยนต์พุ่งชนท้ำยรถกระบะเข้ำอย่ำงเต็มแรง หลังจำกนั้นรถกระบะได้เร่งเครื่องหลบหนีเข้ำซอยทำง
ซ้ำยมือ ซึ่งเป็นเส้นทำงลัดไปอย่ำงรวดเร็ว ส่วนผู้ขับขี่และซ้อนท้ำยรถจักรยำนยนต์ที่มำด้วยกันทั้งหมด 4 คนกระเด็นไถลมำ
บริเวณหน้ำรถที่ตนขับอยู่ จึงหยุดรถกะทันหัน มีครำบเลือดติดที่รถ แต่ยืนยันว่ำไม่ได้มีกำรชนเด็กทั้ง 4 แต่อย่ำงใด 

ผลก็คือนักเรียนทั้ง 4 ระเนระนำดบนถนน เจ้ำหน้ำที่กู้ภัยร่วมกตัญญู ได้ช่วยเหลือโดยกำรปั๊มหัวใจ ด.ช.เอ อำยุ 13 ปี 
นักเรียน ชั้นม. 2 ที่อยู่ในสภำพหมดสติ มีแผลเจำะบริเวณหน้ำผำก และศรีษะแตก โดยทำงเจ้ำหน้ำที่พยำยำมช่วยเ หลือ ปั๊ม
หัวใจนำนกว่ำ 15 นำทีไม่เป็นผล ด.ช.เอเสียชีวิตในเวลำต่อมำ เหตุร้ำยครั้งนี้จึงมีผู้เสียชีวิต1 รำย ส่วนเด็กอีกสำมรำยที่เหลือ
บำดเจ็บสำหัส ส่วนผู้ขับข่ีก็คือ ด.ช.บี อำยุ 13 ปี ซึ่งเพ่ิงได้รับบำดเจ็บที่ศีรษะจำกกำรขับขี่จักรยำนยนต์เมื่อรำวสองเดือนที่ผ่ำน
มำ 
ทฤษฎีเนยแข็ง (Swiss-cheese model) 
 จะพบว่า ในกรณีตัวอย่างข้างต้นนั้น ล าแสงแห่งมรณภัยได้พุ่งเจาะทะลุทะลวงเนยแข็งท้ัง 4 แผ่น ! 
รูพรุนของเนยแข็งแผ่นที่ 1  “ครอบครัว” 
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  พ่อแม่และญำติผู้เลี้ยงดูต่ำงยินยอมและยินดีที่ให้เด็กขับขี่จักรยำนยนต์ แม้จะรู้ว่ำผิดกฎหมำย(อำยุยังไม่ครบ 
15 ปีไม่มีสิทธิสอบใบขับขี่) หน ำซ้ ำยังรู้มำตลอดว่ำเด็กๆมักจะซ้อนท้ำยกัน(เกินกว่ำกฎหมำยก ำหนด)ไปไหนต่อไหนเสมอ และ 
ทุกคนแทบจะไม่เคยมีใครสวมหมวกนิรภัย 
รูพรุนของเนยแข็งแผ่นที่ 2  “ชุมชน” 
 เป็นเหมือนดังชุมชนอีกมำกมำยหลำยแห่งของสังคมไทย ที่เห็นว่ำกำรขับขี่รถจักรยำนยนต์คือคล่องตัวควำมสดวกสบำย
ในรำคำที่จับต้องได้(ดำวน์ศูนย์เปอร์เซ็นต์/ ผ่อนนำน) และยังถือเป็นรำงวัลให้ลูกตำมที่เจ้ำตัวเขำปรำรถนำมำตั้งแต่เด็ก ทั้งยังไม่
พบว่ำเจ้ำหน้ำที่ต ำรวจจะเข้มงวดตรวจจับแต่อย่ำงใด แม้ว่ำลูกๆของตนจะมีวัยที่ไม่มีสิทธิสอบใบขับข่ี 
รูพรุนของเนยแข็งแผ่นที่ 3  “สังคม” 
  ภำพเด็กนักเรียนวัยประถมวัยมัธยมขับขี่จักรยำนยนต์บนท้องถนนคือภำพอันเจนตำของทุกคนในสังคมนี้ โดย
แทบไม่มีใครตั้งค ำถำมเลยว่ำ เด็กๆเหล่ำนี้มีใบขับขี่หรือไม่ – ท ำไมไม่ใส่หมวกกันน็อก – ซ้อน3ซ้อน4เสี่ยงเกินไปหรือไม่ ทั้งๆที่
แทบทุกวันล้วนพบข่ำวทั้งออนไลน์ทั้งออฟไลน์ที่ได้เห็นภำพกำรเสียชีวิตของเด็กๆจำกขับขี่รถจักรยำนยนต์ ทุกคนล้วนสลดหดหู่ 
แต่ไม่มีใครเรียกร้องถึงกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงจริงจัง 
รูพรุนของเนยแข็งแผ่นที่ 4  “ภาครัฐ” 
  กำรเรียกตรวจ ตักเตือน จับ ปรับผู้ฝ่ำฝืนกฎหมำยขับขี่ก่อนวัย กำรไม่สวมหมวกนิรภัย กำรซ้อนท้ำย กำรใช้
ควำมเร็วเกินกฎหมำยก ำหนด ฯลฯ กลับถูกละเลยจำกเจ้ำหน้ำที่ภำครัฐ ทั้งๆที่จะต้องมีควำมเข้มแข็งจริงจังอย่ำงต่อเนื่อง  ทั้งยัง
รวมถึงควำมไม่ทุ่มเทให้กำรอบรมบ่มเพำะปลูกฝังจิตส ำนึกให้แก่เด็กและเยำวชน จนกระทั่งเกิดเป็นวั ฒนธรรมแห่งควำม
ปลอดภัยระดับชำติ 
 
วัตถุประสงค์ของการด าเนินงาน CDD 

1. เพ่ือให้รำยงำนกำรตำยจำกเหตุภำยนอกมีควำมถูกต้อง และมีรำยละเอียดมำกขึ้น  
2. เพ่ือติดตำม เฝ้ำระวัง ปริมำณ และแนวโน้มกำรตำยของเด็กจำกเหตุภำยนอก  
3. เพ่ือค้นหำจุดอ่อนของพฤติกรรมเด็ก ระบบกำรคุ้มครองดูแล สิ่งแวดล้อม-ผลิตภัณฑ์ ที่เกี่ยวข้องกับเหตุกำรตำย รวมทั้ง

กำรปฏิบัติจริงที่เป็นอยู่ของหน่วยงำนที่มีส่วนรับผิดชอบ 
4. เพ่ือขับเคลื่อนหน่วยงำนที่มีบทบำทในกำรสืบค้นเหตุ ให้มีกำรท ำงำนที่รวดเร็วและแม่นย ำ มำกขึ้น 
5. เพ่ือเชื่อมโยงและขับเคลื่อนให้หน่วยงำนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรแก้ไขจุดอ่อนด้ำนสิ่งแวดล้อม และด้ำนระบบกำร

คุ้มครองดูแล ให้มีกำรสื่อสำรและประสำนงำนร่วมกันในกำรด ำเนินกำรแก้ไขจุดอ่อนนั้นให้รวดเร็วทันกำร เพ่ือป้องกัน
กำรเกิดเหตุซ้ ำกับเด็กอ่ืนๆ อีก 

6. เพ่ือพัฒนำระบบกำรบริกำร สวัสดิกำร กำรสงเครำะห์ และกำรคุ้มครองเด็กในพื้นที่  
7. เพ่ือสื่อสำรสำเหตุกำรตำยและแนวทำงป้องกันสู่สำธำรณะ ให้ประชำชนในชุมชนมีควำมตระหนักในควำมเสี่ยง รู้ เข้ำใจ 

และปฏิบัติตำมแนวทำงป้องกัน เพ่ือมิให้เกิดเหตุกำรตำยซ้ ำในเด็กรำยอ่ืนอีก  
8. เพ่ือขับเคลื่อนกฎหมำย แนวนโยบำยของผู้บริหำรท้องถิ่น และส่วนกลำงให้มีควำมปลอดภัยในเด็กมำกข้ึน 
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วิธีการด าเนินงาน CDD 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

1. ข้อมูล 
(บ.3 /ข่ำว /Facebook /Google /YouTube) 

2. โทรหา 
(แสดงควำมเสียใจ /นัด-วัน-เวลำ-สถำนที)่ 

3. เข้าพบ 
(แสดงควำมเสียใจ-เข้ำใจ /พูดคุย /รับฟัง /

บันทึก /เอกสำร) 

4. จบสรุป 
(ค้นหำวิเครำะห์จุดเสี่ยง /หำแนวทำงแก้ไข) 

5.ขยายผล 
(จัดประชุม /ติดตำม /สื่อสำธำรณะ) 
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แบบเก็บข้อมลู CDD 
หมวด 1 ข้อมูลพื้นฐานเด็กและครอบครัว  

1. ทะเบียน 

 
 
2. ข้อมลูเด็กที่เสียชีวิต 

 
 
 

เพศ       ชำย    หญิง                  ไม่ทรำบ 
วันเกิด (ว/ด/ป) ............./............. /25………  ไม่ทรำบ     อายุท่ีตาย _ _ _ _ ปี  _ _ __ เดือน      ไม่ทรำบ 
สัญชาติ   ไทย      อื่นๆ       ระบุ  ……………………………… ไม่ทรำบ 
ศาสนา    พุทธ     คริสต์    อิสลำม   อื่นๆ        ระบ ุ…………………………… ไม่ทรำบ 

การศึกษาของเด็ก    ยังไมไ่ด้ไปโรงเรยีน      ศูนย์เด็กเล็ก สถำนเลี้ยงเด็ก หรือก่อนอนุบำล    อนุบำล       
 ประถมศึกษำ       มัธยมต้น     มัธยมปลำยหรือปวช.   อื่นๆ  ระบ…ุ……………………..  ไมท่รำบ 

เด็กอาศัยอยู่กับ   บิดำ และ/หรือมำรดำ   ญำติอื่นๆที่ไม่ใช่บิดำมำรดำระบุ………………………… 
 อื่นๆ     ระบ…ุ………………………………………………….  

จ ำนวนผู้อำศัยในบ้ำนเดียวกับเด็กที่เสียชีวิต ทั้งหมด  _ _ _ _คน    .ไม่ทรำบ 
 

กรณีการเสียชีวิตหมายเลข …………………………………….. ว/ด/ป ที่บันทึก ………..… /……………/25……… 
ผู้บันทึก…................................................… หน่วยงำน ….........................................................................................… 
ช่ือเด็ก…………………………………..นำมสกลุ…………………………………………………   ไม่ทรำบ 
รายงานการตาย  ว/ด/ป ทีต่ำย ….…… /……..… /25……… ว/ด/ป เกิดเหตุ ……...… /………… /25………   

รำยงำนจำก เขต/อ ำเภอ…………………….………..…………….……จังหวัด………………………………………………… 
สำเหตุกำรตำยในใบมรณบัตร…..……………….......................................…………………………….…………………. 

   ไม่มีรำยงำนกำรตำย (ระบุแหลง่ข้อมูล)................................................................................................. 
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ส าหรับเด็กแรกเกิดถึงอายุ 1 ปี  
 อำยุครรภ์  ………………. เดือน  ครบก ำหนด            ก่อนก ำหนด              ไม่ทรำบ 
 น้ ำหนักแรกเกิด…………….กรัม   ไม่ทรำบ 
 กำรฝำกครรภ์     ฝำกครรภ์  ท่ี………………………… ไม่ได้ฝำกครรภ์              ไม่ทรำบ 
 ระหว่ำงตั้งครรภม์ำรดำมีประวัติดงันี้หรือไม่   

สูบบุหรี ่   ใช่             ไม่ใช่              ไม่ทรำบ 
ดื่มเหล้ำ เบียร ์  ใช่             ไม่ใช่              ไม่ทรำบ 
ใช้สำรเสพติดอื่นๆ  ใช่             ไม่ใช่              ไม่ทรำบ 
ถูกท ำร้ำยร่ำงกำย  ใช่             ไม่ใช่              ไม่ทรำบ 
มีอำกำรแทรกซ้อน กำรเจ็บป่วย จำกกำรตั้งครรภ์    
 ใช่ ระบ…ุ…………………………………………………...…..  ไม่ใช่       ไม่ทรำบ 

 คลอดที่ … โรงพยำบำล      บ้ำน       อื่นๆระบ…ุ……….……………    ไม่ทรำบ………… 
 กำรคลอด   คลอดปรกติ ทำงช่องคลอด           ผ่ำ ใช้เครื่องมอืช่วยดูด หรือคีมหนีบ   

ประวัติพฤติกรรมเสี่ยง  
 เด็กมีประวัตสิูบบุหรี่      ใช่             ไม่ใช่              ไม่ทรำบ 
 เด็กมีประวัตดิื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์    ใช่             ไม่ใช่              ไม่ทรำบ 
 เด็กมีประวัติใช้สำรเสพติดอื่นๆ    ใช่             ไม่ใช่              ไม่ทรำบ 
 เด็กมีประวัติมเีพศสมัพันธ์    ใช่             ไม่ใช่              ไม่ทรำบ 
 เด็กมีประวัติขับขี่ยำนยนต์เอง    ใช่             ไม่ใช่              ไม่ทรำบ 
 เด็กมีประวัติเป็นคดีควำมมำก่อน (ยังไม่ตัดสิน หรือ ตดัสินคดีแล้ว)   ใช่     ไม่ใช่        ไม่ทรำบ 

ประวัติพฤติกรรม พัฒนาการ และการเจ็บป่วย 
 พัฒนำกำรด้ำนกำรเคลื่อนไหว เชน่ กำรนั่ง ยืน เดิน ว่ิง ปีนป่ำย  

   ปกต ิ เหมือนหรือเร็วกว่ำเด็กคนอ่ืน      ช้ำกว่ำเด็กคนอ่ืน          ไม่ทรำบ 
 พัฒนำกำรด้ำนกำรพดู   

   ปกต ิ  เหมือนหรือเร็วกว่ำเดก็คนอ่ืน     ช้ำกว่ำเด็กคนอ่ืน          ไม่ทรำบ 
 พฤติกรรมทั่วไปของเด็กท่ีสังเกตเุห็น  

     ปกติเหมือนเด็กอื่น   ซึม เฉื่อยชำกว่ำเด็กปกต ิ       ซน ไม่อยู่นิ่งมำกกว่ำเด็กปกต ิ   
     ก้ำวร้ำว รุนแรง มำกกว่ำเดก็ปกติ    ผิดปกติอื่นๆ ระบ…ุ………………………………..    ไม่ทรำบ 

 ท่ำนคิดว่ำเด็กของท่ำนมีระดับสตปิัญญำ (ควำมฉลำดในกำรคิด อ่ำน เขียน ค ำนวณ)      
     ปกติ  เหมือนหรือเร็วกว่ำเด็กคนอื่น           ช้ำกว่ำเด็กคนอ่ืน       ไม่ทรำบ 

 เด็กเคยเกิดอุบัตเิหตรุุนแรงจนต้องมำพบแพทย์ (ก่อนครั้งท่ีเป็นสำเหตุกำรตำย) 
     เคย จ ำนวน_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ครั้ง              ไม่เคย        ไม่ทรำบ 

 เด็กมีควำมพิกำรถำวร    ใช่             ไม่ใช่              ไม่ทรำบ 
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3. ข้อมลูบิดา มารดา และผู้เลี้ยงดูหลัก 
บิดา 

ความสัมพันธก์ับเด็ก 
 1. บิดำ      2. มำรดำ   3. ปู่ย่ำตำยำย     
 4. ลุงป้ำน้ำอำ    5.พี่น้องแท้     
 6.ญำติอื่นๆ ระบ ุ………………………………………………. 
 7.อื่นๆที่ไม่ใช่ญำต ิระบ ุ……………………………………..   
ชื่อ-สกลุ _______________________________ 
เพศ      1. ชำย  2. หญิง 
อาย ุ……………….…….. ปี  …………………….. เดือน  
อาชีพในปัจจุบนั  ไมม่ีงำนท ำ    
 เกษตรกร   ประมง  กรรมกร  
 ลูกจ้ำงรำยวัน    
 ลูกจ้ำงช่ัวครำวรำยเดือนในรำชกำร/รัฐวิสำหกิจ    
 พนักงำนประจ ำระดับผู้ปฏิบัติงำนในบริษัทห้ำง 
     ร้ำนเอกชน  
 ผู้บริหำรบริษัทห้ำงร้ำนเอกชน  
 ข้ำรำชกำร พนักงำนประจ ำ ในรำชกำร/ 
     รัฐวิสำหกิจ   
 เจ้ำของกิจกำรส่วนตัว                    
 อำชีพอ่ืนๆ  ระบ ุ……………………………………………….. 
 ไม่ทรำบ 
การศึกษา 
 ประถมศึกษำหรือต่ ำกว่ำ    มัธยมต้น   
 มัธยมปลำยหรือปวช.  
 ปวส.หรืออนุปรญิญำ 
 ปริญญำตร ี   สูงกว่ำปริญญำตร ี  ไม่ทรำบ 
พฤติกรรมเสี่ยง 
ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  ใช่  ไม่ใช่  ไม่ทรำบ 
ใช้สำรเสพติดอื่นๆ   ใช่  ไม่ใช่    ไม่ทรำบ 
เคยถูกท ำร้ำย   ใช่  ไม่ใช่    ไม่ทรำบ 
เคยท ำร้ำยผู้อื่น    ใช่  ไม่ใช่    ไม่ทรำบ 
เคยต้องคดีควำมอื่นๆ ระบุ.........................   ไม่ม ี 
มีปัญหำสุขภำพจติ ใช่  ไม่ใช่    ไม่ทรำบ 
ดุ ด่ำเด็กรุนแรง     ใช่  ไม่ใช่    ไม่ทรำบ 
ตีเด็กรุนแรง          ใช่  ไม่ใช่    ไม่ทรำบ 
 

มารดา 
ความสัมพันธก์ับเด็ก 
 1. บิดำ      2. มำรดำ   3. ปู่ย่ำตำยำย     
 4. ลุงป้ำน้ำอำ    5.พี่น้องแท้     
 6. ญำติอื่นๆ ระบ ุ……………………………………………… 
 7. อื่นๆที่ไม่ใช่ญำต ิระบุ ...........................................
ชื่อ-สกลุ _______________________________ 
เพศ      1. ชำย  2. หญิง 
อาย ุ……………….…….. ปี  …………………….. เดือน  
อาชีพในปัจจุบนั  ไมม่ีงำนท ำ    
 เกษตรกร   ประมง  กรรมกร  
 ลูกจ้ำงรำยวัน    
 ลูกจ้ำงช่ัวครำวรำยเดือนในรำชกำร/รัฐวิสำหกิจ    
 พนักงำนประจ ำระดับผู้ปฏิบัติงำนในบริษัทห้ำง  
     ร้ำนเอกชน  
 ผู้บริหำรบริษัทห้ำงร้ำนเอกชน  
 ข้ำรำชกำร พนักงำนประจ ำ ในรำชกำร/  
     รัฐวิสำหกิจ   
 เจ้ำของกิจกำรส่วนตัว                    
 อำชีพอ่ืนๆ  ระบ ุ……………………………………………….. 
 ไม่ทรำบ 
การศึกษา 
 ประถมศึกษำหรือต่ ำกว่ำ    มัธยมต้น   
 มัธยมปลำยหรือปวช.  
 ปวส.หรืออนุปรญิญำ 
 ปริญญำตร ี   สูงกว่ำปริญญำตร ี  ไม่ทรำบ 
พฤติกรรมเสี่ยง 
ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  ใช่  ไม่ใช่  ไม่ทรำบ 
ใช้สำรเสพติดอื่นๆ   ใช่  ไม่ใช่    ไม่ทรำบ 
เคยถูกท ำร้ำย   ใช่  ไม่ใช่    ไม่ทรำบ 
เคยท ำร้ำยผู้อื่น    ใช่  ไม่ใช่    ไม่ทรำบ 
เคยต้องคดีควำมอื่นๆ ระบุ............................  ไม่ม ี   
มีปัญหำสุขภำพจติ   ใช่  ไมใ่ช่    ไม่ทรำบ 
ดุ ด่ำเด็กรุนแรง       ใช่  ไม่ใช่    ไม่ทรำบ 
ตีเด็กรุนแรง           ใช่  ไม่ใช่    ไม่ทรำบ   
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ความสัมพันธข์องบิดามารดา 
        มีควำมสัมพันธ์ที่ด ี        หย่ำร้ำง หรือ แยกทำง        อื่นๆ ระบ…ุ…………   
       จ านวนบุตรทั้งหมด   ……………… คน   ผู้ตำยเป็นคนท่ี ………………………. 
 
ในกรณีผู้เลี้ยงดูหลักไม่ใช่บิดา และ มารดา กรุณากรอกข้อมูลเพ่ิมเติมนี้ด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ผู้เลี้ยงดูหลัก 
 

ชื่อ-สกลุ _______________________________ 
อาย ุ………………………. ปี ……………………… เดือน  
อาชีพในปัจจุบนั  ไมม่ีงำนท ำ    
 เกษตรกร   ประมง  กรรมกร  
 ลูกจ้ำงรำยวัน    
 ลูกจ้ำงช่ัวครำวรำยเดือนในรำชกำร/รัฐวิสำหกิจ    
 พนักงำนประจ ำระดับผู้ปฏิบัติงำนในบริษัทห้ำง 
     ร้ำนเอกชน  
 ผู้บริหำรบริษัทห้ำงร้ำนเอกชน  
 ข้ำรำชกำร พนักงำนประจ ำ ในรำชกำร/ 
     รัฐวิสำหกิจ   
 เจ้ำของกิจกำรส่วนตัว                    
 อำชีพอ่ืนๆ  ระบ ุ……………………………………………… 
 ไม่ทรำบ 
การศึกษา 
 ประถมศึกษำหรือต่ ำกว่ำ    มัธยมต้น   
 มัธยมปลำย หรือ ปวช.  
 ปวส.หรืออนุปรญิญำ 
 ปริญญำตร ี   สูงกว่ำปริญญำตร ี  ไม่ทรำบ 
พฤติกรรมเสี่ยง 
ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  ใช่  ไม่ใช่  ไม่ทรำบ 
ใช้สำรเสพติดอื่นๆ   ใช่  ไม่ใช่    ไม่ทรำบ 
เคยถูกท ำร้ำย   ใช่  ไม่ใช่    ไม่ทรำบ 
เคยท ำร้ำยผู้อื่น    ใช่  ไม่ใช่    ไม่ทรำบ 
เคยต้องคดีควำมอื่นๆ ระบุ...........................  ไม่ม ี 
มีปัญหำสุขภำพจติ   ใช่  ไมใ่ช่    ไม่ทรำบ 
ดุ ด่ำเด็กรุนแรง       ใช่  ไม่ใช่    ไม่ทรำบ 
ตีเด็กรุนแรง           ใช่  ไม่ใช่    ไม่ทรำบ 
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หมวด 2 เล่าเรื่องเหตุการตายและวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง 
ขณะเกิดเหตุ 

เล่าเรื่องขณะเกิดเหตุ วิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงขณะเกิดเหตุ 
ท่านได้รับรายงาน หรือการบอกเล่า ว่ามีการ
ตายของเด็ก (อายุน้อยกว่า 18 ปี) 
ท่ำนคิดว่ำสำเหตุกำรตำยรำยนี้ คือ ..................... 
............................................................................. 
............................................................................ 
............................................................................. 
บันทึกเม่ือ...........................เวลำ......................น. 
เล่ำเรื่องขณะเกิดเหตุทั้งหมด............................... 
............................................................................ 
............................................................................ 
............................................................................ 
............................................................................ 
............................................................................ 
............................................................................ 
............................................................................ 
............................................................................ 
............................................................................ 
............................................................................ 
............................................................................ 
............................................................................ 
............................................................................ 
............................................................................ 
........................................................ .................... 
............................................................................ 
............................................................................ 
............................................................................ 
............................................................................ 
............................................................................ 
........................................................................... 
............................................................................ 
............................................................................ 
............................................................................ 
............................................................................ 
............................................................................ 
. 
 

1. พฤติกรรมเสี่ยงของเด็ก คือ ....................................................................... 
........................................................................................................................  
........................................................................................................................ 
........................................................................................................................  
........................................................................................................................  
 
2. เด็กใช้อุปกรณ์เสริมควำมปลอดภัยหรือไม่  ใช้  ไม่ใช้ 

........................................................................................................................  

........................................................................................................................  

........................................................................................................................  

........................................................................................................................  
 
3. สิ่งของ วัสดุเสี่ยง ที่ท ำให้เด็กตำยโดยตรง คือ ........................................... 
........................................................................................................................ 
........................................................................................................................  
........................................................... ............................................................. 
 ........................................................................................................................  
 
4. สิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ ที่เสี่ยงในขณะเกิดเหตุ คือ .............................................. 
........................................................................................................................  
........................................................................................................................ 
........................................................................................................................  
........................................................................................................................  
 
5. จุดอ่อนของผู้ดูแลเด็กในขณะเกิดเหตุ คือ ................................................. 
........................................................................................................................  
.................................................................................................. ...................... 
........................................................................................................................  
........................................................................................................................  
 
6. จุดอ่อนของชุมชน สังคม ในขณะเกิดเหตุ คือ ........................................... 
........................................................................................................................  
........................................................................................................................ 
........................................................................................................................  
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ก่อนเกิดเหตุ 

เล่าเรื่องก่อนเกิดเหตุ วิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงก่อนเกิดเหตุ 
ท่ำนถำมประวัติจำกญำติ หรือผู้รู้ข้อมูล ว่ำก่อน
เกิดเหตุกำรณ์ เด็กท ำอะไร เป็นอย่ำงไร ท ำไม
เด็กจึงเข้ำสู่เหตุกำรตำยได้ ............................... 
............................................................................ 
............................................................................ 
............................................................................ 
............................................................................ 
............................................................................ 
............................................................................ 
............................................................................ 
........................................................................ .... 
............................................................................ 
............................................................................ 
............................................................................ 
............................................................................ 
............................................................................ 
............................................................................ 
............................................................................ 
............................................................................ 
............................................................................ 
...................................................................... ...... 
............................................................................ 
............................................................................ 
............................................................................ 
............................................................................ 
............................................................................ 
............................................................................ 
............................................................................ 
............................................................................ 
............................................................................ 
............................................................................ 
........................................................................... 
........................................................................... 
........................................................................... 
........................................................................... 
 

1. ควำมเสี่ยงของเด็กก่อนเกิดเหตุ คือ .......................................................... 
........................................................................................................................  
........................................................................................................................  
........................................................................................................................  
........................................................................................................................  
........................................................................................................................  
........................................................................................................................ 
........................................................................................................................  
 
2. ก่อนเกิดเหตุ สิ่งของ วัสดุ และสิ่งแวดล้อม มีจุดอ่อนอยู่ก่อนแล้ว คือ..... 
............................................................................................... ......................... 
........................................................................................................................  
............................................................................................................. ........... 
........................................................................................................................  
........................................................................................................................  
........................................................................................................................  
........................................................................................................................  
 
3. ก่อนเกิดเหตุผู้ดูแลเด็ก มีจุดอ่อนอยู่ก่อนแล้ว คือ ..................................... 
........................................................................................................................ 
........................................................................................................................  
......................................................... ............................................................... 
........................................................................................................................  
 ...................................................................... .................................................. 
........................................................................................................................  
........................................................................................................................  
 
4. ก่อนเกิดเหตุชุมชน สังคม มีจุดอ่อนอยู่ก่อนแล้ว คือ.................................. 
........................................................................................................................  
........................................................................................................................  
........................................................................................................................  
........................................................................................................................  
........................................................................................................................  
........................................................................................................................  
........................................................................................................................  
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หลังเกิดเหตุ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

การเก็บข้อมูลเพ่ิมเติมจากญาติของเด็กที่เสียชีวิต 
                                                                         ได้                   ไม่ได้ 
1. ส ำเนำใบมรณะบตัร                                                                                          
2. ส ำเนำใบสอบสวนของเจ้ำหน้ำที่อ ำเภอ                                                                 
3. ส ำเนำใบชันสูตรศพของนิติเวช                                                                           
4. ส ำเนำใบสรุปกำรตำยของโรงพยำบำล (ทร.4/1)                                                       
 

 
 
 

ภายหลังเกิดการบาดเจ็บแล้ว  ให้การปฐมพยาบาลโดยใคร? อย่างไร? 
     ไม่ได้ท ำกำรปฐมพยำบำล  เพรำะ …………………………………………………………………………………………...  
     ท ำกำรปฐมพยำบำล โดย ………………………………. วิธีกำรที่ท ำ …………………………………………………... 
     ไม่ทรำบ 
ได้แจ้งเหตุ ขอความช่วยเหลือจากผู้ใดหรือไม่ 
     ไม่ได้แจ้งเหตุขอควำมช่วยเหลือ      ขอควำมช่วยเหลือ  จำก ………………………………  ไม่ทรำบ  
ภายหลังการปฐมพยาบาล ได้น าส่งพบแพทย์  โดยใคร?  อย่างไร? ที่ใด               
     ไม่ได้น ำส่งพบแพทย ์ สิ่งที่ท ำ คือ ……………………………………………………………………………………………  
     น ำส่งพบแพทย ์, โรงพยำบำล …………………………………… ผู้น ำส่งคือ …………………………………………. 
     ไม่ทรำบ 
วิธีการน าส่ง…………………………………………………………………………………………………………………… 
เล่ำเรื่องกำรดูแลหลังเกิดเหตุทั้งหมดจนถึงกำรสูญเสียชีวิต 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 

วิเคราะห์จุดอ่อนการดูแลเด็กหลังเกิดเหตุ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..........................................................................................
.................. 
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หมวด 3 ค้นหาวิธีการป้องกันการตาย 
 

 ให้ท่านวิเคราะห์ ค้นหา วิธีการป้องกันการตายจากปัจจัยเสี่ยง ทั้งก่อนเกิดเหตุ ขณะเกิดเหตุ และหลังเกิดเหตุ (เช่น การให้ความรู้ การเปลี่ยนแปลง วสัดุ สิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงการ
ดูแลเด็ก หรือกฎหมายต่างๆ เป็นต้น ) 

ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น แนวทางการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ า หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

1. พฤติกรรมของเด็ก 

 

 

 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

..................................................................................................... 

..................................................................................................... 

..................................................................................................... 

..................................................................................................... 

2. สิ่งของ วัสดุ และสิ่งแวดล้อมที่
เป็นเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง 

 

 

 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

..................................................................................................... 

..................................................................................................... 

..................................................................................................... 

..................................................................................................... 

3. ความเสี่ยงจากการดูแล โดย
ครอบครัว ชุมชน และสังคม 

 

 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

..................................................................................................... 

..................................................................................................... 

..................................................................................................... 

..................................................................................................... 
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SWISS CHEESE MODEL 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

อิทธิพลองค์กร 

การก ากับดูแล 
ที่ไม่ปลอดภัย 

สภาพเงื่อนไข 
ที่ไม่ปลอดภัย การกระท า 

ที่ไม่ปลอดภัย 

1.กำรจัดกำรทรัพยำกร 
2.บรรยำกำศในองค์กร 
3.กระบวนกำรในองค์กร 

1.กำรก ำกบัดูแลไม่เพียงพอ 
2.กำรวำงแผนด ำเนินงำนไม่
เหมำะสม 
3.ล้มเหลวในกำรแก้ปัญหำที่รู้ดี
อยู่แล้ว 
4.ก ำกับดูแลฝ่ำฝืน 

1.สภำพแวดลอ้ม 
2.เง่ือนไขส่วนบุคคล 
3.วิธีกำรปฏิบัติ/กจิวัตรส่วน
บุคคล 

1.ควำมผิดพลำด (ทักษะ  
กำรตัดสินใจ กำรรับรู้) 
2.กำรฝ่ำฝืน (จนเคยชิน ผิดปกติ) 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

ทฤษฎีสวิสชีท (Swiss Cheese Model) หรือทฤษฎีเนยแข็ง คิดค้นโดย ศ.เจมส์ 
เรียสัน (James Reason) เพื่ออธิบำยปัจจัยที่น ำไปสู่อุบัติเหตุเชิงองค์กำรซ่ึงมีกำร
ด ำเนินงำนหรือปฏิบัติกำรที่ซับซ้อน โดยได้อธิบำยบริบทของควำมล้มเหลวหรือ
ควำมผิดพลำดจำกควำมเป็นมนุษย์ไว้ 4 ระดับ ได้แก่ 1.อิทธิพลองค์กำร 
(Organization Influence) 2.กำรก ำกับดูแลที่ไม่ปลอดภัย (Unsafe 
Supervision) 3.สภำพ/เงื่อนไขที่ไม่ปลอดภัย (Unsafe Conditions) 4.กำร
กระท ำที่ไม่ปลอดภัยของผู้ขับขี่ (Unsafe Act) 
 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 


