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บทคัดยอ 

ในปจจุบันพบวาปญหาการเกิดอุบัติเหตุในเด็กเปนสิ่งท่ีสงผลกระทบตอสุขภาพเด็กในทุกๆ

ดาน และบานก็เปนสถานท่ีซึ่งเด็กใชชีวิตอยูมากเปนอันดับหน่ึง อุบัติเหตุจึงเกิดในบานไดบอย โดยเฉพาะ

ในหองตางๆ ซึ่งมีอุปกรณตางๆท่ีเราเขาใจวาไมเปนพิษเปนภัย แตความจริงแลวอาจเกิดผลรายตอเด็กได 

วัตถุประสงคของการวิจัยเพื่อศึกษาการเกิดอุบัติเหตุท่ีบานของเด็กปฐมวัยในศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียน

ชุมชนวัดปุรณาวาส เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร เก็บขอมูลโดยแบบสอบถามกับผูปกครองของเด็ก

ปฐมวัยในศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียนชุมชนวัดปุรณาวาส เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร จํานวน 136 คน 

สถิติท่ีใชไดแก ความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบไคสแควร (Chi-square 

tests) 

ผลการวิจัยจากการสํารวจยอนหลัง 1 ปพบวามีเด็กเกิดอุบัติเหตุ 123 คน คิดเปนรอยละ 90.4 สาเหตุจาก

การหกลมพบมากท่ีสุด 114 คน คิดเปนรอยละ 83.8 รองลงมาคือ ผงหรือแมลงเขาตา 67 คน คิดเปนรอย

ละ 49.3 ถัดมาคือบาดเจ็บจากของมีคมและอุบัติเหตุจากสัตวเลี้ยงกัด/ขวน 33 คน คิดเปนรอยละ 24.3 

เทากัน สิ่งแวดลอมของบานพบวา เด็กสวนใหญท่ีอยูบานมีคะแนนความเสี่ยงปานกลาง 70 คน คิดเปน

รอยละ 51.5 และรองลงมามีคะแนนความเสี่ยงนอย 39 คน คิดเปนรอยละ 28.7ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับ

การการเกิดอุบัติเหตุท่ีบานของเด็กปฐมวัยในศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียนชุมชนวัดปุรณาวาส เขตทวีวัฒนา 

กรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) ไดแก สถานภาพการสมรสของผูปกครอง 

ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไปควรศึกษาการเกิดอุบัติเหตุในเด็กปฐมวัยในรูปแบบ

งานวิจัย case-control study และเก็บขอมูลโดยการสัมภาษณ เพื่อท่ีจะทราบความเสี่ยงท่ีแทจริง 
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Abstract 

Currently issue of accidents in children is affecting the health of children in all aspects. 

And the house was a place where children live as primary.  The accidents happen in the house 

as often. Especially an in room which has devices that we think that it is harmless. In fact, it may 

have adverse harm on children. The purpose of the research was to study accident of early 

childhood in child care center, Puranavas School, Taweewattana, Bangkok. Data were collected 

by questionnaires with parents of children in child care center, Puranavas School, 

Taweewattana, Bangkok 136 people. Analyzed by frequency, percentage, average, standard 

deviation and chi-squared test. 

The results from the survey past one year showed that a child accidents 123 case 

comprising 90.4% of total childhood in child care center. The most accidents were falls 114 

cases were as followed 83.8%, followed by powder or insect eyes 67 cases 49.3%, hurt by the 

sharp injuries and accidents of animal bite / scratch injuries 33 cases 24.3% equivalent. 

Environmental home found that most children who stay home have the moderate risk 70 case 

followed 51.5 percent, a risk score less 39 cases followed 28.7 percent. Factors associated with 

Home accidents of early childhood in child care center, Puranavas School, Taweewattana, 

Bangkok Statistical significance (P <0.05), including marital status of the parents. 

Suggestions to do research should further study the accident in early childhood in a 

case-control study and research data were collected by interview to know the real risks. 

Keywords: home accident, early childhood 

 

บทนํา 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

พอแมในยุคปจจุบันท่ีเลี้ยงลูกนอยวัยกําลังซุกซนคงอดเปนหวงไมไดในเร่ืองของการ

พัฒนาการ ดานสุขภาพ อาหารการกิน รวมถึงความสุขทางอารมณของเด็ก แตสิ่งสําคัญท่ีพอแมไมควร

มองขาม น่ันคือ ความปลอดภัยของลูกนอย ซึ่งอุบัติเหตุเปนสาเหตุสําคัญและพบบอยท่ีทําใหเกิดการ

เจ็บปวย ความพิการรวมถึงการตายในเด็กดวย 

ขอมูลจากโครงการวิจัยเพื่อเสริมสรางความปลอดภัยเด็ก (Child safety Promotion and 

Injury Prevention Research Center-CSIP) หนวยเวชศาสตรฉุกเฉิน ภาควิชากุมารเวชศาสตร 

โรงพยาบาลรามาธิบดี พบวา เด็กไทยอายุระหวาง 0-14 ป เสียชีวิตนอยลง แตสิ่งท่ียังนากังวล คือ การ

เสียชีวิตของเด็กไทยดวยอุบัติเหตุนับต้ังแตป 2530 เปนตนมามีแนวโนมสูงข้ึน และเปนเร่ืองนาเปนหวงย่ิง

กวาเมื่อดูนโยบายของภาครัฐและกระทรวงสาธารณสุขและอุบัติเหตุในเด็ก เปนเร่ืองท่ีไดรับความสนใจและ

กลาวถึงนอยมาก (อนุชา เศรษฐเสถียร, 2557). 
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จากการรวบรวมสถิติขอมูลเก่ียวกับอาการเจ็บปวยฉุกเฉินและอุบัติเหตุของเด็ก อายุต้ังแต

แรกเกิดจนถึง 15 ป ในป พ.ศ.2556 พบวา มีเด็กบาดเจ็บปวยฉุกเฉิน ท้ังสิ้น 899,817 คน เปนการเจ็บปวย

ฉุกเฉินจากอุบัติเหตุจราจร มากเปนอันดับหน่ึง 319,794 คน อุบัติเหตุอ่ืนๆเชน การพลัดตกหกลม 91,902 

คน ถูกทําราย 29,946 คน ไฟไหมนํ้ารอนลวก สารเคมี ไฟฟาชอต 3,612 คน บาดเจ็บทางนํ้า 1,598 คน 

(ตวงทิพย ธีระวิทย, 2549) 

อุบัติเหตุเกิดข้ึนไดทุกเวลา ทุกสถานท่ี ทุกเพศและทุกวัย โดยเฉพาะอุบัติเหตุท่ีเกิดข้ึนในเด็ก

น้ันเกิดไดงาย เน่ืองจากเด็กเปนวัยท่ีซุกซนอยากรูอยากเห็นและรูเทาไมถึงการณในอันตรายตาง ๆ ซึ่ง

อุบัติเหตุในเด็กสวนใหญผูปกครองและครูคือ ผูมีบทบาทท่ีจะปองกันอันตรายและสรางความปลอดภัย

ใหแกเด็กจากอุบัติเหตุตางๆ หรืออยางนอยเราสามารถลดอัตราเสี่ยงและความสูญเสียลงได โดยครอบครัว

ใหความรูและฝกปฏิบัติผานชีวิตประจําวัน (บุบผา เรืองรอง, 2555) โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อสราง

ประสบการณหลีกเลี่ยงและปองกันอุบัติเหตุ คอยๆ เพิ่มความรูความเขาใจ ฝกฝนความชํานาญใหทีละ

นอย เชน สอนใหรูจักการหยิบยกของรอน รูจักการเปดปดประตู ข้ึนลงบันไดบาน เรียนรูวิธีขามถนน สอน

ใหวายนํ้าเปน รูจักวิธีขับข่ีจักรยาน สอนไมใหหยิบยาหรือสารพิษตางๆในบานรับประทานเอง เปน

ตน ความปลอดภัยในบานจะเกิดข้ึนได หากพอแมเอาใจใส ดูแลสภาพสิ่งแวดลอมบานใหมีระเบียบแลว 

การเอาใจใสอบรมสั่งสอนสม่ําเสมอต้ังแตเด็ก เด็กจะเขาใจและประพฤติตนอยางระมัดระวังได (พระราช

ประสงคในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว, 2537) 

“บาน” เปนสถานท่ีซึ่งเด็กใชชีวิตอยูมากเปนอันดับหน่ึง สวนใหญเด็กในชวงอายุ 2-5 ปมักจะ

ไดรับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุภายในและรอบ ๆ บาน (Rivara, 1995) โดยเกิดกับเพศชายมากกวาเพศหญิง 

และเด็กอายุ 0 – 4 ป ท่ีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุภายในบานมากถึงรอยละ 70 (CONSUMER SAFETY UNIT, 

2002 and Comprehensive Children’s Injury Center (CCIC), 2012)  ดังน้ันอุบัติเหตุจึงเกิดข้ึนในบาน

ไดบอย โดยเฉพาะในหองนอน และหองครัว ซึ่งพอแมเขาใจวาอุปกรณตางๆในหองเหลาน้ีไมเปนพิษเปน

ภัยตอลูกนอยแตความจริงแลวอาจเกิดอันตรายถึงชีวิตตอเด็กได (เสาวนีย จําเดิมเผด็จศึก, 2537) อุบัติเหตุ

ในเด็กเกิดข้ึนไดท้ังภายในบานและภายนอกบาน ท่ีเกิดข้ึนภายในบาน ไดแก การพลัดตกหกลม ถูกของ

รอนลวกไหม ถูกกระแสไฟฟาดูด เปนพิษจากยาหรือสารพิษท่ีมีอยูในบาน ถูกสัตวเลี้ยงเชนสุนัขหรือแมวกัด

หรือขวน  บาดเจ็บจากของมีคมหรืออาวุธปนซึ่งผูใหญในบานเก็บรักษาไมดี นอกจากน้ีอุบัติเหตุของเด็กยัง

เกิดข้ึนภายนอกบาน เชน อุบัติเหตุในทองถนน และอุบัติเหตุในโรงเรียน (พระราชประสงคใน

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว, 2537) 

เกือบทุกคร้ังท่ีมีอุบัติเหตุเกิดข้ึนกับเด็กสิ่งท่ีตามมาคือความเสียใจของพอแมความสลดใจของ

คนท่ีพบเห็น และทุกอยางจะเลือนหายไปตามกาลเวลา จนกวาจะมีอุบัติเหตุคร้ังใหมเกิดข้ึนกับหนูนอยคน

ตอไป โดยท่ียังไมมีคําตอบในเร่ืองของการหาแนวทางปองกันรวมกัน หนักไปกวาน้ันคือการโทษพอแมและ

ตัวเด็กเอง “พอแมไมรูจักดูแลลูกดีๆ”หรือ “เด็กคงซนนาดู” น้ีคือสิ่งท่ีบดบังความจิงในสังคม จนไมมีใคร

ยอมรับเชื่อวาอุบัติเหตุเปนเร่ืองท่ีปองกันได แตมันเปนภัยท่ีใกลตัวกับลูกตอไป ตราบท่ีเรามองเห็นแตไม

ยอมแกไข (จินตะ สรัญญา, 2545) 
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ดังน้ันผูวิจัยจึงสนใจศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการเกิดอุบัติเหตุท่ีบานของเด็กปฐมวัยเพื่อให

เกิดความรู ความเขาใจ ทราบขอเท็จจริงในปญหาอยางแทจริง อันจะนําไปสูการวางแผนการควบคุมและ

การปองกันอุบัติเหตุในเด็กปฐมวัยอยางมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับนโยบายและแผนยุทธศาสตร

ระดับชาติดานการพัฒนาเด็กตามแนวทาง “โลกท่ีเหมาะสมสําหรับเด็ก” (พ.ศ. 2550 - 2559) ของประเทศ

ไทย ประกอบดวยยุทธศาสตร 11 ดาน (สํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส 

คนพิการ และผูสูงอายุ, 2550) และหน่ึงในน้ันเปนดานการเสริมสรางความปลอดภัยและปองกันการ

บาดเจ็บในเด็ก และอาจสนับสนุนใหผูปกครองจัดสภาพแวดลอมในบานใหมีความปลอดภัยแกเด็กมากข้ึน 

 

วัตถุประสงค 

1. เพื่อศึกษาการเกิดอุบัติเหตุท่ีบานของเด็กปฐมวัยในศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียนชุมชนวัด

ปุรณาวาส เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางผูท่ีกอใหเกิดอุบัติเหตุ (Host) กับการเกิดอุบัติเหตุท่ีบาน

ของเด็กปฐมวัยในศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียนชุมชนวัดปุรณาวาส เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 

3. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางตนเหตุท่ีกอใหเกิดอุบัติเหตุ (Agent) กับการเกิดอุบัติเหตุท่ี

บานในเด็กปฐมวัยในศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียนชุมชนวัดปุรณาวาส เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 

4. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางสิ่งแวดลอม (Environment) กับการเกิดอุบัติเหตุท่ีบานของ

เด็กปฐมวัยในศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียนชุมชนวัดปุรณาวาส เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 

 

ระเบียบวิธีวิจัย 

การวิจัยคร้ังน้ีเปนการวิจัยศึกษาขอมูลยอนหลัง 1 ป (retrospective study) ประชากรท่ี

ศึกษาคือ ผูปกครองของเด็กปฐมวัยในศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียนชุมชนวัดปุรณาวาส เขตทวีวัฒนา 

กรุงเทพมหานคร จํานวน 136 คน เคร่ืองมือและวิธีท่ีใชเก็บรวบรวมขอมูลโดยการตอบแบบสอบถามขอมูล

การเกิดอุบัติเหตุท่ีบานยอนหลัง 1 ป ซึ่งประกอบดวย 4 สวน คือ สวนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกับขอมูล

ท่ัวไป สวนท่ี 2 แบบสอบถามขอมูลดานสิ่งแวดลอมของบาน สวนท่ี 3 แบบสอบถามขอมูลเก่ียวกับตนเหตุ

ท่ีกอใหเกิดอุบัติเหตุ และสวนท่ี 4 แบบสอบถามขอมูลชนิดและการเกิดอุบัติเหตุท่ีบาน สวนการวิเคราะห

ขอมูลใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ขอมูลลักษณะท่ัวไปของประชากร ลักษณะของผูท่ีกอ

ใหอุบัติเหตุ (Host) ตนเหตุท่ีกอใหเกิดอุบัติเหตุ (Agent) และสิ่งแวดลอม (Environment) วิเคราะหดวย

สถิติ ความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรา และใชสถิติวิเคราะห (Analytical statistics) วิเคราะห

ความสัมพันธเก่ียวกับการเกิดอุบัติเหตุท่ีบานของเด็กปฐมวัยในศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียน เขตทวีวัฒนา 

กรุงเทพมหานคร วิเคราะหโดยใชสถิติไคสแควร (Chi-square tests) 

 

 

 



5 
 

ผลการวิจัย 

ศึกษาการเกิดอุบัติเหตุท่ีบานในเด็กปฐมวัยของผูปกครองในศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียน

ชุมชนวัดปุรณาวาส เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร เปนการขอมูลยอนหลัง 1 ป (retrospective study) 

จากประชากรท่ีศึกษาคือ ผูปกครองของเด็กปฐมวัยในศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียนชุมชนวัดปุรณาวาส เขต

ทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร จํานวน 136 คน วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร สถิติท่ีใชไดแก 

ความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบไคสแควร (Chi-square tests) 

ผลการวิจัยสรุปไดดังน้ี 

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป  

กลุมศึกษาสวนใหญเปนผูปกครองท่ีมีความสัมพันธกับเด็ก คือ แม 99 คน คิดเปนรอยละ72.8 

รองลงมาคือ พอ 27 คน คิดเปนรอยละ 19.9 และนอยท่ีสุดคือ ผูดูแลหรือญาติ 10 คน คิดเปนรอยละ 7.4 

อายุสวนใหญอยูในชวง 30-39 ป 62 คน คิดเปนรอยละ 45.6 และรองลงมาคือชวงอายุ 20-29 ป 51 คน 

คิดเปนรอยละ 37.5 ระดับการศึกษาสวนใหญอยูในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 38 คน คิดเปนรอย

ละ 27.9 และรองลงมาคือระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนตน 32 คน คิดเปนรอยละ 23.5 

เทากัน สถานภาพการสมรสสวนใหญ คือ สมรส 111 คน คิดเปนรอยละ 81.6 รองลงมาคือ โสด 17 คน คิด

เปนรอยละ 12.5 และนอยสุดคือ หยา/หมาย/แยก 8 คน คิดเปนรอยละ 5.9 ลักษณะของครอบครัวสวน

ใหญเปนครอบครัวขยาย 75 คน คิดเปนรอยละ 55.1 และครอบครัวเด่ียว 61 คน คิดเปนรอยละ 44.9 

อาชีพสวนใหญคือรับจาง/ธุรกิจสวนตัว 92 คน คิดเปนรอยละ 67.6 และรองลงมาคือ ไมไดประกอบอาชีพ/

แมบาน/พอบาน 21 คน คิดเปนรอยละ 15.4 สถานะการเงินสวนใหญเพียงพอ ไมเหลือเก็บ 71 คน คิดเปน

รอยละ 52.2 และรองลงมาเพียงพอ เหลือเก็บ 44 คน คิดเปนรอยละ 32.4 

อายุของเด็กปฐมวัยสวนใหญอายุ 3 ป 71 คน คิดเปนรอยละ 52.2 และรองลงมาอายุ 4 ป 58 

คน คิดเปนรอยละ 42.6 เปนเพศชาย 85 คน คิดเปนรอยละ 62.5 และเพศหญิง 51 คน คิดเปนรอยละ 37.5 

เด็กปฐมวัยมีโรคประจําตัว 21 คน คิดเปนรอยละ 15.4 และวายนํ้าเปน 2 คน คิดเปนรอยละ 19.9 

สวนท่ี 2 ขอมูลดานสิ่งแวดลอมของบาน 

สวนใหญอาศัยอยูแหลงท่ีต้ังเปนหมูบานชนบท คิดเปนรอยละ 27.2 รองลงมาเปนหมูบาน

จัดสรร คิดเปนรอยละ 22.8 ลักษณะบานท่ีพบมากเปนบานท่ีปลูกเองสองชั้น คิดเปนรอยละ 25 รองลงมา

เปนบานชั้นเดียวไมมีใตถุนและบานจัดสรรแบบบานเด่ียวสองชั้น คิดเปนรอยละ 24.2 และ13.2 ตามลําดับ 

การใชประโยชนพื้นท่ีของบานท่ีใชเปนท่ีอยูอาศัยอยางเดียว 113 บาน คิดเปนรอยละ 83.1 และใชประกอบ

กิจการอ่ืนดวย 23 บาน คิดเปนรอยละ 16.9 ซึ่งแบงเปนรานคา 12 บาน โรงงาน 4 บาน อูซอมรถ 3 บาน 

โรงงาน/อุตสาหกรรมในครัวเรือน 2 บาน และเพาะพันธุสัตว(สุนัขและไกชน) 2 บาน 

สวนท่ี 3 ขอมูลเก่ียวกับตนเหตุท่ีกอใหเกิดอุบัติเหตุ 

จากการสอบถามผูปกครองเก่ียวกับสิ่งแวดลอมของบาน 136 คน เมื่อนํามาพิจารณาตนเหตุ

ท่ีกอใหเกิดอุบัติเหตุมีคะแนนต้ังแต 1-14 คะแนนคาเฉลี่ยเทากับ 4.82 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 

2.307 แบงคะแนนความเสี่ยงเปน 3 ระดับคือ บานท่ีมีความเสี่ยงมาก (คะแนนมากกวา 7 คะแนนหรือ
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มากกวา    + S.D.) บานท่ีมีความเสี่ยงปานกลาง (คะแนน 3-7 คะแนนหรือระหวาง                   ) และบาน

ท่ีมีความเสี่ยงนอย (คะแนนนอยกวา 3 คะแนนหรือนอยกวา    - S.D.) ผลการศึกษาพบวาเด็กสวนใหญท่ี

อยูบานมีคะแนนความเสี่ยงปานกลาง 70 คน คิดเปนรอยละ 51.5 รองลงมามีคะแนนความเสี่ยงนอย 39 

คน คิดเปนรอยละ 28.7 และสุดทายมีคะแนนความเสี่ยงมาก 27 คน คิดเปนรอยละ 19.9 

สวนท่ี 4 ขอมูลชนิดและการเกิดอุบัติเหตุท่ีบาน 

จากการสํารวจยอนหลัง 1 ปพบวามีเด็กเกิดอุบัติเหตุ 123 คน คิดเปนรอยละ 90.4 และไมเกิด

อุบัติเหตุ 13 คน คิดเปนรอยละ 9.6 หากวิเคราะหการเกิดอุบัติเหตุ พบวาการหกลมพบมากท่ีสุด 114 คน 

คิดเปนรอยละ 83.8 รองลงมาคือ ผงหรือแมลงเขาตา 67 คน คิดเปนรอยละ 49.3 ถัดมาคือบาดเจ็บจาก

ของมีคมและอุบัติเหตุจากสัตวเลี้ยงกัด/ขวน 33 คน คิดเปนรอยละ 24.3 เทากัน 

 สวนท่ี 5 การวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรตนและตัวแปรตาม 

5.1 ขอมูลผูท่ีกอใหเกิดอุบัติเหตุ (Host)  พบวา ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับการการเกิด

อุบัติเหตุท่ีบานของเด็กปฐมวัยในศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียนชุมชนวัดปุรณาวาส เขตทวีวัฒนา 

กรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) และยอมรับสมมติฐานขอท่ี 1 ไดแก สถานภาพการ

สมรสของผูปกครอง และปจจัยท่ีไมมีความสัมพันธกับการเกิดอุบัติเหตุท่ีบานของเด็กปฐมวัยในศูนย

พัฒนาเด็กกอนวัยเรียนชุมชนวัดปุรณาวาส เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานครและปฏิเสธสมมติฐานขอท่ี 1 

ไดแก ขอมูลของผูปกครอง (ความสัมพันธกับเด็ก อายุ ลักษณะครอบครัว ระดับการศึกษา อาชีพ และ

สถานะทางการเงิน) และขอมูลของเด็ก (อายุ เพศ และโรคประจําตัว) 

5.2 ขอมูลสิ่งแวดลอมของบาน (Environment) พบวาปจจัยท่ีไมมีความสัมพันธกับการเกิด

อุบัติเหตุท่ีบานของเด็กปฐมวัยในศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียนชุมชนวัดปุรณาวาส เขตทวีวัฒนา 

กรุงเทพมหานคร และปฏิเสธสมมติฐานขอท่ี 2 ไดแก ลักษณะของบาน แหลงท่ีต้ังของบาน และการใช

ประโยชนพื้นท่ีของบาน 

5.3 ขอมูลตนเหตุท่ีกอใหเกิดอุบัติเหตุ (Agent) พบวาปจจัยท่ีไมมีความสัมพันธกับการเกิด

อุบัติเหตุท่ีบานของเด็กปฐมวัยในศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียนชุมชนวัดปุรณาวาส เขตทวีวัฒนา 

กรุงเทพมหานคร และปฏิเสธสมมติฐานขอท่ี 3 

 

การอภิปรายผล 

จากการวิเคราะหหาความสัมพันธพบวา สถานภาพการสมรสของผูปกครอง เปนปจจัยท่ีมี

ความสัมพันธกับการการเกิดอุบัติเหตุท่ีบานของเด็กปฐมวัยในศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียนชุมชนวัดปุรณา

วาส เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) สอดคลองกับพนา พรพัฒนกุล 

(2535) พบวาเด็กท่ีอยูในครอบครัวท่ีมีโครงสรางมีองคประกอบแบบไมสมบูรณ มีการเสี่ยงตอการเกิด

อุบัติเหตุ 3.84 เทา ของเด็กท่ีอยูในครอบครัวมีองคประกอบแบบสมบูรณ โดยท่ีเด็กท่ีอยูในครอบครัวท่ีมีพอ

แมแยกกันอยูมีความเสี่ยง 2.65 เทา พอแมท่ีเสียชีวิตมีความเสี่ยง 4.73 เทา พอหรือแมท่ีแตงงานใหมมี

ความเสี่ยง 7.43 เทาของเด็กท่ีอยูในครอบครัวท่ีมีพอแมและเด็กอยูดวยกัน 
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ปจจัยสวนใหญพบวาไมมีความสัมพันธกับการการเกิดอุบัติเหตุท่ีบานของเด็กปฐมวัยในศูนย

พัฒนาเด็กกอนวัยเรียนชุมชนวัดปุรณาวาส เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร เหตุเพราะขอมูลผูท่ีกอใหเกิด

อุบัติเหตุท้ังเด็กปฐมวัยและผูปกครอง (ยกเวนสถานภาพการสมรส) ขอมูลพื้นฐานมีความคลายคลึงกัน 

เชน ชวงอายุของผูปกครองสวนใหญอยูชวง 30-39 ป รอยละ 45.6 และชวงอายุ 20-39 ป รอยละ 37.5 

ระดับการศึกษาของผูปกครองชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนตน และ มัธยมศึกษาตอนปลาย รอยละ 

23.5, 23.5 และ27.9 ตามลําดับ อายุของเด็กสวนใหญ 3 ป รอยละ 52.2 และอายุ 4 ป รอยละ 42.6 เห็นได

วาขอมูลแตกตางกันไมมากนัก แมแตท่ีต้ังของบานพบวา สวนใหญอยูหมูบานชนบท รอยละ 27.2 และ

หมูบานจัดสรร รอยละ 22.8  

 

ขอเสนอแนะ 

1. การศึกษาการเกิดอุบัติเหตุในเด็กปฐมวัยเปนการศึกษาขอมูลยอนหลัง 1 ป 

(retrospective study) ซึ่งผูปกครองอาจจําไมได (recall bias) ควรทําการศึกษายอนหลัง 6 เดือน 

2. ศึกษาการเกิดอุบัติเหตุในเด็กปฐมวัยในรูปแบบงานวิจัย case-control study และเก็บ

ขอมูลโดยการสัมภาษณ เพื่อท่ีจะทราบความเสี่ยงท่ีแทจริง  

3. ศึกษาการเปรียบเทียบการเกิดอุบัติเหตุในเด็กปฐมวัยในเขตเมือง และเขตชนบท 
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