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 อุบัติเหตุในเด็กเปนสิ่งที่เกิดขึ้นไดตลอดเวลาและเปนสาเหตุการตายอันดับแรก ๆ ในเด็ก เด็กเล็กอายุ
ต่ำกวา 5 ปสวนมากจะไดรับบาดเจ็บภายในบาน และตองรับไวในโรงพยาบาลมากที่สุด นอกเหนือจากนี้จะ
ไดรับบาดเจ็บภายนอกบาน เชน อุบัติเหตุจากการจราจร และอุบัติเหตุในโรงเรียน เปนตน เด็กเปนวัยท่ี
ตองการความชวยเหลือพึ่งพาจากผูอื่นสูง อุบัติเหตุมักจะเกิดขึ้นสัมพันธกับวัยและพัฒนาการ ดังนั้นผูที่ใหการ
ดูแลเด็กจะตองเขาใจถึงสรีระ ตลอดจนพัฒนาการดานตาง ๆ ของเด็กเปนอยางดี 
 

ความหมายของอุบัติเหตุ 
 อุบัติเหตุ (Accident) หมายถึง เหตุที่เกิดขึ้นโดยไมคาดคิด (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556) ซึ่งอุบัติเหตุ
อาจกอใหเกิดการบาดเจ็บ อันตรายและเสียชีวิตได  
 ปจจัยที ่สงเสริมใหเกิดอุบัติเหตุในเด็ก ไดแก ตัวเด็ก ความประมาทความประมาท เลินเลอ หรือ
รูเทาไมถึงการณของบิดามารดา ผูปกครองหรือผูท่ีดูแลเด็ก และสิ่งแวดลอม (ณชันันท ชีวานนท, 2559) ดังนี้ 
 1. ตัวเด็กเอง โดยธรรมชาติเด็กจะมีความอยากรู อยากเห็น ตามพัฒนาการของเด็กท่ีตองมีการเรียนรู 
พัฒนาการของเด็กจะพัฒนาทั้งรางกาย จิตใจ อารมณ และ สติปญญา ซึ่งแตละชวงวัยจะมีพฤติกรรมแตกตาง
กัน อันเปนสาเหตุใหเกิดอุบัติเหตุไดงาย เชน เด็กวัยเตาะแตะ หรือวัยกอนเรียน อยูในชวงวัยที่อยากรูอยาก
เห็น เด็กจึง ชอบสำรวจ สัมผัสจับตองสิ่งตางๆ อาจหยิบวัตถุเล็กๆ ใสปาก ทำใหเกิดอุบัติเหตุได สภาพรางกาย
ของเด็กยัง เจริญเติบโตไมเต็มที่ รางกายจึงยังมีอวัยวะไมสมดุล เชน ศีรษะเด็กขนาดใหญกวารางกาย เด็กเล็ก
จึงลมศีรษะ กระแทกพื ้นไดง าย สวนเด็กวัยเรียนมีความเสี ่ยงตอการ บาดเจ็บจากการเดินถนน การใช
รถจักรยาน การโดยสาร รถยนตหรือรถจักรยานยนต และเมื่อเขาสูวัยรุน มีความ คึกคะนอง ทำใหมีความเสี่ยง
เนื่องจากการดื่มเครื่องดื่ม แอลกอฮอลและการขับขี่จักยานยนต อุบัติการณของอุบัติเหตุจากการใชรถใชถนน
จึงสูงมากในวัยนี้  
 2. ความประมาท เลินเลอ หรอืรูเทาไมถึงการณของบิดามารดา ผูปกครองหรือผูท่ีดูแลเด็ก หากผูดูแล
เด็ก มีความประมาท ขาดความรอบคอบ อาจกอใหเกิดอุบัติเหตุแกเด็กได การวางของมีคมในที่ที่เด็กสามารถ
หยิบมาเลน ได การใชสารเคมีตางๆ เชน ยาฆาแมลง ยาฆาหญา ยาฆาหนู เมื่อใชแลวไมเก็บใหพนมือเด็ก การ
เก็บยารักษาโรคตางๆ ไวในตูเย็น ทำใหเด็กอาจหยิบมารับประทานได นอกจากนี้การขาดการเอาใจใสเด็กของ
ผูดูแลเด็ก เชน การปลอยเด็กใหลงเลนน้ำในสระวายน้ำบอน้ำ หรือคลอง ตามลำพัง ทำใหเด็กจมน้ำได หรือ
กรณีเดก็เสียชีวิตในรถ นักเรียนเพราะผูใหญลืมนำเด็กลงจากรถและปดประตูรถ จนเด็กขาดอากาศหายใจ เปน
ตน  
 3. สิ่งแวดลอม ทั้งสิ่งแวดลอมดานกายภาพและ สิ่งแวดลอมดานสังคม เปนสาเหตุใหเกิดอุบัติเหตุใน
เด็กได สิ่งแวดลอมทางกายภาพ เชน ถนน แมน้ำ ลำคลอง สระน้ำ สนามเด็กเลน บริเวณบานที่มีอุปกรณ
เครื่องใชที่เกาชำรุด วางท้ิงไวไมเปนระเบียบ ของเลนเด็กที่ไมไดมาตรฐาน หรือสนามเด็กเลนท่ีมีอุปกรณชำรุด 
สิ่งเหลานี้อาจกอใหเกิดอุบัติเหตุในเด็กไดเสมอ สวนสิ่งแวดลอมทางสังคม เชน การอยูในชุมชนที่เสี่ยงอันตราย 
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ผูคนรอบขางที่มีการใชความรุนแรง ทำใหเด็กมีโอกาสถูกทำรายหรือลวงละเมิดไดมากขึ้น ทั้งนี้จากการศึกษา
ของ Wongchum (2014) เก่ียวกับปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมรุนแรงในเด็กวัยรุน พบวา การที่บิดามารดา หรือ
เพื่อนมีพฤติกรรมรุนแรง เด็กจะมีพฤติกรรมรนุแรงได  
 

อุบัติเหตุจากการกลืนสิ่งแปลกปลอม 
 การสำลักสิ่งแปลกปลอมเปนสาเหตุสำคัญมากที่ทำใหเกิดการอุดกั้นของทางเดินหายใจในเดก็
เล็ก โดยทั่วไปมักจะไมไดประวัติของการสำลัก เนื่องจากผูปกครองไมทันไดสังเกต จึงจำเปนตองนึกถึงไวดวย
เสมอในผูปวยเด็กที่มีอาการหายใจลำบากอยางเฉียบพลัน รวมกับอาการไอ สำลัก และหายใจมีเสียงดัง ถาเปน
การสำลักแลว สิ่งแปลกปลอมอุดอยูที่ทางเดินหายใจสวนลาง หลังจากใหการรักษาเบื้องตนแลวก็จำเปนตอง
รีบนำผูปวยไปโรงพยาบาล เพื่อเอาส่ิงแปลกปลอมออกโดยแพทยผูชำนาญทันที  
 ในกรณีที่ผูปวยเด็กมีอาการและอาการแสดงของการอุดกั้นทางเดินหายใจสวนตนอยางรุนแรง 
การดำเนินการชวยเหลือตามวิธีการตาง ๆ จะทำตอเมื่อเห็นวาสำลักเอาสิ่งแปลกปลอมเขาไป หรือสงสัยวามี
การสำลักเอาสิ่งแปลกปลอม หรือในผูปวยเด็กที่หมดสติและหยุดหายใจ และยังมีอาการอยู ทั ้ง ๆ ที ่ได
ดำเนินการชวยเหลือตามวิธีการ อยางถูกตองแลวก็ตาม โดยทั่วไปอาการตาง ๆ ไดแก ปากเขียว หยุดหายใจ  
รองไมมีเสียง เด็กจะมีอาการสำลักอยางรุนแรง ไอ หายใจลำบาก หายใจมีเสียงดัง ถามีการอุดตันมากจะพบ
อาการตัวเขียว ปลายมือปลายเทาเขียวรวมดวยใหรบีใหความชวยเหลือ ดังน้ี 

 การชวยเอาสิ่งแปลกปลอมออก    มี 4 วิธีดังน้ี (สมพร สุนทราภา, 2561)   
 1. ในกรณีเปนเด็กเล็กที่มีอายุต่ำกวา 1 ป ใหผูปวยนอนคว่ำอยูบนตัก และมือของผูชวยเหลือ 
ใหศีรษะตรง และอยูต่ำกวาสวนของลำตัว แลวใชสันมือตบลงไปที่บริเวณกึ่งกลางระหวางสะบักทั้งสองขาง 
(Back blows) ประมาณ 4-5 ครั้งติดกัน  หลังจากนั้นถาสิ่งแปลกปลอมยังไมหลุดออกมา ซึ่งจะสังเกตไดจาก
การที่ผูปวยยังไมหายใจเอง ไมรอง ใหจัดเด็กนอนหงายบนฝามือและตักของผูชวยเหลือ โดยใหศีรษะอยูในทา
ตรงและอยูต่ำกวาสวนของลำตัว แลวกดหนาอก (Chest thrusts) ตรงก่ึงกลางระหวาง Nipple line 4-5 ครั้ง 
(ภาพที่ 1)  

  
ภาพที่ 1 การชวยเหลือเด็กเล็ก 

ที่มา: https://ergoldbook.blogspot.com/2016/07/pediatric-bls-2015-for-health-care.html 
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           2. ถาเปนเด็กโต ใหเด็กนอนคว่ำพาดบนตักผูใหญ โดยใหศีรษะของเด็กหอยต่ำกวาลำตัว แลว
ตบบริเวณกลางระหวางไหลสองขาง (ภาพท่ี 2) 
   

   

ภาพที่ 2 การชวยเหลือเด็กโต 
ที่มา: http://www.nurse.nu.ac.th/web11/E-learning/FirstAid/cai/firstaid025_2.html 
 
  3) Abdominal thrusts หรือ Heimlich maneuver เปนวิธีการชวยเหลือผูปวยที่สงสัยมีสิ่ง
แปลกปลอมอุดกั้นทางเดินหายใจในเด็กที่อายุมากกวา 1 ปที่รูสึกตัวอยู โดยกำมือดานหัวแมมือวางบริเวณลิ้น
ปของเด็กและใชมืออีกขางออกแรงกด 4 ครั้งอาจชวยในขณะที่ผูปวยอยูในทานั่งหรือยืน (ภาพที่ 3)  สำหรับ
ผูปวยที่หมดสติใหทำการชวยเหลือโดยใหผูปวยนอนหงาย วิธีการคือ ใชแรงกระแทกพอประมาณกดลงตรง
ก่ึงกลางระหวางลิ้นปกับสะดือ 6-10 ครั้งแรงกระแทกอยูในแนวกึ่งกลางของลำตัว และกระแทกขึ้นไปทางดาน
บนของลำตัวเทานั้น (ภาพที่ 4) 

         
  

ภาพที่ 3 การชวยเหลือทายืน     ภาพที่ 4 การชวยเหลือทานอน 
ที่มา: https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/circ.102.suppl_1.I-253 
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  4) Finger Sweep การใชนิ้วลวงเอาสิ่งแปลกปลอมที่อยูในปากและคอ (ภาพที่ 5) ใหใช
เฉพาะในกรณีที่เห็นสิ่งแปลกปลอมคางอยูเทานั้น ในกรณีที่ไมเห็นสิ่งแปลกปลอม หามใชนิ้วลองควานหาส่ิง
แปลกปลอมในปาก เพราะอาจเปนการทำใหสิ่งแปลกปลอมที่ติดคางอยูลงในตำแหนงที่ลึกลงไปและจะทำให
เอาออกไดยากย่ิงขึ้น 

 

 

 

 

 

 

      

ภาพที่ 5 การใชนิ้วลวงเอาสิ่งแปลกปลอมที่อยูในปากและคอ 
ที่มา: https://www.fotosearch.com/LIF150/fsweep/ 

 

 การปองกัน  
 1.  หลีกเล่ียงการใหอาหารชิ้นใหญและกลม เชน ลูกชิ้นแกเด็กเล็ก 
 2.  หลีกเล่ียงการใหผลไมที่มีเมล็ด เนื้อปลามีกาง ถ่ัวแหง ลูกอม หมากฝร่ัง ขาวโพด องุน 

 3.  เลอืกของเลนที่มีขนาดใหญ ไมมีชิ้นสวนเล็กๆท่ีถอดออกจากกันได 
  

สรุป 
 อุบัติเหตุเปนสิ่งที่เกิดขึ้นไดงายในเด็กเล็ก แตเปนสิง่ที่สามารถปองกันได โดยพยาบาลมีการประเมิน
ความเสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุในเด็ก และใหการจัดสภาพแวดลอมที่ปลอดภัย รวมทั้งสงเสริมใหผูดูแลเด็กทำ
การการดูแลเด็กอยางใกลชิด มีการปฏิบัติเพื่อปองกันอุบัติเหตุทีเ่กิดขึ้นตามพัฒนาการของเด็กไดอยางถูกวิธี 
เพื่อลดความรุนแรงของอันตรายที่อาจเกิดขึ ้นได   มีการศึกษาการใชโปรแกรมการเฝาระวังในเด็ก (Risk 
Watch) โดยครูเปนผูใหความรูเด็กเกี่ยวกับความปลอดภัยในการขี่จักรยาน เดิน ขามถนน พลัดตก หกลม 
สารพิษ ไฟไหมน้ำรอนลวก พบวา เด็กมีความรูมากขึ้น (Kendrick, Groom, Stewart, Watson, Mulvaney, 
& Casterton, 2007) ดังนั้นการปองกันอุบัติเหตุในเด็กตองอาศัยความรวมมือจากทั้งในระดับบุคคล (ตัวเด็ก) 
ครอบครัว ชุมชน จึงจะสามารถลดการเกิดอุบัติเหต ุการบาดเจ็บ และเสียชีวิตในเด็กลงได 
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