
บทที่  8 
อุบัติเหตุในเด็กและการปองกัน 

 
 วัยเด็กเปนวัยที่มีการเจริญเติบโตและเรียนรูส่ิงตาง ๆ อยางรวดเร็ว เด็กมีความอยากรู

อยากเห็นและสนใจสิ่งแวดลอมรอบ ๆ ตัว เปนชวงที่เด็กมีพัฒนาการ ดานการเคลื่อนไหวคอนขางมาก  

เด็กจึงอยูไมนิ่ง ซุกซน อยากเรียนรู  ชอบคนควา  ทดลองสิ่งตาง ๆ อยูตลอดเวลา  วัยเด็กเปนวัย

แหงพลังงาน  เด็กมีพลังมากมายที่จะทําสิ่งตาง ๆ ตามความตองการ  วัยเด็กจึงเปนวัยที่มีความเสีย่ง

จากการไดรับอุบัติเหตุ  ไมวาจะเปนเด็กแรกเกิดหรือเด็กชวงวัยทารก  อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับเด็กวัยนี้

ไมนอยไปกวาวัยเด็กเล็กหรือวัยกอนเรียน   อุบัติเหตุสวนใหญ  เกิดจากการขาดความระมัดระวัง

ของผูเลี้ยงดูเด็กจากความรูเทาไมถึงการณ  ดังนั้นเพื่อใหการดูแลสุขภาพเด็กเปนไปอยางครบถวน

สมบูรณ  ควรมีความรูความเขาใจเรื่องการดูแลเด็ก  ศึกษาถึงสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ              

การปองกัน  การลดความเสี่ยงภัยจากอุบัติเหตุตาง ๆ ชวยใหเด็กไดรับการคุมครองไมใหเด็กไดรับ

บาดเจ็บ หรือเกิดความพิการ  เพื่อใหเด็กเจริญเติบโตอยางสมบูรณ  ปลอดภัย  ปราศจากอันตราย

และมีสุขภาพดี 

 

ความหมายของอุบัติเหตุ 
 อุบัติเหตุในความหมายของพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน  2542  ฉบับปรับปรุง

แกไขเพิ่มเติม 2546  (2546, หนา 1385)  หมายถึง  เหตุที่เกิดขึ้นโดยไมคาดคิด  ความบังเอิญ   

พิพัฒน  ชูวรเวช  (2540, เลม 8, หนา 227)  ไดใหความหมายของอุบัติเหตวุา  หมายถงึ  

เหตุที่เกิดขึ้นอยางกระทันหันไมรูตัวลวงหนามากอน  อุบัติเหตุอาจทําใหเกิดอันตรายไดตั้งแต

เล็กนอย  เชน  ทรัพยสินเสียหาย  จนถึงบาดเจ็บ  พิการ  หรือรายแรงถึงตาย 

 สมทรง  อินสวาง  (2540, หนา 381) ไดใหความหมายของอุบัติเหตุวาหมายถึง  เหตุการณ

ที่เกิดขึ้นโดยมิไดคาดหมายและกอใหเกิดอันตราย  หรือบาดเจ็บตอเด็ก  เปนสาเหตุใหการ

เจริญเติบโตและพัฒนาการชะงักงันลงได  อุบัติเหตุที่เกิดขึ้น  อาจทําใหเด็กเกิดการเจ็บปวย  พิการ  

หรือเกิดการตายขึ้นได 

 อุบัติเหตุ  หมายถึงเหตุการณที่เกิดขึ้นโดยมิไดวางแผนไวลวงหนา  ซึ่งกอใหเกิดการ

บาดเจ็บ  พิการ  หรือเสียชีวิต  และทําใหทรัพยสินเสียหาย  (อุบัติเหตุ, 2549) 
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 อุบัติเหตุ  หมายถึง  เหตุการณที่เกิดขึ้นอยางฉับพลันและทําใหเกิดผลที่มิไดเจตนา  

หรือมุงหวังจนทําใหเสียชีวิตหรือสูญเสียอวัยวะและสายตา  หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง  (อุบัติเหตุ, 

2549) 

 จากความหมายของอุบัติเหตุสรุปวาอุบัติเหตุ  หมายถึง  เหตุการณใด  เหตุการณหนึ่ง 

ที่เกิดขึ้นอยางฉับพลันมิอาจหลีกเลี่ยงได  มีผลกระทบตอผูอยูในเหตุการณนั้นโดยตรง อาจกอใหเกิด

ความเสียหายแกทรัพยสิน  บาดเจ็บ  ทั้งที่สามารถชวยตนเองได  และตองการความชวยเหลือจาก

ผูอ่ืน 

 

สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ 
 เด็กวัยแรกเกิดจนถึงอายุ  6  ป  เปนวัยแหงการเรียนรู  เด็กจึงมีธรรมชาติของความอยากรู  

อยากเห็น  อยากคนควาทดลอง  ลองผิดลองถูก  ลองทํากิจกรรมตาง ๆ ซ้ําไปซ้ํามา  สงผลใหเด็ก

ซุกซน  อยูไมนิ่ง  ชอบปนปาย  กระโดดโลดเตน  ธรรมชาติของเด็กวัยนี้จึงมีความคิด  และสนใจ

เฉพาะเหตุการณที่อยูเฉพาะหนา  ไมสามารถคิดตอไปไดวาถาตนเองทําเชนนี้แลวตอไปจะเกิด

อะไรขึ้น  จึงเปนที่มาของอุบัติเหตุ  จะมากหรือนอยขึ้นอยูกับเหตุการณที่เกิดขึ้น  เด็กจึงจําเปนตอง

ไดรับการดูแลและเอาใจใสจากผูเลี้ยงดูอยางใกลชิดเปนพิเศษ  เพื่อคอยแนะนําและระมัดระวังเด็ก

มิใหไดรับอันตรายจากธรรมชาติตามวัยของเด็ก  อุบัติเหตุในเด็ก  มีหลายสาเหตุดังนี้  (สมทรง   

อินสวาง, 2540, หนา  381 – 384) 
 

 1.  สาเหตุจากตัวเด็ก 
  อุบัติเหตุที่เกิดจากตัวเด็ก  ทําใหเด็กไดรับบาดเจ็บมีสาเหตุดังตอไปนี้ 

  1.1  วัยของเด็ก  ธรรมชาติตามวัยเด็ก  ทําใหเด็กเสี่ยงตออันตรายตาง ๆ จากการ

เลนไดมากกวาเด็กวัยอ่ืน ๆ เนื่องจากการเจริญเติบโตทางรางกายของเด็กยังไมพรอมสมบูรณ  

ไดแก  การใชกลามเนื้อใหญ  เชน  แขนและขา  การใชกลามเนื้อเล็ก  เชน  การใชนิ้วมือหยิบจับ

ส่ิงของตาง ๆ ความสัมพันธระหวางการใชมือและตายังไมสัมพันธกัน  จึงเปนสาเหตุที่ทําใหเด็ก

ไดรับอุบัติเหตุไดมากที่สุด  จึงมีผูเรียกเด็กวัยนี้วา  “วัยอุบัติเหตุ”  ซึ่งเกิดจากความซุกซน  ความ

อยากรูอยากเห็น  ชอบกระโดดโลดเตน  ชอบปนปาย  ชอบการผจญภัย ชอบสนุกสนาน  ชอบทาทาย  

เปนตน 

  1.2  สัญชาติญาณของเด็ก  เด็กวัยกอนเรียน  มีสัญชาตญาณของความอยากรู  

อยากเห็น  มักสนใจและชอบสัมผัสส่ิงแปลก ๆ ใหม ๆ ที่ยังไมคุนเคย  ชอบการสํารวจ  คนควา  

ทดลอง  โดยเฉพาะเรื่องที่สงสัยอยากรู  ดวยความรูเทาไมถึงการณ  เมื่อเด็กสัมผัสหยิบจับส่ิงนั้น  
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อาจกอใหเกิดอันตรายขึ้น  ทําใหเกิดอุบัติเหตุได  เชน  การเลียนแบบการแสดงในโทรทัศน  การนํา  

ไมหรือลวดมาเลน  ใชนิ้วมือแหยเขาไปในที่เสียบปลั๊กไฟ  การอมเหรียญแลวติดคอหรือหลอดลม  

การตกลงมาจากที่สูง  การปนปายรั้วหรือประตูบาน  การสัมผัสปล๊ักไฟขณะที่ตัวเปยกน้ํา  การปนตู  

ปนตนไมหรือปนชั้นวางของตาง ๆ เพื่อหยิบส่ิงของ  การเลนไมขีด  ไฟแช็ค  และการเลนน้ําใน

หองน้ํา  เปนตน   

  1.3  สภาพจิตใจและอารมณของเด็ก  โดยธรรมชาติ  เด็กวัยนี้มักมีสภาพจิตใจและ

อารมณไมคงที่  เปลี่ยนแปลงไดงาย  ออนไหวงาย  บางครั้งมีอารมณแจมใสราเริง  แตไมนานอาจ

มีอารมณหงุดหงิด  โกรธ  เศราหมอง  อาจเนื่องมาจากการถูกขัดใจ  เด็กไมทันคิด  หรือตัดสินใจ

ไมถูก  ทําใหขาดความระมัดระวัง  จนเปนเหตุใหเกิดอุบัติเหตุ 

  1.4  เพศของเด็ก  อุบัติเหตุมักเกิดขึ้นในเด็กผูชายมากกวาเด็กผูหญิง  เพราะ         

โดยลักษณะอุปนิสัยเด็กชายยอมมีความซุกซน  กลาแสดงออก  ชอบเสี่ยง  ชอบโลดโผน          

ชอบผจญภัย  ตองการแสดงออกมากกวาเด็กหญิง  เด็กชายมักจะซนกวาเด็กหญิง  ชอบทดลอง  

ไมกลัวเจ็บ  ลวนเปนสาเหตุที่ทําใหเด็กชายไดรับอุบัติเหตุมากกวา   

  1.5  สภาพทางรางกาย  เด็กที่อยูในสภาพไมปกติ เชน ความเหน็ดเหนื่อย  ออนเพลีย  

สายตาสั้น  หูตึง  แขนขาพิการ  เด็กที่มีปญหาทางอารมณ  เด็กที่มีความผิดปกติทางรางกาย   

หรือเด็กที่อยูในสภาวะเจ็บปวย  สงผลใหเด็กไมสามารถดูแลตนเองไดเต็มที่  ทําใหเกิดอุบัติเหตุ       

ไดงายกวาปกติ  
 

 2.  สาเหตุจากพอแมพี่นองของเด็ก 
  อุบัติเหตุที่เกิดจากพอแมพี่นองของเด็กมีสาเหตุดังตอไปนี้ 

  2.1  จากการขาดความเอาใจใสเด็ก  เด็กที่อยูในครอบครัวที่พอแมญาติพี่นองขาด

การดูแลและละเลยในการเอาใจใสเด็กเนื่องจากมีภารกิจ  ขาดความรูความเขาใจในการเลี้ยงดูเด็ก

อยางถูกวิธี  เด็กจึงมักประสบอุบัติเหตุไดงาย  และเกิดขึ้นบอย ๆ ซ้ําแลวซ้ําเลา  ในแตละวันเด็ก

ซุกซนและอยูไมนิ่งตลอดเวลา  บางครั้งการปลอยใหเด็กอยูบานตามลําพัง  เด็กอาจชวนกันไปเลน

ในที่ที่กอใหเกิดอันตรายถึงแกชีวิตได โดยเฉพาะการลงเลนน้ําในบอ  หรือแองน้ํา  ซึ่งมักจะไดยิน

ขาววาเด็กตกน้ํา  จมน้ําในบอหรือคลองชลประทานอยูเสมอ ๆ หรือแมกระทั่งหองน้ําในบาน        

อุบัติเหตุเหลานี้  เกิดจากการขาดการเอาใจใสของบุคคลในครอบครัว 

  2.2  จากความประมาท  เลินเลอ  ของพอแมญาติพี่นอง  การขาดความระมัดระวัง

ของผูใหญที่มีเด็กอยูในบาน  เปนสาเหตุสําคัญอีกประการหนึ่งที่สงผลตอความปลอดภัยในชีวิต  

ของเด็ก  ความประมาทขาดความพินิจพิจารณา   ขาดความรอบคอบ   อาจกอใหเกิดอุบัติเหตุแก
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เด็กได   การวางของมีคมในที่ที่เด็กสามารถหยิบมาเลนได  การใชสารเคมีตาง ๆ เชน  ยาฆาแมลง  

ยาฆาหนู  ยาฆาหญาเมื่อใชแลวไมเก็บใหมิดชิดพนมือเด็ก  การเก็บยารักษาโรคตาง ๆ ไวในตูเย็น

ที่เด็กอาจหยิบกินได  ของใชภายในบาน  เชน  กระติกน้ํารอน  และเตาแกส  เปนอันตรายตอเด็ก 

จึงควรดูแลและระมัดระวังเปนอยางดี  เพื่อความไมประมาท  ควรแนะนําอันตรายที่อาจจะเกิด         

กับเด็ก 

  2.3  จากสภาพทางรางกาย  อารมณ  และจิตใจ  ของพอแมญาติพี่นอง  พอแม           

พี่นองของเด็กที่มีสภาพรางกายและจิตใจไมปกติ  เชน  เกิดเจ็บปวย  มีรางกายพิการ  มีอารมณ

เครียด  เศราโศกเสียใจ  หรือมีอารมณโกรธ  ทําใหขาดความสนใจ  ขาดความระมัดระวัง  ในการ

ดูแลเอาใจใสเด็ก  ทําใหเด็กไดรับอุบัติเหตุ  เด็กตองการผูใหญที่มีวุฒิภาวะ  สามารถดูแลเอาใจใส

เด็กใหปราศจากอันตรายใด ๆ  ที่จะทําอันตรายแกเด็ก  ควรยอมรับและเขาใจธรรมชาติตามวัย  

และสิทธิที่เด็กควรจะไดรับการดูแลใหปลอดภัยจะชวยใหเด็กสามารถดํารงชีวิตอยูอยางปลอดภัย       

มีความสุข  และปราศจากอุบัติเหตุ 

 
 3.  สาเหตุจากสิ่งแวดลอม 
  อุบัติเหตุที่เกิดจากสิ่งแวดลอมมีสาเหตุดังตอไปนี้ 

  3.1  ส่ิงแวดลอมทางธรรมชาติ  เปนสาเหตุสําคัญอีกประการหนึ่งที่ทําใหเกิด

อุบัติเหตุ  สงผลใหเด็กไดรับบาดเจ็บจากอันตรายเล็ก ๆ นอย ๆ  พิการหรือแมกระทั่งเสียชีวิตได

อยางคาดไมถึง  เชน  ฝนตก  น้ําทวม  โคลนถลม  ภัยจากคลื่นยักษสึนามิ  อุบัติเหตุจากการจราจร

ทางบก  ทางน้ํา  และทางอากาศ  เปนตน   

  3.2  ส่ิงแวดลอมทางกายภาพ  ส่ิงแวดลอมทั้งภายในบานและรอบ ๆ บริเวณบาน

อาจเปนสาเหตุใหเกิดอุบัติเหตุได  เชน  ถนน  แมน้ํา  ลําคลอง  บอน้ํา  สระน้ํา  บอเลี้ยงปลา       

อางเลี้ยงปลาสวยงาม  บริเวณบานที่มีอุปกรณเครื่องใชที่เกาชํารุด  วางทิ้งไวไมเปนระเบียบ และ

สนามเด็กเลนบริเวณหมูบานที่มีอุปกรณชํารุดขาดการดูแลและบํารุงรักษา  เปนตน 

  3.3  ส่ิงแวดลอมทางสังคม  ไดแก  บุคคลที่อยูใกลชิดครอบครัวเด็ก  อาจเปน   

เพื่อนบานใกลเคียงหรือเพื่อนเลน  เมื่อเด็กไปเลนดวยกันอาจกอใหเกิดอุบัติเหตุได  เชน  วิ่งชนกัน  

การพลัดตกหกลม  หรือข่ีจักรยานลม  บางครั้งเด็กอาจเลนโดยขาดความระมัดระวัง  โดยนําไมมา

เลน  ทําใหไดรับบาดเจ็บ  และเปนอันตราย  เปนตน  ปจจุบันสังคมมีความเสื่อมถอยทางจริยธรรม  

จึงทําใหคนทํามาหากินโดยอาศัยเด็กเปนเครื่องมือ  เชน  ลักพาเด็กแลวบังคับใหขอทาน  การ          
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ทํารายทารุณกรรมเด็ก  บังคับใหเด็กทํางาน  และการบังคับขมขืนเด็ก  เกิดจากสิ่งแวดลอมทาง

สังคมที่ทําใหผูคนขาดสติ  ขาดความรับผิดชอบชั่วดี  ขาดคุณธรรม  และจริยธรรม  เปนตน 

  สรุปไดวาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุในเด็กมีอยูหลายสาเหตุดวยกัน  เชน  สาเหตุ

จากตัวเด็กเอง  สาเหตุจากพอแมพี่นองของเด็ก  และสาเหตุจากสิ่งแวดลอม  เปนตน  พอแมและ  

ผูที่เกี่ยวของกับการดูแลเด็กโดยเฉพาะชวงวัยทารกและวัยกอนเรียน  ระหวางอายุแรกเกิดถึง  6  ป  

ควรตระหนักถึงความจําเปนและความสําคัญในการระมัดระวังอันตรายที่จะเกิดกับเด็ก  ที่สงผลตอ

สุขภาพกายและสุขภาพจิตของเด็กใหลาชา  และมีพัฒนาการ  ไมเปนไปตามวัย  อุบัติเหตุที่ไดรับ

บางครั้งอาจรุนแรงจนเปนสาเหตุใหเด็กเสียชีวิต  จากความประมาทของผูใหญและจากความ

ซุกซนเพราะธรรมชาติของเด็ก  จึงควรรวมมือกันระหวางพอแม  และผูมีหนาที่ดูแลเด็กให

ความสําคัญตอชีวิตเด็ก  เพราะเด็กก็คือมนุษยคนหนึ่งที่  ตองไดรับการดูแลและเอาใจใส               

ใหมีสุขภาพดีทั้งรางกายและจิตใจ  เพื่อเปนพื้นฐานใหเด็กเจริญเติบโต  และปราศจากอันตรายทั้งปวง 
 

ผลกระทบของการเกิดอุบัติเหตุ 
 เมื่ออุบัติเหตุเกิดข้ึนกับเด็กยอมสงผลกระทบกับเด็กไมวาจะเปนทางตรงหรือทางออม  

ตลอดทั้งมีผลกระทบตอครอบครัวของเด็กดังที่  สุธิภา  อาวพิทักษ  (2542, หนา 131 – 132)      

ไดกลาวถึงผลกระทบของอุบัติเหตุที่มีตอเด็กมีดังตอไปนี้ 
 1.  ผลกระทบดานรางกาย 
  อุบัติเหตุที่มีผลกระทบตอรางกายเด็กมีดังตอไปนี้ 

  1.1  ผลกระทบตอผิวหนัง  ทําใหเกิดอาการบาดเจ็บ  มีบาดแผลถลอก  ฟกช้ําดําเขียว  

หอเลือด  ฉีกขาดเจาะเปนรูลึก  ทําใหเด็กเจ็บปวดทุกขทรมานจากบาดแผล   และเปนชองทาง           

ใหเชื้อโรคเขาสูรางกายเด็ก 

  1.2  ผลกระทบตอเสนเลือด  อาจมีการฉีกขาดของเสนเลือดฝอยหรือเสนเลือดใหญ  

ทําใหมีเลือดออก  มากหรือนอยขึ้นอยูกับวาเสนเลือดอะไรฉีกขาด  ถาเด็กเสียเลือดมากอาจเกิด

อาการช็อคและเปนอันตรายตอชีวิตได   

  1.3  ผลกระทบตอกลามเนื้อหรือเนื้อเยื่อของรางกาย  ทําใหมีการฟกช้ําหรือฉีกขาด  

เมื่อเนื้อเยื่อหรือกลามเนื้อไดรับบาดเจ็บ  จะเกิดการหลั่งสารฮีสตามีน  ทําใหมีเลือดมาคั่งบริเวณ  

ที่บาดเจ็บ  ทําใหเกิดปวดบวมแดงรอนหรือเกิดการอักเสบได 

  1.4  ผลกระทบตอกระดูก  ถาเปนอุบัติเหตุที่รุนแรงอาจทําใหมีกระดูกแตกราว        

หรือหักได  ทําใหโครงสรางของอวัยวะตาง ๆ ที่หอหุมกระดูกหรือเปนแกนกลางเสียไป  เกิดอันตราย

กับเนื้อเยื่อบริเวณรอบ ๆ กระดูก 
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  1.5  ผลกระทบตอสมอง  จากการถูกกระแทกบริเวณศีรษะ  การหกลมศีรษะฟาดพื้น  

หรืออุบัติเหตุจากยานพาหนะ  อาจสงผลกระทบกระเทือนตอสมองของเด็ก  จึงควรรีบใหการรักษา  

เพื่อมิใหเกิดอันตรายรายแรงกับเด็ก 

 
 2.  ผลกระทบดานจิตใจ 
  อุบัติเหตุที่เกิดกับเด็กทําใหสภาพรางกายเด็กไดรับความเจ็บปวดทุกขทรมาน    

จากบาดแผลประเภทตาง  ๆ ยอมสงผลกระทบถึงจิตใจเด็ก   เด็กเกิดความวิตกกังวลใจ                    

ตอเหตุการณที่เกิดขึ้น  เกิดความกลัวฝงใจ  ทําใหเด็กไมกลาแสดงออก  อาจมีพฤติกรรมถดถอย          

มีพัฒนาการลาชา  พอแมผูดูแลเด็ก  จึงควรใหการดูแลเอาใจใสไมใหเด็กอยูในภาวะเชนนี้

ยาวนานเกินไป  ควรรักษาและดูแลใหเด็กรับประทานอาหารที่มีประโยชน  เปนกําลังใจใหเด็กมี

สุขภาพจิต  ที่ดี  สงผลใหเด็กอบอุนใจ  สบายใจสามารถฟนตัวไดเร็วขึ้น 

 การเกิดอุบัติเหตุในเด็ก  มีผลกระทบตอเด็กไมวาจะเปนอุบัติเหตุประเภทใดก็ตาม  

เนื่องจากเด็กกําลังเติบโตและมีพัฒนาการเปนไปอยางรวดเร็วทุกดาน  เมื่อเด็กไดรับอุบัติเหตุ         

ยอมเปนสาเหตุหนึ่งที่สําคัญที่ทําใหการเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็กหยุดชะงักและลาชา  

โดยเฉพาะสมอง  หากสมองกระทบกระเทือนจากอุบัติเหตุ  จะไมมีการสรางเซลลประสาทขึ้นมา

ใหม  (ศันสนีย  ฉัตรคุปต, 2545, หนา 12)  เมื่อเด็กไดรับบาดเจ็บทําใหรางกายมีบาดแผล  ฟกช้ํา  

ผิวหนังเปนแผลถลอกหรืออาจมีการฉีกขาดของผิวหนัง  เชื้อโรคเขาสูรางกายไดงาย  เกิดอาการ

อักเสบ  เจ็บปวดและทุกขทรมาน  ทําใหสภาพจิตใจของเด็กเปลี่ยนแปลง  มีความวิตกกังวล  ตกใจ

และกลัว  ผูเล้ียงดูเด็กจําเปนตองใหการดูแลและเอาใจใสเด็กอยางใกลชิด  เด็กที่ไดรับอุบัติเหตุ

อาจมีผลใหเด็กเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม  เชน  ขาดความเชื่อมั่นในตนเอง  ไมกลาแสดงออก  อาจ

กลายเปนเด็ก  ดื้อร้ันและเอาแตใจตนเองตามมา  เพราะขณะที่เด็กเจ็บปวย  พอ  แม  ผูเล้ียงดูเด็ก  

จะใหความสนใจกับเด็กเปนพิเศษ  คอยดูแลระมัดระวังเด็ก  จึงสงผลใหเด็กแสดงพฤติกรรมในทาง

ลบได 

 

อุบัติเหตุที่เกิดกับเด็กวัยตาง ๆ 
 อุบัติเหตุสามารถเกิดขึ้นกับเด็กทุกเพศทุกวัย  และเกิดขึ้นโดยกระทันหันโดยไมไดมีการ

ระมัดระวังตนเอง  ถาพอแมผูปกครองมีความรูเกี่ยวกับอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นในแตละชวงวัย  

ยอมเปนแนวทางที่ทําใหอุบัติเหตุที่เกิดกับเด็กมีอัตราลดลง  อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับเด็กตามวัยมี

ดังตอไปนี้  (นพมาศ ชูวรเวช, 2538, หนา 519 – 523 และสุธิภา  อาวพิทักษ, 2542, หนา 134 – 137) 
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 1.  วัยทารก   
  อุบัติเหตุที่เกิดกับทารกมักเกิดขึ้นภายในบาน  เนื่องจากเด็กทารกมีกิจกรรมสวน

ใหญเปนเรื่องของการนอนอยูตลอดเวลา  เมื่อเร่ิมเขาเดือนที่  3  เปนตนไป  เด็กสามารถตะแคงตัว  

คว่ํา  คืบ  และคลานได  อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับเด็กจึงมีความสัมพันธกับพัฒนาการของเด็ก  

เนื่องจากเด็กยังไมสามารถชวยตัวเองได  พอแมและผูใหญที่เลี้ยงดูเด็กเปนบุคคลสําคัญที่จะดูแล  

และปองกันอุบัติเหตุมิใหเกิดกับเด็ก  อุบัติเหตุที่มักพบบอยมีดังตอไปนี้ 

  1.1  การหายใจไมออก   เด็กวัยทารกใชเวลาสวนใหญกับการนอนหลับยาวนาน   

คนเลี้ยงดูเด็กตองมีความระมัดระวัง  ไมใหเด็กนอนที่นอนออนหนานุม  เพราะมักเปนสาเหตุที่ทําให

เด็กนอนหลับหนาและจมูกจมที่นอน   เด็กยังชวยเหลือตนเองไมได   ทําใหเด็กหายใจไมออก        

  1.2  การสําลัก  ขณะเด็กรับประทานอาหารเด็กจะตองดูดและกลืน  อาจเกิดการ

สําลักเขาไปในหลอดลมทําใหเกิดอันตราย  เนื่องจากเศษอาหารไปปดกั้นทางเดินหายใจ  เด็กไม

สามารถหายใจนําอากาศเขาและออกได  ทําใหเสียชีวิต 

  1.3  การพลัดตกจากที่สูง  เมื่อเด็กสามารถเคลื่อนไหวดวยการคว่ําเองได  การเลี้ยงดู

เด็กดวยความประมาท  ขาดความระมัดระวัง  ปลอยเด็กไวตามลําพังในที่สูง  เชน  บนโตะ  และ

บนเตียง  เด็กจะพลิกตะแคงตัวตกลงมา  ทําใหเด็กไดรับอันตราย  เมื่อเด็กคืบและคลานไดควร

ระมัดระวัง  ดูแลไมใหเด็กคลานเขาไปใตเตียงหรือเกาอี้  ไมใหเด็กปนปายโตะ  เกาอี้  อาจลมลง

ทับเด็ก  หรือกระแทกศีรษะ  ทําใหเด็กบาดเจ็บ  ผูใหญควรดูแลเด็กอยางใกลชิด 

  1.4  จากการกลืนสารพิษ  เมื่อเด็กอายุ  6  เดือนขึ้นไป  เริ่มคลานได  เด็กมักชอบ

คลานไปตามบริเวณตาง ๆ ภายในบาน  ชอบใชมือหยิบจับส่ิงของตาง ๆ ที่เด็กควาหยิบไดเขาปาก  

สารพิษที่กอใหเกิดอันตราย  เชน  ผงซักฟอก  น้ํายาขัดหองน้ํา  สบู  ยาฉีดยุง  และ   ถานไฟฉาย  

เปนตน  ผูใหญควรเก็บสารพิษไวในที่ที่ปลอดภัยใหพนจากมือเด็ก  ควรทําลูกกรงกั้นไมใหคลาน

เขาไปหยิบมาเลนได 

  1.5  จากความรอน  เมื่อเด็กคลานไดจะรูจักเกาะยืน  หรือเหนี่ยวรั้งตัวเพื่อยืนขึ้น 

ควรใหความระมัดระวังเปนพิเศษ  ไมควรใชผาปูโตะ  หรือนําของรอน ๆ โดยเฉพาะกระติกน้ํารอน

วางในที่ที่เด็กหยิบจับได  เรามักพบวาเด็กเล็ก ๆ มักจะถูกน้ํารอนหรือของรอน ๆ ภายในบานลวก

อยูเสมอ  ควรเก็บใหพนมือเด็ก 

  1.6  การจมน้ํา  เด็กวัยทารกยังอาบน้ําเองไมได   ผูเลี้ยงตองอุมเด็กอาบน้ํา  อาจเผลอ

ทําเด็กทารกหลุดมือ  ทําใหเด็กสําลักน้ํา  หรือเมื่อเด็กนั่งได  ปลอยทารกนั่งอาบน้ําในอางอาบน้ํา



 190

ตามลําพัง  เมื่อทารกเอี้ยวตัว  อาจทําใหตัวเอียงจมลงไปในน้ํา  หรือหนาคะมําลงไปในน้ํา  ทําให

เด็กสําลักและเสียชีวิตได   

  1.7  การเลี้ยงเด็กทารก  เด็กทารกอายุ  1 – 2  เดือน  อาจไดรับอันตรายจากการอุม  

การเลี้ยงดูในชีวิตประจําวัน  ไมเขาใจการอุมเด็ก  การอุมพาดบาโดยไมประคองชวงคอและหลัง  

การอุมทารกไมระมัดระวังอาจทําใหทารกพลัดตกได  หรือขณะที่ทารกนั่งรถหัดเดิน  ควรดูแล     

ไมปลอยใหอยูลําพัง  เด็กอาจลมคว่ําลงมาจากรถ หรือรถอาจตกจากที่สูง ทําใหเด็กไดรับอันตรายได 

  นอกจากนี้เมื่อทารกเขาเดือนที่  3  หรือเดือนที่  4  ผูเลี้ยงดูเด็กบางคนชอบจับเด็ก

โยนข้ึนสูง ๆ แลวรอรับเด็ก  บางครั้งอาจรับเด็กพลาด  เปนเหตุใหเด็กไดรับอุบัติเหตุที่รุนแรง  และ

ไดรับความกระทบกระเทือนตออวัยวะที่สําคัญ  เชน  ศีรษะ  แขน  ขา  และบริเวณใบหนา  เปนตน  

จึงควรเลนกับเด็กดวยความระมัดระวังซึ่งการเลน  อาจเปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหเกิดอุบัติเหตุในเด็ก

และไดรับอันตรายได 

  1.8  จากการนอน  อดิศักดิ์  ผลิตผลการพิมพ  (2549ก, หนา 27 – 31)  ไดกลาวถึง

การนอนใหปลอดภัยในเด็กทารกพบวา  “ทานอนที่อันตรายมากที่สุดสําหรับทารกคือการนอนคว่ํา“ 

จากการวิจัยพบวา  “การนอนคว่ํา  เปนปจจัยเสี่ยงสําคัญตอโรคการตายฉับพลันของเด็กทารก  

โดยไมทราบสาเหตุหรือที่เรียกกันวาโรค  SIDS”  (sudden infant death syndrome)  ในประเทศ

สหรัฐอเมริกาไดมีโครงการ  “ใหเด็กนอนหงาย”  (back to sleep)  โดยแนะนําใหจัดทานอนเด็ก

เปนทานอนหงายเสมอตั้งแต ป พ.ศ. 2535  พบวาการตายจากโรค  SIDS  ลดลงอยางชัดเจน  

จากการวิจัยหลายแหงพบวา  การนอนคว่ํามีความเสี่ยงตอการกดทับจมูก  และปาก  จนขาดอากาศ

หายใจ มากกวาการนอนหงาย  2 – 7  เทาตัว ดังนั้นเด็กอายุนอยกวา  6  เดอืน  ควรจดัทาใหนอนหงาย

เทานั้น  การนอนคว่ําอาจเปนอันตรายได  เพราะเด็กทารกแรกเกิด  ยังตะแคงหนา  และยกศีรษะ

ไมเปน  เมื่อเร่ิมมีการรณรงคโครงการ  “ใหเด็กนอนหงาย”  พบวา  “อัตราการเสียชีวิตของทารก 

จากการตายฉับพลันของทารกโดยไมทราบสาเหตุลดลงอยางเห็นไดชัดเจน  แมสามารถจับลูกให

นอนคว่ําบาง  แตทําไดเฉพาะในเวลาที่เด็กตื่น  และมีผูดูแลเด็ก  เฝาดูอยูใกลชิด  เพื่อใหเด็กลด

โอกาสการเกิดภาวะหัวแบน  และไดออกกําลังตนแขนและหัวไหลใหเกิดความแข็งแรง” 

  1.9  จากเครื่องนอน  เบาะ  ที่นอน  หมอน  ฟูก  ผาหม  มุง  ที่อยูบนเตียงเปนปจจัย

ที่กอใหเกิดการขาดอากาศหายใจได  เบาะสําหรับเด็ก  ตองเปนเบาะที่มีความแข็งกําลังดี  เบาะ  ฟูก  

หมอนหรือผาหมนุม ๆ หนา ๆ ขนาดใหญ ๆ หนาเด็กอาจจมลงไปแลวกดจมูกและปากเปนเหตุ   

ใหขาดอากาศหายใจและเสียชีวิตได 
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  1.10  จากเตียงเด็ก  เด็กอายุต่ํากวา  2  ขวบ  ควรนอนเตียงเด็กที่ไดมาตรฐาน  หรือ

นอนเบาะแยกจากเบาะที่นอนผูใหญ  การใหเด็กเล็กนอนเตียงผูใหญ  อาจมีอันตรายจากชองวาง

ที่เกิดขึ้นจากการจัดเตียง  ชองวางที่มีขนาดกวางกวา  6  เซนติเมตร  ในเด็กทารก (หรือขนาด  9  

เซนติเมตร  ในเด็กอายุมากกวา  9  เดือนขึ้นไป)  จะมีโอกาสที่ลําตัวเด็กจะตกลงไป  ศีรษะติดคาง

ในทาแขวนคอได  ชองวางดังกลาวที่พบบอยคือ  ชองวางระหวางเตียงกับกําแพง  ซึง่เกดิจากการจดั

วางเตียงไมชิดกําแพงจริง  หรือชองวางที่เกิดจากการจัดวางเตียงกับเฟอรนิเจอรอ่ืน   

   เตียงเด็กเล็กเหมาะอยางยิ่งที่จะใชกับเด็กอายุนอยกวา  2  ขวบ  ควรเลือกใช

เตียงที่มีมาตรฐานความปลอดภัย  สํานักงานคุมครองความปลอดภัยในผลิตภัณฑของประเทศ

สหรัฐอเมริกา  ไดรายงานการบาดเจ็บ  จากการใชเตียงเด็กในประเทศสหรัฐอเมริกาถึงปละกวา  

10,240  ราย  เปนการตายประมาณปละ 35  ราย  กอนป พ.ศ. 2513  ไมมีการควบคุมมาตรฐาน

ของเตียง  พบวามีการตายถึงปละ  150 – 200  ราย 

   สาเหตุสําคัญของการตายพบวา  การติดคางของศีรษะที่ลอดผานซี่ราวหรือ

ลอดผานชองดานหัวและเทาของเตียง  การกดทับใบหนา  จมูก  เมื่อคว่ําหนา  ในชองระหวางเบาะ

ที่นอนกับราวกันตก  การแขวนคอซึ่งเกิดจากเสื้อผา  สรอยคอหรือสายคลองหัวนมดูดเลน  และ

สวนที่ยื่นของมุมเสา  4  ดาน  ดังนั้นมาตรฐานของเตียงเด็กเล็ก  ตองมีคุณลักษณะดังนี้   

   1.  ราวกันตกมีซี่ราวหางกันไมเกิน  6  เซนติเมตร  มีตัวยึดที่ดี  เด็กไม

สามารถเหนี่ยวรั้งใหตกไดเอง 

   2.  จากขอบบนของเบาะที่นอนถึงราวกันตกดานบน  ตองมีความสงูไมต่าํกวา  

65  เซนติเมตร  หรือ  3  ใน  4  ของความสูงเด็ก   

   3.  เบาะที่นอนตองพอดีกับเตียง  และไมมีชองวางระหวางเบาะกับราวกันตก

เกินกวาดานละ  3  เซนติเมตร   

   4.  ผนังเตียงดานศีรษะและเทา  ตองไมมีการตัดตกแตงใหเกิดชองวาง  หรือ

หากเปนลักษณะซี่ราวตองมีระยะหางไมเกิน  6  เซนติเมตร   

   5.  พื้นรองเบาะที่นอนตองทึบและแข็ง 

   6.  มุมเสาทั้ง  4  มุมตองเรียบ  มีสวนนูนไดไมเกิน  1.5  มิลลิเมตร   

   สําหรับประเทศไทยมีมาตรฐานเตียงเด็กแลวแตไมเปนมาตรฐานบงัคบั  ทีม่ขีาย

ในหางชื่อดังรอยละ  80  ยังไมเปนไปตามมาตรฐานตางประเทศ  เชนยังมีซี่ราวหางกันมากกวา  6  

เซนติเมตร  เปนตน 



 192

  สรุปไดวาการนอนเตียงสําหรับเด็กเล็ก  ควรใชเตียงนอนแยกจากที่นอนผูใหญและ

ควรใชเตียงเด็กเล็ก  กับเด็กอายุนอยกวา  2  ขวบ  เลือกใชเตียงที่มีมาตรฐาน  มีคุณลักษณะโดยมี 

ซี่ราวกันตกหางกันไมเกิน  6  เซนติเมตร  เบาะแข็งบางพอดีกับเตียง  ใชหมอนและผาหมบาง    

มุมเสาทั้ง  4  มุมตองเรียบ  มีสวนนูนไดไมเกิน  1.5  มิลลิเมตร  ฯลฯ  จะเห็นไดวาเด็กเล็ก ๆ        

มีความเสี่ยงอันตรายจากสภาพแวดลอมรอบ ๆ ตัวเด็ก  ผูใหญควรใหความสนใจดูแล  และเอาใจใส  

ชวยใหเด็กผานพนอุบัติเหตุและอันตรายชวงวัยทารกไปไดอยางดี   
 

 2.  วัยเด็กเล็ก 
  วัยเด็กเล็กมักซุกซน  ชอบคนควา  สํารวจสิ่งตาง ๆ รอบ ๆ ตัว  ชอบวิ่ง  ชอบปนปาย

รอบ ๆ บริเวณบาน  วิ่งขึ้นวิ่งลงบันได  อยากรูอยากเห็น  สนใจสิ่งแวดลอม  ที่ใดมีชองมีรูที่สามารถ

ใชนิ้วแหยไดมักจะใชนิ้วแหยเลน  ไมรูจักวาอะไรเปนอันตรายตอตนเอง  เด็กวัยนี้จึงไดรับอุบัติเหตุ

อยูเสมอ  เด็กชอบหยิบ  ควา  ดึง  ขวางปา  ถีบรถสามลอ  ชอบนั่งรถเที่ยวดูส่ิงตาง ๆ รอบ ๆ ตัว            

ผูเล้ียงเด็กควรเขาใจ  และดูแลอยางใกลชิดเพื่อปองกันอุบัติเหตุใหกับเด็ก  อุบัติเหตุที่พบบอย            

มีดังตอไปนี้ 

  2.1  การพลัดตกหกลม  วัยเด็กเล็ก  มักเกิดจากความประมาทของผูดูแลเด็ก  และ

ความซุกซน  เด็กชอบเลนจินตนาการ  เลียนแบบพฤติกรรมที่เด็กพบเห็นมาจากโทรทัศน  โดยปกติ

เด็กชอบเลียนแบบ  เด็กจะแสดงออกดวยความทาทาย  ทําใหตกจากที่สูงและหกลม  มีบาดแผล  

ฟกช้ํา  หอเลือด  หัวโน  ขอเทาแพลง  กระดูกหัก  อาจไดรับบาดเจ็บบริเวณสมอง  ทําใหสมองไดรับ

ความกระทบกระเทือนจนถึงขั้นหมดสติ  หรือเสียชีวิตได   

  2.2  น้ํารอนลวก  เด็ก ๆ มักซุกซน  ไมรูจักระมัดระวัง  บางครั้งอาจวิ่งไปชนกระติก       

น้ํารอน  กาตมน้ํารอน  หรือขณะผสมน้ําอุนใสอางใหลูกอาบ  กาน้ํารอนอาจหลุดมือแลวหกราดเด็ก 

  2.3  สารพิษตาง ๆ เด็กอาจไดรับสารพิษเขาสูรางกายโดยการกิน การหายใจ สูดดม

เขาไปผานเขาทางผิวหนัง  วิธีใดวิธีหนึ่ง  หรือหลายวิธี  ทําใหมีปริมาณสารพิษสะสมในรางกาย

มาก  จนถึงระดับ  ทําใหเกิดเปนพิษได  อันตรายที่เกิดขึ้นในเด็กจะรวดเร็วหรือชา  ข้ึนอยูกับชนิด

และปริมาณของสารพิษ  ระยะเวลาที่สารพิษเขาไปสะสมในรางกาย  และอวัยวะที่ไดรับ   

  2.4  การเกิดบาดแผล  เนื่องจากวัยเด็กเล็ก  มักจะชอบเดินหรือวิ่ง  ชอบร้ือคน  

อยากรูอยากเห็นไมรูจักการระมัดระวัง  จึงอาจเกิดบาดแผลขณะหยิบจับส่ิงของ  โดยเฉพาะ

อุปกรณเครื่องใชในครัวเรือนควรเก็บใหพนจากมือเด็ก  เชน  มีดตาง ๆ หรือแมกระทั่งเขียงก็เคยมี

ปรากฏทับนิ้วเด็กเล็ก ๆ ทําใหขาด  หรือกระดูกแตก  จึงควรใหความเอาใจใส  ดวยการระมัดระวัง

ดูแล  และเก็บขาวของเครื่องใชที่เปนอันตรายใหพนมือเด็ก 
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  2.5  การจมน้ํา  เปนอันตรายที่เกิดขึ้นกับเด็ก  ซึ่งเปนอันตรายที่สามารถปองกันได  

เด็ก ๆ อยากรู  อยากเห็น  ชอบเลน  ชอบทดลองและที่สําคัญคือ  เด็ก ๆ ชอบเลนน้ํา อางเก็บน้ํา 

ในหองน้ํา  มักจะทําใหเด็กสนใจ  อยากลงไปเลน  จึงควรระมัดระวังเปนพิเศษ  อยาประมาท          

โดยอาจหาฝาปด  หรือล็อคประตูหองน้ํามิใหเด็กปนลงไปเลนน้ําได  ไมปลอยเด็กอาบน้ํา หรือ  

วายน้ําที่สระน้ําตามลําพัง  ควรดูแลความปลอดภัย  เพราะเด็กอาจสําลักหรือเปนตะคริว  ทําให

เสียชีวิตได 

  2.6  อุบัติเหตุจากการเลน  เนื่องจากวัยเด็กเล็ก  โดยธรรมชาติตามวัย  มักจะชอบ

ร้ือคน  ซุกซน  อยูไมนิ่ง  จึงทําใหเด็กไดรับบาดเจ็บ  ไดแก  การกระโดดบนเบาะโซฟา  อาจ

กระโดดเลยมาบนโตะ  ซึ่งทําดวยกระจกทั้งแผน  กระจกหักบาดแขน  บาดขาของเด็กเปนแนวยาว  

เด็กตองทุกขทรมานจากการเย็บบาดแผล  การเลือกเฟอรนิเจอรภายในบานขณะที่มีลูกในวัยเด็ก

เล็ก  ควรคํานึงถึงอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับเด็ก 
 

 3.  วัยอนุบาล  
  วัยอนุบาล  เคลื่อนไหวไดคลองแคลว  ไมชอบอยูนิ่ง  ชอบเลนนอกบาน  อุบัติเหตุ

มักเกิดภายนอกบาน  อุบัติเหตุที่พบบอยมีดังนี้ตอไปนี้ 

  3.1  ตกจากที่สูง  หกลม  เกิดจากความซุกซนจากการเลนบทบาทสมมุติ  หรือเลน

จินตนาการ  เลียนแบบจากโทรทัศน  ทําใหเด็กไดรับอันตรายจากการบาดเจ็บ  เชน  หัวโน  ฟกช้ํา  

กระดูกขอเทาแพลง  บางครั้งอาจรุนแรงทําใหกระดูกหักได 

  3.2  จากของมีคม  เด็กไมรูจักระมัดระวังอันตราย  ควรเก็บขาวของเครื่องใชใหเปน

ระเบียบ  เชน  มีด  คัตเตอร  กรรไกร  เลื่อย  และที่เปดกระปอง  เปนตน  ของมีคมที่แตกหัก          

ควรทิ้งไป  เพื่อปองกันการบาดเจ็บ  และอันตรายที่จะเกิดกับเด็ก 

  3.3  แมลงหรือสัตวมีพิษกัดตอย  แมลงและสัตวมีพิษสามารถทําอันตรายเด็กและ   

ผูใหญไดมีหลายชนิด  ไดแก  งู  แมว  สุนัข  ตะขาบ  ผ้ึง  แมงปอง  ตอ  แตนและมด  เปนตน  

อาการที่เกิดขึ้นอาจปวดบวมเล็กนอย  มีไข  รุนแรงมากหรือนอยขึ้นอยูกับชนิดของสัตว  และ

ปริมาณพิษที่ไดรับ 

  3.4  การจมน้ํา  เนื่องจากวัยอนุบาลเด็กชวยเหลือตัวเองไดมากขึ้น ผูเล้ียงดูเด็กอาจ

ประมาท  ใหเด็กอาบน้ําตามลําพังอาจทําใหเด็กตกน้ํา  จมน้ําและเสียชีวิต  ควรระมัดระวังดูแล

เด็กโดยเฉพาะไมควรใหเด็กอาบน้ําตามลําพัง 

  3.5  ไฟไหม  น้ํารอนลวก  หรือไฟฟาดูด  จากความซุกซน  ความรูเทาไมถึงการณ

ของเด็ก  หรือความประมาทของผูเลี้ยงดู  เชน  การทําน้ํารอนหก  ลวก  และราดใสเด็ก  การเผา
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ขยะภายในบาน  เด็กอาจนําไมขีด  ไฟแช็ค  หรือเทียนมาจุดไฟเลน  และเกิดอันตราย  โดยไม

สามารถชวยเหลือไดทัน  เปนตน 

  3.6  ส่ิงแปลกปลอม  เขาหู  ตา  จมูก  ปาก  เกิดจากความซุกซนชอบทาทายและ

ความอยากรูอยากเห็น  เด็กอาจหยิบลูกปดใสจมูก  ใสหู หรืออมเลนในปาก  อาจพลาดพลั้งเขาไป

อุดตันในหู  จมูก  และคอเด็ก  นอกจากนี้การรับประทานผลไมบางชนิด  เชน  นอยหนา  หรือ

ละมุด  เม็ดลื่น  อาจตกลงไปในคอเด็กและติดคางบริเวณหลอดลม  ปดกั้นทางเดินหายใจ  ทําให

เด็กหายใจไมออกและเสียชีวิตในที่สุด 

  3.7  สารพิษตาง ๆ ควรเก็บในที่ที่เด็กไมสามารถหยิบมาเลนได  โดยเก็บไวใหมิดชิด  

พนมือเด็ก  และบอกถึงโทษของสารพิษเหลานั้นใหเด็กทราบ  เด็กจะรูและเขาใจวาสารพิษ  เหลานี้

มีอันตราย  และไมหยิบมาเลน 

  3.8  อุบัติเหตุจากสัตวเล้ียง  เชน  สุนัข  แมว  และนก  เปนตน  สัตวเหลานี้นิยม

เลี้ยงกันมาก  สามารถกอใหเกิดอันตรายกับเด็กได  โดยเลนกับสัตวอยางไมระมัดระวัง  อาจถูก

สัตวกัดหรืออันตรายจากเห็บ  และหมัดที่อาศัยอยูในตัวของสัตวกัด  ทําใหเปนผื่นแดงและคัน

บริเวณผิวหนัง  ที่สําคัญพบวา  เด็กถูกสุนัขที่เลี้ยงไวหรือสุนัขจรจัด  ขย้ําและกัดจนเปนแผล

เหวอะหวะ  สรางความเจ็บปวดจากแผล   และสงผลตอสภาพจิตใจเด็กเปนอยางมาก  ผูเลี้ยงดู

เด็กจึงไมควรประมาท  ควรระมัดระวังปองกันเด็กใหหางไกลจากสัตวเลี้ยง 

  3.9  อุบัติเหตุจากยานพาหนะ  ยานพาหนะกอใหเกิดอันตรายตอเด็กมีมากมาย

หลายชนิด  ไดแก  รถไฟ  รถยนต  รถเมล  รถสามลอ  รถจักรยาน  รถจักรยานยนต  เรือ  ฯลฯ          

อุบัติเหตุอาจเกิดจากรถคว่ํา  หรือชนกัน  ถูกรถชนหรือพลัดตกมาจากยานพาหนะ  อันตรายที่เกิดขึ้น  

อาจเปนเพียงเล็กนอย  หรืออาจเปนบาดแผลใหญ  ตกเลือด  แขนขาหัก  สมองอาจไดรับความ

กระทบกระเทือน  หรืออาจทําใหเสียชีวิตได 

  สรุปไดวาอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับเด็กวัยตาง ๆ มีสาเหตุจากสภาพแวดลอมรอบ ๆ ตัว

เด็ก  เชน  อุบัติเหตุที่เกิดจากภายในบานและอุบัติเหตุที่เกิดจากสภาพแวดลอมนอกบาน  เปนตน 

ผูเลี้ยงดูเด็กควรระมัดระวังไมอยูในความประมาท  รูจักเก็บและจัดอุปกรณขาวของเครื่องใชตาง ๆ 

ทั้งภายในและภายนอกบานใหอยูในที่ที่เด็กไมสามารถนํามาเลนจนกอใหเกิดอันตรายกับตนเองได  

การดูแลเร่ืองความปลอดภัยจากสัตวเลี้ยง  โดยนําสัตวเลี้ยงไปฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบาและ

ระวังไมใหเด็กไปเลนคลุกคลีกับสัตวอ่ืน  โดยในขณะที่เด็กเลนควรมีผูใหญดูแลความปลอดภัย  

อันตรายที่เด็กไดรับจากอุบัติเหตุมีหลายประเภท  แตละประเภททําใหเด็กไดรับบาดเจ็บ  และอาจ

รุนแรงถึงขั้นเสียชีวิต   ผูเล้ียงดูเด็กจึงตองเปนผูมีความละเอียด  รอบคอบ  มองเห็นอันตรายที่
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อาจจะเกิดขึ้นกับเด็ก  ใหความสนใจดูแล  และระมัดระวังปองกันอุบัติเหตุตาง ๆ  ดูแลเด็กใหอยูใน

สายตาไมปลอยใหเด็กเลนตามลําพัง  มีความรู  ความเขาใจเกี่ยวกับพัฒนาการเด็กและการเกิด

อุบัติเหตุในเด็กแตละวัย  จะชวยใหการเกิดอุบัติเหตุในเด็กลดนอยลง  ดังตารางที่  8.1 

 
ตารางที่  8.1  อุบัติเหตุกับพัฒนาการตามวัยของเด็ก 

 

อายุ พัฒนาการ อุบัติเหตุกับพัฒนาการตามวัยของเดก็ 

แรกเกิด – 2 เดือน เมื่อจับนอนคว่ําจะผงกศีรษะ       

ไดเล็กนอย  หนัไปขาง ๆ ได  

ขยับแขนขาได 

หายใจไมออก  หนาทารกจมลงไปกับหมอน

หรือที่นอน 

3 – 6  เดือน คอเร่ิมแข็งขึ้น  เคลื่อนไหวได 

ดวยการคลาน  เร่ิมนั่งไดแตไม

ควรปลอยทิง้ไวไดคนเดียว 

ตกเตียง  การกําวัตถุแนน ๆ อาจทําใหของ

เลนบาดมือ  หงายหลังจากการนั่ง  ศีรษะ

แขนขาติดที่ลูกกรงของเตียง 

7 – 9  เดือน ทารกสามารถนั่งเองได จับขวด

นมเองได  เร่ิมคลาน 

อาจหงายหลังจากการนั่ง  จึงไมควรปลอย

ทารกนั่งลําพังคนเดียวนาน ๆ การหยิบของ

ชิ้นเล็ก ๆ เขาปากอาจติดคอ  ควรเก็บใหพน

มือเด็ก  การถูกน้ํารอนลวกหรือไฟดูดจาก

การใชนิ้วแหยเลน 

10 – 12  เดือน เ ด็ ก มี ก ล า ม เ นื้ อ แ ข็ ง แ ร ง ขึ้ น  

ทํางานประสานกันไดดี  บางครั้ง

จับลูกกรงยืน ชอบปนบันได   

ข้ึน เก าอี้ และโต ะ   ชอบเกาะ

เหนี่ยวรั้งตนเองเพื่อยืน 

ตกบันได  โตะเกาอี้ลมทับ  แขนขา ศีรษะ

ติดลูกกรง  ตกเตียง  ลมศีรษะฟาด ควรดแูล

เด็กวัยนี้อยางใกลชิดไมปลอยใหอยูตาม

ลําพัง 

1 – 2  ป เดินไดเกงขึ้น  วิ่งได  สนใจ 

ส่ิงแวดลอมรอบตัว  ชอบใชนิ้วมือ  

แหยตามรองตามรูตาง ๆ 

ไมชอบเดิน  ชอบวิ่ง  จึงมักหกลม   หรือ

บางครั้งสะดุดรองเทาตนเองแลวลม  แหย

ปล๊ักไฟ   ส่ิงแปลกปลอมเขาปากติดคอ  

ของรอนหกราดรดลําตัว 
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ตารางที่  8.1  (ตอ) 

 
อายุ พัฒนาการ อุบัติเหตุกับพัฒนาการตามวัยของเดก็ 

2 – 3  ป วิ่งไดคลอง  ชอบเลนซุกซน  ชอบ

ข้ึนชอบลงบันได  เปดปดประตู  

ข่ีจักรยานสามลอ สนใจสัตวเล้ียง  

ชอบเลนน้ํา 

พลัดตกหกลม  ตกบันได  ประตูหนีบ   

สัตวเลี้ยงทํารายเพราะไปแหยสัตวและจะ

เลนกับสัตวเลี้ยงแรง ๆ จักรยานลม  จมน้ํา 

3 – 4  ป ซุกซน  ชอบผจญภัย  ชอบความ

ทาทาย  รีบรอน  ชอบปนปาย  

ชอบข่ีจักรยานสามลอ  ปดเปด

ล้ินชัก 

พลัดตกหกลม   บาดแผลจากการเลน  

เชน  มีด  กรรไกร  และล้ินชักหนีบ  เปนตน 

4 – 5  ป ชอบเลนนอกบานกับเพื่อน  ๆ  

ปนปาย  ข่ีจักรยาน  เลนฟุตบอล  

เลนน้ํา 

วิ่งชนกัน  อันตรายจากถนน  ตกตนไม   

ตกน้ํา  จมน้ํา 

5 – 6  ป คลองแคลววองไว  อยูไมนิ่ง  

ชอบความทาทาย  ชอบผจญภัย  

ชอบทดลองอยากรู  อยากเห็น  

ชอบลองผิดลองถูก  ข่ีจักรยาน  2  

ลอได 

พลัดตกหกลม   บาดแผลจากของมีคม  

อันตรายจากถนน   จมน้ํา   ลมกระแทก  

และชนกัน  จักรยานลม  หรือชนกัน 

 

ที่มา  (กองงานวิทยาลัยพยาบาล, 2531, หนา 242) 

 

 จากตารางสรุปไดวา  อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นมีความสัมพันธกับวัย  พอแมและผูดูแลเด็ก  

ควรมีความรู  และความเขาใจพัฒนาการเด็ก  จะชวยใหสามารถดูแล และปองกันอุบัติเหตุ             

ที่อาจเกิดขึ้นได  โดยจัดสภาพแวดลอมใหเหมาะสมและดูแลเด็กอยางใกลชิด  จากรายงานการ

วิจัย  เร่ือง  “การศึกษาการเฝาระวังและจัดการความเสี่ยงตอความปลอดภัยในเด็ก  ระบุวา           

“การจมน้ําเปนสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่ง  ปละมากกวา  1,400 – 1,600  ราย  อันดับสอง       

จากการจราจรเสียชีวิตปละ  700 – 900  ราย  สาเหตุสําคัญคือ  สภาพแวดลอมผูดูแลเด็กจึงควร

เฝาระวังและคํานึงถึงความปลอดภัยของเด็ก  (อดิศักดิ์  ผลิตผลการพิมพ, 2549ข, หนา 6) 
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อุบัติเหตุและอันตรายจากการเลน 
 นอกจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับเด็กวัยตาง ๆ ดังกลาวในตอนตน ทําใหเด็กไดรับอันตราย

บาดเจ็บ  และเสียชีวิต  อดิศักดิ์  ผลิตผลการพิมพ  (2548, หนา 17 – 28)  ไดกลาวถึงอุบัติเหตุ

และอันตรายในเด็กจากการเลนจากงานวิจัยเรื่องอุบัติเหตุในเด็กโครงการวิจัยพื่อสรางเสริมความ

ปลอดภัยในเด็ก ภาควิชากุมารเวชศาสตร คณะแพทยศาสตร  โรงพยาบาลรามาธิบดี  พบวา  

สาเหตุสําคัญที่ทําใหเด็กตองบาดเจ็บมารับการตรวจรักษาในหองฉุกเฉินคือ  การพลัดตกหกลม  

การจราจร  บาดเจ็บจากการถูกทิ่มแทง  บาด  การบาดเจ็บจากการถูกกระแทก  ชน  การบาดเจ็บ

จากสัตวกัด  และการบาดเจ็บจากความรอน  กลุมเสี่ยงที่เกิดการบาดเจ็บในเด็กสวนใหญเปนเด็ก

อายุนอยกวา  5  ขวบ  รอยละ  45  ของการบาดเจ็บในเด็กเกิดขึ้นที่บาน  รอยละ  23  เกิดบนถนน  

และรอยละ  18  เกิดที่โรงเรียน 

 ผลิตภัณฑอันตรายที่พบวาเปนสาเหตุของการบาดเจ็บไดบอย  คือผลิตภัณฑที่เกี่ยวกับ

โครงสรางบานและเฟอรนิเจอรหลัก  ยานพาหนะ  สัตว  (โดยเฉพาะอยางยิ่งสุนัข)  และของเลน  

การบาดเจ็บจากของเลน  พบวา  การบาดเจ็บที่รุนแรงมักเกิดจากเครื่องเลนในสนามเด็กเลน           

ของเลนที่ใชยิง  ปนอัดลม  ปนลูกดอก  ของเลนที่ทําใหเคลื่อนที่ไดเร็ว  รถหัดเดิน  และจักรยาน      

ของเลนทารก  กุงกริ๊ง  ของเลนชิ้นเล็กที่ทําใหเกิดการอุดตันทางเดินหายใจเด็ก  ของเลนมีสายยาว

ซึ่งอาจรัดพันคอเด็ก  และของเลนมีคมทั้งหลาย  เปนตน  การเลนที่ทําใหเด็กไดรับอุบัติเหตุและ

อันตรายมีดังตอไปนี้ 
 

 1.  เครื่องเลนสนาม 
  จากการศึกษาของโครงการวิจัยเพื่อสรางเสริมความปลอดภัยในเด็กพบวาการ       

บาดเจ็บจากเครื่องเลนตาง ๆ ในสนามเด็กเลนคิดเปนรอยละ  1.47  ของการบาดเจ็บทั้งหมด        

ในเด็กอายุนอยกวา  15  ปที่มารับการตรวจที่หองฉุกเฉิน  เมื่อประมาณการทั้งประเทศคาดวาจะมี

เด็กบาดเจ็บจากเครื่องเลนในสนามเด็กเลนปละ 34,075  ราย  การบาดเจ็บชนิดนี้มักเกิดขึ้นในเดก็

อายุ  5 – 12  ป  สาเหตุรอยละ  44  เกิดจากกระดานลื่นรอยละ  33  เกิดจากชิงชา  นอกจากนั้น

เกิดจากเครื่องปนปาย  มาหมุน  และอื่น ๆ การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นสวนใหญเปนการบาดเจ็บของ     

แขนขา  ใบหนา  และศีรษะ  การบาดเจ็บที่รุนแรง  ที่พบบอยคือ  กระดกูหกัของแขนหรอืขอมอื  และ

การบาดเจ็บศีรษะ  สถานที่ที่เกิดการบาดเจ็บมักเกิดในบริเวณโรงเรียน  หมูบาน  หรือในเขตชุมชน

ที่เด็กอาศัยอยู   

  ในป พ.ศ. 2545 – 2547  มีการรายงานการเสียชีวิตของเด็ก  6  รายในโรงเรียน     

ในเวลาใกลเคียงกัน  ซึ่งมีสาเหตุมาจากเครื่องเลนในสนามเด็กเลน  เปนการตายจากชิงชาลมทับ
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ศีรษะ  4  ราย  เครื่องเลนปนปายลมทับ  1  ราย  และลูกโลกซึ่งเปนเครื่องเลนชนิดหมุนลมทับเกิด

การบาดเจ็บชองทองเสียชีวิต  1  ราย  ทั้ง  6  รายพบวาเครื่องเลนไมไดรับการยึดติดฐานราก        

พื้นสนามแข็งไมดูดซับพลังงาน  ผูเลนไมเลนตามวิธีที่ควรจะปฏิบัติและไมมีผูดูแลขณะเลน 

  การปองกันการบาดเจ็บจากเครื่องเลนในสนามเด็กเลนจะตองประกอบดวยเครื่องเลน

ที่ปลอดภัย  พื้นสนามที่ดูดซับพลังงานไดดี  การติดตั้งที่ถูกวิธีไมลมทับเด็ก  การทะนุบํารุง  และ

การฝกอบรมผูติดตั้งและผูดูแลเด็กขณะเลน 

  เครื่องเลนที่ปลอดภัยควรมีหลักเกณฑเบื้องตนดังนี้ 

  1.  อุปกรณเครื่องเลนสนามตองไดรับการออกแบบใหเหมาะสมกับอายุและพัฒนาการ

เด็กโดยแบงออกเปน  2  กลุม  คือ  เด็กวัยกอนเรียน  (อายุ  1 – 6  ป) และเด็กวัยเรียน (7 – 12  ป) 

  2.  เพื่อปองกันการบาดเจ็บจากการตกและกอใหเกิดการบาดเจ็บที่รุนแรงของศีรษะ

และสมอง  ระยะความสูงจากพื้นสนามถึงพื้นยกระดับของเครื่องเลนสนามสําหรับเด็กวัยกอนเรียน

ไมควรเกิน  1.20  เมตร  และสําหรับเด็กวัยเรียนไมควรเกิน  1.5  เมตร 

  3.  ในกรณีเครื่องเลนสําหรับเด็กวัยกอนเรียนมีความสูงของพื้นยกระดับที่มีความสูง

มากกวา  50  เซนติเมตร  หรือเครื่องเลนสําหรับเด็กวัยเรียนที่มีความสูงมากกวา  75  เซนติเมตร  

จะตองมีราวกันตกหรือผนังกันตก 

  4.  การออกแบบบันได  และราวบันไดชนิดตาง ๆ ตองคํานึงถึงระยะกาว  ระยะโหน  

การกํามือ  เพื่อยึดเหนี่ยวของเด็กในวัยตาง ๆ 

  5.  เพื่อปองกันศีรษะติดและกดการหายใจ  ชองตาง ๆ ตองเล็กเกินกวาศีรษะจะ

ลอดเขาไปได  หรือใหญพอที่ศีรษะไมเขาไปติดคาง  คือชองตองมีขนาดนอยกวา  9  เซนติเมตร  

หรือมากกวา  23  เซนติเมตร 

  6.  เพื่อปองกันเทาหรือขาเขาไปติด  พื้นที่เดินหรือวิ่งจะตองมีชองวางไมเกิน  3  

เซนติเมตร   

  7.  เพื่อปองกันนิ้วเขาไปติด  โดยการแหยหรือลอด  จะตองไมมีชองวางที่มีขนาด  

0.5  เซนติเมตร  ถึง  1.2  เซนติเมตร 

  8.  เพื่อปองกันการบาดเจ็บจากการชนกระแทก  อุปกรณเคลื่อนไหว  เชน  ชิงชา        

ที่นั่งตองทําดวยวัสดุที่ไมแข็ง 

  9.  นอต  สกรู ที่ใชในการยึดเครื่องเลนสนาม  จะเปนระบบกันคลาย  ตองออกแบบ

ใหซอนหัวนอต  หรือปลายตัดหัวมนที่มีสวนยื่นไมเกิน  8  มิลลิเมตร 
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  10.  วัสดุที่ใชตองไมเปนพิษและมีสารโลหะหนักเจือปนไมเกินกวาคามาตรฐานใน

ของเลน 
 

 2.  พื้นสนาม 
  พื้นสนามเปนปจจัยความปลอดภัยที่สําคัญมากที่สุด  พื้นสนามที่ดีตองประกอบดวย

วัสดุออนนิ่ม  ดูดซับพลังงานไดคือ  ทราย  พื้นทรายตองมีความหนาไมนอยกวา  20  เซนติเมตร  

สําหรับเครื่องเลนสูงไมเกิน  1.20  เมตร  หากเครื่องเลนสูงเกินกวาที่กําหนด  พื้นทรายตองมีความ

หนาไมนอยกวา  30  เซนติเมตร  นอกจากทรายแลวพื้นสนามที่ดีอาจทําดวยยางสังเคราะห  หรือ

วัสดุอ่ืนที่มีการทดสอบแลว  พื้นสนามที่แข็งแรง  เชน  ซีเมนต  อิฐสนาม  กอนกรวด  ยางมะตอย  

ทรายอัดแข็ง  พื้นหญาธรรมดา  จะมีความเสี่ยงตอการบาดเจ็บศีรษะรุนแรง  พื้นที่ปลอดภัยตอง

คํานึงถึงการวางผังความหนาแนน  พื้นที่วาง  ทิศทางของเครื่องเลนการใชงาน  ระยะหางของ

เครื่องเลนและชนิดของเครื่องเลน  การออกแบบพื้นที่ปลอดภัย  ตองคํานึงถึงพื้นที่การตก  ระยะ

วางอิสระ  และพื้นที่การสัญจรพื้นที่การตก  ตองไมมีส่ิงกีดขวางอันจะกอใหเกิดอันตราย  เมื่อเด็ก

ตกจากเครื่องเลนระยะปลอดภัยคือ  1.50  เมตร  โดยรอบเครื่องเลนที่มีพื้นยกระดับสูงเกินกวา  60  

เซนติเมตร  จะตองไมมีส่ิงกีดขวางใด ๆ  

  การติดตั้งเครื่องเลนสนามตองสามารถรับแรงสูงสุดที่กระทําตอตําแหนงที่ออกแบบ

สําหรับใชงาน  ตองไมเกิดการพลิกคว่ํา  เอียง  เลื่อน  หรือเคลื่อนตัวได  ความแข็งแรงในการยึด

หรือฝงฐานของเครื่องเลนสนาม  ถือเปนหัวใจสําคัญในการติดตั้ง  เครื่องเลนสนามแตละชนิดจะ

ถูกออกแบบฐานรากที่มีขนาดความลึกที่แตกตางกัน  ข้ึนอยูกับน้ําหนักและแรงที่กระทําในเครื่อง

เลนสนามนั้น ๆ  สําหรับการตรวจสอบและบํารุงรักษา  ใหมีการตรวจสอบสนามเด็กเลนและ

อุปกรณเครื่องเลนสนามทุกวันพรอมบันทึกเปนหลักฐานทุก  3  เดือน  โดยเจาหนาที่ในสถานที่        

ที่ทําการติดตั้ง   และมีเจาหนาที่ที่มีความชํานาญทางวิศวกรรม   ตรวจสอบและบันทึก                   

เปนหลักฐานทุก  1  ป  ผูดูแลเด็กตองไดรับการฝกอบรมใหมีความรูในการเลน  การใชเครื่องเลน  

การระวังการบาดเจ็บ  และการปฐมพยาบาล  โดยสัดสวนผูดูแลเด็กเล็กเทากับ  1 : 20 

 
 3.  ปนอัดลม 
  ของเลนชนิดปนมีหลายประเภท  เชน  ปนอัดลม ปนลูกดอก ปนเหรียญ  และปนลูกบอล  

เปนตน  ของเลนเหลานี้อาจเปนอันตรายตอตาเด็กได  การบาดเจ็บที่ตาเกิดไดจากแรงกระสุน

กระแทกที่ลูกตา  ทําใหเกิดเลือดออกในชองลูกตา  บางรายอาจกอใหเกิดตอกระจกตามมา  บางราย

กระสุนอาจทะลุฝงในลูกตาหรือกลามเนื้อตา  บางรายเกิดการแตกของลูกตา  ตองผาตัดควกัลูกตา
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ทิ้งไป  ไดมีการกําหนดมาตรฐานของเลนที่เปนลักษณะปนที่ยิงได  (ปนอัดลม ปนลูกดอก ปนลูกบอล)  

โดยไดกําหนดความแรงไวไมเกินมาตรฐานความปลอดภัยที่จะเปนของเลนได  เชน  มาตรฐาน 

ยุโรป  กําหนดใหกระสุนนิ่ม  ยืดหยุนไดดี  ความแรงไมเกิน  0.5  จูล  สวนกระสุนแข็งตองมีความ

แรงไมเกิน  0.08  จูล  มาตรฐานที่สองคือ  มาตรฐานออสเตรเลีย  ซึ่งเนนการตรวจสอบพละกําลัง

การทะลุทะลวง  โดยไดผลิตแผนเยื่ออะลูมินัมฟอยลมาตรฐานขึ้นมา  และเมื่อนําของเลนประเภท

ยิงมีกระสุนมาตรวจสอบ  หากกระสุนสามารถถูกยิงผานทะลุแผนเยื่อนี้ไปได  ของเลนชิ้นนั้นไม

สามารถขายได  ในประเทศไทยกระทรวงอุตสาหกรรมไดควบคุมมาตรฐานความปลอดภัยของเลน

ชนิดปนโดยใชมาตรฐานเดียวกับยุโรป  ปนอัดลมเปนปนพลาสติก  มีลูกกระสุนเปนเม็ดพลาสติก

กลมเล็ก ๆ กระสุนสวนใหญเปนสีเหลือง  ปนอัดลมทั่วไปสามารถยิงใหกระสุนเกิดความเร็วไมนอย

กวา  100  เมตรตอวินาที  หากกระสุนหนักประมาณ  1  กรัม  การยิงจะเกิดแรง  10  จูล  ซึ่งเกิน

มาตรฐานถึง  20  เทา   
 

 4.  วัตถุระเบิด  พลุ  ดอกไมไฟ 
  พลุและดอกไมไฟทําใหเกิดการบาดเจ็บที่มือ  สูญเสียนิ้วมือ  บาดเจ็บที่ตา  ทําให

ตาบอด  บาดเจ็บที่ใบหนาทําใหเกิดแผลเปน  หรือไฟไหมทั้งตัวทําใหสูญเสียชีวิตได  การปองกัน

อันตรายอันเกิดจากพลุและดอกไมไฟที่สําคัญคือไมใหเด็กเลนพลุหรือดอกไมไฟ  ควรปองกัน         

โดยบอกถึงโทษและอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นไดจากการเลนพลุและดอกไมไฟ 
 

 5.  รถหัดเดิน 
  เด็กอายุประมาณ  6  เดือน  เปนชวงวัยที่เด็กเริ่มนั่งได  พอแมมักซื้อรถหัดเดิน        

เพื่อตองการใหลูกออกกําลังกายและฝกเดิน  เมื่อเด็กอยูในรถหัดเดินจะสามารถเคลื่อนที่ไดไกลเกิน

กวาพัฒนาการตามอายุ  เด็กจะสามารถเรียนรู ส่ิงแวดลอมไดมากขึ้น  เพลิดเพลินกับการ

เคลื่อนไหวไปไกล ๆ สนุกสนานกับการวิ่งชนกําแพง  ในประเทศแคนาดา  ออสเตรเลียและบางรัฐ   

ในสหรัฐอเมริกา  ไดมีกฏหมายหามจําหนายรถหัดเดิน  ในบางรัฐมีจําหนายพรอมคําเตือน

อันตรายแกผูซื้อ  ในประเทศไทยหาซื้อไดอยางเสรี  หนึ่งในสามของเด็กที่ใชรถหัดเดินจะไดรับ

บาดเจ็บ  โดยเฉพาะการบาดเจ็บสมองที่รุนแรงสวนใหญเกิดจากการใชรถหัดเดิน  ซึ่งอาจพลัดตก      

หกลมจากที่สูงหรือการพลิกคว่ํา  เมื่อเคลื่อนที่ผานพื้นที่มีความตางระดับ  นอกจากนี้ยังพบวา  

รอยละ  10.8  ของเด็กที่ใชรถหัดเดินเปนประจํา  จะมีพัฒนาการดานการเดินชากวาเด็กที่ไมไดใช  
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 6.  รองเทาสเกต 
  รองเทาสเกต  หมายถึง  รองเทาที่มีลูกลอติดอยู  4  ลอ  ลอหนาสองลอ  ลอหลังอีก

สองลอ  ลอมีขนาดใหญแข็งแรง  ไมสามารถพับเก็บได  ตัวสเกตอาจแยกออกจากรองเทา  เวลา

เลนผูเลนตองใสรองเทาธรรมดากอนและนํารองเทาสเกตมายึดติด 

  รองเทาลูกลอดัดแปลงมาจากรองเทาสเกต  (roller skate)  มีรูปทรงที่เปรียว

สามารถเก็บลูกลอแลวยังเดินเลนไดเหมือนรองเทาไปเที่ยว  ลูกลอมีขนาดที่เล็กกวา  แข็งแรง

ทนทานนอยกวารองเทาสเกต 

  สมาคมเวชศาสตรฉุกเฉิน  ประเทศสหรัฐอเมริกา  (America college of emergency 

physicians)  ไดรายงานผูบาดเจ็บเปนเด็ก  1  ราย  อายุ  5  ขวบ  ใสรองเทาลูกลอเดินใน

หางสรรพสินคา  ขณะที่พอแมเผลอเด็กดึงลูกลอออกมาและลื่นไหลเลน  เกิดหกลมศีรษะกระแทก

พื้น  เด็กไมสลบจึงพากลับบาน  หลังกลับบานเด็กนอนหลับไปประมาณ  2  ชั่วโมง  แลวตื่นขึ้นมา

มีอาการอาเจียนหลายครั้งติดตอกัน  แมจึงพามาตรวจ  แพทยสังเกตอาการพบวาไมดีข้ึนจึงทํา

การเอกซเรยคอมพิวเตอรสมอง  ไมพบอาการเลือดออกในสมองรุนแรง  แตพบวาสมองไดรับความ

กระทบกระเทือน  สาธารณสุขสาธารณรัฐประชาชนจีนและประเทศสาธารณรัฐเกาหลี  ผูผลิต  

รายใหญเร่ิมพบการบาดเจ็บในเด็กจํานวนมาก  มีคําเตือนหามเด็กวัยกอนเรียนเลนในโรงเรียน  

และในหางสรรพสินคา 

  การเลนรองเทาสเกตสวนใหญอยูในกลุมเด็กที่มีอายุนอย  เชน  เด็กวัยกอนเรียน  

ซึ่งจะมีอันตราย  และมีความเสี่ยงตอการบาดเจ็บสูงกวาเด็กวัยอื่น  ควรปองกันโดยใหเด็กเลน

เครื่องเลนที่ปลอดภัย  และสงเสริมพัฒนาดานรางกาย  อารมณ  จิตใจ  สังคม  และสติปญญา  

พอแมสามารถเลือกของเลนที่เหมาะกับวัยและทาทายความสามารถของเด็กแทนการเลนรองเทา

สเกตได 

 
 7.  ของเลนที่ทําใหขาดอากาศหายใจ 
  ของเลนที่เปนอันตรายตอเด็กเปนสาเหตุที่ทําใหเด็กขาดอากาศหายใจ  มีดังตอไปนี้ 

  7.1  ของเลนชิ้นเล็ก  ในเด็กอายุนอยกวา  3  ขวบ  มักพบวาไดรับอันตรายจากของ

เลนเล็ก ๆ เด็กอายุ  4  เดือน  มีความสุขกับการใชปากอม  ดูด  ส่ิงของตาง ๆ ที่เด็กควา หรือหยิบ

จับได  จึงมักนําของเลนเขาปากเพื่อดูด  อม  ควรปองกันไมใหเด็กหยิบของเลนเขาปาก  เพราะเด็ก

อาจสําลักทําใหอุดตันทางเดินหายใจ  ของเลนของเด็กชวงวัยนี้จึงไมควรมีความกวางนอยกวา  

3.71  เซนติเมตร   
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  7.2  กุงกริ๊ง  ของเลนเขยาเสียงดังกุงกริ๊ง  (rattle)  เด็กทารกอายุ  4  เดือน  จะ

สามารถกํามือแลวเขยาไปมา  เกิดมีเสียงดังกุงกริ๊ง  มีหลายแบบ  ทั้งแบบวงกลม  วงแหวน  มีดาม

ถือ  หรือมีเสนสายยาวผูกกับเปล  เวลาที่เด็กไขวควาจะมีเสียง  จึงชวยพัฒนาดานการใชประสาท

สัมผัสเปนอยางดี  แตถากุงกริ๊งออกแบบไมถูกตองเหมาะสม  หรือมีความแข็งแกรงไมเพียงพอ  

แตกหักงาย  เด็กนําเขาปากจะเกิดการสําลัก  และอุดตันหลอดลม  จึงไมควรนําของเลนที่มีขนาด

เล็กกวา  3.71  เซนติเมตร  (1.25  นิ้ว)  และมีความยาวสั้นกวา  5.17  เซนติเมตร  (2.25  นิ้ว)        

มาใหเด็กเลนเพราะเด็กอาจสําลักและทางเดินหายใจอุดตันได   

  การอุดตันทางเดินหายใจ  จะทําใหสมองขาดออกซิเจนอยางกระทันหัน  ซึ่งมีเวลา

เพียง  4 – 5  นาที  ที่สมองจะทนอยูได  ถานานกวานี้จะเกิดภาวะสมองตาย  ซึ่งไมสามารถรักษา

ใหกลับคืนสูปกติได  การเลือกของเลนกุงกริ๊งที่มีดามยาว  ถาดามมีขนาดเล็ก  ในขนาดที่เด็ก         

เอาเขาปากไดจะสามารถแทงคอเด็ก  ทําใหอาเจียน  สํารอกเอาอาหาร  ที่กินเขาไปอยูในกระเพาะ

ออกมา  กอใหเกิดการสําลักเขาหลอดลม  อุดตันทางเดินหายใจได  ควรเลือกกุงกริ๊งที่มีความ

แข็งแกรงคงทน  ไมแตกเปราะงาย  ไมมีดามยาวมากพอจะรบกวนคอเด็ก  ไมผลิตโดยวัตถุ  มีพิษ        

ไมมีสีหลุดลอกงาย  และตองผานการตรวจสอบรับรองมาตรฐานการผลิตโดยกระทรวงอุตสาหกรรม 

  7.3  ลูกโปง  ลูกโปงเปนของเลนที่เด็ก ๆ ชอบ  มีหลากสีหลายแบบ  สรางความ     

ตื่นเตน  ตื่นตา  ตื่นใจ  และความสุขใหกับเด็ก ๆ แตในความสุขและนาตื่นเตนนั้น  สรางความ       

เสี่ยงตออันตรายอีกดวย  อันตรายจากการอุดตันทางเดินหายใจจากเศษลูกโปงแตก  หรือลูกโปง 

ที่ยังไมไดเปา  ในประเทศสหรัฐอเมริกาไดรายงานการตายของเด็กจากลูกโปงถึง  110  ราย           

ในเวลาตั้งแตป พ .ศ . 2520 – 2544  เด็กสวนใหญที่ตายอายุนอยกวา   6  ขวบ  เด็ก  ๆ                   

มักเปาลูกโปงเอง  โดยในขณะเปานั้นจังหวะที่เด็กตองการหายใจเขาเพื่อเติมลมในปอดนั้นจะตอง           

ดูดอากาศเขาอยางแรง  โดยมีลูกโปงจออยูที่ริมฝปาก  ทําใหเกิดโอกาสที่ลูกโปงจะถูกดูดเขาไป  

ในปากและลงไปในหลอดลม  บางครั้งเด็กนําลูกโปงที่ยังไมไดเปาเขาปากแลวอมไวหรือเคี้ยวเลน  

การเผลอของเด็กขณะวิ่งเลนซุกซน  อาจทําใหสําลักลูกโปงที่อมไวเขาปอด  เกิดการอุดตันทางเดิน

หายใจได  นอกจากนี้เศษลูกโปงที่แตกแลว  กอใหเกิดอันตรายไดเชนกัน  คือการนําเศษลูกโปง       

มายืดออกไวที่ริมฝปากและเปา  ในจังหวะหายใจเขาเศษลูกโปงอาจจะถูกดูดเขาไปในปากและ

สําลักลงหลอดลม  หรือการนําเศษลูกโปงแตกอมเคี้ยวในปาก  การปองกันอันตรายคือไมอนุญาต

ใหเด็ก ๆ อายุนอยกวา  8  ขวบเลนลูกโปงที่ยังไมเปา  หามเด็กอมลูกโปง  หรือนําลูกโปงเขาปาก  

เก็บเศษลูกโปงที่แตกทันทีอยาใหเด็กนํามาเลน  อยาใหเด็กเลนลูกโปงใกลหนาใกลตา  เพราะหาก
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เกิดการแตก  แรงระเบิดจะเปนอันตรายตอใบหนาและตาได  ขณะเลนลูกโปงผูใหญควรอยูดูแล

เด็กอยางใกลชิด  และในเด็กวัยกอนเรียน  ผูใหญตองเปนคนเปาลูกโปงใหเด็กเทานั้น 
 

 8.  ของเลนแปลกประหลาด 
  มีของเลนนําเขาจากสาธารณรัฐประชาชนจีนมี ลักษณะเปนตุกตาตัวเล็ก                

มีความสามารถในการดูดและอมน้ํา  เมื่อนําไปแชน้ําสามารถขยายไดมากกวา  200  เทา  

กรมวิทยาศาสตรการแพทย  กระทรวงสาธารณสุข  ไดเคยทดสอบเจาตัวดูดน้ําพบวา  มีความ

คงทนตอน้ํายอย  หมายถึง  ไมถูกกัดกรอนโดยน้ํายอย  แตสามารถขยายตัวไดแมอยูในน้ํายอย  

หากเด็กกลืนลงกระเพาะอาหารและลําไสจะสามารถขยายตัวและอุดตันลําไสได  อาจสําลักเขาสู

หลอดลม  อาจขยายทําใหเกิดการ อุดตันหลอดลมและยากตอการนําออก  เปนอันตรายถึงชีวิตได 
 

 9.  ของเลนเสียงดัง 
  เสียงของของเลนเปนอันตรายตอเด็ก  โดยเฉพาะเด็กอายุนอยกวา  5  ป  เพราะ 

ชองหูของเด็กวัยนี้มีขนาดเล็กและกําลังเจริญใหสมบูรณข้ึน  จึงทําใหเสียงที่ผานเขามาเพิ่มความ

ดังสูงขึ้นอีกถึง  30  เดซิเบล  ดังตารางที่  8.2 

 

ตารางที่  8.2  ประเภทของเลนกับระดับเสยีง 

 
ประเภทของเลน ระดับเสียง  (เดซิเบล) 

ของเลนประเภทไซโลโฟนทีร่ะยะหาง  1  ฟุต 

ของเลนประเภท  กลอง  แตร  กีตาร  กุงกริ๊ง   

เครื่องเปา  ทรัมเปต   

ของเลนประเภทโทรศัพท   

ของเลนที่มีการขยายเสียง   

ของเลนประเภทปน 

129 

122 

95 

123 – 129 

เกิดเสียงไดสูงถึง  135 

เกิดเสียงไดสูงถึง  150 

 

ที่มา  (อดิศักดิ์  ผลิตผลการพิมพ, 2548, หนา 29) 
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 จากตารางพบวา  ประเภทของเลนเสียงดัง มีผลรบกวนตอโสตประสาทของเด็ก  ผูใหญ

ควรเลือกของเลนเด็กใหเหมาะกับวัย  อยาซื้อของเลนที่มีเสียงดังให  ถาไมแนใจลองเปดเสียงฟง

ขาง ๆ หูตัวเองวาดังมากนอยเพียงใด  ของเลนประเภทเกมคอมพิวเตอร  รถยนต  ตุกตาบีบใหมี

เสียง  พบวามีความดังเกินกวา  100  เดซิเบล  ซึ่งหากไดยินนาน ๆ ซ้ํา ๆ ประสาทการไดยินจะ

เสียหายได 

 ในประเทศไทย  กระทรวงอุตสาหกรรมมีมาตรฐานควบคุมของเลนเสียงดัง  โดยกําหนด

วาของเลนที่มีเสียงดังแบบไมตอเนื่องแตละครั้ง  เสียงดังไมเกิน  1  วินาที  ตองมีระดับเสียงอยูที่  

105 – 110  เดซิเบล  หากของเลนกอเสียงดังตอเนื่อง  เกินกวา  1  วินาที  ระดับเสียงจะถูกควบคุม    

ไวที่  75 – 85  เดซิเบล   

 สรุปไดวา  ของเลนสําหรับเด็กที่เด็กเลนเพื่อความเพลิดเพลินและสนุกสนาน   ควรเลอืก

ของเลนใหเหมาะสมกับวัยและความตองการของเด็ก  บางครั้งพบวาของเลนเหลานั้นแฝงไวดวย

อันตรายที่คาดไมถึง  บางครั้งอาจกอใหเกิดอุบัติเหตุเล็ก ๆ นอย ๆ กับเด็ก  และมีจํานวนของเลน

อีกไมนอยที่กอใหเกิดอันตรายกับเด็กถึงชีวิต  การเลือกของเลนสําหรับเด็ก จึงควรระมัดระวัง          

โดยเลือกของเลนที่ไดมาตรฐานรับรอง  ไมมีอันตรายทั้งประเภทสี  ขนาด  และรูปราง  คํานึงถึง

พัฒนาการ  ควรดูแลอยางใกลชิด  และไมปลอยใหเด็กเลนตามลําพัง  ยอมเปนการปองกันอุบัติเหตุ

และอันตรายจากการเลนของเลนสําหรับเด็กไดอยางดี 

 

การปองกันอุบัติเหตุในเด็ก 
 การปองกันอุบัติเหตุในเด็ก  ควรแกไขและปองกันจากสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ        

ที่ไดกลาวไวในตอนตน  อันไดแก  สาเหตุจากตัวเด็ก  สาเหตุจากพอแมพี่นอง  และสาเหตุ       

จากสิ่งแวดลอม  พอแมและผูเล้ียงดูควรตระหนักและทําความเขาใจเกี่ยวกับการเลี้ยงดูเด็ก  ใหมี

สุขภาพดีทั้งทางรางกายและจิตใจ  ปราศจากอันตรายและอุบัติเหตุใด ๆ ที่จะสงผลถึงสุขภาพเด็ก 

การปองกันอุบัติเหตุในเด็กมีหลักและวิธีการดังตอไปนี้  (สมทรง  อินสวาง, 2540, หนา 385 - 387) 
 

 1.  การปองกันที่ตัวเด็ก 
  เนื่องจากเด็กเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหเกิดอุบัติเหตุ  ดังนั้นการปองกันเพื่อไมใหเกิด

อุบัติเหตุกับเด็ก  จึงควรปฏิบัติดังนี้ 

  1.1  พอแมควรสั่งสอนและแนะนําใหเด็กรูจักระมัดระวังและปองกันอุบัติเหตุตาง ๆ 

ที่เปนอันตราย  เชน  สอนใหรูจักอันตรายจากไฟฟาและเครื่องใชไฟฟา  สอนใหเด็กวายน้ํา สอนให

เด็กระมัดระวังรถบนถนนและการขามถนนที่ปลอดภัย  เชน  ขามสะพานลอย  เปนตน   
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  1.2  ครูเปนบุคคลสําคัญที่ชวยสั่งสอนแนะนําใหเด็กรูจักระมัดระวังอันตราย  ซึ่งการ

สอนที่ดีนั้น  ครูควรเปนแบบอยางที่ดีและสอนโดยคํานึงถึงความสอดคลองของพัฒนาการและ

ความตองการของเด็ก  เชน  การเลานิทาน  และการเลนบทบาทสมมุติ  เปนตน 
 

 2.  การปองกันที่พอแมพี่นองของเด็ก   
  พอแมพี่นองเด็ก  เปนผูที่อยูใกลชิดเด็กการปองกันอุบัติเหตุใหกับเด็ก สามารถทําได

ดังตอไปนี้ 

  2.1  พอแมควรมีความรูความเขาใจพัฒนาการเด็กและความสามารถของเด็กวัย       

ตาง ๆ  โดยธรรมชาติเด็กมีความอยากรูอยากเห็น  อยากทดลอง  ชอบความเสี่ยง  ความทาทาย  

ซึ่งสงผลใหเด็กไดรับอุบัติเหตุ 

  2.2  เด็กที่มีปญหาทางดานสุขภาพกายและสุขภาพจิต  มักจะเกิดอุบัติเหตุไดงาย

กวาเด็กปกติ  จึงควรไดรับการดูแลและเอาใจใสเปนพิเศษ 

  2.3  ไมปลอยเด็กใหอาบน้ําหรืออยูในหองน้ําอยูตามลําพัง  เด็กอาจลื่นหรือจมน้ําได 

  2.4  ไมอนุญาตใหเด็กไปเลน  บริเวณริมฝงแมน้ําลําคลอง  ใกลบอน้ําหรือสระน้ํา  

ใกลถนนหรือทางรถไฟ   

  2.5  ในกรณีที่เด็กเลนหรืออยูในที่อาจเกิดอุบัติเหตุข้ึนไดงาย  พอ แม หรือผูดูแลเด็ก  

จะตองเพิ่มความระมัดระวังดูแลเอาใจใสเด็กเปนพิเศษ  ไดแก  บริเวณใกลประตูทางเขาออกใน

บาน  หรือบริเวณบันไดบาน   

  2.6  ควรระมัดระวังไมปลอยใหเด็กอยูตามลําพัง  เพราะเด็กอาจถูกลวงละเมิดทาง

เพศ  ถูกขมขืน  หรือถูกทารุณทางเพศ 

 
 3.  การปองกันที่สภาพแวดลอม 
  ผูใหญควรดูแลเอาใจใส  และปองกันอุบัติเหตุจากสภาพแวดลอมในเรื่องตอไปนี้ 

  3.1  การปรับปรุงโครงสรางสวนประกอบของบานใหปลอดภัย  เชน  ระเบียงบาน

ควรมีลูกกรง  หรือราวบันไดที่ไดมาตรฐาน  มีความแข็งแรง  ทนทาน  เด็กไมสามารถลอดหลุด  หรือ

อวัยวะสวนใดสวนหนึ่งของเด็กไมสามารถติดคางได 

  3.2  ส่ิงของเครื่องใชในบานตองอยูในสภาพปลอดภัยไมมีมุมแหลม  พื้นบานตอง 

ไมล่ืน  หองน้ํา  หองนอน  เตียงนอนตองไดมาตรฐาน  ไมมีส่ิงของที่อาจทําใหเด็กไดรับอันตราย  

เชน  ของแหลมคม  และของแตกหักชํารุด  เปนตน 
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  3.3  ควรจัดเก็บส่ิงของเครื่องมือเครื่องใชใหเปนระเบียบเรียบรอย  เชน  ยา  เวชภัณฑ  

ควรเก็บไวในตูยา  และมีฉลากยาชัดเจน  ยาฆาแมลง  สารพิษตาง ๆ  ควรเก็บในที่ปลอดภัย    

เด็กไมสามารถหยิบมาเลนได  ส่ิงของเครื่องใชที่ชํารุด  แตกหักหรือหมดอายุ  ควรนําไปกาํจดัใหถกู

วิธี  เชน  กระปองยาฆาแมลง  ถายไฟฉาย  แกว  จาน  และชามกระเบื้อง  เปนตน 

  3.4  สงเสริมสนับสนุนใหมีทางมาลาย  สะพานลอย  เฝาดูแล  ระวังสภาวะแวดลอม        

ที่อาจเปนอันตราย  เชน  เสาไฟฟา  สะพานชํารุด  สนามหรือบริเวณที่เด็กวิ่งเลนเปนหลุมเปนบอ  

หรือผุพังใชการไมได  บุคคลในชุมชนควรชวยกันดูแล 

 สรุปไดวา  อุบัติเหตุในเด็กเกิดขึ้นไดตลอดเวลาในพริบตาเนื่องจากวัยเด็กเปนวัยของ 

นักสํารวจ  คนควา  ทดลอง  อยากรูอยากเห็น  สนใจสิ่งแวดลอมรอบตัว  อุบัติเหตุในเด็กมักเกิด

จากเหตุผลเหลานี้  ผูใหญมีหนาที่ดูแลความปลอดภัย  จัดสภาพแวดลอมใหเอื้อตอความอยากรู  

อยากเห็นของเด็ก  เพื่อตอบสนองความตองการตามวัย  หมั่นตรวจดูความปลอดภัยของอุปกรณ  

เครื่องใชภายในบาน  ภายในโรงเรียนและสถานที่ตาง ๆ  ไดแก  หางสรรพสินคา  สถานที่ทองเที่ยว 

ใหคําแนะนําเพื่อปองกันอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้น  จากรายงานพิเศษของจุรีรัตน  อนปก  และ

นวลจันทร  สกุลไทย  (2549, หนา 7)  กลาววา  “ผลิตภัณฑที่เส่ียงตอการบาดเจ็บของเด็กมีหลาย

อยาง  เชน  ถังน้ํา  เสี่ยงตอการจมน้ํา  เบาะ  ที่นอน  หมอน  ฟูก  ผาหม  เสี่ยงตอทารกขาดอากาศ

หายใจ  หากนอนคว่ํา  ปนอัดลม  เสี่ยงตอการถูกกระสุนกระเด็นเขาตา  ซึ่งเกิดปละกวา  9,000  

ราย  ผูใหญควรใหความสนใจและเอาใจใส  ไมละเลยที่จะดูแลและปองกันอุบัติเหตุและอันตราย 

ที่จะเกิดกับเด็ก  ชวยใหเด็กปลอดภัย  เจริญเติบโตดี  และมีความสุข 

 

สรุป 
 อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับเด็กแตละวัยมีความแตกตางกัน  ซึ่งเปนไปตามลักษณะของ

พัฒนาการมากบาง  นอยบาง  แตสวนใหญแลวเด็กมักประสบอุบัติเหตุจากการเลนซึ่งเปน

ธรรมชาติของเด็ก  ผูใหญจึงตองทําหนาที่อยางหนักในการดูแลและปองกันไมใหเกิดอุบัติเหตุ            

ที่รุนแรง  อันจะทําใหเด็กไดรับบาดเจ็บ  ทุกขทรมาน  พิการหรือเสียชีวิต  ซึ่งอุบัติเหตุสามารถ

ปองกันไดดวยการเพิ่มความใสใจกับการดําเนินชีวิตประจําวันของเด็ก  ทั้งที่บานและโรงเรียน   

ควรดูแลรักษาสภาพแวดลอมรอบตัวเด็ก  ควรรวมมือกันดูแลความปลอดภัยใหเด็ก  การใช

อุปกรณเครื่องใชตาง ๆ ภายในบาน  การทํากิจกรรมตาง ๆ เมื่ออยูโรงเรียน  ครูและผูปกครองควร

ดูแลเอาใจใสใหเด็กปลอดภัย  ปราศจากภาวะเสี่ยงอันตรายจากอุปกรณหรือเครื่องเลนตาง ๆ 

แนะนําวิธีการเลน  การใชอุปกรณตาง ๆ อยางถูกวิธี  เชน  การเลนชิงชา  การเลนราวไต  การเลน
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มาหมุน  และการเลนเครื่องปนปาย  เปนตน  นอกจากนี้ควรเปนตัวอยางที่ดี  ในการดําเนิน

ชีวิตประจําวัน  ตระหนักถึงความสําคัญของการหลีกเลี่ยงจากอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได

ตลอดเวลา  การดูแลเลือกซื้อขาวของเครื่องใชที่จําเปนในชีวิตประจําวัน  โดยคํานึงถึงมาตรฐาน

ของการนําไปใช  ไดแก  เตียงนอนเด็ก  รถหัดเดิน  และของเลนตาง ๆ สําหรับเด็ก  เชน  ลูกโปง  

ของเลนกรุงกริ้ง  ปนอัดลม  และของเลนเสียงดัง  เปนตน  เพื่อชวยลดอัตราเสี่ยงอันตรายที่จะเกิด

กับเด็ก  ชวยใหการเกิดอุบัติเหตุในเด็กลดลง  เด็กจะไดพัฒนาตนเองใหเหมาะสมกับวัยและ

ศักยภาพอยางเต็มที่  ไมตองประสบปญหาทางดานรางกายและจิตใจ  อันเปนผลมาจากการไดรับ

อันตรายจากการเกิดอุบัติเหตุ 
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