ปองกันการบาดเจ็บและอุบัติเหตุ
เด็กมีสิทธิ ทีจะอยู่อาศัยในสิ งแวดล้อมทีปลอดภัยและได้รับการปกป้ องคุ ม้ ครอง ปั จจัยเสี ยงต่อการตายจากการบาดเจ็บ
เหล่านี& สามารถป้ องกันได้ ครอบครัว ชุ มชน และหน่วยต่างๆของสังคม มีหน้าทีในการปกป้ องสิ ทธิ ความปลอดภัยนี&แก่เด็ก
และเยาวชน
ทุกปี เด็กทัวโลกกว่าหนึ งล้านคน ต้องเสี ยชี วิตลงจากการบาดเจ็บ อีกหลายสิ บล้านคนแม้ไม่เสี ยชี วิต แต่ตอ้ งได้รับบาดเจ็บ
รุ นแรง ในจํานวนนี& บางรายเกิ ดความพิการถาวร บางรายมีความเสี ยหายทางสมองเกิ ดขึ&น เกื อบทุกประเทศทัวโลกการ
บาดเจ็บได้กลายเป็ นสาเหตุนาํ การตายและพิการในเด็กทีมีอายุมากกว่า ๑ ปี ขึ&นไป
อุบตั ิเหตุและความรุ นแรงเป็ นสาเหตุนาํ การเสี ยชี วิตในเด็กและเยาวชนไทย แต่ละปี มีเด็กอายุ ๑-๑๔ ปี เสี ยชี วิตจากอุบตั ิเหตุ
และความรุ นแรงจํานวนกว่า ๓,๓๐๐ รายต่อปี คิดเป็ นอัตราการตาย ๒๒/๑๐๐,๐๐๐ รายและเยาวชนอายุ ๑๕-๒๔ ปี จํานวน
กว่า ๑๐,๓๐๐ รายต่อปี คิดเป็ นอัตราการตาย ๑๐๔/๑๐๐,๐๐๐ ราย
อุบตั ิเหตุจราจร จมนํ&า และความรุ นแรงเป็ นเหตุนาํ สาเหตุอืนๆ ทีพบได้ตามมาคือ การขาดอากาศรู ปแบบต่างๆ กระแสไฟฟ้ า
ภัยธรรมชาติ สารพิษ ไฟ นํ&าร้อนลวก สิ งของหล่นทับหรื อกระแทก ตกจากทีสู ง สัตว์กดั
ในช่วงปี พ.ศ.๒๕๔๒-๒๕๕๒ พบว่าแนวโน้มการตายของเด็กอายุนอ้ ยกว่า ๕ ปี จากการบาดเจ็บลดลง แต่ในเด็กวัยเรี ยน
และวัยรุ่ นกลับมีแนวโน้มการเสี ยชีวติ ทีสู งขึ&น อุบตั ิเหตุจราจรเป็ นสาเหตุนาํ การตายในกลุ่มเด็กโตอายุมากกว่า ๑๐ ปี พบว่ามี
เด็กอายุ ๑-๑๔ ปี เสี ยชีวติ จากการจราจรกว่าปี ละ ๖๕๐ ราย เยาวชน ๑๕-๒๔ ปี อีกกว่าปี ละ ๓,๖๐๐ ราย ในหนึ งรายของการ
เสี ยชี วิตมีอีกกว่า ๑๐ รายทีมีการบาดเจ็บรุ นแรงจนเกิดความพิการบางส่ วน ทําให้สูญเสี ยโอกาสในการพัฒนากว่า ๓๖,๐๐๐
รายต่อปี
การจมนํ&าเป็ นสาเหตุนาํ การตายในกลุ่มเด็กอายุนอ้ ยกว่า ๑๐ ปี เด็กอายุ ๑-๑๔ ปี ตายจากการจมนํ&าเฉลียปี ละ ๑,๕๐๐ ราย คิด
เป็ นร้อยละ ๔๗ ของการตายจากอุบตั ิเหตุและการบาดเจ็บ หรื อร้อยละ ๑๖.๙ ของการตายทั&งหมด การตายจากการบาดเจ็บ
ส่ วนใหญ่ เกิดขึ&นในบ้าน ละแวกบ้าน หรื อ ในชุมชนทีเด็กอาศัยอยู่

ข้ อมูลสนับสนุน
การบาดเจ็บรุ นแรงเกือบทุกรู ปแบบสามารถป้ องกันได้ ถ้าผูด้ ูแลเด็กและชุมชนตระหนักถึงความเสี ยง เฝ้ าดูแล
เด็กอย่างระมัดระวัง สอนเด็กให้เหมาะสมตามวัย เพือเรี ยนรู ้ เรื องการหลีกเลียงความเสี ยง และจัดสภาพ
สิ งแวดล้อมรอบตัวเด็กให้ปลอดภัยอยูเ่ สมอ
การโดยสารจักรยานยนต์ทุกครั&ง ต้องใส่ หมวกนิ รภัยทีมีขนาด และนํ&าหนักทีเหมาะสมกับศีรษะเด็ก การ
โดยสารรถยนต์น& นั เด็กทุกวัยต้องใช้ทีนังนิ รภัยและเข็มขัดนิ รภัยอย่างเหมาะสมตามวัย เด็กเล็กอายุนอ้ ยกว่า
๕ ปี มีความเสี ยงต่อการถูกรถชนเมือเดิน หรื อเล่นอยูใ่ กล้ถนน ไม่ควรให้เด็กวัยนี& เล่นใกล้ถนน หรื อเดินถนน
โดยลําพัง จะต้องมีผใู ้ หญ่อยูด่ ว้ ยเสมอ
เด็กเล็กมีความเสี ยงต่อการจมนํ&าในบ้านและบริ เวณรอบๆบ้าน ผูด้ ูแลเด็กเล็กต้องไม่ปล่อยเด็กไว้ใกล้แหล่งนํ&า
ตามลําพัง แม้จะเป็ นแหล่งนํ&าขนาดเล็ก เด็กวัยเรี ยนมักจมนํ&าในชุมชน เด็กวัยนี& ตอ้ งได้รับการเรี ยนรู ้เรื องความ
ปลอดภัยทางนํ&า ทักษะการว่ายนํ&า และการช่วยเหลือผูจ้ มนํ&าอย่างถูกวิธี
ดูแลให้เด็กเล็กอยูห่ ่างจากปลักF ไฟ กองไฟ เตาหุ งต้ม ตะเกียง ไม้ขีดไฟ และเครื องใช้ไฟฟ้ า
เด็กเล็กมักชอบปี นป่ าย จึงจําเป็ นต้องคํานึ งถึงการป้ องกันการพลัดตกของเด็ก ดังนั&น บันได ระเบียง หลังคา
หน้าต่าง ประตูร& ัว เสาประตูฟุตบอล แป้ นบาสเกตบอล และเครื องเล่นในสนามเด็กเล่น ควรสร้างให้ปลอดภัย
ยา และสารพิษต่างๆ ในบ้าน เช่น นํ&ายาทําความสะอาดต่างๆ นํ&ากรด นํ&ามัน นํ&ามันก๊าด ยาฆ่าแมลง ต้องไม่ถูก
บรรจุในภาชนะทีใช้ดืมกิ น เช่ น ขวดนํ&า ภาชนะทีบรรจุสารพิษต้องระบุชือของสารให้ชดั เจนและเก็บให้
มิดชิด มิให้เด็กเอื&อมหยิบได้
ถุงพลาสติก และของมีคมในบ้าน เช่น มีด กรรไกร เศษแก้วแตก อาจเป็ นสาเหตุของการบาดเจ็บทีรุ นแรงได้
ฉะนั&น ต้องเก็บให้มิดชิดพ้นมือเด็ก
เด็กเล็กมักชอบหยิบสิ งของต่างๆเข้าปาก ดังนั&น ผูด้ ูแลเด็กต้องเก็บสิ งของทีมีขนาดเล็กให้พน้ มือเด็ก เพือ
ป้ องกันการสําลักและอุดตันทางเดินหายใจ
เด็กทารกอาจขาดอากาศหายใจได้จากท่านอน หรื อการใช้เครื องนอนทีไม่เหมาะสม การนอนควํา การนอน
ข้างผูใ้ หญ่หรื อเด็กโต การใช้หมอนใบใหญ่ ผ้าห่ มหนา หรื อทีนอนนุ่ มจนเกินไป เป็ นสาเหตุสําคัญของการ
ขาดอากาศหายใจได้
แม้ของเล่นจะเป็ นสิ งทีจําเป็ นในการส่ งเสริ มพัฒนาการเด็ก แต่หากเด็กเล่นของเล่นทีไม่เป็ นไปตามมาตรฐาน
ความปลอดภัยแล้วจะมีความเสี ยงต่อการบาดเจ็บ

ข้ อมูลสนับสนุนสํ าหรับสาระสํ าคัญลําดับที

:

การบาดเจ็บรุ นแรงเกือบทุกรู ปแบบสามารถป้องกันได้ ถ้ าผู้ดูแลเด็กและชุ มชนตระหนักถึงความเสี ยง เฝ้ าดูแลเด็ก
อย่ างระมัดระวัง สอนเด็กให้ เหมาะสมตามวัย เพือเรี ยนรู้ เรื องการหลีกเลียงความเสี ยง และจัดสภาพสิ งแวดล้ อมรอบตัวเด็ก
ให้ ปลอดภัยอยู่เสมอ
เด็กอายุระหว่าง ๑๒ เดือน – ๔ ปี จัดอยูใ่ นกลุ่มทีมีความเสี ยงสู งต่อการตายและการบาดเจ็บรุ นแรง การบาดเจ็บ
เหล่านี& มักเกิดขึ&นในบ้านเป็ นส่ วนใหญ่และสามารถป้ องกันได้
สาเหตุหลักของการบาดเจ็บภายในบ้ านได้ แก่
๑.๑ จมนํ&าในแหล่งนํ&าในบ้านหรื อละแวกบ้าน เช่น ในอ่าง กะละมัง บ่อนํ&า
๑.๒ การหกล้มและพลัดตกจากทีสู ง เช่น ตกจากเตียง หน้าต่าง โต๊ะ หรื อบันได
๑.๓ ไฟไหม้ นํ&าร้อนลวก จากเตาไฟ เตาอบ หม้อหรื อกานํ&าร้อน อาหารร้อน นํ&ามันทีร้อน ตะเกียง เตารี ด เป็ นต้น
๑.๔ ของมีคมบาด เช่น เศษแก้ว มีด กรรไกร
๑.๕ การอุดตันทางเดินหายใจจากวัตถุเล็กๆ เช่น เหรี ยญ กระดุม เมล็ดถัว
๑.๖ สารพิษ เช่น ยา นํ&ายาทําความสะอาดต่างๆ นํ&ากรด นํ&ามัน นํ&ามันก๊าด ยาฆ่าแมลง
๑.๗ ไฟฟ้ าดูดจากการสัมผัสสายไฟทีชํารุ ดหรื อการแหย่รูปลักF ไฟ
๑.๘ สัตว์กดั ซึ งสาเหตุส่วนใหญ่มาจากสุ นขั ทีเลี&ยงไว้เอง เด็กอยูก่ บั สัตว์เลี&ยง เช่น สุ นขั แมว แล้วถูกกัดบาดเจ็บอาจถึงแก่
ชีวติ ได้ ทั&งจากบาดแผลทีรุ นแรงจากการกัด โรคพิษสุ นขั บ้า และโรคบาดทะยัก
โครงสร้ างสิ งแวดล้อมทางกายภาพทีเป็ นอันตรายต่อเด็ก ต้องถูกดัดแปลงให้เหมาะสมกับเด็กเพือความ
ปลอดภัย เช่ น ราวระเบียงหรื อบันได ต้องมีช่องห่ างไม่กว้างพอทีเด็กจะรอดตกได้ เป็ นต้น วัสดุ ต่างๆ ทีอาจเป็ น
อันตรายต่อเด็กต้องถูกเก็บไว้มิดชิด หรื อในทีทีเด็กไม่สามารถเอื&อมหยิบถึงได้
ข้ อมูลสนับสนุนสํ าหรับสาระสํ าคัญลําดับที

:

การโดยสารจั กรยานยนต์ ทุกครั0 ง ต้ องใส่ หมวกนิ รภัยทีมีขนาด และนํ0าหนักทีเหมาะสมกับศี รษะเด็ก การโดยสาร
รถยนต์ น0 ัน เด็กทุกวัยต้ องใช้ ทีนังนิรภัยและเข็มขัดนิรภัยอย่ างเหมาะสมตามวัย เด็กเล็กอายุน้อยกว่ า ๕ ปี มีความเสี ยงต่ อการ
ถูกรถชนเมือเดิน หรือเล่ นอยู่ใกล้ ถนน ไม่ ควรให้ เด็กวัยนีเ0 ล่ นใกล้ ถนน หรือเดินถนนโดยลําพัง จะต้ องมีผ้ ใู หญ่ อยู่ด้วยเสมอ
๒.๑ ผูด้ ูแลเด็กไม่ควรให้เด็กอายุนอ้ ยกว่า ๒ ปี โดยสารรถจักรยานยนต์ สําหรับเด็กทีอายุมากกว่า ๒ ปี ขึ&นไป ต้องสวม
หมวกนิรภัยทุกครั&งทีโดยสารรถจักรยานยนต์

๒.๒ ผูป้ กครองและชุมชนต้องร่ วมกันควบคุมไม่ให้เด็กทีอายุนอ้ ยกว่า ๑๘ ปี ขับขีรถจักรยานยนต์
๒.๓ เด็กจะมีความเสี ยงสู งต่อการบาดเจ็บ หากโดยสารรถยนต์โดยนังทีนังตอนหน้า หรื อนังส่ วนบรรทุกของรถกระบะ
โดยไม่มีผดู ้ ูแล เด็กอายุน้อยกว่ า ๑๒ ปี ทีโดยสารรถยนต์ ควรนังทีนังตอนหลัง และเด็กทุกวัยต้องใช้ทีนังนิ รภัยและ
เข็มขัดนิรภัยอย่างเหมาะสมตามวัย
๒.๔ เด็กเล็กไม่คิดถึงอันตรายก่อนวิงข้ามถนน ดังนั&น ผูด้ ูแลจะต้องเฝ้ าดูเด็กอย่างใกล้ชิดตลอดเวลาเมือเด็กอยูใ่ กล้ถนน
และ ไม่ควรอนุญาตให้เด็กเล่นใกล้ถนน เช่น เล่นฟุตบอล หรื อ เล่นสเก๊ต เป็ นต้น
๒.๕ ผูข้ บั ขีรถในชุ มชน หรื อ บริ เวณบ้านทีมีเด็กอยู่ ควรตรวจตราให้เรี ยบร้อยก่อนการเคลือนรถ ว่ามีเด็กเล็กเล่นบริ เวณ
รอบรถหรื อไม่ เนื องจากเด็กเล็ก โดยเฉพาะอย่างยิงเด็กทีอายุนอ้ ยกว่า ๓ ปี ผูข้ บั ขีอาจจะมองไม่เห็นจากกระจกมอง
หลังหรื อกระจกมองข้างของรถยนต์
๒.๖ ในชุ มชนและโรงเรี ยน ต้องออกแบบแยกพื&นทีทีเด็กเดิ นหรื อเล่น ออกจากถนนทีให้ยานยนต์ผ่านได้ ถนนในเขต
ชุมชนและโรงเรี ยน ต้องถูกออกแบบเพือควบคุมความเร็ วของยานยนต์มิให้เกิน ๓๐ กิโลเมตร ต่อ ชัวโมง
๒.๗ เด็กต้องได้รับการสอนให้เดินบนทางเท้า ในทิศทางทีมองเห็นรถวิงเข้าหาตัว
๒.๘ ต้องสอนเด็กให้ขา้ มถนนโดยใช้สะพานลอย ทางข้ามม้าลาย หรื อทางข้ามทีมีเจ้าหน้าทีคอยช่วยดูแล โดยก่อนข้าม
ถนนให้หยุดทีขอบทางเท้า มองตรวจสอบถนนทั&งสองทิศทางว่ามีรถมาหรื อไม่ ฟั งเสี ยงว่ามีรถยนต์มาหรื อไม่ จูงมือ
ผูใ้ หญ่ไว้เสมอ และไม่วงเดิ
ิ นข้ามถนนโดยไม่วงิ
๒.๙ นอกจากอุบตั ิเหตุจากการจราจรแล้ว รถยนต์ยงั เป็ นเหตุสําคัญของภาวะความร้อนสู งเกินขนาดภายในร่ างกายซึ งเป็ น
เหตุให้เสี ยชี วิตได้ จึงต้องไม่ปล่อยเด็กไว้ตามลําพังแม้เพียงเวลาไม่นานในรถทีปิ ดกระจก โดยเฉพาะอย่างยิงรถที
จอดไว้ในทีกลางแจ้ง ไม่วา่ จะติดหรื อดับเครื องยนต์ เพราะจะทําให้เด็กเสี ยชีวติ ได้

ข้ อมูลสนับสนุนสํ าหรับสาระสํ าคัญลําดับที :
เด็กเล็กมีความเสี ยงต่ อการจมนํ0าในบ้ านและบริ เวณรอบๆบ้ าน ผู้ดูแลเด็กเล็กต้ องไม่ ปล่ อยเด็กไว้ ใกล้ แหล่ งนํ0าตาม
ลําพัง แม้ จะเป็ นแหล่ งนํา0 ขนาดเล็ก เด็กวัยเรียนมักจมนํา0 ในชุ มชน เด็กวัยนีต0 ้ องได้ รับการเรียนรู้ เรื องความปลอดภัยทางนํ0า
ทักษะการว่ ายนํา0 และการช่ วยเหลือผู้จมนํา0 อย่ างถูกวิธี
๓.๑ การจมนํ&าทําให้ขาดอากาศหายใจ ในเวลาเพียงสองถึงสี นาทีเด็กทีจมนํ&าจะหมดสติและหยุดหายใจ นําไปสู่ การ
เสี ยชีวติ ได้
๓.๒ เด็กเล็กมีความเสี ยงต่อการจมนํ&าในบ้านและบริ เวณรอบๆบ้าน แหล่งนํ&าในบ้านทีมีความเสี ยง เช่น ถังนํ&า กะละมัง
ตุ่ม โอ่ง บ่อนํ&า บ่อเลี&ยงปลา การจมนํ&าในเด็กเล็กมักเกิดจากความเผอเรอของผูด้ ูแลเพียงชัวขณะ เช่น งีบหลับ เข้า

ห้องนํ&า ไปเก็บจานหรื อล้างจานหลังป้ อนข้าวแล้ว ตากผ้า รับโทรศัพท์ เป็ นต้น เด็กอายุนอ้ ยกว่า ๕ ปี ทุกราย จึง
ควรอยูภ่ ายใต้สายตาของผูด้ ูแลอย่างใกล้ชิด
๓.๓ ผูด้ ูแลเด็กเล็กต้องไม่ปล่อยเด็กไว้ใกล้แหล่งนํ&าตามลําพัง แม้จะเป็ นแหล่งนํ&าขนาดเล็ก อย่างไรก็ตาม ผูด้ ูแลไม่
สามารถเฝ้ าดูเด็กได้ตลอดเวลา ดังนั&น สิ งที สําคัญที สุ ดในการป้ องกันการจมนํ&าในเด็กเล็ก คื อ การจัดการ
สิ งแวดล้อมรอบตัวเด็ก ไม่ให้มีแหล่งนํ&าทีเด็กสามารถเข้าถึงได้ เช่น ปิ ดฝาถังนํ&า ตุ่มโอ่ง บ่อนํ&า ทํารั&วกั&นสระว่าย
นํ&า บ่อนํ&า คลองรอบๆ บ้าน และจัดพื&นทีเล่นอย่างปลอดภัย เช่น การจํากัดพื&นทีเด็กให้อยูใ่ นห้อง หรื ออยูใ่ นพื&นที
ทีมีร& ัวกั&นรอบเด็กให้
๓.๔ เด็กวัยเรี ยนมักจมนํ&าในชุ มชน เช่น บ่อนํ&าขนาดใหญ่สําหรับชุ มชน บ่อหลุมทีเกิดจากการตักหน้าดิน คลอง ฝาย
เป็ นต้น เด็กวัยนี&ตอ้ งได้รับการเรี ยนรู ้เรื องความปลอดภัยทางนํ&า ทักษะการว่ายนํ&า และการช่วยเหลือผูจ้ มนํ&าอย่าง
ถูกวิธี
๓.๕ การว่ายนํ&า เป็ นทักษะชี วิตทีสําคัญ ซึ งเด็กทุกคนต้องได้รับการสอนให้ทาํ ได้ต& งั แต่วยั เยาว์ โดยเฉพาะอย่างยิงเมือ
เด็กอายุ ๗ ปี ไม่วา่ จะเป็ นเด็กหญิง หรื อเด็กชาย อย่างไรก็ตาม เด็กทีว่ายนํ&าได้ก่อนอายุ ๕ ปี ทุกราย ให้ถือว่าเด็ก
นั&นยังว่ายนํ&าไม่เป็ น ผูด้ ูแลยังคงต้องให้การดูแลอย่างใกล้ชิดเช่นเดิม
๓.๖

สอนให้เด็กหลีกเลียงการว่ายนํ&าในแหล่งนํ&าธรรมชาติทีไม่คุน้ เคย แหล่งนํ&าทีมีกระแสนํ&าเชียว และไม่วา่ ยนํ&าคนเดียว

๓.๗ ฝึ กสอนเด็กให้ใช้ชูชีพทุกครั&งทีต้องเดินทางทางนํ&า ทั&งนี& ผปู ้ ระกอบการ หรื อเจ้าของเรื อ จําเป็ นต้องจัดให้เรื อและ
แพ มีชูชีพเพียงพอสําหรับผูโ้ ดยสารทุกคน ไม่วา่ จะเป็ นเรื อสาธารณะ หรื อเรื อส่ วนตัว
๓.๘ ฝึ กสอนเด็กให้รู้จกั วิธีการช่วยเหลือผูต้ กนํ&าโดยการยืนสิ งอุปกรณ์ให้ผตู ้ กนํ&าเกาะ หรื อโยนอุปกรณ์ ช่วยการพยุง
ตัวในนํ&าลงไป การกระโดดลงไปช่วยเหลือผูอ้ ืนอาจทําให้เสี ยชีวติ ได้
ในพื&นทีประสบอุทกภัย ครอบครัวและเด็กต้องรับรู ้ แผนสาธารณภัยชุ มชนและได้เข้าร่ วมการฝึ กซ้อม
เมือมีสัญญาณเตือนภัย ต้องรู ้วา่ พื&นทีปลอดภัยอยูท่ ีใด และจะมุ่งไปทิศทางใดจึงจะปลอดภัยทีสุ ด
ข้ อมูลสนับสนุนสํ าหรับสาระสํ าคัญลําดับที

:

ดูแลให้ เด็กเล็กอยู่ห่างจากปลั:กไฟ กองไฟ เตาหุงต้ ม ตะเกียง ไม้ ขีดไฟ และเครืองใช้ ไฟฟ้า
ความร้อนจากไฟ นํ&าร้อน วัตถุร้อน หรื อไฟฟ้ า เป็ นเหตุให้เกิดการบาดเจ็บรุ นแรงในเด็ก การบาดเจ็บจากความร้อนทีรุ นแรง
อาจทําให้เสี ยชีวติ เกิดแผลเป็ น และก่อให้เกิดความพิการได้

การบาดเจ็บจากความร้ อนและไฟฟ้าสามารถป้องกันได้ โดย
๔.๑

อย่าให้เด็กเล่นกองไฟ จุดไม้ขีดไฟ เล่นธูปเทียนหรื อบุหรี ทีจุดอยู่

๔.๒ อย่าให้เด็กเล่นวัตถุไวไฟ หรื อวัตถุระเบิดทั&งหลาย เช่น นํ&ามัน นํ&ามันก๊าด ดอกไม้ไฟ และประทัด
๔.๓ อย่าวางเตาหุ งต้มกับพื&น ควรวางบนฐานทียกสู งจากพื&น มิให้เด็กเอื&อมถึง
๔.๔ การวางหม้อหุ งต้มทีมีดา้ มจับบนเตา ต้องหันด้ามจับเข้าด้านใน มิให้ยนพ้
ื นขอบฐานวาง เพือป้ องกันมิให้เด็กเอื&อม
มือคว้าเล่นได้
๔.๕ อย่าวางหม้อแกง หม้อนํ&าทีร้อน ไว้กบั พื&น เด็กอาจเดิน วิง สะดุดล้มลงในภาชนะเหล่านั&นได้
๔.๖

เก็บตะเกียง เทียน ไม้ขีดไฟ เตารี ด สายไฟ ให้พน้ มือเด็ก

๔.๗ การติดตั&งระบบไฟฟ้ าในบ้านต้องติดตั&งระบบสายดิ นทีถูกวิธี และมีเครื องตัดไฟฟ้ าอัตโนมัติ เพือป้ องกันการ
บาดเจ็บจากไฟฟ้ าลัดวงจร
๔.๘ ควรติดตั&งปลักF ไฟในตําแหน่งทีสู งเพียงพอทีจะป้ องกันไม่ให้เด็กใช้นิ&วหรื อโลหะต่างๆแหย่เล่นได้
๔.๙

ควรมีฝาครอบเต้าเสี ยบปลักF ไฟทุกอัน หรื อมีทีเสี ยบสําหรับปิ ดรู ปลักF

๔.๑๐ สํารวจสายไฟในบ้านและสายไฟของเครื องใช้ไฟฟ้ าอยูเ่ สมอ สายเปื อย สายทีฉนวนเปื อยชํารุ ด ควรรี บเปลียน
หรื อซ่อมแซมโดยทันที

ข้ อมูลสนับสนุนสํ าหรับสาระสํ าคัญลําดับที

:

เด็กเล็กมักชอบปี นป่ าย จึงจําเป็ นต้ องคํานึงถึงการป้ องกันการพลัดตกของเด็ก ดังนั0น บันได ระเบียง หลังคา
หน้ าต่ าง ประตูร0ัว เสาประตูฟุตบอล แป้ นบาสเกตบอล และเครืองเล่ นในสนามเด็กเล่ น ควรสร้ างให้ ปลอดภัย
การพลัดตกหกล้มทําให้เกิดบาดแผลฟกชํ&า กระดูกหัก หรื อการบาดเจ็บของสมองได้ การป้ องกันทําได้โดย
๕.๑ สอนเด็กให้หลีกเลียงการปี นป่ ายในบริ เวณทีไม่ปลอดภัย การปี นป่ ายบันได ราวระเบียง ต้นไม้ ตูห้ รื อชั&นวางของต่างๆ
๕.๒ ออกแบบโครงสร้างบ้านเรื อนหรื อสนามเด็กเล่น โดยคํานึงถึงการป้ องกันการพลัดตกของเด็ก เช่น
•
•

การสร้างราวกันตกของระเบียง บันไดต้องมีความสู งพอทีเด็กจะปี นป่ ายไม่ได้
ช่องห่างของซี ราวกันตกระเบียงบันได ต้องมีขนาดไม่เกิน ๙ เซนติเมตร เพือป้ องกันเด็กลอดตกได้ และ
ต้องไม่วางเฟอร์ นิเจอร์ กระถางต้นไม้ ตูเ้ ครื องปรับอากาศ หรื อไม่มีซีราวในแนวนอน ทีเด็กจะสามารถ
ปี นป่ ายทําให้ตกจากทีสู งได้

•

เก็บกวาดพื&นบ้านให้สะอาด ไม่มีของทิ&งขว้าง อันเป็ นเหตุให้เด็กสะดุดล้มได้ง่าย

๕.๓ ไม่ให้ทารกหรื อเด็กเล็กใช้รถหัดเดินทีมีลูกล้อ เพราะเป็ นเหตุให้เกิดการพลิกควํา พลัดตกทีสู งหรื อพื&นต่างระดับ
ทําให้เกิดการบาดเจ็บรุ นแรงได้ อีกทั&งอุปกรณ์ดงั กล่าวไม่ได้ทาํ ให้พฒั นาการการเดินของเด็กเร็ วขึ&น
๕.๔ เครื องเล่นสนาม ประตูฟุตบอล และแป้ นบาสเกตบอล เป็ นอุปกรณ์ ทีมีน& าํ หนักมาก หากติดตั&งโดยไม่ได้ยึดติด
ฐานรากให้มนคง
ั ขณะเด็กปี นป่ ายจะทําให้อุปกรณ์เหล่านี&ลม้ ควํา และทับเด็ก จนเป็ นเหตุให้เด็กเสี ยชีวติ ได้

ข้ อมูลสนับสนุนสํ าหรับสาระสํ าคัญลําดับที

:

ยา และสารพิษต่ างๆ ในบ้ าน เช่ น นํา0 ยาทําความสะอาดต่ างๆ นํา0 กรด นํ0ามัน นํ0ามันก๊ าด ยาฆ่ าแมลง ต้ องไม่ ถูกบรรจุใน
ภาชนะทีใช้ ดืมกิน เช่ น ขวดนํา0 ภาชนะทีบรรจุสารพิษต้ องระบุชือของสารให้ ชัดเจนและเก็บให้ มิดชิ ด มิให้ เด็กเอือ0 มหยิบได้
เด็กเล็กมีความเสี ยงต่อการได้รับสารพิษโดยไม่ต& งั ใจ สารพิษในบ้านทีพบได้บ่อย เช่ น ยาทีใช้บ่อย ยาฆ่าแมลง ยาเบือหนู
นํ&ามันก๊าด นํ&ายาทําความสะอาด สามารถทําให้เด็กเสี ยชีวติ หรื อบาดเจ็บได้
สารพิษหลายชนิ ดเข้าสู่ ร่างกายโดยการดืมกิ น แต่อีกหลายชนิ ดเข้าสู่ ร่างกายทางอืน เช่น การสู ดดม การสัมผัสทางผิวหนัง
หรื อทางตา เป็ นต้น
๖.๑ อย่าเทสารพิษทั&งหลายลงในภาชนะที ใส่ อาหารหรื อนํ&าดื มต่างๆ เช่ น ใส่ ในถ้วย จาน ชาม ขวด หรื อขวด
นํ&าอัดลม หากมีสารพิษทีเหลือใช้ควรเก็บในบรรจุภณั ฑ์เดิมและมีป้ายบ่งบอกว่า เป็ นสารพิษไว้เสมอ
๖.๒ ควรเก็บบรรจุภณั ฑ์สารพิษนี&ไว้บนทีสู ง หรื อในตูท้ ีสามารถล็อคได้ ปิ ดฝาให้แน่นทุกครั&งหลังใช้งานแล้ว
๖.๓

หากเด็กได้รับกลืนกินสารพิษเข้าไป ควรปรึ กษาศูนย์พิษวิทยา (ตั&งอยูท่ ีโรงพยาบาลรามาธิ บดี หมายเลขโทรศัพท์
0-2201-1083 หรื อ 0-2046-8282 มีเจ้าหน้าทีรับโทรศัพท์ตลอด ๒๔ ชัวโมง) หรื อหน่วยปฏิบตั ิการฉุ กเฉิ นใน
พื&นทีนั&น (หมายเลขโทรศัพท์ 1669 ซึ งอาจให้คาํ แนะนําโดยตรง หรื อปรึ กษาแพทย์แทนท่าน หรื อต่อไปยังศูนย์
พิษวิทยาแทนท่านได้)

๖.๔

หากเด็กพลาดพลั&งกลืนกินสารพิษเข้าไป ก่อนจะนําส่ งโรงพยาบาล อย่าลืมเก็บขวด กระป๋ อง หรื อภาชนะใด ๆ
อันเป็ นบรรจุภณั ฑ์ของสารพิษนั&นไปด้วย เพือการพิจารณาของแพทย์

ข้ อมูลสนับสนุนสํ าหรับสาระสํ าคัญลําดับที

:

ถุงพลาสติก และของมีคมในบ้ าน เช่ น มีด กรรไกร เศษแก้ วแตก อาจเป็ นสาเหตุของการบาดเจ็บทีรุ นแรงได้ ฉะนั0น
ต้ องเก็บให้ มิดชิ ดพ้ นมือเด็ก
๗.๑

ถุงพลาสติกก่อให้เกิดอันตรายแก่เด็กได้ ถ้าเด็กนํามาครอบศีรษะ หรื อรัดคอ จนทําให้ขาดอากาศหายใจเป็ นเหตุ
ให้เสี ยชีวติ ได้

๗.๒ เศษแก้วแตก หรื อ เศษกระเบื&อง เป็ นสาเหตุให้เกิดบาดแผลฉี กขาด ซึ งอาจทําให้เสี ยเลือด และแผลติดเชื&อ ขวด
แก้วต่างๆควรถู กเก็บไว้ให้พน้ มื อเด็ก ควรตรวจตราภายในบริ เวณบ้านและที ที เด็กเล่ นไม่ให้มีเศษแก้วแตก
เหลืออยู่ เด็กเล็กควรสอนไม่ให้หยิบจับแก้วทีแตก ส่ วนเด็กโตควรสอนวิธีเก็บเศษแก้วทิ&งอย่างปลอดภัย
๗.๓ ควรเก็บมีด กรรไกร และของมีคม ให้มิดชิ ดพ้นจากมือเด็ก และต้องสอนวิธีการจับและใช้อย่างปลอดภัยให้กบั
เด็กโต ต้องเก็บและกําจัดโลหะมีคม เศษวัสดุ หรื อ กระป๋ องทีเป็ นสนิม ออกจากบริ เวณทีเด็กเล่น เพราะ อาจทํา
ให้เกิดบาดแผล และติดเชื&อทีรุ นแรงได้
๗.๔ สอนให้เด็กรู ้ถึงอันตรายของการขว้างปาก้อนหิ น ทรายใส่ กนั

ข้ อมูลสนับสนุนสํ าหรับสาระสํ าคัญลําดับที :
เด็กเล็กมักชอบหยิบสิ งของต่ างๆเข้ าปาก ดังนั0น ผู้ดูแลเด็กต้ องเก็บสิ งของทีมีขนาดเล็กให้ พ้นมือเด็ก เพือป้องกันการ
สํ าลักและอุดตันทางเดินหายใจ
สิ งของทีมีขนาดเล็กกว่า ๓.๒ เซนติเมตร และมีความยาวสั&นกว่า ๖ เซนติเมตร หากเด็กนําเข้าปากจะมีโอกาสสําลักเข้าสู่
หลอดลมเด็กได้ โดยเฉพาะอย่างยิงสิ งของทรงกลม เช่น ลูกปั ด ลูกหิ น หรื อลูกแก้ว เป็ นต้น
๘.๑

บริ เวณทีเด็กเล่นหรื อนอน ไม่ควรให้มีวตั ถุชิ&นเล็ก ๆ เช่น กระดุม ลูกปั ด ตะปู กิFป เมล็ดถัวต่าง ๆ หรื อเหรี ยญ
เป็ นต้น

๘.๒ เด็กเล็กๆ ไม่ควรให้รับประทานอาหาร หรื อ ขนม ทีมีขนาดเล็ก ๆ เช่น เมล็ดถัวต่าง ๆ ลูกอม หรื ออาหารทีมี
กระดูก หรื อก้างชิ&นเล็ก ๆ
๘.๓ เด็กเล็กควรได้รับการดูแลใกล้ชิดในระหว่างมื&ออาหาร อาหารสําหรับเด็กเล็กควรทําให้เป็ นชิ&นเล็ก เหมาะสมตาม
อายุ เด็กควรได้รับการสอนให้นงกิ
ั น ไม่เดิน หรื อวิงขณะกินอาหาร และฝึ กให้เคี&ยวอาหารอย่างละเอียดและช้าๆ

๘.๔ อาการไอ สํารอก หายใจเสี ยงดัง หรื อเสี ยงแหบ ไม่สามารถออกเสี ยงได้อย่างเฉี ยบพลัน บ่งบอกถึงอาการสําลัก
สิ งแปลกปลอมเข้าสู่ ทางเดินหายใจ อาการเหล่านี& เป็ นเครื องบ่งชี& ถึงภาวะหายใจลําบาก ซึ งต้องให้การช่วยเหลือ
อย่างเร่ งด่วน แม้วา่ ผูด้ ูแลเด็กจะไม่เห็นขณะเด็กเอาสิ งของเข้าปาก แต่หากมีอาการดังกล่าวผูด้ ูแลเด็กต้องให้การ
ช่วยเหลือทันที
ข้ อมูลสนับสนุนสํ าหรับสาระสํ าคัญลําดับที

:

เด็กทารกอาจขาดอากาศหายใจได้ จากท่ านอน หรือการใช้ เครืองนอนทีไม่ เหมาะสม การนอนควํา การนอนข้ างผู้ใหญ่
หรือเด็กโต การใช้ หมอนใบใหญ่ ผ้ าห่ มหนา หรือทีนอนนุ่มจนเกินไป เป็ นสาเหตุสําคัญของการขาดอากาศหายใจได้
ผูป้ กครอง ผูด้ ูแลเด็ก ต้องมีความรู ้ ในการเลื อกใช้เตียงทีมี ความปลอดภัย รวมทั&งหน่ วยงานทีรับผิดชอบ เช่ น สํานักงาน
มาตรฐานอุตสาหกรรม และสํานักงานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค ต้องควบคุมผลิตภัณฑ์ในตลาดตามข้อแนะนําความปลอดภัยตาม
ความเสี ยง ข้อแนะนําความปลอดภัยสําหรับเตียงเด็ก ได้แก่
๙.๑

เตียงสําหรับเด็กทารก ต้องมีราวกันตกทีมีซีราวห่างกันไม่เกิน ๖ เซนติเมตร เพือไม่ให้เด็กลอดออกมาได้

๙.๒ ผนัง เตี ย งด้า นศี รษะและเท้า ต้อ งไม่ มี ก ารตัดตกแต่ ง ให้เกิ ดร่ อง รู หรื อมี ช่ องว่า งกว้า งกว่า ๖ เซนติ เ มตร
เช่นเดียวกัน
๙.๓

จากขอบบนของเบาะทีนอนถึงราวกันตกด้านบน ต้องมีความสู งไม่ตากว่
ํ า ๖๕ เซนติเมตร หรื อ ¾ ของความสู งเด็ก

๙.๔

เมือเด็กอายุ ๒ ปี หรื อความสู ง เกินกว่า ๘๕ เซนติเมตรจะมีความเสี ยงต่อการปี นราวกันตก และตกจากทีสู งได้

๙.๕

เบาะกันชนเพือป้ องกันเด็กกระแทกกับซี ราวกันตก ต้องผูกไว้อย่างน้อย ๖ จุด และปลายเชื อกทีผูกต้องไม่เกินกว่า
๑๕ เซนติเมตร หากเด็กเริ มเกาะยืนได้ ต้องนําเบาะกันชนออก ไม่ แนะนําให้ใช้เบาะกันชนเพือจุดประสงค์
ป้ องกันเด็กตกหรื อลอดช่อง เมือซี ราวกันตกมีความห่ างเกินกว่า ๖ เซนติเมตร ในกรณี น& ีสมควรให้จดั หาเตียงที
ถูกต้องสําหรับเด็กทดแทน

๙.๖

เบาะสําหรับเด็กต้องเป็ นเบาะทีมีความแข็งกําลังดี เบาะ ฟูก หมอน หรื อผ้าห่ มนุ่ มๆหนาๆ ขนาดใหญ่ๆ เพราะ
หน้าของเด็กอาจจุ่มลงไปแล้วกดจมูกและปาก เป็ นเหตุให้ขาดอากาศหายใจ เสี ยชีวติ ได้

๙.๗

ควรเลือกชุดนอนทีหนาอบอุ่น สวมใส่ ได้พอดี ทําให้ไม่ตอ้ งใช้ผา้ ห่ม หากจะใช้ผา้ ห่มต้องเลือกเนื&อผ้าบาง

๙.๘

ต้องไม่ใช้เครื องนอน ของเล่น เสื& อผ้า อุปกรณ์อืนๆ ทีมีลกั ษณะเส้นสายทีมีความยาวเกินกว่า ๑๕ เซนติเมตร ของ
เล่นบนเตียงชนิดแขวน (crib toy) ต้องนําออกจากเตียงเมือเด็กเริ มดันตัวขึ&นนังได้ หรื อเมืออายุมากกว่า ๕ เดือน

ข้ อมูลสนับสนุนสํ าหรับสาระสํ าคัญลําดับที

:

แม้ ของเล่ นจะเป็ นสิ งทีจําเป็ นในการส่ งเสริ มพัฒนาการเด็ก แต่ หากเด็กเล่ นของเล่ นทีไม่ เป็ นไปตามมาตรฐาน
ความปลอดภัยแล้ วจะมีความเสี ยงต่ อการบาดเจ็บ
ของเล่น คือ เครื องมือหนึ งในการส่ งเสริ มพัฒนาการเด็ก ของเล่นทีดี ไม่จาํ เป็ นต้องเป็ นของแพงแต่จะต้องเป็ นของเล่นที
ปลอดภัย เหมาะสมกับอายุและพัฒนาการของเด็ก ของเล่นทีพบว่า เป็ นเหตุให้เด็กต้องบาดเจ็บรุ นแรงได้บ่อย ได้แก่ เครื อง
เล่นในสนามเด็กเล่น ของเล่นทีใช้ยิง เช่น ปื นอัดลม ปื นลูกดอก ของเล่นทีทําให้เคลือนทีได้เร็ ว เช่น จักรยาน รองเท้าสเก๊ต
ของเล่นชิ&นเล็กทีอาจทําให้เกิดการอุดตันทางเดินหายใจเด็ก และของเล่นมีสายยาวซึ งอาจรัดพันคอเด็ก เป็ นต้น นอกจากนั&น
สารตะกัวทีผสมในสี ของเล่นอาจสะสมในร่ างกายและมีผลต่อสมองรวมทั&งอวัยวะอืนๆได้ในระยะยาว
๑๐.๑ การบาดเจ็บรุ นแรงทีเกิดจากเครื องเล่นสนาม ได้แก่ เครื องเล่นล้มทับทําให้บาดเจ็บสมองและอวัยวะภายในทรวง
อกและช่องท้อง การตกทีสู งทําให้เกิดภาวะกระดูกหักที หรื อข้อมือ และการบาดเจ็บสมอง การป้ องกันทีสําคัญ
คือ การติดตั&งเครื องเล่นสนามต้องยึดติดพื&นให้มนคง
ั ไม่สามารถโยกคลอนหรื อยกย้ายทีได้ พื&นสนามจะต้องดูด
ซับแรงเพือป้ องกันการบาดเจ็บจากการตก โดยปูพ&ืนด้วยทรายทีหนาอย่างตํา ๓๐ เซนติเมตร หรื อเป็ นพื&นยาง
สังเคราะห์ทีมีความหนาเหมาะสม เครื องเล่นต้องไม่มีความสู งเกินกว่า ๑๘๐ เซนติเมตร และเครื องเล่นแต่ละ
อย่างจะต้องจัดให้ห่างกันราว ๑๘๐ เซนติเมตร รอบๆ เครื องเล่น เพือป้ องกันการวิงชนกระแทก
๑๐.๒ ของเล่นชนิดปื นทีมีกระสุ นแบบต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิงปื นอัดลม ซึ งมีกระสุ นเป็ นเม็ดพลาสติกกลมเล็กๆ มักมี
ความเร็ วของกระสุ น และความแรงของการกระแทกเกิ นกว่าค่ามาตรฐาน ทําให้เกิดการบาดเจ็บตาได้ โดยเกิ ด
เลือดออกในช่ องลูกตาซึ งต้องรับการรักษาและการหยุดการเคลื อนไหวในระยะแรกเพือป้ องกันการมีเลื อดออก
มากขึ&น หากเป็ นปื นทีมีความแรงสู ง เช่น ปื นในกีฬาBB อาจก่อให้เกิดการแตกของลูกตาได้
๑๐.๓ ของเล่นทีทําให้เคลื อนทีได้เร็ ว มักมีลูกล้อและต้องใช้ความสามารถในการทรงตัวด้วย ของเล่นประเภทนี& มีความ
เสี ยงต่อการล้มควํา ตกทีสู ง หรื อถูกชนกระแทก การป้ องกันทีสําคัญ ได้แก่ เด็กทีอายุน้อยกว่า ๕ ปี ไม่ควรเล่น
เพราะเป็ นวัยทียังไม่สามารถทรงตัวได้ดีเมือเคลือนทีอย่างเร็ ว เด็กทีเริ มหัดเล่นควรมีผฝู ้ ึ กทีชํานาญคอยดูแลเสมอ ให้
เล่นได้ในสถานทีทีเหมาะสม ปลอดจากการถูกรถชน และต้องใช้อุปกรณ์เสริ มความปลอดภัย เช่น หมวกนิรภัย
๑๐.๔ ของเล่นสําหรับเด็กทีอายุนอ้ ยกว่า ๓ ปี ต้องมีความกว้างไม่นอ้ ยกว่า ๓.๒ เซนติเมตร หากความกว้างน้อยกว่านี&
ต้องมีความยาวไม่นอ้ ยกว่า ๖ เซนติเมตร เพือป้ องกันมิให้เด็กนําเข้าปากและสําลักได้
๑๐.๕ ของเล่น ของใช้ทีเป็ นสายยาวเกินกว่า ๒๒ เซนติเมตร อาจพันรัดรอบคอเด็กทารกทําให้ขาดอากาศหายใจได้ เช่น
เชือกคล้องหัวนมดูดเล่น ของเล่นชนิดแขวนให้เด็กจ้องมอง เชือกหูรูดหมอนข้าง เป็ นต้น
๑๐.๖ สารตะกัวที ผสมในสี ข องเล่ น อาจสะสมในร่ างกายและมี ผ ลต่ อสมองรวมทั&ง อวัยวะอื นๆของเด็กในระยะ
ยาว ควรเลือกของเล่นทีมีเครื องหมายมาตรฐานอุตสาหกรรม และสี ไม่หลุดลอกติดมือเด็ก

๑๐.๗ นอกจากสี ในของเล่นแล้ว สี ทาบ้านยังเป็ นสาเหตุให้เด็กได้รับพิษจากสารตะกัวสะสมในร่ างกาย การใช้สีทา
ภายในอาคารบ้านเรื อน ศูนย์เด็กเล็ก โรงเรี ยน หรื อสถานทีทีเด็กต้องอยูอ่ าศัยต้องเลือกใช้สีทาภายในทีไม่มีสาร
ตะกัว

