
	

 

องค์การช่วยเหลือเดก็ประจาํประเทศไทย 
ยุทธศาสตร์การดาํเนินงานปี 2559-2561 

 

ประเทศไทยเป็นประเทศที่ไม่มีความเท่าเทยีมกันในสังคมมากที่สุดเป็นลาํดบัที่ 12 ของโลก และกว่า 
12% ของประชากรทัง้หมด (8.5 ล้านคน) มีชีวิตความเป็นอยูต่ํ่ากวา่ระดบัเส้นแบง่ความยากจน สถิติเหลา่นีย้งั
ไม่รวมจํานวนจากสถานการณ์คนข้ามชาต ิ3.7 ล้านคนที่อาศยัอยู่ในประเทศ (The CIA World Factbook, 

2558) 
 

องค์การช่วยเหลือเดก็ทํางานเพ่ือช่วยเดก็ที่อยู่ในภาวะเปราะบางมากที่สุด ได้แก่ เดก็ผู้ลีภ้ยั, เดก็ข้ามชาติ, 
เดก็ท่ีได้รับผลกระทบจากความขดัแย้งในจงัหวดัชายแดนภาคใต้, เดก็ท่ีถกูแสวงหาผลประโยชน์ทางกายและ
ทางเพศ (รวมถงึเหย่ือค้ามนษุย์), เดก็ชนกลุม่น้อย, เดก็ท่ีไม่ได้เรียนหนงัสือ, เดก็พิการ, เดก็ขาดสารอาหาร
ในช่วง 1,000 วนัแรกของชีวิต และเด็กยากจนในเมืองและเดก็ข้างถนน 
 

องค์การช่วยเหลือเดก็ทาํงานทั่วประเทศไทย โดยเข้าถึงเดก็ในห้าพืน้ท่ีในกรุงเทพฯ ในค่ายผู้อพยพลีภ้ยัเก้า
แหง่ตามแนวชายแดนภาคตะวนัตก และในพืน้ท่ีชายแดนท่ีมีประชากรครอบครัวข้ามชาติอาศยัอยู่มาก รวมทัง้
ในพืน้ท่ีท่ีได้รับผลกระทบจากความขดัแย้งในจงัหวดัชายแดนภาคใต้ และในพืน้ท่ีท่ีได้รับผลกระทบจากภยัพิบติั 
ปัจจบุนัองค์การชว่ยเหลอืเดก็กําลงัมองหาแนวทางการดําเนินโครงการเพ่ือชนกลุม่น้อย และในพืน้ท่ีทรุกนัดาร
ท่ีห่างไกลในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทย 
 

แนวทางการทาํงาน 
 

1. เราจะเป็นผู้นําในการห้ามการลงโทษทางกายและการทําให้อบัอายในประเทศไทย โดยผลกัดนัให้บญัญัติขึน้เป็นข้อกําหนดของกฎหมาย มีการจดัสรรทรัพยากรเพื่อการ
ดงักลา่วท่ีเหมาะสม และนําไปบงัคบัใช้ 

2. เราจะริเร่ิมโครงการเพ่ือความปลอดภยัและอยูร่อดของเด็ก โดยทํางานเร่ืองประเดน็ปัญหาในบริบทท่ีจะนํามาเป็นต้นแบบให้แก่ประเทศอ่ืนๆอีกหลายประเทศ 
3. เราจะทําให้นโยบาย "การศกึษาสําหรับทกุคน" ของประเทศไทยเป็นจริง เพื่อช่วยเหลอืกลุม่ประชากรท่ีถกูมองข้าม เช่น กลุม่คนข้ามชาติ ผู้ ลีภ้ยั ชนพืน้เมือง และกลุม่คน

ยากจนในเมือง 
4. เราจะสร้างต้นแบบของแนวทางท่ีองค์การช่วยเหลอืเด็กควรปฏิบติัตามในประเทศรายได้ปานกลาง โดยสาธิตการใช้นวตักรรมและการทํางานร่วมกบัภาคเอกชน 

ลาํดับความสาํคัญของการดาํเนินการ  
 

- การบริหารจดัการโครงการท่ีดีขึน้ 
- ความสามารถด้านมนษุยธรรมท่ีเพ่ิมมากขึน้ 

- การจดัหาแหลง่ทนุท่ีหลากหลายมากขึน้ 
- ความสามารถด้านการรณรงค์ท่ีแข็งแกร่งขึน้ 

- วิธีการทํางานกบัภาคีท่ีดีขึน้ 
- บริการสนบัสนนุการปฏิบตัิการท่ีเข้มแข็งมากยิง่ขึน้ 

 
 

แผนการดาํเนินงานเร่ืองเพศ 
 

- การประเมินเร่ืองเพศและแผนการดําเนินงาน 
- บรูณาการ ‘เลนส์เปิดมมุมอง’ เร่ืองเพศ  

ในการออกแบบโครงการ 
- มุง่เป้าไปท่ีผู้ชายและเด็กผู้ชายเพ่ือสร้างความตระหนกั
ถงึการป้องกนัการลงโทษทางกายและการทําให้อบัอาย 

- ปรับปรุงสถานการณ์เพ่ือผู้หญิงทํางาน 

 

แผนการดาํเนินงานเร่ืองการฟ้ืนตวั 
 

- ทีมทํางานท่ีเช่ือมัน่ในเร่ืองการฟืน้ตวั 
- บรูณาการการเรียนรู้ทางสงัคมและอารมณ์ 

- แผนงานเร่ืองความปลอดภยัรอบด้านในโรงเรียนและ
การฝึกอบรมทัว่ทัง้ประเทศ 

- โครงการทํางานเพ่ือความปลอดภยัทางนํา้ 

 

	

การทาํงานของเราในประเทศไทย:  
 
นบัตัง้แต่ปีพ.ศ. 2556 องค์การช่วยเหลือเดก็ประจําประเทศไทยได้ขยายแผนการดาํเนินงานเป็นสองเท่า 
สร้างแผนกพฒันาโครงการและคุณภาพ และเปิดสาํนักงานสาขาในอําเภอแม่สอด จงัหวดัตากและ
จงัหวดัปัตตานี องค์การช่วยเหลือเดก็ดําเนินงานตามโครงการทัง้หมดร่วมกบัภาคี และให้การช่วยเหลือใน
ภาวะฉุกเฉินทัง้ขนาดเลก็และขนาดกลางจาํนวนหลายครัง้ในแตล่ะปีได้ รวมถึงวิกฤตการย้ายถ่ินใน
ทะเลอนัดามนั นอกจากนีใ้นฐานะท่ีเป็นผู้ นําด้านการศกึษาของเดก็ผู้ลีภ้ยัและเด็กข้ามชาติ องค์การ
ช่วยเหลอืเดก็ประจําประเทศไทยมีอิทธิพลต่อนโยบายและแผนการดําเนินงานท่ีเก่ียวข้องกบัการคุ้มครอง
เดก็ และได้ริเร่ิมโครงการใหม่เพ่ือความปลอดภยับนท้องถนน ได้แก ่ "โครงการ 7 เปอร์เซน็ต์" นอกจากนี ้
ทีมงานของเราท่ีทํางานด้านติดตาม ประเมินผล จิตสาํนกึรับผิดชอบ และการเรียนรู้ (Monitoring, 
Evaluation, Accountability and Learning: MEAL) เองก็ให้สนบัสนนุการปรับปรุงคณุภาพของโครงการ 
และยงัเป็นต้นแบบให้แก่ประเทศอ่ืนๆด้วย  



	

 

การคุ้มครองเดก็ 

 

สถานการณ์ในประเทศไทย* 
 
การคุ้มครองเดก็จากความรุนแรง 

• ความรุนแรงในครอบครัวในประเทศไทยมีเพิ่มขึน้ โดยมี
ครัวเรือนถงึ 30% ท่ีได้รับการสาํรวจรายงานถึงการกระทําทารุณ 
(2555) 

• สถานการณ์ค้ามนุษย์ถกูปรับลดระดับลงสู่กลุ่มที่ 3 (Tier 3) 
โดยประเทศไทยเป็นแหลง่ท่ีมา แหลง่สง่ตอ่ และปลายทางของ
การค้ามนษุย์  

• การขลบิอวัยวะเพศสตรี ยงัคงมีอยู่ในจงัหวดัชายแดนภาคใต้ 
 
การดแูลท่ีเหมาะสม 

• เดก็กําพร้าและเดก็ที่ถกูทอดทิง้กว่า 88,000 คนอาศัยอยู่ใน

ประเทศไทย สว่นใหญ่อาศยัอยู่ในสถานสงเคราะห์ท่ีไมมี่การวาง
ระเบียบควบคมุ 

• เดก็ๆ 21% (มากกว่า 3 ล้านคน) ในประเทศไทยไม่ได้อาศัย
อยู่กับพ่อหรือแม่ของตน เน่ืองจากการย้ายถ่ินฐาน
ภายในประเทศ 

 
การคุ้มครองจากงานอนัตราย 

• ผลสาํรวจโดยองค์การแรงงานระหวา่งประเทศ (ILO) ในจงัหวดั
หลกัๆ พบว่าเดก็ท่ีถกูใช้แรงงานกวา่ 35% อายต่ํุากวา่ 15 ปี และ 
44% จดัอยูใ่นประเภทถกูใช้แรงงานเดก็ในรูปแบบที่เลวร้าย
ที่สุด 

ยุทธศาสตร์ก้าวข้ามสากล:  ได้รับการคุ้มครอง 
ไม่ผ่อนปรนเร่ืองความรุนแรงในเดก็อีกต่อไป 

 
ภายในปี 2573 ในประเทศไทย . . .  

- เดก็ทกุคนในโครงการการดแูลทางเลอืกท่ีได้รับการสนบัสนนุโดยองค์การช่วยเหลือเดก็
จะได้รับการบริการด้านคุณภาพต่างๆ  

- ครอบครัวไทยสว่นใหญ่ปฏิบติัตามวิธีการสร้างวินัยเชงิบวก 
- เดก็ข้ามชาตแิละเดก็ที่ไม่มีสถานะ 300,000 คน  ไม่ต้องเผชิญกบัการถกูทําร้าย

และเอารัดเอาเปรียบเพราะตนเป็นเดก็ข้ามชาติอีกต่อไป  
- ผู้ให้บริการ (นกัสงัคมสงเคราะห์และผู้ดแูล) มีทกัษะเพียงพอในการให้ความช่วยเหลอื

ในเร่ืองการคุ้มครองเดก็   
 

ผลการทาํงานในประเทศไทยภายในปี 2561 
การคุ้มครองเดก็จากความรุนแรง 

 การสัง่ห้ามมิให้มีการลงโทษทางกายและท่ีอนัตรายในทกุสถานการณ์ได้รับการบรรจไุว้ในแผนการทบทวนพระราชบญัญติัการคุ้มครองเดก็ 

 ครูและผู้ปกครอง 60% ท่ีได้รับการอบรมนําวิธีสร้างวินยัเชิงบวกไปใช้ในห้องเรียนและท่ีบ้าน  

 เดก็เข้าถงึข้อมลูในการคุ้มครองตนเองจากการทารุณกรรมทางเพศและการค้ามนษุย์ท่ีอาจเกิดขึน้ได้ 

 ภาคีจากภาคประชาสงัคมสามารถทําให้เด็กคุ้มครองตนเองได้ดีขึน้ในจงัหวดัชายแดนใต้  

 เดก็ท่ีได้รับผลกระทบจากการย้ายถ่ินท่ีไม่ปลอดภยัเข้าถงึบริการให้ความคุ้มครองตา่งๆได้ 
 

การดูแลที่เหมาะสม 
 ที่พกัพิง 60% ในอําเภอแม่สอดดําเนินการได้ตรงตามมาตรฐานการคุ้มครองและดแูลเดก็ขององค์การช่วยเหลอืเด็ก  

 ความสามารถของภาคีในด้านมาตรฐานการดแูลในบริบทเร่ืองมนษุยธรรมมีความเข้มแข็งขึน้ 

 บทวิเคราะห์สถานการณ์ของเดก็ไร้การเหลยีวแลในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือถกูนํามาใช้เพ่ือการออกแบบและนําร่องโครงการท่ีมุง่เน้นการดแูลเดก็และการฟืน้ฟท่ีูดีขึน้ 
 

การคุ้มครองเดก็จากงานที่อันตราย 
 ภาคภีาคเอกชนอยา่งน้อยสามแหง่ในสมทุรปราการดําเนินงานสอดคล้องกบัหลกัการธุรกิจด้านสทิธิเดก็ 

 

ระบบการคุ้มครองเดก็ 
 มีการนําแนวทางปฏิบติัเพ่ือการดแูลไปใช้ในระดบัชาติสําหรับเด็กท่ีอยู่ในการดแูลทางเลอืก  

 คณะกรรมการคุ้มครองเดก็แห่งชาตินําแนวทางเร่ืองระบบการคุ้มครองเดก็ระดบัชมุชนไปใช้ 

 มาตรฐานขัน้ต่ําเพื่อการคุ้มครองเดก็ในสถานการณ์ฉกุเฉิน (Child Protection Minimum Standard for Emergencies: CPMS) ได้รับการนําไปใช้เป็นแนวทางหลกัในแผน
เตรียมความพร้อมและระงบัสถานการณ์ฉกุเฉินของประเทศไทย 

 

© Save the Children 

*ข้อมลูอ้างอิงทัง้หมดอยู่ในเอกสารยทุธศาสตร์การดําเนินงานประจําปี 2559-2561 ฉบบัเต็ม สามารถติดต่อเพ่ือขอดเูอกสารได้ที ่info.thailand@savethechildren.org  



	

ผลการทาํงานในประเทศไทยภายในปี 2561 
 
การดูและการพฒันาเดก็ระดับปฐมวัย 

 โครงการนําร่องการศกึษาระดบัปฐมวยัของเดก็ข้ามชาติและเด็กชนกลุม่น้อยแสดงให้
เหน็วา่โรงเรียนมีการเตรียมความพร้อมด้านการศกึษาและตวัชีว้ดัด้านการรู้หนงัสือท่ี
จําเป็นท่ีดีขึน้อย่างน้อย 30%  
 

การศึกษาขัน้พืน้ฐาน 

 มีจํานวนเดก็ข้ามชาติได้เรียนจากการศกึษาท่ีได้รับการรับรองคณุภาพผ่านการรณรงค์
สาธารณะและการประสานงานร่วมกบัภาครัฐในพืน้ท่ีเป้าหมายเพ่ิมขึน้อีก 20%  

 เดก็ข้ามชาติในโครงการนําร่องด้านภาษามีทกัษะการอา่นภาษาไทยเพ่ิมขึน้ 30% 

 คณุภาพด้านการศกึษาและการศกึษาแบบเรียนรวมในอย่างน้อยสามอําเภอท่ีมีเดก็ชน
กลุม่น้อยหรือเดก็ชาวเขาเป็นอตัราสงูได้รับการปรับปรุงดีขึน้ โดยดําเนินงานร่วมกบั
หน่วยงานรัฐในพืน้ท่ีนัน้ๆ 

 เดก็ข้ามชาติอยา่งน้อย 80% เข้าถึงการศกึษาขัน้พืน้ฐานท่ีมีคณุภาพจนกว่ามีแนว
ทางแก้ไขปัญหาท่ียัง่ยืนได้ 
 

การตดิตามและตรวจสอบพันธะของรัฐต่ออนุสัญญาว่าด้วยสทิธิเดก็ 

 รัฐบาลนํานโยบายและโครงการท่ีมีประสิทธิภาพและอิงหลกัฐานไปใช้สง่เสริมการ
เข้าถึงการศกึษาและการเรียนรู้แก่เด็กที่ด้อยโอกาสมากท่ีสดุในประเทศไทย (ซึง่รวมทัง้
เดก็ข้ามชาติ เดก็ชนกลุม่น้อย และเดก็ชาวเขา)  

 มีการนําแผนและนโยบายตา่งๆไปใช้เพ่ือให้รัฐบาลพม่ายอมรับนกัเรียนและครูกลบัเข้า
ประเทศและเกิดระบบการศกึษาในชมุชน  

 
การศึกษาในภาวะฉุกเฉิน 

 มีการพฒันาและประเมินแนวทางท่ีมีประสิทธิภาพสาํหรับการศกึษาแบบบรูณาการ
และการคุ้มครองเดก็ในจงัหวดัชายแดนภาคใต้ (รวมทัง้เร่ืองความปลอดภยัในโรงเรียน 
การลดความเสีย่งดา้นภยัพิบติั การใช้ภาษาแม่ และการเรียนรู้ทางอารมณ์และสงัคม)  

 เดก็ท่ีได้รับผลกระทบจากภยัธรรมชาติเข้าถึงการศกึษาท่ีปลอดภยัและมีคณุภาพในช่วง
ภาวะฉกุเฉินได้ 

 

ยุทธศาสตร์ก้าวข้ามสากล:  เรียนรู้ 
เดก็ทุกคนได้รับการศกึษาข้ันพื้นฐานทีมี่คุณภาพ 
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• เดก็ข้ามชาต ิ90% ได้รับการศกึษาและสามารถอ่านหนงัสือได้ 
• เดก็ผู้ลีภ้ยัในเมือง 90% เข้าถงึการศกึษาท่ีได้รับการรับรองและแสดงความสามารถ

ในการเรียนรู้ที่เก่ียวข้องได้ 
• เดก็ชาวเขาและชนกลุ่มน้อย 90% เข้าถงึการศกึษาขัน้พืน้ฐานท่ีมีคณุภาพในภาษาท่ี

ตนเข้าใจและแสดงความสามารถในการเรียนรู้ท่ีเก่ียวข้องได้ 
• เดก็พกิาร 90% เข้าถึงการศึกษาแบบเรียนรวมท่ีมีคณุภาพ 
• เดก็ที่ได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งและภาวะฉุกเฉิน 90% เข้าถงึ

สภาพแวดล้อมเพ่ือการเรียนรู้ท่ีปลอดภยัและแสดงความสามารถในการฟืน้ตวัได้ 
 

 

การศกึษา 

สถานการณ์ในประเทศไทย 
 
การศกึษาระดบัปฐมวยั 
เดก็ในชนบท 38% และเดก็ข้ามชาติ 78% ไม่รู้หนังสือและการคาํนวณ
พืน้ฐานจาํเป็น 
 
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

• ประเทศไทยเป็นหนึง่ในอีก 15 ประเทศท่ีรวมกนัแล้วมีเดก็เป็น
จํานวน 50% ของโลกท่ีไมไ่ด้เรียนหนงัสอื โดยมีเดก็ท่ีไม่ได้เรียน
หนงัสอือยู่อย่างน้อย 611,000 คนในประเทศไทย   

• เด็กข้ามชาต ิ60% ไม่ได้เรียนหนังสือ โดยในจํานวนเดก็ท่ี
เรียนในโรงเรียนไทยมี 4% ท่ีได้เรียนในระดบัมธัยมศกึษา 

• การท่ีไมมี่นโยบายในการใช้ภาษาที่ไม่ได้เป็นภาษาหลักทําให้
เกิดผลจากการศกึษาท่ีไมเ่ทา่เทียม เช่น นกัเรียนชัน้ป.3 ใน
จงัหวดัภาคใต้ 42% สอบตกภาษาไทย 

 
การติดตามและตรวจสอบพนัธะของรัฐตอ่อนสุญัญาวา่ด้วยสทิธิเดก็ 
มีเดก็ 30,000 คนในค่ายผู้อพยพไมมี่โอกาสในเส้นทางการศกึษาตอ่ท่ี
ชดัเจนเพ่ือเข้าเรียนหากต้องเดินทางกลบัพม่า   
 
การศกึษาในภาวะฉกุเฉินในภาคใต้ 
โรงเรียน 79 แหง่ถกูใช้เป็นฐานทพักลุม่ติดอาวธุ ครู 170 คนและเดก็ 120 

คนถูกฆ่าเสียชีวิตจากเหตกุารณ์ความขดัแย้ง  
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สถานการณ์ในประเทศไทย 
อนามยัและโภชนาการ: 

• ปัญหาเร่ืองนํา้หนกัต่ํากวา่เกณฑ์ แคระแกร็น และนํา้หนกัเกินเกณฑ์ได้เพ่ิมขึน้ในบรรดา
เดก็อายต่ํุากว่า 5 ปี: มีเดก็ 6.7% อยู่ในภาวะขาดสารอาหารอย่างรุนแรง ในช่วง 6 
เดือนแรกของชีวิต  

• ณ อตัราสว่น 12% ทําให้ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมีอัตราการเลีย้งทารกด้วยนมแม่
อย่างเดยีวตํ่าสุดเป็นอันดับสองของโลก   

• ภาวะนํา้หนกัเกินเกณฑ์ในเดก็อายต่ํุากว่า 5 ปีเพิม่ขึน้ถึงสองเทา่ในช่วงปี 2548 และ 
2555 – ปัจจบุนัอยูท่ี่ 11% 

• ประเทศไทยมีอัตราการตัง้ครรภ์ในวัยรุ่นตอนกลางถงึปลายมากเป็นอันดบัสอง
ของโลก  

• ในปี 2553 มีวยัรุ่นตัง้ครรภ์ 80,000 ราย  14% ในจาํนวนนีจ้บการตัง้ครรภ์ด้วยการ
ทาํแท้งที่ผิดกฎหมาย 

• งานวิจยัพบว่าเยาวชนมีตระหนกัเร่ืองเชือ้เอชไอวีลดน้อยลง และนิยมการมีคูน่อนหลาย
คนเพ่ิมมากขึน้  

ความปลอดภยัของเด็ก: 
• การบาดเจ็บในเด็กทําให้จํานวนการเสยีชีวิตในประเทศไทยมากกว่าจากโรคภยัไข้

เจบ็และการตดิเชือ้ต่างๆ รวมกัน  
• ทกุๆ ปี มีเดก็เกอืบ 2,650 คนเสียชีวติจากการจมนํา้ 
• การจมนํา้ทําให้เกิดการเสียชีวิตเป็นจาํนวนเกือบคร่ึงหน่ึง (46%) ของการเสียชีวิต

ของเดก็ทัง้หมดในกลุ่มอายุ 1-4 ปี 

• ตามรายงานองค์การอนามยัโลก (WHO) ประเทศไทยมีถนนที่เป็นอันตรายที่สุดเป็น
อันดับ 2 ของโลก   

• เดก็กว่า 2,600 คนต้องเสียชีวติ และกว่า 72,000 คนได้รับบาดเจบ็บนท้องถนน
ของไทยทกุๆ ปี 

• มีเดก็เพียง 7% เท่านัน้ที่สวมหมวกนิรภยัแม้วา่พ่อแม่จะสวมหมวกฯก็ตาม 

ผลการทาํงานในประเทศไทยภายในปี 2561 
 

โภชนาการมารดา ทารก และเดก็เลก็ 
 พฒันาความร่วมมือด้านการวิจยัเพ่ือระบถุงึสาเหตแุละทางออกของปัญหาการเลีย้งเดก็และทารกท่ีไม่ถกูหลกัสขุภาพในเมืองสองแหง่ (สมทุรปราการและแมส่อด) 

 มีอตัราการเลีย้งทารกด้วยนมแม่เพียงอย่างเดียวในอําเภอตวัเมืองสองแหง่เพ่ิมมากขึน้ 20%   

 ขยายและปรับปรุงคณุภาพการคุ้มครองมารดาในสถานที่ทํางานโดยร่วมมือกบัภาคีภาคเอกชนสองแห่งในสมทุรปราการและแม่สอด 

 ให้ความช่วยเหลือด้านมนษุยธรรมท่ีคุ้มครอง ส่งเสริม และสนบัสนนุการเลีย้งทารกด้วยนมแม ่และการทํางานเพื่อสง่เสริมโภชนาการในทารกและเด็กเลก็ท่ีเหมาะสมใน
พืน้ที่การดําเนินงานขององค์การช่วยเหลอืเด็ก 

 

สุขภาพทางเพศและอนามยัเจริญพนัธ์ุของวัยรุ่น 

 นําร่องแนวทางโครงการเร่ืองเพศศกึษาโดยใช้วิธีปฏิบตัิสูค่วามเป็นเลศิภายใต้โครงการเร่ืองการศกึษาสองโครงการเดมิ  
 

ความปลอดภยัรอบด้านในโรงเรียน 
 ความปลอดภยับนทอ้งถนน: อตัราท่ีลดลง 30% ของจํานวนเด็กเสยีชีวิตหรือได้รับการบาดเจ็บท่ีศีรษะอนัแป็นผลมาจากอบุติัเหตบุนท้องถนน  

 ความปลอดภยัทางน้ํา: ดําเนินการวิจยัและนําร่องโครงการด้านความปลอดภยัทางนํา้เพ่ือลดจํานวนการเสียชีวิตจากการจมนํา้ของเด็กท่ีอายต่ํุากวา่ 5 ปี ได้ 30% ในพืน้ท่ี
นําร่อง 

 ความปลอดภยัในโรงเรียน: ให้ 50% ของสาํนกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาดําเนินการตามเสาหลกัท่ี 3 (การให้ความรู้เร่ืองลดความเสีย่งและการฟืน้ตวั) ของกรอบการ
ดําเนินงานความปลอดภยัรอบด้านในโรงเรียน  

ยุทธศาสตร์ก้าวข้ามสากล: มีชีวติอยู่รอด 

ไม่มีเดก็คนใดเสียชีวติจากเหตุที่ป้องกันได้ก่อนวันเกดิอายุ 5 ปี 
 
ภายในปี 2573 ในประเทศไทย . . .  

- อตัรานํา้หนกัต่ํากวา่เกณฑ์เม่ือเทียบกบัสว่นสงูของเดก็ลดลง
เหลอืตํา่กว่า 3% ในเดก็อายต่ํุากว่า 5 ปี   

- สาเหตหุลกัในปัจจบุนัของอตัราการตายของเด็กในประเทศไทย 
ซึง่ได้แก่ การจมนํา้ (สาเหตกุารตายอนัดบั 1 ของเด็กอาย ุ1-4 
ปี) และอบุติัเหตบุนท้องถนน มีอตัราลดลง 80% 

 

 

อนามัย โภชนาการ และความปลอดภัยของเดก็ 
 

ติดต่อเพิ่มเติม: 
โทรศพัท์: +66 (0)2684-1286/87/88 
อีเมล: info.thailand@savethechildren.org 

เว็บไซต์: https://thailand.savethechildren.net/  


