Guideline for Injury Prevention in Well Child Care
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็ นแนวทางให้คาํ แนะนําเกี่ยวกับการป้ องกันอุบตั ิภยั ชนิดต่างๆในเด็กแก่ผปู ้ กครองและชุมชน

1. สถิตขิ องอุบัตเิ หตุในเด็กไทย
จากการศีกษาเรื่ องแนวโน้มการตายของเด็กไทยจากอุบตั ิเหตุและการบาดเจ็บพบว่าในปี 2539
มีการเสี ยชีวิตในเด็กไทยอายุ 1-14 ปี จากอุบตั ิเหตุและการบาดเจ็บจํานวน 4153 ราย1 (ตารางที่ 1) การ
จมนํ้า (drowning) เป็ นสาเหตุนาํ พบว่ามีเด็กตายจากการจมนํ้าซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการขนส่ งทางนํ้า
จํานวน 1404 ราย (ร้อยละ33.8) ซึ่งส่ วนใหญ่เป็ นกลุ่มเด็กเล็ก อันดับที่สองคือการตายจากการขนส่ ง
(transport injuries) ซึ่งส่ วนใหญ่เป็ นกลุ่มเด็กโต ในกลุ่มนี้ 680 ราย(ร้อยละ 16) เกี่ยวข้องกับการขนส่ ง
ทางบก (land transport) 387 ราย (ร้อยละ 9.3) เป็ นการบาดเจ็บของผูใ้ ช้ถนน (pedestrian injuries) และ
228 ราย (ร้อยละ5.5) เกี่ยวข้องกับการขนส่ งทางนํ้า (water transport) ในปี เดียวกันมีรายงานการตายใน
เด็กกลุ่มดังกล่าวจากปอดอักเสบเพียง 492 ราย และ ท้องร่ วง 169 ราย
จากการตายของเด็กปี ละ 4000 รายนี้ ประมาณจากอัตราส่ วน 1 รายที่ตายจะมีการบาดเจ็บที่รับ
เป็ นผูป้ ่ วยใน 50 ราย และมารับการตรวจที่หอ้ งฉุกเฉิน 750 รายที่ได้วา่ จะมีเด็กที่ได้รับการรักษาตัวไว้
ในโรงพยาบาลด้วยเรื่ องการบาดเจ็บประมาณ 200,000 รายต่อปี และได้รับการรักษาที่หอ้ งฉุกเฉิ นปี ละ
3,000,000 ราย
เมื่อพิจารณาแนวโน้มของการตายในเด็กจากอุบตั ิเหตุและการบาดเจ็บระหว่างปี 2528-2536
พบว่าในขณะที่การตายจากโรคติดเชื้อมีอตั ราการตายที่ลดลง การตายจากอุบตั ิเหตุและการบาดเจ็บมี
อัตราที่สูงขึ้นอย่างชัดเจน ดังนั้นจึงมีความจําเป็ นอย่างยิง่ ที่จะต้องมีการดําเนินการป้ องกันเพื่อลดอัตรา
การตายของเด็กจากอุบตั ิเหตุและการบาดเจ็บอย่างจริ งจัง กุมารแพทย์จะต้องมีบทบาทที่ชดั เจนในการ
ดําเนินงานนี้ในการดูแลสุ ขภาพเด็กแบบองค์รวม และต้องมีบทบาทในการใช้ขอ้ มูลและความรู ้กระตุน้
ชุมชนให้เล็งเห็นถึงอันตรายของอุบตั ิเหตุเพื่อให้เกิดการร่ วมมือของชุมชนในการดําเนินงานป้ องกัน
ต่อไป

ตารางที่ 1 อัตราการตายจากการบาดเจ็บ (/100,000) แยกตามอายุ เพศ และชนิดของการบาดเจ็บ
Males
Females
ในประเทศไทยปี
2539
1-4
5-9 10-14
1-4
5-9 10-14
Total injuries
Drowning
Land transport
Pedestrian
Water transport
Electric current
Fire
Suffocation
Fall
Inanimate force
Venomous animal
Self harm
Assault

32.1
14.2
3.2
1.9
1.8
0.8
0.6
0.4
0.3
0.3
0.1
0.0
0.4

33.5
15.7
4.3
2.9
2.5
0.6
0.2
0.1
0.1
0.2
0.1
0.0
0.7

37.2
5.2
9.6
4.8
1.2
1.1
0.3
0.1
0.2
0.2
0.2
1.6
1.2

21.0
8.0
2.8
1.7
1.0
0.4
0.8
0.2
0.3
0.2
0.2
0.0
0.4

16.7
6.9
2.2
1.6
1.3
0.2
0.2
0.1
0.1
0.1
0.2
0.1
0.4

19.6
5.4
3.5
1.7
1.0
0.5
0.1
0.1
0.0
0.0
0.1
1.7
0.5

2. การป้องกันการบาดเจ็บจากภาวะจมนํา้
การจมนํ้าเป็ นสาเหตุการตายอันดับหนึ่งของการบาดเจ็บในเด็ก พบทั้งในเพศชายและหญิง
อัตราการตายจะสู งในสองกลุ่มอายุ1 คือน้อยกว่า 6 ปี ซึ่งเกิดจากแหล่งนํ้าธรรมชาติรอบบ้านและแหล่งนํ้า
ในบ้านเอง เช่น อ่างอาบนํ้า ถังนํ้า ชักโครกเป็ นต้น และกลุ่มอายุมากกว่า 13ปี 1 ซึ่งเกิดในแหล่งนํ้า
ธรรมชาติจากการเดินทางหรื อเที่ยวพักผ่อน มีความเกี่ยวข้องกับการเมาสุ รา
การป้ องกันการบาดเจ็บจากการจมนํ้าในกลุ่มเด็กเล็กคือ
1. อย่าปล่อยให้เด็กเล็กอายุนอ้ ยกว่า 3 ปี อยูใ่ กล้แหล่งนํ้าในบ้านโดยลําพัง โดยเฉพาะอย่างยิง่
อ่างอาบนํ้า ถังนํ้าที่มีความสู งตํ่ากว่าราวนมของเด็ก แม้แต่เพียงเวลาชัว่ ครู่ เช่นรับโทรศัพท์ขณะที่เด็กอยู่
ในอ่างอาบนํ้าเป็ นต้น

2. ในบ้าน หรื อโรงเรี ยนอนุบาลที่มีสระว่ายนํ้า บ่อนํ้า ต้องทําประตูหรื อรั้วกั้น ไม่ให้เด็กเข้าใกล้
และให้มีความสู งอย่างน้อย 150 เซนติเมตร
3. สอนเรื่ องอันตรายจากแหล่งนํ้า ไม่ควรเข้าใกล้ (water safety) ตั้งแต่อายุ 18 เดือน
4. สอนการเลี้ยงตัวในนํ้า การหายใจ การว่ายนํ้าเข้าฝั่งระยะใกล้ (water recovery)ได้เมื่ออายุ 2
ปี เป็ นต้นไป2 อย่างไรก็ตามไม่ควรไว้วางใจให้เด็กอายุนอ้ ยกว่า 5 ปี อยูใ่ นนํ้าตามลําพังแม้วา่ เด็กจะที่วา่ ย
นํ้าได้แล้วก็ตาม
5. ผูด้ ูแลเด็กเช่นผูป้ กครอง หรื อ ครู ต้องมีความสามารถในการปฏิบตั ิการกูช้ ีพอย่างถูกวิธี
การป้ องกันการบาดเจ็บจากการจมนํ้าในกลุ่มเด็กโตคือ
1. เด็กอายุมากกว่า 5 ปี ทุกคน ควรจะได้รับการสอนให้มีความสามารถในการว่ายนํ้า
2. ในการเดินทางทางนํ้าทุกครั้ง จะต้องมีอุปกรณ์ช่วยเหลือผูจ้ มนํ้าให้เพียงพอกับผูโ้ ดยสาร
ในกรณี ที่จะต้องเดินทางทางนํ้าโดยไม่มนั่ ใจว่าจะมีการเตรี ยมอุปกรณ์ช่วยเหลือผูจ้ มนํ้าพร้อมหรื อไม่
ให้หาอุปกรณ์ช่วยเหลือผูจ้ มนํ้าประจําตัวไปด้วยทุกครั้ง
3. ต้องหลีกเลี่ยงการเดินทางทางนํ้า หรื อ ว่ายนํ้าในขณะมึนเมาอย่างเด็ดขาด

3. การป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัตเิ หตุจราจร
3.1 การป้องกันการบาดเจ็บจากรถจักรยานยนต์
ผู้ขบั ขี่มอเตอร์ไซด์จัดอยู่ในกลุ่มผู้ใช้ ถนนไร้ ส่งิ ป้ องกัน(unprotected road user) มีความ
เสี่ยงต่อการบาดเจ็บและการตายสูงกว่าผู้ใช้ รถยนต์ 10-50 เท่า กลุ่มวัยรุ่นมีความเสี่ยงสูงสุด ผู้ใช้ ใน
ชนบทมีความเสี่ยงสูงกว่าผู้ใช้ ในเมือง 6-7 เท่า3
ในปี 2538 มีอบุ ัติเหตุเกิดบนทางหลวง 19,482 ราย มีผ้ ูเสียชีวิต 7,064 คน และ
ผู้บาดเจ็บ 20,448 คน ในจํานวนนี้เป็ นผู้ใช้ รถจักรยานยนต์เสียชีวิต 2,390 คน หรือร้ อยละ 33.8
ในการศึกษาจากห้ องฉุกเฉิน 4 แห่งในโรงพยาบาลในกรุงเทพมหานครในปี 2543 พบว่าการบาดเจ็บ
จากมอเตอร์ไซด์คิดเป็ น ร้ อยละ 74 ของอุบัติเหตุจราจร4

การศึกษาเขตเทศบาลและสุ ขาภิบาลใน 7 จังหวัดของประเทศไทยพบว่า ร้อยละ 35.7 ของผูใ้ ช้
มอเตอร์ไซค์ อายุนอ้ ยกว่า 24 ปี ร้อยละ 61.2 เริ่ มขับขี่เมื่ออายุนอ้ ยกว่า 18 ปี 5 สถิติจากโรงพยาบาล
ขอนแก่นพบว่า 1ใน4 ของผูบ้ าดเจ็บและเสี ยชีวิตเพราะอุบตั ิเหตุจราจรมีอายุระหว่าง 10-19 ปี การ
ป้ องกันและลดการบาดเจ็บจากมอเตอร์ไซด์โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในกลุ่มวัยรุ่ นจึงมีความสําคัญอย่างมาก
การป้ องกันการบาดเจ็บจากมอเตอร์ไซค์
3.1.1 ใช้หมวกนิรภัยร้อยเปอร์เซ็นต์ คือการใช้อย่างจริ งจังทั้งเด็กและผูใ้ หญ่ โดยเฉพาะอย่างยิง่ กลุ่ม
เสี่ ยงสู งคือผูข้ บั ขี่ที่อายุนอ้ ยกว่า 20 ปี และเด็ก
หมวกนิรภัยถูกออกแบบมาเพื่อใช้ป้องกันการบาดเจ็บศีรษะเมื่อมีการกระแทก การศึกษาของ
National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) ในสหรัฐฯ ประมาณว่าหมวกนิรภัย
สามารถลดการตายจากการชนของมอเตอร์ไซด์ลงได้ร้อยละ 29 และลดการตายจากการบาดเจ็บที่
ศีรษะลงได้ร้อยละ 40 นอกจากนั้นหมวกนิรภัยยังช่วยลดความพิการจากการบาดเจ็บที่ศีรษะได้อีกด้วย
พบว่าผูข้ บั ขี่ที่ไม่สวมหมวกนิรภัยมีความเสี่ ยงต่อการเกิดการบาดเจ็บที่ศีรษะมากกว่าผูใ้ ช้ประมาณ 3
เท่า ผูข้ บั ขี่ที่ใช้หมวกนิรภัยจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการรักษาการบาดเจ็บทางสมองคิดเป็ นเงิน
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อย่างไรก็ตามมีขอ้ ถกเถียงว่าหมวกนิรภัยทําให้เกิดการบาดเจ็บที่กระดูกต้นคอเพิ่มขึ้นหรื อไม่
J.P. Goldstein พบว่าการใช้หมวกนิรภัยเพิ่มการบาดเจ็บต่อกระดูกต้นคอเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของ
นํ้าหนักศีรษะ จุดวิกฤตของความเร็ วซึ่งทําให้เกิดความเสี่ ยงต่อการบาดเจ็บกระดูกต้นคอเพิ่มขึ้นจาก
หมวกนิรภัยคือ 21 กม./ชม อย่างไรก็ตามมีการศึกษามากมายที่คดั ค้าน เช่นการศึกษาซึ่งตีพิมพ์ใน
Annals of Emergency Medicine ปี 1994 ที่ได้วิเคราะห์การชนของมอเตอร์ไซค์ 1,153 ราย พบว่าหมวก
นิรภัยลดการบาดเจ็บที่ศีรษะโดยไม่เพิ่มการบาดเจ็บของกระดูกต้นคอ เป็ นต้น
หมวกนิรภัยถูกออกแบบสําหรับทุกกลุ่มอายุ มีขนาดที่แตกต่างกันออกไป ในเด็กซึ่งศีรษะใหญ่
นํ้าหนักตัวน้อย กล้ามเนื้อต้นคอไม่แข็งแรงเท่ากับผูใ้ หญ่ มีโอกาสเกิดการหักของกระดูกต้นคอได้ง่าย
การใช้หมวกนิรภัยอาจมีความเสี่ ยงมากกว่าผูใ้ หญ่ อย่างไรก็ตามไม่มีขอ้ มูลจากฐานข้อมูลใด หรื อ
การศึกษาใดที่บ่งบอกถึงอันตรายจากหมวกนิรภัยในเด็ก ดังนั้นจึงควรสนับสนุนให้เด็กที่มีความ
จําเป็ นต้องเดินทางบนมอเตอร์ไซด์ใช้หมวกนิรภัย
3.1.2 ให้ ตํารวจดําเนินการตรวจจับอย่ างจริงจังในกรณีผู้เดินทางโดยมอเตอร์ ไซด์ ไม่ ใส่ หมวกนิรภัย
โดยเฉพาะอย่ างยิง่ วัยรุ่ น และเด็ก
ผูข้ บั ขี่อายุนอ้ ยมีความเสี่ ยงสู งเนื่องจากมีพฤติกรรมเสี่ ยง และขาดประสบการณ์ในการขับขี่
พฤติกรรมเสี่ ยงคือขับเร็ ว ใช้รถกําลังสู ง ผิดกฎจราจร ดื่มสุ รา ขับเวลากลางคืน และไม่ใช้อุปกรณ์

ป้ องกันการบาดเจ็บ ดังนั้นการเคร่ งครัดในการควบคุมการขับขี่มอเตอร์ไซด์ของกลุ่มวัยรุ่ นจึงเป็ นสิ่ งที่
จําเป็ นที่ผปู ้ กครอง ครู ตํารวจ และสังคมจะต้องให้ความร่ วมมือกันอย่างจริ งจัง การตรวจจับการขับขี่
โดยไม่ใช้หมวกนิรภัยและขับขี่ขณะเมาสุ รา ยาเสพติดอื่นๆ การตรวจสอบคุณภาพของการออกใบขับขี่
การตรวจผูข้ บั ที่ไม่มีใบขับขี่ และการเพิม่ อายุผขู ้ บั จะช่วยลดการตายได้
3.1.3 ไม่ สนับสนุนลูกหลานอายุน้อยกว่ า 20 ปี ให้ ขับขี่มอเตอร์ ไซค์
เนื่องจากพฤติกรรมเสี่ ยงหลายอย่างเช่น การขับเร็ ว ผิดกฎจราจร และไม่ใช้อุปกรณ์ป้องกันการ
บาดเจ็บ เป็ นพฤติกรรมที่สอดคล้องกับแรงผลักดันภายในให้เกิดความต้องการที่จะเสี่ ยงในระดับหนึ่ง
ของวัยรุ่ น (risk homeostasis) และลักษณะของวัยรุ่ นที่ตอ้ งการแสดงออกต่อกลุ่มเพื่อนและสังคม
ดังนั้นการฝึ กสอนหรื อให้ความรู ้ในการป้ องกันการบาดเจ็บจึงมีความยากอยูร่ ะดับหนึ่งในการบรรลุถึง
การปฏิบตั ิ การลด exposure จึงน่าจะเป็ นวิธีที่มีประโยชน์ กล่าวคือผูด้ ูแลเด็กไม่ควรสนับสนุนให้เด็ก
อายุนอ้ ยกว่า 20 ปี ขับขี่ ไม่จดั ซื้อจัดหามอเตอร์ไซค์ให้ ไม่ให้ขบั ขี่รถแรงม้าสูง ไม่อนุญาติให้ใช้ในยาม
วิกาล ไม่อนุญาติให้ใช้เมื่อทราบว่าจะไปงานเลี้ยงสังสรรค์ ครู และโรงเรี ยนไม่สนับสนุนให้ใช้เช่นไม่
อนุญาติให้นาํ มาเมื่อมีงานเลี้ยงสังสรรค์ที่โรงเรี ยน
3.1.4 เคร่ งครัดในการตรวจสอบคุณสมบัติในการขับขี่ของเด็กอายุน้อยกว่ า 18 ปี
ตามกฎหมายผูอ้ ายุนอ้ ยกว่า 18 ปี ไม่มีสิทธิทาํ ใบอนุญาติขบั ขี่ แต่จะพบได้วา่ ในสถานศึกษา
หรื อตามท้องถนนจะมีผขู ้ บั ขี่อายุนอ้ ยกว่า 18 ปี อยูม่ าก หากมีความจําเป็ น หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้อง
อนุญาติให้ขบั ขี่ต่อไปควรมีการควบคุมและออกใบอนุญาติพิเศษ กระทรวงศึกษาธิการควรร่ วมมือกับ
กระทรวงคมนาคมดําเนินการสอนภาคทฤษฎีและปฏิบตั ิเกี่ยวกับการขับรถแก่เด็กวัยรุ่ นระดับ
มัธยมศึกษาอย่างจริ งจังในสถานศึกษา และให้มีการสอบใบขับขี่พิเศษสําหรับผูอ้ ายุนอ้ ยกว่า 18 ปี จํากัด
การอนุญาติให้กบั ผูม้ ีความไม่พร้อมจะขับขี่หรื อมีพฤติกรรมเสี่ ยงอย่างเคร่ งครัด มีการตรวจจับอย่าง
จริ งจังโดยตํารวจจราจรและมีบทลงโทษร่ วมกับทางโรงเรี ยนในการงดการขับขี่
3.1.5 กําหนดให้ ระดับแอลกอฮอล์ ในการตรวจจับสํ าหรับเด็กวัยรุ่นทีย่ อมรับได้ มีค่าเท่ ากับศูนย์
(Zero Alcohol Tolerance for Under 20 Year old)
จากการศึกษาในหลายประเทศดังกล่าวแล้วพบว่าผูข้ บั ขี่อายุนอ้ ยกว่า 20 ปี เมาสุ รา ไม่ใส่ หมวก
นิรภัยเป็ นกลุ่มเสี่ ยงสู งสุ ดต่อการตายจากมอเตอร์ไซค์ ดังนั้นจึงควรมีมาตรการที่ขดั เจน เด็ดขาดกับกลุ่ม
เสี่ ยงนี้ เด็กอายุนอ้ ยกว่า 20ปี ส่ วนใหญ่ยงั อยูใ่ นสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาหรื อมัธยมศึกษา ไม่ควรถูก
สร้างทัศนคติให้เห็นดีเห็นงามในการดื่มสุ ราเพื่อความบันเทิงหรื อเพื่อสังสรรค์ในงานรื่ นเริ งอยูแ่ ล้ว
ดังนั้นจึงไม่ควรมีขีดยกเว้นระดับแอลกอฮอล์ในเลือด Zero level จึงเป็ นระดับที่เหมาะสมสําหรับวัยรุ่ น

3.2 การป้องกันการบาดเจ็บจากการเดินถนน

การบาดเจ็บในคนเดินถนนพบได้บ่อยที่อายุ 5-14 ในอุบตั ิเหตุรถชนคนความเสี่ ยงต่อการเกิด
การบาดเจ็บจะสู งมาก เกือบทุกรายจะมีการบาดเจ็บ ซึ่งแตกต่างกับอุบตั ิเหตุรถชนกันซึ่งร้อยละ 94 จะ
ไม่มีการบาดเจ็บของผูโ้ ดยสาร
การป้ องกันการบาดเจ็บจากการเดินถนน ได้แก่
3.2.1 การแยกคนเดินถนนออกจากถนน
น่าจะเป็ นวิธีที่ดีที่สุดที่จะลดการบาดเจ็บได้7 แต่มกั จะได้รับการมองข้ามความสําคัญ เช่นใน
ต่างประเทศการออกแบบหมู่บา้ นจัดสรรที่มีสถานที่พกั ผ่อน(recreation area) เช่นสวนหย่อม สนามเด็ก
เล่น หรื อสระว่ายนํ้า มักมีทางเดินเท้า หรื อทางจักรยานที่เด็กและผูใ้ หญ่สามารถมาถึงได้โดยไม่ตอ้ งข้าม
ถนนเลย หมายความว่าเด็กจะมีพ้ืนที่ใช้ได้อิสระมากขึ้นอย่างปลอดภัย ในเขตโรงเรี ยนเช่นกัน การ
อํานวยความสะดวกแก่ครู ผูป้ กครองในการนํารถเข้าเขตโรงเรี ยน จอดรถภายในโรงเรี ยนทั้งๆที่มีเด็ก
นักเรี ยนเดินไปมาบ้าง เล่นกีฬาบ้าง เป็ นเหตุให้เกิดการบาดเจ็บได้ การแยกพื้นที่ที่เด็กนักเรี ยนใช้ ออก
จากพื้นที่ที่รถจะเข้าถึงได้จะช่วยลดการบาดเจ็บได้มากกว่าการบอกให้เด็กเดินหรื อเล่นอย่างระวัง ใน
บริ เวณรอบนอกโรงเรี ยนควรมีทางเท้าเพียงพอที่เด็กจะเดินได้จนถึงป้ ายรถโดยสารหรื อบริ เวณรอรถ
ผูป้ กครอง หรื อถ้าเป็ นโรงเรี ยนในชุมชนมีทางเท้าพอที่เด็กจะเดินได้ถึงบ้าน ในการข้ามถนนให้มีการ
สร้างสะพานลอยข้ามถนนที่เพียงพอและสอนให้เด็กใช้สะพานลอยทุกครั้งที่ขา้ มถนน
เนื่องจากในประเทศไทยในปั จจุบนั กําลังมีการก่อสร้างแหล่งชุมชนใหม่มากขึ้นเรื่ อยๆ ดังนั้น
จึงควรมีการกระตุน้ ให้ผมู ้ ีส่วนเกี่ยวข้องให้เห็นความสําคัญของปลอดภัยของผูเ้ ดินถนนโดยเฉพาะเด็ก
ผูอ้ อกแบบควรมีจุดมุ่งหมายในการออกแบบให้เด็กมีอิสระในการเดินไปมาได้อย่างปลอดภัยมากขึ้น
3.2.2 การลดความเร็วรถ (traffic calming)ในละแวกบ้ าน (Neighbourhood) และเขตชุ มชน
ในประเทศไทยยังไม่มีรายงานในรายละเอียดของอุบตั ิเหตุจราจรในย่านที่พกั อาศัย ย่านชุมชน
เช่นตลาด ศูนย์สรรพสิ นค้า โรงเรี ยน อย่างไรก็ตามในพื้นที่เหล่านี้มีคนใช้ถนน เดินไปมามาก รถที่ว่งิ
เร็ วในพื้นที่เหล่านี้ยอ่ มเป็ นอันตราย จากการศึกษาในต่างประเทศพบว่าการบาดเจ็บจากการถูกรถชน
ส่ วนใหญ่แล้วเกิดในเด็กและผูส้ ู งอายุ และมักเกิดในชุมชน หรื อละแวกบ้านมากกว่าในถนนใหญ่ ดังนั้น
การลดความเร็ วในเขตชุมชนและละแวกบ้านจึงมีผลต่อการลดการบาดเจ็บ พบว่าการลดความเร็ วของ
รถลงมาเหลือไม่เกิน 30กม./ชัว่ โมง อุบตั ิเหตุของการถูกรถชนจะลดลงร้อยละ 24 และการบาดเจ็บของ
คนเดินถนนจะลดลงร้อยละ 458-9 การลดความเร็ วสามารถทําได้โดย:
1. การทําป้ ายบอกความเร็ วที่ควรใช้ แต่วิธีการนี้มกั ได้ผลไม่ดี

2. ดัดแปลงถนนในเขตชุมชน หรื อละแวกบ้าน ให้รถยนต์ไม่สามารถใช้ความเร็ วได้ (traffic
calming) ซึ่งมีหลายรู ปแบบเช่น
การทําให้ถนนแคบลง ซึ่งสามารถลดความเร็ วได้ประมาณ 5 กม./ชัว่ โมง หรื อลด
ความเร็ วได้ร้อยละ 28
การใช้สนั ชลอความเร็ ว (road hump) หรื อ road strip ซึ่งสามารถลดความเร็ วลงได้
ประมาณ 1 กม./ชัว่ โมง ต่อทุกความสูง 1 ซม.ที่เพิ่มขึ้น หรื อลดความเร็ วได้ประมาณร้อยละ 40
การสร้าง Gateway เข้าออกพื้นที่ ลดความเร็ วได้ร้อยละ 23
3.2.3 การเพิม่ การมองเห็นซึ่งกันและกัน
- การทําให้ ผ้ ขู บั มองเห็นผู้ใช้ ถนนได้ ดีขึน้ ซึ่งทําได้โดยการใช้เสื้ อผ้าที่ให้สีสะท้อนแสง (retroreflective clothing) การใช้แถบสะท้อนแสงบนเสื้ อผ้า (reflective patches) หรื อแขวนวัสดุสะท้อนแสง
(retro-reflective tag) ให้กบั เด็กที่ใช้ถนนในเวลากลางคืน จากการทดลองพบว่าการใช้เสื้ อผ้าหรื อวัสดุ
สะท้อนแสงสามารถเพื่มระยะการมองเห็นผูใ้ ช้ถนนโดยคนขับได้จาก 145 เมตร เป็ น 259 เมตร10
-เดินบนทางเท้ าด้ านขวามือเสมอเพื่อให้ หันหน้ าเข้ าหารถที่วิ่งสวนมา (facing traffic) การ
เดินวิธีน้ ีจะทําให้ ผูเ้ ดินมองเห็นรถอยูต่ ลอดเวลา11
-สอนเด็กให้ ข้ามถนนอย่ างถูกวิธี จากสถิติพบว่าเด็กที่ถูกรถชนมักเกิดจากการวิ่งตัดหน้ารถ
อย่างรวดเร็ ว เด็กเองไม่ได้ดูวา่ มีรถมาหรื อไม่ ผูข้ บั ไม่สามารถมองเห็นเด็กได้ทนั เวลา ดังนั้นกลยุทธที่
สําคัญคือสอนให้เด็กหยุดก่อนข้าม แสดงตนหรื อสัญญลักษณ์ให้ผขู ้ บั ขี่มองเห็นก่อนข้ามเช่นยกมือขวา
ก่อนข้าม มองขวา -มองซ้าย-และมองขวาอีกครั้ง ก่อนข้าม พยายามข้ามบนทางข้ามเท่านั้น 11 หรื อใช้
สะพานลอยข้ามถนนทุกครั้งที่มีโอกาส

3.3 การป้องกันการบาดเจ็บในเด็กจากอุบัตภิ ยั รถยนต์
การป้ องกันการบาดเจ็บในเด็กจากอุบตั ิภยั รถยนต์ได้แก่
3.3.1 ใช้ ระบบยึดเหนี่ยวเด็กในรถ (child restraint system)
คําว่าระบบยึดเหนี่ยวสําหรับเด็กนี้ประกอบด้วย ที่นงั่ พิเศษสําหรับเด็ก (child seat) และเข็มขัด
ยึดเหนี่ยวเด็กให้ติดกับที่นงั่ รวมทั้งเข็มขัดที่จะยึดที่นงั่ ให้ติดกับเบาะรถ นับได้วา่ เป็ นนวัตกรรมที่ส่งผล
ในการลดการตายของเด็กจากการเดินทางด้วยรถยนต์อย่างมาก ประเทศพัฒนาทั้งในสหรัฐ แคนาดา
ออสเตรเลีย และยุโรปตะวันตกได้มีคาํ แนะนําและกฏหมายบังคับใช้ที่นงั่ พิเศษสําหรับเด็กมานานหลาย
ปี National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), Department of Transportation ได้

ทําการศึกษาและพบว่า ที่นงั่ พิเศษสําหรับเด็กนี้จะลดความเสี่ ยงต่อการตายในเด็กทารกถึงร้อยละ 69
และเด็ก1-4 ปี ร้อยละ 47 ขณะเดียวกันจะลดความเสี่ ยงต่อการตายในเด็กอายุมากกว่า 5 ปี ได้ร้อยละ 45
และลดความเสี่ ยงต่อการบาดเจ็บรุ นแรงร้อยละ 5012
NHTSA และ American Academy of Pediatrics ร่ วมกับผูผ้ ลิตรถยนต์ ได้แนะนําการใช้ child
restraint system ในเด็กไว้ดงั นี้ (National Transportation Safety Board, 1996) 13
เด็กอายุน้อยกว่ า 1 ปี หรื อนํ้าหนักน้ อยกว่ า 10 กก. ต้องใช้ที่นงั่ สําหรับทารก (infant seat) (รู ป
ที่1.1) หรื อ ที่นงั่ สําหรับทารกและเด็กเล็ก (convertible seat) (รู ปที่1.2) ที่สามารถใช้กบั เด็ก 1-5 ปี ได้
ด้วย แต่ตอ้ งใช้บนที่นงั่ ด้านหลังและหันหน้าไปทางด้านหลัง
เด็กอายุ 1-5 ปี หรื อนํ้าหนัก10-18 กก.ใช้ ที่นงั่ สําหรับทารกและเด็กเล็ก (convertible seat) โดย
ให้นงั่ เบาะหลังและหันหน้าไปทางด้านหน้าตามปรกติ (รู ป1.2)
เด็กอายุ 5-10 ปี หรื อนํ้าหนัก 18-28 กก. ควรใช้ที่นงั่ เสริ ม (booster seat) เพื่อยกตัวให้สูงพอที่จะ
ใช้เข็มขัดนิรภัยได้ (รู ปที่1.3) หรื อใช้แผ่นคลุมหน้าท้อง (abdominal shield) (รู ปที่ 2) เพื่อกระจายแรง
กระแทกและดึงเข็มขัดนิรภัยลงมาอยูใ่ นตําแหน่งที่เหมาะสม การใช้เข็มขัดนิรภัยในตําแหน่งไม่
เหมาะสมก่อให้เกิดผลเสี ยเรี ยกว่า โรคของเข็มขัดนิรภัย (safety belt syndrome) ซึ่งประกอบด้วย การ
บาดเจ็บในช่องท้อง ไขสันหลัง ลําคอและใบหน้า
เด็กอายุมากกว่ า 10 ปี หรื อนํ้าหนักมากกว่ า 28 กก. สามารถใช้เข็มขัดนิรภัยปรกติที่มีใน
รถยนต์ได้
3.3.2 ระวังอันตรายจากถุงลมนิรภัย
การใช้ถุงลมนิรภัยอาจจะก่อให้เกิดอันตรายแก่เด็กที่นงั่ ด้านหน้าข้างคนขับ มีรายงานโดย Center
for Disease Control ถึงการตายของเด็กอายุ 3 สัปดาห์ - 9ปี ที่เกิดจากถุงลมนิรภัยจํานวน 26 รายในเวลา
4 ปี เด็กที่อายุนอ้ ยกว่า 10ปี 14 ดังนั้นจึงไม่ควรให้นงั่ ด้านหน้าข้างคนขับ โดยเฉพาะอย่างยิง่ เมื่อมีถุงลม
นิรภัย ทั้งนี้รวมทั้งเด็กเล็กที่ใช้ที่นงั่ พิเศษสําหรับเด็กและเด็กโตที่คาดเพียงเข็มขัดนิรภัยกับเก้าอี้เสริ ม
หรื อแผ่นคลุมหน้าท้อง
3.3.3 นั่งเบาะหลังดีกว่ าเบาะหน้ า
ได้มีการศึกษาที่ประเทศกรี กในเด็ก 129 รายอายุ 0-11 ปี ที่ได้รับบาดเจ็บจากอุบตั ิเหตุรถยนต์
และถูกนําส่ งห้องฉุกเฉิ นของโรงพยาบาล พบว่าความเสี่ ยงต่อการได้รับบาดเจ็บของเด็กที่นงั่ ด้านหน้า
และไม่ได้ใช้ที่นงั่ พิเศษสําหรับเด็กเท่ากับ 5 เท่าเทียบกับเด็กที่นงั่ ด้านหลังและไม่ได้ใช้ที่นง่ั พิเศษ
สําหรับเด็กเช่นกัน15

จากการศึกษาฐานข้อมูล FARS ในปี 1988-95 โดยเปรี ยบเทียบความเสี่ ยงของเด็กอายุนอ้ ยกว่า
12 ปี ที่นงั่ ด้านหน้าและด้านหลัง พบว่าผูน้ งั่ ด้านหลังมีความเสี่ ยงต่อการตายลดลงดังนี้: 16
ร้อยละ 35 ในรถที่ไม่มีถุงลม
ร้อยละ 31 ในรถที่มีแต่ถุงลมสําหรับผูข้ บั
ร้อยละ 46 ในรถที่มีถุงลมสําหรับสําหรับผูน้ งั่ ข้างคนขับ
ดังนั้นเบาะหลังจึงเป็ นตําแหน่งที่ปลอดภัยสําหรับเด็กอายุนอ้ ยกว่า 12 ปี ทั้งเด็กที่อยูใ่ นที่นงั่
พิเศษและไม่มีที่นงั่ พิเศษ
3.3.4 ใช้ เข็มขัดนิรภัยธรรมดาในรถยนต์ ดีกว่ าไม่ ใช้
เข็มขัดนิรภัยเป็ นอุปกรณ์ความปลอดภัยในรถยนต์ ที่มีประสิ ทธิภาพในการลดการบาดเจ็บ แต่
ถูกออกแบบมาสําหรับเด็กโต และผูใ้ หญ่เท่านั้น ไม่ได้คาํ นึงขนาดร่ างกายเด็กเลย มีการศึกษาที่พบว่า
การใช้ เข็มขัดคาดเอวอย่างเดียว หรื อนําเอาเข็มขัดคาดไหล่ไปไว้ทางด้านหลัง ไม่สามารถป้ องกันการ
บาดเจ็บได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ และยังอาจเกิดการบาดเจ็บจากเข็มขัดนิรภัยเองด้วย17-18
การใช้เข็มขัดนิรภัยชนิดคาดเอวอย่างเดียวในเด็กมีอนั ตรายต่อกระดูกสันหลังและช่องท้อง ใน
สหรัฐพบว่าถึงปี 1980 มีรายงานการบาดเจ็บกระดูกสันหลังชนิดแยกตัดขวาง (horizontal splitting of
the spine) จํานวน 36 ราย19 การศึกษาในออสเตรเลียพบว่าการใช้เข็มขัดคาดเอวมีความเสี่ ยงต่อการเกิด
seat belt syndrome (SBS) ซึ่งประกอบด้วยการบาดเจ็บกระดูกสันหลังและช่องท้อง มากกว่าการใช้เข็ม
ขัดแบบ 3 จุดถึง 2-2.7 เท่า20
อย่างไรก็ตามมีหลักฐานที่บ่งบอกว่าการใช้เข็มขัดนิรภัยคาดแบบ 2 จุดน่าจะช่วยลดการ
บาดเจ็บเมื่อเปรี ยบเทียบกับไม่ใช้ เลย การศึกษาของ Kendall21 พบว่าความรุ นแรงของการบาดเจ็บใน
ผูโ้ ดยสารที่นง่ั หลังลดลงอย่างชัดเจน จากการศึกษาผูบ้ าดเจ็บ 206 รายที่นงั่ ด้านหลังในช่วงเวลา 4 เดือน
ก่อนและหลังออกกฎหมายบังคับการคาดเข็มขัดที่เบาะหลัง ในประเทศอังกฤษได้มีการศึกษาผูโ้ ดยสาร
ด้านหลังจํานวน 441 รายที่ประสบอุบตั ิเหตุพบว่า ร้อยละ 3 ของผูใ้ ช้เข็มขัดต้องรับการรักษาตัวใน
โรงพยาบาล ขณะที่ผไู ้ ม่ได้ใช้เข็มชัดมีสดั ส่ วนถึงร้อยละ 16 มีผเู ้ สี ยชีวิต 11 รายทั้งหมดไม่ได้ใช้เข็มขัด
23 รายของผูไ้ ม่ได้ใช้เข็มขัดหลุดออกจากรถยนต์ 9 รายในจํานวนนี้เสี ยชีวิต22
รู ปที่ 1 แสดงที่นงั่ ชนิดต่างๆสําหรับเด็กตามอายุและนํ้าหนัก

1.1 ทารก – 1ปี = infant seat

1.3 เด็กอายุ 5-10 ปี = booster seat

3.4 การป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัตเิ หตุรถจักรยาน
การบาดเจ็บที่พบบ่อยจากจักรยานมี 2 ชนิดคือ การบาดเจ็บที่ศีรษะ และการบาดเจ็บที่เท้าซึ่ง
เกิดจากขาเข้าซี่ลอ้ (bicycle spoke injuries) ร้อยละ 75 ของการตายจากจักรยานเกิดจากการบาดเจ็บที่
ศีรษะ23 การป้ องกันที่สาํ คัญคือการใช้หมวกกันน๊อค 24-25(รู ปที่1) ในประเทศพัฒนาหลายแห่งเช่น
ออสเตรเลียมีกฎหมายบังคับใช้ ซึ่งหลังการใช้กฎหมายมีการลดลงของการตายจากจักรยานอย่างชัดเจน
การบาดเจ็บที่เกิดจากขาเข้าซี่ลอ้ พบว่า ร้อยละ30 มีกระดูกหักร่ วมด้วย ลักษณะของกระดูกที่หกั
1.2 เด็กอายุ 1-5 ปี = convertible seat
คือ greenstick fractures และ spiral fractures
ของกระดูก tibia และ epiphyseal injuries ของ distal
fibula ร้อยละ 10 มีการบาดเจ็บของผิวหนังแบบ full thickness26-28
Bicycle spoke injuries นี้สามารถป้ องกันได้ง่ายโดย การใช้ที่กนั ซี่ลอ้ (rigid plastic net) หรื อที่
นัง่ สําหรับเด็กที่มีที่กนั ขาเข้าซี่ลอ้ (special child seat with foot support) ดังรู ปที่ 1

รูปที่ 1 แสดงหมวกกันน๊อคสําหรับจักรยานและที่น่งั พิเศษสําหรับเด็ก

4. การป้องกันการบาดเจ็บจากการสํ าลักสิ่ งแปลกปลอม
การสําลักสิ่ งแปลกปลอมนําไปสู่ การอุดตันทางเดินหายใจ เป็ นสาเหตุการตายที่สาํ คัญในเด็ก
อายุนอ้ ยกว่า 2 ปี สิ่ งที่เด็กชอบเอาเข้าปากและนําไปสู่ การสําลักคือถัว่ เมล็ดผลไม้อื่นๆ ลูกกวาด
ชิ้นส่ วนของเล่น เหรี ยญ กระดุม ลูกปั ด ลูกโป่ ง การป้ องกันที่สาํ คัญคือ
1. ในเด็กอายุนอ้ ยกว่า 3 ปี ไม่ควรให้เล่นวัสดุที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเล็กกว่า 3.17 ซม.แล
ความยาวสั้นกว่า 5.71 ซม. ( รู ปที่1 ) และหมัน่ ตรวจสอบของเล่นที่อาจแตกหักเป็ นชิ้นส่ วนเลก็กว่า
ขนาดดังกล่าวอยูเ่ สมอ
2. สอนให้เด็กไม่วิ่งเล่นขณะมีอาหารในปาก ไม่เอาของเข้าปาก
3. ผูด้ ูแลเด็กควรเรี ยนรู ้วิธีการช่วยเหลือเด็กที่เกิดการสําลักและอุดตันทางเดินหายใจโดยวิธี
Heimlich และเรี ยนรู ้วิธีกชู้ ีวิตโดยการทํา CPR

31.7 mm.

รูปที่1 รูปร่างและขนาดของทรงกระบอกที่ใช้ ในการตรวจคัด
วัสดุ ของเล่นที่ไม่ควรให้ เด็กเล่นเพื่อป้ องกันการสําลัก

25.4
mm.

57.1
mm.

5. การป้องกันการบาดเจ็บจากสารพิษ
สารพิษที่เป็ นสาเหตุที่พบบ่อยคือสารเคมีที่ใช้เป็ นประจําในบ้านเช่น นํ้ายาล้างพื้น นํ้ายาซักผ้า
นํ้ายาฟอกผ้า และยาที่ใช้บ่อยเช่น paracetamol, iron, antidiabetic, antihypertensive drug การป้ องกันที่
สําคัญ 3 ประการคือ
5.1 การเก็บสารเคมีทมี่ ีอนั ตรายและยาไว้ ในทีท่ เี่ ด็กไม่ สามารถหยิบเองได้ และการใช้ ฝาปิ ดขวดชนิด
พิเศษทีเ่ ด็กอายุน้อยกว่ า 5 ปี ไม่ สามารถเปิ ดเองได้ (childproof cap)
ในสหรัฐหลังการออกกฎหมาย Poisoning Prevention Packaging Act ปี 1970 โดยบังคับใช้
childproof cap ในยาหลายตัว โดยเฉพาะอย่างยิง่ ใน aspirin tablet พบว่า salicylate poisoning ซึ่งเป็ น
leading cause of poison deaths ในสมัยนั้นได้ลดลงอย่างรวดเร็ ว29 นอกจากนั้นยังพบว่าอุบตั ิการณ์ของ
สารพิษในเด็กอายุนอ้ ยกว่า 5 ปี ลดลงจาก 5.7ต่อ 1000 เหลือ 3.4 และอุบตั ิการณ์ของการตายลดลงจาก
0.9 ต่อ 1000 เป็ น 0.5 ในเวลา 5 ปี หลังการใช้กฎหมาย30
5.2 การปรึกษา Poison Control Center
ในประเทศพัฒนา poison control center ได้บริ การตลอด 24 ชัว่ โมงและครอบคลุมพื้นที่เกือบ
ทั้งประเทศ ตัวอย่างเช่นในสหรัฐ มีถึง 84 แห่งในปี 1994 จากการศึกษาของ Miller TR, Lestina DC31
พบว่ามีความคุม้ ทุนในการจัดตั้ง poison control center มีการลดลงของการใช้หอ้ งฉุกเฉิ นและการรักษา
ตัวในโรงพยาบาล อย่างไรก็ตามไม่มีการศึกษาที่พบว่ามีการลดลงของการตายจากสารพิษ ในประเทศ
ไทย Poison Control Center ตั้งอยูท่ ี่โรงพยาบาลรามาธิบดี ให้บริ การ 24 ชัว่ โมงเช่นกัน เบอร์โทรศัพท์ที่
ใช้คือ 2011083 หรื อ 2468282
5.3 การใช้ syrup ipecac
Syrup of ipecac เป็ นสารที่ทาํ ให้เกิดการอาเจียนเพื่อกําจัดสารพิษออกจากร่ างกาย สามารถ
นํามาใช้ที่บา้ นภายใต้คาํ แนะนําของ Poison Control Center พบว่าการใช้การปรึ กษา Poison Control
Center ร่ วมกับการมี syrup of ipecac ที่บา้ นนี้ลดการนําผูป้ ่ วยมาที่หอ้ งฉุกเฉินของโรงพยาบาลร้อยละ
25 และลดการ admission ร้อยละ 5532

6. การป้องกันการบาดเจ็บจากการพลัดตก หกล้ ม
การพลัดตกหกล้มเป็ นสาเหตุการบาดเจ็บที่พบบ่อยที่สุดในเด็กที่มาที่หอ้ งฉุกเฉิ น และต้องรับ
รักษาตัวในโรงพยาบาลประมาณร้อยละ 30 แต่การตายนั้นน้อยกว่ากลุ่มการบาดเจ็บที่ไม่ใช่การพลัดตก
หกล้มถึง 7 เท่า ส่ วนใหญ่การบาดเจ็บเป็ นเพียงที่เนื้อเยือ่ และกระดูก การบาดเจ็บที่ทาํ ให้เกิดการตายมาก
ที่สุดในการพลัดตกหกล้มคือการบาดเจ็บที่ศีรษะ สาเหตุที่สาํ คัญของการพลัดตกหกล้มคือ บันได
เฟอร์นิเจอร์ในบ้าน หน้าต่างและระเบียง เครื่ องเล่นในสนามเด็กเล่น การใช้รถหัดเดินเด็ก(infant
walker) การป้ องกันที่สาํ คัญคือ
1. ป้ องกันการตกบันไดโดยการออกแบบบันไดให้เหมาะสมกับการก้าวเดินของเด็ก ซี่ราว
บันได หรื อซี่ระเบียงไม่ห่างเกินกว่าที่เด็กจะสามารถรอดได้ ไม่ให้เด็กวัยเตาะแตะสามารถขึ้นลงบันได
ได้เองโดยทําประตูทิศทางเดียว(เปิ ดเข้าด้านใน) ไม่วางของบนบันได สอนเด็กไม่ให้เล่นบนบันได
2. การป้ องกันการบาดเจ็บจากการตกเครื่ องเล่นในสนามเด็กเล่น (fall injury from
playground equipment) คือ
2.1 การทําพื้นสนามจากวัสดุที่สามารถดูดซับพลังงานได้ (energy absorbing surfacing
materials) ซึ่งได้แก่ทราย กรวด ใบหญ้า พบว่าพื้นทรายที่ลึกประมาณ 9-12 นิ้วเป็ นสิ่ งที่ดี
ความเสี่ ยงต่อการเกิดการบาดเจ็บจากพื้นที่ทาํ ด้วย กรวด จะสูงกว่า 2.1 เท่า หญ้าจะสูงกว่า
1.7 เท่า และยางมะตอยจะสูงกว่า 6.2 เท่า อย่างไรก็ตามมีการศึกษาพบว่าขี้เลื่อย (wood
chips) ดีกว่าทราย และได้มีการนํามาใช้ 33-4
2.2 ลดความสู งของเครื่ องเล่นต่างๆ ซึ่งพบว่าในระดับความสูงที่สูงกว่า 6 ฟุต จะมีความเสี่ ยง
ต่อการบาดเจ็บมากกว่าระดับความสูงที่ต่าํ กว่า 6 ฟุต มากกว่า 2เท่า 33-4
2.3 มีผเู ้ ฝ้ าดูแลประจําที่สนามเด็กเล่น
3. รถหัดเดิน เป็ นอุปกรณ์ที่ได้รับความนิยมซื้อหาให้เด็กได้ใช้ในเกือบทุกครอบครัวในระดับ
ชนชั้นกลางและกลุ่มรายได้สูง อย่างไรก็ตามมีรายงานการบาดเจ็บจากรถหัดเดินอยูม่ ากมาย ในสหรัฐ
รายงานว่าร้อยละ30-40ของเด็กที่ใช้รถหัดเดินจะได้รับบาดเจ็บจากการใช้ และมีการห้ามขายในบาง
ประเทศเช่นแคนาดา35 การบาดเจ็บที่พบบ่อยคือการตกบันได และการควํ่าจากพื้นต่างระดับ
นอกจากนั้นยังพบการบาดเจ็บจากนํ้าร้อนลวกจากการชนภาชนะเก็บนํ้าร้อน ประโยชน์ที่ได้รับจากรถ
หัดเดินมีเพียงอย่างเดียวคือทําให้เด็กเพลิดเพลินจากการที่สามารถเคลื่อนที่ได้ไกล เด็กที่อยูใ่ นรถหัดเดิน
นานหลายชัว่ โมงต่อวันพบว่าจะเดินได้ชา้ กว่า เนื่องจากใช้ปลายเท้าจิกลงขณะพยายามไถตัวไป
ด้านหน้า ซึ่งตรงข้ามกับกลไกการเดินที่ถูกต้องซึ่งต้องใช้สน้ เท้าลงพื้นก่อน36
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