
ป�องกันการบาดเจ็บและอุบัติเหตุ  
 

เด็กมีสิทธิที�จะอยู่อาศยัในสิ�งแวดลอ้มที�ปลอดภยัและได้รับการปกป้องคุม้ครอง ปัจจยัเสี�ยงต่อการตายจากการบาดเจ็บ
เหล่านี&  สามารถป้องกนัได ้ครอบครัว ชุมชน และหน่วยต่างๆของสังคม มีหนา้ที�ในการปกป้องสิทธิความปลอดภยันี&แก่เด็ก
และเยาวชน 
 
ทุกปีเด็กทั�วโลกกวา่หนึ�งลา้นคน ตอ้งเสียชีวิตลงจากการบาดเจ็บ อีกหลายสิบลา้นคนแมไ้ม่เสียชีวิต แต่ตอ้งไดรั้บบาดเจ็บ
รุนแรง ในจาํนวนนี& บางรายเกิดความพิการถาวร บางรายมีความเสียหายทางสมองเกิดขึ&น เกือบทุกประเทศทั�วโลกการ
บาดเจบ็ไดก้ลายเป็นสาเหตุนาํการตายและพิการในเด็กที�มีอายมุากกวา่ ๑ ปีขึ&นไป 
 
อุบติัเหตุและความรุนแรงเป็นสาเหตุนาํการเสียชีวิตในเด็กและเยาวชนไทย แต่ละปีมีเด็กอายุ ๑-๑๔ ปี เสียชีวิตจากอุบติัเหตุ
และความรุนแรงจาํนวนกวา่ ๓,๓๐๐ รายต่อปี คิดเป็นอตัราการตาย ๒๒/๑๐๐,๐๐๐ รายและเยาวชนอายุ ๑๕-๒๔ ปี จาํนวน
กวา่ ๑๐,๓๐๐ รายต่อปี คิดเป็นอตัราการตาย ๑๐๔/๑๐๐,๐๐๐ ราย 
 
อุบติัเหตุจราจร จมนํ&า และความรุนแรงเป็นเหตุนาํสาเหตุอื�นๆ ที�พบไดต้ามมาคือ การขาดอากาศรูปแบบต่างๆ กระแสไฟฟ้า 
ภยัธรรมชาติ สารพิษ ไฟ นํ&าร้อนลวก สิ�งของหล่นทบัหรือกระแทก ตกจากที�สูง สัตวก์ดั 
 
ในช่วงปี พ.ศ.๒๕๔๒-๒๕๕๒ พบวา่แนวโนม้การตายของเด็กอายุนอ้ยกวา่ ๕ ปี จากการบาดเจ็บลดลง แต่ในเด็กวยัเรียน
และวยัรุ่นกลบัมีแนวโนม้การเสียชีวติที�สูงขึ&น อุบติัเหตุจราจรเป็นสาเหตุนาํการตายในกลุ่มเด็กโตอายุมากกวา่ ๑๐ ปี พบวา่มี
เด็กอาย ุ๑-๑๔ ปี เสียชีวติจากการจราจรกวา่ปีละ ๖๕๐ ราย เยาวชน ๑๕-๒๔ ปี อีกกวา่ปีละ ๓,๖๐๐ ราย ในหนึ�งรายของการ
เสียชีวิตมีอีกกวา่ ๑๐ รายที�มีการบาดเจ็บรุนแรงจนเกิดความพิการบางส่วน ทาํให้สูญเสียโอกาสในการพฒันากวา่ ๓๖,๐๐๐ 
รายต่อปี 
 
การจมนํ&าเป็นสาเหตุนาํการตายในกลุ่มเด็กอายุนอ้ยกวา่ ๑๐ ปี เด็กอายุ ๑-๑๔ ปี ตายจากการจมนํ& าเฉลี�ยปีละ ๑,๕๐๐ ราย คิด
เป็นร้อยละ ๔๗ ของการตายจากอุบติัเหตุและการบาดเจ็บ หรือร้อยละ ๑๖.๙ ของการตายทั&งหมด การตายจากการบาดเจ็บ
ส่วนใหญ่ เกิดขึ&นในบา้น ละแวกบา้น หรือ ในชุมชนที�เด็กอาศยัอยู ่

 
 
 
 
 
 
 



ข้อมูลสนับสนุน 

 

 
การบาดเจบ็รุนแรงเกือบทุกรูปแบบสามารถป้องกนัได ้ถา้ผูดู้แลเด็กและชุมชนตระหนกัถึงความเสี�ยง เฝ้าดูแล
เด็กอย่างระมดัระวงั สอนเด็กให้เหมาะสมตามวยั เพื�อเรียนรู้เรื�องการหลีกเลี�ยงความเสี�ยง และจดัสภาพ
สิ�งแวดลอ้มรอบตวัเด็กใหป้ลอดภยัอยูเ่สมอ 

 

 
การโดยสารจกัรยานยนต์ทุกครั& ง ตอ้งใส่หมวกนิรภยัที�มีขนาด และนํ& าหนกัที�เหมาะสมกบัศีรษะเด็ก การ
โดยสารรถยนตน์ั&น เด็กทุกวยัตอ้งใชที้�นั�งนิรภยัและเข็มขดันิรภยัอยา่งเหมาะสมตามวยั เด็กเล็กอายุนอ้ยกวา่ 
๕ ปี มีความเสี�ยงต่อการถูกรถชนเมื�อเดิน หรือเล่นอยูใ่กลถ้นน ไม่ควรให้เด็กวยันี& เล่นใกลถ้นน หรือเดินถนน
โดยลาํพงั จะตอ้งมีผูใ้หญ่อยูด่ว้ยเสมอ  

 

 
เด็กเล็กมีความเสี�ยงต่อการจมนํ&าในบา้นและบริเวณรอบๆบา้น ผูดู้แลเด็กเล็กตอ้งไม่ปล่อยเด็กไวใ้กลแ้หล่งนํ& า
ตามลาํพงั แมจ้ะเป็นแหล่งนํ&าขนาดเล็ก เด็กวยัเรียนมกัจมนํ&าในชุมชน เด็กวยันี&ตอ้งไดรั้บการเรียนรู้เรื�องความ
ปลอดภยัทางนํ&า ทกัษะการวา่ยนํ&า และการช่วยเหลือผูจ้มนํ&าอยา่งถูกวธีิ 

 

 
ดูแลใหเ้ด็กเล็กอยูห่่างจากปลัFกไฟ กองไฟ เตาหุงตม้ ตะเกียง ไมขี้ดไฟ และเครื�องใชไ้ฟฟ้า 
 

 
เด็กเล็กมกัชอบปีนป่าย จึงจาํเป็นตอ้งคาํนึงถึงการป้องกนัการพลดัตกของเด็ก ดงันั&น บนัได ระเบียง หลงัคา 
หนา้ต่าง ประตูรั& ว เสาประตูฟุตบอล แป้นบาสเกตบอล และเครื�องเล่นในสนามเด็กเล่น ควรสร้างใหป้ลอดภยั 
 

 
ยา และสารพิษต่างๆ ในบา้น เช่น นํ&ายาทาํความสะอาดต่างๆ นํ& ากรด นํ& ามนั นํ& ามนัก๊าด ยาฆ่าแมลง ตอ้งไม่ถูก
บรรจุในภาชนะที�ใช้ดื�มกิน เช่น ขวดนํ& า ภาชนะที�บรรจุสารพิษตอ้งระบุชื�อของสารให้ชดัเจนและเก็บให้
มิดชิด มิใหเ้ด็กเอื&อมหยบิได ้
 

 
ถุงพลาสติก และของมีคมในบา้น เช่น มีด กรรไกร เศษแกว้แตก อาจเป็นสาเหตุของการบาดเจ็บที�รุนแรงได ้
ฉะนั&น ตอ้งเก็บใหมิ้ดชิดพน้มือเด็ก 
 

 
เด็กเล็กมกัชอบหยิบสิ�งของต่างๆเขา้ปาก ดงันั&น ผูดู้แลเด็กตอ้งเก็บสิ�งของที�มีขนาดเล็กให้พน้มือเด็ก เพื�อ
ป้องกนัการสาํลกัและอุดตนัทางเดินหายใจ 
 

 
เด็กทารกอาจขาดอากาศหายใจไดจ้ากท่านอน หรือการใชเ้ครื�องนอนที�ไม่เหมาะสม การนอนคว ํ�า การนอน
ขา้งผูใ้หญ่หรือเด็กโต การใชห้มอนใบใหญ่ ผา้ห่มหนา หรือที�นอนนุ่มจนเกินไป เป็นสาเหตุสําคญัของการ
ขาดอากาศหายใจได ้
 

 
แมข้องเล่นจะเป็นสิ�งที�จาํเป็นในการส่งเสริมพฒันาการเด็ก แต่หากเด็กเล่นของเล่นที�ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน
ความปลอดภยัแลว้จะมีความเสี�ยงต่อการบาดเจบ็  

 

 



ข้อมูลสนับสนุนสําหรับสาระสําคัญลาํดับที�  : 

การบาดเจ็บรุนแรงเกือบทุกรูปแบบสามารถป้องกันได้ ถ้าผู้ดูแลเด็กและชุมชนตระหนักถึงความเสี�ยง เฝ้าดูแลเด็ก
อย่างระมัดระวงั สอนเด็กให้เหมาะสมตามวัย เพื�อเรียนรู้เรื�องการหลีกเลี�ยงความเสี�ยง และจัดสภาพสิ�งแวดล้อมรอบตัวเด็ก
ให้ปลอดภัยอยู่เสมอ 
 

               เด็กอายุระหวา่ง  ๑๒ เดือน – ๔ ปี จดัอยูใ่นกลุ่มที�มีความเสี�ยงสูงต่อการตายและการบาดเจ็บรุนแรง  การบาดเจ็บ
เหล่านี&  มกัเกิดขึ&นในบา้นเป็นส่วนใหญ่และสามารถป้องกนัได ้
         
 

๑.๑ 

สาเหตุหลกัของการบาดเจ็บภายในบ้านได้แก่ 
 

จมนํ&าในแหล่งนํ&าในบา้นหรือละแวกบา้น เช่น ในอ่าง กะละมงั บ่อนํ&า  
๑.๒ การหกลม้และพลดัตกจากที�สูง เช่น ตกจากเตียง หนา้ต่าง โตะ๊ หรือบนัได  

 

๑.๓ ไฟไหม ้นํ&าร้อนลวก จากเตาไฟ เตาอบ หมอ้หรือกานํ&าร้อน อาหารร้อน นํ&ามนัที�ร้อน ตะเกียง เตารีด เป็นตน้ 
 

๑.๔ ของมีคมบาด เช่น เศษแกว้ มีด กรรไกร 
 

๑.๕ การอุดตนัทางเดินหายใจจากวตัถุเล็กๆ เช่น เหรียญ กระดุม เมล็ดถั�ว 
 

๑.๖ สารพิษ เช่น ยา นํ&ายาทาํความสะอาดต่างๆ นํ&ากรด นํ&ามนั นํ&ามนัก๊าด ยาฆ่าแมลง 
 

๑.๗ ไฟฟ้าดูดจากการสัมผสัสายไฟที�ชาํรุดหรือการแหยรู่ปลัFกไฟ 
 

๑.๘ สัตวก์ดั ซึ� งสาเหตุส่วนใหญ่มาจากสุนขัที�เลี&ยงไวเ้อง เด็กอยูก่บัสัตวเ์ลี&ยง เช่น สุนขั แมว แลว้ถูกกดับาดเจบ็อาจถึงแก่
ชีวติได ้ทั&งจากบาดแผลที�รุนแรงจากการกดั โรคพิษสุนขับา้ และโรคบาดทะยกั 
 
               โครงสร้างสิ�งแวดลอ้มทางกายภาพที�เป็นอนัตรายต่อเด็ก ตอ้งถูกดดัแปลงให้เหมาะสมกบัเด็กเพื�อความ
ปลอดภยั เช่น ราวระเบียงหรือบนัได ตอ้งมีช่องห่างไม่กวา้งพอที�เด็กจะรอดตกได ้เป็นตน้ วสัดุต่างๆ ที�อาจเป็น
อนัตรายต่อเด็กตอ้งถูกเก็บไวมิ้ดชิด หรือในที�ที�เด็กไม่สามารถเอื&อมหยบิถึงได ้

 

ข้อมูลสนับสนุนสําหรับสาระสําคัญลาํดับที�  : 

การโดยสารจักรยานยนต์ทุกครั0 ง ต้องใส่หมวกนิรภัยที�มีขนาด และนํ0าหนักที�เหมาะสมกับศีรษะเด็ก การโดยสาร
รถยนต์นั0น เด็กทุกวัยต้องใช้ที�นั�งนิรภัยและเข็มขัดนิรภัยอย่างเหมาะสมตามวัย เด็กเล็กอายุน้อยกว่า ๕ ปี มีความเสี�ยงต่อการ
ถูกรถชนเมื�อเดิน หรือเล่นอยู่ใกล้ถนน ไม่ควรให้เด็กวยันี0เล่นใกล้ถนน หรือเดินถนนโดยลาํพงั จะต้องมีผู้ใหญ่อยู่ด้วยเสมอ  
 

๒.๑ ผูดู้แลเด็กไม่ควรให้เด็กอายุนอ้ยกวา่ ๒ ปี โดยสารรถจกัรยานยนต ์ สําหรับเด็กที�อายุมากกว่า ๒ ปีขึ&นไป ตอ้งสวม
หมวกนิรภยัทุกครั& งที�โดยสารรถจกัรยานยนต ์ 



 

๒.๒ ผูป้กครองและชุมชนตอ้งร่วมกนัควบคุมไม่ใหเ้ด็กที�อายนุอ้ยกวา่ ๑๘ ปี ขบัขี�รถจกัรยานยนต ์
 

๒.๓ เด็กจะมีความเสี�ยงสูงต่อการบาดเจ็บ หากโดยสารรถยนตโ์ดยนั�งที�นั�งตอนหนา้ หรือนั�งส่วนบรรทุกของรถกระบะ
โดยไม่มีผูดู้แล เด็กอายุน้อยกว่า ๑๒ ปี ที�โดยสารรถยนต์ควรนั�งที�นั�งตอนหลัง และเด็กทุกวยัตอ้งใชที้�นั�งนิรภยัและ
เขม็ขดันิรภยัอยา่งเหมาะสมตามวยั 

๒.๔ เด็กเล็กไม่คิดถึงอนัตรายก่อนวิ�งขา้มถนน ดงันั&น ผูดู้แลจะตอ้งเฝ้าดูเด็กอยา่งใกลชิ้ดตลอดเวลาเมื�อเด็กอยูใ่กลถ้นน
และ ไม่ควรอนุญาตใหเ้ด็กเล่นใกลถ้นน เช่น เล่นฟุตบอล หรือ เล่นสเก๊ต เป็นตน้ 
 

๒.๕ ผูข้บัขี�รถในชุมชน หรือ บริเวณบา้นที�มีเด็กอยู ่ ควรตรวจตราให้เรียบร้อยก่อนการเคลื�อนรถ วา่มีเด็กเล็กเล่นบริเวณ
รอบรถหรือไม่ เนื�องจากเด็กเล็ก โดยเฉพาะอยา่งยิ�งเด็กที�อายุนอ้ยกวา่ ๓ ปี ผูข้บัขี�อาจจะมองไม่เห็นจากกระจกมอง
หลงัหรือกระจกมองขา้งของรถยนต ์ 
 

๒.๖ ในชุมชนและโรงเรียน ตอ้งออกแบบแยกพื&นที�ที�เด็กเดินหรือเล่น ออกจากถนนที�ให้ยานยนต์ผ่านได ้ถนนในเขต
ชุมชนและโรงเรียน ตอ้งถูกออกแบบเพื�อควบคุมความเร็วของยานยนตมิ์ใหเ้กิน ๓๐ กิโลเมตร ต่อ ชั�วโมง 
 

๒.๗ เด็กตอ้งไดรั้บการสอนใหเ้ดินบนทางเทา้ ในทิศทางที�มองเห็นรถวิ�งเขา้หาตวั 
 

๒.๘ ตอ้งสอนเด็กให้ขา้มถนนโดยใช้สะพานลอย ทางขา้มมา้ลาย หรือทางขา้มที�มีเจา้หนา้ที�คอยช่วยดูแล โดยก่อนขา้ม
ถนนใหห้ยดุที�ขอบทางเทา้ มองตรวจสอบถนนทั&งสองทิศทางวา่มีรถมาหรือไม่ ฟังเสียงวา่มีรถยนตม์าหรือไม่ จูงมือ
ผูใ้หญ่ไวเ้สมอ และไม่วิ�งเดินขา้มถนนโดยไม่วิ�ง 
 

๒.๙ นอกจากอุบติัเหตุจากการจราจรแลว้ รถยนตย์งัเป็นเหตุสําคญัของภาวะความร้อนสูงเกินขนาดภายในร่างกายซึ� งเป็น
เหตุให้เสียชีวิตได ้  จึงตอ้งไม่ปล่อยเด็กไวต้ามลาํพงัแมเ้พียงเวลาไม่นานในรถที�ปิดกระจก โดยเฉพาะอยา่งยิ�งรถที�
จอดไวใ้นที�กลางแจง้ ไม่วา่จะติดหรือดบัเครื�องยนต ์เพราะจะทาํใหเ้ด็กเสียชีวติได ้
 

             

ข้อมูลสนับสนุนสําหรับสาระสําคัญลาํดับที�  : 
 

เด็กเลก็มีความเสี�ยงต่อการจมนํ0าในบ้านและบริเวณรอบๆบ้าน ผู้ดูแลเด็กเล็กต้องไม่ปล่อยเด็กไว้ใกล้แหล่งนํ0าตาม
ลาํพงั แม้จะเป็นแหล่งนํ0าขนาดเลก็ เด็กวยัเรียนมักจมนํ0าในชุมชน เด็กวยันี0ต้องได้รับการเรียนรู้เรื�องความปลอดภัยทางนํ0า 
ทกัษะการว่ายนํ0า และการช่วยเหลอืผู้จมนํ0าอย่างถูกวธีิ 
 

 ๓.๑ การจมนํ& าทาํให้ขาดอากาศหายใจ ในเวลาเพียงสองถึงสี�นาทีเด็กที�จมนํ& าจะหมดสติและหยุดหายใจ นาํไปสู่การ
เสียชีวติได ้
 

๓.๒ เด็กเล็กมีความเสี�ยงต่อการจมนํ&าในบา้นและบริเวณรอบๆบา้น แหล่งนํ&าในบา้นที�มีความเสี�ยง เช่น ถงันํ& า กะละมงั 
ตุ่ม โอ่ง บ่อนํ&า บ่อเลี&ยงปลา การจมนํ&าในเด็กเล็กมกัเกิดจากความเผอเรอของผูดู้แลเพียงชั�วขณะ เช่น งีบหลบั เขา้



ห้องนํ& า ไปเก็บจานหรือลา้งจานหลงัป้อนขา้วแลว้ ตากผา้ รับโทรศพัท ์เป็นตน้ เด็กอายุนอ้ยกวา่ ๕ ปีทุกราย จึง
ควรอยูภ่ายใตส้ายตาของผูดู้แลอยา่งใกลชิ้ด 
 

๓.๓ ผูดู้แลเด็กเล็กตอ้งไม่ปล่อยเด็กไวใ้กลแ้หล่งนํ& าตามลาํพงั แมจ้ะเป็นแหล่งนํ& าขนาดเล็ก อยา่งไรก็ตาม ผูดู้แลไม่
สามารถเฝ้าดูเด็กได้ตลอดเวลา ดงันั&น สิ� งที�สําคญัที�สุดในการป้องกนัการจมนํ& าในเด็กเล็ก คือ การจดัการ
สิ�งแวดลอ้มรอบตวัเด็ก ไม่ให้มีแหล่งนํ& าที�เด็กสามารถเขา้ถึงได ้เช่น ปิดฝาถงันํ& า ตุ่มโอ่ง บ่อนํ& า ทาํรั& วกั&นสระวา่ย
นํ&า บ่อนํ&า คลองรอบๆ บา้น และจดัพื&นที�เล่นอยา่งปลอดภยั เช่น การจาํกดัพื&นที�เด็กให้อยูใ่นห้อง หรืออยูใ่นพื&นที�
ที�มีรั& วกั&นรอบเด็กให ้
 

๓.๔ เด็กวยัเรียนมกัจมนํ& าในชุมชน เช่น บ่อนํ& าขนาดใหญ่สําหรับชุมชน บ่อหลุมที�เกิดจากการตกัหนา้ดิน คลอง ฝาย 
เป็นตน้ เด็กวยันี&ตอ้งไดรั้บการเรียนรู้เรื�องความปลอดภยัทางนํ& า ทกัษะการวา่ยนํ& า และการช่วยเหลือผูจ้มนํ& าอยา่ง
ถูกวธีิ 
 

๓.๕ การวา่ยนํ&า เป็นทกัษะชีวิตที�สําคญั ซึ� งเด็กทุกคนตอ้งไดรั้บการสอนให้ทาํไดต้ั&งแต่วยัเยาว ์โดยเฉพาะอยา่งยิ�งเมื�อ
เด็กอายุ ๗ ปี ไม่วา่จะเป็นเด็กหญิง หรือเด็กชาย อยา่งไรก็ตาม เด็กที�วา่ยนํ& าไดก่้อนอายุ ๕ ปีทุกราย ให้ถือวา่เด็ก
นั&นยงัวา่ยนํ&าไม่เป็น ผูดู้แลยงัคงตอ้งใหก้ารดูแลอยา่งใกลชิ้ดเช่นเดิม 
 

๓.๖ สอนใหเ้ด็กหลีกเลี�ยงการวา่ยนํ&าในแหล่งนํ&าธรรมชาติที�ไม่คุน้เคย แหล่งนํ&าที�มีกระแสนํ&าเชี�ยว และไม่วา่ยนํ&าคนเดียว 

๓.๗ ฝึกสอนเด็กใหใ้ชชู้ชีพทุกครั& งที�ตอ้งเดินทางทางนํ& า ทั&งนี& ผูป้ระกอบการ หรือเจา้ของเรือ จาํเป็นตอ้งจดัให้เรือและ
แพ มีชูชีพเพียงพอสาํหรับผูโ้ดยสารทุกคน ไม่วา่จะเป็นเรือสาธารณะ หรือเรือส่วนตวั 
 

๓.๘ ฝึกสอนเด็กให้รู้จกัวิธีการช่วยเหลือผูต้กนํ& าโดยการยื�นสิ�งอุปกรณ์ให้ผูต้กนํ& าเกาะ หรือโยนอุปกรณ์ช่วยการพยุง
ตวัในนํ&าลงไป การกระโดดลงไปช่วยเหลือผูอื้�นอาจทาํใหเ้สียชีวติได ้
 
               ในพื&นที�ประสบอุทกภยั ครอบครัวและเด็กตอ้งรับรู้แผนสาธารณภยัชุมชนและไดเ้ขา้ร่วมการฝึกซ้อม 
เมื�อมีสัญญาณเตือนภยั ตอ้งรู้วา่พื&นที�ปลอดภยัอยูที่�ใด และจะมุ่งไปทิศทางใดจึงจะปลอดภยัที�สุด 

 

ข้อมูลสนับสนุนสําหรับสาระสําคัญลาํดับที�  : 

ดูแลให้เด็กเลก็อยู่ห่างจากปลั:กไฟ กองไฟ เตาหุงต้ม ตะเกยีง ไม้ขีดไฟ และเครื�องใช้ไฟฟ้า 

 

ความร้อนจากไฟ นํ&าร้อน วตัถุร้อน หรือไฟฟ้า เป็นเหตุให้เกิดการบาดเจบ็รุนแรงในเด็ก การบาดเจบ็จากความร้อนที�รุนแรง

อาจทาํใหเ้สียชีวติ เกิดแผลเป็น และก่อใหเ้กิดความพิการได ้

 

 



การบาดเจ็บจากความร้อนและไฟฟ้าสามารถป้องกนัได้โดย 

๔.๑ อยา่ใหเ้ด็กเล่นกองไฟ จุดไมขี้ดไฟ เล่นธูปเทียนหรือบุหรี�ที�จุดอยู ่
  

๔.๒ อยา่ใหเ้ด็กเล่นวตัถุไวไฟ หรือวตัถุระเบิดทั&งหลาย เช่น นํ&ามนั    นํ&ามนัก๊าด   ดอกไมไ้ฟ และประทดั 

๔.๓ อยา่วางเตาหุงตม้กบัพื&น ควรวางบนฐานที�ยกสูงจากพื&น มิใหเ้ด็กเอื&อมถึง 
 

๔.๔ การวางหมอ้หุงตม้ที�มีดา้มจบับนเตา ตอ้งหนัดา้มจบัเขา้ดา้นใน มิใหย้ื�นพน้ขอบฐานวาง เพื�อป้องกนัมิให้เด็กเอื&อม
มือควา้เล่นได ้
 

๔.๕ อยา่วางหมอ้แกง หมอ้นํ&าที�ร้อน ไวก้บัพื&น เด็กอาจเดิน วิ�ง สะดุดลม้ลงในภาชนะเหล่านั&นได ้

 

๔.๖ เก็บตะเกียง เทียน ไมขี้ดไฟ เตารีด สายไฟ ใหพ้น้มือเด็ก 

๔.๗ การติดตั&งระบบไฟฟ้าในบา้นตอ้งติดตั&งระบบสายดินที�ถูกวิธี และมีเครื�องตดัไฟฟ้าอตัโนมติั เพื�อป้องกนัการ
บาดเจบ็จากไฟฟ้าลดัวงจร 
 

๔.๘ ควรติดตั&งปลัFกไฟในตาํแหน่งที�สูงเพียงพอที�จะป้องกนัไม่ใหเ้ด็กใชนิ้&วหรือโลหะต่างๆแหยเ่ล่นได ้ 

๔.๙ ควรมีฝาครอบเตา้เสียบปลัFกไฟทุกอนั หรือมีที�เสียบสาํหรับปิดรูปลัFก 

๔.๑๐ สํารวจสายไฟในบา้นและสายไฟของเครื�องใชไ้ฟฟ้าอยูเ่สมอ สายเปื� อย สายที�ฉนวนเปื� อยชาํรุด  ควรรีบเปลี�ยน
หรือซ่อมแซมโดยทนัที 

 

ข้อมูลสนับสนุนสําหรับสาระสําคัญลาํดับที�  : 

เด็กเล็กมักชอบปีนป่าย จึงจําเป็นต้องคํานึงถึงการป้องกันการพลัดตกของเด็ก ดังนั0น บันได ระเบียง หลังคา 
หน้าต่าง ประตูรั0ว เสาประตูฟุตบอล แป้นบาสเกตบอล และเครื�องเล่นในสนามเดก็เล่น ควรสร้างให้ปลอดภยั 
 
การพลดัตกหกลม้ทาํใหเ้กิดบาดแผลฟกชํ&า กระดูกหกั หรือการบาดเจบ็ของสมองได ้การป้องกนัทาํไดโ้ดย 
๕.๑ สอนเด็กใหห้ลีกเลี�ยงการปีนป่ายในบริเวณที�ไม่ปลอดภยั การปีนป่ายบนัได ราวระเบียง ตน้ไม ้ตูห้รือชั&นวางของต่างๆ 

 

๕.๒ ออกแบบโครงสร้างบา้นเรือนหรือสนามเด็กเล่น โดยคาํนึงถึงการป้องกนัการพลดัตกของเด็ก เช่น 

• การสร้างราวกนัตกของระเบียง บนัไดตอ้งมีความสูงพอที�เด็กจะปีนป่ายไม่ได ้ 
• ช่องห่างของซี�ราวกนัตกระเบียงบนัได ตอ้งมีขนาดไม่เกิน ๙ เซนติเมตร เพื�อป้องกนัเด็กลอดตกได ้และ

ตอ้งไม่วางเฟอร์นิเจอร์ กระถางตน้ไม ้ตูเ้ครื�องปรับอากาศ หรือไม่มีซี�ราวในแนวนอน ที�เด็กจะสามารถ
ปีนป่ายทาํใหต้กจากที�สูงได ้  



• เก็บกวาดพื&นบา้นใหส้ะอาด ไม่มีของทิ&งขวา้ง อนัเป็นเหตุใหเ้ด็กสะดุดลม้ไดง่้าย  

๕.๓ ไม่ใหท้ารกหรือเด็กเล็กใชร้ถหดัเดินที�มีลูกลอ้ เพราะเป็นเหตุให้เกิดการพลิกคว ํ�า พลดัตกที�สูงหรือพื&นต่างระดบั 
ทาํใหเ้กิดการบาดเจบ็รุนแรงได ้อีกทั&งอุปกรณ์ดงักล่าวไม่ไดท้าํใหพ้ฒันาการการเดินของเด็กเร็วขึ&น 

๕.๔ เครื�องเล่นสนาม ประตูฟุตบอล และแป้นบาสเกตบอล เป็นอุปกรณ์ที�มีนํ& าหนกัมาก หากติดตั&งโดยไม่ไดย้ึดติด
ฐานรากใหม้ั�นคง ขณะเด็กปีนป่ายจะทาํใหอุ้ปกรณ์เหล่านี&ลม้คว ํ�า  และทบัเด็ก  จนเป็นเหตุใหเ้ด็กเสียชีวติได ้

 
ข้อมูลสนับสนุนสําหรับสาระสําคัญลาํดับที�  : 

 ยา และสารพษิต่างๆ ในบ้าน เช่น นํ0ายาทาํความสะอาดต่างๆ นํ0ากรด นํ0ามัน นํ0ามันก๊าด ยาฆ่าแมลง ต้องไม่ถูกบรรจุใน
ภาชนะที�ใช้ดื�มกนิ เช่น ขวดนํ0า ภาชนะที�บรรจุสารพษิต้องระบุชื�อของสารให้ชัดเจนและเกบ็ให้มิดชิด มิให้เด็กเอื0อมหยบิได้ 

 

เด็กเล็กมีความเสี�ยงต่อการไดรั้บสารพิษโดยไม่ตั&งใจ สารพิษในบา้นที�พบไดบ้่อย เช่น ยาที�ใชบ้่อย ยาฆ่าแมลง ยาเบื�อหนู 
นํ&ามนัก๊าด นํ&ายาทาํความสะอาด สามารถทาํใหเ้ด็กเสียชีวติหรือบาดเจบ็ได ้
 
สารพิษหลายชนิดเขา้สู่ร่างกายโดยการดื�มกิน แต่อีกหลายชนิดเขา้สู่ร่างกายทางอื�น เช่น การสูดดม การสัมผสัทางผิวหนงั 
หรือทางตา เป็นตน้ 
 

 ๖.๑ อย่าเทสารพิษทั&งหลายลงในภาชนะที�ใส่อาหารหรือนํ& าดื�มต่างๆ เช่น  ใส่ในถ้วย จาน ชาม ขวด  หรือขวด
นํ&าอดัลม หากมีสารพิษที�เหลือใชค้วรเก็บในบรรจุภณัฑเ์ดิมและมีป้ายบ่งบอกวา่ เป็นสารพิษไวเ้สมอ 

๖.๒ ควรเก็บบรรจุภณัฑส์ารพิษนี&ไวบ้นที�สูง หรือในตูที้�สามารถล็อคได ้ปิดฝาใหแ้น่นทุกครั& งหลงัใชง้านแลว้ 
 

๖.๓ หากเด็กไดรั้บกลืนกินสารพิษเขา้ไป ควรปรึกษาศูนยพ์ิษวทิยา (ตั&งอยูที่�โรงพยาบาลรามาธิบดี หมายเลขโทรศพัท ์ 
0-2201-1083  หรือ 0-2046-8282  มีเจา้หนา้ที�รับโทรศพัทต์ลอด ๒๔ ชั�วโมง) หรือหน่วยปฏิบติัการฉุกเฉินใน
พื&นที�นั&น (หมายเลขโทรศพัท ์1669 ซึ� งอาจให้คาํแนะนาํโดยตรง หรือปรึกษาแพทยแ์ทนท่าน หรือต่อไปยงัศูนย์
พิษวทิยาแทนท่านได)้ 
 

๖.๔ หากเด็กพลาดพลั&งกลืนกินสารพิษเขา้ไป  ก่อนจะนาํส่งโรงพยาบาล  อยา่ลืมเก็บขวด กระป๋อง หรือภาชนะใด ๆ 
อนัเป็นบรรจุภณัฑข์องสารพิษนั&นไปดว้ย เพื�อการพิจารณาของแพทย ์

 

 

 



ข้อมูลสนับสนุนสําหรับสาระสําคัญลาํดับที�  : 

ถุงพลาสติก และของมีคมในบ้าน เช่น มีด กรรไกร เศษแก้วแตก อาจเป็นสาเหตุของการบาดเจ็บที�รุนแรงได้ ฉะนั0น 

ต้องเกบ็ให้มิดชิดพ้นมือเด็ก 

๗.๑ ถุงพลาสติกก่อใหเ้กิดอนัตรายแก่เด็กได ้ ถา้เด็กนาํมาครอบศีรษะ  หรือรัดคอ จนทาํให้ขาดอากาศหายใจเป็นเหตุ
ใหเ้สียชีวติได ้

๗.๒ เศษแกว้แตก หรือ เศษกระเบื&อง เป็นสาเหตุให้เกิดบาดแผลฉีกขาด  ซึ� งอาจทาํให้เสียเลือด และแผลติดเชื&อ  ขวด
แก้วต่างๆควรถูกเก็บไวใ้ห้พน้มือเด็ก ควรตรวจตราภายในบริเวณบา้นและที�ที�เด็กเล่นไม่ให้มีเศษแก้วแตก
เหลืออยู ่  เด็กเล็กควรสอนไม่ใหห้ยบิจบัแกว้ที�แตก ส่วนเด็กโตควรสอนวธีิเก็บเศษแกว้ทิ&งอยา่งปลอดภยั 
 

๗.๓ ควรเก็บมีด กรรไกร และของมีคม  ให้มิดชิดพน้จากมือเด็ก และตอ้งสอนวิธีการจบัและใชอ้ยา่งปลอดภยัให้กบั
เด็กโต  ตอ้งเก็บและกาํจดัโลหะมีคม  เศษวสัดุ  หรือ กระป๋องที�เป็นสนิม  ออกจากบริเวณที�เด็กเล่น เพราะ อาจทาํ
ใหเ้กิดบาดแผล และติดเชื&อที�รุนแรงได ้
 

๗.๔ สอนใหเ้ด็กรู้ถึงอนัตรายของการขวา้งปากอ้นหิน ทรายใส่กนั 

 

ข้อมูลสนับสนุนสําหรับสาระสําคัญลาํดับที�  : 

  เด็กเลก็มักชอบหยบิสิ�งของต่างๆเข้าปาก ดังนั0น ผู้ดูแลเด็กต้องเกบ็สิ�งของที�มีขนาดเล็กให้พ้นมือเด็ก เพื�อป้องกนัการ

สําลกัและอุดตันทางเดินหายใจ 

สิ�งของที�มีขนาดเล็กกวา่ ๓.๒ เซนติเมตร และมีความยาวสั& นกวา่ ๖ เซนติเมตร หากเด็กนาํเขา้ปากจะมีโอกาสสําลกัเขา้สู่
หลอดลมเด็กได ้โดยเฉพาะอยา่งยิ�งสิ�งของทรงกลม เช่น ลูกปัด ลูกหิน หรือลูกแกว้ เป็นตน้ 
 

๘.๑ บริเวณที�เด็กเล่นหรือนอน ไม่ควรให้มีวตัถุชิ&นเล็ก ๆ  เช่น กระดุม  ลูกปัด ตะปู  กิFป เมล็ดถั�วต่าง ๆ   หรือเหรียญ 
เป็นตน้ 

๘.๒ เด็กเล็กๆ ไม่ควรให้รับประทานอาหาร หรือ ขนม ที�มีขนาดเล็ก ๆ  เช่น เมล็ดถั�วต่าง ๆ ลูกอม  หรืออาหารที�มี
กระดูก หรือกา้งชิ&นเล็ก ๆ 

๘.๓ เด็กเล็กควรไดรั้บการดูแลใกลชิ้ดในระหวา่งมื&ออาหาร อาหารสาํหรับเด็กเล็กควรทาํให้เป็นชิ&นเล็ก เหมาะสมตาม
อาย ุเด็กควรไดรั้บการสอนใหน้ั�งกิน ไม่เดิน หรือวิ�งขณะกินอาหาร และฝึกใหเ้คี&ยวอาหารอยา่งละเอียดและชา้ๆ 



๘.๔ อาการไอ  สาํรอก หายใจเสียงดงั  หรือเสียงแหบ ไม่สามารถออกเสียงไดอ้ยา่งเฉียบพลนั บ่งบอกถึงอาการสําลกั
สิ�งแปลกปลอมเขา้สู่ทางเดินหายใจ อาการเหล่านี& เป็นเครื�องบ่งชี& ถึงภาวะหายใจลาํบาก  ซึ� งตอ้งให้การช่วยเหลือ
อยา่งเร่งด่วน แมว้า่ผูดู้แลเด็กจะไม่เห็นขณะเด็กเอาสิ�งของเขา้ปาก แต่หากมีอาการดงักล่าวผูดู้แลเด็กตอ้งให้การ
ช่วยเหลือทนัที 

 

ข้อมูลสนับสนุนสําหรับสาระสําคัญลาํดับที�  : 

  เด็กทารกอาจขาดอากาศหายใจได้จากท่านอน หรือการใช้เครื�องนอนที�ไม่เหมาะสม การนอนควํ�า การนอนข้างผู้ใหญ่
หรือเด็กโต การใช้หมอนใบใหญ่ ผ้าห่มหนา หรือที�นอนนุ่มจนเกนิไป เป็นสาเหตุสําคัญของการขาดอากาศหายใจได้ 

 

ผูป้กครอง ผูดู้แลเด็ก ตอ้งมีความรู้ในการเลือกใช้เตียงที�มีความปลอดภยั รวมทั&งหน่วยงานที�รับผิดชอบ เช่น สํานกังาน
มาตรฐานอุตสาหกรรม และสํานกังานคุม้ครองผูบ้ริโภค ตอ้งควบคุมผลิตภณัฑ์ในตลาดตามขอ้แนะนาํความปลอดภยัตาม
ความเสี�ยง ขอ้แนะนาํความปลอดภยัสาํหรับเตียงเด็ก ไดแ้ก่ 
 

๙.๑ เตียงสาํหรับเด็กทารก ตอ้งมีราวกนัตกที�มีซี�ราวห่างกนัไม่เกิน ๖ เซนติเมตร เพื�อไม่ใหเ้ด็กลอดออกมาได ้

๙.๒ ผนังเตียงด้านศีรษะและเท้า ต้องไม่มีการตัดตกแต่งให้เกิดร่อง รู หรือมีช่องว่างกวา้งกว่า ๖ เซนติเมตร
เช่นเดียวกนั 

๙.๓ จากขอบบนของเบาะที�นอนถึงราวกนัตกดา้นบน ตอ้งมีความสูงไม่ตํ�ากวา่ ๖๕ เซนติเมตร หรือ ¾ ของความสูงเด็ก 

๙.๔ เมื�อเด็กอาย ุ๒ ปี หรือความสูง เกินกวา่ ๘๕ เซนติเมตรจะมีความเสี�ยงต่อการปีนราวกนัตก และตกจากที�สูงได ้

๙.๕ เบาะกนัชนเพื�อป้องกนัเด็กกระแทกกบัซี�ราวกนัตก ตอ้งผกูไวอ้ยา่งนอ้ย ๖ จุด และปลายเชือกที�ผกูตอ้งไม่เกินกวา่ 
๑๕ เซนติเมตร หากเด็กเริ�มเกาะยืนได้ ตอ้งนาํเบาะกนัชนออก ไม่แนะนําให้ใช้เบาะกนัชนเพื�อจุดประสงค์
ป้องกนัเด็กตกหรือลอดช่อง  เมื�อซี�ราวกนัตกมีความห่างเกินกวา่ ๖ เซนติเมตร ในกรณีนี&สมควรให้จดัหาเตียงที�
ถูกตอ้งสาํหรับเด็กทดแทน 
 

๙.๖ เบาะสําหรับเด็กตอ้งเป็นเบาะที�มีความแข็งกาํลงัดี  เบาะ ฟูก หมอน หรือผา้ห่มนุ่มๆหนาๆ ขนาดใหญ่ๆ เพราะ
หนา้ของเด็กอาจจุ่มลงไปแลว้กดจมูกและปาก เป็นเหตุใหข้าดอากาศหายใจ เสียชีวติได ้
 

๙.๗ ควรเลือกชุดนอนที�หนาอบอุ่น สวมใส่ไดพ้อดี ทาํใหไ้ม่ตอ้งใชผ้า้ห่ม หากจะใชผ้า้ห่มตอ้งเลือกเนื&อผา้บาง 

๙.๘ ตอ้งไม่ใชเ้ครื�องนอน ของเล่น เสื&อผา้ อุปกรณ์อื�นๆ ที�มีลกัษณะเส้นสายที�มีความยาวเกินกวา่ ๑๕ เซนติเมตร ของ
เล่นบนเตียงชนิดแขวน (crib toy) ตอ้งนาํออกจากเตียงเมื�อเด็กเริ�มดนัตวัขึ&นนั�งได ้หรือเมื�ออายมุากกวา่ ๕ เดือน 

 



ข้อมูลสนับสนุนสําหรับสาระสําคัญลาํดับที�  : 

  แม้ของเล่นจะเป็นสิ�งที�จําเป็นในการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก แต่หากเด็กเล่นของเล่นที�ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน
ความปลอดภัยแล้วจะมีความเสี�ยงต่อการบาดเจ็บ  

  

ของเล่น คือ เครื�องมือหนึ� งในการส่งเสริมพฒันาการเด็ก ของเล่นที�ดีไม่จาํเป็นตอ้งเป็นของแพงแต่จะตอ้งเป็นของเล่นที�

ปลอดภยั เหมาะสมกบัอายุและพฒันาการของเด็ก ของเล่นที�พบวา่ เป็นเหตุให้เด็กตอ้งบาดเจ็บรุนแรงไดบ้่อย ไดแ้ก่ เครื�อง

เล่นในสนามเด็กเล่น ของเล่นที�ใชย้ิง เช่น ปืนอดัลม ปืนลูกดอก ของเล่นที�ทาํให้เคลื�อนที�ไดเ้ร็ว เช่น จกัรยาน รองเทา้สเก๊ต 

ของเล่นชิ&นเล็กที�อาจทาํใหเ้กิดการอุดตนัทางเดินหายใจเด็ก และของเล่นมีสายยาวซึ� งอาจรัดพนัคอเด็ก เป็นตน้ นอกจากนั&น 

สารตะกั�วที�ผสมในสีของเล่นอาจสะสมในร่างกายและมีผลต่อสมองรวมทั&งอวยัวะอื�นๆไดใ้นระยะยาว 

๑๐.๑ การบาดเจบ็รุนแรงที�เกิดจากเครื�องเล่นสนาม ไดแ้ก่ เครื�องเล่นลม้ทบัทาํให้บาดเจ็บสมองและอวยัวะภายในทรวง
อกและช่องทอ้ง การตกที�สูงทาํให้เกิดภาวะกระดูกหกัที� หรือขอ้มือ และการบาดเจ็บสมอง การป้องกนัที�สําคญั
คือ การติดตั&งเครื�องเล่นสนามตอ้งยึดติดพื&นให้มั�นคง ไม่สามารถโยกคลอนหรือยกยา้ยที�ได ้พื&นสนามจะตอ้งดูด
ซบัแรงเพื�อป้องกนัการบาดเจ็บจากการตก โดยปูพื&นดว้ยทรายที�หนาอยา่งตํ�า ๓๐ เซนติเมตร หรือเป็นพื&นยาง
สังเคราะห์ที�มีความหนาเหมาะสม  เครื�องเล่นตอ้งไม่มีความสูงเกินกวา่ ๑๘๐ เซนติเมตร และเครื�องเล่นแต่ละ
อยา่งจะตอ้งจดัใหห่้างกนัราว ๑๘๐ เซนติเมตร รอบๆ เครื�องเล่น เพื�อป้องกนัการวิ�งชนกระแทก 
 

๑๐.๒ ของเล่นชนิดปืนที�มีกระสุนแบบต่างๆ โดยเฉพาะอยา่งยิ�งปืนอดัลม ซึ� งมีกระสุนเป็นเม็ดพลาสติกกลมเล็กๆ มกัมี
ความเร็วของกระสุน และความแรงของการกระแทกเกินกวา่ค่ามาตรฐาน ทาํให้เกิดการบาดเจ็บตาได ้ โดยเกิด
เลือดออกในช่องลูกตาซึ� งตอ้งรับการรักษาและการหยุดการเคลื�อนไหวในระยะแรกเพื�อป้องกนัการมีเลือดออก
มากขึ&น  หากเป็นปืนที�มีความแรงสูง เช่น ปืนในกีฬาBB อาจก่อใหเ้กิดการแตกของลูกตาได ้
 

๑๐.๓ ของเล่นที�ทาํให้เคลื�อนที�ไดเ้ร็ว มกัมีลูกลอ้และตอ้งใช้ความสามารถในการทรงตวัดว้ย ของเล่นประเภทนี& มีความ
เสี�ยงต่อการลม้คว ํ�า ตกที�สูง หรือถูกชนกระแทก การป้องกนัที�สําคญั ไดแ้ก่ เด็กที�อายุน้อยกว่า ๕ ปี ไม่ควรเล่น
เพราะเป็นวยัที�ยงัไม่สามารถทรงตวัไดดี้เมื�อเคลื�อนที�อยา่งเร็ว เด็กที�เริ�มหดัเล่นควรมีผูฝึ้กที�ชาํนาญคอยดูแลเสมอ ให้
เล่นไดใ้นสถานที�ที�เหมาะสม ปลอดจากการถูกรถชน และตอ้งใชอุ้ปกรณ์เสริมความปลอดภยั เช่น หมวกนิรภยั 
 

๑๐.๔ ของเล่นสําหรับเด็กที�อายุนอ้ยกวา่ ๓ ปี ตอ้งมีความกวา้งไม่นอ้ยกวา่ ๓.๒ เซนติเมตร หากความกวา้งนอ้ยกวา่นี&
ตอ้งมีความยาวไม่นอ้ยกวา่ ๖ เซนติเมตร เพื�อป้องกนัมิใหเ้ด็กนาํเขา้ปากและสาํลกัได ้

๑๐.๕ ของเล่น ของใชที้�เป็นสายยาวเกินกวา่ ๒๒ เซนติเมตร อาจพนัรัดรอบคอเด็กทารกทาํให้ขาดอากาศหายใจได ้เช่น 
เชือกคลอ้งหวันมดูดเล่น ของเล่นชนิดแขวนใหเ้ด็กจอ้งมอง  เชือกหูรูดหมอนขา้ง เป็นตน้ 
 

๑๐.๖ สารตะกั�วที�ผสมในสีของเล่น อาจสะสมในร่างกายและมีผลต่อสมองรวมทั&งอวยัวะอื�นๆของเด็กในระยะ
ยาว  ควรเลือกของเล่นที�มีเครื�องหมายมาตรฐานอุตสาหกรรม และสีไม่หลุดลอกติดมือเด็ก 



๑๐.๗ นอกจากสีในของเล่นแลว้ สีทาบา้นยงัเป็นสาเหตุให้เด็กไดรั้บพิษจากสารตะกั�วสะสมในร่างกาย การใชสี้ทา
ภายในอาคารบา้นเรือน ศูนยเ์ด็กเล็ก โรงเรียน หรือสถานที�ที�เด็กตอ้งอยูอ่าศยัตอ้งเลือกใชสี้ทาภายในที�ไม่มีสาร
ตะกั�ว 
 

 


